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דבר העורך
קוראים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את גיליון מספר  21של 'חידושים' ,המוקדש לפירות מחקריהם
של חוקרים צעירים העוסקים בתולדות היהודים במרחב הדובר גרמנית .בשנים
האחרונות התמקדו מאמרים רבים ב'חידושים' בעת המודרנית ,כלומר בהתרחשויות
רלוונטיות במאות התשע עשרה והעשרים .הגיליון הנוכחי מחזיר אותנו בזמן אל ימי
הביניים ,וחושף בפנינו היבטים חדשים בחייהם של יהודי אשכנז ,דהיינו יהודים שחיו
במרחב המתאפיין בדומיננטיות פוליטית ותרבותית גרמנית .אנחנו למדים על אורחות
היומיום של אותם יהודים ועל האופן שבו התעצבו חייהם וזהותם לנוכח אירועים יוצאי
דופן ,כמו גם באמצעות שגרה מוכרת לכאורה .כפי שמראים לנו המחקרים בגיליון,
לעיתים קרובות המוכר ,היומיומי והשגרתי מעניק לנו תובנות חדשות לא פחות מאשר
בחינת השלכותיהם של מהלכים היסטוריים מכוננים.
עמיתתי ,פרופ׳ אלישבע באומגרטן ,מהחוגים להיסטוריה כללית ולהיסטוריה של עם
ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ,היא העורכת האורחת של הגיליון הנוכחי,
ואת פרסומו יש לזקוף במידה רבה גם לזכות עבודתה ולזכות קבוצת החוקרות
והחוקרים הצעירים שפעלו בהדרכתה.
המאמרים המגוונים בקובץ נוגעים בהיבטים שונים של חיי היומיום ,החברה והתרבות,
וכן בסוגיות רעיוניות ודתיות .בהתאם לכך ,נוסף על המקורות הכתובים חלק מהמחקרים
משתמשים גם בתוצרי התרבות החומרית של התקופה – שימוש המעניק לנו נקודת
מבט נוספת ומרעננת להבנת הסוגיות שעל הפרק.
מדור ביקורת הספרים כולל חמש ביקורות על ספרים שהתפרסמו לאחרונה ושעניינם
משיק לנושא הגיליון.

קריאה מהנה,
דורון אברהם
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מבוא :לקראת חקר חיי היומיום באשכנז בימי הביניים
אלישבע באומגרטן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
בני אדם שמהלכים בארץ למצוא מקום לגור שם יעיינו ביישובי הארץ באותה
העיר מה עניין הגוים .אם גדורים בערוה דע אם ידורו יהודים באותה העיר גם
בניהם ובנותיהם יהיו עושים כיוצא בהם כאותם גוים ,כי כל עיר ועיר כמנהג
1
הגוים כן מנהג היהודים שעמהם ברוב המקומות.
סימן זה בספר חסידים ,שכתיבתו מיוחסת לר' יהודה בן שמואל המכונה החסיד (נפטר
 ,)1217מצוטט על ידי חוקרים העוסקים באשכנז בימי הביניים כדי לבטא את מרחב
החיים שהיה משותף ליהודים ולנוצרים בערי אירופה 2.ר' יהודה הציע בסימן זה שחיי
היהודים וחיי הנוצרים אינם כה נבדלים זה מזה ,לא במציאות היומיומית של בחירת
מקום טוב לדור בו ולא מבחינת המידות המוסריות המאפיינות כל קהילה ,שכן במקום
שנוצרים נואפים כך יעשו גם יהודים .מדברי המוסר הללו עולה תמונה לא רק של
הקבלה אלא גם של חיים משולבים שבהם קבוצה אחת נטמעת בתוך השנייה וחיה לפי
אותן אמות מידה .מתוך המקור עולה גם שהיהודים הם הסופגים את התנהגות החברה
שבתוכה הם חיים ,והנחה זו תואמת לזו של סוציולוגים ואנתרופולוגים הטוענים
כי חברת המיעוט בדרך כלל מטמיעה ומאמצת את ערכי חברת הרוב שבתוכה היא
מתקיימת 3.במקרה שלפנינו הקהילות היהודיות הן אלה שהשתלבו בסביבתן בהיותן
*5

This article received support from the European Research Council under the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant 681507) Beyond the
Elite: Jewish Daily Life in Medieval Europe led by Prof. Elisheva Baumgarten.

 51ספר חסידים על פי כ"י פארמא ,מהדורת י' ויסטינצקי וי' פריימאן ,פרנקפורט תרפ"ד ,סי'
תתתק"א .וראו בניסוח אחר :ספר חסידים על פי דפוס בולוניא ,מהד' ראובן מרגלית ,ירושלים
תשי"ז ,סי' תתש"ו' :כמו שמנהג הנכרים כך מנהגי היהודים ברוב מקומות כגון אם הנכרים
גדורים בעריות כך יהיו בני היהודים הנולדים באותה העיר' (בולוניא .)1106
 52ראו לדוגמה:

Simcha Emanuel, ‘Pregnancy without Sexual Relations in Medieval
Thought’, Journal of Jewish Studies, 62, 1 (2011), p. 120.

 53הקשר זה נידון ארוכות במחקר .ראוDavid Berger, ‘A Generation of Scholarship on :
;Jewish- Christian Interaction in the Medieval World’, Tradition, 38 (2004), pp. 4-14
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קהילות קטנות החיות בתוך ערים נוצריות שבהן התרבות השלטת היא התרבות
הנוצרית 4.המאמרים שבכרך זה מבקשים להתמודד בצורות שונות עם הקביעה של ר'
יהודה החסיד ולבחון את מידת הדמיון ,השוני ובמיוחד את השיח שהתקיים בין יהודים
לנוצרים כחלק משגרת היומיום.
כרך זה עוסק בחיי היומיום של היהודים באימפריה הרומית הקדושה ,גרמניה של
ימי הביניים 5.יהודי גרמניה בימי הביניים ,המכונים על פי רוב יהודי אשכנז ,החלו
להתיישב בעמק הריין כבר במאה התשיעית ובמרוצת המאות הבאות גדלו הקהילות
בערים המרכזיות ,וכן בערים אחרות ובאזורים הכפריים .עד למאה השלוש עשרה
היו מאות קהילות קטנות וגדולות לא רק לאורך נהר הריין אלא גם לאורך הנהרות
המרכזיים האחרים כגון הדנובה ,האלבה ,המיין ואחרים .במהלך המאה השלוש עשרה,
על אף חיכוכים שונים בין היהודים לבין שכניהם והיחסים המורכבים שהיו ביניהם
לבין מנהיגי האזור והערים ,היהודים ידעו חיי רווחה ושגשוג יחסי .הם היו חלק
ממרקם החיים העירוני התוסס והמשגשג וחלק בלתי נפרד מהכלכלה והחברה .לצד
השתייכות זו הם היו מיעוט נבדל שחי תחת לחץ מתמיד להמרת דת ואף חווה אי שקט
6
ומתח במצבים שבהם הוחלף השלטון או נגבו מיסים מיוחדים.
תנאי החיים של קהילות רבות השתנו באופן מובהק לאחר פרעות הרינדטפלייש
ב־ ,1298פרעות ארמלדר ב־ 1338ובאופן קיצוני יותר בעקבות המוות השחור במחצית
המאה הארבע עשרה 7.על אף הנטייה להדגיש את ציר הפורענות בקהילות אלה ,שחלקן
איבן מרקוס ,טקסי ילדות :חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'
Elisheva Baumgarten, ‘Appropriation and Differences: Jewish Identity in ;13-8 ;5-3

Medieval Ashkenaz’, AJS Review, 42, 1 (2018), pp. 39-63.

54

Robert Chazan, The Jews of Medieval Western Christendom, 1000-1500, Cambridge
2006, pp. 170-198.

55

Alfred Haverkamp, ‘Jews and Urban Life: Bonds and Relationships’, The Jews of
Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse, Brepols
2004, pp. 55-69; Anna Sapir Abulafia, Christian- Jewish Relations, 1000-1300: Jews in
the Service of Medieval Christendom, Harlow 2010.

 56חזן ,היהודים במערב אירופה (לעיל ,הערה  ,)4שם.
57

Jörg R. Müller ‘Erez Gezerah - Land of Persecution: Pogroms Against the Jews in the
Regnum Teutonicum from c. 1280-1350’, The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth
to Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse, Brepols 2004, 245-260.
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הותקפו בזמן מסע הצלב הראשון ורבות מהן סבלו בפרעות של סוף המאה השלוש
עשרה והמאה הארבע עשרה ,חוקרים רבים מסכימים שהשנים שבין מסע הצלב
הראשון לסוף המאה השלוש עשרה היו שנים של צמיחה ופריחה כלכלית וחברתית.
פריחה זו באה לידי ביטוי גם במספר הגדול של מקומות יישוב שבהם חיו יהודים וגם
8
בתנופת הבנייה של הקהילות היהודיות בתוך הערים עצמן.
המקורות שעומדים לרשות חוקרות וחוקרים המבקשים ללמוד על חייהם של היהודים
בקהילות הללו מגוונים .קיימים ממצאים חומריים כגון שרידים ארכאולוגיים ממבני
הקהילה ומשכונות המגורים בחלק מן המקומות ,וישנם אוספי תכשיטים ,מטבעות,
חותמות וחפצים אחרים 9.יש לציין גם את המקורות הכתובים לטינית או גרמנית,
כגון כתבי זכויות ,רשימות עירוניות ,כרוניקות מקומיות וכתבים תאולוגיים שבהם
מידע ישיר או עקיף על חיי היהודים 10.נוסף על כך ישנם מקורות עבריים שכתבו
גברים יהודים מלומדים בקהילות השונות 11.המשותף למקורות הלטיניים ,הגרמניים
והעבריים ,ובמידה מסוימת אף לממצאים החומריים ,הוא שהמקורות הללו משקפים את
בעלי הכוח הכלכלי והשלטוני בקהילות היהודיות והנוצריות כאחד ,שכן מרבית חברות
וחברי הקהילות היהודיות ,כמו מרבית התושבים הנוצרים בערים השונות ,לא השאירו
ממצאים כתובים 12.נוסף על כך המקורות מתמקדים על פי רוב באירועים חריגים
13
יותר מאשר בשגרת הימיום ובהוראות כיצד כדאי לנהוג יותר מאשר בתיאור המצוי.
 58הברקמפ ,היהודים וחיים עירוניים (לעיל ,הערה .)5
 59ראו את מאמריהם של נוי ושל בודנר ולהמן בכרך זה.
10

מגמה זו הולכת ומשתנה וראו לדוגמהJudith Olszowy-Schlanger, Hebrew and Hebrew- :
Latin Documents from Medieval England: A Diplomatic and Palaeographical Study,
; Turnhout 2015ראו גם :מיכה פרי ,שטרות היהודים באנגליה בימי-הביניים :מציאות ודימוי,

זמנים ,)2013( 124 ,עמ' .61-52
 11מחקר רב מבוסס על מקורות אלה וראו לדוגמה את ספריו של אברהם גרוסמן על חכמי אשכנז
ועל נשים בימי הביניים :אברהם גרוסמן ,חכמי אשכנז הראשונים ,ירושלים תשמ"א; הנ"ל,
חסידות ומורדות :נשים יהודיות באירופה בימי-הביניים ,ירושלים  ;2001ישראל תא שמע,
מנהג אשכנז הקדמון ,ירושלים תשנ"ב; Ephraim Kanarfogel, The Intellectual History and
Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz, Detroit 2012.

 12זהו מצב מוכר בכלל המחקר הימי ביניימי והמקורות היהודיים אינם יוצאי דופן בהקשר זה.
 13ראו לדוגמה את המחקר הרב על אודות מסעי הצלב .לסיכום המחקר ראו :איריס שגריר ,מסעי
הצלב :היסטוריה והיסטוריוגרפיה ,רעננה תשע"ה .ראו גם את סיכומה של אוה הברקמפ:

Eva
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כתוצאה מכך מיעטו חוקרים לעסוק בשגרה היומיומית שכן המקורות מעידים יותר על
שינויים חברתיים ותפיסתיים מאשר על החיים השגרתיים שנמשכו לאורך התקופה.
שאלה מרכזית במחקר העכשווי נוגעת להערתו של ר' יהודה החסיד שראינו לעיל .על
אף עדותו שהיהודים דמו לשכניהם ,אפשרות זו זכתה להתייחסויות סותרות ושונות
במחקר .מלכתחילה ,עוד מימי 'חכמת ישראל' ,מרבית החוקרים הניחו שחיי היהודים
נבדלו מרצון ומכורח הנסיבות מאלה של שכניהם הנוצרים 14.הרצון להבחנה ולהבדלה
אף עולה מתוך דברים אחרים שכתב ר' יהודה החסיד בספר חסידים בהם עמד על
15
חשיבות ההבחנה בין יהודים לנוצרים בלבושם ,מאכליהם והתנהגותם היומיומית.
במחקר העכשווי שאלת הדמיון והשוני נידונה בהרחבה ובצורות שונות ,ונטיית חוקרים
היום היא לראות דמיון לצד שוני .מבחינה זו ייתכן שמוטב לנסח את הבעיה לא כשאלה
של דמיון ושוני ,אלא כרצון לנתח כיצד שני ההיבטים התקיימו בעת ובעונה אחת,
וכיצד הם השתנו במרוצת השנים לאור תמורות פוליטיות ,חברתיות ודתיות .המחקר
של השנים האחרונות היטיב לעמוד על שינויים חוקיים ותאולוגיים 16.כך גם אירועים
שונים ממחזור החיים והשנה נבחנו מתוך מגמה לראות כיצד אימצו היהודים היבטים
של התרבות הסובבת לתרבותם ,והיכן הם הביעו את שונותם ואת התנגדותם 17.דגש
18
רב הושם על פולמוס בין־דתי ורצון להתבדל לצד הכרה בממדי חיים משותפים רבים.
Haverkamp, Hebräische Berichte über die Judenverfolgungen während des Ersten
Kreuzzugs, Hannover 2005.

 14לעיל הערה .3
15

לדוגמא בסיכומו של פטר שפר את התוכן של ספר חסידיםPeter Schaefer, ‘Jews and :
Christians in the High Middle Ages: The Book of the Pious’, Jews of Europe in the
Middle Ages (Tenth to Fifteenth Centuries), ed. Christoph Cluse, Turnhout 2004, pp.
 39-42.למחקר על אודות חסידי אשכנז ראו קובץ המחקרים :איבן מרקוס (עורך) ,דת וחברה

במשנתם של חסידי אשכנז ,ירושלים תשמ"ז.
16

לסיכום המחקר ראו :ברגר ,דור (לעיל הערה  .)3ראו גםJonathan Elukin, Living Together, :
Living Apart: Rethinking Jewish-Christian Relations in the Middle Ages, Princeton 2007.

 17מרקוס ,טקסי ילדות (לעיל ,הערה  ;)3רוני ויינשטיין ,נישואין נוסח איטליה :על יהודי איטליה
בראשית העת החדשה ,ירושלים תשס"ז; אלישבע באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז
בימי הביניים .ירושלים תשס"ה.
18

David I. Shyovitz, A Remembrance of His Wonders: Nature and the Supernatural in
Medieval Ashkenaz, Philadelphia 2017.
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בשנים האחרונות הולכת ומתחדדת ההבנה בקרב חוקרי אשכנז שהאנשים שנידונו
עד עתה במחקר נמנו בדרך כלל על האליטה החברתית ,ולכן משימה חדשה וחשובה
היא להבין כיצד מי שלא נמנה על אליטה זו ,כגון נשים ,ילדים וגברים שהיו פחות
מלומדים ,תפסו והבינו את זהותם היהודית ואת השלכותיה 19.מגמה מחקרית חשובה
שלא הובאה בחשבון כמעט ושיכולה להאיר באור חדש את המחקר על יהודי אשכנז
קשורה דווקא לחיי היומיום .המחקר על אודות חיי היומיום (המכונה בספרות המחקרית
 ,)Alltagsgeschichteשפיתחו במיוחד חוקרים גרמנים וצרפתים בעשורים האחרונים,
עומד על חשיבותה של הפעילות היומיומית לעיצוב הזהות התרבותית של יהודי
אשכנז בקהילות השונות 20.בניגוד לנטייה לבחון לעומק אירועים יוצאי דופן (דוגמת
פרעות) או לבודד עקרונות תאולוגיים או פילוסופיים ,בחינת חיי היומיום מאפשרת
הבנה של התרחשויות הנמשכות על פני זמן ארוך יותר 21.גישה זו נובעת מן ההבנה
האנתרופולוגית שעשייה יומיומית ,חזרתית ,יש בה כדי לעצב זהות ואמונות לא פחות
מאשר אירועים חד־פעמיים רבי רושם .אף שעשייה יומיומית רצופה אירועים קטנים
הנראים בלתי משמעותיים בפני עצמם ,ההצטברות הרב־פעמית היא זו הקובעת.
במקרה של היהודים בימי הביניים ניתן לומר שהאופן שבו חברי הקהילות ביצעו את
פעולות היומיום תרם תרומה מכרעת לעיצוב זהותם היהודית ותחושת השייכות לקהילה
המקומית והרחבה יותר .יהודי גרמניה (כמו יהודים בכל מקום ותפוצה) היו בעלי זהות
19

באומגרטן ,אמהות וילדים (לעיל ,הערה Elisheva Baumgarten, Practicing Piety in ;)17
;Medieval Ashkenaz: Men, Women, and Everyday Religious Observance, Philadelphia 2014

אברהם גרוסמן ,חסידות ומורדות :נשים יהודיות באירופה בימי הביניים ,ירושלים תשס"ג;
אפרים שהם־שטיינר ,חריגים בעל כורחם :משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי
הביניים ,ירושלים תשס"ח.
20

ראו לדוגמהAlf Lüdtke, ed., The History of Everyday Life: Reconstructing Historical :
 Experiences and Ways of Life, Princeton 1995, introduction, pp. 3-39, esp. 3-9,ובמאמרים
האחרים בקובץ זה .ראו גםMichel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley :
 .1984בהקשר של ימי הביניים ראוHans Werner Goetz, Life in the Middle Ages from the :
Seventh to the Thirteenth Century, translated by Albert Wimmer, Notre Dame 1993, pp.
1-6; Pierre Riché, Daily Life in the World of Charlemagne, trans. Jo-Ann McNamara,
Philadelphia 1978; Robert Fossier, The Axe and the Oath: Ordinary Life in the Middle
Ages, trans. Lydia Cochrane, Princeton 2010, pp. IX-XII; Norman Roth, Daily Life of
 the Jews in the Middle Ages, Daily Life through History, Westport 2005.באומגרטן,

אדיקות דתית (לעיל ,הערה  ,)19מבוא.
 21לודטקה ,מבוא (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .7-5
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רב־ממדית .מצד אחד הם היו בני הדת והתרבות היהודית וחיו את חייהם סביב מוסדות
הקהילה המרכזיים (כגון בית הכנסת ,המקווה ,בית המחולות ובית הקברות) ,שם נחגגו
האירועים המשמעותיים במחזור החיים והשנה של חברי הקהילה .מצד שני אותם
יהודים נעו במרחבים המקומיים העירוניים ,בשווקים ובדרכים היבשתיות והימיות
והיו חלק ממקום מושבם .הם היו חלק מהמרקם העירוני אך גם עיצבו אותו בפעילותם
22
ובחזרתיות של הפעולות שלהם.
המקורות היהודיים מימי הביניים מלאים בפרטים על פעולות יומיומיות אלה ,על
ההוראות ההלכתיות שניתנו לחברי וחברות הקהילה היהודית ועל האופן שבו הוראות
אלה בוצעו ,שלעיתים היה שונה מההנחיות הרשמיות .כחלק מהיותם מיעוט נבדל
מחד גיסא ובני המקום מאידך גיסא ,העשייה היומיומית של היהודים ביטאה הן את
השונות של הקבוצה היהודית והן את היותה חלק מהתרבות המקומית .ניתן לשאול,
בעקבות דבריו של יהודה החסיד על יהודים 'הגדורים בערווה' ,עד כמה דמו הערכים
של היהודים לאלו של שכניהם .בחיי היומיום ראו יהודים ונוצרים אלו את אלו ואת
הפעולות שביצעו בני הדת האחרת .יהודים ונוצרים נכנסו אלה לבתיהם של אלה וערכו
שיחות חולין בשוק ,ליד התנורים המקומיים והבארות 23.יש יסוד סביר להניח שיהודים
כקבוצת מיעוט ידעו יותר על אורחות החיים של שכניהם מאשר מה שידעו הנוצרים
על חיי היהודים ,אך מודעות בסיסית לגבי האחר הייתה לשתי הקבוצות 24.האם יהודים
ונוצרים ראו דימיון בין שתי הקבוצות הדתיות או דווקא הדגישו את השונות?
העיסוק בחיי היומיום מאפשר גם להפנות זרקור אל אותם אנשים בקהילות היהודיות
שלא כתבו או פסקו עבור הקהילה אך היו חלק חשוב ממנה ,מעין רוב דומם .אותם נשים
וגברים ביטאו את שיוכם הקבוצתי במכלול פעולות יומיומיות שביצעו ,ושלא תמיד
22

ראוJoseph Shatzmiller, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval :
Marketplace, Princeton, New Jersey 2013, pp. 7-57; Justine Isserles and Philipp Nothaft,
‘Calendars Beyond Borders: Exchange of Calendrical Knowledge Between Jews and
Christians in Medieval Europe (12th-15th Century)’, Medieval Encounters, 20 (2014),
pp. 2-4; Elisheva Baumgarten, ‘Shared and Contested Time: Jews and the Christian
Ritual Calendar in the Late Thirteenth Century,’ Viator, 46, 2 (2015), pp. 253-255, 269-271.

 23ראו לדוגמה את שצמילר ,חילופים תרבותיים (לעיל ,הערה .)22
24

ראו את ניסוחה של פישמןTalya Fishman, ‘The Penitential System of Hasidei Ashkenaz :
and the Problem of Cultural Boundaries’, Journal of Jewish Thought and Philosophy, 8
(1999), pp. 214-217.
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נבחנו על ידי חוקרים כיוון שאלו העדיפו לעמוד על מתחים תאולוגיים או רעיוניים
25
שאותם תפסו כהיבטים המגדירים שייכות יותר מאשר פעולות יומיומיות בסיסיות.
קובץ זה מבקש לבחון את חיי היומיום של יהודי אשכנז בימי הביניים בין המאה השתיים
עשרה למאה הארבע עשרה ,ולהרחיב את הדיון מעבר לעיסוק במתחים התאולוגיים,
החוקיים או ההלכתיים  -לדיון בהקשרים החברתיים היומיומיים .הנחתנו היא שאלה
ואלה עיצבו את זהותם של יהודי אשכנז בימי הביניים ,ושיש לעסוק בחיי היומיום לצד
ניתוח אירועים חד־פעמיים .המאמרים הם תוצרי מחקריהם של החברים בקבוצת מחקר
ששמה לה למטרה ללמוד נושא זה 26.חקר חיי היומיום גם מאפשר להתרחק ממודלים
המתארים את החברה 'מלמעלה למטה' ( ,)top-downומבקש לראות את חייהם של כל
חברי הקהילה כתורמים לעיצוב הזהות הקבוצתית והאישית .לחיי היומיום פנים רבות,
ולא ניתן לבחון את כולם במספר מאמרים מצומצם .המאמרים שבכרך זה מבקשים לעסוק
בארבעה היבטים של חיי היומיום ולתרום לשיח על אודותיהם.
המאמר הראשון"' ,שמגדלין בלורין ולובשין בגדי פרשין" :בחורים יהודים באשכנז
בימי הביניים בין גבריות רבנית וגבריות אבירית' ,מאת איל לוינסון דן בדרך שבה
עוצבה הזהות המגדרית היהודית ובאופן שבו ביטאו גברים יהודים את גבריותם בהתאם
לקודים שלמדו ושאבו ממקורות יהודיים עתיקים וממוסכמות בנות זמנם .המאמר עוסק
בראש ובראשונה בגבריות ובאתוס הגברי שעל פיהם לימדו נערים יהודים כיצד להיות
גברים יהודים ראויים בחייהם הבוגרים .לוינסון אוסף פרטים ממקורות מסוגות שונות
כדי לצרף יחד כמה מגמות סותרות שהתקיימו במקביל בתרבות המאה השלוש עשרה
והארבע עשרה ,ומצביע במיוחד על צמתים שבהם הייתה התנגשות בין ההמלצה
הרבנית לתרבות האבירית הנוצרית שבתוכה חיו היהודים .עיצוב זהות מגדרית הוא
דוגמה מובהקת לחשיבותה של הפעילות היומיומית.
מאמרן של נטע בודנר ואריאלה להמן '"שיראה האדם את עצמו אחרי הטבילה כאילו
נברא באותה השעה״ :על טבילת גברים ,כלים וכלל הציבור במקוואות בגרמניה בימי
הביניים" משלב בין ממצאים ארכאולוגיים לבין עדויות מהמקורות הכתובים .המאמר
25

לשם השוואה ראוSarah Hamilton, Church and People in the Medieval West 900–1200 :
New York 2013, pp. 163-223; Norman Tanner and Sethina Watson, ‘Least of the Laity’,
Journal of Medieval History, 32 (2006), pp. 395-423; Frans van Liere, An Introduction
to the Medieval Bible, New York 2014, pp. 208-215, 237-240.
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עוסק במקוואות שנבנו בערים בגרמניה ,בעיקר במהלך המאה השתים עשרה ,כחלק
מתהליך קבלת הזכויות של יהודים בתוך העיר ובמקביל לתהליכי בנייה עירוניים
נוספים .המבנים הללו הם מבנים מונומנטליים ובנייתם דרשה תכנון רב ומשאבים.
מרבית המחקרים עד כה ראו אותם כמבנים המשרתים בראש ובראשונה טבילה של
נשים .גם זו פעילות יומיומית חשובה ,אך בודנר ולהמן מבקשות להרחיב את היריעה
ולהבין כיצד השתמשו כלל חברי הקהילה במבנים הללו ולאיזו מטרה שימשו המקוואות
בחוויה הקולקטיבית .על ידי התחקות אחרי טבילת גברים וטבילת כלים הן מדגימות
את התפקיד הקהילתי החשוב של המבנים ואת החוויה הרוחנית והתרבותית שחוו
המשתמשים במקווה כחלק מחוויה אישית וקבוצתית.
המאמר השלישי בקובץ' ,הכתר של מרת צמח בת ר' אהרן :תפיסות של מלכּות,
מעמד ובתולין בקרב כלות אשכנזיות בימי הביניים' מאת עידו נוי עוסק בחפץ אחד,
כתר פלוירונים ,שנמצא הן במטמונות והן באיורים בכתבי יד עבריים מהתקופה .כתר
פלוירונים הוא כתר אופנתי שמוכר מתולדות המלוכה הגרמנית .נוי מראה כיצד הפך
הכתר ,שהיה סמל תרבותי וחפץ שימושי בו בזמן ,לחלק מן התרבות היהודית הקשורה
לאהבה ולנישואין ,דבר המעיד כיצד הוטמע בחברה היהודית פריט שסימל מעמד,
יוקרה וזהות בחברה הנוצרית.
המאמר האחרון בקובץ' ,חקירת יהודי סאבוי בשל האשמות בהרעלת בארות :עיון
מחודש' ,מאת צפריר ברזלי עוסק ברגע של משבר שבו יהודי רוזנות סאבוי הואשמו
בהרעלת בארות בתקופת המגפה השחורה במחצית המאה הארבע עשרה .ברזלי מראה
כיצד בחינת המשבר דרך פריזמה מחקרית של חיי היומיום זורה אור על שגרת חייהם
של היהודים שקדמה לאירוע ,ומראה כיצד היא השתבשה בעקבותיו .ברזלי בוחן את
התעודות הלטיניות מהאירוע ובכך מספק מבט אחר על התנהלות החיים בימי הביניים
ועל הקשרים שהתקיימו בין היהודים לבין השלטון המקומי.
נוסף על ארבעת המאמרים גיליון מיוחד זה של 'חידושים' כולל חמש ביקורות על
ספרים שפורסמו בשנה החולפת ועוסקים בהיבטים שונים של חקר חיי היומיום של
היהודים בימי הביניים .הביקורת הראשונה ,שכתבה אביה דורון ,בוחנת את ספרה החדש
של ג'ולי מל ( The Myth of the Medieval Jewish Moneylenderהמיתוס של המלווים
בריבית היהודיים בימי הביניים) ,המתמקד בהיבט חשוב של חיי היומיום שטרם זכה
לעיון מספק  -הקשר בין המנגנונים הכלכליים לשגרת החיים היומיומית .דורון סוקרת
את המחקר העכשווי בתחום ואת המגמות המרכזיות בו .הביקורת השנייה בגיליון ,מאת
נורית דרמר ,בוחנת את אסופת המאמרים Intricate Interfaith Networks in the Middle
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( Ages: Quotidian Jewish-Christian Contactsרשתות בין־דתיות בימי הביניים :קשרי
יהודים ונוצרים וחיי יומיום) ,שערך אפרים שהם־שטיינר .אסופת מאמרים זו ביקשה
לשפוך אור על חיי היומיום תוך בחינת הקשרים המורכבים שהתנהלו בין היהודים
לשכניהם הנוצרים .דרמר מעלה שאלות מתודולוגיות חשובות בנוגע להגדרות 'חקר
חיי היומיום' המאפשרות לחדד את הבנתנו לגבי תחום מחקרי מרתק זה.
הביקורת השלישית נכתבה בידי מירי פנטון על קובץ מאמרים על זהויות אזוריות של
יהודי אירופה בימי הביניים (.)Regional Identities and Cultures of Medieval Jews
פנטון סוקרת את המאמרים ועומדת על הגיוון הרב שהיה קיים בין הקהילות השונות
באירופה ועל הצורך להבין כל קהילה וכל קבוצה בהקשר המקומי שלה .שאלת הסביבה
המיידית והשפעתה על חיי היומיום היא מרכזית גם בכל המאמרים בקובץ זה ,ויש לה
חשיבות רבה למתודות המחקר הנבחרות.
שתי הביקורות האחרונות עוסקות בספרים שאינם מתמקדים בחיי היומיום של יהודי
אשכנז בימי הביניים אלא בזמן אחר או בגיאוגרפיה אחרת .הביקורת הרביעית נכתבה
בידי עדי נמיה־כהן ועוסקת בחיי ילדים בעת החדשה המוקדמת על פי ספרה של טלי
ברנר 'על פי דרכם :ילדים וילדות באשכנז' .ספר זה עוסק בתקופה המאוחרת לזו
שעומדת במרכז הקובץ ,אך דן בחיי היומיום ובגיאוגרפיה דומה .הספר מזכיר לנו
שכל קבוצה חוותה אחרת את חיי היומיום ,ואת החשיבות של בחינת מסגרות החיים
מנקודות מבט שונות .כמו כן הוא מדגיש את הצורך בבחינה נפרדת של חיי היומיום
של ילדים ,נשים ובני קבוצות שונות.
הביקורת האחרונה בקובץ נכתבה בידי אטל קלאורה ומתמקדת בחיי היהודים כפי
שהם עולים ממסמכי הגניזה הקהירית .קלאורה סוקרת את ספרה של איב קרקובסקי
Coming of Age in Medieval Egypt: Female Adolescence, Jewish Law and Ordinary

( Cultureהגיעו לפרקן במצרים בימי הביניים :התבגרות נשית ,הלכה ותרבות יומיומית).
ספר זה מתמקד בתהליך התבגרותן של נערות במאות השתים עשרה והשלוש עשרה
ובהקשרים המעשיים ,המשפטיים והאידאולוגים של נישואי הבנות הללו .הכנסת חיי
היומיום של יהודי מצרים כקבוצת השוואה לדיון ביהודי אירופה מוסיפה ממד חשוב
לדיון בחקר חיי היומיום היהודיים.
תקוותנו היא שהמאמרים בגיליון הנוכחי יהיו סנונית ראשונה למחקרים נוספים של
קבוצת המחקר שלנו בעתיד .אנו גם תקווה שהצלחנו להראות את התועלת הטמונה
בשיתוף פעולה מחקרי רב־תחומי להבנת חיי היומיום של היהודים באירופה בימי
הביניים והאינטראקציות השגרתיות שהתנהלו ביניהם לבין שכניהם הנוצרים.
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‘שמגדלין בלורין ולובשין בגדי פרשין’:
בחורים יהודים באשכנז בימי הביניים – בין גבריות רבנית
לגבריות אבירית
איל לוינסון
תקציר :המאמר עוסק בשתי תפיסות עולם – האבירית והרבנית – שיחדיו תרמו לגיבוש
זהויותיהם הבוגרות של בחורים יהודים באשכנז בימי הביניים .נוסף על האידיאלים
של הגבריות הרבנית שעליהם חונכו בחורים יהודים באשכנז מגיל צעיר ,הם הושפעו
גם מערכים המזוהים עם התרבות האבירית – ערכים שהיו מרכזיים בעיצוב זהויות
מגדריות בקרב בחורים נוצרים באירופה בימי הביניים התיכוניים והמאוחרים .בחורים
יהודים חיקו את מעשיהם של האבירים – חלקם אימצו את אורח הלבוש של בני
המעמדות הגבוהים ,חלקם הצטרפו לצבאות של רוזנים מקומיים ,ואחדים חיו את
חייהם כאבירים לכל דבר .היו גם בחורים יהודים באשכנז שעסקו בפעילויות שאפיינו
את האבירים ואת תרבות הפנאי של בני האצולה ,למשל טורנירים ,ציד ובזיירות.
לעומת ערכי התרבות האבירית הציגו רבני אשכנז אידיאל גבריות אחר .יחד עם זאת
לעיתים מצאו לנכון הרבנים להזין ערכים אלה – כמו אומץ ,גאווה ,כבוד ,אהבה
ונאמנות – בתכנים אחרים שיתאימו לתפיסת העולם שביקשו להנחיל לדור הצעיר.
איל לוינסון הוא עמית פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית .מחקרו עוסק באבות
ובאבהות באשכנז בימי הביניים ומשלב היסטוריוגרפיה חברתית־תרבותית עם
תיאוריות מגדריות ולימודי גברויות.

***
באוגוסט  1371עזב בחור יהודי אלמוני כבן ארבע עשרה את בית הוריו שבדירן ()Dürren
ויצא רכוב על סוסו בדרכו להצטרף לחילות הדוכס וילהלם השני מיוליך (Wilhelm II Von
 )Jülich, 1318–1393במלחמתו נגד ונצל מבוהמיה (,)Wenzel of Bohemia, 1337–1383
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הדוכס הראשון של לוקסמבורג 1.כך תיאר זאת המחבר האלמוני' :ואז רכבתי עם בעלי
מלחמה ביו[ם] ו' י' אלול קל"א במלחמה שבין הדוכוס מגולכא ובין הדוכוס מבראבנט.
וכשחזרתי מהמלחמה ,כעסה עלי א״מ [אמי מורתי] ז״ל' 2.הסיפור מופיע באוטוביוגרפיה
עברית ייחודית לתקופתה שפרסם ישראל יובל לפני כארבעה עשורים .מקור זה מאפשר
הצצה נדירה לעולמו של בחור יהודי גרמני ברבע האחרון של המאה הארבע עשרה.
הוא מעורר שאלות היסטוריות מרתקות לגבי החברה היהודית באשכנז בימי הביניים,
ובמיוחד בנוגע לחיי היומיום של הבחורים שחיו בקהילות אלה ,לתת־תרבות הנעורים
שהייתה נחלתם ,ולגבי הזהויות המגדריות ואופיה של הזהות היהודית שאימצו חלק
מן הצעירים 3.האם לפנינו עדות למעשה חריג בנוף התרבותי של יהודי התקופה ,או
שמא היו בחורים נוספים שנהגו כמותו? מה דרבן אותו להצטרף לצבא האבירים של
הדוכס? לפי דיווחו יצא הבחור למלחמה ביום שישי .האם הוא הקפיד לקיים את השבת
כהלכתה ,או שמא סוגיה זו לא הייתה בראש מעייניו?
סיפורו האוטוביוגרפי של הבחור משמש כסיפור מסגרת במאמר זה .מטרתו של המאמר
היא לבחון את התפיסות המגדריות שהיו מקובלות בחברה היהודית באשכנז בימי
הביניים ,וזאת באמצעות ניתוח התרבות החומרית המשתקפת במקורות .כמו כן המאמר
מבקש להראות שבחורים יהודים רבים באשכנז ,ומחבר האוטוביוגרפיה ביניהם,
הושפעו מערכים המזוהים עם התרבות האבירית שהיו מרכזיים בעיצוב זהויותיהם
*  5כתיבת מאמר זה נתמכה במימון של המועצה האירופית למחקר ()European Research Council
כחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות  Horizon 2020הסכם מענק מחקר מספר
) .(grant 681507אני מבקש להודות לחברות וחברי קבוצת המחקר של ה־' ERCאל מעבר
לאליטה :חיי יומיום יהודיים באירופה בימי הביניים' ,על שסייעו לי לגבש ולערוך מאמר זה.
 51הקרב המכריע של מלחמה זו התרחש במרחק ארבעים ק״מ מדירן ליד העיר באסוויילר
( .)Baesweilerזאת הייתה מלחמה שארכה ימים אחדים בלבד והסתיימה לאחר שוונצל מבוהמיה
נפל בשבי הדוכס מיוליך .לעניינו חשוב לשים לב לכך שבחור יהודי יצא למלחמה ושלדעתו
זה היה ביום שישי .לפרטים על הקרב ראוSergio Boffa, Warfare in Medieval Brabant, :
1356–1406, Rochester 2004, pp. 20-24.

 52הספרייה הבודליאנית ,כ"י אוקספורד ,מיכאל  ,74דף 154ב .יובל ,אוטוביוגרפיה ,עמ' .548
 53המחקר מתמקד באזורים הנמצאים כיום בצפונה של צרפת ובגרמניה ,אך אינו מוגבל לאזורים

אלו .לגבי הסיבות המתודולוגיות להתייחס לאזורים אלו כאשכנז ,ראוElisheva Baumgarten, :
Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: Men, Women, and Everyday Religious
Observance, Philadelphia 2014, pp. 3-5.
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המגדריות של בחורים נוצרים באירופה בימי הביניים התיכונים והמאוחרים 4.בחורים
יהודים חיקו את מעשיהם של האבירים והיו ביניהם שאימצו את אורח לבושם של בני
המעמדות הגבוהים .חלקם הצטרפו לצבאות רוזנים מקומיים ואחדים חיו את חייהם
כאבירים לכל דבר .היו גם בחורים יהודים באשכנז שעסקו בפעילויות שאפיינו את
האבירים ואת תרבות הפנאי של בני האצולה ,והיו שהתלבשו כשכניהם הנוצרים בני
המעמדות הגבוהים .עדויות על כך מצויות בעיקר בספרות הרבנית ובביקורת שהייתה
לרבנים לגבי לבושם והתנהגותם של הצעירים 5.דברי ביקורת אלו נועדו להבהיר
לבחורים היכן נמתחו הגבולות המפרידים בין קבוצת המיעוט היהודית לחברת הרוב
הנוצרית .אולם כפי שנראה תוכחת הרבנים לא תמיד נפלה על אוזניים קשובות.
לצד ערכי התרבות האבירית והאופן שבו חונכו בחורים בחברה הנוצרית להיות גברים,
הציגו רבני אשכנז אידיאל גבריות אחר שעמד לעיתים בניגוד לערכי התרבות האבירית.
יחד עם זאת מדי פעם מצאו לנכון הרבנים להזין ערכים אלה – כמו אומץ ,גאווה,
כבוד ,אהבה ,נאמנות וכיו"ב – בתכנים אחרים שיתאימו לתפיסת העולם שביקשו
להנחיל לדור הצעיר .האוטוביוגרפיה שבה נפתח המאמר ואליה נשוב בסיומו היא
דוגמה מרתקת לדרכים שבהן שתי תפיסות עולם – האבירית והרבנית – תרמו יחדיו
לגיבוש זהותו הבוגרת של המחבר האנונימי .חשוב להדגיש ,שבתרבות יהודי אשכנז,
כמו בתרבות הנוצרית בימי הביניים ,תקופת בחרותם של הגברים נמשכה לעיתים עד
לעשור הרביעי לחייהם ,וגם גברים נשואים ואבות לילדים כונו ׳בחורים׳ .המעבר
לגבריות בוגרת היה כרוך בהפגנת התנהגות הולמת ,נחושה אך מאופקת ,בהקמת
6
משפחה ובהתבססות כלכלית ,ודבר זה התרחש לרוב במהלך העשור הרביעי לחייהם.

54

בנוגע להשפעת הגבריות האבירית על התרבות בימי הביניים ראוRuth Mazo Karras, From :
Boys to Men: Formations of Masculinity in Late Medieval Europe, Philadelphia 2003, p. 20.

 55המקורות שעליהם מתבסס מאמר זה מופיעים בספרות השו"ת ,בספרות הפרשנית ,בכרוניקות
מסעי הצלב ,ברומנסות עבריות ,באיורים בכתבי יד עבריים ,ובציורי קיר שעיטרו קירות בבתי
יהודים עשירים.
 56לגבי תקופות חיי הגברים היהודים באשכנז בימי הביניים ראו :איל לוינסון ,׳בחרות וגברויות בחברה
היהודית באשכנז בימי הביניים׳ ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן ,תשע״ח ,עמ׳ .27-22
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'הגבר האידיאלי' לפי רבני אשכנז
את התכונות המאפיינות את 'הגבר האידיאלי' לפי רבני אשכנז ניתן לדלות ממכלול
המקורות הרבניים של התקופה .הן מופיעות במה שאני מכנה 'שיח הגבריות של רבני
אשכנז' ,שיח שהגדיר את תפיסות העולם המגדריות שרבנים באשכנז שאפו להנחיל
לשאר חברי וחברות הקהילה .שיח זה משקף דרך חשיבה ממוסדת – גלויה או סמויה
– של חברי האליטה הרבנית בכל הנוגע לגברים ,והוא מתבטא בין השאר בפירושים
של רבני אשכנז למצוות דאורייתא ודרבנן ,בקודים מוסריים ובהנחיות לא פורמליות.
מטרתו של השיח היא לחנך בחורים וגברים – אך גם נשים ,ילדים וזקנים – לאמץ
דרכי חשיבה והתנהגות התואמות לנורמה הרבנית 7.במקורות הרלוונטיים ניתן לראות
התייחסויות לתרבות חומרית הקשורות ישירות או בעקיפין לעולמם של גברים,
וכן דיונים בנוגע לגוף הגברי ולפעולותיו (מיניות ואחרות) .שיח גבריות זה מורכב
ממכלול של קודים התנהגותיים וייצוגים מילוליים וחזותיים ,מחשבתיים וגופניים,
ומהמשמעויות שהקנו להם בעת ההיא .עם זאת שיח ,לפי הגדרתו של מישל פוקו,
 57יש כמה מחקרים שעוסקים בחינוך נערים או בחורים באשכנז בימי הביניים ,אולם החינוך היה רק
פן אחד משיח זה .מחקרו של איבן מרקוס עוסק בחינוך צעירים באופן ישיר ,ובוחן טקסי חניכה
ולימוד של הבנים בחברה היהודית בימי הביניים :איבן מרקוס ,טקסי ילדות :חניכה ולימוד בחברה
היהודית בימי הביניים ,ירושלים תשנ"ח .אפרים קנרפוגל דן במאפיינים שונים של חינוך הבנים
בחברה היהודית באשכנז במאות השתיים עשרה והשלוש עשרה ,ראוEphraim Kanarfogel, :
 .Jewish Education and Society in the High Middle Ages, Detroit 1992אברהם גרוסמן בחן
את הווי הישיבות בגרמניה וצרפת במאה האחת עשרה ועמד על ההבדלים ביניהן :אברהם גרוסמן,
׳הישיבות בבבל ,בגרמניה ובצרפת במאות הי'-הי"א׳ ,חינוך והיסטוריה :הקשרים תרבותיים
ופוליטיים ,בעריכת רבקה פלדחי ועמנואל אטקס ,ירושלים תשנ"ט ,עמ׳  .100-79מחקרים אלה
מוסיפים ידע על חיי הבחורים באשכנז בתקופה ,ברם בישיבות אלו למדו רק מספר מועט של
בחורים ,ואף בגדולות שבהן לא היו יותר מאשר עשרים וחמישה תלמידים בו־זמנית (קנרפוגל,
שם ,עמ'  .)67ישראל פלס ושלמה שפיצר טענו שבישיבתו של המהרי״ל בשנותיו האחרונות,
דהיינו בעשור השלישי של המאה החמש עשרה ,היו כחמישים תלמידים :ישראל פלס ושלמה
שפיצר ,ספר מבוא והוספות לספרי מהרי"ל ,ירושלים תשע"ו ,מבוא ,עמ'  .)138–136הווי חיי
הישיבות לא היה נחלתם של רובם המכריע של בחורי אשכנז בעת ההיא ,ולכן ההתמקדות במחקר
הנוכחי אינה דווקא בבחורים שצעדו בתלם הרבני כמצופה מהם ,אף שגם הם אינם נעדרים
מהדיון .כמו כן המחקרים המוזכרים כאן אינם עוסקים בגבריות .בנוגע לחינוך נערים באשכנז
בימי הביניים ראו גם את מאמרה של אלישבע באומגרטןElisheva Baumgarten, ‘Education :
of Children in Medieval Jewish Society’, Essays on Medieval Childhood: Responses to
 .Recent Debates, Joel Thomas Rosenthal (ed.), Donington 2007, pp. 54-72הגבריות של

הקבוצה השלטת מכונה על פי רוב בספרות המחקרית 'גבריות הגמונית' ,מושג שפיתחה ריווין קונל
בהשראת תיאורית ה'הגמוניה' של אנטוניו גרמשי .ראו :רייווין קונל ,גברויות 2009 ,עמ' .98
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קושר בין ידע לכוח תוך התבססות על 'אמיתות אוניברסליות' ,המוגדרות ככאלו
בידי מעצבי השיח עצמם .השיח מושתת על מערכת סבוכה של יחסי כוחות הפועלים
בחברה – כוחות הפועלים במנעד רחב של התנגדויות וקבלה ,הכפפה והדרה 8.במובן זה
השיח משמש בידי מעצביו כדי להבהיר לבריות מה היא 'התנהגות נכונה' או 'התנהגות
נורמטיבית' ,מה מותר ומה אסור לעשות בכל אינטראקציה חברתית ,ואפילו בהיות
הברייה לבדה ,והוא גורר תגובות הנעות בין קבלה מוחלטת לבין ניסיונות לערער על
הנורמה ולאתגר אותה.
חשוב להדגיש שאידיאל חברתי הוא למעשה דימוי תרבותי שגברים נקראים להפנים
ולנהוג לפיו ,אולם מעצם הבנייתו כאידיאל הוא אינו בר השגה .דוגמה לכך מהמחצית
השנייה של המאה השלוש עשרה מובאת בכתב יד של 'מחזור ויטרי'' :הנוי ,והכח,
והחכמה ,והעושר ,והכבוד ,והשיבה ,והבנים ,נאה לצדיקים ונאה לעולם ואומר תפארת
בחורים כחם והדר זקנים שיבה' 9.תכונות אלו מאפיינות את 'הגבר האידיאלי' ,והן
מתבססות על אידיאל גבריות עתיק יומין שמקורו במשנה במסכת אבות (ו ,ח) .הייתכן
שלגבר אחד יהיו כל התכונות האלה? בתחילת המאה השלוש עשרה גרס ר׳ שמעון
מפרנקפורט ,עורך 'ילקוט שמעוני' ,שדבר זה אינו אפשרי' :ב"ו [בשר ודם] אם גבור
אינו נאה ,ואם נאה אינו גבור' 10.כמו כן תכונות אלו הן תלויות הקשר ויחסיות .הפגנת
כוח למשל תלויה תמיד בהקשר .ניתן לשאוף להיות החזק בכל עימות ,אולם גם כוחם
של החזקים ביותר אינו עומד להם לעד 11.במאה השלוש עשרה הבהיר ר' יהודה
החסיד ,שגם הגיבור שבגיבורים ,החסיד בחסידים ,והחכם שבחכמים צפויים להיכשל
ביום מן הימים' :שמשון גבור שבגבורים ודוד חסיד שבחסידים ושלמה חכם שבחכמים
ונכשלו שמשון ושלמה על ידי אשה ונכשל דוד על ידי יפת תואר' 12.סביר להניח שגם
 58ראו :מישל פוקו ,הולדת הקליניקה :ארכיאולוגיה של המבט הרפואי ,תל אביב  ;2008מישל פוקו,
הארכיאולוגיה של הידע ,תל אביב .2005
 59מחזור ויטרי לרבינו שמחה אחד מתלמידי רש"י ז"ל ,מהדורת שמעון הלוי איש-הורוויץ ,א-ב,
ירושלים תשכ"ג ,ס' תכט.
 10ילקוט שמעוני ,תהלים פרק קד.
 11דוגמה ידועה לכך היא דמותו המקראית של גוליית הפלישתי ,שנחשב כגיבור שלא ניתן להביסו
ושכל ישראל נסו מפניו (שמואל א יז ,כ) ,אך כידוע גם הוא הובס בסופו של דבר בידי הנער דוד
חסר הניסיון.
 12ספר חסידים על פי כ"י פארמא ,מהדורת י' ויסטינצקי וי' פריימאן ,פרנקפורט תרפ"ד ,ס' סט.
18

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

מחבר 'מחזור ויטרי' ראה בתכונות הגבריות שפירט מקבץ של תיאורים אידיאליים
שיש לשאוף אליהם ,ולא תכונות המוטבעות בגברים מסוימים ונעדרות מאחרים.
כתובות על מצבות ששרדו מבתי הקברות באשכנז הן מקור מידע נוסף באשר לתכונות
13
הגבריות שהיו מוערכות באשכנז בימי הביניים ,אולם הן מציבות אתגר פרשני.
תכונות המפארות את המתים מתייחסות אומנם באופן אישי למת ולפועלו בחייו ,אך
לשם הצגתן נדרשו מנסחי הכתובות להשתמש בניסוחים קבועים שירשו מקודמיהם
והיו מקובלים בתרבות ,כמו 'איש תם וישר'' 14,גדול הדור' או 'אב לחכמים' 15.ניסוחים
אלה משקפים אידיאלים תרבותיים שקרוביו של הנפטר או אף הוא עצמו (היו שהכינו
את מצבותיהם בעודם בחיים) ביקשו להציג לאחר מותו ,והם משמשים כראי לתרבות
ולערכיה .מצבתו של ר' נתן בן יצחק בבית הקברות בוורמס ,שמת בשיבה טובה בחודש
תשרי בשנת  1333בגיל שבעים ואחת ,היא דוגמה טובה לכך:
במוצאי החג בירח האתנים [ ]?:בשנת [?] לאנח"ה לפרט מניינים׃ נאסף אל עמיו
אב לחכמים ונבונים׃ בשם טוב ובשיבה טובה בן מל"א שנים [ ]?:הרב ר' נתן ב"ר
יצחק גדול הדור יועץ ונשוא פנים׃ זקן ויושב בשבת תחכמונים׃ זכה ללמוד ולימד
תלמידים הגונים׃ לא ביישו זה את זה ימי הנעורים הזקונים׃ כל ימיו שקד לעסוק בצורכי
רבים ותיקונים׃ בגופו ומאודו בכל עניינים וביתו היתה כמדבר לעניים ולאביונים׃ לכן
16
יכיר מעבדיו מלך שוכן מעונים׃ להכניס׃ יחידתו במחיצתו לפניי ולפנים.
מצבתו של ר' נתן מלמדת שבתרבות היהודית בזמנו העריכו גברים שהפגינו חכמה ותבונה,
ייעצו לזולת ,למדו ולימדו ,העמידו תלמידים הגונים ,עסקו בצרכי הציבור והפגינו נדיבות

 13לצורך מחקר זה סקרתי את המצבות מבתי הקברות של וורמס ,פרנקפורט ,מיינץ ושפייר .את
הכתובות ניתן למצוא במאגר המידע של מכון שטיינהיים לחקר יהדות גרמניה (Steinheim
 .(Institut, Epidat – epigraphische Datenbankלמאגר:
http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?info=filesalef.

 14כיתוב זה מופיע על מצבות רבות.
 15הביטוי 'גדול הדור' מופיע בספרות התלמודית ובמקורות הרבניים בימי הביניים .הביטוי 'אב
לחכמים' מתייחס לרוב למשה .ראו למשל מחזור ויטרי (לעיל ,הערה  ,)9ס' תיט' :נשיא נשיאים
היה משה רבנו אב לחכמים וראש לנביאים'.
 16ראו לעיל (הערה 1333 ,)13

inv.-nr.: wrm-432 year:

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

19

כלפי העניים .מאפיין חשוב נוסף של גבריות זו הוא הדבקות ללא פשרות בנורמה הרבנית
במהלך חייו של הגבר' :לא ביישו זה את זה ימי הנעורים הזקונים'.
ניתוח שיח מעין זה גם זורה אור על התפיסות המגדריות שירשו רבני אשכנז הן מהמקרא
והן מספרות חז"ל .את התפיסות הללו פירשו רבני אשכנז ברוח זמנם ותרבותם ,בניסיון
לחנך את חברי וחברות קהילותיהם ,ובמיוחד את הדור הצעיר ,להפנים את הנורמה
הרבנית .דוגמה אחת מיני רבות לכך ניתן למצוא בפרשנות למצווה 'לֹא י ִ ְהי ֶה כְלִי גֶבֶר
ש ְמלַת ִא ׁ ּ ָשה' (דברים כב ,ה) .בימי הביניים מצווה זו כללה
עַל ִא ׁ ּ ָשה וְלֹא יִלְ ַבּׁש גּ ֶבֶר ִ ׂ
כמה איסורים הלכתיים שחלו על גברים יהודים ,כמו לא ללבוש מלבושי נשים ולא
לענוד את תכשיטיהן ,לא לגלח את שיער הגוף 17או להסתכל במראה ,ואף לא ללמד
את בנותיהם תורה .כמו כן המצווה כללה איסורים על נשים ,ובמיוחד איסור על נשיאת
כלי נשק .יעל שהרגה את סיסרא ביתד ובמקבת – ולא בחרב – מובאת כדוגמה בשיח
הגבריות הרבני (בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים) לאישה שדבקה בצו המקראי .כך
למשל מתארים זאת בעלי התוספות במאה השלוש עשרה' :לא יהיה כלי גבר על אשה.
כתרגומו לא יהי תיקון זין גבר על איתתא [=אישה] ולכך הרגה יעל את סיסרא ביתד
18
ובמקבת ולא בחרב ובחנית שנאמר ידה ליתד תשלחנה'.
רש"י ,בעקבות חז"ל ,הבהיר שהמצווה המקראית נועדה ליצור הפרדה מגדרית ברורה
מחשש לפריצת גבולות המיניות הנורמטיבית' :כלומר ואם אמר לך הכתוב שלא ילבש
האיש שמלת אשה לכך לא קראו הכתוב תועבה היא אלא למה הוא בא שלא ילבש
האיש שמלת האשה וילך וישב בין הנשים שיש לחוש משום ייחוד' 19.במהלך הדורות
ניתנו למצווה פירושים שונים .במאה השתיים עשרה ,לדוגמה ,פסק הרמב"ם בנוגע
לאיסור על גילוח הגוף הגברי ,שבמקום שגברים לא יהודים נוהגים לגלח את שיער
בתי השחי ושיער הערווה גם לגברים יהודים מותר ,ובאותם המקומות שרק נשים

 17בבלי ,נזיר נט ע"א.
 18הדר זקנים על התורה ,פרשת כי תצא,

University Library Johann Christian Senckenberg
Frankfurt Germany, Ms. Oct. 174.

 19רש"י ,נזיר נט ע"א ,ד"ה 'אם ללמד' .ראו גם :בבלי ,נזיר כט ע"א; רשב"ם ,דברים פרשת כי תצא
פרק כב ,ד"ה 'לא יהיה'.
20
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נוהגות כך חל איסור על גברים לגלח והעובר על המצווה עונשו מלקות 20.לעומת זאת
בצפון צרפת באמצע המאה השלוש עשרה ר' יצחק מקורביל לא רק שהתנגד לכך,
אלא אף התריע מלגלח מקומות אלו לא בתער ולא במספריים' :שלא ילבש גבר שמלת
אשה שנאמר לא ילבש גבר שמלת אשה .פי' כדי לנאף .ויש בכלל זה העברת שער של
בית השחי ובית הערוה בתער .ובמספרים כעין תער מדרבנן הוא דאסור .ואפי' שלא
כעין תער בעל נפש לא יעבור' 21.ב'בעל נפש' כוונתו כמדומני לאלו ששאפו להפגין
אדיקות יתר 22.ניתן לראות בשיח המגדרי העולה מדבריו את ההנגדה בין גברים לנשים
ואת הערכתו ל'בעלי הנפש' שדבקו ללא פשרות בערכי הגבריות הרבנית .מטרתם של
קודים והנחיות אלו לא הייתה הלכתית בלבד ,אלא הם נועדו להנחיל לגברים ולנשים
דרכי חשיבה והתנהגות מסוימות.
השיח הרבני לא היה היחידי שהשפיע על גיבוש זהויות מגדריות בקרב גברים יהודים
באשכנז במהלך ימי הביניים .בין הבחורים האמידים היו שהפנימו ערכים שהיו נחלתם
של בני העשירים בחברה הנוצרית ,גם אם אלה סתרו את הנורמה הרבנית .הזהות
הדתית הייחודית לא מנעה מיהודים עירוניים אמידים לפתח זהות מעמדית מקבילה
לזו של שכניהם הנוצרים ,חברי האליטה העירונית .בעשור האחרון עסקה ספרות
המחקר בסוגיית השפעת התרבות האבירית על יהודי אשכנז ,אולם לא באופן ישיר
במגדרים ובגברויות 23.איבן מרקוס ( )Ivan Marcusלמשל הסיק שיהודי אשכנז היו

20

Mishne Torah, Ms. A 77, Northern France 1296, Dávid Kaufmann’s collection, 40r

 21יצחק בן יוסף ,ספר מצות קטן34 ,א,

.Bibliotheque Nationale, Paris, Ms. hebr. 390

 22ראו את פירושו של רש"י לפסחים מ ע"א ,ד"ה 'בעלי נפש'.
23

Ivan Marcus, ‘Why Is This Knight Different? A Jewish Self-Representation in Medieval
Europe’, Ṭov ʻElem: Zikaron, Kehilah u-Migdar ba-Haverot Yehudiyot bi-Yeme haBenayim uve-Reshit ha-ʻEt ha-Hadashah: Maʼamarim Likhevodo shel Reʼuven Bonfil,
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מודעים לאבירים ולמנהגיהם וחלקם השוו את עצמם לאבירים ואף הזדהו עמם 24.להלן
נראה שערכי האבירות השפיעו בעיקר על הבחורים ,ושההזדהות שעליה הצביע מרקוס
הייתה חשובה לעיצוב זהויותיהם המגדריות .באשכנז במאות האחת עשרה עד החמש
עשרה ,כמו באנגליה עד הגירוש בשנת  ,1290ואולי אף באירופה הנוצרית בכללותה,
השפיעה התרבות האבירית גם על בחורים יהודים .ניתן ללמוד זאת מהעדויות המופיעות
במקורות לגבי חיי היומיום של הבחורים באשכנז ,מהתנהגותם ,מלבושם ,ומתת־תרבות
הנעורים שהייתה להם .כפי שנראה היו בחורים יהודים באשכנז שגידלו את שיערם
ולבשו בגדים דומים לבגדיהם של בני המעמדות הגבוהים ,היו שהסתובבו בחוצות העיר
ונשאו בגאווה את מגיניהם וכלי זיינם ,והיו בחורים יהודים שאף השתתפו בטורנירים
ממש או נלחמו לצד אבירים .נוסף על כך קיימות עדויות לכך שאחדים מקרב הבחורים
היהודים באשכנז חיו את חייהם כאבירים ממש.

לבוש ,זהות גברית וגבולות חברתיים
חקר התרבות החומרית – ובמיוחד הלבוש על אביזריו השונים – תורם ,כפי שהראתה
סוזן קריין ( ,)Craneלהבנת עולמם הפנימי של אנשי ונשות ימי הביניים ולהבנת
זהויותיהם המגדריות 25.מה אם כן ניתן ללמוד מהמקורות על התרבות החומרית של
בחורי אשכנז? כיצד התלבשו ואילו אביזרים היו ברשותם? מה ניתן להסיק מכך על
זהויותיהם היהודיות ועל תפיסות הגבריות שרווחו בקרבם? ומה כל זאת מלמד על
הגבולות החברתיים שהפרידו בין קבוצת המיעוט היהודית לחברת הרוב הנוצרית? על
מנת להבין את המשמעויות שהיו ללבושם של בחורי אשכנז בהקשר התרבותי הרחב
אבחן מקורות מהמאה האחת עשרה עד המאה הארבע עשרה .אתחיל בבחינת שינויי
האופנה שהתרחשו בצפון מערב אירופה לקראת סוף המאה האחת עשרה וראשית
המאה השתיים עשרה .אעמוד על הביקורת שהייתה לאנשי דת נוצרים על אותם בחורי
האצולה שאימצו שינויי אופנה אלה ,ואראה כיצד השינויים בסגנון הלבוש ועיצוב
השיער דרבנו גם רבנים באשכנז למן המאה האחת עשרה ואילך למתוח ביקורת על
בחורי קהילותיהם.
 24מרקוס ,מדוע האביר (שם) ,עמ' .143
25

Susan Crane, The Performance of Self: Ritual, Clothing, and Identity During the
Hundred Years War, Philadelphia 2012.
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כ־ 600שנה נהגו בחורים בצפון מערב אירופה ללבוש טוניקות קצרות ,הדומות
לטוניקות הרומאיות של שלהי העת העתיקה .למן המחצית השנייה של המאה האחת
עשרה הלכו אלו והתארכו ,עד שהן טאטאו את הקרקע המאובקת ,כפי שתיאר זאת בן
26
התקופה ,הכרוניקן והנזיר האנגלי אורדריק ויטאליס (.)Orderic Vitalis 1075–1142
בעת ההיא גם החלו בחורים לסלסל את שיערם בעזרת תלתלי ברזל ,כמנהג נשות
התקופה ,ולהדר את פניהם בזקנים קצרים שעוצבו לפי צו האופנה .הם עשו זאת למרות
התנגדותם של אנשי דת נוצרים ,וביניהם אדמר ( 1060 ,Eadmarלערך– 1126לערך)
וויליאם ממלסברי ( 1095 ,William of Malmesburyלערך –  1143לערך) ואורדריק
ויטאליס עצמו ,שלא הסתיר את סלידתו מבחורים אלו[' ,ש]נושאים על פניהם סימני
תאוותם המטונפת ,כמו עזים מסריחות' 27.שינויים אלו לדעת חוקרי התקופה חלחלו
בעשורים האחרונים של המאה האחת עשרה ממעמד האצולה לבני הסוחרים האמידים
ומשם לשאר המעמדות החברתיים ברחבי אירופה הנוצרית 28,ואופנה זו לא פסחה גם
על בחורי אשכנז.
כבר בסוף המאה האחת עשרה מתח רש"י ביקורת על בחורים יהודים שחיקו בסגנון
לבושם ובעיצוב שיערם את אופנת האבירים – שכינה 'פרשים' – וככל הנראה כוונתו
הייתה לא רק לחיילים אלא לבני האצולה באופן כללי .לדעתו התנהגותם של הבחורים
שאימצו את שינויי האופנה הצביעה על יהירותם' :ישראל מתייהרים בבלורית
ובמלבושי יהירות כפרשים הללו' 29.ביקורת זו נשמעה גם במאה השלוש עשרה בקרב

26

Orderic Vitalis, The Ecclesiastical History of England and Normandy, Thomas Forester
 (translator), London 1853, II:XIII:10:478.ראו גםNancy Bradfield, Historical Costumes :
of England, from the Eleventh to the Twentieth Century, London 1963, p. 16.

 27ויטאליס ,ההיסטוריה הכנסייתית (שם).
28

Sarah-Grace Heller, Fashion in Medieval France, Rochester 2007, p. 55.

 29רש"י ,שבת קלט ע"א ,ד"ה 'אי בטלי' .אומנם רש״י מפרש כאן את דברי התלמוד 'אי בטלי יהירי
בטלי אמגושי' ,שמשמעו 'אם יתבטלו הגאוותנים יתבטלו האמגושים' (שהם לפי רש״י ,שם,
'גלחים המשניאים אותנו') .בדיון התלמודי אין כל אזכור לא לשיער ,לא לבגדים ,ולא לבחורים
יהודים המאמצים סגנון לבוש של שכניהם הגויים .כמדומני רש״י ניצל הזדמנות פרשנית זו על
מנת למתוח ביקורת על סגנון לבושם של בחורי קהילתו ,וכך גם הבינו את דבריו בעלי
התוספות .בצורה דומה רש״י נעזר במונח 'אמגושי' כדי להאשים את הכמרים הנוצרים
בני תקופתו בשנאת יהודים.
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בעלי התוספות ,שציינו את אזהרתו של ר' אלעזר מוורמס בנידון:
והבגד כי יהיה בו נגע .פי' הר"א מגרמייזא רמז לבגדים של ישראל שלא יהיה
כמו בגדי יהירות כמו פרשים ,כמו שא"ח [שאמרו חכמים] אי בטלי יהירי בטלי
אמגושי [אם יתבטלו הגאוותנים יתבטלו האמגושים] ,ופרש"י יהירי אותם
שמגדלין בלורין ולובשין בגדי פרשין והולכים בחוקות הגוים הערלים ,ועל
זה נאמר (לקמן כ' כ"ג) ולא תלכו בחוקות הגוי שאפילו במלבושין צריך אדם
30
להראות שהוא יהודי.
לדעת רבנים אלה הסיבה שדרבנה בחורים לסלסל את שיערותיהם הייתה רצונם
להתגאות ביופיים' ,המסלסלים שיער ראשם להתנאות ולהתגאות' 31.רש"י התריע
שמעשה אשת פוטיפר היה עונשו של יוסף על שסלסל שערותיו בגאווה' :ויהי יוסף
יפה תואר – כיון שראה עצמו מושל ,התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו ,אמר הקב"ה
אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,אני מגרה בך את הדוב ,מיד ותשא אשת אדוניו
וגו'' 32.במאה הארבע עשרה הזכיר מחבר 'ספר האגודה' מסורת מדרשית משלהי העת
העתיקה שלפיה 'אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו' 33,ובן תקופתו ,המחבר
האנונימי של ספר המוסר 'ארחות צדיקים' קשר אף הוא את הנוהג להתלבש כמו
הנוצרים לגאווה ויהירות:
הגאוה מתחלקת לשני חלקים :האחד – גאות האדם בגופו ,והחלק השני – גאות
האדם במעלות החכמה ובמעשיו .גאות האדם בגופו יש בה שני חלקים :האחד –
טוב ,והאחד – רע .וזאת היא גאות האדם בגופו הרעה .בעת שתתגבר הגאוה בלב
האדם ,אז תמשול על האדם מקדקדו עד כף רגלו ]...[ .וגם ניכרת בענין מאכל
ומשקה ,ובמלבושי בגדי גאוה מלבושי נכרי [ ]...הכל בענין אחד הוא ,מזהיר
34
שיהא ישראל מובדל במלבושיו ובדבריו ובכל מנהגיו מן הגוים.
 30ספר מושב זקנים על התורה :קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות ז"ל ,מהדורת ששון סלימאן בן
דוד ,יו"ל פעם ראשונה מכ"י ששון מס'  ,409לונדון  ,1959עמ' שה .אלישבע באומגרטן מציינת
את אזהרתו של ר' אלעזר מוורמייזא בנידון (המוזכרת גם אצל המהרי"ל) ,המורה לבחור לפרום
את מעילו ולתפרו מחדש כך שיהיה ניכר לעין יהודית חדה שבעל המעיל הוא יהודי .באומגרטן,
אדיקות דתית (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .190
 31מושב זקנים (שם) ,עמ' תלא.
 32רש"י ,בראשית לט ,ז ,ד"ה 'ויהי יוסף'.
 33ספר האגודה ,אלכסנדר זוסלין הכהן ,קרארא :יצחק מפרוסטיץ ,של״ה ( ,)1575מסכת סוטה פרק א.
 34ספר ארחות צדיקים הוא ספר המדות ,ירושלים תשי"ד ,שער הגאוה ,עמ' ו.
24
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בעיני המטיפים הנוצרים סלסול השיער וההתגנדרות הציגו את הבחורים כנשיים ,או
כנערים מופקרים השקועים עמוק בנשיותם 35.לעומת זאת בעיני הרבנים הבחורים
שאימצו את אופנת בני האצולה לא עברו על הצו המקראי 'ולא ילבש גבר שמלת אשה',
אלא חטאם היה חטא היהירות ואתו החשש שהבחורים ייטמעו בסביבתם הנוצרית יתר
על המידה .בעוד שהמטיפים הנוצרים ראו בשינויי האופנה שאימצו בחורי המעמדות
הגבוהים ניסיון לערער על הגבולות המגדריים ,רבני אשכנז דאגו יותר מטשטוש
הגבולות החברתיים בין קבוצת הרוב וקבוצת המיעוט.
בחורים יהודים שאימצו את לבוש בני האצולה היו ככל הנראה בני עשירים שהיה
בידם לרכוש בגדי מותרות ,או שהבגדים הגיעו לידי משפחותיהם כמשכון להלוואות
שניתנו לאצילים מקומיים .רצונם של בחורים יהודים להידמות בלבושם לאבירים
או לבני האצולה לא היה שונה מהנוהג שהיה מקובל באשכנז בימי הביניים
ולפיו יהודים לבשו את בגדי שכניהם הנוצרים שמושכנו בידם ,אותם מלבושים
'הנלקחים מהעכו"ם או שנתנו לישראל במתנה' ,כהגדרת ר' יצחק מווינה 36.גם בשלהי
המאה השלוש עשרה ובראשית המאה הארבע עשרה ,ואף לאחר מכן ,התלבשו יהודים
ונוצרים לרוב בבגדים דומים ,ורק עין מיומנת הייתה יכולה להבחין ביניהם 37.עדות
מובהקת לכך היא הצווים מן הוועידה הלטרנית הרביעית ( )1215שחייבו את היהודים
לסמן את עצמם באופן בולט ,שכן בהיעדר סימון מובהק לא תמיד ניתן היה להבחין בין
יהודים לשכניהם .בנוגע לגידול השיער ייתכן שגם בחורים אמידים פחות ניסו להקנות
לשיערם את המראה האופנתי וגידלו את בלוריתם .בראשית המאה השלוש עשרה
אסר ר' יהודה החסיד לקרוא לתורה בחורים וגברים שגידלו שיערם ,גילחו זקניהם

 35ויטאליס ,ההיסטוריה הכנסייתית (לעיל ,הערה .)28
 36אור זרוע ,חלק א ,הלכות כלאים ,ס' ש .שני החלקים הראשונים נדפסו בז'יטומיר ב־1862
וב־ ,1890מתוך כתבי יד מאמסטרדם ,ושני החלקים האחרים נדפסו בירושלים בשנת תשכ"ח ,על
פי כתב יד הנמצא במוזיאון הבריטי ,תרכ"ב .ראו את מאמרו של עידו נוי בגיליון זה.
 37באומגרטן ,אדיקות דתית (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .190 ,182כבר לפני מאה שנה טען אברהמס
שמלבושי היהודים לא היו שונים מאלו של שכניהם בני הדתות האחרותIsrael Abrahams, :
 Jewish Life in the Middle Ages, Philadelphia 1993. P..286.ראו גםWilliam W. Kibler, :
;ed., Medieval France: An Encyclopedia, Garland Reference Library of the Humanities
Garland Encyclopedias of the Middle Ages, v. 932. v. 2. New York 1995, p. 449.
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והתלבשו כמו שכניהם הנוצרים' :וכל אדם שיש לו בלורית בראשו ,ומגולח זקנו אפילו
38
במספרים ,או במלבושים כעין גוים ,אסור לקרואתו לספר תורה'.
ביקורתו של רש"י על הבחורים שהתלבשו כפרשים מרמזת שהשפעת הגבריות
האבירית על בחורים באשכנז קדמה לשלהוב החברתי שהחל באביב  1096לקראת
מסע הצלב הראשון .קיימת אפשרות סבירה שרש"י כתב את הדברים האלו המופיעים
בפירושו למסכת שבת לפני העשור האחרון של המאה האחת עשרה .שינויי האופנה
בימי הביניים לא התרחשו באחת ,ואם גינה רש"י את הבחורים על דרך לבושם סביר
להניח שנוהג זה כבר היה מוכר וידוע בקהילה היהודית .ייתכן שדברי רש"י מתייחסים
לשינויי האופנה שראשיתם במחצית השנייה של המאה האחת עשרה ,שעליהם עמדנו
לעיל ,ודבריו דומים לביקורת שמתח אורדריק ויטאליס על לבושם של בחורי האצולה
באנגליה ובצפון צרפת ,גם אם המניעים שדרבנו כל אחד מהם היו שונים.
עדות נוספת לבחורים יהודים באשכנז שאימצו את אופנת האבירים ,שהייתה כאמור
אופנת בני המעמדות העליונים ,מופיעה בראשית המאה השלוש עשרה בספר חסידים.
הפעם כוונו חיצי הביקורת לנעליים' :ואץ ברגלים חוטא אחד היו לו מנעלים רחבים
ואחד היו לו מנעלים קטנים אמ' אותו שמנעליו רחבים לאותו שמנעליו קטנים למה
תלך בחצרנות כמו הפרשים' 39.מנעלים רחבים ,הסביר בעל ספר חסידים ,הם מגפיים
שקל לנעול ולחלוץ ,שהוא מכנה 'בוטש' (בצרפתית ' :)bottesאדם אחד היה נותן
חוטי קונבוס למתקן מנעלים כי לא היה רוצה אלא במנעלים רחבים מאד כדי שיהא
מהרה מכניסם בהשכמה למהר בבית הכנסת והיה רגיל במנעלים רחבים שקורין בוטש
בלעז' 40.בשלהי המאה השלוש עשרה הוסיף ר' חיים פלטיאל הבהרה' :מנעלים רחבים
כמו לרועים' 41.מגפיים נועדו להליכה ,לרכיבה ולעבודה .ולעומתם הנעליים הצרות הן
כנראה נעליים מחודדת בקצה המוזכרות לשמצה בדברי אורדריק ויטאליס ,המעוצבות
כמו 'זנבות עקרבים' – אופנה שפשטה במהרה בקרב השכבות האמידות ומשם לשאר

 38ספר גימטריאות (לעיל ,הערה  ,)19עניינים שונים ס’ ל .על משמעויות הזקן באשכנז בימי הביניים
ראו :אלימלך הורוביץ ,׳על משמעויות הזקן בקהילות ישראל במזרח ואירופה בימי הביניים
ובראשית העת החדשה׳ ,פעמים( 59 ,תשנ״ד) ,עמ' עמ׳ .148–124
 39ספר חסידים (לעיל ,הערה  ,)12ס' תריא.
 40ספר חסידים (שם) ,ס' תתתתסה .ראו גם :אור זרוע ,חלק ב ,הלכות אבילות ס' תמג.
 41ר' פלטיאל (לעיל ,הערה  ,)18פרשת שמות ,פרק ג.
26
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החברה 42.נעליים אלו זכו מאוחר יותר לכינוי פוליין ( )poulainesוהיו מקובלות
באירופה עד סוף המאה החמש עשרה .באנגליה במאה החמש עשרה הגביל המלך
43
אדוארד הרביעי ( )1483–1442את נעילתן לאצולה העליונה בלבד.
שני אביזרים נוספים היו חלק בלתי נפרד מלבושם של האבירים וסמל מובהק לגבריותם
– המגן והחרב .הם נשאו אותם לא רק בעת מלחמה ובטורנירים או בצאתם לדרכים
רוויות הסכנות 44.אביזרים אלה היו גם ברשות בחורים יהודים .דיון במגן (הקרוי
במקורות גם תריס ושריון) 45שהיה ברשותה של בחורה שטרם נישאה והושאל לאחד
הבחורים מופיע באחת מתשובותיו של ר' אליעזר בן יואל מסוף המאה השתיים או
ראשית המאה השלוש עשרה 46.דיון נוסף בשריון ניתן למצוא בתשובת ר' מאיר בן
ברוך מרוטנברג ( 1220לערך –  .)1293מהדיון אנו לומדים על פרט לבוש נוסף שלבשו
האבירים בשדות הקרב ובטורנירים ,שגם הוא נמצא אצל בחורים יהודים בתקופה:
'ראובן טוען על שמעון משכנתי לך שריון ובתי שוקיים של ברזל' 47.בתי שוקיים של
ברזל הם מגיני הברזל שנועדו להגן על שוקי האביר בשדות הקרב ובטורנירים ,או
בלשון רש"י' :אנפלייאות של ברזל במלחמה' 48.גם במאה החמש עשרה אנו מוצאים
שחרבות ומגינים היו בבעלותם ובשימושם של בחורים באשכנז .דוגמה אחת מופיעה
בתשובת ר' ישראל איסרלן .מדובר בבחורים יהודים חמושים בשריון ובכלי נשק
 42ויטאליס ,ההיסטוריה הכנסייתית (לעיל ,הערה .II:VIII:10:477 ,)28
43

Lee Simonson, ‘Fashion and Democracy’, Metropolitan Museum of Art Bulletin,
 New ser., 3, 3 (1944), pp. 65-72.ראו גםFrancis Grew and Margrethe de Neergaard :
(eds.), Shoes and Pattens, New ed. Medieval Finds from Excavations in London 2,
Rochester 2001, p. 11.

44

Richard W. Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe, Oxford 1999, p. 4

 45מחזור ויטרי (לעיל ,הערה  ,)9עמ' ' :526תריס .הוא המגן שלפני אדם במלחמה להכות בו מפני
אויב הנלחם בו .ומחזיקין אותו .לשון תריסי חנויות'.
 46ספר ראבי"ה לרבינו אלעזר ב"ר יואל הלוי ,כרך רביעי ,מהדורת אליהו פריסמן ושאר ישוב כהן,
ניו יורק תשמ"ג ,תשובות וביאורי סוגיות ס' תתקכג .חלק מתשובה זו ניתן לראות בקטע מהגניזה
המצוי בספריה הבודליאנית באוקספורד .MS. HEB.B.18/6, fol. 25-26 :ראו גם :שו"ת מהר"ם
מרוטנבורג ,דפוס פראג ,מהדורת משה אריה בלאך ,בודפסט תרנ"ה ,ס' תקעו; ספר רב מרדכי
ומרדכי ,ר' מרדכי בן הלל אשכנזי ,דפוס ריווא ,שי"ט ,מסכת כתובות פרק האשה שנפלו.
 47שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (שם) ,ס' תתקעח.
 48רש"י ,שבת סב ע"א ,ד"ה 'פזמקי'.
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שהצטרפו לבני העיר להילחם בשודדים:
שאלה :חיל שונאים באים פתאום לפני העיר לשלול ולגזול מלקוח כל הבהמות שבעדרי
העיר ,ובני העיר מזרזים ומזיינים לצאת לקראת שונאים להציל העדרים ,ושאל ראובן
משמעון שריון ושאר כלי זיין לרכוב גם הוא עם בני העיר לקראת השונאים ,ונפלו בני
העיר ביד השונאים ופשטו ולקחו את כל כליהם מהם ופשטו ולקחו גם מראובן כל כלי
49
זיין והשריון שהיה לו ,חייב לשלם לשמעון מה ששאל ממנו או לאו?
כשנשקפה סכנה לעיר 'ראובן' לא היסס להצטרף לשכניו הנוצרים להגן על עירם .את זאת הוא
עשה חמוש במגן ובכלי מלחמה ששאל מבן קהילתו במיוחד עבור מטרה זו .כישוריו כלוחם
אינם מענייננו כאן ,אלא השימוש בכלי מלחמה ובשריון ,שלא היה נחלתם של אבירים וגברים
נוצרים בלבד ,אלא גם של יהודים.
המקורות מעידים שבמהלך ימי הביניים יצאו לא אחת יהודים חמושים בכלי נשקם להילחם
בפורעים ,בשודדים או בצלבנים .במיינץ בשלהי המאה האחת עשרה ,בחודש מאי שנת 1096
(אייר שנת ד'תתנ"ו) ,בעת מסע הצלב הראשון כאשר הגיע הרוזן הגרמני אמיכו מליינינגן
( )Emicho of Leiningenעם צבא רב לשערי העיר ,יצאו גברים ובחורים יהודים עטויי שריונים
וחגורים בכלי נשק להילחם על חייהם:
אז לבשו שריונים וחגרו כלי מלחמתם מגדולים ועד קטנים ,ור' קלונימוס ב"ר משולם
הפרנס בראש [ ]...ואיש ישראל חלצו איש כלי זיינו בחצר הפנימי של ההגמון ,ויקרבו
50
כולם אל השער להלחם עם התועים ועם העירונים וילחמו אלו כנגד אלו אל תוך השער.
במאה השלוש עשרה התיר ר' יצחק מווינה לצאת בשבת להילחם בפורעים ,ולא רק בשעה
שהם צרים על העיר אלא כבר שמגיעה השמועה שהם בדרכם לשדוד את העיר:
עתה שאנו דרים ביניהם שאפי' אם באו לשלול [לשדוד] בעלמא שיוצאים עליהם בשבת
בכלי זיין שכששוללים אז כמו כן הורגים ואין לחלק בין היכא שצרו כבר לאומרים
שרוצים לבוא לשלול אלא כשהקול יוצא שרוצים לבוא לשלול אע"פ שלא באו עדיין
51
מותר ללבוש כלי זיין לשמור ולעשות קול בעיר כדי שלא יבואו דאין מדקדקין בפקוח.
 49תרומת הדשן ,איסרלין ישראל בן פתחיה ,ונציה :רע"ט ,ס' שכח.
 50אברהם מאיר הברמן ,ספר גזירות אשכנז וצרפת :דברי זכרונות מבני הדורות שבתקופת מסעי
הצלב ומבחר פיוטיהם ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' ל; ראו גם :מרקוס ,מדוע האביר (לעיל ,הערה ,)28
עמ' .147
 51אור זרוע ,חלק ב ,הלכות שבת ס' פד .גם בוורמס במאה השלוש עשרה התירו רבנים לחברי
הקהילה לשאת נשק בשבת ולעזור לשכניהם העירוניים כאשר נשקפה סכנה לעיר ולתושביה .ר'
28
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ומה היו כלי הזין שמותר היה לחלל איתם את השבת בשעה שתוקפים את העיר?
'ואמרי' בגמ' שריון זרדא פי' בערוך 52שריון העשוי מן טבעו' קטנות קורין בל' [בלשון]
ישמעאל זרד .קסדא א"ר (סטרתא) [סנוארתה] פירש"י כובע עור תחת כובע המתכת.
מגפיים ארבכ"ח פזמקי פירש"י אנפליאות של ברזל במלחמה' 53.הכוונה כאן היא לשריון
קשקשים ,לכובע העור מתחת לקסדת המתכת ולמגיני ברזל לקרסוליים (דומים לאלה
המוזכרים לעיל בתשובת המהר"ם מרוטנבורג) .מקור זה מביא עדות נוספת להיכרותם
המעמיקה של יהודי אשכנז עם פרטי הלבוש האבירי –לא רק עם הבגדים החיצוניים אלא
גם עם פריט החבוי מהעין כמו כובע העור שחבשו האבירים מתחת לקסדותיהם 54.חשוב
להדגיש שפעילות מלחמתית שכזו מעידה שהייתה לבחורים הכשרה לכך ,וסביר להניח
שהם התאמנו מגיל צעיר עם כלי נשק שהיו ברשותם או שהושאלו מחבריהם לקהילה.
היו אם כן יהודים בצפון מערב אירופה בעלי כלי נשק .היו שנשאו אותם בגלוי בשעת
סכנה ,והיו שנהגו כך גם בעת שלא נשקפה כל סכנה לחייהם או לרכושם .במחצית
השנייה של המאה השלוש עשרה למשל נהגו בחורים יהודים בבוהמיה להסתובב
אלעזר בן יהודה מתאר מקרה זה' :מעשה שצרו על עיר ווירמש חיילות גדולות בשבת והתרנו
לכל היהודים ליקח כלי זיינם [ ]...אם לא יעזרו היהודים את העירונים היו הורגין עצמן הילכך
מותר אפי' בכלי זיינן' (ר' אלעזר מוורמייזא ,ספר הרוקח הגדול ,ירושלים תש"ך ,הלכות עירובין
ס' קצו) .סביר להניח שבכותבו 'כל היהודים' כוונתו בעיקר לבחורים ולגברים מבוגרים שעדיין
כוחם היה במותניהם.
 52ספר הערוך ,אות ז ,נו ע"א.
 53אור זרוע ,חלק ב ,הלכות שבת ס' פד .האיסור לצאת בשבת לבושים בשריון ,קסדה ומגיני
קרסוליים מברזל מופיע גם בראשית המאה השלוש עשרה בצפון צרפת ,בספר התרומה ,הלכות
שבת סימן רמ .גם באיטליה במאה השלוש עשרה הדגישו רבנים איסור זה .ראו לדוגמה :ספר
שבלי הלקט ,ענין שבת סימן קז; פסקי ריא"ז ,מסכת שבת פרק ו  -במה אשה.
54

D’A.J.D. Boulton, ‘Classic Knighthood as Nobility Dignity: The Knighting of Courts
and Kings’ Sons in England 1066—1272’, Papers from the Sixth Strawberry Hill Conference
 .1994, Stephen Church and Ruth Harvey (eds.), Woodbridge 1994, pp. 78את בקיאותם

של יהודי התקופה במנהגי האבירים ניתן לראות גם בפירוש רש”י לספר שמואל ב’ פרק כא ,שם
הוא הסביר מה הייתה כוונת המחבר בתארו את גוליית שבא להכות בדוד‘ :והוא חגור .חגורה
חדשה ,ושמעתי שאותו היום נתחנך ללבוש כלי מלחמה ודרך המחונכים לעשות נצחון וגבורה
ביום חינוכם לקנות שם' .חגורה חדשה היא חגורת האבירות שקיבל האביר לאחר שעבר בהצלחה
את טקס החניכה ,בלטינית  .Cingulum Militarisרש”י הסביר שביום זה מצופה היה מהאביר
הטרי להפגין את גבורתו ,את יכולות הלחימה שלו ,לנצח ולרכוש לו שם ,כפי שעשה דוד בנצחו את
גוליית.
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ברחובות העיר בערבי שבתות ולהפגין את גבריותם כשחרב חגורה למותניהם ומגן
בידם ,וזאת למרות אזהרות הרבנים מחילול השבת' :אחינו שבביהם לא טוב הם עושי'
דמוליכי' חרבות ותריסין בע"ש [בערב שבת] .מיהו כשפעמים יראים ושומרים את
55
העיר שמא אז מותר'.

מעין־טורנירים ,טורנירים ,והתנהגות אלימה
הכשרתם של הבחורים לא הייתה ככל הנראה ממוסדת או דומה לתהליך החניכה של
הנערים מבני האצולה שהפכו לאבירים .אולם סביר להניח כי היא התרחשה כחלק
מחיי היומיום ,ובין היתר באמצעות מעין־טורנירים שנערכו במהלך חתונות יהודיות.
במאה השלוש עשרה נהגו בחורים יהודים בדומה לאבירים בחתונות האצילים וניהלו
מלחמות סרק רכובים על סוסיהם כחלק מחגיגות הנישואים .במלחמות סרק אלו נפגעו
סוסים והיו בחורים שבגדיהם נקרעו .בעלי התוספות התירו את המנהג בטענה שמטרתו
הייתה לשמח את החתן' :לאותן בחורים שרוכבים בסוסים לקראת חתן ונלחמים זה
עם זה וקורעין בגדו של חבירו או מקלקל לו סוסו שהן פטורין כך נהגו מחמת שמחת
חתן' 56.במחצית הראשונה של המאה הארבע עשרה התייחס לסוגיה זו ר' אלכסנדרי
זוסלין הכהן ,מחבר 'ספר האגודה'' :מכאן כתבו התוספות כשרוכבין נגד החתן
והבחורים מקלקלין זה לזה סוסיהן או קורעין בגדיהן אין חייבין לשלם כיון דלשמחה
הם עושים' 57.המנהג הוזכר גם ב'אור זרוע' וב'מרדכי' 58,והוא כל הנראה נרמז באיור
של שני אבירים הרוכבים על סוסים ונלחמים זה כנגד זה המופיע מתחת לסדר חתנים
שבסידור איטלקי משנת  59.1383לדעת אברהם ברלינר כך היה מקובל בקרב יהודי
דרום צרפת וספרד ,אולם בנוגע ליהודי אשכנז 'לא נדע אל נכון' כיוון שהוא מוזכר

 55אור זרוע ,חלק ב הלכות שבת סימן פד [יג] .ראו גם :ישראל יובל ,׳״לא בזין ולא במגן ,אלא
בתפילה ובתחנונים״ :על יהודים ונשק בספרות האשכנזית בימי הביניים׳ ,מדעי היהדות41 ,
(תשס"ב) ,עמ' *53
 56תוס' סוכה מה ע"א.
 57ספר האגודה (לעיל ,הערה  ,)35מסכת סוכה פר' ד  :לולב וערבה סי' מ"א .מופיע בכ״י שבספרייה
הבודליאנית באוקספורד.MS. Arch. Selden A. 7, fol. 225r. :
 58אור זרוע ,חלק ב ,הלכות סוכה ,ס' שטו; מרדכי (לעיל ,הערה  ,)48מסכת סוכה פרק הישן.
 59כתב היד נמצא בספריה הבריטית בלונדון
30

Add. 26968, fol. 339.
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'רק באור זרוע' 60.אך כפי שראינו ישנן עדויות על מנהג זה מהמאה השתיים עשרה
ועד המאה הארבע עשרה ,והוא הוזכר אצל בעלי התוספות ,במרדכי ובספר האגודה,
וגם רבנו ירוחם בן משולם ( )1350–1290ציין מנהג זה בשם בעלי התוספות 61.חשוב
להדגיש שרבני אשכנז לא ראו צורך למתוח ביקורת על נוהג זה של הבחורים ,אף שכך
היה מנהג הגויים .אולם בחורים באשכנז לא רק השתתפו במעין־טורנירים .ישראל
אברהמס הראה שבימי הביניים היו יהודים שאף השתתפו בטורנירים של האבירים
עצמם ,כפי שקרה בוייסנפלס ( )Weissenfelsבשנת  62.1386מה שמנע מבחורים יהודים
נוספים להשתתף בתחרויות אלו ,הסביר אברהמס ,היו האיסורים שהטילו עליהם
השליטים ,ולא חוסר עניין או רצון מצד הצעירים היהודים .מתקבל על הדעת שלבחורים
אלו ,שחשו שביכולתם להתחרות נגד אבירים מן השורה ,הייתה הכשרה מקיפה יותר
בתורת הלחימה.
בחורים יהודים השתתפו בפעילויות נוספות שאפיינו את תרבות הפנאי של בני
האצולה ,למשל בזיירות 63.היו גם בחורים שעסקו בציד בעזרת כלבים ,שהיה אחד
מענפי הספורט החביבים על בני האצולה .הם נהגו כך למרות חוסר שביעות רצונם של
רבנים מעיסוק זה ,למשל של ר' יצחק מווינה' :מיהו אומר אני המחבר שכל מי שצד
חיות בכלבים כעין שהעכו"ם עושין שלא יראה בשמחת לויתן' 64.דברים אלו מרמזים
שהיו יהודים שאכן נהגו לצוד בעזרת כלבים ,אך מי שנהגו כך לא נחשבו בעיני ר'
יצחק כצדיקים ,דבר שלדעתו ימנע מהם להשתתף בסעודת הלוויתן בגן עדן השמורה
לצדיקים בלבד 65.אם יש ביקורת בדברי ר' יצחק הרי שהיא מעודנת מאוד ,ומכל מקום
אין בה איסור הלכתי.

 60אברהם ברלינר ,חיי היהודים באשכנז בימי הבינים :פרק בתולדות הקולטורא באשכנז ,וורשא
תר״ס עמ׳ .18
 61רבינו ירוחם ,מישרים ,נתיב לא ,חלק ב

.BL Or. 7582, fol. 271r.

 62אברהמס ,חיי היהודים (לעיל ,הערה  ,)39עמ' .377
63

ציד בעזרת בזים ודורסים אחרים המאולפים למטרה זאת .ראוLeor Jacobi, ‘Jewish Hawking :
in Medieval France: Falconry, Rabbenu Tam, and the Tosafists’, Oqimta, 1 (2013), pp. 421-504.

 64אור זרוע ,חלק ב ,הלכות שבת ,ס' פג [יז].
 65אברהמס כבר ציין שבמהלך ימי הביניים היו יהודים שנהגו לצוד מדי פעם .ראו :אברהמס ,חיי
היהודים (לעיל ,הערה  ,)39עמ' .376
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דוגמה מרתקת מהמאה השלוש עשרה לציד שערכו בחורים יהודים בעזרת כלבים היא
סיפורם של חבורת בחורים אנגלים שרכבו לחתונת חברם 66.הסיפור מופיע ברשימות
משפטיות של בית המשפט הגבוה לשמירת היערות באנגליה ( .)Eyres Recordsהוא
מתאר חבורה של כעשרים בחורים ,רובם מנורטהמפטון ( ,)Northamptonשניים
מלונדון ואחד מאוקספורד ,שרכבו לחתונת חברם בסטמפורד ( .)Stamfordכשבעים
קילומטרים מפרידים בין נורטהמפטון לסטמפורד ,מרחק של כחצי יום רכיבה .בדרכם
67
הם עצרו ביער רוקינגהם ( )Rockinghamוצדו צבי שנאכל במהלך חגיגות החתונה.
יצוין כי באנגליה בתקופה זו חל איסור חמור על ציד צבאים ,למעט באישור מלכותי
מיוחד ,והעוברים על החוק היו צפויים לעונשים כבדים .ככל הנראה הציד התארך יותר
מהמתוכנן ,והבחורים נאלצו לחפש מקום לינה ללילה .מנהל אחוזתו של ראלף באסט
( )Ralph Bassetסירב לארחם בטירה ,אך הכומר המקומי הרשה להם להעביר את
הלילה באסם שהיה ברשותו .בחקירתו טען הכומר שהוא לא ידע שהבחורים היהודים
נשאו באמתחתם בשר צבי שצדו בניגוד לחוק המלך .ג'ין בירל ( )Jean Birrellהזכירה
את המקרה במאמרה וציינה שהרפתקה זו ככל הנראה לא הייתה מעשה חריג לבחורים
68
יהודים עירונים ,כיוון שגם בדרכם חזרה הם צדו צבי ולקחו אותו חזרה לביתם.
בדומה לנוהג בקרב בני האצילים האנגלים ,הבחורים היהודים נעזרו בכלבי ציד ,שני
כלבי גרייהאונד ( )greyhoundשהיו בבעלות משה ( )Mosseמאוקספורד .אולם בניגוד
לשכניהם הנוצרים הם שחטו את הצבי שחיטה כשרה .כתב האישום מתאר כיצד את
 66מהמקור לא ניתן לדעת את גיל הבחורים ,אולם עיסוקים בציד ובזיירות היו מזוהים יותר עם
תקופת הבחרות מאשר עם גבריות בוגרת .סביר להניח שמרבית הבחורים המוזכרים בסיפור
היו בעשור השלישי לחייהם ואולי אף הרביעי .היה איתם לפחות בחור אחד צעיר שהיה כנראה
בשנות העשרה המאוחרות ,שהיה נערו או משרתו של משה מאוקספורד.
 67המקור נמצא בגנזך הלאומי של אנגליה ,http://www.nationalarchives.gov.uk ,מספר
רשומה.PRO E 32/76 m.12 :
68

Jean Birrell, ‘Who Poached the King’s Deer? A Study in Thirteenth Century Crime’,
 Midland History, 7, 1 (1982), pp. 19.ראו גםBarbara Hanawalt, Of Good and Ill Repute: :
 Gender and Social Control in Medieval England. New York 1998, p. 146.על ציידים
יהודים באנגליה ראו גםCharles R. Young, The Royal Forests of Medieval England, Berlin: de :
Gruyter 2016, p. 104; Robin R. Mundill, The King’s Jew’s Money, Massacre and Exodus
in Medieval England, London: Continuum 2010, p. 34; Norman Roth, ed. Medieval
Jewish Civilization: An Encyclopedia. Routledge Encyclopedias of the Middle Ages, 7,
New York 2003, pp. 66–67.
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הצבי הראשון ,זה שצדו הבחורים בדרכם לחתונה ,הם שחטו 'לפי מנהגו' (,)more suo
כאשר משה חתך את צוואר הצבי בעוד נערו החזיק ברגלי החיה .הסיפור מראה שהיו
בחורים יהודים בימי הביניים ,הפעם באנגליה של המאה השלוש עשרה ,שהתנהגותם
לא הייתה כה שונה מזו של שכניהם הנוצרים ,ויחד עם זאת הם עדיין שמרו על ייחודם
התרבותי .כמו כן ניתן לראות כיצד שתי תפיסות תרבותיות שונות – הרבנית והאבירית
– תרמו לגיבוש זהויותיהם של הבחורים והניעו את מעשיהם.
התנהגות אלימה כמאפיין של תת־תרבות של הבחורים היהודים באשכנז באה לידי
ביטוי לא רק במעין־טורנירים שנערכו בחתונות ,בבגדים שנקרעו ובסוסים ובבחורים
שנפצעו .במאה הארבע עשרה ציין מחבר 'ספר האגודה' מנהג שהיה מקובל בבתי
הכנסת באשכנז' :שזורקין גלוסקאות במוצאי שבת והבחורים דוחקין ודוחפין עצמם
כדי לקבלו שלא יפול לארץ' 69.כאן האלימות מעודנת ומסתכמת בדחיפות ,אולם
מנהג זה שלפיו זרקו מבוגרים דברי מאפה קטנים במוצאי שבת בבית הכנסת מראה
שנערי אשכנז חונכו לתחרותיות מלווה באלימות פיזית מתונה .אלימות מרוסנת פחות
ניתן לראות במשחקיהם של בחורים בשבתות בחצר בית הכנסת .כך תיאר זאת ר'
אלכסנדרי' :וכן פסקתי לפעמים בשבתות בחצר בית הכנסת כשמשחקים הבחורים
ומכין זה את זה ובלבד שלא יתכוונו' 70.הבחורים לא התקוטטו אלא הם שיחקו זה עם
זה .כוונתם לא הייתה זדונית ,אך הם היכו איש את רעהו והרב לא מצא לנכון למנוע
זאת מהם .לדאבוננו המחבר לא פירט כיצד התנהלו משחקים אלו .מה שברור מדבריו
הוא שתת־תרבות הנעורים כללה מאפיינים אלימים ,הפגנת כוח פיזי ותחרותיות.
בהמשך נראה שגם תקופת בחרותו של מחבר האוטוביוגרפיה (שבה נפתח המאמר)
הייתה עתירת מאבקים ואלימות.

השפעת הגבריות האבירית וערכיה על רבני אשכנז
רבני אשכנז לא אסרו על הבחורים להשתתף במעין־טורנירים ,לא ביקרו את נוהגם
לצוד ,וגם הביקורת על בחורי בוהמיה הייתה בגלל חילול השבת ולא על כך שהם
הסתובבו בחוצות עירם ונשאו בגאווה את חרבותיהם ומגיניהם .עם זאת רבני אשכנז

 69האגודה (לעיל ,הערה  ,)35מסכת ברכות פרק ז.
 70האגודה (שם) ,מסכת סוכה פרק ד.
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

33

ניסו לחנך את הבחורים לגבריות שונה מזו שאימצו האבירים – שהתפארו בגבורתם
ובאומץ ליבם ,בכישוריהם המלחמתיים ובכיבוש עלמות – גבריות רוחנית שהאל
במרכזה .הגיבור הרבני כובש את יצרו ,וכבר בתקופת בחרותו נאמן לאלוהיו' :כשהוא
בחור בכחו כלומר ממהר להכיר בוראו קודם ימי הזקנה' 71.אולם לפי תפיסה גברית
ריבודית זו הגיבור האמיתי הוא האל .כך ההסבר במחזור ויטרי ,שבו המחבר מפגין ידע
לגבי שיטות הלחימה של האבירים:
אדם גיבור במלחמה מלומד בטכסיסי מלחמה ויש דברים הרבה שאינו יודע
להזהר מגיבור שכנגדו .דמי שיודע בקשת ובחצים אינו יודע בהגפת תריסין ומי
שיודע באלה וברומח אינו יודע בחנית ובסייף ויכולין לספר כל שבחו .אבל הק'
72
הכל יש בו ויודע עינייני מלחמה יותר ממה שאין אדם יכול לדבר.
בהגפת תריסין הכוונה ככל הנראה לטקטיקת לוחמה שהייתה ידועה כבר בעת העתיקה
73
והייתה מקובלת במהלך ימי הביניים –חיבור מגיני הלוחמים הרגליים ליצירת קיר מגן.
מכל מקום ,אינני טוען שהרבנים לא העריכו אומץ לב וגבורה בשעת הצורך ,והדגשת
הכרוניקן שר' קלונימוס הפרנס יצא בראש הבחורים במיינץ כשבאו הפורעים דווקא
מפארת את אומץ ליבו וגבורתו של הפרנס .אלא שלפי הגבריות הרבנית אומץ לב
וגבורה נועדו לעזור לאל במלחמותיו ,ולא לשם התרברבות ,האדרת כבודו של הגיבור
או זכייה באהבתה של עלמה ממשפחה מיוחסת .שיח רבני זה הדגיש שעל הבחורים
לזכור שגבורתם או חולשתם ,טיפשותם או חוכמתם ועושרם או דלותם הם מתת האל.
או בלשון בעלי התוספות' :ונראה דהכא מיירי [שכאן דנים] בתולדות האדם אם יהיה
חכם או טפש עני או עשיר גבור או חלש דהכל נגזר עליו חוץ מן היראה כדכתיב אל
יתהלל עשיר בעשרו והגבור בגבורתו' 74.אין כאן ניסיון לבטל את ערכי הגבריות
האבירית אלא להחדיר לתוכם תכנים אחרים המזוהים עם הנורמה הרבנית .ניתן לראות
כאן את מה שאיבן מרקוס כינה 'תִרבות כלפי פנים' 75,או מה שאלישבע באומגרטן

 71רש"י ע"ז יט ע"א ,ד"ה 'כשהוא איש'.
 72מחזור ויטרי (לעיל ,הערה  ,)9עמ' .151
73

על טכניקת לחימה זו באנגליה במאה האחת עשרה ראוJim Bradbury, Routledge Companion :
to Warfare, New York 2004, pp. 137, 142.

 74תוספות ,מגילה כה ע"א ,ד"ה 'הכל בידי שמים'.
 75מרקוס ,טקסי ילדות (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .29
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כינתה לאחרונה 'ניכוס' ( 76,)appropriationמשמע הפנמתם של ערכים המזוהים עם
תרבות הרוב והצגתם כערכים יהודיים .על כן ניתן לטעון שהיו גם רבנים שהושפעו
מהתרבות האבירית ,ובהתחשב בכך שגם הם גדלו והתחנכו באירופה הנוצרית בימי
הביניים אין זה מפתיע .עד כה ראינו את השפעת ערכי הגבריות האבירית על בחורים
באשכנז ואף על רבנים ,וכעת אראה כיצד הם נחשפו לתרבות האבירית ולערכיה.

דרכי החשיפה של בחורי אשכנז לערכי הגבריות האבירית
בימי הביניים חלחלו ערכים תרבותיים לתודעתן של הבריות בדרכים רבות :חינוך
ממסדי ובלתי פורמלי; מסרים סמויים וגלויים; אזהרות ,עונשים ,ביקורת ועידוד; וגם
באמצעות סיפורים ואגדות עם שעברו מפה לאוזן או שהוקראו בציבור .ידוע שבקהילות
היהודיות נהגו לקרוא ,אף בשבתות ,את שירי הטרובדורים והרומנסות המפארים
את תרבות הקרב והמלחמות ומציגים גילויי אהבה ומיניות לא נורמטיביים 77.בעלי
התוספות ניסו למנוע את השפעתם של סיפורים אלה ,שנכתבו בלשונות המדוברות,
ואת הערכים הגלומים בהם' :אותן מלחמות הכתובין בלע"ז נראה לרבינו יהודה דאסור
78
לעיין בהן [ ]...ואפילו בחול לא ידע ר"י מי התיר דהו"ל [דהוה ליה] כמושב לצים'.
סיפורים אלו שנקראו וסופרו נחשבו כמושב לצים ,אך ככל הנראה לא הכול חשבו
כך .כבר בשנת  1279התפרסם תרגום לעברית של האגדה המפורסמת מימי הביניים
על המלך ארתור האגדי ,או כשמה העברי 'מלך ארטוש' .באגדה מסופר על תולדות
המלך ,על אבירי השולחן העגול והגביע הקדוש ,ועל סיר לנצולוט (לנסלוט) ,שעל פי
הגרסה המובאת באגדה היה נצר לבית דוד 79.מתרגם האגדה לעברית היה ככל הנראה
יהודי משכיל ,ירא שמים ובעל ידע תורני וחילוני ,והוא לא חסך בתיאורי התאהבויות
ותשוקות מיניות אסורות שבאו לכדי מימוש .בהקדמה לסיפור הצדיק המתרגם את
מעשהו' :כי איפשר ללמוד מהם חכמה ומוסר בהנהגת האדם את עצמו ואת זולתו .ולכן
76

Elisheva Baumgarten, ‘Appropriation and Differences: Jewish Identity in Medieval
Ashkenaz’, AJS Review, 42, 1 (2018), pp. 39-63.

 77מרקוס ,מדוע האביר (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .140-139
 78תוספות ,שבת קטז ע"ב ,ד"ה 'וכ"ש בשטרי' .ראו גם :אפרים אורבך ,בעלי התוספות :תולדותיהם
חיבוריהם ושיטתם ,ירושלים תשכ"ח ,עמ' .271
 79ראו:

.Biblioteca Apostolica Vaticana, Mss. Urb. Ebr. 48/0078, pp. 75-77
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אינם שיחות בטלות ולא שיחות חולין' 80.ההצדקה הנוספת למעשה' ,והיא הנכבדת'
כדבריו' ,היתה כי בתכלית שלזה הספר ילמדו החוטאים דרכי התשובה ויזכרו אחריתם
וישובו אל השם כמו שתראה בסופו' 81.ניתן לשער כי כוונתו הייתה לתהליך התשובה
שביצע סיר לנסלוט – האביר שנאף עם אשת אדונו (המלכה גווינביר) – תהליך של
חרטה וכפרה המוצג כאידיאל תרבותי .ניתן להניח שחייו רוויי ההרפתקאות וניאופיו
המיניים של לנסלוט משכו את תשומת ליבם של הצעירים ששמעו את האגדות יותר
מאשר התשובה והכפרה שעשה' 82.מלך ארטוש' לא היה הסיפור היחידי שהיה חביב על
יהודי ימי הביניים .גם סיפורו של אלכסנדר מוקדון 'רומנס אלכסנדר' זכה להתעניינות
תרבותית לא מבוטלת .עלי יסיף עמד על תופעה זו במחקרו על המסורות העבריות של
אגדת אלכסנדר מוקדון:
היהודים היו שייכים לחברת ימי הביניים במנטליות שלהם ,בתחומי העניין,
בטעם האמנותי־הספרותי ,בחרדות ובתקוות ,ו'רומנס אלכסנדר' זכה לפופולריות
בקרבם ,כמו בחברה הסובבת ,בגלל ההנאה מקריאת סיפורי הרפתקאות,
ההתפעלות מן הפנטסטי ,הסקרנות להכיר עולמות אחרים ותרבויות אחרות
83
והמשיכה הטבעית אל הרומנטי והארוטי.
סיפורים אלה בגרסתם העברית הם עדות לדרך אחת שבה חלחלו ערכי הגבריות
האבירית לקהילות היהודיות באשכנז בימי הביניים והשפיעו על צעיריהן.
צעירי אשכנז נחשפו לתרבות האבירית גם דרך ביטויי אומנות בחוצות הערים ,כגון
ציורי קיר ,ויטרז'ים ופסלים שעיטרו מבנים ציבוריים ,כנסיות ,קתדרלות ואולמות
גילדות שהיו חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני .כנראה שבאשכנז בעת ההיא ביקורים של
יהודים בכנסיות ובקתדרלות לא היו תופעה זניחה .סיפור המופיע בספר חסידים מרמז
על כך' :מעשה בחכם אחד והיה שמו ר' יצחק חסיד [ ]...ומפני שנזהר בחייו שלא רצה
ליכנס בבית ע''ז עשה לו הקב''ה שנפל הכותל קודם מותו ואחר מותו הביאוהו הסוסים

80

Curt Leviant, King Artus: A Hebrew Arthurian romance of 1279, Syracuse 2003, p. 10.

 81לויאנט ,המלך ארטוש (שם) ,עמ' .12
 82תודה לצפריר ברזילי על הערה זו.
 83עלי יסיף ,׳המסורות העבריות על אלכסנדר מוקדון :תבניות סיפוריות ומשמעותן בתרבות
היהודית של ימי הביניים׳ ,תרביץ ,עה ,ג-ד (תשס"ו) ,עמ' .398
36
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דרך פירצת החומה' 84.ר' יצחק חסיד זכה לנס בשעת לווייתו כיוון שכל חייו נמנע
מלהיכנס לכנסיות ולקתדרלות ,אולם כנראה שסיפורו בא להדגיש עד כמה היה חריג
בזמנו .ציורים גם עיטרו כלי בית כמו קערות וכוסות ,כפי שניתן לראות בראשית המאה
השתיים עשרה באזהרתו של ר' יהודה החסיד' :ואם בקערה או בכוס או בכלים עשה
הגוי שתי וערב כל זמן שהשתי וערב עליו אל ישתמש בהם עד שיגרר [ ]sicואין לומר
פרצופות עליו' 85.נוצר הרושם שציורים של דמויות על הכלים' ,פרצופות' כלשונו ,היו
חמורים בעיניו כמו הצלבים שקישטו כלים אלה .ציורים גם הופיעו על סדינים ,בדים
ארוגים ומעשי רקמה ( ,)tapestryובין המוטיבים שעיטרו את הבדים היו גם ציורים של
בני אדם ,כפי שניתן לראות בפירוש התוספות למסכת עבודה זרה' :ומיהו אותם צורות
אדם שצובעים בסדינים בצבעים וכן ברקמה מותרין כיון שאין להם פרצוף שלם אלא
חצי פרצוף' 86.התיאור של הרקמה ועליה דמויות בעלות חצי פרצוף מזכיר את הדמויות
המעטרות את שטיח הבאייה ( )Tapisserie de Bayeuxהמפורסם ,שנרקם בשנת 1077
ומתואר בו כיצד כבשו הנורמנים את אנגליה מידי הסקסונים.
כבר במאה האחת עשרה תיאר רש"י ציורי קיר דומים שעיטרו את בתי העשירים
בתקופתו' :כגון בני אדם המציירים בכותל חיות משונות ,או דיוקנות של בני אדם
של מעשים ,כגון מלחמת דוד וגלית ,וכותבין תחתיה זו צורת חיה פלונית ,וזו דיוקנית
פלוני ופלונית' 87.קשה לקבוע מדבריו אם מדובר בבתי יהודים או שהוא ראה אותם
בבתים של עשירים נוצרים .מכל מקום רש"י היה מודע לקיומם וככל הנראה היו
יהודים נוספים שנחשפו לציורי קיר דומים .דמויותיהם של גוליית ודוד היו נפוצות
באומנות בימי הביניים ,אם באיורים בכתבי היד ואם על גבי ויטרז'ים שעיטרו את
88
חלונות הקתדרלות ,למשל את חלונות קתדרת ריימס ( )Rheimsבמאה השלוש עשרה.
מוטיב זה מופיע גם באיורי כתבי היד העבריים כגון כתב היד שלהלן הנמצא בספרייה
הבריטית בלונדון ,שמקורו במאה השלוש עשרה בצפון צרפת.
 84ספר חסידים (לעיל ,הערה  ,)12ס' תתתקנו.
 85ספר חסידים (שם) ,ס' תרסג.
 86תוספות ,ע"ז מג ע"א ,ד"ה 'לא תעשו' .במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה דברים דומים
מופיעים בספר מרדכי (לעיל ,הערה  ,)8מסכת ע"ז פרק כל הצלמים.
 87רש"י ,שבת קמט ע"א ,ד"ה 'כתב המהלך' .לדעת איבן מרקוס ציורי קיר אלו עיטרו בתים של
יהודים עשירים .ראו :מרקוס ,למה האביר ,עמ' *.139
88

Judith Kidd, Behind the Image: Understanding the Old Testament in Medieval Art, New
York 2014, p. 46.
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London, British Library, Add MS 11639, fol. 523v. Usage terms: Public Domain

יהודי אשכנז נחשפו לציורים ולעיטורים מעין אלה בבתיהם של שכניהם חברי האליטה
העירונית ,ועיתים הציורים עיטרו את קירות בתיהם של יהודים עשירים .דוגמה
מפורסמת היא התמשיח (פרסקו) שבמחצית הראשונה של המאה הארבע עשרה עיטר
את קירות בית משפחתה של מרת מינה ( )Minneמציריך – ככל הנראה המשפחה
העשירה ביותר בקהילה היהודית בעיר בעת ההיא .אחד מבניה של מרת מינה התגורר
בבית והיה רבה של ציריך ,ר' משה בעל סמ"ק מציריך 89.בציור הקיר מתואר בין
השאר אביר רוכב על סוס לבן ובידו ציפור מתה ,ומאחוריו עלמה אצילה רוכבת
89

ראוJoseph Shatzmiller, Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval :
Marketplace, Princeton 2013, p. 68; Markus Wenninger, ‘Bearing and use of Weapons
by Jews in the (late) Middle Ages’, Jewish Studies, 41 (2002), pp. 83*-92*, pp. 86*–87*.
מיכאל טוך דן בפירושים ההיסטוריים של התמשיח .ראוMichael Toch, ‘Selbstdarstellung :
von mittelalterlichen Juden’, Bild und Abbild vom Menschen im Mittelalter: Akten der
Akademie Friesach “Stadt und Kultur im Mittelalter”, Elisabeth Vavra (ed.), Friesach
(Kärnten), September 9–13, 1998, Klagenfurt 1999, pp. 173-192.
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על סוס כהה ,ידה השמאלית מורמת ובז מתעופף ממנה 90.בחלקו העליון של הציור
מאוירים מגינים המעוטרים בסמלי אבירים ומשפחות אצולה ,שאיתם ככל הנראה היו
למינה ולבני משפחתה קשרים כלכליים.

Reconstruction of the fresco in west wall of the Jewish house in 8 Brunngasse, Zurich.
Stadtarchäologie Zurich. Drawing courtesy of Wild Dölf.

מסרים המפארים את הגבריות האבירית עברו לדור הצעיר גם באמצעות איורים
שהופיעו בהגדות של פסח ובכתבי יד נוספים .באיורים אלו מופיעים אבירים לבושים
בבגדים שכינו רבנים 'בגדי יהירות' עם חרבותיהם ומגיניהם .לעיתים הם נלחמים זה
בזה על גבי סוסים כמו בטורנירים ,או בדו־קרב רגלי כשהם מנופפים בחרבם ומגן
בידם .לעיתים הם מתאמנים על גב סוס בעודם אוחזים ברומח בדרכם לתקעו בחבית
עץ הניצבת על גבי עמוד ,כפי שניתן לראות בכתב היד של משנה תורה לרמב"ם,
שנכתב ואויר בשנת  1296בצפון צרפת.
 90יוסף שצמילר טען שתמשיחים דומים ,המכונים  ,Neidhart Frescoesשהם ציורי הקיר החילוניים
הקדומים ביותר שנמצאו בווינה ,נמצאו בשנות השבעים והשמונים של המאה הארבע עשרה בבית
שבבעלותו של יהודי עשיר בשם דוד סטוס ( .)David Steusראו :שצמילר ,חילופים תרבותיים
(שם) ,עמ'  .69תמשיחים אלו צוירו לבקשת הסוחר העשיר מיכאל מנצ'יין (,)Menschein
והם מציגים סצנות מחייו ומפעלו של המשורר והמלחין הגרמני נידהארט פון רוינטאל
( .)Neidhart von Reuental, c. 1190–1237ניתן לראות תמשיחים אלו במוזיאון של וינה:
http://www.wienmuseum.at/en/locations/neidhart-fresken.html.
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Mishneh Torah, MS A 77, vol. III. fol. 3v, from the Kaufmann Collection.
By courtesy of the Library of Hungary Academy of Sciences.

באיורים אחרים אבירים נלחמים בדרקונים מפחידים בעלי כנפיים 91,ובאיור מיקרוגרפי
המופיע בכתב יד מגרמניה מהמחצית השנייה של המאה השלוש עשרה (הכולל תורה,
הפטרות למועדים ,חמש מגילות ואת ספר איוב) מצויר בחור רוכב על סוסו ואוחז בידו
המוגנת בכפפת עור בז או נץ.

London, British Library, Add MS 21160, fol. 181v. Usage terms: Public Domain.

הבחורים נחשפו לתרבות האבירית ולערכיה בדרכים רבות :סיפורים ואגדות עם; ציורי קיר
ואיורים בכתבי יד; דרך ביטויים חזותיים במרחבים העירוניים; ובאמצעות האינטראקציות
החברתיות הרבות שהתרחשו כחלק מחיי היומיום של בחורים יהודים ונוצרים .כעת ניתן להבין
יותר את עולמו של מחבר האוטוביוגרפיה שבה נפתח המאמר .סיפורו הוא אחת הדוגמאות
להשתלבות הנורמה הרבנית וערכי התרבות החצרונית בחיי היומיום של בחורי אשכנז.
 91ראו :שלו עיני ,יהודים בין נוצרים (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .88-85
40
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'ואז רכבתי עם בעלי מלחמה' :סיפורו של בחור יהודי במחצית השנייה של
המאה הארבע עשרה
סיפורו של הבחור האלמוני המופיע באוטוביוגרפיה מתחיל בראשית תקופת בחרותו,
בגיל שלוש עשרה ,ומסתיים בהגיעו לבגרות מלאה בראשית שנות השלושים לחייו.
בזאת הוא לא היה שונה מבחורים יהודים ונוצרים אחרים בתקופתו .ישראל יובל
מצא בסיפור עדות לנדודים שאפיינו את חייהם של בחורים יהודים ונוצרים רבים,
בין שהיו רווקים ובין שנשואים ,ולנוהג שהיה מקובל באשכנז להתחתן בגיל צעיר.
יובל גם ציין שאף שהמחבר התמקד בחייו הפרטיים ,ללא כל התייחסות למאורעות
החשובים בתקופתו ,נעדרת מכתיבתו מודעות אינדיבידואלית ,ובדיווחו הוא לא חשף
את רגשותיו ,כמיהותיו והרהוריו ,או אפילו את שמו .בצדק טען יובל שיש חשיבות
רבה למקור זה כעדות לחייו של נער־בחור־גבר ,שמבחינת השכלתו ומעמדו החברתי
'היה המחבר אדם מן השורה' 92.אף שהניתוח ההיסטורי־החברתי של יובל תורם להבנת
חיי בחורים בתקופה ,נעדרים ממנו ערכי הגבריות שעיצבו את זהותו של המחבר .לאור
האמור עד עתה נוכל לנסות ולהתחקות אחר היבט זה.
המחבר האלמוני נולד ככל הנראה בשנת  1357וסיפורו מתאר את קורותיו עד שנת
 ,1390בהיותו כבן שלושים ושלוש ונשוי חמש עשרה שנים בקירוב .איננו יודעים אם
הוא נולד בדירן או שהיגר לשם עם הוריו בהיותו ילד .ידוע לנו שביום ראשון29 ,
באפריל  ,1370כ"ה בניסן ה'ק"ל ,ימים ספורים לאחר שביעי של פסח ,נפרד הבחור
מהוריו ויצא לדרכו העצמאית ללמוד פירוש חומש במיינץ .הוא היה אז כבן שלוש
עשרה' :ולמדתי אותו זמן במיגינצא לפני הח"ר אשרלין פי[רוש] מחומש' .לפי הנורמה
הרבנית גיל שלוש עשרה סימן את המעבר החשוב הראשון בחיי נערים יהודים .בגיל
זה הם הפכו ל'אנשים' ,לגברים בוגרים מבחינה הלכתית שהיו מוטלות עליהם החובות
והזכויות הדתיות .עד אז ציפו מהם ללמוד את לימודי היסוד ,מקרא ומשנה ,לשון
הקודש והתפילות הבסיסיות .המחבר היה רחוק מאידיאל רבני זה ,שהרי הוא התחיל
ללמוד חומש רק בגיל שלוש עשרה ,גיל מאוחר למדי ללימוד חומש .מכאן הסיק יובל
'[ש]תלמיד-חכם גדול לא היה אפוא הכותב' 93.לא ידוע מיהו אותו ר' אשרלין ואם
הבחור התגורר אצל מלמדו או שהיה לו חדר במקום אחר .גם איננו יודעים אם עבד

 92ישראל יובל ,׳אוטוביוגרפיה אשכנזית מהמאה הארבע-עשרה׳ ,תרביץ ,נה (תשמ"ו) ,עמ' .546
 93יובל ,אוטוביוגרפיה (שם) ,עמ' .547
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למחייתו או שהוריו מימנו את לימודיו ואת שהותו במיינץ .על כל פנים ,שהייתו שם לא
ארכה זמן רב וכעבור שלושה חודשים הוא נקרא לשוב לדירן להיפרד מאביו הגוסס.
בדרכו חזרה לבית הוריו נאסר הבחור ,וכעבור כחודש במעצר שחררו קרוב עשיר
בזכות קשריו עם הרוזן המקומי וככל הנראה תמורת שוחד .כששב לביתו כבר לא היה
אביו בין החיים .הוא שהה כשנה בבית אימו ,עד שיצא באותו יום שישי באוגוסט 1371
להצטרף לחילות הדוכס וילהלם השני .ביום זה הוכרעה המערכה בניצחונו של וילהלם
השני .שהותו אם כן לא ארכה זמן רב.
למרות השהות הקצרה בשדה הקרב כעסה של אימו התעורר' :וכשחזרתי מהמלחמה,
כעסה עלי א״מ [אמי מורתי] ז״ל' 94.לצערנו הוא לא ציין ממה נבע כעסה – אולי משום
שנטש אותה ,או שסיכן את חייו ,או שהתנהג כבחורים נוצרים .מכל מקום הוא החליט
לעזוב שוב ולנדוד לקובלנץ להמשך לימודיו .מקובלנץ הוא עבר לרוטנבורג ומשם
לאוסטריה .בקיץ  ,1375בהיותו בן שמונה עשרה ,התחתן הבחור עם בחורה ממשפחה
מיוחסת ,וכעשרה חודשים לאחר מכן שב בלוויית אשתו לארץ הריין ,לזיגבורג
( ,)Siegburgשם היו לו קרובי משפחה אמידים .הוא המשיך לנדוד ממקום למקום עד
שבשנת  ,1382בגיל עשרים וחמש ,שב לקובלנץ ושם נתמנה לחזן ,שוחט וממונה על
האכסניה המקומית .חמש שנים לאחר מכן עזב וחזר לאנדרנך ( .)Andernachבשנת
 1390לאחר ריב עם חבריו נאסר המחבר בבית הסוהר ,וזאת בפעם השלישית בתוך
עשור .אך בכך לא תמו עלילותיו' .נתגלגל הדבר עד שבא גוי אחד ביום ב' [ ]...ופצע
בי הפציעות ורץ ממני ,שהיה סבור שהרג .ש"י [שם יתברך] ובעזרת האל נתרפאתי
מכל הפציעות' .כאמור בתקרית זו כמעט ואיבד המחבר את חייו.
השתלשלות חיים מעין זו ,כטענת יובל ,לא הייתה חריגה עבור בחורים יהודים ונוצרים
בימי הביניים:
המחבר חש ,כי חייו עד הלום – הוא היה אז כבן שלושים ושלוש – היו מלאי
צרות ,והוא ביקש לתעדן .הרגשה זו מובנת אצל אדם שנתייתם בגיל שלוש-
עשרה ,שנכלא שלוש פעמים ,שנדד שנים רבות הרחק מבית הוריו ושנפצע
בקטטה .אבל אלו הן גם קורות חיים מצויות של אנשים בימי הביניים ,יהודים
95
ולא-יהודים.

 94הספרייה הבודליאנית ,כ"י אוקספורד ,מיכאל  ,74דף 154ב; יובל ,אוטוביוגרפיה (שם) ,עמ' .548
 95יובל ,אוטוביוגרפיה (שם) ,עמ' .549
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הטקסט הלקוני מותיר מקום למלא את החללים שנוצרו ברצף הסיפור ,או לכל הפחות
להעלות השערות לסיבות שהניעו את המחבר .יובל תהה האם סקרנותו של נער מתבגר
או חוש עסקים מפותח הם אלו שהניעו אותו להצטרף לחילות הדוכס .אך לאור השפעת
התרבות האבירית על בחורי אשכנז שנידונה לעיל ניתן לשער שהניעו אותו גם הרצון
לחוות הרפתקאות ,סיכון וריגוש ,להפגין את יכולותיו בשדה הקרב ,להוכיח את אומץ
ליבו ואת גבורתו ואולי אף לזכות בפיצוי חומרי הולם .או שמא עצם השהות בחברת
האבירים הלוחמים ,גם אם הוא עצמו לא השתתף בקרבות ,היא זו שדרבנה אותו לצאת
'עם בעלי מלחמה'?
ייתכן שהמחבר האנונימי שאף להיות אביר ,כמו גברים יהודים אחרים בתקופתו.
'אברהם הקשת' ( )Abraham the Crossbowmanלמשל היה בחור יהודי ששימש כמפעיל
קשת מוצלבת בצבא האנגלי ,והמלך ג'ון ( )1166-1216העניק לו בית בקנטרברי
בשנת  ,1215כפי שמעידות הרשימות של בית המלוכה האנגלי (בית שהיה בעבר
בבעלות יהודית) 96.גבר יהודי אחר שחי במאה השלוש עשרה את חייו כאביר לכל דבר
זכה לכינוי 'היהודי  .'Dהוא היה איש עסקים חשוב ,בעל אחוזות על גבול הונגריה
ואוסטריה וזה שתקף ושדד באביב  1236מבצר על גבולה המערבי של הונגריה .סביר
להניח שהמחבר האלמוני לא שמע עליהם .אך ייתכן שהוא שמע על בן תקופתו ,תומס
בנו של ַהנ ְס היהודי מגוריציה ( ,)Hans the Jew of Görzשקיבל ב־ 14ביולי 1364
הטבות כלכליות ממיינהרד הרביעי רוזן גוריציה (.Meinhard VI of Görz, died c. 1385
ההטבות היו דומות לאלו שמהן נהנו אבירים אחרים ,והן ניתנו תמורת התחייבותו של
97
תומס להילחם לצד הרוזן בשעת הצורך כשהוא רכוב על סוסו ואתו ַקשָת חמוש.
ישראל יובל הטיל ספק בכך שסקרנות אינטלקטואלית היא שדחפה את הכותב לעבור
לקובלנץ לחדש את לימודיו לאחר שהייה של שנה בבית הוריו ,והציע לראות את
התנהגותו כמרמזת על 'מרדנות של גיל הנעורים ,מניע שהשפיע לבטח על לא מעט
מהתלמידים הנודדים באירופה' 98.ברם ,מושג 'מרד הנעורים' ,כטענת חוקר ימי הביניים
ג'יימס שולץ ,הוא המשגה מודרנית שאין לה אחיזה בקרב בני ובנות הנוער ,וכל שכן

96

Robert Bartlett, England Under the Norman and Angevin Kings 1075–1225, Oxford
2000, p. 349.

 97ונינגר ,נשיאת כלי נשק (לעיל ,הערה  ,)91עמ' *.86
 98יובל ,אוטוביוגרפיה (לעיל ,הערה  ,)94עמ' .548
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בקרב צעירי ימי הביניים 99.ברצוני להציע שהבחור נהג לפי הנורמות שהיו מקובלות
בחברה היהודית באשכנז .נורמות אלו דרבנו את בחורי אשכנז לנדוד כדי להמשיך את
לימודיהם ,גם כאשר הלימודים לא היו בראש מעיינם ,וזאת כדי למצוא משרה הולמת
בקהילה ולהיות מקורבים לחוגי האליטה הרבנית ,ולו למעגלים החיצוניים שלה .כמו כן
לדעת יובל 'לא טכסי ההתבגרות המקובלים (בר מצוה ,חתונה) הם שנחשבו ראשיתם
100
של חיים עצמאיים ,אלא היציאה מבית ההורים ,שביטויה הקונקרטי היה הנדודים'.
את יציאתו מהבית אם כן אפשר לפרש כסיום תקופת ילדותו והפיכתו לבחור .כמדומני
לא נישואיו ולא הפיכתו לאב הם אלו שסימנו את סיום תקופת בחרותו ואת הפיכתו
לגבר יהודי בוגר ,אף שלשני האירועים הללו היה מקום מרכזי בתרבות יהודי אשכנז.
האוטוביוגרפיה מצביעה על כך ששתי תפיסות עולם – הרבנית והאבירית – התקיימו
אחת לצד השנייה ,והניעו את פעולותיו של המחבר במהלך עשרים שנות בחרותו.
מצד אחד הוא אימץ את הנורמה הרבנית שניתבה את הבנים הצעירים למסלול של
לימודים שיכשירו אותם למלא תפקיד רבני בקהילה – ולו בדרג זוטר כמו מלמדי
ילדים ,שוחטים ,שמשים ומוהלים – כלומר להיות חלק ממה שיובל כינה 'אינטליגנציית
המשנה היהודית' 101.מחבר האוטוביוגרפיה הצליח להתקדם אפילו מעבר לכך ,שהרי
היה החזן והשוחט של קהילת קובלנץ .מצד שני גם הערכים המזוהים עם הגבריות
האבירית – שעודדו לחיי מלחמה ,לחיי נדודים רוויי הרפתקאות ,למאבקים ולאלימות
– השפיעו עליו כבר מגיל צעיר ,כאשר יצא בגיל ארבע עשרה רכוב על סוסו 'עם
בעלי מלחמה'; השפעתם לא פגה גם כשצעד בתלם הרבני והיה לחזן ,שוחט וממונה
על האכסניה בקובלנץ .מריבות ,אלימות ,בתי סוהר וחיי נדודים היו מנת חלקו במהלך
עשרים שנות בחרותו ,מגיל שלוש עשרה ועד גיל שלושים ושלוש ,כאשר התיישב
לכתוב את קורות חייו.
ייתכן שהצורך של המחבר לעצור בגיל שלושים ושלוש ולסכם את קורות חייו מרמז
על סיום תקופת בחרותו והפיכתו לגבר יהודי בוגר ,כמצופה ממנו בחברה שבה גדל

99

James A. Schultz, ‘Medieval Adolescence: The Claims of History and the Silence of
German Narrative’, Speculum, 66, 3 (1991), pp. 520-522.

 100יובל ,אוטוביוגרפיה (לעיל ,הערה  ,)94עמ' .550
 101יובל ,אוטוביוגרפיה (שם) ,עמ' .554
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וחי 102.מכל מקום מקור זה מעיד שבחירותיו האישיות היו מושפעות הן מהתרבות
האבירית והן ממוסכמות תרבותיות שהכתיבו רבני אשכנז .מוסכמות אלה התבססו
על הספרות הרבנית משלהי העת העתיקה ,ובמיוחד על תיאוריית התקופות של חז"ל
המתארת בפירוט את מסלול החיים האידיאלי עבור גברים יהודים (אבות ה כא):
בן חמש שנים למקרא ,בן עשר למשנה ,בן שלש עשרה למצות ,בן חמש עשרה
לתלמוד ,בן שמונה עשרה לחפה ,בן עשרים לרדוף ,בן שלשים לכח ,בן ארבעים
לבינה ,בן חמשים לעצה ,בן ששים לזקנה ,בן שבעים לשיבה ,בן שמונים לגבורה,
בן תשעים לשוח ,בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם.
לפי מוסכמות אלו ראשית תקופת הבחרות בגיל שלוש עשרה ,הגיל שבו המחבר עזב
את ביתו ,וסיומה במהלך העשור הרביעי ,בהגיע הבחורים למלוא כוחם הגופני ולבגרות
מלאה – הגיל שבו התיישב הבחור לכתוב את קורותיו .הגיל האידיאלי לנישואים לפי
תפיסה זו היה שמונה עשרה – הגיל שבו התחתן מחבר האוטוביוגרפיה .סיפורו של
הבחור גם מעיד שהגבריות האבירית והגבריות הרבנית היו לעיתים שלובות זו בזו,
וכל אחת בדרכה הייחודית תרמה לעיצוב זהותו ,כמיהותיו ,ומעשיו של בחור יהודי
בגרמניה במחצית השנייה של המאה הארבע עשרה.

סיכום :זהות גברית מורכבת של בחורים יהודים באשכנז
טענתי המרכזית במאמר היא שזהויותיהם המגדריות של בחורים באשכנז גובשו
משילוב של שני עולמות של ערכים ונורמות הקשורים לגבריות – הרבני והאבירי
– וכל בחור מצא את דרכו הייחודית לשלב בין העולמות .זהות מורכבת זו אפשרה
לבחורים להרגיש שייכות חלקית לתרבות הרוב ,ובד בבד לפתח זהות יהודית עצמאית
ולהרגיש חלק מהקהילה ומתרבותם הייחודית .מחבר האוטוביוגרפיה הוא דוגמה לאופן
שבו שתי תפיסות שונות של גבריות היו שלובות זו בזו בעיצוב זהותו והתנהגותו של
בחור יהודי באשכנז במאה הארבע עשרה .דוגמה נוספת היא סיפורם של הבחורים
 102בקסטיליה בסוף המאה השלוש עשרה ציין ר' יצחק בן סהולה את גיל שלושים ושבע כזמן המעבר
מבחרות לבגרות .זה הגיל שבו הוא כתב את ספרו משל הקדמוני ,בשנת  ,1281כדי לכפר על
תקופת בחרותו ההוללת ובנסותו לנתב בחורים צעירים לאמץ את קוד הגבריות הרבני .ספר זה
היה נפוץ באשכנז ובאיטליה כבר במאה החמש עשרה ואולי אף קודם לכן .ראוSara Offenberg, :
‘On a Pious Man, Adulterous Wife, and the Pleasure of Preaching to Others in Yitshaq
Ibn Sahula’s Meshal ha-Qadmoni’, Hispania Judaica Bulletin, 12 (2016), p. 108.
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היהודים באנגליה במאה השלוש עשרה ,שהתעקשו לשחוט את הצבי שצדו בדרך
לחתונת חברם בשחיטה כשרה .בקרב בחורים יהודים באשכנז היו שגידלו את שיערם
ולבשו בגדים דומים לבגדיהם של בני האצולה .היו גם בחורים שהסתובבו בחוצות
עירם ונשאו בגאווה את מגיניהם וכלי זיינם; היו שהשתתפו בטורנירים או שנלחמו
לצד אבירים ,והיו שחיו כאבירים ממש .נערים יהודים באשכנז בימי הביניים לא חונכו
להפנים את ערכי הגבריות האבירית .את הערכים הללו הם ניכסו במרחבים התרבותיים
שהיו נחלתם ,והם עמדו לא אחת בסתירה לנורמה הרבנית .לעיתים רבנים מצאו לנכון
להחדיר לערכי הגבריות האבירית תכנים אחרים שיתאימו לתפיסת עולמם ולערכים
המגדריים שהם ניסו להקנות לצאן מרעיתם ובמיוחד לדור הצעיר.
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'שיראה האדם את עצמו אחרי הטבילה
כאילו נברא באותה השעה':
על טבילת גברים ,כלים וכלל הציבור במקוואות
בגרמניה בימי הביניים
נטע בודנר ואריאלה להמן
תקציר :במאמר זה נראה כי בגרמניה במאות השתיים עשרה והשלוש עשרה היו נפוצים
שימושים במקווה שחרגו מתחום הטבילה הנשית ומהנחיות ההלכה המחייבות ,ונציע כי
דווקא טבילות אלו עומדות בבסיס שינוי אדריכלי במבני המקוואות שמאפיין את אותה
התקופה .המסקנות יתבססו על שילוב בין העדויות הכתובות לבין הממצא החומרי
של מקוואות גדולי ממדים ועמוקים מאשכנז – המקוואות של וורמס ,שפייר ,קלן,
אנדרנך ,אופנברג ופרידברג .באדריכלות המקוואות האלה ניתן לזהות כמה מאפיינים
יוצאי דופן :העומק הרב של המקוואות (עד מי תהום) ,פתח בקירוי שמכניס אור יום
למבנה התת־קרקעי ,חדרי הכנה גדולים חצובים בקרקע ,ומיקום מרכזי בסמוך למבני
קהילה נוספים .מיקום המקוואות ועיצובם האדריכלי המונומנטלי הותאם לשימוש
בהם כמבנים קהילתיים ורב־תכליתיים ,ששירתו צורכי קהילה שונים בזמנים שונים.
ננתח שני מקרים שזכו להתייחסות רחבה במקורות הראשוניים באשכנז בימי הביניים:
טבילת כלים לאחר הגעלתם בערב פסח ,וטבילה (בעיקר של גברים) בערב יום כיפור.
נציע כי העיצוב האדריכלי הייחודי של המקוואות שירת את עושר הטקסים והשימושים
הקהילתיים שנעשו במקום ,הן ברמה המעשית והן ברמה החווייתית.
נטע בודנר כתבה את עבודת הדוקטור באוניברסיטה העברית בנושא האדריכלות
הכנסייתית בפיזה ובירושלים בימי הביניים .היא החלה לחקור מקוואות מימי הביניים כעמיתת
פוסט דוקטורט בתוכנית 'אל מעבר לאליטה :חיי יומיום יהודיים באירופה בימי הביניים'.
בשנים  2019–2018היא ממשיכה את מחקרה על מקוואות באוניברסיטת אוקספורד כעמיתת
רוטשילד בפקולטה להיסטוריה ובמרכז אוקספורד לחקר היהדות והעברית.
אריאלה להמן סיימה לאחרונה את תואר המוסמך בחוג בהיסטוריה של עם ישראל
באוניברסיטה העברית בירושלים .עבודתה עוסקת בהכנות לשבת אצל יהודי אשכנז בימי
הביניים .היא מלמדת תנ"ך ותרבות ישראל בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בירושלים.
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'אשה וכל הטובל צריך לברך קודם הטבילה בעוד חלוקו עליו' – 1כך הנחה אלעזר
בן יהודה (מחבר ספר 'הרוקח' ,המאות השתיים עשרה והשלוש עשרה ,וורמס) את
הטובלים ואת הטובלות לברך .אותם טובלים שאינם נשים הם עניינו של מאמר זה.
שימושים במקווה שחרגו מתחום הטבילה הנשית ומהנחיות ההלכה המחייבות היו
נפוצים וחשובים בהתנהלות הקהילתית האשכנזית במאות השתיים עשרה והשלוש
עשרה .במאמר זה נתחקה אחר כמה דוגמאות לטבילות כאלה ונטען כי הן מילאו
תפקיד חברתי ואמוני שונה מטבילת נידה .לטבילות אלו לא יוחסה עד כה חשיבות
רבה במחקר ,אף שהמקורות הכתובים מייחדים להן דיון רחב .במאמר נדון בתפקידים
השונים של המקווה ושל הטבילה ונציע כיצד למן המאה השתיים עשרה הפך המקווה
בגרמניה ובצרפת למרחב רב־תכליתי ורב־מגדרי הפתוח לריבוי משמעויות .נדון
במקווה כמבנה אדריכלי ,ובאופן שבו המבנה הפיזי עזר לשמר ,לארגן ולהדגיש
את המבנה החברתי .באמצעות קריאה משותפת של העדויות הטקסטואליות יחד עם
הממצא החומרי של מקוואות גדולי ממדים ועמוקים (מונומנטליים) מאשכנז מהמאות
השתיים עשרה והשלוש עשרה נבקש להראות את מרכזיותן של טבילות אחרות ,תוך
התייחסות לתפקיד שהטקס והמקווה שירתו בצמתים מרכזיים בשנה הליטורגית .כפי
שנטען להלן ,גם העיצוב האדריכלי הייחודי של המקוואות שנמצאו בגרמניה שירת את
הטקסים ואת הטבילות האחרות ,והוא מעיד על החשיבות של המקווה בחיי הקהילה
כולה בהקשרים רחבים יותר מאשר בתחום הנידה.

הממצא הפיזי
שישה מקוואות תת־קרקעיים עמוקים נמצאים בגרמניה של ימינו ומקורם בימי
הביניים 2.אלו המקוואות של וורמס ,שפייר ,קלן ,אנדרנך ,אופנבורג ופרידברג
*  5מחקר זה נעשה בזכות המימון הנדיב של המועצה האירופית למחקר (European Research
 ,)Councilכחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק
מחקר מספר  .)grant 681507המחקר נכתב במסגרת הפרויקט ׳אל מעבר לאליטה :חיי יום יום
יהודיים באירופה בימי הביניים׳ בראשות פרופ׳ אלישבע באומגרטן .ברצוננו להודות לגוף המממן
ולראשת הפרויקט על תמיכתם במחקר ,וכן על הערותיה על גרסאות קודמות של המאמר .כמו כן
ברצוננו להודות לקורא האנונימי ולד״ר מיכה פרי על ההערות המועילות ועל ההצעות לשיפור.
 51אלעזר בן יהודה ,ספר הרוקח ,ורשה תר"מ ,סימן שמט.

 52יוסף שנברגר ,מקואות ,ירושלים תשל"ד ,עמ'  ;37-28ריכרד קראוטהיימר ,בתי כנסת
בימי-הביניים ,ירושלים תשל״ד עמ׳ ( 40שפייר)( 52 ,וורמס)( 62 ,פרידברג)( 90 ,אנדרנך
ואופנברג)Stefanie Fuchs, ‘Die Friedberger Mikwe im kunsthistorischen Vergleich’, .
); Udo Liessem,פרידברג( insitu. Zeitschrift für Architekturgeschichte, 9, 1 (2017), p. 9
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(מחוז הסה) 3.העמוק מביניהם הוא המקווה של פרידברג ( 4,)1260שמימיו נובעים
בעומק עשרים וחמישה מטרים מתחת לפני הקרקע ומתחת לכניסה למבנה .המקווה בנוי
כפיר עמוק ורחב שעומקו עשרים וחמישה מטרים ורוחבו כחמישה וחצי מטרים 5.ניתן
לתאר אותו כמעין 'ארובה' היורדת מטה לבטן האדמה ,ושמונה גרמי מדרגות מובילים
את הטובל ממפלס הרחוב אל המים .מעל לפיר המדרגות ישנו פתח משוחזר והקירוי
מעיד על כך שגם במאה השלוש עשרה היה פתח רחב מעל המים שדרכו נכנס אור שמש
בשעות היום 6.גם כיום בשעות האור ניתן לראות את התאורה המרהיבה שמושגת מהפתחים
העיליים המחברים בין מים לשמים (תמונות  1ו־.)2

תמונה  :1המקווה בפרידברג ,מבט מלמעלה לכיוון בריכת הטבילה בתחתית הפיר,
והשתקפות אור היום במים .צילום :נטע בודנר
'Bemerkungen zu Synagoge und Mikwe im mittelalterichen Andernach', Andernacher
( Juden im Mittelalter, Klaus Schäfer (ed.), Andernach 1990, pp. 35-62אנדרנך); שנברגר,

מקואות (שם) ,עמ' ( 29אנדרנך)( 37 ,אופנברג).
 53ישנם מקוואות מתקופה זו שאינם בנויים בטיפוס מונומנטלי עמוק ,כגון אלו בארפורט (גרמניה),
בבסלו (ספרד) ובבריסטול (אנגליה) .כיוון שהטיפוס האדריכלי שלהם שונה גם הם לא ייכללו
בדיון במאמר זה.
 54פוקס ,פרידברג (לעיל,

הערה  ,)2עמ' Monica Kingreen, Das Judenbad und die ;8-7
Judengasse in Friedberg, Friedberg (Hessen) 2008, pp. 10-13.

 55פוקס ,פרידברג (שם) ,עמ' .6
 56סטפני פוקס לאחרונה יצאה נגד הזרם המקובל במחקר וטענה שניתן להניח שהקירוי במקוואות
בשפייר ובוורמס לא היה פתוח במקור ,אלא שוחזר כפתוח רק מאוחר יותר .לכן לטענתה יש
גם להעמיד בסימן שאלה את הפתח בפרידברג .היא אינה מספקת תשתית ראייתית לטענה ,אלא
מציינת רק כי 'סביר להניח' שהקירוי המקורי היה סגור .ראו :פוקס ,פרידברג (לעיל ,הערה ,)2
עמ' .64
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תמונה  :2המקווה בפרידברג ,אור יום זוהר מפתח עגול משוחזר בקמרון שמעל
הפיר ובריכת הטבילה .צילום :נטע בודנר

עומק כזה אינו הכרחי כדי להגיע למי תהום ,כפי שרואים מהדוגמה של קלן הסמוכה
לפרידברג .שם נמצאו שני מבני מים תת־קרקעיים .האחד הוא אגן מים בעומק כחמישה
מטרים ,הניזון ממי תהום שנובעים לתוכו ושהגישה אליו היא בעזרת מספר מדרגות
יורדות .המבנה הזה נמצא בתוך מרתף בית העירייה הנוכחי והוא תחילה נחשב על ידי
החוקרים כמקווה העיר .אכן ,מיקומו סמוך מאוד לרובע היהודי של ימי הביניים ונראה
כי אגן בגודל מתאים שאליו נבעו מים באופן טבעי יכול היה לשמש לטבילה .סמוך
אליו נמצא מבנה תת־קרקעי מרשים בעל חללי כניסה רחבי ידיים ועיטור אדריכלי
בעבודת סיתות עדינה ,המתוארך למחצית האחרונה של המאה השתיים עשרה 7.לעומת
האגן הרדוד ,שבו נמצאים המים בעומק חמישה מטרים בלבד ,המבנה העמוק חפור
עד שישה עשר מטרים מתחת לפני הקרקע .ישנם שישה גרמי מדרגות המובילים את
הטובלים מהרחוב אל חדר תת־קרקעי רחב ממדים ולאחר מכן לנישה שנועדה כנראה
להתפשטות ,ואז מטה מטה אל מי התהום לטבילה 8.גם כאן המדרגות נמצאות ברובן
 57שונברגר ,מקואות ,עמ' .31
58
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עבור המקווה של קלן (ארכיאולוגיה ומבנה) ראוOtto Doppelfeld, ‘Die Ausgrabungen im :
Kölner Judenviertel’, Die Juden im Köln: Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart,
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סביב קירות פיר עמוק ורחב מאוד ומעליו תקרה ,כנראה גם היא עם פתח לשמים
שהכניס אוויר ובשעות היום גם אור .הממצא של אגן המים הסמוך מראה כי מי תהום
מצויים גם ארבעה או חמישה מטרים מתחת לפני הקרקע וחפירה עמוקה ,של שישה
עשר מטרים ,לא הייתה בגדר הכרח המציאות אלא אולי אמצעי להדגשת התיאטרליות
9
של החלל וחשיבות המתרחש בו .גם הגודל של החדר התת־קרקעי (כעשרה מ"ר),
שיכול להכיל בנוחיות קבוצה של כעשרה אנשים ויותר ,מעלה שוב את שאלת ההכרח
של מאמץ כה גדול לבנייה תת־קרקעית.
המקווה בשפייר ( 10)1200ממוקם מטרים ספורים מהכניסה לבית הכנסת ,בדומה
למקוואות בקלן ובפרידברג ,שאף הם נמצאים בסמיכות לבית הכנסת ולמבני הקהילה
האחרים 11.מהכניסה של המקווה בשפייר יורדות שלושים ושש מדרגות ,המובילות
לחדר התכנסות מלבני ,עם נישת הלבשה ממערב וגרם מדרגות מעוקל ממזרח .גרם
מדרגות מעוקל זה ,הכולל חמש עשרה מדרגות ,מוביל למים הנמצאים תחתיו של פיר
Zvi Asaria (ed.), Köln 1959, pp. 92-106; Sven Schütte and Marianne Gechter, Von der
Ausgrabung zum Museum: Kölner Archäologie zwischen Rathaus und Preatorium:
Ergebnisse und Materialien, 2006–2012, Köln: 2012. pp. 163-172.

 59דופלפלד (לעיל ,הערה  )8מפיק שני שרטוטים שונים וחישוב השטח נגזר מהם ,על פי קנה המידה
המצורף .בשרטוט המפורט יותר (עמ'  )99מידות החדר הפנימיות מוצגות כ־ 3.75על  2מטרים,
אך בשרטוט הסכמטי יותר (עמ'  ,)90על פני קנה המידה המוצג ,נמדד החדר ב־ 2על  4.5מטרים.
דופלפלד ,החפירה בקלן (שם) ,תרשים עם קנה מידה בעמ'  .99 ,90שנברגר מצטט מידות של
 2.5על  4.5מטרים .שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .30נבצר מכותבי מאמר זה למדוד
בעצמם את ממדי חדר ההמתנה כיוון שהמקווה בקלן מצוי בחפירות ארכיאולוגיות הצפויות
להימשך עוד שנים רבות .דוח החפירות טרם פורסם בעת ירידת שורות אלו לדפוס.
 10קראוטהיימר מתארך את המקווה לשנת  1200על סמך פרטי העיטור ועבודת האבן .קראוטהיימר,
בתי כנסת (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .101-100לדיון מקיף בסוגיית התארוך ,המציג מספר רב
של עמדות הקיימות במחקר ,ראוStefanie Fuchs, ‘Die Mikwen von Speyer und Worms: :
Aktueller Forschungsstand’, Die jüdische Gemeinde von Erfurt und die SchUMGemeinden. Kulturelles Erbe und Vernetzung, 1 (2012), pp. 66-69.

11

Katrin Kessler, ‘The Jewish Ritual Bath in Germany–Statistics and Evolution’, Jewish
Architecture: New Sources and Approaches, Katrin Kessler and Alexander von Kienlin
 .(eds.), Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2016, p. 4לתיאור הרחובות ברובע היהודי בקלן
בימי הביניים ,ראוMicha Perry, ‘Imaginary Space Meets Actual Space in Thirteenth- :
.Century Cologne: Eliezer Ben Joel and the Eruv’, Images, 5, 1 (2011), pp. 26-36

המקווה בפרידברג נמצא במרחק פסיעות ספורות מהמקום שבו עמד בית הכנסת מימי הביניים,
כפי שניתן לראות בתמונות מראשית המאה העשרים ,קינגרין ,המקווה והרובע היהודי (לעיל,
הערה  ,)4תמונת צבע .6
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רחב ידיים ,שגודלו כשלושה מ"ר וחצי 12.גם למקווה המונומנטלי בשפייר שלושה
מאפיינים הניכרים במקוואות מפרידברג ומקלן :חדר התכנסות רחב ידיים 13,עומק
רב מתחת לפני האדמה ,ופתח גדול בקמרון שמעל מי הטבילה .דרך פתח זה ,כמו
בקלן ובפרידברג ,יורדת אלומת אור טבעי עד מפלס המים ,מטרים רבים מתחת לפני
הרחוב .אור בהיר זה מנותב בשפייר גם לחדר ההתכנסות דרך שני חלונות (תמונה ,)3
ומי שנכנס בשערי המקווה מדרום הולך לקראתו מרגע הכניסה למתחם התת־קרקעי
(תמונה  )4ועד הטבילה במים (תמונה .)5

תמונה  :3המקווה בשפייר ,אור יום ׳מציץ׳ מפתח ריבועי בקמרון הפיר ,מאחורי
חלונות בין חדר ההכנה לבין הפיר ובריכת הטבילה .תאורה מלאכותית בחזית התמונה
הממוקמת בחדר ההכנה עצמו .צילום :נטע בודנר

 12שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .34
 13בשפייר גודל חדר ההמתנה הוא כ־ 10.5מ"ר ,די והותר מקום לשהות של כחמישה עשר בני
אדם .קראוטהיימר ,בתי כנסת (לעיל ,הערה  ,)2תרשים עם קנה מידה בעמ'  .98פוקס ,המקוואות
בשפייר ובוורמס (לעיל ,הערה  ,)10תרשים עם קנה מידה ,עמ' 60
52
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תמונה  :4המקווה בשפייר ,מסדרון הכניסה .מבט לכיוון החלונות המפרידים בין חדר
ההכנה לבין הפיר ובריכת הטבילה .צילום :נטע בודנר

בתיאורי המקוואות האלה ניתן לזהות שלושה מאפיינים מרכזיים :ראשית ,העומק
הרב של המקוואות ,הרבה מעבר לנדרש כדי להגיע למי תהום .שנית ,תכנון של
פתח בקירוי שמכניס אור יום לתוך הפיר העמוק ,אך לא בהכרח למדרגות או לחדרי
ההמתנה .שלישית ,חציבת חדרים תת־קרקעיים רחבי ידיים .נוסף על אלה יש לציין
שהמקוואות העמוקים ממוקמים בסמוך למבני קהילה נוספים .כפי שנראה להלן ,מיקום
המקוואות ועיצובם האדריכלי המונומנטלי הותאמו לשימוש בהם כמבנים קהילתיים
ורב־תכליתיים.
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תמונה  :5המקווה בשפייר ,אור יום מנותב
דרך פתח בפיר אל בריכת הטבילה.
צילום :צפריר ברזילי

מקוואות ,טבילה וטוהרה בימי הביניים :מצב המחקר
המחקר על אודות מקוואות עמוקים אלה ,ומקוואות בימי הביניים ובראשית העת החדשה
בכלל ,התמקד עד כה בהיבטים ארכיאולוגיים ומבניים 14,ומקצתם של הפרסומים נגעו בהיבטים
חברתיים או שימושיים של המקוואות 15.במחקר על אודות מקוואות אלו רווחה ההנחה כי
השימוש העיקרי בהם היה טבילה של נשות הקהילה הנשואות לאחר ימי נידתן 16,שטבילה
 14קינגרין ,המקווה והרובע היהודי (לעיל ,הערה  ;)4פוקס ,המקוואות בשפייר ובוורמס (לעיל,
הערה  ,)10עמ'  ;69-61שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;37-28קראוטהיימר ,בתי כנסת
(לעיל ,הערה  ,)2עמ׳  ;62 ,52 ,40קסלר ,מקוואות יהודיים בגרמניה (לעיל ,הערה  ,)11עמ׳ ;4-1
פוקס ,פרידברג (לעיל ,הערה .)2
 15המאמר הופיע בעברית בכתב היד המקוון  .Jewish Studies, an Internet Journalאביתר
מרינברג ,׳נשים ,גברים ומים קרים :הוויכוח על חימום מי המקוואות מימי הביניים ועד ימינו׳,
 ;1-37 (2013), 12 JSISאדלר ,ממתי נשים טובלות; Debra Kaplan, ‘‘To Immerse Their
Wives’: Communal Identity and the ‘Kahalishe’ Mikveh of Altona’, AJS Review, 36, 2

(2012), pp. 257-279.

16

זאת אומרת אחרי לידה ,מחזור חודשי או דימום נרתיקי אחרKristen De Troyer et alia, ed., .
;Wholly Woman, Holy Blood: A Feminist Critique of Purity and Impurity, Harrisburg 2003
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 המחקר בתחום נידה וטוהרה נשית דן18. ושהמקווה הוא מרחב נשי17'הוא נושא 'נשי
 כגון הימנעותן מכניסה,בהיבטים חברתיים וציבוריים שאינם ממוקדים בהכרח במקווה
 תיאור ההקבלה בין, לבישת בגדים ייחודיים כדי לזהותן כנידות,לבתי כנסת בעת נידתן
 שכן גבר, והשפעת הנידה הנשית גם על בעליהן19,שמירת דיני נידה לבין ברית מילה
 אולי בגלל החשיבות ההלכתית20.שקיים יחסים עם נידה נידון לעונש כרת והפרדה מקהילתו
;84  עמ׳,)2  הערה, מקואות (לעיל,); שנברגר15  הערה, נשים גברים ומים קרים (לעיל,מרינברג

Evyatar Marienberg, ‘La Synagogue des Femmes: Illustrations représentant des bains
 כך גם מוגדר המושג ״מקווה״.rituels au XVIIIe siècle’, Tsafon, 49 (2005), pp. 110-113
Evyatar : ראו למשל.בכמה ערכים אנציקלופדיים עדכניים כמקום המשרת בעיקר טהרה נשית
Marienberg, ‘Mikveh’, Women and Gender in Medieval Europe: An Encyclopedia,
Margaret Schaus (ed.), New York 2006, p. 434.
Judith R. Baskin, ‘Women and Ritual Immersion in Medieval Ashkenaz: The Sexual
Politics of Piety’, Judaism in Practice: From the Middle Ages through the Early Modern
Periods, Lawrence Fine (ed.), Princeton 2001, pp. 131-142; Charlotte Fonrobert, ‘Blood
and Law: Uterine Fluids and Rabbinic Maps of Identity’, Henoch, 30: Special Issue
Devoted to the Topic of Blood (2008), pp. 243-266. Sarit Shalev-Eyni, ‘Martyrdom
and Sexuality: The Case of an Eleventh-Century Piyyut for Hanukkah and its Visual
Interpretation in the Fifteenth Century’, Conflict and Religious Conversation in Latin
Christendom: Studies in Honor of Ora Limor, Israel Jacob Yuval and Ram Ben Shalom
(ed.), Turnhout 2014, p. 152.

17

 מגדיר,90 ' עמ,)2  הערה, בתי כנסת (לעיל,); קראוטהיימר2  הערה, מקואות (לעיל, שנברגר18
Evyatar Marienberg, Niddah, Lorsque les Juifs ;'את המקווה כ'בית הטבילה של הנשים
 הערה, בית הכנסת של נשים (לעיל,; מרינברגConceptualisent la Menstruation, Paris 2003
Evyatar Marienberg, ‘Le Bain des Melunaises: Les Juifs Médiévaux et l’eau Froide ;)16
des Bains Rituels’, Médiévales, 43 (2002), pp. 91-101; Shaye J.D. Cohen, ‘Purity, Piety
and Polemic: Medieval Rabbinic Denunciations of ‘Incorrect’ Purification Practices’,
Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law, Rahel R. Wasserfall (ed.),
Hanover and London 1999, pp. 82-83.

 מבט חדש על מנהג נשים שלא להיכנס לבית הכנסת בימי:" '"ויפה הן עושות, אלישבע באומגרטן19
,שמע- מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ׳ תא: תא שמע,'נידותן באשכנז בימי הביניים
Elisheva Baumgarten, ;104-85 ' עמ, אלון שבות תשע״ב, בעריכת אברהם ריינר ואחרים,א
‘Marking the Flesh: Circumcision, Blood and Inscribing Identity on the Body in

Medieval Jewish Culture’, Micrologus, 13 (2005), pp. 323-324.

Rahel R . Wasserfall , ‘ Introduction : Menstrual Blood into Jewish Blood ’, Ibid .,
In Women and Water: Menstruation in Jewish Life and Law, Hanover and London 1999,
pp. 1-20.
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של טבילת נשים עבור שני בני הזוג ,הניחו החוקרים כי נשים טבלו באופן תדיר ושטבילתן
היא הייעוד העיקרי של מקוואות באירופה ,גדולים וקטנים כאחד .המחקר ביכר את העיסוק
בטבילת נשים בגלל הדגש הרב על הנושא במקורות הראשוניים לאורך תקופות שונות
ובכלל תפוצות ישראל 21.אך המקורות גם חושפים עיסוק תדיר בטבילות אחרות ,של גברים
ושל כלים ,טבילות יום וטבילות לילה ,טבילות שנקבעו לפי מעגל החיים האישי וטבילות
שנקבעו לפי מעגל השנה ההלכתי.
סוגי הטבילה האחרים אומנם ידועים במחקר ,אך הם לא זכו להתייחסות שיטתית,
השפיעו אך מעט על ניתוח המבנים עצמם ומופיעים לרוב כרקע לדיון בטבילת נשים
לאחר נידתן 22.מחקרים שמתייחסים לשימושים במקווה בימי הביניים מזכירים טבילה
של גברים אדוקים לפני שבת ,לפני מועדים 23,לפני ברית מילה 24,ערב חתונה ,לפני
פעילות כשליח ציבור 25וכן טבילה של בעלי קרי 26.מקצתן של טבילות אלו נתפסו
בימי הביניים כקשורות באופן ישיר להנחיות המקראיות בנושא טוהרה והיטהרות,

21

Elliott S. Horowitz, ‘Between Cleanliness and Godliness: Aspects of Jewish Bathing
in Medieval and Early Modern Times’, Tov Elem: Memory, Community and Gender
in Medieval and Early Modern Jewish Societies: Essays in Honor of Robert Bonfil,
Elisheva Baumgarten, Amnon Raz-Krakotzkin and Roni Weinstein (ed.) Jerusalem
2011, pp. 29-54; Shaye J.D. Cohen, ‘Menstruants and the Sacred in Judaism and
Christianity’, Women’s History and Ancient History, Sarah B. Pomery (ed.), Chapel Hill
1991, pp. 273-299.

22

למקור המונח 'נידה' ראוEvyatar Marienberg, ‘Traditional Jewish Sexual Practices and :
Their Possible Impact on Jewish Fertility and Demography’, Harvard Theological
Review, 106, 3 (2013), p. 248.

23

Jeffrey R. Woolf, The Fabric of Religious Life in Medieval Ashkenaz (1000–1300):
Creating Sacred Communities, Leiden 2015, pp. 99-101, 213-214.

 24אלישבע באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז בימי הביניים ,ירושלים תשס"ה ,עמ'
.106–102
 25וולף ,חיים דתיים (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  ,99-98מציג כמה עמדות בנושא :ר' יעקב ממרוויג'
מעודד טבילת שליחי ציבור ,והרמב"ם מתנגד לקשר בין טבילה לתפילה .בספר חסידים יש קשר
בין השניים :ספר חסידים על פי כ"י פארמא ,מהדורת י' ויסטינצקי וי' פריימאן ,פרנקפורט
תרפ"ד ,סי' ת"א.
 26בסקין ,נשים וטבילה (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;132וולף ,חיים דתיים (לעיל ,הערה  ,)23עמ׳ 134-
 133מזכיר טבילת בעל קרי לפני תפילה או לימוד תורה.
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ומהמקורות עולה שלא כולן התקיימו במקווה 27.סוגי הטבילה מימי הביניים שהיו
29
גזירות המקרא או התלמוד הן בעיקר טבילת נשים אחרי נידה 28,טבילה בעת הגיור,
וטבילת כלים חדשים שנעשו על ידי גויים 30.כל אלה הם מצבים אשר לגביהם הייתה
פסיקה הלכתית עם בסיס מקראי ותלמודי ,ולפיה יש צורך מחייב להיטהר באמצעות
טבילה במים שאינם שאובים בשיעור הגדול מארבעים סאה 31.לעומתן טבילות אחרות
שהתקיימו בימי הביניים אומנם קשורות להנחיות מקראיות ותלמודיות ,כמו טבילת גבר
לאחר קרי לילה 32,אך בפועל היו חסרות משמעות מבחינת הלכות טומאה וטוהרה בשל
המצב של טומאת המת שחל על כולם לאחר חורבן בית המקדש 33.לצד אלו התקיימו
תדיר אף טבילות הנעדרות בסיס מקראי או תלמודי מוגדר בעידן שלאחר החורבן ,כמו

 27ויקרא טו ,יט-כד; ויקרא יח ,יט; ויקרא כ ,יח.
 28מרינברג ,פרקטיקות מסורתיות (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  .248מרינברג מסביר שמבחינת החוק
המקראי (ויקרא טו ,יט–כד; יח ,יט; כ ,יח) נאסרים יחסי אישות במשך שבעת הימים לאחר תחילת
המחזור החודשי ,אך בסיומו האישה לא נדרשת לטבול במקווה .רק אישה המדממת בצורה
שחורגת מהווסת הסדירה נדרשת לטבול .בתקופה התלמודית הזמן האסור ביחסי אישות הוארך
וכן נקבע שנשים צריכות לטבול לאחר וסתן.
29

Moshe Lavee, ‘The ‘Tractate’ of Conversion – BT Yeb, 46-48 and the Evolution of
;Conversion Procedure’, European Journal of Jewish Studies, 4, 2 (2010), pp. 170-185
Ephraim Kanarfogel, ‘Returning to the Jewish Community in Medieval Ashkenaz:
History and Halakhah’, Turim: Studies in Jewish History and Literature Presented to
;Dr. Bernard Lander, I, Michael A. Shmidman (ed.), New York 2007–2008, pp. 69-97
Yair Furstenburg, ‘The Christianization of Proselyte Baptism in Rabbinic Tradition’,
Coping with Religious Change in the Late Antique Eastern Mediterranean, E. Iricinschi
and C. Kotsifou (eds.), Tübingen 2017, pp. 5-7.

30

Stuart S. Miller, At the Intersection of Texts and Material Finds: Stepped Pools, Stone
Vessels, and Ritual Purity among the Jews of Roman Galilee, Göttingen 2015, pp. 153-183.

 31רוני רייך ,מקואות טהרה בתקופת הבית השני ובתקופות המשנה והתלמוד ,ירושלים  ,2013עמ׳
.25-22
 32ויקרא טו; דברים כג ,יא–יב; תלמוד בבלי ,בבא קמא פב ע"א.
 33רייך ,מקואות טהרה (לעיל ,הערה  ,)31עמ׳  23דן באופן שבו טהרה ,בימי בית שני לפני חורבן
הבית ,התמקדה בעיקרה סביב בית המקדש והמשרתים בקודש.
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טבילת כלי שאיננו חדש או שלא נלקח מגוי לקראת פסח ,או טבילות נשים ,גברים
35
וילדים כהכנה לקראת חגים מסוימים 34,או לפני תפילה.
במאמר זה ברצוננו לטעון כי בדומה למבני הקהילה האחרים בגרמניה של ימי הביניים,
גם המקוואות היו מבנים רב־תכליתיים ששירתו צורכי קהילה שונים בזמנים שונים
באופן שאינו נשען ישירות על התחום ההלכתי של טבילה לשם היטהרות .נראה כי
השימוש במקוואות לא היה מוגבל לאירועי מחזור חיים אישיים כמו היטהרות אחרי
נידה או קרי ,אלא כלל גם שירות צורכי ציבור לפני צמתים רבי משמעות בלוח
השנה העברי כמו פסח ,תשעה באב או יום כיפור .כמו כן נטען שהעיצוב האדריכלי
הייחודי של המקוואות שהוצגו במאמר זה נועד לשרת את עושר הטקסים והשימושים
הקהילתיים שנעשו במקום ,הן ברמה המעשית והן ברמה החווייתית .בדיון להלן
ננתח שני מקרים שזכו להתייחסות רחבה ביותר במקורות הראשוניים באשכנז בימי
הביניים :טבילת כלים לאחר הגעלתם בערב פסח ,וטבילה (בעיקר של גברים) בערב
יום כיפור 36.הבחירה בשתי הטבילות הללו נובעת משלוש נקודות דמיון .ראשית,
אלה טבילות שאינן תלויות ביחיד ובשינויים הפרטיים בחייו ,אלא טבילות הקשורות
37
ללוח השנה הליטורגי שמשותף לקהילה כולה – בניגוד לטבילת נשים או טבילת גר.
שנית ,הסמכויות הרבניות מביעות בעצמן תמיהה בגוף הטקסט על המקור ההלכתי של
הטבילה והרבנים מעידים שהיא אינה נעשית לשם טוהרה ,גם אם אינם בהכרח מביעים
התנגדות לטבילה 38.גם אם לא ברור מה בדיוק המשמעות של טומאה וטוהרה בעיניהם
 34שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ;)2וולף ,חיים דתיים (לעיל ,הערה  ,)23עמ׳ .134-133
 35ראו :ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1סימן שמט .וולף ,חיים דתיים (שם) ,עמ' .98
36

ראו גםElisheva Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: Men, Women, :
 ;and Everyday Religious Observance, Philadelphia, 2014, pp. 34-39וולף ,חיים דתיים

(לעיל ,הערה  ,)23עמ׳ .139-137
37

קנרפוגל ,חזרה לקהילה (לעיל ,הערה  ;)29פורסטנברג ,התנצרות (לעיל ,הערה Avi Sagi ;)29
– and Zvi Zohar, Transforming Identity: The Ritual Transition from Gentile to Jew
 ;Structure and Meaning, London and New York 2007להשוואה עם תהליך הגיור בעולם
המוסלמי ,ראוMoshe Yagur, ‘The Donor and the Gravedigger: Converts to Judaism in :
the Cairo Geniza Documents’, Contesting Inter-Religious Conversion in the Medieval
 .World, Y. Fox and Y. Yisraeli (eds.), New York 2017, pp. 115-134כיוון שטבילת הגר

אינה קשורה למעגל השנה הקהילתי לא נדון בה במאמר זה.
38

Ruven Kiperwasser, ‘The Immersion of Baallei Qerain’, Jewish Studies Quarterly, 19
(2012), pp. 311-338; Mira Balberg and Mouile Vidas, ‘Impure Scholasticism: The Study
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– נושא שלא יידון במאמר – הרי שהעדות העצמית מספיקה כדי לקבוע שהטבילות
הללו נתפסו כשונות במהותן מאשר הטבילות לשם טוהרה הלכתית 39.שלישית ,מלשון
המקורות ניתן להבין שהטבילות האלו התקיימו בפועל במקוואות של קהילות מסוימות,
אף שמטרת החיבורים המתארים את הטבילות היא להנחות את הקהילה ולא בהכרח
לשקף את המנהג הקיים .בעזרת מקורות כתובים ,דימויים ועדות ארכיאולוגית ננסה
להבין מה הייתה המטרה של טבילות שמראש הוגדרו כלא מטהרות ,למשל טבילת
כלים ערב פסח לאחר השלמת תהליך הכשרה בליבון או הגעלה.

'כל ימי תמהתי' :הדיון על טבילת כלים לקראת פסח לאחר הגעלה וליבון
בהגדה לפסח 'אוריינטל  '2737שבספרייה הבריטית ,כנראה מקסטיליה של סוף המאה
השלוש עשרה ,יש מחזור ציורים של ההכנות של הקהילה היהודית בת הזמן לקראת
פסח 40.אלו כוללות הכנת מצות ,חלוקת חרוסת ,ביעור חמץ בבית וגם הגעלת כלים
(פוליו  ,87תמונה  .)6כמה תמונות לאחר מכן ,ומייד לפני האיור של ארוחת החג
החגיגית יש דימוי המזוהה בכתובת 'מקוה' ובו נראית קבוצת נשים (על פי צורת
כיסויי הראש שלהן) רוכנות אל מים בתוך מבנה אדריכלי וטובלות בהם כלים (פוליו
of Purity Laws and Rabbinic Self-Criticism in the Babylonian Talmud’, Prooftexts, 32,
3 (2012), pp. 312-356; Yitzhaq Feder, ‘Contagion and Cognition: Bodily Experience
and the Conceptualization of Pollution (Tum’ah) in the Hebrew Bible’, Journal of Near
Eastern Studies, 72, 2 (2013), pp. 151-167.

 39מנהגים נוספים הקשורים לתפיסות תודעתיות של טומאה וטהרה ,גם אם אין להם מקורות הלכתיים,
מוכרים מאשכנז בימי הביניים .ידידה דינרי' ,מנהגי טומאת הנידה :מקורם והשתלשלותם' תרביץ,
מט (תש"מ) ,עמ'  ;324-302ישראל תא שמע' ,מנהגי הרחקות נידה באשכנז הקדומה – החיים
והספרות' ,תא שמע ,מנהג אשכנז הקדמון ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ;280באומגרטן ,ויפה הן עושות
(לעיל ,הערה  ;)19באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .217
40

Thérèse and Mandel Metzger, Jewish Life in the Middle Ages: Illuminated Hebrew
;Manuscripts from the Thirteenth to the Sixteenth Centuries, New York 1982, p. 304
מאגר המידע הממוחשב של הספרייה הבריטית בלונדוןhttp://www.bl.uk/catalogues/ ,
illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19280; Katrin Kogman-Appel, ‘Another
Look at the Illustrated Sephardic Haggadot: Communal and Social Aspects of the
Passover Holiday’, Silvia Planas i Marcé (ed.), Temps i espais de la Girona jueva: Actes
del Simposi Internacional celebrat a Girona, 23, 24 i 25 de marc de 2009, Girona 2011,
pp. 83-87.
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תמונה  :6תיאור הגעלת כלים ,הגדת ׳היספנו-
מורסק׳ ,כתב יד אוריינטל  2737בספרייה
הבריטית ,לונדון ,פוליו .87
דימוי ב׳רשות הרבים׳

תמונה  :7תיאור טבילת כלים במקווה ,הגדת
׳היספנו-מורסק׳ ,כתב יד אוריינטל 2737
בספרייה הבריטית ,לונדון ,פוליו  .90מעל
הדימוי מופיע הכיתוב ׳מקוה׳ בראש העמוד.
דימוי ב׳רשות הרבים׳

 ,90תמונה  .)7באיורי הגדות מרבית שלבי ההכנה (פרט לסעודה עצמה ולביעור חמץ)
נראים כמתקיימים במרחב ציבורי 41.הגדה זו ,הידועה בשם 'היספנו-מורסק' (BL.
 ,)MS. Or. 2737צוירה ככל הנראה בקסטיליה שבצפון ספרד ,אבל היא מתארת מנהג
מעניין של טבילה לאחר הגעלת כלים ערב פסח ,שמתועד הרבה גם בספרות ההלכה
והמנהג האשכנזית .למיטב ידיעתנו לא זכה מנהג זה לתשומת לב במחקרים על אודות
מקוואות ימי ביניים ושימושם .הצגת המנהג ובחינת המקורות על אודותיו מעשירות את
תמונת השימוש והפרשנות של המקווה ותפקידו לאורך השנה היהודית .ניתן ללמוד על
שימושים קבוצתיים שאינם אישיים או תלויים במחזור גופני וטומאתו של הפרט ,אך
גם לא משתייכים לקטגוריה המקובלת של טבילת כלי חדש שנעשה על ידי לא־יהודי.
אחד המקורות האשכנזיים המוקדמים ביותר הדנים בסוגיה זו הוא ׳מעשה הגאונים׳,
 41בצלאל נרקיס ,כתבי-יד עבריים מצוירים ,ירושלים :כתר ,1984 ,עמ׳ .38-39
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המתוארך למאה האחת עשרה או השתיים עשרה ,ואשר נכתב ככל הנראה בקרבת
שפייר ומיינץ 42.בדיון על הלכות ערב פסח מתואר מנהג של הטבלת כלי עץ וכלי
מתכות לאחר הגעלתם ,אף שבאותו חיבור מודגש כי אין למנהג זה מקור מקראי ידוע:
'נוהגין רבותנו לאחר הגעלת חמין כלי עץ וכלי מתכות מטבילין אותן במים ואעפ"י
שאין להם ראיה מן התורה' 43.במקרה זה הדגש הוא על הכנסת הכלים למים ,ואין
פרטים על סוג מים ,ובכלל זאת לא מפורש שהטבילה של כלי העץ וכלי המתכות היא
טבילה במקווה דווקא .במקורות אחרים מוזכר הנהר כזירה שבה מתקיימת טבילת
הכלים לאחר ההגעלה ,וחוזרת ההסתייגות לגבי מקור סמכותי למנהג .כך למשל בכתב
יד של סידור מנהג אשכנז לכל השנה ,המתוארך למאה השלוש עשרה או הארבע
עשרה ,כתוב 'בפסח נוהגין רבותינו לאחר הגעלת כלי עץ וכלי זכוכית וכלי מתכות
44
מטבילין בנהר אעפ"י שאין ראיה מן התלמוד'.
התייחסות אחרת למנהג מופיעה בסידור רש"י ,שחובר במחצית הראשונה של המאה
השתיים עשרה בצפון צרפת ,בדיון ארוך ומפורט על הכשרת כלים לפסח ]…[' :וכלי
זכוכית חדשים צריכים טבילה שהן ככלי מתכות ,וכן כלי שטף חדשים שלקחן מן הגוי
מטבילן במיים חיים' 45.מקור זה ממקם ככל הנראה את טבילת הכלים במקווה ,כפי
שניתן להבין מהשימוש במושגים 'מים חיים' – מים הנובעים מהקרקע – 46ו'כלי שטף',
כלים העשויים מחומרים שניתן לטהר בטבילה במקווה 47.בהמשך הדיון באותו סימן
מובהר כי מדובר בטבילה הבאה לאחר ליבון או הגעלה לקראת פסח .כמו כן מובהר כי
טוהרה אינה מטרת ההטבלה ,אלא שלב חותם לתהליך הליבון או ההגעלה:

 42אברהם גרוסמן' ,בני מכיר וספרם 'מעשה המכירי' ,תרביץ ,מו (תשל"ז) ,עמ' .132-110
 43ספר מעשה גאונים :כולל תשובות ופסקי דינים מחכמי שו"ם הקדמונים (מהדורת אברהם
אפשטיין) ,ברלין תר"ע ,סימן כד .על פי הדיון התלמודי (תלמוד בבלי ,עבודה זרה עה ע"ב),
הציווי על טבילת כלים במקווה לאחר הכשרתם נלמד מהייתור של המילה 'וטהר' לאחר תיאור
הכשרת הכלים בסוף מלחמת מדין (במדבר לא ,כב–כד) .ראשונים נחלקו בשאלה אם טבילת כלים
במקווה לאחר הכשרתם היא מדאורייתא או מדרבנן.
 44סידור מנהג אשכנז לכל השנה.Paris BN 644, folio 230r ,
 45שלמה בן יצחק ,סידור רש"י (מהדורת ש' בובר) ,ברלין תרע"ב ,סימן שנט.
 46רייך ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)31עמ׳ .279-278
 47מילר ,בצומת (לעיל ,הערה  ;)30יאיר פורסטנברג ,טהרה וקהילה בעת העתיקה :מסורות ההלכה
בין יהדות בית שני למשנה ,ירושלים .2016
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ואותה טבילה לא משום טהרה הוא ,דהא כלים אחר שנתלבנו טהורים הם מן
האיסור וכחדשים דמיין ,ואפילו הכי בעיין טבילה ,כדנפקא לן מקרא 'ואשר לא
48
יבא באש תעבירו במים' דהיינו גיעול ,וכתיב 'וטהר' ,ונפקא לן דהיינו טבילה.
כלומר ,הכלים טוהרו בתהליך הליבון או ההגעלה ודומים לכלים חדשים ,ולכן הם
זקוקים כעת לטבילה ככלי חדש .עם זאת המקור מתחיל בקביעה ברורה כי 'אותה
טבילה לא משום טהרה הוא' ,על אף הביסוס על פירוש תלמודי לפסוק 'כָּל ּדָבָר ֲא ׁ ֶשר
יָבֹא ָבאֵׁש ּ ַת ֲעבִירּו ָבאֵׁש ו ְ ָטהֵר ַא ְך ּ ְבמֵי נִדָּה י ִ ְת ַח ָטּא וְכֹל ֲא ׁ ֶשר לֹא יָבֹא ּ ָבאֵׁש ּ ַת ֲעבִירּו ַב ּ ָמי ִם'
(במדבר לא ,כג) ,שמתאר את השלל שלקחו בני ישראל ממדין ,ולפיו גם לאחר העברת
הכלי באש (ליבון) או במים (הגעלה) עדיין יש צורך בשלב נוסף ,שלב הטבילה ,כדי
49
להגיע לשלב של 'וטהר'.
אף שדיון זה בסידור רש"י מופיע בהקשר של פסח ,נדמה שהכתוב מתייחס אך ורק
לכלים שנלקחו או נקנו מגויים – כלומר כלים שבלאו הכי חובה להטבילם ,והדיון בהם
בא אגב הדיון על הכשרת כלים לפסח .אך לא כך המקורות הגרמניים מן המאות השתיים
עשרה והשלוש עשרה ,אשר מתארים כיצד המנהג להטביל כלים לאחר הגעלתם פשט
גם לסוגי כלים שאין בהם חובת טבילה ,כמו כלי עץ ,והסמכויות הרבניות הביעו תמיהה
על המנהג ,גם כשפסקו בעדו .כך למשל ראב״ן (אליעזר בן נתן) ,אחד מבעלי התוספות
שחי במאה השתיים עשרה בעיר מיינץ ,התפלא מהמנהג' :וכל ימי תמהתי למה הנהיגו
הראשונים להטביל כלי עץ וכלי מתכות בפסח' .הוא הוסיף נימוק לתמיהה כשהוא ניסה
להתחקות אחר מקור הפסיקה' :ויש לומר דאגב כלי מתכות חדשים הלקוחים מן הגוים
דצריכין טבילה הינהיגו גם בישנים שאינן לקוחים ובכל הכלים' 50.הראב"ן הציע שני
מקורות למנהג :קביעתם של 'ראשונים' ,אף שהוא לא מצליח להתחקות אחר הביסוס
ההלכתי לכך ,והשפעה של טבילה שקיימת לה ביסוס הלכתי איתן ,כלי מתכות חדשים
הלקוחים מן הגויים ,על טבילת הכלים הישנים שאינם לקוחים ובכל הכלים לפני פסח.
ניכר מהניסוח כי למרות התמיהה שלו על סיבת כינון המנהג הוא כנראה היה נפוץ
וקיים בסביבתו.
 48סידור רש"י (לעיל ,הערה  ,)45סימן שנט ,וראו גם סימן שס וכן מקבילה במחזור ויטרי :שמחה בן
שמואל מויטרי ,מחזור ויטרי (מהדורת אריה גולדשמידט) ,ירושלים תשס"ד ,הלכות פסח סימנים ז-ח.
 49תלמוד בבלי ,עבודה זרה עה ע"ב.
 50אליעזר בן נתן ,ספר ראב"ן הוא ספר אבן העזר (מהדורת ד' דבליצקי) ,בני ברק תשס"ח-תשע"ב,
עבודה זרה ,סימן שטו.
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ההתקבלות של המנהג עולה גם מכתביו של ראבי״ה (אליעזר בן יואל הלוי) ,נכדו של
ראב"ן ,גם הוא באזור קהילות שו״ם :שפייר ,וורמס ומיינץ בצפון גרמניה .כשראבי״ה
מדווח על אותו המנהג במחצית השנייה של המאה השתיים עשרה וראשית המאה
השלוש עשרה ,הוא מייחס אותו באופן מיוחד למיינץ' :במגנצא נוהגין בפסח להטביל
כליהם אחרי ההגעלה והליבון ואפילו כלי עץ .וכן כתב זקיני ,וא[מר כי] דברים
המותרים ואחרים נהגו ב[הן] איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם .ובקולוניא לא נהגו
כך' 51.גם כאן נרמזת בעיית המקור למנהג ועולה ניחוח פליאה מהניסוח 'ואפילו כלי
עץ' .התשובה לא פונה אל המקורות או אל פסיקות הלכתיות מנומקות אלא אל מעמד
מחייב של מנהג קיים שכן הוא מסביר כי 'דברים המותרים ואחרים נהגו ב[הן] איסור
אי אתה רשאי להתירן בפניהם' 52.הנימוק המכריע הוא עצם האיסור שהונהג בעבר ,אף
שבעצם הדברים הם מותרים ,רק שאחרים נהגו לאסור .בתיאור זה התייחס ראבי"ה
לכלים הנטבלים ככליהם של היהודים ,ואולי אפשר ללמוד מכך שכמו בתיאור ראב״ן
כנראה שלא מדובר בכלים שנקנו או נלקחו כמשכון מנוצרים .ייתכן וזהו הסבר לציון
מיוחד של כלי עץ ,שיוצרו בנקל גם בתוך הקהילה באמצעים ביתיים ולכן לא בהכרח
נקנו מגוי או מושכנו .על כל פנים ,משתמע מהמקור כי הטבלת הכלים אחרי הגעלה
או ליבון לא הייתה בעלת מעמד הלכתי מחייב אלא מנהג המשתנה ממקום למקום ,ועם
זאת הוא בעל תוקף מכריע במקום שבו הוא היה נהוג 53.בקלן אומנם לא נהגו להטביל
כלים לאחר הגעלה – 'ובקולוניא לא נהגו כך' – אך ההחמרה להטביל את הכלים הייתה
מוכרת מעבר למיינץ כיוון שמצויים גינויים חריפים של הנוהג ,למשל בספר 'אור
זרוע' של יצחק מווינה שחי במחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה ,ולפיו 'ואותן
המטבילים כליהם בפסח שטות הוא בידם' 54.הניסוח החריף מעיד על כך שהמנהג אכן

 51אליעזר בן יואל ,ספר ראבי"ה (מהדורת א' אפטוביצר) ,ברלין-ירושלים תרע"ד-תרצ"ח ,חלק ב,
מסכת פסחים סימן תסד.
 52במקום אחר ראבי"ה מתייחס לתוקף ולמעמד המנהג' :והלא גלוי הוא אצל רבותיי שמנהג ראשונים
תורה (שלהם) שלימה היא וגם יתד תקועה ולהתלות ולהשען עליה' .ספר ראבי"ה (שם) ,תשובות
וביאורי סוגיות ,סימן אלף מט.
 53על התוקף של המנהג בהיררכיה ההלכתית באשכנז ,ראו :ישראל תא שמע ,מנהג אשכנז הקדמון,
ירושלים תשנ"ב ,עמ' .35-27
 54יצחק בן משה ,אור זרוע ,א ,ז'יטומיר תרכ"ב ,סימן רפט .על התנגדות למנהגים באשכנז בימי
הביניים ראו :תא שמע ,מנהג (לעיל ,הערה  ,)53עמ' .49
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נפוץ בקרב חוגים או קהילות כלשהן – שהרי אם המנהג לא התקיים ,לא היה צורך
בהתייחסות חמורה כל כך.
נראה אפוא שהתקיים בקהילות מסוימות ,לפחות אלו באזור שו״ם ,מנהג של הטבלת
כלים ישנים וחדשים לאחר הגעלה וליבון לקראת פסח ,כפי שנראה באופן חזותי
בהגדת היספנו-מורסק .הכללתו של המנהג בסידור רש״י כהכנה לחג מראה כי היה
לו אופי ממוסד ,אף שטבילה זו אינה מוסברת בקלות מבחינה הלכתית .את תיאורה
בהלכות ערב פסח ליוו ביטויי התמיהה מצד רבנים מקומיים דוגמת ראבי"ה וראב"ן,
וביקורת מפי אחרים כגון יצחק מווינה .משותף לכל אלו הוא הצהרה בגוף הטקסט כי
הבסיס למנהג אינו לגמרי ברור.
אם מטרת הטבילה אינה עמידה בכללי ההלכה ,האם היא שירתה מטרה אחרת? ומה
פשר הכפילות לכאורה של טבילה לאחר הגעלה או ליבון? מן המקורות משתמע
שהטבילה אינה נדרשת לאותן מטרות של ההגעלה ,הליבון או ההדחה .פעולות אלו
מכשירות את הכלי מהמאכלות האסורים ,אם חמץ לפני פסח ואם אוכל לא כשר
במקרה של כלי גויים ,בהתאם לחומר ממנו הכלי עשוי ולדרך השימוש בו 55.מטרת
הטבילה אינה ניקיון ,אך אינה גם טוהרה ריטואלית ,כפי שעולה מהאמירה החוזרת
'ואותה טבילה לא משום טהרה הוא' 56.לעומת קביעת השלילה החד־משמעית ,קשה
למצוא אמירה פוזיטיבית על משמעות המנהג לטבול כלים לאחר הגעלה ,פרט
לאשרור איסור או מנהג קיים.
אך גם ללא התייחסות גלויה וישירה למשמעות של טבילת כלים במקורות הכתובים
נוכל להסיק ,ולו בצורה חלקית ,אילו תפיסות ומשמעויות הוענקו לטבילה זו,
במיוחד בהשוואה לטבילת נשים .בניגוד לטבילת נשים ,התלויה במעגל החיים
הפרטי והביולוגי של כל אישה ,הטבילות של כלים בערב פסח קשורות למעגל השנה
הקהילתי .כמוהן טבילה של אנשים (גברים בלבד או גברים ונשים כאחד) בערב יום
כיפור ,כפי שיוצג להלן .טבילות קהילתיות אלו מתרחשות לכתחילה בצוהרי היום
 55כפי שמסביר ראב"ן' ,דברים שנשתמשו בם ע"י צונן כגון כוסות וקיתוניות וצלוחיות של מתכות
מדיחים ומטבילן והן טהורין ,דברים שנשתמש בהן בחמין כגון היורות והקומקמוסין ומחמי חמין
מגעילן ומטבילן והן טהורין ,דברים שנשתמשו בהן ע"י האור כגון השפודין והאסכלאות מלבנן
באור ומטבילן והן טהורין' .ראב"ן ,עבודה זרה סימן שטו.
 56סידור רש"י (לעיל ,הערה  ,)45סימן שנט; שלמה בן יצחק ,ספר האורה המיוחס לרש"י ,כולל
פסקי דינים והלכות (מהדורת שלמה בובר) ,לבוב ,תרס"ה ,חלק ב ,סימנים כ – כב; מחזור ויטרי
(לעיל ,הערה  ,)48הלכות פסח סימן ז.
64
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בניגוד לטבילת נידה ,שאמורה להתבצע אחרי שקיעת החמה .בהגדת היספנו-מורסק
הטבילה נראית כמתקיימת בציבור ,לצד הפעולות האחרות שנעשות בשיתוף פעולה
החוצה בתי אב ,כגון הגעלת כלים ביֹורָה גדולה באזור ציבורי ,הכנת מצות בצוותא
ואפייתן .המרחב שבו הפעולה התרחשה עיצב אותה 57,ואולי אף הושפע ממנה .על כן
עיון במבנים של המקוואות עצמם ובמיקומם במרחב הקהילתי יכול לתרום להבנת הפעולות
שנעשו בהם כפי שעיון בפעולות ובשימושים שנעשו במקווה תורם להבנת המבנים.

העתקת מיקום המקווה לחצר הקהילה בצפון אירופה בימי הביניים
בניגוד למקוואות טהרה מימי בית שני בארץ ישראל ,שאינם בהכרח צמודים לבתי
כנסת או מרכזי קהילה ,המקוואות העמוקים מגרמניה של ימי הביניים נמצאו כולם
במבני ציבור גדולים ,בתוך חצר וצמודים לבית הכנסת .דבר זה אינו מובן מאליו שכן
מקוואות מאוחרים יותר (כמו זה באלטונה) 58או בני הזמן במקומות אחרים (כמו מקווה
ברחוב מילק בלונדון) 59מוקמו במרתפי בתים פרטיים ולא במבני ציבור .בגרמניה,
במקומות שבהם נמצאו מקוואות מהמאות השתיים עשרה עד הארבע עשרה ,אלו מוקמו
בלב הרובע היהודי ולצד מבני הציבור האחרים 60,כגון בית המחולות 61או התנור 62.כך,
המקווה המונומנטלי בקלן נבנה בשנת  1170לערך בחצר הקהילה ,לצד בית הכנסת

57

Henri Lefebvre, The Production of Space, translated by Donald Nicholson-Smith,
Oxford and Cambridge 1991, pp. 38-41.

 58קפלן ,להטביל נשותיהם (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .259
59

Ian Blair and Bruce Watson, ‘Milk Street Mikveh’, London Archaeologist, 13, 04 (2012),
p. 109.

 60דוגמאות ששרדו ניתן למצוא בוורמס ,שפייר ,פרידברג וקלן .במקוואות אנדרנך ובאופנברג לא
ידוע על מיקום המקווה ביחס למבני הקהילה האחרים .בחלק מהמקרים ידוע שהיו בתי כנסת
באזור המקווה אך הוא נחרב.
 61על בית המחולות ראו :צבי פרידהבר' ,בית המחולות בחייה של יהדות אשכנז בימי הביניים',
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,ז (תשמ"ד) ,עמ' .60-49
 62על התנור הקהילתי ראו :יצחק (אריק) זימר' ,מנהגי אפייה בקהילות אשכנז בימי הביניים' ,ציון,
סה (תש"ס) ,עמ' .162-141
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(שנבנה לראשונה בשנת  63,)1012ובקרבת בית הארחה ובית מרחץ .בוורמס נבנה
המקווה המונומטלי בשנת  1185/6בקרבת בית הכנסת (שנבנה לראשונה בשנת
 ;1034עזרת הנשים נבנתה בשנת  64)1213בחצר הקהילה עם דלת אחורית המובילה
מבית הכנסת למקווה שמאחוריו .המקווה בשפייר נבנה בשנת  1200לערך (יש אי
הסכמה בין החוקרים לגבי התארוך המדויק) בצמוד לבית הכנסת ,שנבנה כבר במאה
65
האחת עשרה.
מיקומו המרכזי של המקווה ליד מרחבים שבהם התקיימו פעילויות קהילתיות
היה יכול להשליך על הפעולות שנעשו במקום .המקווה היה יכול לשרת מטרות
ציבוריות שנוחות לביצוע במקום מרכזי ,כגון טבילה של כלים לקראת פסח
שהגיעו מבתים שונים באותם הימים לקראת החג .הקרבה בין המקווה לחצר בית
הכנסת יכלה להקל על ההיטמעות של המנהג להטביל כלים לאחר הגעלתם .ייתכן
שאפשר למצוא רמז לכך בדברי יוזפא השמש ,שכתב על מנהגי וורמס במאה שבע
עשרה וציין כיצד נהגו להגעיל כלים באופן קהילתי לפני זמנו .לפי תיאורו 'המנהג
ההגון' משנים עברו היה להגעיל כלים בקלחת גדולה שהייתה שייכת לקהל  66צמוד
למרחץ הנשים שליד בית הכנסת.
מנהג הגעלה ,אעפ"י שעתה ,בעת המלחמה ,כל יחיד מגעיל לעצמו ואין מגעילין
במקום הנהוג ,מ"מ [מכל מקום] לא מנעתי מלכתוב כי מנהג הגון הוא [ ]....והכי
המנהג .לוקחין יורה גדולה של קהל ,הנקרא כשיר קעס"ל ,ומוכן לכך משנה
67
לשנה .ומבעירין אש גדול תחתיה ,פני פתח המרחץ של נשים אחורי הכנסת.
 63שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .29-28בצמוד למקווה נבנו בית מרחץ ותנור עד שנת
 ,1349ובחלקים אחרים של החצר הקהילתית גם בית שמחות ואכסניה.
 64קראוטהיימר ,בתי כנסת (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .70פוקס ,המקוואות בשפייר ובוורמס (לעיל,

הערה  ,)10עמ' Schatzmiller, ‘Les bains juifs aux XIIe et XIII e siècles’, Médiévales, ;63
43 (2002), p. 88.

 65קראוטהיימר ,בתי כנסת (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .71פוקס מקדימה את התארוך של המקווה
בשפייר לתחילת המאה השתיים עשרה .פוקס ,המקוואות בשפייר ובוורמס (לעיל ,הערה ,)10
עמ' .66
 66על קיומה של קלחת קהילתית ,ראו גם :יעקב בן משה לוי מולין ,מהרי"ל :מנהגים (מהדורת ש"י
שפיצר) ,ירושלים :תשמ"ט ,סימן ג' :וכן קדירה נחשת גדולה היתה מיוחדת לקהל לבשל בה
לנישואין'.
 67יוזפא שמש ,מנהגים דק"ק וורמיישא (מהדורת י"ח בכרך ,ב"ש המבורגר וי' זימר) ,ירושלים
תשמ"ח ,סימן עג.
66
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אומנם הטקסט של יוזפא שמש מאוחר בהרבה לגבולות הדיון של מאמר זה ,אך הוא
תיאר את ההגעלה הקהילתית כמנהג קדום ותיאורו מתיישב עם האיור של הגעלת כלים
בהגדת היספאנו-מורסק שנידון לעיל .ייתכן שניתן למצוא רמז להגעלה הקהילתית
בציון של ספר הרוקח שהשלב הראשון בתהליך הוא הגעלה של סיר גדול' ,היורה
הגדולה' ,ואז שימוש בסיר זה להרתיח מים להגעלת שאר הכלים:
היורה הגדולה מגעילה תחלה ,כן הורה רבינו יב"א ורבי' אברהם בן רבי' שמואל
בשפיר"א וכן הורה אבא מורי רבי' יהודה ממגנצ' כל ימיו וכן פסק רבינו שלמה,
שצריך להגעיל תחלה היורה הגדולה ולשפוך המים המרותחין לחוץ ,ואח"כ
באותה יורה שטיהר יותן בה מים וירתיחם ובעוד שהמים מרותחין ישקע בהן כל
68
כליו שנשתמש בהן חמין בחמין.
ההתייחסות ליורה ספציפי – 'היורה הגדולה' – וההוראות המפורטות של מספר ברי
סמכא רבניים בנושא ,לצד ידיעות אחרות על קיומה של קלחת לצורכי קהילה כמו
סעודות חתונה ,יכולים לרמוז על שותפות קהילתית מסוימת בהגעלת הכלים ,גם אם
רק לשלב ההגעלה של היורה הגדולה.
לצד ההגעלה וטבילת הכלים הייתה חצר בית הכנסת מוקד לפעילות נוספות בערב
פסח .הכנת המצות ואפייתן התרחשו בתנור הקהילתי ,כפי שמעידים למשל רצפי
האיורים בהגדת ראשי הציפורים (אזור הריין ,ראשית המאה הארבע עשרהIM Ms. ,
 ,)180/57שבהם הדמויות מכינות מצות סמוך לתנור (תמונה  ,)8בהתאם לדברי הרוקח
ש'כשלשין עיסת המצות אין לעכבה חוץ לתנור כהילוך אלפים אמה' 69,שמא הבצק
יחמיץ בטרם יאפה.

 68ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1הלכות פסח סימן רנ.
 69ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1הלכות פסח סימן רעט.
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תמונה  :8מימין לשמאל :אישה לשה את הבצק למצות ,אישה וגברים מרדדים את המצות
ומקשטים אותם .הגדת ׳ראשי הציפורים׳ ,כתב יד  180/57פוליו  25ורסו ,מוזיאון ישראל
Photo © The Israel Museum, Jerusalem by Ardon Bar-Hama

למיקום הדומיננטי של פתחי המקוואות בחצר הקהילה היו יתרונות גם כששימשו
לטוהרה נשית ,במיוחד של נגישות וביטחון בעת יציאה לטבילת לילה 70.אך מיקום
דומיננטי זה התאים גם לצורך פעילות שלא הייתה אישית אלא ציבורית ,כשלב אחד
בהכנות הקהילתיות – והפומביות – לחג הפסח ,פעילות שהתרחשה בזמן משותף ולא
בזמן שונה מאישה לאישה .עם זאת בדומה לטבילת נשים או טבילה לאחר גיור ,גם
במנהג טבילת כלים בערב פסח יש משום השלמה או חתימה של תהליך .מעניין להשוות
אפוא את המנהג עם פסיקות על אודות ההכרח של טבילה להשלמת גיור ,שאינו תקף
לאחר מילה בלבד 71,ולתהות על כוחו ה'חותם' של מעשה הטבילה בנסיבות שונות.
 70טבילת נשים הייתה אמורה להתקיים בשעות הלילה ,ראו לדוגמה :ספר מצוות קטן ,חלק לאוין,
סימן קיא .עם זאת לא ברור כי כל הנשים הקפידו על כך.
 71קנרפוגל ,חזרה לקהילה (לעיל ,הערה  ,)29עמ׳  69–98מונה את הסיבות השונות לטבילת גברים
באשכנז בימי הביניים .באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .50-21
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קשה לדעת עד כמה נפוץ היה המנהג להטביל כלים לאחר הגעלתם בערב פסח ,הן
מבחינת פריסתו הגאוגרפית והן מבחינת התקבלותו לאורך שנים .גם הביצוע בפועל
לא ברור וקשה לדעת מי טבל את הכלים במים לאחר ליבון או הגעלה .האם זה נעשה
באופן שיטתי במקווה ,בנהר או במים שאובים? האם היה הדבר באחריות דמויות
מסוימות בקהילה ,בני מגדר מסוים או מעמד מסוים מדיירי הבתים? למרות מיעוט
המידע במקורות על הביצוע בפועל של הפעולה ,המקורות הקיימים מגדירים היטב
שלושה דברים:
 .)1הטבילה ,כפי שמופיע באיור בהגדת היספנו-מורסק ,נעשתה לאחר הגעלה
וכחלק מהכנות החג הכלליות.
 .)2המקור למנהג אינו ברור (גם לכותבי הטקסטים) ,והוא נפוץ בקהילות מסוימות
(למשל מיינץ) ולא באחרות.
 .)3מצד אחד מטרת הפעולה אינה משום טוהרה ,ומצד שני היא מופיעה בחיבורים
הלכתיים סדורים ומחייבים ,המשתמשים בשורשים ׳טבל׳ ו׳טהר׳ כדי לתאר אותה.

'אנשים ונשים נערים ובתולות בר מצוה ובת מצוה':
טבילת הקהילה בערב יום כיפור
טבילה נוספת שהתקיימה כחלק מהפולחן הקהילתי קשורה ליום הכיפורים .המנהג
לטבול בערב יום כיפור התחיל להופיע תדיר במקורות הכתובים למן המאה השתיים
עשרה .בניגוד לטבילת נשים ,שנתפסה כמחייבת בכל תפוצות ישראל ,טבילת גברים
נתפסה באופן שונה מאוד מאזור לאזור .מקורות מצרפת ומגרמניה הציגו את טבילת
הגברים לפני יום הכיפורים בחיוב ,ואילו חיבורים מאזורים אחרים כגון ספרד שללו
את תוקפה מכל וכל 72.נראה כי בגרמניה ובצרפת הפכה תופעת הטבילה בערב יום
כיפור עד מהרה נפוצה ,כפי שרואים ב'ספר האורה' ,חיבור הלכתי מבית מדרשו של
רש"י ,שבו נכתב' :ונהגו עלמא למיטביל ערב יום הכפורים' 73.כבר באזכור מוקדם זה
תוארה טבילה בערב יום כיפור בגדר מנהג 74.ייתכן שהמנהג התחיל כמעשה יחידים,
 72וולף ,חיים דתיים (לעיל ,הערה  ,)23עמ'  99הערה .86
 73ספר האורה (לעיל ,הערה  ,)56חלק א סימן צה.
74

?Nicole J. Ruane, ‘Bathing, Status and Gender in Priestly Ritual’, A Question of Sex
Gender and Difference in the Hebrew Bible and Beyond, Deborah W. Rooke (ed.),
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אולי מחוגים מסוימים .לדוגמה ,רבי יהודה החסיד תיאר ב'ספר חסידים' כיצד 'הטובל
בערב יום הכפורים יכניס את ראשו במים ג' פעמים' 75,וראבי"ה כתב כיצד 'נהגו
פרושים לטבול ,דאמרינן במדרש תנחומא פרשת ואתחנן שמע ישראל וגו'' 76.במקורות
אחרים מצוין בפשטות שמנהג לטבול ,בתיאורם את סדר ערב יום הכיפורים ,מבלי
לציין מי נהג כך 77.אך ברוב המקורות הניסוח מעיד במפורש על מנהג רחב שהפך את
הדבקות היתרה לנחלת הכלל ,כמו 'טובלין כל ישראל' 78בספר הרוקח .מהרי״ל (יעקב
בן משה לוי מולין )1427–1365 ,פירט מי אלו 'כל ישראל' הטובלין וציין כי 'נוהגין אז
לטבול אנשים ונשים נערים ובתולות בר מצוה ובת מצוה' 79.טבילת כלל ציבור הגברים
או אפילו כלל חברי הקהילה ,גברים ונשים כאחד ,עולה ממספר רב של מקורות ,דווקא
בגרמניה ובצרפת .אפשר אולי לראות בטבילות אלו ביטוי חיצוני לדבקות ,דבר אופייני
במיוחד למאה השתיים עשרה אז הייתה פריחה של מנהגים שנועדו להצביע על דבקותו
80
היתרה של הפרט ,בעולם היהודי והנוצרי כאחד.
לצד ציון המנהג רואים תיאור רחב ומפורט של המעשים השונים שנעשו במרחבים
היהודיים השונים בערב החג .בחלק מן המקורות ברור כי הטבילה היא בטבע ,למשל
מנהגי מהר״ש מנוישטט (שלום בן יצחק ,מאה ארבע עשרה ,אוסטריה) שם מתואר כי
81
'מהר״ש ז״ל טבל בנהר שבבית הקברות ,וכן שאר היהודים בערב יום הכפורים'.
 Sheffield 2007, pp. 67.רואן מציינת שכבר בתיאור המקראי (ויקרא יב; טו) יש הפרדה מגדרית
של סוגי הרחצה הטקסיים.
 75ספר חסידים (כת"י פארמה ,לעיל הערה  ,)25סימן תתשפ"ב.
 76ספר ראבי"ה (לעיל ,הערה  ,)51חלק ב  -מסכת יומא סימן תקכח.
 77לדוגמה ,ספר אור זרוע (לעיל ,הערה  ,)54א ,הלכות יום כיפור סימן רעז; מאיר בן ברוך ,ספר
מנהגים דבי מהר"ם ב"ר ברוך מרוטנברג :קובץ כולל תשובות ופסקי דינים ,מנהגות וסדר תפלות
לכל השנה (מהדורת י"ש אלפנבין) ,ירושלים תשכ"ח ,סדר ערב יום כפור.
 78ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1סימן ריד.
 79מהרי"ל (לעיל ,הערה  ,)66הלכות ערב יום כיפור סימן ג.
80

Anna Sapir Abulafia, Christians and Jews in the Twelfth-Century Renaissance, London
 ;and New York 1995, pp. 56–64באומגרטן ,ויפה הן עושות (לעיל ,הערה  ,)19עמ' ;92-91

באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה .16-9 ,)36
 81שלום מנוישטט ,מנהגי מהר"ש מנוישטט (מהדורת ש"י שפיצר) ,ירושלים תשל"ז ,סימן רסב.
הציון של טבילה בנהר שבבית הקברות יכול להעיד דווקא על קשר בין הטבילה לבין מנהגים
אחרים של ערב יום כיפור המתנהלים גם הם בבתי קברות ,כמו מדידת קברים להכנת פתילות
70
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במקורות אחרים מפורש כי הטבילה התבצעה במקווה הממוקם בלב הרובע היהודי
בין הבתים ובית הכנסת .בשני המקרים תיאורי הטבילה מספקים הצצה לפעולות
הממשיות שבהן נקט הציבור הרחב ערב יום כיפור ,וניתן בעזרתם להתחיל לשחזר את
תנועת חברי הקהילה באותו היום בין מרחבים השייכים לציבור .דוגמה למקור המבליט את
המרחבים השונים שבהם התקיימו הפעילויות בערב יום כיפור הוא התיאור במחזור ויטרי:
כך הוא סדר של יום הכיפורים :טובל אדם בשבע שעות או בשמונה ולובש בגדים
נקיים .ובמקום שנהגו להדליק מביאין כל אחד ואחד נרו לבית הכנסת [ ]...ומתפללים
תפילת מנחה [ ]...ואינו מתודה אלא אמ' מיד אבינו מלכינו [ ]...והולכים לבתיהם
ויאכלו ענוים וישבעו ויהללו את ה' דרשיו .והיה לפנות ערב יחליפו נעליהם מעל
82
רגליהם ,והולכים כולם לבית הכנסת מגדול ועד קטן ומדליקין את הנרות.
אנשים טבלו באמצע היום ,לבשו בגדים נקיים בתום הטבילה ,הביאו את נרותיהם
לבית הכנסת והתפללו מנחה .לאחר מכן הלכו כולם לבתיהם הפרטיים לסעודה מפסקת
ואכלו יחדיו לפני שהחליפו נעליים .לבסוף התכנסו כולם במרחב הציבורי בהליכה
מהבתים אל בית הכנסת ,והדליקו שם את הנרות .הטקסט מתחיל בתיאור הפעולות
מנקודת מבטו של יחיד כללי' ,טובל אדם' אך משתמע כי כלל הציבור נהגו כך מהמעבר
המהיר של הניסוח ללשון רבים ולפעולות שנעשו על ידי כלל הקהילה ,כמו 'מביאין
כל אחד ואחד נרו [ ]...והולכים לבתיהם ויאכלו' .לבסוף יש הבהרה מילולית לכך
שכל יהודי המקום עשו במקביל את אותה הפעולה ,בסופה התכנסו באותו הזמן מכל
הבתים אל בית הכנסת .הניסוח מבאר כי מדובר בציבור הרחב' :והולכים כולם לבית
הכנסת מגדול ועד קטן' .אפשר לדמיין גם את התוצאה במרחב :תנועה של פרטים
אל המקווה הציבורי בצוהרים ,סעודות בבתי האב ,ושוב התכנסות מכל הבתים אל
המרחב המשותף לתפילה ברוב עם .סמיכות המקווה למבני הקהילה האחרים שירתה
את המעבר בין מכלול הפעולות שהתרחשו ערב החג .הטובלים בערב יום הכיפורים
יכלו להגיע בקלות ובמהירות לבית הכנסת לתפילת מנחה ,אל הבתים לסעודה מפסקת
ולבית הכנסת אחרי חליצת נעלי יומיום.

לנרות נשמה שהודלקו ביום כיפור .ראוChava Weissler, Voices of the Matriarchs: Listening :
to the Prayers of Early Modern Jewish Women, Boston 1998, pp. 126-146.

 82מחזור ויטרי (לעיל ,הערה  ,)48סדר יום הכיפורים סימן א ,וכן תיאורים דומים שם ,הלכות יום
הכיפורים סימן א; סידור רש"י (לעיל ,הערה  ,)45סימן רח.
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ממקורות אחרים גם מצטיירת אותה תמונה של קהילה שעסקה בפעולות דומות
פחות או יותר באותן השעות ובאותם המרחבים בערב החג .בספר 'הרוקח' נכתב
כי 'לאחר אכילה טובלין כל ישראל לטהר את עצמן' 83.במחזור ויטרי ובסידור רש"י
מצוינות שעות מדויקות יותר' :ערב יום הכיפורים טובל אדם את עצמו בשש שעות
או בשמונה' ,84ו'ערב יום הכיפורים טובל אדם עצמו בשש שעות או בשמונה ונכנס
לבית הכנסת ומתפלל שמונה עשרה' 85.הטבילה בשעות אלה המשיכה גם לאחר המאה
השתיים עשרה ,כפי שעולה מתיאור בספר מנהגים מהמאה הארבע עשרה' :בערב יום
הכפורים טובל אדם בז׳ שעות או בח׳' 86.מצטיירת תמונה של מקווה עמוס אדם ,אם
כולם טבלו באותן השעות באמצע היום.
אם כך ,אותם שלושה דגשים שעלו בהקשר של טבילת כלים לקראת פסח עולים
גם במקורות הדנים בטבילה בערב החג כהכנה ליום כיפור .כמו טבילת כלים (אם
במקווה ואם בנהר או במקור מים אחר) כך גם טבילה לפני יום כיפור מופיעה כסעיף
בהלכות ערב החג הנוגע לכלל הציבור .כמו בהנחיות על אודות הכלים ,גם כאן חלק מן
הכותבים הדגישו את המקומיות של המנהג ואת תפוצתו רק באזור מסוים .כפי שיוצג
להלן ,כמו בטבילת כלים ,גם במקרה של טבילה בערב יום כיפור לא ברור מה מקור
המנהג והסמכויות הרבניות מציעות הסברים שונים לטבילה ,תוך הכרה מפורשת בכך
שאינה טבילת חובה.
הסבר אחד שניתן לקיומו של המנהג הוא הרצון להיטהר מטומאת קרי דווקא בערב
יום כיפור 87.לפי חוקי הטוהרה בספר ויקרא ,רק הזב נדרש לטבול במים חיים 88.בעל
הקרי יכול להיטהר גם במים שאובים ,שאינם מי מקווה' :וְאִיׁש כִּי ֵתצֵא ִמ ֶמּּנּו ׁ ִשכְבַת זָרַע
ו ְ ָרחַץ ּ ַב ּ ַמי ִם אֶת כָּל ּ ְב ָשׂרֹו ו ְ ָטמֵא עַד ָה ָערֶב' (ויקרא טו ,טז) .עם זאת בתקנות עזרא נקבע
 83ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1הלכות יום הכיפורים סימן ריד.
 84מחזור ויטרי (לעיל ,הערה  ,)48הלכות יום הכיפורים סימן א.
 85סידור רש״י סימן רח.
 86אברהם קלויזנר ,ספר מנהגים לרבינו אברהם קלויזנר (מהדורת י"י דיסין) ,ירושלים תשל"ח,
סימן לג.
 87באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה  ,)36עמ'  .37 ,35דיון על הסיבות השונות לטבילה ביום
כיפור מופיע אצל קנרפוגל ,חזרה לקהילה (לעיל ,הערה  ,)29עמ׳  .83–82מסקנתו היא שברוב
המקרים טבילה זו לא יוחדה לגברים אלא הונהגה עבור כלל היהודים הבוגרים ,ולכן אינה בהכרח
קשורה לקרי.
 88וסרפל ,מבוא (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;4רואן ,רחצה ,מעמד ומגדר (לעיל ,הערה  ,)74עמ׳ .81–66
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שבעל קרי נדרש לטבול לפני לימוד תורה או כניסה לבית הכנסת 89.בניגוד לאזורים
אחרים בעולם שדחו את תקנות עזרא ופסקו נחרצות נגד טבילת גברים ,באשכנז
התקיים דיון הלכתי ער במאות השתיים עשרה והשלוש עשרה בתקנות עזרא 90.אך
אף שטבילת בעלי קרי התקבלה באשכנז ואפילו הותרה לחלק מן הדעות ביום כיפור
עצמו 91,הסמכויות ההלכתיות הכירו בכך שטבילה זו היא בסיס רעוע לטבילה בערב
יום כיפור .כפי שמציין בעל ספר האורה' ,ולא צריך לברוכי על הטבילה [ ]...דאינה
מצוה בזמן הזה[ ,דהא] אית לן שאר טומאות טובא ,היה עומד בתפלה ונזכר שהוא
בעל קרי לא יהא מפסיק ,אלא מקצר ועולה' 92.כלומר ,גם בטבילת בעל קרי שלא ביום
כיפור ,הבעיה אינה הטומאה של בעל הקרי – הרי בימיו ,כותב המחבר ,יש טומאות
הרבה' :בזמן הזה[ ,דהא] אית לן שאר טומאות טובא' .משתמע כי הטבילה משרתת את
החוויה 'הנכונה' של בעל הקרי בתפילה ,כי מטרתה היא לאפשר לו להתרכז ולהמשיך
בתפילתו מבלי שיהרהר בהיותו טמא קרי – גם אם מבחינה הלכתית הוא אכן טמא בלאו
הכי 93.לראיה ,רוב הפוסקים האשכנזים הסכימו שאין לברך על טבילה זו' :המברך על
הטבילה ערב יום כפורים הרי זו ברכה לבטלה' 94.נדמה כי מטרת הטבילה היא ליצור
תחושה פנימית ,רגשית ,של טוהרה ,כדי שלא יעלו מחשבות על אודות קרי לילה בזמן
מעמד התפילה בבית הכנסת ,ויפגמו בתחושת הטוהרה של המתפללים .לטענתנו ,גם
פרטי העיצוב של מבני המקוואות שירתו מטרה זו.

עיצוב המקוואות כרמז לשימושם
נחזור ממנהגי הטבילה להתבוננות במבנים שנועדו לשרת אותם ,ונטען כי התכנון
האדריכלי הביא מראש בחשבון את כל קשת השימושים שנידונו במאמר .ניווכח כי
 89תלמוד בבלי ,בבא קמא פב ע"א.
 90באומגרטן ,ויפה הן עושות (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .99
 91ספר הרוקח (לעיל ,הערה  ,)1הלכות יום הכיפורים סימן ריז.
 92ספר האורה (לעיל ,הערה  ,)56סימן ב.
 93לדיון נרחב בטבילת בעלי קריין באשכנז בימי הביניים ,ראו :באומגרטן ,ויפה הן עושות (לעיל,
הערה  ,)19עמ' .104-98
 94שמשון בן צדוק ,ספר תשב"ץ קטן (מהדורת שלמה אנגל) ,ירושלים תשע"א ,סימן קכג; באומגרטן,
ויפה הן עושות (שם) ,עמ' .102
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מתקנים עמוקים כגון זה בפרידברג (עשרים וחמישה מטרים) ,קלן (שישה עשר מטרים)
שפייר (כשנים עשר מטרים) אינם משרתים באופן השימושי ביותר טבילה של נשים
בשעות הלילה .החשכה מקשה על ירידה לתוך הפיר העמוק ואף מסכנת את העולה מן
המים בהחלקה .לעומת זאת עבור ציבור שטבל בערב יום כיפור עומק המקווה היה
יכול להדגיש את ההחמרה שבטבילה במי תהום חיים ,העדיפים על שלל האפשרויות
האחרות של מים לא שאובים למקווה 95.נוסף על כך העלייה מן המים הייתה יכולה
לעורר מחשבה בלב הטובלים על עלייתם מחטא לתשובה ולכפרה ,והאור שנגע בהם
מלמעלה אף הוא יכול היה לשרת את משמעות היום החשוב.
אך לא רק ההיבט הסמלי מעיד על ההתאמה בין עיצוב מבני המקוואות הגרמניים לבין
השימוש הציבורי בהם ביום כיפור .גם ההיבטים השימושיים הייחודיים לטבילה כזו
קיבלו מענה במבני המקוואות – למשל העובדה כי למקוואות בוורמס ,בשפייר ובקלן
יש חדרי קבלה רחבי ידיים .כמו פיר הטבילה גם חללי ההכנה הללו חצובים בסלע,
באדמה או בחול מתחת לפני הקרקע .ברור כי חציבת חדר גדול מתחת לפני האדמה
היא מעשה שדרש מאמץ ומימון רבים .בלתי סביר כי חדרים כאלה נכללו בתוכנית
המקוואות ללא שימוש או מטרה ברורים .נדמה כי עבור טבילת נשים ,המתרחשת
בדרך כלל ביחידות או בלוויית אישה נוספת אחת ,לא היה צורך בחדר הכנה גדול
כל כך .לעומת זאת טבילת ציבור רחב באותן שעה או שעתיים בערב יום כיפור או
חגים אחרים דרשה ניהול קהל בקנה מידה אחר .כך ייתכן שאולמות כניסה אלו היו
אולמות המתנה שבהם ישבו מספר גברים שהמתינו לעלייתו של הטובל מן המים
ולירידתם במקומו .רעיון כזה גם מספק הסבר לפרט אדריכלי נוסף ,החוזר בוורמס,
בקלן ובשפייר :קיטון צר החצוב בקיר חלל הכניסה הגדול .בשפייר קיים עדיין ספסל
אבן בקיטון זה ועליו ניתן כנראה היה לשבת ולחלוץ או לנעול נעליים בעת התלבשות
או התפשטות .חלל קטן זה בתוך החלל הגדול יכול היה לשמש אזור פרטי שבו היחיד
היה יכול להחליף בגדיו בעוד הציבור המתין לתורו.
פריט אדריכלי נוסף שמעיד על התאמה בין העיצוב של המקווה לשימוש בו הוא החור
הגדול בקירוי בכל המקוואות מימי הביניים המוכרים ,אף שלעיתים הפתח משוחזר
מרמזים ואינו מקורי ,כמו במקרה של פרידברג 96.כמו חציבת הפיר וחדר ההמתנה ,גם
 95רייך ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)31עמ' .30-25
 96פוקס ,המקוואות בשפייר ובוורמס (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .65לעומתה ,קראוטהיימר טוען שהחור
בקירוי בשפייר ,בוורמס ובאופנברג הוא מקורי ,ובאופן עקיף גם בפרידברג .קראוטהיימר ,בתי
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בניית חור בקירוי היא מעשה שדרש מאמץ ומימון ,וקירוי ללא פתח הייתה אפשרות
קלה יותר לביצוע מבחינה אדריכלית .חור כזה מעל פיר הטבילה מכניס אור דרמטי
המחבר בין שמים למים דווקא בין השעות הזמניות שש ושמונה – באמצע היום – אותו
הזמן שבו הונחה הציבור לטבול בערב יום כיפור .היציאה אל האור הבוהק בבריכת
הטבילה ממסדרון הירידה האפל יכלה לעודד מחשבה על הקבלה רוחנית של מעבר
מחושך לאור ביום הכיפורים ,ולספק מטפורה לתהליך היטהרות ותהליך כפרה כאחד.
האפקטים הללו לא מתקיימים בשעות הלילה ,שבהן נשים אמורות לטבול 97,וכמו בחדר
ההמתנה בלתי סביר שהחור בקירוי נכלל בתוכנית המקוואות ללא מטרה ברורה .גם
אם מטרה זו הושגה רק פעם בשנה ,היה זה אירוע שיא במקווה ,והתכנון של המבנה
נדרש להכיל את רגעי השימוש המהודרים ביותר ,ולא רק את השימוש הרגיל .ניתן
להוסיף לכך שמתכנני המקווה היו גברים ולכן אולי תכננו את המבנה בהתאם לשימוש
שהם עשו בו ,ולא בהכרח בהתאם לשימוש הנשי .הירידה לעומק רב והעלייה ממנו,
חדרי ההמתנה לניהול קהל רחב והאפקטים של אור וחושך שנוצרו בזכות החור בקירוי
בשעות הטבילה בערב יום כיפור שירתו כולם חוויית טבילה ,שמתוכה ניתן להסיק
אילו משמעויות הוענקו לטבילה זו ,שכאמור לא נועדה למטרות טוהרה הלכתית אף
אם השיגה תחושת היטהרות בתודעת מי שטבל.

'כל בעלי תשובה צריכין טבילה' :על חוויית הגוף והנפש בטבילת ערב יום הכיפורים
ראינו לעיל שהפוסקים תמהו על הסיבה לטבילה בערב יום הכיפורים .לאחר הדיון
במבני המקוואות ניתן להבין ביתר בהירות את הקשר של פוסקים בין הטבילה לבין
תשובה ,כמו המהרי"ל (יעקב בן משה לוי מולין):

כנסת (לעיל ,הערה  .90 ,)2שנברגר מציין את האור הטבעי שזרם לפיר באנדרנך .שנברגר,
מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .36
97

לדיון על טבילת לילה או טבילת יום ,ראוYonatan Adler, ‘The Ritual Baths Near the :
Temple Mount and Extra-Purification Before the Temple Courts: A Reply to Eyal
 .Regev’, Israel Exploration Journal, 56, 2 (2006), p. 213על טבילת לילה למען פרטיות
הטבילה ,ראוTal Ilan, ‘Since When Do Women Go to Miqveh? Archaeological and :
Rabbinic Evidence’, Archaeological and Material Culture of the Babylonian Talmud,
Markham J. Geller (ed.), Leiden 2015, p. 83.
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אמר מהר"י סג"ל דנראה לו להביא ראיה דמשום תשובה היא דהא נוהגין אז לטבול
אנשים ונשים נערים ובתולות בר מצוה ובת מצוה ,בשלמא אנשים טובלים משום
טומאת קרי או שמא נגעו בשום טומאה ,אך נשים אמאי טובלות הא (אינן) פולטות.
וכן הזקנות וכן נערים ובתולות שברור להן שנקי גופם מטומאה ,אלא ודאי משום
98
תשובה היא.
המנהג הנפוץ לטבול בערב יום כיפור לא היה יכול להיות משום טוהרה אחרי פליטת
זרע (קרי) ,לפי דברי המהרי"ל ,שכן טומאת קרי לא נגעה לכל הנוהגים לטבול כגון
נשים זקנות ,נערות בתולות ונערים צעירים .בהמשך הוא הוסיף שגם מי שנהג לטבול
בערב ראש השנה ולא ראה קרי עד יום כיפור בכל מקרה היה צריך לחזור ולטבול בערב
יום כיפור ,ואם כך טומאת קרי אינה יכולה להיות הסיבה לטבילה .נראה שההסבר של
המהרי"ל נושא נופך רגשי :הטבילה היא חלק ממעשה התשובה ('משום תשובה היא')
וסייעה כך בהכנה רוחנית מתאימה לחג .המעשה לא ענה על צורך הלכתי של היטהרות
מטומאה ,אלא קידם את עקרונות השינוי הרוחני ערב יום כיפור .אפשר להציע כי
הדגשת חוויית התשובה וההיטהרות הרוחנית במובנה הרחב הייתה מטרה של היבטים
בעיצוב המבנה .המהרי״ל מדגיש את ההבדל בין טבילה זו לבין טבילה מטהרת ,ומטעים
שהגוף אינו צריך לעבור מהפך בעזרת המים ('וכן זקנות וכן נערים ובתולות שברור
להן שגופם נקי מטומאה') ,אלא הנפש מתמרקת במים ('אלא ודאי משום תשובה היא').
כיוון שהטבילה לא תגמלה את הטובלים ישירות בשינוי מעמד הלכתי מטמא לטהור,
ייתכן שהייתה חשיבות ליצירת אווירה כללית הרומזת על המטרות האחרות של המעשה.
כך המעבר מאור לחושך ,או הטבילה עמוק בלב האדמה באופן המדגיש את המים החיים
הבליטו את הפן הרוחני של הטבילה .עלייה בגרמי מדרגות רבים כל כך יכלה לעורר
מחשבה על עלייה מהחטא ,וניקיון הגוף הממשי היה יכול ליצור תחושה של הכנה לניקיון
הלב .באופן זה הנימוק של הטבילה כאבן דרך לקראת תשובה עולה בקנה אחד עם
האמצעים האומנותיים שננקטו בעיצוב המקוואות העמוקים הגרמנים כולם.
הרעיון שטבילה היא תנאי הכרחי לתשובה עולה במקורות נוספים ,למשל באור זרוע
(יצחק בן משה מוינה):
וכן קבלתי ממורי הרב רבינו שמחה זצ"ל שכל בעלי תשובה צריכין טבילה .דתני'
באבות דר' נתן פ"ג מעשה בריבה אחת שנשבית וכו' ולאחר שפדאוה הטבילוה.

 98מהרי״ל (לעיל ,הערה  ,)66הלכות ערב יום כיפור סימן ג.
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שכל אותם הימים שהיתה שרויה בין העכו"ם היתה אוכלת משלהם ועכשיו
הטבילוה כדי שתטהר .אע"ג דגיעולי עכו"ם אינם מטמאים את הגוף אפילו הכי
הטבילוה כדי לטהרה מן העבירה .ואע"פ שפירשתי שכל בעלי תשובה צריכין
99
טבילה אעפ"כ הטבילה אינה מעכבת התשובה.
כפי שנידון לעיל ,טבילת הכלי לאחר ההגעלה מקבילה לטבילת הגר לאחר מילתו,
כ'חתימה' של התהליך .בתיאור כאן אין זו חתימה בלבד אלא חלק מתהליך התשובה,
מעשה שנדרש לא בשביל לטהר את הגוף מטומאה ממשית – לדוגמה מאכלים אסורים
או קרי לילה – אלא 'לטהר מן העבירה' ,או כפי שהסביר יצחק מווינה ,בשביל התשובה.
בטבילת טוהרה יש תפקיד ממשי למים ,בתנאי שהמתקן עומד בתנאי ההלכה .עם זאת
טבילה שנועדה לשנות דבר מה בנפש צריכה להניע את הלב ,ולכן יש משמעות רבה
לעיצוב של החוויה ,החלל ,ובאמצעותם של הרגש והמחשבות.
רעיון פסיכולוגי דומה עולה מההסבר של יצחק מווינה על טבילה בערב יום כיפור.
יצחק מווינה הציע שהטבילה היא מימוש של האמירה המדרשית שישראל 'נקיים
כמלאכים' 100ביום כיפור ,ולכן נוהגים ללכת יחפים ,לא לאכול ,ללבוש לבן ולומר את
קריאת שמע בקול רם .נוסף על מנהגים אלו נהגו לטבול בערב יום כיפור' :ומדקאמר
שישראל נקיים דהיינו שטבלו שכן מנהג בישראל לטבול בערב יום הכיפורים' 101.שוב
הטבילה היא אמצעי פיזי להגיע לרעיון רוחני – הדמיון של ישראל למלאכים ביום
כיפור .מתוך קבלת הרעיון כי טבילה קידמה את ההידמות למלאכים דווקא נשללה
טבילת נשים בערב יום כיפור בספר מנהגי מהר״ש מנוישטט' :אמר הח״ר יודיל מן
מהר״ש שנראה לו שהנשים אין להם לטבול בערב יום הכפורים ,כי אינם יכולות להיות
כמלאכים .ואמר לו מה״ר שלום ז״ל שבלאו הכי טעות הוא בידם ,ולא שייך הטבילה
לגבייהו' 102.הנימוק של יודיל התבסס על קבלת ההנחה שמטרת הטבילה בערב יום
כיפור היא להידמות למלאכים ,מטרה שאינה נכללת באף קטגוריה הלכתית־משפטית
אלא דומה יותר לאמצעי תיאטרלי להשגת תחושה פנימית או רושם ציבורי – או שניהם
 99ספר אור זרוע (לעיל ,הערה  ,)54א ,הלכות שליח ציבור סימן קיב.
 100ילקוט שמעוני :אוסף מדרשי חז"ל תורה ,נביאים כתובים על-פי כתב-יד אוכספורד עם שינויי
נוסחאות מכתבי-יד ודפוסים ראשונים ,ציוני מקורות והערות (מהדורת דב הימן ,י"נ לרר ויצחק
שילוני) ,ירושלים תשנ"ג-תשס"ט ,דברים ו.
 101אור זרוע (לעיל ,הערה  ,)54א ,הלכות יום כיפור סימן רעז.
 102מנהגי מהר"ש מנוישטט (לעיל ,הערה  ,)81סימן שלז.
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יחדיו .מהר"ש שלל את הקישור בין טבילה לבין הפיכת אדם לדומה למלאך ,אך לא
103
הביא הסבר אחר לסיבת הטבילה.
אם כך ,בחלק מן המקורות נוכח באופן זה או אחר הרעיון כי הטבילה הפיזית הייתה
צומת לקראת ניקיון רוחני ,גם אם היא לא הסירה מצב של טומאה גופנית מוגדרת.
באמצעות הטבילה ישראל נהיו נקיים כמלאכים .את המהפך שעשתה הטבילה הדגישו
בני אדם בבגדים הנקיים המוזכרים במחזור ויטרי' :טובל אדם בשבע שעות או בשמונה
ולובש בגדים נקיים' .יצחק מווינה הזכיר אפילו בגדים לבנים ,שהדגישו עוד יותר את
מראה המלאך של כל אדם לאחר שעלה מטבילתו .המים אפוא היו רגע שיא ונקודת מפנה
עוד בטרם כניסת החג .לפני הטבילה אדם לבש בגדי יומיום ולאחר היציאה ממי המקווה
הוא החליף את מצבו הרגשי וגם את חזותו החיצונית כשהחליף את בגדיו לבגדי חג .אף
שהטבילה לא הכניסה את החג ממש ,ההכנות שלאחריה כבר בעלות ניחוח חגיגי :החלפת
הלבוש ,הסעודה המפסקת ,הדלקת נרות בבית הכנסת ותפילה משותפת.
נוסף על כך היו מקומות שבהם רגע הטבילה היה גם פתח לאמירת סליחה ,בקשת
מחילה ובמקרים מסוימים אף קבלת מלקות כהכנה ליום כיפור .בכמה מקורות ניתן
לראות צמידות בין הטבילה לבין בקשת המחילה בין אדם לחברו בערב יום כיפור .באור
104
זרוע נכתב 'ערב יום הכפורי' מנהג לטבול ולבקש מחילה כל מי שחטא לחבירו',
ובמנהגי המהר"ם מרוטנבורג מופיע 'מנהג לטבול ולבקש מחיל' כל מי (שמפק') שחט'
לחביר' אפי' גדול שבגדולי' מקט' שבקטני'' 105.בהמשך דברי האור זרוע מוסבר איך
כל המהלכים (שבמקורות אחרים מתוארים כמתרחשים בסביבת המקווה) נארגו יחדיו
למימוש האידיאל הרוחני של יום כיפור' :ומנהג ביוה"כ לכל מי שחטא לחבירו שמבקש
106
ממנו מחילה בעיוה"כ ויהיה כל יוה"כ שלום ביניהם דומיא [דומה] דמלאכי השרת'.
אם כך ,הטבילה הייתה שלב בהידמותם של ישראל למלאכים בערב החג לא רק בשל
הניקיון הפיזי והחלפת הבגדים ,אלא בניקיון הנפש כשהאדם התחיל לבקש סליחה
מחבריו .כך הטבילה היא אישית אבל גם בעלת משמעות חברתית בבקשת המחילה.
קיומו של חדר ההמתנה המרווח גם שירת את המטרה הזו :ניתן לדמיין מצב שבו
 103באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה .42-34 ,)36
 104ספר אור זרוע (לעיל ,הערה  ,)54א ,הלכות יום כיפור סימן רעז.
 105ספר מנהגים דבי מהר"ם (לעיל ,הערה  ,)77סדר ערב יום כפור.
 106ספר אור זרוע (לעיל ,הערה  ,)54א ,הלכות יום כיפור סימן רעז.
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הנטבל הטרי ביקש מחילה מחברו שישב בחדר ההמתנה עד שהגיע תורו לטבול .חדר
ההמתנה הגדול במקוואות הגרמניים יכול היה להיות זירה שבה אדם שעלה נקי מהמים
ראה את חבריו מייד לאחר החלפת הבגדים בחדרון ההלבשה ,וביקש מחילה ביוצאו
מהמקום .מיקום המקוואות העמוקים בחצר הקהילה המרכזית סיפק הזדמנויות נוספות
לבקש מחילה מחברים אחרים מייד עם יציאה ממתחם המקווה ובדרך הביתה דרך
החצר המשותפת סביבו .חוויית הטבילה הייתה אומנם חוויה אישית של הכנה רוחנית
לחג ,שהועצמה והוכוונה על ידי העיצוב האדריכלי של המקווה .אך בו בזמן העיצוב
והמיקום של המבנה העניקו לחוויה האישית גם נופך חברתי .כפי שבאומגרטן הדגימה
בנוגע לצומות בימי הביניים באשכנז ,טקסים שבוצעו על ידי היחיד ועל גופו הפרטי
יוחסו לקהילה כולה 107.כמו צום ,גם טבילה היא פעולה שאינה דורשת רקע למדני או
מעמד חברתי מסוים ,ולכן כל אדם בציבור היה יכול לטבול ,וכל טבילה פרטית שירתה
את השינוי הרוחני שמתואר במקורות כשינוי שחל על הקהילה כולה.
נדמה כי ניתן לראות בטבילה שלב חשוב ביצירת שינוי קהילתי-רוחני זה ,שעולה
מתיאורים כמו 'הגיע יום הכיפורים כל ישראל מתענים אנשים ונשים וטף ולובשים
לבנים כמלאכי שרת ועומדים יחפין כמתים' 108.אם להשתמש במושגיו של התיאורטיקן
ויקטור טרנר ,הטבילה העבירה את חברי הקהילה למצב של 'קומיוניטס' ,המאפיין את
השלב הלימינלי בטקסי מעבר .בשלב זה ,נוצרה מזיגה 'של שפלות רוח וקדושה ,של
הומוגניות ואחווה [ ]...הדגם החברתי האחר ,הצץ בבירור בתקופה הלימינלית ,היא של
 ,comitatusקהילה בלתי מובנית או מובנית באופן בסיסי ,נטולת דיפרנציאציה באופן
יחסי ,או אפילו אחווה של פרטים שווים בדרגתם המצייתים יחדיו לסמכותם הכללית
109
של זקני הטקס'.
מבלי שהוא מוגדר כטקס מעבר פרטי ,השוויון היחסי שנוצר בין חברי הקהילה ביום
כיפור ,שהתבטא בלבוש דומה ,בביצוע פעולות דומות באותו מרחב ובהשוואה המטפורית
למתים ,מתאים לרעיון של קומיוניטס ,והטבילה היא שלב מרכזי ביצירת מצב זה.
הרעיון של כינון הקהילתיות באמצעות הטבילה מתעצם בהשוואה שערך המהרי"ל
בין הטבילה בערב יום כיפור לטבילה של הגר ,שהיא השלב הסופי החותם את כניסתו
 107באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .53-52
 108ספר ראבי"ה (לעיל ,הערה  ,)51חלק ב ,מסכת ראש השנה סימן תקמז.
 109ויקטור טרנר ,התהליך הטקסי :מבנה ואנטי-מבנה ,נעם רחמילביץ' (תרגום) ,תל אביב תשס"ט,
עמ' .128-127
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לקהל הקדוש .אנחנו מציעות להקביל זאת גם לטבילת הכלים בערב פסח ,שבה הטבילה
הייתה השלב האחרון בתהליך שהכלי עבר ,ורק לאחריה נכנס לשימוש יהודי בפסח.
כפי שראינו לא רק מעשה הטבילה שירת את המטרה הזו ,אלא גם המבנים והמרחבים
שבהם הטבילות האלו התקיימו .המקוואות המונומנטליים נבנו במאות השתיים עשרה
והשלוש עשרה במרחב הקהילתי לצד מבני ציבור נוספים שגם בהם היה שימוש
בערב החג ,במוקד ההתרחשויות וההכנות .מיקום זה תרם לעיצובן של הטבילות
שנהגו במקוואות מעבר לטבילות נשים ,וביסס את המקוואות כמרחבים שתרמו לכינון
קהילתיות קדושה 110בערבי החגים ,שכן כל הקהילה עסקה בפעולות דומות פחות או
יותר באותם מרחבים ובאותן השעות בערב החג.
מתוך הדוגמאות של ערב יום כיפור וערב פסח אנו למדות שהמקווה היה מוקד של
התרחשויות קהילתיות שאינן קשורות רק לנשים ולמעגל חייהן האישי .כמו שאר
בנייני הקהילה ,המקווה היה רב־שימושי והתקיימו בו גם טבילות הקיימות בתוך גדרי
ההלכה המשותפים לקהילות ישראל וגם טבילות שהיו מנהג מקומי נפוץ שאינו הלכתי
בהגדרתו .התפיסה של המקווה כ'מקום של נשים' לא משקפת את ריבוי השימושים
העולה מהמקורות הטקסטואליים והאדריכליים .השימוש במקוואות חרג מהצורך
ההלכתי ותאם לעיצוב האדריכלי של המקוואות ,שגם הוא חרג מהצרכים הטכניים של
טבילת נשים .הכרה בשימושים הקהילתיים הרחבים שנעשו במקווה היא חיונית כדי
להסביר את קיומם של המקוואות המונומנטליים.

'להקים עדות ביהוסף' :המקווה כעדות בנויה לקדושת הקהילה
התחלנו בציון העובדה כי המחקר האקדמי מדגיש את טבילת הנשים בדיון על מקוואות,
ואת הנידה הנשית בדיונים על טומאה וטוהרה בימי הביניים .גם ספרות ההלכה מדגישה
את החשיבות של טבילת נשים לאחר נידתן ,עבור הבעל והאישה כאחד ,ועניין זה
מודגש גם בספרות הפולמוס כהבדל מהותי בין יהודים לנוצרים בימי הביניים 111.טענו
כי למרות זאת המקורות והמבנים מעידים באופן עקיף על שימושים חשובים אחרים,
שאינם קשורים לנשים או לנידה .אבל טרם שאלנו כיצד תיארו יהודים בגרמניה בימי
 110בסוגית התפיסה העצמית של קהילות אשכנז כ'קהל קדוש' ראו :חיים סולוביצ'יק ,היין בימי
הביניים – יין נסך :פרק בתולדות ההלכה באשכנז ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .369-368 ,318 ,270 ,205
 111באומגרטן ,עשייה דתית (לעיל ,הערה  ,)36עמ' .46-45
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הביניים את מקוואותיהם ,והאם עבורם היה הוא מרחב נשי ,כפי שמרבים להניח
החוקרים בני ימינו? מקרה בוחן מעניין לתחילת המענה על שאלה זו מצוי בכתובת
שהוצבה ביציאה מבית הכנסת בעיר וורמס ,בתחילת שביל שהוביל מבית הכנסת
למקווה הממוקם מאחורי קירו המזרחי 112.כתובת זו מציינת את בניית המקווה וממוקמת
בדרך היחידה אליו ,ובה פיוט מחורז בעברית .בין שיכלו כולם לקרוא אותה ובין
שלא ,נראה כי יהודי קהילת וורמס שעברו בסוף המאה השתיים עשרה מבית הכנסת
למקווה יכלו לראות את הכתובת הארוכה שמתארת את המקווה המפואר שנבנה בשנת
 ,1185/6הפותחת בשורות אלו:
להקים עדות ביהוסף .נעש לחצרות כוסף .הביטו אל צור חוצב:
יראי יי כתוב לפני .ומעש מוכיח תזעק ויענה .אבן מקיר וכפיס מעציו:
באר חפר ועלייה קירה .ושם דרך מסילה ישרה .וקיר שכן על מפרציו:
תמור מצות כספו .בצל חכמה עשות חופו .תחת האשל ברמה נצב:
כצאת שמש זרוע אורו .להצל לו בסוכת עורו .יכרוהו חברים ובנכבדים יחציו:
113
ירווה מדשן עדניו .והיה צדק אזור מותניו .והאמונה אזור חלציו:
כבר מן המשפט הראשון מוסבר כי המבנה נועד 'להקים עדות' .עיון בהקשר המקראי
מעמיק את ההבנה הזו ,ושופך אור חדש על משמעות המקווה בקהילות ששבו להשתקם
לאחר תתנ"ו .המילים הפותחות 'להקים עדות ביהוסף' מחברות בין שני פסוקים שונים.
ש ָראֵל ֲא ׁ ֶשר ִצו ָּה אֶת אֲבֹותֵינּו לְהֹודִיעָם
הפסוק הראשון' ,וַי ּ ָקֶם עֵדּות ּ ְבי ַ ֲעקֹב ו ְתֹורָה ָשׂם ּ ְבי ִ ְ ׂ

 112לסיכום עמדות המחקר לגבי מיקומן המקורי של הכתובות ,ראו :פוקס ,המקוואות בשפייר
ובוורמס (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .63הנחת היסוד כי כתובת זו מתייחסת דווקא למקווה ולא
לבית הכנסת שעליו היא ממוקמת נובעת מהתאריך המוצפן במשפט האחרון של הכתובת' ,יהיה
צדק אזור מתניו' (המסומן כגימטרייה באמצעות הנקודות שמעל האותיות ,כנהוג בימי הביניים),
כלומר שנת תתקמ"ה ,1185/1186 ,תקופה שבה לא ידוע על שיפוץ בית הכנסת (שדווקא עבר
הרחבה גדולה בשנת  1170לערך) .על שלבי הבנייה של בית הכנסת ראו :שנברגר ,מקואות
(לעיל ,הערה  ,)2עמ'  .32גודל הכתובת ועושר הפיוט מעידים על התייחסות למעשה בנייה
משמעותי ,ולא על שיפוץ נקודתי נוסף של בית הכנסת הגמור זה מכבר .על שלבים שונים של
בנייה ושיפוץ בבית הכנסת בוורמס על פי כתובות והשוואה לכנסיות העיר ,ראו :קראוטהיימר,
בתי כנסת (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ,113-111שם הוא מציין שני שלבי בנייה עיקריים של בית
הכנסת – הקדום ,בשנת  1034והשני ,בשנת  .1075על אודות הגימטרייה החבויה בכתובת כותב
קראוטהיימר' :באותה עת ]1186[ ,נבנו אפוא מבנים כלשהם ,וההנחה שבאר פירושה מקוה,
נראית נכונה .אף הצורות של המקוה נראות מתאימות בהחלט לסוף המאה הי"ב'.
 113שנברגר ,מקואות (לעיל ,הערה  ,)2עמ׳ .32
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לִ ְבנ ֵיהֶם' (תהלים עח ,ה) ,מופיע במזמור שעוסק כולו בחשיבות לשמוע מהאבות וללמוד
מהעבר ,על מנת להכיר בחסדי האל .הפסוק השני' ,עֵדּות ִבּיהֹוסֵף ָשׂמֹו ּ ְבצֵאתֹו עַל ֶארֶץ
שפַת לֹא יָדַ ְע ִתּי ֶא ׁ ְשמָע' (תהלים פא ,ו) ,מציין ששמירת החוק היא חלק מהברית
ִמ ְצ ָרי ִם ְ ׂ
עם האל ,שהתקיימה בעבר וממשיכה להתקיים גם בהווה .כך ,הכתובת מעמידה את
המקווה – שאולי נתרם על ידי אדם בשם יוסף או יהוסף – כעדות לברית בין האל
לקהל המאמינים ,השומרים את חוקיו וזוכרים את העבר .זוהי אינה עדות כתובה אלא
בנויה ,מבנה זיכרון המייצג את ברית הקהילה עם העם לדורותיו ועם האל שבשמו היא
מקיימת את החוק המוביל את חבריה הן לבית הכנסת (עליו ממוקמת הכתובת) והן
למקווה (אליו היא מובילה) .בניגוד לכתובות הקדשה אחרות מקהילות שו"ם ,הכתובת
הזו מעמידה במוקד את הקהילה ,לעומת כתובות אחרות שמתייחסות למשפחה או לאדם
מסוים .לאורך הכתובת כולה בולטות בהיעדרן התייחסויות לנשים או לרעיות ,למקווה
כ'מקום של נשים' ,לטבילות שנועדו לטהר אישה מטומאת נידתה או אפילו לקדושת
הקהילה שבה נשמרות דיני טוהרת המשפחה.
הניסוח פונה ישירות דווקא ל'יחיד' אלמוני גברי' :תחת האשל ברמה נצב  /כצאת שמש
זרוע אורו […] יכרהו חברים ובנכבדים יחציו  /ירווה מדשן עדניו  /והיה צדק אזור
מותניו  /והאמונה אזור חלציו' .הניסוח על אודות אמונה ביחס לאזור חלציו מעיד על
פניו דווקא למטהרים מקרי ,ואזכור השמש אולי מתייחס לאלומת האור היורדת על
טובל ביום ,כשקירוי המקווה יכול 'להצל לו בסוכת עורו' .ייתכן שההיבט החברתי בא
לידי ביטוי בהכרת העולה מטבילתו על ידי הציבור' ,יכרוהו חברים ובנכבדים יחציו'
כשהוא כעת בטוהרתו 'והיה צדק אזור מותניו'.
אך המקווה אינו רק מצבת זיכרון ואינו רק מקום השתנות אישי .המילים 'נעש לחצרות
שרִי
כוסף' מנסחות מחדש את הפסוק 'נִכְ ְספָה וְג ַם ּכָלְתָה נ ַ ְפ ׁ ִשי לְ ַחצְרֹות י ְהו ָה לִ ִבּי ּו ְב ָ ׂ
י ְ ַרנְּנּו אֶל אֵל חָי' (תהלים פד ,ג) ,ממזמור העוסק כולו בגעגועים לבית המקדש וברצון
לבנותו .אם כך בניית המקווה היא מעין בניין בית שלישי ,לא רק עדות לעבר אלא גם
מקום עבודת האל בהווה.
מי שיביט אל מבנה המקווה – 'הביטו אל צור חוצב' כדברי הכתובת – יביט גם בעברו,
כפי שהציע הנביא ישעיהו כדרך להתנחם לאחר החורבןִ ׁ ' :שמְעּו ֵאלַי רֹדְפֵי ֶצדֶק ְמ ַב ְק ׁ ֵשי
י ְהו ָה ַה ִבּיטּו אֶל צּור ֻח ּ ַצ ְב ֶתּם וְאֶל ַמ ּ ֶקבֶת ּבֹור נ ֻ ּ ַק ְר ֶתּם' (ישעיה נא ,א) .ישעיהו השתמש
בצור ובבור כמטפורות :על אף החורבן ,ניתן לשאוב נחמה מהעבר ומהמקור – הברית
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עם אלוהים .במקרה של המקווה בוורמס ,המאמין הביט אל צור ובור של ממש ,ומתוכם
שאב את נחמתו ,כמעט מאה שנים לאחר הטראומה של תתנ"ו.
בשורות אלו המקווה מוצג כמרחב של זיכרון קולקטיבי ,מקור פיזי לנחמה קהילתית
לאחר החורבן – או אולי במקרה זה גם מאורעות תתנ"ו – ועדות אדריכלית לקשר בין
הקהילה הקדושה לבין האל ,בדומה לדרך שבה בית המקדש מוצג בפסוקים המקראיים.
אלו משמעויות שחורגות מטבילת נשים למטרות טוהרה אישיות לתחום הקהילה כולה,
ובהתאם לכך גם השימושים שנעשו במקווה ,העיצוב שלו והמיקום שלו במרחב שירתו
מטרות שחורגות מהמענה הפרקטי לצורך ההלכתי.
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הכתר של מרת צמח בת ר' אהרן :תפיסות של מלכּות ,מעמד
ובתולין בקרב כלות אשכנזיות בימי הביניים המאוחרים
עידו נוי
תקציר :עניינו של מאמר זה הוא כתר הפלורינים שחובשת דמותה המצוירת של מרת
צמח בת רבי אהרן ,גיבורת הכתובה מקרמס .הממצאים החומריים וחזותיים ועדויות
כתובות מהספרות העברית בת התקופה מצביעים על כך שיהודים לא רק נחשפו למגוון
רחב של כתרי פלוירונים ,אלא גם היו מודעים למשמעותם כסמלי מעמד של אצולה
ומלוכה וכן כסמלים של בתולין .הצבתו של כתר פלוירונים על דמותה המצוירת של
הכלה היהודייה נועד לציירה בדיוק כך – כמלכה וכבתולה.
עידו נוי הוא היסטוריון ואוצר של אומנות יהודית ועמית פוסט־דוקטורט באוניברסיטה
העברית .במסגרת לימודי הדוקטורט היה נוי חבר בתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים
בבית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל באוניברסיטה העברית.
כמו כן היה חבר במרכז לאמנות יהודית שבאוניברסיטה העברית ,שבמסגרתו תיעד
אמנות יהודית והקים את מדור התיעוד של תשמישי הקדושה של 'אסכולת בצלאל'.
בשנים האחרונות ד"ר נוי משמש כאוצר של תערוכות אומנות יהודית וישראלית,
ולאחרונה התמנה לתפקיד סמנכ"ל 'הביאנלה של ירושלים' לאומנות יהודית עכשווית.

***
'בשישי בשבת בחמשה ימ[ים] [[ ]...חמש]ת אלפים ומאה וחמשים ושתים לבריאת
עולם' ,נישאו ר' שלום בר מנחם ומרת צמח בת ר' אהרן 1.הכתובה המהודרת שהופקה
*  5מאמר זה נכתב הודות לתמיכתם של רבים .ראשית אודה לפרופ' שלום צבר על ההנחיה,
האמונה ,המסירות והעצות הטובות; לד"ר ולדימיר לוין ולמרכז לאמנות יהודית שבאוניברסיטה
העברית; לפרופ' ישראל יובל ולתוכנית לדוקטורנטים מצטיינים שבבית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון
מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח .תודה אחרונה וחביבה שלוחה לפרופ' אלישבע באומגרטן,
מורתי ,וכן לכל לחברי קבוצת המחקר 'אל מעבר לאליטה' שבראשה היא מכהנת .כתיבת מאמר זה
נתמכה במימון של המועצה האירופית למחקר ( ,)European Research Councilכחלק מתוכנית
המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק מחקר מספר .)grant 681507
 51כלומר בשנת  .1391/2כל מה ששרד משם העיר שבה התקיימה החתונה היו ארבע האותיות
'[ ]...רימש' דבר שהוביל לקריאה כקרמס ( )Kremsשבאוסטריה התחתית .הוצע שאביה של צמח
הוא אהרן מקרמס ,ושהחתן בן העיר וינה הוא שלום ,בנו של מנחם ) .(=TröstlראוArthur Z. :
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 ולאחר,לצורך נישואיהם נתגלתה בסוף מאה השמונה עשרה חתוכה לארבעה חלקים
2
.ששימשה כחומר מילוי לכריכת כתב יד לטיני מהמאה החמש עשרה
,לעומת המנהג המוכר באשכנז באותה התקופה להשתמש בכתובות שאינן מאוירות
'שוליה של כתובה זו קושטו באיורים צמחיים ופרחוניים וכן בדמויותיהם של 'גיבורי
3
.)2 ,1 החתונה (תמונות

.1391/2 , הכתובה מקרמס.) מרת צמח בת ר' אהרן וחתנה ר' שלום בר מנחם (פרט.2 ,1 תמונות
Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. hebr. 218

Schwarz, ‘Eine illuminierte Kremser Kethubah aus dem Jahre 1392,’ Archiv für jüdische
Familienforschung, Kunstgeschichte und Museumswesen 1 (1913), pp. 23-25; Arthur Z.
Schwarz, Die hebräischen Handschriften der Nationalbibliothek in Wien, Vienna 1925,
p. 237, no. 202.

 כתב יד הלטיני שחלקיה נתגלוVienna, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. hebr. 218. 52
.)Cod. 4600(  ושמור בספרייה הלאומית של אוסטריה בווינה,1440–1435 בו הופק בשנים
Michael Denis, ed., Codices Manuscripti Theologici Bibliothecae Palatinae :ראו
Vindobonensis Latini Aliarumque Occidentis Linguarum, Vindobonae 1799, pp. 529-531.

Shalom Sabar, ‘The Beginning of Ketubbah Decoration in Italy: Venice in the Late
Sixteenth to the Early Seventeenth Centuries,’ Jewish Art, 12/13 (1986/87), p. 101, note
41; Shalom Sabar, Ketubbah: Jewish Marriage Contracts of the Hebrew Union College
Skirball Museum and Klau Library, Philadelphia 1990, pp. 8-9, 289-291.
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דמויותיהם המאורכות של החתן והכלה ניצבות האחת מול השנייה משני צידי הטקסט.
החתן ,שניצב בצד ימין ,חובש על ראשו את הכובע היהודי האופייני לתקופה .ידו
השמאלית מציצה משולי גלימתו המרופדת פרווה ,בעוד שידו הימנית מושטת קדימה,
אוחזת טבעת זהב משובצת באבן אדומה .מולו ,בצד שמאל של הכתובה ,עומדת הכלה,
הבתולה .היא אוחזת בשמאלה פרח כחול ומושיטה את ידה השנייה לכיוון הטבעת.
שיערה הבלונדיני של הכלה אסוף וקלוע לצמה ארוכה .על ראשה מונח כתר זהב גדול.
חישוק הכתר משובץ באבנים ,ומעליו מזדקרים אלמנטים עיטוריים המכונים פלוירונים
( 4.)fleuronsלכאורה מדובר בתיאור שגרתי של טקס הקידושין ,ואולם בניגוד לטבעת
הזהב שאוחז החתן ושקשורה קשר מהותי לטקס ,כתר הפלוירונים שעל ראשה של
הכלה נראה ,לפחות במבט ראשון ,ככזה שאינו קשור לטקס היהודי .יתר על כן ,הופעה
של כתר פלוירונים בהקשר יהודי נראה תמוהה ,בעיקר משום שכתרים כאלה שימשו
את האצולה באירופה הנוצרית כסמלי מעמד ,ומכאן שאינם שייכים לתרבותם החומרית
של יהודים אשכנזים במאות השלוש עשרה והארבע עשרה .הופעתם של סמלי אצולה
כגון כתר פלוירונים בהקשר היהודי דורשת בחינה והסבר של התופעה.
במאמר זה אבקש להראות כי הממצאים החומריים ובעיקר אלו החזותיים מן המאות
השלוש עשרה והארבע עשרה מצביעים על כך שיהודים לא רק נחשפו למגוון רחב
של כתרי פלוירונים ,הם גם השתמשו בהם והיו מודעים למשמעותם בחברה הנוצרית
כסמלי מעמד של אצולה ומלוכה .אבקש לטעון שלמאייר הכתובה היו כמה סיבות
לצייר את מרת צמח בת ר' אהרן כאשר זו מוכתרת דווקא בכתר פלוירונים ,וכולן
נועדו ,כך נראה ,לצייר את הכלה בהתאם למודלים בני התקופה – כמלכה וכבתולה.
חלקו הראשון של המאמר יוקדש לשימוש בכתרים ובכתרי פלוירונים בפרט ,וכן
בסמלי מעמד אחרים ,כאמצעי להשגה של ניידות חברתית .בחלקו השני של המאמר
אתמקד בנסיבות שבאמצעותן הכתרים מצאו את דרכם לתוך האומנות היהודית ובסיבות
העיקריות לאימוצם .חלקו השלישי של המאמר יוקדש לחדירת כתר הפלוירונים
לאיקונוגרפיה של החתונה היהודית ,ולמגוון המשמעויות שניתנו לו ככתר חתונה ,כתר
מלוכה וככתר בתולין.

4

באשר לשימוש במונח 'כתר פלוירונים' ( )fleuron crownראוRonald W. Lightbown, :
& Mediaeval European Jewellery: With a Catalogue of the Collection in the Victoria
Albert Museum, London 1992, p. 121.
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מוביליות של כתרים ושל מעמד חברתי
נראה שמאז ומתמיד השתמשו בני אדם בעיטורי ראש כסמלים לריבונותם .באשר לכתרי
פלוירונים כטיפוס אירופי ייחודי ,אלו התפתחו ברבע האחרון של האלף הראשון ושימשו
את הקיסרים הקרולינגים והאוטונים כסמל לשלטונם .עד לרבע השלישי של המאה
העשירית אומצו כתרי פלוירונים גם על ידי מלכים .במחצית השנייה של המאה השתיים
עשרה החלו גם גברים ,וכן נשים בנות מעמד האצולה ,לחבוש כתרי פלוירונים 5.כתרי
פלוירונים היו חלק ממערכת של פרטי לבוש שנענדו על הגוף ושנועדו לפרסם בפומבי
את מעמדו החברתי ,דרגתו הצבאית וכוחו הפוליטי של אדם ,וכן את יוקרתו המשפחתית
וזיהויו בשושלת המשפחתית .למעשה ההיררכיה של החברה בימי הביניים באה לידי
ביטוי באמצעות תרבות חומרית שהייתה מוכרת ,מזוהה ומוסכמת על ידי כל המשתתפים.
כאשר כולם חבשו כתרים על ראשיהם היה ברור כשמש מי המלך או מי האציל ,ומי לא.
אך אין מדובר בתמונת מצב קפואה; חברות אנושיות חוות שינויים בלתי פוסקים
שמשנים את הרכב הנפשות הפועלות כמו גם את מבנה החברה עצמו .כך קרה גם
לאצולת אירופה ,עת התערערו יסודותיה כתוצאה משקיעת הפאודליזם ,צמיחת הערים
ועליית הבורגנות .ככל שכוחה של הבורגנות התגבר כך פחת כוחם והשפעתם של
האצילים ,לפחות בתחומי הערים .בורגנים שהתעשרו שאפו לחיות בהתאם למעמדם
ולחשיבותם בכלכלות המקומיות ,ורכשו והשתמשו בתרבות החומרית של האליטה.
תגובת הנגד לא איחרה לבוא והתבטאה בחוקי מותרות ,חוקים מיוחדים שנחקקו כדי
6
לנסות ולמנוע גישה ממי שאינו שייך לתרבות החומרית של האצולה.
בין אותם בורגנים מתעשרים ששאפו להציג עצמם כחלק מהאליטה המקומית היו
גם בעלי הון יהודים ,שעשו זאת באמצעות אימוץ של התרבות החומרית והחזותית
המתאימה 7.דוגמה מובהקת לכך באה לידי ביטוי באימוץ של סמלי אצולה ,סמלים
 55לייטבון ,תכשיטים (שם) ,עמ' .122–121
 56באשר לחוקי מותרות הנוגעים לתכשיטים ,בין היתר גם לכתרי פלוירונים ,ראו :לייטבון ,תכשיטים

(שם) ,עמ'  .90–79חלק מחוקי המותרות נגעו ישירות ליהודים .ראוIsrael Abrahams, Jewish :
( Life in the Middle Ages, New York 1919, p. 277הגבלה בספרד הנוגעת ללבוש נשים); ibid,
( ,pp. 294-295הגבלת גברים ונשים בשימוש של תכשיטים ופנינים).

57

על ההיסטוריה הכלכלית של היהודים ראוMichael Toch, ‘Between Impotence and Power: :
The Jews in the Economy and Polity of Medieval Europe’, Poteri economici e poteri
politici secc. XIII–XVIII (Atti della XXX Settimana di Studi, Istituto Francesco Datini,
Prato), Simonetta Cavaciocchi, Florence (ed.), Florence 1999, pp. 229-230.
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8

. משפחות ויחידים ממעמדות גבוהים,גרפיים שכל מהותם הייתה סימול מדינות
 במיוחד,מסמכים חתומים שנתגלו ברבים מארכיוני אירופה מעידים על כך שיהודים
 להציג ולהשתמש, הורשו להחזיק,אלו שהיה להם תפקיד מרכזי בכלכלות המקומיות
 ולו למטרות פרקטיות כמו חתימה על חוזים,בסמלים כדוגמת סמלי האצולה ההרלדיים
 טביעת חותם אחת כזו נשמרה בארכיון9.ומסמכים רשמיים מול רשויות המדינה והעיר
 צריכה של ספרות, אהבה חצרונית, כגון אבירות, עוד על היבטים של אצולה בהקשר יהודי58
Sarit Shalev-Eyni, Jews among Christians: Hebrew Book : ראו. בזיירות וכדומה,ושירה
 'בעלי,עיני-; שרית שלוIllumination from Lake Constance, Turnhout 2010, pp. 85-104
 בעריכת, היסטוריה, מוסיקה, אמנות: תמונה וצליל,' הממצא החזותי והמילולי:הון בעיר הנוצרית
Sara Offenberg, ‘A Jewish Knight in Shining;120–115 ' עמ, ירושלים תשס"ז,ירחמיאל כהן
Armor: Messianic Narrative and Imagination in Ashkenazic Illuminated Manuscripts,
The University of Toronto Journal of Jewish Thought, 4 (2014), pp. 1-14; Sara Offenberg,
‘Jacob the Knight in Ezekiel’s Chariot: Imagined Identity in a Micrography Decoration
of an Ashkenazi Bible,’ AJS Review, 39 (2016), pp. 1-16; Ido Noy, ‘The Fleuron Crown
from Neumarkt in Silesia (Środa Śląska): Christian Material Culture in Jewish Context’,
Ars Judaica, 12 (2016), pp. 23-38; Ido Noy, ‘Love Conquers All: The Erfurt Girdle
as a Source for Understanding Medieval Jewish Love and Romance’, Images, 11
(2018), pp. 227-246.

.Daniel M. Friedenberg, Medieval Jewish Seals from Europe, Detroit 1987, pp. 31-42 59
כמה תכשיטים שנתגלו במטמונים ותוארכו לבין סוף המאה השלוש עשרה ותחילת המאה הארבע
 טבעת כסף מצופה זהב ועליה אריה שעומד על, לדוגמה.עשרה עוצבו בצורה של סמלי אצולה
Halle/Salle, Staatliche Galerie Moritzburg, inv. no. Mo-LMK-E-170).( רגליו האחוריות
Friedrich Wiggert, ‘Ueber einen in Weißenfels im J. 1826 gemachten Fund goldner :ראו

und silberner Schmucksachen aus dem vierzehnten Jahrhunderte’, Neue Mitteilungen
 (לוחaus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen, 7, 2 (1844), pp. 86-95
(Paris, Musée national du  לוחית נוספת שנתגלתה בקולמר נשאה דמות של עיט.)12 ' מס,2
Le Trésor de Colmar (The Treasure of Colmar) : ראוMoyen Âge, inv. no. Cl 20681p).
[catalogue, Unterlinden Museum], curator Catherine Leroy, Paris and Colmar 1999, p.
, סיכת רכיסה מכסף מצופה בזהב שנתגלתה במטמון במונסטר נשאה סמל הרלדי51, no. 24E.
(Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst  כוכב וזוג ענפים,שכלל זוג מספריים
Ruth Tegethoff, ‘Der Schatzfund aus : ראוund Kulturgeschichte, Inv. no. V-1112).
dem Stadtweinhaus in Münster: Vergleichende Untersuchung der Schmuckstücke aus
dem Schatzfund in der Judengasse hinsichtlich Herstellungstechnik und Gestaltung,’
 כמו כן עשרים.1  תמונה,Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, 30 (2002), p. 8

.) (כיום אבד וללא מספרי רישום1876 ואחת לוחיות זהב שנתגלו במטמון בארפורט בשנת
 כלל חמש עשרה לוחיות כסף שנועדו1998 המטמון שנתגלה באותו אזור בארפורט בשנת
(Weimar, Thüringische Landesamt für  ועליהן סרטנים עשויים באמייל אדום,לקשט חגורה
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העיר מינדן ( )Mindenשבצפון מערב גרמניה .החותמת נשאה את שמו של בעליה,
יהודי בשם ישי ( ,)Iesseשעיצב אותה כאשר במרכזה מופיע כתר פלוירונים תלתני
בתוך מגן (תמונה  .)3דגם זה של חותמת של יהודי הוא ייחודי ,ואינו מופיע באף אחת
10.
מחותמות היהודים בנות התקופה
אימוץ של סמלי האצולה נועד לאותת לנוצרים שעימם באו במגע עסקי על היות אותם
יהודים חלק מהאליטה .אמצעי זה נועד גם להחצין את מעמדם בעיני הקהילה היהודית.
אחת מהתגליות הבולטות שנחשפו בשנים האחרונות – סמלי אצולה שצוירו על קירות
חדר האורחים של משפחה יהודית בציריך – שופכת אור על מעמדם הכלכלי־החברתי
של בעלי הון יהודים במחצית הראשונה של המאה הארבע עשרה .הפרסקאות נתגלו
בבניין ברחוב ברונגסה ( )Brunngasseמספר  ,8שאכלס בעשורים הראשונים של מאה
השלוש עשרה יהודייה אלמנה בשם מינה ( )Minneוכן את בני משפחתה 11.זו הייתה
אחת המשפיעות בקהילה היהודית של ציריך .אחד מבניה ,ר' משה בן מנחם ,היה
דמות בולטת בבית הכנסת ( )Schulmeisterשל ציריך ,ומחבר ספר מצוות קטן של
ציריך .בחלקו העליון של הפרסקו ,מעל לחלקיו הנרטיבים ,צוירה רצועה אופקית
Denkmalpflege und Archäologie, inv. no. 3060/98, 5122–5135/98). Maria Stürzebecher,
‘Der Schatzfund aus der Michaelisstraße in Erfurt,’ Die mittelalterliche jüdische Kultur
in Erfurt, 1: Der Schatzfund: Archäologie, Kunstgeschichte, Siedlungsgeschichte, Sven
 Ostritz (ed.), Weimar 2010, p. 234, no. 30.אין ביטחון באשר לזהות בעליהם המקורי של כל

התכשיטים שלעיל ,בין שהיו בשימוש יהודים ובין שבשימוש נוצרים.
 10הוצע לראות את השימוש בכתר המלכותי כרמז לשמו של בעל החותמת ,שהרי ישי היה שמו של
אבי דוד המלך .ראו :פרידנברג ,חותמות (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ,265–264מס'  .141יש לקוות
שבקרוב ,בעקבות פרסום מחקרו של אנדראס לנרץ ,נגלה פרטים חדשים על חותמות היהודים
בכלל ועל הופעת סמלי אצולה על גביהם בפרט .ראוAndreas Lehnertz, ‘Judensiegel im :
spätmittelalterlichen Reichsgebiet. Beglaubigungspraxis und Selbstrepräsentation von
Jüdinnen und Juden’, PhD. Dissertation, University Trier, 2017 (forthcoming).

 11במהלך עבודות השיפוץ שהתקיימו בשנת  1996נחשפו פרסקאות תחת כמה שכבות של טיח על
קירות חדר האורחים .בציורים תוארו פעילויות חצרונית כמו ריקוד ,בזיירות ואהבה בחיק הטבע.
חלק מהציורים ניתן לפרש כביקורת חברתית של הצייר על מי שהתיימרו להציג עצמם כאצילים,
בין היתר גם משפחתה של מינה שהתגוררה בבית .סמלי האצולה מצויים ברצועה אופקית צרה
בחלקם העליון של הקיר המזרחי ,המערבי והדרומי .ראוDölf Wild and Roland Böhmer, :
‘Die spätmittelalterlichen Wandmalereien im Haus “Zum Brunnenhof” in Zürich und
 ;ihre jüdischen Arbeitsgeber’, Zürcher Denkmalpflege (1995/96), pp. 17-24שלו-עיני,

בעלי הון (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .115–108
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צרה ובתוכה עשרים וחמישה סמלי אצולה 12.לחלק מסמלי האצולה התלוו כתובות
דו־לשוניות ,באותיות עברית ולטיניות ,שזיהו את בעליהם האצילים :משפחות ומדינות
מאזור ציריך ודרום מערב גרמניה ,אך גם מאזורים מרוחקים כמו לוקסמבורג (תמונה
 13.)4בהתחשב בכך שמשפחתה של גברת מינה ניהלה עסקים עם האליטה הנוצרית ,אין
14
פלא שגם להם היה סמל משפחתי ייחודי (תמונה .)5

תמונה  .3סמל אצולה בצורת מגן
ובתוכו כתר פלוירונים .טביעת
חותם במסמך המתוארך ל26-
בפברואר .1403
Kommunalarchiv Minden,
Stadt Minden, A I, Nr.201

תמונה  .4סמל האצולה של בית
אלטנקלינגן ,המעוצב כמגן שחור
ועליו אריה מסתער חובש כתר
פלוירונים (פרט) .פרגמנט של
פרסקו ,הקיר המערבי של הבית
היהודי ברחוב ברונגסה  8בציריך.
Stadtarchäologie Zürich

תמונה  .5סמל אצולה בצורת מגן
ובתוכו שלושה כובעים יהודיים.
טביעת חותם במסמך המתוארך
ל 31-בינואר .1329
State Archives of Canton of
Zurich, Document C I, No. 277

כאמור הפרסקו שרד רק בחלקו ,ולמרבה הצער לא ניתן לקבוע בוודאות האם סמל
המשפחה הופיע גם הוא על קירות הבית .אם נניח שהוא הופיע בינות סמלי האצולה
 12הפרסקו עוטר במקור בשמונים וארבעה סמלי אצולה .משפחתה של מינה הייתה עשירה מאוד
וסיפקה אשראי לכמה מבתי האצולה של אזור ציריך .ראוFlorence Guggenheim-Grünberg, :
 ;Judenschicksale und ‘Judenschuol’ im mittelalterlichen Zürich, Zürich 1967, pp. 7, 25-26וילד
ובומר (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .29–28
 13לזיהוי סמלי האצולה ראו :שם ,עמ' .28-24
 14סמל האצולה שהופיע בין היתר על חותמות בני המשפחה כלל שלושה כובעי יהודים שחוברו
אחד אל השני בקדקודם .באשר לחותמות מרדכי ומשה ראו :פרידנברג ,חותמות (לעיל ,הערה ,)9
עמ'  ,156מס'  ;70-69החותמת של וויוולין ( ,)Vivlinבנו של משה ,ראו שם ,עמ'  159-158מס'
 .73ראו גם :שלו-עיני ,בעלי הון (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ,117–116הערה  ,34איור  .5עיצוב זה
הופיע גם על גבי גביע כפול מדרום גרמניה ,שהיה שייך ככל הנראה לאחד מחברי משפחה (New
 .)York, The Metropolitan Museum of Art, Inv. nos. 1983, 125a-bמוטיב זה היה נפוץ ,אם
כי בשינויים קלים ,גם בחותמות מדרום גרמניה (ראו לדוגמה אצל פרידנברג ,חותמות (שם) ,עמ'
 ,168–166מס'  ,)77–76כמו גם מהולנד( :שם ,עמ'  ,281–280מס' .)151–150
90
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האחרים נוכל לומר שזה היה עוד אחד מהאמצעים שעמדו לרשות המשפחה כדי להציג
את עצמם – בעיני עצמם ובעיני האורחים שפקדו את חדר האורחים – כחלק מהאליטה
החברתית־הכלכלית של ציריך 15.בהחלט ייתכן שמסיבה זו מאייר הכתובה מקרמס
התכוון לצייר את מרת צמח (ובעקיפין את בעלה ר' שלום) ,כחלק מהאליטה הכלכלית־
החברתית של אזור מגוריהם ,בין שעשה זאת על דעת עצמו ובין שבהוראת מזמין
הכתובה .בעוד שמשפחתה של מינה עשתה זאת באמצעות סמלי האצולה על קירות חדר
האורחים שבביתה ,בכתובה מקרמס זה נעשה באמצעות שימוש בסמל מעמד מובהק,
16
כתר שנחבש על ראשה של הכלה.

אימוץ כתרי פלוירונים באיקונוגרפיה היהודית והמנגנון של המשכונות
מידת חשיפתם של היהודים לתרבות החומרית של האצולה הנוצרית ולסמלי מעמד
בפרט הייתה תלויה במידה רבה בנסיבות .יהודים עירוניים נטו להיחשף לאומנות
חזותית שהוצגה במרחב הציבורי .למעשה היה זה כמעט בלתי אפשרי לתושבי הערים
להימנע מחשיפה לדימויים חזותיים כאלה ,היות שהם עיטרו חזיתות של מבנים דתיים
וחילוניים .ר' יהודה בר שמואל החסיד ,מחבר ספר חסידים שפעל בשפייר ובעיקר
ברגנסבורג ( ,)1217 -1140הביא כמה דוגמאות למידת האינטנסיביות של האומנות
הנוצרית במרחב העירוני .לדוגמה ,הוא הציע ליהודי שבונה את ביתו לא למקם את
17
החלון 'כנגד התועבות' כדי שכשייפתח לא ייראה כאילו הוא משתחווה לעבודה זרה.
במקום אחר הוא הציע לאדם שעובר תחת מפתן נמוך ,שפונה כנגד עבודה זרה לא
'לכפוף אלא יהפוך פניו אחורנית או יפנה לאחוריו או לצדדין כדי שלא יהא נראה
כמשתחוה לע"ז' 18.חשיפת היהודים לאיקונוגרפיה הנוצרית התרחשה באופן טבעי גם
 15שלו־עיני הציעה שהצגת סמלי האצולה בחדר האורחים שירתה מטרה פרקטית ,אמצעי של
המשפחה להרשים את הלקוחות הנוצרים שפקדו את הבית בנסיבות עסקיות .ראו :שלו-עיני,
בעלי הון (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .116
 16במקרה של מרת צמח כתר הפלוירונים שעל ראשה לא היה האמצעי היחיד ששימש להצגת
מעמדם הכלכלי־החברתי הרם של בני הזוג; זו התגלמה גם בטבעת הזהב הגדולה שהעניק ר' שלום
לכלתו ,באופנה העדכנית שבה התלבשו בני הזוג וכן בעצם השקעת משאבים בקישוט הכתובה.
 17יהודה בר שמואל ,ספר חסידים ,מהדורת ויוסטינעצקי ,ברל ,תרנ"א ,עמ'  ,333סימן תתתקנג.
18

שם ,עמ'  ,333סימן תתתקנד .ראו דיון בנושא זהElisheva Baumgarten, ‘Shared and :
’Contested Time: Jews and the Christian Ritual Calendar in the Late Thirteenth Century,
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כאשר אלו נכנסו פנימה לתוך לכנסיות 19.אפשר רק לדמיין את מגוון הכתרים שיהודים
נחשפו אליהם בהזדמנויות הללו.
דרך נוספת שאמצעותה נחשפו היהודים לאיקונוגרפיה הנוצרית ,ובפרט לזו הקשורה
לחתונה ,היא איור של כתבי יד עבריים .לעיתים עבדו מאיירים יהודים עבור אמנים
נוצריים או בשיתוף פעולה איתם .לפעמים כל תהליך האיור בוצע בסדנה של אמנים
נוצריים ,תחת השגחה ופיקוח של מזמין היצירה 20.עובדה היא שרבים מהאיורים
שבכתבי היד העבריים משקפים את האיקונוגרפיה והסגנון של איורי כתבי היד
הנוצריים בני הזמן .הדמיון מתבטא בפרטים הקטנים ביותר כגון התנוחות והמחוות
של הדמויות ,דימויי האדריכלות ,הריהוט ,כלי השולחן ,הלבוש ,התכשיטים וכדומה.
תופעה זו מתועדת בפירוש רש"י לתנ"ך ,אחד מכתבי היד המאוירים האשכנזים
21
המוקדמים ביותר ,אשר הועתק בוירצבורג בשנת  1233על ידי שלמה בן שמואל.
בחינת סגנונית מגלה שהאיורים נעשו כנראה לא על ידי יהודים ,אלא דווקא על ידי
נוצרי בסדנת איור בעיר .שניים מבין האיורים שופכים אור על החדירה של כתרי
פלוירונים לאיקונוגרפיה היהודית .האיור לפרשת מקץ (בראשית מא ,א–ד) מראה את
חלום הפרות של פרעה ,כאשר פרעה שוכב במיטתו וחובש על ראשו כתר פלוירונים
מזהב (תמונה  .)6האיור השני ,שמופיע בכרך השני של הכתב היד ,מתאר את הסיפור
שבספר דניאל על השלכת חנניה ,מישאל ועזריה לכבשן האש בשל סירובם להשתחוות
Viator, 46/2 (2015), pp. 253-276.

19

שם ,עמ'  ,333סימן תתתקנז -תתתקנח .ראו דוגמאות נוספות אצלJoseph Shatzmiller, :
Cultural Exchange: Jews, Christians, and Art in the Medieval Marketplace, Princeton
2013, pp. 43-44, 141-158.

 20הפטרון היה יכול להיעזר בשירותיו של מתווך שפעל בינו לבין בעלי המקצוע .אדם זה כונה
ליבררי ( )librariiוידע לא רק מה רצונו של מזמין היצירה ,אלא גם היה ברשותו הידע הדרוש
כדי לפקח על העבודה בפועל ולדאוג לכל העניינים הכספיים .ראוJonathan J.G. Alexander, :

Medieval Illuminators and Their Methods of Work, New Haven and London 1992, p. 52.

21

 Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod hebr. 5.על מקורות כתב היד ראוElisabeth :
Klemm, Die illuminierten Handschriften des 13. Jahrhunderts deutscher Herkunft in der
Bayerischen Staatsbibliothek, Wiesbaden 1998, pp. 198-202; Eva Frojmovic, ‘Jewish
’Scribes and Christian Illuminators: Interstitial Encounters and Cultural Negotiation,
Between Judaism and Christianity: Art Historical Essays in Honor of Elisheva
(Elisabeth) Revel-Neher, Katrin Kogman-Appel and Mati Meyer (eds.), Leiden 2009,
pp. 281-305.
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לצלם הזהב של נבוכדנצר .באיור נבוכדנצר וכן צלם הזהב שלו מוכתרים שניהם
בכתרי פלוירונים (תמונה  .)7שני האיורים האלה שבפירוש רש"י לתנ"ך הם ההופעה
המוקדמת ביותר של כתרי פלוירונים באומנות היהודית.

תמונה  .6פרעה שוכב במיטתו ,ועל ראשו כתר
פלוירונים .פירוש רש"י ,וירצבורג.1233 ,
Munich, Bayerische Staatsbibliothek,
Cod. hebr. 5, I fol. 37r

תמונה  .7נבוכדנצר וצלם הזהב מוכתרים שניהם
בכתר פלוירונים .פירוש רש"י ,וירצבורג.1233 ,
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod.
hebr. 5, II fol. 209r

היהודים היו מודעים היטב לתפקידם ולמשמעותם של כתרי פלוירונים בתרבות
הנוצרית האירופית .כתבי יד עבריים מאוירים מעידים על מידת החשיפה וההבנה
של היהודים של המשמעות המקורית של הכתרים .ניתן לומר זאת בשל העובדה
הפשוטה שכתרי פלוירונים מופיעים בכתבי היד העבריים בעיקר בהקשרם המקורי,
22
כלומר בהקשרשל מלוכה ואצולה ,על ראשן של דמויות מלכים מקראיים ובני הזמן,
 22ראו לדוגמה את דוד המלך בחומש הדוכס מססקס ,שהופק בדרום גרמניה ברבע הראשון של
המאה הארבע עשרה ( ;)London, British Library, Add 15282, fol. 302rשלמה המלך במחזור
המשולש ,שהופק באזור אגם קוסטנץ בשנת Budapest, Hungarian Academy of( 1320
 .)Sciences, Kaufmann Collection, MS. A 384, fol. 183vמאיירים לא הבדילו בין מלכים
יהודים לנוכרים .ראו למשל את הכתרים שעל ראשם של המלך אחשוורוש והמלכה אסתר
במחזור הארכיבישוף לוד ,שהופק בפרנקוניה באמצע המאה השלוש עשרה (Oxford, Bodleian
 .)Library, MS. Laud Or 321, fol. 48vברור שאף אחד מאותם מלכים מקראיים לא היה
יכול לחבוש כתר של ימי הביניים .באשר להצגת מלכים מימי הביניים עם כתרי פלוירונים
ראו :המחזור המשולש (דף 103ב) .איור זה זוהה כתיאור של קרב מולדורף ,שהתקיים ב־28
בספטמבר  1322בין פרידריך מאוסטריה לבין לודוויג ,הדוכס של בוואריה העילית .ראוDavid :
H. Müller and Julius V. Schlosser, Die Haggadah von Sarajevo: Eine spanisch-jüdische
 Bilderhandschrift des Mittelalters, Vienna 1898, pp. 114-115.על המנהג לחבוש כתרי

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

93

L

מנהיגים מקראיים 23,בעלי חיים מלכותיים כמו אריות ועיטים 24,וכאילוסטרציות למילה
העברית מלך 25.ניתן לומר שהיהודים לא רק שרכשו את הכתרים עצמם כחפצים פיזיים או
כדימויים חזותיים ,הם גם רכשו הבנה עמוקה של המשמעויות ושל הניואנסים הדרושים כדי
לעשות בכתרים שימוש נכון .הטמעתם של כתרי הפלוירונים בתרבות החומרית והחזותית
היהודית הייתה כה טוטלית עד כי בשלב מאוחר יותר הם החלו משמשים כמודל לעיצוב
של תשמישי קדושה ,ובמיוחד תשמישים הקשורים לספרי תורה ,וזאת כחלק מהמנהג
להכתיר את התורה כמלכה וככלה 26.בעוד שליהודים בארצות האסלאם שימשו כתרים
פלוירונים על גבי קסדות הקרב ראוEdward F. Twining, A History of the Crown Jewels of :
 Europe, London 1960, p. xxxvii.על הקשר שבין קרב מוולדורף לקרב האכסטולוגי שמרומז
בפיוט ראוShalev-Eyni, ‘Iconography of Love: Illustration of Bride and Bridegroom :
in Ashkenazi Prayerbooks of the Thirteenth and Fourteenth Century’, Studies in
Iconography, 26 (2005), pp. 42-47.

 23ראו לדוגמה את יוסף ומשה בהגדת נירנברג השנייה ,שהופקה בפרנקוניה בשנים 1480–1470
(לונדון ,אוסף דוד סופר ,לשעבר ירושלים ,ספרית שוקן ,כ"י  ,24087דפים  ;)37r,11 rמרדכי
במחזור לייפציג ,שהופק בדרום גרמניה בשנת Leipzig, Universitätsbibliothek MS.( 1320
.)Vollers 1102, vol. I, fol. 51v
(Amsterdam, Joods

 24לדוגמה האריות שבמחזור אמסטרדם ,שהועתק בקלן בשנת 1240
 .)Historisch Museum, MS. B166, fol. 22vהאריה שבדף 161א חובש גם הוא כתר פלוירונים
מזהב כאשר הוא ניצב בין שתי מילים בעברית :שמו של האל והכותרת 'מלך' .דוגמה נוספת היא
עיט מוכתר בכתר פלוירונים בחומש הדוכס מססקס (דף 1א).
 25כתר פלוירונים מוזהב שצויר מעל לאות 'מ' במחזור לייפציג (כרך  1דף 24ב) ,במילת הפתיחה
לפיוט ליום ראשון של ראש השנה 'מלך אזור גבורה גדול שמך בגבורה' .ישראל דוידזון ,אוצר
השירה והפיוט :מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה ,ג ,ניו יורק ,1933–1924
עמ'  ,139מספר  .1529שימוש דומה בכתר נעשה גם באיור לפיוט ליום שני של ראש השנה 'מלך
אמון מאמרך מרחוק מוצב' .שם ,כרך  ,3עמ'  ,140מספר  .1543כאן ליד מילה התחילית 'מלך'
צוירו גם אריה ועיטים .הכתר עצמו מעוטר באבני חן אדומות וכחולות בצורות שונות (מחזור
לייפציג כרך  1דף54 ,א).
 26המנהג להכתיר את התורה מצוין על ידי ר' האי גאון (צוטט על ידי יצחק אבן גיאת) כבר בסוף
המאה העשירית או תחילת המאה האחת עשרה ,כאשר התייחס להכתרת החתנים בשמחת תורה.
ראו :יצחק אבן גיאת ,ספר שערי שמחה ,מהדורת שמחה ,פירת' ,תרכ"א ,א ,עמ' .118–117
בכמה קהילות בספרד נהגו להכתיר ילדים ומבוגרים שקראו בתורה באמצעות עטרות של ספרי
תורה .ראו :עסיס ,בתי-כנסת ,עמ'  .22על הכתרת חתן תורה ראו להלן ,בהערה  .80על מגוון
הכתרים ששימשו ככתרי תורה זו ראו :ברכה יניב ,מעשה חושב :התיק לספר תורה ותולדותיו,
ירושלים ,תשנ"ח ,עמ'  .30–28ראו גםFranz Landsberger, ‘The Origin of European Torah :
 .Decorations’, Hebrew Union College Annual, 24 (1952–53), pp. 139-144לשימושים
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של שליטים מוסלמים כמקורות ההשראה לעיצוב כתרי התורה 27,ליהודי אירופה כתרי
פלוירונים הם אלה ששימשו כמודל .אחת מהדוגמאות המוקדמות ביותר לכך מופיעה
בהגדת דרמשטדט השנייה ,שהופקה בצפון איטליה במחצית השנייה של המאה החמש
עשרה.
באיור לטקסט העוסק במעמד הר סיני וקבלת התורה ניתן לראות את משה עומד על הר
28
סיני ואוחז בידו הימנית את לוחות הברית המוכתרים בכתר פלוירונים תלתני (תמונה .)8

תמונה  .8משה מקבל את התורה .מעל מרחף
כתר פלוירונים תלתני .הגדת דרמשטט
השנייה ,צפון איטליה ,המחצית השנייה של
המאה החמש עשרה.

Darmstadt, Hessische Landes- und
Hochschulbibliothek, Cod. Or 28, 9v.

התמונה באדיבות המרכז לאמנות יהודית,
האוניברסיטה העברית.

יהודים נחשפו לתכשיטים בכלל ולכתרים בפרט גם דרך עיסוקם כמלווים בריבית.
יהודים הלוו כסף לנוצרים מכל המעמדות; לאיכרים ,לאנשי דת ולאליטה החילונית.
כערבון להחזר ההלוואה דרשו היהודים לקבל לידם משכון ,ששיקף בערכו את היקף
ההלוואה (לכל הפחות) .אם הלווה לא החזיר בזמן את הקרן יחד עם הריבית שהוסכמה
נוספים בכתרים

בספרות ובאמנות היהודית ,ראוShalom Sabar, ‘Crown,’ Encyclopedia of :
the Bible and Its Reception, 5, Berlin and New York 2012, pp. 1-3.

 27שני כתרים כאלה ,עשויים מכסף ומקושטים בזהב וטכניקת הניילו ,מוזכרים במסמך מגניזת קהיר
שמתוארך לשנת  .1159על כך ראו :שלמה דב גויטיין' ,בית הכנסת וציודו לפי כתבי-הגניזה',
ארץ ישראל ,ז (תשכ"ד) ,עמ'  96–95מספר רישום  .no. TS NS J 296כמעט מיותר לציין שאף
אחד מהכתרים האלה לא שרד.
 28ייתכן שההגדה משקפת מסורת אשכנזית צפון איטלקית ,הקרובה ביותר להגדת פלורסהיים .ראו:

Yael Zirlin, ‘Discovering the Floersheim Haggadah,’ Ars Judaica, 1 (2005), pp. 92-93.
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מראש ,העירבון עבר באופן חוקי לידיו של המלווה ,שנשאר ברשותו או שנמכר בחסות
העיר במכירה פומבית 29.מבין מגוון התכשיטים שיכלו להימסר כמשכונות ,כתרים היו
ללא ספק בעלי הערך הגבוה ביותר שיהודים יכלו להשיג כמשכונות – מבחינה חומרית
וסמלית .ואכן ,ארכיוני ערי אירופה מעידים על כך שמלווים בריבית הצליחו להניח
את ידיהם על לא מעט כתרים שכאלה 30.לדוגמה ,כתר זהב משובץ בפנינים שמוזכר
בארכיון העיר סבוי נמסר בשנת  1346כמשכון ליהודי בשם אגין ( 31.)Aginכתר
אחר נמסר בשנת  1381לסימונדו ( )Simondoמשטרסבורג .הכתר הזה מושכן כשהוא
פגום ,אך עדיין מתואר לפרטי פרטים ככזה שמשובץ בעשרות אבנים יקרות הכוללות
בין היתר אבני רובין ,ספיר ,אמרלד ,יהלומים ופנינים 32.כתרים אחרים היו במקור
שייכים למלוכה .לדוגמה ,בשנת  1346פפפרקורן ( )Pfefferkornוברונין (,)Brünin
זוג משכונאים מהכפר הקטן בלדרן ( )Baldernשבוירטמברג ,השיגו כתר מצופה זהב
של הדוכס סטפן מבוואריה התחתית 33.באוגוסט של שנת  1400משכנה הדוכסית
(ההרצוגין) מברג אצל יהודי מקלן בשם ויווס מברול ( )Vivus of Brühlאת הכתר
 29באשר לתפקידם של היהודים בגרמניה במאות השלוש עשרה והארבע עשרה ראו :טוך ,חשיבות
וכוח ,עמ'  .243–221על ההיבטים הפרקטיים של הלוואה בריבית ויחסם של הנוצרים ,ראו:
Michael Toch, ‘Geld und Kredit in einer spätmittelalterlichen Landschaft: Zu einem
unbeachteten hebräischen Schuldenregister aus Niederbayern (1329–1332)’, Deutsches
Archiv für Erforschung des Mittelalters, 38 (1982), pp. 506-528; Haym Soloveitchik,
‘Pawnbroking. A Study in Ribbit and of the Halakhah in Exile’, Proceedings - American
 .Academy for Jewish Research, 38-39 (1970–1971), pp. 150-157על החקיקה הנוצרית

בנוגע להלוואה ברירית ראו :שצמילר ,חילוף (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .13–10
 30דוגמאות אלה ואחרות מוזכרות אצל שצמילר ,חילוף (שם) ,ראו במיוחד פרק  ,3עמ' .58–45
31

חלק מהכתרים הממושכנים האלה מוזכרים בארכיון העיר סבוי ,וראוRenata Segre, :
‘Testimonianze Documentarie sugli Ebrei negli Stati Sabaudi (1297–1398),’ Michael:
On the History of the Jews in the Diaspora, 4 (1976), p. 308, no. 77.

32

שם ,עמ'  ,360 359-מספר  .286ראו כתרים נוספים בארכיון העיר פרנקפורטIsidor Kracauer, :
Urkundenbuch zur Geschichte der Juden in Frankfurt am Main von 1150–1400,
 .Frankfurt am Main 1914, pp. 162-178תיעוד משנת  1391מזכיר לדוגמה שהלמוט הזקן
מקורנברג ( ,)Helmut von Cornberg der Alteמשכן אצל יהודייה בשם צירלין ובנה וולף

תכשיטים רבים הכוללים כתר זהב .ראו :שם ,מס'  .46מסמך אחר מזכיר שגם קונרד מביקנבך
( )Konard von Bickenbachמשכן כתר ליהודי בשם יוסף ( .)Josebs Eidamראו שם ,מס' .124
33

Toni Oelsner, ‘Baldern’, Germania Judaica, 2/1: Von 1238 bis zur Mitte des 14.
Jahrhunderts, Zvi Avneri (ed.), Tübingen 1968, p. 48.
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המלכותי שלה 34.אבל הדוגמה המדהימה ביותר התרחשה בשנת  1339כאשר יהודי
בשם ויולין ( )Vivlinהאדום משטרסבורג נפגש עם אדוארד השלישי מלך מאנגליה.
זה הזדקק להון רב ( 340,000פלורינים) כדי לממן מערכה צבאית כנגד צרפת ,ובחר
למשכן את הכתר המלכותי של אנגליה (coronam dicti domini regis ac regni Angliae
 )haereditariamתמורת זאת .הכתר המלכותי היה כה יקר עד כי הוחלט שהוא יישמר
בטריר תחת השגחתו של בולדווין ,הארכיבישוף מלוקסנבורג .כעבור חמש שנים,
35
כאשר המלך האנגלי כיסה את ההלוואה ,הכתר הושב חזרה לאנגליה.
אחד הממצאים החשובים ביותר השופכים אור על הימצאות כתרי פלוירונים בהקשר
יהודי הוא כתר פלוירונים שנתגלה בשנת  ,1988בליבו של האזור שנחשב לרובע היהודי
של שרודה שלונסקה ( ,)Środa Śląskaעיירה המצויה כיום בפולין 36.בימי הביניים כונתה
העיירה נוימרקט ( )Neumarktשבשלזיה .הכתר מנוימרקט הופק ברבע הראשון של המאה
הארבע עשרה וקושט ביותר ממאה אבני חן בגדלים ובצבעים שונים .חישוקו מורכב
מעשר לוחיות טרפזיות שחוברו האחת לשנייה באמצעות צירים .בראש כל ציר מתנוסס
קישוט צמחי שמכונה פלוירון .ואילו בראש כל טרפז מתנוסס עיט הרלדי ,שאוחז במקורו
37
טבעת נישואין קטנטנה עשויה זהב ומשובצת בטורקיז (תמונה .)9
34

Matthias Schmandt, Judei, cives et incole: Studien zur jüdischen Geschichte Kölns im
Mittelalter, Hannover 2002, pp. 261-263, no. 74 (III).

35

’Gerd Mentgen, ‘Herausragende jüdische Finanziers im mittelalterlichen Straßburg,
Hochfinanz im Westen des Reiches, 1150–1500, Friedhelm Burgard, Alfred Haverkamp,
and Franz Irsigler (eds.), Trier 1996, pp. 79-89.

 .The National Museum in Wrocław, Inv. nos. V–2333, 2611, 2612 36באשר להיסטוריה של
הקהילה היהודית בנוימרקט ,ראו Leopold Moses, "Neumarkt," Germania Judaica 2/2: Von

1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Zvi Avneri (ed.), Tübingen 1968, pp. 578. Klaus
Heller, ‘Neumarkt’, Germania Judaica, 3/2: 1350–1519, Arye Maimon, Mordechai
 .Breuer, and Yacov Guggenheim (eds.), Tübingen 1995, pp. 948-949באשר למורכבות
המתודולוגית בזיהוי המטמונים כיהודיים ראוMichael Toch, ‘Medieval Treasure Troves :
and Jews’, In Laudem Hierosolymitani: Studies in Crusades and Medieval Culture in
Honour of Benjamin Z. Kedar, Iris Shagrir, Ronnie Ellenblum, and Jonathan RileySmith (eds.), Aldershot 2007, pp. 273-29.

 37איקונוגרפיה זו היא רמז לכך שהכתר שימש ככתר חתונה .השוו עם שני עיטורי בגדים עשויים
כסף מצופה בזהב שנתגלו בארפורט ,ושעוצבו כעיטים שאוחזים במקורם טבעות זעירות Weimar,
Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, inv. no 3093/98,
 .3039/98ראו :שטורצבכר ,ארפורט (לעיל ,הערה  ,)9עמ'  ,257–256מס' .63–62
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תמונה  .9כתר הפלוירונים שנתגלה ברובע היהודי בנוימרקט שבשלזיה (שרודה שלונסקה) ,ראשית המאה הארבע
עשרהThe National Museum in Wrocław, Inv. nos. V–2333, 2611, 2612 .

הכתר מנוימרקט היה רק חלק מזוג מטמונים עצומים בהיקפם ,שכללו אלפי מטבעות
כסף וזהב ומספר תכשיטי זהב 38.כיום מקובלת ההשערה שהכתר ,כמו שאר תכשיטי
הזהב ,נמסרו ליהודי מנוימרקט בשם מושו ( )Muschoכעירבון להלוואה שנמסרה
למלך הבוהמי קרל הרביעי ( )1316-1378שלימים יהפוך לקיסר האימפריה הרומית
הקדושה .כחלק מהסכם ההלוואה שנערך בשנת  1348ותועד בארכיון העיר סוכם
שמושו ומשפחתו יקבלו אישור מיוחד להתגורר בתחומי העיר למספר שנים 39.אם
השערה זו נכונה ייתכן שכתר הפלוירונים שימש במקור ככתר חתונה של אחת מנשות
המשפחה המלכותית ,ומרבית הסיכויים שהיה שייך לבלאנס דה וולואה (Blanche de
 )Valoisמסיציליה ,אשתו של קרל הרביעי שמתה בשנת  1348בהיותה בת שלושים
ושתיים בלבד 40.אולם בהיעדר פירוט של תכולת המשכונות במסמך הארכיוני אין
אפשרות לאשש או להפריך את השערה זו.
38

שנתגלו במהלך עבודות הריסה של בתים ברחוב  .Daszy´nskiegoראוJerzy Pietrusiński, :
‘Herrscherschmuck aus der Schatzkammer der Luxemburger im Goldschatz von
Neumarkt in Schlesien (Środa Śląska)’, King John of Luxembourg (1296–1346) and
the Art of His Era: Proceedings of the International Conference, Prague 1996, Klára
 .Benesovská (ed.), Prague 1998, pp. 190-191טבעת כסף אחת הייתה מקושטת בחרמש ירח

וכוכב ,מוטיב שמרמז על בעלות יהודית .להרחבה ראו :נוי ,כתר (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ,23הערה .1
39
5

ראוOtto Meinardus, Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen, :
Breslau 1906, pp. 237-238, no. 31. Leopold Moses, ‘Neumarkt,’ Germania Judaica, 2/2:
Von 1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, Zvi Avneri (ed.), Tübingen 1968, p. 578.
ראו גםRainer Sachs, ‘Der Schatzfund von Neumarkt/Schlesien,’ Schlesien: Kunst, :
 ;Wissenschaft, Volkskunde, 36 (1991), pp. 71-75פיטרוסינסקי (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .199–198

 40זקס (לעיל ,הערה  ,)39עמ'  .74–73ראו אפשרויות נוספות לזיהוי בעלת הכתר אצל פיטרוסינסקי
(לעיל ,הערה  ,)38עמ' .200–199
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העובדה שכתרים רבים עשו את דרכם לידיהם של בעלי הון יהודים מעלה את השאלה
מה עשו אותם יהודים עם הכתרים; האם רק אכסנו אותם עד לתום תקופת ההלוואה,
או שמא גם עשו בהם שימוש? ואם כן – כיצד? הספרות העברית בת התקופה מספקת
רמז לכך שחלק מהיהודים האמינו שיש להם רשות להשתמש בחפצים הממושכנים.
לדוגמה ,שאלה שנשלחה לרבנו תם ,יעקב בן מאיר ( ,)1171–1100מתארת מקרה
שאירע באורליאן בין משכונאי יהודי לבין אחיו .המשכונאי הרשה לאחיו להשתמש
במרכבת נשים שהייתה שייכת לאצילה נוצרית (שרית) ,וזאת לאחר שזה ביקש לכאורה
רשות מאותה גברת .הסיפור הסתבך כאשר התברר שהאח שיקר בקשר לכך שביקש
רשות ,ולא רק זאת ,הוא גם עשה בה שימוש לא זהיר וגרם לציפוי הזהב של פיתוחי
העץ להתקלף 41.שימוש מוקפד יותר בחפצים ממושכנים תיאר המהרי"ל ,יעקב בן משה
הלוי מולין ( ,)1427–1360שהתיר להציג לראווה בערב פסח כלי שולחן מכסף ומזהב,
אפילו אם היו שייכים לנוצרים .בהמשך הוא הוסיף שגם אביו נהג להציג כלים כאלו על
גבי שולחן מיוחד 42.אולם המהרי"ל הדגיש שהרשות לכך נתונה רק אחרי שההלוואה
לא כוסתה והכלים הפכו לרכוש החוקי של המשכונאי .בעת תקופת ההלוואה אם כן,
יש לבקש את הסכמתם מראש של הבעלים 43.אפשר שעצם הדיון של מהרי"ל מעיד דווקא
על קיומה של תופעה הפוכה ,של יהודים שהשתמשו בחפצים ממושכנים ללא רשותם של
הלווים .כך או כך נראה שהשימוש בחפצים של נוצרים ,גם אם הם לא היו שייכים להם
מבחינה חוקית ,העיד על כך שהיהודים ראו בהם ככאלו ששייכים להם מבחינה תרבותית.
הבעלות התרבותית של אדם על תרבות חומרית יש בה כדי להסביר את הופעתו של כתר
הפלוירונים על ראשה של מרת צמח שבכתובה מקרמס .כאמור ,ההופעה של הכתר על
ראשה של מרת צמח תמוהה ומעלה את השאלה כמה הדימוי שמופיע על הכתובה מבוסס
על המציאות; האם גם מרת צמח ,הכלה הממשית שעליה מבוססת דמותה המצוירת,
הצליחה להשיג כתר ממשי לרשותה? האומנם היא התחתנה כאשר היא חובשת כתר
על ראשה? אף שלא ניתן לענות על השאלות הללו ,דבר אחד נראה סביר; בין שמדובר
בדמיון ובין שבמציאות ,יש לשער שהיא עצמה ,כמו סביבתה הקרובה ,ראתה בכתר שעל
ראשה ככזה שהולם את האירוע והמעמד :את אירוע החתונה ואת מעמדה ככלה.

 41יעקב בן מאיר ,ספר הישר לרבנו תם ,מהדורת רוזנטל ,ברלין ,תרנ"ח ,עמ'  ,68–61סימני לו–לז.
 42יעקב בן משה הלוי מולין ,מנהגי מהרי"ל ,מהדורת שפיצר ,ירושלים ,תשמ"ט ,עמ'  ,23סימן טו.
 43שם ,עמ'  ,88סימן ד.
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הכתרת הבתולה והמלכה
הצגה של סמלי מעמד בפומבי הייתה חשובה ביותר בכל הקשור להתקשרות הזוגית בין
גבר לאישה – התקשרות שביטאה לפחות באופן אידיאלי הסכמה בין שתי משפחות .היות
שכך הייתה זו הזדמנות לכל אחת מהמשפחות ,בעיקר מן האריסטוקרטיה ,להציג את מוצאה,
מעמדה החברתי ,כוחה הכלכלי ,השפעתה הפוליטית או דרגתה הצבאית .בעוד שלשאר סמלי
המעמד לא היה קשר ישיר לחתונה ,הכתרים נשאו תפקיד כפול :הם העידו על מעמדו ומוצאו
44
של מי שחבש אותם ובו בזמן שימשו סמל לחגיגיות ולניצחון של החתן והכלה.
סצנות ההכתרה־החתונה המוכרות ביותר באירופה של ימי הביניים התמקדו בניצחון
ובהכתרת הבתולה – איקונוגרפיה שהתפתחה באומנות המערבית במאות השתיים עשרה
והשלוש עשרה .בסצנות הללו מתוארים השלבים האחרונים בסיפור חייה של מריה
הבתולה; מותה או שקיעתה בשינה עמוקה ,עלייתה לשמיים והכתרתה שם למלכה יחד עם
ישו ,מלך השמיים 45.מריה וישו מתוארים כאשר הם ישובים אחד ליד השנייה על כס משותף
( ,)Synthronosסמל בן התקופה לאיחוד שבנישואין וחפץ ממשי בחתונות נוצריות בנות
הזמן ,וגם בסצנות של אהבה חצרונית 46.איקונוגרפיה זו טומנת בחובה משמעות כפולה:
מריה מוצגת לא רק כמלכת השמיים אלא גם ככלתו של ישו .בעוד שבתיאורים המוקדמים
מריה מתוארת כמוכתרת מראש בכתר 47,תיאורים מאוחרים יותר מראים את הכתרתה

 44לייטבון ,תכשיטים (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;124–123טווינינג ,תכשיטי-הכתר (לעיל ,הערה ,)22
עמ'  .XXXIמנהג זה חדר מן העולם הרומי וזכה לביקורת חריפה בשל קישורו עם פגניות.
ראו ;Karl Baus, Der Kranz in Antike und Christentum, Bonn 1940, pp. 93-112 :על
האיקונוגרפיה של הכתרות חתונה בנצרות המוקדמת ראוErnst H. Kantorowicz, ‘On the :
Gold Marriage Belt and Marriage Rings of the Dumbarton Oaks Collection’, Dumbarton
 .Oaks Papers, 14 (1960), pp. 3-16על המנהג הרומי העתיק ראוSusan Treggiari, ‘Iusti :
Coniuges’ from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991, pp, 163-164.

45

Penny S. Gold, The Lady & the Virgin: Image, Attitude, and Experience in TwelfthCentury France, Chicago 1987, pp. 51-68; Émile Mâle, The Gothic Image: Religious Art
in France of the Thirteenth Century, trans. Dora Nussey, New York 1958, pp. 254-258.

 46ראוErnst H. Kantorowicz, ‘ΣΥΝΘΡΟΝΟΣ ΔΙΚΗΙ’, American Journal of Archeology, :
 ;57, 2 (1953), pp. 65-70בנימין שלמה המבורגר ,שרשי מנהג אשכנז ,ד ,בני ברק תשס"ד,
עמ' .532–525

 47ראו את הטימפנום המרכזי שבקתדרלת סנליס ( )Senlisשבצרפת ,שמתוארך לשנת  1170לערך.
נושא זה חזר על עצמו במקומות נוספים בצרפת בסוף המאה השתיים עשרה או בתחילת המאה
100
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כמעשה פעיל ,בין שהיא מוכתרת על ידי מלאכים 48ובין שעל ידי ישו בכבודו ובעצמו.
מקור תיאורם של מריה וישו כזוג אוהבים טמון בפירוש לשיר השירים .כמו היהודים,
גם הנוצרים תפסו את המגילה כטקסט אלגורי של אהבה מקודשת .אך בעוד שהפרשנות
היהודית ראתה בכך אלגוריה לאהבה השוררת בין אלוהים לעמו ישראל 50,הפרשנים
הנוצרים ראו בזוג האוהבים את ישו ואקלזיה ( )Ecclesiaהכנסייה ,או ישו והנשמה
האינדיבידואלית .למן המאה השתיים עשרה ,עם התחזקות פולחנה של מריה ,ראתה
51
הפרשנות הנוצרית את הכלה משיר השירים ככזו המגולמת גם בדמותה שלה.
הצגתם של ישו ואקלזיה כזוג אוהבים מתועדת כבר במאה העשירית ,באילוסטרציות
לאות התחילית הלטינית  ,Oשפותחת את הפסוק משיר השירים (א ,ב)Osculetur me :
=( osculo oris sui quia meliora sunt ubera tua vinoי ׁ ִ ּ ָש ֵקנ ִי ִמנְּׁ ִשיקֹות ִפּיהּו כִּי טֹובִים
ּדֹדֶי ָך ִמי ּ ָי ִן) .בדומה לנוסחה המאוחרת של הכתרת הבתולה ,גם כאן בני הזוג ישובים על
כס משותף .כמה מהאיורים בני המאה השתיים עשרה אף מציגים את אקלזיה כמוכתרת
52
באמצעות כתר פלוירונים.
הצגתה של אקלזיה כמלכה לוותה לעיתים תוך הצגתה של המקבילה היהודית שלה ,סינגוגה
( )synagogaהלוא היא התגלמותה של היהדות .שתי הפרסוניפיקציות מתוארות כמלכות
צעירות ויפות ,וכיאה למלכות שתיהן חובשות כתרי מלכות ,או לפחות כך היה המצב
במקור .בחלק מהדימויים ,כמו בזה שבשער המערבי של כנסיית  Liebfrauenkircheשבטריר
( ,)Trierהכתר של סינגוגה מתועד לאחר שנפל מראשה ,ובכך מסמל את איבוד ריבונותה

השלוש עשרה ,לדוגמה במנטס ( ,)Mantesלאן ( ,)Laonושארטר ( .)Chartresראו :גולד (לעיל,
הערה  ,)45עמ' .53–51
 48ראו לדוגמה בטימפנום שבחזית המערבית שבקתדרלת נוטרדאם שבפריז ,שמתוארך לשנת
 1220-1210לערך .כאן ישו כבר חובש את כתר המלכות.
 49ראו לדוגמה בשער הכפול שבטרנספט הדרומי בקתדרלת שטרסבורג .גם כאן ישו כבר
חובש את הכתר.
 50שיר השירים רבה ד ,י.
51

Miri Rubin, Mother of God: A History of the Virgin Mary, New Haven 2009, pp. 158161; E. Ann Matter, The Voice of My Beloved: The Song of Songs in Western Medieval
Christianity, Philadelphia 1990, pp. 159-167.

 52רות ברטל ,אהבה ארצית-אהבה שמימית :הזוג המקראי בראי האמנות המערבית ,ירושלים,
תשס"ט ,עמ' .119–116
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של היהדות 53.בפסלים נוספים של סינגוגה ,לדוגמה בשער הכפול שבטרנספט הדרומי של
קתדרלת שטרסבורג ,ניתן לראות שהכתר שלה חסר ,אך עם זאת בולט בהיעדרו 54.תפיסה זו
של היהדות כמלכה מובסת מגובה במקורות הנוצריים המתארים שוב ושוב את סינגוגה כמי
שאיבדה את דרכה ,כמלכה וככלה שאיבדה את כתרה לאחר שנדחתה על ידי ישו 55.נרטיב
ספרותי וחזותי זה היה מוכר ליהודים ,ועדות לכך מגולמת כפי שנראה בהמשך באיורים
שבכתבי יד עבריים.
המנהג לעטר את ראשה של הכלה מופיע גם במסורת היהודית .מן הכתוב במקרא עולה
שכתרים מילאו תפקיד קישוטי ואסתטי וכן שהיו להם משמעויות סמליות של תחושת סיפוק,
שמחה ,חגיגיות וניצחון 56.המנהג לעטר את בני הזוג נאסר במשנה ,והיעדרם בטקסים שימש
כסמל לאבלות על חורבנו של בית המקדש השני 57.המונחים העבריים עטרת חתן ועטרת
כלה שמשמשים במשנה מבוארים אחר כך בתוספתא ובתלמוד הבבלי והירושלמי .עטרות
חתנים מתוארות כעשויות ממגוון צמחים ופרחים ,וכן ממינרלים ומאבני חן .עטרות הכלה
תוארו כעשויות מזהב ומעוצבות כמיניאטורה של עיר (ירושלים) 58.העובדה שהוחלט
53

Heinz Schreckenberg, The Jews in Christian Art: An Illustrated History, New York 1996, p.
 ,50תמונה  .28השוו עם כתר הנופל של סינגוגה בקתדרלת נוטרדאם רימס ( .)Reimsראו שם ,עמ' ,48
תמונה  ;24ראו גםNina Rowe, The Jew, the Cathedral, and the Medieval City: Synagoga and :
 ,Ecclesia in the Thirteenth Century, Cambridge 2011, pp. 90-92תמונות .24–21

 54רואו ,היהודי (שם) ,עמ'  ,201–198תמונות  ;129–126השוו עם סינגוגה שבשער הצפוני
( )Fürstenportalשל קתדרלת במברג .ראו שם ,עמ'  ,146–144תמונות .80–77
 55תפיסה זו מופיעה לדוגמה בפרשנות הנוצרית המוקדמת למגילת איכה (א ,א) ,ובמיוחד לפסוק:
'נ ָ ְפלָה ֲע ֶטרֶת רֹא ׁ ֵשנּו אֹוי נ ָא לָנּו כִּי ָחטָאנּו' (ה ,טז); ראו :רואו ,היהודי (שם) ,עמ' ;48–47
שרקנברג ,היהודים באמנות (לעיל ,הערה  ,)53עמ'  ,18–16עם תמונות רבות בעמ' .74–31
 56ואולם ,התיאורים המקראיים כלליים למדי ואינם מפרטים כמעט דבר בנוגע לחומריות שלהם,
לעיצובם ולאופן שבו נעשה בהם שימוש .בירמיהו (ב ,לב) ובישעיהו (מט ,יח) מוזכרים תכשיטי
חתונה אולם ללא אזכור מפורש של עטרות חתונה .לעומת זאת ביחזקאל (טז ,יב) מוזכרת 'עטרת
תפארת' של ירושלים ,כלתו האלגורית של אלוהים .בכל הנוגע לעטרת חתנים המכונה 'פאר' ,זו
מוזכרת בישעיהו (סא ,י) ,וכן בשיר השירים (ג ,יא) ,כ'עטרה' שהכינה אמו של שלמה המלך לבנה
ביום חתונתו.
 57משנה ,סוטה ט ,טו .הסיבה לאיסור על שימוש בעטרות חתונה מובאת בתלמוד הבבלי ,גיטין ז ע"א,
ומבוססת בעיקרה על הקישור בין עטרות לעיטור הראש של הכהן הגדול שמוזכר ביחזקאל כא ,לא.
 58תוספתא ,סוטה טו ,ד; תלמוד בבלי ,סוטה מ ע"ב; תלמוד ירושלמי ,סוטה מו ע"ב .באשר לעטרת
הכלה המעוצבת כ'עיר של זהב' ראו משנה ,שבת ו ,א; תלמוד בבלי ,שבת נז ע"א; תלמוד
ירושלמי ,שבת לד ע"א.
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לאסור את השימוש בעטרות מרמזת על כך שהמנהג נתפס כבעל חשיבות טקסית
מועטה ,מועטה מספיק כדי להשמיטו .לעומת זאת ייתכן שהמנהג להכתיר את בני
הזוג היה דווקא פופולרי בעם בתקופה זו ,שאם לא כן לא היו בוחרים לציין דווקא
באמצעותו את חורבן הבית .אולם האיסור על שימוש בעטרות היה ככל הנראה גזירה
שכלות לא יכלו לעמוד בפניה 59.סוגיית השימוש או איסור השימוש בעטרות חתונה
המשיכה להדהד בפרשנות לספרות חז"ל למן המאה האחת עשרה ,כאשר עיטורי הראש
הותאמו לעולם המושגים החזותי ולטרמינולוגיה בת התקופה .ואולם אין בפרשנות זו
הוכחה לכך שנעשה שימוש בעטרות חתונה בפועל .באופן מפתיע גם ספרי המנהגים
שהחלו להתחבר בתקופה זו ,שהם עדות מפורטת למנהגים ולתרבות החומרית המלווה
אותם ,אינם מזכירים עיטורי ראש שהיו בשימוש בחתונה ,כל שכן הם אינם מזכירים
כתרי פלוירונים .עם זאת חשוב לזכור שהיעדרם מתיאורים אלה אינו מעיד בהכרח על
כך שהם לא היו בשימוש.
איורים של סצנות החתונה שמופיעים בכתבי יד עבריים של ימי הביניים מציירים
תמונה שונה ,וכמעט כל הכלות חובשות על ראשן סוג מסוים של עיטור ראש .כך
לדוגמה באיור חתונתם של ציפורה ומשה שמופיע בהגדת נירנברג השנייה שהופקה
60
בפרנקוניה ברבע האחרון של המאה החמש עשרה (תמונה .)10

תמונה  .10חתונתם של משה וציפורה .הגדת נירנברג השנייה ,פרנקוניה.1480-1470 ,
 London, David Sofer Collection, fol. 12v.התמונה באדיבות פרופ' שלום צבר.

 59לדוגמה ,העטרה שחבשה בתו של מר בן ר' אשי (תלמוד בבלי ,גיטין ז ע"א).
 60הגדת נירנברג השנייה ,דף 12ב' .סצנה זו מבוססת על המדרש .ראו :יהודה דוד איזנשטיין ,אוצר
מדרשים ,חלק ב ,ניו יורק  ,1915עמ' '( 359משה').
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האיור מתאר את בני הזוג עומדים תחת חופת בד כחולה .יחד איתם עומדים גם הרב ,אמה
של ציפורה ונגן כלי מיתר .משה עונד טבעת על אצבעה המורה ציפורה – אילוסטרציה
לכתובת העברית 'הא לך האירוסין ובטבע[ת] מקדשין' שכתובה ביניהם .לציפורה שיער
בלונדיני ארוך ומעליו היא חובשת עטרה עשויה מרצועה לבנה משובצת במדליונים או
רוזטות מוזהבות .עטרות כדוגמת זו של ציפורה שימשו בדרך כלל כעטרות לדמויות
הנשים המופיעות באיורים של מזל בתולה 61,ונראה שגם כאן העטרה נועדה לשרת את
62
אותה המטרה – לפרסם ברבים את עובדת היותה של הכלה ציפורה בתולה.
אך לא רק עטרות פרחוניות קישטו את ראשיהן של בתולות; אילוסטרציות לחודש
העברי אלול ולסימן האסטרולוגי בתולה המופיעות כחלק מהפיוטים לגשם ולטל
במחזורים אשכנזיים מראות שכתרי פלוירונים שימשו גם ככתרי בתולין (תמונות .)12 ,11

תמונה  .11מדליון מאויר למזל בתולה ,לפיוט לגשם
(יפתח ארץ לישע) .המחזור הכפול (ורוצלב) ,גרמניה
(אסלינגן?)Wrocław, State and University.1290 ,
Library, MS. Or. I, vol. 1, 265v

תמונה  .12מדליון מאויר למזל בתולה לפיוט לטל
(אלים ביום מחוסן) .מחזור מיכאל (וורמס?).1258 ,

Oxford, Bodleian Library MS. Michael 617, 50v

 61לבתולה שבפיוט לגשם שבמחזור דרמשטדט ,שהופק בהמלבורג בשנת  ,1348יש עטרת פרחים

דומה לזה של ציפורהDarmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Cod.( .
 .)Or. 13, fol. 347vראו תמונה  79בתוךGabrielle Sed-Rajna, Le Mahzor enlumin: les :
 voies de formation d’un programme iconographique, Leiden 1983הבתולה שבפיוט לטל

שבמחזור הכפול שהופק בדרום גרמניה במאה הארבע עשרה עטורה גם היא בעטרת פרחים
( .)Dresden, Landesbibliothek, Ms. A46a, fol. 133vשם ,תמונה .74
 62בתוליה של ציפורה מודגשים בכתובת שבתוך המגילה המעופפת '[ ]...וקידש משה הבתולה
ציפורה' .השוו עם דמותה של ציפורה בהגדת האחות ,הגדת יהודה שהופקה גם היא בפרנקוניה
באותם השנים (ירושלים ,מוזיאון ישראל ,מספר רישום .)fol. 11v ,180/50 :על הקשר בין
שני כתבי היד ראוKatrin Kogman-Appel, ‘The Second Nuremberg Haggadah and the :
Yahuda Haggadah: Were They Made by the Same Artist?’ Proceedings of the Eleventh
World Congress of Jewish Studies Held in Jerusalem, June 1993, Section D, vol. 2
(1994), pp. 25-32.
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דמויות מזל בתולה שבכתבי היד הנוצריים ,שהיו מודל לאלו שבמחזורים האשכנזיים,
התבססו כולן על אותו אב־טיפוס של הבתולה בת הזמן – מריה הבתולה 63.למעשה,
היות שעל פי האמונה הנוצרית אימו של ישו נולדה בשמונה בספטמבר ,היא עצמה
על פי גלגל המזלות בת מזל בתולה.
מריה ,כמו הבתולות שבלוחות השנה ,מתוארת לעיתים כאשר היא אוחזת בידה פרח.
תפיסה זו מבוססת במידה רבה על דמותה של הרעיה משיר השירים שתוארה כבתולה
65
באמצעים מטפוריים ,ובעיקר כשושן 64וכגן נעול (בלטינית .)hortus conclusus
בעוד שפרחים שימשו בסצנות אהבה כסמל לבתוליה של האישה ,מחוות הענקתם
לגבר סימלה את איבוד הבתולין 66.אם נחזור לכתובה מקרמס נראה כיצד תפיסה
זו בא לידי ביטוי באומנות היהודית .בעוד שהחתן מוסר לכלה את טבעת הקידושין,
זו מוסרת לו בחזרה פרח 67 ,או במילים אחרות ,מרת צמח מוסרת לו את בתוליה.
63

על האיקונוגרפיה של מזל בתולה ועבודה בחודש אוגוסט בכתבי יד נוצריים ראוColum :
Hourihane, Time in the Medieval World: Occupations of the Months and Signs of the
 ,Zodiac in the Index of Christian Art, Princeton 2007, p. lvii, lxiiעם איורים רבים בעמ'

 .289–283 ,261–250תכנית העיטור של המדליונים שמכילים את סמלי המזלות (לעיתים יחד עם
עבודת החודש) ,במחזורים האשכנזים מבוססת על לוחות שנה נוצריים .ראו :סד ריינה ,עמ' 37-
Bezalel Narkiss, ‘Description and Iconographical Study,’ The Worms Mahzor: Ms ;32

National Library of Israel Heb. 4°781/1, Introductory Volume, Malachi Beit-Arié (ed.),
Vaduz 1985, pp. 84-87; Sarit Shalev-Eyni, ‘The Mahzor as a Cosmological Calendar:
The Zodiac Signs in Medieval Ashkenazi Context,’ Ars Judaica, 10 (2014), pp. 7-13.

 64הרעיה היא ' ֲח ַב ּ ֶצלֶת ַה ׁ ּ ָשרֹון ׁשֹו ׁ ַשנַּת ָה ֲע ָמקִים' (שיר השירים ב ,א)' ,שושנה בין החוחים' ,ובטנה
מדומה ל'ערמת חטים סוגה בשושנים' .הדוד – האייל הוא 'הרועה בשושנים' (שם ,ב ,טו; ו ,ו)
ואף יורד לגנו 'ללקט' אותם (שם ,ו ,ב) .על הזיהוי הבוטני של פרחים אלה ראו :יהודה פליקס,
שיר השירים ,טבע עלילה ואלגוריה ,תל אביב תשי"ד ,עמ'  .38–11על משמעותם של פרחים
אלה באומנות הנוצרית בת התקופה ראוGertrud Schiller, Iconography of Christian Art, I, :
(trans. Janet Seligman), London 1971, pp. 51-52; Margaret B. Freeman, The Unicorn
( Tapestries, New York 1976, pp.121-124ורד); שם ,עמ' ( 150–149שושן צחור).

65

Brian E. Daley, ‘The “Closed Garden” and the “Sealed Fountain”: Song of Songs 4:12 in the
Late Medieval Iconography of Mary’, Medieval Gardens, Dumbarton Oaks Colloquium,
9 (1986), pp. 254-278.

66

Michael Camille, The Medieval Art of Love: Objects and Subjects of Desire, London
1998, pp. 108-111.

 67ייתכן שיש לזהות את הפרח הכחול כאקווילגיה ( ,)Aquilegia vulgarisממשפחת הנוריתיים;
על סמליותו של פרח זה בספרות ובאומנות הדתית והחילונית של התקופה ראו :פרימן ,חד-קרן
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קטיפת בתוליה של הכלה אינו מסר שהולם את הבתולין הנצחיים בתפיסה הנוצרית.
לעומת זאת הופעה של המסר המיני הסמוי בכתובה מקרמס ,נראית מתקבלת על
הדעת שהרי אף שהיהדות רואה בבתולין כמצב רצוי ,מדובר על מצב זמני בלבד,
שמסתיים עת בני הזוג נישאים ומתפנים לקיים יחסי אישות ומממשים את מצוות
פרו ורבו.
הצגת בתוליה של הכלה (או היעדרם) הייתה מהותית למעמד החופה .כלה שהייתה
בתולה מובחנת מבחינה הלכתית מכלה שאיננה כזו ,כלומר אלמנה או גרושה .עניין
זה בא לידי ביטוי לדוגמה בימי החתונה שהוקדשו לבתולה ולאלמנה ,וכן בגובה
הכתובה 68 .החצנת הבתולין נעשתה לעיתים באופן סמלי ומרומז .לדוגמה ,מהרי"ל
מספר שבערב שלפני החופה נהגו הכלות הבתולות ללכת לטבילה כאשר שיערן
פזור ,שכן יציאת הכלה בשיער פרוע היא סמל לבתוליה 69 .מנהג נוסף שמתואר
על ידי המהרי"ל הוא שימוש בגביעים שונים לקידושי בתולה ואלמנה ,כאשר
לבתולה השתמשו ב'[ ]...צנצנת שפיה צר לומר עדיין בתולה' ,ואילו לאלמנה '[]...
של חרס פתוחה שקורין קרויז לומר שפתחה פתוח' 70 .גם מרת צמח הייתה בתולה,
מידע חיוני שנמסר בטקסט הכתוב באמצעות שם התואר הסטנדרטי 'בתולתא',
וכן בסכומים שננקבו בהתאם לכך .מאייר הכתובה לא נותר אדיש לכך והשקיע
מאמץ בציור מרת צמח ככזו .הוא שם בידה את הפרח וצבע אותו בכחול (צבעה
של מריה) .המאייר צייר אותה כאשר שיערה הבלונדיני קלוע לצמה ארוכה ,והניח
על ראשה כתר הפלוירונים מהודר ,כאומר :זו הגיעה למעמד החופה בתולה גמורה.
דמותה הבתולה המוכתרת בכתר הפלוירונים שמתגלמת בדמותה המצוירת של מרת
צמח מובילה אותנו לאיורי חתונה שכלולים במחזורים האשכנזיים ,המשמשים
(לעיל ,הערה  ,)64עמ'  ,153–152איור מספר .190
 68משנה כתובות ,א ,א-ב.
' 69בהינומא וראשה פרוע ,כתבתה מאתים' .ראו משנה ,כתובות ב ,א .המנהג המשלים התקיים
למחרת בבוקר טרם קיומה של החופה ,אז נקלע שיערה של הכלה מחדש .ראו :מנהגי מהרי"ל ,עמ'
תעב ,סימן יא (פריעה); עמ' תסד ,תסה ,סימן ב (קליעה) .על קליעת הכלה ראו :אביטל דוידוביץ'-
אשד' ,בין קליעה לכליאה :על שיער ובתולים בתרבות היהודית באשכנז בימי־הביניים' ,זמנים,
 ,)2012( 118עמ'  .53–50על החצנת בתוליה של הכלה באשכנז בראשית העת החדשה ראו:
ימימה חובב ,עלמות אהבוך :חיי הדת והרוח של נשים בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה,
ירושלים  ,2006עמ' .141–140 ,136–129
 70מנהגי מהרי"ל ,עמ' תסו ,סימן ג ,ד.
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אילוסטרציות למילת הפתיחה של הפיוט' :אתי מלבנון כלה' .הפיוט עצמו נתחבר
במאה האחת עשרה על ידי בנימין בן זרח .הוא מבוסס בעיקרו על סיפור האהבה
שבשיר השירים (ד ,ח) ומקביל בין גיבורי המגילה לגיבורי הפיוט .אולם מרבית
האילוסטרציות לפיוט שמופיעות במחזורי המאה הארבע עשרה אינן תואמות את
ידיעותינו על החתונה היהודית .במקום זאת נראה שהן מבוססות על איקונוגרפיה
71
של הכתרת הבתולה ,וכן על מודלים חזותיים של האהבה החצרונית.
בשניים מהאיורים ,זה שבמחזור לוי (המבורג) (תמונה  )13וזה שבמחזור לייפציג
(תמונה  ,)14הכלה מוצגת בדומה למריה אקלזיה – כאשר היא יושבת על כס
מלכותה כמלכה וחובשת על ראשה כתר פלוירונים מוזהב .הכלה שבמחזור לוי
(המבורג) מוכתרת גם היא בכתר מלכות ,אולם אפשר שיותר מאשר שהיא מרמזת
על דמותה של מריה – אקלזיה – היא מרמזת למקבילתה מכוסת העיניים ,המלכה
סינגוגה .שלו־עיני הציעה לראות את דמות זו כביטוי לפולמוס חזותי בין־דתי שבו
72
דווקא הכלות היהודיות (הכלה משיר השירים וסינגוגה) מוצגת כמלכה האמתית.

71

ראוNaomi Feuchtwanger-Sarig, ‘The Coronation of the Virgin and of the Bride’, Jewish :
 ;Art, 12-13 (1987), pp. 213-224שלו-עיני ,איקונוגרפיה (לעיל ,הערה  ,)22עמ' Ruth;57–27
Bartal, ‘Medieval Images of “Sacred Love”: Jewish and Christian Perspective’, Assaph:
 ;Studies in Art History, 2 (1996), pp. 93-110שם ,אהבה ארצית.

 72מחזור לוי (המבורג) (דף 169ב'); מחזור לייפציג (כרך  1דף 64ב') .על בני הזוג במחזור לייפציג
ראוKatrin Kogman-Appel, A Mahzor from Worms: Art and Religion in a Medieval :
 .Jewish Community, Cambridge 2012, pp. 145-175סינגוגה מכוסת העיניים במחזור לוי
מרמזת לדימוי השלילי של סינגוגה באומנות הנוצרית .שלו-עיני הציעה לראות את השימוש
בדימוי הנוצרי לא כאמצעי אנטי־יהודי ,אלא ההפך :באמצעות אימוץ האיקונוגרפיה הנוצרית
יכול היה המאייר של מחזור לוי להציג את הכלה היהודייה כמלכה ,וככלה האמתית של שיר
השירים .ראו שלו-עיני ,איקונוגרפיה (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  .39ראו גם רואו ,היהודי (לעיל,
הערה  ,)53עמ'  ;78–40שרקנברג ,היהודים באמנות (לעיל ,הערה  ,)53עמ'  ,18–16עם איורים
רבים בעמ' Ruth Mellinkoff, Antisemitic Hate Signs in Hebrew Illuminated ;74–31
Manuscripts from Medieval Germany, Jerusalem 1999, p. 51; Sara Offenberg, ‘Staging
the Blindfolded Bride: Between Medieval Drama and Piyyut Illumination in the Levy
Maḥzor’, Resounding Images: Medieval Intersections of Art, Music, and Sound, Susan
Boynton, Diane J. Reilly (eds.), Turnhout 2015, pp. 281-294 .
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תמונה  .13חתן וכלה .מחזור לוי (המבורג),
גרמניה אמצע המאה הארבע-עשרה.

תמונה  .14חתן וכלה ,מחזור לייפציג,
דרום גרמניה .1320

Hamburg, Staats-und Universitätsbibliothek,
Cod. Levy. 37, fol. 169v

Leipzig, Universitätsbibliothek, Cod.
V. 1102/I, fol. 64v

אין מדובר רק באימוץ של מוטיב נוצרי בן התקופה ,מדובר בעדות להבנתם את
משמעותו של הכתר ככתר מלכות ,הפנמת משמעותו ,ואחר כך שימוש בו כחתירה
73
תחת מהותו לצרכים היהודים.
הסיבה שבעטיה הוצגו הכלות שבאיורים אלה כמלכות טמונה בין היתר בתוכנו של
הפיוט .בנימין בן זרח מחבר הפיוט מיקם את גיבוריו על רקע המאורעות של יציאת
מצרים ,דבר ההולם את העובדה ששיר הקודש נועד להיות מושר בשבת הגדול ,השבת
שלפני חג הפסח .הפיוט פותח בהכנות של הכלה לקראת בואו של החתן' :בטוהר עדיי
לבוש התכהני והתפארי  /בושם ריקוח התבשמי מור ולבונה התקטרי  /כי בא עת והגיע
שעה אשר למלך תשורי' ,אך האיחוד בין בני הזוג מתעכב' :חתן מנדב וכלה רוצה /
ועל מה זה מתאחר דיץ העליצה' .בני הזוג שולחים אחד לשנייה שליחים .החתן מבקש
מהכלה לזכור לו את ה'ברית ושבועת אלה  /אשר בשעת ארוסיה כאתי למהללה' ,והיא
בתמורה מבקשת ממנו לגמול לה חסד ולזכור 'אהבת נעורים' ,ואין צורך לומר שימהר
לפדותה 'מבין חמורים' ,כלומר משבי המצרים .מחבר הפיוט מתאר את בני הזוג לא

73

108

Ivan G. Marcus, Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe, New
Haven 1996, pp. 11-13; Ivan G. Marcus, ‘A Jewish-Christian Symbiosis: The Culture
of Early Ashkenaz’, Cultures of the Jews: A New History, David Biale (ed.), New York
2002, pp. 461-463.
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רק כחתן וכלה שהופרדו ,אלא כזוג מלכותי שעתיד להתאחד בקרוב .כבר בתחילתו
של הפיוט החתן מתואר כמלך ,וכיאה למעמד כך מתוארת בסופו של הפיוט גם הכלה:
'מלוכה כהתבשרה כלה בתמרוקיה מאוד השביחה  /רמוניה הנצו וסמדרה פתחה נכונו
שדיה ושערה צמחה  /ותתנוה לכתר ולמלכות הצליחה' .הכתרתה כמלכה כאן קשורה
קשר ישיר למוכנותה המינית ,וזו מתוארת כמו בשיר השירים בשימוש במטפורות.
הכלה היא פרח אביבי ,שעתיד ללבלב עת תפגוש בחתן ,בעלה ומלכה ,או אז תוכתר
כמלכתו .בהיכרותם את תוכנו של הפיוט ביקשו מאיירי המחזורים האשכנזיים להציג
את דמותה המצוירת של המלכה גיבורת הפיוט (ובתוך כך גם את הכלה משיר השירים
ואת סינגוגה) באמצעי חזותי הולם ,באמצעות כתר מלכות בן התקופה.
את בחירתו של מחבר הפיוט להציג הכלה היהודית כמלכה יש להבין על רקע מסורות
יהודיות קדומות ,שתופסות את חתן והכלה כזוג מלכותי .לדוגמה ,במזמור תהלים (מה)
שעוסק בחתונת המלך מתואר כיצד המלכה הנוכרית מקבלת על עצמה את מנהגי המלך
– בן זוגה .היא מלווה את המלך במלוא הדרה וניצבת לימינוְ ' :בּנֹות ְמלָכִים ּ ְבי ִ ְקּרֹותֶי ָך
נ ִ ּ ְצבָה ׁ ֵשג ַל לִימִינ ְ ָך ּ ְבכֶתֶם אֹופִיר' (תהלים מה ,י) .התייצבותה של מלכת הארמון (=שגל)
לימין המלך שימשה מודל ,כפי שניתן לראות כבר אצל ר' אלעזר מוורמס 'הרוקח',
לאופן שבו נדרשו חתנים וכלות בני הזמן לעמוד תחת החופה 74.פרקי דרבי אליעזר,
מדרש אגדה שחובר ככל הנראה בארץ ישראל במאה השמינית לערך ,מתמקד בחתן,
אשר מדומה בלבושו ובהתנהלותו למלך' :החתן דומה למלך מה המלך הכל מקלסין
אתו שבעת ימי המשתה ,כך חתן הכל מקלסין אותו שבעת ימי המשתה ,מה המלך לובש
בגדי כבוד ,כך החתן לובש בגדי כבוד ,מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים ,כך
החתן שמחה ומשתה לפניו שבעת ימים ,מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו ,כך החתן אינו
יוצא לשוק לבדו [ 75.']...בהסתמך על אותה התפיסה ,ר' שמשון ב"ר צדוק ,תלמידו
של המהר"ם מרוטנבורג שחי בגרמניה במאות השלוש עשרה והארבע עשרה ,שיווה
לתהלוכת החתונה צביון מלכותי ]...[' :ודומה למלך ונשיא מה מלך ונשיא אינם הולכים

' 74ועומדים הכלה לימין החתן סמך נצבה שגל לימינך' .אלעזר מגרמיזא ,ספר הרוקח הגדול,
מהדורת שניאורסון ,ירושלים ,תש"ך ,הלכות אירוסין ונישואין ,סימן שנג; השוו אצל המהרי"ל
'והרב תופס אותה בבגדיה והוליכה והעמידה לימין החתן על שם נצבה שגל לימינך' .ספר מנהגי
מהרי"ל (לעיל ,הערה  ,)42הלכות נישואין ,עמ' תסה ,סימן ג.
 75פרקי ר' אליעזר ,מיכאל היגער ,בתוך :חורב ,)1944( 9 ,עמ'  .119–118המסורת שקשרה בין
החתן לנשיא ולמלך ,מופיעה כבר בירושלמי (ביכורים ,ג ,ג).
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יחידים אף חתן לא ילך יחידי .וג' אותיות מלך וג' אותיות חתן מה מלך חיילין מקיפין
76
אותו אף חתן שושביניו מקיפין אותו [.']...
תפיסת הכלה כמלכה ,כבכתובה מקרמס ובאיורים שבמחזורים ,קשורה בין היתר גם
לתפיסה האלגורית של השבת ,הקושרת בין זו לזו' :רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא
דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת
ואמר בואי כלה בואי כלה' 77.תפיסה אלגורית זו באה לידי ביטוי גם באומנות החזותית.
הדוגמה המוקדמת ביותר למיטב ידיעתי שבה השבת מתוארת ככלה וכמלכה מופיעה
במחזור יואב עמנואל ,כתב יד מאויר שהופק ברג'ו אמיליה ( )Reggio Emiliaשבצפון
איטליה במאה החמש עשרה .מדובר על שני איורים המופיעים בדפים עוקבים ,שצמודים
לטקסטים העוסקים בסוגיות הלכתיות העוסקות בשבת .האיורים מציגים עלמה צעירה
רכובה על סוס לבן שיוצאת מטירה .זו אינה רוכבת לבד אלא מלווה בתהלוכה מלכותית
שכוללת פרשים וחיילים חמושים .התהלוכה שיוצאת בסצנה שבדף הימני מגיעה ליעדה
בדף השמאלי ,שם אותה העלמה מוכנסת תחת חופה או אפריון מלכותי הנישא בידי
78
ארבעה מהנוכחים (תמונות .)16 ,15

 76שמשון ב"ר צדוק ,ספר התשב"ץ ,וארשא תרס"א ,סימן תסז.
 77תלמוד בבלי ,שבת ,קיט ,ע"א.
78
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Shalom Sabar, ‘Bride, Heroine and Courtesan: Images of the Jewish Woman in Hebrew
Manuscripts of the Renaissance in Italy’, Proceedings of the tenth World Congress of
Jewish Studies, Division 4, Vol. 2: Art Folklore and Music (1989), pp. 65.
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תמונות  .16 ,15השבת ,הכלה והמלכה .מחזור יואב עמנואל ,צפון איטליה .1465/6
London, British Library, MS. Harley 5686.

דפים 27ב' (בימין ,התהלוכה)28 ,א' (בשמאל ,תחת החופה).

אין מדובר בסצנת חתונה רגילה בין חתן לכלה ,שהרי העלמה ניצבת לבדה תחת החופה,
ואין חתן .ואולי החתן כאן הוא קהל הגברים שמקיף את הסצנה ,כלומר כנסת ישראל,
הנתפסת במדרש בראשית רבה (יא ,ח) כבן זוגה של השבת' :ויברך אלוהים את יום
השבת [ ]...ולמה בירכו .ר' ברכיה אמר ,שאין לו בן זוג .חד בשבת תרייה ,תלתה
ארבעה ,חמשה ששה ,שבת לית לה בן זוג ]...[ .תני ר' שמעון בן יוחי .אמרה שבת לפני
הקב"ה ,רבון העולמים ,לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג ,אתמהא .אמר לה הקב"ה ,כנסת
ישראל היא בן זוגיך .וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה ,זכרו הדבר
79
שאמרתי לשבת ,כנסת ישראל היא בן זוגיך .זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ ח)'.
מעמד הר סיני משמש כאן כמסגרת הסיפורית לנישואין והוא תפאורה לבריתות
נישואין נוספות ,ובעיקר לברית הנישואין שבין הקב"ה (החתן) לבחירת ליבו כנסת
ישראל (הכלה) .כך ,כשם שהתורה נמסרה לבני ישראל הכתובה נמסרת לכלה 80.כפי
 79בראשית רבה ,מהדורת תאודור ואלבק ,עמ' .96-95
 80מסורת נוספת ראתה במעמד הר סיני ברית נישואין שבין התורה לבני ישראל .תפיסה זו מבוססת
על המדרש ,כדוגמת שמות רבה (לג ,ז) ,שבו נאמר' :תורה צוה לנו משה ,מורשה קהלת יעקב
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שמעיד תלמידו של המהר"ם מרוטנבורג ,ר' שמשון ב"ר צדוק (התשב"ץ) שחי במאות
השלוש עשרה והארבע עשרה ,תפיסה אלגורית זו הייתה בימי הביניים בסיס למגוון
מנהגים הקשורים לנישואין' :כל המנהגים של חתן ושל כלה אנו למדין ממתן תורה.
שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל' 81.נראה אם כן שדמות הכלה
שבכתובה מקרמס אינה רק התגלמות דמותה הגשמית של מרת צמח בת ר' אהרן.
רבדים אלגוריים פועלים כאן במקביל ומגלמים בדמות הכלה המלכה את הרעיה משיר
השירים ,את כנסת ישראל ,את השבת ואת התורה.
לסיכום ,סקירה זו של הופעתם ושימושם של כתרי הפלוירונים באומנות היהודית בכלל
ובסצנות חתונה בפרט מלמדת שהכתרתה של הכלה היהודייה באמצעות כתר זה הייתה
פעולה רבת משמעות :כתרי פלוירונים שימשו כדי לצייר את הכלה היהודייה בהתאם
למודלים הנוצריים בני הזמן ככלה־מלכה וכבתולה .בחלק מהמקרים ,כפי שניתן לראות
במקרה של מרת צמח שבכתובה מקרמס ,כתרי פלוירונים יכלו לשמש גם כסמלי מעמד
כדי להציג את הכלה (ובעקיפין גם את החתן) כחלק מהאליטה הכלכלית חברתית של
סביבתם .בין שתמונה זו מבוססת על המציאות ובין שעל דמיונו של המאייר או הפטרון,
כתר הפלוירונים שמונח על ראש דמותה המצוירת של מרת צמח בת רבי אהרן נועד
לרמוז על היחס המיוחד שהיא וחתנה ,ר' שלום בר מנחם היו זכאים לו ביום נישואיהם,
יחס כבוד השמור למלכה ולמלך .נוסף על כך נדמה שלא ניתן לנתק בין תפיסת החתונה
(דברים לג ,ד) [ ]...אל תהי קורא מורשה אלא מאורסה .מלמד שהתורה ארוסה היא לישראל
שנאמר (הושע ב ,כא) וארשתיך לי לעולם' .ראו :שמות רבה ,עמ'  .95ראו קוג'מן־אפל ,מחזור
(לעיל ,הערה  ,)72עמ'  .175–145להרחבה על התפיסה של התורה ככלה ,בפיוט ,במנהג ובאומנות
כתבי היד המאוירים ראו :שרית שלו-עיני ,פניה האנושיות של התורה ואמנות ימי הביניים ,ציון,
עג ,ב (תשס"ח) ,עמ' .162–153
 81שמשון ב"ר צדוק ,תשב"ץ קטן (לעיל ,הערה  ,)76סימנים תס"ד–תס"ה .וראו שם פירוט
של מנהגי חתונה המתפרשים בהקבלה למתן לתורה ומעמד הר סיני .השוו :אלעזר מגרמיזא,
הרוקח (לעיל ,הערה  ,)74הלכות אירוסין ונישואין ,סימן שנג .מחזור ויטרי ,מהדורת הורוויץ,
נירנברג תרפ"ג ,סימן רפ"ז .קשר בולט בין מתן תורה לבין הנישואין בא לידי ביטוי בהתפתחות
המונח 'חתן תורה' לתיאור האדם שנבחר לקרוא את החלק המסיים את התורה ('חתם תורה').
על הקשר שבין שמחת תורה לבין חתנים וכלות ראו :אברהם יערי ,תולדות חג שמחת-תורה:
השתלשלות מנהגיו בתפוצות ישראל לדורותיהן ,ירושלים ,תשכ"ד ,עמ'  .67–63על המושג
חתן למסיים התורה ולמתחיל ראו בעמ' .252–251 ,137–119 ,על העמדת החופה בשמחת
תורה ראו שם ,עמ' .222–215
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כאירוע ארצי לבין היותה אמצעי אלגורי להמחשת מערכות היחסים שבין הקב"ה
לכנסת ישראל ,או בין כנסת ישראל לשבת או לתורה .קישורן של החתונות המיסטיות
לזו של בני זוג בשר ודם שיוותה לחתונה הארצית ממד נוסף של קדושה.
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חקירת יהודי סאבוי בשל האשמות
בהרעלת בארות :עיון מחודש
צפריר ברזלי
תקציר :במהלך שנת  1348הכתה המגפה השחורה ברבים מאזורי אירופה ,ובעקבותיה
הועלו האשמות שקבצנים ,נוודים וזרים הרעילו את מקורות המים .עד מהרה הופנו
ההאשמות הללו גם ,ובעיקר ,כלפי יהודים ,והם נחקרו והוצאו להורג בהמוניהם.
תפנית חשובה זו התרחשה ברוזנות סאבוי שבאימפריה הגרמנית בין החודשים אוגוסט
לאוקטובר  ,1348והמסמך המרכזי המתאר אותה הוא רישום חקירתם של כעשרה
יהודים בצפון סאבוי .רבים מההיסטוריונים שכתבו על רדיפת היהודים בעת המגפה
השחורה דנו במסמך זה ,אך נטו לפרש אותו כניסיון להצדיק בדיעבד האשמות בלתי
הגיוניות כנגד היהודים ,ולא כתיעוד של חקירה שאכן התרחשה .המאמר מציג בחינה
כוללת של המסמך ומראה – בניגוד להיסטוריוגרפיה המקובלת – כי הוא כולל שני
שלבים של החקירה כנגד היהודים .בראשון הקנוניה להרעיל את הבארות נחשבה
מקומית ומוגבלת ,ובשני היא נתפסה נרחבת הרבה יותר .מכך ניתן להסיק פרטים
חשובים על אודות התגבשותן של ההאשמות ושכלולן לכלל טענות על קנוניה יהודית
נרחבת שנועדה להשמיד את הנצרות .כמו כן ניתן ללמוד כיצד הבינו השלטונות
הנוצריים את מבנה הקהילות היהודיות ואת אורח החיים שלהן כתנאי שאפשר לכאורה
מבצע הרעלה שכזה.
צפריר ברזלי הוא עמית פוסט־דוקטורט באוניברסיטה העברית .הוא מלמד בחוגים
להיסטוריה ולהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת בר־אילן
ובאוניברסיטת בן־גוריון .עבודת הדוקטור שלו עוסקת בהאשמות בהרעלת בארות
כנגד מיעוטים באירופה בימי הביניים ,ומחקרו הנוכחי מתמקד בקשרים בין יהודים
לנוצרים בהקשר של שימוש במים בחברה זו.
* * *
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כיוון שהבנתי שרציתם לדעת על אודות הווידויים שמסרו היהודים והראיות
שהובאו כנגדם ,אני כותב כאן לכם ,ולמי מאנשיכם הרוצה לדעת ,שאנשי ברן
( )Bernמחזיקים בעותק של [סיכומי] חקירות ווידוים של היהודים[ .יהודים אלו]
נעצרו באזורם ובמקומות רבים אחרים ,והורשעו בעניין רעל וארס שהושמו
במעיינות .לפיכך ,עותק זה מכיל בפירוט את האמת [בעניין זה] .כיוון שיהודים
רבים הועמדו לחקירה והתוודו ,ואחרים [התוודו] ללא חקירה מרצונם החופשי,
הם זומנו לעמוד לדין ,ונשרפו [על המוקד] על פי הדין .גם נוצרים אחדים,
שלהם סיפרו היהודים על הרעל כדי שירעילו נוצרים [בעצמם] ,הושמו על הגלגל
ועונו .ואכן ,שרפת היהודים ועינוים של הנוצרים הללו התרחשו במקומות רבים
1
ברוזנות סאבוי .מי ייתן והאל יגן עליכם.
במילים אלו פתח אדון טירת שיון ( )Chillonאת מכתבו לחברי מועצת העיר שטרסבורג
( .)Strasbourgבמכתב ביקש אדון הטירה להעביר מידע רשמי על אודות חקירתם של
יהודים ,ואף של כמה נוצרים ,שנאשמו בהרעלת מקורות מים 2.האשמה זו התחזקה
*  5כתיבת מאמר זה נתמכה במימון של המועצה האירופית למחקר (,)European Research Council
כחלק מתכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק מחקר מספר
 .)grant 681507אני מבקש להודות לחברות וחברי קבוצת המחקר של ה־' ERCאל מעבר
לאליטה :חיי יומיום של יהודים באירופה הצפונית בימי הביניים' ,על שסייעו לי לגבש ולערוך
מאמר זה.
'Quia intellexi vos scire desiderare confessions judeorum et probationes factas contra 51
ipsos judeos, vobis et vestrum cuilibet scire volentibus notifico per praesentes, quod
Bernenses copiam inquisitionum et confessionum judeorum in partibus istis nuper
commorantium et inculpatorum super tossico et veneno in fontibus posito ey in pluribus
aliis locis habuerunt et sicut in ipsa copia continetur penitus esse verum, et quia plures
judei ad quaestionem positi et quidam sine quaestione propter eorum confessiones
fuerunt ad judicium evocati et per judicium combusti, etiam quidam christiani, quibus
judei aliqui de tossico tradiderant ad intossicandum christianos, extiterunt in rota positi et
tormentati. Haec enim combustion judeorum et tormentum dictorum christianorum facta
existit in pluribus locis Sabaudiae comitatus. Omnipotens vos conservat.'. – Hans Witte
and Georg Wolfram, eds., Urkunden und Akten der Stadt Strassburg, herausgegeben mit
Unterstützung der Landes- und der Stadtverwaltung, 5, Strassburg 1896, p. 168.

 52מהדורה לטינית של המכתב :ויטה וולפרם ,מסמכים (שם) ,עמ'  .174–167אנגלית (ללא המשפט
האחרון)Rosemary Horrox, ed., The Black Death, Manchester and New York 1994, pp.:
 .211-219כיוון שמדובר בטקסט ארוך למדי ,מאמר זה לא יכלול תרגום מלא שלו לעברית.
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בחודשי הסתיו של שנת  ,1348התקופה שבה נשלח המכתב ,בשל התמותה הנרחבת
שגרמה המגפה השחורה ברחבי אירופה באותה העת .המכתב הארוך מכיל מידע רב
בנוגע לאירועים אלו ,ואף כולל תיעוד מפורט של שתי חקירות שנערכו כנגד היהודים
ברוזנות סאבוי ( .)Savoyמאמר זה יתמקד בניתוחו של המכתב במטרה להבהיר את
התפתחות יחסן של הרשויות בסאבוי כלפי היהודים לאור ההאשמות כלפיהם .אף
שמדובר בנושא השייך לחקר ההיסטוריה הפוליטית והממסדית ,העיון במסמך מסאבוי
שופך אור גם על חיי היומיום של היהודים באזור זה .המסמך מציג אומנם תמונה
שלילית מאוד של היהודים ,שהתעצבה בחלקה בשל המשבר החברתי שגרמה המגפה,
אך הוא חושף מידע על הקשרים המתמשכים ששררו באזור ביניהם לבין הנוצרים.
המסמך מראה כיצד תפסו הנוצרים את היהודים כמיעוט נפרד ,ומה היו ההשלכות
המעשיות של תפיסה זו על הקשרים השגרתיים שהתקיימו בין חברי שתי הקבוצות.
מאמר זה סוקר את התפתחותן של ההאשמות בהרעלת בארות כנגד יהודי סאבוי תוך
התמקדות במסמך לעיל ,הכולל את רוב המידע ששרד בנושא .ראשית אציג רקע
היסטורי להתפתחותן של האשמות בהרעלת בארות כנגד יהודים ונוצרים במהלך
שנת  .1348לאחר מכן אתאר את המסמך בפירוט ואדון בהיסטוריוגרפיה הקיימת על
אודותיו .בהמשך אנתח את המסמך ,באופן שיבחן את ההקשר ההיסטורי שבו הוא
נוצר ויראה כיצד התפתחו חלקיו השונים באופן כרונולוגי .לאחר מכן אערוך מיפוי
גיאוגרפי של המידע המופיע במסמך ,ואשרטט את הקשרים החברתיים בין האנשים
המוזכרים בו .לבסוף אציג מסקנות בנוגע להתפתחותן של ההאשמות בסאבוי ולשינויים
ביחס השלטונות כלפי היהודים בימי המגפה השחורה .כמו כן אציע תובנות לגבי האופן שבו
תפסו השלטונות את יהודי סאבוי ,ואדון בקשר בין תפיסות אלו להאשמות שהופנו כנגדם.

רקע היסטורי
חודשי הקיץ של שנת  1348היו עת פורענות ברוזנות הקטנה של סאבוי ,בחלקה
הדרום מערבי של האימפריה הגרמנית (שוויץ המודרנית) ,על גבול צרפת .המגפה
השחורה הופיעה באביב בפרובנס ( )Provenceשבדרום ,ועד מהרה הגיעו משם דיווחים
על תמותה נרחבת .כשליש מתושבי הערים מצאו את מותם במגפה ,ומנהיגי הציבור
היו אובדי עצות .לא הועילו תפילותיהם של אנשי הכנסייה ,עצותיהם המלומדות של
הרופאים או ניסיונותיהם של הפקידים העירוניים להגביל את התפשטות המחלה .איש
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לא ראה עצמו מוגן מפני המוות ,בעת שעשרות ולעיתים מאות מהאזרחים נפטרו מידי
יום .גם הניסיונות לברוח מפני המגפה עלו בתוהו ,כיוון שהיא התפשטה ,לאט אך
בעקביות ,אל תוך היבשת .אנשי סאבוי שמעו את סיפורי שכניהם שבדרום ,וידעו שלא
3
ירחק היום והמגפה תגיע אל גבול הרוזנות ,וכי אין איש היכול למנוע זאת.
אנשי סאבוי קיבלו גם דיווחים על אודות המתחים החברתיים שגרמה המגפה משכניהם
שבפרובנס וכן מאלו שבדופינה ( ,)Dauphinéהאזור האוטונומי ששכן בין סאבוי
לפרובנס .הפחד המתמיד מיום המחר ,וכן התערערות הסדר העירוני ,הביאו לגילויים
של אלימות עממית .רכושם של אלו שמתו או ברחו נותר לעיתים הפקר ,והחשד כלפי
זרים התגבר 4.הממונים על אכיפת החוק ,ששורותיהם התדלדלו בשל התמותה ,ניסו
למנוע מקרים של שוד וביזה ,אך לא תמיד הצליחו בכך .כל אורח מקרי או קבצן בלתי
מוכר יכלו לשאת איתם את המגפה ,ולהביא לכיליון של אזרחים ,משפחות ,ואפילו
קהילות שלמות 5.התמותה העצומה וחוסר היכולת לעצור את התפשטותה שכנעו רבים,
כולל בקרב השלטונות ,שייתכן שבוצעה הרעלת בארות בהיקף גדול שגרמה לחולי.
כבר באפריל  1348נעצרו זרים וקבצנים במקומות אחדים בפרובנס ובדרום צרפת,
נחקרו בעינויים והועלו על המוקד .הם הואשמו והורשעו בהפצת המגפה באמצעות
53

הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)2עמ' Ole J. Benedictow, The Black Death,;45–43
1346–1353: The Complete History, Woodbridge 2004, pp. 96-104, 315-328; Heinrich
Taube von Selbach, Chronica Heinrici surdi de Selbach, M.G.H SS rer. Germ. N.S. vol.
1, Berlin 1922, p. 76.

54

לגבי אלימות עממית ,ראוJoseph Shatzmiller, ‚Les Juifs de Provence pendant la Peste :
Noire‘, REJ 133 (1974), pp. 457-472; David Nirenberg, Communities of Violence:
Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton 1996, pp. 235-243; Florent
Pouvreau, Les violences antijuives en Dauphiné en 1348: Des stéréotypes de persécutions
 .aux enjeux locaux‘, La pierre et l‘écrit 23 (2012), pp. 11-12בחלק מאזורי דרום אירופה

נאשמו קבצנים ,נוודים ,וזרים נוצרים בהפצת המגפה :הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה ,)2
עמ'  ;45–43נירנברג ,קהילות (שם) ,עמ' Carlo Ginzburg, Ecstasies: Deciphering the;233
Witches‘ Sabbath, Translated by Raymond Rosenthal, New York 1991, pp. 64-65.

55

Eugene L. Cox, The Green Count of Savoy: Amedeus VI and Transalpine Savoy in the
; Fourteenth-Century, Princeton 1967, pp. 68-69בנדיקטו ,המוות השחור ;328-315 ,פוברו,

אלימות אנטי-יהודית (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;12–11גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה ,)4
עמ' Thomas Bardelle, Juden in einem Transit- und Brückenland: Studien zur ;67–65
Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII,
 ;Hannover 1998, pp. 247-250הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .45
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הרעלת בארות 6.האשמות דומות הופיעו לראשונה כנגד מצורעים ויהודים בצרפת
ובאראגון ( )Aragonכבר ב־ ,1321אך הן נעלמו כמעט לחלוטין ב־ 27השנים שחלפו
עד להופעת המגפה ,ונראה כי הן הופיעו מחדש בהשפעתה 7.בנסיבות אלו הופיעו
גם גילויים של אלימות עממית מצד נוצרים בני המקום כנגד יהודים ,אם כי נראה
שהיהודים טרם הואשמו בהרעלת בארות בשלב זה .בפרובנס תקף ההמון שכונות
של יהודים בכמה ערים וכפרים ,בזז את רכושם והרג רבים מהם .נראה כי המושלים
8
המקומיים התנגדו להתקפות אך היו חסרי אונים כנגד הפורעים.
בסאבוי ובדופינה חל שינוי מסוים באופי ההאשמות שהופנו כנגד חשודים בהרעלת
בארות ,ובאופן תגובתן של הרשויות לעניין .כאמור ,באזורים שמדרום לרוזנות
הואשמו בעיקר קבצנים ,זרים ונוודים נוצרים בהרעלת בארות ,והממונים על החוק
פעלו כנגדם .יהודים אומנם הותקפו לעיתים על ידי ההמון ,אך הרשויות פעלו לרוב
כדי להגן עליהם 9.אלא שבחודשים מאי–יולי של שנת  1348השתכנעו אנשי הרשויות
בסאבוי שהיהודים היו האחראים העיקריים להרעלת הבארות והפצת המגפה .הם אומנם
לא נטשו את הרעיון שהיו אנשים מקרב הנוצרים שהשתתפו בקנוניה ,אך טענו כעת
כי אלו פעלו בשליחותם של היהודים .על כן הם החלו לעצור יהודים מקומיים ,לחקור
ולהעניש אותם ,ואף להחרים את רכושם 10.למפנה זה הייתה חשיבות רבה בקביעת
גורלם של יהודי האימפריה הגרמנית כולם .לאחר שהתקבע הרעיון כי היהודים היו
אלו שיזמו וארגנו את הרעלת הבארות ,הוא הופץ עד מהרה צפונה ומזרחה ,לרוב
 56הורו ,המוות השחור (שם) ,עמ'  ;223–222 ,45נירנברג ,קהילות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' ;235–233
גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה  )4עמ'  .65–64פיליפ זיגלר טען בטעות שהרדיפות
בדרום צרפת כוונו נגד יהודים.Philip Ziegler, The Black Death, London 1968, p. 102 :
 57נירנברג ,קהילות (שם) ,עמ'  ;124–93גינזבורג ,שבת המכשפות (שם) ,עמ' .53–33
 58שצמילר ,יהודי פרובאנס (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;472–457גינזבורג ,שבת המכשפות (שם) ,עמ'
 ;64–63גראוס ,רדיפות.160-159 ,
 59שצמילר ,יהודי פרובאנס (שם) ,עמ'  ;472–457נירנברג ,קהילות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .243–235
 10ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;252–251קוקס ,הרוזן הירוק (לעיל ,הערה  ,)5עמ'

Leon Costa de Beauregard, ‘Notes et documents sur la condition des Juifs en ;70–69
Savoie dans les siècles du moyen-âge’, Mémoires de l’Académie Royale de Savoie,
second series, 2 (1854), pp. 101-104; Katelyn N. Mesler, ‘Legends of Jewish Sorcery:
Reputations and Representations in Late Antiquity and Medieval Europe’, PhD
dissertation, Northwestern University, 2012, pp. 299-307.
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שטחי האימפריה .הרעיון שימש הצדקה לתקיפתן של רוב הקהילות באימפריה – מעל
ל־ 300קהילות 11.כמעט בכל המקרים שבהם ידועה הסיבה המוצהרת לרדיפות ,מדובר
היה בהאשמות בהרעלת בארות .אומנם יש להניח כי גם לגורמים חברתיים ,כלכליים
ודתיים אחרים היה תפקיד בגרימת האלימות נגד היהודים ,ובכל זאת נראה כי האמונה
שהבארות אכן הורעלו קנתה לה אחיזה על רקע המגפה .לפיכך האירועים שהתרחשו
בסאבוי בחודשי הקיץ והסתיו של  1348ראויים לבחינה קפדנית ולמעקב אחר
התפתחות ההאשמות .ניתוח של היווצרות ההאשמות יכול להבהיר את נקודת המבט
הנוצרית כלפי היהודים בהקשר זה ,ולהסביר מדוע הן התקבלו בהתלהבות כה גדולה
בקרב החברה הנוצרית .האם השלטונות ראו את היהודים כחברים נאמנים לשכניהם
הנוצרים ,או כקשורים ומחויבים יותר לבני דתם שחיו במרחקים? כיצד הבינו הנוצרים
את תפקידה של הקהילה היהודית ,ואת הקשרים בין חבריה? ומדוע ובאיזה אופן נתפסו
הקשרים הללו כבסיס לארגון קנוניה אנטי־נוצרית?

מקורות והיסטוריוגרפיה
ישנם כמה מקורות ראשוניים המתארים את ההתרחשויות בסאבוי בתקופה הנידונה
שהיו עשויים לתת מענה מסוים לשאלות לעיל ,אלא שרובם המכריע הם מקורות
מנהלתיים .מדובר בדיווחים על אודות החרמת כספים מיהודים על ידי הרשויות,
מעצרים ,וקיומם של משפטים .באמצעות מקורות אלו ניתן לקבוע באופן כללי מתי
והיכן נרדפו היהודים ולהבהיר אלו מהפקידים והרשויות ניהלו את הרדיפה 12.יש
בכך כמובן חשיבות רבה ,אך אין בכך כדי לשפוך אור על ההתפתחות הרעיונית של

11

Alfred Haverkamp, ‘Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im
Gesellschaftsgefüge deutscher Städte‘, Zur Geschichte der Juden im Deutschland des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, edited by Alfred Haverkamp, Stuttgart
1981, pp. 27-43; František Graus, Pest, Geissler, Judenmorde: Das 14. Jahrhundert als
Krisenzeit, Göttingen 1987, pp. 161-167, 299-334.

12

–Renata Segre, ‘Testimonianze documentarie sugli ebrei negli stati Sabaudi (1297
1398)‘, Michael 4 (1976), pp. 311-317; Achille Nordmann, ed., ‘Documents relatifs à
l‘histoire des Juifs à Genève, dans le pays de Vaud et en Savoie‘, REJ 83 (1927), pp.
; 63-73, REJ 84 (1927), pp. 81-91, here pp.68-71ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'

 ;254–250קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .118–116 ,104–101
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ההאשמות עצמן ,ועל תפיסותיהם של הנוצרים את היהודים .כדי לעשות זאת יש לבחון
את התנהלותם של החוקרים ,השופטים והעדים במוסדות שניהלו את תשאול היהודים
והרשיעו אותם .המכתב ששלח אדון טירת שיון למועצת העיר שטרסבורג הוא היחיד
מבין המסמכים ששרדו המתאר בפירוט את ההתרחשויות בבתי הדין המקומיים בסאבוי,
ולכן מאמר זה מתמקד בו .המכתב מכיל שני פרוטוקולים המתעדים את חקירתם של
היהודים בטירת שיון ובעיר שאטל ( )Châtelבחודשים ספטמבר ואוקטובר  .1348אף
שמדובר במסמך יחיד ,הוא ארוך ומפורט ,ומתאר את חקירתם של עשרה עדים ,חמישה
13
בכל בית דין ,וכן אירועים נוספים.
היסטוריונים רבים הכירו בחשיבותו של מסמך זה והתייחסו אליו בפירוט כחלק מניסיונם
להסביר את האלימות כנגד יהודי האימפריה הגרמנית בימי המגפה השחורה .כבר
בשנת  1832ציטט את המסמך יוסטוס הקר ( ,)Justus F. K. Hecker, 1795-1850רופא
גרמני שחקר את המגפה השחורה והשלכותיה .הוא ראה במסמך עדות להתפרצותם
של דחפים בלתי רציונליים נגד היהודים ,דחפים שאפיינו את החברה הנוצרית של
ימי הביניים ,ושהתבטאו בהאשמות בהרעלת בארות .הקר טען שההאשמות נבעו מכך
שאנשי התקופה ראו בכל מגפה תוצאה של הרעלה ,מנטייתם להאשים את היהודים
בכל פורענות וכמובן מהאימה שיצרה התמותה .גורמים אלה יצרו את התשתית הרגשית
והתרבותית להופעתן של ההאשמות ,ושיטות החקירה שהופעלו כנגד היהודים סיפקו
את הראיות .היהודים עונו בעינויים קשים ואולצו להודות שהרעילו בארות ,וכך סיפקו
את ההצדקה הנחוצה למעצרם של חשודים נוספים .עד מהרה נאספו 'ראיות' שהביאו
להוצאתן להורג של קהילות שלמות בכל רחבי האימפריה .הקר ,שלא ידע על רדיפת
היהודים בסאבוי ובדופינה לפני ספטמבר  ,1348סבר בטעות שהמסמך מסאבוי מייצג
את תחילת האלימות כנגד יהודים בזמן המגפה השחורה ,וראה בו אב טיפוס לרדיפה
זו .לפיכך הוא מצא לנכון לכלול תרגום של המסמך לגרמנית כנספח לספרו ,אם כי הוא
הדפיס רק את תרגום הפרוטוקול של שלוש החקירות הראשונות במסמך (מתוך עשר),
14
וכן את פסקאות הפתיחה והסיום.
היינריך גרץ ( )Heinrich Graetz, 1817-1891השתמש גם הוא במסמך מסאבוי כמקור
מרכזי להבנת ההאשמות והרדיפות כנגד יהודי האימפריה בעת המגפה .לעומת הקר
 13ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–167
14

120

Justus F.C. Hecker, Der schwarze Tod in vierzehnten Jahrhundert: Nach den Quellen für
Aerzte und Nichtärzte bearbeitet, Berlin 1832, pp. 52-61, 96-102.
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גרץ הדגיש את המניע הדתי לרדיפת היהודים ,וראה באלימות נגדם נקודת שיא של
האיבה שאפיינה את יחסם של הנוצרים כלפיהם במשך ימי הביניים התיכונים .גרץ
דן כמובן במגפה ובהשלכותיה ,אך הציג אותה כגורם משני להתקפות כנגד היהודים,
ואת יחס הכנסייה כלפיהם כגורם הראשי .לפי תפיסה זו ניתח גרץ את המסמך מסאבוי
כראיה מרכזית לכך שהיהודים הואשמו מראשית הרדיפות בקנוניה אנטי־נוצרית רחבת
היקף שנועדה להפיץ את המגפה .הוא הדגיש את פרטי המסמך שתמכו ברעיון זה,
בעיקר רמזים בודדים לכך שהקנוניה אורגנה באראגון ,ואזכורים לכך שהרעל הופץ
למרחק רב .נוסף על כך התמקד גרץ בפרטים שעשויים להיראות לקורא מודרני כעדות
לכך שההאשמות היו מופרכות ובלתי אמינות אפילו בעיני הנוצרים בימיי הביניים .הוא
הציג את מעשה ההרעלה כמבוסס על כישוף ,ואת עצם רעיון הרעלת הבארות כאמונה
תפלה גרידא .באופן זה הוא חיזק את הרעיון שההאשמות היו למעשה תירוץ לאלימות
כלפי היהודים ,כאשר המניע האמיתי לאלימות זו היה האיבה הדתית שחשו הנוצרים
15
כלפי היהודים זה מכבר.
בעקבותיהם של הקר וגרץ ציטטו רוב ההיסטוריונים שעסקו ברדיפת היהודים בעת
המגפה השחורה את המסמך מסאבוי .במקרים רבים אימצו ההיסטוריונים המאוחרים
יותר את נקודות המבט של הקר או של גרץ ,לעיתים במפורש ולעיתים במובלע.
היסטוריונים שבחנו את רדיפת היהודים כחלק מהשלכותיה החברתיות של המגפה
16
נטו כמובן להדגיש את הקשר בין המשבר הסביבתי לאלימות כלפי היהודים כמיעוט.
היסטוריונים שסקרו את הנושא כחלק מדיון באיבה ההיסטורית שגילו הנוצרים כלפי
היהודים הציגו את ההאשמות בהרעלת בארות כנקודת השיא של איבה זו 17.למרות

15

Heinrich Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 7,
Leipzig 1863, pp. 332-336.

 16לדוגמהJohannes Nohl, Der schwarze Tod: Eine Chronik der Pest 1348 bis 1720, :
 ;Unter Benutzung zeitgenössischer Quellen, Potsdam, 1924, pp. 149-166זיגלר ,המוות
השחור (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;109–97גראוס ,מגפה (לעיל ,הערה  ,)11עמ' ,248–168 ,37–13
 .340–335כמובן שהיסטוריונים אלו לא התעלמו מהחשיבות של האיבה ההיסטורית בין יהודים
ונוצרים בגרימת הרדיפות ,אך הצביעו על הנסיבות המיוחדות שיצרה המגפה כגורם מרכזי
בגרימת האלימות הנרחבת כנגדם בשנים .1350–1348

17

בין המצוטטים ביותרJoshua Trachtenberg, The Devil and the Jews: The Medieval :
Conception of the Jews and its Relation to Modern Anti-Semitism, Philadelphia 1983,
pp. 103-106; Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, 11, New York
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התייחסויות אלו ,ואף שהמסמך תורגם לאנגלית ופורסם בכמה מקומות ,הוא לא זכה
לדיון מחודש נרחב ,והעיסוק בו נותר שטחי יחסית 18.ההיסטוריונים המאוחרים הניחו
כנראה שקודמיהם ניתחו את המסמך ביסודיות ,ולא שיערו שיכלו למצוא בו מידע
חדש .כמו כן רבים מההיסטוריונים נטו לצטט פרטים מעניינים מהמסמך ,אך לא לנתח
את כלל המידע המופיע בו בשיטתיות .כך השתרשו טעויות רבות בנוגע לתוכן המסמך.
למשל ,קייטלין מסלר הראתה שרבים מהכותבים ציינו ששמו של אחד ממארגני הקנוניה
היה יעקב פסקה או פסקטה ( ,)Pasche, Pascateבעקבות התרגום הגרמני של המסמך,
בעוד שהטקסט הלטיני מציין שמדובר 'ביעקב ,תושב שמברי ( )Chambéryשבא באותו
הפסח מטולדו' 19.ההיסטוריונים הללו חשבו בטעות את המילה המציינת את חג הפסח
לשמו של אחד החשודים .דוגמה לטעות נוספת היא שחלק מהכותבים שעקבו אחרי גרץ
טענו שהמסמך מסאבוי כולל פרטים המופיעים למעשה בכרוניקה של נזיר פרנציסקני
מפרנקוניה בשם הרמן גיגס ( .)Herman Gigas / Hermannus Gygantusגרץ השתמש גם
בכרוניקה זו וגם במסמך מסאבוי ,ואף ציין זאת בהערת שוליים ,אך חלק מהכותבים
20
שהסתמכו על עבודתו בלבלו ביניהם.

1966, pp. 160-163; Leon Poliakov, The History of Antisemitism: From the time of Christ
to the Court Jews, translated by Richard Howard, 1, London 1966, pp. 109-114.

18

לדיון ראו מקורות משניים בשתי הערות השוליים שלעיל .תרגומים לגרמניתJacob von :
Königshoven, Die älteste teutsche so wol allgemeine als insonderheit Elsässische und
;Strassburgische Chronicke, edited by Johann Schilter, Strassburg 1698, pp. 1030-1048

הקר ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)14עמ'  ;102–96נול ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)16עמ'
 .166–162שני האחרונים הם תרגומים חלקיים בלבד ,אך דווקא אלו תורגמו לאנגלית .תרגום
חלקי נוסף לאנגליתJohn Aberth, ed, The Black Death: The Great Mortality of 1348–1350: :
 A Brief History with Documents, New York 2005, pp. 145-150.ישנו רק תרגום מלא אחד
של המסמך לאנגלית ,ואף הוא חסר את המשפט האחרון :הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה ,)2
עמ' .219–211
 19מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ,312הערה  .179ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה
 ,)1עמ' ,‘Magister Jacob Chamber commorans a Pascate dictus venerat de Toleta‘ :168
וראו גם עמ' .170
 20גרץ ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;333–331הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)2עמ'

Hermannus Gygantis, Flores Temporum, seu Chronicon Universale, Leiden 1743, ;207
; pp. 138-139דוגמאות להיסטוריונים שחיברו את דבריו של הרמן גיגס למסמך מסאבוי :בארון,

היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;162טרכטנברג ,השטן והיהודים (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .104
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הטעויות לעיל נוגעות לחלק מפרטי המסמך מסאבוי ,אך עיון מקיף מראה כי
למרבית הצער נפלו גם משגים עקרוניים בהבנתו .מסלר הראתה כי רבים
מהכותבים שעסקו במסמך השתמשו בו כדוגמה לכך שיהודים הואשמו בשימוש
בכישוף כדי לפגוע בנוצרים .אלא שטיעון זה מתבסס על פרטים בודדים מתוך
המסמך ,שהוצאו מהקשרם ואף הובנו באופן שגוי .כמו כן חלק מההיסטוריונים
טענו שהמסמך מעיד על כך שהנוצרים האמינו שהקנוניה אורגנה מטולדו,
ששימשה מעין 'בירה יהודית' 21 .רעיון זה נבע מבלבול בין המסמך מסאבוי
לכרוניקה אחרת ,זו של מתיאס מנואנבורג (  .)Matthias of Neuenburgבכרוניקה
אומנם מופיע משפט קצר הטוען שהיהודים נפגשו בספרד כדי לארגן את הקנוניה,
אך קשה למצוא עדויות נוספות לרעיון זה בכרוניקות אחרות 22 .במסמך מסאבוי
מוזכר רק כי אחד ממארגני הקנוניה ,יעקב הנזכר לעיל ,הגיע מטולדו .אין כל
התייחסות לפגישה של יהודים בטולדו ,לקשר רציף בין יהודי ספרד ליהודי
סאבוי ,ובוודאי לא לרעל או כסף שנשלחו מחצי האי האיברי 23 .לפיכך חלק ניכר
מההיסטוריוגרפיה על אודות המסמך מסאבוי היא מבלבלת או שגויה .לענייננו,
נראה כי מרבית ההיסטוריונים הציגו תפיסה שעל פיה החקירות שימשו את
הרשויות הנוצריות כתירוץ לרדיפת היהודים ,והן פעלו רק כדי ליצור מראית
עין של הליך הוגן .מלכתחילה ,סברו רובם ,נאשמו היהודים בקנונית הרעלת
בארות רחבת היקף כנגד הנוצרים כולם ,ומרבית הנוצרים קיבלו רעיון זה בלא

לדוגמאות נוספות ,וכן לדיון בטעויות אחרות הקשורות לתוכן המסמך ,ראו :מסלר ,כישוף יהודי
(לעיל ,הערה  ,)10עמ' .312–311
 21מסלר ,כישוף יהודי (שם) ,עמ'  .312–308ראו גם :גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה ,)4
עמ'  ;67נול ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;149פוליאקוב ,אנטישמיות (לעיל ,הערה
 ,)17עמ'  ;110בארון ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;162טרכטנברג ,השטן והיהודים (לעיל,
הערה  ,)17עמ' .104
22

‘Et inventi sunt quasi maleficiorum genera commisisse, scilicet in Hyspania habito per
eos dudum consilio de veneficiis convenisse‘. - Mathias von Nuwenburg, Chronica,
; M.G.H SS rer. Germ. N.S., vol. 4, pp. 266-267גרץ ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ'

 ,333הערה  .1הכרוניקה מעניקה את הרושם שרעיון זה התפתח לאחר שהרדיפה בסאבוי כבר
הסתיימה .מצאתי כארבעים כרוניקות המתארות את רדיפת היהודים באימפריה הגרמנית בזמן
המגפה השחורה ,ואין המקום לפרט את כולן כאן.
 23ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–167
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היסוס בשל איבתם ההיסטורית כלפי היהודים 24 .עיון מחודש במסמך מסאבוי
מגלה תמונה שונה ומורכבת יותר.

ניתוח המסמך
על מנת לחשוף את תמונה המלאה שמציג המסמך מסאבוי אמנע בשלב זה מלשער
מה היו הגורמים הכלליים לרדיפה ,כפי שעשו חוקרים אחרים .במקום זאת אבחן
את הטקסט כולו באמצעות כמה כלים היסטוריים :בחינת ההקשר שבו נוצר המסמך,
מעקב כרונולוגי אחר התפתחות חלקיו השונים ,מיפוי גיאוגרפי של המידע המופיע
בו ,ושרטוט הקשרים החברתיים בין הנאשמים .למרבה הצער לא ניתן להשתמש
בכלים פליאוגרפיים כדי לבחון את המסמך כיוון שהעותק היחיד שלו אבד כנראה
במהלך המאה השמונה עשרה או בראשית המאה התשע עשרה 25.כל מהדורות המסמך
המצויות בידינו מבוססות על העתקה יחידה של המסמך המקורי שעשה יוהן שילטר
( )Johann Schilter, 1632–1705משטרסבורג ב־ ,1698וכך ניאלץ לעשות גם במאמר
זה 26.אלא שאפילו ללא ניתוח פליאוגרפי ניתן לעמוד על אופי המסמך ודרך היווצרותו.
ראשית ראינו כי המסמך נשלח לקראת סוף שנת  1348כמכתב מאדון הטירה בשיון,
שפעל תחת סמכותו של מושל מחוז שבלי ( )Chablisשבסאבוי ,לחברי מועצת העיר
שטרסבורג ,על פי בקשתם .בקשה זו הייתה חלק מחקירה שיטתית שניהלו מנהיגי
27
שטרסבורג באותה העת על רקע שמועות שיהודי עירם אשמים בהרעלת בארות.

 24בעיקר :פוליאקוב ,אנטישמיות (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;110–109גינזבורג ,שבת המכשפות
(לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;65–64 ,52–51גרץ ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  .336–332ראו דיון
תיאורטי ומקורות נוספים :נירנברג ,קהילות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .243–241
 25המסמך מופיע ברשימת מצאי מהמאה השמונה עשרה שנשמרה בארכיון העירוני בשטרסבורג:
 ,Strasbourg, Archives de la ville de Strasbourg, Série III, lad. 174רשימה בלתי ממוספרת
בראש התיק .אלא שנראה שהקר נאלץ להשתמש במהדורה המודפסת כאשר כתב את ספרו
ב־ :1832הקר ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)14עמ' .102–96
 26שילטר ,כרוניקה (לעיל ,הערה  ,)18עמ'  .1030–1048לשם הנוחות אני מצטט את המהדורה
המודפסת המאוחרת והנהירה יותר :ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–167
 27חלק מהמסמכים שנאספו על ידי מועצת העיר שרדו ,חלקם בכתב יד ואחרים במהדורות בלבד:
שטרסבורג ,ארכיון (לעיל ,הערה  ,)25תעודות מס' ,23–21 ,19–18 ,16–15 ,13–12 ,9–2/3
 ; 28–27ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .207–163
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המושל פתח את מכתבו בהקדמה שצוטטה לעיל ,לאחריה צירף העתקים של שני
מסמכים מוקדמים יותר ולבסוף סיים בדיווח כללי קצר על אודות ההאשמות בהרעלת
בארות במחוז שבלי 28.שני המסמכים שנכללו במכתב היו פרוטוקולים של חקירות נגד
יהודים ,האחד מהטירה של שיון והשני מהעיר שאטל .החקירה הראשונה התנהלה בין
החמישה עשר בספטמבר לבין השמונה עשר באוקטובר  ,1348והשנייה בעשרה ובאחד
עשר באוקטובר  .1348הפרוטוקולים מציגים גרסה רשמית בשפה הלטינית של פשעי
29
הנאשמים ,כפי שהבינו אותם החוקרים ,ומעט מידע על אופן החקירה של כל נאשם.
כל מסמך כלל 'וידויים' שנתנו חמישה יהודים שנחקרו בחשד להרעלת בארות ,ונוסף על
כך מוזכרים בו שמותיהם של חשודים נוספים .בסך הכול ניתן לשאוב מידע על התנהלות
החקירה כנגד עשרים יהודים לערך ,כולם תושבי המחוזות הצפוניים של סאבוי.
המסמך מראה כי את החקירה ניהלו נושאי תפקידים מקומיים בצפון סאבוי ,ולכן יש
לראות אותה כחלק מהמדיניות המתפתחת של שליטי הרוזנות כנגד היהודים 30.כאמור,
במהלך יוני ויולי התחזקו השמועות שיהודי סאבוי הרעילו בארות וגרמו למגפה,
ואצילים זוטרים ופקידים ברחבי הרוזנות פתחו בחקירות כנגדם ,ואף העמידו חלק מהם
לדין והוציאו אותם להורג 31.אלא שהשלטון ברוזנות היה מבוזר למדי ב־ ,1348ולא
הייתה סמכות רשמית אחת שתכריע האם פעולות אלו היו מוצדקות .רק מאוחר יותר
נפגשו השליטים כדי לדון יחדיו בנושא .הרוזן אמדאוס השישי (Amadeus VI, 1334-
 )1383היה עדיין נער בן ארבע עשרה ,ולא היה לו תפקיד מרכזי בקבלת ההחלטות.
את מקומו מילאו הרוזן אמדאוס השלישי מז'נבה (Amadeus III of Geneva, 1300-
 ,)1367הברון לודוויג השני מווד ( )Ludwig II of Vaud, 1283–1349ומועצת העיר
 28מבנה מסמך זה לא היה כנראה חריג ,ראו :שטרסבורג ,ארכיון ,מס'  .28/3אלא שהמסמך הנידון
במאמר זה הוא הארוך והמקיף מבין אלו ששרדו.
 29להסבר על אודות המבנה של פרוטוקולים אינקוויזיטוריים במאה הארבע עשרה ,החשיבות הרבה
שלהם ככלי בירוקרטי ומשפטי והשימוש שעשו בהם היסטוריונים ,ראוJames B. Given, :
Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline, and Resistance in Languedoc,
Cornell 1997, pp. 23-51; John H. Arnold, Inquisition and Power: Catharism and the
Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia 2001, pp. 1-13.

 30כל הגורמים הרשמיים המוזכרים במסמך הם חילוניים ,ואף סמכות כנסייתית אינה מוזכרת :ויטה
וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–167
 31ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;252–251קוקס ,הרוזן הירוק (לעיל ,הערה  ,)5עמ'
 ;70–69קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .104–101
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שמברי .אלו ,נוסף על אצילים ופקידים נוספים ,נפגשו בעשרה באוגוסט בעיר שאטל
והורו לפתוח בחקירה כוללת נגד יהודי הרוזנות 32.חקירות היהודים בשיון ושאטל
שמתאר המסמך שלפנינו יצאו לפועל מכוח החלטה זו .נושאי תפקידים באזור סאבוי
קיבלו פיצוי כספי מהשלטונות עבור הוצאות שספגו כתוצאה מהחקירה ,וחלק מהרכוש
שהוחרם מהיהודים שהורשעו חולק ביניהם 33.אדון הטירה בשיון ביצע את החקירה
מכוח הסמכות שניתנה לו על ידי מושל מחוז שבלי ,וסביר להניח כי עצם ההוראה
לחקור את היהודים הגיעה אף היא מהמושל .בשל כך נוהלה החקירה באופן רשמי
ומסודר .בשיון הסתייע אדון הטירה בנוטריון בשם אנרי בנו של ג'יראר (Henricus
 ,)Gerardisשהיה מעורב גם בחקירות אחרות של יהודים באזור .בשאטל היו פקידים
34
אחרים ממונים על החקירה ,ואנו יודעים רק כי הם פעלו במצוותו של רוזן סאבוי.
הנוטריון היה מופקד על תיעוד החקירה ,תרגום הודאותיהם של הנאשמים ללטינית,
וסיכומן לפרוטוקול מסודר .הוא ואחרים כמותו יצרו למעשה את המסמכים העומדים
לפנינו ,ועיצבו במידה רבה את ההאשמות שהופנו כנגד יהודים בחקירות הבאות .על כן
יש לראות את הטקסט שלפנינו כמייצג את עמדותיהם של מובילי המערכת השלטונית
והבירוקרטית של סאבוי :מהרוזנים והברונים שהורו על החקירה ,דרך המושלים
שארגנו אותה ומימנו אותה בדיעבד ,ועד לשופטים ,החוקרים והנוטריונים שביצעו
35
אותה בפועל ותיעדו את תוצאותיה.

 32נורדמן ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ;71קוקס ,הרוזן הירוק (שם) ,עמ' .41–33
 33נורדמן ,מסמכים (שם) ,עמ'  ;71 ,69–68סגרה ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .317–311
 34נורדמן ,מסמכים (שם) ,עמ'  ;69ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .171 ,169
 35גיבן ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  ;28ארנולד ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .3–2
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טירת שיון לחופי אגם למן

36

לאור תובנה זו יש לעמוד בזהירות על השאלות שהמסמך מסאבוי יכול לתת עליהן
מענה ,ואף להדגיש את השאלות שהוא משאיר ללא מענה .בעיקר אי אפשר להניח
שהמסמך מייצג את המילים ,הרעיונות או הדעות שביקשו היהודים שנחקרו בסאבוי
להביע .מדובר כאמור במסמך שתורגם ונערך כדי להביע את דעותיהם של החוקרים ולא
את אלו של הנחקרים .כמו כן המסמך הוא תוצאה של הליך חקירה שבו לשופטים היה
כוח כמעט בלתי מוגבל אל מול הנאשמים .היסטוריונים הדגישו את התפקיד שמילאו
עינויים ,או איום בעינויים ,בהשגת ה'וידויים' שמסרו יהודי סאבוי 37.אכן ,נראה כי
במהלך החקירות בסאבוי היה השימוש בעינויים תכוף יותר מאשר בחקירות אחרות
שבוצעו בתקופה זו (כנגד מינים ,למשל) 38.ייתכן כי הסיבה לכך הייתה הרצון לחשוף
 36צילום ,Zacharie Grossen :פורסם

בWikimedia Commons-

 37גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;67גרץ ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)15עמ' ;335
בארון ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)17עמ' .162
38

גיבן ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ' , Torture and the Law of ;55–53John H. Langbein
Proof: Europe and England in the Ancien Régime, Chicago 1977, pp. 27-29.
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במהירות את 'מרעילי הבארות' ,ולגדוע את ה'קנוניה' באיבה .למרות זאת יש לציין
כי השימוש בעינויים היה כפוף למגבלות ,ונראה כי אלו נשמרו אף במהלך חקירתם
של יהודי סאבוי 39.אלא שאפילו ללא שימוש בעינויים עמדו לרשותם של החוקרים
ידע ומיומנות שהציבו את הנחקרים בעמדת נחיתות .החוקרים החזיקו לעיתים קרובות
במידע שנאסף בחקירות קודמות ונשמר בארכיונים ,והיו מיומנים בשיטות תשאול
והצלבת מידע מתוחכמות .כפי שנראה ,רבים מהנחקרים מצאו כי שכן ,מכר או אפילו
בן משפחה הצהיר כבר בפני החוקרים על מעורבותם בקנוניה ,ואף מסר להם פרטים
'מפלילים' ,כך שהחשודים התקשו להכחיש כל קשר לפרשה 40.משום כך יש להניח כי
רבים מהנחקרים הונחו על ידי החוקרים לאמת חשדות או סיפורים שהוצגו להם על
סמך חקירות קודמות ,ואלו הם עיקר הפרטים שמצאו את דרכם לפרוטוקול .לכן יש
לראות את הפרוטוקול כמייצג של נקודת המבט הנוצרית על היהודים ועל מעורבותם
בפרשה ,ולא שיקוף של מעשיהם של היהודים 41.ההיסטוריון הצרפתי עמנואל לה-רואה
לדורי ( )Emmanuel Le Roy Ladurieניסה לעקוף מגבלה זו במחקרו כשתיאר את חיי
היומיום בכפר מונטיו ( )Montaillouשבדרום צרפת בראשית המאה הארבע עשרה .לה-
רואה לדורי הסתמך בעבודתו על פרוטוקולים שיצרו אינקוויזיטורים שניהלו חקירה
כנגד מינים קאתרים ( )Catharsבמונטיו .אלא שבמקום להתמקד בפעולותיהם או
באמונותיהם של המינים ,כפי שעשו היסטוריונים לפניו ,בחן לה-רואה לדורי את אורח
החיים של אנשי הכפר :מקצועותיהם ,הקשרים החברתיים והמשפחתיים ביניהם ,מצבם
הכלכלי ומסעותיהם אל מחוץ לכפר .מידע זה נכנס אל הפרוטוקולים כבדרך אגב ,ויש
להניח כי לא הייתה לחוקרים סיבה לעוות אותו לצרכיהם .כך שאף לה-רואה לדורי
ליצור תמונה מעמיקה ומורכבת של חיי היומיום במונטיו שתהיה צוהר חשוב להבנת

 39הפרוטוקולים מדגישים שהנאשמים עונו 'בצורה מתונה' ,וכי לא מסרו את הווידויים שלהם
בזמן העינוי ,אלא רק לאחר שניתן להם זמן מה להתאושש .אומנם אין לסמוך על עדותם של
החוקרים בעניין זה ,אך עצם ההתייחסות בטקסט לכללי החקירה המקובלים מראה כי החוקרים
לא סברו שמותר להם להתעלם מכללים אלו במקרה זה :שטרסבורג ,מסמכים ;174–167 ,גיבן,
אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  ;55–53ארנולד ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ' ,94
 ;100לנגביין ,עינויים והחוק (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .14–13 ,10–3
 40גיבן ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  ;65–23ארנולד ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'
.110–77
 41לדיון נוסף והיסטוריוגרפיה ,ראו :ארנולד ,אינקוויזיציה (שם) ,עמ' .13–1
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החברה הכפרית בימי הביניים 42.ניתן להשתמש בשיטת ניתוח דומה גם עבור המסמך
מסאבוי .כפי שנראה המסמך מגלה פרטים על הקשרים המשפחתיים והקהילתיים שבין
יהודי האזור ,וכן על אורחות חייהם .יש בכך כמובן תרומה להבנת חיי היומיום של
יהודים בימי הביניים ,תחום מחקר שפרח בעשורים האחרונים 43.עם זאת יש לציין
כי ניתוח עומק דומה לזה שביצע לה-רואה לדורי אינו אפשרי במקרה שלפנינו מפני
שהפרוטוקולים מסאבוי קצרים ודלים במידע לעומת אלו ממונטיו ,והמידע הארכיוני
על היהודים שם מוגבל 44.לכן התרומה העיקרית שניתן לדלות מהמסמך מסאבוי על
אודות חיי היומיום של היהודים היא הבנת האופן שבו ראו אותם גורמי השלטון
במקום ,והדינמיקה החברתית שנבעה מכך.
נשוב אם כן לדיון בהקשר הפוליטי של החקירה בסאבוי .ראינו כי החקירה התקיימה
בהוראתם ובעידודם של ראשי השלטון בסאבוי – רוזן ז'נבה ,ברון ווד ומועצת
העיר של שמברי .ניתן היה אולי להניח כי המניע לכך היה איבה כלפי היהודים ,וכי
ברגע שהופיעו השמועות על הרעלת הבארות אימצו אותן השלטונות בקלות ,אלא
ששליטי סאבוי דווקא נטו לפני כן להגן על יהודי הרוזנות .בשנת  1329הואשמו
יהודים בכמה מערי סאבוי בחטיפה וברצח נערים נוצרים כדי להכין מגופם חרוסת
לחג הפסח .הנאשמים נחקרו תחת עינויים וחלקם הודו במעשה .למרות זאת השופט
שמינה הרוזן אדוארד ( )Count Edward of Savoy, 1284-1329לחקור את הפרשה קבע
כי היהודים היו חפים מפשע ,וכי אין לתת אמון בווידויים שאולצו לתת בכפייה .הרוזן
תמך בהחלטה ,והנאשמים שוחררו 45.אם כן נראה כי הנסיבות ב־ 1348היו שונות
 ;Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324, Paris 1975 42אם
כי הן שיטות העבודה והן מסקנותיו של לה-רואה לדורי גררו ביקורת נוקבת ,לדוגמהLeonard :
Boyle, ‘Montaillou Revisted: Mentalité and Methodology’, in Pathways to Medieval
Peasants, Edited by James A. Raftis, Toronto, 1981, pp. 119-140.

 43ראו מאמר מאת אלישבע באומגרטן בפתח גיליון זה.
 44סגרה ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ;413–273נורדמן ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ'
 ;91–81 ,73–63קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  .126–108ניתן לראות
שמרבית המידע הארכיוני מתייחס לתקופה שלאחר  ,1350וכי הוא מתמקד בקשרים הכלכליים
של היהודים עם השלטון ,ומפרט מעט על נושאים אחרים .מחקרו של ברדלה הוא מיצוי וניתוח
מעמיק של מידע זה :ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה .)5
45

Mario Esposito, ‘Un procès contre les Juifs de la Savoie en 1329’, Revue d’histoire
 ;ecclésiastique 34 (1938), pp. 789-793ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;246–244ראו
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למדי מאלו שהתקיימו ב־ :1329ראשית ,כפי שהזכרנו ,יהודי הדופינה כבר הורשעו
בהרעלת בארות לפני שהחקירה בסאבוי החלה ,והרשויות בסאבוי הסתמכו על מידע,
אמין לכאורה ,שניתן להם על ידי עמיתיהם שבדרום 46.חשוב מכך ,בשנת  1329לא
נמצאו ראיות של ממש לכך שהיהודים רצחו נוצרים ,אך ב־ 1348הרגה המגפה רבים
מתושבי הרוזנות .העובדה שההאשמות הופיעו על רקע התמותה חסרת התקדים ,שלא
נמצא לה הסבר אחר ,הביאה את הרשויות לתת בהן אמון מסוים ולפתוח בחקירה
מקיפה .עם זאת בהמשך נראה כי המקורות שבידינו אינם מצביעים על כך שהחקירה
הייתה אך תירוץ שנועד להצדקת הפגיעה ביהודים .יש להניח כי לפחות בשלב הראשון
חפצו השלטונות להגיע לחקר האמת בעניין הרעלת הבארות ,ופעלו במטרה לעשות כן.
על פי הפרוטוקולים נראה כי החקירה בשלביה הראשונים הייתה שיטתית יותר מאשר
בהמשכה .ההצהרות שנגבו מהיהודים שנחקרו בשיון למן החמישה עשר בספטמבר היו
ארוכות ומפורטות יותר בממוצע מאלו של היהודים שנחקרו בשאטל ,כחודש לאחר
מכן .נוסף על כך החוקרים בשיון העמידו את היהודים בפני שניים או שלושה סבבים
של חקירה ,שהתקיימו בימים שונים ,והשוו בין הגרסאות שמסרו הנאשמים בכל
סבב 47.בשאטל הובאו כל חמשת הנאשמים בפני החוקרים פעם אחת בלבד ,והחקירה
כולה נמשכה יומיים בלבד – בעשרה ובאחד עשר באוקטובר .גם פרטי הווידויים
מראים כי החקירות המוקדמות היו מפורטות יותר .נראה שהנאשמים בשיון נשאלו
לעיתים קרובות יותר על מראהו של הרעל ,ועל מקומם המדויק של מקווי המים שבו
הוא הוטמן לכאורה .לפיכך ,הווידויים המוקדמים כוללים מידע רב יותר על צבעו של
הרעל ועל אופי פעולתו המשוער .הם גם נוקבים באופן מפורש בשמותיהם של מעיינות
ובארות שהורעלו לכאורה ,ומציינים מועדים מדויקים יותר שבהם בוצע הפשע 48.ייתכן

L

גם :קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .109–108
 46פוברו ,אלימות אנטי־יהודית (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;24–20מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה ,)10
עמ'  .307–299החקירה בשמברי ,שהייתה הנרחבת מבין החקירות בסאבוי ,הציגה נגד היהודים
האשמות שהתבססו על פרוטוקולים של חקירות מהדופינה :קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל,
הערה  ,)10עמ'  ;103–101ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;256 ,253–248קוקס ,הרוזן
הירוק (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .70
 47טכניקת חקירה זו הייתה נפוצה בקרב אינקוויזיטורים :גיבן ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'
.65–52
 48ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–168
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מאוד כי השופטים והחוקרים שפעלו בשיון היו יסודיים או מיומנים יותר מאלו שפעלו
בשאטל ,ולכן הקפידו יותר לאסוף פרטים מדויקים מהנאשמים .יש בכך כדי להסביר
חלק מההבדלים בין הפרוטוקול המוקדם לזה המאוחר ,אלא שנראה שהבדלים אלו נבעו
גם מכך שגישתם של השלטונות לעניין הרעלת הבארות השתנתה באופן מהותי .בעשרה
באוגוסט הורו שליטי סאבוי על 'חקירה ,וכן הליכים אחרים ,נגד יהודי רוזנות סאבוי,
מכיוון שהיהודים ,כך נודע משמועות ,הרעילו מעיינות ,מקורות מים ,ודברים אחרים
מסוג זה' 49.למרות ההכרזה על פעולה רשמית כנגד היהודים ,נראה כי השלטונות הכירו
בכך שההאשמות כנגדם היו מבוססות על שמועות ,או על דעת הקהל .הם שיערו כנראה
כי יש דברים בגו ,אך הסתפקו בשלב ראשון בציווי על חקירה והליכים משפטיים כנגד
היהודים כדי לברר את הנושא .יש להניח כי גישה זו היא שהתוותה את אופן החקירה
בשיון ,שבה נראה שהיה ניסיון ממשי לברר את אשמת היהודים .לעומת זאת אדון
הטירה של שיון ,שחיבר את המסמך מסאבוי בסוף אוקטובר או מעט מאוחר יותר,
סיים את דבריו בתיאור פעולת השלטונות כנגד היהודים באותה העת במילים הבאות:
'בעלי תפקידים מסוימים מונו על ידי האדון [רוזן סאבוי] כדי להעניש את היהודים,
ולא נותר מהם [מהיהודים] ,אני מאמין ,ולו אחד' 50.בשלב זה הניח הרוזן ,או הניחו
מנהיגים אחרים בסאבוי ,שאשמת היהודים ברורה ,ופסקו כי יש לפנות לענישה המונית
שלהם .החקירה בשאטל ,שהתקיימה בעשרה ובאחד עשר באוקטובר ,התנהלה באופן
המתאים יותר לתפיסה זו ,ונראה שהחוקרים ביקשו להרשיע את היהודים במהירות
ולדון אותם למוות מבלי לטרוח ולברר את אשמתם באופן מעמיק .לכן סביר להניח כי
שני הפרוטוקולים שנשתמרו במסמך מסאבוי מייצגים את שינוי הגישה של השלטונות
כלפי יהודי הרוזנות :מנתינים אינדיבידואלים הראויים למשפט רשמי ,לחברי קבוצת
מיעוט שניתן להעניש יחדיו ,ללא בירור פרטני.
אופי ההאשמות המוצגות בשני הפרוטוקולים מחזק אף הוא תיאור זה של ההתפתחויות,
כאשר בחקירה הראשונה הוצגו האשמות מוגבלות יחסית לאלו שהוצגו לאחר מכן.
בשיון הואשמו היהודים בהרעלה של כמה מקורות מים קטנים שנמצאו בערים שבהן
49

‘ad inquirendum et alias procedendum contra Judeos Sabaudiae comitatus super eo quod
– ’ipsis Judeis imponitur per famam ipsos fontes, aquas et alia quamplura intossicasse

נורדמן ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .71
50

‘Et sunt certi commissarii a domino ordinate ad puniendos judaeos, ex quibus nullum
’ – credo remanereויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174
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גרו או בקרבתן .כל אחד מן החשודים הרעיל לכאורה מקור מים אחד או שניים,
ולא יותר מכך (ראו מפה להלן) .כל מקרי ההרעלה התרחשו סביב לאגם למן (Lac
 ,)Lémanרובם בצדו המזרחי ,לא רחוק מטירת שיון שבה נערכה החקירה .יהודי האזור
אם כן נאשמו בהרעלת שכניהם הנוצרים ,אנשים שהכירו באופן אישי ,ואיתם חלקו
את מקורות המים.
החוקרים היו מודעים לשאלה שנבעה מהאשמות אלו :אם היהודים הרעילו את אותם
מקורות המים שבהם הם השתמשו בעצמם באופן קבוע ,כיצד קיוו הם ובני קהילתם
להינצל מן ההרעלה? חקירתו של בלביני ( 51,)Balavignyרופא מהעיר תונון-לה-באן
( ,)Thonon-les-Bainsחושפת את רעיונותיהם של החוקרים בעניין .בלביני נשאל
כנראה כמה פעמים כיצד תכנן להגן על הקרובים לו ,והשיב באופנים שונים .ראשית
ענה כי הזהיר את אשתו ובנו שלא לשתות מן המעיין שהרעיל לכאורה בתונון .כשסיפר
על מעיין נוסף שהרעיל בעיר הסמוכה מונטרו ( )Montreuxהוא ציין שהודיע לשני
יהודים נוספים שהיו חשודים בהרעלה על מעשיו ,כדי שלא ישתו מן המעיין .נראה
שהסברים אלו לא סיפקו את דעתם של החוקרים ,שהרי בלביני טען שפעל כדי להגן
על הקרובים לו בלבד ,ולא על שאר היהודים .בהמשך חקירתו ,כשסיפר על מעשיו של
חשוד בשם מוסוס מוילאנובה ( ,)Mussus of Villeneuveציין בלביני שמוסוס הקפיד
שלא לשתות מברכות המים שהרעיל ,ופנה במקום זאת לשתות מהאגם .אלא שהוא לא
הסתפק בהגנה על עצמו .הפרוטוקול מציין שמוסוס 'אמר גם שהמנהיגים [הרבנים?]
מסרו לו וליהודים אחרים הוראות להימנע משתיית המים המורעלים במשך תשעה ימים
מיום ההרעלה .הוא אף אמר שמיד לאחר שהניח שם [במקורות המים] את הרעל ,כפי
52
שנאמר לעיל ,הוא מיהר לספר על כך ליהודים אחרים'.
ניתן לראות כי עצם ההאשמה בהרעלת בארות גררה בעקבותיה באופן הגיוני את
הרעיון שקנוניה יהודית שבה היו שותפים רבים התרחשה .הרעלתם של מקורות
מים ציבוריים לא יכולה הייתה להיעשות בלי פגיעה בלתי מרוסנת בכלל אוכלוסיית
 51השמות במסמך מופיעים כמובן בגרסתם הלטינית ,כפי שרשמו אותם הנוטריונים הנוצרים.
במקרים מסוימים אפשר אולי לשער מה היה השם העברי של האדם ,אך אני מביא את השמות
כפי שהגיעו לידינו.
52
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‘Dicit etiam quod magistri legis mandaverant ei et aliis judaeis, quod se abstinerant per
novem dies continue subsequentes a potatione aquarum intoxicatarum a die positionis
toxici, et dicit quod quam cito ipse posuit toxicum prout supra dixit in continenti ipse
’ - revelavit aliis judaeis.ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .169–168
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האזור ,נוצרים ויהודים כאחד .נגזר מכך ,כפי שהבינו החוקרים ,כי כדי למנוע
פגיעה ביהודים היו המרעילים חייבים לתאם את פעולותיהם עם הקרובים להם,
ואפילו עם מנהיגי הקהילה .לפיכך אילצו החוקרים יהודי בשם ממסון ( )Mamson
מוילאנובה להודות כי כל היהודים מאזור אביאן (  )Évian-les-Bainsהתכנסו כמה
חודשים קודם כדי לתכנן את ההרעלה .הוא סיכם את עדותו באומרו 'כי כל
היהודים מגיל שבע ומעלה בערך אינם יכולים לזכות את עצמם מן ההאשמות,
מכיוון שכולם ללא יוצא מן הכלל ידעו ולכן היו אשמים בעניין זה' 53 .יהודי אחר
בשם אקווטוס (  )Aquetusאולץ להודות כי כל יהודי וילאנובה ,כולל אביו ,ידעו
על הקנוניה .בפרוטוקול נכתב כי 'הוא בטוח בכך ,מכיוון שמנהיגי היהודים קיימו
באופן קבוע מפגש בינם לבין עצמם מחוץ לשער העליון של וילאנובה ,והיהודים
54
הפשוטים קיימו מפגש דומה'.
פרטים אלו מצביעים על כך שהחוקרים בשיון הגיעו בהדרגה למסקנה שהרעלת
בארות חייבה שיתוף פעולה בין היהודים ,והצביעו על התשתית הקהילתית שלהם
כגורם שאפשר שיתוף פעולה שכזה .ההיררכיה הקהילתית יצרה מנגנון שאפשר
לכאורה למנהיגים ולרבנים להעביר הוראות לשאר היהודים כדי שיוכלו לארגן
את הפצת הרעל ולהגן על עצמם ממנו .פגישותיהם ,שהתנהלו אולי בשפה או
בדיאלקט זר ,עוררו את חשדם של החוקרים .למרות זאת יש להדגיש כי הפרוטוקול
המוקדם יותר ,זה שנערך בשיון ,אינו מזכיר בפירוש התארגנות בין־לאומית של
יהודים לשם הרעלת בארות .ישנו רק יוצא דופן אחד לכך ,מקרה שבו ציין בלביני
'שבאותו האופן ,במקומות שונים ומגוונים נעשה דבר דומה [הרעלת בארות],
בהוראת מנהיגי היהודים' .אלא שכאשר נדרש הרופא על ידי החוקרים לפרט
מי היו השותפים לקנוניה והיכן פעלו ,הוא הזכיר רק את שמותיהם של יהודים
מקומיים 55 .באופן דומה ,כאשר הפרוטוקול משיון מזכיר התארגנויות ציבוריות
53

‘dicentes quod omnes judaei a septem annis circum non possint super hoc se excusare,
’ – quoniam universaliter sciant omnes et sint culpabiles in dicto facto.ויטה וולפרם (שם),

עמ' .170
54

‘dicit, quod bene credit, quia magni judaei semper tenebant consilium inter se extra
’ - portam superiorem Villa novae et parvi judai tenebant similiter consilium.ויטה וולפרם

(שם) ,עמ' .171
55

‘quod similiter in diversis et variis locis simile mandatum faciebat per ordinationem
’ – judaeorum magistrorumויטה וולפרם (שם) ,עמ' .168
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הן כוללות את יהודים מעיר יחידה ,וילאנובה או אביאן .אלו היו קהילות קטנות
56
יחסית ,ונראה כי ההאשמות כנגד היהודים נותרו ברמה המקומית במקרה זה.

מיקומם של החשודים ואתרי ההרעלה מסביב לאגם למן

לעומת זאת ,ההאשמות שהוצגו כנגד היהודים בשאטל באמצע אוקטובר נשאו אופי
רחב יותר מבחינה גיאוגרפית .חלק מהחשודים טענו עדיין כי הרעילו מקורות מים
אחדים בקרבת מקומות המגורים שלהם ,אך שניים מהם הציגו סיפור שונה באופן
מהותי .הראשון ,אדם בשם אגימטוס ( )Agimetusמז'נבה ,טען כי ניצל מסע עסקים
שנדרש לערוך כדי להפיץ את הרעל ברחבי היבשת .לטענתו הוא עשה כן בוונציה,
בדרום איטליה ובערים שונות לאורך חוף הים התיכון ,עד טולוז שבדרום צרפת.
יהודי אחר בשם איקונטוס ( )Iconetusסיפר כי נדד צפונה עד לאזור בריסל שבארצות
השפלה ופיזר שם את הרעל בכמה ערים 57.על פי הצהרות אלו הקנוניה התפתחה הרבה
מעבר לרמה המקומית ,ויהודים נדדו מרחקים גדולים כדי לוודא שהרעל יופץ ברחבי
היבשת .העובדה שרוזנות סאבוי שכנה באזור מרכזי בין צפונה של אירופה לדרומה,

 56ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .398-397 ,49 ,35–28
 57ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .173–171
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ובין האזורים דוברי הצרפתית לאזורים דוברי הגרמנית ,אפשרה כנראה ליהודי המקום
לנסוע למרחקים גדולים ולכיוונים שונים באופן סדיר .עובדה זו תמכה כמובן בעמדתם
של החוקרים שגרסו כי סאבוי שימשה כמרכז לקנוניה .ייתכן גם כי החוקרים בשאטל
הבינו כי התארגנות מקומית של היהודים באזור מגוריהם אינה יכולה להסביר תמותה
כה רחבת היקף כפי שגרמה המגפה השחורה .כדי להמשיך להחזיק ברעיון שהיהודים
היו אחראים למגפה הם נאלצו לטעון כי היהודים לא הסתפקו בהרעלת שכניהם ,אלא
ניסו להביא למותם של הנוצרים כולם .האשמות מסוג זה התפתחו כנראה רק במהלך
אוקטובר ,כאשר השלטונות בסאבוי החליטו כבר כי היהודים אשמים בוודאות ,וניסו
להוכיח כי כולם היו שותפים בקנוניה.
נוסף על ההבדלים באופי ההאשמות ובהיקף הגיאוגרפי המשוער של הקנוניה בין שתי
החקירות ,ישנם גם הבדלים בולטים באופי הקשרים החברתיים שבין החשודים .ראינו
כבר שהחקירה המוקדמת יותר ,שהתרחשה בשיון ,נשאה אופי מקומי יותר והעלתה
שהחשודים פעלו לכאורה באזור גיאוגרפי מצומצם .אופי זה התבטא גם בכך שרבים
מן החשודים הכירו האחד את השני ,וקיימו קשרים קהילתיים או משפחתיים האחד עם
השני .האינקוויזיטורים ניצלו קשרים אלו כדי לגרום לחשודים להפליל איש את רעהו,
והדבר מתבטא באופן ברור בפרוטוקול משיון 58.כך לדוגמה בלביני אולץ להודות
שהרעיל מעיין ליד מונטרו ,וממסון 'לאמת' את דבריו .ממסון ואשתו הואשמו בתורם
במעשים דומים על ידי אישה בשם בליטה ( ,)Belietaשניצבה אף היא בפני החוקרים.
בנה של בליטה ,אקווטוס ,הואשם בהרעלת מעין ליד העיר רוש ( ,)Rocheאך הטיל את
האשמה במקרה זה על יהודי בשם בנדיטונוס ( )Banditonusועל בנו ,שנקרא גם הוא
אקווטוס .וכך ,אקווטוס בן בליטה ואקווטוס בן בנדיטונוס עומתו האחד כנגד השני על
ידי החוקרים ,ואף כי רק האחרון הודה במעשה ,הוצאו שניהם להורג .אם כן מבחינת
הקשרים החברתיים בין החשודים שנחקרו בשיון עולה תמונה של היכרות אישית
או קרבה משפחתית בין רבים מהם .למעשה ,על פי הפרוטוקול כל החשודים הללו
הופללו על ידי יהודים אחרים שהכירו אותם בשמם או היו קרובי משפחה של חשודים
אחרים .לרשת קשרים זו ניתן להוסיף מספר קטן של חשודים כגון רבי יעקב משמברי,
סאמולטו ( )Samuletoמוילאנובה ,ויהודי בשם פרובנצאל ( ,)Provenzalשהופללו

 58טכניקה זו שימשה לעיתים קרובות אינקוויזיטורים במאה הארבע עשרה :גיבן ,אינקוויזיציה
(לעיל ,הערה  ,)29עמ'  ;181–178 ,41–40ארנולד ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .110–77
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במעורבות בקנוניה על ידי שניים או שלושה מהנחקרים בשיון 59.הרושם הכולל שיוצר
הפרוטוקול הוא שקנוניית הרעלת הבארות התבססה על התארגנות של כמה משפחות
או מכרים .מסקנה זו מתיישבת היטב עם העובדה שהפרוטוקול משיון לא ייחס ליהודים
אלו פעולה בקנה מידה נרחב ,אלא הרעלה של מקורות מים אחדים בחלק המזרחי של
אגם למן .החוקרים חשבו כי ההיקף הגיאוגרפי של הקנוניה היה מצומצם ,ולכן הסיקו
כי התארגנות המבוססת על היכרות אישית או משפחתית יכלה להספיק כדי להניע
אותה .יש להניח כי מסקנה זו הייתה מבוססת גם על כך שקשרים חברתיים שוטפים
התקיימו בין היהודים בקהילות הקטנות באזור זה 60.רשת חברתית זו ,סברו החוקרים,
יכלה לשמש בסיס לארגון ההרעלה.
מנגד ,התמונה העולה מהפרוטוקול המאוחר יותר ,שנערך בשאטל ,שונה למדי .חמשת
החשודים שנחקרו שם לא הפלילו אף אחד מהיהודים האחרים שנעצרו באותו המקום
והזמן ,ולא דיווחו על התארגנות קהילתית מקומית כדי להפיץ את הרעל .כמו כן אין
עדות לקשרי משפחה ביניהם ,מלבד מקרה יחיד של אב ובנו 61.במקום זאת החשודים
העידו (או אולצו להעיד) כי הקנוניה הייתה רחבת היקף ,וכי היא אורגנה על ידי
מנהיגים יהודים שהחשודים לא הכירו באופן אישי .שלושה מהם האשימו בכך אדם
בשם רובי פירט ( )Rubi Peyretמהעיר שמברי ,שהיה כנראה רב 62.השנים הנותרים
63
הפנו אצבע מאשימה לעבר שני יהודים עשירים ,שגרו אף הם רחוק מאגם למן.
נראה כי פרוטוקול זה מציג תמונה שלפיה הקנוניה אורגנה משמברי ,העיר הגדולה
בסאבוי שבה שכנה גם הקהילה היהודית הגדולה ביותר .סביר להניח כי רעיון זה נראה
הגיוני לחוקרים מכיוון שהציג את הארגון הבין-קהילתי היהודי בסאבוי כבסיס לקידום
 59ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .171–167
 60ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  .398–397 ,49 ,35–28ברדלה מראה כי הקהילות באזור
המזרחי של אגם למן היו מהוותיקות בסאבוי ,וחלקן יוסדו כבר במחצית השנייה של המאה
השלוש עשרה .עם זאת הקהילות הללו היו קטנות יחסית וקרובות זו לזו מבחינה גיאוגרפית,
ויש לשער שחבריהן רקמו קשרי משפחה ומסחר משותפים .למרבית הצער המקורות העבריים
בנושא דלים ביותר ,ומרבית המקורות הארכיונים הרלוונטיים נשמרו רק החל מהמחצית השנייה
של המאה הארבע עשרה ,כך שלא ניתן למפות קשרים אלו באופן מקיף :סגרה ,מסמכים (לעיל,
הערה  ,)12עמ' .317–288
 61אקווטוס משאטל ובנו ג'וקטוס ) :(Jocetusויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174–172
 62הפרוטוקול מתייחס אליו גם בכינוי  :magister Peyretויטה וולפרם (שם) ,עמ' .172
 63שם ,עמ' .174–172
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הקנוניה 64.מעבר לכך ,בעת החקירה בשאטל היו יהודי שמברי כולם תחת מעצר ,וכבר
קודם לכן נפתחה כנגדם חקירה בשל האשמות בהרעלת בארות 65.ייתכן כי החקירה
בשמברי הניבה 'וידויים' שהפלילו את מנהיגי היהודים במקום בארגון הקנוניה ,ואלו
שימשו כבסיס לשאלות שהוצגו לנחקרים בשאטל .שיטת פעולה זו הייתה מקובלת
במאה הארבע עשרה ,וזוהי אחת הסיבות לכך שהחקירות תועדו ופרוטוקולים שלהן
נשמרו או הופצו 66.מכל מקום ,נראה כי בניגוד לפרוטוקול משיון ,הפרוטוקול משאטל
אינו מציג את הקנוניה כמבוססת על קשרי נאמנות משפחתיים או אישיים .כך למשל
אגימטוס מג'נבה העיד כי רק לאחר שהחליט כבר לצאת למסע העסקים שלו באיטליה,
זימן אותו הרב רובי פירט לשמברי כדי לתת לו את הרעל ולשכנע אותו להפיצו .נראה
כי השניים ,שחיו בערים מרוחקות יחסית ,לא הכירו קודם לכן .יהודי אחר ,ג'וקטוס
משאטל ,העיד ששימש סוכן משנה של רובי פירט ,והעביר עבורו רעל ומכתבים
המפרטים כיצד להשתמש בו לשני יהודים מווי ( .)Veveyבמקרה זה ברור כי הרב לא
נפגש עם המרעילים עצמם.
הרעיון שההרעלה אורגנה על ידי מנהיגות מרכזית נתמך גם בתיאור הפערים החברתיים
בין מארגני הקנוניה לבין מבצעיה .איקונטוס משאטל שאולץ להודות שהרעיל בארות
בארצות השפלה היה קבצן שפשט יד והתחנן ללחם במהלך מסעו .האדם שנתן לו
את הרעל לעומת זאת ,יהודי בשם אבוגט ( ,)Abugetהיה לפי הפרוטוקול 'החזק
והעשיר ביותר מבין היהודים של בס ( 67.')Bas-Vullyגם אקווטוס רובי (Aquetus
 )Rubiמשאטל ,שהורשע בהרעלת מקורות מים בג'נבה ,היה אדם עני ,שפשט רגל
כתוצאה מהימורים על משחקי קוביות .הפרוטוקול אינו מוסר מידע ברור על מצבם
הכלכלי של שאר המרעילים .ניתן היה לשער כי אגימטוס ,שכזכור נסע לאיטליה
לרגל עסקים ,היה אדם אמיד .אלא שלא הוא היה הבעלים של בית המסחר ששלח
אותו ,והוא נסע כשליח בלבד .הרושם שהמרעילים היו עניים ושולחיהם היו עשירים
 64ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .400 ,398–397 ,58–21
 65קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;103–101ברדלה ,יהודים (שם) ,עמ' ,253–252
 ;256סגרה ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ;312קוקס ,הרוזן הירוק (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .70
 66גיבן ,אינקוויזיציה (לעיל ,הערה  ,)29עמ'  .51–23כפי שראינו ,גם הפרוטוקולים שנאספו במסמך
מסאבוי נשלחו לעיר שטרסבורג ,יחד עם מסמכים נוספים מסוג זה :ראו הערה  24לעיל.
 –‘Abuget judaeus de Basa potentior et ditior aliis judaeis de Basa’ 67ויטה וולפרם ,מסמכים
(לעיל ,הערה  ,)1עמ' .173
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מתחזק על ידי העובדה שבשלושה מקרים מצוין כי האחרונים שילמו לראשונים תמורת
המעשה .לפי הפרוטוקול איקונטוס קיבל מאבוגט שני פלורינים ( – Florenusמטבע
זהב נפוץ) כדי להרעיל בארות בארצות השפלה .אקווטוס רובי קיבל שישה סולידי
של סאבוי ( – Solidusמטבע כסף נפוץ) מיהודי בשם סאלאמינוס ( )Salaminusכדי
להרעיל שני מעיינות באזור ג'נבה .גם ג'וקטוס משאטל קיבל מרובי פירט חמישה
68
סולידי גדולים של זהב (כנראה מטבע מקומי הדומה לפלורין) כדי לבצע פשע דומה.
הרעיון שהמארגנים העשירים נאלצו לשלם לפשוטי העם כדי לבצע את ההרעלה נראה
הגיוני כחלק מהתפיסה שהקנוניה אורגנה על ידי מנהיגות מרכזית כלשהי .בעוד שעל
פי הפרוטוקול בשיון הקנוניה הייתה מבוססת על קשרי נאמנות אישיים או משפחתיים,
החוקרים בשאטל סברו כי רבים מהשותפים לפשע לא הכירו אחד את השני היטב .הם
הגיעו לכאורה מאזורים שונים ,השתייכו למעמד חברתי שונה ,פעלו לאורך שטחים
נרחבים ,ולעיתים אפילו לא נפגשו פנים אל פנים .במצב עניינים זה ,חשבו כנראה
החוקרים ,נועד התשלום למרעילים למלא את מקום הנאמנות האישית ,המצטיירת
מהפרוטוקול שנערך בשיון.
ניתן לסכם ולומר כי שני הפרוטוקולים שאוגדו יחדיו במסמך מסאבוי מציירים שתי
תמונות שונות של הקנוניה .הפרוטוקול המוקדם יותר ,שהועלה על הכתב בשיון למן
אמצע ספטמבר ,מציע כי הקנוניה הייתה עניין מקומי .כל המרעילים פעלו סמוך למקומות
מגוריהם ,בחלק המזרחי של אגם למן ,והכירו האחד את השני באופן אישי .לעומת זאת
הפרוטוקול המאוחר יותר ,שנערך בשאטל בעשרה ובאחד עשר באוקטובר ,מצייר קנוניה
שארגנה מנהיגות מרכזית ,שפעלה בעיקר משמברי .ככל הנראה רוב המרעילים לא הכירו
האחד את השני באופן אישי ,וחלקם קיבלו לכאורה תשלום כדי להפיץ את הרעל על
פני שטחים נרחבים .נראה כי אכן במהלך שלושת השבועות שעברו בין החקירות חל
שינוי בגישת השלטונות בסאבוי לשאלת אשמתם של היהודים בגרימת המגפה .ההאשמות
המוקדמות ,שהיו מקומיות באופיין ,לא יכלו להסביר את התמותה האדירה שיצרה המגפה.
ההאשמות המאוחרות ,שהופיעו לראשונה (כנראה) בשאטל ,הציגו תמונה של קנוניה בין־
לאומית רחבת היקף ורבת משתתפים ,שיכלה להסביר את היקף התמותה .על כן הנרטיב
69
החדש היה זה שהפך מקובל גם במקומות אחרים באימפריה הגרמנית.
 68שם ,עמ' .174–171
 69האברקמפ ,רדיפות (לעיל ,הערה  ,)11עמ'  ;43–27גראוס ,מגפה (לעיל ,הערה  ,)11עמ'
 ;167–161 ,334–299זיגלר ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)6עמ' .109–102
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השוואת היקפי הרדיפה של היהודים ושל הנוצרים בסאבוי ,כפי שהם משתקפים
מהמסמך ,מחדדת עוד יותר את המסקנות הללו .כפי שראינו נוצרים הואשמו בהרעלת
בארות ב 1348-עוד לפני שהיהודים הואשמו בכך 70.בסיכום המסמך מסאבוי הבהיר
אדון הטירה משיון כי האשמות אלו לא חדלו ,וכי נוצרים הועמדו למשפט והוצאו
להורג במקביל לחקירות נגד היהודים .עם זאת רדיפת היהודים הפכה רחבת היקף,
וקהילות שלמות נשפטו והוצאו להורג 71.לעומת זאת המסמך מסאבוי נותן את הרושם
כי רדיפת הנוצרים נותרה ממוקדת בנאשמים אחדים ,ולא כללה האשמות נגד קבוצות
מוגדרות בחברה הנוצרית 72.אדון הטירה מזכיר לדוגמה כי 'בהליך משפטי נשרפו
בוילאנובה כל יהודי המקום ,ובעיר אוגסט ( )Augstנפשט עורם של שלושה נוצרים
בעוון הפצת רעל .אני [אדון הטירה] הייתי נוכח במקום' 73.הניגוד בין הענשת הקהילה
היהודית כולה לבין הענשתם של נוצרים אחדים ברור .המסמך אומנם מעיד כי נוצרים
רבים נענשו ,אך מדגיש כי הם נעצרו ונשפטו לפני כן ,כנראה כיחידים .לפיכך המסמך
נותן יסוד להאמין כי בעוד שההאשמות נגד יהודים הפכו נרחבות והביאו לחיסולן של
קהילות שלמות ,אלו שכוונו נגד נוצרים נותרו ממוקדות ביחידים .אופי ההאשמות
השתנה אף הוא ,ובעוד שבשלבי הרדיפה הראשונים הואשמו נוצרים מסוימים ביזמת
ההרעלה ,מאוחר יותר הואשמו נוצרים אחרים בשיתוף פעולה עם הקנוניה היהודית
בלבד .אדון הטירה הדגיש כי '[הנוצרים הללו] אישרו שהרעל שפיזרו ניתן להם על ידי
היהודים' 74.על כן נראה כי במקביל לכך שהשלטונות הגיעו למסקנה שהקנוניה הייתה
התארגנות נרחבת של יהודים לשם הרעלת בארות ,הם הסיקו גם שהנוצרים שהשתתפו
 70הורו ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;223–222 ,45נירנברג ,קהילות (לעיל ,הערה  ,)4עמ'
 ;235–233גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .65–64
 71לפחות בחלק מהמקומות .נראה כי בשמברי היה המצב שונה :קוקס ,הרוזן הירוק (לעיל ,הערה ,)5
עמ'  ;70–69ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;257–250קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל,
הערה  ,)10עמ' .104–101
 72בניגוד לאירועים שהתרחשו בפרובנס ובדרום צרפת בחודשים אפריל ומאי :הורו ,המוות השחור
(לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;223–222 ,45נירנברג ,קהילות (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;235–233גינזבורג,
שבת המכשפות (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .65–64
73

‘Scientes quod per judicium combusti sunt apud Villam novam omnes judai ibidem
existentes et in civitate Auguste propter veneni positionem, fuerunt etiam tres homines
’ – christiani excoriati, ad quos ego fui praesensויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .174

 – ‘asseruerunt, toxicum quod posuerunt sibi traditum fuerit per judaeos’ 74שם ,עמ' .174
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לכאורה בעניין פעלו במצוות היהודים .מכאן שהשינוי באופי ההאשמות כלפי היהודים
שינה גם את אופי ההאשמות נגד נוצרים ,ועיצב את דפוסי הרדיפה המשפטית שניהלו
השלטונות בסאבוי.

המסמך מסאבוי :גישה היסטורית חדשה לניתוחו ,ותרומתו להבנת חיי היומיום
של היהודים
המסמך מסאבוי מאיר שינוי שהתרחש באופי ההאשמות ,בהיקפן ,וברדיפה שהתפתחה
כתוצאה מהן .הוא מתאר בפרטים את האופי ששיוו השלטונות לקנוניה בכל שלב,
ואף מבהיר כיצד הם סברו שהיא אורגנה והתרחשה באופן מעשי .יש לשאול במה
נבדלת תמונה היסטורית זו מהמסקנות שהציגה ההיסטוריוגרפיה המסורתית בנוגע
למסמך .כאמור מרבית ההיסטוריונים תיארו את עמדת השלטונות כעוינות קבועה
כלפי היהודים ,ולא התייחסו לשינויים באופי ההאשמות והרדיפה .הסיבה לכך היא
שרבים מהם התמקדו בשני פרטים מהעדות הראשונה במסמך ,זו של הרופא בלביני
מתונון .הפרט הראשון היה האזכור של טולדו כעיר שממנה הגיע רבי יעקב ,לכאורה
אחד ממארגני הקנוניה .רבים מההיסטוריונים ראו בכך עדות שטולדו נתפסה על ידי
החוקרים כמרכז הקנוניה היהודית 75.מניתוח המסמך ניתן לומר כי נוסף על כך שטענה
זו אינה מבוססת על ראיות ברורות מפרוטוקול החקירה משיון ,היא מסתירה את
העובדה שפרוטוקול זה ייחס לקנוניה אופי מקומי .כפי שראינו רבי יעקב המדובר
היה רק אחד מבין הנאשמים בארגון הקנוניה ,וליהודים מקומיים כגון בנדיטונוס,
פרובנצאל ,אקווטוס ממונטרו ובלביני עצמו היה ככל הנראה תפקיד מרכזי יותר.
גם הפרוטוקול משאטל ,שהציג את הקנוניה כמבצע רחב היקף ,לא טען שמרכזה
היה בטולדו ,אלא הצביע דווקא על שמברי כמוקד ההתארגנות .הפרט השני שהסיט
היסטוריונים מניתוח שיטתי של המסמך מסאבוי היה השערתו של בלביני כי מקורו של
הרעל היה מבסיליסק ,לטאה ארסית אגדית 76.פרט זה הוא שהביא היסטוריונים רבים
 75מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;312–308גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה
 ,)4עמ'  ;67נול ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)16עמ'  ;149פוליאקוב ,אנטישמיות (לעיל ,הערה
 ,)17עמ'  ;110בארון ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;162טרכטנברג ,השטן והיהודים (לעיל,
הערה  ,)17עמ' .104
 76ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;170מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .310
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למסקנה כי החוקרים ראו ביהודים מכשפים שיצרו את ההרעלה באמצעים על־טבעיים.
מכאן הייתה הדרך קצרה לטענה שהנוצרים טפלו על היהודים האשמות מופרכות,
ולא ראו צורך לספק הוכחות משכנעות לאשמתם 77.בהתבסס על ניתוח המסמך ,טענה
זו אינה משכנעת בשני מישורים .הראשון הוא שהרוב המכריע של תיאורי הרעל
שמופיעים במסמך מסאבוי אינם כוללים כל מידע על שימוש בכישוף או בקסם ,כפי
שהראתה מסלר 78.תיאורים אלו כוללים לרוב אזכור של צבע הרעל ,כמותו ,והכלי שבו
הוא נשמר ,ותו לא .במישור השני והמורכב יותר ,ראינו שסביר להניח שהחוקרים אכן
ניסו לברר את אשמתם של היהודים ,לפחות בשלב הראשון של החקירה ,ופעלו כדי
לאסוף ראיות של ממש בנושא .כל אחד מהעדים בשיון נחקר יותר מפעם אחת ,העדויות
שנגבו מהם היו מפורטות ,והן הוצלבו אחת עם השנייה .נהלי החקירה היו קפדניים,
והתיעוד דקדקני .אין בכך כדי לערער את הקביעה הברורה מאליה שהחוקרים בסאבוי
טעו בסופו של דבר ,וטפלו על היהודים האשמות שווא .עם זאת יש להניח כי חקירה
כה נרחבת נועדה בוודאי להגיע למסקנות של ממש ,ולא רק כדי לספק תירוץ לרדיפות
כנגדם .על כן יש לסכם ולומר כי ניתוח שיטתי של המסמך מסאבוי מעלה מסקנות
שונות באופן מהותי מאלו שהציעה ההיסטוריוגרפיה הקיימת לגבי אופי ההאשמות
כלפי היהודים והדינמיקה של הרדיפה נגדם.
הקריאה השיטתית בפרוטוקולים מראה כי למרות האופי המוטה שלהם ניתן לדלות
מהם כמה תובנות על אודות חיי היומיום של יהודי סאבוי באמצע המאה הארבע עשרה,
בהשראת שיטתו של לה-רואה לדורי .כך למשל ניתן להצביע על השיוך הסוציו־אקונומי
של חלק מהיהודים שנזכרו במסמך מסאבוי :ראינו שמצד אחד החשודים היו רבנים,
עשירים ,רופא וסוחר זוטר ,ומצד שני גם קבצן ומהמר .ניתן גם לקבל כמה רמזים על
מהות הקשרים בין היהודים בקהילות שבחלקו המזרחי של אגם למן ,ונראה כי אלו היו
הדוקים למדי .כמו כן ניתן ללמוד על יהודים מסאבוי שנדדו הרחק עד דרום איטליה
וארצות השפלה ,עדות למעמדה המרכזי של הרוזנות כצומת מסחר .לכל הפרטים הללו
יש ערך היסטורי מסוים ,אך הוא מוגבל לאור קיצורו של המסמך והתמקדותו בנושאים
אחרים .הפרטים המקריים המצוינים לעיל אינם מאפשרים להציג ניתוח משכנע של
 77בארון ,היסטוריה (לעיל ,הערה  ,)17עמ'  ;162גינזבורג ,שבת המכשפות (לעיל ,הערה  ,)4עמ'
 ;69–68זיגלר ,המוות השחור (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  ;102נול ,המוות השחור (לעיל ,הערה ,)16
עמ' .149
 78מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה  ,)10עמ' .309–312
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

141

המבנה החברתי או הכלכלי של הקהילות בסאבוי ,ולשם כך יש לפנות למקורות
ארכיונים אחרים ונרחבים יותר ,כפי שעשה תומס ברדלה בספרו 79.לעומת זאת המסמך
הנידון מציג תמונה טובה של הגישה והרעיונות שהנחו את השלטונות הנוצריים באזור
ביחסם אל היהודים .הרעיון ששלטונות אלו פנו לרדיפת היהודים ברצון ,בלא שיזמו
חקירה מעמיקה של ההאשמות שהועלו כנגדם ,נראה בלתי משכנע .החקירות התנהלו
80
בתחילה באופן מדוקדק למדי ,והצטרפו לראיות שנאספו כנגד היהודים בדופינה.
נוסף על כך התגברות התמותה שגרמה המגפה במקביל להתקדמות חקירות שכנעה את
השלטונות שמקורות המים אכן הורעלו.
המסמך מסאבוי מבהיר צד נוסף בדינמיקה החברתית שהובילה לרדיפה :הרעיון
שהארגון הקהילתי והחברתי של היהודים בסאבוי אפשר להם לבצע קנוניה שכזו.
הפרוטוקול משיון מדגיש את האופי המקומי של הקנוניה ואת התבססותה על קשרי
נאמנות אישיים ,אך כבר בו ניתן למצוא התייחסויות לקהילה ככלי חשוב לצורך ביצוע
ההרעלה .כך למשל אילצו החוקרים את בלביני לומר שמנהיגי היהודים איימו עליו
בחרם אם לא ישתתף בקנוניה ,ולהוסיף שהם נתנו את ההוראה להרעיל את הבארות
'בהתאם לחוקיהם' 81.ראינו גם שפגישותיהם הסדירות של מנהיגי הקהילה בוילאנובה
עוררו את חשדם של החוקרים .ההחלטה שיוחסה לחשודים (באופן הגיוני) להגן על
כל היהודים מפני הרעלת המים שבהם השתמשו באופן יומיומי הביאה את החוקרים
למסקנה שקנוניה מסוג זה חייבת הייתה להתקיים בתמיכתה של מסגרת קהילתית.
הפרוטוקול משאטל לעומת זאת מדגיש דווקא את הקשר בין הקהילות היהודיות
באזורים שונים ברחבי סאבוי .טקסט זה מציע כי דווקא ליכולת של רבנים או עשירים
בשמברי או במרכזים אחרים לארגן פעולה של היהודים באזורי הפריפריה של סאבוי
היה תפקיד בקידום הקנוניה .קשרים בין־קהילתיים אלו הם שאפשרו לכאורה למנהיגי
הקנוניה למצוא משתפי פעולה שיפיצו את הרעל עבורם ,ואף להעביר להם תשלום,
הנחיות ,ואת הרעל עצמו .אף כי המסמך אינו מציין זאת בפירוש ,ניתן לשער כי
 79ברדלה ,יהודים (לעיל ,הערה .)5
 80פוברו ,אלימות אנטי־יהודית (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;24–20מסלר ,כישוף יהודי (לעיל ,הערה ,)10
עמ'  ;307–299קוסטה דה באורגר ,רשימות (לעיל ,הערה  ,)10עמ'  ;104–101ברדלה ,יהודים
(לעיל ,הערה  ,)5עמ'  ;256 ,253–248קוקס ,הרוזן הירוק (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .70–69
 – ‘per ordinationem judaeorum magistrorum suae legis’ 81ויטה וולפרם ,מסמכים (לעיל,
הערה  ,)1עמ' .168
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האפשרות של חלק מהיהודים לכתוב אחד לשני בעברית תרמה לרעיון שהם עשויים
להעביר ביניהם מסרים מוצפנים כחלק מהקנוניה .מכל מקום ,ברור כי עצם היותם של
היהודים מיעוט מובחן מבחינה פוליטית ,לשונית ודתית ,ובעלי ארגון קהילתי ובין־
קהילתי חזק גרמה להאשמות נגדם להיראות משכנעות יותר.
המסמך מסאבוי פותח בפנינו צוהר לתפיסת השלטונות בסאבוי את נתיניהם היהודים,
ולסקירת השינויים שחלו בתפיסה זו במהלך חודשי הסתיו של שנת  .1348נראה
כי רוזן סאבוי והאצילים הבכירים ברוזנות לא מיהרו בתחילה לאמץ את ההאשמות
ולפעול נגד היהודים .התגברותה של המגפה והעובדה שיהודי הדופינה הורשעו כבר
בהרעלת בארות הובילו אותם להורות על חקירת העניין .בשלב הראשון נראה כי
החוקרים לא ביקשו להאשים את כל היהודים בשותפות בקנוניה ,אלא התמקדו
בחשודים יחידים .ככל שהתקדמה החקירה ונאספו 'ראיות' ו'וידוים' של חשודים ,נטו
החוקרים והשלטונות לראות בהרעלה קנוניה רחבת היקף .התמותה הנרחבת במגפה,
וכן הרעיון שהרעלת מקווי המים חייבה התארגנות של כל היהודים כדי להימנע מפגיעה
בעצמם ,חיזקו קו מחשבה זה .במהלך חודש אוקטובר הפכה החקירה ממוקדת יותר
בהשגת הרשעות מהירות ,והדגישה את אופייה הנרחב לכאורה של ההרעלה .כתוצאה
מכך נתפסו היהודים כולם כשותפים בקנוניה ,והרדיפה הופנתה כנגד קהילות שלמות.
זהו מודל ההאשמות שהופץ צפונה ,לשטרסבורג ולקהילות אחרות ברחבי האימפריה
הגרמנית ,והוא שגרם לרדיפה הנרחבת של היהודים שם בימי המגפה השחורה.
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בין תפקוד לתפקיד כלכלי :מקומם של יהודי אנגליה בכלכלת
הממלכה בימי הביניים
Myth of the Medieval Jewish Moneylender,
I, New York 2017

Julie L. Mell, The

אביה דורון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פעילותם הכלכלית של היהודים באירופה מעסיקה היסטוריונים עוד למן המאה
התשע עשרה .במסגרת תחום מחקר זה נבחן גם מקומו ,תפקודו ותפקידו של היהודי
כמלווה בריבית .משלח יד זה הפך במרוצת השנים לחלק בלתי נפרד מדימויו של
היהודי באירופה ובמידה רבה אף ניתן לומר כי זהו דימוי הממשיך לעצב את האופן
שבו נתפסת הפעילות הכלכלית היהודית עד ימינו .לדימוי זה קשר הדוק לתפיסה כי
היהודים מילאו תפקיד כלכלי מיוחד ואף לא מידתי בהתפתחות הכלכלה האירופית .עם
תפיסות אלו מנסה ג׳ולי מל להתעמת בכרך הראשון של ספרה The Myth of the Jewish
 ,Moneylenderהן כאמיתות היסטוריות והן כנרטיב היסטוריוגרפי הממשיך לעצב את
המחקר האקדמי בתחום ,כמו גם את השיח הפופולרי על יהודים בכלכלה .מבחינה זו
מצטרפת מל להיסטוריונים רבים כגון מיכאל טוך ,גי׳אקומו טודסקיני ויוסף שצמילר
המנסים למסגר מחדש את המחקר על מקום היהודים בכלכלה ביחס לשאר אוכלוסיית
אירופה בימי הביניים ,גם ביחס לתפקידם כמלווים בריבית ,ובכך לבחון האם יש בסיס
1
לתפקיד הכלכלי החלוצי שלעיתים מיוחס להם.
*  5כתיבת סקירה זו נתמכה במימון המועצה האירופית למחקר ),(European Research Council
 5כחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק מחקר
מספר .(grant 681507
 51בספרו  The Economic History of European Jewsעסק טוך ברמת חשיבותם של יהודים
במסחר ,ובעיקר במסחר בין־אזורי ,אך פחות בסוגיית ההלוואה בריבית ,בה הוא עסק במאמרים
אחרים .באמצעות ניתוח דפוסים דמוגרפיים אל מול דפוסי פעילות כלכלית הראה טוך כי היהודים
לא החזיקו במונופול בין־לאומי או בדומיננטיות מסחרית מסוג כלשהו ,אלא פעלו כסוחרים ברמה
הבינונית או הנמוכה ,ורק באיזורים גיאוגרפיים מסוימים .ראוMichael Toch, The Economic :
History of European Jews - Late Antiquity and Early Middle Ages, Leiden 2013; idem,
‘Jews and Commerce: Modern Fancies and Medieval Realities’, Il Ruolo economic della
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המשקל הרב המיוחס ליהודים בפעילות הכלכלית האירופית מבוסס לטענת מל על
הסברה כי מעמדם כמיעוט שהיה מפוזר במרחבים שונים אך בעל קשרים בין-קהילתיים
הוביל להצלחתם במסחר בין-אזורי .במהלך המאות האחת עשרה והשתיים עשרה ,כך
על פי הסברה ,יהודים דווקא נדחקו מזירת המסחר הבין-אזורי ,אך ניצלו את כישוריהם
הכלכליים הייחודיים על מנת להתמחות ולשלוט בעסקי מתן הלוואות .התמחות זו סללה
להם בתורה את הדרך להיות מקדמי המהפכה המסחרית .לצד העיסוק הנרחב בנרטיב
ההיסטוריוגרפי הזה הספר משלב גם ניתוח היסטורי מבוסס מקורות במטרה לערער על
היסוד האמפירי שעליו מושתת הנרטיב .בהתאם לכך הספר מחולק לשני חלקים ,הראשון
היסטוריוגרפי (הפרק השני והשלישי) ,הבוחן את התפתחות השיח שהעניק ליהודים בימי
הביניים חשיבות רבה בהתפתחות הכלכלה תוך זיהוים המוחלט עם הלוואות בריבית,
והשני היסטורי (הפרק הרביעי והחמישי) ,הבוחן האם היהודים אכן החזיקו בתפקיד
משמעותי בתחום ההלוואה בריבית והאם יש בתשובה לשאלה זו להעיד על התפקיד
הכלכלי המיוחד שיוחס להם .השילוב של ניתוח היסטורי מעמיק במסגרת ניתוח שיח
היסטוריוגרפי יוצר זוויות התבוננות חדשות ומעניינות בנושא ,ומוסיף נדבך עובדתי
לחקר התפתחות הנרטיב .נוסף על כך ,באמצעות ניתוח הסתירות ההיסטוריוגרפיות מעלה
מל שאלות חשובות בדבר היחס ליהודים כמושא מחקר בראשית השיח המחקרי ודנה
באופן שתפיסות אלו ממשיכות להדהד בעולם המחקר כיום .אך על מנת לדון בבסיס
טענתה של מל כי היהודים לא החזיקו בתפקיד כלכלי חשוב כמלווים בריבית ,ביקורת
זו תעסוק בעיקר בחלקו השני של הספר ,המתמקד בניתוח ההיסטורי ,ותביא רק קווים
כלליים לניתוח המפורט והמעמיק של השיח ההיסטוריוגרפי.
 .minoranze in Europa, 31, (2000), pp. 43-58לעומת ספרו של טוך טודסקיני ושצמילר עסקו
באופן ממוקד בתפקיד היהודים כמלווים בריבית ,ובעיקר בשאלת הדימוי השלילי שיהודים זכו
לו במהלך ימי הביניים כמלווים בריבית .טוסדקיני כתב על אודות תפיסות מוסריות ותיאולוגיות
של הלוואה בריבית בחברה האירופית בימי הביניים ,וכיצד במסגרת זו התפתחה התפיסה של
היהודים כמלווים בריבית .ראוGiacomo Todeschini, ‘Christian Perceptions of Jewish :

Economic Activity in the Middle Ages’, Wirtschaftsgeschichte der mittelalterlichen
 .Juden, ed. Michael Toch, München 2008, pp. 1-16באמצעות בחינת משפטו של מלווה

בריבית יהודי במאה הארבע עשרה במרסיי הראה שצמילר כי יהודים מעולם לא זכו בבלעדיות
בעסקי ההלוואה בריבית ,או אפילו לתפקיד מרכזי במיוחד .ראוJoseph Schatzmiller, Shylock :
Reconsidered: Jews Moneylending and Medieval Society, California 1990.
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בפתיחת הספר מל מזהה שתי סתירות היסטוריוגרפיות בסיסיות הנוגעות לתפיסת
היהודים בתור מלווים בריבית .הראשונה היא סתירה בין המחקר ההיסטורי הכלכלי,
שאינו מייחס חשיבות רבה לתפקיד היהודים בכלכלת ימי הביניים ,לבין המחקר בנושא
כלכלה יהודית .כשהיהודים הופכים למושא המחקר העיקרי ,כך טוענת מל ,הנטייה היא
לייחס להם תפקיד מרכזי יותר בהתפתחות הכלכלה האירופית .הסתירה השנייה נוגעת
לחקר האנטישמיות .בעבר תפיסת היהודי כמלווה בריבית תוארה כעולה בקנה אחד עם
עליית גלים אנטישמיים בימי הביניים ,בהקשר של תחרות כלכלית בין מיעוט נרדף לרוב
השולט .אף שכיום מניעים תיאולוגיים הולכים ומקבלים מקום מרכזי יותר בהסברים
לאנטישמיות בימי הביניים ,לפי מל ,אין בכך בכדי לערער על התפיסה שהשתרשה
בדבר חשיבותו של היהודי כמלווה בריבית .לפיכך זיהויו המוחלט של היהודי כמלווה
בריבית אינו רק חלק מהשיח על תפקידו הכלכלי ההיסטורי של היהודי ,או אפילו על
זהותו החברתית ,אלא הוא נדבך חשוב בהבנת היחסים בין יהודים לנוצרים ,ובעיקר
בהבנת תופעת האנטישמיות .על בסיס זה טוענת מל כי נרטיב היהודי כמלווה בריבית
התפתח לכדי מטא־נרטיב ,שבמגבלותיו מתבצע הניתוח ההיסטורי ,ועל כן הוא עצמו
אינו נחקר .עם זאת ,כפי שעולה מתיאורה את הסתירות הללו ,בבואה לבחון את אותו
מטא־נרטיב היא אינה מבחינה בין תפקידם של היהודים כמלווים בריבית כפי שהוא
עולה מן המקורות לבין ההשפעה הכלכלית שנגזרה ממנו .חוסר הבחנה זה מוביל
לשאלות מתודולוגיות ואמפיריות לגבי חלקו השני של הספר ,שבו אדון בהמשך.
בפרק השני ,הפותח את הניתוח ההיסטוריוגרפי ,מל מזהה את תחילת התפתחות
הנרטיב במהלך המאה התשע עשרה בגרמניה ,כחלק מהדיון החברתי שעסק בשאלת
האמנציפציה ליהודים והשתלבותם באומה הגרמנית .במסגרת זו דמויות מובילות
באסכולה ההיסטורית הכלכלית הגרמנית ,למשל וילהלם רושר (,)Roscher, 1817–1894
ורנר זומברט ( )Sombart, 1863–1941ומקס ובר ( ,)Weber, 1864–1920היו הראשונים
לבסס את הנרטיב האמור בדבר תפקידם הכלכלי של היהודים ,כחלק מתפיסתם כי
תהליך ההתפתחות הכלכלי הוא תהליך לינארי בעל שלבים ברורים .במסגרת תהליך
זה התפתחה החברה האירופית ממצב פשוט ופרימיטיבי לכדי מורכבות תרבותית.
אף שחוקרים אלו בחרו לאפיין את ההתפתחות הכלכלית האירופית בצורות שונות,
שלושתם התייחסו ליהודים ולתפקידם כמלווים בריבית באופן ייחודי וראו בהם גורם
'ממסחר' המגשר בין שלבי ההתפתחות הכלכליים.
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לאחר ביסוס תרומתה של האסכולה ההיסטורית הכלכלית לעיצוב הראשוני של
נרטיב היהודי כמלווה בריבית בעל תפקיד כלכלי חשוב ,עוברת מל בפרק השלישי
לבחון כיצד נרטיב זה עוצב מחדש במהלך המאה העשרים בעקבות חוויות הגירה
והשואה .היא מזהה שלוש מגמות מרכזיות המתייחסות כולן למורשת של אותה אסכולה
היסטורית כלכלית .את המגמה הראשונה ,המתייחסת באופן ישיר לתיאוריות של
האסכולה ההיסטורית הכלכלית ,מייצג גידו קיש ) ,(Kisch, 1889–1985שאימץ את
הטענה בדבר התפקיד המרכזי של היהודים בכלכלת ימי הביניים ואף הרחיב אותה
לכדי עיקרון התקף בכל עת ובכל סוג של כלכלה .חוקרת נוספת המדגימה מגמה
זו היא טוני אולסנר ) ,(Oelsner, 1907–1979שדחתה בתוקף את התפקיד המיוחד
שהאסכולה ההיסטורית הכלכלית ייחסה ליהודים וראתה בהנחות היסוד של חוקרים
אלו ,ובעיקר באלו של רושר ,תיאוריות מיושנות ושגויות .במסגרת המגמה השנייה
אומנם לא היה יחס לתיאוריות של האסכולה ההיסטורית באופן ישיר ,אך היא למעשה
שללה את הבסיס התיאורטי והאמפירי למתן תפקיד מיוחד ליהודים בכלכלה .מגמה זו
מיוצגת בעיקר על ידי רוברט לופז ) ,(Lopez, 1910–1986שהתנגד לתדמית המסורתית
הקדם־קפיטליסטית של זומברט וובר ,וזיהה את המהפכה המסחרית בימי הביניים עם
התפתחות הקפיטליזם (עמ׳  .)100המגמה השלישית שבה דנה מל מיוצגת על ידי קארל
פולאני ) ,(Polanyi, 1886–1964שמתוך גישה סוציאליסטית שלל את קיומה של מערכת
שוק המסוגלת לאזן את עצמה ,וטען שלכן לא ניתן להשתמש באותם כלים לנתח
שווקים שאינם מבוססים על כלכלת שוק מודרנית (עמ׳ .)112
במסגרת בחינת שלוש מגמות הללו מל מייחסת חשיבות רבה לחוויותיהם האישיות
של החוקרים כיהודים שנאלצו לברוח או להגר מאירופה ,בשל המהפכה הקומוניסטית
ומאוחר יותר בשל עליית הנאציזם .מל פונה לניתוח ביוגרפי מעמיק של החוקרים
כדי להסביר מדוע רובם ,כמהגרים שניסו להתערות בעולם חדש ,בחרו שלא לעסוק
באופן ישיר בנרטיב של היהודי כמלווה בריבית או להתעמת איתו ,זאת על מנת שלא
לזהות את עצמם כיהודים .בשל כך ,מסכמת מל ,יסודות הנרטיב שהניח רושר ולפיו
היהודים היו בעלי יכולות כלכליות ייחודיות ,נותרו שרירות וקיימות במחקר .אך בעוד
שמל מספקת סיבות חברתיות וביוגרפיות לשאלה מדוע אותם חוקרים בחרו לייחס
ליהודים תפקיד כלכלי מרכזי ,הרי שהבסיס העובדתי והמקורות שעליהם הם התבססו,
או אפילו השאלה מדוע כבר בימי הביניים היהודים נתפסו כמלווים בריבית ,אינם
זוכים להתייחסות מספקת ,וייתכן שזה אף מעבר להיקף מחקרה .עם זאת היעדרן של
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סוגיות אלו מותיר בעינן שאלות לגבי אופן התפתחות הנרטיב ובאיזה אופן הוא משקף
את המקורות ההיסטוריים.
החלק השני של הספר עוסק בבסיס ההיסטורי האמפירי של נרטיב היהודים כמלווים
בריבית באמצעות בחינת המקרה של יהודי אנגליה ,הנתפסים במחקר כיהודים
המעורבים ביותר בהלוואה בריבית באירופה לפני גירושם מאנגליה בשנת  .1290ניתן
לקשור תפיסה זו לתהליך הצמיחה המואץ במנהל המלכותי באנגליה ,אשר הוביל
להמצאות רשומות רבות שבהן תיעוד של הלוואות ,דיונים משפטיים על אודותיהן,
מיסים (כולל כאלו שהוטלו באופן מיוחד על היהודים) וקנסות ,ואף לקיומה של מחלקה
שלמה באוצר המלכותי שיועדה ליהודים ( .)Jewish Exchequerגם בחלקו ההיסטורי של
הספר ניתן לראות כי מרכזיותה של ההתפתחות ההיסטוריוגרפית של נרטיב המלווה
בריבית בתפיסתה של מל משפיעה על האופן שבו היא מבצעת את הניתוח ההיסטורי,
ומובילה לחוסר הבחנה בין עיסוקם של היהודים בהלוואות לבין תפקידם הכלכלי
במסגרת עיסוק זה .ואכן ,בבואה לבחון את הבסיס ההיסטורי לנרטיב ,מעבר לשאלה
העובדתית האם היהודים אכן החזיקו בתפקיד כלכלי מיוחד כמלווים ,מל מזהה בשיח
ההיסטוריוגרפי שתי טענות מרכזיות שבאמצעותן היא פונה לעסוק בבסיס העובדתי
של הנרטיב .הטענה הראשונה ,שעימה מתמודדת מל בפרק הרביעי ,נוגעת לתפקידם
הכלכלי הייחודי של היהודים ,שהוביל אותם לשלוט במסחר בין־אזורי ומאוחר יותר
בעסקי ההלוואה בריבית .מל מתעמתת עם טענה זו על ידי בחינת ההיתכנות הכלכלית
של עיסוק נרחב במתן הלוואות בקרב האוכלוסייה היהודית ,באמצעות ניתוח חלוקת
המשאבים בקרבה .הטענה השנייה ,שנידונה בפרק החמישי ,היא באשר למעמד המיוחד
שהעניקו שליטים אירופיים ליהודים בתור מלווים בריבית .לדברי מל יהודים הוצגו
לעיתים כ'פרה החולבת המלכותית' .כך סיפקו שליטים ליהודים יכולת לעסוק בהלוואה
בריבית ומידה כלשהי של הגנה ו'בתמורה' ניצלו את היכולות הכלכליות היהודיות כדי
להעשיר את עצמם .בטענה זו דנה מל באמצעות בחינת שיעור התרומה היהודית לאוצר
המלכותי ,וכן באמצעות בחינת מעמדם המשפטי של היהודים באנגליה במאות השתיים
עשרה והשלוש עשרה.
מל מסתמכת על מחקרים של רוברט סטייסי ( ,)Staceyהמראים באמצעות ניתוחים של
רשומות המיסוי על היהודים כי רק אליטה קטנה מקרב האוכלוסייה היהודית באנגליה
החזיקה בהון רב .כן היא מסתמכת על מחקריו של רובין מונדיל ( ,)Mundillהמדגימים
כי היהודים היו מעורבים במסחר ולא רק בהלוואה בריבית בעשורים האחרונים לפני
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גירושם מאנגליה (עמ׳  .)154בהתבססה על סטייסי מל משתמשת ברשומות מיסים
כדי לנתח את חלוקת המשאבים בתוך האוכלוסייה היהודית .על היהודים הוטלו מיסים
ייחודיים ונפרדים ,שבהם מל דנה גם בהקשר של מעמדם המשפטי של היהודים .אולם
בדומה למיסוי הכללי המס על היהודים התבסס על נכסים ניידים ,ואנשים עם שווי
נכסים ניידים מתחת לרף מסוים היו פטורים מתשלום 2.בשל המגבלות שרשומות אלו
מציבות  -מאחר שהן מספקות מידע רק על החלק באוכלוסייה היהודית שלא היה פטור
מתשלום  -מל מספקת הקשר רחב לניתוח ובוחרת לנתח את גלי המיסוי שעבורם
מצויות הרשומות המלאות ביותר .היא עושה זאת במרווחים של עשרים עד שלושים
שנים ,מאז ייסוד תיבת ההלוואות במהלך שלטונו של ריצ׳רד הראשון ועד למס הגדול
שהוטל על היהודים בתחילת שלטונו של אדוארד הראשון.
מל מצליחה להוכיח כי רוב היהודים חיו בעוני ,תוך שהיא דנה בקשיים המתודולוגיים
שרשימות המס מציגות באשר ליכולת לאמוד באופן מדויק את ההכנסות של האוכלוסייה
היהודית .בעזרת ניתוח דומה של רשומות מס של האוכלוסייה הכללית היא מראה
כי חלוקת ההון בקרב הקהילה היהודית לא הייתה שונה מזו שבקרב האוכלוסייה
העירונית הנוצרית .ניתוח רשומות המס מראה כי מעל  75אחוז מהאוכלוסייה היהודית
החזיקה בפחות מ 25-אחוז מההון שבקהילה .למעשה מל מצליחה לזהות אליטה של
תשע משפחות ששילמו כ 80-אחוז מסכום המס .כיוון שהיהודים היו אחראים על
ביצוע ההערכה לגבי שיעור המס שעל כל חבר בקהילה לשלם ,וכיוון שמיסים אלו
שולמו כמעט במלואם ,מל מעריכה כי הנתונים משקפים במדויק את חלוקת ההון בקרב
הקהילה היהודית .לפיכך רוב האוכלוסייה היהודית לא הייתה בעלת אמצעים מספקים
על מנת לעסוק בהלוואה ,אם רצתה לעסוק בכך .את המידע מרשומות המס מצליבה
מל עם תעודות מתיבות ההלוואות המלכותיות מלינקולן ומקיימברידג׳ המתוארכות
לשנת  1240לערך ,המאששות כי בערך  70אחוז מהאוכלוסייה היהודית לא החזיקה
בהלוואות בעשר השנים שקדמו לבחינת תיבות ההלוואות (עמ׳  .)194כך מראה מל כי
הריכוזיות שאפיינה את חלוקת המשאבים אפיינה גם את עסקי ההלוואה  10 -אחוזים
 52במובן זה ניתן לראות ברשימות המיסים מאנגליה דמיון לרשימות המיסים בפריז בסוף המאה
השלוש עשרה וראשית המאה הארבע עשרה ,שגם בהן הוטלו המיסים על בסיס הכנסות ולא כללו
את המעמד העני שלא היה באפשרותו לשלם ,כמו אוכלוסיות אחרות שהיו פטורות מתשלום .ראו:

Hercule Gèraud, Paris Sous Philippe Le Bel – Des Documents Originaux et Notamment
D’après Un Manuscrit, Contenant Le Role de La Taille Imposèe Sur Les Habitants de
Paris En 1292, Paris 1837.
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מהמלווים שהחזיקו במעל  50אחוז מההלוואות .ניתוח זה מאשש את הסברה שעלתה
מניתוח חלוקת המשאבים בקרב הקהילה היהודית כי רוב היהודים אכן לא עסקו
בהלוואה בריבית ,ושהייתה אליטה מצומצמת ועל־אזורית שעסקה בהלוואה בריבית
כמקצוע .כך מחזקת מל את מסקנותיו של רוברט סטייסי ,שגם הוא זיהה ריכוז משאבים
3
אדיר בקרב האליטה היהודית האנגלית דרך רשומות המס בשנים .1241-1242
עבור מל מסקנות אלו הן עילה מספקת להפריך את הטענה כי ליהודים היה תפקיד
מיוחד כמלווים בריבית ,ולהסיק מכך כי הם לא החזיקו בתפקיד כלכלי חשוב .אולם
משום שמל מבצעת את הניתוח ההיסטורי בעיניים היסטוריוגרפיות ואינה מבחינה בין
פעילותם של יהודים כמלווים בריבית לבין תפקידם הכלכלי בכללותו ,ההתייחסות
למידע שהמקורות מעלים לוקה בחסר .בעוד שמל מצליחה באמצעות מגוון רחב של
מקורות ותוך מודעות לקשיים המתודולוגיים הרבים בביצוע ניתוח כמותי שכזה להציג
תמונה מרתקת על חלוקת המשאבים בקהילה ,מידע זה מאפשר רק להעריך את השיעור
האפשרי של העוסקים בהלוואה בריבית מתוך הקהילה היהודית .עם זאת מידע זה
אינו מציב תשובה מספקת באשר לתפקיד הכלכלי שהאליטה היהודית העשירה מילאה
בחברה הכללית ,חשיבות שאכן עולה מהמקורות שמל דנה בהם .למשל ,מל מציינת
שבתיבת ההלוואות בלינקולן ובקיימברידג׳ רוב המלווים לא התגוררו בעיר ,דבר המעיד
על הימצאותם של מלווים מקצועיים שעסקיהם גלשו מעבר לגבולות מקום מגוריהם (עמ׳
 .)194תופעה זו מרמזת דווקא על היקף פעילות רחב של אותם מלווים מקצועיים .מעבר
לכך ,מבין המלווים בשתי הערים ניתן לזהות את שמותיהם של היהודים העשירים ביותר
באנגליה 4.הכוח הריכוזי שאליטה יהודית זו רכשה באזורים נרחבים דווקא מרמז שהיה
להם תפקיד כלכלי חשוב למדי ביחס לשיעורם באוכלוסייה הכללית.
נוסף על כך ,בעוד שהניתוח מתייחס לכמות ההלוואות שניתנו וכמה מהן ניתנו על ידי
אותם אנשים ,הוא אינו מספק מידע לגבי שווי ההלוואות האמורות ,מלבד אלו של
היהודים העשירים ביותר ,שלגביהם מזכירה מל שכמות ההלוואות אינה תואמת בהכרח

 53במס הגדול של  1241-1242סטייסי זיהה עשרה אנשים ששילמו מעל  75אחוז מסכום המס,
ושלושה ששילמו מעל למחציתו .ראוRobert Stacey, ‘Royal Taxation and the Social :
Structure of Medieval Anglo-Jewry: The Tallages of 1239—1242’, Hebrew Union
College Annual, 56 (1985), pp. 175-249.

 54מבין היהודים העשירים צוינו אהרון ולאו מיורק ) ,(Aaron and Leo of Yorkאהרון לה בלונד
) (Aaron le Blundויעקב ומשה קרספין ).(Yacob and Mosse Crespin
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את שווי ההלוואה .מל מביאה כדוגמה את אהרון מיורק שהיה קשור בתשע הלוואות
בלבד בקיימברידג׳ ,ששוויין עלה על שווי  107הלוואות שנתנו המלווים המקומיים
הבולטים ביותר .אולם מל אינה מתייחסת למשמעות הנרחבת של ריכוז משאבים זה
(עמ׳  .)205כל הנתונים הללו מחזקים את הסברה כי אותה אליטה יהודית עשירה דווקא
החזיקה בכוח כלכלי משמעותי ביותר .סברה זו גם עולה ממחקרו של סטייסי ,שציין
כי עד שנת  1241הקהילה היהודית שלטה בכ־ 200,000מארק בנכסים נזילים ,סכום
השווה לכשליש המטבע במחזור בממלכה .צבירת הון זו הציבה את הקהילה היהודית
באנגליה כקהילה היהודית העשירה באירופה .יתר על כן ,סטייסי טען כי נדמה שהיהודי
העשיר ביותר בקהילה היהודית האנגלית ,אהרון מיורק ,היה האדם השני העשיר ביותר
באנגליה ,כשלפניו רק המלך 5.לא ניתן לשער שהצטברות הון שכזאת בקרב אליטה
מצומצמת ,שהייתה חלק מאוכלוסיית מיעוט דתי ,לא שיקפה כוח ותפקיד כלכלי חשוב.
בפרק החמישי מתמודדת מל עם החלק השני של הטיעון ההיסטוריוגרפי ,שנוגע
לתפקוד היהודים כ'פרה החולבת המלכותית' .על מנת לבחון את הבסיס העובדתי
לטענה ששליטים סיפקו ליהודים הגנה כדי לסחוט מהם כספים ,מל בוחנת את עושרה
הכללי של הקהילה היהודית ואת מעמדה המשפטי .היא מביאה מגוון רחב של סימוכין
להפרכת טענה זו מבחינת מעמדם המשפטי של היהודים כצמיתים ישירים של המלך,
ואילו את חשיבותם הכלכלית לכתר היא בוחנת בעיקר באמצעות רשומות מיסים.
בהקשר זה ארצה לעסוק בניתוחה המרשים של סוג המיסוי שהוטל על היהודים ,וכיצד
זה העיד על מעמדם הכלכלי והמשפטי .המיסוי על היהודים ניתן כהיטל של סכום
מסוים ללא הסכמת הקהילה ,ולא כמס מוסכם שהוא אחוז מנכסים ניידים כמו זה
שהוטל על האוכלוסייה העירונית החופשית .אך כדי להראות שבפועל המיסוי לא היה
שונה באופן מהותי בין היהודים לאוכלוסייה העירונית שבמחיצתה הם חיו ,מל בוחנת
את תדירות המיסוי על היהודים וכן את אופן ההערכה והגבייה של המס .כך מצליחה
מל להראות כי סוגי מיסוי שונים היו חלק ממארג משוכלל של הכנסות מלכותיות ,ואף
שהמיסים שהוטלו על היהודים נבדלו מהמיסוי על האוכלוסייה העירונית החופשית,
שני סוגי המיסוי חלקו מאפיינים רבים .בין אלה ניתן למנות את תהליך המשא
ומתן בין ראשי הקהילה ושלטונות המס ,שדמה לתהליך הטלת המיסוי בהסכמה על
55

Robert Stacey, ‘The English Jews under Henry III’, The Jews in Medieval Britain:
Historical, Literary, and Archaeological Perspectives, ed. Patricia Skinner, Rochester
2003, pp. 41-54.
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האוכלוסייה העירונית החופשית ,אף שבמקרה של המס על היהודים הוא הוטל עליהם
ללא הסכמתם (עמ׳  .)240נוסף על כך ,מל מזכירה כי המס על היהודים נבדל מהמס
הכללי גם משום שניתן היה לגבות אותו לא רק בדרך של השתלטות על נכסים ,אלא
גם על ידי השתלטות על חובות שנזקפו לזכות יהודים מלווים נוצרים (עמ׳  .)159מל
אומנם מזכירה שעובדה זו הייתה מרכזית ביצירת ההערכות המוגזמות ביחס לכמות
ההלוואה היהודית ,אך מסבירה כי זה היה הליך משפטי נפוץ במחלוקות כספיות גם
בקרב האוכלוסייה הכללית ובקרב שליטים .עם זאת נותרת השאלה מדוע הליך זה היה
אפשרי ככלי מיסוי רק בקרב האוכלוסייה היהודית.
המשך הפרק עוסק בחלקן של הכנסות המיסוי על היהודים בכלל ההכנסות המלכותיות,
וכיצד אלו נוהלו .על מנת לאמוד את תרומת היהודים לאוצר המלכותי מל מנתחת
את רשומות הקבלות באוצר המלכותי ממיסוי על יהודים ,אותן היא משווה לסכום
ההוצאות המלכותיות בכל שנה .את האומדן היא מבצעת על בסיס רב־שנתי כדי למנוע
מצג לא מאוזן בשנים שבהן היו מיסים כבדים במיוחד .לפי רשומות אלו התרומה של
המיסים והקנסות על היהודים לכלל האוצר המלכותי הייתה  11–5אחוזים .מל רואה
בכך הוכחה שהיהודים לא סיפקו הכנסה גבוהה מספיק כדי להיות חלק חשוב בהכנסה
המלכותית .נוסף על כך המיסוי שהוטל על היהודים טופל בצורה דומה למיסוי הכללי,
על ידי נציגי הקהילה ברמה המקומית שעסקו בטיפול המנהלי ,החל מהערכת הנכסים
ועד להוצאה לפועל של התשלומים .לדעת מל אלו הן הוכחות לכך שהיהודים היו חלק
בלתי נפרד ולא ייחודי מהמערכת הכלכלית האנגלית .אך מאחר שמל עצמה מסבירה
כי היהודים העשירים והמשפיעים היו אלה האחראים על הוצאת המס לפועל מטעם
המלך ,שוב נותרת פתוחה שאלת מעמדם וחשיבותם של אותם יהודים עשירים .גם
כאן מל אינה דנה בתפקיד הכלכלי הממשי של אותם יהודים ,שאכן היו חלק מהאליטה
הכלכלית של אנגליה ,ומסתפקת בהצגת טיעונים המתקשרים לנרטיב ההיסטוריוגרפי.
נוסף על כך ,כאשר מביאים בחשבון כי היהודים היו אחוז זעום מהאוכלוסייה באנגליה,
ומתוך כלל האוכלוסייה היהודית היה זה מיעוט קטן ששילם את רוב המס ,תרומה של
 11–5אחוזים מכלל ההכנסה המלכותית מחזקת את הסברה כי האליטה היהודית הייתה
בעלת מעמד וחשיבות בכלכלה האנגלית.
לסיכום ,מל פותחת את ספרה בכך שהיא מנסה 'להילחם בתחנות הרוח' של מיתוס
היהודים כמלווים בריבית (עמ׳  )1ומציבה לעצמה מטרה להפריך את הנרטיב
ההיסטוריוגרפי של היהודי המלווה בריבית כבעל תפקיד כלכלי מרכזי בהתפתחות

152

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

הכלכלה האירופית .לצורך כך מתחקה מל אחר יסודות הנרטיב מן המאה התשע עשרה
ועד לאמצע המאה העשרים .היא מראה כיצד בשל זהות החוקרים ונסיבות חייהם רובם
לא התעמתו באופן ישיר עם התפקיד החשוב שיוחס ליהודים בהתפתחות הכלכלה
האירופית .לאחר מכן היא מוכיחה שהיהודים לא היו מלווים בריבית באמצעות מה
שהיא מזהה כיסודות המיתוס ,אך לא בהכרח באופן שאכן מספק הוכחות היסטוריות
חזקות דיין שהיהודים לא החזיקו בתפקיד כלכלי בולט .בעיקר ניכרת חוסר ההבחנה
בין רמת השתתפותם של יהודים בתחום ההלוואה בריבית ,או תפקודם של יהודים
בכלכלה ,לתפקיד הכלכלי שאלו שעסקו בתחום מילאו בהתפתחות הכלכלית באנגליה,
דבר שהוביל לכך שהבסיס העובדתי לנרטיב למעשה לא הופרך במלואו .בעוד
שבהחלט ניתן וחשוב לבקר נרטיב זה ,שביסודותיו האנטישמיים והפילושמיים עוסקת
מל באופן נרחב ,ייתכן שדרושה הפרדה ברורה יותר בין הביקורת על התפתחות
הנרטיב ההיסטוריוגרפי לבין הניתוח ההיסטורי האמפירי .עם זאת ,בעוד שמל מצהירה
שהניתוח ההיסטורי נועד רק כדי למסגר את הדיון ההיסטוריוגרפי ,דווקא חלק זה של
הספר מעלה תובנות ושאלות מעניינות ביחס לחיי היהודים באנגליה במאות האחת
עשרה עד השלוש עשרה .לדוגמה ,מל מבצעת פילוח של אחוז הנשים משלמות המיסים
מקרב כלל משלמי המיסים היהודים ,ומראה כי משקי בית נשיים היו עניים יותר באופן
יחסי .מה היו הנסיבות שבהן נשים נרשמו כמשלמות המיסים ,ולא היו פטורות מתשלום
מיסים? נוסף על כך ,מה היה טיב היחסים בין האליטה היהודית העשירה לכלל הקהילה
היהודית? מה היו הקשרים שהתפתחו בין האליטה היהודית לבין האליטה הנוצרית
שעימה היא קיימה קשרים כלכליים? מה היו הגורמים שהביאו לתנודות בריכוז ההון
בידי האליטה היהודית? במובן זה הניתוח של מל מספק קרקע פורייה להמשך בחינת
תפקידם ומעמדם הכלכלי של יהודי אנגליה ,ויש לצפות לכרך השני של הספר ולעיונה
במעמדם הכלכלי של יהודי מערב ומרכז אירופה.
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חיי יומיום ,אליטה ומה שביניהם:
לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים
)Ephraim Shoham-Steiner (ed.
Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages:
Quotidian Jewish-Christian Contacts, Turnhout 2016, xii+347 pp.

נורית דרמר ,אוניברסיטה העברית בירושלים
חקר חיי היומיום של יהודים ונוצרים בימי הביניים הולך ומתפתח בשדה המחקר
ההיסטורי בשנים האחרונות 1.מחקרים שהתפרסמו בתחום זה עוסקים בין היתר בחיי
המשפחה ,טקסי מעגל השנה ומעגל החיים ,חינוך והשכלה ,נשים ,ילדים וקבוצות
שוליים כמו עניים ,משוגעים ,מצורעים או פושעים .קובץ המאמרים בעריכת אפרים
שהם־שטיינר ,שהוא עניינה של סקירה זו ,עוסק במערכות היחסים היומיומית בין
יהודים לנוצרים והוא בעל תרומה משמעותית לשדה מחקרי זה .הקובץ מאגד אחד עשר
מאמרים – פירות סדנת מחקר בין־לאומית משותפת שנערכה בשנת  2010באוניברסיטת
מרכז אירופה בבודפשט תחת הכותרתIntricate Interfaith Networks: The Variety :
 .of Jewish-Christian Contacts in the Middle Agesכותרת הספר שונה מעט וממקדת
את הנושא להיבט היומיומי של מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים בימי הביניים.
החוקרות והחוקרים שתרמו לקובץ משתמשים במקורות היסטוריים מגוונים כגון
*  5סקירה זו נכתבה בתמיכת המועצה האירופית למחקר ( ,)European Research Council
כחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק מחקר
מספר .)grant 681507
 51לדוגמה :אלישבע באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז בימי הביניים ,ירושלים
תשס"ה; Elisheva Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: Men, Women,
and Everyday Religious Observance, Philadelphia 2014; Reuven Bonfil, History and
Folklore in a Medieval Jewish Chronicle: The Family Chronicle of Aḥima’az Ben
 ;Paltiel. Studies in Jewish History and Culture 22, Leiden 2009איבן (ישראל) מרכוס,
טקסי ילדות :חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים ,ירושלים תשנ"ח; Norman Roth,
Daily Life of the Jews in the Middle Ages, Daily Life through History, Westport, Conn.

 ;2005אפרים שהם־שטינר ,חריגים בעל כורחם :משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה
בימי הביניים .ירושלים תשס"ח.
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אמנות ,ארכאולוגיה ,ספרות שאלות ותשובות ,שירה וספרות .איגוד המחקרים בקובץ
משותף יוצר סינרגיה מחקרית ומצביע על הצורך במחקרים נוספים בתחום חיי היומיום.
מלבד השימוש בקשת רחבה של מקורות היסטוריים ,החוקרות והחוקרים שתרמו
לקובץ משתמשים במתודולוגיות שונות ומציגים מסקנות חדשות התורמות לתמונת חיי
היומיום של היהודים באירופה בימי הביניים ובראשית העת החדשה .ייחוד נוסף של
הספר הוא המרחב הגיאוגרפי הרחב שבו עוסקים המאמרים :ממרוקו שבצפון אפריקה,
דרך גרמניה וצרפת ,איטליה והונגריה ,ועד לאוסטריה ,צ'כיה (בוהמיה) ופולין.
את הספר פותח מאמרו של העורך ,אפרים שהם־שטיינר .הפתיחה מחולקת לשני
חלקים :מבוא לספר ,הכולל את הצגת הנושא ,תחום המחקר ומטרות המחקר
המשותפות ,ומחקר בנושא שיתופי פעולה בין יהודים לנוצרים בענייני פשיעה ובעיקר
במסחר ברכוש גנוב בגרמניה במאות העשירית והאחת עשרה .בחלק המבוא דן שהם־
שטיינר במוטיב ההיבדלות והמובחנות של היהודים כחברת מיעוט כפי שהוא מתבטא
במקורות ובמחקרים היסטוריים .הוא מעמת את הנרטיבים העולים מן המחקרים הללו
עם מחקרים מודרניים ומקורות היסטוריים מגוונים אחרים ,המעידים כי בפועל ניהלו
יהודים קשרים הדדיים יומיומיים עם שכניהם חרף העולה מן המקורות ההלכתיים
והכנסייתיים שעוצבו בימי הביניים ואשר הדגישו את ההבחנה בין יהודים לנוצרים.
אחד המקורות שבהם משתמש שהם־שטיינר הוא החלטת הוועידה הלותרנית הרביעית
משנת  1215שעניינה הצורך להבדיל בין נוצרים ללא נוצרים על ידי סימון הבגד.
מקור אחר הוא מקור יהודי  -הנחייתו של רבי יהודה החסיד ליהודים בספר חסידים
במפנה המאות השתיים עשרה והשלוש עשרה לבחור את מקום מגוריהם על פי אופיים
והתנהגותם של התושבים הלא יהודים  -הנחיה המצביעה על המודעות בקרב היהודים
לדמיון ולתרבות המשותפת של יהודים ונוצרים החיים בסביבה משותפת.
שהם־שטיינר סוקר את המחקרים העוסקים בחיי היומיום .תחילה הוא מציג את
התפתחות היחס במחקר למערכות היחסים ההדדיות בין יהודים לנוצרים בתחומים
כגון כלכלה ,מגורים והתנהגויות דומות .את נקודת המפנה בחקר היחסים בין יהודים
לנוצרים מייחס שהם־שטיינר ,בין היתר ,לחוקרים סאלו בארון ,רוברט חזן ,מרק כהן,
קנת סטאו ומיכאל טוך ,אולם לדבריו רק מעט נעשה עד כה בחקר יחסי יהודים ונוצרים
מן ההיבט של חיי היומיום 2.מן המבוא נעדר דיון בשאלה מה נכלל תחת ההגדרה של
52

Ephraim Shoham-Steiner (ed.), Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quotidian
Jewish-Christian Contacts, Studies in the History of Daily Life (800-1600) 5, Turnhout 2016, p.5.
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'חיי יומיום' ומה מבדיל את חקר חיי היומיום מן המחקרים שנעשו עד כה .על כן
דומה שהקביעה כי מחקרים קודמים שעסקו בחיי היומיום של יהודים לא עסקו ביחסי
יהודים-נוצרים באופן מעמיק אינה מדויקת ,שהרי כבר לפני למעלה מעשור פורסמו
מחקרים העוסקים בנושא ודי להזכיר למשל את עבודותיהם של אלף לודטקה והנס
מדיק בחקר חיי היומיום ואת מחקריהם של איבן מרכוס ,אלישבע באומגרטן ויורג
מולר שעסקו בהרחבה ביחסי יהודים ונוצרים בחיי היומיום 3.אסופת המאמרים היא
נדבך נוסף ובעל ערך על מחקרים בתחום חיי היומיום שפורסמו בעשורים האחרונים.
בחלק השני של מאמרו שהם־שטיינר בוחן שיתופי פעולה בין יהודים לנוצרים בענייני
פשיעה ,בעיקר בהקשר של מסחר ברכוש גנוב בגרמניה במאות העשירית והאחת
עשרה .שהם־שטיינר דן בדוגמאות מספר חסידים המעידות על יחסים יומיומיים הדוקים
שהתקיימו אפילו בין האדוקים שביהודים לבין שכניהם הנוצרים ,והתבטאו בחיקוי
התנהגויות ,בהחלפת ידע ובמפגש יומיומי של יהודים ונוצרים בבתים וברחובות .בהמשך
פונה שהם־שטיינר לניתוח שאלה ותשובה משולחנו של ר' גרשום בן יהודה ממינץ
(רבינו גרשום מאור הגולה) ,העוסקת בוויכוח בין שני יהודים שטענו ,כל אחד מצידו,
לשותפות עסקית בלעדית ,המכונה בתקנות פנים־יהודיות 'מערופיא' ,עם גנב אחד או
שני גנבים נוצרים .שהם־שטיינר מסיק כי יהודים ונוצרים כוננו מערכות יחסים ארוכות
טווח ומבוססות אמון :הם חלקו מידע רגיש כמו מקומות המגורים של השותפים היהודים
והנוצרים ,מקום המחבוא של הגנבים לאחר ביצוע הגניבה ומקום הסתרת הסחורה הגנובה
וכן שוויה .עוד מעיד השו"ת על כך שיהודים ,לפחות אלה המוזכרים בו ,החזיקו בכמה
מקורות הכנסה .יהודי אחד למשל היה שותף למכירת רכוש גנוב ובה בעת עסק בבציר.
ניתוח השו"ת שמציע שהם־שטיינר מציג בפני הקוראים מקור 'קלאסי' המעיד על מערכת
יחסים לא שגרתית ומרתקת בין יהודים לנוצרים ומאפשר הצצה לעולם הפשע ולקשרים
יומיומיים שנותרו עד כה ,במתכוון או שלא במתכוון ,מחוץ למחקר ההיסטורי.
 53דוגמאות למחקרים העוסקים במערכות יחסים יומיומיות בין יהודים לנוצרים :באומגרטן ,אמהות
וילדים (לעיל ,הערה Elisheva Baumgarten, Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: ;)2
Men, Women, and Everyday Religious Observance, Philadelphia 2014; Alf Lüdtke
(ed.), The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways
of Life, Princeton Studies in Culture/power/history, Princeton 1995; Jörg R. Müller,
'Sexual Relationships between Christians and Jews in Medieval Germany, According
;to Christian Sources', Iggud: Selected Essays in Jewish Studies, 14 (2005), pp. 19-35
Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life, Berkeley 1984.
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פיירו קאפלי ( )Capelliבוחן במאמרו את מערכת היחסים בין יהודים לנוצרים,
שהתבטאה בכתיבה פולמוסית ובפולמוסים ציבוריים .הוא מציג שבעה מומרים ידועים
מן המאה השתיים עשרה ועד המאה השש עשרה ,מאזורים גיאוגרפיים שונים ,כגון
פטרוס אלפונסי (אראגון ,המאה השתיים עשרה) ,ניקולאס דוניין (פריז ,המאה השלוש
עשרה) ,אלפונסו דה ויאלדוליד (קסטיליה ,המאה הארבע עשרה) ואלפונסו דה זמורה
(ספרד ,המאה השש עשרה) .לטענתו התפתחות כתיבתם האנטי־יהודית של מומרים
מוכיחה שלצד הגבולות הברורים בין יהודים לנוצרים אפשר לסרטט גבול תיאורטי
נוסף הנקבע על פי היחס לתלמוד .גבול זה ,טוען קאפלי ,הוא גבול חשוב יותר לבחינת
מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים .למרות הסקירה המפורטת של המחבר ואולי
בשל קושי הנובע מאופי המקורות שעמדו בפניו ,קשה למצוא את החידוש המוצע
מן ההיבט היומיומי של מערכת היחסים הפולמוסית שבין יהודים לנוצרים .מאמרו
עוסק בעיקר בהיסטוריה אינטלקטואלית ובאליטה היהודית והנוצרית ,ולא בהשפעות
אפשריות או בהתקבלות רעיונות פולמוסיים בקרב השכבות הנמוכות יותר של החברה
היהודית והנוצרית.
מאמרו של תאמאס ויסי ( )Visiעוסק במעבר של ידע רפואי בתקופת המגפה השחורה,
בחשיבות המסורות שהועברו בחברה היהודית באשכנז ובספרד ובהתקבלות או אי־
ההתקבלות של רעיונות בקהילות היהודיות באשכנז ובספרד .ההתקבלות של רעיונות
בין־דתיים נלמדת מעיון במקורות רפואיים העוסקים בדרכים להתמודדות עם המגפה
השחורה .ויסי מצביע על כך שרבנים יהודים הכירו ספרי רפואה נוצריים ואף חשפו
זאת בגלוי בחיבוריהם בתקופה שלאחר המגפה .קשר יהודי-נוצרי זה נבע מכך שהמגפה
והרפואה ,בניגוד לענייני דת ורוח שהיו רחוקים מהאוכלוסייה הפשוטה ,נגעו והשפיעו
על חייהם של היהודים בצורה ישירה ויומיומית .חרדתם ודאגתם של חברי וחברות
הקהילות אילצו את הרבנים לחפש פתרונות ותשובות גם בידע נוצרי בדמות ספרי
הרפואה .גם ויסי משתמש במקורות כתובים של שכבות האליטה ,לכאורה ,אך ספרי
הרפואה והחיבורים שהוא בוחן משתייכים למעשה לסוג ספרי הרפואה המעשיים,
בניגוד לספרי הרפואה התיאורטיים שנלמדו באוניברסיטאות והיו מנת חלקם של
האליטה הרפואית הנוצרית .כך חושף ויסי רובד נוסף של מערכת יחסים יהודית-
נוצרית יומיומית הבאה לידי ביטוי במקור ידע משותף.
כרסטן וילקה ( )Wilkeמשתמש במקורות יהודיים ונוצריים כגון הלכות ,חוקים
רשמיים ,כתבי כנסייה ושירה ,כדי לבחון היבטים שונים של מערכות יחסים אינטימיות
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בין יהודים לנוצרים בחצי האי האיברי .וילקה מציג בפני הקוראים תיאורים מרתקים
על לבושם של נשים וגברים יהודים ונוצרים .הוא מצביע על האופן שבו מתוארים
בחורים יהודים בפורטוגל בשלהי המאה החמש עשרה כמי שמתהדרים בבגדי משי
וצמר משובח ,חגורות יקרות ,חרבות ומגנים ,רכובים על סוסים ומפתים נערות נוצריות
לקיים עמם יחסים אינטימיים .משירו של טודרוס אבולעפיה – משורר יהודי מטולדו
במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה ובנו של יהודה אבולעפיה – מסיק וילקה כי
יהודים תיארו נשים מוסלמיות כמפתות יותר לעומת נשים נוצריות ומצביע על היעדר תיאור
של נשים יהודיות בשיר .עוד מצביע וילקה על הקשר בין הרקונקיסטה ותופעת הפירטיות
לבין פריחת סחר בעבדים ובשפחות ,וקושר ביניהן לבין עלייה בשכיחות קיום יחסי מין בין
יהודים ומשרתות שעבדו בביתם ,וכתוצאה מכך גם לריבוי העיסוק ההלכתי בתופעה זו.
מאמרו של וילקה שופך אור על חיי היומיום של יהודים בחצי האי האיברי בימי הביניים
ופותח צוהר למערכות יחסים החורגות מהנורמה הרבנית ולאופן שבו התמודדה האליטה
הרבנית עם מערכות יחסים אינטימיות אלו שנרקמו בין יהודים לנוצריות.
גם לילך אסף עוסקת במאמרה בחיי היומיום של יהודים בימי הביניים .אסף דנה בהשפעה
של מערכות היחסים בין יהודים לנוצרים בגרמניה על מתן שמות לנשים ולגברים יהודים,
כפי שהיא מתבטאת ברשימות ה'ממרבוך' של נירנברג (ספר זיכרונות או אזכרה המוקדש
לתיעוד פטירתם של חברי הקהילה היהודית) מן המאה השתיים עשרה .אסף פותחת את
המאמר בדיון על משמעות מתן שמות בקרב היהודים וחשיבות הזיהוי החברתי הנובע
ממתן השמות .היא נעזרת במתודולוגיות אנתרופולוגיות ומגדריות כדי לבחון את הסיבות
להבדלים בין שמות נשים וגברים יהודים תוך השוואה בין השמות והשינויים שחלו
בהם .המחברת מציגה מסקנות חברתיות מרתקות ,למשל על חלקן של נשים בכלכלה
היהודית ועל קשרים של נשים יהודיות עם נשים נוצריות .כמו כן היא מצביעה על המתח
בין השמות שניתנו לנשים יהודיות שהעידו על תכונות מוערכות ורצויות לבין המציאות
שבה נשים היו פעילות מבחינה חברתית וכלכלית מחוץ לבית ,למשל כאשר סחרו או
הלוו בריבית .אסף מעירה ששמות של נשים העידו לעיתים על מציאות אידיאלית רצויה
ולא על המציאות בפועל ,ומעלה שאלות נוספות בדבר תפקידן של נשים בעיצוב הזהות
4
המשפחתית היהודית ובהעברת מסורות משפחתיות באמצעות שמן.
 54פרט לאסף ,חוקרים נוספים עסקו בניתוח שמות יהודים ויהודיות ברשימות .דוגמאות למחקרים
שנעשו על יהודים ברשימות משלמי המיסים בפריס משלהי המאה השלוש עשרהIsidore Leob,:
‘Le role des Juifs de Paris en 1296 et 1297’, Revue des Études Juives, 1 (1880), pp.
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קתלין זנדה ( )Szandeמשלבת במאמרה שלושה סוגים שונים של מקורות היסטוריים:
חוקים העוסקים ביחסים כלכליים עם יהודים ובהתיישבות יהודית ,שאלות ותשובות
וממצאים ארכיאולוגיים .טענת המחברת היא שאין לבחון את ההיסטוריה היהודית
בהונגריה במאות האחת עשרה עד הארבע עשרה כרצף מתמשך אלא כאוסף של
שלבים שונים ומובחנים .היא משתמשת בין השאר בחקר העירוניות על מנת לבחון
את שלבי ההתיישבות היהודית ואת התפתחות היחס להתיישבות זו בחוקים ובתקנות
העירוניות .זנדה מסרטטת מפות של התיישבות היהודים בתוך העיר מציינת את מקומם
של בית הכנסת ושל המקווה .כך היא מסייעת לבנות בצורה כמעט מוחשית את הרחוב
והמרחב שבהם חיו היהודים .היא מתייחסת לעדויות ארכיאולוגיות כדי לתאר את
מבני הבתים ובית הכנסת ועדויות אלה תורמות רבות למסקנותיה בקשר לחיי היומיום
של היהודים בהונגריה .מקור נוסף שהיא מביאה הוא תלונה על תושביה היהודים של
העיר ברטיסלאבה ) (Pozsonyשהוגשה לאפיפיור ,בדבר רעש שהקימו יהודים בבית
הכנסת אשר הפריע לנזירים במנזר הסמוך .זוהי עדות חשובה המעידה על הסמיכות
הגיאוגרפית בין בית הכנסת לבין המנזר ,על הקולות שנשמעו מבית הכנסת ועל ויחסם
של נזירים נוצרים במנזר השכן לבית הכנסת והיהודים .השינויים בהתיישבות היהודית
בהונגריה מעידים על הקשרים המשתנים עם הנוצרים ועל שינויים בצורך שמילאו
היהודים עבורם במרוצת הזמן.
מאמרו של פלוסל סאבטה ( )Sabatèמתייחס אף הוא לשינויים שחלו בהתיישבות
היהודים בקסטיליה ,ודן בהשפעת היחס הנוצרי כלפי יהודים על אופי ההתיישבות.
המאמר מציג את היחס האמביוולנטי של הנוצרים כלפי היהודים :יחסה של הכנסייה
ומקורותיו ,ביטויים אומנותיים של היחס הנוצרי כלפי היהודים ,ועוד .המחבר טוען כי
ההתיישבות הנפרדת של היהודים נבעה תחילה מבחירתם להתגורר בסמוך לשערים,
שהיו לב ההתרחשות הכלכלית של העיר .התבדלותם סייעה לשמור על הזהות,
על המסורת ועל הדת היהודית .בחלוף הזמן ועם השתנות הנסיבות העדיפו המלך
והתושבים הנוצרים לשמור על הבידול מן היהודים .אמנם ,ההתבססות על מקורות
מנהליים מעין אלה טומנת בחובה אתגרים מתודולוגיים ,כיוון שהם נכתבו מזווית
ראייתה של האליטה ומשקפים את המציאות האידאלית ופחות את המציאות בפועל.
61-71; Gérard Nahon, ‘Les juifs de Paris à la veille de l’expulsion de 1206’, Finances,
Pouvoirs et Mémoire: Mélanges Offerts À Jean Favier, edited by Jean Favier, Jean
Kerhervé, and Albert Rigaudière, Paris 1999, pp. 27-40.
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למרות זאת סבאטה משתמש במקורות האלה ומצליח להצביע על תופעה מעניינת
של היווצרות גבולות בין יהודים לנוצרים ,שנבעו בשלב ראשון מתוך בחירות או
החלטות של התושבים היהודים או של האליטה היהודית ,ומאוחר יותר התבטאו בפועל
5
ביצירת גבולות מובחנים פיזית ביוזמת האוכלוסייה הנוצרית או השלטון הנוצרי.
מאמרו של סבאטה ,בדומה למאמרה של זנדה ,מבטא את החשיבות המתודולוגית של
בחינת מרחבים מנטליים ופיזיים במחקר היסטורי של חיי היומיום.
לעומת מאמרים אחרים בקובץ ,מאמרו של ג'רארד ג'אריטס ( )Jaritzלא מתייחס
ישירות לשאלות העוסקות בחיי היומיום .מטרת המאמר מוצגת בראשיתו והיא
להשוות בין חוקים של יהודים ושל נוצרים ,ללא התמודדות עם שאלות מתודולוגיות
כגון אכיפת החוקים והתקבלותם .ג'אריטס בוחן חוקים ותקנות שעניינם הגבלות
על צריכת מוצרים ,איסורים הקשורים בלבוש ומראה ,התנהגויות מסוימות בציבור
וכדומה ,ומצליח להראות קווי דמיון המעידים על קשר יהודי-נוצרי תודעתי ,או מודעות
יהודית-נוצרית .הימנעותו של המחבר מלהתייחס לשאלת התקבלות החוקים הללו
בפועל או לשאלה האם ננקטו פעולות כלפי העוברים על החוק ,יוצרת פער בין העולה
מן האידיאל התרבותי כפי שנתפס על ידי האליטה– השלטונית נוצרית או הרבנית
יהודית – לבין המציאות ההיסטורית בפועל וחיי היומיום של היהודים והנוצרים .גם
המרחב הגיאוגרפי (צרפת ,גרמניה ,איטליה וספרד) ומסגרת זמן (המאה השלוש עשרה
עד המאה שבע עשרה) רחבים למדי ,נידונים בקצרה ואינם בהכרח מסייעים לביסוס
טענותיו של המחבר.
אוולין ברוגר ( )Bruggerטוענת במאמרה שהמחקרים ההיסטוריים שעסקו ביחסים בין
יהודים לנוצרים באוסטריה בימי הביניים התבססו בעיקר על כרוניקות ,פריבילגיות
או חוקים ותקנות ,והסיקו שיחסם של הנוצרים ליהודי אוסטריה היה שלילי ומתנכר.
מסקנה זו היא שגויה לטענתה ,ומאפילה על המציאות שבה התנהלו מערכות יחסים
יומיומיות בין יהודים ונוצרים .ברוגר מנתחת תעודות כלכליות כדי לבחון את התפתחות
היחס האנטי־יהודי באוסטריה במהלך המאה הארבע עשרה .על פי ניתוחה רק לקראת
סוף המאה השלוש עשרה אפשר למצוא התייחסות אנטי־יהודית או האשמות נגד
 55לרעיון דומה על התפתחות המרחב המובדל של יהודים בצפון איטליה במאה השלוש עשרה ראו:
Micha J.Perry, ‘Imaginary Space meets Actual Space in 13th-Century Cologne: Eliezer
Ben Joel and the Eruv’, Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture, 5
(2011), pp. 26-36.
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יהודים .היא מגוללת את סיפור האשמתם של יהודים בביזוי לחם הקודש בשנת 1305
שבעקבותיו נרצחו עשרה יהודים ,ככל הנראה כלל יהודי העיר ,בעיירה קורנבורג
( )Korneuburgשבאוסטריה .באמצעות ניתוח המקרה המחברת פותחת צוהר למערכות
היחסים שהתקיימו בין יהודים לנוצרים שהתגוררו בשכנות וששררה ביניהם היכרות
אישית ,שלא עמדה להם ביום הירצחם בידי תושבי העיר .קשרים חברתיים ותרבותיים
בין יהודים לנוצרים נותרו עניין שביומיום לפחות עד לתחילת המאה החמש עשרה,
בייחוד בקרב האליטה היהודית שהייתה בקשרים כלכליים הדוקים עם הנוצרים.
מאמריהן של קתרין קוג'מן אפל ( )Kogman Appelושל סופיה בודה ( )Budaעוסקים
במערכות יחסים יומיומיות כפי שהן מתבטאות באיורים בכתבי יד יהודיים ונוצריים.
קוג'מן אפל מציגה את דמותו של המאייר וסופר הסת"ם יואל בן שמעון שפעל באיטליה
ובגרמניה במחצית השנייה של המאה החמש עשרה .היא עוסקת בשאלה כיצד התבטאו
תפיסות חברתיות של אנשים שבשולי החברה ,למשל עניים ,נשים וכופרים ,באיורים
יהודיים ונוצריים בכתבי יד ,והאם אפשר להצביע על תפיסות דומות בקרב בני שתי
הדתות .בודה דנה בקשר בין יהודים לנוצרים המתבטא בדמותם של המאיירים של
כתבי יד ,ולא בתפיסות או במוסכמות חברתיות שעשויות להיות מובעות באיורים
עצמם .היא בוחנת את הקשר בין הפטרון למאייר בהקשר של חלופת ידע ורעיונות כפי
הוא עולה מהשוואה של שלושה איורים בכתב יד עברי גרמני מהמאה החמש עשרה -
ביאת המשיח לירושלים ,מות אלעזר המופיע בפיוט לחנוכה ועקידת יצחק  -עם איורים
ורעיונות נוצריים מאותה תקופה .קוג'מן אפל ובודה מצביעות על החשיבות הרבה של
האיורים המופיעים בכתבי היד וכן על חשיבות המחקר הבין־תחומי למחקר ההיסטורי
של חיי היומיום.
תרומתו של הקובץ למחקר ההיסטורי של חיי היומיום רבה .הספר מציף שאלות
מתודולוגיות ורעיוניות ומשקף את הקשיים העומדים בפני היסטוריונים העוסקים
בבחינה של חיי היומיום .העיון בספר מעלה על סדר היום המחקרי שאלות מהותיות:
מה הם חיי יומיום ומהו מחקרם? באיזה אופן שונה תחום מחקר זה מתחומים
אחרים ,דוגמת היסטוריה אינטלקטואלית ,פוליטית או כלכלית? אילו כלים מחקריים
ומתודולוגיות עשויים לסייע לחקר חיי היומיום? נוסף על שאלות אלה אני מציעה שיש
לתת את הדעת על השאלה מהי מטרת המחקר העוסק בחיי היומיום? האם הוא נועד
לחשוף את האנשים הנעדרים מן המקורות הקלאסיים ולעסוק באלו הנמצאים מחוץ
לשכבות האליטה – נשים ,ילדים ,עניים ,פושעים ,הדיוטות ,או שמא הוא יכול להתייחס
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לכלל שכבות האוכלוסייה ,ובכלל זה גם לחיי היומיום של קבוצות האליטה? אסופת
מאמרים זו תורמת לקידום הדיון בשאלות אלה ומעודדת את המשך המחקר ההיסטורי
של חיי היומיום של היהודים בימי הביניים ,שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי.
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 בין אשכנז וספרד:זהות ותרבות יהודית
Javier Castaño, Talya Fishman, and Ephraim Kanarfogel,
eds., Regional Identities and Cultures of Medieval Jews. Oxford
2018, 362 pp.

 האוניברסיטה העברית בירושלים,מירי פנטון
מחקרים רבים בעשורים האחרונים עסקו במורכבותן של הזהויות הקהילתיות והתרבויות של
. רוב המחקרים התייחסו ליהודי גרמניה וספרד כקהילות נפרדות.יהודים ב׳אשכנז׳ וב׳ספרד׳
 ולעיתים בחנו את האופן,לעיתים הם בחנו טווח רחב של מנהגים הנוגעים לנושאים הלכתיים
 המחקרים נעשו באמצעות בחינת מסורות.שבו יחידים וקהילות תפסו את עצמם כייחודיים
1
. תוצרים תרבותיים של אליטות מקומיות או מגוון מנהגים באזורים מסוימים,טקסטואליות
,(European Research Council)  כתיבת סקירה זו נתמכה במימון המועצה האירופית למחקר5 *
 (הסכם מענק מחקר מספרHorizon 2020 כחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות
.)grant 681507
Rainer Barzen, ‘Jewish Regional Organisation in the Rhineland: The Kehillot : לדוגמה51

Shum Around 1300’, The Jews of Europe in the Middle Ages (Tenth to Fifteenth
Centuries): Proceedings of the International Symposium Held in Speyer, 20-25 October
2002, edited by Christoph Cluse, Turnhout 2004, pp. 233-242; Elisheva Baumgarten,
Practicing Piety in Medieval Ashkenaz: Men, Women, and Everyday Religious
Observance, Philadelphia 2014; Dean Phillip Bell, Sacred Communities: Jewish and
 מול תרבות,; רם בן שלוםChristian Identities in Fifteenth Century Germany, Boston 2001

 ירושלים, תודעה היסטורית ודימויי עבר בקרב יהודי ספרד ופרובנס בימי הביניים:נוצרית
Ephraim Kanarfogel, ‘R. Judah “He-Hasid” and the Rabbinic Scholars of ;תשס״ז

Regensburg: Interactions, Influences, and Implications’, Jewish Quarterly Review 96, 1
(2006), pp. 17-37; Debra Kaplan, ‘“To Immerse Their Wives”: Communal Identity and
the “Kahalishe” Mikveh of Altona’, AJS Review 36, 2 (2012), pp. 257-79; Ivan Marcus,
‘Jews and Christians Imagining the Other in Medieval Europe’, Prooftexts 15, 3 (1995),
pp. 209-26; Pinchas Roth, ‘Legal Strategy and Legal Culture in Medieval Jewish
Courts of Southern France’, AJS Review 38, 2 (2014), pp. 375-93; David I. Shyovitz, A
Remembrance of His Wonders: Nature and the Supernatural in Medieval Ashkenaz,
Philadelphia 2017.
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קובץ המאמרים  ,Regional Identities and Cultures of Medieval Jewsבעריכת חוויאר
קסטניו ,טליה פישמן ואפרים קנרפוגל הוא המשך ישיר של מגמה זו ותורם תרומה של
ממש לשדה המחקר.
המחקרים בקובץ מתבססים על מגוון מקורות וביניהם מקורות הלכתיים ,ספרות שו״ת,
פרשנות מקרא ואגדות ,וכן כרוניקות עבריות ,טקסטים ליטורגיים ושירה עברית .נוסף
על המקורות העבריים כמה מאמרים מושתתים על מקורות בערבית ,לטינית ויידיש,
דבר המאפשר למפות את האופנים שבהם טקסטים ורעיונות עברו מאזור אחד למשנהו,
ולערוך השוואות בין טקסט מקורי והתקבלותו באזור אחר .השימוש במקורות בכמה
שפות משקף גם את האזורים הגיאוגרפים הרחבים שבהם עוסקים המאמרים בקובץ:
אזורים שכיום נמצאים בשטחי גרמניה וספרד ,כלומר ׳אשכנז׳ ו׳ספרד׳ ,וכן צפון צרפת,
פרובנס ,צפון אפריקה ,איטליה ואף כרתים .ייחודו של הקובץ טמון במגוון הרחב של
הגישות המתודולוגיות הנהוגות בו :השוואות ספרותיות ,ניתוח של טקסטים הלכתיים,
השוואות בין כתבי יד וניתוח טקסטים תיאולוגיים ופילוסופיים .כל אלו מסייעים בידי
כותבי המאמרים לשפוך אור על ההבדלים החשובים בין האזורים השונים שבהם חיו
יהודים בימי הביניים.
קובץ המאמרים כולל שלושה עשר מאמרים המחולקים לארבעה שערים .1 :טענות
בנוגע לזהות .2 .ההשפעה של תרבויות לא יהודיות על מסורות אזוריות .3 .גבולות
גיאופוליטיים והשפעתם על זהויות יהודיות אזוריות .4 .יצירה תרבותית כסמן של
זהויות יהודיות אזוריות .אולם כפי שיתברר בהמשך ,למרות חלוקה זו לקטגוריות
נבדלות ,רוב המאמרים מתייחסים דווקא לקטגוריה אחת – זהויות ותרבויות יהודיות
של שכבות האליטה ,אם באשכנז ואם בספרד .בדברי הבאים אבחן את אופן הצגת
הספר במבוא ,ואז אתייחס לכל מאמר בתורו .לבסוף אצביע על כיווני מחקר לעתיד
העולים מתוך האסופה.
בהקדמה לקובץ בוחנת טליה פישמן את הופעת המונחים ׳אשכנז׳ ו׳ספרד׳ ואת אימוצם על
ידי היהודים במאה השש עשרה ,לאור ירידת כוחם והשפעתם של המרכזים בארץ ישראל
ובבבל ובמקביל להתפתחות 'הזהויות האירופיות החדשות' .אולם כפי שפישמן מציינת,
בשנים האחרונות מערערים על עצם חשיבותן של הקטגוריות אשכנז וספרד ומתפרסמים

164

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

מחקרים חדשים על תרבויות המשנה היהודיות שלא מוינו באופן מובהק .בסיום פישמן
קובעת כי מקורות היסטוריים מגוונים מעלים את הרושם שיהודים בימי הביניים היו
מודעים לדרכים הלגיטימיות השונות להיות יהודים ,ובעיקר בכל הקשור לשוני במנהגים
שבין מקום למקום .הקדמתה של פישמן מסתיימת בשאלה 'האם היחס הזה לקבוצות
משנה פנימיות היה משותף לקבוצות דתיות או חברתיות אחרות בימי הביניים?'.
הקדמתה של פישמן משקפת את החשיבות שהעניקו עורכי הקובץ למגוון הרחב של
התרבויות והזהויות האזוריות של יהודי אירופה בימי הביניים .עם זאת נראה כי
דיון מקדים במושגים החמקמקים ׳זהות׳ ו׳תרבות׳ המופיעים בכותרת הקובץ בולט
בחסרונו .העדרו של הדיון בולט על רקע ההתעניינות המחודשת בעשור האחרון בקרב
היסטוריונים והיסטוריוניות בזהויות יהודיות בימי הביניים 2.לאחרונה פורסמו כמה
ספרים ומאמרים על היבטים של זהויות יהודיות בתקופה ,כגון זהות משפטית וזהות
לשונית ,ועל האופן שבו תפיסות הנוצרים את היהודים תרמו לגיבוש זהויות בקרב
היהודים 3.המאמרים בקובץ זה אכן דנים בהיבטים של זהות ותרבות אינטלקטואלית,
פן חשוב של זהות (וגם של תרבות) יהודית בימי הביניים .אולם בהקדמתה של פישמן
חסרה התייחסות לכל מגוון הזהויות והתרבויות של יהודי ימי הביניים .מוטב היה אילו
הדגישה פישמן בהקדמתה את תרומתם של המאמרים מעבר לחקר תרבויות האליטות
4
האינטלקטואליות ,למשל לחיי היומיום ולמנהגיהם של היהודים בימי הביניים.

52

לדוגמאות למחקרים על זהות בהיסטוריה של ימי הבינייםJeffrey J. Cohen, Medieval Identity :
Machines, Minneapolis 2003; Alex Metcalfe, ‘Before the Normans: Identity and Societal
Formation in Muslim and Early Norman Sicily’. The Norman Edge: Peoples and Power
in Medieval Europe, edited by Alex Metcalfe, Andrew Jotschky, and Keith Stringer,
London 2017.

53

Phillip Ackerman-Lieberman, The Business of Identity: Jews, Muslims, and Economic
Life in Medieval Egypt, Stanford 2014; Esperanza Alfonso and Carmen Caballero;Navas, eds., Late Medieval Jewish Identities: Iberia and Beyond, New York 2011
Elisheva Baumgarten, ‘Appropriation and Differentiation: Jewish Identity in Medieval
Ashkenaz’, AJS Review 42, 1 (2018), pp. 39-63; Laura Delbrugge, Self-Fashioning and
Assumptions of Identity in Medieval and Early Modern Iberia, Leiden 2015; Kirsten
Fudeman, Vernacular Voices: Language and Identity in Medieval French Jewish
Communities, Philadelphia 2010.

 54דוד רודרמן הדגים כיצד ניתן להציג תרבויות אינטלקטואליות כחלק חשוב ורלוונטי לתחומים
רחבים יותר בהיסטוריה תרבותיתDavid B. Ruderman, Early Modern Jewry: A New Cultural :
History, Princeton 2010, p. 11.

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

165

השער הראשון של הספר' ,טענות בנוגע לזהות' ( ,)identity claimsכולל את מאמריהם
של מיכאל טוך ואברהם גרוסמן ,אשר מציגים שתי גישות מתודולוגיות שונות בתכלית.
טוך עוסק בתקפותן של ראיות דנ"א לשאלת מקורותיהם של יהודי אשכנז וספרד בימי
הביניים .הוא מציג את תולדותיה של ההתיישבות היהודית ברחבי אירופה מתחילת ימי
הביניים ,ומסביר את ההתפתחויות הדמוגרפיות שלה לאור מגמות דמוגרפיות רחבות
מהמאה הרביעית עד למאה העשירית .הוא מסביר כי הגורם המאפיין את התפתחות
הזהות והתרבות באשכנז היה היעדר התיישבות מתמשכת בצפון אירופה למן העת
העתיקה המאוחרת .בהמשך טוך טוען כי כבר בימי הביניים המוקדמים הייתה נהוגה
החלוקה הבינרית שעדיין רווחת בימינו :אשכנזים שמוצאם במרכז ובמזרח אירופה
לעומת ספרדים שמוצאם ספרדי ופורטוגזי .החלוקה ל'ספרדים' ול'אשכנזים' אם כן
נוצרה במהלך ימי הביניים .ואולם טוך מראה כי המחקר המדעי הגנטי (מחקרי דנ״א)
אינו תומך בחלוקה זו ואינו תורם לדיון בשאלת מקורותיהם של יהודים מאזורים
שונים .זהירותו של טוך מהסתמכות על סוגי מקורות מדעיים כאלה במחקר ההיסטורי
ראויה להערכה.
גישה מתודולוגית שונה לחלוטין לחלוקות האזוריות של יהודי אירופה בימי הביניים
מצויה בדיון של אברהם גרוסמן ,שעוסק באגדות עם מן המאה האחת עשרה מספרד,
איטליה ,אשכנז ופרובנס .אגדות עם אלה מתארות את קשריהם של יהודי אירופה עם
מרכז הלמידה והתרבות של יהדות בבל .כל מרכז אזורי ,כך מסביר גרוסמן ,ניסה
להציג את עצמו כיורשו של המרכז בבבל .היריבות בין אשכנז לספרד באותה תקופה
דרבנה כל אזור להציג את עצמו כיורש הלגיטימי של המסורת המקודשת של ישראל,
ובמיוחד של מסורת ירושלים ,שהועברה מבבל .אף על פי שהמאמר מציין את טווח
ההבדלים בהמשגת הזהות של היהודים ברחבי אירופה ,עולים גם כמה קווי דמיון
בזהויות באזורים השונים .הזהויות הרבניות והאינטלקטואליות של כל אזור היו תלויות
ביכולת להתחקות אחר שורשיהן בבבל .כך ,למרות היריבות ,הייתה מסורת משותפת
ליהודי אשכנז וספרד – של זהות שעברה בירושה.
השער השני של הספר' ,ההשפעה של תרבויות לא יהודיות על מסורות אזוריות',
כולל ארבעה מאמרים שעוסקים בקשרים בין תרבויות אינטלקטואליות יהודיות ולא
יהודיות באשכנז ובספרד .במאמר הראשון פאול מנדל בוחן את ההיסטוריה של המוטיב
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'מות הקדושים' כגורם שבעקיפין מבטל את חטאיהם של עם ישראל .מנדל עוקב אחר
המעבר של המוטיב מספר חנוך ,דרך התלמוד ,ועד לכתביהם של חסידי אשכנז בימי
הביניים ,שבהם הוא מזהה חידוש רעיוני מרכזי – יצירת קשר בין מות הקדושים
) (martyrdomלבין בית המקדש והמזבח .אף שמנדל מזהה מקבילות בין התפתחות
המוטיב בטקסטים של חסידי אשכנז לבין רעיונות נוצריים מאותה התקופה ,הוא אינו
מתייחס במפורש לקשרי גומלין בין טקסטים יהודיים לטקסטים נוצריים בימי הביניים.
מנדל גם לא קובע אם ההשפעה הנוצרית הייתה ספרותית או תרבותית .במקום זאת
הוא מסביר שעל רקע התפיסה הנוצרית של 'מות קדושים' בעת העתיקה זכו הרעיונות
היהודיים בנוגע לקידוש השם לרלוונטיות רבה יותר .מאוחר יותר ניסחו חסידי אשכנז
מחדש את המוטיב שעל פיו קידוש השם מכפר על חטאי עם ישראל כולו.
שני המאמרים האחרים בחלק זה בוחנים הבדלים בפרשנות הפשט של המקרא באזורים
שונים של אירופה בימי הביניים .חננאל מאק מתאר את ראשית התפתחותה של פרשנות
הפשט באירופה ,ובפרט בפרובנס ,במאה האחת עשרה .הוא מצביע על התפתחות
תרבות הפשט בפרשנות המקרא מחד גיסא ,ומאידך גיסא על הנטייה לדכא מסורות
משיחיות תוך הדרתן מהטקסטים היהודיים .לטענתו של מאק כתביו של ר' משה הדרשן
הם דוגמה לכך .לדבריו אחרי מותו של רש״י הדירו תלמידי חכמים את ר' משה מהקנון
כיוון שהתוכן המשיחי בדרשותיו ובפרשנויותיו נתפסו בעיניהם כמסוכנים.
מאק מספר סיפור פנים־צרפתי על גישת הפשט בפרובנס וקבלתה ,ואילו מרדכי כהן
משווה בין שתי תרבויות פשט שונות ,בצפון צרפת ובאל-אנדלוס ,וליתר פירוט בין
הרשב"ם לרמב"ם .מטרתו של כהן היא להוכיח כי הניסיון להגדיר את פשט המקרא
בימי הביניים לא נועד רק כדי להגיע למשמעות האמתית של כתבי הקודש ,אלא כדי
להבין את התנ"ך באופן 'דתי ורציונלי' .באמצעות ניתוח והשוואה בין ההגדרות השונות
של הרשב"ם והרמב"ם ל'פשט' כהן עומד על ההבדלים העיקריים באופן שבו יהודים
שחיו באזורים גיאוגרפיים שונים תפסו את התנ"ך ואת היחס בין פרשנות לבין הגישה
להלכה .לתפיסתו של כהן הבדלים אלה טמונים בהשפעת הנצרות והאסלאם על שני
החכמים .יחד עם זאת כהן מתייחס גם למידת ההשפעה של התרבויות האינטלקטואליות
המקומיות ,אך למרבה הצער מידת השפעתן על השניים אינה נבחנת במלואה.
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את החלק השני של הספר חותם מאמרה של טליה פישמן .פישמן עוסקת בקובץ חוקים
אל-אנדלוסי המכונה 'התלמוד שלנו' ,שנתפס על ידי חכמי אל-אנדלוס כייחודי לעומת
קבצי הלכה דומים .לפי חכמי אל-אנדלוס 'התלמוד שלנו' שונה מהתלמוד העתיק בשתי
דרכים :ראשית 'התלמוד שלנו' הוא תלמוד כתוב בניגוד לתלמוד העתיק שהועבר
בעל פה ,ושנית ,לעומת נוסח התלמוד שהתקבע הכולל דיונים הלכתיים רבים לצד
אגדות ,׳התלמוד שלנו׳ התמקד ב׳הלכה למעשה׳ ,כלומר במתן מענה הלכתי לבעיות
יומיומיות .פישמן מביאה את דבריו של ר' יצחק אלפסי ,שהתייחס ל׳סתם׳ בתלמוד
כיצירתו של עורך יחיד ועקבי וכדי לייצר את 'התלמוד שלנו' כמסורת אחידה השתמש
בכמה שיטות כדי להבחין בין מקורות משפטיים הלכתיים סמכותיים ולא סמכותיים.
מכך פישמן מסיקה שהעדפתם של רבני ספרד ואל-אנדלוס לדרך הקיצור והצמצום
5
של ההלכה נובעת מהמסורת הפרשנית שקידם ר' יצחק אלפסי ב'התלמוד שלנו'.
לפיכך יהודי אל-אנדלוס לא היו שותפים להשקפה האשכנזית כי מצוות תלמוד תורה
מתממשת בצורה הטובה ביותר על ידי לימוד עיקרי ואפילו אקסקלוסיבי של התלמוד
הבבלי .מעבר לניתוח הפנים־יהודי פישמן גם משתמשת במושג המשפטי והפרשני
'מודווין' ) ,(mudawwinשסייע לפוסקי משפט מוסלמים להתעלם מחלקים מסוימים
בכתבי הקודש ,והשפיע לא רק על פרשנות המקרא אלא גם על תפיסת רובד הסתם
ובכך על תפיסתו הכללית של 'התלמוד שלנו' .ייחודו של המחקר של פישמן הוא שהיא
מצביעה על מושג מוסלמי שלא קיים באשכנז כהסבר להבדל בתפיסת התלמוד בין
אשכנז לספרד.
השער השלישי של הספר' ,גבולות גיאופוליטיים והשפעתם על זהויות יהודיות
אזוריות' ,ממשיך לעסוק בתרבויות וזהויות אזוריות .בעוד שפישמן בחנה את ההבדלים
האזוריים בין התרבויות האינטלקטואליות של היהודים בארצות המוסלמיות ,אפרים
קנרפוגל מבקש להתמקד בהבדלים האינטלקטואליים בתוך אשכנז עצמה ,בין צפון
צרפת לבין גרמניה .קנרפוגל מסתמך על מחקרם של שמחה עמנואל ויעקב זוסמן וטוען
כי אחת הסיבות להבדלים בתוך התרבויות הרבניות היא הנתק במאה השלוש עשרה
בין המנהיגות הרבנית בצפון צרפת לבין זו שבגרמניה .לדבריו לאחר ובעקבות מותו
של רבנו תם ניתק הקשר בין בתי המדרש של גרמניה וצפון צרפת .מעטים מתלמידיו
 55מעניין במיוחד האפיון של הרמב״ם שפישמן מציגה ,שמטרת התלמוד להעביר הלכה למעשה,
לאור תיאורו של כהן ,הקודם בכרך ,לגישת הרמב״ם לפרשנות.
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הגרמנים של רבנו תם הקימו מרכזי לימוד בגרמניה .לפיכך הגישה הדיאלקטית
המיוחדת של התוספות בצפון צרפת לא מצאה המשכיות אצל התוספות בגרמניה .סיבה
נוספת להבדלים היא האחריות המקצועית ותחומי העיסוק של הרבנים בצפון צרפת
ובגרמניה .בגרמניה הרבנים ראו את עצמם בראש ובראשונה כמשפטנים ורק לאחר
מכן כמלומדים .הם שימשו כשופטים וכראשי בתי דין מקומיים שהם הקימו ,חקרו
מקרים ממשיים וערכו תיעוד של מקרים אלה בכתב ,שהגיעו עלינו בספרות השו״ת.
לעומת זאת בעלי התוספות בצפון צרפת ראו עצמם בראש ובראשונה כ'ראשי ישיבה',
מלומדים שנדרשו ללמד תלמידים וללמוד ,ורק לעיתים רחוקות עסקו בערעורים או
בשאלות מבתי דין רבניים .נוסף על כך ,אמנם גם בצפון צרפת וגם בגרמניה הרבנים
כתבו תשובות לשאלות שקיבלו ,אך רק בגרמניה אספו ושימרו הרבנים את ספרות
השו״ת באופן שיטתי .בסוף המאמר קנרפוגל מציין את ההקבלה בין התפתחות בתי
הספר של הקתדרלות ופתיחת אוניברסיטת פריז לבין התפתחויות של התוספות בצפון
צרפת .לעומת זאת הוא כותב כי בגרמניה לא הייתה תופעה מקבילה של פריחת לימוד
דינמי וחדיש .קנרפוגל מציע כי ההבדל בין תרבויות הלמידה של גרמניה ושל צפון צרפת
עשוי להיות מובן יותר אם ייבחן ההבדל המקביל בתרבויות הלמידה באוניברסיטאות
במאות השתיים עשרה והשלש עשרה.
מאמרו של פנחס רוט עוסק בשאלה כיצד נוצרה מסורת הלכתית אזורית בפרובנס .רוט
מצביע על כמה גורמים שהשפיעו על התרבות הרבנית בפרובנס בתחילת ימי הביניים
(ביניהם התכתובת בין הרמב״ם לבין חכמי פרובנס) ,ומתאר כיצד אלו עוצבו לבסוף
למסורת הלכתית קוהרנטית אזורית .רוט מתמקד בשתי תשובות מפרובנס מסוף המאה
השלוש עשרה ותחילת המאה הארבע עשרה .באחת מתואר מקרה של קידושין ללא
הסכמת האישה ,ובשנייה עניין ביטול נדרים בתפילת כל נדרי שנשאל הרב יצחק קמחי
מפרובנס .באמצעות מקרים אלה רוט מדגיש נקודות עימות בין רבנים שונים מפרובנס
ומצפון צרפת .הוא מזהה את המציאות הפוליטית והחברתית המשתנה – בראש ובראשונה
גירוש היהודים מצרפת בשנת  - 1306כגורם מרכזי בהתפתחות התרבות ההלכתית
בפרובנס .צירופן של קבוצות שונות של יהודים לא רק הביא לשינויים דמוגרפיים,
אלא גם לשינויים במנהגים באזור המפגש .יתר על כן ייחודו של התהליך בפרובנס הוא
עצם הפתיחות של הרבנים לקבל מגוון של מנהגים התקפים מבחינה הלכתית מחד גיסא,
ותחושת העליונות והדומיננטיות המסורתית של חכמי צפון צרפת מאידך גיסא.
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מאמרו של יונתן דקטר עוסק בתשבחות ) ,(panegyricsשירי שבח לאנשים פרטיים,
בחייהם או לאחר מותם .דקטר טוען כי סוגה ספרותית זו מימי הביניים מתארת את
תכונות האופי הראויות לשבח ,ולאו דווקא ביוגרפיות של אנשים ספציפיים .על כן
אפשר לקרוא את מאות השירים העבריים ששרדו בסוגה זו ולעמוד על סולם הערכים
והמוסר של יהודי אגן הים התיכון בימי הביניים ,למשל על לכידות קבוצתית ,מידות
אנושיות ,מנהיגות ופוליטיקה .יתר על כן ,דקטר טוען כי קורפוס זה חושף מגוון
של חתכי רוחב של החברה היהודית הים תיכונית בימי הביניים .השירים מבהירים
כיצד אנשים היו חלק מרשתות חברתיות מרובות בו זמנית .ניתוח מעמיק והשוואתי
של השירים מספק תובנות חשובות על מנהיגות אזורית ,על קבוצות של סוחרים
ואינטלקטואלים ואף על חברויות אישיות .דקטר מביא שלושה שירי תשבחה של יהודה
הלוי שהיו מיועדים לקהלים שונים ,ומנתחם בהקשרם הגיאוגרפי האזורי שאליהם
יועדו .אף שמיקודו של דקר אינו אזורי בלבד ,הוא מצביע על יחסי הגומלין בין הרשות
המקומית והמרכזית (המוסלמית) ,כמו גם על היחסים בתוך ובין הקהילות היהודיות.
דקטר סבור כי הלוי ערך את שבחיו על מנת להתאים אותם לציפיות של הנמענים
שלהם באזורים מרוחקים של הים התיכון .המאמר מצביע על שאלות מחקר רחבות
יותר על הים התיכון בימי הביניים ,למשל האם ניתן לזהות הבדלים בין תשבחות מאזור
הים התיכון לבין שירי שבח באזורים גיאוגרפיים אחרים ,לדוגמה מאשכנז .אם כן עולה
השאלה האם הבדלים אלה מעידים על הבדלים בתפיסות הארכיטיפיות של מנהיגות
ועל תכונות ראויות לשבח באזורים שונים סביב הים התיכון ובאזורים אחרים .שאלה
נוספת היא האם אפשר היה להניח שמחברי התשבחות היו מודעים להבדלים בקהל
היעד וידעו ליעד ולסגנן כל שיר למקומו הראוי.
אליזבת הולנדר מצביעה במאמרה על היבטים של ייצור תרבותי וזהות קבוצתית.
היא מקדימה ומציגה את ההיסטוריוגרפיה של התפתחות הקטגוריות ׳אשכנז׳
ו׳ספרד׳ .לדבריה היות שלא היו גבולות גיאוגרפיים או פוליטיים ברורים ביניהן,
הזהויות הקולקטיביות של הקבוצות הללו היו תמיד בתזוזה .לכן ,הולנדר טוענת כי
יש להבין את הטענות של הקבוצות האלה לגבי זהותן העצמית ,וכן לגבי תפיסתן
את האחר .הולנדר נדרשת לנושא הזהות באמצעות ניתוח פיוטים וקינות הכלולים
במחזורים ובסידורים מספרד ואשכנז הכוללים לעיתים לצדם דיונים על המחברים
והערות הקשורות להיבטים ביצועיים .ההבדלים בדיונים אלה מדגישים את ההבדלים
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בין פיוטים אשכנזיים לאלה שמקורם מאזור תרבות ספרד .ניתוח זה מלמד שהשירה
העברית הייתה פתוחה וכי פיוטים ׳זרים׳ רבים שולבו בליטורגיה .ואולם אין הדבר
מחייב שספרדים ואשכנזים ראו את עצמם בהכרח כחלקים של חברה יהודית מאוחדת
) .(a unified societyהולנדר סבורה כי המיקום הגיאוגרפי לא היה הגורם העיקרי שמנע
את העברת התרבות .במקום זאת ,ההגדרות של מה שנחשב לראוי למסירה ,שהיו
שונות בין אשכנז לבין ספרד ,הן אלו שקבעו את כללי המסירה .כך האשכנזים שימרו
לא רק שירים ספרדיים אלא גם נרטיבים עממיים על המחברים הספרדים .לעומת
זאת הספרדים ששימרו את הפיוטים האשכנזים לא העניקו למידע הנוסף הזה נראות
בכתביהם .אף שהולנדר מתמקדת בתרבות אינטלקטואלית ,מאמרה מצביע על היבטים
רבים של ייצור תרבותי וזהות קבוצתית.
המאמר האחרון בשער הזה ,של לוצ'יה רספה ,הוא היחיד בקובץ שעוסק ביהודי
איטליה והיחיד שדן בקבוצות נוספות פרט לאליטה .רספה מתארת את הגירתם של
יהודי אשכנז מגרמניה לאיטליה בסוף המאה הארבע עשרה ובמהלך המאה החמש
עשרה .רספה טוענת שתנועתם של מחברי ספרי המנהגים האשכנזים הרחק מהמרכז
המסורתי של אשכנז דרומה לאיטליה מסבירה לא רק את הדרישה הגבוהה לספרי מנהג
אשכנזיים באיטליה בעת החדשה מוקדמת ,אלא גם את הסימן הייחודי )(distinctive mark
שהשאיר המנהג האשכנזי על יהדות איטליה .במציאות החיים של המאה השש עשרה
ועל רקע כניסתם של חלק מיהודי איטליה לגטאות הם נאלצו להתקרב ,להכיר ולחיות
עם יהודים שבאו ממגוון תרבויות .רספה מראה את נקודות ההשקה באמצעות שבעה
כתבי יד של ספרי מנהגים אשכנזיים שנכתבו ביידיש ונועדו דווקא לקהל איטלקי,
ומציעה שלוש דרכים לחקור את הנושא :האחת ,הקשר בין מנהג לבין הגירה (כלומר,
האם הגירה מערערת את ריבוי המסורות המקומיות השונות); השנייה ,קהל היעד של
ספרי המנהגים ביידיש (כלומר ,כיוון שבמקור נכתבו הספרים לנשים ,מה יכולים כתבי
יד אלה לספר על החיים הדתיים של נשים אשכנזיות באיטליה במאה השש עשרה);
שלוש ,הקשר בין תיאוריה ופרקטיקה (באיזו מידה הספרים נכתבו כדי לסייע לקוראים
לשמור את המצוות) .בסוף מאמרה דנה רספה בהומור בטקסטים יידיים אלה .היא
מציינת כי חוסר ההתאמה בין השימוש בהומור לבין חומרת נושא הדיון עשוי להיות
מובן בסוגה זו של כתיבה ביידיש ,ועל ידי הקהל הנכון.
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שערו הרביעי והאחרון של הספר עוסק ב'יצירה תרבותית' כסמן של זהויות אזוריות
יהודיות' ,וכלולים בו שני המאמרים האחרונים בקובץ – של צבי לנגרמן ושל משה
אידל .מאמרו של לנגרמן משווה בין 'תפילות פילוסופיות' שנאספו בכתב יד ביזנטי
במאה החמש עשרה המכונה קודקס דה רוסי  ,997השמור בספריית פרמה שבאיטליה.
קודקס זה כולל תפילות שכתבו רבני כרתים ,שהיה מרכז פילוסופי יהודי חשוב .הסביבה
התרבותית של כרתים חשובה להבנת הקודקס כאסופה פילוסופית ,אבל לנגרמן טוען
שאי אפשר להתייחס להיבטים חברתיים אלה על בסיס הטקסטים שבקודקס זה .לכן
המאמר מתמקד בממד הספרותי של התפילות .הוא מתייחס לתפילותיהם של כמה
מחברים חשובים ומשווה ביניהן באמצעות ניתוח מבני ,לדוגמה השוואת התפילות
של אריסטו ואבן תיבון ,וההשוואה בין תפילה המיוחסת ל'זכריה' לתפילה המיוחסת
להיפוקרטס .לנגרמן מציין כי תחום זה של ניתוח מבני השוואתי הוא 'פתוח לרווחה',
ועדיין לא מוצה על ידי חוקרי היהדות בימי הביניים .מאמרו מצביע על מגוון האפשרויות
למחקר בתחום זה בעתיד.
מאמרו של משה אידל החותם את אסופת המאמרים עוסק בנבואה ובנביאים ובהתגלמותה
של הנבואה כתת־תרבות של יהדות צרפת-גרמניה בימי הביניים ,ובהשפעתה על המצב
בספרד .אידל מתמקד בנבואה אקסטטית ,בהפנמה של הנבואה כחוויה פנימית שמגיעה
לשיאה באירוע ,לדוגמה בתפילה קהילתית בבית הכנסת .נוסף על כך אידל בוחן את
הטענות הקשורות לנבואה (הרטוריקה שבה השתמשו אנשים שטענו כי הם או אחרים
היו נביאים ,ועד כמה טענות אלו באו לידי ביטוי בתרבות) ולא חוויות נבואיות .הוא
מונה ומתאר אחת עשרה דמויות צרפתיות־גרמניות שכל אחת מהן כונתה במפורש
'נביא' (רובן צרפתיות) .על ידי השוואת נביאים באשכנז ובאזורים אחרים אידל מזהה
שבאשכנז יש עניין רב לאין ערוך בנבואה מאשר במרכזים יהודיים אחרים באירופה.
אידל מזהה כי הנבואה בקרב חסידי אשכנז לא הייתה רק עניין של תיאולוגיה אזוטרית,
אלא תיאוריה אשר סיפקה להם הבנה חווייתית של הנבואה .אחר כך הוא דן בשלוש
דמויות באריכות :רבי שמואל ,נביא רואן; רבי נחמיה (טרוסטלין) בן סולומון ,נביא
ארפורט; ורבי יוסף אשכנזי .אידל נוטע את הדיונים בתפיסה הספציפית של נבואה
בקרב חסידי אשכנז .בשל הדגשה של חסידי אשכנז על שיאה של הנבואה באירוע
(במקום בחוויה פנימית כבגישות אחרות) ,הוא מעלה את האפשרות שהדמויות בסביבה
התרבותית הזאת היו בחזית הביצועים הקוליים ) (vocal performancesבבית הכנסת.
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אידל טוען שחיי בית הכנסת היו מרכזיים באשכנז ושהתרבות האשכנזית ייחסה חשיבות
רבה מאוד לקיום חסידי ודתי .בעקבות זאת הנבואה והנביאים האשכנזים האלה יכלו
להיות מעין אליטה ותרבות משנה בפני עצמה באשכנז בימי הביניים .בעוד שבאשכנז
היו במקביל שתי שכבות אליטה ,רבנית ונבואית ,אידל מראה כיצד בספרד המצב היה
שונה .השוני טמון בכך שבאשכנז הנביא נתפס לא רק כבעל תפקיד רוחני בחיי הקהילה
אלא גם כממלא תפקיד במישור החברתי-דתי.
כאמור ,כל מאמר בקובץ מביא נקודת מבט ייחודית וחשובה לשדה המחקר של
ההיסטוריה האינטלקטואלית של היהודים בימי הביניים .המאמרים יחדיו יוצרים תמונה
עשירה של מגוון התרבויות והזהויות היהודיות האזוריות ברחבי אירופה בימי הביניים.
למרות התרומות הרבות למחקר של כל אחד מהמאמרים בקובץ ,ניתן להצביע על שתי
נקודות תורפה :המתודולוגיה ההשוואתית והתיאוריה .חוץ ממאמרו של אברהם גרוסמן,
רוב המאמרים לא ניתחו מקורות ראשוניים מעבר לגבול המסורתי שמפריד בין אשכנז
לספרד .יש מאמרים שערכו ניתוח השוואתי בתוך אזור אחד ,למשל מאמרו של אפרים
קנרפוגל שהשווה בין צפון צרפת לגרמניה .נוסף על כך מאמרו של פנחס רוט מנתח
את הקשרים בין פרובנס לצפון צרפת ,שבדרך כלל נחשבים לאזורים המשתייכים
לספרד ולאשכנז בהתאמה .לדעתי מחקרים השוואתיים שעוסקים בהבדלים נקודתיים
בין אשכנז לספרד היו תורמים לאסופה זו מבחינת מגוון הזהויות והתרבויות שהתקיימו
במקביל .כמו כן נדמה שהאסופה הייתה עשויה להפיק תועלת רבה מהשוואה בין זהויות
ותרבויות נוספות ,של קבוצות אליטה ואחרות בתוך ׳אשכנז׳ ו׳ספרד׳ וביניהן.
בנוסף על האמור עד כה ,הספר חסר דיון תיאורטי במושגים ׳זהות׳ ו׳תרבות׳ .דיון
כזה היה עשוי לסייע בידי הקוראים וקוראות להבין את נושאי המאמרים לאור מגמות
רחבות יותר במחקר ההיסטורי בכלל ובהיסטוריה של ימי הביניים בפרט .עם זאת
ישנן גם אפשרויות שלא דורשות דיון תיאורטי כדי להשתמש במושגים אלה כדי
לבחון תרבויות וזהויות בימי הביניים .אציין שני ספרים המשתמשים במושגים אלה
כדי לשפוך אור על תחום מסוים של ההיסטוריה של ימי הביניים .האחד הוא ספרו
של אוריאל סימונסון A Common Justice: The Legal Allegiances of Christians and
( Jews under Early Islamצדק משותף :השותפויות המשפטיות של נוצרים ויהודים
תחת האסלאם המוקדם) שמשתמש בפרדיגמה משפטית־אנתרופולוגית של 'פלורליזם
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משפטי' ) (legal pluralismכדי לחקור את התרבויות המשפטיות השונות של יהודים
ונוצרים תחת השלטון המוסלמי בתקופה האסלאמית הקדומה במזרח הקדום 6.אף על
פי שבספרו של סימונסון אין דיון תיאורטי נרחב על המושג 'תרבות' ,הוא מקשר
את התרבויות והמוסדות המשפטיים שהוא חוקר להיבטים רחבים יותר של תרבויות
אליטה ותרבויות אחרות של יהודים ונוצרים .הדבר מאפשר לו לדון בכוח חברתי,
שליטה חברתית והשתייכות חברתית לכל אורך הספר.
Metamorphosis and Identity

גישה נוספת מציגה קרוליין ווקר בינום בספרה
(מטמורפוזות וזהות) ,שבו היא מתייחסת ישירות למושג 'זהות' .בינום טוענת כי
אינטלקטואלים ,מנהיגים דתיים ואנשים רגילים התעניינו בשינוי פיזי כבעיה אונטולוגית
– האם הזהות הפרטית נשארת רציפה וקוהרנטית לאורך זמן למרות שינויים פיזיים? לכן
מחשבותיהם על זהות היו כרוכות ברעיון של שינוי פיזי ,דהיינו שמשהו או מישהו אחד
יכול להיות גם משהו אחר .היא בוחנת את מושג הזהות לא רק באמצעות ההיסטוריה
האינטלקטואלית אלא גם דרך אומנות ,תיאולוגיה והיסטוריה חברתית .בינום מדגימה
כיצד יחסי הגומלין בין זהויות האליטה וזהויות פופולריות הצטלבו והתפתחו יחד בימי
הביניים .היא מראה כי כדי להיות מדיוק מבחינה היסטורית ולא רק מבחינה פילוסופית,
מחקר על זהות בימי הביניים חייב לשלב היסטוריה אינטלקטואלית עם סוגים אחרים
של היסטוריה .אזכור של עניין זה ,למשל בהקדמה ,היה מסייע לספר להוסיף רבדים
בנושא הזהות בימי הביניים.
7

הקובץ מרים תרומה חשובה לחקר ימי הביניים וראשית העת החדשה .יש לשער
שחוקרים מתחומים מגוונים – היסטוריונים ,חוקרי ספרות ,פילוסופיה הלכה ועוד
– ימצאו בו עניין רב .המסקנה המרכזית העולה מקריאתו היא שהיה מגוון עצום של
תרבויות וזהויות אזוריות ביהדות אירופה בימי הביניים .הנרטיבים העשירים שמקורם
בסוגות שונות תורמים רבות להבנת זהויות ותרבויות אלו.
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לא רק משחק ילדים
עדי נמיה־כהן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
טלי מרים ברנר ,על פי דרכם :ילדים וילדות באשכנז .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות
העם היהודי ,ירושלים ,תשע"ח 322 .עמ'.

מדף הספרים העוסק בחקר הילדים והילדות הולך ומתרחב מזה כחמישה עשורים .נהוג
לזהות את ראשית חקר הילדות עם מחקרו של פיליפס אריאס אשר טען כי מקורו של
המושג 'תקופת הילדות' המוכר לנו כיום הוא מתקופה מאוחרת יחסית – בעת החדשה
המוקדמת באירופה – ובתקופות קדומות יותר ,מרגע שילד עבר את תקופת הינקות
התייחסו אליו כאל מבוגר קטן 1.מאז סער הדיון בתפיסת הילדות לאורך ההיסטוריה,
וענף מחקרי זה התפתח לתחומי עניין רבים ומגוונים כגון מקומם של הילדים במשפחה
הגרעינית ,במוסדות ,בטקסים ,בחיי היומיום ,בתרבות ובתפיסתם העצמית .בהקשר
היהודי ראוי לציין את המחקרים של אלישבע באומגרטן על תקופת הינקות ,של שמחה
2
גולדין על תקופת הילדות ושל ישראל (איבן) מרקוס על טקס הכניסה לתלמוד התורה.
ספרה של טלי ברנר מבקש לענות על החסר בחקר הילדות באשכנז בעת החדשה
המוקדמת באמצעות הצגת תמונה רחבה של חיי היומיום של ילדים וילדות יהודים:
חייהם בבית ומחוצה לו ,בלימודים ובעבודה; כחלק מחיי הקהילה; מערכות היחסים
*  5כתיבת ביקורת ספר זו נתמכה במימון של המועצה האירופית למחקר (European Research
 )Councilכחלק מתוכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( 2020 Horizonהסכם מענק
מחקר מספר .)grant 681507
 ;Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Regime,. Paris 1960 51שולמית
שחר בספרה 'ילדות בימי הביניים' הפריכה כמה מן הטענות המרכזיות של אריאס .ראו :שולמית
שחר ,ילדות בימי הביניים ,תל אביב תש"ן.

 52אלישבע באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז בימי הביניים ,ירושלים ,תשס"ה;
שמחה גולדין'" ,פן יבואו הערלים הללו ויתפשום חיים ויהיו מקויימים בתעתועם" :ילדים יהודים
ומסיונריזציה נוצרית' ,ארוס אירוסין ואיסורים :מיניות ומשפחה בהיסטוריה ,בעריכת ישראל
ברטל וישעיהו גפני .ירושלים תשנ"ח ,עמ'  .118-97גולדין ,ילדים יהודים; מרקוס איבן (ישראל),
טקסי ילדות :חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים ,תרגמה טל אילן ,ירושלים תשנ"ח.
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שלהם עם מבוגרים ובתוך קבוצת הילדים; וההבדלים בין בנים ובנות ,עשירים ועניים
ויתומים ושאינם יתומים .לפי גישתה המחקרית ילדים ,כמו נשים ,צריכים להיות חלק
בלתי נפרד מהשיח על תולדות היהודים ,ו'היסטוריונים רבים טרם הכירו בחשיבות
שבהכללת הילדים בתמונת המצב ההיסטורית וטרם עמדו על תרומתה הייחודית של
הסתכלות מסוג זה להיסטוריה של היהודים' (עמ'  .)17מאפיין חשוב ומרכזי של הספר
הוא ראיית הילדים כגורם פעיל וכסוכני תרבות ,וההכרה כי הם אינם צופים פסיביים
או מופעלים על ידי כוחות שונים אלא חלק ממערך הכוחות .הניתוח נעשה מתוך ניסיון
להבין את החוויה הילדית .כלומר ,כיצד הילדים הבינו את הטקסים ,הסמלים ,המנהגים,
ובאופן כללי את החיים סביבם.
קריאתה של ברנר במקורות היא מעניינת ,מחדשת ומתאפיינת בחשיבה על הילדים
שבהם עוסק הטקסט ולא על הזווית הפורמלית ,הקהילתית ,הדתית או המוסרית
האופיינית בדרך כלל למקורות אשר תכליתה העיקרית הייתה לחנך ולהשליט סדר
בחיי הציבור .כמו כן המחקר מזווית הראייה של ההיסטוריה של הילדות מאיר באור
חדש שאלות שנידונו רבות במחקר ,למשל מקומו של בית הכנסת בחיי הציבור ,וכן
נושאים שלא נידונו דיים – למשל חגיגות קהילתיות־דתיות.
בקביעת גבולות הזמן של המחקר ברנר מאמצת את תפיסת התיקוף החדשה הרואה
בעת החדשה המוקדמת תקופה מובחנת .בהתאם לשיטה זו המקורות בספר הם מראשית
המאה השש עשרה ועד שלהי המאה השמונה עשרה (עמ'  .)20היא בוחנת כיצד עוצבה
חווית הילדות במהלך התקופה בעקבות השינויים שהתרחשו בחברה הסובבת ,ובראשם
הרפורמציה הפרוטסטנטית והמצאת הדפוס ,וכן לאור תופעות ייחודיות לחברה
היהודית שבהן עסק דיוויד רודרמן 3.כל אלה אליבא דברנר השפיעו באופן ניכר על
תפיסת הילדות ועל חייהם של ילדים יהודים :הגירה וניידות חברתית ,השינויים במבנה
הקהילות והקמת מוסדות לחינוך ולעזרה הדדית .המצאת הדפוס השפיעה כידוע על
אירופה כולה ,והובילה לשפע וזמינות של מקורות ידע .בפן היהודי היא הביאה לפריחה
של הספרות ביידיש ,של ספרות המוסר העממית ושל הספרות הדידקטית ,וכך אפשרה
לילדים לרכוש ידע ללא מתווך (עמ' .)22
בהקשר המרחבי ברנר נוקטת בגישה המרחיבה את המונח 'אשכנז' ממרחב גיאוגרפי
53
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למרחב תרבותי שאינו מבוסס על גבולות גיאוגרפיים נוקשים ,ובכך היא מאמצת את
גישתם של ג'וזף דייויס ,יעקב כץ ומשה רוסמן 4.הלכה למעשה המרחב הגיאוגרפי שבו
הספר דן משתרע מהולנד שבמערב היבשת האירופית ועד לפולין ורוסיה שבמזרחה.
הכלל שנקטה בבחירת המקורות למחקרה הוא על דרך השלילה ,כלומר כל עוד לא
ניתן לייחס את המקור למסורת יהודית אחרת – למשל ספרדית או איטלקית – אזי
הוא בבחינת מקור 'אשכנזי' .לטענתה ההצדקה לגישה מרחבית זו מתחזקת על אף
תא השטח הגיאוגרפי הרחב ,הן לאור הדמיון בדיונים על מקומם של ילדים בבית
הכנסת ובתיאורי הטקסים ,והן לאור הדמיון הדמוגרפי והכלכלי של רבות מן הקהילות
היהודיות :עירוניות ,גדולות ומבוססות .גישתה המרחיבה של ברנר אכן משקפת את
ההכרה בייחודיותה של תקופת הילדות בקהילות היהודיות האשכנזיות ,אף שלעיתים
נדמה כי ייתכן שהדיון מלמד על קהילה מסוימת (למשל חוזי שוליינות [העסקת שוליות]
בקרקוב ,עמ'  ,)111-106ואיננו בהכרח מעיד על הכלל.
ברנר מתבססת על מגוון רחב של מקורות המעשירים את תמונת עולמם של מושאי
מחקרה .בסיס המחקר מושתת על 'מקורות קלסיים' לחקר תולדות היהודים כגון תקנות
הקהילות; פנקסי הקהילות; ספרות ההלכה ,השו"ת והמנהג; ספרי מוסר והדרכה –
בעיקר ספרות מוסר עממית ביידיש .נוסף על אלה היא משתמשת במקורות שכיחים
פחות בתחום המחקר ,למשל הספרות ההבראיסטית – חיבורים של לא־יהודים על
מנהגי היהודים; איורים מכתבי היד ומן הדפוסים שבהם מופיעים ילדות וילדים וכתבים
אישיים ('אגו-דוקומנטים') כדוגמת אוטוביוגרפיות ,יומנים וספרי זיכרונות.
מבחינה מתודולוגית ברנר מבקשת לשלב בין הזווית המגדרית ,חקר המרחב והמחקר
האנתרופולוגי בתחום הטקסים .הקטגוריה המגדרית והעמידה על ההבדלים בין בנים
לבנות נוכחות בכל פרקי הספר .ברנר מציגה את אורח חייהן של הילדות השונה מחיי
הילדים ומצליחה ללמד על האופן שבו נוצרו ועוצבו קטגוריות מגדריות כבר בגיל
הילדות .הספר מלמד על יחסי הכוחות המגדריים בחברה היהודית ודרכי הבנייתם,
ובכך יש תרומה של ממש לחקר ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה המגדרית ,ולחקר
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הילדות בכללותה .כלי נוסף שבו משתמשת החוקרת הוא השוואה עם הסביבה הנוצרית
והעמדת הילדות היהודית בהקשרה האירופי .בשל המרחב הגיאוגרפי הרחב שבו עוסק
המחקר ההשוואה עם החברה הנוצרית היא מורכבת .המחברת עורכת השוואה זאת
תוך דיון בספרות המחקר מן השנים האחרונות העוסקת בילדות באירופה וממוקדת
במקרי בוחן ,ובהתחשב בגיוון בעולם הנוצרי האירופי מבחינה פוליטית ,כלכלית ,דתית
וחברתית .אף שההשוואה נראית לעיתים מאולצת ,יש מקרים שבהם היא מקדמת את
הבנת הייחודיות של התופעה היהודית אל מול הנוהג בחברה הנוצרית .דוגמה לכך ניתן
לראות בבחינת הקמת בתי היתומים בחברה הנוצרית לעומת הופעתן של חברות 'מגדלי
יתומים' בפירט ובאמסטרדם (עמ' .)201-196
פרקי הספר מאורגנים על פי המרחבים השונים שבהם שהו הילדים והילדות :הבית
(פרקים א-ב) ,מקום הלימוד (פרק ג) ,המרחב הציבורי ומוסדות הקהילה (פרק ד) ,בית
הכנסת (פרק ה) וחצר בית הכנסת והרחוב במהלך החגיגות הקהילתיות (פרק ו) .בעבר
החלוקה בין פרטי לציבורי והגדרת המרחב כסגור או כפתוח הייתה ככל הנראה גמישה
יותר מאשר בימינו .אף על פי כן הבחירה בארגון הספר על פי מרחבים מסייעת בהבנת
תפקידי המרחב בארגון חיי הקהילה ותורמת להבנת חקר הילדות כתחום הפורץ את
גבולות המרחב הביתי ואת חיק המשפחה הגרעינית .צורת ארגון זו מסייעת לקוראות
להבין כיצד נראו חיי היומיום של הילדים והילדות .ברנר ממחישה זאת היטב בפתיחת
הספר ,שבה היא מתחקה באמצעות המקורות וספרות המחקר אחר סדר יומם של
הילדים מן ההשכמה ,דרך הרגלי הלבוש ,שהייתם במסגרות החינוך ומשחקיהם בשעות
הפנאי ,ועד לרדת החשכה וההכנות לשינה.
הפרק הראשון של הספר עוסק בילדים בחיק המשפחה הגרעינית ובמשפחה המורחבת.
בפרק מתוארים תנאי המחיה בבית ,המבנה הדמוגרפי של המשפחה היהודית ולאחר
מכן נערכים שני דיונים מרכזיים :האחד עוסק בטיפול בילדים ומלמד על הבעת רגשות
בכלל ורגשות החיבה בפרט שחשו הורים כלפי ילדיהם .בכך ברנר מאמצת את גישתן
של שחר ובאומגרטן ומבקשת להציב מודל חלופי ובן התקופה למודל של אריאס – אך
גם להכיר במקרים של התעללות ,הזנחה ,נטישה ואף רצח תינוקות וילדים .הדיון השני
עוסק בממד המקודש של יחסי הורים וילדים תוך התרכזות במנהג ברכת הבנים בערב
שבת .ברנר מציעה לראות במנהג זה יציקת משמעות רוחנית וסמלית למערכת היחסים
בין ילדים להוריהם ,באמצעי חווייתי ,חושי וחזרתי ,מדי שבוע בערב שבת .בסוף הפרק
מוצגות מערכות היחסים של הילדים עם קרובי משפחה אחרים ,אחים ,סבים ודודים
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ואף הורים חורגים .לשיטת המחברת ייתכן כי המארג המשפחתי התומך סייע לילדים
במקרה של מות הורה ,ועל כן בחברה היהודית התפתחו בתי היתומים בתקופה מאוחרת
ביחס לכלל האוכלוסייה האירופית.
הפרק השני מוקדש גם הוא למרחב הביתי כמרחב רב־תכליתי ,ונידונים בו החינוך
הביתי וההכשרה המקצועית .הפרק סוקר בהרחבה את החינוך הביתי .בגיל הרך
החינוך לבנים ולבנות היה דומה .לאחר מכן הבנים למדו על פי רוב עם מלמד בבית
או מחוצה לו ,או במוסדות לימוד במימון קהילתי (הנידונים בפרק השלישי) והבנות
התחנכו במסגרת ביתית באופן לא ממוסד ,כתלות של היכולת הלמדנית והכלכלית של
הוריהן .ברנר רואה בפעילות הדתית הביתית חלק מן החינוך הלא ממוסד .נוסף על
המקורות הכתובים היא בוחנת איורים לכתבי יד ולספרים מודפסים ועומדת על חלקם
של הילדים בפעילות הדתית הביתית ועל החלוקה המגדרית בה .לאחר מכן נידונה
ההכשרה המקצועית של בנים ושל בנות ,שנעשתה גם היא ככל הנראה במסגרת ביתית,
בבית המשפחה או בבית זר .ברנר מסתמכת על מקבץ חוזים מקרקוב ומבקשת ללמוד
ממנו על העיסוק בשוליינות ,סידורי המגורים ,יחסי העבודה ,השכר ומסלולי ההכשרה
המקצועית .לבסוף ,הפרק עוסק גם בהעסקת ילדים ובעיקר ילדות בבתים זרים.
הפרק השלישי עוסק במוסדות החינוך ובראשם החדר .הפרק נפתח בתיאור טקס
הכניסה לתלמוד התורה .התיאור מתבסס על שלושה מקורות .המקור הראשון מתוך
ספר המוסר 'ברנט שפיגל' 5,ובו מתואר כי בפעם הראשונה שהילד מתחיל ללמוד
המלמד זורק עליו פירות מלמעלה ,כך נדמה לילד שהפירות נזרקים מלמעלה והוא
יתרגל להביט לשמיים ביראה ולעתיד לבוא יגדל ויתפלל על האוכל שיינתן לו; המקור
7
השני ,מתוך הספר 'קב הישר' 6,מתאר טקס דומה לטקס האשכנזי מימי הביניים.
בטקס האב מוליך את בנו לבית המלמד ומכסה את הילד בשעת ההליכה כדי שלא
יראה שום דבר טמא .בבית המלמד הילד קורא אחרי המורה מלוח האל"ף־בי"ת את
האותיות ולאחר מכך מוחזר הביתה ,גם כן מכוסה עיניים .מצוין כי טוב שהאב והאם
יצומו במהלך היום ולאחר מכן יערכו סעודה לעניים ויתנו צדקה .נוסף על המקורות
הכתובים מביאה ברנר איור של לוח ללימוד האל"ף־בי"ת ובו בצד אחד מורה מצליף

 55משה ב"ר העניך ,ברנט שפיגל ,באסיליה שס"ב ,קע"ח ע"א.
 56צבי הירש קוידנובר ,קב הישר ,וילנא תרפ"ז ,פרק עב ,קכד ע"א–ע"ב.
 57בטקס כאמור דן איבן מרקוס ,וראו :מרקוס (לעיל ,הערה .)2
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בתלמיד ובצד השני מלאך שמפזר פירות על התלמידים הישובים סביב השולחן ולפני
כל אחד מהם ספר .בניתוח הטקס ברנר בוחנת את השינויים שחלו בטקס מימי הביניים.
מבין השינויים היא מתמקדת בזריקת הפירות על ידי המלמד המופיעה במקור הראשון
ובאיור .זריקת הפירות מודגשת כמתנה משמיים שהוסיפה היבט פלאי לטקס ,והפעילה
את הילדים באופן פיזי ובהיבט היצרי של האכילה .ב'קב הישר' לעומת זאת לא מתוארת
זריקת פירות כלל ,ואף פעולת האכילה 'מופקעת' מן הילד עלי ידי הצום של הוריו
והסעודה שערכו לעניים .אף שהניתוח של ברנר מעניין ,תמוה בעיניי ניסיון האחדה של
תיאורים מילוליים השונים כל כך האחד מהשני וכדאי היה להתייחס אל תיאורים אלה
כשני דגמים נפרדים של הטקס (עמ' .)121-120
בהמשך הפרק מתוארים מוסדות הלימוד היהודיים ,מקום הלימוד ,תוכנית הלימודים
והרכב התלמידים .כמו כן מובא דיון על לימוד בנות ממוסד ועל הנפקדים והנפקדות
ממוסדות החינוך ,מספר שעות הלימוד ומספר התלמידים לכל מלמד .בסיכום הפרק
ברנר מעמתת את הממצאים ומסקנותיה עם התפיסות המקובלות והביקורתיות על
'החדר' – רובן תוצר של תנועת ההשכלה מן המאה התשע עשרה ואילך .יש לציין כי
הפרק מלווה בנספח מצוין המביא את הנתונים שאספה ברנר מספרי ההלכה ,ספרי
הזיכרונות ,הפנקסים ותקנות הקהילות.
הפרק הרביעי דן במוסדות הקהילה ובחברות שהוקמו בעת החדשה המוקדמת כדי לתת
מענה לצרכי החינוך והבריאות של ילדים שמשפחתם לא הייתה יכולה לתמוך בהם.
חלקו הראשון של הפרק דן בעמדות העקרוניות של הקהילות כלפי ילדים ,ולאחר מכן
נבחנים שלושה היבטים בחיי הקהילה המתמקדים בטיפול בילדים ובגבולות הסמכות
שלה :ההשקעה בחינוך הילדים ,ההתמודדות עם אלימות ופשיעת ילדים ,והיחס ליתומים
והניסיון לענות על צורכיהם .חלקו השני של הפרק עוסק בתפקידים שמילאו ילדים
בקהילה – עוזר השמש ועוזר המלמד – ובמעורבותם של ילדים בפעילות הקהילתית,
במוסדות ובחברות.
הפרק החמישי מציג את מקומם של הילדים בבית הכנסת .הוא פותח ביחס העקרוני
לנוכחות פעוטות וילדים בבית הכנסת .ברנר מייחדת דיון בשאלת מקומן של הבנות
במרחב הציבורי המקודש ובשאלה באיזה גיל החלו הילדים להשתתף ולהיות מעורבים
בתפילה .לאחר מכן נסקרות הפעילויות לילדים בבית הכנסת .בין השאר נסקרים טקסי
הינקות – קריאת השם והבאת הווימפל (חיתול בד מעוטר שנכרך סביב ספר התורה),
השתתפות בקריאת המגילה בפורים ,פתיחה וסגירה של ארון הקדוש ,ושתיית יין
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הקידוש בערב שבת .לטענת ברנר ילדים נטלו חלק בחיי בית הכנסת ובחיי הקהילה
באמצעות תפקידים ,טקסים וחפצים ייחודים להם .אכילה ושתייה של ילדים בבית
הכנסת הייתה נהוגה וחרגה מהנורמה המקובלת למבוגרים ,והיא מעידה על יחס מיוחד
לילדים ועל תפיסה ייחודית של תקופת הילדות .חלקו האחרון של הפרק מוקדש לדיון
בקשר הייחודי שבין הילד לבין ספר התורה ,שהתבטא במנהג לצרפם יחד כאיש אחד
למניין ולעליית הילדים לתורה לאורך השנה ובייחוד בשמחת תורה ובטקס בר המצווה,
המסמל את המעבר של הילד אל קבוצת הבוגרים 8.הדיון מאיר באור חדש לא רק את
מקומו של בית הכנסת בחיי הילדים והילדות אלא גם את מקומו בחיי הקהילה והתאמתו
(או אי התאמתו) לצרכי בנות ובני הקהילה בשלבי החיים השונים.
הפרק השישי והאחרון של הספר עוסק בטקסי חיים וחגיגות .בחלקו הראשון נידונים
השתתפותם של ילדים וילדות בשלושה טקסים :אירועי שבוע הבן וברית המילה ,טקס
החולקרייש (מתן שם החול לבן או לבת) וטקס הנישואין .טקסי החיים ,אף שהתמקדו
בחייו של אדם אחד (או שניים במקרה של נישואין) ,היו טקסים מרכזיים עבור הקהילה
והתרחשו במרחבים שונים – בבית הכנסת ,בחצר ובבתים בהשתתפות הציבור .לטענת
ברנר ההשתתפות של הילדים בטקסים והאופן שבו שותפו – למשל בקבלת מאכלים
מתוקים – משקפת את ההכרה בתקופת הילדות ובמקומם של הילדים בחברה ,בעיקר
כמשמרי זיכרון קהילתי.
חלקו השני של הפרק מוקדש לחגיגות הקהילתיות .תחת כותרת זו ברנר כוללת את
חג הפורים ואת רצף החגים הושענא רבה ,שמיני עצרת ושמחת תורה ,שנחגג במשך
שלושה ימים .מושא החגיגות הללו היה החג ,הזמן המקודש ,והן נשאו אופי קהילתי
יותר וקרנבלי ,עניין שניתן לזהות גם במקום התרחשותן – חצר בית הכנסת – מרחב
ציבורי אך לא מקודש .נוסף עליהן הפרק מציג בקצרה גם את חגי הילדים :ל"ג בעומר,
ט"ו באב וט"ו בשבט ,שבהם היו ימי חופש מהלימוד בחדר.
את הדיון בחגיגות שמחת תורה ברנר פותחת בהלכות חג הסוכות מספר 'מנהגי
מהרי"ל'( 9עמ'  .)268על אף יופיו של המקור והתיאור המפורט של מנהגי הילדים
והנערים בשמחת תורה ,קשה בעיניי השימוש במקור זה ,כיוון שהוא נכתב סמוך
 58ברנר מעלה תהייה חשובה על הגדרתו של הטקס כטקס מעבר לאור חסרונם של היסודות הסמליים
ושל השלב הלימינלי לעומת טקסי מעבר מקבילים בחברות ובדתות אחרות (ראו עמ' .)243
 59ספר מהרי"ל :מנהגים ,מהדורת יעקב שפיצר ,ירושלים תשס"ה ,הלכות חג סוכות ,סימן ח' עמ'
שעו–שעז.
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לשנת ר"ט ( )~1449דהיינו לפני גבולות הזמן שהגדירה המחברת .השימוש בספר
מהרי"ל לאורך הספר איננו עקבי ,לעיתים הוא משמש כמקור השוואה למנהג ולמסורת
האשכנזית בימי הביניים (עמ'  ,)193 ,156ולעיתים כמקור מן העת החדשה המוקדמת
(עמ'  .)269-268 ,216-215אף על פי כן הדיון בחגיגות הקהילתיות הוא חידוש – ודאי
בניתוח חלקם של הילדים בחגיגה ובקהילה.
לסיכום ,ייחודו של הספר הוא בתיאור חיי היומיום של הילדים והילדות היהודים
המבוסס על מגוון רחב של מקורות .הספר מאפשר להתבונן על חיי היומיום של
הילדים במרחב הציבורי והביתי מנקודת מבט ילדית ומתוך הנחה שילדים היו ילדים
– ואף שלמדו ,עסקו במלאכה והיו מעורבים בחיי הקהילה בה בעת הם גם השתוללו
ורצו לאכול פירות ממותקים .כתיבתה של ברנר קולחת ,ברורה והיא מסיקה מסקנות
מרתקות על אודות חייהם של הילדות והילדים ועל תפיסת הילדות בקרב היהודים
בפרט ובחברה האירופית בכלל בעת החדשה המוקדמת .בכך הספר תורם תרומה
חשובה לחקר הילדות ולחקר ההיסטוריה של עם ישראל.
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הגיעו לפרקן?
חיי היומיום של נשים צעירות בחברת הגניזה הקהירית
Eve Krakowski, Coming of Age in Medieval Egypt: Female Adolescence,
Jewish Law and Ordinary Culture, Princeton 2018, 350 pp.1

אטל קלאורה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
בספר זה איב קרקובסקי בוחנת מחדש מסמכי גניזה וביניהם חוזים ,מכתבים ומסמכים
הלכתיים המתארים מקרים הקשורים לחייהן של צעירות מנערותן ) (adolescenceועד
לשנות נישואיהן הראשונות .מטרתה היא לבחון את האופן שבו נערות ונשים צעירות
השתלבו בחברה – כנשים וכיהודיות – וכיצד הנישואין וחוקים מקומיים עיצבו את
חייהן .מחקר זה חשוב במיוחד להבנת מבנה המשפחה בקהילות שבהן עוסקים מסמכי
הגניזה ,שכן הוא מאיר את חיי היומיום של היהודים שחיו במצרים ,ארץ ישראל
וסוריה תחת השלטונות הפאטמי והאיובי ( .)1250-969קרקובסקי מנתחת את המקורות
ומדגישה את המפגש של הצעירות עם המערכות המשפטיות היהודיות והמוסלמיות לצד
החברה המוסלמית 2,מתוך הבנה שגיל זה הוא שלב מעבר גורלי לנשים .רוב המקרים
עוסקים בסוגיות שונות בחיי הנישואין או במצוקות לקראת הנישואין .היא נסמכת על
ספרות המחקר הענפה העוסקת במסמכי הגניזה הקהירית ,ובראשה מחקרו המקיף של
שלמה דב גויטיין )' (Goiteinחברה ים־תיכונית' ,אך מסקנותיה שונות באשר לקשר
בין יהודי חברת הגניזה לסביבתם .קרקובסקי מערערת על תפיסתו של גויטיין ומראה
כי המשפחה ,משק הבית ,הקהילות היהודיות ובתי הדין היהודיים לא היו נפרדים

 51כתיבת ביקורת זו נתמכה במימון של המועצה האירופית למחקר (,)European Research Council
כחלק מתכנית המסגרת האירופית למחקר וחדשנות ( Horizon 2020הסכם מענק מחקר מספר
 .)grant 681507ברצוני להודות לחברות וחברי קבוצת המחקר של ה־' ERCאל מעבר לאליטה:
חיי יומיום של יהודים באירופה הצפונית בימי הביניים' ,על שסייעו לי בעריכת ביקורת זו.
 52בספר קרקובסקי מבחינה בין 'אסלאמי' ל'מוסלמי' ,הבחנה שלא אתייחס אליה במסגרת ביקורת
זו .לקריאה נוספת על ההבדלים בין המונחים ראוMarshall G.S. Hodgson, The Venture of :
Islam: The Classical Age of Islam, Chicago 1977.
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מן המוסדות החיצוניים כפי שסבר 3.היא בוחנת את חייהן של הצעירות באמצעות
שני מוקדים עיקריים ,ודרכם אנתח את ספרה בסקירה זו :רשת הקרובים של הנשים
) ,(kinshipהן ברמה הפרטית והן בהקשר הקהילתי והחברתי הרחב ,לצד השפעתם של
המוסדות הפורמאליים שהיו זמינים להן.
קרקובסקי מראה כי משפחות באזור הים התיכון היו מורכבות יותר משהוצגו בעבר.
התפיסה הרווחת שהן היו פטרילינאריות ,כלומר שהשיוך המשפחתי נקבע על פי
האב ,נוסף על היותן ממוגדרות ומעוצבות לפי קרבת דם ,הופרכה על ידי מספר
חוקרים .במקום זאת ,הן היו בעלות גמישות ופוטנציאל לשינוי במאזן הכוח והשליטה.
למשפחותיהן של הצעירות היה כמובן תפקיד מרכזי בעיצוב חייהן לפני הנישואין
ואחריהם ,אך מלבדן גם לרשת רחבה יותר של דמויות בדרגות שונות של 'קרבה' היה
חלק בתהליך .רשת זו הייתה יכולה לכלול גם דמויות ללא קשר ברור למשפחה ,והדבר
לא מנע מהן לספק הגנה או תמיכה לצעירות ,במיוחד לאלו שנותרו ללא קרובים.
לרשת קשרים זו הייתה חשיבות מכרעת לנערות יותר מאשר לנערים ,שכן לרוב הן
לא יצרו קשרים מחוץ לקבוצת הקרבה שלהן ( ,kinshipעמ'  .)15לצד רשת זו גם
המערכת המשפטית המקומית השפיעה על גורלן ,אך רק בצמתים מסוימים בחייהן.
במטרה להבין את העולם החוקי שמסגר את הדיונים בענייניהן ניגשת קרקובסקי אל
מסמכי הגניזה תוך התייחסות לספרות הלכתית המתייחסת לתקופת הבגרות של נערות:
ספרות תלמודית ,טקסטים מתקופת הגאונים וספרות ראשונים שנכתבה בתקופת
מקורות הגניזה .ניתוח הטקסטים לפי המקורות ההלכתיים נעשה תוך השוואה למערכת
המשפטית של השלטונות הפאטמי והאיובי ,שכן היהודים היו מעורבים בחברה שבה
חיו באופן מלא  -בפן הכלכלי ,החוקי והמנהלתי (עמ'  .)18בהתייחסה למערך כפול זה
של מערכות חוק קרקובסקי בוחנת את מידת ההשפעה של השלטונות המוסלמיים על
חיי היומיום של נשים אלו ,ואת מידת שונותן משכנותיהן.
הספר מחולק לשלושה חלקים :בחלק הראשון (פרקים  )2–1קרקובסקי בונה את הבסיס
התיאורטי שעל פיו היא מנתחת את המקרים .בפרק הראשון היא מתמקדת במבנה

 53קרקובסקי מתנגדת לכמה ממסקנותיו של גויטיין .דוגמה לכך היא הקשר בין בית הדין לבתי
המשפט המקומיים .גויטיין טען כי בין שני המוסדות הייתה הפרדה כמעט מוחלטת בנושאים
של מבנה המשפחה ומשק הבית ונישואין בין קרובים בדם .ראוShelomo Dov Goitein, A :
Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the
Documents of the Cairo Genizah, Berkeley 1999.

184

חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה >  > 21מכון ליאו בק ירושלים

המשפחה של יהודי הגניזה ,ובאופן שבו נשים צעירות יצרו סביבן רשתות של משאבים
כלכליים וחברתיים .לרשת הקרובים הייתה השפעה כבירה על חיי הצעירות .היא
נבנתה סביב בני משפחה קרובה וגם מורחבת במקרים מסוימים ,וקשרים אלו היו
גמישים מספיק כדי להשתנות לאורך חייהן .אירוע כמו מוות של אב היה יכול לקבוע
את גורלן ולשנות את סיכויי הזיווג שלהן .גירושין ונישואין פוליגמיים ,שאליהם ישנן
התייחסויות מרובות בגניזה ,היו גורם מטלטל עבור רשת קרובי האישה ,ולעיתים
היא נאלצה לבנות אותה מחדש לאחר שפורקה ,אם היה ביכולתה לעשות כן .ניתוחה
של קרקובסקי מדגים כי לצד אירועים מכוננים שכאלה ,מוסד הנישואין וקשרים
משפחתיים נחשבו כברי שינוי שניתן לשברם בקלות ולתקן מחדש .כתוצאה מכך
הרשת המשפחתית הנזילה הייתה יכולה להשפיע על מבנה משק הבית .כמו כן היא
טוענת שככל הנראה לא הייתה יחידה גרעינית הומוגנית שבראשה דמות אב קבועה,
מעין 'מוסד' יציב ,שכן ריבוי הטלטלות בתוך מבנה המשפחה יצר אפקט מתמיד של
שינוי במאזני הכוח וההשפעה ברשת הקשרים של הצעירה .כיוון שזו הייתה המערכת
החברתית הבלעדית בחייהן של מרבית הצעירות ,הן נותרו פגיעות לתהפוכות גם אם
השקיעו ביצירת רשת מגוננת לאורך חייהן.
אחר כך פונה קרקובסקי לתיאור מוסדות המשפט שעמדו לרשותם של יהודי הגניזה
(פרק  .)2אלו היו לא רק בתי דין יהודיים ,אלא גם בתי משפט מוסלמיים .באופן
מתמצת ומרשים היא מראה כיצד פעלו בתי משפט אלה זה לצד זה ,וכיצד יכלו בתי
הדין היהודיים לפעול תחת השלטונות המוסלמיים כבעלי סמכות משפטית ,אך לא
תמיד מעשית ,ועדיין להישאר רלוונטיים בסמכותם .עבור צעירות שלא הייתה להן
רשת חברתית תומכת היה בית הדין המענה הטוב וכנראה היחיד שיכלו לפנות אליו
כדי לקבל סיוע כלכלי במצוקתן .לטענת קרקובסקי היות שלבית הדין היה תוקף
משפטי וסמכותי ,אך לא בהכרח מעשי ,הכוח שלו היה בסיוע לנצרכים בקהילה.
לדבריה מסמכי הגניזה מראים כי בתי הדין צמחו לתוך מערך פוליטי מוסלמי
גמיש ונזיל ,ולצד קהילות יהודיות שהיו בעלות שיוך חברתי ברור בתוך החברה
המוסלמית ,ופעלו בסוג של קונצנזוס 4.כאשר צעירות אלו היו במצוקה אמיתית
ונדרשו לא רק לסיוע כלכלי אלא גם לחילוץ פיזי ,ידיהם של בתי הדין היו בדרך
 54לרעיון דומה על היווצרות מודלים גמישים של הסתמכות על מערכת המשפט האסלאמי ובית
הדין לצד קיום עצמאי של היהודים ראוJessica Goldberg, Trade and Institutions in the :
Medieval Mediterranean, New York 2012.
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כלל קשורות .במקרים כאלה עירבו נציג משפטי מוסלמי ,אך לעיתים נותרו הנשים
ללא מענה למצוקותיהן.
בחלק השני של הספר (פרקים  )5–3קרקובסקי עוסקת בנערות שלא היו נשואות,
בגיל שהיא מכנה 'בגרות' ( .)adolescenceלפרק זמן זה הבחנה הלכתית ,הממוקדת
בהתבגרות המינית ובגיל בת המצווה .סביב תקופה זו הנערות אכן עברו שינוי במעמדן
משפטי בהלכה ביחס ל'ילדּות' ( )childhoodשכן לפי התלמוד אישה בוגרת כבר אינה
באחריות אביה עד לנישואיה הראשונים ,דבר שהיה חריג ביחס לתרבות המוסלמית
המקומית בימי הביניים .לדבריה של קרקובסקי מסמכי הגניזה מתייחסים לבוגרות
כאל מי שיכולות להינשא ,אף שאינם מבהירים לגמרי מה היה גיל הנישואין הממוצע
לנשים בפועל .כאן קרקובסקי מראה כי תקופת ה'בגרות' התאפיינה בהכנה לנישואין,
ובייחוד באיסוף הנדוניה .לסכום זה שקיבלה האישה מקרובים תומכים או בתמורה
לעבודה במשק בית הייתה משמעות כבירה לעתידה בתוך הנישואין .הבנות שניסו
לאסוף את סכום הנדוניה במו ידיהן קרסו תחת הנטל הכלכלי ופנו לרשויות לעזרה.
אך למרות הפנייה לצדקה הן לא זכו לסיוע ,כיוון שבדרך כלל הוקדשו קופות הצדקה
לצרכים אחרים של הקהילה ,שהוצבו גבוה יותר בסדר העדיפויות .בסופו של דבר
הן נותרו תלויות כמעט לגמרי בקרוביהן .בשונה מנשות אירופה של התקופה הן
לא צירפו את נכסיהן לאלו של בעליהן לאחר הנישואין ,עניין המוסיף למורכבות
משק הבית של יהודי הגניזה.
בסוף חלק זה (פרק  )5בוחנת קרקובסקי את הפן המיני שבתקופת הבגרות .כיוון שרוב
המסמכים נוגעים להיבטים הכלכליים דווקא ,הניסיון לדלות מידע על היבטים אחרים
של חיי הצעירות מורכב ולעיתים בלתי אפשרי .לכן היא מובילה את הדיון בתפיסת
המיניות בכיוון אחר .אמנם היא מגדירה את הפרק כעוסק במיניות ,אך היא טוענת כי
ניתן לבחון את מיניותן של הבוגרות לפי מידת חופש התנועה שהיה להם .ישנו שיח
המתייחס למיניותן של צעירות לא נשואות כסכנה חברתית במקורות בני התקופה
מחוץ לגניזה ,אך לטענת קרקובסקי הוא שולי ,והדיון סביב תנועתן של נשים במרחב
5
הציבורי מציב במוקד את מעמדן ונראותן יותר מאשר את אידאל הבתולין עצמו.
צעירות יתומות או עניות הופיעו לעיתים קרובות בחופשיות במרחבים הציבוריים ללא
 55קרקובסקי נמנעת מלהתייחס אל מיניותן של נשות הגניזה באופן ישיר ,מתוך הנחה שלא ניתן
ללמוד על הנושא מתוך המסמכים ,בניגוד לגישתה של בסקין .ראוBaskin, Judith, ‘Jewish :

Women in the Middle Ages’, Jewish Women in Historical Perspective, Detroit 1998.
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ליווי גברי מרשת הקרובים שלהן ,והדבר לא עורר בהכרח תמיהה או ביקורת .לעומתן
נשים ממעמד סוציו־אקונומי גבוה ובעלות משפחות אשר דאגו לנראות שלהן ,הוגבלו
בתנועתן – לא בהכרח על ידי גברים ,כפי שטענו אחרים ,אלא גם על ידי נשים קרובות.
בפרקים האחרונים בספר קרקובסקי מנתחת מסמכים הדנים בראשיתם של נישואין
ראשונים (פרקים  ,)8–6שהם לדבריה נישואין שהיו עשויים לקבוע כיצד ייראו המשך
חייה של הנערה ,גם אם הם יכלו להתפרק מסיבות שונות .אלו השנים שבהן נשים
נכנסו לראשונה לחיים בוגרים ,ויכלו לפתח עצמאות מסוימת .לעומת קביעתו של
גויטיין ,נישואין בין קרובי משפחה לא היו נפוצים ולא היו בהכרח מושא שאיפתן של
משפחות הנשים .למעשה נקבעו השידוכין בעיקר לפי התאמה מעמדית ,בעידוד חכמי
התקופה 6.הצעירות יכלו להסכים או לסרב להינשא ,אם הנישואין לא נקבעו כאשר היו
קטינות ,אך הן לא יכלו לבחור את החתן שלהן .לדברי קרקובסקי המסמכים מראים
כי אישה שנישואיה נקבעו הסכימה לרוב לשידוך ,ונדירות הפעמים שסירבה .מסמכי
הגניזה מספקים זווית ייחודית לחקר תנאי הנישואין ,שכן נוסף על הכתובות ישנם
מסמכים ל'שידוכין' ו'קידושין' .עבור נשים שמסיבות כלשהן התפרקו נישואיהן מסמך
זה היה יכול לשמש כגושפנקא חוקית לדרישת זכויותיהן .מסמכים אלו לא היו בהכרח
תקפים בזמן הנישואין ,אלא נועדו לספק הגנה לצעירות במקרה של גירושין ,שכן
לשונם מאפיינת דיני גירושין.
קרקובסקי מודעת לקושי בהצבעה על נתונים דמוגרפיים ברורים ועל מגמות גורפות
באשר לאפשרויות החברתיות והכלכליות של הצעירות ,ומצליחה להראות לאורך הספר
עד כמה חשובה הייתה רשת הקרובים סביב הנשים בקביעת גורלן .נשים אלו שמרו
על נאמנות לרשת זו ,והחלטות רבות שעשו היו מתוך התחשבות בכבודה (.)honor
כיוון שרבות נישאו שוב ,שכן גירושין והתאלמנות היו נפוצים ,ובנישואין מחדש סכום
הכתובה הפך מינימלי ,הנכסים שהביאו הכלות ממשפחותיהן הפכו מכריעים להגנתן.
אמנם שמירת הקשר ההדוק עם רשת הקרובים גם לאחר הנישואין הייתה חשובה ,אך
היו מקרים רבים שצעירות התרחקו מבית משפחתן ועברו לגור בקרבת קרובי בעליהן
באזור זר .מעבר שכזה הפך את רשת קשרי הנשים לסבוכה יותר ,במיוחד אם היחס
שקיבלו באזור החדש היה רע .אך אם הצליחו לשמור על קשר הדוק עם משפחתן
בעת הנישואין ולפניהם ,סיכוייהן לתנאי חיים משופרים בביתן החדש או קבלת תנאי
 56יחסה של קרקובסקי אל נישואין בין קרובים כמגמה לא נפוצה שלא עודדה על ידי חכמי התקופה
מנוגד לדבריהם של חוקרים אחרים בנושא ,לדוגמה :בסקין (שם); גויטיין (לעיל ,הערה .)3
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גירושין עדיפים גדלו באופן ניכר .אם אישה שחיה רחוק ממשפחתה עדיין הייתה
קשורה אליה ,כוח המיקוח שלה מול משפחת הבעל גדל .לבסוף חשוב לזכור כי נישואין
– ובייחוד הראשונים – היו אינטרס קבוצתי ומשפחתי יותר מאשר עניין של בני הזוג.
פעמים רבות זיווגים נוצרו כדי לשמר ברית בין שתי משפחות ,או לחילופין כדי ליצור
ברית חדשה .אף שקרקובסקי מדגישה כי קשה לעקוב אחר תפיסות תרבותיות בנוגע
להעדפות בבחירת זיווג ,היא טוענת כי המסמכים מראים בבירור כי שידוכים נוצרו
בראש ובראשונה מתוך צרכי הקרובים ליצור קשרים חברתיים וכלכליים .קרקובסקי
טוענת כי גם לאחר הנישואין הקרובים היו אלו שקבעו את חופש התנועה הממשי של
הצעירות ,שכן נראותה נקשרה באופן ישיר למעמד החברתי של המשפחה :אם שאר
קרובותיה של האישה לא יצאו ללא השגחה ,גם היא לא יצאה.
הקשר של הנשים עם מערכות המשפט ,בתי הדין ומוסדות הצדקה והסיוע של הקהילה
התנהל לרוב באופן עקיף .פנייה לבית הדין לצורך קבלת עזרה או הגנה נעשתה פעמים
רבות כאשר לאישה הצעירה לא הייתה רשת קרובים לתמוך בה .אם הייתה לה רשת
קרובים ,תיווכה רשת זו בינה לבין מערכות המשפט .תפקידו של בית הדין היה רחב
ולא תפקיד חוקי גרידא – הוא היה מוסד תומך ומנחה לקהילה כולה ,כולל תחומי
הרווחה וההנהגה .כלומר ,אם מי מחברי הקהילה היה זקוק לעזרה כלכלית ,לבית הדין
הייתה הסמכות לתתה ,ובראשו כיהנו מנהיגיה ולא רק פוסקיה 7.קרקובסקי מראה
כי כדי להבין את המוסדות שקבעו את מציאות חייהן המשפטית של הנשים לא ניתן
להתעלם מאופיו של בית המשפט המוסלמי מחד גיסא ,ומהמושגים התרבותיים שהנחו
את הרבנים לצד ההלכה מאידך גיסא ,שכן בין אלו שרר מתח תמידי .בתי הדין היו
במגע עם אנשים רבים שקיימו קשרים יומיומיים עם האוכלוסייה הלא־יהודית ,ומי
שעסק במקרים של הבוגרות וקבע את הפסיקות הנוגעות אליהן עשה זאת באמצעות
פרוצדורות ומינוח המוכרים מהמשפט המוסלמי .על כן בהיבט זה מצבן של הנשים
הצעירות היהודיות היה דומה מאוד לזה של שכנותיהן ,כיוון שאותן מערכות פעלו
עליהן .כהוכחה לכך קרקובסקי מראה כי הצעירות היו מושפעות מהעולם הכלכלי
המוסלמי יותר מהשיח ההלכתי של התקופה :נשות הגניזה שלעיתים אכן עבדו לצורך
פרנסתן נתמכו על ידי משפחותיהן עד לנישואיהן ,וקיבלו תמיכה מסוג אחר גם לאחר
מכן .דבר זה מנוגד לתפיסה התלמודית המחייבת את האב לספק תמיכה רק עד גיל
		
7
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לקריאה נוספת על רווחה מוסדית בקהילות היהודיות במצרים בימי הביניים ראוMark Cohen,:
Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, Princeton 2005.
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שש ,ובכל זאת השפה המאפיינת את מסמכי הגניזה מגנה את האבות שלא כלכלו את
בנותיהם .אמנם תמיכתם הכלכלית של אבות בבנותיהן עד לגיל מאוחר יותר לא מעידה
בהכרח על השפעת החברות השכנות על קהילות יהודי הגניזה ,שכן לא ניתן לדעת
עד כמה הלכות אלו יושמו בתקופות ובמקומות אחרים ,אך ברי כי תמיכה כלכלית
עד לנישואי הצעירות הייתה קיימת בשתי החברות באופן דומה .נוסף על המציאות
הכלכלית והמשפטית המשותפת ליהודים ולמוסלמים ישנן דוגמאות לגורל המשותף
ולדמיון בין נשים יהודיות למוסלמיות ,למשל מבנה הבית – מתן חדר נפרד לאישה
הנכנסת לבית בעלה ,וכתיבת חוזה נישואין נפרד מהכתובה להגדרת תנאי הנישואין.
אף שקולן של הצעירות לא עולה מן המקורות באופן ישיר ,הדיון במקרים הנוגעים
להן מספק מבט מעמיק על היבטים שונים של חייהן .דוגמה לכך היא תיאור של מאבק
בין שני גברים שביקשו להינשא לאותה הצעירה ,ג'אזיאה .ידוע מן הסיפור כי הצעירה
לא הייתה מעוניינת להתחתן עם אחד מהם ,זה שהייתה מאורסת לו ,וכי רצתה באחר
(עמ'  .)237ובכל זאת ישנן שאלות העולות לדיון שנותרות ללא מענה ,והחשובה שבהן
היא שאלת גיל הנישואין של הבנות .אף שישנן הגדרות הלכתיות יהודיות ברורות
לבגרותן של נערות ,בעולם המוסלמי ההגדרה לא הייתה ברורה .הדיון בפועל על
טווח גיל הנישואין אצל יהודי הגניזה לא היה מאורגן לפי קטגוריות ברורות ,אלא
הושפע ממנהגי המקום והשיח סביב הבגרות המינית .אף שלדיון זה מוקדש פרק שלם,
קרקובסקי מצליחה לחדש בו רק באופן חלקי ,והתייחסותה לגיל הנישואין שולית .היא
פותחת בהסתייגות כי לא ניתן לקבוע את גיל הנישואין ונתונים דמוגרפיים אחרים
באופן גורף .יחד עם זאת היא מציגה מסקנות בנוגע לגיל הנישואין הממוצע של צעירות
יהודיות העולות ממסמכי הגניזה ,המבוססות בעיקר על התנגדויותיהם של כמה מחכמי
התקופה לנישואי קטינות ,כדי לקבוע שהצעירות נישאו בשנות העשרים המוקדמות.
מחד גיסא לא ניתן לקבוע שהצורך בהסכמת הכלה לזיווג מנע נישואי צעירות ,שכן
יש מסמכים המראים כי התקיימו נישואין כאלו .מאידך גיסא קרקובסקי טוענת כי
גינוי רבני התקופה את נישואי הצעירות יכול להראות כי מגמה זו של הכרחת צעירות
להינשא בצעירותן לא הייתה נפוצה כל כך .הדבר אינו מעיד על מגמה כללית 8,וגיל
 58קרקובסקי ,בדומה לגרוסמן ,טוענת כי גינוי חכמי ימי הביניים הביא לכך שגיל הנישואין נקבע
כגיל שבו נחשבו הנערות לבוגרות .לדברי גרוסמן טענה זו תקפה רק לאירופה של ימי הביניים,
וכי נישואי צעירות התקיימו בארצות מוסלמיות בהשפעת המקום .ראו :אברהם גרוסמן ,חסידות
ומורדות :נשים יהודיות באירופה בימי-הביניים ,ירושלים .2001
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הנישואים הממוצע נותר לוט בערפל .בכך היא אינה חותמת את הדיון אלא מותירה
את שאלת נישואי הקטינות פתוחה .קרקובסקי בונה את עיקר טענתה על דרך השלילה
גם ביחסה לנישואי קרובים ,וטוענת כי אלו לא זכו לעידוד מצד הרבנים ,שתמכו
בנישואין בעיקר מתוך שיקולי התאמה מעמדית ,לצד הצורך בהסכמת הנערה .כיוון
ששני המנהגים היו מקובלים ואולי אף נפוצים בקרב החברה המוסלמית ,האם היעדר
היחס אליהם בקרב היהודים פירושו שהיו נדירים או נפוצים הרבה פחות? מיעוט
המידע שבמקורות הופך את הדיון בשתי שאלות אלו לספקולטיבי ,אך מעניין להבחין
בהבדל האפשרי בין היהודים לחברה הסובבת ,המתנגש עם הנטייה לקבוע את גיל
9
הבגרות המינית על פי מנהגי המקום.
לסיכום ,קרקובסקי מבקשת להדגיש בספרה כי גורלן ועתידן של הנערות היה תלוי
בעיקר ביחסיהן עם רשת הקרובים להן .למן ההתחלה היא מראה כי רשת זו הייתה
גמישה והשתנתה תדיר ,אך המיקום היחסי של הנשים הצעירות נשמר ותלותן נותרה
בעינה ללא הבדל בין מבנה משפחתי אחד למשנהו .לצד נזילות התנועה ברשת הקרובים
הגברית ,עם שינוי המעמד הצפוי בעולמם של גברים נדרשו נשים לשמור על נאמנות
ועל שמה הטוב של רשת הקרובים ,כיוון שהן היו עלולות להזדקק להם במוקדם או
במאוחר .האם גברים צעירים ניצבו בפני דרישות התנהגות אחרות ולכן יכלו לפעול
ביתר חופשיות ,או שמא גברים לא הזדקקו לסיוע כלכלי במקרי גירושין או אלמנות
ולכן היו חופשיים לבחור את גורלם בעצמם? לצד הגמישות ביחסים וביצירת הקשרים
בין משפחות ובתוכן ,לא ניתן היה למצוא גורם משפחתי המספק תמיכה חברתית
וכלכלית קבועה – אפילו ברית הנישואין נתפסה כמוסד הנתון לשינויים .שאלה העולה
מהדיון היא האם היה על הנשואה הטרייה לשקול את צעדיה גם בביתה החדש וגם בזה
הישן ,על מנת להבטיח שתוכל להיות עצמאית במקרה שהנישואין יתפרקו ,או במקרה
שיינתק הקשר בינה לבין רשת התמיכה שלה.
הספר בוחן את השימוש שעשו יהודי ארצות האסלאם בבתי דין יהודיים ובבתי
משפט אסלאמיים ומרים תרומה חשובה למחקר .הוא מציג מבט מקיף על חייהם של
יהודי הגניזה בכלל ,ולא רק של הצעירות המתוארות במסמכים .קרקובסקי מנתחת
את המסמכים הייחודיים של הגניזה וכן מחקרים קודמים ומתארת את האפשרויות
החברתיות והכלכליות של הצעירות במסגרת המגבלות של המערכות המשפטיות שהיו

 59קרקובסקי סוברת בניגוד לגרוסמן כי נישואי ילדות היו נפוצים בקרב יהודי הגניזה .ראו :גרוסמן (שם).
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נגישות להן .לצד זאת היא מציגה בספר התייחסות מדוקדקת להלכה ,מהרקע התלמודי ועד
לשיח הרבני שהתנהל בתקופת חייהן של הצעירות ,ותוך בחינה של הספרות המוסלמית
בת התקופה .המחקר מציף שאלות רבות ,ובהחלט יוכל לשמש בסיס למחקר השוואתי בין
צעירות יהודיות למוסלמיות .נותר לראות אם יהיה אפשר לדלות ממסמכים אסלאמיים
הבנה מלאה יותר בנוגע לחייהן החברתיים של צעירות מוסלמיות.
אף שנעשה כאן מחקר מקיף המראה כי היה הרבה במשותף בין יהודי הגניזה לשכניהם,
רוב הממצאים הם בתחום המשפטי של השלטון הפאטימי והאיובי ,ולא נכתב הרבה על
תחומים אחרים .קרקובסקי טוענת כי ניתן ללמוד מעט מאוד על חייהן החברתיים של נשים
מוסלמיות ,אך גוזרת מהמקורות המשפטיים הבנות תרבותיות וחברתיות רבות ,ומצביעה
על מה שמכנה 'נורמות חברתיות' ( ,Social normsעמ'  )128הנוגעות לגיל הנישואין ועוד.
האם ניתן לערוך מחקר דומה המקדיש תשומת לב לבנות שתי הדתות על מנת להוסיף
ידע על חיי נשים בכלל והבנת הדומה והשונה בין יהודיות למוסלמיות? בסופו של דבר
קרקובסקי קובעת כי חייהן של הנשים היהודיות דמו במידה רבה לאלו של המוסלמיות,
אך לא ניתן לדעת כלל במה הן נבדלו .למרות מטרתה המוצהרת להגדיר את ייחודן של
הנערות היהודיות בתחילת הספר (עמ'  )20במשך הקריאה הגבולות מיטשטשים.
קריאת הספר מותירה שאלות בנוגע לכוחו של בית הדין היהודי .לאורך הספר קרקובסקי
דנה בכוחם של המוסדות המשפטיים ,ובעיקר של בית הדין ,ברמה המעשית 10.כאמור
היא טוענת כי בית הדין היה מוגבל בכל הנוגע לאכיפה ,אך למרות זאת נוכחותו הורגשה
(עמ'  .)270בית הדין היה גורם מוסדי עיקרי בחייהם של קהילות יהודי צפון אפריקה
וארץ ישראל ,אך קרקובסקי מראה כי גם לבית המשפט המוסלמי הייתה חשיבות לחייהם.
אם כך לא ניתן להבין לאשורה את חלוקת הכוח בין המוסדות על בסיס המתח ביניהם
בלבד .כיצד תפקד בית הדין בחייהם של יהודי הגניזה? האם היה הגורם המשפטי העיקרי
או המשני בחייהם? שאלת האיזון העדין בין המוסדות עדיין עומדת בעינה .הספר פורץ
ערוצים נוספים לחקר נשים בתקופות שונות בחייהן באזור מצרים ,סוריה וארץ ישראל
בימי הביניים ,ומקדם את המחקר על עירובן של תרבויות ומסורות שונות.

 10לקריאה נוספת על יכולת האכיפה של בית-המשפט ועל מוגבלותה ,וכן על מנגנונים בלתי
פורמליים לאכיפה שיצרו סוחרים ,ראוAvner Greif, ‘Contract Enforceability and Economic :
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The Investigation of the Jews of Savoy on Suspicion of Poisoning
Wells: A Reappraisal
Tzafrir Barzilay
In 1348 the Black Death struck southern Europe. Responsibility for the devastation
was at first laid at the feet of beggars, vagabonds, and foreigners, who were accused
of poisoning the water sources. These accusations soon shifted almost entirely to
the Jews, who as a result were investigated and executed en masse. This significant
shift in the assignment of blame and the subsequent persecution occurred between
August and October 1348, in the County of Savoy in the German Empire, with the
main record of this process being provided by the documentation of an investigation
into ten Jews in northern Savoy. Several historians who have studied the persecution
of Jews during the Black Death have addressed this document, but most have
considered it as an attempt to retrospectively provide justification for irrational
charges against Jews rather than as documentation of an actual investigation. This
article reports on a comprehensive study of this document, and shows, contrary to
existing historiography, that the document represents two stages in the investigation
conducted against local Jews. During the first stage the well-poisoning plot was
viewed as a local and relatively confined affair, and in the second stage as part of a
much broader international conspiracy. Comparing these two stages reveals much
about the evolution of the accusations, and also demonstrates the extent to which
local officials believed the conspiracy to be inevitably rooted in the structure and
daily life of the Jewish communities.
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these large mikvehs displays a number of noteworthy characteristics: their great
depth, which reaches the level of groundwater; an occulus (skylight) that channels
daylight into the underground building; large antechambers hewn into the earth;
and their central location, set in the midst of other public communal buildings. Both
the location of the buildings and their monumental architectural design were wellsuited to serving the entire community, as well as the individual, in diverse ways
throughout the Jewish calendar. We examine two uses that are repeatedly cited in
medieval German texts: the immersion of utensils after their hagala in hot water on
the eve of Passover, and the immersion (particularly of men) on the eve of the Day
of Atonement. We argue that the unique architectural design of the mikvehs points
to the rich diversity of ceremonies and communal activities that were held within
them, revealing both their practical and spiritual aspects.

The Crown of Mrs. Zemah, Daughter of Rabbi Aaron:
Conceptions of Royalty, Status, and Chastity among Ashkenazi
Brides during the Middle Ages
Ido Noy
This article addresses the fleuron crown of Mrs. Zemah, daughter of Rabbi Aaron,
who is the heroine of the illuminated medieval ketubbah from Krems, Austria.
Scrutiny of fleuron crowns in the context of similar imagery in Jewish art as well as
in Hebrew literature of the same period, indicates that Jews were not only familiar
with such crowns but were also aware of the crown’s twofold significance, as an
emblem of royalty and nobility, and as a symbol of virginity. Placing such a crown
on Mrs. Zemah’s head was designed to portray the Jewish bride precisely in those
terms, as queen and as virgin.
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“Those Who Grow their Forelocks and Wear the Clothes of a
Knight”: Young Jewish Men in Medieval Germany, between
Rabbinical Masculinity and Chivalric Masculinity
Eyal Levinson
Two disparate worldviews, the rabbinical and the chivalric, helped shape young
Jewish men’s gender identities in medieval Germany. Alongside traditional
rabbinical ideals of masculinity to which Jewish youngsters were exposed from an
early age, they encountered the values rooted in chivalric culture that were central
to the formation of gender identity among young Christian men in Europe during
the Middle Ages.
Some young Jewish men embraced chivalric codes of masculinity to varying
degrees, from dressing like their affluent Christian counterparts, to joining armies
of local lords and actually adopting the chivalric way of life. Some also engaged in
activities associated with the life of a knight, such as participation in tournaments,
hunting, and falconry. The ideal of masculinity espoused by the Ashkenazi rabbis
was sometimes at odds with chivalric culture and its values, prompting the rabbis
to attempt to infuse values such as courage, pride, respect, love, and loyalty with
content more in line with the ideals they sought to impart to the younger generation.

“So that a Person Sees Himself as if he was Created that Very
Same Hour”: On the Ritual Immersion of Men, Utensils, and the
General Public in Medieval German Mikvehs
Neta Bodner and Ariella Lehmann
We demonstrate in this article that the use of the Jewish ritual bath, the mikveh,
in twelfth and thirteenth century Germany went beyond the bounds of female
ritual immersion and prescriptive halakha, and we propose a causal connection
between these other uses and a corresponding change in mikveh architecture
during that period. Our conclusions are based on evidence derived from two kinds
of primary sources, namely written textual evidence and archaeological remains
of the monumental medieval mikvehs uncovered in the cities of Worms, Speyer,
Köln, Andernach, Offenburg, and Friedberg (Hesse). The unique architecture of
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