קידוש השם במאוש ע א והשב :

"

בין אשכנז לארצות האסלאם
אברהם גרוסמר

מות רבים מיהודי אשכנז על קידוש השם בגזרות תתנ " ו

( ) 1096

ובאלה שבאו לאחריהן ,

השאיר את חותמו על עולמה הרוחני  ,התרבותי והמנטלי  ,של יהדות אשכנז למשך דורות
רבים  .האירועים נרשמו ותוארו בכרוניקות  ,בקינות ובפיוטים  ,בספרי זיכרון  ,בתפילות
להזכרת שמות הניספים ובספרות מוסר וספרות עממית  .נושא זה אף משך את תשומת
לבם של החוקרים והוא נידון הרבה בספרות המחקר בדורות עברו  ,וביתר שאת בדור

האחרון  1 .אחד הגורמים העיקריים להתעניינות מרובה זו הוא ייחודה של

התופעה :

הנכונות של אנשים רבים למסור את נפשם על קידוש השם  ,להעדיף את המוות על
ההמרה לנצרות ואף ליטול את חייהם ואת חיי בני משפחתם במו ידיהם  .לעומת זאת ,

מעשים של קידוש השם שאירעו בארצות האסלאם  -שבהם לא נטלו היהודים את
חייהם במו ידיהם ולא יצרו אידאולוגיה מקפת סביב הנושא  -זכו לתהודה קטנה לאין

עריך

2

הניגוד בין שני המרכזים ביחס אל קידוש השם בא לידי ביטוי מובהק באמצע המאה

הי " ב  ,בעת שלטונם של אלמוחדון  " ,מייחדי

השם "

המוסלמים  ,שעלו מצפון אפריקה

לספרד כדי להילחם בנוצרים  .בכל השטחים שכבשו  ,הם השתדלו לכפות את תורת
הייחוד שלהם  ,ואף הוציאו להורג את אלה שסירבו לקבלה  .בשנת

1147

הם טבחו במרוקו

יהודים ונוצרים ואף מוסלמים  ,שסירבו לקבל את תורתם  .בעקבות האווירה הקשה
התאסלמו כלפי חוץ יהודים רבים  ,כדי לשמור על חייהם ועל רכושם  .אומנם  ,לאחר
סיום מסע הכיבושים של אלמוחדון הוקל הלחץ שלהם  ,אך בשנות השישים של המאה
הי " ב נתחדשו הגזרות על היהודים בספרד ובצפון אפריקה  .בשנת

1

1165

נגזרו גזרות

להלן מקצת מהמחקרים הללו  :אבולעפיה ; בער ; ברנר ; גולדסטין ; גרוס ; גרוסמן ; הקר ; חזן ; יובל
( תגובות שונות על מאמר זה מצויות בציון נט ( תשנ " ד ) ; כהן  ,ג ' ; כהן  ,ג " ד ; כהן  ,כרוניקות ; כ " ץ ;
כ"ץ ,

בין ; מרקום ;

סולוביצ ' יק ; צימלס ; שוורצפוקס ; שפיגל .

דיון בטיבה של החברה היהודית באשכנז ערב

הגירות

של תתנ " ו ובהשפעתה על קידוש השם

ערכתי במאמרי  " :הרקע התרבותי והחברתי למוות הקיבוצי על קידוש השם בשנת  , " 1096שיראה
אור בקרוב בספר שיוקדש לגזרות תתצו בהוצאת מכון דינור .
2

על ההמרות של יהודים לאסלאם בתקופה הנידונה כאן ,
סולוביצ ' יק  ,בין .

ראה  :בן  -ששון ; לבציון ; סטרומזה ; הלקין ;
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שמד על היהודים בפאס שבמרוקו  .בין הנפגעים ממנה היו גם בני משפחת מימון שנמלטו
לארץ ישראל  .שינוי ניכר לרעה חל בזמן שלטונו של הח ' ליפה אבו יעקוב יוסף אל-
מנצור

( . ) 1 % 99 - 1184

רוב היהודים הוכרחו להתאסלם  ,לפחות למראית עין  .גם קהילות

הנוצרים סבלו קשות  ,ולמעשה חדלו להתקיים  .האפשרות היחידה להינצל היתה לקבל
את דת האסלאם או להימלט מתחום שלטונם של אלמוחדון .

3

לפי עדויות שונות  ,נאלצו היהודים שהתאסלמו ללבוש בגדים מיוחדים  ,כדי להבדילם
לרעה משאר המוסלמים  .הנימוק שהוצע לכך היה חששו הכבד של אל -מנצור בדבר
כנות אמונתם של המתאסלמים הללו  .גם לאחר שהותר ליהודים לשוב לדתם  ,לאחר
כארבעה דורות  ,נותרה גזרת הלבוש הזאת בעינה .
מספר המתאסלמים בגזרות הממושכות הללו היה רב  ,ומדובר בשמד המוני ; רובם
המכריע של בני הקהילות המירו  .אומנם  ,היו גם כאלה שמתו על קידוש השם  ,בסרבם

לקבל עליהם את דת האסלאם  ,אף לא למראית עין  ,אך היתה זו תופעה שולית  .בעוד
שבאשכנז מתו בימי הביניים אלפים על קידוש השם בסרבם להמיר לנצרות  ,הלכו בדרך

זו מעטים בלבד באופן יחסי בארצות האסלאם .

4

על ההיקף הנרחב של ההמרות וחלקה

של ההנהגה הרוחנית בכך העיד סוחר יהודי  ,שלמה הכהן  ,במכתבו משנת

: 1148

ולאחר שנכנס ( = עבד אל מומין ) אל העיר ( = סג' למאסה ) אסף את היהודים והציע

להם את הפשעות ( = המרת הדת )  . . .ולאחר מכן בא אחד המפקדים ודרש מהם את
הפשעות והם סירבו לזאת  .אז נהרגו מהם על יחוד השם מאה וחמישים יהודים . . .
הנותרים פשעו  .והיה ראשון הפושעים יוסף בן עמראן דיין סג ' למאסה  ,על זה
אספדה

הדת ) .

ואילילה . . .

וקהילות המגרב  ,בעוונות  ,כולן ( נוהגות ) לפי הצו ( = להמיר

ולא נותר למן בג' איה עד שער ( אחד ) שהמשיך להיות בשם יהודי  .נהרג מי

שנהרג ופשע מי שפשע .

5

תלמידי חכמים  ,מנהיגי ציבור ופשוטי עם  ,המירו לרוב את דתם  .תופעה דומה חזרה
כעבור דור אחד בתימן  .השליט המוסלמי העמיד בפני מנהיגי היהודים את הברירה בין
המרה לאסלאם ובין מוות והם העדיפו להתאסלם  ,ובדרכם הלכו שאר בני

הקהילה :

קהל היהודים כולכם  ,מי שמאחר מלעלות אל העליה ( = בית המלכות ) אחרי הצהרים

ייהרג  .ולא נשאר יהודי אחד  ,שלא עלה אל הארמון  ,כי הח ' ליף ציווה  ,שכל מי
שיאחר מלקבל את האיסלאם ייהרג  .על -כן " פשעו " כולם ( במקור הערבי  " :פאפשעו

אלגמיע " ) .

יראי ה ' אחדים שבו אחר -כך מן האיסלאם  ,אך ראשם הותז .

6

3

על גירות

4

העובדה שרבות מן הקהילות בארצות האסלאם היו גדולות  ,ובהן חיו בין שמונים לתשעים אחוז

אלמוחידון  ,ראה  :קורקוס ; הירשברג ; הלקין ; בךששון .

מהעם היהודי בתקופה הנידונה כאן  ,לעומת מספרם הזעום של יהודי אשכנז  ,נותנת משנה תוקף
לקביעות הללו .
5

הירשברג  ,הודו ; הדברים שצוטטו כאן מצויים בעמ ' . 148 - 147

6

גויטיין  ,עמ ' . 45

קידוש השם במאות הי " א ורב

ן
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הבדל אחר הוא ביחס אל קידוש השם הפעיל  .באשכנז הרגו רבים במו ידיהם את עצמם
ואת בני משפחתם  -נשים  ,בנים ובנות -

כדי שהנוצרים לא יאלצום להמיר את דתם .

לא מצינו מקבילה לתופעה זו בארצות האסלאם  .אומנם  ,לא הכול באשכנז הסכימו עם

מעשה זה  ,והיו כאלה שהתנגדו לו ואף ראוהו כמעשה רצח  .ואולם  ,הוא היה מקובל על
רוב החכמים ובהם כמה מהגדולים שבין בעלי התוספות  .ברור שהיתה גישה שונה אל
משמעות קידוש השם בשני המרכזים הללו באותה

תקופה .

7

בדברינו להלן נעסוק בשני עניינים עיקריים הקשורים לתפיסה של קידוש השם בארצות
הנצרות ובארצות האסלאם במאות

הי " א  -הי " ב :

א  .המספר המועט באופן יחסי של מקדשי השם בארצות האסלאם לעומת מספרם
בקהילות אשכנז .
ב  .היעדר קידוש השם פעיל בארצות האסלאם לעומת שכיחותו באשכנז .

8

קשה למצוא גורם אחד בלבד להבדלים שנוצרו בין שני המרכזים בנושא זה  .כפי
שקורה בהתרחשויות היסטוריות רבות  ,חברו גם כאן  ,לדעתי  ,כמה גורמים  .שבעה החשובים

הם  :השפעת האידאלים הדתיים שבסביבה הנוכרית שבתוכה חיו ופעלו היהודים ; היחס
של היהודים אל הדת הנוצרית ואל הדת המוסלמית ; היחס אל התרבות הנוצרית ואל

התרבות המוסלמית ; תהליך ההמרה ומעמדם של הממירים ; היחס אל האגדה ; הזיקה
אל הרציונליזם ; הזיקה אל המורשה הארץ ישראלית  .בדברינו להלן נתאר אותם

בקצרה ;

דיון מפורט בהם ידרוש פריסת יריעה רחבה .

א.

השפעה הא3דא5ים הדה33ט שבסרבה הנוכרייה  :מיט3יו5וג3ה
מו 5הרה

הבדל ניכר קיים בין הנצרות לאסלאם במערכת הדתית שהמאמין חי ופעל בה  ,בשאלת
מסירת הנפש על עיקרי האמונה  .בנצרות נתפס המוות על קידוש השם  ,המרטיריום ,

כערך עליון ; באסלאם הועדפה הזהירות  ,ה " תקיה "  .הבדל זה הוצע על ידי ברנרד לואיס
וחיים סולוביצ ' יק כהסבר לגישה השונה אל קידוש השם של היהודים שחיו בארצות
הנצרות ובארצות

האסלאם :

בתחום זה ינקה הנצרות ישירות מהיהדות  ,וגם אצלה המארטיריום

) ( martyrium

נתפם כשיאה של העבודה הדתית וכמבחן  -העל של האמונה  .רוח אחרת היתה עם
האסלאם  .גם באסלאם יש ציווי למות למען אללה  ,אבל ציווי זה מתייחס למוות

7

על הפולמוס של הריגת הילדים באשכנז ,

ראה  :סולוביצ ' יק ; גרוסמן ;

מרקום  ,ר ' אמנון  .על ההשפעה

של המסורת האשכנזית הזאת בפורטוגל בסוף המאה הט " ו  ,ראה גרוס .
8

לא דנתי כאן בקידוש השם של שבט קוריט  ,ה שהושמד בידי מוחמד בשל סירובם לקבל את דת
האסלאם ; אין עדויות על קידוש השם פעיל באותו אירוע .
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תוך קרב למען התפשטות הדת האמיתית  .מוות שלא בקרב  ,וכל שכן מוות שאינו
תורם לא למלחמת מצוה בכופרים ולא להתפשטות הדת  ,היה אולי בבחינת מעשה

חסידות  ,אבל מעולם לא נחשב כדבר הנדרש ממאמין . . .

בזמן רדיפת הדת חל

העיקרון של ה " תקיה " ( זהירות )  ,דהיינו  ,שיש להעמיד פנים עד יעבור זעם ולשוב

אחר כך לדת האמת  .אין בעיקרון של ה " תקיה " עניין של רפיון דתי כלשהו  ,אלא
תפיסה שונה של עבודת הבורא והדרך אשר יצדק בה אדם לפני קונו .

ה " תקיה "

הלכה בד בבד עם דקדוק והחמרה בכל מצוות הבורא ומסירות נפש דתית טוטאלית.

9

זהו נימוק כבד משקל  ,ויש להניח שהוא השפיע על ההערכה השונה של קידוש השם
בקהילות ישראל שבאירופה הנוצרית ובארצות האסלאם  .עשרות עדויות מצויות כיום
בידינו על הזיקה ההדוקה שהיתה בין התרבות היהודית והמנטליות של הבריות ובין זו

שרווחה בסביבתם הנוכרית ; במיוחד אמורים הדברים לגבי ארצות האסלאם .

10

עם זאת ,

יש לזכור את המגבלה  ,שברנרד לואיס העיר עליה בעצמו בדבריו שם  :המוסלמים לא
היו צריכים להתמודד בפועל ,במאות הראשונות להופעת האסלאם ולהתגבשותו  ,עם
שאלת מסירת הנפש בעד האמונה המוסלמית במלחמתם נגד עמים זרים  ,ומאבקיהם
היו פנימיים  ,בתוך האסלאם  ,ובמיוחד בין הסונים לשיעים .

11

אין להשוות זאת לדילמה

שעמדה בפני היהודי שנתבע להמיר את דתו לנצרות או לאסלאם .
על כל פנים  ,לדעתי  ,למקצת הנימוקים המובאים להלן היתה השפעה שאינה פחותה

בחשיבותה מהגורם הנזכר  ,ואולי אף גדולה יותר .

ב .היחי

א 9הדה הנוצרה ואל הדה המושלמים

הנצרות נתפסה כדת אלילית  .אמונת השילוש  ,הפסלים שבכנסיות ובמנזרים  ,מעשי פולחן

שונים  -ובמיוחד אכילת לחם הקודש

) ( hostia

בעת עריכת המיסה  -נראו כולם כמעשי

פולחן פגניים  .לעומתם  ,נתפס האסלאם כדת מונותאיסטית  ,שאינה עבודה זרה ממש .
ביטוי מובהק לכך מצוי בפסיקתו של רמב " ם  ,כי האסלאם היא דת מונותאיסטית שאין
בה  ,בניגוד לנצרות  ,הגשמת

האל :

דע  ,שזו האומה הנוצרית  ,הטוענים טענת משיח  ,לכל שינויי כיתותיהם  ,כולם

9

לואיס ; סולוביצ ' יק  ,בין ( הדברים המצוטטים כאן מצויים במאמרו של סולוביצ ' יק  ,עמ ' . ) 151 - 150
על התקיה באסלאם ראה במאמרו של א ' קולברג  " ,מות קדושים והקרבה עצמית באסלאם הקדום "

( בחוברת
10

זו ) ,

ושם ספרות נוספת .

ספרות ענפה נכתבה על ההשפעה הגדולה שהיתה לתרבות המוסלמית על התפתחות התרבות
העברית ; ראה הסיכום אצל לואיס  ,עמ '

 . 85 - 81על

הזיקה שבין התרשת של יהודי אירופה הנוצרית

במאות הי " ב  -הי " ג ובין התרבות של סביבתם  ,ראה  :דהאן ; סויטו ; ברגר ,
עמ ' , 29 - 24
11

ושם בהערות ספרות

לואיס  ,עמ ' . 83

נוספת .

יהדות ; גרוסמן  ,צרפת ,

קידוש השסבמאות הי " א והי ' צ

ן
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עובדי עבודה זרה ואידיהם כולם אסורים  ,ונוהגים עמהם בכל התורה כדרר שנוהגים
עם עובדי עבודה זרה  . . .ולפיכר צריר לדעת  ,שכל עיר מערי האומה הנוצרית

שיש בה במה  ,כלומר  :בית תפילתם  ,שהוא בית עבודה זרה בלי ספק .

2נ

לעומת זאת  ,קבע רמב " ם באופן חד -משמעי  ,שהאסלאם אינו בגדר עבודה זרה  .בתשובתו
לר ' עובדיה הגר הוא כתב  ' :אלו הישמעאלים אינם עובדי ע " ז ( = עבודה זרה ) כלל  ,וכבר
נכרתה מפיהם ומלבם  ,והם מיחדים לאל

יתע '

( = יתעלה ) יחוד כראוי שאין בו דופי . . .

וכן

אלו הישמעאלים היום כולם  ,טף ונשים  ,נכרתה ע " ז מפיהם  . . .ביחוד השם יתעלה אין
להם

טעות כלל' .

13

המשמעות המעשית של פסק זה היא ברורה  .יהודי שהמיר לנצרות עובד עבודה זרה

 -יהודי שהמיר לאסלאם ומקיים את פולחנה אינו עובד עבודה זרה  .ברור שפסיקה זו

היה בה כדי להשפיע על מי שהועמדה בפניו הברירה בין המרת דתו ובין מוות .
חשיבות גדולה יש גם ליחס הרגשי אל הנצרות וסמליה  .ניגוד רגשי עמוק שרר בין
הנצרות ובין היהדות בארצות אשכנז  ,וכבר עמדו על כך חוקרים שונים  .אומנם  ,היו
מגעים כלכליים הדוקים בין היהודים לסביבתם  ,ולעתים אף מגעים חברתיים ותרבותיים ,
אך שתי החברות התנגשו זו בזו רוב הזמן  .עולם רגשי עוין לנצרות עולה מיצירתם של
יהודי אשכנז לסוגיה השונים ומסמלים רבים בחייהם ובהווייתם  .מוטיב הנקמה מן הנצרות
הוא מוטיב שליט בפיוטים מראשית ימי הביניים  ,אך באשכנז הוא בולט במיוחד  .כל
הקורא את פיוטיהם של רבנו גרשום מאור הגולה  ,ר ' שמעון בן יצחק  ,ר ' יוסף טוב עלם ,

רש " י ואחרים  ,חש במלוא עצמתה של הציפייה לנקמה מן הנוצרים .

14

במהלך המאה הי " א התעצמה בקהילות אשכנז השנאה אל הנצרות ואל ערכיה  ,הן

במישור התאולוגי והן במישור הרגשי ; היא נתפסה כאויב מושבע של הקב " ה וכמי שמפריעה

להתגלות מלכותו בעולם  .עשרות עדויות  -ואולי מאות  -יש לכך  .היא מצאה את
ביטויה בענפים שונים של היצירה הרוחנית באותם ימים  ,ובעיקר בפיוטים ובפירושים
למקרא ולפיוט  .איבה זו ניזונה מן הפולמוס הדתי היהודי  -הנוצרי שהתעצם באותה עת ,
שבמרכזו עמדה השאלה  :מיהו " ישראל

האמיתי " ) srael

? ( Veras

הנצרות ניצלה

~

בתעמולתה בעצמה רבה את הצלחתה וטענה  ,שהשפלת היהודים וחולשתם המדינית
מעידים שהיא המנצחת והצודקת  .בעבור היהודים היתה זאת השפלה נוראה שקשה
היה להתמודד עמה  ,ומכאן הציפייה והתפילה לנקמה מהירה " בבני עשיו "  ,הנוצרים  .לו
היו האנשים או בניהם ממירים לנצרות  ,היתה זו הודאה נוראה וסופית בכישלונם  .לא
בכדי נזקקו היהודים לבעיה זו לרוב בספרי הפולמוס ובפרשנות המקרא והפיוט .

12

15

פה " מ  ,עבודה זרה פ " א מ " ג ( ח " ד  ,עמ ' שלח  -שלט ) .

 . 726על יחסו של הרמב " ם אל האסלאם  ,ראה שלוסברג .

13

רמב " ם  ,תשובות  ,ב  ,עמ '

14

על עצמתו של מוטיב הנקמה בפיוטים של חכמי אשכנז  ,ראה למשל  ,יובל .

15

בשל היות רבים מהם בכתבי יד  ,רק חלקם נוצל בספרות המחקר בעבר ; הבאתי לכך דוגמאות

רבות בספרי  ,גרוסמן  ,צרפת  ,עמ '  . 506 - 475על העניין כולו  ,ראה ברגר  ,נצחון .
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אברי

גרוסמן

פירושיהם של

רש " י וחבריו למקרא ולפיוטים הם ביטוי מובהק לעוינות הקשה כלפי

האמונה הנוצרית וכלפי הנוצרים עצמם .

16

בשום מרכז אחר לא נוצלה הספרות הפרשבית

לתכלית זאת באותה עצמה כמו באשכנז ובצרפת הצפונית  .הנוצרים נתפסו כצאצאיהם
של עשיו ועמלק  ,על כל המשמעויות השליליות הקשות העולות כלפי שתי הדמויות

הללו בספרות המדרש לסוגיה ולדורותיה  .אומנם  ,העוינות כלפי הנצרות מצויה כבר
בספרות התלמודית והמדרשית  ,אך משקלה המכריע ביהדות אשכנז במאות הי " א  -הי " ב
גדול יותר מזה המצוי במרכזים אחרים באותה עת  ,והוא מלמד על עצמת האיבה הזאת .

אחת הדוגמאות המובהקות לכך היא פירוש רש " י

לתהלים  ,שנכתב ככל הנראה לאחר

גזרות תתנ " ו  .רש " י פירש יותר ממחצית המזמורים שבספר זה כמתייחסים אל איבת
הגויים אל עם ישראל  ,אל הסבל הקשה של העם היהודי בבלה ואל הגאולה העתידה .

מזמורים העוסקים על פי פשטם בתיאור גדולת ה ' בטבע  ,אף הם נכרכו בידי רש " י
בפולמוס היהודי  -הנוצרי ( הארכתי בעניין זה במקום אחר ולא אשוב לדון בו כאן ) .

17

האיבה לנצרות ולנושאיה גרמה לרש " י להוציא כתובים שונים שבמקרא ולפרשם
שלא על פי הפשט  .מדובר בכתובים המתארים את אומות העולם כמי שעתידות להתקרב
אל הקב " ה ולהיות חלק מעובדיו הנאמנים  .דוגמאות רבות יש לכך בפירושו של רש " י
למקרא  ,ונסתפק כאן בשתיים בלבד .
במזמור מ " ז בתהלים מתוארים כל העמים כמי שעתידים להכיר במלכותו של הקב " ה

ולהצטרף אל בני אברהם  " :כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה  . . .נדיבי עמים

נאספו עם אלהי אברהם " ( פסוק ב ) .

כל המפרשים האחרים פירשו זאת כתיאור התגיירותן

של הטובות שבאומות לעתיד לבוא  .אך רש " י תיאר זאת כהתייחסות אל נכונותם של
היהודים למות על קידוש השם  " :נדיבי עמים  -שהתנדבו עצמם לטבח וליהרג על קדושת

שמו " .
בישעיה יט  ,כד  -כה  ,נאמר  " :ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשור ברכה
בקרב הארץ  .אשר ברכו ה ' צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי
ישראל "  .ר ' דוד קמחי ( רד " ק ) פירש על פי הפשט  ,שהדברים מתייחסים אל האומות
הנזכרות  " :שהכירו ששבו להיות עמי  . . .שהכירו שהם מעשה ידי ואני האל ואין עוד " ,

וכך פירשו אחרים  .רש " י לא הסכים לתאר אומות אחרות שיזכו  -אף לא לעתיד לבוא

 להיות בדרגה אחת כמו עם ישראל  ,ולכן פירש את הכתובים כמתייחסים אל עםישראל לבדו  " :ברוך עמי  -ישראל אשר בחרתי לי לעם בהיותם במצרים  .ומעשה ידי -

הראיתי להם גבורות שהפלאתי באשור ועל ידי אותם נסים ישובו

אלי " ;

וכאלה נוספים .

קשה להעלות על הדעת שרש " י לא ידע שפירושו רחוק עד מאוד מן הפשט .

16

18

על פרשנות הפיוט של חכמי גרמניה וצרפת במאות הי " א  -הי " ב  ,ראה גרוסמן  ,צרפת ,

עמ ' - 507

. 538
17

גרוסמן  ,תהלים  ,ושם גם הדיון בזמן כתיבת הפירוש  .ראה גס  :בער  ,רש " י .

18

העובדה שבמקצת פירושים אלה יכול היה רש " י להסתייע במדרשי חז " ל ובתרגום יונתן  ,אינה

משנה  -הבחירה היתה בידו והיא מלמדת על השקפת עולמו  ,שהרי נטש בבירור את הפשט  .דיון

קידוש השמבמאות הי " א והי " ב

ן

33

ביטויי גנאי קשים ביותר נגד סמלים נוצריים מצויים בכרוניקות על גזרות תתנ " ו

ובפיוטים שנכתבו באשכנז במהלך המאה הי " א ולאחריה  .אין למצוא ביטויים מעין אלה
בעצמת חריפותם בדברים שכתבו היהודים כלפי הדת המוסלמית  .זהו גם הרקע לשימוש
בתיאורים בוטים וקשים כלפי ישו ( " בן הזימה "  " ,יחום
" תלוי ממזר "  " ,פגר מובאש "

וכדו ' )

הזימה "  " ,תוהו משוקץ ומגועל " ,

שלא מצינו כדוגמתם כלפי מוחמד  .גם אם הם לא

נאמרו על ידי מקדשי השם באותן גזרות ( תתנ " ו  , ) % 096 -הם משקפים את הלוך הרוח
בחוגו של הכותב .
הניסיונות לכפות את ההמרה בכוח החרב על היהודים הגדילו עוד יותר את עצמת
הרגשות השליליים כלפי

הנצרות :

וכשם שהניסיון הגדול של קידוש -השם מעורר ביטויי נאמנות לאמונת עצמם של

מקדשי  -השם  ,כן מעורר הוא בהם את השנאה נגד הדת הזרה  .רגשות השלילה ,
שכרגיל הם חבויים או אינם מודעים לבעליהם במלואם  ,מתפרצים בשעה זו בדברים
ובמעשים  .השלילה  ,כאמור  ,מכוונת לעיקרי האמונה של הנצרות  ,ובה במידה
היא תגובה להפגנת כוחה של הדת הנוצרית שבאה לכפות עצמה על הכופרים
בה  . . .ביטויים של גנאי ושל לעג יצאו מפי מקדשי  -השם נגד אותו איש שעשוהו

אלוה והוא אינו אלא בן  -אדם מחולל ונבזה  .הניסיון להכריחם לזנוח אלוהים חיים
ולהמירו באפסות אנוש הביא את מקדשי  -השם לשימוש בלשון שאינה נשמעת
לאוזני דורות מאוחרים  ,המרוחקים מזמן המעשה

ומן האווירה שהולידה אותו .

19

אחת הדוגמאות המובהקות לעצמת האיבה כלפי הנצרות מצויה בפיוט המיוחס לרש " י ,
אשר נאמר על ידי קהל המתפללים בבית הכנסת ומצויים בו ביטויים שאין דומה להם
בחריפותם כלפי הנוצרים  .ב " סדר היחס " שבתשובות ר ' שלמה לוריא ( סימן כס ) נאמר

שרש " י חיבר פיוט זה לאחר גזרות תתנ " ו  .אומנם  ,עדיין ספק אם אכן רש " י כתב את
הדברים הללו  ,ואפשר שהם נתלו בו בשל פרסומו הרב  .בין כך ובין כך  ,הם משקפים
איבה קשה ביותר שקשה למצוא כדוגמתה בפיהם של משוררי ישראל שחיו בארצות
האסלאם :

תתנם לחרפה לקללה ולשמה  / . . .תריק אחריהם חרב לא תחיה כל נשמה

/

תקצוף

עליהם בחימה שפוכה בשאט נפש לנקום נקמה  / . . .תציקם במצור ובמצוק והער
והשמד עד חרמה  / . . .תכרית זרעם ותכרית זכרם ותאבד שמם מתחת שמי
תהרגם במיתה משונה ומגיפה רעה מיתה מנוולת וזעומה . . .

רומה / . . .

20

חלקי במקומן של אומות העולם במשנתו של רש " י מצוי בספרי  ,גרוסמן  ,צרפת  ,עמ '  . 146 - 142אני
עסוק עתה בהכנת מחקר מפורט על נושא זה .
19

כ " ץ  ,עמ ' . 95

20

את הפיוט פרסם א " ח פריימן  " ,תתנם לחרפה "  ,תרביץ יב ( תש " א )  ,עמ '  . 71 - 70במשמעותו ההיסטורית
ובשאלת ייחוסו לרש " י עסקו חוקרים שונים  ,ראה גרוסמן  ,צרפת  ,עמ '  , 144 - 143ושם הערה . 83
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אברהם גרוסמן

הסמלים שבהם פגש היהודי מצעירותו ביטאו דחייה כלפי הנצרות וסמליה  .הוא חונך
על תחושת עוינות וזרות כלפי הסביבה הנוצרית  ,שאף היא דחתה את היהדות וראתה
בה " יהדות שבבשר " ובמאמיניה אנשים המתכחשים לאמת וצאצאיהם של רוצחי ישו .
כך הפכה העוינות ההדדית החריפה לחלק מההווייה הנפשית והמנטלית של היהודים
באשכנז  ,וביתר שאת במאות הי " א  -הי " ב  .איבה זו לא היתה נחלתם של חכמים ומנהיגים
בלבד  ,אלא היא השפיעה על המוני העם משני המחנות ; נזירים עממיים  ,שפעלו מן
המאה העשירית ואילך להפצת הנצרות בערים ובכפרים הטמיעו בלב המון העם את
האיבה אל היהודים .

21

בשל החשש הכבד מהצלחת התעמולה הנוצרית  ,השתדלו חכמי

ישראל באשכנז ובצרפת הצפונית בדרשותיהם וביצירותיהם להדגיש את היות הנצרות

אויב מושבע של הקב " ה ולבוז לסמליה שתוארו כעבודת

אלילים .

כאשר עמדה בפני היהודים הברירה בין המרה לנצרות ובין מוות  ,לא רק השיקול
הרציונלי פעל אלא פעלה גם כל עצמת הרגשות האדירה שהיהודי ינק מימי נעוריו .
הנצרות נתפסה כדבר עוין  ,המנוכר לאמונה באל ולעבודתו  .כך  ,למשל  ,מסופר בכרוניקות
על גזרות תתנ " ו על נשים יהודיות שהסכימו להמיר את דתן  ,אך כשרגליהן דרכו על

מפתן הכנסייה והן הריחו את הריחות שנדפו ממנה  ,הן שבו על עקבותיהן בדחייה ובגועל.
ההכרה הדתית לא מנעה את הנכונות שלהן להתנצר  -ריח

" הפיגולים "

23

הוא שעשה

זאת ; כוח האמוציות חזק יותר  .אף אם מעשה זה לא אירע בפועל ואין הוא אלא פרי
דמיונו של הכותב או מה ששמע מאנשים אחרים  ,יש בו כדי לבטא את מה שחשו רבים
בחברה היהודית כלפי סביבתם .
במציאות זו קשה ביותר היה לרבים מבני הקהילה להשלים עם הרעיון שבניהם או

בנותיהם יוטבלו לנצרות בעל כורחם וייעשו לאויביו של הקב " ה  ,המעכבים את הגאולה .
הם העדיפו למות יחד עמם על קידוש השם  ,ואף ליטול את חייהם במו ידיהם  .התמונה

בארצות האסלאם  -היתה שונה מכל הבחינות  ,כפי שיובא להלן .

.

ג היחס א 9התרבות הנוצריה והמוטרמים
בארצות האסלאם היתה פתיחות גדולה של היהודים אל התרבות המוסלמית  ,ובמיוחד
בספרד המוסלמית  .שכבת העילית היהודית נטלה חלק במסיבות משותפות עם המוסלמים ,
היהודים קראו את ספרי ההגות המוסלמית והושפעו ממנה עמוקות  ,והשירה והסיפורת

21

הרבה נכתב על עניין זה  ,ראה  ,למשל  ,סאותרן  ,ובמיוחד

22

ראה הברמן  ,עמ ' גה  ,קא  ,ובמיוחד המובא שם בעמ ' לח  " :והובאו הטהורות לפני חצר עבודה זרה

עמ ' ; 162 - 115

כהן  ,האחים .

והיו מתפייסות להם  ,שירחצו עצמן במי צחנתם  .ויהי כאשר הגיעו אל בית הרפותם  ,לא רצו להכנס
שם בבית עבודה זרה ותתקענה רגליהן על המפתן בעל כרחן ולא רצו ליכנס בעבודה זרה שלהם
להריח ריח העורות תועבה " .

קידוש השסבמאות הי " א והר
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35

הושפעו מדרר כתיבתם של המוסלמים  .הוא הדין במחקר הפילולוגי והרפואי  .גאוני
בבל וחכמי צפון אפריקה וספרד כתבו הרבה מדברי תורתם בערבית ולשפה זאת תרגמו
את ספרי הקודש  .גם מבנה ספרי ההלכה הושפע מן הספרות המשפטית המוסלמית ,

ואפילו חלק מן הבקשות והתפילות נכתבו בערבית  .אין לך כל תחום ביצירתם הספרותית

שלא הושפע מהמצוי באמלאם .

23

שונה היתה האווירה אצל יהודי אשכנז  .גם הם הכירו  -ולו באופן חלקי  -את
היצירות הספרותיות שנכתבו בסביבתם הנוצרית והתייחסו אל מקצתן בפירושיהם למקרא
ובספרי הוויכוחים שלהם  ,אך זו היתה היכרות חיצונית  .לעומת ההזדהות הנפשית של
היהודים בארצות האסלאם עם התרבות המוסלמית  ,היתה דחייה פנימית עזה בקרב
יהודי אשכנז מיצירת קשרים אינטימיים עם התרבות הנוצרית  .הם לא כתבו דברי הלכה
והגות בשפה הלטינית  ,לא תרגמו אליה את ספרי הקודש שלהם  ,ובוודאי לא את ספרי
תפילותיהם  .הפעילות הכלכלית המשותפת יצרה קרבה  ,ולעתים אף יחסי ידידות  ,אך

האווירה הכללית ב " רחוב " היהודי היתה של ניכור וריחוק כלפי התרבות הדתית של
הנצרות .ניתן להאריך הרבה בנושא זה  ,אך הדברים ידועים וכבר נידונו בהרחבה בספרות

המחקר .

24

דוגמה נאה להבדל ביחם אל התרבות הסובבת בין אשכנז ובין ארצות האסלאם נשתמרה
במעשהו של רב האיי גאון  .הוא התקשה בפירוש פסוק מספר תהלים וציווה על אחד

מתלמידיו  -ר' מצליח מסיציליה  -שייוועץ בקתוליקוס ,ראש העדה הנסטוריאנית

הנוצרית :

ונחלקו המסובים בביאורו  ,וצוה רבינו האיי ז " ל את ר ' מצליח שילך אל הקתוליק

של הנוצרים וישאלהו מה הוא יודע בבאור הפסוק הזה  .ורע בעיניו ( = של ר' מצליח ) .
וכשראה ( = רב האיי ) ז " ל שקשה עליו הדבר על ר ' מצליח  ,הוכיח אותו לאמר הן
האבות והקדמונים החסידים והם לנו למופת היו שואלים על הלשונות ועל הביאורים
אצל בני דתות שונות .

25

ייתכן שלא כל הפרטים המסופרים במקור זה מדויקים  ,אך אין סיבה להטיל ספק בעצם
המעשה  ,שמקורו בחיבור שכלל את מעשיו של רב האיי ואשר ידוע היה בספרד כבר
במחצית הראשונה של המאה הי " א  ,כלומר  ,סמוך מאוד לזמן פעולתו של רב האיי  .קשה
להעלות על הדעת שראש ישיבה באירופה הנוצרית באותה עת היה נועץ בפומבי בראש
הכנסייה בביאור פסוק מן המקרא שהוא התקשה לפרשו לתלמידיו .

23

הרבה נכתב על נושא זה  :ראה הסיכום אצל

לואיס ; ברגר ,

26

יהדות  .כבר רב סעדיה גאון

( ) 942 - 882

הביא בסידורו הלכות  ,תפילות ובקשות  ,שכתב או תרגם לערבית  :ראה  ,למשל  ,רס " ג ,

עמ ' מו

ואילך  .ראה גם כן וידר  ,השפעות .
24

ראה למשל  ,כ " ץ .

25

אבן עקנין  ,עמ ' . 495

26

אומנם במאה הי " ב התקיימה בפריס פעילות אינטלקטואלית משותפת למלומדים יהודים ונוצרים ,

ובמיוחד בתחום פרשנות המקרא  -ראה דהאן  .ספרות נוספת נזכרת אצל גרוסמן  ,צרפת ,

הערה  . 35אך רב המרחק בין פעילות זו ובין המסופר על רב האיי גאון .

עמ ' 28

36
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אדם שהמיר את דתו  -ולו למראית עין  -נחשף ביתר

שאת לתרבות הסובבת אותו .

כפי שראינו לעיל  ,ראשוני הממירים לאסלאם היו דווקא המנהיגים הרוחניים והפוליטיים
של קהילות ישראל  .הם נמנו בדרך כלל עם שכבת החצרנים  .הם היו קרובים משכבר
הימים אל התרבות המוסלמית לגווניה השונים  ,והמפגש הקרוב יותר עם תרבות זו  ,כמי

שנמנים עתה  -ולו כלפי חוץ  -עם החברה המוסלמית  ,לא היה בו כדי להקשות ולהכביד .
בני בית היו בתרבות זו מזה דורות  .במידה רבה תופסים הדברים לגבי החברה היהודית
בכללותה  ,אף אם רבים מבניה לא היו מקורבים אל התרבות המוסלמית כשכבת העילית
שלהם .
שונה היתה התמונה באירופה הנוצרית ובמיוחד באשכנז  .גם פה היתה קרבה אל
התרבות הסובבת יותר מסה שהיה מקובל על החוקרים בעבר  ,אך היא היתה זעומה

בהשוואה לזו שבארצות האסלאם  .לאחר ההמרות לנצרות בראשית המאה הי " א  ,החליטו

מנהיגי היהודים באשכנז לבצר עוד יותר את ביתם פנימה  ,והמגע התרבותי  -ואולי גם
החברתי  -נצטמצמו עוד יותר .

27

ד  .ההקיד ההמיה ומעמדם

ש 5המומי ~ ס

ההמרה לאסלאם היתה פשוטה וקלה לביצוע  .כל שנדרש מן הממיר היה לומר את השהאדה
דהיינו  ,משפט אחד שמשמעו הכרה בלעדית באלוהים ובשליחותו של מוחמד  .באמירת

החלק הראשון של משפט זה לא היתה כל בעיה ליהודי  .בשני  -יכול היה לכוון בלבו
לומר שמוחמד הוא השליח למוסלמים  ,או כוונה דומה  ,ובזאת הציל את עצמו ואת בני
משפחתו ממוות  .גם התפילה במסגד לאחר ההמרה  -כשבפועל יכול היה המתפלל
לומר בשקט כל אשר יחפוץ  -לא הכבידה יתר על המידה  ,שהרי  ,כאמור לעיל  ,מקום
התפילה של המוסלמים לא נתפס כמקום פולחן לעבודה זרה  ,והאסלאם הוכר כאמונה
מונותאיסטית לכל דבר .
על קלות ההמרה לאסלאם ומשקלה בהיתר שניתן על ידי חכמים להתאסלמות בני
קהילותיהם העיד

רמב " ם :

כל השמדות שהיו בזמן החכמים  -היו מצוים בהם לעבר על המצוות  ,והיה בהם
עשית מעשה  . . .וזה השמד  -לא יחיבו עשית מעשה כלל  ,זולת הדבור בלבד ,
שיאמין באותו האיש ( = שהאדה )  ,ואין מחיבין אותו שיעשה שום מעשה  .ואם ירצה

האדם לקים תרי " ג מצוות בסתר יכול לקים  . . .וכבר נתאמת אצלם שאין אנו מאמינים

באותו הדבור  ,ואינו בפי האומרו אלא כדי להנצל מהמלך  . . .אבל מי שבא לשאל

27

ראה  :כ " ץ  ,עמ '  . 56 - 46על ההמרות בראשית המאה הי " א ראה גרוסמן  ,אשכנז ,
ובמאמרי הנזכר לעיל  ,בסוף הערה . 1

עמ '  ; 112 , 90לנדם ;

קידוש השסבמאות הי ' ) ו והי " ב

אותנו אם יהרג או יודה  -אומרים לו שיודה ולא יהרג . . .
זה השמד  ,שאין כופין בו אלא הדבור בלבד 28 .

ן
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כי מעולם לא נשמע כמו

שונה לחלוטין היתה ההמרה לנצרות  :היה צורך בהטבלה ובקבלת סקרמנטים נוספים .
ההטבלה  -התזת " המים הקדושים "  -היתה קשה במיוחד  ,שהרי הטבילה תפסה מקום
חשוב בפולחן היהודי בכללו ובתהליר הגיור בפרט  .על הקושי הנפשי שבעשיית
הסקרמנטים  ,בזיקה אל הצלב ובתפילה בכנסייה בצד האיקונין של קדושי הנצרות מעידים

מקורות שונים .

29

הבדל אחר שחשיבותו מכרעת הוא אופי החיים לאחר ההמרה  ,ויחסה של החברה
היהודית אל הממירים  .בשמד אלמוחדון המירו קהילות שלמות  ,אך לאחר ההמרה נשארו
היהודים המומרים מגובשים כחברה אחת על כל המסגרות הקהילתיות שלהם  ,ואלו
שמרו על הפרט שלא ייטמע בחברה המוסלמית  .בפועל  ,היו שותפים לאחדות הגורל
היהודי .
גם המוסלמים ראו ביהודים המתאסלמים קבוצה חברתית שונה  .עדות מובהקת לכך
באיסור של שניים משליטי אלמוחדון על נישואין של המתאסלמים החדשים הללו עם

המוסלמים  .גם התנאים הכלכליים והתחיקה המוסלמית כנגד היהודים שהתאסלמו פעלו
לשימור המבנה ששרר קודם להמרה  .בבתי היהודים שהתאסלמו המשיכו לקיים בנוסח

היהודי המסורתי את הטקסים הדתיים המשפחתיים  :חתונה  ,מילה וקבורה .

30

המצב בארצות הנצרות היה שונה מן הקצה אל הקצה  .כיוון שבדרך כלל המירו
בודדים  ,הם נותקו מהחברה היהודית ונתפסו כבוגדים  .יחס החברה אל תופעת ההמרה

היה כה שלילי  ,עד שאנשים נמנעו מלהתחתן עם משפחות שאחד מבניהן התנצר  .כדי
להגן על משפחות אלה תיקן רבנו גרשום מאור הגולה בראשית המאה הי " א  ,שכל מי
שיזכיר את ההמרה של אחד מבני המשפחה  ,יהיה מנודה .

31

עונש החרם הוא העונש

הכבד ביותר שנהג בקהילות ישראל באשכנז  ,והשימוש בו מעיד עד כמה הכבידה התופעה
על החברה היהודית  .אין בידינו ידיעות על אורח החיים שהיה בקהילות שהמירו למראית
עין בשנת תתנ " ו  ,וממילא לא ניתן לערוך השוואה בינן ובין הקהילות שהמירו בארצות
האסלאם  ,על אף העניין הרב שיש בהשוואה מעין זו .

28

ר ' משה בן
רמב " ם

29

32

על כל פנים  ,ההמרה באשכנז

מימון  ,איגרת השמד ( רמב " ם  ,איגרות  ,א  ,עמ ' גג  -נד )  .התייחסות חשובה ליחסו של

אל הנצרות והאסלאם מצויה ב " איגרת תימן " שלו  .ראה על כך  ,שלוסברג .

קושי זה עובר כחוט השני בכרוניקות על הגזרות בתתנ " ו ; וראה כ " ץ  ,עמ '  . 101 - 75רתיעה קיצונית
מכל היזקקות לסמלים נוצריים מצויה בספר חסידים  .כגון  :אין לבנות בית כנסת בשרידים של
חומרי בנייה שנבנתה מהם כנסייה ; אסור לטבול בנהרות שנעשה בהם שימוש הקשור  ,ולו בעקיפין ,
בפולחן נוצרי  ,וכאלה נוספים  .ראה כ " ץ  ,שם  ,עמ '  . 101אמנם בספרד הנוצרית היו במאות הי " ד -

הט " ו המרות גדולות של יהודים לנצרות  ,אך הנסיבות הפוליטיות  ,החברתיות והתרבותיות היו
שונות  -ראה בער  ,ספרד  ,עמ ' . 385 - 364 , 348 - 284
30

דיון מפורט באופי החברתי  ,הכלכלי והדתי של הממירים בשמד אלמוחדון  ,ראה בן  -ששון .

31

על חרם זה והרקע שלו  ,ראה גרוסמן  ,אשכנז  ,עמ' . 143 - 142 , 127 - 122

32

המקורות היהודיים מתקופה זו  ,שנכתבו באשכנז בידי חכמי ישראל  ,מתעלמים במודע מאורח

38
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היתה לזמן קצר ביותר  ,ועם שובו של הקיסר היינריך הרביעי לגרמניה  ,הותר ליהודים
לשוב לדתם  .ספק רב אם בכלל הספיקו להתגבש דפוסי התנהגות ייחודית לאנוסים
הללו .
בכרוניקות על הגזרות בתתנ " ו שכתבו ר ' שלמה בר ' שמשון ור ' אליעזר בן נתן ( ראב " ן ) ,
מתוארת המרה של קהילות שונות בגרמניה באותן

גירות

בטון מינורי  ,כמעשה שאינו

חשוב שלעתים נכפה בערמומיות על ידי הצלבנים  .התיאור מובא בקיצור רב  ,תוך התעלמות
מן המשמעות של המעשה ,

כגון :

הקהל שהיו ברעגנשפורק

) ( Regensb rg
~

נאנסו כולם  ,כי ראו כי לא יוכלו להינצל .

וגם אותם שהיו בעיר  ,כשנקבצו עליהם התועים ועם הארץ  ,דחקו אותם בכל
כרחם והכניסום בנהר אחד ועשו סימן רע על המים  ,שתי וערב  ,והטבילום כולם

בבת אחת באותו הנהר  ,כי עם רב היו שמה  .וגם המה שבו אחרי ה ' אחרי שעברו

אויבי ה ' מיד  ,ועשו תשובה גדולה  .כי מה שעשו  ,עשו מחמת אונם גדול ולא יכלו
לעמוד כנגד האויבים וגם האויבים לא רצו להרגם  .וצורנו יכפר לנו חובותינו .
ובכפר כרפנא

) ( Kerpen

33

עשו ביהודים שבו כל רצונם וציחנום במי צחנתם ויתעוללו

בהם  .העל אלה תתאפק ה ' .

34

אך אסור לתיאור " חמקני " זה להטעות  .רגנשבורג היתה קהילה גדולה וחשובה  ,וההמרה

של כל בניה היתה רבת משמעות  .והיא לא היתה יחידה  :היו קהילות נוספות שהמירו
באותן גזרות  .אופי ההמרה של בניהן מזכיר את שאירע בארצות האסלאם במאה הי " ב .

ה  .היחס א 5האגדה
ארבעת הגורמים שהוזכרו לעיל  ,יש בהם כדי להסביר מדוע העדיפו רבים מיהודי אשכנז
למות על קידוש השם  ,בניגוד לאחיהם שבארצות האסלאם  .אך יש בהם הסבר חלקי
בלבד לתופעת קידוש השם הפעיל באשכנז ולהעדרותו בארצות האסלאם  .מדובר במעשה
המנוגד לכאורה לחלוטין להלכה היהודית  ,הרואה בחיי אדם אחד מן הערכים המקודשים
ביותר של היהדות ובהתאבדות מעשה חמור ביותר  .תופעת ההתאבדות ההמונית היא
יחידאית בהיקפה בימי הביניים  ,ומצינו כמותה במרד הגדול של היהודים ברומאים

חייהם של האנוסים ומגורלם  .הם מסתפקים בדיון על מעמדם ההלכתי והמשפטי ובתיאור כללי
ש " לבם לשמים "  ,וכי הם נזהרים ככל יכולתם מאכילת מאכלות אסורים וכדו '  -ראה  ,למשל  ,רש " י ,
סימנים קמח  -קעא  ,עמ '  . 193 - 188התעלמות יאת היא מכוונת  ,כנראה בשל החשש שתיאור נרחב
יותר של הווי חייהם יעודד אחרים ללכת בדרכם בשעת מבחן .
35

הברמן  ,עמ ' נו .

34

שם  ,עמ ' פ  ,מתוך הכרוניקה של ראב " ן  .וראה גם שם  ,עמ ' נב  .על קהילה זו ראה גרמניה יודאיקה ,

א  ,עמ ' . 143 - 142

ן

קידוש השם במאות היש והי " ב

שהתחולל כאלף שנים לפני כן  ,אך לא כתופעה קיבוצית לאחר מכן .

35

39

ההימנעות ממעשה

זה בארצות האסלאם תואמת את ההלכה הנורמטיבית  -הפליאה היא על מעשיהם של
היהודים באשכנז  .לדעתי  ,שני גורמים נוספים הביאו לנכונות של האנשים להרוג את

עצמם ואת בני משפחתם  :השפעת האגדה והמסורת הארץ ישראלית הקדומה .
באשכנז הקדומה תפסה האגדה מקום חשוב  ,הן בעיסוק בה והן בראייתה כמקור
מקודש ומחייב ככל מקור הלכתי אחר  ,שמקורה באותם חכמים שפסקי ההלכה שלהם
בתלמוד נתפסו כמקודשים ומחייבים  .ההבחנה שהיתה מקובלת על גאוני בבל  ,ומאוחר
יותר על חכמי ספרד  ,כי הלכה לחוד ואגדה לחוד  ,לא היתה מקובלת על חכמי אשכנז .
דבריהם של גאוני בבל  " -כלל הוא אין סומכין על אגדה

"6

'

 -שהשאירו את רישומם גם

על רבים מחכמי ספרד  ,לא היו מקובלים על חכמי אשכנז הקדומה  ,אשר סמכו על האגדה
ועל כתובים מן המקרא שנדרשו על ידם גם במשא ומתן ההלכתי שלהם  .מקורות בעלי
אופי אגדי  ,ובעיקר אלה המצויים בתלמוד הבבלי  ,נתפסו כחלק בלתי נפרד של מקורות
ההלכה ושימשו יסוד חשוב לחכמי אשכנז בדיוניהם ההלכתיים .

יעקב תם  ,שנהג לבדוק מנהגים קדומים בצורה " רציונלית

"8.

'

37

כן עשה גם רבנו

לאגדה היתה השפעה

עמוקה ביותר גם על עיצוב עולמם האידאי  .התופעה מצויה בתשובותיו של רגמ " ה ,

שפעל בראשית המאה הי " א  ,וכן אצל תלמידיו ותלמידי תלמידיו  .שימוש רב באגדה
ובמקרא ללימוד מוסר ואורחות חיים  ,שכיח מאוד גם בספר חסידים  ,שנתחבר באשכנז
בראשית המאה הי " ג  .הקביעה המצויה במדרש קהלת רבה ובירושלמי  " ,מקרא  ,משנה ,

הלכה  ,תלמוד  ,תוספות ואגדות  ,ואפי ' מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו  ,כולן
נתבו הלכה למשה מסיני "  ,השאירה רושם של ממש באשכנז  .כלום אפשר להתעלם מהמסר

החינוכי העולה ממקור כה מקודש ? מקורות האגדה השפיעו השפעה גדולה ביותר על
יצירתם  ,ואין זה מקרה שהם עסקו בישיבותיהם בלימוד האגדה  ,כתבו לה פירושים
והשתמשו בה ביותר בכתיבת הפיוטים שלהם ובכתיבת הפירוש לפיוטים אלה .

9

'

לא

היה בימי הביניים שום מרכז יהודי אחר שהאגדה השאירה עליו רושם כה עז כמו על
יהדות אשכנז  .כאשר באו בעלי התוספות לדון במעשה של קידוש השם בגזרות תתנ " ו ,

35

אך מצינו שעשו כן בודדים באיטליה ובצרפת במאות י '  -י " א  ,ראה גרוסמן  ,עמ '  . 111 - 109שני
אירועים כאלה נזכרו בכרוניקות נוצריות  ,של אדמר
-

) ( Ademar

ושל ראול גלאבר

) ( Raul Glaber

ראה על כך במאמרי  " ,הרקע התרבותי " ( לעיל  ,הערה . ) 1

36

ב " מ לוין  ,אוצר הגאונים לחגיגה  ,עמ '  , 60בשם רב האיי  .וראה להלן  ,הערה . 42

37

דוגמאות רבות לכך הבאתי בספריי  ,גרוסמן  ,אשכנז וגרוסמן  ,צרפת ; ראה במפתחות שבספרים

אלה בערך  :אגדה ומדרש .
38

על אישיותו של רבנו תם ועל העובדה שלא היסס לצאת בתקיפות רבה כנגד מנהגים שנראו לו
מוטעים  ,ראה אורבך  ,עמ '  . 93 - 71דוגמאות רבות מעידות על גישתו זו אל המנהגים  .ראה שפרבר ,
עמ ' לא  -לב  .על דיוניהם של בעלי התוספות בשאלת קידוש השם בגזרות תתנ " ו  ,ראה  :כ " ץ ; סולוביצ ' יק ;
גרוסמן .

59

רובם הגדול של פירושי הפיוטים מצוי עדיין בכתבי יד  .על פרשנות זו וחשיבותה לחקר התרבות

היהודית באשכנז ובצרפת בתקופה הנידונה  ,ראה אורבך  ,ערוגת ; גרוסמן  ,צרפת  ,עמ ' . 538 - 507
על השימוש באגדה ראה שם  ,עמ ' . 582 - 579 , 375 - 366

40

ן

אברהם גרוסמן

הם נזקקו למקורות אגדיים מן התלמוד ומספרות המדרש  .קשה להניח שהם היו עושים
כן לולא ידעו שמקורות אגדיים שימשו חומר מקובל ולגיטימי בהכרעת ההלכה באשכנז .
לפי המקורות האגדיים שבספרות התלמודית לא זו בלבד שמותר לו לאדם ליטול
את נפשו במו ידיו בשעת גירה  ,כדי להינצל מעבירה קשה  ,אלא הוא אף מצווה לעשות

כן  .יש לכך כמה אסמכתאות ברורות  .אזכיר את המעשה המפורסם בגיטין נז ע " ב  ,על
ארבע מאות ילדים וילדות מירושלים שנשבו בעת החורבן  ,נלקחו

" לקלון " וקפצו לתוך

הים והטביעו עצמם כדי להינצל מג ורה זו ; נאמר שם שהם באים לחיי העולם הבא .

'

באיכה רבה ( א  ,מח ) מובא מעשה זה בשינוי  ,ובו מסופר על " שלוש ספינות מגדולי

ירושלים שנלקחו לקלון " והמיתו את עצמם  .מקור אחר  ,שעמד מול עיניהם של חכמי
אשכנז  ,הן אגדות החורבן המספרות על כוהנים שקפצו לתוך הלהבות בבית המקדש
ונשרפו

עמו .

40

בהמשך הסוגיה הנ " ל במסכת גיטין מסופר על אישה ושבעת בניה  .הבנים סירבו

לעבוד עבודת כוכבים והוצאו להורג  ,והאם אמרה בתגובה  " :בניי לכו ואמרו לאברהם
אביכם אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות  .אף היא עלתה לגג ונפלה
ומתה  .יצתה בת קול ואמרה  :אם הבבים שמחה "  .שתי מסקנות עולות ממקור זה  :א -

מעשה ההתאבדות של האישה משולב עם קידוש השם של בניה  ,והוא מתואר כמעשה

חיובי שנתקבל ונרצה גם במרומים  .זו משמעות בת הקול שאמרה " אם הבנים שמחה " .
ואכן  ,פייטן אשכנזי קדום  ,ר ' קלונימום בר ' יהודה שפעל בראשית המאה הי " ב  ,השתמש
במוטיב זה של שמחת האם בתיאור מעשה קידוש השם

של גירות

תתנ " ו

; 41

ב  -מוטיב

העקידה המצוי בדבריה של אם הבנים אל אברהם  " ,אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי
שבעה מזבחות "  ,עובר כחוט השני

גם בכרוניקות על גירות

תתנ " ו  .אם מצרפים מעשה

זה לקודמו  ,ודאי יש בו כדי לסייע לראייה של מעשה קידוש השם כמתיר ואף כמחייב

התאבדות בשעת מבחן ובנסיבות מיוחדות  .וכאלה נוספים  .לפי מקורות אלה  ,אין לתאר

את מעשה ההתאבדות של בני אשכנז בתתנ " ו כמנוגד להלכה  ,אלא כמעשה המעוגן
בעולמה הרוחני והאידאי של יהדות אשכנז הקדומה על מקורותיה ההלכתיים  ,דרכי
עיונה במקורות והמסורות שהיו בידיה  .כל הרואה בספרות התלמודית והמדרשית לסוגיה
מקור קדוש ומקודש  ,וקורא בה לפי תומו  ,יגיע למסקנה שמטרת אותם סיפורים על אלה
שנטלו את נפשם במו ידיהם בעת גירות כדי להינצל מקלון  ,היא לספר בשבחם ולהורות
לאחרים ללכת בדרכם .
כאמור  ,גישתם של חכמי ספרד וכמה מהבולטים שבין גאוני בבל אל האגדה היתה
שונה  .הזכרנו לעיל את דבריו של רב האיי גאון  " ,כלל הוא אין סומכין על
אחר הוא

אגדה " ;

במקום

כתב :

הוו יודעים כי דברי אגדה לאו כשמועה הם  ,אלא כל אחד דורש מה שעלה על

40

הבאתי לכך כמה דוגמאות מספרות חז " ל בשני מאמרי הנזכרים לעיל  ,הערה . 1

41

בקינה " אמרתי שעו מני בבכי אמרר " ( גולדשמידט  ,עמק

קז ) ;

ראה גם הברמן  ,עמ ' מה .

קידוש השם במאות הי " א והי " ב

ן

41

לבו  . . .לפיכר אין סומכים עליהם  .ועוד כתב באותן הפירושים והמדרשות הללו
לא דבר שמועה הם ולא דבר הלכה אלא אפשר בעולם קאמר .

42

גישה זו אל האגדה  ,המאפיינת את מי שהרציונליזם הוא נר לרגליו  ,עוברת כחוט השני
בתורתם של רבים מחכמי ספרד המובהקים  ,ובהם רמב " ם  ,רמב " ן ורשב " א  .בפולמוס
על כתבי רמב " ם נקטו שני האחרונים עמדה הקרובה יותר אל מתנגדי הפילוסופיה מאשר
אל תומכיה  ,ואף על פי כן  ,ביחסם אל האגדה ניכרת אצלם היטב המסורת הרציונלית
שהבחינה בין הלכה ובין אגדה .

43

לעומתם  ,חכמי צרפת הצפונית  ,לפני שהטילו את

החרם על הקריאה ב " ספר המדע " וב " מורה נבוכים " לרמב " ם  ,יצאו בחריפות רבה נגד

יחסו של רמב " ם אל האגדה  " :כי בספר המדע קורין מינין וכופרים בדברי חכמים ואגדות

ואפיקורוסין החולקים על רבותם " .

44

ההלכה אסרה באופן מוחלט על אדם לפגוע בגופו

שלו או בגופו של אדם אחר  ,ואותה סיגלו חכמי ישראל שבארצות האסלאם .

.

ו הזיקה אל

הרציונליזם

ליהדות ארצות האסלאם היתה זיקה הדוקה אל הרציונליזם  .עקבות ברורים היו לה
כבר במאה התשיעית  ,ופריחה גדולה היתה לה במאות הי '  -הי " ב  ,הן בבבל  ,הן בצפון
אפריקה ובמיוחד בספרד המוסלמית  ,והיא מצאה את ביטויה בכל תחומי היצירה והמחקר
שיהודים עסקו בהם באותה עת  .אומנם  ,זיקה זו היתה בעיקר נחלתן של שכבות עילית
בחברה היהודית  ,ובעיקר בחוגי החצרנים ואנשי רוח  ,אך מטבען של שכבות מעין אלה ,
שהן משפיעות על מעגלים הולכים ומתרחבים של החברה כולה .
מי שחונך על ברכי הרציונליזם וסיגל אותו כדרך חיים  ,יקשה לו לייעץ לעצמו  ,לחבריו

42

אוצר הגאונים לחגיגה  ,עמ '  . 59בתשובתו של ר ' אהרן בר  ,משולם מפרובנס לר ' מאיר הלוי

( הרמ " ה )

בפולמוס על כתבי רמב " ם  ,סביבות שנת  , 1200הוא כותב  " :השמת לבך אל חכמי המחקר והתעודה ,

אנשי שם נשיאי העדה  ,עמודי התורה ויוסדיה  ,הם הם הגאונים רבינו סעדיה ורבינו האי ז " ל אשר
האריכו לדבר בענין תחיית המתים ובענין העולם הבא והנבואה העתידה  ,והם אמרו  :אין סומכיי

ואין מביאין ראיה מכל דברי אגדה ואין מקשין מדברי

האגדה " -

רמ " ה  ,עמ ' לו  .מאידך ,

ר ' שמשון

משאנץ  ,שם עמ ' קלו  ,כתב  " :ואיך יעלה על לב [ איש ] לותר שלא יקח דברי ( הגדה ) [ האגדה ] כפשטה . . .

אלא ודאי על דברי חכמים אין להוסיף [ ומהם ] ( וממנו ) אין לגרוע  .כל דבריהם כדרבנות וכמסמרות
נטועים " .
45

עמדת רמב " ם פורטה על ידו בהקדמתו לפירוש המשנה  .פרק חלק  ,בתוך  :הקדמות הרמב " ם

למשנה  ,מהדורת " שילת  ,א  ,ירושלים תשנ " ב  ,עמ ' קלג  -קלט  .הרבה נכתב על דברים אלה ואין
עניינם לכאן  .ראה גם שם  ,בביאורו של המהדיר  ,עמ ' קנג  -קנו  .עמדת רמב  -ן הובעה על ידו באיגרתו

" טרם אענה אני שוגג "  ,בתוך  :איגרת קנאות  ,לפסיא תרי " ט דף ח  ,ע " א  -דף י  ,ע " ב  :עמדת רשב " א

הובעה באיגרותיו בעת הפולמוס על הפילוסופיה בשנת . 1304

איגרות אלה הובאו על ידי אבא מרי

בר יוסף בספרו " מנחה קנאות "  ,מהדורת צילום  ,ירושלים תשכ " ח  ,ובמיוחד במכתבים ב  ,ג  ,ז ;

עמ ' . 42 - 40 , 22 - 20
44

ראה שצמילר ; המקור המובא כאן מצוי

בעמ '

. 139

42

ן

אברהם גרוסמן

ולידידיו  ,להימנע מלומר משפט אחד שאין בו מעשה  -את השהאדה  -ולהציל בזאת
את חייו ואת חיי בני משפחתו  .אין פלא אפוא שאפילו בדורות מאוחרים יותר  ,תחת
שלטון הנוצרים בספרד  ,רבו הממירים מבין חוגי החצרנים  .אומנם  ,היו בין חסידי
הרציונליזם גם כאלה שהטיפו ליהודים שלא להמיר לנצרות ולמסור את נפשם על קידוש
השם  ,אך אין לראות בזאת קו המאפיין את העילית הרוחנית והחברתית בחברה היהודית
בספרד .

45

על כל פנים  ,כאשר דור גולי ספרד בחן בחינה מאוחרת של גורל עדתם  ,היו בהם
כאלה שמנו את הפילוסופיה בין הגורמים לריבוי ההמרות בספרד הנוצרית .

46

ז  .הזעה א 9המורשה הארץ ישראלית
למרכז היהודי באשכנז היתה במאות ה "  -הי " א זיקה הדוקה אל המרכז הארץ ישראלי ,
יותר מאשר למרכזים היהודיים שבספרד ובצפון אפריקה  .נושא זה נידון הרבה בספרות
המחקר  ,ולא אשוב לעסוק בו כאן .

47

בשני תחומים ניכרה עדיין השפעה זו בסוף המאה

הי " א  :א  -זיקה לפיוט הארץ ישראלי ; ב  -זיקה למנהג הארץ ישראלי  .אחד מחכמיה
של אשכנז בסוף המאה הי " א פנה בשאלות אל הגאון הארץ ישראלי בשנות השבעים של
המאה הי " א  .חיבורים ארץ ישראליים קדומים היו באותה עת באשכנז  ,ובהם גם " ספר

המעשים " ( או " המעשיות " ) .

48

אחד הספרים שנקשרו באשכנז הקדומה עם המורשה הארץ ישראלית הוא ספר יוסיפון .
הוא נתפס כספר קדום וקדוש  ,ושימש כמקור העיקרי לחכמי אשכנז באותה עת להכרתם
ולהערכתם של אירועים היסטוריים מימי הבית השני  .על מקומו החשוב במורשתם של
חכמי גרמניה וצרפת תעיד העובדה שרבנו גרשום מאור הגולה העתיקו במו ידיו  ,כפי
שעשה למקרא  ,למשנה ולתלמוד  ,כדי לקבוע את נוסחם המחייב כחלק מן הקנון הספרותי

המקודש  .גם רש " י הסתמך על ספר זה בפירושיו וייחס לו ערך רב  ,בדומה לספרי המדרש .
ר ' יוסף קרא  ,חברו של רש " י  ,ור ' שמעיה  ,תלמידו המובהק של רש " י  ,הרבו להסתמך
עליו בבואם לפרש את הפיוטים וייחסו לו ערך היסטורי ראשון במעלה .

49

בסוף ספר יוסיפון מתוארת ההתאבדות של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה והריגת
בני משפחותיהם במו ידיהם  ,כמעשה של גבורה  .אלעזר בן יאיר אף מתואר שם כאיש

45

46

47

ראה  :ספטימוס ; ספרסטין ; הקר  ,קידוש השח ; גרוס .
על ההמרות בחוגי החצרנים ושכבת העילית ועל הערכת החצרנות היהודית הספרדית בפרספקטיבה
היסטורית  ,ראה  :בער  ,ספרד  ,עמ '  ; 474 - 472 , 378 - 369 , 353 - 327בן  -ששון  ,דור ; ביינארט .
על סוגיה זו ראה  :גרוסמן  ,ארץ ישראל  ,ושם ספרות קודמת ; תא  -שמע ; תא  -שמע  ,מנהג  ,מפתחות ,
עמ '  , 355ערך  :ארץ ישראל  ,השפעתה על מנהג אשכנז ; בונפיל ; גרוסמן  ,אימתי .

48

ראה גרוסמן  ,אשכנז  ,עמ ' . 426 , 391 , 387 , 377

49

על השימוש בספר יוסיפון בגרמניה ובצרפת במאה הי " א והערך הרב שיוחס לו  ,ראה בשני מאמרי
הנזכרים לעיל  ,הערה . 1

קידוש השם במאות הי " א והי ' יב

ן
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העלאת יהודים על המוקד בידי נוצרים  .תחריט עץ של הצייר
ווהלגמיט מספרו של שדל משנת  mundi - 1493ען " ! abחאז" ס ,
()

,

L1
)iber chl-

"

גיבור וירא שמים  .לדעתי  ,זהו המקור העיקרי שהשפיע על בני הקהילות באשכנז לשחוט

את נשותיהם ואת בניהם בגזרות תתנ " ו .
מעשה ההתאבדות ההמוני במצדה  ,כדי שלא ליפול בידי הרומאים  ,אינו האירוע
היחיד מסוג זה שהתרחש במהלך המרד הגדול ברומאים  .קדמה לו התאבדות המונית
דומה בגמלא שבגליל .על פי תיאורו של יוסף בן מתתיהו  ,מספר המתאבדים עם נשיהם
וילדיהם היה חמשת אלפים  .מכאן עולה  ,שההשקפה שמותר לאדם להרוג את עצמו
ואת בני משפחתו כדי שלא ליפול בשבי אויב שיחלל את כבודם  ,היתה מקובלת בקרב
חוגים מסוימים בארץ ישראל  .כאמור  ,עקבותיהם של מנהגים ומסורות ארץ ישראליים
נתגלו באשכנז הקדומה וייתכן מאוד שגם בתחום זה של קידוש השם  ,כפי שמצאנוהו
באשכנז  ,לפנינו מסורת ארץ ישראלית קדומה .

אם הנחתנו זו נכונה  ,ייתכן שההשוואות החוזרות ונשנות בכרוניקות על גןרות תתנ " ו
עם מקדשי השם שחיו בתקופת בית שני אינן מקריות  .כגון  " :ועתה נבלעה חכמתם ונהיו
לכליה כבני ירושלים בחורבנם " ( מהדורת הברמן ,

עמ ' ל ) ;

שני לא היו כמותם בישראל ואחריהם לא יהיה כן " ( שם ,

" כי מיום שחרב בית המקדש

עמ ' לב ) ;

וכאלה נוספים  .במיוחד

אמורים הדברים בפיוטים שנכתבו על הגזרות הללו בידי חכמים בני אותו דור  .הפיוטים

הללו מתארים את ההרג בשנת תתנ " ו במטבעות הלשון שהנביא ירמיהו תיאר בהן את
חורבן ירושלים ובאלו המצויות בספרות המדרש בתיאור חורבן הבית השני  .מגנצא אף
מכונה לעתים קרובות בכרוניקות הללו " בת

היא מגנצא " ( שם ,

עמ ' לא ) .
50

עמ ' ל ) ;

ציון " -

כגון  " :ויצא מבת ציון כל הדרה

" ובני ציון היקרים בני מגנצא נתנסו בעשרה נסיונות " ( שם ,

50

אין להקשות על הנחתנו זאת  ,שספר יוסיפון הוא ששימש תקדים למקדשי השם באשכנז  ,מהעובדה

שאין הוא נזכר במפורש בכרוניקות על הערות בתתנ " ו  .כותבי הכרוניקות הללו לא ציינו למקורותיהם
גם ביחס לספרים אחרים  ,ובהם המקרא  ,התלמוד והמדרש  ,גם כשברור לחלוטין שעשו בהם שימוש .

ן

44

אברהם גרוסמן

אומנם  ,גם בארצות האסלאם זכה ספר יוסיפו 7לתפוצה והוא אף תורגם לערבית ,

51

אר לא מצינו שעשו בו שימוש מרובה כבארצות אשכנז במאה הי " א  ,ומה שחשוב יותר
לענייננו  :לא מצינו שייחסו לו בארצות האסלאם אותה סמכותיות והילת זוהר כפי שייחסו

לו באשכנז  .ייתכן שבעובדה זו יש לתלות גם את צמצום השימוש ביוסיפון באשכנז החל
מאמצע המאה הי " ב  .זהו הזמן שבו חדרה תורתם של חכמי ספרד לצרפת  ,ובמידה מסוימת
גם לאשכנז  ,והשפיעה שם השפעה של ממש .
השפעתם של ספר יוסיפון ושל האגדה על התרבות של יהודי ספרד היתה קטנה לאין
ערוך מהשפעתם על התרבות והעולם המנטלי של יהודי אשכנז  ,וזהו גורם כבד משקל

ביחס השונה אל קידוש השם בשני המרכזים .
51

ראה סלע ; סלע  ,יוסיפון .
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