בארמון בברצלונה ובשוק במיורקה
לקראת טיפולוגיה

חפשה

של הכוחי הדת בימי הביניים

אורה לימור

בספרות ובמחקר העומקים ביחסים בין הדתות בימי הביניים משמש המונח " ויכוח "
במובן כפול  :מכאן  ,אירוע אשר נפגשו בו אישים משתי דתות והתווכחו על אמונתם ,
ומכאן חיבורים כתובים  ,הכוללים טענות להוכחת האמונה  .מטבע הדברים  ,רוב הוויכוחים
הידועים לנו שייכים לסוג השני  ,דהיינו אוסף טענות שבכתב להוכחת אמונה אחת ולהפרכת

האחרת ; רק מיעוטם משקף גם אירועים היסטוריים .
בשנים האחרונות הוצעו טיפולוגיות אחדות של ספרות הפולמוס בין הדתות  -הראשונה

והידועה בהן הוצעה בידי עמוס פונקנשטיין בשנת  . % 968נ פונקנשטיין העמיד את ספרות

טיפוס -טיפוס  :הוויכוח בנוסחו
הפולמוס הנוצרית על ארבעה אבות

" הישן " -

לקט הוכחות מן

הוויכוח השכלתני הקיצוני  -הניסיון לפתח את עקרונות
המקרא לאמיתות הנצרות ;

הדוגמה באמצעות התבונה בלבד ; הוויכוח נגד התלמוד  ,וליתר דיוק נגד כלל הספרות

היהודית הבתר -מקראית ; והוויכוח מתוך התלמוד  -הניסיון להוכיח מתוך הספרות

הבתר  -מקראית את אמיתות הדת הנוצרית  .בצד היהודי  ,הציע ג ' רמי כהן קווים מנחים
לטיפולוגיה מקבילה  ,על פי ארבע קטגוריות המדגישות את תפקוד

הוויכוחים .

2

על פי

הצעתו של פונקנשטיין  ,שנעשתה מקובלת במחקר  ,הוויכוחים מתחלקים ביניהם בעיקר

,

על פי הספרות שעליה נשענים המתווכחים ושעימה הם מתמודדים  -מקרא  ,ספרות

.

בתר  -מקראית  ,הוכחות פילוסופיות  3 .חיבורים פולמוסיים שנכתבו בעקבות א רועים
פולמוסיים  ,דהיינו בעקבות ויכוחים שהתקיימו בפועל  ,נכללים אף הם בטיפולוגיה זו .
הוויכוח של ר ' יחיאל מפריז משקף את הסוג השלישי שהציע פונקנשטיין  ,כלומר ויכוח

נגד התלמוד  ,ואילו ויכוח הרמב " ן בברצלונה משקף את הסוג הרביעי  -הניסיון להוכיח
מתוך הספרות הבתר -מקראית את אמיתות הנצרות  .שני הסוגים האלה גם יחד משקפים
את ההכרה הנוצרית בכך שיהדות ההווה איננה זהה ליהדות העבר  ,ושכדי להתפלמס
עם יהודי ההווה יש להכיר את מפרותם  ,זו שעל פיה הם חיים ; והכרה זו חייבה לימוד

1

אני מודה לרם בן  -שלום  ,לאברי בר  -לבב ולקוראים מטעם המערכת על הערותיהם הטובות והמועילות .
ראו פונקנשטיין ; וראו כהן  ,מנדיקנטים  .כהן מזיז למאה הי " ג את קו פרשת המים ביחס ליהודים ,
שפונקנשטיין מיקם במאה הי " ב  ,ותולה את השינוי בפעילותם הפולמוסית והמיסיונרית של המסדרים

המנדיקנטים החדשים  .וראו גם  :כהן  ,אותיות  ,עמ '

לסקירה של ספרות הפולמוס " ממעוף
2

כהן  ,מיון .

3

על כך ראו לסקר  ,פולמוס פילוסופי .

פעמיט

95 - 94

( תשם "

"

עמ '

134 - 105

; 363 - 313

הציפור " ראו

כהן  ,כעיוור במראה  ,עמ ' . 323 - 281

עדיין לוקין וויליאמס .
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מיוחד  .מעתה  ,מתפלמס נוצרי ראוי לשמו צריך היה לדעת עברית וארמית  ,שכן הספרות
הבתר -מקראית איננה מתורגמת ללטינית  ,ולפתח יכולת עיון והתמצאות ברזי הספרות
הרבנית  .כתוצאה מכך  ,הוויכוח נגד היהודים יצא עתה מידי כלל אנשי הכנסייה המשכילים
ועבר לידי קבוצה קטנה של מלומדים שרכשו להם התמחות מיוחדת בנושא  .הוויכוח נגד
היהודים נעשה אפוא מקצוע לימוד  ,והעוסקים בו מתמחים  ,אנשי מקצוע  .בשלב ראשון

היו מתמחים אלה רובם  -אף כי לא כולם  -מומרים  ,שגייסו את הידע היהודי שברשותם

להגנת דתם החדשה ולהתקפת דתם הישנה .

4

רק מאוחר יותר  ,למן המאה הט " ו  ,הצטרפו

אליהם גם מלומדים אבות , 134שקנו ידיעה בשפה העברית ובספרות היהודית  .מלומדים
אלה  ,ההבראיסטים של ראשית העת החדשה  ,נתפסים בדרך כלל כקבוצה שונה לחלוטין
מן המתפלמסים של ימי הביניים  ,אם כי בעצם יש בין שתי הקבוצות קשר והמשכיות  ,הן
מבחינת סוג העיסוק  ,הן מבחינת מטרותיו .

5

כאמור  ,המיון המקובל מושתת באופן בלעדי על הספרות שהוויכוח נשען עליה  ,ועל

פי אמת המידה הזו נוספו שמות התואר " ישן " ו " חדש " לסוגים השונים של הוויכוח ,
והפכו באחת את הוויכוחים שאינם עוסקים בספרות הרבנית למעניינים פחות  ,מעצם
העובדה שהיו חדשניים פחות  .המחקר בשנים האחרונות מתרכז בעיקר בוויכוח נגד
התלמוד  ,אף כי גם הוויכוח

" הישן " לא מנח כליל .

6

בדברים שלהלן אני מבקשת לדון בשני חיבורי פולמוס מן המאה הי " ג  " ,ויכוח ברצלונה " ,

הידוע גם בשם " ויכוח הרמב " ן "  ,ו " ויכוח מיורקה "  .מדובר בחיבורים שנכתבו בשני
הצדדים של המתרם  :הראשון נכתב בצד היהודי  ,בעברית  ,ואילו השני נכתב בצד הנוצרי ,

בלטינית  .שני החיבורים מתעדים ויכוחים שהתקיימו במציאות  ,או לפחות טוענים כי הם

משקפים ויכוחים כאלה  ,ולפיכך הם מייצגים את המונח " ויכוח " בשני מובניו  :חיבור
ספרותי הכולל טענות בענייני דת  ,וכן דיווח על מאורע היסטורי או היסטורי לכאורה .
נוסף על כך  ,על פי הטיפולוגיה של פונקנשטיין  ,שני החיבורים הללו מייצגים שני טיפוסים
שונים של ויכוח דת  ,וגם שני ענפים שונים בתוך הסוגה של ספרות הפולמוס  -הראשון

הוא ויכוח " מן הסוג החדש " והשני הוא ויכוח " מן הסוג הישן "  .שני הוויכוחים המתוארים
בחיבורים האמורים התקיימו במחצית השנייה של המאה הי " ג  ,האחד בברצלונה ( בשנת

 , ) 1263והשני במיורקה ( בשנת

) 1286

 -שתי ערים שהיו שייכות לאותה ישות פוליטית ,

ולאותו מרחב תרבותי וכלכלי  ,ושהקשר ביביהן היה הדוק וער  .ויכוח ברצלונה היה
4

התפקיד הכפול שנטלו על עצמם המומרים מודגם היטב בדיאלוג של פטרוס אלפונסי  ,שבו הדוברים
הם משה היהודי ופטרוס הנוצרי  ,שמותיו של פטרוס לפני ההתנצרות ולאחריה  -ראו  :פטרוס
אלפונסי ;

5

סולן .

להבראיסטים היה מבשר כבר בשלהי המאה הי " ג  ,הלא הוא המלומד הספרדי ריימונדוס מרטיני ,

מחבר הספר הפולמוסי גדול המידות " פגיון האמונה נגד המורים והיהודים " ) , adversasשעו , 07ב"

,

 ludaeos , 1278ש - (fifauros

ק

ראו עליו להלן  .על חשיבות הספר להכרת הספרות היהודית ראו

ליברמן  ,בתשובתו לבער  ,המדרשים  ,וכן ליברמן  ,שקיעין  .על הקשר בין פולמוס והבראיזם ראו
לימור ויובל .
6

ראו הערה  7להלן  ,וכן מרחביה  .על הפולמוס " הישן " ראו למשי
לסקר ,

נושאים ; לימור ,

יהדות .

גילבר

קריספין ; לסקר  ,הפולמוס ;

טיפולוגית חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים

ן

107

אירוע פולמוסי מרכזי  ,בעל משמעות תרבותית ופוליטית  ,שהטיל את צילו על חייה של
יהדות ספרד במחצית השנייה של המאה הי " ג  ,ויש לו הדים במסכת היחסים בין יהודים
ונוצרים גם בארצות אחרות באירופה  .הוא נעשה צומת מרכזי ומאורע מארגן בדיון על
יחסי הדתות בימי הביניים  .לעומתו נמצא ויכוח מיורקה בשוליים החברתיים  ,התרבותיים
והספרותיים  ,והוא נוכח אך מעט במחקר המפגש הבין  -דתי  ,אף כי אותה " שוליות " חברתית
ותרבותית שלו היא עיקר העניין שבו וסוד קסמו .
כנגד הבדלים אלה בין שני החיבורים  ,יש ביניהם גם דמיון רב  .שניהם משקפים חיזיון
דתי  ,ולו טיפוס  ,נוף  ,גיבורים -משתתפים וקהל  .ממש כשם שוויכוח ברצלונה מתאר
דרמה גדולה  ,כך גם ויכוח מיורקה  .אך בעוד ויכוח ברצלונה הוא דרמה של ארמונות
מלכים  ,שהתרחשה במרכז השלטוני והכנסייתי  ,ויכוח מיורקה הוא דרמה של רחוב  ,של
שוק ונמל  .נקודות הדמיון והשוני בין שני הוויכוחים שיוצגו להלן  ,יש בהן כדי להרחיב

את תמונת הפולמוס היהודי  -הנוצרי כפי שנהוג לתאר אותה  ,ולהוסיף נדבך להבנתנו את
השיח בין הדתות בימי הביניים  .הן מוסיפות גם מדדים חדשים לדיון בוויכוחי הדת
ובספרות הפולמוסית  ,ובכך עשויות לשכלל את נסיונות המיון שלהם  ,להרחיב ולעדן
אותם  ,כפי שיודגם להלן .

ויכוח ביצלונת
ויכוח ברצלונה הוא מן הדרמות הדתיות המפורסמות של ימי הביניים  ,וכמו בכל דרמה

גדולה מעורבות בו דמויות מרתקות ויש בו עלילה סוערת ומתח רב  .המחקר של מאה
השנים האחרונות כמעט שאיננו חדל מלעלוק בו והוא זוכה כל העת לפרשנויות ולהערכות
חדשות  ,שאף סותרות לפעמים זו את זו  .ברבע האחרון של המאה העשרים עסקו בו
באינטנסיביות חמישה ספרים לפחות  ,ששניים מהם הוקדשו לו

בלבד  .י

פרטי העלילה של האירוע מפורסמים וידועים  :במשך ארבעה ימים בחודש יולי , 1263

בארמון המלך בברצלונה וב " קלויסטר " שבעיר  ,התווכחו הרמב " ן ופאולוס כריסטיאני
( פאו כריסטיא ) על שאלת בואו של המשיח וטבעו ועל דרך האמונה הנכונה  .פאולוס
כריסטיאני היה יהודי מומר שנעשה נזיר דומיניקני  ,ושנתפרסם במחצית השנייה של

המאה הי " ג בפעילותו המיסיונרית והפולמוסית  ,פעילות שהחלה עוד לפני הוויכוח
בברצלונה ונמשכה זמן רב אחריו  6 .אם אישיותו ולמדנותו לא היו שקולות כנגד הרמב " ן ,
הרי עמדו לצידו מלומדים גדולים של המנזר הדומיניקני הצעיר  ,ובראשם ריימונדוס
מפניפורטה

טע 5 deסטמעמו , ) 1) 1ראש המסדר

( 10 ] 18ב
~

7

"

)
~ agjster general~ s

חזן  ,ברצלונה  ,ושם ביבליוגרפיה מקפת ; חזן  ,פגיונות ; כהן ,
הועלתה אף הצגת תיאטרון והופק סרט טלוויזיה ,

(  ,שהיה

מנדיקנטים ; מקובי ; פון

Disp ~ tation

מוטיוס  .באנגליה

 ~ Theשנסובו סביב ויכוח ברצלונה

ושהצליחו לבטא את המתח של האירוע ואף לתת לו פרשנות רעננה  ,שהמחקר ההיסטורי  ,המחויב
בצמידות למקורותיו  ,לא היה מעז
8

לתת .

כהן  ,ויכוח פריז השני ; כהן  ,מומרים ; שצמילר  .וראו גם איזכור הוויכוח שכבר קיים פאולוס עם
הרמב " ן בגירונה  ,לפני הוויכוח המפורסם בברצלונה  :ויכוח הרמב " ן  ,עמ '

שכ .
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מלומד גדול בחוק הקנוני .

9

הוויכוח נערך בחסות המלך ג ' אומה הראשון

( טמוו; 71

 , ) 1276 - 1213שאירח אותו והיה מעורב בעלילותיו הן בעצם ימי הוויכוח הן בסערות
שהתחוללו בעקבותיו .
ואולם חשיבותו של ויכוח ברצלונה איננה רק בדמויות המעורבות בו  ,אלא בכך שהוא

מהווה שדה קרב שבו ניסו שני הצדדים נשק מסוג חדש  .המתווכחים הנוצרים  ,ופאולוס
כריסטיאני בראשם  ,בחסות המסדרים המנדיקנטים  ,שכללו בוויכוח זה אסטרטגיה חדשה

של ויכוח דת  ,שעיקרה הניסיון להוכיח מתוך הספרות היהודית הבתר  -מקראית את
אמיתות הדת הנוצרית  .במרכז הוויכוח בברצלונה עמדו  ,לצד פסוקים מן המקרא  ,גם

מדרשים ואגדות מן התלמוד  .חידוש זה הקרין גם על הצד היהודי  .התשובות שניסח
הרמב " ן כמענה למתקפה הנוצרית החדשה הפכו לקלסיקה פולמוסית  ,מעין מחסן שממנו
נטלו מתפלמסים יהודים בדורות הבאים תשובות הולמות  .בתארו את הוויכוח הגדול
בטורטוסה

( ) % 414 - 1413

כותב יצחק בער כי חכמי היהודים שם " שמרו אמונים לקווים

היסודיים  ,שהתווה הרמב " ן בספר הוויכוח שלו ובפירושו על התורה  .בכמה עניינים . . .
כמעט שהעתיקו את דבריו מלה במלה " .

10

ויכוח מיורה
בשלהי המאה הי " ג  ,כימות דור לאחר ויכוח ברצלונה  ,נכתב בעיר ג ' נובה שבאיטליה

חיבור אנונימי  ,חסר כותרת  ,המתאר ויכוח דת שנערך במיורקה בשנת . % 286

11

החיבור

כתוב לטינית  ,ארכו כעשרים אלף מילה  ,והוא הגיע אלינו בשמונה -עשר כתבי יד  ,רובם

מן המאות הי " ד והט " ו  ,ובשתי מהדורות דפוס ישנות .

12

גיבורו של החיבור הוא סוחר

איש ג ' נובה ושמו אינגטו קונטרדו
 ~ (IIlghetto contaraoשניהל בחודש מאי של
~
יהודים במיורקה  .בפתיחה לחיבור מסופר כיצד באחד
שנת  % 286סידרת ויכוחים עם

במאי  , % 286יום חגם של הקדושים פיליפוס ויעקב  ,בא יהודי שנודע בשם " רבי " אל
הסוחרים בלוג ' יה )  , loggjaמרכז העסקים ) של ג ' נובה במיורקה  ,והקניט אותם על שהם
אוכלים כל מה שעולה על דעתם מבלי להתחשב במצוות התורה .
9

13

אך הסוחרים הנבוכים

היו שטענו שגם ריימונדוס מרטיני  ,מחברו של פגיון האמונה  ,השתתף בוויכוח  ,אך נראה שהנחה
זו אין בה ממש  -ראו דיון בעניין זה  :כהן  ,מנדיקנטים  ,עמ '

130 - 129

הערה . 2

10

בער  ,תולדות  ,עמ ' . 338

11

ראו  :הוויכוחים ; ויכוח מיורקה  .מיורקה וג ' נובה היו גם אתרים מרכזיים בזירת פעילותו המיסיונרית
והפולמוסית של רמון לול  .אף כי לא מצאנו קשרים וזיקות בין פעילותו וכתביו לבין חיבורי הפולמוס
שנתחברו בג ' נובה ונידונים כאן  ,אלה ואלה משקפים צדדים דומים של הפולמוס הים תיכוני בתקופה

האמורה  -ראו לימור  ,ויכוחי אמונה  .על
ג' נובה ראו לאחרונה היימס  ,ובמיוחד עמ ' . 116 - 115

פעילותו הפולמוסית של רמון לול וקשריו עם העיר

12

על כתבי היד ומהדורות הדפוס ראו הוויכוחים  ,עמ ' . 125 - 39

13

הצגת היהודי כיוזם אין בה כדי לעורר תמיהה  .יהודים העדיפו ויכוחים פרטיים  ,לא ממוסדים  ,על

פני ויכוחים פומביים ורשמיים  ,שהיו מסוכנים עבורם  .רם בן  -שלום סקר לאחרונה את העדויות
לוויכוחים פרטיים בין יהודים ונוצרים  ,דהיינו ויכוחים לא רשמיים ולא ממוסדים  ,שהתנהלו במרחב
הפרטי של המתווכחים  .עיקר העדויות שמביא בן  -שלום לקוחות מן המקורות היהודיים  ,והוויכוחים

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן
לא

109

ידעו מה להשיב לו  .הם אמרו לו שהוא מעז לדבר אליהם כר משום שהוא רואה

שאינגטו קונטרדו איננו שם  ,שהרי עם אינגטו הוא כבר התווכח פעם ולא יכול לו  .עוד
הם מדברים בא אינגטו ללוג ' יה והוויכוח התחיל  .תחילה התווכח אינגטו עם אותו

" רבי "

על פירוש מצוות התורה בעניין המאכלות האסורים  ,ולאחר שגבר עליו עבר הוויכוח
לביתו של " מגיסטר " יהודי ושמו משה דוד ( בסוף החיבור מתברר שהמגיסטר  ,שנעשה
הדובר העיקרי בוויכוח מטעם היהודים  ,היה

רופא; ) 14

עתה נסב הוויכוח סביב השאלה

האם עתידה ירושלים להיבנות בידי היהודים  .לאחר שאינגטו גבר על היהודים גם במערכה
הזאת  ,החליטו היהודים להפסיק את הוויכוח  ,ואף הטילו חרם על כל יהודי שיעז להתווכח
עם אינגטו  .זמן קצר לאחר מכן בא למיורקה יהודי מלומד מקטלוניה ושמו אסטרוק
ישעיהו  ,וכאשר שמע על ידענותו של אינגטו ביקש להתווכח עימו  .הוויכוח בין אינגטו
לאסטרוק התנהל בנמל של מיורקה ונושאו היה הסיבה לגלויות השונות של היהודים
ומתי עתידה להסתיים הגלות הנוכחית  .לאחר שאינגטו ענה לכל שאלותיו של אסטרוק
הגיע הוויכוח לשיאו הדרמטי  :אסטרוק הודיע לאינגטו כי נשתכנע מדבריו והוא מבקש
להיטבל  .אינגטו  ,הוא ולא אחר  ,לימד את אסטרוק את עיקרי האמונה הנוצרית ואסטרוק

נטבל בכנסיית מרים המבורכת של מיורקה ושמו נקרא פיליפוס  .עוד כמה ויכוחים קצרים
ניהל אינגטו  ,בעזרתו של המומר החדש פיליפוס  ,נגד יהודים במיורקה  ,ותמיד היתה
ידו על העליונה .
מאחר שאינגטו קונטרדו הוא פנים חדשות במחקר הפולמוס  ,חשוב לציין כי תעודות
נוטריוניות ודיפלומטיות השמורות בארכיון המדינה של ג ' נובה מעידות על פעולותיו

של סוחר מקומי בשם זה  ,ברבע האחרון של המאה הי " ג  .התעודות הנוטריוניות מדווחות
על עסקיו המסחריים בנמלי הים התיכון ואילו תעודה דיפלומטית מלמדת כי בשנת
1282

היה אינגטו קונסול של סוחרי ג ' נובה בעיר נים ( 5טמ ~ זא )  ,וכי בתפקיד זה היה

מעורב בסכסוך חריף עם סוחרי טוסקנה בעיר  .גם צוואתו של אינגטו  ,שנערכה בשנת
 , 1316שרדה והגיעה לידינו  .הוויכוח מיוחס אפוא לסוחר נודע למדי בג ' נובה  ,בן לאחת
ממשפחות האצולה המסחרית בעיר  .בשושלת היוחסין של משפחת קונטרדו נזכר אינגטו
כאחד מצאצאיה המפורסמים .

15

מי חיבר את ויכוח מיורקה לא נוכל לדעת  .קריאה בחיבור מעלה רושם כי המחבר היה
בן ג ' נובה  ,וכי ככל בני העיר גם הוא היה מקורב לקבוצת הסוחרים  .מקור החיבור

מג ' נובה מתברר לא רק מן התשבחות שמרעיף המחבר על ראש גיבורו  ,ובאמצעותו על
עוד סוחרים רבים כמותו  ,אלא גם מן הניתוח הספרותי של החיבור  .עולה ממנו כי
המחבר עשה שימוש בחיבור קדום יותר וקצר יותר שמתאר אף הוא ויכוח של סוחר איש

שהוא דן בהם הם בעיקרם ויכוחים של

מלומדים  ,שרבים מהם נערכו בבתים פרטיים  .לא מדובר

בהם בוויכוחי רחוב כגון ויכוח מיורקה  -ראו בן  -שלום  ,ויכוחים  .אני מודה לרם בן  -שלום על שנתן
לי לעיין במאמרו בטרם ראה אור .
14
15

הוויכוחים  ,עמ' . 287
שם  ,עמ'  ; 27 - % 6ויכוח מיורקה  ,א  ,עמ' . % 7 - 7
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ג ' נובה

עם יהודים  .הוויכוח הקדום הזה התנהל בשנת

1179

בעיר הנמל סאוטה ) , Cevta

בחופה המערבי של מרוקו ) וגיבורו היה הסוחר גויללמו אלפאקינו

)

. ( G ~ gljeflmolfachino

מלבד דמיון מסוים במסגרת הכללית של שני החיבורים  ,אחדים מן הטיעונים של ויכוח
סאוטה חוזרים בוויכוח מיורקה  ,ושני קטעים גדולים מועתקים ממנו מילה במילה .

16

המסקנה המיידית מן הממצאים הללו היא כי מחברו של ויכוח מיורקה לא תיאר את
מאורעות הוויכוח " כפי שהתרחשו "  ,אלא עיבד את הסיפור  ,ערך אותו ואף הוסיף לו
תכנים ממקורות כתובים  .יש לציין כי מבחינת העניין והתחכום עולה ויכוח מיורקה
בכמה דרגות על ויכוח סאוטה  ,ואין ספק שמחבר מוכשר הוא שהעלה אותו על הכתב .
יתר על כן  ,דומה כי אין בזיהוי העתקה מילולית זו כדי לבטל את ערכו ההיסטורי של
ויכוח מיורקה  .רובו של הוויכוח אינו לקוח מוויכוח סאוטה הקודם לו  ,או מחיבור מוכר

אחר  .התכנים הפולמוסיים המושמעים בוויכוח מיורקה מעוגנים היטב בסביבה התרבותית
שבהם הם לכאורה נאמרו  .גם המאורעות ההיסטוריים המוזכרים פה ושם במהלך הוויכוח
מחזקים את הממד האותנטי של הדברים  ,ובמיוחד משכנעת ההתאמה בין סיפור המסגרת
של הוויכוח  ,המשרטט את דמות גיבורו ואת נסיבות עריכתו  ,לבין תכניו ואופי טיעוניו .
ולפיכך  ,מוטב להחליף את השאלה המסקרנת " היה או לא היה " בשאלה אחרת  ,שהדיון

בה עשוי להיות פורה יותר  ,ואף מועיל יותר לחקר הנושא  :איזו מציאות היסטורית מייצג
ויכוח מיורקה  ,ומה הוא מלמד על עולם הפולמוס של מקומו וזמנו  .תשובות על שאלות
אלה ניתן לדלות מתוכו בלי קשר למידת העובדתיות של פרט כלשהו מתוכו  ,או למידת
ההתאמה בין הטקסט הכתוב לבין המאורעות שהוא בא

לספר .

הדיו ש 5ויכוח בחציונה במיורקה
הקשר בין ויכוח ברצלונה לוויכוח מיורקה איננו רק מצד הדמיון של הסוגה  -באחד
הקטעים המרתקים ביותר בוויכוח מיורקה מזכירים היהודים במישרין את ויכוח ברצלונה .
דבריהם מלמדים כי הם עצמם היו ערים להבדל שבין הוויכוח הפומבי המפורסם לבין

הוויכוח שהם מנהלים עתה  .אינגטו טען בפני היהודים כי הוא יוכיח להם מן הנביאים
מתי צריך היה לבוא המשיח  .כדי לערער את בטחונו של אינגטו בכך שהוא מסוגל
להוכיח זאת מספרים לו היהודים על ויכוח מפורסם שנערך לפני זמן מה  ,בימיו של

" יעקב הטוב "  ,הוא ג' אומה מלך ארגון  .הדברים מעניינים מכמה וכמה בחינות ומן הראוי
להביאם

במלואם :

אמרו

היהודים :

מאוד משתוקקים אנו לדעת [ את זמן בואו של

המשיח ] .

אך גם אם היו [ כאן ] כל

אנשי הכמורה גם יחד  ,האחים הדרשנים [ הדומיניקנים ] והקטנים [ הפרנציסקנים ] ,

המלומדים וחכמי הנוצרים כולם  ,לא יכולים היו לעשות זאת  .ואתה  ,שסוחר אתה ,
16

הוויכוחים ,

עמ ' ; 34 - 30

ויכוח מיורקה  ,א  ,עמ ' . 36 - 28

טיפולוגיה הדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים

ן

1 11

מאמין שתוכל ? את עצמך אתה מטעהן אך הולם אותך לרמות היטב וביתר חוצפה
מן האחים הדרשנים

והקטנים .

אך רוצים אנו לומר לך ולאשר  ,כי בימי האדון יעקב הטוב מלך ארגון  ,שהיה אביו
של האדון פטרוס וסבו של האדון אלפונסוס המולך

lr

היו אצל גירונה אחים

דרשנים וקטנים  ,והאח פאולוס אשר היה יהודי  ,ומומחים נוצרים רבים אחרים וכן
מלומדים רבים מאד בתורה  ,והתווכחו עם היהודים שלנו  .מה היה סופו [ של אותו

ויכוח ] שאל את אלה אשר נוכחים היו  ,ותדע אם טוב היה הסוף לנוצרים  ,אם לא .
אינגטו :

ענה

מעולם לא שמעתי דבר על כך  .אך מפציר אני בכם מאד  ,כי אם נמצא בידיכם
בכתובים אותו ויכוח  ,תמסרו לי עותק  ,שכן משתוקק אני מאד שיהיה בידי עותק
שלו .
אמרו

היהודים :

אכן ישנו בידינו  ,ואף שלחנו אותו ליהודים שלנו ברחבי העולם
אמר להם

כולו .

אינגטו :

ומדוע אינכם נעזרים

בו ?

ולמה לא תטענו את הדברים אשר נטענו ]  [ awכנגד

הנוצרים  ,על פי דבריכם  ,ומהם נראה שהנוצרים נותרו מובסים  ,על פי

דבריכם ?

דבר שאינני מאמין בו מאחר שהאח פאולוס היה שם .
אמרו

היהודים :

לא יאה לנו לדבר אתך על דברים כה עמומים
ענה

 , ( obscשכן לא תבינם .

)
~ rjs

אינגטו :

עד כה לא יכולתי לקבל מכם תשובה על דבר מן הדברים אשר טענתי כנגדכם  .ועל
כן  ,אילו כך היה הדבר כפי שאתם טוענים  ,היטב עונים הייתם  .אך מאחר שמובסים

אתם ואינכם יכולים להכחיש [ זאת ]  ,אם רוצים אתם להודות באמת  ,על כן אינני
מאמין כלל בכל מה שאומרים אתם  ,במחילה מכבודכם ! מתביישים אתם להיות
מובסים ומנוצחים בידי אדם פשוט וסוחר  .וראו מה עושים הייתם אילו היה כאן
חכם כלשהו בכתבי
אמרו

הקודש !

היהודים :

בשל דבריך לא תוסר האמת על אודות מה שהיה  .השב לנו על אשר טענו נגדך
ולאחר מכן תדע האם מובסים או מנוצחים

אנו .

8נ

כאמצעי לרפות את ידיו של אינגטו מעלים היהודים במיורקה את זכרו של ויכוח ברצלונה .
אם פאולוס המומר ושאר המלומדים שחברו אליו בוויכוח ההוא לא יכלו להביס את

היהודים  ,כיצד יוכל לעשות זאת אינגטו  ,שסוחר פשוט הוא ? היהודים מציגים את יומרותיו

17

ג ' אומה הראשון

( ; ) 1276 - 1213

. ) 1291
18

הוויכוחים  ,עמ ' . 232 - 229

פדרו ( פירה ) השלישי

( ; ) % 285 - 1276

אלפונסו השלישי

( - 1285
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הפולמוסיות של הסוחר כעדות לכך שהוא רמאי וחצוף אף יותר מן האחים המנדיקנטים .
דימויים השלילי של הסוחרים מגויס כאן לצרכים פולמוסיים  ,שכן המוסכמה בדבר אופיים
השלילי מתהפכת על פיה לאחר שהסוחר גובר על היהודים בהמשך הדברים  ,וכשרונותיו
כמתווכח זוכים בשבחי הכל  ,יהודים כנוצרים .
מדברי היהודים עולה גם כי ההוכחה לנצחונם נמצאת בספר שנכתב על הוויכוח ,
והיהודים מפיצים את הספר " ברחבי העולם כולו "  -לפיכך  ,אם אין אינגטו מאמין לדבריהם
יכול הוא לקרוא בספר ולהחכים  .למרות הטענה שהוויכוח נערך בגירונה

)

jronae

, ( apud
~

הפרטים האחרים שמוסרים היהודים מצביעים במישרין על ויכוח ברצלונה  :הוויכוח
נערך בימי ג ' אומה הראשון  ,השתתפו בו פאולוס " אשר היה

יהודי " ( 5טטטט 1 ~ 1 ) 1וטף ) ,

הלא הוא פאולוס כריסטיאני  ,ולצידו מלומדים דומיניקנים ופרנציסקנים  ,ונכתב בעקבותיו
ספר שהיהודים הפיצו בקהילותיהם ושהיה להם מקור גאווה  .שורש הטעות לגבי מקום

הוויכוח הוא אולי בכך שהרמב " ן ישב בגירונה ואת ספרו כתב בה ולבקשתו של בישוף

העיר .

19

בחיבורו על הוויכוח הרמב " ן מזכיר גם ויכוח קודם שניהל עם פאולוס בגירונה ,

עוד לפני ויכוח ברצלונה ,

20

וגם בכך יש כדי להסביר את הבלבול בין שתי הערים בהקשר

הפולמוסי .
מבחינתם של היהודים הדוברים במיורקה  ,תוצאותיו של אותו ויכוח נודע כה מפורסמות
הן עד כי אין הם טורחים אפילו לפרטן ומסתפקים ברמז יהיר  " :מה היה סופו ושל אותו

ויכוח ] שאל את אלה אשר נוכחים היו " .

גם תשובתם על שאלתו של אינגטו  ,מדוע אין הם

נעזרים בדברים שנאמרו בוויכוח ההוא  ,נשמעת אותנטית  :בברצלונה התווכחו

מלומדים ;

נידונו שם מדרשים ואגדות ושאר עניינים " עמומים " הנבצרים מבינתו של הסוחר  ,ואין
טעם לנגחו

בהם .

התעודה האחרונה הנוגעת לוויכוח ברצלונה והידועה במחקר נכתבה בשנת

% 266

( או  . ) % 267זהו מכתבו של האפיפיור קלמנס הרביעי למלך ארגון  ,שבו הוא דורש מן
המלך לפעול נגד עזות המצח של הרמב " ן ובמיוחד נגד הספר על אודות הוויכוח  ,שהיהודים
שולחים אותו לארצות שונות .

21

הטענה הנוצרית במכתב זה דומה מאוד לדבריהם של

היהודים בוויכוח מיורקה  ,ושתי העדויות מלמדות על פרסומו של ויכוח ברצלונה ובעיקר

על תפוצת הספר שנכתב בעקבותיו  .בשנים שלאחר הוויכוח לא הותקף עוד הרמב " ן על

דברים שאמר בו  ,אלא על דברים שכתב בספר על אודותיו .

22

דבריו של אינגטו בתשובתו

ליהודים הופכים את הוויכוח במיורקה גם למעין מענה רחוק לוויכוח ברצלונה על פי
טענת קל וחומר  :אם סוחר פשוט יכול להביס את היהודים לא כל שכן שמלומדים גדולים
היו יכולים לעשות זאת  .כך טענת היהודים מתהפכת נגדם וחולשתם במיורקה מטילה צל

19

דניפלה ,

20

ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שכ.

עמ ' ; 240 - 239

21

דניפלה ,

עמ ' ; 243 - 240

22

הרמב " ן הרחיב את תוקפה של חירות הדיבור שקיבל בוויכוח ( ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שג ) גם לספר

וראו חזן  ,ברצלונה  ,עמ '

. 98 - 97

חזן  ,ברצלונה  ,עמ ' . 93

שחיבר  ,והדבר עורר עליו את זעמם של האחים

המנדיקנטים .

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן

113

על הניצחון שהם טוענים לו בברצלונה  .אינגטו אכן אומר במפורש שאין הוא מאמין כי
היהודים ניצחו בברצלונה  " :מתביישים אתם להיות מובסים ומנוצחים בידי אדם פשוט

וסוחר  .וראו מה עושים הייתם אילו היה כאן חכם כלשהו בכתבי הקודש ! " .
שכ3

הוויכוחים זה מו 9זה

חילופי הדברים בין אינגטו ליהודים בדבר מאורעות ברצלונה קושרים את שני האירועים

הפולמוסיים למסכת אחת  :שני ויכוחי אמונה שהתנהלו באותו מרחב תרבותי  ,פוליטי

וכלכלי  ,בסמיכות של זמן ומקום  .יחד עם זה  ,חילופי הדברים הללו מעמידים גם את שני
הוויכוחים משני עברים של מתרס  -מכאן ויכוח של מלומדים ומכאן ויכוח של הדיוטות .
מן הראוי אפוא לראות מה בין ויכוח ברצלונה לוויכוח מיורקה ומה בין ויכוח מלומד
לוויכוח שאינו מלומד  .האם ניתן לראות בוויכוח מיורקה מעין העתק חיוור של ויכוח
ברצלונה  ,או שמא יש לו גם קווים עצמאיים המלמדים על זן שונה של פולמוס ושיח ביו -

דתי ? כדי לענות על שאלה זו נעמיד זה מול זה את ויכוח ברצלונה ואת ויכוח מיורקה
ונשווה אותם על פי קני המידה הבאים  :הדמויות המשתתפות בוויכוח ; סדר היום ; הספרות

העומדת לדיון ; הטיעונים ושיטות הוויכוח ; אתרי השיח  .השוואה זו עשויה להרים תרומה
לטיפולוגיה חדשה של ויכוחים פומביים וספרותיים  ,טיפולוגיה הנשענת  ,לצד הספרות
שעליה נסובים הוויכוחים  ,גם על מדדים אחרים .

23

הדמויות
פעמים אחדות במהלך הוויכוח מדגיש אינגטו כי אין הוא אלא סוחר פשוט  .במקום אחד
אומרים לו היהודים דברים

אלה :

דרשן טוב אתה  ,כי היטב יודע אתה לומר דברים ולסלסל בהם  .אך  ,בשם אלוהים ,

אמור נא לנו אם היית אח קטן [ פרנציסקני ] או דרשן [ דומיניקני ] או איש כנסייה ,
ומנין לך הדברים האלה אשר אמרת ואתה אומר לנו .
ענה אינגטו  :לא איש כנסייה אני ולא הייתי  ,ואף נזיר כלשהו מעולם לא הייתי  .אלא
סוחר אני .
23

24

יש לציין עם זאת  ,שלא כל המדדים ניתנים תמיד ליישום ולגבי כל חיבורי הפולמוס  .ספר יוסף
המקנא  ,ספר ניצחון ישן או ספר הניצחון  -אם להזכיר דוגמאות מפורסמות  -הם חיבורים ספרותיים
מובהקים  .אפשר להניח שהם מתבססים גם על ויכוחים פנים אל פנים ומשקפים את הנאמר בהם ,
אך הם אינם מניחים גישה לממדים הריאליים של הוויכוחים האלה  .לכן ניתן להחיל לגביהם מדדים
הנוגעים לתכנים הפולמוסיים  ,לספרות העומדת לוויכוח  ,לטיעונים ולשיטות הוויכוח  ,ואף לעניינים

כגון טון הדיבור ( או הכתיבה ) ועוצמת המתקפה  ,אך לא כאלה הנוגעים לוויכוחים כאירועים שהתרחשו
בזמן
24

ובמקום .

הוויכוחים  ,עמ '  . : 254בט ט "
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דבריהם של היהודים ותשובתו של אינגטו מעמידים זה מול זה את המתפלמס המקובל
והמוכר מול המתפלמס החריג  .כשרון הדיבור של אינגטו וידענותו גוררים את ההנחה
שאין הוא אלא אח מנדיקנטי מוסווה  ,או לכל הפחות איש כנסייה  .למן המאה הי " ג היו
הדומיניקנים והפרנציסקנים נושאי הדגל של המיסיון והפולמוס נגד
בספרו

The Friars and the Jews

היהדות והאסלאם .

הציג ג' רמי כהן בהרחבה את האידיאולוגיה המיסיונרית

החדשה ואת שיטות הפולמוס והמיסיון המתוחכמות שפיתחו המנדיקנטים במטרה להביא
במהרה לניצור העולם .

25

נזירים מנדיקנטים פיתחו את מלאכת ההטפה לכדי אמנות ,

והיו בהם גם שלמדו ערבית ועברית כדי לקרוא את הספרות של הדתות היריבות .

26

ויכוח ברצלונה היה מעין שדה ניסוי לטקטיקות המיסיונריות החדשות של המנדיקנטים ,
ומכאן מקומו המכריע בתולדות הפולמוס  .הרמב " ן בצד היהודי  ,והמלומדים המנדיקנטים
בצד הנוצרי  ,היו הלוחמים המוכשרים ביותר שניתן היה לגייס באותה עת לוויכוח בין
דתי .
בוויכוח מיורקה  ,לעומת זה  ,מתווכח סוחר חילוני נוצרי עם יהודים לא ידועים  .אמנם
המחבר מציג אותם כמלומדים גדולים  ,אך השמות שהוא מזכיר אינם מוכרים ממקורות
אחרים  ,וסביר להניח כי מדובר בסוחרים מן השורה  ,שפגשו באינגטו לרגל עסקים משותפים .
הקטע שצוטט לעיל  ,העוסק בוויכוח ברצלונה  ,והשאלה ששואלים היהודים את אינגטו
אם היה בעבר אח מנדיקנטי  ,עשויים להביא למסקנה כי ויכוח מיורקה בא לחזק את
המוסכמה בדבר עליונותם של הנזירים המלומדים על פני הסוחר הפשוט  .על כן יש
להבהיר מיד  ,כי היחס המתגלה בוויכוח מיורקה כלפי המסדרים המנדיקנטים מורכב

ואיננו נטול ביקורת .פעמיים בעת הוויכוח תוקפים היהודים את הפרנציסקנים והדומיניקנים .
הם טוענים כלפיהם שתי טענות  :האחת כי הם " מטיפים ומדיחים אנשים "  ,והשנייה כי הם
נואפים וחיים חיי רשע וחמס  .י 2בהאשמות האחרונות אין חידוש רב  ,שכן יהודים נהגו
להוקיע מה שנראה להם כמוסר כפול של אנשי כנסייה  ,כגון הטענות שטוענים היהודים

בספר ניצחון ישן  " :ואם הכומרים אינם פרים ורבים בהיתר ובגלוי  ,מכל מקום הם שטופי

זימה בסתר "  .ובפרק אחר  " :הוי מגיעי בית בבית וגו' ( ישעיה

הזח ) :

וגם פרשה זו בעובדי

ישו תוכל לפתור  :אילו הגלחים והכומרים שתפסו בידם כל הארץ ומגיעים בית בבית
ומקריבים שדה בשדה עד שלא השאירו אפם

מקום . . .

הוי משכימי בבוקר שכר ירדופו

מאחרי בנשף יין ידליקם ( ישעיהו ה  :יא )  . . .אילו הגלחים והכומרים " .

28

לעומת טענות מקובלות אלה  ,הטענות כלפי ההטפה המנדיקנטית חדשות הן  ,ויש
לראותן כתגובה ישירה למיסיון התוקפני של המסדרים כלפי היהודים באותה עת  .טענות
25

כהן  ,מנדיקנטים  .לאחרונה עידן כהן במידה מסוימת את עמדתו הקודמת  ,אך טענתו הבסיסית

בדבר המנדיקנטים נותרה בעינה  -ראו  :כהן  ,אותיות  ,עמ '
26
27

28

; 363 - 313

כהן  ,כעיוור במראה ,

עמ '

 . 323 - 281וראו גם חזן  ,פגיונות .על המיסיון המנדיקנטי ראו גם קדר  ,מסע צלב .
ראו  :בישוף ; קול .
הוויכוחים  ,עמ ' . 257 - 256 ; 187 - 186
ספר ניצחון ישן  ,פרקים

הוא למהדורת ברנר ) .

; 81 , 42

וראו גם פרק  , 236והערות

בעמ ' 339 , 258 - 257

( ציון העמודים

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן

115

הבישוף אילדפונסו )  , ( lldefonsoמטיף ליהודים בבית כנסת  .איור לחיבור
המוקדש לתהילת הבתולה  ,ספרד  ,המחצית השנייה של המאה הי " ג .

בישוף סולדו במאה הזי  ,כתב חיבור פולמוס נגד היהודים .
Real .

"

( Escorial, Biblioteca del Mon . de San Lorenzo

(  : 1 - 2 , fol . 7ן  Vierge ,בCollection ae Miracles de 1

אלה מצטרפות לשורה של קובלנות של סופרים יהודים נגד המסדרים ושיטותיהם

המיסיונריות  ,שיטות שכללו את החובה שהוטלה על היהודים להאזין לדרשות של מטיפים .
הדרשות הכפויות נערכו בבתי הכנסת בשבתות  ,ולעתים לוו באלימות מצד המון

29

נוצרי ;

המלכים ניסו אמנם להגן על היהודים  ,אך ספק אם ניסיון זה עלה תמיד יפה  .בספרו על

ויכוח ברצלונה מספר הרמב " ן  ,כי ביום הרביעי לוויכוח הצהיר כי אין ברצונו להתווכח

29

על הדרשה הכפויה ראו  :חזן  ,פגיונות ,

עמ ' ; 48 - 38

כהן  ,מנדיקנטים  ,במפתח  ,ערך

; sermons

רנייה ,

במפתח  ,ערך  . serrnons oflChristians 10 Jewsיהודים עמדו על הסכנה בפעילות המנדיקנטית כבר
'

בוויכוח על כתבי הרמב " ן  -ראו  :בן  -שלום  ,מנדיקנטים  ,הערה

וראו גם ספר יוסף המקנא ,

עמ ' 63 - 62

הערה

;3

; 87

כהן  ,מנדיקנטים  ,עמ ' . 60 - 52

על הדרשה המנדיקנטית בכלל ראו ד ' אוורי .
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עוד  ,משום החשש " מהאנשים האלה הדורשים  ,שמטילין אימה על העולם " .

30

באותו

הקשר יש להבין את דבריהם של היהודים במיורקה  ,הטוענים כלפי אינגטו שהפרנציסקנים

והדומיניקנים " מטיפים ומדיחים אנשים "  .הדברים מבטאים מחאה יהודית על ציד הנפשות
שערכו המנדיקנטים באותה עת  .לעומת הקובלנה המוסרית בדבר חיי הרשע של האחים ,
טענה זו עוסקת בפן הבולט של פעילותם  ,זה שהיהודים סבלו ממנו יותר מכל .
והנה  ,מול עוצמת ההתקפה היהודית על המנדיקנטים בולטת חולשת ההגנה הנוצרית .
אינגטו מגן על הנזירים בלשון רפה  ,וההתקפות הישירות והקונקרטיות זוכות מצידו
לתשובה רק ברמה עקרונית וכללית  .עצם העובדה שהמחבר כלל את הביקורת היהודית
בחיבורו וכנגדה הציב דברי הגנה רפים ולא ממוקדים  ,מעלה חשד כי נוצלה כאן הזדמנות
למתוח ביקורת על המסדרים  ,ששיטות המיסיון והפולמוס שלהם עוררו ביקורת גם

בחוגים נוצריים ' .
1

מבעד לקולם של היהודים עולה אפוא גם קול הביקורת הנוצרית על

תוקפנותם של המסדרים  .איננו יודעים אמנם מי חיבר את ויכוח מיורקה  ,אבל אפשר
להניח די בוודאות שהוא לא נתחבר בחוגים מנדיקנטים  .דברים אלה מקבלים משנה
תוקף לאור ההדגשה החוזרת ונשנית של אינגטו כי סוחר הוא  ,ולא אח פרנציסקני או
דומיניקני  ,ולאור השבחים שקושרים לו היהודים  .המגיסטר משה דוד  ,בבואו להודות
בתבוסתו  ,מעמיד את הסוחר מול אנשי הכנסייה המלומדים במילים

הבאות :

מתפלא אני על חכמתך  ,שכן אינני מאמין שלו היו [ כאן ] כל אנשי הכנסייה של
מיורקה גם יחד  ,יכולים ויודעים היו לומר את הדברים אשר אומר אתה ואשר
אמרת  ,ולענות כך במשלים על הדברים אשר הוצגו כנגדך  .לבטח אינני יודע אף
אינני יכול להתייצב

נגדך .

32

הסוחר  ,המיטיב להשיב מכל אנשי הכנסייה גם יחד  ,מוצג כחלופה לנזירים

המלומדים :

כל מה שהם יודעים לעשות הוא עושה טוב יותר  .לאמירות השונות המדגישות את
יתרונו של הסוחר על אנשי הכנסייה אפשר לצרף גם את הקטע על ויכוח ברצלונה ,

שצוטט לעיל  .ברמה הגלויה והראשונית  ,אינגטו יוצא להגנת הנוצרים ואינו מאמין בניצחון
היהודי בברצלונה  ,שהרי פאולוס כריסטיאני  ,מומר ואח דומיניקני היה שם  .ברמה השנייה ,
החבויה  ,אפשר לומר המחתרתית  ,קטע זה  ,שבא כביכול להטיל ספק בניצחון היהודי

בברצלונה  ,חוזר ומאשר את נצחונו של הסוחר  .בסופו של חשבון  ,אינגטו הסוחר מצליח
במקום שפאולוס המומר המלומד

נכשל .

קריאה כזו מציגה את ספר הפולמוס כחיבור מורכב ולו כמה רבדים של משמעויות .
יש לזכור כי דברי היהודים הועלו על הכתב בידי מחבר נוצרי  ,שלא דחה את ההזדמנות
50

ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שטז .

31

ביקורת מסוג זה לא היתה נדירה  -ראו  :בן  -שלום  ,מנדיקנטים  ,הערה

32
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טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן

11

~
להשמיעם ; הוא יכול היה להשמיטם לו רצה  ,וברור שלא רצה  .גם בעניין זה מעניין
ההבדל בין ספרות הרוב לספרות המיעוט  .בעוד ויכוח מיורקה מדבר בכמה קולות ,
ואפשר לגלות בו רבדים חבויים של שיח פנים נוצרי  ,ויכוח הרמב " ן מגובש ואחיד הרבה
יותר בכל הנוגע להבדל בין פנים לחוץ  ,וברור שהוא לא משמש הזדמנות לביקורת
פנימית על היהודים  .מטבע הדברים  ,חברות מיעוטים רגישות הרבה יותר לחשיפת
מחלוקות פנימיות לעיניים זרות ודואגות דאגה רבה להציג חזית אחידה ומאוחדת ולהסתיר
בקיעים .

33

ויכוח מיורקה נכתב בג ' נובה בשלהי המאה הי " ג  ,והוא מלמד על הסביבה החברתית
והתרבותית שמתוכה צמח ושאותה הוא מייצג  .העיר האיטלקית צברה באותה עת עוצמה
פוליטית  ,כלכלית ותרבותית  ,ומנהיגיה היו סוחרים  .הביטחון העצמי והתנופה שייחדו
את הסוחרים נתנו אותותיהם גם ביצירה תרבותית מגוונת  ,ואין תמה שהם ראו עצמם גם
כנוצרים טובים  ,המסוגלים להגן על אמונתם לא פחות טוב  ,ואולי אף טוב יותר  ,מנזירים
ואנשי כנסייה .

34

אינגטו מוצג בחיבור כמעין דרשן עממי  .כאדם ירא שמים שהתחנך

בעיר הוא נולד לתוך הפולמוס עם הדת האחרת וספג אותה מילדות  .את הטיעונים
והראיות שהוא מביא הוא ליקט מדרשות הכמרים בכנסיות  ,מסיפור חייהם המופתי של
אנשים קדושים  ,מתמונות ופסלים  ,וממחזות דתיים שהוצגו בכיכרות  .גם מחקר הפולמוס ,
לצד עיסוקו הפורה בטיעונים וברעיונות  ,ראוי שיפנה מבט לסוגי יצירה אלה .
עוד יש להוסיף  ,כי עצם הטענה שסוחר יכול לנצח בוויכוח  ,ושהוא עושה זאת טוב
יותר מאנשי כנסייה היא טענה חתרנית  ,והיא קוראת תיגר על נסיונות חוזרים ונשנים של
המימסד הכנסייתי לסכור את פיהם של ההדיוטות .

35

המגיסטר משה דויד אומר לאינגטו

שהוא איננו מאמין " שלו היו כאן כל אנשי הכנסייה של מיורקה גם יחד  ,יכולים ויודעים
היו לזמר את הדברים אשר אומר אתה ואשר

אמרת " .

דברים אלה  ,שבאים לשבח סוחר

הרואי אחד  ,מעמתים גם בין אנשי כנסייה להדיוטות מאמינים  ,והעדפת האחרונים ברורה
מאליה  .הם מעמידים חלופה למתפלמסים המקצוענים המוכרים והידועים  ,ופותחים
אשנב לארגומנטציה דתית נועזת ולא מוכרת .

סדר היום
בפתח הוויכוח בברצלונה אומר הרמב " ן לנוצרים כי

ויכוח הגוים והיהודים בדברים רבים ממנהגי התורות ( אשר ) אין עיקר האמונה
33

יש לציין בהקשר זה את התיאור של ויכוח טורטוסה בחיבור שבט יהודה ( עמ ' צד  -קא )  ,החושף
חילוקי דעות בתוך המחנה היהודי בעניין

34

35

הוויכוח .

על עולמם של הסוחרים ראו למשל  :יהל ; לופז ; לימור  ,סוחרים מיסיונרים ; קדר  ,סוחרים .
על כך שוויכוחים בין הדיוטות  ,ויכוחי רחוב  ,היו תופעה רווחת  ,אנו למדים בעיקר מעדויות על
דרך השלילה  ,כגון התקנות הרבות שפורסמו  ,בעיקר בידי רשויות הכנסייה  ,נגד ויכוחים מסוג
זה  -ראו  :גרייזל  ,הכנסייה והיהודים  ,במפתח  ,ערך  ; [) isputations , religiousגרייזל  ,הכנסייה
והיהודים ב  ,במפתח  ,ערך ' . I) isputationsעל ההסתייגות של מלומדים יהודים מוויכוחים עם נוצרים
ראו  :בן  -שלום  ,ויכוחים ; לימור  ,בין יהודים לנוצרים  ,ג  ,עמ '  ; 1 0 - 148לימור  ,ויכוחי אמונה .
~
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ן

אורה לימור

תלויה בהם  .אבל איני רוצה להתוכח בחצר הנכבד הזה אלא בדברים שכל הדין
תלוי

בהם .

63

על פי עדות הרמב " ן  ,משנתקבלו דבריו אלה על דעת כל הנוכחים נקבע סדר היום של

הוויכוח  .על פי החיבור העברי כללה תוכנית הוויכוח שלושה סעיפים  :א  " -המשיח אם
כבר בא כפי אמונת הנוצרים או אם הוא עתיד לבא כאמונת

היהודים " ;

ב  -האם המשיח

אלוה הוא או אדם ; ג  -ה " אם היהודים מתייקים בתורה האמתית או הנוצרים עושים
אותה " 3 .י בארבעת ימי הוויכוח דנו המתווכחים כל העת בעניין המשיח  ,כלומר בשני
הנושאים הראשונים  .הנושא האחרון  -המצוות  -לא הגיע

לכלל דיון .

סדר הוויכוח במיורקה ומהלכו היו שונים בתכלית  .הוויכוח התחיל שם ללא תכנון ,
כתוצאה מהתגרות של היהודי המכונה " רבי "  ,שהקניט את הנוצרים על שהם אוכלים כל
מה שעולה על דעתם  .הנושא הראשון  ,הנידון באריכות רבה  ,הוא אפוא עניין המאכלות
האסורים  ,שאיננו אלא חלק מן הנושא הכללי של המצוות  ,שהיה הנושא האחרון על סדר

יומו של ויכוח ברצלונה וכלל לא עלה שם לדיון  .כבר פתיחה זו מעמידה אותנו על

ההבדל שבין שני הוויכוחים  :האחד מתוכנן  ,מובנה  ,ויש לו סדר יום קשוח וברור ; השני

ספונטני  ,אקראי וללא סדר יום מוגדר  .האחד מבקש לעסוק בעניינים העקרוניים ביותר ,

ועל פי סדר הגיוני ; השני עוסק בנושאים שונים  ,וללא כל סדר  .בוויכוח מיורקה זורם
הדיון מעניין לעניין  :המאכלות האסורים  ,גלות וגאולה  ,המילה מול הטבילה  ,משיחיותו
של ישו  ,לידת הבתולה  ,השילוש  ,וחישוב זמן בואו של המשיח  .המתדיינים עוברים
מנושא לנושא באופן מקרי ואסוציאטיבי  ,וכך קורה שעניינים שונים נידונים פעמיים ,
עניינים אחרים שלוש פעמים  ,ולעומת זאת ישנם עניינים עקרוניים שאינם נידונים כלל .
הבהירות והתמציתיות המאפיינות את ויכוח ברצלונה מתחלפות במיורקה בזרימה חסרת

שיטה  .לעתים הדיון קצר ולא ממצה  ,לעתים ארכני  ,לעתים עמום .
הדיון הממושך במאכלות אסורים בראשיתו של הוויכוח מצביע על קו אופייני נוסף

שניתן לגלות גם בהמשך  -העיסוק בנושאים גלויים ובולטים לעין  ,במנהגים ובאורחות
חיים  .מה מבדיל יהודים מנוצרים ? מדוע אוכלים היהודים מאכלות שונים מאלו שאוכלים
הנוצרים ?

האם יש מקרים שליהודים מותר לאכול מאכלות

אסורים ?

הנוצרים את ילדיהם ואינם מלים אותם  ,ומה יתרונה של הטבילה על

מדוע מטבילים
המילה ?

מדוע

כנסיות הנוצרים מלאות בצלבים ובצלמים ? האם הנוצרים באמת מאמינים בצלבים ובצלמים

ואפשר להאשימם בעבודת אלילים ? נושאים אלה  ,ודומים להם  ,כלל לא נידונו בברצלונה ,
ולו היו נידונים  ,כחלק מהנושא הכללי של המצוות שהיה מתוכנן אך לא עלה כלל לדיון ,

היה הדבר נעשה בוודאי ברמה העקרונית בלבד  .במיורקה עולים אמנם לדיון גם נושאים
הרמב " ן ,

עמ ' שג .

36

ויכוח

37

שם  .התעודה הלטינית מנסחת עניינים אלה בדרך שונה במקצת ומוסיפה עוד נושא בעניין המשיח ,

דהיינו  :א  -המשיח כבר

בא ; ב -

המשיח חייב להיות אלוהים ואדם בעת ובעונה

אחת ; ג -

הוא

סבל ומת למען ישועת המין האנושי ; ד  -כל המצוות בטלו כפי שצריכות היו להיבטל אחרי בואו .
וראו  :בער  ,הוויכוחים  ,עמ'  ; 185חזן  ,ברצלונה  ,עמ' . 79 - 39

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן
עיוניים יותר  ,הדורשים הבנה תיאולוגית  ,ובהם מהות השילוש ודמות המשיח  ,אר

1 19

דומה

כי ייחודו של הוויכוח נובע דווקא מן הנושאים המוחשיים יותר  ,המעשיים  ,והשייכים
לחייו של המאמין  ,וכי ההתמקדות בנושאים האלה חושפת גם את המנטליות העירונית
של המשתתפים בו .

38

הספרות
כפי שנאמר בפתח הדיון  ,מאז מאמר המפתח של עמוס פונקנשטיין  ,שנזכר לעיל  ,מקובל
להבחין בין הטיפוסים השונים של הפולמוס הנוצרי נגד היהדות על פי הספרות שהוויכוחים
נשענים עליה  .מכאן הוויכוח " מן הסוג הישן " המביא אך ורק ראיות מן המקרא  ,ומכאן
הוויכוח " החדש "  ,הנשען גם על התלמוד  .בוויכוח עם הרמב " ן בברצלונה פתח פאולוס

כריסטיאני ואמר שהוא " יוכיח מן התלמוד שלנו שכבר בא המשיח אשר הנביאים מעידים

עליו " .

39

ניסוחו של הרמב " ן  ,שפאולוס יוכיח " מן התלמוד שלנו "  ,מצביע על עיקר החידוש

שבשיטת הפולמוס החדשה  .המקרא  ,כלומר ספרי הברית הישנה  ,משותף ליהודים
ולנוצרים  ,ונוצרים שביקשו להתווכח עם יהודים על פי המקרא לא היו צריכים הכשרה
מיוחדת לשם כך ; התלמוד  ,לעומת זה  ,הוא  ,כלשונו של הרמב " ן  " ,התלמוד שלנו "  ,כלומר
של היהודים ולנוצרים אין גישה אליו  .מכאן מקומם המכריע של מומרים כמו פאולוס

כריסטיאני בפולמוס נגד התלמוד  .עם זה  ,בארגון של שלהי המאה הי " ג נפל דבר גם

מבחינת הגישה הנוצרית לגוף הידע היהודי  " .האסכולה המנדיקנטית " העמידה לרשות
הנוצרים את הספר עב הכרס " פגיון האמונה נגד המורים והיהודים "  ,שכבר נזכר לעיל.
מחברו  ,המלומד הספרדי הדומיניקני ריימונדוס מרטיני  ,הוא אכן תופעה יוצאת דופן
בין המשכילים הנוצרים של התקופה  ,מבחיבת נושא עיסוקו ומבחינת רוחב ידיעותיו ,
הן בשפות המקורות הן בספרות הבתר -מקראית לסוגיה  .במשך מאות שנים נשענו מלומדים
נוצרים על פגיון האמונה בבואם להכיר את הספרות היהודית או לתקוף אותה  ,ובלי
להסתכן בהגזמה רבה מדי אפשר לומר שבעולם הנוצרי היה ריימונדוס מרטיני לגבי

הספרות הבתר-מקראית מה שהירונימוס היה לגבי הספרות המקראית .בחיבור המונומנטלי ,

שהושלם חמש -עשרה שנה לאחר ויכוח ברצלונה  ,אפשר לראות פיתוח  ,שכלול ומיצוי
של עקרונות הוויכוח החדשים  ,שוויכוח ברצלונה שימש להם שדה קרב נסיוני .

40

כשמפנים את המבט אל ויכוח מיורקה  ,משתנה התמונה מן הקצה אל הקצה  .אינגטו

מתווכח עם היהודים אך ורק על סמך ראיות מקראיות והמילה " תלמוד " אפילו איננה
נזכרת בוויכוח  .ידיעותיו של אינגטו במקרא מרשימות למדי לגבי סוחר חילוני  ,אך הן
מרשימות פחות בהשוואה לידיעותיהם של אנשי כנסייה מלומדים  .הוא איננו מביא

38
39
40

על מנטליות בורגנית של יהודים בספרד ראו גוטווירט .
ויכוח הרמב " ן  ,עמ' שג .
על ריימונדוס מרטיני ראו  :חזן  ,פגיונות  ,עמ '  ; 136 - 1 15כהן  ,מנדיקנטים  ,עמ '  . 156 - 129כמו הירונימוס
בשעתו  ,גם ריימונדוס פתח את הידע היהודי בפני העולם הנוצרי  ,ובה בשעה גם סגר אותו  ,שכן
ההישענות על ספרו הפכה את ההתמודדות העצמאית עם הספרות הרבנית

למיותרת .
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יייץיהשי

(

שער המהדורה המודפסת של ופגיון האמונה " לריימונדוס מרטיני  ,לייפציג

1687

פרשנויות מיוחדות או חדשניות  ,ומרבית הפסוקים שהוא מצטט  -אף כי לא כולם -
שגורים היו בסוג זה של ויכוחים  .אם בברצלונה עמדה מול היהודים אסכולה של מתפלמסים

מקצועיים  ,מומחים  ,הוויכוח במיורקה היה ויכוח של חובב ; עם זה  ,חובבני ככל שיהיה ,

הגדרתו כוויכוח " מן הסוג הישן " בעייתית  ,כפי שנראה בהמשך .
הסיעורכם ושיטות הוהכוח
למרות ששני החיבורים באים כל אחד מעברו האחר של המתרס  ,ולמרות השוני הרב
בין שני המאורעות המתוארים בהם  ,שניהם משקפים באורח דומה כמה מקווי היסוד
של הסוגה מראשיתה  :הצד הכותב מרחיב בדבריו  ,בעוד דברי הצד השני מצטמצמים
לטענות קצרות או לשאלות שאינן אלא תואנות לכותב להציג את עמדתו  .כתוצאה מכך

נוצרת תמונה של דו-שיח לא מאוזן  ,ומטבע הדברים  ,גם מגמתי .

41

כמו כן  ,בשני החיבורים

ניכרים הביטחון העצמי והמודעות העצמית שמאפיינים את הקיום היהודי במרחב הספרדי

בתקופה זו  :הרמב " ן מבקש ומקבל חירות דיבור  ,ולא פעם מנצל אותה כדי לסנוט

במתנגדיו ;

היהודים במיורקה מתוארים כבעלי היוזמה בכל המערכות של הוויכוח  42 .שני החיבורים

41

42

ראו בן  -שלוס  ,הוויכוחים  ,על יוסף אבן כספי ויצחק

עראמה .
החכמים "

בהקשר זה יש להזכיר שוב את רמון לול  ,ובמיוחד את חיבורו המוקדם " הגוי ושלושת
)  dels tres savisט 111ח8נ )  ; Llibre delנתחבר בשנים  , ) 276 - % 274המציג דיון פתוח בין מלומדים
משלוש הדתות  ,דיון שגם סופו נותר פתוח .

~

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים

,

121

משקפים בדרך שונה את יחסי הכוח בין הרוב למיעוט בתקופה הנידונה  ,ובשניהם בולט
גם יסוד המשחק  ,הדו -קרב  ,על תפקידו הייצוגי  .נצחון המתווכח הוא נצחון המחנה
כולו  ,ולמשחק יש כללים קבועים  ,שאינם מקטינים מן המתח ומן ההפתעה שבאירוע .
לצד דמיון ראשוני זה אפשר להבחין בקווי שוני  ,המוכתבים על ידי המסגרת השונה
ואופי השחקנים  .ויכוח ברצלונה היה ויכוח ממוסד  ,רשמי ומלומד והושמעו בו  ,משני
הצדדים  ,טענות עקרוניות  ,שהפכו לטענות הסטנדרטיות בוויכוחי הדת בשנים הבאות .
ויכוח מיורקה היה ויכוח לא רשמי ולא מלומד  .רוב הטענות בו היו שגורות ומקובלות ,
אך מקצתן חריגות  ,מיוחדות לחיבור זה לבדו ואינן מחייבות אלא את אומרן  .כמו כן ,
ויכוח מיורקה אלים פחות מוויכוחים אחרים המתוארים בסוגה זו  ,ולמרות שהוא ממלא
אחרי כללי הסוגה ומסתיים בניצורו של היהודי  ,הדבר נעשה בדרכי נועם  .ויכוח ברצלונה
אלים ומתוח יותר  ,ואף כי הוא נותר עם " סוף פתוח " הוא משקף בדרך התנהלותו את

יחסי הכוח בין הרוב למיעוט  .הרמב " ן באישיותו אכן הצליח לחסום את המתקפה הנוצרית ,
אך הלחץ הנוצרי להשגת הניצחון משתקף לאורך הוויכוח

כולו ' .

4

מטרותיהם של המתווכחים בשני הוויכוחים הנידונים כאן היו זהות לאלה של
המתפלמסים במרבית ויכוחי הדת בימי הביניים  .הנוצרים רצו להוכיח ליהודים כי המשיח

שהנביאים התנבאו עליו כבר בא  ,וכי ישו היה אותו משיח ; היהודים מצידם ביקשו
לסתור טענה זו  ,לפעמים על סמך אותם מקורות עצמם  .לפיכך אין תמה כי המשיח הוא
נושא מרכזי הן בברצלונה הן במיורקה  ,וכי בדרך להוכחת הטענה נעשה שימוש בטיעונים
דומים ועל סמך ראיות דומות  .כך  ,למשל  ,יהודים נהגו לתקוף את טענתם של הנוצרים
כי ישו הוא המשיח באומרם כי הוא לא מילא אחר התנאים של ביאת המשיח  .הנה דבריו
של הרמב " ן בעניין

זה :

הנביא אומר  " . . .וכתתו חרבותם וכו ' ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד

מלחמה " ( ישעיהו ב  ,ד )  .ומימי ישו ועד הנה כל העולם מלא חמס ושוד  ,והנוצרים
שופכים דמים יותר משאר האומות  ,והם גם כן מגלי עריות  ,וכמה יהיה קשה לך ,
אדוני המלך  ,ולפרשיך [ אלה ] אם לא ילמדו עוד מלחמה .
היהודים במיורקה השמיעו טענה

44

זהה :

האין זה כי בימי המשיח " כתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות  ,ולא ישא
גוי אל גוי

חרב ? "

והנה עתה  ,כיצד זה שרוי כל העולם במלחמה  ,ובמיוחד ג ' נובה

ארצך עם אנשי פיזה  ,וכמעט כל מלכי העולם ושליטיו נלחמים זה בזה ואף הכנסייה

הרומית ? ואיננו מאמינים כי מכיר אתה בקרב הנוצרים ארץ או פרובינציה שיש

43

ראו לעניין זה נירנברג  ,במיוחד פרק . 7

44

ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שיא .
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בהן שלום  .כיצד זה אפוא בא המשיח  ,אשר אתה אומר כי בא  ,ועושה אתה מכריסטוס
שלך משיח

? 45

השימוש בנבואת הנחמה של ישעיהו להפרכת הטענה הנוצרית כי המשיח כבר בא שגור
היה בוויכוח היהודי נגד הנצרות ואין בו חדש .

46

כשמעמידים את טענת הרמב " ן לצד

הטענה היהודית במיורקה  ,לא זהות הטענה היא שמעוררת עניין  ,אלא הדמיון בדרך
השימוש בפסוק  ,כלומר בטקטיקה הפולמוסית הממקדת את ההתקפה במצב הפוליטי
בהווה  ,ובמיוחד במצבם של בני הפלוגתא הישירים  ,מלך ארגון בוויכוח ברצלונהי ואנשי

ג ' נובה בוויכוח מיורקה  .הרמב " ן פונה אל המלך  ,שהיה לוחם ידוע  ,במישרין  ,ואילו
היהודים במיורקה מזכירים לאינגטו את מלחמותיה התכופות של עירו  .העובדות  ,אומרים
היהודים כאן וגם שם  ,אינן תומכות בטענה הנוצרית  .המבחן שהמשיח הנוצרי לא עמד
בו הוא מבחן התוצאה .
לאור האיזכור של ויכוח ברצלונה במיורקה אפשר אולי לטעון כי מציאותם של טיעונים
זהים בשני הוויכוחים מלמדת על תלות ישירה ביניהם  .אלא שהדבר מסופק  .הטיעונים
הדומים שייכים לקלסיקה של ספרות הפולמוס  ,ובוודאי נשמעו בעימותים בין יהודים
לנוצרים במקומות רבים  .עם זה  ,יש מקום לטעון כי ויכוח ברצלונה שימש צומת מרכזי
בתולדות הפולמוס  ,וכי טענות דומות בפי יהודים בוויכוחים שבאו אחריו  ,הן הד שלו ,
גם אם יש בהן חזרה על טענות עתיקות  .טענות אלה נוסחו מחדש בוויכוח ברצלונה ,
שנתפס בעיני הדורות הבאים כמעין צומת פולמוסית  ,או שמא כמעין מעבדה  ,שתוצאותיה
שינו את פני

הנושא .

47

דוגמה לכך הוא הפסוק הידוע מתהלים  " ,נאם ה '

לאיני

שב לימיני  ,עד אשית זאביך

הלם לרגליך " ( קי  ,א )  ,פסוק שמראשית הפולמוס בין הדתות שימש את הנוצרים להוכחת

משיחיותו של ישו  .בברצלונה  ,כאשר פאולוס מביא פסוק זה  ,אומר לו הרמב " ן

כך :

האתה היהודי החכם שמצאת החידוש הזה ונשתמדת בעבורו  ,ואתה הוא האומר
למלך לאסוף לך חכמי היהודים להתוכח עמהם על החידושים שמצאת  .וכי לא

שמענו דבר זה עד הנה ? והלא אין גלח ותינוק שלא יקשה ליהודים זאת הקושיא .
והשאלה הזאת מיושנת מאד .

48

דברי ההתרסה הסרקסטיים של הרמב " ן חושפים אכן את עתיקותה של הטענה  ,אך נשמעים
גם כאמצעי רטורי להדוף אותה  .כאשר דורש המלך מן הרמב " ן לענות בכל אופן על
השאלה  ,הוא משיב תשובה יהודית מקובלת  ,כי זהו מזמור ששרו הלויים בבית המקדש

על דוד  .היהודים במיורקה  ,כשאינגטו מציג להם אותו פסוק עצמו  ,עונים תשובה דומה ,

45

הוויכוחים  ,עמ' . 198

46

למשל גילבר קריספין  ,עמ ' , 17

47
48

ראו הערה  10לעיל .
ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שיז .

; 21

מלחמת מצווה  ,דף 104ב .

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן

123

ובכך מאשרים את דברי הרמב " ן  ,שהטענה של פאולוס שגורה ונדושה ומוכרת לכל
תינוק

נוצרי .

49

קירבה בין שני הוויכוחים ניכרת בשימוש בפסוקים מתוך ספר דניאל  " :ומעת הוסר
התמיד ולתת שקוץ  , a aiימים אלף מאתים ותשעים  .אשרי המחכה ויגיע  ,לימים אלף

וחמשה " ( יב  ,יא  -יב )  .ביום השלישי לוויכוח ברצלונה דנים הצדדים
שלש מאית שלשים
~
ט'

במועד בואו של המשיח  .כנגד החישוב הנוצרי המקובל שמביא פאולוס על סמך פרק

בספר דניאל  ,כדי להוכיח כי ישו בא בדיוק למועד שעליו ניבא הנביא  ,מביא הרמב " ן את
הפסוק בפרק י " ב  ,וטוען כי המשיח יבוא

1290

שנה מן החורבן  ,כלומר בשנת . 1358

50

פאולוס מתנגד לחישובו של הרמב " ן  ,ואומר כי דניאל מדבר בימים ולא בשנים .
במיורקה נעשה הדיון בפסוקים האמורים בספר דניאל והחישובים שנערכו סביבם
לעניינו המרכזי של הוויכוח  .הנושא עולה שלוש פעמים ונידון בכל פעם באריכות .

51

בפעם הראשונה  ,משמסתתמות טענותיהם של היהודים  ,הם כופרים במעמדו של דניאל

כנביא  ,ומעלים עליהם את זעמו של אינגטו  .בפעם השנייה  ,בעת הוויכוח בנמל  ,נעשים
הפסוקים החותמים את ספר דניאל לנימוק המכריע  ,זה שגורם לאסטרוק ישעיהו להיטבל .
אסטרוק מבקש מאינגטו לומר לו מתי תסתיים גלותם הממושכת של היהודים ומה פירוש

דבריו של דניאל על " ימים אלף מאתיים ותשעים "  .בכך הוא נותן ביטוי לציפיות גאולה
שרווחו בין יהודים באותה עת ושהתמקדו סביב שנת  , 1290ארבע שנים ממועד הוויכוח .

52

בסופו של דבר משתכנע אסטרוק ישעיהו מטענתו של אינגטו כי ציפיות הגאולה היהודיות
חסרות כל שחר  ,שכן המשיח כבר בא  ,ולפיכך הוא מחליט להתנצר  .מאוחר יותר מבקש
גם המגיסטר משה דויד מאינגטו להאיר את עיניו לגבי פסוק זה  ,ודומה כי גם הוא
משתכנע מדברי אינגטו  ,אף כי אין הוא ממהר להסיק את המסקנות המתחייבות מכך .
הנושא המרכזי של ויכוח מיורקה הוא קץ הגלות  ,והאפשרות שירושלים תשוב ותיבנה

בידי היהודים  .אינגטו אומר ליהודי " אם תוכל להראות לי שירושלים צריכה להיבנות

בידי היהודים אהיה ליהודי ואמול עצמי " ; '  5מכאן ואילך נסוב הוויכוח סביב עניין זה  ,הן
בוויכוח עם המגיסטר משה דוד  ,הן בוויכוח עם אסטרוק ישעיהו  .קשה להגזים בדבר

עוצמתה של טענת הגלות והרלוונטיות שלה לגבי בני התקופה  .מבחינת היהודים  ,המשך
הארוך של הגלות היהודית היה שאלה מציקה ; מבחינת הנוצרים היא היתה הוכחה
נחרצת לטעותם של היהודים .

54

בדגש שוויכוח מיורקה מדגיש נושא זה הוא משתלב

במגמה הפולמוסית המעודכנת של זמנו  .הוא דומה מבחינה זו לחיבור המפורסם " איגרת

49

הוויכוחים  ,עמ '  , 248ושם הפניות לספרות פולמוס קודמת .

שיב  -שיד .

50

ויכוח הרמב " ן ,

51

הוויכוחים  ,עמ ' , 274 - 268 , 24 % - 236

52

סילבר  ,עמ ' . 101 - 81

53

הוויכוחים ,

עמ '

; 288 - 287

עמ '  poteris michi Inonstlale , (yaod ler~ salem debeat hedificari : 179ט] 1

" circumcidarא ego ludeus effic ar
54

ויכוח מיורקה  ,א  ,עמ ' . 142 - 128

~
ניצחון ישן  ,פרק
ראו למשל ספר

242

.per Iudeos,

וההערות .

וראו גם עמ ' , 268 , 265 , 257 , 180

! 70
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שמואל

המרוקני "  ,שנתחבר כמה עשרות שנים אחריו .

55

כמו ויכוח מיורקה  ,גם האיגרת

משקפת ויכוח " מן הסוג הישן " מבחינת הספרות שהוויכוח נשען עליה  ,ועם זה יש בה
עוצמה נדירה ביחס לסוגה הספרותית הפולמוסית  .זו בוודאי הסיבה שהיא הועתקה
מאות פעמים  ,תורגמה ללשונות רבות ונמצאה בספריות כה רבות בעולם הנוצרי .

56

ויכוח מיורקה לא זכה ל " קריירה " מזהירה כל כך  ,אך גם הוא הועתק פעמים רבות וזכה
בזמנו להצלחה  ,י 5הצלחה שיש לזקוף גם לתחושת הדחיפות שמעורר הוויכוח בדיונו
העיקש בסוגיית הגלות ובניין ירושלים בידי היהודים  .ההתעקשות על נושא זה מצד
המתפלמס הנוצרי  ,מלמדת כי הסוחר המתווכח  ,בעקבות מגעיו התכופים עם היהודים ,

,,;,ן , ,,,, ,. , , , , , ,,ן ן,, , , , ,ז, , , , , ,
י "
, ,, ( , ,

1

[

ויכוח

55

.

ל

'( ,

.

ל

(

ל

דך

,

 ,ך ך  ,ך יך ייל

?ג

-

בין שמואל המרוקני העומד להתנצר ( מימיח יבין ידידו יצחק ( משמאל)  .איור
Copenhagen
גרמניה  , ,המאה הי " ד
 Kongeligeאס
המרוקני ,
Bibliothek,
איגרת שמואל
של Thott
הגרמני 94 .
2 . fol . 1

לתרגום

האיגרת של שמואל המרוקני ; לימור  ,האיגרת  .ראוי לציין כי באחד  -עשר משמונה  -עשר הקודכסים
שוויכוח מיורקה נכלל בהם הוא נכרך יחד עם האיגרת של שמואל המרוקני  .הקשר בין שני החיבורים ,
הן מבחינת הנושא הן מבחינת הטמפרמנט הפולמוסי  ,לא נעלם מעיניהם של מלומדים וספרנים -
ראו הוויכוחים  ,עמ ' . 30 - 29

56

לימור  ,האיגרת  ,עמ ' . 183 - 177

57

ראו לעיל הערה  . 12על מספר כתבי יד כמדד

ל " הצלחה " של

חיבור ראו גנה .
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125

זיהה נקודה כואבת במיוחד בהוויה היהודית של הזמן ועמד על עוצמתה של מועקת
הגלות ושל הציפייה לגאולה שלא מגיעה  .מבחינה זו  ,הוויכוח שהוא מנהל משמש ראי
נאמן לתרבות  ,למנטליות ולאווירה של ימיו .

58

לא רק בטיעונים אלא גם בשיטות שכנוע אפשר למצוא במיורקה עקבות של ויכוח

ברצלונה  .לאחר שפאולוס הביא אגדה שבאמצעותה ביקש להראות שחכמי התלמוד
האמינו כי המשיח כבר נולד  ,טען הרמב " ן כי הוא איננו מאמין באגדה זו  .למחרת הוא
פתח את דבריו בהצהרה עקרונית  ,והסביר לנוכחים את הקטגוריות השונות בספרות
היהודית  .הוא טען כי האגדות אינן מחייבות  ,ויש המאמינים בהן ויש שאינם מאמינים
בהן  .טענה זו התקבלה בצד הנוצרי כהתחמקות ואף כחילול הקודש  ,כלומר כניסיון

לערער על תוקפה של ספרות קנונית  ,ופאולוס אמר " ראו שהוא מכחיש בספרים שלהם " .

59

גם בתעודה הלטינית המסכמת את הוויכוח מוצג הדבר כהתחמקות של הרמב " ן לאחר
שלא הצליח לתרץ את דברי האגדות הללו .

60

בוויכוח מיורקה  ,משלא הצליחו היהודים

להפריך את הפרשנות הנוצרית לפרק ט ' בספר דניאל  ,הם עומדים ומכריזים כי דניאל
אינו נביא  ,כלומר מבטלים את תוקפה של האסמכתה שעליה נשענת

ההוכחה .

61

כמו

בברצלונה כך גם כאן  ,הערעור שמערערים היהודים על מעמדו של דניאל מעוררת את
זעמו של המתווכח הנוצרי  ,ונתפסת כתכסיס דחוק ולא הגון  ,מעין ניסיון נואש להשיב
מלחמה שערה בשעה שכבר ברור כי הקרב

אבוד .

הקו הבולט בוויכוח ברצלונה הוא המקוריות בגישה  ,הן מבחינת השאלות הן מבחינת
התשובות  ,ואילו הקו הבולט במיורקה הוא איסוף טיעונים שגורים לרוב  ,והצגתם בדרך

מובנת וקליטה  .לא רק שבמיורקה אין תלמוד  ,אלא שגם הטענות על סמך המקרא נאמרות

בדרך פופולרית  ,אם כי מתוך חיוניות רבה ובכשרון רטורי  .אלא שלצד פופולריזציה של
טיעונים מקובלים באים בוויכוח מיורקה גם טיעונים מקוריים  ,אפילו חריגים  ,שספק אם
נמצא שכמותם בוויכוחים המוכרים  .הדוגמה הבולטת ביותר היא טענתו של אינגטו לגבי

מעמדם של הצלבים והצלמים בכנסיות  .היהודים טוענים נגדו טענה מקובלת  ,ולפיה
הנוצרים עובדי אלילים הם  ,שהרי כנסיותיהם מלאות צלמים ופסלים והם מעריצים
אותם  .אינגטו משיב תחילה תשובה מקובלת  ,המבהירה את תפקידם החינוכי של הצלמים ,
אך בהמשך דבריו הוא מביא טיעון המערער על עצם
פתח היהודי ואמר

קדושתם :

לאינגטו :

תמה אני עליכם הנוצרים  ,שעושים אתם אלילים ופסילים

( בז )

"

1ט1חו5

שאינם מרגישים ואינם שומעים ומעריצים אותם  ,ופועלים אתם בגד
58

על ההתמודדות עם אורך הגלות בספרות היהודית ראו למשל בחיבור
בן יהוסף מאביניון  ,שנתחבר בשנת

1275

( כ  -י ותיקן

; ) 271

עמ' . 198 - % 97
. 156 - 153 , 64 - 61

)8

( ydola

אלוהים . . .

" מחזיק אמונה " של

מרדכי

הקטע הרלוונטי הועתק אצל חזן  ,פגיונות ,

וראו גם הדיון של חזן בחיבור  ,שם  ,עמ '  , 114 - 103וכן בעניין הגלות  ,שם ,

59
60
6%

ויכוח הרמב " ן  ,עמ ' שו .

בער  ,הוויכוחים ,
הוויכוחים ,

עמ '

עמ ' ; 187

. 24 %

חזן  ,ברצלונה  ,עמ ' . % 57 - 142

עמ '

126

,
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ענה אינגטו :

אני אינני רואה אף אינני מכיר נוצרי כלשהו שעושה אלילים או פסילים או שמעריץ
אותם .
אמר

היהודי :

כיצד יכול אתה לומר זאת ? כלום אין הכנסיות שלכם מלאות כולן אלילים ופסילים ,
ואתם עושים להם נרות ומעריצים

ענה

אותם ?

אינגטו :

איננו מעריצים אלילים וצלמים )  , ( ymaginesאלא מעריצים אנו את אלוהי השמים
האב  ,ואת בנו יחידו אדוננו ישו כריסטוס  . . .וצלמים אלה שרואים אתם בכנסיות ,
אין אנו מעריצים אותם  ,אלא אמנו הכנסייה הקדושה הציבה אותם כעין מראות ,
ועת יראו אותם עיני הבשר יראו גם עיני הלב וייזכרו בענותו של כריסטוס שסבל
למען ישועתנו ולמען גאולת המין האנושי . . .
ואכן אומר אני לכם  ,שאם יהיה בידי צלב או צלם עץ כלשהו  ,ולא יהיה לי במה
לחמם מים לאחי הנוצרי או לידידי היהודי אם יחלו  ,אשים את הצלב והצלם באש
ואשרפם .

62

אינגטו משמיע כאן דברים נועזים  ,לחלוטין לא אורתודוכסיים  ,החורגים חריגה גסה מן
ההתייחסות המקובלת אל הצלב בספרות הנוצרית בת הזמן  ,ואף עולה מהם שמץ של
ניחוח הרסי  .מאחר שמהלך הוויכוח כולו איננו מצביע על קשר כלשהו עם חוגים הרטיים ,
יש להבין את הדברים כאמצעי שכנוע יוצא דופן  ,שמטרתו לגשר על פני הפערים המפרידים
בין אינגטו ליריביו ולטשטש את חילוקי הדעות ביניהם  .כסוחר ממולח המורגל במשא
ומתן אינגטו יודע כי כדי לסיים עיסקה טובה יש לעשות לעתים צעדים קטנים לקראת

הצד שכנגד  ,ועיקרון זה הוא מחיל גם בעת הוויכוח  .ההיתר כביכול של אינגטו לשרוף
צלבים איננה הטענה הלא שגרתית היחידה המושמעת בוויכוח מיורקה  ,אך היא ללא
ספק הקיצונית והנועזת ביותר  ,ויש בה כדי ללמד כמה רחוק מוכן היה מתפלמס נוצרי

ללכת לקראת יריביו על מנת לשכנע אותם  .נוסף על כך  ,כמו דבריו של הרמב " ן לגבי
האגדה  ,כך דבריו של אינגטו לגבי צלמים וצלבים הם דוגמא מובהקת לתהליך שבו
דברים שנאמרים " כלפי חוץ "  ,כדי להתגונן מפני התקפות היריב  ,או כדי לשכנע אותו ,

נעשים בסופו של דבר לעמדה התופסת גם " כלפי פנים " .

אתרי שיח
שלא כפרוטוקול או תעודה רשמית  ,ובשונה גם ממרבית חיבורי הפולמוס  ,שני הטקסטים
הפולמוסיים הנידונים כאן ממקמים את הטיעונים והראיות שהם מביאים בתוך סיפור
62

הוויכוחים ,

עמ ' " Sed bene dico vobis , qilod 51 haberem cfucem seu ymaginem : 291 - 289

fratri rneo Christiano

 haberem de quo possem calefacere aqתסע ) ט aliquam ligneam ,

 ignemח ) ymaginem 1ט infirmarentur, ego ipsam crucern
"  ) combureremס ponerem

י5

seu aliquo amico rneo ludeo

טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן
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~

מסגרת  ,המתרחש במקום מוגדר ובזמן מוגדר  ,ועל רקע של נוף ססגוני  .המקום  ,הזמן
והנוף  ,הם שנותנים לסיפורי הוויכוח הללו אמינות  ,ממקמים אותם ב " מציאות " והופכים
אותם לדרמה .
ויכוח ברצלונה התנהל במשך ארבעה ימים בחודש יולי

1263

בארמון המלך ובקלויסטר

שבעיר ; ויכוח מיורקה התנהל במשך ימים אחדים בחודש מאי

1286

במיורקה  .מאחר

שהוויכוח היה אקראי  ,גם המקומות שבהם התנהל היו אקראיים  .הוא נפתח בלוג ' יה של
ג ' נובה במיורקה וממשיך בביתו של המגיסטר משה דויד  .הוויכוח עם אסטרוק ישעיהו
מתרחש בנמל של מיורקה  ,כשכל הסוחרים האחרים יושבים סביב  ,מאזינים לדבריו של
אינגטו ומשמשים לו מקהלה מעודדת .

63

ויכוח נוסף מנהל אינגטו עם המגיסטר בדרך ,

והוויכוח נמשך בירכתי חנות תבלינים בעיר  ,לאחר שהיהודי טוען שלא טוב לדבר בדרך ,

ועוד ויכוח אחרון התנהל בביתו של אינגטו עצמו  ,לפי עצת

היהודי .

65

64

אגב הוויכוחים

הללו אנו שומעים גם על ויכוחים שניהל אינגטו בעבר  ,האחד מהם באוניה לפורטו פי
( ]ע

( Porto

שבחוף מיורקה  ,והאחרים בפרובנס ובאלכסנדריה  66 .מדובר אפוא בוויכוחים

שהתנהלו לעתים במרחב הפרטי ( בתים פרטיים ) ולעתים במרחב הציבורי ( שוק ונמל ) ,
אך לא במרחב הרשמי  .המרחב שהוויכוח נערך בו השפיע גם על תכניו ועל היחסים בין
משתתפיו  .ויכוח מיורקה התנהל באווירה כמעט ידידותית  ,דבר שאפיין בוודאי ויכוחי

רחוב רבים  ,וגם ויכוחים פרטיים רבים  67 .גם בני הפלוגתה היהודים אינם מוצגים בוויכוח
מיורקה כרימונים שנואים  ,אלא לכל היותר כאנשים מבולבלים וחסרי ישע  .בדרך הטבע
הם נעשים סימפטיים במיוחד כשהם מחליטים להתנצר  .ויכוח הארמון בברצלונה וויכוח
השוק במיורקה קורעים כך חלונות להוויה הימי ביניימית וליחסי יהודים ונוצרים בה .
כל חלון משקיף אל קטע אחר של נוף  ,וקטעי הנוף חופפים זה לזה רק בחלקם .

אשוע וטקסט
חיבורו של הרמב " ן הוא חיבור אוטוביוגרפי בגוף ראשון  ,והמחבר זהה בו לגיבור ; מחברו
של ויכוח מיורקה לעומת זאת סמוי  ,אנונימי  ,וקולו נשמע לעתים רחוקות בלבד  .זהותו
העלומה מקשה על תיוג החיבור פרי עטו  .בעוד הכתיבה בלטינית על נושא דתי מצביעה
לעבר איש כנסייה  ,השבחים שמרעיף החיבור על הסוחר מפנה את המבט אל קבוצת

הסוחרים המשכילים שבעיר  .סביר להניח כי הכותב היה איש ג ' נובה  ,אולי אף בן משפחת
קונטרדו שביקש לפאר את משפחתו  .מן התעודות הנוטריוניות עולה האפשרות שלאינגטו

63

שם  ,עמ ' . 268

64

שם  ,עמ '

65

שם  ,עמ ' . 289

66

67

, 285

. 287 - 286

לימור  ,ויכוחי אמונה .

שם  ,עמ ' , 235
על האווירה בוויכוחים פרטיים ראו בן  -שלום  ,ויכוחים  ,במיוחד לגבי הוויכוחים של יוסף אבן כספי
; 255

ויצחק עראמה .

128

ן
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היה אח ששירת בכנסייה ,

68

והיו לו אולי גם בני משפחה אחרים שבחרו בדרך זו  .אנשי

כנסייה מן השורה היו יכולים להזדהות בנקל עם הביקורת של אינגטו על המסדרים ואף
לשמש לה שופר  ,והערעור שערער ויכוח מיורקה על המונופול הכנסייתי בכל הנוגע
לדיבור בענייני אמונה לא הפריע להם .
בשני הוויכוחים הנידונים כאן העדות הכתובה ערוכה ומסוננת וספק עד כמה
ניתן לחלץ מתוכה את הוויכוח " כפי

שהיה " .

בשני הוויכוחים שפת החיבור איננה שפת

הכתיבה  -בשניהם  ,סביר להניח  ,הוויכוח התנהל בקטלנית  ,שפת המקום  .המעבר לשפת
הכתיבה ( עברית בברצלונה  ,לטינית במיורקה ) גררה בוודאי גם שינוי בניסוחים  ,בטון
ואולי אף בתכנים  69 .כשמדובר בוויכוח מיורקה  ,במעבר אל הטקסט הכתוב  ,נוסח הדברים
נעשה מן הסתם מלומד יותר  ,גדל בו מספר המובאות והפסוקים נבדקו והותאמו לנוסח
הוולגטה  .לעומת זה  ,הטקסט בוודאי איבד הרבה מן הספונטניות ומן החיוניות של הדברים
שנאמרו בעל פה  .סוחר שעמד מול סוחרים שהאזינו לדבריו הפעיל מן הסתם את כל
כישוריו הרטוריים כדי לרתק את קהל שומעיו ולסבר את אוזנם  ,וזאת באמצעות נימת
הדיבור  ,שזירת דברי הומור וחידודים  ,חזרות והסברים  ,שימוש בקול ושפת גוף  .כל אלה
הלכו לאיבוד במידה רבה בחיבור הכתוב 0 .י משהועלה על הכתב  ,קיבל השיח החופשי ,

הספונטני  ,מסגרת נוקשה יותר ולמדנית יותר  .וכך  ,הטקסט הלטיני מתווך בין האירוע
לבין הקוראים ומשמר אותו לדורות הבאים  ,אך גם מעבד ומשנה אותו  ,ובמידה מסוימת
מעמעם את ייחודו .

71

עם המעבר משפה לשפה משתנה גם זהות הנמענים .

72

נמעניו של הוויכוח החי שהתנהל

בנמלים ובשווקים היו סוחרים  ,סוורים  ,אנשים שנקלעו למקום  ,גברים וגם נשים  .נמעניו
של הטקסט הכתוב היו אנשים משכילים  ,ובהם אנשי כנסייה  ,וכן עירונים שרכשו השכלה ,
בעיקר גברים .
עצם הכתיבה בלטינית מקשה על הגדרתו של ויכוח מיורקה  ,קושי שהולם את אופיה
החמקמק של התרבות העממית .

73

המעבר מן הדברים שאמר הסוחר בנמל במיורקה

לחיבור הכתוב הוא דוגמה למחסומים  ,או אולי לפרגודים שמאחוריהם מסתתרת התרבות
העממית בבואנו ללמוד אותה  .אופיה הנייד והמעורב מודגם היטב בוויכוח זה  ,שיש בו
מידה של למדנות לצד מידה של חריגות  .ההשוואה בינו לבין ויכוח ברצלונה היא גם
68

הוויכוחים  ,עמ '

69

חוה טורניאנסקי מצביעה על תופעה דומה בעולם היהודי של העת החדשה המוקדמת  " :רבנים -

; 24

ויכוח מיורקה  ,א  ,עמ ' . 13 - 12

וגם סוחרים  -שוחחו ביידיש על אותם עניינים שעליהם התכתבו

בלשון  -הקודש " ,

בשאלות הלכה נערך ביידיש  ,אך המסקנות נרשמו בלשון הקודש  -ראו טורניאנסקי ,

וגם הדיון
עמ ' . 185

לעניין זה ראו גם ספרסטין  ,עמ ' . 39
70

טורניאנסקי ,

עמ '

. % 87 - 186

טורניאנסקי עומדת על השינויים שעוברת הדרשה בעל פה כאשר

הוחלט לפרסמה בכתב .
71

יש לזכור עם זה  ,כי בעולם המסחר של ימי הביניים  ,המעבר בין השפות היה שכיח ומקובל  .סוחרים
התדיינו בשפת השימוש  ,אך החוזים וההסכמים שעשו נכתבו
עמ '

. % 86

72

טורניאנסקי ,

73

קדר  ,תרבות  ,עמ ' . 11 - 7

לטינית .
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דוגמה מצוינת לזרימה ההדדית  " ,מלמעלה " " למטה " ולהפך  .רעיונות  ,טיעונים ופירושים
זרמו מן השיכבה המלומדת לשכבות אחרות של החברה בעיקר באמצעות דרשות  ,ועובדו
מחדש בשפה עממית  ,שווה לכל נפש ואפקטיבית  .ואילו החיבור המוגמר  ,למרות מוצאו
העירוני  ,הלא מלומד  ,הועתק שוב ושוב ומצא דרכו לספריות המנזרים  ,שם נכרך לפעמים
יחד עם חיבורים מלומדים .

74

כתבי היד ומהדורות הדפוס של ויכוח מיורקה מלמדים על העניין שהוא עורר בשעתו .
הזנחתו במחקר עשויה להיות מוסברת בסיווגו כוויכוח " מן הסוג הישן "  ,אך גם במעמד

הביניים שלו  .הוא אינו נופל בקטגוריות ספרותיות מקובלות  :אין להגדירו כחיבור תיאולוגי
מלומד או חדשני  ,אך גם לא כספרות פופולרית מובהקת  ,אלא משהו בין זה לבין זה ויש
בו גם מזה וגם מזה .

75

מעז ושוליים
קשה להעלות על הדעת כי פאולוס כריסטיאני  ,או המשתתפים הנוצרים האחרים בוויכוח
ברצלונה  ,היו טוענים כי פיקוח נפש  ,ועוד נפש של יהודי  ,מתיר שריפת

צלבים ; קשה גם

להעלות על הדעת כי הם היו מציעים לרמב " ן להתפלל יחד עימם תפילה משותפת  ,כפי
שהציע אינגטו ליהודים במיורקה .

76

בנוסף לידע שהפגינו בספרות היהודית לדורותיה ,

הנוצרים המלומדים בברצלונה גם לא מעדו מעידות כגון אלה של אינגטו קונטרדו -
אם אכן היו אלה מעידות .
במידה רבה  ,היחסים בין שני הוויכוחים הנידונים כאן הם יחסי מרכז

ושוליים .

;7

ויכוח ברצלונה היה אירוע רשמי  ,פומבי  ,מרכזי ומלומד  .נעשה בו שימוש בנשק חדשני ,
והמשתתפים בו היו מתפלמסים מומחים  ,מקצוענים  .ויכוח מיורקה היה אירוע פרטי ,

ספונטני  ,שהתרחש בשוליים  ,והמשתתפים בו היו חובבים  .יחד עם זה  ,חשוב לחזור
ולהדגיש  ,כי גם אם אין ויכוח מיורקה מגלה למדנות או חדשנות תיאולוגית עקרונית ,
הרי יש בו ארגומנטציה מקורית  ,גישה רעננה  ,ובעיקר הוא מגלה רגישות להלכי הנפש
של התקופה  ,למצוקות ולמועקות של בני הזמן  -והוא מייצגן נאמנה  .אכן אין בו תלמוד ,
אבל יש בו רטוריקה עסיסית ואמצעי שכנוע חיוניים  ,והמסר המיידי והישיר שלו הוא
שבעניינים של אמונה חשובה ההתלהבות מן הלמדנות  .שוויכוחים מן הסוג הזה התרחשו
במקומות שיהודים  ,נוצרים ומוסלמים נפגשו בענייני עסקים  ,היא מסוג הטענות שאינן
צריכות הוכחה .

78

הדברים שלעיל נכתבו מתוך נקודת מוצא שהתיעוד שהגיע לידינו

ראו תכולת הקודכסים שוויכוח מיורקה נכלל בהם  :הוויכוחים ,

עמ ' 06 - 39

.

באותה קטגוריה חסרה נופלת גם האיגרת של שמואל המרוקני  ,שנזכרה לעיל  ~,חיבור שעורר בשעתו
עניין עצום ואחר כך נעלם מן העין .
הוויכוחים  ,עמ '  . 277 , 233 - 232זהו הביטוי הנחרץ ביותר לאחווה אפשרית בין בני הדתות שעולה
מדברי אינגטו  ,וגם אמצעי השכנוע המשוכלל והמקורי ביותר .
ראו שילם .

ראוי להזכיר בהקשר זה את סיפורו של בוקצ ' ו בדקמרון ( יום ראשון  ,סיפור שני ) על הוויכוח בין
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לגבי ויכוחים לא ממוסדים מסוג ויכוח מיורקה וויכוח סאוטה הקודם לו  ,הוא קצה קרחון
של תופעה רחבה שבדרך כלל לא תועדה  .החיבורים האמורים מספקים עדויות נדירות
ועשירות גם יחד לפרשיות מחיי העיר הביניימית הים תיכונית  ,שהיו מן הסתם דבר
שבשיגרה  ,ודווקא משום כך לא הועלו על הכתב 9 .י מלבד זאת שוויכוח מיורקה מציג את
סוג הטענות שהושמעו בוויכוחים הספונטניים מסוגו  ,את מהלכם ואת נימת הדיבור
בהם  ,הוא מייצג גם את המורכבות המיוחדת של חיבורי הפולמוס  ,שתוך כדי התקפה על
בן הדת היריבה מציבים מראה גם בפני בני דתם  ,ומה שמשתקף בה אינו בהכרח יפה או
חיובי .

80

אם הסוג הראשון של הוויכוחים הוא המשפיע  ,ניתן לומר הקנוני  ,הרי הסוג השני הוא
שהיה רווח  ,ויש בו כדי ללמדנו על מפגשים בין דתות בסביבה חברתית שהגישה אליה

הסוחרים ג ' אנוטו איש צ ' יביני ואברהם היהודי  -ראו לימור  ,בין יהודים לנוצרים  ,ג  ,עמ '

. 170 - 148
79

נוסף לכך  ,לשאלת הטיפולוגיה של הוויכוחים  ,האותנטיות של ויכוח מיורקה היא שאלה משנית .

כשם שלא נוכל להעריך את המרחק בין החיבור המכונה " ויכוח הרמב " ן " לבין המאורע שהוא
מתאר  ,כך לא נוכל להעריך את המרחק בין החיבור המכונה " ויכוח מיורקה " לבין המאורעות
שעומדים ברקע כתיבתו  .בשני המקרים מדובר בוויכוחים ספרותיים שברקע כתיבתם עומדת מציאות ,
הנמצאת במקום כלשהו בין האמיתי לבדיוני  .המציאות שוויכוח מיורקה מייצג הולמת היטב את

כל הידוע לנו על יחסי יהודים ונוצרים במרחב הספרדי בתקופה הנדונה .
80

על השימוש ב " אחר " כמראה  ,וכמכשיר לביקורת עצמית ראו היגינס  ,עמ '

. 123 - 110
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 הוא:  תרומתו של ויכוח מיורקה היא תרומה כפולה,  לפיכך.חסומה לגבינו בדרך כלל
 וממקם אותו מחדש בפסגת הקלסיקה, מאיר באור חדש את ויכוח ברצלונה הקודם לו

,  הנוצרי ; והוא מציג לפנינו שיח בין דתי מסוג שלא היכרנו עד כה- של הדיאלוג היהודי
, לדרך שלנו

יגם

'

 חלופה לוויכוחי הדת המוכרים לצישה, דרך אחרת לדבר בענייני דת
.  להתבונן בהם, כחוקרים מודרניים

הפניות ביבליוגרפיות
'  עמ, 2000

 ירושלים,  תרגם מאיטלקית גאיו שילוני,  דקאמרון, ג ' ובאני בוקאצ ' ו

בוקאצ ' ו

. 54 - 51
the Middle: Ages
",
,
: Foreign Languages תן

בישוף

Speculum 36 ) 196 ] ( ,  קק. 209 -224
Ram Ben Shalom, " Between Official and Private [) ispute : The Case of

 ויכוחים,  שלום- בן

Bemard Bischoff, ~ 'The 81 ט7

"

Christian

תוסקי

0

,

and Provence  חןthe Late htiddle Ages" (fortheoming )

-. " /) Minority Looks  ובthe Mendicants :

Isaac Nathan the Jew and

 מנדיקנטים,  שלום- בן

Thomas Connecte the Carmeiite" (fortheoming )

, "  " לבקורת הוויכוחים של ר יחיאל מפאריש ושל ר' משה בן נחמן, יצחק בער

 הוויכוחים, בער

. 187 - ו72  עכך, ) תרביץ ב ( תרצ " א
 " המדרשים המזוייפים של ריימונדוס מרטיני ומקומם במלחמת הדת של, -

 המדרשים, בער

- 28 '  עמ, 1942

 ירושלים,  ספר זכרון לאשר גולאק ולשמואל קליין, "  הביניים- ימי

. 49
.  תל אביב תשי " ט,  מהדורה שנייה,  תולדות היהודים בספרד הנוצרית,----

 תופלות, בער

Widowsl Artisans , and the Issues ofLife : Hispano -

גוטווירט

Eleazar Gltwirth,

t ~

Jewish Bourgeois ldeology " ,

!ג

Iberia and Beyond: Hispanic Jews

beftwee Cultures , ט4 . Benlard Dov Cooperman , Newark תב4 London

1998 ,  קק. 143 - 173
Gilbert Crispin, Disputatio ludei  ! שChristiani, The W() rkr

)

,

1 - 61
Bemard Guenie, Hist(/ ire  ! שculture historigue

Solomon Grayzel, The Church and the Jews

,

Philadelphia 1933

וו

. 1254- ן314. ט4 .

,"

)

4

"

!

( ע/fthe Friars - Sermons' Diyfksedpom

Heinrich Denifle, " Qellen zu eisputation

~

י

~
Ni .vtorisches
Jahrbuch des Gdrr-~ גש-

(men: zu Ceuta ) 7779 ( undMallorca ) 7286( ,

הוויכוחים

נ

"

! שע

Oral
~
AntijUdische Schri en aus dem mittelalterlichen Genua, hg . von Ora
Limor, Monamenta
~

Historica, Q~ ellen z~ r Geistesgeschichte

des Mittelalters , MUnchen 1994

דאוורי

ablos Christiani  קהוhdose

Nachmani za8 Elarcelona
) 1887 ( ,  קק. 225
1263
-244
'
Gesellrcha
Limor, .Die:

, גרייזל
הכנסייה

דניפלה

Paris before 13 0 , Oxford 1985

"

והיהודים

והיהודים ב

 ליטאYork 1989

David ]. D ' Avray, The ש ק

גנה

 הכנסייה, גרייזל
 מrhe XIIIth centuo ,

- , The Church and the Jews !!! the צ1111 Century ,

stow ~

.  קק.

ן צמ "ע1 ' occident midii~ al

Paris 1980

K.R .

גילבר קריספין

Gilbert

Crispin , ט45 . Anna Sapir Abulafia תב4 )3 . 1) . Evans, London ן986

אורה לימור
1

"

 מhdacleod iggins

,

,

 ז ; צ704 ,ז:

ן

132

,

היגינס

)0עזשעמ0 ; : Christanity a
, nd Kabbalah מ

היימס

Writing Eevt -- The 'Travels ' 0

Philadelphia 1997
Harvey

נ.

ג

Hames , The

"ש

,

,

the Thirteenth Cenrury, Leiden 2000

 ירושלים,  א,  מהדורת חיים דוב שעוועל,  כתבי רבינו משה בן נחמן, ויכוח הרמב " ן
. שב- עמ' שב, תשכ" ג

ויכוה הרמב " ן

 ויכוח מיורקה, אורה לימור

ויכוח מיורקה

"

 ברצלונה, חזן

. 1985

 ירושלים, מהדורה ביקורתית ומבוא

.

:

Ilobert Chazan Barcelona and
~

- 1286

The'

Disputati(m Of /
, 263

and /

A7
fiel ~mr_ h, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1992
- , Daygers

,

)

Faith: Thirteenth-Century Christian l~ issi (/ nizing and
London

,

Jewish re.vpon.fe , Berkley, Los;

 פגיונות, חזן

1989

Afonvi a/td his Medieval Readers, Gainesville
1993

טולן

 בכתב כמתווכת בין התרבות הקאנונית-  " הדרשה והדרשה, חוה טורניאנסקי
'  עמ,  ירושלים תשנ " ו,  עורך ב " ז קדר,  התרבות העממית, " לבין הקהל הרחב

טורמאנסקי

John Tolan , Petrus

. 195 - 183
Georges Jehefl , "Januensis ergo mercator,  טס1 טpetit monde d' un
r
homme
4 ''

genols ,

.

1מג ט

"

" Guarneriag ) 121  ה- 1221 ( " . וזןסן1ט ןש1

Hisr() ry 4 ) 1978 (  קק. 243 -266

יהל

fed

:

~

Letters ofthe Law: Ideay ofthe Jews

; מMedieval

 אותיות, כהן

, "  הנוצרי של המאה השלוש עשרה-  " ויכוח פריז השני והפולמוס היהודי, וירמי כהן

 ויכוח פריז השני, כהן

Jeremy Cohen , Living
Christanity, Los;

1999

579 - 558 '  עמ, )  ( תשנ " ט68

תרחיץ

.  ירושלים תשס " ב,  היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים-  כעיוור במראה, -

 כעיוור במראה, כהן

" שועאof thePablo
Medieval Jewish Apostate : זטאק
, הנ4
Christian ", Jewish:

 מומרים, כהן

Jeremy Cohen, 'The א
Alphonsi ,  תתבחזזטאof'

ן

,

" rhe

( ed .

'

Todd % 4 . Endelman, New
.

-.

ר

,

~
0ון
1987 ,  קק. 20--47

" Towards  בFunct onal Classification of lewish חב
-Christian
~
Polemic  תוthe High ftWiddl
Ages" , Religionsgespriiche rm Mittelalter,

"

ט45 . 8 . Lewis and ]. 93
Niew~
- ן14hner, Wolfenbdtteler h&ittelalter-St ~ dien

.

Wiesbaden 1992 קע
rhe Jews: The Evolution ofMedievalAnti

,

.

4

Judaism

 מיון, כהן

,

 מנדיקנטים, כהן

ביטא

ליל

~
~
Robert 5 . Lopez, "The C~ ltare of the Medjeval h&erchant", Medieval
and Renai~ sance Studies 8 ) 1979 ( ,  עק. 52-73

לופז

-, The Fran and

ltahca and London 1982

.

flamon ] 1מ11 Llibre del  ש ! ;! משלdels tres savss, ed . ;. 4) ת
0 ( חBonner,

Ed cid

/)

"

(

" 1ט5 Obres 4" Ramon ]1ט11 .

.

.

,

"! " ם

לדקין וךליאמס

. ; עא04ם

 ריימונדוס, לברמן

 ירושלים,  שקיעין, שאול ליברמן

 שקיעין, ליברמן

ird
Lu~ yn Williams Adversus ludaeos Apol(/ gae ! ;! מא
Canibridge
'

'

,

the

"

alma 1993

s

- 1 של14 ew

)

1935

"

Saul יתפתזזטלטנן
,
" ת חו (נא4 Manini andlhis;
faic
5

.תש" ל

"

orgeries ,

)4

"

~

. 1998 - 1993  תל אביב,  ה-  א,  בין יהודים לנוצרים,  בין יהודים לנוצרים אורה לימור, לימור
Rabbi Saw~ el of Morocco
Ora Limor, ~ 'The Epistle of
: ;1 Rest - 5מ ] זטופ
the; Worldl
'
fPolemics
Contra ludaeos: Ancient andiedieval '

",

.

.

between Christians and 7 צששeds .

.

1996  קע. 177 - 194
' עמ

, ) ( תשנ " א

45

0 . Lisnor הב4 0 .  ס.

 האיגרת, לימור

Strovasza~ 7 תט םל

" "

 פעמים, "  " ויכוחי אמונה בנמלי הים התיכון, אורה לימור

. 44 - 32

 מכוחי אמונה, לימור

33
" ישו

טיפולוגיה הדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים ן
 פולמוס נסתור הכומר וספר תולדות-  " יהדות מתבוננת בנצרות, -

.

. 128 - 109  עכך, ) ( תשנ " ח

,  ם, ofMedieval
" 1 . Yuval ,
Israel

Ora Limor and

 יהדות, לימור

פעמים
Works

 סוחרים מיסיונרים, לימור

Scepticism and Conversion : Jews ,

לימור ויובל

Ora Limor, "Missionary Merchants : Three hdedieval
from Genoa" , 70א

75

4 ; ! ת-Jewish

;

Hist() ry 17 ) 1991 ( ,  קק. 35 -51

Christians and [) oubters  תוSepher ha -  ] )ת22 " מסאב, Hebraica Veritas :

,

Christian Nebraists and the Srudy ofludaism  מEarly Modern Europe ,

eds . 4 ! 1150 תCoudert and Jeffrey Shoulson , Philadelphia (fortheoming )

 פעמים, "  נוצרי ומקורותיו בארצות האסלאם-  " הפולמוס היהודי, דניאל " לסקר

. 16 - 4 '  עמ, ) ( תשנ " ד
Daniel 7 . Lasker, " 5dajor Themes of the Jewish - ]

Humanity, Messiah", The

0 )(

Solom (/

 קק. 107- 130

,"
"

104

ת511 )[ הבebate :

", ,

1 11 ,,

ectures

Ages,
- רJewish
New ?Philosophical
04 1977
Polemics againt Chri.vtianiC

.

,

 נושאים, לסקר

God ,

1999

~

 הפולמוס, לסקר

57

.

 מrhe Middle

 פולמוס פילוסופי, לסקר

מצווה

. 2749  כ " י פרמה,  מלחמת מצווה, מאיר בן שמשון מגרבון
 יםTriak Jewish-Christan

,"

מלחמת

the

מקובי

.  ירושלים תשל " א, ) 1248 - 500 (  התלמוד בראי הנצרות, ח " מ מרחביה

מרחביה

Hyam Maccoby, Judaism

Disputations

Middle Ages, London 1982

David Nirenberg, Communities of

,

tize Middle:

Princeton 1996

"

ג

Abba א111 1 Silver,

Hisrory

,
~

]! !

נירנברג

Speculatian  שIsrael , 805 ) 0ח

סילבר

olence : fersecurion

offlfessianic

fMin( /rities

(/

1959

המקנא

. ירושלים תש " ל,  מהדיר יהודה רוזנטל, ספר יוסף המקנא
 עם, ( ירושלים תשמ " ד

1644

.

.

ספר יוסף

ספר הניצחון

 אלטדורף,  ספר הנצחון, ר יום טוב ליפמן מילהויזן
. ) ' מבוא מאת אפרים תלמג

David Berger, The Jewish-Christian

, ספר נצחון ישן

Debate

!

" the-

lWiddle:

:

ספר ניצחון ישן

,4

; Critical Edition ofrhe .Nizzahon Vetus , Philadelphia 1979

. 1978 ק- רמת, מהדיר מרדכי ברויאר
-  " גAnthology , חא

ספרסטין

dei adversus Afauros  ! שludaeos, Leipzig

פגיון האמונה

1687 repr. Farnborough England 1967
~
, "  " התמורות בוויכוח הדת שבין יהודים לנוצרים במאה הי " ב, עמוס פונקנשטיין

פונקנשטיין

Marc Saperstein , Jewish Preaching 7200- 7800
Haven and London ן989

Raimund~ s Martini , צאץ

.

.

,

0

. 144 - 125 '  עמ, ) ציון לג ( תשכ " ח
Hans Georg von hdaias , Die Christlich-Jadische

Barcelona, Frankhsrt -  ותטול1982

,.

,

Penus;

,

,

 שMoysi ludaei , ץ

Zwangsdisputation 2א

.

cognomento) AIphoydi ex l, udeo Christiani
~ Petri

157 , 0015 . 535 - 672

~

.

/
Eur~peanlApproaches; toward
8 בוותבנתט2 . Kedar, Crusade and 31עט0ש

tlfe Muslinss,

פון מוטיוס

 מסע צלב, קדר

rinceton 1984

~
- רMerchants

!ח

ו4ש

 סוחרים, קדר

. 1996  ירושלים,  התרבות העממית, ) ב " ז קדר ( עורך

 תרבות, קדר

crisis: Genoese מם

"

Venetian Afen ofAyairs and

Fourteenth Century [1 epression, New Haven תב4 hondon 1976

7 . ן4 . coll

.

"Esc~ elas de lenguas orientales  חבtos Slglos XAII

,  יון.
"

קול

Analecta Sacra Tarraconensia 17 ) 1944 ( ,  קק. 1ו5 - 138 ; 18 ) 1945 ( ,  קק.
59 - 89 ; 19 ) 1946 ( ,

 עע.

217 -240

Jean ח65ח6 , Nisrory ofithe Jews !  מAragon, Regesta and Documents

7273- 7327, ed .

ר

,

Assis בב4 /)

.

Grazvnan, Jerasalen] 1978

.

רנייה

אורה לימור
.  ירושלים תש " ז,  מהדיר עזריאל שוחט,  ספר שבט יהודה, שלמה בן וירגה

 א. Szittya .
] 986

"

,

74'ש

,

'

IQ

134

שבט יהודה

Truditi () n  מMedieval Literature , Princeton

שיהייה

" ' " " !" ץ'ג. Chicago and

שילם

~iuternal

. Shils , Cen~er~ undPe /iphely -- Exxuyx

ג זל1) גע ם

London 1975

..

Rabbi 5iamlטט1 Marochianus De udventu messiue'

cols . 333 - 368

"

dulxs  ן:

~

tento liber,

entre Chririens  רעל ושau Moyen A

]  בRevue des itudesjuives , 15 ( , Paris 1994

PL 149 ,

e ( Collection de

~

שמואל המרוקני

