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הגוף ככלי נגינה בדרשותיו של רבי יהודה מוסקטו
ג׳נפרנקו מילטו
מבוא  -ג׳ומ׳ו ונטו
פרשנות הרנסנס שימשה נושא למחקרים רבים ,והציתה דיונים סוערים על הקשר שבין
הרנסנס לבין ימי הביניים .הפולמוס בשאלה זו הביא להבנה מעמיקה יותר של שתי התקופות
ההיסטוריות ,הקשורות בעבותות זו לזו ,א ן גם נבדלות זו מזו במידה ניכרת1.
אחת התכונות האופייניות לרנסנס היא ההרמוניה באמנות וההרמוניה כאידאל לחיים,
והדגמים שהרמוניה זו עוצבה לאורם נמצאו בתרבות הקלסית .עם זאת היה פער ניכר
בין האידאל לבין מימושו במציאות  -התשוקה למציאת איזון ובקשת השלווה האמנותית
והאינטלקטואלית נמצאו בסכנה עקב משבר הערכים המסורתיים.
הרנסנס הציג תפיסה חדשה של האדם ,העריך מחדש את פעילותו בעולם ,וכתוצאה מכך
שב והגדיר את יחסו לאל .האידאל של חיים יצרניים ושל הערצה לפעלתנות אנושית על פי
ערכיה של חברת סוחרים התבלט כניגוד לאתיקה הנוצרית המסורתית; פער נתגלע בין החתירה
להצלחה בעולם הזה ,לבין הדאגה לתשועת הנשמה בעולם הבא .פעולת האנוש לא עוד כוונה
כלפי האל ,ולא נערכה בתבנית הסגפנית הפרנציסקנית ,אשר מקור השראה ספרותי לה נמצא
ב״קומדיה האלוהית׳׳ של דנטה .האדם תר אחר יעדיו בעולמנו זה ,והדבר כפה עליו בדרך
כלל ניתוק מערכי המוסר הקדומים .לפיכך ,צריך היה האדם להיות ״חציו חיית טרף וחציו
אדם״  -כפי שתיאר מקיאוולי את דמות הנסיך2.
במסגרת הפילוסופיה הנאו־אפלטונית הנוצרית ניכרת חתירה למציאת סינתזה חדשה,
אשר תציע פתרון לשבר בסולם הערכים המסורתי .בהקשר זה חשובה במיוחד עבודתו של
פרנצסקו ג׳ורג׳ו ונטו ( Francesco Giorgio [orZorzi] Véneto; 1460או  , 1466ונציה , 1540 -
אסולו  Asolo(.3ונטו היה אחד האישים הבולטים בין חכמי הקבלה האיטלקים ,אשר
השפעתם חרגה הרחק מעבר לגבולות ארצם .כנצר למשפחת אצולה ונציאנית הצטרף
למסדר הפרנציסקני בשנת  . 1480שיטתו הפילוסופית קושרת בין המסורת המיסטית
הפרנציסקנית ,המחשבה ההרמטית־הקבלית מבית מדרשו של פיקו דלה מירנדולה ,ותורת
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תרגמה מאנגלית גתית הולצמן.
לסקירת נושא זה ראו פרגוסון.
מקיאוולי ,פרק . 18
לתיאור מקיף של חייו ויצירתו של ונטו ולרקע התרבותי לפועלו ראו :וסולי ,המאה הט״ו ,עמ׳ ;403-129
וסולי ,פיצ׳ינו ,עמי  ;554-533וסולי ,אפוקליפסה ,עט׳ .291-261

פעמים ( 104תשס״ה) עמי 78-65

 [ 66גינפרנקו מילטו

המאגיה הנאו־פלטונית של מרסיליו פיצ׳ינו 4.ונטו פיתח את המסורת הפלורנטינית של הקבלה,
שכן בזכות שליטתו בשפה העברית יכול היה להכיר את הספרות הקבלית החדשנית ,שמגורשי
ספרד הביאו לוונציה 5.הוא ראה בקבלה את אישורה של האמת הנוצרית ,וסבר כי זו היא שיטת
הפרשנות היחידה המסוגלת לחשוף את האמת ,כלומר את משמעותם הנסתרת של כתבי הקודש.
עבור ונטו ,כל אות עברית בכתבים המקודשים צופנת משמעויות רבות ,שמתבררות בהדרגה
במהלך הדורות ,ומזכירות לבני האדם את חכמתו הנצחית והבלתי נתפסת של האל 6.חכמה
זו מעצבת את מהלך ההיסטוריה האנושית ,ויוצרת שלשלת רציפה של מסורת ,הגוברת על
כל הבדלי האמונה והשוני ברעיונות פילוסופיים 7.בטבע מתגלה חכמת האל בסדר ההרמוני
של מיגוון היצורים ,אשר מבוסס על אחדות האל .ונטו באר את חזונו בדבר הסדר שבעולם
בחיבורו De harmonía mundi totius Cantica tria.8
רעיון ההרמוניה האוניברסלית מוצג אף במבנה הספר ,הנחלק לשלושה חלקים הקרויים
״שירים״ .כל ״שיר״ כולל שמונה ״טונים״ ,ומוצג על ידי הקדמה וכן על ידי ,index tonorum
כלומר ״מפתח הטונים״ .ב״טונים״ מיוצגים יסודות הבריאה ,סדרם וההתאמה ביניהם ,ולכל
״טון״ מוצג גם מפתח משלו .סדר הבריאה מובן באופן פיתגוראי־נאו־פלטוני כסדרת יחסים
מספריים ,המייצרים הרמוניה מוסיקלית .רק החכם המחונן בהשראה אלוהית מסוגל להתבונן
במיגוון הישויות בעולם ,ולאתר בתוך הריבוי את יחסי הגומלין אשר מכוננים את ההרמוניה
הקוסמית .אדם הראשון ,אברהם ,משה ,שלמה ,וכן הנביאים ,היו כולם חכמים מסוג זה9.
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לדיון בעניינו של ונטו בקבלה בהקשר התרבותי של תקופתו ראו :סקרט ,מקובלים :סקרט ,הרמטיות.
ראו על כך ייטס ,עמי  .29על המקורות היהודיים בחיבוריו של ונטו ועל יחסו לתרבות היהודית ראו:
קמפאניני ,האופן :קמפאניני ,הרמוניה; קמפאניני ,תלמודי.
ראו ייטס ,עמי  .29וראו :סקרט ,מקובלים ,עמי  ;133-131וסולי ,המאה הט״ו ,עמי . 156
וסולי ,המאה הטי׳ו ,עמ׳ .403-402,243-242,238-237
במאמר זה נעשה שימוש במהדורה הראשונה  -ראו הרמוניה .זהו עותק בלתי מצונזר של ספריית
האוניברסיטה של ק לן( סי מן  .)v u 215bבאותה ספרייה מצוי גם עותק של ה מהדורה השנייה
(פריס  ) 1545אשר לרוע המזל נפגם קשות על ידי הצנזורה .חיבור מקיף זה ,המחזיק קרוב לשש
מאות עמודי פוליו ,תורגם לצרפתית על ידי גי בודרי ()Guy Le Fèvre de la Boderie, 1550-1613
ונדפס בפריס בשנת  . 1579ספרו של ונטו מציג מעין סיכום של תרבות הרנסנס האיטלקי ,הכוללת
יסודות הרמטיים ,נאו־פלטוניים וקבליים  -ברור אפוא שמבקריה של מסורת זאת בחרו להתקיף בעיקר
את מפעלו של ונטו .אחד מהם היה מרין מרסן; ( ,)Marin Mersenne 1588-1648ידידו של דקרט
ומבקרה של התפיסה הרוחנית של הטבע .פרשנות המקרא הקבלית של ונטו(בחיבורו in Scripturam
 ;Sacram Problemataונציה  ) 1536הותקפה על ידי מרסן בספרו Quaestiones celeberrimae in Genesim
cum accurata textus explicatione in hoc volumine athei et deistae impugnantur, et expugnantur
et Vulgata editio ab haereticorum calumnijs vindicatur. Graecorum, et Hebraeorum Música
instauratur. Francisci Georgii Veneti Cabalistica dogmata fuse refelluntur, quae passim in illius
,problematibus habentur. opus Theologis, Philosophis, Medicis, Iurisconsultis, Mathematicis
Musicis vero, et Catoptricis praesertim utile, Lu tetiae Parisiorum, Sumptibus Sebastiani
Cramoisy 1623
ראו הרמוניהI, tonus 1, 2r-3r — “Quod a sanctis viris divino lumine collustratis de Deo discere :
,possumus, quae tractamus”; III, tonus secundus, chap. 7, 23r: “Multa enim cognovit Adam
,Abraham, Moses, Salomon, caeterique prophetae, quae vulgares, et etiam multi, qui doctoris
”et sapientis sibi nomen vendicant, minime norunt
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 מבוססים על סדר עשרוני שהוא עיקר, וכן מידות מקדש שלמה,ממדיו של ארון הברית
10. כפי שמלמדות שיטותיהם של פיתגורס ואפלטון, ההרמ ו נ יה
 וציווה עליו להכינו על פי הדגם,האל הוא שהעניק למשה את התכנית לבניין ארון הברית
 דגם זה בנוי באותם יחסים המאפיינים את הבריאה בכללה," לדעת ונטו. שמשה ראה בהר:
 האל אינו שוכן רק, עם זאת. משכנו הארצי של האל,בהתאם לכך בנה שלמה את המקדש
 ״הלא: כפי שאמר פאולוס באיגרת אל הקורינתיים, אלא מצוי באדם גופו,במבנה גשמי מסוים
 הן כמבנה ארכיטקטוני והן, המקדש12.ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שוכן בקרבכם״
 שכן יחידות, מהווה ביטוי לסדר השמימי והאוניברסלי ולקשר בין שמים לארץ,כגוף האנושי
 קיימת הקבלה בין מקדש שלמה13.המידה של המקרוקוסמוס והמיקרוקוסמוס חופפות זו לזו
ordo , הם בנויים על פי אותם יחסים מספריים השוכנים בבסיס הסדר שבעולם:לבין גוף האדם
 שהוא בבואתו, קבע ונטו כי ״אדם, בעקבות מרסיליו פיצ׳ינו ופיקו דלה מירנדולה.mundi
 דעת14. כל המתמזג בעולם הגדול״, כולל במסגרת אותן פרופורציות,המושלמת של העולם
ונטו לגבי מקומו המרכזי של האדם מתבררת באמצעות תמונת האדם בעיגול(ראו האיור
15.(Homo ad circulum —בעמוד הבא

Proemium primi cantici, p. lr and I, tonus quartus, chap. 32, 83r — “Quam belle omnia :10 שם
haec depicta sint in arca, quam coelesti oráculo fabricavit Moses”; I, tonus quartus, chap. 33,
,84.  המאה הט״ו, וסולי:וראוv — “Quanto mysterio omnes enneades in suo décimo conveniant”
.498,492 7 עכ,; שמידט־ביגמן262,243-242 ,7ענ
1.  מ,וראו שמות כה., tonus quartus, chap. 32, 83r 84־v :11 שם
12  טז(תרגום פרנץ דליטש,) הראשונה אל הקורינתיים ג.
I, tonus quartus, chap. 32, 84r — “Quod tarnen unum est [id.e. Tabernaculum] omnia :13 הרמוניה
complectendo: Cuius subsellium, et scabellum est hoc, quod habitamus mundanum tabernaculum:
Ad cuius utriusque effigiem maximis mysteriis et illud a Mose, et templum a Salomone fabricatum
est: sed hoc a Davide dispositum, et ordinatum: Quorum quoque imaginem gerit hoc humanum
, המאה הט״ו, וסולי: וראו גם.tabernaculum, et templum: quod secundum Apostolum sumus nos”
 והמהות המאגית שהוענקה לו ראו, לדיון בתפקיד המקדש בפולחן.30-29  עכל,; ייטס268,263-262 עמ׳
 הפירוש המאגי, אידל.
I, tonus quintus, chap. 10, 91r — “Homo perfectissimum simulacrum mundi existens :14 הרמוניה
 המאה, וראו וסולי.illa omnia, quae in magno mundo glomerantur, eadem proportione continet”
.74  הערה263  עמ׳,הט״ו

15  ובייחוד על פיקו, ההרמטיות והקבלה על האנתרופולגיה של הרנסנס,על השפעת הנאו־פלטוניות
1, tonus sextus, chap. 2, lOOv - “Omnia igitur : וראו הרמוניה. אדם, ראו אידל,דלה מירנדולה
inferiora suprema imitantur, etiam summum opificem, qui mérito archetypus dicitur, quasi
primus omnium typus, principatumque in omnibus tenens, imo omnium imaginum, quae in
inferioribus conspiciuntur, idea existens, ea quae magis ipsi accedunt, perfectius assimilat.
Cum igitur Deus sit intelligibilis sphaera, et mundus hic totum se praebeat in sphaerica figura
conspiciendum, homo etiam, qui inter Deum, mundumque hunc medium tenet, eadem figura
terminai! necesse est et imitari intellectualem illam sphaeram in anima, sensibilem vero in
corpore, ut haec praesens pictura docere potest. A cuius umbelico secundum aliquos, sed a
pectine (ut verius est) si circinus ducatur circulus ille perfecte conducitur. Unde tota corporis
 כל הדברים הנחותים: ] תרגוםmensura a rotunditate provenire et ad ipsam tendere dignoscitur“
 כמו הדגם, גם את היוצר העליון [האל] אשר בצדק נקרא אב־טיפום,מחקים את הדברים הנעלים
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הפרופורציות של הגוף האנושי
תואמות את אלה של העיגול
ההרמוני והמושלם של היקום:
וכן ,בהיות האדם מורכב מגוף ומנפש
הוא מצוי בהתאמה הן עם העולם
הגשמי הן עם העולם הרוחני ,שהוא
מקור נשמתו 16.הגוף האנושי נתפס
ככלי מוסיקלי ,אשר בדומה ל״מיתרי
הכינור״ 17יכול להשיג את ההרמוניה
הקוסמית ולהפיק אותה בעצמו.
הדבר מבוסס על יחסים מספריים
משולשים ,ומושג על ידי האוקטבה
בסולם הבריאה הדיאטוני18.
המבנה הקוסמי בכללו נתפס על
ידי ונטו באופן נאו־אפלטוני ,כתהליך :ראשיתו באחדות האל ,וסופו בריבוי שבבריאה ,והוא
עובר דרך דבר האל ,כלומר ישו .ישו הוא ׳׳החכמה והמילה האלוהית ,הכוללת את כל הדברים
בצורתם האידאלית״ (ratione ideaii(.19
החל מן הנאמר ב״חכמת שלמה״ ,״אבל אתה ציווית את כל הדברים במידה ומספר
ומשקל״ 20,תהליך הבריאה האלוהי מוסבר באמצעות יחסים מספריים המבוססים על שלמות
הסיפרה שלוש(סמל השילוש) .לדעת ונטו ,כל הדברים הנבראים נחלקים לעשרים ושבעה
סוגים ראשוניים ,הנחלקים לשלוש סדרות שיש ביניהן קשר היירארכי .בכל סידרה יש
תשעה סוגים המהווים אנאדה ( )enneadרוחנית ,שמימית וחמרית 21,ובאמצעותם האחדות

העליון לכל ,התופס את המקום הראשון בין כל הדברים וכל הצורות הנראות בדברים הנחותים .הרעיון
הקיים מייצג ביתר שלמות אותם דברים הדומים לו יותר .מכיוון שהאל הוא גלגל שכלי ,וכל העולם הזה
מופיע בצורת גלגלים ,כך גם האדם אשר מצוי באמצע בין האל לבין העולם ,תחום בהכרח בגבולותיה
של צורה זו ,ומחקה את הגלגל השכלי ברוחו ואת הגלגל הגשמי בגופו ,כפי שמלמדת דמות זו .אם אדם
מסובב מחוגה כשנקודת מוצאה היא בטבורו ,כפי שגורסים מחברים אחדים ,או בחלציו(וכך נכון יותר),
המעגל משורטט באופן מושלם .מכך מובן כי מקור כל מידות הגוף האנושי בעגלגלות והוא נוטה לכוון
זה] ,מתוךDe harmonía mundi îotius cantica tria, Paris 1545 (Stadt-und Universitätsbibliothek :
( zu Köln Press mark: GB. IV.216
ראו :וסולי ,המאה הט״ו ,ענ ;268-266 7ויטקאוור ,ענ .25-24 716
הרמוניה  , tonus sextus, chap. 3, loir — “sicut chordae in cithara” :17וראו וסולי ,המאה הט״ו ,עמ׳ 1.
.267-266
שם I, tonus sextus, p. 98v — “Qua concordia contineantur omnia in homine, tanquam in parvo :18
”instrumento
שם II, tonus primus, 186r — “Christus, & Messiah est Dei sapientia, & verbum omnia ratione :19
”ideaii continens, & homo existens omnia inferiora actu complectens
Sapientia Salomonis 11,21 : “sed omnia mensura et numéro et pondere disposuisti” 20
I, tonus tertius, 39r ,21
הרמוניה
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האלוהית מתפשטת בהדרגה לעבר עולם היסודות .ההתאמה בין שלוש הדרגות של תהליך
הבריאה מאפשרת גם חזרה מעולם היסודות אל האחדות האלוהית ,שהיא מקור ההרמוניה
האוניברסלית אשר מגיעה אל שלמותה במירווח האוקטבה 22.מירווח האוקטבה נכלל בערך
המספרי של שמו המפורש של האל ,וסמלו הוא השמש ,התופסת מקום מרכזי בסדר הכוכבים,
במחצית הדרך בין הכוכבים החיצוניים (מאדים ,צדק ושבתאי) ובין הכוכבים הפנימיים
(הירח ,כוכב ונוגה) ,וזאת על פי השיטה התלמית 23.ההתאמה הקוסמית ,שלפיה כל הדברים
מחוברים יחדיו ,משתקפת בגוף האלוהי באמצעות רשת צפופה של קשרים ואנלוגיות .בסופו
של דבר התאמה זו חוזרת ומקבילה לשם האלוהי.

רבי יהודה מוסקטו
ההרמוניה הקוסמית היא גם הנושא של הראשונה מחמישים ושתיים דרשות המהוות חלק
ממכלול יצירתו הדרשנית של ר׳ יהודה מוסקטו ( 1593-1530לערך) ,אשר נודע בזכות
חיבורו ״נפוצות יהודה״(ונציה שמ״ט [24.)]1589
אין זה מקרה כי יהודה מוסקטו עסק בנושא זה בפתיחת חיבורו .הסברו לרעיון של ההרמוניה
האוניברסלית יכול להיחשב כמעט כהקדמה כללית לדרשות הבאות .כותרת הדרשה הראשונה
היא ״הגיון בכנור ליום שמחת תורה״; לדעתו התורה היא הרמוניה טהורה .בהקדמה הקצרה,
שכותרתה ״כלל הדרוש״ ,הציג מוסקטו את נושא הדרשה .האל הוא מוסיקה מושלמת ולפיכך
כל הבריאה מבוססת על יחסים מוסיקליים; הדבר נכון במיוחד לגבי האדם אשר נברא בצלם
האל ועל כן בנוי על פי יחסים אלה .לפיכך על האדם לשבח את בוראו במוסיקה ובכלים
מוסיקליים כגון כינור ,כלי הנזכר תכופות במקרא .הדרשה פותחת בציטוט אגדת חז״ל על
כינורו של דוד :״אמר רב אחא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא :כנור היה תלוי למעלה

22

23

24

שםI, tonus octavus, chap. 14, 178v — “Si ad octavum, et verum diapason pervenire cupimus, :
oportet quidem, ut ad intima penetralia ingrediamur: Tune enim ad octavum pervenimus, quando
,ad ipsum Deum, a quo processimus, revertimur: ut dicere possimus cum Christo: Exivi a Pâtre
”et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad Patrem
שםI, tonus quartus, chap. 10, 66v-68r - “Magnam melodiam Sol in octo cum potestatibus :
 .”conveniens quasi diapason redditעל השם המפורש ראו שםI, tonus quintus, chap. 18 :
97r — “Quomodo omnes isti tres novenarii adhuc contineantur in supremo nomine Dei, et ab
ipso emanent”; 98v — “Et, iod importans denarium numerum perfectum, divinitatem ipsam
 .”.repraesentat, qua omnia repientur etcהטענה שמירווח האוקטבה נכלל בשם המפורש נטענה כבר
על ידי פילון האלכסנדרוני  -ראו De vita Mos is 11 [ill [, 115
ר׳ יהודה מוסקטו מצוטט לרוב כדוגמה למלומד יהודי שהיה נתון להשפעת תרבות הרנסנס .עם זאת
איני מכיר כל מונוגרפיה שהוקדשה לו ,ואישיותו וכתביו נחקרו עד כה רק באופן חלקי .על דרשותיו של
מוסקטו ראו :בטאן ,עמ׳  ;226-102ספירסטיין ,עמ׳  ;269-253אידל ,מוסקטו ,עכ .66-41 7על חשיבות
הרטוריקה ביצירתו של מוסקטו ראו אלטמן .לדיון בהומניזם האיטלקי כרקע התרבותי לפועלו של יהודה
מוסקטו ראו שיר .הדרשה הראשונה של ספר ״נפוצות יהודה״ שימשה נושא לעבודת הדוקטור מאת הרצל
שמואלי  -ראו שמואלי .נוסח הדרשה בא גם אצל אדלר ,עכל ( 239-221ביאורו למקורות דרשתו של
מוסקטו מבוסם על מחקרו של שמואלי).
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ממטתו של דוד וכיון שהגיע חצות לילה בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו״ 25.המוסיקה
ההרמונית של כינור דוד נוכחת בעולם כולו; גם ה תנ״ן מוכיח כי הבריאה בכללה נשלטת
על ידי היחסים המתמטיים שהמוסיקה מתבססת עליהם 26.עירוב היסודות ,חילופי העונות,
מהלך הכוכבים  -כולם נובעים מיחסים מתמטיים.
ר׳ יהודה מוסקטו הגיע למסקנה כי העולם כולו הוא מבנה הרמוני אשר כל הדברים בו
מחוברים ותואמים זה לזה .ההרמוניה האוניברסלית עולה מן העולם הגשמי אל הרוחני ,שבו
המלאכים שרים ומהללים את האל ,מקור ההרמוניה בעולמו .מוסקטו ראה בשם המפורש ראיה
לנוכחות ההרמוניה המושלמת באל  -אותיות השם מוסברות על פי ערכן המתמטי והמוסיקלי.
לאדם מקום ייחודי בין כל הנמצאים .מקורה של נשמתו שמימי ,והאל עצמו נפחה בגוף האדם
הראשון .לפיכך ,האדם מושפע מן המוסיקה במידה רבה יותר מכל יצור אחר .כח המוסיקה
מקל על מאמץ גופני ומפחית כאב נפשי .השפעת המוסיקה גורמת לנפש להימשך אל מקורה
השמיימי ומעוררת בה את יכולת הנבואה .בגוף האנושי ,על אחדות החומר והרוח שבו ,ראה
מוסקטו כלי מוסיקלי ,מכשיר שיכול להפיק ניגון מעולה ,אם הוא מכוון בהתאם לספירות
העליונות .כך היתה נשמתו של דוד ככינורו ,אשר ניגן מאליו כאשר רוח צפונית נשבה במיתריו:
כאשר ״מיתרי״ נשמתו של דוד כוונו בהתאמה עם האל נחה עליו רוח הקודש ,והוא היה יכול
לשורר שירים נפלאים לאל :כל אדם יכול להיות כדוד ,על ידי האמונה בדבר האל ועל ידי
קיום מצוותיו .התורה היא אכן מוסיקה הרמונית מושלמת ,שרק האדם יכול לנגן אותה .למשה
היה תיאום נפלא עם האל .גופו ורוחו עוצבו על פי פרופורציה מוסיקלית מושלמת ,כפי שמוכיח
שמו 27.יש לראות במשה דוגמה ,גם אם אין כל אפשרות להגיע לדרגת שלמותו .עם זאת ,האל
אינו שופט את פעולות האדם על פי שלמותן ,כי אם על פי הדבקות בקיום המצוות .אם כך,
הרי כל אדם יכול להיות כמשה .הדרשה נחתמת באישור האמונה בביאת המשיח ,אשר ישיב
לעולם את ההרמוניה המקורית ששררה בו בימי הבריאה הראשונים ,לפני חטאו של אדם.
בין המחברים הלא־יהודיים ,מצוטטים ב״נפוצות יהודה״ רק מחברים קלסיים ,ערבים ואנשי
ימי הביניים(אפלטון ,אריסטו ,גלנוס ,אלפארבי ,וכן  Margarita Phibsophicaמאת גרגור
ריש [ ;]Gregor Reischנדפס לראשונה ב־ ;)1496ר׳ יהודה מוסקטו לא הזכיר אף לא אחד מבין
המחברים בני זמנו .עם זאת ,שמואלי כבר הדגיש את חשיבות ההקשר התרבותי הלא־יהודי לשם
הבנה טובה יותר של הדרשות ,וציין את חיבורו של ג׳וזפה צרלינו ( )Gioseffo Zariinoעל המוסיקה
( ;Le istitutioni Harmonicheונציה  ) 1558כמקור לא־יהודי עיקרי של מוסקטו28.

25
26
27
28

ברכות ג ע־יב :וראו גם :במדבר רבה טו ,טז(לבמדבר י ,ב) ; תנחומא בהעלותך ,י.
מוסקטו מצטט את דברי ישעיהו :״מי מךד בשעלו מלם ושמים בזרת תכן וכל בישלש עפר הארץ ןשקל
בפלס הרים וגבעות במאזנים״(מ ,יב).
מוסקטו גוזר ״מוסיקה״ ו״מוזה״ מן השם"משה״  -ראו נפוצות יהודה ,דף  5א.
ראו שמואלי ,עמ׳  . 19-17ייתכן שמוסקטו הכיר את חיבורו של צרלינו ,הנזכר גם ברשימות החיבורים
המצונזרים אשר קהילת יהודי מנטובה הכינה בשנת  1595לשם ביקורת על ידי שלטונות הצנזורה -
ראו ברוכסון ,עמי  . 189אך צרלינו עצמו הושפע מוונטו בלי שציטט אותו גלויות.
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מכל מקום ,דרשתו הראשונה של מוסקטו לא הושפעה מתורת צרלינו כי אם מדברי
ונטו ,כפי ששיער כבר אידל 29.צרלינו עצמו הלך בעקבותיו של ונ טו( בלא שציטט אותו
ישירות)  -ראו למשל את המקורות הבאים.
ב״הרמוניה״ הישווה ונטו בין יחס היסודות בטבע לבין היחסים של המספרים
הריבועיים:
בפרופורציה נפלאה מסכימים ארבעת יסודות אלה [אדמה ,אוויר ,אש ,מים] כמו מספרים
ריבועיים אשר סגורים במספר שלהם ומסכימים עם מספר נוסף ,שהוא באמצע והוא
פרופורציונלי .למשל 4 ,וכן  9הם מספרים ריבועיים .המספר האמצעי הוא  ,6מכיוון
שהיחס בין  6ל־ 4הוא  , 1.5ואותו יחס מתקיים גם בין  9ל־ .6אותו דבר נוהג בין  9ל־, 16
מספר ריבועי נוסף ,שמספרו האמצעי הוא  , 12מכיוון שהיחס בין  12ל־ 9וזה שבין 16
ל־ 12הוא שלושה רבעים .באותו אופן ממשיכים כל המספרים הריבועיים .היסודות
מחקים יחסים אלה ,שכן הם בנויים על ידי יחסים קבועים בין מרכיביהם .כל יסוד שומר
על אחד ממרכיביו כתכונתו העיקרית ,ובאחר הוא שותף ליסוד הבא ,שהוא כמעט
באמצע .למשל :מים הם לחים וקרים .הם שומרים על הלחות כתכונתם העצמית ,אך
שותפים לאדמה בתכונת הקור .האדמה קרה ויבשה .היא שומרת על הקור כתכונתה
העצמית ובה היא שותפה למים ,אך היובש שבה משותף גם לאש .וכך האדמה קשורה
למים בנוגע לקור ,וקשורה לאש בנוגע ליובש30.
צרלינו הציג אנלוגיה דומה בהתייחסות אנונימית  -״כשם שאחדים טענו״ (si come
:)affermarono alcuni
כשם ששני מספרים ריבועיים מסכימים עם מספר אמצעי ופרופורציונלי ,כך שניים מן
היסודות מסכימים עם אחד אמצעי .כמו ששני המספרים הריבועיים  4ו־ 9מסכימים
עם  ,6אשר עולה על המספר  4בכמות זאת ,הוא עצמו נמוך מ־[ 9היחס בין  6ל־ 4ובין
 9ל־ 6הוא  ;]1.5באופן זה אש ומים ,המנוגדים בשתי תכונות ,קשורים זה לזה ביסוד

ראו אידל ,הפירוש המאגי ,עמ׳ .51 29
הרמוניה v — “Proportione itaque mirabili conveniunt :30־I, tonus tertius, chap. 13, 50v-51r
 ] haec quadrifaria elementaאדמה ,אויר ,אש ,מים[ sicut et quadrati numeri: qui proprio numero

concluduntur: et medio aliquo conveniunt utrique proportionato: Sicut enim 4, et 9, quadrati
numeri, médius est senarius: a quo sicut ad 4, est proportio sesqualtera: Pari modo a 9, ad 6.
Sic conveniunt 9, cum 16, alio quadrato, quorum médius est 12, a quo sicut ad 9 est proportio
sesquitertia, et eadem est a 16, ad 12. Eodem ordine progrediuntur omnes quadrati numeri:
Quos imitantur elementa proportionata cum suis combinatis qualitatibus, quarum alteram sibi
propriam unumquodque retinet in altera tanquam medio cum sequenti convenit elemento. Aqua
est húmida atque frígida: humidum retinet tanquam proprium, in frígido vero cum terra participât.
Terra est frígida atque sicca: frigidum ei proprium est, quo cum aqua convenit, in sicco vero igni
”coaequatur. Unde sicut se habet terra in frigiditate cum aqua, pari modo in siccitate cum igne
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האמצעי .טבע האש הוא חם ויבש ,והמים קרים ולחים .הם קשורים ביחס נפלא באמצעות
האוויר שהוא חם ולח31.
אידל ציין כי בדרשה הראשונה של מוסקטו נעשה שימוש בביטוי ״מוסיקה אלהית״ ,ביטוי
בלתי מצוי אצל מחברים יהודים קודמים ,והוסיף כי ביטוי זהה נמצא ב״הרמוניה״ מאת
ונטו .אידל צדק בהדגשת עובדה זו ,אך נוסף לשימוש באותו ביטוי הסכים מוסקטו עם ונטו
בעניינים נוספים .מוסקטו החזיק באותה השקפה על העולם שהציג ונטו :כמו כן ,כמה פרטים
בפרשנותו שאובים מתוך ׳׳הרמוניה״ .הבה נתבונן בכמה דוגמאות מרכזיות.
לאחר שמוסקטו ביאר את מקור גילוי המוסיקה המשיך ועסק בהרמוניה שבעולם .לטעמו,
ההוכחות הטבעיות לכך הן שיווי המשקל המתקיים בין עירובי ארבעת היסודות ,וכן חילופי
העונות:
הן היסודות מונחים במקומם הטבעי בהדרגה ובערך נפלא לפי קלותם וכבדותם ,ואלמלא
היחס השמור ביניהם תמיד לא היה העולם יכול להתקיים אפילו שעה אחת .וכן המזג
המתהוה מהרכבתם במיני הנמצאים השפלים כבר גדרו היותו התיחסות נגוניי בין ארבעת
האיכ1ו]יות הראשונים מתוך ערוב היסודות הארבעה ...גם תקופות השנה הולכים לעולם
בהדרגה ובערך .וכל שכן שהיה זה בבעלי חיים כפי תוספת שלמותם32.
הסבר דומה מצוי בדברי ונטו ביחס למציאות היסודות בכל הדברים ביקום:
לכן מצויים ארבעת היסודות והמצע הראשוני לכל הדברים מהם עשוי הכל ...כך האל,
על פי מספר הרמוני ביותר(הסבר להלן) ,חילק את הדברים הנעלים ,הנמוכים ואלה
שבאמצע בין ארבעת היסודות הללו ,ופרס מבנה זה לארבעת חלקי העולם :מזרח,
מערב ,דרום וצפון :וכן השמים ,על ידי חלוקה משולשת לאש ,אתר ומים ,ובנוסף לכך
האדמה .מן השמים נובעים ארבע העונות :אביב ,קיץ ,סתיו וחורף .מכאן נגזר העצם
בעל ארבעה מאפיינים :גשמיות ,חיות ,חושניות ורציונאליות .בעצם זה תלויות ארבע
תכונות גשמיות :חום ,קור ,יובש ולחות33.
Istitutioni, p. 14: “Che si come due numeri quadrati convengono in uno mezano numero 31
proportionato cosi due di essi elementi in uno mezano si congiungono. Conciosia che al modo
che il Quatemario, e Novenario numeri quadrati si convengono nel Senario, il quale supera
il Quatemario di quella quantità, che esso è superato dal Novenario; in tal modo il Fuoco e
l’Acqua, che sono in due qualità contrary, in uno mezano elemento si congiungono: Impero
che essendo il Fuoco per sua natura caldo e secco, e l’Acqua fredda e húmida, nell’Aria calda e
 .”húmida mirabilmente con grande proportione s’accompagnanoוהשוו גם עמ׳  13של ה־ ,Istitutioni
להרמוניה  ,1טון  4פרק .10
 .נפוצות יהודה ,דף  1ב 32
הרמוניה I, tonus tertius, chap. 12,50r-v — “Quatuor igitur sunt elementa et primaria fundamenta :33
rerum, ex quibus omnia componuntur... Ideo per elementa illa quadrifaria, suprema, inferiora,
]et media consonantissimo numero (ut statim disseremus) distribuit dividens [d.h. Deus
machinam hanc in quatuor mundi partes: Eurum, Zephyrum, Austrum et Boream, et caelum
per illas triplicitates, igneam, aëream, aqueam et terream. A quo cáelo quatuor témpora ver,
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נקודת ההסכמה המעניינת ביותר בין מוסקטו לבין ונטו היא ראיית האדם ככלי נגינה.
מוסקטו ציטט בתיאורו את  - Margarita Phiiosophicaחיבור זה משווה את הגוף האנושי
לכלי זכוכית המתחיל לרטוט ולהשמיע קולות הרמוניים בעת שהוא פוגש בנשימת האל,
המחדירה את הנפש אל הגוף 34.מוסקטו דחה דוגמה זו משום שעולה ממנה כי לאדם אין רצון
חופשי .מוסקטו הציע אנלוגיה חלופית ,שהציגה כרעיון שלו ,וכך כתב:
ואולם אני בראותי שאין המשל הזה מחקה ומצייר כל ענינו של אדם שהרי לא נרשם בו
ענין חפשיותו בפעולתיו .נפשי אותה להשלימו אף רוחי בקרבי סובב הולך להמשילו
לכנור הנקרא אורגאנו בלשון לעז ,נעשה ביחסים וערכים ראוים להוציא קולו בנעימה
רבה ועדיין קולו בכח לא בהדר הפעל .והוצרך לתקן לו כלים נופחים בו למען קול רוחו
יוציא .וכל זה איננו שוה עד נגן המנגן כי ידיו תבצענה מעשה הנגון במלאכת מחשבת.
הן האדם היה ככנור הזה לענין היות בנין גופו נאה ונערך מאד ומוכן לשתחול עליו
הצורה המעולה שבנמצאות השפלות בכחה תגבר להוציא קול נגון בהדר35.
השוואת אדם לכינור או לנבל היא דבר רווח .מוטיב זה נרמז כבר בכתבי פילון האלכסנדרוני,
וכן מוכר בספרות הקבלה :ר׳ אברהם אבולעפיה הישווה פעמים אחדות את הגוף האנושי
לכינור או לכלים מוסיקליים אחרים 36.אך ר׳ יהודה מוסקטו לא התייחס למסורת זאת .הוא
ציטט רק את ר׳ יצחק עראמה 37כדי להסביר את ההתאמה בין מקרוקוסמוס למיקרוקוסמוס,
בהשוואתה ליחס בין שני כלים מוסיקליים המכוונים באופן תואם 38.ניכר כי פרשנותו החדשה
של מוסקטו נסמכת על ״הרמוניה״ .ב״שיר״ השלישי ונטו עסק בהרחבה בגוף האנושי ובנפש.
ביחס לנפש הבחין בין צורה נחותה(נפש) אשר משותפת לכל בעלי החיים ,לבין צורה עליונה
(נשמה) המצויה רק באדם ,אשר מקורה הישיר הוא האל .כדי לשבח את האל ,על האדם
לטהר את גופו ונשמתו ,שכן רק באמצעות גוף טהור ונשמה טהורה יכול האדם להפוך לכלי
מוסיקלי ,כמו דוד המלך39.

aestas, autumnus et hyems. Unde favor ad quadruplicem substantiam, corpoream, vegetabilem,
sensitivam et rationalem. Quam subsequuntur quatuor corporeae qualitates, calidum, frigidum,
”humidum atque siccum
השוואה זו אינה באה  ,Margarita Philosophical 34אלא בכתבי שם טוב אבן פלקירד - ,ראו אדלר,
עמ׳  530הערה .87
 .נפוצות יהודה ,דף  3ב 35
ראו אידל ,מוסיקה ,עכ .155-153 736
ראו עקידת יצחק ,שער שנים עשר ,עכ . 13 773
על רעיון המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס במסורת היהודית ראו מאייר .על רעיון זה בתולדות הפילוסופיה 38
.ראו קונגר
הרמוניה III, tonus octavus, Concen. VII, 118r-v — “Et cum multa instrumenta praetulisset :39
 :[i.e. David], tandem excitationem istam ad laudem concludit dicensכל הנשמה תהלל יה
col anessama thelel iah: quod nostri interpretad sunt, Omnis spiritus laudet Dominum. Sed melius
dixissent: Omnis anima, iam perfecta videlicet, laudet Dominum: anessama enim animam puram,
et divinam significat, prout a Deo emanat. Ideo quando tractatur de primaeva infusione animae
a Deo in hominem dicitur: Et insufflavit in faciem eius nismat haiim, quod nos interpretatum
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: אמר ונטו את הדברים הבאים,ביחס לגוף האנושי ככלי
 מכיוון שהנפש, גופנו נקרא במקומות שונים כלי:הנביא [דוד] מכין זאת מראש ואומר
 כפי שהקול פועל על ידי צינורות, הוורידים והעורקים,פועלת וחשה באמצעות העצבים
 כשם, כ ן העולם (לדעת דורילאו הפיתגוראי) הוא הכלי של האל, אכן.כלי הנגינה
, עצמותיו וכל עורקיו קרויים כעת צינורות, שריריו, עצביו.שהגוף הוא כלי הנשמה
 וניתן לתרגם זאת למינים או, מיתרים מכונים בעברית נימים.והם מיתרי הכלי הגשמי
: מינים של עורקים פנימיים רבים אשר המנגן בכלי האלוהי אמר נרגשות, כלומר.סוגים
40.) א,״בךכי נפשי את ה׳ וכל קךבי את שם קז־שו״(תהלים קג
 רעיון האדם במיקרוקוסמוס צמוד לחזון ההרמוניה, כך גם בדברי מוסקטו,כמו אצל ונטו
 ואז, גם מוסקטו תיאר את הכלים המוסיקליים הנזכרים בתהלים, ממש כוונטו.האוניברסלית
 ״ולהיות האדם כולל את כלם כי על כן תיארוהו עולם קטן והוא הכנור הנערך:סיכם ואמר
41.אשר הארכנוהו בענינו״
 הוא מצוי בהתאמה עם המוסיקה,רק אם ה״אדם־כינור״ ״מכוון״ באופן ראוי עם האל
 האדם יכול להגיע להתאמה זו רק אם42. ושל האל עצמו, של המלאכים,הנעלה של הכוכבים
 מוסקטו עוסק בהרחבה בדיון בתורה כמדע.הוא מאמין בתורת האל ומקיים את מצוותיו
 הידע המושלם אשר,quadrivium ™־trivium^  התחום השמיני בשיטת הלימוד של,העליון
 ורק בני ישראל יכולים, תורת האל היא בסופו של דבר הרמוניה מושלמת.אינו יכול להתחלף
: וכך הוא אומר- לנגן בה באמצעות ״כנוריהם״
habemus spiraculum vitae. Nam advertendum est, quod hoc vocabulum anessama non habetur
in usu, sed magno mysterio ipso utitur scriptura, quando Deus animam infudit homini, et in fine
hymnorum, ubi excitatur homo ad reddendam Deo perfectam laudem, quam minime solvit, nisi
anima purificata penitus sit, sicut erat quando a principio infusa fuit. Et quousque foeditatem
corporis sentit, non nismat aut nessama, quod idem est, dicitur in scriptura sacra Hebraice, sed
nephes quod significat animam aliqua animalitate foedatam. Ad primam igitur puritatem reverti
debet, si Deum (ut conveniens est) laudare cupit. Nec tantum expurgata ipsa esse debet, sed
expurgasse etiam debuit corpus, quod inhabitavit, ut et ipsum conveniat in celebres opificis
laudes, ut supra tetigimus”
III, tonus octavus, Concen. VII, p. 118v - “Quod propheta [i.e. David] praemiserat dicens::40 שם
Laudate eum in chordis et organo (Ps. 150,4): Organum enim passim dicitur corpus nostrum,
per cuius ñervos, et venas, et arterias anima operatur, et sentitur, sicut sonus per fistulas organi
instrumentalis. Sicut enim mundus (Dorylao Pythagorico teste) est organum Dei: sic corpus
est organum animae, cuius nervi, musculi, ossa, et arteriae omnes, nunc fistulae, nun chordae
minim, quod proprie  מיניםdicuntur huius corporei organi: quae chordae Hebraice dicuntur
interpretantes possemus dicere species, vel genera: Genera videlicet multiplicium arteriarum
interiorum, quas omnes divus Citharoedus in laudem principis alibi simul cum anima excitât
dicens: Benedic anima mea dominum, et omnia quae intra me sunt, aut omnia interiora mea,
nomini sancto eius (Ps. 103,1)”
in, tonus octavus, Concen. vu , p. 117v — “Quid sibi :41  והשוו גם הרמוניה. ב7  דף,נפוצות יהודה
velint illa instrumenta, quae multa commemorantur in Davidicis hymnis”
. א4  דף, נפוצות יהודה42
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וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל .שמה בפ יהם למען תה יה הש ירה הזאת
...לעד בבני ישראל .וענתה הש ירה הזאת על ידי נגון כנוריהם קול נאה הדור ומשובה
זו היא דרך האמונה הנרמזת בחג שמיני עצרת ח ותם כל המועדים להורות על היותה
שמינית לשבע החכמ ות כי הוצב גולתה הועלתה על כלנה והיא לבדה המ יוחדת לנו
מאשר בשם ישראל נכונה43.
סוכות הוא החג שנועד לכל בני האדם  ,אך היום השמיני הוא חג נוסף ,המיוחד רק לבני
העם היהודי; ביום זה חל בארץ ישראל גם חג שמחת תורה(ובגולה יום לאחר מכן) .לדעת
ר׳ יהודה מוסקטו זה הוא אות לייחודו של ישראל .רק ישראל נבחר מבין כל האומות על ידי
האל ,ורק לו נתגלתה התורה .רק לבני ישראל ניתן תחום הידע השמיני ורק הם יכולים לרכוש
את הידע המושלם  .מכיוון שעל פי המס ורת היהודית השתמש האל בת ורה כדגם לבר יאת
העולם 44,הרי רק מי שח י על פי חוקי הת ורה יכול לשמש מיקרוקוסמוס אנושי 45.בנקודה זו
מצוי הבדל מהותי בין מוסקטו לבין ונטו .השקפת ונטו על ההרמוניה האוניברסלית גורסת
כי אדם יכול להשיג תיאום מ ושלם עם האל בזכות האמונה בישו ,ולא בזכות התורה .האדם
המצוי במרכז היקום ,כפי שהוצג באיור של ונטו ,אינו האדם במצבו הטבעי ,כי אם האדם
הנוצרי ,אשר טבעו נגאל והוא נטהר בזכות ישו .גם ונטו הכיר כי האדם זוכה להיות מת ואם
עם האל הודות לשמ ירת עשרת הדיברות ,כפי שה ן מסומלות בעשרת מיתרי כינור דוד 46,אך
קיום חוקי התורה והקפדה על עשרת הדיברות הוא רק הצעד הראשון .הצעד השני והחיוני
הוא האמ ונה בישו ,אשר משה ה יה ה ופעה מ וקדמת נפרה־פיגורציה] של ו47.
הטבע האנוש י נשחת לעד לאחר החטא הקדמון .רק ישו  -אשר ח ידש את ת ורת משה
והתעלה על יה בזכות התגשמ ות ו בבשר  ,מותו ותחייתו  -יכול ה יה להש יב את השלמ ות
.הראש ונ ית על כנה 48.לדעת ונטו זה ה וא תנאי הכרח י להשגת הרמוניה עם האל
.שם ,דף  5ב 43
 .ראו למשל :בראשית רבה א ,א ,ד ,י; אבות ג ,טו :פרקי דרבי אליעזר ,ג
ראו מאייר ,עמי .436-435 45
הרמוניה Proemium in tertium novissimum canticum - “Cantabo utique de homine, qui est :46
novissimum dei opus, cum opifice concordandum, per legis, et decem praeceptorum observationem,
quae per psalterium decachordum, in quo psallebat Propheta, indicantur... Et tunc concinna
persolvuntur cantica, quando bene chordatis instrumentis corporis, spiritus et animi, reddimus
Deo pro virili nostra debitas laudes, et concinna opera... Perfectissima autem et plenissima
cantica (Deo favente) persolvemus quando laudabimus cum in excelsis simul cum angelis, in
illo beatorum choro resonantibus, non solum lingua, sed spiritu, anima, corpore, et omnibus
membris, in laudem opificis, cui omnia debent gloriam, et honorem in saecula. Et hoc persolvemus
”diapasonica consonantia octo tonorum, sicut in duobus praemissis canticis perfecimus
ראו למשל הרמוניה II, tonus quartus, chap. 13, p. 264r - “Confitemur insuper cum Apostolo :47
Christum esse finem legis ad iustitiam omni credenti”; De harmonía mundi III, tonus quartus,
chap. 8, 47r.: “Adveniente autem vero restitutore humani generis Christo, cuius Moses typum
”gessit omnia plene subiecta homini iterum fuere
שם II, tonus quintus, chap. 2, 268r-269r; III, tonus octavus, Concen. Ill, 116r - “Qui [i.e. :48
Christus] omnia iudicaturus iterum ait: De omni verbo ocioso, quod locuti fuerint homines,
reddent rationem in die iudicij; multo magis de omni, quod factum fuerit contra praecepta
44
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סיפום
השקפת הע ולם הדת ית של ג׳ורג׳ו ונטו ושל ר׳ יהודה מ וסקט ו הצ יבה גבול לפ ועלם כמקדמ י
התרב ות ההומנ יסט ית של הרנסנס 49.ונטו פ ירש את המק ור ות היהודיים בא ורח נוצרי ,ואילו
מוסקטו ,בלי לציין זאת גלויות ,א ימץ את הדגם הנוצרי והבליע אותו במס ורת היהודית.
ר׳ יהודה מוסקטו כתב למען קורא ים יהודיים ,אך פירות עבודתו לא נותרו נחלת יהודים בלבד .
יחד עם ונטו ,מוסקטו ש ימש אחד המק ור ות שאל יהם מת י יחס ים מחבר י הכתב ים הפן־סופיים
מן המאה הי״ז50.
כאשר התקבלה האפ יסטמולוג יה של דקרט וגלילאו ,הוסיף רעיון הסדר ההרמונ י שב יק ום
לה יחשב נכון ,אולם הפס יקו לת ור אחריו בפרשנ ות מ יסט ית של יחסים מוסיקליים וניסו לחפש ו
על בס יס יחסים פיסיקליים ומכניים .בתפ יסת ע ולם חדשה זו לא נותר מק ום ל יצ ירתם של
ג׳ורג׳ו ונטו ור׳ יהודה מוסקטו.

49
50

tarn affirmativa quam negativa, in quibus omnibus cum Deo penitus concordare, et convenire
debemus. A quibus non sumus exempti, cum omnia illa concludantur in brevi, sed mysterioso
verbo evangélico, in quo absorbetur tota perfectio omnium praeceptorum dicente Christo: Ab
”his duobus mandatis, amore videlicet Dei et proximi, tota lex dependet etc.
על תפיסת האדם ^ homo christianusוכן ^ homo judaicusברנסנס ,ראו ולטרי ,עמ׳  ,278-249ובייחוד
עמ׳ .276-273
המחברים העיקריים הנמנים עם זרם זה הם יאן קומניום ,יוהן היינריך אלסטד וולנטין אנדראה (Jan
 .)Comenius, Johann Heinrich Alsted, Valentin Andräeפךסופיזם ( )pansophismהיתה גישה דתית
לעולם אשר שאפה לאיחוד כל הידע המדעי ,הפילוסופי ,המדיני והדתי לכלל תמונת עולם מקיפה והרמונית.
על תפוצת כתבי ונטו במאות הט״ז והי״ז ראו :וסולי ,המאה הט״ו ,עמ׳  ;403-401וסולי ,אפוקליפסה ,עמ׳
 291-257ובמיוחד ענ ;291-285 7סקרט ,הרמטיות ,עמ׳  .89-65מוסקטו צוטט על ידי אתנסיוס קירכר
( )Athanasius Kircherבחיבורו  ,Oedipus Aegyptiacus , II, a, Romae 1652-1654עמ׳ .85
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