נטיבה של היהדות המפרדיה
המערביה אל המודרנה
יוסף קפלר

א  .הבעיה ההייטוריוגראפית
יעקב

כ"ץ .

בספרו ' מסורת

ומשבר ' ,

ראה את אמצע המאה

ה 18 -

כנקודת  -המפנה

.

הגדולה בחברה היהודית אשר מאז ואילך חל שינוי באופיה המסורתי של חברה זו

:

תמורה עקרונית ביחס למסורת יש בשינויים רק אם מלווים הם הערכה חדשה

של המסורת גופה  ,כשהיא הדלה להיות בסיס לצידוק השינויים ונעשית נקודת -
מוצא להסתייגות וביקורת  .מבחינה זו אפשר לומר  ,שהחברה היהודית שמרה

עד למחצית השנייה של המאה בי " ח על אופייה

המסורתי  .י

בעוד שבספר זה תחם כ " ץ את גבולות דיונו ל ' תתום מושבה של יהדות אשכנז

במשמעות הרחבה של שם זה ' והודה  ,כי ' בארצות אחרות [ . .
קודם למפנה ואחריו

'2,

].

אחרות היו הנסיבות

הרי בספרו ' היציאה מן הגטו ' הוא הרחיב את התחום

הגיאוגראפי וכלל במסגרת דיוני

את כל יהודי מערב  -אירופה  ,אך בלי לשנות את

הקביעה הבסיסית בדבר עיתויה של נקודת  -המפנה בחברה היהודית המסורתית
מאה השנים שבין

1650

ל , 1750 -

:

אשר קדמו לתקופת השינוי  ,מגלות תנודות

מסוימות במעמד החברתי ובתפקוד הכלכלי של היהודים  .נתגלו  ,כמה שינויים

הן באידיאולוגיה של הגויים והן בזו של היהודים  ,ביחס להתיחסותם אלה
לאלה  .ברם מבנה החברה וגם אורחות החשיבה שבהם התנהלו חייהם לא השתנו

ביסודם ' .
בבואנו לדון במעבר של התפוצה הספרדית המערבית לעת החדשה  ,במיוחד במעבר
מאמר זה הוא נוסח עברי המבוסס על הרצאה בסימפוזיון לכבוד
כאוניברסיטת הארוארד  ,באוקטובר , 1988

פרופ '

יעקב

כ" ץ ,

שנתקיים

לרגל צאת תרגום חדש של ספרו ' מסורת ומשבר

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
1

ראה

2

ראה :

3

ראה

:

:

כ " ץ  .מסורת .
כ " ץ  ,מסורת .

עמ ' . 249
עמ ' . 12

כ " ץ  ,היציאה  ,עמ ' . 46
85

86

ן
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הספרדים  ,שחיו במרכזים המשגשגים של אמסטרדאם  ,ונציה  ,ליבורנו  ,האמבורג

ולונדון  ,במאה ה  , 17 -מתעוררות שאלות אחדות באשר להנחותיו של כ " ץ
כ" ץ ,

האם מודל החברה המסורתית  ,כפי שהתווה אותו

:

תואם את המציאות

החברתית  ,התרבותית והמנטאלית של אותם אנוסים וצאצאיהם  ,שחזרו בגלוי ליהדות
במשך המאה

קהילותיהם

התיישבו ב ' ארצות החופש ' במערב  -אירופה והקימו בהן את

ה , 17 -

?

האם אפשר ליישם את ההלוקה לתקופות היסטוריות שנקט כ " ץ  ,גם לקהילות
הספרדיות במערב  -אירופה ולטעון שהתופעות החדשות שהתגלו בהן במחצית השנייה
של המאה

ה 17 -

ובתחילת המאה

מהתבנית המסורתית ' .

היו גם הן רק ' בגדר ואריאציות או סטיות

ה , 18 -

4

האמנם ניתן לומר גם על יהדות זו ' כי העולם החיצוני לא תפס מקום חשוב '
בתודעתה

חמורה ' .

;

' הוא לא שימש כמטרה לשאיפות חברתיות או כמקור סכנה רוחנית

5

האם התמורות הנרחבות  ,שחולל משבר המאה

ה 17 -

בשטחי חיים כה רבים בחלקים

שונים של אירופה  ,לא השפיעו על אנשי הקהילות הללו

העוסקים בחקר אירופה במאה

ה 17 -

?

רבים מטובי ההיסטוריונים

מסכימים ביניהם  ,כי במהלך אותה מאה אירע

משבר במדינות רבות ביבשת  ,ששינה את פניהן

6 :

האם היהודים

הפורטוגאלים ,

בהיותם פזורים באזורי התסיסה והשינוי באותה תקופה  ,היו מחוסנים בפני אותו משבר
ואדישים לתמורות שהתרחשו בחברה שבתוכה פעלו

?

על שאלות אלו ואחרות הנובעות מהן  ,אדון להלן .

יהדות ספרד במערב  -אירופה היוותה בעיה היסטוריוגראפית מורכבת לחוקרים ,
והם הגיעו מדי פעם למסקנות נפתלות בנושא זה .

המהדורה הראשונה  ,המקוצרת  ,של ספרו של שלום ו ' בארון  ' ,היסטוריה חברתית
ודתית של היהודים '  ,מכילה סעיף מיוחד על ' ההשכלה באיטליה

ובהולאנד '

לא נמנע מלהשתמש במונח ' השכלה ' לתיאור יהדות איטליה במאה

ה 16 -

ופורטוגאל שבהולאנד במאה

ה . 17 -

7.

בארון

ויהדות ספרד

מכאן שהוא הבחין בתוכן סימנים ברורים

לשינויים גדולים בחכרה היהודית בעת החדשה ואכן  ,לדבריו  ' :גם מבחינה פורמאלית ,
ההתפתחויות

באיטליה

ובהולאנד הניחו את היסודות להשכלה

במזרח

אירופה

ובמרכזה ' .
מפאת חוסר מקום  ,אני נאלץ להשמיט הערות אחדות של בארון על יהודי איטליה
בימי עזריה מן האדומים ור ' יהודה אריה

ראה

:

כ "ץ .

5

ראה

:

כ " ץ  ,היציאה  ,עמ ' . 32

6

על משכר המאה

4

עמ ' . 40

פארקר וסמית
7

ראה

:

מודנא  .בבואו לתאר את היהודים הספרדים

בארון ,

;

ה 17 -

והמחלוקת שנתעוררה כדבר נושא המשכר הכללי  -ראה

ראב .

 , 1936עמ '

. 212 - 205

:

אסטון

;

ן

הספרדים במערב והמודרנה

והפורטוגאלים בהולאנד במאה ה , 17 -

87

טרח בארון הרבה להדגיש את התמורה הגדולה

שהתרחשה אז באותה חברה  .הוא מדבר על ' רוח חדשה ' שאפיינה את חיי הקהילה

הספרדית  -הפורטוגאלית באמסטרדאם  .היהודים נטו לקחת חלק פעיל ב ' מדע

הכללי ' ,

ו ' כמה מאנשי הרפואה הבולטים של התקופה היו יהודים ספרדים מאמסטרדאם ' .

לימודי  -חול תפסו מקום חשוב בתוכנית  -הלימודים של הישיבה המפורסמת ' עץ

חיים ' ,

וחשוב מכך  ' ,לפחות מערכת החינוך היהודית בהולאנד  ,הקדימה עקרונות רבים של
תקופת ההשכלה ' .
אף שבארון מתייחס אל הפרשיות של דה קוסטא ושפינוזה כאל ' תופעות חריגות ' ,
הרי לדעתו  ,מי שהכיר את התסיסה הדתית והאינטלקטואלית בקרב יהודי אמסטרדאם
באותה עת ' יכול להבחין על נקלה  ,שהונחו שם יסודות יציבים לחילון היהדות ולמיזוג
היהודים בחייהם הכלליים והפוליטיים של עמי המערב ' .

בספרו ' גלות ' ( יצא לאור במקורו בשנת

, ) 1936

8

הגיע יצחק בער למסקנות דומות

לאלה של בארון  ,אף שניסח אותן באופן שונה במקצת  .בפרק הקרוי ' מאמונת  -מורשה
אל תודעה היסטורית חדשה '  ,הדן בנושא זה  ,הוא כותב

:

' לראשונה מורגשת כאן בחוגי

היהודים הספרדיים תודעת  -קידמה נעלצת  .מאמינים הם שהשפיעו השפעה ניכרת על
התפתחות רוח החירות בהולנד  .מהספרדים שבאנגליה והולנד עובר גל  -ההשכלה דרך
הספקנים היהודים שבצרפת ומגיע אל יהודי גרמניה ' .

9

גם בער ראה ביהודים

הפורטוגאלים במערב  -אירופה את מבשרי ההשכלה  .גם הוא מצא בקרבם מבקרים
חריפים של יסודות המסורת  ,כמו דה קוסטא ( שעל ביקורתו אמר כי ' כפסע בינה ובין

דחייתה הגמורה של היהדות ' ) וכמו שפינזוה ( ' יהודי ראשון היה שהוציא את עצמו

מכלל דתו ועמו מבלי שהמירה רשמית בדת אחרת ') .
אך בער הבליט באופן מיוחד את קיומם של

0ן

:

ספקנים ונהנתנים  ,או אנשים שאמנם לא עלה בדעתם לערער את אושיות
האמונה המסורתית  ,אך פרקו מעליהם את עול הדאגה לכלל ישראל וזיקותיו
המדיניות  ,וניסו להתבסס ולהתרווח ככל האפשר ב ' מולדת ' הגלותית  .אנשים
מסוג זה היו  ,כמובן  ,בכל עת  ,אך משלהי המאה השבע  -עשרה נתרבו והלכו עד
שנתבלטו ונהיו פני החברה .

8

ראה

:

בארון ,

 , 1936עמ ' 210

אמסטרדאם במאה
זה

( בארון , 1973 ,

1ן

( ההדגשה בציטוט  -שלי )  .יצוין כי בפרק המורחב על יהודי

ה ( ' Dutch Jerusalem ' ) 17 -

כרך  ~ xvפרק

.

דה קוסטא ( שם עמ '

, ) 62

, ( LXIII

כותב בארון

.

הכלול במהדורה השנייה והמורחבת של ספרו

הוא אינו חוזר על הערות אלו  .רק בציינו את הדאיזם של
:

' נראה בהקשר אחר  ,כי מאמצים מעין אלה לטשטש

הבדלים בין דתות  ,במקום להבחין ביניהן  ,טיפחו מגמות קיימות הנוטות לסינקרטיזם דתי או
לאגנוסטיציזם או אפילו לאתיאיזם גלוי  :הם גם תרמו רבות לגל החילוניות שגאה באיטיות
בתקופת ההשכלה ' .
9

ראה

:

בער .

10

ראה

:

בער ,

11

ראה

:

בער  ,גלות  ,עמ ' קא  -קב .

גלות  ,עמ '

גלות .

קג .

עמ ' צג ( הציטוט הראשון )  ,צה ( הציטוט השני ) .

ן
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בער ייחס משמעות מיוחדת לביטויים של ספק ואדישות בהתייחסות לקדושתה של

.

ארץ  -ישראל מצדם של חברים אדישים וספקנים מקרב קהילת אמסטרדאם  ,שהותקפו

בחריפות על  -ידי משה חגיז בחיבורו
ספקנים אלה ראה בער
עזריאל

שוחט ,

:

' שפת אמת ' ( אמסטרדאם 707ן )  .בדעותיהם של

' נקודת  -מוצא לתיאוריות זה מאתיים שנה ' .

2ן

אשר בספרו ' עם חלופי תקופות ' דן בראשית ההשכלה ביהדות

גרמניה והקדים את נקודת  -המפנה שלה לתחילת המאה

ה . 18 -

לא הקדיש דיון נפרד

ליהודים הפורטוגאלים  .עם זאת הוא לא התעלם מההשפעה האפשרית שהיתה
ליהודים הפורטוגאלים על החברה היהודית האשכנזית בסוף המאה
ה . 18 -

המאה

לדבריו

:

לא

זו

הפורטוגיזים .

ה 17 -

ובתחילת

' כגורם לתמורות יש לראות גם את המגע הקרוב עם היהודים
בלבד

ישבו

שבהאמבורג

פורטוגיזים

על  -יד

אשכנזים .

ושפורטוגיזים היו גם בפראנקפורט ובהאנאו ובמאנהיים  ,אלא שקשרי  -המסחר הביאו
אשכנזים

יהודים

לאמשטרדאם

כיצד .

וללונדון ' .

הפורטוגאלים להשפיע על אחיהם האשכנזים

על  -פי

שוחט ,

יכלו היהודים

?

הפורטוגיזים  -האנוסים וצאצאי האנוסים  -לא כולם חיו חיים יהודים

.

גמורים  .מסורת  -אבות היתה רופפת בידם והיו רחוקים מחיי ' חסידות '  .הם לא

ידעו מעולם את ' הגיטו ' ואת ההתבדלות היהודית  ,ולא נרתעו מליהנות מ ' חיי

העולם  -הזה ' כפי יכולתם  .אורח  -החיים של הפורטוגיזים עשוי היה להשפיע
קודם  -כול על עשירי האשכנזים שבגרמניה  ,ומהם יצאה השפעה לשאר העם .

( ן

במקום אחר שוחט מסביר  ' ,שהגילויים הברורים של חילוניות ושל רדיפת  -הנאה נתגלו
בהאמבורג קודם שנראו בשאר קהילות גרמניה  .כאן היה מגע קרוב ביותר עם היהודים
הפורטוגיזים [ .

]. .

ואולי בא כל זה בהשפעתה של

א משטרדא ם ' .

4ן

ציון מעניין ביותר על הנושא הזה מובא באחד המחקרים ההיסטוריוגראפיים
ה . 17 -

שנכתבו בדור האחרון על האנוסים במאה

בארון בדור הקודם ונתן להם דגש  .לדבריו

ירושלמי אימץ את הניסוחים שהציג

:

התרבות החילונית של רבים מיהודי הולאנד ואיטליה הקדימה את תנועת
ההשכלה הברלינית של המאה

ה 18 -

והיתה  ,במובנים מסוימים  ,בוגרת יותר ,

.

נוחה וטבעית יותר להשגה בעלת בסיס  -רחב יותר [  ] . . .על רקע התפאורה של

שהניבה

תקופה ,

מספר התפתחויות

' מודרניות '

משמעותיות

[ המהגרים האנוסים ] מתבלטים כיהודים המודרניים הראשונים

ביהדות ,

הם

( הדגשה שלי ) " .

ירושלמי הוא ההיסטוריון היהודי הראשון שהתייחס במפורש לתסיסה האידיאולוגית

גלות .

בער .

12

ראה

13

שני הציטוטים האחרונים  -ראה

:

בער ,

עמ ' קב  :וכן

:

:

.

א " י עמ ' קמט  -קעא .

שוחט ,

עמ ' . 11

14

ראה

:

שוחט .

15

ראה

:

ירושלמי  ,עמ '  ( 43ההדגשה בציטוט  -שלי )  .משם גם הציטוטים הבאים

עמ ' . 39
להלן .

הספרדים במערב והמודרנה

שאפיינה את אירופה במאה ה , 17 -

ן

89

תסיסה שסימניה ניכרו בקרב היהודים לא פחות

מאשר בחברה הנוצרית  .הוא הסב את תשומת הלב ליהודים בודדים ולקבוצות קטנות ,

' שהושפעו עמוקות על  -ידי הזרמים השכלתניים והספקניים של התקופה ' .
ירושלמי ציין שלא כל הסוטים מדרך  -המלך של הממסד היהודי הביעו את

דעותיהם בגלוי  ,ואפילו אלה שנשארו בתוך המסגרת המסורתית והקהילתית הראו מדי
פעם ' נטייה אינטלקטואלית ותרבותית מודרנית מובהקת ' .
ירושלמי ראה את שורשי היסוד הרוחני המודרני של האנוסים שחזרו ליהדות בשני
גורמים

)1( :

הם היו הקבוצה הראשונה של יהודים אירופים  ,שעולמה הרוחני עוצב

מחוץ לקהילה היהודית ומחוץ לעולם המסורת היהודית הלכתית .
ובפורטוגאל ,

בספרד

()2

כנוצרים לכאורה

היתה להם גישה ישירה למקורות תיאולוגיים  ,פילוסופיים

ומדעיים מערביים  ,זאת בתקופה שבה רוב האוניברסיטאות באירופה היו סגורות בפני
יהודים .

ב  .המורה עקרבית או גיוון בעולם

המסוית ?

לא אנתח בפירוט את דעותיהם של ההיסטוריונים שהובאו לעיל על אודות התפוצה

היהודית הספרדית במערב  -אירופה  .ברובן אנו מוצאים נטייה ברורה להרבות בשימוש
במונחים

מודרניות ,

:

חילון ,

השכלה

בהיסטוריה של היהודים במאה

ה 8 -ן ,

וכדומה ,

בדרך  -כלל בדיונים

שמשמשים

בעיקר בשלהי אותה מאה  .האם נכון הוא

השימוש במונחים אלה  ,או הוא אנאכרוניסטי ומטשטש הבדלים מהותיים בין תופעות
היסטוריות

שונות ,

או בין תהליכים השייכים למערכות שונות

?

האם התפוצה הספרדית במערב אכן הראתה נטייה לראציונאליזאציה מקפת של
חיי החברה
העולם

?

האם חברי הקהילה הזאת אכן לקחו חלק במגמה להתפכחות מאשליות

) ? ( Entzauberung

גישתו

המאופקת  ,הקפדנית  ,של

כ " ץ מתבלטת ביתר

שאת  ,בהשוואה לדעותיהם

ולתפישותיהם של ההיסטוריונים האחרים הנזכרים לעיל  .הוא לא התפתה לראות
בתופעות שבקרב היהודים הספרדים והפורטוגאלים בהולאנד ובארצות אחרות

.

במערב  -אירופה משום נקודת  -מפנה אמיתית שהובילה לשינוי באופיה המסורתי של
החברה היהודית .

בהתייחסו למעמדם החוקי והפוליטי  ,הודה כ " ץ

:

' עוד בראשית המאה השבע -

עשרה חשו היהודים את עצמם בהולנד חופשיים יותר מבחינה דתית וכלכלית מאשר

בכל ארץ אחרת שבאירופה '  .ואף  -על  -פי  -כן כ " ץ ראה במצב זה רק צירוף של

נסיבות ,

שנבע מההתפשטות הכלכלית של הולאנד ומאווירת הסובלנות הדתית בה  ,אחרי
מלחמות הדת העקובות מדם  ,מצב אשר ' לא נבע משינוי במעמדם  .ביסודו של דבר
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נשאר מעמדם המשפטי של היהודים ההולנדים  ,כמו זה של אחיהם שבמקומות

אחרים  ,ללא שינוי ' .

6ן

אשר למצבם התרבותי

והחינוכי  ,הודה

כ " ץ כי

:

' ידוע שהספרדים רכשו השכלה

חילונית בארצותיהם השונות  -צרפת  ,הולנד ואנגליה  -למן סוף המאה השבע -

עשרה [  ] . . .הסתגלותם התרבותית המוקדמת של הספרדים היא עובדה ידועה ' .

7ן

ובכל

זאת  ,הערותיו מעוררות רושם שהוא לא ראה בחינוך  ,ואף לא בהסתגלות היהודים
הספרדים לתרבות

המערב ,

בעיקרו של דבר  ,על  -פי

תופעות שיכלו לחולל תמורה במהות התרבות שלהם .

כ " ץ  ' ,לא היתה זו אלא וריאציה של דגם ישן  .השיטה נשארה

ללא עוררין  .המפנה האמיתי עתיד לבוא רק כאשר עצם הסטיה תוגן באמצעות
מושגים חדשים הסותרים את מערכת הערכים של המסורת ' .

8ן

בתארו את התמורות שחלו כמודעות  ,ואת שינויי הכיוון האידיאולוגיים  ,שהטביעו
חותמם מן הסתם על קבוצה של יהודים ספרדים בהולאנד בתחילת המאה

ה 8 -ן ,

כ" ץ

מתייחס לחיבורו של משה חגיז  ,שעל  -פי גרסתו דחו כמה מהיהודים האלה את האמונה
בקדושתה של ארץ  -ישראל  .יהודים

אלה  ,טוען כ " ץ  ,חשו עצמם בטוחים בהולאנד ,

לכן לעגו לרעיון השיבה לארץ  -ישראל ודחו את המחויבות הכספית לתמוך בקהילה
היהודית שישבה בה .
אבל יהודים אלה אינם ראיה לנקודת  -מפנה אמיתית  ,לדברי כ " ץ  ,שכן

:

אלו היו תגובות יחידות  ,ולא עקרונות קבועים ורציניים  ,כפי שמאשרת העובדה
שלא הועלו על הכתב ולא נפוצו ברבים באותו זמן  .אף שלא היתה להם השפעה
גלויה לעין היה ברגשות אלה משום רמז למגמה שהיתה יכולה להתפתח
בתנאים אחרים 9 .י
אכן דייקנותו של כ " ץ בשימוש במושגים ראויה לשבח  ,כי בנקודה זו הוא הקפיד
להבחין

בין

תופעות

שהיו אכן

מיוחדות

ולהצביע על

ההבדלים

המהותיים

והפורמאליים שכין חברות מסורתיות למודרניות  .כ " ץ לימד אותנו לראות את הפער
בין אלה שראו עצמם חריגים וחוטאים  ,והם מצויים בכל החברות המסורתיות
ומעשיהם אינם מסכנים את יציבותן  ,ובין חריגים המלמדים זכות על מערכת ערכים
חדשה ונוטלים אחריות על מעשיהם על סמך שיטתם  .האחרונים תובעים שינוי
ונאבקים לשנות את הסדר החברתי  ,ויש לראותם כמבשרי השינוי  .על כן על
ההיסטוריון להתאמץ להבהין בין חריגה וגיוון בתוך מערכת מסורתית ובין מאמצים
לצאת מתוך המערכת המסורתית לתוך מערכת חדשה .
יש להימנע משימוש במונחים המתייחסים לתקופה היסטורית מאוחרת יותר

16

שני הציטוטים האחרונים  -ראה

17

ראה

:

18

ראה

:

כ" ץ ,

19

ראה

:

כ " ץ  ,היציאה  ,עמ ' . 43

כ " ץ  ,היציאה  ,עמ ' . 39
היציאה  ,עמ '

. 41

 :כ " ץ  ,היציאה  ,עמ '

. 18
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ומוגדרת

היטב  .תנועת ההשכלה בסוף המאה

ה 18 -
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היתה תנועה אידיאולוגיתשנועדה

לשנות את החברה היהודית  .לא החינוך ה ' אירופי ' של מייסדיה ולא זיקתם לערכי

התרבות האירופית  ,לפילוסופיה  ,או למדע  ,לא הם נתנו לתנועת ההשכלה היהודית את
אופיה הייחודי  ,אלא גישתם הראציונאליסטית  -אוניברסאלית  ,שקיבלו מנושאיה של
ה ' השכלה ' בחברה האירופית  ,היא שהובילה אותם למסקנה מעשית בדבר הצורך
בשינוי ערכים בעולם היהודי ההזדהות עם מקורות התרבות האירופית בפני עצמה לא
,

היה בה כדי לגרום לשינוי כזה  .החשפותם של האנוסים וצאצאיהם  ,בחצי  -האי האיברי
ובתפוצה הספרדית במערב  ,לידע התיאולוגי  ,הפילוסופי והמדעי של החברה הנוצרית

באירופה  ,עדיין לא עשתה אותם מליצי יושר של ההשכלה או אפילו מבשריה  .הידע
והערכים  ,אשר

היהודים בספרד ובפורטוגאל במאות

ה  16 -וה 17 -

נחשפו להם  ,היו

רחוקים מאוד מה ~ ( Aufklaerung -השכלה )  .עיון במחשבת אנשי התפוצה הספרדית

במערב  -אירופה במאה

ה 17 -

מעורר רושם  ,כי הערכים שהביאו איתם מחצי  -האי

האיברי שימשו את רובם הגדול כאמצעי לחיזוק סמכותה של המסורת היהודית
והלגיטימיות שלה

,

2

הארגון המיוחד של המוסד החינוכי של הקהילה הפורטוגאלית באמסטרדאם

ותוכנית  -הלימודים של ישיבת

' עץ

חיים ' יותר משדמו לאידיאלים של ההשכלה

הגרמנית דמו למעשה לבתי  -הספר ולסמינארים של הישועים בספרד ובפורטוגאל

באותם ימים  .מספר לא  -מבוטל של אנוסים התחנך בבתי  -הספר הללו  ,שהיו מקור
השראה למנהיגי ה ' אומה היהודית פורטוגאלית ' באמסטרדאם  ,בבואם לגבש את
האמצעים לחינוך ילדי הקהילה

הצעירה  .י

?

העובדה שצעירים מקהילה זו קיבלו תארים מאוניברסיטאות הולאנדיות במאה

ה  -דן  ,בעיקר מאוניברסיטת ליידן  ,אינה ראיה לפריצת  -דרך  ,שפתחה אפשרויות
חדשות בפני צעירים יהודים ללמוד במוסדות השכלה לא  -יהודיים ולקשור קשרים עם
צעירים נוצרים בני  -זמנם בכפיפה אחת  .יש לנו מידע ברור על

11

סטודנטים יהודים

.

לפחות  ,כולם יהודים ספרדים או פורטוגאלים מאמסטרדאם שקיבלו תואר דוקטור
לרפואה מהסנאט של אוניברסיטת ליידן בין השנים

. 1686 - 1655

אנו מוצאים שחלקם

הגדול שהו רק ימים אחדים ( שלושה עד שישה ) באוניברסיטה  :הם נהגו לבוא

לליידן ,

להרשם לאוניברסיטה  ,להיבחן  ,להגיש את התזה שהכינו קודם לכן ולקבל את התואר .
הלימודים

תוכנית

הגמישה

במוסד

סייעה

לסטודנטים .

זה

באוניברסיטאות אחרות בהולאנד  .רוב הסטודנטים היהודים באו
בחדר

אחד ,

היה

בזוגות ,

נרשמו באותו יום  ,נבחנו ביחד והגנו יחד על התזות שלהם  .יש יסוד

להנחה  ,שסטודנטים אלה קיבלו את הכשרתם הרפואית אצל רופאים

היהודית באמסטרדאם ( המוזכרים גם בתזות

20

21

ראה
על

מקובל

גם

גרו יחד

 :קפלן  ,מנצרות  ,עמ '

שלהם ) ,

בתיך

הקהילה

ובאופן יוצא  -מן  -הכלל ממרצים

. 282 - 274

אנוסים שלמדו במוסדות  -חינוך ישועיים  -ראה

 :קפלן  ,מורטירה  ,עמ ' , 17

. 23 - 21
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לא  -יהודים באתנאום של אמסטרדאם  ,כמו ג ' רארד בלאסיוס  ,שהיה מקורב לחברים
בקהילה היהודית הפורטוגאלית .

22

מצב זה לא היה שונה בהרבה מזה המוכר לנו ממקומות שונים בימי  -הביניים  ,ורצוי
להיזהר מלהסיק מכך מסקנות מרחיקות לכת  .יתר על כן  ,עיון במקצת עבודות  -הגמר ,

שהגישו סטודנטים יהודים אלה  ,כמו גם בספרות הרפואית שכתבו רופאים יהודים
פורטוגאלים בהולאנד במאה

הרפואה לא הגיע אליהם .

23

ה , 17 -

מוכיח שאפילו שמץ מהמהפכה המדעית בשדה

כמו כן  ,חרף מספרם הגדול באופן יחסי של הרופאים

בקרב היהודים הספרדים באותם זמנים  ,ביניהם אנשי מדע בולטים ( כמו אמאטוס
לוזיטאנוס  ,אליה מונטאלטו  ,זכותוס לוזיטאנוס ורבים

אחרים ) ,

לא היה להם חלק

במהפכה המדעית בשדה הרפואה .
יתכן שזה נבע מפאראדוקס מסוים

:

כספרד ובפורטוגאל במאות

ה  16 -וה 17 -

היתה

הרפואה ' מקצוע יהודי ' בשל האחוז הגבוה של ' נוצרים חדשים ' בין רופאי חצי  -האי
האיברי .

24

רבים מהם תפסו עמדות גבוהות בשטח זה ואף לימדו באוניברסיטאות

החשובות ביותר
פתוחים

:

ליוזמות

מכאן שהיו כה מעורבים בממסד הרפואי הקלאסי עד שלא היו
חדשות

ולשינויים

מושגיים ,

שכידוע

החלו

מחוץ

לחומות

האוניברסיטאות .

22

23
24

ראה

:

קפלן .

סטודנטים

ראה  ,לדוגמה
ראה

( מימין )

:

:

;

השווה

:

רות  ,עמ ' . 121 - 120

דה פינה  :אורוביו דה קאסטרו  ,משה  :השווה

 :קפלן ,

סטודנטים .

עמ ' . 75 - 74

כגן  ,עמ ' . 71

הרופא

היהודי

אברהם

זכות

( זכותוס

לוזיטאנוס) י

( משמאל )

כתב -יד

של חיבור

בפורטוגאלית מאת הכירורג שמואל דה ליאו בנאבנטה מאמסטרדאס  ,על סיבוכים בדרכי השתן

ן
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מכל מקום חשוב מאוד להצביע על

93

קווי הדמיון הברורים בין התפוצה הספרדית

במערב  -אירופה ובין הקהילות המסורתיות האשכנזיות באירופה המרכזית והמזרחית .
מעיונים בפרוטוקולים של הקהילה ובתקנותיה מצטיירת מידה רבה של דמיון
בתפישות ובשיטות של הארגון והמנהיגות  :גם מוסדות הקהילה היו דומים

להפליא ,

.

או אפילו זהים  ,לאלה שבקהילות אשכנז  .מעל הכל חשוב מאוד להדגיש כי בתפוצה

הספרדית  ,כמו בכל חלקי העולם היהודי  .נחשב קיום ההלכה לאידיאל עליון  ,ואנשיה
היו מודעים לגורל המשותף של העם היהודי  .הספרדים במערב לא רצו לראות עצמם
כשונים מחלקים אחרים של העם היהודי בהשקפת  -עולמם היהודית או ביחסם להלכה .
יתר על

כן .

במשך המאה

ה 17 -

כולה .

על  -פי עדויות שהגיעו אלינו באמצעות

יהודים אשכנזים שביקרו באמסטרדאם  -כמו ר ' שבתי שפטל

הורוביץ ,

ר ' משה

.

ריבקס שבתי משורר בס ואחרים  -איננו מקבלים אפילו רושם קל ביותר שהם ראו
הם ,

הבדל משמעותי בין יהדות אחיהם הפורטוגאלים ליהדותם

בתופעה שהיתה בה סטייה מהמקובל והלגיטימי בעולם היהודי

או שהם הבחינו

המסורתי ' .

נ

נכון אפוא להעביר קו מפריד ברור בין עולמם של הספרדים במערב  -אירופה במאה
ה 17 -

לעולם היהודי במחצית השנייה של המאה

ה 18 -

במרכזים שעברו שינוי ניכר מן

ההבט המסורתי  .את היהודים הספרדים במערב אירופה במאה

ה 17 -

יש לראות כחברה

.

אשר המבנה שלה  ,כמו גם השיטה הרעיונית שעמדה מאחוריו לא היו שייכים עדיין
לעולם המודרני .

ג  .כווקום  %1ל ב סיורוצ ו %וזובוצאה ומגבלותיה
~

אבל אחרי

שהעברנו קו תוחם עליון והבחנו בין החברה היהודית הפורטוגאלית במאה

ה  -דן לחברה היהודית בעידן התמורות במהלך המאה ה , 18 -

עלינו להציב גבולות גם

בין החברה היהודית הפורטוגאלית לחברות יהודיות אחרות בעולם המסורת היהודית
בראשית הזמנים המודרניים  .חרף כל הדומה

והמשותף ,

אין להתעלם מהבדלים

בולטים בין שני הסוגים של חברות יהודיות אלו  .הקהילה הספרדית  -הפורטוגאלית

במערב  -אירופה לא היתה מבוססת על ידע וערכים שהיא ירשה מהעבר  .זו היתה קהילה
שגדלה והתפתחה לא באופן אורגאני  ,כאשר כל דור מעביר לבאים אחריו את מורשת
אבותיו  .בדברינו על היהודים הפורטוגאלים במאה
שהומצאה ,

על קהילה מסורתית שהופיעה יש מאין

ה 17 -

אפשר לדבר על מסורת

) ( ex nihilo

בתנאים

חדשים ,

בזמנים חדשים  .מייסדי הקהילות הספרדיות הפורטוגאליות עצמם היו חדשים

ליהדות  ,והקהילה היהודית הראשונה שפגשו היתה זו שהקימו בעצמם  .המייסדים היו
צריכים להתמודד עם מצב בעייתי במיוחד  ,שלא היה מוכר לקהילה יהודית רגילה

25

ראה

:

קפלן .

הקהילה  ,עמ ' 161

ואילך .
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באותם ימים

קפלן

:

היה עליהם להגדיר לעצמם מחדש את זהותם היהודית ולהציב לה

גבולות  .הם הגיעו אל היהדות עם מושגים מעולם הנצרות האיברי ועשו בהם

שימוש ,

עד כמה שהדבר נשמע פארארוקסאלי  ,כדי לעצב את מסגרת החיים היהודיים ולצקת
בה תוכן  .האמונה הספקנית  ,אשר גובשה בארצות הקאתוליות במהלך הקונטר -

רפורמאציה והטיפה לקבלת מרות הכנסייה

ביכולתו של הפרט להבין אמיתות דתיות

והאפיפיור  ,מתוך

ראייה שהטילה ספק

בוודאות  ,עזרה לאנוסים לשעבר

להצדיק את

חשיבותה של התורה שבעל  -פה ואת הסמכות הרבנית  ,בתקופה שבה נאלצו להאבק

כספקנותם של לא  -מעטים מבני עדתם .

26

כאשר ' יהודים בסתר ' אלה חזרו ליהדות הם קישטו את האמונה היהודית במושגים
נוצריים  ,שהפנימו בחייהם כ ' נוצרים חדשים '  .כתוצאה מכך בעיני רבים מהם היתה

היהדות דת ולא בהכרח דרך  -חיים חובקת

כל  .במידה לא מבוטלת נבע השינוי גם מדרך

חייהם כיהודים בסתר  ,שהתרגלו להפריד בין מציאות דתית פנימית  ,החבויה בד '

אמותיהם  ,ובין אורח  -חיים חיצוני ומוחצן  ,שניהלו על בסיס ערכים ומושגים נוצריים
ואחרים  .רבים מהם הגיעו למסקנה  ,שהזדהות רוחנית עם המסורת היהודית היתה
חשובה יותר משמירת המצוות .
זהות דתית לא יכלה לתת ביטוי מלא לזהותם האתנית

והחברתית  ,משום שהאנוסים

שחזרו ליהדות המשיכו לראות באלה שנשארו מאחור ב ' ארצות האלילות ' בשר

מבשרם  ,אף שביקרו קשות את הישארותם בחצי  -האי האיברי  .זהו מצב שבו הזהות
הדתית לא חפפה את תחושת האחווה החברתית והלאומית  .היהודים הפורטוגאלים
באמסטרדאם ראו באוכלוסיית ' הנוצרים

החדשים '

בחצי  -האי

האיברי ,

במחוזות

האימפריה הספרדית ובצרפת  ,חלק מן ה 8920 -א  -האומה הספרדית  -פורטוגאלית
 המונח המעורפל שנקטו בהתייחסם לתפוצה היהודית ספרדית בשלמותה  ,לרבותהאנוסים לפלגיהם השונים ו ' הנוצרים החדשים '  .למשל  ,בשנת

אמסטרדאם את

'  donzelasם s

למתן מוהר ליתומות ולבנות

1615

יסדו חסרי קהילת

 ( ' Santa Companhia de dotar orfחברה קדושה
~

עניים ) ,

שהיתה פתוחה ליהודים ולאנוסים כאחד  ,מתוך

הכרה ששתי הקבוצות שייכות לגוף לאומי וחברתי אחד  .אנוסים שחיו בארצות שאסרו
על ישיבת יהודים יכלו להיות חברים מלאים באותה חברה בלי שנדרש מהם למלא
אחר המצוות  .היה עליהם רק להאמין בדת היהודית ולהזדהות עם עיקרי

אמונתה : 7 .

המנהיגות אמנם מעולם לא העניקה לגיטימיות אידיאולוגית לחברי ה ' אומה ' שנשארו ,

מרצון או מתוך כפייה  ,מחוץ ליהדות  ,אולם בקשריה עם אותם חברים  ,בשטחים שונים
וכרמות שונות  ,היא העניקה להם לגיטימיות חברתית .

יתרה מזו  ,בין הנמנים עם הגוף הלאומי  -חברתי של יהדות ספרד ופורטוגאל היו
כאלה אשר מעולם לא חזרו לדת היהודית  .בכל אחת מארצות התפוצה הספרדית

26

ראה  :פיפקין

27

תקנות מודפסות של חברה זו -

.

 :השווה  :קפלז  ,מנצרות עמ '  274ואילך .

יאה
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כמערב  ,בשולי הקהילה הפורטוגאלית  ,היו קבוצות ויחידים אשר הצליחו לחמוק

מאימת האינקוויזיציה האיברית אבל העדיפו להישאר ב ' ארצות החופש ' בלי להצטרף
לעם היהודי ובלי לקבל עול תורה

ומצוות  .יחס מנהיגי הקהילה אליהם היה ללא ספק

מחמיר יותר מאשר אל האנוסים וה ' נוצרים החדשים ' שנשארו בספרד ובפורטוגאל  ,כי
בעצם נוכחותם בשולי הקהילה היהודית הם היוו תגר מתמיד לה ואיימו על שלמות
המבנה המסורתי שלה  .הם גם שימשר מוקד משיכה לאחרים  ,שיכלו להצטרף אליהם
בכל עת  .בהולאנד היתה נוכחותם משמעותית במיוחד  ,כי החברה הנוצרית כללה גם
רובד לא גדול של אלה שלא השחייכו לאף אחת מהכנסיות או הכיתות הנוצריות  .הם

שאפו לנצרות לא  -קונפסיונאלית  ,ויכלו להביע דעותיהם בחופשיות  ,פחות או יותר ,
הודות לחופש הדת המיותר ששרר בהולאנד .
האיזון

החברתי

והפוליטי

המיוחד ,

שנוצר

ברפובליקה

ההולאנדית ,

התיר

לנונקונפורמיסטים  ,יחידים וקבוצות  ,להתקיים ולפעול במידה לא  -מבוטלת של חופש

וללא תלות במסגרות הדתיות המסורתיות  .לצד נוצרים לא  -קונפסיונאליים
התפתחה תופעה מקבילה בקהילה היהודית הפורטוגאלית

:

אלהט

' יהודים שאינם שייכים

לקהילה ' או ' יהודים ללא יהדות '  .מעדויות רבות שהגיעך לידינו עולה  ,שזו היתה
תופעה

נרחבת  ,מושרשת מאוד

בחיי היהודים הפורטוגאלים במערב  ,ומאיימת  .רוב

היהודים האלה לא היו אינטלקטואלים ולא הצליחו להציב עקרונות איתנים ורציניים

לאורח  -החיים שבחרו בו  .הם לא קיבלו את סמכות ההלכה אבל התקשו לנסח
אידיאולוגיה חלופית  .הם גם לא התכוונו לעשות את הנונקונפורמיזם שלהם מכשיר
לשינוי ולרפורמה בתוך החברה היהודית  .מקצתם מעולם לא הצטרפו לקהילה
היהודית  ,אחרים הצטרפו ועזבו מאוחר יותר וניתקו כל קשר .
הבודדים שהצליחו לתת ביטוי שיטתי כלשהו להתנגדותם לממסד היהודי חתרו
ל ' יהדות

לא  -קונפסיונאלית '  ,משוחררת

מכבלי המסורת הרבנית ומעול התורה שבעל -

פה  .הם הסתייגו מרעיון העם הנבחר  ,ובהשקפתם הדתית לא היה תפקיד מיוחד לעם
היהודי  .אנשים כמו אוריאל דה קוסטא  ,שהתקרב לדאיזם

אוניברסאלי ,

התנתקו

לחלוטין מהמסורת היהודית  .זו גם היתה דרכם של שפינוזה ופראדו  .הם נמנעו מכל

כיתתיות ובדלנות  ,ולבסוף ניתקו כל קשר ומגע עם עמם  .בסופו של דבר  ,איש מהם לא
הציג מערכת חלופית של ערכים ורעיונות לשינוי החברה היהודית  .הביקורת שלהם
הובילה אותם להכחשה גמורה של הקיום היהודי הנפרד  ,ומשום כך הם עזבו את
קהילתם ,

בדרך זו או

אחרת ,

בלי לעורר תנועה לשינוי  ,או ארגון חלופי כלשהו .

המצב הבעייתי הזה  ,הימצאותם של כופרים ושל יהודי שוליים  ,היה מיוחד לחברה

היהודית הפורטוגאלית במערב  -אירופה בתהליך עיצוב אופיה  .הפעילות הקהילתית
כולה התרכזה בצורך לדון בבעיות האנוסים ובתסיסה האינטלקטואלית הנרחבת
שבתוכם .

28

על תופעה

ייחודית

- 17

ראה

:

קולאקובסקי .
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ד  .מן הדיפזור אל הלחודיוה
אידיאולוגיה

של שינוי  ,מכוונת לשינוי דפוסי החברה היהודית  ,לא התגבשה בתפוצות

יהודי ספרד ופורטוגאל במערב בתקופה הנדונה  .קריאות התגר הורדו אל שולי

ומי שהשמיעו אותן עזבו בדרך  -כלל את העם היהודי  .בכל זאת  ,בקיעים

החברה ,

במסגרתה המסורתית של חברה זו התפתחו כבר עם היווסדה  .דבר זה ראוי לציון
במיוחד בתחום מרכזי  ,כמו הכלכלה  .בקהילות

אמסטרדאם ,

האמבורג  ,לונדון  ,אף

שכמעט כל חבריהן עסקו בענייני אשראי  ,בנקאות וסחר בינלאומי או מקומי  ,לא היו
כמעט תקנות בעניינים של עסקות כספיות  .התקנות המעטות בתחום זה הסתכמו
בדרישות למלא אחר חוקי המדינה  ,ולא היתה להן נגיעה לנושאים הלכתיים  .לא די
בכך שלמנהיגי הקהילה לא היתה שליטה על העסקות הכספיות של ה ' נוצרים החדשים '

.

בחצי  -האי האיברי בדרום צרפת  ,באנטוורפן ובעולם החדש  ,שהיו בקשר הדוק עם
חברי קהילה ; הם התקשו אפילו לפקח על העסקות הכספיות של חברי קהילתם  .עסקות

אלה היו קשורות  ,בין היתר  ,בנסיעות ארוכות  ,לעיתים קרובות לארצות שאסרו ישיבת
יהודים

בתוכן ,

כך שהם נאלצו שוב להתחפש לנוצרים ולהימנע ממילוי המצוות .

מאחר שהקהילות חששו  ,כי אכיפת ההלכה על השיטה הפינאנסית הרחבה והמורכבת

של ה ' אומה ' תהיה גזרה שלא יוכלו לעמוד בה  ,והיא גם תמנע את תפקודה היעיל של

השיטה  ,העדיפו הקהילות להתעלם מהבעיה  .הן נקטו גישה סתגלנית  ,בלי לתת לה
הצדקה אידיאולוגית  ,והעניקו חופש ערכים כמעט מלא למוסד הכלכלי .

המעבר הזה מן הדיפזור אל הלנגודיות הורגש גם במגזרי  -חיים

29

אחרים  ,שבהם

החלה נטייה להשליך את מעטה המסורת  ,כאשר כל מגזר מפתח ערכים עצמאיים
משלו .

בעוד ששליטת המסורת נחלשה בהדרגה בשטחי  -חיים שונים בתוך

הקהילה ,

הובלטו והודגשו הערכים הפולחניים בין ארבעת כותלי המוסד הדתי  .רוב התקנות של
הקהילות היהודיות הספרדיות עסקו בענייני בתי  -הכנסת  .מוסד זה הפך למבצרה
העיקרי של המסורת  .המעמד הקפיד לקיים שם אווירה של כובד ראש  ,ולמנוע מנהגים
תפלים ' שאינם יאים לאנשי תרברת אלא מתאימים יותר להתנהגותם של ברברים '
השפעות חיצוניות ודאי מילאו תפקיד חשוב בנדון

:

,

3

הטקסים הקאתוליים בארץ

מולדתם  ,ועוד יותר מהם האווירה הפולחנית ששלטה בכנסיות

הפרוטסטאנטיות ,

הטביעו את חותמם על אנשי הקהילות הללו  .הם הקפידו לקיים את התוכן הפולחני
בתוך בית  -הכנסת ולבודדו מכל הפעילויות או העניינים שלא היו קשורים באופן ישיר

לתפילה  .ההבחנה בין קודש לחול גברה הן לגבי הזמן והן לגבי המקום  :נתחמו זמנים
ברורים לתפילה כבית  -הכנסת וזמנים ברורים יוחדו לעסקות בבורסה  .אף שהתקנות

הקהילה  ,עמ ' 179 - 177

29

ראה

:
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של קהילת אמסטרדאם בענייני בית  -הכנסת לא חרגו מן ההלכה המקורית  ,היתה להן
נטייה בולטת לחומרה בהשוואה לקהילות מסורתיות טיפוסיות באותה עת  .בקהילות

.

מסורתיות אלה כתוצאה מהמפגשים התכופים בבית  -הכנסת ומדיפזורם של הערכים

הדתיים  ,שלא התיר את הגבלת הפולחן למועדים ולמקומות מסוימים  ,שימש בית -
הכנסת גם כמקום לעסקים ולפונקציות חברתיות

גם עיניהם הבוחנות של מבקרים נוצרים

אחרות  .י '

סקרנים .

שמספרם עלה בהדרגה ככל

שגברה משיכתם של תיירים נכבדים מהולאנד ומארצות אחרות אל בית  -הכנסת

באמסטרדאם  ,היתה להן השפעה על חברי הקהילה הזאת בבואם להציב נורמות של

בית  -הכנסת .

התנהגות בין כותלי

ה  .בין יסודות לגויים
ברם הקשרים בין חברי הקהילות היהודיות ספרדיות ובין העולם

הנוצרי .

שלא

הצטמצמו לפגישות מזדמנות בבית  -הכנסת  ,היו אחת התופעות המרתקות בעולמם

.

הרוחני והחברתי  .ראוי לייחד לכך מקום בדיוננו  .בכתביהם האפולוגטיים שכוונתם
היתה לחזק את זהותם היהודית של האנוסים שחזרו

ליהדות ,

לא שכחו היהודים

הספרדים והפורטוגאלים את מסכת הרדיפות  ,שהם ובני עמם סבלו בארצות הנוצריות .
הספרות הנאת דוחה מכל את הנצרות ואת עיקרי אמונתה ומביעה סלידה ושאט  -נפש

מכל אמונותיה וסמליה  .אפילו הסובלנות היחסית  ,שממנה נהנו היהודים באמסטרדאם

.

הקאלוויניסטית לא הצליחה למחוק בקלות את זכרון העבר  .מבהינה זו היתה עמדתם
לעיתים תקיפה ונמרצת יותר מזו של הרבנים בני  -זמנם במרכז אירופה ובמזרחה .

האחרונים לא כללו בכתביהם את הנצרות בקטגוריה של עובדי  -אלילים

2,

'

בעוד

שבספרות הפולמוס של היהודים הספרדים במערב הוקעה הנצרות כסוג הגרוע ביותר
של

עבודת  -אלילים ,

שהמציא המין האנושי ברשעותו  .חרף העדפתם את הכיתות

.

הפרוטסטאנטיות על הנצרות הקאתולית לעיתים קרובות הם ראו את שתיהן כביטויים
שונים לאותו סוג

של אלילות " .

לשונם הבוטה היא בעיקר ביטוי לקירבה הגדולה בינם

.

ובין העולם הנוצרי שממנו יצאו כאשר מדובר במושגיהם ובדעותיהם התיאולוגיים .
שום קבוצה יהודית לפניהם לא הגיעה לקירבה כזאת עם העולם הנוצרי ולהכרות כה

.

רחבה ישירה ועמוקה עם אמונותיו ודעותיו  .מומחיותם הרבה של היהודים הספרדים
ברזי

הנצרות ,

והתמצאותם בשפות רבות  ,במיוחד לאטינית  ,יצרה תשתית להידברות

בקנה  -מידה שלא היה ידוע עד אז ביחסים שבין יהודים לנוצרים  .דבר זה לא רק הקל
על הויכוחים התיאולוגיים ביניהם  -במאה

( 1

ראה

32

ראה :

((

ראה

:

:

קפלן .
כ" ץ ,

הקהילה ,
משפטים ,

קפלן  .מנצרות .

עמ '

- 179

1א1

.

עמ ' 5א 1ואילך :
עמ '

ח22

ה 17 -

היה מספרם גדול באופן יחסי והם

ואילך .

כ " ץ  .מסורת .
313

ואילך .

עמ ' א 3ואילך .
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( מימין )

מנשה בן  -ישראל  -ציור מאת רמבראנדט  ,משנת . 1636

'י

ישראל ' קונסיליאדור '  ,שנדפס בבית  -דפוסו בשנת ת

כונו לעיתים

' שיחות ידידותיות '

אלא

-

( משמאל ) שער

ספרו של מ ' בן -

( ) 1650

איפשר חילופי דברים ומגעים

גם

אינטלקטואליים במיגוון רחב של נושאים  .תיאולוגים פרוטסטאנטיים וחוקרי הלשון

העברית מצאו ביהודים הפורטוגאלים באמסטרדאם אנשי  -שיחה אידיאליים להבהרת

סוגיות בפרשנות היהודית למקרא  .גם ענייני פילוסופיה  ,היסטוריה ומדע היו נושאי
ההתכתבות והדיון בין מלומדים פרוטסטאנטים לעמיתיהם היהודים של קהילה זו  .ועל

.

כן לא יהיה זה מתאים לומר על בני קהילה זו  ,ועל דבריה הרוחניים במיוחד ש ' העולם
החיצוני לא תפס מקום חשוב ' בתודעתם  .מנשה בן ישראל לא רק כתב יותר משלוש
מאות מכתבים למלומדים

בני  -זמנו " ,

אלא שמקצת עבודותיו  ,כמו

 ( Prob/emuta xxxשלושים בעיות על הבריאה  ,אמסטרדאם
( על אורך חיי

itae

האדם ,

אמסטרדאם

, ) 1639

~
יהודים גם יחד  .חלקה הראשון של עבודתך

) 1635

) / -~ earione
ך

י, " -
0

De

וה 1-שז De

נכתבו למען קוראים יהודים ולא -

הגדולה ,

for

(

 ,חיבור על

יישוב

הסתירות שכביכול קיימות בין פסוקים שונים במקרא  ,תורגם ללאטינית בידי ריוניסוס

ויסיוס

 ,וענה

לאחר יציאתה

לאור " .

תופעה זו התפשטה במאה

ה 17 -

בקרב סופרים

מהקהילה היהודית פורטוגאלית של אמסטרדאם והתפוצה הספרדית המערבית
בכללותה  .חיבורים אלה עסקו לא רק בפולמוס  ,שבא להגן על היהודים מפני השמצות
34

ראה

:

אופנכרג .

35

ראה :

רות  ,עמ '

98

: 92 - 91

מקוה ישראל  ,עמ '

40

ואילך .

הספרדיכ) במערב והמודרנה

ן

99

.

הנוצרים אלא גם בנושאים תיאולוגיים  ,פילוסופיים או מדעיים  ,שלא בהכרח נגעו
האנציקלופדיה של
. .
במחלוקת היהודית  -נוצרית  .הדוגמה הבולטת לכך היא
ן
יצחק
קרדוזו
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 0 .ה ent / /
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' " . ) 1673

 ( Philos' ophia Libelונציה

מנשה בן ישראל היה גאה בקשריו עם מלומדים מן העולם הנוצרי  .לדבריו  ' :היו לי

קשרי ידידות עם אישים גדולים רבים  ,מהחכמים והבולטים באירופה כולה  :והם באו

'

ואכן עדויות

מאנשים כמו  :גרהארד ונס ובנו דיוניסיוס  ,גרוטיוס  ,גאספארד ואן ברלה

.

לראותני בביתי ממקומות רבים  ,והיו לי שיחות ידידותיות רבות

עמם '

7.

( בארלאוס )

סראריוס ואחרים  ,מחזקות את דבריו אלה של מנשה בן ישראל  .הקשרים שהתפתחו
בינו ובין מקצת עמיתיו הנוצרים הגיעו לעיתים אל מעבר לקשרים אינסטרומנטאליים
שהיו בין מלומדים נוצרים לרבנים משכילים בימי  -הביניים  ,או בקהילות יהודיות
מסורתיות בתחילת העת החדשה  .לעיתים קרובות ניכרת בהם נימה בולטת של סובלנות
הדדית ומתן הכרה בלגיטימיות אמונתו של בן הדת האחרת  .ביטוי לכך אפשר למצוא
בהקדשה של בארלאוס לכבוד מנשה בן
'

)

",

'/

/

,

נאמר

ישראל .

שנדפסה בתחילת De Termino

יחד עם שירים אחרים שהוקדשו לסופר על ידי יהודים

,

פורטוגאלים .

ובה

:

האמת טובה בעיניי  ,טוב בעיניי מחבר היצירה המופלאה הזאת וטובה בעיניי
האדיקות באמונתו השונה  .שומה על הכל לעבוד את האל  .ואנו מאמינים
שיראת שמים אינה נחלתה של תקופה אחת או נחלת עם אחד  .אף שאנו מכירים
[ מאמינים ]

בדברים

שונים ,

הבה נהיה ידידים לפני האל  .לו תהא הנפש

אתר ואתר ,

זוהי תמצית אמונתי

המשכילה
~
האמן בזאת מנשה  ,כך אהיה אני בן ישו ואתה  -בן אברהם ' " .

וכה להערכה הראויה לה בכל

:

בארלאוס הדגיש כאן  ,שידידותם איתנה אף שבני דתות שונות הם וישארו כאלה כל

.

ימי חייהם  .מדבריו עולה שידידות יכולה לגשר על פני הבדלים באמונה  ,ואין אדם

צריך לצפות או לקוות שחברו  ,אשר אמונתו שונה משלו  ,ימיר את דתו  .על  -פי מקור
אחד  ,יצחק אורוביו סיים את ה ' שיחה הידידותית ' שלו עם פיליפ ואן לימבורך  ,אחד
הויכוחים התיאולוגים ההשובים בין יהודים לנוצרים במאה

ה , 17 -

במילים

:

' כל אחד

ראוי לו שימשיך באמונתו הוא  ,כי קל בהרבה לתקוף את אמונתו של הזולת מאשר

להוכיח את צדקת אמונתך שלך ' " .

(

דעות כאלה ודאי אינן מבטאות את הלוך  -הרוח הכללי  ,אך אין הן בודדות  .הן

36

ראה

:

ירושלמי .

עמ '

37

ראה

:

מנשה בן

ישראל .

א3

שירן הידפס בהתחלת

216

ואילך .
עמ '  . 31השווה

הספר .

:

רות .

עמ ' . 141

.

אחרי דבריהם של עמנואל נחמיאס  ,משה פילטו יונה אכרבנאל

ודניאל אברבנאל  .השיר במקורו הוא בלאטינית  .התרגום נעשה בידי ד " ר ר ' בירנבוים  -ראה

דורמן .
ל3

,

עמ ' 236

התרגום כאן ניתן בשינויים קלים ) .

דברים אלה צוטטו על  -ידי עורך התרגום האנגלי של האוטוביוגראפיה של אוריאל דה קוסטא -
ראה

:

דה קוסטא

,

עמ '

6

,

:

( מימין ) ברוך שפינוזה

,

( משמאל ) שער

כתב  -היד של ' איגרת

חמורה '  ,או ' תשובה לפילוסוף

עברי

מאת יצחק אורוביו דה קאסטרו

קיימת עוד לפני שהובעו בבהירות

מצביעות על גישה של סובלנות דתית  ,שהיתה

עקרונות הסובלנות בסוף המאה

ה 17 -

ובתחילת המאה ה  -או  .גישה זו היתה  ,במובן

מסוים  ,אפילו איתנה יותר מזו שרווחה בימי מנדלסון בין ידידיו האינטלקטואלים
הלא  -יהודים ,

שלא יכלו לתאר לעצמם משכיל יהודי שלא ימיר את דתו בסופו של

דבר  .חרף העדרה של השקפת עולם ראציונאלית  -אוניברסאליסטית
באמסטרדאם הקוסמופוליטית והפלוראליסטית במאה

ה 17 -

נוצרו לעיתים

,

תנאים נוחים לקיום דו -

שיח בין נוצרים ליהודים  .נוצרו מגזרי סובלנות  ,שאיפשרו יחסי רעות  .שיתוף  -פעולה
לשמו או לשם הבהרת עניינים תיאולוגיים

משותפים ,

מעבר לחילוקי  -דעות כלשהם

על רקע דתי .
היהודים

כאשר

והפילוסופיים

הספרדים

שהעסיקו

את

במערב
העולם

הלגיטימיות של מלומדים שונים

לקחו
הנוצרי

חלק
,

פעיל

התקבלה

כעולם הספרות

("

בדיונים

דעתם

ט 11 ] .ט 1 .

"

ט

התיאולוגיים

כאחת

"

העמדות

'RCpllbliLlllL

(.

לעיתים היהודים מצאו את עצמם בקואליציה עם מלומדים נוצרים  ,שיצאו חוצץ נגד

מי שקראו תגר על היסודות המשותפים לשתי הדתות  .באור זה  ,למשל  ,יש לראות את
השתתפותו של יצחק אורוביו בויכוח נגד המטאפיסיקה של שפינוזה

בהולאנד בתחילת שנות השמונים של המאה

ה . 17 -

,

שהתקיים

קולו נשמע ודבריו פורסמו בקרב

חוגים פילוסופיים יחד עם דברי הביקורת נגד שפינוזה שהשמיעו הוגים נוצרים כמו

פיליפ ואן לימבורך  ,אוברט דה גרסה ואברהם למרמאן " .

1

כאשר השתתף אורוביו

בויכוח זה  ,הוא לא מצא לנכון להזכיר  ,ולו ברמז  ,את ההבטים היהודיים של התנגדותו

לשפינוזה .

,

)4

100

ראה

:

והוא התייחס לכאורה רק לתכנים הפילוסופיים הכלליים .
קפלן  .מנצרות  .עמ ' ( ) . 236 - 23

ן

הספרדים במערב והמודרנה

בין אינטלקטואלים בני שתי הדתות אינם יכולים שלא להזכיר את

קשרים אלה

בין

הקשרים

101

מנדלסון

באמסטרדאם במאה

והיהודים

ה , 17 -

מחוגו

ובין המשכילים הגרמנים

בני זמנם .

כמו בברלין במאה ה  -או  ,נוצרו קשרים איתנים בין יהודים

לנוצרים למען טיפוח עניינים שברוח  .אבל

מבוססים על אידיאולוגיה

באמסטרדאם ,

אוניברסאליסטית .

קשרים אלה לא היו

ראציונאליסטית

וחילונית ,

שנתנה

לגיטימאציה לניטרול חילוקי  -דעות על רקע דתי  .מטרתם גם לא היתה לשנות את

.

החברה על בסיס חזון משותף של העתיד הרצוי  .הקשרים והשותפויות שנוצרו בין

יהודים לנוצרים התאפשרו בעיקר כתוצאה משיג ושיה משותף ביניהם  ,כאמור לעיל .
נגד מי שנחשבו כאויב משותף  .בין אם היו אלה קאתולים דאיסטים  ,ספקנים  ,אוהדי
שפינונה  ,או אתאיסטים  .לא נוצרו כדי לסלק את המחיצות בין הצדדים או להכניס
,

,

שינויים בחברות של בנות הברית

;

מטרתן היתה  ,מן ההתחלה  .לחזק את הכיוונים

המסורתיים והשמרניים בתוכן .

ו  .הירד

החלופיה למודיניוה

הדגם של התפוצה הספרדית מערבית במאה

ה 17 -

מוכיח עד כמה התרבות המסורתית

אינה מערכת אחידה ועקבית של חוקים כלליים  .הוא מראה עד כמה מסורתיות

.

וחדשנות רחוקות מלהיות תופעות חד  -ממדיות וכמה פשטני יהיה לראות את החברות
המסורתיות והמודרניות כדיכוטומיות  .התפוצה הספרדית המערכית במאה

ה 17 -

היתה

בעיקרה חברה מסורתית  ,משום שעקרונות התרבות הבסיסיים של מסורתיות מצויים
במוקדי המבנים החברתיים והתרבותיים שלה  .בעוד ששינויים מסוימים חלו בחלקיה

השונים  ,הרי ששינויים אלה לא לוו בשינוי במשמעות שיוחסה למסורת
שינוי כערך חיובי בפני עצמו היה חסר .

;

המושג של

ן4

אף  -על  -פי  -כן זו היתה חברה מסורתית מיוחדת במינה

:

היא נוצרה מתוך מפגש

מחודש בין חברי הקהילות הללו ובין המסורת שממנה נותקו לדורות כאשר מ ' נוצרים
חדשים ' הם הפכו

להיות ' יהודים חדשים '  .מפגש זה עצמו התרחש בתקופה  ,ובהווי

חברתי ורוחני  ,של תסיסה רוחנית גדולה  ,שכה היטיב לתארה פול האזאר  ,אשר הובילה
בסופו של דבר לשינויים מעמיקים בתודעה האירופית .

42

' יהודים חדשים ' אלה  ,בשל

הרקע שממנו באו ובשל חיבתם הטבעית למקורות התרבות האירופית  ,לא יכלו
להישאר אדישים לאותה תסיסה  .וכאשר הם ביצרו את גבולות זהותם החדשה
באמצעות המסורת שהמציאו  ,הם נאלצו לסגלה לתנאים היסטוריים חדשים  .הסתגלות

זו נעשתה בכורח צירוף נסיבות  ,בלי הצדקה אידיאולוגית  .זה היה מקור כוחם ומקור
חולשתם גם יחד  .מצד
]4

ראה
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ראה :

:

אחד  ,איפשר

אייזנשטדט  ,עמ ' . 50 - 36
ובאזאר .

צירוף הנסיבות שינויים מבניים בלי מאבקים

ן

102

יוסף קפלן

פנימיים והתנגדות  ,אך מצד שני  ,הסתגלות נסיבתית זו  ,שלא ניזונה משינוי בתפישה

.

הערכית נגזר עליה שתהא מוגבלת למקום מבלי שניתן יהיה להעבירה למקום אחר .

את הדגם של היהודים הספרדים במערב לא היה אפשר לחקות  ,ואפילו בהולאנד או
באנגליה קשה היה לקיימו כאשר השתנו התנאים .
התזה של ט " מ אנדלמאן  ,שלפיה בקרב רוב יהודי אירופה ההסתגלות למודרניות
עברה ללא איום אידיאולוגי על יסודות היהדות המסורתית ( ' הם לא קראו תגר על
ההנחות הבסיסיות של היהדות המסורתית באמצעות מערכת מושגים

אמנם לחלוק עליה  ,אך הקביעה הבאה שלו תקפה

ברורה ' ) ,

אפשר

:

קיומם של גוונים שונים ביהדות בתחילת העת החדשה

[ ]. . .

מוכיח שאין אב -

דנם היסטורי אחד שיכול לשמש בדיון על המודרניזאציה של כל חלקי יהדות
מערב אירופה

[ ]. . .

לא היתה דרך אחידה לשקיעה בתוך התרבות המקומית

והמדינה החילונית  ,לא היה שביל אחד ממסורת
היהודים הספרדים במערב אירופה הם

למודרניות ' .

דוגמה לאותו ' גיוון ' .

4

אף שבמקרה זה אין לנו

.

הסתגלות של יחידים ' של פרטים יותר מאשר של הציבור '  ,כדברי אנדלמאן  .אין ספק

שבין יהודים אלה לא חסרו מקרים של הקלת ראש בפולחן ואדישות

לדת ,

,

והיו

ביטויים רבים אחרים להחלשות הקשר המעשי של אנשים שונים עם המסורת  .אך
משמעותי מכך ומרשים בהרבה הוא נסיון ההסתגלות הקבוצתית לשינויים ולאתגרי

ה ' מודרניות ' יחד עם הניסיון לשמר את המסורת  .שאפיינה את דרכם החלופית של
היהודים הספרדים במערב אירופה במאה
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