וצחק אורובוו דו קאסטרו
דרכו של אנוס מד

הנצרות ליהדות

ורפף קפלך
לקראת סוף שנת
לגור באחד

1662

הגיע רופא יליד בראגאנסה שבפורטוגאל

לאמשטרדאם  ,ועבר

הבתים ברחוב בריידסטראט  ,עורק  -החיים הראשי של העדה היהודית

הפורטוגאלית בעיר  .שמו היה יצחק אורוביו די קאסטרו  .חבריו

לספסל  -הלימודים ,

בבית  -הספר התיאולוגי על שם ' אם האל ' שבאוניברסיטת אלקלע די הינאריס בספרד ,

קראו לו בשם באלטאסאר אלוואריס ; תלמידיו בפאקולטה לרפואה בסביליה ידעוהו
כד " ר באלטאסאר אלוואריס די אורוביו  ,ואלו עמיתיו הפרופסורים באוניברסיטת
טולוז בצרפת  -כד " ר באלטאסאר אורוביו די קאסטרו  .באמשטרדאם שב ושינה את

שמו ליצחק  ,ובשם זה נקבר בשנת

1687

באודרקרק  ,בבית  -הקברות של קהילת  -קודש

' תלמוד  -תורה ' .
לא רק את שמו שינה כאן  ,אלא גם את זהותו

כרמליטים

נזירים

ופראנציסקאנים

באלקלע ,

:

האנוס הפורטוגאלי  ,חניכם של

הצטרף

בגלוי אל כלל  -ישראל .

באמשטרדאם המשגשגת  -אחד המרכזים הראשיים של היצירה התרבותית במאה

הי " ז  ' ,בנק התודעה ' כדברי מארוול י -

העשיר את אופקי עולמו האינטלקטואלי

וטעם לראשונה טעמה של חרות רוחנית  .בעיר זו בילה את עשרים  -וחמש שנותיו
האחרונות  ,ובה היה לאחד מראשי הלברים של הפזורה הספרדית במערב אירופה .

בפרק -זמן זה התייצב להגנת היהדות הנורמאטיבית נגד מוקיעיה מבפנים ומבחוץ .
חיבוריו נגד חואן די פראדו וברוך שפינוזה היו הניסיון האינטלקטואלי החשוב והנועז
ביותר שנעשה בקהילה זו להשיב על קריאות  -התגר שהשמיעו שני ההוגים האמורים
נגד המסורת של ישראל וייחודו  .ויכוחיו עם תיאולוגים נוצריים מכיתות ומזרמים .

שונים הינם נכס צאן  -ברז של הספרות האפולוגטית היהודית בכל הזמנים  .בני  -קהילתו
זיכוהו בתואר ' יוספוס בן זמננו '

שמו נתפרסם בין המלומדים ואנשי  -ההגות בדורו ,

2,

והוא נתוודע אל כמה מהגדולים שבהם  :פיליפ ואן לימבורך  ,ג ' ון לוק  ,ז ' אן לה קלרק

בייל ' .

ופיר
1

,

2
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המעבר של יצחק אורוביו מנצרות ליהדות לא היה בו כדי להפתיע את בני  -זמנו
וסביבתו  ,שהרי במשך כל המאה הי " ז הגיעו מדי שנה בשנה עשרות רבות של אנוסים
מפורטוגאל ומספרד להולאנד ונצטרפו בגלוי ליהדות  .שיבתם ליהדות מעוררת תהיות
מרובות

:

כיצד נתאפשרה שיבה המונית זו של אנוסים אל חיק ישראל  ,לאחר שמונה

דורות ויותר של ניתוק כפוי מדת אבותיהם וממקורות התרבות היהודית ; כיצד נקלטו
בקהילתם החדשה  ,ומניין שאבו את נכונותם לקבל עליהם עול תורה ומצוות ; האם
הביאו באמתחתם ידיעות כלשהן על מסורת ישראל ודת ישראל

;

האם לא התנגשו

הערכים הנוצריים הקאתוליים  ,שאותם ספגו באוניברסיטאות ובמנזרים של חצי  -האי

.

האיברי עם תפיסותיה של היהדות הנורמאטיבית  ,שנתגלו להם משנפגשו  ,לראשונה
בחייהם ,

עם קהילה יהודית מאורגנת

?

קטעים ממהלך  -חייו ומעולם אמונותיו ודעותיו של יצחק אורוביו עשויים ללמדנו
על שורשי התמורה שנתרחשה בקרב בני ציבור מיוחד זה  ,אודים מוצלים של ' גלות
ירושלים אשר בספרד '  ,בדרכם מהאונס אל חיק היהדות .

זכרונותיו הראשונים של יצחק  -באלטאסאר מילדותו היו
סמוך לשנת

מבראגאנסה  ,שם נולד

 . 1617במרכז חשוב זה של אנוסי צפון פורטוגאל רווה הילד באלטאסאר

חרדות ופחדים מאימת האינקוויזיציה הפורטוגאלית שהפילה באותם ימים  ,בראשית

המאה הי " ז  ,חללים רבים בין ' הנוצרים החדשים ' של המדינה  ,ביניהם אבות  -אבותיו
ורבים מקרוביו  ' .בילדותו הגיע עם הוריו לאנדאלוסיה שבספרד  ,בה בילה את מחצית
חייו  .במאלאגה למד את סוד העמדת  -הפנים  ,שהיתה נחלת בני  -עדתו מדורי  -דורות

:

להיות נוצרי בצאתו ולשמור על יהדותו בביתו ובליבו פנימה  ,כסוד כמוס בינו לבין
קרוביו וידידיו האינטימיים בלבד .
באוניברסיטת אוסונה עשה את צעדיו הראשונים בלימוד הרפואה  .ממנה פנה
צפונה אל אלקלע די

הינאריס ,

בה המשיך את לימודיו והוסיף עליהם את לימודי

הפילוסופיה והתיאולוגיה  ,ובה נתוודע אל יסודות הניאו  -סכולאסטיקה הספרדית  .כאן
נתקבל

ב 1636 -

לבית  -הספר התיאולוגי על שם ' אם האל '  ,ובו נתוודע אל חוג של

.

אנוסים בעלי השקפות דיאיסטיות מובהקות ביניהם חואן פיניאיירו וחואן די פראדו .
את שנות בגרותו בילה הנער באלטאסאר במישטר החמור של בית  -הספר התיאולוגי
האמור  ,וככל חבריו הרצה גם הוא על הנושאים הרפואיים שהוטלו עליו ודרש דרשות
תיאולוגיות ופילוסופיות  .כמוהם השתתף במיסות החגיגיות שנתקיימו בקאפלה של

בית  -הספר וכמוהם התוודה  ,נטל חלק בטקסים הדתיים ויצא לטיולים הזוגיים על  -פי
הנוהג הקבוע

4
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יצחק אורוביו די קאסטרו

ו3

בשנת  1637פירסם פואמה גדולה בספרדית על מגיפת הדבר שפקדה את מאלאגה
עירו  .בתיאורו המאלף  ,הספוג סמלים נוצריים למכביר  ,נמנע אורוביו מלהזדהות עם

קבוצת ' הפורטוגאלים ' ( קרי  ' ,הנוצרים החדשים ' האנוסים  ,שהיו ממוצא

פורטוגאלי )

שהותקפו בידי בריונים בימי המגיפה  6 .שתיקתו בשנים אלה  ,שבהן ידוע לנו כי קיים
בסתר זיקה ערה ליהדות  ,יחד עם חוג משפחתו  ,עשויה לשמש מפתח להבנת מצבו
'

כאנוס  ,החי בד  -בבד בשני עולמות  :בגלוי הוא מכריז על נוצריותו  ,ובסתר הוא מקיים
זיקה עם קיבוץ נרדף ומנודה  .הפואמה היא חלק מעולמו הגלוי

;

אך בין השיטין

מתגלה טפח ממצבו כאנוס  .לפחות במקום אחד בשירו ערך חשבון  -נפש נוקב עם
העיר והחברה הנוצרית שבה

:

באחת האוקטאבות בפואמה נאמר כי המגיפה שפגעה

.

במאלאגה היא מעשה ידי האלוהים שהעניש אותה על עוונות תושביה  .כדי להבהיר
לנו לאילו עוונות הוא מתכוון  ,משתמש אורוביו במלה  , errorשפירושה  :טעות  ,דעה
מסולפת  ,ובספרד הקאתולית היא משתמעת לעיתים כמלה נרדפת לכפירה או מינות .

זה משמעה גם בספרות האפולוגטית של היהודים הספרדים במערב  -אירופה במאה
הי " ז  ,אלא שאצלם היא באה על  -פי רוב לציין את הסילופים שבאמונה הנוצרית  7 .האם

התכוון אורוביו בשירו לאותן ' אמונות נוצריות מסולפות '  ,שבגלל המחזיקים בהן
העניש כביכול האל את העיר כולה

?

יש לציין כי זהו אחד הבתים המעטים בשיר כולו

שבו מכונה אלוהים במושג נקי מכל סממן נוצרי של הגשמה או האנשה -

' עילת

העילות '  .נראה שלא במקרה העדיף כאן המחבר  -האנוס את המושג הזה על  -פני
הכינויים הכריסטולוגיים  ,שלא נרתע מלהשתמש בהם לאורך כל השיר  .אולי עשה זאת
כדי להבחין בין הנאמר

כאן  ,שהוא

אמיתי משום שמדובר באלוהי האמת  ,ובין הנאמר

במקומות אחרים  ,שבהם  ,מכורח הנסיבות המיוחדות של חייו  ,הסתתר מאחורי אמונות
לא לו  .אולי יש בכך צל של רמז לזיקתו הנפשית לנאמר בבית הזה  ,דהיינו שהמגיפה
במאלאגה היא עונש שאלוהים הטיל על העיר השרויה בעוון בהאמינה בדת מסולפת .
בחיבור רפואי משנת

653ן

בעניין מיקומן של הקזות  -דם  -שכתבו אורוביו

בעיצומו של ויכוח מדעי שנתקיים בסביליה על בעיית מיקומן של

ההקזות ,

ובו

נשתתפו לפחות אחד  -עשר רופאים  -היה דווקא באלטאסאר די אורוביו היחיד
שמצא לנכון לסיים את ספרו בהקדשה לכבוד ה ' שילוש הקדוש ' ומרים הבתולה .

8

על דואליזם זה  ,בין נצרות בצאתו ויהדות בליבו כסוד כמוס  ,יעיד גם הבית בעיר

6

השיר פורסם במלואו ב ~. , 1 testimonio ,de Baltasar Alvarez de Orobio sobre -
]  . 212 -23קק 0 . 89 .א . Helmdnrica. XXIX , ) 1978 ( .

 . Kaplan ,ץ
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18

בספרד במאה הי " ז המושג ' פורטוגאלי ' משמעו ' נוצרי חדש ' ממוצא יהודי ~ ,
וזאת בעקבות הגירת

אנוסים רבים מפורטוגאל לספרד באותן שנים  .ועיין Herrero Garcia , Ideas de 105 :
37 ff.ן  .ק

.
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קאדים  ,שם התגורר אחרי שעזב את הקתדרה לרפואה באוניברסיטת סביליה  9 .התמונות

שהיו תלויות על קירות הטרקלין עם דיוקניהם של תומאס הקדוש  ,ישו ויוחנן
המטביל ,

מרים המנדלית וקדושים נוצריים אחרים  ,וכן תמונת כריסטוס שבחדר -

.

האורחים עוררו בלב המבקרים רושם שדיירי הבית הם נוצרים טובים וכשרים  .היו שם
חפצים אחרים שנועדו לשמש את המסווה הנוצרי שעטו עליהם בני משפחתו של
באלטאסאר

:

רוסאריוס

כמה

( מחרוזות למניין התפילות שבשימוש

הנוצרים ) ,

תכשיטים עם ציורי  -קדושים וכדומה  .אך באחד מקירות הטרקלין היתה תלויה תמונה
גדולה שתיארה את מאבקו של יעקב עם המלאך  .ערך סמלי רב היה לתמונה זו בעיני
בני משפחת אלוואריס  ,שודאי ראו במאבקו של יעקב התגלמות גורלם כבני אומה
הנאבקת על קיומה  ,וגבורתה היא סוד ייחודה  .לא במקרה נמצאה תמונה דומה גם
בביתו של שמעון

גיסו של באלטאסאר  .כן נמצאו בביתו של הד " ר

רודריגס ,

באלטאסאר די אורוביו זוג

כי נהגו להדליק בהם את נרות השבת .

פמוטים  ,ונראה

פמוטים כאלה מצאו פקידי האינקוויזיציה גם בבית הורי באלטאסאר  .פקידי
האינקוויזיציה שערכו את אינוונטאר נכסיו של הד " ר אורוביו מצאו בביתו
ספרים  .הם

רשמו שמות אחדים מהם

ביניהם החלק השני של הספר

בלבד ,

 t71המתאר את חיי הקדושים הקדמונים שחיוופעלו לפני בוא ישו
FIOS Sanctorul

וכן הספר

Criytiana

Privado

,

ודניאל כיועצים מדיניים יי
נתכוונו להן כלל

;

כ 300 -

הנוצרי ,

מאת הנזיר חוסי לאינם  ,שדן בתפקידיהם של יוסף

]1

באלטאסאר מצא בספרים אלה משמעויות שמחבריהם לא

לפיהם לימד  ,כפי שמסתבר מחקירת האינקוויזיציה  ,את תולדות
הצעירות ,

ישראל מימי קדם לאחיותיו

ולאחת מהן הורה מהם את משמעותה

וחשיבותה של תענית  -אסתר  .בדרך זו  ,מקריאה בספרים נוצריים מובהקים  ,השכילו

אנוסים אלה להעמיק את זיקתם ליהדות וללמוד לקיים אורח  -חיים

יהודי " .

בחיבור שכתב אורוביו שנתיים אחר הצטרפותו הגלויה באמשטרדאם לדת
תיאר בגילוי  -לב את עברו כאנוס

:

ישראל ,

' בספרד הסתרנו את אמונתנו  ,ואף כי אין מחילה

לעוונו של מי שמסתיר את האמת או מתכחש לה  ,לא ידענו כולנו שחובתנו להודות
בה  . . .בספרד העמדתי פני נוצרי  ,כי חביבים הם החיים
היטב  ,וכך נתגלה

שלא הייתי אלא יהודי  : . ' . . .י

ידי האינקוויזיציה והוא נתפס ביולי

1654

;

אך מעולם לא עשיתי זאת

ואכן יהדותו של אורוביו נתגלתה על -

יחד עם רבים מבני משפחתו וביתו  .בית  -דין

האינקוויזיציה של סביליה גבה עדויות רבות נגדו  ,שלימדו לא רק על יהדותו של

להלן י

 /ן  /ג ) 0 95 ,א

.

9 . Leg . 2067 .ח1

9

ראה בארכיון הלאומי במאדריד

]0

מחברו של הספר הראשון היה אלונסו די ויליאגאס סילוואגו

(

החלק השני של ספר זה הופיע לראשונה בשנת

, 1588

) ~ ( Alonso de Villegas Selvago

ומהדורה מתוקנת יצאה לאור

,,

השניר Laynv_nvt -הופיע במאדריך בשנת  . 1641עיין עליו אצל
 .וו  . 3 ] 1ק / 5 /0 XVH, Madrid 1944 .
1

]
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ראה

:

]2

.
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9 . Leg 2987 . fol .

עיין בחיבורו

. 0 ) 10וק

,

ך1 ] 1

הלאומית בפארים  ,המדור

". 1

La Teoria

,.

ספרדיים"
" Apologfilica
לכתבי  -יד

,

A.

.נ

Espa~ ola de/ Estado

Miritos de
Leonor
Orovio
, AHN
אפולוגטית ' ) ,
איגרת
deלהלן '
( Car
-,
1

ב . 1591 -

הספר

סי '

41

.

עמ ' . 881
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הרופא באלטאסאר אלא גם על מעמדו כמנהיג עדת אנוסים בדרום ספרד .
אחד העדים במשפטו סיפר שסמוך לשנת

בהיותו בסאן לוקאר די

, 1647

כאראמידה  ,הוא התאכסן בבית הד " ר אורוביו  ,שהתגורר אז שם  ,וזה התוודה עם העד
ויום אחד  ,הוא יום הצום של ירח ספטמבר [ כך כינו את

יום  -כיפור ] ,

:

אמר לו

.

באלטאסאר שיצום יחד עם כל בני  -ביתו כי הוא יום צום על  -פי תורת משה .

..

ואמנם צם בחברתם של באלטאסאר וקרוביו האחרים  ,ולא אכלו ולא שתו במשך

היום כולו כדי לקיים את תורת משה האמורה

;

ובלילה נתכנסו בחדר

אחד ,

באלטאסאר והעד והקרובים האחרים  ,ואז אמר להם באלטאסאר שיטלו את
ידיהם  ,התקרב אל קיר החדר  ,והתיישב על ספסל

;

והאחרים התיישבו מולו

וסביבו  ,הגברים על ספסלים והנשים על הריצפה  ,אלה עם כובעים על ראשיהם
ואלו עטופות בצעיפיהן  . . .ואז החל באלטאסאר להתפלל מתוך ספר שהחזיק
בידיו . . .

ובמשך חצי  -שעה התפלל בקול מזמורי תהלים ותפילות של תורת משה .

ובאחדות מהן נאמרו המילים

' אדוני ' ,

' קרבן כבשים ' או ' קרכן כבש בן שנה '

;

ומששאל העד אם גם הנוכחים חייבים להתפלל  ,השיב באלטאסאר כי לשמוע
ולהתפלל הוא היינו הך ; ומשגמר להתפלל ראה העד האמור שהספר היה מודפס

וכתוב בספרדית  ,היא הלשון שהתפללו בה  . . .והספר האמור נשלח להם על  -ידי
קרוב משפחה

מפירנצה " .

עדות אחרת  ,מיוחדת במינה  ,נגבתה מרוכל ארמני שסיפר על פגישה מקרית שהיתה

לו עם הרופא האנוס  ,כאשר פעם אחת ניגש אליו באלטאסאר באחד הרחובות בקאדים
והכניסו אל תוך בית ,
ובהיותם לבדם שאל אותו בסודיות רבה אם הוא יהודי  ,כי לבושו דומה מאוד
ללבושם של היהודים  .ולאחר שהארמני אמר לו שהוא נוצרי קאתולי  ,השיב לו
באלטאסאר

:

' אל תחשוש ואל תירא  ,כי עברי אנוכי והולך באותה

דרך '  ,וכדי

שיאמין לו הסיר את בגדו והראה לו סימן על כותונתו ונתן לו שלושה ריאלים . . .
והורה לו וביקש ממנו לא לספר דבר לאיש .

]4

לא נהיה מפליגים יתר על המידה אם נשער שהדבר שראה הארמני לא היה אלא טלית -
קטן  ,וכיוון שלא ידע במה מדובר ולא הספיק לראות את צורתו של אותו ' סימן '  ,תיאר
אותו בצורה לא מדוייקת  .אין ספק שיש בעדויות האמורות כדי ללמד על דרכו של
באלטאסאר ביהדות בתנאים הקשים והמסוכנים של ספרד באותם ימים .

אחרי שנתיים של חקירות ועינויים נידונו הד " ר אורוביו ובני  -ביתו למאסר ולגירוש
מאיזור סביליה  ,לאחר שהוחזרו אל חיק הכנסייה .
13

עיין בתיק האינקוויזיציה הנ " ל ( הערה 11
ע ]-

14

rol . 1

שם  ,ע. 2

) hdiritos del [) octor eon Balthasar de Orobio ,
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בשנת

אחרי שיחרורו מן הכלא  ,עשה באלטאסאר את צעדו הנחשוני

, 1660

כאנוסים רבים  -יציאה מגיא  -ההריגה של האינקוויזיציה  .הוא הגיע לבאיון אשר
בצרפת  ,ומכאן

ואילך נשתחרר מכבליו  .בשתי שנות ישיבתו בצרפת התקרב אל חוגו

של הנסיך די קונדי  ,שימש יועץ רפואי ללואי הארבעה  -עשר והורה את מקצועות
הכירורגיה והפארמאקולוגיה בפאקולטה לרפואה באוניברסיטת טולוז  .במוסד זה

נזדמן לו להתוודע אל בית  -מדרשו של הסקפטיקן פראנסיסקו סאנצ ' ס  ,אף הוא צאצא
למשפחת אנוסים פורטוגאליים  ,שלימד במוסד זה ברבע הראשון של המאה הי " ז  .בין
כותלי אוניברסיטה זו גמלה בלב באלטאסאר ההחלטה לשוב בגלוי אל תורת ישראל ,
ומשם עבר

לאמשטרדאם " .

מהירות היקלטותו במסגרת הקהילה הפורטוגאלית מלמדת לא רק על היערכותה
של זו לקליטתם החברתית והרוחנית של האנוסים שחזרו ליהדות  ,אלא גם על נכונותו
של אורוביו למלא תפקיד פעיל בחיי הציבור של בני עדתו  .כבר בשנתיים הראשונות
לישיבתו באמשטרדאם התייצב להגנת היהדות הנורמאטיבית וכתב שלושה חיבורים

נגד ידיד  -נעוריו

על  -ידי הקהילה הפורטוגאלית בשל השקפותיו

פראדו  ,שהוחרם

ארבע שנים קודם בואו של אורוביו ' .

הדיאיסטיות ,

ן

באותן שנים אף יצא נגד תורתו של

ראמון לול  ,נגד שיטתו הפילוסופית ומשנתו התיאולוגית  ,תוך כדי התמודדות עם

אלונסו די ספדה  ,מי שהיה הרוח החיה בפלאנדריה בהתעוררות ההתעניינות בתורת לול
באותם ימים .

ח

כתביו מאותם ימים קורעים אשנב אל הלבטים שפקדוהו משהכיר באמשטרדאם
את עולם היהדות

' האמת היא  -כותב הוא לפרגודו  -שמנהגים

:

ופסקים  ,שאינם נוגעים בעצם תורת

ה',

רבים  ,תשובות

אינם מתיישבים עם בינתי הדוחה אותם '  .אלא

שאורוביו  ,אף כי לא הסתיר את מבוכתו נוכח עולם המצוות שנתגלה לו על כל
חומרותיו ,

מצא

' הסקפטיקנים

את

הפתרון

המאמינים ' ,

לקשייו

במושגים

העיוניים

מבית  -מדרשם

של

שהפנים בתוכו בימים שעשה בין כותלי אוניברסיטאות

אלקלע וטולוז  :אם בענייני האמונה רק הצו האלוהי הוא הקובע  ,כי התבונה האנושית
מוגבלת היא על  -פי

מהותה ,

אזי אין ערך כלשהו לקושיהת שהשכל מעורר כלפי

המסורת הדתית  ' .מה החשיבות ,

להבנתנו

15

?

אם  -כן ,

שסייג זה או אחר ייראה בלתי  -מתאים

מה החשיבות שהאיסור של אכילת מאכלי חלב עם עופות לא ייראה לנו ? . . .

 .ק 1905 .

" Faculri de Midecine de Toulouse 1 . Toulouse

Barbot , Chronigues de /

,

3.

] 152 1
16

שלושת החיבורים פורסמו לראשונה ( מהחיבור הראשון  -חלקים כלבד

האחרים  -במלואם ) בידי החוקר הדגול
Haye ] 959
17

"
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הלאומית בפארים .
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כתב  -היד של החיבור הראשון מאת יצחק אורוביו  ' ,תשובה לפילוסוף עברי שביקש ראיות שכליות כדי להשתכנע
במהימנותם של כתבי  -הקחקט ' ( החיבור ידוע בשם ' איגרת
חיים  /מונטזינוס ' ,

בית -הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי ,

חמורה ' ) -

אמסטרדאם

ירושלים תש" ם ) .

1668

( מתוך ' מאוצרות ספריית עץ -

ן
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האם בגלל [ חוסר הבנתנו ] נבוא ונחלל את השבת ? או נאכל לשובע ביום כיפור ? '  .והוא
מוסיף

' מי שאוהב [ את

:

התורה ] ,

מי שמאמין בה וירא את האלוהים אינו מחפש

תירוצים כדי לנטוש אותה '  .לדבריו אין בבלתי  -מובן שכתורה כדי להביא לחילול

מצוותיה  ,ו ' אין זה מן התבונה להטריד את שלוותם של האחרים בספקות אלה
ולהביאם לידי הירהורים ' העלולים לגרום לחילול קדושתה  .השכל האנושי אין בו כדי
להכריע בענייני אמונה

;

מכאן הצורך החיוני למצוא גורם שיש לו היכולת והסמכות

,

להנהיג את הציבור המאמין י
הדורות

:

אורוביו מקבל את מרותם של חכמי ישראל מכל

' כי מן ההכרח הוא שבכל הזמנים יילמד החוק לעם בידי החכמים אשר

יעמיקו במשמעותו  ,בדרך שעשו זאת לפנים הכוהנים  ,השופטים והנביאים  ,כי איש
אינו בקי בחוק מלידה '  .מי שגורס שהחכמים  ,אשר עליהם הטילה ההשגחה העליונה

להורות לעם את החוקים  ,מרמים ומטעים את הציבור  -מטיל דופי באלוהים

עצמו ,

שכן ' במשך מאות שנים לא השתמש אלוהים באמצעי אחר לפירוש תורתו  ,והעם
מקבל את משנתם כדברי אמת ' 9 .י
בבואו לסתור את ההאשמות שהטיחו הנוצרים כנגד התלמוד  ,ציין אורוביו כי נוסף
ל ' דוקטרינות הנעלות ולעצות הקדושות ' מכיל התלמוד גם סברות שלא מן הראוי

לקבלן  ,ואשר ' מעולם לא נתקבלו על  -ידי כלל

ישראל '  .ערכו של התלמוד לא נפגם

בכך  :אין התלמוד תורת ה ' ואף יצירת אלוהים אינו  ,כי אם יצירת בשר  -ודם  .ואם כי אין

בו טעויות בכל הכרוך במצוות הקדושות וב ' מסורת שבעל  -פה שקיבלו החכמים
מזקניהם מימי

משה ' ,

יש כו שיבושים בפירושים ובסברות

אנוש  .חכמי התלמוד היו

עשוים לטעות כפי ש ' שגו גם אפלאטון ואריסטו ופילוסופים גדולים אחרים מאותן
המאות

;

סנקה השמיע כזבים רבים  ,כמוהו גם פליניוס ואחרים מן החכמים הדגולים

שבין האחרונים  .למה  ,אם  -כן  ,לא יהיו חכמי התלמוד עשויים לחרוץ משפטים
מוטעים באותם עניינים שלא היו משפטיים ביסודם אלא אידיאיים  ,פילוסופיים או

חיא ולוגיים '  ' " .מה זה חשוב  -הוא כותב  -שהרמב " ן וחמישים בן  -עוזיאלימ י
2

אמרו יותר דברי  -שטות ממספר השעות שבימי השנה '

?

2:

2

נראה בעליל שאורוביו קיבל

.

ללא סייג את מרות ההלכה ואת סמכות ההנהגה הרבנית אך גם לא הסתיר את מבוכתו
נוכח עולם האמונות והדעות של היהדות .
בהזדמנויות שונות חזר אורוביו והדגיש את חשיבות המעשה  ,קרי קיום המצוות
ביהדות

:

' כי לדרוש בשנינות על התורה  ,להקיש דברי מוסר

אפוליגטית ' .

בחריפות  ,לכנותה פעם

18

ראה ב ' איגית

9ן

ראה ב , Episto[a Invectiva -

20

שם  ,עמ ' י. 422

21

בכל כתביו אין אורוביו דן בהגותו של הרמב " ן ואין הוא מותח ביקורת על השקפותיו על  -כן יש

עמ '  889ואילך .

כ " י עץ חיים

6

(]

 , 48עמ ' ] . 397

.

להניח שגם כאן אין כוונתו לבקר את תורת הרמב " ן דווקא  .גם השם בן  -עוזיאל נבחר כנראה
באקראי ולא ברור למי התכוון הכותב בדבריו .
22

ראה ב ' איגרת

אפולוגטית ' .

עמ ' . 892

יצחק אורוביו די קאסטרו

המצבה על הקבר של יצחק אורוביו די קאסטרו ושל אשתו  ,שבבית  -החיים אודרקרק סמוך
לאמסטרדאם  ,מצטיינת בפשטותה בנוף הכללי של מצבות מפוארות באותו מקום ( בתמונה -

חלק מהמצבה  ,לקוח מתוך Ouderkerk

ח"

ע Berh Haim

. (Het

ועוד פעמים הרבה " דברי קודש "  ,מבלי לקיימם  ,מבלי למלא אחריהם  ,מבלי לשמור
אותם ככתבם וכלשונם  ,הרי זה לנהוג בפירוש בניגוד לרצונו של המחוקק שלא ציווה

שנדרוש עליהם אלא נלמד אותם על  -מנת לקיימם '  .במעשה ראה אורוביו את יסוד

.

היהדות  ,ובמצוות המעשיות  -את עדיפותה על הנצרות שנצטיירה בעיניו כדת של
דוגמות

ועיקרים  .י :

אמנם ברקע התרבותי הקאתולי  -ספרדי של חלק מן האנוסים שברחו מחצי  -האי
האיברי היה משום מכשול להצטרפותם אל היהדות  ,ולא מעטים מהם נרתעו מעולם

לקיום ' .

כדברי

אוריאל

ד ' אקוסטה  .אך יחד עם זאת אפשר לומר  ,כי לחלק אחר מן האנוסים  -כפי

המסתבר ,

ההלכה ,

23

שנצטיירה

בעיניהם

כ ' כמעט

ראה בחיבורו 1-. evell ( .Ione. Y Divinasק ,
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יוסף קפלן

רובם  -סייע המטען ההשכלתי והערכי שהביאו עמם מעולם המושגים האיברי כדי
לקבל את מרות ההלכה וסמכות ההנהגה הרוחנית היהודית  :ה ' סקפטיציזם

המאמין ' ,

שאליו התוודעו בימי שהותם בארצות קאתוליות  ,הכשיר את לב חלק מהם להתייחס
בחיוב אל משמעת הקהילה ואל הנהגת הרבנים  .לאנוסים אלה  ,ויצחק אורוביו בכללם ,
היה באורח  -החיים היהודי  ,על המצוות המעשיות שבו  ,משום הוראת  -דרך להשגת
ודאות דתית בעולם הנתון במשבר אמונה ובהתערערות ערכים .

בא ' כסליו תמ " ח מת יצחק אורוכיו  .מצבתו השתמרה עד היום בבית  -החיים
באודרקרק ,

אם

כי אותות הזמן ניכרים בה  .נוכח הפאר המאפיין את המצבות

שסביבה  -שישן המבהיק  ,קישוטיהן המהודרים  ,המוגזמים קמעה  ,שרידי העושר
של יהדות אמידה ונוצצת  -בולטת שבעתיים מצבתו של יצחק אורוביו בצניעותה .
נוכח הפער הזה בין פשטות להדר עולים בזכרוננו דבריו של ההיסטוריון ההולאנדי

הויזינגה  ,שעירער על התואר ' תור  -הזהב ' שניתן לתולדות ארצות השפלה במאה

ודבריו יפים גם לתולדות הקהילה הפורטוגאלית שם

:

הי " ז ,

' אם כבר חייבים אנו להמציא

תואר לתקופתנו הגדולה  ,יתאימו לכך יותר המושגים עץ ונחושת  ,זפת וחימר  ,צבע
ודיו  ,אומץ וחסד  ,אש ודמיון  .המושג זהב הולם את המאה הי " ח  ,כאשר התמלאו
ארגזינו במטבעות זהב ' .

24

אכן  ,באישיותו ובפועלו היה יצחק אורוביו נציג נאמן של תקופתו  .נתגלמו בו
נפתוליה וכיסופיה של עדה יהודית מיוחדת כמינה  ,יהדות שחתרה בעקשנות למצוא
את דרכה אל דת אבותיה ואת מקומה

24
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ספר מקיף על י ' אורוביו די קאסטרו מאת כותב טורים אלה עתיד להתפרסם בעברית בהוצאת י " ל
מאגנם .

