על הקבלה אצל הרב אליהו בן אמוזג
משת אידל
רקע
בתולדותיה של הקבלה הופיעו מרכזים שהתפתחו מתוך מגע עם התרבות הסובבת
והצמיחו כיוונים אינטלקטואליים משלהם  .כך  ,למשל ,מיזגה הקבלה באשכנז את התפיסות
התיאוסופיות שהתפתחו בספרד עם מיסטיקה של השפה  ,המדגישה את חשיבותן של
גימטריות וצירופי אותיות ; הדבר ניכר כבר במאה הי " ד בכתביו של ר ' מנחם ציוני ובמאה

הי " ז כאשר התיאוסופיה ותורת הגלגולים של האר " י נקלטו בפולין  1 .הקבלה התפתחה

גם בביזנץ על סמך מסורות קבליות שהיו שוליות בספרד  ,כגון תפיסותיו של ר ' אברהם

אבולעפיה ושל ר ' יוסף בן שלום אשכנזי  2 .באיטליה החלה הקבלה עם החיבורים שהובאו

בידי אברהם אבולעפיה מספרד והחיבורים המקוריים שהוא חיבר שם  .חיבוריו של

ר'

מנחם רקנאטי  ,שיונקים מן הקבלה התיאוסופית הספרדית  ,מלמדים על בחירה בשיטה

תיאוסופית שלא שלטה בספרד  :תפיסת הכלים כפי שהתפתחה החל בר ' עזריאל מגירונה
ור ' יצחק דמן עכו  3 .אבולעפיה ורקנאטי  ,כל אחד בנפרד ובצורה לגמרי שונה  ,התרחקו
מן התפיסה המיתולוגית החריפה שהיתה קשורה קשר אינטימי עם תפיסת הספירות
כעצמות האל  ,הרווחת אצל הרמב " ן ובני האסכולה שלו  ,ובגוף ספר הזוהר  .במילים
אחרות  ,ההגות הקבלית האופיינית לראשיתו של המרכז הקבלי האיטלקי שונה מן המגמות
ששלטו בשלהי המאה הי " ג בספרד  ,ומדגישה את ההיבטים היותר פילוסופיים המצויים
במסורות

הקבליות .

4

במסגרת כיוון עיוני זה בהבנת תורת האלוהות באיטליה משתלב גם חיבור קבלי
חשוב  ,שנכתב ככל הנראה בספרד  ,אך זכה להשפעה רבה דווקא באיטליה  ,במאה
ספר

" מערכת האלוהות " .

הי " ד :

עדויות שונות על הקבלה האיטלקית במאה הי " ד מלמדות על

המשך המגמה הפחות מיתית והקרובה יותר לפילוסופיה  ,כפי שמלמדים חיבוריו של

ר'

ראובן צרפתי  5 .במאות הט " ו והט " ז מתבלטות המגמות העיוניות הללו בכתביהם של

ר'

יוחנן אלימנו  ,ר ' דוד מסר ליאון ור ' אברהם די בלמם  .מקובלים אלה  ,שהיו קרובים בזמן
ובמקום לראשיתו של הרנסנס הפלורנטיני  ,קבעו את הכיוון שהפך לאופייני לרוב הקבלה

1

ראה  :שלום  ,שבתי צבי ,

2

ראה קושניר אורון  ,הפליאה  ,עמ '

עמ ' ; 68 - 64

ליבם  ,יונה .

, 80 - 75

3

ראה אידל  ,רקנאטי .

4

ראה אידל  ,הפירוש .

5

על מקובל זה ראה גוטליב  ,מחקרים .

. 193 - 187
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האיטלקית שהתפתחה לפני עלייתו של המרכז הקבלי הצפתי לאסכולותיו  .בחיבוריהם

של ר ' ברכיאל קפמן  ,ר ' יצחק די לאטם  ,ר ' אברהם בן משולם מסן אנג ' לו ור ' אברהם
יגל  ,אפשר לזהות את עקבותיה של המגמה המופשטת יותר בקבלה  ,כפי שנוסחה בשלהי
המאה

הט " ו .

6

גם אצל מחברים איטלקים אחרים  ,שאינם נמנים עם המקובלים דווקא ,

כגון ר ' עזריה מן האדומים ור ' יהודה מוסקאטו  ,אפשר לזהות בנקל את ההבנה המופשטת

יותר של הקבלה  .י
אולם  ,מספר תהליכים הקשורים לקבלה באיטליה התפתחו בכיוון שונה  .עם הגעתם
של המקובלים הספרדים לאיטליה אחר הגירוש  ,הובאו לשם חיבורים המדגישים את
היסודות המיתיים בקבלה ובמרכזם של חיבורים אלה ספר הזוהר  8 .חיבוריהם של

ר'

יהודה חייט ור ' יוסף אבן שרגא הם דוגמה מובהקת ליצירה הקבלית שנכתבה על אדמת
איטליה בהמשך להלך המחשבה השליט בספרד  .עקבותיו של כיוון זה ניכרים גם אצל

מקובלים איטלקים אחדים  ,כגון ר ' יחיאל נסים מפיזה  .באמצע המאה הט " ז נדפס ספר
הזוהר פעמיים באיטליה  ,אך דומה כי השפעתו בקבלה שם לא היתה גדולה  ,ובוודאי
שלא השתוותה למרכזיותו של חיבור זה בקבלת צפת בת אותו הדור  .עם חדירתה של
ספרות הקבלה הצפתית  ,ניכרת התמתנות של המגמה הפילוסופית בקבלה ועלייה מתמדת
ביסודות המיתולוגיים  ,בעיקר בשלהי המאה הט " ז ובראשית המאה הי " ז  ,בעקבות השפעת

הקבלה הלוריאנית  .אולם  ,גם השפעה זו לא דחקה לגמרי את היסודות העיוניים יותר .

הפרשנויות הפילוסופיות המסיביות לסוגיהן השונים של קבלת האר " י בכתביהם של

ר'

אברהם כהן הירירה 9ור ' יוסף שלמה דלמדיגו מקנדיה 10מבוססות על יסודות הגותיים
רנסנסיים  .גם הקבלה בתקופת השבתאות לא ויתרה על יסודות עיוניים  ,כפי שאנו למדים
מיצירתו של מקובל שבתאי כר ' יוסף  1nקבלתם של ר ' משה זכות ור ' עמנואל חי
~l

ריקי לעומת זאת מייצגת את ניצחונה של הקבלה הלוריאנית בצורה הטהורה ביותר ,
בעוד שר ' משה חיים לוצאטו ובני חוגו מייצגים גישה הרבה יותר עצמאית  ,המשלבת
יסודות לוריאניים  ,מגיים  ,פילוסופיים 12ומשיחיים .
תיאורים קצרים אלה של שלביה העיקריים של הקבלה האיטלקית מלמדים על מפגשים
בין מגמות פילוסופיות יותר המאפיינות את מרב המקובלים האיטלקים  ,לבין מגמות מיתיות

יותר  ,שהגיעו מספרד בשלב הראשון  ,ומן המזרח  -צפת והאימפריה העות' מאנית -
בשלב השני  .דינמיקה זו מאפיינת  ,לדעתי  ,גם את ידיעותיו  ,הערכותיו ומגמותיו הקבליות
של הרב אליהו בן אמוזג  .בעמודים הבאים אנסה להצביע על השוני בין נקודת המוצא

6

על הקבלה האיטלקית במאות
רוטשילד  ,בין עולמות ,

הט " ו

והט " ז ראה  :אידל  ,הפירוש וכמו כן אידל  ,פרטיקולריזם ; תירוש -

עמ ' ; 238 - 184

7

ראה אידל  ,מוסקטו .

8

ראה  :אידל  ,אלימנו ,

עמ ' ; 331 - 330

רודרמן  ,קבלה .

אידל  ,מפגשים .

9

ראה  :אלטמן  ,הירירה ; יושע  ,מיתוס ומטאפורה .

10

ראה אידל  ,תפיסות .

11

ראה תשבי  ,נתינן  ,עמ ' . 80 - 52

12

על נושא זה ראה הנפל .

על הקבלהאצל הרבאליהובואמחג

ן
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של היכרותו עם סוג מסוים של קבלה לבין הדרר שהוא הבין את הקבלה בחיבוריו שלו.

ראשיה דרכו של הרב אליהו בו אמוזג
הרב אליהו בן אמוזג היה חכם צפון אפריקאי  ,שפעל בסביבה צפון אפריקאית  -ליוורנו
 וחונך על ברכיה של מסורת קבלית בעלת מגמה מיתית מובהקת  .אני מסיק זאת לארק מהרכב האוכלוסייה

היהודית בליוורנו אלא בעיקר מאופים

של החיבורים הקבליים

שנדפסו בבית הדפוס של דודו של בן אמוזג  ,ר ' יהודה קוריאט  .בשנת תקצ " ט הדפיס

קוריאל אוסף של חיבורים קבליים בכותרת " מאור ושמש "  ,ובתוך אוסף זה גם הקדמה
13

באוסף זה נדפס בתחילה שיר קבלי  ,מלווה בפירוש

14 :

מחברו  ,או לפחות מעתיקו  ,הוא " ר ' אהרן בן יוסף אבן

של המקובל הצעיר בן אמוזג .

ארוך  ,שמוצאו בצפון אפריקה

יבגי  ,שקיבל מרבותיו ומסר לחבריו לר ' מסעוד ן ' טביב והר ' סעיד ן ' ברוך ביטון .

מסעוד ן ' מרדכי ביטון " .

15

והר '

בדיקת תוכנו של הפירוש מלמדת על קירבה גדולה לרעיונות

קבליים המצויים אצל המקובל ר ' אברהם אדרוטיאל  ,שפעל בצפון אפריקה בדור גירוש
ספרד .

16

מדובר על מגמה קבלית המפתחת רעיונות על ספירות מעל ספירות  ,המשולבים

בתפיסות זוהריות  ,ובקיצור  ,בתפיסות קבליות מיתיות מובהקות .

17

לאחר פירוש השיר ,

נדפס חלק מספר " המלכות " לר ' דוד הלוי תמ " ך  ,העוסק בצירופי אותיות .

18

( ייתכן כי

מחברו נולד בסביליה והיגר לצפון אפריקה  ) .סביר להניח  ,כי שני החיבורים מלמדים
על סוגי קבלה שהיתה ידועה בעיר דרעה שבדרום מרוקו  .חיבור אחר שבאוסף זה ,
הפירוש על סודות הרמב " ן מאת ר ' שם טוב אבן גאון  ,הידוע כספר " כתר שם טוב " ,

19

מייצג את תפיסת הספירות כעצמות האל  ,שהתפתחה בחוגו של הרמב " ן  ,דהיינו קבלה

ספרדית מובהקת  .גם חלקים אחרים של ספר " מאור ושמש " מייצגים סוגי קבלה שאין
בהם לא חומר איטלקי ולא מגמה המשלבת קבלה ופילוסופיה - 20בפרט הפירוש הארוך
לתורה  ,ברוח הקבלה הלוריאנית  ,שמהווה את רובו של ספר " מאור ושמש "  ,שנכתב
13

ראה דף א ע " א  -ע " ב  .קריאת המבוא מלמדת על שליטה מצוינת בלשון המליצות הרבניות  ,אך
החלק הקבלי הוא קטן מאוד  ,הן מבחינת התוכן והן מבחינת המליצות .

14

ראה דף א ע " א  -יב ע " ב ; על חיבור זה ראה שלום  ,המפתח ,
דרעה  ,עמ ' . 63 , 50

עמ ' 500

מספר

; 15

אליאור  ,מקובלי

15

מאור ושמש  ,דף יד ע " א  -ע " ב ; אליאור  ,שם ,

16

ראה אידל  ,חומר קבלי  ,עמ '  . 173 - 170בעל הפירוש כתב בראשית המאה הי " ז  ,כיוון שעקבותיה

עמ ' 50

והערה .

של הקבלה של ר ' משה קורדובירו  -בעיבודיה המאוחרים אצל המקצרים  ,כר ' אלישע גאליקו -
ניכרים היטב לאורך החיבור .
17

החומר הקבלי הושפע  ,כפי שהראיתי במאמרי  ,שם  ,מן הקבלות של ר ' יוסף בן שלום אשכנזי
ומספר " הגבול " של ר ' דוד בן יהודה החסיד .

18

דף יד ע " א  -כד ע " א  .ראה אליאור  ,מקובלי דרעה  ,עמ ' , 49 - 48

61 - 60

יש אינטרפולציות מספרי קבלה מאוחרים  ,כגון מדרש תלפיות .
19

דף כה ע " א  -נד ע " א .

20

קטעים אחדים מייצגים מסורות קרובות או זהות לספר התמונה .

והערה . 75

לאורך החיבור
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משה אידל

.

במאה הי " ט בידי ר ' יהודה בן עטר  .ללמדנו

 -נו כה אהבת תורתדכל העם ה  ,א

כי סוג הקבלה שהיה ידוע לבן אמוזג

)

בצעירותו אינו שייך כלל לקבלה
האיטלקית  ,לפחות ככל שעדותו של ספר
" מאור ושמש " עשויה ללמד  .אפשר לקבוע

כי ר ' יהודה קוריאט הדפיס חומר קבלי
שהסע מצפון אפריקה  ,ולכן לפנינו מקרה
שיש לצרפו להדפסת ספר

" כתם פז " לר '

שמעון לביא בליוורנו תקנ" ה  ,שהוא פירוש

לספר הזוהר  :שתי הדפסות אלה מלמדות
 לאחר הגל הספרדי והצפתי  -לאיטליה ,לעיר שבה נולד והתחנך הרב אליהו בן

אמוזג .
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החיבורים עוסקים בתפיסות קבליות
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קבליים  ,ליוורנו תקצ"ט  ,עם

קובץ otilrn
הקדמה מאת בן אמוזג

בידי מחבריו השונים יידע שאין יהפיצו  .פעוית

ההדפסה שך קוריאט  ,שלבן

אחותו היה חלק מסוים בה  ,היוותה מעבר מן האזוטריות לאקזוטריות .
יש להדגיש כי החיבורים הקבליים נדפסו כפי שהם נמצאו בכתבי היד הידועים  ,ללא
תוספות ופירושים שעשויים לקרב את תוכנם הקבלי אל הפילוסופיה בדרך

כלשהי .

המגמה הטהרנית של המדפיס  ,להביא את הקבלה הספרדית והצפון אפריקאית כנתינתה ,
בולטת לעין  .עצם העובדה כי בן אמתג  -שהיה בזמן ההדפסה כבן שש עשרה  -כבר
תרם לקובץ  ,מלמדת על האופי האקזוטרי של הקבלה בחוגו  .סביר להניח כי הוא החל

את לימודיו בנושא זה מוקדם יותר  ,בדומה למקובלים אחרים  ,כגון ר ' אליהו הגאון
מווילנא  ,או שלמה מימון  .אולם  ,שלא כמימון  ,למד בן אמוזג את הקבלה מפי מקובל ,
דודו יהודה קוריאט  ,ודומני כי היותו תלמיד של מקובל עיצב במידה מסוימת את השקפתו
 -הדומה להשקפתם של המקובלים  ,בדבר קדמות

הקבלה .

אם המגמה האקזוטרית והתפיסה כי הקבלה קדומה נשארו נר לרגליו של בן אמוזג
גם בשלבים המאוחרים של התפתחותו האינטלקטואלית  ,הרי שקשה למצוא אצלו השפעה

מכרעת של תוכני הקבלה המיוצגים בחיבורים שנדפסו בספר " מאור ושמש " ; ריחוקם
מכל ניסיון של הצעה מושגית בעלת נטייה פילוסופית  ,הקשה על שילובם בדיונים שביקשו
למצוא התאמה בינם לבין הפילוסופיה .

עלהקבלתאצלהרבאליהובןאמוזג
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אצילות והיאורגיה
אף שבן אמוזג הקדים מבוא לחיבורים הטהרניים הנדפסים באוסף שהובא לדפוס בידי
דודו  ,כבר בחיבוריו הראשונים הנוגעים בנושאים קבליים ניכר ניסיון נרחב למדי לקרב
את הקבלה אל הפילוסופיה  .אמנם  ,הטענה הרווחת בחיבוריו הפולמוסיים של בן אמוזג
היא כי הפילוסופים הקדומים קרובים לדרר הקבלה  ,ולכאורה הקבלה היא " מקורית " ,

אר מבחר החומר הקבלי שבן אמוזג מעלה לדיון מלמד על תפנית חריפה ביחס לסוג
הקבלה המיוצגת בספר " מאור

ושמש " :

הוא פונה לסוג עיוני יותר של קבלה  ,וה מכתה

למושגים פילוסופיים משנה ממילא את הרושם שהקורא מקבל מהצגת הדברים ~ .ברצוני
לעסוק בהבנת אחד הנושאים המאפיינים את הקבלה התיאוסופית -המיתית בשני דיונים

של בן אמוזג  -כוונתי ליחס שבין הספירות תפארת ומלכות  -ולעמוד על השוני שבין
שתי ההצגות של היחס בין ספירות

אלה .

בספר " טעם לש " ד " ( ליוורנו תרנ " ג ) מעתיק המחבר את דברי ר ' יהודה הלוי

ה  ,יב  ,בליווי פירושו של ר ' יהודה מוסקאטו ,

21

ומשלב בהם מינוח

ב " כוזרי "

קבלי :

כי אפלטון בספר הטמיאו וסיעתו שם ישימו מלך ממ " ה הקב " ה מאציל מאתו שכל
פשוט אחד שלם בתכלית השלמות שאפשר לעלול ובו צורות כל הנמצאות למיניהם

וע " כ נקרא העולם המושכל ( הוא הת " ת למקובלים ) והעלול הזה השפיע לדוגמתו
( מלכות אצל המקובלים היא דמות כבוד ה ' תמונה

דעשיה ) .

וכו ' )

העולם המורגש

( מ'

22

הטקס כולו ( מלבד המשפטים שבסוגריים )  ,מלמד על חדירתה של תרבות הרנסנס לעולמו

של דרשן יהודי במחצית השנייה של המאה הט " ז  .בן אמתג שילב את הקטעים שבסוגריים ,
וכך זיהה את העולם המושכל שבספירת התפארת ואת הדוגמה בעולם הנפש הכללית
ובספירת מלכות ,

23

ואילו את העולם המורגש זיהה במלכות דעשייה  .זוהי פרשנות קבלית

לתפיסה פילוסופית  ,אשר מפרשת גם את הקבלה במושגים פילוסופיים  .בעוד ששתי
ההיפוסטזות הנאופלטוניות  -עולם השכל ועולם הנפש  -הובנו כמציינות ככל הנראה
שתי בחינות בתוך עולם האצילות  ,הרי שהעולם המורגש זוהה  ,ככל הנראה  ,עם עולם

הטבע הכללי  ,ועם הספירה הנמוכה ביותר שבארבעה עולמות אבי " ע .
להבנת הרקע של המקור החשוב ביותר לפיסקה המצוטטת כאן  ,דבריו של ר ' יהודה
מוסקאטו  ,יש להתחשב במקבילה חשובה של הדרשן המפורסם  ,המופיעה בדרוש השמיני
שבאוסף דרשותיו " נפוצות

יהודה " ,

שם מתייחס מוסקאטו לדברי אפלטון  -למעשה

21

ראה הכוזרי  ,ה  ,עמ ' . 52

22

בן אמוזג מפרש את הספירות הספציפיות בצורה שונה מן הפירוש הנאופלטוני הידוע של ר ' עזריאל
מנירונה  ,המזהה את הספירות עם היפוסטזות נאופלטוניות בצורה אחרת .

23

השווה ישראל והאנושות  ,עמ '  : 150נשמת העולם נושאת שם כפול בפי המקובלים  " -שבת " ו " כנסת

ישראל "  .על ספירה זו אצל בן אמוזג ראה אידל  ,נספח  ,עמ ' . 387 - 380
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משהאידל

הבנה נאופלטונית מאוחרת מבית מדרשו של מרסליו פיצ ' ינו  -ולדבריו של

יואן פיקו מירנדולנא  ,בחיבור קטן שחיבר על האהבה השמימית והאלוהית " .

24

" החכם

ללמדנו ,

שבן אמוזג השתלב יפה במהלך הפרשני הנאופלטוני שהתחדש באיטליה בכמה חוגים
יהודיים החל בשלהי המאה הט " ו  ,והתעצם במאות הט " ז וראשית המאה הי " ז  .בהמשך
למהלך זה התפרשה הקבלה הלוריאנית פרשנות פילוסופית נאופלטונית  ,כפי שהדבר

ניכר בחיבוריו של ר ' אברהם כהן הירירה  ,ואילו בן אמוזג המשיך את הכיוון שפתח בו

מקובל זה  ,כי הרי המונח " מלכות דעשיה " אופייני הוא לקבלת האר " י .
בדיוננו זה הראינו כיצד תפיסה קוסמוגונית נאופלטונית " התפרשה " באמצעות מונחים
קבליים  .במסגרת זו  ,היחסים שבין שתי הספירות הראשונות הנזכרות  -תפארת ומלכות

 -היא של האצלה העוברת מן הגבוה לנמוך  ,ומטביעה בנמוך את המבנה המצוי בישות

הגבוהה יותר  .יש לפנינו דינמיות  ,אך זוהי הדינמיות הנאופלטונית בלבד  ,שמאפשרת
השפעה מלמעלה למטה  ,אך לא בכיוון ההפוך .
נעיין עתה בדיון אחר על שתי ספירות אלה .

ב " ישראל והאנושות " מתאר בן אמוזג

את שריפתם של שני בניו של אהרון הכהן כמיתת הצדיק  ,שהיא מיתת

נשיקה :

ובאופן זה מידבקים  ,לפי הקבלה  ,שתי רוחות זו בזו  .המטרה העליונה של הפולחן
היהודי הוא  ,לפי הקבלה  ,האיחוד של הריאלי והאידיאלי  ,של האלהים האימננטי

( שכינה ) ושל האלהים הטרנסצנדנטי

האדם  ,של נשמתו ומפעליו .

( תפארת ) .

איחוד זה מתבצע באמצעותו של

25

כאן מדגיש בן אמוזג את היסוד התיאורגי  ,דהיינו את השפעתו של הפולחן היהודי על
הזיקה שבין שתי הספירות  .למעשה  ,אפשר להבין את התפיסה התיאוסופית המצויה
כאן בצורה דומה למדי למה שראינו לעיל  :השכינה  ,כמו הנפש הקוסמית  ,מעורה במה

שקורה למטה  -דוגמת השכינה  -בעוד שהעולם המושכל  ,או עולם השכל  ,נתפס כאן
כאלוהות טרנסצנדנטית  .אולם כאן התפיסה הקוסמוגונית היא שולית  ,כיוון שבן אמוזג
מבקש להדגיש את ההתעלות של התחתון אל העליון בזכות מעשי הפולחן .

ב " ישראל והאנושות " אין למצוא תפיסה תיאורגית קלסית  ,דוגמת זו שבספר הזוהר
או בקבלת האר " י  .בהסתמכו על א' רנאן

) Renan

 , ( Ernstשצוטט בהקשר זה  ,כותב בן

אמוזג :

תורת הקבלה מביעה בחינה זו  ,כמו מבחינות אחרות  ,את רעיונות רבותינו  .דומה ,

שהוגה דעות דגול  . . .מוסר יפה את המושג עילוי בכתבו  " :בהיותו מוסכם על ידי
היופי  ,נמשך אליו הטבע תוך נטייה בלתי  -פוסקת והוא מתקרב אליו הלוך והתקרב

על צורותיו השונות  .היקום הוא ישות רבת-ממדים  ,המתרומם ללא הפוגה אל

24
25

ראה  :אידל  ,מוסקינו ,

עמ ' ; 51 - 47

עמ ' ; 153

אידל  ,נספח  ,עמ ' . 392 - 389

ישראל והאנושות ,
מספר הזוהר וטעונה בירור מיוחד .

אידל  ,נספח  ,עמ '  . 389 - 354תפיסתו את מיתת הנשיקה מושפעת

על הקבלהאצל הרבאליהובואמתג

ן
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מטרה נעלה  ,שהכשיר לעצמו במאמציו הקודמים  ,בהוכיחו את כמיהתו הרבה אל
הטוב ואת שקדנותו

הנפלאה " .

26

התיאורגיה מתפרשת ,בעקבות רנאן  ,בצורה קרובה למדי לתפיסה נאופלטונית של
( חזרה ) ,

" טעם

reversio

לפיה כל היקום שואף לחזור אל מקורו ; את התנועה היורדת שבמובאה מספר

לש " ד " ,

אפשר לתאר

כ ~, processio -

דהיינו האצלה היורדת מן האל  ,לפי הוגי דעות

נאופלטוניים  .אולם  ,בהמשך נזקק בן אמוזג לתפיסת ההתעלות כחלק מתהליך של
התקדמות  ,שבו מכין הנמוך את השלב הגבוה יותר  .גם כאן  ,ממתן הפירוש הפילוסופי
את המטען המיתולוגי המצוי בקבלה התיאוסופית -התיאורגית  .במקום מצב דינמי  ,משתנה ,
שמאפשר למעשים חיוביים ושליליים להכתיב תהליכים משתנים בין שתי הספירות ,
הרי שבן אמוזג מבכר תפיסות הרבה פחות דינמיות  .כל זאת בשל השפעות פילוסופיות
שונות .

נעיין בהקשר זה בניסוח אחר של העיקרון התיאורגי המובא ב " ישראל

והאנושות " :

באמת זו חבוי העקרון הקבלי של השפעה  ,שהאדם משפיע על היקום ביודעין או
בלא יודעין  . . .מן הנמנע הוא לקבל את הדעה כי בקשריה ההדוקים עם היקום ועם
הבורא  ,תישאר הנשמה  ,תוך כדי התגלמות רצונה ופעילותה  ,ללא השפעה על
מכלול היצירה  .י2
כאן נמנע בן אמוזג מלייחס יכולת שינוי לאדם על האלוהות  ,כפי שהמקובלים התיאורגיים
גורסים  ,ובמקום זה הוא ייחס יכולת השפעה על היקום או היצירה  .השפעה מעין זו
מופיעה גם בקבלה  ,אך אני מעדיף לכנותה בשם מגיה  .כך או אחרת  ,ההימנעות מלנסח

את התפיסה התיאורגית כפי שרווחה בקבלה בכמה מן האסכולות המיוצגות בספר " מאור
ושמש " ,

מעידה על כוחה המרסן של הפרשנות הפילוסופית לקבלה .

28

מבחינה זו  ,יש

להשוות את בן אמוזג לר ' אברהם כהן הירירה  ,כפי שכבר הערתי לעיל.

בו אמתג ופיהגורי
מיתונם של היסודות המיתיים שבזרמים המרכזיים של הקבלה  ,ובעיקר קבלת האר " י ,
ניכרת יפה במכלול יצירתו של בן אמוזג  .ראינו לעיל כיצד המחשבה האפלטונית ,בגלגוליה
השונים  ,למן אפלטון  ,פיקו ורנאן  ,תרמה לתהליך זה  ,אולם אין ספק כי גם תפיסות
מסוימות בעולם הנוצרי  ,המושפע מן הנאופלטוניות  -כגון כתבי פסוידו דיוניסיוס -

26

ישראל והאנושות  ,עמ ' . % 52

27

שם  ,עם . 158 ,

28

למרות האמור לעיל  ,אפשר למצוא שם

( עמ ' , ) 160

תפיסה אנתרופופתית בהקשר של השפעת

האדם על האל אך אין זו דרך המלך בקבלה התיאורגית  ,ומבחינה זו קרוב בן אמוזג יותר לחסידות .
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משה אידל

תרמו בכיוון זה במישרין ובעקיפין  .אולם  ,לפחות מבחינה הצהרתית  ,ראה בן אמוזג גם

בפילוסופיה אחרת מערכת מחשבתית קרובה ביותר לקבלה  :כוונתי לפיתגוריות  .כמובן ,
יש להניח כי יסודות פיתגוריים השפיעו על הקבלה כבר מראשיתה  ,בין היתר באמצעות
ספר " יצירה "  ,כתבי ר ' אברהם אבן עזרא ועוד  .אולם אפשר להניח כי יסודות אלה ,
למרות השפעתן  ,לא עיצבו את תפיסת הקוסמוגוניה הקבלית  ,היונקת יותר מתפיסות
מיתולוגיות יהודיות ויסודות נאופלטוניים  .עם הכניסה המסיבית של דעות פיתגוריות
למחשבה הנוצרית בתקופת הרנסנס  ,הציעו הוגי דעות שונים זיקות ביניהן לבין הקבלה .
הבולט שביניהם היה יוהנסנן רויכלין  ,אשר גרס כי הקבלה השפיעה על פיתגורס עצמו ,
וראה את עצמו כפיתגורס שקם לתחייה  ,ושילב את שתי החכמות בחיבורו אודות הקבלה .

29

המקובלים היהודים מיעטו לפתח את הזיקות האפשריות שבין הקבלה לפיתגורס ,
אף כי אפשר למצוא הזכרות קצרות רבות בחיבורים שונים  ,החל בימי הביניים  .אולם ,
דומני כי למרות מה שנאמר לעיל  ,קשה יהיה למצוא מחבר כלשהו מבין היהודים אשר
טרח לנסח את הקירבה שבין שתי החכמות הללו בהדגשה ובבהירות כל כך גדולה כפי
שעשה זאת בן אמוזג  .קירבה זו מובלטת בהקשר של ההתעניינות המשותפת של המקובלים

והפיתגוריים בחכמת המספר  .הוא מדבר על " הקירבה  ,והדביקה והחשיקה

הנמצאת ( ! )

בין חכמת המספר האנושי והאצטגנינות לחכמת הקבלה "  ,וזיקות אלה בולטות ב " פילוסופיא

האפיטאגורית  . . .וגם היא לא נופלת מהקבלה  ,הגדולה ונשאה מעלה מעלה שתי החכמות

הנזכרות " .

30

הוא גורס בהמשך כי " עינינו הרואות שאין בכל סדרי הקדמונים פילוסופיא

או אמונה שתגביה ותפאר החשבון והתכונה כפילוסופיא הפיטאגורית כמו שירום ונשא

וגבה בפי המקובלים " .

31

בהקשר זה מזכיר בן אמוזג לא רק את האסכולה הפיתגורית

אלא גם אסטרונום כקפלר ופילוסוף כלייבניץ .

32

לפנינו פרשנות " מדעית " של הקבלה ,

במידה מסוימת  ,המזכירה את הכיוונים שמצויים אצל שלמה מימון ואצל הגאון מווילנא .
הראשון ראה בקבלה מדע שעם הזמן נשתכחו משמעויות סמליו ואבד המטען הטבעי

של השיח הקבלי ; לדעת הגר " א  ,חכמת החשבון והאסטרונומיה נחוצות להבנת הקבלה .
אינני בטוח אם בן אמוזג היה מודע לפרשנויות אלה ואחרות של הקבלה  ,כפי שנוסחו

בידי יצחק סטנוב בספר " אימרי

בינה " ,

או אם הוא הציע את המגמה המדעית מעצמו .

מכל מקום  ,ברור הדבר כי בן אמוזג התרחק מהבנת הקבלה בנוסח החיבורים שדודו
בחר להדפיס .

33

אמנם  ,בן אמוזג לא שכח חיבורים אלה מכל וכל אחר הדפסתם  ,אך

דומה שהוא פילס לעצמו הבנה משלו  ,היונקת מן הספרות היהודית שנכתבה בהשפעת
הרנסנס האיטלקי  ,ומגמה זו אפשרה לו לקלוט גם תפיסות פילוסופיות בנות הדור כפרשנות
מוסמכת לקבלה .

34

בן אמוזג  ,דוגמת קודמיו שיצרו את גלי ההשפעה שחדרה לאיטליה
עמ ' ! 1 - %ץ ; %

וראה גם אידל  ,נספח ,

29

ראה אידל  ,רויכלין ,

30

טעם לש " ד  ,עמ ' . 195

31

שם  ,עמ ' . 196

32

שם  ,עמ ' . 197

35

שם  ,עמ ' . 120

34

ראה את מאמרו החשוב של גואטה  ,בנאמוזג .

עמ ' 393 - 392

ן

על הקבלהאצלהרבאליהובןאמוזג
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מהחוץ  ,הלר בדרך המאפיינת את רוב מקובלי איטליה  :פתיחות רחבה יותר להלכי רוח
עיוניים הרבה יותר מאשר במרכזי הקבלה האחרים  .גם אם הוא פירש את הקבלה באמצעות

סוגי פילוסופיה חדשה  ,בן אמוזג לא זנח את המגמות הרנסנסיות לא בפרטיהן  -דהיינו
ההזדקקות לתפיסות נאופלטוניות ופיתגוריות  -ולא במגמה הכוללת  ,החותרת להסביר
את הקבלה באמצעות תפיסות פילוסופיות שחדרו לעולמם של הוגי הדעות היהודים .
במידה רבה אפשר להגדיר את בן אמוזג כמקובל הרנסנסי היהודי האחרון .

קיצויים

ב9בליוגיפ99ס

אידל  ,אלימנו

מ' אידל " ,ספר הלימוד של ר' יוחנן אלימנו "  ,תרביץ מח ( תשל" ט )  ,עמ' . 331 - 303

אידל  ,הפירוש

 " , - -הפירוש המאגי והניאופלטוני של הקבלה בתקופת הרניסאנס "  ,מחקרי

( תשמ " ב )  ,עמ' . 112 - 60

ירושלים במחשבת ישראל ב

אידל  ,חומר קבלי

 " , - -חומר קבלי מבית מדרשו של ר ' דוד בן יהודה החסיד "  ,מחקרי ירושלים

במחשבת ישראל ב (תשמ "ג )  ,עי
אידל  ,מוסקטו

אידל  ,מפגשים

.
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אידל  ,רויכלין

Kabbalah ,
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"
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- - , " Introduction " 10 Johann Reuchlin , 0

 .קק 4 . and 5 . Goodman , Lincoln , Nebraska and London 1993 ,

אידל  ,רקנאטי
אידל  ,תפיסות

,

  , -ר' מנחם רקנאטי  -המקובל ,ירושלים ותל אביב תשנ" ח .Century " ,

"

.

trans .
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 . 137 - 199 .קק Septimus , Cambridge MA 1987
אלטמן ,

הירירה

- Abraham Cohen
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 Platonicב תו / ) . Altmann, ~ 'Lurianic Kabbalah

College Annual 53 ) 1982 ( ,

"

(

"

! ו] /

Puerta del Ciels", Hebrew
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 . 317 - 352 .קק

עמ ' . 73 - 36

אליאור  ,מקובלי דרעה

ר ' אליאור  " ,מקובלי

גואטה  ,בנאמוזג

[ dealismo " ,ו '  secolo dellוטת  . Guetta, "Elia 8lenamozegh , 11 Cabbalistoע

דרעה "  ,פעמים  ( 24תשמ " ה ) ,

)

 . 79 - 94 .קק Bailamme 4 ) ] 989 ( ,
גוטליב  ,מחקרים

הנמל

א ' גוטליב  ,מחקרים בספרות הקבלה  ,בעריכת " הקר  ,תל -אביב תשל " ו .
 ' oeuvre de Moise Hayyimץ dans

)1 11.

,

Cabale

.ן

יושע  ,מיתוס ומטאפורה

Ph .D . dissertation, Sorbonne 1996 .
הירירה
נ' יושע  ,מיתוס ומטאפורה  :הפרשנות הפילוסופית של ר ' אברהם כהן ~ att

ישראל והאנושות

לקבלת האר " י  ,ירושלים תשנ " ד .
א ' בן אמוזג  ,ישראל והאנושות  ,תרגם שמעון מרכוס  ,ירושלים

הכוזרי

ספר הכוזרי  ,דפוס יצחק גאלדמאן  ,וורשא תר " ם .

) 7707- 7746 ( ,

.
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~
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ן

משה אידל

" ליבס  " ,יונה בן אמתי כמשיח בן יוסף "  ,מחקרים בקבלה  ,בפילוסופיה יהודית

ליבס  ,יונה

ובספרות המוסר וההגות  ,מוגשים לישעיה תשבי  ,בעריכת " דן

וף

הקר  ,ירושלים

תשמ" ו  ,עמ' . 311 - 269
קושניר  -אורון ,

" הפליאה "

מ ' קושניר  -אורון ,

ה " פליאה " ו " הקנה " -

יסודות הקבלה שבהם  ,עמדתם הדתית

חברתית ודרך עיצובם הספרותית  .עבודת לשם קבלת התואר דוקטור
לפילוסופיה  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תש " ם .

.

רודרמן  ,קבלה

,

שלום  ,המפתח

ג ' שלום  " ,המפתח לפירושים על עשר ספירות "  ,קרית ספר י ( תרצ " ג  -תרצ " ד ) ,

ף Ruderman , Kabalah, Mayic, and ,Science - The Culturul Univerxe

Jewisiz Physician, Cambridge 1988 .

.ם

" Sixteenrf-Century

עמ ' . 524 - 498
שלום  ,שבתי צבי
תירוש  -רוטשילד ,

  , -שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו  ,תל אביב . 1967abbi

בין עולמות
תשבי  ,נתיבי

ף

"

Between Wt/rltv: T/ze Life and Th () ught

.

,

 -Rothschildת05ןוו

.א

! rudah Messer Leon , Albany ! 99נ Duvi (I ben

תשבי  ,נתימ אמונה ומינות  ,רמת גן . 1964

קבלה ונצרות בהגותו של

הרב אליהו בן אמוזג
אלסנדירו האטה

בין או % 93יסליופ לפיטיקולייוה
ידועה הזיקה בין הרב אליהו בן אמוזג לבין התאולוג אמה פאלייר

) Valliire

6ט) 11נ ) .

1

בסוף המאה הקודמת פגש הצעיר הנוצרי מליאון  ,הצמא לחוויה דתית שהאמונה הקאתולית
לא סיפקה לו יותר  ,את הרב הקשיש מליוורנו ; את המפגש הזה הוא תיאר באופן מרתק .
כמה ימים לפני כן ראה את האפיפיור ליאו

ה 3 -ן

ברומא והתרשם מדמותו הסמכותית

והכמו -מלאכית  ,שכולה לבן  .לעומתו  ,הרב היה קטן קומה והופיע לפגישה בלבוש מרושל ,

כאשר עיניו מביטות למרחוק  .למרות זאת  ,נוכח פאלייר לדעת  -ובמהירות  -שאיש זה
היה איש אלוהים

) " homnle de D eu
~

וכוונות רחבות אופקים .

חט " )  ,וכי דיבורו המתומצת חשף מחשבות עמוקות

2

היתה זו תחילתו של קשר מעניין ומיוחד בין מורה לתלמיד  .פאלייר מוכן היה להתגייר ,
אך בן אמוזג הניא אותו מכך  .לטענתו  ,לפאלייר היה ייעוד חשוב  ,וכדי למלא אותו  ,עליו
להישאר במחנה שלו  ,מחנה הנוצרים  .בן אמוזג ראה בפאלייר את הנציג הראשון של

דת בני נוח  ,השקפה דתית חדשה  -עתיקה  ,לפיה צריכים היהודים לשמש ככוהנים של
המין האנושי בתקופה של מעבר תרבותי  ,שביטויר העיקרי הוא משבר דתי  .כדי להיות
ראוי לשליחות זו  ,אין הנוצרי חייב להמיר את דתו  ,אלא רק לטהר אותה מכמה אמונות
שגויות  ,החוצצות בין הנצרות למונותאיזם  :התגשמות האל

והשילוש .

פאלייר הקשיב למורו והתחיל בקריירה חשובה  ,כפעיל בקרב יהודים וקתולים  .הוא
הרבה לכתוב  ,בסגנון חריף וצלול  ,ודרשותיו בבית הכנסת הליברלי בפריס חקוקות
עדיין בזיכרון הנוכחים  .לאחר מותו של בן אמוזג  ,הוציא לאור פאלייר את ספרו של בן
אמוזג ,

' Numaniti

,l

ש

 , Israilוהוסיף הקדמה שבה תיאר את הרב כאישיות אוניברסלית ,

ששמח לשמוע את פעמוני הכנסיות בשעה שהניח תפילין בבוקר  3 .אכן  ,בן אמוזג הביע
במכתב לפאלייר את הערצתו לנצרות  .הוא הביע אהדה מיוחדת לאמונה הקתולית ,

1

פאלייר ; ל ' אתמול ; גואטה ;

2

פאלייר  ,עמ' . 161 - 160

3

ב " א , 1914

עמ '

; XX-XIX

הדד  .על היחס בין הנצרות ליהדות בהגותו של בן אמוזג  ,ראה פליישמן .

ב " א תשכ " ז .

98

ן

אלסנדרו גואי

שלדעתו היא קרובה ליהדות  ,לא רק באמונתה באל אחד ובקדושת המקרא  ,אלא בעיקר
בגישתה החיובית כלפי מושג המסורת .
דומה אפוא כי בן אמוזג היה דמות אוניברסליסטית  ,וליתר דיוק דמות המנסחת היטב
את האוניברסליות הכמוסה ביהדות  ,וכי הגותו יכולה לספק ליהדות את הכלים המתאימים
כדי להתמודד עם האתגרים שמציבה המודרנה  .והנה  ,אם נעיין בחיבורים אחרים  ,בפרט
בכתביו בעברית  ,ניווכח בדמות הרבה יותר פרטיקולריסטית  .להלן אביא כמה דוגמאות ,

בפרט מתוך " אם למקרא "  ,פירושו על התורה .

4

על תרגום הוולגטה כתב בן אמוזג  " :זייפו ספרינו ולא הועילו

";5

על פאולוס  " :שאול

הנוצרי שמע סודות החכמים מאחורי הפרגוד והוציאם לחולין "  6 .על הנס של ההתעברות
בטהרה של אם

ישו :

עין רואה כיצד נשתנה הפלא של שרה וחזרתה לנערותה לפלא אחר עצום ממנו ,
הינו להוליד מבלי עזר כנגדו  .וכל זה אינו מהמתמיהין לכל מי שידע כיצד ישתנו
על נקלה פרטי המעשים לפי רוב השנים והאנשים המריקים הספור ההוא מכלי
אל כלי עד שלא עמד טעמו וריחו

נמר .

7

כאן מציג בן אמוזג את ההיריון הנסי של אם ישו כחיקוי תפל של סיפור היריונה הנסי
של שרה .

8

הנצרות היא אפוא זיוף וקלקול של המקור  ,דהיינו של הגרעין התאולוגי

שביהדות  -הקבלה  .כאשר בן אמוזג דיבר על הקבלה  ,הוא התכוון לחלק הרעיוני של
היהדות  ,שלטענתו נמסר והתפתח בחוגים מצומצמים  ,עד שבסוף המאה הי " ג  ,עם כתיבת

ספר הזוהר  ,הפך החלק הסודי לחכמה ציבורית ( אקסוטרית )  ,ואז " הקו של אור נעשה

עש כסיל וכימה וכל הגולה נעשית לפניו כמדורת אש " .

9

דברים דומים  ,על היחס בין הנצרות ליהדות בכלל ולקבלה בפרט  ,כתב בן אמוזג
במקום אחר ב " אם

למקרא " :

אין הנצרות בתחלת הווייתו רק קבלה משובשת  . . .שהרי ספרי הקבלה שלא הזכרו

4

ב " א תרכ " ג  .מדובר בעבודה מקורית ועשירה  ,הפורצת דרכים בכמה תחומים  ,אך הסובלת מאי

סדר ( האופייני למחבר ) ואף מחוסר בהירות ביחס למעמדה  -החיבור גע בין פרשנות מסורתית
לעיון המדעי  ,בין אפולוגטיקה לפתיחות אינטלקטואלית  ,עד כדי השוואות נועזות ביותר .
5

שם  ,בפירושו לבראשית מז  ,לא .

6

שם  ,דברים  ,עמ ' קמח .

7

שם  ,עמ ' נ  .על מקור הציטוט ראה ירמיה מח  ,יא .

8

בדומה ליחסו לנצרות  ,הגדיר בן אמוזג את היחם בין דעות המינים לדעות התורה כ " קוף בפני

אדם "  .ניתן לכתוב פרק שלם על השדה הסמנטי של ביטוי זה בהגותו  .אליבא דידיה  ,הקוף הוא
חיקוי ואפילו קריקטורה של האדם  ,כי הוא מדגיש חלק אחד של המקור על פני האחר ופוגם
באיזון שבדמות המקורית  .בכל זאת  ,כמו שבשקר יש תמיד משהו מן האמת  ,כך גם הזיוף דומה
במקצת למקור .
9

ב"א

, 1863

עמ ' . 41

קבלה ונצרות בהגותו של הרב אליהו בן אמתג

בספרי התלמודיים ( כי גנוזים ונסתרים היו

אצלם ) ,

ן

99

שמענו את קולם מתהלך בתוך

ספרי הנוצרים הראשונים  ,כי הם היו הולכי רכיל  ,מגלי סוד .

10

אין להטיל ספק בכנותם של דברי ההערצה לנצרות שהביע בן אמוזג במקורות אלו  ,אך
הם מראים כי התמונה מורכבת יותר ממה שעולה מעיון בספריו בצרפתית  ,ובפרט באלה
שיצאו לאור  .ניתן אפילו לומר שהפילוסופיה של בן אמוזג בנויה  ,בין היתר  ,דווקא על
עימות בין היהדות לנצרות  .אתאר בקצרה כיצד מושגי יסוד בהגותו של בן אמוזג נובעים
מעימות זה ומבוססים על מתח דיאלקטי ממושך .
הביקורת של בן אמוזג על הנצרות היא במהותה תאולוגית  -פילוסופית  ,אולם יש

ומביקורת זו נובעים גם היבטים מוסריים  -אידאולוגיים  .בספרו המפורסם
morale c/Jritienl~ e

t

Morale

שזכה בפרס של כי " ח בשנת  , 1863פיתח בן אמוזג אפולוגטיקה

מבריקה  ,שבה הוכיח את קדמותו ועליונותו של המוסר היהודי על פני הנוצרי .

12

הרעיון

הבסיסי הוא שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה מהוות גוף אחד שבין מרכיביו אין
להפריד  :התורה שבכתב היא הקודקס המשפטי  ,ואילו התורה שבעל פה ( והקבלה

בתוכה )

היא חכמת הערכים המוסריים והתאולוגיים .
בן אמוזג טען כי נעשה עוול ליהדות  ,בהגדרתה הרווחת כ " דת החוק " ובהגדרת הנצרות

כ " דת החסד "  .לדבריו  ,הרושם המוטעה נוצר כאשר מניחים על כף המאזניים רק את
המרכיב המשפטי של היהדות  :התורה מיועדת לעם שחי בארצו  ,ולכן היא חייבת לכלול
גם חוקים אזרחיים ופליליים  ,ואילו הנצרות מתעלמת מכל מציאות מדינית  .בן אמוזג
ראה חיסרון בסיסי בכך שהנצרות מתרכזת בערכים נשגבים  ,מלאכיים כמעט  ,במושגים
מוסריים שלא ניתן בקלות להגשים אותם ובכך היא משאירה את העולם כחלל ריק
וממליכה עליו את השטן  ,שר החושך  -הנשגב הופך

לפנטי :

לנצרות לא היה כלום מלבד הדת  . . .את מי תושיב הנצרות  ,אדון העולם  ,על כסא

המלכות שנשאר ריק ?  . . .היא תפשה בעצמה את כסא המלכות  . . .על מנת להעמיד
את עיקריה לרשות המוסדות המדיניים  ,את פולחנה במקום החובות הלאומיות ,
ואת מוסרה בשווה לחובות ציבוריות  . . .האם אין זה מה שנקרא בדרך כלל דת
המדינה ?

ומהי דת המדינה ? זו אמונה ספוגת עונשים  ,תליינים ומדורות אש  .זו

אלימות  ,אי צדק ואכזריות בשרות הדת מלאת החסד

והאהבה ' .

1

10

ב " א תרכ " ג  ,עמ ' קסז .

11

ב"א

12

בן אמוזג היה האיש המתאים למשימה זו  ,כי הוא שלט בכל תחומי הידע היהודי  ,המסורתי והמדעי .

; 1867

ב"א.

לעומתו  ,יוסף סלוודור

-,,

,

) Salvador

 , ( Josephשגם הוא עסק באפולוגטיקה ושספריו

d ( crr ,

.

,

JiSLIS Chrisr

 ( Rome , 7פריס  ) 1880 , 1860עוררך

"!
ענ " ן רב וויכוחים חריפים  ,לא היה מסוגל לקרוא את ספרות התלמוד והמדרש בשפת המקור ,

"

ו er

( פריס , 1838

ולכן מסקנותיו לקויות .
13

 , K ~ aעמ ' לא .

) 1864 - 65

או

 -~ uxalem Parisו

100

ן

אלסנדרו גואטה

בל אמוזג הגיב כאל לטענה הנוצרית המסורתית  ,שלפיה תמה המשימה ההיסטורית של

היהדות בתכנית של ההשגחה העליונה  .לדבריו  ,הנצרות איננה מספקת השקפת עולם
שלמה ומאוזנת לאנושות  :היא דת לנזירים ולא לבני אדם רגילים  ,ומאחורי הנזירות
הקיצונית מסתתרת השחיתות  .בן אמוזג העמיד אפוא זה מול זה שני מושגים  -אי
שלמות מול סוף משימה  .כהוכחה לדבריו  ,הוא דן בקשיים שביחסים בין הכנסייה לבין
המעגל המדיני  .אלו יחסים שאינם ברורים  ,של הסתייגות אך גם של אלימות  .החזון
המלאכי מוליד את האינקוויזיציה  ,את המפלצת והאבסורד של שליטה בפנימיותם של
בני האדם  .בן אמוזג הוסיף וטען  ,כי המוסר היהודי אינו פחות נשגב מהנוצרי  ,והוא גם
קדום ממנו  .הוא החזיר את ישו להקשרו ההיסטורי  ,והראה שבכול דרשותיו יש שימוש
ברעיונות ואפילו בביטויים של הפרושים .
עם זאת  ,בן אמוזג התאמץ להוכיח שעצם העובדה שחז " ל הכירו במציאות החיובית
של המדינה היא זו שאפשרה להם לעצב השקפת עולם סובלנית  .השלום האוניברסלי
יכול להיווצר אך ורק דרך ההכרה בתודעתן הלאומיות השונות  .לפי בן אמוזג  ,פאולוס
ראה במי שלא קיבל את הבשורה אויב  ,ואילו חכמי היהודים ידעו שקיים מושג מתון

יותר ויחסי  :יריב מדיני .
ניתן לראות בעמדתו זו של בן אמוזג ביטוי להשקפת עולם לאומית -ליברלית  ,שרווחה
באירופה במאה הי " ט  .ההפרדה בין דת למדינה  ,שעליה הכריז בתוקף בהשוותו בין
הנצרות ליהדות  ,היא רעיון ליברלי  .ההדגשה של רעיון השלום האוניברסלי  ,העובר
בכל לאום תוך כדי התפתחותו  ,ולא באמצעות כפייה של תרבות אחת על שאר האנושות ,

היתה מקובלת על הוגי דעות כגון ג ' וזפה מאציני

ווינצ ' נזו ג ' וברטי

) Gioberti

,

) iaseppe Mazzini

) 1872 - 1805

~

 , ) 1852 - 1801 , Vincenzoשהשפיעו לא מעט על בן אמוזג .

4ן

המייחד את בן אמוזג הוא השיטה שבה הגיע למסקנות אלה  -הוא נע בעולם מופשט
של מושגים  ,ומצדיק את עמדתו האידאולוגית בהערות מתחום המטפיסיקה הקבלית .

קבלה ונרוה
כבר הבחנו בכך שבעיני בן אמוזג  ,הנצרות היא קבלה משובשת ; כיצד הוא הבין שיבוש
זה ?

לדעתו  ,התאולוגיה הנוצרית הקדומה החליפה את ספירת מלכות בספירת בינה ,

וחיקתה כביכול את הראשונה  ,או הבליעה אותה בשנייה  .בפירושו הפילוסופי  ,העולם

הנוכחי  -מלכות  -נעלם לטובת העולם הבא  ,בינה  .מייסדי הנצרות החליפו בין שאיפה
למציאות  ,בין העתיד להווה  .בהחלפה זו  ,אין רק סכנה של קיצוניות דתית  ,אלא יש בה
גם משום צמצום והקפאה של התאולוגיה הקבלית האמיתית והעמוקה  ,שלא במקרה
נשמרה בסודיות במשך זמן רב .

14

על השפעתו של ג ' וברטי  ,ראה גואטה

; 1991

על הזיקה בין בן אמוזג למאציני  ,ראה די פורטו .

קבלה ונצרות בהגותו של הרב אליהו בן אמתג

ספרו של בן אמוזג ,

dtiens

) 11'-
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מיועד היה להיות חלקו

 . Moraleבחיבור זה הוא ניתח את הקשרים הרעיוניים בין קבלת הזוהר

השני של

לתאולוגיה הנוצרית כפי שזו מופיעה בברית החדשה  ,והוא חזר על עמדתו והדגיש
אותה  :הנצרות היתה קבלה משובשת  .ההשלכות של עמדה זו לא התקבלו ככל הנראה

על הנהלת כי " ח  ,והספר לא פורסם .
בן אמוזג טען כי הנצרות מגבילה את התאולוגיה הקבלית למושג ההתגשמות  .הקשר
בין אלוהים לעולם התממש בנצרות באיש אחד  ,ואילו במקור ( כלומר בזוהר )  ,בעולם

כולו  :כל הקוסמוס מתעלה ומתקרב לעצמות אלוהית  .לפי חכמי הסוד קיימת התגשמות ,
וביטחה הוא הייחוד שבין ספירת תפארת לספירת מלכות .

האלוה  -בן אדם  ,לעומת זאת  ,הוא חיקוי עלוב

) " imitation mesquine

טמט " )  ,ויש בכך

גם משום קפיאה והתאבנות  .הנישואין בין תפארת ומלכות ( בין לוגוס לקוסמוס  ,אידיאל
למציאות ) הם נצחיים ובלתי גמורים בעת ובעונה אחת  :נצחיים  ,מאחר שהם הנוכחות
של אלוהים בעולם  ,ובלתי גמורים מאחר והם תלויים בפעולות בני האדם  ,המתרחשות
בזמן ההיסטורי שאין לו סוף  .ובכן  ,ההתגשמות הקבלית היא תהליך ולא עובדה מוגמרת .
בן אמוזג הבחין גם בין האופי של ההתגשמות שבנצרות לבין זה של הזיווג בין תפארת
למלכות  .בעיניו  ,ספק אם תפארת ומלכות יכולות לבוא לידי מגע של ממש  ,משום שהם
" דודים "

ולא

" מעים " :

על פי הגדרתו  ,המשמעות של

" דודים "

היא גופים או ישויות

הנמשכים זה לזה כמו אוהבים  ,המתקרבים ומתרחקים מתוך מתח ממושך ובלתי

מסתיים .

מתח זה נמחק על ידי ההתגשמות הנוצרית  ,שהתרחשה פעם אחת ולתמיד .
דומה היתה הביקורת שמתח בן אמוזג על רעיון השילוש  .בתאולוגיה הנוצרית הפרצופים
של הקבלה הפכו

ל~personae -

והתארים הפכו לעצמויות  ,תוך גלישה סמנטית  ,שפגעה

במורכבות של מערכת המושגים וההגדרות שבספרות הקבלית  .לפי בן אמוזג  ,החכמה
האמיתית והפנימית ביותר של היהדות טמונה בשילוב הקבלי העדין בין האחד לבין
הרבים ,

15

ודבר זה נשמר בסוד עד אשר הפכו הנוצרים הראשונים את האזוטרי לאקסוטרי ,

את הנסתר לגלוי  .במעבר זה אבדו הצמצומים ההכרחיים לנושאים שהם מעבר לכל

הגדרה ברורה וסופית  :אור חזק מדי דחה את הצללים של הרמז  .כך נוצרו לא רק טעויות
ושיבושים אלא גם יובש מסוים

16 :

הלא בתוך סימבוליקה עשירה זו אפשר להבחין בניצוץ שכלי  ,המשחק כמעט
מאחורי העננים הנערמים  ,כדי להסתיר את המובן לעם הארץ ; ספק הוא אם דבר

15

ב " א  . 1876אני מייחס מאמר זה  ,שפורסם בעילום שם  ,לבן אמוזג  ,וזאת מטיעונים של סגנון ותוכן .

16

בדומה  ,בן אמוזג כתב על שפינוזה  ,כי הוא הפך בתורת המוסר שלו את הסימפוניה של ספר הזוהר
להוכחות יבשות  ,את השירה לפרוזה  .ראה ב " א , 1864

עמ '

. 38

102
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אלסנדרוגואטה

דומה יכול לבוא לידי ביטוי ברוח הנוצרית .הרי המשמעות הקבלית נשכחה  ,והפכה
בידי התאולוגים למשהו יבש וצחיח  ,ללא תנועה וללא חיים .

17

בהיבט זה של הגותו של בן אמוזג  ,אם מפשיטים אותו מאפולוגטיקה דתית  ,אפשר
לראות גם תרומה מעניינת  ,באוצר המילים והמושגים של מקובל  ,לפילוסופיה הרואה
בתנועה הבלתי פוסקת

( ת0110ת

)

( perpetual

הוויה אונטולוגית  :אנרי ברגסון כבר לא

היה רחוק .

17
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של העותק המודפס במכונת כתיבה  ,הנמצא בארכיון

הקהילה היהודית בליוורנו  .התרגום שלי .

פנים בית הכנסת של ליוורנו מן המאה הטץ
באדיבות מתיאון יהדות איטליה ע " ש א " ש נכין,

ירושלים

ן

% 03

קבלה ונצרות בהגות ( של הרב אליה ( בן אמוזג

קוצורים ביבליוגרפיים
.  ירושלים תשכ " ז,  קיצר וערך שמחה מירון,  תרגם,  בשבילי מוסר, א ' בן אמוזג

ב"א

.  תרכ " ג-  ליוורנו תרכ " ב,  אם למקרא, - -

ב " א תרכ " ג

.  ירושלים תשכ " ז,  ערך וקיצר שמעון מרקום,  ישראל והאנושות, - -

ב " א תשכ " ז

8 . Benamozegh , Spinoza ש
L ' C/nivers Israilite )
- - (/raleb (
- -,

חי

)

.

,

. 1863  ליוורנו,  טעם לש " ד, - Kubbale , Paris ] 864 : ( תדפיס מתוך

"ו

etmorale chritienne, Paris 1867 .

"Da una pergarnena Chinese . Lettere due" , Vessillo /sraelirico

24

. ] 11 - ] 13 .
- - , [srail er I 'Ffumaniti. Paris 1914 .
)]

ב"א
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Guetta, "Due lettere 4 ! Aime Palliire  בElia Benamozegh " ,
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- ך

%

ום

Rin (ucimelsto , Firenze 1980 ,
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"

[  וEbrei

49 - 63 .

du progres :  סוcas d ' Elie Benamozegh "

l'

גואטה
1991 ללואטה

Revue de l 'l ist() ire des Religions 208 ) ] 991 ( ,  קק. 415 - 436 .

8.

זה

Pono ,~ " Elia Benamozegh ,  מטmaestro dell Ebraismo nella nuova
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.
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די פורטו

1.

 ירושלים,  בעית הנצרות במחשבה היהודית ממנדלסון עד רוזנצוויג, " פליישמן
. 130 - 119 '  עמ, תשכ " ד

פאלייר
פליישמן

אונ9בריל ות ולאומ וה 9שראל
' '
'
והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן
אמוזג
פתית הולצמר

אליהו בן אמוזג חי בליוורנו שבאיטליה בשנים  , 1900 - % 822היה רב  ,מקובל  ,פילוסוף
ופרשן מקרא  .את השקפותיו הייחודיות על היהדות ועל היחס בין ישראל לעמים ביטא

בפירושו למקרא  ,בכתביו הפילוסופיים ובחיבוריו הקבליים  .נ הוא דן בסוגיות אלו משתי

נקודות מבט שונות  :הראשונה  ,הבולטת יותר בפירוש המקרא  ,היא ההצבעה על הקרבה
בין העמים השונים  ,הבאה לידי ביטוי בדמיון המתקיים בין האמונות והמנהגים הרווחים
בקרבם  .הוא גרס כי דמיון זה מעיד על כך שמקור האמונות השונות אחד  ,והוא תורת
משה  -התורה שבכתב וזו שבעל פה  ,שאותה זיהה עם חכמת הקבלה  .נקודת המבט
השנייה מאופיינת בסינתזה הפילוסופית המצויה בחיבורים המסכמים את תורתו  ,ובהם

מודגש דווקא השוני בין ישראל לעמים  .אולם בבסיס הדעות השונות המובעות בחיבורים
אלה מונחת אותה תפיסה יסודית  ,ולפיה יש לראות את העמים השונים כבניה של משפחה
אחת ; וכמו שבניה של כל משפחה שונים זה מזה  ,כך ממלא כל עם תפקיד משלו במסגרת
משפחת העמים  .עם זאת  ,תפקידו של עם ישראל שונה באופן מהותי מזה של יתר

אחיו :

הוא מתייחד בהיותו " כוהן המין האנושי "  .משימתו היא לפעול למען האחדות העתידה

של המין האנושי כולו  ,והוא מוכשר לכך בזכות היסודות האוניברסליים והעל -לאומיים

המצויים בדת היהודית גופה .
מקצת מרעיונותיו של בן אמוזג חוזרים ומופיעים בחיבוריו השונים אשר נכתבו במשך
כחמישים שנות פעילות עיונית  ,בעוד שרעיונות אחרים מופיעים רק בחיבורים מסוימים
או במקומות בודדים  .להלן יידונו רעיונות משני הסוגים  ,תוך הסתמכות על המקורות
הבאים :

 . 1אם למקרא  -פירוש לחומש  ,שנדון בו היחס בין עם ישראל ואמונתו לעמים הקדומים

ולדתות האליליות השונות  ,בהדגשה מיוחדת על העם המצרי ודתו  .פירוש זה נדפס

בחמישה כרכים בשנים  , 1863 - 1862בליוורנו  ,בבית הדפוס של בן אמוזג .

*

מאמר זה נכתב בסיוע מענק מחקר מטעם קרן לקריץ .

1

תיאור אוטוביוגרפי קצר של חיי בן אמוזג הכולל גם את רשימת כתביו נדפס בתוך זכרון ,
. 131 - 128

עמ '

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג
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ספר וה מנתח את היחס בין ישראל

"א

לאומות המצטייר מתוך כתבי הקודש  ,וכן מתווה את האידיאל שלעתיד בתחום זה .
.3

" לבנון " )

" אם

2

צרי גלעד  -אגרת שנתפרסמה בהמשכים ב " כבוד הלבנון " ( מוסף של כתב העת

בשנת תרל " ב בתשובה לתגובתם החריפה של חכמי חלב וירושלים לספרו

למקרא " ' .

א  .עם לשיאל

ככוהי

תפץ האנושי

אחת התפיסות החוזרות ונשנות בכתבי בן אמוזג היא ראיית בני עם ישראל ככוהני

המין האנושי  .בן אמוזג מפתח את הרעיון המופיע בפסוקים " ועתה אם שמוע תשמעו
2

הספר נכתב בצרפתית וראה אור בשתי מהדורות ; התרגום לעברית התבסס על המהדורה השנייה .
המובאות במאמר זה הן מן התרגום העברי  ,המהימן בדרך כלל  .עם זאת צוין אף מראה המקום

..

למהדורה הצרפתית הראשונה  ,שם מצויים הדברים בהקשר רחב יותר  .להלן פרטי שלוש המהדורות :
1

"

Isruel

י1914

Paris

;

,

Pr

על פרשה זו ראה  :אגמון ,

עמ ' ; 116 - 100

Preface ae:

,

umaniti, ed . Alfred

entierement revisie , ed .

" 1 ]'' F

Israel

]'' Humaniti,~Nouvelle

ח41110
d 'Aimi Palliere
שמעון" מרכוס  ,ירושלים תשכ " ז .
ישראל ~והאנושות  ,תרגם מצרפתית והוסיף הערות ד " ר
]  196נחבק ;

3

הראל  ,עמ ' כס  -לו ; זוהר  ,עמ ' . 60 - 58
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בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ  .ואתם תהיו לי

ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל " ( שמות יט  ,ה  -ו ) .
הוא אינו מפרש פסוקים אלה  ,אך במקומות אחרים הרבה לדון בנושא זה  -כך למשל
כתב בביאור לפרק ד ' בבראשית  " :ישראל  . . .הם כהני ה ' וממלכת כהנים לכל הגויים

והלשונות ; כמו שכהני ישראל בני אהרן  . . .הם במדרגה יותר קדושה ופנימית מישראל

כי הם כהני הכהנים  ,כן ישראל הם כהני העולם והמין האנושי בכללו " ( פירוש בראשית

ד ,ד).
רעיון זה חוזר בביאור הפסוק " דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו

מכל הבהמה אשר על הארץ " ( ויקרא יא ,

ב):

שיש בב " ח [ בבעלי חיים ] מינים טהורים מצד עצמם וטמאים מצד עצמם  ,והתורה
חייבה ישראל בלבד להשמר מהטמאים כי המה כהני ה ' ומשרתי אלהינו ולהם
להנזר מהם לתוספת קדושה כמו שבני אהרן שהם כהני ישראל נשמרים מליטמא
מאכליהם ומשתיהם בקדושה יתרה .
בביאורו לפסוק " והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי

הלוים "

( במדבר ח ,

יד )

מסביר בן אמוזג כי יש אסמכתא לשונית לכך שהיחס בין הכהנים והלויים לכלל ישראל
דומה ליחס שבין ישראל לאומות העולם  .הוא מראה כי המקרא משתמש באותן מילים
 " -הבדלה " " בחירה " ,

" היות " ו " קדושה " -

לציון היחס שבין שתי הקבוצות  .אגב כך

דוחה הוא את הטענה כי הסיבה לשמירת ייחודו של עם ישראל היא שנאת הגויים

אליו :

לשון הבדלה נאמר על הלוים שנבדלו מישראל לעבוד את עבודת ה '  ,וכן נאמר על

ישראל שנבדלו מבין האומות להיות כהני המין האנושי  ,כאמרו " ואבדיל אתכם

מן העמים להיות לי " ( ויקרא כ  ,כו ) .

ומי שאומר שבשנאת האומות נבדלו מהם

ישראל  ,יאמר לנו כיצד נבדלו הלוים מישראל  .וכן תמצא לשונות אחרים שנאמרו
על הכהנים והלוים ביחס לישראל  ,נאמרו גם כן על ישראל ביחס אל האומות .
בן אמוזג אינו נוקב בשמו של הטוען כי " בשנאת האומות נבדלו מהם ישראל "  ,אך סביר

להניח כי דבריו רומזים לשפינוזה  ,אשר ב " מאמר תיאולוגי -מדיני " התייחס לייחודו של
עם ישראל  ,וטען כי אין לזקוף את הישרדותו לזכותה של תכונה נעלה כלשהי  ,אלא יש
לראות בה תוצאה של דבקותו במנהגיו השונים  ,אשר עוררה עליו את שנאת העמים .

4

בן אמוזג מוסיף וטוען כי כשם שבין הכהנים  ,הלויים וישראל  ,יש דרגות ביניים  ,כך יש
דרגת ביניים אף בין ישראל לעמים  .הוא גורס כי הדבר הוא פרי יצירת החכמה האלוהית
אשר נהגה בעניין זה באופן דומה לדרכה בחלוקת הטבע

למינים :

ואעירך על דבר אמת בענין התחלקות ישראל לכהנים לויים וישראל  ,כי מלבד
" העובדה שהם החזיקו ומחזיקים מעמד שנים הרבה כל -כך מפוזרים וחסרי  -ממלכה אינה פלא כלל
וכלל מאחר שנבדלו מכל העמים באופן שהעלה עליהם את שנאת כולם " ( שפינוזה  ,עמ ' . ) 42

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

ן
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עיקר החלוקות מצאנו שהחכמה האלהית התנהגה בחלוקות אלה כדרך שהתנהגה
בחלוקות הטבע  ,ר " ל בתת בין כל אחת מהן מין אחד אוחז מזה ומזה וממצע בין
שניהם  .בוא וראה  ,בין כהן גדול והכהנים מצאנו כהן המשנה  ,כהן משוח מלחמה

וסגני כהונה  -בין הכהנים והלוים מצאנו משה ושמואל ששמשו בכהונה  ,בין
הלויים וישראל מצאנו המשוררים שהיו נספחים אל הלויים עם היותם ישראלים
ורק ממשפחת אמם נוגעים בשבט לוי  -בין ישראל והגויים  ,בגר תושב שמקבל

עליו שלא לעבוד ע " ז ואינו חייב במצות ( פירוש במדבר ח  ,יז ) .
גם בספרו " ישראל והאנושות " הציג בן אמוזג תפיסה זו  .לאחר הוכחת היסודות
האוניברסליים שבתורה ובחוקיה ( ראה סעיף ו ' להלן )  ,הסביר בן אמוזג כיצד מתיישבים
יסודות אלה עם אופיה הלאומי המובהק של התורה  .עיקר רעיונו הוא שהתורה נושאת

בקרבה מסר כפול  :מסר אחד מופנה לבני ישראל  ,המצווים על קיום תרי " ג מצוות ועל
שמירת ייחודם הלאומי ; מסר אחר מופנה לכלל האנושות  ,ותובע ממנה לקיים מספר

מצומצם של חוקים  -מצוות בני נח  .בן אמוזג מציין שכשם שהתורה מטילה משימות

מיוחדות על עם ישראל כולו  :כך היא נוהגת לגבי קבוצות מסוימות בתוך העם  -לויים
וכוהנים  .הוא חוזר על הרעיון שלפיו יש הקבלה בין תפקיד הכוהן בישראל לבין תפקיד
ישראל באומות  ,דהיינו  ,ישראל הינו הכוהן של האנושות  ,החילונית בכללותה  .הוא
פורש חזון של עולם שלעתיד  ,שבו תהיה האנושות כולה שותפה לקיום אותן מצוות
יסוד  ,כשעם ישראל נוטל על עצמו עול מורכב יותר ופועל למען האנושות

כולה :

תהיה לנו דת בעלת אופי אוניברסלי  ,שתקיף את האנושות כולה ויחד עם זה
תשמור על האינדיבידואליות היהודית  .לא ידובר אז על ישראל  ,שמקריב עמים
אחרים למענו  ,אלא על ישראל הפועל למען האנושות  .דבר זה תואם את טבעו
כעם -כהנים

( עמ ' ; % 96

צרפתית  :עמ ' . ) 458

התורה אינה מתיימרת אפוא להשליט עצמה על כל הגויים שנבדלו זה מזה  ,ולטשטש
את הפערים הקיימים ביניהם  .אדרבה  ,המסר הכפול שטמון בה שומר על ההבדל בין
ישראל לעמים  ,אך עם זאת הוא מבטיח שיפעלו בצוותא במסגרת מערכת אחת  ,שאותה
הוא מתאר

כמשפחה :

העמים המרכיבים את האנושות ושמספרם נקבע על -ידי ההשגחה האלוהית  ,ערבים
זה לזה  ,כשם שבני משפחה אחת נתבעים לאחריות הדדית

( עמ '  ; % 70צרפתית :

עמ ' . ) 396 - 395
היחס בין מצוות התורה ומצוות בני נח הוא יחס היירארכי  .לדעת בן אמוזג מצוות בני
נח הן כעין שלב ראשון בסולם שכל אדם חייב לעלות בו  ,ולפיכך קיבלון גם בני ישראל
לפני שקיבלו את תורתם  .רעיון זה נשען על פירוש רש " י לפסוק " ויבא משה ויספר לעם
את כל דברי ה ' ואת כל המשפטים " ( שמות כד  ,ג )  .רש " י מפרש  " :את כל דברי ה '  ,מצות
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פרישה והגבלה  .ואת כל המשפטים  ,ז ' מצות שנצטוו בני נח " ( ראה

עמ ' . ) 472

עמ '  ; 204צרפתית :

בן אמוזג מסתמך גם על הרמב " ם  ,ומוסיף כי בן נח המקיים את שבע המצוות

רשאי לקיים מצוות נוספות  ,אם רצונו בכך  " :בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות

התורה כדי לקבל שכר  ,אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה " .

5

בן אמוזג סבור כי לכל עם יש כישרון מיוחד  ,המאפשר לו לתפוס בשלמות ובעמקות
בשטח מסוים מה שנמנע מעמים אחרים  .העובדה שעל עם ישראל מוטלות חובות דתיות
רבות יותר מאלה שהוטלו על עמים אחרים מעידה כי תחומו המיוחד הוא הדת  .יחד עם

זאת  ,ברור כי עם ישראל אינו יוצא דופן בכך שהוא בעל זיקה לדת ולעל -טבעי  ,שהרי
בקרב אומות העולם נפוצות דתות רבות

ושונות :

כל עם  ,כשם שהוא שואל מרעיון האלוהות מה שהוא מוכשר לתפוס  ,לוקח גם מן

הדת את המתאים ביותר למזגו ולהלך דעותיו  :לאלה מתאימה המיטאפיסיקה על

סמליה ופולחנה העדינים הנובעים ממנה ; לאלה מתאימה ההאנשה עם צורות

החיות הקדושות  ,עם המשלים ועם ההגשמות ; לאלה  -עיונים עמוקים ומסתורין ,
ולאלה  -מחשבות קדומות ופולחנים בארבאריים

( עמ ' ; 26 %

צרפתית  :עמ ' . ) 352

ייחוד ישראל טמון אפוא בעניין אחר  ,והוא במודעותו לכך שלרעיון הדתי יכולות להיות
דרכי ביטוי מגוונות  .בן אמוזג מסביר שריבוי צורות הפולחן  ,לא רק שאינו סותר את
הרעיון המונותאיסטי  ,אלא שלאמיתו של דבר  ,ריבוי הפולחנים נובע מאחדותו הבלתי
ניתנת לתפיסה של מושא הפולחן  .מדבריו עולה שהיהדות מתמודדת עם גילויי הדתיות
השונים הטמונים בקרבה פנימה ( חגיגה ג ע " ב  ,עירובין יג ע " ב )  ,וכן מעניקה לגיטימציה
מסוימת לאלילות  .עניין אחרון זה התבטא באופן סמלי בתרומתם החשובה של הנכרים

לבניין המשכן ( שמות ג ,

כב ) ,

המקדש הראשון ( דברי הימים ב  ,ד  -ו ) והמקדש השני

( עזרא ה  ,יג  -סו )  .בהתאם לכך  ,וכאמור

לעיל  ,היהדות אינה תובעת אחידות בפולחן

הדתי  .חוקת ישראל מיוחדת בסובלנותה הדתית  ,וכך היא ממלאת תפקיד מיוחד
( היא ) מביעה באופי האחדות שלה את יחס האנושות כולה אל

במינו :

ההווייה  . . .היא

הקשר המאגד את הסוף עם האינסוף  ,את הארץ עם השמים  ,את האנושות עם
מכלול הבריאה העצומה והענקית

ב.

( עמ ' ; 273

צרפתית  :עמ ' . ) 370

היהדות ואלילי הגויית

בביאור המקרא מתאר בן אמוזג את יחסי הגומלין שהתקיימו לדעתו בין עם ישראל
לעמים האחרים  ,ומדגיש את השפעתה הניכרת של האלילות על היהדות  .דוגמה מובהקת
לכך קשורה לנושא שנידון לעיל  ,והוא הכהונה .
5

הלכות מלכים  ,פ " י ה " י ; ראה ישראל והאנושות ,

עמ '  ; 204צרפתית :

עמ ' . 473

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

בביאור הביטוי " חותמך

יהודה  ,כתב בן

ופתילר

ומטר "

ן
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( בראשית לח  ,יה )  ,המתייחס לחפציו של

אמוזג :

אולי היה מנהג קדמונינו לפני משה לשאת פתילים בכנפות בגדיהם  ,ובא משה
וקבעו חובה כמו שקבע כמה דברים
מנהג כהניהם לתת פתילים

אחרים  . . .הנה מצאנו בארץ מצרים שהיה

על שפת בגדיהם וגם זו מהראיות שמנהגי הכהונה

אצל הגוים הועתקו להיות חובה לכללות ישראל כי כולם הם כהני המין האנושי .
בן אמוזג מוסיף כי אף מצוות המילה החלה על כל בני ישראל באה לציין את מעמדם
ככוהני האנושות  ,ומקורה במנהג המילה שרווח בין כוהני

האלילים :

הסורים והערביים וכל כהני האלילים היו מלים בשרם  ,הרי שהמילה סימן לכהונה
אצל הגויים  ,ומזה כשנתבטלה כהונתם הפרטית וחזרו ישראל להיות כהני העולם

נחתמו בחותם המילה ( פירוש בראשית מא  ,נה ) .
שתי פסקאות אחרונות אלה מעידות על ההשפעה שבן אמוזג ייחס למנהגי המצרים על
עמנו  ,ואכן בנושא זה הוא עסק בהרחבה בביאורו למקרא  .בביאור פרק כ " ט בספר במדבר ,
העוסק במצוות הקרבנות  ,הוא הסביר את ההיגיון שהניע אותו לבאר את התורה על
סמך מנהגי המצרים

הקדמונים :

ויסוד השערתינו זאת הוא מה שידענו ממנהגי מצרים אשר אצלם נתחנכו ונתגדלו
אבותינו  ,שמהם למדו כמה מנהגים טובים ורעים  ,וליוצאי מצרים נתנה התורה . . .
כל שכן שלא ימלט שמליצות התורה וחקיה ומשפטיה יובנו על פי המוסכם אצל
יוצאי מצרים  ,במה שאין בו סתירה לדת האלהית .

6

בן אמוזג מסביר כי כוהני מצרים הכירו את תורתו הנסתרת של עם ישראל  ,אשר נשתמרה
בעל פה  ,היא תורת הקבלה  .כלומר  ,המקור הקדום למנהגי המצרים היא תורת ישראל ,
ולפיכך אין להתפלא על הדמיון בין מצוות התורה למנהגים

אלה :

נשמת התורה היא חכמת הקבלהי המסכמת עם הידיעות המתהלכות באותו פרק
ובאותו מקום  ,והיא לבדה תסתום פי הקריטיק האומרת שחוקי התורה נעתקו

6

אין לטעות ולדמות את תפיסת בן אמוזג לזו של הרמב " ם  ,אשר הסביר במורה נבוכים ח " ג פל " ב כי
מצוות התורה יכולות להיות מובנות על רקע נתינתן ליוצאי מצרים  .הרמב " ם סבר כי חוקי התורה
נקבעו על ידי מחוקק רציונלי  ,שמטרתו היתה להרחיק את עם ישראל מן הפולחן האלילי הרווח .
מטרה זו הושגה מחד גימא בקביעת מצוות המכוונות את המקיימים אותן לאורח חיים מנוגד לזה
של עובדי האלילים  ,אך מאידך גיסא משתקפת בהן גם התחשבות מסוימת ברמתם התרבותית של
מקבליהן  ,אשר לא הורגלו לחשיבה דתית מופשטת .

7

ביטוי דומה מופיע אף בספר עבודת הקדש לר ' מאיר אבן גבאי  ,במאה הט " ז  ,המציין את משה כאבי
תורת הקבלה  " :שקבל בסיני מפי הגבורה והיא החכמה האמתית שהיא נשמת התורה " ( חלק התכלית ,

פרק יח )  .אבן גבאי מביא בספרו מסורת נוספת  ,הרואה את אדם הראשון כמקור הקבלה ( ראה
יושע ,

עמ ' 90

הערה . ) 10
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גתית שלצמן

אצלנו מחוקי ומנהגי מצרים  .והענין אמת שדומים זה לזה בפנים רבים  ,לא כמו
שחשבו קצת להפריד בין הדבקים  .אמנם לא מטעם האפיקורסים שמשה למד
מהם  ,רק כי חכמת אלהים בקרבו הידועה לקדמוני האבות  ,מסכמת באיזה צד עם
מה שנשאר ידוע ומקובל אצל חשובי כהני מצרים  ,ולא בלבד אצל אלה  ,רק גם
אצל כהני הודו ופרס ויון לא נפל סמה שאנו רואים בחוקי ואמונות מצרים  ,ומה
נפלאו בזה חכמי הקבלה האומרים כי מצרים היא מכל האומות הסמוכה יותר אל

הקדושה ( פירוש במדבר ג  ,מה ) .

8

בן אמוזג מפתח את תפיסתו בדבר הקשר בין היהדות לדת המצרית  ,תוך שהוא מצביע
על כך שניתן לזהות את אלי מצרים עם אבות האומה  .בן אמוזג מתאר את קורות אוסיריס9

ומציין קווי דמיון שונים בינו לבין יעקב  .אחת מנקודות המוצא שלו היא הפסוק " כי

שריף עם

אלוהים ועם

אנשים "

( בראשית לב  ,כס )  ,והדמיון הלשוני בין השם

" אוזיריס "

( אוסיריס ) למילה " שרית "  .הוא מסביר את הדמיון בכך ששרשו של אוסיריס הוא בספירת
תפארת  ,שיעקב הוא אחד מסמליה  " :הוכחנו כי אוסיריס שרשו בת " ת דקדושה והוא

יעקב " ( פירוש לדברים  ,קנו ע " א )  .בן אמוזג מרחיב אף בתיאור קורותיהם של זוג האלים
אוסיריס

ואיסיס 10ומוצא הקבלות בינם לבין יעקב ורחל  ,וכן למשה ומרים :

אוסיריס ואיסיס הם שני אחים תאומים וגם איש ואשתו  . . .ומצד אחר תפארת
ומלכות הרמוזים פעם ביעקב ורחל פעם במשה ומרים הם אחים

תאומים  ,גם איש

ואשתו ( פירוש דברים  ,קמז ע " א ) .
כמו כן טוען הוא לקשר בין יוסף לסראפיס

11 :

סראפיס האליל הידוע  ,איננו רק יוסף  ,שסר והפיס כל העולם כולו . . . 12מצאנו שם
יוסף מיוחס למדת היסוד אשר נדמה בכל תאריו והתהלכותיו וצביוניו ומראיתיו

לסראפי המצרי ( פירוש בראשית כג  ,ו ) .
בן אמוזג מרחיב את היריעה אף לאלי הודו  ,וכך הוא מצביע על דמיון  ,מילולי ואף
מהותי  ,בין אברהם לאל ההודי
8

ברהמה :

תפיסה זו נשענת על הרעיון הרנסנסי שלפיו יש בנמצא " תיאולוגיה קדמונית "

, [ Prisca.

כלומר אמת משותפת לכל הדתות והתרבויות העתיקות  .על תפיסה זו ראה בסעיף ז ' להלן .
9

אוסיריס הוא אל פולחן המתים  ,אדון השאול  ,שופט המתים  ,וכן אל הקרקע והפוריות .

10

איסיס היתה אשת אוסיריס  ,והיא קשורה בהריון  ,לידה  ,גידול ילדים ואף בפולחן המתים .

11

סראפיס היה האל העליון האחרון במצרים  .הוא יצירה הלניסטית  ,ויש בו מיזוג של אוסיריס עם

אפיס  ,אל השור ממוף ; הוא אל המתים  ,אל פוריות ואל מרפא .
12

ביאור זה לקוח מן התלמוד הבבלי  ,עבודה זרה מג ע " א  .התלמוד מתייחס שם לשם " סרפיס " הנזכר

בתוספתא עבודה זרה פ " ה ה " א ( מהדורת צוקרמנדל ,

עמ ' , ) 468

ומסבירה כי זהו יוסף  ,אשר הפיג

את פחד העולם כולו על ידי כך שסר  -דהיינו צפה  -את שנות הרעב העתיד לבוא  ,וצבר מזון

לתקופה זו  -ראה ליברמן  ,עמ '  . 252 - 251בהמשך ביאורו  ,קושר בן אמוזג בין חוה לאיסיס על
בסיס אותם מקורות תלמודיים  ,ומוסיף כי יש לזהות את חוה עם מידת מלכות  ,ועיין שם .

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בו אמוזג

ן

%%%

נעיר רק על דמיון יקר לא נפל ודאי במקרה  ,והוא שמצינו בארץ הודו הגדול
בשלשת אליהם נקרא

ברם  . . .שכמו שהשתנה שמו של אברם ונקרא אברהם כן

באמונת ההודיים מברם נעשה ברמה בתוספת ה בסופו  . . .וידענו בבירור באמונות
ההודיים כי ברם הוא

הבורא  . . .שכפי חכמי הקבלה אברהם הוא החסד והוא מדת

הרחמים שבה נברא העולם ( פירוש בראשית כג  ,ו ) .

13

ג  .תויה הקבלה כמקוי לקרבה בין ישראל לעמים
מן האמור לעיל ניתן ללמוד על מקומה המייחד של תורת הקבלה בהגיתו של בן

אמוזג .

ואכן  ,במהלך פירוש התורה גילה את דעתו כי הקבלה היא היא המסורת הסודית שעברה
בעם ישראל כתורה שבעל פה .

14

הקרבה שבין היהדות לבין הדתות האחרות מוסברת

בכך שהן שהושפעו מאותה תורה יהודית נסתרת  .בביאור שמות  ,יח  ,כא ,

כתב :

אין ספרי הנבואה ודברי הימים לישראל חיבור דתיי  ,וכל הנוגע לדת  ,רצוני לומר
לאמונות ודעות פנימיות לא תדבר בו התורה שבכתב כי איננה רק ספר החיצוניות
לדת האומה והכללות  ,ורק התורה שבע " פ או הקבלה היא הפנימיות ואוצר האמונות
ודת הישראלי הפרטי מצד שהוא אדם ועצם רוחני  ,ובכן כל הנוגע למעלות הרוחניות
ולמצב האדם במדרגת החכמה והקדושה לא תאריך הדיבור עליו ופעמים שתשתוק
ממנו .

בביאור ויקרא כה  ,ב  ,כתב  " :שענינים נכבדים שהם כמו נשמת התורה לא

במדבר ג  ,מה  ,ביאר כי " נשמת התורה היא חכמת הקבלה " .

15

נכתבו " ;

ובביאור

בן אמוזג מצא את עקבות

תורת הקבלה בדברי חז " ל  ,ואף אצל הרמב " ם  " :יהיו דברי רמב " ם ודברי הקבלה

אחדים "

( ביאור שמות ו  ,ב )  .אם כן  ,לדעת בן אמוזג היתה הקבלה תורת הסוד הנסתרת של עם
ישראל אשר עברה בעל פה מדור לדור  .בביאור הפסוק " וידבר משה אל ראשי

המטות "

( במדבר ל  ,ב ) התייחס לפועל " וידבר " כרומז לתורה נסתרת שבעל פה  ,שמשה גילה
אותה רק ליחידי

סגולה :

מכאן ראיה שכבר היו דברים שהיה משה מלמד לגדולים ולנכבדים בלבד ואם
אמרו רבותינו שגם לכל ישראל נאמרה פרשה זו לא הכחישו שעיקר האמירה
ותחילתה היתה לנשיאים  .ומזה תדון על כל שאר חלקי התורה כל אחד כפי מדרגתו

13

14

אטימולוגיה זהה מצויה בספר  w~w , Bibelische Orientלייחס אותו  ,לטענת הורוביץ  ,ליצחק ברנים
 ראה הורוביץ  ,עמ '  . 166על הזיקות בין ברניס לבן אמוזג ראה בסעיף ז ' להלן .זו גם התזה העומדת במרכז ה " מבוא הכללי לכל ספרי תושבע " פ "  ,חיבור שפרסם בן אמוזג בהמשכים
ב " כבוד הלבנון " בשנים תרכ " ו  -תרכ " ח  .על נושא זה ראה גם אצל אגמון  ,עמ ' . 71 - 61

15

על ביטוי זה ראה הערה

7

לעיל .
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גשת הולצמן

שלא נמסר בעצם וראשונה רק למי שראוי לו  ,ופרטי הדינים רק לשופטים  ,ופרטי
האמונה רק לאלהיים ולחכמים שבעם .
בן אמוזג מוסיף ומרחיב תמונה הרמוניסטית זו  .לא די בכך שהוא רואה בקבלה את
שרשה של תורת ישראל ושל ההגות היהודית כולה  ,הוא אף סבור כי הקבלה שימשה
מקור קדום לתורות רוחניות מגוונות  .מדבריו עולה כי זרעי הקבלה ניטעו בלבבות בני
האדם בטרם נפוצו ברחבי העולם  ,וכי ראיה לכך ניתן למצוא בקרבה שבין השיטות
הרוחניות השונות המוכרות בזמנו  .בביאור שמות ו  ,ג  ,גרס כי ניתן להוכיח את " אחדות

המין האנושי " וכן את " אחדות האמונה טרם היפרדם איש מעל אחיו "  .הבסיס להוכחה
זו הוא ביאור המילים " אל שדי "  .בן אמוזג קבע כי המילה " שדי " נגזרת מן השורש

וכך פירושה הוא  ,שהאל הוא " די ומספיק לכל הבוטחים בו " .
מילה זו נתגלגלה למילה הלטינית  , [) eusוכן למילה ההודית

16

" די " ,

הוא מוסיף ומבאר כי

" דאו " .

הוא מודע לכך כי

המילה " דאו " אינה מתייחסת לאל אישי כלשהו  ,וכי פירושה דרך  ,אך לשיטתו הדבר
אינו מעורר קושי  ,והוא

מסביר :

שדי הוא בשמותיו ית ' השם הרומז למדת היסוד הנקראת שדי  ,והשדי הוא הידוע
בשם דרך סתם אצל המקובלים  ,ובזה הושווה שם שדי ורמיזתו אצל המקובלים
לשם דאו והוראתו אצל ההודיים  ,אשר מהם נפוצו שאר שמות הבורא הדומים

איש ללשונו בארצותם לגוייהם ( פירוש שמות ו  ,ג ) .
בן אמוזג סבור כי האמונה באלוהי ישראל נשתמרה בקרב הגויים  ,וכי הם רואים בו את
" אלהי

האלהים " ,

אף אם הם סוגדים לאל

זולתו :

שלשה פעמים מצינו שם ה ' נזכר בפי הנכרים  . . .הרי שהכח והממשלה העליונה
הנשגבה על כל הכוחות האנושיות  ,הטבעיות והאלוהיות תתייחס אל השם הזה
הנכבד  ,ואני אומר כי זה קרה להם כי היה אצלם אלהי ישראל בבחינת אלהי
האלהים ואדוני האדונים  ,ואם היו עובדים

ג" כ

זולתו היו מאמינים בו להיותו

גבוה מעל גבוה ( פירוש בראשית כד  ,נ ) .

ד .מנהמם דומים בישראל ובעמים
בהמשך למגמתו לראות את הקבלה כמקורן הרוחני של דתות שונות  ,מצביע בן אמוזג
גם על מקרים רבים של דמיון בין המצוות והמנהגים הרווחים בישראל ובאומות העולם .
הוא חוקר את פשרו של דמיון זה  ,ומסביר כי סיבתו היא המקור המשותף של

16

ביאור יה

האמונות :

מבוסס על המדרש  ' " :אני אל שד " ( בראשית יז  ,א )  ,אני שאמרתי לעולם דיי ולארץ

( בראשית רבה ה ,

י).

דיי "
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ובכל אלה הדמוים עם מנהגי מצרים על תתמה על החפץ  ,ותפוס בידך תמיד כלל
המקובלים בענין הבירור  ,והוא קשר של קיימא קושר ומצמיד החכמה והאמונה
אחת אל אחת כענין ועושה שלום במרומם ( פירוש ויקרא טז ,

ד ).

כאמור לעיל  ,מציע בן אמוזג כי ההסבר לקרבה בין המנהגים והאמונות הרווחים ברחבי
העולם טמון בתקופה שלפני הפרדות בני האדם לעמים שונים  ,ולמעשה מהווה קרבה זו
ראיה לנכונות הסיפור המקראי .

אחדים " ( בראשית יא  ,א ) הוא

17

בביאור הפסוק " ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים

אומר :

כל הקורות הנוראות והמעשים הנפלאים שהיו בעולם טרם הפרד איש מעל
אחיו  . . .נשארו לזכר עולם בפי כל האומות ישנים עם

חדשים . . .

ובאמת כי גלוי

יקר הוא זה להוכיח במישר כי אמת יהגה אך נותן תורתנו ב " ה .
להלן דוגמאות בולטות למנהגים דומים בישראל

ובעמים :

 . 1בפירוש הפסוק " הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר

כמוני "

( בראשית מד ,

סו )

מתייחס בן אמוזג לניחוש באמצעות גביע  ,ומציין כי מנהג דומה מצוי ביוון  ,בטיבט ,
במצרים ואף

בהודו :

שאדם גדול וחכם כמוהו יודע בחכמת הניחוש  ,ומשתמש בכלים הנאותים והגביע
אחד מהם  ,כמו שידענו ממנהגי הגוים ובתוכם הבמה הגדולה אשר בדודונא בארץ
יון כי הכהנת הגדולה היתה מודעת העתידות לכל שואל על ידי הכאת גביעי
נחשת זה בזה וכן בארץ סיבית מנהגם כשהם רוצים לדעת העתידות שמסתכלים
בגביע מלא מים על כל גדותיו  ,והמצרים היו משמיים על כפי האלוה אירמיס כמין
כוס ובכום היו מנחשים  ,וכן בני הודו מיחסים הכוס לוישנו והפרסיים לאלכסנדרו

( פירוש בראשית מד ,
.2

טו ) .

דמיון בין מנהגי האבלות בישראל

ובסין :

שמצינו במלכות שינה שכל מי שמת לו מת אינו ישן על מטתו ועושה סעודת
הבראה  . . .וכן בימי אבלם אינם אוכלים בשר ואינם שותים יין  -אינם מסבים

בסעודה של שמחה ואינם עומדים בתוך הקהל  -אינם מספרים זקנם ואינם רוחצים
ואינם מנגנים בשום כלי זמרה  -וכל אלה מנהגים קרובים מאד למנהגינו שהיו
מכלל מנהגי אומתינו גם בזמן התורה והנביאים ולא נכתבו להיות כלם בכלל
תורה שבע " פ  ,כי גם התורה שבע " פ אינה רק מנהג האומה מימי עולם  . . .ראה
ספר הקדש לשינים C /1 ocs - King

17

( פירוש בראשית נ  ,י ) .

18

תפיסה זו מזכירה את טענתו של ריה " ל  ,שלפיה הספירה העשרונית וחלוקת הימים לשבועות ,

המשותפות לכל עמי העולם  ,מהווה ראיה לכך שלכל בני האדם מוצא משותף  -ראה ריה " ל ,
הכוזרי  ,מאמר ראשון  ,סעיפים גז  -נט  ,והשווה הערה
18

21

להלן .

ספר זה הוא אוסף תעודות היסטוריות מן האלף השלישי והשני לפני הספירה  .הספר יצא לאור

114
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גתית הלצמן

מנהג רציעת אזנו של עבד עולם מצוי אף

ביוון :

נראה שמנהג זה נעתק מאצלינו ( ואם לא נודע כיצד ) לעם יון  ,שהרי אצלם האזנים
הרצועות היו סימן ההשתעבדות ( פירוש שמות כא ,
.4

ו).

מנהג ניסוך המים הוא מנהג אוניברסלי  ,שמקורו ברושם שהותיר המבול בזיכרון

העמים :

ודע שזה אחד מהדברים שהושוו בו ישראל והאומות  ,שהרי אצל היונים היה

נסוך המים לכבוד ולתפארת והיו קוראים לו  .Idroforjaוכן בשאר אומות  ,עד

"

שיעור שחוקר אחד במאה שעברה 0116ע6ה  Boulanger Antiquitiכתב כי מנהג
'

זה נתפרסם אצל כל האומות לזכר עולם מהמעשה הרם והנשא הוא המבול שחדש
פני האדמה  .וכתב עוד כי העבודה הזאת וכן שאר העבודות בכלל כלם מתחלתם
לבכי ולמספד נוסדו  ,שכן הנצולים מהמבול והבאים אחריהם לא נמחה מלבותם

זכרון שטף מים רבים והיו מתחננים להם לא יגיעו ( פירוש במדבר כס ,

לא ) .

 . 5בפירוש הפסוק " ראשיכם על תפרעו " ( ויקרא י  ,ו ) מציין בן אמוזג כי זה היה אף מנהג
כוהני מצרים ,

ומוסיף :

ונכון הדבר ללמוד מליצות התורה שנתנה ליוצאי מצרים ממנהגים המושלים
בה  . . .ועיין כל הנאמר אצלנו במקומות שונים על התדמות מנהגי ישראל למנהגי
מצרים  ,לא חלילה שיהיה התכלית ההדמות אליהם  ,רק שהמצרים שמרו יותר
מהאומות זולתם חלק רב מהאמונות ומהמעשים הראויים  ,וזה שאמרו והורו לנו

המקובלים ( פירוש דברים  ,קמה ע " א  -ע " ב ) .

19

ה  .הלשוו העברי כלשוו א9וה9ה  ,חיקתה ללשונות אחרות
בן אמוזג רואהי כאמור  ,קשר בין המילים " אל

שדי " Deus ,

ודאו  ,וקשר לשוני זה מהווה

לדעתו ראיה למקורן המשותף של הדתות  .בביאור המקרא מרבה בן אמוזג לדון במשמען
של מילים שונות בשפה העברית  ,וכן מביא הוא דוגמאות רבות לקשר בין הלשונות
הקדומות  .בן אמוזג משתמש בניתוח הלשוני כאמצעי להבנת רעיונות יסוד של הדת ,
ובביאור הפסוק הראשון של התורה הוא מבהיר כי ההצדקה לכך טמונה במקורה האלוהי
של השפה  .וכך כתב בביאור המילה

" ארץ " :

בפריס בשנת  , 1841בתוך כרך הכולל חיבורים נוספים  .ראה :
Pauthier, Paris MDCCCXLI

בתרגומו של
19

0.

 Gaubilן  ,נדפס שם

 publiis parוט ou revus

Les Livas SUL~ l- iS de L ' Orienr ,

 . traduitהחיבור

בטוא  -טס

"

בעמ '  . 149 - 1על מנהגי אבלות ראה שם  ,עמ ' . 126 - 123

על דוגמאות נוספות למנהגים דומים בישראל ובעמים  ,ראה אגמון ,

עמ ' . 55 - 34

] , Le

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

ן
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ארץ  -החכם ריגיו כתב שהיא משרש " רוץ " ורמז בה ההליכה כדעת האחרונים ,

ונסתייע מחז " ל שאמרו למה נקרא שמה ארץ  ,שרצתה לעשות רצון קונה  ,וראוי

להעיר שבלשון סאנסקריט הנדברת בארץ הודו אומרים " גא " ר " ל " ארץ " וענינה

הליכה וריצה  -ויותר יפלא שכפי דעת העברים וההודיים הארץ עומדת  ,וזה
לאות כי הלשון חכם מהמדברים בו ומקורו למעלה מהם .
בן אמוזג מקפיד להדגיש את ייחודה של השפה העברית ואת עליונותה על שפות אחרות .
להלן כמה דוגמאות המעידות על הזיקה שבן אמוזג רואה בין השפה העברית לשפות
אחרות  ,ועל משמעותה הרוחנית של זיקה זו

20 :

 . 1בפירוש פרק ל " ת בספר בראשית מונה בן אמוזג רשימת מילים דומות בעברית ובלשונות

הודו -אירופיות  .הוא רומז כי דמיון זה מעיד על כך כי מקורן של כל השפות הוא

בעברית :

הדמויים בפרט בין לשון הקדש ללשון יון ורומי היו נסבה שרז " ל מהרגשתם וידיעתם
בזה הענין חתרו לפרש פעמים מלות לשון הקדש על פי שרשי לשונות נכריות . . .
לא באתי ללמד על הכלל כלו ולגזור שיהיה מוצא כל הלשונות מלשון עברי  ,כי
החוקרים מאנה נפשם לקבל המונח הזה היום  ,ולנו כת המאמינים אין צורך לדחוק
את השעה  -רק ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה .

 . 2בן אמוזג מפרש את הביטוי " כלם אנשים ראשי בני ישראל

המתייחס לשנים  -עשר המרגלים ,

המה "

( במדבר יג ,

ג)

ואומר :

חז " ל אמרו אין אנשים אלא צדיקים  . . .הנה ראיתי לשונות אחרות ישתמשו בלשון
אנשים גרידא להורות על המשובח שבמין ובפרט לשונות קדמוניות .
 . 3בפירוש הביטוי " וקרני ראם קרניו " ( דברים לד  ,יז ) מצביע בן אמוזג דווקא על הבדל
בין משמעות המילה " קרן " בעברית ובשפות אחרות  ,אך גם הבדל זה משרת את מטרתו
להוכיח את מעלת העברית ביחס ללשונות העמים

21 :

לשון קרן נשתמשו בה הנביאים הרבה להורות על הכח והחוזק והממשלה  ,ואין
הוראתה בלשון הקדש כהוראתה אצל היונים ואולי גם המצרים  .שהיונים היו
אומרים על הקרן שהיא סימן שופע וברכה  .וכן המצרים היו מציירים על ראש
איזי אליל הארץ והתבואות אם קרן אחת אם שתים  .ובזה יפה כחו של עברי מהמצרי
והיוני  .כי העברי יצייר בקרן הסבה  ,והיוני והמצרי המסובב  .כי סבת השופע והברכה
היא הכח והחזק ביתר שאת היוצא חוצה לו ונובע תמיד בלי הפסק  .ואולי להוראה

זו נאמר קרן וקרן ( פעל ) על ניצוצי השמש היוצאים מגוף המאיר מרוב כחו וגבורתו . . .
20

לדוגמאות נוספות ראה שם  ,עמ ' . 55 - 59

21

אף ביחס לשפה העברית קרובה גישתו לזו של ריה " ל  ,הרואה בעברית לשון אלוהית  ,הנעלה על כל
השפות האחרות  -ראה ריה " ל  ,הכוזרי  ,חלק ב  ,סעיף סח .
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גשת הולצמן

ונשאר שם קרן כמעט בלי שנוי ברוב הלשונות  , Coronoומזה עטרה . Corona

ובחפירות שעשו במטרופולין של פרס החרבה מימי קדם  ,היא פירסיפולי ובארמון
המלך מצאו צורת הראם על הקיר או על האבן לרמוז לכח ולגבורה  ,והוא רמז
ג " כ לפועל הטוב אצלם  ,הפך החמור שהוא סימן לפועל הרע .

י.

וזיווודוה האו3יברסילייבו בהויה

בספרו " ישראל והאנושות " טוען בן אמוזג כי

למרות אופיה

הלאומי של הדת היהודית ,

היא נושאת בקרבה בשורה לאנושות כולה  .לדעתו  ,המאפיינים הלאומיים של היהדות ,
אשר גרמו לכך שהיא תתבודד ותינתק מן הסביבה  ,נועדו במידה רבה לשמור על יסודותיה
האוניברסליים עד הגיע הזמן שהאנושות כולה תהיה בשלה לקבלם .
בהתפשטות הנצרות בעולם רואה בן אמוזג מימוש מסוים של האידיאל של דת
אוניברסלית  ,שמקורו ביהדות  ,אך לדעתו נכשלה הנצרות במשימתה  ,והוא מסביר את
כישלונה בכך שלא השכילה למצוא את הדרך הנכונה להשיג את מטרתה  ,החיובית
כשלעצמה  ,להעניק ליושבי תבל דת אוניברסלית.

22

על פי תיאורו  ,בלטו בראשית הנצרות

שתי דרכי פעולה  :האחת תבעה לחייב גם את עובדי האלילים לקיים את חוקי התורה ,
והאחרת  -שניצחה בסופו של דבר  -נלחמה למען ביטול החוק גם לגבי היהודים .
המשותף לשתי דרכים אלו היה כאמור הרצון ליצור דת אוניברסלית  ,המשותפת ליהודים
ולפגנים .

23

בהמשך הרצאתו מתאר בן אמוזג את דרכה של היהדות לכינון דת כלל עולמית .
היהדות לא שמה לה למטרה לבטל את ההבדלים שבין יהודים לבין בני דתות אחרות ,

ומתוך כך לא נאלצה להכריע בין שתי הדרכים הקיצוניות  -ביטול המצוות מחד גימא ,
או אכיפתן על כל בני האדם מאידך גיסא  .היהדות יכולה היתה לבחור בדרך שלישית ,
דרך של גיבוש מערכת חוקים נבחרים מתוך התורה  ,הלוא הן " שבע מצוות בני

נח " ;

הן ,

והן בלבד  ,מחייבות את האנושות כולה  ,בעוד עם ישראל מחויב להמשיך ולשמור את
כל מצוות התורה .

,

בספר ' Humanitiע ש  , Israelשבמהלכו בוחן המחבר
'
זו היא התפיסה הכללית המוצגת
את תפיסת האל  ,האדם והחוקים במקורות היהדות  ,תוך הדגשת היחס שבין אוניברסליות

ללאומיות במקורות אלו  .להלן נסקור את עיקרי

דבריו .

22

תפיסה זו מזכירה את דברי הרמב " ם במשנה תורה  ,הלכות מלכים פי " א .

23

על כשלון הנצרות כתב בן אמוזג בפירוט בספרו

. 1867

 Morule Chritienneוש , M (/ rule Juive

פריס

נוסח מקוצר של הספר ראה אור בעברית  " :בשבילי מוסר "  ,תרגם מצרפתית והוסיף הערות

שמעון מרכוס  ,קיצר וערך שמחה מירון  ,ירושלים תשכ " ז .

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

ן
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 . 1האל
על האוניברסליות של מושג האל ביהדות לומד בן אמוזג הן מתוך פסוקים ומדרשים
המביעים רעיון זה במפורש  ,והן בניתוח מקורות שתפיסה זו מובלעת בהם  .דוגמאות
למקורות מן הסוג השני הם אלה הדנים בהיות האל אחד ובלתי גשמי  ,כגון בשירת
האזינו  " :ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא "

( דברים לב  ,לט )  .בן אמוזג סבור כי רעיונות אלה מעידים בהכרח על תפיסה כי האל
פונה לכל בני האדם  ,ואין לראותו כאלוהות מקומית או לאומית .
מקורות נוספים שמתוכם משתמעת תפיסה של אל הפונה לאנושות כולה  ,הם אלה
המעידים על נצחיותו ועל אינסופיותו  ,כגון פסוקי ישעיהו " לפני לא נוצר אל ואחרי לא
יהיה " ( מג ,

י);

" אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים " ( מד  ,ו )  .בן אמוזג אומר כי

תכונות אלו מונחות גם בבסיסו של רעיון ההאצלה הקבלי  ,שלדעתו מצוי מקורו כבר
במקרא :

המלאכים מזוהים לאלהות במספר מקומות במקרא  ,ואין לבאר זאת  ,אלא בעזרת
השקפת ההאצלה  ,שפירושה ירידה איטית והדרגתית של היצורים

( עמ '  ; 47צרפתית :

עמ ' . ) 56 - 55
בן אמוזג מסביר כי רעיון ההאצלה מובנו שהאל הוא ישות הכרחית

ומוחלטת :

הרעיון המופשט של הישות כשהיא לעצמה  ,של ההוויה ההכרחית והמוחלטת
מופשט כל כך עד שיקשה עלינו לייחסו לתקופת המקרא הקדומה  ,ואף אל פי כן
היה שכיח  .כלום אין רעיון זה כלול במושג היצירה ובמושג ההאצלה  ,המוציאה
מכלל אפשרות את האין  ,את האפס ואת

החידלון ? ( עמ ' ; 58

הוא ממשיך ואומר כי רעיון זה דוחה כל אפשרות של ריבוי

צרפתית  :עמ ' . ) 75

רשויות :

שני מוחלטים אינם בגדר האפשרות והם דוחים זה את זה  .המוחלט הוא ייחודי
וקנא  ,כפי שנאמר  " :אנכי ה ' אלהיך אל קנא " ( שמות כ  ,ה

; עמ '  ; 58צרפתית  :עמ '

. ) 75
העובדה שהאל נתפס ביהדות כאלוהי העולם והאנושות נלמדת כמובן גם מתוך היותו
בורא האדם והעולם כולו  .אחדותו של האל ויחידותו נלמדים גם מתוך כך שהוא נתפס
כמקור כל התופעות בעולם  ,כגון בפסוק " יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע
אני ה ' עשה כל

אלה "

( ישעיה מה  ,ז )  .הוכחות נוספות לאוניברסליות של מושג האל

מלקט בן אמוזג מפסוקים המיוחסים לעובדי אלילים כלוט  ,אבימלך  ,לבן ואליעזר -
מהעובדה שהם הכירו בכוחו של אלוהי ישראל  ,הוא למד שהבינו את אופיו העל-

לאומי .
מכאן עובר הכותב להצגת מקורות המתארים בפירוש את האל כאל אוניברסלי ,

" ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם

ה' "

( תהלים קיג ,

ג);

כגון :

" והיה ה ' למלך על כל הארץ ,

118
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ביום ההוא יהיה ה ' אחד ושמו אהד " ( זכריה יד ,

ט).

בן אמוזג מוסיף כי פסוקי המקרא

מתארים את פעולות האל המתייחסות בשווה אל כל בני האדם  .בהקשר זה הוא דן
בהשגחת האל  ,ובכך שהאל שופט את כל העמים על פי אותו עיקרון של צדק
; 98

( עמ ' - 95

צרפתית  :עמ '  . ) 139 - 136הוא מוצא במקרא יסודות לחוק בינלאומי  ,המבוסס על כך

שלגבי כל העמים חל אותו עיקרון של צדק  ,שמקורו ביחס הקב " ה אליהם  .דבר זה בא
לידי ביטוי  ,למשל  ,בפסוק " והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם " ( במדבר לד ,

נו ;

צרפתית עמ ' . ) 139
את דיונו במושג האל מסכם בן אמוזג בהסבר היחס שבין לאומיות ואוניברסליות .
לדבריו  ,את הביטוי " אלהי ישראל " הרווח במקרא יש לפרש כמתאר את " האל שישראל
מעריצו " ( עמ '  ; 106צרפתית  :עמ ' , ) 225

והוא דוחה את הטענה שיש בביטוי רמז

לבדלנותה של היהדות  .כך מדגיש בן אמוזג כי " אלהי

ישראל "

הוא אותו אל יחיד ,

נצחי ואינסופי המתואר בכל הכתובים דלעיל  .בן אמוזג קובע כי התפיסות הלאומית
והכללית של האל קיימות זו בצד זו  ,ואין לראות את האחת מהן כמאוחרת לאחרת או
כנעלה ממנה  .הוא מצטט פסוקים המתארים את הלאומיות והאוניברסליות כשתי פניה

של מטבע אחת  " :ושלך קדוש ישראל אלהי כל הארץ ןקרא " ( ישעיהו נד ,
לי סגלה מכל העמים כי לי כל

הארץ "

( שמות יט  ,ה

;

ראה

ה);

" והייתם

עמ '  ; 108צרפתית  :עמ '

. ) 228
בן אמוזג מסביר כי הפן הלאומי לא רק שאינו פוגם בפן האוניברסלי  ,אלא הוא בעצם
בא לשרתו  .דהיינו  ,האל בחר לו עם כדי שעם זה יפיץ את תורתו בעולם

כולו :

מלבד התפקיד המיוחד שנועד ביהדות לישראל  ,נועדה היהדות למלא תפקיד
נכבד בפרשה את כנפיה על המין האנושי כולו  .ישראל חי חיים כפולים  ,פרטיים

וחברתיים  .ה ' הוא אלהיו כיון שהוא מעריץ את האל אשר את שמו הנשגב  ,עליו
להפיץ בקרב המין האנושי כולו

( עמ ' ; % 09

צרפתית  :עמ ' . ) 229

בן אמוזג מוסיף ואומר כי ניסיון להסביר את מושג האל הלאומי כאל מקומי הקשור אך
ורק לעם ולארץ מסוימים  ,הוא זר לרוח היהדות  .וכך  ,למרות קדושתה של ארץ ישראל
וחשיבותה במסגרת הפולחן הדתי  ,הרי אין קיומה של היהדות קשור בארץ באופן הכרחי .
ליכולתו המופלאה של עם ישראל להתקיים במנותק מארצו  ,במקומות שונים ומשונים
ברחבי העולם  ,מעניק בן אמוזג הסבר טלאולוגי  .טענתו היא שיכולת זו מצביעה על כך
כי תכליתו של עם ישראל היא להתפזר בין אומות העולם  ,ובאופן זה להפיץ את בשורת
היהדות .

24

24

תפיסה זו מזכירה את גישתו של המהר " ל  ,הסבור כי סבל הגלות הוא דווקא אחד מגילוייה המובהקים
של בחירת עם ישראל  ,בכך שהוא גורם לו להינתק בפנימיותו משעבוד האומות  ,ומכוון אותו
לקבלת עול מלכות שמים  -ראה ש " ץ .
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האדם

בן אמוזג פותח את דיונו בתפיסת האדם בהסבר רעיון השוויון שבין כל בני האדם ,
רעיון הנלמד לדעתו מן היהדות  .השוויון בין המינים והגזעים השונים נלמד מכך שכולם

הם צאצאי אדם הראשון  ,אשר נברא בצלם ה ' .
בן אמוזג קובע שהאדם בתפיסת היהדות הינו בן חורין ; זוהי לדעתו הגישה המונחת
ביסוד תורת השכר והעונש המקראית  .וכן  ,רק בהנחת רעיון חירות האדם ניתן להסביר
את איסור פולחן הכוכבים  .משמעה של החירות היא אפוא שהאדם משתחרר מן הטבע ,
ויותר מכך  -הוא הופך לשליטו  .הצעד הבא שקו מחשבה זה מוליך אליו  ,מחייב שאם

האדם הוא חופשי  -כלומר אם יש לו יכולת לנתק עצמו ממסלולם של חוקי הטבע -

הרי אין לו בחייו תכלית חשובה זולת מימושה של יכולת זו  " :ומה יועיל לו לאדם להיות
חופשי  ,אם לא ינצל את חירותו  ,כדי למלא את החלל שבחייו וכדי להמשיך  ,אם ניתן
לומר כך  ,את מעשה בריאתו

האישית " ( עמ '  ; 126צרפתית :

עמ ' . ) 304

משתמע מכאן כי

תפיסת האדם כנברא בצלם אלוהים מחד גימא  ,וראייתו כבעל רצון חופשי  -שמוטל

עליו לנצלו  -מאידך גיסא  ,הם הוריו מולידיו של רעיון ההידמות לאל ,המצוי בכתבי
הקודש :

הואיל והאדם נברא בצלמו של ה ' הוא צריך לקבוע כקוו מנחה להנהגתו את

ההידמות ליוצרו  .כלומר התקרבות גדלה והולכת אליו  . . .אין להשלים עם הדעה ,
שאומנם נוצר האדם בצלמו של ה '  ,אבל בהיותו רחוק מתבנית -הדוגמה שלו  ,אין
סיפק בידו להתקרב אליה יותר ויותר

( עמ '  ; 127צרפתית :

עמ ' . ) 304

25

במהלך התעלותו של האדם והשתחררותו מן הטבע הוא גורר עימו למעלה את הטבע
עצמו :

כשהאדם מורד בטבע המדכא אותו  ,כשהוא מתקומם נגד סדרי העולם החיצוני ,
כשהוא נלחם בו ומשתלט עליו  ,רק אן אפשרית היא גם הקידמה החמרית
; 128

( עמ '

צרפתית  :עמ ' . ) 307

בן אמוזג מסביר שרק אמונה באידיאל  ,דהיינו בדבר המנוגד למציאות  ,מאפשרת את
ההכרה " שמחוץ למסגרת הטבע קיים משהו נעלה  ,שהטבע אינו אלא תמונתו הפגומה
והחיוורת "

( שם ) .

שיכלול הטבע בידי האדם מתאפשר רק בחתירה לאותו אידיאל הנמצא

מעבר לטבע  ,והעובדה ששיכלול מעין זה אכן מתרחש היא הראיה לקיומו של אידיאל

זה  " :כדי להגשים את התמורות המוסריות ואת הנסים שהתחוללו על ידי המדע בממלכת
הטבע  ,דרושה התערבות של גורם  ,שאינו יכול להיות המציאות

לבדה " ( עמ '  ; 128צרפתית :

עמ ' . ) 307

25

לרעיון ההידמות לאל שורשים במקרא ובספרות חז " ל .על רעיון זה ופיתוחיו השונים בהגות היהודית
ראה  :רוזנברג ; קרייסל .

ן
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ראיית האדם כנתון בתהליך של השתלמות היא מיוחדת ליהדות  ,הקובעת את השלמות
בסוף ולא בהתחלה  .ובן אמוזג מסביר  " :זוהי משמעותה של התקופה המשיחית המיוחלת
ושאנו מגדירים אותה כדלהלן  :האמונה בשלימות העתידה  ,הדתית  ,המוסרית  ,החברתית
והחומרית של המין האנושי  ,אשר תגיע לשיאה באחרית

הימים "

( עמ ' , 133

צרפתית :

עמ '  . ) 3 % 5המחבר אינו נכנס לדיון ביקורתי בדבר זמנה של תפיסה זו  ,וקובע כי היהדות
מתאפיינת בהעברת הגשמת תקוותיה לקץ הימים  .הוא מביא ראיה לקיומה במקרא של
תפיסה זו של העתיד  " :המקרא מעדיף את האחים הקטנים שבמשפחה על פני הגדולים .
קין  ,ישמעאל ועשיו כאילו נדחים לקרן זווית  ,על מנת שהבאים אחריהם יירשו את
( עמ ' ; 134

מקומם "

צרפתית  :עמ '  . ) 316וכן אמר קהלת  " :אל תאמר  ,מה היה שהימים הראשונים

היו טובים מאלה  ,כי לא מחכמה שאלת על זה " ( קהלת ז  ,י ; ראה

עמ '  ; 133צרפתית  :עמ '

 . ) 316ואף בדברי חז " ל  " :ששת אלפים שנה הוי עלמא  :שני אלפים תהו  ,שני אלפים

תורה  ,שני אלפים ימות המשיח " ( סנהדרין צז ע " א ; ראה

. ) 318

עמ '  ; 134צרפתית  :עמ ' - 317

26

בן אמוזג מוסיף ומסביר את הגישה היהודית באמצעות עימותה עם גישות אחרות .
גישה אפשרית אחת היא זו של המיתולוגיה היוונית  ,שלטענתו קובעת את השלימות
בתחילה

( עמ ' ; 140

צרפתית  :עמ '  . ) 327השקפה אחרת יש לפילוסופים מודרניים  ,הדוחים

שלימות זו לקץ הימים  .על רקע זה נראה שהיהדות בחרה " בשביל

הזהב "

( שם )  ,שבין

שתי הגישות הקיצוניות  ,בקבעה כי השלימות הסופית תושג על ידי תהליך מימושו של

פוטנציאל התחלתי  " :לגבי היהדות  ,הקידמה היא דרך  ,המצביעה על נקודת יציאה  ,על

המסע ועל המטרה " ( עמ '  , 140צרפתית  :עמ ' . ) 327
בן אמוזג חוזר לדון בתכונות האדם  ,ומציין שהאדם מסוגל לפעול כשותפו של הקב " ה .
שכן  ,כפי שהוסבר לעיל  ,יש לאדם יכולת לשלוט בטבע וכן ניחן הוא ברצון חופשי  .וכך ,
היות ולהתרחשויות ההיסטוריות יש משמעות תאולוגית  ,הרי מעצם העובדה שהאדם
יכול להשפיע על מהלכן של התרחשויות אלו נובע שיש בכוחו לקדם את תוכניות

ה'

בעולם או להכשילן .
בן אמוזג חותם את דיונו בתפיסת האדם  ,בהסבר מקומה של הלאומיות בעניין זה .
כאמור לעיל נובע השוויון שבין כל בני האדם מהיותם בעלי מוצא משותף  ,אך ברור
שעל אף מוצא זה קיימות אומות שונות  ,שביניהן הבדלים ניכרים  .את משמעות השוני
שצמח מתוך אחדות המוצא מסביר בן אמוזג בעזרת תהליך ההתקדמות העולמית  ,תהליך
שבו נוטל האדם חלק מכריע  .והוא כותב כך  " :כל אומה היא כלי ביטוי לרעיון מיוחד ,

המקנה לה את זכות קיומה ; קיומה הוא חוקי  ,זכויותיה הן בלתי מעורערות  ,ויש להוסיף ,
כי שכלולה נכנס למסגרת הסדר הקוסמי ותכנית
26

ההשגחה " ( עמ '  ; 168צרפתית  :עמ '

התפיסה שלפיה האדם והחברה נמצאים בתהליך של השתלמות אשר יגיע לשיאו בימות המשיח ,
מסבירה אליבא דבן אמוזג את פתיחותה העצומה של היהדות לחידושים בתחום הדת עצמה  .להדגמת
עניין זה הוא מצטט  ,בין היתר  ,את האגדה הידועה המתארת כיצד הקשיב משה לחידושיו של ר '
עקיבא ( מנחות כס

ע " ב ; עמ ' ; 136

צרפתית  :עמ ' . ) 323

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו

. ) 388 - 387

בי

ן

% 21

אמוזג

למרות השוני  ,נשמרים השוויון והאחדות בין בני האדם  ,משום שכולם חותרים

להשגת מטרה משותפת  .השוני חשוב כיוון שהוא מאפשר לכל לאום להרים תרומה
בלעדית למפעל הכללי  .בן אמוזג סבור שהיהדות הכירה בזכות קיומם הלאומי הנבדל
של העמים השונים  ,אך עם זאת תפסה אותם כחלקיה של מערכת אחת  .קביעה זו מתבססת

על כך שמצד אחד חוזר התנ " ך ומזכיר את תופעת התקבצותם של בני אדם יחידים
לקבוצות לאומיות כדבר טבעי ומובן  ,כגון בפסוק " מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם
איש ללשנו למשפחתם בגויהם " ( בראשית י  ,ה ; ראה

עמ ' ; 169

צרפתית  :עמ '  . ) 393מצד

שני  ,אפשר למצוא בו התייחסות אל העולם כולו כאל בית אחד  .הנביא ישעיהו

מנבא :

" כה אמר ה ' השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום
מנוחתי " ( ישעיהו סו  ,א ; ראה

.3

עמ ' ; % 71

צרפתית  :עמ ' . ) 397

החוק

ניתוח חוקי התורה הראה כי על עם ישראל מוטלים חובות דתיים רבים לאין שיעור
מאלו המוטלים על שאר העמים  .כאמור לעיל  ,לכל עם תפקיד ותחום מיוחד במשפחת
העמים  ,וכך מתברר כי הדת מהווה את תחומו המיוחד של עם ישראל.

27

עם זאת  ,היהדות

אינה שואפת כמובן לבלעדיות מוחלטת בתחום זה  ,שכן  ,כאמור לעיל  ,שבע מצוות בני
נח המצויות בתורה מהוות יסוד המשותף לכל הדתות  .המחבר מסביר את אופיין של
מצוות

אלו :

חוקת בני נח האוניברסאלית  ,המסדירה את חיי האנושות כולה  ,צריכה מטבעה
להיות רציונלית יותר מאשר חוקת תורת משה  ,ומותאמת יותר לצד המושכל של
העניינים  .אופי רציונלי זה הוא תכונתה היסודית והעצמית

( עמ '  ; 2 % 7צרפתית :

עמ ' . ) 619

ההבדל בין דת ישראל לחוקת בני נח בא לידי ביטוי ביחסן לענישה  .בן נח נענש גם אם
לא נצטווה בפירוש על שמירת החוק  ,שכן  ,הוא אינו יכול לטעון להגנתו שלא ידע את
החוק  .לעומת זאת דורשת תורת משה להתרות תחילה בנאשם  ,ואין בה ענישה ללא
התראה  .יסודו של הבדל זה טמון בכך שמצוות בני נח הן רציונליות  ,ולפיכך אפשר
לצפות מן השכל האנושי שיגלה אותן בכוחות עצמו  .בניגוד לכך  ,כוללת דת ישראל
יסודות לא רציונליים  .בן אמוזג סבור כי הדת הבלתי רציונלית מייצגת את הנשגב מבינתנו ,
ולפיכך זקוק האדם להתגלות כדי להתוודע אליה .

27

ראה סעיף

א ' לעיל .

122

ן

גרת הולצמן

ז  .הויה

ומדע

באיגרת צרי גלעד ביאר בן אמוזג את הנחות היסוד שהובילוהו לחתור לגילוי הקשר
שבין ביטוייה השונים של היצירה האנושית  ,ולעמוד על טיבה של מערכת הזיקות בין
ישראל לעמים  .הנחות אלו מסבירות את הלגיטימיות של כתיבת ביאור לחומש  ,ביאור
המסתמך על הישגי המחקר המדעי בתחומים כגון היסטוריה  ,ארכאולוגיה  ,אנתרופולוגיה ,
פילוסופיה ובלשנות .
בן אמוזג נשען על הנחות מטפיזיות והיסטוריות  .לפי תפיסתו המטפיזית  ,הרי מקור
כל המצוי בעולם והמתחדש בו הוא האל האחד ; לפיכך  ,יש קשר הכרחי בין כל פרות
המדע והחכמה  ,ולכן חובתו של המאמין היא להיעזר בענפי הידע השונים לשם הבנת
התורה  .לפי תפיסתו ההיסטורית  ,התורה נתגלתה עוד לפני מעמד הר סיני  ,וניתנה
לאדם הראשון  ,לנח ולאברהם  .מכאן שעקבותיה של התורה מצויים באומות שונות ,
וחקירת מנהגיהן חשובה לשם הוכחת תזה זו  .כך מסביר המחבר את תפיסתו כי לימוד
המדע אינו סותר את לימוד התורה ואף מסייע

להבנתה :

מי זה יכחיש שאלהי ישועתינו צור מחוקקנו שנתן לנו את חורתינו  ,הוא הוא
אלהי עולם ה ' בורא קצות הארץ הוא אשר שם והגביל חקי הטבע  ,והוא הנותן כח
לגלות מצפוניה סודותיה ותקריה  ,להגיד לאדם ישרו ית ' וחכמתו בכל מקומות
ממשלתו  .ואיך יתכן שהאל יסתור דבריו משני עבריו  ,ואיך הטבע והחכמות הטבעיות ,
עם החכמות האלהיות  ,לא תשבנה בשלום ובמישור כשתי אחיות .

28

אף שהלימוד הוא תנאי הכרחי להבנת התורה  ,אין הוא תנאי מספיק לכך  ,שכן אין זהות
בין תורה ומדע  -התורה מצויה בדרגה גבוהה יותר מן המדעים

כולם :

לדעתי לא יוכל איש לירד לעומק כוונת התורה  . . .עד שידע אם מעט ואם הרבה
בכל החכמות  . . .היא למעלה למעלה מכל ידיעה והשגה עד שלא יוכל לעשות
ברום חביונה כי אם האיש אשר עלה במעלות במעלות כלם בסתר המדרגה .

29

בן אמוזג מונה מאמרי חז " ל המשבחים את חכמת אומות העולם  ,ומציין כי יש לראות
את דרכו כהמשכה של מסורת מפוארת  ,שמייצגיה הבולטים הם רס " ג  ,ריה " ל  ,רמב " ם ,

ר " י אלבו  ,המהרש " א  ,וכן ספר הזהר והאר " י .
להצדקת דרכו  ,מזכיר בן אמוזג מסורות שונות שמהן ניתן ללמוד כי בעולם העתיק
חל מעבר של גופי ידע מתרבות אחת לרעותה  .הוא קובע שרלב " ג גרס כי משה למד את
חכמתו בארמונו של פרעה  ,ומוסיף כי זו מסורת קדומה  ,המצויה בכתבי פילון ואף אצל

חז " ל  .הוא מצטט מן המדרש  " :משה רבינו עשה בפלטין של פרעה ארבעים שנה  ,ובמדבר

28

כבוד הלבנון יד  ,ר " ח טבת התרל " ב  , 15 . 12 . 1871 ,עמ ' . 111

29

שם  ,עמ ' . 112

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

ן

% 23

ארבעים שנה ושמש את ישראל ארבעים שנה " ( בראשית רבה ק  ,י )  ,ומסביר כי " אין

ספק שלא ישב בפלטין של פרעה מבלי שיתלמד כל הראוי לבן גדולים " .

30

עם זאת  ,בן אמוזג מוצא ביסוס לתפיסתו ההיסטורית במסורות המדגישות כי הידע
זרם בכיוון הפוך דווקא  :כך היו הנביאים מוריהם של הפילוסופים היוונים  ,כגון האגדה
שמצטט ר ' יצחק אברבנאל בספרו " מפעלות אלהים "  ,ולפיה אפלטון למד את חכמתו
מירמיהו .

31

כמו כן מונה בן אמוזג שמות מלומדים והוגים נוספים  ,כר ' יהודה אברבנאל ,

ר ' מנשה בן ישראל ור ' אברהם הירירה  ,שטענו לקשר בין הקבלה לפילוסופיה הקדומה .

32

בן אמוזג מדייק ואומר שמעולם לא טען כי מקורה של תורת משה בחכמת הגויים ; הוא

מגדיר עצמו כ " יהודי פשוט שמאמין בתורה מן השמים " ,

53

ומדגיש שמטרתו בחיבור

" אם למקרא " היתה להוכיח את מקורה האלוהי של התורה שבכתב ושבעל פה  .הדמיון
בין מנהגי הגויים ואמונותיהם לרעיונות התורה והקבלה נעוץ בכך שאומות העולם

הכירו את התורה שנתגלתה לאבות העולם טרם מסירתה למשה  " :התורה שנתגלתה
לאדם הראשון ולנח ולאברהם אבינו היא שעמדה להם במשך הדורות ועדיין רישומיה

נכרים בשיחותיהם  ,באמונותיהם ובמעשיהם " .

34

קביעתו כי התורה היתה ידועה עוד

לפני משה מסתמכת על מדרשים  ,כגון אלה המזכירים את בית מדרשם של שם ועבר ,
והמציינים כי אברהם ושרה גיירו את אנשי חרן .

35

ח  .הקשר אינטלקטואלי
עיון בכתבי בן אמוזג מותיר את הקורא נפעם מהיקף הידע  -ההיסטורי  ,הלשוני והפילוסופי
 המשתקף בם  .בן אמוזג ראה את הדת היהודית כמקורה הראשון של התרבות האנושיתעל גילוייה המגוונים  ,וכך סבר כי על עם ישראל מוטל תפקיד ללכד את בני העמים
והדתות השונות סביב בשורתו הרוחנית  .ייתכן שהמניע לרכישת ידע כה רב היה רצון
לגלות רעיונות יהודים אבודים  ,להבין כיצד מתייחס כל אחד מביטויי היצירה הרוחנית
העולמית למקורו היהודי  ,ולזהות את המקום שהעמים השונים יכולים לתפוס בצד עם

ישראל  .אך דומה כי התהליך היה הפוך  :רוחב אופקיו והשכלתו הוליכו את בן אמוזג
למסקנה כי ניתן לאתר קווי דמיון בין תופעות תרבותיות מרוחקות בזמן ובמרחב  ,והובילו
אותו לפתח את תורתו בדבר מקורן המשותף של תופעות אלו  .סביר להניח שהתהליך

שם  ,טז  ,ט " ו טבת התרל " ב ,

, 27 . 12 . 1871

שם  ,שם  .וראה  :מפעלות אלהים ,

שם ,

עמ ' . 128

עמ ' . 127

עמ ' ; 172

אידל  ,אברבנאל  ,עמ ' . 78 - 77

על הפילוסופיה הקדומה וביטוייה בכתבי הוגים אלה ראה סעיף ח ' להלן .

שם יט  ,ז ' שבט התרל " ב , 17 . 1 . 1872 ,

עמ '

. 151

שם כג  ,ד ' אדר התרל " ב  , 14 . 2 . 1872 ,עמ ' 83ן .
ראה למשל  :בראשית רבה יד ,

י ; סג ,

י  .וראה את דיונו של בן אמוזג במדרשים אלה בכבוד הלבנון

כד  ,י " ב אדר התרל " ב  , 16 . 4 . 1872 ,עמ ' . 192

ן

224

גתית שלצמן

היה משולב  ,ובד בבד עם רכישת ידיעותיו  ,הגה את המסגרת הרעיונית  ,שבתוכה מצא

ומשמעותו .

כל פרט את מקומו

הבנת הגותו של בן אמוזג מחייבת התייחסות לרקע שבו צמח  ,ובהקשר זה יש להתייחס
לרקע היהודי  ,למורשת הרנסנס האיטלקי  ,ולמגמות רווחות בתרבות האירופית של

המאות הי " ח והי " ט  .באחרית הדבר שצירף לתרגום האנגלי לספר " ישראל

והאנושות "

טען אידל כי בן אמוזג יכול היה לשאוב את השראתו מן ההוגים הפלורנטינים בתקופת
הרנסנס  ,אשר לא התעניינו באבחנות המדויקות בין רעיונות המופיעים בכתבי הקודש
השונים  .הם הדגישו את אחדות האמת  ,וראו באמת היהודית מקור השפעה לרעיונות
המצויים בדתות השונות .
) % 494

36

מרסיליו פיצי ' נו

( ) % 499 - % 433

ופיקו דלה מירנדולה

( - 1463

הם ההוגים הבולטים בהקשר זה  .פיצ' ינו היה אפלטוניסט מוצהר  ,אך למעשה

הושפע ממגוון רחב של מקורות פילוסופיים ומיסטיים

קדומים  .י '

הוא גרם כי בעולם

טבועה אחדות מהותית  ,וכי הפילוסופיה האפלטונית והתאולוגיה הנוצרית הן גילוייה

הנעלים של האמת האחת  ,המתבטאת במציאות באופנים שונים  .עם זאת  ,מקור האמת
מצוי בתורת משה  ,שאותה אפלטון למד ופיתח .

38

פיקו לא הצביע על אסכולה פילוסופית

אחת כמבטאת את האמת  ,אלא ניסה להראות את ההתאמה בין שיטות פילוסופיות שונות .
אולם  ,אף הוא ראה באמונה הנוצרית את שיאה של ההתפתחות האנושית  ,והדגיש את
חשיבות הקבלה היהודית במכלול הידע העתיק .
ב " אם

למקרא " .

9

'

בן אמוזג הזכיר את פיצ ' ינו פעמיים

בביאור שמות לב  ,ד  ,הצביע על התאמה בין דברי פיצ ' ירו

וראיתי באפלטוני אחד מחשובי האיטלקים בדור
Ficin

XVI

שכתב שאהרן עשה צורת העגל לשם ככב נגה היא

לקבלה :

לחשבונם והוא
Venus

Marsile

( ונגה היא מלכות

דקליפה למקובלים  ,ראה האמת עושה שלום במרומיון ) .
בביאור במדבר כא  ,ח  ,כתב שייתכן שהשרף הנזכר בפסוק הוא נחש  ,ובתוספת לביאור
כתב  " :ומארסיל פיצין  ,פילוסוף אפלטוני בפירינצי בדור הט " ו לחשבונם כתב כי במצרים
נחש הנחשת היה כדמות טלסמאן להבריח

הנחשים "

( דף קיג

ע"א ) .

פיקו מוזכר פעם

אחת  ,בביאור בראשית א  ,ז  ,וזכה לדברי שבח מופלגים  .בן אמוזג הסביר ש " המים אשר

מעל הרקיע " אינם המים המוכרים לנו  ,אלא מציינים את החומר השמימי ,

והוסיף :

ואם הזכרון מסייעני האדון יואן פיקו שר המירנדולא בעל שכל נפלא ובקי בכל
הידיעות ככה מפרש

הפסוק שזכרנו . . .

והשר פיקו שזכרנו חכם גדול היה ומחסידי

האומות והרבה תורה למד מחכמי איטליא כאשר זכור יזכרוהו גם הם בספריהם ,
והרס לעלות בידיעת הקבלה והציץ ומת .

36

ראה אידל  ,בן אמוזג  ,עמ ' . 396

37

ראה שמיס  ,עמ ' . 507

38

ראה  :שמיס  ,עמ '

39

ראה  :וירשובסקי ,

; 508

אידל  ,אברבנאל ,

עמ ' ; 200 - 198

שמיס ,

עמ ' ; 83 - 82

רודרמן  ,עמ ' . 141 - 140

עמ ' ; 513 - 512

יושע  ,עמ ' . 91

ן

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בן אמוזג

125

בן אמתג מרבה להזכיר גם את אפלטו 7עצמו  ,ולהצביע על התאמה בין דעותיו לנאמר
בתורה ובספרות הקבלה  .כר  ,למשל  ,כתב בביאור לויקרא כא  ,א  " :גדולי הפילוסופים

נתכוונו פעמים רבות לדעת תורתינו ובראש כולם הוא אפלטו 7שנידע

לאמונתינו " .

לאח קרוב ועמית

לכל הקדמונים

40

אומצה בשינויים מסוימים

השקפת אנשי הרנסנס הידועה בכינוי risca Theologia
~
על ידי הוגים יהודיים אחדים שקדמו לבן אמוזג  ,ובכללם ר ' יצחק ור ' יהודה אברבנאל ,

ר ' אברהם הכהן הירירה  ,ר ' אברהם יגל ור ' מנשה בן ישראל  .ר ' יצחק אברבנאל
) 1508

( - % 437

קבע כי יש התאמה בין האמת המתבטאת בתורה לדעות הפילוסופים הקדומים ,

וביסס את דבריו על הטענה כי אפלטון למד את תורתו מפי ירמיהו במצרים .
יהודה אברבנאל

( - % 460

נפטר לאחר

והוסיף כי גם שיטתו של אריסטו ,

) 1523

אף בנו

41

ר'

סבר כי אפלטון למד במצרים מפי " זקנים " ,

תלמיד אפלטון  ,מבוססת על מקורות יהודיים .

42

לדברי

ר ' יהודה  ,ראשיתה של המסורת היהודית לפני משה ואף לפני אברהם  ,והוא היה סבור
כי אדם הראשון העביר בעל פה את תורת הקבלה לחנוך  ,ומשם היא נמסרה הלאה ,
לנח  ,לשם ולאברהם  ,עד שהגיעה לידי המקובלים  .במקביל ניתנה למשה התורה שבכתב ,
שבה רמזים לתורת הקבלה .

43

תפיסה זו קרובה ביותר לזו של בן אמוזג  ,ומפתיע הדבר

כי הלה כלל לא ציטט את רעיונותיו אלה של ר ' יהודה  ,המובאים בספרו " שיחות על

האהבה " .

44

ר ' אברהם יגל

( - % 553

נפטר לאחר

) % 623

ראה אף הוא באפלטון תלמיד של ירמיהו ,

טען שהיה בקי בתורת משה  ,ושיבח את חכמתם של מחברים פגניים נוספים .

45

יגל הסביר

את העניין שעוררו בו כתבים מסוגים וממקורות שונים בכך שכל חיבור יכול לסייע
להבנת רעהו ולחשיפת האמת הגנוזה במקורות השונים ; נראה שגישה זו מבוססת על
תפיסתו כי הפילוסופים השונים  ,ובכלל זה הפגנים  ,האמינו כולם באל אחד .
הכהן הירירה ( נפטר

) 1635

46

ר ' אברהם

גרס כי " מקור האמת המשותפת  . . .לאנושות כולה היא ' החכמה

האלוהית '  ,שהעברים הקדמונים וקודמיהם  ,אבות האנושות  ,הנחילו לחכמי אומות העולם
הקדמונים "  ,י4

זך  48אף

40

והוא ראה את חכמת הקבלה  ,שמקורה לדעתו אצל נח  ,כשיאה של חכמה

ר  ,מנשה

בן ישראל

( ) % 657 - % 604

טען כי לפילוסופיה הפגנית יש מקורות יהודיים

לאזכורים נוספים של אפלטון ראה  :ביאור בראשית לה ,

כס ; מא ,

מב ; ויקרא יז  ,ד ; דברים א ,

יג ;

יד  ,א .
41

ראה אידל  ,אברבנאל  ,עמ ' . 78 - 75
עמ '

42

שם ,

43

שם  ,עמ ' . 82 - 80

44

אידל מונה הוגים נוספים  :ר ' יוחנן אלימנו  ,ר ' דוד מסר ליאון ור ' אליה מגינזאנו  ,שראו בקבלה את

. 80 - 79

החכמה היהודית הקדומה  ,אשר שימשה מקור לפילוסופיה האפלטונית ( שם  ,עמ ' . ) 94
45

רודרמן  ,עמ ' . 144 - 143

46

שם  ,עמ ' . 146 - 145

47

יושע  ,עמ ' . 88

48

שם  ,עמ '

. 90

יש לראות בהשקפה זו נוסח יהודי לתפיסתם של פיצ  ,ינו ופיקו  .ראה שם  ,עמ ' . 92 - 89

% 26

ן

גתית שלצמן

קדומים והדגיש בהקשר זה את מרכזיות קבלה  ,וזאת בעיקר בהשפעת ר ' יצחק אברבנאל.

49

אידל מדגיש כי מרכזיות הקבלה בהגותו של בן אמוזג התפתחה מתוך רצון לסתור
את דברי ר ' יהודה אריה מודינה בן המאה הי " ז  ,ותוך עימות עם שמואל דוד לוצאטו  ,בן
דורו .

50

באשר למקורות השפעה נוספים  ,מציין אידל את הדמיון בין תפיסתו הדתית לזו

של ר ' נחמן קרוכמאל  ,וכן קובע כי הבנת התופעה הדתית הנשגבת כסינתזה של רעיונות
קודמים מבטאת השפעה הגליאנית על
בעיצוב תפיסת השכינה של בן אמוזג .

תורתו ;

51

הוא אף מציין את עקבותיו של פיכסה

52

בביאור המקרא  ,מרבה בן אמוזג לצטט את הפילוסוף האיטלקי ג' מבטיסטא ויקו
 , ) 1 744בעל החיבור

האומות " .

, Scielt a Nszova

( - 1668

" עקרינות של ' מדע חדש ' על טבען המשותף של

~

לדעתו  ,יש בטבע האדם יסודות משותפים  ,ואלה מאפשרים לחוקר להבין

ולרבויות זרות ורחוקות ממנו בזמן ובמקום  .הגותו מושרשת בהומניזם האיטלקי ובחקר
הפילוסופיה העתיקה  ,ואין ספק כי יש לראות בו את אחד הגורמים החשובים להשפעת
אסכולות אלה על בן אמוזג .

53

ויקו פיתח את הרעיון כי הלשון משקפת את אופן החשיבה

של דובריה  ,וכי עיון מדוקדק בה יכיל

לחשוף את עולמם

ה  ,ציין בן אמוזג במפורש את השפעת ויקו עליו בנקודה

הרוחני .

54

בביאור דברים יז ,

זו :

החוקר הגדול  vicoברוב ידיעותיו בלשון רומי הקדמון השיג לדעת בבדיקת המלות
והשמות ונתוחם ומקורם ענינים יקרים שלא באו בפרוש בספור קורות הרומיים
וקדמונותיהם  ,והרחיב הכלל שבכל לשון ימצאו אמונותיהם וקורותיהם הקדמוניות .
ומאז עלה על לבי ללכת גם אני בדרך זו הלך  ,אולי אוכל למצוא דברי חפץ בלשוננו
הקדוש  .וה ' היה בעוזרי ומצאתי קצת דברים יקרים  ,חלק מהם יעלה בזכרונם
בחבורינו זה .
העניין והידע הניכרים שמגלה בן אמוזג בתרבויות המזרח הרחוק והקרוב אף הם אינם

חריגים בדורו  .מסוף המאה הי " ז מסתמן באירופה עניין רב בתרבות ההודית  ,דתה ולשונה ,
ובן אמוזג יכול היה לשאוב מידע רב על כך בספרים ובכתבי עת שהתפרסמו במהלך

המאה הי " ט .

55

באשר לדת המצרית ותרבותה  ,הרי תגליותיו המסעירות של שמפוליון

בראשית המאה הי " ט  ,הרחיבו את הידע בתחום זה והפנו אליו את תשומת הלב  .היכרותו
של בן אמוזג עם תגליות אלו מוכחת מתוך כך שהוא מצטט ממחקרי שמפוליון במהלך
ביאורו למקרא .

56

49

אידל  ,בן ישראל  ,עמ ' . 214 - 210

50

אידל  ,בן אמוזג  ,עמ ' . 381

51

שם  ,עמ ' . 390

52

שם  ,עמ ' . 387

53

על ויקו ראה ברלין  ,עמ ' . 142 - 1
עמ ' ; 137 - 124

54

ראה  :ויקו ,

55

על נושא זה ראה שוואב .

56

ראה  :ביאור שמות א  ,ח ; במדבר לה  ,ב .

ברלין ,

עמ ' 48 - 42

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בו אמוזג

אגמון דן במקומו של בן אמוזג בפרשנות היהודית למקרא במאה

הי " ט ,

ן

127

ומציין כי

שד " ל הוא המפרש המצוטט ביותר על ידו  .בן אמוזג חולק בדרך כלל על שד " ל  ,שערער
על קדמות ספר הזהר ( ראה להלן  ,הערה  , ) 65אך יש ביניהם עניינים משותפים  ,כגון
ההסתמכות על מקורות קלסיים ועל מחקר מדעי .

57

אגמון מוסיף עוד כי ניתן למצוא

קרבה מסוימת בין גישתו למקרא לזו של המלבי " ם (  , ) 1879 - 1809בנוגע לענייני לשון
ולשילוב ידע מדעי מודרני בפירוש .
למקרא "

58

אגמון מצביע גם על תפיסה המשותפת ל" אם

ולספר " הכתב והקבלה "  ,פירושו של ר ' יעקב צבי מקלנבורג ( , ) 1865 - 1785

שלפיה בחינה לשונית מדוקדקת של התורה תגלה את התשתית הקבלית שבבסיסה .

59

נקודות דמיון רבות קיימות בין רעיונותיו של בן אמוזג להגותו של יצחק ברנים
) , ( Bernays

הרב יליד מיינץ (  . ) 1849 - % 792רבקה הורוביץ הקדישה לברנים מחקר מקיף ,

60

ולהלן נמנה נקודות אלו בעקבות דבריה  :א  -שיבה למקרא כמקור לתפיסה אוניברסלית
של היהדות ; ב  -הבנת המקרא באמצעות חקר המיתוסים והעמים הקדומים  ,ובכלל זה

חקר לשונותיהם ; ג  -דגש על הבנת התרבות המצרית  ,כמפתח להבנת

היהדות ;

ד  -אימוץ הקבלה כתורה המעצבת את השקפת העולם ; ה  -ראיית הפולחן המצרי
כמקור לתורת הקבלה ; ו  -תפיסת הקבלה כמגלמת את המשמעות הנסתרת של המקרא
ושל ההלכה ; ז  -הצבעה על מקבילות בין הקבלה לרעיונות הינדיים .
למרות הדמיון הרב  ,לא ידוע על השפעה ישירה של ברניס על בן אמוזג  .ספרו של
ברניס נכתב גרמנית  ,ואין עדות על כך שבן אמוזג שלט בשפה זו  .ייתכן  ,אם כך  ,ששניהם
עיצבו את רעיונותיהם במקביל  ,ואולי שאבו חלק מדבריהם ממקורות משותפים .

61

אף כי עיסוקו של בן אמוזג במיתוסים ובפולחנים הקדומים לא היה תופעה בודדת
בדורו  ,אין לטעות באשר למידת החדשנות שניכרת ביישום ידיעותיו בתחום זה בפרשנות
התורה  .למעשה  ,פירושו עורר התנגדות כה עזה  ,עד כי הועלה על המוקד בידי חכמי
חלב  ,וגם חכמי ירושלים התנגדו לו ביותר  .התנגדות זו עיכבה את הפצתו של " אם
למקרא "  ,והשפיעה גם על כך שבן אמוזג נמנע מלהדפיס את המשך פירושו למקרא ,

" אם למסורת " .

62

עם זאת  ,עדות יקרה להערכה שבה נתקבל פירוש זה בקהילת סלוניקי

מצויה בדברים הבאים מאת יצחק

ר ' מלכו :

זכורני שבשאלוניקי עיר מולדתי ובבית -סבי ( הרב יעקב אברהם די בוטון

זצ " ל )

שהיה בית מסורתי למופת  ,היינו נוהגים אחרי קריאת פרשת השבוע  ,עם פירוש
רש " י והרא " ם ( ר ' אליהו מזרחי  ,פרשנו של רש " י )  ,לעיין תכופות ב " אם

למקרא "

57

אגמון  ,עמ ' . 92

58

המלבי " ח חיבר את פירושו " התורה והמצוה " בשנות השבעים של המאה  ,וכך לא ייתכן שהשפיע
על בן אמתג  ,אלא אולי הושפע ממנו ( שם  ,עמ ' . ) 89

59

שם  ,עמ ' . 90

60

ראה הורוביץ .

61

דוגמה לאטימולוגיה משותפת לשניהם ראה בהערה

62

ראה הערה

5

לעיל .

13

לעיל .

128

ן

גתית הולצמן

של בן אמוזג  ,ולמדתי מאז להוקירו  ,ולהוקיר את חיבוריו הלועזיים שקראתים
בתשומת לב ובעיון רב  .עוד זכורני שהמורה לעברית בחכי " ח  ,הרב משה טאזארטיס ,
שהיה אחד מגדולי המטיפים המודרניים בבתי הכנסיות שבשאלוניקי  ,ובהשפעת

רבו ומחנכו משה יעקב אוטולינגי  ,איש ליוורנו  ,מנהל התלמוד  -תורה הגדול שם ,
הפיץ ברבים כמה מפירושיו ורעיונותיו .

63

ייתכן שהסיבה להתקבלותו החיובית של " אם למקרא " בסלוניקי טמונה בשוני שבין
האווירה ששררה בקהילה זו לבין זו ששררה בקהילות חלב וירושלים  ,אך אין ספק כי
גורם מסייע לכך נמצא בעובדה כי הקהילה היתה נתונה להשפעתו הישירה של הרב
אוטולנגי  ,חכם מחכמי ליוורנו  ,עירו של בן אמוזג .

ח  .אחייה דבי
מאמר זה התבסס על פירוש התורה לבן אמוזג ועל ספרו " ישראל

והאנושות " .

עשרות

שנים מפרידות בין כתיבת חיבורים אלה  ,הכתובים בסוגות שונות  ,ופונים לקהלים נפרדים .
" ישראל והאנושות "  ,הכתוב צרפתית  ,מדגיש את היסודות האוניברסליים שביהדות  .לא
נעדרת ממנו נימה אפולוגטית  ,והיא באה לידי ביטוי בהדגשת תפקידו של עם ישראל
כמשרתם של עמים אחרים  .העיסוק בקבלה  ,במיתוסים הקדומים ובהשפעת היהדות על

דתות העולם  ,בספר זה  ,מצומצם ביחס למקום שאותו הוא תופס בספר " אם למקרא " .
עם זאת  ,יש לשים לב לכך כי הצגת עם ישראל ככוהן המין האנושי חוזרת בשני החיבורים ,
ואין לפקפק בכך שבן אמוזג האמין כי זהו אכן ייעודו הרוחני האמיתי של עם ישראל .
על רקע זה בולט התסכול שביטא בחיבורו " טעם לשד " .

64

מקור התסכול הוא בכך שאחד

הדברים המייחדים את ישראל הוא הזיקה הבלתי ניתנת להפרדה בין הדת למדינה .
מצב עניינים זה גורם לכך שעם ישראל שוכח את מקורו הנעלה ואת ייעודו הרוחני ,

ושוקע כולו ב " חבלי החומר

העכור " :

כי הלא זאת היתה לנו מהיותנו על האדמה ומאז היינו לגוי אחד בארץ כי אין
אנחנו כת דתיית וחברת מאמינים בלבד כישמעאלים והנוצרים  ,שכל קשרם וחברתם
עומדת על דברת האמונה ודבר אין להם זולתה שיקשרם ויחברם זה לזה  .ובפרט
אין להם קשר מדיני להיות כולם לעם אחד תחת מלך אחד תורה אחת ומשפט
אחד  ,וארץ אחת לשבת בה  .אבל הנוצרי יהיה צרפתי או אנגלי או אשכנזי או
איטלקי  ,לא יחדל בעבור זאת להיות נוצרי כמו שלא יחדל הישמעאלי וכיוצא  .לא
כן עם בני ישראל  ,כי אל מחוללנו לא עשה אותנו כת וחברת מאמינים בלבד אבל
63
64

ראה מלכו  ,עמ ' . 17 - 16

" טעם לשד " הוא ספר שהוקדש לדחיית דברי שד " ל בספרו " ויכוח על חכמת הקבלה "  ,שבו טען נגד
קדמות ספר הזוהר  .הספר נדפס בשנת  1863בשוורנו  ,בבית הדפוס של בן אמוזג .

ן

אוניברסליות ולאומיות  ,ישראל והעמים  ,בהגותו של הרב אליהו בו אמוזג

% 29

גוי ועם אחד בארץ  ,מוכתר בנימוסי וטכסיסי האומות  -מיוחד ונבדל משאר בני
אדם  ,ביחסינו במנהגינו במולדתנו בלשוננו בעבר בהווה ובעתיד  .ומזה נמשך
שלהיות טבענו הקיים והראוי טבע מדיניי והורגלנו בו במשר כמה דורות שהיינו
לגוי על ארצנו ועל נחלת אבותינו  ,כל הדברים שאינם נוגעים מקרוב או מרחוק

לטבענו המדיני היה לנו לזרא  . . .כמה היינו אחוזים בחבלי החומר העכור בהיותינו
לגוי  ,ואין דבר רק הפעולות החיצוניות שבהם נשים כל מעינינו  ,וכי המצב ההוא
עלול ומסוכן להכחיד כל וכל מקרב אומתנו החיים השכליים הפנימיים הרוחניים
( עמ '

. ) 46 - 45

בן אמוזג מקווה להיות עד להתגשמות חזונו  ,שלפיו מממש עם ישראל את ייעודו להיות
כוהן המין האנושי  .דומה כי הדברים שלעיל מבטאים את חששו מפני התנפצות חזון זה .
העובדה שעם שלם  ,ולא רק אדם אחד  ,נושא בשורה רוחנית לעולם גורמת לכך שלבשורה
זו אופי מדיני מובהק  .כדי שעם אחד יתבלט על פני העמים האחרים  ,וכדי שכל חבריו
יוכלו לייצג באורח חייהם אידיאל הראוי לחיקוי  ,חייב אידיאל זה ללבוש צורה מעשית
ויומיומית  .אך בן אמוזג מזהיר מפני התגברות הצד המעשי והשתלטותו על הצד הפנימי
והרוחני שאותו הוא אמור לשרת  .תהליך זה עלול לגרום לדחיקתם של חיי הרוח עד
כדי השכחתם המוחלטת  ,וכך  ,באופן פרדוקסלי  ,יהפכו בני העם ממוריה של דרך רוחנית
למי שחייהם נטולים כל ממד דתי .
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