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א

הרוצה לעמוד על השפעת התרבות והפילוסופיה הכללית על ההוגים היהודים בתקופה
מסוימת  ,אין לו אלא לבחון את השימוש שעושים הוגי התקופה בספרות הפילוסופית .
בבדיקה שכזו יכולים אנו לעמוד על מידת המעורבות של חכמי ישראל בתרבות הלא -

יהודית  ,וכן על שימושם ויחסם של חכמים אלו לספרות זו  .חכמי ישראל כתבו את רוב

דבריהם בעברית  ,בעוד שהספרות הכללית לא היתה כתובה עברית  -על מנת לקרוא
אותה היה עליהם לתרגמה או לדעת את השפה שבה היא נכתבה ; בשני המקרים מצביע

הדבר על ידיעותיהם של החכמים ועל מידת מעורבותם בעולם הכללי  .בדיקת המעורבות
הזאת חייבת לכלול שני צדדים שונים  .מצד אחד ' ש לבדוק את השימוש שנעשה בספרי

המחברים הלא  -יהודיים על ידי ההוגים היהודים  ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכתיבת
מסכתות שלמות או שימוש בספרות זו ושילובה בתוך החיבור העבריך מצד שני אפשר
לבדוק זאת דרך בדיקת ספריותיהם של החכמים ומציאותם של ספרים כאלה בספריותיהם ,

2

וביותר אם אותם חכמים טרחו להפיץ אותם באיצטלה חדשה  ,בתרגום או בכתיבת פירוש .
ועוד עניין שיש לבדוק אותו  :ההוגים מרבים להזכיר בכתביהם ובדרשותיהם ספרים של
פילוסופים יוונים  ,בעיקר את ספדי אריסטו  ,ויש לבדוק אם האיזכור הוא מכלי ראשון או
מכלי שני ושלישי  3 .בדברים שלהלן לא נעסוק בעניין השני ונתרכז רק בעניין הראשון .
המצאת הדפוס  ,שהביאה להפצתם של ספרים בעותקים רבים  ,הביאה בה בעת לאובדנם
של ספרים רבים אחרים  ,אשר מצד אחד לא עלה בידי מחבריהם להדפיסם מחוסר אמצעים ,
ומצד שני הספרים לא הגיעו לתודעת הציבור באופן שנעשו מהם עותקים נוספים בכתב

יד  .יש להבין  :העתקת ספרים בכתב יד במאה הט " ז נעשתה ברוב המקרים כיוזמה של
המעתיק  ,שבצורה זו רכש לעצמו את הספר  ,שלא היה מצוי בשוק  .אמנם  ,גם ספרים רבים
שנכתבו בימי הביניים לפני המצאת הדפוס הלכו לאיבוד  ,אך באופן טבעי ספרים אלה
נעתקו באותה תקופה בכמה עותקים והופצו בכתב יד  ,כך שסבירות השרדותו של הספר
היתה גדולה יותר  .הדפוס הביא לכך שספר שלא נדפס מסיבות שונות שאינן קשורות

באיכותו  ,בתוכנו או בפרסומו של מחברו  ,לרוב נגנז ואבד  .מעתה  ,הדפסת ספרים הפכה
1

ראו סרמוניטה  ,עמ ' קלז  -קפה .

2

ראו אידל  ,עמ '

3

ראו  :ברוכסון  ,ספרים  ,עמ '

פעמים

97

. 311 - 303

( תשס " ד ) עמן

; 59 - 19

105 - 81

וולפסון ,

עם 138 ,
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להיות פונקציה של יוזמה ויכולת כספית ולא הצביעה על מהותו ואיכותו של הספר
הנדפס  .בדברים שלהלן ננסה לבדוק את יחסם של חכמים  ,הוגי דעות בני המאה הט " ז
בעיקר  ,לפילוסופיה  ,על פי השימוש שעשו בספרות הכללית ועל פי כתיבתה והדפסתה
של ספרות זו על ידם או בידי קרוביהם .
אזכיר דוגמה אחת מני רבות  ,והיא הדפסת הספר " מאמץ כח " לר ' משה אלמושנינו .

4

זהו ספר שבאות בו עשרים ושמונה דרשות שר ' משה קיבצן מתוך אוסף גדול יותר של

דרשות  5 ,ובהקדמתו לספר הוא אומר שהיוזמה להדפסת הספר לא יצאה ממנו אלא מהמדפיס
וחבריו  ,שרצו להוציא לאור את

הדרשות :

אמונה אומן להפיק ולהפיס דעת המדפיס יתהלך למישרים יחד עם קצת חברים
יקרים וישרים אשר שאלו אותי לשיטתי אתרצה אתפייס שידפסו הדרושים החדשים
להם והנכספים מתוקים מדבש ונופת צופים .

6

בקשת המדפיס והחברים היתה לעמוד על שיטתו של ר ' משה אלמושנינו  ,ואין הכוונה
לשיטתו בדרשות אלא כפי הנראה לשיטתו הפילוסופית ; לשם כך בחר ר ' משה מכל דרשותיו
את ארבע עשרה הדרשות היפות וחשובות בעיניו להבהרת שיטתו בנושאים פילוסופים

שונים .

7

לאחר בחירה של ארבע עשרה דרשות  ,הוסיף ר ' משה עוד ארבע עשרה דרשות

העוסקות גם הן בנושאים דומים  .שאר הדרשות שהיו באמתחתו ושלא נכנסו לקובץ זה
נשארו בכתבי יד ונתפזרו בספריות השונות  ,וחלקן אף אבדו  ,ואנו יודעים עליהן רק מן

ההפניות אליהן בדרשות אחרות .

8

חלק מן הדרשות שאבדו עסקו קרוב לוודאי בנושאים

הגותיים כגון אלה המצויים במאמץ כח  ,ודרשות אחרות הוקדשו לפרשות השבוע  ,הספדים ,
נישואין וכדומה  .חלק מן הדרשות  ,הן הקיימות והן האבודות  ,עובדו והושלמו לפירוש
שלם  .כך נכתבו פירושי ר ' משה אלמושנינו לחמש מגילות ולפרקי אבות .
מחברים אחרים בני התקופה מפנים את הקורא מדי פעם לספר כלשהו שכתבו שאינו
בנמצא  ,וכל הידוע עליו הוא מתוך הפנייתו של המחבר  .פעמים מזכירו גם חכם אחר בן

התקופה  ,עדות לכך שהספר היה קיים והופץ בכמה עותקים .
ראו בניה .
נראים הדברים שהדרשות שנקבצו

9

חלקם של ספרים אלו שרדו

בספר זה אינן מקוריות אלא הן צירוף של כמה דרשות הנוגעות

לנושא מסוים  .הבחירה נעשתה על פי הנושאים ולא על פי קנה מידה אחר כלשהו  ,לכן אין לנו סדר
כרונולוגי בדרשות אלו ; לא נבחרו גם דרשות שהמכנה המשותף שלהן הוא מקום הדרשה או המאורע .

קובץ זה של דרשות שונה במבנהו מקבצים אחרים של דרשות שנשארו מר ' משה אלמושנינו בכתבי
יד  ,ועל כך בכוונתי להרחיב את הדיבור במקום אחר  ,יחד עם מהדורה ביקורתית של כל הדרשות

המצויות בידינו שאני ערסק בהכנתה _
אלמושנינו  ,ב ע " ב .
הדרשות עוסקות בנושאים כגון השגחה  ,השגחה ומערכת הכוכבים  ,מהות הנפש  ,שלימות הנפש ,
שלימות האדם  ,בריאה יש מאין  ,הנס  ,הדבקות והאהבה ועוד .
ר ' משה אלמושנינו מזכיר כמה פעמים את שני ספרי הדרשות שלו  " ,עולת שבת " ו " תורת משה " ,
ושניהם אינם קיימים  .על כתביו שבדפוס ובכתבי יד ראו בן  -מנחם  ,עמ ' רמח  -רפה .
אלמושנינו מזכיר את ספרו של ר ' אליהו מזרחי ביאור לכוונות הפילוסופים של אלגזלי ואף מצטט

ממנו ( מאמץ כח  ,דרוש חמשה עשר )  ,אולם ספר זה אינו מצוי ולא ידוע עליו ממקורות אחרים .

ספרים בפילוסופיה במאה  r"Dnן
בכתבי

83

יד בודדים  ,ורובם אבדו  .בדיקה תעלה את העובדה שרוב הספרים שאבדו הם

ספרים בעלי תוכן פילוסופי  .לרוב מדובר בפירוש שכתב המחבר לספר פילוסופי  ,בעיקר
לכתבי אריסטו  ,מן הספרים שהיו בשימוש אצל הוגי התקופה  .מבין ספרי ר ' משה אלמושנינו

שלא נדפסו  ,למשל  ,הוא הספר " פני

משה "  ,שהוא פירוש לספר המידות לאריסטו .

10

ספרים של פילוסופים אחרים שלא נדפסו ומצויים בכתבי יד הם  :באור לספר השמע ,

מגדל עוז  -ביאור לספר כוונות הפילוסופים לאלגזלי  ,בית אלוהים ושער השמים  ,וחבור
על האצטרולב  " .פני משה " אמנם אינו הספר היחיד מכתבי ר ' משה אלמושנינו שלא נדפס ,

ואולם על דרר השלילה נאמר  ,שכל הספרים מספרי ר ' משה אלמושנינו שנדפסו היו
כאלה שעסקו בהגות יהודית  ,דרשות ופירושים  ,ולא מן הספרות החיצונית .

ר ' שמואל  '7שועיב  ,בנו של ר ' יואל  ' 7שועיב  ,העתיק את ספרו של אביו " נורא תהילות

" 11

לאחר שהספר עבר כמה גלגולים  ,עד שהדפיסו  .מדבריו של הבן  ,ומתוך ספרו האחר של

 ' 7שועיב  " ,עולת שבת "  12 ,אנו למדים על ספרים נוספים שכתב ר ' יואל  ' 7שועיב

בפילוסופיה ;

כך למשל הוא מציין שכתב פירוש לספר המידות לאריסטו 13ופירוש על מאמרי אלגזלי
בטבעיות .

14

ר ' שמואל מונה את ספרי אביו שהם ספרי דרוש ופירושים לספרי המקרא

ואבות  ,ולאחר מכן מוסיף ואומר " ג " כ שמעתי מהם ( הכוונה מתלמידי אביו ) שעשה פרישות

אחרות בחכמות חיצוניות רבו מספר " .

15

ר ' משה אלבילדה 16כתב כמה ספרים אשר את חלקם הדפיסו בניו לאחר מותו  .הספרים
שנדפסו הם ספרי הדרשות שלו ועוד שני ספרים  ,שגם הם עוסקים בנושאים הקשורים

להגות יהודית  -השגחה ותשובה .

17

שני ספרים שלא נדפסו  ,ואף לא נותרו בכתבי יד  ,הם

פירושים לספרי אריסטו  :פירוש לספר השמע הטבעי  ,ופירוש לספר המידות .

18

ר ' אברהם אבן מיגאש היה כנראה אחד היוצרים וההוגים הפוריים במאה הט " ז  ,אולם

לא הגיע לידינו ממנו אלא ספר פילוסופי דתי אחד  ,הוא ספר " כבוד אלוהים " .

19

ר ' אברהם

אבן מיגאש מזכיר בספרו ספרים נוספים שכתב ולא נדפסו  ,ואף לא נותרו בכתבי יד -
ספרים אלו הם  :באור השמע הטבעי לאריסטו ; " ספר ברכת אברהם "  ,שהוא ספר ברפואה ,

10

ספר זה נמצא בכתב יד יחיד  -ראו עליו בן  -מנחם עמ ' רפב  .כתב יד זה אינו שלם .

11

אבן שועיב  ,נורא .

12

אבן שועיב  ,עולת .

13

שם  ,ויצא  ,כב ע " ב .

14

שם  ,מקץ  ,לח ע " א .

15

אבן שועיב  ,נורא  ,הקדמת בן המחבר  .מעניין לציין שר ' יואל ן ' שועיב לא מסר לבנו את כתביו אלא
פיזרם בין תלמידיו ורק שנים לאחר מכן  ,לאחר שנתגלגלו מספרד למצרים ומשם לתורכיה  ,נזדמנו
חלקם לידי הבן  .ייתכן שהבן היה צעיר לימים בזמן הגירוש ולכן לא סמך עליו אביו שישמור על
הספרים  ,ומסרם לידי תלמידיו שידעו  ,כך סבר האב  ,להעריכם ולשומרם כראוי  .בפועל קרה

ההפך :

התלמידים לא שמרו על הספרים והבן שיחזר  ,העתיק ואף הדפיס את ספרי אביו .
16

ראו עליו אנציקלופדיה יודאיקה  , 2 ,טור . 529

17

ספריו שראו אור הדפוס הם אלו  :ראשית דעת  ,ויניציאה

שמ " ג ;

תמיד  ,ויניציאה ש " ס ; דרש משה  ,ויניציה שס " ג .
18

שני פירושים אלו נזכרים כמה פעמים בספרו ראשית דעת .

19

אבן מיגאש  ,המבוא  ,עמ ' ז  -לז .

שערי דמעה  ,ויניציאה שמ " ו ; עולת

 84ן

שאול רגב

141מ1414) 41 %14ג141ג141גש

%

ש

15

ספר בסר אלהעם

1%

%1
4

נ

,י

.ש:מעם:י ,לילןכ':,,
מךל ש
"
, "" , .

ק

!

5ע

'
יע4סקי

%

ש

גוס ע 5ס 5עט ע קו45קי4סר  5קיפול

h )iw

ll

ו 4עקיס  l~ liJpwישי 4, o~ rp 'pS _wYfinsוןנמ סעי סר רני
'

%
ויש

ר'ע

%

עןסיס רטס סוביבגי ) מיניכיעקלע5ןוק ' סז 55גן קש עטתן

)י4

5 :6ה "
:נ

וע

~

45העע4עוקסכרסוסו  :לושוועי

*

ו

"

5סוס5וס

.

"

נייץג4יז ' סגס !קיעורקירסכעדכ5ע

ן %ג

~

ש י" *

ש
אן ~ הםהודוותנ :א םשכעואטן
~
המלאכהיפהוברהםעקקתשבןתים
4ק

שש

4

%
יג

'

,

לתאהממהשלשוןםאו טרטר

1

וו4שההפיז ה

2חמשהקןא-

להחוששףמאיוקןאםז

%
6;1

44

"

ץ

ושאמיש )1 4ש4אוששש שי818

"

כבוד אלוהים  ,אברהם אבן מיגאש  ,קושטא שמ " ה

והיה כנראה בן כמה כרכים ; ספר בתכונה שקראו בשם " עבודת הלוי " ; ספר " עמק

השדים "

ש " נקרא כן לפי שדורש במהות השדים ואיך הם ומה הם ומאיזה דבר נמצאו בראיות
ברורות מדעת החוקרים וקצת מגדולי הפילוסופים וראיות פילוסופיות ותורניות

" ; 20

ספר

" מגן אברהם "  ,שדן בפילוסופיה הדתית ; ו " דרוש נשמת אדם "  ,שהוא כנראה דרוש העוסק
בתורת הנפש  .כל הספרות הזאת לא הגיעה לידינו  ,ואף " כבוד אלוהים " לא היה זוכה
לראות אור אלמלא מאמציה של אשתו של ר ' אברהם אבן מיגאש  ,שרצתה להנציח את
שמו לאחר מותו בהיותם חשוכי ילדים .

ב
אולי יותר מכל תיאור אחר יכולים אנו ללמוד מסיפורו של ר ' שלמה אלמולי על מצב

ההשכלה הדתית והפילוסופית בתקופתו  .ר ' שלמה אלמולי ידוע פחות מהוגים אחרים
של התקופה ,

21

וזאת משום שלא השאיר אחריו ספרים הרבה  .הוא לא היה דרשן שהותיר

20

שם  ,מז ע " א .

21

ראו עליו  :ילון  ,עמ ' עט  -פה ; רגב  ,גאולה  ,עמ ' . 352 - 345

ספרים בפילוסופיה במאה הטת ן

85

אחריו דרשות רבות  ,ואף נסיונו לשמש ברבנות לא צלח בידו  .לפי עדותו הוא לא הצליח

להתפרנס מן הרבנות ועל כן החליט ללמוד רפואה ולעסוק בה לשם " השלמת הכנסה " .
ייתכן אף שלא הצליח כלל למצוא לו משרה ברבנות  ,אף על פי שהקדיש בתחילה את כל
מרצו ללימוד התלמוד וההלכה וכלל לא חשב על לימוד פילוסופיה וחכמות חיצוניות ,
כאמרו
ואני כגבר אין איל עני אני וגווע מנוער  ,אבי ואמי עזבוני וה ' יאספני  ,והייתי כל ימי
במצור ובמצוק בערום ובחוסר כל מעודי עד היום הזה  .ועם כל זה מעולם לא סרתי
מברכי החכמים ולעיין בכל הספרים ללמוד וללמד ולעשות  ,ובכל תושייה התגלעתי ,
וכל עסקי היה בתחילה בתלמוד לבד .

22

ר ' שלמה אלמולי לא מצא תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה שיכול היה ללמוד מהם -

" ואיש אין בארץ ירים את ידו ואת רגלו לדרוש ולתור בחכמה ולהבין את כל אשר נעשה

תחת השמש ולהשיג תכליתו " .

23

לדבריו  ,החכמים שעסקו בעיסוק התורני וגם בפילוסופיה

היו מועטים וחלקם אף לא למדו לשמה אלא רק להראות כלפי

חוץ :

לבד זה ראה מצאתי שנים שלושה גרגרים בראש אמיר עוסקים בתורה ובתלמוד
וקצתם גם בשאר החכמות  .וגם אלו קצתם לומדים לשמה  ,וקצתם שלא לשמה  ,רק
להתייהר ולהראות כל אחד עצמו קצין וראש ומתנשא לכל

לראש .

24

כאמור  ,ר ' שלמה אלמולי הגיע ללימוד הפילוסופיה בדרך עקיפה  .הוא החליט ללמוד
רפואה כדי להתפרנס  ,ומכיוון שהתחיל ללמוד רפואה החליט שעליו ללמוד גם לימודים
אחרים וכך למד את כל מקצועות הפילוסופיה  .כאן הוא מצביע על הקשיים שהיו לו

בלימוד  -הוא לא מצא מורים שיוכלו ללמד אותו  ,בגלל המחיר הגבוה שהם דרשו עבור
ההוראה  ,או מפאת מיעוט הזמן שיכלו להקדיש לו

בלימודו :

ועתה אודיע את אשר קרה לי מהקושי מלמידתם מכמה חסרונות ומניעות היו עלי
לטורח משא כבד מכמה טעמים  .האחד כי לא מצאתי רב וחכם מובהק שילמד לי
בלב שלם ובנפש חפצה  .אלא החכמים שהייתי יכול ללמוד מהם היו מעטים אחד
מעיר ושנים ממשפחה בארץ ערבה ושוחה  .ואותם היו כובשים את נבואתם ולא היו
רוצים ללמדני אלא בדמים יקרים ובעתות הפנאי והבטלה שלהם .

25

הספרים שקרא  ,לדבריו  ,כולם דומים זה לזה הן מבחינת תוכנם והן מבחינת סגנונם  ,ומה
שכתוב בזה כתוב בזה ומה שחסר בזה חסר גם בזה  .אין בהם תפישה חדשה או שיטה
שונה אלא חזרה על פירושים

22

אלמולי  ,מאסף  ,א ע " א .

23

שם  ,שם .

24

שם ,

שם .

25

שם  ,א

ע " ב.

קודמים :
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עד שלכן הוצרכתי לחפש למצוא ספרים רבים ומשונים אפשר שבהם אמצא מרגוע
לנפשי ולתשוקתי  .ובכן ראיתי ספרים הרבה אין קץ כלם זה לזה דומים ואלו לאלו
מסכימים אין לך דרוש שלא נמצא כתוב בהם אלף פעמים כי כל אחד כתבו פעם
אחת בספרו בלי שנוי אחד מחברו אלא מעט מזער שנתחלפו בביאורו וסדרו  .כתוב
בזה מה שכתוב בזה .

36

ר ' שלמה אלמולי שאף לכתוב חיבור מסכם שיהיה בו חידוש מתודי -צורני ולא חזרה על
כל מה שהיה לפניו  .בחיבור זה הוא התכוון לכלול את כל השיטות הפילוסופיות הקיימות ,
על פי נושאים  ,מוסברות וברורות  .הלומד יוכל להשלים את כל לימודו בספר אחד ולא
יצטרך לחפש אחר ספרים רבים כאשר כל אחד מהם מציג שיטה אחרת  ,כך שגם אם
החיבור לא יחדש שום חידוש בתחום הרעיוני  ,חידושו יהיה בסיכום ובמכלול  ,בשיטה
ולא בתוכן  .החיבור צריך להיות מה שהיה משנה תורה לרמב " ם בזמנו בתחום ההלכתי
או מה שהוא השולחן ערוך  :ספר מסכם  .גם בתחום הפילוסופי היו ספרים מסכמים כאלה

לפני ר ' שלמה אלמולי אלא שלדעתו מאז התרחבה היריעה ועל כן יש צורך בסיכום
מחודש  ,בדיוק כמו שלאחר כמה מאות שנים מאז שנכתב משנה תורה היה צורך בסיכום
נוסף שיכלול את החידושים ההלכתיים עד

זמנו :

קמתי אני הדל באלפי התלמידים הכוסף ומשתוקק למעלה מכלם לגודל חסרוני
לחבר ספר גדול וכולל כל החכמות והידיעות כלם כלליהן ופרטיהן וסיבותיהן
וחילופיהן וחילופי חילופיהן ובחינותיהן ודעותיהן חדשים גם ישנים ומיני ראיותיהן
באריכות ובביאור נמרץ כדי שכל מי שיתנדב מכאן ואילך ליכנס בשום אחת מהידיעות
ויבקש ולא ימצא מי שילמדהו כראוי כאשר קרה לי ימצא בחיבור הזה מרגוע
לנפשו באופן שלא ימצא שום דבר בשום ספר בעולם בשום חכמה וידיעה כלל שלא
ימצא אותה בשלימות גמור ובבאור נמרץ בחבור הזה עד שלא יצטרך לשום לומד
בשום ידיעה מהידיעות ספר אחר אלא זה .

27

ייתכן שהמצב שר ' שלמה אלמולי מתאר הוא מצב קיצוני  ,וייתכן שהמצב הזה הוא ראי
לנסיונו האישי  .לא ברור מדוע הוא לא הצליח להתקבל לחברה היהודית המשכילה ,
והוא עצמו אינו מרחיב על כך את הדיבור  .אך מאידך איננו יכולים להיפטר מן ההרגשה
שר ' שלמה אלמולי מתאר כאן מציאות תרבותית מסוימת  ,ומצביע על כמה בעיות שבהן
הוא נתקל  ,כדלהלן .
א  -מיעוט העוסקים בפילוסופיה ובמדעים  .דרישותיו של של ר ' שלמה אלמולי היו
דרישות מיוחדות  .הוא דרש שהמורה שילמדו יהיה בקיא הן בפילוסופיה על מחלקותיה

ונושאיה השונים  ,והן בספרות התורנית  .קרוב לוודאי שאילו רצה ללמוד פילוסופיה
מתוך גישה חילונית או גישה נוצרית לא היה מתקשה במציאת מורים כאלה  .אף שמורים

26

שם  ,שם .

27

שם  ,ב ע " א .

ספרים בפילוסופיה במאה העץ ן

ד8

לפילוסופיה אולי היו מרובים יותר מחוץ לאימפריה העות' מאנית  ,באיטליה למשל  ,או

בארצות הנוצריות בכלל  ,אין נראה שהיתה לר ' שלמה אלמולי בעיה למצוא מורים כאלה
גם באימפריה  .ר ' שלמה אלמולי לא רצה במורים מן הסוג הזה כיוון שהם מורים שתחום
התעניינותם צר  ,חכמי התורה או פילוסופים  ,ולא מורים כוללים שיכולים ללמד את כל
נושאי הלימוד  .חשוב היה לו השילוב בין שני מקורות הידיעה  ,השכל והתורה .

ב  -ריבוי הספרים שאינם מחדשים מאומה  .כאשר אנו באים לבדוק את המקורות
הפילוסופיים ששימשו את הוגי הדעות בני התקופה אנו מוצאים שהמבחר היה מוגבל

ואחיד כמעט  .הכל השתמשו כמעט באותה ספרות וציטטו מאותם ספרים של אריסטו .
בניגוד למיגוון הרחב יותר שהיה במאות הי " ב והי " ג מבחר הספרים הלך והצטמצם במאה

הט " ו ובמאה הט " ז ; ייתכן אף שהמחברים השונים במאות אלה אולי לא ראו את הספרים
הללו והם השתמשו בהם מכלי שני או שלישי  .הוגי דעות מעטים מאוד מזכירים ספרים
מיוחדים יותר כגון כתבי סנקה  ,אובידיוס ואחרים  ,שלא היו נפוצים כל כך בדורות שלפני
כן  .ואולי זהו אחד מסימני הרנסנס בעולם היהודי .
ג  -פיזור החומר  .הספרות הפילוסופית  ,כפי שראינו  ,לא היתה מצויה בידי כל אדם .
לא נדפסו ספרים העוסקים בפילוסופיה כללית  ,כגון ספרי אריסטו או פרשנות אבן רושד
לספרים הללו  ,בתרגומם העברי  .ספרים כאלה  ,אם היו בנמצא  ,הם כנראה ירושה מן
התקופה שלפני הגירוש מספרד ולא רכישה חדשה .

28

מספר העותקים היה מוגבל  ,ובדרך

כלל שרדו אותם הספרים שהיו יותר שימושיים  .ר ' יצחק אבדבנאל  ,לאחר שגורש מספרד
והתיישב באיטליה  ,מעיד על כך שאינו יכול למצוא ספרי פילוסופיה במקומו החדש  ,פרט
לספרי הלכה  ,המצויים לרוב  29 .גם סרמוניטה מצביע על כך שהיו כמה ספרי יסוד בפילוסופיה
שליוו כל דרשן ובהם השתמש ואילו באחרים לא נגע ; בין הספרים המצוטטים ביותר היה
ספר המידות לאריסטו .

30

אף אחד מספרי הפילוסופיה הללו לא ראה אור הדפוס .

ר ' שלמה אלמולי ראה עצמו מסכם  ,מקבץ ומתמצת את הפילוסופיה כפי שהתפתחה
עד ימיו  .מטרתו היתה לעבוד בשני מישורים  ,מישור הפילוסופיה הכללית ומישור ההגות

היהודית  :אמונות ודעות וקבלה .
בשני המישורים היתה כוונתו של ר ' שלמה אלמולי לקרב את היהודי לשלמותו

ותכליתו ;

מדרגת היהודי השלם גבוהה יותר ממדרגת הלא -יהודי שהגיע לשלמות  .ר ' שלמה אלמולי ,
כמו הוגי דעות אחרים  ,מבדיל בין השלמות והתכלית האנושית אשר האדם יגיע אליה
בהוצאת שכלו מן הכוח אל הפועל על ידי השכלה פילוסופית מחד -גיסא  ,ובין היהודי

שנמצא במדרגה גבוהה יותר והוא יכול להגיע לשלמותו בהשכלה התורנית מאידך  -גיסא .

31

אולם כדי שהיהודי יגיע לשלמותו כיהודי הוא צריך קודם כל להגיע לשלמות המין האנושי

ורק אחר כך יגיע לשלמות המיוחדת שלו כיהודי  .תהליך שלמותו של היהודי כולל לדעת
ר ' שלמה אלמולי שלושה שלבים ,
28

ראו ברוכסון  ,תפוצה  ,עמ ' פז  -צט .

29

ראו אברבנאל  ,סו ע " ב  ,כ ע " ב .

30

ראו סרמוניטה  ,עמ ' קלח .

כדלהלן :
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כבוד אלוהים  ,יוסף בן שם טוב  ,פררה שי "

1

כל מי שרוצה להתחכם או מי שבא לסדר ספר למי שרוצה להתחכם ראוי לו תחילה
לתקן עצמו ביושר הדעות ובידיעת המצוות התוריות ועשייתן ואחר כך אם ימצא
שכלו מוכן ואמונתו קיימת וזמנו פנוי ליכנס בחכמות ולחזור אח " כ לתורתו ליהנות
סמה שלמד מן החכמות ההן בענין תורתו .

אם כן  ,הרי שלושה שלבים בהשכלה ובדרך אל

32

השלמות :

א  -שלב תורני בסיסי  ,שהוא השלב המקביל לשלמות המידות אצל

ב  -עיסוק פילוסופי  ,שהוא שלב הכרחי גם בשלמות

הלא  -יהודי ;

הלא  -יהודי ;

ג  -העמקה בחכמת התורה  ,תוספת ייחודית ליהודי כדי להגיע למדרגת שלמותו .
ר ' שלמה אלמולי לא הגדיר במדויק מהי אותה חכמת התורה  ,אולם מהמשך דבריו על

" ארבעה שנכנסו לפרדס " כדוגמה לתהליך ההשכלה הרצוי והתוצאות הרות האסון לאלה
שניסו לקצר את התהליך או שלא היו מוכנים לו כראוי  ,נראה שהיא חכמת

31

כמו למשל שם טוב  ,פרק ז ; מבע  ,פרשת בראשית ; יחיא ,

32

אלמולי  ,מאסף  ,יג ע " ב  -יד ע " א .

תורה .

הפרד " ס
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89

בשלמותה  .אפשר ללמוד זאת גם מתוכניתו של ר ' שלמה אלמולי לכתוב שלושה ספרים ,
שכל אחד מהם יכלול שלב אחד משלושת שלבי השלמות  .הספר השלישי  ,כפי שנראה
להלן  ,אמור היה לכלול גם את תורת הקבלה  ,ולכן נראה שאפשר להגדיר את השלב הזה
שבהשכלת היהודי ככולל גם את המיסטיקה .
המעבר משלב לשלב הוא באחריותו הבלעדית של המעיין והכרתו  .לאחר השתלמות
בחכמות החיצוניות חייב המעיין לחזור לעיון התורני כדי ליישם את השלמות הזאת
בחכמת התורה  ,ובכך עולה הוא למדרגות של ההשכלה תורנית ויגיע לתכליתו  .מי שנכנס

לשלב השני ללא ההכנה מספקת סופו שישאר בשלב הזה  ,על כל תוצאותיו  -זהו אחד
המכשולים הנפוצים יותר של ההשכלה ואשר בסופה אפשר להגיע לכפירה  ,להמרה או
יציאה לתרבות רעה .

כך מסביר ר' שלמה אלמולי את כשלונותיהם של השלושה ( מהארבעה ) שנכנסו לפרדס .

33

הראשון  ,בן עזאי  ,עסק תחילה בפילוסופיה ורק אחר כך התכוון לעסוק בתורה  ,בהנחה
שבהיותו עדיין צעיר לימים יהיה לו די זמן לעסוק לאחר מכן בתורה  .הוא מת קודם זמנו

לפני שהיה סיפק בידו לעסוק בתורה ; עליו נאמר " יקר בעיני ה ' המותה לחסידיו " .

54

לפי

הסברו של ר ' שלמה אלמולי " אחר שכוונתו היתה לטובה אלא שלא זכה  .מיתתו מות

ישרים וחסידים ויקר בעיני ה ' המות ההוא " .

35

בן זומא  ,השני  ,גם הוא התחיל לעסוק

בפילוסופיה אלא שהוא לא היה מוכן לה והחומר היה קשה מדי עבורו ; עליו נאמר ש " הציץ
ונפגע "  ,כלומר התבלבל ונבהל  ,וקראו עליו את הפסוק " דבש מצאת אכול דייך "  36 ,כלומר

לפי מדרגתך ולפי הראוי לך  " :ר " ל אל תתחכם יותר אלא כפי כח שכלך ומדרגתך תכנס

לעיין ולא תכנס להעמיק כל כך  ,כי אחרת יקיא את כל מה שאכל ז " א יתבלבל ויבלבל כל
אלישע בן אבויה  -אחר  -נתפס למינות כיוון שנכנס ללימוד החכמות

מה שהשיג " .

החיצוניות טרם השלימו בשלמות החכמות התורניות  .הוא קיצץ בנטיעות  ,כלומר הגיע
למסקנות לא אמיתיות ולא מבוססות באמונות לפי השרשים והביסוס הפילוסופי  .אחר
קיצר את השלב הראשון של הלימוד ונכנס לשלב השני בלתי מוכן

כראוי :

קצץ בנטיעות ר " ל שבהיות שהיה לו ליהנות מהחכמות ההן להוציא מהן על פי
השכל הדרושים הדתיים ולהביא מופת עליהם  .לא די שלא עשה זה כפי מה שהיה
ראוי אלא שעשה להפך שהביא מופתים וראיות לסתור אותם  . . .כי הפרדס הוא
הנפש ונטועים בו אמונות התורה הנקראים נטיעות  .והחכמות ראוי שילמד אותם
אחר שנשרשו בו אלו הנטיעות כדי להרביצם ולגדלם ולהוכיח מהם אלו האמונות
במופת .

חגיגה יד

37

ע " ב ; אלמולי  ,מאסף  ,יג ע " א .

תהלים קטז  ,טז .
אלמולי  ,מאסף  ,יג ע " ב .
משלי כה  ,טז  .וראו רגב  ,אצילי  ,ודרשתו של
אלמולי  ,מאסף  ,יג ע " ב .

ר'

יוסף ז

' שם טוב בנספח

שם .
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ר ' עקיבא  ,לעומת השלושה  ,הוא המופת של היהודי המשכיל האמיתי  ,אשר משתלם
בתורה תחילה  ,אחר כך נכנס לפילוסופיה  ,ואחר כך שב להשלים בין הפילוסופיה והתורה ,
ולהתעמק יותר בתורה ובסודותיה שהיא תורת הסוד שבפרד " ס  ,וכפי שמשתמע מן הסוגיה
התלמודית  .זהו השלב השלישי של העיון -

אבל ר ' עקיבא לא חטא בשום אחד מאלו השלשה כלל כי הוא נשתלם בשלמות גמור
בדת ואח " כ נכנס בחכמות ואחר שנשתלם גם בחכמות עוד חזר לו להבין עניני הדת
עם החכמות ההם ולהביא מופת עלי כל אמונה מהם וזה שאמר נכנס בשלום ויצא

בשלום ר " ל כי לא היה לו מלחמה עם הדת אבל שלום היה לו עמה לקיומה ולחזקה
עם חכמתו

ההיא .

38

על פי הדגם ההשכלתי הזה התכוון ר ' שלמה אלמולי להוציא לפועל את תכניתו הכתובה .

מפעלו יחולק לשלושה חלקים שהוא כינה אותם " חיבורים " .
החיבור הראשון יכלול את הספרים

הבאים - % :

" בביאור הלשון הישראלי

בקיצור "

( חלק מחיבור זה הוא הספר " הליכות שבא " ) ;  " - 2בביאור האמונה הישראלית

בקיצור " ;

- 3

" במעשה הישראלי בקצור "  ,דהיינו המצוות  .לחיבור הזה נתן ר ' שלמה אלמולי סימן

יד ) .

" בפיך ובלבבך לעשותו " ( דברים ל ,

זהו השלב הראשון בלימוד .

החיבור השני יכלל את הפילוסופיה ויחולק לשלושה  -עשר

ספרים - 1 :

הלשונות ,

והכוונה כנראה לדקדוק ;  - 2ההגיון ( שני הראשונים נכנסים בתחום

הלוגיקה ) ; - 3

המספר ;  - 4המוסיקה ;  - 5ההנדסה ;  - 6המשקולות ;  - 7המבטים ; - 8

התכונה ( שישה

ספרים אלו מכסים את תחום
הטלסם

והאלכימיה ; - 12

הלימודיות ) ;  - 9הטבע ;  - % 0הרפואה ; - % 1

המידות

;9

'

- 13

הכשוף

חכמת האלוהות  .זהו החיבור הגדול העוסק

בפילוסופיה לתחומיה השונים  .זהו השלב השני של הלימוד  .חלוקה זו היא החלוקה
הקלסית של המדעים בימי הביניים .

החיבור השלישי יחולק לחמישה
כמו במספר

%

הקודש ) ; - 2

40

ספרים - 1 :

חכמת הלשון המיוחסת ליהודים ( שלא

בחיבור השני  ,שלא יעסוק בלשון הקודש  ,ספר זה יעסוק אך ורק בלשון
פירוש

המקרא ;  - 3האמונות ; - 4

חכמת

והדינים  ,היא חכמת התלמוד  .זהו השלב השלישי בלימוד .

הקבלה ; - 5
41

חכמת המצוות

יושם אל לב ההבדל שבין

העיסוק המטאפיזי  ,שהוא חלק מן השלב השני  ,ובין העיסוק הקבלי  -המיסטי שהוא חלק מן
השלב השלישי והאחרון  .כלומר  ,רק בלימוד התורני המיסטי יוכל להגיע האדם לשלמותו .

38

שם .

39

אלו החכמות הטבעיות  ,להוציא את המידות שאינן נכללות בטבעיות אולם הן אחד מהתנאים ההכרחיים
שר '

למי שרוצה להמשיך בלימוד  .תחום אחד בולט בהיעדרו ברשימה זו והוא תורת הנפש  .ייתכן
שלמה אלמולי כלל אותו בספרו " פתרון החלומות "  .הספר יצא במהדורות רבות והוא אחד הספרים

הפופולריים ביותר  .חלקו הראשון של הספר דן בתורת הנפש ומהות החלומות וסיווגם  ,וחלקו
40

השני עוסק בפתרון חלומות  .וראו גרינבאום .
ראו וולפסון  ,עמ '  150ואילך .

41

אלמולי  ,מאסף  ,יד ע " ב .

ספרים בפילוסופיה במאה העז

עמדה זו  ,ככל שהיא עשויה להיראות תמוהה כאשר היא מובעת על ידי רציונליסט

ן
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כר '

שלמה אלמולי יש לה תימוכין בקרב הוגי דעות רבים בשלהי המאה הט " ו במאה הט " ז .
בתקופה זו אין הקבלה נתפסת כתחום מתחרה בפילוסופיה  ,אלא היא חלק מן ההשכלה
התורנית ההכרחית .

42

לעיון המיסטי  ,שהוא השלב העליון ותכלית העיסוק העיוני היהודי  ,אי  -אפשר להיכנס
לבד ונחוץ עזר אלוהי על מנת לגלות את הסודות האמתיים  ,בעזרת הנביאים והחכמים .

ר ' שלמה אלמולי משווה שלב זה למעבר בנחל שוטף  ,שהדרך הבטוחה ביותר לחצות
אותו היא ללכת בעקבות הקודמים במעברים ידועים ולא לחפש מעברים חדשים  .בהשכלת

תחום זה ישנם נושאים שהאל מגלה לבני אדם  ,והם נשגבים מבינת השכל האנושי  " :יש
דברים שהם למעלה מהשכל ואין אדם יכול להשיגם מעצמו אם לא מהתעוררות אלוהי .
ועל כיוצא בו נאמר והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה אלוהים הבין דרכה והוא ידע

מקומה " .

43

החכמה האמיתית לא תימצא לאדם בשכלו אלא רק בעזר האל  ,שהוא  ,ורק

הוא  ,הבין דרכה וידע את מקומה .

לתחום ההשכלה השלישי הקדיש ר' שלמה אלמולי את חיבורו " שומר אמונים "  ,שנדפס
ממנו " שער ה ' החדש "  ,שהוא השער הראשון של הספר  .השער הזה עוסק במהות ה ' ,

מציאותו  ,תאריו ושמותיו  .לכתיבת הספר קדם עיון מדוקדק  ,שלדברי ר ' שלמה אלמולי
היה מלווה בהתגלות של סודות שלא ניגלו לאחרים לפניו  .על שאר חלקי הספר לא ידוע
לנו דבר  ,האם הם נכתבו ואבדו או שלא נכתבו כלל  .ידוע רק שהספר היה מיועד להיות
" ספר כולל כל האמונות "  ,וכדברי ר ' שלמה אלמולי

בחמלת ה ' עלי נתגלו לי בזה דרושים חדשים וענינים אמיתיים ונוראים אשר אין לי
ספק בהם כלל ועמם הבנתי וראיתי שחכמים רבים ונכבדים דברו עליו כזבים ויחפאו
דברים אשר לא כן ראוי לאומרם עליו ית' .

44

המצב העגום של הדפסה מועטה ופרסום דל של ספרי פילוסופיה או פרשנות למסכתות
פילוסופיות  ,וכן גם מספרם המועט של העוסקים בתחום זה של ההשכלה  ,כפי המשתמע
מעדותו של אלמולי  ,נמצא ביחס הפוך למה שאנו מוצאים בכתבים תורניים שנדפסו  ,הן
ספרי פרשנות למקרא והן ספרי דרשות ומאמרים אחרים  .בספרים אלו אנו מוצאים
התייחסות רבה ושימוש רב בספרות הפילוסופית המשמשת להבנת פסוקי המקרא והמדרש ,
גם על ידי חכמים שבעצמם לא כתבו פרשנות לספרות פילוסופית .

42

ראו רגב  ,מחשבה .

43

אלמולי  ,מאסף  ,דף יד ע " א .

44

אלמולי  ,שער  ,דף ג ע " א .
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ג
שאלת יחסם של הוגי הדעות וחכמי ישראל לתרבות הכללית היא שאלה עתיקת יומין ,
וכבר דנו בה חוקרים בכמה מחקרים .

45

כמעט כל הוגה בימי הביניים עסק בזיקה שבין

הפילוסופיה לאמונה  ,וכבר אצל רס " ג אנו מוצאים התייחסות ראשונה לשאלה זו  ,וביותר
אצל הרמב " ם .

46

השאלה נחלקת  ,למעשה  ,לשני חלקים  .מחד  -גיסא  ,שאלת היחס למדעים

השימושיים השונים  -כאן השאלה יותר קלה  ,שכן כל חכמי ישראל לא היססו להשתמש
במדעים אלה ולנצלם לצרכים שונים  ,והם פיתחו אף שיטות שנתקבלו לאחר מכן גם

בקרב הגויים ; אין צריך לומר מדע כגון הרפואה אלא אף אסטרונומיה ואחרים  .מאידך -
גיסא  ,אין הדעה אחידה בשאלת היחס ללימוד הפילוסופיה  -האם יכולה היא לשמש כלי
להבנת התורה או שיש בה רק כדי להזיק ללימוד התורה ולערער את האמונה התמימה .

גם רס " ג  ,וגם הרמב " ם אחריו  ,בבואם להגדיר את האמונה האמיתית תלו אותה בידיעה .
הווה אומר  ,שהמאמין בדבר מסוים הוא זה היודע אותו על בוריו ידיעה מוחלטת שאינה
ניתנת לערעור ; כך בעיקר בשאלות מטאפיזיות  .האמונה באל נובעת מידיעת האל .

47

שני

מקורות ידיעה יש לידיעת האל  ,ההתגלות וההיסק הפילוסופי הלוגי ; הראשון הוא נבואי -
אלוהי והשני הוא אנושי  .והשאלה היא מהו היחס בין שני מקורות אלה ואיזה מן המקורות
הוא החשוב יותר ומעולה .
כדי להסביר את היחס בין שני מקורות אלה של ידיעה רגילים להשתמש בכמה משלים .
המשל הנפוץ ביותר והעתיק הוא משל הגבירה והפילגש  ,או משל הבית והעלייה  .כלומר ,
האחד הוא הבסיס והאחר הוא תוספת על הבסיס  .אף שגם לתוספת יש מקום וחשיבות
משלה היא אינה יכולה להחליף את העיקר  .העלייה  ,למשל  ,היא תוספת חשובה לבית ,

המשלימה את צורתו ואת השימוש בו  ,אך היא לעולם תתבסס על הבית ולא להפך  .לכן
חשיבות מרובה יש לבית  ,שהוא העיקר  ,ולאחר מכן באה העלייה  .הבית הוא העולם
התורני והעלייה הם הפילוסופיה והמדעים האחרים  .במשל כזה  ,שהשתמש בו למשל
הרשב " א  ,באו החכמים לומר שני

דברים - 1 :

לתורה  ,ופחות לקישוט ולתוספת שהיא

החשיבות המרבית צריכה להינתן לעיקר ,

הפילוסופיה ; - 2

סדר הלימוד צריך

להישמר :

קודם הבית  ,הבסיס  ,התורה  ,ורק לאחר מכן העלייה  ,התוספת  ,הפילוסופיה .
ר ' יהודה ן ' בולאט  ,במאמרו " כלל קצר "  ,מחלק את הלימוד בתחומים השונים התורניים

והפילוסופיים  ,וכן את העוסקים בהם  ,לפי מדרגת חשיבותם  .בראש הסדר הוא מעמיד את
הלימוד התורני  ,תורה שבכתב ותורה שבעל פה  .התורה שבכתב היא ההשכלה המעולה
ביותר  ,אחריה באות בדרגות שונות של חשיבות תורה שבעל פה וכל העיסוק של חכמים

בפרשנות התורה ; אחריהן בא העיסוק הפילוסופי העיוני  .את היחס שבין הפילוסוף  ,המייצג
את המשכיל האנושי  ,והנביא המייצג את המשכיל האלוהי  ,הוא מדמה ליחס שבין הגלגלים
למשל  :דוידסון ; הקר  ,ביבאנו ;

הקר ,

פולמוס ; סרמוניטה ; עברי ; רגב  ,לימוד .

45

ראו

46

ראו  :פינס  ,מבוא ; פינס ,

47

רס " ג  ,הקדמה לאמונות ודעות ; רמב " ם  ,מורה נבוכים  ,ח " א פ " נ .

סכולסטיקה .

ספרים בפילוסופיה במאה העז ן
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והשכלים  .כידוע  ,הגלגלים הם בדרגת החומר והשכלים הם בדרגת הצורה  ,והחומר מונע
על ידי הצורה ותלוי בה  .בדימוי אחר אפשר לומר שהפילוסופים הם הגוף והנביאים הם
הנפש ; הגוף אינו חשוב כלל ביחס לנפש והוא משמש לה רק כלי  .וכך הוא

אומר :

מושכל החוקרים הוא מה שנעתק אליהם מדרך המוחשות והמושכלות  .והנה היו
אלה בהקש אל הנביאים במושכליהם כמלקטי שבלים לאחרי הקוצר על כן היו אלה
במשכילים האלה השפלים על דמות הגלגלים בשכלים העליונים שמושכליהם נופלים
הרבה ממושכלי המלאכים .

48

כשם שדירג ר ' יהודה ן ' בולאט את חומר הלימוד  ,הוא דירג גם את המשכילים לדרגות .
מבחינת המין האנושי אין הבדל בין הנביאים המקבלים עזר אלוהי בדרכי השכלתם  ,ובין
הפילוסופים שאינם מקבלים עזר זה  .בעולם הארצי עומד בראש סולם השלמות השכלית
משה אדון הנביאים  ,אחריו שאר הנביאים  ,כל אחד לפי מדרגתו  ,אחריהם באים חכמי
התורה מפרשי דברי הנביאים  ,אשר לא זכו לשפע הנבואי בעצמם ולא הגיעו למדרגה
הזו הן מפאת עצמם והן מפאת זמנם  ,ואחריהם באים הפילוסופים ושאר

המדענים :

המשכיל העלול בכלל גם הוא כמו החי העלול יפרד והיה לארבעה ראשים כשנניח
שהגלגלים גם הם משכילים ויהיו עם זה המונח שנים בצבא של מעלה והם המלאכים

והגלגלים  .ושנים בצבא של מטה בבני האדם והם הנביאים והחוקרים [ = פילוסופים .
והיו הנביאים בצבא של מטה במדרגה על החוקרים על דמות המלאכים בצבא ~
של
מעלה על הגלגלים וכן החוקרים על דמות הגלגלים לא ישבותו ולא ימצא להם
מנוחה במושכליהם הנביאים על דמות המלאכים ינוחו בשפע היותר עליון הנאצל
עליהם .

49

קטע זה מראה לנו בבירור מהו מעמדם של הפילוסופים לעומת הנביאים ; ובמילים

אחרות :

מעמד ההתגלות הוא מעל ההשכלה האנושית  .ויותר מאשר על מעמדם מלמדנו קטע זה
על גישתו של ר ' יהודה ן ' בולאט למדעים ולהשכלה התורנית ההתגלותית  .שכן  ,המשכילים
הם אלה שאין להם מנוחה  ,דהיינו הם אינם מגיעים לשלמותם והם נמצאים בתנועה
מתמדת כדי לנסות ולהגיע לשלמות  .אלא ששלמות זו אינה מגיעה אליהם והם ממשיכים
בתנועתם ובהשכלתם  .לעומתם  ,הנביאים הם אלה שהגיעו אל המנוחה  ,דהיינו השיגו
את התכלית האנושית בהגיעם לשלמות מושכלת  .לפיכך רק בדרך ההתגלות הנבואית
יכול האדם להגיע לשלמות ולא בדרך ההשכלה האנושית המוגבלת .

דברים דומים אנו מוצאים גם אצל ר ' יוסף

ן ' יחיא :

לדעת וגו '  ,ספר כי חמר הספר הלז ואשר ידובר בו הוא משלושה ענינים אשר בהם
ישלם האיש הישראלי והם מעלת החכמה  ,ומעלת המדות המכונה בשם מוסר ,

48

בולאט  ,עמ ' יז .

49

שם  ,עמ ' סו .
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ד
בדרך הטבע מביא אותנו דיון מן הסוג הזה לבחינת הפרשנויות של ספרי החכמה שבמקרא ,
שתחומי הפילוסופיה השונים באים בהם לידי ביטוי  .ספר איוב מציג את בעיית ההשגחה
ובעיות בתורת המוסר  ,ואילו משלי וקהלת הם הספרים האמורים להדריך את הקורא

בנבכי הפילוסופיה  .המפרשים פירשו ספרים אלה על פי ריקעם האישי  -יש שביססו
אותם על בעיות מוסריות והדרכה מוסרית ומדינית  ,ואחרים אף הוסיפו כמה נדבכים של
פרשנות המבוססים על מאמרי חז " ל  ,קבלה  ,ואף פילוסופיה  .גם אלה שלא ביססו את
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פירושם על הפילוסופיה האריסטוטלית לא יכלו להימנע מהצגת הפילוסופיה כמקור

דעת אחד  ,אל מול התורה או ההתגלות כמקור דעת אחר  .ומכיוון שהציגו את הבעיה לא
יכלו להיפטר מנקיטת עמדה .

במאה הט " ז כמעט שאין אנו מוצאים פירוש פילוסופי טהור למשלי או לקהלת  ,ובדרך
כלל בצד המקורות הפילוסופיים האריסטוטליים ששולבו בפירושים השונים  ,אנו מוצאים

שמשולבת בהם גם פרשנות חז " ל ,קבלה ובירורים לשוניים דקדוקיים  .החיבורים הפילוסופיים
שמפרשי משלי וקהלת מרבים להשתמש בהם הם בעיקר ספר המידות לאריסטו  ,וספרי
הלוגיקה והפוליטיקה שלו  .שלושה תחומים אלה הם הנידונים במשלי וקהלת  ,והמפרש
מעמת בדרך כלל שיטות מוסר אריסטוטליות עם התורה והמצוות  ,כשיטת מוסר ייחודית
לעם ישראל .כידוע משלי וקהלת נכתבו על ידי שלמה המלך שתוארו היה " החכם מכל

אדם "  .תואר זה כשלעצמו יוצר בעיה מסוימת  ,שכן מולו עומד משה  ,שהגיע לדרגת
שלימות יתירה על כל איש מאישי המין האנושי  ,והגיע לדרגת נבואה גבוהה ביותר .
51

ויוראן  ,הקדמה  ,יג ע " א  .חכמת הטיי " ר היא היכולת לחזות את העתיד על פי מעוף הצפורים  -ראו

ששש

ספרים בפילוסופיה במאה העז ן

97

את הקושי הנובע מן התואר שנוהגים לייחס לשלמה המלר שהיה " החכם מכל האדם " ,

בניגוד למדרגתו הגבוהה של משה אשר אין מייחסים לו תואר כזה  ,מסביר ר' שלמה

דוראן ( המאה הט " ז ) בהבדל שבין החכמה שהיא תוצר השכל האנושי  ,לזו שהיא תוצר
השכל

האלוהי :

חכמתו של שלמה היתה יתירה על חכמת משה רבינו בזה שידע החכמה בידיעת

טבע הנמצאים ובחכמת הטיי " ר  ,ובחכמת הרפואות ובחכמת ההשערות האינושיות ,
ובחכמת בני קדם  ,ובחכמת חילוק הצורות הטבעיות המיניות מהארז אשר בלבנון

וכו' ~ .

5

חכמתו של שלמה היתה חכמה אנושית ועל כן הוא מתואר בתואר " החכם מכל

האדם " ;

שלמה היה גם נביא שה ' נראה אליו  ,אר נבואתו של שלמה לא היתה במדרגה גבוהה כמו
זו של משה  .הווה אומר  ,שלא די בחכמה כדי להגיע לנבואה ואין מדרגת החכמה מצביעה
על מדרגת הנבואה  .שלמה לא יכול היה להגיע בחכמת הנבואה למדרגת משה  ,משום
שחכמתו של שלמה היתה חכמה אנושית פילוסופית ואילו חכמתו של משה היתה חכמה

אלוהית  .לכן מעולה חכמת משה מחכמת שלמה מבחינת היצירה והתוצאה  .אר מבחינת
ההישג האנושי  ,שלמה הגיע להישג אנושי שלם יותר ובכר הוא במדרגה אנושית גבוהה
יותר ממשה .
ר ' שלמה דוראן ממשיר ומסביר את היחס בין הנבואה והידיעה האנושית  .הידיעה
האנושית מוגבלת ואינה יכולה להגיע לחקר האמת בגלל מגבלותיו של השכל האנושי  ,אך
הנבואה היא מעין חסד אלוהי שבא להשלים את מה שהשכל האנושי החסיר ולעולם לא
יצליח להגיע אליו  .השלמה זו באה כדי שהאדם יוכל להגיע לשלמותו האנושית  ,וכדי
שידיעתו תקיף את כל

המושכלות :

כמו שהודו חכמי האומות ואמרו כי מה שלאו השכלים האינושיים להשיגו מחוייב
הוא עלינו שנשוב בו אל התורות האלוהיות  .ואמר עוד חכם מחכמי האומות שהידיעה
המגעת מפני הנבואה אמנם באה להשלים ידיעת השכל כי כל אשר לאה בו השכל
הקנהו הקב " ה לאדם מתוך הנבואה .

52

למשל המיוחס לרש " י לדברי הימים ב ט  ,ד  ,ד " ה ולא היה בה עוד רוח  " :וזהו שכתוב ותרב חכמת
שלמה מכל חכמת בני קדם שהם היו במזרח כדכתיב ויהי בנסעם מקדם  ,ומכל חכמת מצרים שהיו

מכשפים חרטומים ואשפים  ,וחכם היה בטייר כך כתיב בפסיקתא  .טייר הוא ל' ערבי  .ובויקרא רבא
בפ ' בן המצרי כי עוף השמים יוליך את הקול זה עורב וחכמת טויארי " ; וברמב " ן לדברים יח  ,ט  " :כי
עוף השמים יוליך את הקול ( קהלת י  ,כ ) זה עורב וחכמת הטיארין  .העופות בלשון ערב טאי " ר
וחכמי העופות יקראו טיאריד וכו ' ; טיטאצק  ,מא ע " ב  " :שהיו יודעים במזל וקוסמין בעופות ובקיאים

בטייר " .
52

דוראן  ,יז ע " א .

 98ן

שאול רגב

דברי שלמה  ,שלמה בן יצחק לבית הלוי ,ונציה

שנ "

1

ר ' שלמה לבית הלוית מעלה את מדרגת התורה מעל למעלת החכמות והלימודים האחרים
כיוון שהיא חכמה הכוללת את כל החכמות כולן  .לתורה רבדים שונים של לימוד והעמקה ,
וכוליות זו אינה נראית לעין במישור הפשט אלא רק לאחר עיון וחיפוש ברבדים האחרים
של לימוד התורה  .בפשט התורה אנו מגיעים בדרך כלל למישור המוסרי ולקיום המצוות
המעשיות  ,שהוא הרובד המקביל במידה כלשהי למוסר הפילוסופי  .רובד זה הוא הדרכה
מידותית מעשית  ,אך כמו בפילוסופיה הדרכה זו אינה עיקרה של התורה ולא עיקרו של
העיון הפילוסופי  .כידוע  ,תורת המוסר אינה אלא דרישה מוקדמת ובסיס המלווה את
המעיין בכל תהליך העיון  ,ואינה תחום עיוני עצמאי בעל תכלית כשלעצמו  .במישור
השני אנו מוצאים בתורה את ההדרכה העיונית השכלית  ,שהיא מישור המקביל לעיון

הפילוסופי שתכליתו להקנות לנו ידע עיוני  .ר ' שלמה שולל את התפישה הפילוסופית
הרציונלית שלפיה ידע זה יכול להביא את המעיין לידי דבקות בשכל הפועל  .לדעתו רק
הרובד האלוהי המיוחד לתורה  ,שבו מתגלים סודות ההוויה  ,יכול להביא את המעיין

לדבקות שכלית  .זה הוא הרובד המקיים את ההוויה כולה ,
53

ראו עליו  :הקר  ,ישראל ; הקר  ,הייאוש ; רוזאניס  ,עמ ' . 110 - 108

וכדבריו :

ספרים בפילוסופיה במאה המץ ן

99

גם יר ' לדעתי שהתורה תשלים בהדרכה והיישרה מידותיית וזה בפשוטה  .אמנם יש
לה עוד צד שכלי מכוסה מצד עצמו  .ועוד על זה יש רמז אלוהי מקובל שזה ראוי
שיהיה מוצנע בכונת המכוין  .והשלמות שבה מלבד איכותו הוא כולל מאד  .דמה

שישלים כל מיני בני האדם כמו הנחל המשקה ומספיק לכל .ועל היותה מתמדת
ובלחי נפסקת בשום זמן אחר שהיא מעמידה העולם וא " א שיתקיים העולם זולתה
כי היא היתה ראשית המחשבה ותכלית המעשה וא " כ הרי היא בכל זמן .

54

יוצא לפי זה כי השלמות האמיתית לאדם  ,שהיא יכולת הדבקות באל או אפשרות להגיע
לנבואה  ,מיוחדת רק לעוסקים בפנימיות התורה  ,ומכאן שהיא מיוחדת לעם ישראל ואינה
נחלתן של אומות העולם  .יש להבדיל אפוא בין חכמת התורה ובין חכמה פילוסופית
מדעית הקיימת גם בתורה  .את הראשונה מייחד ר ' שלמה לעם ישראל ואילו השנייה
משותפת לעם ישראל ולאומות העולם  .לחכמה הזו  ,השנייה  ,אפשר להגיע הן בעיסוק

תורני ברובד שאינו חודר לפנימיות התורה והן בעיסוק הפילוסופי  .יש לר ' שלמה דוגמאות
רבות כיצד חכמי ישראל וחכמי האומות הגיע למסקנה דומה  ,כל אחד על פי מקורותיו
הוא  .כך למשל בדברים

הבאים :

ב " ר ריש פ " ד אמר ר ' חנינא יצאה אש מלמעלה וליחכה את פני הרקיע וכו '  ,אמר
שלמה לבית הלוי  ,דומה זה בעצמו למה שכתוב בספר אובידיא " ו הנקרא
מ יטאמורפושיאו " ש  55 .ו הרבה דברים מצאתי בבראשי ת רבה בדמותם בצלמם כאשר
הם שם אולי הם סברות אפלטוניות שגם אצלו באו בקבלה .

56

ברובד העיוני קיימת הקבלה בין חכמת האומות לחכמת ישראל  ,ורעיונות הנמצאים אצל

חכמי ישראל יש להם מקבילות בחכמות הגויים  .מעניין לציין כי ר ' שלמה אינו מנסה
לקשר בין שני זרמים אלו בטענה ששניהם הושפעו ממקור אחד  ,או שהאחד לקח מן
האחר בתקופה היסטורית קדומה יותר  .לדעתו  ,כל זרם מקבל את ידיעותיו ממקורותיו

הוא  .מצד אחד עומד הזרם התורני המיוצג בחז " ל  ,שדבריהם הובאו במדרש  ,ואשר מקורם
בתורה שבעל פה הנסמכת על התורה שבכתב ; מצד שני נמצאים אובידיוס  ,ואחרים ,
מהזרם הפילוסופי שיש לו מסורת משל עצמו  .לשני זרמים אלו השתלשלות עצמאית של
ידע והם אינם מושפעים זה מזה  ,גם אם במשך הדורות בם השיקו זה לזה  .זיהוין של

דעות זהות אצל חז " ל ואצל אובידיוס כסברות אפלטוניות אינו מעורר כל השתאות  ,והוא
בא להצביע על בקיאותו של ר ' שלמה לבית הלוי בספרות הפילוסופית החיצונית ; מה

שכן יכול לעורר השתאות הוא תפישתו את מקורות הידיעה  .מקורם של דברי חז " ל הוא
הקבלה  ,דהיינו המסורת הנמסרת למשה מסיני כתורה שבעל פה  ,ואם מקורות חחיצוניים
הגיעו לאותן תפיסות  ,אומר ר ' שלמה שגם לאלה היה ידע מסורתי .

54

הלוי  ,לחם  ,י ע " א .

55

אובידיוס  ,פתיחה  ,עמ ' . 31

56

הלוי  ,לחם  ,יא ע " ב .

100
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ניסיון נוסף להרכיב דעות פילוסופיות ותורניות זו ליד זו ואף ליצור היירארכיה כלשהי
ביניהן אנו מוצאים במשפט הקצר

הבא :

בהיות הקדמה מאומתת שהטבע והאל ית' השליט עליו לא יעשו דבר לבטלה ולחנם .

57

על פי התפישה הפילוסופית הטבע הוא החוקיות המתמדת של העולם ואילו על פי תפישת
היהדות האל הוא בורא העולם  .שניהם  ,לדעת ר ' שלמה  ,שווים בכך שאינם עושים דבר
לבטלה  .במשפט זה רומז ר ' שלמה לשתי אסכולות שונות בתפיסת הבריאה  :התפישה
האריסטוטלית הטוענת שהטבע בתוך העולם ועל כן גם הוא נתון לחוקיות ואינו יכול
לשנות את העולם  ,כלומר לא יתכנו פעולות יוצאות דופן כגון נסים בעולם  ,מול התפיסה
היהודית הטוענת שהאל הוא מחוץ לעולם ושליט עליו ועל כן הוא יכול לשנות את חוקיות
העולם ולעשות נסים לפי הצורך .

בפירושיו לדברי חז " ל השתדל ר ' שלמה להסביר את הדברים על פי המדע והחוקים

הפיזיקליים  ,ולא נרתע לומר שחכם מסוים ( במקרה שלהלן הוא ר ' מאיר או ר ' יוחנן או
שניהם ) לא הבין את המקרא כאשר בא לדרוש אותו  .בדוגמה הבאה משתדל ר ' שלמה

להסביר מדרש חז " ל שבא לדרוש את הפסוק מתהלים " פלג אלוהים מלא מים " ( תהלים
מה ,

י ).

השואל  ,כותי  ,לא מבין כיצד כמות המים שנבראה בששת ימי בראשית אינה

מתמעטת עקב השימוש הנעשה במים  .המשיב  ,ר ' מאיר  ,מסביר לשואל הכותי שגם משקל

גוף האדם אינו חסר לאחר שמנגבים את הזעה ומנקים את הלכלוך  ,ואילו ר ' יוחנן מסביר
שהמים מחולקים לשניים  ,חציים ברקיע וחציים באוקיינוס  .נביא תחילה את דברי

המדרש :

ועוד שאלו א " ל אפשר פלג אלוהים מלא מים מששת ימי בראשית ולא חסר כלום ,

אתמהא  .א " ל הכנס ורחוץ ושקול עצמך עד שלא תכנס ומאחר שתכנס  .הלך  .כיון
שיצא ושקל עצמו ולא חסר כלום א " ל כל אותה הזעה שיצאת לא ממך יצאת  ,א " ל
הן  .א " ל ומה אתה שאתה ב " ו לא חסר מעיינך כלום מעיינו של הקב " ה על אחת כמה

וכמה  .הוי פלג אלוהים מלא מים מששת ימי בראשית ולא חסר כלום  .א " ר יוחנן נטל
הקב " ה כל מימי בראשית ונתנם חציים ברקיע וחציים באוקיינוס  .הדא הוא דכתיב
פלג אלוהים מלא מים  ,פלגא .

58

תשובות אלו אינן מספקות את ר ' שלמה כיוון שהן אינן מדעיות דיין  .הוא אינו מוכן לומר

שחז " ל לא הבינו את התהליך המדעי של התהוות המים  ,והוא מלמד עליהם סניגוריה
באומרו שהם דיברו במשלים  .לעומתם  ,הוא רואה את תפקידו להסביר ולהבהיר את
הנמשל המדעי  ,ולכן הוא אומר

כך :

ג ע" א.

57

הלוי  ,לב  ,הקדמה ,

58

בראשית רבה פ " ד  ,ד  .ר ' יוחנן מבאר את המילה " פלג " במשמעות של חלק ולא של יובל או נהר .
ולכן הפסוק האומר " פלג אלוהים מלא מים " מתכוון למחצית המים העליונים שאינם בשימוש העולם .

ספרים בפילוסופיה במאה העז

,

101

אמר שלמה לבית הלוי  ,השואל לא היה יודע איך הוא נעשה ומתילד המטר והיה
מבין פלג אלוהים מלא מים כפשוטו  .והוא השכילהו בינה והודיעו כי המטר מתהוה
מזיעת האד הלח העולה מן הארץ ובהגיעו אל אמצע האויר הוא שב מים כדרך
הזיעה  .ודרכם של רבותינו היה לדבר באלו הדרושים במשלים וחידות  .ור ' יוחנן
מרחיב הביאור איך מתהוים במים ברקיע כי הוא כמו כיפה על הבריכה ומהבריכה
עולים האידים ובהגיעם אל הכיפה נוטפים

מים .

59

ה
מבין הנושאים שעוררו מחלוקת רבה בין הפילוסופים היה הנושא של ההצלחה האנושית
והאושר האנושי  .שלמותו של האדם היא בשלמות שכלו ובהוצאתו מן הכוח אל הפועל ,

שאז הוא יכול להידבק בשכל הפועל ולהיות נצחי כמותו  .אלא שלא ברור למה הכוונה
בהוצאת השכל מן הכוח אל הפועל  :האם רק מי שהצליח להשכיל את כל המושכלות
והוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל בשלמות יזכה לאושר ולנצחיות  ,כדעת אבן רושד ,
או שבכל חלק וחלק שהאדם מוציא את שכלו אל הפועל הוא קונה נצחיות  ,כדעת הרלב " ג
למשל ;

60

והאם תיתכן דבקות כזאת בחיים או רק לאחר המוות  .אבן רושד חולק גם על

הפילוסופים האחרים בשאלת הישארות הנפש הפרטית לעומת ההישארות הכללית  .דהיינו
האם היחיד שומר על ייחודו גם בזמן הידבקותו בשכל הפועל או שהוא מתמזג בשכל
הפועל ומאבד את עצמיותו  .אבן רושד מביא את דברי אלפאראבי שטוען שהאפשרות

שהשכל ישמור על ייחודו ועצמיותו בזמן ההידבקות והפיכתו לנצחי היא " מהבלי הזקנות " .

61

חכמי ישראל לעומת זאת לא יכלו לקבל תפיסות כאלה  ,הסותרות את כל עניין השכר
והעונש הפרטיים לאדם  ,כשם שלא יכלו לקבל את התפיסה שרק השלמות הכוללת ולא
השלמות החלקית מקנה את הישארות הנפש ואת " השכר לעולם הבא "  ,כיוון שרק בודדים
אולי יצליחו להגיע לכך .

62

בדרך כלל  ,בעקבות הרמב " ם  ,מזהים בהגות היהודית את

האושר והנצחיות עם השכר ואת אובדן הנפש עם העונש  .שכר זה מקורו אמנם בידיעה ,
אך לקיום המצוות חלק נכבד בהצלחה האנושית  ,שכן כבר לימדנו הרמב " ם שהמצוות
אינן אלא המסגרת ההמונית להשרשת המושכלות בעם ישראל  ,ואינן תכלית בפני עצמה .
המצוות המעשיות מביאות לתיקון הגוף ואילו השלמות השכלית מביאה לתיקון הנפש ,
והתכלית היא תיקון הנפש שאינה יכולה להתממש ללא תיקון הגוף  .טענה זו דומה לטענת
הפילוסופים  ,מאריסטו ואילך  ,שהמידות והמוסר הן בסיס הכרחי להביא להצלחה אבל
אינן מביאות לשלמות שכלית  .מחלוקות אלו באות לידי ביטוי בדבריו הבאים של

שלמה לבית

הלוי :

59

הלוי  ,לחם  ,יא ע " ב  .וראו אותות השמים ,

60

ראו  :פלדמן ; עברי  ,אבן

61

ראו בלנד  ,עמ '  . 85וראו  :גרבוני

62

ראו לורברבוים  ,עמ '

עמ ' 46

ואילך .

רושד .

. 540

עמ ' ; 148

תגמולי  ,עמ ' . 91

ר'

102
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אמנה שהחוקר בספריו וחיבוריו לא זכר האושר המיוחד לאדם אחר המות ולא דבר
בו מאומה ולא נוכל להתקיים מדבריו אם לדעתו נפש האדם נשארת אחר המות
ואם יש לה הצלחה תגמוליית כפי אושרו האינושי אם לאו לפי שהאיש הזה לא דבר
רק במורגש ומושג בנסיון ובידיעה ממוששת . . .
ועם שראיתי רבים מן האחרונים טרחו לבקש מקומות בספרי החוקר במדות ובנפש
ובס ' בעלי חיים ובס ' הנהגת המדינה והנהגת הבית ומקומות אחרים שמהם נראה
היותו מודה בהשארות הנפש ובהצלחת האדם אשר לו אחר המות אין דבריהם
בעיני מחוייבים רק מסופקים ויותר מזה כי לא מצד שיאמין בזה החוקר היוני

נאמינהו אנחנו ואם לא יאמינהו נכחישהו ח " ו  .כי די לני שהאמינו בזה אבותינו
הקדושים והושרשנו עליו בספרי הקדש ובפרט בתלמוד הרחוקים מכל טעות ושגיאה .
ומה לנו אצל אריסטו וסיעתו  .רק את הטוב נקבל ואת היותר נחרים והיה למאכל

לפילוסופי יון ולרוצים לדמות אליהם .

63

גם ר ' יוסף ן ' יחיא מקדיש עיון לתפישות השונות בנושא זה  ,הוא חלקו הראשון של ספרו

" תורה אור "  .הוא מביא את דעת הפילוסופים היווניים  ,וחולק עליהם בטענה שדרכם
אינה יכולה להיות נכונה  ,כיוון שלפיה יכולים להגיע לשלמות רק בודדים ואין היא מתאימה
לכלל .ואלו

דבריו :

וקצתם חשבו היות השלמות האינושי האמיתי כשיגיעו לאדם שלימות המדות והמעלות
השכליות בציור המושכלות ללמוד מהן דעות אמיתיות באלוהות וידבק שכלו המשכיל
בשכל הפועל שהוא מלאך אישיי שר מין האינושי ויאחדו בעצמות אחדיי השכל
והמשכיל והמושכל באופן שיהיה לשכלו השארות נצחי כמוהו .
ובמקום אחר הוא אומר

64

כך :

ומלכות יון חשבו היות התכלית השגת החכמות ונטו אליו בכל כוחם ועשו מדרשות
לאלפים ולרבבות לפילוסופים שרוצה לומר אוהבי החכמה בלשון יוני ובקשוה
ודרשוה וחקרוה בכל כוחם ועם כל זה צללו במים אדירים והעלו חרס בידם ממחשבות

כוזבות באלוה ית' ובמעשיו .

65

שלילתו של ן ' יחיא את הדרך הפילוסופית מוחלטת  " -העלו חרס בידם " ודרכם היא

דרך הכזב  -ואילו הדרך התורנית היא הדרך היחידה להגיע לשלמות האנושית  .הפילוסופים
שאין להם את האמת האלוהית לא יכולים להגיע לאמת רק בעיון השכלי  .אין השכל

האנושי לבדו יכול להגיע להשכלת האלוהות באמת ללא העזר האלוהי .
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נראה שעלינו להפריד בין פרסומם של הכתבים ובין השימוש בהם  .תפוצת הספרים משקפת
רק באופן חלקי את עיסוקם של חכמים במאה הט " ז בספרות פילוסופית  .ספרות התקופה ,
הן ספרות הדרוש והן ספרות הפרשנות המקראית  ,ובמיוחד פרשנות משלי וקהלת  ,גדושים
בחומר פילוסופי  ,מכלי ראשון  ,שני ושלישי  .גם מפרשים  ,שאפשר להגדיר את האוריינטציה
הכללית שלהם כאוריינטציה קבלית ולא פילוסופית  ,משתמשים במסכתות ובשיטות
פילוסופיות  .אולם כאשר המחברים עצמם באו להוציא את כתביהם לאור  ,או שבניהם
עשו זאת  ,הם העדיפו את מה שנראה להם כמתקבל יותר  ,ואולי אף כחשוב יותר  ,ולכן
לא הדפיסו פרשנות לכתבים פילוסופיים  .הדפסת ספרים בתקופה זו היתה ממומנת בדרך
כלל על ידי המחבר או על ידי קרוביו  ,שהביאו את הספר לדפוס  .מכירת הספרים לא
התבצעה בשוק החופשי אלא באופן פרטי  ,לרוב במכירה מוקדמת על ידי המביא לבית
הדפוס  .המכירה המוקדמת היתה חלק מן המימון של הדפסת הספר ונעשתה לקרובים ,
תלמידים או מכרים של המחבר  .במקרה אחד אנו קוראים אף על יסודו של בית דפוס על

ידי האלמנה כדי להוציא את כתבי בעלה שמת ללא ילדים  -במקרה זה האלמנה השתמשה

בכספי הירושה כדי לייסד את בית הדפוס ולהדפיס בו את כתבי בעלה  ( .בבית דפוס זה
נדפס ספר אחד ולא ידוע על המשך

פעולתו .

) 66

לכן העדיפו המדפיסים להוציא ספרים

שיימכרו במהירות ואף לפני ההדפסה  .ספרים כאלה היו ספרים שאפשר לקרוא להם
" ספרי קודש "  ,שלא כמו ספרי הפילוסופיה  ,שנחשבו לספרי חול  ,ומספר הקונים שלהם
בכוח היה קטן מאוד .
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