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בימי הביניים היו הפילוסופיה והעיון השכלי נחלתם של " יהודי

המזרח " -

יהודים שחיו

בשלטון האסלאם או בארצות נוצריות באגן הים התיכון  :ספרד  ,פרובנס  ,איטליה  ,יוון
וביזנטיון  -אולם בעת החדשה  ,בדרך כלל  ,משכו יהודים אלה את ידיהם מהעיסוק
בפילוסופיה והותירו אותה ליהודים אשכנזים  .תהליך זה מובחן היטב בספר
; ] % [ ( Philosophy Eeader

The Jewish

להלן מקראה )  .בחלק הדן בימי הביניים וברנסנס לא נזכר אף

יהודי אשכנזי  ,ובחלקים הדנים בעת החדשה ובהגות בת זמננו כמעט שאין אף הוגה
מזרחי ( פרט לברוך שפינוזה  ,שבאמת הוא אחרון ההוגים של ימי הביניים באותה מידה

שהוא ראשון המודרניים  ,ומכתב קצר אחד של שמואל דוד לוצטו  ,שד " ל  ,משכיל איטלקי ) .
ספר זה  ,המיועד להוראת פילוסופיה יהודית בעולם הדובר אנגלית  ,משמש גם השלמה
לכרך אחר שיצא באותה הוצאה לאור ,

; ] 2 [ ( Nistory of Jewish Philosophy

להלן

היסטוריה )  .שני הכרכים משמשים ביחד מבוא להגות היהודית לדורותיה  ,מהמקרא עד
ימינו אנו  ,בשלבם שילוב נאה של טקסטים ( מקראה ) ושל מסות מסכמות ( היסטוריה ) .
שני הספרים משותפים בנטייתם לסגנון ולהעדפות המאפיינים את הארצות ה " אנגלו -
סקסיות "  .למשל  ,הקטעים המצוטטים במקראה נוטים להיות קצרים למדי ( רובם מחזיקים

עמודים ספורים )  ,כנראה בגלל חוסר הריכוז של הסטודנט המערבי הטיפוסי  .קשה  ,למשל ,
לקבל רושם ראוי של הפילוסופיה של הרמב " ם מהמובאות הקצרות המצוטטות ממורה
הנבוכים וממשנה תורה  .משותפים להם גם הדיונים בנושאים שאינם זוכים להרבה תשומת

לב בישראל  ,למשל  ,שאלת ההגות הפמיניסטית היהודית  ,הפוסט  -מודרניזם  ,או הגותו של
ליאו שטראוס  .כבכל אנתולוגיות של מקורות מקוצרים ושל מסות ממחברים שונים  ,אפשר
להשיג על השיטה של העורכים  :למה במקראה  ,המוקדשת כביכול למקורות  ,יש במדורים

על המקרא והגות חז " ל יותר מסות של מחברים בני זמננו מאשר מקורות ? למה יש יותר
מובאות מאת העורך אוליבר ליימן

)  Leamonת6י; 011

מלבד דברי ההקדמה שלו ) מאשר

מהרלב " ג ומר ' חסדאי קרשקש ביחד ( וגם מפילוסופים יהודים חשובים

אחרים ) ?

למה יש

יותר חומר משפינוזה  ,שמקומו בפילוסופיה היהודית מוטל לפעמים בספק  ,מאשר מהוגים
שהשתייכותם לפילוסופיה יהודית ברורה  ,כדוגמת משה מנדלסון ? למה החלק המוקדש

במקראה לפמיניזם כולל גם קטע על זכויות של בעלי חיים ? אלא שאפילו לאחר השגות
אלה  ,ואחרות  ,שני הכרכים מציגים הרבה חומר למחשבה ולדיונים מקוריים בפילוסופיה
היהודית  .ברור שהקורא הישראלי ימצא יותר עניין בהיסטוריה מאשר בקטעים המתורגמים
שבמקראה .
לאחרונה נוספה למדף הספרים עוד אנתולוגיה של מסות על הפילוסופיה היהודית בימי

.

הביניים  ,פרי
!

עבודתם של אותם העורכים The Cambridge Companion ro l edieval ,
~
 ] 3 [ ewishבקובץ זה  ,השייך לסידרה היוקרתית של " מורי דרך " ) (Co~ panions

.

לפילוסופיה של בית ההוצאה של אוניברסיטת קיימברידג '  ,מופיעים לרוב אותם עניינים
הנידונים בכרכים המוזכרים לעיל  ,בדרך כלל ממחברים אחרים  .הספר מוגבל לימי הביניים
וכולל נושאים מעניינים כמו פילוסופיה פוליטית  ,צופיות  ,הפולמוס על השכלתנות ( הרציונליזם ) ,

וכדומה  .נראה שמו " לים חושבים שיש שוק לספרים מעין אלה  ,אחרת קשה להבין את ריבוים .
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שני הספרים הראשונים שהערתי עליהם דנים בהגות היהודית משחר ימיה עד לעת
החדשה ( ואפילו לעתיד )  ,והשלישי בפילוסופיה הימי ביניימית  ,באופן מאוד כוללני -

עתה אעבור לספרים חדשים הדנים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים  ,שנוצרה  ,רובה
ככולה  ,בקהילות ישראל במזרח ובים התיכון  .לאחרונה יצאה לאור סידרה של ספרים
טובים המוקדשים למחברים ספציפיים ולהקשריהם האינטלקטואליים וגם לנושאים מרכזיים
בהגות היהודית  .הספרים שיידונו להלן כולם מפרי עטם של חוקרים ישראלים ומוכיחים
שחקר הפילוסופיה היהודית במדינת היהודים חי וקיים .

הפילוסופיה האריסטוטלית  ,שמצאה מקום באסלאם כבר במאה העשירית  ,חדרה ליהדות
כנראה רק במאה הי " ב  ,כפי שאפשר לראות בספר הכוזרי של ר ' יהודה הלוי ( נשלם

בשנת  , ) 1140שהפילוסופיה מוצגת בו כאחת המתחרות של היהדות המסורתית  .ברם ,
ההוגה האריסטוטלי היהודי הראשון שהשאיר חיבור פילוסופי היה ר ' אברהם אבן דאוד
( פעל במחצית השנייה של המאה הי " ב )  ,שהיה מספרד וחיבר את " ספר האמונה

הרמה "

( וגם את " ספר הקבלה "  ,ההיסטורי )  .מחשבתו של אבן דאוד המשתקפת בספרו הפילוסופי
הנחשוני  ,היא הנושא של ספרה של עמירה ערן  " ,מאמונה תמה לאמונה רמה " [ . 14
למרות שאף מחבר יהודי לפני אבן דאוד לא ניסה לטפל בבעיות המיוחדות העולות
מהפילוסופיה של אריסטו ומפרשיו על היחסים בין דת ההתגלות לבין העיון השכלי ,
ולהציג באופן שיטתי את היהדות מנקודת מבט אריסטוטלית  ,הצליח אבן דאוד לחבר
ספר שנגע ברוב הנקודות החשובות שבמגע בין שתי תפיסות העולם השונות  :מבנה העולם ,

מהות הנפש  ,אחדות האל  ,הנבואה  ,בחירה חופשית ונושאים אחרים  .הישגו של אבן דאוד
היה תלוי במידה מרובה בשימוש בדגמים אסלאמיים קיימים  .כפי שערן מראה  ,הפילוסופיה
האריסטוטלית של ר ' אברהם אבן דאוד אינה אריסטוטליות טהורה אלא אריסטוטליות
בתיווך הפילוסוף המוסלמי הפרסי אבו עלי אלחוסיין אבן סינא

( . ) 1037 - 980

אבן סינא

סיפק לאבן דאוד את הכלים לבנות פילוסופיה אריסטוטלית יהודית  ,וכדי להבין את הגותו
של אבן דאוד עד הסוף יש להתעמק קודם כל בהגותו של אבן סינא  .תרומתו העיקרית של
ספרה של ערן היא הפרשנות לדברי אבן דאוד בהקשרו האבן סינאי .
הדגם של אבן סינא היה נוח במיוחד עבור הוגה יהודי מכיוון שהפילוסופיה שלו
התפתחה מתוך דאגה כנה לבעיות הדתיות ( לדת האסלאם ) המתעוררות כתוצאה של
הנטורליזם הפילוסופי  .נכון שמבקר הפילוסופיה אבו חסיד אלגזאלי

( ) 1111 - 1 058

ראה

בפילוסופיה של אבן סינא כפירה  ,ברם הפילוסוף האריסטוטלי הגדול אבו וליד מחמד אבן
רשד

( ) 1 198 - 1 % 26

חשב שאבן סינא לא היה עקיב ומסקני דיו  .בנקודות מרכזיות מסוימות ,

למשל בשאלת השארות הנפש האינדיבידואלית  ,סטה אבן סינא מהתפיסות האריסטוטליות .
לכן  ,אפשר לראות באבן סינא  ,ובתלמידו אבן דאוד  ,אריסטוטלים מתונים שהגנו על דתם
תוך כדי ניסיון לבסס את הדת על הפילוסופיה .
השילוב בין הפילוסופיה לבין הדת נעשה בספר האמונה הרמה על ידי מעין נספח לכל
פרק  ,הנושא את הכותרת " כתובים המעידים במה שקדם " ו השילוב הזה אינו אורגני
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ולפעמים נראה מלאכותי  .בכל זאת  ,יש להכיר בחלוציות של ר' אברהם אבן דאוד ובתרומתה
של עמירה ערן להצגת הוגה זה  ,שבדרך כלל נשכח מהתודעה היהודית .

הפילוסופיה של אבן דאוד כמעט שנשכחה  ,משתי סיבות עיקריות  :א  -אבן דאוד לא היה

בעל הלכה חשוב או משורר דגול  ,ולכן היה אפשר שלא לשים לב אל הפילוסופיה שלו ; ב -
כעבור שלושים שנה חיבר הרמב " ם

( ) 1204 - 1138

את " מורה הנבוכים "  ,הספר הפילוסופי

היהודי החשוב ביותר  .מורה נבוכים שימש כמסמך המרכזי של הפילוסופיה היהודית

האריסטוטלית  ,ומחברו הוא בעל סמכות רבנית מובהקת  .כתוצאה מכך  ,לא היה מקום לספר
האמונה הרמה  ,והוא אפילו לא זכה לתרגום מערבית לעברית עד למאתיים שנה אחרי כתיבתו .

למרות שכל העולם היהודי הכיר בגדולתו של " המורה "  ,במיוחד אחרי תרגומו המהיר
לעברית על ידי ר ' שמואל אבן תיבון  ,נשארה פרשנותו נושא לוויכוח בין קוראיו  .הרמב " ם
עצמו אחראי במידה מרובה לוויכוחים אלה  ,מפני שהוא דאג שלא יהיה קל לפענח את
דעותיו האמיתיות  .כבר בחייו התקשו קוראי הספר לפתור את הסתירות שהכניס הרמב " ם
עצמו לספרו  ,וכל דור מנסה להבין את הרזים של חיבור זה  .בימינו אלה עברו הנסיונות

העיקריים להסביר את דברי " הנשר הגדול" לאקדמיה  ,ואנו עדים לעשייה מקיפה בפרשנות

הרמב " ם  .דוגמה טובה לעיסוק זה הוא ספרו החדש של חיים קרייסל ) , (Howard Kreisel
- 151 Maimonides ' Political Thought

קרייסל בחר להתמקד במחשבתו המדינית של הרמב " ם מכיוון שהוא מחזיק בדעה

שהפרשנות ה " פוליטית " של הפילוסופיה של הרמב " ם היא הפרשנות האמיתית שלה  .לפי
דעה זו הרמב " ם ראה בתורה ומצוות אמצעיים פוליטיים לטובת החברה ולא את הדרך
להשיג שכר אלהי ולנחול חלק לעולם הבא  .אם  ,לפי דעת הרמב " ם  ,יש בכלל השארות
הנפש ( וגם בנושא זה יש ויכוחים בין המפרשים )  ,היא מוגבלת ליחידי סגולה שהשיגו

שלמות שכלית  -ושלמות זו היא תכלית האדם ולא קיום מצוות התורה  .הואיל ויחידי
הסגולה העשויים להגיע לשלמות שכלית יכולים לתפקד בצורה הטובה ביותר רק בחברה
צודקת ושלווה  ,חברה המכירה ביתרונות של העיון השכלי  ,התורה מיועדת לבנות חברה
כזאת  .ההשקפות הדתיות המסורתיות  ,למשל  ,על בריאת העולם  ,על שכר ועונש  ,השגחה

פרטית  ,וכן הלאה  ,משמשות  ,לפי דעה זו  ,את המטרה המדינית -הדתית של עיצוב חברה
טובה  ,ואינן אמונות אמיתיות  .המלומד הפילוסופי מסוגל להבחין בין הדעות האמיתיות

המדעיות לבין הדעות הדתיות ההכרחיות לחברה  ,אולם ה " נבוך "  ,מי שהתחיל בלימוד

החכמה אחרי שמילא את כרסו רק בחיבורים מסורתיים  ,זקוק לעזרתו של " המורה " .
לפרשנות זו לדברי הרמב " ם יש תקדימים מכל הדורות שעברו  ,והיום אפשר לומר
שהיא אינה מעוררת ויכוח כלל באולמי האקדמיה  .בכל זאת  ,בגלל מרחקה של פרשנות
זו מהתפיסות המסורתיות והפרשנות ההרמוניסטית ( זו הרואה חפיפה בין דעות הרמב " ם
לבין ההשקפות המסורתיות )  ,הפרשנים האקדמיים רואים צורך למצוא יותר ויותר סימוכין
לעמדה הפרשנית שלהם  .לכן  ,הדיונים בספרו של קרייסל מוקדשים לליבון סוגיות מרכזיות

בהגותו של הרמב " ם מנקודת המבט של הרמב " ם כפילוסוף אריסטוטלי נאמן  .כבר בעמוד
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traveler

( " חבר
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ן

129

fellow

של הפילוסופים האריסטוטלים  ,ולא מי שמחזיק בעמדת ביניים

בין הפילוסופיה הרדיקלית לבין המסורת היהודית  ,כפי שיהודים רבים הבינו אותו כדי
להכשירו לבוא בקהל  .לדידו של קרייסל  ,ההבדל היחיד בין הפילוסופים לבין הרמב " ם
היה מחויבותו המוחלטת של הרמב " ם ליהדות .
אחרי הקדמה המוקדשת להערכה כללית של דעותיו של הרמב " ם במהות האל  ,טעמי
המצוות  ,נבואה  ,בריאת העולם  ,הדמויות של אברהם אבינו ומשה רבנו  ,ונושאים כלליים
אחרים  ,קרייסל פונה לשאלות ספציפיות בנושאים הקשורים לפוליטיקה  ,מוסר  ,חוק
והחיים הטובים  .קרייסל מעמיד את הבעיה בכל נושא  ,נותן את הפירושים האפשריים
השונים לדברי הרמב " ם  ,ואז קובע את עמדתו  .למשל  ,אחת הבעיות הפרשניות הקלסיות

בהבנת הרמב " ם היא טיב השלמות האנושית וחיקוי האל .מחד -גיסא  ,אפשר לפרש את

הרמב " ם כקובע שתפקיד האדם הוא לחזור לגן עדן כדי לחיות ברמה של

" אמת ושקר " ,

הרמה האינטלקטואלית האמיתית  ,בניגוד למצב בחברה שבה האדם חייב לחשוב במושגים
של " טוב ורע " ( למשל  ,מורה נבוכים  ,ח " א פ " ב )  .מאידך -גיסא  ,האלהים מנהיג את העולם
לפי תוארי הפעולה שלו  ,לדוגמה  ,רחום וחנון  ,או שופט את החברה בצדק  .המנהיג האידאלי ,
למשל משה רבנו  ,חייב להנהיג את החברה שלו אף הוא באותן המידות ולא להתבודד

( ח " א פנ " ד )  .קרייסל טוען שאפשר לפשר בין שתי האפשריות בניתוח המושג של
האלהי  ,כלומר האלהים הוא שכל טהור ( הרמה של החיים הקונטמפלטיביים ,

ה " שפע "

ההגותיים )

ובאותה מידה הוא משפיע על העולם ומנהיגו על ידי השפע  ,המתבטא בתוארי הפעולה

( הרמה של החיים הפוליטיים )  .בפרק אחר קרייסל מציין חמש סתירות עיקריות בתורת
המוסר של הרמב " ם  ,ואז מנסה למצוא הסבר משביע רצון

לסתירות אלה .

ספרו של חיים קרייסל מעוגן היטב במסורת של הפרשנות המיימונית ומהווה דוגמה
טובה לרצון להסיק מסקנות מקריאה זהירה בכתבי המורה ובכתבי קודמיו  .לא כל קורא
יסכים עם כל פרט  ,וקוראים מסוימים יתנגדו לתפיסה הכללית  ,אבל הטיעון מחושב ומבוסס
יפה  .יש להניח שהנסיונות לפענח את הסודות של מורה נבוכים יימשכו  ,ושספר זה ישמש
מקור לדיון בעתיד .

אם ספרו של חיים קרייסל הוא דוגמה טובה לפרשנות רמב " מית אקדמית בת זמננו ,
חשוב לזכור שהיו לו קודמים חשובים לאורך כל השנים  ,כמעט מאז פרסומו של מורה
נבוכים  ,שגם הם ניסו לפענח את סודות המורה  .עם ראשוני המפרשים אלה נמנה שם

טוב בן יוסף אבן פלקירה  ,בן המאה הי " ג  .ספרו נקרא " מורה המורה "  ,ולפי עדות המחבר
הוא מיועד להורות את משמעות הספר ( " מורה " )  ,לאלה המורדים

( " המורה " )

בצוואת

הרמב " ם שביקש שלא יכתבו פירושים על ספרו ( ברור הוא שגם פלקירה עצמו עובר על
צו הרב )  .החיבור  ,שראה אור לראשונה בשנת  , 1837יצא עכשיו מחדש במהדורה ביקורתית

מפוארת על ידי יאיר שיפמן [  . ] 6לפלקירה היתה בקיאות מופלגת בכל הספרות הפילוסופית
והמדעית שקדמה לו  ,ואת מורה נבוכים קרא במקור  ,בערבית  .פירושו מיועד להסביר
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את דברי הרמב " ם תוך הבאת קטעים נבחרים מהספר  ,כשהם מופיעים בתרגום לעברית ,

יותר מדויק ( לטעמו ) מזה של שמואל אבן תיבון  ,והשוואתם של קטעים אלה אל מקורות
פילוסופיים אחרים  .נוסף לתרגומים שוטפים  ,הוסיף פלקירה פרק שלם בנספח לספר ,
המוקדש כולו להשגות ספציפיות על דרך תרגומו של אבן תיבון .
כדי להבהיר לקורא את ההקשר הפילוסופי של דברי הרמב " ם  ,הביא פלקירה מובאות
ארוכות מכתבי הוגים אחרים  ,לרוב בתרגומים שלו מן הערבית  .פלקירה לא טרח לזהות עבור
הקורא את מקור המובאה  ,פרט לפילוסוף המוסלמי החשוב אבו וליד אבן רשד ( " החכם

הנזכר " בלשונו )  ,ובלאו הכי הוא לא זיהה את המקור המדויק של המובאות .לכן  ,בפני המהדיר
עומדת משימה קשה של זיהוי מקורותיו של פלקירה  ,משימה ששיפמן עמד בה בהצלחה
רבה  .נוסף להערות לטקסט המצביעות על מקורותיו של פלקירה  ,הקדים שיפמן למהדורתו
מבוא ארוך המתאר את השימוש של פלקירה בדברי הפילוסופים שקדמו לו  .לדעתו של

שיפמן  ,פלקירה רצה למקם את הרמב " ם בתוך המסורת הפילוסופית האריסטוטלית ולכן
הראה את הקשרים בינו לבין אריסטו ואבן רשד  .בזה טען פלקירה שאין סתירה בין המסורת
הפילוסופית לבין המסורת היהודית  ,קביעה העומדת במרכז מפעלו האינטלקטואלי כולו .
פירושים למורה נבוכים  ,כמו זה של שם טוב פלקירה  ,היו מיועדים ליהודים קוראי עברית ,
שהרי אחרי הרמב " ם המעיטו יהודים דוברי ערבית להתעסק בפילוסופיה  .עם תרגומי
הקלסיקה היהודית -הערבית לעברית במאות הי " ב והי " ג  ,במיוחד על ידי משפחת אבן
תיבון הפרובנסלית  ,עבר מוקד ההתעניינות הפילוסופית היהודית לארצות נוצריות  :ספרד
הנוצרית  ,איטליה  ,ובמיוחד פרובנס  .המעבר הזה לא התרחש בלא מאבק  ,מכיוון שהיו
יהודים בארצות הנוצריות שראו בפילוסופיה צורה של כפירה  ,ואכן היו בין ממשיכי

הרמב " ם כאלה שהבינו אותו כפילוסוף אריסטוטלי רדיקלי ( בדומה לפרשנותם של קרייסל

ופלקירה )  .פילוסופים אלה עצמם הפיצו דעות פילוסופיות העומדות לכאורה בסתירה
למסורת היהודית ( ברם  ,לפי דעתם  ,הם המייצגים את המסורת היהודית האמיתית )  .בין
מתנגדי הפילוסופים היו גם שכלתנים מתונים  ,שחששו שהאלגוריזציה הפילוסופית הקיצונית
של המקרא ודברי חז " ל  ,המיועדת להסרת סימנים של האנשה או מאורעות על-טבעיים ,
עלולה להביא להקלה בקיום המצוות  .אם כן  ,הפנייה לעיון השכלי אחרי הרמב " ם גרמה
לפולמוסים חריפים בתוך הקהילה היהודית בין שכלתנים קיצונים לבין שכלתנים מתונים

לבין אנטי -שכלתנים ( כולל  ,כעבור זמן  ,גם מקובלים ) .
הפולמוס על הפילוסופיה התקיים בהרבה מקומות בעולם  ,מהמזרח עד המערב  .ברם ,
המוקד העיקרי של הפולמוס היה אזור קטלוניה שבספרד והמידי ( וטמע ) הצרפתי  ,כלומר

מברצלונה עד למרסיי בפרובנס  .החרם המפורסם של ר' שלמה בן אדרת ( הרשב " א ) בברצלונה
הוכרז בשנת
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והופנה כלפי יהודי פרובנס  ,שם היתה מסורת ארוכה של שכלתנות .

למרות שלא כל השכלתנים הפרובנסליים הסכימו עם הקיצונים  ,כפי שאפשר היה להבין

מדברי המחרימים  ,התנגדו רובם להתערבותו של הרשב " א הספרדי בענייני קהילותיהם .
בקבוצה המתונה נמנו קומץ של חכמים חשובים שהיו גם בעלי הלכה מוכרים  .הארי
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שבחבורה היה ר ' מנחם המאירי  ,נושא ספרו של משה הלברטל  " ,בין תורה לחכמה  -רבי
מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימוניים בפרובנס " [  , 11שזכה בפרס היוקרתי של המרכז

הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ( תשס " א ) .
ר' מנחם המאירי

( ) 13 % 5 - 1249

ידוע בדורות האחרונים במיוחד מפירושו לתלמוד  " ,בית

הבחירה "  ,שלמרבה הפלא שרד בכתב יד יחיד ורובו המכריע יצא לאור לראשונה רק באמצע
המאה העשרים  .על בסיס חיבור זה  ,וחיבורים אחרים של המאירי  ,כמו המכתב שלו בעניין

החרם של הרשב " א  ,הלברטל מצייר תמונה של חכם מסורתי המצוי גם בהוויות דאביי ורבא ,
וגם בדיונים פילוסופיים טכניים  .התיאור של המאירי  ,והציור המפורט של הקשרו האינטלקטואלי ,

כפי שהם עולים בדברי הלברטל  ,משמשים תיקון חשוב לדעה המוכרת ומפורסמת שהרמב " ם ,
שהצליח לאחד את ההלכה וההגות  ,הוריש שתי מורשות נפרדות  ,אחת לפילוסופים ואחת

לבעלי ההלכה  .לא כן היה המצב בפרובנס  -היו שם בעלי הלכה שכלתניים מיימוניים
מתונים שנהנו מהשראת הרמב " ם גם בעיסוקם ההלכתי וגם בעיסוקם ההגותי .
מתוך שלל גדול של מקורות  ,רובם טמונים בכתבי יד או שלא זכו לתשומת לב ראויה
בעבר  ,הלברטל בונה תמונה די משכנעת של הקבוצה שהוא מתאר  .בניגוד לבעלי ההלכה

האשכנזים  ,וגם הספרדים  ,העריכו בעלי ההלכה הפרובנסליים את כתבי הרמב " ם
הפילוסופיים  ,ובניגוד לפילוסופים הרדיקלים הפרובנסליים  ,העריכו בעלי ההלכה
הפרובנסליים את כתבי הרמב " ם ההלכתיים  .זאת ועוד  .למרות ההאשמות של מתנגדיהם ,
הפילוסופים היו נאמנים לתורה ומצוות אבל לא חשבו שכדאי להשקיע יותר מדי זמן
ומרץ בלימוד ההלכה  ,ובמיוחד לא ללימוד התלמוד  .לדידם  ,מטרת " משנה תורה " של

הרמב " ם היתה לבוא במקום התלמוד  .על כן היו הוגים אלה  ,במידה מסוימת  ,עמי ארצות
בענייני הלכה ( כפי שמעיד סיפורו של יוסף אבן כספי על " הכף החולבת "  ,בצוואתו לבנו ) .
המאירי והדומים לו הבינו את מורשת הרמב " ם אחרת  :ההגות הפילוסופית חייבת לבוא
בצוותא עם הלימוד התלמודי .
חוג זה של בעלי ההלכה הבין גם את הפילוסופיה של הרמב " ם בצורה אחרת מפרשנותם

של הפילוסופים הרדיקלים  .קבוצה אחרונה זו  ,שמייסדה היה ר ' שמואל אבן תיבון  ,מתרגם
מורה נבוכים  ,טענה שהרמב " ם הסתיר את דעותיו האמיתיות מההמון מחשש לחתירה

תחת אושיות החברה היהודית ( חשש שכבר אינו קיים בזמנם לדעת

הקיצונים ) 1

לכן שילם

הרמב " ם מס שפתיים לאמונות יהודיות מסורתיות  ,אבל באמת לא האמין בהן  .לא כך
פירשו המאירי וחוגו  .הם העדיפו את הפרשנות ההרמוניסטית של הפילוסופיה של הרמב " ם ,
מפני שהיא היתה הרבה יותר נוחה להשקפת עולמם היהודית .

כאמור  ,ר ' מנחם המאירי היה בעל הלכה  ,ובתור שכזה חידש רעיון שזכה להרבה תהודה

בעולם המחקר  ,כלומר שלנוצרים ולמוסלמים יש מעמד של " אומות הגדורות בדרכי הדתות " .
לפי תפיסה זו יש מעמד ביניים בין יהודים לבין עובדי עבודה זרה  ,מעמד שלא היה מוכר
בתקופת חז " ל וגם לא על ידי בעלי הלכה אחרים  .אם בעלי התוספות האשכנזים מצאו דרך
לעשות עסקים עם נוצרים לפני אידיהם  -חגיהם  ,בניגוד לאיסור התלמודי בנוגע לעובדי

עבודה זרה  ,לא היה זה בגלל יחס חיובי לנצרות אלא בגלל סיבות כלכליות ( וגם  ,בעצם ,
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למצוא הצדקה בדיעבד למעשה העם  ,שבלאו הכי היו נושאים ונותנים עם נוצרים לפני

חגיהם )  .הלברטל מראה שהכללת הנוצרים והמוסלמים במעמד של אומות הגדורות בדת ,
עקיבה בכל כתביו של המאירי והיא לא נבעה ממניעים תועלתנים  .בעצם  ,הלברטל טוען כי
חידוש מהפכני ומפתיע זה הוא תוצאה מהשקפת עולמו השכלתנית של המאירי והוא דוגמה
בולטת ליחסי הגומלין בין ההגות הפילוסופית לבין ההלכה בשיטתם של בעלי ההלכה בפרובנס .
לכאורה אפשר היה לחשוב שהשילוב של המאירי ובעלי ההלכה הפרובנסליים האחרים
בין ההגות וההלכה היה זוכה לאהדה יתרה בחוגים נרחבים של יהודים בתקופתו  ,אך לא
כן הדבר  .נראה שאפילו השכלתנות המתונה היתה יותר מדי קיצונית עבור מתנגדי
הפילוסופיה  ,והעיסוק בהלכה לא עניין במיוחד את הפילוסופים  .לכן  ,כתבי חוג בעלי
ההלכה השכלתנים כמעט שנעלמו מעיני הציבור היהודי  .שחזורו החדשני והמשכנע של
הלברטל יתרום להערכה מחודשת של אותם הוגים פרובנסליים  ,שמצאו דרך נאותה
להמשיך את דרכו של הרמב " ם בתורה ובמדע .

אם ר ' מנחם המאירי היה נציג מובהק של הזרם ההלכתי המתון במסורת הרמב " ם בפרובנס ,
אזי בן זמנו  ,ר ' נסים ממרסיי  ,היה נציג הזרם הרדיקלי שניסה להסביר את התורה בצורה
טבעית לגמרי  .לא ידוע לנו הרבה על ר ' נסים  ,פרט לזה שחיבר בתחילת המאה הי " ד

פירוש פילוסופי לתורה המכונה " ספר מעשה נסים "  .חיבור זה ראה את אור הדפוס רק
עכשיו  ,כמעט שבע מאות שנה אחרי כתיבתו  .המהדורה החדשה של חיים קרייסל [ , 18
נותנת הזדמנות לקורא העברי להכיר דמות פילוסופית מרתקת  ,שהיתה ידועה עד כה
רק מאזכורים בודדים של חוקרים שהתעניינו בכתבי היד של החיבור .
מטרת ספר מעשה נסים היא לפרש את כל הסיפורים והפסוקים בתורה הבעייתיים

מבחינת השכל  .ר ' נסים לא היה הראשון לגלות קטעים אלה  ,אבל הוא בין הראשונים לתת

להם פירוש מקיף ועקיב ברוח השכלתנות הרמב " מית האריסטוטלית  .כדוגמה נעיין בפירושו
של ר ' נסים לסיפור מגדל בבל  .גם מפשט הפסוקים וגם ממדרשי חז " ל אפשר להבין
שבלבול הלשונות היה תוצאה של התערבות אלהית נסית ישירה  ,אך לא כן לפי דעתו של
ר ' נסים  .כתוצאה מגידול אוכלוסין  ,האנושות התפשטה על פני הארץ וכשהגיעו קבוצות

שונות למקומות שונים  ,הם שינו את לשונותיהם  " :ובחר כל עם מהם לשון וכתב כאשר
בחרו אחר זמן רב " ( עמ '  . ) 278ר ' נסים הכיר ב " נסים " שחוללו הנביאים או אנשי סגולה
אחרים  ,אבל בסופו של דבר ספר מעשה נסים מוקדש להסברים טבעיים לתופעות שיכולות

להיתפס כנסים במובן המסורתי העל -טבעי  .לפיכך  ,הכותרת " ספר מעשה נסים " מטעה
במידה מסוימת  ,שהרי המחבר עושה מאמץ כביר להכחיש את

הנסים .

המהדורה החדשה של קרייסל מבוססת על כתבי היד ומספקת מידע על חילופי גירסאות
בלי להעמיס על הקורא כל שינוי קטן כגדול .יש בספר גם מראי מקומות  ,הסברים  ,והשוואות

להוגים אחרים שאולי השפיעו על ר ' נסים  .ההקדמה של קרייסל ממקמת את ההגות של

ר ' נסים בתוך ההקשר של פרובנס היהודית בתחילת המאה הי " ד  .מהדורה זו היא תרומה
חשובה למידע הגדל והולך על פילוסופיה יהודית באותה

תקופה .
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בן אחר של זמנם ומקומם של ר ' מנחם המאירי ור ' נסים ממרסיי היה ידעיה הפניני
הבדרשי ( מן העיר  , ( Fliziersהידוע במיוחד כמתנגד לחרם הרשב " א ומחבר " כתב

ההתנצלות "  ,שטען נגד הרשב " א שלא רק שהפילוסופיה אינה מחלישה את היהדות
המסורתית אלא אף מחזקת אותה  .מלבד פעילותו כפולמוסן וכמשורר  ,התעסק ידעיה

בשאלות מדעיות גרידא  .שניים מחיבוריו  " ,המאמר בהפכי המהלך " ו " כתב ההתעצמות " ,
הם פרי ויכוח מדעי על תנועת גרמי השמים  ,והם יצאו לראשונה בספרה של רות גלזנר ,
" ויכוח מדעי פילוסופי במאה הי " ד " [  . ] 9גלזנר  ,המקדימה למהדורתה מבוא מקיף ( הארוך

פי שניים מהחיבורים עצמם )  ,מראה את השתלשלות הוויכוח המדעי שידעיה השתתף
בו  ,ומזהה את יריבו ( עלום השם בחיבורים אלה ) כר ' לוי בן גרשום ( הרלב " ג  ,שנפטר
בשנת  , ) 1344גדול המדענים והפילוסופים בין יהודי פרובנס ואסטרונום ידוע  .רק מומחה
בנסתרות המדע של ימי הביניים  ,כמו גלזנר  ,עשוי להוציא לאור כתבים אלה העוסקים
בשאלות שבזמנן היו חשובות אבל כבר אבד עליהן הכלח  .מהדורתה היפה  ,וניתוחה
המאלף  ,מראים שפילוסופים בימי הביניים התעסקו בבעיות מדעיות של ממש ולא הגבילו

את עצמם לתחום התאולוגיה  .למרות תפיסותיהם השגויות  ,בלי החכמים הביניימיים ,
אי  -אפשר היה להגיע אל המדע המודרני .

מלבד ההדרת חיבורים ודיונים באנשים ספציפיים  ,פנו חוקרים ישראלים גם לנושאים

יותר כוללניים  .מרבה לעשות דב שוורץ  ,הפונה גם להוגים בלתי ידועים יחסית  ,וגם

להיבטים בלתי נחקרים של הפילוסופיה  .דוגמה טובה למבט חדש על ההגות היהודית

בימי הביניים היא ספרו " אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית " [  , 1 % 0שגם הוא זכה בפרס
גולדשטיין  -גורן ( תשס " א )  .בגלל התנגדותו הגורפת של הרמב " ם לאסטרולוגיה ולמגיה ,
ובעקבות הדעות הקדומות של חוקרים מודרניים נגד תחומים אלה  ,יש נטייה לחשוב
שדעתו של הרמב " ם היתה רווחת בין כל  ,או לפחות רוב  ,הפילוסופים היהודים בימי
הביניים  .ספרו של שוורץ מראה שהכללה זו אינה במקומה ובעצם הרמב " ם היה חריג
ולא מייצג של עמיתיו השכלתנים  .האסטרולוגיה  ,במיוחד האסטרולוגיה המגית  ,למשל
השימוש בצלמים אסטרולוגיים בריפוי  ,נתפסה כמדע ניסויי בדוק שאין לפקפק באמינותו .
לפי שחזורו של שוורץ  ,ההכשר לאסטרולוגיה המגית בא כתוצאה משילוב הדעות

המדעיות של ר ' יהודה הלוי ( שיש כוחות רוחניים בעולם שאפשר להוריד אותם ושהמדע
התאורטי אינו עומד בפני הניסיון

הבדוק )

והאסטרולוגיה של ר ' אברהם אבן עזרא

(  . ) 1164 - % 089שני הוגים ספרדים אלה  ,שפעלו באמצע המאה הי " ב  ,היו מחותנים ואבן

עזרא הירבה לצטט את דעותיו של ריה " ל .רק דחייתה המוחלטת של האסטרולוגיה על ידי
הרמב " ם  ,במחצית השנייה של המאה הי " ב גרמה לעיכוב קבלת תחום זה כמותר ביהדות .

אמנם הוא התקבל סופית באמצע המאה הי " ג כתוצאה מפעילותם של הרמב " ן

( - 1194

 ) 1270ושל שם טוב פלקירה  .בסוף אותה מאה התפרץ הוויכוח הגדול מסביב לפילוסופיה ,
שהוזכר לעיל ,וחלק ניכר מן הדיון של שוורץ מוקדש להיבטים האסטרולוגיים של הפולמוס .
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הוויכוח סבב לא רק סביב לשאלות פילוסופיות ותאולוגיות טהורות  ,וגבולות האלגוריזציה
והשכלתנות  ,אלא גם סביב לשאלת היעילות והכשרות של המגיה האסטרלית  .עד סוף
המאה הי " ד  ,תקופה שבה היתה לכתבי ר ' אברהם אבן עזרא השפעה גוברת  ,כבר התמסדה

ההשקפה המדעית  -הפילוסופית שהאסטרולוגיה לא רק מותרת ליהודים אלא שאפשר
להשתמש בה ככלי פרשני וכהסבר לבעיות תאולוגיות  .איסוף המקורות הרבים בנושא ,
וארגונם בצורה שיטתית  ,נותנים לקורא אפשרות להתחקות אחרי התפתחויות בהגות

היהודית שבדרך כלל אין שמים לב אליהן .
ספר אחר של דב שוורץ הסוקר נושא מרכזי בהגות היהודית  ,הוא " סתירה והסתרה

בהגות היהודית בימי הביניים " [  . 1 % 1הפילוסופיה המערבית מאז אפלטון מאופיינת במודעות
שהאמת אינה מיועדת לכל שכבות האוכלוסייה ושיש עניינים ונושאים שהשתיקה יפה
להם  ,או לפחות השתיקה ברשות הרבים  .הפילוסוף של אפלטון  ,שחזר למערה להורות
את האמת לאנשים הכבולים שם  ,לא התקבל בברכה על ידי אלה שישבו בחושך וראו רק
צללים של המציאות האמיתית  .באותה מידה  ,הפילוסוף חייב להיות מאוד זהיר לפני
שהוא מפיץ את תורתו בין אלה שאינם מסוגלים לקלוט אותה  .עובדה זו נכונה שבעתיים
כשמדובר בחברה דתית המקבלת את הנבואה כמקור סמכות ואמת בלי לבדוק את סבירותה
המדעית  .לכן השתמשו הפילוסופים בימי הביניים  -יהודים  ,מוסלמים ונוצרים  -בטכניקות
אזוטריות בכתיבתם כדי שהמשכילים יבינו אבל ההמון לא ייפגע .
האתגר העומד בפני החוקר המתכוון לבדוק את ההסתרה שבכתיבה פילוסופית כפול

הוא  :א  -איך אפשר לדעת בוודאות מה העמדה האמיתית של ההוגה ומה הדעה המוצגת
רק עבור טובת ההמון ? אם ההוגה עשה את עבודתו נאמנה  ,אזי דעתו האמיתי אמורה

להיות קבורה די עמוק בתוך כתביו  .ב  -הפרשנות של כתיבה אזוטרית מניחה שכל
סתירה או תמיהה בטקסט הרלוונטי נמצאת שם בכוונה תחילה של המחבר  ,אבל איך
אפשר להיות בטוח שאין פה סתם טעות או פליטת

קולמוס ?

הרמב " ם טען שכל מילה

במורה נבוכים מחושבת ובמקומה הראוי  ,ומפני שהוא " הרמב " ם " ולא סתם מחבר  ,הנטייה
היא לסמוך על דברו  .אולם  ,האם אפילו הרמב " ם מוגן לגמרי מפני הטעות ? ואם יש אולי
סתירות בדברי הרמב " ם שהוא לא התכוון אליהן  ,אזי כל שכן כך המצב אצל הוגים פחות
מבריקים  .ר ' יוסף אלבו ( התחלת המאה הט " ו ) טוען גם הוא שכל סתירה ב " ספר

העיקרים "

שלו מכוונת  ,ושוורץ מוצא דוגמה של דיון הנראה מלא סתירות  .אבל בסופו של דבר  ,אולי
רצונו של אלבו  ,שאינו נודע כהוגה מעמיק במיוחד  ,להזדהות עם הרמב " ם ולכסות על

טעויות אפשריות בספר  ,הוא זה שהביא אותו לטעון לאזוטריות  .אחרי הכל  ,ר

,

יוסף אלבו

היה הוגה שמרן ואין סימן שדעותיו האמיתיות היו עלולות להזיק להמון  .אפשר להשיג גם
על פרשנויות אחרות של שוורץ בספר  ,והוא עצמו מודה שקשה לשחזר בוודאות את
הדעות האמיתיות של הפילוסופים היהודים בימי הביניים  .בכל זאת  ,ספר זה הוא עוד

דוגמה טובה לדרכו החלוצית של דב שוורץ בחקר הפילוסופיה בימי הביניים .
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[  , ] 12אברהם מלמד חוקר נושא מרכזי אחר בפילוסופיה היהודית בימי הביניים  ,מקומו
של המושג של מלך-פילוסוף  .הרעיון שהמנהיג האידאלי הוא פילוסוף המסוגל לשלוט
בחכמה ובלי משוא פנים או דאגה לאינטרס אישי חוזר אף הוא לפילוסופיה של אפלטון .
ההוגים הדתיים של ימי הביניים הסבו את המלך -הפילוסוף של אפלטון למלך-פילוסוף -
נביא ( למשל  ,משה רבנו לפי ההשקפה הפילוסופית ) של המסורות הדתיות  .ספרו של
מלמד הוא הניסיון המקיף והכולל הראשון המצייר תמונה מלאה של התפתחות הרעיון

של מלך -פילוסוף בהגות היהודית  ,כולל יהודים שהושפעו מדיוניהם של הנוצרים

שבארצותיהם הם התגוררו ( רוב ההשפעה על הפילוסופיה היהודית בימי הביניים באה

מההגות האסלאמית )  .בתיאור של קבלה  ,העברה  ,התאמה  ,יישום  ,ובסופו של דבר דחייה
של נושא אחד  ,מלמד מספק הדגמה יפה לכל המפעל של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים .
בין ההוגים בספרו של מלמד נזכרות גם דמויות מוכרות היטב  ,למשל הרמב " ם ; גם
מחברים פופולריים בין היהודים  ,למשל דון יצחק אברבנאל ; וגם אלה ששמותיהם בדרך

כלל אינם ידועים  ,למשל יוחנן אלימאנו  .המחבר השתמש בדפוסים ובכתבי יד כאחד
( טקסטים מייצגים באים בעברית בנספח לספר )  .דיונו של מלמד בגישתו של הרמב " ם
מעניינת במיוחד  ,שהרי אחת השאלות המרכזיות בפרשנות הרמב " ם  ,כפי שהערתי לעיל ,
היא עמדתו האמיתית בשאלת שלמות האדם  .האם יש לחתור להיות פילוסוף בודד ,
ולפתח את השכל האישי  ,או האם הדגם המועדף הוא המנהיגות

הפוליטית ?

הרמב " ם

עצמו הצליח לשלב בין שניהם בחייו הוא  ,אבל בדרך כלל תלמידיו הפילוסופים העדיפו
את חיי העיון על החיים הפוליטיים .
כשהמוסלמים והנוצרים בימי הביניים ניתחו תאוריות פוליטיות  ,היו למאמציהם השלכות
מעשיות  .ברם  ,ליהודים של אותה תקופה  ,כשלא היו להם לא נביאים ולא מלכים  ,הדיונים

על פילוסוף -מלך -נביא היו בגדר תאוריה בלבד  .ההקשר של כתביהם היה על פי רוב
הפרשנות המקראית  ,והתאוריה המדינית באה כדי להבין ולהעריך את הגיבורים העתיקים .
היהודים הצליחו לדון במנהיגות פוליטית בתקופה שבה הם עצמם לא הפעילו שום כוח .
בלי ספק  ,ההוגים האלה התנחמו באמונתם שיום אחד הדעות שלהם כבר לא תהיינה
תאורטיות בלבד אלא מעשיות במדינה יהודית מחודשת  .אולם התפתחויות בתאוריה
פוליטית יהודית מודרנית הן מעבר לתחום של מחקרו של מלמד .
למרות המאמצים של עורכי המקראה

] 11

ושל ההיסטוריה

[]2

להדגיש את ההיבטים

בני זמננו של הפילוסופיה היהודית  ,יש להודות שקשה להעריך עד כמה כתבים של ימינו
יזכו לתהודה לאורך זמן .האם כתבים מהמאה העשרים ייכנסו לאנתולוגיות של הפילוסופיה
היהודית שתחוברנה במאה העשרים וחמש ? האם הדיונים על הפוסט -מודרניזם או על

פמיניזם ( או אפילו על השואה ) ייתפסו בעתיד כהתעניינויות צרות של תקופתנו או כחומר
בעל עניין לדורות ? נחיה ונראה  .בכל אופן  ,הספרים הנסקרים כאן מוכיחים את החיוניות
שבשכלתנות היהודית לאורך ההיסטוריה  ,ומציגים דגמים של הגות יהודית שאולי אפשר
להשתמש בהם עוד

היום .

מצפה ( המאה הט ז ) לאמשטרדט ( המאה
"
AIA
 A9פ9רנצה ( המאה הט ו)
האז ) At

"

ר " י צבי ורבלובסקי

אברהם כהן די הירירה  ,בית אלהיט  ,שער השמים  ,תירגם מספרדית והוסיף מבוא והערות ,

נסים יושע  ,מכון בן -צבי לחקר קהילות ישראל במזרח  ,ירושלים תשס " ב ,
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עמ ' .

מורגלות אינן מעוררות תמיהה  ,ואחת מהן היא העובדה שספרי מופת בתחום המכונה
היום " מחשבת ישראל " נכתבו  ,ועדיין נכתבים  ,בשפת עם לועז וקונים עולמם בזכות
מתרגמים  .בעניין זה אין נפקא מינה בין הרס " ג  ,הרמב " ם  ,פרנץ רוזנצוייג  ,ובימינו אנו
עמנואל לוינם  .ולא רק ספרות פילוסופית נכתבה בלעז  .גם חיבור של חסידות מיסטית

מובהקת כמו ספר " חובת הלבבות " של רבינו בחייא אבן פקודה השפיע את השפעתו ,
שעליה מעידות מהדורותיו הרבות בדפוס  ,בזכות מתרגמו  .וראו זה פלא  :השפה הספרדית

לא זכתה למעמד הדומה לערבית של הרמב " ם  ,של אבן גבירול ושל ריה " ל ( בכתביהם
הפילוסופיים )  ,והוגי הדעות בספרד הנוצרית  ,כלומר במאות הי " ג  -הט " ו  ,כתבו את דבריהם

בעברית  .לא ידוע לנו על חיבור יהודי בלשון ספרד לפני הגירוש ( להוציא דברי פולמוס
אנטי  -נוצרי כגון קונטרסיו של ר ' חסדאי קרשקש  ,שמהם נשתמר רק התרגום העברי ! ) ,

ורק כעבור יותר ממאה שנה  ,כאשר אנוסים דוברי ספרדית ( או פורטוגלית ) בלבד החלו
להימלט לחופי מבטחים שבמערב אירופה ולהופיע בגלוי כיהודים  ,נוצר הצורך בכתיבה
בשפות איבריות  .בן דורו של הירירה  ,מנשה בן ישראל  ,באמשטרדם  ,חיבר  ,בין השאר ,
בספרדית את

ה Conciliador-

במקרא  ,ובפורטוגלית מעין

( " ספר המיישב " )  ,שעניינו יישוב מה שנראה כסתירות

" שולחן ערוך "

לשימושם של " היהודים החדשים "  ,הוא

ה ~ observar-ש 0 de Israe[ he obrigado saberע0ק ש do dinim gue

 . Thesowr-;" 0במחצית

השנייה של המאה תירגם חכם יעקב אבנדנה לספרדית  ,למען חיזוק האמונה כנגד כוונות

נוצריות  ,את ספר הכוזרי  ,ועוד בראשית המאה הי " ח חיבר חכם דוד ניאטו בלונדון את
כתביו התאולוגיים בספרדית ובעברית  .אל הספרות הזאת מצטרפים שני חיבוריו של
הירירה  ,אף הוא בן למשפחת

*

אנוסים .

חלק מן הדברים נאמרו בערב עיון לכבודו של הספר  ,שהתקיים באוניברסיטת בר  -אילן באדר א '
תשס " ג  ,במסגרת הסידרה " תרבות חברה ומיתוס  -סדרת ערבי עיון על ספרים חדשים ביהדות

והגות "  ,של המחלקה להיסטוריה  ,פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה  ,ומרכז שלמה

מוסיוף לחקר הקבלה באוניברסיטת בר-אילן .
פעמים
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עמן 141 - 136
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החיבור המקורי  ,שנכתב באמשטרדם בשנות העשרים של המאה הי " ז  ,לא ראה אור
מעולם ושרד בהעתקים בלבד  ,שכן גם כתב היד המקורי אבד  .השפעתו של הירירה
כמפיץ תורת הקבלה בנוסח האר " י  ,הן על בני ברית ( והגות שבתאית וחסידות פולין

בכלל ) הן על שאינם בני ברית  ,נבעה אפוא לא מהמקור הספרדי  ,שבוודאי רק מעטים
ראוהו  ,אלא מהתרגום העברי המקוצר והמקוטע  ,ולעתים אף מסלף במקצת  ,שערך חכם
יצחק אבוהב די פונסקה אחרי מות המחבר ועל פי צוואתו  ,וחלקים ממנו תורגמו אף
ללטינית על ידי המלומד הנוצרי הגרמני קנור פון

רוזנרות .

1

והנה נמצא גואל לחיבור

המקורי  ,אך במקום לערוך מהדורה מדעית של הטקסט הספרדי  ,חסד עשה ד " ר נסים
יושע עם קהל העוסקים במדעי היהדות בכלל וחוקרי הקבלה בפרט  ,והסיר את הבגדים
הלועזיים משני החיבורים והלביש אותם מחלצות לשון הקודש  .מבחינה עניינית אין כאן
חסרון  ,מכיוון שהמקור הספרדי היה  ,ונשאר  ,בלתי ידוע וללא כל השפעה  ,בעוד שהתרגום

הלטיני של התרגום העברי אף היה גורם מרכזי בהתלקחות " פולמוס שפינוזה " שזעזע את
אירופה התאולוגית במאה הי " ח וגרף לתוכו גם את מנדלסון  .מאידך -גיסא  ,מצווה עלינו
להבטיח לחיבור השלם ( שכן מדובר כאן בשניים שהם אחד ) את מקומו הראוי בתולדות

1

Knorr von Rosenroth

(  , ) 1689 - 1636בקובץ החשוב של דברי קבלה ( לרבות קבלת האר " י ) מתורגמים

ללטינית שפירסם בשני כרכים

(  1677ו ) 1684 -

בשם

Denudata

~Kabbala
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הקבלה  ,ולו רק בגלל היותו חוליה חשובה בהתפתחות הפירוש ה " מטאפורי " והלא -מיתי
של מערכת הסמלים של האר " י  ,נוסחה שנקשרה אחר כך בעיקר בשמו של ר ' יוסף ארגם .
דיון שיטתי בכל היבטי תורת הקבלה כפי שמציג אותה הירירה כבר נמצא לפנינו במחקרו

של נסים יושע " מיתוס

ומטאפורה "

( ירושלים תשנ " ד )  ,ואין צורך להאריך כאן בסוגיה זו .

אחת מדרכי הביטוי העיקריות של הגות יהודית בימי הביניים היא הפרשנות הפילוסופית ,
נאו -אפלטונית או אריסטוטלית  ,כל אחת בעיתה  ,לאמונות היהדות  .פרשנותו הנאו-אפלטונית

של הרירה את קבלת האר " י היא חידוש מופלא ומפליא  ,שכן לא בנאו  -אפלטוניזם הקלסי
והמוכר לנו מדובר כאן אלא בזה של הרנסנס והבתר  -רנסנס מבית מדרשו של מרסיליו

פיצ ' ינו

( Ficino , 1433 - 1499

 , (Marsilioבית מדרש ששליט פירנצה לורנצו דה  -מדיצ ' י

היה פטרונו  .מקובלי צפת ובני דורם אף הם לא נרתעו מלצטט הוגים נוכרים  ,ואפילו
לגייס מתוכם תנא דמסייע לתורת הגלגול ( שכן " גם פיתאגורס מודה בכך " )  ,אך אין עוד

ספר קבלה המסתמך על זורואסטר  2 ,על מרקוריוס טריסמגיסטוס  ' ,ועל אורפיאוס  4 ,ליד
מחברים פחות מיתולוגיים כפרוקלוס  5 ,ימבליכוס  ,פורפיריוס  ,אבן סינא ועוד  ,אשר דבריהם

מובאים ברובם מכלי שני  ,כלומר מפיצ ' ינו כפי שנראה להלן  .הדעה שקיימת מסורת
עתיקת יומין ואחידה של חכמת אמת  ,היא ה " החכמה הקדמונית "  6 ,המכונה גם " הפילוסופיה
הנצחית "

)  ( philosophialere~isהתפתחה והתגבשה לכתחילה על רקע הגות נאו  -אפלטונית

וללא כל זיקה אל תורות ה " קבלה " של היהודים  .עם פריחתה הרנסנסית של פילוסופיה זו

במאה הט " ו נתגלתה גם

ה " קבלה "

כעדות נאמנה למסורת אמת זו וכאחד מיסודותיה

העיקריים וביטוייה הנחרצים  .היה זה פיקו דלה מירנדולה המבריק  ,הצעיר מפיצ ' ינו
בשלושים שנה  ,שהשכיל בחייו הקצרים ( הוא נפטר בשנת  , % 494בגיל שלושים

ואחת )

להרחיב את הפרספקטיבה של האקדמיה בפירנצה בקביעת מקומה של הקבלה במרכז
מערכת הגותית זאת  .נושא " הקבלה הנוצרית " וגילוים של רמזים לתורת השילוש אינם
מענייננו כאן  -חשובה לנו עובדת ההתייחסות החיובית אל אותה מסורת עתיקה של

היהודים המכונה " קבלה "  .באקלים אינטלקטואלי זה יכול היה הירירה להציג את הקבלה ,

וקבלת האר " י בפרט  ,בהצגה שיטתית וכוללת  ,ואף יתר מכן  :להציגה כיסוד וגולת הכותרת
כאחת של אותה פילוסופיה קדומה ואמיתית שגם חכמי האומות מודים בה .

2

דהיינו  ,אוסף הטקסטים היוונים הידוע בשם " נבואות

הכשדים " ) , ( Oracula Chaldaica

,

שיוחס

לנביאה ומייסדה של הדת הפרסית העתיקה זראתושטרא זורואסטר  .כנראה ניצשה לא היה היחידי
שהתאהב בשם זה .
3

הוא הרמס טריסמגיסטוס  ,שעל שמו נקרא אוסף הטקסטים היוונים הידוע בשם הלטיני
 . ( corpusהרמס נזכר גם יחד עם שאר גדולי הפילוסופיה בספר " ערוגות
הרמטיקום "
" קורפוס

)

הבושם " של ר ' משה
4

'

אבן עזרא  ,המזהה אותו עם חנוך

המקראי !

כבר פיקו דלה מירנדולה הצביע על הקירבה לקבלה של " ההמנונות

האורפיים " .

כל השמות של

המחברים והחיבורים הנזכרים אצל הירירה מבוארים בהערותיו של יושע .
5

המופיע בספרות ימי הביניים ואצל הירירה גם בלבוש אחר  ,הוא

6

מובהק המבוסס על פרוקלוס  ,ולמרבה האירוניה יוחס לאריסטו
 .- prisca.הביטוי מופיע בכתבי פיצ ' ינו כמונח מקובל  -ראו למשל : :

" ספר הסיבות " -

ספר נאו  -אפלטוני

דווקא !

(  . 25ק 0 , Opera , Basileae 1576 ,ת

"

1ע ) .

De Christiana: .
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עבור איזה ציבור קוראים נכתב חיבור זה ? לדעת גרשם שלום שליטתו של הרירה

בלשון הקודש היתה שלמה אך " פאסיבית "  7 .ייתכן מאוד שאותו בן אנוסים שהתחנך
באיטליה וספג שם את תרבות התקופה לא היה מסוגל לעשות כמעשה בני תיבון וליצור
כלי לשוני הולם עבור הניב הרנסנסי כפי שהם השכילו ליצור עבור הניב הפילוסופי
הערבי  ,ועל כן לא היתה לו ברירה אלא לכתוב בספרדית  .ד " ר נסים יושע סבור אחרת ,
ולדעתו הנמען הוא ציבור האנוסים ובני האנוסים השבים ( או שצריך לעודדם לשוב ) אל
חיק היהדות ואשר מהלכם הרוחני והאינטלקטואלי היה נטוע בעולמה של תרבות התקופה .
למשכילים אלה צריך היה להראות את עומקה וגדולתה של ה ~ prisca theologia-היהודית
בתוך המסגרת הרחבה של הגות הדור  .אולם אם אמנם זאת היתה כוונתו של הירירה

בחיבור הספר  ,למה הפקיד בצוואתו את ר " י אבוהב ( גם הוא אנוס בן אנוסים ) על התרגום
העברי  ,ואף ציווה סכום כסף למטרה זו במקום לממן את הדפסת החיבור והפצתו בשפת
נתינתו  ,שהיא שפת אותו ציבור שבשבילו כתבו ותרגמו מנשה בן ישראל ואחרים הנזכרים
לעיל  ,ובראש וראשונה  ,לדעת יושע  ,שפת הקוראים

המיועדים ?

ברם  ,לא הרי מחבר

היושב באמשטרדם בראשית המאה הי " ז בתוך קהילה של בני אנוסים וכותב דברי פילוסופיה
בשפתו  ,שהיא ספרדית  ,כהרי נאו -אפלטוניקן יהודי במחצית הראשונה של המאה הט " ז

היושב בנאפולי ופונה באיטלקית לציבור הגדול של משכילי איטליה  " .בית אלהים " ו " שער
השמים " בוודאי לא נתחברו כדי להאיר את עיני חכמי האומות כי אז היו נכתבים בלטינית ,
השפה אשר הירירה קרא בה את כל מקורותיו הפילוסופיים  -הם נתחברו כספרי פילוסופיה
וקבלה יהודים .

לא רק הוגים רנסנסים חשו בקירבה של קבלה ונאו  -אפלטוניות אלא גם מקובלים שהיו

חשופים לרוחות הנושבות באיטליה  8 .אצל הירירה קירבה זו לבשה צורה שיטתית ועקיבה .
כדוגמה אקראית של סגנון המחשבה והכתיבה של הירירה יכול לשמש משפט בספר
שלפנינו  9 ,הנראה לעיני הקורא כקטלוג של שמות של מחברים פילוסופים יותר מאשר

סעיף מתוך ספר המבאר את קבלת האר " י  " :הוכחנו בשלושה עשר טעמים שמהסיבה
הראשונה לא נבע באופן בלתי אמצעי כי אם רק עלול אחד שלם לגמרי  .ואפשר לאשר את
הדבר על פי סמכותם של הפילוסופים המעולים ביותר כמו זורואסטר ,

10

מרקוריוס

טריסמגיסטוס  ,אורפיאוס  ,פיתגורס  ,אפלטון  ,נומניוס  ,אמוניוס  ,פלוטינוס  ,אמיליוס ,
פורפיריוס  ,יאמבליכוס  ,פלתון

" ; 11

וכן " כל הערבים של האקדמיה הראשונה של קורדובה

כמו אבן סינא  ,אלגזאלי  ,מחברו של ספר הסיבות " ועוד .

12

הקורא יוכל להוסיף על אלה

כאוות נפשו בהצצה במפתח השמות בסוף הספר .
ג

'

שלום  ,אברהם כהן הירירה בעל " שער השמים "  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ ' סו .

שם  ,עמ ' לה  -לו .
עמ ' . 359 - 358
ראו לעיל  ,הערה . 2
ראו להלן .
ראו לעיל הע '  . 5המחצית הראשונה של רשימת השמות אצל הירירה זהה עם שלשלת היוחסין של
הפילוסופיה הקדומה כפי שמוצגת על ידי פיצינו  ,שם [ הערה . ] 6

 140ן ר "י צבי ורבלובסקי

אם " החכמה הקדמונית " היא בבחינת הטפחות של הגות נאו -אפלטונית רנסנסית  ,הרי
התעוררות הרצון ללמוד ולהכיר את החיבורים היווניים בלשונם המקורי ולתרגמם ,
לתועלת ציבור המשכילים  ,לשפת התרבות הכללית הרווחת  ,דהיינו לטינית  ,היא המסד .
דמות מפתח בהתעוררות זו היה המלומד גאורגיוס גמיסטוס פלתון
1355 - 1452

 , ( Plethon ,שהגיע לפירנצה בשנת

1438

( Georgi~ s 081515105

כחבר המשלחת הביזנטית לוועידה

הכנסייתית שאמורה היתה לאחות את הקרע בין רומא וכנסיות המזרח  .פלתון  ,שלא היה
תאולוג  ,כנראה צורף למשלחת בגלל למדנותו הרבה ובגלל שליטתו בלטינית  .המחקר

המודרני סבור שהוא כפר בעיקרי הנצרות ( יש אומרים בהשפעת מורו ורבו  ,יהודי בשם
אלישע

] ; ( [ Elisaeus

מכל מקום אין ספק שנאמנותו היתה נתונה לפילוסופיה הפלטונית

ולרוח יוון העתיקה ( להבדיל מביזנטיון הנוצרית )  ,שלא כתלמידו המובהק במריון

) (Bessarion

שנשאר באיטליה  ,הצטרף לכנסייה הרומית ואף עלה לדרגת קרדינל  .היה זה פלתון

שפיצ ' ינו קיבל ממנו את התורה על אודות מסורת אחידה של חוכמת אמת קדמונית אשר
נציגה הגדול והדגול הוא אמנם אפלטון אך אילן היוחסין שלה חוזר  ,דרך אורפיאוס ,

הרמס ( ואחרים )  ,עד לזורואסטר  ( .רק בשלב מאוחר יותר צורפה הקבלה היהודית לאילן

יוחסין זה בגלגולו הנוצרי .

)

בימי זקנותו העיד פיצ ' ינו שפלתון הוא שנטע בליבו של

קוסימו דה  -מדיצ ' י ( אביו של לורנצו  ,נפטר בשנת

) 1464

את הרעיון של הקמת אקדמיה

אפלטונית .
הארכנו בפרשה זו כדי לעמוד על מקורותיו של הירירה  .בראשית ה " התחדשות " הנאו -
אפלטונית מעטים בלבד ידעו לקרוא יוונית ומלאכת התרגום מיוונית ללטינית נחשבה
באקדמיה של מדיצ ' י בפירנצה לאחד מתפקידיה ההיסטוריים  .תרגומים ללטינית של
חיבורים כמו אלה שהירירה הזכירם במובאה דלעיל החלו לשטוף את העולם האינטלקטואלי .

ללא כל ספק אפשר לכנות את פיצ' ינו בלשון מליצה בשם אבן תיבון של הרנסנס הפלורנטיני ,

כל עוד נזכור שבני תיבון וכן פיצ ' ינו לא היו המתרגמים היחידים בדורם  .הירירה בוודאי
לא קרא את החיבורים הנזכרים על ידו כל אחד בנפרד ובמקורו היווני  ,אלא השתמש
בתרגומים הלטיניים המצויים  -ובראש וראשונה אלה שבכתביו של פיצ ' ינו  .לספרות
יוונית מתורגמת זו נתוספה  ,כאמור  ,במאות הט " ז והי " ז  ,עוד ספרות " קבלית " רבה ( הן
תרגומים הן הצגות שיטתיות )  ,וכבר ראינו שאף חיבורו של הירירה נקלט במחצית השנייה

של המאה הי " ז בתוך אוצר התרגומים הלטיניים של דברי

קבלה .

ממצא ספרותי זה מאלף מבחינות רבות ועשוי גם  ,דרך אגב  ,לתת תשובה לאחת
התמיהות של המתרגם  .הירירה מצטט את ספר יצירה בתרגומו הלטיני כביכול של פאולוס
ריצי ,

13

יהודי מומר  ,רופא והומניסט  ,שתרגומיו ( כולל ספר " שערי אורה " של ר ' יוסף

ג' יקטיליה ) וחיבוריו תרמו הרבה להפצת ידיעת הקבלה בעולם הנוצרי  .אך את ספר

יצירה ריצי לא תירגם  ,ובדין תוהה יושע מניין לו להירירה זיהוי מוטעה זה של המתרגם .

13

) Paulus Ricci ( Ricciusl Riai

14

עמ ' 502

הערה

:3

( ידוע גם

כ  , ( Paulus IsraelitY-נפטר בשנת

14

. 1540

" זהותו של המתרגם אינה ידועה ולא ברור מדוע ראה הירירה בריצי את המתרגם " .

,

מצפת ילאמסטרדם דרך פירנצה ,

141
..

כדי להשיב על שאלה זו נקדים תמיהה לתמיהה  .הודעתו של הירירה שדברי ספר יצירה
המובאים על ידו לקוחים מריצי היא עדות חד -משמעית שלפניו לא היה המקור העברי
אלא תרגום לטיני  ,שאותו העתיק לספרדית  .התרגום הלטיני הראשון של ספר יצירה
שהודפס היה מעשה ידי המיסטיקן הצרפתי ג ' פוסטל

( 1510 - 1581

, ( CJuillauEe Postel ,

וראה אור בפריס בשנת  , 1552יותר מעשר שנים אחרי מותו של ריצי ועשר שנים לפני
הדפוס העברי הראשון ( מנטואה שכ " ב )  ,אך אין הוא התרגום אשר הירירה מצטט ממנו .
אנחנו יודעים שהירירה השתמש באנתולוגיה של דברי פילוסופיה וקבלה שערך המלומד
הגרמני יוהנס פיסטוריוס ,

המקורית אלא

15

ומסתבר שגם את חיבוריו ותרגומיו של ריצי קרא לא במהדורתם

Iohanes pistori

 . exכרך זה של כאלף עמודים כולל חיבורים שנכתבו

מלכתחילה בלטינית ( כגון שני ספריו של רויכלין על הקבלה ) וכן תרגומים ללטינית
מאיטלקית ומעברית .

בראש כל תרגום מצוין ליד שם המחבר גם שם המתרגם ( כגון שמו

16

של ריצי כמתרגם ספר שערי אורה )  .הכותרת של ספר יצירה בלבד חסרה את שם המתרגם ,
וקל להבין את טעותו של הירירה שסבר שבכרך זה  ,אשר יש בו רק שני תרגומים מעברית ,
ו-

Portae Lucis

( de Creation

 ,Liberגם זה האחרון מידי ריצי יצא  .למעשה  ,התרגום

הלטיני שפיסטוריוס הדפיסו כנראה בלי לדעת את שם המתרגם והירירה העתיק ממנו
לספרדית  ,נעשה בשנת

1488

ברומא על ידי יהודי בשם יצחק

כפי שקבע גרשם שלום .

17

ד " ר יושע סבור כנראה שלא כל קוראי הספר יקראוהו ברציפות מתחילה ועד סוף  ,ויש

שירצו לעיין ב " בית

אלהים "

לחוד ( ולהם נאמר בקיצור בהערה

אריסטו ) וב " שער השמים " לחוד ( ולהם ניתן אותו מידע בהערה

3

7

בעמוד

83

מי היה

בעמוד  . ) 354ומכיוון

שמספר השמות שצריכים הסבר הוא רב מאוד ואותם שמות מופיעים בשני החיבורים ,
הרי גם כפל ההערות הזהות רב בהתאם  .ועוד הערה  :בשימוש הלשון של ימינו בארץ

ישראל לשון לעז סתם היא אנגלית  ,ועל כן אין תימה ששמו של תאולוג -סכולסטיקן צרפתי
מאוניברסיטת פריס במאה הי " ג ( אשר הירירה בוודאי לא קרא אותו אך מצא מדבריו אצל

פיצ ' ינו ) ,

d ' A~ vergne

אלא כ ויליאם ,
"

"

 , GuillauEeנזכר

( עמ ' ) 231

לא בצורתו הלטינית או הצרפתית

אך אין בפגמים קטנים אלה כדי לגרוע מהישגו של המתרגם  .עלינו

להחזיק לו טובה כפולה על שהמציא לנו כעת בשלמותו את הטקסט שעליו מבוסס מחקרו
המצוין על דמות קבלת האר " י באספקלריה הבתר  -רנסנסית של אברהם כהן הירירה .

15

 . Ioannes Pistorius ) 1546 - 1608 ( , Artis Cabbalisticae, Basileae 1587התרגום של ספר

יצירה

שם  ,עמ' . 872 - 869
%6

ה " ויכוח

על

האהבה " של

יהודה אברבנאל

)  ~ (Leone Ebreo , I) ialogbi d 'Amoreעמ ' 608 - 331

אצל פיסטוריוס .
17

ג ' שלום 1933 ,

, Bibliographia Kabbalistica ,

עמ '  . 123משום מה שלום לא הזכיר תרגום זה

בביבלוגרפיה בסוף הערכים שכתב על " ספר יצירה " באנציקלופדיה העברית ובאנציקלופדיה האנגלית
) . ( Encyclopaedia Judaica

העודות א9טלק וה להולדות שואה

'

1119

9הוד9

ברכה ריבליך

וניאל קארפי  ,תעודות דיפלומטיות איטלקיות לתולדות שואת יהודי י1ו, 1943 - % 94 % , 7

הקתדרה לחקר יהדות שלוניקי ויוון  ,המכון לחקר התפוצות  ,אוניברסיטת תל-אביב תשנ" ט .
 318עמ '

לתולדות השואה ביוון נוסף נדבך חשוב עם הופעת ספרו של פרופ' דניאל קארפי  .בספר
158

תעודות דיפלומטיות בשפה האיטלקית  ,מבחר מתוך אוסף הארכיון של הקונסוליה

האיטלקית בסלוניקי  .התעודות הן מראשית אוקטובר

194 %

ועד ראשית ספטמבר , 1943

כלומר מראשית כיבושה של יוון ועד לכניעתה של איטליה לבעלות הברית  .קארפי הקדים
לתעודות מבוא באנגלית  ,וכן הוסיף לפני כל תעודה סיכום שלה באנגלית  .כפי שקארפי
ציין  ,חלק קטן מן התעודות פורסמו על ידי יוסף רויכליץ
( Enemy - I] oc ~ ment Collection , Rome 1988

קפיטן לוצ ' ילו

מרצ ' י ) hlerci

( ביד ושם יז  -יה ,

תשמ " ז ) ;

טפף פירסם קטעים מתוך יומנו של

 , ( Lucilloבסלוניקי  ,מהתקופה שבין פברואר לאוגוסט

עברי בפעמים

1943

שש תעודות איטלקיות מארכיון הקונסוליה האיטלקית בסלוניקי

מהתקופה שמהשמונה במרס עד האחד -עשר במרס
65

)

'Joseph Rochlitz, The

% 943

כבר פירסם קארפי בתרגום

( תשנ " ה ) .

עם כיבושה של יוון על ידי גרמניה הנאצית ובנות בריתה איטליה ובולגריה  ,היא
חולקה בין שלושת הכובשים  .הבירה  ,אתונה  ,היתה באזור הכיבוש האיטלקי  ,מקדוניה
המזרחית ורוב תראקיה נמסרו לבולגריה  ,וסלוניקי נמצאה בשטח הכיבוש הגרמני  .בעיר
זו התגוררו מרבית יהודי יוון -

56 , 500

( ועוד שלושת אלפים בסביבותיה ) מתוך . 11 , 000

בתקופה הקשה ליהודי סלוניקי  ,היו הקונסולים הכלליים בסלוניקי  ,תחילה גולפו
זמבוני

 ( G~ elfo,ולאחריו ג' וזפה קסטרוצ' יו )  , ( Gi~ seppe Castruccjoהמדווחים

)

העיקריים על הנעשה בעיר  .נושאי תפקידים בקונסוליה הוזכרו בתעודות  ,כגון ריקרדו
רוזנברג

) ( Riccardo Rosenberg

) ( Galeazzo Ciano

ולוצ ' ילו מרצ ' י  ,וכן שרי חוץ איטלקיים  ,גאליאצו צ ' יאנו

רג' יוספה בסטיאניני

) Bastjanjni

. ( Gi~ seppe

התעודות  ,העוסקות כולן ביהודים  ,לקוחות מהתכתבות בין הקונסוליה האיטלקית
הכללית בסלוניקי והמשלחת הדיפלומטית האיטלקית באתונה ( עם העתקים למשרד החוץ
האיטלקי ברומא ) והן משקפות את השנתיים האחרונות בחיי הקיבוץ היהודי העתיק לפני
חורבנו בשואה .

פעמים  97וששמיים עמי

144 - 142

תעודות איטלקיות לתולדות שואת יהודי יוון

ן

143

הנושא של רוב התעודות  ,מטבע הדברים  ,הוא עניינים שבטיפולן של הקונסוליה או
השגרירות  ,והם קשורים בעיקר ליהודים בעלי אזרחות איטלקית  .ברם  ,תעודות רבות
עוסקות גם ביהודים בעלי אזרחות אחרת וכן ביהודים יוונים  ,רוב מניינה של יהדות
סלוניקי  ,שעל רובם ככולם נגזר במסגרת " הפתרון הסופי " להישלח לפולין  .דאגה לאינטרסים
כלכליים ופוליטיים של איטליה ואזרחיה עולה מן המסמכים שבאוסף שלפנינו ( כמו כן ,
מופיעה רשימה של היהודים האיטלקים ואומדן רכושם  ,ומינוי שתי ועדות שנועדו לדאוג
לרכוש לאחר עזיבת היהודים האיטלקים את העיר )  ,ברם ניתן ללמוד מהם גם על נושאים
חשובים אחרים  .במסגרת ההתכתבות הפורמלית משתקפים לא רק מאמצי ההצלה של
הקונסוליה האיטלקית הכללית בסלוניקי והמשלחת הדיפלומטית האיטלקית באתונה ,
בעיקר בנוגע ליהודים בעלי אזרחות איטלקית  ,אלא גם הלכי רוח ששררו בקרב הגרמנים ,

האיטלקים  ,היוונים והיהודים בעיר  .דעות שונות  ,שמועות  ,חששות וגם תכניות ( שחלק
מהן לא

נתממשו ) -

כולם מתגלים בין השורות  .המשקיפים מן הצד על הטרגדיה שפקדה

את יהדות סלוניקי  ,אנשי הקונסוליה והמשלחת הדיפלומטית האיטלקית באתונה  ,מוסרים
איש לרעהו ולמשרד החוץ ברומא על כל מה שהם רואים  ,יום אחרי יום ושבוע אחר שבוע .
סיועם ליהודים בעלי אזרחות היוונית עולה במקרים ספורים בלבד  ,כשדבר הסיוע התגלה
על ידי הגרמנים  ,ולכן נדרשה התכתבות בנידון בין הקונסוליה הגרמנית לאיטלקית .
על פי התעודות  ,עד ראשית

1943

שרר שקט יחסי בסלוניקי ; גזרות ואפליות ניכרו

בעיקר במישור הכלכלי  .ברם  ,בהדרגה  ,מזכירות התעודות שמועות מדאיגות לגבי תכניתם
של הגרמנים לשלוח את יהודי סלוניקי לפולין  ,ואחר כך  ,כמעט כל תעודה ותעודה משחזרת
את הצעדים שנוקטים הגרמנים בשיטתיות על מנת " לנקות " את סלוניקי מיהודיה  .אף כי
סביר היה שהיהודים האיטלקים  ,ואלו בעלי אזרחות אחרת ( שאינה יוונית )  ,לא נכללו
במסגרת הגזרות שגזרו הגרמנים על יהודי סלוניקי בעלי האזרחות היוונית  ,הם החלו
לחשוש לגורלם  ,בעיקר לאחר שנצטוו להירשם במשרדי הקהילה בפברואר  , 1943ולכן
פנו לקונסוליה כדי לברר מה חל עליהם ולדרוש את הגנתה  .הביקוש לתעודות אזרחות
איטלקית היה גדול והקונסוליה נדרשה לטפל ביהודים שהיה ספק לגבי אזרחותם האיטלקית ,
למשל כאלה שהיו ממוצא איטלקי  ,שהתחתנו עם יוונים ואיבדו את אזרחותם או כאלה

שתרמו רבות לאינטרסים הכלכליים והחברתיים האיטלקיים  .ההכרעה בנושא זה היתה
עוברת לרוב לדרגים הגבוהים  .במקרים שונים  ,יהודים שזכו לתעודות אזרחות איטלקיות
שוחררו מהגטו של " הברון הירש " ( שכונה של יהודים בקרבת תחנת הרכבת שנקראה על

שם הנדיב הברון הירש והפכה לגטו בידי הגרמנים ) בכמה מקרים  ,בשל הסחבת  ,ההוראה

לאשר הנפקת תעודת אזרחות איטלקית הגיעה מאוחר מדי ( כמו במקרה של יועץ הקונסוליה ,
עורך הדין שאול מואיסיס  ,ודודון ונציה )  ,לאחר השילוח לפולין  .הניסיון לאתר אותם
אנשים נכשל  ,כך שלאיטלקים נותר רק למחות  ,ולגרמנים להתנצל .
תוך כדי ההתכתבות בענייני היהודים האיטלקים בעיר  ,מופיעים בתעודות שבאוסף

תיאורים על ימיה האחרונים של סלוניקי היהודית  :הגיוס לעבודות הכפייה ביולי

1942

144

ן

ברכה ריבלין

( הקונסוליה דרשה לפטור עובדי חברות ביטוח איטלקיות מחובת גיוס ) ; פעולות ההתארגנות
של היהודים לתשלום כופר במקום גיוס  ,הבריחה של אלפי יהודים מסלוניקי ; הריכוז

בגטו ( נמסרים פרטים על המשטרה היהודית )  ,ושאר הגזרות במסגרת " חוקי הגזע " ערב
השילוחים  ,כמו " הטלאי הצהוב " ; החרמות הרכוש ; ולבסוף  ,השילוחים לאושוויץ-בירקנאו

ומספר נסיונות בריחה ( חלק נכשלו ונסתיימו בהוצאות להורג ) והצלה ( על ידי תושבים
מקומיים ופרטיזנים )  ,וניסיון לתפוס באתונה יהודים שברחו מסלוניקי .
על פי מסמכי הקונסוליה האיטלקית  ,בחמישה  -עשר ביולי  , ~ 943לאחר פעילות דיפלומטית
וארגונית נמרצת  ,עזב אחרון היהודים האיטלקים בסלוניקי את העיר  .בסך הכל ניצלו
כך

350

יהודים שהועברו לאתונה שבאזור הכיבוש האיטלקי  ,במקום לפי התכנית

המקורית  -לאיטליה  .ענייני רכושם טופלו כדי למנוע פגיעה באינטרסים הכלכליים
האיטלקיים  .גם היהודים הזרים האחרים ( שוודים  ,תורכים  ,ארגנטינאים ) נדרשו לעזוב
את סלוניקי  .הקונסוליה האיטלקית לקחה על עצמה לסייע ליהודים הספרדים  .המושבה

היהודית הספרדית נאסרה בעשרים ותשעה בחודש ורוכזה בגטו " ברון

הירש "

( מאה

יהודים הסתתרו בעיר וחמישים ברחו לאתונה ) ובשלושה באוגוסט הם נשלחו לברגן -בלון
( עד לקבלת החלטה של ממשלת ספרד לקולטם )  .אחרוני היהודים יצאו מגטו " ברון

הירש "

בין העשרה והאחד -עשר באוגוסט  .בהודעת הקונסוליה נאמר ש " הקולוניה היהודית של
סלוניקי שנוסדה לפני גילוי אמריקה  . . .כבר לא קיימת

יותר " .

