
 הביניים ימי של הפילוסופיה גוטמן: יאקוב
רב־תרבותי כמפעל

p יוסף w

היהדות מדעי של בהיסטוריה גוטמן יאקוב של מקומו :הקדמה

 לאביו, בויטן, בעיר אורתרדוקסית למשפחה 1845 בשנת נולד גוטמן יאקוב
 זכריה את במיוחד לציין יש מוריו בין ידוע. משכיל אך שמרן גוטמץ, משה

 ביהדות המרכזיות מהדמויות גוטמן היה דתי וכמנהיג כחוקר בברסלאו. פרנקל
 היהדות״ מדעי לקידום ״החברה במסגרת החשובות מהדמויות זמנו, של גרמניה

(Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaft des Judentums) ומעמודי 
 קו־מה, שיעור בעל רב להיותו מעבר בברסלאו. הסמינר של הראשונים התווך

 מבכירי היה הוא גרמניה, של הרבנים ארגון יו״ר גם האחרונות ובשנותיו
 בתחומים בעיקר עסקו מחקריו בכלל. היהדות מדעי ובתחום בברסלאו החוקרים

 בעבודת עסק שבהם ודקארט, משפינוזה הביניים. ימי של הפילוסופיה של שונים
 הביניים ימי של היהודית־־ערבית הפילוסופיה אל המשיך הוא שלו, הדוקטור

יהודיים. למקורות הלטינית הסכולסטיקה זיקת אל וממנה
 דמות כעל גוטמץ( יוליוס לבנו גוטמץ)בניגוד יאקוב על לדבר אפשר כירם
 רבות מחקר לעבודות הכרחי מסד מהרוים עדיין וממצאיו מחקריו נשכחת.

 העוסקים במחקרים נזכרת שאינה כמעט שלו דמותו אך עסק, שבהם בתחומים
 האידאולוגי הרקע את המנתחת בכתיבה או תקופתו של גרמניה ביהדות

 פעם ולו נזכר שמו אין לדוגמה כך בכלל. היהדות מדעי של והדיסציפלינרי
 על הכרכים ארבעת בן החשוב המפעל של הרלוונטיים הכרכים בשני אחת

קרובה שהיכרות כמדומני 1החדשה. בעת גרמניה יהודי של ההיסטוריה אודות

1 M ichael A . Meyer, M ichael Brenner (eds.), D eu tsch -J iid isch e  G esch ich te  in d e r 
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 לחדד ואף תקופתו של חשובים היבטים להאיר עשויה גוטמן כשל דמות עם יותר
 כיום המתנהלים לדיונים נגיעה מעט לא בהן יש מפתיע שבאופן נקודות כמה

היהדות. מדעי בתחום
 באישיותו, אחת בכפיפה שדרו צדדים שני בין לחבר אנסה הבאים בדברים

 מחקר שביץ לשילוב כוונתי חוקר. כל של באישיותו בסמוי, או בגלוי כמו,
 ושואבת שבה ואז אותו מניעה אותו, המכוונת תרבותית אידאולוגיה לבין אקדמי

 ההקשר בתוך ממוקם ו״פוליטית״ אקדמית עשייה שביץ זה חיבור השראה. ממנו
 עצמו את לייסד השואף כתחום בגרמניה, היהדות מדעי של ממילא הסבוך

 נאבקים שבהם המרכזיים התחומים כאחד בזמן ובו אקדמית כדיסציפלינה
 הגרמנית בחברה מקומם על התשע־עשרה המאה מראשית גרמנים יהודים

המערב. ובתרבות
 שורה אודות על ערכים כמה של הכתיבה משימת עם התמודדתי לאחרונה

 קושי 2הגרמנית. בשפה אור שראה ללקסיקון הביניים מימי יהודים הוגים של
 המשוועת הדלות לנוכח נבחרת ביבליוגרפיה להציע בבואי התעורר בלתי־צפוי

 בתחומי ימינו בץ הגרמני לקורא להציע שניתן רעדכנית זמינה מחקר בספרות
 במאות הצבור הרב החומר לעומת וזאת הביניים, ימי של היהודית הפילוסופיה

 התשע־עשרה המאה של השנייה במחצית הגרמנית בשפה שהתחברו הכרכים
 שהתרחש המכריע המפנה את לסמן כדי זה במצב יש העשרים. המאה ובראשית

 של בחורבנו רק קשור אינו זה מפנה העשרים. המאה במהלך היהדות מדעי בתחום
 המכה את זה מרכז ספג מסוימות מבחינות היהודי־גרמני. האינטלקטואלי המרכז

 כאשר הצופים. הר שעל העברית האוניברסיטה של הקמתה עם כבר הראשונה
 באוניברסיטה האקדמי הסגל ראשוני על להימנות 1925 בשנת שלום גרשם זכה

 בינתיים, שנפטר לאביו, להוכיח בניסיונו מאוחר ניצחון עבורו זה היה החדשה
 רק ולא היהדות למדעי פרופסור למשרת גם להוביל יכולים יהדות שלימודי
 המאבק על בוויתור כרוך היה זה ניצחון 3יד. כפושט או כמורה כרב, לפרנסה
 התשע־עשרה המאה ראשית מאז שהתנהל מאבק הגרמנית, הטריטוריה בתחומי

של האקדמי בערכה מלאה להכרה היהודים המשכילים של תביעתם סביב

Y ossef Schwartz, “Zur G eschichte derjiidischen Philosophic” (pp. X IX -X X III), “Isaac 2 
Israeli” (pp. 5 -8 ) ,  “Salomon Ibn Gabirol” (pp. 1 9 -2 2 ), “Jehuda Halevi” (pp. 2 4 -2 8 ),  
“M oshe ben M aimon” (pp. 4 2 -4 6 ) , “H illel ben Shmuel aus Verona” (pp. 7 4 -7 6 ) , in 
Andreas B. Kilcher und Otfried Fraisse unter Mitarbeit von Y ossef Schwartz (eds.),

L exikon  j i id is c h e r  P h ilo so p h en , Stuttgart 2003
 ,1982 תל־אביב לירושלים, מברלין שלום, גרשם רראר עצמו, שלום של תיאורו פי על 3

.68 עמ׳

שורץ יוסף
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 להיות הייתה צריכה זו הכרה מחקרם. מושא של האקדמית ובנחיצותו עבודתם
 4היהודים, האקדמיה אנשי של האישי מעמדם בעיית להסדרת מעבו מלווה,

פרוסית. באוניברסיטה היהדות למדעי קתדרה של בייסודה
 יחסית מוקדם משלב וגוטמן שטיינשניידר כמוריץ הוגים ייצגו זה במאבק

 ביניהם הרבה הקרבה בשל יותר עוד שבולט ניגוד מנוגדות, עמדות שתי
 האוניברסיטה של הפשרות חסר באידאל ימיו כל דבק שטיינשניידר כחוקרים.
 לרבנים המדרש בבית החיה לרוח בחייו מוקדם בשלב הפך גוטמץ 5הפרוסית.
 הגרמנית האקדמית במערכת לאינטגרציה הדרישה על שוויתר מוסד בברסלאו,

 מודרנית תרבותית זהות לפתח יהיה ניתן תרבותית בהסתגרות שרק הבנה מתוך
 היו לא כבר שניהם הכללית. האקדמית במערכת מהם שנמנעה זו כגון שלמה

 ייסודה עם (tertium datur)השלישי גם ניתץ שלפעמים כשהוכח החיים בין
 שנוסדה האוניברסיטה הצופים. בהר השביעית״ הפרוסית ״האוניברסיטה של

 להתבדלות המדרש בתי של דרישתם בין לכאורה שילבה בפלשתינה־א״י
 בכל לחתירה הדרישה לבין היהדות, במדעי מעמיק עיסוק שתאפשר תרבותית,

 ופעל חי שבהן הארוכות השנים האקדמי. הממסד על־ידי להתקבלרת מחיר
 ישראלי. הארץ למהלך שקדמה מכרעת תקופה פני על משתרעות גוטמץ יאקוב

 יוליוס בנו, האוניברסיטה. של ייסודה לפני קצר זמן ,1919 בשנת נפטר הוא
 לנטוש כשנאלץ והפוליטי הגאוגרפי המפנה את בגופו לסמץ היה עתיד גוטמן,

החדש. למוסד אחרים, כרבים כמוהו כורחו, בעל ולהצטרף גרמניה את

רב־תרבותי כמפעל הביניים ימי של הפילוסופיה גוטמץ: יאקוב

המודרנה בתרבות הביניים ימי מחקר של מקומו .1

כל גוטמץ עסק עבודתו ביסוד הניח שאותו המודרני הפילוסופי הבסיס למעט
משקפת שלו שהבעייתיות בעייתי תחום זהו הביניים. ימי של בפילוסופיה ימיו

המודרנית. המערבית התרבות של העצמית בהגדרתה הכרוכה יסודית הוויה
המאה של בגרמניה ובמיוחד המודרנה, של במסגרתה הפך ההיסטוריה מקצוע

 שורש, יצחק של מאמרו ראר היהודים לחוקרים הפרוסית האקדמיה של יחסה לעניין 4
 באוניברסיטאות יהודיים אקדמיה אנשי )מדע(: wissenschafrn של הדתיים ״הפרמטרים

,2000 יררשלים לזר, ל׳ תרגם המודרנית, ביהדות לעבר הפנייה הנ״ל, בתוך פרוסיות״,
 שורש של מאמרו ראו היהודי מהצד המחקרית העולם תפיסת לעניין .93-70 עמ׳

 מיכאל ברנר, מיכאל גם וראו .211-191 עמ׳ שם, המודרני״, היהודי המחקר של ״האתוס
 ,261-259 עמ׳ ,2000 יררשלים ב, החדשה, בעת גרמניה יהודי תרלדות )עורכים(, מאיר

326-322.
.326 עמ׳ ב, החדשה, בעת גרמנק־ז יהודי תולדות ראר 5
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שורץ יוסף

 האנושי לקיום והקשר משמעות המקנה כול חובקת לדיסציפלינה התשע־עשרה
 שמור לרומנטיקה אידאליזם שבין הבתר־קאנטיאני הגרמני בשילוב 6התרבותי.

 עובדות ולא רעיונות שהרי הרעיונות, של להיסטוריה מיוחד מקום כך בתוך היה
 ואת התרבות את הזמן, בני רבים הוגים של בעיניהם שעיצבו, הם מטריאליסטיות

 כמדע־על הפילוסופיה של ההיסטוריה נתפסה כך בתוך האדם. של ההיסטוריה
 בתחומיה הכוללת ראייה מייצר הגדרתו מתוקף אשר כתחום כלומר תרבות, מכונן

 אחד-מני מדע אולי היא ההיסטוריה האנושית. העשייה אפשרויות יתר כל את
 התרבות של אחר תחום לכל גם כמו האחרים, מהמדעים אחד לכל ואולם רבים,

 ההיסטוריציסטית התודעה של עמידתה מכאץ 7שלו. ההיסטוריה ישנה האנושית,
 דיסציפלינה. ובכל תרבות בכל היסטוריים עומק מבני לחשוף חובתה על
 הוגים על להשפיע זו גישה מוסיפה בבסיסה והגל גתה כלסינג, דמויות עם

 התכנים מהם היא השאלה היידגר. ומרטין קסירר ארנסט דילתיי, כווילהלם
 פילוסופי־היסטורי קוריקולום אותו כולל מה זו: היסטורית תודעה המרכיבים
 היסודות את להכיר השואף תרבות בן כל של נחלתו להיות שאמור זה ״אנושי״,
תודעתו? של המכוננים
 פרנסיס הציע המודרנית העצמית התודעה גיבוש של מאוד מוקדם בשלב

 לעיצוב ומשמעות חשיבות בעל ומדעי תרבותי רצף של משלו תיאור בייקון
מבשר: שהוא החדש המדע ושל החדש האדם של המערבית התודעה

 ושלוש ידע מהפכות שלוש על ורק אך להצביע ניתן דבר של לאמיתו
 הרומים אצל נוספת אחת היוונים; אצל האחת, למדנות: של תקופות

 אחת בכל המערבית. אירופה של האומות בקרב כלומר אצלנו, והאחרונה
 היו העולם של הביניים תקופרת מאות. שתי היותר לכל למנות ניתץ מהן

 הץ שהרי לפריחתם. או במדעים העשיר לגידול הנוגע בכל לעומתן עניות
 המעבר בזמני להתייחסות. ראויים אינם הסכולסטיקה אנשי והץ הערבים

 מבלי ספור, לאין בכתבים המדע את להטביע היה לעשות אלה שיכלו כל
8משקלם. על זה כהוא להוסיף בידם שיעלה

Theodor Lessing, G esch ich te  a ls  S in ngebun g d e s  S in n losen , Hamburg 1962 6
; 211-177 עמ׳ ,1972 תל־אביב האדם, על מסה זה, בעניין קסירר ארנסט של טענתו וראו 7

Yossef Schwartz, “Ernst Cassirrer on Cusanus: Between Conjectural Knowledge and 
Religious Pluralism”, in Jefery Barash (ed.), E rn st C a ssirer: S ym bol, S c ien ce  a n d

.C ulture, S yra cu se  (forthcoming)
Francis Bacon, Novum organum, lib. I, cap. LXXVIII, in T he W orks o f  F ra n cis  8 
B acon , 8, London 1826, pp. 37-38: “Tres enim tantum doctrinarum revolutiones et 
periodi recte numerari possunt: una, apud Graecos; altera, apud Romanos; ultima,
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 טענה זאת לעומת בה נטענת .1ז בפסקה מופיע אינו ביניים״ ״ימי המושג
 של בהיסטוריה האינטלקטואליות התופעות של הערכי המדרג בדבר ברורה
 כ״תקופות מסוימות תקופות של הגדרתן נגזרת שממנה טענה האנושית, הרוח

 בשימור תרומתץ שעיקר כתקופות כלומר (,media mundi tempora) מעבר״
 מהן להתעלם וצריך רשאי התכליתי ושהעיוץ הבאים לדורות והנחלתו הקיים
 המחשבה של ״המשמעותית״ ההיסטוריה כץ אם מהי העבר. בנכסי לעייץ בבואו

 בקטע כבייקוץ האירופאים, ההוגים חותרים לנאורות ועד מההומניזם האנושית?
 מרגע והרומית. היוונית הקלסית, למסורת ישירות עצמם לקשור לעיל, שצוטט
 להיעלם אלא אחר תפקיד 9הביניים לימי נותר לא והופנם הושג זה מעיץ שקישור

 זו היעלמות ולהצדיק להוסיף מנת על הרצף. של שחזורו את שיאפשר באופן
 דרך על להפכו, שניתן כזה משלה, מובהק אופי הביניימית לתרבות מוקנה

 בכל עצמה את המודרנה מגדירה שכנגדו אולטימטיבי, מנוגד, לסיפר ההנגדה,
 ועד מההומניזם המעצב בסיפר הביניים ימי של מקומם כן אם זהו ושלב. שלב

השמונה־עשרה. למאה עד כלומר בשיאה, לנאורות
 תנועות בשלוש הגרמני, במרחב בעיקר קשור, הדברים בראיית שחל המפנה

 אידאולוגיית של קצה את רבה במידה מציינת הבמה על שהופעתן מרכזיות
 מבלי והיסטוריציזם. אידאליזם רומנטיקה, 10המוקדמת: בגרסתה הנאורות
 פנתה מהץ אחת כל כי רק אומר הללו לתנועות ביחס מפורטים לתיאורים להיכנס
 להצביע ניסיון שונים. ממניעים זאת עשתה אחת וכל הביניים, ימי אל מחדש

 )כמו והאידאליזם הרומנטיקה הפייטיזם, של רבים להוגים משותף מכנה על
 פרידריך הגל, נובאליס, באדר, פוץ פרנץ המוקדם, גתה הרדר, גוטפריד יוהן

אמורים שאותו אחדות, של באידאל משותף צורך חושף ואחרים( שליירמאכר

apud nos, occidentales scilicet Europae nationes: quibus singulis vix duae centuriae 
annorum merito attribui possunt. Media mundi tempora, quoad sciebtiarum segetem 
uberem aut laetam, infelicia fuerunt. Neque enim causa est ut vel Arabum vel 
scholasticorum mentio fiat: qui per intermedia tempora scientias potius contriverunt 

.(. י.ש להלן, וכן שלי, תרגום ) numerosis tractatibus, quam pondus earum auxerunt 
(historia antiqua, medii aevi, nova) 9 תקופות לשלוש שכזה באופץ ההיסטוריה חלוקת  

סלריוס קריסטוף אצל אולי ,17ה־ המאה של השנייה במחצית המוקדם לכל ראשיתה
.(Christoph Cellarius, 1 638-1707)

אוניברסלית באוריינטציה המתאפיין הנאורות, של הראשון השלב מן המעבר על 10
Aleida Assmann, A r b e it  a m  n a tion a len ת,  י תנ ל כ ש ל ו ב א ל ש ריו ה ח א או ש ל ר ש מ ל  
G edach tn is: E in e ku rze  G esch ich te  d e r  deu tsch en  B ild u n g sid ee , Frankfurt a. M ., N ew  

ח תו י ה לנ מ ה של דו פנ מ ל ה ח ה ש א מ ה, ב ר ש ע ע־ ש ת ך ה תו ת מ נ חי ב  ;York, Paris 1993 
ingeborg שינוי ל ה ח ס ש ח ת בי מו ד מי ל ת י מי ניי ת בי טי ר ק ר קונ ט ס מיי ט( ) ר ה ק או א ר  

.Degenhardt, S tu dien  zum  W andel d e s  E ck h a r tb ild es, Leiden 1967
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שורץ יוסף

 ותבונה דת שבין להרמרניה בזיקה לעמוד יכולה זר אחדות לספק. הביניים ימי
 דתיים, בשסעים שסועה חברה של באיחודה הצורך מן לנבוע לחלופין או

 וספיחיה הצרפתית המהפכה בתהפוכות אז נתונה שהייתה ופוליטיים חברתיים
 האינטלקטואליות למגמות כמנוגדת כזאת גישה ניצבת כך על נוסף בגרמניה.

 הגרמנית, הנאורות על גם דרכה והמשפיעות הצרפתית בנאורות האופנתיות
11ואתאיזם. מטריאליזם ספקנות, של מגמות
 השמונה־עשרה המאות שבין למפנה הכלליים בקוויו תואם זה תיאור אם

 הותיר לא התשע־עשרה המאה של הגובר שההיסטוריציזם הרי והתשע־עשרה,
 בתולדות ומרכזית ארוכה כה מתקופה מוחלטת להתעלמות מקום ממילא עוד

 מודל עתה הרצב הנאורות של והשיפוטי האידאולוגי למודל בניגוד המערב.
 בזיקה ״עומדות שהן כפי ותרבות תקופה כל לבחון השואף יחסי היסטורי

 תוך אל גם לכץ שולבה הימי־ביניימית ההגות לאלוהים״. בלתי־אמצעית
 ואולם מופגן. חשק בחוסר לעתים גם אם הפילרסופיה, של ההיסטרריה

 המחקר תחום של להיווצרותו שקדמו בדורות נכתבה כבר זו היסטוריה
 החוליה גם עתה משתלבת שלתוכו רציף מערבי כנרטיב נעשה והדבר החדש

 למחשבה היום עד שמוקדש השולי המקום מכאן 12הביניים. ימי של החסרה
 הפריפריה שגם אלא המערבית. ההגות רצף בתוך בכללותה הימי־ביניימית

 לפילוסופיה מבוא ספר כל לידו שיקח ומי משלה, הייררכיה לקיים מקפידה
 בנקל יראה העשרים המאה של השמונים לשנרת עד שהתחבר הביניים ימי של

 תקופה, אותה זה. רצף בתוך והיהודית הערבית הפילוסופיה של מקומן מהו
 והאידאליזם הרומנטיקה הוגי פנו ושאליה להתעלם ההשכלה אנשי נטו שממנה
 אלה, עבור הן אלה עבור הן לשמר, הייתה צריכה המאחד, היסוד אחר בחיפוש

 הלא־קתוליות, אפילו או הלא־נוצריות, התופעות דחיקת הפנימית. אחדותה את
 תופעות של זה שולי מקום ההרמוניה. אותה של לשימורה הכרחית הייתה

 לפני עוד מראש כן אם נגזר המערבית הזהות כמכלול שנתפס ממה החורגות
יחסי. באופן צעיר מחקר תחום — הביניים ימי בהגות הרציני העיסוק שהחל
 הסיפר לעומת והביזנטי המוסלמי היהודי, הסיפר של השולי המיקום את

 ההגות הבא: התיאור של ההיגיון על־פי ולהסביר לנסות ניתן האירופי־לטיני
 למעשה נוצרית, להגות המאוחרת ההלניסטית בתקופה הפכה היוונית־רומית

עיקשת כהתמודדות שהחל מה לכך. מודעת עצמה היא הייתה בטרם עוד

 Theodor Steinbiichel, Christliches Mittelalter, Leipzig 1935, pp. 47-58; Niklaus ראו 11
167-233 .Merker, Die Aufklarung in Deutschland, Munchen 1982, pp.

.26-24 עמ׳ שם, שטיינביכל, ראד 12
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 בתהליך אירופה הפנימה שבמהלכו מתמשך, לפרויקט הפך לא־מודעת והפנמה
 ״כך לתוכה. אותם והטמיעה הקלסית התרבות נכסי את שנים מאות שנמשך

 כפי האדם ערך העתיקה. העת בו שהחלה למה המשכיות הביניים ימי הקנו
 ובו נשמר העתיקה העת של המוסר רבערכי במחשבה ביטוי לידי בא שזה
 על חוזרת זו מעיץ נפוצה היסטררית טענה 13הנצרות״. עם במפגשו העמיק בזמץ
 לאוגוסטינוס, ועד מרטיר מיוסטינוס הכנסייה אבות בקרב רווח תיאור של דפוס

 ובעיקר המאוחרת, העתיקה העת של הפגניות מהתורות המעבר את הרואה
 אינטלקטואלי תהליך של אברלוציונית כהשלמה הנצרות, אל הנאופלטוניות מן

 של מדרגה כקפיצת כמוהו זה מעבר כלומר, לכץ. קודם רב זמן שהחל מתמשך
 הרומי שעובר התהליך בבשר. הלוגוס של ההתאנשות תולדת האנושי האינטלקט

 והתהליך ב״וידויים״ האוטוביוגרפי התיאור על־פי חניכותו שנרת במהלך הצעיר
 כשהיא חדשה לדרך היוצאת הנוצרית התרבות ובעיקר כולה, האנושות שעוברת

 מהדהדת זו תפיסה זהים. תהליכים זו מבחינה הם מצרים״, מ״זהב עמה נוטלת
 מאברת שעל־פיו, הימי־ביניימית, המערבית המחשבה של הרווח בתיאור עדיין

 לשלרט עתידה רזו נוצרית״, ״פילוסופיה של להיווצרותה עדים אנו ואילך הכנסייה
 זו במסגרת החדש. העידן של באירופה נצרות אותה שעוברת לחילון עד בכיפה

 קיבלו מכך, ויותר להעמקה, גם אלא לשימור רק לא העבר של הרוח נכסי זכו
 המקום החדשה. האירופית המחשבה אל לעבור עתידים הם שבה הצורה את

 לתרומתן היותר לכל כן אם קשור והיהודית הערבית להגות השמור המוגבל
 על בהשפעתץ בעיקר מורגשת זו ותרומה זה, רצף של להתפתחותו השולית
 של השלמתו עם והשלוש־עשרה. השתים־עשרה במאות האריסטוטלי המפנה
 יהודים 14נוצרית. להגות חד־משמעי באופן העולמית ההגות הופכת זה מהלך
 הנוצרי המערך תוך אל משתלבים שהם במידה רק בתוכה מקום ותופסים שבים

וההתבוללות. האמנציפציה מתהליך כחלק הזה
 על־ידי רבה במידה שאומץ סיפר הקדמה, של הפרוטסטנטי הסיפר זהו

עולם ראיית מאומצת פרדוקסי באופן הגרמנית. ביהדות השונים הרפורמה הוגי

.31 עמ׳ (,11 הע׳ )לעיל, שטיינביכל 13
 Ernst Troeltsch,ראו הזה האירופוצנטרי הנוצרי הציור בתוך הביניים ימי של למקומם 14

D ie  B edeu tu n g  d e s  P ro te s ta n tism u s  f u r  d ie  E n tsteh un g d e r  m odern en  Welt, Miinchen 
1911 und Berlin; במחקר ומתודולוגית תכנית מבחינה במהותה מאוד דומה לגישה 

 Thomas Nipperdey, “Die Aktualitat des Mittelalters: Uber die historische 1רא המודרני
,Grundlagen der Modernitat”, in idem., N ach den ken  iib e r  d ie  d eu tsc h e  G esch ich te 

21-30 .Miinchen 1986, pp. נוצרית, היא הביניים ימי של ״אירופה כי טענתר למשל כך
ק וזאת ר מ (.23 עמ׳ המרשג״)שם, של המערבי, מסרים, ב
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שורץ יוסף

 תרבותי אינטלקטואלי מודל לכונן ששואפים אלו כל על־ידי דורות לאורך זו
 ההנחה ניצבת שכזה מודל כל של בבסיסו שהרי אתונה״, מול ״ירושלים של

 ועד ״מיוניה שכזה, רצף ההתבדלות, או השלילה דרך על גם ולו המאשרת,
 את העושה מידה( באותה ממש מקביל)ופיקטיבי רצף לו להנגיד ומנסה יינה״,
המודרנית. היהודית להגות ועד המקרא מן דרכו

 את לשבור המאמץ שבמרכזו שונה לניסיון עדים אנו יחסית מאוחר בשלב
 קריאה להציב כך ובתוך לעיל שתוארה כפי הפרוטסטנטית הקדמה תפיסת

 המודונה. של שונה תפיסה מסתתרת שמאחוריה הביניים ימי של חלופית
 של השנייה במחציתה שראשיתו קתולי סיפר עם בעיקרו מזוהה זה מאמץ
 על הביניים ימי להגות אחרת משמעות להעניק ושחותר התשע־עשרה המאה
 מודלים המאמצת הנאו־תומיסטית, בפילוסופיה למשל כמו המודרנה, חשבון

 מול אל וקדמה. מדע של מקבילות בעיות עם ביניימית ימי התמודדות של
 של השיטתי המערך בתוך הביניים ימי הגות מציבה החילונית הפילוסופיה

 נוצרית״. ״פילוסופיה של ועדכני חי מודל ג׳ילסון ואטיין מריטן כז׳ק הוגים
 של ״הרנסנס אל והרציונליזם ההומניזם מן הפילוסופי הכובד מרכז העברת
 לעצב דבר של בסופו נועד בשיאה הסכולסטיקה ואל השתים־עשרה״ המאה
 נכסי עם המערב איש מתמודד שמתוכו והתרבותי ההגותי האופק את מחדש

 היהודית־ערבית הבעיה כך מתוך הופכת הללו ההוגים עבור והווה. עבר
 בתקופה הנוצרית ההגות של בכינונה רב משקל לה שיש משום יותר, לדחופה

 אתגר עם להתמודד כדי המערב. תרבות של המעצבת לתקופה עתה הנחשבת
 הפילוסופית. ה׳׳השפעה״ תופעת של מורכבותה לניתוח הדיון מתנקז זה חדש

 הפנימי האירופי המסלול על להורות :משתיים לאחת שואפת השלטת המגמה
 כגירוי כהטרונומית, הזרה ההגות נתפסת שמתוכו מרכזי, כציר ההתפתחות של

 הנוצרי העימות בתוך והחי החדשני היסוד על להורות או 15היותר, לכל חיצוני
הביניים. ימי הגות של המרכזי המרכיב כעל הללו התורות כנגד

הביניים בימי יהודית פילוסופיה .11

שהתאמצו היהודים החוקרים מבין והחשובים מהמוקדמים הוא גוטמן יאקוב  
הפרוטסטנטית ההגמוניה כנגד הקתולית לחלופה מקבילה עולם תפיסת לנסח  

מהבחינה שמקביל במאמץ מדובר להראות, שאנסה כפי לעיל. שתוארה כפי

Andreas Speer, Die entdeckte Natur: ראו it 15 מעין למגמה עכשווית לדוגמה  
.Untersuchungen zu einer “scientia naturalis” im 12. Jahrhundert, Leiden 1995
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 16ההיסטורית, הקתולית הביקורת ביותרשל המוקדמות להתחלות הכרונולוגית
 מתאפיינת גוטמן של עבודתו גם הנאו־תומיסטים, אצל כמו להן. קודם אף ואולי

 מקום של מגובשת תרבותית תפיסה מתוך הביניים בימי ומפורט מעמיק בעיסוק
 מקומה את להראות שיטתית מגמה זה בעיסוק גם ניכרת לפילוסופיה. ביחס הדת

 תיאור מתוך השאר בין הביניים, בימי היהודית הדת פילוסופית של הייחודי
הנוצרי. העולם על השפעתה
 החדשה העת של הפילוסופיה בתחום המחקרית דרכו את החל גוטמן

 של הפילוסופיה שביץ היחס לבחינת הוקדשה שלו והדיסרטציה המוקדמת,
 הדת לפילוסופיית מחקריו כל הוקדשו ואילך מכאץ 17דקרט. של לזו שפינוזה

(Religionsphilosophie) עסק שבהם הראשון 18הביניים. ימי של היהודית 
 אבן אברהם של הדת ״פילוסופיית הכותרת את ונשא מטולדו דאוד אבן באברהם

 והפילוסופיה היהודית הדת פילוסופיית של ההיסטוריה על מחקר מטולדו. דאוד
 20(, 1882)סעדיה״ של הדת ״פילוסופיית בא לאחריו 19(. 1879) הערבים״ של

 של ״מקומו על 22(, 1903,1900) חייא בר אברהם 21(, 1897) פקודה אבץ בחיי
 23 (1909,1908)היהודית״ הדת פילוסופיית של בהיסטוריה דוראץ צמח בן שמעוץ
 לא מלמדות הכותרות (.1916)אברבאנל״ יצחק של הדת ״פילוסופיית ולבסוף

המתודולוגית היסוד הנחת על גם אלא המחקר מושאי של המרשים ההיקף על רק

שבת את המאפיינת ופילוסופית תארלוגית מביקררת להבדיל 16  ובאה הקונטר־רפורמציה מח
שש־עשרה-שמונה־עשרה. במאות הישועים מבין רבים אצל ביטרי לידי ה

Jacob Guttmann, D e  c a r te s ii  S p in o za eq u e  p h ilo so p h iis , Breslau 1868 17 
F estsch r ift zu m  sie b zig s ten  G eb u r ts ta g e  J a c o b ה 118  רא גוטמן כתבי של לביתרפי  
G u ttm anns, Leipzig 1915, pp. VII-XV; Steven T. Katz (ed.), C o lle c te d  P a p e rs  o f

J a c o b  G u ttm an n , 1980
Jacob Guttmann, D ie  R e lig io n sp h ilo so p h ie  d e s  A b ra h a m  ibn  D a u d  a u s  T oledo. Ein 19 
Beitrag zur Geschichte der jiidischen Religionsphilosophie und der Philosophie der 

לביץ יהודית דת״ ״פילוסרפיית ביץ הכותרת, שמכילה ההנגדה  .Araber, Gottingen 1879
. להלן תרבהר ערבית ״פילוסרפיה״

Jacob Guttmann, D ie  R e lig io n sp h ilo so p h ie  d e s  S a a d ja , Gottingen 1882 20 
Jacob Guttmann, “Eine bisher unbekannte, dem Bacja ibn Pakuda zugeeignete Schrift”, 21

M G W J, 41 (1897), pp. 241-256
Jacob Guttmann, “Die philosophischen und ethischen Anschuungen in Abraham bar 22 
Chijjas Hegjon ha-nefesch”, M G W J, 44 (1900), pp. 193-217; idem, “Uber Abraham 

bar Chijjas Buch der EnthUllung”, M G W J, 47 (1903), pp. 446-468, 545-569 
Jacob Guttmann, “Die Stellung des Simon ben Zemach Duran in der Geschichte der 23 
jiidischen Religionsphilosophie”, M G W J, 52 (1908), pp. 641-672; 53 (1909), pp.

46-79, 199-228

רב־תרבותי כמפעל הביניים ימי של הפילוסופיה גוטמן: יאקוב

319



 דתית כפילוסופיה הביניים בימי היהודית המחשבה של אפיונה בדבר המשותפת
24דת״. ״פילוסופיית או

 הביניים ימי של היהודית בפילרסופיה העוסקים מחקרים של זו סדרה לעומת
 בתרך להגדיר אפשר דת פילוסופיית של ייחרדית נוסחה לגיבוש חתירה תוך

 על מחקריו של הכותרות מץ כבר מחקרים. של שנייה קברצה גוטמן של עבודותיו
 מייצגים הם שמבחינתו להיווכח אפשר גביררל אבץ ושלמה ישראלי יצחק אודות
 של ״הפילוסופיה נקרא גבירול אבץ על ספרו שונה. ואידאית תרבותית תופעה
 ישראלי על למחקרו גם ניתנה דומה וכותרת 25(, 18 8 9) גבירול״ אבן שלמה
.26ישראלי״ של הפילוסופית )״התורה 1911 בשנת אור שראה  מדובר איץ כאן (

 משוללת בפילוסרפיה מדובר גוטמץ של שלטענתו משרם דת׳/ ב״פילוסופיית עוד
 הערבית, הפילוסופית האסכולה מץ דורם ובני קודמיהם כמו יהודיים. היכר סימני

 נכון, יותר או, אמונה נעדר רציונליזם כן אם מייצגים וישראלי גבירול אבן גם
 נאופלטוני האריסטוטלי השילוב כאץ. לדייק חשוב להתגלות. ישירה זיקה נעדר

 אך והתעלות דבקרת התבוננות, של דתיים בביטויים רווי אמנם השניים של
 גוטמן הפופולרית הגרמנית ההבחנה של במובץ לדתיים. אותם הופך אינו הדבר

 או פוזיטיבית״ ל״דת כוונתו דת על בדברו כאשר ״דתיות״, לבין דת בין מבחין
 החומרים את ההופכת כזו להיות צריכה דת שפילוסופיית מכאן התגלות״. ״דת

 המפרשות המוסמכות והמסורות הקודש כתבי תכני ובראשם בהתגלות, הניתנים
 אלה כעין מדעיים מכתבים פחות לא ביותר, היסודיים מחומריה לחלק אותם

 והמתודולוגיות הלוגיות היסוד להנחות כולו הדיון הכפפת ופרשניג אריסטו של
 הן העיון נושאי של הץ פילוסופי עיצוב כלומר הפילוסופיה, מתחום הלקוחות

 פילוסופיית של להגדרה ראוי כולו התחום את שהופכת היא הדיון, שיטות של
 גבירול)בניגוד אבץ של הפילוסרפי מחיבורו נעדר שכזה שילוב בדיוק רהנה דת.

 כמעט ונעדר מלכות״( ״כתר כדוגמת העברית, בשפה שחיבר הפואטיות ליצירות
ישראלי. מכתבי גם לחלוטין

לקברצה מעבר כחוליית אותו שימשו גוטמץ של הללו המחקרים שני

 פילרסופיית תולדות שביד, אליעזר של עטו מפרי הראשון הכרך אור ראה לאחרונה 24
 בין שביד עוסק הראשון הכרך בפתיחת ;2001 תל־אביב החדש, בזמן היהרדית הדת
 דתית״ ו״פילוסופיה הדת״ של ״פילרסופיה שבין בהבדלים הדיסציפלינרית, בהגדרה היתר

 ובמודרנה הביניים בימי אלו מעין מושגיות מערכרת מתפקדות שבו האופן שבין ובהבחנה
מובחנת מעמיקה להתמודדרת זקוקים שהדברים חרששני (.25-19 עמ׳ )שם, יותר. ו

Jacob Guttmann, Die Philosophic des Salomon ibn Gabirol, Gottingen 1889 25 
Jacob Guttmann, Die philosophischen Lehren des Isaak ben Salomon Israeli, Munster 26

1911
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 כוונתי המאוחרות. בשנותיו מרצו עיקר את השקיע שבה מחקרים, של שלישית
 המשנות שתי היהודיים. למקורותיה בזיקתה הנוצרית הסכולסטיקה לחקר

 גבירול אבן לשלמה חיים״ ״מקור של אלו הן זה בהקשר ביותר המובהקות
 בחיבור רק מדובר אין גבירול אבן של במקרהו לרמב״ם. הנבוכים״ ״מורה ושל

 כן, על יתר אלא, חותם, בו הותירה ולא כמעט מחברו של היהודית שזהותו
 הנוצרי־לטיני, בחלקה ורק אך כמעט הביניים ימי הגות על שפועל בחיבור

 של החמישים בשנות מונק של לגילויו עד ידוע, היה חיימ״ ״מקור שהרי
 הדתית שזהותו בעוד (,Fons vitae) הלטינית בגרסתו רק התשע־־עשרה, המאה

 הלכה הסכולסטיקה( הוגי ידי על הררוח ככינויו ,Avicebron) מחברו של
 שעשר לאלו גם עוד ידועה הייתה שלא עד הביניים ימי לאררך והיטשטשה

 של זהותו באשר משה״, ״רבי של במקרהו הדבר שונה 27ברעיונותיו. שימוש
בספק. מוטלת אינה הבתר־תלמודית היהדות את שמייצג כמי המחבר
 לאירוע הנבוכים מורה של תכניו עם ההתמודדות את שהופך הוא זה שוני

 ״מקור כדוגמת חיבור עם להתמודדות בניגוד העליונה, המדרגה מן בין־תרבותי
 כתרבות נתפסת הביניים ימי תרבות כך: הדברים את לנסח אפשר חיים״.

 ביותר והעמוק המקיף באופץ המנסחת הפילוסופיה גם ולכן בעיקרה, דתית
 פילוסופיים תכנים הדת. פילוסופיית היא הזמן בת התרבותית המציאות את

 אתגר מייצגים אינם זו מערכת תוך אל המופנמים העתיקה העת של פגניים
 בעייתו את הגויים״ נגד ה״סומה בתחילת אקווינס תומס מסביר בדיוק כך חי.
 של לתיורכם זקוק הוא פגניים. טיעונים עם להתמודד הבא ימיו בן הנוצרי של

 העצמה בכל הללו הסוגיות את חוו אליו, בניגוד שאלה, משום הכנסייה, אבות
 מנת על אליהם לפנות נאלץ זאת, לעומת הוא, תרבויות. בין התמודדות של

זה קושי 28הפילוסופית. עמדתם ביסוד העומדת הערלם השקפת את לשחזר

 בקרב חיים״ ״מקור של מחברו זהות בדבר הזה הידע אבד בדיוק מתי לקברע קשה 27
יהודים, מחברים שאצל הרי אוריצברוץ, מיהו יודע אינו נוצרי מחבר שאף בעוד היהודים.

 עם ראשון ממקור היכרות להם ואין חיים מקור של הלטיני בתרגום תלויים הם כאשר גם
 המחבר. של המדריקת זהותר בדבר הידיעה מצויה עדיין החיבור, של ערבי או עברי טקסט

p זה לעניין וראי אברבנאל, אצל למשל David Kaufmann, Studien iiber Salomon Ibn 
1899 Gabirol, Budapest

28 S. Thomae Aquinatis Summa Philosophica seu de veritate catolicae fidei contra 
Gentiles, Lib. I, Cap. 2, Paris 1925, p. 2: “Contra singulorum autem errores difficile 
est procedere propter duo: Primo, quia non ita sunt nobis nota singulorum errantium 
dicta sacrilega, ut, ex his quae dicunt, possimus rationes assumere ad eorum errores 
destruendos. Hoc enim modo usi sunt antiqui doctores in destructione errorum 
Gentilium, quorum positiones scire poterant; quia et ipsi gentiles luerant, vel saltern
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 כתביהם או הסיבות״ ״ספר של הסוג מן יצירות עם להתמודד בא כשהוא נעלם
 ההתמודדות עיקרי את עבורו עיבדו כבר אלו שכץ גבירול, ואבן ישראלי של

 הלקוחים מושגים של קונקרטיים תכנים עליה שיעמיסו מבלי המונותאיסטית
 מחבו עבורו מייצג בדיוק הזה האתגר את לנצרות. והזרים ההתגלות מץ

 הפילוסופיים התכנים ביץ להפריד יותר הרבה קשה כאץ הרמב״ם. של מסוגו
 ולעיברד להפנמה חיה חלופה מייצגים הללו הדתיים התכנים ואילו והדתיים,

 השונים במחקרים לפיכך, שונה. תרבותית במסגרת הפילוסופיים התכנים של
 כפי הבין־תרבותי באתגר מתמקד הוא הסכולסטיקה להוגי מקדיש שגוטמץ

הרמב״ם. של משנתו עם בהתמודדות ביטוי לידי בא שזה
 בשנת גוטמץ פותח הסכולסטיקה אודות על מחקריו של הארוכה הסדרה את
 מתפרסם מכץ לאחר מיד 29(. 1889) מאוברץ בגיום דן הוא שבו במאמר 1889

 המקיף המחקר מתפרסם 1891 בשנת 30(. 1889) מהלס אלכסנדר על מחקרו גם
31היהודית״. ולספרות ״ליהדות אקווינס תומס של יחסר על

 מעלה הוא שבה זו ,Aeterna Patris ,13ה־ ליאו האפיפיור של האיגרת
 אתגרי עם להתמודדות כדרך אקווינס תומס של במשנתו לעסוק הציווי את

 בחיתוליו כן אם נמצא הרלוונטי המחקר .1879 בשנת התפרסמה המודרנה,
 להיות עתה שהופך ההוגה על היהודית ההשפעה את גוטמן חוקר שבו בזמן
 הספרים של קרובה בקריאה המתהווה. הביניים ימי מחקר של התווך עמוד
 של והתרבותי הרעיוני הפלורליזם על מפעי־ל שגוטמן להיווכח אפשר הללו

 החוקרים שמפעילים לזו בבסיסה הזהה וניתוח חקירה שיטת הביניים ימי
 הערבית מזו היהודית הפילוסופיה את מבחין הוא חקירתם. מושאי על הנוצרים

 על הייחודית השפעתה גרעין את זו בנקודה בדיוק ומזהה דת כפילוסופיית
 כלל בדרך שתורגמו חלקים באותם ובמיוחד הערבית, בהגות הנוצרית. ההגות
התחומים, הפרדת של אפשרות, לפחות או מגמה, ניכרת הלטינית, לשפה

שורץ יוסף

”inter Gentiles conversati et in eorum doctrinis eruditi; אנו ״אכץ  עם להתמודד בבו
 הקונקרטיות שהטעויות הראשונה, סיבות: משתי הנרבע קרשי לנר יש פרטירת טענות

 לשחזר יכרלים איננו גם ולכץ לנו ידועות אינן כופרות טענות אותץ של ביסודץ הניצבות
 המורים בכתבי רבה תועלת יש כך לשם אכץ נפסדרת. טעריות לאותץ שהוביל ההיגיון את

 היטב עמדותיהם את הכירו הם שהרי הגויים, טעוירת עם הם שניהלו בוויכרח הקדרמים
בתורותיהם.״ מלרמדים היו ואף במגע איתם ובאו בקרבם שכנו עצמם הם באשר

Jacob Guttmann, “Guillaume d’Auvergne et la litterature juive”, REJ 18 (1889), pp. 29
243-255

Jacob Guttmann, “Alexander de Hales et la judaisme”, REJ 19 (1889), pp. 224-234 30 
Jacob Guttmann, Das Verhaltnis des Thomas von Aquino zum Judentum und zu der 31

judischen Literatur, Gottingen 1891
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 דתיים לתכנים ישירה זיקה ללא מתפתח והמדעי הפילוסופי הדיון כאשר
 היצירות מאוד מעטות הימי־ביניימית היהודית במסורת ואילו קונקרטיים,

 בימי היהודי העיון עיקר את כן אם מגדירים כאשר שכזו. מגמה המייצגות
 כדמות הרמב״ם של דמותו מיד מזדקרת דת״ ״פילוסופיית בחינת הביניים
 בעולם אקווינס תומס שתופס לזה דומה מקום התופסת ופרדיגמטית, מרכזית
 הביניים בימי היהודית ההגות למערך בודד ממקרה התופעה הרחבת הנוצרי.

 רב־משתתפים. הגות זרם של כשיאו הרמב״ם של הצגתו דרך נעשית בכללותה
 מתעלמת שאינה עם אשר, הביניים, ימי של היהודית הפילוסופיה של זו ראייה

 של בראשה הרמב״ם את למקם חותרת זאת בכל הרבים, והז־רמים מהדמויות
 מחקרים של נוספת בסדרה ביטוי לידי גוטמן אצל באה הייררכית, פירמידה

 32( 1911) סעדיה של לזו הרמב״ם של הדת פילוסופיית של יחסה אודות על
 לאבן שמוקדש הראשוץ בספר כבר אבל 33,1912 משנת דאוד)במאמר אבץ ושל

35(.1914)שלפניו היהודית להגות ובכלל (34דאוד
 ההגות בתחום מחקרים ומפרסם גוטמן מוסיף תומס על הספר לאחר

 מבווה וינסנט (,1894) סקוטוס דונס על מחקריו כך הנוצרית. הסכולסטית
 36(, 18 9 6) השלוש־עשרה המאה בני אנגלים פרנציסקנים תאולוגים (,1895)

 השלוש־ המאה של הסכולסטיקה על ומסכמת גדולה ומונוגרפיה (1899)הרנסנס
 השפעת על מסכם מאמר (.1902) היהודית ולספרות ליהדות ביחסה עשרה

37.1908 בשנת הרמב״ם בקובץ מתפרסם הלטינית בהגות הרמב״ם

Jacob Guttmann, “Die Beziehung der maimonidischen Religionsphilosophie zu der 32 
des Saadia”, in Festschrift zu Israel Lewys 70. Geburtstag, Breslau 1911, pp. 308-326 
Jacob Guttmann, “Die Beziehungen der maimonidischen Religionsphilosophie zu der 33 
des Abraham ibn Daud”, Judaica: Festschrift zu Hermann Cohens 70. Geburtstag,

Berlin 1922, pp. 135-144
לעיל. 19 הערה ראו 34

Jacob Guttmann, “Die Beziehungen der Religionsphilosophie des Maimonides zu den 35 
Lehren seiner jiidischen Vorganger”, in W. Bacher, M. Brann, D. Siumonsen (eds.), 
Moses ben Maimon: sein Leben, seine Werke und sein Einfluss, II, Leipzig 1914, pp.

.198-242
 שהחיבור ההנחה על מבוסס הפרנציסקנית האנגלית בתיאולוגיה גוטמן של דיונו עיקר 36

 רומנוס אייגידיוס האיטלקי האוגוסטיני ההוגה עם שזוהה חיבור הפילוסופים״, ״טעוירת
 של באנגליה למעשה מקורו השלוש־עשרה, המאה של השנייה במחציתה ופעל שחי

 השלושים בשנות קוך יוזף של מחקריו עם ובעיקר יותר, מאוחר השלוש־עשרה. המאה
 אחיזה לה רקנתה ״הטעוירת״ מחבר אייגידיוס של היותו בדבר ההנחה שבה והארבעים,

זה. בעניין האחרונה המילה נאמרה טרם כיום שגם ייתכן ואולם המחקר, בעולם
.230-135 עמ׳ ,1908 הראשרן, בכרך כאן לעיל, 35 הערה ראו 37
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 ליהדות ביחסה השלוש־עשרה המאה של ״הסכולסטיקה לספרו בפתיחה
 כל המחקר מן לסלק הצורך על כול קודם גוטמן מצהיר 38היהודית״ ולספרות

 רחוקה היא אם גם חוקר, של כנה מאמץ מייצגת זו התבטאות אפולוגטית. עמדה
 עשיתי שבהם בכלים ואולם פועל. הוא שבה התרבותית מהמציאות דבר של בסופו

 לנסות ניתץ ההיסטורית הכתיבה של האידאולוגי הרקע הבנת לצררך לעיל שימוש
 שהוא פרדוקסי, בניסוח הדברים. בבסיס העומדת אחרת מוטיבציה גם ולאתר

 ההיסטוריציסטי המערך שבתוך לטעון ניתן מאליו, מובן כמעט גם בזמן בו
 גישה כל להיעדר בתוקף הטוענת זו היא ביותר היעילה האפולוגטית העמדה

 מדעית, היסטורית כתיבה מחדש, לכתוב זכותו על כאן עומד גוטמץ אפולוגטית.
 כחוקר מבטו מזווית לו נגלית שהיא כפי הביניים ימי של ההיסטוריה את

 ההיסטוריה שכן היהודי האינטלקטואלי למרחב הצטמצמות כאץ איץ יהודי.
 האוניברסלי בצד להתמקד בחר שבה המבט זווית מתוך לגוטמן נגלית האיררפית

 בכל מצויד לחקירתה ניגש שהוא העובדה מתוקף וזאת שלה, והאובייקטיבי
אחר. חוקר ככל וההיסטוריים הפילולוגיים הכלים

 מובאת הנוצרית בפילוסופיה הרמב״ם של השפעתו על המקיפה הסקירה
 מאמר לאחר מיד הרמב״ם, על המאמרים אוסף של הראשון הכרך במסגרת
 מאלף 39להרמב״ם״. המידות תורת של ״אופייה על כהן הרמץ של הפתיחה
 קובץ לפתוח שנבחרו המאמרים בשני המנוסחות היסודיות הגישות שבין ההבדל
 הרמב״ם לעבר יהודית בפנייה מרכזיים היבטים מייצגים המחברים שני זה. חשוב

 הפנייה ואולם זמנם. בתרבות לחלוטיץ המעוגנת עולם לתפיסת כבסיס כפילוסוף,
 גישה נוקט כהץ והרמנויטית. מתרוכת היא גרטמץ של שזו בעוד ישירה היא כהן של

 על המיימוני הטקסט אל מעצורים וללא ישירות הפונה אנכרוניסטית, פילוסופית
 של והדתית המוסרית תפיסתו עם אחד בקנה העולה פנימית אמת בו לחשוף מנת
 ללא השנים 700 בן הפער על לגשר יכול אינו ההיסטוריון גוטמן 40עצמו. כהן

נוצרי. אירופי הוא והתיווך היסטורי, הרמנויטי תיווך
 הדמב״ם: השפעת של השונים תחומיה על גוטמן עומד דבריו בתחילת

 לעת ועד הביניים מימי היהודית בהגות זמנו, של מוסלמי הערבי בעולם
בוחר אלה שלושת מבין ביניימית. הימי זו בעיקר הנוצרית, ובהגות החדשה

 Jacob Guttmann, Die Scholastikdes dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen 1רא 38
1902 zum Judentum und zur jiidischen Literatur, Breslau

39 ”Hermann Cohen, “Charakteristik der Ethik Maimunis, לעיל ואחרים באכר בתוך( 
.134-63 עמ׳ ,1 (,35 הערה

 הולדתו יום לכבוד שהתפרסם בקובץ במאמרו כהן אודות על עצמו גוטמן של דבריו ראו 40
ל, של השבעים עי ל הן) .136 עמ׳ (,33 הערה כ
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 מחשבת משתלבת שבו השדה זהו שכן המרכזי, כשדה הנוצרית בהגות גוטמץ
 האירופאי לגוטמץ לו הנדרש ההרמנויטי התיווך הפילוסופיה. בתולדות הרמב״ם
 תרגום הרמב״ם את לתרגם במחקריו, ביטוי לידי שבא המוקדם, בניסיון מתבטא
 שבניגוד משום דווקא לו נדרש זה הנוצרית. האירופית לשפה ואידאי היסטורי

 של רק אלא היהדות״ של ״פילוסופיה של מושג גוטמץ ליעקב איץ יוליוס לבנו
 בפניו העומדת המשימה בפניה. העומדת כללית רוחנית משימה ושל חיה יהדות

 הנושאים ועיוץ חקירה בכלי שימוש לעשות ממנו דורשת וכמלומד רוחני כמנהיג
 המתודולרגיים הכלים של לאינטגרציה הדרך כבד. נוצרי היסטורי מטען עמם
 באמצעות דיוק: רליתר הרמב״ם של הגותו דרך עוברת אישיותו בתוך הללו

 האינטלקטואלי הממסד לב אל דרכה את זו עשתה שבו האופץ אחר ההתחקות
זמנה. של הנוצרי

 בהכרח היא היא באשר מחשבה כל כי בקביעה המאמר את פותח גוטמץ
 היא ערך בעלת שחשיבה כך על ועומד מוסיף הרא ואולם ומותנית. היסטורית

 בתורה שיכולה חדשה, מחשבה זרעי ומניחה זמנה מגבולות שחורגת זו רק
 תפיסה בתוך יותר. נעלה התפתחות דרגת של לכיוונה העתיד את ולשנות לעצב

 (Wirkungsgeschichte)ההשפעה לתולדרת מיוחד מקום שמור שכזו הרמנויטית
 אכץ הוא הרמב״ם עצמו. החיבור לתוכן מאשר פחות לא מסוים, חיבור של

 יסודות כל את במשנתו מגבש שהוא בכך תמה איץ ולכן וזמנו, מקומו יליד
 השפעתו. את להסביר די אין בכך ואולם קודמיו. של הערבית־יוונית המחשבה

 של לזכותו אלא והמטפיסיקון המדע איש של לזכותו לא לזקוף יש זו השפעה
 הסכולסטיקה על ההשפעה את ואכן יהודיים. בתכנים ועיסוקו הדת פילוסוף
 תוכן לא למערב שתיווכה כזו ביותר, והמקיפה כמשמעותית גוטמן מאפיין

 בתהליך להמשיך שאפשר הסינתזה מכלול את אלא אחר או כזה פילוסופי
 גוטמץ מזכיר היתר ביץ רוחני. או דתי למשבר להביא מבלי הללו התכנים אימוץ

 שחבות בולטות כדמויות מיימון ושלמה מנדלסון משה שפינוזה, ברוך את
 מרחק התרחקו דרכם בהמשך אם גם לרמב״ם, הפילוסופי העיסוק תחילת את
 עושה שבו אינטגרציה של מכניזם אותו על גוטמץ מצביע בכך ממשנתו. רב

 התרבות מבצרי אל דרך לעצמו לפלס הרמב״ם של יכולתו שימוש. עצמו הוא
 מאות אחרים, לנבוכים הדרך את להורות אותו שהכשירה היא דאז האירופית

אחריו. שנים
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ומודרנה דת .111

 על שנשא ידועה בהרצאה גוטמץ התייחס בזמנו היהדות של מעמדה לסוגיית
 עיברד היא הכתובה ההרצאה 41(. 1902)ההווה״ בחיי היהדרת ״משמעות אודות
 הציע דבריו בפתיחת הגרמנים. הרבנים של הכללית האספה בפני שנישא לנאום
 האמונה את דאז, גרמניה יהדות של שונים זרמים בני רבנים הנוכחים, בפני גוטמן

 על משותף. מצע להורת שנועד אמונה כניסוח היהדות של )מיסיון( בשליחות
 הדת איש בפני הניצב האתגר את להבין יש זו שליחות של מהותה את להבין מנת

 והחילון, המודרנה בתנועת מתגלם שהוא כפי ההווה, של האיום הוא. באשר
 ה״מודרנה״ הץ. באשר הפוזיטיביות הדתות כנגד אלא היהדות כנגד מופנה אינו

 הגרמנית הנאורות של הסביבה מץ לו המוכרת זו היא הדובר מתייחס שאליה
 בדרישה בעיקר ביטוי לידי בא אליו מתייחס שהוא והאיום הפרוטסטנטית,

 ההיסטוריה את גוטמן מגייס זו דרישה כנגד 42הדת. לבין המוסר בין להפרדה
 התפתח שהמוסר בה המתבונן את מלמדת זו היסטוריה הדת. ושל התרבות של

 נטעה שהאמונה האלוהית הנקודה הוא המצפוץ הדתית. האמונה של בצלה תמיד
 השמש היא האמונה נפשם״. בחשכת המאיר ״הירח הוא האדם, בני בלבבות
 43הדת״. של בקרקע שורשו ההומניות של ״עקרונה מאורה. זה לירח לו המקנה
 המודרני, האדם ריקה. מילה בגדר נותר אלוהים, ללא טבע כמו דת, ללא מצפוץ

 כלשהי, חיובית דת של מציווייה חופשי חש בזמן ובו המוסר בעקררנות המחזיק
 קודמים. דורות למענו שצברו ההון את מנצל שהוא משום רק זאת לעשות יכול

הדתי. של במסגרתו שנים אלפי במשך שקודם מתוך מאליו למובן הפך המוסרי
 של מכיוונו באה לא היהודית )מיסיון( השליחות לתפיסת השנייה הסכנה

 בשמה הטרענים פרוטסטנטים, תאולוגים של מצדם אלא הפרוטסטנטי החילון
 מתבטלת והיא שליחותה את מיצתה שהיהדות היסטורית קדמה תפיסת של

 בהתנגדותו גוטמן של המהלך דתית. אידאה של יותר מתקדם שלב בפני
 מתרך בהגל הץ גייגר באברהם הן שנלחם גרץ, צבי של מזה הפוך זו לטענה
 אינו גוטמן מעיקרה. וההתפתחותית הטלאולוגית ההיסטורית התפיסה שלילת

 ״החיים מבפנים. אותה שמפרקת טענה טוען אלא שכזו תפיסה כנגד יוצא
את הטבעיים, החיים כמו בדיוק ביותר, מעטה במידה סובלים ההיסטוריים

Jacob Guttmann, Die Bedeutung des Judentums im Leben der Gegenwart, Frankfurt 41
a.M. 1902

.2 עמ׳ שם, 42
.3 עמ׳ שם, 43
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 ולהתפתח להרסיף עוד כשר שאינו כלומר ומת, גווע שתוכו מבנה של התמדתו
 שאיץ לומר נוכל היהדות( את בתפיסתו לא כי קאנט)אם של ברוחו 44פרי״. ולתת

 התוקף את שואבת היא מנייץ אלא האפשר בגדר היא היהדות אם כלל לשאול
 של אמפירית עובדה בגדר כשלעצמו שהוא קיום קיומה, להמשך לה הדרוש
 לקיומה טעם לתת שתוכל כזו ורק אך כץ אם תהיה יעילה תורה האנושי. הניסיון

 כאנכרוניזם שתציגו כזו לא אופץ ובשום בהווה, היהודית הדת של והדינמי החי
 גם זו, לטענה מעל מרחפת קאנט של לרוחו מעבר ואולם היסטורית. כתאונה אר
 זה היה לסינג. ניצב שבראשיתה מסורת של צלה מפורשות, מצוין הדבר אין אם

 45והתמדתה. קיומה אמת היא דת כל עמה שנושאת היחידה האמת כי שטען לסינג
 עממיות ובאמונות אמונה בעיקרי בדוגמות, המנוסחות מאלה אחרת, אמת כל

ורבגונית. משתנה תופעה של מוגבל היסטורי היבט מאשר יותר מייצגת אינה
 בעבר היהדות של המשתנים מופעיה את המתארת ההיסטורית הסכמה את
 היהדות של הראשונה השיטתית התמודדותה 46המאמר: בהמשך גוטמץ מציע

 את מנסחת היהודית־אלכסנדרינית הפילוסופיה כאשר נעשתה הזרה ההגות עם
 נדחה זה שילרב והלניזם. יהדות של מסוגו ראשוץ שילוב המהווה תפיסתה,
 מכץ ולאחר המוקדמת בנצרות יסוד לאבן הפך אך עצמה, היהדות בתחומי

 השונים. לענפיה המערב תרבות של ברזל צאץ לנכס הפך כך ומתוך באיסלאם,
 הפילוסופיה, עם היהדות של רבה, במידה והמכריע השני, מפגשה החל אז רק

 מסעדיה הערבית ליהדות האריסטוטלית המחשבה של חדירתה בעקבות חאת
 ושם הנוצרית, לאירופה דרכה את החדשה הסינתזה עושה מכאן הרמב״ם. ועד
 שעתיד הכנסייתי, הממסד עם הקונפליקט אותו את דבר של בסופו מחוללת היא

 הרוחני הדחף את גוטמץ מציג כך והמודרנה. החילון תהליך של ביסודו לעמוד
 בימי המערב תרבות של המכוננים בשלבים שמשתלב ככזה רק לא היהודי

 זמנו. בת המודרנה של לעיצובה מכרעת תרומה התורם ככזה גם אלא הביניים,
 גרשם של השבתאות ממחקרי שלאחריו. השנים במאת השתנה לא זה יסודי דחף

 אנו יובל, ירמיהו על־פי ספרד, אנוסי יוצאי של ותרבותם לשפינוזה ועד שלום
 לא אם גם במניעיהן, הדומות ספקולציות לנסח ונשנים שבים לניסיונות עדים

בפרטיהן.
עומד עשרה השלוש במאה הימי־ביניימית הנוצרית התאולוגיה של שיאה

.4 עמ׳ שם, 44
 דיונו וראו ריימרוס, של הפרגמנטים פרסרם סביב מנהל שהוא ושיח השיג בתוך בעיקר 45

;11 הערה )לעיל, מרקו* של ) Christoph Schrempf, Lessing als Philosoph, Stuttgart 
.1906, pp. 129ff

.10-9 עמ׳ (,41 הערה גרטמץ)לעיל, 46
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 מהלס, ״אלכסנדר חזקה. יהודית השפעה של בסימנה דגוטמץ, אליבא כן, אם
 של הספקולטיבי הניתוח של בהיבט הנם, אקווינס ותומס מגנוס אלברטרס

 שיגיעו מבלי ואולם שלנו, הרמב״ם של השקדנים תלמידיו המקראית, האמונה
47הרוחנית״. ובעצמאות המבט ברוחב לרמתו
 היהדות שבה האפלטוניות לטובת האריסטרטליות וזניחת לרנסנס המעבר עם

הנוצרית. הקבלה באמצעות הפעם זמנה, של המרכזית ההגות על ומשפיעה
 חוקר עבור כך כל המרכזית העובדה את גוטמץ מצייץ זה בשלב רק

 הספרות של מתרוכיה גם היתר, בין היהודים, היות בדבר כשטיינשניידר
 מרצו כל את כמעט שהשקיע לשטיינשניידר, בניגוד למערב. והערבית הקלסית
 התרגום במפעלי הכרוכות התרבותיות התנועות של מדוקדק פילולוגי בתיעוד

 ויותר מדויק פחות בתחום מבטו את למקד גוטמן בוחר התרבותית, והמסירה
 רקעים על הצומחות פילוסופיות משנות בין רעיונית בהשוואה — לניסוח קשה

שונים. תרבותיים
 הנוצרית, על היהודית המקרא פרשנות השפעת את גם גוטמן מתאר בהמשך

 כי וקובע והשלוש־עשרה, השתים־עשרה במאות הפשט תפיסת על ובעיקר
 הכתרב ״אל המפנה בדבר לחשיבה להגיע היה ניתץ אם ספק זו התפתחות ללא

48מלנכתון. פילי־פ ושל לותר מרטין של במשנתם המצוי לבדו״
 היהדות טענתו: לעיקר גוטמן את מוביל זה ומפורט ארוך היסטורי תיאור
 תהיה עוד כל וזאת ובעתיד, בהווה גם תיעלם לא ותרבותית היסטורית כתופעה

 היהודי הייעוד ייעוד. בעל עם ככל נבחר עם הוא היהודי העם משימה. לה
המונותאיסטית. בהגות מיסודו כרוך

 בשל אותנו לגנות מכול פחות יכולים הלאומית המחשבה של הפנטים
 את נושאים שאנו משום הנבחר העם אנו נבחר. כעם עצמנו את תפיסתנו

 המכשולים כל על להתגבר יש שדרכו האחדות רעיון את האלוהים, רעירן
אחים. לברית מתאחדת כולה האנושות עצמה מוצאת ושבו הלאומיים

 האלוהית ההשגחה זה. לרעיון תניח לא האנושות של התקדמותה ]״.[
49סוד. ומלאות נפלאות בדרכים מטרתה אל חותרת

 רבים כמו גוטמן, גם גורס זו מעין תפיסה רקע על כי להבין ניתן
האורתודוקסית הגרמנית היהדות של הבולטים היהודים מהאינטלקטואלים

.10 עמ׳ שם, 47
.11 עמ׳ שם, 48
שם. שם, 49
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 מונותאיסטי, אידאל אותו של בשמו הציונות של מקיפה שלילה והליברלית,
 הגלות, של המוסרי עדכה בדבר הישץ האפולוגטי הטיעוץ 50ואוניברסלי. משיחי

 העם של בעולם תפרצתו על־ידי בעולם האמת אמונת הפצת את המאפשרת
 הוא המופץ הרעיוץ כאשר המודרני: הלאום בשפת עתה מתעדכץ בה, המחזיק

 פולחן בבחינת הרא לאומי אתוס כל שלעומתו והמופשט, האחד האל רעיוץ
 היהודי העם יממש לאום למדינת מופת של כינונו באמצעות לא זרים. אלילים

 כזה. ניסיוץ לכל פנימי ניגוד הצבת של בדרך דווקא אלא בחירה, כעם תפקידו את
 בדבר רלוונטי תוכץ להכיל שיוכל מנת על כאן מתעדכץ המסורתי הגלות מושג

בהווה. היהודי העם של ייעודו
 הרבה מוקדם במאמר דרוקא לשמוע אפשר יותר עוד מפורשים דברים ואולם

 חד־פעמי, באורח כמעט גוטמץ, משמיע ביותר הפרוגרמטית האמירה את יותר.
 Monatsschrift fur) היהדות ולמדע להיסטוריה בירחון שהתפרסם במאמר

Geschichte und Wissenschaft des Judentums) הכותרת תחת 1870 בשנת 
 Die moderne Kultur und das Judenthum.)) והיהדות״ המודרנית ״התרבות

:הבאים בדברים המאמר את פותח גוטמן

 העולם השקפת שמכונה מה של העצמית התודעה שבו שלנו, כמו בזמץ
 או מוסד זה ויהא האפשרות, לאיש איץ לשיאה, התעלתה המודרנית

 בשוויון ולהתייחס עצמו לתוך להתכנס קיום, שנות אלפי בעלת תופעה
 המודרנית תרבותנו הנמרץ. החוקר של והחודר הביקורתי למבטו נפש

 על לכפות הצליחה שאותו הבלתי־נלאה ההתקדמות דחף מתוך הגיעה,
 שהיא תוך וחוצפה, העזה של לשיאים הרוחנית, הפעילות תחומי כל

 בזעם ומגיבה ברוחה ההכרה את מעצורים חסרת בעצמה לעצמה תובעת
 על רבה כה בקנאות שומרת היא ממנה. להתעלם ניסיון כל על מצמית

המהיר, הניצחון במסע לעצמה שקנתה הרוחני השלטון ועל השפעתה
 מחוצה עצמאית רוחנית מגמה של האפשרות עצם את מבטלת שהיא עד
 שמבקש מי מעצמתה. המתעלמת ליצירתיות ניסיון כל על ונוקמת לה

 לשם כול קודם חייב הזו הרודנות של המשפט כס בפני בחסד לזכות
 בקנה עולות מטרותיו כי ולהוכיח שלו קיומו על וחשבון דין למסור כך

 ולפייסה לנסות ומתץ, במשא עמה לבוא חייב הוא שלה. אלו עם אחד
המשימה מפני נסוג שאינו זה רק ]...[ בצלה. לחסות לו שיותר מנת על
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 לנסות יכול כולו התרבותי המכלול כנגד עצמו להציב קיחוטית הדון
 בני ושל המודרנה רוח של במשפטה להתחשב מבלי שלו בדרכו ולצעוד

51לה. הנאמנים זמנו

 עבודותיו לכל חיבורם זמן מבחינת הקודמים אלה, ואמיצים ברורים דברים
 המאבק של התרבותי הפץ כי בבירור מורים גוטמץ, של המחקריות

 בבסיסו הראשו־ץ. הרגע מץ לו מחוור היה נתון היה שבו האינטלקטואלי
 שבו מקום שאיץ המודרנה, של הכול כובשת העצמה ניצבת זה מאבק של
 להתחמק ניתן לא והרוח. המדע חיי בתחום מאשר יותר חזק מורגשת היא
 את הקומוניקציה, חובת את השיח בני על כופה היא ממנה. להתעלם ולא

 קדומים. ממשפטים לכאורה חפה אוניברסלית, שפה של בצלה לחסות החובה
 מגע לאפשר ורק אך עצמה בעיני מיועדת כשהיא לשקיפות מתיימרת זו שפה

 של נקיטתה שעצם כך מתוך נובע המלכוד נאצלת. מטרה לכאורה בין־תרבותי,
 המיתולוגיים המשמעות רובדי כל בפני בה החדש הדובר את מכניע כבר השפה

 ״המדעית״ הטרמינולוגיה את עצמו על בקבלו המילים. מאחורי המסתתרים
 קירמר. על וחשבון דיץ נותן עצמו מוצא ומתן, משא של בעיצומו מצוי כבר הוא

 קריאה אינה האחר הדובר של עצמיותו על קיחוטית דוץ לעמידה הקריאה
 קריאה זוהי תרבותית. או חברתית להתבדלות לא ואף המודרנה מן לנסיגה
שונה. שפה ליצור הזכות על אמיץ למאבק

 השקופה השפה מאחורי המאמר, של בסיומו גוטמן שטועץ כפי שהרי,
 יותר ותובענית עיקשת אולי שהיא תרבותית תביעה מסתתרת ביותר והנייטרלית

:שלה למניעיה עיוורת שהיא שום על דווקא

 אינו הנצרות בתוך התנועות על וחשבוץ דין לעצמו לתת שמנסה מי
בירתר, והמתקדמים הנאורים האנשים שדווקא בכך להבחין שלא יכול
 אלה הם אמונתם, של הדוגמתיים הצדדים מץ נפרדו שלמעשה אלה

 התרבותיים והתוצרים המוסר בעקרונות ביותר הרבה בעקשות שדבקים
 שקנו אמונה להציל הצורך רק להסביר יכול שאותה דבקות הנצרות, של

52חינוך. ושל היסטוריה של מכוחם לעצמם

 הזרם זהו הגרמנית. הנאורות של מובהק לזרם ספק ללא מתייחסת זו טענה
לכאורה מציג יקובי ופרידריך לווטר קספר כיוהן ומאמינים פייטיסטים שלעומת

Jacob Guttmann, “Die moderne Kultur und das Judentum”, MGWJ, 19 (1870), pp. 51
364-365

.366 עמ׳ שם, 52
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 האידאל זהו כתובה. מילה של ומהטיות קדומות מעמדות חף דאיסטי רציונליזם
 ורבים הגל של המתנשא המפעל בתורויאל שמוביל אידאל לסינג, שמגלם

דרכו. מממשיכי
 כי כותב הוא 53אביו מות לאחר גוטמן יוליוס שערך הדרשות לקובץ במבוא

 לשמר התובע הדוגמטיזם כנגד הדת של ההתפתחותית בתפיסה שימוש עשה זה
 הא־ הרדיקליזם כנגד גם אך הזמץ, בשינריי להתחשב מבלי ומוסדות ערכים

 ומחשבה ערך כל לקררא המערב איש של זכותו על העומד הרפורמה, של היסטורי
 ההתפתחות מנגנון על להצביע כן אם הוא האתגר התרבותי. עברו תוך אל

 הדתית ולנורמה הדת התפתחות של השלטת לתפיסה מורכבת זיקה מתוך הפנימי
הדומיננטית. והמוסרית
 בדבריו התמקד השבועות, חג לקראת דרשה גוטמן, שנשא הדרשות באחת
 האפולוגטיקה אל חזרה בדבריו ניכרת שוב 54הבחירה. וברעיון ההתגלות בסוגיית

 בררח שזוכה החלש את אלוהים בחירת רעיוץ של ביניימי הימי היהודי בנוסח
 גוטמן מפתח הלאומית הסוגיה בצד האנטי־לאומי. הממד של להדגשה הזמן

 הרוח בהתפתחות מסוים בשלב כי ההנחה המדעית. הקדמה ברעיוץ המאבק את
 מסור האנושי המין של חינוכו המשך וכי האמונה, את המדע מחליף האנושית

 המתח כץ לא אך מתפתח, אמנם המדע כוזבת. הנחה הנה המדע, בידי מעתה
 הדת. את לבטל או להחליף ישאף לא לעולם אמת מדע לאמונה. מדע שביץ היסודי
 הדיון 55והעל־ארצי. הנצחי אל דרך לפרוץ לאמונה מניח הוא הארצי את בחוקרו
 אקווינס תומס של להגותו הקרובה ערכים מערכת מייצג גוטמן כאץ שמפתח

 הרבה התשע־עשרה המאה במהלך בשמו שנשבעו אלה של עולמם ולהשקפת
 ניסח לא מעולם הערבי הרציונליזם שברוח הרמב״ם, של להשקפתו מאשר יותר
נפרד. הכרה כתחום המדע מול אל הדתי המרחב את המציבה תאולוגית תורה

 הוא 56גוטמץ של למותו השנה ביום היינמן יצחק שנשא ההספד בדברי
 הוא מולד ״צורך :ודקארט שפינחה על הדוקטורט של הפתיחה ממשפט מצטט

 את והמיוחד האחד בתוך להכיר הטבע, מחוקי פחות לא חזק וברוחנו, בנו
 התופעה בתוך משתקף שהוא כפי האוניברסלי של זו הכרה 57והכללי.״ המשותף
 ההגות של ההיסטוריה את ולפרש ללמוד בבואו גוטמן את שהנחתה היא הפרטית

של הרלוונטיות את להראות הייתה כך מתוך להשיג עליו שהיה המטרה היהודית.

Jacob Guttmann, Fest- und Sabbathpredigten, Frankfurt a.M. 1926, p. VII 53
ואילך. 30 עמ׳ שם, 54
.36-34 עמ׳ שם, 55
.50 הערה לעיל, 56
.5 עמ׳ שם, 57
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 הקרבה על להצביע ניתן כאמור זו בנקודה ימיו. של התרבותי בהקשר גם היהדות
 גם כך ומתוך השניים אצל העבר בתפיסת ההבדל על גם בזמן ובו כהן, להרמץ

 של הא־היסטורית הקריאה מול קונקרטית. היסטורית כקהילה היהדות בתפיסת
 איץ. ואולם הקונקרטית. לתופעה כול קודם גוטמן מחויב היהדרת במקורות כהן

 בפניו העומד והדתיים הרוחניים המופעים של העצום המגרוץ שמתוך מקרה זה
 לא התלמודית, הספרות לא הימי־ביניימיים. הרציונליסטים אל לפנות בוחר הוא

 הצורך את עבורו לספק מסוגלות ריה״ל שמפתח הסוג מן הגות ולא הקבלה
ביותר. הכללי ואל הפרטי אל בו־זמנית בפנייה

הנאורות אתגר :סיכום מילות

 על־פי ״היהדות, כי נרגשת בהצהרה גוטמץ יאקוב פרתח מדרשותיו אחת את
 זו בטענתו גם 58והנאורות״. האור דת הנה בירתר והפנימית העמוקה מהותה

 רציונליזם של מסורת היטב, מוגדרת אירופית מסורת של בתוכה גוטמן עומד
ונאורות.
 אודות על ספרו את (Hermann Reuter) רויטר הרמץ פרסם 1875 בשנת

 יותר זו, חשובה יצירה הביניים״. בימי הדתית הנאורות של ״ההיסטוריה
 בידינו מסייעת הביניים, ימי מחשבת להבנת במשהו כיום לנו תורמת משהיא
 על־פי הימי־ביניימית המחשבה את לספר הניסיוץ של פשוטה תמונה בהציגה

 הוא נאורות תחת כי בהצהרה פותח רויטר 59הנאורות. של המידה אמות
 עצמו, מתוך המושג כאור עצמה המכירה התבונה, של התמרדותה ״את מבין
 תנועת האור, בפני כבוד יראת בעל היה כאילו עצמו המשים הדוגמטיזם כנגד

 או מיגורם את המשיגה המדכאים האוטוריטטיוויים הכוחות מץ האמנציפציה
 מחליפה המשכילים, בחוגי לפחות אשר, בעמדה המהותית החלשתם את לפחות

 ידי על טוהרה אשר בנצרות זה יהא אחר, מה בדבר הקתולית הנצרות את
של ביותר הגבוה כקריטריון החדשה בדמותה התבונה ידי על והוצגה הביקורת

 “Das Judentum, ist seinem innersten Wesen nach : 12 עמ׳ (,51 הערה )לעיל, גוטמן 58
eine Religion des Lichtes und der Aufklarung”

59 Hermann Reuter, Geschichte der religioesen Aufklaerung im Mittelalter vom Ende 
1875 des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten, Berlin. גם וראו Kurt 

Flasch, “Aufklarung im Mittelalter: Zur Einfiihrung”, in Kurt Flasch, Udo R. Jeck 
(eds.), Das Licht der Vernunft: Die Anfange der Aufklarung im Mittelalter, Miinchen 

7-17 .1997, pp; מגמה רויטר של דבריו ביסוד עומדת שלמעשה כך על עומד פלאש 
הנאורות. של העצמית התפיסה כנגד המכוונת דתית
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 הבסיס את לשמוט בשאיפה או טבעית דת של בהנחה לחלופין או הדתית, האמת
 רק שהציע, האפשרויות שלוש מבין האחרונות השתיים 60כולן.״ לדתות מתחת

 רויטר יוצא הללו בתובנות מצויד 61החמור.״ במובן כ״נאורות על־ידו נתפסות הץ
 וכזה משמים כמייגע, שמתגלה עיסוק ביניימיים, הימי היד כתבי בין לשוטט
 יבול שום העלו לא מאומצת קריאה של רבות כה ״שעות בצדו. מועט ששכר
 לחלץ יכולתי לא שמתוכם ידי תחת שעברו הכרכים רבים כה !למטרתי התואם

62הערה!״ לא אף
 למצוא מתקשה הוא איץ לרויטר בניגוד אך ממש, שנים באותם כותב גוטמן

 אידאל מחפש שאינו משום ובראשונה בראש מחפש, הוא שאותם המודלים את
 מחפש אינו הוא בחיים. מעוגנת תמיד שנותרת דת של אלא טבעית דת של

 יכולת על ורק אך להתבסס החותרת חופשית תבונה של אנכרוניסטיים מודלים
 הדוקה בזיקה ועומדת ואוניברסלית אחת שהיא שבאדם, העצמאית המחשבה
 ההתגלות מכבלי משתחררת שהיא תוך הפילוסופיה של המוחלטות לאמתות

 את מחפש הוא התשע־עשרה המאה של ההיסטורי המודל על־פי הקונקרטית.
 קהילת של החי המרקם תוך אל העתיקה התרבות נכסי הוטמעו שבהם הגילויים

 הפילוסופיה נהייתה שבה ההתגלות, תכני תוך אל ביניימית, הימי המאמינים
דת״. ל״פילוסופיית

 יותר הרבה קשים הדברים דובר, אני שממנה המבט מנקודת היום, בשבילנו
 הקהילה של הרוח חיי זה במקרה מדובר, שבהם החיים גם שכץ ולניתוח, להבנה

 בינתיים. נעלמו דבריו, את גוטמן נשא ראליה בשמה אשר גרמנית, היהודית
 אחר להן בהתאם ומחפש מאוד שונות מציאויות מתוך פועל ימינו בץ החוקר

 שאין נדמה לפעמים לחיקוי. אחרים מודלים ואחר שונות לשאלות תשובות
 בעצמם שהפכו בהיסטוריונים ההיסטורי מהעיסוק יותר וכאוב אירוני עיסוק

היסטורי. מחקר למושא

רב־תרבותי כמפעל הביניים של-ימי הפילוסופיה גוטמץ: יאקוב

.V עמ׳ שם, רריטר, 60
שם. שם, 61
במקור. מרפיעים הקריאה סימני .vn עמ׳ שם, 62
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