
1 
 

-': מיקום חברתי ותודעה היסטורית במסורת המיימונית בשלהי ימיאבלתי הסבר ודברים אלב'ואין לנו 

 הביניים

    

. [2 ]שקופית (Trattatello in Laude di Dante, פרסם ג'ובני בוקאצ'ו את ספרו 'חיי דנטה' )1531בשנת 

של המשורר הפיורנטיני הנערץ עליו. אך  קורותיויטלקי הנודע בפני קוראיו את בחיבור זה, שטח ההומניסט הא

משהו בכל זאת היה שונה. בדומה למחברים איטלקיים נוספים בני הזמן, החל בוקאצ'ו לדמיין את התפתחותו 

הבית -משקי :מקומיות, עירוניותתחנות  מעבר בין שלושנטה ככרוכה בתנועה במרחב, בהאינטלקטואלית של ד

אלו של אוניברסיטאות בולוניה ופריז. בשיאו  –סדיים חדשים בתכלית אט בנופים מו-של פירנצה הוחלפו אט

 ותואר הוד,-תורב מתקוס תאוניברסיטאי הוויהאר, היה דנטה כבר מושרש היטב בשל התהליך הספרותי המתו

 בוויכוחים אקדמיים. הפלאי  המפגין את כשרונומן השורה כתאולוג מוסמך 

עשוי לשקף במידה רבה את תהליכי התמקצעות הידע שעברה החברה האירופאית בשלהי  תיאורו של בוקאצ'ו

, בצל המעבר מכלכלה ביתית לכלכלת שוק, חלה בתחומיה של העיר 11-החל מהמאה ההביניים. -ימי

הידע, שקבלה את ביטויה המלא החברתי של מסירת האירופאית המתפתחת תמורה מבנית עמוקה בארגון 

מלקחיים משולבת של עיצוב מושגי מחודש עם -תוך תנועת האוניברסיטאות. –סדות חדשים בעלייתם של מו

פיתוח מנגנוני פיקוח פנימיים, התהווה מרחב למדני מזן חדש, המיוסד על החלוקה החדה שבין מומחים 

(clerici( להדיוטות )laici .) להסדרים המרצים מתוקף חברותם בקורפורציה האוניברסיטאית, הוכפפו

פופולריזציה של דים החילוניים חלק פעיל בתהליכי מוסדיים שונים שעיצבו את כתיבתם. מנגד, נטלו המלומ

בדיאלקטים מקומיים )ורנקולרים(. לטובת כתיבה  שמאפיינם העיקרי היה נטישת הלטינית, המדעי הידע

שאי ללמוד וללמד , שהגדירה מי רהתמקצעותה של הלמדנות הייתה אפוא תמורה חברתית ופוליטית ממשית

ע על תכניו, גם ממדים סמליים, שהתבטאו באופני המשגה מחודשים של היד ומי לא. ברם, לא נעדרו ממנה

 דימוייו ויומרותיו. 

ההתרחשויות המתואר את רישומו על -בפנים מסוימות שבהן הותיר מכלולעניינה של ההרצאה הנוכחית הוא 

הבניות החברתיות השונות של העבר בעולמה של וך התבוננות ב. בחינה זו תיעשה מתהמיעוט היהודית-חברת

גרסה אחת של סיפור בליתר דיוק, אתמקד  .11-על ספה של המאה ה פרובנסלית,-מסורת למדנית אחת, יהודית

, קיסר האימפריה הרומית הקדושה, והטעם שנתן למצוות אודות פרידריך השני הוהנשטאופןחריג ושכוח למדי 

פרה אדומה. לטענתי, בהעדר אזכורים קודמים ובשל בעיות תארוך שונות, לא ניתן לקרוא את הסיפור כתיעוד 

יה עולמם של מוסריה וקוראעל יותר המלמדת , יצירה עצמאיתהיסטורי מהימן. במקום זאת, יש להבינו כ

 מאוד של תעודה זודומני, כי עיון קרוב בקורותיה הספציפיים ות המופיעות בה. מאשר על עולמן של הדמוי

 עשוי לסייע בהבנה מחודשת של ההקשרים הרחבים בהם מעוגנת התרבות היהודית בשלהי ימי הביניים.  

שלח , (1511שנת ה'ע"ט )עיצומם של עשרת ימי תשובה של בשנים לפני שפרסם בוקאצ'ו את ספרו,  53-כ

( אגרת אל Salon-De-Provence( ממושבו בעיירה סלון )1511אחרי  – 1111וס בן קלונימוס )קלונימ
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חלקו פרופיל תרבותי דומה למדי: שניהם נולדו בשנות השניים (. 1513 – 1111ידידו, יוסף אבן כספי )

בפרובנס, עסקו בפילוסופיה ובתחומי ידע נוספים, ונודעו כמי שעזבו את  15-השמונים של המאה ה

מוצאם בחיפוש אחר מקום ללימוד תורה. איגרתו של -משפחותיהם ויצאו את גבולותיה המתפוררים של סביבת

השגות שונות ה הקלונימוס נשלחה בתגובה לפרסום ספרו של אבן כספי, 'ספר הסוד' )או 'טירת כסף'(, וכלל

-סיפור יוצאמשובץ בטעמם של כמה מכלי המקדש,  במהלך דיון. הפירושים הפילוסופיים המופיעים בו כלפי

 : [3 ]שקופית דופן. כיון שתוכנו יבואר להלן למקוטעין, אביא אותו כאן בשלמותו

טעם מספיק  קיסר פרידאליק נתן אל החכם ר' שמואל אבן תבוןהה אנחנו מקובלים שומע מפי שומע שוהנ

בעניין פרה אדומה, ונפלא על הרב איך נעלם ממנו, וזה שהקיסר מצא בספר מספרי הצאבא שהיו עושים 

כדמות אותה המלאכה בערי אדום ומאפרו יטהרו הטמאים וכו', וגמרו שלא ראה הרב ז"ל הספר ההוא, 

ואל הנזכר טעם נאה שאם ראהו לא נסתפק בו. גם בענין השולחן ולחם הפנים והמנורה נתן בו ר' שמ

וה' אלהים אמת יודע האמת  אדברים אלו בלתי הסברב, הנה הוא אצלינו ואין לנו וכתב בו הרבה ומתקבל

ודי.
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 1113שיחה שהתנהלה בין הקיסר פרידריך השני לבין ר' שמואל אבן תיבון )רשב"ת,  מתאר , אם כן,הסיפור

בחתימתו, כבר נרמז של הביאור  חידתייו המצוות פרה אדומה. אופ (, שנסבה סביב טעמה של1151 –

'(. אדברים אלו בלתי הסברב)'ואין לנו של הביאור שהביא על טיבו  בתהייתו הרפלקסיבית של קלונימוס

המופיעה בסיפור עצמו )'ונפלא על  כלפי הרמב"ם, החתימה המסויגת מתכתבת עם תהייתו של הקיסר פרידריך

 –גוף הידע המתואר בו  במעמדו הסתום של ר טמונה אפואשל הסיפום ממנו'(. חידתו הגדולה הרב איך נעל

 ודאות עם ספק גם יחד.  ובחוב ן, הטומהידוע ואינו ידוע

כידוע, סביבו מתארגן הסיפור.  ההקשר של תורת טעמי המצוות המיימונית מסמן את מוקד העיסוק העיקרי

פשרן של שיטה פרשנית מקיפה ועצמאית להבנת  בחלקו השלישי של ספרו 'מורה הנבוכים'פיתח הרמב"ם 

ות שתי אבחנות שהן אחת: האבחנה המדרשית בין 'משפטים' ל'חוקים' והאבחנה . במרכז תפיסתו עומדהמצוות

ת לקיומן, לבין מצוו מובן וגלויבין מצוות בעלות טעם  כלומר, – בין מצוות 'שכליות' ו'שמעיות'הכלאמית 

הרמב"ם את היחס בין שתי  שינהה ברצונו השרירותי של האל. בדיונו, ותנוקיומן מ שטעמן אינו ידוע

מכלול המצוות כולו. לפיכך, טוען  המאפיינות את שונותאיכויות מושגי השכליות והשמעיות האבחנות, וראה ב

'מקרי', ומותנה בהקשר ההיסטורי השכלי הרמב"ם להגדרה של החוקים כקטגוריה מובחנת של מצוות, שטעמן 

 מושכל לקיומן. יעניק פשר  ר המהלך ההיסטורי שאפשר את הופעתןלטענתו, רק שחזובו הוא מעורה.  המסוים

מתוך לדבריו, . עורמה והן חסד את פעולתה של ההשגחה האלוהית מכנה הרמב"ם 'תלטף', מונח שפירושו הן

הוא במקום זאת, בטבע האנושי לא עקר האל בבת אחת מלבם של בני ישראל את אמונתם האלילית. התחשבות 

. כך למשל, מהווים , אך שינה את תוכנםבמסגרת הפולחן החדש שיצר המנהגים האלילייםשימר רבים מ

יתר פולחן אלילי שהתפרק ממטרתו המקורית.  –אלילות גמורה למונותאיזם טהור  ביניים בין-הקרבנות שלב

                                                           
1

 J. Perles (ed.), Kalonymos ben Kalonymos’ Sendschreiben an Joseph Kaspi, Munchen 1879, p. 6 
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 בצלהש אוניברסלית אלילית תרבות שלאותה ם"הרמב טען, מוסלמית ספרות על נרחבת הסתמכות תוךעל כן: 

, קטנה סינקרטיסטית כתאמנם  הייתה הצאבא. הצאבאית התרבות בדמות שריד נותר המצוות התקבלו

 ביטוידיון המיימוני היא הפכה הבמהלך  אך ;העבאסית התקופה ועד העתיקה העת שלהי למן בחרן שהתקיימה

נקשרת , בטעמי המצוות דיוניו לאורךלבסוף, יש לציין כי . בכללותה לעבודה זרה וכמעט פרדיגמטי נרדף

בכך, אחיזתו של הרמב"ם בספרי הצאבאים בטענת סמכות רחבה ומקיפה יותר, הנשענת על השכלתו הערבית. 

 במובלע על ההקשר המוסלמי בו התהוותה.  מעידה תפיסתו ההיסטורית של הרמב"ם

הצבת עיקר בנובע ב םייחוד. חזות של חדשנות רבה יתהמחקר המודרנ-רעיונותיו של הרמב"ם קנו בספרות

על  .שנייה רק לפרשנות סמלית –ההלכה  התבוני של הלהבנת פשרכלי מרכזי היקף כ-רחבתהיסטורית שיטה 

סיפור משמעות מיוחדת. כאמור, הניח הרמב"ם את מצוות פרה אדומה המופיעה ב מקבלת, הרקע המתואר

התשתית למסורת פילוסופית של עיסוק בטעמי המצוות. עם זאת, נותרו בשולי מפעלו מספר מצוות, שלא נודע 

הייתה הן לסמל הן להן טעם. הפרה, שכבר במדרש נודעה כמצווה היחידה ששלמה המלך לא ידע את טעמה, 

, עבור תלמידיו עצמו. בכך, היא תפקדה כאתגר אינטלקטואלי ודתי ה'מורה' מגבלות הידע שללביטוי כפשוטו ל

, ייחודו של בהקשר כזה .שהותיר רבםהחלל המושגי ששאפו להשלים את המשימה שהוטלה עליהם ולמלא את 

ד כלפי ביאוריו הן רשב"ת הן תלמידיו הפגינו יחס דיאלקטי ומוטרהסיפור שמביא קלונימוס מתחדד אף יותר. 

-בהכרעתם לפרש גם את החוקים פירוש סמלי, אשקיבל את ניסוחו הנחרץ ביותר , סטוריים של המורהההי

רכזה את 'שיבת מופיע אפוא כתופעה ספרותית חריגה למדי, המעמידה במהסיפור בו עסקינן היסטורי במובהק. 

 מרכז הבמה.אל המודחק' ההיסטורי 

רק טפח מכלל מגלה  הפילוסופי העומד ביסוד הסיפורתוכן ל החצר? חשיפת האך מהו פשרה של הפנייה א

, יש להתבונן היטב בתנועה העומדת לעמוד כראוי על מגמותיו הפנימיות על מנתהמארג ממנו הוא עשוי. 

אך  ;תנועה זו עשויה לטמון בחובה מספר משמעויות שונותזו של הידע הנודד ממזרח למערב.  –במרכזו 

גה הספרותית אליה משתייך והיא מסמנת משמעות מרכזית אחת, והיא הס טיפוסי ביניימי-בעבור קורא ימי

באירופה  זן מסוים של סיפורי ייסוד שרווח, (translatio scientiaeאגדות 'העתקת החכמה' )זו של  –הסיפור 

בדומה לכל סיפור ייסוד, גם לאגדות אלו נודע  להצגת יחסה אל העולם הקלאסי. ובמקור בימי הביניים, ושימש

ללמד את הקהילות שבהן התקבלו על מקורותיהן והנסיבות בהן נוסדו. בהקשר היהודי,  –תפקיד חברתי מוגדר 

מהמרכזים הדתיים את נדידתם של החכמים קבועה, המגוללת ספרותית בתבנית אופיינו אגדות ההעתקה 

. עובדה ישראל( לטובת ייסודם של מרכזים חדשים במערב-ארץבבבל ובישיבות הגאונים העתיקים שבמזרח )

את התנאים המושגיים הבסיסיים להבנת מעמדו של קלונימוס זו חשובה במיוחד, מפני שהיא מזכירה לנו 

הביניים, מופיע מבטו של קלונימוס לא כבריאה יש מאין, -בהתאם לאופייה הטיפוסי של ספרות ימיכמחבר. 

מראש. היכולת לזהות את נוכחותו של דגם -ועצמאית, אלא מתוך שימוש בדגם ממוסד, מוכן אינדיבידואלית

שותף קיים מבעד ליצירות חדשות ניתנת רק למי שמכיר מקרוב את המוסכמות המקומיות, שנעשה בכך 

לאורך אגן הים התיכון התארגנו קהילות יהודיות במקרה של אגדות ההעתקה,  לקהילה פרשנית מוגדרת היטב.
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שונות על יסודה של טענת סמכות אחידה, לפיה הן אינן אלא מסגרת מורחבת לתא המשפחתי של שושלות 

משפחת 'הנשיאים' מן  –הידע הללו הייתה משפחתו של קלונימוס עצמו -החכמים מן המזרח. אחת משושלות

העולה מכל  לכלל יהודי פרובנס. לכאורה,כמוקד רוחני ופוליטי  משהיבשנים שהעיר נרבונה, שמשך מאות 

עוצמה, פרי -אינה אלא שימורה של תבנית ספרותית קדומה ורבת על הכתב הסיפור האמור לעיל הוא שהעלאת

 ירושה משפחתית מדורי דורות. 

ר רושם מטעה. סיפורי הייסוד הקדומים עלולה ליצואלא שמבט נוסף בסיפור מלמד שהצבתו בשורה אחת עם 

בין קיים פער תקופתי משמעותי לאמתו של דבר, מה שנדמה כקיים מאז ומעולם עשוי להתגלות כצעיר לימים. 

ל א. 11-בראשית המאה ה כזכור לבין סיפורו של קלונימוס, שנכתב 11-וה 11-בני המאות הסיפורי ההעתקה 

ונימוס עומדת משמעותי במיוחד: בניגוד לתקדימיו, במוקד סיפורו של קל ההפרש בזמן מצטרף גם הבדל תוכני

, שקשה עד בלתי אפשרי למקם אותה במרכז החיים החברתיים של יהודי פרובנס. אזוטריתבעיה פרשנית 

 –בהתאם לכך, נמסר הסיפור לא בערוצים קהילתיים רשמיים, אלא בשוליו של מארג טקסטואלי מבודד 

זה הקשר תודעתי קרוב בהרבה. ית בין מלומדים. הופעתו של הסיפור מצריכה אפוא חליפת מכתבים פרט

מעקב זהיר אחר קורותיה של המסורת המיימונית עצמה. מתוך התבוננות קרובה בהאחרון עשוי להימצא 

ימוניים את תודעתם העצמית מאפשר לבחון את הדינמיקה של יעים שונים בהם ביטאו המלומדים המקט

 ., ואולי אף יבהיר את התמונה שמציג הסיפורדנית בהשתנותההמסורת הלמ

אנדלוס בידי המווחידון, היגרו רבים מהמלומדים -, בעקבות כיבוש אל11-החל מהמחצית השנייה של המאה ה

בשתי )דוגמת משפחות תיבון וקמחי( היהודים המקומיים צפונה, לפרובנס ולנגדוק. שם, נתקלו המהגרים 

מוצאם: קהילה יהודית בעלת השכלה מדעית נמוכה בצד מלומדים נוצרים -כירו בסביבתתופעות חדשות שלא ה

בעלי השכלה מדעית נרחבת. יחסם של המלומדים היהודים כלפי עמיתיהם הנוצרים היה אמביוולנטי, ונע בין 

של  נחיתות עמוקה. מתח רגשי זה 'נפתר' דרך עיצוב סמכותם הלמדנית כבעליו-קרבה וידידות לבין תחושת

הוא העניק צידוק למגעים עם  –הידע ה'ערבי'. לעיצוב עצמי זה נודעו תפקידים שונים במסורת התיבונית 

תרומתה אך תביעותיה של הקהילה היהודית בספרות הפולמוס. -תרם גם לגיבושבמקביל המלומדים הנוצרים, ו

הנשען על גוף ג מובחן, העיקרית של התודעה הערבית החדשה הייתה עיצובה של השושלת התיבונית כחו

אנדלוס ודוגל בעמדות שכלתניות רדיקליות. בכך, היא עמדה למעשה כתופעה מנוגדת -המהגרים המיוחס מאל

 . , שייצגה את העילית המקומית והחזיקה בעמדות שכלתניות מתונותלמשפחתו של קלונימוס

עלייתה באיטליה ובצפון ספרד של , עם 11-זעזוע ניכר על ספה של ה וברתלעיל עתמונת העולם שתוארה 

היו של ספרות זו  מאפייניה העיקריים. [4 ]שקופית בספרות המחקר 'סכולסטיקה עברית' תופעה המכונה

תנועת תרגום ענפה שהביאו גם להזמן, -ולסטיקה הלטינית בתהלימוד של הסכ-ושיטות אימוץ גורף של המינוח

, (1551אחרי  – 1131בן משה רומנו )אחד מנציגיה הבולטים של תופעה זו הוא יהודה  מלטינית לעברית.

. את מפעלו הפרשני הגדיר רומנו כניסיון למזיגה בין המסורת דודנו של עמנואל הרומי והוגה ידוע בפני עצמו

גם  בתורו עהמיימונית ובין החידושים הסכולסטיים. למותר לציין שהמגע הנלהב עם גופי הידע החדשים הני
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קוראיו, המופיעה -תמורה תודעתית עמוקה. עדות לכך ניתן למצוא בהתנצלותו הפיוטית של רומנו בפני קהל

'אכול מציד לך אביא/ ואל תשעה למנחת שווא/ הלא קול יעקב קולי/ בחתימת אחד מתרגומיו לתומס אקווינס: 

שית כז, כב(, אך בשינוי מבני בולט. טשטוש פתיחה זו אמנם מיוסדת על לשון המקרא )בראאם ידיי ידי עשו'. 

כלאיים, פרי המזיגה המשונה של קול -הניגוד המקראי החד חושף את תודעתו העצמית של רומנו כסובייקט בן

הציד -יתר על כן, היה זה דווקא בשר נוצרי.-מסורת מיימונית בלבוש סכולסטי –יעקב המונח בידיו של עשו 

'חכמי האומות הקרובים אלינו קירוב מקום וזמן',של  הסכולסטי והחדיש, פרי מלאכתם
2

שנתפס כעדיף לא רק  

 לגמרי בתוכנו.  , אף אם היו זהיםהנושן רביהזמן אלא גם על הידע הע-על מנחות יהודיות בנות

. כשלוש שנים [5 ]שקופיתדוגמה אחרת לאותה תחושה משברית ניתן למצוא גם בדברי נמענו של קלונימוס 

בית אבן כספי את מושבו בפרובנס בכיוון מזרח, ועלה לרגל ליוסף ב , עז1513האיגרת, בשנת לפני כתיבת 

מים ישיבה פילוסופית ערה תה למצוא שם את צאצאי רבו מקייתקוותו היישבמצרים. הרמב"ם בפוסטאט 

יוכל למצוא מענה לשאלותיו. אך המסע, שארך חמישה חודשים, נחל כישלון חרוץ: צאצאי  ה, בותוססת

יומרתם של התיבונים נסדקה אפוא . אמנם התגלו כצדיקים, אך משכו את ידיהם מעיסוק בחכמות הרמב"ם

בתודעתו של אבן כספי, שחשף את הפער העמוק שנתגלע בין תודעה לממשות, בין פעולתם של פילוסופים 

 במזרח.  נוצרית ובין המולדת שביקשו לדמייןיהודים באירופה ה

עשויה לסייע בידינו בהבנת דמותו של הקיסר 'המלומד' בסיפור. בהינתן  מעלהלהתמורה שאליה התוודענו 

היכרות מוקדמת עם קורותיה של המסורת התיבונית, דימוי כזה עשוי להתפרש כתיאור כמעט סטירי. ההכרה 

דע תיאולוגי טומנת בחובה ערעור חריף על תקפות הי-כמקור להכרעה בליבת הדיון הפילוסופי הנוצרי בקיסר

זהותו. לפיכך, אני מבקש לקרוא את סיפורו של קלונימוס כמענה עצם על גם  כמושבפי המלומד המיימוני, 

תי את משנה באורח מהוממזרח למערב מעבר הידע , אשר מתוך הפנמה עמוקה של כוון ומודעפולמוסי מ

אף לא בנרבונה או בפוסטאט הרחוקה,  אינה מתרחשת הידע הערבי הנחשק-השלמה של דימוי הופעתודימוייו. 

בחצר הקיסר בנפולי. הקשר מוסדי זה אינו מקרי,  –מזן חדש להפליא, מדומיין לא פחות  אלא ב'בית', בסלון

של הריבון הנוצרי.  , ההבראיסטי,הזרמבטו ומהפך את היוצרות: הזהות המיימונית מוגדרת מחדש דווקא דרך 

לעקירתו של המלומד המיימוני מהמזרח  –הסמכות המסורתית, ה'טבעית' -תנועה זו מובילה לנטישת טענת

כך, מופיע הקיסר באורח פרדוקסלי ככפילו של הרמב"ם, המוסר  המוסלמי ולנטיעתו באירופה הנוצרית.

לרכיב ו של קלונימוס עצמו, שהספרייה ה'ערבית' הייתה המוסמך של החכמה הצאבאית הקדומה, אך גם ככפיל

 .במרחב החצרוני אמנם טבועה בחותמו של המזרחהופעתו של הידע הצאבאי בתודעתו כמתרגם מקצועי. מכונן 

עודנה  ולת המקומיות האופפת אותהי –האשליה לא התממשה במלואה אך כפי שמעידה חתימת הסיפור, 

  ו. לפתור את הספקות לגבי מהימנות, ואין בה בכדי עין בלבד-נחשדת כמראית

רובר השני , הוזמן קלונימוס אל חצרו של 1511שנים לאחר כתיבת האיגרת, בשנת  1-. כאך בכך לא סגי)

, גלגול מאוחר לחצרו של פרידריך. שם, עבד לצדם של יהודה רומנו ( בנפולי1515 – 1111'החכם' מאנז'ו )
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כך, ניתן לקרוא  .בתרגום של חיבורים פילוסופיים ומדעיים שונים מערבית ללטיניתומלומדים יהודים נוספים 

שיחו, גלגל אף הוא את דימוי -את שימושו של קלונימוס בסיפור גם כנבואה המגשימה את עצמה: בדומה לבן

 ידע שבו החזיק לכדי פעולה ממשית.(ה

תודעתם בחינת דרך מוביל אותנו באופן זה,  םנות של המלומדים המיימוניים בעברההתבונ-חקר אופני

השחזור גומלין: -המדובר כאן הוא בתנועת .כינונה של זהות למדניתהשאלה היסודית בדבר עצם  אל ,כמהגרים

. זה האחרון מקיים בתורו יחסים עבר חצרוני, נגיש וקרוב בהקשרו שלעוגן רטורי של העבר האלילי האבוד ה

כעבר שחלף פרק זה , שכן הוא תובע את סימונו של ה'ערבי' של המסורת המיימוניתדימויה אמביוולנטיים עם 

זימונו שממשיכות להתמיד בקיומן אל ההווה.  ,כמה מתכונותיו המכוננות אך בה בעת גם סופח אליולבלי שוב, 

 ואיסטוריזציה של המעשה הפרשני עצמו. משמע, ההמחודש של העבר אל השיח הפילוסופי יוצר אפוא ה

בשמה של תבונה  ל עוד להקיף את העולם כולולא יוכידע ש  – הידע המופק במהלכומשנה לחלוטין את זהות 

 בגבולותיהם הנוקשים של הזמן והמקום.  לבמקום זאת נכב, וגבולות-אוניברסלית וחוצת

ל בהעדרו שהתמקצעות הידע בחברה היהודית.  –המילה האחרונה שמורה לנושא בו פתחנו [ 6]שקופית 

להצביע על רכיב מרכזי בתהליכים אלו, תיעוד מפורט בנושא, אבקש בעקבות העיון המוצע בסיפור לנסות ו

שושלתיים לטובת דימויים  תמורה בטענות הידע של המלומדים עצמם, המאופיינת בזניחה של דימוייםה והוא

מלומדים שונים לא יכלו עוד להסתמך על אבותיהם מתוך תשוקתם למיסוד עצמי,  למה הכוונה? .מקומיים

במקום זאת, הם פנו לדמיין את המרחבים העירוניים בהם חיו ופעלו כמוקדים חדשים כמקור לביסוס סמכותם. 

סמכות השואבות את כוחן דווקא מפני שהן נמצאות במקום זה -כלומר, לגיבושן של טענות –לזהות מקומית 

ס, הפנייה למסורת אורלית מסוימת שרווחה בסביבתו נכרכה בהיתוכם של שני במקרה של קלונימו ולא אחר.

אל מול  .דגמים שושלתיים מתחרים )קרי, סיפור הייסוד של משפחת הנשיאים והדימוי ה'ערבי' של התיבונים(

)'זרע  ני בטהרתו, כפי שנמסר מאב לבןלהשיב את הגלגל אחורנית ולהתבונן בידע המיימו ניסיונו של אבן כספי

. שלא הייתה כמותה מעולם של החצר כאוטופיה למדנית עיצובהל , פונה קלונימוסבמזרח שאין בו חדש קודש'(

מוסדי סימנה )ולו באופן יחסי וחלקי( את קיומו של מרחב הגירתה המטלטלת של פוסטאט לנפולי בעבורו, 

לפטרונם מגדירה באופן בלעדי את ם בו שאלת כפיפותם של המלומדי חף מכל אב או בן,, חדש ומעורער

אפשר לו לווסת את המגע עם הקהילות גם . חלום מעין זה אמנם הרחיק אותו מבני משפחתו וארצו, אך זהותם

 היהודיות שבקרבתן חי ולהגן על זהותו בעולם משתנה תדיר. 

ן של מסורות בעולמ המקומיותתפקיד שממלאת הפנייה המטלטלת אל מפתה היה לדון לאור הממצאים הללו ב

לוסופים, מקובלים , כמו גם ביחס שבינה ובין ניסיונם של פיהזמן-למדניות נוספות בקרב יהודי אירופה בני

 אני מקווה לפנות בפעם אחרת.ות אלו . לשאללהפיק מן העבר דגמים חדשים לעיצוב החברה הלכה-ופוסקי

 


