
'  ואין לנו בדברים אלו בלתי הסברא'
מיקום חברתי ותודעה היסטורית  

 המיימוניתבמסורת 
 
 מרקוביץאביעד 



 דנטה התאולוג

 רכש ,לעיל נאמר שכבר כפי ,הראשונים היסודות את

 במזון יותר עשיר למקום כיאה ,ומכאן .הולדתו בעיר

  קרוב כבר היה וכאשר ;לבולוניה עבר ,(חכמה) זה מסוג

 ,(disputando) בוויכוחיו ,שם ,לפריז עבר ,זקנה לגיל

 עד ,הנעלה שכלו את ושוב שוב בהפגינו ,תהילתו גדלה כה

  השומעים יתקשו ,מתוארים הדברים בהיות כעת שגם

 .אוזניהם למשמע להאמין

 

Boccacio, Trattatello in Laude di Dante (1357), 
25.  

 



 סיפור המעשה

 שהקיסר שומע מפי שומע מקובלים אנחנו והנה

  טעם תבון אבן שמואל 'ר החכם אל נתן פרידאליק

  נעלם איך הרב על ונפלא אדומה פרה מעניין מספיק

  שהיו הצאבא מספרי בספר מצא שהקיסר וזה ממנו

  ומאפרו אדום בערי המלאכה אותה כדמות עושים

  הספר ל"ז הרב ראה שלא וגמרו 'וכו הטמאים יטהרו

  השולחן בעניין גם .בו נסתפק לא ראהו שאם ההוא

  הנזכר שמואל 'ר החכם בו נתן והמנורה הפנים ולחם

  ואין אצלנו הוא הנה הרבה בו וכתב ומתקבל נאה טעם

  יודע אמת אלהים 'ויי הסברא בלתי אלו בדברים לנו

   .ודי האמת

J. Perles (ed.), Kalonymos ben Kalonymos’ 

Sendschreiben an Joseph Kaspi, München 

1879, p. 6. 

München-Bayerische Staatsbibliothek, 
Cod. hebr. 307, 15r 



 סכולסטיקה עברית

 ואל תשעה למנחת שוא/ אכול מציד לך אביא

 אם ידי ידי עשו/ הלא קול יעקב קולי

 

מאמר לחכם המתואר  'בסוף תרגום , יהודה בן משה רומנו

 '  אם הנפשות נבראו קודם בריאת הגופים או לא( אקווינס)

Parma Biblioteca Palatina Cod. Parm. 
2450/ De Rossi 1174, 90r. 



 אבן כספי  : השיבה אל המזרח שלא היה

 שנה עשרים לי זה ,מצאתי לא ומנוחה החכמים בין יגעתי ימי כל

  ירדתי ים באחרית שכנתי הנשמע לפי ,תורה למקום גליתי

  שם ומצאתי ,השלם המורה הגדול הרב של מדרשו בית מצרים

  היו לא אבל צדיקים כֻּלם ,חמישי ובניהם רביעי דור ,קדש זרע זרעו

  על קראתי .חכמים שם היה לא המורה בכל וגם ,בחכמות מתעסקים

 [ואשוב] ואשיב (א ,לא ישעיהו) לעזרה למצרים היורדים הוי :עצמי

  כל עוד אסוב ,המתים מחיה יחייני ואם ...פנים בבושת ארצי אל

 .לחכמים כסאות שמה שמעתי כי פאס ואעבור ,וספרד ארגון

 

 

  בן ישראל :בתוך ',כספי אבן יוסף 'לר דעה יורה הנקרא המוסר ספר'

  חלק ,ז"תרפ פילדלפיה ,ישראל גאוני צואות ,(עורך) אברמס ברוך

 .134 'עמ ,א



 החצר כאוטופיה למדנית: ידע בנדידה

תחת השיחים  ונלכההחנית וצפחת המים  יוקח

אולי נמלט מפח יוקשים חברת  , במדבר מלון אורחים

אנשים ונשים נכאב לחלושים ונדאג לרשים ועדיין  

 לחפשיםאולי נצא 

 

Perles, Sendschreiben, p. 22. 


