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מאת

מעוז כהנא

ִעקבו אחריי – גלנוס, אבן סינא ]...[ ולא אני 

אחריכם ]...[ דבר מכם לא ישרוד, אף לא 

בפינה המרוחקת ביותר, היכן שאפילו הכלבים 
לא ישתינו )פרצלסוס(.1

א. מהפכה מדעית

 )1541–1493  ,Paracelsus( אאורליוס פרצלסוס  פיליפוס  עמד  כך מסופר,   ,1527 ביוני בשנת  ב־24 

סמל  היה  המפורסם  ה'קנון'  סינא.  אבן  של  הכרס  עב  ה'קנון'  את  שלו  הרפואה  תלמידי  לעיני  ושרף 

למסורת רפואית בת יותר מ־1,000 שנים – מבית מדרשו של היפוקרטס במאה החמישית לפסה"נ, דרך 

גלנוס, בן המאה השנייה לסה"נ, ועד הרופא הפרסי אבו עלי ֻחַסין אבן סינא )980–1037(; 14 החלקים 

והיו לאבן פינה במסלול ההכשרה  'קנון הרפואה' תורגמו ללטינית  של חיבורו המקיף של אבן סינא 

ה'קנון'  המוקדמת.  החדשה  העת  ועד  הביניים  מימי  אירופה  באוניברסיטאות  המתלמד  הרופא  של 

אני  רבים.  בעניינים  עיני  את  שהאירו  ריינר,  ואלחנן  פרוידנטל  גד  יוטה,  דניאל  גארב,  ליהונתן  והברכה  התודה   *

 Tikvah Center for Law and Jewish Civilizationול־ במחקר,  שתמכה  יהודית,  לאתיקה  גוגנהיים  לקרן  מודה 

קרליבך,  ואלישבע  ויילר  יוסף  הלברטל,  למשה  ובייחוד  נכתב,  ובו  המחקר  נהגה  שבו  יורק,  ניו  באוניברסיטת 

שהערותיהם תרמו רבות לפיתוח הדיון.

המובאה מתוך: N. Goodrick-Clarke (ed.), Paracelsus: Essential Readings, Berkeley 1999, pp. 73–74; וראה   1

 M. Lindemann, Medicine and Society in Early Modern 13–30. ראה גם:  את הסקירה שבהקדמה: שם, עמ' 

 Europe, Cambridge 1999, pp. 99–104; A. Weeks, Paracelsus: Speculative Theory and the Crisis of the
Early Reformation, Albany 1997, pp. 60–62, 182–184. את תחושת המהפכה הפרובוקטיווית ששידר פרצלסוס 
אפשר לקרוא בשורות הפולמוס האופייניות שלו לאחד מאנשי ריבו: 'זיפי הזקן שעל צווארי יודעים יותר ממך ומכל 

 idem, Paracelsus [Theophrastus Bombastus von( 'לבלריך, אבזמי נעלי מלומדים יותר מגלנוס ומאבן סינא שלך

)Hohenheim, 1493–1541]: Essential Theoretical Writings, Leiden and Boston 2008, pp. 8–9
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נשא  שבה  בזל,  באוניברסיטת  כמשמעו,  פשוטו  לימוד,  חומר  וגם  תרבותי  סמל  אפוא  היה  הנשרף 

פרצלסוס באותה תקופה את הרצאותיו הפרובוקטיוויות, עד שגורש ממנה. צורת ההבעה הלוחמנית 

של פרצלסוס, שלא חס על כבוד ראשונים ואחרונים, שיקפה בעיני היסטוריונים את מה שנקרא מאז 

זניחה של טקסטים לא מעודכנים, עבשים   :)The Scientific Revolution( ואילך המהפכה המדעית 

וסמכותיים, לטובת חקירה חופשית, אמפירית ורציונלית, משוחררת מהנחות תאולוגיות וממגבלות 

דתיות; ִקדמה מדעית במקום אמונות טפלות; שלטון השכל במקום כפיפות דתית ומסורתית. המהפכה 

המדעית – שלגילויי הרפואה על צדדיה השונים )כימיה, אנטומיה, גילוי מחזור הדם וכדומה( היה חלק 

מרכזי בבשורתה – נתפסה כמכשירת הדרך אל הנאורות של המאה השמונה עשרה ואל ייסוד העולם 

המודרני ותודעת האדם האוטונומי, החוקר התבוני, שניצב במרכזו.

מן הצד השני, אין כאישיותו הצבעונית של פרצלסוס להדגים את הבעייתיות העמוקה של נרטיב   

הִקדמה המתואר. פרצלסוס, 'מייסד הכימיה', ממציא מדע התרופות, ומי ש'מוטט' את תפיסת המחלה 

לכתיבת  חדשה  שפה  להמצאת  הוקדש  הענפה  מיצירתו  חלק  מעמיק;  אסטרולוג  גם  היה  הַגֵלנית, 

קמעות לריפוי, וחשוב יותר – הוא היה אלכימאי מקורי, פורה להפליא. מול המהפכן 'מבשר המדע 

המודרני' עומד דיוקנו של איש פלא שאגדות על כוחות הריפוי שלו סבבו באירופה גם מאות שנים 

אחרי מותו, ושקברו היה מוקד עלייה לרגל בשעות צרה ומגפה. 

מפרצלסוס  המדעית,  במהפכה  מרכזיים  אישים  של  ובמשנתם  בחייהם  זה  מעין  פנים  כפל  גילוי   

תרם  ולניוטון,   )1691–1627  ,Boyle( בויל  לרוברט  ועד   )1657–1578  ,Harvey( הרווי  וויליאם 

למחשבה מחודשת על יומרותיהם ותכניהם של תהליכי החקירה החדשים שנכללו בתמה הרחבה של 

המהפכה המדעית, ועל סביבת העיצוב הראלית שלהם, כפי שנראתה בזמנים ובמקומות שבהם נוצרו 
תהליכי החקירה הללו.2

נקודת מבט זו ויתרה על התמה האחת של תהליך רציף בן 200 שנים שסופו ידוע מראש, לטובת   

תהליכים  ובתאוריה,  בפרקטיקה  שונים,  גילוי  תהליכי  של  בעליל,  אחידים  לא  מגוונים,  תיאורים 

שהיו מורכבים ממגמות שונות ולעתים קרובות גם מתחרות. על פי תיאורים אלה השתלבו בתהליכי 

החקירה ניסוי, תהייה ותצפית, אך גם פוליטיקה, דת, אלכימיה ואף תאולוגיה למכביר. אחד התוצרים 

החשובים של חלק מן התהליכים הללו )ולא של כולם( היה עצם יצירתו המושגית של המדע – במובנו 

המודרני, מובחן ומופרד מסוגות אחרות של חקירה אנושית רבת שנים. 

מחקרים שאימצו את נקודת המבט החדשה ביקשו להרחיב את הדיון המדעי מסוגת התיאור הידוע   

זיקה  למשל  תוארו  כך  פחות.  וצפויים  יותר  רחבים  ֶהְקשרים תרבותיים  אל  ְמַגלים  ושל  של תגליות 

לעתים  לה  שהייתה   ,)Iatromechanics( ִהַיתרו־מכנית  רפואה  לבין  נאו־קרטזיאנית  פילוסופיה  בין 

נטייה מטריאליסטית בעליל, אך גם זיקה מקבילה בין רפואה ִהַיתרו־כימית )Iatrochemistry(, אנטי־

גלנית, לבין תשובה פרוטסטנטית או קתולית, לא רק כנגד גלנוס, שתואר, לעיתים, כ'פגני', אלא גם 

S. Shapin, The Scientific Revolution, Chicago 1996 ;91–66 'ראה למשל: לינדנמן )שם(, עמ  2
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כנגד מטריאליזם מודרני מן הסוג הנזכר.3 נקודת מבט זו האירה את הקשר השיטתי, רב השנים, בין 

ניסויים, ואת תפקידה המרכזי של האלכימיה בפיתוח חקר  ועריכת  האלכימיה לבין הקמת מעבדות 

החומרים המודרני ובגיבוש יורשתה – שנעדרת ממנה היומרה המטפיזית – בדמות הכימיה.4 חלק מן 

המערכות המתוארות אכן שימשו להבניית אתוסים של נאורות, מתונה או רדיקלית, מן המאה השבע 

להיווצר  היה  עשוי  החדש  המדעי  הידע  אחרים.  בכיוונים  פותחו  או  נזנחו  אחרות  אך  ואילך,  עשרה 

קתוליות  מילנריסטית,  פוריטניות  אלכימית,  חשיבה  מנוגדים.  מחשבה  מבני  בתוך  להתפענח  או 

מתגוננת, או נאורות, מתונה או רדיקלית, עשויות היו לטעון את הידע ביומרות מהפכניות או לחלופין 

לשבץ אותו בתוך מבני מחשבה שמרניים להפליא. בסופו של דבר מדובר כאן לא בעימות שבין דת 

יחסו להקשרים התרבותיים הרחבים  ועל  בין חילון לשמרנות, אלא בדיון על טיבו של מדע  למדע, 

שבהם הוא נוצר ובתוכם הוא מתפקד. חלק ניכר מגילויי המהפכה המדעית היו בשדה הרפואה, ובתחום 

המסוים הזה יתמקד גם דיוני.

ב. הלכה ומהפכה

מה היה משקלן של ההתרחשויות המתוארות בחברת המיעוט היהודית? פן מסוים של השאלה הזאת 

אבקש לבחון בדיון הנוכחי, ודווקא בתוך ארבע אמות של הלכה. הזיקה הקרובה של ההלכה היהודית 

היום־ עיסוקה  בתחומי   – ובמקביל  שלה,  הבסיסיים,  הקדומים,  הגיבוש  באופני  נעוצה  הרפואה  אל 

יומיים. סוג אחד של מגע, גלוי באופיו, מתנה קביעה הלכתית בטיבו של ידע הלכתי מסוים. האם מצב 

רפואי מסוים נדון כפיקוח נפש? האם תינוק מסוים בריא מספיק כדי לקיים בו ברית מילה? סוג המגע 

הזה כרוך בהפניה של תחומי דיון מסוימים מן הפוסק אל הרופא, וטבעו נראה – גם אם רק לכאורה – 

יציב למדי. סוג אחר של מגע, חמקמק ורגיש יותר, קשור במידע רפואי שביסוד דיון הלכתי מסוים. 

יוצר מתיחות פנימית בשדה הקטגוריות  והדבר  זה עשוי להתעדכן מפעם לפעם,  מידע רפואי מסוג 

הלכתי,  לעדכון  להוביל  עשויה  וזו  דילמה,  יוצרת  השדות  שני  בין  החלקית  הסימביוזה  ההלכתיות. 

לפירוש מחודש או להתעלמות. לתרחיש האופייני הזה לגווניו היסטוריה ארוכת שנים, וסך תקדימיו 

 R. K. French and A. Wear (eds.), The Medical Revolution of the Seventeenth Century, למשל:  ראה   3

 Y. Ezrahi, The 77–88 ועוד, וראה להלן. בהקשר כללי יותר ראה:  Cambridge 1989; וראה: לינדמן )שם(, עמ' 
 .Descent of Icarus: Science and the Transformation of Contemporary Democracy, Cambridge, MA 1990
 למחקר היחיד כמעט שנגע בזיקה שבין השיח היהודי על רפואה חדשה בצל הנאורות לשיח האירופי המקביל ראה:

 D. Ruderman, ‘Some Jewish Responses to Smallpox Prevention in the Late Eighteenth and Early
 Nineteenth Centuries: A New Perspective on the Modernization of European Jewry’, Aleph, 2 (2002), 

pp. 111–144, וראה בנסמן להלן, הערה 6.
 W. R. Newman, Promethean Ambitions: Alchemy and the Quest to Perfect Nature, Chicago :ראה למשל  4

 2004; T. H. Levere, Transforming Matter: A History of Chemistry from Alchemy to the Buckyball (Johns
Hopkins Introductory Studies in the History of Science), Baltimore, MD 2001, pp. 1–27; וראה גם במחקרים 
 T. E. Nummedal, Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire, Chicago 2007, הרבים המצוינים אצל

pp. 183–184
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עיצבו סוג של סטטוס קוו דינמי, מלווה במנגנוני תיווך מורכבים בין שתי מערכות הידע והשיפוט.5 

מה גורלו של סטטוס קוו כזה בשעה שאחת המערכות משנה את תפיסתה העצמית, בתהליך ארוך שנים 

ורב ניואנסים? מה מחוללת סיטואציה מטלטלת מעין זו למרקם היחסים הפנימי בספרות ההלכה בין רב 

ובין רופא?6 כיצד היא משפיעה על עיצוב דגמי הכרעה בדילמות גבול מעין אלה? האם תמורות בתחום 

הרפואה עשויות להניע תהליכים מקבילים בתפיסתה העצמית של ההלכה? אל השאלות הרחבות הללו 

אדרש בדיוני מתוך תיאור של סביבת התרחשות אחת, על נסיבותיה המסוימות מאוד – פרשת פולמוס 

שהתחולל בהמבורג–אלטונה בשנת 1736.

ג. פצוע דכא

לא יֹבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל ה' )דב' כג 2(.

מה בין פצוע דכא לכרות שפכה אלא שפצוע דכא חוזר וכרות שפכה אינו חוזר, זו היא הלכת 
רופאים.7

שאלת ההגדרה של פצוע דכא אופיינית מאוד לסוג הדיון החז"לי־ההלכתי בין הקטגוריות ההלכתיות 

לאלו הרפואיות. על פי הפסוק בספר דברים, פצוע דכא אסור לבוא בקהל ה', דהיינו – להבנת חז"ל 

את הדברים – לשאת אישה שמעמדה ההלכתי רגיל. חכמי המשנה והגמרא צמצמו את הגדרתו של 

פצוע דכא לסוגי פציעה מסוימים – בידי אדם ולא בידי שמים וכדומה.8 בכמה ממקורות הדיון החז"לי 

נוכחת באופן עמום ההנחה הרפואית שפצוע דכא אינו יכול להוליד, ולעתים היא עלתה על פני השטח 

אגב משא ומתן מזדמן.9 הנחה זו לא נוסחה במקורות באופן חד־משמעי, וממילא לא ברור אם מדובר 

בהנחת יסוד מובנת מאליה, או שמא לא הייתה משותפת לכל בני השיח.10 נוסף על כך נוסחה במקורות 

זיקתו  גם  ריפויו.11  וביכולת  ידע רפואי מסוים הנוגע בפצוע הדכא  תנאיים הלכת רופאים שעניינה 

 I. Twersky, ‘Aspects of Maimonides’ Epistemology: Halakah and Science’, R. S. Cohen and :ראה למשל  5

H. Levine (eds.), Maimonides and the Sciences, Dordrecht 2000, pp. 3–23. לחומר רב בנושא זה ראה: נ' גוטל, 
השתנות הטבעים, ירושלים תשנ"ה, עמ' קסב–קעו ובמקורותיו הרבים; ע' יעקובוביץ, הרפואה והיהדות, ירושלים 

תשכ"ו. תמת ההתאמה ההרמונית רבת הדורות בין רפואה להלכה כשני ענפי ידע סטטיים, שלתוכה ניצוק החומר 

הזה, דורשת עדכון מסוים, וראה להלן.

רקע לנושא זה ראה במחקריו הרבים של רודרמן, ובייחוד: ד' רודרמן, מחשבה יהודית ותגליות מדעיות בעת החדשה   6

 G. Freudenthal (ed.), Science in Medieval :המוקדמת באירופה, ירושלים תשס"ג, עמ' 17–62. וראה זה מקרוב

Jewish Cultures, Cambridge 2011. אני מודה לגד פרוידנטל שהעמיד לרשותי את הכרך המרתק הזה.
ספרי דברים, כי תצא רמז )מהדורת פינקלשטין, עמ' 276(.  7

בבלי, יבמות עה ע"א – עו ע"א.  8

באופן מפורש: ירושלמי, יבמות ח, ב )דף ט ע"א – ט ע"ב ]ונציה[; ]טורים 867–868[(; ובאופן אגבי: בבלי, יבמות   9

עה ע"א, וראה למשל באוסף המקורות הרחב המובאים בתשובתו של הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, ז, ירושלים 

תשנ"ה, סי' ח, ובדיונו הנרחב של יעב"ץ: ר' יעקב עמדין, אגרת בקורת, ז'יטומיר תרכ"ח, עמ' 43–46. 

ראה למשל המקורות שהביא א' שטיינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ה, ירושלים תשס"ו, עמ' 788, הערות   10

121–122, וראה גם בהערה הקודמת.

ספרי דברים )לעיל הערה 7(.  11
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של הידע הזה לקביעה הלכתית זו או אחרת אינה חד־משמעית, והייתה נתונה למרחב הדיון הפרשני 

של ראשונים ואחרונים.12 שני השדות, ההלכתי והרפואי, תפקדו כאן זה לצד זה בסימביוזה מסוימת, 

זה מתועדת יפה  שקווי התיחום שלה אינם ברורים לגמרי, ואפשרו נדידת ידע הדדית. נדידה מסוג 

מביציו  שאחת  דכא  פצוע   – מפורשת  למשנה  בניגוד  לכאורה   – להכשיר  שביקש  תם,  רבנו  בדברי 

נכרתה,13 בטענה שרבים מהם אכן מולידים, כפי שמוכיחה המציאות.14 ההידוק של שתי הקטגוריות, 

הקביעה המציאותית והפורמליזם ההלכתי, בידי רבנו תם יצר את הטענה המעגלית לפיה פצוע דכא 

מרכיב  רק  היא  הראלית  המציאות  אך  דכא.  פצוע  להיקרא  יכול  אינו  שמוליד  מי  ולכן  מוליד,  אינו 

בבבלי  הלכה  מקורות  של  מחודשת  בקריאה  אותה  ששיבץ  תם,  רבנו  של  המשוכללת  בטענתו  אחד 

ובירושלמי.15 מנגד, ה'שולחן ערוך' רב ההשפעה התעלם מחידושו של רבנו תם, ור' משה איסרליש 

'רוב מנין ורוב בנין' כלשונם16 – שלא  יותר –  )רמ"א( הסתייג ממנו. שניהם פנו לשיטות מוסכמות 

או אחר.17 פוסקי הלכה שנשאלו על מקרים ספציפיים  זה  ידע עובדתי־אמפירי  כללו הסתמכות על 

פנו לגיבוש דרכי היתר מורכבות מתוך מרחב הדעות המתואר.18 מן המאה השש עשרה לכל הפחות 

 ,)Hernia( השבירה'  'חוִלי  של  רפואי  ניתוח  בפרקטיקות  שמקורו  מסוים  מושגי  לחץ  לזהות  אפשר 

השכיח מאוד, ניתוח שנהגו לכרות בו ביצה בריאה דווקא כדי לפתור את בעיית הבקע ולאפשר לחולה 
להוליד.19

משקפת  בהמבורג,  עשרה  השמונה  המאה  בראשית  בה,  שאעסוק  המסוימת  ההתרחשות  זירת   

ההלכתיות.  הקטגוריות  על  הרפואית  הפרקטיקה  שהפעילה  המושגי  הלחץ  של  והידוק  התגברות 

ליוקרה  הניתוח  ופרקטיקת  הכירורגיה  אומנות  זכו  עשרה  השמונה  במאה  גרמניה  צפון  במדינות 

ראה למשל: ר' יחזקאל לנדא, שו"ת נודע ביהודה, מהדורה קמא, פראג תקל"ו, אבן העזר, סי' ו; הרב יואל שאול הלוי   12

נתנזון, שו"ת שואל ומשיב, מהדורה א, א, ירושלים תשל"ג, סי' קצ.

תוספות לבבלי, יבמות עה ע"א. על חשיבות שיטת ההיתר של רבנו תם בסביבתו הראלית אפשר ללמוד גם מדברי   13

ר' יהודה בן יצחק )נולד 1140(: 'ועל זה אנו סומכין העולם להכשיר בני אדם הנתוקין שכורתין מהם ביצה אחת' )ספר 

התרומה, וורשה תרנ"ז, הלכות חליצה, סי' קלג(. ר' יהודה הסתייג מו ההיבט הסכולסטי שחידש רבנו תם, אך הודה 

שעל העדפתו בין סוגיות הגמרא )את הברייתא המובאת בסוגיית הבבלי, יבמות עה ע"א( 'סומכים העולם'. המשך 

המתיחות הזאת משתקף בדברי ר' יצחק למפרונטי, פחד יצחק ו, ירושלים תשנ"ח, 'פצוע דכא', דף מז ע"ב, ובדברי 

הרמ"ע המובאים שם.

יכול  אכן  דכא  פצוע  שאינו  כמי  שמוגדר  מי  שכל  מקבילה  הנחה  אין   – כמובן  נכונה  אינה  )לחומרה(  הראי  טענת   14

להוליד.

התרכובת הזאת משתקפת יפה בדברי בן אחותו, ר' יצחק בן שמואל הזקן )ר"י(, שבעקבות גרסה מסוימת בירושלמי   15

ביקש להכשיר את מי שנכרתה ביצתו השמאלית ולפסול במקרה שניטלה הימנית )תוספות לבבלי, יבמות עה ע"א(.

שולחן ערוך, אבן העזר ה, ז.  16

שם. הרמ"א הסתייג שם במפורש משיטת הר"י – שביקש למתן את שיטת רבנו תם: 'טוב לחוש באיסור דאורייתא   17

לדברי המחמירים והם רוב מנין ורוב בנין' )שם(.

ראה בספרות הרחבה המובאת באוצר הפוסקים, א, ירושלים תשט"ו, על שלחן ערוך אבן העזר ה, ז; וכן: שטיינברג,   18

אנציקלופדיה )לעיל הערה 10(.

ראה: מהרש"ל, חכמת שלמה, לבבלי, יבמות, ח, ח ובמקורותיו. לסקירה חלקית של חומר הלכתי על אודות ההרניה   19

ראה: א"א שמש, '"חולי השבירה" )הרניה וצניחת איברים( בראי ספרות ה"שאלות והתשובות"', אסיא, יט )תשס"ד(, 

http://www.medethics.org.il/articles/ASSIA/Assia73-74/Assia73-74.10.asp ;117–104 'עמ
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הרבה  שיש  אלה  במדינות  'כי  לשיח.  השותפים  כל  בדברי  היטב  ניכר  והדבר  ולדומיננטיות,20 

'מאות  בסביבתו  ותיאר  אחד,  דובר  כתב  רפואה[',21  לשם  אשך  ]כריתת  זה  דבר  שכיח  רופאים 

ואלפים' חולי שבירה, שרבים מהם 'נכרתו' בהוראת רופאים עוד בצעירותם.22 הפרקטיקה ההמונית 

הזאת, שלכאורה לא הייתה מגובה בקטגוריה הלכתית תואמת – שיכלה להתיר לאנשים כאלה להינשא 

פתחם  אל  ישירות  הובאה  שלא  ודומה  הקהילה,  בחיי  בשתיקה  נכחה   – רגילים  משפחה  חיי  ולקיים 

של בעלי ההלכה.23 המועקה השתוקה עלתה על פני השטח, באופן טיפוסי, דווקא באמצעות מקרה 

יחזקאל קצנלבויגן  ר'  1736 להכרעתו של  – שהובא בשנת  ושכיח הרבה פחות  יותר  – מורכב  קצה 
)1667–1749(, אב בית הדין הוותיק של הקהילה המאוחדת אה"ו )אלטונה, המבורג, ונדסבורק(.24

במקרה הנדון הייתה הביצה הימנית25 נגועה ב'קאלטי בראנד'26 ובעקבות 'סכנת נפשות' זו27 פנו   

הקהילה  בן  את  מעתה  להגדיר  יש  אם  נשאל  העיר  רב  החולה.  הביצה  את  והסירו  לניתוח  הרופאים 

המסוים הזה פצוע דכא אם לאו. תשובתו המהוססת פתחה את הדיון לפני חברת הלומדים המקומית, 

 H. Ellis, A History of Surgery, Cambridge 2001, pp. 58–61; L. M. Zimmerman and I. Veith, :ראה למשל  20

Great Ideas in the History of Surgery, San Francisco 1993 (Baltimore 1961), pp. 239–260, 313–323. וראה 
עוד בהערות הבאות.

3. וראה עוד בהערה הבאה.  9(, עמ' 5. ובאופן רמוז יותר: שם, עמ'  ז'יטומיר )לעיל הערה  יעב"ץ, אגרת בקורת,   21

המובאות  תקכ"ו.  ואלטונה  תצ"ו  אלטונה  יעב"ץ:  של  ידו  מתחת  שיצאו  מקוריות  מהדורות  שתי  בקורת'  ל'אגרת 

וההפניות במאמר מכוונות להוצאת ז'יטומיר תרכ"ח. מהדורה זו זהה למהדורה הראשונה, והיא נגישה יותר למעיין. 

מהדורת תצ"ו אכן נשלמה באותה השנה, וזו מופיעה על דף השער שלה, אך למעשה היא נדפסה רק שלוש שנים 

אחר כך, בשנת תצ"ט )1739(, כפי שהעיד יעב"ץ עצמו )ר' יעקב עמדין, מגילת ספר, ורשה תרנ"ז, עמ' 154(. על 

ההבדלים החשובים בין ההוצאות השונות ראה להלן עמ' 203–205, והשווה להלן עמ' 208.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 5. ר' שמשון בלוך, שדבריו הם שצוטטו שם, תיאר סיטואציה   22

וכן תיאר בפרוטרוט מקרים רבים  של כריתה המונית שהיה עד לה בילדותו, בסוף המאה השבע עשרה בפיורדא, 

מסביבתו הקרובה הנוכחית, באלטונה. יעב"ץ כתב בעקבותיו תיאור עצמאי. ראה: שם, עמ' 53–55. דברי ההקדמה 

של המנתח הגרמני החשוב לורנץ הייסטר לספר האנטומיה רב ההשפעה פרי עטו 'כירורגייה' )Chirurgie(, שיצא 

לאור לראשונה בשנת 1719, ביטאו באופן בהיר את הדרישה העולה בגרמניה לעיסוק אקדמי במקצוע החשוב הזה 

 L. Heister, :וכן את המאבק בין רפואה עממית לרפואה מוסמכת, מאבק שהיה אופייני לתקופה ולתחום הנדון. ראה

 A General System of Surgery: In Three Parts, Containing the Doctorine and Management, London 1750,
הרפואה:  תולדות  פורטר,  ר'  למשל:  וראה  הגרמני(.  הספר  של  הראשונה  המהדורה  של  אנגלי  תרגום  )זהו   p. xii

מהיפוקרטס עד ימינו, תרגם י' מנשנפרוינד, תל אביב תשס"ט, עמ' 219–227.

עיין היטב בשלושת צדדי השיח: יעב"ץ )שם(, עמ' 2, 3, 5, ובעיקר בדרך ניסוחו הבוטה של יעב"ץ: שם, עמ' 54–55.  23

ר' יחזקאל קצנלבויגן שימש בתפקיד מאז שנת 1714 ועד פטירתו, בשנת 1749. בזמן ההתרחשות של המקרה המתואר   24

כבר שימש בתפקידו 25 שנים. ראה עליו: י' דוקס, או"ה למושב: כולל תולדות הרבנים שישבו על כסא הרבנות של 

http://www.jewishencyclopedia. ;29–21 'שלש קהלות אה"ו אלטונה, האמבורג, וואנדסבעק, קרקוב תרס"ג, עמ

com/articles/9238-katzenellenbogen anchor6
להבחנה בין הביצים יש משמעות בדיון ההלכתי בגלל גרסה מסוימת בירושלמי )לעיל הערה 9( ואימוצה החלקי בכמה   25

משיטות הפוסקים. ראה בתוספות לבבלי, יבמות עה ע"א, ובדברי הרמ"א לשולחן ערוך, אבן העזר ה, ז.

 H. J. Zimmels, Magicians, Theologicans :נמק שנגרם מפאת זיהום או גידול סרטני. וראה לזיהויו ,Kalter Brand  26

 and Doctors: Studies in Folk Medicine and Folklore as Reflected in the Rabbinical Responsa, London
pp. 151–152, 260 ,1952. וראה גם: שטיינברג, אנציקלופדיה )לעיל הערה 10(, עמ' 828, הערה 348.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 1.  27
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וכך עבר הדיון ממסדרונות בית הדין אל הסֵפרה הציבורית הסוערת. לומד בשם ר' שמשון בלוך רשם 

עשר השגות חריפות על תשובת הרב, וצירף אליהן תשובת הלכה חלופית, מתוך יומרה להתיר באופן 

חד־משמעי את המקרה הנדון. החכם הספרדי28 הבולט באה"ו באותה השעה, ר' משה חגיז, הצטרף 

צידדה  מהן  שאחת  קבוצות,  לשתי  העיר  חכמי  התפצלו  במקביל  ההיתר.29  בבקשת  שמשון  ר'  אל 

בדעתו של ר' יחזקאל קצנלבויגן, והאחרת – בדעתו של ר' שמשון בלוך. בני כל קבוצה החתימו בחוגי 

ה'לומדים' תומכים בשיטתם.30 

אחד מהלומדים שאליהם פנו היה ר' יעקב בן צבי עמדין )להלן: יעב"ץ(, שזה מקרוב, בשנת 1732,   

שב לעיר, שבה שהה חלק משנות ילדותו, בשעה שאביו שימש שם כראש ישיבה וכאב בית דין. יעב"ץ 

חתם על מסמך ההיתר, אם כי לדבריו )המאוחרים יותר( שילב בחתימתו גם עקיצת הסתייגות רמוזה. 

מכל מקום, עד מהרה שינה יעב"ץ את עמדתו הראשונה – שלטענתו הנוכחית נבעה מלחץ חברתי – 

ופתח בפעולה ספרותית רחבה לטובת עמדה נוספת, אוסרת, אך חריפה בהרבה מזו של רב העיר שבו 

בא לכאורה לתמוך. הפעולה הזאת כללה לכל הפחות שלושה מסמכים: תשובת הלכה עצמאית בנושא 

)'תשובה'(, שכתב אל הקהל; מסמך שנכתב לבקשת הרב, ובו סתירה מפורטת של טענות ר' שמשון 

בלוך בשני מכתביו )'תשובת המשקל'(; מסמך שלישי, רחב היקף ועצמאי, שנוסחה בו מחדש עמדתו 

של יעב"ץ בנושא )'תשובת הגדר'(. הדיון במסמך האחרון כבר נכתב מתוך מחשבה על הוצאה לאור, 

בקורת'.  'אגרת  יעב"ץ,  של  הראשון  הפולמוס  ספר  נשלם  תצ"ו,  שנת  בשלהי  כחודש,  כעבור  ואכן 

החיבור נכתב במתכונת שתחזור על עצמה מאוחר יותר שוב ושוב בפולמוסיו הידועים: כתיבה ארכנית 

ומסועפת בטון חריף ופולמוסי, מלווה בדחף תיעודי כפייתי – אוסף מסמכים ובו עמדות כל הצדדים. 

באוסף הזה נכללו תשובת רב העיר, השגות ר' שמשון ופסקו החלופי וכמובן, ארוכים מכולם, שלושת 

המסמכים של יעב"ץ בנושא. שלא כרוב ספרי הפולמוס הבאים של יעב"ץ, שעניינם בחשדות כפירה 

היו  שבהם  המורכב  הלחצים  באוסף  עיון  מתוך  מפורט.  הלכתי  אופי  הזה  הפולמוס  נשא  שבתאית, 

נתונים לומדי הקהילה בסביבת העימות הזה אבקש לנסות לאפיין את נקודות המבט שמזמן התיעוד 

הזה על מעמדו של ידע רפואי בשיח ההלכתי ועל תפקידו באופני ההבניה של פסק ההלכה.

על הקהילה הפורטוגלית באה"ו ראה: ב"צ אורנן־פינקוס, 'הקהילה הפורטוגזית בהאמבורג והנהגתה במאה הי"ז',   28

ממזרח וממערב, ה )תשמ"ו(, עמ' 7–51; י' וולפסברג, 'אה"ו', י"ל פישמן )עורך(, ערים ואמהות בישראל, ב, ירושלים 

 E. Carlebach, The Pursuit of Hersey: Rabbi Moses Hagiz and :תש"ח, עמ' 8–13. על ר' משה חגיז ונדודיו ראה

the Sabbatian Controversies, New York 1990
יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 6. שמו של ר' משה חגיז הועלם מן התיעוד המקומי הנדון, אך   29

הוא עולה מתוך השוואה לתיעוד המאוחר יותר של הפולמוס בדברי יעב"ץ, מגילת ספר )לעיל הערה 21(, עמ' 121, 

129, ומשם לסקירתו של י' דוקס, חכמי אה"ו, המבורג תרס"ח, עמ' 24. וראה גם: הנ"ל )לעיל הערה 24(, עמ' 25–26. 

כמה כתבי יד של חגיז שרדו בספריות ברחבי העולם, והם דורשים עיון נוסף.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 20. וראה גם: שם, עמ' 3, 5, 6, 21, 29, 35. ציטטה מקוטעת   30

מתשובת הלכה נוספת בנושא, שביקשה להתיר, הובאה אגב ויכוחו של יעב"ץ. ראה: שם, עמ' 66. ייתכן שהציטטה 

הזאת היא מתשובת ר' משה חגיז שלא נדפסה. 
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ד. לבטים

אוסף לחצים דומה ניכר בדברי בני השיח, שפעלו במרחב אחוד ומסוים ומתוך הערכת מציאות דומה. 

מצד מקורות ההלכה הפשוטים, דוגמת 'שולחן ערוך' והרמ"א, נחשב האיש באופן חד־משמעי פצוע 

דכא – והיה עליו לגרש את אשתו. האיש והאישה מצדם כלל לא רצו להיפרד, ולשיקול אנושי זה יש 

משמעות מקבילה גם בשדה הקטגוריות ההלכתיות.31 צירוף מסוים של שיטות פוסקים סותרות בעניינו 

של פצוע דכא עשוי היה להביא להיתר,32 אך לשם כך צריך היה לפתח לפחות אחת מהן – באופן שטרם 

נעשה בספרות ההלכה – כדי שתתאים למקרה הנדון. על אוסף הלחצים הפנימיים הזה נוספו לפחות 

שלושה גורמים: )א( חוות הדעת של הרופאים שלפיה כבר פגעה המחלה ביכולת ההולדה של האיש, 

והניתוח שעשו בא לתקן את המצב הזה, שכבר היה מקולקל;33 )ב( הטענה ההסתברותית של הרופאים 

)על בסיס ניסיונם במקרים אחרים( שלפיה הניתוח להסרת הביצה פעל את פעולתו, ובמצבו הנוכחי 

האיש מסוגל להוליד; )ג( המתח החברתי שנגרם מן השימוש הרחב בפרקטיקה הרפואית, שבעקבותיה, 

כאמור, היו 'מאות ואלפים' מן הקהילה הזאת ומן הדומות לה נתונים במצב הלכתי בעייתי, לא מפוענח. 

מרכיבי הערכת המציאות נגעו במעמד ההלכתי של הערכות מצב )א( ושל פרקטיקות רפואיות )ב(. 

מתח נוסף נגע במשמעות הסוציולוגית של דומיננטיות כירורגית )ג(, שתוצאותיה המטרידות הצריכו 

לכאורה מחשבה מחודשת על הקטגוריה ההלכתית. אסקור בקצרה את עמדות בני השיח בתוך שדה 
הלבטים המורכב הזה, ואבקש לעמוד על אופי ההבניה של הידע הרפואי בעמדות בעלי ההלכה.34

לצדד להתיר' ה. ר' יחזקאל קצנלבויגן: '

ההכרעה המודעת של ר' יחזקאל קצנלבויגן, 'לצדד להתיר',35 נוסחה באופן מפורש בראשית תשובת 

ההלכה שלו, והיא אכן זו שהניעה את המהלך המורכב שתועד בתשובה. ר' יחזקאל ניסח בבהירות את 

חומרת המצב של המקרה הנדון ופנה לפתור אותו מתוך עיסוק מפורט בסוגיות הבבלי והירושלמי. 

שכן כפיית גירושים במקרה זה מוגדרת גט מעושה, שאינו כשר, ושמעמיד את ילדיהם העתידיים של השניים בחשש   31

2. השימוש בטענה הזאת מקורו בתשובה של ר' יעקב תם בן דוד בן יחיא, שחי  ממזרות. ראה: יעב"ץ )שם(, עמ' 

בקושטא במאה השש עשרה. ראה: תומת ישרים, ונציה שפ"ב, סימנים נא–נג. לפי מסורות שונות הוא היה רופא 

הֻסלטאן בקושטא. ראה בהקדמה לדפוס צילום של הספר, ירושלים תש"ן, עמ' 11–12.

ראה להלן הערות 36, 37.  32

לענין זה חשיבות רבה לצורך ההבחנה התלמודית בין מי שנעשה פצוע דכא בידי אדם – למשל על ידי ניתוח – לבין   33

מי שמומו בא לו בידי שמים, דהיינו מלידה וכדומה, ושאף כי אינו יכול להוליד אין הוא נחשב פצוע דכא. הגבול 

יוצאת הדופן  נתון במחלוקת רבת משמעות בקרב הראשונים. לשיטתו  היה   בין שתי הקטגוריות ההלכתיות הללו 

איסורי  הלכות  תורה,  משנה  ראה:  האדם.  את  פוסלת  ואינה  שמים,  מידי  נחשבת  מחלה  בשל  פגיעה  הרמב"ם   של 

ביאה טז, ט.

מקורות התיעוד המרכזיים של הפולמוס הם 'אגרת בקורת' בהוצאותיה השונות )ראה לעיל הערה 21(; יעב"ץ, מגילת   34

וגנה,  א"ח  וראה:  ט.  דף  תקכ"ב,  אלטונה  התאבקות,  ספר  עמדין,  י'   ;131–129  ,121 עמ'   ,)21 הערה  )לעיל  ספר 

תולדות יעב"ץ, אמסטרדם תרכ"ט, עמ' 35.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 1.  35
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מטרתו הסופית הייתה לפרש מחדש ובאופן מרחיב את שיטת הרמב"ם,36 ולצרף אליה כסמך את שיטת 

היחיד של רבנו תם, אף שהיא נעוצה במסלול מחשבה אחר, לכאורה סותר.37 הרחבת שיטת הרמב"ם 

היא יסוד המבנה ההלכתי של ר' יחזקאל, והיא בנויה לא רק על פירוש מחודש של סוגיית הירושלמי 

ולא רק על לקט תקדימים )חלקי מאוד(, אלא גם על טענת הרופאים: 'דהרופאים אומרים שכבר היתה 

]הביצה[ הימנית מכּולה ]...[ שקורין קאלטין בראנדין ]...[ אם כן הרופאים לא קלקלו רק ִּתקנו כי 

היה פ"ד ]פצוע דכא[ כבר'.38 הידע הרפואי נשזר במהלך ההלכתי ללא מובחנות ברורה; לא היה בו 

לבדו כדי להכריע, אך הוא היה שימושי מאוד כעזר להבניה המחודשת של שיטת הראשונים שהוצבה 

במרכז מבנה ההיתר.

שביקש  מה  של  הווירטואוזיות  את  מלראות  עיניו  את  עיוורה  לא  להיתר  העיר  רב  של  חתירתו   

ליצור. תחושת החולשה הזאת – 'ושלא נאמר דאנא מעיילנא פילא בקופא דמחטא' )שלא נאמר שאני 

מכניס פיל בקוף המחט(39 – הניעה אותו למהלך המורכב שתואר לעיל, אך ניכרת במקביל גם בתוצאה 

ההלכתית – הנגזרת המעשית מדבריו – שאין בהם היתר חד־משמעי: 'להגיד להם ]לאיש ולבת זוגו[ 

שמכניסין את עצמם בספק איסור דאורייתא ]של פצוע דכא[, ואם לא ישמעו ]להתגרש מרצונם[ אין 

כופין אותם'.40 את ההכרעה העמומה הזאת התנה ר' יחזקאל בהסכמת 'אחד מן הגאונים המפורסמים 

באשכנז', ועמו 'קצת לומדים דקהלתנו המפורסמים'. גם המרחב הרבני וגם המרחב הקהילתי־הלמדני 

התבקשו לקבל ולאשר את המהלך המוצע.

פנייתו של ר' יחזקאל אל 'לומדים דקהלתנו המפורסמים' הייתה קשורה לטיבו ההלכתי המורכב של   

המקרה הנדון, אך גם למבנה המבוזר של הסמכות הרבנית בקהילת אה"ו בעשור השלישי של המאה 

השמונה עשרה, מבנה שרב הקהילה הנזכר היה רק אחד ממוקדיו.41 למשאלה נענו לכל הפחות שלושה 

לומדים בעלי מעמד לא מבוטל: ר' משה חגיז מן הספרדים, ר' שמשון בלוך, שהיה ראש הקלויז, ובנו 

של רב העיר הקודם, ששב אליה זה לא כבר אחרי תקופת רבנות קצרה בעיר עמדין – ר' יעקב, בנו של 

החכם צבי. שלוש מן התשובות המקבילות הללו התכתשו מכאן ולהבא בחיוניות רבה.

יד ו. ר' שמשון בלוך חס

ר' שמשון בלוך חסיד )נפטר 1737(,42 יליד פיורדא, נמנה עם לומדי קהילת המבורג עשרות בשנים. 

33. מנגד הוא היה חלוק  לפי הרמב"ם כיליון הביצה על ידי מחלה נחשב בידי שמים ואינו פוסל. ראה לעיל הערה   36

באופן מפורש על שיטת רבנו תם, ראה בהערה הבאה.

לפי שיטת רבנו תם חסרון ביצה אחת, גם אם היא הימנית, כלל אינו פוסל. ראה לעיל הערה 13. מצד שני, לפי ההבנה   37

השגרתית של שיטתו, היה רבנו תם חלוק לגמרי על חידושו של הרמב"ם הנזכר בהערה הקודמת.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 2.  38

שם.  39

שם.  40

ראה את תיאורו הארוך – והעוין, בסיכומו של דבר – של יעב"ץ, מגילת ספר )לעיל הערה 21(, עמ' 125–140.  41

נראה שתאריך פטירתו המדויק היה י"א בכסלו תצ"ח. ראה: מ' הענא, 'בענין מה שלא נזהרו חסידי הדור באיסור   42
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קהילתו.  בתוך  הוותיק  הלומד  של  מאפיונו  משהו  מבטא  משמו  לחלק  והפך  בו  שדבק  חסיד  הכינוי 

ר' שמשון היה אחד מארבעת תלמידי החכמים יוצאי הדופן שעבורם הקים בשנת 1707 יששכר בער 

כהן, מן הדמויות הדומיננטיות ביותר בקהילה, את הקלויז המקומי. במימונו של הגביר זכו הארבעה 

לעיון  משוחררת  שהייתה  ומיומנת  בוגרת  לומדים  קבוצת   – הימים  באותם  מאוד  חריגה  למסגרת 

למדני טהור, ללא כל מחויבות מציאותית. תקנות הקלויז יצרו מסגרת לימוד אינטנסיווית מאוד,43 

ור' שמשון ניצל אותה לאורך עשרות שנים, מבגרות ועד זקנה. עם פטירתו של יששכר בער, הגביר 

 המייסד, עברה חזקת הקלויז לבנו זליג, אך ראשות המוסד ניתנה, על פי הנחיה מפורשת בצוואת האב, 

בהכרח  ולא  רחבה  תורנית  השכלה  של  פיתוח  אפשרה  הקלויז  של  הייחודית  המסגרת  שמשון.  לר' 

פרקטית, ור' שמשון תואר כמי שהיה בקי במידה יוצאת דופן בתלמוד הירושלמי, וגם סיים את ספר 

ה'זוהר' כולו מדי חודש.44 המאפיין החסידי־הפרושי של דמותו הנזירית, כפי שתוארה בהתפעלות שוב 

ושוב על ידי מכיריו,45 היה משותף לחלק מעמיתיו למסגרת הלימודים של הקלויז, שעל ייחודה המוסדי 

נעמוד גם בהמשך. פוריותו הלמדנית של ר' שמשון ניכרה גם ביצירתו המתועדת – פירושו 'תוספות 

חדשים' לשישה סדרי המשנה,46 הערות נרחבות לחלק 'אורח חיים' של 'שולחן ערוך'47 ודרשות על 
ספר בראשית, שנותרו בכתב־יד.48

בשנת 1736 כבר שרוי היה ר' שמשון בשנות זקנותו. הוא עמד בראשות הקלויז, ויצירתו ההלכתית   

וותיקותו בקהילה העניקו לחוות דעתו כוח מוסרי בלתי מבוטל. כיצד הכריע ר' שמשון?

לכאורה פסע ר' שמשון בנתיב דומה מאוד לזה שהתווה רב העיר בתשובתו. גם הוא ביקש לחזק   

את שיטת הרמב"ם – שלפיה פגיעה כתוצאה ממחלה אינה הופכת את האדם פצוע דכא – ולהרחיב 

גם  ביקש  במקביל  הנדון.  במקרה  כמו  רפואית־ניתוחית,  התערבות  החולי  גרר  שבו  למקרה  אותה 

הוא לבסס באופן מעמיק יותר את שיטתו הדחויה49 לכאורה של רבנו תם, שהכשיר את מי שרק אחת 

חדש', קובץ עץ חיים, ט )תשס"ט(, עמ' יד.

ראה: א' ריינר, 'הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה: הקלויז בחברה היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז–הי"ח', ציון,   43

)1713–1793(, חניך הקלויז  יחזקאל לנדא  ר'  287–328. תקנות אלה נרמזו בלשונו הידועה של  נח )תשנ"ג(, עמ' 

בברודי: 'נתחברתי עם חברים / יראי ה' הטהורים / בנינו לנו מדרש / מובדל מעדה ומופרש / וששת ימי המעשה / 

שם טמון ומכוסה ]...[ / והאישה אשר עימדי / לעזר ולא כנגדי / זו היא זכותה / שישבה גלמודה בביתה / ואני בבי 

מדרשא / כל ימי הששה' )שו"ת נודע ביהודה, מהדורה קמא ]לעיל הערה 12[, הקדמה(.

כנזכר בנוסח מצבתו. ראה: דוקס, חכמי אה"ו )לעיל הערה 29(, עמ' 26.  44

ראה בהסכמות לחיבוריו: ש' בלוך, נזירות שמשון, ברלין תקכ"ד; הנ"ל, תוספות חדשים, אמסטרדם תקל"ו; וראה,   45

24–26. מקור נוסף לדמותו נדפס בשנים האחרונות: מכתב מאת ר' מרדכי הענא,  בתוספת נופך: דוקס )שם(, עמ' 

דיין בהמבורג, אל ר' בער בלוך, בנו של ר' שמשון; המכתב עוסק ביישוב תמיהת הבן מדוע לא נהג אביו בחומרת 

חסידי אשכנז להיזהר מאכילת החדש, והכותב, שהכיר את ר' שמשון, ציין: 'כידוע שדקדק על חוט השערה מדברים 

הנוגעים אל הנשמה' )הענא, בעניין מה ]לעיל הערה 42[(.

בלוך, תוספות חדשים )שם(. מאז הדפסתו זו הפך הפירוש לחלק סטנדרטי של רבות ממהדורות המשנה.  46

בלוך, נזירות שמשון )לעיל הערה 45(.  47

כ"י ירושלים, הספרייה הלאומית Ms. Heb 8° 6040. כתב היד הועתק על ידי בנו מנחם מענכין בסביבות שנת 1740,   48

והבן צירף לכתב היד את חידושי התורה שלו. 

ראה לעיל הערה 17.  49
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מביציו נפגעה. הדמיון בצורת הבניית המהלך בולט לעין, אך קריאה רגישה בעשר ההשגות הלקוניות 

ששרבט ר' שמשון על תשובת רב העיר, ובתוכנה של תשובת ההלכה הקצרה שכתב בנושא, חושפת 

פער תרבותי עמוק ורב משמעות.

ר' שמשון, כמו ר' יחזקאל, שילב בתשובתו פרשנות מחודשת של מקורות תלמודיים ועיון בשיטות   

הראשונים ובתקדימים מספרות השו"ת. אך כל נקודות הדמיון הללו נמוגות בשל מעמדו של הידע 

שווריאנטים  ההולדה,  יכולת  של  האפשרות  בדבר  הרפואית  ההנחה  שמשון.  ר'  של  בדבריו  הרפואי 

שלה היו מונחים בשולי הדיון או מאחוריו, מן התלמוד ועד שיטות ראשונים ואחרונים, הובאה כאן אל 

קדמת הבמה והפכה למוקד הדיון המפורש ולנקודת ההכרעה הבלעדית: 'הכל תלוי בלידה ]ביכולת 

הסבוכה  ההלכתית  הסוגיה  של  הרדוקצייה  להחמיר.  והן  להקל  הן   – שמשון  ר'  הכריז  ההולדה['50 

עליהם  הדיון  בדרך  המקורות,  קריאת  באופן  עמוק  מהפך  הניעה  ומפתיע,  חדש  יחיד,  דיון  למישור 

אפשר  הזאת  הטבע  חכמת  ואת  שמשון,  ר'  טען  הטבע',51  בחכמת  הכל  שתלוי  'הרי  ובדירוגם: 

להשיג באופן אמפירי, מתוך בחינה של מקרים קרובים מן ההווה. מעתק מקורות הדיון ניכר היטב 

במרכיבי התשובה, שמלבד הדיון בשיטות ראשונים ואחרונים כוללת תיאורים של לא פחות משבעה 

פרוטוקולים רפואיים, חלקם מפורטים ומנומקים, וכולם תוצאת חקירתו הקצרה52 של ר' שמשון את 

הבירור  על  הקהילתית.  בסביבתו  שהובנו  כפי  האשכים  ניתוח  של  הכירורגית  הפרקטיקה  תוצאות 

העצמאי הזה נוספו שתי עדויות רופאים, ושיחת מחקר מפורטת של ר' שמשון עם מנתח נכרי קשיש 

ומפורסם )'בן פ"ג שנה'( שריפא לטענתו כ־100 מקרים מן הסוג המתואר. המנתח הזה הוא שתרם לדיון 

גם תאוריה רפואית על הזיקה בין 'סתימת הוורידין' של הביצה האחת בשל ההתערבות הכירורגית לבין 

'הכפלת הכח' )!( של הביצה האחרת להוליד, וגם את התאוריה הזאת מיהר ר' שמשון לאשש במקורות 
מן התלמוד.53

ר' שמשון לא היה עיוור למפנה בצורת הדיון ששרטט בתשובתו ולפער המהותי בינה לבין צורת   

ִהמשיג  )ושל בני השיח העכשווי שניצבו בצדיו(. את ההתנגשות הזו  הדיון במקורות שעמדו לפניו 

ר' שמשון בעזרת הפניה למסורת שמרנית מצוטטת מאוד וכמעט טיפולוגית של ר' שלמה בן אברהם 

אבן אדרת )רשב"א, 1235–1310, ברצלונה( שנושאה סתירות בין ידע מדעי־ראלי לבין קביעות חז"ל 

במסורת ההלכה. מול הפער הברור, המודע, בין המסורת השמרנית לבין דרכו שלו, ביקש ר' שמשון 

להציע גם הרמוניה מחודשת, בעזרת הפעלה מודעת של מנגנון האוקימתא:

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 4. ובדומה לכך בהמשך שם: 'גם בדורינו הרופאים וכמה בני   50

אדם מעידים שיוכל להוליד', וכן הרבה.

שם, עמ' 5. ובדומה לכך: 'ואם כן מה לנו להכחיש החוש' )שם(.  51

את המידע אסף ר' שמשון במהלך הימים הספורים שעברו בין הצגת המקרה על ידי ר' יחזקאל לבין )ואף תוך כדי(   52

כתיבת תשובתו, כפי שניכר בצורת כתיבתה.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 4.  53



מעוז כהנא 17612[           

ואע"פ שכתב הרשב"א בענין טריפות ב"ח ]בעלי חיים[ אפילו הוא חי אין לנו לזוז מדברי חז"ל,54 
מכל מקום מה שאפשר לדחוק ולהשוות פסקינו עם דעתם של הרופאים יותר נכון הוא.55

לניסוח  ר' שמשון מבליט את החדשנות שבדבריו, שזכתה כאן  מנגנון האוקימתא המסורתי שהציע 

קטגורית. הקדימות  לעליונות  הרפואי  הידע  זכה  הידע  מקורות  שבין  בהיר וסכמטי. במתח 

הזאת היא שקבעה את המתודה הנכונה של העיסוק בחומר הפנים־הלכתי, שלפירושו מחדש אחראי 

הפוסק, גם בדרך של דחק מודע ומפורש של מקורות ההלכה הקלסיים, לשם ההשוואה הראויה.

המבט המסוים הזה על מערכת ההלכה לא התמצה בהנחת ידע לצד ידע ובקביעת הדירוג המדויק   

שלהם בסדר הדיון, אלא גם חדר אל תוך צורת הקריאה של החומר ההלכתי עצמו. ר' שמשון, שכל 

דיונו במקורות התאפיין בדעתנות עצמאית רבה,56 קרא 'לאחור' חלק מן הגמרא ומשיטות הראשונים 

לדעתו  שהנחה  הוא  אחת'  ביצה  'בעל  של  ההולדה  אפשרות  על  הרפואי  הידע  מדעי־אמפירי.  כדיון 

חולקות;  אמוראים  שיטות  פני  על  העדפתה  ואת  הירושלמי,  בתלמוד  מסוים  אמורא  של  שיטתו  את 

הידע הזה הוא גם ש'הכריחו לרמב"ם שנטה מדעת הרי"ף ]...[ דהרמב"ם היה חכם ברפואות,57 ואפשר 

ידע  הרופאים'.58  מגדולי  שהוא  בזה  הרמב"ם  על  לסמוך  ]ו[ראוי   ]...[ שהולידו  כן  מעשה  ראה  גם 

ובלתי  וסמכות רפואית קּודדו כאן כגורמים מעצבים שסמכותם בשיח ההלכתי חד־משמעית  רפואי 

ויצרה  ניהול המקורות  הבסיסיים של  כללי המשחק  כמובן את  זו שינתה  חריפה  מעורערת. העתקה 

חוסר בהירות רב: האם כל הדעות החולקות – שהיו במקרה זה הדעות המקובלות בהכרעת ההלכה – 

פשוטה? ומה טיב הדיון הסכולסטי הנרחב של תנאים, אמוראים,  עובדתית  תיעדו למעשה טעות 

ראשונים ואחרונים, שידע מדעי מפורש תפס בו לכאורה מקום שולי ומזדמן בלבד? אניח כאן לשאלות 

אלה לטובת המשך הדיון הפנימי בתשובת ההלכה יוצאת הדופן.

השטחת הדיון למישור עובדתי אחד יצרה נחרצות רבה בצורת הניתוח של השיטות ובשיפוטן, וזו   

ההגדרות  פי  על   – שנטרפו  מסוימות  שבהמות  משום  שנוצר  המציאותי  המתח  את  לפתור  באה  הרשב"א  תשובת   54

יותר משנים עשר חודשים  יכולה לחיות לא  וזאת בניגוד לקביעת הגמרא שטרפה  ההלכתיות – ממשיכות לחיות, 

)בבלי, חולין צח ע"א(. ראה: שאלות ותשובות שחבר רבנו שלמה בן אדרת, א, בני ברק תשי"ח, סי צח. וראה גם: 

גוטל,  ועיין:  תמז.  סי'  תרל"ט,  וינה  ששת,  בר  יצחק  ר'  ותשובות  שאלות  יב–יג;  י,  שחיטה  הלכות  תורה,  משנה 

השתנות הטבעים )לעיל הערה 5(, עמ' לב–מ.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 4.  55

במהלך אחד הוא העדיף את השיטה הדחויה של רבנו תם על פני זו של ר"י )שדווקא אליה הפנה הרמ"א, ראה לעיל   56

ראיה  לו  ש'אין  התוספות,  בעל  של  מזה  יותר  סביר  בירושלמי  שמשון,  ר'  של  שלו,  שפירושו  בטענה   ,)17 הערה 

9[, עמ' 4(. במהלך אחר הוא דחה את דברי הרא"ש בטענה  מוכרחת' )יעב"ץ, אגרת בקורת ז'יטומיר ]לעיל הערה 

5(. דעתנות דומה ניכרת ברטוריקה החריפה שנקט בשורת ההשגות  ש'לא דקדק היטב' בדברי הרמב"ם )שם, עמ' 

שלו כלפי תשובת ר' יחזקאל )שם, עמ' 2–3(

על הרמב"ם כ'בקי שברופאים' ראה למשל: חידושי הרשב"א לבבלי, ירושלים תשמ"ח,יבמות עה ע"א; נימוקי יוסף,   57

שם. מוטיב זה ופיתוחיו המודרניים ראויים למחקר עצמאי. וראה עוד: 'והרמב"ם ז"ל שהוא הבקי שברופאים ]...[ 

בידי שמים הכשיר ואפילו כשאין לו אפילו ביצה אחת' )יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר ]לעיל הערה 9[, עמ' 5(.

יעב"ץ )שם(, עמ' 4. בשני המקרים, של האמורא שמואל ושל הרמב"ם, אין במקורות עצמם סמך טקסטואלי לפירוש   58

הרפואי המחודש של ר' שמשון. 
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בתורה עיצבה באופן תואם גם את הכרעת הדין. לבטיו האופייניים של הפוסק מול הדעות הסותרות 

פינו את מקומם בתשובת ר' שמשון להכרעה חד־משמעית וברורה. 'העולה ]...[ להלכה כהרמב"ם 

הפוסקים  חולי'.59 שיטות  ידי  על  אפילו שלא  ענין,  בכל   ]...[ רבנו תם  על  ו'ראוי לסמוך  וסייעתו', 

שמשון  ר'  בתשובת  שימשו  ומקומי,  מהוסס  לצירוף  קצנלבויגן  יחזקאל  ר'  את  ששימשו  החריגות 

האדם  מותר  כתיעוד של אמת עובדתית – מדעית, יחידה וחד־משמעית שאינה מוטלת בספק: 'שזה 

מן הבהמה, שראוי להוליד בביצה אחת'.60 פסק ההיתר ברור ונחרץ. האיש הנדון, שאחד מאשכיו 

נשחת על ידי 'קאלטי בראנד' ואחר כך הוסר בניתוח, 'כשר לבא בקהל' לכל דבר ועניין.

מן  חורג  נוספת, מפורשת פחות, שעניינה  לּוטה השלכה  והנחרץ  כנפיו של המהלך הבהיר  תחת   

ר' שמשון שלפי עמדת ההלכה  רמז  דיונו  הדין. במהלך  פסק  הגלוי של  נושאו  האיש המסוים שהיה 

הקלסית יש לכל המנותחים בעלי חולי השבירה מעמד של פצועי דכא. רב העיר, ששימר את המבנה 

המסורתי הזה בצורת ההבניה של תשובתו המהוססת, צריך היה למעשה לכפות גירושין על כל מאות 

האנשים הללו שחיו בסביבתו הקרובה, ושהיו נתונים לשיפוטו, ולהכריז על בניהם שהם ממזרים )!(.61 

לחשיפה הפרובוקטיווית של המתח השתוק הזה, שהיה מובלע זה זמן ועידן ברקמת החיים של קהילות 

גרמניה, היה תפקיד ברור במניעי הפסק של ר' שמשון. את המבנה ההלכתי שגיבש למקרה המסוים 

באיש הנדון יש לקרוא במקביל כתשובה ציבורית רחבה שבאה לפתור את העמימות הבסיסית הזאת 

יחזקאל,  לר'  שמשון  ר'  בין  ההלכתי  הפער  ורדיקליות.  חדשות  הלכה  קטגוריות  של  הבניה  בעזרת 

שלכאורה הוביל מהלך סבלני דומה, התרחב כאן לכדי תהום. ר' שמשון פירט בזהירות את כל דרגות 

עם  לגור  בדיעבד להמשיך  מותר  למי שנותח  מן המבנה החד־משמעי שגיבש:  ההיתר שמשתמעות 

אשתו )כבמקרה הנדון(, אך במקביל אין למחות גם אם פנוי שמצבו זהה בא לשאת אישה לכתחילה, 

'כיוון שיש לו סמוכה ]כך![ גדול'.62 למעשה רמז ר' שמשון שיש להתיר נישואין כאלה גם למי שבא 

מיזמתו לשאול את בית הדין. ולסיום, חשוב מכול – יש להתיר מלכתחילה, באופן פומבי ומפורש, את 

השימוש בניתוח המסוים הזה לצורך נוחות, גם כשאינו הכרחי בשל סכנה כלשהי, ולהסביר שלביצועו 

אין כל השלכה הלכתית, שהרי 'אחר הרפואה הוא כשאר כל אדם'.63 מבנה ההיתר המדורג חרג הרבה 

מעבר למקרה הנדון, וביקש להציע, באופן מרומז, פתרון כולל לעמימות חברתית רחבה.

ז. קידוד

הפער הווריאנטי לכאורה בין הלכתחילה של ר' שמשון לבין הדיעבד של ר' יחזקאל מסמן למעשה את 

שם, עמ' 6.  59

שם.  60

5. חשש הממזרות מופיע במקורות ההלכה במקרה של פצוע דכא שנשא אישה וחי עמה אף שאינו יכול  שם, עמ'   61

להוליד. ראה: שולחן ערוך, אבן העזר ה ונושאי כלים שם. החלת החשש הזה כאן אינה מחויבת, והיא חלק מהבניית 

המצוקה בקו המחשבה של ר' שמשון.

יעב"ץ )שם(, עמ' 6.  62

שם, עמ' 6.  63
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שני קצותיו של שיח טעון ורב משמעות. ר' יחזקאל, כמו ר' שמשון, רצה למעשה לתת לגיטימציה 

לחיים המשותפים של האיש ואשתו. גם מסלול ההיתר שפיתח נבנה מאותן שיטות הראשונים שבהן 

 השתמש ר' שמשון. תחושת האמינות המוצקה של הנוהל הכירורגי הניעה את מהלכו הסכולסטי של 

הרפואי  הידע  של  ההבניה  אופי  אך  שמשון.64  ר'  של  הנחרץ  מהלכו  את  שהניעה  כשם  יחזקאל,  ר' 

בתשובת ההלכה מבדיל בין השניים מן הקצה אל הקצה. 

יחזקאל בידע המדעי מוכר לכל קורא בספרות ההלכה.  ר'  והדיאלקטי של  סוג השימוש המרוסן   

רפואי  בידע  ונקודתי  מפורש  בשימוש  הן  עקבותיה  את  הותירה  הרפואית  הפעולה  באמינות  ההכרה 

מסוים )במקרה זה כדי להרחיב את שיטת הרמב"ם(; הן בבחירת שיטות הראשונים שמהן שורטטה דרך 

ההיתר )העדפת רבנו תם, שנסמך גם הוא על הנחה מדעית כזאת( והן בחתירה הרמוזה אל מסקנת הפסק. 

אך הכרה זו לא נוסחה בתשובתו באופן מפורש, ומעולם לא קיבלה מעמד חד־משמעי של אמת חסינה 

ומובחנת. בסכמת השימוש הזאת, שלעתים נראית מבלבלת מאוד וחסרת הכרעה והחלטיות, יש היגיון 

פנימי רב. הידע הרפואי שימש הן מניע חיצוני לא מפורש והן טיעון פנימי נקודתי לטובת רטוריקת 

שיח סכולסטית שעניינה, בסופו של דבר, ביחסים הפנימיים והמורכבים בין קטגוריות הלכתיות לבין 

עצמן. הפנמה חד־משמעית של הידע הרפואי כקטגוריה עצמאית חסינה הייתה מערערת את יכולת 

המעבר בין השיטות השונות ופוגעת בקוהרנטיות של מסלול ההיתר שרצה רב העיר לפתח ולבסס; אך 

הפנמה מתוחכמת מסוג זה היא בדיוק זו שמתועדת בתשובתו המקבילה של ר' שמשון. פער מקביל 

יש ביחסם של השניים אל השאלה הציבורית הרחבה. ר' יחזקאל השתמש בידע הרפואי שהיה מוכר לו 

)כשם שהיה מוכר לר' שמשון(, ובתוך כך התעלם ממובנה הרחב של שאלת המציאות הנגזרת ממנו, 

ושעל אודותיה לא נשאל, כאומר – אם יבואו לידי אלף מקרים פרטיים אעדיף להתמודד אתם אחד 

אחד, בעזרת פיתוחים סבלנייים ונקודתיים של מצבור הידע הקיים, ולא בעזרת קטגוריה חדשה אחת 

ויחידה. הגילוי המפעים של הקטגוריה האחת הזאת ומשמעותה הרדיקלית בשדה המושגי של קיום 

הקהילה הם שהניעו באופן ברור את כתיבתו של ר' שמשון.

בתוך השיח הזה אפשר לזהות את קווי דיוקנו המאופקים של רב העיר, שנשא על כתפיו אחריות   

לקיומה של  וגם  קהילתו  לבן  ומעשי  מושגי  הילוכה, לפתרון  ולדרך  ההלכה  – לספרות  רבדים  רבת 

קוהרנטיות מסוימת, ולו רופפת, של כל מישורי הדיון ושל הפערים השותקים שביניהם. בן הקלויז 

לעומתו נראה כמי שמימש חופש יצירתי מסוים השמור לבעלי מחשבה וכישרון שבאופן נדיר מאוד 

אינם כבולים למרותו של איש – לא כנתינים של תרבות הלכתית מסוימת, וגם לא כמנהיגים המחויבים 

ליצירתה ולקיומה של סביבת שיח מסוג זה. הבידוד הזה של מוסד הקלויז העניק לר' שמשון חופש 

היחידה,65  בפעם  ולא  כאן,  נראה  הקלויז  חדשות.  מחשבה  תבניות  של  באימוצן  משמעותי  תמרון 

ראה לעיל ליד הערה 38.  64

ראה: מ' כהנא, 'משנים את מידות העולם: חוג הלומדים המהפכני בקלויז ברודי ומהפכת יחידות המידה בראשית   65

העת החדשה', AJS Review 37, 1 (2013), עמ' 29–53; הנ"ל, 'מפראג לפרשבורג: כתיבה הלכתית בעולם משתנה, 

מה"נודע ביהודה" ל"חת"ם סופר"', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים תש"ע, עמ' 89–112, ובדיון 

להלן בסעיף יב.
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כסביבת לימוד כמו אקדמית, שהחופש המוסדי הנדיר שהעניקה לעיון חסר מטרה עשוי היה להיות 

מנוצל לרוויזיות עמוקות באופני קידוד המקורות ותבניות הידע.

מקורות  של  סבוך  מצב  משותפות:  בניין  מאבני  ונבנו  זהה,  מושגי  בחלל  פעלו  התשובות  שתי   

ועד הפוסקים; מגמת היתר מקומית לביטול הדיסוננס שייצג האיש הפגוע;  ומסורות מן התלמודים 

מגמת היתר רחבה לאישור חיי משפחה בקהילה;66 תחושת לחץ זהה עקב הפער שבין מצב המקורות 

ומסורות הפסיקה לבין אמון בנוהל רפואי מקובל ונפוץ. הפער בין השניים היה לא בתכני הידע ולא 

הפסק לשם הפנמתו בשיח ההלכתי.  הבניית  ובצורת  קידודו  ביחסם העובדתי אליו, אלא בדרך 

הוויכוח העיקרי היה לא על תכני המחשבה ההלכתית אלא על צורתה הבסיסית. בתוך הפער הזה סימנה 

תשובת ר' שמשון רעידת אדמה של ממש ביחסה לידע רפואי ולקידודו בספרות ההלכה.

ויכנס רופא' וא מבית המדרש  ואם קיבל עליו הרופא למורה, אם כן יצא ה ' ח. יעב"ץ: 

בהיעדר תיעוד עשויה הייתה רעידת אדמה זו, כרבות אחרות, לשקוע אל תהום הנשייה. את תפקיד 

דמות  המתואר,  בשיח  שהשתתפה  נוספת  דמות  מילאה  זה  שגרתי  מגורל  אותה  שגאל  הסייסמוגרף 

שתפקיד הרושם, המתעד והנאבק, הרגיש והכפייתי, היה לאפיונה החשוב ביהדות מרכז אירופה מכאן 

ולהבא, ב־40 השנים הבאות – ר' יעקב עמדין.

כ־70 עמודים כפולי טורים וצפופי שורות מכילים את שלוש תשובותיו העוקבות של יעב"ץ בעניין   

הנדון. 'תשובה' ראשונה פּותחה ל'תשובת הגדר' ונחתמה ב'תשובת המשקל'. בחיבור הפולמוס הרחב 

הזה, ראשון מני רבים שכתב,67 התמודד יעב"ץ בפרוטרוט לא רק עם ראיותיו ההלכתיות של ר' שמשון 

בלוך, אלא בעיקר עם מה שזיהה אל נכון מתחת לפני השטח – תפיסת העולם הרפואית שהניעה את 

עמדה  יעב"ץ  העמיד  הרפואית  באבחנה  שמשון  ר'  של  הפשוטה  האמונה  מול  הנזכר.  בדיון  מהלכיו 

ספקנית ומסויגת:

צריך לידע בבירור שלקתה כל כך ]הביצה[ עד שהגיע למדרגת ההפסד האחרון, שאין לו רפואה 

כי אם בכריתת הביצה, ולא הדר בריא על ידי רטיה ותחבושת, ומי האיש החכם ויעיד שכן הוא 

בוודאי ]שאין רפואה לאיש אלא על ידי הניתוח[. וכמה פעמים נמצאים הרופאים חלוקים הרבה 

בהסכמותיהם ומשפטיהם, יש אין דין דן למזור ויגזור על ימין לשבר גרם ולדון בפסיקת גידין 

גופיה  והיא  זה במקום איסור של תורה  כן איך נסמוך עליהם בדבר  ]...[ אם  וחיתוך איברים 

קשיא ואומדנא גרידא.68 

9(, עמ' 2 )'להוציא אישה מבעלה אם אין רוצים' וכו'(; שם,  ז'יטומיר )לעיל הערה  השווה: יעב"ץ, אגרת בקורת,   66 

עמ' 5 )'אינן נוהגים לכוף בעניני זיווגים כדי לקיים פ"ו ]פריה ורביה[ ]...[ וחמורה מ"ע ]מצוות עשה[  וכו'('.

לפירוט חיבורי הפולמוס של יעב"ץ ראה: וגנה, תולדות יעב"ץ )לעיל הערה 34(, עמ' 20–32; י' רפאל, 'כתבי רבי   67

יעקב עמדין', ארשת, ג )תשכ"א(, עמ' 231–276.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 15.  68



מעוז כהנא 180

יעב"ץ פקפק בהכרחיותה של האבחנה הרפואית, שעמדה בבסיס הטענה ההלכתית של ר' שמשון. האם 

הניתוח הוא אכן האפשרות היחידה במקרה זה? חילוקי הדעות השכיחים בין הרופאים – הן באבחנה 

)'הסכמותיהם'( – הצטרפו אל  והן בגישות עקרוניות ובידע תאורטי  )'משפטיהם'(  רפואית ספציפית 

ההעדפה האופיינית והחשודה של הרופא את הפעולה הכירורגית, היוקרתית יותר. המגבלות השקופות 

הללו של האבחנה הרפואית העניקו לידע הרפואי מעמד מסופק, 'אומדנא' בלבד, ונטלו ממנו את דרגת 

הוודאות הדרושה לקביעת פרמטר של איסור והיתר בדיני התורה. את הפרדת התחומים הזאת המשיך 

יעב"ץ לפתח באופן שיטתי ומתמיד לכל אורך חיבורו. שוב ושוב הוא העמיד את ה'רפואה ההסכמית', 

שמקורה בחכמת בשר ודם, בניגוד חזיתי ל'חכמים האלוהיים', 'מקבלי האמת' – חז"ל.69 את הפנייה 

של חז"ל אל הידע הרפואי, המתועדת במקרה המסוים הזה כבר בדברי התנאים, ביקש יעב"ץ להעמיד 

באופן מודע על המינימום ההכרחי:

ממה שנאמר 'גם את זו מהלכות הרופאים',70 היכא דאיתמר איתמר ]...[ הבו דלא לוסיף עלה 

]בואו ולא נוסיף עליה[. ולא נאמין לדבריהם במקום שמכחישין פמליא של מעלה מלאכי השרת 

]...[ חכמים ז"ל הנאמנים בכל דבריהם ]...[ דיינו אם ניתן מקום לדבריהם כשמרפאים הנקב 
או הפציעה בגיד וכן בביצה ]...[ שבזה הודו חז"ל ונראין הדברים ומתקבלים אל הדעת.71

הדיווח  בנאמנות   – התנאים  בדברי  המפורשת  המסוימת  למשבצת  מוגבל  הרפואית  האבחנה  תוקף 

דברי  כהכחשת  יעב"ץ  בידי  מומשגת  הזאת  המסוימת  המשבצת  מן  חריגה  מסוים.  מקרה  ריפוי  על 

וודאי שלא לפרשנות  ידע מדעי חדש,  להוספת  כל מקום  כמובן  אין  זו  מיד. בתפיסה  ונפסלת  חז"ל 

אין  בין מקורות הידע  מאולצת של דברי המקורות לאור המחקר החדש. בהתנגשות המתועדת כאן 

ההבחנה  ואנליטי.  מפריד  חד,  להיות  צריך  הפתרון  שמשון.  ר'  שהציע  הסוג  מן  לאוקימתות  מקום 

הקטגוריאלית בין ידע מדעי־אנושי ובין ידע הלכתי מקודש חודדה שוב ושוב לאורך עשרות עמודי 

מסכת  את  לפתח  יעב"ץ  שהמשיך  ככל  יותר  ומטפיזי  יותר  עקרוני  אופי  וקיבלה  הפולמוס,  חיבור 

יעב"ץ  עיצב  שמשון,72  ר'  שהציע  הטבע'  מדעי  'איש  הרמב"ם  תקדים  לעומת  המפורטות.  טענותיו 

רמב"ם חלופי – רופא נאמן שיחסו לידע רפואי בשדה ההלכה מסויג ומבורר, כראוי:

חלילה ליה לרב הקדוש ז"ל ]הרמב"ם[ שיסמוך על חכמת ב"ו ]בשר ודם[ נגד החכמים האלוהיים 

רז"ל ]...[ אבל מה שיראה יותר נכון בכוונתו הוא שירצה ]הרמב"ם[ בחכמת הטבע המסורה 

לרז"ל חכמי האמת בטבע המציאות, כי להם לבדם נתנה האר"ש73 והידיעה האמיתית, קיבלוה 

'אין מבוא לחכמי הטבע לידע מה הוא הנקרא בידי שמים בדין תורתנו,  וראה גם:   .48 ,47 ראה למשל: שם, עמ'   69

שיוכשר אפילו אינו מוליד, מניין לו לרופא בזה? ]...[ ואין לו חלק וזכרון ונחלה בחוקי התורה האלוהית באשר הוא 

מהם משולל' )שם, עמ' 40(, וכן הרבה.

ראה: ספרי דברים )לעיל הערה 7(.  70

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 44.  71

ראה לעיל עמ' 176.  72

ראה: יח' יא 15; לג 24; ועיין: דב' ג 11.  73

16[           
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איש מפי איש הל"מ ]הלכה למשה מסיני[, בטבע הב"ח ]בעלי חיים[ הצריכה להם בדיני תורת 

ה' תמימה, לא חסרה דבר, עדות ה' נאמנה, ואינה צריכה לחקירה אנושית ובחינה ]...[ עליהם 
אין להוסיף ומהם אין לגרוע.74

 האפיון הדיכוטומי של רופאים מול חכמי הלכה הציב את חז"ל כנושאי ידע רפואי נסתר, אִמתי ומהימן – 

הידע הרפואי  רומז להטיה של  'חכמי האמת'  'חכמי האמת בטבע המציאות'. מטבע הלשון האזוטרי 

אל  החדש,  המדע  במסגרת  הוצע  שבהם  לכאורה,  הגלובלית  התקפות  ומן  הרציונאלית  המתודה  מן 

שדה הידע האזוטרי – דוגמת חכמת הקבלה – שבו הוצב כחכמה עתיקה ומקובלת שמקורה אלוהי.75 

ההטיה המפתיעה הזאת לא הייתה אגבית. בחלופה שגיבש יעב"ץ לתפיסת הידע המדעי של ר' שמשון 

פותחה ביקורת עקרונית על הרפואה החדשה ועל יומרותיה המהפכניות – מן הרטוריקה ועד למתודה 

ולפרוצדורה:

אבל הרופאים לא תקיף ידיעתם בחולי ובריא / לשפוט בין נמנע ואפשרי / אלא מפאת הנסיון76 

בלבד, לא מצד שגזר עליו המופת וכ"ש ]וכל שכן[ שלא אמתהו הקבלה / שאין להם בה חלק 

ונחלה / ואין ּכחם אלא בפה ועין באומדנא והשערה / והיא תחטא בשגגה קלה.

גם הנסיונים יטעו עשרת מונים / בדמיונות חשודות עשר ידות / על כן חלק ליבם עתה יאשימו 

את הקדמונים ]...[ ויסודותיהם הרסו רמסו ברגליהם ]...[

לא  חדשים  דרכים  להם  יבחרו   / האמינו  לא  ולדבריו   / בֹגאלינו  געלו  באריסטו  ובעטו  מרדו 

שיערום אבותם / נחלקו לכיתות והיו לכמה מחנות / בכל עת סברות מתחדשות ודתיהם שונות 

יותר  כח האחרונים שמצאו כסומא בארובה דרך קרוב  יפה  נראה  )ואף אם לפעמים  ומשונות 

למרכז האמת בכמה דברים. אמנם יתר שאת ומעלה לקדמונים בהרבה דברים עיקרי וראשיים 
שנאבדו ]...[ ועדין לא חזרו בדורות הללו(.77

ההיסטורי של תולדות  היום במחקר  אינו מקובל  כזה של המהפכה המדעית  תיאור פשטני־רדיקלי 

ליחס  מאחריות  גם  הרמב"ם  את  לנקות  ביקש  יעב"ץ   .47 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל  ז'יטומיר  בקורת,  אגרת  יעב"ץ,   74

 הבעייתי לפילוסופיה הבא לידי ביטוי ב'מורה הנבוכים', ופתרונו היה להטיל ספק בייחוס החיבור לרמב"ם. ראה: 

ר' יעקב עמדין, מטפחת ספרים, לבוב תרל"א, עמ' 64–65.

ראה מ' הלברטל, סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים )יריעות, ב(, ירושלים תשס"א.  75

השווה להלן הערה 119.  76

בהוצאתו,  כבר  יעב"ץ  ידי  מעשה  הם  הסוגריים   .48–47 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל  ז'יטומיר  בקורת,  אגרת  יעב"ץ,   77

לאור  ההוצאה  מועד  על  לדפוס.  ההבאה  בעת  עוקב  עצמי  וחיזוק  מהוססת  הוספה  מציינים  שהם  ודומה  הראשונה, 

המבוגר  הזמן  בן  לדברי  למשל  והשווה  ארוכה,  היסטוריה  כאן  העולה  לתמה   .21 הערה  לעיל  ראה  הספר   של 

ר' יהודה בריאל, שכתב אל ר' יצחק למפרונטי )1679–1756(: 'לא ידעו ולא הבינו ]חכמי המדע הגויים[ בטבע כי 

אם שטחיות הדברים הנראה לעין ולא פנימיותם כאשר השכילו מקבלי מעשה בראשית' )י' למפרונטי, פחד יצחק, ז, 

ירושלים תשנ"ח, 'צידה', דף כא ע"ב(. על השיח החשוב בין השניים ראה: רודרמן, מחשבה יהודית )לעיל הערה 6(, 

עמ' 235–248. הִּפסקה המסוימת הזאת נדונה שם, עמ' 240.
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הידע  מקורות  היטב.  הזה  התיאור  שירת  יעב"ץ  של  הפולמוסי  הטיעון  מסכת  את  אך  הרפואה.78 

)תצפית(,  וב'עין'  ב'פה'  אלא  אינו  כוחם  סטירי.  כמעט  באופן  כאן  תוארו  האמפירית  הרפואה  של 

ב'נסיונים' אמפיריים וב'השערה' )היפותזה(. המתודה החדשה והחשודה הזאת נתונה לשרירותו של 

מהימן,  ידע  לטיבו של  אל הקצה  מן הקצה  מנוגדת  והיא  רבות,  מזדמנות  ולטעויות  החושי  הדמיון 

הזאת  או תאולוגי. השיבה המודעת  פילוסופי   – לוגי  מופת  או לפחות  נושנה  ידי קבלה  על  המושג 

של  המכוננים  סמליה  אל  מפתיעה  בכמיהה  שולבה  ביניימית,  ימי  לכאורה,  זנוחה  דיון  מתודת  אל 

רפואה נושנה מסוג זה – אריסטו, גלנוס וגם אבן סינא;79 אלה מסמלים את קיומו של הידע הרפואי 

המסורתי והעתיק, שלא היה נתון לתזזית השינויים המהפכנית הכרוכה בהעתקת המדע מן הקתדרה 

כאן  נראה  יעב"ץ  ההפתעות.  רבת  ה'מלוכלכת'  המעבדה  אל  לפילוסופיה  המחלקה  של  האקדמית 

כמי שכמה אל עולם עתיק, שבו שררו יחסי הרמוניה וכבוד הדדי בין ידע מדעי לסמכות הלכתית. 

לדבריו הטלטלה הנסערת )'מרדו ובעטו'( אל המדע החדש מייצרת אופני ידיעה מוטעים, שמהם צומח 

ידע מסוכסך ומפלג. הפריצה של האמפיריות תוארה כאן כמחלישה את מעמדה של הרפואה בעיני 

הציבור – המתודה הניסויית, הפותחת פתח למחלוקות ולשיטות חולקות, חותרת תחת הטענה של 

המדע למהימנות אובייקטיווית.80 

היומרה  יעב"ץ כהתפוררות  כִקדמה אופטימית נתפס בעיני  התהליך המתואר בנרטיב ההיסטורי   

המדעית עצמה. ההתנגדות לרפואה האמפירית השלימה והכלילה את מבנה הטיעון של יעב"ץ נגד 

הרפואה הניתוחית הפזיזה )'יש אין דין דן למזור ויגזור על ימין לשבר גרם ולדון בפסיקת גידין וחיתוך 

לתמוך  בא  שלכאורה  יעב"ץ,  העוקבת.  הדין  להכרעת  גם  חריפה  משמעות  זה  לעניין   איברים'(.81 

בר' יחזקאל מול מתנגדו, חלק עליו למעשה מן הקצה עד הקצה, שכן מתוך פולמוסו הוא עיצב עמדה 

הלכתית קשוחה שדרשה להפריד את בני הזוג. מול מבנה ההיתר המורכב של ר' יחזקאל וטענת ההיתר 

הפשוטה של ר' שמשון עיצב יעב"ץ עמדת איסור חד־משמעית. בשאיפת ההיתר של ר' יחזקאל הוא 

ראה 'מידת רחמנות'82 שאינה משקפת את הדין האמתי, הטהור. קביעה הלכתית חריפה זו, חשוב לציין, 

שוב לא נגעה לאיש המסוים שדובר בו – בתקופת הפולמוס, כאשר כתב יעב"ץ את תשובתו הראשונה, 

היה האיש 'מתנוונה והולך',83 ובזמן כתיבת התשובה השנייה כבר 'נפטר אותו האיש לעולמו'.84 

ראה למשל: לינדנמן, רפואה וחברה )לעיל הערה 1(, עמ' 69–91.  78

ראה להלן הערה 90.  79

השווה: משה דוד וואלי, ספר הליקוטים, א, ירושלים תשנ"ח, עמ' כד–כו; ר' יואל בן אורי הלפרין, מפעלות אלהים,   80

ומוכחת,  עקבית  שהצלחתה  המאגית,  הפעולה  כמובן  היא  השם  בעל  של  החלופה  הכותב.  הקדמת  תקס"ה,  לבוב 

 – פאדובה  באוניברסיטת  לרפואה  שהוסמך  מקובל   – ואלי  של  בעולמו  לסוגיהן.  מדעיות  למהפכות  נתונה  ואינה 

אפשר למצוא תמה אלכימית, מקבילה באופן חלקי לזו של יעב"ץ. ההערכה המשותפת שלהם למהפכת הידע הרפואי 

משקפת תמה חשובה של בני התקופה וזוקקת עיסוק רחב יותר. אני מודה לנמרוד זינגר, שהעמידני על המקור השני, 

וליוני גארב, שכמה ממחקריו הנוכחיים מעמיקים בעולמו הפנימי של ואלי, והוא שהעמידני על המקור הראשון.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 15; הדברים צוטטו לעיל עמ' 179.  81

שם, עמ' 29.  82

שם, עמ' 18.  83

שם, עמ' 33.  84

18[           



183המהפכה המדעית וקידוד מקורות הידע: רפואה, הלכה ואלכימיה, המבורג–אלטונה 1736

הפולמוס, שנמשך בלי נושאו הראשון, שוב לא היה ממוקד בהכרעת הלכה ספציפית זו או אחרת.   

דרכי ההערכה, הקידוד והניהול של מקורות הידע בספרות ההלכה הן שנדונו כאן, בתוך אוסף המתחים 

החריפה  ההטיה  מן  מוטרד  היה  יעב"ץ  של  הנגדי  המבנה  הזאת.  המסוימת  העימות  סביבת  שזימנה 

בדרכי ניהול המקורות בתשובת ר' שמשון, שאמונו התמים בקביעה הרפואית )'כל מה שמגידים לו 

נחשב אצלו כמיחש בחוש / ולהאמינו לא יחוש'(85 היווה בעיני יעב"ץ העתקה עקרונית ומקיפה של 

זהות האליטות: 'למסור התורה ביד אנשים ריקים ופוחזים',86 הם רופאי הזמן. יעב"ץ ניסח בבהירות 

כן  אם  למורה,  הרופא  עליו  קיבל  סרקסטית אופיינית את מלוא משמעותו של המעתק הזה: 'ואם 

רופא'.87 יעב"ץ העניק לטלטלת מקורות הידע שהוצגה בתשובתו  ויכנס  המדרש  מבית  הוא  יצא 

הקצרה של ר' שמשון משמעות ייצוגית חריפה – היא שיקפה בעיניו לא רק טעות הלכתית ופגיעה 

בדרכי הניהול של מקורות הידע; לטעמו הוצגה כאן בראש ובראשונה הייררכיית ידע חדשה, שהיו לה 

משמעויות סוציולוגיות מהפכניות, אנטי־מסורתיות בעליל. ההרמנויטיקה הסכולסטית של תרבות 

ההלכה הופיעה כאן כנשאית רגישה של דילמות באשר לחלוקת הכוח בין בעלי סמכות שונה )רבנית 
ורפואית במקרה זה( בקהילה היהודית בעת החדשה.88

יוצאת הדופן אכן היטיב לקרוא לעומק את משמעותה התרבותית הרחבה של  יעב"ץ ברגישותו   

תשובת ר' שמשון. אך כעצמת הסטייה כך חריפות התיקון – דומה שההתנגשות החזיתית היזומה בין רב 

לרופא ויצירת ההייררכייה הבינארית בין טבע אלוהי לחקירה אנושית, על אף קודמותיה ומקבילותיה 

הרבות,89 רחוקה מרחק רב מדרך הניהול השגורה של הידע הרפואי בספרות ההלכה, כעין זו שתועדה 

ידע  הייררכיית  יצרה  עצמה  יעב"ץ  של  האנטיתזה  לעיל.  שנדונה  קצנלבויגן  יחזקאל  ר'  בתשובת 

טהרנית, בהירה ומחודשת, שכּוננו בה יחסים חדשים, חד־משמעיים, בין הדמויות שהשתתפו בדיון: 

הרב אוחז בידו מסורת ידע כפולה, טבעית־אלוהית, שידיעת הטבע מופנמת בה בד בבד עם מסירת 

החוק; הרופא הקדמון ניצב בעמדת המאשר, מחזק הסמכות הרבנית; ואילו הרופא החדש המהפכן אינו 

אוחז לא בזה ולא בזה ונדון לשלילה קטגורית. משהו מן החדשנות המהפכנית בדרך ניהול המקורות 

שייחס יעב"ץ לאיש ריבו דבק, כדרכו של עולם, במבנה האנטיתזה שיצר למולו.

שם, עמ' 43.  85

שם.  86

שם.  87

ראה את ניסוחו המאוחר יותר, המודע והמתפלמס, של החת"ם סופר בקשר למתח מקביל: 'ויהיו הם ]חכמי ישראל[   88

המושלים על העולם, ולא העולם בם' )ספר חת"ם סופר: דרשות, א, גרוסוורדיין תרפ"ט, דף פ ע"ב – פא ע"א, משנת 

המתח  על  הפוקויאני.  במובנם  כוח  יחסי  של  בקטגוריה  כאן  נוסחה  השיח  שדה  עיצוב  על  הבעלות  שאלת   .)1813

ההרמניוטי המקביל הזה ראה: מ' כהנא, 'כיצד ביקש החת"ם סופר לנצח את שפינוזה? טקסט, למדנות ורומנטיקה 

בכתיבת החת"ם סופר', תרביץ, עט )תשע"א(, עמ' 557–585.

 ,)6 הערה  )לעיל  יהודית  מחשבה  רודרמן,  קעז–קצד;  עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  הטבעים  השתנות  גוטל,  למשל:  ראה   89 

עמ' 235–248, ובמקומות רבים נוספים בספרו זה.
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ט. אלכימיסטים

על פי הקריאה הראשונית של העימות המתועד בין יעב"ץ לר' שמשון בלוך שהוצעה עד כאן, נסב 

השיח  של  ההערכה  במבני  האמפירית  המדעית  המתודה  של  מחדש  וקידודה  הפנמתה  על  הסכסוך 

כיוונים  להעלות  עשויה  יעב"ץ  של  הנרחבים  הפולמוס  במערכי  יותר  קשובה  קריאה  אך  ההלכתי. 

נוספים, מורכבים יותר.

להניח  היה  שאפשר  כפי  החדש  למדע  אנטיתטי  באמת  אינו  יעב"ץ  של  הבהיר  השלילה  מבנה   

לאור יומרותיו שנזכרו לעיל. אמנם כדי לאשש את טענתו כנגד הרופאים החדשים שאדם בעל ביצה 

אחת אינו יכול ללדת חזר יעב"ץ אל מה שקרא בספרו של אבן סינא, בן המאה האחת עשרה.90 אך 

כפי  וסטטי  כה מטריאליסטי  אינו  טיעון שלפיו הטבע האובייקטיווי עצמו  קו  יעב"ץ  פיתח  במקביל 

ולהלביש  להפשיט  תמיד  מוכן  חותם,  כחומר  'מתהפך  שבו  ההיולי'  'חומר  הכול.  לעיני  נראה  שהוא 

בעניינים  חז"ל  של  מוזרות  קביעות  להסביר  עשויה  הזאת  הנדירה  ההתחלפות  צורות'.91  ולהחליף 

טבעיים שהובאו בגמרא, וגם את השונּות של תוצאות מתועדות בנות זמננו מן המוסכמות הרפואיות 

המשוקעות בדיון ההלכתי־הרבני. את ההתחלפות המופלאה הזאת, ההופכת הנחות מדעיות מוקדמות 

ומפתיעים:  חדשים  מדע  גילויי  שורת  דווקא  שעניינו  נרחב  בדיון  להוכיח  יעב"ץ  ביקש  פניהן,  על 

מגילויה של יבשת אמריקה ועד המצאת המיקרוסקופ; או תרופה חדשה שיוצרה, המסייעת לקרישת 

הדם. לגילויים הללו הוא צירף דיונים בגילויי ה'תוכנים החדשים' וגם 'טבעיים' – חוקרי זואולוגיה, 

ראה: 'והרי הרופא המובהק הקדמון ומשובח מאוד בפי כל חכמי הטבע הוא המפורסם אבן סינה מעיד על אמיתת דברי   90

חז"ל שהביצה הימנית היא חזקה באנשים יותר מהשמאלית' )עמדין, אגרת בקורת, ז'יטומיר ]לעיל הערה 9[, עמ' 42(. 

ובנושא אחר ראה: שם, עמ' 47. אבו עלי ֻחַסין אבן סינא )980–1037, ובכינויו הלטיני השגור Avicenna( היה פילוסוף 

אריסטוטלי, מדען ורופא ממוצא פרסי. המשפיע שבחיבורי הרפואה שלו הוא 'קנון הרפואה' )'אלקאנּון פי אלִטּב'(, 

שתורגם ללטינית והיה לספר לימוד מרכזי בחלק מאוניברסיטאות אירופה עד המאה השמונה עשרה. השפעתו של 

אבן סינא לא פסחה על העולם היהודי, והוא ללא ספק הרופא המצוטט ביותר בכתבים היהודיים מימי הביניים עד 

לראשית העת החדשה. יעב"ץ העיד שקרא את חוות דעתו ב'אופן העשרים' בספרו זה. על השימוש האירופי בספרו 

 N. G. Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy: The Canon and Medical Teaching in Italian :של אבן סינא ראה

Universities after 1500, Princeton 1987. על השימוש בספרו של אבן סינא בספרות השו"ת ראה למשל: זימלס, 
26(, עמ' 23 ובמקורותיו. על הדומיננטיות של ה'קנון' בחוג הקוראים העברי ראה למשל:  מגיקונים )לעיל הערה 

ובאחיותיה,  העברית  בלשון  מאמרים  אסופת  לשון:  חקרי  הנ"ל,  לעברית',  הקאנון  ספר  תרגום  'תולדות  רבין,  ח' 

בעריכת מ' בר־אשר וב' דן, ירושלים תשנ"ט, עמ' 324–338; ב' ריצ'לר, 'ס' הקאנון לן' סינא בתרגום עברי: רשימה 

 E. I. J. Rosenthal, ‘Avicenna’s Influence on Jewish ;143–137 'מעודכנת של כתבי היד', קורות, ח )תשמ"ב(, עמ

Thought’, idem, Judaism, Philosophy, Culture: Selected Studies, Richmond, Surrey 2001, pp. 290–307
כֹחמר  'תתהפך  הפסוק  על  מבוסס  ה'התהפכות'  תיאור   .48 עמ'   ,)9 הערה  )לעיל  ז'יטומיר  בקורת,  אגרת  יעב"ץ,   91

חותם' )איוב לח 14(. חז"ל השתמשו בפסוק לתיאור הדמות האנושית – בבריאת האדם )בבלי, סנהדרין לח ע"א( או 

בתחיית המתים )בראשית רבה צה, א ]מהדורת תאודור–אלבק, עמ' 1186[(. בספרות הזוהר והקבלה פותח השימוש 

הפרשני, בעיקר בעניין תחיית המתים, לכיוון אפשרות ה'גלגול' וכדומה, ומטבע הדברים לעתים הוא הומשג מתוך 

הפוטנציאל המושגי האלכימי. שימוש מקביל בפוטנציאל האלכימי יש בניסוחו הידוע של הגר"א להיפוך שמכוננות 

הלכות תורה שבעל פה בפשטי הכתובים של תורה שבכתב: 'פשטא דקרא ]פשט המקרא[ גם המזוזה כשרה, אבל 

מתהפכת  והיא  מסיני  למשה  הלכה  שהיא  שבעל־פה  תורתנו  מגדולת  הלכה עוקרת את המקרא ]...[ והן 

חותם' )אדרת אליהו, דוברובנה תקס"ד, משפטים, ד"ה 'או אל המזוזה'(. כחומר 

20[           



185המהפכה המדעית וקידוד מקורות הידע: רפואה, הלכה ואלכימיה, המבורג–אלטונה 1736

הללו  המדע  מתחומי  באחד  מעוניין  היה  לא  יעב"ץ  עיסוקם.92  תחומי  בשלל  האדם,  וגוף  בוטניקה 

כשלעצמו אלא במה שנראה בעיניו היסוד המאחד המונח בהכללתם – תאוריית ההתחלפות הנזכרת, 

המאפשרת לגלות את מה שהיה פלאי, בלתי אפשרי ונסתר עד לא מכבר. הִקדמה המדעית, שנשללה 

בתוקף בקו הטיעון הקודם,93 זכתה כאן אפוא לניסוח חלופי חיובי: הפיכת הפרדיגמות המדעית – אם 

להשתמש בניסוחו הידוע של תומס קון – היא למעשה גילוי אופיו האזוטרי של החומר, שרוחניותו היא 

המאפשרת את 'החלפת הצורות' שמגלה המדע. ודוק, החומר עצמו ]![ הוא שמחליף את לבושיו ולא 

התאוריה המדעית, שבאה לכאורה רק לתאר את תוצאות התצפיות עליו. 

הקצנת המהפכה המדעית בתוך תבנית המחשבה האזוטרית כוננה תאוריית קדמה חלופית, תמוכה   

בגילויי המדע החדש. גוונים של תפיסה כזאת של הזיקה החיובית )ולפעמים האימננטית( בין גילויי 

שונות  בָעצמות  מקובלים  היו  היקום  של  מכניסטי,  הלא  המתגלה,  האלוהי  טבעו  לבין  החדש  המדע 

בחלקים רחבים של המחקר המדעי החדש במאות השש עשרה והשבע עשרה, מחקר שהיה – לאחר 

הובילה את  הצורות  אך החריפות המתודית של הטענה בדבר התחלפות  – למהפכה המדעית.94  זמן 

שידיעתם  ודוממים,  צומחים  של  הנסתר  טיבם  בדבר  יותר,  ספציפית  אונטולוגית  לטענה  יעב"ץ 

'ויש סודות גנוזות בטבעי הצמחים והדוממים שאינם מפורסמים, וידועים לאחד  מוגבלת ואזוטרית: 

מדור ושנים במשפחה'.95 את הסודות הגנוזים הללו בחר יעב"ץ לתאר באמצעות מתודה שכוחה אך 

נערצת, שהייתה לה נגזרת רפואית רבת משמעות:

דוגמת מה שהפליגו בעלי האלקימיא לספר בשבח עוצם מעלת רפואת תעלה כללית, שאם אמת 

נכון הדבר בפיהם לדעתי היא באה מספר רפואות של שהע"ה ]שלמה המלך עליו השלום[ וכן 

מה שכתבו רז"ל שנטע יער של זהב,96 נראה לי שרמזו על התהפכות המתכות לזהב שפרה ורבה 

על ידי זרעו בו למינהו הידוע לבעלי אותה החכמה, ועוד יש לו סמך באיוב ]...[ שהוא מאמר 

 D. B. Ruderman, Kabbalah, Magic, and Science:  The Cultural Universe :יעב"ץ )שם(, עמ' 48–52. והשווה  92

of a Sixteenth-Century Jewish Physician, Cambridge, MA 1988
יעב"ץ )שם(, עמ' 47–48; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 77. ודוק, דומה שההוספה המתועדת שם בסוגריים, ובה   93

שבח מסויג לגילויי המדע החדש )'לפעמים נראה יפה כח האחרונים שמצאו כסומא בארובה דרך קרוב יותר למרכז 

האמת בכמה דברים. אמנם יתר שאת ומעלה לקדמונים בהרבה דברים עיקרים וראשיים שנאבדו ]...[ ועדין לא חזרו 

בדורות הללו'( מבטאת הרמוניזציה מודעת של שני קווי הטיעון המקבילים של החיבור, שנכתבו בשעה שיעב"ץ 

הגיה את חיבורו, כנראה לקראת הדפסתו. על שלוש השנים שחלפו מהשלמת החיבור עד ההבאה לדפוס ראה לעיל 

הערה 21. אם נכונה השערתי זו, יש לראות בשורות הללו פרספקטיבה מכלילה של יעב"ץ עצמו על מהדורא קמא 

שיצאה מתחת ידו.

 C. Webster, From Paracelsus to Newton: 2(, עמ' 119–166;  ראה למשל: שפין, מהפכה מדעית )לעיל הערה   94

 Magic and the Making of Modern Science (The Eddington Memorial Lectures Delivered at Cambridge
University, November 1980), Mineola, NY 1996

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 51.  95

הכוונה לדברי הגמרא 'בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו מוציאין פירותיהן בזמנן,   96

וכשהרוח מנשבת בהן נושרין ]...[ וכשנכנסו נכרים להיכל – יבש ]...[ ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן' )בבלי, 

יומא כא ע"ב; לט ע"ב(. הרקע לדברי רב הושעיא במל"א י 21, ועיין: משנה, מידות ג, ח ובדברי המהרש"א לבבלי 

שם.
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מכוון מאוד עם הנחות אותה המלאכה, כמובן למי שראה והסתכל בהם97 ]...[ ונראין הדברים 

שרבותינו חכמי המשנה והתלמוד ז"ל היו בקיאים באותה החכמה וממנה נ]ת[עשרו ]...[ ראב"ח 

]...[ וראב"ע ור"ט ור"ג ]ר' אליעזר בן חרסום ור' אלעזר בן עזריה ור' טרפון ורבן גמליאל[ ]...[ 

וכיוצא בהם רבים שזכו לעושר שיעור שלא יאומן ]...[ וכבר העידו חז"ל במדרש בגדולה מזו 

על מציאות עשבים שמחיים בהם המתים.98 

בניגוד למדע האמפירי המהפכני והמטריאליסטי, ראה יעב"ץ באלכימיה מדע מסורתי – נושן ונאמן.99 

מקור האומנות הזאת בחכמתו של שלמה המלך, והיא רמוזה בפסוקי איוב. ידיעתה האזוטרית בידי 

חז"ל מסבירה את עושרם יוצא הדופן של כמה תנאים בולטים.100 האלכימיה מציעה פרקטיקה שיטתית 

היא מאפשרת תפיסה מטריאליסטית פחות לא  ובכך  יעב"ץ לעיל,  זה שתיאר  להיפוך חומרים, כמו 

רק של מבנה החומר אלא גם של אפשרות הריפוי. להבדיל מן הספציפיות היתרה של המדע הרפואי 

החדש, המכני, יש באלכימיה 'רפואת תעלה כללית', שמקורה בתפיסה הוליסטית של מבנה היקום. 

גם בעיני יעב"ץ וגם בעיני סביבתו האירופית לא הייתה אלכימיה תחומה רק להיפוך המתכות לזהב. 

החקירה  של  הרפואיות  התוצאות  פעולתם.  ודרכי  החומרים  חקירת  שנושאה  רחבה  בשיטה  מדובר 

הזאת נוטות לטיפול תרופתי יותר מאשר להתערבות כירורגית, וזה הוא בדיוק כיוון הטיפול שהציע 

יעב"ץ בכתב הפולמוס שלפנינו למקרה הנדון: בניגוד להתלהבותו היתרה של ר' שמשון מן ההצלחות 

המתועדות של ניתוח כריתת הביצה הציב יעב"ץ את האפשרות )התאורטית, במקרה הנדון( של רפואה 

על ידי 'רטיה ותחבושת'.101 האפשרות הזאת פּותחה בתיאורו הסרקסטי את דרכי המנתחים: 'יש אין דין 

דן למזור ויגזור על ימין לשבר גרם ולדון בפסיקת גידין וחיתוך איברים, ויש בקיאים בהטיה לטובה 

ע"י סממנים יפים להחזיר האיבר הנחלה לאיתנו ולבריאותו, בלי שינוי וגרעון ובלי צער ויסורים קשים 

ומרים'.102 מתוך שלילת הניתוח האלים )'שבירת גרם'( ו'פסיקת גידין וחיתוך איברים', שאין בהם כדי 

לרפא )'אין דין דן למזור'(, הציע יעב"ץ רפואה חלופית – 'על ידי סממנים יפים', שיכולים להחזיר את 

יעב"ץ רמז כאן בזהירות להשכלתו האישית בנושא האלכימיה, וראה על כך להלן.  97

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 51.  98

 M. Kahana, ‘An :לדיון במשיכתו רבת הפנים של יעב"ץ לאלכימיה ובמקומה בשיח הזהויות שניהל עם סביבתו ראה  99

 Esoteric Path to Modernity: Rabbi Jacob Emden’s Alchemical Quest’, Journal of Modern Jewish Studies,
pp. 1–23 ,(2013) 2 ,12. למקומה של האלכימיה בספרות היהודית השווה להלן הערה 114, וראה במחקרו של מלמד 

הנזכר שם.

על מקומם של העושר והעוני באתוס של חז"ל ראה למשל: בבלי, עירובין פו ע"א )'רבי מכבד עשירים'(; שם, נדרים   100

לה ע"א )'אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גיבור עשיר ועניו, וכולן במשה'(; שם לח ע"א )'מפסולתן של לוחות 

נתעשר משה'(. הדיון המתבקש בזיקה בין עיצובים מודרניים של אתוס העושר החז"לי, מעין זה של יעב"ץ כאן, לבין 

 הדגם של מקס ובר והשיח עליו ב־100 השנים האחרונות, דורש מקום לעצמו, וראה למשל: '"רבי מכבד עשירים" – 

תורת  שניאורסון,  )מ"מ  מכבדם',  שהקדוש־ברוך־הוא  רואים  שהרי  לכבוד,  הם  ראויים  שאכן  בזה  הטעם  פנימיות 

מנחם: התוועדויות, ז, ברוקלין תשנ"ז, עמ' 102(, ועיין שם.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 15; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 68.  101

שם.  102
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האיבר לבריאותו בלי הפגיעה הקשה בגוף )'שינוי וגרעון'( ובלי הכאב הרב הכרוך בניתוח. התיאור 

הזה משלים את פנייתו של יעב"ץ אל האלכימיה, רפואת הסממנים.

האלכימיה היא שם משפחה לקשת רחבה של תחומי עיסוק מדעי בחקר החומרים מן העת העתיקה   

ועד העת החדשה. אלכימיסטים עסקו בהפיכת מתכות לזהב ובחיפוש אחר אבן החכמים וחיי הנצח, אך 

גם במגוון רחב מאוד של ניסויים בחומרים אחרים ובהשפעתם הרפואית. בשל רב התחומיות הזאת יש 

לראות באלכימיה את המקור הן ל'בתה' המודרנית חסרת היומרה המטפיזית, הכימיה, והן לפרקטיקות 

המוקדמת  החדשה  בעת   – כמטפיזיקה  והן  כפרקטיקה  הן   – להשפיע  שהמשיכו  ומאגיות,  הרמטיות 

הרפואה  של  טיבה  על  השיח  ממוקדי  אחד  האלכימיה  הייתה  עשרה  השמונה  במאה  לה.  מעבר  וגם 

בסיבות  כעוסק   – והמודרני  החדש  במובנו  מדע  של  המובחנת  העצמית  ההגדרה  ועל  המקצועית 

תבוניות ורציונליות, ומטוהר משלל ההיבטים המטפיזיים והמאגיים שנקשרו בו עד אותה תקופה.103 

כמובחן  הרפואה  מקצוע  של  יצירתו  דהיינו   – והתמקצעותה  הרפואה  טיהור  של  הארוך  התהליך 

מעיסוקם של מרפאים עממיים, בעלי שם, מיילדות, מקיזי דם ושאר פרקטיקות כיוצא באלה, נקשר 

 )1734–1659 ,Stahl( בגרמניה בתקופה הזאת במידה רבה בשמו ובמורשתו של גאורג ארנסט שטאל 

באוניברסיטת  קתדרה  בראש  עמד  שטאל  שלטוניות.104  ערכאות  של  רשמיות  בהחלטות  ונתמך 

האלה, ושימש אחר כך כרופא החצר של פרידריך הראשון מלך פרוסיה. לתפיסת הרפואה המובחנת 

והרציונלית שביקש להציג נמצאו אוהדים רבים, בעיקר מקרב בוגרי אוניברסיטאות גרמניות.105 אך 

הרפואה המקצועית החדשה, על שלל תחומיה, לא הייתה האפשרות היחידה במרחב התרבותי הזה ולא 

בהכרח האפשרות המלהיבה ביותר. 

בעשורים  גרמניה  במחוזות  מחודשת,  לעתים  מרשימה,  לפריחה  זכתה  העתיקה  האלכימיה   

היה בהכרח איש אקדמיה  הזמן לא  בן  הראשונים של המאה השמונה עשרה.106 האלכימאי הטיפוסי 

יושב קתדראות. לעתים קרובות מדובר בבעלי בשורה דתית, בפייטיסטים, לעתים רדיקלים, וכמובן 

בשרלטנים רבים. את החסות הפוליטית ואת התמיכה הפיננסית למעבדה האלכימית העניקו בתקופה 

K. Hufbauer , The Formation of the German Chemical Community, 1720–1795, Berkeley 1982 :ראה למשל  103

 M. Lindemann, Health & Healing למשל:  ראה  ועוד   1747  ,1721 השנים  מן  הרפואית  הרגולציה  תקנות  על   104

למשל:  ראה  הבאים  השלבים  על   .in Eighteenth-Century Germany, Baltimore 1996, pp. 50–65, 149–157
 T. H. Broman, The Transformation of German Academic Medicine, 1750–1820, New York (Cambridge

University Press) 2002
 A. G. Debus, Chemistry and Medical Debate: Van Helmont to  ;)103 )לעיל הערה  הופבאואר  ראה למשל:   105

Boerhaave, Cantion, MA 2001, pp. 207–222
 C. McIntosh, ‘The Alchemy of the Gold und Rozenkreuz’, Z. R. W. M. von Martels (ed.), ראה למשל:   106

 Alchemy Revisited: Proceedings of International Congress at the University of Groningen, 17–19 April
 1989 (Collection des travaux de l’Académie internationale d’histoire des sciences, 33), Leiden 1990, 
העיסוק  של  בפופולריות  הזה  המודרני  הפרק  של  משורשיו  רבים   .17–7 עמ'  )שם(,  הופבאואר   ;pp. 239–244
השש  המאה  בן  פרצלסוס,  של  ההשפעה  ורבת  הפרובוקטיווית  פעולתו  מתוך  צמחו  החדשות  בגרסאותיו  האלכימי 

 עשרה, שהוזכר בפתיחת המאמר, ופעולתם של ממשיכיו הרבים. ראה למשל בספרות המצוינת לעיל הערה 1 וכן:

 P. H. Smith, The Business of Alchemy: Science and Culture in the Holy Roman Empire, Princeton, 
NJ 1997, pp. 31–50; נומדל, אלכימיה )לעיל הערה 4(, עמ' 21–26.
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זו – ולכל הפחות מאז המאה השש עשרה – מלכים, אצילים ורוזנים, שפעלו מתוך רצון לקדם מחקר 

של  משהו  החתרני  להיבט  קלה.107  להתעשרות  שאיפה  מתוך  גם  קרובות  ולעתים  ורפואי  מדעי 

האלכימיה הייתה זיקה גם למעמדה בכתות הסתר שפרחו בגרמניה בעת הזאת, דוגמת 'צלב הוורד' 

'מתרגלי'  לצד  אלכימיה.108  עם  יהודיים(  ממקורות  )גם  נוצרית  קבלה  ששילבו   ,)Rosenkreuzer(

מחזיקי  את  גם  למנות  יש  יותר  הסכולסטים  משתמשיה  ולצד  מעבדות,  יושבי  מעשית,  אלכימיה 

פרידריך  רודולף  למשל  היה  כזה  המבורג–אלטונה;  בתחומי  ששהו  מי  גם  ובהם  ונשאיו,  הזה  הידע 

וששימש   ,1730 בשנת  יינה  באוניברסיטת  לרופא  שהוסמך   ,)1761–1702  ,Schmidt( שמידט  יוחנן 

בתפקיד זה בהמבורג ובקופנהגן, וכמוהו גוטפריד יאקוב יניש )Jänisch, 1707–1781(, רופא מאסוני 

בן המבורג ששב לעירו אחרי שהוסמך בשנת 1734 באוניברסיטת הלמשטט. שניהם החזיקו אוספים 
גדולים של כתבי יד ויצירות נדפסות שנושאם אלכימיה. 109

כימיה ואלכימיה היו מונחים חופפים כמעט לגמרי עבור רוב רובם של בני המאות הללו, אנשים   

פשוטים ומלומדים בעלי שם. עצם ההבחנה המושגית החדה בין שני השדות הללו נוסחה לראשונה באופן 

 ;)Traite de la chymie( '1663 'מאמר על הכימיה בהיר בחיבורו של כריסטוף גלזר )Glaser( משנת 

גלזר ראה את היפוך המתכות האלכימי כתחום עליון מן השימוש הגס בכימיה 'חומרית', חסרת רקע 

את  בחריפות   )1715–1645  ,Lémery( למרי  ניקולס  שלל  כבר  שנה  מ־20  פחות  כעבור  פילוסופי.110 

אומנות היפוך המתכות, ש'יסודה שקר, אמצעה בעבודה קשה, וסופה בקבצנות'.111 אולם הן ההבחנה 

הברורה והן השלילה רחוקות היו מלהתקבל באופן מידי או גורף על דעתם של רוב מניין ובניין של בני 

התקופה.112 לשלל ההיבטים של האלכימיה – ממסחר כלכלי ועד לשימוש בסמליה כייצוגים של מהויות 

רוחניות או נפשיות – היה גם ענף רפואי רב משמעות. מבחינת רוב צרכני הרפואה ורבים מן המרפאים, 

ראה למשל: נומדל )שם(.  107

 A. G. Mackey and W. J. Hughan (eds.), Encyclopedia of Freemasonry: And Its Kindred למשל:  ראה   108

 Sciences Comprising the Whole Range of Arts, Sciences and Literature as Connected with the Institution,
II, Whitefish, MT 2002, pp. 752–755 )זו הדפסה חדשה של אנציקלופדיה זהה משנת 1912 בהוצאת מאסונית(; 

מקינטוש, אלכימיה )לעיל הערה 106(.

אלכימיה  מרטלס,   ,J. Paulus, ‘The Collection of Alchemical Books and Manuscripts in Hamburg’ ראה:   109

)לעיל הערה 106(, עמ' 245–251. 

 W. R. Newman and L. M. Principe, :למעקב אחרי שלבי יצירת ההבחנה במינוח – וחוסר ההבחנה המחקרית – ראה  110

 ‘Alchemy vs. Chemistry: The Etymological Origins of a Historiographic Mistake’, Early Science and
Medicine, 3, 1 (1998), pp. 32–65. על גלזר ראה: שם, עמ' 56–59.

N. Lemery, Cours de chymie3, Paris 1679, pp. 80–81. הספר נדפס לראשונה בשנת 1675, אך בשתי מהדורותיו   111

הראשונות לא הופיעה הביקורת החריפה על האלכימיה. על התפתחות עמדתו של למרי ועל השפעתה ראה: ניומן 

ופרינצ'יפה )שם(, עמ' 59–63.

 The Royal Society of London for the( לונדון  של  המלכותית'  'החברה  ממייסדי  בויל,  רוברט  לדוגמה   112

Improvement of Natural Knowledge(, ואייזיק ניוטון, שעמד שנים ארוכות בראשה, עסקו בחקירות אלכימיות 
מעמיקות. ספקנותו המדעית של בויל, שהובעה בספרו המפורסם The Sceptical Chymist )לונדון 1661(, לא כוונה 

 L. M. Principe, The Aspiring Adept: Robert Boyle and his Alchemical Quest, :כלפי האלכימיה. ראה למשל

Princeton NJ 1998, pp. 27–62
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מחד  האזוטרית  עתיקותה  וחשובים.  רבים  שהישגיה  תרופתי,  וריפוי  מחקר  שיטת  האלכימיה  הייתה 

גיסא והישגיה המודרניים מאידך גיסא הקנו לה, לעיתים קרובות, יוקרה רבה.

לטענת יעב"ץ בדבר המקור היהודי של מדע האלכימיה ולזיקה שמצא בינו לבין 'עשבים שמחיים   

 ,)Philosopher’s Stone( בהם המתים'113 יש שורשים עמוקים בספרות האלכימית עצמה. אבן החכמים

המורכבת מחומר היסוד ובו גרעין חיי הנצח, הייתה נושא מרכזי מאוד בחיפושי המדע האלכימי בכל 

התקופות; ובפרקים שונים של ההיסטוריה רבת הענפים של האלכימיה, לכל הפחות מן המאה הרביעית 

ועד שלהי המאה השמונה עשרה, תועדה האמונה במוצאה היהודי העתיק ובזיקתה המסוימת גם אל 

היהודי הממשי, האירופי.114 מאות גרסאות של חיבורים אלכימיים שסבבו ברחבי אירופה בכתבי יד 

ובדפוס אכן יוחסו לשלמה המלך.115 טענת יעב"ץ שמקור האלכימיה ב'ספר הרפואות של שלמה'116 

הייתה פשוטה ומסתברת בעיני רבים מבני חברת הרוב האירופית שבה חי.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 51; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 98.  113

 R. Patai, The Jewish Alchemists: A History and Source Book, :ראה למשל סקירה חשובה ועשירה, אך חלקית  114

 Y. T. Langermann. :לביקורת נכוחה על צורת השימוש של פטאי במקורותיו ראה .Princeton NJ 1995, pp. 18–40
 ‘The Jewish Alchemists: A History and Source Book’ [book review], The Journal of the American Oriental
Society, 116, 4 (1996), pp. 792–793. על היעדר עיסוק שיטתי באלכימיה בתרבות יהודי אירופה בימי הביניים 
ראה: ’G. Freudenthal, ‘Alchemy in Medieval Jewish Cultures, הנ"ל, המדע )לעיל הערה 6(, עמ' 343–358. 

 D. Schwartz, ‘Astral Magic and Specific Properties :על ההתעניינות היהודית במדע האסטרלי ובמקורותיו ראה

’in Medieval Jewish Thought: Non-Aristotelian Science and Theology (Segullot), שם, עמ' 301–320. על 
העניין היהודי המחודש באלכימיה בעת החדשה המוקדמת, בעקבי הרנסנס, הקבלה הלוריאנית והקבלה הנוצרית, 

 D. Jütte, Das :וכן ;G. Scholem, Alchemy and Kabbalah, trans. K. Ottmann, Putnam, CT 2006 :ראה בעיקר

 Zeitalter des Geheimnisses: Juden, Christen und die Ökonomie des Geheimen (1400–1800), Göttingen
העת  בראשית  אזוטרי  או  סודי  מדע  של  הרחבה  ההשתייכות  למסגרת  האלכימיה  את  הכניס  במחקרו  יוטה   .2011
 E. Carlebach, ‘Attribution of Secrecy and ראה:  משלו.  עצמאיים  חיים  גם  כמובן  הדימויים  לעולם  החדשה. 

Perceptions of Jewry’, Jewish Social Studies, 2, 3 (1996), pp. 115–136, וראה עוד להלן. בספרות היהודית 
לדורותיה יש היסטוריה עתיקה ומתמשכת של מסורות שעניינן במקורן היהודי הקדום של החכמות בכלל ושל חכמת 

הרפואה בפרט: ממסירת החכמה מאדם הראשון ונח להיפוקרטס ועד זיהוי גלנוס עם רבן גמליאל. ראה: א' מלמד, 

רקחות וטבחות: המיתוס על מקור החכמות, חיפה תש"ע, וראה דיונו בעת החדשה המוקדמת: שם, עמ' 321–463. 

ללימוד מעמיק של גלגולו של מיתוס אחד מסוג זה – גילוי הזהב וזיקותיו המגוונות, ובכללן זיקות אלכימיות, ראה: 

י' ליבס, פולחן השחר: יחס הזוהר לעבודה זרה, ירושלים תשע"א.

 R. Guiley, The Encyclopedia of Magic and Alchemy, New York 2006, ;30–25 'ראה למשל: פטאי )שם(, עמ  115

pp. 121–128, 295–296; וראה: מלמד )שם(, לפי המפתח, הערך 'שלמה', וראה עוד להלן. אחד הביטויים שבעיני 
של  הכנסייתי  בקורפוס  שנשמר  שלמה,  חכמת  החיצוני  בספר  נמצא  לאלכימיה  שלמה  את  קשר  רבים  אלכימאים 

זהב ארץ כמעט חול בערכה, והכסף לנגדה כדומן יחשב' )חכמת  'אבני חפץ לא דימיתי לה, כי כל   כתבי הקודש: 

שלמה ז, ט ]ורשה תרפ"ד[, עמ' 98(. גם ואלי, בן התקופה, סבר שעל ידי פעולתו האלכימית של שלמה 'ניתן הכסף 

כאבנים' )השווה: מל"א י 27(. ראה: ואלי, ספר הליקוטים )לעיל הערה 80(, עמ' כה.

במשנה נזכר ספר רפואות שגנז חזקיה המלך )פסחים ד, י(. מחברו של הספר לא נזכר במשנה והוא נתון במחלוקת   116

בין המפרשים. בילקוט ראובני יוחס לאדם הראשון )ילקוט ראובני, ירושלים תשכ"ב, פרשת בראשית, ערך אדם 

וחוה, דף נג ע"א(; ר' שמעון בן צמח דוראן ייחס אותו למלאך שמסרֹו לנח בהיותו בתיבה )ספר תשב"ץ, סי' תמה(; 

]לעיל  )פירוש התורה, הקדמה( והרשב"א )שו"ת רשב"א  )בפירוש המשנה לפסחים, שם(, הרמב"ן   ואילו הרמב"ם 

הערה 54(, סי' תיג( ייחסו את כתיבתו לשלמה המלך.
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בין שיטות רפואה שונות אפיינו מאוד את התקופה הנדונה. מה שתואר בריחוק  ועימות  תחרות   

זמן כמהפכה מדעית או כשינוי דרמטי באופקי הידע, הפרוצדורה או המתודה הרפואית, היה למעשה 

תהליך התקבלות ממושך של שיטות רפואה חדשות, שנאבקו לא רק בשיטות הישנות אלא גם בינן 

לבין עצמן, כשלכל אחת מהן מאגר דימויים רחב והקשרים תרבותיים שונים.

מן הפרספקטיבה הזאת דומה שאין לראות בעמדת יעב"ץ רק תשליל פשוט של יומרת ר' שמשון   

לשינוי יחסי הכוחות בין רב לרופא בספרות ההלכה. בעמדתו משתקפת במקביל פנייה לתיאור חלופי 

התמה  מול  ההלכה.  פוסק  מופקד  שעליהן  הידע  מערכות  לשאר  זיקתה  ושל  הרפואה  אומנות  של 

של  חלופי  דימוי  להציב  ביקש  הוא  ריבו,  איש  בדברי  יעב"ץ  שזיהה  המהפכנית־המטריאליסטית 

רפואה בדמות האלכימיה. האלכימיה שירתה את תדמית הרפואה הנושנה, שלא רק שאינה מתנגשת 

בידע הלכתי, אלא למעשה נעוצה בידע יהודי קדום, ושותפה לאופקי המשמעות היהודיים על תחיית 

המתים והישארות הנפש. לפנינו אפוא לא דיון 'בעד' הרפואה או 'נגדה', אלא הצעות סותרות על טיבה 

של  מקומה  וביומרותיה.  שלה  המכונן  הידע  במקורות  הריפוי,  באופי  הנוגעות  עצמה,  הרפואה  של 

האלכימיה בסכמה הנגדית של יעב"ץ העניק לה תפקיד חשוב בביצורה המחודש של העדפה 'יהודית' 

בין רפואות הזמן. 

י. מה מברכים על אלכימאי

עניינו של יעב"ץ באלכימיה, מסתבר, גלש הרחק מעבר לסיטואציית הפולמוס המתוארת כאן. חודשים 

ספורים אחרי שסיים לחבר את 'אגרת בקורת' שלח אליו תלמידו לשעבר בנימין וולף גינסבורג שאלה 

הלכתית שנגעה ללימודי הרפואה שלו באוניברסיטת גטינגן. שאלת ההלכה והתשובה עליה נסבו על 

אפשרות השתתפותו של הסטודנט הצעיר לרפואה בלימוד חכמת הניתוח כשהניתוחים נעשו בשבת.117 

אל המענה הענייני הארוך והסבוך על הסוגיה ההלכתית הוסיף יעב"ץ תיאור של יחסו העקרוני ללימוד 

הרפואה, שמשיכה ודחייה שימשו בו יחדיו:

ואמנם חכמת הטבע שאני ]שונה, מחכמת ההיגיון הפילוסופית, שעליה כתב בפסקה הקודמת[ 

שהיא ודאי חכמה מותרת ומשובחת נצרכת להביט אל פועל ה' ומעשהו הגדול כי נורא, וביחוד 

החלק ממנה הנכלל במלאכת הרפואה, באשר היא חיי דברייתא ]חיי הבריות[. והתור']ה[ העידה 

על מציאותה וציותה לעשותה. אף אם לפי המדומה אבדה אותה חכמה עכשיו מן העולם118 אחר 

/ ונשתבשו  ותולדות  / והתחכמו בענפים  שדימו לעלות על במתי עב ע"י המצאות מחודדות 

 בשרשים / בכל עת דעות שונים מתחדשים / על כן חזרו התחלותיה ויסודותיה להיות מסופקות / 

'הלא ידעתם כל מי שערב לבו לגשת ולקרב אל מלאכת הרפואה צריך ללמוד חכמת הניתוח, ופעמים בשבת ממיתים   117

כדי  ונתוח  הפשט  לפניהם  לערוך  לכך  המיוחדים  הסכינים  את  ומראין  לפניהם,  מוכן  נכרי  מת  אין  אם  הכלב  את 

וואלף  בנימן  הצעיר  שם  הרפואה  חכמת  דלתי  על  השוקד  דברי  כה   ]...[ לעשות  מה  כדת  יודיעני  ועתה  להתלמד 

גינצבורג' )שו"ת שאלת יעב"ץ, לבוב תרמ"ד א, סי' מא(.

על חכמות אבודות ועל שחזורן ראה: מלמד, רקחות וטבחות )לעיל הערה 114(.  118
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ותולדותיהן כיוצא בהן מפוקפקות. עכ"ז ]עם כל זה[ אפי']לו[ לא יעלה ביד החוקר בטבע רק 

מעט מזער בכמות. הנה הוא רב האיכות ושקול כהרבה בשאר חכמות. בפרטות אם יבואר הדבר 

בנסיון להועיל להטיב,119 הנה שכרו מרובה בזה ובבא, לכן מהראוי לטרוח אחריה. וכמו שידענו 

ביחוד משני גדולי עולם אנשי חמודות / בתור']ה[ ובהוראה יסודות / ה"ה רמב"ם ורמב"ן ז"ל / 

אשר יצא להם שם בגוים בחכמתן / והארץ האירה מכבודם ותורתן / מלבד הרבה גדולי דורות 
זולתן.120

הארציות  תועלותיה  ואל  הרפואה  אל  יעב"ץ  של  האישית  ומשיכתו  הגבוהה  העקרונית  הערכתו 

שהן  הזה,  העיסוק  תחום  של  העכשוויות  מיומרותיו  העמוקה  הרתיעה  וכמוהן  ומפורשות,  ברורות 

יעב"ץ  חזר  הללו  מעט  הסתומים  במשפטים  ו'משובשות'.  'מחוכמות'  מחודדות'  'המצאות  לדבריו 

בקצרה ובמרומז על ביקורת הרפואה הנרחבת שניסח כחצי שנה לפני כן ב'אגרת בקורת'. ההתחכמות 

השחצנית של הרפואה המודרנית בדמות מהפכת הידע הרפואי השאירה אותה – לטעמו של יעב"ץ – 

נבוכה ומסופקת, נטלה את יסודותיה האיתנים של מסורת החכמה הרפואית העתיקה והמהימנה. מי 

ש'מרדו ובעטו באריסטו געלו בֹגאלינו / ולדבריו לא האמינו'121 יצרו, כפי שכתב שם, רפואה מפולגת 

ומסוכסכת, חסרה מתודה מוסכמת וגופי ידע ברורים ויציבים )'נחלקו לכיתות והיו לכמה מחנות / בכל 

עת סברות מתחדשות ודתיהם שונות ומשונות'(.122 דומה שתורת הרפואה המהימנה והמכובדת אבדה 

מן העולם בפרוץ המהפכה המדעית.

המודרנית  הניתוח  חכמת  מול  תשובה.  באותה  הרפואה  בעניין  יעב"ץ  של  דבריו  תמו  לא  בכך   

והבעייתית שעליה נשאל, עלתה גם כאן משיכתו אל שיטת הריפוי החלופית שהעסיקה אותו ב'אגרת 

בקורת':

ואגב אשאלך והודיעני נא אם יש שם גם כן מי שבקיא בניתוח היסודות והוצאתן מן המורכבים. 

והתמזגן בכל הנמצאים השפלים עד  וידיעת חיבורן  והפרדת שלשת עמודי האלקימיא']ה[123 

הצמחים והעשבים. והמתכות והמחצבים, חפצתי לדעת אם ישנה אותה חכמה עדיין במציאות. 

רפואת תעלה  ועוצם שבח  גמור כהשתנות עצמי המתכות  בבירור  דברים  אותן  נתאמתו  ואם 

השווה לעיל ליד הערה 76. דומה שכוונת הניסיון המתואר פה הייתה לא רק בחינה אמפירית אלא גם תועלת מעשית־  119

פרקטית )'להועיל להטיב'(, 'רפואה יישומית' בלשוננו.

117(. סימני הפיסוק וסימוני החרוזים אינם במקור. על תיאורם המקביל, הארוך  שו"ת שאלת יעב"ץ )לעיל הערה   120

יותר, של הרמב"ם והרמב"ן ב'אגרת בקורת' ראה: יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 42–47.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 48; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 77.  121

שם.  122

 W. Pagel, למשל  ראה  מאוד  השכיחים  האלכימיים  שימושיה  ועל  פרצלסוס  של  היסודות  שלושת  תורת  על   123

 Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance2, Basel and New
 York 1982, pp. 82–105; F. Hartmann, Life & Prophecies of Paracelsus (1493–1541), Whitefish, MT 1993,
 pp. 161–170; A. Clericuzio, ‘Alchemical Theories of Matter’, Studies in History & Philosophy of Science,

28, 2 (1997), pp. 369–375
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כללית, אשר הפליגו לספר ממנה בעלי אותה הכת והגדילו הפליאות. ואם נמצא ממנה בשום 
ספר אצלינו.124

על  חזר  האלכימי  היסודות  ניתוח  לבין  הכירורגית  ההתערבות  של  המעורערת  האמינות  בין  הניגוד 

עצמו כאן. האפשרות הקסומה של האלכימיה – 'רפואת תעלה כללית'125 – משכה את לבו של יעב"ץ, 

והוא ביקש לברר באמצעות תלמידו אם אכן יש באוניברסיטת גטינגן מי שבקי באלכימיה ובתולדותיה 

ויכול להרחיב על ביסוסה של השיטה ועל ודאותה, או לפחות להפנות את הקורא היהודי לספרות עזר 

אלכימית כתובה עברית.126 לסקרנות של יעב"ץ נלווה ספק, שגם הוא כבר בא לידי ביטוי בחיבורו,127 

באשר לרמת הוודאות של חלקיה השונים של האומנות האלכימית עצמה. הענף האלכימי המפורסם 

שעניינו בשינוי מצב החומרים )'השתנות עצמי המתכות'( וזה של השימוש הרפואי )'רפואת תעלה'( 

נראו לו ודאיים 'בבירור גמור', ואילו 'הפרדת שלשת העמודים' וכל הקשור בה כתאוריה מקפת )'בכל 

הנמצאים'( צריכה לדעתו עיון ובירור.

ההשכלה האלכימית של יעב"ץ, כפי שניכר כאן, הייתה כללית בלבד, ועל אחד ממקורותיה אפשר   

ללמוד ממה שכתב באותה התשובה:

ומקרוב ראיתי נדפס ספר א']חד[ בלשון לעז על שם קדמון מבני עמנו והוא נחשב אצלם יקר 

הערך מאד ואומרים שיש להם כמה מחברים מבני ישראל אשר היו גדולים באותה חכמה, וזה 

פלא גדול אם אמת נכון הדבר איך נשתקע זכרונם לגמרי מאתנו אין יודע עד מה.128  

האירופית  הרוב  חברת  של  המבט  נקודת  בין  עמוק  תרבותי  פער  של  טיבו  את  ושרטט  זיהה  יעב"ץ 

לבין התודעה הפנימית, ההיסטורית, של חברת המיעוט היהודית שבה היה שרוי. בתודעתה של חברת 

הרוב הנוצרית היה קשר עמוק והדוק בין אלכימיה ליהודים, הן במה שנוגע למקורותיה הספרותיים 

הקדומים של החכמה המושכת והן, במידה מסוימת, במה שנוגע לממשיכיה הסודיים למחצה בדמותם 

החידתית של יהודי אירופה בעבר הקרוב129 ואפילו בהווה.130 ואילו החברה היהודית הרחבה בת הזמן 

שו"ת שאלת יעב"ץ )לעיל הערה 117(.  124

)לעיל  ז'יטומיר  בקורת,  אגרת  יעב"ץ,  ראה:  בדיוק.  הביטוי  באותו  יעב"ץ  השתמש   1736 בשנת  הנזכר  בפולמוס   125 

הערה 9(, עמ' 51; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 98.

כך אני נוטה להבין את המילים האחרונות )'בשום ספר אצלנו'(, בעיקר לאור הניגוד אל המשפט הבא )המובא להלן(   126

'ראיתי נדפס ספר אחר בלשון לעז' וסוף הִּפסקה. מבחינה מילולית אפשר לפרש 'אצלנו' גם: בזמננו, אך על פי פירוש 

זה הכוונה ברורה פחות, שהרי יעב"ץ ידע על ספרות אלכימית בשפות זרות, כפי שמשתמע מן הפסקה הבאה. על 

רכישת השפות של יעב"ץ בכוחות עצמו ועל מגבלותיה ראה בעדותו האישית: יעב"ץ, מגילת ספר )לעיל הערה 21(, 

עמ' 96–97, וראה עוד להלן.

ראה: יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 15; הדברים צוטטו לעיל ליד הערות 68, 102.  127

שו"ת שאלת יעב"ץ )לעיל הערה 117(.  128

על  למיתוס  הזאת  התודעה  נקשרה  לעתים   .)114 הערה  )לעיל  יהודים  אלכימאים  פטאי,  של  סקירתו  את  ראה   129

יכולותיהם הכלכליות של היהודים. שילוב מסוג זה אפשר לראות במשא ומתן המסחרי שניהל בשנות השבעים של 

)Becher( עם הקיסר לאופולד הראשון. דמותו של  יואכים בכר  יוהן  והכימאי הגרמני  המאה השבע עשרה הרופא 

שלמה המלך כמובן שימשה היטב גם את הארכיטיפ הזה. ראה: סמית, אלכימיה )לעיל הערה 106(, עמ' 223–227; 
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193המהפכה המדעית וקידוד מקורות הידע: רפואה, הלכה ואלכימיה, המבורג–אלטונה 1736

כלל לא הייתה מודעת, לדעת יעב"ץ, למקור היהודי של האלכימיה, ולא שמרה בתוכה – על כל פנים 

לא בפומבי – את זיכרון החכמה הנערצת ואת מקורה היהודי. הפער התרבותי הזה לא הוביל את יעב"ץ 

לרתיעה, להכחשה או להתגוננות.131 עניינו העמוק במבטו של ה'אחר' על קבוצת המיעוט שבתוכה 

הוא חי132 הוביל אותו, במקרה הזה, דווקא בכיוון ההפוך.

דומה שאת הספר בלשון לע"ז שיעב"ץ קרא בו, ושלדבריו נדפס זה מקרוב, יש לזהות עם החיבור   

Abrahami Eleazaris Uraltes Chymisches Werk, שאכן יצא לאור בסמיכות זמן ומקום, בשנת 1735 

בארפורט.133 הספר הוא מהדורה ראשונה של חיבור אלכימי מקיף, בן שני כרכים, שלטענת המו"ל 

הגרמני יוליוס גרווסיוס )Gervasius(, מקורו בכתב יד ישן נושן שנאספו בו עבודותיו של אלכימאי 

יהודי קדמון: 'אברהם אלעזר היהודי – נסיך כוהן ולוי, אסטרולוג ופילוסוף, מזרע אברהם יצחק יעקב 

ויהודה'. לדעת גרווסיוס חי המחבר זמן מה אחרי חורבן ירושלים. לטענתו היה הספר במקורו מצורף 

מכמה לשונות שונות – לטינית וערבית, כלדית וסורית, והוא תורגם בידי מאן דהוא ללשון הגרמנית. 

משוקעים בו בין השאר סודות אלכימיים שאותם קיבל אותו אברהם מיהודי אחר, שמואל ברוך – רב, 

לא  גרווסיוס  קין'.  תובל  הגדול  האומן  של  הנפלאים  הסודות  את  מלמד  'שהיה  ופילוסוף,  אסטרולוג 

הסתיר את טינתו אל המחבר בשל טעויותיו 'היהודיות' כדבריו,134 אך בה בעת גם נמשך אל החכמה 

 K. Von Stuckrad, Locations of Knowledge in Medieval and :על יסודות מכוננים מסוימים של השיח הזה ראה

 Early Modern Europe: Esoteric Discourse and Western Identities (Brill Studies in Intellectual History,
186), Leiden 2010, pp. 25–42

תיארוכו  פי  ושעל  בהמבורג )!(,  שמקורו  במסמך  מצויה  זו  תודעה  של  לקיומה  ביותר  המרשימות  העדויות  אחת   130
 )1730–1642  ,Jesse( יסה  בנימין  היהודי  האלכימאי  אודות  על  מפורט  בתיעוד  מדובר   .1731 בשנת  חובר  העצמי 
שכתב תלמידו־מעריצו הנוצרי; לדבריו הוא ליווה את מורו בימיו האחרונים, כאשר העביר את יכולותיו המדהימות 
ליורשיו. המסמך הזה, ששלום הטיל ספק רב באמינותו – וכנראה בצדק – משקף, דווקא בגלל זיופו הסביר, תודעה 
אירופית בת הזמן. ראה: פטאי, אלכימאים יהודים )לעיל הערה 114(, עמ' 447–450; שלום, אלכימיה וקבלה )לעיל 
 W. Schrödter, A Rosicrucian Notebook: The Secret Science Used by the :הערה 114(, עמ' 80–81; והשווה

Order, Boston 1992, pp. 24–31, 268–277
לקישור השכיח בתודעה האירופית בין רפואה, יהודים וכישוף הייתה זיקה, מאז ימי הביניים, הן לתקנות מחמירות   131
 R. Jütte, נגד רופאים יהודים, הן לאנטישמיות והן לניסיונות הבקרה והביעור של ספרות אלכימית. ראה למשל: 
 ‘Contacts at the Bedside: Jewish Physicians and their Christian Patient’, R. Po-chia Hsia and H. Lehmann
 (eds.), In and Out of the Ghetto: Jewish-Gentile Relations in Late Medieval and Early Modern Germany,
 New York 1995, pp. 137–150; R. Po-chia Hsia, The Myth of Ritual Murder: Jews and Magic in Reformation
Germany, New Haven, CT 1990. על ממד הסתר המתמיד בדימויו של היהודי בחברה האירופית ראה: קרליבך, 

סודיות )לעיל הערה 114(.

'ולבי  יותר:  מאוחרת  בפרספקטיבה  עצמו  יעב"ץ  ניסח  כתביו,  בכל  היטב  הניכרת  הזאת,  העמוקה  הסקרנות  את   132

וחכמותיהם,  וקורותיהם  ודעותיהם  ומדותיהם  והאמונות  והאומות  העולם  עניני  ג״כ  לחקור  לדעת  תמיד  נוטה  היה 

שלא יודעו ענינם מתוך ספרינו הקדושים ]...[ לדעת נימוסי מדינה ומדינה, וטבע הארצות וטבע יושביהם, לחשוף 

סודותיהם ולעמוד על הבחינה. הן כל אלה חשקה נפשי לדעת מתוך ספריהם העצמיים ]...[ וקראתי הרבה מספריהם 

]...[ לעמוד על כל דעות אנשי העולם באמונות בדתות ומנהגים, ולחשוף מחשבותיהם עלינו ועל אמונתנו הקדושה' 

)יעב"ץ, מגילת ספר ]לעיל הערה 21[, עמ' 96–97(.

R. Abrahami Eleazaris Uraltes Chymisches Werk, Erfurt 1735. אני מודה לידידי דניאל יוטה על עזרתו בזיהוי   133

הנזכר.

R. Abrahami Eleazaris Uraltes Chymisches Werk2, Leipzig 1760, [p. 7] )אין מספור עמודים(.  134
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היהודית הזאת והוקיר אותה. בשער ספרו הוא טען כי כל אוהבי הפילוספיה ההרמטית האצילה באשר 
הם יפיקו מן החיבור הזה תועלת ממשית רבה.135

אחר  שבה התחקה  והקדמה קצרה,  כלים  לחיבור האלכימי תמונות, תרשימי  הוסיף  גם  גרווסיוס   

סביבת היווצרותו של הספר, שכתב יד מסוים שלו שימש לדעתו כבר בידי האלכימאי הצרפתי הנודע 

ניקולס פלמל )Flamel, 1330–1418(. גרווסיוס ביקש להצביע על התלות הספרותית בין שני המחברים 

ולתמוך אותה בעדותו המפורשת של פלמל, שאכן כתב שאת סוד היפוך המתכות הוא חב ליהודי בשם 

אברהם.

דומה שבתסבוכת הביבליוגרפית המסועפת הזאת נכרכו מציאות ודמיון כמעט ללא הפרד,136 אך   

בדיוק בכך היא משקפת באופן טיפוסי את הזיקות הסבוכות בין העניין הער והמתמיד של חברת הרוב 

הסוד  שומר  היהודי,  של   – הדמיונית  ובעיקר  הראלית   – דמותו  לבין  האלכימיה  בסודות  האירופית 

גרמנית,137  הנדונה למד בכוחות עצמו לקרוא  לפני כתיבת התשובה  רב  לא  יעב"ץ, שזמן  כביכול. 

נחשף כאן, מזווית מבטה של החברה האירופית, לעולם יהודי חדש ומסקרן שלא הכיר.

נשוב אל מכתבו של יעב"ץ לתלמידו היושב בגטינגן. בעקבות הקריאה בספר בלשון הגרמנית   

התוצאה  האלכימיה.  באומנות  פנים־יהודי  דיון  לו  המוכרת  היהודית  בספרות  לחפש  יעב"ץ   פנה 

הייתה מאכזבת. סקירה קצרה של חומר מועט וספורדי שמצא על אודות האלכימיה בספרי החקירה 

הקלסיים – לשבח )אצל רבנו בחיי אבן פקודה ור' אברהם אבן עזרא( ולגנאי )הערות ר' יהודה הלוי 

ב'כוזרי'( – מסכמת את המצאי בתחום הזה. מכאן המשיך יעב"ץ וכתב:

אכן לא ראיתי עדיין ולא שמעתי שיש זכרון לראשונים שחיבר באותה ידיעה איזה ספר בלה"ק 

]בלשון הקודש[. לכן נכספ']ה[ כלתה נפשי לדעת ג"כ ]גם כן[ אם אולי נמצא עדיין ספר כזה 

בדשן  ותתענג  במדרשים.  הנמצאים  הנכבדים  הקיבוצים  הגדולים  ספרים  בבתי  משלנו  למי 
נפשי לידע מה הפקחים שלהם סוברים בדבר זה.138

יעב"ץ ביקש לנצל את הנגישות החדשה של הסטודנט היהודי לרפואה139 אל אוצרותיה המרשימים 

שם, שער. וראה את סקירתו המפורטת של פטאי, אלכימאים יהודים )לעיל הערה 114(, עמ' 238–257.  135

וזמנו.  המקורי  המחבר  זהות  בשאלת  עשרה,  השמונה  במאה  כבר  סוער,  דיון  פתחה  גרווסיוס  של  האוהדת  דעתו   136

ההערכות נעו מהצעתו המקדימה של גרווסיוס )באיזור חורבן המקדש( ועד לראשית המאה השמונה עשרה, התקופה 

 R. Guiley, The Encyclopedia of בה נדפס החיבור. לריכוז חומר ביבליוגרפי בנושא ראה: פטאי )שם(; והשווה: 

 Magic and Alchemy, New York 2006, pp. 86, 103–104; M. Haeffner, Dictionary of Alchemy: From Maria
Prophetessa to Isaac Newton, London 2004, p. 29. כתב היד שנזכר בחיבורו של הפנר דורש עיון. על הממד 

הבדיוני ביצירת פלמל ראה: פרוידנטל, אלכימיה )לעיל הערה 114(, עמ' 353–354, הערה 61, ובמקורותיו.

יעב"ץ, מגילת ספר )לעיל הערה 21(, עמ' 97.  137

שהעתיר  השבח  במליצות  אפילו  ניכרת  האלכימי  החיפוש  של  מרכזיותו   .)117 הערה  )לעיל  יעב"ץ  שאלת  שו"ת   138

יעב"ץ על תלמידו זה בפתיחת המכתב: 'אקרא לשלום. לאהו']בי[ המשכיל התורני גזרת שפיר ויהלום. אוהב החכמות 

והמסורת  האירופית  החכמה  )שם(.  שלום'  להטיל  המורכב  יסודות  ובמלחמת   ]...[ בלום  אוצר  מהם  לעשות 

היהודית תוארו כאן כשני יסודות הנתונים בניגוד ובמלחמה, והפתרון למצב זה הוא במיזוג יסודות אלכימי מחודש, 

וראה להלן.

גינסבורג  גרמניות.  באוניברסיטאות  ללמוד  אפשרות  ליהודים  בהדרגה  ניתנה  ואילך,   1721 משנת  הללו,  בשנים   139
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של ספריית האוניברסיטה הגרמנית )'בתי ספרים הגדולים, הקיבוצים הנכבדים, הנמצאים במדרשים'( 

שזה מקרוב נפתחה,140 כדי לנסות לגלות מחדש אוצר יהודי נשכח מסוג זה; ובמקביל לחקור את הצוות 

המלומד האקדמי )'פקחים שלהם'( באותו הנושא.

על סמך מה שכתב יעב"ץ על האלכימיה בשנים הבאות, נראה לומר שהספר שביקש לא נמצא   

בספריית האוניברסיטה של גטינגן, או לפחות לא נשלח אליו. השכלתו האלכימית של יעב"ץ נותרה 

ככל הנראה בסיסית למדי, אך עניינו בשלל האפשרויות התאורטיות שהציבה לפניו מסורת הידע 

הזאת לא פג. ביצירתו המסועפת בעשרות השנים הבאות ִׁשחזר שוב ושוב את הניגוד בין החכמה 

ורובן סברות  'החוקרים הטבעיים, חכמי העכו"ם' ש'אין בהם עומק כלל,  האנושית־ההסכמית של 

האלכימיה  הוצבה  הזה  הניגוד  מערך  בתוך  וסודותיה.  האלוהית  התורה  לבין  והשערות',141  קלות 

בתור חכמה יהודית מקורית, שאף שהיא נתונה בידיים נכריות היא עשויה להצטרף כחלק אינטגרלי 

יהודית  תאוסופיה  של  הרמטי  או  קבלי־אזוטרי  במבנה  להשתלב  או  בראשית'142  'מעשה  לתיאור 

מקורית.143 

ודם',  'שחלק מחכמתו לבשר  לברך את ברכת  יעב"ץ באפשרות  דן  ל'טור'  בהגהותיו ההלכתיות   

הקבועה ב'שולחן ערוך', על מי שזוכה לראות אחד מן 'החכמים בידיעות הטבע'.144 חכמה מודרנית 

זו, הסביר יעב"ץ, כוללת 'דמיונות שונות מתחדשות יום יום', ואנשיה – המדענים בני המאה השמונה 

ברובי  מוטעים  היותם  'קרוב  שכן  המילה,  של  האמתי  במובן  חכמים  להיקרא  יכולים  אינם   – עשרה 

הבסיס  את  לדעתו  שמטה  זמנו  בת  הטבע  חכמת  של  והמהפכנות  הדינמיות  והנחותיהם'.  סברותיהם 

מטענות האמת שלה. לעומתם, אלכימאי מוצלח ו'בעל מדרגה' שהגיע ליכולת 'לשנות העצמים' דרך 

עצמו היה היהודי הראשון שהוסמך לרפואה באוניברסיטת גטינגן, בשעה שסיים שם את חוק לימודיו בשנת 1743. 

 J. M. Efron, Medicine and the German Jews: A History,  ;30 26(, עמ'  זימלס, מגיקונים )לעיל הערה  ראה: 

ראה: שם,  גרמניה  אוניברסיטאות  מוסמכי  היהודים  הרופאים  על ראשוני   .New Haven, CT 2001, pp.190–192 
עמ' 58–61.

1734, שלוש שנים לפני כתיבת המכתב המדובר. ייסודה אכן ביטא, באופן  אוניברסיטת גטינגן הוקמה רק בשנת   140

לאחד  מקימיה  של  חזונם  פי  על  נועדה  האוניברסיטה  ספריית   – הידע  של  לאוניוורסליזציה  שאיפה  ומיוחד,  חריג 

כרכים,   12,000 הספריה  מנתה  ייסודה  בשנת  טוב.  לא  היה  שמצבן  בגרמניה,  האקדמיות  הספריות  את  ולהחליף 

 J. I. Israel, Radical Enlightenment: 30,000. מספרים מרשימים במונחי הימים ההם. ראה:  1746 מנתה  ובשנת 

Philosophy and the Making of Modernity, 1650–1750, Oxford 2001, pp. 128–129. על הספריה האקדמית 
ותפקידה המכונן בשיח הנאורות ראה: שם, עמ' 119–141 ובמקורותיו.

י' עמדין, ספר בירת מגדל עוז, ז'יטומיר תרל"ד, דף כה ע"א.  141

שם, דף כה ע"א–ע"ב. האלכימיה הוצבה שם כחלופה חיובית לפילוסופיה היוונית־האריסטוטלית שהחדיר הרמב"ם   142

ויסודותיה? והיא אינה משועבדת לקבל כל העולה על הרוח'  ל'הלכות יסודי התורה': 'מה לדעות הללו עם התורה 

)שם(.

ראה: סידור היעב"ץ: בית יעקב, א, ירושלים תשס"ב, עמ' נב )כוונות(, תתלח )עצם הלוז(; י' עמדין, ציצים ופרחים,   143

אלטונה תקכ"ח, דף יג ע"ב; תורת הקנאות, אלטונה תקי"ב, דף ע ע"ב. מקור מעניין במיוחד מצוי במטפחת ספרים 

)ירושלים תשנ"ה(, הערות על ספר אמונת חכמים אות לא, עמ' צה, שם עוסק יעב"ץ בקשר ההקבלה שבין היסודות 

האלכימיים, שמות המלאכים במסורת היהודית, והתאמתם למבנה הספירות הקבלי.

ר' יעקב עמדין, מור וקציעה, אלטונה תקכ"א, סי' רכד, דף צז ע"ב.  144
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עיון ולימוד שיטתי, אכן עשוי להיקרא חכם במובן המקורי וההלכתי של המילה. לפיכך מי שפוגש בו 

צריך לברך את הברכה המתאימה: 'ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם'. לזה ייקרא חכמה.145 

בחיבוריו של יעב"ץ מאותן שנים שימשה האלכימיה גם מחוץ לדיון הפנים־רפואי – היא הוצבה,   

חכמי  של  יצירתם  עם  שזוהה  הזמן,  בן  המדע  של  הידע  למערך  תיאורטית  כחלופה  שראינו,  כפי 

הטבע והפילוסופים. במקום אחר בכתבי יעב"ץ, כפי שכבר הראה דוד סורוצקין, שימשה המטפורה 

גאולתה  של  המצופה  הדינמיקה  ולתיאור  היהודית  החברה  של  המורכב  מצבה  להמשגת  האלכימית 

וגאולת העולם:

כנודע  הטוב  לזהב  מתכות  שאר  מהפכין  ידו  שעל  אופיר  זהב  עפרות  במעט  שעושין  כענין 

ממלאכת האלקימיאה. ככה ממש הוא במצב ישראל בעולם הזה שצריכין לעבור בתחילה בדין 

ִנתוח היסודות וֵפרוק ִחבור הרכבת גשמיותם הגס להסיר בדילי העובי והעכירות להגיעם כמעט 
אל ההעדר הקודם להויה ]...[ בכור הבחינה כבחון את הזהב הטהור.146

ייסורי המודרנה ופגיעותיה במרקם החיים של החברה המסורתית תוארו כאן כתהליך אלכימי הכרחי 

של פירוק וזיקוק, שמגיעים כמעט עד ההיעדר הקודם להוויה, והוא שמוביל אל ההיפוך העמוק במצב 

החומר האנושי, שממנו נוצרת המציאות החדשה, המשיחית. האלכימיה הסוציולוגית תוארה כאן כלב 

תהליך הגאולה.

השוואה  וגם  וניתוח  בחינה  דורשים  יעב"ץ  של  הפנימי  בעולמו  האלכימיה  של  ההקשרים  שלל   

למה שנראה כחלק מהתעניינות רחבה יותר של בני הזמן במשמעותה האפשרית של אומנות אזוטרית 

ששינתה את מעמדה הציבורי בתרבות העת החדשה בכמה מובנים שונים וגם סותרים.147 אך דומה 

'אגרת  הצנוע  הפולמוס  קונטרס  שלו,  הראשית  נקודת  אל  דווקא  לשוב  יש  הנוכחי  הדיון  שלצורך 

בקורת' משנת 1736, שבו ממוקד ענייני, ולשים לב לכמה שימושי לשון של יעב"ץ הנוגעים דווקא 

לבין חכמה  בין רפואה אנושית  יעב"ץ לבסס  הניגוד השיטתי שרצה  הלמדני.  הדיון  במתודיקת 

אלוהית נתן את אותותיו גם בתחום הערכת המקורות. הזיהוי של חז"ל כ'חכמי האמת' ש'הופיעה רוח 

הקודש על פני קדושתם'148 עיצב את יחסו של יעב"ץ לא רק אל הידע הרפואי שהתבטא ביצירתם, 

דווקא  ושוב  שוב  הונהרה  ה'עצמית'  שמהותו  כולו,  הרבני  השיח  של  הרחב  הידע  מכלול  אל  אלא 

שם. לדיון הלכתי אחר, בנושא כשרות סכך הסוכה, משולב בשלל עדויות על גידולי זהב ראה: סידור יעב"ץ )לעיל   145

הערה 143(, ב, עמ' שעד.

סידור יעב"ץ )שם(, ב, עמ' סב. את המובאה הזו מצאתי אצל ד' סורוצקין, 'קהילת העל זמן בעידן התמורות: קווים   146

להתהוותן של תפיסות הזמן והקולקטיב כבסיס להגדרת התפתחות האורתודוקסיה היהודית באירופה בעת החדשה', 

שהעמיד  סורוצקין,  לדוד  מודה  אני   .30 הערה  ו,  פרק   ,2007 בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת 

בנדיבות את עבודתו לרשותי.

ערד  מזהב,  הנחמדים  דנדרוביץ,  י'  וראה:  קלה–קלז.  עמ'   ,)80 הערה  )לעיל  הליקוטים  ספר  ואלי,  למשל:  ראה   147

 תש"ע; יוטה, עידן הסוד )לעיל הערה 114(. לחומרים מגוונים לדיון זה ראה גם: זימלס, מגיקונים )לעיל הערה 26(;

J. Trachtenberg, Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion, New York 1939
ראה למשל: יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 43.  148
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במסגרת ההמשגה האזוטרית. החכמות האנושיות מנוהלות על פי 'הנחת יסודות ראשונות', 'מן הקודם 

אל המאוחר', ונוחות מטבען להסתדר במבני משמעות ודיון פילוסופיים, שיטתיים ורציונליים. מעלתן 

'משוללים  חד־משמעיים,  אכן  הם  האנושיים  הידע  מבני   – האימננטית  ממוגבלותן  דווקא  נובעת  זו 

היא  והמבלבלת  הסבוכה  התלמודית  המתודה  זאת,  לעומת  יותר.149  עמוקה  פנימית',  אחרת  מכוונה 

היא כלי הקיבול הראוי לחכמה עמוקה, רב משמעית ורב שכבתית. הפלפול התלמודי־ההלכתי חסר 

את הסדר הלוגי ואת המתודה, ודווקא משום כך הוא דרך המשגה מתאימה לחכמה האלוהית, שמהותה 

נעוצה באותה 'כוונה פנימית' נסתרת, הפכפכה ורבת פנים; זו ש'כיסתה פניה', 'מראשה ועד רגליה, 

לא נגלו ]כי אם[ שוליה'.150 

אותותיה  נתנה את  בהם  הדיון  דרך  ושל  הדיון התלמודי־ההלכתי  חומרי  זו של  אזוטרית  המשגה   

והתקרבה לתיאורו את מהות  הדיון ההלכתי, שלעתים הלכה  יעב"ץ את מקורות  בדרכי ההבנה של 

 ]...[ חותם  ִהיּולאני שבהם, מתהפך כחומר  מ'כח  הריפוי בטבע מורכבים  חומרי  רק  הרפואה. לא 

'והאמת לשון  יש לאפיין באותה הצורה:   ]![ המקורות  ולהלביש צורות'.151 גם את לשון  להפשיט 

]...[ נדרש לכל  הירו']שלמי[ סתום, כמו שהוא ברוב המקומות קשה ההבנה היולי ומתחלף הביאור 

מאפשרת  הירושלמי  לשון  של  ה'היּוליּות'  אפי'.152  לתרי  ומשתמע  החלוקות,  הכתות  של  חפציהם 

בכללה,  הפסיקה  דרך  של  ההמשגה  גם  היא  כזאת  מתהפכים.  משמעות  למבני  גיבושו־מימושו  את 

העוסקת בניסיון לגיבוש עדין ומורכב של מקורות־חומרים הפכפכים, שבמהותם הם 'סתומים חתומים 

ונעלמים', לכדי מבנה הלכתי יציב.153 ובאופן מכליל:

הספרים הם כלים וסמנים / הצריכים לאומנים / בקיאים במלאכה ומבינים / ולפעמים בחילוף 

קל למי שאינו נרגש מיד למי שאינו בר הרגשה טובה ישתנה הדין.154 

השיח ההלכתי וגיבושו למבני פסק תואר כאן כתהליך של ייצור תרופתי רגיש הנתון בידי אּומנים, אנשי 

מדע מיומנים, ושנֹופו – המעבדה הרפואית. הספרים )מקורות הידע( הם מקור הן למתודות )'כלים'( והן 

לחומרי גלם רפואיים־תרופתיים )'סמנים'(.155 בתיאור הזה פוסק ההלכה הוא האומן, הרוקח המומחה 

מודעותו  בגלל  דקה,  ב'הרגשה'  אותם  ומשלב  החומרים  את  שמעבד  האלכימית,  המעבדה  איש  או 

להפכפכותם היתרה של החומרים, שאת צורתם הוא עמל לעצב במעבדת הידע שבה הוא פועל. 

שם, עמ' 38.  149

שם. מקור מרתק זה ראוי לעיון מעמיק ועוד חזון למועד. בניגוד לזיקה המתמידה בין המשגה אזוטרית לבין תכנים   150

וצורות השאובים מן החוץ או ההיקף של התרבות היהודית )קבלה, פילוסופיה וכדומה(, כאן הופנתה האזוטריות כלפי 

טקסט הליבה המסורתי – התלמוד, והמתודה הייחודית שלו. וראה: הלברטל, סתר וגילוי )לעיל הערה 75(.

יעב"ץ )שם(, עמ' 48.  151

שם, עמ' 27.  152

שם, עמ' 29.  153

'כשם שבמלאכת  )1878–1953( את תפיסתו העצמית את מעשה הפסק:  אי"ש'  ה'חזון  היפה של  ניסוחו  וראה  שם.   154

הכימיה כל שינוי מוליד שינוי – כן הוא בדקות השכליים' )חזון איש, קובץ אגרות, בני ברק תש"ן, ג, סימן כב(.

הפעולה  של  לאלימות  המנוגדת  התרופתית־הוליסטית,  הרפואה  לתיאור  ב'סממנים'  המקביל  לשימושו  השווה   155

הניתוחית: שם, עמ' 15; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 102.
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כמאבק  הציג  שיעב"ץ  מה  נוספת.  מחשבה  זו  בנקודה  דורש  בלוך  שמשון  לר'  יעב"ץ  בין  השיח   

באימוץ ההשקפה הרפואית בבית המדרש )'יצא הוא ויכנס רופא'(156 היה למעשה עימות בית מדרשי 

בין שתי השקפות רפואיות. הפנמת המתודה האמפירית של הרפואה הניתוחית אכן עיצבה את אופן 

טיפולו של ר' שמשון במקורות ההלכה. אך במקביל השפיעה ההשקפה התרופתית־האלכימית 

לא רק על דימוי החלופה שגרס יעב"ץ – אותה 'רפואת תעלה' אלכימית – אלא גם על אופי ההבנה 

אופיו. את השיח שלפנינו יש לראות לא רק כשיח בעד  ואת  הפסיקה  מעשה  העצמית שלו את 

ספרות  של  רפואית  המשגה  של  מנוגדות  תפיסות  רפואה חדשה ונגדה אלא גם כשיח בין שתי 

לניסוח  יעב"ץ  את  עוררה  שמשון  ר'  של  האמפירית  האמת  תפיסת  הפסיקה.  מעשה  ושל  ההלכה 

וגיבוש  זה הפכה הבנת המקורות התלמודיים לתהליך סודי – סבוך, נסתר ואזוטרי –  נגדי, ובניסוח 

פסק ההלכה הוצג בו כתהליך מעבדתי רגיש וחמקמק. מעבר לשיח על פן מסוים של מהפכה מדעית 

ההלכה – תחום דעת  פסק  של  התרגום  ויחסה למקורות השיח הרבני, לפנינו דיון באפשרויות 

רפואיים. לפיכך דומה שהתנגדותו החריפה של יעב"ץ  אקסקלוסיווי, מסורתי בעליל – למושגים 

ומורכבות המבנה החלופי שהוא פיתח מלמדים על פלישת החשיבה הרפואית לתחומי עיון מסורתיים 

בעולמו הפנימי לא פחות משלימד על כך אימוצו הנלהב של ר' שמשון בלוך את החשיבה הזאת. שתי 

מדיקליזציות מתחרות מוצגות לפנינו כאן.

 157 יא. בכל מקום שבו שלושה רופאים, יש שני אתאיסטים

בין  שהתנהל  השיח  של  בעליל,  רבניים  לא  נוספים,  נמענים  חושפת  בקורת'  ב'אגרת  זהירה  קריאה 

שלושת יושבי בתי המדרש. במהלך פולמוסו עם אחת הקביעות הרפואיות שהופנמו בדברי ר' שמשון 

אליל, ומשפטם יחלוף כליל'.158 בדיון מקביל  בלוך כתב יעב"ץ: 'והנסיון מעיד ששקר דיברו רופאי 

האשים יעב"ץ את ר' שמשון שהוא 'נותן לפושעים יד ליד הרופאים האווילים מכחישי רז"ל'.159 מנין 

לשמוע  אפשר  קולם  הד  את  בפיהם?  היו  טענות  ומה  חז"ל,  ומכחישי  אליל160  רופאי  בשיח  הופיעו 

בפסקה אחת, מפורטת יותר:

שם, עמ' 43; הדברים צוטטו לעיל ליד הערה 87. על תהליכי השתלטות של תודעה רפואית בעת החדשה ראה למשל:   156

מ' פוקו, הולדת הקליניקה: ארכיאולוגיה של המבט הרפואי, תרגם נ' ברוך, תל אביב תשס"ב. מבטו של פוקו ראוי 

המהפכה  של  מאוד  המסוימת  העבודה  בסביבת  במיקודו  והן  וכרונולוגיה  תיארוך  בענייני  הן  ולדיון  להסתייגויות 

)לעיל  וחברה  רפואה  לינדנמן,  למשל:  ראה  הזמן.  בת  הרחבה  האירופית  למציאות  הבעייתית  ובזיקתו   הצרפתית 

הערה 1(, עמ' 158–163.

מקור הכותרת באמרה הלטינית ’ubi tres medici ibi duo athei‘, שהייתה מקובלת מאז המאה השש עשרה. ראה:   157

 C. A. M. Fennel (ed.), The Stanford Dictionary of Anglicised Words and Phrases (Based on the Notes and
 Collections Made by J. F. Stanford), Cambridge 1964, p. 784

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 40.  158

שם, עמ' 42.  159

שם, עמ' 40, 41, 48.  160
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בחכמה  ונחלה  חלק  לחכמים  היה  לא  כאילו  רע  החושבים  הטפשים  פי  לסגור  מאוד  הנאני 

]...[ ופוערים פיהם ללא חוק באמרם  האנושית ונמצאים בינינו חוברי חבר נושכים כנחשים 

החכמים אין מגמתם אלא האלוהיות ודיני התורה ]...[ שלא טרחו לדעת מנהג הטבע בשפלים 
]...[ כמו שנודע לאלה השוטים על פי דעת בהמתם.161

מעבר לכתפיו של ר' שמשון בלוך שמע יעב"ץ את קולם של 'רופאי אליל' שייצגו בעיניו שיח כופרני 

ומטריד. הכחשת חז"ל שלה טענו הייתה מבוססת ככל הנראה על התפתחויות חדשות בחכמה האנושית 

העיסוק  בין  תחומים  הפרדת  ליצור  יש  ולפיה  מקוממת,  עקרונית  טענה  גזרו  הם  שממנה  המדעית, 

החז"לי־הרבני בתאולוגיה ובפרטי הפרטים של ההלכה, לבין מנהג הטבע, המסור באופן בלעדי בידי 

ככל  יהודים  אליל',  'רופאי  של  בפיהם  יעב"ץ  שם  הללו  הפולמוסיות  הטענות  את  המדעית.  הִקדמה 

הנראה )'בינינו'( – ורמז כי יש להן מקור בתורתו של 'בלעם', גוי,162 החופפת על השיח המתואר.

אלטונה והמבורג, שבהן התנהל השיח, היו ערי מסחר מרכזיות ומודרניות בגרמניה במאה השמונה   

עשרה, שרר בהן גיוון קוסמופוליטי מסוים, ובעיקר הייתה בהן תרבות פנאי עשירה. לנסיבות אלה 

הייתה משמעות רבה לתהליכי מודרניזציה מוקדמים שהתחוללו בקהילות היהודיות הגדולות בשתי 

הערים.163 הפנמה של שיח מדעי או דאיסטי, שנתפס כמערער על תקפות הידע שבפי חכמי הגמרא, 

השתלבה בסביבה התרבותית הזאת כבר בעשורים הראשונים של המאה השמונה עשרה.164 השקפות 

והקהילה הספרדית הגדולה של צאצאי האנוסים  זה רווחו גם בקהילות בני אנוסים,  מוקדמות מסוג 

בהמבורג עשויה הייתה לשמש נתיב כניסה גם לשיח המתואר. 

יותר לדברי הפולמוס הבוטים של יעב"ץ.  'כתובת' מדוייקת  יותר עשויה להעניק  בחינה קרובה   

1732. שנתיים אחר כך,  יעב"ץ כאמור בא לאלטונה כשלוש שנים לפני השיח הנדון, בשלהי שנת 

בשנת 1734, בא לאותה העיר רופא יהודי צעיר, דוד גרשון, שהוסמך לרפואה זה לא כבר באוניברסיטה 

ההולנדית באוטרכט. השכלתו הרפואית של גרשון כללה, כמנהג הימים ההם, גם השתלמות בידע 

פילוסופי לא מבוטל, וזה, כך מסתבר, השתתף בעיצוב תפיסת עולמו. גרשון הזדהה כשפינוזיסט וכתומך 

שם, עמ' 42.  161

דומיננטי  גוי  לחכם  ארכיטיפ  שהוא  בלעם,  של  לאתונו  המכוונים  בהמתם',  'דעת  אודות  על  דבריו  רומזים  לכך   162

וכופרני. הרמיזה היא לגמרא הידועה על בלעם ש'דעת בהמתו לא ידע' )בבלי, ברכות ז ע"א; שם, סנהדרין קה ע"ב 

ועוד(. והשווה: חת"ם סופר על התורה, שמות, ירושלים תשכ"א, עמ' קמה.

396 ועל פי מפתח  ראה: ש' פיינר, שורשי החילון: מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה־18, ירושלים תש"ע, עמ'   163

 D. H. Horowitz , ‘Fractures and Fissures in Jewish Communal Autonomy in למילים: המבורג, אלטונה; 

Hamburg 1710–1782’, Ph.D. dissertation, Columbia University 2010
 D. B. Ruderman, Early Modern Jewry:  A New Cultural History, Princeton, NJ 2010, ראה: פיינר )שם(;   164

pp. 133–158. והשווה למשל לשיח האינטלקטואלי שסבב את דוד נייטו באנגליה, בראשית המאה השמונה עשרה: 
רודרמן, מחשבה יהודית )לעיל הערה 6(, עמ' 282–300 ובמקורותיו הביבליוגרפיים. כת הדאיסטים היהודית מקרב 

שכן  לכאן,  עניין  אינה   1732 משנת  תיעוד  פי  על   )63 עמ'  )פיינר,  שם  שנזכרה  הללו  בקהילות  הקפה  בתי  יושבי 

דאיסטטית',  ב'כת  שמדובר  ייווכח  ע"א(  כו  דף  תצ"ב,  וונדסבק  שלמה,  אגרת  דעסוי,  )ז'  הדברים  במקור   המעיין 

אחר.  או  זה  מסוג  פילוסופי  בדאיזם  ולא  ד,  א,  במכות  המשנה  ללשון  בפרפרזה  מושחתים,  סרה  מדברי   – דהיינו 

התופעה המדוברת, על כל פנים, שרירה וקיימת.
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 165.)Boerhaave( מושבע של תורת הרפואה המכניסטית של הרופא־הפילוסוף ההולנדי הרמן בורחווה

תרגום   166)1749–1702  ,Schmidt( שמידט  לורנץ  יוחנן  בשם  מלומד שפינוזיסט  פרסם   1735 בשנת 

שכונתה  הזאת,  הפרובוקטיווית  היצירה  חריפה.  דאיסטית  בפרשנות  מלּווה  התורה  של  חדש  גרמני 

'תנ"ך ורטהיים' )Wertheim Bible(, הוחרמה מיד, ושמידט נרדף בעטיה בגרמניה הקתולית וכן בזו 

למצוא  כדי  נדוד  להרחיק  צריך  היה  לא  שמידט  עצמו.  הקיסר  בידי  למבוקש  והפך  הפרוטסטנטית, 

מחסה. אלטונה הסמוכה להמבורג הייתה נתונה בידי השלטון הסובלני יחסית של הכתר הדני, והייתה, 

כדברי יונתן ישראל, 'גן עדן למהפכנים דתיים ולאינטלקטואלים' שביקשו לחמוק מתחום שיפוטו של 

הכתר הגרמני.167 שמידט הסתתר שם בשם בדוי והצטרף לכת הסתר השפינוזיסטית הרשמית למחצה 

שפעלה בעיר, כמו בערים אירופיות רבות באותה התקופה. שפינוזיסטיּות נחשבה באותה עת כופרנית 

ומזיקה אך גם מושכת, והייתה לה השפעה רבה בחוגי עילית שונים. בהמשך שהייתו באלטונה קיבל 

שמידט מחסה בביתו של הרופא היהודי דוד גרשון. בבית הזה מצא לא רק הכנסת אורחים כפשוטה, 

אלא גם עותקים של שני ספריו החשובים של שפינוזה, 'אתיקה' ו'מאמר תאולוגי מדיני', שהיו ברשותו 

של בעל הבית. למפגש הזה הייתה חשיבות ספרותית ניכרת גם מעבר לזמנו ולמקומו. שמידט השתמש 

הספר  הגרמנית.  לשפה  הראשונה  בפעם  ה'אתיקה'  את  לתרגם  כדי  גרשון  של  בביתו  שהיה  בעותק 

יצא לאור בשנות הארבעים, והיה התרגום היחיד של ה'אתיקה' לשפה אירופית למשך שנים נוספות 

רבות.168 

זה אחד מידידיו,  היה  או אם  יעב"ץ  מ'רופאי האליל' שאליהם התכוון  היה גרשון עצמו אחד  אם   

התופעה המשתקפת בסיפור חייו מאירה את נסיבות השיח שניהל יעב"ץ עם בני תקופתו. מן העשורים 

האחרונים של המאה השבע עשרה ואילך עמדו קבוצות רופאים באחד ממוקדיו של השיח הרדיקלי־

בהאג,  בליידן,  באמסטרדם,  הגרמני־ההולנדי.  במרחב  בעיקר  אירופה,  מערי  ברבות  השפינוזיסטי 

בברלין בהמבורג–אלטונה ובמקומות נוספים התקיימו תאים שפינוזיסטיים. בעימותים שקיימו נושאי 

שילבו  הרדיקלים  הרופאים  הדוק.  באופן  ותאולוגיה  רפואה  נקשרו  סביבתם  עם  החדשה  הבשורה 

מוטיבים מתורתו הרציונלית חסרת האל של דקרט – שדרשה החלפה כוללת של דרכי החקירה הישנות 

 S. Winkle, Die Heimlichen Spinozisten in Altona und der :על גרשון, בתוך שאר שפינוזיסטים בני העיר, ראה  165

 Spinozastreit (Beiträge zur Geschichte Hamburgs, 34), Hamburg 1988, pp. 58–59, 121; idem, ‘Johann
 Friedrich Struensee und das Judentum’, Jahrbuch des Instituts für Deustche Geschichte, 15 (1986), 

pp. 9–10
 P. Spalding, Seize the Book, Jail the Author: על שמידט ועל הפרשייה יוצאת הדופן שהתחוללה סביבו ראה:   166

Johann Lorenz Schmidt and Censorship in Eighteenth-Century Germany, West Lafayette, IN 1998. על 
השפעתו של שמידט לימים על גוטהולד אפרים לסינג ועל הרמן סמואל ריימרוס )Reimarus( ואף על ה'ביאור' שחיבר 

 idem, ‘Toward a Modern Torah: Moses Mendelssohn’s use of a Banned Bible’, Modern מנדלסון. ראה: 

Judaism, 19, 1 (1999), pp. 67–82
 J. I. Israel, ‘Enlightenment, Radical Enlightenment and the Medical Revolution of the Late Seventeenth  167

 and Eighteenth Centuries’, O. P. Grell and A. Cunningham (eds.), Medicine and Religion in Enlightenment
Europe (The History of Medicine in Context), Hampshire, England and Burlington, VT 2007, p. 24

שם, עמ' 24–26.  168
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בבקשת הסיבה במערכת הגופנית עצמה, ללא הנחות חיצוניות – ומהפכנות שפינוזיסטית – פעמים 

גלויה ומתריסה ופעמים נסתרת, לעתים דאיסטית ולעתים קרובות אתאיסטית, בדרך כלל בסתר. אלה 

הגוף  – תפיסת  הזה  אל מה שנתפס כהגשמתו הרפואית של האידאל המתודי  חזקה  בזיקה  לרוב  לוו 

הנטייה  פי  על  עודדה,  ודרך החקירה המטריאליסטית שהיא  בורחווה  המכניסטית מבית מדרשו של 

הפרשנית הזאת. הרפואה החדשה התעמתה בחיוניות רבה עם גרסאות שמרניות־דתיות של רפואה 

בהשראת  חדשה  רפואה  של  נורמטיוויות,  יותר,  מתונות  גרסאות  עם  המידה  ובאותה  ישנה,  גלנית 

אלכימית  הרמטית,  הייתה  שנטייתם  יותר,  פרצלסוסיאנים  זרמים  עם  וגם  ודומיהם,169  לוק  ניוטון, 

או תרופתית־טוקסולוגית. בעיני השותפים למבנה המחשבה הרדיקלי הזה מדובר היה אכן במהפכה 

רפואית מכוונת ומודעת,שאותה ביקשו לקדם. 

וייצור ידע ידים ושפינוזיסטים: מיקום חברתי  יב. חס

לר' שמשון בלוך על  יעב"ץ  בין  הנוכחות של ההקשר הרדיקלי־השפינוזיסטי ברקע השיח ההלכתי 

אודות פצוע הדכא מוסיפה רובד תאולוגי למבנה הפולמוסי שהציע יעב"ץ. במבנה זה הוצעה הפרדה 

ברורה בין ידע רפואי חז"לי ישן, ודאי ומוסמך לבין אמפיריציזם כופרני, חשוד )'הנסיונים יטעו עשרת 

דאיסטי  ספק  הבוטה,  המטריאליזם  מול  בגאלינו'(.  געלו  באריסטו  ובעטו  )'מרדו  ומהפכני  מונים'( 

ספק אתאיסטי, של הרופאים החדשים שרטט יעב"ץ את קווי המתאר הנגדיים של הרפואה היהודית 

הישנה והמהימנה, הנתונה בידי רופאים נאמנים מאומות העולם כאבן סינא או גלנוס או בידי מפתחים 

מודרנים של טיפול תרופתי אלכימי.

ההקשר הנוסף הזה מעורר שאלה תרבותית רחבה ומפתיעה – בשיח המתועד ב'אגרת בקורת' הוצבו   

ר' שמשון בלוך, החסיד הקשיש שעמד בראש הקלויז המקומי, ודוד גרשון, הרופא השפינוזיסט בוגר 

אוניברסיטת אוטרכט, מצדו האחד של המתרס, בשעה שיעב"ץ ניצב זועק, מצדו האחר. מה פשרו של 

המיקום המפתיע הזה?

אין בידינו תיעוד של שיח ישיר בין הקלויז הפרושי בהמבורג לבין התא השפינוזיסטי באלטונה   

הסמוכה, וספק אם אי פעם התקיים שיח כזה. לאמתו של דבר גם יעב"ץ עצמו לא טען באיגרת הפולמוס 

באה  החיבור  אורך  לכל  נקט  שהוא  השיטתית  הרטוריקה  התקיים.  אכן  כזה  שקשר  שלו,  הארוכה 

 דווקא לבדל בין שני מושאי ריבו. את הרופאים גידף יעב"ץ בשלל כינויי גנאי, ואילו את ר' שמשון 

הכתיר שוב ושוב בתואר חסיד, בשלל וריאציות; אלה אמנם בוטות וביקורתיות, אך אינן מכחישות 

את הכבוד לחסיד הפרוש ירא השמים, כבוד המלווה בתמיהה עמוקה.170 לדברי יעב"ץ אשמת החסיד 

 ,257–242 עמ'   ,)140 הערה  )לעיל  רדיקלית  השכלה  ישראל,  שם;  ובמקורותיו   28–5 עמ'  שם,  ראה:  זה  כל  על   169

 J. Henry, ‘The Matter of Souls: Medical Theory and Theology 522–527. על השיח האנגלי המקביל ראה: 

 in Seventeenth-Century England’, R. K. French and A. Wear (eds.), The Medical Revolution in the
Seventeenth Century, New York 1989, pp. 87–113

ראה למשל: יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 21, 23, 41, 43, 63. ולדוגמה: 'אין התורה מסורה   170
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ִיָּנקה / נותן יד ליד הרופאים האווילים מכחישי חז"ל / וכף  היא: 'ואפילו למד תורה כמשה רבנו לא 

אל כף תוקעת / ואשמה הנפש הנוגעת / כי פיו פנה / שלדברי רופא אליל נותן אמנה'.171 תואר כאן 

קשר הרה אסון ששורשו בשיתוף הפעולה בין מייצרי הידע האפיקורסי לבין מי שהפנים ידע זה אל 

הפעולה הייחודי הזה הוא שגרם  דרך ההכרעה ההלכתית, העומדת בלב התרבות היהודית. שיתוף 

לפגיעה העמוקה שזיהה יעב"ץ בגיבוש דרכי ההכרעה והפסק במסורת ההלכה. הוא תלה את שיתוף 

הפעולה הזה בתמימותו היתרה של ר' שמשון172 ובעיקר בהיפוך יחסי הדירוג והקידוד בין גופי הידע 

ובעלי הסמכות שזיהה בחשיבתו של החסיד.173 

הקשר  לשורשי  נוסף  הסבר  להציע  עשויה  היעב"ץ  של  היריעה  ארוכת  הפולמוס  במסכת  קריאה   

 התמוה בין ראש הקלויז לבין מי שכונו רופאי אליל. השלילה המפורטת של טיעוני ההלכה של ר' שמשון 

לוותה בביקורת בוטה על 'דמיונו המוטעה', שביקש 'לאפקועי איסורים על פי חלומות והבלים וריבוי 

/ ומחשבותיהם  בני חורים  / שהם  לנו עסק עם בעלי דמיונות כאלה  'ואין  וביתר פירוט:  דברים'.174 

שמשון  ר'  של  המוטעה'176  ה'דמיון  היה  נעוץ  יעב"ץ  בעיני  פטורים'.175  וממכסים   / ממסים  חפשים 

קצרה  בלשון  יעב"ץ  כאן  שתיאר  שמה  דומה  מובהק:  סוציולוגי  הוא  שבעיקרו  מפתיע,  במאפיין 

של  העבודה  סביבת  של  מרכזי  כמאפיין  שזיהה  אקדמי  המעין  המחשבה  חופש  אלא  אינו  וקולעת 

הקלויז, שבה שרוי היה ר' שמשון. חברת הלומדים הייחודית של הקלויז אכן הייתה בשעתה סוג של אי 

לעיסוק אינטנסיווי בלימוד תורה באופן לא תכליתי. חבורות הלומדים המצומצמות ששהו במסגרתו 

התובענית של הקלויז היו תלמידי חכמים בוגרים, הרבה מעבר לשלב ההכשרה של הלומד הממוצע. 

באופן חריג מאוד, בחסות תמיכתו הכלכלית של הגביר מייסד הקלויז, לא נשאו ה'חברים'177 בעול 

נתונים למרותה הכלכלית של  היו  ולא  או אחר  זה  או שימוש ככלי קודש  המעשי של הוראת הלכה 

הקהילה. החופש המובנה של בני הקלויז מן המבנה החברתי והכלכלי של הקהילה המסורתית אכן היה 
כוח מניע לייצורם, לעיבודם ולהפצתם של גופי ידע ודרכי עיון חדשים בחברה המסורתית.178

החובות  ומן  מן הקהילה  והניתוק  )'ומחשבותיהם חפשים'(  הזה  חופש המחשבה  היו  יעב"ץ  בעיני   

)שם,  אחריהם'  כלל  מהרהרים  ואינם  בהם  בוטחים  והרבה  חפציהם,  לכל  וחומר  קל  כמין  לדרשה  דורנו  חסידי   ליד 

עמ' 63(.

שם, עמ' 42.  171

'האם כל מה שמגידים לו נחשב אצלו כמוחש בחוש / ולהאמינו לא יחוש?' )שם, עמ' 43(.  172

'ואם קיבל עליו הרופא למורה / אם כן יצא הוא מבית המדרש ויכנס רופא' )שם, עמ' 43; הדברים צוטטו לעיל ליד   173

הערה 87 וראה בדיון שם(.

שם, עמ' 23, 29.  174

שם, עמ' 23. ושם: 'והאומר בהפך ]...[ חלום חלם וראה גמל פורח באויר וחמור עולה בסולם'.  175

האשמה זהה נקט יעב"ץ כלפי המתודה הרפואית החדשה בכללה. ראה: שם, עמ' 47–48; הדברים צוטטו לעיל ליד   176

הערה 77.

ובספרות   43 הערה  לעיל  במובאה  למשל  ראה  עצמם.  את  לתאר  הקלויז  בני  בפי  הרווח  הכינוי  היה  'חברים'   177 

המצוינת שם.

הקלויז בברודי הוא המתואר ביותר במחקר. על תפקידו בהפצה ובהדפסה של קבלת האר"י ראה למשל: ריינר, הון   178

)לעיל הערה 43(. על חקירה מדעית בקלויז ראה: כהנא, משנים )לעיל הערה 65(; הנ"ל, מפראג לפרשבורג )לעיל 

הערה 65(.
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המעשיות אותן הטילה על מנהיגיה )'ממכסים פטורים'( מקור לטעות דמיונו הקטסטרופלית של החסיד 

ויושב  וזקן  'חכם  המכהן,  העיר  רב  של  המוסדית  לסמכותו  להיכנע  ושוב  שוב  דרש  שממנו  הפרוש, 

הוא'.179 מבנה הסמכות הכפוי נועד לתקן כאן את הסטייה בדרכי  רביה  כרחיה  'דעל  בישיבה' – 

המחשבה, שנוצרה מתוך פריצת מבנה הסמכות הקהילתי האחוד והמחייב.

גם הרחק ממסכת הביקורת הבלתי פוסקת של יעב"ץ, ראויה טענתו זו לתשומת לב ולעיון. הקשר   

בין המעמד החברתי של לומד הקלויז לבין הפנמת אפשרויות חדשות ואפילו מהפכניות בדרך העיון 

כתפיו,  על  נתון  היה  והמשרה  העיר  שמשא  הקהילה,  רב  מאוד.  סביר  זה  במקרה  נראה  המסורתית 

זהירה, ואת חידושו ביקש להפנים בדרך ההילוך של המסורת  דבק בשמירה על רטוריקה מסורתית 

הפנים  הוא  לו מעמדו החריג.  העיון המבני שאפשר  חופש  מיצה את  בן הקלויז  הנוהגת.180 לעומתו 

ויצר סוג של מדיקליזציה  אל מנגנון ההכרעה ההלכתית תמורה עמוקה במעמדו של הידע הרפואי, 

של מקורות העיון ההלכתי. באופן שכזה נוצרה תמורה ביחסי הכוחות הפנימיים בספרות ההלכה בין 

ידע, טקסט ופרשנות; ובמקביל, במישור הסוציולוגי, בין רב לרופא. דמותו של יעב"ץ – שנטש את 

– לא התאימה  'ברוך שלא עשני אב"ד'  הידוע  הימים בעמדין לטובת מכתמו  משרת הרבנות קצרת 

יעב"ץ אל  יוצאת הדופן של  אף לא לאחד משני התפקידים הברורים הללו. נדמה שדווקא משיכתו 

המדע ואל הרפואה, לימוד השפות )באופן אוטודידקטי( והקריאה בספרי המקור ובכתבי עת בגרמנית, 

 – והחשיפה לתרבות הרוב האירופית שנבעה ממנה  דווקא ההכרה הערנית  ובלטינית;181  בהולנדית 

דווקא אלה יצרו אצלו רגישות לערעור העמוק על צורת העיצוב של המסורת הגלום בסֵכמה המדעית 

בצורתה המהפכנית. מתוך כך נוצר המנגנון ההפכי, המתפלמס – שחלק מתכניו נשאבו מהפנמה של 

שיח אירופי אחר, מקביל, על אודות החברה היהודית ואחיזתה בידע האלכימי הקדום והנסתר. כפל 

המבט הייחודי של יעב"ץ – אזרח תרבות המיעוט היהודית בכל רמ"ח ושס"ה, ובה בעת משקיף ערני 

וסקרן על חברת הרוב ועל יחסה אל אותו המיעוט עצמו – הוא שיצר את עומק המשבר ואת הקיצוניות 

של הפתרון המתפלמס. הווה אומר: הבידוד המבני העמוק של ר' שמשון, יושב הקלויז הפרוש, היה 

סביבת הקיום של ההפנמה הרדיקלית של סדר היום האירופי אל תבניות העיצוב של עולם ההלכה; 

ואילו הפתיחות יוצאת הדופן של יעב"ץ היא היא שורש הפונדמנטליזם שלו.

יג. 'אגרת בקורת' – שני גלגולים נוספים

אפיון השיח המתואר כשיח בין 'רופאי אליל' רציונליים ל'רפואת תעלה' יהודית־אלכימית היה השולי 

ביותר במסכת הפולמוס רבת הרבדים של יעב"ץ באיגרתו זו, אך דווקא לו נכון עתיד רב משמעות 

ורב שנים. בשלושים השנים הבאות יהפוך יעב"ץ למפעל הוצאה לאור של איש אחד. בביתו הקים 

בית דפוס והדפיס בו את ספרי ההלכה והפולמוס שלו. במרכז פעילותו עמד מאבקו בשבתאות נסתרת 

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 29.  179

ראה לעיל ליד הערות 35–40  180

יעב"ץ, מגילת ספר )לעיל הערה 21(, עמ' 97, וראה להלן.  181
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לאור  יעב"ץ  הוציא   )1766( אייבשיץ. בשנת תקכ"ו  יונתן  ר'   – ריבו  כוון אל איש  ורובה  בקהילות, 

בפעם השנייה את חיבורו הנושן 'אגרת בקורת'. מה חשיבות ראה דווקא בחיבורו זה, בן 30 השנים? 

פגה  לא  בעיני המחבר  כי  – מלמד  יעב"ץ182  מסוגה בתולדות  יחידה  – כמעט  החוזרת  בהוצאה  עיון 

הרלוונטיות של החיבור. להצהרה המקורית על מטרת החיבור בדף השער הוסיף פסקת עדכון קצרה:

אמיתת צדקת חז"ל בהגידם חדשות זרות לטבע, היו נחשבות לשחוק ולהיתול בעיני חכמים 

בעיניהם, ההולכים בשרירות ליבם והולכים אחרי הבלי הניכר. ועתה הלא ראו אור בהיר מעשה 

רב בהריון בתולה ואיש הלא ידעה וכיוצא בה מדבריהם אשר היו נראים תמוהים – הנם מקוימים 

לחז"ל  וכותרת  והדר  הוד  תיתן  כן  ועל  להזימה,  יכול  אתה  שאי  מתנגדינו  עדות  פי  על  עתה 
האלוהיים בעלי המסורת.183

פסקה מקבילה נוספה לחתימת ה'אגרת':

]...[ וכשם שנעקרה  ]...[ אשר בימיו נסתרפה ]כך![ עבודה זרה  ויען הפריס ]כך![ לפריצים 

 ]...[ יהיו  לשמה  השם  אנשי  הכופרים   ]...[ במהרה  המקומות  מכל  תעקר  כן  הזה  המקום  מן 

הרופאים יחוללו, ולא יהיו עוד למבטח עוון לבני ישראל לסמוך עליהם בדיני התורה האלוהית 
]...[ אין לטבעיים בה חלק ונחלה.184

 כל האישים שעסקה בהם ה'אגרת' נפטרו שנים רבות לפני הפרסום המחודש – מן האיש החולה ועד 

ר' יחזקאל קצנלבויגן ור' שמשון חסיד. המיצוב המחודש במרחב הידע של החיבור בשנת 1766 מפענח 

אותו כהצהרה אידאולוגית בהירה במלחמת המצווה המתמשכת שניהל יעב"ץ, לדבריו, בחכמי הטבע 

)'פריצים'(. ההתנגדות לכוח המשיכה המתמיד של העבודה הזרה שבפי ה'טבעיים' עיצב  וברופאים 

בדיעבד מרחב שיח קבוע בחיי ר' יעקב עמדין, שהתקרב עתה לשנתו השבעים. פרשת המופת הקדומה 

וכסימן  1766 כניצחונו האישי על העבודה הזרה  יעב"ץ בשנת  המתועדת ב'אגרת' התפענחה בעיני 

דרך לניצחונות מקווים. 30 השנים שעברו ניתקו את הפולמוס הזה משלל ההקשרים המקוריים שבהם 

נכתבה 'אגרת בקורת'. במקביל הוסיף הזמן שחלף הוכחות חדשות לשיח העקרוני, המהותי, על אודות 

'אמיתת צדקת חז"ל' ה'זרות לטבע', דוגמת אותו מעשה רב שבו הרתה בתולה ללא ביאה. 

במהדורה השנייה של הספר אכן ניכר עיבוי מרשים של השיח הפולמוסי הזה185 – בעיקר על סמך   

הזמן  בעיתוני  קבועה  לקריאה  אותו  הוביל  שפות  שלימוד  יעב"ץ,  הזמן.  בעיתוני  שפורסמו  ידיעות 

גם 'לחם שמים' על מסכת אבות זכה להדפסה חוזרת. ראה: רפאל, כתבי )לעיל הערה 67(.   182

 S. Emanuel, ‘Pregnancy :יעב"ץ, אגרת בקורת, אלטונה תקכ"ו, שער. על היריון בתולה במסורות ימי הביניים ראה  183

Without Sexual Relations in Medieval Thought’, Journal of Jewish Studies, 62, 1 (2011), pp. 105–120
יעב"ץ )שם(, דף כז ע"ב.  184

התוספות פזורות לאורך כל דפי הספר, ומשולבות בתוכו. יעב"ץ הזכיר אותן במקום אחר: 'תודיעהו שזה כמה שלחתי   185

ב,   ,]117 ]לעיל הערה  יעב"ץ  )שו"ת שאלת  נוספות'  עליו  והושתו  יפה מאד.  דפוס שני  ס' אגרת בקורת  דורון   לו 

סי' קנא(. בין התוספות לא נפקד כמובן מקומו של פולמוס יעב"ץ עם ר"י אייבשיץ. ראה: יעב"ץ, אגרת בקורת, 

אלטונה )לעיל הערה 183(, דף ט ע"ב.
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הכתובים גרמנית,186 בלש בהם אחר הסוגה המצויה של סיפורי פלא מרחבי העולם, והעיתונים אכן 

יעב"ץ סיפורי מעשה מופלאים שתועדו בידי כתבים חרוצים – מצרפת  לא הכזיבו. בעיתונים מצא 

ומשווייץ ועד לצפון אמריקה ולדרומה בפרו. כל מעשה מופלא כזה תמך בדרך מפתיעה במאמר חז"ל 

משונה, שנרָאה עד עתה סתום ובלתי אפשרי לכאורה. כך נסתרה שוב ושוב תפיסת הטבע החומרית 

הרציונלית של ה'טבעיים'. מבחינת יעב"ץ אושש כלי התקשורת הגויי־המודרני, כמעט בעל כורחו, 

את השיח המסורתני שלו. הייתה זו לדבריו 'עדות מתנגדינו שאי אתה יכול להזימה'.187 

ה'טבעיים',  יעב"ץ עם  ורב שנים שניהל  פנימי, מטריד  חושפת שיח  ההוצאה החדשה של הספר   

שהמדע הרציונלי שייצרו קעקע בעיניו את דברי חז"ל ה'זרות לטבע'. על פי הפשר החדש שקיבלה 

'אגרת בקורת' בשנת 1766, ההתמודדות עם הדאיזם האירופי שבפי רופאים ופילוסופים היא הנושא 

המרכזי של החיבור. תפיסתו האלטרנטיווית של יעב"ץ על אודות תכליתם הרוחנית של גילויי המדע 

החדש188 היא שהתאמתה ב־30 שנות ניסיון רציף – עוד ועוד דיווחים עיתונאיים מרחבי העולם אישרו 

את טבעו הסודי, הכמוס, המופלא, של הטבע. הידע הזה, שהיה גלוי לחז"ל ומאז נשכח, הלך ושוחזר 

בדורו של יעב"ץ, כידוע לכל קוראיה של פינת הסיפור המופלא בעיתון הגרמני במאה השמונה עשרה.

ל'אגרת בקורת' עוד נכונו גדולות ונצורות. בשנת 1772, שש שנים בלבד אחרי ההוצאה המחודשת,   

ניצב יעב"ץ באחד ממוקדיו של הפולמוס הציבורי על הלנת המתים. הדומיננטיות של השיח הרפואי־

המקצועי במאה השמונה עשרה חברה במקרה זה להתעניינות הגוברת של השלטון בתיקון אורחות 

מקלנבורג־שוורין  דוכס  השני  פרידריך  של  לפקודתו  מידי  רקע  היו  אלה  היהודי.  המיעוט  של  חייו 

הדוכסות  יהודי  על  שאסרה   )1785–1717  ,Friedrich II Herzog von Mecklenburg–Schwerin(

לקבור את הנפטרים כמנהגם, בו ביום, ושהורתה להם להמתין שלושה ימים, עד שיהיה ברור שקביעת 

המוות הרפואית לא הייתה מוטעית. הקהילה, שרצתה לשמור על מנהגיה ועל הוראת ההלכה שלא 

להלין את המת, ביקשה עזרה במקביל מיעב"ץ באלטונה וממשה מנדלסון שישב בברלין.

אך  הקהילה.  בעמדת  צידד  ובו  הגרמני  הדוכס  אל  מכתב  וכתב  הקהילה  לבקשת  נענה  מנדלסון   

במקביל שלח מנדלסון אל הקהילה עצמה מכתב מפתיע, שנוסח כתשובת הלכה, ובו הורה דווקא להתיר 

את שינוי המנהג, בשל 'ספק נפשות' המבוסס על קביעתם החד־משמעית של 'כל חכמי הרפואה'189 – 

שהמת עשוי 'לשוב לחיים' – בשילוב דגם הלכתי תואם. תגובת יעב"ץ על דברי מנדלסון, שנוסחה 

י' עמדין, ספר שמוש, אלטונה תקי"ח,  נוסף על אוסף העדויות הכלול במהדורה הנזכרת של 'אגרת בקורת' ראה:   186 

16, 27(. התודה והברכה לידידי ומורי שניאור ליימן שהעמידני על  דף ח ע"ב, דף יד ע"א )ירושלים תשל"ה, עמ' 

העדויות הללו.

יעב"ץ, אגרת בקורת, אלטונה )לעיל הערה 183(; הדברים צוטטו לעיל ליד ההערה, שם. על המשמעות העקרונית   187

של האפיזודה הזאת לשיח המחקרי השגור על אודות המרחב הציבורי )the public sphere( והזיקה בין מודרניות, 

דפוס ורציונליות ראה: כהנא, נתיב איזוטרי )לעיל הערה 99(, עמ' 12–13.

ראה לעיל עמ' 184–185.  188

מנדלסון  הצדיק  לדוכס  שבמכתבו  לציין  חשוב   .221 עמ'  תקפ"ד,  וינה  ד,  העתים,  בכורי  ]בתוך[  מנדלסון,  משה   189

את בקשת הקהילה. על הפרשה ראה למשל: מ"ש סמט, החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות האורתודוקסיה, 

ירושלים תשס"ה, עמ' 157–227.
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בשני מכתבים עוקבים, סתרה את הנחותיו ההלכתיות, אך בעיקר הופנתה נגד סכמת המחשבה שלו, 

שביסודה עמדה העדיפות של הטענה הרפואית על מסורת המנהג והספר של החברה היהודית: 'ומ"ש 

]ומה שכתב[ מעלתו מהסכמת בעלי הרפואה – חלילה לנו לשום לב אליהם בנוגע לדיני התורה בהחלט. 

כי אז ח"ו ]חס ושלום[ יסודיה ירופפו ועמודיה יתפלצון. ולצורך זה יסדתי חיבור הביקורת הנקרא ספר 

את  הוכיח  יעב"ץ  אליל'.190  רופאי  אל  תט  ואל  אב  מוסר  בני  שמע   ]...[ תורה  של  לאמיתה  ואיגרת 

מנדלסון ברטוריקה שמאפיינת יחסי רב ותלמיד, והפנה אותו לספרו הנושן 'אגרת בקורת', שנוסחה 

בו תפיסתו העקרונית בדבר יחסי תורה, רפואה ומדע, כפי שגיבש אותה יותר מ־30 שנים קודם לכן. 

הנולדות מבעלי  יחוש לספקות  לא  'המאמין  עיקריה:  ניסוח מתומצת של  נלווה  האיגרת  אל  לשיבה 

מקריהם  צדדי  בכלל  פרטית  להשגחה  מצטרפות  הנסיונות  גם  נאמנות,  בלתי  והשערות  אומדנויות 

בכמה בחינות שונות'.191 המאמין מתואר כאן כמי שניצב במבחן אמונה מול הארכיטיפ המנוגד של 

ההתחשבות  לאי  וגם  ול'השערות',  ל'אומדנות'  קשורה  שלו  המתודה  שחולשת  הניסויי,  המדע  איש 

ניסוייו  שלו באמונת ההשגחה הפרטית, שעשויה למוטט את הנחת הקביעּות, שהיא המאפשרת את 

בעולם החומר. האידאולוגיה של ה'אגרת' כנגד המדע הניסויי אכן נוסחה במלוא כוחה בפולמוס על 

הלנת המתים, תוך שינוי דגשים מסוים – המוטיב האלכימי נעדר מן הניסוח המחודש של יעב"ץ,192 

ה'ספקות' הרבים שמבטו  ו'השגחה' המתגברות על  'אמונה'  הנזכרת של  ואת מקומו תפסה ההעצמה 

האקספרימנטלי של איש המדע מעורר ללא הרף.

לאחר שקיבל מנדלסון את מכתבו של יעב"ץ הוא השקיע, לדבריו, זמן רב ויגיעה רבה בקריאה   

בטורי האותיות הצפופים של המסכת ההלכתית המפורטת שאליה הפנה אותו.193 אך מה שקרא שם 

רחוק היה מלהניח את דעתו, והוא ביקש לפרוך את התמה הבסיסית שהציג שם יעב"ץ. תפיסת הסמכות 

של המדע החדש שבפי הפילוסוף היהודי מברלין קרובה הייתה לעמדת ר' שמשון, איש הקלויז, הרבה 

יותר מאשר לזו של איש ריבו. יעב"ץ מצדו השיב בחריפות על מכתבו השני של מנדלסון )שלא שרד( 

למען  ]ב'אגרת'[  רבים  ימים  בו  עסקת  ונראה  יגעת,  בני  יגיעות  'הרבה  ה'אגרת':  כנגד  ולטענותיו 
לך'.194  אין  דבריך, אך כל יגיעך בזה לריק, שומע 

רבים,  שומעים  ולהבא  מכאן  היו  מנדלסון  לעמדת  יעב"ץ.  דק  לא  זו  אחרונה  שבטענה  דומה   

והפולמוס המתמשך על הלנת המתים היה לאבן דרך בתולדות השכלת ברלין. דמות הרופא היהודי 

יעב"ץ, ]בתוך[ ביכורי העתים )שם(, עמ' 231–232. וראה גם: 'ונחדש עתה המלאכה מחמת הבלי הגויים ונסיונות   190

חדשים של רופאים שידוע לנו מה כוחם יפה? ]...[ הלא הכל מבואר אצלנו בהרחבה בספר הבקורת' )שם, עמ' 238(.

יעב"ץ, שם.  191

הפולמוס  מן  שחלפו  השנים  שבעשורי  לציין  יש  פנים  כל  על  שונות.  בפנים  לדרוש  אפשר  הזאת  ההיעדרות  את   192

לכל  וכפייתי.  מסועף  אנטי־שבתאי  בפולמוס  צווארו  עד  מעורב  יעב"ץ  היה  הזה,  המחודש  הגלגול  עד  המקורי 

יעב"ץ,  אייבשיץ, עסקו באלכימיה באופן מעשי. ראה למשל:  וולף  יעקב פרנק  פולמוסו,  הפחות שניים ממושאי 

 P. Maciejko, ‘Sabbatian Charlatans: The First Jewish ;ספר התאבקות )לעיל הערה 34(, דף כ ע"א, דף מה ע"א

Cosmopolitans’, European Review of History, 17, 3 (2010), pp. 368–369
תשובתו השנייה של מנדלסון לא השתמרה, אך כך מובן מציטוטה העקיף בידי יעב"ץ. ראה: יעבץ, בכורי העתים   193

)לעיל הערה 189(, עמ' 238.

שם.  194
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המשכיל, שאמונו בקביעות הרפואה הנאורה יציב וברור, הפכה בסוף המאה השמונה עשרה למייצגת 

 מרכזית של סדר היום החדש של השכלת ברלין. אחד מאותם רופאים, מרכוס הרץ, פרסם בשנת 1788 – 

שנתיים אחרי פטירת מנדלסון, שהיה ידידו ומורו – ספר שכותרתו 'על אודות הקבורה המוקדמת של 

יוצאת  אחר  שמקבר  בשעה  מנדלסון  של  במצבתו  המתבונן  אדם  נראה  הספר  שער  על  היהודים'.195 

דמות של מי שנקבר בטעות בקבורה מסורתית, מוקדמת. בסופו של דבר היה זה חלק ממורשתו של 

מנדלסון לדורו ולדורות. 

כפי שהעלה דיוננו, עמדת יעב"ץ בעימות בין הידע המדעי למערכת ההמשגה ההלכתית קדמה   

1737 כנגד רופאי אליל, ושפותח  לפולמוס הלנת המתים בשנות דור. דפוס ההמשגה שגובש בשנת 

בשנת 1766 מול ה'טבעיים', נוסח מחדש, אך כמעט ללא שינוי, כמענה על הפנמת אתוס המדע של 

שנים196  ב־35  ה'אורתודוקסית'  העמדה  היווצרות  הקדמת  מברלין.  היהודי  הפילוסוף  בידי  הנאורות 

מחליפה את נוף הפולמוס המגובש יחסית של השכלת ברלין בסביבה מושגית שונה מאוד. זיהוי עמדתו 

M. Herz, Über die frühe Beerdigung der Juden, Berlin 1788  195

 J. J. Schacter, ראה:  שכטר.  יעקב  לראשונה  עמד  הזה  המאוחר  השיח  לעיצוב  בקורת'  'אגרת  של  החשיבות  על   196

‘Rabbi Jacob Emden: Life and Major Works’, Ph.D. dissertation, Harvard University, 1988, pp. 661–747
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של ר' שמשון בלוך בשנת 1736 כגלגול מוקדם של גישת מנדלסון בשנת 1772 היא פתרון קל מדי – 

וכמובן אנכרוניסטי – שאינו מאפשר לעמוד נכוחה על התגבשות העמדות השונות בדילמה תרבותית 

שנופה היה שונה מאוד מזה של השכלת ברלין. לסיכום אשוב אפוא לכמה נקודות בנופה המקורי של 

'אגרת בקורת' וברגעי ההתבחנות של העמדות השונות.

יכום יד. ס

מהפכן?

בשנת  יעב"ץ  שטען  כפי  רפואית־אתאיסטית,  מהפכה  של  שינוי  סוכן  שמשון  ר'  היה  באמת  האם 

1736? קריאה חוזרת בתשובת ההלכה שהוציא מתחת ידו מעמידה את הטענה הזאת בצלו של סימן 

ומעודכן,  ניסויי  רפואי  ידע  של  הָעצמה  בפרדיגמת  זמנו  לבני  שותף  היה  שמשון  ר'  גדול.  שאלה 

למהפכנות  או  העבר  סמכויות  לשלילת  רמז  ולו  בדבריו  אין   – מאוד  שונה  הזה  הידע  הערכת  אך 

הלכתית. העצמאות והדעתנות נותבו בכתיבתו למנגנוני אוקימתא מסורתיים; מהפכת מקורות הידע 

שלו הופנמה בפרשנות שיטות תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים; ומתוך קריאה לאחור הציג את 

כאמור  מתמקדת  מדעית  מהפכה  הקודמים.197  הדורות  גדולי  לדברי  הנכון  כפירוש  החדשה  טענתו 

הידע, ולא דווקא באימוצו של נתון חדש זה אחר. דוד גרשון וידידיו  של  הפענוח  בעיקר בצורת 

מחד גיסא ויעב"ץ מאידך גיסא היו שותפים לפענוח המהפכני של הידע המדעי החדש, מי כתומך ומי 

כמתנגד. אך דווקא בן עירם ר' שמשון נראה רחוק מאוד מפענוח כזה. צורת ההבניה של מחשבתו 

ההלכתית הכילה את צורת הקידוד החדשה של הידע בסוגת הדיון ההלכתי, שמסורות העבר וסמכותן 

מושלות בה בכיפה, וצורת השיח היא שקבעה במידה רבה את אופיו. 

הדפוס תולדות 

ומהפכה  הלכה  אודות  על  השיח  מורכבות  את  מדגימה  שנים,  בכארבע  מאוחרת  מפתיעה,  אפיזודה 

בדבריו של ר' שמשון. ר' שלמה זלמן בן אברהם, נצר למשפחת רבנים מכובדת, שימש כאב בין הדין 

של קהילת קודש גרידץ )Gröditz(. בעקבות אסונות ותלאות יצא ר' זלמן לנדודים ובשנות השלושים 

של המאה שהה בביתם של יהודה ליב קנאר ואשתו בריינדל בהמבורג, כמלמד לבנם מרדכי. ר' זלמן 

הנזכר החזיק באמתחתו ירושה משפחתית – כתב היד של ספר 'ים של שלמה' שכתב ר' שלמה לוריא 

)מהרש"ל, נפטר 1573( על מסכת יבמות. כתב היד הזה לא נדפס מעולם, ובני התורה הרבים בקהילות 

ובשנת ת"ק  היד לדפוס,  זלמן סידר את כתב  ר'  זלמן, לדבריו, להוציאו לאור.198  אה"ו הפצירו בר' 

)1739–1740( אכן נדפס הספר לראשונה בבית הדפוס של אהרון כ"ץ באלטונה. הספר עוטר בהסכמות 

ביקורתי־ בעיון  להוכיח  עמל  שאף   – יעב"ץ  ולצדו  העיר,  רב  קצנלבויגן,  יחזקאל  ר'  ובהם  רבנים, 

ראה לעיל עמ' 173–177.  197

ראה: מהרש"ל, ים של שלמה: יבמות, אלטונה ת"ק ]עמ' 3–6[ )אין מספור עמודים(, הקדמת המו"ל.  198
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ביבליוגרפי שכתב היד אכן נכתב בידי מהרש"ל הנערץ. דא עקא, בפרק השמיני של המסכת הגיע 

מהרש"ל לסוגיית פצוע דכא, ודיונו התרכז דווקא בשיטת רבנו תם לכריתת הביצה האחת. שיטה זו, 

שנדחתה ב'שולחן ערוך' ובדברי רמ"א, ושפרשנותה וקבלתה היו אחד ממוקדי המחלוקת בין יעב"ץ 

לר' שמשון, אומצה באופן מרחיב בידי מהרש"ל, והוא הצביע בששון על התאמתה למנהג הרופאים בני 

זמנו לכרות ביצה אחת דווקא כדי לאפשר את ההולדה. מהדיר הספר, ר' זלמן, שם לב היטב להקבלה 

ובסיום  היה עד שנים ספורות קודם לכן,  בין כתב היד שעליו עמל לבין השיח הסוער שלו  הישירה 

'עיין בספר אגרת בקורת שנדפס בשנת תצו"ל199 באריכות מדינים האילו  הִּפסקה הוסיף בסוגריים: 

ויאירו עיניך'.200 לאיש מהקוראים לא יכול היה להיות ספק – ספרו הגנוז של מהרש"ל, שנפטר יותר 

מ־150 שנים קודם לכן, השלים את אחת החוליות החשובות ביותר דווקא להבניית שיטתו המותקפת 

של ר' שמשון, ששלוש שנים חלפו מאז שהלך לבית עולמו. התמיכה המפתיעה הזאת בשיטת ר' שמשון 

לא ביטלה את חידושו העצמי, אך הדגימה בחדות את עיגונו העמוק בסביבת הדיון הרבנית ובאוסף 

האפשרויות המפתיע הטמון בנסתר ובנגלה של מסורותיה, הנתונות לכמה היסטוריות מצטלבות, כמו 
זו של תולדות המדע, התפתחות הפרשנות הרבנית וכמובן תולדות הדפוס.201

מסורת?

משולש השיח שתיארתי מחדד שאלה המונחת בתוך סביבות עימות שכאלה, תהיינה נסיבותיהם אשר 

 תהיינה. את בני השיח השונים אפשר לאפיין בקווי מתאר שונים ולמעשה מהופכים: האם רב העיר, 

ר' יחזקאל קצנלבויגן, הוא ה'מסורתי' באופיו, באופן שבו ביקש לשמר את צורת השיח הרב משמעי 

של ספרות ההלכה ואת יחסי הכוחות המוכרים לו בין מקורות הידע שלה?202 או שמא יש לתאר כך 

של  מתמיד  מאפיין  היא  ההלכה  ספרות  בתוך  חדשים  ידע  גופי  הפנמת  בלוך?  שמשון  ר'  את  דווקא 

דרך הילוכה, והפנמת התמורה בתכניו ובמעמדו של ידע רפואי בעיון ההלכה עשויה להיות צעד נוסף 

כהפנמת  התלמוד,  בספרות  ומזיקים  שדים  על  רפואי  ידע  כהפנמת  כמוה   – הכיוון  באותו  ומתבקש 

מנהג המקום בכתיבת בעלי התוספות או כהפנמת גופי ידע אשכנזיים־סגפניים או מאגיים־הרמטיים 

ערוך'  ב'שולחן  ה'זוהר'  מספרות  מקורות  כהפנמת  ואילך;  עשרה  הארבע  המאה  מן  ההלכה  בספרות 

וממשיכיו, מן המאה השש עשרה ואילך, או כהפנמת הקבלה הלוריאנית במאה השבע עשרה באמצעות 

אך  ואפשרויות,  גבולות  על  בשיח  לוותה  כזאת  הפנמה  כל  ערוך'.  'שולחן  פרשני   – הכלים'  'נושאי 

בסופו של דבר הן יצרו שיח מתמיד של ספרות ההלכה עם הסביבות התרבותיות שבהן נכתבה, דור 

השווה לעיל הערה 21.  199

מהרש"ל, ים של שלמה )לעיל הערה 198(, יבמות ח, ח, דף מו ע"א.  200

על היסוד המהפכני בהדפסת כרכי החידושים של מהרש"ל בעת הזאת ראה: א' ריינר, 'מעבר לגבולות ההשכלה:   201

תמורות בתבניות הלימוד והידע בחברה היהודית המסורתית בעת החדשה המוקדמת', ד' אסף וע' רפפורט־אלברט 

ירושלים  ב,  אטקס,  לעמנואל  שי  ובתרבותם:  אירופה  מזרח  יהודי  בתולדות  מחקרים  חדש:  מפני  ישן  )עורכים(, 

תשס"ט, עמ' 289–311; כהנא, מפראג לפרשבורג )לעיל הערה 65(, עמ' 94–95, 110–111.

ועיין: הרב יחזקאל קצנלבויגן, שו"ת כנסת יחזקאל, סלידקוב תצ"ב, סי' לד.  202
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אחר דור.203 אם כך הוא, שמא ר' שמשון הוא משמר הדינמיקה ההלכתית, ודווקא קולו הוא המייצג את 

דרך הילוכה של המסורת, ולא את הקפאתה? יעב"ץ, שלא כשניהם, טען בפירוש במסתו שדווקא הוא, 

שמגמתו הייתה להגן על המסורת מפני סכנות הזמן, דווקא הוא הממשיך הנאמן של השמירה ארוכת 

הדורות על ייחודיות המתודיקה ההלכתית מפני הקמים עליה. 'מצווה זו' היא שעסק בה 'האיש הנפלא 

הרמב"ם ז"ל ]...[ ואחריו ]...[ מהר"ל מפראג ]...[ ובעל הכוזרי ]...[ הוא המתחיל במצווה זו ועסק 

בה בדרך כלל'.204 יעב"ץ ראה עצמו כנושא הלפיד של מאבק קדום ומתמשך בן דורות רבים.

שהציע  המפליגה  הקפיצה  ההפוכה.  בצורה  גם  השיח  משתתפי  כל  את  לתאר  שאפשר  דומה  אך    

ואפשר  ומרשימה,  חדשה  הייתה  המקומי  ההיתר  את  לאפשר  כדי  ההלכה  מסורות  בתוך  יחזקאל  ר' 

שלאורה יש לתאר אותו כחדשן אמתי ונועז במסורת ההלכה. מבחינת ר' שמשון דומה שדווקא שבירת 

המערכת הזאת לטובת צורת קידוד חדשה הייתה המהפכנית. ושמא לא זו ולא זו אלא דווקא יצירת 

החידוש  הייתה  יעב"ץ  בידי  ההלכתית  ההמשגה  מערכת  ובין  רפואי  ידע  בין  המושגית  הדיכוטומיה 

האמתי בפרשייה שלפנינו? 

דומה שכל תשובה אפשרית על שאלות מביכות אלה נעוצה בהעדפותיו של כותב הנרטיב יותר   

מאשר בעולמם הפנימי של מושאי כתיבתו. את הפתרון יש לחפש, כך נראה, בהבנה מורכבת מעט 

יותר של מושג המסורת ההלכתית, ששמרנות וחידוש משמשים בתיאוריו המחקריים באופן מקביל 

וכמעט שרירותי.

פנימי   – מורכב  כל העת בשיח  דינמית שנתונה  היא למעשה מערכת תרבותית  מסורת הלכתית   

וחיצוני – ובתהליכי קידוד ופענוח, אימוץ ודחייה, של אפשרויות תרבותיות שונות. מדובר במערכת 

מורכבת )Complex system(, שחלק ממאפייניה פרקטליים )Fractal, אם להשתמש במושגים ממדעי 

הטבע(, כך שהיחס הפנימי בין רכיביה נתון למעשה בשינוי מתמיד. הווה אומר: מסורת הלכתית היא 

במהותה ובכל גילוי אפשרי שלה – שהרי טענת הרציפות ותודעת ההמשכיות הן המצע  שמרנית 

במהותה,  חדשנית  גם  היא  הלכתית  מסורת  במקביל  מכוננת.  שהיא  השיח  אפשרות  של  היחיד 

שהרי כל עניינה בפיתוח השיח הזה לשאלות הפנימיות הטמונות בו ולאלה שמזמן לו ההווה. פסגת 

הכתיבה ההלכתית היא החידוש הלמדני. באותו הנהר, כדברי הרקליטוס, אי אפשר לטבול פעמיים, 

וגם תשובת הלכה שחוזרת על קודמתה ללא חידוש כלל אינה בנמצא. לפיכך שאלות המפתח להבנת 

המערכת ברגע נתון אינן מצטמצמות לעצם החדשנות או השמרנות בעמדה זו או אחרת. עניינן הוא 

במיצוב, בחירה, העצמה, ארגון מחודש או זניחה של רכיבים תרבותיים שונים, וביצירת יחסי הגומלין 

המסוימים ביניהם בתוך הקשר נתון.205 בתוך מערכת כזאת יש חשיבות מפתח להבנת אופן השימוש 

את הטענה הזאת פיתחתי בכמה מקומות. ראה: מ' כהנא, 'מקורות הידע ותמורות הזמן: צוואת ר' יהודה החסיד בעת   203

החדשה', ח' קרייסל, ב' הוס וא' ארליך )עורכים(, סמכות רוחנית: מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית, באר 

שבע תש"ע, עמ' 223–262; הנ"ל, מפראג לפרשבורג )לעיל הערה 65(, בעיקר בפרקים 1, 4, 21–23, 29.

יעב"ץ, אגרת בקורת, ז'יטומיר )לעיל הערה 9(, עמ' 42.  204

 Ch. Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge 1989; P. L. Berger, :השווה  205

 Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective, Harmondsworth 1963; Z. Bauman, ‘Morality in the Age 
 of Contingency’, P. Heelas, S. Lash and P. Morris (eds.), Detraditionalization: Critical Reflections on 
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במקורות השיח, לאופני הפרשנות ולתהליכי המדידה, הקידוד והדירוג של מעמד המקורות. תהליך 

יציב. במובן  וגם עצם ההתחלפות של הסביבה התרבותית היא מאפיין  והמיון הוא מתמיד,  הבחירה 

כאשליה  המסורתית  החברה  של  הסטטית  התדמית  את  לראות  אינטלקטואלי, לגלי זה, יש 

כלל,  בדרך  בחובה,  נושאת  מהפכה'  ' המילה  שגם  כשם  מסוימת,  שיח  כפרדיגמת  או 
זהה.206 מושגית  בעייתיות 

אדמה ורעידות  אזרחים  מלחמות 

ידע מדעי לעולם אינו תמים או ניטרלי. אופני השגתו וצורות הערכתו תלויים במערכות תרבותיות 

רחבות, שמתוכן הוא נוצר, ואל תוכן הוא משובץ או ממוקם בצורות שונות. מדובר ברכיב תרבותי 

מדעי  ידע  בין  הגומלין  יחסי  לפיכך  ההדדי.  בפענוחם  תלוי  אחרות  לקטגוריות  יחסיו  שבירור  אחד, 

 להלכה אינם נושא לתיאור אפריורי שעניינו בקטגוריות מופשטות ויציבות – דוגמת 'תורה ומדע' – 

תדיר  משתנה  וההדדית  העצמית  שתפיסתם  שדות,  שני  בין  שיח  של  נסיבתית  להבנה  נושא  אלא 

הערים  אל  הדיון  פנה   – בקורת'  'אגרת   – עסקתי  שבו  הספציפי  בהקשר  נתון.  תרבותי  הקשר  בכל 

ועימות  ואלטונה בעשור הרביעי של המאה השמונה עשרה שם נחשף לעינינו שיח מורכב  המבורג 

סוער. מרכיבים שונים של מה שייקרא לאחר זמן 'המהפכה המדעית' הופנמו בשיח הזה אל תוך עולמם 

הפנימי של יעב"ץ מחד ושל ר' שמשון חסיד מאידך , שם הניעו טלטלה של ממש באופני קידוד הידע 

הרפואי במסורת ההלכה.

להקדמת העימות בנושא 'הלכה ומדע' מפולמוס הלנת המתים בשנות השבעים של המאה השמונה   

עשרה אל סביבת הדיון של 'אגרת בקורת', שקדמה לו ב־35 שנים, יש גם משמעויות רחבות יותר. 

התיאור הטיפוסי של ההיסטוריה היהודית בעת החדשה נוטה בדרך כלל אל קולן הרועם של 'מלחמות 

אזרחים' רבות רושם שקולן רועם. במרכז סכמות העימות הללו מוצבות חסידות, השכלה, חילון או 

שמרנות רבנית מתעמתת. על אף העיסוק הפורה בתחומים הללו, מיקוד תשומת הלב בעימותים בין 

חברתית  שהתעמתות  בשעה  מסוים.  ראייה  לליקוי  גם  גורם  ו'שמרנים'  'מחדשים'  של  שונים  סוגים 

'רועשת' תופסת את תשומת הלב של הצופה, קשה לו לשמוע את קולם השקט של זעזועים בתבניות 

מחשבה בסיסיות יותר. 'מלחמות אזרחים' מתמשכות מבקשות לעצב גבולות בין טריטוריות ארציות 

מתנהל  בו  הבסיסי  הנוף  של  צורתו  את  לשנות  עשויה  אחת  אדמה  רעידת  נתון;  במרחב  מתחרות 
השיח.207

תשס"ג,  ירושלים  המסורת,  אל  השיבה  אתגר  שגיא,  א'   ;Authority and Identity, Oxford 1996, pp. 49–58 
יהודית;  אורתודוקסייה  )עורכים(,  פרזיגר  וא'  רביצקי  א'  שלמון,  י'  כבעיה',  'האורתודוקסיה  הנ"ל,   ;25–15 עמ' 

היבטים חדשים, ירושלים תשס"ו, עמ' 21–53 ובמאמרים נוספים באותו הקובץ.

 B. Latour, We have never :השווה למשל: שטוקרד, ידע ומקומו )לעיל הערה 129(, עמ' 41–42 ובמקורותיו; וכן  206

been Modern, trans C. Porter, Cambridge, MA 1993
 D. B. Ruderman,  ;)164 הערה  )לעיל  חדשה  תרבותית  היסטוריה  המוקדמת:  החדשה  העת  יהדות  רודרמן,  ראה:   207

Revisiting Notion of Crisis in Early Modern Jewish History, Jerusalem 2010; ובהקשר אחר: כהנא, משנים 
)לעיל הערה 65(; הנ"ל, מפראג לפרשבורג )לעיל הערה 165(, עמ' 162, 355–357.
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עיקר שיגם ושיחם של גיבורי הדיון שעסקתי בו התנהל לא מתוך תמיכה בתנועת ההשכלה היהודית   

אחר.  או  כזה  נורמטיווי  חילון  על  נקודתית  כתגובה  לא  וגם  לה  התנגדות  מתוך  או  נוצרה(  )שטרם 

ההקשר המטריד שמתוכו נוצר השיח הזה נגע לטלטלות הבסיסיות שעברו על החברה האירופית בת 

הזמן. נושאיהן של טלטלות אלה היו צורות ההשגה והפענוח של ידע תקף והגדרה מחדש של תחומי 

כאן  חפפו  היהודי  השיח  של  העיצוב  תהליכי  ופוליטיות.  דתיות  לזהויות  יחסיהם  ושל  ומדע  חקירה 

לדילמות המהותיות של סביבת העבודה הכללית־האירופית, ולא היו תלויים בתיווך ייחודי של חברת 

מגוונים,  ידע  מקורות  של  מתמידים  הערכה  לתהליכי  ההלכתי  השיח  של  הרגישות  יהודית.  אמצע 

שבבסיסם טענות ְתקפּות שונות, הניעה זעזוע עמוק במעמדו של הידע הרפואי במערך הגיבוש של 

של  והאפיון  הקידוד  אופני  אל  הזה  הזעזוע  הדי  הופנמו  מורכבת  שרשרת  בתגובת  ההלכה.  מקורות 

ואל  הפוסק  של  העצמית  התודעה  אל  נוסף,  בגלגול  ומשם,  בהלכה,  והמדעי  הרפואי  הידע  הערכת 

הצורה בה הוא מפענח את מלאכתו שלו – בפענוח טיב האמת ההלכתית ומהות מעשה הפסק.208 ביחסי 

הגומלין המורכבים שבין מקורות הידע בתרבות ההלכתית, שינוי במעמדו של גורם אחד עשוי, כפי 

שראינו, לכונן דיון מחודש גם על תפיסתם העצמית של שאר השותפים.

 Natural השתלבו  שבפעולתו  הרנסנס,  תקופת  בן   )Magus( המאגוס  של  האופיינית  דמותו   

Philosophy עם שלל פרקטיקות סודיות )Occult( דוגמת אסטרולוגיה, אלכימיה או מאגיה הרמטית, 

הידע  שטענות  נפרדות,  לדמויות  התפצלה  היא  המקורית.  בצורתה  המודרני  המעתק  את  שרדה  לא 

ופרקטיקות הריפוי שלהן התעמתו – ועודן מתעמתות – זו בזו בחיוניות רבה.209 בתחום המסוים שבו 

עסקתי , קידוד הידע הרפואי בספרות ההלכה בראשית העת החדשה, נרָאה הפיצול הזה כמשכפל את 

 עצמו באופנים שונים אל תבניות היסוד של עיצוב הידע בספרות ההלכה. מן השיח רב הממדים בין 

ר' יחזקאל קצנלבויגן, ר' שמשון חסיד ויעב"ץ ובני שיחו, 'רופאי האליל' שעמם התעמת, הצטיירו לכל 

הפחות שלוש אפשרויות לקידוד הידע ולשיתופו בצורות ההבניה של ספרות ההלכה בעת החדשה: 

רב העיר האחראי והזהיר, בן הקלויז החופשי, היצירתי, הסגור בחדרו, והפובליציסט הערני, הסקרן 

והמוטרד הציגו פתרונות שונים לתהום מושגית חדשה. מן השיח הזה גם עלה תיאור מורכב, ראשוני 

הליבה  מנגנוני  על  החדשה,  העת  בת  המדעית,  המהפכה  של  וההפנמה  ההשפעה  דרכי  של  כמעט, 

התרבותיים של חברת המיעוט היהודית.

ראה לעיל ליד הערה 154.  208

 B. J. Gibbons, Spirituality and the Occult: From the Renaissance to the Twentieth Century, ראה למשל:   209

על  האוקולטי  המדע  של  מתמדת  להשפעה  טען  גיבונס   .London and New York 2001, pp. 1–18, 112–144
 תרבות המערב, אך הבחין היטב בין המרכזיות של השיח הזה בעת החדשה המוקדמת לבין הפיכתו לחלופה שולית 

וחתרנית – מאיימת או קוסמת – מאז עלייתו של שיח הנאורות במאה השמונה עשרה. וראה גם: לינדמן, בריאות 

ורפואה )לעיל הערה 104(, עמ' 144–235; ובסטר, מפרצלסוס לניוטון )לעיל הערה 94(.
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