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מספרדלאיטליה
בסיפורםהביוגרפי של ר' שלמהאבן-וירגא ושלדון יצחק אברבנאל
וביצירתם הספרותית ,מתבטא בפועל המעבר מן המרכז הספרדי
שנחרב אל המרכז היהודי באיטליה ,שהגיע באותו הזמן אל שלב

הפריחה.
לפנינו תהליך היסטורי מרתק של העברת מורשת ממרכז למרכו
וסיגולה למציאות תרבותית חדשה ולמקורות השפעה חדשים.
בפרקים הקודמים עקבנו אחרישני תהליכים כאלה :הנחלת מורשת
בבל של תקופת הגאונים למרכז שהתפתח בספרד המוסלמית ,ואחר
כך הנחלת מורשת ספרד המוסלמית למרכז שהתפתח בספרד
הנוצרית.
ראוי להדגישכי תהליך ההעברה לא התבטא תמיד בהמשך של
יצירהפילוסופית.כך השפעתחיבוריו של רס"ג,בוללייספר האמונות
והדעות" ,במרכז היהודי של אשכנז לא הפרתה יצירה פילוסופית,
אלא יצירה מיסטית .בה במידה העברת המורשת הפילוסופית של
רס"ג ,של הרמב"ם ושל הפילוסופים שיצרו בספרר המוסלמית
נקלטה בספרדהנוצריתבשניזרמיםמקבילים ,מתנגשים ומשתלבים:
הזרםהפילוסופיוהזרםהקבלי.
הואהדין בהעברת מורשת הפילוסופיה היהודית שנוצרה בספרד
בשתי תקופותיה לכל הארצות שגולי ספרד הגיעו אליהן .ברוב
הארצות הללוהיא לא הפרתהיצירהפילוסופית חדשה ,אלא בעיקר
יצירה קבלית ,אףכי אפשר להבחין ביצירה זו השראה פילוסופית
המהווה מפתח חשובלהבנתה.
רק באותם מרכזים שבהם נזדמנה התמודדות ישירה עם תרבות
בעלתמסורתפילוסופית משלה-נקלטה מורשתהפילוסופיההיהודית
הספרדית ביצירה פילוסופית מקורית שחותם הסביבה התרבותית
החדשה ניכר בה .כך אירע בשני מרכזים שהתפתחו בזה אחרי זה:
462
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תחילהבאיטליה ,בהשפעתתרבותהרנסנסהנוצרית-קתולית ,ואחרכך
בהולנדובגרמניה בהשפעתהרנסנסהנוצרי-הפרוטסטנטי.

ראשית המרכזהפילוסופיבאיטליה
ר'יעקבאנאטוליור' הללמוורונה

השפעת "מורה נבוכים" ,שעיצבה אתהיצירה הפילוסופית-יהודית

האסכולית בספרד ובדרום צרפת במאה השלוש-עשרה ,עוררה
תגובהיצירתיתגםבאיטליה.מייצגים אותהשניפילוסופיםיהודים
שראו את שליחותם בהפצת רעיונותיו של הרמב"ם :ר' יעקב
אנאטולי(נולד בשנת  1200בערך) ,בעל הספר "מלמד התלמידים",
ור' הלל בן שמואל מוורונה (נולדבין -1.235י ,)122בעל הספר
"תגמולי הנפש" .ר' יעקב אנאטולי עסק בעיקר בתרגום של ספרות
מדעית וספרות פילוסופית כללית לעברית ,ובדרשות הפילוסופיות
שכינס בספרו "מלמד התלמידים" ,ביקש להפיץ ברבים את דעות
הרמב"ם ולהגןעליומפנימבקריו .ר' הללבן שמואל פעל גם הוא
באותה מגמה,וחיבורו "תגמולי הנפש" בא להרחיב באחתהסוגיות
שבהן צימצם הרמב"ם ביותר את דבריו ונתקף על-ידי מבקריו,
שחשדו בו שאין תוכו כברו :הישארות הנפש הפרטית .ר' הללבן
שמואל הראה את ההבדל בעניין זה בין אבן-סינא לאבן-רושד,
והראה שהרמב"ם הלך בדרכו של אבן-סינא ,המוכיחה ייתכנות
גמורה של הישארות הנפש האינדיבידואלית .התופעה החדשה
הניכרת בשני ספרים אלה היא קבלת השפעתם של פילוסופים
איטלקים נוצריםבני זמנם .ר' יעקב אנאטולי הושפע מן הפילוסוף
הנוצרי מיכאל סקוטוס והביא מדבריו ,ור' הלל בן שמואל הניא
בספרו ציטטות ארוכות מחיבוריו של תומס אקווינס בצד ציטטות
ארוכות מדברי אכן-רושד ומדברי החכם והמתרגם הנוצרי-ספרדי
דומיניקוס גונדיסלינוס מהמאה השתים-עשרה .בספרו ניכרת
השפעה של פילוסופים נוצרים בני הזמן כצד המסורת הקלאסית
המושפעת מן המסורת האסכולית הערבית-מוסלמית ,שיש בה
חידוש חשוב.ישבופוטנציאל שלהפריהפילוסופיתיצירתית .אבל
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כאמור ,בעבודותיהם של חלוצי הפילוסופיה היהודית באיטליה
במאה השלוש-עשרה לאניכרתעדיין תרומהמקורית.

ר'יהודה מסר-לאון

במאה החמש-עשרה התבלטה פעולתו הספרותית ,המדעית
והפילוסופית של ר'יהודהבןיחיאלמסר-לאון .אך גם היא בעיקרה
לא היתה יצירתית-מחדשת ,אלא מכוונת להפצת השכלה הומניסטית
בקרבהיהודים.חיבוריוהרבים ,שרק כמה מהםהגיעולדפוס ושרדו,
עסקוברטוריקה ובדקדוק ,בתורתההיגיוןובפירושיםלחיבורים משל
אריסטו ,משל אבן-רושר ומשל הרמב"ם .בחיבורים אלה ניכרת
השפעתההומניזםהאיטלקי ,אבלעדיין לאניכרת בהם תרומהיהודית
מקורית.

השפעת הרנסנסבאיטליה
אליהודלמדיגו

אם בעבודותיהם של הפילוסופים הללו אפשרלציין השפעה גלויה
ופתוחה של סכולסטיקה נוצרית ,הרי לקראת סוף המאה
החמש-עשרה וראשית המאה השש-עשרה ,בעיצומו של הרנסנס
האיטלקי ,נראה שהתערותם שליהודים בחיים האינטלקטואליים של
איטליה הגיעה לרמה של השתתפות פעילה ,שיש בה נתינה ולא רק
קבלה .הדבר נבע מאופיה של תרבות הרנסנס ,מן השאיפה להיקף
דעת אוניברסלי ולסינתזה מקיפה של רעיונות פילוסופיים ושל
רעיונותדתיים .מתוך מגמה זוגילוהוגי הדעות הנוצרים באיטליה
עניין רב במסורות המיוחדות של דתות אחרות ,לרבות היהדות,ופנו
אל חכמיםיהודיםכדי ללמודמפיהם .הדוגמה המפורסמתוהפורייה
ביותר היא זו של סיקו דלה מירנדולה ( )1463-1494שהתעניין
בפרשנותהיהודית הפילוסופית ובקבלה .בקשרעימו עמד ר' אליהו
דלמדיגו ( ,)1460-1497בעל ספר "בחינת הדת" .אכן ,גם חיבורזה
אינויצירהפילוסופיתמקורית ,אךהואמצטייןבשיטתיותובגבישיות
של מסכם מעולה .ההסתכלות המקפת בבעיית היחס שבין
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הפילוסופיהובין התורה היא שמבליטה אותו כאיש הרנסנס .מתוך
ההסתכלות הגיע כנראה לגרסה זהירה של תורת "האמת הכפולה",
שלפיה יש להבדיל בין האמת הפילוסופית ובין האמת התורנית
ולקבל כל אחת מהן בתחומהועל-פיהדיסציפלינה שלה גם אםיש

ביניהןסתירה.
להשקפהזוהיומהלכיםביןתלמידיאבן-רושד(ה"אברואיסטים")
בספרדובאיטליה .אךלפידלמדיגומותרללכתבדרךוורקבנושאים
שאינםמעיקרי הדת ,שכן בכלהנוגעלעיקרים,חייב כלמאמין לקבל
את דעת התורה כפשוטה גם אם אינו יודע ליישב אותה עם
הפילוסופיה.

ואויהודה אברבנאל

גדולהפילוסופיםהיהודיםבאיטליה שלתקופתהרנסנסהיהר'יהודה
אברבנאל,בנו הבכור של ר'יצחק אברבנאל (מ 1460-עד כמהשנים
אחרי  .)1521הוא התחנךעל-ידיאביו ,וכברבפורטוגלהגיע למעמד
של רופא ומלומד בזכות עצמו .עם אביו הגיע לאיטליה והתקרב
לחוגי האקדמיה האפלטונית בפירנצה ,יצר קשרים אישיים הדוקים
עםטוביהוגיה,וייתכן שכתב ספר שלאהגיעלידינו על "ההרמוניה
שלהשמים" לבקשתפיקודלהמירנדולה.עםפרסוםספרוהפילוסופי
המקורי":הוויכוח על האהבה"באיטלקית לאחרמותו ,נעשהיהודה
אברבנאל (ליאונההיבראו) לאחדהפילוסופים האפלטונים המקוריים
והמשפיעיםביותרבפילוסופיה שלהרנסנסהאיטלקיבזמנו.

אופיוהספרותי של"הוויכוחעל האהבה"

השפעתהלכי הרוח של הרנסנסהאיטלקי על מחשבתו של ר'יהודה
אברבנאל מתבטאת קודם-כול באסתטיותהצורנית של ספריו:עיבוד
סימבולי שלצורתהדיאלוגהאפלטוני.נושא האהבה מתפתח בשיחה
בין פילוסוף (אוהב החוכמה) הנקרא בשם" :פילוני" (אוהב ,או
בתרגום העברי :חובב)ובין נערה (שגם היא משכילה ושוחרת דעת)
הנקראת בשם "סופיה" (חוכמה).השנייםעורגים זה לוה ,אבלעדיין
אינםראוייםזהלזה,ושיחתםהיאחיפושהדרך אל האהבההאמיתית.
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הגברהוא המורה ,הנערההיא התלמידה,וברורששלבי ההוראה הם
גם שלבי החיזור של הפילוסוף אחרי הנערה היפה המשכילה,
ובשלבים הראשוניםהחיזור הוא בעלאופיארצי לא "אפלטוני"כלל
וכלל .אולי דווקא משום שאהבתו אינה מכוונת עדיין כראוי אל
"הסופיה" האמיתית ,אין החיזור מצליח ,וראוי להדגיש את
המשמעותהאלגורית של עובדהזו ,שתתבררלהלן,וכן שהספראינו
שלם ,וסביר להניח שבחלק האחרון היתה האהבה מגיעה אל
שלמותהההרמונית.
התבניתהסיפורית שלהדיאלוגמחייבתשימת לבלשנימאפיינים
שלחידוש רב-משמעות .ראשית,התבנית הקלאסית שלהדיאלוג של
ימיהביניים -שיחהבין תלמיד שוקק-דעת השואל שאלות ,למורה
מגובש בידיעותיו המרצה את דבריו "אקס-קתדרה" ,נשמרת גם
בדיאלוג הזה ,אבלהיא "מתרככת" מאוד ומתקרבתיותר אל הדוגמה
האפלטונית ,שבהישלבני השיח השונים מה לנמר על-פי תכונתם
האישית ועל-פי מדרגת השכלתם ,ויתר על-כן :הסיפור והדמויות
שבתוכו על מכלול היחסים ביניהם יש לו חלק בפיתוח המשנה
העיונית,מפני שהסיפור על כלמרכיביו הוא סיפוראלגורי-ייצוגי:
הנערהמציגה אתהעיקרוןהנקבי של החומר:הפילוסוף אתהעיקרון
הזכרי של הצורה .לחומריש תשוקה אל הצורה ,אבלאין הואיכול
להישאר נאמן לה .לצורהיש תשוקה אל החומר ,אךאין היא יכולה
להשיגובהחלט.שני האנשים שהם בשרודםמייצגים אפוא באהבתם
את הדרמה הקוסמית בכל מערכת יחסיהם ומחשבותיהם .האווירה
של הרנסנס משתקפת כאן בשימת הלבלעיקרון הצורני -ליופי של
הדיאלוג הפילוסופי ,שהוא שוב  -אחד הנושאים החשובים
שהדיאלוגדן בהם,מפני שכל אהבההיא האהבהליפה,ובפנייה אל
תפישתמציאות שבההאלגוריה משקפת אתמבנההיקום.
העובדה השנייה שרצוני להפנות אליה את תשומת הלב היא
השינוי המודגש ביחס אל האהבה הארצית ואל החיים הארציים
בכלל .אי-אפשרלומר שהספרותהיהודית הספרדיתהצטיינה במידת
ההינזרות מתשומת הלבלארצי .אבל עובדה היא בכל זאת שאפילו
ספרותהעיון שליהדותספרדהמוסלמיתאיננהמציגהדוגמהכגוןזו,
שבה משקפת האהבה הארצית את האהבה השמימית לא כאלגוריה,
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כי אם כפשרטה ממש,רבכלצבירנהרגיברביה של אהבהארצית.שיקרף
כגרןזה נחשברארירבאיתבשירה ,אבל לא במפררתהעירן ,שבההיחס
אל החומר הואיחס של פרישותוהיטהרות .ב"הוויכוח על האהבה"
שליהודה אברבנאלהשינויבכיווןהלגיטימיות של החושנות בולט:
הוא מגלה את היופי הרוחני של האהבה הארצית ,ומרשה לעצמו
גילוילב נועזבתיאור האהבההארציתובשבחיה.

תוכנוהפילוסופי שלהדיאלוג

הזיקה אל הדיאלוג האפלטוני מייצגת את התפנית שחלה ברנסנס
האיטלקימן הדומיננטיות שלהפילוסופיה האריסטוטלית,שאיפיינה
את המורשת של הפילוסופיה הערבית ,אל הדומיננטיות של
הפילוסופיה האפלטונית.הרעיון האפלטוני המהווה אתציר השיטה
הוא קלאסי ,ורישומו ניכר היטב גם במסורת של האריסטוטליות
שקלטה יסודותאפלטוניים .החידוש הוא בפיתוח ובפירוט השיטתי
שלהרעיון שאהבתהגומליןביןהרוחניוביןהגופניביקוםהיא הכוח
המניע את כלתהליכיהיצירה בטבע ,בתרבותובספירה העל-ארצית
של היקום ,והדגש בכך שזוהי אהבת גומלין :משיכת הרוחני אל
הגופני לא פחות ממשיכתהגופני אלהרוחני.יהודה אברבנאלפירש
בדרך זו את תורת אריסטו על היחס שבין חומר לצורה בעקרונות
היסוד שלהיקום :האהבה בצורתההעליונה ,שהיא לדעת אברבנאל,
הצורההגברית,האקטיביתשלה .האלשואף להתאחדעם החומרכדי
ליצור איתו את השלמות הגופנית הרוחנית ,שהיא הגשמת האידאל
שלהיפה.
האל מביע בכך את אידאלהיופי הגלום בו .ברורכי בשאיפתו
להתמזג עם היקום הנבראכדילחיותואין הוא מבטא צורך להשלים
את עצמו,כי האל הוא שלם בתכלית בעצמו ומספיק לעצמו.זוהי
אהבה טהורה הנובעתמן השלמותהאין-סופית ,כמו האור הקורןמן
השמש שההארה (האהבה ,היופי) היא טבעה .אהבת האל קורנת
אפוא דרגה אחר דרגה מן האל ליקום הארצי ,וכשהיא מגיעה אל
קרקעיתה ,היא מתהפכת על ציר עצמה ונעשית לאהבה בצורתה
השנייה ,הנמוכה ,ה"נקבית" המשתוקקתלחיזורכדי להתמלא בשפע
של האהבה הגברית ,להתמזג ולהשתלם בה מדרגה אחר מדרגה עד
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

 1 468הפילוסופיםהגדולים שלנו

שהיא נעשית לאהבת השכלים הנפרדים המשתוקקים להתמזג
באידאלהיופיהאלוהי.
האהבה הגברית היא השאיפה לתת ,ואילו האהבה הנקבית היא
השאיפה לקבל ,יחד הם יוצרים מעגל שלם שמקורו באל וסופו
באל,ואילו האל עצמו  -מקור הכול -הריזו התנועה הפנימית של
האהבה היוצאת ממנו וחוזרת אליו ,אהבת האל לשלמות עצמו,
שעל-ידההכולנאצלממנווחוזרונמשךאליו.
ציור זה של אחדות היקום ,שמקורו באל וסופו באל ,מזכיר את
ציור היקום של ספר "מקור חיים" לר' שלמה אבן-גבירול .אולם
נראהליכי לא מקרה הוא שר' שלמה אבן-גבירול אינו מדבר על
כוחה של האהבה המתגלה בזיקתם שלחלקי המציאות למדרגותיהם
השונות ,אלא עלהרצון שתנועתו מלכדת את המציאות כולה :הרצון
מייצג אתוס ,כלומר אהבה במשמעותה של זיקת גומלין מוסרית,
ואילו מושג האהבה של אברבנאלמייצג ארוס ,שהואייקחגומלין
אסתטית מובהקת .השוואה זו שופכת אפוא אור על החידוש
רב-המשמעות בתפישת העולם הרנסנסית של ר' יהודה אברבנאל.
השקפת עולמו של רשב"ג היתה ביחסה לעולם הזה
רוחנית-פרישותית הגובלת בנזירות ,והאחדות ששאף אליה היא
רוחנית-טרנסצנדנטית עד כדי עשיית הגשמיות לרוחנית .ואילו
תפישת העולם של אברבנאל ניתנת להגדרה כחילונית ארצית.איןזו
שאיפהלהתמזגבעל-ארצי,כי אםלהפך-למזג אתהרוחניבארצי.

המקורותהפגניים למשנתו שלר'יהודה אברבנאל

אכן,איןזו הנקודההיחידה שבה נמצאקירבה והבדלביןיצירתו של
ר' שלמה אבן-גבירול ליצירתו של יהודה אברבנאל .צד אחר
בהשוואה שביניהם הוא יחסם למקורות יהודיים ולפרובלמטיקה
דתית-יהודית ספציפית .על שניהם אפשר לומר שהם יצרו בתקופה
של מגע פתוחבין עילית לא-יהודיתלעילית יהודית ,שניהם שמרו
אמונים ליהדותם ,ובאדיקותשאין להטיל בה ספק ,אבליצרויצירה
שאין בה ייחודיותיהודית ,והשפעת שניהם נקלטה דווקא בסביבה
הנוצרית.
אך גם מבחינהזוניכרביניהם הבדל מהותי :בפרק הדן במשנת
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רשב"ג הצבענו על כך שיצירותיו מעידות על השתקעות עמוקה
בספרות המסורתית  -המקרא ,המדרש והתפילה .הוא לא הזכירם
ביצירתו הפילוסופית ולא טרח להוכיח התאמה בין האמת שהוא
מרצהכפילוסוף לאמת שלכתביהקודש.אךאין ספק שהואהניה את
ההתאמה כדבר המובן מאליו .לא כן אברבנאל .בהשוואה
לאבן-גבירולהריהופילוסוף שמרני ,הטורה להוכיחמדי פעמ בפעם
שהרעיונות האפלטוניים והרעיונות האריסטוטליים שהוא משתמש
בהם נמצאים במקרא ,וכשהוא עומד על הבדלים בין המקרא
לפילוסופים,כגוןבענייןחידוש העולם,מובןמאליו שהוא מקבל את
השקפת המקרא ,והוא מעיר שקל יותר ליישב את דעת התורה עם
הפילוסופיה שלאפלטון מאשרליישבה עםהפילוסופיה שלאריסטו,
ולכן היא עדיפה בעיניו .אף-על-פי כן ,אפשר לקבוע שהשפעת
המקורות הלא-יהודיים ,שאפשר להגדירם בפירוש כאליליים ,על
מחשבתיהודה אברבנאלבולטתוברורה.
הספר "הוויכוח על האהבה" נזקק בשפעובגלוי למקורות ספרות
אליליים ,ואין הוא נרתע מהסתמכות שופעת על סיפורים מן
המיתולוגיההיוונית ,שאמנם ,הוא מפרש בדרך אלגורית ,אבלבעיני
פילוסופים מן האסכולה האריסטוטלית-יהודית הם היו נחשבים
למוקצים מחמת אליליותם הגסה .לעומת ואת אברבנאלאינומפגין
שוםהיסוסואףאינומתנצל .אדרבא.הוא דורשסיפוריאליליםכאילו
היו סיפורי התורה ,ולפעמים הוא אפילו עורך הקבלות בין
המיתולוגיה היוונית לסיפורי התורה .דבר כזה באמת לא היה עולה
על הדעת בשום תקופה קודמת .הוא נתאפשר אך ורק על רקעה של
תרבות הרנסנסהנוצרי .אבלמוכרחים בכל זאתלצייןכי שאיבתה של
אמנות ושל הגות נוצרית ממיתולוגיה פגנית נראית אורגנית יותר
משאיבתה של הגותיהודית ממיתולוגיה כזאת .הדיסוננס הוא כאן
חריףביותר .מכל מקום -יהודה אברבנאל אלנו רגיש לזה .ניכר בו
שהוא נלהב מןהגילוי לא פחות משהיה נלהבמגילוי הלגיטימיות
הפילוסופית של האהבה הארצית .ויותר מכן :את סיפורי המקרא
עצמם הוא מפרש באופן קרוב לפירוש המיתולוגיה ,ותר בהם אחר
יסודות מודחקים שלמיתוס .אכן ההשפעה הפגניתאיננה מסתיימת
בשימוש במוטיביםמיתולוגיים .היא חודרת אל השיטה עצמה ,וכאן
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נוכל להבהיר יותר את הרושם הכללישצוין קודם לכן על ההבדל
שביןעולמו של רשב"גלעולמוהחילוני שליהודה אברבנאל :אמנם,
האל שליהודה אברבנאל שואף להשלים את הבריאה ,אבל האהבה
הנולדת ממנו היא אהבתו לעצמו ,ליופי שמקורו ממנו ובו .זוהי
תנועה פנימית באל המולידה את העולם ,ומכאן ואילך יחס העולם
לאל הואיחס ההימשכותהתכליתית אל השלמות ,האל עצמו נשאר
בזיקתו לעולם אימפרסונלי .לאמור :יש אימננטיות אלוהית
אימפרסונלית בעולם ,כוח ארוטי נאצל המניע אתהיקוםכולו.זוהי
תפישהפגניתבמהותה,ולמרותהדמיון שאפשרלמצואבין אברבנאל
לקרשקש ,שגם הוא תפש את האל כשפע של אהבהורצוןמיטיב,הרי
אצל קרשקשזוהי האהבההפרסונלית של האלהטרנסצנדנטילעולמו
ולכל פרטי עולמו ,אהבה התופסת את האדם כיחיד לפני אלוהיו
בזיקה של הצטוות,ואילו אצליהודה אברבנאלזוהי שפיעה כוללת,
אימפרסונלית ,החוזרת ומתגלה כהשתוקקות של המציאות הנמוכה
להשלים את הרוחניות האימננטית בה .דומה שיש קשר הדוקבין
השימוש במיתולוגיהיוונית ,ביו החיוב של האהבה הארציתובין
תפישהזו של האלוהותהאימפרסונלית .בכולם מתגלה אותהנטייה
אל התרבותהחילוניתהכללית ,אף שהקשר הפורמלי ליהדות נשאר
מוצק.

סיכום

התכונה שייחדה אתהיצירה הפילוסופית של המרכזהיהודי-איטלקי
היא הפגשת המסורת היהודית-ערבית של ספרד עם המסורת של
הסכולסטיקההנוצריתוהרנסנס.ציינובה שלושהשלבים:
א .קבלת השפעה ישירה של סכולסטיקנים נוצרים ,בייחוד של
סקוטוסושלתומסאקווינס.
ב .הנחלת המסורתהיהודית-ערביתלהוגי דעות של הרנסנס,בייחוד
שלפיקודלהמירנדולה.
ג .לבסוף  -ניסיון של סינתזה בין השפעת הרנסנס להשפעה
היהודית-ערביתביצירהפילוסופיתמקוריתומחדשת.
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בכל השלבים הללו בלטה העובדה שהתרופפו המחיצותביןהעילית
הרוחנית היהודיתלעילית הרוחנית הנוצרית ,ונתאפשר מגע חופשי
עם תרבותהסביבה עדכדיכךשהפילוסופיםהיהודיםיכלו להרשות

לעצמם להשתלב בתנועה הפילוסופית-דתית הכללית ,ולדון גם
בסוגיות היחס שבין פילוסופיה לדת מפרספקטיבה כללית ,יהודית
ונוצרית משותפת,בלי לחשוש לזהותם היהודיתהייחודית ,שהיתה
בעיניהם ברורהומובנתמאליה.מבחינהזו אפשרלראותבפילוסופיה
היהודית המשולבת ברנסנס האיטלקי ,ובייחוד בפילוסופיה של ר'
יהודה אברבנאל,כעין הטרמה של המגמות הפילוסופיותשאיפיינו
את הפילוסופיה היהודית מתקופת ההשכלה ואילך ,הן מבחינת
ההשתלבותהישירהבפילוסופיה הכלליתוהן מבחינתהיחס למלאות
היצירה התרבותית החילונית ,כולל המקורות הפגניים המובהקים
שלה .אבל המסגרת החברתית-מדינית ,שהבדילה את הקהילה
היהודיתמן הסביבההנוצרית ,נשארה בכל חמקה ומנעה התבוללות,
ותודעת ההזדהותהיהודית היתה איתנה .מבחינהזוניכר הבדל חד
ביןיצירתו של המרכזהיהודי-איטלקי בתקופת הרנסנסוביןהיצירה
הפילוסופית שהחלה להתהוות בארצות הפרוטסטנטיות בתקופה
מאוחרת יותר ,הבדל שבא לידי ביטוי גם באופני ההתייחסות
העקרונית אלהיהדות .מתבררכי העת החדשה בתולדותהפילוסופיה
היהודית התחילה בנקודה שבה התפרקו המסגרות החברתיות
המסורתיות שקיימו את.סמכות הקהילה היהודית ואורחות חייה
על-פי ההלכה .תהליך זה נשקף באורח בולט ביותרבחייו ובהגותו
של ברוך שפינוזה .הפילוסופיה שלו היא שסיכמה באורח ביקורתי
את מורשת הפילוסופיה האסכולית שלימי הביניים והציגה בפני
הפילוסופיםהיהודים שבאואחריו אתהאתגריםהגדוליםוהקשים של
הזמן החדש,שאליושייכתמשנתו.
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