
ביוגרפיההאלכסנדרוניפילון
ניהוף,רותמארןמאתאינטלקטואלית,
אגמון,ורוןרוטאסףמאנגלית:תירגמו
עמודים2202,983מאגנס,הוצאת

שלראשונהאינטלקטואליתיוגרפיה

שלמאורעהיאהאלכסנדרוניפילון

ציוןונקודתהיהדותבמדעיממש

הראוילמקוםלהשיבוהחשובהבדרך

צדקייעשהבכךהיהודית.הרוחבתולדותלו

הממגדולירוחענקעצמו,פילוןעםרקלא

הנשייהמתהוםיעלהגםאלאהיהודית,חשבה

יהדותהקדומה,היהדותשלוכרותגדולענף

שניביתבימיהיוותההנראהשככלמצרים,

ישראל.עםשלומניינובניינורובאת

השכמעטואףהבולטנציגההואפילון

בדורותאךזו,עצומהתרבותשלהיחידריד

ותרבותה,מצריםיהדותירידתעםשאחריו,

ולאועולמושמובישראלשנשתכחכמעט

היוםואףהאיטלקי,הרנסנסבימיאלאנודע

מדעיבשולימעטיםלחוקריםרקענייןהוא

העוסקהכלליהציבורנחלתואינוהיהדות

ומהיטבמאירשלפנינוהיפההספרבתורה.

המבקשיםאלזוומעניינתרחוקהדמותקרב

המבדימהמסכיםחלקלהסירועשויללמוד

ההלניסטי.העולםאלצוהרולפתוחלים

מיהיואףבשפע.מצוייםאכןומסכים

בכללההלניסטיתוהיהדותשפילוןשסברו

למשיחסהוסוטהשוליתתופעהאלאאינם

למקרא".אוגרית"כיחסהיאישראלחשבת

שכתביאמנםנכוןאמת.בהאיןזוהשקפה

התלמודית־חז"למספרותחלקאינםפילון

תקופתאחריהתפתחהזאתשכןמדרשית,

אחוענייןסגנוןדרכילעצמהולקחהפילון

בהלגלותאפשרמחקריבמאמץורקרות,

אפילואךההלניסטית.המחשבהשקיעיאת

למצואאפשרהמאוחרתהקבליתבמחשבה

הראיתיכךפילון.שללעולמווהמשךדמיון

שלי,באתרלקרואשאפשרמאמרים,בסדרת

כתובראשיתומעשהמרכבה"מעשהובהם

ו"העירוםהאלכסנדרוני"פילוןאצלסודרת

והאזוטריתהסודיתהקודשעבודתהמלובש:

"תורתבספריגםהאלכסנדרוני".פילוןאצל

שוקן,(הוצאתיצירה"ספרשלהיצירה

וללפילוןאחדיםפרקיםהקדשתיתשס"א)

הקבלסימבוליקהואףיצירה,לספרזיקתו

ואהרןמשהשלדמויותיהםבענייןכגוןלית,

לעומת(משה)דעתאוכקולשמתפרשות

.(51בפרקשםאהרן.(הואהדיבור

המלךלדרךפילוןהיהנאמןכשלעצמו

למקדשככוהןעלהואףשבימיו,היהודית

בספר(כעדותוולהקריבלהתפללירושלים

האלטר־המקדשואת,(46ההשגחה,על

(מקדשבהליופוליסמצריםיהודישלנטיבי

בכתמקוםבשוםכללמזכירהואאיןחוניו)

וחזהישראללגאולתהואציפהכןכמוביו.

מחושתשתקםלארצו,נפוצותיוקיבוץאת

שכר(עלעמהעלטובכלותשפיערבותיה

ואילך).461ועונש,

מקורופילוןשמעוררהזרותמןמשהו

לתאיןזאתאךהנוצרים,על־ידיבניכוסו

דורובןאמנםהיההואעצמו.בפילוןלות

אחומתישולפני(נולדהנוצריישושל

המשלששמעולחשובסיבהאיןאךריו),

כלואיןלאוזניו,הגיעותנועתומנצרתשיח

עםפגישתועלהנוצריותלמסורותיסוד

פיבמצרים.מרקוסעםאוברומיפטרוס

כמנהיגיצאואףלעמו,נאמןתמידהיהלון

הרומאיהקיסראצלבעדולהשתדלושליח

טיבריוסאחיינו,מעשיעלאחראיאינו(הוא

ביהודה).הרומיהנציבאלכסנדר,יוליוס

למהאלגורייםפירושיובנצרות,כמוושלא

המתוקפןאתמבטליםאינםהתורהצוות

בתוקףמדגיששהואכפיהמצוות,שלעשי

ואילך).98פסקהאברהם,הגירת(על

בידילאאמנםנשתמרופילוןשלכתביו

במידהאצלםדעכהימיושאחריהיהודים,

נוצרים,בידיאלאההלניסטית,התרבותרבה

דתשלאחדיםזרמיםעלהשפעתםומכאן

המדרשבביתפילוןכתבינלמדותחילהזו.

הובאוואזעירו,שבאלכסנדריהכיסטיהקַ

אוריגנסהכנסיהאבבידילקיסריהמשם

והועתקולספירה)השלישיתהמאה(בראשית

ישראל.שבארץזועירשלבספרייהונשמרו

ואףנוצריםלאותםטובהלהחזיקאפואיש

היולאבלעדיהכישלהם,הניכוסלתרמית

בידינו.נותריםפילוןכתבי

מציעודשמרחיקומהיוונית,כתבפילון

מכולבקשאמנםשאי־אפשרהלומדים,בור

אפשרכךעלאךזו.לשוןגםשירכשולם

וכתביהמלאכהכשנשלמההיום,להתגבר

בתרגוםרקשנשתמרואותם(למעטפילון

בידנומצוייםמקוטעת)בצורהאוארמני

מתרגשלידיהםמעשהלעבריתבתרגום

ביאליקמוסדבהוצאתבסדרהמצוינים,מים

למדעיםהישראליתהלאומיתוהאקדמיה

ז"לעמיריהושעשלובעריכתםבירושלים,

הראשונים(הכרכיםשלנוזוניהוף,מארןושל

ז"ל).דניאל־נטףסוזןבידינערכובסדרה

במכקריאהאינהבתרגוםקריאהאמנם

מכנבדליםאינםפילוןכתביבכךאךקור,

כגוןישראל,מחשבתשלאחריםמופתתבי

נבוכים,ומורההכוזריודעות,אמונותספר

היהודית,המחשבהלומדישלחוקםלחם

הערביתהמקורלשפתנזקקיםאינםשרובם

מקורהואהיהכאילובתרגוםומסתפקים

מליצותלמרותערבית,כדיןיוונית(ודין

הניגודעללדברשאוהביםכסליודרשני

ויוונות")."יהדותשביןהתהומי

הדעהאתמקבלשאיניאעירזהבהקשר

והתקבלהפילון,מחוקריחלקבקרבהנפוצה

אתכללידעלאשפילוןניהוף,דעתעלגם

להתקבלהדבריוכלבקושיהעברית.השפה

בהםומוצאפילוןבכתבישקוראמידעתעל

גיבולשמותפירושיםושעלצעדכלעל

השםמשמעותעלמבוססיםאשרהתורהרי

אמנםזאתמסביריםחוקריםאותםבעברית.

יכולשבהםמקראייםשמותמילוניבמציאות

לקבלקשהאךבפירושיו,להיעזרפילוןהיה

להפמתמזגיםהלשונייםההסבריםכיזאת,

האלגוופירושיופילוןשלמחשבתועםליא

חרןהשםבפירושתימצאלכך(דוגמהריים

"פילוןבמאמריכךעלראההחושים;כחורי

באתרהואגםהמצויבחרן",נפגשיםוהזוהר

לעתיםדלהלן).רחלהשםבפירושוכןשלי,

הקיסרימישלברומא
אתגילההואקליגולה

האידיאותאתונטשהארציות
האפלטוניות

שלכתביוהשתמרומקיסריהאוריגנסהכנסייהאביבזכות
ומגדוליהנוצריישושלדורובןשהיההאלכסנדרוני,פילון
היהודיות.הסודותורתהמחשבהעלהיהודים,שהשפיעההוגים
אינטלקטואליתביוגרפיהכתבהניהוףרותמארןההיסטוריונית

ענףעצומה,תרבותשליחידשרידזה,רוחענקשלראשונה
הנראהשככלמצרים,יהדותהקדומה,היהדותשלוכרותגדול
ישראלעםשלומניינובניינורובאתשניביתבימיהיוותה

ליבסיהודה

הערה




וולקובסקיערןאיור:

שוניםהסבריםשםלאותומספקאףפילון

מהלךלפישונותעבריותבמליםשמקורם
גםשמבוארהבלבשםלמשל)כךררשותיו

האל(.אלהבאהמלשוןוגםאבלותכלשון
בימימילוניםאותםמציאותעצםכן,עליתר

הס־גםהועלתהובמחקרבספק,מוטלתפילון

ברה

$TS1$הסברה$TS1$

$DN2$הסברה$DN2$נתחברולאהנזכריםשהמילוניםהישרה

כך,עלנוסףפילון.שלחיבוריובעקבותאלא
לס־בהקרמהרניאל־נטףסוזןשלרעתהלפי
הרה

$TS1$לסהרה$TS1$
$DN2$לסהרה$DN2$,מקראפסוקיפילוןמביאושםפההנ"ל
הש־תרגוםעללהסתמךבלימשלו,בתרגום

בעים,

$TS1$,השבעים$TS1$

$DN2$,השבעים$DN2$עליושמקובללתורההיווניהתרגום
כלל.בררך

הפילו־תעורריותרעודעקרוניתבעיה
סופיה

$TS1$הפילוסופיה$TS1$
$DN2$הפילוסופיה$DN2$אךפילון.מחשבתרוויהשבההיוונית

שהשתיתהרמב"ם,אצלגםמצויהזושוב,

)בתיווךפילוסופיהאותהעלשיטתואת
הבעיההרמב"םאצלכן,עליתרערבי(.

מח־אתגםמאורומעסיקהיותרעודקשה

שבתו

$TS1$מחשבתו$TS1$

$DN2$מחשבתו$DN2$כברללמודשאפשרכפיעצמו,שלו

מורהכלומרנבוכים","מורההספרמשם

התורהשביןהסתירהבשאלתלנבורהררך

מבוכהפילוןאצללפילוסופיה.והתלמוד

מא־מובןבעיניוכלל.ניכרתאינהכזאת

ליו
$TS1$מאליו$TS1$

$DN2$מאליו$DN2$ודתהמקראיהסיפורביןהזיהויהוא

עלתוהההואואיןהפילוסופיה,עםישראל
מקורהזושפילוסופיהלומפריעולאכך

במציאותחסותואתהפורשהיווני,בעולם

הפילוסופיםמןכולו.העולםעלההלניסטית
בעיניוהאמיתיהחלקאתהואדולההיווניים
האפ־הפילוסופיהעלרבריורובאתומבסס

לטונית.
$TS1$.האפלטונית$TS1$

$DN2$.האפלטונית$DN2$שאתבדעההואהחזיקאףואולי

מןהיווניםקיבלוהפילוסופיהמונותיאיזם
ההלניסטיבעולםרווחהזוהשקפההיהרות.

במאהבחדותונוסחהאינם־יהורים,אצלאף

נומניוס,הפילוסוףבפילספירההשנייה

ההוברמשהאלאאפלטוןהיהלאשלרעתו

אטי.בדיאלקטביוונית

לשם־אמנםהיתהפילוןשלאפלטוניותו
דבר.

$TS1$.לשםדבר$TS1$
$DN2$.לשםדבר$DN2$,שהקדישהקצרהבביוגרפיההיירונימוס

מזהירים",אנשים"עלהלטיניבספרולפילון
שלפיהאימרהנפוצההיווניםשבקרבמעיד
אימרהמפלנטן.פילוןאומפלןאפלטוןאו

ומתרגםהיווניבמקורההיירונימוסמביאזאת

אופילוןבעקבותהולךאפלטוןאוללטינית:

היירונימום:ומסכםאפלטון,בעקבותפילון

במשמעויותגם]ביניהם[הרמיוןגרולכה
המחקרגםמסכיםלכךהריבור.בשטףוגם

שלמובהקנציגבפילוןמוצאאשרהמודרני,
התיכונה"."האפלטוניות

לא־לחובומתכחשאינועצמופילוןגם

פלטון,
$TS1$,לאפלטון$TS1$

$DN2$,לאפלטון$DN2$כשהואהעולם,בריאתבסוגייתכגון

שלהמילוליתהמשמעותעלבלהטמגן
האפלטו־בריאלוגהמסופרהבריאהמיתוס
ני

$TS1$האפלטוני$TS1$
$DN2$האפלטוני$DN2$"ופרשניםהוגיםעםומתווכח"טימאיוס

ולומרמפשוטוזהמיתוסלהוציאשביקשו

פי־קוראלאלהבזמן.בבריאהמדוברשאין

לון
$TS1$פילון$TS1$

$DN2$פילון$DN2$סופיזומנוי;)ביווניתמתחכמיםסלפנים

.(14העולם,נצחיותעל

רבריעלבמקצתאניחולקזובסוגיה

(90-89)עט׳טוענתהיאשלפנינו.ניהוף

לאעיוותוסלפניםשאותםפילוןשלדעת

אתגםאלאטימאיוםדברימשמעותאתרק

מיהיואמנםעצמו.האפלטוניהטקסטנוסח

הוצאתלשםהטקסטלשוןבזיוףגםשנעזרו

שכות־כפיקרה,זהאךמפשוטו,קטעאותו

בת

$TS1$שכותבת$TS1$

$DN2$שכותבת$DN2$לרעתיפילון.ימיאחרירבזמןניהוף,גם
מוט־פירושאלאמשתמעלאפילוןמלשון

עה

$TS1$מוטעה$TS1$

$DN2$מוטעה$DN2$"התריעכאלהפירושים)נגדל"טימאיוס

אריסטו(.כבר

בדברזהלוויכוחמעניינתמקבילהאגב,

כפשוטההיאהאםב"טימאיוס",הבריאה

היהודיתבקבלהמצאנואלגורי,באופןאו

שלפיההלוריאנית,הבריאהלתורתבנוגע

במאההאל.בעצמותצמצוםלבריאהקדם

אחדיםמקובליםביןמחלוקתפרצהה-81

ברוךור׳הרמח"לארגאם,יוסףר׳)ביניהם

שלאהצמצוםאתלפרששביקשומקוסוב(
אל־באופןאלאמקוםשלכצמצוםכפשוטו

גורי,

$TS1$,אלגורי$TS1$

$DN2$,אלגורי$DN2$שביקשואחריםהתייצבואלהולעומת

עמ־)ר׳כמשמעופשוטוהצמצוםאתלקיים
נואל

$TS1$עמנואל$TS1$
$DN2$עמנואל$DN2$עמדין(.יעקבר׳ריקי,חי

אפ־אחריכעיוורהולךאינופילוןזאת,עם

לטון
$TS1$אפלטון$TS1$

$DN2$אפלטון$DN2$זאתמוצאכשהואקשותמבקרוואפילו

בשלהאפלטוניהמשתהאתמגנה)הואלנכון
63-העיון,חייעלשבו:ההומוסקסואליהארוס

)עלבפילוסופיההבקיאפילון,מקוםומכל,(59
הרורבןמתתיהו,בןיוסףמפיבשבחיםזכהכך

בא־גםהיהמצוי,(259י"חקרמוניות,שאחריו,

סכולות
$TS1$באסכולות$TS1$

$DN2$באסכולות$DN2$אחרות.פילוסופיות

הס־האסכולההאפלטונית,האסכולהאחרי

טואית

$TS1$הסטואית$TS1$

$DN2$הסטואית$DN2$זהבעיקר.פילוןנקשרשאליהזוהיתה

ניהוףאךהקורם,המחקרמןגםאמנםנעלםלא

היסו־עלבפרטותומצביעהעורבכךמעמיקה

דות

$TS1$היסודות$TS1$

$DN2$היסודות$DN2$היאכן,עליתרזו.מאסכולהמאמץשפילון

משקלםאתמחיקבאופןבספרהמעריכהאף
האפ־היסודותלעומתהסטואייםהיסודותשל

לטוניים
$TS1$האפלטוניים$TS1$

$DN2$האפלטוניים$DN2$רבותהסתמכההסטואה)גםהמקוריים

פילון.שלהשוניםבכתביםאפלטון(על
מוצאתסטואיותעםאפלטוניותשלעירוב

העולם.בריאתעלפילוןבהשקפתגםניהוף
שב"טימאיוס"האפלטוניהבריאהמיתוסאת

יותרהמערבתסטואיתבהשקפהפילוןמתבל

)בעט׳ניהוףמוצאתבכךבעולמו.האלאת
בדבריופילוןשלהעיקריהדחףאת(116

צפויה"כתגובהדווקאולאוהבריאה,על

שפירשוכפיהיווני,לעולםיהוריהוגהשל

במירהמקובליםאלההבריםשונים".חוקרים

ספרשלהיצירה"תורתבספריעלי.גםרבה

המו־ההשקפהאיךהראיתי(13)פרקיצירה"

נותיאיסטית

$TS1$המונותיאיסטית$TS1$

$DN2$המונותיאיסטית$DN2$ההלני־בתקופהליהרותשיוחסה
סטית

$TS1$ההלניסטית$TS1$
$DN2$ההלניסטית$DN2$המונותיאיזםשלסינתיזהלמעשההיא

שלפיוהיווניתהפילוסופיהשלהאונטולוגי
אלוהית,אחרותהיאהקוסמיתהמציאותכל

התמס־הרורשהמקראיהרתיהמונותיאיזםעם

רות

$TS1$התמסרות$TS1$

$DN2$התמסרות$DN2$להכחישאיןזאת,ועםאחר.לאלבלערית

לפילוןהתאימההפילוסופיתהבריאהשתורת
עםאחדבקנההיאעולהשלרעתומשוםגם
המקראית.הבריאהתורת

לסטואיותאפלטוניותביןהעירובמירת
פי־כתביתיארוךלשםגםלניהוףמשמשת

לון.
$TS1$.פילון$TS1$

$DN2$.פילון$DN2$המ־אלוקולעתבטיעונהצורקתניהוף

טרה

$TS1$המטרה$TS1$

$DN2$המטרה$DN2$שרווקארומניאךהכתבים,לרובבנוגע

לדע־להתווכח.אפשרהעולםבריאתבעניין
תה

$TS1$לדעתה$TS1$
$DN2$לדעתה$DN2$שייךהעולם"בריאת"עלהפילוניהחיבור

האפל־מןפילוןעברשבההמאוחרתלתקופה
טוניות

$TS1$האפלטוניות$TS1$
$DN2$האפלטוניות$DN2$"הסטואית.ההשקפהאליותר"הטהורה

שבחי־מאחרראשיתלחלוק.אנימבקשכאן

בור

$TS1$שבחיבור$TS1$

$DN2$שבחיבור$DN2$האפלטוניתההשקפהרווקאשולטתזה

אתהרגישוהסטואיםאמנם)והפיתגוראית(.

ריברולאאךהעולם,לביןהאלביןהקשר

האפל־בריאלוגרווקאשמצויהבריאה,על
טוני

$TS1$האפלטוני$TS1$
$DN2$האפלטוני$DN2$,"כפיפשוטולפינפרשואם"טימאיוס

לעיל.כאמורפילון,שעשה
המיוחסיםפילוןחיבוריכך,עלנוסף

אלגורייםפירושיםהםהראשונהלתקופתו

אםאךשמות(,על)וקצתבראשיתספרעל

העולםבריאתעלהספראתבהםנכלוללא
שלהשניבפרקדווקאפותחיםשהםנמצא

פילו־שפרשןלחשובקשהבראשית.ספר
סופי

$TS1$פילוסופי$TS1$
$DN2$פילוסופי$DN2$התחלתעלרווקאידלגבראשיתשל

כבריאתעקרוניכהבענייןהעוסקתהספר,

ומקרישהזהבקושיחשהניהוףאףהעולם.
"האםשכותרתומספרה,השניהנספחאתלו

פרקלבראשיתאלגוריתפרשנותכתבפילון
ספריבראשנצרףאםיסולקהקושיאךא׳".

פילוןשלחיבורואתהאלגוריתהפרשנות
מה־כמהעשושאכןכפיהעולם,בריאתעל

דירים

$TS1$מהדירים$TS1$

$DN2$מהדירים$DN2$העולם"בריאת"עלפילון.כתבישל
אתמוציאאינוכלומראלגורי,אמנםאינו

זאתאךההיסטורי־אישי,מהקשרםהכתובים

התוכןא׳,בבראשיתבמקור,שכברמאחר
וכללי.קוסמיהוא

העולם"בריאת"עלהספרשלמיקומו
קשהפילוןשלהמאוחרתמחשבתובמסגרת
ניהוףשלהנכוחהשיטתהלפיאחר.מצרגם
ספרואתפילוןכתבמאוחרתתקופהבאותה

להוכיחהואטורחובוהעולם",נצחיות"על

שנבראאףבעתידיכלהולאנצחישהעולם

הרמב"ם,שלדעתוגםאגב)היאזורעהבעבר.
בסתירהעומדתכ"ז-כ"ט(ב׳נבוכים,מורה

העו־בריאת"עלבספרולרוחופילוןלדברי

לם",
$TS1$,"העולם$TS1$

$DN2$,"העולם$DN2$,המדבריםאתהואמגנה,7בפסקהשבו

בדבריהםוכנצחי.כבלתי־נבראהעולםעל

העו־כלומרהקוסמוס,הערצתאתהואמוצא
לם

$TS1$העולם$TS1$
$DN2$העולם$DN2$,אךהאל.הואיוצרו,עלוהעדפתוהנברא
רקלא(20)פסקההעולם"נצחיות"עלבספר

גםשםמכונההואכנצחי,מתוארשהעולם

שורשיכהשינוינראה.כאלאלוהות,בכינוי

אםרקהדעתעללהתקבליכולהרוחהלךשל

ואםשונות,בתקופותשנוצרובחיבוריםמחבר

הריפילון,ימיבסוףנכתבהנצחיותעלהספר

ררכו.בראשיתכתבהבריאהעלהספרשאת

פילוןבמחשבתהשינויניהוף,לרעת
לרומא,הגעתועםהתרחשכתיבתוובררך
בראשהנוצריתלספירה38בשנתנסעלשם

אצללהשתדלאלכסנרריהיהורימשלחת

אפואמחלקתניהוףקליגולה.גאיוסהקיסר

אותהלפנישנכתבולכאלהפילוןכתביאת

חלוקהזואחריה.שנכתבוולאחריםנסיעה
רבריהובעקבותומעניינת,עקרוניתחשובה,

ההסתייגותלמעטעתה,אותהמאמץאניגם

העולם".בריאת"עללספרבנוגעהנ"ל
גםניהוף,לפינבדלות,התקופותשתי

לפניהראשונה,בתקופההפילוסופי:בסגנונן

ומושפעמובהקאפלטוניפילוןהיההנסיעה,

הגיעואחראךהסטואית.האסכולהמןמעטרק

נושאיםוכתביודרכואתפילוןשינהלרומא

בימיםששלטההאסכולההסטואה,אופיאת

הרומאיתלרוחהתאימהזוהבירה.בעירההם

הזה,בעולםמעוניינתיותרארצית,בהיותה
ברב־ופחותהמוסר,ובתורתומשטרובמהלכו

קות

$TS1$ברבקות$TS1$

$DN2$ברבקות$DN2$האפלטוניות.באיריאותאוהאלוהיבעולם

(12פסקהיוסף,)חיימתתיהובןיוסףלפיאגב,

הפרו־לתורתגםמתאימההסטואיתהאסכולה

שים

$TS1$הפרושים$TS1$

$DN2$הפרושים$DN2$ביהרות.השלטת

פילון,אצלחללרומאנסיעתועקב
בפילוסופיה,לשינויבמקבילניהוף,לרעת
הנסיעהלפניהכתיבה.בסגנוןשינויגם

פסקאותאתהמפרשיםרביםספריםכתב
ודרשני־אלגורי,אישיבסגנוןבראשיתספר
מפשוטםהגיבוריםאתוהוציאכמעטובהם

רעיונותבלבושיאותםבהלבישוהאנושי
הנ־אחריאךאפלטוניות.ואידיאותשכליים

המשך

$TS1$הנהמשך$TS1$

$DN2$הנהמשך$DN2$בעמוד

הערה




עיונייםפילוסופייםספריםאחדמצדוכתבטעמואתשינהסיעה

המתאריםספריםאחרומצדיהודיים,לענייניםמפורשקשרבמעט

וכוומסודר,ענייניבאופןאךשלורוחולפיהיהדותאתומסבירים

לאלההאומה.אבותעלוביוגרפיותהתורהמצוותשלסקירהללים

וחשבונותודיניםזמנובנותיהודיותכיתותשלתיאוריםגםנוספו

שורשאתפולמוסיו.ועלפילוןשלההיסטוריותשליחויותיועל

הכאתבנמענים:ניהוףמוצאתהכתביםקבוצותשתיביןההבדל

ומוכניםבמקורותהמצוייםליהודיםפילוןכתבהראשוניםתבים

בראשמיועדיםהמאוחריםהכתביםואילובהם,דרשניתלהעמקה

ובהכרהבפילוסופיההןהמעונייןהכלליהקוראיםלקהלוראשונה

שנמתתיהובןיוסףלספריבדומהותולדותיה,היהדותשלכללית

וביוונית.רומאבעירהםוגםכך,אחרכתבו

כאןסוטהניהוףמפתיע.אךמשכנעפילוןכתבישלכזהסידור

תרגוםמפעלשלהקודמתהעורכתנטףדניאלכגוןרבים,שלמדרכם

הכתביםאתדווקאפילוןכתבדרכושבראשיתשסברופילון,כתבי

המדרשית־אללכתיבהעבראחר־כךורקהכלליתלתרבותהשייכים

בדרכםלמשלשמצינוכמויהודית,השכלהלבעלירקהמכוונתגורית

כגוןהעשרים,המאהבראשיתבגרמניהישראלחכמימראשיכמהשל

ענייניאלעברוהכלליתהתרבותשמןרוזנצווייג,ופרנץכהןהרמן

מאזרחשונים:בקוויםמתאפייןפילוןשלחייומסלולאךהיהדות.

ושלמנהיגנהפךאלכסנדריהשלהיהודיתבקהילהמעורהפרטי

כתיאתזנחמעמדוובתוקףהאימפריה,בירתברומאעמושלליח

אישיתבנימהוגםמפליגהבדרשנותגםשהתאפיינההקודמתבתו

עלשעברהמיסטיתחוויהשלהמפליאבתיאור(למשלאוטוביוגרפית

.(43-53פסקאותאברהם,הגירתעלבספרופילון

עלמתקבלהדרשאלהפשטמןשהמעברלטעוןאמנםאפשר

להביאניהוףתוכלזאתכנגדאךההפוכה,הדרךמאשריותרהדעת

למדאיךשמספרע"א),ס"ג(שבתשבגמראכהנארבאתמסייעכתנא

מקראשאיןלונודעבזקנותוורקהתלמודסדריששתכלאתבנעוריו

עלבהרחבהפילוןאמנםמדברהאלגוריתבפרשנותופשוטו.מידייוצא

שקוברורואכןהתורה,לחוכמתבהכרחשקודמיםכללייםיסודלימודי

איןאךכלליים,ומדעיםפילוסופיהללמודהואגםנצרךזולכתיבתודם

כזאתמשלו.פילוסופיהכתביחיברגםאלהלימודיםשבעתאומרתזאת

אברהם,הלימוד:לסדרדוגמהאצלושמשמשיםהגיבוריםאףעשולא

מזולתו,לימודבאמצעותשמתקדםפילוסוףשלטיפוסאבאצלושהוא

המתאמן.האתלטהואויעקב,

וגםפילוןשלהאלגוריתלפרשנותכדוגמהעתהלנוישמשואלה

אברהםיציאתאתהזוהר.בספרהביניים,ימיביהדותלהמשכיוכדוגמה

מאסטרוכהתקדמותפילוןמפרשחרןדרךלכנעןוהגעתוכשדיםמאור

כפיזוהרית,הקבלהמצינוולכךהתורה,חוכמתאלפילוסופיהדרךלוגיה

הנישואיםחייגםבחרן".נפגשיםוהזוהר"פילוןדלעילבמאמרששטחתי

הגרהתורה,חוכמתשהיאשרה,אשתולעומתכך:עלמעידיםאברהםשל

אפשרזאתהמקדימים.הלימודיםאתמסמלתהראשונה,אשתושפחתה,

אברהםלנישואיפילוןשהקדישהאלגוריהחיבורמןמשמוכברללמוד

המקדים".החינוךכלפי"הזיווגוהגר:

הדיוןגםלפיכךושרה,להגרמקבילותיעקב,נשותולאה,רחל

המ־הסיפורלפיואילך).52(פיסקהחיבורבאותומצויבהןהעיקרי

ובשלמראה",ויפתתואר"יפתשהיתהברחל,התאהביעקבקראי

(בראשיתעליוהשנואהלאה,אתגםלשאתנאלץאליהאהבתו

רחלאדרבה,לאה.עלעדיפהשרחלמכאןמסיקאינופילוןכ"ט).

ההשגההיארחללאה.היאהתכלית,אלודרךאמצעיאלאאינה

(אלוחסרת־ההיגיוןחולין)ראייתמלשוןנדרשרחל(השםהחושית

אלוהית,(דיאנויה)בינהואף(לוגיקון)שכליתהבנההיאולאהגיקון),

לאההזוהרבספרגם.(231השמות,שינוי(עלהטובההסגולהאוהבת

היאמלכות,ספירתורחל,בינההיאלאהכאןגםרחל.עלנעלה

אשתרקאינהלאהמפליא:באופןזאתנהבְהזוהראליה.הדרך

והיאע"א),נ"זברכות(לפיהיאבינהשכןאמו,גםאלאיעקב

("סאניאמועםמלשכבבןהמונעהפסיכולוגיהטאבומחמתשנואה

ע"ב).קנ"דח"אזוהרדאמיה",ערייןבר־נש

הספרהאלכסנדרוני.פילוןאלואףבינה,אלהדרךהיאקשה

שמאזלפילון,מתאימהובכךיותר,לידידותיתזודרךהופךשלפנינו

למחברתכךעלמגיעהרבהתודהכידידיה.שמותורגםהרנסנסימי

זו.במתנהאותנושזיכתהניהוףרותמארן

הקיסרימישלברומא
מעמודהמשך

הערה



