
 גבירול אבן שלמהר'
 ובין החדש הדתי האידאליזם בין ההתמודדות באה בחיי ר'במשנת
 במשנתו זאת, לעומת ; גלוי ביטוי לידי הממוסדת ההלכתיתהמסורת

 אין כאילו נראה גבירול אבן שלמה ר' של המקוריתהפילוסופית
 החדש הדתי לאידאל נתפס רשב"ג עניין. בו אין לפחות אומתח
 המסורת, ובין שבינו היחס על הסבר בלי אותו ופיתחונתן

 עם סייג ללא שהזדהה נראה הגאונית הפיוטית שביצירתואף-על-פי
 העיקרית הסוגיה הלכותיה. ועם הקנוניימ מקורותיה עםהמסורת,
 להתבססות הנוגעת התעלומה היא זה בפרק אליה להתייחסשאבקש

 הפילוסופיה את שהפנים בדור רס"ג של הרציונליזםעל
 החיים ואורח האמונה אידאל את שעיצב מרכזי כגורםהנאופלטונית

הדתי.

 העיוניתהגותו
 שיריו באמצעות בעמו והתפרסם 1070-1026, השנים בין חירשב"ג
 השפיעה העיונית משנתו התפילה. לסידור נכנסו מהם שרביםופיוטיו,

 שמו, את שיזכירו מבלי אך יהודים, ומקובלים פילוסופים כמהעל
 בפילוסופיית דווקא אנונימי כפילוסוף השפיע השפעתו עיקרואת
 הנוצרית.הדת

 : הם העיונייםחיבוריו

 לידינו. שהגיע ביותר והחשוב המרכזי חיבורו זהו - חיים""מקור1.
 בשם הלטיני התרגום רק נשמר אך בערבית, במקור נכתבהוא

 התשע-עשרה. במאה רק כשמו שזוההמשובש
 על ספר גם שכתב נראה חיים", "מקור עדות לפי -"הרצון"2.

 לידינו. הגיע לא הוא אךהרצון,
 הוא אך הנפש, תורת על חיבור כתב שרשב"ג ידוע - הנפשתורת3.

 השתמר.לא
80

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח 



 81 1 גבירול אבן שלמהר'

 ממנו נשארו למקרא. נרחב אלגורי פירוש כתב רשב"ג -פרשנות4.
 שרידים.כמה

 עוד אליו ונסמך בידינו, נשתמר הספר - הנפש" מידות"תיקון5.
 פנינים". "מבחרספר

 יצירותיו בין אותה למנות שאפשר שירית, יצירה - מלכות""כתר6.
 את להציג ניסיונותיו מבין היחידה שהיא חשיבותההעיוניות.
 שהגיעה היהודית התפילה מסורת בתוך האלוהות עלרעיונותיו
לידינו.

 חייםמקור
 בפילוסופיה מורגשת אינה כמעט חיים" "מקור שלהשפעתו
 במאות הנוצרים חכמי בין נתפרסם זאת לעומתהיהודית.

 בשם הערבית מל מתורגם לטיני ספר והשלוש-עשרההשתיים-עשרה
VITAEFONS מאת ,AVICEBRON היה בנצרות למקובל שבהתאם 
 לוויכוח, מוקד שימש הספר יהודי(. לא )אך מוסלמי או נוצריערבי
 מאורן, )וילהלם הנאופלטונים הפילוסופים מצד נלהבת להגנהוכה
 והעמיק )תומס(, האריסטוטלים מצד נמרצת ולהתקפה סקוטוס(דונם

 הנוצרית. התאולוגיה התפתחות עללהשפיע
 ובו כתב-יד מונק שלמה החכם גילה בתשע-עשרה במאהוהנה,
 "מקור מהספר קטעים לכמה פלקירא אבן טוב שם ר' שלתרגום
 קריירה שעשה הספר, כי להוכיח היה יכול ולפיהם לרשב"ג,היימ"

 הצד רשב"ג. של לספרו לטיני תרגום אלא אינו מזהירה,כנסייתית

 נוצרים, חוקרים בקרב הגילוי שעורר הזעזוע אינו זו בפרשההמעניין
 שעוררה המיוחדת בשמחה לא וגם שבהם, האנטישמים ביןבייחוד
 אומות על יהודית השפעה תמיד המחפשים יהודים, בלב זותגלית
 להיקלט הספר היה יכול אחד, שמצד העובדה היא מאלפתהעולם.
 על השפעתו אחר, ומצד בעיה, כל ללא בכנסייה דוגמטיתמבחינה
 ניסה קויפמן דויד החוקר אמנם נעלמה. היהודית המחשבהספרות
 אבל יהודים. מקובלים ועל פילוסופים על השפעה לו שהיתהלהוכיח

 לדעתי, לקבל, יש זה בעניין דלות. והראיות מעטות, שלוהמובאות
 היהודי בעולם הספר של שהשפעתו הסובר גוטמן, יוליוס דעתאת

 אפסית.היתה
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 שהוא הוא יהודים פילוסופים על השפעתו למיעוט הפשוטההסבר
 ההתאמה בעיית אל להתייחס בלי כלליות פילוסופיות בסוגיותנגע

 היא דווקא אחריו שבא בדור מפתיעה. חירות זוהי הקנוניים.למקורות
 תשובה זו אין אבל ישראל. חכמי של לבם תשומת במרכושעמדה
 להטריד. ממשיכה והחידהמספקת,
 על שנאמר מה שירתו על לנמר ואין גדול, דתי משורר היהרשב"ג
 שעתה ברושם ומוטבעת מקורות ספוגת שירתו הפילוסופי.חיבורו

 התפילה סידור אל חדרה אף היא ישראל. בתולדותההיסטורית
 חיבוריו למעמד שירתו מעמד בין זה הבדל ניכרת. במידהוהשפיעה
 דרשני. אומרהעיוניים

מקורותיו
 בתוכה גם אולם הנאופלטונית. במסורת משנתו את פותחרשב"ג
 הושפע או מקורי היה אם תוהים וחוקריו בולטת, ייחודיותניכרת

 השיטתית העקביות למרות שכן נחשפו, שלא אחרים,ממקורות
 חיבורים לכמה רעיונית קרבה מורגשת מקוריותו, עלהמעידה

 שנקרא הספר כגון הביניים, בימי נפוצים שהיופסידו-אפיגרפיים,
 או זה( פילוסוף אותו כתב שלא ברור כי )אף לאריסטו""התאולוגיה

 ברור כי אף אמפדוקלס, הקדום היווני לפילוסוף שיוחסוכתבים
 מאוחר.שמקורם

 הספרמבנה
 אלא שיחה, זו אין אבל למורה, תלמיד בין כדיאלוג בנויהספר
 מעלה התלמיד מבניות. שאלות על-ידי לסעיפים המחולקתהרצאה
 מרצה, והמורה מידע, ומבקש מופלגת ענווה של בלשוןנושא

 - כלומר וכו'. עוד, ושואל הדברים על מודה התלמידואחר-כך
 נושאים. של שיטתי סדר לפי היאהחלוקה
 את משקפת היא חשיבות: יש הספרותית שלצורה נראה זאת,עם
 דעות אינן אלו השקפותיו. את המחבר הביא שבשמה הסמכותטענת
 שיש אמת של מוסמכת הוראה אלא ביקורתי, לדיון העומדותפרטיות
 בין ניכרים פערים שיש להודות וחייבים "אקס-קתדרה",לקבלה
 ונדמה הלוגיות, שבהוכחות השכנוע כוח ובין ההוראהודאות
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 כדי בהתגלות מעוגנת אוטוריטה של גדושה למידה זקוקשהמחבר
 הטיעון. חולשות עללכסות
 על-ידי הנוצרת הדתית האווירה מחשיבות להתעלם אין זאת,עם
 משהו יש נשגבה. עמימות לעצמה להרשות שיכולה זה, מסוגהרצאה
 מוכשר הוא אפילו שהתלמיד, אמת של המדהים בגילוידרמטי
 שנוהגים כדרך בעצמו אליה להגיע היה יכול לאומשכיל,

 גם מוסברת בכך אולי על-אנושי. דעת למקור הטועניםהמיסטיקנים,
 הוא קנוניים. מקורות על בהישענותו לעצמו הדובר שלקחהחירות
 במישרין. לו שהתגלתה אלוהית אמתמביע

 כמיקרוקוסמוס האדם - הכלליתהאמת
 ימי של הפילוסופים לכל משותף ברעיון חיבורו את פותחרשב"ג
 שכלי, יצור הוא האדם : האריסטוטלים והן הנאופלטונים הןהביניים,
 שכן נצחית, שהיא הכללית, האמת ידיעת היא העליונהותכליתו
 אל מחשבתו את מטה רשב"ג אולם עצמו. את מממש הוא זובידיעה
 האמת שידיעת וקובע דווקא, הנאופלטוניות את המאפייןהכיוון
 הוא האדם עצמו. ידיעת בעצם, היא האדם על-ידי והנצחיתהכללית
 ידיעת כן ועל כולה, ההוויה את בהווייתו משקף והוא קטן","עולם
 המגמה בין המהותי שההבדל ייתכן עצמו. ידיעת היא כולהההוויה

 המגמה ובין סובייקטיבית למיסטיקה הנוטההנאופלטונית,
 שאריסטו זו, בהנחה נעוצה אובייקטיבי, למדע הנוטההאריסטוטלית,

 קיבלה.לא
 ? המטפיזית האמת תוכן על זו הנחה משפיעהבמה

 כוללתידיעהא.
 של עצמו הכרת של כתוכן הכללית האמת לידיעת להגיעהשאיפה
 זקוק מהם אחד שכל המדעים, של מפורט לפיתוח מטה איננההאדם

 שבמציאות העושר למיצוי חותרת איננה גם היא משלו.לדיסציפלינה
 המאפיינת הסקרנות מסרה השיבה של זו בדרך האדמ. אתהמקיפה

 שאפשר מה כל בפרטים לדעת הדוחפת האריסטוטלית, המשנהאת
 להראות השאיפה גם חסרה כולל. הסבר להציע מכן לאחר ורקלדעת
 את להכיר סקרן אינו זה מסוג פילוסוף מכלול. יוצרים הפרטיםכיצד
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 את - המאחד העיקרון את להכיר היא מטרתו בפרטיו. הארציהיקום
 את זה באופן ולבטל הפרטים כל על להסיק אפשר שממנוהכלל
 את מקיף מייצגת, הוויה בתור שהאדם, מובן כי הפרטים. שלעניינם
 שאיפה זוהי תחתיו. הנכנסים הפרטים את ולא בכללותוהעיקרון
 כוללת בראייה ההוויה את להקיף הכלל, אל הפרטים מןלעלות

 זוהי מסוימת מבחינה פרטיה. לריבוי ומעל מעבר - כאחתולראותה
 מדע. איש של ולא מאמין של או אמן שלשאיפה

 אחדותה את לתפוש השאיפה מתוך שדווקא הוא הטרגיהפרדוקס
 תקנה, להן שאין בסתירות רשב"ג מסתבך ההוויה, שלהמוחלטת

 וניגודים. הפכים מתגלים שבמציאותמפני

 פנימה הסתכלותב.
 שאינה רק לא עצמית ידיעה של כתוכן האמת לידיעתהשאיפה
 מצדיקה שהיא אלא המקיפה, המציאות של פרטיה בעושרמעוניינת
 לידי מביאה היא כלומר, לאדם. החיצונית המציאות מן דעתהסחת
 החשיבה של הפרספקטיביות גילוי לשם פנימה הסתכלות שלעמדה
 ידיעתו, את לדעת הגותו, מהות את להשיג מתאמץ ההוגהעצמה.
 פחד של שיכרון מתוך עומד הוא עצמו. מהות את למצות כךועל-ידי
 עד מעומק, לפנים עומק פנימיותו, של העמוקה הבאר לפניופליאה
 כלומר לה, שמעבר במה עצמותו שורש את שתפש מרגיששהוא
באל.

 מאוד הרחוקה דתית עמדה אמנם, דתית. עמדה מלכתחילה,זוהי,
 היא דתית, שהיא משום אולם רס"ג, במשנת הנשקפת העמדהמן

 הקנוניים שבמקורות האמת ובין שבינה ההבדל מן בנקלמתעלמת
 מיסטיים.שאינם

 הידיעה תחומישלושת
 מן כוללת, לידיעה להגיע כדי האדם. תכלית היא הכוללתהידיעה
 בקביעת - דהיינו ביותר, המקיפה בהכללה מיד לפתוח הואההברח

 ממנו, בחלק או בפרט כשמתעסקים לחקירה. העומדים התחומיםכל
 ממנו. אותו מפרידים ולא הכולל בתוך מקומו אתשומרים

 : תחומים לשלושה נחלקת כולההידיעה
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 אריסטו על-פי - נפרדים הארצי העולם נמצאי כל - וצורהחומרא.
 המציאות את מכירים שאנו כיוון ולצורה. לחומר -ואפלטון
 המאחדים אלה, עקרונות בשני להתבונן לנו ראוי תחילה,הארצית
אותה.
 בדילוג הפילוסוף את המשחררת המוחלטת להפשטה לבנשים
 הכל המקיפה. המציאות בפרטי החקירה עומס מכל אחדמזהיר
 אלה עקרונות שני וצורה. חומר עקרונות: בשני מידהוכנס

 בתכונותיהם ולא העצמים של הידיעה במהות הסתכלותמשקפים
 שעל-ידם הכלים את רק בוחנת שלפנינו החשיבה צורתהפרטיות.

 ולא עצמה את להכיר חותרת היא ובכך המציאות, את תופשתהיא
 המציאות.את

 עצמם. סיבת אינם וצורה חומר מורכבי שהם הרברימ -הרצוןב.
 כן ועל בזה, זה המרכיבם )האלוהי( הרצון היא למציאותםהסיבה
 השני. הדעת תחום הואהרצון

 או - העליונה המהות - הרוצה של הוא הרצון - העליונההמהותג.
 ידיעה. אין כמובן, ולגביו השלישי, התחום זהו האין-סופי.האל

 סיבה מגלה היא לידיעה לה שניתן מה ממצהכשהמחשבה
 למיון במקביל מציין רשב"ג ואמנם עליה. ומצביעהשמעבר
 היקשית ידיעה בין ישירה, ידיעה בין להבחין יש כי הדעתתחומי
 שאנו מה )כלומר, האנושית להשגה שמעבר מה ובין)לוגית(
 להשגה(. ניתן כבלתימשיגים

 הידיעה את ממצה השילושעקרון
 דפים למיונו. מוצא כנקודת זו מקפת הסתכלות מניח רשב"גבאמור,
 שחלוקה להוכיח הבאות ראיות של לשפע מקדיש הואהרבה

 היש. כל את ממצה זומשולשת
 של העיקרון הוא שלוש שהמספר בטענה זה לצורך נאחזהוא

 סיבה, לו יש דבר כל : אחדותו אל החוזר הדינמי הריבוי שלהכוליות,
 בכל וממץ?. מסובב סיבה, ; ביניהם שממץ? מה - לסיבתו דברובין
 שלוש אמצע. בתוך מעבר יש ביותר, הדק אף וכמות, איכות שלשינוי
 שפילוסופים תמה אין כי דומה השתנות. מתוך הזהות עקרוןהוא

 השילוט עקרון על-פי הכוליות את המציג פילוסוף זיהונוצרים
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 הנוטה יהודי פילוסוף שגם סיבה שום אין כי אף נוצרי,כפילוסוף
 כזאת. בטענה ייאחז לאלמיסטיקה

 וצורה חומר - הראשון הדעתתחום
 הראשון: הדעת לתחום מדוקדק באורח מוקדש חיים" "מקורהספר
 שיבואו. לספרים התחומים שאר את משאיר הוא והצורה.החומר
 את החופפת מהותו, בין להבחין יכולים אנו גשמי עצםבכל
 ובין הוה(, הדבר מהו לשאלה התשובה )זוהי הדבר שלהגדרתו
 מציאותו במחשבה. הנתפשת למושגיות מעבר ממשי, כדברמציאותו

 )אובייקט( כנושא עליו מיתוספת היא ממושגו. נגזרת אינה עצםשל
 במושג. נגדרת אינה המציאות כי לחשוב, נוכל לאואותה

 בנפרד, מתקיימים אינם והחומר )המושג( הצורה אריסטו,לדעת
 מסוימת, צורה תמיד לובש החומר בלבד. תאורטית ביניהםוההבחנה
 הצורה לעומתו למציאותו; מודעים אנו ובאמצעותה בה,מופיע
 לדוגמה: באמצעותו. בחושינו לה מודעים ואנו בחומר,נשואה
 שיהיה )הפוטנציה( בכוח האפשרות הוא והעץ ; בעץ מתקייםהשולחן
 במציאות.שולחן
 מהות על הן רבות, שאלות מעוררת וו אריסטוטלית תאוריהאולם
 רב-משמעות יש ביניהם. היחס על והן הצורה מהות על הןהחומר,

 ומשונות. שונות שיטות שיופשרוואי-בהירות,

 לאריסטו רשב"ג ביןההבדל
 המושג של הראשוני המובן את בעיקר רשב"ג מדגיש דבריובראשית
 )המושג( לצורה נותן החומר הצורה. את עליו הנושא הדברחומר:
 המציאות, מן חלק ומגבילה מייחדת הצורה זאת, לעומתמציאות.
 ההבדל מודגש לא עדיין וו בנקודה נפרדת. כעצמות אותהומגדירה
 את מפתח כשרשב"ג מיד ניכר הוא אבל לאריסטו, רשב"ג ביןהיסודי
 ובריבוי המסוימות הצורות בריבוי עניין אין לרשב"גדבריו.

 כשלעצמה ובחומריות כשלעצמה כצורניות עניין לו ישהחומרים.

 היא ביותר. הכולל במובן המציאות עקרון היא החומריותכעקרונות.
 שהיא עם הריבוי, אפשרות הכול, של ביותר המקיפההאפשרות
 היא המציאות, של העיקרון שהיא מאחר וכמובן, אחת.בעצמה
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 ההפרדה עקרון היא הצורניות זאת לעומת דבר. לכל"קודמת"
 ומובדלת בתוכה ומזלמה אחת יחידה היא צורה כלוההגבלה.
 טוען כך, אם לה. מחוצה ריבוי יוצרת היא כך ועל-ידימסביבתה,
 החומר ואילו מבדילה, מפרידה, מגדירה, פעילה: הצורהרשב"ג,
 מקבל. נושא, :סביל

 רבים קשיים המעוררת חדשה, דו-משמעות מתהווה כזהבאופן
 הוא שהחומר לומר אפשר אחת מבחינה הרי : רשב"ג שלבמשנתו
 אי-אפשר ובלעדיו לאין-סוף, חלוקה בר הוא כי הריבוי,סיבת

 שכל מפני האחדות, סיבת היא הצורה ואילו רבות, צורותשתהיינה
 סיבת היא שהצורה - להפך לטעון גם אפשר אבל אחת. היאצורה

 האחדות, סיבת הוא והחומר החומר, את המחלקת היא כיהריבוי,

 אפשר הדברים. זהות לגבי הדין והוא מוגדר. עצם אין שבלעדיומפני
 צורה רק היתה בלעדיו כי בייחודו, עצם כל מזהה שהחומרלטעון
 מקור היא ולכן המגדירה, היא הצורה זאת, עם אבל אחת,כללית
 הראשון היסוד הוא שהחומר לטעון אפשר ועוד העצמים. שלהזהות
 היא הצורה גם אבל הקשות. למושג מובן אין בלעדיו כי היש,לכל

 שכל נמצא מוגדרת. ישות שום תהיה לא שבלעדיה מפניהיסוד,
 לזו. זו מנוגדות הן אבל שווה, במידה אמיתיות הללוהקביעות
 רשב"ג סוטה שבה שנייה מרכזית לסוגיה אנו מגיעיםכאן

 חומר בין ההבחנה את נמצא שבו התחום אריסטו לדעת -מאריסטו
 מורכבים אלה גופים הגופים. הגשמיים, העצמים תהום הואלצורה
 מכאן בשכל, הנתפשת ומצורה בחושים הנתפש מחומרבהכרח
 יש הגשמיים לעצמים שמחוץ להסיק יש ולכן חומרי, אינושהשכל
 האדם, שכל גם השכל, חומר. בהם שאין טהורים, שכלייםעצמים
 והמלאכים אלוהים שכן כל לא גשמי. ולא רוחני אחיד, עצםהוא

 לאדם. אלוהים ביןהמתווכים
 להבין קשה אריסטו, לדעת בעייתית. אינה זו שקביעה לומראין
 להסביר אפשר אבל חומרי. מצע לו אין אם נמצא השכל מובןבאיזה
 קודמת שהצורה החד-משמעית למסקנה אריסטו הגיע מדועבעזרתה
 שבחומר הפוטנציאלית להכנה קודמת בפועל ושמציאותהלחומר,
 השכלי. הצורני היש הוא האמיתי היש אריסטו לדעת צורה.לקבל

 כל על חלה לצורה חומר בין ההבחנה רשב"ג, לדעת זאת,לעומת
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 על גם חלה שהיא העקבית טענתו נועזות היא מפליאההעצמים.
 המציאות עקרון הוא החומר רשב"ג, שלדברי מפני כל-כךהאלוהות.
 כך על-ידי חומר. בלי צורה ואין הצורות, של הכללי המצע הואבכלל,
 השתנתה כך ועל-ידי לצורה, חומר בין היחס תפישת את רשב"גשינה
 מציאות ובין )פוטנציאליות( "בכוח" מציאות בין היחסתפישת
 אפשרות, היא פוטנציאליות - אריסטו לדעת )אקטואליות(.בפועל
 לפי הממשית. ההוויה היא והאקטואליות להיעדר, הוויה שביןמצב

 היא הפוטנציאליות בה, מחזיק שרשב"ג הנאופלטונית,התפישה
 למחשבה גלויות ואינן באין-סוף מאוחדות הצורות כל שבוהמצב
סופית.
 מצב זה אין אבל מוו. זו אותן מפרידה הפועל אל הצורותיציאת

 שואפות שנפרדו הצורות כל הפרדה. של מצב אם כי שלמותשל
 משמע באמת. מתממשות הן ששם מפני במקורן,להתאחד

 האקטואליות... ולא המושלמת ההוויה היאשהפוטנציאליות
 על להתגבר אפוא שואפת רשב"ג של הנאופלטוניתהשיטה
 השניות ; וצורה חומר של השניות - האריסטוטלית שבתפישההשניות

 להבין שואפת היא - וכפועל ככוח של השניות ; והמוכר המכירשל
 יש האדם של הארצי קיומו שמבחינת דינמית כאחדות המציאותאת
 העולם כן, אם אחד. הכול אלוהים מבחינת אבל וריבוי, אחדותבה

 דינמית. אחדות מהווים המטפיזי והעולםהפיזי
 ולא קוהרנטית, פילוסופית בדרך 17 השקפה להציע ניסהרשב"ג
 על מצביע הפילוסופי הכישלון אבל הסתירות. על להתגברהצליח
 מיכולת למעלה היא שעקרונית אמת מאמין, של ודאית אמתתודעת
 אליה. עורגת התבונה אך האדם, תבונת שלהתפישה

 המערכתשלבי
 כולה המציאות את המתארת לתפישה יסוד מונח כה עד שנאמרבמה

 האלוהית האחדות מן הנובעות הוויות של פירמידה דמויתכמערכת
 מן הגופני, אל הרוחני מן הריבוי, אל האחד מן : אליה לחזורושואפות
 שלביה את לסמן ניסיון יהיה הבא הצעד המושג. אל מושגהבלחי

 אל משלב המעבר אופן ואת המדורגת המציאות מערכת שלהעיקריים
 בתוכה.שלב
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 הופעתם הוא לצורה חומר בין נבחין שבו ביותר הפשוטהאופן
 דמות בו ומטביעים החומר, - עץ נוטלים אנו המלאכותי.במוצר
 הגבילה הצורה העץ. של צורתו הוא השולחן השולחן, -מסוימת
 הנושא שבחומר האפשרויות ריבוי מתוך מסוימת דמותואיחדה
 כדמותה: ליצור יכולת בה שאין צורה היא התוצאה אבלאותה.
 של סופו אפוא זהו ובדמותו. בצלמו שולחנות מוליד אינושולחן
 האחרונה. תחנתו ההתהוות.תהליך
 בו גם הרי בו כשמתבוננים העץ. - השולחן בחומר נתבונןעתה
 שמה אפוא נמצא העץ. של הנגדרת המהות - מושגית צורהמובחנת
 טבעית צורה זו גם עץ. צורת שקיבל חומר הוא לשולחן חומרשהיווה
 ? העץ של הצורה את אפוא נושא מה בדמותה. ויוצרת וכלההמתהווה

 האוויר המים, העפר, יסודות של תרכובת זו הרי אריסטו,לדעת
 התשובה: תהיה אותם, נושא מה לשאול וכשנגיעוהאש,

 אבל "ההיולי". החומר שהיא החומר, של הטהורההפוטנציאליות
 וגם לצורה גם קודם מקור להיות שצריך מכאן נובע רשב"גלדעת
 מערכת להיות צריכה מזו זו נבדלות צורות של מערכת יש אםלחומר.
 את הבורא אלוהים מקור: מאותו הנובעים שונים חומרים שלמקבילה
 הנאצלים חומר של שונים סוגים שני שייתכנו הסיק מכאןהיקום.
 א. הצורה: וגם החומר גם בכוח נמצאים שבו מאלוהים,בהדרגה
 היסודות את מתוכם המאצילים השמים, גלגלי את הנושאהחומר

 צורת מתלבשת אלה יסודות על ואש(. אוויר מים, )עפר,הראשונים
 העצמים צורות את הנושא הגשמי החומר ב. נוצר וכךהגשמיות,
 בין ה"קפיצה" את לגשר רשב"ג הצליח כך על-ידיהגשמיים.
 מהי שהשאלה ברור כי אף גשמית, לחומריות רוחניתחומריות
 צורה מבדיל ומה הצורה, מן נבדלת היא במה רוחנית?חומריות
 טכנית בצורה אלא לוגית, בצורה נפתרת אינה גשמית מצורהרוחנית
 הגשמי בין המתווכים שלבים של היטב מדורגת הבחנהעל-ידי
 )הגוף(. הגשמיות צורת את הנושא )מצע( "חומר" היא הנפש :לרוחני
 עשרה משתרשרים שכלית, צורה נושא הרוחני שחומרה לנפש,מעל

 החומריות עקרון ואילו הנפש, ובין האל בין המתווכיםשכלים
 בו מבחין רשב"ג עצמו. באל נמצא טהור( רוחני הוא שכזה)שבתור
 הבחנות להבין אפשר האם כללית". "צורה ובין כללי" "חומרבין
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 שרק מילולית סכמה אלא וו אין שמא או מושגית בדרך כאלהדקות
 ? ממשות לה להעניק יכול משורר של מטפורידמיון
 לחומר הכללית הצורה בין השילוב רשב"ג, לדעת מקוםמכל
 השכל של לצורה חומר מהווה והוא הראשון, השכל את יוצרהכללי
 ככל מטה. כלפי מלמעלה ולרדת לחזור נוכל כך הלאה. וכןהשני,
 בגס עצמה את ממצה שהיא עד יותר, מפורטת ההרכבה יורדיםשאנו
 במלאכותי. ביותר, בגשמי -ביותר

 לצורה חומר ביןהיחס
 חומר שבין היחס על דבר עתה להוסיף עלינו וו תמונה שנביןנדי

 עיקרון היא הצורה ואילו סביל, עומד, עיקרון הוא החומרלצורה.
 עצמה את ומטביעה וחוזרת בחומר, מוטבעת הצורה ופעיל.משתנה

 צורות כמה בו נטבעו שכבר בחומר פעם בכל פעם, אחר פעםבו
 גשמית צורה הנושא לחומר נעשה צורה נושא חומר כלקודמות.
 המקבל רוחני חומר כיצד להבין קשה אחרת כי ההרכבה, בגלליותר,
 שזירה כמין מתוארת כולה ההוויה מקום, מכל מתגשם. רוחניתצורה
 כל מיצוי עד - הכללית והצורה הכללי החומר - יסודות שנישל

 הכללי. שבחומר החומרים וכל הכללית שבצורההצורות
 קרן בדמיוננו נתאר : לקבלה שחדר משל זה בהקשר מביארשב"ג

 צורה היא האור קרן רבים. גוונים בעלות זכוכיות דרך העוברתאור
 שהצורות החומר הם הזכוכית כלי שונים. בגוונים נתפשת אבלאחת,

 ציוריו את המזכיר מופלא, ציור זהו גוניו. את משנות בוהמוטבעות
 להיות יכול שהדמיון והמוכיח שזר, המודרני הצייר שלהמורכבים

 המושגי. ההיגיון מן ערוך לאיןעשיר

 פילוסופית חולשה - אמנותייופי
 האחד - זה עולם חזון של האמנותית התנופה מן להתפעל שלאקשה

 הצורה פעם : מאוד מוקשה העניין פילוסופית מבחינה אבלבריבויו.
 החומר. ופעם ראשונה, הצורה פעם ; החומר ופעם האחדות מקורהיא
 הקיצונית השניות את מיישבים כיצד היא יותר הקשה הבעיהאבל
 אלה יסודות שני נאלצים כיצד גמור? למוניזם החותרת שיטהמתוך

 ? אחד ממקור כנביעה אותם מזהים ואיך ? לזה זהלהתייחס
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 שהחומר אף כי להניח רשב"ג היה חייב זה, קושי על להתגברכדי
 נמשך החומר ראשוני. יחס ביניהם יש נבדלים, עקרונות הםוהצורה

 אל נמשכת הצורה הפועל. אל אותו מוציאה שהיא משום הצורה,אל
 מכניסה כזאת תפישה כי ברור מציאות. לה נותן שהוא מפניהחומר,
 סביל נעשה הפעיל השיטה. גוף אל תקנה לה שאין פנימיתסתירה
 אין ועדיין מתערערת. לצורה חומר בין ההבחנה ועצם פעיל,והסביל
 לשניהם. המשותף המקור לשאלת תשובהבזה

 הרשןתורת
 - רשב"ג של השנייה המקורית התורה אל מגיעים אנו זובנקודה
 הגורם הוא לצורה. החומר בין המגשר הוא הרצון הרצון.תורת
 עד העצמים שורת כל דרך העובר הפעילות של העיקרון אוהדוחף
 החומר על אפוא פועל הוא שבהם. באחרון עצמו את ממצהשהוא

 הצורה.באמצעות
 בנושא רק לדון נועד חיים" "מקור הספר מהו? עצמו הרצוןאולם
 אך מיוחד, ספר רשב"ג ייעד הרצון לתורת לצורה. החומר ביןהיחס
 דברים רק מובאים חיים" "מקור שבספר אפוא יוצא אבד.הוא

 מהם ללמוד אפשר זאת ובכל הרצון. תורת על ומקוטעיםמועטים
 רשב"ג. של מחשבתו כיוון עלמשהו

 בו דן רשב"ג אמנם, עצמו. ברשות עומד ואינו נבדל איננוהרצון
 עצמות של כהיבט גם אותו מתאר הוא זאת עם אבל נפרדת,כהוויה
 האחר אל לו, מעבר אל מעצמו האל של הפנייה את מגלם הואהאל:

 רשב"ג זולתה. אל הנפש של הפנייה הוא הרצון באדם גם לו.החיצוני
 טחעין, הרצון אלוהי: לרצון אנושי רצון בין מופשטת הקבלהמניח
 הפנימיות. את מגלההוא

 הוא החוצה שמתגלה מה אבל התפשטות. זוהי - האלמבחינת
 שבאופן ייתכן ומיעוט. צמצום כלומר המתבטאת. העצמיות מןפחות
 : הגשמי אל הרוחני מן המדורג המעבר את להסביר רשב"ג ניסהזה

 בצורה החוצה ויוצא האין-סופית האל מעצמות הנובעהרצון
 מתגלגל הוא ויותר, יותר וגשמי ויותר יותר מוגבל נעשהמצומצמת
 מתגשמת שמחשבה כשם מתגשם הוא ובכך אותו, המבטאיםבסמלים
בדיבור.
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 אל השניות הוחדרה בכך כי לראות שלא שאי-אפשר דומהאבל
 לאלוהות מיוחסת היא הכללית. והצורה הכללי החומר לתחוםמעבר
 הצורניות - הצורה עקרון של הפשטה עוד מעין מהווה הרצוןעצמה.

 עוד מעין היא )האל( העליונה והמהות הצורניות; מןשלמעלה
 רעיון החומריות. מן שלמעלה החומריות - החומר עקרון שלהפשטה

 לוגי. לפיענוח לא אבל סמלי, מילולי-צלילי או חזותי לדימוי ניתןזה

 הרצון עניין של הדתיתמשמעותו
 בקבלה רבה השפעה כנראה היתה רשב"ג של האלוהי הרצוןלתורת
 של עיקרי פנימי צורך נחשף בכך הנוצרית. ובנאופלטוניותהיהודית

 הבלחי הזיקה את לחדש ששאפה הביניים, בימי הדתיתהפילוסופיה
 מצביעה הנאופלטונית האלוהות תורת לאלוהות. האדם ביןאמצעית

 היא האדם שמבחינת כך כדי עד נעלמת אין-סופית אלוהותעל
 היא זו שאינות יודע אכן האדם כאינות. אלא כישות, לאנתפשת
 מוחשי: עצם של היעדרו הרגיל: במובנה האינות מן המוחלטההפך
 יוצרים כיצד יודעה. עצמו אלוהים שרק אלא מוחלטת, ישותהיא
 כיצד מתפללים? כיצד ש"איננה"? לאלוהות אישית זיקהאפוא

 ? נשמעה שהתפילהמרגישים

 בא לעצמו מעבר אל הנעלם של פנייה בבחינת האלוהיהרצון
 הדתות של הפרסונלי ההיבט את הנאופלטונית להשקפהלהחזיר

 על-ידי מתגלה הוא אך במהותו, נעלם הוא האל אמנם,הקנוניות.
 החסד. את מבטאת והיא מתייחסת, מתכוונת, פונה, כאישיותהרצון
 מהותה. מכוח מיטיבה אלא "אנוכית", אינה שהאלוהות מגלההוא
 היקום של קיומו בעצם ביטוי לידי בא חסדה אבל נשיג, לאאותה
 חיים" "מקור של האלוהות תורת בין הגשר אפוא זהו בתוכו.ואנו
 המיועדת השירית ביצירתו אליו פונה שרס"ג האישי האלובין

לתפילה.

 כאמצעיהאתיקה
 לתת ראוי רשב"ג, של הפילוסופית במשנתו העיון את להשליםכדי
 שביטאה כפי שלו לאתיקה הנוגעים היבטים כמה על הדעתאת

 הנפש". מידות "תיקון הקטןבחיבור
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 לא פקודה( אבן בחיי לר' )בדומה רשב"ג גם בנאופלטוניות,כרגיל
 האדם לדבקות אמצעי בו ראה אלא תכליתית, חשיבות למוסרייחס

 הנצחית. האמת ידיעת על-ידי לדעתו משיגים הדבקות ואתבאלוהיו,
 שבגופניות. הפגם את לתקן נועדהמוסר
 מקורי הוא המוסר תפקיד את רשב"ג הבין שבו האופןאולם
 כאן גם רעיונותיו. הצעת של הספרותי המבנה מצד לפחותומפתיע,
 של מקומה את תופסת ארכיטקטונית ששלמות להרגישנוכל

 הלוגית.העקביות

 הגשמי לעולם הגוף ביןהקבלה
 ושכלו נפשו : קטן" "עולם הוא שהאדם ההנחה מתוך יוצארשב"ג
 הקיום הגשמי. העולם את מייצג וגופו הרוחני, העולם אתמייצגים
 כל אותו, המרכיבים היסודות כל של ההרמוני הקיום הוא לוהנאות
 השגרה ברוח הדברים נשמעים כאן עד מדרגתו. על-פיאחד

 הנפש נטיות את ימיין ואילך מכאן כי מצפים והיינוהמקובלת,
 אחת בכל ננהג שלפיו כלל ויקבע השונימ, הגוף צורכי אתהתואמות

 המגלה תבנית של פיתוח מעדיף רשב"ג אולם הראויה. במידהמהן
 הגשמי, העולם ליסודות האדם גוף שבין המדויקת ההקבלהאת

 כנגד העומדות ורעות טובות מידות של מפורט ניסוחומאפשרת
 והאש: האוויר המים, העפר, היסודות: של החושניותהאיכויות
 מתמיינות שמחה, או עצבות מתינות, או כעסנות כגון האדםתכונות
 לקלות ליובש, או ללחות לחום, או לקור המטפורי דימוין לפיאפוא
 ההרמונית המזיגה כמובן היא נאותה מוסרית והנהגה וכד', לכובדאו
 כולן.של

 11  %לנשותך ך ךצ 1שוו

 רשב"ג. של ביותר הגדול הפיוטי-עיוני החיבור הוא מלכותיאכתר
 פיוטית ביצירה לגלות שאפשר ההנחה מקובלת ספרד שירתבמחקר
 נחוצה זה ספר ושהכרת חיים", "מקור משנת של יסודות זונעלה
 על המבוסס פירוש להציע ניסיונות כמה נעשו שלה. מלאלביאור
 שבחלק האלוהות בתפישת בעיקר ניכרות ההקבלות זו. עיוניתמשנה
 של השני. החלק בסיום הבריאה ובתפישת מלכות" "כתר שלהראשון
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 היותו ועל מהשגה למעלה האל היות על מדבר רשב"גהיצירה.
 רעיון את מקדים הוא מובהק נאופלטוני ובאורח המציאות, מןלמעלה
 ומעבר מעל ומעמידו מציאותו, למושג האל של האין-סופיתהאחדות

 : בשכלנו משיגים שאנו אחרת אחדותלכל

 והמנוי הקנוי כאחד ולא אחדאתה
 ושינוי ריבוי ישיגך לאכי
 כינוי ולא תוארלא
 הגיוני נלאה וגבול חוק לך ולשום אחדאתה
 בלשוני. מחטוא דרכי אשמרה : אמרתי כןעל

 שופעת שממנו המקור הוא המציאות מן שלמעלה האחד זאת,עם
 : ההאצלה בסוד חוזרת היא ואליההמציאות

 בניין. כל ויסוד מניין כל ראש אחדאתה

 הרצון לתורת רמזים כמה מלכות" ב"כתר לגלות אפשר זהבהקשר
 ראשון וכשלב באלוהות, המתגלה המתייחס, הדינמי,כהיבט

 : הפתיחה בפסקת מיד אומר הוא כךבאצילות.

 הווה, כל נהיה מאורו מצל אשר המציאותלך
 נחיה. בצילו אמרנואשר

 היש מן המוגבל היש של הנביעה אופן לציון "צל" במונחהשימוש
 בספר מבוטא והוא ישראלי, יצחק רבי אצל כבר הופיעהאין-סופי

 והקרנתו". ומצילו מהרצון הבאה "התנועה : במילים חיים""מקור
 יותר. גבוהה ממהות הנוטה צל או צמצום היא מדרגה כלכלומר,
 כולה. המציאות נמשכת שמצילו המאור הואהרצון

 שימוש שהוא האור, בדימוי השימוש אופייני זהבהקשר
 : אופיינינאופלטוני

 הנראה בעולם ונגלה הזה בעולם נעלם אוראתה
 ?ראה אדונייהר
 ותשתאה תכסוף לך השכל ועין - עולם אוראתה
 תראה. לא וכולו תראה, קצהואפס
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 כתכלית הנצחית האמת הכרת של האידאל מבוטא זו קצרהבשורה
 אלוהים. עבודת של האידאל עם וזיהויוהאדם

 התאולוגית, ממשנתו יסודות נמצאים רשב"ג של הפיוטיתביצירתו
 עיון לאחר מלכות" "כתר את קוראים אם רק לגלות אפשרואותם
 אי-אפשר התאולוגית, הגותו את היטב להכיר בלי חיים".ב"מקור
 שירתו. של ההגותיים ההיבטים אתלהבין

 אפשרויות על עומדים אין אם שגם הוא שירתו של יופיהאולם
 לי נראה מזאת, יתרה משמעות. נעדר השיר אין הפילוסופי,הפירוש
 ל"מקור ההקבלה לנו תיוודע לא אם גם בשיר העיקר את נחסרשלא
 לפרשנות מדי יותר ניתפס שאם סכנה קיימת להפך: ואוליחיים".

 בראש שהיא זו, יצירה של הכובד נקודת את נחטיאפילוסופית,
 התאולוגיים הרעיונות כן ועל נעלים, רגשות של ביטויובראשונה
 התאולוגית ההגות באמצעות - כלומר כמטפורות. בהמתפקדים
 לפרשנויות היסוד היא שאולי דתית, חוויה המשוררמבטא

 יסודן. על שנוצרוהפילוסופיות

 ברשב"ג השיריהצד
 ל"כתר חיים" "מקור שבין הדתית האווירה בשינוי להרגישקל

 כולו החדור הלשון שימוש - הוא הראשון ההיכר סימןמלכות".
 של אריגה מלאכת הוא מלכות" "כתר למעשה מקראיים.יסודות
 שיתערטלו מבלי משמעות של רבדים בכמה הנטענים פסוקיםצירופי

 לגמרי, חופשי השיר מבנה החריזה, למרות המקורית.ממשמעותם
 שנכתבו הקודש שירי מרוב יותר - יתרה קרבה זו מבחינהוקרוב

 - עצמו רשב"ג של הקודש שירי משאר יותר וגם ספרד,בתקופת
 להכחיש, אין תהילים. למזמורי בייחוד המקראית, השירהלסגנון
 התאולוגיה, בתחום רק ולא הדתית החוויה של במישור גם כיכמובן,
 ובכל רשב"ג. של לעולמו המקרא מעולם במעבר נוקבת תמורהחלה
 הרגשית והשפעתו המקראי, ברובד האחיזה בשירתו מובלטתזאת

 רישומה. את ומטביעה נוכחתוההגותית
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 באדם קץ לאין השתאות של רגש לעורר שירתו את מכווןרשב"ג
 בריאת את המתארים הבתים את פותח הוא אלוהיו. לפניהעומד
 : אין-סוף ער פליאה רגש בקוראיו שיעורר באופןהעולם

 ? גבורותיך ימללמי

 ? גדולתך יהווהמי

 ? צהלתך יזכירמי

 צדקותיך? יספרמי

 ? סודותיך יביןמי

 ? סודך ישכילמי

 ? גדולתך יכירמי

 ? אותותיך יכירמי

 ? פליאותיך ידעמי

 ? נוראותיך יביעמי

 ? גדולתך ישוחחמי

 ? לרוממותך יגיעמי

 רוממות הרגשת בנפש ולהחדיר להעצים נועד התאריםריבוי
 שמעבר רגש להביע ניסיון בכך יש כלומר, סופרלטיב. מכלשלמעלה
 הרגשה דרך אמנם וזו זו. יכולת אי ולהמחיש ההבעהליכולת
 בקו התיאור גם מכוון וו למטרה נאופלטונית. לפילוסופיהאופיינית
 אבל כשלעצמה, מובנת בלתי פליאה כל - פליאה על פליאה שלעולה
 ופלא הכול, מן למעלה הנפש פלא בבריאה. ממנה גדולה ישתמיד
 האל עמידת תיאור שגם באופן מזה, למעלה אף האלוהיהשכל
 רגש את לעורר אמצעי אלא אינו הוא גם מחשבה מכללמעלה
 האלוהית. הגדולה לפני האדם כניעת את והרוממות,הפליאה

 )הנאופלטוני( והאל~אישי )המקראי( האישיהפן
 הגבהות את מנצל רשב"ג בשירתו. אחד צד אלא אינו זה גםאבל

 הרגשת את לעורר כדי הנאופלטונית האלוהות שלהעל-אישית
 של האישית התפישה על ויתר לא הוא אבל לאין-קץ.ההשתאות

 הבנוי השיר, של ביותר החוקה עוצמתו טמונה אולי בכך להפך,האל.
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 אל ישירה אישית פנייה פרדוקסית: מתיחות על ושורה שורהבכל
 : מהשגה שלמעלההאל

 מאוד יודעת ונפשי מעשיך,נפלאים
 וההוד והנצח והתפארת והגבורה הגדולה אדונילך
 והכבוי, והעושר לראש לכל והמתנשא הממלכה אדונילך
 תעמוד. ואתה יאבדו המה כי יעידו ומטה מעלה ברואילך

 בדיבור השיר. בתי כל לאורך הנמשך "אתה", בלשון לדגש לבנשים
 נמצא", "אתה אחד", "אתה השם", "לך והדגש חזור מודגשהפותח
 ההתרפקות נעימת נובעת וו ישירה אישית מפנייה וכו'. חי","אתה
 הנשגב האל : תהילים אווירת שכולו השיר, של השלישי החלקשל
 מצווה אל משגיח, אל מיטיב, אל בריחוקו, קרוב אל - חקרלאין

 תפילה. ושומע וסולח מוחלוגומל,
 על-ידי מתעשר המקראי האישי היסוד רשב"ג שלבשירתו
 התפישה מפתחת זה באופן מתבטל. ואינו הנאופלטונית,ההאדרה

 התפישה בתוך ומשמעות עומק של חדשים רבדיםהנאופלטונית
 והמדרשית(. )המקראיתהמסורתית

 היסודות את וגלוי ישיר באופן למצוא אף נוכל רשב"ג שלבשירתו
 שכר של הרעיון חיים": "מקור בספר זכר ללא שנעלמוהמסורתיים

 ; בתורה מצוותיו על-פי האל עבודת של הרעיון ; הבא בעולםועונש
 ששירתו יסודות אלה כל - המקדש בית ולבניין ציון לשיבתהציפייה
 : אותם מלאה רשב"ג שלהדתית

 ברחמיך עלי לשוב אלוהי, אדוני מלפניך, רצוןיהי
 לפניך שלמה בתשובהולהשיבני
 אוזנך תקשיב לבי, תכיןולתחינתי
 בתורתך, לביותפתח
 יראתך, ברעיוניותיטע
 טובות, גזירות עליותגזור
 רעות. גזירות מעליותבטל
 ביזיון, לירי ולא ניסיון לידי תביאניואל
 תצילני, רעים פגעיםומכל

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח 



 שלנו הגדולים הפילוסופים 981

 - תסתירני, בצילך הוות יעבורועד
 בלשוני, מחטוא ררכי ושמור והגיוני, פי עםוהיה

 הקודשים( קודש הוא )=האולם אולמך ובבניין עמך, בזכרוןוזכרני

 דבירך, לשחר וזבני בחיריך. בטובתלראות
 ועפרותיו אבניו ולרצות והחרב,השמם

 שוממותיו... ותבנה חרבותיו,ורגבי

 זה אין שוב רשב"ג. של בשירתו המסורת ערכי להם חוזרים כךהנה,
 התפילה. וסידור תהילים ספר אלוהי אם כי הנאופלטוניהאל

 רשב"ג של יותר נאמן כביטויהפיוט
 אותו מבטאת רשב"ג של השירית שיצירתו אקבע אם שאצדקדומני
 מן חוזרים אנו בשירתו הפילוסופית. מיצירתו יותר שלםבאורח
 הדתיות אל המרוחקת הכללית הדתיות של והמנוכר הזרהעולם

 המיוחד. היהודי צביונה ואלהמסורתית
 )"מקור הנוצרים של דעתם על להתקבל היה יכול אשר ספרכתיבת
 כך כדי שעד שולית, לרשב"ג נעשתה שהיהדות מעידה אינהחיים"(
 העולם אל זיקתו שניתקה עד דורו של האוניברסלית לתרבותנתפש
 היהודית. במסורת כולו מעוגן שלו החוויה רובד - להפךהיהודי.
 שעליו אינטלקטואלית בעיה לגביו הופכים אינם הללו המסורתערכי

 באורח אליהם מתייחס הוא אלא פילוסופיים, בכלים איתהלהתמודד
 ועיונו העיקר, היא היא הדתית-יהודית חווייתו וספונטני.טבעי

 שלה. האוניברסלית הקרינה אלא אינוהאינטלקטואלי
 של ההיסטורי קיומו עצם לחלוטין. המצב השתנה אחריו אחדדור
 התכנים עלו ואז בעיה, להיות הפכו ייחורו והצדקת היהודיהעם

 ביצירתו ולא הפיוטית ביצירתו רק מקום להם מצאשרשב"ג
 המובהקת הדוגמה המחשבה. שיטות של מרכון אל ועברוההגותית,
 הלוי( יהודה )רבי ריה"ל של העיונית יצירתו היא זו להתפתחותביותר
 סיני, הר מעמד ישראל, עם בחירת בהמשך. בהרחבה נדוןשבו

 במ,.כז. ריה"ל אצל נמצאים - והגאולה הגלותהנבואה,
 כהוגי זרות. של תהום רובצת לרשב"ג ריה"ל שבין לנמראפשר

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח 



 99 1 גבירול אבן שלמהר'

,.
 לא ואף-עללפי-כן ממערב. מזרח כרחוק מזה זה רחוקים הםדעות
 אומר "הכוזרי", בספר ריה"ל שאומר מה מהותי: דבר שוםהשתנה
 המסורתיים, שהתכנים בזה רק הוא ההבדל הפיוטית. ביצירתורשב"ג
 של בדורו בעייתיים שוב נעשו רס"ג, שלפני בדורות בעייתייםשנעשו
 עיוני. לדיון שוב עלו כן ועלריה"ל,
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