
 הלוי ,הודהר,
 הנוצרית. שבספרד בטודלה, בערך 1075 בשנת נולד הלוי יהודהר'

 של והחוכמה התורה במרכזי לו ניתנו המדעי וחינוכו התורניהינוכו
 שקיבל "הכוזרי" מחיבורו וניכר רופא, היה הוא הערבית.ספרד
 בשנת הנוצרית. לספרד חזר לימודיו לאחר טובה. פילוסופיתהכשרה
 ושהה למצרים הגיע הוא ישראל. לארץ המפורסם למסעו יצא1140
 יש הקהירית הגניזה ממסמכי עלייתו. לקראת בהכנות מה זמןבה

 יציאתו ועל הכנותיו על במצרים, שהותו תקופת על רב מידעבידינו
 שנתגלתה שיר איגרת לפי לעכו. כנראה ישראל, לארץ היםבדרך

 כדי לירושלים שהגיע לשער אפשר הקהירית בגניזהלאחרונה
 נסיבות כי אף נפטר, כנראה ושם המקדש, בית מקום מול אללהתפלל
 סתומות. נשארומותו

 השירית ליצירתו העיונית יצירתו ביןהקשר
 זכו שיריו ישראל. שבמשוררי הגדולים מן כאחר ,נודע הלוי יהודהו'

 "ספר היחידה, העיונית יצירתו התפילה. לסידור ונכנסו רבלפרסום
 להגנת וההוכחה הנימוק "ספר המלא: המקורי בשמו אוהכוזרי",

 אחד שהיה אף הפיוטית, ליצירתו בהשפעתו משני הבזויה",הדת

 רק לא היהדות תפישת את שעיצבו ביותר המשפיעים העיוןמחיבורי

 זמננו. ועד ההדש, ~TDT גם אלא הביניים,בימי
 הדתי-חווייתי לעולמו כמשורר הדתי-חווייתי עולמו ביןהקשר
 המוטיבים פיתוח מצד הן והדוק, גלוי דעותכהוגה

 זו חוויה האישית. הדתית החוויה הבעת מצד והןהיהודיים-מסורתיים
 עקבי למאבק בסיס ושימשה ההגותית יצירתו ביסוד במכווןהונחה
 ממנה. ששאל בכלים זאת וכל הפילוסופיה,נגד
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 שלנו הגדולים הפילוסופים 1081

 הכוזריספר
 הוא ממכתביו, אחד לפי שנה. לעשרים קרוב ספרו על עבדריה"ל
 מאחר אליו. שהופנתה קראי חכם שאלת על כתשובה לכותבוהחל

 ומאחר "הכוזרי", של השלישי במאמר מרוכז הקראות עםשהוויכוח
 ואחר-כך תחילה, שנכתב להניח אפשר עצמאי, מבנה יש זהשלמאמר
 החיבור. של הכללי במבנהשובץ

 התחנך אבל הנוצרית, בספרד ופעל הלוי יהודה ר' נולדכאמור,
 מלחמת בזה זה שנלחמו העולמות שני בין ההיקלעות הערבית.בספרד
 הערבית ספרד של כיבושה - הרקונקוויסטה בראשית )מדוברחורמה
 חשוב רקע היא הצלב( מסעי של בעיצומם הנוצרים על-ידימחדש
 ר' על שנאמר מה עליו לומר אפשר ריה"ל. של העיונית יצירתולהבנת
 עם או לבדה הנצרות עם רק לא לו היו ודברים דין : בר-חייאאברהם

 בגורל התנסות מתוך יחד גם הדתות שתי עם אם כי לבדו,האיסלאם
 הללו. העולמיים הכוחות שני בין שנמחץ ישראל, עם שלהמר

 רק אינו הדתי שהוויכוח לעובדה רגישות יש "הכוזרי"בספר
 הפוליטי העימות ללשון מתורגם הוא אלא ודוגמטי,תאולוגי
 בוויכוח מכריע נימוק להיות הפך הכוח, השלטון, הצבאי.והעימות
 הצבא דת של לניצחונה נחשב הקרב בשדה ניצחון שכןהבין-דתי,
 לצידו. עומד שאלוהים הוכחה זו הריהמנצח.
 העם של למצבו מיוחדת רגישות שהתעוררה ברור זה רקעעל
 שניהם, על-ידי נרדף שכן בזה, זה הנאבקים המחנות ביןהיהודי
 הכוחניים באמצעים להם להשיב יכול ולא על-ידם, ודוכאהתבזה
 להיות הפכה הגלות של משמעותה על ההיסטורית השאלהשלהם.
 בשל רק לא החריפה הגלות חוויית חמורה. תאולוגיתשאלה

 הדתית. משמעותה בשל גם אלא הרדיפות,התעצמות
 רוצה הכוזרי המלך אין בתחילה "הכוורי". ביסוד עומד זהמצב
 על נסמך הוא היהדות. של מעמדה שפל בגלל יהודי, חכם עםלדבר
 ביניהם העולם את שחלקו והמוסלמים, הנוצרים אמונות שלהעדות
 עד ולמוסלמי לנוצרי להקשיב מקדים הוא בזה. זה נאבקיםוהם

 הכוזרי המלך יהודי. חכם להזמין הדיון, של הגיונו מתוךשנאלץ,
 בעיה ספק ללא היתה אשר היהדות, כלפי מקובלת עמדהמייצג
 עצמם. ליהודיםחמורה
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 109 1 הלוי יהודהר'

 למד הוא בדורו. היהודית הדת מעמד על נשענת ריה"ל שלתגובתו
 לכתבי והאיסלאם, הנצרות הדתות, שתי של הדו-ערכי היחסמן

 יורשותיה שהן וטוענות עליה נסמכות הן - גיסא מחד שהריקודשה,
 ובירושלים(, ישראל בארץ השלטון על בזו זו במלחמתן מוחש)והדבר
 העם עמירת גם ריה"ל, לדעת אותה. רודפות הן - גיסא מאידךאך

 בעומק שהמעיין מפני דתו, יתרון על מעידה הזה בניסיוןהיהודי
 על העמידה את החשיבו שקדושיהם ימצא והאיסלאם הנצרותמקורות
 עם כל עמד הדור באותו והנה הארצי, השלטון את ולא אמונתםקידוש
 אמונתו. אמיתות על כך על-ידי והעיד ניסיון באותוישראל

 והאיסלאם הנצרות מלחמות של האתגר על ריה"ל הגיבבמקביל
 לארץ לשוב היהודי העם של עצמית ביוזמה ירושלים כיבושעל

 והוא עמו, לכל קריאה היתה החלוצית עלייתו בה. להיגאל כדיישראל
 ספרו. בסיום בפירוש כך עלדיבר

 הפנימיתהמרזית
 שתי בעוד ריה"ל נאבק והאיסלאם, הנצרות נגד למאבקונוסף

 הפילוסופיה. ונגד הקראות נגד :חזיתות
 בשנותיו "מינים". בשם הקראים את ריה"ל מכנה הספרבפתיחת
 על-ידי הנוצרית בספרד הקראי היישוב דוכא ריה"ל שלהמאוחרות
 היה כן לפני אבל הרבנית. המנהיגות מהשתדלות כתוצאההשלטונות

 הרבנים. ובין בינו הוויכוחים ורבו איתן, קראי יישובשם
 קראי, לחכם כתשובה ספרו את לכתוב ריה"ל התחילכאמור,
 היתה החיצונית החזית לצד כלומר, שלם. מאמר זה לוויכוחוהקדיש
 של החד-משמעית הדחייה שלמרות היא, האמת פנימית.חזית

 ביטול של יחס הקראים אל יחסו היה לא בספרו, הקראיתהעמדה
 ישראל לארץ וביחס הקראיים, הטיעונים מקצת לו אימץ הואגמור.

 העלייה על שקדו הקראים שכן אליהם, קרוב היה ציון,ולאבלות
 בזמנו. הרבנים מן יותר החורבן אבל ועל ישראללארץ

 הפילוסופיתהחזית
 בפילוסופיה : דיוק ליתר או בפילוסופיה ריה"ל נאבק הרביעיתנחזית

 האריסטוטלית השיטה את העריך שריה"ל להדגיש ישהאריסטוטלית.
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 שלנו הגדולים הפילוסופים 1101

 ובניגוד הערבי הכלאם לדרכי בניגוד ביותר המשכנעת השיטהבתור
 בהסכמה כרוך העימות היה זה בנושא גם הנאופלטונים.לפילוסופים

 להלן. שנראה כפי הפילוסופי הטיעון מןלחלק
 מתוך שהתמודד, הראשון היהודי הדעות הוגה הוא הלוי יהודהר'
 הגלומות הסכנות עם האריסטוטלית, הפילוסופיה של יסודיתהכרה
 העמיק האריסטוטלי שהזרם המעיד הראשון הוא הדתיים. לחייםבה
 היהודים. המשכילים ציבור על ולהשפיע לחדורכבר

 אלטרנטיבה מעמידה האריסטוטלית שהמטפיזיקה הרגישריה"ל
 בנבואה אישי, באל האמונה על איום ראה בכך ההתגלות. לדתשכלית
 המוחלט ובתוקף השמים מן בתורה אדם, לבני אלוהים דברכמסירת

 בייחוד האריסטוטליות, בהישגי הכיר הוא זאת, עם אך מצוותיה.של
 הדרך היא דרכה שבהם תחומים שיש הדבר בעצם והכירבמדעים,
 על דרכו, על-פי פיתח, שלו השקפותיו את - מזאת יתרהלאמת.
 האריסטוטלית. הפילוסופיה מן מבוקר באורח שנטליסודות

 צ"הכוזר"' הפולמוסיהמוטיב
 נקבע ישראל דת של הללו היריבים ארבעת נגד להיאבקהצורך

 : "הכוזרי" בפתיחתמפורשות

 על והתשובות הטענות מן איתי שיש מה על אותי שאלושאול
 החולקים המינים ועל התורות ואנשי הפילוסופים מן עלינוהחולקים

 ישראל... המוןעל

 הנוצרים הם - התורות אנשי -האריסטוטלים; הם -הפילוסופים
 הקראים. הם - המינים ;והמוסלמים
 פולמוס של ספר בהכרח הוא כזה מרובע ויכוח שלפריו

 הדת "להגנת שנועד החיבור, שם גם כך על מעידואפולוגיה.
 ספר אל להתייחס אין ובאמת, לאפולוגיה. - דהיינוהבזויה",
 גם והוא כזה, להיות נועד לא הוא פילוסופי. חיבור כאל"הכנורי"

 פילוסופי. חיבור של במעמד מעלה רואהאינו
 היהודית הפילוסופיה תולדות במסגרת בו לדון ראוי זאת,למרות

 בר-חייא, אברהם ור' רשב"ג בחיי, ר' רס"ג, של מחיבוריהם פחותלא
 נעשה לא היריבים ארבעת כל נגד הוויכוח מהם. יותר אףואולי
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 מפני אחת מוצא בנקודת המתגוננת אחידה, בעמדה רוכז אלאבנפרד,
 הריכוז מן כתוצאה הרבנית. היהודית הדת על ההתקפה כיווניכל

 ולא היהודית התפישה של ובביסוסה בבנייתה הדגש הושםהשיטתי,
 באור הועמד התורני הוויכוח החיצונית. הפולמוסיתבהתדיינות
 של המוקד בנקודת הועמדה האריסטוטליות הפילוסופי.הוויכוח
 התפישה מכוח האריסטוטלית העמדה שדחיית הנחה מתוךהוויכוח,
 הוויכוח וכאמור, הוויכוח. כיווני יתר לכל בסיס היא יהודיתהתורנית

 יסוד ועל מעמיקה ידיעה מתוך נערך האריסטוטלית העמדהעם
 הפילוסופית, העמדה את דחייתו עם כלומר, ממנה. שנלקחוהנחות
 כפילוסוף. ריה"לנוהג

 ריה"ל שלמקוריותו
 ניכר ייחוד בעלת משנה היא זה מורכב ספרותי מבנה שלהתוצאה
 המובהק היהודי הדעות הוגה את בריה"ל הרואים יש רבה.ומקוריות
 מן אחת לא אף עם אותו למנות אי-אפשר הביניים. בימי שקםביותר

 זו: בתקופה הדתית המחשבה במוקד שעמדו הכלליותהאסכולות
 עם במגע בא שריה"ל אף והאריסטוטליות, הנאופלטוניותהכלאם,
 במישרין התורה עדות על להתבסס ביקש הוא מבולן. וקיבלכולן
 במלאות שלה והפולחן החברה ההיסטוריה, תכני אתולקיים

ובמישרין.

 צ"הכוזר"' הדיאלוגמבנה
 נובע הוא כי תכניו, להבנת תנאי היא הספר של הספרותי המבנההבנת
 החשיבה.מדרך

 יסודו היהודי. ל"חבר" הכוזרי המלך בין כדיאלוג בנויהספר
 בהתכתבות שסופר כפי הכוזרים התגיירות על ההיסטוריהסיפור

 אבל בזמנו. הכוזרים למלך הנגיד שמואל רבי בין שהיתההמפורסמת
 שהיה הכוזרים, שמלך בעובדה רק השתמש שריה"ל לב לשיםיש

 חכם עם משיחה כתוצאה היהודים דת את לו אימץ אלילים,עובד
 עיבוד הם המסגרת סיפור פרטי שאר כל הממלכה. לדת והפכהיהודי,
 לכל לב לשים יש כוונותיו את להבין וכדי ריה"ל, של מחושבספרותי
פרטיו.
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 שחזר נבואי, חלום כוזר מלך חלם המסגרת סיפור לפי כן,אם
 לו: ואמר מלאך, אליו נתגלה בחלומו בלילה. לילה מדיונשנה

 שהוא לבסוף הבין המלך רצויים". אינם מעשיך אך רצויה,"כוונתך
 לברר ועליו בסביבתו, המצויות הדתות לאחת דתו את לשנותנדרש
 תחילה שוחח כך לשם אליה. מכוונו שהמלאך האמיתית הדתאיזוהי
 עם ולבסוף מוסלמי, חכם ועם נוצרי חכם עם כך אחר פילוסוף,עם
 את לקבל אותו לשכנע שהצליח והוא "החבר", המכונה יהודיחכם
דתו.

 הנוגעות שונות שאלות ושאל לתלמיד מחוקר אז הפךהמלך
 לב לשים יש אבל המשיב, הוא החבר ישראל. עם ולגורללתורה
 בעל ביקורתי מלך נשאר הוא צייתני. לתלמיד הפך לא כוזרשמלך
 שיטה יש אם היא והשאלה אמיתי, דיאלוג נוצר עצמאי. דעתשיקול
 הדיון. ובאופן לנושא מנושא במעברמובנית

 קראי, של לשאלות בתשובה חיבורו בכתיבת ריה"ל התחילכאמור,
 היה הקראות, נגד לוויכוח המוקד השלישי, המאמר כי להניח ישולכן

 המאמרים שאר את כתב כך שאחר נראה שכתב. הראשוןהמאמר
 לו שנראה במקום תמילה שכתב מה ושילב הכול( בסך)ארבעה
 דיאלוגי מבנה השלישי למאמר יש זאת למרות אבל ביותר.המתאים
 מה על חזרה בו יש שכן מלאכותי, הוא אותו המאחה והתפרעצמאי,
 מן סטייה וניכרת העריכה, סדר לפי הקודמים במאמרים נאמרשכבר
 של סימנים יש טכנית ספרותית מבמינה גם הדיון. של הכלליהמהלך
 השלישי, המאמר ובסיום השני המאמר בסיום מאוחרת."תפירה"
 נזקק לא שלהן עניינים, סדר של קישור להערות ריה"ל נזקקלמשל,
 לחמישי. ומהרביעי לשני הראשון המאמר מןבמעבר

 השלישי המאמר מןדוגמאות
 על ללמד כדי בו שיש משום זה, מאמר של במבנהו להתבונןכדאי
 לדיאלוג זיקתו על ובייחוד אחרים, במאמרים גם ריה"ל שלדרכו

 של הפילוסופיים הדיאלוגים כותבי בעליל הושפעו שממנוהאפלטוני,
 אמנותי באופן זו ספרותית בצורה השתמש אפלטון הביניים.ימי

 להבין והמבקש דרמטי, אופי בעלת עלילה יש שלו לדיאלוגיםמכוון.
 לתפקידם בזיקה הדיאלוג גיבורי דברי את לפרש צריך המחבראת
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 את כלל בדרך איבד הביניים ימי של הפילוסופי הדיאלוגבעלילה.
 במקום חיים"(. "מקור בספר בכך נוכחנו )וכבר הספרותיתגמישותו
 נעלם ריה"ל שאצל לומר אין סמכותי. יחס מתפתח אמיתידיאלוג
 תורה כלומד הן סמכותו, מכוח מדבר ה"חבר" לחלוטין. הזההיחס
 המחצית במשך כאמור, אבל, תורה. ניתנה שבשבילו כיהודיוהן

 את למלך להוכיח צריך החבר הראשון, המאמר שלהראשונה
 המלך כי הדיאלוגית, העמדה נשמרת הבאים במאמרים וגםסמכותו,

 שמקורן קודמות ועמדות משלו ציפיות לו שיש עצמאי תלמידהוא
 ימצא קושיותיו כל שעל בטוח כשהוא גם שלו. הרוחניתבביוגרפיה

 ואינו באמת, לו המציקות קושיות מקשה הריהו תשובה,החבר
 החבר, מזאת, יתרה רצונו: לשביעות ספקו הוסר שלא עדמתרצה

 כמו פרונטליות להרצאות נוטה אינו המלך, של מורהו להיותשהופך
 במובן תלמירו כלפי אירונית עמדה לו יש חיים". ב"מקורהמורה
 לשאלה לגרותו מנת על דברים אומר הוא לעיתים המילה. שלהחיובי

 כדי ישירה מתשובה מתחמק הוא ולפעמים מסוימת, לתגובהאו
 את מעמיד הוא לפעמים שתבוא. לתשובה תנאי לו שנראה מהלהציע
 יותר. מתקדם לגילוי הוא ראוי כמה עד לבחון כדי במבחןתלמידו
 כלפי המורה של והן המורה כלפי התלמיד של הן הזאת,העמדה
 חוזר זה ובמובן המאמרים, בכל דיאלוגית מציאות יוצרתהתלמיד,
 האפלטונית. הדוגמה אל ומתקרבריה"ל

 דיאלוג של השיקוף מבחינת מעניינת דוגמה הוא השלישיהמאמר
 אלוהים עובד של הנהגתו דרך על שואל המלך מסוים.אפלטוני

 הקראים, עם הוויכוח לעניין כמובן, מכוונת, השאלה התורה.על-פי
 כנגד הפולחן. דרכי בעיצוב דרכה ועל שבעל-פה תורה עלשחלקו
 הדיבור של ישירה שכלית הבנה הקראים העמידו שבעל-פההתורה
 פתח אבל זה, לדיון הקרקע את להכשיר רצה ריה"להמקראי.
 מאוד. רחוקיםבמהלכים

 דרך על להשיב החבר ראה המלך לשאלת הראשונהבתשובה
 בנצרות הנזירים של הסגפנות דרכי את קודם-כול פסל הואהשלילה.

 שהתמסרו אנשים של למופת שנחשבו באיסלאם, הצוליםושל
 לחשוב עלול והמלך זו, בדרך הולכים אין בישראל אלוהים.לעבודת
 אלוהים, לעבודת במסירות היהודים על עולים והמוסלמיםשהנוצרים
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 הפילוסופים להשקפות דווקא זה בעניין קרוב החברבעוד
 וסגפנות. נזירות ופסלו האמצע" "דרך על שהמליצוהאריסטוטלים,

 הדבק )אדם ה"חסיד" הנהגת בין להבחין צורך החבר ראה כךאחר
 בזמן הנהגתו ובין קיים היה שהמקדש בזמן בישראלבאלוהים(
 כפרישות שנראו מקראיות תופעות לתרץ כדי זאת עשה הואהגלות.
 יום ארבעים סיני בהר רבנו משה של התבודדותו כגוןקיצונית,
 של הנויריים צומותיו וכגון ושתייה, אכילה ללא לילהוארבעים
 דרגה אלא סגפנית, נזירות היתה לא שזאת טוען ריה"ל הנביא.אליהו
 לא והם מגופם נפרדה שרוחם באנשים מדובר רוחניות. שלגבוהה
 למעלה אבל הגופניים. הצרכים על התעלו כי מצומותיהם, כללסבלו
 לעמו, אלוהים בין מיוחד חיבור על-ידי רק להגיע היה אפשרכזאת
 דבריו את לחוק כדי אפשרי. אינו הוא בגלות הבית. חורבן עםשבטל
 ריה"ל הסתמך הכוזרי, בעיני אמינים ולא מופלאים ייראו שאוליאלה,
 התבודדו הם גם סוקרטס. תלמידי הפילוסופים התנהגות עלגם

 להסתגף. כדי ולא רוחנית, למעלה להגיע כדי תלמידיהםבחברת
 ובמקומ הזה, בזמן "החסיד" עבודת על לשאול המלך מתעוררעכשיו
 ההתנהגות דרך לדעתו מהי המלך את ושואל החבר מתחכםלהשיב
 שבעיני ברור אך זאת, לדעת עליו כמלך במדינתו. שליט שלהנכונה
 העבודה לדרך דגם להיות צריך במדינתו צדיק מלך של שלטוןהחבר
 כדי נפשו כוחות בכל החסיד שליטת עולם: של למלכוהנכונה
 לפתיחת מאלפת תקבולת אכן זוהי מצוותו. ולעשות לבוראולהתמסר
 על למד אפלטון הפוך: שהכיוון אלא אפלטון, של המדינה""ספר

 החבר ואילו במדינה, צודק לשלטון כדוגמה הנפש בכוחותהשלטון
 ברור מקום, מכל בנפש. השלטון על במדינה השלטון מן ללמודרוצה
 מעבר אל לצאת כרי האפלטוני בדיאלוג היטב מחושב שימוששוהו
 זו בנקודה ואמנם, שמעליו. לסדר תנאי בשבילו הוא המדיני הסדרלו.

 על שאלתי לא הרי מעיר: והוא לו שהוטמן בפח המלךמרגיש
 בתחום ההנהגה על היא השאלה דהיינו: החסיד. על אם כיהמושל,
 הגיע על-ידה כי הזאת, לשאלה חיכה שהחבר מאליו מובןהדתי.

 ואף המדיני, החוק תחום את לזהות אין חשוב: עניין להבנתהתלמיד
 הם אלה הדתית. ההנהגה תחום עם המוסרית, ההנהגה תחום אתלא

 מוסרית, שלמות הוא דתית לשלמות תנאי אמנם, נבדלים.תחומים
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 משלה. במושגח להידת ועלק נבדל תחום היא הדתית הכלמותאבל
 יסודו - הדתי והתחום בשכל, נידונים המוסרי והתחום המדיניהתחום

 לו. בניגוד לא כי אף השכל, מן למעלה שהיאבהתגלות,
 לעבור כדי אמיתי, כיסוד אפלטון דברי את אפוא הניחהדיאלוג

 עם לוויכוח זו פתיחה של הקשר גם מתברר וכאן לו, מעבר אלולחרוג
 ישיר. שכלי במישור בתורה לדון יש כי היתה הקראים טענתהקראים.
 עקרונות שעל-פי ומתן למשא מחוזן הפולחן תחום את מעמידריה"ל
 להכרה תלמידו את להביא כדי סמכותיים. הם העקרונות כאןשכליים.

 לעבור היה אפשר - העיקרון ומשהובהר המכין, בדיון החבר פתחזו,
 בפרטים.לדיון

 הספר של הכללימבנהי
 גיבוש מגובשת שהיא כפי הפילוסופית, העמדה ביןההתמודדות

 המיוצגת התורנית, העמדה ובין האריסטוטלית, במשנהאידאלי
 כולו. הדיון ציר היא התורה, על-ידיאידאלית
 מצד מקביל. באורח מוטיבים שני מפתח ריה"ל של העיקרידיונו
 הוא - אחר ומצד האריסטוטליות, עם ביקורתית מתמודד הוא -אחד
 האלה המוטיבים שני שלו. העצמית הנבואה תפישת אתמפתח

 משלים שהוא ככל הדדית. זה את זה ומתנים זה, בצד זהמתקדמים
 נגד ויכוחו את להשלים יכול הוא כך שלו, הנבואה תפישתאת

 נוכל זה, באופן הספר מבנה את נבחן אם האריסטוטלית.העמדה
 על )בדילוג ה' ד', ב', א', המאמרים בין העובר רצוף קו עללהצביע
 בתווך(. ש"נתפר" ג'מאמר

 בספר הדיון התפתחותנוהלך
 תזה הפילוסוף. ונאום החלום : הוויכוח צירי הועמדו הראשוןבמאמר

 אלא מופרכים אינם הפילוסוף דברי להלן, שנראה כפיואנטי-תזה.
 נערכים מכך כתוצאה אבל עיקופו, כשרות את מוכיח ריה"לנעקפים.

 השכלי הספק כצל הכוזרי המלך ועם הדת 'חכמי עם הדיוניםכל
 בהתגלות. הפילוסוףשהטיל
 הניסיון של הוודאות סמך על היהודית הדת את המלך שקיבלאחרי
 הדתות שכל המכוננת ההתגלות )שהוא סיני הר מעמד שלההיסטורי
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 מן הנובעות שאלות שואל הוא עליה(, מסתמכותהמונותיאיסטיות
 כך, הפילוסופית. לעמדה התורנית העמדה בין המטרידיםהניגודים
 ממנו מתחמק החבר אבל האל, תוארי על שואל הוא השני,במאמר
 כדי משנית, חשיבות בעלת סוגיה שזוהי בטענה בקיצור,ומשיב
 נבואה. מתקיימת שבהם התורניים בתנאים הדיון אל זה מדיוןלעבור
 העיון מן ולא הנבואה מן בא האל על יודעים שאנו מה כלשכן

הפילוסופי.
 הדימויים ועל אלוהים שמות על השאלה עולה הרביעיבמאמר

 זהו הנביאים. דברי על-פי אלוהים שבתיאוריהאנתרופומורפיים
 שאלות שואל המלך אלוהים. על לדעת נוכל מה בשאלה הדיוןהמשך
 הנבואה יסוד על משיב החבר ואילו לו, שידוע מה זה כי פילוסוף,של

 הנבואה מן רק לדעתו, כי הפילוסופיה, ובין בינה ההבדל אתומסביר
 שנתנה. אלוהים על אמת דברינדע
 להתמודד החבר מוכן ההתגלות תורת של מלא ביסוס אחרירק
 רלוונטי זה טיעון שאין להוכיח כדי הפילוסופי הטיעון עםחזיתית
 המאמר של העיקרי התוכן וזהו האמיתית, הדת תורתבתחום
החמישי.
 ההתגלות אמיתות של ההיסטורי הביסוס מן אפוא עוברריה"ל
 ובאורח הנבואה. למהות - הנבואה ומתנאי ; הנבואה לתנאי -בסיני
 לסתירת - הראשון במאמר האריסטוטלית העמדה מעקיפתמקביל,
 מצטייר כזה באופן האחרון. במאמר התאולוגי בתחוםהנחותיה
 כסטיות שנראה מה כל למרות ושיטתי, עיקרי חשיבהתהליך

 אלא הפילוסופיה, שיטתיות וו אין כי אף צדדיים,לנושאים
 כהתנסות ההתגלות על המסתמכת דתית חשיבה שלשיטתיותה
עובדתית.

 ? הכוזרים סיפור מדוע המסגרת:סיפור
 מהלך כאמור, נקבע, שבו הראשון, המאמר במבנה מפורט לעיוןנפנה

 לשיטתיותו. היסוד והונחהדיאלוג
 כנקודת הכוזרים מלך התגיירות בסיפור ריה"ל בחר מה שוםעל
 את להטיל המחבר של ניסיון זה אין כי נקבע קודם-נול ? לדיוןמוצא

 ספרותית דמות הוא החבר משלו. גבוהה סמכות על לדבריוהאחריות
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 שיצאה מילה לכל מלאה אחריות עליו מקבל וריה"למובהקת,
 שזהו העובדה את להעלים כלל מנסה הוא אין שכן מפיו,כביכול
 רצה ריה"ל אפולוגטית. ובראשונה בראש היא הכוונה ספרותי.כדיון

 דת את קיבלו עמו, כל ואיתו אדיר, שמלך בעובדהלהשתמש
 העם של כוחו את להוניח מעוניין שהיה מפני לא אמנם,היהודים.
 הדת של מעמדה שפל שלמרות להראות שרצה מפני אלאהיהודי,
 דווקא מנצחת. היא מכך, הנובעת הקדומה הדעה ולמרותהיהודית
 הסבל לעומת חולשתם, על לדעתו, מעידה, הגויים של הדעתזחיחות

 ובכך ברבים, שמים שם המקדשים היהודים, של כביכול()החולשה,
 הנוצרים לדעת גם האמונה של הנכון למעמד תוקףנותנים

והמוסלמים.
 המסגרת את גם לקבוע ריה"ל רצה המסגרת סיפורבאמצעות
 הסמכות תהיה שהפילוסופיה רצה לא הוא הוויכוח. שלהעניינית
 על עדיפות מראש לה מקנה היה כך על-ידי כי הדתות, ביןהשופטת
 אבל למשפט. עומדת הפילוסופיה שגם להוכיח רצה הוא ואילוהדת,
 היה ריה"ל של המזהיר הפתרון האובייקטיבי? השופט יהיהמי

 מן לאחת אישית נטייה לו אין גם אבל פילוסוף, שאינו אדםמציאת
 אישי עניין זאת בכל לו שיש ונבון אובייקטיבי אדם היריבות,הדתות
 הסגולות את במדויק ריה"ל הגדיר כך שעל-ידי ברור בנושא.עמוק

 קוראיו. אצלשחיפש

 האידאלים והמורההלומד
 הסגולות הן אלו : המלך של אישיותו על השאלה מתעוררתבאן

 ? ריה"ל של טיעוניו את נכונה שישפוט האידאלי הקורא מןהנדרשות

 בכוחות מישל וגם ביושר במדינתו מושל צדיק, מלך הואהכוזרי
 פילוסוף לא )אך ישר ושכל טובה כוונה בעל לב, זך אדם הואנפשו.

 התכונות בעצם, אלו חזק. דתי רגש בעל אדם וכן,מקצועי!(
 הקורא. מןהנדרשות
 ? המחבר - היינו החבר, של תכונותיוומהן

 ובעל מעולה פילוסופית השכלה בעל תורני, חכם הואהחבר
 הוא : אידאלי מורה של תכונות לו יש אחרות. דתות על רחבותידיעות
 את מכיר הוא כי תלמידו, תגובות את מראש לצפות יורע הוא ;סבלני

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

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



 שלנו הגדולים הפילוסופים 1181

 מגרה הוא ; נכונה לשפוט כדי לעבור חייבת שמחשבתוהשלבים
 כדי רב-צדדית והסתכלות העמקה המחייבים מצבים ויוצרתגובות
 הוא - סוקרטי מורה של תכונה עוד בו ויש ; שאלותיו עללהשיב
 את ידע שכבר לו מראה הוא ולפעמים האמת, את בתלמידומיילד
 שונים. מטעמים ממנה התעלם אבלהאמת,
 נכנס אינו הוא האידאלי: לקורא להוסיף יש חשובה תכונהעוד
 המוצא לנקודת בניגוד קודמת. הכנה בלי האמונה בנושאלדיון

 המוצא נקודת את ריה"ל מעמיד לדעת, הסקרנות שהיאהפילוסופית,
 מקום את ממלא שהחלום לראות נקל נבואי. חלום שחלם אדםשל

 הדתות כל של המוצא כנקודת בהתגלות הנעוצההמסורת
 הנבואה. בסולם מסוימת מדרגה הוא האמיתי החלוםההיסטוריות.

 ובסקרנות, אינטלקטואלית בתהייה אפוא נפתה אינו הדת עלהדיון
 הוא הכוזרי של הדתי שהניסיון לזכור יש אך ישיר. דתי בניסיון אםכי

 אי-אפשר ולכן אחר, אדם שום בו לשתף אי-אפשר לחלוטין.אישי
 לבטוח יסוד יש אישית שלו החולם, מלבד אחר אדם שום בולשכנע
 אמיתי. חלוםשחלם

 הדתיסודות
 להנחות רמיזה בו יש הדיון. של המוצא נקודת את מעמירהחלום
 )ולדעת תמים באורח מקובלות שהן כפי הדת, של הבסיסיותהיסוד
 !(. האידאלית היא התמימה האמונהריה"ל,

 יסוד: הנחות שלוש נמצאותבחלום
 )החלום( הניסיון הוא הדת יסוד1.
 פעמים( כמה חוזר )החלום עצמו את מוודא הדתיהניסיון2.
 אינם מעשיך אך רצויה, )"כוונתך המעשה הוא הדת שלתוכנה3.

 !(רצויים"

 הדת מהי לחקור המלך יוצא הללו ההנחות שלוש של המטעןעם
 - הספר קוראי את בכך מייצג שהוא ברור אליה. התכווןשהמלאך
 המחלוקות בגלל אבל - חלומם וזהו במסורת, שהתחנכויהודים
 אמונתם התערערה הפילוסופים, טענות ובגלל והמוסלמיתהנוצרית
 עיוני לחיזוק זקוקים והםהתמימה,
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 '1ל דרמה כעין ודבריו המלך מעשי נמטרים הזאת המוצאמנקודת
 של הטיפוסיות הטעויות כלומר : המלך של ממצבו הנובעותטעויות
 מבקש וריה"ל ספרו, את ריה"ל מכוון שאליו הדור, בן משכיל?הודי
 לתקנן. כדי אותןלחשוף

 ונאומו הפילוסוף הזמנת הראשונה:הטעות
 "טעות כמובן זוהי הפילוסוף. אל הפנייה היאהטעותיהראשונה

 חלום", "בעל הוא הדור בן שהמשכיל אף הדור. בן שלהטעויות"
 את הוא נותן אמיתי, מעשה לחפש אותו מכוון הדת, כלומרוהחלום,
 כאילו דתי, ניסיון בעל ואינו מעשה בעל שאינו בפילוסוף,אמונו
 האמת. מפתחות מונחיםבידיו
 הראוי. המעשה סוד את יודע אינו הפילוסוף כי יודע הכוזרי המלך-

 אמונתו על הפילוסוף את שואל הוא שכן כך, על מעיד שאלתונוסח
 שואל הוא שאותם המוסלמי, ואל הנוצרי אל מפנייתו )להבדילבלבד
 המלאך דברי אם : השאלה נשאלת מעשיהם(. על וגם אמונתם עלגם

 הפילוסוף, אל פנה מדוע הנכון, הדתי המעשה על לשאול אותוכיוונו
 )הכוונה(? האמת ידיעת על הכול והעמיד פולחן, במעשיהמזלול
 את לעזוב נדרש הוא ראשית, : שיקולים שני הדעת על להעלותאפשר

 ולא חדשה דת בבחירת אמונותיה על להישען יכול הוא ואיןמסורתו,
 אובייקטיבי פילוסוף דעת לשמוע שירצה טבעי כך משוםמוכרת.
 הרבה היוקרה שנית, אוניברסליים. שיקולים על-פיהפועל

 פילוסוף שאינו כשאדם והחוכמה. המדע בזכות לה זכושהפילוסופים
 טבעי זה הרי האמת. את יודעים שהם משתכנע הוא להםמקשיב
 יודעי של מדתם באמת בחלומו ששמע מה את לבחון ירצהשהמלך
 עצמו ריה"ל של חשיבתו את משקף זה שיקול אוניברסלית.אמת
 אחרי נמשך בנעוריו בדורו(. היהודים המשכילים מן)ורבים

 דתו, אמיתות את על-פיה לבחון כדי תורתם את ולמדהפילוסופים
 זו עובדה אכן, ביקורתית. עמדה נקט והבשיל שלמד לאחרורק

 החבר. של באישיותומיוצגת
 הוא "הכוזרי" בפתיחת נאומו ? הפילוסוף מפי אפוא שמעמה
 כפי הדת בעניין האריסטוטלית ההשקפה של ומדויק הוגןסיכום
 אן. אל-פאראבי. הערבי הפרשן של בחיבוריו ביטוי לידישבאה
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 שתיווצר באופן הטיעונים את ריה"ל ערך הדיון, מבנהמבחינת
 יודע הפילוסוף בחלום. המלאך דברי שביסוד להנחותאנטי-תזה

 הבריאה רעיון את דוחה הוא אבל היקום, סיבת שהוא נצחי אלשיש
 שהוא האל, של מהותו מכורה נוצר העולם מסוימת. לתכליתברצון
 את יודע אינו האל לכן בעצמו. רק ומתעניין עצמו את היודעשכל
 יצור של תפקוד הוא רצון כי רצון, לו אין לו. מחוצה המציאותפרטי

 שלם האל ואילו בהם, תלוי והוא חיצוניים דברים לושחסרים
 גומל אינו משגיח, אינו מצווה, שאינו ברור כן אם לעצמו.ומספיק
 של שיטתית הפרכה זוהי כלומר, תפילה. שומע ואינו רע אוטוב
 ומכאן כולן, ההיסטוריות הדתות של הפרסונלית האלוהותדימוי
 סיבת הוא כי מושאל, במובן רק "בורא" הוא האל היתר. כלנמשך

 התעלות אלא לאדם, אלוהים דיבור אינה הנבואההמציאות.
 ולא ושלמותו האדם מטרת זוהי האדם. בני של שכליתושלמות
 הנקנה", "השכל הישארות היא הנפש הישארות אלוהים.עבודת
 שהשיג ושכל לו, קונה שאדם נצחיות אמיתות על ההשכלהכלומר,
 נצחי. הוא כאלהאמיתות
 ועל הפרסונליות על גם להתגבר השאיפה את לראות אפשרבכך
 חולפת, הוויה זוהי הגופנית. בהווייתו שמקורם האדם, שלהפרטיות
 חשיבות מהי כן, אם אוניברסלית. שכליות הוא באדם הנצחיואילו
 את מאחדות הן פוליטי. ערך רק להן יש הפילוסוף לדעת ? הדתמצוות
 זה ובמובן המדינה, בהנהגת מסייעות הן ובכך לציות, ומחנכותהעם
 והפילוסוף זה, לעניין שוות הדתות כל אבל לקיימן. ויש מועילותהן

 משיקוליו ביותר הנוחה לו שתיראה בדת לבחור לכוזרימייעץ
הפוליטיים.

 לדת הפילוסופיה בין הניגוד ריה"ל: שיטתיסוד
 דברי בין המונח הניגוד במובן נחשף זו לנקודה מגיענשהפילוסוף
 דתי מעשה שיש ההנחה הפך הם הפילוסוף דברי לחלום.הפילוסוף
 אמיתות את מכחישים הנבואה על דבריו כשלעצמו. אמיתי)פולחני(
 האל התגלות הנחת עצם ואת בעיניו, נבואי שהיה המלך, שלחלומו
 את בהגיונו הפריך הפילוסוף באדם. האל להתעניינות כביטוילאדם

 בכלל. הדת שביסוד הבסיסייםהטיעונים
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 שביניהם הקטבים שני את ריה"ל אפוא הציב אלהבדברים
 הניגוד את גמורה בבהירות העמיד הוא הדור. בן המשכילהיטלטל
 ולמבנה החברתי לחינוך יסוד שהיא הדתית, העמדה ביןהיסודי
 הפילוסופית. ההשכלה ובין הביניים, בימי אירופה שלהפוליטי
 את לטשטש מעוניינים שהיו המתפלספים, של לנטייתםבניגוד
 ודווקא להבליטו, ריה"ל רצה פוליטיות, מסיבות לפחותהניגוד,
 מאמינים הפילוסופים גם : התאמה נתאפשרה כאילו שבהןבנקודות
 אל בחיוב מתייחסים והם ובנבואה, אלוהים במציאות דרכםעל-פי

 הפילוסופים שאלוהי העובדה את לחשוף ביקש ריה"ל אבלהמצוות.
 ושמטרת התגלות, אינה פילוסופית שנבואה המאמינים, אלוהיאינו

 הקירבה בנקודות דווקא דתית. אינה הפילוסופים בעיניהמצוות
 ריה"ל. הסתמך כך על המוחלט. הניגוד נחשףלכאורה

 המלך של הראשונהתגובתו
 יש כי למבוכה, נקלע שהוא מובן ? הזה האתגר על המלך מגיבכיצד
 אמיתיים. הפילוסוף דברי וגם החלום דברי שגם לחשוב מוצק יסודלו

 רציונלי ואדם לגמרי, מוחשית כעובדה ונשנה שחזר מפני -החלום
 דברי לו. ידועות אינן הסיבות אם גם אמפירית וראות מכחישאינו

 - סתירות שום בהם ואין ועקביים, לוגיים שהם מפני -הפילוסוף
 : לפילוסוף הכוזרי המלך אומר לכן השכל. על עצמם את כופיםרבריו

 מפני משכנעים, הם לשאלתי". מסיקים אינם אך מספיקים,"דבריך
 "9סיקים אינם הם אך לסותרם. יכול אינו והמלך לוגיים נראיםשהם

 והמלך בחלום, המלאך מדברי נובעת שהשאלה מפני -לשאלתי"
 דבריו. את ושמע מלאך שראהבטוח

 כאילו לפילוסופיה החלום בין זו ניגודית סאמדה להביןאפשר
 משלה, ביסוס אחת שלכל מוחלטות, אמיתות שתי לפנינומונחות
 יש אך המלך, של ראותו מנקודת הדבר נראה באמת כך ליישבן.ואין

 ריה"ל. בעיני הדבר נראה כך שלאלהדגיש
 מעוררים רק הם עיקר. כל משכנעים הפילוסוף דברי איןלדעתו
 לפילוסופיה נותנים הדור שמשכילי בכך מראה ריה"ל כזה.רושם
 הבריות חושבים המדע, בתחומי הישגיהם בגלל מדי. גדולאשראי
 תוקף אותו לדבריהם יש התאולוגיה ובתחום המטפיזיקה בתחוםשגם
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 סתירות מלאי שהם יודע מקרוב דבריהם את שמכיר מי אךמופתי.
 הבל. דברי ואףותמיהות
 לדעת יכול אינו המלך החמישי. במאמר כך אחר מתברר זהכל
 להנחיל יכול אינו גם הוא בפילוסופיה. בקי אינו שהוא משוםזאת,

 את ראה הוא שרק משום החלום, באמיתות ביטחונו אתלזולתו
 הזה החלום בהיות כופר הפילוסוף ודאי. הוא לגביו רק ולכןהחלום,
 דרך אין ולמלך התמים, המלך של דמיונו פרי הוא בעיניוהתגלות.
 המלך חסר הפילוסוף דברי מול לעמוד שכדי משמע אותו.לשכנע
 לו ואין הגונה, פילוסופית השכלה חסר הוא לחבר: שיש תכונותשתי
 אוניברסלי. תוקף בעל דתי ניסיון עלמידע

 בהתגלות האמונה תוקף העימות:מטרת
 להתחשב לא הפילוסוף, דברי את לעקוף יכול המלך ? המוצאמהו
 על עומדים אנו וכאן כן. לנהוג רשאי הוא מדוע ולהסבירבהם,
 ספרו: בפתיחת הדרמטי המצב ביצירת ריה"ל של העקרוניתהכוונה
 האנשים לרוב הדור. בן ניצב שבפניה הדרכים פרשת את מגדירהוא
 שהדיון להכריע ועליהם הפילוסוף, נאום עם להתמודד היכולתחסרה

 להכריע עליהם כלומר, מבחינתם. מוריד ואינו מעלה אינוהפילוסופי
 הטיעון מתוך מגיעים לא לזאת הדתי. הניסיון של תוקפו עצםעל

 לקבל יש הדתי הניסיון את סתירתו. מתוך לא וגםהפילוסופי
 לאחר המלך עושה ואותה קודמת, והכרעה התנסות זוהימלכתחילה.

 אבל האמת, דרך על בהיסוס ועולה חוזר הוא שלו. הראשונההטעות
 פחות. חמור אופי בעלות טעויות, כמה בעוד בהמשך טועההוא

 : הפילוסוף דברי נגד המלך שמעלההנימוקים

 חלומו. ששמע מה את סותרים הפילוסוף דברי .1
 אמיתות על בזה זה הנלחמים והמוסלמים, הנוצריםלדעת2.

 והמוסלמים הנוצרים והרי כשלעצמו. אמיתי מעשה ישהמעשה,
 מיעוט. הם הפילוסופים ואילו רוב,הם

 ניתנה לא הקודש, בכתבי מתוארת שהיא כפיהנבואה,3.
 בהם. בחר שאלוהים אדם לבני אלאלפילוסופים,
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 מופת, של תוקף בהן אין אבל אמת, של יסוד יש הללו הטענותבכל
 נכונה האיסלאם ומן הנצרות מן הראיה לקבלן. צריך אינווהפילוסוף

 בו משתמש המלך אך קובע, מידה קנה בניסיון רואה שהוא זהמצד
 מוותר האדם בני רוב דעת )על-פי לקבלו יכול אינו שריה"לבאופן
 ריה"ל יכול לכן יהודי, חכם עם להתדיין הצורך על בהמשךהמלך

 הפילוסוף: של האירונית תשובתו עם דווקא מה במובןלהזדהות
 ייתכן ואיך זה, את זה והורגים בזה זה נלחמים והמוסלמיםהנוצרים
 !(. ? צודקיםשכולם

 בה לשכנע כדי אבל כמובן, נכונה, הנביאים על האחרונההטענה
 אותה ולהסביר היסטורי אימות הנבואה את לאמת צריך הפילוסוףאת

 - פילוסוף שאינו מי : הפילוסוף יאמר אז עד הדתית. הראותמנקודת
 אין מהותי דתי והסבר כוללת היסטורית ראייה אבל נביא.אינו

 של דתית במסורת התחנך לא הוא כי להמציא, המלך שלביכולתו
התגלות.
 בלי נפררים ששניהם היא פגישתם של התוצאה כךמשוס
 דבר לו נאמר לא )ובצדק, בשלו בטוח הפילוסוף זה. על זהשישפיעו
 כי )ובצדק, בשלו בטוח והמלך עמדתו(, את לשנות כדי בושהיה
 החלום(. אמיתות את להכחיש יכול הוא איןאישית
 עמד המלך הדתי. הניסיון לכיוון הראשונית ההכרעה נעשתהכך

 את שיכיר אחרי רק אבל הראשונה. טעותו את ותיקן הראשוןבמבחנו
 ולהפריכם. הדת על הפילוסוף דברי עם להתווכח יוכל האמיתיתהדת

 ובין הרתי הניסיון בין ההכרעה של העקרונית החשיבות עלנוסף
 שבין הקוטבי בעימות להשתמש ריה"ל הצליח השכליהשיקול
 שכלי, מידה קנה להציע כדי הדתית לעמדה הפילוסופיתהעמדה
 היא בזו זו המתחרות הדתות מן איזו להחליט אפשר יהיהשעל-פיו

 נשים ? כיצר לשופט. הפילוסוף את שיהפוך מבלי אך האמיתית,הדת
 לו היה לולי הפילוסוף. ענ( שלו העימות מן המלך שהפיק ללקחלב

 הפילוסוף עם להסכים היה חייב מבחינתו, ודאי שהיה נבואיניסיון
 במקרה היא ההתגלות טעות. ועל תדמית על מבוססות הדתותשכל
 ולכן פרטי, שלו הניסיון היה זאת, עם לב. שבתום טעות ביותרהטוב
 על הנשענת דת שרק הוא הדבר פירוש הפילוסוף. את לשכנע יכוללא
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 לעיני מדעי ניסיון שמוכיחים כדרך להוכיח שאפשר התגלותניסיון
 הספק מול לעמוד יכולה אחד פרטי מדען לעיני רק ולאהכול

 הדת חכמי מול יעמוד שכאשר משמע בה. מטילהשהפילוסופיה
 הפילוסופי הטיעון עם אותם לעמת יצטרך לפניו, להרצותשיבואו
 הישג זהו אותו. גם שישכנע באופן נגדו לעמוד ביכולתם אםולבדוק
 כדי הפילוסופי בטיעון להשתמש הצליח ריה"ל עצום:פולמוסי
 להשתמש שיצטרך בלי האיסלאם ואת הנצרות אתלהפריך

 היהודית. הדת לתורת כיסודבפילוסופיה

 המלך של השנייההטעות
 כיוון שהחלום אף הפילוסוף הזמנת היתה המלך של הראשונההטעות
 לחכם לפנות שהעדיף היתה השנייה הטעות הדתות. חכמי אלאותו
 הדת אל תחילה לפנות עליו היה מוסלמי. לחכם כך ואחרנוצרי

 מבחינה האחרות הדתות לשתי קדמה שהיא מפני לפחותהיהודית,
 את ולא תחילה הנוצרי החכם את הזמין שיקול מאותו )הריהיסטורית.
 הלגיטימיות היורשות שהן טענו הללו הדתות ששתי ומפניהמוסלמי(,

 היהודית, הדת על לדלג שאפשר חשב המלך אולם היהודית. הדתשל
 הדתות אל ופנה ובזויה, מושפלת והיא מעטים שמאמיניהמשום

 השולטות.החזקות
 השואל למלך כטיפוסית לראותה שאפשר דעת בשיקול טעותזוהי

 טיפוסית טעות זו היתה ריה"ל, לדעת אבל שלטון, לצורכי גם דתעל
 כשם מראש איתה להתמודד היה הראוי שמן טבעית, טעות דורו,לבני
 זאת, עם לפילוסופים. המשכילים הערצת עם להתמודד עליושהיה
 אל המלך פנה עתה מקודמתה. פחות חמורה הפעם הטעותהיתה
 למה מתאים זה ודבר האמיתי, המעשה על תורה להן שישדתות
 שאל הוא הפעם - שאלתו בניסוח גם ניכר הדבר בחלומו. לושנאמר

 המעשה. על וגם האמונה עלגם
 במחושב. הם אף בנויים המוסלמי( ושל הנוצרי )של הנאומיםשני
 של דת ומעמידים הפילוסוף לדברי נוגדים הם מסוימתמבחינה
 מצד הפילוסוף לדברי התאמה גם בהם יש אך תנאיה. כל עלהתגלות
 תוקף כבעלות מציגים שהם באמונות פותחים הםהשיטה.

 כאל ולא האנושות כל את המנהיג כבורא מוצג אלוהים :אוניברסלי
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 נחשפת זה בעניין המלאה כוונתם למוסלמים. או לנוצריםהמיוחד
 על-כך ונעמוד לגמרי, אחרת שהתחיל החבר, דברי קריאתאחרי
 לגרסה המתאים חלק לשניים: נחלקים הדתות חכמי נאומילהלן.

 שהעמדה אף כאחד, הפילוסופיה ואת אותה הנוגד וחלקהיהודית
 נקבעה בזאת הפילוסופית. העמדה עם זהה מלהיות רחוקההיהודית
 היריבות. ההיסטוריות הדתות שתי עם להתמודדות פתיחהעמדת

 המוסלמית והעמדה הנוצריתהעמדה
 התאולוגיות את גם 1.יה"ל הציג כך הפילוסוף, מחשבת בהצגתכדרכו
 מגובש שיטתי, באופן אבל רב, בקיצור האיסלאם ושל הנצרותשל

 שונים זרמים על הדעת נתינת בלי אמנם כהווייתם, דבריםוהוגן:
 כאשר גם הבסיסי. המשותף המכנה על רק אלא אלה, בדתותשהיו
 נשמעת לא בעליל, כוזבות בעיניו שהיו דוגמטיות אמונותהציג

 כדרך הדברים את למסור משתדל הוא אלא אירונית, נימהבדבריו
 זה אין כי להדגיש יש אך אותם. מציגים היו מאמין ומוסלמישנוצרי
 רציונליסטית, ביקורת עולמו. השקפת של נאמן ביטוי אלאמשחק,
 נהנו יהודים פולמוסנים כנלעגת. להציגה עשויה הנצרות, עלבייחוד
 גם הדרך באותה לנהוג מאוד שקל היטב ידע ריה"ל אבל זאת.לעשות
 אילו מהותן. זו על-רציונליים. יסודות יש הדתות בכל היהודית.בדת
 הפילוסופי. הרציונליזם בפח בעצמו נופל היה יריביו, דתות עלהלעיג
 כשם הדת חכמי בנאומי ריה"ל נהג האובייקטיביות, עםאולם
 המשרת ספרותי חישוב לפי אותם בנה הוא הפילוסוף. בנאוםשנהג
 הפולמוסית. מטרתואת

 החלק חלקים. לשני הנאומים משני אחד כל לחלק נוכלכאמור,
 היסטוריות והנחות בכלל הדת של יסוד הנחות כוללהאחד

 חידוש ממנה(: )והלקוחות ישראל דת עם אלה לדתותהמשותפות
 לבני האל והתגלות המקראית ההיסטוריה העולם, כבורא האלהעולם,
 הנוצרי החכם דברי בין דוגמטיים הבדלים כמובן, ישנם,ישראל.
 אינו הנוצרי נאומיהם. של זה ראשון בחלק גם המוסלמי החכםלדברי
 ואת קדמותו את רק אלא אי-גשמותו, ואת האל אחדות אתמזכיר
 ואת האחדות את דווקא מדגיש המוסלמי החכם ואילו בורא,היותו
 יסודי בהבדל נעוץ הוא מקרי. הבדל זה אין האל. מן הגשמותהרחקת
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 הזה הניגוד את ציין לא שריה"ל הוא אופייני אבל הדתות. שתישבין
 - כלומר נאומו. של הראשון בחלק ולאיסלאם ליהדות הנצרותבין
 והרחקת האחדות עניין את להזכיר הנוצרי לדובר נתן לאהוא

 משתי בעייתית כדת הנצרות את מלהציג נמנע גם אבלהגשמות,
 של דבריהם נראים נאומיהם של הראשון שבחלק יוצא אלה.בחינות
 זו עובדה היהודית. הדת להשקפות מתאימים המוסלמי ושלהנוצרי
 לקבוע ביקש הוא ריה"ל. של הספרותי המבנה כוונת אתמבליטה
 היסמכותן על להצביע שיוכל כדי הדתות, לכל המשותף אתתחילה
 היהודי. המקור על המאוחרות הדתות שתישל

 הדתות שתי של הסטייה נקודות את ריה"ל הבליט השניבחלק
 ההתגשמות את הנוצרי בדברי ציין הוא כאן היהדות. מןהללו

 רעיון את הבתולה, מן לידתו את ישו, בדמות האל שלהגופנית
 ישראל דת את ירשה הנצרות כי הטענות ואת הצליבה אתהשילוש,

 החכם בדברי ואילו "ברוח". האמיתיים ישראל בני הם הנוצריםוכי
 הקוראן, של האלוהי בגילוי האמונה את ריה"ל הדגישהמוסלמי
 את מבטל הקוראן כי האמונה את ובו, ממנו מוכחתשאלוהיותו
 הבא. בעולם גופניים ועונש בשכר האמונה ואת לו שקדמוהתורות
 ההיסטורי הבסיס מן המוסלמי, והן הנוצרי הן סוטים, זה שניבחלק
 עימם. לריה"ל שיש הוויכוח מרוכז שבו היהדות,של

 היהודית הדת על דילג הוא ! המלך של טעותו נחשפת כךעל-ידי
 מתברר אליהם שפנה הדת חכמי מדברי אבל בהווה, מצבה שפלבגלל
 הדרמטי הפרדוקס זהו ואיסלאם. נצרות היו לא היהודית, הדתשלולי
 על-ידי גם הנכבדת, היא הבזויה שהדת מתברר אליו. חתרשריה"ל
 היסוד. העיקר, הם מיותרים, שנראו דבריה, אותה. שמשפיליםאלה
 הספר. בהמשך פעמים וכמה כמה עוד ניתקל דרמטיזציה של זהבסוג
 ריה"ל. של הקלסי האפולוגטי הטכסיסזהו

 היסטורית לוודאותהדרישה
 דברי את מבטל המלך אין הפילוסוף, דברי על לתגובתובהקבלה
 אך מסופק. נשאר הוא לקבלם. יכול אינו גם אך הדתות, שתיחכמי

 דבריו שונה. מצב משקפת הפילוסוף דברי על לתגובתוההקבלה
 הדברים עיקרי את לבטל כדי בהם יש הפילוסוף שלהמשכנעים
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 ולכן לעין, בולטים הדברים הנוצרי, החכם לגבי הדת. חכמישאומרים
 המוסלמי לגבי האלה". הדברים רוב מרחקת "הסברא : הכוזריאומר
 מה אדם. בני עם משא-ומתן לאל שיש להנחה במיוחד רגישהוא

 הוא אין כך ומשום הזאת, האפשרות את מרחיק הפילוסוף מןששמע
 לבטל יכול הוא אין ממילא אבל הדת. חכמי דברי את לקבליכול
 שהעדיף ולאחר הפילוסוף, לדברי חלומו שבין הניגוד מתוך כיאותם,
 אין שוב הפילוסופית, הביקורת למרות בחלום שנתגלתה האמתאת
 בכאן "אין אומר: הוא כן על הדת. חכמי דברי את לבטל יכולהוא
 ודאות הדת מחכמי דורש הוא הסברה במקום לסברא".מקום

 לא כזאת שוודאות היא כלפיהם הבסיסית וטענתו בניסיון,שמקורה
 דתית היסטוריה של באמיתותה להאמין יכול הוא איך לו.העניקו
 ? בפניו סגורים ושמקורותיה בה חונך לא שהוא זרויותמלאת

 לאפשר זו: מקביעה מתבררת ריה"ל של הספרותי המבנהמטרת
 הנוצרי שאומרים מה שכל המסקנה את בעצמו להסיקלמלך

 נטול הוא משה בתורת שהתגלתה לאמת בהתאמה שלאוהמוסלמי
 כך על עומד הכוזרי המלך אוניברסלי. היסטורי ניסיון שמתוךוראות
 הדת על היסטורי באורח מבוססים האיסלאם וגם הנצרותשגם

 לבחון ברצונו יש אם עליה. ונשענים אותה ממשיכים הםהיהודית.
 בסיסם את לבחון הוא חייב עצמם, על דבריהם אמיתותאת

 את מפסיק הוא כך משום היהודית. הדת את - כלומרההיסטורי,
 להוסיף עליו לקבלם. ומבלי לדחותם מבלי הדת חכמי עםשיחתו
 ביקש שעליה דת אותה אל בהכרח אותו מוליכה והחקירהולחקור,
לדלג.

 לדת הפילוסופיה ביןהניגוד
 מלהעמיד להימנע ריה"ל הצליח המחושב הספרותי המבנהעל-ידי
 על-פי לא הדתות. של אמיתותן על אחרון כפוסק הפילוסוףאת

 כל את סותרת הפילוסוף סברת כי אמיתית, היא דת איזו נקבעהסברה
 ההיסטוריות.הדתות
 הפילוסופית בשיטה מכוון שימוש לעשות ריה"ל הצליח ואת,עם

 ספק מטילה הפילוסופיה לצרכיו. בה ולהשתמש הרתות עםבוויכוחו
 יכולים והאיסלאם הנצרות אין ריה"ל, לדעת שבניסיון. אימותותובעת
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 ישראל. דת על נשענים הם שכן מעצמן, שבניסיון אימותלהציע
 לאמתן. כדי תחילה, ישראל דת את לחקור חייב אותם לחקורהמבקש
 לא לישראל, האלוהית ההתגלות את לאמת נצליח אם שגםברור
 ישראל, דת עם ולאיסלאם לנצרות שמשותף מה אלא לבססנוכל
 שבה בנקודה הדת. חכמי שני בנאומי הראשון החלק את רק -כלומר
 והם ההיסטורי, האימות מהם נשלל היהודית, המסורת מן סוטיםהם

 עצמה את מאמתת היהודית הדת רק בספק. ועומדים תלוייםנשארים
 הסברה מול ודאית חלופה מעמידה היא רק שלה. ההיסטוריהעל-ידי

הפילוסופית.

 והאיסלאם הנצרות של האותנטיות עלהתקפה
 הדת אל היהודית הדת ליחס הנוגעת חשובה מסקנה מכאןנובעת

 כוזבות דתות אינן הן ריה"ל, לדעת המוסלמית. הדת ואלהנוצרית
 תוספות כמה האמת על הוסיפו שהן אלא באמת, חלק להן ישלגמרי.
 נגד שבביקורתו הקביעה יותר חשובה אולם אותה. שסילפוכוזבות
 ה"כוונה" את פוסל אינו הוא אלה, שבדתות אמיתיים הבלחיהיסודות
 האמיתי לאל לב בתום מכוונים והאיסלאם הנצרות מאמיניהדתית.
 הביקורת הפילוסופים. לאלוהי ולא והמשגיח המתגלההבורא,
 שאין מפני ישראל מדת הנבדלים הפולחן, מעשי נגד מכוונתהעיקרית

 החדשה" "הברית פולחנם, נתייסד שבהם הספרים אלוהים. מצוותהם
 אי-אפשר ריה"ל לדעת נדייק: ואולי האל. דבר אינםוה"קוראן",
 האל. דבר שהם הניסיון באמצעותלהוכיח
 תוספת בגדר הם והאיסלאם שהנצרות אפוא היא ריה"לטענת
 בין חלקית קירבה היתה בתחילה האמיתית. היהודית הדת עלמזויפת
 רק שקיבלו כגרים הנוצרים את לתאר אפשר היה )ואז ליהדותהנצרות

 חדרו להמונים, פנייה מתוך מכן, לאחר אבל המצוות(, שורשיאת
 ומאחר לחלוטין. סולף שהמקור באופן אליליים פולחן יסודותאליה

 אלא הכוונה, אינו בדת שהעיקר היתה ריה"ל של היסודשהנחת
 החיים אורח ושינוי הפולחן שינוי עצם הזיוף, שעצם הריהמעשה,
 להגיע אפשר הדתית השלמות אל התכלית. החטאת לידי מביאהדתי,
 האמיתי. המעשה באמצעות ורקאך

 תזוככנה אלה שדתות האפשרות את ריה"ל צופהואף-על-פי-כן,
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 כדי היהדות. - המקור אל בשלמות ותחוורנה הזרה ההתערבותמן
 שתחילה )ישראל(, הזרע משל את מביא הוא הרעיון אתלהמחיש
 ויניב לפרוח יצליח העת בבוא אך באדמה, נרקב הוא כאילונראה
 החדשה". ב"ברית הוה המשל שמקור להעיר וכדאי כמותו.אילנות

 מישראל הפורשותהכתות
 שפרשו הסתות בכל ריה"ל דן מאלפת, עניינים ובסמיכות זובדרך

 סטייה על-ידי גם ולו ישראל, את החטיא נבט בן ירבעם כברמישראל.
 את ריה"ל לדעת שמר דבר, של שבעיקרו אף הפולחן, ממעשהקלה
 התורה ממסורת שסטו הקראים, וכמה כמה אחת על משה.תורת

 המעשה, של באותנטיות הוא הדגש בסיני. ניתנה היא שגםשבעל-פה,
 עליו. להעיד יכולה היסטורי, אימות המאומתת נבואית, סמכותשרק

 ישראל. בדת רק נמצא כזה אימות ריה"לולדעת
 אחד, מצד : בה שפתחנו היסודית האנטי-תזה אל חוזרים אנוכך
 הפילוסופית הסברה אחר, ומצד העצמי; ואימותו הדתיהניסיון
 לתפוס צריכה הפרטי החלום מקום שאת אלא הרציונלי.ואימותה
 ניסיון. של כללי תוקף לה שישההתגלות,

 סיני הר מעמדאימות
 שתוקפו היסטורי ניסיון מתוך היהודית הדת מאומתתכיצד

 ?אוניברסלי
 של בהמשכה הסתכלות מתוך הזאת השאלה על להשיבננסה
 שיחותיו לאחר השנייה טעותו את לתקן נאלץ המלך כי ראינוהורמה.

 אך ולו היהדות, אמיתות על לחקור עליו המוסלמי. ועם הנוצריעם
 האיסלאם. ושל הנצרות של טענותיהם אמיתות על לעמוד שיוכלכדי
 אבל בדיעבד. שבכולן החשובה היא מלכתחילה הבזויה שהדתנמצא
 דרך מוליכה אליה גם במישרין. מושגת אינה הזאת המסקנהגם

 משמעות. ורבת מחושבתדרמטית
 הבאות: במילים דבריו את פותח היהודיהחבר
 ישראל בני את המוציא ויעקב, יצחק אברהם באלוהי מאמיניםאנחנו

 את והנחילם במסבר ומכלכלם ובמסות, ובמופתים באותותממצרים
 ושלח גדולים, במופתים והירדן הים את העבירם אשר אחר כנען,ארץ
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 תורתו, על מזהירים אחריו נביאים אלפי כמה ואחר-כך בתורתו,משה

 אנחנו אותה. לממרה קשה ועונש לשומרה טוב בגמולמייעדים

 ארוכים. והדברים בתורה, שכתוב מה בכלמאמינים

 של לנאומם נאומו בין וההבדל החבר, של ה"רוגמטיקה" תמציתזוהי

 העיוני, החלק חסר היהודי החכם אצל ברור. הוא הקודמים הדתחכמי
 בכללותה התורה עדות את ומציג ההיסטורי, בסיפור מיד פותחוהוא
 עוררין. עליה שאיןכאמת

 העולם, בחידוש מאמין הוא שאין מפני האם ? כן נוהג הואמרוע
 ? ובאי-גשמותו האל באחדותבבריאה,

 האמיתות כי סבור והוא אלה, בכל מאמין הוא כן. הדבר שאיןודאי
 משום דווקא אכל בכללות. קיבל שאותה משה, בתורת כלולוההללו
 הוא אין משה, בתורת הכלולים כתכנים אלה אמיתות מקבלשהוא

 מאמתים הם ואין אותם, המאמתת היא התורה שכן בהן, לפתוחמוכן
 התורה.את

 קשר חסרות תאולוגיות בהנחות פותחים האחרות הדתותחכמי
 אם רב וספק הסברה, דרך על אלו בהנחות לדון אפשר ואזלהתגלות,
 היהודי החבר פותח לעומתן, הפילוסופי. הספק מפני להצילןאפשר
 ישראל עם אל הישירה האלוהית בהתגלות - ההיסטוריבניסיון
 התורה. על המזהירה ובנבואה תורה במתן מצרים,ביציאת

 הטעויות בדרמת ביותר האירוניהשלב
 דרמה באותה ביותר, האירוני השלישי, השלב בפני אנו עומדיםבאן
 הראשון. המאמר את הבונה טעויותשל

 תקבולת אלא אינה החבר נאום התחלת כי לעין ברורהרי
 לחלום תקבולת כלומר - הכוזרי המלך של הפרטיתלהתחלה
 באי-סיפוק המלך יצא עתה זה כן, על יתר התגלות. מעיןשהוא

 ניסיון של אימות ביקש הוא המוסלמי. ועם הנוצרי עםמשיחותיו
 אל פנה במילואו, בדבריהם אותו מצא שלא ומשוםהיסטורי,
 בדברי רבה שמחה לשמוח היה צריך לכאורה היהודי.החכם
 הכוזרי המלך תגובת אך שחיפש, מה את בדיוק לו המציעהחבר,
 הערכתו את בו מחזקים אלה דברים דווקא המצופה. מןהפוכה
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 : ישראל דת על לחקור צריך היה לא כיהראשונה
 וחסרון זכרם איבוד שידעתי מפני יהודי, אשאל שלא הייתימסכים
 לך היה והלא טובה. מידה להם עזבו לא והילות השפלות כיעצתם,
 ובמי ומנהיגו, ומסדרו העולם. בבורא מאמין אתה כי היהודי,לומר,
 שיש מי כל טענת הם אשר האלה, לסיפורים והדומה והטריפךשבראך

 דת.לו

 הדת חכמי שני של הפתיחה את דווקא אפוא מעדיף הכוזריהמלך
 ברורה. טעות זוהי סיפוק. לו לתת יכלו שלא אף-על-פיהקודמים,
 ברור כה בניגוד עומדת שהיא משום במיוחד, חריפה שבהוהאירוניה

 כה. עד שיחותיו ומכוח חלומו מכוח מחפש שהמלךלמה
 מובנת המלך של טעותו מקרית. אינה זו טעות שאף בעלילוברור
 הפרטית ההיסטוריה של לתחומה מחוץ עומד הוא במצבו.בהחלט,

 יכול שהוא מה על האוניברסלי, על שואל הוא כן ועל ישראל, דתשל
 אל תחילה פנה שבגללה הסיבה זו אדם. בתור במישרין בולהשתתף
 זו בזוי. מיעוט המייצג היהודי, על דילג שבגללה הסיבה זוהפילוסוף.
 שומע הוא כאשר היהודי החכם עם ומתנגש חוזר שהואהסיבה

 מתהפך, אותך רואה "אני : ישראל עם של הסגולה תורת אתלראשונה
 שמן". שהיה אחר רזה דברך שב וכברהיהודי,
 מבקש הוא הדור. בן המשכיל של הכללית נטייתו זוהי כן,אם
 על אימותה את ומעמידה היהדות באה והנה לדת, אוניברסליביסוס
 ונדכא. קטן אחד, עם של ניסיון פרטי. היסטוריניסיון

 מעמדה ובין היהדות של חשיבותה ביןהניגוד
 הנרגזת תגובתו לנו תיראה זה, מהלך במשמעות להתבונן נעמיקאם
 עוד מובנת היהודי החבר עם שיחתו של הראשון בסיבוב המלךשל
יותר.

 כמוצא החבר של ההיסטורית לפתיחה לצפות אותנו מכיןריה"ל
 אותנו מכין הוא זאת ועם הדתיים, החיים בתחום הספק מןיחיד

 הבונה פנימי, פרדוקס של המ1ןה זוהי המלך. של התחיליתלאכזבתו
 הלוי. יהודה ר' של משנתואת

 והחכם הנוצרי החכם בדברי סיפוק המלך מצא לא מה שוםעל
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 ומדוע ניסיון. של מספיק אימות בהם היה שלא מפניהמוסלמי?
 מפני אותו? לספק יכול איננו עליו מצביעים שהם ההיסטוריהניסיון
 מה הנה ! הזה בניסיון חלק אין עצמו לו אוניברסלי. תוקף נעדרשהוא
 : הנוצרי דברי על אומרשהוא

 שהם מפני האלה, הדברים לקבל נוחה דעתי מוצא אינני אניאבל

 עליהם. גדלתי ולא ליהדשים

 : אומר הואולמוסלמי

 מופתו מכיר אין ערבי, בלשון והוא לכם מופת תורתכם ספרואם

 ובין בינו מבדיל אינני באוזני, יקרא וכאשר כמוני, לועז שלווהאות
 הערבי. מלשוןזולתו

 לפני אימות אוניברסלי. תוקף בעל היסטורי אימות תובעהמלך
 בהנחות פותחים והמוסלמי הנוצרי שאמנם, נמצאהמונים.

 המתייחסים פרטיים, באימותים מסיימים הם אךאוניברסליות,
 מבחוץ. הבא אדם לשכנע בכוחם ואין הדתי,לחינוכם
 מרגיש איננו הוא החבר. דברי על התרעם שבגללה הסיבהזו

 שגם נדמה שמלכתחילה מפני לשאלתו, העונה תשובה לושניתנה
 לו. נוגעת שאינה פרטית מסורת על המבוססת תשובההיא

 כללי תוקף בעל פרטי ניסיון הפרדוקס: שלטיבו
 תשכנע, ניסיון על המתבססת שהתשובה כדי הפרדוקס: זהוואמנם
 לבני שאירע מאורע פרטי. מסוים, ניסיון על להתבסס מוכרחההיא
 ועל-כן משמעות בעל להיות צריך הוא זאת, עם אבל מסוימים.אדם
 מדובר כאשר רק אפשרי כזה ניסיון האדם. בני לכל לאימות ניתןגם

 שקיומם אנשים באנושות, מיוחד מעמד להם שיש מסוימים אדםבבני
 כלומר: האדם, בני לכל משמעות בעל הוא כעם הקיבוציוניסיונם
 בא הוא ועל-כן לכול, ישירות נוגע בו המתרחש שכל סגולה,בעם
 בו. יכירו שהכולבאופן

 הסגולה רעיון של ביותר הנלהבים המבטאים אחד היהריה"ל
 החבר. דברי בפריחת כבר נרמז זה ומסר הגדולים, מפרשניוואחד
 הנראית שהתורה להראות שביקש כשם מורכב. הוא המסראבל
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 ביקש כך - והנכבדת האמיתית לבדה היא האמת מן ורחוקהכבזויה
 אוניברסלית באמת היא מכול יותר פרטית הנראית התורה כילהוכיח
 המתיימרות אחרות, שתורות שעה אוניברסלי, תוקף ובעלתבתוכנה

 מקריות של תולדות אלא אינן העולם, על ומשתלטותבאוניברסליות
 אוניברסלי. תוקף לניסיונן לתת בכוחן ואיןהיסטורית,
 יהודי שאינו אדם לשכנע הניסיון בעצם בולט ריה"ל שלהפרדוקס
 פרטיות כי ההנחה מתוך רק סגולה. לעם המיוחדת דת שלבאמיתותה

 את להסביר אפשר אוניברסלית, ומשמעות אוניברסלי תוקף לה ישזו
 לגיורו ריה"ל של בהטפתו גם מתגלה הפרדוקס הוה. המשונההמעמד

 נולד שלא מפני מושלם, יהודי להיות יכול אינו שעקרונית אדםשל
כזה.

 סיני הר מעמד של ההיסטוריהאימות
 ממנו מבקש הוא למעשה, כי למלך להראות החבר יכול נקלהעל

 וכי ספקות, רב פילוסופי לטיעון המתאימה בדרך דבריו אתשיפתח
 המלך שאותה הניסיונית, הוודאות אל להגיע אפשר שלו בדרכודווקא
 נאומי לפתיחת החבר נאום פתיחת בין שההבדל מוכח בזאתמחפש.
 החבר. של יתרונו על מעמיד לו שקדמו הדתחכמי
 המונים ישראל. כלל לעיני שהתרחש היסטורי באירוע פתחהוא
 הוא משה בתורת להאמין היהודי את שמשכנע מה בו. נכחורבים
 כל רק לא כך על לדעת יכול ובזמננו העם, כל לעיני שהתרחשניסיון
 ספק. בה להטיל שאין היסטורית עדות יסוד על אדם, כל אלאיהודי,
 על : היא ריה"ל תשובת ? במסורתם היהודים בטוחים מה סמךעל
 בישראל, אדם כל של ומחנכיו הוריו על-ידי בהסכמה נתינתהסמך
 מדור שעברה אחד" "פה עדות על-פי מסורת אותה קיבלווכולם
 זו עדות התאשרה ודור דור שבכל להוסיף יש כך על אבללדור.
 התורה, מצוות קיום שבאמצעות המעידים כל של חייהם נסיוןעל-ידי
 ובתפילתם. בלימודם בעמו אלוהים נוכחות של התנסות לאותהזכו
 לדור מדור שעברה הסכמה זה בטיעון ביטא ריה"ל כי להדגישצריך
 המוסדות שהתערערו לפני התערערה לא היא עוררין.ללא

 משכנעת היתה היא כך משום היהודית. הקהילה שלהסמכותיים
 כאשר רק מלידה. יהודית בקהילה שהתחנכו יהודים בעינילגמרי
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 )החילוני( המדעי ההיסטורי והמחקר המסורת, סמכותהתערערה
 עליהם, מעירה שהמסורת העובדות למהימנות בנוגע ספקותהעלה
 העדות של באוטוריטה ולכפור שאלות לשאול יהודים גםהתחילו
 לדור. מדור סיני הר מעמד אתהמקיימת
 הדעת את לתת ראוי אבל החבר, בדברי ביטוי לידי באה ווודאות
 שונה ביהדותו שהתחנך יהודי לגבי המסורת שתוקף הביןשריה"ל
 שונה, דתית במסורת שהתחנך כוזר, מלך כמו אדם לגבימתוקפה
 עליה. מעיד שהחבר הפרטית למסורת אוניברסלי אימות מחפשוהוא
 בני כל לעיני סיני הר מעמד של בהתרחשותו מסתפק אינוהוא

 הזאת שהמסורת להוכיח משתדל הוא אלאישראל,
 ביסודה מונחת.

 עליה. המעידה אוניברסלית מסורת ויש כולה, האנושות תרבותשל

 האדם לתרבות היסוד היאהיהדות
 ומורכב ארוך לשיעור להקשיב לו שכדאי השתכנע הביקורתיהמלך
 על שענו דברים ברוגזה וביטל שטעה, לו שהתברר אחרי החברמפי

 את שיעשה לפני התגייר. לא עדיין שהמלך לב לשים יש אבלציפייתו.
 אמנם עליה מעיד שהחבר שההתגלות להשתכנע עליו הזההצעד

 עליה המעיד ההיסטורי בניסיון חלק לו יש כי אליו. גםמתייחסת
 הסוגיה באמת זו התחנך. שבהם ולדת לעם קשר בלי אדם, הואבאשר

 ישראל תורת של מקומה הוראתו: את בה פותח שהחברהראשונה
 כולה. האנושית התרבותבתולדות
 שדת היא היסטורית, הרצאה על-ידי לבסס בא שריה"לההנחה
 תרבויות התפתחו שממנה האחת המקורית בתשתית מעוגנתישראל
 ספר של ההיסטורית העדות על כמובן מסתמך הוא העמים.כל

 במהימנות להשתכנע עדיין צריך כוזר שמלך מאחר אבלבראשית.
 המתייחסות לראיות החבר נזקק זו, עדות שלהאובייקטיבית
 לשאלת מתייחס הוא ראשית התרבויות. כל של יסודלמוסכמות

 הלשונות נוצרו כיצד נוצרת. התרבות שבעזרתו הכלי -הלשון
 מוסכמים. מילוליים סמלים מערכות הן לשונות ? דובריםשהעמים

 זהו אותה. שתאפשר לשון בלי הסכמה לידי לבוא אי-אפשר הריאבל
 לשון היתה הלשונות כל שביסוד להניח בלי ממנו לצאת שאיןמעגל

 זו, לשון להם. ניתנה היא אלא המציאוה, האדם בני שלאראשונה

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

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



 135 1 הלוי יהודהר'

 אלא בראשית, סיפור רק לא מעיד כך ועל העברית, היא החבר,טוען
 עיון זה לנושא ייחד )ריה"ל המיוחדות הלשוניות איכויותיהגם

 העברית יסוד על זו(. במסגרת לכך ניכנס ולא דיוניו, בהמשךמפורט
 מציין החבר הלשונות. שאר כל הפלגה"( "דור )פרשת כך אחרנוצרו

 הסכמה בהם יש העמים, תרבויות בין הגדולים ההבדליםשלמרות
 בספירה, העשרונית השיטה כמו יסודיים, עניינים בכמהאחידה
 אינן כאלה הסכמות וכד'. ולשנים לחודשים לשבועות, הזמןחלוקת

 אמ מתרבות יצאו התרבויות שכל ההנחה יסוד על אלאמסתברות
 כוור מלך שהשתכנע אחרי רק עליה. מעידה שהתורה זו והיאאחת,

 על גם ומעיד תרבות בן אדם כאל אליו מתייחס בראשיתשסיפור
 דת את לקבל שעליו סופית השתכנע בה, שהתחנך התרבותהתפתחות
 את הלומד מבפנים שעומד כמי כראוי, התורה את ללמוד כדיישראל
 שלו. תרבותויסוד

 ההיסטוריה לימודחשיבות
 ללימוד ריה"ל שייחס החשיבות את נלמד לעיל הנאמרמן

 בה ניתנת הדת ביסוד התורה בה, מתגלה אלוהיםההיסטוריה:
 המקורית הדת בין נבחין ההיסטוריה עדות על-פי על-ירה,ומתאמתת

 ותורתו ישראל עם מרכזיות אותה. לרשת המתיימרות הדתותובין
 העמים. בין ישראל עם תולדות במרכזיות מתבטאת סגולהכעם

 של ההיסטוריה את סביבה מאחדת ישראל עם שלההיסטוריה
 העובדות בידיעת מתעצה אינו הנדרש הלימוד אךהאנושות,
 והמטרה הפנימי ההיגיון המבנה, לשאלת נדרש אלאהחשובות,

 אליה. חותרתשההיסטוריה
 המשך היא שההיסטוריה הרעיון מודגש לא ריה"ל שלבדבריו

 אברהם ר' של בדבריו מודגש שהוא )כשם בראשית מעשה שלישיר
 ריה"ל סמך הראשון במאמר נרמז. הוא מקומות בכמה אבלבר-חייא(,

 הסיפור באמיתות הדיון אל העולם חידוש בשאלת הדיוןאת
 בין ברורה הקבלה יש : ביניהם קשר הניח הוא המקרא. שלההיסטורי

 סיני. הר במעמד עמו אל האל להתגלות האלוהית הבריאהפועל
 את להשלים באה שההיסטוריה הרעיון את מחייבת כזאתהקבלה
 - הטבעי" "העניין שלמות על מעיד בראשית מעשההבריאה.
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 הבנוי האלוהי", "העניין שלמות אל העלייה את מתארתוההיסטוריה
 במתן וגם בראשית בסיפור השבת, במעמד שנרמז רעיון הטבע.על

תורה.
 הדטרמיניסטית ההיסטוריה של תפישתה את קיבל לא ריה"לועוד,

 ההיסטוריה, תוכנית את בראשית במעשה חיפש ולא בר-חייא,של
 התגלות בראשית: במעשה שראה מה במהלכה ראה זאת, עםאבל
 התגלות בין הבדל שיש אלא העולם. את המנהיג האלוהיהרצון
 קיבל לא ריה"ל בהיסטוריה. להתגלותו בראשית במעשהאלוהים
 לה ואין בהיסטוריה, שליטים אינם טבע חוקי אסטרולוגית.פרשנות
 אותה מעצב הבחירה חופש בעל האדם אלא מראש. קבועמסלול
 את לעשות האנושות את המחנך האל, עם מורכבות גומליןבזיקות
 של תפישתה אל ריה"ל שב בכך ועונש. שכר על-ידירצונו

 המקראית.ההיסטוריה

 ההיסטוריה מסיפור החטא מוטיבסילוק
 ההיסטוריה לסיפור פירושו את ריה"ל הציע זו למגמהבהתאם

 על רק לא מעידה שהתורה הקודמות לראיותיו המתחברהמקראית,
 מה האדם. בני כל אל התגלותו על גם אם כי עמו אל אלוהיםהתגלות
 בראשית בספר המוצגת התורנית ההנחה הוא דבריו ביסודשעומד

 התגלויות של בשורה נעוצה ישראל עם אל אלוהיםשהתגלות
 הראשונה המקורית בדת מעוגנת ישראל דת זה וכאופןקודמות,
 מסוגלת אינה כולה שהאנושות אלא האנושות, דת להיותשנועדה
 וזו ממושך, חינוכי תהליך טעונה הפצתה אחת. בבת אליהלהגיע
 ההיסטוריה. שלמהותה
 אופן לשאלת הנוגע חדש למושג החבר נזקק זו עובדה להסבירכדי

 אדם בני של התקרבותם ואופן אדם בני אל אלוהים שלההתגלות
 את יבין שהמלך מניח החבר האלוהי". "העניין המושג והואאליו,
 נבואי, כעין ניסיון לו שהיה מפני כאמת, תוכנו את ויקבל הזההמושג
 הדברים מן איננו - מלאך התגלות - שמלם הסוג מן שחלום יודעוהוא

 סגולה בעלי יחידים רק אלא לו, זוכים האדם בני כל לאהמצויים.
 אלוהיהם. לעבודת במיוחד מסורים אותם שעושה מיוחדתרוחנית
 אלוהיו עבודת אל שהתייחס אדם זה, מסוג כאדם תוארהמלך
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 היתה לא המלאך שהתגלות יודע הוא זאת, עם אמיתית".ב"כוונה
 אליו. שנגלה הוא המלאך ביוזמתו. אותה ביקש לא הוא בו.תלויה
 לקבל המיוחדת הרוחנית הסגולה אפוא הוא האלוהי""העניין
 של אלא לאדם, אלוהים בין המתווך מלאך של התגלות ולאהתגלות,
 המבדילה שכלית סגולה יש האדם בני שלכל כשם עצמו.אלוהים
 והם נבואית, סגולה נ:עלי אדם בני יש כך החיים, בעלי משאראותם

 לעם. האלוהים דבר אתהמביאים
 כאן בהמשך. החבר את תעסיק עוד זו סגולה של טיבה מההשאלה

 האמיתית הדת פשטה לא מדוע להסביר כדי עצמה לעובדה נזקקהוא
 לה זוכים תחילה המקראי, הסיפור לפי מיד. כולה באנושותהמקורית
 וממנה משפחה, כבר זו הרי ומאברהם ואברהם, נוח אדם, כמויחידים
 דעת תתפשט לבוא, שלעתיד היא וההנחה שלמה, אומהנולדת
 שעם לב לשים יש אך הזה, העם באמצעות האנושות בכלאלוהים
 מאב בתורשה העוברת סגולה זוהי התורה, על-פי החבר, לדעתזאת,
 לכולם. בהדרגה כך ואחר מהם, לאחד תחילהלבן,
 מצד הנבואה נתלית ריה"ל, לדברי כי ולהדגיש לחזור יש זאת,עם
 כדי האדם, של והתמסרות כוונה המולידה הסגולית ביכולתאחד,
 ולמסור להתגלות האל של ברצונו אחר, ומצד לנבואה, מוכןשיהיה
 דברו.את

 העמים לב -ישראל
 העולם. לתולדות ישראל תולדות שבין היחס את מסבירה זותפישה
 מושא משמשים העמים שאר וכל ההיסטוריה, לב היא אחתאומה

 יס2ה. שהלב הגוף - העמים ושאר הלב, היא זו אומהלשליחותה.
 זאת עם כולה. האנושות על האלוהי העניין האצלת היאהשלימות

 עם של להיסטוריה רק לא לב תשומת מחייבת זו תפישה כיברור
 הבחנה באה זה ולצורך העמימ, שאר של להיסטוריה גם אלאישראל,
 על-פי נוהגת העמים כל של ההיסטוריה : היסטוריה של סוגים שניבין
 שיגיעו עד בבריאה אלוהים על-ידי נקבעה היא וחוקיותו, הטבעסדרי

 על-פי מונהג ישראל עם ואילו ישראל, באמצעות האלוהי"ל"עניין
 - אותו המפקיעה ישירה, אלוהית השגחה כלומר האלוהי","העניין

 במילים הטבע. מחוקי - שליחותו למען בכך רוצהכשאלוהים
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 הנס. מימד בהתמדה מופיע ישראל עם של בהיסטוריהאחרות:
 והיא הבזויה, הדת על ריה"ל של במגננה יפה משתלבת זוקביעה
 להחלטתו שהביאו לעובדות בנוגע למלך שניתן להסברהרקע

 והכישלונות ההצלחות היהודית: הרת על לפסוחהראשונה
 והם הטבע, כדרך הסברים מקבלים הטבעיים העמים שלבהיסטוריה

 כן לא האמת. דת היא ושדתם איתם שאלוהים כלל מעידיםאינם
 לפרטיהם, בהם נתבונן אם ישראל. עם של וכישלונותיוהצלחותיו

 זה קטן עם של הצלחתו את להסביר יכולים אינם הטבע שחוקינגלה
 שישבו בארץ ולהתנחל כמצרים nDSSO ומעול מעבדותלהשתחרר

 את להסביר יכולימ אינם הם ממנו. וחוקים גדולים עמים שבעהבה
 אין במידה בה אך ושלמה. דוד בידי ישראל מלכותהתפשטות
 את מכך ויותר דוגמתם, שאין הנוראים הכישלונות אתלהסביר
 הכישלונות למרות בשליחותו ולהמשיך לשרוד הזה העםהצלחת
 סרה אלוהים השגחת אין ובזוי, נרדף בהיותו שגם מעיד זה כלהללו.
 שליחותו. אמיתות על מעיד והכולממנו,

 והגלות הסבלמשמעות
 למשפחה, מיחיד - ישראל עם של בהיסטוריה החשובים המעבריםבל

 כדי בו לעמוד ובנכונות רב בסבל כרוכים היו - לאומהוממשפחה
 מארצו אברהם בריחת ממנו, נמלט שנוח המבול, אסון עדות.לתת

 ההסבר מהו כן, אם בבל. וגלות מצרים שיעבוד הרבים,וניסיונותיו
 לראות יש האם המתמשכת? האחרונה, ולגלות שקדמו הגלויותלכל
 חטאו ועל קשה-עורף היותו על בעמו מאס שאלוהים עדות אלהבכל
 ? והאיסלאם הנצרות שטוענים כפי מנשואהכבד

 על עונש של יסוד בגלות שיש הטענה את לחלוטין ביטל לאריה"ל
 גם אולם כך. על מעידים הנביאים דברי כל הרי לאלוהיו. העםחטאי
 של ושליחותו מעלתו יסוד על מסביר הוא הללו העונשים חומרתאת
 אחרים, עמים לחטאי העם של המוסריים חטאיו את נשווה אםהעם.
 לטבע האל מניח אחרים, עמים שלגבי אלא ביחס. הם שקליםניווכח
 את ואילו למפלתם, שמביא סופו המשחית הרשע שלו: אתלעשות
 משמע שליחותו. את עושה שהוא מפני בחומרה האל מענישעמו

 להפך. ולא חשיבותו ועל העם גדולת על מעידה העונששחומרת
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 ההווה את ריה"לראיית
 הבלחי לאריכות ריה"ל שהציע בהסבר רב עניין גמ יש זהכהקשר
 כאחד בדין ריה"ל את המעמיד הסבר האחרונה, הגלות שלרגילה

 החטא? של החומרה מן נובעת זו אריכות האם הציונות.ממבשרי
 חז"ל, שמנו חטאים על כעונש בא שני בית חורבן ריה"ל, משיבודאי,
 הנביאים שהזכירו החטאים כמו חמורים היו לא אלה חטאיםאך

 בית בימי ואילו זרה, עבודה היתה אז : הראשון הבית לחורבןבקשר
 כלל. היתה לאשני

 לארצו חזר והעם שנה שבעים כעבור נתכפרו ההם החטאיםאם
 ? כל-כך רב זמן השנייה הגלות נמשכת אפוא מדוע מקדשו, אתובנה

 ברצונו תלוי כולו שהעניין היא להפליא הפשוטה ריה"לתשובת
 לא )אך ביוזמתם לארצם שבו בבל גלות אנשי העם. שלוביוזמתו
 השנייה בגלות ואילו עוונם, שנרצה לאחר ראוי( היה שאכן כפיכולם,
 כמה היו עוונו. נרצה מכבר שזה אחרי בגלותו דבק העםנשאר

 המצפה השוממה לארצם לחזור יכלו ישראל, רצו ואילוהזדמנויות,
 הסבל למרות שהרי בגלות, דבקותם חטא חטאם: זהו ואמנםלהם,
 )אף כפרטים ליהודים טוב היה ארוכות תקופות שבמשך להכחישאין
 קורבנות דרשה השוממה לארץ עלייה ואילו בגלותם, כעם( לאכי

 כבדים...אישיים
 ציפה ריה"ל אקטואלית. משמעות כמובן, היתה, אלהלדברים

 האלוהי" "העניין יתגלה שעל-ידו כביר היסטורי למאורעבזמנו
 ארץ כיבוש על האיסלאם עמי ובין הנצרות עמי בין המאבקבעולם.
 שנראו עם והאיסלאם, הנצרות כי בבירור, כך על העידהקודש
 משום דווקא ואולי ישראל, דת של אותנטיים בלתי תחליפיםלריה"ל
 האלוהי" "העניין הפצת של השליחות את לדעתו תמלאנהכך,

 הללו הדתות שתי גם יכירו שבו הרגע להגיע וצריךבאנושות,
 זה פועלות. הן שבשמה המקורית, הדת של מעורערת הבלתיבאמיתה
 אבל הנבחר. העם של ארצו הקודש, לארץ השיבה פשר לדעתוהיה
 בה שרק לארצו, ולשוב חלקו את לתרום ישראל עם גם צריך כךלשם
 כולה. לאנושות כעדות תפארתה, בכל להתגשם תורתותוכל

 שהיו זמנו, של ההיסטוריים במאורעות ראה שריה"ל מכאןברור
 נס היתה הכוזרים שהתגיירות כשם )ממש מובהקים נסיםבעיניו
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 הגלות מן לחדול מצווה שהוא ישראל לעם ברור איתותבעיניו(,
 בכך ולהוכיח וביוזמתו, ברצונו זאת לעשות עליו אבל לארצו.ולשוב
 לבוא. יאחר שלא הגאולה, לנס הזכאותאת

 והנבואה האלוה*'במעניין
 הדת, פילוסופיית של המטלה שמבחינת נלמד לעיל הנאמרמכל

 השכלית ההכרה ובין בינה והיחס הנבואה היא המפתחסוגיית
 ? האדם בני משאר הנביאים מתייהדים במה האדם. בני שלהרגילה

 הפילוסוף, שטען כפי ומפותח, יותר צלול בשכל מדוברהאם
 או המטפיזית, האמת הכרת עם בעיניו מזוהה האמיתיתשהנבואה

 מציאות הכרת המאפשרת צל-שכלית בסגולה מדוברשמא
 ?צל-שכלית
 עם העימות מתוך הנבואה מהות על תורתו את פיתח ריה"לאכן,

 של פירושם על-פי בזמנו, האריסטוטליתהפילוסופיה
 טבעית" "שלמות היא הנבואה לשיטתם הערבים.האריסטוטליקנים

 ההשגה דרגת היא הנבואה כלומר, לה. זוכה לה המוכן וכללאדם,
 הכוללת הנצחית, האמת ידיעת - האדמ שכל של ביותרהגבוהה
 מבדיל מה אחד. מושג של כתוכן כולה המציאות מושגי אתבתוכה
 ובין - מושלמת ידיעה בעלי אנשים שהם - פילוסופים בין זאתבכל

 המדמה הכוח היא התשובה חברתית? שליחות להם שיש -נביאים
 על-ידי מוחשי, דימוי על-ידי אמיתות לבטא להם המאפשרהמפותה

 שבהן ובדרגה בצורה האמת את להמונים להביא הם מסוגליםכך
 והמנהיגים המחוקקים תפקיד את זה באופן ולמלא להבינה,יוכלו

 הרמב"ם(. למשנת כשנגיע זו בסוגיה נתעמק )ועודהרוחניים
 הנבואה תורת של לביטולה במיוחד רגיש היה הלוי יהודהר'

 האישיות פניית - במקרא כהבנתו ההתגלות מושג אתהאריסטוטלית
 ההשקפה על-פי ולהדריכם. לצוותם כדי האדם בני אל האלשל

 החוקים ואת שלו האמת את ומשיג האל אל פונה האדםהפילוסופית,
 ונעשה פרטיותו על מתעלה הוא זאת עושה וכשהוא ממנה,הנובעים
 זהות של מסוימת דרגה אלא דיאלוג, אינה נבואה כלומר, טהור.שכל
 האלוהות מושג ביטול זהו ריה"ל, לדעת אנושי. לשכל אלוהי שכלבין

 אלוהים בין המפגש של החווייתי התוכן מן והתעלמותהמקראי,
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 הדעה את להפריך צורך ראה ועל-כן בתפילה. והן בנבואה הןלאדם,
 העדות את המקיימת מדעית השקפה במקומה ולפתחהאריסטוטלית
המקראית.
 הניסיון על-פי להוכיח, ריה"ל מבקש הדיון של הראשוןבשלב
 ממה היתה שונה בפועל הנבואית ההתגלות כיההיסטורי,

 את מרחיק שהשכל מווזה הוא כנבואה. מתאריםשהפילוסופים
 האדם. בני עם ושיג שיח אנוש מבינת הנשגב לאל לו שיהיהההנחה
 היא )הנבואה חד-משמעי ניסיוני אימות להן שיש העובדותאבל

 שהאל מוכיחות נבואה( למעין זכה הכוזרי המלך גם תדירה,תופעה
 שנפקפק סיבה אין כל-יכול, הוא שהאל וכיוון אדם. בני עם מדבראכן

 הניסיון.בעדות
 שבהן הנסיבות ואת התנאים את לתאר ריה"ל מנסה השניבשלב
 ריה"ל מקבל ידוע, גבול שעד מתברר מתרחשת. הזאתההתגלות
 מחייבת הנבואה כי בהנחה במה? הפילוסופית. העמדה מןמשהו
 ברצונו שיש למי מתגלה האל אמנם, האדם. מצד קודמתהכנה

 העמדה מן הוא מתרחק ובמה לזה. שהוכן למי רק אבללהתגלות,
 את מתנים הפילוסופים ההכנה. של טיבה כקביעתהפילוסופית?

 שנביאים מסכים ריה"ל וגם ושכלית, מוסרית בשלמותהנבואה
 מוסיף הוא לוה אבל וחכמים. בתכלית מוסריים אנשים להיותצריכים

 על נוסף אלוהים. בעבודת המתבטאת דתית שלמות של התנאי אתגם
 כלל בדרך הנבואה התקיימה התורה, עדות על-פי כי הוא טועןכך
 בית כשהיה מיוחדת, בארץ מיוחדת, באומה כך ואחר משפחהבבני

 הכלל מן יוצא בבחינת שהם מעטים, למקרים )פרט קייםהמקדש
 הכלל(. עלהמעיד
 שיכולה בלבד שכלית בשלמות מדובר שאין כמובן, מעיד, זהכל

 האלוהי" "העניין כן, אם זמן. ובכל מקום בכל אדם, בכללהתקיים
 על-שכלית. אמפירית סגולה לגמרי. שונה מסוג בסגולהתלוי

 לעמים ישראל בין המהותיההבדל
 מנקודת לפחות הדיון, במהלך מפתיע מפנה ריה"ל חולל זובנקודה
 למוסכמה שהפכה הפילוסופית ההשקפה לפי המלך. שלהראות
 יש המלך, על גם מקובלת היא ועל-כן הביניים, ימי של במדעכללית

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

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



 שלנו הגדולים הפילוסופים 1421

 החיים, בעלי הצמחים, הדוממים, החומרים מדרגות: חמשבמציאות
 הם זו הבנה שלפי והמלאכים, )שכל( הדיבור סגולת בעלי האדםבני

 עוד במציאות יש כי מגלה ריה"ל לגוף. מחוברים שאינםשכלים
 הסגולה בעלי הנביאים, ואלו למלאכים, האדם בני בין אחתמדרגה

 המבדילה מהותית סגולה מגלמים הנביאים אם כי ברורהעל-שכלית.
 מבעלי האדם בני נבדלים שבו האופן באותו רגילים אדם מבניאותם
 היחידים שלמה. בקבוצה אלא ביחידים, מדובר לא הריהחיים,
 כשם ביותר המושלמים הדגמים רק הם כנביאיםשנודעו

 אפוא מיהי השכל. בעלי של המובחרים הנציגים הםשהפילוסופים
 עם אומר: הווה המיוחדת? המציאות מדרגת מתבטאת שבההקבוצה
 בכוח. הנבואה סגולת את בתוכו הנושאישראל,

 הבדל ולא דרגה של הבדל העמים משאר אפוא נבדליםהיהודים
 איננה ריה"ל שכוונת מיד להדגיש ראוי אך דת. או לאומיותשל

 השאר, ככל אדם בני הם יהודים האנושות. מכלל עמו אתלהוציא
 מכל יותר נעלים או מוסריים או חכמים בהכרח הם אין שכאלהובתור
 הם אלה מבחינות אדם בני בין ההבדלים שכן אנושית,בחינה

 תודעה של מיוחד לסוג בהכנה רק הם מיוחדיםאינדיבידואליים.
 לראות ההכנה את הנושא כלי היא שהעין כשם : אורגני בכליהנישאת
 יש ישראל בעם שנולד מי רק לפיכך, לשמוע. ההכנה כלי אתוהאוזן

 יכולת של המוחלט היתרון את ליהודים מקנה והיא לנבואה, הכנהבו
 מובהק ביטוי לידי שבא יתרון האל, ובין בינם המוחשיתההתקרבות

 בפולחנם. ודווקאבדתם

 דתית מבחינה הפילוסוף על הנביא שליתרונו
 מסוגל שהפילוסוף זו על מציאות של רובד המוסיפה זו,תאוריה
 מאפשרת שלו, האנושיים והשכליים החושניים בכליםלהכירה
 כלים באמצעות הפילוסופיה על הנבואה יתרון את לבססלריה"ל

 הפילוסוף אמפיריות: על ומסתמכת פשוטה הקביעהפילוסופיים.
 מה יודע הוא אין ושכלו. חושיו סגולות על-ידי בידיעתומוגבל
 אין ולכן רגיל, לוגי שכלי להיקש או רגילה חושית לקליטהשמעבר

 מן להסיק שניתן ממה אלא מהותו ועל האל מציאות על לדעת דרךלו
 בחוש הנתפש היש כל למציאות כסיבה נמצא שהאל דהיינוהשכל,
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 להניח ייתכן לא זה שבאופן וברור דבר, נדע לא מהותו ושעלובשכל,
 ידיעה זוהי אליהם. ויצבר אדם בני אל יתגלה מידיעהשהמרומם
 פנים אלוהים את יודע הנביא ואילו באי-ידיעה, המתמצה"מרחוק"

 נביא בין ההבדל : למלך מציע שהחבר המאלף המשל הנה פנים.אל
 מלך שיש השמועה מפי לו שנודע אדם בין להבדל דומהלפילוסוף,

 איתו מפגישתו מלך אותו שיודע למי יוצאות-דופן, בסגולותמצוין
פנים-אל-פנים.

 ייתכן : הקיומי ההיבט בו יובלט המשל, משמעות את נמצהאם
 ידיעה, עליו נדע לא מופלא מלך עם פנים-אל-פניםשמפגישה
 הנוכחות אבל השמועה, בעל של מזו רבה שכלי, המושגיבמובנה
 כשלעצמה היא אלא ומוחלטת, ודאית רק לא היא אמצעיתהבלחי
 שהנביא הדבר היא זו וחוויה כולה, האישיות על המשפיעהחוויה
 בעבודתו. אותו ומבטא הפילוסוף מן יותריודעו

 הפילוסופיהביסוס
 הפילוסופיה על הנבואה יתרון את זו בדרך ביסס שריה"ל לעילנאמר
 ההכרה את העדיף אריסטו שגם היא הכוונה פילוסופיים.בכלים

 הכרה על אמצעי, בלתי חושני ניסיון על המסתמכתהמדעית,
 ואין מופתיים אלה היקשים אם גם לוגיים. היקשים עלהמסתמכת
 על יודעים שאנו כל גי הישיר, שבניסיון הוודאות בהם איןלהפריכם,
 נוצרת כאשה לפיכך, החושים. על רבר של בסופו מבוססהמציאות
 נעדיף הניסיון, מן הנובעות למסקנות לוגיות מסקנות ביןהתנגשות

 מצטמצם זו בנקודה להסבירו. נדע לא אם גם הניסיון מן המתחייבאת
 הפילוסוף : ההכרה תורת של אחת בסוגיה הפילוסופיה עםהוויכוח
 שלפילוסופים משיב ריה"ל מטפיזי. ניסיון ייתכן לא שעקרוניתטוען
 כזה. ניסיון יש ישראל מבני שהם לנביאים אך כזה, ניסיון איןאמנם
 של קיומו להבין מסוגלים הם שאין בטענות הפילוסופים אל לבואאין

 להוכיח המסוגלים אדם בבני הם נפגשים כאשר אבל כזה.ניסיון
 שהם מאורעות על-ידי אלוהיוז נוכחות של ניסיון להם שישאמפירית
 שיטתם אותם מחייבת על-טבעית, התערבות על המעידים נסבגדר

 ולסגת. להודותהפילוסופית
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 הנבואית ההכרה תורתפיתוח
 שלב - ריה"ל של הנבואה בתורת העיקרי השלב אל באים אנועתה

 עליונה קומה בונה הוא כדרכו, הנבואית. ההכרה תורת שלהפיתוח
 מערכת של מציאות מניח הוא האריסטוטלית. לתפישההמקבילה
 החיצונית. החושים למערכת במקביל הבנויה בנביא פנימייםחושים
 מציגה כך - גופניים עצמים מציגה החיצונית החושים שמערכתכשם

 השייכות דקות, עצמויות אלו רוחניים. עצמים הפנימיתהמערכת
 האל. מתגלה שבאמצעותו האלוהי, העליון,לעולם

 רוחניות, עצמויות לפני נוכחות של חוויה אפוא הוא הנבואיהחזון
 הנבואי הגילוי מלבד די. לא בזה וגם רצונו. את האל מבטאשעל-ידן
 של שיאה שהיא האל, לפני הנוכחות תוויית גם מצויההרגיל,
 הוי"ה. שם שהוא - המפורש שם רומז זו לחוויההנבואה.

 האלשלמויות
 היא כי האל, של התארים לתורת חשיבות מייחס איננו הלוי יהודהר'

 מייחס הוא זאת כנגד האדם. למחשבת מושג האל היות בשאלתנוגעת
 נוכחות מציין השם תואר, אינו השם האל. של לשמותיו רבהחשיבות

 העיניים בעל "האדם באומרנו: במלאותה. מסוימת עצמותשל
 נושא השם הרי "ראובן", באומרנו אך אישית, נוכחות איןהכחולות",

 הוי"ה שם שמכירו(. )למי מסוים אדם של האישית נוכחותו אתעימו
 של בתיווכן לא אפילו במישרין, הנביא לפני האל נוכחות אתמציין

 של העליונה המדרגה זוהי הפנימי. בחוש הנתפשות הדקות,הצורות
הנבואה.

 הנבואי הניסיוןדירוג
 מהם אחד שכל נבואיים, ניסיונות של מערכת לתאר אפשר כזהבאופן
 הבלחי נוכחותו עניין להם משותף מדורג. סולם כעין מקודמו,נעלה

 שכלי. מופת מכל יותר ודאית ישירה התנסות שהיא האל, שלאמצעית
 על הנביאים השקפות את להעדיף כדי רק לא זאת טועןריה"ל
 החוויה עצם את להעמיד - הוא עניינו עיקר הפילוסופים.השקפות

 מתגלה בכך המושגית. האמת מידיעת למעלה האלוהית הנוכחותשל
 ההכרה את מתארים הפילוסופים ריה"ל. תורת של השיריההיבט
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 כפסגת חושנות, ומכל חומר מכל המופשטת הטהורה,המושגית
 לא האהבה את מזהים והם אליו, להגיע עשוי השכלי שהאדםהאושר
 את בהחלט מעדיף ריה"ל ואילו שכלי, כאושר אלא )גופני(כרגש
 בחוויה מדובר כאשר גם )הגופנית( האהבה רגש ואת הנוכחותתוויית
 מופשטת מושגיות שום ודם. בשר אדם לבני ובאהבה חושני יופישל
 שהשכל מה הניסיון. של מלאותו ואת החוויה עושר את ממצהאינה
 כולל. ובאורח אחת בבת הניסיון תופש והבדלה, ניתוח מתוךתופש
 עצם אם כי חשובה מניסיונו להפיק יכול שהנביא המושגית הדעתלא

 : הוא כך על המעיד והסימן העליון. האושר זהו האל. לפניהנובחות
 קידוש של המבחן הוא - האמונה של המכריע במבחן לעמודהנכונות

ה'.
 מן הנבואית השליחות של המוטיב גם משתנה זו גרסהעל-פי
 של שליחות איננה הנביא שליחות בעיקרה, הפילוסופים. עלהמקובל
 כמו להשיג, יכולתם מדרגת כפי האדם, בני להמוני האמתגילוי

 כל יזכו שעל-ידם האמצעים גילוי - עיקרה הפילוסופים.שחושבים
 כאן כמובן. מדרגתו, על-פי אחד כל הדתי, הניסיון למדרגת האדםבני

 על תורתו ובין ריה"ל של הנבואה תורת בין החיבור נקורתנמצאת
 הנבואה. מצוות על-ידי המעוצב הדתי, החייםאורח

 האמיתי הדתיהמעשה
 השלמות מן למעלה העומם מטפיזי כניסיון הנבואהתיאור

 היסודית ההנחה את להסביר לריה"ל מאפשרהאינטלקטואלית
 אמיתי מעשה יש : המלך שבחלום המלאך בדברי כברשהונחה

 הרעיון מצד ולא אליו הרצופה הכוונה מצד לא - אמיתיכשלעצמו.
 איכויות מצד כלומר כשלעצמה, הפעולה מצד אלא בו,המסומל
 שלה.החוויה
 הפילוסוף אצל שמצא משל ריה"ל הביא הראשון במאמרכבר

 דת בין ההבחנה מבחינת מאוד אליו )הקרוב אל-גזאליהמוסלמי
 לרפואות. דומות אלוהים עבודת בענייני התורה מצוות :לפילוסופיה(

 מסוימימ תהליכים על אם כי המחשבה, על להשפיע באות אינןהן
 על-ידי ממציאים אין תרופות הנפש. בחיי - במקביל - אובגוף

 מתי כמה, קובעים ועל-פיו הניסיון, יסוד על אלא לוגיים,היקשים
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 פועלת מסוימת תרופה למה לוגית להסביר נוכל לא בדיעבד וגםואיך,
 הנפש חיי על הפועלות התורה במצוות הדין הוא אחרת. ולאכך

 עם המפגש לתוויית הרגשית ההכנה את מעוררות הן בגוף.הקשורים
 הניסיון, מן אותן ללמוד וצריך בנבואה, והן בתפילה הןהאלוהים,

 העיקרית. שליחותו זוהי כן, אם הנביא. הוא הוה הניסיוןובעל

 הדתי בתחום פעילים""חיים
 גם בנה ריה"ל שלמה. תורה יש הפולחן מצוות של זו פרשנותמאחורי
 הפילוסופים של האתיקה לתורת מעל שנייה קומה כעיןאותה

 התבוננות חיי של הפילוסופי האידאל את המיר וכך לה,ובמקביל
 בייחוד פעילים, חיים של אידאל שהוא הנביאים, של באידאלועיון
 חיובי יחס ומתוך אדם בני בחברת אלוהים עבודת הדת:בתחום
 הגופני-ארצי.לקיום

 העמדה של מאוד מעניינת סינתזה ריה"ל יוצר זובתפישה
 האפלטונית, העמדה ובין רס"ג, של במשנתו המיוצגתהכלאמית,
 הלבבות". "חובות בספרהמיוצגת
 מרוכזים בישראל המאמין של החיימ אורה על הלוי יהוסה ר'דברי
 וכעת מבנהו, את הזכרנו שכבר חיבורו, של השלישי במאמרבעיקר
 כתוכנו. פירוט ביתר להתבונןננסה

 אלוהים עובד תואר "מהו היא: בראשיתו המוצבתהשאלה
 וחסידות שלמות שנחשב מה על בביקורת פותחת התשובה ?אצלכם"
 הדתית השלמות אידאל את רואים הללו ובאיסלאם. בנצרותדתית
 את בלבו להגביר כדי ייסורים לעצמו ומרבה העולם מן הפורשבנזיר
 לדברי אחרת גורסת היהדות ואילו הכוונה, את דהיינו המסירות,רגש

ריה"ל!
 עלינו למשא יהיה שלא העולם, מן נגזר איננו אצלנו, העובדמנהג
 אוהב אבל הבורא... מטובות שהם כחיים וימאס עליו למשאויהיה
 הבא. העולם מקנה שהוא מפני הימים ואריכותהעולם

 ברור חיוב מתוך אך גאון, סעדיה ר' דברי את המזכירה השקפהזוהי
 דגש כאן יש הפולמוסי בהקשר גם אבל הזה. העולם היי שליותר

 על-ידם שרק משה, תורת חוקי את הזניחו אשר שאלה מתבררמיוחד.
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 שלהם הדתי הרגש את לבטא בהכרח נוטים דתית, שלמות לידיבאים
 את מבטא והוא טובה, דתית כוונה בעל הוא הנזיר פרישות.בחיי
 היהודי, לשלמות. להגיע האמצעי בידו שיהיה מבלי בנזירותוכוונתו

 הנזירות. את שולל והוא לזה, נזקק אינו לו, מסורותשהמצוות
 הראשונים והחסידים הנביאים בין שהיו בכך מכיר אמנםריה"ל
 אם כי הזה, העולם שלילת מחמת לא זאת עשו הם אךמתבודדים,

 צרכים להם היו לא שבה ביותר, גבוהה למדרגה שהגיעומשום
 היתה זו מדרגה אך פרישות. בגדר איננה התבודדותם כן ועלגופניים,
 תלו. על בית-המקדש עמר שבהם בימים ישראל, בארץ רקאפשרית
 והשפלה. ירידה בסופם המביאים בייסורים הפרישה כרוכהבגלות
 הנזירות. אידאל של חד-משמעית דחייה אפואזוהי

 האמצע211127
 האתיקה עם התמודדות באה הרתית הנזירות דחייתלאחר

 אבל המדינה, בספר אפלטון על ריה"ל הסתמך כאמור,הפילוסופית.
 אנשיה לכל ומחלק משער במדינתו, הנוהר הוא "החסיד הפוך:בסדר
 "על לו: מעיר וכשהכוזרי בצדק..." בהם וינהג יספקם וכךטרפם,
 מי הוא "החסיד : התשובה באה מושל", על לא שאלתיך,החסיד
 ההנהגה ומנהיגם והגופיים הנפשיים וכוחותיו בחושיושמושל

 עירת. מלוכד ברוחו 'ומושל שנאמר כמו הגופית,'
 זוהי היחיד. של הנכונה להנהגה משל הוא שבמדינה הצדקכלומר,

 משנת על-פי וגם אפלטון משנת על-פי גם לקיימה שאפשרעמדה
 האמצע" "דרך תורת את ריה"ל מציע ואילך מכאן ובאמת,אריסטו.

 של בתחומה לה מסכים שהוא אמיתית, כתורה הפילוסופיםשל
 הסיפוק את הנפש מכוחות כוח לכל ליחן יש :האתיקה

 הנחויי
 לו,

 נזק. יגרם שאז הנחוץ, מן ליותר משתוקק כשהוא אותוולבלום
 יצריו, על ברצונו לשלוט האדם מצליח נכונה במידה היפוקעל-ידי
 על-פי ולא והמשפטית המוסרית הנורמה לפי עניין בכל יפעלוהוא
 שליטת הוא האידאל המוסר בתחום בן, אם והנאות. תאוות שלתכתיב
 הרצון. באמצעות הנפש בכוחותהשכל
 אלא המטרה, אינו ריה"ל, בעיני חשיבותו כל עם זה, שלטוןאך

 : לפילוסופיה מקבילה טענה ריה"ל בנה בכך וגם למטרה.האמצעי
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 להם שיספיק מה לטבעיים וטע מהם, אחי כל צורכי עשהוכאשר
 והתנועה מהיקיצה להם שיספיק מה ולחיוניים והשינה,מהמנוחה

 חילו אל שקורא הנשמע כמושל עדתו אל יקרא אז העולם,במעשי
 ממנה. למעלה שהיא במדרגה להידבק לו לעזר לוהשומע

 לדעת הבא. במשפט רק מתרחשת הפילוסופים של מדרכםהפרישה
 אמצעי היא הנפש כוחות של ההרמוניה אריסטו, ולדעתאפלטון
 אומר: ריה"ל ואילו האינטלקטואלית, ההתבוננות למדרגתלהתרומם
 מהמדרגה למעלה היא אשר האלוהית המדרגה לומר:"רצוני

 כוחות בין ההרמוניה את מעמיד הוא עניינו לבאר וכדיהשכלית".
 ודומה ויתקנה, עדתו "ויסרר : עליונה הרמוניה כנגד הארצייםהנפש
 משל היא העדה ! סיני" הר סביבות לעדתו ע"ה משה שסדרלסדר

 בהם. מושל שהחסיד הנפשלכוחות

 הדתית לתכלית כפופים האינטלקטואלייםהחיים
 משמעה אין השכלית המדרגה מן למעלה האלוהית המדרגההעמדת
 מן כחלק מחייבה ריה"ל אדרבה, האינטלקטואלית. השלמותשלילת
 גבוהה לתכלית אמצעי בתור אותה מכופף הוא אך הדתית,השלמות
 : קטע אותו בהמשך אומר הוא וכךיותר.

 הצווי מאצלו יבוא אשר ושומר מקבל שיהיה הניפצי הכוחומצווה
 סירות, מכלי יצווה אשר כפי ובאכרים ככוהות וישמש לעתו,ויעשהו
 יקבלם ולא והמתרמים, הטחשביים השדים אל יפנה שלא אותוויצווה
 אצלם שיש מה יכשיר ואם השכל, את שינועץ עד בם, יאמיןולא

 ?9כם. - לא ואםיקבלם,

 אבל לזה. ראוי אינו ומה אלוהי כצווי לקבל ראוי מה בוחןהשכל
 למצווה בהתאם הפעילות היא החסיד של האמיתיתהמדרגה
 האדם ששכל לכללים בהתאם נפשו כוחות שסידר לאחרהעליונה,
 מעצמו.משיגם
 של מקומו בהדגשת גם נראה לפילוסופים ריה"ל בין ההבדלאת
 בו מוצא ריה"ל ואילו הפרעה, בו רואים שהפילוסופים המדמה,הכוח
 :עזר
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 בעזר אצלו הנמצאות שבצורות ההדורית להמציא המדמהויצווה
 סיני הר מעמד כמו המבוקש, האלוהי העניין אליו לדמותהזיכרון,
 העבודה וסדר משה משכן וכמו המוריה, בהר ויצחק אברהםומעמד
 הרבה. זה תולת המקדש, בבית הכבורוחול

 המוכנים הנפשיים, כוחותיו בין ההרמוניה את משלים ה'עובד
 ארציים מעניינים מחשבתו את מפנה הוא מכן לאחר הגוף.להנהגת
 שמצווה במה להכיר כדי הנכונה, האמונה ביסודות אותה ומרכזאלה,
 קדושה, בה שיש תמונה בדמיונו מעלה הוא מחשבתו ריכוז עםעליו.
 היותו תודעת של למצב בא הוא וכך ההתגלות, מתמונותתמונה
 חובת הכרת לצורך הוא ההתבוננות ריכוז אלוהיו. מלפנימצווה

המעשה.
 מצווה היות של השלמה ההכרה חשיבות את מאוד מדגישריה"ל
 העובד עמידת עשייה. לחובת התבוננות שלוות ההופכת האל,מלפני
 המצווה. עמידת היאבתפילה
 אותו המשמשים האברים כל המפצי הכוח ינהיג ההצעה זאתואחר

 וישתחוו אצלה, מבלי העמירה בעת ויעמדו ושמחה. וחריצותבזריזות
 הבטת העיניים ומביטות הישיבה, בעת וישבו להשתחוות, ושצווםעת

 עם האחת התקבץ ולא ממעשיהם. הידיים ויעמדו אפוניו, אלהעבד
 כנבהלים האברים כל ויעמדו לעמידה הרגלים ותשתווינההאחת,
 אם ספסר על ולא כחוש על ירגישו לא מנהיגם, מצוות לעשותהיראים
 להם.יהיה

 כפיפות רק לא -התעלות
 היצטוות מסוות בעצם מתעלה מצווה, בהיותו המכירהאדם,
 ריה"ל אומר וכך ממנו, למעלה שאין פנימי ועושר אושר שללמדרגה

 : התפילה עתעל
 המגיעים כירכים עתותיו שאר ויהיו ופריו זמנו לב ההיא העתותהיה
 ויתרחק ברוחניים מתרמה שבו קרבתו, יתאווה ההיא, העתאל

 ופרי תפילה, של ההם עתות השלוש ולילו יומו פרי ויהיהמהבהמיים,
 ועבודתו האלוהי. בעניין להידבק יעמד שהוא מפני השבת, יוםהשבוע
 בכניעה. לאבשמחה,
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 הרוחנית ההרמוניה גורמי - המצוותטעמי
 ההצטוות מהכרת הנובעת 17, פנימית מלאות ריה"ל מביןניעד

 אלא וכפי~ה, פחד מתוך כפיפות על ממליץ אינו הואהמוחלטת?
 הבדל ניכר בכך ציווהו. שאלוהים המצוות ערך הבנת שמתוךבציות
 מחוות על השמעיות המצוות טעם את שהעמיד לרס"ג, בינויסודי
 לעיל שנאמר כפי שהן הללו, למצוות הציות ריה"ל, לדעתהציות.
 לו נותנות הן אותו. ומעשירות האדם על משפיעות "תרופות",בגדר
 כל האלוהית. לנוכחות הרגשית וההיענות הפנימי, התואם הרגשתאת

 בין הרמוניה נוצרת המצווה. קיום על-ידי זו בדרך מופעלתהאישיות
 למשל ריה"ל נזקק ושוב לאל. התכוונות מתוך והנפש הגוףכוחות
 כך הגופניים, כוחותיו את משקם הגוף צורכי שסיפוק כשםגופני:
 הנפש: מזון היא לאל העבודה לנפש.המצוות
 לגופו, ונאון לנפשו מתפלל מהגוף, המזון כסרר מהנפש הזהוהפרר
 כוח כהתמדת אחרת, תפילה עת עד התפילה ברכת עליוומתמדת
 מהנפש, התפילה עת תרחק אשר וכל בלילה. שיסעד עד היוםסעודת
 העולם. מעסקי אותה שפוגע במה וקודרת הולכתהיא

 .העניין את המאמין חווה שבה המדרגה את אפוא מתארריה"ל
 בקרבת חווה האדם אנושית. משלמות שלמעלה כמדרגההאלוהי"

 פעילות אלא השראה, של סבילה קבלה זו אין : האלוהי מן משהוהאל
 אומרים היינו זמננו של במושגים מחדשת. מזככת, מטהרת,נפשית
 אלא מתעלה, רק לא המאמין נפש במצוותיו, אלוהים עבודתשעל-ידי
 עצמה. אתמממשת
 מצוות את בפירוט מכן לאחר להסביר ריה"ל יכול זה יסודעל

 של גישתם את ולשלול בנבואה, מקורן על לעמוד והעבודה,התפילה
 הרציונליזם דרך על המקרא לפירוש הניגשיםהקראים,

האינדיבידואלי.
 ולא הנפש של עליונה פעילות מתוך היא האלוהי באורההתמלאות

 ולא האדם חברת וחיוב עולם של חיובו מתוך היא סבילות.מתוך
 את עובר הוא שבו קבוע מחזור היא המאמין של דרכו פרישה.מתוך
 השבת ביום, התפילות שלוש : חליפות העלייה מצבי ואת השפלמצבי

 שלם, חיים מחזור הוא השנה לוח הכיפורים. יום המועדים,בשבוע,
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 שגלגלי כשם לאלוהיו הזיקה ציר על וסב בו, ועובר חוזרשהעובד
 הנצח. את ההרמונית בתנועתם ומחקים סובביםהשמים

 הפילוסופיה כלפי ריה"ל עמדתסיכום
 החמישי במאמר אותה סיים שהוא כדרך ריה"ל משנת את לסכםראוי
 שממנו המפורט הפילוסופי הטיעון מול חזיתית התייצבות ספרו:של

 מה כל למלך שלימד אחרי כולו. הדיון במשך כביכול,התחמק,
 שהטיעון לו להראות הזמן הגיע התורה, ממקור לדעתשעליו

 הראות מנקודת אפילו מלשכנע מאוד רחוק הדת בנושאיהפילוסופי
השכלית.
 שאדם מבין ריה"ל אולם צורך, בכך אין כבר לכאורה,אמנם
 באמונתו לגמרי בטוח יהיה לא הפילוסופיה עם בדיעבדשהתמודד
 לספקות בנוגע סספקת תשובה יקבל לא אם ספקנות שמץ בוויישאר

 בו.שהתעוררו

 האריסטוטליות נגד הוויכוחהעדפת
 עם להתמודד החבר נפנה הספר, של הדיאלוגי למבנהההתאם

 בנקודה גם אבל המלך. בקשת על-פי חזיתית התמודדותהפילוסופיה
 של משאלתו בין עימות על-ידי הדיאלוגי המהלך את ריה"ל מבליטוו

 מודע נעשה שכבר המלך, המורה. תשובת ובין המלך,התלמיד,
 הרצאה וביקש נזהר הדת, בתחום לפילוסופיה החברלהתנגדות
 בכלים הדת את לאמת שבאו הכלאם חכמי דעת על לו,שתסייע

 תהיה זו שבקשה היתה הנחתו רס"ג. שנהג כמופילוסופיים,
 בשיקול שטעה שוב לו מתברר להפתעתו אבל החבר, בעינילגיטימית
 היחס את הסוף עד לברר רצונו שאם היתה החבר רעת להפך.דעתו.
 ובעקביותו במיטבו השכל עם שיתמודד מוטב להתגלות, השכלבין
 כן ועל ההתגלות נוברי עם מראש שהתפשרה שיטה עםולא

 שגם המלך לומד להפתעתו כן, על יתר בה. מזלזליםהפילוסופים
 דתית, מבחינה למהדרין "כשר" המועתזילי שהכלאם המסכיםהחבר,
 החבר חוזר הכלאם, חכמי דעת את להרצות במקום לפיכך, בו.מזלזל
 פילוסופיים. בכלים להפריכו ובא הפילוסוףלנאום
 ניחו לא אם זה בעניין ריה"ל של דעתו שיקול את נמצה לאאבל
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 : הכלאם של המדעי ערכו את לערער רצה שבגללו טעם עוד עלדעתנו

 שבא רס"ג, זאת שעשה לפני עוד הכלאם על התבססו הקראיםחכמי
 השכלתנית גישתם את ביססו הם עליו שלהם. בנשק איתםלהתפלמס
 נשארו הם שבגללה הסיבה וזו הרבנית, לדרך בניגוד המקראבפירוש
 והן האיסלאם חכמי בין הן האופנה, מן יצא כאשר גם לכלאםנאמנים
 ישראל. חכמיבין

 הכלאם חכמי עם הלך לא רס"ג שאפילו העובדה מעניינתאגב,
 החומר )תורת אריסטוטליות דעות עליהם והעדיף סוגיותבכמה
 שדבר וייתכן בה(, החזיק שהכלאם האטומים, תורת במקוםוהצורה

 ריה"ל מבחינת מקום, מכל אך הקראים. עם העימות מן נבעזה
 הגולל סתימת הוא הפילוסופית הראות מנקודת הכלאם עלהערעור

 שבעל-פה. התורה נגד הקראים של הרציונליסטית הביקורתעל

 הפילוסופיה עם היויכיתיזווד
 ולפילוסופים לריה"ל המשותף היסוד את לעיל הזכרנונבר

 או חושני ניסיון על מבוססות ידיעותינו שכל ההכרה :האריסטוטלים
 של הקלסי משפטו החושני. מהניסיון שנלמדו דברים מתוך היסקעל

 בחושים". קודם שהיה מה אלא בשכל ש"אין היה זו בסוגיהאריסטו
 שהגענו תאוריות מול יעמדו היטב יבוקר בניסיון שהכרנו דבריםלכן

 שהסקנו לוגית תאוריה מפריך שהניסיון אימת כל היקש. בדרכיאליהן
 התאוריה, את ולבחון לחזור עלינו אחרות, חושניות ידיעות יסודעל

 הכלל. מן יוצא בלי לנו הידוע כל את שתסביר אחרת תאוריהולפתח
 שהניסיון קביעתו את ריה"ל בנה זו אריסטוטלית הודאה בסיסעל
 נבואי לניסיון המטפיזית. בתאוריה לו שמתנגד מה כל מבטלהנבואי
 מן להבדיל פנימיים, חושים על מבוסס הוא )כזכור, חוש של תוקףיש

 אבל בלבד. שכלי תוקף יש למטפיזיקה בעוד החיצוניים(,החושים
 ענייני עימות נדרש היטב מבוסס באופן הזאת הטענה את להעמידכדי
 רק לא אליה התייחסו שהפילוסופים האריסטוטלית, המטפיזיקהעם

 חושנית, בדרך להשיג אי-אפשר שאותה כאמת גם אלא ודאית,כאמת
 נבואיות תורות אל התייחסו הם כן ועל ומפותח. בהיר בשכל רקאלא
 החושים על הטענה ואת ודמיונות, הזיות כאל ריה"ל של הסוגמן

 מציאותי. בסיס כל חסרת כתאוריה דחוהפנימיים
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 אכן הפילוסופים לנו: ידועה האחרונה הטענה על ריה"לתשובת
 ניסיונם, לכן מישראל, שאינם מפני פנימיים, בחושים ניחנולא

 הרי אבל קיומם. את מאשר אינו בלבד, חיצוניים חושים עלהמבוסס
 על המדברים פיקחים אנשים כלפי יטען מלידה שעיוור טענה אותהזו

 הם אבל בניסיונם. לשתפו יוכלו לא הפיקחים כמובן, וצורות.צבעים
 על-ידי מיוחד ניסיון להם שיש אותו לשכנע זאת בכליוכלו

 של כלשהו מושג לו לתת וגם שלהם, המירע על המבוססתהתנהגותם
 כמו אחרים, לחושים הראייה חוש בין שיש ההקבלה על-ידיניסיונם
 כוונת הנבואי, הניסיון לגבי ממרחק. חושית קליטה היא שגםשמיעה,
 הנביאים הדמיון. ובין הפנימיים החושים בין להקבלה היאריה"ל

 כמו ניסיונם, את לשומעיהם להמחיש כדי דמיון בציורימשתמשים
 ובין רגיל דמיון בין ההבדל יחזקאל. של המרכבה מראות ציורילמשל
 של בזיכרון משתמש אינו הנביאים שנסיון הוא הנביאים שלניסיונם
 שמעבר רוחניים עצמים נוכחות קולט אלא רגילים, חושנייםרשמים

 חיצוניים. דברים תופש שחוש כשםלו

 השכל? של האמינות מידתמהי
 הכללית טענתו את אפוא ריה"ל העמיק המסכם הפילוסופיבדיון
 הבאה טענתו את גם העמיק זה יסוד ועל מטפיזי, ניסיון לנביאשיש

 פיזי, ניסיון על בעקיפין הנשען הפילוסופים, של המטפיזישהעיון
 מתאימות אינן שמסקנותיו מפני רק ולא עיקר, כל לאמון ראויאינו

 טענת לגופן. ממש בהן שאין מפני אלא הנביאים,לדברי
 מושגית מערכת מדע: של סוג היא שהמטפיזיקה היאהפילוסופים
 אבל על-חושית, היא שכזאת שבתור מציאות בתוכההמחזיקה
 לנגוע בלי מושגית הפשטה של מושגית הפשטה אלא בה איןבאמת

 רק נתפשת כזאת ממשות כי אליה, מתייחס שהמושגבממשות
בחושים.
 ההכרה. לתורת הנוגעת עקרונית קביעה ריה"ל קבע זהבאופן
 מציאות תופשים ממנה הנובעים לוגיים ושיקולים מושגיתקביעה
 כל חושניים. למושאים ישירות מתייחסים הם כאשר רקממשית
 הפשטה על-ידי הנעשות על-חושית למציאות המתייחסותהקביעות
 להגיע בלי הממשות מן מתרחקות מהפשטה, הפשטה שני,מסדר
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 המפשיט השכל כי ריקות, אלא מסופקות, רק לא הן אחרת.לממשות
 מוכיח המטפיזי העיון ובאמת עצמו. את בהן משקף אלאאינו

 שכלים של ממשות היא מעליהם האל וממשות המלאכיםשממשות
 הפילוסופיה של המרהיב שהמאמץ נמצא לא. ותו משכלנו נעלהמסוג
 רלוונטי בלתי אבל ומפליא, מרתק מרשים, הוא מטפיזית אמתלתפוש
 מציאות.לשום

 ? הפילוסופיה של התקפות תחוםמהו
 הפילוסופיה. של כוללת פסילה בו ואין פילוסופי, הוא זהטיעון
 שלמד הודה וריה"ל הפילוסופיה, כלפי יתרה הערכה בו ישלהפך:
 מתנגדת התורה ושאין בתורה למוצאן שאין אמיתות הרבהממנה

 הגבלה היא הדיון מטרת אותו. מעודדת היא אדרבא. אם כיללימודן,
 של המושגיים בכלים להשיג שניתן מה של מדויקתוהגדרה

 המציאות את מושגית המתארת המדעית האמתהפילוסופיה:
 בכלי להשיגו ניתן אך אלה בכלים להשיג ניתן שלא ומההארצית,
הנבואה.

 הפילוסוף נאום של חוזרתבדיקה
 לחלקיו אותו מפרק הפילוסוף, נאום אל החבר חוזר ואילך זומנקודה
 כעקבי תחילה למלך שנראה שמה להראות כדי חלק כלובוחן

 השערות של כאוסף חמורה ביקורתית בדיקה לאחר נראהומשכנע,
 של ודאות אין מהן לאחת ואף אחרות, במקומן להעמידשאפשר
ניסיון.

 הדיון. של זה בשלב גם מתגלה ריה"ל של הספרותי המבנהחוכמת
 בכוונה הפעם אבל בדיוקן, הפילוסופיות התורות את מציעהחבר
 אחרי הביקורתי שכלו לו יעמוד האם תלמידו: את לבחוןאירונית
 המבצבצות התורפה נקודות את בעצמו לגלות תורה מפיושלמד
 ?בהן

 בטעות נפל השני בשלב אך במבחן, המלך עמד הראשוןבשלב
 הפילוסופים. בחוכמת ביקורתי הבלחי האמון הדור: לבןהאופיינית
 בעצמו. התורפה נקודות על ולהצביע לשוב נאלץוהחבר
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 הפילוסופים נגד ריה"ל של טיעוניומקור
 ריה"ל הסתמך זה בשלב הביקורתי. הדיון בפרטי להאריך צורךאין
 הפילוסופיה" "הפלת ספר והוא לעיל שנזכר ידוע מוסלמי מקורעל
 ותורת הקדמון החומר שתורת מראה הוא בכללות, אל-גואלי.של

 שמציעים שהתיאור בלבד, היפותטית היא אריסטו שלהיסודות
 בדו-משמעויות לוקה בעולמנו הנמצאים התהוות לענייןהפילוסופים

 למשל(, "טבע", במושג )השימוש מדויק אינו ושהוארבות
 האלוהי הרצון פרי היא כנתינתה שהבריאה התורניתושהקביעה
 הוא בכך כיוצא פילוסופית. תאוריה מכל יותר וסבירה יותרפשוטה
 לתורה כתחליף השכל הישארות על הפילוסופים דברי כימראה
 מהנושא, אלגנטית התחמקות אלא אינם הנפש הישארות עלהדתית
 למד שאדם האמת כל נשארת המוות שאחרי לכך כוונתם אםשכן
 האישיות מן משהו הישארות בכך אין שהיתה, כמות אמיתיתבחייו

 הנושאים שבכל לתלמידו מראה הוא ולבסוףהאינדיבידואלית.
 אחת לדעה הפילוסופים בין הסכמה אין המטפיזי, לתחוםהנוגעים
 השערתו את מוכיח מהם אחד כל הארצי(. המדע לנושאי)בניגוד
 שהם מעירה המחלוקת אבל לגמרי, משכנעים הם שלכאורהבמופתים

 מיוחד. מאמץ בלי להפרכה וניתניםסובייקטיביים
 ריה"ל פסל לא המטפיזי התחום לגבי גם כי להדגיש ראויאבל
 אנושי צורך מספק הוא ראשית, הפילוסופי. העיון ערך אתלגמרי
 הבין-דתי, ולוויכוח הדת לביקורת מועיל הוא שנית לספקו.שראוי
 פורה להיות יכול הוא תורנית, הדרכה יסוד על לו נזקקים אםולבסוף,
 התורה. דבריבהבנת

 "הכוזרית ספרסיום
 העיון שחשיבות ריה"ל במשנת עיוננו בסיום להדגיש ראויאבל

 לגישה מתנגד הוא בלבד. מכשיר משני, עניין לגביו היאהפילוסופי
 כייעוד כולה המציאות על האמת השגת את המציגההפילוסופית

 ייעוד שכלית. זרה עבודה זוהי ריה"ל של בעיניו וכשלמותו.האדם
 בהודעת ריה"ל מסיים ספרו ואת אלוהים, עבודת על-ידי מושגהאדם
 לעלות עצמו הוא החליט המלך, עם שלו השיח מן שכתוצאההחבר
 שהיו ישראל, בארץ התלויות מצוות בה לקיים כדי ישראללארץ
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 אל להגיע אי-אפשר ובלעדיהן ביותר, החשובות מן ריה"לבעיני
 סגירת מבחינת גם מרתק סיום זהו הנבואה. של הנכספתהמעלה
 המלך את לשכנע החבר של הצלחתו כדי בתוך : הדיאלוג שלהמעגל
 בנאמנות שמילא המלך, אותו שיכנע היהודית, הדת את עליולקבל
 מן שהתחייבה המעשית המסקנה את להסיק המלאך, מצוותאת

 האל. בעבודת יותר גבוהה לרמה לעלות אותו המצווההתורה,

סיכום
 היהודית המסורת שתוכני נאמר גבירול בן שלמה ר' על הפרקנסיוב

 אלא העיונית, במשנתו ביטוי לידי באו לא ההיסטוריבייחודה
 שצריך בעיה עוררו לא אלה שתכנים מפני בלבד, הפיוטיתביצירתו
 עיוניים. בכלים עימה להתמודדהיה

 עלו בר-חייא, אברהם ר' של במשנתו אחריו, בלבד אחדדור
 אבל וכבדים, בעייתיים נעשו המסורת תוכני העיון. למרכז אלוסוגיות
 היחס שאלת עמדה לא במרכו גאון. סעדיה ר' בשביל שהיו כדרךלא
 בין ישראל עם של ההיסטורי קיומו שאלת אלא לתורה, השכלבין

 אבל לשיאה. הזאת ההתמודדות הגיעה ריה"ל של במשנתוהעמים.
 המרכז, אל שהוסט הבין-דתי הוויכוח בגלל מחדש, נפתחה יחדעימה
 את שעשתה שונה, באופן רס"ג, את שהעסיקה הראשונה הבעיהגם

 התייצבה התגלות, על המבוססת התורה, מול מספק. לבלתיפתרונו
 הדתית. לאמת שלמה חלופה שהציעה האריסטוטלית,הפילוסופיה
 אל שהתייחס הפתרון של תוקפו את אפוא עירער החדשהאתגר
 קודם-כול הדתית. הוודאות לחיזוק מכשיר כאל השכליהמחקר
 הפילוסופית. לאמת ההתגלות של האמת בין ההכרעהנדרשה
 וחידד זו מול זו הללו הדרכים שתי את אפוא הציב הלוי יהודהר'
 בלבד, יסודה על ההתגלות בעד שהכריע אחרי רק ביניהן. העימותאת
 ולהשתמש בה שמצא האמת את הפילוסופיה מן גם לקבל היהיכול
 ראשית רק היתה זו אבל בהתגלות. אחיזתו את לאשש כדיבה

 שנעשתה האריסטוטלית, הפילוסופיה של אתגרה עםההתמודדות
 בעולם כמו האירופית. התרבות במרחב המרכזי הפילוסופילזרם

 שראו פילוסופים נמצאו היהודי בעולם גם הנוצרי, ובעולםהמוסלמי
 להם חשובה שהיתה הכוללת, האמת להכרת הדרך את זהבזרם
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 האמת בין וההתאמה הייצוב אתגר מחדש עלה כך ועל-ידילגופה,
 זו בהתמודדות המרכזית הדמות ההתגלות. לאמת בשכלהמושגת
 הביניים. בימי היהודים הפילוסופים גדול הרמב"ם,היתה

 ומבקריו תלמידיו וכמשנת במשנתו אפוא נדון הספרבהמשך
הגדולים.
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