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הוויכוחסביב הרמל'ם
הרמב"ם שאף לחולל היערכות ונבנית ורעיונית חדשה של הדת
היהודיתכדי להבטיח את אחדותה ואת טהרתה כמונותאיזם צרוף.
אמנם ,שאיפה מסוג זה תובעת המשכיות מבחינת היחס למקורות
ולמסורת המחשבה ,ההלכה והפירוש ,אבל היא מכילה בהכרח
יסודותמהפכניים.היו לכך שתי תוצאותמיידיות :א.כינון אסכולה
מגובשת של תלמידים נאמנים שהמשיכו את הדרך ,הן בהפצת
הרעיונותבעיליתהמנהיגה את העם,והןבפיתוחהרעיונות והתאמתם
לצורכי הפצתם .בהקשר זה גם אפשר לקבוע כי אף שעוד בחיי
הרמב"ם קמו לו מתנגדים ומבקרים בתחום ההלכה ,הוא הצליח
לגבש סביב מפעלו ההלכתי הסכמה נרחבת ,ואף יריביו הגדולים
בתחוםהעיון הכירו בסמכותו החד-פעמית כאיש הלכה.ב .פולמוס
חריף שהתלקח סביב שיטתו הפילוסופית ואף סביב תורת העיקרים
שלו .פולמוס זה ,שהתפרץ בספרד ,וממנה התפשט גם לאשכנז
ולאיטליה אחרי פטירת הרמב"ם ,נמשך דורות .הוא התלקח ושקע
חליפות,ולא פעם אחת בלבדהביא אלסףפילוגהעם.
מנקודת הראות של תולדות המחשבה היהודית לזרמיה היתה
תוצאתוהכלתינמנעת של הפולמוסהזהאנטגוניזםחריףבין אסכולת
הרמב"ם ותלמידיוובין אסכולות המחשבה הדתית שהתייצבו מולה
מן העברהנגדי שלקוהחזית.הגיונו שלפולמוסמביאקיטובעמדות
ושאיפה להגדיר את ההבדל בכל התחומים ,הן בתוכני האמונה
הדתית וצורת הגדרתם,הןבדיסציפלינההעיוניתוהן בדרכי פרשנות
המקורות,כדי להביא אסמכתות לדעות החלוקות.אין לתמוה אפוא
שצורת החשיבה שהמשיכה להציג את עצמה כפילוסופיה יוחדה
לרמב"ם ולתלמידיו  -מפרשיו וממשיכי דרכו  -ואילו החולקים
עליהם שוב לא הגדירו את עצמם כפילוסופים החותרים לחדש
ולסטותמן המקובל ,אלא "מקובלים" ,נאמני המסורת העתיקה ,או
זהב
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חסידים שאין להם חלק בנסתרות ,לאמןהזןהפילוסופי ולאמןהזן

מקילי.

יש יסוד מוצק לטענה שהבחנה זו בין הזרמים השונים היא
דוגמטית ואפילו שרירותית .הגדרה עניינית רחבה של המושג
פילוסופיה היתה מאפשרת לכלול את יצירות "הקבלה העיונית"
(להבדיל מ"הקבלה המעשית") בתוך הפילוסופיה היהודית וכאחד
מזרמיה ,וגם כמה מיצירות המוסר של החסידות יכלו למצוא את
מקומן כגרסאות עממיות של הגותפילוסופיתאוקבלית .בהקשרזה
ישלעורר את תשומתלבהמעיין:ראשית ,שהקבלההעיונית המשיכה
ישירות את המסורתהנאופלטונית שלימיהביניים בכלל ושלהיהדות
בפרט עם שהמירה אתהספקולציההלווית בפרשנותמדרשית.שנית,
שאף שהמקובליםהתייצבונגדתלמידי הרמב"ם בדרך כלל,היו בהם
רבים ,ודווקא מן החשובים ביותר ,שהציגו את עצמם כתלמידי
הרמב"ם שהושפעו מן הקבלה העיונית ,ובשלב מסוים יצרו כמה
יצירותעיוניות שחתרולסינתזה .הניסיונות הבולטים מסוג זה נעשו
בשלהיימיהביניים בספרד שלערבהגירושובאיטליהשלאחריו.
אולם למרות כל אלה ,נראה ליכי בספר שלא נועד לתאר את
תולדות מחשבת ישראלבימיהביניים ,אלא להציג את "הפילוסופים
הגדולים שלנו" ,אלה שתרמו ליצירתה של קלאסיקה פילוסופית
יהודית שנתקבלה בעם בתור שכזאת,יש לקבל אתהסיווג שנעשה,הן
על-ידי ההוגים הנידונים עצמם והן על-ידי תלמידיהם וממשיכיהם
ביצירה ובמחקר.

התפשטות השפעת"מורהנבוכים"

הרמב"ם כתב את "מורה נבוכים" בשלטון המוסלמי במצרים בלשון
הערבית ,אולם כל יצירתו היתה פרי המסורת ,המחשבה וההלכה
שנוצרהבימי "תור הזהב" שליהדות ספרד בשלטון האיסלאם .אכן,
זו היתה תקופה רבת תהפוכות ,שהרמב"ם ביקש להתמודדאיתן,והן
השפיעועלגורליצירתו.בתוך התקופה שבהנוצרה ,עברורובמרכזי
התרבות היהודית בספרד לשלטון נוצרי.היו לכך תוצאות מדיניות
ותרבותיות מרחיקות לכת,והן השפיעו על מידת הנכונות לקבל או
לדחות את מהפכתו של הרמב"ם :עוצמת המחלוקת סביבה נבעה
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במידה רבהמן התמורה הזאת ,אבל נשארה העובדה הבסיסית שרק
בספרד היה חוג רחב של עילית תרבותית משכילה שהתעניינה
ביצירתוהפילוסופית.עורבימיחייותירגם ר' שמואלאבן-תיבון את
"מורה נבוכים" לעברית ,ועשה גדולות להפצת תורתו גם בחיבוריו
העצמאיים.
התפשטותה המהירה של השפעת "מורהנבוכים" בתרגומוהעברי
בספרד הנוצרית ובפרובנס החמירה את תודעת הסכנה האורבת
לממסד הרבני המבוסס על העמדות המסורתיות המקובלות מפני
"סודות המורה" ,והיא מסבירה גם את העובדה שתלמידי הרמב"ם
התמקדו במשך המאה השלוש-עשרה בהפצת רעיונותיו ,בפירושם
ובמגננה הפולמוסית על כשרותם ,ולא נתנו דעתם על יצירה
פילוסופית מקורית .אמנם,היו בהם הוגים מקוריים ,ואפשר למצוא
בפירושיהם גיוונים מעמיקים ומעניינים ,אבל איש מהם לא העמיד
שיטה פילוסופית משלו .יש בהם אפואעניין רב לחוקרים ,אךאין
הצדקה לכלול את תרומתם בספר שנועד להציג את הפילוסופים
הגדולים שלנו .רק לקראתסוף המאה השלוש-עשרה וראשית המאה
הארבע-עשרה נוצרה תשתית שהצמיחה שיטות חדשות .גרמו לכך
ההצטברות של תוצאות העימותים הפרשניים מזה והתמורות שחלו
בפילוסופיההכללית,הערביתוהנוצריתמזה.
נציע אפואתחילהסקירהתמציתיתעל מהותהוויכוחהעיוניסביב
"מורהנבוכים"ועל מהות התמורות שחלובפילוסופיההכללית.

מהותהוויכוחהעיוניסביב משנת הרמל~ם

להבנת אופיו המורכב של הוויכוח ישלציין קודם-כול שהיחס אל
הרמב"ם עצמו,אפילוביןמבקריםחריפים שלהפילוסופיה שלו,היה
אמביוולנטי .התקבלותו כסמכות הלכתית בעלת שיעור קומה
חד-פעמי בלמה את ההתבטאות נגד משנתו הפילוסופית ,ואף היו
מתנגדים שלימדועליוזכות .הדוגמה הבולטת ביותר היא תגובת ר'
משה בן נחמן (הרמב"ן) ,שנחשב בספרד ובאשכנז לגדול מורי
ההלכה בדור שאחרי הרמב"ם .לדעתו מילא הרמב"ם צורך גדול
שהתעורר אצלמשכילי ספרד המוסלמיתבזמנו :השתקעותם בתרבות
הכללית של סביבתם עוררה בהם מבוכת דת ,והרמב"ם הסתכן כז'י
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להשיב על ספקותיהם בטעמיםשייראולהם .את האיום שיש בדעות
הפילוסופיותשהחדיר "מורהנבוכים" לספרדהנוצריתולפרובנס הוא
תלה בתלמידים לא ראויים שלא שימשו את רבם ,הציצו ונפגעו.
דברים אלה כתב הרמב"ן אל חכמי אשכנו ,שלא הבינו את רקע
מפעלו של הרמב"ם ,ונטו לתגובה חמורה מן הראוי .ברור שלדעת
הרמב"ן גםיהודי ספרד הנוצרית בזמנו לא נזקקו ל"מורה נבוכים"
שיעורר את מבוכתם ,אולם הוא חרדמפני ערעור סמכותו ההלכתית
של הרמב"ם,והדגישכי גם בספרוהפילוסופיהיתהכוונתולהגן על
סמכות התורהמפניהמערעריםעליה .אולם אפשרלומרכימבחינתו
של הרמב"ן עצמו ,כחכם ספרדיגדול ,שהמורשת המדעית והמורשת
הפילוסופית לאהיוזרותלו,ולגבי כמהמן החכמים הבולטיםביותר
שהשתתפובוויכוח בדור הראשון שאחרי הרמב"ם,כגון ר'יוסף ב"ר
טודרוס הלוי ור' יהודה אלפכר ,ביטאה האמביוולנטיות גם הערכה
רבה להישגו הפילוסופי של הרמב"ם .אף שנטו לכיוון הקבלה
העיונית ,הם הושפעו ממנו ,והדבר באלידיביטוי בתוכנם ובצורתם
שלהטיעונים שהעלונגדדעותיו.

הנקודותהעיקריות שלהביקורתעלדעות הרמב"ם

נציין תחילה שתי טענות שבהן החל הוויכוח עוד בסוף ימיו של
הרמב"ם:

א .על רקע הפיזיקה האריסטוטלית שביסוד שיטתו ,לא מתקבל על
הדעת שהוא האמין בתחיית המתים .העובדה שכלל אמונה זובין
עיקרי האמונה אינה אלא ציות לנורמה הלכתית ,והיא מן השפה
ולחוץ .טענה זו מבוססת על כך שההחזקה בפיזיקה ובפסיכולוגיה
האריסטוטלית מוציאה את האמונה הזאת מגדר האפשר.יתר על-כן,
הרמב"ם אינו מזכיר אמונה זו ,לא ב"הלכות יסודי התורה" ולא
ב"מורהנבוכים" ,ואף בפירוש ל"פרק קלק"דבריובעניין זה קצרים
וסתומים .כנגד טענה זו נאלץ הרמב"ם להשיב באיגרת מיוחדת,
הנקראת בשם "מאמר על תחיית המתים" .הוא חזר וביסס בה את
ענייןתחייתהמתים כ"נס" שאפשרלקיימועליסודרעיון הבריאהיש
מאין:כלומר,ביכולתו של האללברואשנית אתבני האדם שנפטרו.
אולם לגביבקיאים בפיזיקה האריסטוטלית ,שהרמב"ם קיבל אותה
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כאמיתית,נראודברים אלה -אולי בצדק-מתמיהים,והםחיזקו את
החשדשאיןזואלא העמדתפנים חסודהלמעןהציותלהלכה.

ב .טענה שנייה ,שנטענה עודבחיי הרמב"ם ,מכוונת נגד הקביעה
ההלכתיתהתקיפה שלו ,שכל המאמין בגשמות האל,אפילועל סמך
הבנה פשטנית של המקראות,הריהו בגדר כופר בעיקר.יש להזכיר
כאןבייחוד אתדעתו שלר' אברהםבןדוד (הראב"ד) ,חכםפרובנסלי
רב-השפעהוכעל סמכותהלכתיתרבה ,שכתבעודבחייו של הרמב"ם

השגות מפורטות על הלכות "משנה תורה" ,וזכה שהשגותיו נדפסו
בשוליהגיליון בכל ההוצאות הנדפסות של "משנהתורה" .באחתמן
ההשגות הללו קבע הראב"ד שפסיקת הרמב"ם ,המוציאה מכלל
ישראליהודים תמימים המאמינים בגשמות האל בגלל פשט כתובי
התורה ואגדות חז"ל ,מנוגדת להלכה .אמנם ,הראב"ד חשב כמו
הרמב"ם שהאלאינוגשמי ,אבלהואמעידשרביםמביןשלומיאמוני
ישראל ,ואפילו רבנים ,מאמינים בגשמות האל והם יהודים טובים
שומריתורהומצוותומסורים לעבודתהשם.
קביעה זו קולעת אל לב המהפכה הרעיונית המטהרת שרצה
הרמב"ם לחולל בתודעה הדתית שלבנידורו ,שנגדה את הלך הרוח
של רוב"מנהיגות הרבנית,בייחוד באשכנז .להבנת כוונת הראב"ד
חשוב לשים לב שהוא עצמו לא נמנה עם הפשטנים המאמינים
בגשמיות האל ,אלא הוא בא להגן על זכותם של יהודים תמימים
לצייר אתאלוהיםולהאמיןבוכיכולתםכדילעובדו בלב שלםולקיים
את מצוותיו ,והנקודה העיקרית השנויה במחלוקת מוגדרת על-ידי
הדגשה זו :מהי עבודת השם האמיתית ,מהו לימוד תורה אמיתי?
על-פי מהישלהעריךיהודיםטובים?
הרמב"ם דרש שגם מאמינים פשוטים ,שאינם מסוגלים לצייר
בשכלם אלוהות מופשטת,יידעושציורםילדותי,המוני ומוטעה,כדי
להיישיר אותם לקראת אמונה פילוסופית שהיא לדעתו האמונה
האמיתית .דרישתו זו נבעה מעצם הדבר שזיהה את האידאל
האינטלקטואלי שלהפילוסופיה עם האידאלהדתי של עבודת השם.
את כל המצוותישלקיים לשם מטרהזוובייחוד את מצוות תלמוד
תורה,כיעיקרתלמודתורהלפי הרמב"ם הואלימודהפילוסופיה ולא
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ההלכה ,שאינה אלא אמצעי למטרה .בדבריו הקצרים חלק הראב"ד
על תפישהזומיסודה .לדעתו עבודת השםהיאקיום המצוות לשמן,
ותלמוד תורה הוא לימוד ההלכה לשמה ,וזו הסיבה שבגללה לא
נראתהלו השאלה ,אםישלו לאדם מישראלציורשכלינכון של האל,
גורלית ומכרעת כל-כך .העיקר הוא שהוא מאמין בתורה כנתינתה,
מקיים אתמצוותיהועוסקבלימודה בלבשלם.

עלשתי הטענות הללונוספו השגותנגד דעותפילוסופיות שעירערו
לדעת המתנגדים אמונות יסוד שגם הרמב"ם הודה בכשרותן
ובהכרחיותן ,אבל מלכדאותןעל-ידי פרשנותשיש בה משוםסתירה.
דוגמה בולטת היא הסוגיה של הנסים .מצד אחד ,הרמב"ם בא
להראותשייתכנו נסים ,אבל מצד אחר ,הוא בורר לו מתוך סיפורי
התורהנסים שהואמקייםכאמיתיים,ועלכלהיתר-והם הרוב-הוא
טועןשאינם אלא חלומותנבואייםנעלים או השאלותפיוטיות.בעיני
מאמיניםתמימיםזוהיגישה מביכה המעוררתאי-אמון :אםעקרונית
ייתכנונסים,יש לקבל את כלסיפורי הנסים שבתורה כפשוטם .אם
הם לא ייתכנו,אין לקבל אף לא סיפור אהד כאמיתי לפי פשוטו.
לפיכך ,המסקנההיאשאין הרמב"םמאמיןבנסיםבכלל,וכיוון שתלה
גם את מתן תורה בנס  -הרי החשד הנובע מכאן הוא כפירה
פילוסופיתמסוכנתביותר.
כיוצא בכך דברי הרמב"ם על חידוש העולם יש מאין :הם נתקפו
משתי בחינות :ראשית  -יש בהם סתירות ועמימות ,ועולה חשד
שהצהרתו הגלויה מכסה על כפירה או על אמונה רופפת ומלאה
ספקות.שנית ,הם סתרודעותמיסטיותעלעניין הבריאה ,שנשענועל
תורתהאצילותהנאופלטונית,שרביםמחכמיישראלהחזיקובהן.
סוגיה בפני עצמה היתה הביקורת על יחסו של הרמב"ם אל
תלמידי חכמים שלא עסקו בפילוסופיה .ראשית ,טענו נגדו שאם
ן משה לאריסטו?
הנבואה היא פסגת ההתפלספות  -מהו ההבדלבי
שנית ,טענו שיחסו אל רוב תלמידי החכמים ,שכל עיסוקם הוא
בהלכה ,הוא מבזה ומתנשא .בהקשרזה הרבו לצטט אתדבריו במשל
"ההולכים אלבית המלך"בסיום "מורהנבוכים",וטענושלפי המשל
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הזה יוצא שאריסטו נמצא בהיכל עם המלך ,ואילו תלמידי חכמים
שלאלמדופילוסופיהאינםנמצאיםאפילובחצר.
טעמי המצוות של הרמב"ם נתקפו בטענה שזהו פתח לתרץ
עבירות.על-פי מאמרחז"לידוע ,לאפירשוחכמים אתטעמיהמצוות
מפני שלמרו ממה שאירע לשלמה המלך :התורה אסרה על מלך
ישראל להרבות לו נשים ולהרבות לו סוסים ,ופירשה את טעמיה,
ושלמה עבר עלשני האיסורים הללו מפני שחשב שהואיהיה חסין
בפני התוצאותשהזהירה התורהמפניהן,ולכןלגביואין טעםלאיסור.
הרמב"ם התמודדעם הטענה הזאתב"מורהנבוכים"ולא התחשבבה,
ואילומתנגדיו ראו בפועלמשכיליםיהודים שבאו במגע עםהעילית
הלאיהודית המשכילה והקלו ראש במצוות מתוךשיקול דעת דומה
לוה של שלמהבשעתו.
מידה רבה של אקטואליות במאבק שהתלקחביןתלמידי הרמב"ם
למתנגדיהםהיתהלביקורתעל שיטת פרשנותהכתובים של הרמב"ם,
ובייחודעל הפרשנותהאלגוריתמרחיקת הלכתלסיפורי התורה,כגון
שהיחסבין אברהם לשרה הוא כמוהיחסבין הצורה לחומרבפיזיקה
של אריסטו .אמנם ,הרמב"ם לא הפליג במדרשים כאלה ,אלא פיתח
את המתודולוגיה שלהם ,אבל תלמידיו הרדיקלים בספרד נאחזו
במתודולוגיהזווהפליאולהוציא את כלסיפורי התורהמידי פשוטם
כדי לגלות בהם סודות "מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה" .תופעה
זו נראתה למבקריהם השמרניים חמורהביותר משתיסיבות .ראשית,
הם יכלו להביא אל המסקנה שסיפורי התורה אינם אמת היסטורית
וחמור מכן ,שסיפורים כאלה כשלעצמם טפלים הם וחסרי משמעות
וספרי קודש לאצריכים להביאם .דעת תלמידי הרמב"ם היתה שיש
הצדקה לסיפורים כאלה רק אם הם מלמדים משהו נכבד במישור

האמת של "מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה" .בסופו של דבר
התוצאה תהיה זלזול בתורה כמקור לאמת ,מפני שהבנת המשמעות
האלגורית של הסיפורים מחייבת היכרות קודמת עם האמת
הפילוסופית הנלמדתבכתביאריסטוולאבתורה.
מכאן הטעם השני ,החמור ביותר :הפרשנות האלגורית מעניקה
למחקרהשכלי העצמאי של האדם מעמדעדיף על ההוראה התורנית,
והתוצאההבלחינמנעתתהיה הרשותשייקח המשכיללעצמולהורות
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את האמתככלהנראהבעינישכלובלי להתחשבבתורהמכלוכול.
ראוילהדגיש בהקשרזהשהמקובלים שנעשולראשיהמדבריםנגד
הדעות של תלמידי הרמב"ם פירשו את התורה בכל דרכי הפרד"ס
(פשט ,רמו ,דרש ,סוד) והפליגו בהוצאתדברי התורהמידי פשוטם
בתעוזה שלאנפלה מתעוזת הפרשנותהפילוסופית .אבל הםנבדלומן
הפילוסופיםבשתיקביעותיסוד:
,
ב
י
י
ח
מ
ה
וכל הפירושים
א .הפשט נשאר לעולם הרובד הבסיסי
האחריםמוסיפיםעליוומעמיקיםבו ,אבלאינםעוקריםאותו.
ב .הפרשנות המפליגה איננה מתבססת על שכל האדם כי אם על
"קבלה",כלומרעלמסורתסמכותיתשיסודה בהתגלותנבואית.
בזמן התעצמותו של הוויכוח במשך המאה השלוש-עשרה עלו
הטענות האחרונות אל מרכז סדר היום הפולמוסי ,והוכרו חרם
בברצלונה בשנת  1303נגדלימוד "מורהנבוכים"לפני מלאת לאדם
שלושים שנה ,ורק לאחר לימוד יסודי בדברי התורה כפשוטה.
בהכרזת החרם הודגשוטענות אלה בהבלטהרבה.
לסיכום פרק זה נביא מדברי אחד המשתתפים הבולטים בסיבוב
הראשון שלהוויכוח במחצית הראשונה של המאה השלוש-עשרה:ר'
יצחקאלפכר .במרכו המתקפה שלו עמדה דרישת הרמב"ם לפרש את
התורה בהתאם למסקנות המחקר הפילוסופי :כלומר ,להגיע אל
אמיתה במתודה שמחוצה לה .הוא חוזר להשקפת הכלאם :מותר
להוציא כתובים מידי פשוטם רק כשנמצא סתירה בפשטי התורה
עצמה .אם התורה סותרת את משפט המחקר,עלינו לקבל את דעת
התורה בלי סייגים .מדוע? משום שאין לסמוך על מופת השכל.
שכלנו מוגבל,ואין לנו בו ודאות" :אינו כדאי מופת חוכמהעיונית
לעקור אתהכול ...כל שכןלעניין מופת הקדמות שהוא פוסל השבת
במומו" .אםכן,התורההיא למעלהמן השכל.
אבל כלום אין אלפכר יודעכי גם הרמב"ם השתדל לקיים את
יסודות התורה ולבססם על הגבלת תחום ההשגה של השכלהאנושי?
אמנםכן ,אךכאן מתגלה ההבדל המאלףבכיוון ההדגשה .הרמב"ם
קובע אתגבולהחקירהכדי לאשר אותה ולקרבה אל התורה כמידת
האפשר .אלפכר קובע אתהגבולכדי לדחות אותה מכלוכול .והבדל
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זה מתבטא בחשד שהוא חושד ברמב"ם ,ומכל מקום באי-העקביות
שהוא מוצא בדבריו כל אימת שהוא באלקיים את יסודות התורה.
דבריואינם חד-משמעיים ,והואנותן פתחון פהלמינים .כךבעניין
חידושהעולם,כךבענייןהנסים,בסיכום ,במקום ודאותמעורר הספר
מבוכותגדולות,וזהעיקרסכנתו .בדבריו הואנותן "פתחון פה לכל
סורר ומורה אשרירום מידבמדרשו ...בתתו התורה למשל ולשנינה
ברוב עניינה כי כיסתה פניה ויעמיד רבים בחלקלקות על סלע
המחלוקות .יצא לחוץ ידבר על האותות והמופתים הגדולים,כי הם
חידותומשלים"(קובץ תשובות הרמב"ם,דפוסליפסיא).

תגובתתלמידי תרמב"םעלהביקורת

ניעדהתגוננוהמשכילים,תלמידי הרמב"ם,מפני הביקורת שהוטחה
בהם?היו כמובן גישות שונות ,מתונות אוקיצוניות.נביא להלן את
תגובתם העיונית של שלושה אישים בולטים :ר' שם טוב בן יוסף
אבן-פלקירא,ר'יוסףכספיור'יצחק אלבלג .שלושתםהתגוננובדרך
פילוסופית עניינית ביצירות שיש להן ערך פילוסופי ,והיתה להם
מידהניכרת של השפעה למצערבחוגם.

ר' שם-טובבןיוסף אברפלקירא ()1295-1225
בין תלמידיו המובהקים של הרמב"ם בספרד במאה השלוש-עשרה
תופס ר' שם-טובבןיוסף אבן-פלקירא מקום מרכזי .הוא היה סופר

ומשורר פורה ,שהקדיש את כל מפעלו הספרותי להפצת דעות
הרמב"ם ולהגנתן .הוא לא היה פילוסוף מקורי ,ואף שחלק על רבו
בכמהעניינים ,לא ביקש לפתח שיטה משלו .הואהצטיין בבהירות
סגנונו ובכושר ההסברה והפישוט שלו ,ואת כל כשרונו הספרותי
הקדיש לשליחות האחת :הפצת דעות "המורה" בהסברה מתונה,
אפילושמרנית ,שתסלק אתכל החשדותוההתנגדויות .כלומר-הצגת
משנת "המורה" שלאמןהסן המהפכני והחדשני שלה ,אלאמן הפן
ההמשכי-שמרני המגונן על הממסד הרבני ,בעיון לא פחות מאשר
בהלכה.
נפתח אפוא בסגנון ההתנצלות של פלקירא כלפי הביקורת
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שהתבססה על הטענה העקרונית שישניגוד מהותיבין הפילוסופיה
המתבססת על השכלובין התורה שניתנה בהתגלות ,ועל-בן עצם
הניסיון לזהות את האמתהפילוסופית עם האמת התורנית הוא בגדר
כפירה בתורה .נושאזה חוזרועולה בכלחיבוריו ,אךבעיקרבשניים
מהם":איגרתהוויכוח"ו"איגרתהחלום".
"איגרתהוויכוח"היאדיאלוגבין חסיד לחכם העוסק גם בתורה וגם
בפילוסופיה .זוהי ,כמובן ,הצבה ספרותית מכוונת .בניגוד לעימות
חסר התוחלת שהיה במציאותבין בעלי השכלה פילוסופית לחכמים
שהחרימוה כמוקצית מחמת מיאוס ,ועל-כן לאהגיעו להידברות של
ממשופנומיד לחרפותולנידוייםהדדיים (עימות כזהתיעד פלקירא
בספרו "המבקש") ,ביקש פלקירא להעמיד את הוויכוח על יסודות
משותפים משני הצדדים ,ובכך גם בא לרמוז לקוראיו שחשדותיהם
כלפיהפילוסופיםנובעים מדעותקדומותשמקורןבבערות .אםירכשו
מטעןבסיסי שלחינוך מדעי ,יתברר להםשאיןיסוד לחשדם ,אךיש
מקוםלשיחושיגענייני .ההבדלביןהחסידלחכם נתפש אפוא כהבדל
בין שלביםשונים בסולם הדעת .החסיד שפלקירא מתאר בספרו הוא
החסיד שהרמב"ם מתאר ב"שמונה פרקים לרמב"ם" :תלמיד חכם
בעל מידות המוכן להתעלות יותר ,והחכם גם הוא זה שהרמב"ם
מכוון אליו את המורה :אדם שלם בתורה שהגיע לרמה גבוהה של
השכלהפילוסופית,והנושאהנידוןביניהם הוא ההסכמה שהםיכולים
להגיעאליה,כלומרהיחסשביןהפילוסופיהוביןהתורה.
כדי להוכיח את ההתאמה ולהסיר מכשול בדרך ההידברות ,טוען
הפילוסוף שתי טענות מקדמיות ,שמקורן אצל הרמב"ם .ראשית,
הפילוסופים מאמינים במציאות האל בראיות ודאיות ומוצקות ,ועל
יסוד אותן ראיות הם כופרים בעבודה ורה .הרי ברור שאין יסוד
לחשוד בהם שכל השומע לדבריהם עלול להתפתות לכפירה חלילה,
ויתר על-כן ,גם אםיש הבדליםבין דעות החסיד לדעות הפילוסוף,
המשותףביניהםעולהעלהמפריד.
על כך מוסיף החכם ומראה שהעיון הפילוסופי לא רק מותר

על-פי התורה ,אלא היא מצווה אותו עליו .טענה זאת נראה
שנשאבה מדבריהם של רס"ג ושל ר' בחיי אבן-פקודה :התורה
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והשכל הם שני עמודים שרק מתוך הסתמכות על שניהם אפשר
להינצל מכלהספקות.

ההתאמהביןהפילוסופיה לתורה

אחרי הראיה שהתורה מצווה על החקירה השכלית מפרט הפילוסוף
באלו נושאים מרכזיים מחזקת הפילוסופיה (של הרמב"ם) את
התורה:

א.כל מצוות עשרת הדיברות מ"מציאות האל" ועד "לא תחמוד"
כולל "השבת" ,שהיא העדותעלחידוש העולםישמאין.אכןאין
פלקירא מטייח את העובדה שכמה מן הפילוסופים תלמידי
הרמב"םאינםמודים בחידוש העולם,ואחרים תופשים אתחידוש
העולם בדרך הנוטה מן העמדה התורנית המקובלת .אל
פילוסופים אלה מתייחס החכם של פלקירא בביקורת גלויה
ומסכים עםהחסידשצריךלדחותם.
ב.הפילוסופים מסכימים על הנבואה ,וגם מורים איך להבחיןבין
נביא אמתלנביאשקר.
ג .יש הסכמה מלאהבין התורה לפילוסופיה בתחום האתיקה (על
יסוד "שמונהפרקיםלרמב"ם").
ד.יש הסכמה גם עלענייני מצוות הפולחן .אבל החכם שוב אינו
מטאטא מתחים אל מתחתלשטיח .הוא נוקט לשוןזהירה וקובע
"שאין ראוי לעבוד אלא האלית' ואתה ידעת שרוב המצוות לא
בא אלא למחות עבודה זרה מהעולם" -לשוןזו באה לרמוז על
השקפת הרמב"ם בעניין הקורבנות שאותם הצדיק רק כוויתור
שוויתר משהלבני ישראל ,שהתרגלו לעבוד את האל בקורבנות,
על מנת שלאייתפסולעבודהזרה ממש,וברורכי משתמעתמכאן
עמדה שלילית כלפי השקפת המקובלים בכל הנוגע לענייני

פולחן.

פלקירא שיש הבדל בעניין הנסים בין

לאחר מכן מודה
הפילוסופים לתורה.זוהי הנקודה שבה קבעה אחד הפרצים החמורים
ביותר בשיטתו של הרמב"ם ,אבל פלקירא מנסה לצמצם את המרחק
על-ידי הוכחהכיגם חז"ל קבעו שעולם כמנהגונוהג ,ולא הודו אלא
באותם נסים מיוחדים שעליהם התורה מיוסדת .ופלקירא חותם
,
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בטענתו הפילוסופית הראשונה :התורה מחייבת אותנו לעסוק
במדעים,ולכןעלינו לחפש התאמהמירביתבינםוביןסיפוריה.
כפי המצופה-משתכנעהחסידאחריהנאוםהזה .אולםברור שעם
ההתאמה הבסיסית בין פילוסופיה למחקר ,ישנן גם אי-התאמות
בולטות ,והן מעוררות את המחשבה על מקור אי-ההתאמה ועל
טעמו.הפתרוןשמציעפלקירא בכלחיבוריוהפופולריים הוא כיאין
לקבל מדברי החוקרים אלא המתאים לתורה ,והיתר נפסול .זוהי
עמדהשמרנית .אבלהיאיוצרת פרדוקסהגובלבסתירהפנימית :מצד
אחד ,מזוהה האידאל התורני עם האידאל של המחקר .אימות שכלי
של התורה הוא מצווה דתית,ואין לקבל אמונות במשמעתעיווות.
מצד אחר,מגבילה התורה את המחקרבנקודותשבהן פשטיהסותרים
אותו.כיצדליישב פרדוקסזה?
כיצד התורה מתפרשתעל-ידי המחקר ועם זאת עומדתמעליו?

על השאלות הללואנו מקבלים שתי תשובות הנראות סותרות ,אולם
רק יחדיו הן משלימות את השקפת המתפלסף המתון בדור הזה.
בהקדמה לפירוש "מורהנבוכים" ,אומר פלקירא":ויתחייב בהכרח
להקדים (לעיון בחוכמות הפילוסופיות  -א.ש ).המעלות הטובות
התוריות...כיהן הכרחיות לאדם במציאותוואינן הכרחיותלו בלבד
במה שהוא אדם חכם .על-כן אמרו חכמי המחקר שחייב אדם לקבל
התחלות הדת כי הכחשתן והוויכוח בהן מבטל מציאות האדם,
ועל-כןיתחייב להרוג הכופריםויתחייבלהאמיןכי התחלות הדתות,
שהוא דת אמתדבריםאלוקיםוהם למעלה משכל האדם,ועל-כןצריך
להודותבהן אף-על-פישסיבותיהן נעלמות ,ועל-כן לא תמצא אחד
מחכמי המחקר שחלק על מעשה נסים המפורסמים בעולם,כי הן
התחלותיקיימוהדת ,והדתתחילת המעלותהטובות".
דברים אלהיש לקבל מתוך חשדנות-מה .הנחתהיסוד שלהם היא
כי הדת ממלאת תפקידמדיני מכריע .לשם קיום תפקידה המדיני,
עליה להתבסס על הנס ,שסותר אתהגיון חכמי המחקר .אולם מאחר
שישלפילוסוף טעםמדינילקיים את התורה ,הוא לאיכחיש אתהנס,
אלאיעמידאותוכענייןשלמעלהמן השכל,ולאיסתכןבערעורהסדר
המדיני והמוסר ,שהואתנאי לשלמות,ויימצא סותר גם את תכליתו
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כפילוסוף .האםלפנינו העמדתפנים,וכדילקיים את התורה בשלב
המוביל לפילוסופיה מתארים אותה כמבוססת על הנחות שמעל
לפילוסופיה? אפשרות כזאתקיימת .אולםאיןזו ,כמדומה ,דרכו של
פלקירא.
נשלים עתה את הדברים ממקור אחר" ,אגדת החלום" ,ששם הוא
טוען" :והאמת תושג בדרך אחת,היא שורש האמתועיקרה ומקורה,
וישדרךשניתהיא כטפלה לראשונה .והדרך הראשונה ,שהיא שורש
ועיקר ומקור לאמת .היא ידיעת התורה ומה שנכלל בה מהדעות
האמיתיות ,כמציאות השם ברוך הוא וייחודו והימצאותו לשאר
הנמצאים מההיעדר ,והשגחתובאישיבני אדםובמיני שאר הנבראים,
והשכר והעונשושנותו הטבעעל-ידימי שירצה מעבדיו ומה שדומה
לאלה הדעות המבוארות ,ומה שביארו החכמים ז"ל מהם מסה
שנרמזו בתורהוידיעתדבריהנביאים ע"הוהמדברים ברוח הקודשכי
בעמוד החכם האמיתי על אמיתת דבריהם יתבארו לו מהן סודות
אלוהיות ודעות אמיתיות נשגבו מחכמי המחקר ...ובאמתכי האמת
נודעת ונאצלתמן התורה שקדמה לעולם ,והמשיגהויודע מההיא...
תחיה נפשולעולם ,והמשפטים שהם אמתוצדקויחדיוואיןכזבבהם
ולאשינוי מההם ...והדרך השנית כענף וטפלה לראשונה הם דברי
חכמי המחקר האמיתיים מהם המורים על אמיתת המושכלות
הראשונות,ויש אומריםכי אמיתת אלה המושכלותנודע מצד החוש
ושהחושנותן אותם ,ואחרים אומריםכי הן נאצלות מהנותן השכל
לאדם ...ועל-כן ראוי לקבל מדבריהם מה שיעידו עליו אותן
המושכלותואינוסותרדברמדבריהתורה וקבלתחז"ל".
לפי הקטע הזה ,דרך המחקר טסלה לדרך העיט התירני' לפי
שהשגת האמת ,שהיאתכלית האדםעל-ידי התורה,היא גבוההיותר
ושלמהיותר,ועל-כןישלקבלדבריהכמכריעים.
כמובן ,גם דברים אלה עלולים לעורר חשר של דיבור מן השפה
ולחוץ .כלוםאין הם סותרים את הדגשת פלקיראכי עדיף החוקר
על-מי שמקבלמן התורה ללא מחקר? אולםאין הדברכן .בהעדפת
הידיעה התורנית,אין פלקירא מעדיף את המקבל בסמכות ,אלא את
הנביא.לו הואנותן מדרגת השגה שמעללזו שלהפילוסוף.לקביעה
זויש רקעפילוסופי :תורתהאינטואיציה שלאבן-סינא.הנביא תופס
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ללא מחקר .מדלג על שלבים דיסקורסיביים .רמזים עמומים לכך
קיימים גם אצל הרמב"ם  -משה משיג את העולם כנברא למעלה
מיכולת השגתהפילוסוף .אבלמי שאינו זוכה לאינטואיציה נבואית
בהשגת האמת וקוק לחקירה ,וכך אמנם ממשיך פלקירא ואומרכי
הראשונים שקיבלו מן הנביאים ,באמת לא נזקקו לחכמי המחקר,
אולםבגלותיש בהםצורך"וזוהדרך תפשוהחסידים שבישראל אחר
חיבור התלמוד כמקצת הגאונים ז"ל ורבים מחכמי ספרד ובייחוד
הרמב"ם ז"ל ,שהפיץמעיין האמת חוצה וסתר מדברי חכמי המחקר

מה שהםכנגדתורתנו".
התורה נתפשת אפוא בדרךזו ,הן כמקדמה לחקירה והן כעומדת
מעליה.היאתנאילקיום החברה המסודרתולטיפוח המידות הטובות
וכןלידיעת האמת.ויש לה מקור בהשגה הנבואית ,שהיא למעלהמן
החקירה .החקירה היא אמצעי כדי להתקרב מקבלה בסמכות אל
השגת האמתהעליונה.
באופן זה הוצגה משנת הרמב"ם בגרסתה השמרנית  -כמחקר
בתחומה של התורה .מחקר המקבל מן התורה את מגמתו וכיוונו,
סותר מה שמבטל את הוראתה ומוכיח מה שמקוים על-ידה .ממנה
הוא יוצא ואליה הוא חוור .אולם ברורבין כךובין כךכי האידאל
הדתי הוא~כ4ן פילוסופי מובהק :השגת האמת ולא קיום המצוות
המעשיות
ועובדה זו מתמידה את המתיחות הפנימית גס
בגרסה מתונהזו.

ישמן,

הפצתהפילוסופיהוהחינוך

התפקיד השני שקיבל אבן-פלקירא על עצמו הוא הפצת ההשכלה
הפילוסופית וגיבוש הקוריקולום החינוכי הנדרש לצורך זה .לפנינו
בעיה שהתעוררה על רקע המציאות שנוצרה בספרד הנוצרית.
הרמב"ם לא עסק בהפצת ההשכלה הפילוסופית .הוא כתב בשביל
יחידים שסיגלו אותה בעצמם ,והסתפק בהצבעה על הספרות
המומלצתועל סדרהעיוןבה .הוא סמךבזה על הספרותהפילוסופית
בלשון הערבית .בספרד הנוצרית-שוב לא היתה וו לשונם של רוב

המשכיליםהיהודים.יתר-על-כן,תלמידי הרמב"םהבינו שלאיוכלו
להתגבר על ההתנגדות אם לא יצליחו להכניס את המדעים ואת
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הפילוסופיהלקוריקולוםהלימודי של שכבה נרחבת בעם ולא רק של
יחידיסגולה .כתוצאה משנישינויים אלה התעורר הצורך לגבשדרך
חינוכית שלמה ולספק לה כלים ראויימ .כלומר :לגבש תוכנית של
השכלה וליצור ספרות ברמה פופולרית ,שאפשר יהיה להנחילה
לציבור רחב שלמשכילים.
התוכנית הכללית נמצאת בחיבורו הפופולרי של פלקירא  -ספר
"המבקש" .הוא מתאר בו את דרכו של האדם אל האמת בדרך
עממית" .המבקש" הוא אדם בעלסגולותרוחמצוינות .שאיפתוהיא
להגיע אל התכלית האמיתית .והספר מתאר את דרכו בסגנון
המקאמה .הוא פונה תחילה אל אישחיל (גיבור) ,אחר כך אל בעל
מלאכה ,אחר כך אל רופא ,אל מדקדק ,אל משורר ואל בעל מוסר,
ומכל אחד מהם הוא שואל על תכלית האדם ומקבל את התשובהכי
מקצועו שלו הואהתכלית.הדירוג הואבבירורמן הנמוך אלהגבוה.
תחילה מקצועות ודרכי חיים שיש בהם צורך לקיומה הפיזי של
החברה (חייל ,בעל מלאכה) ,אחר כך מקצוע שכבר יש בו מדע
(רופא) ,אחר כך מקצועות שיש בהם מן החוכמה או שהם אמצעים
לחוכמה (מדקדק ,משורר .ובשירה רואה פלקירא מדרגה הסמוכה
ל"רוח הקודש") ,עדשבאיםלבעלהמוסר.
המוסר ,לדעת פלקירא ,הוא אמצעי לשלמות האדם ,הוא מכין
לחוכמה .אבל גם המוסראינו שלמותחיצונית לאדם מצד מה שהוא
אדם ,ואם רואים בותכלית-מחטיאיםעל-ידו אתהתכלית .דברזה
מתברר גם ביחס לכל המדרגות הקודמות .המבקש חוקר את מלמדיו
בשורה של שאלות עד שהוא מגיע לשאלה שאין הםיכולים להשיב
עליה ,וכך מתברר לוכי אין מקצועם עומד ברשות עצמו .משמע
שהתכלית איננה נכללת בו ,אלא היא ברובד דעת מעליו .כך מראה
הוא גם לבעל המוסר שאין לו הסבר מתוך מקצועו שלו על אמת
המידה של ההבחנהבין טובלרע.כלומר-בלי המדרגה שלמעלהמן
המוסראין גם מוסר" .המבקש" אינו פוסל כמובן את כל מלמדיו
להשכיל ,הוא מבקש אתברכתםוממשיךבדרכו.
מבעל המוסר עובר המבקש אל המאמין בתורה ללא חקירה .הוא
מקבל הרצאה על עיקרי הדת ועל סכנות החקירה .ממילא מובן
שהמאמין הזהאינומוכן להישאל ולהיחקר .הוא בעל סמכות ודורש
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ציות כתנאי קודם לקבלת הוראתו .כאשר "המבקש" ממשיך לחקור
פורץ ריב ,והמאמין מגרש את "המבקש"כדין כופר .גם "המבקש"
אינו רוצהעודללמודמןהמאמין ,אלא הוא מבקש אתברכתו .ללמד
שהביןבכל זאת שהחוכמהאינה סותרת אתהאמונה.
עתה באה הפנייה אל החכם בחוכמה ובתורה .הלה מבארכי רק
על-ידי החוכמותנבין את התורהכראוי .אבל הוא מסרבלגלותמיד
את האמת .הוא דורש לימוד שיטתי .תחילה תורה שבכתב ותורה
שבעל-פה (אםכידי בהלכות האלפסי ובספרי הרמב"ם) ,אחר כך
המקצועות השונים הקודמים לעיון ,כמכשיריו :חשבון ,תשבורת,
חוכמת המראות ,חוכמתהנגינה,לוגיקה,פיזיקה ומטפיזיקה .העולה
בלימודים אלהמגיע להשגתהייחודהאמיתי שלהאל.
עליסוד ספר "המבקש" בנה פלקירא את המשך מפעלו הספרותי
המכיל בתוכו את כל הקוריקולום הפילוסופי :א" .ראשית חוכמה"
עלתיקוןהמידותועל תועלתהמדעים .ב" .ספר המעלות"-להוכיח
את ההתאמה בין הפילוסופיה לחז"ל בתחום המוסר .ג" .דעות
הפילוסופים"-ספרעזרללימודהפילוסופיה.

מפעלוהפרשני:מניעת המבוכה מהמתפלסף

המפעלהפרשני שלפלקירא מושפע ממגמהזובמישרין .בד בבד עם
הנחלת ההשכלה הפילוסופית ,יש למנוע את המבונה העלולה
להתעורר עם רכישתה .אמנם ,מצד אחד ,רוצה הוא למנוע אותה
על-ידי הבטחת האמונה הבלחי מעורערת בעיקרי התורה כמיוסדים
למעלהמן השכל .אולם בתוךכדילימוד ,השאלות נשאלות בהכרח,
ועל-כן צריך להציע את הפתרונות של "מורה נבוכים" באופן
המתאים להבנתו של כל משכיל .מצד אחר ,פלקירא מודע לסכנה
שישבגילויפומבימלא .אסורלהרוס אתהגדרשהקים הרמב"מסביב
משנתומפני אלהשאינםראויים .אסורלעבורעלדברי הרמב"םשאין
לפרש מדבריו מה שלא נתפרש על-ידי חכמים שקדמו לו .אכן,
פלקירא ניסה לעמוד בררישה הכפולה .לבאר על-ידי הבלטת
ההשכלה הפילוסופית כרקע לדברי "המורה" :העמדת דעות
הפילוסופים השונים עליד קטעי דברי "המורה" ,והבלטת הנקודות
הדורשות שימתלבבכיווןמסוים.על-ידיכך הוא מראהלמעייןהיכן
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וכיצד עליו למצוא את התשובה על קשיי עיונו ב"מורה" ,מבלי
שיפרש אתהדברים ממש.
זהו אפוא מפעל המייצג את הגישה השמרניתבין מפרשי הרמב"ם.
מפרשים אחרים עמדו בחומרה רבה יותר על נקודות המתיחות
שבמשנת הרמב"ם ,ובזה הכשירו את הרקע להתגבשותן של נטיות

פילוסופיותחדשות.

ר'יוסףאבן-כספי

דוגמהאופייניתלגישה המבליטה את המתחהפנימי במשנת הרמב"ם
נמצא בפירושו של ר' יוסף אבל-כספי ( .)1340-1279אם מותר
לאפיין את גישתו במשפט אחר ,הריזו השאיפה לפרק את המתח
שנצבר סביב תורת הרמב"ם על-ידי ביטול סודותיה וחשיפת דעת
הרמב"ם בנושאים ה"מסוכנים",כפי שהואהבין אותה ,כך שתהיה
גלויה לכל מעיין ב"מורה נבוכים" .היה לכך מחיר חברתי כבד,

ואבן-כספיהיה מוכן לשלמו .כלהייו ראה את עצמו מוקף באיבת
הסכלים שראו בו כופר ,ולא נרתע .כדי לפרק את המתח שנוצר
על-ידי פרשנותהכתובים של הרמב"ם החליטאבן-כספיללכתבדרך
הפוכה .הוא הפריד בין ספרות המקורות התורניים לספרות
הפילוסופית ,ולכל אחד מהמ חיבר פירושיםענייניים בדיסציפלינה
פרשנית מתאימה .כך פירש את החומש ,את ספר תהילים ,את משלי,
את קוהלת ועוד ,ברמת הפשט המבוסס על דקדוק ועל היגיון
תוך-טקסטואלי .באופן זה הרחיק את האלגוריות והעמיד את הוראת
המקרא על המישור ההיסטורי ועל המישור המוסרי-מדיני מבלי
לחפש אתהרובדהמטפיזיבתוכו.זוהיתהבעיניו הוראה פשוטה של
דברי אמת באותם תחומים שרוב הבריות מסוגלים להשיג אמת .את
המטפיזיקה כתורה פנימית לא חיפש במקרא ,כי אם בספרות
המיוחדתלה .ובזאת ראה את המשיבות העצומה שלספרי הרמב"ם,
אולם לא בבחינת מפתח לביאור המקרא ,אלא כחיבור האוצר בחובו
אמת פילוסופית ,והנה גם כאןגילה אתנטייתו לפישוט .הוא מקבל
על עצמו לבאר את העמום ,להתיר את המתוח ,להצביע על מקומות
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סתר .הדבר נעשה ביודעין בניגוד להוראת הרמב"ם ,מתוך הכרה
שימשוך על עצמו הרבה איבה .אולם הוא ראה בזה שליחות ,מפני
שהתבררלושזהירותו של הרמב"ם השיגה אתלפךכוונתה.
לצורך זה כתב אבן-כספי שני פירושים ל"מורה נבוכים"
המשלימים זה את זה" :עמודי בסף" ו"משכיות כסף" .בפירוש
הראשון הביא אתיסודות השיטה שאותם רצה הרמב"ם לגלות לכל
המעיינים ,ואילו בפירוש השני בדק את הרובד הנסתר ,חשף את
הסתירות המכוונותופיענח אתהרמזים .בדרךוו הפך את "המורה",
מחיבור שבא להצביע על היחס הפנימיבין הפיזיקה והמטפיזיקה
לתורה ,לחיבור שבא להורות את האמת המטפיזית לאחר שהשלים
אדם אתידיעותיובתורה מתוך הנחה שהאמתהמטפיזיתאינה סותרת
את התורה ,מפני שהתורה אינה עוסקת בה ,ורק מציעה הכשרה
מוסרית ומדינית ומעודדת את בעלי היכולת הרוחנית המתאימה
להמשיךבדרכםהלאה.

ר, ,צחק אלבלג

ר'יצחק אלבלג(חי במחציתהשנייה של המאה השלוש-עשרה)יצא
מנקודת ראות דומה לזו של אבן-כספי ,אבל הגיע לדרך הפוכה.

המחלוקת הגדולה שפרצה בגלל ניסיונו של הרמב"ם להוכיח שיש
התאמהבין האמת התורנית לאמת הפילוסופית מעוררת את השאלה
אם היה המאמץ כולו כדאי .האם לא מוטב ,גם מבחינת המאמין
התמים וגם מבחינתו של הפילוסוף ,להודות בגלוי שאין התאמה?
כלומר ,שלתורה אמת בפני עצמה ולפילוסופיה אמת בפני עצמה,
ובכל תחום הכוונה היא למלא תפקיד חיוני שלחיי התרבות ,זה
במישורהחברתי-מוסריוהמדיניוזהבמישורהמדעיוהמטפיזי?
אכן ,זו היתה ביקורת חריפה על מפעלו של הרמב"ם ,אך לא
במישורהתורניבפני עצמו ולא במישורהפילוסופיבפני עצמו ,אלא
בצורת הפגשתם .נקודת המוצא של אלבלגהיתה הטענהשניסיונו של
הרמב"ם להתאים את התורה לפילוסופיה מביאלידי חוסר עקביות
גמור ,גם מנקודת הראות שלהעיון התורני וגמ מנקודת הראות של
העיוןהפילוסופי .הרמב"ם לאיצאידי חובתשניהמקורות .אבל עם
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זאת ,ראה אלבלג את עצמותלמיד הרמב"ם ,והדבר מתבטא בהסכמה
לרעיונותהבאים:
א .התורה הנגלית הכרחית לשמירת הסדר המדיני ,ועל-כן שום
פילוסוף אחראי לא יערער את האמונה התמימה בתורה מן

השמים.

ב .סדרמדיני מתוקן דורש לא רק מצוות מעשיות ,אלא גם אמונות
משותפות לציבור כולו ,ואמונות אלה יש לנסח ,כמובן ,בלשון
שתהיה מובנתלרבים.

ג .יש זהותבין כמה מאמונות התורהובין הפילוסופיה ,אף-על-פי
שהניסוח הואשונה,בלשונושלו:
אחייבו מזה ארבע אמונותאמיתיות שכלהתורות משתתפותבהןובנויות
עליהן והן יסודותן ,והפילוסופיה גם כן מודה בהן ומשתדלתבקיומן,
אלא שהתורה מלמרת אותן לימוד המוני ,רוצה לומר דרך סיפור,
והפילוסופיה לימוד מופתי ראוי ליחידים ,והן מציאות שכר ועונש
והישאר הנפשות אחר המוות לקבלם ,ומציאות אדון משכיר ומעניש
שהוא האלוה,ומציאות ההשגחהבדרכי האדם לתתלאישואישבדרכיו.

לכאורה מנסה אלבלג להוכיח להלןכיאין לחשוד בפילוסופים,כי
אף-על-פי שהםמאמיניםבדברי התורהבדרךמופתיתהזרהלהמון-

הרי תוכן הדברים אחד .ועוד :במקומות רבים משתדל אלבלג לגלות
פרטי השקפות אריסטוטליות בתורה .אבל אפילומן הקטע המצוטט
לעיל אפשרלהיווכחכי אלבלג רחוקמן התמימותבענייןזה .את כל
ארבע האמונות שבהןישלדידו התאמהבין הפילוסופיה לתורה הוא
נוטל מתחום האמונות ההכרחיות לקיום התורה כחוקה מדינית
אידאלית.יש להאמין בשכר ועונשכדילקיים את הסמכות המדינית
של התורה ,ומתבררשהפילוסופיההמדיניתנותנתלהנחות אלהתוקף
משיקוליםמדיניים .אבלהרידווקאבנקודהזונמצא את ההבדלשבין
הפילוסופיםלהמון.נביא שוב אתדבריאלבלג בהמשך קטעזה:
וירעכי אמונת התורה והפילוסופיה אחד,ואין בו שום הפרשכי אם
אחת שאי-אפשר זולתה ,והיא תכלית כוונת התורה ,היא הצלחת
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ההמון והרחקתםמן הרע וללמדםמן האמת מה שדעתםיכולה לסבול,
כי לחוסר דעתם וקוצר השגתם אין בהם כוח לעמוד על אמיתת
המושכלותולציירם על מה שהם,כי אםבתאריםגשמיים אשרהרגילו
להרגיש ...ולפיכך ,הערימה התורה לשכך את אוזנם ולהניח דעתם
במה שאפשר להם לשמוע והמשילה להם העונש באש ותענוג הנפש
בתענוגהגשמי.

משמעשהפילוסופיםמביניםעניין זה באופן שונה מאודמן ההמון,
ואף שדברים אלה עוד אפשר לפרשעל-פידרכו של הרמב"ם,ניווכח
מידלהלןכיההבדלהואיסודי.

ביקורת אלבלגעל הרמשים

ביקורתוהעיונית של אלבלג על הרמב"ם נעוצה בשתי סוגיותיסוד
הכרוכותזובוו:חידושהעולםורצון האל:
א .אלבלג סבורכי פסולה היא דרכו של הרמב"ם בהוכחת טענתו
שהראיות האריסטוטליות לקדמות העולםאינן מופתיות ,אלאהן
כבחינתסבירות מהיבטמסוים .דרךזו מכנה אלבלג באורח בוטה
בכינוי "טענות מזויפות" ,שכן לדעת אלבלג אין מנוס מהנחת
קדמות הזמן וקדמות החומר אם מקבלים את הפי_ויקה
האריסטוטליתכאמיתית .מאחר שהרמב"ם קיבלפיזיקהזו עליז.
להשלים עםהמתחייבממנה .אכל עם זאת ,גם אלבלגאינו מקבל,
לכאורה ,את הנחת הקדמות .אלא מאי? הוא מדבר על החידוש
הנצחי .כלומר :האל מחדש את העולם בתמידות ומנצח עד נצח.
בזה הוא רואה השקפה ההולמת יותר את התורה .האל הוא טוב
וממהותולהיטיבתמיד .לאייתכן שחלבושינויבענייןזה.
ב .לדעת אלבלג אי-אפשר לנמר על האל לא שהוא בעל רצון ,ולא
שהוא נעדררצון .האופן שבו הוא מסובב את העולם הוא למעלה
מן המחשבה .נראה לכאורהשזוהינטייה להשקפהתורניתעקבית
בדומה לזו של הרמב"ם ,אולם למעשה ,מבטא אלבלג במונח
"חידושנצחי" את ההשקפההאריסטוטלית שהעולםקדמון.כי מה
רצה הרמב"ם לקיים בהנחת החידוש יש מאין? הווה אומר
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שהבריאההיא התבטאות שלרצוןחופשי ,ושעליסודהייתכן הנס,
ועל יסוד הנס  -מתן תורה בסיני .נאשר אומרים חידוש נצחי
ומבליעים אתמימדהרצון,נופלכל המבנההתאולוגי-תורני שבנה
הרמב"םעלתורתהרצון.

מדועישלגלותדברים אלה?
ר'יצחק אלבלגהביןיפה את משמעותה של טענהזומבחינתמתנגדי
הפילוסופיה .מדוע גילה אותם בטענה ,שבעצם ,זאת היתה דעתו
המוסווית היטב של הרמב"ם? מדוע חשב שמוטב לחשוף את
הסתירות שישביןדברי הרמב"םובין עצמם במקומותשונים בספר
"מורהנבוכים"? -על שאלהזוהוא השיבבדברים הבאים" :אבליש
י שלושה טעמים שלאהיולו:
ל
הא' שהוא רוצהלקיים פשטי התורה ולבטל דעתהפילוסופיםמן
העיון ,מה שלאייתכן בשוםפנים,ואני מודה לפשט התורה על דרך
אמונה פשוטה מבלי רשה ומודה לפילוסופיה מדרך הטבע והעיון

האנושי.
והטעם הב'כי הספר הזה אינו תורני כספרו כדי שיקראו אותו
ההמון ,ואם בא אחד מהם לקוראו ולאהבין מתחילתו עד כאן,מיד
יקוץ וימאסהוויניחהוולאיגיע למקוםהזה .ואםהבין כל מה שנזכר
קודם זה ,נמצא מסתלק ממעלות ההמון למעלת הראויים לדבר
עימהם בדברים אלו ,ואזידעכיאיני מודה לדעת הפילוסופים אלא
על שום שאין המחקרהעיונימניח אותי להכחישו ולפיכך,אני מודה
בדרךידיעהאנושיתלאעלדרךהאמונה.
,
ת
א
ז
ה
והטעם ג'כי בזמן הרב היתה הסברא
רוצה לומר קדמות
העולם,זרה מאוד אצלההמון עדשהיומדמיין שכל המודה בקדמות
העולם ככופר בכל התורה .והיום נתפרסמה השאלה הזאת אצלם
ונתפרסמה ביניהם עד שאין טבע רובם בורח מלקבל אמונת
הקדמות".

קשה לומר ששלושה השיקולים הללועוליםיחדיו בקנה אחד ,אולם
עמידתו של אלבלגנעשיתעל-ידם ברורהלמדי .הוא מקבל את הדעה
שהעולם קדמון ,ורק ממתיק זאתעל-ידי נוסחה שונה ,שאינה משנה
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אתהתוכן" :החידוש המוחלט" .ואמנם הואצודק באומרוכי בנוסחה
וויכוליםבנידורולקבל את דעת הקדמות ללאזעזוע.כי הדעה הזאת
נמצאה כבר בקבלההעיונית ,שהסבירה את הבריאה כאצילותנצחית
מן ה"אין" האלוהי אל ה"יש" הגשמי .באופן זהניתןלרעיון קדמות
העולם הכשר מסורתי ,אם כי לא בדרך אריסטוטלית ,אלא בדרך
נאופלטונית ,שאלבלג,האריסטוטליקןהעקביאיננומסכיםלה .אולם
אלבלג יודע כאמור שבניסוח זה שהציע נשאר הניגודבין התורה
לפילוסופיה בעינו לפחות בשאלת הייתכנות של הנסים .הוא מודה
אפוא בכך ואינו מנסה לגשר .הפתרון שלו משתמע מן ההבחנה
המתבקשת מתוך דבריו :הוא מאמין בנסים כאמת על-שכלית ,והוא
יורע שהם בלתי אפשריים מבחינת הפיזיקה האמיתית ,ואין רשות
אחתנוגעתבחברתה.
כדילהבין את דעתאלבלג לעומקה,אביאעוד קטעמדבריו:
ואין הפרסום ההמוני כדאי לסמוך עליו בידיעת האמת רק יש לו
ללמוד האמת מן המופתולעיין אחר כך בתורה ,ואם נמצא דבריה
מתיישבים על הדעת המופתי ,נאמין הדעת ההוא מצד העיון ומצד
האמונה ,ואם לא נמצאה לרעת ההוא כתוב סובל אותו נאמין אותו
מצדהעיון בלבד ,ואם נמצא לדעת ההוא כתוב סותר אותו,נאמין גם
כן פשט הכתוב על דרך נס ונאמין שאין הרעת התורנית ההוא אצל
כוונותינו אלה להיותה מן הרעות האלוהיות המיוחדות בהשגת
הנביאים ובפעולת היכולת אשר למעלה מן הטבע ,ועל הדרך הזה

תמצאדעתי בדבריםרבים הפךאמונתי.כיאנייודע מצד המופתכי זה
אמת על דרך הטבע ,ואני מאמין מדברי הנביאיםכי הפכו אמת על
דרך נס .ולא עוד אלא אפילו הדעת המופתי אשר הכתוב סובל אותו
אני מוחזק בו שהוא כוונת הכתוב בוודאי ואינה זולתה .ולפיכך,אין
כוונתי במה שפירשתי להודיעך שזאת היא אמונתי אשר אני מאמין
ואשר אני מוסר לך לאמונה ,אלא להודיעך שאפשר לסמוך היעות
העיוניות לכתוב ,ושהכתוב סובל אותן כמו שהוא סובל הפכן אויותר.
וכל זה למה?כדי שלא תהיה מן הנמהרים הממהרים להכחיש ולכזב
הדעות המופתיות במה שהם רואים בתחילת מחשבתם שהוא רעת
הכתוב ,ורוצים לחזק ולקיים הדעת ההוא בטענות עיוניות חזקות
מטענות הפילוסופים בעיניהם ,אשר יחשבו שהפילוסופים טועים

עי
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בטענותיהם וחושבים שהן מופתיות ואינו כן .ובעלי הדרך הזה היו
רבים בכל אומה ואומה ,אף משה רבנו ע"ה מהם (=הכוונה ,כמובן,
לרמב"ם! א.ש ).ואלו הסכילו עשוה בשני דברים :א' .בהכחישם
המופת וגוזרים עליו שאינו מופת .וב' .בגוזרם על רעיונםכי הוא

כוונת הנביא .וכבר זכרתי בפתיחת הספר הזה כי כוונת התורה
אי-אפשרלנולהשיגה מסברתנו השגהבלתי מסופקת,כי כשם שכוונת
הפילוסוף לאישיגהכי אםפילוסוף ,כך כוונתהנביא לאישיגהכי אם
נביא ,והטעםכי דרכי השגותם משונותזו מזו ,ולא עות אלא הפכם.
לפי ערה משיג המושכל כמורגש וזה ישיג המורגש במושכל ,ואין
ספקכי כרחוקדרכי השגותםכן רחקו ההשגות ,עדייתכן לוה שהשיג
מצד סשה סלך מה שישיג זה מצד סקלה ,לפיכך ,אין להקשות מן
האהד על השת רקיש לחכםלהאמין אתזהבהניאו מופתולקבל מזה
ררך אמונה פשוטה ,ואפילויהיודברי האחד סותרים את דברי השני,
אין זה נרחםמפניזה.כי מסגולות האמונה התורנית שהכחשת המופת
אותה לא תדחה אפשרות אמיתתה,לפי שהנמנה אצל המחקרההיקשי
יכולת
מצד מנהג הטבע אפשר שתחייבוהו ההשגה הנבואית
י
צ
מ
המנהיג .ולפיכך ,יש וכרים רכים נמנעים אצל הרעת העיוני שהם
אפשריים אצלהתורני ,וכמוכןיש דבר מושגלפילוסוף מצד חקירתו
שאינו מושגלנביא אלא מצד החלק אשרלובעיון לא מצד הנבואה,
ואין זהמפניחסרון הנבואה ,אלאמפני שדרך השגתה מעולה מזאת.

נבואהופילוסופיה-שתיבחינות שונות של ההשגה

משמע :הנבואההיא השגה שלמעלהמן השכל .משוםכך ,אמנםאין
להתפלסףעל-פי התורהכפי שקבע הרמב"ם ,אבל גםאין לפרש את

התורה כפי הפילוסופיה .מקבלים את הפשט ומודים בו שהוא אמת
גם אם איננו מבינים זאת .ואילו בתחום הפילוסופיה נוהגים כדרך
הפילוסופים .ומתחייבת מכאן עוד קביעה אחת שבה מערער אלבלג
על הרמב"ם:הנביאאיננופילוסוף .נבואהופילוסופיה הםשניסוגים
נבדליםלחלוטין של השגה,ואף-על-פי שאלבלגמייחסלנביא השגה
שלמעלה מן הפילוסוף ,הרי אין ידיעתו כוללת את מה שבתחום
הפילוסופיה .ומובן מאליו :מאחר שתורת הנבואה היא חוליית
האמצע של הפילוסופיה הדתית של הרמב"ם ואמונת חידוש העולם
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חוליית הביסוס שלעיקרי התורה ,הרי השמטתן משמעה -פירוק
השיטהלשנימרכיביםנפרדיםובלחיתלוייםזהבזה.
מתעוררת השאלה :האם היה אלבלג כן? האם האמין באמת
באמיתותהתורניותשידעשאיןהן אמיתיות מבהינה מדעית? אפשר
לפלפלבסוגיהזו לכאן ולכאןבלי שנגיעלידי הכרעה,והרי גםאין
בה צורך .העובדה המזדקרת מתוך דברי אלבלג היא שהדיון
הפילוסופי שפתחבו הרמב"םהגיע אלנקודה שבה נדרשה הסתכלות
שיטתיתעליסודותפילוסופייםמחודשים.
הראשוןשנענה לאתגרהזההיהר'לויבןגרשון(הרלב"ג).
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