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פתח דבר
אנו גאים להציג את הגיליון השני של כתב העת החדש "מחשבת ישראל" ,היוצא
לאור על ידי המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם גולדשטיין-גורן
שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב .גיליון זה מוקדש לנושא "אזוטריות במחשבת
ישראל" וכולל עשרים ושניים מאמרים ,שישה עשר בעברית ושישה באנגלית .רוב
המאמרים מבוססים על הרצאות בנושא זה ,אשר נישאו במסגרת הכנס הבינלאומי
אשר התקיים בבאר-שבע ,בחסות המרכז ,בחודש מאי  .2019פרופסור עודד ישראלי
היה ראש הוועדה המארגנת של הכנס והוא הוזמן לשמש כעורך-אורח בגיליון זה.
כמו הגיליון הראשון" ,אמונה וכפירה" ,גם גיליון זה יהיה זמין לגישה חופשית ברשת
בכתובת:
https://in.bgu.ac.il/en/humsos/goldsteingoren/Pages/Journal.aspx
מרבית המאמרים נכתבו על ידי חוקרים בעלי שם ,אך חלקם נכתבו על ידי חוקרים
צעירים ,הנמצאים בתחילת דרכם המחקרית .כל המאמרים שהוגשו עברו תהליך מיון
קפדני ,ונקראו ,לפחות ,על ידי שני לקטורים.
במהלך העבודה על הגיליון נודע לנו בצער רב על פטירתם בטרם עת של שתי
משתתפות בכנס אשר תכננו להגיש מאמרים .הראשונה הייתה ד"ר ציפי קויפמן
מאוניברסיטת בר-אילן ,מומחית להגות החסידית ,אשר מחקריה מתמקדים בחוויה
הדתית בחסידות ובהקשר הקבלי שלה .את הרצאתה בעברית בכנס' ,המודל המיסטי-
אתי :על אתיקה כשכבה הסודית בחסידות' ניתן לצפות בקישור הבא :
 .https://youtu.be/zHdgawH7CpI.השנייה היא פרופסור עדה רפפורט-
אלברט מאוניברסיטת קולג' בלונדון .עדה הייתה חוקרת בעלת שם עולמי בתחום
מחשבת ישראל .התמתחותה הייתה בתולדות השבתאות והחסידות המוקדמת ,היא
התמקדה בנושאים הקשורים למגדר .את הרצאתה בעברית' ,מסה דומא של יעקב
פרנק' ניתן לצפות בקישור הבא .https://youtu.be/DbDSPqjjJBE :
מושב מיוחד בכנס הוקדש לעורך הראשי של כתב העת הזה ,פרופסור חיים קרייסל,
לרגל פרישתו מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב .שלושה מתלמידיו נשאו הרצאות
במושב :ד"ר דוד בן זזון ,ד"ר דורון פורטי ופרופסור יעקב קולר .לשלושתם מאמרים
בגיליון הנוכחי המבוססים על הרצאותיהם.
סמוך לסיום תהליך הכנת הגיליון לפרסום התבשרנו על מותו של עמיתנו המוערך
פרופסור יעקב בלידשטיין .פרופסור בלידשטיין היה חבר באקדמיה הישראלית
למדעים וחתן פרס ישראל לשנת  2006בתחום מחשבת ישראל .הוא התמחה בהגות
הרבנית בכל תקופותיה ,הן הלכתית והן מדרשית ,עם דגש מיוחד על מחשבת
הרמב"ם .הוא היה חוקר לדוגמה ,מורה מצוין ומנטור מהשורה הראשונה עבור
הדוקטורנטים הרבים שסיימו את עבודת הדוקטורט שלהם בהדרכתו .הוא היה גם
הקולגה האידיאלי ,תמיד מוכן לעזור בכל דרך לכל הפונים אליו .הוא היווה השראה

לכולנו וללא ספק היה הלב הפועם של המחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-
גוריון .בנוסף ,הוא היה המייסד של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל על שם
גולדשטיין-גורן .אנו בטוחים כי נוכחותו תחסר מאוד לכל חברי המחלקה ולכל מי
שהכיר אותו .אך טבעי הוא שגיליון זה יוקדש לזכרו.
העורכים
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במעמד האידרא רבא ,שיאו של ספר הזוהר ,פותח הזוהר באזהרה על שמירת הסוד:
רבי שמעון פתח ואמר :ה ֹולְֵך ָרכִ יל ְמ ַגלֶּה ּסוֹד וְ ֶּנאֱמַ ן רּוחַ ְמכַּסֶּ ה ָדבָ ר [משלי יא,
יג] .הולך רכיל ,האי קרא קשיא' ,איש רכיל' מבעי ליה למימר [כלומר יש קושי
בפסוק ,למה נאמר 'הולך רכיל'] ,מאן הולך :מאן דלא אתיישב ברוחיה ,ולא
הוי מהימנא ,ההיא מלה דשמע אזיל בגוויה כחיזרא במיא ,עד דרמי ליה לבר
[מיהו ההולך ,מי שאינו מיושב ברוחו ואינו נאמן ,הדבר ששומע הולך בתוכו
כמו קש במיים עד שמשליכו החוצה] ,מאי טעמא ,משום דלית רוחיה רוחא
דקיומא [למה ,מפני שאין רוחו רוח של יציבות ,נאמנות או ברית] ,אבל מאן
דרוחיה רוחא דקיומא ,ביה כתיב ונאמן רוח מכסה דבר .ונאמן רוח ,קיומא
דרוחא [אולי צריך להיות :קיימא דרוחא ,נאמן ברוחו] ,ברוחא תליא מלתא
[ובנוסח אחר :ברזא תליא מלתא .כלומר הדבר תלוי ברוחו של אדם ,כלומר
באופיו של שומר הסוד ,ומשמעות זו לא תשתנה גם אם נגרוס :הדבר תלוי
בסוד] .וכתיב ַאל תִ תֵ ן אֶּ ת פִ יָך ַלח ֲִטיא אֶּ ת בְ שָ רֶּ ָך [קהלת ה ,ה] ,ולית עלמא
מתקיימא אלא ברזא [אין לעולם קיום אלא בסוד!] .וכי אי במלי עלמא אצטריך
רזא ,במלין רזין דרזייא דעתיק יומין דלא אתמסרן אפילו למלאכין עלאין ,על
אחת כמה וכמה1.
על פי האמור כאן ,סוד הוא יסודו של עולם .כך אפילו בענייני העולם הזה ,אומר
הזוהר ,ואין צריך לומר שכך הוא בנוגע לעולם העליון שרזיו לא נגלו אפילו למלאכים.
אזהרה זו עשויה להישמע היום כהתרסה ,כסטירת לחי לאידאולוגיה השלטת ,זו
המציפה את התרבות ,הפוליטיקה והתקשורת ,שמעלות את ערך השקיפות ,את זכות
הציבור לדעת הכול .מצלמות המותקנות בכל מקום הופכות את כל העולם לבית האח
הגדול ,שבו הכול חשוף ואין דבר מעבר למה שמשתקף בוWhat you see is what .
 .you getבשם ערך השוויון שהוא הערך העליון בחברה ,ולמעשה הערך היחיד,
ומאחר ש'ידע הוא כוח' כל אזוטריות מוקעת היום כ'אנטי דמוקרטית' .מאחר שראייה
אנושית-רציונלית גרידא אינה יכולה לחדור למהות הדברים ,מבקשת המוסכמה
התרבותית היום לבטל את הסוד ,אף את סוד זכר ונקבה ,סוד הסודות הזוהריים2.
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זוהר ג ,קכח ע"א.
על כך ראו במאמרי 'זוהר וארוס' ( .)https://liebes.huji.ac.ilאגב ,בזוהר ,דווקא האזוטריות
לפעמים מתגלה כביטוי דמוקרטי ,שכן זהותו של בן עלייה בסוד היא שמורה ,ועל כן בסיפוריו

מחשבת ישראל ב )תשפ"א(18-9 :

יהודה ליבס

מסתבר שמציאות אובייקטיבית היא עניין שטחי ,לא יותר מ ,face value-תג המחיר
על הקליפה .אמת לאמיתה היא חותמו של הקב"ה 3בלבד .לדת האנושית עומדת
האמת לאמיתו של סובייקט ,של רוח האדם 4,שבפגישתה עם רצון הבורא נקראת סוד.
בתולדות הדת היהודית הביטוי השגור ,כמו בסרטים ,לפיו 'הכי גרוע הוא
שאתה לא מגלה לי את האמת' .הזוהר תולה את שלטון הגויים בישראל ואת הגלות
בעוון גילוי הרזים 5.גם בדרשותיו על מגילת אסתר עומד הזוהר על עניינו של הסוד
בהקשר לפסוק 'ותלבש אסתר מלכות' (ה  .)1על פי פירושו של הזוהר לבישת המלכות
היא לבישת שכינה (על פי הזיהוי הידוע בין ספירת 'מלכות' ובין השכינה) ,דהיינו
רוח הקודש ,ובה זכתה אסתר דווקא בזכות ש'אֵ ין אֶּ סְ תֵ ר מַ ג ֶֶּּדת מ ֹול ְַדתָ ּה וְ אֶּ ת עַ מָ ּה'
(אסתר ב  ,) 20כלומר בזכות התחזות והעמדת פנים .מכאן מוסיף הזוהר ומסיק ,שכל
השומר פיו ולשונו זוכה להתלבש ברוח הקודש ('ואוליפנא כל מאן דנטיר פומיה
ולישניה זכי לאתלבשא ברוח דקודשא'  -זוהר ג ,קפג ע"ב).

הסוד כברית
'סוד' פירושו קשר הרמוני אמיץ בין בני חבורה ,המבטא את מהותם ורצונם .מכאן
הביטוי 'סוד שיח' ,או 'שיח סוד' ,כלשון הקדושה (בנוסח ספרד) ,המתאר שבח
הרמוני ומתואם של מלאכי שמיים .על קשר כזה להיות נסתר מן הבריות ,ובוודאי אם
נקשר למטרה פוליטית או צבאית .אך אין די בהסתודדות בין חברים .כדי שלא יפוצו
במהרה ותנותק בריתם יש צורך בשיתוף יסוד אלהי .כך נלמד מקללת יעקב על שמעון
ַאחים כְ לֵי חָ מָ ס
ולוי בניו ,בע קבות קשר המרמה שקשרו נגד אנשי שכםִ :ש ְמעוֹן וְ לֵוִ י ִ
ְמ ֵכרֹתֵ יהֶּ ם .בְ סֹ דָ ם ַאל תָ בֹא נַפְ ִשי בִ ְקהָ לָם ַאל תֵ חַ ד כְ ב ִֹדי כִ י בְ אַ פָ ם הָ ְרגּו אִ יש ּובִ ְרצֹ נָם
עִ ְקרּו שוֹרָ .ארּור אַ פָ ם כִ י עָ ז וְ עֶּ בְ ָרתָ ם כִ י קָ שָ תָ ה אֲחַ לְ קֵ ם בְ ַיעֲקֹ ב ַואֲפִ יצֵ ם בְ י ְִש ָראֵ ל
(בראשית מט .)7-5 ,לפיכך על פי מדרש פרקי דר' אליעזר גם בעת שקשרו בני יעקב
קשר למכירת יוסף ,הם שיתפו את המקום עמהם6.
כך אפשר להבין את הכינוי 'תורת הסוד' לתורת הקבלה ,כברית דתית סודית,
שנקשרים בה הבאים בסודה (ממנה נגזרה המלה האנגלית  ,cabalשמציינת קשר סודי
להפלת שלטון) .אך בעצם עניינה גבוה הרבה יותר ,זו בראש וראשונה בריתו הסודית
של האל עם יראי שמו  -סוֹד ה' לִ ֵירָאיו ּובְ ִרית ֹו לְ הו ִֹדיעָ ם (תהלים כה  .)14סוד זה הוא
ברית איתנה ,קשר שאינו ניתן להתרה עם הסודי כשהוא לעצמו ,בהיותו בלתי ניתן
להבעה .ברית זו מכונה בלשון הזוהר 'קשרא דמהימנותא' (או 'קטרא דמהימנותא').
על צירוף זוהרי מופלא זה מקורותיו ומשמעויותיו עמדתי באריכות כבר בעבודת

3
4
5

6

השונים של הזוהר אנו מוצאים שדווקא מי שנחשב תחילה כעם-הארץ ,מתגלה לבסוף כחכם
מופלג ששם לצחוק את בני החבורה האליטיסטית שזלזלו בו תחילה.
בבלי ,שבת נה ע"א.
על מושג זה הרחבתי בהרצאה ,המצויה באתר דלעיל' ,צדק ואמת ,על מנחם פרומן ביום השנה
השני לפטירתו'.
זוהר א ,רב ע"א .בפירושו לפסוק 'וְ עַ בְ ִדי ָכלֵב עֵ קֶּ ב הָ יְתָ ה רּוחַ ַאחֶּ ֶּרת עִ מ ֹו ַויְמַ לֵא ַאח ֲָרי' (במדבר
יד  ) 24הסביר רש"י ש'רוח אחרת' שנזכרה כאן לשבח פירושה 'אחת בפה ואחת בלב' .בזכות
רוח זו ,לפי המשך הכתוב ,זכה כלב לרשת את הארץ,
ראו פרקי דרבי אליעזר לז.
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הדוקטור שלי' ,פרקים במלון ספר הזוהר' 7,והראיתי שפירושו גם קשר יציב ונאמן
וגם קשר או ברית של אמונה .גם קשר בין הספירות שכללותם נקראת אמונה ,וגם
קשר האדם אליהם .דומה לכך היא המילה 'קיומא' שגם היא מציינת בזוהר גם ברית
(בעיקר ברית מילה) וגם עמוד ויציבות ושמירת סוד ,התלויה כזכור ב'רוחא דקיומא',
וכאמור כל קיום בסוד הוא – 'ולא אתקיימא עלמא אלא ברזא'.
סוד וקשר – 'קטרא דמהימנותא'
הביטוי 'קשרא' מציין גם דת וגם עיקר אמונה ,זאת בדומה לשימוש השורש עק"ד,
שעניינו קשר ,בשפה הערבית ,כגון במלים אעתקאד ו'עקידה' 8.כיוצא בכך מצינו גם
במילה  ,religioשמציינת דת בשפה הלטינית ,וממנה ברוב לשונות אירופה .למילה זו
ציינו חכמי רומי הקדמונים שני גזרונים אפשריים ,או לבחור מחדש ()religere
באלוהות אשר זנחנו ,או לקשור ( )religareאת עצמנו אליה .על פרטי הדבר עם
מובאות רבות עמדתי במאמרי 'רוחניות ומיתוס' (שנמצא באתרי) .כאן אסתפק בציון
דברי אוגוסטינוס ,אב הכנסייה ,איש המאה הרביעית והחמישית .בתחילת דרכו,
כשבעקבות מסעות רוחניים מפותלים החליט לחזור לדת אימו ולאמץ את הנצרות,
קבע שמשמעות המלה רליגיו היא בחירה מחדש ,אך לאחר זמן ,בסוף ימיו ,כשנקבעה
דת זו בליבו ,חזר בו ואמר ש'קשירה' היא אטימולוגיה נכונה יותר למילה זו ,כי היא
מבטאת את קשירת הנשמה אל האל האחד .מובן זה ננקט למעשה גם בזוהר בדברים
המובאים בשם רשב"י ,גם הוא בסוף ימיו  -ביום מיתתו:
'אני לדודי ועלי תשוקתו' [שה"ש ז ,יא] .כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא ,בחד
קטירא אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא ,ובגין כך השתא ועלי תשוקתו ,דהוא
וכל סיעתא קדישא דיליה ,אתו למשמע בחדוה מלין סתימין ושבחא דעתיקא
קדישא סתימא דכל סתימין9.
כאן ,לפני מותו ,סוקר רשב"י את חייו ,שבהם קשור היה ומעורב בעולם הזה ,ובכל
זאת בקשר אחד ,סודי ונעלם מבני אדם ,קשור היה אל האלהות הטרנסצנדנטית .אין
מדובר כאן במיסטיקה מן הסוג הנאופלטוני ,באיחוד מיסטי חד כיווני ,השואף
מלמטה למעלה – של נפש אדם המתעלה להתמזג עם הישות המוחלטת ,שהיא
אימפרסונלית וא-מינית ומספיקה לעצמה ושופעת חסד באופן אוטומטי ולא רצוני.
רשב"י נוקט כאן בפסוק הפמיניסטי משיר השירים' ,אני לדודי ועלי תשוקתו' ,המהפך
את קללת האישה בבראשית ג  :16וְ אֶּ ל אִ ישֵ ְך תְ שּוקָ תֵ ְך וְ הּוא י ְִמשָ ל בָ ְך .כאן (כביכול)
המושל הוא הצדיק הארצי שעורר תשוקה של מעלה ,שגורמת לאלהות ,עם סיעתה
הקדושה שהיא נשמות צדיקים ,לרדת ולשמוע את דרשת הפטירה של ר' שמעון,
שסופה זיווג בשכינה.
7
8
9

'פרקים במילון ספר הזוהר' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשל"ז ,עמ'
 .401-398ערך 'קשרא' ,סעיפים ( 18-20ניתן לקריאה גם באתר דלעיל).
ייתכן שיש לקשור לכאן גם את הצירוף 'עקידת יצחק' ,שאינו מציין רק את קשירתו למזבח של
בן אברהם אלא גם את ייסודה של הדת.
זוהר ג ,רפח ע"א ,אידרא זוטא.
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הקשר האישי בין רשב"י לבין האל הוא לדעתי גם עניינו של קטע ה'פקודא'
המפורסם שבסוף פרשת בהר (זוהר ג ,קיב ע"א) ,שם מתוארת מעלתו של מי
שמתאחדות בו דרגת עבד ,המאמין בקב"ה דרך כלל ומקיים את מצוות קונו בלי
חקירות ודרישות ,עם דרגת הבן המפשפש בגנזי אביו ומכירו בפרטות .בסוף אותו
מאמר זוהר 10שומעים אנו את דברי בת קול המתעוררת ומכריזה' :יאות הוא ליחיד
למהוי גביה דיחיד ,ולאתעסקא יחיד ביחיד' .כלומר נכון וראוי הוא ליחיד להיות אצל
יחיד ,להתעסק יחיד ביחיד .ברי שאותם שני יחידים הם היחיד שבמין האנושי ,שבעיני
הזוהר הוא בוודאי רשב"י ,והיחיד האלוהי ,כלומר האל בדרגתו העליונה ,לפני
השתלשלויותיו באצילות .זה הוא אותו עתיקא קדישא ,העתיק הקדוש ,שמקושר
לרשב"י ובא כזכור להשתתף עמו בהילולת יום מיתתו.

הסוד שבסוד – 'סתרא גו סתרא'
בחינה זו של 'עתיקא קדישא' מכונה בזוהר גם 'טמירא דטמירין' ,הסודי מכל ,וגם
'סתרא גו סתרא' 11,כלומר הסוד שמצוי בקרב סוד ,שלא רק נשמר בסוד ,אלא
כשלעצמו סוד הוא ,ואם יגלהו הלב אל הפה ,יהפוך לשקר ,וכדבריה של חברתי
המשוררת רבקה מרים ,בשירה שבספרה האחרון12:
הּוא שֶּ גִ לָה לָנּו אֶּ ת הַ ּסוֹד  /הִ ְשבִ יעָ נּו שֶּ ֹּלא לְ גַלוֹת ֹו ַאף לָנּו עַ צְ מֵ נּו  /אִ ם וְ ַכאֲשֶּ ר
יֵחָ שֵ ף הַ שֶּ ָאמּור לְ הִ תְ כַּסוֹת  /הּוא ָאמַ ר ,אִ ם יֵחָ שֵ ף הָ ָרז הַ לּוט ,הֶּ עָ מֹ ק ִמנִי חֵ קֶּ ר /
הֲרֵ י שֶּ מִ יָד בְ צֵ את ֹו ִמן הַ פֶּ ה לַחּוצוֹת  /תַ הֲפֹ ְך הָ אֱמֶּ ת ב ֹו לְ שֶּ קֶּ ר.
בלשון ימי הביניים הדבר כשהוא לעצמו הוא אמיתת הדבר או סודו' .אמת' שהיא
אפוא ממש ההפך מ'אמירת אמת' .על בחינה אלוהית זו ,שאינה ניתנת לכימות ,אומר
אבן גבירול בכתר מלכות ,שאיננה 'כאחד הקנוי והמנוי' .זו גם הבחינה המופשטת
ביותר ,שמצויה לכאורה מעבר לכל יחס ישיר או פרסונלי .השקפה פילוסופית זו עולה
אומנם גם מן ה'פקודא' הנ"ל ,בתיאור עבודת העבד ,ובכל זאת יחסיה עם הבן היחיד
אישיים הם ביותר ,ומלאים אהבה ותשוקה.
כדי לבטא מתח דיאלקטי מופלא זה בין ריחוק לקרבה אינטימית ,נזקק הזוהר,
בין השאר ,לכינוי 'סבא דסבין' ,שבו מכונָה באידרא (זוהר ג ,קכח ע"ב) אותה בחינה
אלהית עליונה ,מחד כפרפרזה של הכינוי המקראי 'עתיק יומין' (הוא גם 'עתיקא
קדישא' הזוהרי) ,ומאידך ,מן הצד הלא פרסונלי ,כזכר עדין לכינוי הפילוסופי 'סיבת
הסיבות'.

10
11
12

יש לציין שרק בטעות מצוין קטע זה בדפוסים כשייך לרעיא מהימנא ,ולמעשה מדובר ב'גוף
הזוהר' [דרושה הבהרה].
זוהר ב ,קעו ע"ב ,ספרא דצניעותא .כך מכל מקום הובן הצירוף בציטוטו בתוך אידרא רבא,
זוהר ג ,קכח ע"א ,אף שייתכן שאין זה פשט הדברים בספרא דצניעותא.
ר' מרים ,כאדם קדמאה ,ירושלים תשע"ט ,עמ' .199
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הסוד ופריצת הסוד – בין הזוהר לספרות התיקונים
בספרות תיקוני זוהר ,הרובד הזוהרי המאוחר ,הישות המכונה 'סבא דסבין' לובשת
דמות בשר ודם ויורדת ונגלית לחכמים 13,אך עדיין מזוהה עם אותה בחינה אלוהית,
שמתוארת באופן אישי ואינטימי אף בשעה שהיא מכונה בכינוי הפילוסופי המופשט
'עילת העילות' 14.פריצה כזאת של גבולות האזוטריות רחוקה מרוח גוף הזוהר,
ומדגימה את ההבדל שבין השכבות השונות של הספרות הזוהרית ,שניסיתי לפרוש
במאמרי 'הזוהר והתיקונים מרנסנס למהפכה' 15.כאן אציין רק שלמחלוקת בשאלת
הסגנון השלכות מפליגות גם על כל תוכן .הביקורת דלעיל של פתיחת האידרא על
הולכי הרכיל מגלי הסוד ,מכוונת לדעתי כלפי חיבורים מסוג תיקוני זוהר ,שגם הם
מצדם לא חסכו את ביקורתם הקשה כנגד מתנגדיהם אנשי הגרעין הקשה של גוף
הזוהר ,על שחסמו בחוזק יד את שטף זרימת הדיבור המיסטי.
למגמה מאוחרת זו בתולדות ספרות הזוהר אפשר לצרף גם את ר' יצחק דמן
עכו ,שזיקותיו לעולם הזוהרי עדיין לא תוארו דיין .בספרו המופלא 'אוצר החיים',
שאני וקבוצת חברים שוקדים עתה על ההדרתו ומחקרו ,נוקט הוא דרך מיסטית קרובה
לחוג תיקוני זוהר ,וקורא דרור לזרימת לשונו .גם כאן מתבטאת אותה שניות בצירופים
מופלאים המשמשים לכינויי אלהות ,ביניהם 'הרב ר' אבא' ,שעם היותו צירוף פרסונלי
מובהק הוא גם ראשי תיבות של 'הראשון בלא ראשית ,אחרון בלא אחרית'.
בכתיבה שכזאת מקבלת גם המילה סוד שלל משמעויות שדרות בכפיפה אחת,
והיא מציינת ,בנוסף למציאות האלהית ולדבקות בה ,גם את מובנו הפנימי של הֶּ ֵגד ,או
את ערכו המספרי בגימטרייה .דוגמה לכך נראה בקטע המיסטי דלהלן ,מספר אוצר חיים:
עוד ביום זה ראיתי סוד אש אוכלת אש [כלומר פירוש פנימי לדברי התלמוד ,יומא
כא ע"ב] .כי אש סודו צורה [כלומר המילים אש וצורה שוות בגימטרייה] .וענין
אכילה זו הוא דבר הנבלע בחבירו ,ודבק באשתו לבשר אחד 16.כאשר החסי'[ד]
המשכיל נותן לנפשו התעלות להדבק דיבוק נכון ,הסוד האלהי אשר דבקה בו
בולע אותה ,וזהו סוד 'ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו' [במ' ד ,כ]17.

סודו של 'מורה הנבוכים'
באותה שניות שבין קונצפציה תיאולוגית לבין אישיותו של אלוה יימצא לדעתי אף
עיקר סודו של ספר מורה הנבוכים ,ושל הרמב"ם עצמו .בהקדמה לספר מצהיר
13

14
15
16
17

כגון בזוהר א ,כב ע"א (שייך לתיקוני זוהר) .אומנם גם בראשית אידרא זוטא (זוהר ג ,רפח ע"א)
עולה זיהוי מסוים בין 'עתיקא קדישא' לבין נשמת רב המנונא סבא היורדת ממושבה בעולמות
העליונים.
כגון בהקדמת תיקוני הזוהר ,יז ע"א.
בתוך :ר' מרוז (עורכת) ,חידושי זוהר :מחקרים חדשים בספרות הזוהר ,תל-אביב תשס"ז (=
תעודה כא-כב) ,עמ' ( 301-251וכן באתר).
בראשית ב  .24החומר לעומת הצורה הוא על פי הפילוסופים נקבה ביחס לזכר ,ולכן הדימוי
של 'דבק באשתו'.
ראו :א' גוטליב ,מחקרים בספרות הקבלה ,תל-אביב תשל"ו ,עמ' .237
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המחבר ,ר' משה בן מיימון ,שכוונתו האמיתית והסודית של הספר מוסתרת מאחורי
סתירות פנימיות המצויות בו לכאורה .רוב החוקרים סברו למצוא את סוד הספר
במיקום הפילוסופיה היוונית בלב דת ישראל ,ואני מבקש למוצאו דווקא במסתורי
הקשר הדיאלקטי עם עצם אמיתת האלהות .כך עולה מדברי הרמב"ם בסוגיית השגת
משה רבנו ,שהוא בעיניו סמל לתכלית המין האנושי .כאן פוגשים אנו בִ סתירה,
שמקורה כבר בכתובים .מצד אחד אומר לו הקב"הֹ' :לא תּוכַל לִ ְראֹ ת אֶּ ת פָ נָי כִ י ֹלא
י ְִרַאנִי הָ ָאדָ ם ָוחָ י  ...וְ רָ אִ יתָ אֶּ ת אֲחֹ רָ י ּופָ נַי ֹלא י ֵָראּו' (שמות לג  .)20-23ומצד שני' :וְ ִדבֶּ ר
ה' אֶּ ל משֶּ ה פָ נִים אֶּ ל פָ נִים ַכאֲשֶּ ר י ְַדבֵ ר אִ יש אֶּ ל ֵרעֵ הּו' (שמות לג  ;)11וכןֹ' :לא כֵן
עַ בְ ִדי משֶּ ה בְ כָל בֵ יתִ י ֶּנאֱמָ ן הּוא .פֶּ ה אֶּ ל פֶּ ה א ֲַדבֶּ ר ב ֹו ּומַ ְראֶּ ה וְ ֹלא בְ ִחידֹת ּותְ מֻ נַת ה'
יַבִ יט' (במדבר יב  .)8-7במסגרת מלחמתו העיקשת ביסודות המיתיים שבדת ,שהוא
רואה בהם האנשת האל והגשמתו ,מדגיש הרמב"ם שמשה לא הגיע אלא לידי ראיית
אחור ,שהיא בעיניו תארי פעולה (מו"נ א ,לח) או תארי שלילה (הלכות יסודי התורה
א ,י) .ואולם במקומות אחרים הוא מדגיש שמשה דווקא זכה לראיית פנים ,כלומר
ראיית הדבר על בוריו ,לפי הלשון העברית שנוקט הרמב"ם במשנה תורה (הלכות
יסודי התורה ז ,ו) ,שמקורה לדעתי בספר יצירה (א ,ד)' :העמד דבר על בוריו והשב
[או :והושב] יוצר על מכונו' .או לפי הלשון הערבית של מורה נבוכים (א ,לז) 'חצ'רה
בחצ'רה דון ואסטה' ,כלומר :נוכחות בנוכחות ,בלא אמצעי.
גם כאן מגמת הרמב"ם היא אנטי מיתית .נבואת פנים בפנים של משה אינה
דומה לנבואת שאר נביאים שהתנבאו באמצעות הכוח המדמה ,שהוא לפי הרמב"ם
המלאך המופקד על משלים וחידות ,כלומר על המיתוס .אך כאן נבלמת גם השלילה
והקונצפטואליות הגמורה ומפנה מקום לקשר וחיבור מסתורי אל פני האל ,אל
מציאותו הפרסונלית ,הנוכחת בכל הווית הרמב"ם ,ובלעדיה אי אפשר להסביר לא
את הלהט הארוטי של היחס לאלהות המתואר בכתביו (כגון בהלכות תשובה י ,ג),
ולא את האנרגיה העצומה שהשקיע למשל בפרטי הלכות עבודת הקורבנות,
שלכאו רה אינה מתאימה לטעמים ההיסטוריים שמיוחסים להלכות אלה במורה
נבוכים (ג ,מו).
מלחמת החורמה שהכריז הרמב"ם כנגד ההגשמה ,הבנליזציה של המיתוס
שאפיינה את דורו ,הצליחה מעבר לראוי .רבים הלכו אחרי הרמב"ם בלי שירדו לסוף
דעתו ,והקלו ראש בצדדים הפרטיקולריים של הדת ,ובעת הניסיון ,בשנת קנ"א ובשנת
רנ"ב ,אף בגדו באל ובעמו והמירו דתם .הזוהר דומני חזה מראש סכנה זו ,והוא ביקש
לתקן זאת .בהמשך הפתיחה לאידרא רבא שהוזכרה למעלה ,דווקא במקום שמכריז
הוא כזכור שהעולם מתקיים על הסוד ,באה התרעתו החריפה של רשב"י על הסכנה
המיידית הכרוכה בביטול הבחינה האלהית העליונה ,עתיק יומין ,אם לא יבוצעו בה
תיקונים הכרחיים ,שהם יסודות מיתיים ואנתרופומורפיים ,בהם גם שלושה עשר
תלתלי זקן.
הרמב"ם נלחם אומנם את מלחמת ה' ,מלחמת מצווה ,לשמור בסוד כל קשר
ישיר לעצמות האלהית ,כי אין לו קיום אלא ברז ,והוא כרוך בסתירה שאינה מתיישבת
במחשבת אנוש .ניסוח קונצפטואלי של אישיותו של מחויב המציאות יוביל אכן
להגשמה גסה ,אך דומה שהדרך להימנע ממנה היא ,פרדוקסלית ,דווקא המיתוס,
שנוא נפשו של הרמב"ם .בעולם של מיתוס ההאנשה רכה יותר וכופה פחות .מיתוס
מקומו בין מופשט למוחש ,בין כללי לפרטי ,בין האובייקט לסובייקט ,מה שמבוטא
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במקורות הדת באופנים שמשתנים לפי הז'אנר והשקפת העולם (כפי שניסיתי להראות
בסדרת מאמרים)18.

סוד ומיתוס
שלילה כוללנית של מיתוס נדירה היא במקורות הדת העתיקים .הרמב"ם שטרח
לחפש זאת לא מצא בתורה אלא ראיה רופפת ביותר ,כדבריו בראש ספרו משנה תורה:
'הרי מפורש בתורה ובנביאים שאין הקב"ה גוף וגוייה שנאמר [דב' ד ,לט] "כִ י ה' הּוא
הָ אֱֹלהִ ים בַ שָ מַ יִם מִ מַ עַ ל וְ עַ ל הָ ָארֶּ ץ ִמתָ חַ ת" ,והגוף לא יהיה בשני מקומות' .הראיה
שמביא שם הרמב"ם מן הנביאים אכן משכנעת יותר' :וְ אֶּ ל ִמי תְ ַד ְמיּונִי וְ אֶּ ְשוֶּה' .פסוק
זה (ישעיהו מ  )25לקוח מפרקי נביא הנחמה שבסוף ספר ישעיהו ,ודומה שזה הנביא
היחיד שמתבטא בניסוחים כאלה ,וככל הנראה בהשפעת הדת הפרסית שהקדימה את
ההשפעה היוונית .מן הפרסים הגיעו ליהדות סודות רבים ,כפי שאפשר ללמוד מעצם
המלה 'רז' ,שפירושה סוד ,אשר נשאלה לעברית מן הפרסית ,ובוודאי הגיעה עם תכניה.
הפסוק השלישי שמביא שם הרמב"ם כראיה להשקפתו הוא' :כִ י ֹלא ְראִ יתֶּ ם כָל
תְ מּונָה' (דברים ד  .)15מפסוק זה ,ומאחרים שעניינם איסור תמונות ,אפשר בוודאי
ללמוד על הצורך בשמירת סוד אישיות האל ,אך אין כאן לדעתי שלילת עצם הדמיון
בין אל ואדם ,שמפורש במקומות רבים במקרא 19ובחז"ל .נהפוך הוא בדברי חז"ל אנו
מוצאים לעיתים שדווקא הדמיון משמש נימוק לאיסור עשיית תמונות (בבלי ,עבודה
זרה מג ע"ב) .אדם הוא שנברא בצלם אלהים (בראשית א  )27ולא להפך ,ופגיעה באל
תהיה להראותו בתמונת איש זה ולא אחר ,אלא ,כפי ששנינו במשנה (סנהדרין ד ,ה):
ָאדם טוֹבֵ עַ כַמָ ה מַ ְטבְ עוֹת בְ חוֹתָ ם אֶּ חָ ד וְ כֻלָן
'לְ הַ גִ יד גְ דֻ לָת ֹו שֶּ ל הַ קָ דוֹש בָ רּוְך הּוא ,שֶּ ָ
ָאדם
ָאדם בְ חוֹתָ מ ֹו שֶּ ל ָ
דו ִֹמין זֶּה ָלזֶּהּ ,ומֶּ לְֶּך מַ לְ כֵי הַ מְ לָכִ ים הַ קָ דוֹש בָ רּוְך הּוא טָ בַ ע כָל ָ
הָ ִראשוֹן וְ אֵ ין אֶּ חָ ד מֵ הֶּ ן דוֹמֶּ ה ַלחֲבֵ רוֹ' .החותם שנטבע בו אדם הראשון היא לפי לשון
המקובלים 'התמונה הכוללת את כל התמונות' ,והיא אכן צלם אלוהים20.
אישיות האל היא הסוד הגדול שעליו מופקדת הדת .כך עולה גם מלשון
המשנה ,המקור ההלכתי של תורת הסוד (חגיגה ב ,א):
אשית בִ ְש ָניִם .וְ ֹלא בַ מֶּ ְר ָכבָ ה בְ י ִָחיד,
אֵ ין דו ְֹר ִשין בָ עֲרָ יוֹת בִ ְשֹלשָ ה .וְ ֹלא בְ מַ עֲשֵ ה בְ ֵר ִ
ַארבָ עָ ה ְדבָ ִריםָ ,ראּוי ל ֹו כְ אִ לּו
אֶּ לָא אִ ם כֵן הָ יָה חָ כָם ּומֵ בִ ין ִמ ַדעְ תוֹ .כָל הַ ִמסְ תַ כֵל בְ ְ
ֹלא בָ א לָע ֹולָם ,מַ ה לְ מַ עְ לָה ,מַ ה לְ מַ טָ ה ,מַ ה לְ פָ נִיםּ ,ומַ ה לְ ָאחוֹר .וְ כָל שֶּ ֹּלא חָ ס עַ ל
כְ בוֹד קוֹנוֹ ,רָ אּוי ל ֹו שֶּ ֹּלא בָ א לָע ֹולָם.
כאן גם מפורש טעם הסוד ,לאמור :אין לעיין באישיותו של האל כדי שלא לפגום
בכבודו .פגיעה היא העיון באל כשהוא לעצמו ,שהוא למעלה מן השמיים ולמטה מן
הארץ ,כלומר בעולם המרכבה ,וכן בהוויה שטרם בריאת העולם ושלאחריה,
כשיישגב ה' לבדו .ועם כך הוא ביחס לעיון הרי שלא כל שכן ,הדיבור באל עלול
18
19
20

בעיקר במאמרים 'יהדות ומיתוס' ו'על המיתוס היהודי וגלגולו' .המאמרים נדפסו מחדש
בספרי :עלילות אלהים ,ירושלים תשס"ט ,וניתנים לקריאה גם באתר שלי.
כגון יחזקאל א .26
ראו ב'פרקים במילון ספר הזוהר' ,דלעיל ,ערך 'אדם'.
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לפגוע בכבודו ,ובדומה למושג היווני אֶּ וופֶּ מיה ,שפירושה המילולי דיבור טוב או
הטבת הדיבור ,והלכה למעשה פירושה לרוב שתיקה מתוך יראת שמיים.
הממד האזוטרי שב'עריות' שהדרישה בהן נאסר הריהו מובן מאליו ,שהרי
בהקשר זה סודיות היא תבלין הכרחי .אם יש לאיסור זה פשר ורקע בחייו הפרטיים
של הבורא הרי שחכמים הסתירו את הדבר ולא נתנו לכך כל ביטוי .בנוגע למעשה
בראשית ,לעומת זאת ,טעם האיסור מפורש בגמרא (בבלי ,חגיגה טז ע"א)' :משל
למלך בשר ודם שאמר לעבדיו בנו לי פלטירין גדולין על האשפה הלכו ובנו לו אין
רצונו של מלך להזכיר שם אשפה' .רמז לאשפה קדמונית זו' ,תֹ הּו ָובֹהּו וְ חשֶּ ְך עַ ל פְ נֵי
תְ הוֹם' ,מצוי אומנם בראשית תיאור הבריאה המקראי (בראשית א  ,)2אך גם שָ ם
העניין נותר בגדר הנסתר .כפי שהדגיש פילון האלכסנדרוני בהקדמתו לתיאור בריאת
ָארץ' ,ולא
אשית בָ ָרא אֱֹלהִ ים אֵ ת הַ שָ מַ יִם וְ אֵ ת הָ ֶּ
העולם שלו ,התורה פותחת בפסוק 'בְ ֵר ִ
בתיאור הבורא ,כוונותיו והתלבטויותיו (גם אם רמזים לכך מבצבצים פה ושם בהמשך
התיאור) .בכך רואה פילון את הניגוד בין סגנונו של משה לגישתם של מחוקקים
אחרים שרגילים להקדים לדבריהם מיתוסים מורכבים21.
עם סיום מעשה בראשית השתכלל הקוסמוס ,ונבראה המציאות הגלויה ,הבלתי
סודית ,שעליה הופקד אדם מושלם ,צלם אלהים .בכך הגיע לכאורה סוף לכל סוד
ותוהו ,כפי שנאמרַ ' :וי ְַרא אֱֹלהִ ים אֶּ ת כָל אֲשֶּ ר עָ שָ ה וְ הִ נֵה טוֹב ְמאֹ ד' (בראשית א .)31
אבל בהמשך הסיפור המקראי מסתבר שאידיליה זו אשליה היא .מיד אחרי מלים אלה
מסתבר שהאל מכריז שביתה ,היא השבת ,ומקדש דווקא אותה .וסוד מציאותו מתגלה
לא אחת ביחסיו הקשים עם הבריאה והאדם ,כפי שניסיתי לשטוח במאמרי 'אהבת
האל וקנאתו'22.

'תורת הסוד' – בין גילוי לכיסוי
גם במתן תורה ,תורה שבכתב ופרשנותה ,לא באמת הוכנע הסוד ,והוא מוסיף ופורץ
מבעד למוסר האנושי ולמצוות הרבות ,שעניינן ,כפי שעולה ממקומות רבים ,הוא
דווקא כיסוי והסתרה של אמיתת האלהות ,וריסון כוחה ההרסני ,עם שמירתה כסוד
מבעד למסך .הדת ,שפירושה כזכור קשר ,מתגלה כניסיון של תיווך והכרעה בין
יסודות סותרים ,בין תהום הסוד האלהי לבין המציאות הארצית והחברתית .יסוד הדת
הוא בהפך מתורתה הרשמית ,בקורבן אדם ואקסטזה מיסטית של אש זרה ,כעולה
למשל מסיפור עקידת יצחק או נדב ואביהוא .גם זאת ניסיתי לפרוש במקומות אחרים
(כגון במאמרי על העירום המלובש)23.
דיאלקטיקה מסוג זה מאפיינת במיוחד את 'תורת הסוד' ,צירוף פרדוקסלי
מלכתחילה ,ובמיוחד את הקבלה שעוסקת בעיקר דווקא בתחומים המוגבלים לדרישה
לפי המשנה דלעיל .קונפליקט זה לא נעלם גם מן התודעה העצמית של אנשי תורת
21

22
23

אציין שלדעתי לדעתי גם אצל פילון עיקר הדרישה במעשה בראשית היא תורת סוד ,כפי
שניסיתי להראות במאמרי' ,מעשה מרכבה ומעשה בראשית כתורות סוד אצל פילון
האלכסנדרוני' ,קבלה( 19 ,תשס"ט) ,עמ' ( 335-323ובאתר).
דימוי ( 7חורף תשנ"ד) ,עמ' ( 36-30ובאתר).
י' ליבס' ,העירום המלובש :עבודת הקודש הסודית האיזוטריות אצל פילון האלכסנדרוני',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,כד (תשע"ה) ,עמ' ( 28-9ובאתר).
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הסוד ,ולפיכך עטופה תורתם לעיתים במאפייני סודיות חיצוניים ומבהילים ,מה
שעלול אף לפגום בחיוניות הסוד ,כפי שטענתי במאמרי 'החצנת הסוד ,מן התלמוד
לספרות ההיכלות' 24.ריבוי יתר של סממנים חיצוניים יכול אפילו לבטל את הקשר
הנפשי עם המקור האלהי ,ולהתדרדר למאגיה גרידא שכבר אינה דת (על כך הרחבתי
במאמרי 'מאגיה וקבלה')25.
דת אמת אינה יכולה בלא מתח בין גילוי לכיסוי .זוהי מידת היראה ,שמשמשת
גם אמצעי מיסטי עיקרי (כך שטחתי בספרי ,חטאו של אלישע ,ארבעה שנכנסו לפרדס,
וטבעה של המיסטיקה התלמודית)' – 26סוד ה' ליראיו' .זו יראת שמיים ויראת חטא,
שאינה תמיד הימנעות מחטא ,אלא לעיתים הכרה ביסוד החטא הטבוע בעיסוק המיסטי,
כפי שמצאנו בספר הבהיר (ס'  ,)48אשר דורש מן המיסטיקאי לירוא 'פן ידע המלך
שהוא עובר על מצוותו' .מקומה זה של היראה עולה גם ב'אידרא רבא' שבזוהר ,אשר
בפתיחתה (כאמור למעלה) מהסס רשב"י אם ראוי לגלות את סודותיה ,וכשנודע לו
שהשומעים הם יראי ה' הוא מתרצה וחושף את הסודות .ברם ,ההיסוס אינו נמוג גם
בהמשך האידרא ,כאשר סמוך לסופה (ח"ג ,קמד ע"א) רשב"י אף מביע את הדעה,
ממנה הוא חוזר לאחר מכן ,שראוי היה ונכון שתצא נשמתם של חבריו כדי שלא ייגלו
הסודות לעולם הזה .בקשה זו אכן מתקיימת חלקית ,כשנשמתם של שלושה מן החברים
יוצאת באקסטזה המזכירה את נדב ואביהוא ,ובמלוא החומרה המיסטית של העניין
נדרש עליהם הפסוק (יהושע ו ָ' :)26ארּור הָ אִ יש לִ פְ נֵי ה' אֲשֶּ ר יָקּום ּובָ נָה אֶּ ת הָ עִ יר הַ זֹאת
אֶּ ת י ְִריח ֹו בִ בְ כֹ ר ֹו ְייַּסְ ֶּדנָה ּובִ צְ עִ יר ֹו יַצִ יב ְדלָתֶּ יהָ ' 27.בד בבד עם רטוריקת השבח לבעלי
הסודות ,ניתן להבין שהכתה בהם גם מידת הדין והעונש28.

הסוד הזוהרי ושורשיו במעשה בראשית
נראה שהצורך להסתיר את הסוד נעוץ גם במקורו העליון ומשורשיו העליונים ,במהות
האלהית העליונה שממנה משתלשל הכול ,הנקראת ראשו של אין סוף ('רישא דאין
סוף') ,או ,לפי נוסח אחר ,סוד אין סוף – 'רזא דאין סוף' .ואכן 'אין סוף' עולה
בגימטריה כמספר 'רז' כפי שחישבו המקובלים .על פי תיאור המצוי בתחילת ספר
הזוהר ,רז זה נפתח אל הבריאה באמצעות בטישה של ישות סודית נוספת' ,בוצינא
דקרדינותא' ,מאור הקדרות .במחקר שהקדשתי לכך 29ביקשתי למצוא ישות זו גם
בתחום האנושי ,בדמות הסודית של רשב"י ,שבהקשרים אחרים נקרא 'בוצינא
קדישא' ,ומתוך קשרו עם האלהות ,שנמשך עד יומו האחרון ,נברא ספר הזוהר.

24
25
26
27
28
29

בספרי :עלילות אלהים ,ירושלים תשס"ט (וכן באתר).
במבוא לספרו של ג' שלום ,שדים רוחות ונשמות :מחקרים בדמונולוגיה (בעריכת אסתר ליבס),
ירושלים תשס"ד ,עמ' .7-3
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשמ"ו ,אקדמון תש"ן.
זוהר ח"ג ,קמד ע"ב (אדרא רבא) .ראו על כך :י' ליבס' ,המשיח של הזוהר' ,בתוך :הרעיון
המשיחי בישראל ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ,176-175ליד הערה ( 306וכן באתר).
על כך הרחיבה והעמיקה מ' הלנר-אשד בספרה :מבקשי הפנים :מסודות האדרא רבא שבספר
הזוהר ,ראשון לציון  ,2017עמ' .371-361
'הסיפור הזוהרי בכלל וגלגולי הורמנותא וסמיטרא' ,י' ליבס ואחרים (עורכים) ,הסיפור הזוהרי,
ירושלים תשע"ז ,עמ' ( 60-14וכן באתר),
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בהמשך תיאור ההשתלשלות שם הופך החושך העליון לגוונים מאירים ,וסוד
אין סוף ,הדומה בתחילתו לגולם תולעת המשי ,נטווה לחוטים יפהפיים בנול הזוהר,
הוא אֶּ רוס ,שבפי המשוררת ספפו כונה 'טַ וואי של מיתוס' 30.ברם ,גם בירידת האור
לא חדלים ממנו לא אין סוף ולא סודות (גם 'אור' עולה בגימטרייה כמניין 'רז' ו'אין
סוף') .אדרבה ,שמותיהן של הדרגות הנמוכות סודיים אף יותר מ'אין סוף' ,שאיננו
שם קודש .זאת מדגיש האר"י הקדוש בהסתמכו על ספר ברית מנוחה ,שדיבר על
שמות קודש גבוהים במיוחד שמסוגלים לפעול אף בלא צורך בטהרה ,וקובע שהסכנה
הגדולה היא דווקא בעיסוק בסודות הקטנים ,שבעולמות התחתוניים31.
אך גם סודות הקטנים וסכנותיהם דומה שמקורם הראשון הוא באלוהות
העליונה ,שאורה חסר הגבולות פועל בהיחבא גם בתחתונים ,ופוגם בחזית החוקיות
הרציונלית שלכאורה היה מן הדין שתפעל בעולם .סוד זה נעלם גם ממשה שלא השיג,
לפי חז"ל ,את פשר חוסר הצדק שבעולמנו ,וכך אמר הוא לפי ספר הבהיר (ס' :)134
'דרכי הכחות אני יודע אבל איני יודע איך המחשבה מתפשטת בה'32.
מה שנעלם ממשה גלוי הוא וידוע לצדיק הזוהרי ,שכל ימיו מתקשר כזכור
בקשר סודי עם האלוהות הנסתרת .אך קשר זה מחייב גם אותו עצמו להיות נסתר .כך
נמצא גם במידת 'צדיק' המסומלת באיבר הזכר .הדר כל הגוף תלוי בו ,אך עליו עצמו
להיות בהסתר 33.לכך מסמיך הזוהר את הכלל התלמודי 'אין הברכה שורה אלא בדבר
הסמוי מן העין' 34,ומוסיף כלל משלו 'כל דבר הסמוי מן העין עולה לתועלת
עליונה' 35,שסודות הצדיק מתקנים עולמות.
אף מלך בשר ודם ראוי שייסתר מן הציבור ,בהיות מלכותו דומה למלכות
שמי ים ,ובוודאי מלך המשיח ,אשר מורידה אל הארץ ,כל עוד לא מוצה התהליך
המשיחי והתגשם החזון של 'עַ יִן בְ עַ יִן י ְִראּו בְ שּוב ה' צִ יוֹן' (ישעיהו נב  .)8זה מה
שעורר לדעתי את הפולמוס הקשה נגד המקובל השבתאי נחמיה חיון ,שביקש לדחוק
את השעה ולגלות ,ואף העיד על עצמו בשיר גאווה' :יגיד מי הוא ואיזה הוא ,את אשר
הוא האל עליון  /יכיר מהות האלהות בלא שהות ובלי רפיון'36.
אפשר לסכם אפוא בדברי החכם מכל אדם (שמשמעותם חורגת מתחום הנדרים
שעליהם נאמרו בראשונה)ַ' :אל תְ בַ הֵ ל עַ ל פִ יָך וְ לִ בְ ָך ַאל יְמַ הֵ ר לְ הוֹצִ יא ָדבָ ר לִ פְ נֵי
ָארץ עַ ל כֵן יִהְ יּו ְדבָ ֶּריָך ְמעַ ִטים' (קהלת ה .)1
הָ אֱֹלהִ ים כִ י הָ אֱֹלהִ ים בַ שָ מַ יִם וְ אַ תָ ה עַ ל הָ ֶּ
30
31

32
33
34
35
36

ראו במאמרי' :מתוק-מר וטוואי זוהר ,ארוס משירתה של ספפו' ,משיב הרוח ,לג (חורף
תשע"א) ,עמ' ( 64-54וכן באתר).
ראו :י' ליבס' ,תרין אורזילין דאיילתא – דרשתו הסודית של האר"י לפני מותו' ,קבלת האר"י,
בעריכת ר' אליאור וי' ליבס ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,י (תשנ"ב) ,עמ'  129והערה
( 150וכן באתר).
ראו :י' ליבס :De natura Dei' ,על המיתוס היהודי וגלגולו' ,בתוך :עלילות אלהים ,ירושלים
תשס"ט ,עמ'  ,67ליד הערה ( 45וכן באתר).
זוהר ח"ב ,קפו ע"ב .ראו 'המשיח של הזוהר' (לעיל הערה  ,)27ליד הערה .207
בבלי ,תענית ח ע"ב ועוד ,זוהר ח"א ,רב ע"א; ח"ב ,רכז ע"ב.
במקור' :כל מלה דסתים מעינא סלקא לתועלתא עילאה' (זוהר ח"א ,ה ע"א).
הובא אצל ד' כהנא ,תולדות המקבלים השבתאים והחסידים ,תל-אביב תרפ"ו ,כרך א ,עמ' .129
וראו :י' ליבס' ,היסוד האידיאולוגי שבפולמוס חיון' ,בתוך :סוד האמונה השבתאית ,ירושלים
תשנ"ה ,עמ' .52-49
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The Art of Revelation and Concealment in a Talmudic Story
Adiel Kadari, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
This article deals with the art of revelation and concealment in the story of
Rabbi Yehoshua ben Levi, Elijah, and the Messiah, which appears in the
Babylonian Talmud (Sanhedrin 98a). The question of the timing of the arrival
of the Messiah is one of those hidden secrets which various individuals have
tried to answer throughout the generations, by means of exegesis and divine
revelation. The story at the heart of this article weaves together a series of
exegeses by sages from the Land of Israel dealing with redemption and
messianism, while transforming those sages who offer exegeses into
characters in the story and poking fun at the figure of Rabbi Yehuda ben Levi,
who is associated with a preoccupation with these issues. The comical
reading of the story I suggest in this article occasions a conversation about
the role of humor as a means of dealing with the weighty, fraught issue of
anticipating redemption and living in an unredeemed world.

תקציר
 המובא, אליהו והמשיח,מאמר זה עוסק בתעתועי הגילוי והכיסוי בסיפור על ר' יהושע בן לוי
 שלאורך דורות רבים, מועד בוא המשיח נמנה על הסודות הכמוסים.בבבלי סנהדרין צח ע"א
 ואם באמצעות גילויים, אם באמצעים פרשניים,היה מי שביקש לחשוף באמצעים שונים
 הסיפור שבמרכזו של מאמר זה מעבד סדרת דרשות של חכמים ארץ ישראליים.שמימיים
, תוך שהוא הופך את החכמים דורשי הדרשות לדמויות בסיפור,בענייני גאולה ומשיחיות
. המזוהה עם העיסוק בעניינים אלה,ומפנה חיצים של הומור כלפי דמותו של ר' יהושע בן לוי
הקריאה ההומוריסטית של הסיפור המוצעת במאמר מזמנת דיון בתפקיד ההומור כאמצעי
.להתמודדות עם הנושא הכבד והטעון של צפיית הגאולה וחיים בעולם לא גאול

32-20 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

רב הנסתר – תעתועי גילוי וכיסוי בסיפור תלמודי
עדיאל קדרי
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

[ ]1
בניגוד לתפישה אינטואיטיבית של השפה ,שלפיה תפקידה הוא להעביר מידע מאדם
לזולתו ,לגלות ,טען חיים נחמן ביאליק במסתו הידועה 'גילוי וכיסוי בלשון' כי
המילים שאנו אומרים לזולתנו לא רק שאינן מעבירות באופן שקוף ומלא את התוכן
הפנימי שאותו הן אמורות לייצג ,אלא שהן חוצצות ומסתירות תוכן זה .וכך כתב:
על מה יש לתמוה? על אותו רגש הבטחון ועל אותה קורת הרוח שמלוים את
האדם בדבורו ,כאלו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת
על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל ,והוא אינו משער כלל ,עד כמה מרופף אותו
הגשר של מלים ,עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו ועד כמה יש
ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום .הרי הדבר ברור ,שהלשון לכל צרופיה אינה
מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית ,למהותם הגמורה של דברים ,אלא
אדרבה ,היא עצמה חוצצת בפניהם1.
במאמר זה אעסוק בתעתועי הגילוי והכיסוי בסיפור תלמודי שעוסק בשאלת מועד
בואו של המשיח .נושא זה נמנה על התחומים הנסתרים ,על הסודות הכמוסים,
שלאורך דורות רבים היה מי שביקש לגלות ,לחשוף באמצעים שונים ,אם באמצעים
פרשניים ,ואם באמצעות גילויים שמימיים .בסיפור שלפנינו ישנה התייחסות לשני
אופני גילוי אלה ,לדרשת הפסוקים ולאליהו הנביא ,המייצג בסיפורים שונים ידע
שמיימי .אבקש להראות כיצד ההומור מתפקד בסיפור זה כאמצעי להתמודדות עם
הנושא ה'כבד' והטעון של צפיית הגאולה וחיים בעולם לא גאול ,וגם משמש כאמצעי
אמנותי לרפלקסיה על הממד המתעתע של הלשון ,המגלה לנו טפח אך מכסה,
לעיתים ,טפחיים.
הסיפור מובא בתלמוד הבבלי בתוך סוגיה רחבת היקף העוסקת במשיח,
בתנאים לבואו ובחישובי קץ 2.לפני הסיפור מובאות שתי מסורות מדרשיות בשמו של
גיבור הסיפור ,ר' יהושע בן לוי 3.המובאה הראשונה עוסקת בפסוק מישעיהו ס ,כב:
1
2
3

ח"נ ביאליק ,גילוי וכיסוי בלשון ,כל כתבי ח"נ ביאליק ,תל אביב תש"ח ,עמ' קצא.
בבלי ,סנהדרין צו ע"ב–צט ע"א.
שם צח ע"א .חכם זה ,מחשובי אמוראי ארץ ישראל בדור הראשון ,מוצג במקורות שונים כבעל
ידיעות בעניינים אסכטולוגיים ,כשייך לעולמם של ה"חסידים" ,וכמי שאליהו הנביא נגלה אליו
בהזדמנויות שונות .ראו :ב"ז בכר ,אגדת אמוראי ארץ ישראל ,תל אביב תרפ"ה ,כרך ראשון ,חלק
ראשון ,עמ'  ;190-180 ,146-140 ,126-123ש' ספראי' ,חסידים ואנשי מעשה' ,בתוך :הנ"ל ,בימי
הבית ובימי המשנה – מחקרים בתולדות ישראל ב ,ירושלים תשנ"ד ,עמ'  ;525-524וראו להלן,
הערות  7ו.29-
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'אני ה' בעתה אחישנה' ,אשר ר' יהושע בן לוי מוצא בו סתירה פנימית :אם 'בעתה' –
הגאולה אמורה לבוא במועד שנקבע מראש ,ואם 'אחישנה' – הקב"ה עתיד לזרז
ולהקדים את בואה! ,והוא משיב 'זכו – אחישנה' ,כלומר אם ישראל ינהגו כראוי –
הגאולה תבוא בהקדם ,ואם 'לא זכו' – היא תבוא בכל זאת בעתה .סתירה נוספת
מוצגת בשמו של ר' יהושע בן לוי ביחס לשני תיאורים של המשיח :בדניאל ז ,יג -יד
הוא מתואר כבן האדם הבא עם ענני השמיים וניתן לו שלטון וכבוד ומלכות ,ולעומת
זאת בזכריה ט ,ט הוא מוצג כעני ורוכב על חמור .התשובה לסתירה זו דומה
לקודמתה :אם ישראל זכו – המשיח יבוא 'עם ענני שמיא' ,ואם לאו – כעני הרוכב
על חמור .לאחר מכן מביאה הסוגיה עוד אנקדוטה קצרה בעניין חמורו של המשיח,
ולאחריה מובא הסיפור:
4
תרגום
מקור
 .1אשכחיה ריב'ל לאליהו

מצאו ר' יהושע בן לוי לאליהו

 .2דהוה קאיי אפיתחא דמערתיה
דרבי שמעון בן יוחאי5

שהיה עומד על פתח מערתו של רבי
שמעון בן יוחאי

 .3אמ' ליה :אתינא לעלמ' דאתי?

אמר לו :בא אני לעולם הבא?

 .4אמ' ליה :אם ירצה אדוננו זה

אמר לו :אם ירצה אדוננו זה

 .5א'ר יהושע בן לוי :שנים ראיתי
וקול שלשה שמעתי

אמר ר' יהושע בן לוי :שנים ראיתי
וקול שלשה שמעתי

 .6אמ' ליה :אימת אתי משיחא?

אמר לו :מתי בא המשיח?

 .7אמ' ליה :זיל שייליה

אמר לו :לך שאל אותו

 .8והיכא יתיב?

והיכן הוא יושב?

 .9אמ' ליה :אפיתחא דרומי

אמר לו :על פתחה של רומי

 .10ומאי סימניהי?

ומה סימנו?

 .11יתיב ביני סקבני 6גבי סובלי חלאים יושב בין הפצועים אצל סובלי חלאים

4
5
6

 .12וכולהו שארו ואסרי בחד זימנא

וכולם מתירים וקושרים בפעם אחת

 .13ואיהו שארי חד ואסר חד

הוא מתיר אחד וקושר אחד

בבלי ,סנהדרין צח ע"א ,ע"פ כת"י תימני ,יד הרב הרצוג .על חשיבותו של כתב יד זה ועדיפותו
על עדי נוסח אחרים ראו מ' סבתו' ,בבלי סנהדרין – כתבי יד וענפי נוסח' ,סוגיות במחקר התלמוד,
יום עיון לציון חמש שנים לפטירתו של אפרים א' אורבך ,ירושלים תשס"א ,עמ' .99-80
בחלק מכתבי היד :אפיתחא דגן עדן.
בכתבי יד אחרים :עניי .על תיאורי יהודים עניים בשער רומא ראו :י' לוי ,עולמות נפגשים –
מחקרים על מעמדה של היהדות בעולם היווני – הרומאי ,ירושלים תשכ"ט ,עמ'  .203-197לוי
סבור כי תיאור המשיח בסיפורנו מבוסס על ריאליה זו (שם ,עמ' .)203
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 .14סבר דלמא אי מיבעינא ביני
ביני לא איעכב

סבר שמא יצטרכו לי בין לבין ולא
אתעכב

 .15אזל אשכחיה ,אמ' ליה:
שלום עליך רבי

הלך מצאו ,אמר לו:
שלום עליך רבי

 .16אמ' ליה :שלם עלך בר ליואי

אמר לו :שלום עליך בן לוי

 .17אמ' ליה :אימת אתי מר?

אמר לו :מתי בא אדוני?

 .18אמר ליה :היום.

אמר לו :היום.

 .19אזל לגבי אליהו

הלך אצל אליהו

 .20אמ' ליה :שקורי קא משקר בי

אמר לו :משקר הוא לי

 .21אמ' ליה :הכי קא אמר לך:
היום אם בקולו תשמעו

אמר לו :כך אמר לך:
היום אם בקולו תשמעו

 .22אמ' ליה :מאי אמ' לך תו

אמר לו :מה אמר לך עוד?

 .23אמ' ליה :אמרי ליה שלום עליך רבי אמר לו :אמרתי לו שלום עליך רבי
ומה השיב לך

 .24ומאי אהדר לך?

 .25אמ' ליה :אמר לי שלם עלך בר ליואי אמר לו :אמר לי שלום עליך בן לוי
 .26אמ' ליה :אבטחך לך ולאבוך לעלמא אמר לו :הבטיחך לך ולאביך עולם
הבא
דאתי
בסיפור זה ר' יהושע בן לוי מוצא את אליהו בפתח מערתו של רשב"י 7.הוא שואל את
אליהו האם הוא יזכה לעולם הבא .אליהו עונה לו תשובה חידתית ' :אם ירצה אדוננו
זה' .ר' יהושע מגיב תגובה שאף היא יש בה מן החידתיות' :שנים ראיתי וקול שלשה
שמעתי' .לאחר מכן הוא ממשיך ושואל מתי יבוא המשיח ,ואליהו שולח אותו לשאול
את המשיח בעצמו .לאחר שלבקשתו הוא מצטייד במיקומו ובסימני הזיהוי של

7

הכוונה למערת הקבורה של רשב"י .כפי שציין י' פרנקל ,סיפור האגדה – אחדות של תוכן וצורה,
תל אביב  ,2001עמ'  288הערה ' ,48מערתיה דפלוני' בתלמוד משמעו מקום קבורתו של פלוני;
על בית הקברות כמקום מעבר ותקשורת בין העולמות ראו :א' בר-לבב' ,מקום אחר – בית
הקברות בתרבות היהודית' ,פעמים( 99-98 ,תשס"ד) ,עמ' ;37-5
מפגשים בין אליהו לריב"ל נזכרים בכמה וכמה סיפורים בתלמודים ובמדרשים :אליהו מוצג
כמי שלמד תורה עם ריב"ל (בראשית רבה ,פרשה לה [מהדורת תאודור-אלבק ,עמ' ;)]328
מסופר כי אליהו היה רגיל להתגלות לריב"ל ונמנע מלהתגלות אליו בעקבות התנהגות שלא
עמדה בסטנדרטים הגבוהים של 'משנת חסידים' (ירושלמי ,תרומות ח ,ד ,מו ע"ב; בראשית
רבה ,פרשה צד[ ,מהדורת תאודור-אלבק ,עמ'  ;)]1185-1184אליהו נמנע מלהתגלות לריב"ל
במשך שלושה ימים בעקבות מאורע שבו אריה אכל אדם במרחק שלוש פרסאות ממקומו
(בבלי ,מכות יא ע"א).

23

עדיאל קדרי

המשיח ,היושב בשערי רומי בין המסכנים והחולים 8,הוא מגיע לרומי ,מזהה את
המשיח ,שאומר לו שהוא יבוא 'היום' .מאוכזב מן התשובה ,שמתבררת ככוזבת הוא
חוזר אל אליהו שמפרש לו את דברי המשיח :כוונתו של המשיח הייתה 'היום – אם
בקולו תשמעו' 9,כלומר ביאתו תלויה במעשיהם של ישראל .אגב כך הוא מבשר לר'
יהושע כי בכך שאמר לו 'שלום עליך בן לוי' המשיח הבטיח לו ולאביו חיי עולם הבא,
מבלי שר' יהושע ידע שהמשיח בכלל התייחס לשאלה זו.
הסיפור בנוי כקומדיה של טעויות ואי הבנות .בכל שלב נראה שר' יהושע
מתקדם להשגת המידע שבו הוא חפץ ,ובכל פעם הדבר חומק ממנו .הוא נשלח עד
לרומא כדי לפגוש את המשיח ,פוגש אותו במקום בלתי צפוי ,עושה מעשים סתומים,
מקבל ,לכאורה הסבר לפשרם ,אך שב הביתה מאוכזב ,סבור שהמשיח תעתע בו.
חוקרים שעסקו בסיפור זה ,נטו לקרוא אותו קריאה 'רצינית' ,וראו את המסר העיקרי
שלו בהסברו של אליהו לדברי המשיח ,הוא יבוא 'היום' – אם בקולו תשמעו,
התשובה היא תנאי לביאת המשיח 10.אולם קריאה זו אינה מציעה הסבר מניח את
הדעת לפשר דברי הסיום של הסיפור שלפיהם הבטיח המשיח לר' יהושע כי הוא
ואביו יזכו בחיי עולם הבא .סיום הסיפור בעניינו האישי של ר' יהושע לאחר שכבר
הוצג המסר העיקרי והחשוב של תלות הגאולה בתשובה נראה משונה וחורג מן
המבנה הספרותי המקובל בסיפורים מעין אלה ,הנוטים להציג את המסר העיקרי ,את
ה'פאנצ'ליין' ,במילות הסיום.
אני מבקש להציע כי לפנינו סיפור הומוריסטי ,אשר שם לצחוק את הניסיון
לדעת את התשובות לשאלות הגדולות – את הניסיון לחשב את הקץ .בסוגיה שבה
משובץ הסיפור מובאים כמה וכמה ניסיונות כאלה :היא מציגה כמה מסורות
המכילות מידע על מה אמור להתרחש ב'דור שבן דוד בא בו' 11,על כמה שנים העולם
יתקיים ומתי הוא אמור להיחרב 12,ודרשות חישובי קץ המבוססות על פסוקים
מקראיים הטעונים מטען אסכטולוגי ,כגון חבקוק ב ,ג' :כי עוֹד חָ זוֹן לַּמוֹעֵ ד וְ יָפֵ חַ לַקֵ ץ
וְ ֹלא ְי ַכזֵב אם יתְ מַ הְ מָ ּה חַ כֵה ל ֹו כי בֹא ָיבֹא ֹלא יְַאחֵ ר' 13,ועוד .בדרך כלל מחשבי קצים
8

9
10

11
12
13

לגלגוליו של מוטיב המשיח היושב בשערי רומא ראוA. Berger, ‘Captive at the Gate of :
 ;.Rome: The Story of a Messianic Motif’, PAAJR 44 (1977). pp. 1-17וראו להלן ,הערה
 ,41על מוטיב זה בספר זרובבל; על מוטיב זה בסיפור 'המטפחת' של ש"י עגנון ,ראו :מ' שלו,
'חבלי משיח וייסורי גאולה בתלמוד בסיפור "המטפחת" לעגנון' ,גונבים את הבשורה :מסותיו
הספרותיות של מרדכי שלו ,בעריכת ד"ש שחורי ,חבל מודיעין תשע"ח ,עמ' .416-405
כלומר ,המילה 'היום' בדברי המשיח הייתה רמיזה לפסוק בתהלים צה ,ז' :היום אם בקֹ לו
תשמעו' .וראו על כך להלן.
י' פרנקל ,עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה ,תל אביב תשמ"א ,עמ'  ;163פרנקל ,סיפור
האגדה (לעיל הערה  ,)7עמ'  ;293-284אורבך עמד על כך שסיפור זה 'אינו חסר נימה של
הומור ואירוניה' (א"א אורבך ,חז"ל – פרקי אמונות ודעות ,ירושלים תשל"ו ,עמ'  ,)614אולם
נראה כי לדעתו אין בכך כדי לשלול את אופיו הרציני של המסר של הסיפור ,הזהה לעמדתו של
רב :כלו כל הקיצין ,ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים' (בבלי ,סנהדרין צז ע"ב).
כיוון שכך נדרש אורבך להסביר את פשר הסתירה בין המסר של הסיפור ובין עמדתו של ריב"ל
עצמו ,שלפיה 'דיו לאבל שיעמוד באבלו' כלומר שהגאולה תבוא גם בלא תשובה (אורבך ,שם).
שם ,צז ע"א.
שם ,צז ע"א–ע"ב.
שם ,צז ע"ב.
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לוקחים פסוקים בעלי מטען אסכטולוגי ומבקשים להתאים אותם למציאות
ההיסטורית בכל מיני דרכים .ההתאמה הזו לעולם אינה ודאית .והנה כאן – ר' יהושע
נעזר ב'תותחים הכבדים ביותר' .אליהו הנביא ,שבסיפורים תלמודיים שונים מייצג
ידע שמיימי 14,מכוון אותו למקומו של המשיח .ר' יהושע בן לוי מגיע עד למקור
עצמו ,למשיח ,והתשובה שלו לשאלה מתי יבוא היא לכאורה ברורה ופשוטה ,בת
מילה אחת – היום .ר' יהושע מקבל את התשובה המושלמת ,גם מבחינת המקור שלה
(המשיח בכבודו ובעצמו) ,גם מבחינת פשטותה (מילה אחת) וגם מבחינת התוצאה
המקווה – המשיח יבוא היום ולא בעוד שנים רבות .והנה לאחר שהוא קיבל את
התשובה המושלמת לכאורה ,הוא נוכח לדעת שהיא שקרית .אליהו מסביר לו שכל
הניסיון לדעת את המועד הנכון ,לחשב את הקץ ,הוא חסר משמעות ,והגאולה תלויה
בתשובה.
כדרכם של סיפורים הומוריסטיים ,גם בסיפור זה ישנו ממד של הפתעה או אי
הבנה 15.נתבונן עתה ביסודה של טעותו של ר' יהושע .אי ההבנה שלו היא כפולה ,גם
ביחס למסר של המשיח על מועד בואו ,וגם ביחס למסר שלו על העולם הבא של ר'
יהושע .בשני המקרים אי ההבנה נובעת מאי זיהוי נכון של סוג השיח שהמשיח מנהל
איתו ,ולהבדל בין שיחת חולין כדרכם של בני אדם ,לבין שיח מקודד שבו למילים יש
משמעות עודפת ומערכת אסוציאציות שמתלווה אליהן .ביחס לשאלת מועד בואו של
המשיח ר' יהושע חושב שהוא מקבל תשובה פשוטה" ,היום" ,בעוד שלמעשה
המשיח רומז לדרשת הפסוק – 'היום – אם בקֹ לו תשמעו' .וכך גם לגבי שאלת העולם
הבא ,המשפט שנראה כברכה תמימה 'שלום עליך בן לוי' – מתברר שוב כשיח מקודד
שמשמעותו – 'שלום עליך' – אתה תזכה לבוא לעולם הבא ,ו'בן לוי' – לא רק אתה
אלא גם אביך.
בנקודה זו משתלב היסוד האמנותי – בידורי עם המסר התכני – רעיוני .ר'
יהושע שקיבל את כל הסימנים והגיע עד המשיח עצמו שאמר לו מתי יבוא ,נחשף
כמי שלא מבי ן את הדברים שנאמרו לו ,וכך בדרך שיש בה ממד של הומור ,של
קומדיה של טעויות ,שולל הסיפור שלפנינו את האפשרות של פרשנות טקסט כלשהו
באופן שיצביע על מועדו של הקץ .שכן ניתן לדרוש כאן קל וחומר ,אם ר’ יהושע בן
לוי ,שהגיע עד המשיח עצמו לא הצליח להבין את תשובתו ,הרי מחשבי הקיצין
שמבקשים להגיע לתשובה בהסתמך על פרשנות לפסוק זה או אחר ,על אחת כמה
וכמה16.
14

15

16

ראו ,בין היתרK. H. Lindbeck, Elijah and the Rabbis: Story and Theology, New York :
 ; 2010ע' קדרי' ,הלכת אליהו :ידע שמימי ,חסידות וסכנה' ,מדעי היהדות  ,)2019( 54,עמ'
.120-105
על ממד ההפתעה בהומור ראוL. Glebatis Perks, ‘The Ancient Roots of Humor :
 ;Theory’, Humor 25 (2012), p. 120א' סובר ,הומור :בדרכו של האדם הצוחק ,ירושלים
 ,2009עמ' .30-29
הצעה פרשנית זו לסיפור אנלוגית להצעתם של הלברטל ונאה הרואים בצמד סיפורים בבבלי,
סוכה מח ע"ב סאטירה אנטי נוצרית המופנית לא רק כלפי עמדה רעיונית מסוימת אלא כנגד
השיטה הפרשנית שביסודה .ראו :מ' הלברטל וש' נאה' ,מעייני הישועה :סטירה פרשנית
ותשובת המינים' ,היגיון ליונה – היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש ,האגדה והפיוט,
בעריכת י' לוינסון ואחרים ,ירושלים תשס"ז ,עמ'  ,197-179ובמיוחד בעמ' .190
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בניגוד לדעת חוקרים אחרים ,אני סבור כי דמותו של ר' יהושע בן לוי בסיפור
מעוצבת כניגוד לדמותו כפי שהיא מתבטאת בדרשות הפסוקים שהובאו בשלב הקודם
בסוגיה ,ושהוצגו לעיל  17.ר' יהושע של הדרשות מבין את הפסוקים .גם כשיש סתירות
בין חלקי הפסוק או בין שני פסוקים ,ר' יהושע כפרשן שולט במשמעות הטקסט
המקראי ומעניק לו פרשנות אחת קוהרנטית וברורה' :זכו – אחישנה ,לא זכו – בעתה'18.
לעומת זאת בסיפור ,ר' יהושע מתגלה כמי שאינו מבין דבר .גם כשהוא מגיע עד למשיח
עצמו ,הוא לא מבין את המסר שהמשיח מעביר לו.
טענתי כי הסיפור הוא סוג של בדיחה על חשבונו של הגיבור ,ר' יהושע בן לוי,
מבוססת על כך שסיפורים או אנקדוטות הומוריסטיים מבוססים פעמים רבות על
המשחק והמעברים בין רבדים לשוניים שונים 19,ועל הפרכתן של ציפיות מסוימות
שנוצרות אצל הדמות שעליה נסובה הבדיחה ,ובעקבותיה אצל השומע ,ואשר
מתבררות בדיעבד כציפיות שווא .בדיחות רבות בנויות על פי הדגם של :איך הוא לא
הבין את זה קודם? איך הצליחו להפיל אותו בפח? חלק מן ההנאה מן הבדיחה נובע
מן התחכום ,מן התחבולה שהצליחה להפיל בפח את מושא הבדיחה ,ואולי גם אותנו
השומעים ,ומן הרפלקסיה האינטלקטואלית על אמצעי התחבולה .מן הזווית
התי אורטית של חקר ההומור המבקש לשאול איך ההומור עובד ,מתי ומדוע דברים
מסוימים מצחיקים ,אחת התיאוריות הדומיננטיות היא תיאוריית אי ההתאמה
( ,)incongruityהטוענת שביסוד ההומור עומדת התנגשות בין מה שהשומע מצפה
לו – כחלק מן המציאות והנורמות שהוא מורגל אליהן – לבין מה שמתרחש בה
בפועל 20.כתת סעיף של תיאוריית אי ההתאמה ישנן תיאוריות העוסקות בהומור
מבוסס תסריט ,כאשר לסיטואציה או לטקסט כלשהו יכולות להיות משמעויות שונות,
והשומעים בשלב הראשון מאמצים פרשנות אחת ,ורק בסיום ,בפאנצ'ליין ,הם
מתוודעים לפרשנות האלטרנטיבית ,הפחות מובנת מאליה ,של הטקסט 21,כפי שקורה
בסיפורנו.
כאן המקום להעיר על הדמיון בין סוג מסוים של בדיחות ובין דרשות הכתוב
מבחינת התפיסה הבסיסית של הרב מובניות והמשחקיות שבלשון .בשני המקרים
17
18
19

20
21

השוו אורבך ,חז"ל (לעיל הערה  ,)10עמ'  ,615-614אשר סבר כי 'המספר היה בוודאי קרוב
בדעותיו לגיבור סיפורו' ,ולכן למרות שעמד על ממד ההומור והאירוניה שבסיפור ,ביקש ליישב
את המסקנה העולה מן הסיפור עם דרשות שיוחסו לריב"ל.
לדוגמאות נוספות על דרכו זו של ריב"ל בביאור סתירות בין מקראות ראו :בכר ,אגדת אמוראי
ארץ ישראל (לעיל הערה  ,)3כרך ראשון ,חלק ראשון ,עמ' .150-149
ראו :ע' יסיף' ,סיפורי הומור באגדה :טיפולוגיה ,נושא ,משמעות' ,מחקרי תלמוד ג ,ירושלים
תשס"ה ,עמ'  .410-409יסיף (שם ,הערה  )8מפנה לפרויד ,אשר הצביע על רב משמעות לשונית
כאמצעי מרכזי ליצירת הומור במסתו Jokes and their Relation to the Unconscious, Trans.
.J. Strachey, London 1966, pp. 16-116
ראו :יסיף שם ,עמ'  ;404א' סובר ,הומור (לעיל הערה  ,)15עמ' .20-18
על סוג זה של הומור ראוG. Ritchie, ‘Reinterpretation and Viewpoints’, Humor, 19 :
 (2006), pp. 251-270והפניות נוספות אצל ברודסקיD. Brodsky, ‘Why Did the Widow ,
Have a Goat in Her Bed? Jewish Humor and Its Roots in the Talmud and
Midrash’, Jews and Humor, ed. L. J. Greenspoon, West Lafayette, Ind 2011, p. 25 n.
 ;.1על תיאוריות הומור מבוססות-תסריט ראו S. Attardo, Linguistic Theories of Humor,
.Berlin and New York 1994, pp, 195-229
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ישנו שימוש יצירתי במגוון המשמעויות שיכול להיות לאותה מילה ,או לאותו ביטוי
בשפה 22.אולם בעוד בדרשת הכתוב מאפשרת רב מובניות זו חשיפה וגילוי של
המשמעות הטמונה בטקסט המקראי ,בסיפורנו היא הופכת לתעתוע ,אמצעי להסתרה
של כוונת הדובר ,במקרה זה – המשיח ,אשר גורם לשומע (ר' יהושע בן לוי) להחמיץ
את כוונת הדברים.

[ ]2
בחינת אבני הבניין שמהן נבנה הסיפור עשויה לסייע לנו בחשיפת רובד נוסף של
משמעותו.
יונה פרנקל כבר הצביע על כך שלא רק הדרשה על הפסוק "היום אם בקֹ לו
תשמעו" עומדת ביסודו של הסיפור ,אלא רצף של כמה דרשות המובאות בירושלמי
תענית ,שבהן מופיעים גם שמות הגיבורים שבסיפורנו ,ר' יהושע ורשב"י ,כדורשי
הדרשות23.
אמר רבי יהושע בן לוי :אם יאמר לך אדם איכן הוא אלהיך ,אמור לו :בכרך
הגדול שברומי .מה טעמא' ,אלי קורא משעיר' (ישעיהו כא ,יא).
תני רבי שמעון בן יוחי :בכל מקום שגלו ישראל גלת השכינה עמהן .גלו
למצרים וגלת השכינה עמהן .מה טעמא' ,הנגלה נגילתי לבית אביך בהיותם
במצרים לבית פרעה' (שמואל א ,ב ,כז) .גלו לבבל וגלת שכינה עמהן .מה
טעמא' ,למענכם שולחתי בבלה' (ישעיהו מג ,יד) .גלו למדי וגלת השכינה
עמהן .מה טעמא' ,ושמתי כסאי בעילם' (ירמיהו מט ,לח) ,ואין עילם אלא מדי,
כמה דאת אמר' :ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה' (דניאל ח ,ב) .גלו
ליון וגלת השכינה עמהן .מה טעמא' ,ועוררתי בניך ציון על בניך יון' (זכריה ט,
יג) .גלו לרומי השכינה עמהן .מה טעמא' ,אלי קורא משעיר שומר מה מלילה'
(ישעיהו כא ,יא).

22
23

ראו ברודסקי שם ,עמ' .14-13
פרנקל ,סיפור האגדה (לעיל הערה  ,)7עמ'  ;287-286שלוש הדמויות :אליהו ,ריב"ל ורשב"י
'מככבות' יחד גם בסיפור הבא' :אליהו זכור לטוב ור' יהושע [בן לוי] הוון יתבין תניין כחדא,
מטון שמועה מדר' שמעון בן יוחי ,אמ' הא מרה דשמעתא ניעול ונישאליה ,על אליהו זכור
לטוב גביה ,אמר ליה מן עמך ,אמר ליה גדול הדור הוא ר' יהושע בן לוי ,אמר ליה נראתה
הקשת בימיו ,אם נראתה לית הוא כדיי למחמי סבר אפיי' (בראשית רבה ,פרשה לה[ ,מהדורת
תאודור-אלבק ,עמ'  ;] 328ומקבילות בפסיקתא דרב כהנא ,ויהי בשלח ,יא ,טו (מהדורת
מנדלבוים ,עמ'  ,) 191-190ובבלי ,כתובות עז ע"ב; וראו ש"י פרידמן' ,סיפור רב כהנא ור'
יוחנן (ב"ק קיז ע"א – ע"ב) וענף נוסח גניזה המבורג' ,בר אילן לא-לא (תשס"ו) ,עמ' .443-442
בסיפור זה מוצגים היחסים בין אליהו וריב"ל כיחסי קרבה ,הם יושבים ושונים ביחד ,בעוד
בין ריב"ל ורשב"י מוצג יחס מתוח .אפשר שסיפורנו מבוסס גם על הסיפור בבראשית רבה,
ואם כך סביר להניח שתשובת אליהו לשאלת ריב"ל אם יזכה לעולם הבא "אם ירצה אדוננו
זה" ,מתייחסים לרשב"י ,אשר בפתח מערת קבורתו מתרחש המפגש ,ואשר בסיפור
שבבראשית רבה אמר שאם נראתה הקשת בימיו של ריב"ל אין הוא ראוי לראות את פניו;
השוו להצעת פרנקל ,שם ,עמ'  ,289הסבור כי "אדון זה" הוא המשיח.
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אמרו ישראל לישעיה :רבינו ישעיה ,מה יוצא לנו מתוך הלילה הזה? אמר להן:
המתינו לי עד שנשאל .כיון ששאל חזר אצלן .אמרו לו' :שומר מה מליל'  -מה
מילל שומר העולמים? אמר להן' :אמר שומר אתא בוקר וגם לילה' (שם ,יב).
אמרו לו' :וגם לילה?' אמר להן :לא כשאתם סבורים ,אלא 'בוקר' לצדיקים
ו'לילה' לרשעים' .בוקר' לישראל ו'לילה' לאומות העולם .אמרון ליה :אימת?
אמר לון :אימת דאתון בעיי הוא בעי' ,אם תבעיון בעיו' (שם) [תרגום :אמרו
לו :מתי? אמר להם :מתי שאתם רוצים הוא רוצה] .אמרו לו :מי מעכב? אמר
להן :תשובה" ,שובו אתיו" (שם).
רבי אחא בשם רבי תנחום בירבי חייה :אילו ישראל עושים תשובה יום אחד
מיד היה בן דוד בא .מה טעמא" ,היום אם בקולו תשמעו"24.
רצף הדרשות בירושלמי מוסב על פסוקי 'משא דומה' החידתי שבישעיהו כא:
מַ שָ א ּדּומָ ה אֵ לַי קֹ רֵ א משֵ עיר שֹמֵ ר מַ ה ּמ ַל ְילָה שֹמֵ ר מַ ה ּמלֵיל.
ל ְילָה אם תבְ עָ יּון בְ עָ יּו שֻׁבּו אֵ תָ יּו25.
ָאמַ ר שֹמֵ ר ָאתָ ה בֹקֶ ר וְ גַם ָ
כדרשה על פסוקים אלה מובאים בירושלמי דברי ר' יהושע בן לוי' :אם יאמר לך אדם
איכן הוא אלהיך ,אמור לו :בכרך הגדול שברומי .מה טעמא" ,אלי קורא משעיר"
(ישעיהו כא ,יא)' .ר' יהושע בן לוי הוא זה שדורש את הדרשה שלפיה הקול שקורא
משעיר ,היא אדום המזוהה עם רומא 26,הוא קולו של האל 27.והנה בבבלי הופך ר'
יהושע ממי שדורש את הדרשה למי ששומע 'קול שלשה' ,כשהקול השלישי הוא זה
הקורא מרומא 28,לשם הוא נשלח29.
24
25
26

ירושלמי ,תענית א ,א ,סד ע"א (ע"פ מהדורת האקדמיה ללשון העברית ,עמ' .)705
ישעיהו כא ,יא-יב.
לתולדותיו של זיהוי זה ראוG. D. Cohen, ‘Esau as Symbol in Early Medieval :
Thought’, Jewish Medieval and Renaissance Studies, ed. A. Altmann, Cambridge,

27
28

29

 .MA, 1967, pp. 19-48בשורות שקדמו למובאה מן הירושלמי מובאת המסורת שלפיה
'בספרו של רבי מאיר מצאו כתוב" :משא דומה"  -משא רומי' (ירושלמי ,תענית א ,א ,סד ע"א).
הדרשה מיוסדת ,ככל הנראה ,על קריאת המילה "אֵ לַי" שבפסוק כ"אֵ לי" .ראו פירוש קרבן העדה
על אתר.
פרנקל ,סיפור האגדה (לעיל הערה  ,)7עמ'  ,289סבור כי הדמות השלישית היא המשיח ,בניגוד
לרש"י שסבר כי זו השכינה שהייתה עמהם ,כלומר עם ריב"ל ואליהו (בבלי ,סנהדרין צח ע"א,
רש"י ד"ה 'האדון הזה' וד"ה 'קול שלשה') .אולם לאור ההנחה הפרשנית כי ברקע הסיפור
עומדת ,בין היתר ,דרשת הפסוק 'אלי קורא משעיר' ,סביר יותר שזהו הקול הנשמע מרומא.
ריב"ל מוצג כמי ש'סלק לרומי' בבראשית רבה לג ,א (מהדורת תאודור-אלבק ,עמ' )301-300
ושם עח ,ה( ,מהדורת תאודור-אלבק ,עמ'  .)923בכר ,אגדת אמוראי ארץ ישראל (לעיל הערה
 ,)3עמ'  , 187סבר כי סיפורנו הוא אגדה שיסודה במסעו של ריב"ל לרומא שנזכר במקורות
הללו; לריב"ל מיוחסת גם הדרשה האפוקליפטית' :ר' יהושע בן לוי אמר :קול צרות מרגשות
ואפלה עולה לכרך גדול של רומי ...הה"ד "קול שאון מעיר קול מהיכל קול ה' משלם גמול
לאויביו" ' (ישעיהו סו ,ו; איכה רבה ב ,ז [מהדורת בובר ,עמ'  .)]114-113וכן מיוחסת לריב"ל
הציפייה למפלת אדום"' :אמר ר' יהושע בן לוי :כל מקום שאתה מוצא מפלתן של רשעים
הודייה מלמעלה והודייה מלמטה ,מה טעם "אודה ה' כצדקו" (תהלים ז ,יח) ,מה כתיב בתריה
"למנצח על הגתית" (תהלים ח ,א) ,זו אדום ,ומה כתיב בתריה "אודה ה' בכל לבי" (תהלים ט,
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רשב"י מוצג בסוגיית הירושלמי כמי שדרש את הדרשה" :בכל מקום שגלו
ישראל גלת השכינה עמהן" ,ואשר מסתיימת בגלות האחרונה ,גלות רומי .גם המשיח
ודרשת הפסוק "היום אם בקֹ לו תשמעו" נזכרים בפיסקה זו בירושלמי" :אילו ישראל
עושין תשובה יום א' מיד היה בן דוד בא ,מאי טעמא? 'היום אם בקולו תשמעו".
כאמור ,פרנקל עמד על השימוש שעושה הסיפור בבבלי באבני הבניין מן
הירושלמי ,אולם לא עמד על משמעות עיבודן של הדרשות והפיכתן לסיפור
הומוריסטי .כדרכו ,קרא פרנקל את הסיפור קריאה "רצינית" ומצא בו ביטוי
לתהליכים המתרחשים בנפשו של הגיבור העובר תהליך של חינוך מוסרי ,והופך
מאדם המרוכז בגורלו האישי לאדם המתעניין בטובת הכלל30.
חשוב לציין כי עצם העיבוד של החומרים הארץ ישראליים והפיכתם לסיפור
מבטאת תחושה של חירות אמנותית שהמעבד נוטל לעצמו ,אותה רוח קלילה של
משחק בשפה שמתבטאת בבדיחה על חשבונו של ר' יהושע שלא מבין את דברי
המשיח משום שלא זיהה את סוג השיח שהוא מנהל איתו.
מלבד השינוי הסוגתי (מדרשה לסיפור) ,אני מבקש לעמוד על כמה הבדלים בין
רצף הדרשות שבירושלמי ובין הסיפור בבבלי .הבדל חשוב אחד הוא בשאלה מיהו
בעל הקול הקורא משעיר :בירושלמי זהו הקב"ה ,או השכינה ,ואילו בבבלי זהו
המשיח .הבדל נוסף הוא בזיהוי הדמות המתווכת את המידע השמימי .בירושלמי
ישראל פונים לנביא ישעיהו" :רבינו ישעיה מה יוצא לנו מתוך הלילה"? והוא מספק
להם את המידע מפיו של "שומר העולמים" – הקב"ה ,ואילו בבבלי פונה ר' יהושע
בן לוי לאליהו ,המוסר לו מידע אודות מקום ישיבתו של המשיח ומפרש לו את דבריו
הסתומים.
ייתכן שהרקע להמרת דמותה של השכינה שבשעיר בזו של המשיח נעוץ
בהבדל שבין המסורת הארץ ישראלית לזו הבבלית בעניין יישומו של רעיון 'גלות
השכינה'31.במסורת הארץ ישראלית הגלות האחרונה הרלוונטית היא גלות רומא,
והשכינה נמצאת ,אם כן ,ברומא .לעומת זאת בבבלי אנו מוצאים את אותה המסורת
המדרשית אלא ששם השכינה מגיעה לבבל .כך בבבלי מגילה כט ע"א מובאת בשמו
של רשב"י הברייתא' :בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ,שבכל
מקום שגלו – שכינה עמהן' ,כשהמקום האחרון שאליו גולה השכינה הוא בבל,

30
31

ב) ,הוי הודייה מלמעלה ומלמטה' (מדרש תהלים ז ,יב [מהדורת בובר ,עמ'  ;)]69לדיון
במקורות אלה ראו :ב"צ רוזנפלד' ,ר' יהושע בן לוי תולדותיו ופעלו הציבורי' ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ב ,עמ'  ; 423-422מעניינת במיוחד הדרשה המיוחסת לריב"ל שבה
הוא מתייחס בחיוב לדוחקי הקץ" ' :אמרו לנמהרי לב" (ישעיהו לה ,ד) ...ר' יהושע בן לוי
אמר :כגון אלו שהן דחוקין על הקץ' (ויקרא רבה יט ה [מהדורת מ' מרגליות ,עמ' תכט-תכט].
הנוסח כ"י וטיקן  ,32ראו חילופי נוסח שם ,והערת מרגליות; וראו דיונו של רוזנפלד שם ,עמ'
.)429-428
פרנקל ,סיפור האגדה (לעיל הערה  ,)7עמ' .293-291
לגלגוליו של מוטיב 'גלות השכינה' ראוN. J. Cohen, ‘Shekhinta ba-Galuta: A :
Midrashic Response to Destruction and Persecution’, JSJ 13 (1982), pp. 147-159:

מ' איילי' ,האל המצטער בצערם של ישראל' ,מחקרים בהגות יהודית ,בעריכת ש"א הלר
וינלסקי ומ' אידל ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'  ;50-29ש' שפיגל ,אבות הפיוט :מקורות ומחקרים
לתולדות הפיוט בארץ ישראל ,ניו יורק וירושלים תשנ"ז ,עמ' M. Fishbane, ;353-308
.Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking, Oxford ; New York 2003, pp. 134-159
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ובתשובה לשאלה היכן בבבל השכינה נמצאת ,אביי מציג את בתי הכנסת העתיקים
בהוצל ובנהרדעא 32.אפשר שמכיוון שבבבלי השכינה לא נמצאת ברומא ,הסיפור
נדרש למצוא לה תחליף ,והוא נמצא בדמותו של המשיח.
המשיח מתואר בסיפור שבבבלי בהשראת פסוקי ישעיהו על עבד ה' הסובל:
" נבְ זֶה ַוחֲדַ ל אישים איש מַ כְ אֹ בוֹת וידּועַ חֹ לי ּוכְ מַ סְ תֵ ר פָ נים מּמֶ ּנּו נבְ זֶה וְ ֹלא חֲשַ בְ נֻׁהּו.
ּומ ֻׁעּנֶה" 33.הוא
ָאכֵן ֳח ָליֵנּו הּוא נָשָ א ּומַ כְ אֹ בֵ ינּו סְ בָ ָלם ַו ֲאנ ְַחנּו חֲשַ בְ נֻׁהּו נָגּועַ ֻׁמכֵה אֱֹלהים ְ
מוכן ומזומן להיקרא לדגל באופן מיידי ,ולכן בניגוד ליתר החולים כשהוא מחליף
את תחבושותיו ,הוא מתיר אחת וקושר אחת ,כדי שלא יתעכב אם ייקרא .הסבר זה
עולה בקנה אחד עם תשובתו לר' יהושע לשאלה מתי יבוא? מבחינתו הוא יבוא היום.
הסיפור משמר גם בעניין זה את השפעת המקור בירושלמי :לפי הסיפור בבבלי
המשיח מסביר את פשר התנהגותו התמוהה בעניין התרת וקשירת תחבושותיו כך:
'אי מיבעינא ביני ביני לא איעכב' .בירושלמי מוצג הדו שיח בשאלת מועד בואו של
המשיח כמעין דרשה לפסוק ממשא דומה' :אם תבְ עָ יּון בְ עָ יּו שֻׁבּו אֵ תָ יּו' ,הנדרש כך:
'אימת דאתון בעיי הוא בעי – "אם תבעיון בעיו" .אמרו לו מי מעכב? אמר להן
תשובה" ,שובו אתיו" ' 34.נראה ששני הביטויים המושמים בפי המשיח בבבלי' ,אי
מיבעינא' ו'לא איעכב' ,בנויים מאבני הבניין הלשוניות שנשאבו מן המקור הארץ
ישראלי ,ועובדו באופן חופשי למדי ,כשהפסוק ששימש כיסוד לדרשה לא מוצג
בסיפור .כך אירע גם ביחס לחלק הראשון של הפסוק' :קול קורא משעיר' ,הפסוק
הובא בירושלמי ולדעתי נמצא גם ברקע הסיפור בבבלי ,אך לא מופיע בו.
מה פשר המעבר מן הפנייה לישעיהו בירושלמי לפנייה לאליהו בסיפורנו?
באופן כללי אליהו הופך להיות המתווך של ידע שמיימי בתלמוד .בסיפורים
שונים הוא מוצג כמי שמספר 'מאי קא עביד הקב"ה' וכד' 35,אבל כאן יש עניין יותר
ספציפי .בירושלמי השאלות הגדולות נשאלות ע"י בני זמנו של ישעיהו ,והתשובות
מצויות בתשובתו שבטקסט המקראי .המקרא מספק את התשובה והיא גם ניתנת
להבנה .זה מתקשר להיבט הסוגתי של הדרשה שהנחת היסוד שלו היא שהטקסט
המקראי ניתן להבנה ולפרשנות גם בעניינים אסכטולוגיים .לעומת זאת ,בסיפור
התלמודי הדמות המתווכת ,אליהו ,נמצאת מחוץ לטקסט .התשובה לא נמצאת
בטקסט ,וגם כשהוא נאמר מפי המשיח עצמו ,בעל הדבר – מתברר שר' יהושע בן לוי
טועה בהבנתו.
עניין זה קשור בבחירה בז'אנר של סיפורי מעשי חכמים בסיפור שבתלמוד
הבבלי אל מול הז'אנר האגדי של סוגיית הירושלמי .הדמויות בסיפור שבבבלי שייכות
לעולמם של החכמים ,ואם כך ההקשר ה'היסטורי' שלו ,כביכול ,הוא בתר מקראי.
בהתאם לכך ,התשובה לשאלה מתי יבוא המשיח אינה מובאת מפיו של ישעיהו
הנביא ,אלא מתווכת על ידי מי ש'זמין' באותה תקופה – אליהו .שילובו של אליהו
בסיפור מעצים את ממד ההפתעה והתעתוע שבו ,שכן הופעתו של אליהו יוצרת
32
33
34
35

ראו :כהן ,שם ,עמ'  ;157י' גפני ,יהודי בבל בתקופת התלמוד ,ירושלים תשנ"א ,עמ' ;122-121
א' אופנהיימר ,על נהרות בבל :סוגיות בתולדות בבל התלמודית ,ירושלים תשע"ז ,עמ' .128
ישעיהו נג ,ג-ד .ראו פרנקל ,סיפור האגדה (לעיל הערה  ,)7עמ'  ,291הערה .57
ירושלמי ,תענית א ,א ,סד ע"א.
ראו למשל :בבלי ,גיטין ו ע"ב; חגיגה טו ע"ב; בבא מציעא נט ע"ב ,והפניות לעיל הערה .14
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ציפייה כפולה – לקבלת יידע שמיימי מוסמך ,ואולי גם למועד קרוב של ביאת
המשיח .מבחינתו של ר' יהושע הציפיות הללו נכזבות – המשיח לא בא ,וגם המידע
שקיבל מן המשיח שאליו הוא נשלח ע"י אליהו – היה מידע כוזב .ואולי לא? אליהו
מסביר לר' יהושע שהמשיח נתן לו תשובה אמיתית לשאלה מתי יבוא ,אבל ר' יהושע
לא הבין אותה .כאן אני מציע רובד פרשני נוסף לדברי אליהו בסיפור' :כך אמר לך:
היום – אם בקולו תשמעו' .נראה שדברי אליהו אלה אינם מכוונים רק לשמיעה במובן
של ביצוע דבריו של האל ,כלומר אם תחזרו בתשובה הוא יבוא היום ,אלא לשמיעה
במובן של לימוד והבנה 36.ר’ יהושע שבתחילת הסיפור אומר' :שנים ראיתי וקול
שלשה שמעתי' ,מחמיץ בסופו של הסיפור את המסר שבדברי המשיח ,ולכן האחריות
לכך שהמשיח לא בא 'היום' – מוטלת על כתפיו .לו 'שמע' ר' יהושע ,כלומר לו הבין
את המסר ,היה המשיח בא היום' :היום – אם בקולו תשמעו' .אך ר' יהושע לא 'שמע',
לא הבין את דברי המשיח ,ולכן המשיח לא בא .פרשנות זו ,הנתמכת בהקבלה
המילולית בין המשפט האניגמטי 'קול שלשה שמעתי' לציטוט 'אם בקֹ לו תשמעו',
מעצימה את הממד הטראגי–קומי של הסיפור .ר' יהושע לא רק שאינו יודע בסופו
של הסיפור מתי יבוא המשיח ,אלא הוא הופך למי שאשם במובן מסוים בכך שהמשיח
לא בא.
*
*
*
בשנים האחרונות ישנה מגמה גוברת של זיהוי היבטים הומוריסטיים בספרות
התלמודית 37,מגמה הנדרשת להתמודד עם עמדה מנוגדת הגורסת כי ספרות קאנונית
כספרות התלמודית אין בה מקום להומור ,אשר נתפס כביטוי של קלות דעת וחוסר
רצינות .העמדה ה'רצינית' מניחה הנחות מוקדמות מוטעות הן ביחס לאופייה של
הספרות התלמודית ,שהיא מגוונת מאוד מבחינה ז'אנרית ,והן מבחינת תפיסת
ההומור – אשר עשוי להיות בנסיבות מסוימות עניין רציני ביותר .אחת השאלות

36

37

המעבר והמשחק בין שני משמעים אלה של השורש 'שמע' נפוץ בפרשנות המדרשית .כך,
למשל ,בספרי דברים מתפרש הפסוק 'והיה אם שמע תשמעו אל מצותי' (דברים יא ,יג)
במשמעות של לימוד התורה" ' :והיה אם שמע תשמעו אל מצותי" ,למה נאמר ,לפי שנאמר
"ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" (דברים ה ,א) ,שומע אני שלא נתחייבו בתלמוד עד
שנתחייבו במעשה ,תלמוד לומר" :והיה אם שמע תשמעו אל מצותי"  -מגיד שמיד נתחייבו
בתלמוד' (ספרי דברים ,פיסקא מא [מהדורת פינקלשטין ,עמ'  ;[(84וכך גם בהמשך' :לפי
שנאמר" :והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי" שומע אני כיון ששמע אדם דברי תורה ישב לו
ולא ישנה ,תלמוד לומר" :כי אם שמור תשמרון" ,מגיד שכשם שאדם צריך להזהר בסלעו שלא
תאבד כך צריך להזהר בתלמודו שלא יאבד" (ספרי דברים ,פיסקא מח [מהדורת פינקלשטין,
עמ'  .)]108-107ראו בעניין זהS. D. Fraade, From Tradition to Commentary, Torah and :
.Its Interpretation in the Midrash Sifre to Deuteronomy, Albany 1991, p. 80
ראו ,בין היתרD. Boyarin, Socrates & The Fat Rabbis, Chicago; London. 2009; H. ; :
 ;M. Zellentin, Rabbinic Parodies of Jewish and Chrisian Literature, Tübingen 2011ד'
ליפשיץ ,ברוח טובה :גילויי הומור שנינות והווי בתלמוד ,ירושלים תשע"ה; להפניות נוספות
לספרות מחקר בתחום ראו :יסיף ,סיפורי הומור (לעיל הערה  ,)19עמ'  ,403הערה  ;1זלנטין,
שם ,עמ'  ,26-21והפניותיו שם; ( D. Brodskyלעיל הערה .pp.26-27, n.2 ,)21
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המתודולוגיות שנדרשים מצדדי הגישה ההומוריסטית לשאול היא – כיצד אנו יודעים
שלפנינו טקסט הומוריסטי?38
ביחס לסיפ ור על ר' יהושע בן לוי שעמד במרכזו של מאמר זה ,ואשר הצעתי
לראות בו מעין פארודיה על דרשות חישובי הקץ ,בדיחה על חשבונם של מחשבי
הקיצים ,דומה שניתן להציע תימוכין לקריאה ההומוריסטית מסיפור תלמודי אחר
שגיבורו הוא ר' יהושע בן לוי ,המובא בבבלי כתובות עז ע"ב 39.בסיפור בכתובות
נוטלות חלק אותן שלוש דמויות שמופיעות בסיפורנו :ר' יהושע בן לוי ,אליהו הנביא
ורשב"י ,כשאת דמותו של המשיח בסיפורנו מחליפה בכתובות דמותו של מלאך
המוות .בסיפור שהממד ההומוריסטי שבו בולט לעין ,מוצג שם ר' יהושע כמי
שמצליח להערים על מלאך המוות ולהיכנס בחיים לגן עדן .ההיבטים ההומוריסטיים
של הסיפור על ר' יהושע ומלאך המוות זכו להצגה יפה במאמר של רלה קושלבסקי40.
לענייננו ההבדל המשמעותי ביותר בין שני הסיפורים הוא שבסיפור בכתובות ר'
יהושע נמצא בצד המנצח ,הוא מצליח להערים ולגבור על מלאך המוות המושם ללעג
ולצחוק ,ואילו בסיפורנו ר' יהושע הוא זה שעליו מערימים ,הדמות שהבדיחה
מסופרת על חשבונה.
מי שסבור ,כמוני ,כי הסיפור שלפנינו הוא מעין פארודיה על דרשות חישובי
הקץ ,נדרש לענות על השאלה לשם מה סופרה הבדיחה? מדוע הושם ר' יהושע החכם,
החסיד הנערץ לצחוק? דומה שמעבר לפן הבידורי ,נתפס ר' יהושע בן לוי כמזוהה
עם העיסוק בענייני משיחיות וחישובי קץ 41,והיה מי שביקש ,אולי ,לנעוץ סיכה
בבלון הרצינות של נושאים אלה ,על ידי חשיפת טבעה המתעתע של הציפייה
המשיחית .בסוגיה שבה משובץ הסיפור ,מובאת לצד דרשות חישובי קץ שונות ,גם
הברייתא שלפיה 'שלשה באין בהיסח הדעת ,אלו הן :משיח ,מציאה ועקרב'42,
ופנייתו של רבי זירא אל החכמים כשמצא אותם עוסקים בענייני בוא המשיח:

38

ראו ,למשלE. Diamond, ‘But Is it Funny? Identifying Humor, Satire, and Parody :
.in Rabbinic Literature’, Jews and Humor (above note 21), pp. 33-53
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נוסח הסיפור ע"פ כתב יד וטיקן ' :130ר' יהושע בן לוי מיכריך בהו ועסוק בתורה .מאי דכתיב
"אילת אהבים ויעלת חן" (משלי ה ,יט) אם מעלת חן על לומדיה אגוני לא מגנא? הוה בעי
למינח נפשיה ,אמרו ליה למלאך המות :זיל עביד ליה רעוותיה .אזל ואיתחזי ליה .א"ל :אחוי
לי דוכתאי ,א"ל :לחיי .הב לי סכינא דלא מיבעתת לי באורחא ,הב ליה .כי מטא להתם דלייה
אחוי ליה .א"ל :דלייה טפי פורתא ,שוור ונפל באידך גיסא ,נקטי בקרנא דגלימא .אמ' שבועה
דלא אתי' .אמ' קוד' בריך הו' :אי איתשיל ליה אשבועתיה ניהדר ,ואי לא לא ניהדר .א"ל :הב
לי סכינאי ,לא הוה יהיב ליה ,נפקא בת קלא ואמרה ליה :הבי נהליה ,דאיצטריך לברייתא .מכריז
אליהו קמיה :פנו מקום לבר ליואי .אזל אשכחיה לר' שמעון בן יוחי ,חזייה דהוה יתיב אתליסר
טכסקי פיזא .א"ל :את הוא בר ליואי? א"ל :אין .א"ל :נראית הקשת מימיך? א"ל :אין .א"ל:
אם כן אין אתה בר ליואי .ולא היא ,לא הוה ולא מידי ,והאי דקאמר הכי כי היכי דלא נחזיק
טיבותא אנפשיה' (בבלי ,כתובות עז ע"ב).
ר' קושלבסקי' ,הומור ותפקודיו בגירסאות הסיפור "ר' יהושע בן לוי ומלאך-המוות" ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,יט-כ (תשנ"ז-תשנ"ח) ,עמ' .344-329
ראו במקורות שהובאו לעיל ,הערה  ;29אורבך בדיונו בסיפורנו כתב כי 'המספר היה בוודאי
קרוב בדעותיו לגיבור סיפורו ,כלומר השתייך לחוגי החכמים ,שטיפחו את החזון המשיחי ברוח
האפוקליפטיקה' (אורבך ,חז"ל ,לעיל הערה  ,10עמ' .)614
בבלי ,סנהדרין צז ע"א.
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רב הנסתר – תעתועי גילוי וכיסוי בסיפור תלמודי

'במטותא ,בעינא מינייכו לא תרחקוה' – 43בבקשה מכם אל תרחיקו את הגאולה על
ידי עיסוק בחישובי הקץ44.
אך אפשר גם שההומור במקרה שלפנינו איננו לעומתי ,הוא לא נועד 'לצחוק
על' אלא 'לצחוק עם' .ייתכן שה'מסר' של הסיפור ,אם ישנו ,הוא בעצם היכולת
להסתכל על הנושא הכבד בצורה משועשעת .זה אפשרי אולי מתוך הפרספקטיבה
האירונית ,ב מובן זה שאנו כקוראים יודעים מה שהגיבור אינו יודע – שגם שנים
רבות לאחר האירועים המתוארים בסיפור המשיח עדיין לא בא .לפי הצעה זו,
ההומור שבסיפור ר' יהושע בן לוי והמשיח עונה יפה לאחד המאפיינים של 'הומור
יהודי' – 45הצחוק על המצב הקיומי של היותך בלתי גאול ,צחוק שבו עצמו יש סוג
של נחמה.

43
44

45

שם.
ייתכן שמעבר להצבעה הכללית על 'מחשבי קצין' כייעד לחיצי ההומור המושחז בסיפור ,ניתן
לזהות מקור ספציפי כלפיו מכוונים הדברים .בחיבור האפוקליפטי 'ספר זרובבל' מוצג המשיח
כמי שכלוא ברומי ,נבזה ופצוע ,כפי שהוא מוצג בסיפורנו .זרובבל פונה אליו בשאלה מתי
יבוא הקץ ,ומקבל על כך תשובה (ספר זרובבל ,בתוך :י' אבן שמואל ,מדרשי גאלה – פרקי
האפוקליפסה היהודית מחתימת התלמוד הבבלי ועד ראשית האלף הששי ,עם מבואות מאת ע'
עיר-שי וה' ניומן ,ירושלים תשע"ז ,עמ'  .)78-72לדעות השונות בשאלת מועד חיבור של ספר
זרובבל ראו במבוא של ניומן שם :ה' ניומן'' ,מדרשי גאולה' :ביקורת מתודולוגית והיסטורית',
שם ,עמ'  .lxiii-lxxivניומן עצמו סבור שעיקר הספר נתחבר כבר במאה השישית ושיש בו
השפעות של מסורות אפוקליפטיות קדומות עוד יותר (שם ,עמ'  .)lxxii – lxxiiiניומן הצביע
גם על קשר אפשרי בין הסצנה מספר זרובבל לבין האגדה התלמודית שבמוקד מאמר זה ,וכתב
כי 'דומה שמתקיים כאן סוג של דו-שיח בין המסורת התלמודית למסורת האפוקליפטית,
ומעניין היה לדעת באיזה סדר התפתח הדיאלוג' (שם ,עמ' ( .lxxivהוא לא מכריע שם בשאלה
איזו מסורת מגיבה לחברתה ,אולם נראה שהוא נוטה ,או לכל הפחות פתוח לאפשרות כי
הסיפור התלמודי מגיב למסורת האפוקליפטית (לביבליוגרפיה מעודכנת על ספר זרובבל ראו
שם ,עמ'  ,lxiii-lxivהערה  .)18לדיון ביחס בין הסיפור על ר' יהושע בן לוי והמשיח לספר
זרובבל ראו גםM. Himmelfarb, Jewish Messiahs in a Christian Empire: A History of :
.the Book of Zerubbabel, Cambridge and London, 2017, pp. 66-78
לדיון מסכם על המושג 'הומור יהודי' ,תולדותיו ומאפייניו ,ראו :א' סובר' ,הומור יהודי:
מקורות ומאפיינים' ,הצחוק :קובץ מאמרים רב-תחומי בחקר ההומור ,בעריכת הנ"ל ,ירושלים
תשע"ח ,עמ'  ;44-23וראו גם :ד' נוי' ,הקיימת בדיחת עם יהודית?' ,מחניים ,סז (תשכ"ב) ,עמ'
D. Ben-Amos, ‘The Myth of Jewish Humor’, Western Folklore 21 (1973), pp. ;56-49
.112-131

33

Idolatry as a Political Institution in Maimonides’ Thought:
Esotericism and Exotericism
Ariel Lichtermann
Abstract
This article analyzes Maimonides's concept of idolatry. I focus on its
historical and political dimensions, based on the understanding that the
essence of idolatry seen in this light is that of a political institution. This
understanding allows us to draw significant similarities between the
nature of idolatry and that of other religions, including Judaism. To achieve
that, I proceed to treat Maimonides' perception of the historical messianic
process and locate the place of idolatry in the framework of this process.
The analysis is based on a close reading of Maimonides, but also of the
philosophical sources he employs – the political treatises of al-Fārābī and
Avicenna, which help not only to contextualize his ideas in time and place
but also to interpret them. The paper makes the distinction between the
exoteric and esoteric strata present in the writings of Maimonides in an
attempt to employ a sophisticated esoteric model, which eschews binaries
and remains informed of its inherent hermeneutic limitations. The paper
proposes a coherent understanding of Maimonides' perception of political
history, which shaped, in turn, his understanding of the times he lived in.

תקציר
 אתמקד בהיבטים הפוליטיים.מאמר זה מנתח את תפיסת העבודה הזרה אצל הרמב״ם
 מתוך הבנה שמהותה העיקרית של העבודה הזרה במסגרת זו היא של,וההיסטוריים שלה
 מלמד דמיון זה על המשותף בין מהותה של העבודה, בתורו.מוסד פוליטי כשאר המוסדות
 בהתבסס על המצע הפוליטי שהן חולקות, בכללן היהדות,הזרה ובין מהותן של שאר הדתות
 ואשבץ את, אדרש להבנת התפיסה המיימונית של התהליך ההיסטורי־משיחי, בתוך כך.יחד
 אתמקד בניתוח של, כדי להוכיח מסקנות אלה.מוסד העבודה הזרה במסגרת אותו התהליך
 תוך הצבתם,הקטעים בכתבי הרמב״ם בהם הוא נדרש להיבטים שונים של העבודה הזרה
 שעיון,מול כמה ממקורותיו הפילוסופיים – החיבורים הפוליטיים של אלפאראבי ואִ ּבן־סינא
בהם עשוי לשפוך אור לא רק על מקורותיו של הרמב"ם אלא גם על אופיים המיוחד של
 אבחין בין המסקנה שעולה מהרובד האקזוטרי ובין זו שעולה, במהלך המאמר.רעיונותיו־שלו
 מתוך מגמה לאמץ מודל מחוכם של כתיבה,מהרובד האזוטרי של כתיבת הרמב״ם
.אזוטריסטית – לא בינארי ומודע למגבלות ההרמנויטיות האינהרנטיות שלו
 ויש בו,המאמר מציע הבנה קוהרנטית של תפיסת ההיסטוריה הפוליטית הרמב״מית
 שמעצבת לא רק את האופן שבו ראה,כדי לתרום למחקרים עתידיים על התפיסה הנזכרת
 אלא גם את האופן שבו הוא ראה את המנהיגות והכתיבה שלו ב׳הווה׳,הרמב״ם את העבר
.שהוא עצמו חי בו
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העבודה הזרה כמוסד פוליטי בשיטת הרמב"ם:
אזוטריות ואקזוטריות
אריאל ליכטרמן
האדם מתחיל להבין את המורה ברגע שבו הוא רואה
כי לא מדובר בספר פילוסופי – כלומר ספר שנכתב על
ידי פילוסוף בעבור פילוסופים – אלא ספר יהודי :ספר
שנכתב על ידי יהודי בעבור יהודים.
ליאו שטראוס ,איך להתחיל ללמוד את מורה הנבוכים1
משפט זה ,שטבע ליאו שטראוס ,הוא ניסוח קולע לאחת מאבני הפינה החיוניות
להבנת הגותו של הרמב"ם .כהוגה הניצב על הצומת שבו נפגשת המסורת היהודית־
רבנית עם כור ההיתוך האסלאמי לפילוסופיה היוונית ,הוא נדרש באופן שיטתי
להסביר את מושגי המסורת הפילוסופית על פי היהדות ,וכן להיפך 2.זהו למעשה
העיקרון המכונן את מושג האזוטריות בשיטת הרמב"ם 3,כפי שרואהו המחקר
*

תודתי הרבה נתונה לרב איל טוויטו ,פרופ' חנה כשר ,ד"ר עומר מיכאליס ,פרופ' שרה
סטרומזה ,פרופ' יוסף שטרן ולקורא האנונימי מטעם המערכת על שקראו חלקים שונים
מגרסאות שונות של המאמר והעירו עליו הערות מחכימות וסייעו בהפניות מועילות .כמו כן
אני מודה לידידיי שהעירו גם הם אגב שיחותינו בעניינים שונים הערות מאירות עיניים שתרמו
למהלך המאמר ,ביניהם :אור-אל ביילינסון ,יונתן הווארד ,ידידיה טרבלסי ,יהונתן ממן ,אביעד
מרקוביץ' ,אוהד פינצ'בסקי ,למורי ורבי הרב ברוך וינטרוב על הערותיו הרבות בשיחותינו על
הגות הרמב"ם לענפיה ,ולחברי קבוצות הפייסבוק 'הערת שוליים ,'1ו'נבוכים ונהנים' שבהן
שיתפתי חלקי ם קצרים מהמאמר וזכיתי להערות חשובות .כמובן ,קוצר דעתי שלי הוא זה
הנושא באחריות לכל פגם וחוסר דיוק שיימצאו במאמר.

1

L. Strauss, ‘How to Begin to Study The Guide of The Perplexed’, in: Moses
Maimonides, The Guide of The Perplexed, trans. Shlomo Pines, Chicago 1963, p. xiv

(להלן :שטראוס ,איך להתחיל) .התרגום מאנגלית נעשה על ידי ,וההדגשות הן שלי – כך גם
בהמשך הציטוטים במאמר ,אלא אם כן מצוין אחרת .טיעון זה של שטראוס טומן בחובו
השלכות רחבות הרבה מעבר לאלו המצוינות במסגרת זו .ראו ,בין היתרA. Tepper, :

2
3

Progressive Minds, Conservative Politics: Leo Strauss’ Later Writings on Maimonides,
( Albany 2013, pp. 23–130להלן :טפר ,חיבורים מאוחרים).
ראו להרחבהJ. A. Diamond, Maimonides and the Shaping of the Jewish Canon, New :
.York 2014, pp. 13-25

יש לחלק בין שתי הוראות של המושג :הראשונה ,המסקנה התיאורטית שלפיה יש להסתיר
דעות מסוימות מהמון העם ולחשוף אותן ליחידי סגולה .השנייה היא היישום של תיאוריה זו,
כתיבת חיבורים אזוטריים ,וממנה משתמעות מסקנות פרשניות רלוונטיות .לסיכום קולע
והגדרה של האזוטריזם בהוראה הראשונה ,ראו :ש' קליין־ברסלבי ,שלמה המלך והאזוטריזם
הפילוסופי במשנת הרמב"ם ,ירושלים תשנ"ז ,בעיקר עמ' ( 30–15להלן :קליין־ברסלבי,
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המודרני – דיספוזיציה מעין זו דורשת במקומות בהם קיים מתח בין המסורת ובין
הפילוסופיה הצהרה גלויה אקזוטרית המשמרת את הנאמנות למסורת ,יחד עם רמיזה
סמויה לעמדה אזוטרית השונה מזו .ראש המדברים של תפיסת אזוטריזם זו הוא
ההוגה וההיסטוריון ליאו שטראוס ,שהטעים אבחנה זו במקומות רבים בכתביו 4.זה
מכבר העירו חוקרים מאוחרים יותר כי תפיסה זו דורשת ליבון ,ופעמים רבות שהמתח
בין הרובד האזוטרי והאקזוטרי אינו דווקא המתח שבין "אתונה וירושלים" ,כפי
שהציגו שטראוס ,כי אם מתח שונה ,עדין ומורכב יותר 5.תפיסה זו מכתיבה גישה
פרשנית ש לפיה אין אמת מידה מוחלטת להוכחת 'אזוטריות'; כל שניתן לעשות הוא
אזוטריזם) .לזוויות נוספות על תפיסה זו ,ראו בין היתר :מ' הלברטל ,סתר וגילוי :הסוד
וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים ,ירושלים תשס"א ,עמ' ( 46–40להלן :הלברטל ,סתר
וגילוי); א' רביצקי' ,הרמב"ם – אזוטריות וחינוך פילוסופי' ,דעת ,)2004( 53 ,עמ' .62–43
לסקירות שונות על ההוראה השנייה של המונח ,ראו ,בין היתרM. Fox, Interpreting :
Maimonides: Studies in Methodology, Metaphysic and Moral Philosophy, Chicago 1990
(להלן :פוקס ,פרשנות); A. Hyman, ‘Interpreting Maimonides’, in: J. A. Buijs (ed.),
Maimonides: A Collection of Critical Essays, Indiana 1998, pp. 19-29; D. Davis, Method
 ;and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed, Oxford 2011א"ל מוצקין,

4

'על האינטפרטאציה של הרמב"ם' ,עיון ,כח (תשל"ח) ,עמ'  ;200–186א' רביצקי' ,סתרי תורתו
של מורה הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ה
(תשמ"ו) ,עמ'  ; 69-23י' לורברבוים' ,הסיבה השביעית :על הסתירות ב'מורה נבוכים' – עיון
מחודש' ,תרביץ ,סט (תש"ס) ,עמ' ( 237-211להלן :לורברבוים ,הסיבה השביעית); ח' כשר,
'אמונת הכתיבה במורה נבוכים' ,דעת( 37 ,תשנ"ו) ,עמ'  ; 106–63הלברטל ,סתר וגילוי ,עמ'
 ;53–46ד' שוורץ ,סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים ,רמת-גן תשס"ב ,בעיקר עמ'
( 111-68להלן :שוורץ ,סתירה והסתרה); ח' קרייסל"' ,מורה נבוכים" ואמנות ההסתרה' ,א'
ארליך ,ח' קרייסל ודניאל לסקר (עורכים) ,על פי הבאר :מחקרים בהגות יהודית המוגשים
ליעקב בלידשטיין ,באר שבע תשס"ח ,עמ'  ;507–487י"ש בלס' ,מדריך ל'מורה' :כיצד
מלמדים את מורה נבוכים?' ,צהר ,כב (תשס"ה) ,עמ'  ;75–61ע' מיכאליס' ,גילוי סודות בהגות
האסלאמית ועיצובו של "מורה הנבוכים"' ,ציון ,פג (תשע"ח) ,עמ' ( 484–447להלן :מיכאליס,
גילוי); וכן ההפניות בהערה  4להלן.
על תפיסת הצמד "אתונה וירושלים" כתופעות כלליות ובהגות הרמב"ם ,והמסקנות
ההרמנויטיות הנגזרות ממנה ,ראו בין היתר :ל' שטראוס' ,ירושלים ואתונה :כמה הרהורים
מקדימים' ,תרגום :ד' זינגר ,בתוך :ל' שטראוס ,ירושלים ואתונה – מבחר כתבים ,א' לוז
(עורך) ,ירושלים תשס"א (להלן :שטראוס ,מבחר כתבים) ,עמ'  ;308–285הנ"ל' ,מבוא לספר
'פילוסופיה וחוק־התורה – דברים להבנת הרמב"ם והקודמים לו' ,תרגום :א' הוס ,בתוך:
שטראוס ,מבחר כתבים ,עמ'  ;335–322הנ"ל ,איך להתחיל ,עמ'  ;xi–lviהנ"ל' ,אופיו
הספרותי של "מורה הנבוכים"' ,תרגום :א' הוס ,בתוך :שטראוס ,מבחר כתבים ,עמ' 205–167
(להלן :שטראוס ,אופיו הספרותי); .L. Strauss, Philosophy and Law, Albany 1995
להרחבה ראו ,בין היתר :י' כהן ,תבונה ותמורה ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;310–229ח"א רכניצר,
נבואה והסדר המדיני המושלם ,ירושלים תשע"ג ,עמ'  ;236–127טפר ,חיבורים מאוחרים; K.
H. Green, Leo Strauss and the Rediscovery of Maimonides, Chicago 2013; J. A.
Bernstein, Leo Strauss on the Border of Judaism, Philosophy, and History, Albany
.2015

5

לדוגמאות בולטות ,ראו :ז' הרוי' ,כיצד שיתק ליאו שטראוס את חקר "מורה הנבוכים" במאה
העשרים' ,עיון ,נ (תשס"ב) ,עמ'  ;396–387מ' קלנר' ,הרמב"ם של שטראוס' ,עיון ,נ (תשס"ב),
עמ' .406–397
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להציע תמונה פרשנית כללית ולהדגים כיצד היא מסבירה את מכלול ההתבטאויות,
תוך הכרה בכך שאין ביכולת תמונה פרשנית זו לדחות לחלוטין פרשנויות שונות.
במאמר אגש מנקודת מוצא זו ,בדבר המארג המתוחכם של האזוטריזם
הרמב"מי ,לחקור את האופן שבו עיצב הרמב"ם בכתביו את המושג ה"יהודי" של
העבודה הזרה 6,ובפרט משמעויותיה הפוליטיות ,ה"פילוסופיות" .מתוך עיון בסוגיה
זו בפרט ובפילוסופיה הפוליטית הרמב"מית בכלל ,אנסה להציע שיש במניעי ייסודה
של העבודה הזרה כפי שרואה אותו הרמב"ם מרכיבים המהותיים למצב הפוליטי
האנושי ,מרכיבים הקשורים בעצמותם לעורמת־החסד האלוהית ולמימושה בידי
נביאיו .את הצעה זו אבסס על ידי עיון במה שנראה כחלק ממקורותיו ההגותיים של
הרמב"ם בנושא7.
עיקר המחקר בנוגע לעבודה הזרה על פי הרמב״ם עסק באופן שבו הוא תפס
את המאבק בה .במאמר יסודי בנושא ,התווה עמוס פונקנשטיין קווי יסוד לתפיסתו
ההיסטורית של הרמב"ם 8.לשיטתו ,על ידי פיתוח מושג ה'תלטף' ,עורמת־החסד
האלוהית ,יחד עם התבוננות בעובדה היסטורית מתוך הקשרה ,העמיד הרמב"ם
תמונת עולם משיחית־אוטופית ,המושגת דווקא בריאליזם ,על ידי עלייה הדרגתית
משלב לשלב9.
כמה שאלות נותרו ללא מענה במסגרת פרשנותו של פונקנשטיין .אחת
המשמעותיות מביניהן היא מהותה של העבודה הזרה עצמה .פונקנשטיין מציג את
יסודה של העבודה הזרה לדעת הרמב"ם במסגרת התיאור המובא בפתיחת הלכות
עבודה זרה במשנה תורה ,כטעות עיונית מקרית ,הנובעת מאי־הבנה שמייחסת חובת
פולחן לגורמים ברואים שמהווים שלוחי האל .טעות זו החמירה לייסודה של 'דת
טרוריסטית' כלשונו של פונקנשטיין 10,המאיימת על המון העם באמצעות ייחוס שגוי
של כוחות לגרמי השמיים.
רבים התייחסו לסוגיה בצורה דומה :שלום בארון במאמרו על מבטו ההיסטורי
של הרמב"ם 11,קובע כי ייסודה של העבודה הזרה היה טעות עיונית ולא מבאר את
6

7
8

9

10
11

במסגרת מאמר זה אני מבחין בין 'עבודה זרה' ,המתבטאת בפרקטיקה של פולחן לגורם שאינו
האל אלא ברואיו ,ובין 'אלילות' ,המתבטאת באמונה במספר גורמים אלוהיים .ראו להרחבה
הרצאתו של יוסף שטרן'Two Conceptions of Idolatry in the Thought of :
.Maimonides', 12.12.18, https://youtu.be/z271jQPQUKQ
כמובן ,לא אוכל במסגרת זו למצות את הדיון במכלול המקורות האפשריים לתפיסות אלו של
הרמב"ם; אתמקד בהיבטים מסוימים של תורות אלפאראבי ואִ ּבן־סינא.
ע' פונקנשטיין' ,תפישֹתו ההיסטורית והמשיחית של הרמב"ם' ,בתוך :ע' פונקנשטיין ,תדמית
ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית ,תל אביב תשנ"א ,עמ' ( 156–103להלן:
פונקנשטיין ,תפישֹתו).
אני סבור שיש לדייק את ההבנה שעולה מדברי פונקנשטיין ,שתורתו המשיחית של הרמב"ם
היא האמונה שההשגחה האלוהית עצמה "מתערבת" בהיסטוריה באמצעות "ניסים מסוג
האפשר" .לדעתי הטרנספורמציה מה'תלטף' הטבעי אל זה הפוליטי (מורה נבוכים ג ,לב) אינה
רומזת לרצון אלוהי ישיר הקובע אלמנטים בהיסטוריה ,אלא לפעולות הנביא – שמתבונן בטבע
ומתוך כך מסיק את ההנהגה הפוליטית הראויה (מורה נבוכים א ,נד).
פונקנשטיין ,תפישֹתו ,עמ' .136
מאמר שעמד בפני פונקנשטיין; ראו שם ,הערה .40
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טיבה ושורשיה 12.בדרך זו הציג גם יונה בן־ששון את הנושא ,במאמר המתמקד
בתחום דומה 13.אביעזר רביצקי ,בהתייחסו לתולדות המונותאיזם לפי הרמב"ם ,טוען
שהעבודה הזרה גורמת לאמונת הייחוד "להיעלם" או "להיעקר" ,אך לא מפרט מעבר
לכך 14.דוד הרטמן הקדים לעיסוקו בדגמי המנהיגות המקראיים לפי הבנתם
הרמב"מית – משה ואברהם – תיאור קצר של התפתחות העבודה הזרה לפי הרמב"ם.
לשיטתו ,הרובד הפוליטי הממוסד שהוביל בסופו של דבר להשכחת שמו של האל
מדעתם של ההמון נתווסף לעבודה הזרה בשלב מאוחר יחסית לרובד ה'טעות'
הראשוני 15.חיים קרייסל ,בספרו על המחשבה הפוליטית של הרמב"ם 16,הדגיש כי
לפי הרמב"ם העבודה הזרה במקורה ,כשלעצמה ,אינה סותרת את המונותיאיזם; מה
שהופך אותה לעוינת כל כך הוא הידרדרותה הבלתי נמנעת 17.אולם גם הוא אינו
מתעמק בהסבר המקורי להיווצרותה ,ומותיר את הרושם שמדובר בטעות תמימה של
עובדי העבודה הזרה הראשונים ותו־לא.
משה הלברטל ואבישי מרגלית ,בספרם המקיף על הווריאציות השונות של
רעיון העבודה הזרה 18,התייחסו למקום שהיא תופסת בהגות הרמב"ם מכמה זוויות
שונות מאלו המובאות לעיל .ה'טעות' שבעבודה הזרה מוצגת ,בתמצית ,כטעות
הדרגתית ומתמשכת בשאלת הייצוג – חוסר ההבחנה שבין הכוחות השמיימיים
כמייצגים את האל שראוי לעבוד אליו ,ובין אותו האל עצמו 19.בדומה לכך הם טוענים
שדת העבודה הזרה פונה לדמיון אנשי ההמון ,אך פנייה זו לדמיון לא מוגבלת לדת
העבודה הזרה בלבד – ולכן גם שאר הדתות נלחמות בעבודה הזרה באמצעיה שלה,
המכוונים למניפולציה של ההמון למטרות השונות של השליט הדתי 20.אולם נראה
כי אף דעתם מורה ש'מהותה' של דת העבודה הזרה ושל הדת האלוהית האמיתית
אינן חופפות כלל לפי הרמב"ם; רק ה'תסמינים' של העבודה הזרה עשויים להיות
משותפים .נראה לתפיסות אלו ,שהעבודה הזרה במשנת הרמב"ם מבטאת מעין
"הסתר פנים" קולקטיבי ,והיא דומה לרעות שקורות לאדם הפרטי מחמת היותו בעל

12
13
14

15

16
17
18
19
20

,S. W. Baron, ‘The Historical Outlook of Maimonides’, PAAJR, 6 (1935), pp. 5–113
בפרט עמ' .16–14
י' בן־ששון' ,משנתו ההיסטורית של הרמב"ם' ,בתוך :י' כהן (עורך) ,חברה והסטוריה :הכינוס
השנתי למחשבת היהדות ,תש"ם ,עמ'  ,630–543בפרט עמ' .583–578
א' רביצקי' ,הגות ומנהיגות במשנת הרמב"ם' ,בתוך :הנ"ל ,עיונים מיימוניים :חברה,
פילוסופיה וטבע בכתבי הרמב"ם ותלמידיו ,תל אביב תשס"ו ,עמ'  ,39–11בפרט עמ' 34–33
(להלן :רביצקי ,הגות ומנהיגות).
ד' הרטמן' ,פילוסופיה והלכה כשתי דרכים להתמודדות עם עבודה זרה במשנת הרמב"ם',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ז (תשמ"ח) ,עמ' ( 333–319להלן :הרטמן ,התמודדות),
בפרט עמ' .329–328 ;323–321
( H. Kreisel, Maimonides’ Political Thought, Albany 1999להלן :קרייסל ,המחשבה
הפוליטית).
שם ,עמ' .34
.M. Halbertal, A. Marglit, Idolatry, Cambridge 1992
שם ,עמ' .45–42
שם ,עמ' .128–127
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חומר הנתון ל'ים המקרה' 21.מתפיסות אלו כמעט ומשתמע שהעבודה הזרה בשיטת
הרמב"ם דומה ל'סטרא אחרא' ,כוח קמאי רע בעצמותו ,שכל מטרתו להילחם באמונת
הייחוד .דומני כי אין צורך להכביר במילים על זרותו של הלך מחשבה זה לגישתו
הכללית של הרמב"ם ,מה שמעמיד מבוכה קשה בנושא.
לעומת שיטות אלו ,דעתי היא שמשמעותה המהותית של העבודה הזרה לפי
הרמב״ם שונה .לשם ביאורה חשוב לבחון את ניסוחיו השונים של הרמב"ם על פי
מעמדם השונה של חיבוריו בתוך מפעלו הספרותי הרחב ,ועל רקע ההגות שעיצבה
את מחשבתו .ניתוח מעין זה יוביל אותי למסקנה שהעבודה הזרה היא פוליטית
במהותה ,וקשורה במאפייניה הבסיסיים של האנושות ,אותם מאפיינים שמ ֹונְעִ ים
מהנביא המנהיג את העם להציב בפניו את האמת כפי שהיא ,ומכריחים אותו לנקוט
ב"עורמת־חסד" ,המתבטאת בעניין זה באזוטריות ,קרי :מסירה של האמיתות
הפילוסופיות באופן שמסתיר אותן מההמון.

דור אנוש בספר בראשית ובתיאור הרמב"ם
בפתיחת הלכות עבודה זרה בחיבורו ההלכתי המרכזי ,משנה תורה ,מביא הרמב"ם
את התיאור הבא:
בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ...אמרו :הואיל והאל ברא כוכבים אלו
וגלגלים אלו להנהיג את העולם ...ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם
כבוד .וזהו רצון האל22...
לפי הרמב"ם כבר בימיו של אנוש ,בן בנו של אדם הראשון ,התחילו בני האדם לעבוד
עבודה זרה .נימוקם לכך לא סתר את האמונה באל אחד :הוא מעוגן בהיות גרמי
השמיים ברואים על ידי האל.
כשנבדוק את תיאור המקרא עצמו לגבי תקופת אנוש ,ניתקל ב'מבוכה' מסוימת:
ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הּוחַ ל לקרא בשם ה'23.
בין משמעויות ה'קריאה בשם ה'' ,לפי הרמב"ם ,היא ההנהגה המדינית למען
תקינות הגוף ותקינות הנפש 24,כפי שמובא בחטיבת פרקי הנבואה ,על תפקיד הנביא
כמנהיג:

21
22
23
24

הביטוי על פי תרגומו של מיכאל שורץ במורה נבוכים ג ,נא .להסבר עקרוני ראו מורה נבוכים
ג ,יז.
הציטוט הזה והבאים אחריו ,אלא אם יצוין אחרת ,על פי מהדורת מפעל משנה תורה ,כפי
שמועתקת מאתר יד הרמב"ם לפרויקט פרידברגhttps://rambam.genizah.org :
בראשית ד .26
על תקינות הגוף ותקינות הנפש ראו מורה נבוכים ג ,כז; למקורותיהם ראוS. Stroumsa, :
( Maimonides in his World, Princeton 2009, p. 97להלן :סטרומזה ,הרמב"ם).
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יש נביא שתבוא לו התגלות שתביא אותו לידי שלמות ולא יותר ,ויש מי שיבוא
עליו מה שיחייב אותו לקרוא את בני-האדם (אל האמת) וללמדם ,והוא משפיע
עליהם משלמותו25.
מיכאל שורץ מעיר במהדורתו על המילה 'לקרוא'' ,ידעו' במקור הערבי – שהיא
מתארת באופן כללי את המערכת שמוקמת לצורך 'עשיית נפשות' ,כלשונו 26.כלומר
תפקידו של הנביא הוא 'לקרוא' את בני האדם אל האמת .לכאורה פשט הפסוק מורה
על כך שבתקופתו של אנוש התחילו לקרוא בשם ה'; לא בשמות הכוכבים והמזלות,
ונמצאו דברי הרמב"ם בהלכות עבודה זרה לא עולים יפה עם פשט הפסוק .ניתן לפתור
את הבעיה על ידי טענה למשמעות שונה של המילה "הוחל" ,כפי שמובא במדרש
אגדה 27.לפי המדרש ,המילה 'הוחל' בהקשר זה לא נגזרת מ"התחלה" אלא מ'חולין'
או לחלופין ,מפורשת כנרדפת למילה 'ביטול' .כך נראה שכל מה שבא הפסוק למסור
הוא שבימיו של אנוש חולל שם ה' ,ונמנעו האנשים מלקרוא בשם ה'28.
האם ייתכן שמשמעות "לקרוא" באותו הפסוק חופפת למשמעות ה'קריאה' של
הנביא לעבודת האל ,וגם המילה "הוחל" משמשת במשמעות 'התחלה'? 29לכאורה,
לא ייתכן שקריאה בשם ה' ,באותו אופן שקורא הנביא ,תוביל להולדתה של עבודת
הכוכבים .אלא שבחינה מדוקדקת של האופן שבו תפס הרמב"ם את העבודה הזרה
כמושג היסטורי ופוליטי ,תוכל לדעתי לערער על מסקנה זו.

מקורות הרמב"ם בהגות הפילוסופית האסלאמית
בטרם נדון ביחס העבודה הזרה לפילוסופיה הפוליטית של הרמב״ם ,יש להציג את
הרקע ההגותי שלה .במסגרת זו אתמקד בשני הוגים :אלפאראבי ואבן סינא.

25

26

27
28
29

מורה נבוכים ב ,לז ,בתרגומו של מיכאל שורץ ,כמו שאר המובאות מהחלקים השני והשלישי
של מורה הנבוכים שיובאו להלן .המובאות מהחלק הראשון יובאו ממהדורת מפעל משנה
תורה ,על פי מספור הפסקאות שבמהדורה.
הערה  12שם ,ההדגשות במקור .ראו גם :י' קרמר' ,הטבעי והאוניברסלי בהגותו המדינית־דתית
של הרמב"ם' ,ע' פליישר ואחרים (עורכים) ,מאה שערים :עיונים בעולמם הרוחני של ישראל
בימי הביניים לזכר יצחק טברסקי ,ירושלים  ,2001חלק לועזי ,עמ' ( 81–47להלן :קרמר,
הטבעי והאוניברסלי) ,עמ'  74והערה  ,89שמעיר הערה טרמינולוגית דומה על שימוש הרמב"ם
באותו מונח בהקשר פעולת ההסברה של אברהם אבינו.
מדרש אגדה בראשית ד ,כו (מהדורת בובר ,עמ' כב) .ראו גם בראשית רבה כג ,ז ,שמפרש
'הוחל' כ'לשון מרד'.
פרשנות זו לדברי הרמב"ם הובאה בדברי ירמיהו ,חלק ראשון ,מונקאטש תרל"ה ,דף טז עמ'
א–ב .להרחבה עיינו שם.
האסוציאציה בין שימושו של הרמב"ם במורה הנבוכים במונח 'אלדעוה' ובין הפסוק אינה
מוכרחת ,ואין כאן המקום לנתח את היחס בין המונחים .לעניות דעתי טענה זו מסתברת אך
אינה מספקת בפני עצמה ואין להסיק ממנה מסקנות רחבות.
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האסלאמית30,

אבו נצר אלפאראבי ,מי שנחשב למייסד הפילוסופיה הפוליטית
והשפיע רבות על הרמב"ם 31,ניסח מספר עקרונות פורצי דרך בתחום 32.לפי
אלפאראבי ,כל בן אנוש זקוק להתחברות מדינית לחיות בה ,והתחברות זו דורשת
מנהיג שיכונן אותה 33.המנהיג הפוליטי האידיאלי צריך להביא את מונהגיו להשגת
העושר העליון – 'ס'עאדה' 34,אושר שיסודו בהכרה של 'עקרונות הנמצאים'
לאמיתם 35.אך לא כל האנשים מסוגלים לתפוס את "עקרונות הנמצאים" האלו:
אלפאראבי הגיע למסקנה שמתפקידו של המנהיג הפוליטי הוא ליצור דימויים
משתנים של האמת ,כדי שההמון ישיג משהו ממנה ,שהרי את האמת השכלית
המופשטת והקבועה רק מעטים יוכלו להשיג 36.דימויים שונים לאמת יכולים להיות
קרובים או רחוקים ממנה ,זאת בהתאם לאופי האומה 37.בכך שהוא מעניק תשתית
30

M. Mahdi, Alfarabi and the Foundation of Islamic Political Philosophy, Chicago 2001,
( pp. 47–62להלן :מהדי ,אלפאראבי).

31

בין היתר ,ראו :ש' פינס' ,המקורות הפילוסופיים של "מורה נבוכים"' ,בתוך :הנ"ל ,בין מחשבת
ישראל למחשבת העמים ,ירושלים תשל"ז ,עמ' ( 173–103להלן :פינס ,המקורות) ,בפרט עמ'
L. Strauss, ‘Some Remarks on the Political Science of Maimonides and ;136–122
( Farabi’, Interpretation 18 (1990), pp. 3–30להלן :שטראוס ,הרמב"ם ואלפאראבי);
אבירם רביצקי' ,הרמב"ם ואלפאראבי על התפתחות ההלכה' ,א' רביצקי ,א' רוזנק (עורכים),
עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה ,ירושלים תשס"ח ,עמ' ( 230–211להלן :אבירם
רביצקי ,התפתחות ההלכה); L. V. Berman, ‘Maimonides, the Disciple of Alfarabi’,
–in: J. A. Buijs (ed.), Maimonides: a Collection of Critical Essays, Indiana 1988, pp. 195
( 214להלן :ברמן ,תלמיד אלפאראבי); J. Macy, ‘Prophecy in al-Farabi and
Maimonides: The Imaginative and Rational Faculties’, S. Pines, Y. Yovel (eds.),
( Maimonides and Philosophy, Dordrecht 1986; pp. 185–201להלן :מייסי ,נבואה)J. L. .
’Kraemer, ‘Alfarabi's Opinions of the Virtuous City and Maimonides
Foundations of the Law’, J. Blau et al (eds.), Studia orientalia: memoriae D.H. Baneth
( dedicata, Jerusalem 1979, pp. 107–153להלן :קרמר ,יסודי התורה ואלפאראבי).

32

33
34
35

36

37

תפיסתו הפוליטית נידונה רבות במחקר ,ובמסגרת זו אציג אותה בקווים כלליים .ראו לניתוח
מעמיק לדוגמה :מהדי ,אלפאראבי; M. Galston, Politics and Excellence: The Political
( .Philosophy of Alfarabi, Princeton 1990להלן :גלסטון ,פוליטיקה).
אלפאראבי ,דעותיהם של אנשי העיר המעולה ,הקדים והוסיף הערות :א' אע'באריה ,תל אביב
 ,2007עמ' .141
שם ,עמ' .142
ראוAlfarabi, The Attainment of Happiness, in: M. Mahdi (ed.), Alfarabi's Philosophy :
( of Plato and Aristotle, New York 2001, pp. 13–52להלן :אלפאראבי ,השגת האושר).
לעיבוד עברי ימי־ביניימי של החיבור ראו :שם טוב פלקירה ,ראשית חוכמה ,מהדורת ד'
מאריטץ ,ברלין תרס"ב ,עמ' .92–61
אלפאראבי ,החברה הפוליטית ,ש' עבד (מתרגם ועורך) ,תל אביב תשנ"ב ,עמ' ( 86להלן:
אלפאראבי ,החברה הפוליטית) .דבריו מהדהדים עיקרון שקיים במידת מה כבר בקוראן ,ראו
לדוגמה :סורה  ,3פסוק  ;84סורה  ,29פסוק ( 46ההפניות על פי מהדורת התרגום העברי של א'
רובין ,תל אביב .)2005
אלפאראבי ,החברה הפוליטית ,עמ'  .78ראו :מייסי ,נבואה ,עמ' Alfarabi, Book of ;191
Religion, in: C. E. Butterworth (ed. and trans.), Alfarabi, The Political Writings:
( Selected Aphorisms and Other Texts, New York 2004, pp. 93–113להלן :אלפאראבי,
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תיאורטית להבנת השוני שבין הדתות שאינה סותרת את מהותן האחידה ,אלפאראבי
מזהה במידת מה ,או לכל הפחות מאפשר את זיהוי ייסודן של הדתות הקיימות בפועל
עם פעולת הנהגה מעין זו 38.כפי שהראה אליעזר ברמן ,הרמב"ם זיהה את הכוחות
הפועלים בהיסטוריה של הדת היהודית כקטגוריות של הפילוסופיה הפוליטית על פי
אלפאראבי39.
מקור חשוב נוסף לתפיסתו הפוליטית של הרמב"ם ,היא עמדתו של אִ ּבן־סינא40.
לשיטתו ,שמיוסדת על בסיס תפיסתו של אלפאראבי ,מתפקידו של הנביא להנחיל
להמון את האמונות ,אם לא כתכלית לעצמה אז כבסיס לציווי החוקים ,אך הנחלה זו
מוגבלת בהכרח 41.לשיטתו ,אם האמת תוצג כפי שהיא ,היא תגרום לאנשי ההמון
לכפור במציאות האל ,וממילא 'לשבש' את הליכתם בדרכי הדת .יש יוצאים מן הכלל,
אנשים שמסוגלים לתפוס את האמת לאמיתה ,אך הם מעטים; רובו של הציבור לא
מסוגל לתאר בתפיסתו את האמיתות המופשטת של האל .זו הסיבה שהנביא צריך
להציג את האל באופן פחות מופשט ,על דרך משל42.
נוכל להציג את שיטתו של אבן־סינא כמודל הבא :הנביא שואף להביא את
ההמון להאמין באמת; אם יציג הנביא בפני ההמון את אותה אמת מופשטת ,ההמון
לא יאמין במציאות האל כלל ,מה שיוביל לשיבוש הסדר המדיני .אלא שרק בסדר
מדיני תקין ,תיתכן השגת אמיתות ,ולכן אִ ּבן־סינא ,בהתחשב בסתירה הזו ,מבחין בין
השגת הסדר המדיני התקין ובין השגת שלמותו האינטלקטואלית של המיעוט.
משמעות ההבחנה הזו היא שמטרת המערכת הפוליטית היא בראש ובראשונה להביא
לשלמות הסדר החברתי ,ורק אחרי הדיון הזה ניתן להעלות על הדעת אפשרות של

38

חיבורים פוליטיים) ,בפרט עמ'  ;105ש' פינס ,השוואות בין החוקה הדתית לבין הרפואה אצל
אל-פאראבי ואצל הרמב"ם ,שנתון המשפט העברי ,יד–טו (תשמ"ח–תשמ"ט) ,עמ' .175–171
לתיאור כללי של תמה זו ,ראוC. Frenkel, ‘On the Concept and History of :
Philosophical Religions’, in: S. Mandelbrote, J. van der Meer (eds.), Nature and
 .Scripture in the Abrahamic Religions: Up to 1700, Leiden 2008, pp. 35–81באשר

39
40

41

לאלפאראבי עצמו ,המידה שבה הוא ראה את האסלאם כדת מעולה ובכלל את אפשרות
התממשות הדת האידיאלית נתונה במחלוקת .ראו :י' קרמר' ,נאמוס ושריעה במשנת הרמב"ם',
תעודה ,ד (תשמ"ו) ,עמ' ( 202–185להלן :קרמר ,נאמוס ושריעה) ,בפרט עמ'  191–190ושם
הערה  ;19קרמר ,הטבעי והאוניברסלי ,עמ'  ,62הערה  55וההפניות שם; מהדי ,אלפאראבי,
עמ'  ;139–124 ,28–27 ,20–15שטראוס ,הרמב"ם ואלפאראבי ,עמ'  ;11–10שטראוס ,מבחר
כתבים ,עמ'  ;154–144מייסי ,נבואה ,עמ'  ;188גלסטון ,פוליטיקה ,עמ' –173 ,153–151
A. O. Bakhsh, ‘The Virtuous City: The Iranian and Islamic Heritage of ;174
.Utopianism’, Utopian Studies, 24 (2013), pp. 41–51
ברמן ,תלמיד אלפאראבי.
ראו :פינס ,המקורות ,עמ'  ;145–136י' שיפמן' ,עוד על הרמב"ם ואבן סינא' ,תרביץ ,סד
(תשנ"ה) ,עמ' ( 534–523להלן :שיפמן ,הרמב"ם ואבן סינא).
ש' הרוי (עורך) ,אנתולוגיה לכתבי אבן סינא ,תל אביב תשס"ט (להלן :אִ ּבן־סינא ,אנתולוגיה),
עמ'  . 234–233לניתוחים מזוויות שונות על טיעונים אלו של אִ ּבן־סינא ,ראו :קליין־ברסלבי,
אזוטריזם ,עמ'  ;25–23מיכאליס ,גילוי ,בפרט עמ' M. Galston, ‘Realism and ;461–458
Idealism in Avicenna's Political Philosophy’, The Review of Politics, 41 (1979), pp.
 .561–577בעניין ההשוואה לרמב"ם ,ראו :שיפמן ,הרמב"ם ואבן סינא ,עמ' .529–527

42

אִ ּבן־סינא ,אנתולוגיה ,עמ' .234
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תרומה ישירה מצד הנביא־מנהיג לשלמותו האינטלקטואלית של המיעוט .האפשרות
היחידה שעומדת בפני הנביא ,כדי להנחיל להמון את האמונה האמיתית במידה
האפשרית ,היא למסור להמון אמונות לא מדויקות אך ניתנות לתפיסה; מתוך קיום
סדר מדיני תקין כזה ,יוכלו ההמון להשיג מקצתה של האמת – שהרי הנביא יכול
לקרוא להם להאמין בהיבטים אמיתיים מסוימים בקיום האל.
עיקר קבלתו של הרמב"ם את העקרונות האלה מתבטאת באופן ממצה בתורת
משה כמערכת החוקים האידיאלית .תורת משה ,לפי הרמב"ם ,מביאה ל"תקינות
הגוף" ,קיומו של סדר פוליטי תקין ,אך גם ל"תקינות הנפש" ,אמונתו של ההמון
באמיתות הנכונות ,האפשרית רק לאחר השגת "תקינות הגוף"43.

העבודה הזרה כמוסד פוליטי
בפירושו למשנה מתייחס הרמב"ם באריכות לאופיו הפוליטי של מוסד העבודה הזרה.
המשנה במסכת עבודה זרה עוסקת בדיאלוג שהיה בין שני גורמים – 'הזקנים',
ושואלים אנונימיים 44.המשנה מביאה ש"שאלו את הזקנים ברומי" מדוע האל – אם
אין רצונו בעבודה זרה – לא גורם לביטולה .תשובת הזקנים בפשטה היא שהעבודה
הזרה מופנית לעצמים שיש בהם "צורך לעולם" :אם האל היה מבטל את העבודה
הזרה הוא היה נאלץ להשמיד את גרמי השמיים ובכך ,להשמיד את עולמו .מפשט
המשנה נראה שהצורך הוא בגרמי השמיים עצמם ,שחיוניים לתקינות העולם; אך
הרמב"ם בפירוש המשנה נוקט בפרשנות שונה שלפיה ה"צורך" ,אינו בגרמי השמיים
עצמם ,אלא בעבודה להם:
ממה שראוי שתדעהו ,שהפילוסופים השלמים אינם מאמינים בטליסמאות...45
רוב בני האדם ואולי כולם נפתים אחריהם פתיות גדולה מאוד ...והיסוד לכך
הם 'אלצאבה' והם האנשים אשר רחק אברהם אבינו מהם ...והם שיסדו את
משפטי הכוכבים ...והם שורש עבודה זרה וענפיה ...וכל הדברים הללו נעשו
מחמת הצורך ,והוא שבזמנים הקדמונים איחדו על ידן את אנשי המדינות ודמו
בלב המוני העם ואמרו להם שהצלחת ארצכם ומצבכם בצורות הללו ...ונתקיים
להם על ידי כך השלטון ,והאמינו שהוא דבר אמת ...ובכך מכבדין אותו [את
מושא הפולחן] והולכין אחריו ומאמינים בו כמו שאנו מאמינים בנביאים
עליהם השלום46...

43
44
45

46

מורה נבוכים ג ,כז.
פרק ד משנה ז ,מהדורת :משנה מנוקדת ומעוצבת ,תיקן דן בארי ,מתוך ויקיטקסט:
./https://he.wikisource.org/wiki
טלסם ,או ברבים בעברית – טליסמאות ,הוא אביזר מסוים שלפי דת העבודה הזרה מביא לשפע
רוחני .ראו :ש' פינס' ,על המונח "רוחניות" ומקורותיו ועל משנתו של יהודה הלוי' ,תרביץ ,נז
(תשמ"ח) ,עמ' .540–511
מתוך :משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון ,תרגם מערבית על פי כתב היד המקורי והוסיף
מבוא והערות יוסף בכה"ר דוד קאפח ,ירושלים תשכ"ה (להלן :פיהמ"ש) ,סדר נזיקין ,עמ'
רלח–רלט (פירוש על :משנה ,עבודה זרה ד ,ז) .המובאות להלן ממהדורה זו.

43

אריאל ליכטרמן

בפירושו על אותה המשנה מביא הרמב"ם שהאמונה ב'עבודה זרה' – השפעה סיבתית
של הפולחן לכוכבים על מהלך חייו של האדם ,נוסדה מעיקרה על ידי מנהיגים
שהשתמשו ברעיונות אלו למילוי צרכים מסוימים – 'אוחדו בהם המדינות' .מנהיגים
אלו היו מודעים לפי הרמב״ם לשקריות דבריהם; שהרי רק בשלב מאוחר יותר ,כאשר
גילו 'חלשי הדעת' ,הם 'חשבו שהם אמת ...ולא ידעו שהם כזבים שנעשו בזמן מסוים
לתועלת עת .'...מכלל שבהקשרם המקורי והראשוני ,השימוש בכזבים אלו נעשה
מתוך מודעות לשקריותם ותפקודם הפוליטי .בהקשרה המקורי אם כן ,השיגה דת
העבודה הזרה את תכליתה" ,ונתקיים להם על ידי כך השלטון".
כדי להבין את דבריו של הרמב"ם יש להבין את האופי הספרותי שהוא מייחס
למשנה ,בניגוד לדרכו הכללית של הרמב"ם בפירוש המשניות ,הוא לא מפרש את
מהלך המשנה כסדרו ומסביר כל חוליה שבו כשלעצמה ,אלא פותח בתיאור עצמאי
שהקשר שלו למשנה עצמה מעוגן רק בהצהרת זקני רומי שיש 'צורך' בעבודת
כוכבים .ניתן להציע שמה שהוביל את הרמב"ם למהלך פרשני זה הוא תפיסתו את
האזוטריזם החז"לי 47.הרמב"ם מפרש את האזוטריזם החז"לי כמורה על צורך
בהסתרת הוראת המטאפיזיקה (=אלעלם אלאלאהי – מילולית' :המדע האלוהי') ,בין
היתר על ידי שימוש ברמיזות 48.לפי הסבר זה ,ייתכן שהרמב"ם תפס את המשנה הזו
עצמה כרומזת לסתרי תורה ברובד המטאפיזי ,סודות שהוא עצמו רואה צורך לגלות
חלקן תוך השארת הסתרה מסוימת על כנה .הצעה זו צריכה להתבסס על שתי הנחות:
הראשונה ,שתוכן פירושו של הרמב"ם למשנה זו – שהוא פוליטי במובהק ולא
מטאפיזי תיאורטי – גם הוא נמנה על 'סתרי תורה' 49.השנייה ,שהרמב"ם הבין
שהאזוטריזם החז"לי מנחה את הכתיבה התנאית־אמוראית עצמה .הנחה זו יכולה
להתבסס על ההצהרה הרמב"מית שמשלים ורמיזות מצויים בדברי חז"ל50.
לדעתי ,הרמב"ם מצביע בפירוש למשנה זו לא על פרט היסטורי נקודתי ,אלא
על מסקנה יסודית של הפילוסופיה הפוליטית ,שהצגנו לעיל :לשם הנהגתה התקינה
של המדינה ,מוכרח המנהיג במידה מסוימת למסור להמון מונהגיו מסר לא מדויק,
הפונה לדמיון בני האדם במקום לשכלם .בל נשכח שמתיאום פירושו של הרמב"ם
47

48
49
50

במונח זה אני משתמש לציון מה שמכונה על ידי קליין־ברסלבי ,אזוטריזם ,כ'אזוטריזם תנאי־
אמוראי' .לפי יאיר לורברבוים ,חלה תמורה בגישתו של הרמב"ם לחז"ל ,ודעתו המאוחרת היא
שאין לחפש לדבריהם פשר אזוטרי מושכל ,ראו :י' לורברבוים' ,תמורות ביחסו של הרמב"ם
למדרשות חז"ל' ,תרביץ ,עח (תשס"ט) ,עמ'  ;122-81הנ"ל"' ,הט אזנך ושמע דברי חכמים
ולבך תשית לדעתי" :ביקורת האגדה ב"מורה נבוכים"' ,תרביץ ,עח (תשס"ט) ,עמ' ;230–203
הנ"ל' ,הרמב"ם על אגדה ,הלכה ו"חוק אלוהי"' ,דיני ישראל ,כו–כז (תשס"ט–תש"ע) ,עמ'
( 297–253להלן :לורברבוים ,חוק אלוהי) .על כל פנים ,גם משיטתו של לורברבוים לא משתמע
כלל שהרמב"ם חזר בו מתוכן פירושיו שלו לדברי חז"ל ,אלא רק מייחוסם לטקסט החז"לי.
ראו :קליין־ברסלבי ,אזוטריזם ,עמ' .48–39
על המדע הפוליטי כרובד סודי בהגות הרמב"ם ראו :שטראוס ,הרמב"ם ואלפאראבי.
ראו פיהמ"ש ,סדר נזיקין ,עמ' קלו–קלז; מורה הנבוכים ,א ,פתיחה ,עמ'  ;14–13קליין־
ברסלבי ,אזוטריזם ,עמ'  ,105–15המסקנה הספציפית מופיעה שם ,עמ'  ;49ש' קליין־ברסלבי,
פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ,מהדורה שנייה עם תיקונים ותוספות .ירושלים תשמ"ח,
עמ'  .51–17לה בנה שונה ביחס בין המשלים והאזוטריזם הפילוסופי ,ראו :י' שטרן ,החומר
והצורה במורה נבוכים לרמב"ם ,תרגום :י' נבון ,בני ברק תשע"ז ,עמ' .43–35
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עם המשנה משתמע שאותו ה"צורך" תקף גם בזמן הפולמוס ש"מתעדת" המשנה,
ושהוא עמדת עורך המשנה עצמו ,לפי הרמב"ם; נשים לב שהרמב"ם כותב בפירוש
את האנלוגיה הרדיקלית שבין מושאי העבודה הזרה ובין נביאי עם ישראל ,כרוצה
לומר שאותם עניינים" ,שורש עבודה זרה וענפיה" 51,מקבילים למרכיבים מסוימים
בתורת משה ,אולי בכך שהם עונים על אותם צרכים אוניברסליים52.
אכן ,שרה סטרומזה כבר הצביעה על כך שלמעשה' ,העבודה הזרה לפי
הרמב"ם היא השלב הראשון והפרימיטיבי ביותר של הדת בהיסטוריה האנושית'53.
העבודה הזרה בשיטת הרמב"ם מובנת מתוך ראייתה כדת ,והבנת האופן שבו ניתח
הרמב"ם את הדתות השונות ,דתות שכפופות כולן למכנים משותפים הנוגעים לבסיסו
של המצב האנושי .נראה אם כן כי הרמב"ם רואה את מאפייני המצב האנושי ,כפי
שמצביע עליהם אלפאראבי ,כמשפיעים ואולי אף גורמים לייסודה של העבודה
הזרה 54.מושאי העבודה הזרה הם גורמים חומריים ,שהמון העם יכול לתפוס ביתר
קלות ,בניגוד לאמיתות האל המופשטת 55,ולכן הם יכולים למלא את תפקיד הדימויים
בהגות אלפאראבי.
זווית נוספת ניתן למצוא במורה הנבוכים .בהתייחסותו למהותה של העבודה
הזרה אל מול ההגשמה ,אומר הרמב"ם דברים אלו:
אבל אף על פי שהכופרים הללו מאמינים במציאות האלוה ,מכל מקום כיוון
שכפירתם עוסקת בחובה שהיא כלפיו יתעלה בלבד ,כלומר בעבודה
ובהערצה ...הם ייחסו את החובה הזו לזולתו ,ודבר זה מביא להיעדר מציאותו
יתעלה מהאמנת ההמון ,כי ההמון אינו משיג אלא את מעשי הפולחן ,לא את
משמעויותיהם ולא את מהותו האמיתית של הנעבד על ידיהן – הביא דבר זה
לחייבם בדין מוות56...
הרמב"ם חוזר על טיעונו העקרוני בהלכות עבודה זרה ,אלא שמרחיב אותו ומציין את
החטא שבו .לפי התיאור המובא במורה ,אותם כופרים בחרו בדרך הנהגת המון
שאינה מסוגלת להביא אותו להכרה באל ,שהרי היא מציבה את האל כגורם שמצווה

51
52

53

54
55
56

פיהמ"ש ,שם ,עמ' רלח.
ראו להלן .ייתכן שהשוואה זו מהדהדת את טיעונו של אבו־בכר אלראזי ,המבקר את הדתות
ההתגלותיות כול ן בטענה שכל התגלות מעין זו היא שקר הנועד להשגת יתרון שלטוני בלתי
הוגן .כמובן ,הרמב"ם אינו מקבל את השיפוט השלילי של אלראזי וממילא גם לא את שוויון
כל הדתות לעניין זה .ראוS. Stroumsa, Freethinkers of Medieval Islam, Leiden 1999, :
.pp. 95–107
סטרומזה ,הרמב"ם ,עמ'  . 93התרגום של המשפט מאנגלית נעשה על ידי .יש להעיר כי אין
פירוש משפט זה שהעבודה הזרה קדמה לאמונה המונותאיסטית ,אלא שהיא הצורה הראשונית
של דת פוליטית.
סטרומזה ,הרמב"ם ,עמ' .106
ממקומות רבים בכתבי הרמב"ם עולה שהוא מקבל הבחנה עקרונית זו ,ראו ,בין היתר ,מורה
נבוכים א ,לג-לה.
מורה נבוכים א ,לו.5
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על מעשי הפולחן אך אינו המושא שלהם ,וכך האמונה באל האחד נשכחת מההמון;
את התהליך הזה מתאר הרמב"ם גם במשנה תורה:
ונמצאו כל עם הארץ והנשים והקטנים אינן יודעין אלא הצורה של עץ ואבן
וההיכל של בנין שנתחנכו מקטנותן להשתחוות להן ולעבדן ולהשבע בשמן57.
עוד היבט ניתן להבין מהסתירות המצויות בהתייחסות הרמב״ם לעניין .במקום אחר
הוא טוען כי העבודה הזרה מסיחה את הדעת מ"כל המועיל לשתי
כוונתו לשלמות הגוף ושלמות הנפש 59,נראה שהקטע בפירוש המשנה ,לפיו העבודה
הזרה נדרשת להתקיימות השלטון ,מצוי בסתירה :האלמנט הבסיסי ביותר המועיל
ל'שלמות' הגוף הוא קיומו של גוף פוליטי 60,והוא מוקד התועלת בדת העבודה הזרה
שמתואר בפיהמ"ש ("ונתקיים להם על ידי כך השלטון") ,כך שהעבודה הזרה – לפי
פירוש המשניות – לא רק שאינה מסיחה את הדעת מכל המועיל לשלמות הגוף ,אלא
אף תורמת במידה מסוימת לשלמות זו! 61העבודה הזרה הרי הצליחה ביצירת התנאי
הראשוני לשלמות הגוף והמרכזי בהשגתה ,ואם כן ,לא יתכן לומר שאינה מועילה
כלל להשגת שלמות זו – לכל היותר היא מועילה בכל שהוא .שתי סתירות דומות
נמצאות בכתבי הרמב"ם; כזכור ,בתיאור שבפתיחת הלכות עבודה זרה ,הנימוק
לייסודה הוא "הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו"; אך במהלך מורה הנבוכים
כותב הרמב"ם כמעט כבדרך אגב:

השלמויות"58.

כי זאת [עבודה זרה] הדעה העוינת ליסוד התורה 62,מפני שלעולם לא יעבוד
לכוכב אלא מי שמאמין 63שהכוכב קדום ,כמו שהבהרנו בחיבורינו כמה
פעמים64.

57
58
59
60
61

הלכות עבודה זרה ,א ,ב.
מורה נבוכים ג ,כט.
וכן כתב מיכאל שורץ ,שם ,הערה .28
מורה נבוכים ג ,כז.
יש להבחין בין 'שלמות' (כמאל) ובין 'תיקון' (צלאח); ראוM. Galston, ‘The Purpose of :
the Law according to Maimonides’, Jewish Quarterly Review, 69 (1978), pp. 27–51

62

63

64

(להלן :גלסטון ,מטרות החוק) .לשיטתה ,מושג השלמות משמש בנוגע ליחיד ואילו התיקון
משמש בנוגע לציבור ,ובמקרים מסוימים התיקון הציבורי יבוא על חשבון השלמות
האינדיבידואלית .אולם על כל פנים מובן שעל פי הרמב"ם לא תיתכן שלמות בלא תיקון קודם
לה .אם כן ,גם המוביל ל'תיקון' הוא בגדר 'מועיל' לשלמות.
'אלשריעה' ,מונח המתאר את התורה מצד היותה מערכת חוקים דתית; ראו :קרמר ,נאמוס
ושריעה; א' נוריאל' ,למשמעות המושג "שריעה" במורה נבוכים' ,בתוך :הנ"ל ,גלוי וסמוי
בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,ירושלים תש"ס ,עמ' ( 171–165להלן :נוריאל ,שריעה).
במקור' :אעתקאד' ,מונח המתאר החזקה מבוססת בדעה ,בניגוד לקונוטציה של המילה 'אמונה'
בעברית מודרנית הקשורה דווקא להחזקה בדעה הנעדרת ביסוס .ראו מורה נבוכים א ,נ; להרחבה:
א' נוריאל' ,מושג האמונה אצל הרמב"ם' ,דעת ,)1978( 3-2 ,עמ' .47–43
מורה נבוכים ג ,מא.
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הסתירה בין שני המקורות האלה ברורה אף יותר .כאן לא מדובר במאפיין של העבודה
הזרה ,אלא בעצם הסיבה לעבודתה .הרמב"ם אף מפנה למקומות אחרים בחיבוריו,
בעוד שהמעיין המכיר את מכלול חיבורים אלו ידע שהם סותרים את דבריו חזיתית.
סתירה נוספת וברורה גם היא נוגעת לשאלת אמונת דת העבודה הזרה באלוה.
הרמב"ם מטעים ,מחד ,כי 'העובד עבודה זרה אינו עובד אותה בהנחה שאין אלוה
זולתה'; 65מאידך ,הוא טוען בתוקף ש'ידוע שאברהם אבינו גדל בעדת הצאביה.
שיטתם שאין אלוה זולת הכוכבים' 66.סתירה זו מצטרפת לקודמת ,והיא נוגעת
למהותו היסודית של הפגם בעבודה הזרה :שהרי בראשונה מבחין הרמב"ם בחדות
בין טעות עיונית הנוגעת למציאות האלוה ,ובין טעות הנוגעת לחובת עבודתו; ואילו
באחרונה הוא מציג את שני סוגי הטעויות כבאות כאחת בשיטתם של הצאביה.
אכן ,שיטתו המפורסמת של הרמב"ם היא ששימוש מכוון בסתירות מיועד
להסתרת דברים נשגבים וסודיים מהמון העם 67.לדעתי ,המפתח הראשוני ליישוב
הסתירות האלו הוא היכרות בטיעון היסטורי־פוליטי רמב"מי יסודי :הידרדרות הדת.
כך לדוגמה הוא כותב באחת מאגרותיו המוכרות ,על גזירת הכוכבים (אסטרולוגיה):
שאבותינו חטאו ואינם ,לפי שמצאו ספרים רבים באלו הדברים של דברי
החוזים בכוכבים – שדברים אלו הן עיקר עבודה זרה ,כמו שבארנו בהלכות
עבודה זרה – טעו ונהו אחריהן ,ודימו שהן חוכמות מפוארות ,בהן תועלת
גדולה ,ולא נתעסקו לא בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות ,אלא דימו שאותן
הדברים יועילו להם ,ולפיכך קראו אותם הנביאים סכלים ואוילים68.
לפי דברים אלו ,מה ש'הסיח את הדעת' ,פשוטו כמשמעו ,מתקינות הגוף ,לא הייתה
עבודה זרה במקורה ,אלא האופן שבו היא נקלטה לאורך זמן .במקורה ,המתואר
65
66
67

68

שם א ,לו.
שם ג ,כט.
שם ,הקדמות ,הסיבה השביעית .אמנם גם סתירות שונות מאלו נמצאות במורה נבוכים :הצורך
בשימוש בהנחות יסוד גולמיות בעניין מסוים כדי לבאר עניין אחר שהמקום הנכון לבארו הוא
במקום שונה .אולם הסתירה דנן אינה מסוג אלו האחרונות ,שהרי הן פרק כט מהחלק השלישי
של מורה נבוכים ,הן הפתיחה להלכות עבודה זרה ,מהווים עיקר הדיון בה .נמצאנו מוכרחים
להסביר סתירה זו כ'סתירה מהסוג השביעי' ,כלומר השימוש בה נועד להסתיר היגד כלשהו
מהמון העם ,שאם היה גלוי אליהם – היה גורם לנזק כלשהו .בהסבר זה אני הולך בדרכם של
רבים ממפרשי הרמב"ם הראשונים והאחרונים ,כפי שנוסחה בבהירות אצל שטראוס ,אופיו
הספרותי .יושם לב ,איני מקבל בהכרח את טענתו לגבי החשיבות המתודית של הסתירות או
את האופן שבו הוא תופס את האזוטריזם הרמב"מי (ראו פתיחת המאמר) ,אלא דווקא את
הסברו לעצם קיומן של הסתירות ,באופן כללי .להבנות שונות במהות הסתירה מהסוג השביעי
ראו :לורברבוים ,הסיבה השביעית; פוקס ,פרשנות ,עמ'  .90–67אמנם סתירות אלו אמורות על
ידי הרמב"ם ביחס למורה נבוכים עצמו ,אך לדעתי ההסבר שמאחוריהן יפה גם לסתירות בין
חיבוריו ,שלא ניתן להסביר אותן כתמורה בדעתו שחלה לאורך הזמן ,בהקשר זה ,בגלל ההפניה
ל'חיבורינו' ברבים ,וההפניה המפורשת לאותו קטע במשנה תורה ,על אברהם וסביבתו עובדת
הכוכבים בהמשך הפרק.
איגרות הרמב"ם ,הרב יצחק שילת (מתרגם ומבאר) .הדפסה שלישית ובה איגרות חדשות,
השלמות ותיקונים ,שני כרכים .ירושלים תשנ"ה( ,להלן :איגרות) ,עמ' תפ.
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בפירוש המשניות ,ידעו מנהיגי העבודה הזרה שגזרות הכוכבים הן בגדר שקר המועיל
לתיקון המצב הפוליטי ,לכן לא התייחסו אליהן ברצינות; אך לאחר זמן עסקו בהם
החכמים באינטנסיביות ,מה שבא על חשבון עיסוק המועיל באופן קונקרטי לתקינות
הגוף ,כמו 'למידת מלחמה וכיבוש ארצות' .כאמור ,לדעתי מדובר בעיקרון יסודי בכל
הנוגע לתפיסה ההיסטורית־פוליטית של הרמב"ם; לפיכך הדמיון לנרטיב שכחת
החוכמות ועיסוק בקליפותיהן שמציג הרמב"ם במורה נבוכים 69,אינו מקרי לשיטתי –
האסטרולוגיה ,כאחד מאמצעיה של דת העבודה הזרה לכונן שלטון ,גם היא מצטיירת
כ'מחביאה' חכמה ,והעיסוק בה כהיגדים אמיתיים על התנהלות העולם מצטייר
כעיסוק בקליפה שלה ,ולא במהותה – כלי לשליטה פוליטית ,החיונית לתקינות
ושלמות הגוף .גם מאפיין זה משותף לעבודה הזרה ולתורת משה :שכחת מהותן
המקורית מובילה להסחת הדעת מהמועיל לשלמות ,אם לשלמות הגוף במקרה
העבודה הזרה ואם לשלמות הנפש במקרה של תורת משה .כלומר נצטרך לפרש את
אמירתו של הרמב"ם על העבודה הזרה כמסיחת הדעת מהמועיל לשלמויות ,שהיא
מוסבת על העבודה הזרה לאחר אובדן מסורת הסוד שלה שהוסתרה כדי להטעות את
ההמון 70.הבנה זו תסביר את הסתירות המובאות לגבי דת העבודה הזרה והאמונה
באל .נוכל להבין שהפרק מציג את הדת שנוצרה אחרי אובדן מסורת העבודה הזרה
המקורית .במצב זה שאחרי ההידרדרות ,נשכחה הקריאה המקורית להאמנה באל
האחד שבאה יחד עם הקריאה לעבוד את ברואיו ,ובאופן דומה הוסטה תשומת הלב
של חכמי הדת מהנהגת המדינה באופן יעיל אל חיצוניּות המסורת שלהם .בנוסף,
התיאור שלפיו אמונה בקדמות העולם היא תנאי הכרחי לעבודת כוכבים נכון לאחר
שדת עבודת הכוכבים הרווחת הפנימה הידרדרות זו ,והאמונה בקדמותו של העולם
נעשית ליסוד בדת זו ,מאחר שבלא האמנה באל ,הכוכבים לא יכולים להיות ברואים.
התיאור במורה נבוכים ג ,מא ,כמו שאר פרקי טעמי המצוות במורה הנבוכים ,עוסק
דווקא במציאות שבזמן מתן תורת משה ואחריה ,וזמן זה הוא הזמן שלאחר
הידרדרותה של העבודה הזרה71.
אך עקרון הי דרדרות הדת כשלעצמו לא יכול להיות הסוד שמוצפן על ידי
הסתירה ,מהסיבה הפשוטה שכל אחד מחלקיו נאמר בגלוי .יש להציע לדעתי כי
התוכן הסודי נמצא בהשוואה שבין הידרדרות הדתות השונות – דת משה ודת
העבודה הזרה.
כזכור ,תורת משה ,לפי הרמב"ם ,מביאה ל'תקינות הגוף' ,אך גם ל"תקינות
הנפש" ,האפשרית רק לאחר השגת 'תקינות הגוף' 72.העבודה הזרה ,כפי שמטעים
הרמב"ם בפירוש המשנה ,משיגה במקורה את התקיימות השלטון ,שהוא תנאי הכרחי
ל'תקינות הגוף' ולכן גם ל'תקינות הנפש' .אך לאורך זמן נכשלה העבודה הזרה
כישלון מר ,עד למצבה אחרי ההידרדרות – כמסיחה את הדעת מ'כל המועיל לשתי
השלמויות' 73.לפי הפילוסופיה הפוליטית שמאמץ הרמב"ם ,יש שתי סיבות אפשריות
69
70
71
72
73

מורה נבוכים א ,עא.3–1
וראו הדיון בנרטיב זה לאור תפיסתו של אלפאראבי להלן.
ראו לדוגמה מורה נבוכים ג ,לב.
מורה נבוכים ג ,כז.
מורה נבוכים ג ,כט.
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לכך שמערכת חוקים מסוימת לא מובילה במידה הרצויה לתקינות הנפש – אפשרות
אחת היא שאותם המנהיגים לא שואפים להשיג את תקינות הנפש ,אך גם ייתכן שהם
מסתפקים במועט מתוך ההבנה ששאיפה מעשית מוגברת לשלמות הנפש תוביל
לאובדן המערכת הפוליטית עצמה .מרים גלסטון מנסחת היטב את המורכבות
שבקביעה זו:
מייסדי הקהילות שנשלטות על ידי 'נאמוס' מעשה ידי אדם הם נביאי שקר
כאשר הם נמדדים ביחס להבנה השגויה הספציפית שלהם בתכלית האדם ,אך
הם נביאי אמת כאשר רואים אותם כתורמים לתכלית השימור [של הקהילה
הפוליטית ],הנמוכה אך ההכרחית74.
כלומר העובדה שדת העבודה הזרה לפי הרמב"ם פוגעת בתקינות הנפש ומנחילה
דעות שגויות ,אינה מעידה שבעיקרה כבר היא הייתה פגומה באופן מהותי ומובחנת
מדתות שתכליתן היא תקינות הנפש .לא ניתן לקבוע בנחרצות אם היא שאפה לתקינות
הנפש ונכשלה בכך ,או לא שאפה כלל.
לאור הסברנו על תכליות העבודה הזרה ומימושן או אי־מימושן ,דברי הרמב"ם
על עליונות תורת משה מקבלים פשר חדש .תורת משה ייחודית ביכולתה 'ללמד אותנו
את שתי השלמויות גם יחד' לא רק מול מקבילותיה הנוכחיות 75,וגם לא מול
מקבילותיה הקודמות ,אלא כנגד ההידרדרות שעברה על מקבילותיה בזמן הנתינה,
מקבילות שהיו בראשית ההיסטוריה ראויות במידת מה ,ומועילות לכל הפחות
לתקינות הגוף.
נמחיש את הריבוד הפרשני :מהזווית המוצגת במשנה תורה ,ובעיני הקורא
שלא עיין במורה נבוכים ,ניתן להבין שעצם העבודה לאחד מן הברואים היא בעייתית,
ללא קשר להשלכותיה .אלא שהקורא המומחה ,שבקי גם במורה נבוכים ,מבין שאין
לנתק בין הפגם בעבודה זרה שמוצגת בראשית הפרק לבין התוצאות שמוצגות
בהמשכו :שיבוש האמונה האמיתית באל .זאת מכיוון שהפגם נוצר מתוך שיקולים
שהם נחוצים לפחות במידת מה ,תקינות המצב הפוליטי .הקורא השלישי ,שמפנים
בנוסף לאלו גם את דברי הרמב"ם בפירוש המשניות ,מכיר בזה שבאופן חלקי –
תכלית ייסוד העבודה הזרה המקורית הושגה בשעתה ,ותקינות הגוף נשמרה בהינתן
מעשי העבודה הזרה לזמן קצוב בלבד ,לאחר מכן הידרדרה והפכה לדת שמסיחה את
הדעת מ'כל המועיל לשתי השלמויות' .לפיכך תורת משה ,שתכליתה העיקרית לפי
הרמב"ם היא לעקור את העבודה הזרה ,מהפכנית וחותרת כנגד העבודה הזרה ,אך לא
חותרת תחת מטרתה המקורית והיסודית של העבודה הזרה ,השגת השלמויות76.

74
75

גלסטון ,מטרות החוק ,עמ'  .34התרגום מאנגלית נעשה על ידי .יובהר ,כי הקשר המאמר אינו
דיון בדת העבודה הזרה אלא בדתות בכלל.
ראו להרחבה :נוריאל ,שריעה; גלסטון ,מטרות החוק; קרמר ,הטבעי והאוניברסלי; Y.
Shamir, ‘Allusions to Muḥammad in Maimonides’ Theory of Prophecy in his
.Guide of the Perplexed’, The Jewish Quarterly Review, 64 (1974), pp. 212–224

76

מורה נבוכים ב ,לט.
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כהשלמה לכך נעמוד על משמעות 'נבואת השקר' בכתבי הרמב״ם .הגדרתה
בכתביו ההלכתיים היא' :שיתנבא בשם ה' אלא שיאמר מה שלא אמרו ה' ,או מה
שאמרו יתעלה לזולתו ומיחס זאת לעצמו 77,'...אלא שהדיון במורה הנבוכים בנבואה
מכריח אותנו להוציא אמירות מעין אלו מפשטן ,שהרי המסקנה הברורה ממנו היא,
בניסוחו החותך של חיים קרייסל:
תופעת הנבואה ,כולל המשימה הנבואית ,מובנת כולה במסגרת ההתייחסות
הנטורליסטית ...אף אלמנט אלוהי רצוני לא מוצג במסגרת תמונת ההשגה
הנבואית .הנביא לא 'נבחר' על ידי האל בהשגתו יותר משהפילוסוף או מגיד
העתידות 'נבחרים' ב[השגה] שלהם .תפקידו הציבורי של הנביא בהדרכת העם,
זוכה על ידי הרמב" ם ליחס דומה ביסודו של דבר לתפקיד שנוטלים על עצמם
הפילוסופים לחינוכם של אחרים לאור האמיתות שהם השיגו78.
לפי הבנה זו ,המובן הפשוט של 'דבר שלא אמרו האל' הוא חסר פשר ,מאחר שגם
פעולה אנושית מקורה מבחינה מסוימת בבריאתו של האל ,ולכן האל 'אמר' לנביא
את השגתו האמיתית באותו מובן שהוא 'אמר' לנביא השקר את השגתו השגויה .גם
אם נתפוס את 'אמירת האל' כקידוד מורכב לטענה סיבתית – שנביא מסוים השיג
כאמיתית טענה מסוימת בגלל האל ,ולא כ'אמירה' כפשוטו – הקושיה תתחדד יותר,
שהרי האל הוא סיבת כל הסיבות ,גם של התובנות השקריות.
בעיה זו הטרידה כבר חוקרים רבים ,ולאור דבריהם 79נצטרך להבין את הדברים
באופן הבא :נביא אמת הוא נביא שפועל למען השגת האמת ,שהרי הדבר היחיד
שנכון להגיד עליו שהוא 'רצון האל' הוא השגת האמת – 'כי לא תׂשביע את רצונו [של
האל] אלא האמת' 80,ההתנבאות בשם האל מתבטאת בכך שהנביא מנחיל להמון את
77

רבינו משה בן מימון ,ספר המצוות ,תרגם לעברית ,ביאר וההדיר :יוסף קאפח ,ירושלים
תשל"א ,עמ' קצד (לא תעשה כז).

78

H. Kreisel, Prophecy: The History of an Idea in Medieval Jewish Philosophy, Dordrecht

79

80

 .2001, p. 248התרגום מהמקור האנגלי נעשה על ידי .ראו גם :א' גולדמן' ,נבואה ובחירה :פן
כמוס של תורת הנבואה של הרמב"ם' ,בתוך :ג' אפפעל (עורך) ,ספר זכרון לשמואל קלמן
מירסקי; מחקרים בהלכה ובאגדה ,בספרות הדורות ובמחשבת ישראל ,ירושלים וניו יורק
תשל"א ,עמ' רג–רי; י' לוינגר ,הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק ,ירושלים תש"ן ,עמ' .55–49
ראו בין היתר :שם ,עמ'  ; 54–51ז' הרוי' ,בין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם',
עיון ,כט ,ג (תש"ם) ,עמ' ( 212–198להלן :הרוי ז ,.פילוסופיה מדינית) ,בפרט שם עמ' –198
 ;203לורברבוים ,חוק אלוהי ,בעיקר עמ'  ;279–273גלסטון ,מטרות החוק; קרמר ,הטבעי
והאוניברסלי; ח' קרייסל' ,הרמב״ם על הדת האלוהית' ,בתוך :א' רביצקי (עורך) ,הרמב"ם:
שמרנות ,מקוריות ,מהפכות ,ירושלים תשס"ט ,כרך ב ,עמ׳ ( ,351-366להלן :קרייסל ,הדת
האלוהית) ,,בעיקר עמ'  .357–354לה סבר הפער בין עמדה אזוטרית זו ובין העמדה האקזוטרית
השונה ,ראו בעיקר שם ,עמ'  .365–360למעשה ,יש שאף הציעו כי לפי הרמב"ם ,גם נבואה
שמתוארת במקרא כנבואת אמת יכולה להכיל תכנים שגויים :ראו :א' אבן־חן ,עקדת יצחק
בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא ,תל אביב  ,2006עמ'  ;56–32והרצאתו של יוסף
שטרן באותו עניין.https://youtu.be/vrXegix-75g :
מורה נבוכים ב ,מז .יושם לב כי שם מובא הציטוט בהקשר שונה מעט; המסקנה הזו עולה
בבירור לא על פי הציטוט הספציפי ,וראו מגוון המקורות בהערה הקודמת.
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האמונה במה שראוי להאמין בו ,באופן ישיר ועל ידי פעולות שמביאות לכך 81.תורתו
של נביא כזה תהיה 'תורת אמת' .הצד השני של המטבע הוא לגבי נביא שקר :השקר
הוא היעדר האמת ,ולכן לא רק הדיוט שתעה בעקבות שגיונותיו הוא נביא שקר .ייתכן
גם 'נביא' ,אדם שזכה לשפע אלוהי ,אך בגלל נסיבות שונות אינו מוביל את שאר העם
להשגת האמת ,אלא להשגת השקר; תורתו של נביא כזה תהיה 'תורת שקר' .אם הוא
היה 'נביא אמת' ,הוא היה מוביל את העם להשגת האמת.
למעשה ,הרמב"ם לא מזכיר את המנגנון שבאמצעותו מובילה העבודה זרה
ל'התבססות מציאותו בהאמנת ההמון' את מנגנון זה נוכל להבין באמצעות הגותו של
אִ ּבן־סינא .לפי אִ ּבן־סינא ,הנביא חייב לתקן מעשים שיזכירו לעושה אותם את האל,
וכך בכל פעם שהמון העם יבצע את אותן הפעולות הוא ייזכר בקיומו של האל וימשיך
להאמין בו לאורך זמן 82.לפי הרמב"ם ,רק הנביאים האמיתיים ,שהגיעו לשלמות
הכוח השכלי והמדמה גם יחד ,מבינים שנבואתם הייתה מאת האל 83.נביאים אלה,
מאחר שהם אמיתיים ,בהכרח קוראים את העם למטרת שלמות הנפש 84,הבנת הדעות
הנכונות .נראה כי העיון בעקבות הפילוסופיה הפוליטית של הרמב"ם יובילנו לפרש
את העניין באופן מתוחכם יותר :העובדה שהנביאים האמיתיים מצהירים על נבואתם
כבאה מאת האל קשורה בקשר בל יינתק עם העובדה שהם מכוונים את פעולתם
להועיל להמון העם להשיג את שלמות הנפש :עצם ההצהרה על הוראותיהם
המעשיות כבאות מאת האל ,למרות שניתן להצהיר על כל פעולה – גם טבעית או
אנושית כבאה מאת האל 85,מזכירה להמון את קיומו של האל האחד ומובילה אותם
אל שלמות הנפש .במקורם ,מתקיים במעשי העבודה הזרה עצמם לפי הרמב"ם התנאי
של אִ ּבן־סינא שהם מזכירים את האל86.
אם כן ,לא מן הנמנע שלפי הרמב״ם נביאי השקר של דת העבודה הזרה פעלו
באופן האפשרי היחיד שעמד לנגד עיניהם ,ואף על פי כן ייחשבו כנביאי שקר .לכן
הקוראים בשם ה' לעבודה זרה הם נביאי שקר ,ולא כוזבים בסתם ,שהרי הם מצהירים
על נבואתם כבאה מאת האל האחד והיחיד .נוכל לומר שהפסוק שמתאר את ימי אנוש
כימים שבהם הוחל לקרוא בשם ה' מתיישב היטב עם תיאור הרמב"ם את ימי אנוש
כימים שבהם נוסדה העבודה הזרה.
לאור המסקנות שעלו עד עתה ,ניתן לפרש כך את תפיסת הרמב"ם את התיאור
המקראי :בימים אלו נוסדה הציוויליזציה האנושית לראשונה ,ציוויליזציה שמכוננת
על ידי מנהיג ,שחייב לפעול באופן מסוים דווקא .מנהיג זה ,אם הוא נביא – בין נביא
שקר בין נביא אמת – מדבר בשם ה' וקורא להמון לפעול על פי רצונו של האל כביכול,
וכך מייסד את החברה האנושית ,כלומר תחילת הציוויליזציה היא תחילתה של
מערכת חוקים המיוחסת לרצונו של האל ושואפת להשגתם ,מערכת שניתן לכנות
הקריאה בשם ה' .אך תחילה זו באה יחד עם חילול הקריאה בשם ה' ,שהרי קריאה
81
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מורה נבוכים ב ,לז ,וכן ג ,נא .להרחבה ראו :רביצקי ,הגות ומנהיגות ,עמ' .25–18
אִ ּבן־סינא ,אנתולוגיה ,עמ' .235
מורה נבוכים ב ,מה ,בעניין חלומו של שלמה.
שם ב ,לז.
שם ב ,מח.
משנה תורה ,הלכות עבודה זרה ,א ,א.
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להמון לא יכולה להכיל מסר מופשט כל כך .לפי פירוש זה ,המונותאיזם שהאמין בו
אדם הראשון ,המתואר במורה נבוכים א ,ז ,לא נעלם ,והתחלת העבודה הזרה אינה
תופעת הידרדרות לא מובנת ,שלפניה ולאחריה האמונה הזדככה עם הזמן; היא
בעצמה ראשית צמיחת הדתות ששואפות לתקינות הנפש.עם זאת ,גם הדרדרותה
בלתי נמנעת .ראשוני הנביאים השתמשו בדימויי העבודה הזרה באופן מחוכם ,תוך
ניצול אמונתו התמימה של ההמון בהם ,על מנת להוביל את העם להשגת מטרות
פוליטיות מסוימות .לאחר מכן עלו על במת ההיסטוריה אנשים שלא הכירו במורכבות
זו ,והאמינו בעצמם במערכת הסמלים של דת זו ובנבואתה בתמימות – בכך הם
הובילו להפיכתה של דת העבודה הזרה למועילה פחות מראשיתה ומזיקה יותר ממנה.
הסוד וחשיבות סודיותו נעשה ברור לאור הסבר זה .התפיסה ההמונית של הדת,
כפי שמנסח אותה הרמב"ם בעצמו ,היא תוצר התגלות כפשוטה – דיבור מצד האל
כלפי בני האדם .כך הפרמטר לבחינת דתות הוא לא התוכן שלהן ,אלא מקורו.
הרמב"ם בדבריו אלו מעמיד תמונת עולם שונה :במסגרתה המאפיין שהופך את
הדתות ל'אלוהיות' איננו המקור שלהן ,שהוא 'אלוהי' במובחן מ'אנושי'; המאפיין
הוא תוכנן ,או ליתר דיוק התוצאות של המעשים והדעות שמונחלים במסגרתן .ידיעה
של ה'תוצאתנות' הזו עלולה להיות הרת אסון :אילו קביעה זו הייתה מקובלת על ידי
המון העם ,הוא עשוי היה להסיק ממנה כי הדת נותנת את דבריה לשיעורין ,ומאפשרת
הפרה של חוקיה לפי שאלת מילוי הפונקציות הקונקרטיות ,גם כאשר הפונקציות
שעדיין ממלאת המצווה אכן חיוניות87.

סיכום – עורמת החסד הנבואית והתפתחות הדת
לפי הניתוח שהוצג ,העבודה הזרה מכילה מרכיב אינהרנטי לכל דת על פי הרמב״ם:
היא זמנית ,ובהכרח לא תוכל למלא את מטרותיה המקוריות באופן נצחי .הרמב"ם
מדגיש ששלטונו של המלך המשיח ,בהיותו השליט האידיאלי ,יוכל להישמר משך
אלפי שנים ,אך אפילו הוא לא יישמר לנצח 88,ועובדה היא שלשיטתו אפילו תורת
משה ,הנביא המושלם ביותר שיכול להימצא ,איבדה חלק מתפקודיה89.
נמצאנו למדים שמייסדי העבודה זרה בימיו של אנוש לא טעו טעות אקראית,
שלילית ביסודה בהכרח; כוונתם לא בהכרח סותרת את המטרה שהנביא־מנהיג
האידיאלי אמור להציב כנגד עיניו ,ובה תקינות הגוף והסדר הפוליטי יחד עם תקינות
הנפש והשגת הדעות הנכונות על האלוהות .אלא שמוסד זה הוא בגדר טעות ,שהרי
"ההמון אינו משיג אלא את מעשי הפולחן" 90,וכך לאחר זמן ,כשנאבדה המסורת
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ראו משנה תורה ,הלכות מעילה ח ,ח.
J. L. Kraemer, 'On Maimonides’ Messianic Posture', in: I. Twersky (ed.), Studies
( in Medieval Jewish History and Literature, volume 2 (1984) pp. 109-142להלן :קרמר,

משיחיות) ,עמ' .112
פיהמ"ש ,סנהדרין ,הקדמה לפרק חלק ,עמ' קלט–קמ; קרמר ,משיחיות ,עמ' ;112–110
לורברבוים ,חוק אלוהי.
מורה נבוכים א ,לו.
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שעוברת בקרב החכמים המכירה בקיום האל ובנחיצות ההצהרה על קיומו 91,העבודה
הזרה הפסיקה לתפקד כמועילה להשגת השלמויות.
ניתן להוסיף לראיות אלה את פירוש הרמב"ם למילה 'ילד' .לפי הרמב"ם,
המונח 'ילד' מופיע במקרא במשמעות מושאלת :חידוש של דעה או מחשבה נחשב
כהולדה 92.באופן זה ,אדם הראשון לימד את שת בנו דעות נכונות ,ועל כן נאמר עליו
ש'הולידו' .נראה שהדבר נכון גם על בנו של שת ,אנוש ,וגם הוא 'נולד' לא רק
במשמעות ההולדה הפיזית אלא במשמעות ההבאה לכדי שלמות שכלית .זאת מכיוון
שעליו נאמר בפרט ,בפרק שלפני כן ,שלידתו מקבילה ל'לידת' שת:
וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת ...ולשת גם הוא ילַד בן
ויקרא את שמו אנוש93...
כזכור ,הרמב"ם מביא שאנוש עצמו ,ולא רק בני דורו ,היה "מן הטועים" .ניתן אולי
להציע לאור זאת שהוא היה בין נביאי השקר שיזמו את ייסוד העבודה הזרה ,דווקא
מתוך השגה נבואית שבאה לכוון את העם אל 'תקינות הגוף' ו'תקינות הנפש' :תיקון
הסדר והחוק המדיני יחד עם ההדרכה לקראת השגת אמונות מטאפיזיות אמיתיות.
הנהגתו של אנוש מבטאת כנראה שלב משלבי התפתחות הדת לפי אלפאראבי ,מעין
השלב שבו החוק הוא 'קדם־אלוהי' 94,במובן זה שהוא מוסק מהתבוננות רציונלית,
אך אינו מוצג כתוצר של התגלות ,שהרי במסגרת התיאור בהלכות עבודה זרה' ,נביאי
השקר' הופיעו רק אחרי אנוש .על כל פנים ,פולחן הברואים הוא למסקנתו של אנוש
ובני דורו הדרך 'לקרוא בשם ה'' ,למלא את תפקידו הקבוע של הנביא המחוקק,
המכונן חברה במסגרתה בני האדם מּובלים לעבר השגת שלמות הנפש ושלמות הגוף,
בהתאמה לנסיבות הפרטיקולריות.
לאור זאת יש לברר – מהי בדיוק ה'טעות' שטעו מייסדיה של העבודה הזרה,
תהא זו רלטיבית או אוניברסלית? כדי להבהיר את התשובה לשאלה זו ,יש להבין לא
רק את הטעות עצמה אלא גם את ההיגד החיובי האמיתי ,שאי־הכרה בו היא הטעות.
בשביל לנסח את אותו ההיגד החיובי יש למצוא ראשית כל את הפרדיגמה שאליה
הוא משתייך .אינטואיטיבי לטעון כי העבודה הזרה היא טעות מטאפיזית; אך בחינה
של הפרדיגמה המטאפיזית שאומצה על ידי הפלאסִ פה ,האסכולה הניאו־אריסטוטלית
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על נרטיב אובדנה של המסורת האזוטרית אצל הרמב"ם על רקע ההגות האסלאמית ראו
מיכאליס ,גילוי .סקירתו של מיכאליס ממוקדת בפרספקטיבה של הפילוסוף הימי־ביניימי
המנסה לשחזר את המסורת האבודה ,אולם כוחה יפה גם להבנת שכחת המסורת כאיום הניצב
תמידית ומתממש לאורך ההיסטוריה לא פעם.
מורה נבוכים א ,ז.
בראשית ד .26–25
לחלוקה זו בהגות אלפאראבי ,ראו :מהדי ,אלפאראבי ,עמ'  ;216–208אלפאראבי ,השגת
האושר ,עמ'  ,45–44לתרגום העברי ראו :ש' הרוי ,׳הערה על הפראפראזות של כתבים מדיניים
לאלפאראבי בספר "ראשית חכמה"׳ ,תרביץ ,סה (תשנ"ו) ,עמ׳  ,741–729בפרט עמ' –740
 .741להתקבלותה בשיטה הרמב"ם ,ראו :ברמן ,תלמיד אלפאראבי ,עמ'  ;202–200קרמר,
הטבעי והאוניברסלי ,עמ'  ;76–73לדיון בחלוקה זו במנותק ממקורותיה ראו :קרייסל,
המחשבה הפוליטית ,עמ'  ;33הרטמן ,התמודדות.
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האסלאמית ,תשלול הבנה זו – כפי שהראינו לעיל ,טעותה של דת העבודה הזרה אינה
תיאורטית כי אם מעשית – החלה שלה פוגעת בהשגת תקינות הגוף ותקינות הנפש.
כמו שאר הוגי סיעה זו והנלווים עמה ,הרמב"ם בחיבורו 'מילות ההגיון' מחלק בין
החכמות המעשיות לחכמות העיוניות; 95דת העבודה הזרה ,כל מהותה היא מעשה,
גם אם יש לה מקורות עיוניים והשלכות עיוניות .בניגוד ל'מציאות האלוה' ותאריו –
שאינו גוף וכיוצא בזה ,החובה כלפי האלוה אינה מהווה חלק מהפרדיגמה
המטאפיזית אלא מזו הפוליטית.
אם כן ,לא ברור כיצד הטעות וההיגד החיובי המנוגד לה ישתייכו לתחום
המטאפיזיקה .נראה לעומת זו לומר ,שהפרדיגמה היא המדע הפוליטי כפי שזה עוצב
בידי הפלאסִ פה ,זו שאלפאראבי היה מייסדה .הן בדבריו של אלפאראבי בעניין
המחשבה הפוליטית והן בדבריו של אִ ּבן־סינא בעניין ,חובתו של הנביא לדאוג לידיעת
ההמון את קיומו של האל ,באופן שפוגע בתקינות הנפש .ייתכן כי מדובר בטעות
בשיקול הדעת להשגת תכלית תקינות הנפש.
שיוך הטעות לתחום משתכלל כאשר שמים לב לאופן שבו חרג הרמב"ם
מהוראתם של אלפאראבי ואִ ּבן־סינא בנושא זה .שלמה פינס הראה כבר כי הרמב"ם
קיבל הלכה למעשה את קביעתם של המּו ַו ִחדּון בשאלת חובתו של המנהיג לכפות את
ההאמנה באמת 96,בניגוד לתפיסה המשתמעת מהפילוסופיה הפוליטית של
אלפאראבי ואִ ּבן־סינא ,שלפיה חובת הנחלת האמת ,מעבר לסטנדרטים בסיסיים,
תלויה בנסיבות הקונקרטיות ,הרמב"ם קבע לדורות במסגרת ההלכה היהודית את
אמונת גשמות האלוה ככפירה באופן שאינו משתמע לשתי פנים .באופן זה נוכל
להסביר שמושג העבודה הזרה במשנת הרמב"ם עוצב ,למעשה ,על ידי סינתזה
אקלקטית של לפחות שלוש אסכולות שונות .הראשונה היא המסורת היהודית־רבנית,
שהקורפוס ההלכתי שלה מכיל בתוכו את מושג העבודה הזרה ,אך משמעותו גולמית
וצרה הרבה יותר ,ואינה כוללת את הפנים הרבות שמעניק לו הרמב"ם; השנייה היא
הפילוסופיה הפוליטית מבית מדרשם של אלפאראבי ואִ ּבן־סינא ,שמתארת את מכלול
מהותה :המניעים לייסודה מצד מנהיגיה הראשוניים ואת אופן הידרדרותה ,אך בה
כשלעצמה לא מצויה הסיבה לשיפוט העבודה הזרה בחומרה רבה כל כך – לא
התשתית ההגותית לשיפוט זה ולא ההוקעה הקונקרטית של עובדי העבודה הזרה;
השלישית היא המכנה המשותף לפוליטיקה המעשית של המּוו ִַחדּון – חובת הכפייה
האוניברסלית על האמונה בדוֹגמות מרכזיות .זו מאפשרת להבין היטב את הדחייה
המופרזת של העבודה הזרה בימי תורת משה ,שבאה למרות הצורך בעבודה הזרה
בימי אנוש.
במסגרת הסתכלות זו ניתן אף לומר שהעבודה הזרה עצמה אינה טעות
אוניברסלית ,אלא רק מוצגת ככזו מנקודת מבטו של הרמב"ם ,ולכן יש לנסח באופן
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רבינו משה בן מימון ,מילות ההגיון ,תרגום משה אבן תיבון ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' ;76–73
אלפאראבי ,חיבורים פוליטיים ,עמ'  ;72אִ ּבן־סינא ,אנתולוגיה ,עמ' .63
ש' פינס' ,הרצאה על מורה הנבוכים לרמב"ם' ,עיון ,מז ( ,)1998עמ'  ,128–115ובפרט עמ'
 .121–118להרחבה ראו :ש' סטרומזה' ,הרמב"ם :הוגה "פונדמנטליסטי"?' ,א' רביצקי
(עורך) ,הרמב"ם :שמרנות ,מקוריות ,מהפכות ,ירושלים תשס"ט ,כרך ב ,עמ' .464–453
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זהיר יותר את הטעות שבעבודה הזרה .מרכיב בתיאוריה הפילוסופית של אלפאראבי
הוא ההבחנה שבין טענות פילוסופיות אוניברסליות שמוצגות מתוקף העובדה שהן
אמת ,ובין טענות דיאלקטיקות פרטיקולריות ,שמוצגות על סמך פנייה להנחות היסוד
המוסכמות על קהל השומעים ,ובמטרה להגן על הדת המקובלת ושלטונה .אכן ,מספר
חוקרים טענו שהרמב"ם משתמש במתודה הדיאלקטית כדי להגן על יסודות הדת
היהודית 97.יואל קרמר פירט טענה זו והראה כי בדיוניו הפוליטיים של הרמב"ם
מצויים שני רבדים :זה האוניברסלי וזה הפרטיקולרי .האוניברסלי מגיע למסקנות על
סמך הנחות היסוד של הפילוסופיה הפוליטית הכללית שנתפסות כאמת באופן לא
תלוי בהסכמה עליהן ,ואילו הפרטיקולרי – על סמך פנייה באופן דיאלקטי להנחות
היסוד המוסכמות על קהל השומעים ,עם ישראל .הדוגמה הבולטת שמציג קרמר היא
הבלעדיות של תורת משה כתורה אלוהית ומושלמת :היא סותרת במידת מה את
הקביעה הפילוסופית שמציג הרמב"ם עצמו שלפיה כל חוק שמכּוון להשגת תקינות
הנפש הוא חוק אלוהי .הסתירה נפתרת כאשר מפרשים שהקביעה בדבר בלעדיות
תורת משה היא קביעה פרטיקולרית ודיאלקטית :היא נועדה לעיצוב המוסכמות
שבתוך האומה ולצרכים שונים 98.לא מתחייב מכך שהיא מעין 'שקר אציל'
אפלטוני 99,ונאמרת מהשפה ולחוץ בלבד לצרכים פוליטיים; ייתכן שמוסכמה זו
97

שם ,עמ'  ;203–200שטראוס ,אופיו הספרותי ,עמ' S. Pines, ‘Some Traits of ;169–168
Christian Theological Writing in Relation to Moslem Kalam and Jewish
Thought’, Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, 5 (1976), pp.
 ,105–125בפרט שם עמ' J. L. Kraemer, ‘Maimonides’ Use of (Aristotelian) ;107–106
Dialectic’, in: R. S. Cohen, H. Levine (eds.), Maimonides and the Sciences, Dordrecht
( 2000, pp. 111–131להלן :קרמר ,דיאלקטיקה); A. L. Ivry, ‘The Logical and Scientific
Premises of Maimonides’ Thought’, in: A. L. Ivry et al (eds.), Perspectives on Jewish
 ,Thought and Mysticism, Amsterdam 1998, pp. 63-97במיוחד עמ'  ;90–89י' קרמר' ,על

אריסטו והמתודה המדעית לפי הרמב"ם' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ט (תש"ן) ,עמ'
 ,224–193ובפרט עמ'  ; 224–221ראו גם :ע' מיכאליס"' ,אפילו על הפילוסופים" :עיון
בתפקוד המונח "תקליד" במורה נבוכים ובמקורותיו ההגותיים' ,דעת ,פג (תשע"ז) ,עמ' ,45–7
במיוחד עמ'  ,24–23עמ'  42–35והערה  .68אלו טוענים כי מורה נבוכים כמכלול הוא חיבור
'תיאולוגי''/כאלמי' פרטיקולרי שנועד להגן על הדת היהודית .אצל קרמר ,יסודי התורה
ואלפאראבי ,טענה זו מוצגת על פרטיה – הדעות שמציג הרמב"ם כיסודי התורה ביחס לתפקיד
שמייחס אלפאראבי לכאלם .בתגובה לטענות אלה ,זאב הרוי בא לחדד כי הרובד ה'כאלמי' של
מורה הנבוכים הוא זה האקזוטרי בדווקא ,וזה האזוטרי דוחה את אותן הקביעותW. Z. :
Harvey, ‘Why Maimonides was not a Mutakallim’, in: J. L. Kraemer (ed.),

98
99

 .Perspectives on Maimonides, Oxford 1991, pp. 105–114ראו גם :אבירם רביצקי' ,בין
"אמונות ודעות" ל"מורה הנבוכים" :על מאפייניה של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים',
בתוך :ב' בראון ואחרים (עורכים) ,על דעת הקהל; דת ופוליטיקה בהגות היהודית :ספר היובל
לכבוד אביעזר רביצקי ,ירושלים תשע"ב ,כרך א ,עמ'  .317–287הרוי ורביצקי מראים את הפער
האפיסטמולוגי שבין הרמב"ם והכאלם ,אולם גם לשיטתם – הרובד האקזוטרי של דברי
הרמב"ם אכן מתפקד כחיבור כאלמי .זהו למעשה 'הצד השוה שבהם' שמציג קרמר במאמריו.
קרמר ,הטבעי והאוניברסלי ,עמ'  ; 81–76גלסטון ,מטרות החוק ,עמ'  .202–200להפניות
למקורות של הקביעות בפסקה זו ,ראו שם.
ראו :אפלטון ,הפוליטיאה ,ספר ג'( .415–414 ,כתבי אפלטון ,תרגם מיוונית י"ג ליבס ,כרך ב',
תל אביב תשי"ז ,עמ' .)285–282
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התקבלה גם בדעתו של הרמב"ם עצמו ,אולם לא באופן פילוסופי־מוכח 100.גם הצגה
של דת העבודה הזרה כנחותה יכולה להלום היטב פרשנות זו :לא ניתן להוכיח
פילוסופית שהעבודה הזרה היא נחותה ,ולכן אינה טעות ביחס לאמיתות
הפילוסופיות; אך היא טעות ביחס לאקסיומה המקובלת ללא כל ספק ,שיש לעבוד
רק את האל האחד ,אקסיומה שמסתייעת בתפיסה הפילוסופית על מהותה של הדת.
משמעות הטיעונים הללו צריכה להיות מובנת לאור דרך הצגתו של אלפאראבי
את המקרה ההיפותטי שבו דת מסוימת נוסדת על אדני הפילוסופיה ,אך נמסרת להמון
בסמלים .במקרה זה ,לאחר זמן ,ההמון שלא היו מודעים לעובדת התבססותה של
הדת על הפילוסופיה ,יטעו בהבנתם את הסמלים ויסברו שהם בעצמם האמת ,ולפיכך
מנוגדים למסרים הפילוסופיים .במקרה כזה ,כדי להשיב את הדת למוטב – דת
פילוסופית שתורמת לשלמות הנפש ,יצטרכו הפילוסופים לשכנע את ההמון בכך
שהסמלים שמשמשים בדת לתיאור האמיתות הם סמלים ולא אמיתות בעצמותם.
אפשרות א חרת תהיה שהפילוסופים יאלצו למרוד בדת הזו ולהקים דת משלהם101.
בתמונת העולם ההיסטורית של הרמב"ם עצמו ,אברהם פעל על ידי האפשרות
השנייה ,ומרד בדת שאולי לכתחילה הייתה מבוססת על פילוסופיה ,בגלל עומק
הטעות שהגיעו אליה; 102משה היה במעין מצב ביניים ,מחד הוא השיב את עם ישראל
למסורת אבותיהם ,ולא יצר מסורת חדשה ,מאידך הוא הפך את המסורת הזו לדת
ממוסדת ,המסוגלת להתקיים לאורך זמן רב יותר 103.אלא שלא די בכך :הרמב"ם
בעצמו נמצא גם הוא על אותו הציר ,ומגמתו היא לשכנע את ההמון בהרמוניה שבין
הדת לפילוסופיה ,הרמוניה שמוכחשת על ידי העם104.
טענה זו תהלום היטב את ההצעה הפרשנית המוזכרת לעיל בדבר דעתו הסודית
של הרמב" ם על שינוי והתפתחות הדת .לפי הצעה זו ,ברובד האזוטרי־הפילוסופי
הרמב"ם קיבל את העמדה שרואה הכרח בשינוי הדת בהתאם לנסיבות .אך הרמב"ם
אימץ בנוסף לכך ראייה פרוגרסיבית־משיחית של ההיסטוריה; היא יכולה להתקדם
לעבר השגת התכלית העליונה במתינות .כדי שהתקדמות זו תושג כל זיכוך של הוראת
האמת התורנית מוכרח לבוא עם דחייה של ה'אמצעי' שבא בשלב שלפניו ,דחייה
שמתבססת על נטייה קיצונית לצד ההופכי ואף הגזמה מסוימת .כלומר ,יש הכרח
לדגול באופן אקזוטרי ,דיאלקטי־רטורי בטענה ההפוכה – שהתורה מעולם לא
100

101
102
103
104

נקודה זו מהווה לדעתי אבן פינה מתודית ,כנגד גישת הפרשנות המכוונת להבין את 'דעתו
האמיתית' של הרמב"ם .להצעה בכיוון דומה ,ראו שוורץ ,סתירה והסתרה ,עמ'  ,272–258וכן
ניסוחו של עומר מיכאליס ,בתגובתו להרצאה של יוסף שטרן ,הערה  6לעיל' :ייחודו של
הרמב"ם איננו ,לדעתי ,בהצפנה מחוכמת של דעותיו ,אלא בהעמדת קורפוס הגותי אשר מחזיק
את מתחיו הפנימיים בלא לקרוס לחוסר פשר'.
מהדי ,אלפאראבי ,עמ' .224–222
משנה תורה ,הלכות עבודה זרה ,א ,א.
שם ,הלכה ב; הרטמן ,התמודדות.
ראו בין היתר :מורה נבוכים ב ,יא; פיהמ"ש ,סדר נזיקין עמ' קלו; איגרות ,עמ' שמ–שמא,
שמז; ברמן ,תלמיד אלפאראבי; קרמר ,משיחיות; י' יובל' ,משה  :Redivivusהרמב"ם –
כ"עוזר למלך" המשיח' ,ציון ,עב (תשס"ז) ,עמ'  ;188–161ז' הרוי ,פילוסופיה מדינית;
קרייסל ,הדת האלוהית; לורברבוים ,חוק אלוהי.
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השתנתה ולעולם לא תשתנה .כאמור ,הצעה זו נוגעת לא לעבודה הזרה בלבד .היא
מבהירה היטב את שאלת שינוי ההלכה לאורך הזמן ,וגם את שאלת התיאורים
המגשימים שבתורת משה :זאב הרוי טען כי המסר הסמוי של פרקי המונחים במורה
הנבוכים הוא העובדה שהפרשנות ה'פילולוגית' של הטקסט אינה זהה עם הפרשנות
ה'פילוסופית' שלו :כלומר ,המשמעות המילולית של תיאורי האל אשר נמצאים
בתורת משה אכן מגשימה ,והבחירה לפרש אותם על דרך משל היא הכרעה מודעת
לסטות מהפירוש המקורי של הטקסט 105.לדעתי ,לאור הדברים שהצגתי לעיל ,ניתן
להציג את תורת אנוש ,תורת משה ותורת הרמב"ם על אותו ציר .משחר ההיסטוריה,
עומדות מסקנותיהם הפרדוקסלית של אִ ּבן־סינא ואלפאראבי ,שהנביא המחוקק
מוכרח לשקר להמון כדי שיזכו במקצת האמת ובתקינות הסדר החברתי .כך גם עומדת
המסקנה שכל דת המכוננת על ידי סמלים ,עשויה להידרדר ,והאמיתות העומדות
בבסיס הסמלים האלה להישכח ,בהשאירן את חיצוניות המשלים והסמלים כאמת
האלוהית עצמה .הרמב"ם ממזג טענה זו עם התפיסה שלפיה האל ,שהנביא פועל
מתוקף חכמתו ,נוהג במתינות ו'עורמת־חסד' עם העם ,באופן כזה שאינו מדריך אותם
ישירות אל המצב האידיאלי ,אלא לאטו .כך ,עם התקדמות ההיסטוריה ,מסוגל הנביא
'להערים הלאה' ,לחלץ את בני האדם מהמקום שאליו הם הידרדרו יחד עם הדת
ה'מקולקלת' .תורת אנוש כוללת בתוכה את הקריאה לעבודה הזרה ,שמביאה בטווח
הארוך להכחשת מציאות האלוה; תורת משה ,שבאה לדחות את העבודה הזרה
שנוסדה מהצורך בדורו של אנוש והלאה ,דוחה בתיאור אנתרופומורפי של כעס האל
את העבודה הזרה מכיוון שזו הייתה בעוכריהם של נביאי הדור הקודם; 106המסורת
הפילוסופית האזוטרית של תורת משה שהייתה טמונה בה מראשיתה בדבר אי־
גשמותו של האל נשכחת לאורך הזמן .תורת הרמב"ם משחזרת את המסורת
האזוטרית שבדבר אי־הגשמות ,המוטבעת בתורת משה ,ובכך היא מתקדמת מעבר לה
על ידי הכחשה גלויה של האמונה בגשמות האל 107.אך גם תורה זו עדיין אינה כוללת
בהוראה להמון העם את הדרישה לוותר על כל תיאור חיובי של האל :היא מתחשבת
במסקנה הפרדוקסלית וכוללת דימויים אנתרופומורפיים מסוימים בהתאם למצבו של
ההמון 108.לפי הרמב"ם ,בימות המשיח האידיאליים אף שימוש מעין זה בדימויים לא
יהיה:
105

106
107
108

ז' הרוי' ,כיצד להתחיל ללמוד את מורה הנבוכים ח"א פ"א' ,דעת( 21 ,תשמ"ח) ,עמ' .23–5
טענה זו של הרוי עקבית עם יחסו לשאלת שינוי והתפתחות הדת; השוו ז' הרוי ,פילוסופיה
מדינית .ראו גם את העקביות שבתגובותיו של לורברבוים :לורברבוים ,חוק אלוהי ,עמ׳ –254
 255והערה  297–293 ,13והערה .123
מורה נבוכים א ,לו; להרחבה ראו :ח' כשר' ,מיתוס "האל הכועס" במורה נבוכים' ,אשל באר־
שבע :פרקים במחשבה היהודית לדורותיה ,ד (תשנ"ו) ,עמ' .111–95
לניתוח של הוראת הרמב"ם לדורו מפרספקטיבה דומה ראו :קרייסל ,הדת האלוהית ,בעיקר
עמ' .366–365
ברור וידוע כי תורת התארים שהתווה הרמב"ם במסגרת מורה נבוכים א ,נ–ס לא מופיעה
בחיבוריו ההלכתיים־אקזוטריים .שם ,מחמת התפיסה שתארי האל צריכים להישאר אקזוטריים
(מורה נבוכים א ,לה) הרמב"ם מסתפק באמירה שהאל עצמו אינו גשמי ,וכל תיאורי האל שבאו
בספרי הנביאים הם משל (הלכות יסודי התורה ,א ,ט) ,ומזהיר באופן כללי מריבוי תארים שלא
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וכיוון שרבו לו יתעלה השמות האלה הנגזרים מן הפעולות ,הטעה הדבר חלק
מהאנשים והביאם לייחס לו תארים מרובים כמספר הפעולות שנגזרו מהן .לכן
הבטיח (ה') שבני האדם יזכו בהשגה שתסיר מהם את הבלבול הזה ,ואמר:
ּושמ ֹו אֶ חָ ד" (זכריה יד ט) ,כלומר שכפי שהוא אחד
"ּבַ ּיוֹם הַ הּוא יִהְ יֶה ה' אֶ חָ ד ְ
כך הוא ייקרא אז בשם אחד בלבד ,והוא המורה על העצמות לבדה ,ואינו
נגזר109.
בכל שלב מזדככת האמונה יותר ויותר ,וכל זה באופן אחיד :בכל שלב משלבים אלה
פועלים המאפיינים האנושיים האוניברסליים שמצריכים את 'עורמת־החסד' הזו,
הגשמת המופשטים ,עוד מתורת העבודה הזרה של אנוש.

109

לצורך במסגרת התפילה (הלכות תפילה ,ט ,ז) .הרמב"ם בעצמו משתמש בדימויים רגשיים על
האל במשנה תורה .ראו לדוגמה הלכות דעות ,ו ,ד; עבודה זרה ,א ,ג; תשובה ,ז ,ו–ז .מובן כי
הרמב"ם משתמש באלו כמשלים ,אך גם הוראה זו סותרת כביכול את הוראתו בפרקי התארים
שבמורה הנבוכים.
מורה נבוכים א ,סא .אביעזר רביצקי הראה כי יש שתי משמעויות לימות המשיח בהגות
הרמב"ם ,אחת ריאלית המתממשת במסגרת פוליטית ברורה והשנייה היפותטית־אידיאלית
שלכאורה לא יכולה לבוא לידי ביטוי כמכלול של חברה פוליטית .ראו :א' רביצקי"' ,כפי כוח
האדם" :ימות המשיח במשנת הרמב"ם' ,בתוך :הנ"ל ,על דעת המקום ,עמ'  ,104–74ובפרט
עמ'  .87–74פתרון אפשרי של סתירה זו יכול לבוא על דרך הצעתו של קרייסל ,הדת האלוהית,
שמעלה הצעה הדומה בכללותה לזו שהוצעה פה.
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Maimonides’ Interpretation of the Story of ‘The Nobles of the
Children of Israel’ (Exodus 24:9-11)
Eliezer Hadad, Herzog College and Hebrew University of Jerusalem
Abstract
The story of ‘the nobles of the children of Israel’ (Exodus 24:9-11) deals with
the relationship between God and the prime matter of Earth. Although it is
possible to create a continuous interpretation of this story from the Guide of
the Perplexed, the phrase ‘the like of the very heaven for clearness’ (Exodus
24:10) is not interpreted in the book. Instead, it can be deduced from
Maimonides’ interpretation of the Mishna. In the first part of the article, I
suggest an explication of Maimonides’ interpretation of the story, based
partly on the interpretation of the Mishnah. In the second part of the article,
I argue that this verse was deliberately not interpreted in the Guide of the
Perplexed in order to allow ambiguity regarding the sin of ‘the nobles of the
children of Israel’.

תקציר
יא) מספר על ראייתם של 'אצילי בני ישראל' את האל- ט,'מעשה לבנת הספיר' (שמות כד
 למרות שאפשר ליצור.והוא עוסק לפי הרמב"ם ביחס בין האל לחומר הראשון של הארץ
, הפסוקית 'וכעצם השמים לטהר' (שמות כד,פרשנות רציפה לסיפור זה מתוך מורה נבוכים
 אפשר להסיק את פירושה מתוך פירוש הרמב"ם, עם זאת.י) לא נתפרשה בשום מקום בספר
 הנסמך בין השאר, בחלק הראשון של המאמר אציע את פירושו של הרמב"ם לסיפור.למשנה
 בחלק השני של המאמר רצוני לטעון שפסוקית זו לא נתפרשה במורה.על פירוש המשנה
.'משמעות בנוגע לחטא 'אצילי בני ישראל-נבוכים כדי לאפשר דו

86-60 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א



פירוש הרמב"ם למעשה 'לבנת הספיר' (שמות כד )11-9
אליעזר חדד
האוניברסיטה העברית בירושלים ומכללת הרצוג

מבוא
הרמב"ם הבין שמעשה 'לבנת הספיר' מתאר את ההשגה הנבואית של 'אצילי בני
ישראל' בנוגע ליחס שבין האל לבין החומר הראשוני של הארץ .יחס זה עמד בבסיס
המחלוקת בין הדעות השונות בפילוסופיה של ימי הביניים בנוגע לשאלת חידוש
העולם או קדמותו.
השאלה מהי עמדתו האמיתית של הרמב"ם בנוגע לחידוש העולם או קדמותו,
היא מן השאלות הסבוכות ביותר במורה נבוכים .היא נתונה במחלוקת בין פרשניו
מאז ימי הביניים ועד ימינו 1.הרמב"ם מציג במורה נבוכים ב ,יג שלוש שיטות בנושא
זה ,אך פרשני הרמב"ם הביעו ארבע עמדות בנוגע לדעתו האמיתית ]1[ .יש שטענו
שהוא אוחז בתפיסת חידוש העולם יש מאין ]2[ 2,יש שטענו שעמדתו דומה לעמדת
אפלטון על בריאת העולם מחומר קדום ]3[ 3,יש שטענו שהוא אוחז בעמדת אריסטו

1

אני מודה למורי פרופ' זאב הרוי ,לידידיי ד"ר אסתי אייזנמן ,ד"ר חנוך גמליאל ,ד"ר יוסי
מרציאנו וד"ר שלום צדיק ולשני הקוראים האנונימיים על הערותיהם.
א' רביצקי' ,סתרי תורתו של מורה הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו' ,על דעת המקום:
מחקרים בהגות היהודית ובתולדותיה ,ירושלים תשנ"א ,עמ' [ 181-142פורסם לראשונה
במחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה (תשמ"ו) ,עמ'  .]69-23להערות נוספות על עמדותיהם
של פרשני ימי הביניים ראוL. Kaplan, ‘Maimonides on the Miraculous Element in :
 .Prophecy’, Harvard Theological Review, 70 (1977), pp. 233-256בהערות הבאות אציין
את שמותיהם של פרשני ימי הביניים לפי עמדותיהם .ביבליוגרפיה רחבה בנושא ראו :י"י
דינסטאג' ,בריאת העולם במשנת הרמב"ם :ביבליוגרפיה' ,דעת( 33-32 ,תשנ"ד) ,עמ' 267-
 .247בשנים האחרונות נכתבה עבודת דוקטור בנושא זה .ראוD. Lemler, ‘Création du :
monde et arts d’écrire dans la philosophie juive médiévale (Xe-XVe siècles)’,
Thèse de doctorat de Philosophie, école doctorale de Ecole pratique des hautes
.études, 2015

2

3

בימי הביניים אחזו בפירוש זה אפודי ,שם טוב ,אברבנאל והרב מרדכי יפה .בין חוקרי זמננו,
ראו :י"י גוטמן' ,בעיית מקריות המציאות בפילוסופיה של הרמב"ם' ,דת ומדע ,ירושלים
תשל"ט ,עמ'  ; 135-119י' רביצקי' ,חידוש או קדמות העולם בתורת הרמב"ם' ,תרביץ ,לה
(תשכ"ו) ,עמ'  ;348-333קפלן (לעיל הערה  ,)1עמ' R. Weiss, ‘Maimonides on the ;248
End of the World’, Maimonidean Studies, 3 (1992–1993), pp. 195–218; K. Seeskin,
Maimonides on the Origin of the World, Cambridge 2005; D. Davis, Method and
.Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed, Oxford 2011, pp. 26-42
H. Davidson, ‘Maimonides` Secret Position on Creation’, in: Studies in Medieval
 ;Jewish History and Literature, ed. I. Twersky, Cambridge, MA 1979, pp. 26-40א' עברי,

'בריאת העולם לפי הרמב"ם' ,ספר היובל לשלמה פינס ,חלק ב (מחקרי ירושלים במחשבת
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שהעולם קדמון ]4[ 4,ויש שטענו שהרמב"ם אוחז בעמדה ספקנית 5.חוקרי הרמב"ם
פיתחו מתודות שונות כדי לעמוד על דעתו האמיתית .במאמר זה ברצוני לטעון
שפענוח פרשנות הרמב"ם למעשה 'לבנת הספיר' (שמות כד  ,)11-9שולל את התפיסה
האפלטונית ומותיר את עמדת אריסטו ועמדת התורה בנוגע לחידוש העולם כעמדות
אפשריות.
הרמב"ם מייחס לאצילי בני ישראל טעות בהשגתם ,בד בבד עם ההכרה בכך
שיש בהשגתם אמת חלקית .הוא סבר שיסודה של טעות זו בכך שהם התאמצו להשיג
השגה שהיא למעלה מכוחם האינטלקטואלי .היא נגרמה לדעתו מכך שהם לא
התקדמו בלימודם בסדר הראוי ,אלא 'התפרצו ,הפליגו במחשבותיהם (ַאפְ כ ַַּּראהֻם)6
והשיגו .אלא שהשגתם לא היתה שלמה'7.
הסיפור ודאי הטריד את הרמב"ם בגלל התיאורים הגשמיים של האל המצויים
בו ולכן הוא פירש אותו על פי דרכו באמצעות ייחוס רב-משמעות למילים המרכיבות
אותו .מהשבת פרקי מורה נבוכים אלו על אלו ,אפשר לבסס פרשנות רציפה לסיפור
קצר זה 8.אך מתברר ,שקיים שבר פסוק אחד שאינו מתפרש בשום מקום במורה
ישראל ,ט) ,ירושלים תש"ן ,עמ'  .137-115עברי הציע עמדה מעין אפלטונית ,שבה אין חומר
קדמון ,אך קיים 'משהו' שאינו ישות אך גם אינו אין .דומני ,שאפשר לראות בניסוחיו המפותלים
גרסה מסוימת של החומר הקדום עצמו ולא 'משהו' קדם חומריN. Samuelson, .
‘Maimonides’ Doctrine of Creation’, Harvard Theological Review, 84 (1991), pp.
249–271; T. Rudavsky, Time Matters: Time, Creation, and Cosmology in Medieval
.Jewish Philosophy, Albany, New York 2000, pp. 30-37

4

5

בימי הביניים אחזו בפירוש זה שמואל אבן תיבון ,נרבוני וכספי .ראו :א' רביצקי' ,ר' שמואל
אבן תיבון וסודו של "מורה נבוכים"' ,עיונים מימוניים ,ירושלים תשס"ו ,עמ' [ 106-81פורסם
לראשונה בדעת( 10 ,תשמ"ג) ,עמ'  .]46-19בין חוקרי זמננו ראוL. Strauss, ‘The Literary :
Character of the Guide of the Perplexed’, Persecution and the Art of Writing,
’Chicago 1952, pp. 38-94; W. Z. Harvey, ‘A Third Approach to Maimonides
Cosmogony-Prophetology Puzzle’, Harvard Theological Review, 74 (1981), pp. 287.301
S. Pines, ‘The Limitation of Human Knowledge According to al-Farabi, Ibn Bajja
and Maimonides’, in: Studies in Medieval Jewish History and Literature (above note
 ; 3), pp. 82–109מ"צ נהוראי' ,כיצד ניסח הרמב"ם את השקפתו על הבריאה' ,דעת37 ,

(תשנ"ו) ,עמ'  ;126-119א' נוריאל ' ,חידוש העולם או קדמותו על פי הרמב"ם' ,גלוי וסמוי
בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ;25-40י' שטרן ,החומר והצורה
במורה נבוכים לרמב"ם ,תרגם :יורם נבון ,ירושלים ובני ברק תשע"ז; ספקנות ביחס לראיות
בנוגע לאל ראוW. Z. Harvey, ‘Maimonides’ First Commandment, Physics, and :
Doubt’, in: Ḥazon Naḥum: Studies in Jewish Law, Thought, and History Presented to
.Norman Lamm , eds. Y. Elman and J. S. Gurock, New York 1997, pp. 149-162

6
7
8

כל הציטוטים מן המקור הערבי לקוחים ממהדורת יואל ,דלאלה' אלחאירין ,לרבנו משה בן
מימון ,המקור הערבי לפי הוצאת שלמה בן אליעזר מונק ,ההדיר יששכר יואל ,ירושלים תרצ"א.
מורה נבוכים א ,ה .כל הציטוטים ממורה נבוכים במאמר זה לקוחים ממהדורת שורץ ,אלא אם
כן נאמר אחרת .מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון ,תירגם מערבית והוסיף הערות ,נספחים
ומפתחות ,מיכאל שורץ ,כרכים א-ב ,תל אביב תשס"ג.
ראו :ש' רגב' ,ראיית אצילי בני ישראל (שמות כד ,ט-יא) בפילוסופיה היהודית בימי הביניים',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ד (תשמ"ה) ,עמ'  .302-281רגב דן בראשית המאמר (שם,
עמ'  ) 286-281בשיטת הרמב"ם ,אך הוא עוסק בעיקר בפענוח מורה נבוכים א ,ה עצמו ולא

62

פירוש הרמב"ם למעשה 'לבנת הספיר'

נבוכים .הכוונה לביטוי 'וכעצם השמים לטהר' 9.מה אם כן פירושו של שבר פסוק זה
לפי הרמב"ם? מדוע הוא אינו מפרשו במורה נבוכים? האם הוא יכול לסייע בהבנת
פירוש הסיפור לדעת הרמב"ם?
בחלק הראשון של המאמר ברצוני לטעון שאפשר להסיק את פירושו של
הרמב"ם לשבר פסוק זה מתוך פירושו למשנה ומתוך כך להכריע בנוגע למשמעות
הסיפור בכללותו לפי הרמב"ם .בחלק השני של המאמר ברצוני להציע שהרמב"ם
השמיט את פירושו לשבר פסוק זה במורה נבוכים ,כדי ליצור דו-משמעות בפירוש
הסיפור .דו-משמעות זו מסתירה שני חטאים שונים; את חטאם של נדב ואביהוא ואת
חטא הזקנים.

[ א]
הפסוק המרכזי בסיפור מתאר את השגתם של אצילי בני ישראל.
וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י י ְִּשרָ אֵ ל וְ תַּ חַּ ת ַּרגְ לָיו כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר ּוכְ עֶ צֶ ם הַּ שָ מַּ יִּם
לָטֹ הַּ ר10.

בניסיון ללקט מדברי הרמב"ם את פירושו לפרשייה המקראית .מישל לוין דנה במכלול הפרקים
במורה נבוכים שעוסקים בסיפור זה ,אך גם היא לא ניסתה ליצור פרשנות רציפה .ראוM. :
Levine, ‘Maimonides` Philosophical Exegesis of the Nobles` Vision (Exodus 24): A
Guide for the Pursuit of Knowledge’, The Torah u-Madda Journal, 11 (2002-2003),
 .pp. 61-106פרשני זמננו שניסו לפענח את פרשיות המקרא לפי הרמב"ם ,הצביעו על

היתרונות שיש בקריאת מורה נבוכים כפירוש למקרא .המאמץ לפרש פרשיות שונות במקרא
באופן רציף וצמוד מאפשר לחשוף על עמדותיו של הרמב"ם עצמו .שרה קליין-ברסלבי הראתה
זאת בספריה ובמאמריה (פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ,ירושלים תשל"ח; ופירוש
הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית ,ירושלים תשמ"ז) .וכן ראו :ש' רוזנברג' ,על
פרשנות המקרא בספר המורה' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,א (תשמ"א) ,עמ' ;157-85
ח' כשר' ,פירושי הרמב"ם לסיפור נקרת הצור' ,דעת( 35 ,תשנ"ה) ,עמ'  .66-29בנוגע להערכת
הפרשנות הרציפה והצמודה בחשיפת עמדתו הסמויה של הרמב"ם על ידי אבן תיבון וממשיכיו
בימי הביניים ועל ידי מקביליהם בימינו ,ראו :א' רביצקי' ,סתרי תורתו של מורה הנבוכים'
(לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .172-160על מקורות השפעה על הרמב"ם ראוM. Z. Cohen, Opening :
the Gate of Interpretation -Maimonides' Biblical Hermeneutics in Light of His Geonic.Andalusian Heritage and Muslim Milieu, Leiden 2011

9

10

שמות כד  . 10אברבנאל מעיר ,שהרמב"ם 'הסתיר את פניו' ולא פירש פסוקית זו (בפרק ח מספרו
עטרת זקנים ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' נה) .לדעתו ,פסוקית זו מתפרשת כפשוטה ומתייחסת לגלגל
העליון של השמיים .ראו :ד' בן זזון ,נבוכים הם :מסע בביאורו של דון יצחק אברבנאל ל'מורה
הנבוכים' ,ירושלים תשע"ה ,עמ'  .184-183גם לוין (לעיל הערה  ,)8עמ'  ,84מתייחסת לכך
שהרמב"ם לא פירש פסוקית זו .היא הניחה שלפי הרמב"ם הפסוקית עוסקת בשמיים וראתה
בכך ראיה לטענתה שלפי הרמב"ם אצילי בני ישראל לא התייחסו בהשגתם המוגבלת לשמיים
ולשכלים הנבדלים.
שמות ,שם.
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הרמב"ם לא מפרש את עצם ראיית אלוהי ישראל כראייה גשמית ,הוא אומר מפורשות
על פסוק זה 'כל זאת השגה שכלית ובשום פנים לא ראיית עין' 11.הוא מציין שהגנות
בראייתם מתחילה בביטוי 'וְ תַּ חַּ ת ַּרגְ לָיו'.
ואִּ ילו אצילי בני ישראל (שמות כ"ד )11 ,התפרצו ,הפליגו במחשבותיהם
[אפכראהם] והשיגו .אלא שהשגתם לא היתה שלמה .ולכן אמר עליהם :ויראו
את אלהי ישראל ותחת רגליו [( ]...שם ,שם ,)11-10 ,ולא אמר רק :ויראו את
אלהי ישראל ,מפני שהדברים לא נאמרו אלא להטיל דופי בראייתם ,ולא לתאר
כיצד ראו .הוא בא אפוא להטיל דופי בצורת ראייתם על כל הגשמּות הכלולה
בה ,שאותה חייבה התפרצותם טרם הגיעו לשלמות והיו ראויים לכליה12.
הרמב"ם מציין רק את המשכו של הפסוק המתאר את מה ש'תחת רגליו' של האל ,את
דרך הכתובים 'להטיל דופי' בראייתם ומציין שהיה בה ממד גשמי.
בפירוש השם 'רגל' הרמב"ם טוען שזהו שם משותף ה'משמש גם במשמעות
הסיבתיות' 13.על פי הוראה זו הוא מציע 'שבאומרו :תחת רגליו כוונתו" :מסיבתו
ובגללו"' 14.לכן ,הם הבינו שמה שמתואר בכתוב בביטוי 'כמעשה לבנת הספיר' הוא
מסיבתו של האל.

כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר
הרמב"ם מבין שהביטוי 'כמעשה לבנת הספיר' מתאר את החומר של הארץ על שתי
תכונותיו:
התבונן בדבריו :כמעשה לבנת הספיר .אילו היתה הכוונה לצבע ,היה אומר:
כלבנת הספיר .הוא הוסיף מעשה ,מכיוון שהחומר ,כפי שאתה יודע ,לעולם
מקבל ונפעל מבחינת עצמו ואין לו פעולה אלא במקרה ,שעה שהצורה לעולם
פועלת מבחינת עצמה ונפעלת במקרה ,כמו שהתבאר בספרי מדע הטבע .לכן
אמר עליו :כמעשה15.
הביטוי 'כמעשה' נועד להצביע על התכונה הראשונה והיא האופי הנפעל של החומר
הארצי .כיוון ש'מעשה' הוא המושא של העשייה הוא מבטא את האופי הסביל של
החומר .תכונתו היסודית של החומר היא שהוא מקבל השפעות .תכונה זו היא
שעומדת בבסיס עולם ההתהוות והכיליון .הרמב"ם קובע ש'אילו לא היה מקבל
השפעה ,לא היה מתהווה' 16.ההתהוות מותנית בכך שהחומר מקבל השפעות .כיוון
שההתהוות היא יציאה מן הכוח אל הפועל ,לכן נראה שהכוונה בביטוי 'כמעשה' היא
11
12
13
14
15
16

מורה נבוכים א ,ד.
שם א ,ה.
שם א ,כח.
שם ,שם.
שם ,שם.
שם ג ,יב בנוגע לרעות מן הסוג הראשון.
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היות החומר פוטנציאלי בלבד אשר אוצר בתוכו אפשרויות מימוש שונות ובהן יש
התהוות וכיליון17.
הביטוי 'לבנת הספיר' מציין לדעתו תכונה אחרת של החומר הארצי .משמעותו
הראשונית של ביטוי זה היא שקיפות ,דהיינו לובן שאינו אטום אלא לבן כבדולח,
שקוף .השקיפות מבטאת את היות החומר הראשוני 'חסר צורה' .מאפיין זה מאפשר
לו לקבל צורות ולהחליף צורות.
ואילו לבנת הספיר היא ביטוי לשקיפות [אלשפאף] ולא לצבע הלבן ,כי לובן
הבדולח [אלבלור] אינו צבע לבן ,אלא שקיפות [שפאף] בלבד .השקיפות
[ואלשפאף] אינה צבע כפי שהוכח בהוכחה מופתית בספרי מדע הטבע ,שהרי
אילו היתה צבע לא היו הצבעים כולם נראים מאחוריה ,ולא היתה מקבלת
אותם .אך מאחר שמן הגוף השקוף [אלג'סם אלמשף] נעדרים הצבעים כולם,
הוא מקבל את הצבעים כולם בזה-אחר-זה .זה דומה לחומר הראשון .שמבחינת
מהותו האמיתית נעדרות ממנו הצורות כולן ,ומקבל משום כך את כל הצורות
בזו אחר זה18.
הרמב"ם מסכם פעמיים את משמעותו של הרצף 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר'
במורה נבוכים א ,כח .לאחר פירושו לביטוי 'ותחת רגליו' הוא כותב' :מה שהם השיגו
הוא מהותו האמיתית של החומר הראשון שהוא מאתו יתעלה והוא סיבת מציאותו'.
ולאחר פירושו לשתי תכונותיו של החומר הוא כותב' :מה שהם השיגו היה אפוא
החומר הראשון והיחס שלו אל האל ,כי הוא הנברא הראשון שלו 19המחייב את
ההתהוות והכליון ,והאל הוא יוצרו'.
17

החומר הוא המצע המשותף של העצמים ל פי אריסטו ,אך הוא עצמו אינו עצם ולכן הוא
פוטנציאלי בלבד .ראו :י' לנדא ,השתוקקות החומר לצורה במחשבת אריסטו ,תל אביב תשל"ג,
עמ'  . 33-29גם אלפאראבי אינו מייחס לחומר הראשון קיום אקטואלי' ,שהרי החומר משמש
מצע [موضوعة] שבו מתקיימת הצורה ,ולצורה לא ייתכנו הוויה וקיום ללא החומר; שכן קיומו
של החומר הוא לשם הצורה ,ולולא הייתה קיימת צורה כלשהי ,לא היה החומר <קיים>' (אל-
פאראבי ,דעותיהם של אנשי העיר המעולה ,תרגם :א' אע'באריה ,תל-אביב תשס"ד ,עמ' ,92
ערבית ,עמ'  .) 64גם אבן סינא ואבן רשד הציגו עמדה דומה .ראוA. Hyman, ‘Aristotle’s :
“First Matter” and Avicenna’s and Averroes’ “Corporeal Form” ’, in: Essays in
Medieval Jewish and Islamic Philosophy: Studies from the Publication of the American
.Academy for Jewish Research, ed. A. Hyman, New York 1977, pp. 335-336

18
19

סכולסטיקנים כדונס סקוטוס וויליאם אוקהם חלקו על עמדה זו וסברו שלחומר הראשון יש
מציאות בדרגת קיום כלשהי ולא רק כפוטנציאל .אסתי אייזנמן הצביעה על ר' משה בן יהודה
כמי שהטרים את ר' חסדאי קרשקש באימוץ עמדה זו .ראו :א' אייזנמן' ,כוחניות החומר
הראשון בפילוסופיה היהודית :בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי
קרשקש' ,בתוך :אדם לאדם :מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים
לזאב הרוי ,בעריכת ש' ויגודה ,ירושלים תשע"ז ,עמ' .326-311
מורה נבוכים א ,כח.
במהדורת שורץ (לעיל הערה  )7מצוי כאן פסיק ,אך נראה שבטעות יסודו .החומר הראשון אינו
הנברא הראשון באופן מוחלט ,אלא הוא הנברא הראשון המחייב את ההתהוות והכיליון .הרב
קאפח תרגם ללא הפסיק' :כיון שהוא ראשית ברואיו מחויבי ההוויה וההפסד ,והוא יוצרו'
(מורה נבוכים ,תרגם לעברית ביאר והכין על פי כתב-יד ודפוסים ,יוסף בכה"ר דוד קאפח,
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שני מרכיבים אם כן כללה השגה זו:
א .היחס בין האל לחומר.
ב .מהותו של החומר.
היחס בין האל לחומר מתואר בסיכום הראשון כסיבתיות ('סיבת מציאותו') ובשני
כבריאה ('הנברא הראשון שלו [אול מכ'לוקאתה]') או יצירה ('והאל הוא יוצרו
[מבדעהא]') .אך הרמב"ם אינו מעריך קביעות אלו כאמיתיות או שגויות20.
בניגוד לכך ,לגבי מהות החומר אומר הרמב"ם בסיכום הראשון שהבינו את
מהותו האמתית ,אך לא מציין מהי מהות זו ,ואילו בשני הוא מסביר שמהות זו מחייבת
את ההתהוות והכיליון .שתי התכונות של החומר שהוזכרו לעיל ]1[ ,הסבילות של
החומר ]2[ ,והיותו נעדר צורה ובעקבות כך מחליף צורות ,הן אכן התכונות שגורמות
ירושלים תשל"ז ,עמ' מג) .גם מתרגומו של אבן תיבון נראה שאין להציב פסיק' :להיותו ראש
בריאותיו המחייב ההויה וההפסד והוא מחדשו' (מורה נבוכים ,להרב האלהי רבינו משה בן
מימון הספרדי ז"ל ,בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון ז"ל ,עם שלושה פירושים הנודעים
ומפורסמים ה"ה אפודי ,שם טוב ,ן' קרשקש ורבינו דון יצחק אברבנאל ,צולם ונדפס מחדש
ירושלים תש"ך ,דף מז ע"א) ובמהדורת אבן שמואל' :והיותו ראש בריאותיו המחֻ יבות ההויה
וההפסד ,והוא מחדשו' (מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון ,בתרגומו של ר' שמואל ב"ר יהודה
אבן תיבון ,מאת יהודה ב"ר שמואל אבן שמואל ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' נג) .כך עולה גם
מתרגומו של פינס‘inasmuch as it is the first among the things He has created :
’that necessitates generation and corruption; and God is its creator ex nihilo
(Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, trans. Shlomo Pines, Chicago
) . 1978, p. 61ההבנה שהאל ברא לראשונה את החומר של הארץ ישירות ,היא בדיוק הטעות

20

שהרמב"ם מייחס לנדב ואביהוא ,כפי שאראה בהמשך .לכן ,אם נניח שהרמב"ם מתאר כאן את
השגתם המוטעית של אצילי בני ישראל ולא את האמת המדעית ייתכן שהפסיק במקומו.
נראה שבסיכום הראשון הרמב"ם נקט לשון סיבתיות ,כיוון שבכך הוא מקשר זאת ל'תחת רגליו'
שמשמעותו 'מסיבתו ובגללו' .בסיכום השני שנעשה לאחר הבהרת מהות החומר נוקט הרמב"ם
את לשון המקרא ומשתמש בפעלים בריאה ויצירה ('כי הוא הנברא הראשון שלו המחייב את
ההתהוות והכליון ,והאל הוא יוצרו [מבדעהא]') .סדר הפעלים כאן ביחס לחומר מקביל לדברי
הרמב"ם במורה נבוכים ג ,יג' :דברו (שהוזכר) כאן ,כל פעל ה' למענהו (משלי ט"ז ,)4 ,יהיה
אפוא כמו דברו כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ,יצרתיו ,אף עשֹיתיו (ישעיה מג  .)7הוא
אומר :כל מה שעשייתו מיוחסת אלַּי ,עשיתיו רק בשביל רצוני .דברו יצרתיו אף עשֹיתיו הוא
מה שביארתי לך שיש נמצאים שלא ייתכן שיבואו לידי מציאות אלא לאחר שיבוא לידי מציאות
דבר אחר .לכן הוא אמר :יצרתי [אבדעת] לך את הדבר הראשון ,שמוכרח לקדום ,כמו ,למשל,
החומר לכל דבר חומרי .אחר -כך עשיתי בדבר הקודם הזה ,או אחריו ,את מה שהיה בכוונתי
להביא לידי מציאות .ואין אלא רצון גרידא' .את הבריאה מייחס הרמב"ם ליצורים שלמציאותם
תכלית עצמית ,ואילו את היצירה לנמצאים המשמשים אמצעי לקיום תכליתי .החומר מובא
כדוגמה לאמצעי המשמש בסיס לעשיית יש תכליתית על גביו .יחוס בריאה לחומר מעניק לו
משמעות כתכלית בפני עצמה ,לפי טרמינולוגיה זו .שרה קליין-ברסלבי ,פירוש הרמב"ם
לסיפור בריאת העולם (לעיל הערה  ,)8עמ'  ,113-110מעירה שהרמב"ם מתרגם את 'יצרתיו'
ל'אבדעת' שמשמעו בדרך כלל בריאת יש מאין ומשתמש באותה לשון בנוגע ליצירת החומר
אצלנו במורה נבוכים א ,כח ובמורה נבוכים ב ,יז ('מבדעהא') .בסוף דיונה היא נוטה לכך שאין
מדובר בהמצאת החומר יש מאין ,אלא במתן צורה המעניקה קיום גם לחומר ההיולי שאינו
קיים ללא הצורה.
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להתהוות ולכיליון בעולם השפל 21.ברור שחומר זה הוא החומר של הארץ והרמב"ם
אומר זאת במפורש במורה נבוכים ב ,כו ,כפי שאראה בהמשך .מכאן נראה שהשגיאה
בהשגה הייתה בנוגע ליחס בין האל לחומר הארצי.
לפי הרמב"ם פירוש המילה 'לבנת' הוא 'לובן' ולא אבן במובן של לְ בֵ נָה22.
הרמב"ם צעד בעקבות רס"ג שתרגם את הצירוף 'לבנת הספיר' כ'בִּ יַּאץ' אלֽ מַּ הַּ א'
בפרשו את 'לבנת' כלובן 23.אך הרמב"ם בניגוד לרס"ג תרגם את 'ספיר' ל'בלור' ולא
ל'מהא' 24.בהמשך אראה ששינוי זה תואם את פרשנותו הכללית של הרמב"ם לסיפור.
הרמב"ם מציין שאונקלוס הרחיק את ההגשמה ולכן תרגם ש'תחת רגליו'
מתייחס ל'תחת כיסא הכבוד' ולא תחת האל ישירות .הוא מוסיף שאונקלוס לא הסביר
מה משמעות המשל של 'מעשה לבנת הספיר' .למרות זאת ,הרמב"ם הבין שלפי
אונקלוס' ,מעשה לבנת הספיר' מתייחס לארץ ,מכיוון שהוא תחת הכיסא שהם

21

22
23

הרמב"ם לא מציין כתכונה של החומר את העובדה שהוא בעל ממדים .אריסטו סבר שממדיות
אינטגרלית לחומר אך פלוטינוס סבר שלא (פלוטינוס ,אנאדות ,כרך א ,אנאדה שנייה ,מאמר ד,
פרקים  ,16-6מהדורת נ' שפיגל ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  .)297-286קרשקש ביקר את התפיסה
האריסטוטלית בדבר הקשר ההכרחי בין החומר לבין הממדיות ,ראו :ש' צדיק' ,ביקורת המדע
האריסטוטלי של קרשקש וספרו האבוד של אבנר מבורגוס' ,תרביץ ,עז (תשס"ח) ,עמ' .149-142
אונקלוס ויונתן תרגמו 'לבנת' כ'אבן' וכן פירש ראב"ע.
רס"ג תרגם' :ומן דונה כצנעה' ביאץ' אלמהא וכד'את אלסמא פ י אלנקא' (יחיא בן יוסף צלח,
כתר תורה תאג' עם תרגום אונקלוס ותרגום ר' סעדיה ,ירושלים תשכ"ח ,כרך א ,דף לא ע"א
וכך גם The Samaritan Version of Saadya Gaon's Translation of the Pentateuch: Critical
Edition and Study of MS London BL OR7562 and Related MSS, edited by T. Zewi,

24

 .)Leiden and Boston 2015, p. 335ראב"ע בפירושו הקצר לשמות ,ביקר אותו על כך וטען
שהביטוי 'לבנת' משמעו 'לבנה' וראיותיו מפסוקי יחזקאל ('קח לך לבנה' – יחזקאל ד ;1
'כמראה אבן ספיר' – יחזקאל א  ;26י  .)1הרמב"ם הכיר כנראה אפשרות זו ,שהרי הוא מציין
(במורה נבוכים ג ,ד) שאונקלוס תרגם את הפסוק 'כמעשה לבנת הספיר' 'כעובד אבן טבא'
ויונתן בן עוזיאל תרגם את הפסוק ביחזקאל ('כעין אבן תרשיש' – יחזקאל י ' )9עין אבן טבא'.
הרמב"ם מסיק מכך שאין הבדל בין שני הפסוקים ושניהם מכוונים לאופנים שבמעשה מרכבה.
תרגום יונת ן בן עוזיאל המושווה לתרגום אונקלוס מסייע לרמב"ם לטעון ש'מעשה לבנת
הספיר' מתייחס לארץ ולא לשמיים .יונתן תרגם שהאופנים מתייחסים לשמיים ,אך הרמב"ם
חולק עליו והוא סבור שהאופנים הם ארבעת יסודות הארץ שצורתם עיגול ולא גלגלי השמיים.
מכיוון שלדעתו 'מעשה לבנת הספיר' מתאר את מהותו האמיתית של החומר השפל הראשון
ויחסו לאל (מורה נבוכים א ,כח) יוצא שגם האופנים הם היסודות בארץ (מורה נבוכים ג ,ד).
השאלה מה אונקלוס עצמו חשב נשארת פתוחה ,האם מהשוואת דבריו לדברי תרגום יונתן יוצא
שהוא סובר ש'מעשה לבנת הספיר' הם השמיים כמו יונתן ,או שזוהי הארץ כמו הרמב"ם.
רס"ג תרגם את המילה ספיר ל'מהא' גם באבני החושן (שמות כח ' :18ואלסטר אלת'אני כחלי
ומהא ובהרמאן') ואילו את ה'בלור' הוא ייחד לאבן השוהם (שמות כח ' :20ואלסטר אלראבע
אזרק ובלור ויסף') .י' רצהבי ,אוצר הלשון הערבית בתפסיר רב סעדיה גאון ,רמת-גן תשמ"ו,
עמ'  , 126מתרגם את 'מהא' ל'ספיר' ומציין שרס"ג תרגם כך גם בישעיהו נד  11ובאיוב כח.
יונה בן ג'נאח ,ספר השורשים :הוא החלק השני ממחברת הדקדוק ,ברלין תרנ"ו (דפוס צילום
ירושלים תשכ"ו) ,עמ' ' :346לבנת הספיר בערבי מהא' .כך גםThe Hebrew-Arabic :
Dictionary of the Bible, Known as Kitāb Jāmi' Al-Alfāz (Agrōn) Of David ben Abraham

 ,al-Fāsi, vol. 2, edited by S.L. Skoss, New Haven 1945, p. 346מתרגם ספיר' :אלמהא'.
נראה אפוא שהתרגום המקובל לספיר לפני הרמב"ם היה 'מהא' והרמב"ם בניגוד לכך תרגם
'בלור' .חלק מן המילונים המאוחרים איחדו את 'מהא' ו'בלור' ,ראו להלן הערה .36
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השמיים .הרמב"ם אומר זאת במפורש פעמיים; לראשונה במורה נבוכים א ,כח ,ופעם
נוספת במורה נבוכים ב ,כו25.
במורה נבוכים ב ,כו הרמב"ם מצטט את פרקי דר' אליעזר ,שהבחין בין החומר
של הארץ והחומר של השמיים.
שמים מאי זה מקום נבראו? – מאור לבושו לקח ונטה כשֹמלה והיו נמתחין
והולכין שנאמר :עֹ טה אור כשֹלמה נוטה שמים כיריעה (תהלים ק"ד .)2 ,הארץ
מאי זה מקום נבראת? – משלג שתחת כסא כבודו לקח וזרק שנאמר :כי לשלג
ה ֵוא ארץ (איוב ל"ז26.)6 ,
יאמר ֱ
הרמב"ם אומר פעמיים שדברי ר' אליעזר הם שגרמו לו לפרש ש'מעשה לבנת הספיר'
מתייחס לארץ .הוא אמר זאת לראשונה במורה נבוכים א ,כח ופעם שנייה במורה
נבוכים ב ,כו27.
נראה שיש להבין את מהלך מחשבתו של הרמב"ם באופן זה .ר' אליעזר אמר
שהארץ נבראה מן השלג שתחת כיסא הכבוד ואונקלוס הסביר ש'מעשה לבנת הספיר'
מצוי תחת כיסא הכבוד .הרמב"ם הבין ש'לבנת' פירושו לובן והוא מאחד כנראה את
השלג הלבן עם 'לבנת הספיר' בגלל הצבע הלבן של השלג .מכך הוא מסיק שמדובר
בחומר השקוף של הארץ ,מכיוון שהכיסא הוא השמיים והשלג מצוי מתחת לכיסא.
הרמב"ם לא מציין גם את אונקלוס כמי שהביא אותו לפירוש זה ,למרות שנראה
שגם לו יש חלק בכך .שהרי דווקא העובדה שאונקלוס הוסיף את הכיסא בין האל
ללבנת הספיר ,גרמה לרמב"ם לדייק שטעותם של אצילי בני ישראל הייתה שהם ייחסו
את החומר של הארץ ישירות לאל ללא מיצוע השמיים.

25

26
27

'דע שאתה צריך לפירוש מעין זה ,אפילו לפי פירושו של אונקלוס שאמר :ותחות כורסי יקריה,
כלומר ,שאף החומר הראשון הוא לאמיתו של דבר תחת השמים הקרויים כסא ,כפי שאמרנו'
(מורה נבוכים א ,כח)' .אונקלוס הסביר רגליו כמתייחס לכסא ,כפי שהבהרתי לך .זה אומר
במפורש שאותו לבן אשר תחת הכסא הוא החומר של הארץ' (מורה נבוכים ב ,כו) .יש להעיר,
שאין הכרח להניח שאונקלוס עצמו סבר ש'כורסי יקריה' הם השמיים .הרמב"ם מנמק את
הבנתו בכך שהכיסא מתייחס אל השכינה ומבסס זאת על מקור אחר בדברי אונקלוס' :לכן ייחס
את הכיסא אל יקריה ,כלומר ,אל השכינה אשר היא אור נברא .גם בתרגום של כי יד על כס יה
(שמות י"ז ) 16 ,הוא אמר :מן קדם אלהא דשכנתיה על כורסי יקרא .כך אתה מוצא בפי כל
האומה :כסא הכבוד' (מורה נבוכים א ,כח) .מסקנתו של הרמב"ם נובעת מהנחתו שהשכינה
היא אור נברא .רמב"ן ביקר הבנה זו של הרמב"ם והוכיח ,שאונקלוס התייחס אל השכינה
כגילוי האל עצמו (ראו פירוש הרמב"ן לבראשית מו .)1
מורה נבוכים ב ,כו.
'לפירוש מופלא זה ולהבאת עניין זה עוררה אותי רק אמרה של ר' אליעזר בן הורקנוס אשר
מצאתיה ואשר עוד תשמע אותה באחד מפרקי ספר זה' (מורה נבוכים א ,כח)' .אך על-כל-פנים
הועיל לנו (ר' אליעזר הגדול) בדבריו תועלת גדולה שאמר מפורשות שחומר השמים אינו חומר
הארץ ושהם שני חומרים הנבדלים זה מזה מאוד .האחד מיוחס אליו יתעלה בשל רוממותו
ומעלתו ,והוא מאור לבושו ,והחומר השני רחוק מאורו יתעלה וזוהרו ,והוא החומר השפל ואמר
שהוא משלג שתחת כסא הכבוד .זה הביא אותי לפרש את דברי התורה :ותחת רגליו כמעשה
לבנת הספיר (שמות כ"ד )10 ,שהם השיגו במראה הנבואה הזה את מהותו האמיתית של החומר
הראשון השפל' (מורה נבוכים ב ,כו).
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למה אם כן הרמב"ם טוען שדברי ר' אליעזר הם שהביאוהו לפרש את הפירוש
בנוגע למעשה לבנת הספיר והוא אינו מזכיר את אונקלוס? החידוש המרכזי של ר'
אליעזר ,לפי הרמב"ם ,הוא שחומר השמיים וחומר הארץ הם חומרים אחרים שנאמר
עליהם חומר רק בשיתוף השם .האם עניין זה הוא גם משמעותי לפירוש הסיפור?
דומני שאפשר להכריע בחיוב באמצעות פרשנות הרמב"ם לביטוי 'וכעצם השמים
לטהר'.

ּוכְ עֶ צֶ ם הַּ שָ מַּ יִּם ָלטֹהַּ ר
הרמב"ם כאמור לא פירש את משמעותו של ביטוי זה בשום מקום במורה נבוכים.
מבחינה פרשנית עולה השאלה האם אצילי בני ישראל ראו 'תחת רגליו' של האל שני
דברים שונים או דבר אחד 28.האם בסיבתו של 'אלהי ישראל' נראו
 .1שני דברים שונים; שאחד נראה 'כמעשה לבנת הספיר' והשני 'כעצם השמים
לטהר'.
 .2או שראו רק דבר אחד בעל שני מאפיינים; גם 'כמעשה לבנת הספיר' וגם
'כעצם השמים לטהר'.
מדברי הרמב"ם במורה נבוכים ,עולה הרושם שהם ראו רק דבר אחד .אך רושם זה
נובע מכך שהרמב"ם לא פירש כלל את החלק השני של הפסוק .לפי מורה נבוכים
אצילי בני ישראל ראו תחת רגליו של האל רק משהו שהוא 'כמעשה לבנת הספיר'.
אך גם מניתוח דברי הרמב"ם בפירוש המשנה ,שבו הוא מתייחס לביטוי 'כעצם
השמים לטהר' ,נראה לי שהרמב"ם הכריע שהם ראו דבר אחד בלבד .זאת אומרת,
מכל פירושי הרמב"ם משתמע שאצילי בני ישראל ראו תחת רגלי ה' רק דבר אחד ,אך
יש אפשרויות שונות לפרש מהו29.
28

29

ראב"ע בפי רוש הארוך סבר שמדובר בשני דברים שונים ובפירוש הקצר הוא פירש שמדובר
בדבר אחד .לדעתו 'מעשה לבנת הספיר' מתייחס לכיסא שהוא כמעשה אבן ספיר אדומה .אך
בפירוש הקצר הוא מפרש ש'כעצם השמים לטהר' מתאר את הכיסא 'שהיתה לבנת הספיר זכה
וטהורה כעצם השמים' .ואילו בארוך הוא מפרש ש'כעצם השמים לטהר' מתאר את השמיים
שתחת הכיסא .ראב"ע זיהה את כיסא הכבוד עם הגלגל העשירי שאינו גופני לדעתו .ראו :א'
אייזנמן" ' ,הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים" (תהילים קמח:ד) על השמים ועל
מה שעליהם בפילוסופיה היהודית' ,AJS Review, 35 (2011) ,עמ' ו-י.
מבחינה מתודית יש לפקפק אם אפשר להשלים את עמדות הרמב"ם במורה נבוכים על פי
פירושו למשנה .אך דומני שלפחות במקרה זה ,הדבר סביר .הרמב"ם נתן דעתו לפירוש
המשלים הנבואיים במהלך כתיבת פירוש המשנה .בהקדמה לפרק חלק (מהד' שילת ,ירושלים
תשנ"ז ,עמ' קמג) ,הוא מצהיר שהוא התחיל לכתוב את ספר הנבואה ולפרש את משליה והוא
מציין זאת שוב בפתיחה למורה נבוכים .זאב הרוי הצביע על כך שהרמב"ם פירש במשנה תורה
ובפירוש המשנה פסוק שלא נתפרש במורה נבוכים ,באופן המשלים את פירושו לסיפור גן עדן
במורה נבוכים .ראו :ז' הרוי' ,פירוש הרמב"ם לבראשית ג כד' ,דעת( 12 ,תשמ"ד) ,עמ' .22-15
כפי שנראה להלן ,הרמב"ם השתמש באותם מונחים ערביים לפרש את הפסוק בסיפור אצילי
בני ישראל הן בפירוש המשנה הן במורה נבוכים .אחידות לשונית זו ומכיוון שאין שום אחיזה
במורה נבוכים לפרשנות אחרת ,מצביעים לדעתי על כך שאפשר ללמוד מפירוש המשנה למורה
נבוכים .יתר על כן ,זאב הרוי סבר שאפשר לדייק את עמדות הרמב"ם המוצפנות דווקא מתוך
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בפירושו למשנה ,בכורות ו ,ט ,הרמב"ם מצטט את הביטוי 'כעצם השמים
לטהר' במפורש ,כדי להבהיר את משמעות המונח 'עצם' .על פי גרסת הרמב"ם
למשנה זו ,בכור אינו נחשב בעל מום אף על פי שאוזנו כפולה אם היא 'עצם אחד'30.
הרמב"ם מבהיר בפירושו שמשמעות המילה 'עצם' במשנה זהה למשמעות
המילה 'עצם' בפסוק' .ענין עצם כאן גוף [גִּ 'סְ ם] אחד וחלק אחד כמי שלקח גוף לח
וכפלו ,נגזר מן "וכעצם השמים לטהר" ' 31.נראה שמגמתו בפירושו לשלול את ההבנה
שהכוונה לעצם מעצמות השלד של גוף חי ( .)boneאוזן הגדי היא גוף אחד למרות
היותה כפולה ,כשם שגלגל השמיים הוא גוף אחד .אם כן ,הרמב"ם סבר שפירוש
המילה 'עצם' בפסוק 'וכעצם השמים לטהר' הוא 'גוף' (גִּ'סְ ם).
רס"ג תרגם את 'עצם השמים' ל ַּ'ד'את אלסַּ מַּ א' ,שפירושו עצמות השמיים ,או
מהות השמיים 32.תרגומו של רס"ג מבליט את ההבדל בין מהות השמיים למהות הארץ.
ביטוי זה דומה לצירוף אפשרי אחר שהרמב"ם משתמש בו במורה נבוכים' :ג'והר
אלסמא' ,כדי להדגיש את ההבדל בין מהות השמיים לבין מהות הארץ (ג'והר
אלארץ') 33.אך הרמב"ם כאמור סבר שתרגום הביטוי 'עצם השמים' הוא 'ג'סם אלסמא'.
נראה שהרמב"ם סבר שפסוק זה לא בא להבליט את הניגוד בין מהות השמיים
למהות הארץ ,אלא דווקא לציין את הדמיון בין חומר השמיים השקוף לחומר הראשון
של הארץ ,שגם הוא שקוף .ייתכן שהוא תרגם את המילה 'עצם' למילה 'ג'סם',
משנה תורה .ראוW. Z. Harvey, ‘The Mishneh Torah as a Key to the Secrets of the :
Guide’, Me’ah She‘arim: Studies in Medieval Jewish Spiritual Life in Memory of Isadore
 .Twersky, eds. E. Fleischer et al., Jerusalem 2001, pp.11-28אמנם ,הרוי רצה להראות

30

31
32

33

שעמדותיו הרדיקליות של הרמב"ם מופיעות ביתר בהירות דווקא במשנה תורה ולא במורה
נבוכים ,אך הנחתו הבסיסית היא שלמרות שהרמב"ם מפנה את ספריו לקהלים שונים ,הוא לא
נמנע מלהביע את עמדתו האמיתית כאשר אין חשש שההמון יבין אותה בצורה שמכשילה אותו
ומסכנת את המחבר .כפי שנראה להלן ,פירוש הרמב"ם לפסוקית החסרה עולה אגב דיונו
בדברים אחרים ולא מתוך דיון ישיר בסיפור ולכן נראה שהוא משקף את עמדתו כמשיח לפי
תומו .במקרה זה ,ברור שפירוש פסוקית זו במנותק מהקשרה הכולל ,לא יכול לגרום לתוצאה
בעייתית אצל ההמון.
'אוזן הגדי שהיתה כפולה ,אמרו חכמים בזמן שהוא עצם אחד – אינו מום' (משנה עם פירוש
רבינו משה בן מימון ,מקור ותרגום ,תירגם מערבית יוסף בכה"ר דוד קאפח ,סדר קדשים,
ירושלים תשכ"ז ,בכורות ו ,ט ,עמ' רנט) .בכתב יד קאופן הנוסח הפוך' :אוזן הגדי שהיתה
כפולה אמרו חכמ[ים] בזמן שהוא עצם אחד מום בזמן שאינה עצם אחד אינה מום' ,ובנוסח
דומה גם בדפוסים.
במקור הערבי' :מעני עצם הנא ,ג'סם ואחד וג'רם ואחד כמן אכ'ד' ג'סם לין וטואה ,מן קולה
וכעצם השמים לטהר' (משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון ,מהדורת קאפח ,עמ' רנט).
ראו לעיל הערה  .23י' בלאו ,מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים ,ירושלים תשס"ו,
עמ'  ,230-229תרגם ד'את :גוף ( ,)bodyאו עצמו ( .)the same, the selfsameאך ראו שטרן,
החומר והצורה (לעיל הערה  ,)5עמ'  ,126המפרש את ד'את כעצמות או מהות.
'אבל על-פי דעתנו ,שאנו אומרים שאין ידיעתו דבר נוסף על עצמּותו ,מתחייב באמת שידיעתו
שונה מידיעתנו שוני בעצם כמו שעצם השמים שונה מעצם הארץ [כמבאינה' ג'והר אלסמא
לג'והר אלארץ'] .הנביאים אמרו זאת מפורשות .נאמר :כי לא מחשבותַּ י מחשבותיכם ולא
דרכיכם דרכַּי ,נאֻם ה'; כי גבהו שמים מארץ ,כן גבהו דרכַּי מדרכיכם ומחשבֹתַּ י ממחשבֹתיכם
(ישעיה נ"ה( ')9-8 ,מורה נבוכים ג ,כ).
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שמשמעה גוף גם כדי להבליט את ההיבט הגשמי של השמיים המקביל לגשמיות
הארץ34.
טענה זו מתחזקת מעיון בפירושו למשנה ,אבות ה ,ד ,שבו הרמב"ם מזכיר שני
ביטויים הלקוחים מפסוק זה .המשנה קובעת שעשרה ניסים נעשו לבני ישראל על הים
והרמב"ם מפרט מה היו ניסים אלו .בנוגע לנס השמיני הוא כותב:
והשמיני שהוא קפא כזכוכית או כספיר [כאלבלור] כלומר שקוף [שפאף] עד
שראו אלו את אלו בזמן מסעם בו ,והוא אמרו "חשרת מים עבי שחקים"
[שמו"ב כב ,יב] ,כלומר שהתגבשות אותם המים היה כעצם השמים [כג'סם
אלסמא] שהוא שקוף [שפאף]35.
הנס השמיני התבטא בכך שמי הים היו שקופים עד כדי כך שבני ישראל יכלו לראות
זה את זה מבעד להם .הרמב"ם טורח להסביר שקיפות זו באמצעות השוואתה
לשקיפות הבלור ,שהרב קאפח תרגמו ספיר .נראה שהוא דייק בתרגום זה מכיוון
שכזכו ר ,במורה נבוכים א ,כח הרמב"ם תרגם את המילה העברית 'ספיר' ל'בלור'.
הרב קאפח תרגם אפוא חזרה בעקבות הרמב"ם את המילה הערבית 'בלור' ל'ספיר'.
המילונים מזהים בדרך כלל את 'בלור' כאבן גבישית בעלת שקיפות 36.ברור
שהרמב"ם תרגם את 'ספיר' ל'בלור' ,מכיוון שלדעתו היא אבן שקופה [שַּ פַּאף] ולא

34

35

36

אבן תיבון תרגם את המילה 'ג'סם' ל'גשם' .הוא מעיר בערך 'גוף' ,שלמרות שהרמב"ם משתמש
במילה 'גוף' הוא מעדיף את המילה 'גשם'' ,מפני שהוא דומה ללשון הערבי שהוא גסם' ('פירוש
מהמלות הזרות' ,נספח למורה נבוכים ,להרב האלהי רבינו משה בן מימון הספרדי ז"ל,
בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון ז"ל ,עם שלושה פירושים הנודעים ומפורסמים ה"ה אפודי,
שם טוב ,ן' קרשקש ורבינו דון יצחק אברבנאל ,צולם ונדפס מחדש ירושלים תש"ך ,עמ' ד).
'ואלת'אמנה אנה ג'מד כאלזג'אג' או כאלבלור אעני שפאף חתי ראי בעצ'הם בעץ' ענד סירהם
פיה הו קולה חשרת מים עבי שחקי ,יעני אן אג'תמאע דלך אלמא כאן כג'סם אלסמא אלד'י הו
שפאף' (משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון ,מקור ותרגום ,תירגם מערבית יוסף בכה"ר דוד
קאפח ,סדר נזיקין ,ירושלים תשכ"ה ,עמ' תנד).
 ,E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon, London 1863, p. 257תרגם 'בלור' :קריסטל
והוסיף שהוא נקרא גם 'מהא' בערבית ולפי המילונים הערביים זו אבן יקרה ושקופהR. Dozy, .
 ,Supplement Aux Dictionnaires Arabes, Vol. 1, 3.rd ed. 1981, p. 110בערך 'بلر' ,ציין
שמקור המילה יווני ( )βήρυλλοςותרגם את המילה 'بلور' לקריסטל .בכרך  ,2עמ'  ,630בערך
'مهو' הוא תרגם את 'مها' ל'ספיר' או 'תרשיש' והוסיף 'المها وهو البلور' (המהא הוא הבלור).
בלאו (לעיל הערה  ,)32עמ'  ,674התבסס בין השאר על מקורות אלו ותרגם את 'مها' ל'ספיר',
' .'sapphireד' איילון ופ' שנער ,מלון ערבי עברי ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ,31תרגמו 'בלור'
ל'גביש'; J. G. Hava, Arabic-English Dictionary, Bayreuth 1899, p. 43: beryl, Crystal
(יש לציין שבמילונו של מ"ע פרידמן ,מילון הערבית-היהודית מימי הביניים :לתעודות הגניזה
של ספר הודו ולטקסטים אחרים ,ירושלים תשע"ו ,הערכים 'מהא' ו'בלור' אינם מופיעים) .רס"ג
כזכור תרגם את המילה 'ספיר' ל'מהא' ,ואת ה'בלור' ל'שוהם' .הוא הוכיח מהביטוי 'לבנת
הספיר' ,שספיר היא אבן בצבע לבן ואילו ראב"ע ,בפירושו הארוך לשמות ,חלק עליו וטען
'ָאדמּו עֶ צֶ ם ִּמפְ נִּינִּים סַּ פִּ יר גִּ זְ ָרתָ ם'
שספיר היא אבן אדומה .ראב"ע נסמך על התקבולת בפסוק ְ
(איכה ד  .) 7בכל מקרה שניהם לא מציינים שהיא אבן שקופה .נראה שגם הרמב"ם הבחין בין
'מהא' ל'בלור' ,אך הוא סבר שספיר היא 'בלור' בגלל שקיפותה.
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אבן אטומה בעלת צבע .רק על פי הבנה זו היא יכולה לשמש מקור לדימוי השקיפות
של המים ושל החומר.
37
הרמב"ם מבסס את פירושו ,בעקבות המדרש ,על הפסוק משמואל' :חשרת
מים עבי שחקים' 38.הפסוק מקביל בין המים לשמיים ('שחקים') .לפי הרמב"ם,
השקיפות של המים הייתה 'כגִּ'סְ ם אלסַּמַּ א' ,כשקיפות גוף השמיים .גם כאן היטיב
הרב קאפח לתרגם חזרה לעברית ביטוי זה ל'עצם השמים' ,מכיוון שכאמור הרמב"ם
תרגם לערבית את הביטוי 'עצם השמים' ל'ג'סם אלסמא'.
בפירושו למשנה ,מעשרות ה ,ז ,הרמב"ם מציין שהתרגום הארמי ל'חשרת מים'
הוא 'רכפת מיא' דהיינו שכבת מים .הוא מפרש שם על בסיס תרגום זה ,ש'בצל של
שחָ ִּקים'39
ְרכָפָ ה' הוא בצל בעל שכבה אחת .אם כן ,משמעות הפסוק 'חַּ ְש ַּרת מַּ יִּם עָ בֵ י ְ
הוא ,ששכבת המים בקריעת ים סוף הייתה דומה בשקיפותה לשכבה אחת של גלגל
אחד מגלגלי השמיים הדומים ל'גלדי בצלים' 40.המונח 'כעצם השמים לטוהר' פירושו
'שקוף כגופו של גלגל השמים'41.
אם כן ,הרמב"ם השתמש באותם ביטויים לשוניים בערבית להסביר את שני
חלקי הפסוק .בפירוש המשנה 'כעצם השמים לטוהר' פירושו שגוף גלגל השמים
שקוף כספיר ('שפאף כאלבלור') ובמורה נבוכים 'כמעשה לבנת הספיר' פירושו
ש חומר הארץ הראשוני שקוף כספיר ('שפאף כאלבלור') .לפיכך נראה שהביטוי
בשלמותו ('כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר ּוכְ עֶ צֶ ם הַּ שָ מַּ יִּם לָטֹ הַּ ר') 42מתאר דבר אחד שהיה
שקוף כספיר .אצילי בני ישראל ראו אפוא דבר אחד והוא החומר הראשון .חומר זה
נראה להם שקוף כספיר ושקוף כגוף השמיים.
כעת מובנת בשלמותה טענת הרמב"ם שדברי ר' אליעזר הם שהביאוהו לפרש
את סיפור אצילי בני ישראל כפי שפירש .דברי ר' אליעזר בצירוף תרגום אונקלוס
הביאו אותו לפרש ש'כמעשה לבנת הספיר' מתייחס לחומר הארץ ,אך הבחנתו של ר'
אליעזר בין חומר השמיים לחומר הארץ גרמו לו להבין שבגלל נמהרותם הם לא
37

38
39
40
41
42

בפירוט עשרת הניסים שנעשו על הים כתוב במכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דויהי ,פרשה ד
(מהד' הורביץ ,עמ'  )101ובמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ,יד טז (מהד' אפשטיין ,עמ' :)60
'נעשה כמ[י]ן בול[ו]ס של זכוכית שנא' קפאו תהומות בלב ים (שמ' טו ח)' .במדרש הגדול
ובאוצר המדרשים מופיע הפסוק שהרמב"ם מציין בפירושו' :נעשה להם כמין בולס של זכוכית
והיו רואין זה את זה שנאמר חשרת מים עבי שחקים (שמואל ב כב) ,ונעשו מחיצות של מים
שהיו זכים כשחקים' (י"ד אייזנשטיין ,אוצר מדרשים :בית עקד למאתים מדרשים קטנים
ואגדות ומעשיות בסדר אלפא ביתא ,נויארק תרע"ה ,עמ'  .)540י' בראנד ,כלי זכוכית בספרות
התלמוד ,ירושלים תשל"ח ,עמ' ' .159-156בולוס' הוא 'גוש של זכוכית' שעשו אמני הזכוכית
בכור או בכבשן וממנו היו עושים הזגגים את כלי הזכוכית .ראו שם ,הצעות שונות בנוגע
למקורה היווני .שמא הדמיון בין 'בולס' ל'בלור' השפיע גם הוא על תרגומו של הרמב"ם את
המילה ספיר לערבית.
שמואל ב כב .21
שם ,שם.
דימוי זה נמצא גם בדברי הרמב"ם עצמו ,משנה תורה ,הלכות יסודי התורה ג ,ב' :כל גלגל וגלגל
משמונה הגלגלים שבהם הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה זה למעלה מזה כמו גילדי בצלים'.
אפשר שהרמב"ם בפירוש המשנה סבר ,כפי שפירשו לפניו ,שגם 'כמעשה לבנת הספיר' מתייחס
לחומר של הש מיים .אך כאשר הרמב"ם הכריע שפסוקית זו מתארת את החומר של הארץ ,גם
המשך הפסוק ('וכעצם השמים לטהר') קיבל משמעות זו.
שמות כד .10
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הבחינו בין שני החומרים ,ולא הבינו שחומר השמיים וחומר הארץ שונים זה מזה,
למרות הדמיון ביניהם ,ונאמר על שניהם 'חומר' בשיתוף השם הגמור43.
במורה נבוכים ב ,יט הרמב"ם שם בפי אריסטו את הטענה שחומר השמיים
וחומר הארץ שונים 44ומבסס את ההבחנה ביניהם על השוני בתנועותיהם .מכיוון
שבשמיים התנועה סיבובית ובארץ התנועה ישרה ,הדבר מעיד על כך שהם שני
חומרים שונים 45.בהמשך הפרק הוא מסיק על פי עיקרון זה ,שיש להבדיל גם בין
43
44

מורה נבוכים ב ,כב.
אריסטו ,ספר השמים א ,פרקים ב-ג268 ,א270-ב ובעיקר פרק ג270 ,ב  .24-20ראו :ש' פינס,
'המקורות הפילוסופיים של "מורה נבוכים" ' ,בין מחשבת ישראל למחשבת העמים ,ירושלים
תשל"ז ,עמ'  .108-107לתיאור ההערות המועטות של אריסטו בנושא והאפשרויות השונות
שעמדו בפני פרשניו ,ראוR. Glasner, ‘The Question of Celestial Matter in the :
Hebrew Encyclopedias’, in: The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and

 .Philosophy, ed. S. Harvey, Dordrecht 2000, pp. 313-315אלפאראבי השתמש בשני
מונחים שונים לציין את החומר של הארץ (مادة) ואת החומר של השמיים (موضوع) ,מכיוון
שחומר השמיים אינו פוטנציאלי .הוא ייחס חומר וצורה לגלגלים בניגוד לאריסטו ,אך בחלק
מכתביו הוא מציין שמדובר בצורה אחת בלבד שהיא נפש הגלגל בניגוד לחומר הארץ שיכול
להחליף צורות .ראוJ. Damien, Method, Structure, and Development in Al-Farabi's :
Cosmology: Islamic Philosophy, Theology and Science, Texts and Studies, Leiden 2012,
 .p. 206-210כך סבר גם אבן רשד' :ואין חומר בכאן משותף בין זה הגשם הנכבד (الجسم الكريم)

ובין הגשמים הנפסדים כי היה בלתי הוה ולא נפסד אבל החומר בו והצורה יאמרו עליו ועל
חומרי אלו אשר אצלנו וצורתם בשתוף (باشتراك)' (ש' חורש' ,כללי ספר השמים והעולם של
אריסטו לאבן רשד בתרגום משה אבן תיבון ,מהדורה ביקורתית על פי כתבי היד העבריים
והשוואה לנוסח ערבי ערוך' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ו ,עמ'
 .)12ראו גםAverroes’ De Substantia Orbis, Critical Edition of the Hebrew Text with :
 ,English Translation and Commentary by Arthur Hymanחלק עברי ,מאמר בעצם
הגלגל ,עמ' מא -מב ,מז .זאב הרוי מציין בנוסף לאבן רשד גם את רמב"ן ורבינו בחיי בן אשר
בפירושיהם לספר בראשית אוחזים בשיטה המבחינה בין חומר הגלגלים לחומר הארץ .מנגד
הוא מצביע על כך שעיקרון 'התער' הוביל את וויליאם אוקאם ובעקבותיו את רבינו ניסים
גירונדי לשלול את ההבחנה בין חומר השמיים לחומר הארץ ולהסתפק בחומר אחד בלבד .ראו:
W. Z. Harvey, ‘Nissim of Girona and William of Ockham on Prime Matter’, Jewish

45

 .History, 6 [Frank Talmage Memorial Volume, vol. 2] (1992), pp. 87-98הרמב"ם,
בעקבות אלפאראבי ואבן סינא ,סבר שלמרות ההבדל המהותי בין חומר השמיים לחומר הארץ,
גם בגלגלים קיימים חומר וצורה .לדעתו ,כיווני התנועה השונים של הגלגלים משקפים את
הבדלי הצורה ביניהם .לעומת זאת ,סבר אבן רשד שההבחנה בין חומר וצורה רלוונטית רק
כאשר יש התהוות והפסד ולכן אין הצורה שייכת לגלגלים .הוא סבר ,שלגלגלי השמיים יש
חומר חי שאינו זוקק צורה בניגוד לחומר המת של הארץ שרק הצורה מאפשרת את תנועתו.
ראו :אבן רשד ,מאמר בעצם הגלגל ,עמ' לח ,מד; י' שיפמן' ,עוד על הרמב"ם ואבן סינא',
תרביץ ,סד (תשנ"ה) ,עמ'  ; 527-526י' שיפמן' ,פלקירה על הרמב"ם ואבן רשד' ,פעמים61 ,
(תשנ"ה) ,עמ'  .137-135שיפמן מעיר שכל אחד מהם הסתמך על מקור אחר בדברי אריסטו.
הרמב"ם עצמו סבר שהתנועה העגולה של הגלגלים מעידה על כך שהם יצורים חיים בעלי נפש
בניגוד לתנועה הישרה של היסודות המעידה שהטבע הוא יסוד התנועה ולא הנפש (מורה
נבוכים ב ,ד) ,אך אין בכך כדי לשלול את קיומה של הצורה בגלגלים .גלזנר (שם) ,עמ' 322-
 ,316מסכמת את עמדות אבן רשד והרמב"ם בשאלה זו ,אך היא מוסיפה שיש קרבה רבה יותר
בין חומר הגלגלים לחומר הארץ לפי תפיסת אבן רשד.
שטרן ,החומר והצורה (לעיל הערה  ,)5עמ'  ,243-242תמה על מסקנה זו .לדעתו ,מהבדלי
התנועה הרמב"ם היה צריך להסיק שהצורות שונות ולא החומרים .אברבנאל (בפירושו למורה
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חומר הגלגלים לבין חומר הכוכבים .הגלגלים נעים בסיבוב והכוכבים עומדים
קבועים בתוכם ולכן המסקנה היא שמדובר בחומרים שונים .הרמב"ם מציין את טענת
אלפאראבי שההבדל בין חומר הגלגלים לחומר הכוכבים הוא קטן והוא עומד רק על
כך שהגלגלים שקופים והכוכבים אינם שקופים .הוא מבקר את אלפאראבי על כך
שהתייחס רק להבדל בשקיפות בין הכוכבים לגלגלים ולא להבדל בתנועות46.
ייתכן אפוא ,שזה היה גם מקור טעותם של 'אצילי בני ישראל' .הם לא הבחינו
בין החומר של השמיים לחומר של הארץ ,מכיוון שהם התייחסו רק לשקיפות של
החומרים ולא להבדלי התנועה .מכיוון שהבינו שחומר הארץ סביל ,חסר צורה ושקוף
כפי שגוף השמיים שקוף ,הם חשבו שמדובר בחומר אחד שהאל הוא סיבתו 47.טעותם
כמובן חמורה יותר מטעות אלפאראבי ,מכיוון שהם השוו את השמיים לארץ ולא את
הכוכב לגלגל.
פרשני ימי הביניים הבינו שהטעות הבסיסית של אצילי בני ישראל הייתה בכך
שהם ייחסו את החומר הראשון של הארץ ישירות לאל 48.אך מכאן הם צעדו בשתי
דרכים שונות:

46

47

48

נבוכים ב ,יט הלקוח מספרו שמים חדשים ,ירושלים תשכ"ז ,דף ה ע"ב) הסביר ,שהתנועה
הישרה המשותפת לכל היסודות מעידה על חומר אחד והתנועה הסיבובית המשותפת לכל
הגלגלים מעידה על חומר אחר .במקביל לכך כיווני התנועה השונים של היסודות (מעלה ומטה)
מעידים על צורות שונות וכיווני התנועה והמהירויות השונות של הגלגלים מעידים שצורותיהם
שונות .ייתכן שזו כוונת הרמב"ם בהבחנתו בין 'שוני הפעולות' [באכ'תלאף אלאפעאל] שמעיד
על צורות שונות לבין השוני ב'תנועות' [חרכאת] שמעיד על חומרים שונים.
גם אבן רשד סבר שההבדל בין הכוכבים לגלגלים הוא רק ברמת שקיפותם .הכוכבים הם 'החלק
הנכבד משאר חלקי הגלגל'' ,כהיקש הלב לשאר האיברים' (פלקירא ,מורה המורה ,מהדורת
יאיר שיפמן ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .) 268בהמשך הוא מציין מקור אחר בדברי אלפאראבי
שממנו משתמע כדעת הרמב"ם (שם ,עמ'  .)269גלזנר (לעיל הערה  ,)44עמ'  ,320מבהירה את
הקשר בין עמדת אבן רשד שיש איכויות לחומר הגלגלים לבין טענתו שהכוכבים הם צפיפות
רבה יותר של חומר הגלגל ולכן הם זוהרים.
פלקירא ,שם ,עמ'  ,268מוצא סתירה בין טענת הרמב"ם שיש להבחין בין חומר הגלגל לחומר
הכוכב ,לבין דבריו במורה נבוכים ב ,כו ,שם הוא מקבל לכאורה את דברי ר' אליעזר שהחומר
של השמיים ומה שבתוכם הוא חומר אחד .יש להעיר על כך ,שרס"ג סבר גם הוא שחומר
הגלגלים וחומר הארץ אחד .לטענתו ,מכיוון שאפשר לראות את הכוכבים ואפשר לראות את
החומר הארצי ,שניהם צריכ ים להיחשב כחומר אחד .מדבריו משתמע שאין הוא מבחין בין
הגלגלים לכוכבים והוא משתמש בראייה החושית כקריטריון מרכזי .כל הדברים שניתנים
להבחנה בחושים הם בעלי אותו חומר .רס"ג שלל את קריטריון התנועה כיסוד להבחנה בין
החומרים .התנועה היסודית של האש היא עיגול והמצב היסודי של העפר הוא מנוחה .העובדה
שהעפר והאש נעים בצורה ישרה זה למטה וזו למעלה ,היא חריגה מן התנועה הטבעית שלהם
ולכן אינה קריטריון להבחנה בחומריהם .התנועה העגולה של הגלגלים משייכת אותם ליסוד
האש ולא מוכיחה שמדובר בחומר אחר (הנבחר באמונות ודעות ,מהדורת קאפח ,ירושלים
תשנ"ט ,עמ' סא-סג ,בהערה השנייה לשיטה השמינית).
הרמב"ם מקבל את הפרשנות הפילוסופית הרואה באל סיבה צורנית ,פועלת ותכליתית ,אך הוא
אינו רואה בו סיבה חומרית (מורה נבוכים א ,סט) .ראיית האל כסיבתו הישירה של החומר
הופכת אותו גם לסיבה החומרית של העולם .אבן כספי ביקר פירוש זה ,מכיוון שייחוס החומר
לאל ,אינו מחייב שהוא סיבתו הישירה כיוון שדרך הכתובים לדלג על הסיבות האמצעיות.
במקום זאת הוא הציע שטעות אצילי בני ישראל הייתה שהם סברו שהשכל הנבדל הראשון הוא
האל .לוין מבקרת פירוש זה בצדק ומצביעה על כך שאין הוא מתיישב עם לשון הרמב"ם .ראו
לוין (לעיל הערה  ,)8עמ'  . 79-76יש להוסיף לדבריה שהרמב"ם אומר מפורשות שהגנות
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א .לפי הבנה אחת ,אצילי בני ישראל חשבו שהאל הוא כוח בגלגל .לפי הבנה
זו הם חשבו שהאל הוא סיבה ישירה לחומר הארץ ומכאן הם טעו לחשוב שהוא
כוח בגלגל השמיים49.
ב .לפי הבנה אחרת ,אצילי בני ישראל הבינו אל נכון שהאל נבדל מן החומר.
בכל זאת הם טעו לחשוב שהוא סיבה ישירה לחומר ,ללא תיווך השכלים
והגלגלים50.
לאור האמור לעיל נראה שרק הפירוש השני אפשרי .אי אפשר לפרש שהאל הוא כוח
בגלגל ,שהרי הם הבינו שחומר הגלגלים וחומר הארץ הוא אחד וחומר זה קיים
בסיבתו של האל .הם חשבו אפוא שהאל הוא סיבה נבדלת של החומר הראשון הכולל
את השמיים ואת הארץ יחדיו.

[ב]
בדברים הבאים אטען שהשמטת פסוקית זו מאפשרת שני פירושים שונים בנוגע
לשאלה מה הייתה טעותם של אצילי בני ישראל .ללא הפסוקית אפשר לפרש את
טעותם באופן הראשון (שהאל הוא כוח בגלגל) ועם הפסוקית יש להבין את טעותם
באופן השני (שהאל הנבדל הוא סיבה ישירה לחומר הארץ).
לפני שאנסה לבסס טענה זו ,אטען שיש להבחין בין טעותם של הזקנים לבין
טעותם של נדב ואביהוא .לדעתי ,למרות שהרמב"ם כלל ב'אצילי בני ישראל' גם את

49

50

בראייתם מתחילה בביטוי 'וְ תַּ חַּ ת ַּרגְ לָיו' (מורה נבוכים א ,ה) המתייחס לאופי הסיבתיות .לדעתי,
ראייה זו מקשה על טענתה שאצילי בני ישראל לא ייחסו את החומר ישירות לאל ,אלא רק לא
השיגו את הגלגלים ואת השכלים הנבדלים (שם ,עמ' .)89-84
כך פירשו נרבוני ,אפודי ושם טוב .ראו רגב (לעיל הערה  ,)8עמ'  .287-286הוא מצרף גם את
פלקירא לקבוצה זו על בסיס מהדורת מרדכי לייב בר' משה ביסליכיס איש בראדי (פרסבורג
 – 1837מופיע בתוך :שלשת קדמוני מפרשני המורה ,ירושלים תש"ך ,עמ'  .)160אך ה'באור
הנפלא על כמה ענינים סתומים על כל פרקי המורה בקיצור נמרץ' (שם ,עמ'  )179-159אינו
משל פלקירא .ראו :י' שיפמן' ,שם טוב פלקירא ושמואל אבן תיבון כמתרגמי מורה נבוכים
להרמב"ם' ,דעת( 33-32 ,תשנ"ד) ,עמ'  .141-139בכל מקרה הוא מבחין בין דעת ה'באור
הנפלא' לבין אפודי בנוגע לשאלה אם מדובר בכוח בגלגל המקיף או בגלגל השמש.
כך פירשו אשר קרשקש ואברבנאל .כעין שיטת אפלטון שהרמב"ם מתאר במורה נבוכים ב ,יג.
קרשקש ואברבנאל טענו כנגד הדעה הראשונה שאין היא טעות אלא עבודה זרה ממש .בנוגע
לפירושו של אברבנאל את הרמב"ם ,ראו :רגב (לעיל הערה  ,)8עמ'  ;294-293בן זזון (לעיל
הערה  ,)9עמ'  .193-187אברבנאל ,בפירוש למורה נבוכים א ,ה ,משייך גם את נרבוני למחנה
זה .ראו בן זזון ,שם ,עמ'  .191אמנם דברי נרבוני שלא ראו את צבא השמיים עומדים מסביב
האל ו'שראו תחת רגליו מיד החומר הראשון בלי אמצעי' מחזקים טענה זו ,אך קשה לקבל שיוך
זה ,מכיוון שהביטוי 'כתכלית מי שנתפלסף בימים ההם' ,שנרבוני משתמש בו ,רומז ודאי
לתרגום אבן תיבון למורה נבוכים ג ,כט ('ותכלית מי שהגיע אליו עיון מי שהתפלסף בזמנים
ההם שידמה שהשם רוח הגלגל') כפי שמעיר בן זזון ,עמ'  ,175הערה  11ועמ'  ,177הערה .13
יתכן שנרבוני זיהה בין שתי האפשרויות .דהיינו ,אם האל הוא סיבה ישירה לחומר ,פירוש הדבר
שהוא רוח הגלגל.
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הזקנים וגם את נדב ואביהוא 51,מעקב אחרי פירושו מוביל למסקנה שטעותם הייתה
שונה .מצירופן של טענות אלו עולה שיש לייחס את הטעות הראשונה (שהאל הוא כוח
בגלגל) לזקנים ואת הטעות השנייה (שהאל הנבדל הוא סיבת החומר) לנדב ואביהוא.
אפתח אפוא בביסוס הטענה שיש להבחין בין טעות הזקנים לטעותם של נדב
ואביהוא .במורה נבוכים ב ,לב ,במסגרת התייחסותו למעמד הר סיני ,הרמב"ם קובע
שציווי ה' שנאמר למשה קודם לכןֲ ' :עלֵה אֶ ל ה' אַּ תָ ה וְ ַא ֲהרֹן נ ָָדב ַּואֲבִּ יהּוא וְ שִּ בְ עִּ ים
מִּ זִּ ְקנֵי יִּשְ רָ אֵ ל' 52,מצביע על הבחנה בדרגות הנבואה של האנשים המוזכרים בפסוק.
משה בראש ,אהרון אחריו ,נדב ואביהוא נמוכים מאהרון ,שבעים הזקנים נמוכים מהם
ושאר העם נמוכים מהם ,איש איש לפי מדרגתו53.
הפסוק הפותח את סיפור 'מעשה לבנת הספיר' מתאר את העלייה שקדמה
לראייה ומונה בדיוק את אותם אנשיםַּ ' .ויַּעַּ ל מֹ שֶ ה וְ ַא ֲהרֹן נ ָָדב ַּואֲבִּ יהּוא וְ שִּ בְ עִּ ים ִּמזִּ ְקנֵי
יִּשְ רָ אֵ ל' 54.נראה שפסוק זה מתאר את ביצוע הציווי שהוזכר בפסוק הקודם .לכן הוא
מתאר למעשה את דרגות הנבואה שכל אחד מן העולים הגיע ,איש איש לפי מעלתו.
לענייננו חשוב להדגיש את ההבדל בין דרגת נדב ואביהוא לבין דרגת הזקנים.
ביטוי נוסף להבדל בין נדב ואביהוא לבין הזקנים ,מופיע בדברי הרמב"ם
המתייחסים לעונשם בעקבות ראייתם השגויה .הפסוק 'וְ אֶ ל־אֲצִּ ילֵי בְ ֵנֵ֣י י ְִּש ָראֵ ל ֹלא שָ לַּח
יָד ֹו' 55,הובן על ידי הרמב"ם כביטוי לכך שה' נמנע מלפגוע באצילי בני ישראל מיד
למרות שהם 'היו ראויים לכליה'56.
הרמב"ם כורך יחדיו את הזקנים ואת נדב ואביהוא במונח 'אצילי בני ישראל',
אך מפרש שהם נענשו בנפרד:
ואילו אצילי בני ישראל (שמות כ"ד )11 ,התפרצו ,הפליגו במחשבותיהם
והשיגו .אלא שהשגתם לא היתה שלמה ...והיו ראויים לכליה[ .משה] עליו
השלום דיבר עליהם סניגוריה ,ולכן נדחה עונשם עד שנשרפו בתבערה (במדבר
י"א )1-3 ,ונשרפו נדב ואביהוא (ויקרא י' )1-2 ,באהל מועד על-פי מה שנמסר
במסורת האמיתית57.

51
52
53

54
55
56
57

הרמב"ם אומר זאת במפורש במורה נבוכים א ,ה ,בדיונו על עונשיהם כפי שיבואר להלן .גם
ראב"ע בפירושיו (הקצר והארוך) סבר ש'אצילי בני ישראל' כולל את נדב ואביהוא ואת הזקנים
בניגוד לרס"ג שסבר שביטוי זה כולל את הזקנים ומשה.
שמות כד .1
'עלה אל ה' אתה ואהרן ונדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל (שמות כ"ד .)1 ,הוא ,עליו השלום,
היה במדרגה העליונה ,כמה שנאמר :ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו (שם ,שם .)2 ,אהרן
נמוך ממנו .נדב ואביהוא נמוכים מאהרן .ושבעים זקנים נמוכים מנדב ואביהוא .ושאר האנשים
נמוכים מאלה בהתאם לשלמויותיהם .לשון החכמים ז"ל :משה מחיצה בפני עצמה ואהרן
מחיצה בפני עצמה' (מורה נבוכים ב ,לב).
שמות כד .9
שם כד .11
מורה נבוכים א ,ה.
שם ,שם.
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בעקבות המדרשים הרמב"ם מקשר ביטוי זה לכך שהם נפגעו מאוחר יותר; נדב
ואביהוא נשרפו ביום השמיני למילואים והזקנים נשרפו בתבערה .יש להעיר שכולם
נשרפו מאש שיצאה מאת ה'.
בנוגע לעונשם של נדב ואביהוא לא מצאתי מקור נוסף בדברי הרמב"ם מעבר
לנאמר כאן ,אך המדרש מתאר אותם כאילו מתו על ידי 'שני חוטין של אש' ,כך
שנשרפה נשמתם אך גופם קיים 58.נראה שהרמב"ם הבין מכך שמדובר במוות רוחני,
דהיינו בטעות בהשגה שמשמעותה כיליון.
לזקנים הרמב"ם מתייחס מפורשות במקום נוסף .את הפסוק 'ותבער בם אש ה'
ותאכל בקצה המחנה' 59,הוא מפרש שלשון אכילה שנאמרה בו היא השאלה 'מכליון
הדבר הנאכל ואובדנו ,כלומר ,הישחת צורתו תחילה' 60,ומציין שאכילת אש ה'
משמעה השמדת הממרים את פיו ,כמו שהאש משמידה .נראה שיש בכך רמז לעונשם
של הזקנים שאינו שריפה כפשוטה.
כאמור ,גם בנוגע לנדב ואביהוא נאמר' :וַּתֵ צֵ א אֵ ש ִּמלִּ פְ נֵי ה' וַּתֹ אכַּל אוֹתָ ם וַּ יָמֻתּו
לִּ פְ נֵי ה' ' 61.הרמב"ם מוסיף קביעה שלא מצאתי לה מקור במדרשים ,שעונשם נדחה
בגלל שמשה לימד עליהם סנגוריה 62.נראה שזהו ביטוי לפרשנותו הפילוסופית,
שמשה העמיד אותם על טעותם ובכך מנע את כליונם הרוחני ,אך הדבר לא החזיק
מעמד לאורך זמן והם שבו לטעותם.
בשלב זה רצוני להדגיש – מעבר לעובדה שהם שגו בהשגתם ונענשו – שהעונש
של הזקנים והעונש של נדב ואביהוא היה במועדים שונים .לדעתי ,הדבר רומז לכך
שחטא נדב ואביהוא היה שונה מחטא הזקנים ולכן הם נענשו בנפרד.
היוצא מן האמור לעיל ,שהיה הבדל בדרגת ההשגה של נדב ואביהוא לבין דרגת
ההשגה של הזקנים והם גם נענשו על כך בשני אירועים שונים .לכן נראה שיש הבדל
בין הטעות של נדב ואביהוא לטעותם של הזקנים.

ויראו – ויחזו
ראייתם של אצילי בני ישראל את האל מתוארת פעמיים בסיפור .בפעם הראשונה
כתוב 'וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י י ְִּשרָ אֵ ל' 63ובפעם השנייה כתוב ' ֽ ַּו ֶיחֱזּו אֶ ת־הָ ֵ֣אֱֹלהִּ ים' 64.הרמב"ם
מפרש את השורשים רא"ה וחז"ה באותו פרק ,ויש הבדל עדין בפירושו את שני
הפסוקים .בנוגע לפסוק הראשון 'וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י י ְִּש ָראֵ ל' הוא קובע שמדובר בהשגה
58
59
60
61
62

63
64

בבלי ,סנהדרין נב ע"א.
במדבר יא .1
מורה נבוכים א ,ל.
ויקרא י .2
נרבוני בפירושו למורה נבוכים א ,ה מצטט חלקית את תרגום אבן תיבון לפרק זה וכותב 'ויעתר
והאריך וכו' .מתוך ציטוט חלקי זה משער אברבנאל שעמדה לפניו גרסה אחרת 'ויעתר להם
והאריך להם הקב"ה' ,שמייחסת את ההעתרה לה' ולא למשה .לפי הבנה זו ,משה לא לימד
עליהם סנגוריה .במקור הערבי אין בסיס לגרסה זו ,לא במהדורת יואל ולא במהדורת הרב קאפח
('ושפע פיהם עליה אלסלאם').
שמות כד .10
שם כד .11
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שכלית [אִּ ְדרַּ אּך עַּקְ לִּ י] ולא בראייה חושית .הפסוק המקביל ' ַּו ֶיחֱזּו אֶ ת־הָ ֵ֣אֱֹלהִּ ים'
מתפרש על ידו כהשגת הלב [אִּ ְדרַּ אּך אלְ קַּ לְ ב].
ויראו את אלהי ישראל (שם ,כ"ד .)10 ,כל זאת השגה שכלית [אדראך עקלי]
ובשום פנים לא ראיית עין ...כמו כן חזה נאמר על ראיית העין ...והושאל
להשגת הלב [אדראך אלקלב] ...ועל דרך השאלה זו נאמר :ויחזו את האלהים
(שמות כ"ד .)11 ,ודע זאת65.
נראה שיש להבחין בין השגה שכלית להשגת הלב' .לב' הוא שם משותף ,כפי שמציין
הרמב"ם במורה נבוכים א ,לט ,גם למחשבה [פכרה] וגם לשכל [עקל] .אפשר ,על כן
לטעון ,שאין הבדל בין שני ביטויים אלו והרמב"ם רק גיוון את לשונו 66.אך דומני
שראיה לכך שיש לדייק בהבחנה זאת יש להסיק מכך שהרמב"ם מסיים את דבריו
בהנחיה 'ודע זאת' 67.יתר על כן ,הרמב"ם היה ער לשינויים עדינים בין כפילויות
המופיעות בכתובים ועשה בכך שימוש אף בדרכי כתיבתו 68.לכן נראה שיש להבחין
בין השגת הלב במובן של מחשבה (פכרה) לבין השגת השכל (עקל) .המחשבה (פכרה)
היא כוח בגוף ואילו השכל (עקל) זהה למושכלות בפועל ולכן הוא נבדל מן הגוף69.
אמנם בסוף מורה נבוכים א ,ה הרמב"ם כורך יחדיו את פעלי הראייה ומייחס
להם משמעות שכלית' :כל מה שהתכוונו אליו הוא שכל ראיה או חזיה או הבטה אשר
באה בעניי ן זה היא השגה שכלית [אדראך עקלי] ולא ראיית עין' .אך בנימוקו הוא
65
66

מורה נבוכים א ,ד.
ראו אברבנאל ,מורה נבוכים א ,ד .בספרו 'עטרת זקנים' הוא מבחין בין ראייתם של הזקנים לבין
ראייתם של אצילי בני ישראל לאור ההבחנה בין פעלים אלו (לעיל הערה  ,9עמ' צח-ק) .ראו:
L. Eric, Isaac Abarbanel's Stance toward Tradition: Defense, Dissent, and Dialogue.
 ;Albany, NY 2001, p. 72-73בן זזון (לעיל הערה  ,)9עמ' .186

67
68

69

ראו אפודי ,מורה נבוכים א ,ד.
ראו רגב (לעיל הערה ,) 8עמ'  ,284המתלבט בשאלה אם מדובר בשתי ראיות שונות של שתי
קבוצות שונות או באותה ראייה .בנוגע לחזרות בשינויים מזעריים ,ראו :ל' שטראוס' ,אופיו
הספרותי של "מורה נבוכים"' ,ירושלים ואתונה :מבחר כתבים ,בעריכת א' לוז,ירושלים
תשס"א ,עמ'  ; 184-183מ' כהן' ,פרשנות הפשט של פילוסוף :גישתו הספרותית של הרמב"ם
לספר איוב ומקומה בתולדות פרשנות המקרא' ,שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ,טו
(תשס"ה) ,עמ' .251-242
בנוגע להגדרת ה'פכרה' ,ראו :א' נוריאל' ,למובנן של המילים "פכרה" ו"רויה" במורה נבוכים',
תרביץ ,נח (תשמ"ט) ,עמ'  .294-289לדעתו ,ה'פִּ כרה' היא המחשבה הקובעת את התכנים מבלי
להתייחס לאפשרות התממשותם (עמ'  .)145שלום צדיק סבור שלצד הבנה זו ה'פכרה' היא כוח
המחשבה שהוא חלק מן השכל המעשי .באמצעותה אפשר לעשות אומנויות ,או לבחור בדברים
שונים ,או לרכוש מושכלות (עקל) .עקל לעומת זאת ,הוא שם לידיעות שיצאו מן הכוח אל
הפועל .ראו :ש' צדיק' ,מובנן של המילים "פכר" ו"והם" בערבית יהודית ובעיית תרגומן
לעברית בימי הביניים' ,לשוננו 75 ,ב-ג (תשע"ג) ,עמ'  278-276ובהערה  27שם .קשה לדעת
אם הרמב"ם התייחס להבדל בניסוח מושא הראייה ,בפעם הראשונה נכתב 'אלהי ישראל'
ובפעם השנייה נכתב 'אלהים' .אך במורה נבוכים ג ,נא הוא מציין שה' נקרא על האבות בגלל
הברית המיוחדת בינו לבינם ובגלל ההשגחה הייחודית על צאצאיהם .מכאן אולי אפשר להסיק
ש'אלוהי ישראל' מציין הכרה גבוהה יותר .אשר קרשקש בפירושו למורה נבוכים א ,ה שולל
את הפירוש המייחס לאצילי בני ישראל את המחשבה שהאל הוא רוח הגלגל ,מכיוון שכתוב
אלוהי ישראל ('אין זה אלהי ישראל אבל אלהי האומות').
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שולל רק את ראיית העין ('שכן אין הוא יתעלה מצוי אשר העיניים משיגות אותו')
וקודם לכן הוא משתמש בפועל פכ"ר לתאר את השגת אצילי בני ישראל ('הפליגו
במחשבותיהם [אפכראהם] והשיגו') ומוסיף שהכתוב בא להטיל דופי בראייתם 'על
כל הגשמות הכלולה בה' .לכן נראה שהרמב"ם רצה בראש ובראשונה לשלול ראייה
חושית של האל .עם זאת ,ישנן דרגות שונות של השגה בלתי חושית .השגה שכלית
וראיית עין אינם ניגוד דיכוטומי אלא שני קצוות של מנעד אפשרי של השגות 70.ברור
שהשגה אמיתית של האל היא השגה שכלית טהורה ,אך קיימות דרגות שונות של
השגה 'לא שלמה' כפי שהרמב"ם מייחס לאצילי בני ישראל .השגת הלב במובן של
'פכרה' אינה ראיית עין ,אך מאידך אין לראות בה השגה שכלית טהורה.
כיצד אפוא יש להבין כפילות זו של שתי הראיות? האם אצילי בני ישראל השיגו
את האל בהשגה שכלית או בהשגת הלב בלבד? לאור האמור לעיל ,נראה לי שיש
לחלק ולומר שהרמב"ם הבחין בין השגתם של נדב ואביהוא (השגה שכלית) לבין
השגת הזקנים (השגת הלב) .לדעתי ,אפשר לבסס טענה זו גם דרך הבנת מבנה הסיפור,
שגרם לכפילות זו.

מבנה הסיפור
הסיפור תחום בין פסוקים  .11-9פסוקים אלו כוללים שני מרכיבים ,חלק עיקרי (11-9א)
הכולל את הסיפור עצמו והערה נספחת בסופו (החלק השני של פס'  .)11בחלק
העיקרי מתוארת כל ההתרחשות הכוללת את העלייה ,ראיית אלוהי ישראל ואת
הימנעות האל מלפגוע באצילי בני ישראל .החלק השני נראה כהערה שבאה להשלים
פרט קטן בסיפור .הערה זו כוללת חזרה 'ויחזו את האלהים' שנועדה לקשר את
הדברים לראייה המופיעה בסיפור 'ויראו את אלהי ישראל' ,ותוספת המבהירה
שלאחר השגתם 71,הם אכלו ושתו .חזרה מקשרת זו יצרה את הכפילות בסיפור.
11-9א

שמות כד
הערה

11ב

שמות כד
הסיפור
ַּויַּעַּ ל מֹ שֶ ה וְ ַא ֲהרֹן נ ָָדב ַּואֲבִּ יהּוא וְ ִּשבְ עִּ ים ִּמזִּ ְקנֵי י ְִּש ָראֵ ל
ֽ ַּו ֶיחֱזּו אֶ ת־הָ ֵ֣אֱֹלהִּ ים
וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י יִּשְ רָ אֵ ל
ַּויֹאכְ לּו וַּיִּ ְשתּו
וְ תַּ חַּ ת רַּ גְ לָיו כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר
ּוכְ עֶ ֶ֥צֶ ם הַּ שָ מַּ ַ֖יִּם לָטֹֽ הַּ ר
וְ אֶ ל אֲצִּ ילֵי בְ נֵי י ְִּשרָ אֵ ל ֹלא שָ לַּח יָד ֹו

הרמב"ם סבר שהערה זו נועדה להבהיר ,שטעות ההשגה של אצילי בני ישראל לא
נותרה רק בתחום העיוני ,אלא גרמה גם לכך שהם חטאו בתחום המעשי.

70
71

הוא מתבטא באופן דומה במורה נבוכים א ,כח' :כל הכוונה של כל בר-דעת תהיה לשלול מן
האל יתעלה את ההגשמה ולהבין את כל ההשגות האלה כשכליות ולא חושיות'.
כך הבין הרמב"ם .לדעתו ,כפי שנראה בהמשך ,האכילה והשתייה קשורות בראיית האל
ונובעות ממנה .בניגוד לפרשנים שקשרו את האכילה והשתייה לכך שה' לא פגע בהם והם ירדו
בשלום .ראו ראב"ע על שמות כד .11
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אחזור להשלים מה שהתחלנו להסביר ,ואומר ,שאצילי בני ישראל ,מלבד
התקלות שאירעו להם בהשגתם ,גם מעשיהם נתבלבלו בשל זאת ונטו אל דברים
גופניים מכיוון שנשחתה ההשגה .לכן נאמר :ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות
כ"ד72.)11 ,
מדוע לא הוצמדו האכילה והשתייה לתיאור המפורט של הראייה המופיע
בסיפור עצמו? אפשר היה לטעון ,שהדבר נובע מן הסדר הכרונולוגי של התרחשות
הדברים .אצילי בני ישראל אכלו ושתו רק לאחר שהם לא נפגעו על ידי האל 73.אך
הרמב"ם סבר כאמור שהאכילה והשתייה ,לא מבטאות את שמחתם מכך שלא נפגעו,
אלא הן נגרמו מן הראייה הפגומה של האל .מדוע אפוא הן לא הוצמדו לתיאור
הראייה בסיפור עצמו?
אם אכן יש הבחנה מהותית בין 'ויראו את אלהי ישראל' (השגה שכלית) ,לבין
'ויחזו את האלוהים' (השגת הלב) ,אפשר להבין מדוע הופרדו האכילה והשתייה מן
ההשגה השכלית .הפרדה זו נועדה להבהיר ,שראיית אלוהי ישראל השכלית לא גרמה
לאכילה והשתייה ,אלא דווקא כיוון שחזו את האלוהים בהשגת הלב הנמוכה יותר,
לכן 'נתבלבלו מעשיהם' והם אכלו ושתו.
חזרה מקשרת זו ,כדרכם של חזרות מקשרות ,אינה מתארת את כל פרטי הראייה
שתוארו בסיפור ,אלא מסתפקת בקיצורם .במקרה שלנו היא חוזרת על ראשית התיאור
בלבד ועל הקורא להשלים בעצמו את תוכן ראייתם לפי מה שנאמר בסיפור עצמו.
עד היכן יש להשלים את פרטי מה שחזו? אילו לא היה הבדל בין חטא נדב
ואביהו לחטא הזקנים ,הקורא היה צריך להשלים את הסיפור עד תומו .ההשלמה
הייתה אפוא כדלהלן:
ההערה
וֽ ֶיחֱזּו אֶ ת־הָ אֱֹלהִּ ים
[וְ תַּ ֵ֣חַּ ת רַּ גְ לָיו כְמַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּפִּ יר
ּוכְ עֶ צֶם הַּשָ מַּ יִּם ָלטֹהַּ ר]
ַּויֹאכְ לּו וַּיִּ ְשתּו

הסיפור
וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י יִּשְ רָ אֵ ל
וְ תַּ חַּ ת רַּ גְ לָיו כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר
ּוכְ עֶ צֶ ם הַּ שָ מַּ יִּם לָטֹ הַּ ר

אך מכיוון שיש הבדל בין חטא נדב ואביהו לחטא הזקנים ,מה שחזו הזקנים היה שונה
ממה שראו נדב ואביהוא ,ולכן ההשלמה לא צריכה להיות זהה .כאן ,לדעתי ,יש
להסתייע בעובדה שהרמב"ם לא פירש במורה נבוכים את הפסוקית 'וכעצם השמים
לטהר' .אי אפשר להוריד גם את הפסוקית 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר' ,מכיוון
שכולם ראו את יחסו של האל לחומר .לכן רצוני להציע שהרמב"ם לא פירש את
הפסוקית 'וכעצם השמים לטהר' ,כדי לרמוז לקורא שעליו להשמיט בתיאור השני
פסוקית זו ובכך לאפשר שתי קריאות שונות של מה שראו אצילי בני ישראל .בגוף
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מורה נבוכים א ,ה.
כך פירש ראב"ע ,שמות כד ' :11וטעם "לא שלח ידו" כי ראו השם הנכבד ולא מתו ,כאשר
אפרש בפסוק "כי לא יראני האדם וחי" (שמות לג ,כ) .וטעם ויאכלו וישתו שירדו שמחים מההר
ויאכלו זבחי שלמים שזבחו נעריהם .וישתו – בשמחה' .ר' יוסף ן' כספי הלך בדרכו של ראב"ע,
אך משנה ממנו בדברים מסוימים .ראו רגב (לעיל הערה  ,)8עמ' .289-287
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הסיפור כוללת הראייה גם ביטוי זה ,אך בהערה יש להשלים את הכתובים ללא פסוקית
זו ,כמתואר לקמן.
הסיפור
וַּיִּ ְראּו אֵ ת אֱֹלהֵ י יִּשְ רָ אֵ ל
וְ תַּ חַּ ת רַּ גְ לָיו כְ מַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּ פִּ יר
ּוכְ עֶ צֶ ם הַּ שָ מַּ יִּם לָטֹ הַּ ר

ההערה
וֽ ֶיחֱזּו אֶ ת־הָ אֱֹלהִּ ים
[וְ תַּ ֵ֣חַּ ת רַּ גְ לָיו כְמַּ עֲשֵ ה לִּ בְ נַּת הַּ סַּפִּ יר]
ַּויֹאכְ לּו וַּיִּ ְשתּו

הצבת הסיפור במבנה זה מחדדת את ההבדל בין שני סוגי הראיות .הראייה המתוארת
בגוף הסיפור ,היא השגת השכל .היא כוללת את הביטוי 'וכעצם השמים לטהר' ולכן
משמעה שהם ראו את האל הנבדל כסיבת החומר ,ללא הבחנה בין חומר השמיים
וחומר הארץ .הבנת נבדלותו של האל מן החומר ,מונעת את בלבול המעשים ולכן לא
מוזכרות בסיפור האכילה והשתייה.
לעומת זאת ,הראייה המתוארת בהערה ,היא השגת הלב .ראייה זו אינה כוללת
את הפסוק 'וכעצם השמים לטהר' ,ולכן משמעה שאצילי בני ישראל חשבו שהאל
הוא כוח בגלגל השמיים' .השיא שהגיעו אליו מי שהתפלספו באותם זמנים הוא
שדימו שהאל הוא רוח הגלגל ,שהגלגל והכוכבים הם הגוף והאל יתעלה הוא רוחו'74.
תפיסה מגשימה זו יכולה להביא לאכילה ושתייה שיש בהן בלבול המעשים ,מכיוון
שאין היא מכירה בנבדלותו של האל מן החומר.
לאור כל האמור לעיל ,נראה לי שאכן מדובר בשתי ראיות שונות הכוללות שתי
טעויות שונות .הראייה הראשונה הבינה את האל כנבדל מן החומר ,אך טעתה לראות
בו סיבה ישירה לחומר הארצי .ראייה זו לא הובילה לקלקול המעשים .הראייה השנייה
טעתה לחשוב שהאל הוא כוח בגלגל ולכן ראתה בו את סיבת החומר הארצי .ראייה
זו הובילה גם לקלקול המעשים .מכיוון שדרגת הזקנים הייתה נחותה מדרגת נדב
ואביהוא ,יש לייחס להם את הטעות המופיעה בהערה ואילו לנדב ואביהוא יש לייחס
את הטעות המתוארת בגוף הסיפור.
אפשר אולי לחזק טענה זו מפירוש הרמב"ם למשנה .בהקשר לעשרה ניסיונות
שניסו אבותינו את ה' במדבר ,הרמב"ם כותב שבתבערה ,המקום שבו נענשו הזקנים,
היה הניסיון השמיני 'בעוררם במקום ההוא ספק באמיתות ובמרדם ,והוא אומרו:
(במדבר י"א " )1ויהי העם כמתאוננים" וכו' .והתשיעי – בקברות התאוה ,בבקשת
הבשר ,אמר( :במדבר י"א " )4והאספסף" וכו' ' 75.ייתכן שגם כאן הרמב"ם מקשר
בעקבות הפסוקים בין חטא הזקנים בתבערה לבין קלקול המעשים שהתבטא באכילת
הבשר בקברות התאווה .יתר על כן ,נראה שעונשם ניתן להם כאשר הם חזרו על חטאם
פעם נוספת ,כאשר יש דמיון בין החטא הראשון לשני .נדב ואביהוא נענשו בכך
שהתפרצו שוב בהשגתם בתוך אוהל מועד הרומז על השגתם השכלית 76ואילו הזקנים
נענשו בתבערה כאשר התאוננו במחנה על הנהגת ה'.
74
75
76

מורה נבוכים ג ,כט .ראו :מ' נרבוני ,באור לספר מורה נבוכים ,מהדורת גולדנטל (,)Wien 1852
חלק א ,פרק ה ,דף ג ע"א.
פירוש הרמב"ם למשנה ,אבות ה ,ג.
ראו אברבנאל בפירושו למורה נבוכים א ,ה' :ר"ל באהל מועד בהשגה אלהית חטאו באהל
מועד מתו' .אולי יש בכך הסבר לשאלה מדוע נענשו נדב ואביהוא לפני הזקנים ,אף על פי
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אפו'77.

לכך יש להוסיף שתגובת ה' לחטא בתבערה היא 'וישמע ה' ויחר
הרמב"ם מפרש במורה נבוכים א ,מה ,ש'וישמע ה' ' פירושו שה' השיג את דבריהם,
ובמורה נבוכים א ,לו הוא קובע ש'חרון אף ה' ' מתייחס רק לעבודה זרה 78.נראה אם
כן ,שחטא הזקנים כרוך בהשגה שיש בה הגשמה מסוימת ,נוגע בעבודה זרה ומוביל
לחטאים הקשורים בחוש המישוש .בניגוד לחטא נדב ואביהוא.
תפיסה זו של הזקני ם את האל ככוח בגלגל ,היא שיאה של התפיסה האלילית,
אך איזו עמדה עומדת מאחורי טעותם של נדב ואביהוא? נראה שהתפיסה המייחסת
את החומר ישירות לאל ,למרות היותו נבדל ממנו ,היא עמדתו של אפלטון כפי
שהרמב"ם מתאר אותה במורה נבוכים ב ,יג .לפי דעה זו תמיד היה חומר קדום 'כשם
שהאלוה קדום' ,אך הרמב"ם מדגיש שלפי שיטת אפלטון 'האל הוא סיבת מציאותו
של החומר' 79.מכיוון שלדעת הפילוסופים בריאת 'יש מאין' היא מן הנמנעות ,לכן
הכרחי שיהיה חומר קדמון בצדו של האל .החומר לא יכול להיות סיבת עצמו ולכן
האל הוא סיבתו הישירה של החומר .יש להדגיש שהרמב"ם לא ייחס סיבתיות ישירה
בין האל לחומר לתפיסת אריסטו .הרמב"ם השתמש בתפיסת ההאצלה של אלפאראבי
כדי להסביר את שיטת אריסטו בנוגע לקדמות העולם .לפי שיטה זו השכלים הנבדלים
נאצלו מן האל וגלגלי השמיים וחומר הארץ נאצלו מן השכלים הנבדלים 80.מכאן
יוצא שנדב ואביהוא אחזו בעמדת אפלטון ולא בעמדת אריסטו כשייחסו את החומר
ישירות לאל .הרמב"ם שולל אפוא את תפיסת אפלטון כטעות בהשגה בגלל הקשר
הישיר בין האל לחומר81.

77
78
79
80

שחטאם היה קטן יותר .קשה לדעת עד כמה הרחיק הרמב"ם לכת בפירושיו האלגוריים .אך
פירוש רדיקלי יכול לראות בשני חטאים אלו ,תיאור כפול של אותו חטא.
במדבר י"א .1
'דע שאם תתבונן בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרון אף ולא לשון כעס ולא
לשון קנאה אלא כלפי עבודה זרה דווקא' (מורה נבוכים א ,לו) .כזכור השגתם של קרשקש
ואברבנאל על הסבר זה הייתה ,שלא ייתכן שהזקנים חטאו בעבודה זרה .ראו לעיל הערה .50
מורה נבוכים ב ,יג.
ראו מורה נבוכים ב ,כב .מכיוון שכולם מסכימים 'שמדבר פשוט יכול להתחייב רק (דבר) פשוט
אחד' ו'שאין מתחייב מן האל אלא שכל אחד פשוט ולא יותר' (שם ,שם) ,נדרשה שיטת
ההאצלה להסביר כיצד נאצלה המציאות רבת הפנים .הטענה המרכזית הייתה שהשכל הראשון
שנאצל מן האל מורכב מכיוון שהוא משכיל את האל ומשכיל את עצמו .לכן נאצלו ממנו שני
דברים; מהשכלתו את האל נאצל שכל נוסף ומהשכלתו את עצמו נאצל גלגל .מהשכלתו של
השכל הפועל את עצמו נאצל חומר הארץ .ראוA. Hyman, ‘From What is One and :
Simple only What is One and Simple Can Come to Be’, in: Neoplatonism and Jewish
.Thought, ed. L. E. Goodman, New York, 1992, pp. 111-135
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הרברט דוידסון (לעיל הערה  ) 3טען שזו העמדה האזוטרית של הרמב"ם .אם אכן הצעת
הפרשנות לסיפור אצילי בני ישראל המופיעה במאמר נכונה ,הדבר עומד בסתירה לטענתו.
אברהם עברי (לעיל הערה  )3העלה עמדה דומה ,אלא שהוא נזהר לייחס לאל על פי הרמב"ם
את החומר ולכן הוא סבר ש'ההעדר הגמור והמוחלט' מבטא מצב קדם חומרי שמצד אחד אינו
זהה לאין מוחלט ,ומצד שני אינו תלוי באל .שיטתו מתמודדת בדיוק עם הבעיות שמעוררת
תפיסת אפלטון .עברי מודה שפירושו מתחיל מנקודת ראות פילוסופית (שם ,עמ'  )134שלא
יכולה לייחס לרמב"ם בריאת יש מאין ,מכיוון שהיא מן הנמנעות .יוליוס גוטמן ,מקריות
המציאות (לעיל הערה  ,) 2טוען שחידושו הפילוסופי המרכזי של הרמב"ם הוא הצבת עמדת
ביניים בין הכלאם לאריסטו בנוגע לשאלת היקף הנמנעות.
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לסיכום ,הרמב"ם לא פירש במורה נבוכים את הפסוקית 'וכעצם השמים לטהר'
כדי לאפשר שתי קריאות של חטא 'אצילי בני ישראל' .קריאות אלו יוצרות הבחנה בין
טעותם של הזקנים לטעות נדב ואביהוא .הזקנים טעו בכך שחשבו על האל ככוח
בגלגל השמיים ,ונדב ואביהוא ראו באל הנבדל סיבה ישירה לקיומו של החומר
ההיולי ללא הבחנה בין חומר השמיים לחומר הארץ .קריאות אלו מעידות על כך
שהרמב"ם היה ער להיבטים הספרותיים של הסיפור המתבטאים במבנה הסיפור
ובכפילות הטמונה בו וראה בכך את אחת הטכניקות שהתורה משתמשת בהן בהצגת
סודותיה.

מדוע לא התפרשה הפסוקית במורה נבוכים?
מדוע הרמב"ם לא פירש מהלך זה כולו במורה נבוכים ,תוך שהוא מפרש את הפסוקית
'כעצם השמים לטהר'? הרמב"ם כותב שההבחנה בין החומר של השמיים לחומר של
הארץ היא 'סוד גדול' ששייך לסתרי תורה' :ר' אליעזר חזר על עניין זה עצמו
מפורשות שיש שני חומרים ,עליון ושפל ,ואין חומר אחד לכול .זה סוד גדול .אל
תזלזל במה שגדולי חכמי ישֹראל אמרו על זאת מפורשות .כי הוא סוד מסודות
המציאות וסתר מסתרי תורה' 82.אף על פי שזהו 'סוד גדול' ,הרמב"ם מעיר במקום
אחר ,שאין סוד זה שייך ליסודות האמונה ואין בנושא זה הוכחה מופתית:
את פירושו של אונקלוס אתה יודע ,אבל תכליתו של דבר שהוא שלל את
ההגשמה ולא הבהיר לנו איזה דבר הם השיגו ,ולא לאיזה דבר הכוונה במשל
זה .וכך בכל מקום ,הוא איננו מתייחס לעניין הזה אלא לשלילת ההגשמה בלבד.
כי שלילת ההגשמה היא דבר מוכח הוכחה מופתית ,הכרחי לאמונה .לכן הוא
קובע באופן חד-משמעי שיש לשלול את ההגשמה ומפרש בהתאם לכך.
הבהרת משמעות המשל ,לעומת זאת ,היא עניין של סברה .אולי הכוונה לדבר
זה או לדבר אחר .כמו כן דברים אלה נסתרים מאוד ,אין הבנתם מיסודות
האמונה ואין השגתם קלה להמון .לכן לא נגע בעניין זה .אבל אנו בהתאם
למטרת הספר ,אין לי מנוס מלפרש משהו ולומר83...
אונקלוס לא פירש סוד זה ,כיוון שמגמתו היא סילוק ההגשמה מן האל ,אך אין לו
עניין לפענח את הסודות מאחורי המשלים של התורה .לעומת זאת ,כיוון שמטרתו
השנייה של הרמב"ם במורה נבוכים היא 'לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים
בספרי הנביאים מבלי שנאמר מפורשות שהם משלים'' 84,אין לו מנוס מלפרש
משהו' 85ממשל זה .הוא אומר גלויות שייתכנו פירושים שונים להבנת המשל ומדבריו
משתמע שאין הוא בטוח בפירושו והוא לא יפרש את כולו.
82
83
84
85

מורה נבוכים ב ,כו.
שם א ,כח.
שם ,פתיחה.
במקור' :פלא בד לי אן אתאול שיא' .לדיון בביטוי לשוני דומה ('לם יכן בד' = אם אין מנוס)
במורה נבוכים ,ראו :ח' כשר' ,על צורתם של ה"צלמים" (הבהרות נוספות למורה נבוכים א א)',
דעת( 53 ,תשס"ד) ,עמ' .41
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נראה שאברבנאל סבר שהרמב"ם לא פירש פסוק זה מכיוון שלא היה בטוח
בפירושו .הוא כתב שהרמב"ם 'הסתיר את פניו' ולא פירש פסוקית זו 86.ניסוח זה רומז
לפירוש הרמב"ם עצמו בפרק העוסק בסיפור אצילי בני ישראל ,על כך שמשה הסתיר
פניו במעמד הסנה ונמנע מהשגת האל.
שראוי לאדם שלא יתפרץ לעניין הגדול והנכבד הזה לאלתר [ ]...ואל יחליט
על-פי הדעה הראשונה העולה על לבו ואל יפליג במחשבותיו מלכתחילה
ויאמץ אותן להשיג את האלוה ,אלא תהא בו ענווה וייעצר ,ויעמוד ,ויתרומם
לאט לאט .על עניין זה נאמרַּ :ויַּסְ תֵ ר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים
(שמות ג'87...)6 ,
מכיוון שלפי פשוטה פסוקית זו מתייחסת לשמיים ואילו הרמב"ם הבין שראיית אצילי
בני ישראל מתייחסת לארץ ,אברבנאל סבר שהוא לא הכריע בנוגע למשמעותה של
פסוקית זו.
באופן דומה ,לאחר שהרמב"ם חולק על יונתן בן עוזיאל בנוגע להבנת האופנים
ביחזקאל וקובע שאין מדובר בגלגלי השמיים אלא בחומר הארץ 'כמעשה לבנת
הספיר' ,הוא מצטדק ומודיע בכנות שאין הוא משוכנע שפירושו הוא הפירוש הנכון:
אל תחשוב לי לגנאי שהזכרתי את פירושו של יונתן בן עוזיאל עליו השלום
ופירשתי אחרת ממנו .שכן אתה מוצא רבים מבין החכמים ,ואף מבין הפרשנים
החולקים על פירושו לכמה ביטויים ובעניינים רבים מענייני הנביאים .וכיצד לא
יהיה כך באשר לדברים עמוקים אלה .גם אין אני מכריע בשבילך; אלא הבן את
פירושו כולו על-פי מה שהערתי את תשומת-לבך ,והבן את פירושי .האל יודע
איזה משני הפירושים הוא התואם את הכוונה88.
הרמב"ם מציג לפני הקורא את שני הפירושים ומבקש ממנו להבין אותם בעצמו .גם
כאן ,הוא אינו מפרש את המשל בשלמות ,אלא מעיר הערות מסוימות ומצפה מן
הקורא להבין בעצמו את המהלך הפרשני שהרמב"ם פתח בו.
גישה זו תואמת את דבריו בפתיחת מורה נבוכים' .אדם נבון לא ידרוש ממני ,ולא
יצפה ,שבהזכירי עניין מסוים אשלים אותו ,או שכאשר אתחיל לבאר משמעותו של משל
מן המשלים אמצה את כל הנאמר באותו משל' 89.בדבריו בהמשך מעורבות שתי הנמקות
שונות לגישה פרשנית זו .הראשונה ,היא הנמקה חברתית-פוליטית הנוגעת לחשש מפני
רדיפת המחבר על ידי ההמון והשנייה ,היא הנמקה פילוסופית-אפיסטמולוגית הנוגעת
לקושי להבין סודות אלו והקושי להסבירם לאחרים בצורה שיטתית90.
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ראו לעיל הערה .9
מורה נבוכים א ,ה.
שם ג ,ד.
ראו :י' לורברבוים ,׳"כאלו החכמים והיודעים נמשכים אחר הענין הזה ברצון האלוהי" :על
תפיסת המשל במורה הנבוכים' ,תרביץ ,עא (תשס"ב) ,עמ' .121 ,112-111
שטראוס (לעיל הערה  ,) 68פיתח את ההנמקה הראשונה כבסיס לכתיבתו האזוטרית של
הרמב"ם .לעומת זאת ,יאיר לורברבוים פיתח את ההנמקה השנייה .ראו :י' לורבובוים"' ,הסיבה
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זאב הרוי הצביע על כך שהרמב"ם התעלם משבר פסוק משמעותי בפירושו
לסיפור גן עדן מסיבה שאפשר לכנותה חברתית-פוליטית .הפסוקית 'הן האדם היה
כאחד ממנו לדעת טוב ורע' 91,לא התפרשה בשום מקום במורה נבוכים .לעומת זאת,
הרמב"ם פירש אותה בשמונה פרקים ובמשנה תורה .בנוגע לשאלה מדוע לא מופיע
פירוש זה במורה נבוכים ,הרוי הציע שהרמב"ם היה מודע לכך שהפירוש דחוק ולכן
לא רצה להפנות תשומת לב לכך92.
הרמב"ם היה כנראה הראשון בין פרשני ימי הביניים שפירש את 'מעשה לבנת
הספיר' כביטוי המתאר את חומר הארץ ולא עצם רוחני או את השמיים 93.לכן ייתכן,
שגם אצלנו הביטוי 'כעצם השמים לטוהר' מקשה על הבנת הרמב"ם ,שמדובר בחומר
של הארץ דווקא ,ולכן הרמב"ם הצניעו.
בדברים לעיל הצעתי שהרמב"ם נמנע מלפרש את 'כעצם השמים לטהר' כדי
לרמוז לקורא על משמעות נוספת המופיעה במשל .לפיכך אין מדובר בסיבה חברתית-
פוליטית אלא בסיבה דידקטית-פדגוגית או סיבה פילוסופית-אפיסטמולוגית94.
המשותף לשתי סיבות אלו הוא שתכליתן לגלות ולחשוף בפני הקורא תכנים מסוימים
בניגוד לכתיבה בעלת אופי חברתי-פוליטי שתכליתה להסתיר או להסוות תכנים
מסוימים מפני קבוצה חברתית כלשהי .אולם בכתיבה דידקטית-פדגוגית ההסתרה
נעשית באופן מחושב ומכוון ,שנועד לגרות את הקורא לעורר אותו ולגרום לו להפנים
את התכנים הסמויים על ידי חשיפתם בעצמו .בניגוד לכך ,הסתרה שנובעת מסיבות
פילוסופיות-אפיסטמולוגיות אינה מכוונת .היא נובעת מהאופי העמוק של הנושא
עצמו .הכתיבה המקוטעת והמפוזרת משקפת את האופן שבו הכותב עצמו תופס את
הנושא הנידון בהבזקי הבנה' .על דרך ההוראה לחקות את אופן הכרת הסוד; כשם
שטבע האמת להציץ ולהיעלם ,כך ההוראה – בכתב ובעל פה – צריך לגרום לה
להיחשף לפני התלמיד ולהיסתר מפניו'95.
ייתכן אפוא ,שהרמב"ם נמנע באופן מכוון מלפרש את הפסוקית 'וכעצם השמים
לטהר' ,כדי לגרום לקורא להתאמץ ולחשוף בעצמו את משמעויות המשל וייתכן שזו
הימנעות בלתי מכוונת שנבעה מאופיו של הדיון בסודות עמוקים 96.בין כך ובין כך,
לפי שני הסברים אלו ההסתרה עצמה נועדה לשם גילוי.
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השביעית"; על הסתירות ב"מורה הנבוכים" :עיון מחודש' ,תרביץ ,סט (תש"ס) ,עמ' .237-211
במאמרו על תפיסת המשל (לעיל הערה  ,)89עמ'  ,98-97הוא מציין את עירוב ההנמקות
ברמב"ם.
בראשית ג .24
הרוי ,פירוש הרמב"ם( ,לעיל הערה  ,)29עמ' .17
רס"ג פירש כנראה שמדובר בכיסא שנמצא תחת כבוד ה' .ריה"ל ,הכוזרי ב ,ז ,פירש ביטוי זה
כ'גשם רוחני דק' .ראב"ע בפירוש הארוך כתב שמדובר בדמות הכיסא שתחתיו הרקיע ,ובקצר
פירש שהכל מוסב על הכיסא .ראו :צ' וולפסון' ,ריה"ל והרמב"ם על הנבואה' ,המחשבה
היהודית בימי הביניים ,ירושלים תשל"ח ,עמ'  ,279הערה  ,203המציין את הרמב"ם כחולק על
ריה"ל בנושא זה .בנוגע לדעת אונקלוס ,ראו לעיל הערה .25
ראו לורברבוים( ,לעיל הערה  ,)89עמ' .94-92
לורברבוים( ,לעיל הערה  ,)89עמ' .103
'דע שכאשר רוצה אחד השלמים לפי דרגת שלמותו להזכיר ,בפיו או בעטו ,דבר שהבין מן
הסודות האלה ,אין הוא יכול להבהיר אפילו את המידה שהשיג הבהרה שלמה מסודרת כפי
שהוא עושה בשאר המדעים שהוראתם מפורסמת .אלא יקרה לו כשהוא מלמד את זולתו מה
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נראה שהרמב"ם הבין שהצד השווה בחטאי אצילי בני ישראל הוא חוסר הבנתם
את נבדלותו של האל .הזקנים שתפסו רק את מהותו של חומר הארץ ראו את השמיים
כמשהו נבדל והגיעו לתפיסה פנתיאיסטית הרואה את האל כרוח הגלגל .נדב ואביהוא
שהעמיקו לחקור והבינו שגם השמיים חומריים הגיעו למסקנה שאין הבדל בין חומר
השמיים וחומר הארץ ולכן ראו את האל כסיבה ישירה של החומר .ייתכן שמשמעות
הדבר היא ,שהאל נתפס בעיניהם כשכל נבדל 97.אך ההבנה האמתית של האל רואה
אותו כנבדל אף מן השכלים הנבדלים .התפיסות היחידות האפשריות מבחינה זו הן
דעת אריסטו שהעולם קדמון ודעת התורה שהוא נברא יש מאין .אם דרגת הזקנים
מציינת את שיאה של התפיסה האלילית הרואה את האל כרוח הגלגל ודרגת נדב
ואביהוא מציינת את תפיסת אפלטון הרואה את האל כסיבה הנבדלת של החומר .האם
מצופה מן הקורא להמשיך מהלך זה בעצמו ולהבין שדעת אריסטו ודעת התורה
מקבילות לדרגותיהם של אהרון ומשה?
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שקרה לו כאשר הוא עצמו למד ,כלומר ,שהדבר יצוץ ויבהיק ושוב ייסתר ,כאילו כך הוא טבעו
של דבר זה ,אם ירבה ואם ימעט' (מורה נבוכים ,פתיחה).
ראו הערה  48לעיל .זו עמדה דומה לפירושו של כספי ,אך ללא שרשרת השכלים .ראו הרוי,
משנה תורה (לעיל הערה  ,)29בנוגע למחלוקת בין אבן סינא לאבן רשד בנושא זה ואת הכרעתו
של הרמב"ם כאבן סינא.
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The Secret of the First Man in the Guide of the Perplexed:
Caspi, Narboni and Abarbanel
David Ben Zazon
Abstract
The Torah opens with the Genesis stories of Adam, the Garden of Eden, and
the ancient generations of humanity. These wondrous stories were an
inspiration to all those interested in the Torah, and raise fascinating
questions for discussion: Who was Adam? What is the Garden of Eden? What
is the nature of the tree of knowledge and the mysterious tree of life? What
are the cherubim? Did this story really happen? What do the two different
creation stories mean (Chapter A vs. Chapter B)? Maimonides in the Guide of
the Perplexed is puzzling and offers, both explicitly and in between the lines,
a special way of understanding these stories, hiding more than he reveals. He
writes in a vague and mysterious way, scatters the discussion of these topics
throughout a number of places in the Guide, and refers to obscure Chazal
midrashim that supposedly shed a light on the intent of these matters, but in fact
only make them more remote and hidden. Maimonides' commentators manage
to decipher his secrets by using his clues scattered throughout the Guide.
In this article, I will follow three of the commentators on Maimonides,
Rabbi Yosef Ibn Caspi, Rabbi Moshe Narboni and Don Yitzchak Abarbanel.
First, I will begin by exposing the image of the 'first man' through
Maimonides’ subtle hints. I will try to determine the limits of the parable -when it is allegory and when the story happened as written. After that, I will
propose the path of Rabbi Moshe Narboni. Both Caspi’s and Narboni's
disclosure of the parable helps to understand the Torah’s meaning in general
and the purpose of these stories specifically, reflecting on the question of the
nature of the Torah scroll and its hidden contents. Analysis of the different
interpretations shows that each of them accords the Torah scroll a different
role. Finally, I will present Abarbanel's fierce opposition to these two
approaches, the limits of the parable to the stories of Genesis in his opinion,
and his explanation of the deep secret to the stories of the Garden of Eden,
and thus his perception of the Torah as a divine book.

תקציר
 הדורות הראשונים של, סיפורי גן עדן, בריאת העולם,התורה נפתחת בסיפורי בראשית
 והעלו שאלות, סיפורים מופלאים אלו היוו מקור השראה לכל המעיינים בתורה. ועוד,העולם
 מיהו אדם הראשון? מהו גן עדן? מה טיבם של עץ הדעת ועץ החיים:מרתקות לדיון
המסתוריים המונחים בפתחו של גן עדן? מהם הכרובים? האם הסיפור הזה באמת קרה? מה
המשמעות של שני סיפורי בריאה השונים זה מזה (פרק א מול פרק ב)? ומדוע התורה פותחת
?בסיפורים אלו

111-87 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

דוד בן זזון

הרמב"ם במורה נבוכים בדרכו המיוחדת מציע גם בגלוי וגם בין השורות דרך מיוחדת
להבנת סיפורים אלו .הוא מגלה טפח ומכסה טפח .נוגע לא נוגע בנושאים אלו ,כותב בשפה
עמומה ומסתורית ,מפזר את הדיון על נושאים אלו למספר מקומות בתוך מורה נבוכים ,ורומז
למדרשי חז"ל עמומים שאמורים כביכול לשפוך אור על כוונת העניין ,אך רק מרחיקים
ומסתירים עוד יותר.
פרשניו של הרמב"ם נחלצים לפענוח סודותיו של הרמב"ם באמצעות רמזיו המפוזרים
בתוך מורה נבוכים .במאמר זה אעקוב אחרי שלושה מפרשני הרמב"ם ,ר' יוסף אבן כספי ,ר'
משה נרבוני ודון יצחק אברבנאל .אפתח בחשיפת דמותו של 'אדם הראשון' באמצעות רמזיו
הדקים של הרמב"ם .אציג את פרשנותו של ר' יוסף אבן כספי להבנת סיפורי גן עדן כמשל,
ומצירוף של דבריו בכתביו השונים יתבאר גם הנמשל של סיפורים אלו .אברר מהם גבולות
הסיפור שהוא משל ,ומתי הסיפור התרחש גם כפשוטו .לאחר מכן ,אציע את דרכו של ר' משה
נרבוני .הן אצל כספי והן אצל נרבוני חשיפת הנמשל עוזרת להבין מהי כוונת התורה ,ומה
מטרתה בסיפורי גן עדן ,וממילא מקרינה על השאלה ,מה טיבו של ספר התורה ומה הם
התכנים הכמוסים בתוכו .ניתוח הפרשנויות השונות מעלה כי לפי כל אחת מהן יש לספר
התורה תפקיד שונה .לבסוף ,אציג את התנגדותו העזה של אברבנאל לשתי הגישות הנ"ל ,את
גבולות המשל לפי דעתו לסיפורי בראשית ,ואת הסבר הסוד הכמוס לסיפורי גן עדן ,ומתוך
כך את תפיסתו את התורה כספר אלוהי.
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סודו של אדם הראשון במורה נבוכים :כספי ,נרבוני ואברבנאל
דוד בן זזון
מבוא
הרמב"ם הבהיר בפתיחת ספרו 'מורה נבוכים' ,כי מטרותיו המרכזיות של ספרו היא
לבאר את ספרי הנבואה ,ואת הרבדים הסודיים החבויים בספרי הנבואה 1.דברים אלו
מקבלים משנה תוקף ,במיוחד בנוגע להבנת תחילת התורה בפרשת בראשית ,שאליה
הרמב"ם התייחס במפורש וקבע 'שכל מה שהוזכר בעניין מעשה בראשית בתורה אינו
כולו כפשוטו כפי שההמון מדמה ...אלא חובה להתבונן בהם בשכל לאמיתו ,לאחר
שיהיה שלם בחוכמות המופתיות וידיעת הסודות הנבואיים .אבל כל מי שיודע דבר
מזאת ,אין ראוי לו לגלותו 2.'...ובכן ,מה הסוד הכמוס שמסתתר במעשה בראשית
לדעת הרמב"ם? כיצד הוא הבין את סיפורי בראשית בריאת העולם ,אדם וחווה ,גן
עדן והנחש? הרמב"ם עצמו התייחס לכך במספר פרקים במורה נבוכים ,אלא שהם
כתובים בשפה מסתורית ,חידתית וקצרה ביותר3.
1

2
3

המטרה הראשונה היא 'להסביר משמעותיהם שלשמות המופיעים בספרי הנבואה ...מטרה
שנייה והיא לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי הנביאים מבלי שנאמר במפורש שהם
משלים' ,מהד' שורץ ,עמ'  .8-9ראו גם :ש' רוזנברג' ,על פרשנות המקרא בספר המורה' ,מחקרי
ירושלים במחשבת ישראל ,א (תשמ"א) ,עמ'  ;157-85ז' הרוי' ,הרמב"ם על איוב יד ,כ וסיפור
גן עדן' ,בתוך :בין היסטוריה לספרות :ספר יובל ליצחק ברזילי ,בעריכת ש' נש ,תל-אביב
 ,1997עמ' קמג-קמח; ק' פרנקל' ,מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון' ,בתוך :הרמב"ם :שמרנות,
מקוריות ,חדשנות ,ירושלים ,בעריכת אביעזר רביצקי ,ירושלים תשס"ט ,כרך ב ,עמ' .556-531
הציטוטים ממורה נבוכים ,הם מתוך ספר מורה הנבוכים להרב רבינו משה בן מיימון הספרדי,
בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון ,ירושלים תש"ך ,אלא אם צוין אחרת ,שאז ההפניה היא
למהדורת שורץ :מ' שורץ ,מורה הנבוכים לרבנו משה בן מימון ,בעריכת ד' צרי ,תל-אביב
תשס"ג .ההפניות לפירושו של נרבוני ,הן על פי המהדורה של גולדנטאל :מ' נרבוני ,באור לספר
מורה הנבוכים לר' משה הנרבוני ,מהדורת י' גולדנטאל ,וינה .1852
מורה נבוכים ב ,כט ,מהדורת שורץ ,עמ' .359
על דעת הרמב"ם ביחס לחטאו של אדם הראשון ,נכתבו מחקרים רבים .ראו לדוגמה :א'
שמואלי ,דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד ,ירושלים תשכ"ג ,עמ'  ;197-195ז' הרוי' ,הרמב"ם
ושפינוזה על ידיעת טוב ורע' ,עיון ,כח (תשל"ח) ,עמ' L. V. Berman, ;185-167
 ;‘Maimonides on the Fall of Man’, AJS Review, 5 (1980), pp. 1-15ש' רוזנברג' ,על
פרשנות המקרא בספר המורה' ,עמ'  ;157-85ש' קליין-ברסלבי ,פירוש הרמב"ם לסיפורים על
אדם בפרשת בראשית ,ירושלים תשמ"ז; ח' קרייסל' ,בעיית ה"טוב" במשנתו של הרמב"ם',
עיון ,לח (תשמ"ט-תש"ן) ,עמ'  ;208-183א' מלמד' ,הרמב"ם על האופי המדיני של האדם:
צרכים ומחויבויות' ,בתוך :מנחה לשרה :מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לשרה
הלר וילנסקי ,בעריכת מ' אידל ועוד ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' H. A. Wolfson, ‘The ;292-333
Classification of Sciences in Medieval Jewish Philosophy’, Hebrew Union College

 .Jubilee Volume, (1925) pp. 263-315על כתיבתו האזוטרית של הרמב"ם נשתברו קולמוסים
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פרשניו של הרמב"ם נחלצו למשימת חשיפת סודותיו .במאמרי זה ,אעסוק
בפרשנות על סיפורי אדם הראשון שבפתיחת התורה .אעסוק בדרכים השונות להבנת
התורה וסודותיה לאורו של מורה נבוכים ,ובמחלוקת הפרשנית העקרונית ביניהם:
כיצד נכון להבין את משמעותם של סיפורי התורה ,ומה מטרתה של התורה בסיפורים
אלו .אתמקד בסיפורי בראשית וגן עדן ,בכתיבתו המסתורית של הרמב"ם על סיפורים
אלו ,ובפרשנות שמבארת את סודותיו .אתייחס לשלושה חכמים שכתבו ספרים רבים,
והקדישו מאמץ פרשני נרחב לבאר את הספר מורה נבוכים של הרמב"ם ,ואת הרובד
הסודי שבתוכו :ר' יוסף אבן כספי ( ,)1345-1280ר' משה נרבוני (,)1362/8-1300
ודון יצחק אברבנאל ( .)1508-1437שלושתם נענו לאתגר של הרמב"ם ,והציעו
פענוחים לסודות התורה של הרמב"ם .הם העמידו כגולת הכותרת של ביאורם את
חשיפת כוונתו הנסתרת של הרמב"ם ,ובפירושיהם ניתן למצוא ויכוח מהותי בנוגע
להבנת כוונותיו של הרמב"ם בסודותיו ,אך המחלוקת גולשת להבנת משמעות התורה
כולה .כספי הקדיש את חיבורו 'משכיות כסף' לפענוח סודותיו של המורה ועסק בזה
במקומות שונים בספריו הרבים; נרבוני הודיע שאחת הסיבות המרכזיות לכתיבת
פירושו למורה היא חשיפת הסודות משום 'שלחצני בזה מה שראיתי מן החכמים אשר
חקרו בכל ידיעה והבינו ככל תעלומות החכמה ולא עמדו בסוד הספר הזה' ,וגם
אברבנאל הקדיש מקום נרחב בספריו הרבים לביאור סודותיו של המורה4.
רבים .לדוגמהL. Strauss, ‘The Literary Character of Guide of the Perplexed’, :
 ;Persecution and the Art of Writing, Glencoe 1952, pp. 38-94א"ל מוצקין' ,על
האינטפרטאציה של הרמב"ם' ,עיון כח (תשל"ח) ,עמ'  ;200-186א' רביצקי' ,סתרי תורתו של
מורה הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ה
(תשמ"ו) ,עמ' M. Fox, ‘A New View of Maimonides’ Method of ;23-69
Contradiction’, Interpreting Maimonides: Studies in Methodology, Metaphysic and

 ;Moral Philosophy, Chicago 1990, pp. 67-90ח' כשר' ,אמנות הכתיבה ב'מורה הנבוכים',
דעת( 37 ,תשנ"ו) ,עמ'  ;106-63י' לורברבוים' ,הסיבה השביעית :על הסתירות ב"מורה
נבוכים" :עיון מחודש' ,תרביץ ,סט (תש"ס) ,עמ'  ;237-211א' רביצקי' ,הרמב"ם אזוטריות
וחינוך פילוסופי' ,דעת( 53 ,תשס"ד) ,עמ'  ;62-43ח' קרייסל"' ,מורה נבוכים" ואמנות
ההסתרה' ,על פי הבאר :מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין,
בעריכת א' ארליך ועוד ,באר שבע תשס"ח ,עמ' A. Hyman, ‘Interpreting ;507-487
Maimonides’, in: Maimonides: A Collection of Critical Essays, ed. J. A. Buijus, Indiana
1998, pp. 19-29; H. Davidson, Moses Maimonides: The Man and his Works, Oxford
 ;2005, pp. 387-402ל' קפלן' ,אזוטריזם פוחת והולך ותכליתו של מורה נבוכים' ,בתוך:

4

הרמב"ם :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות ,כרך ב ,עמ'  ,412-397דן ביחס בין מעשה בראשית
למעשה מרכבה בהסתרתו של הרמב"ם; ש' אפרתי' ,ההשגחה בפרקים הלקסיקוגרפיים במורה
נבוכים ,דוגמה ל"סתרי תורה" הנמצאים בפרקים הלקסיקוגרפיים ומשמעותה' ,דעת85 ,
(תשע"ח) ,עמ'  ;139-91ד' לסקר' ,פרשנות הרמב"ם בעבר והיום' ,עלי ספר ,יט (תשס"א) ,עמ'
D. Davis, Method and Metaphysics in Maimonides' Guide for the Perplexed, ;213-209
 ; Oxford 2011ע' מיכאליס"' ,סילקתי את החציצה" :גילוי סודות בהגות האסלמאמית
ועיצובה של "מורה הנבוכים"' ,ציון ,פג (תשע"ח) ,עמ' .484-448
מחקרים רבים עסקו בפרשנותם של שלושה פרשנים אלו .בנוגע לכספי ,ראו לדוגמהB. :
 ;Mesh, Studies in Joseph Ibn Caspi, Leiden 1975, pp. 97-100ח' כשר' ,יוסף אבן כספי
כדרשן פילוסופי' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן תשמ"ג; א' ראק ,פרשנות
המקרא של ר' יוסף אבן כספי :דרכי הפרשנות ומהדורה מדעית מבוארת של מצרף לכסף ,רמת-
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בחרתי בשלושה פרשנים אלו שעסקו בסתרי מעשה בראשית ,משום שהם
מייצגים שלושה כיוונים שונים של הפרשנות הנסתרת לסודותיו של המורה .כספי
מפענח את הסוד הטמון בצורה מפתיעה ביותר ,ורואה בסיפורי מעשה בראשית משל
פוליטי-מנהיגותי הקשור למשה רבנו וחכמי ישראל .נרבוני ,לעומתו ,נוקט קו פרשני
שלפיו מדובר כאן במשל הקשור בהבנת התופעות המטאורולוגיות – השמיימיות
והארציות על פי המדע האריסטוטלי ,ובמשל לתורת הנפש והאדם האריסטוטלית.
המשותף לשני הפרשנים הללו שהם מבינים את סתרי בראשית לא כפשטם אלא
כמשל .אברבנאל לעומתם מייצג עמדה שמרנית יותר .הוא מבדיל בין שני חלקים
שונים בסיפורי בראשית :בין כאלו שהם משל ובין כאלו שאירעו כפשוטם .בסוף
המאמר מתברר שלפרשנויות אלו יש השלכות מרכזיות כלפי הפרשנות של הרמב"ם
(פרשנות רדיקלית מול שמרנית יותר) בנושא בריאת העולם ,ובעוד נושאים רבים
הכרוכים בהבנת עולם התורה והמצוות.
תחילה אפתח בחשיפת דמותו של 'אדם הראשון' באמצעות רמזיו הדקים של
הרמב"ם .אציג את פרשנותו של ר' יוסף אבן כספי להבנת סיפורי גן עדן כמשל,
ומצירוף של דבריו בכתביו השונים יתבאר גם הנמשל של סיפורים אלו .אברר מהם
גבולות הסיפור שהוא משל ,ומתי הסיפור התרחש גם כפשוטו .לאחר מכן אציע את
דרכו של ר' משה נרבוני המשלבת בין דברי המורה לבין חשיפת הסוד והנמשל החבוי
של הרמב"ם .הן אצל כספי והן אצל נרבוני חשיפת הנמשל עוזרת להבין מהי כוונת
התורה ,ומה מטרתה בסיפורי גן עדן ,וממילא איזה מין ספר הוא התורה?! ניתוח
הפרשנויות השונות מעלה כי לפי כל אחת מהן יש לספר התורה תפקיד שונה .לבסוף
אציג את התנגדותו העזה של אברבנאל לשתי הגישות הנ"ל ,את גבולות המשל לפי
דעתו לסיפורי בראשית ,ואת הסבר הנמשל לסיפורי גן עדן ,ומתוך כך את תפיסתו את
התורה כספר אלוהי.

אדם הראשון – הרמב"ם וראב"ע
אפתח בחשיפת דמותו של אדם הראשון במשנתו של הרמב"ם .הרמב"ם במורה
נבוכים (א ,יד ,שורץ) אומר:

גן תשס"ז; A. Sackson, Joseph Ibn Kaspi: Portrait of a Hebrew Philosopher in Medieval
 .Provence, Leiden 2017ביחס לנרבוני ראו :א' רביצקי' ,סתרי תורתו של מורה הנבוכים',

עמ'  ,69-23ובמיוחד סעיף ב; ג' הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים לרמב"ם',
דעת ,)2013( 74/75 ,עמ'  ;236-197הציטוט של נרבוני ,שם בעמ'  .201ביחס לפירושו של
אברבנאל ומשנתו הסודית ,ראוL. Strauss, ‘On Abravanel's Philosophical Tendency :
;and Political Teachings’, Isaac Abravanel Six Lectures, Cambridge 1937, pp. 95-129
E. Lawee, ‘ “The Good We Accept And The Bad We Do Not”: Aspects of Isaac
Abrabanel's Stance Toward Maimonides’, Be'erot Yitzhak: Studies in Memory of
 ;Isadore Twersky, Cambridge, MA 2005, pp. 119-160ראו גם :ש' רוזנברג' ,על פרשנות

המקרא בספר המורה' ,ובמיוחד בעמ'  ;122-120ד' בן זזון ,נבוכים הם :מסע בביאורו של דון
יצחק אברבנאל למורה הנבוכים ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .361-343
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אדם ]1[ .שתוף שם אדם הוא שם אדם הראשון .כמו שבא בכתוב ,שהוא נגזר
מאדמה ] 2[ .ויהיה שם המין :לא ידון רוחי באדם (בר' ו ,ג); מי יודע רוח בני
האדם (קה' ג ,כא); ומותר האדם מן הבהמה אין (שם ,יט) ]3[ .ויהיה שם להמון,
כלומר לפחותים מבלתי מיוחדים :גם בני אדם גם בני איש (תה' מט ,ג) .ומזה
הענין השלישי :ויראו בני האלהים את בנות האדם (בר' ו ,ב); אכן כאדם
תמותון (תה' פב ,ז).
למילה 'אדם' יש שלוש משמעויות .המשמעות הראשונה היא שמו של אדם הראשון,
שנברא עפר מן האדמה (בראשית ב ,ז) .המשמעות השנייה של המילה 'אדם' היא
הרחבה של המשמעות הראשונה .לא מדובר על אדם פרטי ,בודד ,אלא על כלל המין
האנושי .הרמב"ם במשמעות השנייה מצטט שלושה פסוקים שבהם מופיעה המילה
'אדם' ,והמשמעות השנייה היא המתאימה לקריאת הפסוקים הללו .המשמעות
השלישית של המילה 'אדם' מצמצמת את המשמעות השנייה .לא מדובר על כלל המין
האנושי אלא מדובר על ההמון ,כלומר הציבור הרחב שאיננו משכיל ,פשוטי העם .גם
למשמעות זו הרמב"ם מציין שלושה פסוקים שבהם מופיעה המילה 'אדם' במשמעות
זו .לעומת זאת ,ביחס למשמעות הראשונה של 'אדם' הרמב"ם אומר ש'אדם הראשון,
כמו שבא בכתוב ,שהוא נגזר מאדמה' ,אבל לא ציין שום פסוק התומך בכך .הסיבה
לכך לכאורה פשוטה ,והיא משום שאין צורך לציין פסוקים לדבר פשוט וידוע ש'אדם'
בתורה הוא אדם הראשון .אבל ,ייתכן גם שהרמב"ם לא הביא סימוכין מהפסוקים
בגלל סיבה אחרת ,שעליה ארחיב בהמשך.
כספי בפירושו 'עמודי כסף' לפרק זה כותב:
הנה ביאור זה הפרק לפי הכוונה בספרנו זה – אין צורך ,כי הוא מבואר בעצמו.
ואולם יש בכאן סודות .והרמיזה על ביאורם ,אוצר יי' יבוא.
כלומר ,כספי מסביר שלפי הפשט אין מה להוסיף על דברי הרמב"ם שהם ברורים
למדי ,אך מפנה את קוראיו לפירושו 'משכיות כסף' שבו הוא חושף מהסודות
הכמוסים של הרמב"ם .ואכן ,בפירושו במשכיות כסף הוא מרחיב את הסוד ,ומצביע
על כמה סודות שקשורים לאדם הראשון שבפרשת בראשית .הנה חלק מדבריו:
והוא שם המין – זה נסתר אחר בענין האדם הנזכר במעשה בראשית .ולכן אמר
אבן עזרא :וה"א האדם יש לו סוד.
הקטע המודגש הוא ציטוט מדברי הרמב"ם (המשמעות השנייה) .כספי מסביר שלכל
אחד מהפירושים של המילה 'אדם' יש סוד אחר .והאדם הנזכר במעשה בראשית,
מתבאר מתוך דבריו של אבן עזרא .כספי כאן לא מפרש את הסוד אך פותח את הדרך
להבנת הסוד5.
ר' משה נרבוני ,ממשיך את דבריו הסתומים של כספי ,ובפירושו לפרק זה
מסביר ,כדרכו ,בקיצור את כוונת הרמב"ם:
5

ראו גם :י' צייטקין' ,קטעים מהספר מזרק כסף לר"י כספי מתוך פירושו של ר' יצחק די לאטש
לפרשת בראשית' ,דעת( 77 ,תשע"ד) ,עמ' .105-104
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ויהיה שם המין לא ידון רוחי באדם .ונגלה בה"א הידיעה :והאדם ידע (בר' ד,
א) – ושם העצם אינו נודע בה"א ,והאל יודע.
נרבוני מפנה את תשומת הלב אל "ה"א הידיעה" שהיא המפתח להבנת הפסוק:
'והאדם ידע את חוה אשתו' – 'ונגלה בה"א הידיעה' – רוצה לומר ,שה"א הידיעה
מגלה לנו מיהו האדם .הסיומת' :והאל יודע' רומזת שמדובר בסוד נסתר ,שלא ניתן
לדבר עליו במפורש אך יש דרך לגלותו .לקוראים שיהיו מסוגלים להגיע אל הסוד,
מובטחת הפתעה.
אברבנאל בביאורו לפרק זה 6,מסביר את כוונתם של כספי ונרבוני שהיא בעצם
זהה' .רומז למה שרמז גם כן הראב"ע' .הכוונה לדברי ראב"ע בפירושו הארוך לשמות
(שמות ג 7:)15
והדבר השלישי ,שם העצם לא יהיה מבואר בה"א הדעת כאשר יבואר שם
התואר ,כי מן חכם יאמר' :החכם' .והנה לא יאמר :ה'אברהם' ,ה'יצחק'...
ו'האדם' הוא שם תאר ,ויש לו סוד ,כי הוא שם המין.
הסוד שאליו אבן עזרא רומז בעצם מפורש בדבריו אחרי המילה 'סוד' .היינו ,אבן
עזרא חושף את הסוד תוך כדי דיבור ,והסוד הוא זה :כשכתוב בתורה 'והאדם' עם
ה"א הידיעה ,אין הכוונה לאדם פרטי אלא הכוונה היא למין האנושי ,שרק לגביו נכון
להוסיף את ה"א הידיעה ,שכן בלשון העברית ,לא מוסיפים לשם פרטי ה"א הידיעה,
ולא אומרים :ה'אברהם' ,ה'יצחק' .ולכן הפסוק שאומר' :והאדם ידע את חוה אשתו',
לא עוסק באדם פרטי אלא במין האנושי ,שאפשר להוסיף את ה"א הידיעה לשמו .גם
הפסוק 'לא ידון רוחי באדם' שהרמב"ם מצטט יש בו יידוע (הבי"ת מנוקדת בקמץ),
ולכן גם הוא רומז לכך שלא מדובר באדם פרטי אלא בכלל המין האנושי.
אצל ר' אברהם אבן עזרא נראה שכל סיפורי אדם הראשון לא היו ולא נבראו
אלא הם משל 8.אלא שבנוגע לרמב"ם במורה עדיין יש מקום להתלבט ,האם הרמב"ם
חשב שהיה כזה אדם ראשון פרטי רק שיש גם נמשל לסיפור או שמא לא היה אדם
פרטי ,וסיפורי גן עדן כלל לא עוסקים בדמות אנושית ספציפית .מצד אחד ,המשמעות
הראשונה של אדם מעידה לכאורה שהרמב"ם סבר שסיפורים אלו כן התרחשו
במציאות .מצד שני ,העובדה שהרמב"ם לא הביא שום סימוכין מהפסוקים למשמעות
הראשונה לשם 'אדם' – כאדם פרטי (מו"נ ח"א ,יד) ,בניגוד למשמעות השנייה
והשלישית שבהן הובאו מספר פסוקים ,עשויה לרמז שהוא חשב שהאדם ראשון כלל
6
7
8

ראו :י' אברבנאל ,פירוש אברבנאל על ספר מורה הנבוכים ,מהדורת מ' לנדא ,פראג תקצ"א-
תקצ"ב ,עמ' .15
הציטוט מתוך הנוסח של מהדורת ח' קרייסל ,ראו :חמישה קדמוני מפרשי ר' אברהם אבן עזרא,
מהדורת ח' קרייסל ,באר שבע תשע"ז ,עמ' .279
ראו בן זזון ,נבוכים הם (לעיל הערה  ,)4עמ'  ;109-106אברבנאל בפירושו לבראשית ,ירושלים
תשכ"ד ,עמ' פה מתאר כך את פירושו של אבן עזרא' :והדרך השני הוא שאין הספור הזה כפי
פשוטו ולא היה ממנו דבר .אבל ,הוא כולו צורה ורמז המשליי .וזה דרך הרב המורה בפרקים
מח"א ופ"ל ח"ב והוא גם כן באמת דרך הראב"ע ,וזה סודו' .ובעמ' קטז' :והנה הראב"ע עם
היותו פושט טלפיו בעניין הנה דעתו באמת כפי רמיזותיו ...כי הכל צוריי ואין בו דבר כפי
פשוטו'.
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לא היה אדם פרטי ,ולכן הוא נמנע מלהביא פסוקים כדי לתמוך במה שהוא חשב
לאפשרות לא סבירה להבנת התורה .נמצא אפוא שהמשמעות הראשונה שהרמב"ם
כתב אינה המשמעות האמיתית של הכתובים בבראשית ,והיא נכתבה רק כדי לסבר
את אוזנו של הציבור הרחב ,המאמין בפשוטי התורה ,אך אין בדברי הרמב"ם ביסוס
מהכתובים לכך שאכן היה אדם ראשון .עוד אתייחס לדעת הרמב"ם בהמשך המאמר9.
לאור זה תקצר הדרך לומר שיש לקרוא אחרת לא רק את סיפורי אדם הראשון
אלא את כל מכלול סיפורי גן עדן .אחרי שאין להבין את 'אדם הראשון' כפשוטו ,הרי
שגם גן עדן אינו מתאר מקום גשמי ,כפשוטו .ואם כן ,מתבקשת השאלה ,על מה כן
מסופר בתחילת בראשית? מיהו או מה הסוד המסתתר מאחורי הדמות של 'אדם
הראשון'? במה עוסק סיפור גן עדן?
כדי לענות על שאלות אלו ,נעיין בפרשנותו של ר' יוסף אבן כספי בכתביו.

פירושו של ר' יוסף אבן כספי למעשה בראשית
במקומות שונים בספריו ,כספי מספר שהוא כתב ספר בשם 'מזרק כסף' שאותו הוא
הקדיש לביאור סודי לכל סיפורי בראשית ,וספר נוסף בשם 'כפורי כסף' שדן בעניינים
אזוטריים .למרבה הצער ,שני ספרים אלו אבדו ,ואולי ישנה סיבה שדווקא הם אלו
שאבדו .בכל אופן ,מתוך עיון בספריו האחרים של כספי ,בהסתייגות מסוימת ,ייתכן
שניתן לשחזר חלקים מפירושו לסוד10.
כספי היה מודע לכך שגילוי המשמעות הסודית של סיפורי בראשית ,גובל
בחשיפת סודות דרמטיים שאינם מתאימים לכל אדם ,ועלולה לגרור ביקורת חריפה
נגדו .בספרו 'מנורת כסף' העוסק בסודות התורה ,הוא כותב לבנו שלמה:
דע בני שלמה ,כי אני כותב לך אלו הביאורים שאסדר בזה הספר ,לתקוותי בך
שתצליח בלימוד ובשקידה עד שתיכנס בפרדס ,כמו שנכנס אדם הראשון בגן,
והשם הטוב בעיניו יעשה גם לי גם לך .ואני יודע ,כי רבים מן היהודים
האומללים יגנו אותי על כותבי אלו הביאורים ,מאשר יאמרו כי אני עובר על
דברי חכמים שהחמירו בהעלמתם .וכן יאמרו בהרחיבי ביאורים מה על דברי
המורה ,שאני עובר על שבועתו .ואלו העניים בדעת ,על חייהם לא חסו ,בהיותם
9

10

דבריו בח"ב ,כט שהובאו בתחילת המאמר עמומים ,שכן 'שכל מה שהוזכר בעניין מעשה
בראשית בתורה אינו כולו כפשוטו כפי שהמון מדמה .'...הוא רומז שיש רובד נסתר ,אך אינו
שולל את עצם הפשט .אלא שהמשך הדברים מלמד שגם הרמב"ם סבר שלא ניתן להבין את כל
סיפורי בראשית כפשוטם' :לכן הנכון הוא שמי שהוא נטול החכמות יימנע מלהתבונן בהם
בדמיון בלבד' – משמע שהוא סבור שההבנה הפשוטה היא דמיונית ,אינה אמת כלל ,ועדיף
להימנע ממנה ,ורק הבנה באמצעות החכמות היא ההבנה שאליה יש לשאוף .וראו גם בדברי
אברבנאל בהערה ( 8לעיל) שהבין שלפי הרמב"ם הסיפור לא קרה כלל.
ראו למשל :ר' יוסף אבן כספי ,מצרף לכסף ,קראקא תרס"ו (הודפס מחדש ע"י ספרית מקורות,
ירושלים תש"ל) ,עמ' ' :8ודע אחר שהודעתיך כי בספר "כפורי כסף" חברתי סתירות הכרחיות
לפירושי הקודמים ,די לי במה שאכתוב בכאן מה שהוא ברור אצלי שהוא כונת התורה ,כל שכן
עם מה שביארתי יותר בספר "מזרק כסף"' .ראו גם י' צייטקין' ,קטעים מהספר מזרק כסף לר"י
כספי' (לעיל הערה  ,)5עמ' .121-95
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ריקים מזאת החכמה שהיא ידיעת סודי התורה ,ועל חיי חסו?! אוי לנפשם ,כי
לא יחושו אם הם כופרים ...ואני ידעתי ,כי אם רצחתי וירשתי עשרה זהובים
ואתנם להם ,כי יאמרו כי אין כמוני בכל הארץ איש תם וישר11 .
יקומו אנשים שלא יאהבו את זה שכספי מוכן לגלות את סודות התורה .אלא שבעיניו
של כספי ,אנשים אלו הם 'יהודים אומללים'' ,עניים בדעת' .הוא לא פוחד מחיצי
הביקורת שלהם משום שהם אינם מחפשים את האמת ,ובעיניו ,הם גם צבועים ,שכן,
לא האמת והבנת התורה היא העומדת לנגד עיניהם ,אלא שמרנות מתחסדת ומרוקנת
מתוכן .הם יעדיפו עשרה זהובים על פני האמת .נמצא אפוא ,שהדרך האמיתית
למשכילים ,היא להיכנס בפרדס החכמה באמצעות לימוד ושקידה ,כמו שנכנס אדם
הראשון בגן ,ולהבין ללא מורא את סודות התורה ,ומורה הנבוכים.
אפתח בפירוש שר' יוסף אבן כספי הקדיש לסודותיו של מורה נבוכים .הפירוש
נקרא 'משכיות כסף' ,ובפירושו למורה ח"א ,ב הוא מתייחס לדמותו של 'אדם
הראשון':
אבל אמרו על אדם :משנה פניו ותשלחהו (איוב יד ,כ) .בזה רמז המורה על קצת
הנסתר במעשה בראשית ,כי האדם הנזכר שם לא היה אחד ,רמוז לבד ,אבל
הכלל ,רצוני על איזה איש שיזדמן שיהיה בתואר ההוא ,כלומר ,שיהיה שכל
בפועל .ואחר ,בעת מה ,יהיה שכל בכוח.
'האדם הנזכר שם' – הכוונה בפרשת בראשית ,לא היה אדם אחד ,בודד ,מה שאנו
רגילים לשמוע על אודותיו מגן הילדים .אבל הוא על הכלל כלומר ,זהו משל על כלל
המין האנושי' .על איזה איש שיזדמן שיהיה בתואר ההוא' – זהו משל העוסק בכל
אדם שיכול להגיע למצב של 'שכל בפועל' ,ובזמן אחר להיות 'שכל בכוח'12.
סיפורי בראשית הם סיפור חייו של האדם החכם .מי הוא האדם החכם הזה? האם
כבר היו אנשים בהיסטוריה שהסיפור מדבר עליהם? כספי מתייחס לכך בפירושו למורה
נבוכים במקומות שונים ,ומסביר שתיאור ששת ימי בראשית הוא משל על אנשים
חכמים ועל דרכם הפילוסופית והפוליטית בהנהגת האומה .אציג שני מקומות
מפירושו למורה נבוכים שבהם הוא עוסק בדמות אדם הראשון ,ומפענח את הסודות
הכרוכים בה.
בח"א ,יד במשכיות כסף הוא כותב:

11
12

ר' יוסף אבן כספי ,מנורת כסף ,בתוך :עשרה כלי כסף ,חלק שני ,מהדורת י' לאסט ,פרעסבורג
תרס"ג ,פרק ב ,עמ' .76
ההפניות לציטוטים של כספי הם ע"פ המהדורה של ש"ז ווערבלונר ,עמודי כסף ומשכיות כסף
שני פירושים על ספר המורה להרמב"ם ז"ל ,פראנקפורט דמיין תר"ח .הנוסח במאמר הוא
אקלקטי לפי תיקונים שעשיתי ע"פ כ"י אוסטריה ,וינה  ,55ס'  ;1332כ"י פריס ,ספריה הלאומית
של צרפת ;)11578( ,8/700 ,כ"י ניו יורק  .2341ראוי לציין ,שבאתר  hebrewbooksמופיע
צילום של משכיות כסף ,אך נמחקו במכוון שתי מילים המשנות את כל המשמעות של כספי.
המילים שנמחקו הן' :לא'' ,אבל' .המשפט שנותר הוא' :כי האדם הנזכר שם היה אחד רמוז
לבד על הכלל' .וכך הפך המשפט המתוקן לחסר משמעות.
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שתוף אדם הוא שם אדם הראשון .ר"ל לפי הנסתר בדעת המורה על משה רבנו,
כי הוא האדם הראשון שנמצא בעולם .כטעם :וחזקת והיית לאיש (מל"א ב ,ב).
וכבר ביארנו זה בספר מזרק כסף 13.והנה בזה רמז בכאן שעניינו שלם השכל,
רמז על השכל הנפרד הנזכר ביחזקאל ,באמרו עליו :דמות כמראה אדם
מלמעלה (יח' א ,כו).
הסוד הנסתר למשמעות הראשונה של 'אדם הראשון' שאליו כיוון הרמב"ם הוא
שהאדם הראשון הוא משה רבנו ,הוא האדם שלם השכל .סיפורי בראשית לא מספרים
באמת את ההיסטוריה הרחוקה של האנושות אלא את סיפורו של משה רבנו החכם,
וזמנו .משה הגיע לדרגה של התאחדות עם השכל הנפרד .הוא 'אדם הראשון' שנמצא
בעולם ,משום שהוא מימש את כל היכולת השכלית האפשרית לאדם בתקופתו .כספי
ממשיך קו זה של פרשנות בפירושו לח"ב ,כט:
שכל מה שזכר במעשה בראשית בתורה ,אינו כלו על פשוטו – בזה [הפרק] כיון
המורה לרמוז נסתר ממעשה בראשית ,באמרו :ברא את השמים ואת הארץ ,וכן:
יהי אור .והכל למשל על משה רבינו ,וזמנו .לא שהפשט יהיה בטל ,כי איך
יוכחש מציאות שמים וארץ ,ואור ,ומאורות וכל השאר .אבל אלו הפשטים הם
הכסף והשאר הוא הזהב ,ודי בזה עתה.
בתוך תיאור ימי בריאת העולם בתורה יש להבחין בקיומם של שני רבדים :כסף וזהב.
הפשט שעומד במדרגת כסף ,והמשל שהוא הזהב .הכסף הוא הפשט מתאר את
הבריאה הפיזית הנראית לעיניים ,והזהב הוא המשל עוסק במשה ותקופתו .כספי
מציין שהפשט 'לא יהיה בטל' ,כי אנו רואים את 'מציאות שמים וארץ ,אור ומאורות,
וכל השאר'14.
כספי ממשיך לבאר את המשל של ימי הבריאה (שם):
ולכן ,שני המאורות רמז למשה ולאהרון ,ועל זולתם חכמי ישראל .ונעשה אדם
בצלמנו הוא משה .והוא הושב בגן עדן ,והוא המגורש משם בעת התעסקו
בצרכי הגוף ,כמו שביאר פנ"א משלישי .והוא היה מלך והוליד נח ומנוחה ,והיו
ימיו מאה ועשרים שנה ,כי בעבור היותו בעל חומר לא עמד הרוח בו לעולם.
והנה כל בני דורו נשחתו ואבדו ,זולת המנוח שלו .ודי בזה עתה ,כי אולי מעשה
בראשית עד :ונח מצא חן בעיני יי' (בר' ו ,ח) לבד .ואע"פ שבסוף זכירה זו היה
השחת כל האדם ,אין הזק בזה ,כי מאלה תולדות יתחיל בנגלה לבד.
שני המאורות הם משה ואהרון .היום הרביעי בסדר בריאת העולם ,שבו נבראו
המאורות מתאר את המנהיגים החכמים שמדריכים את העם 'והיו למאורות ברקיע
השמים להאיר על הארץ' ,הם הקובעים את סדר הזמנים של האומה .שאר הכוכבים
הם חכמי ישראל האחרים ,והם המאירים את הדרך עבור הציבור הרחב.
13
14

כאמור לעיל ,זה אחד הספרים שכספי הקדיש לסודות התורה ,ואבדו ממנו.
לגבי הפשט ,קשה להכריע עד כמה כספי באמת חשב שניתן לקבל את הפשט של פסוקים הללו
או שמא הוא אמר זאת רק כדי לשכך את אוזנו של הקורא המסורתי.
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היום השישי ,הוא היום בו האדם נברא ,הוא משה רבנו – שהוא דוגמה לחכם
המושלם ששכלו מגיע למצב של 'שכל בפועל' 15.משה היה מלך והוא הוליד 'נח
ומנוחה' ,כלומר הנהגתו הפוליטית את האומה גרמה לחיים הרמוניים ושלווים.
לעומת שאר בני דורו שאבדו ונשחתו ,מכיוון שלא הייתה להם מנהיגות פוליטית
נבונה של איש חכם כדוגמת משה .אדם הראשון הוא משה ,הוא המלך והשליט ,והוא
הדמות לחיקוי עבור שאר בני האדם .סיפורו של גן עדן הוא סיפורו של משה שהושב
בגן עדן ,והגירוש מגן עדן הוא בשעה שמשה ,החכם האידיאלי ,עוסק בצרכי הגוף16.
וגן עדן? נראה שגן עדן רומז למצב האידיאלי כשהחכם הוגה בחכמה ,בדוגמת
משה שהגיע לדרגת 'שכל בפועל' ,הוגה בחכמה ,חיי עולם .הגירוש מגן העדן הוא
המצב שבו החכם מפסיק להיות 'שכל בפועל' ,בשעה שהוא מתעסק בחיי שעה,
בצורכי הגוף ,שאז הוא 'שכל בכוח' ,כמו שראינו בפירושו לפרק ב17.
על כך יש להוסיף את פירושו של כספי לאור שנברא ביום הראשון שנמצא
במקום אחר בספריו .במצרף לכסף ,פירושו לתורה הוא כותב (עמ' 18:)8
ואומר בכאן ,כי קודם זה נזכרו התחלות אחרות לזה המציאות ,והם :ארץ,
וחושך ,ותהום ,ורוח ,ומים .אבל ,בחר נותן התורה לכמה סיבות להתחיל אמירת
האל ב'אור' ,כמו שהעירנו דוד ,ואמר :פתח דבריך יאיר מבין פתאים (תה' קיט,
קל) .וזה ענין נכבד לצורות שכתבתי ב'מזרק כסף' .והוא בכאן הוא ההפכי
לחושך שקדם זכרו .כי הוא זכוך אויר מופלג וטהור עם היות בו אור ונר .וזה
רומז לחלק העליון מן האוויר הממשש ליסוד האש.
כספי מדלג בין שתי משמעויות של אור וחושך .משמעות רוחנית ומשמעות פיסית.
משל ופשט .ביום הראשון של הבריאה ,הדבר הראשון שנברא בתחילה ,ומתואר על
ידי 'נותן התורה' הוא בריאת האור – 'אור' זה החכמה 'כמו שהעירנו דוד :פתח דבריך
יאיר מבין פתאים' .וזה קשור 'לצורות' כלומר לפירושים הסודיים שהלכו לאיבוד
15

16

17

18

להבנת המושג 'שכל בפועל' ,ראו :מורה נבוכים א ,סח ,ובתרגומו של מ' שורץ ,בעמ' 175
הערה  ;17א' אבן-חן' ,תורת התארים החיוביים של הרמב"ם :שכל ,משכיל ומושכל ,צורת
העולם ,סיבה פועלת ,שכל נקנה ,נפש הגלגל? נפש העולם?' ,דעת( 63 ,תשס"ח) ,עמ' .45-19
ייתכן שהשראה לפרשנותו של כספי נמצא בבראשית רבה ו ,יח (מהדורת תיאודור-אלבק ,עמ'
' :)49ולמשול ביום וגו' (בר' א ,יח) .אמר ר' חלפאי :אם לעניין המאורות והלא כבר נאמר את
המאור הגדול לממשלת וגו' מה ת"ל ולמשול ביום ובלילה אלא אילו הצדיקין שהן שליטין
במה שנברא להאיר ביום ובמה שנברא להאיר בלילה.'...
ראו גם בספרו טירת כסף (ר' יוסף אבן כספי ,טירת כסף ,בתוך :משנה כסף ,מהדורת י' לאסט,
פרעסבורג תרס"ה ,עמ' ' :)52ואמנם על ביאור זה העניין כלו ,ובפרט בביאור עץ החיים וגן עדן
והנמשך לעניינם ,חלילה לי לפתוח פה ,כי חי יי' אינני מכון לקום ממשכבי בבוקר השכם כדי
לחדש שטויות ושגעונות ,אבל מה שאומר בזה הוא שתזכור במה שציויתיך במצוה השביעית'.
ומהי המצווה השביעית? על כך הוא עונה קודם לכן (שם ,עמ' ' :)49המצווה השביעית :לדעת
שספורי תורתנו אמת כפשוטיהם אצל מביניהם ,רצוני אצל מביני פשוטיהם ,וזה כי ניתנו למשה
נביא האמת מהשם ית' שחותמו אמת .אבל עם היותם כפשוטיהם יש בתוכם סודות הם נעלמות,
כי אם מיחידים סגולות' .קטע זה הוא עמום ביותר ,שכן 'מביניהם' של הפשוטים כנראה מבינים
את הפשט אחרת ממה שאחרים מבינים ,ושוב חזרה השאלה למקומה .וראו גם :בן זזון ,נבוכים
הם (לעיל הערה  ,)4עמ'  129הערה .40
ראו לעיל הערה .10
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בספר 'מזרק כסף' .פתיחת התורה היא משל המתאר את הנברא הראשון ביום הראשון
שהוא האור והוא השכל שהוא תכלית האדם .עם זאת ,המשמעות של קריאת הפשט
עודנה קיימת' :כי הוא זיכוך אויר מופלג וטהור' כספי מתייחס למשמעות הפיסית,
היא הפשט של התורה .אך ,המשמעות הראשונה ,הסודית ,הזהב ,שבה הוא פותח היא
שהאור מייצג את הגעת החכמה אל החכם האידיאלי :משה רבינו או לכל 'איש
שיזדמן שיהיה בתואר ההוא' (כאמור לעיל בפירושו לח"א ,ב)19.
במבט רחב יותר ,סיפורי בראשית משקפים את מאבקיו של משה רבנו בדורו.
כך ,הפסוק שמתאר את בני האלוהים שראו את בנות האדם (בראשית ו  )2והוזכר
במשמעות השלישית של השם 'אדם' אצל הרמב"ם ,מתפרש לפי כספי כך:
ומזה העניין השלישי ויראו בני האלהים את בנות האדם אכן כאדם תמותון .עשה
מעט הבדל בכאן לומר ומזה הענין וכו' ולא ערבם יחד עם בני אדם להעירנו כי
יש בכאן סוד .והענין בזה ,כי אמרו :ויראו בני האלהים את בנות האדם – ענינו
לפי הנסתר כמו שביארנו במזרק כסף ,כי בנות האדם הם דעות פחותות ונפסדות
שהיו סוברין עמנו ,וכל שכן התקיפים המושלים שכל ענינם היה בקשת השררה.
וכן אמרו :כאדם תמותון ענינו כאחד הפחותים ,כי הפסו' הוא כן :אני אמרתי
אלהים אתם וכו' אכן כאדם תמותון וכו' (תה' שם) .וטעם אלהים בכאן –
מלאכים ,כי האנשים גדולי השכל יקראו מלאכים .וטעם כאחד השרים תפולו,
כי אע"פ שתהיו גבורי ההתנשאות בהבלי העולם – תפולו כאחד השרים ,כי
האנשים האלהיים הרוחניים לא ימותו ולא ימותו [יפולו]20.
'בנות האדם' הוא משל ל'דעות פחותות ונפסדות שהיו סוברין עמנו' – עם ישראל
בתקופתו של משה רבנו .משה נלחם בדעות השגויות של עמנו באמצעים שונים
שנכתבו בתורה ,כדוגמת סיפורים ,מצוות ,ועוד טכניקות שונות ,ועל ידי זה הוביל את
העם מהתפיסות השגויות לתפיסות נכונות יותר .הרמב"ם שפירש את שם 'אדם'
ברובד הגלוי כשם בעל שלוש משמעויות המתאימות לפשוטו של מקרא ,רומז
באמצעות הפסוקים שהוא משבץ בפירושו לרבדים עמוקים יותר של הסיפור כמשל
למשה רבנו ,תקופתו ,מלחמתו של משה היא מלחמת ההיגיון הגוברת על הדעות
הפחותות והנפסדות.
כהדגמה לדרכי מלחמתו של משה בדעות הנפסדות ,אחשוף עוד חלק של הסוד
הנסתר למעשה בראשית של כספי ,שדרכו אפשר להבין כיצד כספי הבין את מטרת
התורה .כספי מסביר את שינויי שם ה' המופיעים בתחילת ספר בראשית כמשקפים
דרגות תפיסה שונות ביחס למציאות .בפרק א – התורה משתמשת בשם 'אלהים':
'בראשית ברא אלהים' (בראשית א  ;)1בפרק ב – התורה משתמשת בשם הכפול 'יי'
אלהים'' :אלה תולדות השמים והארץ ביום עשות יי' א' ארץ ושמים' (שם ב ;)4

19
20

רמז לכך נמצא בתלמוד במספר מקומות (שבת קא ע"ב; סוכה לט ע"א; ביצה לח ע"ב),
שחכמים שונים כונו בשם 'משה'' :משה שפיר קאמרת'.
משכיות כסף ח"א ,יד.

98

סודו של אדם הראשון במורה נבוכים :כספי ,נרבוני ואברבנאל

ובפרק ד – התורה משתמשת רק בשם יי'' :ותאמר קניתי איש את יי' (שם ד  .)1כספי
מסביר זאת בספרו מנורת כסף (פרק ה ,עמ' 21:)88
והענין בזה ,כי מרע"ה מצא כמה ספרים מחוברים בדתות שאר האומות שהיו
מתחילים בבריאת העולם ,כמו שזכרתי לך שנמצא עדין ברומי .והיו מייחסים
הבריאה והפעולה לגלגל ,כי חשבו שאין למעלה ממנו דבר .ולכן נהג עצמו
כ'מצרים' – שהיו מן האמונה ההיא ,עד שהיו חושבים שטלה הוא הבורא; כמו
שנהג אברהם עם בני דורו ,רצוני ,שכל אחד אומר לבני זמנו ,כמו שכתב המורה:
'צדקתם' ,אבל הוא הגרזן ביד החוצב בו ,כלומר ,אמת מה שאתם אומרים
שהגלגל הוא הפועל ,אבל אתם תועים במה שאתם אומרים שאין למעלה ממנו
דבר ,אבל יש למעלה ממנו שכל נפרד .ובפרט ,כי משה הרחיב הביאור יותר
מאברהם כמו שנבאר ,להודיע כי אותו השכל הנפרד הם רבים .עד שנגיע לאחד
המיוחד ,הוא הבורא ית' ,כמו שנפרש עוד .וזה היה ענין מרע"ה באלו השלושה
שמות שסדרן בכאן במעשה בראשית ,רצוני :א-לוהים; ויי' א-לוהים; ויי'.
כלומר ,הגלגלים; והשכלים; והא-ל יתברך ויתעלה .ואע"פ שהפרשות ארוכות
והפסוקים גדולים ,אבל ,כי בזאת הפרשה הראשונה כיוון כמו שנבאר ענין
העולם השפל ,כמו שסדר תחילה היסודות ואחר הצמחים ,ואחר בעלי חיים
וכו'.
פתיחת התורה היא גם דרך מבריקה של משה רבנו לקחת את האמונות השגויות שהיו
מקובלות בתקופתו ,ולהשתמש בהן כ'גרזן ביד החוצב בו' ,ולהוביל את העם – דווקא
באמצעותן  -לאמונה נכונה .בדומה לספרי דתות אחרים שהיו נפוצים בתקופתו של
משה ,שפותחים בעניין בריאת העולם ,גם משה רבנו התחיל את התורה בבריאת
העולם ,אלא שבניגוד לאחרים ,משה תוך כדי תיאור בריאת העולם מלמד אותנו על
האל ,ועל כך שהוא חיצוני ומעבר לגבולותיו של העולם22.
בפרק א בבראשית השימוש הוא בשם 'אלוהים' .הפרק מתאר את יצירת
היסודות ,הצמחים ,בעלי החיים ,ואט אט התיאור מתקדם בסולם המציאות הטבעית
שמתחת לגלגל .בפרק ב ,השימוש בשם ה' הכפול (יי' אלהים) בא כדי להעלות דרגה
את הקוראים לקראת התפיסה הנכונה והיא שיש מעבר לגלגל שכלים נפרדים,
מופשטים מחומר – שנקראים :יי' אלהים .בפרק ד בבראשית ,מתברר שהמקור לכל
היקום ,ולכל הכוחות המניעים אותו ,הוא גורם יחיד ,ללא ריבוי – יי'.
המחשבה שישנם חלקים בתורה שנועדו לתקן אמונות שגויות שהיו בדורו של
משה ,איננה המצאה של כספי ,וכבר הרמב"ם במורה הסביר שמצוות שונות נולדו על
רקע היסטורי ,ונועדו לשדרג כלפי מעלה אמונות עתיקות ושגויות בדורו של משה,
21
22

מתוקן ע"פ כ"י ,ראו :ר' יוסף אבן כספי ,קובץ חבורי יוסף אבן כספי ,כ"י מינכן  ,265ספריית
מדינת בווריה ,מינכן ( ,)1660דף 112ב.
כדעתו של אבן סינא שאליה נטה הרמב"ם ולפיה האל הוא מעל מערכת השכלים הנבדלים,
בניגוד להבנתו של אבן רושד שהאל הוא השכל הנבדל האחרון ,ואליה נטה ר' משה נרבוני.
ראו :מו"נ ,שורץ ,עמ'  274הערה  ;34הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים
לרמב"ם' (לעיל הערה  ,)4עמ'  ;230-222ד' שוורץ' ,דרכי החשיבה הפילוסופית של הרמב"ם',
בתוך :הרמב"ם :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות  ,עמ' .436-413
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כמו איסור אכילת איבר מן החי ,איסור בשר בחלב ,הקרבנות ,ורוב החוקים (מו"נ,
שורץ ,ח"ג ,מט עמ'  )649החידוש של כספי ,שהוא משתמש בעיקרון זה שהרמב"ם
לימד בנוגע למצוות מסוימות ,ומיישם אותו גם ביחס לסיפורי התורה במקומות
מפתיעים ,כמו סיפורי בראשית.
לסיכום ,כספי בעקבות הרמב"ם מפרש את סיפורי אדם הראשון וימי הבריאה
כמשל .הסיפור על ששת ימי בריאת העולם וסיפורי גן עדן הוא משל מתוחכם על
תקופתו של משה רבנו ונושאו הוא הגעת החכמה אל האנושות .זהו משל פוליטי-
חינוכי .החכמים מאירים בחכמתם את הדרך לציבור הרחב ,החל מהאדם הראשון הוא
משה רבנו .זהו 'קול קורא' לאנשים החכמים שבכל הדורות להשתמש בשכלם .האור
שביום הראשון הוא הברקת שכלו של האדם ,המאפשרת לצאת מתהומות החושך
והתוהו ובוהו של הסכלות .ביום הרביעי ,שני המאורות הגדולים ,משה ואהרון,
מאירים את שמי המין האנושי .ביום הששי ,נעשה אדם – הוא משה – דמותו של
החכם האידיאלי.
בנוסף ,סיפורי בראשית מתארים תיאור פיזי ורוחני של העולם .התורה
משתמשת בשמותיו של ה' ככלי להוראה וחינוך של ההמון לתפיסת מדעית טובה
יותר של המציאות .התיאור מתחיל מנקודת המבט השגויה של אנשי דורו של משה
שחשבו שהגלגל הוא מקור העולם ,משם אל ההבנה שהטבע אינו המקור של היקום,
קיומם של השכלים הנבדלים ,ומעליהם הבורא.
התורה ,אם כן ,הוא ספר שמותאם הן להמון והן לחכמים ,ולכל קבוצה מסרים
שונים .לחכמים ,המשל והנמשל הם האתגר והחידוש ,ואילו להמון – הסיפורים,
ששותלים בתודעת ההמון ידיעות נכונות כבדרך אגב ,החיצוניות של המשל הוא
המטרה .במארג זה ,משתלבים סיפורי בראשית ועוד משלים שונים .אך ,סיפורי
בראשית הם רק קצה הקרחון ,התורה היא ספר חינוכי – עשיר במתודות שונות:
משלים ,סיפורים ומצוות – שמטרתן לתקן את האמונות השגויות הנפוצות בקרב
ההמון ,בכל דרך מוצלחת שתסייע לכך .משה כתב את ספרו בהתאם לשגיאות שהיו
נפוצות בדורו ,אם כי ,חלק מהשגיאות ממשיכות להתקיים גם בדורות מאוחרים יותר,
מה שהופך את התורה לרלוונטית גם לדורות מאוחרים.

פירושו של ר' משה נרבוני למעשה בראשית
חלקים רבים מפירושו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים כתובים בשפת סתר ,סוג של
חידות היגיון משובחות ,שעל הקוראים לפצח (כמו בדבריו הקצרים והחידתיים,
שהובאו לעיל בעמוד  .)4נרבוני קרא את מורה נבוכים עם כלי ניתוח ספרותיים .לפיו,
פרשן המורה לא יכול לבוא עם הנחות מוקדמות מה דעת המורה ,ובמקומות שדעת
הרמב"ם אינה מובנת ,עליו לדלות מתוך מורה נבוכים את הפירוש ,ולא להסתמך על
הנחות חיצוניות23.
23

ראו דוגמה לפירושו לעיל ביחס לדמותו של אדם הראשון ,במו"נ ח"א ,יד .במידה מסוימת,
הגישה הפרשנית של נרבוני לרמב"ם דומה לגישתו הפרשנית של רשב"ם על התורה ,בניגוד
לפירוש רש"י זקנו .על היחס בין שני הפרשנים הללו ,ראו :א' טויטו ,הפשטות המתחדשים
בכל יום :עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה ,רמת-גן תשס"ג .עוד על דרכו של נרבוני בביאור
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בתוך פירושו לסוד מעשה בראשית נרבוני מעיר הערה חשובה להבנת כוונת
הרמב"ם בנוגע לסיפורי בראשית:
אמר משה ,למה שראיתי כי החכמים המעיינים יבינו זה על חלוף מה שרצהו
הרב ז"ל .וגם בדברי הרב ז"ל כמעט יראה בם סתירה או חילוף ,ראיתי להזכירך
בקיצור מה שהתבאר בזה העניין בספר אותות השמים אשר רמז עליו הרב ז"ל.
ואחר ,אודיעך מה שפרשוהו בו ,ומה שאבין אני בו24.
הרמב"ם כבר רמז (מו"נ ב ,ל) שהמפתח להבנת סיפורי בראשית בתורה הוא ספרו של
אריסטו – אותות השמים ,המטאורולוגיקה .ספר כה חשוב ,שר' שמואל אבן תיבון
מצא לנכון לתרגמו לעברית 25.אם רק תדע לקרוא נכון את הרמזים בתורה ,תבין
שתיאור העולם המתואר בפרק א בספר בראשית ,תואם לתיאור העולם של אריסטו
בספרו ה'מטאורולוגיקה' .תיאור זה מציג את העולם כקדמון ולא כנברא יש מאין,
ואת התהליכים הטבעיים שהתרחשו בעולם מהמצב הגולמי שבו עד למצבו הנוכחי26.
נרבוני ממשיך את דרכו של ר' שמואל אבן תבון ,המתרגם של מורה נבוכים.
בנספח ,בפירוש המלות הזרות בערך חכמת הטבע ,כותב ר' שמואל אבן תיבון27:
חכמת הטבע .אמר הגאון רבנו זצ"ל שהיא מה שקראו רבותינו ז"ל' :מעשה
בראשית' ,רוצה לומר בזה שהסודות במעשה בראשית הם כללים וראשי פרקים
מחכמת הטבע .והיא חכמה תעיין בענייני כל מה שיש בו טבע ינהיגנו .כלומר,
הגשמים כולם עליונים ותחתונים ובכל מקריהם .ואמתת ספרי החכמה הזאת הם
הספרים הנמצאים לאריסטוט' בה :הראשון ,ספר השמע הטבעי ...והשני ,ספר
השמים והעולם ...והרביעי ,ספר אותות השמים ...והתשיעי ,ספר החוש
והמוחש ...ואני איני רואה בפרשת בראשית ראשי פרקים רק במעט מזער ממה

24
25
26

מורה נבוכים ,ראו הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים לרמב"ם' ,עמ' .221-206
וראו גם :ש' קליין-ברסלבי ,פירוש הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית ,פרקים בתורת
האדם של הרמב"ם ,ירושלים תשמ"ז ,במיוחד בחלק השלישי ,עמ' .264-171
נרבוני על מו"נ ח"ב ,ל.
למהדורת הספר ,ראוR. Fontaine, Otot ha-Shamayim : Samuel Ibn Tibbon's Hebrew :
.Version of Aristotle's Meteorology, Leiden 1995
בנקודה זו כבר הרחיבו חוקרים שונים בביאור דעת הרמב"ם ,ותפיסתו את התורה כדת
פילוסופית .ראו לדוגמה :ש' קליין-ברסלבי ,פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם ,ירושלים
תשל"ח; א' רביצקי' ,ספר המטאורולוגיקה לאריסטו ,ודרכי הפרשנות המיימונית למעשה
בראשית' ,ספר היובל לשלמה פינס ,חלק ב (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ט) ,ירושלים
תש"ן ,עמ'  ;250-225פרנקל' ,מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון' (לעיל הערה  ;)1ג' פרוידנטל,
'יקוו המים ,קו פרשת המים בין התורה לחכמה במאה הי"ג :שמואל אבן תיבון ,יעקב בן ששת
ומנחם המאירי' ,דעת( ,75-74 ,תשע"ג) ,עמ'  .298-267וראו לאחרונהD. Lemler, :
‘Création du monde et arts d’écrire dans la philosophie juive médiévale (XeXVe siècles)’, Thèse de doctorat de Philosophie, école doctorale de Ecole
.pratique des hautes études, 2015

27

ראו :פירוש המלים הזרות לר' שמואל ב"ר יהודה אבן-תיבון ,במהדורת יהודה אבן-שמואל
למורה נבוכים ,ירושלים תשמ"ב.
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שבאלו הספרים ,אינו חלק ממאה ולא ממאתים .וזה נמשך אחר דעתו בפירוש
הפרשה הראשונה ,ובכונת התורה בכתוב בה.
תחום הידע הסודי הנקרא 'מעשה בראשית' שבתורה הם בעצם 'כללים וראשי פרקים
מחכמת הטבע' של אריסטו .מי שרוצה באמת להבין את סודות התורה ב'מעשה
בראשית' צריך ללמוד פילוסופיה ומדע ,התורה היא רק 'מעט מזער' מידע מדעי מקיף
יותר ,אולי מאית ואולי עוד פחות ,והיא נועדה לתת בקיצור וברמז ,את הכללים וראשי
הפרקים לציבור הרחב .זהו פרק א בבראשית .לפי רבי שמואל אבן תבון גוף הידע
המדעי נמצא בתחומי המדע והפיזיקה מחוץ לתורה ,והתורה היא ספר שבא לתאר את
ממצאי המדע ,בלשון ציורית ,סיפורית ודמיונית עבור ההמון הרחב .תפיסה זו של
התורה גררה אחריה ביקורת רבה28.
כדי להעמיק בהבנת הנמשל של סיפורי גן עדן ,יש לחזור אל דברי הרמב"ם.
הרמב"ם התייחס במרומז לכך בפרקים שונים במהלך מורה נבוכים ,ובמרוכז נתן
סדרת רמזים להבנת סודות הגן בשני פרקים בחלק השני של מורה נבוכים (פרקים
כט-ל) .נתמקד בדבריו החל מהמילים 'וזכר שזה כולו':
וממה שצריך שתתבוננהו מאד ,זוכרו בריאת אדם בששת ימי בראשית .אמר:
זכר ונקבה ברא אותם ,וחתם הבריאה כולה ואמר :ויכולו השמים והארץ וכל
צבאם .ופתח פתח אחר לבריאת חוה מאדם ,וזכר עץ החיים ועץ הדעת ודבר
הנחש והעניין ההוא ,וזכר שזה כולו היה אחר שהושם אדם בגן עדן ...שעד עתה
לא היה טבע נח ...ומזה אומרם :אדם וחוה נבראו כאחד מתאחדים גב לגב,
ושהוא נחלק ולקח חציו ,והוא חוה והובא אליו ,ואמרו :אחת מצלעותיו – רוצה
בו אחד מחלקיו29.
דברי הרמב"ם חידתיים ולא מובנים .ר' משה נרבוני מפצח את סודו של הרמב"ם,
ומפרש את הרמזים של המורה ,בעקבות אביו שהעמיק בהבנת הסוד עוד בימי נעוריו
של ר' משה נרבוני .הנה חלק קטן מפירושו:
 ...ואדוני אבי ע"ה הוא אשר העמיק על זה בימי נערותי בקראי לפניו הספר הזה
מתענג בהבנתו ,והוא סוד ששת ימי בראשית .וממה שצריך שתדעהו ...ובארוהו
ז"ל בזה שעד עתה לא היה טבעו נח ,כי הוא ביאור אמתתם :האדם ומשיגיו.
והבן זה .אדם וחוה נבראו כאחד ,כי חוה משכן לאדם .ומתאחדים גב לגב כי
הפנים מקבילים :זה פונה למעלה וזה פונה למטה .ושהוא נחלק זה רוחני וזה
28

29

ראו :פרנקל' ,מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון' ,עמ'  ;554-553ק' פרנקל' ,עיון מחדש בייחוסם
של שני אוספי הערות על מורה הנבוכים ושל פירוש למעשה בראשית לשמואל אבן תיבון :עם
נספח הכולל קטע מהפירוש' ,עלי ספר ,כ (תשס"ט) ,עמ'  .80-57וכן ראו באגרת ההתקפה נגד
המורה ,ששלח ר' הלל מוורונה לר' זרחיה בן שאלתיאל חן שבה הוא מתפלא שאלו סודות
התורה' :ויותר אני נפלא על שעשאם סודות הואיל והתבארו בספר אותות השמים .והנה ידוע
אצל כל התלמידים כי ד' המאמרות אשר לספר אותות השמים ,אין בהם שום סוד אלהי'?!
(בתוך :אוצר נחמד ,י' בלומנענפעלד ,כרך ב ,וויען תרי"ז ,עמ' .)133
מו"נ ח"ב ,ל.
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גשמי .ולקח חציו והוא חוה והובא אליו ,כי כשהוכן החומר חלה הצורה ,כי
הצורה תמידית ההשפעה מאת האל ,ולכן הובאה היא אליו ,ולא הוא אליה30.
בלשון נרבוני ,סיפור גן עדן הוא' :ביאור אמיתתם – האדם ומשיגיו' .כלומר ,זהו משל
כללי על בני האדם ,התכלית האנושית ,והדרך להגיע אליה .האדם וחווה הם משל על
החומר והצורה שבאדם ויחסי הגומלין ביניהם .חווה מובאת לאדם ,כלומר ,הצורה –
המהות היא זו שמגיעה אל האדם 31.בדרך לשלמות צריך להתמודד עם הנחש ,הרצון,
התאווה ,הדמיון ,המשיכה המינית ושאר הכוחות שבאדם ,שגם הם חלק מסיפור גן
עדן הססגוני שבו עץ הדעת ,ועץ החיים ,הנהרות ,כתנות העור ,הכרובים ,להט החרב,
ועלה התאנה ,ועוד32.
מכיוון שסיפור גן עדן מכיל פרטים רבים שקצרה היריעה כאן מלהתייחס
אליהם ,אתייחס רק לשאלה מה המסר העולה מסוף הסיפור? מה נשאר לאדם אחרי
הגירוש מגן עדן ,במיוחד עם שומרי הסף שהם 'הכרובים ,ולהט החרב המתהפכת'?
נרבוני מתייחס לכך בהמשך הפירוש (שם):
והנה תוכל לדעת ,כי אחר שאכל אבינו הראשון מעץ הדעת גורש מגן עדן,
והונחו לו שומרים מעץ החיים ,כי רחוק הוא לנהנה באכילת עץ הדעת שישוב
וישלח ידו לקחת גם מעץ החיים ,כי ימצא מכים ופוצעים מהצלחה הנצחית.
זה כמו שחשב החכם ר' אברהם אבן עזרא .ואם רבינו משה לא יחשוב שבאו
למניעה ,כי דעתו ,באור להט החרב המתהפכת שנאמר על השגת הנביאים
כמו שקדם ,ויהיה אומרו לשמור את דרך עץ החיים ,כאמרו :ושמרו דרך יי',
לשמור מזוזות פתחי .ויהיה אומרו :ועתה פן ישלח ידו ,כאילו אמר :מי יתן
ויצא מה שבכח ,כי עדיין נשאר יכולת לשלוח ידו ולקח גם מעץ החיים ,ואכל
וחי לעולם ,כו'.
משמעות הגירוש מגן עדן נתונה במחלוקת .לפי ר' אברהם אבן עזרא ,הגירוש מלמד
על גבולות ההשגה האנושית .לא ניתן להגיע לאמת באופן מושלם 'כי ימצא מכים
ופוצעים מהצלחה הנצחית' .המכים והפוצעים מופיעים לאחר שאדם אכל מעץ
הדעת ,ובעצם אלו הם כוחותיו הנפשיים של האדם שמפריעים לו ומרחיקים אותו
מהשלמות 33.ואילו לדעת רבנו משה ,הרמב"ם ,זהו מסר מעודד לאדם .יש אפשרות
30
31

32

33

נרבוני ,מו"נ ,ח"ב ,ל מתוקן ע"פ כ"י.
פרשנות זו של אדם וחווה כחומר וצורה ,היוותה בסיס לפולמוס נגד מורה הנבוכים ,החרמתו,
והחרמת ממשיכי דרכו בפרשנות זו ,כמו ר' לוי בן אברהם .על פירושו לעניין זה ראו :לוית חן
לר' לוי בן אברהם ,מעשה בראשית ,מהדורת ח' קרייסל ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  .68-54על
הפולמוס ראו שם ,עמ'  3הערה .2
העמיקה הרחיבה בביאור סיפורי גן עדן לפי דרכו של נרבוני ,שרה קליין-ברסלבי ,פירוש
הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית (לעיל הערה  .)23לעומת זאת ,לפי דרכו של כספי
ההעמקה וההרחבה בסיפורי גן עדן יש לה משמעות אחרת ,וראו גם בהערה  ,17וזאת משום
שהמשל הוא פוליטי-חינוכי ,כאמור.
עוד על דעתו של אבן עזרא ,ראו :פירושו של ראב"ע לבראשית ג ( 21שיטה אחרת) ובפירושו
לבראשית ג  ;23-24ד' שוורץ' ,על תרומתו של דוד קויפמן לחקר הפילוסופיה היהודית בימי-
הביניים' ,מדעי היהדות( 36 ,תשנ"ו) ,עמ'  ;173-163י' כהן ,הגותו הפילוסופית של ר' אברהם
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לחזור לתוך גן עדן .האדם מצווה לשמור את דרך עץ החיים – כלומר ,להשתמש
בשכלו ולחפש את האמת ,ואפשר שהוא ימצאנה ,גם בעולם שטוף תאוות ודמיונות,
לו יהי ,והלוואי וישלח ידו לעץ החיים34.
'להט החרב המתהפכת' היא השגה שכלית נמוכה של השלמים ,והאדם יכול
לשאוף להשיגה .הרמב"ם בפתיחת המורה תיאר את מדרגות האנשים השלמים,
שמנסים להבין את 'הסודות העצומות ההם' .הדרגה הנמוכה ביותר היא (מו"נ,
פתיחה)' :אבל יציץ ויעלם כאילו הוא להט החרב המתהפכת' – החרב המתהפכת
איננה רק שיבוץ לשוני לתפארת המליצה מפרשת בראשית ,והיא גם לא מהווה מעצור
על האדם אלא הארה ,ולהט ,דרגת השגה משמעותית .ומכאן נובעת קריאה לאדם
לחפש אחרי האמת ,גם אם הוא יישאר רק בדרגה הנמוכה של מבקשי האמת.
לא רק ר' שמואל אבן תיבון ור' משה נרבוני פירשו כך .היו עוד ראשונים רבים
בעיקר מהחוג הפרובנסאלי שהלכו בכיוון זה ,וביניהם אחד מענקי העולם ,רבן של
המשכילים ,ר' לוי בן אברהם ,שבאנציקלופדיה עתירת הממדים שלו' ,לוית חן' ,הקדיש
חלק להבנת סיפורי בראשית בשם 'מעשה בראשית' ,וכל הרוצה להעמיק ולהרחיב בסוד
מעשה בראשית לפי הקריאה הפילוסופית של חכמי ימי הביניים הללו – מוזמן לעיין
שם באריכות ,ובהקדמתו של פרופ' חיים קרייסל35.
נמצא אפוא ,שלפי רבי שמואל אבן תבון ונרבוני התורה היא ספר מתוחכם
ביותר המיועד בעיקר להמון העם ,המכיל רובד עמוק יותר לחכמים .הפרשנות
הסודית של התורה היא המסקנות העדכניות של המדע האריסטוטלי .בעיני קורא
מודרני ,זה די מאכזב ,אנכרוניסטי ,שהתורה משקפת תובנות מדעיות עתיקות שמקומן

34

אבן עזרא ,ראשון לציון תשנ"ו; ד' שוורץ' ,לדרכי הפרשנות הפילוסופית על פירושי ר' אברהם
אבן עזרא' ,עלי ספר ,יח ( ,)1996עמ' .114-71
למסקנה דומה ,ש'פן ישלח ידו' – הכוונה שצריך האדם לשלוח את ידו אל עץ החיים ,ראו :ז'
הרוי' ,פירוש הרמב"ם לבראשית ג כב' ,דעת( 12 ,תשמ"ד) ,עמ'  .21-18הוא אומר שגם כספי
בספר הסוד מסביר גם כך ,שעל האדם לשלוח ידו אל עץ החיים (ר' יוסף אבן כספי ,משנה כסף,
א ,מהדורת י' לאסט ,פרעסבורג תרס"ה ,עמ'  ,)53-51וראו גם צייטקין' ,קטעים מהספר מזרק
כסף לר"י כספי' (לעיל הערה  ,)5עמ'  ,118שמצטט מספרו של ר' יצחק די לאטש שציטט את
כספי כך' :אמנם כונת זה הספור אינו כמו שיחשבו רבים מן המפרשים כאלו פחד השם שיקח
האדם מעץ החיים ואכל וחי לעולם .חלילה חלילה שימנע השם לאדם אף לאחר חטאו לקחת
מעץ החיים ...לכן זה הספור סובל שני פירושים ...ויתכן שיפורש והוא הנכון אצלי ...אבל רמז
אל ענין האדם בעת חטאו ...ועתה בו אפשרות אחר והוא שאפשר שישלח ידו ויקח גם מעץ
החיים' .כך גם נראה בפירושו של נרבוני להקדמת המורה ,כשהוא מזכיר את להט החרב
המתה פכת (דף ב ע"א) ,וכן בביאורו של אברבנאל למו"נ ח"א ,ב לקראת סופו ,ובפירושו
לבראשית פרק ג ,עמ' קיא ,ירושלים תשכ"ד .ראו גם :י' לוברבוים' ,כאלו החכמים והיודעים
נמשכים אחר הענין הזה ברצון האלוהי' :על תפיסת המשל ב"מורה הנבוכים"' ,תרביץ ,עא
( ,)2001עמ'  .105-98לעומת זאת ,במחקר המודרני של מו"נ נראה שיש להבין אחרת את המסר
העולה מהמשל ,ראו לדוגמהS. Pines, ‘Abul Barkat Poetics and Metaphysics’, :
Scripta Hierosolymitana, 4 (1960), pp. 120–198; S. Pines, ‘The Limitation of Human
Knowledge According to al-Farabi, Ibn Bajja and Maimonides’, in: Studies in
Medieval Jewish History and Literature, ed. I. Twersky, Cambridge, MA 1979, pp.
82–109; J. Stern, The Matter and Form of Maimonides' Guide, Cambridge, MA 2013,
.pp. 97-249

35

ראו :לוית חן (לעיל הערה  ,)31עמ' .30-3
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בשיעורי ההיסטוריה של הפילוסופיה ,תובנות שאבד עליהן הכלח .אמנם ,למי שירצה
בכל זאת לאחוז בדרכו של נרבוני ,ולשדרג אותה ,הרי שיש כאן 'קול קורא' עבור
האדם בן-זמננו ,והיו כמה חכמים שכמו שמעו את הקול בשנים האחרונות ,ואחרי
שלמדו פיזיקה מודרנית באוניברסיטה ,חיברו ספרים ,ועשו מאמץ פרשני להתאים בין
המסקנות של המדע לבין הכתובים בספר בראשית.
לעומת זאת ,כאמור ,לפי כספי מטרת המשל היא לא להעביר את גופי הידע של
אריסטו ,לא את תורת היווצרות העולם ולא את תורת הנפש האריסטוטלית .התורה
אינה ספר מדע .מרכז הכובד של התורה היא היותה ספר פוליטי-חינוכי .היא לא
עוסקת בהיסטוריה הרחוקה של העולם ,אלא היא מספרת על מסעו של החכם ,משה
שהיה שכל בפועל ,ומאבקיו להפוך את החכמה לנחלת כלל האומה .התורה באה
להדריך את העם אל עבר האמת וההשכלה ,ובמסגרת זו התורה גם באה לתקן דעות
שגויות שרווחו בדורו של משה ,רומזת על דעות נכונות (שחלקן קשורות במדע),
בדרכים מגוונות :סיפורים ,מצוות ,ומשלים .אך אין מטרתה להחליף בקיצור את ספרי
המדע בלשון פופולרית להמון .לכן גם לא מוטלת על הקורא האידיאלי המשימה
לפרש את התורה כך שתתאים עם המדע המעודכן בימיו .התורה מעולם לא התיימרה
להיות ספר מדעי.
המשותף לכספי ונרבוני הוא הכבוד לחכמה שבמסורת .דברי התורה וחז"ל
משקפים חכמה גדולה ,מדעית ואותנטית כלפי החיים ,ויש לחפש את האמת הנסתרת,
ולא להסתפק ברובד הגלוי .השאלה המתבקשת לפי שניהם היא מה הגבול .איפה
עוצרים? מתי נגמר המשל? איך הם מסבירים את חטאו של אדם הראשון? מי הם קין
והבל? נוח? סיפור המבול? אברהם אבינו? עקידת יצחק ,מתן תורה וכו' – ...אסתפק
באמירה שיש כאן עוד כר נרחב להעמיק בו בסודות התורה בדעתו של הרמב"ם
לאורם של שני החכמים האלו ,כספי ונרבוני36.

סיפורי בראשית לפי אברבנאל
ר' יצחק אברבנאל ,בפירושו למורה נבוכים גם הוא מעלה את השאלה כיצד יש לקרוא
את סיפורי בראשית ,האם מדובר במשל או באלגוריה ,ואם כן ,מה הגבול של החלק
שהוא אלגורי? אברבנאל מתנגד בתוקף לפירושים הסודיים של כספי ונרבוני ,ומנמק
את התנגדותו:
כי אם נחשוב שכל מעשה בראשית הוא אצלו משל ...ולא יהיה אם כן אמתתו
החדוש ,וכדי בזיון וקצף?! עד שמפני זה ,פירש הכספי בפרק כט חלק שני...
הוא משל על משה ואהרון ,ושאר הדברים כלם ,נטה אותם אותו מפרש לצד
36

לגבי כספי ,נראה כי קיימת סתירה בדעתו ,שכן במשכיות כסף הוא אומר שרק מפרשת נוח
יתחיל בנגלה (לעיל בעמ'  ,)5ואילו במצרף לכסף (לעיל בעמ'  )6נראה שלדעתו כבר ביום
הראשון יש רובד של פשט בקריאת התורה ,אם כי ייתכן שהוא אומר זאת רק כדי להשביע את
אוזנו של הקורא המסורתי .ראו גם :הרוי' ,פירוש הרמב"ם לבראשית ג כב' (לעיל הערה .)34
מצד שני ,במעקב אחרי פירושם נראה ששני פרשנים אלו קראו עניינים שונים בתורה כמשל,
אפילו כשמדובר בפרשיות העומדות בבסיס האמונה הדתית ,החל מעקידת יצחק ,מעמד הר
סיני ועוד פרשיות בתורה .ראו גם :בן זזון ,נבוכים הם (לעיל הערה  ,)4עמ'  96הערה .47
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מינות .עפרא בפומיה!!! לבי לרב המורה יצעק ,איך השתדל להועיל ,והנה
קמו בני בליעל ,עבדים מתפרצים באדוניהם ,והשיאו את דבריו לאמר נלכה
נעבדה אלהים אחרים! ונפשו על זה תאבל באשר הוא שם 37,כי לא כוון אליו
ולא עלה על לבו38.
ברגע שניתנה החירות הפרשנית – היא עלולה לפרוץ כל גבול ,דבר שעשויות להיות
לו השלכות דרמטיות על העולם הדתי ,החל בשאלת בריאת העולם ,בהבנת פרשיות
שונות בתורה ,בתפיסת המצוות ,ועוד .אברבנאל סבור שהמסורת הדתית המאמינה
בחידוש העולם ובניסים היא המסורת המחייבת גם את הרמב"ם 39.הרמב"ם השתדל
להועיל .לא כן הפרשנים שלו – בני הבליעל .אברבנאל מאשים את פרשניו הרדיקליים
של הרמב"ם ,כספי ונרבוני ,במינות .הם מסיתים ומדיחים בשם הרמב"ם 'נלכה נעבדה
אלהים אחרים' – אלוהי אריסטו המרוחק והלא פעיל ,ולא אלוהי אברהם יצחק ויעקב,
הפעיל ובעל הרצון (ראו גם מו"נ ב ,כב ,כז).
מניין לאברבנאל שהם שוגים בפרשנות הרמב"ם ו'לא כיוון אליו ולא עלה על
לבו'? אברבנאל מבסס את דעתו על מספר עדים .אציין שני עדים מרכזיים שאברבנאל
השתמש בהם .בגלל אריכות הדברים ,אכתוב תמצות שלהם.
העד הראשון ,הרמב"ם עצמו – לא נראה שהלך עם הסודות הללו כמו פרשניו,
וזה מכמה סיבות כפי שאפרט .העד השני ,הפסוקים – גם המקרא לא מסתדר עם
ההסתרה שמולבשת עליו.
לגבי העד הראשון ,קשה לייחס לרמב"ם את הסוד הזה במעשה בראשית
לסיבות הבאות:
א .המסורת .התפיסה שלפיה פרק א בבראשית הוא לא תיאור בריאת עולם ,איננה
מקובלת משום שהיא מסייעת לקבלת הדעה האריסטוטלית שהעולם קדמון ולא נברא
ע"י הקב"ה ,דבר שהוא בלשונו של אברבנאל 'כדי ביזיון וקצף' – סותר את המסורת
היהודית .קשה לייחס לרמב"ם עמדה מנוגדת למסורת המאמינה בחידוש העולם.
ב .הצהרות הרמב"ם הפזורות במורה .הרמב"ם הקדיש פרקים רבים לדיון בשאלת
הבריאה ,וחזר מספר פעמים על דעתו ,שלפיה אומנם לא ניתן להכריע באופן מדעי
אם העולם קדמון או נברא ,אלא שהוא מעדיף את המסורת שהעולם נברא ,גם אם אין
הוכחות חותכות לכך (ראו למשל מו"נ ב ,כה ,כז ,ועוד) ,מדוע לא להאמין להצהרותיו
של הרמב"ם?
ג .דבריו המפורשים של הרמב"ם לפני גילוי הסודות .הרמב"ם חושף בפרק ל מהחלק
השני של מורה נבוכים את הנמשל לסיפורי בראשית ,אך קודם לכן ,לפני גילוי הסודות
בסוף פרק כט הוא כותב' :ובביאור אמרו (בר"ר ט ,א" :)67 ,מתחלת הספר ועד כאן:
'כבוד אלהים הסתר דבר'" (מש' כה ,ב) ,ואמרו זה אחר שזכר מה שברא ביום הששי'.
37
38
39

ייתכן שיש כאן עקיצה מרומזת ביחס לרמב"ם ושאלת הישארות הנפש ,ראו :מו"נ א ,מא ,סח,
ע ,עד .מו"נ ,שורץ ,עמ'  233הערה .49
אברבנאל ,ח"א ,ז.
ישנו דמיון מסוים לגישתו של המאירי ,ראו :פרוידנטל' ,יקוו המים' (לעיל הערה  .)26אם כי,
לגבי הניסים יש שוני משמעותי ,ראו דברי אברבנאל במפעלות אלוהים ,מאמר י.
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הרמב"ם מבדיל בין 'הסתר דבר' ובין 'חקור דבר' .מתחילת הספר ,היינו ,כל פרק א
בבראשית ,ששת ימי בראשית הם 'הסתר דבר' – אין לחקור בהם ,ויש לקבל אותם
כפשוטם .לעומת זאת ,פרק ב ,שהוא אחרי היום הששי ,העוסק בגן עדן – הוא 'חקור
דבר' – היינו משל ,שאותו חייבים לפענח.
ד .דבריו המפורשים של הרמב"ם בפרק ל' תוך כדי גילוי הסודות .הרמב"ם עצמו,
שדבריו צוטטו לעיל (בעמוד  ,)14מבדיל בין פרק א לפרק ב של בראשית (מו"נ ב ,ל):
וממה שצריך שתתבוננהו מאד ,זוכרו בריאת אדם בששת ימי בראשית .אמר:
זכר ונקבה ברא אותם (בר' א ,כז) .וחתם הבריאה כולה ,ואמר :ויכולו השמים
והארץ וכל צבאם (שם ב ,א) .ופתח פתח אחר לבריאת חוה מאדם.
במילים 'ופתח פתח אחר' הרמב"ם מבדיל בין פרק א לפרק ב .לפי אברבנאל ,ההבדל
הוא שפרק ב הוא משל ,ופרק א כפשוטו40.
ה .הרמיזות של הרמב"ם בפרק ל .הרמיזות של הרמב"ם במהלך הפרק שמדובר
במשל מתמקדות בעיקר בפרק ב של בראשית.
ו .סתירה במו"נ ביחס לאדם הראשון .כאמור ,ייתכן שהרמב"ם רמז (בח"א ,יד ,ראו
בעמ'  )2לכך שלא היה אדם ראשון ,אך בפרק נ בחלק השלישי נראה מלשונו של
הרמב"ם שהוא הניח בפשטות שהיה אדם בודד ראשון:
ואני אסיר לך הספק ,כאשר היתה פינת התורה שהעולם מחודש ואשר נברא
תחלה היה איש ממין האדם והוא אדם הראשון .ולא היה באורך הזמן אשר
מאדם עד משה רבינו רק אלפים וחמש מאות שנה בקרוב.
הרמב"ם מדבר על 'איש ממין האדם והוא אדם הראשון' ,משמע זהו אדם פרטי.
אמנם ,ביחס להוכחה האחרונה ניתן לטעון שזו אחת מהסתירות שהרמב"ם הצהיר
עליהן בהקדמתו למורה .מה גם שבתוך כדי דיבור ייתכן שהרמב"ם סותר את היותו
של אדם ראשון איש פרטי41.

40
41

אברבנאל מסיים בביאורו למו"נ א ,ז' :ולא ראיתי לאחד מהמפרשים יפרש דבר בלשון הזה,
ועברו עליו כעברם על שיר מהשירים'.
כך כתב כספי בפירושו לפרק זה' :ולא היו באורך הזמן .כי זה זמן קצר להחלק ולהתפזר אומות
גדולות כאלה ובמקומות רחוקות כאלו אם היו מתחילת זה הזמן הקצר בני איש אחד' .כלומר,
הרמב"ם סתר בכוונה את עצמו תוך כדי דיבור כדי לומר שלא היה אדם ראשון בודד ,כי אחרת
לא ניתן להסביר את הריבוי העצום של בני האדם תוך  2500שנה בלבד .אלא אם נניח שהיו
הרבה אנשים בהתחלה .ולכן יש להבין סיפור זה כמשל .אגב ,אברבנאל עצמו משתמש בטענה
דומה בביאורו למורה א ,ז כדי להראות שלא ייתכן שסיפורי גן עדן קרו בפועל אלא כמשל לפי
הרמב"ם ,מפני שאין זה סביר שכל המתואר בפרקים ב-ד של התורה אירעו ביום אחד' :ומה
שאמר (רמב"ם מו"נ ב ,ל)" :שזכרו החכמים שזה כלו היה ביום הששי" ,הוא להעיר שחכמים ז"ל
אמרו זה על צד המשל ,כי לא היה אפשר שיהיה זה כלו ביום הששי ,אם לא שהוא דבר מושכל
ומחשביי .ולהחזיק דעתו ,אמר (שם) שאחר היום הששי לא היה דבר מתחדש ,ואם כן היה בלתי
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העד השני של אברבנאל הוא הפסוקים שבמקרא' :טבע הכתובים ימאנו זה
הסוד' ,דהיינו ,הפסוקים לא סובלים את המשא הפילוסופי שמעמיסים עליהם,
במיוחד כשיורדים לפרטים הקטנים של סיפורי בראשית42.
המחלוקת היא ביחס לפרק א בבראשית – לפי אברבנאל יש להבין את התורה
כפשוטה ויש כאן סיפור בריאה של היקום בשישה ימים ,ולדעתו ,גם הרמב"ם חשב כך.
ואילו כספי ונרבוני סבורים שאף לדעת הרמב"ם פשט אין כאן ,ובריאה אין כאן – רק
משל לדברים אחרים.
ביחס לפרק ב וסיפורי גן עדן ,ניתן להצביע על שינוי בתפיסותיו של אברבנאל
לאורך השנים .בתחילה הוא סבר שפרק ב הוא רק משל ,כדעת הרמב"ם כפי שהוא
הבינה .בכתביו המאוחרים יותר ,אברבנאל סוטה מדעת הרמב"ם ומאמץ את העמדה
ש לפיה פרק ב הוא משל ,אבל מה שכן ניתן להבינו כפשט ,יש להבינו כפשט ,ולכן
חלק מהסיפור יש להבין גם כפשוטו .ומכאן ,שהיה גן עדן פיזי עם נהרות ועצים ,אלא
שיש לסיפור זה גם רובד משלי .וכך אומר אברבנאל:
ואשר אאמינהו אני בדבר הזה הוא הרכבת שני הדרכים והתאחדותם :נ"ל
שהפרשה הזאת ראוי שתפורש כלה כפי פשוטה והנגלה ממנה ,וג"כ לפרשה על
דרך הנסתר וכפי הרמז והצורה או הסימן .כי רחוק ממני הדבר מאד 43,לשום
ספק בשום דבר ממה שיגידו פשוטי הכתובים שכך היה וקרה .ואם בסלם יעקב
וחיות יחזקאל נטינו מדרך הפשט ,יש מקום לזה ,לפי שהכתוב לא העיד שהיה
הסלם בפועל אלא שראה אותו יעקב בחלומו .וכן חיות יחזקאל ביאר הכתוב
שראה אותם במראות אה"ים .אבל ,במה שהתורה העידה על מציאותו ,לא
בחלום ולא במראה ,כי אם בסיפור פשוט ,עדות ה' נאמנה שכן היה או נעשה,
ואין לנו לומר שלא היה ולא נברא אלא למשל היה ,כי יהיה זה הכחשת
הכתובים והכזבתם .על כן אמרתי ,דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאל מפשט
הכתובים להצדיקם ולאמתם .אך אמנם באמת שמלבד הפשט ההוא ,הנה נכתב
אותו ספור בתורה ללמדנו בו עוד חכמה ודעת ויראת ה'44.
הדגשתי את המילים שמצביעות על כך שזו דעתו האישית של אברבנאל להבנת פרק
ב בבראשית .אברבנאל באופן מודע סוטה מדעת הרמב"ם ,משום שלדעתו כשאין
סיבה שמאלצת לומר שמדובר במשל ,הרי עלינו להניח שהדברים אכן התרחשו
כפשוטם .בתחילת דרכו אברבנאל דווקא אימץ את דעת הרמב"ם וסבר שכל סיפורי
גן עדן ,פרקים ב-ד הם משל בלבד ,ללא רובד פשטי45.

42
43

44
45

אפשר שיהיה דבר הנחש אחרי היום הששי ,כי יהיה אם כן התחדשות מזג הדברים – ולכן אין
ראוי שיאמר כי אם שהם משל'.
ראו גם את הערתו של כספי בעניין זה ,לעיל הערה .14
בזה הוא רומז בקשר ניגודי לפסוק בדברים (ל ' :)14כי קרוב אליך הדבר מאד ,בפיך ובלבבך
לעשתו' ,הדבר הוא התורה .לפרש את התורה רק כמשל ,אצל אברבנאל הוא רחוק מהתורה,
מאוד.
פירוש לבראשית פרק ב ,ירושלים תשכ"ד ,עמ' פז.
על התמורה בדעתו של אברבנאל ,ראו בהרחבה :בן זזון (לעיל הערה  ,)4פרק ו :מעשה
בראשית.
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בכל אופן ,מוסכם על שלושת החכמים הללו ,כי חלק מסיפורי גן עדן העוסקים
בנחש ,עץ החיים ועץ הדעת הם משל ,והם בגדר דבר שלא היה ולא נברא .ביחס
לתוכנו של המשל ,נראה שאין הבדל גדול בין אברבנאל לקודמיו .אברבנאל מפרש
בהרחבה את המשל בדרך 'מחקרית' ,ואציג חלק קטן מדבריו בפענוח הנמשל:
ואומר ,שהסיפור הזה בכללו ירמוז לטבע האדם הכולל בזה העולם השפל .כי
הנה הגן ירמוז לעולם השפל שבו מינים רבים מתחלפים הצורות כמו הצמחים
בגן ...ואחרי שזכר איך הספיק השם לגופו כל מה שהיה צריך לו זכר מה שהכין
לשלמות נפשו השכלית גם כן ,והוא אמרו :ועץ החיים בתוך הגן (בר' ב ,ט) –
כי עץ החיים הוא הכוח על קניית המושכלות העיוניות והדעות האלהיות שבהם
ידובק האדם עם החיים הרוחניים והנצחיים ...וכן אמרו בויקרא רבה (ט ,ג):
לשמור את דרך עץ החיים ...שהוא תורה ...לכן אמר שהיה סמוך לעץ החיים:
עץ הדעת טוב ורע (בר' שם) – כי עץ החיים הוא הכוח על קנין המושכלות...
שהוא תכלית הגן שעליו יסובב ובעבורו נברא .ועץ הדעת טוב ורע היה לצורך
ההנהגה המדינית ...שכן היה ראוי כדי שעץ החיים שהוא השכל העיוני ייישיר
לעץ הדעת המעשי ,למה שראוי שישתמש ממנו כדי להגיע אל החיים הנצחיים,
שהוא הטוב ולא ישתקע בו ויחשוב שהוא תכליתו ,שזהו הרע ...וכתב הרב
המורה בעניין עץ החיים (מו"נ ב ,ל) שלזה כוונו חז"ל באמרם שעץ החיים
מהלך ת"ק שנה ...שהוא רמז לכל הנמצאות שבעולם השפל ...ואמרו שכל מימי
בראשית היו עוברים תחת עץ החיים ר"ל הנמצאות כולם ,שעץ החיים
בהשכלתו ישיגם ...ר"ל ידיעת הדברים השפלים והשגת מהויותיהם שהוא
חכמת הטבע46.
הגן הוא העולם השפל שבו בני האדם חיים .עץ החיים הוא היכולת של האדם לעסוק
בחכמה עיונית אם בתורה ואם בלימוד המדעים ,במיוחד בלימוד חכמה שמקיפה את
כלל הנמצאים בעולם .העיסוק בחכמה העיונית הוא תכליתו של האדם .עץ הדעת הוא
החכמה המעשית ,שקשורה להתנהגות המעשית של האדם ,ובתוכה נמצאת גם
הפוליטיקה .בריאת האישה מסמלת את יצירת החברה האנושית .האישה היא הסמל
לכך שהאדם אינו חי בבדידות כמו הפילוסוף ,אלא הוא חלק מחברה אנושית .החברה
היא הכרחית לאדם ,בעלת כוח משיכה ובעלת חוקי הישרדות משלה .כאן נוצר מגרש
ההתמודדות והמאבק בנפשו של האדם בין הרצון לעסוק בחכמה שהיא תכלית האדם
לבין צרכיו ההישרדותיים האישיים והחברתיים' .האישה' ,דהיינו החברה מושכת את
האדם לעסוק בעץ הדעת ,בשכל המעשי ,ולזנוח את עץ החיים .ישנם עוד פרטים
שונים במשל ,אך אסתפק בכך כדי להתרשם שבסופו של דבר אברבנאל מפרש את
הנמשל לסיפורי גן עדן באופן כללי בדומה לנרבוני.
אציין רק שאברבנאל ,כדרכו ,מפרש את המטרה של סיפורי גן עדן כמבטאת
את המחויבות למסורת הדתית:

46

פירוש לבראשית ,עמ' קיז-קכא.
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וזו היא תכלית הספור הנכבד הזה שבא בתחילת התורה ,כי הנה אחרי שספרה
בריאת העולם ואדם הראשון שבמינו ,זכר טבע האנושות ומה שיקרה לו
בבקשת השלמות ומניעתו ,ללמדנו צורך התורה האלוהית במצוות השמעיות
והמעשיות באומה הקדושה ,מפני שיצר לב האדם רע מנעוריו ,וישתקע
במפורסמות יותר מן הראוי ,ויחסר מידיעת האמתות ,אם לא שהתורה עזרתו
והגבילתו בכל זה47.
הסיפור מופיע בתחילת התורה ,לפי אברבנאל ,כדי לקרוא לנו לקיים תורה ומצוות.
אחרי שלמדנו על הצורך ההכרחי שבני אדם צריכים את מצוות התורה האלוהית .לפי
כספי ונרבוני נראה שהתורה פתחה בכך ,כי משל זה הוא גולת הכותרת של הקיום
האנושי .הנמשל מסמל את לב ליבו של הקונפליקט בין העיסוק בתכלית שהוא העיסוק
בחכמה ובין העיסוק בצורכי הקיום הממשיים .התורה והמצוות שבאות אחר כך ,גם הן,
רמיזות לחכמים ,וקריאת זירוז לחזור לעיסוק העיוני בחכמה ,כשלצד זה עצות טובות
(המצוות) כיצד לדבוק בחכמה ,ולא להיכשל במאבק הקיומי שבו האדם נתון.
כספי ,נרבוני ואברבנאל מייצגים אפוא שלוש גישות פרשניות שונות להבנת
הפרקים הראשונים של ספר בראשית .כספי ונרבוני מסכימים שהפרקים הראשונים
לא ניתנים להיקרא כפשוטם ,אלא שיש הבדל ביניהם .בעוד שלפי כספי פתיחתה של
התורה היא משל פוליטי – חינוכי ,שרומז לתפקידם של החכמים כדוגמת משה רבנו,
ושאר חכמי ישראל .הם מנהיגי העם ,והם המחנכים של הציבור הרחב בדרכים שונות,
שמטרתם להנחיל את החכמה להמון העם ,כדי לשפר ולתקן את מצבו :הן מבחינת
התנהגות והן מבחינת התוכן והידע שאותו הם חושפים להמון במטרה לקרב את
הציבור הרחב לידיעת האמת .לעומת זאת ,אצל נרבוני (ור' שמואל אבן תיבון),
פתיחתה של התורה היא משל מדעי .יש להבין את הפרקים הראשונים של התורה
בהתאם למדע האריסטוטלי (פרק א) ותורת הנפש האריסטוטלי (פרק ב-ד) .בריאת
העולם המתוארת מתבארת לאור הידע המדעי הפיזיקלי הקיים (אריסטו) ,וסיפורי גן
עדן הם שיקוף להתמודדויות הנפשיות של האדם המבקש להיות פילוסוף (גם לפי
תורת הנפש האריסטוטלית) .הרצון מול הדמיון ,מאווי הנפש מול התאוות הגופניות,
החומר מול הצורה .המתמזגים בדמויותיהם של אדם ,חוה ,נחש ועצי הגן השונים.
לעומתם ,אצל אברבנאל במשנתו האחרונה כל מה שניתן להתפרש לפי פשוטו ,אין
לעקור אותו מפשוטו .ולכן ,פרק א הוא לא משל אלא מתאר את בריאת העולם .ואילו
פרקים ב-ד הם דו-משמעיים ומתארים גם את גן העדן שהיה ,וגם משל פילוסופי
שנמשלו הוא תורת האדם האריסטוטלית ,בדומה למה שכתב נרבוני.
נמצא אפוא שלגבי הרובד הסודי של סיפורי גן עדן אין מחלוקת כה גדולה בין
פרשני הרמב"ם ,וכולם הבינו את רמזי הרמב"ם באופן דומה למדי ,אלא שמטרת
המשל שונה אצל כל פרשן :אצל כספי המטרה היא חינוך ההמון לדעות נכונות ותיקון
האמונות השגויות בשלל דרכים מגוונות שאחת מהן היא סיפורי בראשית .סיפורי גן
עדן מתארים את מאבקיו האישיים והציבוריים של משה בצורה של משל; אצל נרבוני
המטרה היא הפצת הידע המדעי והדילמות שמלוות את החכם בדרכו אל חיי עיון
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שם ,עמ' קכא.
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פילוסופיים; ואצל אברבנאל המטרה היא חינוך לשמירת תורה ומצוות לאור הבנת
נפש האדם ומורכבותה ,ונטייתה להשתקע במפורסמות ובהבלי העולם הזה.
המחלוקת בין הפרשנים תלויה בהנחות מוצא קודמות ביחס לקריאת הספר
מורה נבוכים :כיצד נכון לקרוא את מורה נבוכים? עד כמה ניתן להאמין לרמב"ם?
עד כמה להאמין להצהרותיו הגלויות של הרמב"ם? עד כמה הרמזים הקטנים
שהרמב"ם משאיר פה ושם הם מפתח להבנת דעתו 'האמיתית'? ועד כמה הסתירות
שהרמב"ם הכריז על קיומן בהקדמה למורה – הן המפתח לפירוש המורה והתורה,
מה שנותן חופש פעולה עצום לפרשן ,או שמא ,אם מדובר בספר שהמחבר מודע
לתחבולות הקיימות בספרו ,גם לא ניתן להאמין לסתירות בעצמן?!
כתוצאה מכך ,המחלוקת בין הפרשנים גולשת מהבנת המורה להבנת התורה
והרבדים העמוקים שבה :מהו פשט התורה ,והאם בכלל הוא קיים? מהו הסוד
המקראי ,ומה לא יכול להיות סוד? כאמור (בעמוד  ,)12המחלוקת לא מצטמצמת רק
לפרקים א-ד בספר בראשית .גם ביחס לסיפור קין והבל ממשיכה המחלוקת ,כיצד יש
לקוראו ,כפשט או כמשל? וכן לגבי נוח ,סיפור המבול 48,עקידת יצחק ,סיפורי
האבות 49,עשר המכות 50,יציאת מצרים ,מעמד הר סיני 51,ועוד פרשות שלמות
שבתורה .ובעצם ,על רוב התורה יש מחלוקת עקרונית כיצד לקוראה לפי המורה:
פשט או הסתרה52.
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ראו ביאור אברבנאל למו"נ ח"א ,יא – בנוגע למבול ,השאלה היא אם הרמב"ם השתמש בדבריו
בסיבה החמישית .כמו כן נסוב הוויכוח על פירוש הפסוק' :יי' למבול ישב' (תהלים כט .)10
למשל ,בסיפור המלאכים שנגלו לאברהם ,ראו :מו"נ א ,יג .אברבנאל מסכים שהרמב"ם
השתמש כאן בסיבה החמישית ,בנוגע לשאלה אם אברהם אכן פגש מלאכים או שזה היה
במראה הנבואה.
ראו ביאור אברבנאל למו"נ א ,י ,במילים 'וכן כשתרד מכה באומה ...וכפי רשע דרכם' .הרמב"ם
בעצמו די מבלבל בפרק הזה ,כי הוא אומר שירידת נבואה ושכינה זה מן העניין הראשון ,עיינו שם.
ראו גם :בן זזון ,נבוכים הם (לעיל הערה  ;)4ש' רגב' ,התגלות קולקטיבית ומעמד הר סיני אצל
הרמב"ם ומפרשיו :נרבוני ,שם טוב ואברבנאל' ,ספר היובל לשלמה פינס ,חלק ב (מחקרי
ירושלים במחשבת ישראל ,ט) ,ירושלים תש"ן ,עמ' .265-251
ראו גם מו"נ ח"ב ,כה לקראת הסוף ,שהמשכיל אין לו ספק שחלק מהפסוקים בתורה הם כפי
פשוטם; ח"ב ,כט אינו כולו לפי פשוטו ,ובפירושו של אברבנאל למו"נ א ,ז .השאלה היא אם
מאמינים לרמב"ם שהסתירות הן כלי הכרחי בהבנת המורה ,אז יש לחשוד בכל מקום שבו נמצא
סתירה שאחד הצדדים שלה אינו האמת ,ואם כן ,כיצד נדע מה אמת ומה לא?! ראו על כך את
מאמרו פורץ הדרך של ליאו שטראוס ( L. Strauss, ‘How to Begin to Study The Guide
of The Perplexed’, in: The Guide of The Perplexed, trans. S. Pines, Chicago 1963,
 ,)pp. xi-lviוהספרות הענפה שהתפתחה בעקבותיו ,ראו גם בהערה .33
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The Question of the Existence of Radical Philosophical Secrets
Emerging from The Light of the Darkness (Nur al Dalam)
Shalom Sadiq, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
This article provides a first look at the philosophical views of Rabbi Netanel
son of Isaiah (Yemen 1329), author of the Torah commentary Light of the
Darkness. We begin with the fact in the introduction to his book, R. Netanel
affirms an esoteric method of writing. We proceed to analyze two subjects
that show the possibility of interpreting R. Netanel as a radical philosopher.
First, we examine his position on creation. On this subject, R. Netanel’s
writing is highly ambiguous and raises the possibility that he endorses the
view of eternity. Later in the article, we analyze his views on miracles. On
this subject, we see that he explains Moses’ 40 days of fasting as a parable.
This interpretation may indicate that he classifies all miracles in the Torah
as parables.

תקציר
,)1329 ,מטרת מאמר זה היא להציע ניתוח ראשוני בהגותו של ר' נתנאל בן ישעיה (תימן
 בתחילת המאמר ניווכח לדעת שרנב"י.)מחבר הפירוש לתורה 'מאור האפלה' (נור אלצ'לאם
 לאחר מכן ננתח שני נושאים בהגותו.מצהיר על כתיבה אזוטרית בצורה ברורה בפתיחה לספר
שבהם יש בהחלט אפשרות לראות שעמדתו של רנב"י קרובה מאוד לזו של הפילוסופים
 ראשית נראה שרנב"י כתב על בריאת העולם בצורה.הרדיקלים ביותר בפרובנס ובספרד
 לאחר מכן נבדוק.מעורפלת ביותר ושאפשר להבין שעמדתו האמיתית היא שהעולם קדמון
 שם נראה שרנב"י פירש את אי אכילתו של משה רבנו על הר סיני.את עמדתו ביחס לניסים
 נטען שבפירוש זה רנב"י תומך למעשה בפירוש,כמשל לכך שהוא לא לימד את העם תורה
.כל הניסים שבתורה כמשלים

132-112 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

שאלת קיומם של סודות פילוסופיים רדיקליים העולים
1
ממאור האפלה (נור אלצ'לאם)
שלום צדיק
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מבוא
משנתו הפילוסופית של ר' נתנאל בן ישעיה (תימן ,)1329 ,מחבר הפירוש לתורה
'מאור האפלה (נור אלצ'לאם) 2לא נחקרה עד היום כלל 3.הרקע לחוסר המחקר
בהגותו הפילוסופית של רנב"י 4הוא מיעוט המחקר בפילוסופיה היהודית במזרח
בכלל ובתימן בפרט ,ובמיוחד בזו שנכתבה לאחר המאה השלוש עשרה 5.כמו מרבית
ההוגים התימניים באותן שנים ,רנב"י פיתח את הגותו הפילוסופית והפרשנית בצילו

1
2

3

אני מודה לחיים קרייסל ולנחם אילן על כך שקראו את המאמר והעירו הערות חשובות ששיפרו
את המאמר מאוד.
חיבור זה יצא בעריכתו ובתרגומו של הרב י' קאפח ,ספר מאור האפלה ,מהדורה ראשונה,
ירושלים תשי"ז .השתמשתי במהדורה הרביעית של שנת תשע"ג .התרגומים נעשו על בסיס
התרגום של הרב קאפח ובשינויים על פי הצעתם של נביה בשיר ונחם אילן (בנוגע לטקסט
האחרון).
ישנם כמה מחקרים העוסקים בפירוש זה לתורה עצמו ,למשל עיינו :א' שלוסברג' ,עיונים
במדרש התורה התימני "מאור האפילה"' ,סיני קז (תשנ"א) ,עמ' יב-כז; נ' אילן' ,הגר וישמעאל
בפירוש הראב"ם ובמדרש "מאור האפלה" :שתי גישות חיוביות כלפי מוסלמים' ,א' שגיא ונ'
אילן (עורכים) ,תרבות יהודית בעין הסערה :ספר היובל ליוסף אחיטוב ,עין צורים תשס"ב ,עמ'
 ; 320–308הנ"ל' ,אהבת הרֵ עַ במדרשי תימן' ,ש' גליק ואחרים (עורכים) ,יובלי אהבה :ספר
הזיכרון לסג"ם יובל הימן ,ירושלים תשע"ז ,עמ'  .299-285ר' נתנאל כתב פירוש גם למגלת
אסתר שיצא בידי מ' להמן' ,פירוש למגילת אסתר לרבינו נתנאל בן ישעיה מחבר מדרש "מאור
האפלה"' ,מ' בניהו (עורך) ,ספר זיכרון להרב יצחק נסים – ראשונים ואחרונים ,ירושלים
תשמ"ה ,עמ' שמא -שנח (להלן :פירוש למגילת אסתר) .לתיאור קצר של החיבור עיינוY.T. :
Langermann, Yemenite Midrash – Philosophical Commentaries on the Torah, London
( 1996, pp. 265-266להלן :לנגרמן).

4
5

אקרא לו בשם קיצור זה כדי שלא לבלבל אותו עם ר' נתנאל אל פיומי ,פילוסוף תימני בעל
הספר 'גן השכלים'.
המחקרים העיקריים על ההגות היהודית בתימן הם של לנגרמן ובלומנטל D.B. Blumenthal
(editor and translator), The Commentary of R. Hoter ben Shelomo to the Thirteen
Principles of Maimonides, Leiden 1974, pp. 3-42; D.B. Blumenthal (editor and
translator), The Philosophic Questions and Answers of Hoter ben Shelomo, Leiden
1981, pp. 3-98; D.B. Blumenthal, Philosophic Mysticism: Studies in Rational Religion,
( ;Ramat Gan 2006, pp.155-220להלן :בלומנטל ,פילוסופיה מיסטית) .לנגרמן בעיקר מביא

לציבור אונתולוגיה הלקוחה מן הפירושים לתורה של יהודי תימן .בלומנטל עוסק בעיקר
בהגותו של הפילוסוף ר' חוטר בן שלמה.
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של הרמב"ם 6.בימינו כמו גם בימי הביניים קיימת מחלוקת בנוגע לעמדותיו האמיתיות
של הרמב"ם 7.אחת הטענות שהושמעו כנגד הפרשנות הפילוסופית הרדיקלית של
הרמב"ם – אותה הפרשנות הרואה ברמב"ם פילוסוף נטורליסט שבין השאר שולל קיום
אירועים שאין להם הסבר טבעי ,ותומך בעמדה של קדמות העולם – היא שהפרשנים
"המערביים" של הרמב"ם הושפעו מקריאתם את אבן רושד 8.על פי עמדה זו
הפרשנים התימנים ,בזכות אי הכרתם את אבן רושד (אבן רושד לא היה ידוע בתימן
בקרב המוסלמים וגם לא בקרב היהודים) ,שמרו על קריאה מהימנה יותר ,שמרנית
6
7

רנב"י אף מפליג ורומז לזיהוי של הרמב"ם עם אליהו הנביא ,המחדש את הנבואה ומבשר על
בואו של המשיח (מאור האפלה ,עמ' תמג-תמד) .על נושא החזרה של הנבואה בתימן עיינו:
מ"ע פרידמן ,הרמב"ם המשיח בתימן והשמד ,ירושלים תשס"ב.
לתולדות המחלוקת הזאת עיינוA. Hyman, ‘Interpreting Maimonides’, J. A. Buijus :
( (ed.), Maimonides: A Collection of Critical Essays, Indiana 1998, pp. 19-29להלן
היימן); H. Davidson, Moses Maimonides: The Man and his Works, Oxford 2005 pp.
( 402-428להלן דוידסון); ; D. Davis, Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for
( the Perplexed, Oxford 2011, pp. 5-21להלן דייויס); א' רביצקי' ,סתרי תורתו של מורה
הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה (תשמ"ו) ,עמ'
( 23-69להלן :רביצקי) .על העמדות השונות בנוגע לעמדת הרמב"ם עיינוL. Strauss, ‘The :
Literary Character of Guide of the Perplexed’, Persecution and the Art of Writing,
( Glencoe, Ill 1952, 38-94להלן :שטראוס); ’M. Fox, ‘A New View of Maimonides
Method of Contradiction‘, Interpreting Maimonides: Studies in Methodology,
( ,Metaphysic and Moral Philosophy, Chicago 1990, pp. 67-90להלן :פוקס); S. Pines,
–‘Abul Barkat Poetics and Metaphysics’, Scripta Hierosolymitana 4 (1960), pp. 120
198; S. Pines, ‘The Limitation of Human Knowledge According to al-Farabi, Ibn
Bajja and Maimonides’, I. Twersky (ed.), Studies in Medieval Jewish History and
 ,Literature, Cambridge, MA 1979, pp. 82-109בעיקר עמ' J. Stern, The ;402-387
( Matter and Form of Maimonides’ Guide, Harvard 2013להלן :שטרן) ,בעיקר עמ' 249-
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 ;97ש' קליין-ברסלבי ,שלמה המלך והאזוטריזם הפילוסופי במשנת הרמב"ם ,ירושלים תשנ"ז;
ד' שוורץ ,סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים ,בר אילן תשס"ב ,בעיקר עמ' 111-
 ;68א"ל מוצקין' ,על האינטרפרטציה של הרמב"ם' ,עיון כח (תשל"ח) ,עמ' ( 200-186להלן:
מוצקין); י' לורברבוים' ,הסיבה השביעית :על הסתירות ב"מורה נבוכים" :עיון מחודש',
תרביץ סט (תש"ס) ,עמ' ( 237-211להלן :לורברבוים); ח' קרייסל"' ,מורה נבוכים" ואמנות
ההסתרה' ,א' ארליך ,ח' קרייסל וד' לסקר (עורכים) ,על פי הבאר :מחקרים בהגות יהודית
המוגשים ליעקב בלידשטיין ,באר שבע תשס"ח ,עמ'  ;507-487ח' כשר' ,אמונת הכתיבה במורה
נבוכים' ,דעת ( 37תשנ"ו) ,עמ'  .106-63וראה גם היימן ,עמ'  ;29-19דוידסון; ודיוייס.
לורברבוים ,שבדומה לפינס ,שטרן ודייויס ,דוגל בכך שהסוד של המורה הוא תפיסה ספקנית
ודיאלקטית של האמת ,טען שמסורת הקריאה המערבית ,המושפעת מתרגום אבן תיבון,
הטעתה את ההבנה של הרמב"ם לכיוון של סתירה בין גישה אמיתית לגישה שגויה .פוקס לא
טען שהרמב"ם היה ספקני ,אלא שהוא היה ספקני כלפי הפילוסופיה ולמעשה החזיק בעמדות
דתיו ת שמרניות .העובדה שפילוסופים תימנים (שקראו את הרמב"ם במקור בערבית יהודית)
קראו את הרמב"ם בדומה לשטראוס (כאן אני עוסק רק במהות הסתירה השביעית ולא בעמדתו
האתאיסטית והבעייתית של שטראוס) ולאבן תיבון שוללת טענה זו נגד הפרשנות המערבית
של הרמב"ם ונגד החוקרים המודרניים ההולכים בעקבותיה .על עמדותיו של רנב"י נגד ספקנות
פילוסופית עיינו גם בפירושו לפרשת שלח לך (עמ' תיט) .שם רואה רנב"י באי היכולת של חלק
מן האנשים להגיע למופתים פילוסופיים בחלק מן הנושאים את הסיבה המרכזית לכפירה.
טענה זו חוזרת בכל מחקריו של בלומנטל ,והיא מהווה אחד היסודות לפרשנותו את הרמב"ם.
גם לורברבוים העלה את הטענה הזו (על כך בהערה הקודמת).
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יותר ,ואף מיסטית של מורה נבוכים ושל שאר כתבי הרמב"ם 9.לפיכך חשיפתן של
נטיות פילוסופיות רדיקליות אצל חלק 10מקוראי הרמב"ם בתימן חשובה כדי להבין
הן את ההיסטוריה ההגותית של היהדות התימנית ,והן את הדרך שבה קראו את
הרמב"ם קוראים שונים בתקופות שונות ובמקומות שונים 11.כפי שנראה ,העובדה
שבהחלט אפשר לראות בפירוש 'מאור האפלה' (כמו גם בשאלותיו הפילוסופיות של
ר' פרחיה בן משולם) פרשנות פילוסופית רדיקלית לרמב"ם מבטלת את הטענה
ההיסטורית הזו בעד קריאה שמרנית או מיסטית של הרמב"ם12.
לפני תחילת עיוננו מתבקש להגיד כמה דברים על ספר 'מאור האפלה' .הספר
הוא פירוש על התורה הכולל לא מעט מדרשים קדומים ולצידם פרשנות של המחבר
עצמו .הן דברי הפרשנות המקוריים והן ההחלטה של רנב"י להשתמש במדרש כזה
או אחר מלמדות על עמדותיו האישיות .הספר נכתב בעירוב של ערבית יהודית
ועברית .העברית משמשת על פי רוב להבאת מדרשים קדומים ,אם כי חלק לא מבוטל
מהם מובאים בפרפרזה בערבית יהודית .הטקסט איננו חיבור פילוסופי ,ולכן
הרעיונות הפילוסופיים ,ובייחוד הרדיקליים שבהם ,נרמזים בו אגב דיון פרשני 13.כפי
שנראה אחת המטרות של רנב"י בכתיבתו את הפירוש הייתה לרמוז על קיומם של
סודות פילוסופיים שאינם מתאימים להמון.
בתחילת המאמר אנתח את דבריו של ר' נתנאל בנוגע לכתיבה אזוטרית .כאן
נראה איך תיאר את דרכו בכתיבת ספרו וגם את דרכם האזוטרית של חז"ל ושל
המקרא ,שאותם ניסה לחקות .ניווכח לדעת ש'מאור האפלה' מציג את עצמו כטקסט
פילוסופי בעל ממד אזוטרי ,טקסט הנכתב ברבדים שונים לקהלי יעד מגוונים .לאחר
מכן ננתח את עמדותיו בשני נושאים קשורים זה לזה :בריאת העולם וקיומם של
ניסים .בשני נושאים אלו נראה שרנב"י מביא ,לצד עמדות שמרניות מאוד ,עמדות
9
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בלומנטל מביא ,לצד אמירה היסטורית זו ,גם פרשנות מיסטית של הרמב"ם .עיינו בלומנטל,
פילוסופיה מיסטית ,עמ'  .151-51עיינו גם בעמ' ה-טז של החלק העברי של הספר .אין לנו
אפשרות לעסוק במסגרת מאמר זה בניתוח דבריו של הרמב"ם .ביקורת על עמדתו של בלומנטל
בפרשנות הרמב"ם יש במאמר של ח' כשר' ,הרמב"ם :מיסטיקה בגבולות התבונה בלבד (הערות
בעקבות משנתו של דוד בלומנטל)' ,ד' שוורץ וא' אלקיים (עורכים) ,הרמב"ם בנבכי הסוד [דעת
 ,]66-64רמת-גן תשס"ט ,עמ'  .37-43כוונתי במילה 'מיסטי' היא בעיקר לכך שהם זיהו רובד
של רגש ושל ידיעות על-רציונלית אצל הרמב"ם .על הבעייתיות של השימושים במילה 'מיסטי'
עיינו :ב' הוס ,שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית :הגנאולוגיה של המיסטיקה היהודית
והתיאולוגיה של חקר הקבלה ,ירושלים  .2016על עמדה שונה בנוגע להכרתו של הרמב"ם עם
אבן רושד עיינוS. Stroumsa, Maimonides in his World: Portrait of a Mediterranean :
.Thinker, Princeton 2009
אינני מכחיש את קיומה של קריאה שמרנית של הרמב"ם בקרב חלק מקוראיו בתימן .כל מטרתי
היא להדגיש שהיו קיימות קריאות שונות של הרמב"ם בתימן .קריאות הדומות במידה רבה
לקריאות של הרמב"ם במערב.
חשפתי לראשונה את הקריאה הרדיקלית של הרמב"ם בתימן במחקרי על ר' פרחיה בן משולם
(טרם פורסם).
כמובן צריך גם לקחת בחשבון השפעות ייחודיות על יהדות תימן (ועל ההגות התימנית בכלל)
כגון השפעה חזקה במיוחד של מקורות ניאו אפלטוניים .על כך עיינו במחקריו של בלומנטל.
על כתיבה הגותית אגב פרשנות לתורה בכתבים בערבית יהודית עיינו לנגרמן ,וגם נ' אילן,
'הנחות תא ולוגיות ועקרונות פרשניים :לטיבו ולייחודו של פירוש ר' אברהם בן הרמב"ם
לתורה' ,מ' בר-אשר ואחרים (עורכים)ָּ ,דבָּ ר ָּדבֻר עַ ל אֹ פְ נָּיו ,ירושלים תשס"ז ,עמ' .70-31
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פילוסופיות לפעמים קיצוניות ,הנובעות מקריאה רדיקלית של דברי הרמב"ם באותם
נושאים 14.בסיכום המאמר נעסוק מעט בשאלה המתודולוגית של פענוח האזוטריות
הפילוסופית של ימי הביניים .שם אנסה לטעון שהקריאה הרדיקלית של דברי רנב"י
היא הפרשנות הסבירה ביותר לדבריו ,שכמו דברי רבו הרמב"ם ,ניתנים לפרשנות
בדרכים שונות.

הצהרותיו האזוטריות של ר' נתנאל בן ישעיה
בהקדמה לספרו 'מאור האפלה' משבח רנב"י את האל בתארים פילוסופיים 15.לאחר
מכן הוא מסביר איך העולם נאצל (פאץ') מן האל .כחלק מן האצילות הזו נוצרה הנפש
הכללית (אלנפס אלכלייה) ,מקור הנפשות 16.במטרה לאפשר לנפשות האלו לשפר את
מצבן ולהגיע להשכלה ,נוצר העולם החומרי שבו הנפשות יכולות לקנות שפע מן
השכל (על ידי לימוד המדעים) וכך להיעשות 'יותר שלמים משכלי הגלגלים אחרי
הפרדם מן הגוף ,וזו היא המטרה האלוהית'17.
בסוף ההקדמה מסביר רנב"י את הדרך שבה התורה כותבת את הסודות
הפילוסופיים שלה ,ואת דרכו בכתיבת הספר:
ומה שלא יוכלו להבינו שכלי ההמון נאמר במשל המתאים להמון והסתירו בו
את הענין העיקרי 18,והוא מאמר רבותינו ז"ל להגיד כח מעשה בראשית לבשר
ודם אי אפשר לפיכך סתם לך הכתוב בראשית ,ואמרו עוד דברה תורה כלשון
בני אדם ...ומטרתי בכל האוסף הזה הסברת הענינים שהשגתי מדברי תורה או
מקצתם כדי שלא יאבדו או ישכחו ממני כמו שכבר אבדו דברים רבים ונשכחו.
ומה שאדבר במקצת הענינים ולא לשם התרברבות ולא כדי לגלות סודות

14
15

16

17

18

במחקר שלי על ר' פרחיה בן משולם לא עסקתי בשאלות המצוות וקדמות העולם אלא בנושאים
אחרים מכיוון שלא היה ברור לי אם ר' פרחיה אכן מחזיק בעמדה רדיקלית בנושא זה .לדעתי
החומר הקיים בכתביו איננו מאפשר הסקת מסקנות בנושא הקדמות ומהותן של המצוות.
מאור האפלה ,הקדמה ,עמ' א' :והוא מחויב המציאות ,והוא מקור החיים ,וראשית הכל ,אשר
לא יתואר בתארים ,ואין לבטאו בשפתים ,המצוי בלי ראשית ,הקיים בלי תכלית ,האחד לא
כאחדות המין ,ולא ישיגוהו החושים ,ואין להגדירו בחבור ,ואין לשללו בפירוד ,המופשט
בעצמיות ,ולא יחדשו לו מצבים' .על חלק מן התארים האלו נחזור בעיוננו בשאלת בריאת
העולם.
על הנפש הכללית בהגות היהודית התימנית עיינו בלומנטל ,עמ'  .23-21נפש העולם קיימת גם
אצל ר' חוטר בן שמלה .אצל הוגים יהודים תימנים נוספים היא נאצלת מן השכלים הנבדלים
(שבעצמם נאצלים מן השכל העליון הראשון) והיא מקורה של החומר הראשון ,הגלגלים
והטבע .מקורה באיגרות האחים הטהורים.
מאור האפלה ,הקדמה עמ' ב' .אכמל מן עקול אלאפלאך בעד פראק אלגסם וד'אלך הו אלקצד
אלאלאהי'.על כך שההשכלה היא הדרך להגיע לעולם הבא לפי הספר 'מאור האפלה' עיינו גם
בפירוש לפרשת וירא ,עמ' קז-קח.
'אלמעני אלד'אתי' .המציאות (אלוג'וד ) לפי הפילוסופיה הערבית היא או מציאות בפועל (וג'וד
פעלי או מעני אלפעלי) או מציאות עצמית (וג'וד ד'אתי או מעני ד'אתי) .תודה לנביה בשיר על
הערה זו .לכן התרגום המילולי יהיה המציאות העצמאית ,למרות זאת השארתי את התרגום של
הרב קאפח כי הוא מתאים יותר להקשר.
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כמוסים ולא כדי שישבחוני בני אדם אלא כמו שאמרו ז"ל עת לעשות לה' .ובכל
הענינים האלה אומרים רחמנא לבא בעי19...
בתחילת הקטע מסביר רנב"י שהתורה לא הסבירה את כל האמת להמון (ההקשר הוא
בריאת העולם ,אך אמירה זו נכונה גם בכללותה) .יש דברים שההמון (אלגמהור) אינו
יכול להבין ,ולכן התורה לא ציינה את האמיתות האלו במפורש אלא במשל .יתרה
מזו ,באותם נושאים ,התורה דיברה לפי רמתו של ההמון ולכן כתבה 'בראשית ברא
אלהים' במקום לציין את המבנה המורכב של האצילות מן האל 20.קרי ,יש בתורה
לפחות שני רבדים :התורה תיארה את האמת במשלים המובנים לפילוסופים בלבד,
ובנוסף לכך תיארה את הדברים בצורה שאינה מדויקת כדי להתאימם לרמת ההמון (על
הדרכים השונות של היחסים בין פשט לדרש נעסוק בהמשך) .לאחר מכן ציין רנב"י
שמטרתו בכתיבת הספר היא שיזכור את הדברים שהבין מן התורה ולא ישכח אותם.
מטרתו איננה התרברבות או כבוד .כאות לכך הוא מעיד על טוהר לבבו וגם מזכיר את
דברי הרמב"ם בסוף צוואתו בהקדמה ל'מורה נבוכים'' :עת לעשות ה' הפרו תורתך'21.
רנב"י איננו מזכיר כאן שמטרתו היא לעזור לנבוך הקרוע בין פילוסופיה לפשטי
התורה או ללמד לתלמיד את רזי הדת והפילוסופיה (בדומה לרמב"ם ב'מורה
נבוכים') .מכך שהוא מצטט ,בדומה לרמב"ם' ,עת לה' הפרו תורתך' אפשר אולי
ללמוד שמטרתו הייתה דומה לזו של הרמב"ם 22.אך ייתכן בהחלט שכל מטרתו
הייתה ,כפי שכתב במפורש ,לתעד את הסודות שגילה בתורה כדי שלא יאבדו ,וסבר
כי זו מטרה חשובה מספיק כדי לכתוב את הסודות בספרו .בהמשך מציין רנב"י
שחיבורו נכתב ברבדים שונים:
ויש בקובץ הזה דברים המתאימים להמוני העם וימצאו חן בעיניהם ,ודברים
המתאימים לבעלי החכמה וימצאו חן בעיניהם ,ודברים שלא יתאימו למקצת

19

20
21
22

כאן רנב"י אומר שהוא כתב את החיבור לפי פרשיות השבוע ומסביר את השם (מאור האפלה,
הקדמה ,עמ' ג-ד) .המקור בערבית יהודית' :ואלד'י תקצר ען פהמה עקול אלמגהור (סביר שיש
פה שגיאה ואמור להיות אלגמהור) גא בה במת'ל יליק לאלגמהור וג'טי פיה אלמעני אלד'אתי
והו קול רבותינו ז"ל להגיד כח מעשה בראשית לב"ו אי אפשר לפי' סתם לך הכ' בראשית,
וקאלו איצ'א דברה תורה כלשון בני אדם ...וכאן קצדי פי הד'ה אלמגמוע תדבאר אלמעאני
אלד'י חצלת לי מן דברי תורה או בעצ'הא ללא תפות או אנסאהא מת'ל מא קד פאת שי כת'יר
ונסי ,ולם אתכלם פי בעץ' אלמעאני לבאב תגאסר ולא לכשף אלאסראר אלמכתומה ולא לחתי
אשכר אלא למת'ל קולה ז"ל עת לעשות לה' .ופי גמיע הד'ה אלאמור יקאל רחמנא לבא בעי'.
על כך שהתורה דיברה בלשון בני אדם עיינו גם בפירוש לבראשית עמ' נז .שם עוסק רנב"י
בפירוש תארי האל של הרמב"ם.
הרמב"ם ציין במקום א ת הביטויים 'רחמנא לבא בעי'' ,וכל מעשיך יהיו לשם שמים' .ייתכן
מאוד שחלק מן האמירות של רנב"י הן התנצלות רטורית המצדיקה את כתיבת הספר והבאה
להצביע על כך שרנב"י איננו בעל גאווה.
כאשר אנו משווים בין 'מאור האפלה' למורה נבוכים ,חשוב לזכור שהסוגה של החיבורים שונה
מאוד' .מאור האפלה' הוא פירוש לתורה ולא ספר פילוסופי הדן ברצף בשאלות פילוסופיות.

117

שלום צדיק

בני אדם אז יחשבוהו כאלו לא נכתב והוא מה שהביאו בעלי הדרשות מדברים
הנמנעים23.
אפשר להבין את הפסקה הזו בשתי דרכים שונות .על פי הקריאה הראשונה ,רנב"י
מתאר כאן שני רבדים שונים בחיבור :רובד המתאים להמון ורובד המתאים לבעלי
חכמה .רנב"י מבקש מכל קבוצה לחשוב על הדברים שנכתבו לקבוצה אחרת ושאינם
מתאימים לה כאילו לא נכתבו כלל 24,בדומה לדברים הנמנעים של בעלי הדרשות .על
פי קריאה זו המשפט האחרון 'ודברים שלא יתאימו '...מתאר את היחס של כל קבוצה
לדברים שמתאימים לקבוצה השנייה' .מקצת בני אדם' הם או החכמים (כאשר מדובר
בחומרים המתאימים להמון) או לחילופין ההמון (כאשר מדובר בחומרים המתאימים
לפילוסופים) .על פי קריאה זו הדברים המתאימים להמוני העם לא מתאימים לחכמים
מכיוון שמדובר באמונות תפלות שנאמרו בגלל צרכים חברתיים ,הדברים המתאימים
לחכמים לא מתאימים להמון מכיוון שמדובר בדעות נכונות פילוסופיות שיכולות
לפגוע באמונתם של ההמונים.
דרך שנייה של קריאה תהיה להבין את המשפט האחרון כמצביע על חומרים
מסוג אחר .על פי הקריאה זו לא ברור מי הם אותם 'מקצת בני אדם' .בעיה נוספת עם
קריאה כזו היא שלא ברור למה רנב"י יכתוב דברים נמנעים בדומה ל'בעלי הדרשות'.
על פי קריאה זו אפשר להסביר שהדברים המתאימים להמוני העם לא מתאימים
לחכמים מכי וון שהם כבר יודעים אותם על פי דרך השכל והדברים המתאימים
לחכמים לא מתאימים להמוני העם מכיוון שהם לא יכולים להבין אותם25.
לדעתי הקריאה הראשונה סבירה יותר מכיוון שאז הפסקה מובנת לחלוטין .על
פי הקריאה השנייה לא ברור כלל מי הם 'מקצת האנשים' ,לא ברור למה רנב"י כתב
או ציטט מ'בעלי הדרשות' דברים נמנעים .על פי קריאה זו סוף המשפט סתום ולא
מובן .כאשר יש שתי אפשרויות קריאה ,אחת מובנת והשנייה הופכת חלק מן המשפט
לבלתי מובן לחלוטין ,הראשונה עדיפה .בנוסף קריאה זו מתאימה גם למה שראינו
בהגדרת מטרתו של הספר.
מן ההשוואה בין מטרתו של הספר ,שראינו בקטע הראשון ,לבין דבריו על שני
הרבדים של הספר ,על פי הקריאה הראשונה בקטע הזה ,עולה שאלה הקשורה לקהל
היעד של הספר :אם מטרת הספר הייתה לשמר את הדברים העמוקים שהוא השיג
בהבנת התורה ,למה להוסיף לדברים אלו רובד המתאים להמון? אפשר לענות על
השאלה הזו בשתי דרכים שאינן סותרות זו את זו .1 :בין הדברים שהמחבר גילה ורצה
23
24

25

מאור האפלה הקדמה ,עמ' ד' :ופי הד'א אלמגמוע שי יצלח לעואם אלגמהור ויעגבה ושי יצלח
לאהל אלעלם ויעגבהם ,ושי לא יצלח לבעץ' אלנאס פיחסבה כאנה מא כתב והו איצ'א מא גאו
בה אהל אלדרשות פי אלאמור אלממתנעה'.
לדוגמה של קורא שביקר את דבריו של רנב"י עיינו נ' אילן"' ,נוה שלום" לרב עמרם קרח:
פירוש על תפסיר רב סעדיה גאון למקרא' ,תימא ח (תשס"ד) ,עמ'  ,148-131בייחוד בעמ'
 .140-138שם מנתח אילן את היחס של הרב עמרם קרח לפירוש של רנב"י לשמות לד ,כח
(שבו נדון בהמשך) .כפי שנראה זה הוא המקור העיקרי שבו רנב"י מראה בבירור את עמדותיו
הפילוסופיות הרדיקליות.
גם על פי הקריאה השנייה אפשר להסביר את שתי הקבוצות בצורה דומה לקריאה הראשונה:
המון שלא מתאים להם סודות פילוסופיים המאיימים על אמונותיו התפלות ופילוסופים שלא
מתאים להם אמונות תפלות הפונות להמון.
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לשמר בספרו יש גם דברים שמתאימים להמון ,קרי הסברים המטיבים עם ההמון
מבחינה חברתית או מקדמים את דעותיו של ההמון לעבר האמת .2 .המחבר רצה
להסתיר את העמדות הפילוסופיות שגילה באמצעות הוספת רובד נוסף המתאים
להמון .קרי ,מטרתן של הדעות המתאימות להמון (הלא נכונות) היא להסתיר את
הדעות המתאימות לחכמים (הנכונות) .רנב"י אמנם אינו מציין במפורש שקיימות
סתירות בין העמדות השונות ,אך בהחלט אפשר להבין שהדעות המתאימות להמון
שונות מן הדעות המתאימות למשכילים .לכן אפשר לראות את דבריו כאן ,שוב על פי
הקריאה השנייה שנראית לי סבירה יותר ,כהצהרה על קיומן של סתירות בספר ועל
קיומו של רובד אזוטרי בו .הסתירות הן בין רובד המוני (וככל הנראה לא נכון או לכל
הפחות נכון פחות) לבין רובד גבוה ונכון 26.אין בדבריו של רנב"י רמז לסוד ספקני או
דיאלקטי כפי שחלק מן החוקרים ניסו לראות במורה נבוכים 27.הנחיות אלו בפתיחת
החיבור חשובות ביותר ,משום שעל פיהן רנב"י רומז על סודות פילוסופיים שאינם
מתאימים להמון בפירושו .לכן אם קורא מוצא רמזים לסודות אלו הפרשנות
הרדיקלית הופכת להיות סבירה הרבה יותר28.

בריאת העולם
שאלת בריאת העולם היא אחת השאלות המרכזיות המהוות סלע מחלוקת בין
הפרשנות הפילוסופית הרדיקלית לבין הפרשנות המתונה 29.רנב"י איננו דן במפורש

26

27
28
29

בפירושו לפרשת בהעלותך (מאור האפלה ,עמ' תיג) ,מציין רנב"י שיש בתורה יחסים שונים
בין פשט לדרש .הוא מבחין בין שלושה סוגים של יחס אפשרי .1 :משל שבו הפשט הוא טוב
ומועיל והנמשל כמוס בתוכו (תפוחי זהב במשכיות כסף) .2 .חידה ,שבה הפשט בלתי מובן
לחלוטין ואין בו כלום .3 .מליצה הרומזת לעצם העניין (לנמשל) בצורה של ראשי פרקים .רנב"י
איננו מציין רובד בתורה שאיננו נכון אלא רק רובד שאיננו מובן .הקטגוריה הראשונה היא של
דעה מועילה אך נכונה פחות מהדעה העליונה .התורה משפרת את אמונת ההמון או את
מידותיו ,באמצעות הפשט ,אך רומזת לאמת הפילוסופית השלמה לחכמים .בשאר המקורות
הפשט אינו מובן כלל להמון .אפשר לראות דוגמה למשל על פי דבריו של הרמב"ם בהלכות
יסודי התורה פרק א .התורה משתמשת בתוארי גוף ,המטעים את ההמון ,כדי להסביר להם
שקיימת אלוהות.
על הפולמוס המחקרי בנוגע לעמדת הרמב"ם בנושא עיינו לעיל הערה .6
אפשר לציין שקריאה זו דומה במידה רבה לקריאתו של ליאו שטראוס במורה נבוכים.
על סיכום הנושא הזה עיינו בעבודתו של למלרD. Lemler, ‘Création du monde et arts :
d’écrire dans la philosophie juive médiévale (Xe-XVe siècles)’, Thèse de
doctorat de philosophie, école doctorale de Ecole pratique des hautes études,
 .2015העבודה כוללת סקירה טובה מאוד של נושא הבריאה בהגות היהודית של ימי הביניים

ובמחקר המודרני .צריך לציין שאינני מסכים עם עמדתו שלפיה אי אפשר לשחזר את דעותיו
המקוריות של מחבר אזוטרי (המחבר מנמק עמדה זו בעזרת תיאוריות מודרניות של קריאת
טקסטים :מות המחבר ,ההבדל בין חיבור לבין טקסט) .לדעתי באמצעות ניתוח היסטורי
ופילוסופי מדוקדק אפשר בהחלט להגיע לידיעה בעלת ודאות טובה מאוד בנוגע לכוונתו של
מחבר אזוטרי .ר' יוסף אבן כספי ור' משה מנרבון הם חלק מן הפרשנים המרכזיים שפירשו את
הרמב"ם כתומך בקדמות ,בעוד אברבנאל הקדיש את ספרו 'מפעלות ה'' וחלק ניכר מפירושיו
לרמב"ם לתמיכה בבריאה.
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בעמדת הרמב"ם בנושא ,אך הצגת עמדתו היא דוגמה לדרך כתיבתו האזוטרית ,והוא
ככל הנראה חשב שהלך בדרכו של הרמב"ם גם בנושא הזה.
ראשית עלינו לציין שבתחילת ההקדמה של 'מאור האפלה' מתוארת היווצרות
הבריאה בדרך של אצילות ולא בדרך של בריאה 30.את דיונו העיקרי בבריאת העולם
הוא מרכז כצפוי בפירושו לבראשית 31.בתחילת הדיון מדגיש רנב"י את חשיבותה של
האמונה בבריאת העולם:
ויברך אלהים את יום השביעי ,הברכה הזו היא שהוא מורה על מציאות ה' לפי
שהשבת מורה על חידוש העולם ,וחידוש העולם מורה על הפועל הקדמון32.
כאן לכאורה מדגיש רנב"י את חשיבות האמונה בחידוש העולם ,בכך שהיא מלמדת
על קיומו של האל .ברמה של הפשט עמדה זו ברורה לגמרי .אם יש בריאה ברור
שצריך להיות בורא 33.דבריו של רנב"י דומים מאוד לדבריו של הרמב"ם בסוף פרק
ב ,לא ,אך שונים מאוד מדבריו של הרמב"ם בפרק א ,עא ,שבהם הרמב"ם מבקר
בחריפות את עמדת הכלאם הקושרת את קיום האל בשאלת הבריאה .חשוב לציין
שבדומה לרמב"ם גם רנב"י ,כאשר הוכיח את קיומו של האל ,נשען לא על הבריאה
אלא על הקדמות 34.יש איפוא אצל רנב"י ,כמו אצל הרמב"ם ,מחד אמירה ברורה
ומפורשת על כך שהבריאה מראה על קיומו של האל ומאידך הסתמכות פילוסופית
על הקדמות כדי להוכיח את קיומו של האל.
בהמשך הפירוש מציין רנב"י כי האמירה שהאל נח ביום השבת מתארת את
הבריאה ולא את האל עצמו .האל לא השתנה כלל בבריאתו את העולם .מצבו נשאר

30
31
32
33
34

מאור האפלה ,הקדמה ,עמ' א ,הוא גם מזכיר את היווצרות העולם מכוח רצונו הקדמון של האל
(אלמשייה אלקדימה).
שם ,פירוש לבראשית ,עמ' כז-ל .בדיוק לפני הפסקאות העוסקות בבריאת העולם מביא רנב"י
תפיסה נטורליסטית הרואה את הניסים כחלק מן הטבע.
שם  ,פרשת בראשית ,עמ' כז .מקור בערבית יהודית' :ויברך אלהים את יום השביעי ,הד'ה
אלברכה הו כונה ידל עלי וגוד אלאלאה לאן אלסבת ידל עלי חדת' אלעאלם וחד'ת אלעאלם
ידל עלי אלפאעל אלקדים'.
על התלות של קיום הבורא בבריאה עיינו גם מאור האפלה ,פרשת יתרו ,עמ' רלד.
מאור האפלה ,פרשת יתרו ,עמ' רלא-רלב ,הוכחה זו דומה להוכחה שמביא הרמב"ם בהלכות
יסודי התורה פרק א .הוכחות אלו נשענות על התנועה הנצחית של הגלגלים .צריך כוח אין סופי
כדי להניע את הגלגל לנצח ,כוח אין סופי לא יכול להיות אלא בגוף אין סופי או בנבדל .גוף
אין סופי איננו יכול להיות קיים לכן צריך להיות נבדל שהוא יהיה המניע של הגלגל .אם העולם
היה נברא ההוכחה הזו לא הייתה יכולה להיות תקפה כי במקרה זה יתכן שבורא העולם הוא גוף
סופי גדול מאוד המניע את הגלגל זמן סופי שטרם הסתיים .לכן במקרה של עולם לא קדמון אי
אפשר להוכיח שבורא העולם הוא נבדל לפי ההוכחה הזו.
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כפי שהיה לפני הבריאה 35.האל 'ברא את העולם ונתן בו כוחות הפועלים בתמידות'36.

קרי ,כוחות הטבע פועלים בעולם באופן מתמיד .הוא מוסיף שזו כוונת התפילה
'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית' .כאן מסביר רנב"י לכאורה את חידוש
העולם כחידוש מתמיד .כוונת המילה 'המחדש' בתפילה איננה חידוש חד פעמי אלא
הקיום של העולם בידי האל ,גישה שיכולה בהחלט להתאים עם תפיסה של עולם
קדמון 37.אפשר גם לפרש את הקטע הזה כך שהאל ברא את העולם ולאחר הבריאה
העולם ממשיך ומתקיים לנצח 38.כאן ובשאר דיונו על בריאת העולם רנב"י שומר על
אפשרות לפרש אותו על פי הבריאה או על פי הקדמות.
לאחר מכן חוזר רנב"י על מה שהוא אמר לפני כן :המילים 'ויקדש אותו' מראות
על חידוש העולם המוכיח את קיומו של המחדש .אך בהמשך הקטע מסביר רנב"י את
חשיבות אמונה זו ' :וכל זה לשלול סברת מי שאומר שאין אלוה ואין לעולם מנהיג'39.
הוא מביא מדרש 40על כך שהעולם נברא בעשרה מאמרות:
'התבונן במה שאמרו במדרש בעשרה מאמרות ברא העולם והלא הקב"ה יכול
לברותו במאמר אחד אלא להפרע מן הרשעים שכפרו במי שברא העולם
בעשרה מאמרות ,כלומר שזה להפחיד את הרשעים וליראם כדי שיאמינו
מציאות ה' '41.

35

לומר שאין יחס דמיון בינו לבין כל המציאות כדי שישתנה מצבו ,אלא מצבו קודם חידוש
העולם כמצבו אחר חידוש העולם' .על כך שאי אפשר ליחס לאל תוארי יחס ועל כך שהמילים
שמתארות את היחס בין האל לבין העולם מתארות רק את העולם ,עיינו מורה נבוכים א ,נב .על
תפיסת הרמב"ם את תוארי האל עיינוD. Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in :
der Judischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimuni, Gotha
’1872, ss. 363-501; H.A. Wolfson, ‘The Aristotelian Predicables and Maimonides
Division of Attributes’, I. Davidson (ed.), Essays and Studies in Memory of L. R.
Miller, New York 1938, pp. 201–234; H.A. Wolfson, ‘Maimonides and Gersonides
on Divine Attributes as Ambiguous Terms’, M. Davis (ed.), M. M. Kaplan Jubilee
Volume, New York 1953, pp. 515–530; H.A. Wolfson, ‘Maimonides on Negative
Attributes’, S. Liberman, et al. (eds.), Louis Ginzberg Jubilee Volume, New York
 ;1945, pp. 411-446ז' הרוי' ,שאלת אי-גשמיות האל אצל רמב"ם ,ראב"ד ,קרשקש

36
37
38
39
40
41

ושפינוזה' ,ש"א וילנסקי ומ' אידל (עורכים) ,מחקרים בהגות יהודית ,ירושלים תשמ"ט ,עמ'
.78-63
מאור האפלה עמ' כח ,מקור בערבית יהודית' :כ'לק אלעאלם וגעל פיה קוי תפעל עלי
אלאסתמראר'.
על פירוש זה עיינו 'תקון הדעות' לר' יצחק אלבלג .אין סיבה להניח שרנב"י הכיר את פירושו
של ר' יצחק אלבלג ,שכתב בתחילת המאה הארבע עשרה בצפון ספרד .הם ככל הנראה פירשו
את התפילה באופן זהה משום שהחזיקו בעמדה דומה התומכת בקדמות העולם.
על פי פירוש זה דבריו של רנב"י כאן דומים לאלו של הרמב"ם בפרק ב ,כט.
מאור האפלה ,פרשת בראשית ,עמ' כח .מקור בערבית יהודית' :וד'לך לנפי ראי מן יקול אין
שם אלוה ואין לעולם מנהיג'.
אבות פרק ה משנה א.
מאור האפלה ,פרשת בראשית ,עמ' כח-כט .מקור בערבית יהודית של הסוף של הפירוש' :ד'לך
לתרהיב אלרשעים ותפזיעהם לחתי יעתקדו וגוד אלאלאה'.
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בהמשך הוא מביא פירוש אלגורי לאותו מדרש :שכל העולם נברא באמצעות עשרה
שכלים נבדלים.
מאור האפלה מצמיד אפוא את סיפור הבריאה ,כפי שהוא כתוב בפשט התורה,
למדרש שלדעתו מטרתו היא לעשות רושם על הרשעים כדי לשכנעם להאמין בקיומו
של האל ולפחד ממנו .בפועל העולם לא נברא בעשרה מאמרות .כוונתו העמוקה של
המדרש היא להסביר שהעולם נברא באמצעות השכלים הנבדלים ,אך בכל זאת יש
תועלת בפשט מכי וון שהוא גורם לאנשים להאמין באל ולפחד ממנו .היצמדות זו
יכולה ללמד שלדעת רנב"י דין פשוטו של מקרא כדין המדרש .שניהם נאמרו רק כדי
להשפיע על ההמון 42.פשוטה של פרשת בראשית נאמר כדי שאנשים שאינם מסוגלים
להבין את ההוכחה המורכבת שמביא מאור האפלה (כמו הרמב"ם) לקיום האל על פי
התנועה הנצחית יבינו בכל זאת שיש אל בשל בריאת העולם בלבד.
אפשר לסכם שבתחילת פירושו לבראשית מציג רנב"י מחד עמדה התומכת
בבריאה ,אך מאידך הוא מאפשר לקורא המדקדק להבין שעמדתו אולי שונה ממה
שהציג בפשט דבריו .בהמשך הפירוש רנב"י מציג קושיה פילוסופית כנגד הגישה
שתיאר בתחילת פירושו.
קושיא על הדברים שקדמו באלוה והוא שביחס אליו אין חדוש מצב ולא שנוי
רצון לפי שהתחדשות המצבים היא ממקרה הגופים ויציאה מן הכח אל הפעל
וזה לא יהיה בנבדל 43לפי שהוא בפעולה תמיד ,ואין בו כח היוצא אל הפועל,
ואם כן איך חדש את העולם באותו הזמן המסויים ולא חדשו מוקדם לכן ,הרי
זה התחדשות רצון ומצב ,או ששלמות נתחדשה לו או יציאה מן הכח אל
הפועל ,וכל זה חסרון כלפיו יתעלה44.
בקטע זה מעלה רנב"י במפורש קושיה פילוסופית כנגד העמדה המסורתית בנוגע
לבריאה .האל אינו יכול לצאת מן הכוח אל הפועל ,הוא אינו יכול להשתנות ממצב
למצב ,מכיוון שרק גופים משתנים ממצב למצב ויוצאים מן הכוח אל הפועל .בניגוד
אליהם האל נבדל נמצא בפועל תמיד .לפיכך ,איך ייתכן שהאל ברא את העולם לאחר
שלא ברא אותו קודם? האם אין זו יציאה מן הכוח אל הפועל? התשובה שזה נובע מן
הרצון של האל אינה פותרת את הבעיה מכיוון שגם התחדשות רצון אינה יכולה
להתקיים אצל הנבדלים .על פי קושיה זו העולם צריך להיות קדמון ולבוא מבריאה
42

43
44

אינני חושב שאפשר להסביר שדרשה זו היא מאותם דברים נמנעים שראינו באפשרות הקריאה
השנייה לעיל .כאן רנב"י מפרש את הדרשה ולכן ברור שהוא לא מתכוון לפשט שלה – מן
ההקשר של דבריו הדרשה היא בעלת סוד ואיננה מן הדברים הנמנעים שהביאו בעלי הדרשות
ועל פי מה שהוא אמר קודם כדאי להתעלם מהם .העובדה שהוא מפרש את הדרשה מראה
שהוא לא חושב שצריך להתעלם ממנה .גם כאן הוספתי משפטים כדי להסביר.
מפארק .במובן שאיננו גופני.
מאור האפלה ,פרשת בראשית ,עמ' כט .מקור בערבית יהודית' :אעתראץ' עלי מא תקדם מן
אלקול פי אלאלאה והו אנה לא תתגד ר לה חאלה ולא משייה לאן תגדד אלחאלאת הי עוארץ'
גסמאנייה וכ'רוג מן אלקווה אלי אלפעל ,וד'לך לא יכון פי אלמפארק לאנה פי אלפעל דאימא
לא קווה תצ'הר פיה אלי אלפעל ,פכיף אחדת' מן אלוגוד כי (צ"ל :פי) הד'י אלוקת אלמעלום
ולם יחדת'ה קבל ד'לך פד'לך תגדד משייה וחאלאת ,או כמאל חדת' לה ,או כ'רוג מן אלקווה
אלי אלפעל ,וד'לך נקץ פי חקה'.
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מתמדת של האל שמחדש אותו מאז ומעולם .אם הבריאה היא פעולה של האל ,והאל
תמיד נמצא בפועל ,הבריאה צריכה להיות מתמדת .עמדה זו אינה סותרת את
המשמעות האזוטרית האפשרית של הקטעים הקודמים45.
בחלק האחרון של פירושו ,מביע רנב"י עמדה ספקנית כלפי היכולת של השכל
לעסוק בהבנת הפעולה של הנבדלים:
אתה המקשה התיישב מעט ואל תהיה פזיז ,אמץ מחשבתך ושים לבך למה
שאומר ,והוא שהשכל האנושי בטבעו חסר יכולת מלהשיג פעולת הנבדלים כפי
אמתותם ,ואין יכולת בשכל האנושי להשיג אמתת פעולת הנבדל ואצילותו46.
רנב"י אינו פותר את הקושיה שהוא עצמו מעלה ,אלא קובע בפסקה זו שבני אדם אינם
יכולים להשיג את הדרך שבה הנבדלים עובדים .יתרה מזו בהמשך הוא אף פוסק שמי
שמנסה להבין את מה שאין ביכולתו להבין ,לבסוף ימצא את עצמו עם פחות ידיעות
נכונות מאשר לפני שהוא החל באותו לימוד47.
לפיכך אפשר לסכם את דבריו של מאור האפלה בנוגע לבריאה במהלך בעל
שלושה שלבים .בשלב הראשון הוא מציג עמדה התומכת בבריאה ,אם כי אפשר
לראות גם בקטעים האלו רובד אזוטרי התומך בקדמות .בשלב השני הוא מעלה
במפורש טענה פילוסופית התומכת בקדמות .בשלב האחרון רנב"י מציג עמדה
ספקנית ולפיה אין לבני אדם יכולת להבין את הנבדלים ובכלל זה את סיפור הבריאה.
גם בשלב הזה אין הוא אומר שמשמעות הספק היא שהאדם צריך להישען על פשטי
הכתובים ולהאמין בבריאה .זאת בשונה מדבריו של הרמב"ם בפרק ב ,כה ,שבהם
הרמב"ם אומר שבאין הוכחה מופתית לטובת עמדה מסוימת צריך להישען על פשט
הכתובים.
אם נשווה את דיונו של רנב"י לזה של הרמב"ם אפשר לראות ביניהם קווי דמיון
רבים .1 :אמירות ברורות התומכות בבריאה .2 .גישה ספקנית המובילה גם היא
לעמדה התומכת בבריאה .3 .אפשרות לפרש את דבריהם על פי גישת הקדמות –
אפשרות הנתמכת בעיקר על היקש פילוסופי מצד הקורא ועל הנאמר במבוא הספר.
עם זאת יש ביניהם גם כמה הבדלים .1 :בניגוד לרמב"ם רנב"י איננו פותר את
הקושיות הפילוסופיות שהוא מביא כנגד עמדת הבריאה .2 .אין אצל רנב"י אמירה
ברורה שבמקום של ספק ושל היעדר הוכחות מופתיות על הקורא להמשיך להחזיק
בפשט הכתובים (אמירה שלכאורה הייתה מתבקשת מכיוון ש'מאור האפלה' הוא
פירוש לתורה) .הבדלים אלו הופכים את הפרשנות של רנב"י כתומך בעמדת הקדמות
ליותר סבירה מאשר אצל הרמב"ם .אך כאמור פרשנות כזו איננה מוכחת – זו טבעה
של הכתיבה האזוטרית.
45
46

47

על הוכחה זו עיינו מורה נבוכים ב ,יד.
מאור האפלה ,פרשת בראשית ,עמ' כט .מקור בערבית יהודית' :יא אייה (צ"ל :איהא ,חרף
העובדה שכך היא מופיעה בהרבה מקומות אחרים במדרש זה ,שוב תודה לנביה על ההערה)
אלמעתרץ' תוקף קלילא ולא תכון עגולא ,אייד כ'אטרך ואגעל באלך אלי מא אקול .וד'לך אן
אלעקל אלאנסאני מקצר בטבעה ען אדראך פעל אלמפארק עלי חקיקתה ,ולא קדרה פי עקול
אלאנסאניין אן תבלג' אלי חקיקה' צנעה' אלמפארק ופיצ'ה'.
על פי מורה נבוכים א ,לא-לב.
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לדעתי אפשר להבין את עמדתו האמיתית באחת משלוש דרכים:
 .1רנב"י תומך בבריאה .זו העמדה היחידה שהוא מציג במפורש כעמדתו .המטרה
של הקושיה בשלב ב היא להגיע לשלב ג :אין אפשרות לאדם להבין את האמת על פי
שכלו .לפיכך (למרות שזה לא נאמר במפורש אלא במקרה הטוב נובע מהיקש של
הקורא ההמוני) במקרה שאי אפשר לסמוך על השכל צריך להמשיך לדבוק בפשט
הכתובים .על פי עמדה זו רנב"י ראה את הבעייתיות בפתרונות שהרמב"ם הציע בחלק
ב במורה לקושיותיו של אריסטו ,והעדיף לעבור לעמדה ספקנית (שגם אותה לקח
ממורה נבוכים א ,לא-לב) .נקודת החוזק של עמדה זו היא האמירה הברורה של רנב"י
בראש הדיון.
נקודת החולשה של עמדה זו היא שכבר בשלב הראשון מפזר רנב"י רמזים
שניתן להבינם כתומכים בקדמות ,וזה השלב היחיד שבו הוא אומר במפורש שהוא
תומך בבריאה .בנוסף ,אין הוא אומר בשום מקום שצריך להמשיך להאמין בפשט
התורה במקרה שאי אפשר להגיע לאמת פילוסופית מכוח חקירה שכלית .אם נצרף
שני נתונים אלה לדבריו על רבדים שונים של קוראים במבוא לספר ,אפשר בהחלט
לטעון שעמדת הבריאה היא עמדה אקזוטרית שנועדה להמון בלבד .כפי שרמז רנב"י
בדיונו הראשון ,יש אנשים שלא יוכלו לחשוב שיש בורא אלא אם יאמינו בבריאה,
ובשבילם יש להציג עמדה של בריאה כדי שיאמינו בקיומו של האל.
 .2רנב"י תומך בקדמות .הסבר זה נשען בעיקרו על הרובד האזוטרי של שלב א ועל
דבריו המפורשים בשלב ב .על פי ההסבר הזה העמדה הספקנית בשלב ג היא עוד
רובד אקזוטרי הפונה אל ההמון .כאן מדובר בהמון קצת פחות בור מן ההמון שאליו
פונה שלב א ,אנשים שמבינים שיש בעיה עם עמדת הבריאה ,אך אינם יכולים להפנים
מצב שבו יש אל במצב של קדמות ודאית .בשבילם מציב רנב"י עוד עמדה אקזוטרית
ספקנית שאינו מחזיק בה 48.נקודת החוזק של עמדה זו היא התאמתה לתיאור במבוא
של הספר ,על פי הקריאה הסבירה ביותר שהצענו להם קודם ,ושל הרבדים האזוטריים
הנמצאים ,ובעקביות הפילוסופית העולה ממנה.
נקודת חולשתה העיקרית היא שרנב"י איננו מציין בשום מקום בבירור שהעולם
קדמון .בניגוד לכך הוא מציב עמדות אחרות (בריאה וספקנות) בצורה ברורה הרבה יותר.
 .3רנב"י החזיק בעמדה ספקנית .על פי הסבר זה כל הדיון מטרתו להגיע לשלב ג,
שבו הציג עמדה ספקנית .נקודת החוזק בעמדה זו היא סדר הדברים בטקסט.
בעיה שעולה מפירוש זה היא שלא הביא הסבר פילוסופי מפורט נגד עמדת
הקדמות .הוא גם אינו מסביר בצורה פילוסופית מנומקת מדוע האדם אינו מסוגל

48

חיזוק לגישה זו אפשר להביא גם מכך שרנב"י אינו מתאר גישה ספקנית בנוגע לתוארי פעולה
של האל כאשר הוא עוסק בתואריו .ראו למשל פרשת שמות ,עמ' קצח-ר; פרשת כי תשא ,עמ'
רפז-רפט .שם קבע רנב"י בנחרצות שאי אפשר להבין את מהות האל ואת מהות הנבדלים .מנגד
קבע שאפשר להגיע לתוארי פעולה .שאלת בריאת העולם היא דוגמה ברורה לתואר פעולה של
האל (או אולי לתואר שלילה – אם הוא יכול להשתנות או לא) ולא לתואר עצם .עמדה דומה
יש גם בפרשת דברים ,עמ' תצט (שם הדגיש שאי אפשר לתאר את הנבדל בפה אך אפשר לתפוס
אותו במחשבה).
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להגיע למסקנה בנושא הבריאה ופעולתו של הנבדל בכוחות עצמו ,אלא רק מציין את
העמדה הזאת.
לפני שננסה להכריע בין האפשרויות השונות נעיין בעמדתו של רנב"י בנושא
הניסים.

על קיומם של ניסים
כאשר מנסים לנתח את עמדתו של רנב"י בנוגע לניסים צריך להבדיל בין הדיון המרכזי
בניסים 49לבין אמירות שונות המפוזרות בכל הספר.
קיימים מספר קטעים שבהם מציג רנב"י את הנס כעובדה ואינו מערער על כך50.
קטעים אלו מבטאים עמדה שמרנית ומתאימים לפשט הכתובים .בניגוד לקטעים אלו
יש מקומות אחרים שבהם מגדיר רנב"י שהאל פועל רק באמצעות הטבע 51או
שהניסים באו כולם מן הבריאה 52.כל אחד מן הקטעים האלו מביא עמדה אחת בקצרה
בעוד העמדות שונות אחת מרעותה ואף סותרות זו את זו .דברים אלו היו יכולים
להצביע על כתיבה אקלקטית של אדם שאסף עמדות שונות בלי לנסות ולקבץ אותן
לגישה עקבית 53.עם זאת ,לדעתי דיונו המרוכז בנושא הנס בפרשת עקב מראה שרנב"י
היה בהחלט מודע למתח בין הגישות השונות ולמשמעויות הפילוסופיות של כל
עמדה ורמז לפתרון המועדף אליו .לאחר שננתח את דיונו המרכזי נשוב וננסה להבין
את הנאמר בקטעים הקצרים לאור הפתרון שהוא מציע שם.
רנב"י מציב את דיונו המרכזי בנס סביב שאלת עמידתו של משה רבנו ארבעים
יום ללא שתייה ואוכל בהר סיני .החלק הראשון של הדיון הוא ויכוח בין התורני
49
50

51
52

53

מאור האפלה ,פרשת דברים ,עמ' תצג-תצו.
למשל ,מאור האפלה ,פרשת בשלח ,עמ' ריד; פרשת בחוקותי; פרשת כי תשא ,עמ' רצ-רצא
(בין השאר על קרן אור שיצאה מפניו של משה) ,עמ' שפג (שם הוא עוסק בעיקר בהשגחה של
האל ופחות בנושא הניסים – הוא מדגיש את חשיבות האמונה בגמול אלוהי על מעשי האדם),
פרשת דברים ,עמ' תסד (על נס כתיבת ספרי תורה רבים בידי משה רבנו).
למשל ,פרשת בראשית ,עמ' כד; פרשת נח ,עמ' סו (על כך שמניעת התשובה איננה נס אלא
נובעת מהתמכרותו של האדם לתאוותיו ולחטא ,בדומה לרמב"ם בשמונה פרקים פרק שמיני);
פרשת שמות ,עמ' קצה (על כך שהנביא עושה את הניסים באמצעות ידיעות מדעיות).
למשל ,פרשת בראשית ,עמ' כז; פרשת בשלח ,עמ' רטו-רטז; פרשת כי תשא ,עמ' רפב; פרשת
קרח ,עמ' תכב (שם האפשרות של עשיית הנס בזמן הבריאה היא רק אחת האפשרויות
המועלות) .זאת בדומה לעמדת הרמב"ם בפירוש שלו למשנה ,מסכת אבות (פרק ה ,משנה ו).
הרמב"ם עצמו מזכיר עמדה זו במורה נבוכים ב ,כט בפיהם של חז"ל ולכאורה תומך בעמדה
אחרת (הניסים אינם מתמידים ולכן אינם משנים את חוקי הטבע) .אך בהחלט ייתכן שמדובר
בסתירה מן הסוג של הסתירה השביעית בעמדת הרמב"ם ושהוא ממשיך לתמוך בעמדה שהציג
בהקדמה לפירוש לאבות – שמונה פרקים .הרמב"ם אף מביע הסכמה עם העמדה שהסביר
בפירוש למשנה בפרק א ,סו של המורה .בהחלט ייתכן שריבוי העמדות בדבריו של הרמב"ם
גם שכנע את רנב"י שמדובר בנושא שצריך להסתיר אותו מן ההמון.
זו טענתו של ש' ליברמן ,מדרשי תימן ,ירושלים תרנ"ן .צריך לציין שעיסוקו של ליברמן הפוך משל
מאמר זה .ליברמן מחפש במדרשי תימן חומרים קדומים שנשמרו אצלם ושלא שרדו במקורות
אחרים .ככזה הוא מבטל את ההוספות של המחברים עצמם .בניגוד לכך ענייננו הוא להבין את
תפיסתו הפילוסופית של רנב"י ומשום כך חשובים לנו ביותר אותן הוספות ,והחומר המדרשי שבו
הוא משתמש מעניין אותנו משום שהוא בחר לצטט מדרשים אלה ולא מדרשים אחרים.

125

שלום צדיק

(אלמשתרע) לבין הפילוסוף (אלפילסוף) 54,לאחר מכן באה תגובתו של המחבר
לאותו דיון .בתחילת הוויכוח קובע התורני שעמידת משה בהר סיני הייתה נס ,והוא
אף מביא כראיה לדבריו את קיומם של ניסים גדולים מזה כמו קריעת ים סוף ונס
השליו .תשובתו של הפילוסוף היא שבלתי אפשרי (לא ייתכן) שמשה היה ארבעים
יום ללא מזון וללא שתייה .לדידו 'אין הבדל בן הנביא לבין שאר בני האדם בדברים
הגופנים ,והנה זה נמנע' 55.בניגוד לכך הפילוסוף אינו בהכרח מתנגד לקריעת ים סוף
מכיוון שהוא טוען ש'ואולי יתפעלו הדוממים' 56.לאחר מכן התורני עונה ומנסה
להראות שאי האכילה היא אפשרית :לדידו זה דומה למצב שבו 'בהתענגות האדם
בעניין מן העניינים יטרדו כוחותיו באותו העניין ויזנח דברים הכרחיים' 57.הפילוסוף
קובע שיש גבול ליכולת של האדם להתרכז בדברים אחרים ובכך להשתיק את צרכיו
הבסיסים .לדידו לא ייתכן שאדם לא יאכל במשך יותר משמונה ימים אלא כתוצאה
ממחלה רצינית ביותר .לפיכך לא ייתכן שמשה היה בהר כל כך הרבה זמן ללא אכילה
ושתייה .התורני עונה:
הרי כל ענייניהם במדבר היו נסים ומשה עשם לישראל ואלו הוצרכו ישראל
ליותר מאלו הנסים כי אז היה משה עושה להם על אחת כמה וכמה שהוצרך
הוא לנס לעצמו קל וחומר שיעשה לו58.
חשוב לציין שכאן העמדה של התורני היא שמשה עושה את הניסים .לכן בהחלט
אפשר גם כאן לראות פתח להבנה שאיננה שמרנית קלאסית (על פיה האל עושה את
הנס על פי רצונו ובכך משנה את הטבע) .רנב"י איננו מפרט איך משה עשה את הניסים
ואפשר לציין שתי עמדות הקיימות בפילוסופיה היהודית בעניין .1 :עמדתו של
ראב"ע שהנביא עושה את הנס באמצעות הדבקות בשכלים הנבדלים .2 59.עמדותיהם
של הפילוסופים האבן רושדיים שהנביא עושה את הנס באמצעות שימוש חריג בחוקי
הטבע שאינם מוכרים לבני דורו 60.אפשרות נוספת היא שרנב"י השתמש במטבע
הלשון של הרמב"ם במשנה תורה ועל כן אי אפשר לדייק בדבריו .אינני חושב
54
55
56
57
58
59

60

מאור האפלה ,פרשת עקב ,עמ' תצג-תצה .כאן אסכם את עיקרי הטענות בלי להביא את כל
הציטוטים .לאחר סיכום הדיון כולו אנתח אותו.
שם .מקור בערבית יהודית' :ולא פרק בין אלנבי וסאיר אלנאס פי אלאמור אלגסאנייה ,והד'י
ממתנע'.
שם .מקור בערבית יהודית' :וקד תנפעל אלגמאדאת'.
שם .מקור בערבית יהודית' :באג'תבאט (צ"ל :באג'תבאט ,בהוראה של :התענגות ,שמחה
לאיד) אלשכ'ץ באמר מן אלאמור תנשג'ל קואה בד'לך אלאמר פיג'פל ען אמור צ'רורייה'.
מאור האפלה ,פרשת עקב ,עמ' תצד ,מקור בערבית יהודית' :אן גמיע אמורהם פי אלמדבר
כאנת מעגזאת ומשה צאנעהא לישראל ,ולו אחתאגו ישראל אכת'ר מן הד'ה אלמעגזאת
לצנעהא משה להם ,פכיף אד'י אחתאג הו מעגז לנפסה פבאלאחרא ינעמל לה'.
על ההיסטוריה של עמדה זו ,ששורשה בכתבי ר' אברהם אבן עזרא ,עיינו :א' רביצקי' ,התורה
האנתרופולוגית של הנס בפילוסופיה היהודית בימי הביניים' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
ב-ג (תשמ"ג) ,עמ'  .361-323סביר ביותר שרנב"י הכיר את ראב"ע ואת אבן סינא התומכים
בעמדה זו.
על הנושא הזה עיינו :ש' צדיק' ,שלילת ההצלחה הפוליטית בהגותו של רבי יצחק פולקר' AJS
) ,Review 39 (2015החלק העברי ,עמ' א-יג.
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שאפשרות זו משנה מאוד מכיוון שבהחלט אפשר לשאול לגבי הרמב"ם עצמו אם
הוא יצר את מטבע הלשון הזה כדי לרמוז לעמדה פילוסופית רדיקלית כלשהי .חשוב
להדגיש ששתי העמדות האלו אינן שמרניות מכיוון שהן מבטלות את האפשרות
שהאל ישתנה .האפשרות הראשונה שמרנית יותר מכיוון שהיא מכירה בכך שייתכן
שינוי בטבע ,מה שהעמדה השנייה מבטלת .ההקשר של דברי רנב"י והייחוס של
עמדה זו לתורני מראה שהוא ככל הנראה התכוון לאפשרות הראשונה.
על כך עונה הפילוסוף שהמופתים ,גם אם הם קיימים ,זה רק לזמן מוגבל
(למשל הדם ביאור) .לדידו ,ארבעים יום הוא זמן ארוך יותר מדי .הוא אף טוען שעל
פי שיטתו של התורני 'אלו רצה ה' להשאירם ארבעים שנה במדבר בלי מזון היה הדבר
אפשרי לפי דעתך?' 61.הפילוסוף איננו מסביר מה לדעתו הוא זמן ארוך מדי לקיומו
של הנס ,אך הוא ככל הנראה מתכוון לימים אחדים לכל היותר (היאור הפך לדם
לתקופה כזו לפי הפשט).
בוויכוח הזה מובעות שתי עמדות שאינן קיצוניות ,זו של התורני וזו של
הפילוסוף .התורני מאמין בנס וחושב שייתכנו ניסים גדולים במשך זמן ארוך ביותר,
אך הוא מודה בכך שיש מעשים שהם בלתי אפשריים (ככל הנראה נמנעים לוגיים)62.
הוא אף מנסה להביא טענות לעמדתו בעזרת דמיון לנעשה בטבע :אם בני אדם רגילים
יכולים כאשר הם עסוקים במשהו לשכוח מצרכיהם ההכרחיים ,קל וחומר משה רבנו
בזמן מעמד הר סיני .אך בסופו של דבר הוא ככל הנראה מחזיק בעמדה שכל נס
שאפשרי מבחינה לוגית ייתכן .אם בני ישראל היו צריכים לניסים גדולים ממה שהם
קיבלו ביציאת מצרים ובקריעת ים סוף משה היה עושה את הניסים האלו .חשוב לציין
שוב נקודה אחת שהיא פתח מסוים לקריאה אזוטרית של דבריו של התורני .התורני
איננו טוען שהאל כל יכול ולכן יכול לעשות את הניסים ,יתרה מזה הוא איננו אומר
בשום מקום שהאל עשה את הניסים .בניגוד לכך הוא מציין פעם אחת במפורש שמי
שעשה אותם היה משה 63.קרי ,רנב"י מאפשר קריאה של התורני הטוען שהניסים הם
מעשיו של הנביא ולא של האל ,וזה פותר את הבעיה בשינוי רצונו של האל64.
עמדתו של הפילוסוף גם היא איננה קיצונית .הפילוסוף אינו שולל את אפשרות
קיומם של הנסים ,משתמע אפילו מדבריו שהוא מקבל את הניסים ביציאת מצרים,
כמו הפיכתו של היאור לדם או קריעת ים סוף .למרות זאת לדעתו יש גבול למה
שניסים יכולים לחולל .ייתכנו חריגות בטבע אך הן צריכות להיות לזמן מוגבל (ככל
הנראה כדי שלא להיות שינוי של קבע בדרך הטבע – שינוי שהיה מראה שהטבע
המקורי לא היה טוב מספיק) 65.חשוב לציין שהפילוסוף איננו מציע פתרון פרשני
לשלילתו את הניסים.
61
62
63

64
65

שם ,מקור בערבית יהודית ,עמ' תצה' :לו שא אללה אן יוקפהם מ' סנה פי אלבר בג'יר ג'ד'א
לאמכן ד'לך פי צ'נך?'.
על כך שהאל איננו יכול לעשות נמנעים לוגיים עיינו מורה נבוכים ג ,טו.
בדבריו הראשונים הוא אמנם אומר 'שזה נס נעשה למשה' ('אן ד'לך מעגז וקע למשה').
מאמירה זו אפשר לדייק שאם הנס נעשה למשה אז עשה אותו מישהו אחר ,קרי האל .אך
הדברים לא נאמרו במפורש.
עמדה זו כאמור קיימת בדבריו הקצרים של רנב"י על הניסים בפרשת שמות ,עמ' קצה .לכן אין
מדובר בפליטת קולמוס של רנב"י אלא באמירה המאפשרת קריאה שהוא עצמו היה מודה בה.
כך על פי עמדתו המוצהרת של הרמב"ם במורה נבוכים ב ,כט.
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עתה נפנה לתשובתו של מאור האפלה:
אמר המחבר כי כאשר תעיין בדברי שניהם קצרה דעתו בעיניו לפי ברהיטות
ההבעה וטיעוניהם ולא נתברר לאף אחד מהם מופת חותך 66...אתה המעיין
הסתכל במה שהביאו מתווכחים אלו ,ושכל אחד מהם הולך בדרך השקפתו
ואף על פי שלא בירר את מהות השאלה והתשובה .דע שהתורה ממשילה את
החכמה והלימוד באכילה ושתיה 67...ולכן כשאנו רואים דבר שאינו הולם
למוחש ומבטל את הדברים הטבעיים עלינו לפרש אותו במה שאינו מנוגד
לטבע ,ולא לסתור את כל פסוקי התורה 68ולא להרוס יסוד מיסודות התורה.
התבונן במה שאמרו חז"ל אין ראוי להטייל בפרדס אלא מי שמילא כרסו לחם
ובשר 69,ולחם ובשר זה הוא לידע האסור והמותר והטמא והטהור והחייב
והפטור .מזה תדע שבאותו זמן משה רבינו היה עסוק בדברים אלהיים רוחניים,
ובמקצת (מן הזמן) היה מתפלל בעדם ולא נתן להם צווים תורניים הנקראים
לחם ומים .מכיוון שההמון לא התעניינו בחכמה ובלימוד ,המשיל להם במה
שדעותיהם נוטות אליו והוא האכילה והשתיה ,ואמרו דברה תורה כלשון בני
אדם .אם פירוש זה יישר בעיניך [מה טוב] 70ואם לא חחשבוהו כאילו שלא
נכתב71.

66
67
68

69
70
71

כאן המחבר קורא לקוראו ואומר לו ללכת לפי דבריו שלו (של נתנאל בן ישעיה) ולא לפי
דבריהם של אחד המתווכחים.
כאן מביא רנב"י דוגמאות של דברי חז"ל הקוראים לתורה ולחכמה מים.
'כ'ל אלתורה' ,לדעתי (הערה של נביה בשיר) הכוונה היא לכך שלא לסתור את כל פסוקי התורה,
שהרי אפשר למצוא שני פסוקים מנוגדים א ו סותרים ,אך כאשר מתייחסים לכל הפסוקים
(באותו עניין) אז מתבארת משמעותו הנכונה של הפסוק .אבל אז חייבים להניח שחסרה המילית
'מא'' :ולא לכל מא פי אלתורה' .זאת היא כוונתו של המחבר לעניות דעתי .כי אין כ'ל או כל
בהוראה של פשט ,ואם היה רוצה לומר פשט היה משתמש במילה 'בסיט' שכל הפרשנים דאז
השתמשו בה.
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד.
לא נאמר במקור או בתרגום של הרב קאפח ,הוספתי לשם בירור ההבנה.
מאור האפלה ,פרשת עקב ,עמ' תצד-תצה .אני מודה מאוד לנחם אילן על העזרה בתרגום המקור
הזה ,בעזרתו שיניתי מאוד מתרגומו של הרב קאפח .מקור ביהודית ערבית' :קאל אלמצנף אנה
למא אעתבר כלאמהמא פהאנת נפסה ענדה לקדר פצאחתהמא ומחאגגתהמא ולם יבאן
לאייהמא ברהאן קטעי ...יא אייה אלמעתבר אנצ'ר מא גא בה הולאי אלמתחאגגין וכון כל שכ'ץ
מנהם ינחו נחו מד'הבה ולו לם יחקק מאהייה אלסואל ואלגואב .ואעלם אן אלתורה תמת'ל
אלעלם ואלתעלים באכילה ושתייה ...פאד'י נצ'רנא שי יכ'אלף אלמחסוס ויבטל אלאמור
אלטביעייה לנא אן נצרפה אלי מא לא יכ'אלף אלטביעה ולא לכ'ל (אולי צ"ל :לכל מא) פי
אלתורה ולא להד קאעדה מן קואעד אלשריעה ,תאמל מא קאלו אלחכמים ז"ל אין ראוי להטייל
בפרדס אלא מי שמילא כריסו לחם ובשר ,ולחם ובשר זה הוא לידע האסור והמותר והטמא
והטהור והחייב והפטור .פמן ד'לך תעלם אן משה רבנו כאן פי הד'ה אלמדה משג'ול פי אמור
אלאהייה רוחאנייה ,ובעצ'הא כאן יתשפע פיהא ענהם ולא אעטי להם אמור שרעייה אלד'י
תסמי לחם ומים .פלמי לם יכונו אלגמהור יעבו באלעלם ואלתעלים פמת'ל להם במא תמיל
כ'ואטרהם אליה והו אלאכל ואלשרב ,וקאלו דיברה תורה כלשון בני אדם .פאן צלח לך הד'י
אלאעתבאר ואלא חסבת אנה מא כתב'.
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בתחילת תשובתו מציין רנב"י שאף אחד מן המתווכחים לא הצליח להביא מופת
חותך התומך בעמדתו .אמנם דבריהם בהירים אך אף אחד מן המתווכחים אינו צודק
לדעתו .אין ספק שרנב"י הביא פה שתי עמדות שונות כדי שיוכל לצייר את פתרונו
כסוג של פשרה ביניהן .לאחר מכן המחבר מציין שכל אחד מן המתווכחים הולך אחר
עמדתו בלי לנסות ולברר מה 'מהות השאלה והתשובה' .קרי ,על מה בדיוק הוויכוח
ביניהם .זה בדיוק מה שרנב"י מנסה לעשות בהמשך .הוא קובע שהפרשנות צריכה
להתאים לתורה באופן שבו לא תסתור את הטבע .קרי ,אם אנו רואים משהו בפשט
שסותר את הטבע אנחנו צריכים לבוא ולפרש את התורה כך שתתאים עם הטבע .זה
בדיוק מה שיעשה רנב"י בפירושו .רנב"י מיד מסייג את דבריו וקובע שהפרשנות אינה
יכולה לסתור את הפשט ואת יסודות התורה 72.קביעה זו תמוהה מכיוון שעצם
הפרשנות על פי הטבע משנה את הפשט בתיאורי נס .בנוסף פרשנותו של רנב"י
בעצמו כאן רחוקה מאוד מן הפשט ,לפיכך אמירה זו ככל הנראה נאמרה כסוג של מס
שפתיים לקורא ההמוני73.
לאחר מכן מביא רנב"י את פתרונו לשאלת אי אכילתו של משה :תחילה הוא
אומר שחז"ל ממשילים את החכמה ואת התורה ללחם ולמים ,לאחר מכן הוא מפרט
את האפשרות האחרונה ומביא את דברי הרמב"ם( 74ארבעה שנכנסו לפרדס) על כך
שלחם ובשר הם משל לדיני התורה (האסור ,המותר ,הטמא הטהור) .מאחר שמשה
רבנו עסק במעמד הר סיני בתפילה ובלימוד אלוהי ,הוא לא נתן חוקים לבני ישראל,
קרי ,הוא לא עסק בלחם ומים .לכן דברי התורה שמשה לא אכל ולא שתה אינם
כפשוטם אלא קובעים שמשה לא עסק במתן ציוויים לעם 75.בסוף פירושו פונה רנב"י
אל הקורא ואומר שאם ההסבר הזה הועיל לו מה טוב ואם לא שיתעלם ממנו לגמרי
(כפי שהוא קבע לגבי כל הסודות הפילוסופיים במבוא לספר).
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אבל רנב"י אינו מסביר בשום מקום מה הם יסודות התורה .ככל הנראה כוונתו היא שהקורא
יחליט על זה בעצמו .אם לאחד הקוראים יש עמדה שיש לתורה יסודות הכרחיים ,שסתירתם
מכוח עמדות פילוסופיות כאלה או אחרות תבטל אותה ,אזי אסור שאדם כזה יחשוב שאותן
עמדות הן נכונות .ככל הנראה רנב"י חשב שאפשר להכניס לתוך התורה כל עמדה פילוסופית,
והשאלה היא רק מה נכון מבחינה פילוסופית.
ככל הנראה רנב"י רוצה כאן לרמוז לדבריו של הרמב"ם בפרק ב ,כה ,שלפיהם אחת הסיבות
לעמדתו של הרמב"ם בעד הבריאה היא שפירוש בעד הקדמות היה סותר את יסודות התורה.
כפי ש ראינו רנב"י בהחלט מאפשר פירוש כזה ולכן הוא ככל הנראה רוצה ללכת בדרכו של
הרמב"ם (לכל הפחות על פי הבנתו את הרמב"ם) ולסתור את עצמו בכך שהוא מחד תומך
בפירוש שלא כפי הפשט ,ומאידך אומר שהפירוש לא צריך ללכת כנגד הפשט .הקורא המודע
ללימוד הפילוסופי אמור להבין שהפרשנות צריכה להיות בהתאם לשכל בעוד הקורא ההמוני
אמור להסתפק בדבריו של רנב"י על כך שהפרשנות אינה יכולה לסתור את יסודות התורה.
הלכות יסודי התורה פרק ד.
אפשר בהחלט להקשות על הפירוש הזה שמשה עסק בחכמה (דברים אלוהיים) בסיני .לפיכך הוא
כן עסק בשתייה ואכילה .אך צריך להדגיש שכל מטרתו של רנב"י היא להגיע למסקנה שמשה אכן
אכל ושתה במובן הרגיל של המילה .נקודת החוזק של פרשנות פילוסופית זו איננה בעקביות
הפרשנית שלה אלא בכך שהיא פותרת בעיות פילוסופיות .רנב"י מציין כאן שאוכל יכול להיות
אוכל רגיל (את זה הוא לא כותב מכיוון שזה ברור לגמרי) או לימוד חכמה או לימוד הלכה ותורה.
הפרשן צריך לברר את המשמעות המתאימה כך שהתורה לא תסתור את הטבע ואת ההוכחות
הפילוסופיות .לכן כאן המשמעות צריכה להיות שמשה רבנו לא עסק בהנהגת העם אלא בלימוד
דברים אלוהיים ובתפילה (על התפילה במאור האפלה עיינו עמ' רנב ,תצט-תקא).
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תשובתו האישית של מחבר מאור האפלה הולכת בצורה קיצונית בעקבות
עמדתו של הפילוסוף .הוא בסופו של דבר חשב שמשה רבנו אכל ושתה בזמן שהיה
בהר סיני 76.ההבדל היחיד בין עמדתו לבין עמדת הפילוסוף הוא שרנב"י לא רק מבטל
את הנס אלא גם מביא פרשנות אלגורית למה שכתוב בתורה .קרי ,אם ננסה להסיק
מסקנות כלליות מן הסיפור הזה .במקרה של התנגדות בין העמדה התורנית לבין העמדה
הפילוסופית ,על הפרשן ללכת עם האמת הפילוסופית ולפרש את התורה לפיה77.
אם ננסה לנתח את משמעותו של כלל הסיפור ,רנב"י מביא שני מתווכחים לא
קיצונים .הפילוסוף מקבל את קיומם של ניסים חד-פעמיים והתורני איננו טוען שהאל
כל יכול אלא רק לקיומם של ניסים רבים ומתמידים יותר .בפתרון המחבר מציין עמדה
רדיקלית המפרשת את אי אכילתו של משה רבנו כמשל לכך שמשה לא לימד תורה
לעם באותם ימים שהוא היה בהר סיני .אפשר ללמוד מכך שלפי רנב"י צריך לפרש
את התורה על פי הטבע בכל מקרה .לא צריך לבטל את הפשט אלא לפרש אותו כך
שיתאים לאמת הפילוסופית .רנב"י מקפיד לציין שפרשנות זו נכונה רק למי שתועיל
לו ,קרי ,לאדם שאכן רואה כבעייתית מבחינה פילוסופית את אי אכילתו ושתייתו של
משה רבנו במשך ארבעים יום .מכיוון שהוא מציג את העמדה הזו כעמדתו האישית
מובן שהוא מזדהה עם קוראים מן הסוג הזה ורואה אותם עדיפים על קוראים שמוכנים
לקבל את פשט הסיפור ללא ערעורים .בדברים אלו על סוגים שונים של קוראים אפשר
לראות שוב את מה שראינו במבוא לספר :רנב"י כותב את ספרו לקהל מגוון .הקוראים
הפילוסופיים מבינים שישנן בעיות בפשט ,ורנב"י מביא להם כאן פירוש קיצוני מאוד
לדברי התורה על אי אכילתו של משה בהר סיני .לעומתם קיימים גם קוראים המוניים
שלהם כדאי להבין את הסיפור על פי פשוטו – להם מתכוון רנב"י כאשר הוא קובע
שיש קוראים שצריכים לחשוב שפירושו האישי לא נכתב כלל.
עתה נשווה את הנאמר ביחידה זו לקטעים הקצרים העוסקים בניסים שסיכמנו
קודם .רנב"י מציג כמה כיוונים פרשניים אפשריים לניסים :הם נעשים בידי משה רבנו
(או בידי נביאים אחרים) באמצעות ידיעות מדעיות או שהם למעשה חלק מן הטבע,
אולי מכיוון שנחקקו כיוצא מן הכלל כבר בתכנון הטבע .אפשר גם להבין את דבריו
על כך שהטבע אינו משתנה כתומכים בפרשנות של הניסים כמשלים .בניגוד לכך הוא
מציג עמדות שונות שפשטן מקבל את קיומם של הניסים על פי פשט התורה .לפי
הפתרון שמביא רנב"י בפירושו לאי אכילתו של משה ברור שהוא תומך בפרשנות
הפילוסופית .הוא רוצה לאפשר כמה כיוונים פילוסופיים (בדומה לרמב"ם) כדי
שהפרשן יוכל למצוא את הכיוון הפרשני המתאים לו .בנוסף מביא רנב"י גם עמדות
שמרניות כדי לאפשר לקוראים שעמדות אלו מתאימות להם להמשיך לקרוא אותם
בספרו .הקורא המשכיל אמור לראות את פירושו לאי אכילתו של משה בהר סיני ועל
פיו להבין שעמדתו האמיתית של רנב"י היא פילוסופית ושוללת שינוי בטבע (עמדה
76
77

אפשר לראות בזה עמדה עקבית בנושא הניסים וגם בנושא הניסים שקשורים לצומות ,למשל
הוא קובע שאסתר אכלה בתחילת היום ובתחילת הלילה בשלושה ימים ולילות שבהם היא צמה
(על כך בפירוש למגילת אסתר ,עמ' שנג).
דברים אלו מתאימים לדברי הרמב"ם בתחילת המבוא למורה נבוכים .הנבוך יודע את האמת
הפילוסופית והוא נבוך כי הוא חושב שהתורה סותרת את הפילוסופיה .מטרת המורה היא
להוציא אותו ממבוכתו לא מתוך שינוי העמדות הפילוסופיות אלא תוך קריאת אותן העמדות
הפילוסופיות בתוך התורה.
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שכאמור גם נמצאת בקצרה במקומות אחרים בספר) .חשוב לציין שמבנה זה מתאים
במדויק לעמדה החינוכית שרנב"י מציג במבוא לספרו .אין מדובר אפוא בכתיבה
אקלקטית אלא במהלך פרשני פילוסופי שתכנן המחבר78.

סיכום
עתה נשוב לדון בעמדתו של רנב"י ביחס לבריאת העולם .לדעתי אפשר להגיד
בזהירות כי ייתכן בהחלט שרנב"י החזיק בעמדת הקדמות ,וזאת בעיקר מצירוף של
שתי נקודות :ראשית ,מה שכתוב במבוא לספר :לדידו של מאור האפלה הוא כותב
את הספר לאנשים בעלי עמדות פילוסופיות שונות ,והוא מנסה לדבר עם כולם ולכתוב
דברים המתאימים גם לקורא הפילוסוף וגם לקורא ההמוני .לו היה רנב"י חושב שהוא
צריך לדבר עם הקורא הספקן הפילוסופי הוא היה מתאר בעקביות עמדה ספקנית
לאורך כל הספר 79.כאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה ,העקביות הפילוסופית :מחבר
מאור האפלה אינו מזכיר עמדה ספקנית לגבי שום נושא אחר 80.בניגוד לכך הוא זורע
רמזים לקיומה של עמדת הקדמות גם כאשר הוא לכאורה מתאר את עמדת הבריאה
וטוען בעדה 81.כפי שראינו ,עמדתו בנוגע לניסים היא שאין ניסים השונים מדרך
הטבע .אפילו נס שאיננו בעייתי במיוחד מבחינה פילוסופית ,כמו אי אכילתו של משה
בהר סיני ,מתפרש כמשל .לו היה רנב"י תומך בעמדה ספקנית כלפי פעולות הנבדל הוא
היה צריך להביע אותה גם בנוגע לנסים .העובדה שטענה ספקנית כלל אינה מוזכרת או
מרומזת ,מהווה טענה כבדת משקל לטובת הדעה שרנב"י האמין בקדמות82.
כמובן אפשר להבין את 'מאור האפלה' גם בדרך הבריאה המסורתית .האפשרות
לקריאה פילוסופית קיצונית היא רק אחת מתוך הקריאות האפשריות של 'מאור
האפלה' .זו טבעה של כתיבה אזוטרית שהיא מאפשרת גם קריאה שמרנית יותר ובכך
רנב"י דומה מאוד לרמב"ם .אך מנגד אפשר בקלות להסביר את העמדות השמרניות
הנאמרות אצל רנב"י כפונות אל ההמון שחשיפה ברורה מדי לאמת הפילוסופית עלולה
78
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תמיד אפשר להגיד (על פי גישתו של דוידסון בפרשנות הרמב"ם) שרנב"י כתב את המבוא
לאחר שראה שהספר מלא בסתירות שלא התכוון אליהן כלל .גישה זו נראית לי בעייתית
במיוחד כי אינה נותנת לכותב את הקרדיט המינימלי להסביר מה עשה ביצירתו .אם אכן יש
התאמה בין מה שנעשה בספר לבין מה שכתוב במבוא שהמחבר רצה לעשות ,לדעתי הפתרון
היחיד המתקבל על הדעת הוא שיש קשר ביניהם.
על פרשנות שלפיה הסוד הפילוסופי העמוק של המורה הוא ספקנות פילוסופית עיינו
במחקריהם של פינס ,לורברבוים ,שטרן ודוידס.
כאמור הוא אומר שאי אפשר להגיע לתוארי עצם של האל ,אך הוא במפורש מאפשר תוארי
פעולה ואף שלילה.
אפשר לראות עמדות נטורליסטיות המסתדרות מצוין עם עמדת הקדמות גם בשורה של נושאים
כגון טעמי המצוות ,ההשגחה ,ועוד ,בעתיד אקדיש מחקר מקיף לכלל הגותם של ההוגים
התימנים וביניהם למאור האפלה.
אפשר גם לטעון שרנב"י כותב פרשנות מקרא ואי אפשר לבקש מהוגה שכותב סוגה כזו עקביות
פילוסופית כמו הוגה שכותב ספר פילוסופי .לדעתי עמדה כזו לא נכונה ,פרשני מקרא בעלי
רקע פילוסופי (ראב"ע ,רלב"ג )...היו לא פחות עקביים בפרשנותם הפילוסופית מאשר הוגים
שכתבו ספרי פילוסופיה (הכוזרי של ריה"ל או מורה נבוכים לרמב"ם) .המחקר המודרני גם
עוסק לא מעט בשאלת עקביותם של הוגים אלו ובשאלת כתיבתם הפילוסופית.
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לפגוע באורח חייו החברתי והדתי .בניגוד לכך קשה מאוד להסביר את דבריו הברורים
יחסית של רנב"י על אי אכילתו של משה אילו הוא היה מחזיק בתפיסה דתית שמרנית.
לפיכך אני חושב שאפשר לטעון שמחבר מאור האפלה פונה לקורא הפילוסופי
האריסטוטלי ,בעל עמדת הקדמות (והנטורליסטיות) ,ורואה בו את הקורא המובחר
בעל הידע הפילוסופי .העמדת הקושיות הפילוסופיות נגד הבריאה ופתרונו
הפילוסופי של רנב"י לאי אכילתו של משה הם ראיה לקיומו של קורא כזה מכיוון
שהם באים מעולם פילוסופי אריסטוטלי .קורא כזה חושב שיש בעיה עם הסיפור
המקראי כפי שהוא רגיל להבין אותו (בריאה) אך עלול לחשוב שלא ניתן לפרש את
התורה על פי הקדמות (בדומה לפילוסוף בוויכוח שמביא רנב"י) .רנב"י רוצה לרמוז
לאותו קורא שניתן לקרוא את התורה על פי הגישה שהעולם קדמון .בנוסף לכך מאור
האפלה פונה גם לקורא ההמוני ומנסה לסבר את אוזניו עם ראיות (שאינן טובות
לדעתו ולדעת הרמב"ם) לכך שהאל ברא את העולם ושהוא עושה ניסים .גם כאשר
הוא מתאר את העמדות האלו מאפשר רנב"י קריאה אזוטרית של הקטעים הרלוונטיים
כתומכים בעמדתו האמיתית .עמדה ספקנית מופיעה רק בנושא בריאת העולם 83.זאת
מכיוון שהוא רוצה גם לאפשר קריאת ביניים לאדם שכבר אינו יכול להאמין בבריאה
אך עדיין אינו יכול להבין שיש אל בהנחה שעמדת הקדמות מוכרחת.
ראינו אפוא שייתכן שמאור האפלה הוא נציג של בית מדרש פילוסופי רדיקלי
במאה הארבע עשרה בתימן .בית מדרש שמלבדו כלל לכל הפחות גם את ר' פרחיה בן
משולם .בית מדרש זה דורש ,כמו כל ההגות התימנית הפילוסופית ,מחקר מקיף ויסודי.

83

ואולי במידה חלקית מאוד בנושא תוארי האל.
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‘With Clarification Concealment is Also Necessary’:
Esoteric Reading and Commentary in Shem Tov ben Joseph Ibn
Shem Tov’s Commentary on Maimonides’ Guide of the Perplexed
Doron Forte, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
This paper is devoted to analyzing Shem Tov ben Joseph Ibn Shem Tov’s
understanding of the esoteric character of Maimonides’ Guide of the Perplexed,
as well as to the esoteric techniques Shem Tov himself employed in his
commentary on the book. His commentary, written shortly prior to the
Spanish expulsion, is characterized by a thorough rationalistic reading of
Maimonides’ views on different key theological and philosophical issues. His
basic stance is to identify Maimonides’ views with those of earlier
Aristotelian philosophers, especially Alfarabi and Avicenna. In his magnum
opus, Maimonides employed a host of esoteric techniques with the aim of
revealing the truth only to the few true intellectuals, and we will describe
how Shem Tov understood these techniques. As we will see, Shem Tov was a
careful reader of the Guide and he paid special attention to the terms
Maimonides employed. Moreover, just as Maimonides employed an esoteric
style when discussing the secrets of the Torah, so too does the commentator
when discussing the secrets of the. The adoption of an esoteric style of
writing is, in my view, what most defines the uniqueness of this
commentator and it is, ironically, this very aspect that has not received
adequate scholarly attention.

תקציר
מאמר זה מוקדש לבחינת גישתו של שם טוב בן יוסף אבן שם טוב לכתיבה האזוטרית במורה
 כמו גם להצגת סגנון הפרשנות המכמינה שאותה הוא עצמו החיל בביאורו,הנבוכים לרמב"ם
 מתאפיין בקריאה רציונליסטית, אשר חובר סמוך לגירוש ספרד, פירושו של שם טוב.לספר
מובהקת של דברי הרמב"ם ובנטייה ברורה לפרש את כוונתו האמיתית כתואמת את דעות
, בין אם מדובר בשאלת חידוש העולם או קדמותו.הפילוסופים האריסטוטלים שקדמו לו
 שם טוב הבין את הרמב"ם כמי שאימץ גישה נועזת,סוגיית השגחת האל או תורת הנבואה
 ואשר פעמים רבות עומדת במתח עם תפיסות מסורתיות,ההולמת את מסקנות המחקר העיוני
 הרמב"ם אימץ טכניקות כתיבה המאפיינות סגנון אזוטרי במטרה לחשוף.ואמונות רווחות
 ובמאמר נברר כיצד הבין שם טוב את,את כוונתו האמיתית רק בפני הקוראים הראויים לכך
 הפרשן אינו מסתפק בהבהרת הרובד האזוטרי, כפי שניווכח.האמצעים שבהם נקט המחבר
של הטקסט המיימוני אלא הוא מיישם בעצמו כתיבה מכמינה לגילוי כוונתו האמיתית של
, על פי הקריאה שלאורה אציע להבין את המהלך שמבצע שם טוב.עצמו-הרמב"ם ושלו
 הוא מתבהר כאשר מבינים את האופן,שכלול זה בא לידי ביטוי מובהק בהקדמה של פירושו
 והוא זוכה לאישור סופי בביאורו לפרק האחרון,שבו הוא מפרש את הרמב"ם בסוגיות ליבה
 היבט זה של פרשנות הכתובה בסגנון אזוטרי היא בעיניי המאפיין הייחודי ביותר.של הספר
. על אף שהוא לא זכה לתשומת הלב הראויה לו בעולם המחקר,של ביאורו של שם טוב
179-134 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

'והביאור גם כן ראוי שיהיה סתום':
קריאה ופרשנות אזוטרית בביאורו של שם טוב בן יוסף אבן
שם טוב למורה הנבוכים לרמב"ם*
דורון פורטי
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מאמר זה מבקש לבחון את התמודדותו של שם טוב בן יוסף אבן שם טוב (להלן
רש"ט) עם טכניקות הכתיבה האזוטרית במורה הנבוכים לרמב"ם ,כמו גם להדגים
כיצד יישם בעצמו סגנון ספרותי זה בפירושו המקיף לספר.
רש"ט פעל בספרד במחצית השנייה של המאה החמש עשרה ופירושו נכתב
סמוך לגירוש הגדול .הוא עמד בראשן של שתי ישיבות בקסטיליה שבהן נלמדו
והועתקו כתבים פילוסופיים וחיבר למעלה מ 25-חיבורים ,מרביתם טקסטים
המתמקדים בסוגיות פילוסופיות ספציפיות מתחום הפיזיקה ומטפיזיקה ,וכן פירושים
על ביאורי אבן רשד לחלק מכתביו של אריסטו .מבין חיבוריו המאוחרים בולטים
פירושו למסכת אבות ,פירוש מורה הנבוכים וספר דרשות התורה 1.מבחינה הגותית
הרי שהדפוס השמרני המאפיין את רוח התקופה אינו הולם אותו כלל ומחשבתו
קרובה דווקא לזו שאפיינה פילוסופים יהודים בדרום צרפת ובספרד במאות השלוש
עשרה והארבע עשרה 2.בדומה לאוורואיסטים יהודים מוקדמים יותר ,רש"ט תופס
את התורה במונחים פוליטיים והוא סבור שהיא פונה בראש ובראשונה להמונים.
מצוותיה ואמונות יסוד רבות שהיא מורה למאמינים משקפים מגמה עקרונית של
*
1

2

המאמר מוגש לכבודו של פרופ' חיים קרייסל עם יציאתו לגמלאות .ספריו ומחקריו הרבים
מהווים תרומה שלא תסולא בפז לחקר הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,ואני מאחל לו ,ולנו
קהל הלומדים ,שיזכה ליהנות מפירות עיונו עוד שנים רבות.
לדיון רחב בביוגרפיה של רש"ט ופועלו הספרותי ראו :ד' פורטי"' ,היודע זה הספר ...מובטח
שהוא בן העולם הבא" ר' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב ופירושו למורה הנבוכים לרמב"ם',
עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן-גוריון תשע"ז ,עמ' .73–34
קיימת הסכמה רבת שנים בדבר אופייה השמרני של המחשבה היהודית בספרד במאה החמש
עשרה ,אולם נדמה לי שהעניין דורש בחינה מחודשת (ראו בכיוון זה :ד' פורטי"' ,החכם
המפורסם ,גדול בדורו" :ר' שם טוב אבן שם טוב ותרומתו לפריחת הלמדנות הפילוסופית
בספרד במאה החמש עשרה' ,היספניה יודאיקה ,14 ,עמ' א-יז [חלק עברי]) .אם מקבלים את
אפיונו של י' הלפר בדבר השקפתו של אברהם ביבאג' ,הרי שעולה כי רש"ט לא הלך ערירי
בא ימוצו הגות פילוסופית רדיקלית .למחקריו הנוגעים בנושא ראוY. Halper, ‘Abraham :
Bibago on Intellectual Conjunction and Human Happiness: Faith and
Metaphysics according to a 15th Century Jewish Averroist’, Quaestio: Yearbook of
the History of Metaphysics, 15 (2015), pp. 309–318; ‘Philosophical Allegory in
Bibago: Exegetical Duplicity for the Sake of Open Inquiry’, Jewish Studies
.Quarterly, 21 (2014), pp. 261–276
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ויסות התנהגותם החברתית .המשכילים ,לעומתם ,אינם זקוקים לתורה באופן ממשי
שכן עיקר מעיינם מכוון לקניית ידע פילוסופי-מדעי .השכל האנושי עבור רש"ט הוא
'המאור הגדול' בעוד שהדת' ,המאור הקטן' ,נעדרת סמכות בכל הנוגע לחכמות .הוא
אינו שולל מהנביאים שלמות שכלית ומאשר שאכן מדובר בתנאי להשגת נבואה ,אך
לדעתו השגתם היא השגה אנושית ,כזו שאינה חורגת מעל ומעבר למה שמסוגל חכם
להשיג בחקירה עצמאית .הנבואה עצמה נתפסת כתופעה טבעית ,והנביאים נבדלים
מהפילוסופים רק מבחינת יכולתם לחזות מראש את התרחשותם של אירועים
עתידיים .זוהי עמדתו הבסיסית של רש"ט בנוגע ליחסי תורה–חכמה ,וכפי שיתברר
במהלך המאמר ,זו גם העמדה שלאורה הוא מבין את השקפת הרמב"ם .סודות התורה
הם עבורו סודות החכמה ,ופירוש הדבר שאין הם רזים של ממש ,שכן הם גלויים
ומבוארים לכל המחזיקים בהשכלה פילוסופית מספקת .השגת דבקות עם השכל
הפועל מבטאת 'הצלחה' אנושית ברמתה הגבוהה ביותר והמסלול למימושה מתואר
על ידו במונחים של השתלמות עיונית במדעים .בכתבים שנועדו לתפוצה רחבה (ואף
בפירושו למורה) לא נפקדת מקומה של שמירת מצוות התורה ,אולם עמדתו הכנה
היא שהשלמות האנושית תלויה כל כולה ברכישתם של מושכלות עיוניות .לפי
השקפתו ,ידיעת האל מותנית בהשתלמות בחכמות ולפיכך אין הוא מגלה אהדה
והערכה לידיעה המבוססת באופן בלעדי על מסורת ,ללא חקירה פילוסופית עצמאית.
מי שמבסס את כל עולמו הרוחני על מסורת בלבד ועובד את האל מבלי לברר בשכלו
את טבע מושא עבודתו ,הוא קובע באופן חד' ,זה האיש ראוי שיקרא כופר' 3.הוא אינו
מתעלם מהסכנה של היחלשות הנאמנות לדת שעלולה לצמוח מהפילוסופיה ,אלא
שבניגוד לדברי המבקרים הוא סבור שאין הדבר קשור לחקירה העיונית עצמה כי אם
לאופיים של חלק מאלו שעוסקים בה ('בעבור רוע האנשים המעיינים')4.
נטייתו המובהקת של רש"ט לשכלתנות קיצונית עוברת כחוט השני לאורך
פירושו למורה הנבוכים .הוא אמנם עושה זאת לעיתים בדרך מרומזת ומתוחכמת,
אולם מגמתו היסודית היא לבאר את דברי הרמב"ם בהתאם למסקנות הפילוסופיות
הרדיקליות ביותר ולהתייחס להצהרות המנוגדות להן כביטוי לכתיבה אזוטרית,
שמטרתה להוביל קוראים שאינם מוכשרים דיים לתובנה שהמחבר נותר נאמן
להשקפות היסוד המסורתיות .אין הוא רואה פער בין השקפתו להשקפת הרמב"ם
ביחס לסוגיות מפתח שבהן הפילוסופיה מעמידה תיאוריה המוצגת כסותרת את דעת
התורה .בהתאם לכך ,הוא מפרש את הרמב"ם כמי שהאמין בקדמות העולם וכמי
שסבור שהזיקה בין האל להוויה היא זיקה הכרחית .הרמב"ם נתפס על ידו כמי
שהכחיש את קיומה של השגחה פרטית ניסית שמוצאת את ביטויה במישור הפיזי;
פרטי המין האנושי אמנם ידועים לאל אך ידיעתו אותם היא חלק מידיעתו הכללית
ואין הוא מכיר אותם כאינדיבידואלים5.

3
4
5

פירוש מורה הנבוכים ,בתוך מורה נבוכים עם פירוש שם טוב ועם פירוש האפודי ,ונציה שי"א,
ח"ג ,פנ"א ,קפא ע"א.
מאזני העיון ,כ"י ניו-יורק ,ביהמ"ד לרבנים [ 2341ס'  28594במכון לתצלומי כתבי יד בספרייה
הלאומית] ,דף 384א .השוו פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פס"ב ,מד ע"ב.
פורטי' ,היודע זה הספר' (לעיל הערה  ,)1עמ' .348–346 ,323–321 ,261–258
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הפירוש לספר המורה ,המקיף את כל פרקיו ,מתאפיין לא רק בהדגשת הרובד
האזוטרי של הטקסט המיימוני אלא אף באימוץ מרשים של סגנון הכתיבה המכמינה.
בפרקים העוסקים בסוגיות רגישות מבחינה דתית רש"ט נוטה שלא לחשוף במישרין
את כוונתו האמיתית של הרמב"ם ,אליה הוא מתייחס ביתר פירוט ובהירות דווקא
בדיונים שבמבט ראשון אינם נראים קשורים באופן ישיר אליהן .הוא סותר עצמו
במתכוון לא פעם .במקום אחד הוא מצהיר בקול רם על נאמנותו של הרמב"ם לעמדה
המסורתית ,ואילו במקום אחר הוא מביע דעה מנוגדת לחלוטין .הוא מנסח אמירות
דוגמטיות וכנגדן הוא מביע בפרקים מרוחקים השקפות המכחישות לגמרי את
נכונותן .מובן מאליו אפוא שהנחיית הרמב"ם לקוראיו 'להשיב' את פרקי ספרו 'אלו
על אלו' כוחה יפה גם ביחס לפירושו של רש"ט .כפי שאבקש להציע ,הכתיבה
האזוטרית מוצאת את ביטויה כבר בהקדמתו של רש"ט לפירוש .ביסודו של דבר,
מטרתה של ההקדמה ליצור את הרושם שהרמב"ם הוא הוגה מתון ,ופרשן-דבריו
מתון אף הוא .הוא מציע לקוראים מעין כלל הרמנויטי שלאורו יש להבין את עמדת
הרמב"ם בסוגיות ליבה ,שלגביהן יש התנגשות ישירה בין השקפת התורה להשקפת
הפילוסופים ,ורק כאשר נחשפות העמדות שאותן הוא מייחס בפועל לבעל המורה
בגוף הפירוש – מתברר למפרע שכלל זה מופר בעקביות .בפירושו לפרק המסיים את
מורה הנבוכים רש"ט רומז ביד אומן לקוראיו הקשובים ,שהלכו עמו למן ההקדמה
ועד לחתימה ,שישימו לבם לזיקה שבין ראשית דבריו לאחריתם ,אם כי הללו כבר
מבינים היטב בשלב זה את התחבולה שבה נקט הפרשן .בהחלט אפשר שלחוסר
שימת לב למהלך שמבצע רש"ט בהקדמה ובחתימה של פירושו היה חלק בגיבוש
הערכות מוטעות שהועלו מצידם של חלק מהחוקרים ביחס לדרכו הפרשנית.
נפנה כעת לדיון בדבר האופן שבו הבין רש"ט את מאפייני הכתיבה האזוטרית
במורה הנבוכים ,ולאחר מכן אשתדל להראות כיצד הקדמת הפירוש וסיומו מהווים
את המסגרת הספרותית של סגנון הפרשנות האזוטרית שהוא מאמץ 6.אגב דברינו
יתברר שההערכות שהועלו בעבר המאפיינות את רש"ט כהוגה ופרשן מתון ,אינן
יכולות עוד להיחשב מהימנות7.

א .הנחיות הרמב"ם כמפתח המרכזי לחשיפת הסודות
התייחסותו של רש"ט למורה הנבוכים כיצירה המוקדשת 'לבאר סתרי התורה' היא אחד
מהביטויים לתפיסתו הבסיסית בדבר האזוטריות המאפיינת את ספרו של

6

7

להיסטוריית הפרשנות למורה הנבוכים ראו בין היתר :א' רביצקי' ,סתרי תורתו של מורה
הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו' ,בתוך הנ"ל ,על דעת המקום :מחקרים בהגות
היהודית ובתולדותיה ,ירושלים תשנ"א; D. Davies, Method and Metaphysics in
H. Davidson, Moses ;Maimonides’ Guide for the Perplexed, Oxford 2011, pp. 5-21
Maimonides: The Man and His Works, Oxford 2005, pp. 402–428; A. Hyman,
‘Interpreting Maimonides’, in: J. A. Buijs (ed.), Maimonides: A Collection of Critical
.Essays, Indiana 1998, pp. 19–29
ראו ,לשם המחשה ,B. Septimus, ‘Yitzhaq Arama and Aristotle’s Ethics’ :בתוך :י"ט

עסיס וי' קפלן (עורכים) ,דור גירוש ספרד ,ירושלים תשנ"ט ,עמ' *[ 22* ,9*–8חלק אנגלי]).
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הרמב"ם 8.לגישתו של הפרשן ,אין להסתפק בהצהרות מפורשות ובפשטי דברים אלא
יש לעקוב אחר ההנחיות המותוות על ידי הרמב"ם בפתיחתו כדי לחשוף את הכוונה
האמיתית המסתתרת בין השורות ,מתחת לרובד האקזוטרי של הדיונים 9.במילים
אחרות ,אמירות מפורשות התואמות את המסורת הדתית לא יתקבלו כמובנות מאליהן,
או כמייצגות בהכרח את השקפתו הכנה של המחבר ,במידה ואין הן מתיישבות עם
מסקנות פילוסופיות .בנוסף ,שתי התכליות שהרמב"ם מייעד ליצירתו – 'לבאר עניני
שמות ,באו בספרי הנבואה' ו'ביאור משלים סתומים שבאו בספרי הנביאים' –
מתפרשות כמשרתות את מה שרש"ט רואה כתכלית האמיתית של הספר ,היינו הנהרת
הסתרים 10.בהתאם לזאת ,אנו מוצאים לעיתים קרובות שרש"ט מזהה את חשיבותם
של פרקים לקסיקוגרפיים מסוימים בתרומתם לפענוח סתרי תורה בפרקים אחרים.
השבת הפרקים היא אמצעי הכרחי להבנת כוונת הרמב"ם ,שכן פרקים רבים נועדו
כדי לשמש תשתית לפרקים אחרים ,גם אם הללו מרוחקים זה מזה .קריאה ארעית,
הכוללת דילוג על פרקים ,תוביל בהכרח לחוסר הבנה או ,לחילופין ,להבנה
מסולפת11.
רש"ט מבהיר למה התכוון הרמב"ם בכותבו שבמורה הנבוכים 'לא נאמר בו
דבר בזולת מקומו אלא לבאר עניין במקומו'' :הרצון בו כי אף שהרב יביא בפרק אחד
דבר שאינו מענין הפרק ,אמר הרב שהביאו בזולת מקומו כדי לבאר דבר אחד במקומו
שהוא מענין הפרק' 12.כאשר מופיעה התייחסות לעניין שאינו שייך לנושא המרכזי
הנידון בפרק מסוים ,עלינו לחפש פרק או פרקים אחרים שבהם עניין זה משמש כנושא
המרכזי ,ולהיעזר במה שנאמר שלא במקומו כדי להבין את מה שנאמר במקומו.
הקדשת תשומת לב בלעדית לפרק מסוים במטרה להבין את הנושא המרכזי הנידון בו
לא תספק לקורא הבנה מהימנה של כוונת הרמב"ם .יש כאן למעשה כלי שאמור לסייע
במלאכת השלמת התצרף המורכב מפרקים שונים ,שבמבט ראשון אינם נראים בהכרח
כקשורים .הרמב"ם עיצב את ספרו בצורה קפדנית ,כל מילה אמורה להופיע במקום
הראוי לה ,כך שעצם הופעתה של התייחסות שאינה קשורה במישרין לעניין הפרק
אמורה להדליק נורה אדומה אצל הקורא .אם היא לכאורה נמצאת במקום שאינו הולם
את מקומה ,אין זה אלא כדי לאותת לקורא לחפש את שייכותה ותרומתה לפרק אחר
או אפילו קבוצת פרקים אחרים13.
8
9

10
11

12
13

פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)3ח"ב ,פל"ה ,קיג ע"א.
'ההדרכות המתודולוגיות הרמוזות שניסח הרמב"ם' ,כותב א' רביצקי לגבי הנחותיה של הגישה
הפרשנית האזוטרית' ,יותר מאשר הצהרותיו הגלויות ,הן הן המפתח המובהק לאינטרפרטציה
של חיבורו' (רביצקי' ,סתרי תורתו' [לעיל הערה  ,]6עמ' .)144
ראו משה בן מימון ,ספר מורה הנבוכים לרבנו משה בן מימון ,מהדורת י' אבן שמואל ,ירושלים
תשס"ז ,ח"א ,פתיחה ,עמ' ד-ה.
' הנה צוה הרב שמי שירצה לעיין בזה הספר ישיב פרקיו זה על זה כלם ,ולא יעיין בקצתם
ובקצתם לא כי זה לא יועילוהו כלל ,כי רבים מהפרקים הצעה לפרקים אחרים' (פירוש מורה
הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,ו ע"א).
שם.
כמו במקרים רבים אחרים ,רש"ט הולך בנידון אחר גישתו של משה נרבוני .על תפיסתו של
נרבוני ביחס ל'השבת הפרקים' ראו :ג' הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים
לרמב"ם' ,דעת( 75–74 ,תשע"ג) ,עמ' .212
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רש"ט מתייחס לדברי הרמב"ם בדבר רמיזות בראשי פרקים מפוזרים על סודות
מעשה מרכבה ('לא תבקש ממני הנה זולת "ראשי פרקים" .ואפילו הראשים ההם אינם
במאמר הזה מסודרים ,ולא זה אחר זה') 14.על פי הסבר הפרשן ,כחלק מהכתיבה
המכמינה הופרדו 'כללות' הסודות מ'פרטיהם' ,כלומר הרמב"ם לא הציג בצורה גלויה
'ראשי פרקים' של הסודות ולאחר מכן פירט את מרכיביהם השונים והוא אף לא חושף
ראשי פרקים אלו על פי סדרם המתבקש מבחינת תוכנם:
ורצונו באומרו מסודרים שיהיו כללים ראשונה ואחר כך פרטי הסוד .ולא זה
אחר זה ,רוצה לומר אף על פי שאינם מסודרים היו יכולים להיות זה אחר זה,
לכן אמר כי כשידבר במעשה מרכבה לא יהיה כללות הסוד ואחר כך פרטי הסוד,
ולא גם כן יהיו מסודרים זה אחר זה שידבר בשתי סודות במעשה מרכבה ויהיה
בהם סדר ,שיהיה בפרק אחד קצת ממעשה מרכבה ויהיה בפרק האחר קצתו.
אמר הרב שלא יעשה זה אבל יהיו מעורבים עם דברים אחרים15.
מעניין לציין שהרמב"ם מתייחס לכתיבתו בדרך של ראשי פרקים מפורדים בפתיחה
של מורה הנבוכים ,עוד לפני צוואת המאמר שבו הוא מתווה לקוראיו המשכילים את
דרך הקריאה המצופה מהם .יוצא אפוא שגם הנחיותיו לא נאמרו בצורה רציפה וכי יש
צורך 'להשיב דפים' ולשלב בין הנאמר בהם עוד טרם הגענו לפרק הראשון .מכל מקום,
כחלק מדקדוקו של הפרשן בלשונו של הרמב"ם ,אנו מוצאים לעיתים הסברים כיצד
מילה או ניסוח טיפוסי משמשים כדי לרמוז לקוראים הקשובים לעניין כלשהו .כך,
למשל ,כשהרמב"ם מבאר את משמעותם של שמות ומביא מספר פסוקים מקראיים
לביסוס הסבריו ,יש והוא כותב לפני אחד מהם 'ולפי זאת ההשאלה'; בהתאם לתפיסת
רש"ט ,ניסוח זה ננקט במטרה לייחד את הפסוק הנלווה אליו ולאותת על הבדל הקיים
בינו ובין שאר הדוגמאות 16.כדוגמה לכך ניתן לציין את דיונו של הרמב"ם במילה
'ראה' :לאחר הבאת פסוק שנועד להמחיש את מובנה כהשגה שכלית ,הוא כותב כי
'לפי זאת ההשאלה הוא כל "לשון ראיה" שבאה באלוה ית'' ,ומיד הוא מביא מספר
קטעי פסוקים המדגימים זאת .רש"ט מסביר כי הרמז הוא 'שאינו דומה ראיה הנאמרת
בבורא לראיה הנאמרת באדם ,אף שיהיה השגת שכלית'17.
רש"ט סבור שדרכו של הרמב"ם בפרקים הלקסיקוגרפיים היא להתייחס תחילה
למשמעות החומרית יותר של המילה או השם הנידונים ולאחר מכן לעבור למשמעות
14

15

16

17

מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)10ח"א ,פתיחה ,עמ' ה .לפי הסברו של ל' שטראוס ('אופיו
הספרותי של "מורה נבוכים"' ,בתוך הנ"ל ,ירושלים ואתונה :מבחר כתבים ,א' לוז (עורך),
ירושלים תשס"א ,עמ'  ,)178הכתיבה בראשי פרקים חלה גם על כל 'סוד אחר מסודות התורה',
ולא רק על מעשה מרכבה.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,ד ע"א .מושגי 'כלל' ו'פרט' מאפיינים מינוח מבית מדרשו
של יצחק קנפנטון ,בו למד רש"ט בצעירותו .ראו ,לשם המחשה ,דרכי התלמוד ,מהדורת י"ש
לנגה ,ירושלים תשמ"א ,סי' א ,עמ'  ;24סי' ב ,עמ'  ;31סי' יא ,עמ' .52
'בכל מקום שיאמר הרב ולפי זאת ההשאלה ,ועל זאת ההשאלה ,הוא להורות לנו שאינו דומה
הכתוב לשאר הכתובים שהביא' (פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פ"ד ,י ע"א-ע"ב) .רש"ט מסתמך
בהסבר זה על אפודי.
שם ,י ע"ב.

139

דורון פורטי

הדקה יותר 18.היבט נוסף המשתמע מהסבריו של הפרשן הוא שיש התאמה מסוימת
בין סדר התייחסותו של הרמב"ם למשמעויותיה השונות של כל מילה ובין סדר
הופעתה בכתובי המקרא (מה ש'נמצא בכתוב ראשון' יובא קודם) .מעניין לציין כי
רש"ט מסביר ,בעקבות אפודי ,שהרמב"ם בחר לסיים את חטיבת הפרקים המוקדשים
לבירור משמעותן של מילים בהתייחסות למילה 'שמע' במטרה לרמוז לקוראיו
שעליהם 'לשמוע' ,היינו להבין ולהפנים ,את כל מה שהוא ביאר בעניין השמות
המשותפים והמושאלים עד כה19.
קריאתו הקפדנית של רש"ט בולטת כבר בפירושו לפתיחת הספר .אחת
מהסיבות שהרמב"ם מציין לכתיבת מורה הנבוכים היא 'עת לעשות לה' ,הפרו תורתך'
(תהלים קיט  .)126לפי הנוסח שבידו מסיק הפרשן שהרמב"ם השמיט במתכוון את
הסיפא .הכוונה שהוא מייחס למעשה ההשמטה פחות חשובה מהעיקרון המתודי
הנוגע לדרכו הפרשנית של רש"ט :הוא עוקב במסירות הן אחר תיאור הרמב"ם את
דרך כתיבתו והן אחר הנחיותיו בנוגע לקריאה הראויה שיש להחיל על ספרו .מדברי
הרמב"ם עולה כי אופי הכתיבה מכתיב את אופי הקריאה :מכיוון שהספר נכתב
בתשומת לב רבה ואף מילה לא נכתבה אגב שטפא ,כלאחר יד ,הקורא נדרש להקדיש
את אותה ההקפדה במהלך עיונו בו .דקדוקו של רש"ט מלמדנו עד כמה הוא הפנים
את ציפיית הרמב"ם מקוראיו ועד כמה הוא לקח ברצינות את עדותו ,שלפיה בספרו
' לא נפלו בו הדברים כאשר נזדמן ,אלא בדקדוק גדול ובשקידה רבה' 20.הוראת
המחבר לקוראיו לשים לב ל'כל מילה שבאה בכלל הדברים' מיושמת באופן רחב על
ידי הפרשן ,עד כדי כך שרש"ט עצמו חש צורך בחתימת פירושו לבקש מחילה
מהמעיין 'בעבור שכתבתי דברים רבים מזה הספר שאינם צריכים ביאור'21.
באופן דומה הוא מדקדק בהערות הרמב"ם בסגנון 'דע זה' או 'והבן זה' .הוא
מסביר במקרים רבים כי כוונתן לעורר את הקוראים להעניק תשומת לב מיוחדת לעניין
שחשוב שהם יפנימו ויזכרו ,אם מפני שהוא תורם להבנת הפרק הנידון ,אם מפני
שהוא מעשיר דיון בפרק אחר ,ואם מפני שהוא חושף השקפה כמוסה של הרמב"ם
שלא נידונה במורה כלל באופן ישיר .בפרק מב של החלק הראשון ,לשם המחשה,
הרמב"ם דן במילה 'חי' .לאחר שהוא מזהה 'חיים' עם 'הדעות האמתיות' ו'מוות' עם
'הדעות המופסדות' ,הוא כותב בצורה סתומה כי לאור 'התפשטות זאת ההשאלה
בלשון' יש להבין את מאמר חז"ל ,שלפיו 'צדיקים אפילו במיתתם קרואים חיים,
ורשעים אפילו בחייהם קרואים מתים' .הפרק נחתם מיד בסמוך לכך בקריאה 'ודע
זה!' 22.רש"ט ,שוודאי היה ער לפולמוס שהתנהל עוד בחייו של הרמב"ם סביב
18

19

20
21
22

'דרך הרב בשתוף השמות להקדים השמות החמריים ואחר כך היותר דקים' (שם ,פמ"ד ,כז
ע"ב); למקורו של רש"ט ראו פירוש אפודי על אתר ,בתוך מורה נבוכים עם פירוש שם טוב ועם
פירוש האפודי ,ונציה שי"א.
'וראה לסיים בזה הפרק להורות כי שמע יורה שמע כל מה שביארתי מענין השתופים
וההשאלות בכל הפרקים שעברו' (שם ,פמ"ה ,כז ע"ב) .מלבד חטיבת פרקים זו ,ישנם פרקים
נוספים העוסקים בביאור מילים מקראיות בחלק הראשון (פס"ד [='שם ה'']; פס"ה [='דיבור',
'אמירה' ו'ציווי']; פ"ע [='רכב']).
מורה נבוכים ,ח"א ,פתיחה ,צוואת המאמר ,עמ' יג.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פנ"ד ,קפה ע"ב.
מורה הנבוכים ,ח"א ,פמ"ב ,עמ' עט.
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אמונתו בתחיית המתים ,כותב בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים בהאי לישנא:
'ובעבור זה הצדיקים אפילו במיתתן קרוים חיים כי נשאר להם השכל הנקנה ,ולכן היו
חיים לעולמי עולמים .והרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים למה שיש להם דעות
נפסדות ,והבן זה .ובכאן רמז הרב לפי דעתו מהו התחיה ולכן אמר בפרק זה ודע זה'23.
דברי רש"ט מבהירים היטב כי הרמב"ם לא האמין בתחיית מתים במובנה המסורתי
וכי הוא העניק לדוגמה הדתית הרווחת משמעות נטורליסטית מובהקת .הצדיק,
המזוהה עם המשכיל בן העלייה ,זוכה בזכות השגותיו העיוניות ל'שכל נקנה' ,שבו
מתמצית הישארות נפשו וגאולתו האישית .תפיסת עולמו של הרמב"ם (ושל רש"ט)
אינה יכולה להכיל את הרעיון של תחייה גופנית ,המהווה את אחת האמונות הדתיות
המנוגדות ביותר לתפיסת עולם רציונלית ופילוסופית ('והוא ענין מחוץ לטבע
המציאות ,ואין עליו ראיה מדרך העיון' ,כפי שנכתב באגרת תחיית המתים .)24ואולם
מה שהשתדל הרמב"ם להסתיר נחשף בגלוי על ידי מפרשו ,הרואה במילים 'ודע זה'
משום רמיזה של המחבר בדבר קיומה של עמדה אזוטרית וקריאה לתלמידים לעמוד
על משמעותה25.
זוהי דוגמה מרתקת ,הממחישה היטב הן את מגמת קריאתו הרדיקלית של
רש"ט במורה הנבוכים והן את נכונותו לייחס בגלוי לרמב"ם השקפות נועזות ,גם
כאשר הללו חורגות הרבה מעבר לפשט דבריו .הרי ברור שהוא היה יכול להסתפק
בהסברו ,הנועז דיו ,שהצדיקים נחשבים לאחר מותם לחיים משום ששכלם הנקנה
נשאר עולמית .ואולם הוא בוחר שלא לתת לקוראי פירושו להסיק את המסקנה
המתבקשת לבדם ותחת זאת הוא קובע במפורש שבהישארות רוחנית זו מגולם רעיון
תחיית המתים בעיניו של הרמב"ם .נזכור כי האמונה בתחיית המתים נקבעה על ידי
הרמב"ם עצמו כאחד מי"ג עיקרי הדת (היא מוחזקת כ'יסוד מיסודות תורת משה ,אין
דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמין זה') ,וכי באגרת תחיית המתים ,מבלי
להתעלם מהמגמה הפולמוסית הניכרת מכל שורה בה ,הרמב"ם טוען שמי שמייחס
לו הכחשה של תחייה גופנית דן אותו לכף חובה ,מוציא עליו דיבה ו'הרי הוא עתיד
23
24

פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פמ"ב ,כז ע"א.
משה בן מימון ,מאמר בתחית המתים ,בתוך :אגרות הרמב"ם ,מהדורת י' קאפח ,ירושלים
תשל"ב ,עמ' צ .ביחס להתנגשות בין המסורת לפילוסופיה בשאלת תחיית המתים ראו את
הערכותיהם של מ' שפירא וד' סילברM. B. Shapiro, The Limits of Orthodox Theology: :
Maimonides’ Thirteen Principles Reappraised, Oxford 2004, p. 149; D. J. Silver,
.Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy: 1180-1240, Leiden 1965, p. 115

25

על הסוגיה בכללה בהקשרה הימי -ביניימי ראו :י' האס' ,שלילת האמונה בתחיית המתים
בהגותו של ר' אברהם אבן עזרא' ,)2013( JSIJ, 15 ,עמ' *.39*–1
הדוגמאות הן רבות ודי להכיר בעצם החשיבות שמעניק רש"ט למילותיו של הרמב"ם ,אולם
ראו עוד ,לשם המחשה ,פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)2ח"ג ,פכ"ד ,קנג ע"א ,שבו
הקריאה 'ודע זה' מתפרשת כנוגעת בשתי סוגיות נבדלות ('ודע זה ירמוז בזה לדעתו בענין
ההשגחה ...גם ירמוז לענין העקידה') .בפירושו לח"א ,פכ"ח ,רש"ט מעניק חשיבות לעובדה
שהרמב"ם לא מסתפק בחתימת הפרק בקריאה 'והבן זה' אלא מוסיף 'והתבונן בו' ,ולשתי
הקריאות מייחס הפרשן רמיזות שונות (שם ,יט ע"ב; השוו פירוש אפודי על אתר) .באופן דומה
הוא מתייחס לדברי הרמב"ם 'והבן כל מה שנזכר ,והסתכל בו!' ,המופיעים בסוף ח"ב ,פ"י:
'הרצון כי ראוי להבין כל מה שנזכור בזה הפרק ,שהם דברים גדולי הערך .וחזר ואמר והסתכל
בו ,כי בזה יתבאר מעשה מרכבה' (שם ,פח ע"א).
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ליתן את הדין ,ויש לו דין כל מי שהוא חושד בכשרים' 26.הוא מסביר כי תחיית המתים
עניינה 'חזרת הנפש הזו לגוף אחר המות' ו'אותם בני אדם אשר יחזרו ...יאכלו וישתו
וישמשו ויולידו' ,ולאחר מכן 'ימותו אחרי אריכות ימים הרבה'' 27.חיי העולם הבא'
ולא תחיית המתים הם 'התכלית הסופית' ,הם 'החיים שאין מות אחריהם' 28.על ידי
זיהוי הישארות הנפש עם תחיית המתים רש"ט למעשה מייחס לרמב"ם את ביטול
ההבחנה בין השתיים (תחיית המתים היא הישארות הנפש ,והישארות הנפש היא
תחיית המתים) ,או – יש יאמרו – את ביטול מושג תחיית המתים ,ובנוסף לכך
משתמעת הדרה של מרבית שומרי המצוות משניהם ,מכיוון שרק מי שהשלים את
שכלו העיוני זוכה לשכל נקנה .רש"ט מתנסח כמי שכביכול משיח לפי תומו (אין הוא
מסתייג או מתנצל כפי שעשה במקרים אחרים) ,אולם ברור שהוא מודע היטב לכובד
העניין הנידון והתעוזה שבייחוס מפורש של דעה זו לרמב"ם 29.ניתן לומר כי בכך
למעשה הוא נותר נאמן להצהרתו להפוך את מורה הנבוכים ל'גלוי' ,אולם הוא חוטא
להצהרתו שהוא יעשה זאת 'מבלתי עבור על מאמר הרב' בצוואה המקדימה את פרקי
הספר 30.כפי שמתברר ,לא מדובר במקרה בודד.

26

27

28
29

30

על האמונה בתחיית המתים כ'עיקר' ראו :משה בן מימון ,הקדמה לפרק חלק ,בתוך הקדמות
הרמב"ם למשנה ,מהדורת י' שילת ,מעלה אדומים תשנ"ב ,עמ' קמה (קלח לציטוט שלעיל);
על אזהרת הרמב"ם ראו מאמר בתחית המתים (לעיל הערה  ,)24עמ' פ.
שם ,עמ' פב .הרעיון שאחרי תחיית המתים תהיה מיתה נוספת הוא בגדר חידוש ,והרמב"ם תולה
זאת בהסבר כי כל נס אינו מתמיד ,שכן 'אִ לו התמיד הדבר היה אפשר לחשוד במופת' ולייחס לו
'מגרעת' (שם ,עמ' צט); השוו מורה הנבוכים ,ח"ב ,פכ"ט ,עמ' שב-שג.
מאמר בתחיית המתים ,עמ' עד ,פב-פג; השוו הקדמה לפרק חלק ,עמ' קלו ,קלט.
פרשן אחר של מורה הנבוכים ,משה נרבוני ,רמז גם הוא לאותה עמדה שהביע בגלוי רש"ט ,אך
ניכר שהוא נזהר שלא לומר את הדברים בצורה מפורשת; ראו משה בן מאיר(!) הנרבוני ,באור
לספר מורה נבוכים ,וינה ( 1832נדפס מחדש בתוך שלשה קדמוני מפרשי המורה ,ירושלים
תשכ"א) ,ה ע"א .אפילו יוסף אבן כספי ,שאמנם כותב כי המוות עבור הצדיקים 'הוא להם
תחייה כי ידבק שכלם בשכל הפועל יותר חזק מאשר היה בחייו' ,מקפיד שלא לנסח את המסקנה
עד סופה ('ודי בזה ההערה') .ראו :יוסף בן אבא מרי כספי ,משכיות כסף ,מהדורת ש'
ווערבלונר ,פרנקפורט-דמיין תר"ח (נדפס מחדש בתוך שלשה קדמוני מפרשי המורה ,ירושלים
תשכ"א) ,עמ'  .54–53אפודי מזכיר גם הוא בנידון את תחיית המתים אולם הוא מסתפק באמירה
שהרמב"ם ביקש לרמוז שהיא שמורה לצדיקים ולא לרשעים (פירוש אפודי למורה הנבוכים
[לעיל הערה  ,] 18כז ע"א) .יצחק אבן שם טוב תוקף את פירושו של אפודי בהקשר זה ומפנה
להקדמה לפרק חלק ,בו הרמב"ם הניח את האמונה בתחיית המתים (נפשית וגשמית) כאחד
מהעיקרים (לחם הפנים ,כ"י לונדון  ,1388ס'  ,5964דפים 111ב112-א) .הסברו של יצחק
לכוונת הרמב"ם במילים 'ודע זה' לכאורה קרוב לזה של רש"ט ,שכן גם הוא מזכיר את 'השכל
אשר בקנין' .אלא שההבדל ביניהם משמעותי :בשעה שרש"ט מסב את הדברים על תחיית
המתים ,יצחק מחיל אותם על הישארות הנפש וחיי העולם הבא' :ודע זה .רמז בזה למה שכבר
אמר בסמוך ,צדיקים במיתתם קרוים חיים .וזה שהסבה בו שיש בהם השכל אשר בקנין אשר
הם חיים בו .והרשעים בחייהם קרוים מתים למה שאין להם מושכלות כלל והם נעדרים בחייהם
ובמותם' (שם ,דפים 112ב113-א).
פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)3הקדמה ,ב ע"א.
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ב .סמוכים לעד לעולם :סמיכות פרקים כאמצעי של כתיבה אזוטרית
הדוגמאות הבאות מדגימות כי לא רק פיזור פרקים החולקים נושאים משותפים נחשב
אמצעי להעברת מסרים עמוקים (ולהכמנתם) ,אלא אף סמיכותם זה לזה .רש"ט סבור
שיש קשר ישיר בין פרקים יג ו-יד של החלק הראשון במורה הנבוכים .פרק יג עוסק
בשיתוף שם 'עמידה' ,והרמב"ם מזכיר בסופו את הקריאה שנאמרה למשה רבנו 'ואתה
פה עמד עמדי' (דברים ה  .)27לפי פירושו של רש"ט ,משה זכה להתאחד עם השכל
הפועל בעקבות השגתו את השכל הנאצל .משה הוא כוונת הבריאה האנושית ,הוא-
הוא אדם הראשון שעליו מספרת התורה שנברא 'בצלם אלוהים' .הוא מסביר כי
הקדשתו של הפרק העוקב לביאור שם 'אדם' מלמדת על כוונת הרמב"ם לרמוז
לקוראים הרגישים על הזיהוי בין אדם הראשון למשה:
ולמה שמשה היה בזה התֹ אר יצדק שיאמר עליו ואתה פה עמוד עמדי .ולמה
שזה כוונת האדם בבריאתו ונאמר עליו נעשה אדם בצלמנו עד שיהיה השכל
האלהי מתדבק בו ,לכן הביא הרב אחר זה הפרק שתוף האדם ,כי זהו תכלית
ה מין האנושי ועליו ועל כיוצא בו ,ואם הם מעטים ,נאמר נעשה אדם בצלמנו
כדמותנו .ובעבור זה הביא הרב בפרק שאחר זה שתוף אדם .והבן31.
ניתן היה לחשוב שסמיכות פרקים אינה אמצעי מוצלח להסתרת השקפות אזוטריות,
שכן גם קורא שאינו משכיל במיוחד יזכור את שקרא בסיומו של הפרק הקודם .ואולם,
התובנות שאותן מסיק רש"ט אינן נאמרות במפורש על ידי הרמב"ם ומפשט דבריו של
זה האחרון אין כל קשר גלוי בין הפרקים .קורא מן השורה יתקשה להבין את הרמזים
(אולי אף לזהותם) ולא מצופה שיצליח לקשר בין עניינים שפשרם האמיתי – לא זו
בלבד שהוא רחוק מעולמו הנפשי – אלא שחשיפתו דורשת קריאה בין השורות,
הסקת המסקנות המתבקשות ,וקישורן עם רמזים אחרים .כאשר הרמב"ם מתייחס
לקריאת האל 'ואתה פה עמד עמדי' הוא אינו מפרט כיצד יש להבין את העמידה
המדוברת 32.מפשט הדברים משתמע שפירוש הפסוק הנידון הוא 'ואתה ,משה ,היה
קיים ונשאר עמדי' .רש"ט לומד מכך שכוונת הרמב"ם לנצחיות המושגת כאשר אדם
זוכה לשכל נאצל ומתאחד עם השכל הפועל .בפתיחת פרק יד ,אנו קוראים' :שיתוף
"אדם" :הוא שם "אדם הראשון"' 33.הקורא העממי לא יחשוד בקיומו של מסר סמוי
במשפט תמים זה ,אולם רש"ט לומד מה"א הידיעה על הבהרתו המובלעת של
31

32

33

שם ,ח"א ,פי"ד ,יד ע"א .באופן דומה כותב רש"ט בספר דרשותיו' :ידבק האדם בחייו עם
השכל הנבדל ,יהיה מלאך כמו שקרה למשה רבינו עליו השלום ,כי הכוונה בבריאה היה
להמציא זה האיש והדומים לו ,ואם הם מעטים ,והם הנקראים איש אלהים' (דרשות התורה
להחכם הכולל האלהי רבי שם טוב ן' שם טוב ז"ל ,ונציה ש"ז ,ג ע"א).
'"עמידה" – שם משתתף .יהיה בעניין עמידת האדם וקימתו ...ויהיה בעניין ההימנע וההיפסק...
ויהיה בעניין הקיום וההישאר" :למען יעמדו ימים רבים"" ,ויכלת עמד"" ,עמד טעמו בו" –
התקיים ונשאר ולא נשתנה" ,וצדקתו עמדת לעד" – קיימת ונשארת .וכל "עמידה" שבאה
באלוה ית' – היא מזה הענין האחרון" :ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים" – ויתקיימו
סיבותיו ,כלומר :מסובביו ...ומזה העניין – אמרו ית' אל משה" :ואתה פה עמד עמדי"; ולפי
זה" :אנכי עמד בין יי' וביניכם" (מורה הנבוכים ,ח"א ,פי"ג ,עמ' לה).
שם ,עמ' לה.
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הרמב"ם שלא מדובר בשם פרטי ,היינו לא מדובר בשמו של דמות ראלית' :וכבר
ידעת מה שאמר החכם רבי אברהם ששם העצם אין לו ה"א הידיעה כי הוא נודע
בעצמו .והאדם יש בו ה"א הידיעה ,וסודו ידוע למשכילים' 34.הבריח המאפשר את
קישור הפרקים נעוץ בקביעתו של הפרשן שאדם במעלתו של משה מגלם את 'תכלית
המין האנושי' ,ועליו נאמר 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' (בראשית א .)26
אנו רואים שכדי להגיע לתובנותיו של רש"ט הקורא נדרש (א) לגזור מדברי
הרמב"ם הנחות יסוד (שמשה התאחד עם השכל הפועל ושבכך מתגלמת תכלית
בריאת האדם)( ,ב) לדקדק בלשונו המדויקת של המחבר ('אדם הראשון' ולא 'אדם'),
ו(-ג) לקשר בין שני פרקים ,שעל אף סמיכותם ,אינם מגלים כל קשר גלוי ביניהם .ניתן
לומר שעם רמת תחכום שכזו לא רק שאפשר להיות בטוחים שהקוראים העממיים לא
יֵחשפו לדעות שאינן מתאימות להשגתם אלא שקיים ספק רב אם אפילו הקוראים
המש כילים והערניים ביותר יצליחו לרדת לסוף דעתו של הרמב"ם ,כפי שרש"ט
הבינה .לא מדובר בספק ערטילאי ,שכן מבין פרשניו המרכזיים של ספר המורה לא
מצאנו ולו אחד שקישר בין שני הפרקים הנזכרים .אפילו אבן כספי ,המזהה בפרק יד
בין אדם הראשון ומשה רבנו ,אינו מציין כל זיקה בין הדיונים 35.נמצאנו למדים
שרש"ט מייחס לרמב"ם כתיבה מתוחכמת המצליחה לחמוק מעיניהם של המוכשרים
שבתלמידיו .מכל מקום ,בעיניו הרמב"ם סומך פרקים זה לזה מתוך כוונה מחושבת
לעורר את הקוראים לתור אחר הזיקה ביניהם ,והפסוקים אותם הוא בוחר להמחשת
משמעויות השמות בהם הוא דן נבחרו על ידו בקפידה .יש לבחון כל פסוק לגופו
ולבדוק את המשמעויות שלו לאור ההסבר הניתן בפרק שבו הוא מובא; יש לבדוק
כיצד ההיסקים הנגזרים ממשמעויות אלה עשויים לעמוד בזיקה לתובנות ,מובלעות
ומפורשות ,העולות מפרקים אחרים ,לאחר שבחנו כל מילה שבה הרמב"ם בחר
להשתמש .במקרה שראינו לעיל ,תוספת ה"א הידיעה היא קריטית להבנת הקשר בין
הפרקים ולמסקנה הסופית בדבר הזיהוי המפתיע בין משה ואדם הראשון36.
34

35
36

פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פי"ד ,יד ע"א .יוסף אבן כספי מזכיר את הראב"ע באותו הקשר
(משכיות כסף [לעיל הערה  ,]29עמ'  .)30אפודי ,לעומת זאת ,לומד שאדם הראשון אינו מייצג
אדם פרטי מההסבר השני שהרמב"ם נותן לשיתוף שם 'אדם' ('ויהיה שם המין') .נרבוני משלב
בין שני ההסברים (ביאור הנרבוני [לעיל הערה  ,]29ג ע"ב) .בפירושו לח"ב ,פ"ל ,רש"ט טוען
שהשם 'אדם' הנזכר בתחילת ספר בראשית מוסב גם על איש ספציפי וגם על שם המין ,אולם
נראה שאין הוא באמת סבור כך ('ויהיה אדם הנאמר במעשה בראשית כולל שם האיש והמין,
ולכן נאמר והאדם ידע את חוה אשתו – כי איש העצם לא בא בה"א הידיעה .ותבין' [קי ע"א-
ע"ב; השוו פירושו לח"ב ,פמ"ו ,קכג ע"א]).
משכיות כסף ,עמ' .31–30
ישנן דוגמאות נוספות לרעיון סמיכות הפרקים כאמצעי של כתיבה אזוטרית ,אך אזכיר רק את
זו :רש"ט סבור כי קיים קשר ישיר גם בין פרקים טז ו-יז של החלק הראשון .בפרק יז הרמב"ם
עושה הפוגה בביאור השמות במטרה לעמוד על חשיבות הכמנת הדיונים הנוגעים לשלוש
ההתחלות של העולם התת-ירחי – החומר ,הצורה וההיעדר .הוא חוזר על קביעתו מפתיחת
הספר ,שלפיה גם ('רוב') חכמת הטבע ראויה להסתרה מפני ההמון .לפי הסברו של רש"ט ,פרק
זה מופיע לאחר פרק המוקדש לביאור מילת 'צור' היות שהרמב"ם ביקש לרמוז על קשר בינה
ובין שלוש ההתחלות .קשר זה מתמצה בכך שהתחלות אלה ,ובפרט זו החומרית ,מבטאות את
אחת מהמשמעויות של המילה 'צור' ,וכשם שהיא מיוחסת לאל ,כך היא גם מיוחסת להן .ראו
פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פי"ז ,יד ע"ב .גם יוסף אבן כספי ואפודי הצביעו על זיקה בין שני
הפרקים ,כאשר זה האחרון מבהיר במדויק את אופי הזיקה ואילו זה הראשון מסתפק ברמיזה
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ג .הגישה לסתירות במורה הנבוכים
הרמב"ם ,כידוע ,כלל בפתיחת ספרו 'הקדמה' שבה פירט שבע 'סיבות' להימצאות
סתירות או הפכים בחיבורים שונים 37.רש"ט אינו מבאר את מלוא כוונתו אולם הוא
מתייחס להקדמה זו כ'גדולת הערך' ואף טוען כי 'אִ לו לא חובר זה הספר אלא שיאמר
הרב כמה הם סבות ההפך והסתירה לחכמים ,היה די' .לפי דבריו ,ההקדמה 'מועלת
מאד לדעת כל הספרים המחוברים מאי זה פנים ימצאו בסתירה ,וגם לדעת הסתירה
אשר תמצא בנביאים מאי זה מין הוא .והוא נר מאיר כל חשך'38.
על אף שסתירה מהסוג השביעי נתפסת בדרך כלל כאמצעי אזוטרי משמעותי
שבו נקט הרמב"ם במטרה להכמין את דעותיו בנוגע ל'עניינים עמוקים' ,בפירושו של
רש"ט ישנן התייחסויות מועטות בלבד לסתירה שכזו ,ועוד פחות מכך לסתירה מהסוג
החמישי ,שנועדה על פי מניחּה לצרכים פדגוגיים 39.ישנם מספר מקרים שבהם
מפרשים שעליהם הסתמך רש"ט מצביעים על קיומה של סתירה כלשהי או על
אפשרותה ואילו בפירושו אין לכך כל הד .כך ,לשם המחשה ,בפרק לז מהחלק
הראשון ,שבו מבאר הרמב"ם את משמעותה של המילה 'פנים' .הרמב"ם מסביר
לקראת סוף הפרק שהמילה משמשת גם כ'כלי הזמן ,בעניין "קודם" או "לפני"',
והפסוק השני שהוא מביא להמחשת כוונתו הוא 'לפנים הארץ יסדת' (תהלים קב .)26
אבן כספי סבור שיש בכך משום רמז לתפיסת קדמות העולם ,שכן ההנחה ש'לפנים'
מציין סדר זמנים משמעה שהיה קיים זמן לפני הבריאה ,ואם כך הרי שלפנינו סתירה
לקביעה שהעולם כלל לא נברא בהתחלה זמנית ,אותה משמיע הרמב"ם בפרקים
המוקדשים לסוגיה .אבן כספי רואה כאן סתירה מהסוג השביעי ,וגם אפודי מעיר על
כך בלקוניות 40.רש"ט ,לעומתם ,מזכיר בביאורו לפרק לז רק את הפסוק הראשון
שהובא להמחשת 'לפנים' כציון זמן ,ואין הוא מתייחס כלל לקיומה של סתירה .ברור
כי אין לראות בהתעלמותו של רש"ט מאפשרותה של הסתירה סימן לחוסר מודעותו
אליה ,ובאותה המידה אין הכרח לומר שהוא אינו מסכים כי אכן קיימת סתירה .רש"ט

37
38

(ראו בהתאמה משכיות כסף ,עמ'  ;32פירוש אפודי למורה הנבוכים [לעיל הערה  ,]18טו ע"א).
אפודי עומד גם על הקשר שבין פרק יז לפרק הבא אחריו.
מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,עמ' טו -יח .רש"ט עומד על ההבדל שבין 'סתירה' ל'היפך' (ראו
פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,ו ע"ב).
שם .נרבוני מביא פסוקים רבים שממחישים לכאורה סתירות בדברי הנביאים בענייני אמונות ודעות
ואילו רש"ט טוען בתגובה ש'אותם הסתירות אינם סתירות לפי האמת' (שם ,ז ע"א) .לספרות
המתמקדת בסוגיית הסתירות ראו :י' לורברבוים' ,הסיבה השביעית :על הסתירות ב"מורה נבוכים"
– עיון מחודש' ,תרביץ ,סט (תש"ס) ,עמ' M. Fox, ‘A New View of Maimonides’ ;237–211
Method of Contradiction’, Idem (ed.), Interpreting Maimonides: Studies in
.Methodology, Metaphysic and Moral Philosophy, Chicago 1990, pp. 67–90

39

40

על ביאורו המפותל של רש"ט לסתירה מהסוג החמישי ראו פורטי' ,היודע זה הספר' (לעיל
הערה  ,)1עמ'  .130–129ראוי לציין שה' דוידסון מכחיש את עצם קיומן של סתירות מהסוג
השביעי במורה הנבוכים; ראו דוידסון ,הרמב"ם (לעיל הערה  ,)6עמ' .391
ראו בהתאמה משכיות כסף ,עמ'  ;51–50פירוש אפודי למורה הנבוכים ,כו ע"א.
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לא רק מאמין בקדמות העולם אלא שהוא מייחס אמונה זו אף לרמב"ם 41,והעובדה
כי הוא אכן מתייחס למשמעות של 'לפנים' כציון סדר זמנים מבלי להזכיר את הפסוק
הבעייתי ,עשויה ללמד כי הוא העדיף לברור לעצמו היכן לרמוז לעמדה הרדיקלית
והיכן לא.
ישנה גם אפשרות לראות בכך ביטוי נוסף למשקל הפחות שהוא העניק למקומן
של הסתירות במורה הנבוכים .מקרים אחרים עשויים לחזק כיוון זה .כך ,למשל ,ביחס
לסתירה שעליה מצביעים אבן כספי ואפודי בהנגידם בין דברי הרמב"ם בפרקים ג ו-לז
של החלק הראשון :בעוד שבסיומו של פרק ג הרמב"ם קובע כי 'אמתת האלוה ישיג',
בפרק לז הוא כותב כי 'אמתת מציאותו' של האל 'כמות שהיא לא תושג' 42.לפי שני
הפרשנים ,מדובר בדוגמה לסתירה מהסוג החמישי ,היינו שבפרק ג הרמב"ם 'דיבר
בקלות ובהעברה' ואילו בפרק לז 'כפי האמת' 43.רש"ט אמנם מציין כי היו מי שזיהו
כאן סתירה מהסוג החמישי אלא שאין הוא מקבל את דבריהם ותחת זאת מראה כיצד
מתיישבים שני היגדיו של הרמב"ם אלו עם אלו גם ללא הנחת סתירה שכזו.
מהסברו עולה נקודה מעניינת .כך הוא כותב' :אבל האמת כי בכאן [פ"ג] אמר
כי אמתת ה' ישיג כפי מה שהוא אפשר לשכל האנושי להשיג ממנו יתברך ,ושם [פל"ז]
אמר כי לא תושג עצמותו כפי אמתתו' 44.הווי אומר :לא רק שרש"ט מעדיף להוציא
את דברי הרמב"ם מפשוטם כדי לא לייחס לו כאן סתירה מהסוג החמישי (אף כי אין
בייחוס שכזה משום מהלך כה נועז) ,אלא שהוא פותר את הסתירה-לכאורה בדרך
שנראית כתואמת את אפיונו של הרמב"ם את הסתירה מהסוג הרביעי! היינו' ,שיהיה
שם בעניין תנאי שלא פורש במקומו להכרח מה ,או שיהיו שני הנושאים מתחלפים
ולא התבאר אחד מהם במקומו –,ותראה סתירה בדבר ,ואין שם סתירה' 45.רש"ט
מייחס במפורש במקרה זה לרמב"ם הנחת 'תנאי שלא פורש' :בפרק ג התנאי הוא
שמדובר בהשגה מירבית כפי מה שניתן לשכל האנושי להשיגו ,ואילו בפרק לז מדובר

41

ראו פורטי' ,היודע זה הספר (לעיל הערה  ,)1עמ'  .261–201למחקר עדכני המסכם את
השקפותיהם של חכמים ימי ביניימים בשאלת הבריאה ראוD. Lemler, ‘Création du :
monde et art d’écrire dans la philosophie juive médiévale (Xe-XVe siècles)’,
Thèse de doctorat en philosophie, école doctorale de l'Ecole pratique des
.hautes études, 2015

42
43

44
45

ראו בהתאמה מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)10עמ' כד ,עג.
משכיות כסף (לעיל הערה  ,)29עמ'  ;15פירוש אפודי למורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)18י ע"א
(הציטוטים לקוחים מדברי אפודי; אפודי מציע פתרון המאפשר להסביר את הניגוד בדרך
שאינה כוללת סתירה ,וראו בנידון גם הסבריו בפירוש ח"א ,פל"ז ,כה ע"ב-כו ע"א) .אשר
קרשקש מביא בהסכמה את דבריו של אבן כספי בנידון (פירוש קרשקש למורה הנבוכים ,בתוך
ספר מורה נבוכים ...בהעתקת הרב ר' שמואל אבן תיבון ז"ל עם שלשה פירושים ...והרביעי
הכי נכבד ,...ירושלים תש"ך [דפוס צילום ורשה תרל"ב] ,ח"א ,יא ע"ב) ,ואילו אברבנאל מציין
כי אכן מדובר בסתירה אלא שהוא אינו שולל את האפשרות שמדובר דווקא בסתירה מהסוג
השביעי (פירוש אברבנאל למורה הנבוכים [בתוך מורה נבוכים ,שם ,ח"א ,יט ע"א) .גם יוסף
אלבו מצביע על סתירה בדברי הרמב"ם בנידון; ראו :ספר העקרים לרבי יוסף אלבו ,מהדורת
י' הוזיק ,כרכים א-ב ,פילאדלפיה תר"ץ ,ב ,הערה ,עמ' .2–1
פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פ"ג ,י ע"א.
מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,עמ' טו.
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בקביעה עקרונית ,החלה על כל הבריות המשכילות ,בין אם מדובר בבני אדם,
בגלגלים או בשכלים הנבדלים.
במהלך פירושו רש"ט אינו מרבה ,כאמור ,להעיר על סתירות בדברי הרמב"ם.
למעשה מדובר במקרים ספורים וגם ביחס לרובם המכריע מקורם במפרשים שקדמו
לו .ככל שהצלחתי להבחין ,רק במקרה אחד ניתן לייחס לרש"ט התייחסות לסתירה
מהסוג השביעי שלא הוזכרה על ידי קודמיו :הרמב"ם מבהיר בפרק ז של החלק השני
כי אף שבפרק הקודם הוא ציין כי כל כוח נקרא 'מלאך' ,אין לחשוב כי השכלים
הנבדלים והגלגלים דומים בעניין זה ליסודות ולכוחות גשמיים ,היינו אין לטעות
ולסבור כי הם עצמים נטולי מודעות ורצון .הוא מביא שלושה פסוקים שנועדו
להמחיש כי השכלים והגלגלים מודעים לפעולותיהם וכי יש להם 'רצון ובחירה במה
שהושפע להם מן ההנהגה' 46.שני הפסוקים הראשונים נוגעים למאמר המלאך ללוט
('כי לא אוכל לעשות דבר'; 'הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה' [בראשית יט ,22-21
בהתאמה הפוכה]) ,ואילו השלישי לקוח מהודעת האל בדבר המלאך שהוא שולח
להגן על עם ישראל ('השמר מפניו ושמע בקולו ,אל תמר בו ,כי לא ישא לפשעכם ,כי
שמי בקרבו' [שמות כג  .)]21רש"ט תוהה ביחס לבחירת הפסוקים ,שהרי המלאכים
הנזכרים בשלושתם אינם מציינים ישויות ראליות כי אם צורות דמיוניות או כוחות
פנים-נפשיים ,ואם כך הרי ודאי שאין להסיק מהם דבר על תכונותיהם של השכלים
הנבדלים או הגלגלים .הווי אומר :המלאכים הנראים בחלומות או בנבואות אינם
השכלים הנבדלים עצמם או הגלגלים אלא הם דימויים שמייצר הדמיון האנושי ,ומה
דין ניתן ללמוד מהם על תכונותיהם של אותם עצמים מרוממים? לפי הסברו של
הפרשן ,מדובר בסתירה מהסוג השביעי ,שמטרתה להסתיר את ההשקפה המפקיעה
מהשכלים הנבדלים ומהגלגלים ידיעה פרטית בנוגע לפעולות הנובעות מהם או בדבר
הדברים המונהגים על ידם:
והתשובה בזה כי האמת הוא כפי המופת ,כי השכלים והגלגלים יודעים מה
שינהיגו מזה העולם אלא שידיעתם כללית ומינית ,לא פרטית .וכפי הסבה
השביעית הביא הרב אלו הפסוקים כי אלו כלם יורו על השגתם לפעולותיהם
והיות להם רצון ובחירה במה שנשפע מהם מן ההנהגה כמו שיש לנו רצון במה
שהושפע ממנו ונוכל עליו בעִ קר הווייתנו47.
רש"ט סבור אפוא שלרמב"ם היה חשוב להדגיש את יסוד הרצון והמודעות הקיים
בשכלים ובגלגלים אלא שהוא חשש להשלכות העלולות לצמוח מהבהרה מפורשת
46
47

שם ,עמ' רלא-רלב.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב ,פ"ז ,פו ע"א .פליאתו של רש"ט ('יש להפלא מהרב') צריכה אפוא
להיחשב כאמצעי רטורי בלבד .לקראת סיומו של הפרק הקודם (ח"ב ,פ"ו) ,רש"ט מציין את
הסתירה שלכאורה קיימת בין דברי הרמב"ם בנוגע למעלתו של מי שרואה בנבואתו מלאך
לדבריו על מי שרואה איש (כדוגמת לוט לעומת אברהם) ,שעולה מהשוואת הפרק עם פרק מה
של אותו החלק .רש"ט מביא בהסכמה את פתרונו של נרבוני ,המראה כי לאמיתו של דבר לא
מדובר בסתירה (שם ,ח"ב ,פ"ו ,פה ע"ב-פו ע"א) .השוו עם פתרונותיהם של יוסף אבן כספי
ואפודי ,המיישבים אף הם את דברי הרמב"ם :משכיות כסף [לעיל הערה  ,]29עמ'  ;93פירוש
אפודי למורה הנבוכים [לעיל הערה  ,]18פו ע"א).
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שמדובר במודעות כללית ,הנוגעת אמנם להשפעה שיש להם על מינים שונים אך לא
ביחס לפרטיהם של מינים אלו ('שידיעתם כללית ומינית ,לא פרטית') .שלילת ידיעה
פרטית מאותם עצמים ודאי טומנת בחובה השלכות חשובות ,אולם בהקשר הנוכחי
יותר מסקרן לעמוד על התובנות העולות מדוגמה זו ביחס לתפיסתו של רש"ט בדבר
השימוש בסתירה מהסוג השביעי .על פי הסברי הרמב"ם ,סתירה שכזו אמורה לחול
בין שתי אמירות המתבססות על הקדמות שסותרות זו את זו 48.מתבקש לשאול :מה
הן בעיניו של הפרשן שתי ההקדמות הסותרות במקרה הנידון? לכאורה ,מדובר
בסתירה בין ההנחה שידיעתם של השכלים הנבדלים והגלגלים איננה פרטית ובין
ההנחה המתגלמת כביכול בפסוקים ,שלפיה מדובר בידיעה שהיא אכן פרטית .ואולם
יש לשים לב :הרמב"ם אינו אומר מפורשות בפרק הנזכר כי ידיעת השכלים והגלגלים
היא מינית ולא פרטית ,כשם שהוא לא אומר מפורשות שידיעתם חלה גם על הפרטים.
הקורא המשכיל צריך להסיק (כנראה על ידי פירוש חופשי לסייג האומר כי להבדיל
מבני אדם ,ידיעתם של עצמים אלו אינה נוגעת 'בעניינים מתחדשים') ,שכוונת
הרמב"ם לרמוז לכך שהידיעה המדוברת היא אמנם מינית ולא פרטית .אותו הקורא
יבין שהפסוקים הנזכרים מורים על פי פשוטם בדיוק את ההיפך ,ועליו להסיק
שהעובדה שכלל אין מדובר בהם בשכלים או בגלגלים מלמדת כי הם הובאו על מנת
להסתיר דעה זו ולבלבל את הקורא הבלתי מוכשר .על פי ההסבר המוצע ,רש"ט ראה
בסתירה מהסוג השביעי אמצעי מתוחכם ,שחשיפתו דורשת מהקורא מעורבות פעילה
מאוד ,כמו גם יצירתיות .הסתירה אינה חייבת להיות בין שתי הקדמות או אמירות
מפורשות ,כשם שאין היא חייבת להתגלות על ידי השוואת פרקים שונים ומרוחקים.
כמובן ניתן להתווכח האם אכן יש כאן סתירה מהסוג השביעי אולם לענייננו יותר
חשוב לראות בדוגמה זו ביטוי נוסף לקריאה הזהירה והקפדנית שהפרשן החיל על
הטקסט המיימוני ,כמו גם לאופן שבו הוא הבין את מבנה הסתירות.
מן הראוי להבהיר שעל אף מיעוט הסתירות שעליהן מצביע רש"ט במהלך
פירושו ,הרי שככלל מורה הנבוכים נתפס בעיניו כיצירה אזוטרית מן המעלה
הראשונה .אחת מנגזרותיה של תפיסה זו היא ההנחה שבדיונים רבים ואף בפרקים
שלמי ם (ובאופן מובהק ביותר אלו העוסקים בשאלת הבריאה) ,הרמב"ם מציג
טיעונים והשקפות עמם הוא לא הזדהה .הווי אומר :אף כי רש"ט אינו מרבה לציין
סתירות בין אמירות ספציפיות של הרמב"ם (או הנחות מובלעות המשתמעות מהן),
הוא בהחלט סבר שבקטעים נרחבים מקדם המחבר השקפות הסותרות את דעתו הכנה.

ד .סודות המורה והצדקת חשיפתם
המתח שבין תביעת הרמב"ם שלא לפרש ברבים את ספרו ובין כוונתו של הפרשן
לגלות 'סתרי תורה' משתקף יפה בדברי רש"ט בהקדמה לפירושו:

48

'ופעמים יביא הצורך ,כפי אמירה אחת ,להימשך הדברים בה כפי הנחת הקדמה אחת ,ויביא
הצורך במקום אחר להימשך הדברים בה לפי הקדמה סותרת לראשונה' (מורה הנבוכים ,ח"א,
פתיחה ,עמ' טז).
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וכוונת זה הספר הוא נעלם מאד למעיינים אשר בזמננו זה ,אמרתי לבאר זה
הספר ביאור שיהיה גלוי ,מבלתי עבור על מאמר הרב ...ואם ההכרח יכריחני
לבאר קצת מהלשונות העמוקות הבלתי מובנות הנמצאות בו ,ולבאר גם כן
בארוכה רבים מהדברים אשר באו מדברי הפלוסופים כדי שיובן סתרי התורה49.
רש"ט אמנם מבטיח שלא לעבור על השבעת הרמב"ם את קורא ספרו לבל 'יבאר ממנו
לזולת ו אלא מה שהוא מבואר מפורש בדברי מי שקדמני מחכמי תורתנו הידועים',
אולם באופן שאינו בלתי שכיח בסוגה הספרותית של פירושי המורה ,כבר למן
הפתיחה מתעורר חשד שמדובר בהבטחה שקיומה נידון מראש למימוש מסויג
בלבד 50.הפירוש שואף להפוך 'ספר נעלם' ל'גלוי' ,ועל כן ניסוחים קשים להבנה
הנמצאים בחלק מהפרקים יאלצו לעיתים את הפרשן להסביר את המסתתר
מאחוריהם .בנוסף לכך ,עצם אופיים של סתרי התורה הממתינים לחשיפה מצריך
דיונים ארוכים המבארים את עמדותיהם של הפילוסופים .לפי השקפתו ,המעוגנת
היטב בתפיסה המוצגת במורה הנבוכים ואשר אומצה על ידי תלמידיו הפילוסופים
של הרמב"ם ,אין אפשרות להבין לאשורם את הרבדים העמוקים של החכמה התורנית
ללא השתלמות במדעים השונים .על מנת להבין את פשרם של מעשה בראשית
ומעשה מרכבה ,הנחשבים לשיאה של ההשגה הגלומה במקרא ,אנו מחויבים לשלוט
בעקרונות הפיזיקה והמטפיזיקה האריסטוטלית .הפילוסופיה היא אפוא המפתח
שבעזרתו ניתן לפתוח את שערי התורה.
מספר דברים מתגלים אפוא ביחס לנתיב שבו הלך רש"ט בפירושו :ראשית,
הוא רואה הכרח לבאר את דברי הרמב"ם כשהללו סתומים ועמומים .במילים אחרות:
ניסוחים מעורפלים דורשים הסבר ולא ניתן להשאירם ללא פשר גלוי – גם במחיר של
גילוי הסתרים; שנית ,היענות מוחלטת לדרישה שלא לחשוף דברים שלא נתבארו על
ידי 'חכמי תורתנו הידועים' לא תאפשר את הנהרתם של סתרי תורה הנמסרים במורה.
היות שרש"ט סבור שמורה הנבוכים 'כולו' נועד 'לבאר סתרי תורה' 51,והרמב"ם עצמו
הלא קושר בין הסתרים ובין ידע פילוסופי ,חשיפתם עבור קוראי הפירוש אינה יכולה
להתממש ללא חריגה מהתביעה לדיסקרטיות .הרמב"ם רמז לקוראיו המשכילים על
ההבנה האמיתית של צפונות התורה ,אך מכיוון ש'המעיינים' בדורו של רש"ט לא
הצליחו לרדת לעומקו של הספר – פירושו בא להעניק להם הזדמנות נוספת לזכות
'בעולם הבא' על ידי תוספת ביאור והרחבה 52.בניגוד לפרשנים המנסים להכהות את
ממד גילוי הסודות (הן סודות התורה והן סודות המורה) ,רש"ט מצהיר ללא כחל
ושרק ,כבר בשורות הראשונות של פירושו ,שכוונתו להפוך את סתרי התורה למובנים
('כדי שיובן סתרי התורה' ,כלשונו) .יחד עם זאת ,במהלך הפירוש הוא מתנסח לא
פעם כמי שירא לגלות את שאינו ראוי לגילוי .אימוצו את סגנון הכתיבה האזוטרי,

49
50
51
52

פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א.
לדברי הרמב"ם ראו שם ,ח"א ,פתיחה ,צוואת המאמר ,עמ' יג-יד.
פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)3ח"ב ,פל"ה ,קיג ע"א .רש"ט מנגיד בנידון את מורה
הנבוכים עם פירוש המשנה ומשנה תורה.
יש לזכור שהפרשנות למורה הנבוכים החלה יותר ממאתיים שנה לפני שרש"ט כתב את פירושו,
כלומר ישנה כבר מסורת מבוססת של פרשנים המגלים את סודות הספר.
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שטבעו ילך ויתבהר בהמשך המאמר ,מלמד כי לא מדובר בהצהרות רטוריות שאינן
מגובות בתחושה כנה.
כבר בסוף פירושו לפרק השני של החלק הראשון רש"ט מתנצל על שהרשה
לעצמו לחשוף יתר על המידה ,אלא שהזמן ,לפי הסברו ,כשר כעת לגילוי חלק
מהסודות ('והשם יכפר בעדנו במה שהארכנו ,כי היה זה בעבור העת והזמן ,שהגיע
לגלות קצת מהסתרים') 53.דבריו בהקדמה לפירוש מעלים את הרושם שהידרשותו
לנימוק 'העת והזמן' פירושה ,שהיות שבתקופתו התלמידים מעלים חרס בידם בכל
הקשור להבנת יצירתו של הרמב"ם ,ראוי כעת לפתוח עבורם צוהר באמצעות חשיפת
צפונותיה .קריאה זו משקפת את המגמה הנפוצה בקרב תלמידיו הפילוסופים של
הרמב"ם רק באופן חלקי ,שכן כנימוק משלים לחולשת הדור ,ואולי אף כנימוק מרכזי,
הם נוהגים לציין את ההתקדמות והזיכוך ההדרגתי של האמונות הרווחות בקרב עם
ישראל כגורם חשוב המצדיק את גילוי הסודות .הווי אומר ,בעוד שבתקופתו של משה
רבנו העם היה בשלבי מעבר בין אלילות למונותיאיזם ודעתו לא הייתה פנויה להכיל
אמונה בכל דבר שאינו גשמי ,היה צורך להציג תמונה של אל בעל תכונות אנושיות,
הכועס ומעניש בני אדם לנוכח מעשיהם הרעים ומתפעל מפנייתם אליו .לצד אמונות
אמיתיות מלמדת התורה גם 'אמונות הכרחיות' ,שאינן משקפות את טבע האלוהות
ואת טבע המציאות נכוחה אלא תכליתן לגרום למאמינים לקבל את קיום האל ולציית
לחוקים ולמשפטים במטרה להבטיח את הסדר החברתי .למען טובת הכלל ,האמונות
האמיתיות כוסו תחת תיאורים מגשימים של האל וסיפורים על ערעור סדרי בראשית,
ורק משכילי הדורות מצליחים לקלף את השכבות העממיות ולהגיע אל התוכן הנעלה
יותר ,הפילוסופי ,הטמון בתורה .ואולם ככל שחולף הזמן ,רמתו הרוחנית
והאינטלקטואלית של העם מתעלה ובעקבותיה הולך ופוחת הצורך בהסתרה .ניתן,
אם כן' ,להרחיב נקבי המשכיות'54.
תפיסה זו ,המניחה פרוגרסיה בהיסטוריה האינטלקטואלית של האנושות ורואה
בה נימוק משמעותי להפצת החכמות ,נוסחה בבהירות על יד מתרגמו הראשון של
מורה הנבוכים .לפי שמואל אבן תיבון ,ישנה אמנם התקדמות כללית ברמת ההשגה
ועידון של תפיסות גסות שהיו רווחות בעבר ,אך במקביל הולכים ומתמעטים אלו
אשר מסוגלים להבין את הרמיזות המובילות אל תפוחי הזהב המסתתרים מאחורי
משכיות הכסף .למרבה הצער ,בעוד שבעם ישראל החכמה מתמעטת בעקבות
התדלדלות החכמים האמיתיים ,בקרב הגויים החכמות פורחות ומשגשגות ,דבר
שבגינו 'היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו' (תהלים עט  55.)4הרמב"ם
53

54

55

פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פ"ב ,י ע"א .בספר הדרשות כותב רש"ט כי הרצון להשאיר אחריו
ברכה גרם לו להעלות את הדברים על הכתב ,למרות שיש בגילוי הסודות משום 'קלקול
השורה'' :והאל יכפר בעדינו במה שכתבנו ,כי האהבה לכתוב הדברים הידועים לאדם כדי
שישאר אחריו ברכה יקלקלו את השורה' (דרשות התורה [לעיל הערה  ,]31לא ע"ב).
ראו :א' רביצקי' ,הרמב"ם :אזוטריות וחינוך פילוסופי' ,בתוך הנ"ל ,עיונים מיימוניים ,ירושלים
ותל-אביב תשס"ו ,עמ' J. T. Robinson, ‘Samuel ibn Tibbon's Commentary ;72–70
.on Ecclesiastes’, Ph.D. dissertation, Harvard University, pp. 58-64
שמואל אבן תיבון ,מאמר יקוו המים ,בתוך ר' קנלר' ,מאמר יקוו המים ,חיבור פילוסופי פרשני לר'
שמואל אבן תיבון' ,כרך ב ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל-אביב תשע"א ,ס' ,1308 ,1305–1300
עמ'  ;655–654מאמר יקוו המים ,פרעסבורג  ,1837עמ' ( 175–174השוו נרבוני ,ביאור הנרבוני
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המשיך את קודמיו (הנביאים ,דוד ,שלמה וחז"ל) וכעת ניתן אף יותר להסיר את הלוט
מעל האמיתות הפילוסופיות .תלמידיו מצווים להמשיך בדרכו ולגלות את צפונותיו
של מורה הנבוכים ,מאותן הסיבות בדיוק .יוצא אפוא כי כאשר רש"ט מדבר על
חולשה אינטלקטואלית של התלמידים בדורו וכן על 'העת והזמן' המאפשרים 'לגלות
קצת מהסתרים' ,הוא למעשה משתמש בשני נימוקים משלימים והוא אוחז בכך בדרך
קודמיו בהצדקת סודות התורה וסודותיו של מורה הנבוכים.
בהקדמה לפירוש החלק השני של ספר המורה כותב רש"ט כי הרמב"ם רמז
בפרקים אחדים על נושאים הקשורים למעשה מרכבה ,למרות שלתחום זה הוקדש
דיון ממוקד בפרקים המופיעים בתחילת החלק השלישי .בפרק העשירי של אותו חלק
שני מוצא רש"ט רמיזות חשובות הקשורות לתחום זה ודבריו הבאים מבטאים את
האופן שבו הוא הבין את דרך כתיבתו של הרמב"ם ואת ההשלכות שיש לכך על דרך
הקריאה הראויה .לאחר הסבר בדבר ארבעת הכוחות הבאים מהגלגלים ,כותב רש"ט
באלו המילים' :בעבור שיבאר הרב זה במעשה מרכבה ברמיזות למה שהיו סתרי
תורה ,האריך הרב בהם לדבר הנה כאלו הם דברים נתבארו בפילוסופייא .ואולם מה
שבא בספרי הנבואה אין ראוי לזכרו אלא ברמז ,לכן האריך הרב באלו הפרקים'56.
נמצאנו למדים :הרמב"ם התנסח בלקוניות ובאופן מרומז כשהוא דן באופן ממוקד
במעשה מרכבה כתחום הנמסר בספרי הנבואה ,אולם בפרקים אחרים במורה הנבוכים
הוא האריך בנושאים הקשורים אליו והתנסח באופן גלוי ורחב ,תוך שהדברים מוצגים
כמבוארים בספרי הפילוסופים ('ידוע-מפורסם בכל ספרי הפילוסופים' ,כותב
הרמב"ם בפתיחת הפרק העשירי .)57ברור כי המפתח לקבלת תמונה מלאה טמון
בשילוב הידיעות הנמסרות בכל הפרקים ,אולם מה שמרתק להבחין בו הוא
ההתייחסות כפולת הפנים לאותו התוכן עצמו :מעשה מרכבה כתחום דעת הנידון
ב'ספרי הנביאים' מוחזק בגדר 'סתרי תורה' ,וככזה אין ראוי לדון בו אלא ברמיזות,
בגילוי טפח ובכיסוי טפחיים ('כי אף שהם גלויים לחכמים אינו ראוי לגלותו' ,מסביר
רש"ט .)58אולם כתחום דעת פילוסופי הרי שהרשות נתונה לדון בו בהרחבה ולעמוד
בגלוי על פרטים רבים ומהותיים הנוגעים אליו .האתגר המונח בפתחו של הקורא הוא
להצליח להתאים את התוכן הפילוסופי לתוכן הנמסר על ידי הנביאים בשפה
פיגורטיבית .למעשה ניתן לומר כי בפרקי המרכבה שבחלק השלישי (פרקים א-ז),
הרמב"ם כמעט ואינו מגלה דבר מעבר למה שכבר חשף בפרקים קודמים ,שלא עסקו
בסוגיה באופן מוצהר וגלוי .ואכן ,העוקב אחר פירושו של רש"ט לפרקים רבים,
בעיקר פרק עב מהחלק הראשון ופרקים א עד יב מהחלק השני ,ימצא בהם לא רק את
תמצית תפיסתו של הרמב"ם המוצגת באותה חטיבת הפרקים הדנה באופן ממוקד
במעשה מרכבה אלא אף דיון מקיף הרבה יותר בפרטים שונים השייכים לעניינו.

56
57

58

[לעיל הערה  ,]25א ע"א; לד ע"א) .ראו :ח' קרייסל' ,מבוא לספר "פיאה"' ,בתוך כתבי ר' משה
אבן תבון ,מהדורת ח' קרייסל ,ק' סיראט וא' ישראל ,באר-שבע וירושלים תש"ע ,עמ' .52–51
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב ,פ"י ,פז ע"א.
מורה הנבוכים ,עמ' רלד .הרמב"ם עצמו מבהיר שהדיונים הפילוסופיים במורה הנבוכים נועדו
בראש ובראשונה לבאר סוגיות הנוגעות למעשה בראשית ומעשה מרכבה (ראו דבריו בח"ב,
פ"ב ,עמ' רכא).
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,הקדמה ,קכה ע"ב.
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אם כן ,לפי הבנתו של רש"ט ,המונח 'סתרי תורה' משמש את הרמב"ם לציון
רעיון ,השקפה או תחום עיוני מסוים לא כשהם נידונים לעצמם אלא אך ורק מבחינת
רמיזות המתייחסות אליהם במשלי הנביאים .כאשר הם מוצגים כחלק מביאורה של
תפיסת עולם פילוסופית ,הרמב"ם נותן דרור ללשונו ,ואילו כשהם מוצגים כחלק
מביאור למשלי הנביאים – הם מטופלים כתחום אזוטרי ,שהשתיקה לגביהם יכולה
להיות מומרת אך ורק בלשון זהירה ,המקנה להם הילה של 'סוד נבואי' .גישה זו היא
העומדת מאחורי אמירתו של רש"ט 'שסתרי הנבואה כפי דעת הרב אינם אלא סתרי
החכמה'  ,והיא הולמת יפה את גישתם של תלמידיו הפילוסופים של הרמב"ם59.
לאחר שהתוודענו להבנתו של רש"ט באשר לאופי הכתיבה האזוטרית במורה
הנבוכים ,הגיע העת לבחון כיצד נוהג הפרשן ביחס להנהרת כוונותיו הכמוסות של
הרמב"ם.

ה .גילוי הסודות :בין גילוי גלוי לגילוי מוצנע
נכונותו הבסיסית של רש"ט לגלות את שהשתדל הרמב"ם להסתיר אין פירושה כי
הוא התיר לעצמו ליישם באופן גורף נכונות זו .ישנם מקרים שבהם הוא מעדיף
לצמצם את ביאורו ולהשאיר בידי הקורא המשכיל את השלמת החסר ('והדבור באלו
העמוקות בלתי ראוי להאריך בו ולכן נקצר בזה') 60.גם אימוצו את סגנון הכתיבה
האזוטרי ,שכאמור יתבאר ביתר בהירות בהמשך ,מעיד כי הוא ביקש לתמרן בין גילוי
להכמנה ,לפחות בכל הנוגע למספר סוגיות מרכזיות שבהן מציגה הפילוסופיה עמדות
שאינן עולות בקנה אחד עם מסקנות הדת .יחד עם זאת ,לעיתים נדמה שאמירותיו
בדבר הצורך לשמר את הסודות הכמוסים משמשות כניסיון לטשטש את חשיפתו
בפועל את רוב התוכן הדרוש לפענוח כוונותיו של הרמב"ם.
כך למשל המקרה ביחס לדיונו על מעמד הר סיני 61.בעקבות נרבוני ואפודי,
רש"ט מניח שהרמב"ם רומז אל מעמד הר סיני במספר פרקים ('כי כל הפרקים מאחד
ושלשים ועד הנה [ח"א ,פל"ו] כלם הם להעיר על מעמד הנבחר') ,והוא מקבץ עבור
הקוראים את מסקנות הרמזים הפזורים בהם .הרצון להועיל לתלמידים גובר הן על
59

60
61

ראו שם ,ח"א ,פתיחה ,ג ע"א .זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן ,אחד מפרשניו המוקדמים של
ספר המורה ,היטיב לבטא את הרעיון העומד בבסיסה של אותה גישה' :כי הדברים אשר
בספרים הטבעיים בהיות הגאון רז"ל רומז עליה שום ענין או שום דבר מדברי הנביאים הם אשר
קראם סודות ,לא מצד היותם כתובים בספרי הטבעים אבל מצד היותם רמוזים בדברי הנביאים
ע"ה' (ראו אגרתו של זרחיה להלל מווירונה ,בתוך אגרות ,אוצר נחמד ,ב (תרי"ז) ,עמ' .)133
השוו שמואל אבן תיבון ,מאמר יקוו המים (לעיל הערה  ,)55פרק כב (קנלר ,ס'  ,1289עמ' ;652
פרסבורג ,עמ' ' :173כי ראיתי שהאמתות שהסתירום מאז נביאנו וחכמי תורתינו הם מפורסמים
היום כולם לאומות העולם'); יעקב אנטולי ,מלמד התלמידים ,ליק  ,1866לב ע"ב ('וזהו שאמרו
זה המכסה דברים שגלן עתיק יומיא .ומאי נינהו? סתרי תורה .שהתורה הסתירה מה שגלה אותו
המציאות לכל בעלי עיון טוב .אמנם הסוד הוא מה שהודיעו בדרך נבואה מה שאיפשר לדעת
במופת מטבע המ ציאות כאמונת החדוש והגמול והעונש ותחיית המתים וכיוצא בהם') .ראו גם
יצחק אלבלג ,ספר תיקון הדעות ,מהדורת י"א ויידה ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .4–3
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פ"ז ,קלא ע"ב.
לדיון מעמיק בסוגיית מעמד הר סיני בפירושו של רש"ט ראו ד' פורטי"'' ,ראיתי לעלות אל הר יי'":
מעמד הר סיני בפירושו של ר' שם טוב בן יוסף למורה הנבוכים לרמב"ם' ,דעת( 89 ,בדפוס).
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בקשת הרמב"ם לדיסקרטיות והן על היות האירוע אחד מסודות התורה הכמוסים
('אשר לא יוכל השכל להקיפם') .הוא מתייחס להפרת בקשת הרמב"ם כחטא הדורש
כפרה ,אולם הוא אינו יכול לכבוש את 'טבע ההשתוקקות' להועיל לשומעי לקחו.
לאחר שהפרשן מבאר בפירוט כיצד יש להבין את דברי הרמב"ם ביחס לאירוע מכונן
זה ,הוא כותב את הדברים הבאים:
אמר שם טוב .זהו מה שאפשר לגלות לך מדברי הרב על צד הכללי ,אבל יש
בכל אחד מכל אלו הפרקים אשר העיר אליהם הרב אל מעמד הנבחר אשר לא
יוכל השכל להקיפם אלא מי שקבלם מהרב פנים אל פנים .זהו מה שראיתי
לבאר לך מדברי הרב במעמד הנבחר והשם יכפר בעבור מה שכתבנו ,כי טבע
ההשתוקקות להודיע למעיינים והם יראי השם וחושבי שמו הביא לנו לדבר כל
כך ולחבר הדברים המפוזרים62.
באופן דומה הוא כותב בסיומו של דיון ארוך ביחס למעשה בראשית ופרשת גן עדן:
'הנה כללנו לך בזה כל מה שאמר הרב במעשה בראשית .ואם חסרנו דבר הוא בעבור
שאין ראוי לגלותו ובעבור שהרב העלימה בתכלית ההעלמה .האל יכפר בעבור מה
שכתבנו ,כי ההכרח יביאנו ההגלות אל המשכילים קצת הגלות ,ואם ההעלמה ראויה
כדי שלא יקרב אליו זר'63.
נזכור שמעשה בראשית נתפס באופן מסורתי כאחד מהרבדים הכמוסים
והנעלים ביותר של חכמת התורה ,והרמב"ם עצמו כתב כי עיקר כוונתו במורה 'לבאר
מה שאפשר לבארו מ"מעשה בראשית" ו"מעשה מרכבה"' 64.למרות זאת ,רש"ט
מודיע במוצהר כי הוא כלל בביאורו 'כל מה שאמר הרב במעשה בראשית' .כמו
במקרה של הדיון במעמד הר סיני ,הפרשן מציג את פענוח סודות ספרו של הרמב"ם
כקשור בעבותות עם היכולת לזהות קשרים המתקיימים בין פרקים שונים ('ראיתי לך
לקבץ סודות נדחים בזה הספר במעשה בראשית על צד ההערה' ,הוא כותב' ,מבלתי
שאגלה אשר אין ראוי לגלותו') 65.ברור שהבנת מבנה הספר והידיעה כיצד לקשר בין
פרקיו נתפסו בעיני קוראיו המעמיקים כהכרחיות להבנת כוונתו האמיתית של
הרמב"ם (שהרי אם הפיזור הוא אמצעי להסתרת הסודות – כינוסם של הפרקים הוא
אמצעי לחשיפתם) .ואכן ,רש"ט משלב בצורה מרשימה בין פרקים רבים ומראה כיצד
הם משתלבים לכדי תמונה אחידה .מעניין שלאחר שהוא מבהיר ברחל בתך הקטנה
מה מייצגים האדם הראשון ,חוה ,הנחש ,סמאל ,ומה משמעות גן עדן ,הוא פונה אל
הקורא באלו המילים' :ואתה ,קח לך מזה סוד גן עדן וגיהנם וחטא אדם הראשון
וענשו .ואין להאריך בו יותר כי הוא מבואר' 66.הווי אומר ,בשעה שהכל כבר מבואר
62
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פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פל"ו ,כה ע"ב.
שם ,ח"ב ,פ"ל ,קי ע"ב .ניסוחו של רש"ט קרוב לזה של נרבוני בפירושו לספר כוונות
הפילוסופים לאלגזאלי' :ודי במה שרמזנו בזה .והאל יכפר כי ההכרח הביאנו אל זה' (כ"י פריס,
הספרייה הלאומית[ Héb. 1079 ,ס'  ,]15035דף 28א).
מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)10ח"ב ,פכ"ט ,עמ' שד .ראו גם ח"ב ,פ"ב ,עמ' רכא; ח"ג,
הקדמה ,עמ' שעא.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב ,פ"ל ,קי ע"א.
שם ,קי ע"ב.

153

דורון פורטי

באר היטב – לא נותר עוד צורך להאריך .הפרשן אמנם משתמש במילה 'סוד' אולם
לאמי תו של דבר כמעט ולא נשאר פרט מסיפור גן עדן ,שהקורא יתקשה להבין את
משמעותו האלגורית ולהתאימו לעיקרון פילוסופי .רש"ט מוכן לשלם מס שפתיים
ולומר שהוא לא גילה הכול ,אבל כדאי לשים לב מהי הסיבה לחוסר חשיפה מוחלטת
של הסודות :לא מדובר בהשתדלות לכבד את 'צוואת' הרמב"ם אלא בחוסר רצון
לאפשר לבלתי מוכשרים להיחשף לידע שאינו תואם את רמתם השכלית (כל מי
שרחוק מעולם החכמה הוא בבחינת 'זר' שאין ראוי לקרבו) 67.לפי הסבריו' ,הכוונה
האלהית' גרמה לחכמות להיות נסתרות מההמון וגלויות למשכילים ,ומי שמסתיר
מאלו הראשונים את הסודות עוקב בכך אחר 'סידור המציאות ויושרו' 68.רש"ט
מתנסח במילים חריפות ביותר כלפי העם ההולכים במחשכי הבורות וקובע ,באופן
המזכיר (אך מקצין) את דבריו של הרמב"ם בפתיחת ספרו ,שחייו של חכם אחד
חשובים יותר מחייהם של אלפי סכלים:
וכבר אמר חכם אחד :מיתת אלף אלפים סכלים בעבור הצלת איש מעולה ולא
מיתת איש מעולה בעבור הצלת אלף אלפים סכלים .כי הסכלים דומים לבהמות
ובא המצוה לשוחטן לבעלי שכל ,כל שכן שאין לחוש לגנות העם הרב אם יאות
לאיש מעולה .ובעבור זה יחוייב לחכם שיגלה האמת באופן שלא יסתור הכוונה
האלהית ,אף שיגנוהו רבים מהסכלים69.
נקל לראות שרש"ט אינו סבור שיש להסתיר דברים מהמון העם מהסיבה שליאו
שטראוס כינה הימנעות מ'רדיפה' פוליטית או חברתית :אין הוא חושש לנזק שיגיע
67
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ראו גם שם ,ח"ג ,הקדמה ,קכו ע"א .לדעתו של רש"ט ,רק מעטים ראויים לבוא בסוד האמת
הפילוסופית ,שכן 'רוב קהל אנשים יעזבו את ה' ,נאצו צור ילדם ושכחו המושכל אשר בעבורם
נבראו ,ונפקחו עיניהם במפורסמות' (שם ,ח"א ,פ"ב ,ט ע"א).
שם ,ח"ג ,הקדמה ,קכה ע"ב (ראו גם שם ,פתיחה ,ב ע"א) .רש"ט מאמץ את נוסח הרמב"ם
בפתיחת המורה ,שלפיו כוונתו 'שיהיו האמתיות מושקפות ממנו [מספרו] ואחר יעלמו ,עד שלא
תחלוק על הכוונה האלוהית – אשר אין ראוי לחלוק עליה – אשר שמה האמתיות המיוחדות
בהשגתו נעלמות מהמון העם' (מורה הנבוכים ,עמ' ו) .דרכי ההוראה להמון ולמשכילים שונות
בתכלית ,והחכמה האלוהית אחראית לכך שהמקרא מכיל הן רבדים גלויים ופשטניים המיועדים
לרוב הציבור ,והן רבדים פנימיים ועמוקים יותר ,המתאימים לבודדים בלבד' .כי הדברים אשר
באו בתורה' ,כותב רש"ט במאזני העיון' ,יובנו לאנשים רבים מפנים שוני'' (כ"י ניו-יורק,
ביהמ"ד לרבנים [ 2341ס'  ,]28594דף 383א).
פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,ו ע"ב .כך כתב הרמב"ם עצמו במורה הנבוכים ,ח"ג ,פי"ח:
'ואמנם הסכלים הממרים ,כפי מה שחסרו מן השפע ההוא ,היה עניינם נבזה וסודרו בסדר שאר
אישי מיני בעלי החיים ...ומפני זה היה קל להרגם' (עמ' תלב; השוו שם ,ח"א ,פנ"ד ,עמ' קח).
ראו בנידוןM. Kellner, Maimonides on Judaism and the Jewish People, New York :
 .1991, pp. 23–24המשפט האחרון מדברי רש"ט שהובאו לעיל ('שאין לחוש )'...מבוסס על
דברי הרמב"ם בפתיחת המורה ,אולם איני יודע מיהו 'החכם' הנזכר בפתח המובאה .לכאורה
רש"ט אינו מכוון לדברי הרמב"ם בדבר שיקוליו בכתיבת ספרו ,שלפיהם הוא בחר להועיל
'לאחד מעולה' גם אם הדבר 'לא יאות לעשרת אלפי סכלים' (ח"א ,פתיחה ,צוואת המאמר ,עמ'
טו; הרמב"ם מתנסח באופן דומה כשהוא מתייחס למורה הנבוכים באגרת תחיית המתים:
'שאנו מעדיפים כמו שבארנו במורה שימשך אחרינו בעל שכל בידיעת האמת ואפילו אחד ,ואף
על פי שיתרחקו ממנו אלפי סכלים בגלל דעותיהם הנפסדות' [לעיל הערה  ,]24עמ' פד).
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לא מ'השלטון' ולא מההמון 70.אולם אין פירוש הדבר שהוא מקל ראש בחשיבותה
של יציבות חברתית' :העלמת הסודות' תואמת את 'הכוונה האלהית' ,ואילו גילוי לא
מרוסן של אמיתות פילוסופיות יערער את היציבות החברתית והסדר המדיני עד כדי
חשיפת שלומו של הקיבוץ האנושי לסכנה ממשית (היינו ,הוא יוביל לפריקת עול
שמים ולמצב של 'איש את רעהו חיים בלעו')' :כי הנה המעלים סתרי תורה שכרו
עצום מאד ,כי נמשך בזה אחר סידור המציאות ויושרו ,כי אין ראוי לחלוק על הכוונה
האלהית ,כי אם לא יהיה כן תאבד הקיבוץ המדיני ...ואין ראוי לגלות הסתרים כמו
שאמרנו כי תפסד העולם ,כמו שאמרו אלמלא השוטים יחרב העולם'71.
הזכרתי לעיל בקצרה את טיפולו של רש"ט בהשקפת הרמב"ם ביחס למעמד הר
סיני .הפרשן מראה עצמו בנידון כמי שמשתדל לתמרן בין גילוי להסתרה ,אולם
השוואת דיוניו בפרקים שונים מצביעה בבירור על נטייה לחשיפת סודות ,לא
להכמנתם 72.החשד לחוסר כנות מצידו של רש"ט בהקשר של רתיעה מגילוי סתרים
70

71

72

ל' שטראוס' ,רדיפה ואמנות הכתיבה' ,בתוך הנ"ל ,ירושלים ואתונה :מבחר כתבים ,א' לוז (עורך),
ירושלים תשס"א ,עמ'  .166–155החל משמואל אבן תיבון ,תלמידיו הפילוסופים של הרמב"ם
הבינו את הצורך בכתיבה אזוטרית כנובע מחשש לשלומו של ההמון ,לא לשלומו של המחבר.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,הקדמה ,קכה ע"ב-קכו ע"א .השוו רש"ט ,ספר הדרשות (לעיל
הערה  ,) 31מו ע"ב .למקור אפשרי של דברי רש"ט ביחס לצורך העולם בשוטים השוו עם
הפתגם שהרמב"ם מצטט בהקדמה לפירוש המשנה ('אלמלי השוטים היה העולם חרב') ,בתוך
פירוש המשנה ,מהדורת י' קאפח ,כרך א ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' כג .עם שהוא אינו שולל לגמרי
את היסוד האישי ,ח' קרייסל כותב ברוח דומה ביחס לרמב"ם' :נראה לי שהמניע היותר חשוב
[לנקיטת אמצעי זהירות] אליבא דרמב"ם הוא הסכנה לחברה הכרוכה בגילוי אמתות אלו ,ולא
הסכנה לעצמו .גילוי אמתות שעלולות להחליש את יסודות החברה הוא צעד בלתי אחראי;
עדיף שאנשים יאמינו בשקרים ,כדי להבטיח את מסירותם לדת וכדי לשמור על הסדר החברתי'
( '"מורה נבוכים" ואמנות ההסתרה' ,בתוך א' ארליך ,ח' קרייסל וד"י לסקר [עורכים] ,על פי
הבאר :מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין ,באר שבע
תשס"ח ,עמ'  .) 491גם א' רביצקי ,המתאר את המתח בין גילוי להסתרה כמתח שבין 'שלום'
ל'אמת' ,סבור ש'הרמב"ם חשש בעיקר לסכנה" לחברה (אזוטריות וחינוך פילוסופי [לעיל
הערה  ,]54עמ'  .) 63אני מסכים עם דעה זו (שאותה ניתן לחזק על ידי הזכרת אמירת הרמב"ם,
שלפיה הוא ל א 'ירגיש' 'בגנות העם הרב ההוא' [מורה הנבוכים ,ח"א ,צוואת המאמר ,עמ' טו]),
אלא שיש לקחת בחשבון שהרמב"ם הביע מפורשות חשש שקונטרסים מספר המורה שאותם
הוא שלח לתלמידו יגיעו לידיהם של 'רשעי ישראל' ובעקבות כך ייגרם לו נזק ('והִ זהר בהם
ואל תאבדם ,שלא אנזק מן הגוים  ,ורשעי ישראל רבים' [אגרת בעניין המחלוקת עם ראש
הישיבה ,בתוך איגרות הרמב"ם ,מהדורת י' שילת ,כרך א ,מעלה אדומים תשנ"ה ,עמ' שיא]).
'רשעי ישראל' עשויים להיות מזוהים עם המון העם ,אולם לא מן הנמנע שהרמב"ם כיוון דווקא
לאליטה הדתית .ד' שוורץ ניסח בבהירות את התכליות העומדות בבסיסה של הכתיבה
האזוטרית' :ההסתרה של האמת מיועדת להשיג ציות[ ...ו]גם להגן על איש ההמון מאמתות
העלולות לפגום באמונתו הנאיבית .באותה מידה מיועדת ההסתרה למנוע מההמון תפיסות
שאין הוא מסוגל להבינן כלל ,או להבינן בדרכים פילוסופיות למצער .ולבסוף ,ההצנעה מופיעה
מסיבות פדגוגיות ,כאשר מחברים ביקשו להוליך את קהל קוראיהם בדרך מסוימת ומיוחדת
לצורך הפנמת תכנים מסוימים' (סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים ,רמת-גן תשס"ב,
עמ'  .) 17שוורץ אמנם מציין את המניע של 'הגנה על הפילוסוף' ,אולם ייתכן שאי-הכללתו
בסיכום 'מטרות הסגנון האזוטרי' (שהובא זה עתה) מלמד כי הוא לא ראה בו גורם כה משמעותי
בהגות היהודית בימי-הביניים.
אותה דיאלקטיקה קיימת כמובן בדיוניו של הרמב"ם עצמו במורה הנבוכים .ל' שטראוס תיאר
יפה את שותפות הגורל המתקיימת בין בעל המורה למפרשיו' :מצבו של פרשן הרמב"ם זהה
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מתגבר כאשר מדקדקים בניסוחיו :בתחילת פירושו לפרק לג מהחלק השני הוא כותב:
'מי יעלה בהר יי' ומי יקום במקום קדשו לבאר מעמד הנבחר ,אבל בדרך קצרה אגיד
לך מה שסובר הרב' .לעומת זאת ,בפרק לו של החלק הראשון אנו קוראים את הדברים
הבאים' :ולמה שהרב ִדבר במעמד הנבחר בפרקים רבים ובראשי פרקים ,ראיתי לעלות
אל הר יי' ,ולקבצם יחד בקצת הערה אחר כי הביאור בו אינו נאות כמו שאמר בתחלת
זה הספר' 73.תהייתו 'מי יעלה בהר ה'' מתבררת לא רק כרטורית לאור נכונותו
המוצהרת לעשות זאת ('ראיתי לעלות אל הר ה'') ,אלא אף כאירונית .נשים לב גם
לכך ,שבעוד שהמתודה של התנסחות ב'ראשי פרקים' והמנהג של פיזור דיונים
העוסקים באותו נושא על פני פרקים שונים שימשו את הרמב"ם ככלֵי תחבולה
שנועדו להקשות על הקורא הבלתי ראוי לרדת לסוף דעתו ,עבור רש"ט ופרשנים
אחרים הם משמשים כתירוץ לחשיפת כוונתו .הווי אומר ,הצורך בביאור נובע לא רק
מאופי הנושאים שבהם דן הרמב"ם אלא אף מעצם נקיטתו באמצעים להצפנת עמדתו.
בכך למעשה הם לא רק עוברים על שבועתו שלא לגלות את דעותיו אלא אף הופכים
את מאמצי ו לנקיטת תחבולות ספרותיות כבלתי רלבנטיים ,חסרי תועלת אקטואלית,
ולמעשה – מיותרים למפרע.
העובדה שרש"ט עצמו בוחר להרחיב את הדיבור על מעמד הר סיני בשני פרקים
מרוחקים (בשני חלקים שונים של מורה הנבוכים) ,הינה משמעותית להבנת המתודה
הפרשנית שלו ויש בה כדי להמחיש את הצורך 'להשיב פרקים זה על זה' .אמירותיו
בדבר 'העלייה אל הר ה'' אכן מצטיירות כאירוניות ,אולם ברור שרק השוואה בין שני
הפרקים הנזכרים מגלה את קיומה של האירוניה .יש לקחת גם בחשבון שהוא בוחר
להרחיב בסוגיה בפרק שבו הרמב"ם כלל אינו מתייחס אליה (ח"א ,פל"ו) .דווקא
במיקום הלא טבעי של הדיון ,הפרשן כותב 'ראיתי לעלות אל הר ה'' ,ואילו בח"ב,
פל"ג ,שבו הנושא המרכזי הוא המעמד ,הוא מאמץ – לפחות כלפי חוץ – עמדה
צנועה יותר ('מי יעלה בהר ה'') .לא זאת אלא שקיים הבדל יסודי בפירוש שהוא מעניק
לדברי הרמב"ם בשני הפרקים ,כאשר ההשקפה הנועזת יותר ,המצמצמת את הממד
הנבואי בכל הקשור להשגת העם ומתאפיינת בנטייה להעניק לאירוע בכללו משמעות
אלגורית ,מצויה באותו פרק שלכאורה אינו רלבנטי לנושא .אין ספק שיש כאן משום
סיגול מכוון ומחושב של מתודת הכתיבה המיימונית ,ועל כן ברי שאותה הקריאה
הזהירה הנחוצה להבנת כוונת מחבר ספר המורה נחוצה אף להבנת כוונת מפרשו.
כפי שהסביר ליאו שטראוס' ,ראוי לו לפרשן לחקות את הרמב"ם ...כלומר
לנקוט דרך ביניים – בין ציות שאינו אפשרי ובין הפרתו המפורשת – ולנסות לתת
פרשנות אזוטרית לתורה האזוטרית של המורה' 74.כשם שהרמב"ם רמז על גילוי
סודות התורה בצורה בלתי מפורשת ,כך הפרשן צריך לנהוג ביחס לסודות המורה.
ואכן ,למרות שרש"ט הבטיח 'ביאור שיהיה גלוי' – מתגלה שהגילוי לעיתים נעשה
באופנים המאפיינים כתיבה אזוטרית .להבדיל מהרמב"ם ,ראוי לציין ,הפרשן אינו

73

74

אפוא במידת מה למצבו של הרמב"ם עצמו .שניהם ניצבים מול האתגר של איסור ההסבר של
תורה סודית ושל הנחיצות להסבירה' ('אופיו הספרותי' [לעיל הערה  ,]14עמ' .)179
ראו בהתאמה פירוש מורה הנבוכים ,קיב ע"א ,כה ע"א .ההתייחסות ל'תחלת הספר' מכוונת
לדברי הרמב"ם ביחס לצורך להכמין את ביאורם של סודות התורה (מורה הנבוכים ,ח"א,
פתיחה ,בעיקר עמ' ה-ו).
שטראוס' ,אופיו הספרותי' ,עמ' .179
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מודיע בצורה ברורה כי הוא יאמץ כתיבה שכזו 75.יחד עם זאת ,אנו מוצאים כבר
בפירושו לפתיחת החלק הראשון אמירה שיכולה להתפרש כאיתות לקוראים בדבר
אופי הפירוש .היא אמנם מתייחסת לסודות התורה ודברי החכמים ,אך כוחה יפה אף
באשר לפירוש המורה (גילוי סודות התורה וגילוי סודות המורה אחוזים זה בזה בעיני
רש"ט ,שכן ספרו של הרמב"ם כולו נועד 'לבאר סתרי תורה')' 76.כל הדברים צריכין
ביאור' ,כותב הפרשן' ,עם שהביאור גם כן ראוי שיהיה סתום' 77.הביאור ,אשר הוצג
בהקדמת רש"ט כמיועד להפוך את מורה הנבוכים ל'גלוי' ,מוצג מספר דפים לאחר
מכן ככזה אשר ישיג את מטרתו באמצעות היותו 'סתום' .יוצא אפוא שביאור סתום
אמור להפוך טקסט סתום לגלוי .נכונותו של רש"ט לחשוף רזים שומרת על עקביותה,
ה'גלוי' לא אחת גובר על ה'סתום' ,אלא שישנם מקרים שבהם הוא מעדיף לממש
נכונות זו בדרך יותר מתוחכמת .מיד נגלה שתחכום זה משתקף בשיאו בדברים שהוא
מקדים לפירושו וכן בהתייחסותו לפרק החותם את מורה הנבוכים.

ו .הקדמת הפירוש כבסיס ומסגרת לאזוטריות הפרשנית של רש"ט
רש"ט טוען בדברי ההקדמה לפירושו שהרמב"ם ביקש לדחות את הסברה המוטעית,
שלפיה התורה והפילוסופיה שוללות האחת את זולתה 78.מורה הנבוכים ,כך אנו
קוראים ,מגלם את התכלית המרכזית שייעד לו מחברו לפייס בין השתיים' :ולפי
שהתורה האמתית וגם החכמה היו בתחילת המחשבה כסותרים זה לזה ,בא הרב
וחבר הספר הנקרא מורה הנבוכים והטיל שלום ביניהם'79.
המורה ִ
רש"ט לכאורה סבור שהרמב"ם האמין שעל אף אופיים השונה ,שני התחומים
מלמדים ומכוונים בבסיסם לאמיתות משותפות .הוא אמנם הצליח להדגים זאת
בצורה מעוררת השתאות ,אולם בשתי סוגיות מרכזיות ה'שלום' המיוחל בין התורה
לחכמה לא התממש .הכוונה לשאלת חידוש העולם או קדמותו וכן לטבע ידיעת האל
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'רק חיבור אחד מרכזי' ,כותב ד' שוורץ' ,מעמיק ובעל משקל והשפעה על תולדות הפילוסופיה
המערבית בימי הביניים לא רק הכיר בחשיבות הכתיבה האזוטרית ,אלא גם הודיע בפתחו
בפירוש ובהטעמה ,כי הוא מתחבר בדרך אזוטרית של סתירות פנימיות ,משלים וחידות .חיבור
קנוני זה היה ספר מורה הנבוכים לרמב"ם' (סתירה והסתרה [לעיל הערה  ,]71עמ'  ;17ההדגשה
במקור).
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב ,פל"ה ,קיג ע"א.
שם ,ה ע"א.
השוו :דוד בן יהודה מסיר ליאון ,עין הקורא ,בתוך א' גורפינקל' ,עין הקורא :פירושי "מורה
הנבוכים" לר' דוד בן יהודה מסיר ליאון' ,כרך ב (נספח) ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר-אילן
תשע"א ,עמ' .44
פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א-ע"ב .לפי ח' קרייסל ,מטרת מורה הנבוכים להצביע על
הזיקה שבין הפילוסופיה ליהדות ולעודד את הראויים לכך להעמיק את עיונם הפילוסופי; ראו:
H. T. Kreisel, Prophecy: The History of an Idea in Medieval Jewish Philosophy,

 .Dordrecht 2001, p. 317ל' שטראוס כותב כי הרמב"ם 'מניח כמובן מאליו שהפילוסופים
נבדלים מהאנשים הנמשכים אחר התורה ,ולא תיתכן חברות משותפת בשתי הקבוצות הללו'
('אופיו הספרותי' [לעיל הערה  ,]14עמ' .)170
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והשגחתו 80.הסיבה לייחודן של סוגיות אלו ולחוסר היכולת להכלילן במפעל הפיוס
אינה נובעת מחולשה עיונית מצידו של הרמב"ם להשלים את התצרף במלואו ,אלא
יסודה בהנחה שאין מופת שכלי שיאשש את עמדת הפילוסופים בנוגע אליהן 81.עמדה
פילוסופית אשר מתנגשת עם מסקנות ההתגלות ראויה ליישוב רק במידה והיא מגובה
בתשתית של הוכחה מופתית .זוהי נקודה מרכזית בהצגת רש"ט את עמדת הרמב"ם,
ועוד ארחיב עליה בהמשך .מכל מקום ,מדברי רש"ט בהקדמה לפירושו מתקבל
הרושם כי הוא סבור שבכל אותם התחומים שבהם הצליחה הפילוסופיה להעמיד
הוכחה תקפה ,השכיל הרמב"ם להראות כיצד ניתן ליישבה עם מסקנות הדת.
מה הייתה אפוא עמדתו של הרמב"ם ביחס לאותן סוגיות נכבדות שהוזכרו? על
פניו ,כבר מהאופן שבו הדברים מנוסחים בהקדמת הפירוש ניתן להתרשם לאן נטתה
דעתו של רש"ט בהשיבו על שאלות אלה :הרמב"ם ,כך משתמע ,מוצג כמי שמעניק
את הבכורה לתורה .הוא אמנם מייחס לפילוסופיה ולחקירה העיונית ערך רב ,אך
כאשר מסקנותיהן מתנגשות עם מסקנות ההתגלות ,הבכורה ניתנת לזו האחרונה .עצם
ההצבעה על סוגיות שמונעות 'שלום' מקיף וכולל מלמדת בבירור כי הוא היה
מעוניין ,כבר למן שורות הפתיחה של יצירתו ,להציג את הרמב"ם כהוגה שנותר נאמן
למסורת היהודית ,בהכריעו כנגד השקפות הפילוסופים באותם נושאים מרכזיים
וטעונים מבחינה תיאולוגית ודתית .ברור שאגב כך לא זו בלבד שהרמב"ם מוצג
כהוגה שמרן (שגישתו הבסיסית הולמת היטב את הגישה שרווחה בקרב ההגות
הספרדית במאה החמש עשרה) ,אלא אף הפרשן מצטייר כמי שמחיל קריאה מתונה
במורה הנבוכים וכמי שאינו מערער על הצהרותיו האקזוטריות של המחבר הנוגעות
לדבקותו ביסודות הדת .ואולם המסקנה שאותה אבקש להציע היא שרש"ט ניסח את
דבריו בהקדמה במטרה אחת ויחידה :להוביל קוראים שלא התעלו למדרגתם של
אנשי העיון ,לחשוב כי התפיסה שזה עתה הוצגה בדבר עליונותה של הסמכות
הנבואית אכן משקפת את הבנתו בדבר עמדתו העקרונית של הרמב"ם .קוראים ממין
אחר ,שיצלחו את הדיונים המפותלים לאורך פירושו הארוך ,יבינו למפרע כי הקדמת
80

81

ידיעת האל והשגחתו הן סוגיות נפרדות ולא ברור מדוע בהקדמה רש"ט מאחדן לאחת .בגוף
פירושו הוא אכן עמד על נבדלותן ,לעיתים תוך הבהרת הזיקה השוררת ביניהן (ראו ,לשם
המחשה ,אמירתו בהקדמה לפירוש חלק ג ,שלפיה 'אי אפשר הדבור בהשגחה אם לא שידבר
בידיעת הש"י'; פירוש מורה הנבוכים ,קכה ע"ב) .בפירושו לח"ב ,פי"ב ,משמיט רש"ט את
ידיעת האל מהנושאים החומקים מהשכנת שלום (שם ,פח ע"ב) .ביחס לסוגיות שמציין רש"ט
השוו יעקב אנטולי ,מלמד התלמידים (לעיל הערה  ,)59לא ע"ב .יצחק אבן שם טוב הזכיר
בדיוק את אותן הסוגיות בהאשימו רבנים ופילוסופים כאחד בעיוות דעתו האמיתית של
הרמב"ם (לחם הפנים ,כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית[ Or. 1388 ,ס'<?>  ,]5964דף 22א;
השוו קלונימוס ,משרת משה ,לייפציג  ,1845עמ'  .)19אין ספק שהפתרונות שהוצעו לסוגיות
אלו נתפסו כמבחינות באופן מובהק בין התפיסה התורנית לתפיסה הפילוסופית.
בח"א ,פע"א כותב הרמב"ם כי 'תכלית יכולת המאמת אצלי מבעלי התורה – שיבטל מופתי
הפילוסופים על הקדמות –,ומה נכבד זה כשאופשר עליו!' (מורה הנבוכים ,עמ' קנה; על שאלת
הבריאה כמעמד שכלי ראו שם) .רש"ט מבאר את הדברים וכותב' :אבל לבאר חדוש העולם
במופת ,זה אי אפשר' (פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פע"א ,נד ע"ב) .הווי אומר ,היות שלא ניתן
להוכיח במופת את חידוש העולם ,יש להשתדל למצוא טיעונים המערערים את אמונת הקדמות
וחושפים כי היא אינה עומדת בפני ביקורת .לאמיתו של דבר ,הפרשן חשב שקדמות העולם
אכן נתמכת בהוכחות מופתיות.
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רש"ט משקפת אימוץ ספרותי מתוחכם של כתיבה אזוטרית ,שנועדה ליצור מצג שווא
אשר תקשה את חשיפת אופיו האמיתי של מורה הנבוכים.

שלוש השקפות ושלושה 'מיני אנשים'
בעוד שמגמתו של מורה הנבוכים היא לכאורה לקרב בין התורה והפילוסופיה ,למן
ההקדמה לפירושו רש"ט טוען שבין השתיים מתנהלים יחסים מתוחים הבאים לידי
ביטוי בשני תחומים' :ברבים מהמושכלות הנתלים באלהים' ,וכן 'בחֻקים ומשפטים
אשר יראה בתחלת המחשבה שהם משפטים בלתי צדיקים' 82.הוא אינו מפרט במה
דברים אמורים ביחס לכל אחד מהתחומים ,אולם לגבי הראשון ברור שמדובר בראש
ובראשונה בסוגיות מטפיזיות שכדוגמתן הוא ציין מקודם (כידיעת האל והשגחתו).
לגבי התחום השני הרי שניתן רק לשער שייתכן שכוונתו להסתייגויות אפשריות של
פילוסופים ממצוות מסוימות הנתפסות אולי כנוגדות את ההיגיון או שטעמם ההגיוני
נעלם (או ,מה שנראה פחות סביר בהסתמך על הניסוח ,עצם הקישור שבין המצוות
לשכר המובטח למאמינים) .כך או אחרת ,רש"ט מתאר שלוש השקפות טיפוסיות
בדבר היחס שבין תורה לחכמה והוא מציין כי מקבילים להן 'שלשה מיני אנשים'83.
ההשקפה הראשונה :השקפה זו מעניקה עליונות מוחלטת לתורה .מקורה האלוהי
מקנה לה בלעדיות כמקור ידע ,בעוד שהחקירה הפילוסופית מופשטת מכל ערך
וחשיבות' :וחשבו רבים כי התורה היא אמת כי היא מאת השם מן השמים וכל אמרת
אלוה צרופה ,וכי החקירה העיונית והחכמה אין לה מציאות ובפרט מהדברים אשר
באו בתורה מהסתירה להם' 84.מי שמטיל את יהבו על התבונה והעיון צפוי 'לאבדון
ויפול במהמורות בל יקום' ,שכן אין לו 'משען ומשענה' ודומה הוא ל'הולך בחצי
הלילה במדבר ,יחידי ,במקום חשך ענן וערפל' 85.בהתאם להשקפה זו ,התעוררו
אנשים שביקשו 'להפיל כל מה שאמרו הפילוסופים כנגד הדת וגם בדברים רבים
במושכלות הנתלים באלהים' .רש"ט מציין את אלגזאלי כמייצגה המובהק של קבוצה

82

83

פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א' .מושכלות הנתלים באלהים' הוא ניסוח השאוב מנרבוני
(ביאור הנרבוני [לעיל הערה  ,]29א ע"א) ,ומהתרגום העברי להפלת ההפלה לאלגזאלי (ראו
בהמשך) .רש"ט אימץ ניסוח זה גם במאזני העיון' :המושכלו' הנתלות באלי"ם ובמלאכיו
ובמעשה מרכבה בכלל' (כ"י ניו-יורק [ 2341ס'  ,]28594דף 381ב]).
השוו שם טוב פלקירה ,מורה המורה ,מהדורת י' שיפמן ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .113–112ראו
גם את סיווגו המשולש של צ' וולפסון בדבר הפתרונות האפשריים לשאלת היחס שבין תורה
לחכמה ( H. A. Wolfson, ‘The Double Faith Theory in Saadia, Averroes, and St.
Thomas’, in idem, Studies in the History of Philosophy and Religion, I. Twersky and
.)G. H. Williams (eds.), vol. 1, Cambridge, Mass. 1973, pp. 583–584

84
85

פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א.
דברי רש"ט דומים ברוחם לדברי הרמב"ם ביח ס למי שמבקש להשיג ידיעות עיוניות ללא
הקדמות' :כמי שילך על רגליו להגיע למקום ונפל בדרכו בבור עמוק ,שאין תחבולה לו לצאת
ממנו עד שימות' (מורה הנבוכים ,ח"א ,פל"ד ,עמ' סה).
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זו' ,בעשותו ספר ההפלה להפיל הפילוסופים' 86.ואכן ,דבריו של רש"ט דומים ברוחם
ואף במידת מה בלשונם לאלו של ההוגה המוסלמי הבכיר בפתיחת הספר הנזכר87.
ההשקפה השנייה :השקפה זו טוענת לעליונות הפילוסופיה על פני הדת .למרות
שהיא מוגדרת על ידי רש"ט כ'היפך' ההשקפה הראשונה ,הפילוסופיה אינה
מתוארת בה כשוללת את הדת .הדת אמנם מוחזקת כנחותה מהעיון השכלי ,אולם
חשיבותה אינה מתבטלת ' :החקירה העיונית היא אמת ,ואמרו [אנשים] כי השכל
והדת שני מאורות – המאור הגדול הוא השכל ,וכי הדת יקבל אורה מהשכל כמו
שהלבנה תקבל האור מהשמש' 88.ללבנה ,קרי לדת ,אין אור משל עצמה אך ברי שיש
חשיבות רבה לפונקציות שהיא ממלאת ,אולם מסקנות התורה ועיקריה אינם נבחנים
על ידי היזקקות לגורם על-אנושי אלא הם כפופים לחלוטין לתכתיבי המחקר העיוני.
במידה שהדת מלמדת עקרונות התואמים את מסקנות השכל ,יש להתייחס אליהם
כאמי תיים ,אולם במידה שקיימת התנגשות בין שני מקורות הידע הללו – יש לפרש
את מאמרי התורה באופן שיתאים לתכתיבי העיון התבוני' :ואם השכל יאמת מה שבה
בתורה – הוא אמת ואמונה ,ואם לא – צריך לפירוש'89.
86
87

88

פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)3הקדמה ,ב ע"א .ליחסו של רש"ט לאלגזאלי ,ראו פורטי,
'היודע זה הספר' (לעיל הערה  ,)1עמ'  ,145הערה .18
אלגזאלי מצהיר שבכוונתו לחלוק על הפילוסופים ולסתור דעתם 'במה שהוא נתלה באלהיות';
הללו הובלו על ידי שכלם לכפור בעולם הבא' ,עם שאין לכפירתם זאת משען ומשענה ...אלא
בעבור חקירה עיוניית נפלו ברשת ונוקשו ונלכדו'; ראו הפלת הפילוסופים ,כ"י פרמא ,ספריית
פלטינה ( 2463דה רוסי  ;496ריצ'לר ובית-אריה  ;1238ס'  ,)13467דפים 2א3 ,א (בהתאמה
הפוכה לציטוטים) .הפלת ההפלה תורגם לעברית על ידי זרחיה הלוי סלדין ,כנראה סביב העשור
השני של המאה החמש עשרה; ראו :א' אקרמן ,דרשות ר' זרחיה הלוי סלדין ,באר-שבע תשע"ב,
עמ' יד-טו ,כט.
פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א .ז"פ רוטשילד תהה האם שימושו של רש"ט במטאפורה
נועד לרמוז שהוא ממקם את שני התחומים על מישור שווה או שמא הוא ביקש לאותת שרק
אחד מהם הוא המאור הגדול ( Jean-Pierre Rothschild, ‘Questions de philosophie
soumises par Eli Habilio à Sem Tob Ibn Sem Tob, v. 1472’, Archives d’Histoire

 .)Doctrinale et Littéraire du Moyen Age, 61 (1994), p. 130כפי שמתברר ,המאור הגדול
עבור רש"ט הוא ללא ספק הפילוסופיה (וכבר עמד על כך בקצרה מ' שטיינשניידר; ראוM. :
Steinschneider, The Hebrew Translations of the Middle Ages and the Jews as
Transmitters, eds. and trans. C. H. Manekin, Y. Z. Langermann and H. H.
.)Biesterfeldt, vol. 1, Dordrecht 2013, p. 148
89

רש"ט מבהיר שהשקפה זו אינה מניחה שיש לפרסם להמונים את אותן אמונות שעברו התאמה
להכרעות המחקר השכלי ,שכן 'מיני האנשים' שהוא מזהה כנמנים עמה גורסים ש'התורה
התייחסה להמון העם כדי שיזכו ויחיו אלו עם אלו בזה העולם .והונחו להם דמיונים כדי שיעשו
המעלות ויתרחקו מהדברים המגונים' (פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א) .היבט זה של
הסתרת האמת הפילוסופית מההמון זכה להדגשה על ידי אבן רשד (ראו ,למשל ,ספר מאמר
ההכרעה וקביעת הקשר שבין הדת והפילוסופיה ,בתרגום א' אלון ,תל-אביב תשמ"ו ,עמ' –32
 .) 34הוא כותב ביחס לכתבי הקודש כי 'מי שאינו נמנה עם אנשי המדע חייב לפרש [כתבים
אלה – א.א(!)] בדרך הפשט ,ואילו דרש בהם הרי זו כפירה ,כיוון שהוא עלול לגרום בכך לידי
כפירה .מסיבה זו אדם שחובה עליו להאמין בנגלה ,הרי הדרש מצידו הוא כפירה ,כיוון שהדבר
עלול להביאו לידי כפירה .לפיכך ,איש מאנשי הדרש המביאו לידיעת האדם הנזכר (זה
המשתכנע בנגלה בלבד) ,הרי הוא ממריצו לכפירה ,והממריץ לכפירה הוא כופר' .מסיבה זו
אבן רשד סבור שפרשנות אלגורית ראויה לפרסום רק ב'ספרי המופת' ,היינו בספרי
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ההשקפה השלישית :השקפה זו רואה בתורה ובפילוסופיה מקורות חופפים
ולגיטימיים של ידע .יחד עם זאת ,במקרה של חוסר הסכמה ביניהן – יש לסמוך על
מסקנות ההתגלות' :וקצת חכמים חשבו כי כל מה שבא בתורה הוא אמת ומה שבה
בחכמה הוא גם כן אמת כפי החקירה האנושית ,אבל הנבואה היא למעלה מן השכל'90.
שני התחומים מלמדים בבסיסם את אותן האמיתות ,אולם ההתגלות מעניקה ודאות
רבה יותר מאשר החקירה השכלית ועל כן יש להעדיף את מסקנותיה במקרים שבהם
קיימת התנגשות .בקישור שנראה מעט מלאכותי ,רש"ט מוסיף שבהתאם להשקפה זו
אנשים החזיקו בדעה (א) שמבין כל הדתות רק תורת משה היא האמיתית ,וכן ש(-ב)
כל מה שהוכח במופת על ידי השכל גם הוא אמת לאמיתו91.
השאלה המעניינת שצריכה להתברר כעת היא איזו השקפה משלוש ההשקפות
מיוחסת על ידי רש"ט לרמב"ם? המענה לשאלה זו טומן בחובו משמעות קרדינלית,
אשר צפויה להשליך על האופן שבו הוא הבין את דרכו של הרמב"ם במורה הנבוכים
ולהבהיר האם ההצהרות הגלויות בדבר נאמנות ליסודות הדת נתפסו על ידי רש"ט
כמהימנות ,או שמא הוא סבר שחבויה מאחוריהן עמדה אזוטרית רדיקלית .בנוסף
לכך ,בחינת הסוגיה של יחסי תורה–חכמה מאפשרת לנו להתרשם מהאופן שבו
הפרשן סיגל לעצמו את הכתיבה המכמינה שמאפיינת במובהק את הטקסט המתפרש.

השקפת הרמב"ם בעיני רש"ט
היות שהדברים המובנים מאליהם אינם זקוקים לראיה ,ההשקפה הראשונה שמציג
רש"ט ,זו הדוחה לחלוטין את הפילוסופיה ושמה את יהבה הבלעדי בדת ,מוצאת
מכלל אפשרות וברור שאין דרך לייחס אותה לרמב"ם .הרבה פחות נהיר אם רש"ט
סבר שהרמב"ם האמין בלי בו שהחקירה העיונית נעלית מהדת (=ההשקפה
השנייה) ,או שמא ,כפי שנראה מפשט הדברים ,הוא האמין שעל אף שזו הראשונה
'היא אמת' – 'הנבואה היא למעלה מן השכל' (=ההשקפה השלישית).
אתחיל דווקא מהסוף ,קרי מהשורה התחתונה שאותה כבר ציינתי בחטף:
רש"ט היה מעוניין להדריך חלק מהקוראים לתובנה שבעיניו הרמב"ם הינו הוגה אשר
אכן נמנה עם אנשי ההשקפה השלישית .הווי אומר ,שמחבר מורה הנבוכים (א) רואה
בהתגלות ובפילוסופיה ביטויים נאמנים של אמת משותפת; ש(-ב) הנבואה מעניקה
לבעליה ידיעות שאינן פתוחות בפני ההשגה הרגילה ,וכי (ג) יש לה עדיפות בשעה
שהחקירה התבונית מציעה מסקנות ,שאינן מושתתות על הוכחות מופתיות ,הסותרות
את מסקנות ההתגלות .זוהי המגמה הבסיסית שרש"ט ביקש על פני חוץ לאפיין בה
את עמדת הרמב"ם ולאורה יש להבין את הקדמתו לפירוש ואת הצהרותיו

90
91

הפילוסופיה ,שכן הללו אינם נגישים לקהל הרחב ('לא יגיע אליו אלא מי ששייך לאנשי המופת'
[שם ,עמ'  ;34ראו גם עמ' .)]40
פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א.
'וקצתם חשבו כי התורות כלם הנמצאות עד היום בטלות זולת תורת משה רבינו ע"ה ,כי היא
לבדה אלהית .וכל אמרת אלוה צרופה .וכי החקירה העיונית היא אמת ובפרט כל מה שבא עליו
מופת' (פירוש מורה הנבוכים [שם] ,הקדמה ,ב ע"א) .לפרשן אחר המביע עמדות דומות ראו:
S. Sadik, ‘Vérité prophétique et vérité philosophique dans l'œuvre de Rabbi
.Josef Ibn Caspi’, Bulletin de philosophie médiévale, 59 (2017), pp. 135–151
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האקזוטריות לאורך פרקיו .על פניו ,בידנו כלי פרשני המסייע – אולי אף מכריע –
בהבנת עמדתו של הרמב"ם .לכאורה ,לגבי כל סוגיה נוכל לפרש את עמדתו באופן
שיתאים לכלי זה :כאשר העמדה הפילוסופית סותרת את מסקנות ההתגלות נשאל אם
הרמב"ם סבר שעמדה זו מבוססת על הוכחה מופתית? במידה והתשובה חיובית,
נייחס לו באופן אפריורי הזדהות עם עמדה זו ,מבלי להתחשב בהשלכות הדתיות
שבאימוצה .במקרים שבהם נתרשם שהוא מערער בכנות על האדקווטיות של
המסקנות הפילוסופיות ומציג להן חלופה ההולמת את העמדה התורנית – נוכל להניח
שרש"ט ייחס לו הזדהות עם זו האחרונה .הווי אומר ,הצהרותיו הגלויות של הרמב"ם,
שלפיהן ,לשם המחשה ,העולם נברא ואינו קדמון – צפויות להתקבל כמשקפות את
אמונתו האותנטית92.
העובדה שרש"ט מציג את ההשקפות בנוגע ליחס שבין תורה לחכמה בהקדמה
לפירושו מעניקה משנה תוקף לציפייה זו .דבריה של שרה-קליין ברסלבי על חשיבותן
של הקדמות לחיבורים ופירושים ראויים להילקח בחשבון:
The introductions to books are one of the keys to understanding
and interpreting them. When authors write an introduction they
are telling readers what to expect and directing them toward
how they should read and understand the book. The
introduction to a commentary on a book by another author
explains how the commentator views the work being glossed.
Consequently the introduction is already a part of the
interpretation and provides a lens through which readers should
see the book.93

בחירתו של רש"ט להציג בהקדמה לפירושו שלוש השקפות חלופיות ,שמתוכן
השלישית היא זו שהקורא הממוצע יחשוב שיש לייחס אותה לרמב"ם ,נועדה ללמד
על תפיסתו הבסיסית של הפרשן ביחס לטקסט המתפרש ולהדריך את הקוראים כיצד
עליהם להבין את המגמה הבסיסית של ספר המורה .לאמיתו של דבר ,כאשר בוחנים
את התמודדותו של רש"ט עם דיונים העוסקים בסוגיות ספציפיות (ובראש ובראשונה
אלו שאותן הוא הזכיר בפתח דבריו) ,מתבאר שאין כל דרך של ממש לקבל כפשוטו
את זיהוי גישת הרמב"ם עם ההשקפה המעניקה עדיפות להתגלות על פני החכמה.
הרמב"ם אמנם מצהיר חזור והצהר על דחייתו את אמונת קדמות העולם ,מזהיר בדבר
הסכנה שבאימוץ אמונה שכזו ,ועורך דיונים מקיפים במטרה לערער את היסודות
שעליהן היא מושתתת – אך רש"ט ,שמקבל על פני חוץ את כנותו של המהלך
המיימוני ומשמיע בעצמו אמירות נחרצות לטובת אמונת החידוש ,מתגלה כמי
שמושך את הרמב"ם לכיוון רדיקלי ,כזה היכול להתיישב אך ורק עם מאפייניה של
92

במורה הנבוכים ,ח"ב ,פכ"ה ,הרמב"ם טוען במפורש שאמונת הקדמות לא הוכחה במופת וכי
קבלתה "סותרת הדת מעִ קרה" (מורה הנבוכים ,עמ' רפו).

93

S. Klein-Braslavy, “Without Any Doubt”: Gersonides on Method and Knowledge,
.trans. and ed. L. J. Schramm, Leiden 2011, p. 117
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ההשקפה השנייה ,הרואה בחכמה את המאור הגדול ואת התורה ככפופה לה מבחינת
מסקנותיה העיוניות .אין כאן המקום להרחיב בנידון ,שכן טיפולו של רש"ט בשאלת
בריאת העולם נותח בהרחבה במקום אחר ,כמו גם פירושו לתפיסת הרמב"ם ביחס
לידיעת האל והשגחתו 94.אסתפק בלהוסיף שגם בנוגע לשתי הסוגיות האחרונות
מתקבלת תמונה דומה :העמדות שאותן מייחס הפרשן לרמב"ם מלמדות כי הוא אינו
סבור שהמסקנות התורניות הן אלו שאומצו ,ובנוסף לכך ,כלל לא ברור אם רש"ט אכן
סבר שמדובר בסוגיות שנכון להתייחס אליהן במונחים של אימות מופתי (בדיוניו
המוקדשים לבירורן אין להיבט זה ביטוי ממשי) .לא זאת אלא שמגמתו הפרשנית היא
להראות שאין הבדל של ממש בין העמדה הפילוסופית לבין עמדת הרמב"ם – בהנחה,
כמובן ,ששתיהן מוסברות כהוגן (קרי ,שגישתם של אריסטו ואבן רשד מוצגות
כהתגלמותה של העמדה הפילוסופית הנכוחה ,ואילו גישתו של הרמב"ם מתבארת
לאורה).
בטרם ארחיב בדבר ההשלכות הטמונות במגמה זו של קירוב השקפת הרמב"ם
להשקפת הפילוסופים על אפיון סגנון הכתיבה האזוטרי של הפרשן ,המשתקף באופן
מובהק בהקדמה לפירוש ,אשתדל כעת לבסס את ההנחה שיחידה ספרותית זו נועדה
לשמש כמעין פיתיון אשר מי שנפתה אליו מובל לגיבוש עמדה מוטעית לחלוטין
בנוגע לדרכו הפרשנית ונטיותיו האינטלקטואליות של רש"ט .ייתכן שלפיתיון ספרותי
זה יש חלק במנהגם השגוי של חלק מהחוקרים להתייחס אל רש"ט כהוגה ופרשן
מתון ,העומד כתף אל כתף לצד הוגי הזרם השכלתני השמרני ,נטול הקיצוניות,
שעיצבו את דמותה של היצירה היהודית בספרד במאה החמש עשרה.

הפיתיון ושברו
הזכרתי שהרמב"ם מתואר על ידי רש"ט כמי ששם לו למטרה 'להטיל שלום' בין
התורה לבין החכמה ורק אותן סוגיות שצוינו מנעו מהשלום להיות מושלם .תפיסה
שכזו אינה תואמת את ההשקפה השנייה ,שכן לפיה כאשר קיים פער בין העמדה
הפילוסופית לאמונה שנמסרה בהתגלות ,זו האחרונה מתפרשת מחדש ,מוצאת
מפשטה כך שתהלום את זו הראשונה .באופן זה ,לשם המחשה ,אמונת הבריאה,
וליתר דיוק – הפסוקים המורים עליה בכתבי הקודש ,מתפרשים כמורים על בריאה
נצחית ,משמעות המתיישבת עם ההכרעה הפילוסופית בדבר עולם קדמון .לפי
השקפה זו ,הדת והפילוסופיה שייכות למישורים שונים ומכוונות לתכליות מובחנות:
בעוד שהדת נועדה בראש ובראשונה לדאוג ל'שלמות הגוף' ,התכלית העליונה של
הפילוסופיה היא להקנות לנמנים עם שורותיה ,בודדים בלבד ,את 'שלמות הנפש'.
התכנים העיוניים שנחשפים באמצעות נבואה אינם ייחודיים להתגלות ובוודאי שאין
הם נעלים מהתכנים שנחשפים על ידי העיון הפילוסופי ,לא מבחינת מושאי הידע ולא
מבחינת ודאות השגתם .בנוסף ,כפי שכבר הערתי ,דבריו של רש"ט בנוגע לסוגיות
שחומקות מהשכנת שלום מלמדים בבירור כי הוא ביקש להציג את הרמב"ם כמי
שמזדהה עם ההשקפה השלישית :בהתאם להשקפה זו ,הרמב"ם העניק בכנות
עדיפות למסקנות הנבואה על פני המסקנות הסותרות של הפילוסופיה ,בהניחו שהללו
94

ראו פורטי' ,היודע זה הספר' (לעיל הערה  ,)1עמ' .348–279 ,261–201
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לא הוכחו במופת (ועל כן לא הושג שלום בכל החזיתות) .לפי ההסבר המתאר את
ההשקפה השנייה ,מסקנות העיון הפילוסופי מתקבלות במלואן ואילו המסקנות
התורניות מוערכות בהתאם למידת חפיפתן עמן.
ראוי לשים לב שרק ביחס להשקפה הראשונה רש"ט מזכיר דמות מסוימת
שאימץ אותה (אלגזאלי) ,עובדה שיש בה ביטוי אפשרי לרצונו לעמעם במשהו את
זיהוי ההשקפה שהולמת את הרמב"ם .מכך שהוא לא מזהה במפורש את הרמב"ם עם
ההשקפה השלישית ניתן אולי להסיק שהוא ביקש לרמוז שהוא אכן איננו סובר
שהשקפה זו הולמת אותו .מכל מקום ,הקורא את פירושו של רש"ט ניגש לקריאת
ההקדמה לאחר שהוא כבר עיין במורה הנבוכים ונחשף להצהרותיו של מחברו בדבר
דחיית תפיסת קדמות העולם וגינוי השקפת הפילוסופים בנוגע לידיעת האל
והשגחתו .הרמב"ם בעצמו מבהיר כי כאשר קיימת מחלוקת בין התורה לחכמה ולא
ניתן להכיר באופן מופתי מי מחזיק באמת ,יש לסמוך על דברי הנביאים ולקבלם
כנכוחים .כך ,לשם המחשה ,הוא כותב ביחס לשאלת הבריאה' :וכאשר התבאר לי
זה ,והייתה זאת השאלה – רצוני לומר :קדמות העולם או חידושו – אפשרית ,הייתה
אצלי מקובלת מצד הנבואה ,אשר תבאר עניינים ,אין בכח העיון להגיע אליהם –,כמו
שאבאר ,שהנבואה לא תבטל ,ואפילו על דעת מי שיאמין הקדמות' 95.תופעת הנבואה
אינה מוטלת בספק גם לאור הנחת קדמות העולם ועל כן אין כל כשל הגיוני לסמוך
עליה בשאלת חידוש העולם או קדמותו ,שלגביה השכל נעמד ואינו מסוגל להכריע.
מעניין שבפירושו לפרק טז ,שממנו לקוחה המובאה שלעיל ,רש"ט מתנסח כפי
שעשה בהקדמת פירושו בדברו על 'שלשה מיני אנשים' ,והוא כותב כי 'האנשים
יתחלקו לג' חלקים' בהתאם לגישתם לשאלת הבריאה .אנשי הכלאם מאכלסים את
הקבוצה הראשונה (בהאמינם כי אמונת החידוש היא מופתית) ,ואילו 'מפרשי ספרי
אריסטו' משויכים לקבוצה השנייה ,בהאמינם שאמונת הקדמות אכן מגובה בראיות
מופתיות .הרמב"ם מוצג כנציג בודד של העמדה השלישית ,השמה את יהבה על
מסקנות הנבואה ,במקרה שבו השכל אינו מסוגל לספק הוכחה חותכת 96.נדמה לי כי
ניתן לקחת את 'האנשים' הנזכרים בפרק טז ולשייכם באופן נוח עם שלוש ההשקפות
שבהקדמה 97.כך או אחרת ,הרמב"ם ,ורש"ט בעקבותיו ,מדגישים את חשיבותה של
אמונת הבריאה לא רק לאמונה בניסים אלא לעצם יציבות 'יסודות הדת' ,עובדה שיש
95
96
97

מורה הנבוכים ,ח"ב ,פט"ז ,עמ' רנה.
פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב ,פט"ז ,צג ע"ב.
ראוי בהקשר זה להיזכר בתקווה שהביע רש"ט להקדיש חיבור עצמאי העוסק ב'הנהגת ג'
אנשים :הנהגת האיש התוריי לבד ,והנהגת האיש הפילוסופי והנהגת מי שיכלול אלו הב'
שלמיות(!)' (שם ,ח"ג ,פנ"א ,קפג ע"א-ע"ב) .הרמב"ם מתואר כמי שחיבר את מורה הנבוכים
עבור הטיפוס המאמץ את הפילוסופיה יחד עם התורה ('ובעבור זה האיש האחרון עשה זה
הספר') .פרק נא של החלק השלישי ,המהווה במידה רבה את שיאה של יצירת הרמב"ם ,נועד
על פי רש"ט להתוות עבור טיפוס ממין זה את 'ההנהגה הנפלאה' המתוארת בו .כבדרך אגב
נזכיר כי גם חיבור אחר של רש"ט ,מאזני העיון ,עוסק ביחס הראוי של הדת לחכמות העיוניות,
וברור אם כן שלסוגיה נודעה חשיבות בהגותו וכי יש בכך גם ביטוי לאקטואליות שלה בתקופתו
(כך מאשרת גם בחינת כתביהם של הוגים מרכזיים בני המאה החמש עשרה בספרד ,כדוגמת
יוסף אבן שם טוב ,יצחק עראמה ,אברהם ביבאג' ועוד) .אין ספק שהנושא העסיק את מחשבתו,
אם כי ברור לגמרי כי הסיבה לכך אינה נעוצה בלבטים שהיו לו אלא בראש ובראשונה במגמתו
להצדיק את העיסוק בפילוסופיה ולהעניק לעוסקים בה לגיטימיות ציבורית.
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בה להכביד במידת מה על האפשרות לזהותם עם אנשי ההשקפה השנייה 98.השקפה
זו אינה מתחשבת בשיקולים תיאולוגיים או דתיים ,שכן התבונה משמשת עבורה אבן
הבוחן היחיד .העמדה התורנית ,לעומת זאת ,נתפסת על ידה כמוטרדת בראש
ובראשונה מהסדרת המצב החברתי וויסות התנהגותם של ההמונים .מסיבה זו אין בה
מקום לפרסום אמונת הקדמות ,שכן יש חשש שתתלווה עמה ערעור האמונה
התמימה ,ובעקבותיו החלשת ציות המאמינים לחוקי הדת והמדינה .זיהוי השקפת
הרמב"ם עם ההשקפה השלישית הוא הזיהוי הטבעי ,המתבקש ביותר ,ודאי כאשר
מדובר בשלב מקדמי זה ,שבו נטיותיו הרדיקליות של רש"ט ,הפרשניות וההגותיות
כאחת ,טרם נחשפו (אף כי הקורא הרגיש יוכל לחוש בהן).
נקודה מעניינת העשויה להשליך על הערכת עמדתו הכנה של רש"ט בנוגע
למגמתו של מורה הנבוכים ,קשורה להסברו לכוונת הרמב"ם בהבאת פסוק מסוים
בראש ספרו ,לאחר הפניה הראשונית לתלמיד האהוב' .הודיעני דרך זו אלך ,כי אליך
נשאתי נפשי' (תהלים קמג  ,)8קורא משורר תהלים ,ולפי דברי הביאור של פרשננו,
העוקב (גם) כאן אחרי אפודי ,הרמב"ם ביקש עצה מהאל שינחה אותו' :אם אלך דרך
התורה במוחלט או דרך הפילוסופיה במוחלט ,כי תשוקתי אליך ,שהוא האמת
הראשון' 99.המילה המשמעותית כאן היא 'במוחלט' .הווי אומר :הכרעה ביקש
הרמב"ם .לא הרמוניה.
חשוב כמובן להיות מודעים לכך ,שמעבר לסימנים הרבים שהרמב"ם עצמו
מפזר לקיומה של עמדות אזוטריות התואמות את דעות הפילוסופים ולא את אמונות
התורה ,ביחס לשאלת חידוש העולם או קדמותו הוא מתנסח מפורשות באופן ההולם
את נאמני ההשקפה השנייה .הוא מסביר כי דחייתו את אמונת הקדמות אינה קשורה
להכרח כלשהו הנובע מסתירתה על ידי פסוקי התורה .העובדה שאין מופת על קדמות
העולם פוטרת אותו מלקבלה ,אך אילו מופת שכזה היה קיים ,לא היה מבחינתו כל
קושי לפרש את פסוקי המקרא כך שיתאימו לאמונת הקדמות .זו לשונו המפורסמת:
'דע כי אין בריחתנו מן המאמר בקדמות העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות
העולם מחודש ...ולא שערי הפירוש סתומים בפנינו ולא נמנעים לנו בעניין חידוש
העולם' 100.נכונות זו להוציא פסוקים מפשוטם במטרה לסגלם למסקנות המחקר
העיוני הולמת את תיאורו של רש"ט את ההשקפה המדוברת' :ואם השכל יאמת מה
שבא בא בתורה – הוא אמת ואמונה ,ואם לא – צריך לפירוש' 101.כשהוא מתאר את
ההשקפה השלישית ,רש"ט מסתפק בהצגת התורה והחכמה כשני מקורות חופפים
98

99
100
101

רש"ט כותב (בחוסר כנות ,ללא ספק) כי מכיוון שאין הכרעה מופתית בשאלת חידוש העולם
או קדמותו – 'יבא הדבר השלישי' ,קרי ההתגלות' ,ויכריע בינהם' (פירוש מורה הנבוכים ,ח"ב,
הקדמות ,עב ע"א).
שם ,ח"א ,פתיחה ,ג ע"א; השוו פירוש אפודי על אתר.
מורה הנבוכים ,ח"ב ,פכ"ד ,עמ' רפו.
רש"ט טוען להבדל יסודי בין מסקנות השכל ופשט הכתובים ('פשוטי התורה הם הפך מה
שהתבארו בחכמה')' .האיש התוריי' ,הוא קובע בהקשר של אי-גשמות האל' ,יחוייב שיקבל
דברים רבים שבא המופת עליהם בחכמות .ואם באו בתורה דברים שהם סותרים לזה ,על הכל
נאמר דברה תורה כלשון בני אדם ,וראוי שיפורשו' (פירוש מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,ג
ע"ב) .הרמב"ם מציין את אי-גשמות האל כדוגמה מובהקת למקרה שבו ההוכחות המופתיות
דורשות מאתנו להעניק לפסוקים משמעות שתתאים למסקנותיהן.
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של ידע ובהצבעה על עליונות הנבואה ,מבלי להזכיר את רעיון התאמת הכתובים
למסקנה המחקרית .מכל מקום ,ההנחה שיש לפרש את כתבי הקודש בהתאם
למסקנות העיון השכלי הינה מהותית להשקפה השנייה .אבן רשד אמנם לא נזכר
בהקדמת הפירוש אך אין ספק שרש"ט ראה בו נציג בולט ביותר של השקפה זו.
במאמר ההכרעה (שאותו הכיר רש"ט ואף נעזר בו לכתיבת חיבורו מאזני העיון) ,אבן
רשד מראה שאמנם הפילוסופיה והדת הן גופים נפרדים ,אך אין פירוש הדבר שחייבת
להיות סתירה ביניהן .משמעותם הפשטנית של פסוקים הסותרים את מסקנות
הפילוסופיה צריכות להישמר כאשר מדובר בהוראה להמונים ,אך אנשים שבורכו
ביכולות אינטלקטואליות מכירים היטב בעובדה שיש להחיל עליהם פרשנות
אלגורית ,שתחשוף את התאמתם לתכתיבי העיון .לא תיתכן סתירה אמיתית בין
הכתובים לבין מסקנות השכל ,ובכל מקרה שנדמה שישנה כזו ,ראוי להבין כי מדובר
רק במצג אקזוטרי שנועד לשכך את אוזנם של אלו שאינם מסוגלים לחשוף רבדים
עמוקים יותר ,ויותר חשוב מכך – שאין ביכולתם לשלב בין מסקנותיה של חשיפה
שכז ו לבין נאמנות לחוקי הדת .לפי אבן רשד ,מכיוון שמוכח שהעולם קדמון ,יש
לפרש את הפסוקים המלמדים על פי פשטם כי העולם נברא ולהחיל עליהם משמעות
אלגורית .תפיסה זו מנוגדת כמובן לפן האקזוטרי של מורה הנבוכים ,אבל כפי הנראה
רש"ט סבר שיש בה כדי לבטא את השקפתו הכמוסה של הרמב"ם.
על אף שהצהרותיו האקזוטריות של הרמב"ם בדבר עליונות ההשגה הנבואית
ודחיית ההשקפות הפילוסופיות מוסברות ומתקבלות לכאורה על פי פשטן ,הפרשן
דואג להבהיר ,על ידי אמירות מזדמנות ,בצורות מפורשות ומובלעות ,כי כוונת
המחבר שונה לחלוטין .רש"ט רומז לזהותה של ההשקפה הנכוחה כבר בהקדמה
לפירושו .תכלית האדם ,הוא מסביר ,מושגת באמצעות השלמת שכלו העיוני ושכלו
המעשי .מכיוון שרוב בני האדם אינם מסוגלים לממש את תכליתם ,התורה מוסרת
להם בדרך של קבלה את האמיתות וההנהגות הדרושות כדי שלא ייפטרו מהעולם
מופשטים כליל משלמות:
ולמה שר וב האנשים אין להם שכל לחקור ולדרוש הדברים ,אם מפני כי בני
העליה הם מעטים ואם מפני טרדות הזמן ובקשת צרכי הגוף אשר רוב העולם
נמשכים אחריו ,יחוייב להשיג שתי שלמיות ,שלמות המדות ושלמות הנפש,
שיקובל בקבלה כדי שלא ימצאו בעת שימותו נעדרים מכל שלמות .ולמה
שהמלמדים דעת וחכמה ומוסר את העם יש חלוק גדול ,כי זה אומר בכה וזה
אומר בכה ,רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ונתן להם תורה ומצוות,
חֻקים ומשפטים ישרים להשיג חיי העולם הזה וחיי העולם הבא102.
אם כן ,על אף שהתורה מכילה אמיתות עיוניות ,היא נועדה בראש ובראשונה עבור
'רוב האנשים' אשר 'אין להם שכל לחקור ולדרוש הדברים'103.
102
103

פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א.
רש"ט מבהיר היטב תפיסה זו בהתייחסו לניגוד המהותי שבין מעלתו של משה במעמד הר סיני
ובין מעלת שאר העם' :והיתה התורה מוכנת(!) להתחיל בה וללמוד אותה הנערים והנשים וכל
העם ואין ביכולתם להבין הדברים כפי אמתתם ,לזה הספיקה עמהם הקבלה בכל ענין אמתי
ובכל ציור מה שיצייר השכל מציאותו ,לא אל אמתת מהותו .ונמנע ללמוד אל המון העם דרכי
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במהלך פירושו רש"ט מבהיר שהחכם יודע במופת את מה שהתורה מחזיקה
כסתרים .כך ,לשם המחשה ,בפתיחת החלק השלישי ,שבה מוסברת החשיבות
שבהסתרת עניינים הנוגעים למעשה בראשית ומעשה מרכבה ,כותב הרמב"ם כי
'בארו ז"ל ששכר מעלים "סתרי תורה" המבוארים והגלויים לבעלי העיון עצום מאד'.
למרות שמוקד העניין הוא הדגשת חשיבות הכמנת הסודות ,רש"ט מוציא מדברי
הרמב"ם מסקנה עקרונית הקשורה ליחס שבין תורה לחכמה' :והנה ביאר כי סודות
התורה הם גלוים ומבוארים לחכמים במופת' .רש"ט לא רק מסיט את המוקד אלא
שהוא מוציא את דברי הרמב"ם מפשוטם :אין הכוונה שישנם סודות הידועים לחכמים
ושגם אותם יש להסתיר אלא שסודות התורה בכללם ידועים לפילוסופים (ואף על פי
כן יש להכמינם)104.
תפיסה זו ,המפחיתה מערכה של התורה כמקור של אמיתות עיוניות נשגבות
ובה בעת מדגישה את יכולת השכל להשיגן באופן עצמאי ,תואמת כמובן את
ההשקפה השנייה שתיאר רש"ט ('המאור הגדול הוא השכל וכי הדת יקבל אורה
מהשכל') 105.הבנתו של הפרשן את המונח 'סתרי תורה' (שעליה עמדתי מוקדם יותר),
משתלבת היטב עמה :מדובר ב'סתרים' רק מבחינת הרמיזה אליהם מצד הנביאים ואין
הם מגלמים שום תוכן עיוני המרומם מהשגתו של כל חכם באשר הוא חכם .גם
תפיסתו הפסימית של רש"ט בדבר האפשרות לחנך את ההמונים ולחלצם משחת
בערותם מקרבת אותו להשקפה השנייה .הוא קובע ,כבר בפירושו לפתיחת חלק א,
ש'להשלימם אי אפשר' ,ועל כן התורה מייעדת את 'התקון להם מהחמס ומהניאוף
והעושק ושאר הדברים המעשיים'106.
על אף המצג שמבקש רש"ט ליצור בהקדמת פירושו ,כבר בשלב מוקדם מאוד
מתברר שהזיהוי המתבקש של הרמב"ם עם ההשקפה השלישית נתקל בקשיים.
בפירושו למשל הברקים בפתיחת המורה רש"ט מנגיד בין השגה נבואית לבין השגה

104
105

106

העיון האמתיים ,וזהו אמרו "וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק" .ואמנם משה שהיה ביכלתו
לדעת הדברים נאמר עליו "קרב אתה ושמע" הציור האמתי" ,ואתה תדבר אלינו" בהישרה אל
מציאותו ובדמיונים' (שם ,ח"א ,פל"ו ,כה ע"א) .דברים אלו לקוחים מילה במילה (ללא ייחוס
הולם) מפירושו של נרבוני לאיגרת אפשרות הדבקות המיוחסת לאבן רשד ,והם הולמים יפה
את גישתו העקרונית של הפילוסוף האנדלוסי (ושל מעריציו היהודים) ,שלפיה 'כוונת הכתוב
[בכתבי הקודש] אינה אלא הוראה לרבים' .מבין השורות של דברי נרבוני ורש"ט נקל להבין
שבעיניהם ,לא רק שהתורה אינה פונה באופן ראשוני אל המשכיל ,המטפח את שכלו ומקדיש
את זמנו לחקירה מדעית של המציאות הטבעית והעל-טבעית ,אלא שהוא מצידו אינו נזקק לה
לקניית שלמותו העיונית .בזכות הוצאת שכלו מן הכוח אל הפועל באמצעות השתלמות
בחכמות הוא מסוגל להשיג לא רק את המסקנות בכלליותן ,שחלקן נמסרות למאמינים ,אלא
אף את התשתית ההגיונית שבבסיסן.
ראו מורה הנבוכים ,ח"ג ,הקדמה ,עמ' שעא; פירוש מורה הנבוכים על אתר ,קכה ע"ב .השוו
ביאור הנרבוני (לעיל הערה  ,)29מו ע"ב.
מרביתם המוחלט של ההוגים הספרדיים בני המאה החמש עשרה טענו בדיוק את ההיפך ,היינו
שסודות התורה נעלים מכל השגה אנושית רגילה .כך כתב יוסף אבן שם טוב בתגובה לעמדת
'קצת מהנקראים חכמינו'' :העיון האלהי אשר הוא למעלה מכל חקירה ובריאה(!) והזיה ,כמו
שהוא עיונכם [הפילוסופים] ,והוא עיון סתרי המציאה אשר הם סתרי התורה ,והעיון בכלל[ו]
שהוא עיון אלהי אין בו שקר ,ולא יסבול הכזבה כמו שהוא ענייני עיונכם' (כבוד אלוהים,
פרארה שי"ו ,יט ע"א).
פירוש מורה הנבוכים ,ד ע"ב.
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מופתית .אולם בעוד שמפשט המשל מובן כי הנביאים מוצבים במדרגה רמה יותר מזו
של הפילוסופים מבחינת איכות ובהירות התוכן האינטלקטואלי 107,רש"ט הופך את
היוצרות ומייחס לרמב"ם עמדה הפוכה :הנביאים אמנם זוכים להארת הברק' ,ר"ל,
הדבוק עם השכל הפועל' ,אולם 'השלמים והחכמים' זוכים להארת 'גשם טהור ,זך',
כלומר 'ידיעת המופת ובכלל העיון המופתי' 108.ספק אם רש"ט אכן סבר שרק מדרגה
נבואית מזכה באפשרות להידבק עם השכל הפועל ,אולם ברור כי אפיונו את השגת
החכמים כמושתתת על מופתים נועד להצביע על עליונותם ביחס לנביאים .הווי
אומר :החכם אינו זקוק להארה נוספת ואין הוא זקוק לנביא שישלים עבורו את
ידיעותיו (ידע שאינו מוסק באמצעות כללי 'עיון מופתי' אינו נחשב לידע אמין עבור
הפילוסוף) .בעוד שהרמב"ם מייחס להשגה הנבואית בהירות מתוקף היותה חשופה
לאור הברק ,רש"ט מבאר אותו כמי שמייחס בהירות זו דווקא להשגת החכמים.
הנחת עליונותה של הפילוסופיה על פני ההתגלות הנבואית באה לידי ביטוי
מובהק בקביעתו המפורשת של רש"ט ,שלפיה 'חכם עדיף מנביא' 109.עבור רש"ט,
המאמר מתפרש כמשקף את ודאות השגתו העדיפה של הפילוסוף ביחס לנביא.
בהתייחסו לפרק ו של החלק השלישי ,שבו הרמב"ם עומד על ההבדלים שבין נבואת
ישעיה לנבואת יחזקאל ('ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך ,יחזקאל דומה לבן
כפר שראה את המלך' ,)110מובהר כי עמדה זו היא גם עמדתו של הרמב"ם:
אמר הרב כי מה שיובן מזה המאמר ...כי ישעיה היה יותר שלם מיחזקאל
ושההשגה אשר נבהל אליה יחזקאל והיה נוראה בעיניו היתה ידועה לישעיה
ידיעה שלא היה צריך לספרה על דרך חדוש ,להיותה ידועה אצל השלמים.
והשלמים הם החכמים כמו שאמר הרב בפתיחת זה הספר .אם כן סולק זה הספק
אשר סופק מה היה כוונת זה הפרק .והבינהו .כי אין בנמצא אלא האל ומלאכיו,
וחכם עדיף מנביא .והשגתו מופתית .והשגת הנבואה היא דמיונית .וידיעת
107

קרייסל ,נבואה (לעיל הערה  ,)79עמ'  ;213–212הנ"ל’Sage and Prophet in the Thought ,
of Maimonides and the Jewish Philosophers of Provence’, in idem, Judaism as
Philosophy: Studies in Maimonides and the Medieval Jewish Philosophers of Provence,
 .Boston 2015, p. 279למקורותיו של המשל וניתוחו ראו :ש' פינס' ,המקורות הפילוסופיים

של "מורה נבוכים"' ,בתוך הנ"ל (עורך) ,בין מחשבת ישראל למחשבת העמים ,ירושלים
תשל"ז ,עמ'  ;148–146הנ"ל`The Limitations of Human Knowledge According to ,
Al-Farabi, ibn Bajja and Maimonides’, in: W. Z. Harvey and M. Idel (eds.), Studies
in the History of Jewish Thought: The Collected Works of Shlomo Pines, vol. 5,
 .Jerusalem 1997, pp. 411–412עוד על המשל ראוJ. L. Kraemer, Maimonides: The Life :
.and World of One of Civilization’s Greatest Minds, New York 2008, p. 372
108
109

110

פירוש מורה הנבוכים (לעיל הערה  ,)3ח"א ,פתיחה ,ד ע"ב.
בספר הדרשות רש"ט דווקא כותב כי 'דברים רבים שלא יושגו בחקירה יושגו בנבואה ,כי
הנבואה למעלה מהחקירה העיונית' (ואולם מיד בסמוך לכך הוא טוען כי ביחס לידיעת האל –
'הנבואה והחקירה שוים'; דרשות התורה [לעיל הערה  ,]31ל ע"ב) .באופן דומה הוא מסביר כי
'החקירה שיחקור האדם מדעתו ומשכלו אינה ידיעה שלימה ,אבל המושג בנבואה הוא ידיעה
אמיתית' (שם ,ע ע"ב) .דברים אלה ,כמובן ,נועדו 'לשכך האוזן מה שהיא יכולה לשמוע',
כלומר יש להבינם לאור קהל היעד שאליו הם מכוונים.
בבלי חגיגה ,יג ע"ב.
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החכם קודמת לידיעה הנבואיית .ולכן אין לתמוה אם יפרט הרב מעשה מרכבה
כפי מה שהשיגו השלמים שהם החכמים111.
העובדה שיחזקאל 'נבהל' מהשגתו הפלאית עשויה לגרום לאנשים לפקפק בזיהוי
תוכן השגתו עם התוכן שמשיגים החכמים .זו הסיבה ,לפי הפרשן ,שהיה חשוב
לרמב"ם להדגיש שמושאי השגתו של יחזקאל היו זהים עם אלו של ישעיה אלא שזה
האחרון היה רגיל להשגות ממין זה 112.מכל מקום ,אין להתפלא שהרמב"ם מבאר את
מעשה מרכבה על ידי הידרשות לתובנות מדעיות ופילוסופיות ,שהרי תוכן ההשגה
של החכם והנביא זהה (שהרי 'אין בנמצא אלא האל ומלאכיו') .אולם בעוד שההשגה
העיונית מאופיינת בשכליות טהורה ,בזו הנבואית תופס הממד הדמיוני חלק
משמעותי .רש"ט מייחס באופן מובלע לרמב"ם את ההנחה שהתקבלות השפע על
דמיונו של הנביא (בתיווך השכל) היא למעשה חיסרון ולא יתרון ,לכל הפחות
כשהדבר נוגע להשגות עיוניות .לחכם יש ודאות בתוכן השכלתו ,שכן לא מעורבים
בתהליכי ההשגה סיגי הדמיון; הנביא ,לעומת זאת ,מקבל את התוכן המושג בצורה
של דימויים ,מטאפורות ומשלים 113.ההשגה הפילוסופית היא ,אם כן ,בהירה יותר
מזו הנבואית ,אין היא מלווה בדימויים וכתוצאה מכך ודאותה בצידה .שימוש
הנביאים בדמיונם גורם להם להשיג ידיעות 'בבהירות שכלית בלתי-מושלמת',
כלשונו של חיים קרייסל 114.עמדה זו מנוגדת לדבריו המפורשים של הרמב"ם,
שלפיהם שלמות כוח המדמה מעניקה יתרון לנביא ומאפשרת לו להשיג אמיתות
עיוניות שהפילוסוף אינו מסוגל 'בעיון פשוט' להשיגן .ודאי שאין היא מתיישבת עם
ההנחה העומדת בבסיסה של ההשקפה השלישית הנוגעת ליחס שבין תורה לחכמה,
זו הרואה בנבואה כניצבת 'למעלה מן השכל'.
הקריאה שלאורה הצעתי להבין את ההקדמה של רש"ט לפירושו ,היינו שהיא
נועדה בעיקר להטעות קוראים מסוג מסוים ,מקבלת חיזוק משמעותי מטיפולו
בסוגיית ידיעת האל ,שבו אנו נחשפים להתבטאות שיש בה כדי להבהיר את המניע
האמיתי של רש"ט בכתיבתה 115.הוא אמנם מנסח במונחים דומים את מטרת כתיבתו
של מורה הנבוכים ,אלא שבעוד שסוגיית ידיעת האל מוצגת בהקדמה כאחת
מהסוגיות שלגביהן הרמב"ם לא 'הטיל שלום' בין השקפת התורה להשקפת
הפילוסופיה ,כעת היא כבר מוצגת כדוגמה מובהקת להצלחתו של הרמב"ם להדגים
111
112

113

114
115

פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פ"ו ,קל ע"א-ע"ב.
'כי מה שהשיג יחזקאל בן בוזי הוא זה העולם המושכל והמוחש והיה השגתו דומה למה
שהשיגו החכמים .ולמה שהיה איפשר לאדם שיספק עליו למה שבא ממעשה מרכבה מן
השתופים והמשלים והדמיונים וענינים נוראים יבהילו המעיין ויביאו לחשוב שאי אפשר בשום
ִ
פנים שיהיה זה הנרצה במעשה מרכבה .כדי לסלק זה הספק אמר כי מה שהשיג יחזקאל השיג
ישעיה' (פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פ"ו ,קל ע"א).
רש"ט אינו מערער על תפיסת הרמב"ם ,שלפיה בזכות שלמות כוחם המדמה ,הנביאים ,להבדיל
מהפילוסופים ,מסוגלים להנהיג קהל רב ולחנכם בדעות ובמידות .ביחס לעמדת הרמב"ם ראו:
ח' קרייסל' ,חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו' ,אשל באר שבע ,ג (תשמ"ו) ,עמ' .150
שם ,עמ' .168
לניתוח של סוגיית ידיעת האל בהגות היהודית ,כולל בקרב הרמב"ם וחלק ממפרשיו ,ראו:
R. Krygier, A la limite de Dieu: L’énigme de l’omniscience divine et du libre arbitre
.humain dans la pensée juive, Paris 1998
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את ההסכמה השוררת בין השתיים .טיפולו של הרמב"ם בסוגיה ,הוא כותב' ,מסכים
לאמת ומסכים ליסודי התורה ,כי זהו תכלית הספר' 116.אם כן ,החיץ הנחרץ שיוצר
רש"ט בין עמדת התורה לעמדת הפילוסופיה בהקדמה לפירושו מתמוסס לחלוטין.
הרמב"ם השיג שלום גם בסוגיית ידיעת האל ,ושלום זה הושג על ידי התאמת העמדה
התורנית למסקנות המחקר השכלי117.
מה מרוויח רש"ט מייחוס אקזוטרי של ההשקפה השלישית לרמב"ם ומה הן
ההשלכות על פרשנותו למורה הנבוכים? ובכן ,באופן הכללי ביותר ,נראה שרש"ט
מעוניין להצטייר כהוגה מתון ,המקבל את הצהרותיו הגלויות של הרמב"ם כפשוטן.
באופן זה ,כך ניתן להציע ,יש סיכוי רב יותר שאנשי תקופתו יקבלו את פירושו .הדבר
גם יאפשר לו להסוות טוב יותר השקפות רדיקליות לאורך הפירוש .המגמות הגלויות
והמוצהרות של בעל המורה לכאורה יתקבלו כפי שהן ולא תהיה על פניו חתירה
מצי דו של הפרשן לחשוף אמונה סודית המסתתרת מאחוריהן .הווי אומר ,כאשר
הרמב"ם מכריז כי הוא דוגל בעמדה מסורתית העומדת בניגוד לעמדה הפילוסופית,
רש"ט מעוניין שקוראים שאינם מוכשרים דיים יחשבו כי הוא מקבל את דברי
הרמב"ם כפשוטם.

ז .סגירת מעגל :פירוש הפרק החותם את מורה הנבוכים
אם דברי רש"ט בהקדמת פירושו ראויים להיחשב כמשקפים אימוץ של סגנון כתיבה
אזוטרי ,שנועד להטעות קהל יעד בלתי ראוי דיו ולהובילו למסקנה שהפרשן מבין את
הרמב"ם כמי שהעניק בכורה לתורה על פני החכמה ,הרי שניסוחיו בפרק החותם את
מורה הנבוכים כולו ,וההקבלות בין תוכנה של ההקדמה ותוכנו של פרק זה ,ראויים
להיחשב כמעין עדות מסכמת לנכונותה של הקריאה שאותה אני מציע .רש"ט ,כך אני
סבור ,נקט באמצעי ספרותי מתוחכם :הוא יצר הקבלה מובלעת ומרומזת בין שני
הדיונים ,שממנה עולה כי יש להבין את כוונתו האמיתית בהקדמה לאורו של פרק נד
מהחלק השלישי .ניתן לומר כי הוא היה מעוניין להשיג מעין סגירת מעגל ,שנועדה
להבהיר לאותם קוראים שצעדו עמו מראשיתו של הפירוש ועד לסיומו כי הקדמת
116

117

פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פ"כ ,קמח ע"א .מעניין שבפרק זה דווקא מוצגת תמונה ברורה של
התנגשות בין התורה לפילוסופיה ביחס לידיעת האל .לא זאת אלא שרש"ט עצמו כותב ביחס
להתמודדותו של הרמב"ם עם חלק מטיעוני הפילוסופים שהוא 'סתר' דעתם 'למה שהם הפך
יסודי התורה' (שם ,קמז ע"א).
ואכן ,במאזני העיו ן רש"ט אף טוען שהמחלוקת ביחס לסוגיית ההשגחה וידיעת האל היא
מחלוקת מדומה ,שמקורה בחוסר הבנתם של אנשים שאינם 'בעלי תורה'' :דע אתה המעיין כי
ספרי הפילוסופיא האמתי' הם ספרי ארסטו ,וכשיובנו דבריו על אמתתם לא ימצא בכל דבריו
סותר לתורת מרע"ה ,לא דבר קטן ולא דבר גדול כי אם בחדוש העולם וקדמותו ...וכל מה
שדבר במה שלמעלה מגלגל הירח ,עם שיש עליו ספקות רבות אינם הפך תורתנו כלל אבל
דברי' רבי' מסכימים עם חז"ל ועם התורה .ולא תמצא בכל ספרי הטבע שיהיה הפך התורה ולא
בספרו המכונה מה שאחר [הטבע] ...ומה שתמצא מהשארות הנפשו' ומידיעת האל באלו
הדברים ובהשגחתו ובכל הדברים המגיעי' בעצם האלוה ,הם דברים חדשום האחרונים למה
ש[לא] היו בעלי תורה ויצאו מפני זה אל דעות מהם אמתיו' ומהם נפסדות .ולכן אני רואה
שבידיעת ספרי ארסטו לא יזיק לאיש מבני יש[ראל] אלא זה הדרוש מחדוש העולם וקדמותו'
(מאזני העיון ,כ"י ניו-יורק [ 2341ס'  ,]28594דף 382ב).
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הפירוש אכן נועדה ,מצד אחד ,להטעות את אלו שאינם בשלים דיים להיחשף לאמת
הפילוסופית ,ומהצד האחר ,לאותת לקוראים הקשובים שישימו ליבם למהלך
שמתרחש בו .אסביר ,כמובן ,במה דברים אמורים.
בפרק נד של החלק השלישי דן הרמב"ם במשמעויות השונות של המילה
'חכמה' ובשלמות העליונה של האדם באשר הוא יצור שכלי .הוא מסביר כי הנביאים
וחז"ל נהגו להתייחס לתורה ולחכמה כשני גופי ידע נפרדים ,שני 'מינים' שונים ,וזאת
משום שהאמיתות העיוניות נמסרות בתורה על דרך של קבלה ,ללא התייחסות לביסוס
הפילוסופי המופתי שעומד מאחוריהן ,ואילו החכמה ,היינו הפילוסופיה ,חוקרת אותן
'בדרכי העיון' ומצליחה לבסס אותן כאמיתות שאכן מיוסדות על אדני המופת.
הרמב"ם אמנם מנמק את המניע העומד מאחורי החיץ שהציבו הנביאים וחכמי ישראל
בין תורה לחכמה ,אך הוא אינו אומר באופן מפורש שהוא אינו מסכים לו .רש"ט
מבאר את הדברים באופן הבא:
והרצון בזה לרב שלא יחשוב חושב אם שרבותינו יעשו שני חלוקים מהתורה
ומהחכמה הוא בעבור שדרושי החכמה הם זולת דרושי התורה ולא יכלול
התורה כל שלמות ,אבל דרושי התורה הם דרושי החכמה ,אם שיתחלפו ברב
או מעט והם אחדים בנושא ,רבים מצד שדרושי התורה הם מקובלים ואלו
בחכמה הם מבוארים במופת118.
'רבותינו' יצרו לכאורה הפרדה בין תורה לחכמה אולם לאמיתו של דבר ,ברובד
העמוק ,השתיים מכוונות לאותן האמיתות .המון העם אינו מסוגל לחקירה עיונית
מופשטת ואין רוחו עומדת לו להכיל אמיתות פילוסופיות בטהרתן מבלי שיתערערו
בקרבו הציות והמשמעת לחוקי התורה והחברה .האמונות המסורתית ,כגון האמונה
בבריאת העולם ובאל שמכיר ומשגיח על בני האדם ,מותאמות לרמתם של ההמונים
והן בבחינת אמונות הכרחיות שנועדו להבטיח את הסדר המדיני והחברתי .מתחת
לפני השטח ,התורה הותירה מספיק עקבות שאחריהן מסוגלים המשכילים לעקוב,
והללו מובילות אל אותן האמיתות שהפילוסופיה מלמדת .אין כל סתירה בין הרובד
האזוטרי של התורה לרובד הגלוי של הפילוסופיה .מדבריו של הרמב"ם בפרק החותם
את ספרו משתמעת גישה הזהה לזו שנוקט בה הפרשן לאורך קטעים רבים בפירושו:
לא רק שאין טענה לעליונות הידע המושג בהתגלות אלא שבאופן מובלע נרמזת
תלותה של התורה בחקירה העיונית .הפילוסופיה מאמתת את 'דעות ה"תורה" בעיון
האמתי' ,היינו היא מחזיקה בידיעה מופתית בדבר אותן אמונות החבויות מתחת לפני
השטח ומאחורי המשלים שנועדו לרתק את דמיונם של ההמונים .הרמב"ם מסביר
שהאדם צריך תחילה לקבל את אותן 'דעות' על דרך של קבלה ולאחר מכן להתעלות
לשלב של השגתן באופן מופתי 119.החכמה אינה כפופה להתגלות אלא היא מחזקת
118
119

פירוש מורה הנבוכים ,ח"ג ,פנ"ד ,קפד ע"ב.
רש"ט לכאורה מקבל כפשוטה הנחיה זו ,אולם בפירושו לח"א ,פל"ד הוא טוען שסדר העיון
צריך להיות הפוך :ראשית יש ללמוד את החכמות ורק לאחר מכן לגשת ל'חכמת התורה' .הוא
מתייחס לדברי הרמב"ם בפרק ,שלפיהם 'אי אפשר ,אם כן ,בהכרח ,למי שירצה השלמות
האנושי ,מבלתי התלמד תחלה במלאכת ההגיון ,ואחר כך בלימודיות לפי הסדר ,ואחר כך
בטבעיות ,ואחר כן באלוהיות' (מורה הנבוכים ,עמ' סד) ,וכותב כי 'אמרו רבים כי רצה הרב
השלמות האנושי ,לא השלמות הישראלי' .הוא דוחה פרשנות זו וטוען ש'שלמות האנושי קודם
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ומבססת את אמונות התורה 'על דרך האמת' ,על ידי אימותן באופן מופתי .דברי
רש"ט ,שלפיהם 'דרושי התורה הם דרושי החכמה' ,טומנים משמעות כפולה( :א)
התורה אינה מכילה חכמה נשגבה שהיא מעל ומעבר להשגתם של הפילוסופים; (ב)
מכיוון שהפילוסופיה מחזיקה בוודאות עיונית מופתית ,אין לבוא בתביעה כלפי
העוסקים בה לזנוח את מסקנותיה כשהללו סותרות אמונות מסורתיות .אלו הטוענים
לקיומן של סתירות שכאלה הופכים את הרובד הנגלה של התורה ,היינו ההוראה
להמונים ,לחזות הכול .ואולם לא תיתכן סתירה אמיתית שכן לא ניתן לטעון כנגד
מסקנות המגובות בביסוס מופתי .מסיבה זו מוטל על החכמים לפרש ,בינם לבין
עצמם ,את האמונות התורניות בהתאם למסקנות הפילוסופיה ולהותיר את המון העם
לדבוק ברובד הפשטני ,הדמיוני ,של הכתובים .כפי שכבר הוזכר ,רש"ט מייחס
בהסכמה לרמב"ם הכרה באמיתותה של אמונת קדמות העולם והוא מצביע על זהות
בין תפיסתו ביחס לידיעת האל והשגחתו ובין תפיסתם של הפילוסופים.
כאשר משווים את ניסוחיו של רש"ט בהקדמה לפירושו עם ניסוחיו של
הרמב"ם בפרק נד וכן עם ניסוחיו של הפרשן עצמו בביאור הפרק ,מתקבל רושם ברור
שהוא ביקש ליצור זיקה בין שני הדיונים .שימו נא לבבכם למקבילות הבאות:
א) רש"ט מסביר בהקדמה כי 'תכלית האדם ואושרו הוא בפעולתו המיוחדת והוא פ[ו]על
הנפש המדברת כפי המעלה' .זוהי בדיוק המסקנה שאליה מוביל הרמב"ם בפרק נד של
החלק השלישי' :השלמות האנושי האמתי' עניינה 'הגיע לאדם המעלות השכליות' .הוא
מוסיף כי 'זאת היא התכלית האחרונה ,והיא משלמת לאדם שלמות אמתי'120.
ב) רש"ט מסביר בהקדמה לפירושו שהאל עשה חסד עם האדם בכך שנתן תורה המוסרת
לו 'שתי שלמיות ,שלמות המדות ושלמות הנפש שיקובל בקבלה' .בפרק נד הרמב"ם
עומד במפורש על כך שהמעלות השכליות נלמדות 'מן התורה על דרך הקבלה'121.

120
121

לשלמות הישראלי ואם לא יהיה האדם שלם בשלמות האנושי ,לא יהיה שלם בשלמות
הישראלי .ולכן ראוי לכל איש מבני ישראל הרוצה שיגיע אליו השלמות הישראלי והוא שלמות
התורה שיהיה שלם בחכמת ההגיון ובחכמ[ו]ת הלימודיות ובחכמה הטבעית ואחר כך באלהיות
ואחר כך בחכמת התורה .ואז יגלו לו סתרים רבים מסתרי תורה' (פירוש מורה הנבוכים ,כג
ע"א) .דבריו אלה של רש"ט הם ללא ספק תגובה ישירה לעמדת אביו .כך כותב יוסף אבן שם
טוב' :ואם ירצה להיות איש שלם מצד שהוא איש מדבר ,לא מצד שהוא ישראלי ,ראוי שיקרא
ההגיוניות ,הלמודיות והטבעיות והאלהיות בסדור .ואדמה שאל זה כיון רבינו מ[ה] ש[אמר]
ז"ל בפ' לד' מהחלק הג'(!) מהמורה ...ואחשוב שרצה בשלמות מאנושי(!) מצד שהוא אדם,
לא מצד שהוא איש ישראל ,והוא מבואר שהידיעות האלה אינם מיוחדות לאיש ישראל מצד
שהוא איש ישראל ,אבל מצד שהוא אינושי' (כבוד אלוהים [לעיל הערה  ,]105כא ע"ב; השוו
עם חיבורו עין הקורא ,כ"י ניו-יורק ,ביהמ"ד לרבנים [ 10759ס'  ,]4580דף 98א) .גם ר' אברהם
ביבאג' הקדיש דיון לשאלת הסדר המומלץ של הלימוד והכריע לטובת הקדמת סתרי האמונה
למושכלות העיוניים (דרך אמונה ,ב ,ג ,קונסטנטינופול רפ"א ,מח ע"א; ראו בנידון :י' הקר,
'מקומו של ר' אברהם ביבאג' במחלוקת על לימוד הפילוסופיה ומעמדה בספרד במאה הט"ו',
הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,ה ,ג( ,תשכ"ט) ,עמ'  .)156–155יחד עם זאת ,נדמה לי כי
הוא לא היה כה עקבי בסוגיה זו.
מורה הנבוכים ,עמ' תקצו-תקצז; פירוש מורה הנבוכים ,הקדמה ,ב ע"א.
מורה הנבוכים (שם) ,עמ' תקצד ('השכליות אשר בתורה מקובלות ,בלתי מבוארות בדרכי
העיון'); פירוש מורה הנבוכים (שם) ,הקדמה ,ב ע"א.
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ג) רש"ט כותב בהקדמה כי 'שלמות הנפש אמנם הוא בשלמות המדות ומעלות
השכליות' ,והוא מסביר ,כאמור ,שהתורה מעניקה שלמות זו למאמיניה בקבלה .הוא
כותב כי 'ספר מורה הנבוכים ...כולל ביאור כל התורה על דרך האמת' .הוא מתייחס
פעמיים לספר המורה במינוח 'זה הספר הנכבד' 122.בפירושו לפרק נד הוא כותב בזו
הלשון' :אמר שם טוב .למה שזה הספר הנכבד הוא ביאור התורה על אמתתה וכולל
מעלות המדות והשכליות' 123.מעבר לדמיון הלשוני ,רש"ט מתאר בפרק נד את מורה
הנבוכים כמכיל תוכן הזהה לתוכנה של התורה ,והוא מחיל את דבריו של הרמב"ם
ביחס לתורה על ספרו של הרמב"ם עצמו.
ד) רש"ט כותב בהקדמה כי מי ש'יודע' ו'משמר' את ספרו של הרמב"ם 'הוא אהוב
למעלה ונחמד למטה והוא מובטח שהוא בן העולם הבא' .בפירושו לפרק נד הוא
אמנם לא מדבר על העולם הבא אולם הוא אכן מתייחס שוב לשכר הטמון בידיעת
מורה הנבוכים' :היודע זה הספר יקרא חכם באמת ויהיה חכם כולל'.
ה) רש"ט ,כזכור ,הסביר בהקדמה כי 'היו קצת מהאנשים חושבים כי התורה והחכמה
נעשו כצרות זו לזו' ,והוא מתאר כפי שראינו שלוש גישות שונות בנוגע ליחס שבין
תורה לחכמה .אחד מהנושאים שאליהם מתייחס הרמב"ם בפרק נד נוגע ישירות
לסוגיה זו ,ודבריו בנוגע לחילוק שעשו הנביאים וחז"ל בין שני גופי הידע הללו
יכולים להיחשב כדחייה מפורשת להנחת ניגוד ביניהם.
כל ההקבלות שצוינו לעיל מבהירות ,לטעמי ,שרש"ט ביקש לרמוז לקוראיו
הקשובים על זיקה שבין ההקדמה לבין הפרק החותם את מורה הנבוכים .זיקה זו
משמעה שיש לשייך את הרמב"ם לאחת משלוש הגישות המוצגות בהקדמה בהתאם
לעמדה שאותה הוא מציג בפרק נד .רש"ט ,כאמור ,מתאר בהקדמה את הרמב"ם כמי
ש'הטיל שלום' בין התורה לחכמה למעט במספר סוגיות (שאלת הבריאה ,השגחה
וידיעת האל) ,שלגביהן הוא לכאורה נשאר נאמן למסקנות ההתגלות משום שלא ניתן
להפריכן באופן מופתי .הפרשן מעוניין לנתב קוראים מסוימים אל עבר התובנה
שהרמב"ם נמנה עם אנשי ההשקפה השלישית ,אולם הזיקה עם פרק נד נועדה להבהיר
לקוראים מסוג אחר שיש לראות בו כמי שהזדהה עם אנשי ההשקפה השנייה.
בהקדמה מתאר רש"ט השקפה זו כטוענת ש'השכל והדת שני מאורות ...הדת יקבל
אורה מהשכל ...ואם השכל יאמת מה שבא בתורה – הוא אמת ואמונה ,ואם לא –
צריך לפירוש' .זו פחות או יותר הגישה שמקדם הרמב"ם בפרק נד ,בכותבו כי
'החכמה ההיא הגמורה היא אשר התבאר בה במופת מה שלמדנוהו מן התורה על דרך
הקבלה מן השכליות ההם' ,וכי 'החכמה ההיא ...תלמדנו המופת על דעות
ה"תורה"' 124.לאורך הפרק כולו מדגיש הרמב"ם את הקרבה בין התורה לפילוסופיה
('וכבר בארו הפילוסופים הקדומים והאחרונים'; 'ובארו הפילוסופים'; 'הנה בארו לנו
הנביאים גם הם אלו העניינים בעצמם ופרשו אותם לנו כמו שפרשום הפילוסופים').
לא זאת אלא שמגמתו להראות שהנביאים והחכמים דיברו בנוגע לסוגיית השלמות

122
123
124

פירוש מורה הנבוכים (שם) ,ב ע"א-ע"ב.
שם ,קפד ע"ב.
מורה הנבוכים ,עמ' תקצד-תקצה.
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האנושי בהתאם לדבריהם של הפילוסופים ,ואם כך הרי שלפנינו משום ביטוי נוסף
לעמדה הסבורה שהתורה או הדת צריכות להתפרש לאורן של מסקנות החכמה.
אם עדיין קיים ספק לגבי כוונתו של רש"ט ביצירת זיקה בין הקדמת הפירוש
ובין פרק נד של החלק השלישי ,או אולי אף ספק על עצם נכונותה של זיקה זו ,רצוי
לקרוא משפט הלקוח מתוך ביאור המורה שכתב הפרשן שהשפיע בצורה המקיפה
ביותר על הבנתו של רש"ט את משנתו האמיתית של הרמב"ם .כוונתי ,כמובן ,למשה
נרבוני ,שכותב בפירושו לפרק שמסיים את מורה הנבוכים בזו הלשון:
[אמר הרב] :החכמה ההיא הגמורה היא אשר יתבאר בה במופת מה שלמדנוהו
מן התורה על דרך הקבלה .זהו שרש גדול ממנו ולכן היו הספרים ההם אשר
יתבאר בם זהו חכמת התורה על דרך האמת ,כמו שאמר בפתיחה [נוסח הדפוס:
'בפתחיה'] .בזה התחיל ובזה השלים ,על כן אמרו השקועים בחכמה ,כי התורה
המיוחדת אצל היודעים היא החכמה ,כי היא תכלול השלמות בדעות ובמדות125.
כשם שנרבוני הצביע באופן מפורש על זיקה בין פרק נד לפתיחתו של חלק א ,כך יוצר
רש"ט באופן מובלע זיקה בין ההקדמה לפירושו לבין פירושו לפרק נד .כוונת שני
הפרשנים להורות על כך שעבור הרמב"ם ,קיימת זהות בין חכמת התורה על דרך
האמת לחכמת הפילוסופיה ,וכי מבחינה עיונית אין לתורה או להתגלות כל יתרון על
פני החקירה השכלית.
לפי ליאו שטראוס' ,פרשנות אזוטרית של המורה – לא רק שהיא רצויה ,אלא
גם הכרחית' 126.דעה ברוח דומה הביע גם אביעזר רביצקי ,בכותבו כי 'פרשנו של
ה"מורה" נתבע להשתלב במסורת זו של סתירה והעלמה ,לגלות טפח ולכסות
טפחיים' .הוא מוסיף כי 'באווירה זו ,כתיבתו של פירוש אזוטרי לחיבור אזוטרי
("מורה הנבוכים") ,איננה מפתיעה כלל .אדרבא ,היא מתבקשת מהגיונה של
מסורת' 127.השקפה זו בדבר מחויבותו של הפרשן לכתיבה אזוטרית ,המתייחסת
לאותם פרשנים המזוהים עם הזרם הפילוסופי הרדיקלי ,נשמעת הגיונית בהחלט.
ואולם כשבוחנים במבט-על את הפירושים שחוברו ,נתקשה למצוא כאלו שמשקפים
כתיבה אזוטרית של ממש .שטראוס ציין ללא נימוק את פירושו של יוסף אבן כספי
כמשקף כתיבה בסגנון אזוטרי .רביצקי ,לעומתו ,מסביר – שוב ,בצורה משכנעת (אך
לא בהכרח בהתאמה לדבריו הקודמים) ,ש'חכמים כמו כספי ונרבוני אינם נמנעים
מלגלות את דעתם בדבר אמונתו של הרמב"ם בקדמות העולם ,על השלכותיה
התיאולוגיות המפליגות של אמונה זו' 128.הוא מקשר מגמה זו עם מה שהוא מתאר

125
126
127
128

משה נרבוני ,ביאור הנרבוני ,סד ע"ב.
שטראוס' ,אופיו הספרותי' (לעיל הערה  ,)14עמ' .179
רביצקי' ,סתרי תורתו' ,עמ' .145
ביחס לאפיון פירושו של אבן כספי עוקב רביצקי אחר הערכתו של י"א טברסקי (ראוI. :
Twersky, ‘Joseph ibn Kaspi: Portrait of a Medieval Jewish Intellectual’, in idem
(ed.), Studies in Medieval Jewish History and Literature, vol. 1, Cambridge, MA 1979,
 .) p. 251, n. 23אבן כספי ,כידוע ,כתב שני פירושים .משכיות כסף יועד על ידו לביאור תוכן

'שיש בו הפלגת הסתר' ואילו עמודי כסף הוקדש לביאור 'ענינים רבים מספר המורה ...שאין
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כ'התחזקותה של האריסטוטליות היהודית' במאה הארבע עשרה ,תקופה שבה דעך
'הפולמוס הציבורי בדבר כתבי הרמב"ם' .בתקופה שכזו ,אנו קוראים' ,נתאפשר לו
לפרשן להסיח דעתו מן הקהל ולתת את דעתו על צרכיה של העילית הפילוסופית
לבדה' ,ולעומת המאה השלוש עשרה 'הניסוחים נעשים ישירים וגלויים יותר'129.
נמצאנו למדים שעל אף שפרשנות המאמצת סגנון כתיבה אזוטרי מתוארת
כ'מתבקשת' ואף 'הכרחית' ,אין לה ,אם נקבל את דבריו של רביצקי עצמו ,ביטוי
בפירושיהם של שניים מהפרשנים הרדיקלים ביותר של מורה הנבוכים .ומה בדבר
פרשנים מוקדמים יותר? רביצקי כותב ש'ר' משה מסלירנו הוא פופולריזטור מובהק
של המורה ונראה שאינו נוקט בדרך הזהירה המיועדת לחוג מוגבל של קוראים'130.
לעומתו ,פירושו של זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל מתואר כמי 'שיועד במוצהר לשתי
רמות של תלמידים' ,היינו אלו המצויים בראשית השתלמותם הפילוסופית ואלו
שכבר מתקדמים בה 131.שאלת אימוצו את סגנון הכתיבה האזוטרי בפירושו עדיין
מצריכה בירור ,ולא מצאתי דברים ברורים בנידון .מכל מקום ,נדמה לי שחשוב
להבחין בין מודעות לצורך בכתיבה אזוטרית והצבעה על יישומה במורה הנבוכים
לבין אימוץ סגנון כתיבה זה על ידי הפרשן עצמו .פרשנים רבים מביעים מודעות
לנחיצותה של אזוטריות ,אך עדיין אין בכך כדי ללמד שהם מיישמים את סגנון
הכתיבה האזוטרי .עמידה על סתירות מכוונות בדברי הרמב"ם והימנעותם של
פרשנים שונים למצות לעיתים את מלוא מסקנות הדיונים ,גם היא איננה מספיקה
בנידון .יותר מאשר יש בה עדות לאימוצה של פרשנות המיישמת כתיבה אזוטרית יש
בה כדי לחשוף את הכרת הפרשנים בהשתקפותה במורה הנבוכים.
וכאן אנו מגיעים למה שנראה לי כייחודו המרכזי של רש"ט כפרשן .הוא אינו
מסתפק בהבהרות בדבר אופייה האזוטרי של הכתיבה המיימונית ,בהפניית מבט
קוראיו לעבר סתירות או בהסברים כיצד פרקים קרובים ורחוקים קשורים זה בזה.
הדילמה האינהרנטית המאפיינת כתיבת פירוש למורה ,כיצד לתמרן בין כיבוד
השבעת הרמב"ם את קוראי ספרו לבל יפרשו ברבים את דבריו (באופן שאינו מתיישב
עם השקפותיהם של 'חכמי תורתנו הידועים') ,ובין רצון הפרשן לשתף אחרים
בתובנותיו-שלו ולזכות ם על ידי הבהרת כוונותיו הכמוסות של המחבר ,מוצאת את
ביטויה פעמים רבות בפירושו של רש"ט .כזכור ,בהקדמת הפירוש הוא מסביר שהוא
החליט לכתוב 'ביאור שיהיה גלוי' וזאת 'מבלתי עבור על מאמר הרב' 132.כיצד אכן
ניתן לתמרן בין שני ההיבטים הללו? הפתרון ,כפי שכבר ראינו ,הוא בכתיבת 'ביאור'
'שיהיה סתום'.
ביאור סתום מובנו שסגנון הכתיבה האזוטרי שמאפיין את מורה הנבוכים,
מאפיין גם את פירושו של רש"ט .במקרים רבים הפרשן מביע עמדות סותרות ,כאן

129
130
131
132

בו הפלגת הסתר' (משכיות כסף [לעיל הערה  ,]29עמ'  .)1משכיות כסף ,אף שנחשפות בו
תובנות הקשורות לשכבה האזוטרית במורה הנבוכים ,לא נכתב בסגנון אזוטרי.
'סתרי תורתו' (לעיל הערה  ,)6עמ' .146–145
א' רביצקי' ,משנתו של ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן וההגות המימונית-תיבונית במאה
הי"ג' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשל"ח ,עמ' .49–48
שם ,עמ' .50
פירוש מורה הנבוכים ,ב ע"א .לדברי הרמב"ם ראו מורה הנבוכים ,ח"א ,פתיחה ,צוואת זה
המאמר ,עמ' יג-יד.
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אומר הן ושם לאו ,פעם מדבר על סוד עמוק ופעם מתנסח לגביו בבנאליות ,פעם
מייחס לרמב"ם אמונה בחידוש העולם ופעם מייחס לו במובלע אמונה בקדמותו.
אולם רש"ט אף הולך מעבר לכך והוא משכלל את הכתיבה האזוטרית לרמה שאין לה
תקדים בנוף פירושי המורה .על פי הקריאה שלאורה הצעתי להבין את המהלך
שמבצע רש"ט ,שכלול זה בא לידי ביטוי מובהק בהקדמה של פירושו ,הוא מתבהר
כאשר מבינים את האופן שבו הוא מפרש את הרמב"ם בסוגיות ליבה ,והוא זוכה
לאישור סופי בביאורו לפרק האחרון של הספר.
אכן ,פיתיון נאה טמן רש"ט כבר בהקדמה לפירושו .הוא מתגלה ככזה ,באופן
טבעי אך כנראה לא מובן מאליו ,רק כאשר מקפידים להשיב את פרקי פירושו במלואם
אלו על אלו .או-אז מתברר שלאמיתו של דבר ,אין הפרשן מתון ואין הרמב"ם מתון
בעיניו .על אף הצהרותיו המפורשות של רש"ט בדבר דבקותו של הרמב"ם באמונת
חידוש העולם ,ועל אף אמירותיו החוזרות ונשנות שאמונת הקדמות הורסת את
יסודות הדת ,הוא מפרש את הרמב"ם ,מתוך הזדהות גמורה ,כמי שביכר את העמדה
הפילוסופית .לא זאת אלא שמתברר שהרמב"ם הכיר בכך כי לולי קבלתה ,לא ניתן
להוכיח באופן מופתי את קיום האל .בתורת הנבואה מפרש רש"ט את הרמב"ם כמי
שלא סטה כמלוא הנימה מהשקפת הפילוסופים :הנבואה מוחזקת כתופעה טבעית
לחלוטין ומי שמחזיק בתכונות ההכרחיות יתנבא בהכרח .בסוגיית ידיעת האל הוא
מזהה את השקפתו של הרמב"ם עם השקפתו של אבן רשד ,והכלל העולה מזיהוי זה
הינו שהאל אמנם יודע את הפרטים אך לא מבחינת היותם פרטים .ההשגחה מתפרשת
כנעדרת ביטוי פיזי ממשי במובן של הצלה ניסית של המשכיל מפגעים .בניגוד למצג
שהוא מקדם בהקדמה לפירושו ,מתברר שהפרשן סבור שהרמב"ם הצליח להשכין
שלום מלא בין התורה לחכמה וכי לא נותרו למעשה סוגיות במחלוקת .שלום זה הושג
על ידי פרשנות מחודשת לעמדות המסורתיות ,התאמתן וסיגולן למסקנות המחקר
הפילוסופי .ראוי להיזכר באופן שבו רש"ט ניסח את טיפולו של הרמב"ם בסוגיית
ידיעת האל בסיומו של פרק כ מהחלק השלישי ,שכן יש בו כדי לבטא לא רק את הפער
מהאופן שבו הוצגו הדברים בהקדמה אלא אף את תפיסתו הכנה של הפרשן ביחס
לכל סוגיות המפתח שלכאורה קיים לגביהן פער בין עמדת התורה לעמדה
הפילוסופית' :כל מה שדבר הרב בידיעת הש"י הוא דבר גדול הערך והמעלה ,והוא
מסכים לאמת ומסכים ליסודי התורה ,כי זהו תכלית הספר' 133.ה'אמת' המדוברת כאן
היא האמת הפילוסופית ועבור רש"ט (ובעיניו ,גם עבור הרמב"ם) ,אין בלתה.
מעניין שדווקא מאפיין כה מרכזי ומשמעותי של אימוץ כתיבה אזוטרית מצידו
של הפרשן לא זכה לביטוי הולם בקרב החוקרים .דב שוורץ הוא היחיד ששם לב
אליו ,אם כי העובדה שהוא תחם את עיונו לסוגיית שאלת הבריאה מנעה ממנו לעמוד
על מלוא היקפו של הסגנון הספרותי 134.שוורץ ,שלא התייחס כלל להקדמתו של
רש"ט ,מציין רמיזות וסתירות בדבריו של הפרשן אך אין הוא מודע לייחודו בנידון
ועד כמה סגנון הכתיבה המכמינה מלווה את הפירוש מתחילתו ,במהלך פרקיו וכן
133
134

פירוש מורה הנבוכים (שם) ,ח"ג ,פ"כ ,קמח ע"א.
שוורץ טען ש'פרקי המרכבה הם לדידו של שם טוב המפתח לאזוטריות המימונית בסוגיית
הבריאה' (סתירה והסתרה [לעיל הערה  ,)71עמ'  .)212נדמה לי כי מוטב למתן קביעה זו (ראו
פורטי' ,היודע זה הספר' [לעיל הערה  ,]1עמ'  ,234הערה .)186
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בחתימתו .הוא מתאר אמנם את רש"ט כמי 'שגילה עניין ומעורבות בכתיבה אזוטרית',
אך חורץ משפט (גם על סמך בחינת ספר העקרים ליוסף אלבו) ,שבהגות המאה החמש
עשרה 'התמתנה תנופת הכתיבה האזוטרית' וכי 'אין להשוותה' עם תנופתה במאה
הארבע עשרה 135.בכל הקשור לז'אנר הפרשנות למורה הנבוכים ,נדמה לי שהכתיבה
האזוטרית (שוב ,לא הקריאה האזוטרית) ,הגיעה לשיאה לקראת סופה של המאה
החמש עשרה .ודווקא בפירוש שתואר במחקר כלוקה בחוסר 'עומק' ו'מקוריות',
שניתן לתמצתו ביחס המזלזל המופגן בו לחסדאי קרשקש (אף כי יחס זה מתבטא
בלא יותר משורה וחצי) ,ושחובר על ידי הוגה שבעצמו תואר כבלתי 'מעמיק' ,חסר
'תנופה' ,חסר 'מקוריות'.
מספר נקודות ראויות להבהרה :ראשית ,בניגוד לרמב"ם ,רש"ט לא הצהיר
במפורש שהוא יאמץ כתיבה בסגנון אזוטרי ואין הוא מנחה את קוראיו כיצד עליהם
לעיין בפירושו .שנית ,כתיבתו האזוטרית של הפרשן מיושמת מתוך התחשבות
בטקסט המתפרש ולא בהכרח מהתוכן שאזוטריות זו נועדה להסוות .כלומר ,רש"ט,
בדומה להוגים בעלי נטייה רדיקלית שקדמו לו ,רואה את סודות התורה שאליהם
מתייחס הרמב"ם כמבוארים ומפורשים בספרי החכמות ,ועל כן הם אינם מחייבים
מבחינת עצמם כתיבה מכמינה .ההמחשה המובהקת לכך היא התמודדותו עם שאלת
הבריאה .למרות שבחלק מכתביו הפילוסופיים ,הפרשניים והעצמאיים כאחד ,רש"ט
מאמץ בגלוי את ההשקפה הרואה את העולם כקדמון 136,בפירוש המורה הוא מצהיר
בגלוי על חידושו ואף מגן על הרמב"ם מפני האמונה בקדמות שמייחס לו נרבוני137.
הוא דואג שלא להביע את דעתו הכנה בצורה מפורשת ותחת זאת מסתפק בפיזור
רמזים שונים לגבי טבעה.
להערכתי ,המניע לכתיבה המכמינה שהחיל רש"ט ביצירתו הפרשנית לא נובע
מחששו מפני תגובתם של השמרנים בני דורו .אילו היה זה אכן המקרה ,ניתן היה
לצפות שהוא יימנע מניסוחים חריפים ויחסית תכופים כנגד רבנים 'סכלים'' ,שיש להם
שם על פני חוץ' אך נעדרים כל הבנה ביחס לתורה 'על דרך האמת' .נדמה לי כי יש
להבחין בנידון בין סוגיות שבהן קיים פער מהותי ועמוק בין העמדה הדתית לעמדה
הפילוסופית לבין סוגיות או נושאים שלגביהם יש אמנם דרישה מסורתית
לדיסקרטיות אולם אין לפילוסופיה נגיעה של ממש אליהם .כשמדובר ,לשם המחשה,
בסוגיית חידוש העולם או קדמותו ,הפרשן כנראה לא הקל ראש בשבועת הרמב"ם
לקוראי ספרו והוא לא חש חירות להפר אותה כלאחר יד .קבלת העמדה הפילוסופית
טומנת השלכות מרחיקות לכת מבחינה תיאולוגית ודתית וחשיפה גלויה ומפורשת
של השקפתו הכנה של הרמב"ם נתפסה בעיניו כמעשה בלתי אחראי וכהפרה של
צוואת המחבר .רצונו של רש"ט להועיל לתלמידים ,החוזר ונשנה מחיבורו המוקדם
ביותר ועד לחיבורו המאוחר ביותר ,גרמה לו לחפש אחר נתיב פרשני שיאפשר גילוי
מבוקר ומוצנע של סודות המורה בסוגיה כה כבדת משקל .כך קיבלנו ביחס לשאלת
הבריאה 'ביאור' שהוא כביכול 'סתום' .לא הייתי מרחיק לכת עד כדי לומר ש'קשה
היה לו הדבר כחרבות לגלות מה שכסה הרמב"ם מסודותיו' ,אולם אני בהחלט סבור
135
136
137

שוורץ ,סתירה והסתרה (שם) ,עמ'  .182ראו גם עמ' .217
פורטי' ,היודע זה הספר' ,עמ' .204–202
על רש"ט כסנגורו של הרמב"ם בנידון ראו שם ,עמ' .258–254
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דורון פורטי

שהוא נקט מאמצים לתמרן בין כיבוד רצון המחבר ובין רצונו-שלו לזכות את
המעיינים בדורו (ובאופן טבעי ,גם בדורות הבאים) 138.מנגד ,כאשר מדובר בנושאים
הקשורים באופן כמעט בלעדי לעולמה של היהדות ,רש"ט הרשה לעצמו להתנסח
ביתר חופשיות .טיפולו בהשקפת הרמב"ם ביחס למעמד הר סיני וכן פירושו לפרק ל
מהחלק השני ,שבו המחבר מתייחס להיבטים שונים של סיפור הבריאה ופרשת גן
עדן ,הם דוגמאות הולמות בהקשר זה .בנוגע למעמד הר סיני הפרשן אמנם נוקט
בכתיבה שיש בה ממאפייני סגנון אזוטרי ,היינו הוא מציע את פירושו הנועז בפרק
נטול שייכות ממשית לנושא (בעוד שבפרק המרכזי שבו הנושא נידון הוא נצמד לדברי
הרמב"ם) ,אולם התוכן החתרני עצמו נמסר בצורה מפורשת .הפירוש הנועז אכן טומן
השלכות חשובות ביחס לאירוע המכונן ביותר בהיסטוריה היהודית ,אך אין מדובר
בנושא שיש לגביו מחלוקת עם הפילוסופיה .הפילוסופים אמנם סבורים שהנבואה
היא תופעה הכרחית ,שאינה יכולה להיחסם על ידי מעשה נס שמקורו באל ,אך הגישה
התורנית ,לפי הסבריו הגלויים של הרמב"ם ,חולקת עמם את ההכרה בשלמות
השכלית ושלמות המידות הנדרשת ממי ששואף לנבואה .הכרה זו מכתיבה את ההבנה
היסודית ביחס ל'מעמד הנבחר' ורש"ט לא חש שעליו לנקוט במאמצים של ממש
להסוות את הדעה המתבקשת מדבריו המפורשים של הרמב"ם ,היינו שלא כל העם
התעלה למעלה נבואית .ביחס לפרק ל הנזכר הרי שרש"ט מותיר מעט מאוד לדמיונם
של הקוראים .הוא חושף בצורה גלויה ונועזת את הרובד האלגורי המסתתר מאחורי
מרבית הפרטים המוזכרים בפרשת גן עדן ,אף כי יש בכך משום חריגה ניכרת מפשט
דברי הרמב"ם והפרה של הילת ה'סוד' הקשורה לפרשה .גם במקרה זה ,אין כאן עניין
הנתון במחלוקת עם הפילוסופים .מדובר בעניין פרשני פנים-יהודי ,וככזה רש"ט לא
חש שעליו להטיל על עצמו מגבלות מיוחדות .כמו במקרה של פירושו למעמד הר
סיני ,הוא אמנם מביע התנצלות ואף בקשת כפרה מהאל על שגילה מה שגילה ,אולם
מדובר בהתנצלות שאין בה כדי לטשטש את הגילוי המפורש .חוסר הנוחות שהיא
לכאורה משקפת אינה באה לידי ביטוי ממשי בדיוניו החושפניים עצמם .קשה
להתעלם מהתחושה שהתנצלויותיו של רש"ט על גילוי סודות ואמירותיו בדבר הצורך
לשמור על חשאיות נועדו לעיתים לשמש כמעין אצטלה למפרע ,שאמורה לטשטש
את העובדה שבפועל הוא גילה הרבה יתר מאשר הכמין.
ראוי לעמוד על נקודה נוספת הקשורה לסגנון הכתיבה האזוטרי .בעוד שלגבי
השקפותיו הכנות של הרמב"ם יכולות ליפול מחלוקות וספקות ,ביחס להשקפותיו
הכנות של רש"ט המצב שונה לחלוטין .מלומדים וחוקרים שונים אמנם מייחסים לו
פרשנות מתונה ,עובדה שיש בה לכאורה ללמד שהוא הצליח להסוות היטב את
השקפותיו האותנטיות ,אולם אני סבור שקריאה מעמיקה בפירושו ,תוך הקפדה
לדקדק בניסוחיו ,להשוות פרקים ,להטות אוזן לרמזים – אינה מותירה ספק לגבי
טבען האמתי .רק חוסר מודעות לסגנון הכתיבה האזוטרי ,קריאה חלושה וארעית
בפרקי פירושו ,ייחוס משמעות מוגזמת להצהרות אקזוטריות ,עשויים להוביל
לטשטוש נטייתו הרדיקלית .בפועל ,רש"ט הינו פרשן רדיקלי לא פחות מאשר נרבוני.
מבחינות מסוימות אף ניכר שהוא רציונליסט עקבי ממנו 139.ההבדל המרכזי ביניהם
138
139

לציטוט ראו :א"ה ויס ,דור דור ודורשיו ,כרך ה ,וילנה תרס"ד ,עמ' .222
ראו לשם המחשה את גישתם לשמות האל ,בתוך ד' פורטי' ,היודע זה הספר' ,עמ' .198–197
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פרשנות אזוטרית בביאורו של שם טוב בן יוסף אבן שם טוב למורה הנבוכים

הוא במידת ההגבלות שכל אחד הטיל על עצמו בבואו להוציא לאור את סודותיו של
מורה הנבוכים בסוגיות מסוימות 140.מכל מקום ,הפער בין הקושי לפענח את כוונותיו
הכמוסות של הרמב"ם ובין העמידה החד-משמעית על דעותיו הכנות של רש"ט ,אינו
מפתיע .יצירתו של רש"ט היא פרשנית ובתור שכזו אך טבעי שמטרתה הבסיסית
לחשוף ולא להכמין .העובדה כי הוא מאמץ את סגנון הכתיבה האזוטרי אינה צריכה
להטעות אותנו :בשורה התחתונה ,מדובר בפרשן שנכון לחשוף השקפות נועזות .הוא
אמנם עושה זאת לעיתים באמצעים מתוחכמים ,אך הפרשנות הרדיקלית בעינה
עומדת .לצורך חשיפתה הקורא נדרש להשקיע מאמצים אך כשהללו אכן מיושמים,
הרציונליזם הקיצוני מתחוור היטב .היות שרש"ט מאמץ כתיבה אזוטרית בעיקר
משום כבוד לדרישת הרמב"ם לדיסקרטיות ,ולא מתוך יראה מרוממותן ומחשיפתן
של עצם הסוגיות הנידונות ,כשהוא עסוק בדיונים מקיפים הנוגעים לנושאים רגישים,
לא פעם מתגלים סדקים מכוונים ,רחבים יותר ורחבים פחות ,המאפשרים לקורא
להבין היטב את מגמתו האמיתית.
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נדמה לי שחוסר שימת לב לנקודה זו גרמה לספטימוס לראות ברש"ט 'מיימוני מתון',
שבפירושו השתדל למתן ו'לאלף' את הרדיקליות של נרבוני (ספטימוס' ,יצחק עראמה' [לעיל
הערה  ,]6בהתאמה עמ' *[ 9*–8* ,22חלק אנגלי]) .א' רביצקי כותב שלקריאה הרדיקלית
בספר המורה יש אמנם ממשיכים במאה החמש עשרה' ,אולם חידושיה מתמעטים והעזתה
פוחתת והולכת ...דעך גם כוכבה של האינטרפרטציה האזוטריסיטית' ('סתרי תורתו' [לעיל
הערה  ,]6עמ'  .)155אפיון זה ,כבר נוכחנו לדעת ,אינו הולם את פירושו של רש"ט.
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The "Right" Interpretation and Esoteric Methods in the
Commentaries of R. David Messer Leon to
The Guide of the Perplexed
Eli Gurfinkel, Bar-Ilan University
Abstract
This article depicts R. David Messer Leon’s (~ 1470–1535) exegetical methods to
interpreting Maimonides' The Guide for the Perplexed. One of Italian Jewry’s
spiritual leaders at the turn of the 15th-16th centuries, Messer Leon's great
work, 'Ein HaQoreh, ignited controversy among other commentators. His work
includes theoretical discussions alongside interpretive examples. He dealt with
The Guide in other essays as well, and offered a unique interpretive direction.
Maimonides’ treatise has been interpreted numerous times, in various
and varied ways. One of the main directions that has developed since the 13th
Century claims that Maimonides hid his radical views from the public, and that
his writing is esoteric. Other commentators, especially since the Renaissance,
offered a more conservative interpretation to The Guide, usually accepting the
simple meaning of Maimonides' words. Later, many traditional and rabbinical
thinkers tried to dull the radical dimension that might be implied by
Maimonides' words. This hermeneutic discussion continued in modern
research, by proposing new methodologies for understanding Maimonides’
inner meanings. In my study I claim that Leon’s message is double faceted: on
the one hand, against extreme rational commentators, and on the other hand,
against conservative thinkers who read The Guide through a narrow rabbinic
prism. According to Leon, without a comprehensive and profound
philosophical knowledge The Guide cannot be interpreted. One of the major
innovations in his method is the introduction of an esoteric reading method
that supports a conservative interpretation to The Guide for the Perplexed.

תקציר
;מחקר זה מבקש להציג את דרכי הפרשנות ל'מורה הנבוכים' שהציע ר' דוד מסיר ליאון (רדמ"ל
 'עין, חיבורו הגדול של מסיר לאון.16–15  ממנהיגי יהדות איטליה במפנה המאות,)1535–1470~
 תוך פולמוס עם פרשנים אחרים וכולל, הוא מדריך לדרכי הפרשנות של החיבור המיימוני,'הקורא
, המחבר עסק בפרשנות ה'מורה' גם בחיבוריו האחרים.דיונים תיאורטיים לצד דוגמאות פרשניות
.והציע כיוון פרשני ייחודי
 אחד הכיוונים המרכזיים.'מורה הנבוכים' התפרש מאז כתיבתו בדרכים שונות ומגוונות
שהתפתח מאז המאה הי"ג טוען שהרמב"ם הסתיר את דעותיו הרדיקליות מן ההמון וכי כתיבתו
 הציעו פרשנות שמרנית יותר למורה, במיוחד מאז תקופת הרנסנס, הוגים אחרים.היא אזוטרית
 מאוחר יותר ניסו הוגים. המקבל בדרך כלל את משמעם הפשוט של דברי הרמב"ם,הנבוכים
 דיון.מסורתיים ורבניים רבים להקהות את הממד הרדיקלי שעשוי להשתמע מדברי הרמב"ם
 שניתח את שיטות הקדמונים והציע מתודולוגיות חדשות,הרמנויטי זה נמשך גם במחקר המודרני
: מחקר זה מבקש להראות כי מסר לאון מנהל ויכוח כפול.להבנת החיבור המיימוני ומשמעותו
 מול הוגים שמרניים הקוראים את מורה הנבוכים, ומאידך, מול פרשנים שכלתניים קיצוניים,מחד
 ללא ידיעה פילוסופית מקיפה ועמוקה לא ניתן לפרש את מורה, לטענתו.מתוך פריזמה רבנית צרה
 אחד החידושים המרכזיים בשיטתו היא הצגת מתודת קריאה אזוטרית התומכת.הנבוכים
.בפרשנות שמרנית למורה הנבוכים

216-180 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

הפרשנות ה'ראויה' ומתודות אזוטריות בפירושי
ר' דוד מסיר ליאון למורה הנבוכים
אלי גורפינקל
אוניברסיטת בר-אילן

מבוא
ר' דוד מסיר ליאון (להלן :רדמ"ל; ~ )1535–1470היה אחד ממנהיגי יהדות איטליה
במפנה המאות החמש עשרה והשש עשרה ,הורה תורה באיטליה ובבלקן ,ועסק
ברפואה  .רדמ"ל כתב קורפוס ספרותי רחב הכולל חיבורים בהלכה ,פרשנות תנ"ך,
פילוסופיה יהודית ,קבלה ,ואף כתב טרצינות 1.אחד מחיבוריו הגדולים הוא 'עין
הקורא' ,העוסק בפרשנות מורה הנבוכים .חיבור זה ,שעדיין לא נדפס במהדורה
קבועה ,לא נכתב כפירוש על סדר הטקסט המיימוני אלא כמדריך לדרכי הפרשנות של
החיבור המיימוני ,תוך פולמוס עם פרשנים שקדמו לו ובני זמנו ,וכולל דיונים
תיאורטיים לצד דוגמאות פרשניות .החיבור דן באופן מפורט במספר מצומצם של
סוגיות ,אך במהלך הרצאתו הוא מתפלמס על פירושן של כמה סוגיות מיימוניות
מרכזיות וכן מעיר הערות השופכות אור על סוגיות רבות אחרות 2.בנוסף ,מצוי בידינו
טקסט קצר ומקוטע הכולל פירושים למורה הנבוכים חלק א פרקים א–ה ,ומיוחס אף
הוא לרדמ"ל 3.הערות פרשניות נוספות על מורה הנבוכים מצויות בטקסטים אחרים
שחיבר רדמ"ל ,ובעיקר בחיבורו 'מגן דוד' העוסק בנושאים קבליים ופילוסופיים4.

1

על זמנו קורותיו וחיבוריו של רדמ"ל ראו :ח' תירוש-רוטשילד' ,משנתו הפילוסופית של ר' דוד
בן יהודה מסיר ליאון' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים תשל"ח; H. Tirosh-
Rothschild, Between Worlds: The Life and Thought of Rabbi David ben Judah Messer

2

3
4

 .Leon, Albany 1991גם אני עסקתי בביוגרפיה של רדמ"ל בכמה מקומות; ראו עבודתי"' ,עין
הקורא" :פירושי "מורה הנבוכים" לר' דוד בן יהודה מסר ליאון' ,עבודת דוקטור ,ח"א :מבוא
ומחקר ,אוניברסיטת בר-אילן תשע"א (להלן :גורפינקל ,עין הקורא) ,עמ'  ;50–21ובחיבורו
של רדמ"ל ,שבח הנשים ,מהדורתי [בדפוס] ,מבוא ,פרק א :ר' דוד מסיר ליאון :רקע
וביוגרפיה; וראו מחקרי' ,העיסוק בחכמות ,במשנת ר' דוד מסיר ליאון' ,בדד( 33 ,תשע"ח),
עמ' .40–32
'עין הקורא' שרד בשני כתבי-יד ויצא לאור על ידי כנספח לעבודת הדוקטור שצוינה לעיל :ח"ב
(נספח) :מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא ,חילופי גירסאות ,וביאורים ,עמ' ( 623–1להלן :עין
הקורא) .להלן אציין לכתב יד אוקספורד בודלי ,רג'יו  ,41נויבאואר ,שסימנו במכון לתצלומי
כתבי-יד בבית הספרים הלאומי .f 22077
הטקסט יצא לאור על ידי' ,פירוש מורה נבוכים המיוחס לר' דוד מסיר ליאון' ,קבץ על יד,
כ"ב (תשע"ד) ,עמ' .258–201
כתב-יד לונדון מונטיפיורי  290שמספרו במכון לתצלומי כתבי-יד בית הספרים הלאומי f 7328
(להלן :מגן דוד); כמה פסקאות ממנו התפרסמו בתוךSchechter, ‘Notes sur David :
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מאז כתיבת מורה הנבוכים של הרמב"ם בשלהי המאה השתים עשרה – ובפרט
מאז תרגומו על ידי ר' שמואל אבן תיבון (פרובנס )1230–1150 ,בין השנים –1199
 ,1204ומעט מאוחר יותר ( )1213על ידי ר' יהודה אלחריזי – 5התפרש החיבור בשלל
דרכים ואופנים שחלקם אף מנוגדים .במהלך הדורות הוצעו מתודולוגיות פרשניות
שונות ומרתקות להבנת דבריו .חלק מקוראיו של הרמב"ם מצאו בדבריו השקפות
רדיקליות במגוון שאלות תיאולוגיות ,וקריאה זו הצטרפה למשמעים רדיקליים שעלו
מדבריו בחיבורו משנה תורה .משמעים אלה עוררו גלי פולמוס נגד הרמב"ם
וחיבוריו 6,אך גם להתפתחותו של זרם פרשני שראה עצמו כממשיך דרכו של הרמב"ם
וביקש לחשוף משמעים אלה .הוגים אלה טענו שהרמב"ם הסתיר את דעותיו
האמיתיות מההמון וכתיבתו היא אזוטרית .בין הוגים אלה ניתן לציין במאות השלוש
עשרה והארבע עשרה את שמואל אבן תיבון (פרובנס )1230–1150 ,וחתנו יעקב
אנטולי (פרובנס 7;)1256–1194 ,זרחיה בן שאלתיאל חן (ברצלונה ורומא; נפטר ב-

5

 .Messer Léon’, REJ, 24 (1892), pp. 118–138אני מהדיר עתה חיבור זה ומקווה להוציאו
לאור בהקד ם .לא אדון כאן בפירושי מורה הנבוכים המשוקעים בחיבור 'תהלה לדוד' שנדפס
בקושטא ב 1576-על ידי 'אהרן למשפחת סיר לאון' ,נכדו של רדמ"ל ונחשב על ידו כחיבור
פרי עטו של סבו .במקום אחר דנתי באריכות בזהות מחבר טקסט זה והצטרפתי לדעת השוללים
את ייחוסו לרדמ"ל; ראו 'חידת מחברו של "תהלה לדוד" המיוחס לר' דוד מסיר ליאון' ,בתוך:
ד' שוורץ וג' פריבור (עורכים) ,בנתיבי הספר העברי :מספר יצירה ועד לכתבי הרב יוסף דב
סולובייצ'יק [=עלי ספר כו-כז] ,רמת-גן תשע"ז ,עמ' .236–205
תיקונים שונים הוכנסו בתרגום אבן תיבון עד שנת  .1214על שלבי התהוות התרגום ,ראו למשל
ד"צ בנעט' ,הרמב"ם כמתרגם דברי עצמו :בהשוואה עם מתרגמיו' ,תרביץ ,כג (תשי"ב),
עמ'  ; 172–171ר' שמואל אבן תיבון ,פירוש המלים הזרות ,יהודה אבן שמואל (עורך),
ירושלים תש"ו ,מבוא ,עמ' ( 5–4מובא גם בסוף מהדורת אבן שמואל למורה הנבוכים ,בתרגום
אבן תיבון ,מהדורה מנוקדת ,ירושלים תשמ"ב); י' סרמוניטה' ,השגותיו של ר' שמואל אבן
תבון על תורת השכלים הרמב"מית' ,הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,6 ,ג (תשל"ג) ,עמ' –315
 ; 319צ' לנגרמן' ,מקור חדש לתרגומו של שמואל אבן תיבון למורה נבוכים והערותיו עליו',
פעמים( 72 ,תשנ"ז) ,עמ'  ;74–51ק' פרנקל ,מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון :דרכו של
דלאלה' אלחאירין למורה הנבוכים ,ירושלים תשס"ח ,עמ'  22הערה  ,15עמ' –157 ,100–80
 ; 159הנ"ל' ,מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון' ,בתוך :א' רביצקי (עורך) ,הרמב"ם :שמרנות,
מקוריות ,מהפכנות ,ירושלים תשס"ט ,ח"ב ,עמ' J. T. Robinson, ‘Maimonides, ;535–531
Samuel Ibn Tibbon, and the Construction of a Jewish Tradition of Philosophy’,
in: J. M. Harris (ed.), Maimonides after 800 Years; Essays on Maimonides and His
 ;Influence, Cambridge, MA 2007, pp. 291–304ובגרסה עברית ,יעקב (ג'יימס) רובינסון,

6

7

'הרמב"ם ,שמואל אבן תיבון ויצירתה של מסורת פילוסופית יהודית' ,בתוך :הרמב"ם:
שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות ,ח"ב ,עמ'  ;586–579ר' בן-שלום ,יהודי פרובנס :רנסנס בצל
הכנסייה ,רעננה תשע"ז ,עמ'  .436–433על זמן כתיבת תרגומו של אחריזי ,ראו אבן שמואל,
שם ,עמ'  4הערה .14
על הפולמוסים ,ראו למשל :ע' שוחט' ,בירורים בפרשת הפולמוס הראשון על ספרי הרמב"ם',
ציון ,לו (תשל"א) ,עמ'  ;60–27ד' שוורץ ,אמונה ותבונה ,ישראל תשס"א ,עמ'  ;88–86בן-
שלום ,יהודי פרובנס (לעיל הערה  ,)5עמ' .564–517
אבן תיבון ואנטולי לא כתבו פירושים ישירים על המורה ,אך גישתם הפרשנית עולה
מחיבוריהם האחרים (אבן תיבון :פירוש קהלת ,מאמר יקוו המים ,האגרת על ההשגחה
וההערות למורה הנבוכים; אנטולי :ספר הדרשות 'מלמד התלמידים').
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 ,)~1290יוסף כספי (פרובנס ,)1345–1280 ,משה נרבוני (פרובנס,)~1362 – ~1300 ,
ורבים אחרים 8.הוגים אחרים הציעו פרשנות שמרנית יותר למורה הנבוכים .זרם זה
התגבר בתקופת הרנסנס ,ובין ההוגים שדרכו בו היו אברהם ביבאג' (ספרד ,נפטר לפני
 ,)1489אברהם שלום (קטלוניה ,נפטר ב ,)1492-יצחק עראמה (ספרד–1420 ,
איטליה ,)1494 ,ויצחק אברבנאל (פורטוגל – 1437 ,איטליה 9.)1508 ,נראה ,כי מרחק
הזמן והסמכות שקנו להם חיבורי הרמב"ם בהלכה ,ריככו גם את היחס למורה
הנבוכים והוגים מסורתיים ראו חובה לנסות להצדיק את דברי הרמב"ם או להקהות
את הממד הרדיקלי שעשוי להשתמע מהם .הוויכוח על דרכי הפרשנות הראויות של
מורה הנבוכים המשיך בחברה הרבנית והשפיע רבות גם על היחס לחיבור המיימוני
בדורות השונים .דיון הרמנויטי זה נמשך גם במחקר המודרני ,שניתח את שיטות
הקדמונים והציע מתודולוגיות חדשות להבנת החיבור המיימוני ומשמעותו10.

8

ראו למשל :א' רביצקי' ,משנתו של ר' זרחיה בן יצחק בן שאלתיאל חן וההגות המימונית-
תיבונית במאה הי"ג' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים תשל"ח; הנ"ל' ,ר'
שמואל אבן תיבון וסודו של מורה הנבוכים' ,דעת( 10 ,תשמ"ג) ,עמ'  ,46–19ושוב ,בספרו,
עיונים מיימוניים ,ירושלים ותל אביב תשס"ו ,עמ'  ;106–81הנ"ל' ,סתרי תורתו של מורה
הנבוכים :הפרשנות בדורותיו ובדורותינו' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ה (תשמ"ו),
עמ'  ,69–23ושוב ,בספרו ,על דעת המקום :מחקרים בהגות היהודית ובתולדותיה,
ירושלים  ,1991עמ'  ;167–160ג' הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני למורה נבוכים לרמב"ם',
דעת( 74-75 ,תשע"ג) ,עמ' A. Sackson, ‘Joseph Ibn Kaspi as Interpreter of ;236–197
Maimonides and Maimonidean Interpreter’, in: Joseph Ibn Kaspi: Portrait of a

9

10

 ;Hebrew Philosopher in Medieval Provence, Leiden 2017, pp. 103–169וראו עוד
במקורות שבהערה .10
ראו למשל :ש' הלר-וילנסקי ,ר' יצחק עראמה ומשנתו ,ירושלים ותל אביב תשט"ז ,עמ' –16
H. A. Davidson, The Philosophy of Abraham Shalom: A Fifteenth-Century ;44–41 ,22
 ;Exposition and Defense of Maimonides, Berkeley 1964ד' בן-זזון' ,ביאור דון יצחק
אברבנאל למורה נבוכים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן גוריון תשס"ט ,עמ' ;267–253
הנ"ל ,נבוכים הם :מסע בביאורו של דון יצחק אברבנאל ל'מורה הנבוכים' ,ירושלים תשע"ה,
עמ'  ;361–344וראו עוד במקורות שבהערה  .10חלק מאישים אלה הציעו פירוש מתון ושמרני
באופן יחסי לכמה סוגיות מימוניות ,בעוד הגותם האישית שמרנית יותר ואף חולקת על
הרמב"ם.
החומר רב ביותר; ציינתי כמה וכמה מחקרים בולטים ,אך אין ברשימה כדי לגרוע מחשיבותם
של עיונים ודיונים אחרים ,שחלקם יובא להלן בהקשרים ספציפיים; ראו למשלL. Strauss, :
 ,Persecution and the Art of Writing, Glencoe 1952ובתרגום עברי ,ל' שטראוס' ,רדיפה
ואמנות הכתיבה' ,אברהם הוס (תרגום) ,בספרו ,ירושלים ואתונה :מבחר כתבים ,א' לוז (עורך),
ירושלים תשס"א ,עמ'  ,282–141ובמיוחד הפרק העוסק ברמב"ם' :אופיו הספרותי של "מורה
נבוכים"' ,שם ,עמ'  ; 205–167ז' הרוי' ,כיצד להתחיל ללמוד את מורה הנבוכים ח"א פ"א',
דעת( 21 ,תשמ"ח) ,עמ' ( 20–5נדפס גם בתוך :מ' חלמיש [עורך] ,דעת הרמב"ם :ילקוט
מאמרים במחקר משנת הרמב"ם ,רמת גן תשס"ד ,עמ' Marvin Fox, ‘A New ;162–147
View of Maimonides’ Method of Contradiction’, in his Interpreting Maimonides:
;Studies in Methodology, Metaphysic and Moral Philosophy, Chicago 1990, pp. 67–90

א' נוריאל ,גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים ,ירושלים תש"ס; י' לורברבוים,
'"הסיבה השביעית" :על הסתירות ב"מורה הנבוכים" :עיון מחודש' ,תרביץ ,סט (תש"ס),
עמ'  .;237–211א"ל מוצקין' ,על האינטפרטאציה של הרמב"ם' ,עיון ,כח (תשל"ח) ,עמ' 200-
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הגותו של רדמ"ל נוטה יותר לכיוון השמרני ואף הקבלי ,אך חשוב לו להראות
שאף הרמב"ם – עימו הוא אינו מסכים – מציע משנה שאינה שכלתנית קיצונית.
רדמ"ל מציע אפוא משנה פרשנית ופירושים שמרניים למורה הנבוכים ,בדומה לכמה
מבני דורו .עם זאת ,הוא סבור שלא כל הוגה שמרן רשאי לפרש את מורה הנבוכים;
עליו להיות בר-הכי :פילוסוף מעמיק והוגה המבין את דרכי הכתיבה המיימוניות.
לפיכך ,מנהל רדמ"ל מאבק כפול :מול פרשנים שכלתניים קיצוניים מצד אחד ,ומול
הוגים שמרניים הקוראים את מורה הנבוכים מתוך פריזמה רבנית צרה ,מצד שני.
בפירושיו למורה עוסק רדמ"ל רבות בבחינת דרכי הפרשנות הראויות של מורה
הנבוכים ,ומחקר זה מבקש להציגן .בין השאר עולה כי רדמ"ל סבור שהרמב"ם נקט
במתודות כתיבה אזוטריות וניתן אף להצביע על ממד אזוטרי בכתיבתו של רדמ"ל
עצמו .מן המחקר עולה שגם פרשנות שמרנית למורה הנבוכים ,דוגמת זו של רדמ"ל,
עשויה להיות מודעת לממד הכתיבה האזוטרית במשנת הרמב"ם ,אם כי המניעים
לכתיבה בדרך זו שעליהם הצביע רדמ"ל והפשר שהוא מצא בה ,שונים מאלה של
ההוגים השכלתניים.

כללי הפרשנות 'הראויה'
המגמה לפרש טקסט באופן 'ראוי' מודגשת במיוחד בטקסטים קאנוניים ,וביתר שאת
באלה מהם המיוחסים למקור אלוהי או לבעל סמכות דתית .פעמים רבות ,המעיין
והמפרש בטקסטים אלה אינו רשאי לחלוק על המחבר ,עליו להניח כי דבריו נכתבו
בדקדוק רב ,ואי אפשר לייחס לו טעות או חוסר תשומת לב .מסגרת זו מחייבת את
המעיין ליצור כלים פרשניים שיאפשרו לו התמודדות במקרים שבהם דבריו של מושא
העיון נראים כסותרים מקורות סמכות אחרים ,ועליו להסביר את הטקסט שלפניו

 ;186ח' כשר' ,אמנות הכתיבה במורה נבוכים' ,דעת( 37 ,תשנ"ו) ,עמ' ( 63–106נדפס גם
בתוך :דעת הרמב"ם [לעיל בהערה זו] ,עמ'  ;)106–283מ' הלברטל ,סתר וגילוי :הסוד
וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים (יריעות ב) ,ירושלים תשס"א ,עמ'  ;)68–40הנ"ל,
הרמב"ם ,סדרת גדולי הרוח והיצירה ,ירושלים תשס"ט ,עמ' J. Faur, ;305–299 ,244–235
Homo Mysticus: A Guide to Maimonides’s Guide of the Perplexed, Syracuse 1998, pp.
IX–XI and 38–52; A. Hyman, ‘Interpreting Maimonides’, in: J. A. Buijus (ed.),
 ;Maimonides: A Collection of Critical Essays, Notre Dame 1998, pp. 19–29ד' שוורץ,
סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים ,רמת גן תשס"ב ,עמ' H. A. ;143–113
;Davidson, Moses Maimonides: The Man and his Works, Oxford 2005, esp. 387–402

ש' קליין -ברסלבי ,שלמה המלך והאזוטריים הפילוסופי במשנת הרמב"ם ,ירושלים תשס"ז; ר'
ישפה ,פילוסופיה יהודית בימי הביניים :מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם ,ג :הרמב"ם ,רעננה
תשס"ז ,עמ'  ;208–147ח' קרייסל"' ,מורה נבוכים" ואמנות ההסתרה' ,בתוך :א' ארליך
ואחרים (עורכים) ,על פי הבאר :מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב
בלידשטיין ,באר שבע תשס"ח ,עמ' ;T. Rudavsky, Maimonides, Oxford 2010 ;507–487
מ' גודמן ,סודותיו של מורה הנבוכים ,שוהם D. Davies, Method and Metaphysics in ;2010
 ;Maimonides’ Guide for the Perplexed, Oxford 2011ח' סרי ,פתרון חידת הנבוכים ,פרשני
הרמב"ם בדורנו – על תורה ומדע ,רמת גן תשע"א; א' רוזנק ,הגיונות במחשבת ישראל:
בעקבות שיעוריו של אביעזר רביצקי ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .123–119
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כחלק מן המארג המסורתי המקובל .גישה פרשנית זו מוכרת כ'עקרון החסד' 11.כתבי
הרמב"ם מהווים דוגמה לתהליך שבו טקסטים שנחשבו בעיני רבים ככתבי מופת
סמכותיים ,והיו שנויים מאוד במחלוקת לדעת אחרים ,הפכו ברבות השנים לטקסטים
קאנונים ,והוצעו להם במקביל פרשנויות תואמות .חיבורו 'משנה תורה' מהווה עדות
מובהקת לכך 12,וכיום ניתן לזהות תהליך דומה ביחס ל'מורה הנבוכים' שלו 13.להלן
נראה כי כבר בעיני פרשני הרמב"ם הראשונים הוכר החיבור כספר מופת שיש לדקדק
בו .יחס זה התעצם במאות החמש עשרה והשש עשרה ,ורדמ"ל המשיך ופיתח מגמה
זו .הוא רואה ברמב"ם יותר מאשר הוגה בולט; לדידו ,הרמב"ם הוא חכם סמכותי
שיש לפרש את דבריו באותם כלים הרמנויטיים ובאותה דקדקנות שבה מפרשים
טקסטים חז"ליים .אין לטעות :רדמ"ל אינו מייחס ל'מורה' 'קדושה' – כפי שעולה
מדבריהם של הוגים ומפרשים רבניים מאוחרים 14.הוא אינו טוען שהטקסט ומחברו
חפים משגיאות ,והוא אף אינו מהסס לחלוק על הרמב"ם בנושאים תיאולוגיים
ופילוסופיים .באחד הדיונים הוא אפילו מדגיש שאמנם ברי לו שהרמב"ם ראה את כל
מקורות חז"ל בסוגיה ,אך הוא אינו נרתע מן המחלוקת עימו ומניתוח דבריו וסתירתם;

11

12

ראו למשל :מ' הלברטל ,מהפכות פרשניות בהתהוותן ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  ;203–185על
'פרשנות של חסד' לכתבי הרמב"ם בכלל ולמורה הנבוכים בפרט ,ראו למשל :ח' כשר' ,מו"נ –
יצירת מופת או כתבי-קודש?' ,דעת( 33–32 ,תשנ"ד) ,עמ'  ,83–73נדפס גם בתוך :מ' חלמיש
(עורך) ,דעת הרמב"ם :ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם ,רמת גן תשס"ד ,עמ' ;243–233
וראו עוד הנ"ל' ,דרך הפרשנות הראויה על פי פירוש הרמב'ם לפרקי אבוקראט' ,מכלול-פרדס,
א (תשע"ו) ,עמ'  ;104–93א' גורפינקל' ,האומנם "שכח הרמב"ם מקרא מפורש"? :גובה ערכי
אדם בהלכות ערכים' ,Hebrew Union College Annual, 84–85 (2013-2014) ,החלק העברי,
עמ' קל–קלו.
במחקר עמדו על מגמה זו ויש אף שכינו את הפרשנות שהושפעה ממנה 'פרשנות יתר'; ראו :י'
טברסקי ,מבוא למשנה תורה לרמב"ם ,מ"ב לרנר (תרגום) ,ירושלים תשנ"א ,עמ' ;394–391
מ' הלברטל ,הרמב"ם :ר' משה בן מימון ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  .212לאחרונה עסק בכך
במחקר מיוחד מרק (מלך) שפירו ,הטוען כי בעוד בדורות ראשונים טענו כמה חכמים כי
הרמב"ם טעה ,נעלם קול זה כמעט לחלוטין במשך השנים ,והפרשנות הרבנית מנסה יותר ויותר
לקיים את דבריו באופנים שונים .המחבר מנגיד לגישה זו את דרך המחקר האקדמית המכירה
באפשרות הטעות או בכך שהמחבר חזר בו ,וכפי שהרמב"ם העיד על עצמו בהקשר לכמה
עניינים .מחקרו זכה לתהודה ועורר דיון מחודש בסוגיה; ראוM. B. Shapiro, Studies in :
 ;Maimonides and His Interpreters, Scranton 2008, pp. 1–93ובדיון שעורר מחקרוA. B. :
Buchman, ‘A Hagiographer's Review of Studies in Maimonides and His
Interpreters’, Hakira 7 (2009), pp. 107–154; M. B. Shapiro, ‘Response to Rabbi
Asher Benzion Buchman’, Hakira 8 (2009), pp. 19–34; A. B. Buchman, ‘Response to
.Prof. Marc B. Shapiro’, Hakira 8 (2009), pp. 35–40

13
14

שפירו ,שם.
עסקתי בגישה פרשנית -תיאולוגית זו בכמה ממחקריי; ראו למשל :גורפינקל ,האומנם שכח
(לעיל הערה  ;)11הנ"ל' ,האל הזועם" :לא תמצא לשון חרון אף ...אלא בעבודה זרה לבד"',
דעת [בדפוס] .גישה זו עומדת בבסיס כמה מהגישות המייחסות משמעות קבלית לדברי
הרמב"ם אך מכירות בידע ההיסטורי והמחקרי שמהם עולה – לפי השקפה מקובלת –
שהרמב"ם לא הכיר תמות קבליות ובוודאי לא פירש לפיהם .לדידם ,הקדושה שבטקסט וערכו
הנצחי מתירה לנו לפרשו באופן קבלי; ראו למשל :י"מ חרל"פ ,ברכת מרום ,ירושלים תשנ"ו,
עמ' פו–פז; א' גורפינקל' ,י"ג עיקרי האמונה וי"ג מידות הרחמים' ,דעת( 84 ,תשע"ח) ,עמ' .47
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הוא מצהיר שם שהרמב"ם כתב את דבריו לאור ניתוח שגוי של המציאות ואפילו
הטעה את עצמו ,שהרי (כפי שאמרו חז"ל)' :מתוך שבא כלל כעס – בא לכלל
טעות' 15.אף על פי כן ,רדמ"ל סבור שיש להפעיל את 'עקרון החסד' ולנסות לפרש
את דברי הרמב"ם באופן מסורתי – במקרים שבהם ניתן לעשות כן.
רדמ"ל מתבסס בעיקר על ניתוח ההקדמות המיימוניות למורה הנבוכים;
ההקדמות כוללות כמה חטיבות :א .האיגרת לתלמיד; ב .פתיחה; ג' .צוואת זה
המאמר'; 16ד .סיבות הסתירה .יחידות ספרותיות אלה עוסקות בתיאור מגמת החיבור,
קהל היעד שלו ודרכי הניתוח והעיון בחיבור; רדמ"ל רואה בהן הנחיות פרשניות
'מחייבות' ,ומתפלמס עם פרשנים שלדעתו סטו מהנחיות אלה.

ענין כל מילה' :כאלו היה פלפול תלמודי או תוספות וחדושין'
בהקדמה השלישית ('צוואת זה המאמר') הרמב"ם מצהיר ,שכדי להבין את כוונת
הספר לאשורה ,על הקורא לדקדק במילותיו מתוך הנחת יסוד כי אין בו מילה מיותרת.
שימת לב יתרה יש להקדיש דווקא למילים ופסקאות הנראות כחריגה מן ההקשר,
נספח או סתם סרח עודף:
ולא תהיה כוונתך מן הפרק הבנת כלל ענינו לבד ,אלא להעלות בידך גם כן ענין
כל מלה שבאה בכלל הדברים ואף על פי שלא תהיה מענין הפרק .כי המאמר
הזה לא נפלו בו הדברים כאשר נזדמן ,אלא בדקדוק גדול ובשקידה רבה והשמר
מלחסר באור ספק .ולא נאמר בו דבר בזולת מקומו אלא לבאר ענין במקומו17.
מחבר ה'מורה' מצהיר אפוא כי הספר נכתב בהקפדה יתרה ,עד כדי דקדוק במילותיו.
בהקדמה הרביעית שבה הוא סוקר את שבע סיבות הסתירה שיש בספרים ,מעיר
הרמב"ם כי בספרו ימצאו סתירות מן הסיבה החמישית (הדרגה פדגוגית) והשביעית
(אזוטריות) בלבד .סתירות גלויות ,הנובעות מחוסר עיון ותשומת לב ,לעומת זאת,
אינן מצויות בספרים הראויים להתייחסות ,ובוודאי לא במורה הנבוכים.
אמירות מעין אלו ,והמוניטין שיצא לרמב"ם ,גרמו לכמה פרשנים לנקוט בדרך
הרמנויטית המניחה כי הטקסט המיימוני מושלם וחף מטעות ,וכי יש משמעות לכל
מילה ומילה ,לסדר הדברים ,ולמקורותיהם במקראות .לדידם ,גם משפט רגיל,
המנוסח בשפה סטנדרטית ולפיכך כופל את לשונו ונוקט מילה יתרה או מחסיר מילה
שהיה מקום לכותבה ,בא להשמיענו דבר מה .ניתן להצביע על יחס כזה אצל פרשנים

15
16
17

מגן דוד 95 ,ע"ב –  96ע"א;  104ע"ב.
כך היא מכונה בתרגום אבן-תיבון.
מורה הנבוכים ,ח"א ,הקדמה' ,צוואת זה המאמר' .הציטוט כאן ולהלן ממורה נבוכים ,בתרגום
שמואל אבן תיבון (שהוא שעמד לפני רדמ"ל)[ ,עם פירוש] יהודה אבן שמואל (עורך) ,א–ד,
ירושלים תשס"ה ,ח"א עמ' .30
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רדיקליים כמו נרבוני וכספי 18,אך הוא הלך והתפתח .למעשה ,שיטת דרשנות זו,
מתייחסת לטקסט המיימוני בדומה ליחסם של חז"ל אל הטקסט המקראי ,ממנו
נדרשת התורה בי"ג מידות .רדמ"ל ,שאימץ את ההדרכה החז"לית ביחס לפרשנות
המקרא 19,נוקט קו פרשני זה בהרמנויטיקה של 'מורה הנבוכים' והוא מבסס רבים
מטיעוניו ומפירושיו על דקדוק במילותיו של הרמב"ם ובחינה מדוקדקת של הסגנון.
הוא תובע דיון מעמיק וכובד ראש בלשון מורה הנבוכים ,והוא סבור שהטקסט צופן
משמעות בכל מילה ,אולי אף בכל אות בודדת .בלשונו' :כן צריך לדקדק לשונות הרב
בזה הספר למי שירצה להעמיק במעמקי עיוניו ,כי כן דרכי בכל הספר הזה בדקדוק
הלשון'; ' 20זה צריך בדקדוק מלות המורה ,שלא כמו ההזדמן ,כמו שידעת מדרכי';21
'וזה גלוי למי שהפליג העיון בספרו המורה בכל פרקיו ומאמריו מלה במלה';22
'ותראה פלא מדקדוק לשון [נוסח אחר :מלות] הרב כמה צריך לדקדק'; 23וכך גם
במקומות רבים נוספים 24.רדמ"ל אף מבהיר ,שהוא למד עיקרון זה מן האופן שבו
מדקדק הרמב"ם בלשונו של אריסטו ,ובכך מנסה להוסיף תיקוף נוסף לטיעונו כי זוהי
מתודת הפרשנות הראויה 25.לפיכך רדמ"ל מתפלמס עם פרשנים שלהבנתו לא עמדו
על כלל מיימוני זה .לדוגמה' :וגם אינם מדקדקים במלותיו כאשר הזכירנו
בהקדמתו'26.
נראה ,כי לדעתו ,דיוק מאותיות יתרות הוא מובן מאליו ,והוא רואה את חידושו
בהצבעה על הצורך לדייק ממילות חוזרות .לדעתו ,הרמב"ם נקט מילים שהן לכאורה
כפולות או חסרות על מנת לרמוז על דעתו ,ושומה על הפרשן לדקדק בלשון הרמב"ם
ולהסיק מן היתר או היחס מסקנות' :צריך לדקדק מלות הרב שיראה בהם פלאות
ופי[רוש] הסתירות הנראות בדבריו ,ולכן אני מאריך בהם ,כי אפילו המלות באו לדבר
גדול בלי כפל';' 27אין בדבריו כפל ומותר בלמודו בזה הספר הוא יותר מלמוד מופת...
וכבר ידעת דרכי שאני מפלפל בדברי הרב אפילו המלות לא בלבד באותיות';' 28הנה,
למי שרוצה לדקדק בדברי הרב ובמלותיו ,יראה שאין בלשונו כפל ומותר ,כמו שראוי,

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

ראו למשל :כשר ,יצירת מופת (להלן הערה  ,)11עמ'  ;74ג' הולצמן' ,ביאורו של ר' משה נרבוני
למורה נבוכים לרמב"ם' ,דעת( 75-74 ,תשע"ג) ,עמ'  ;219סקסון ,כספי (לעיל הערה ,)8
עמ' .116
על פרשנות המקרא של רדמ"ל ראו בהקדמותיי לחיבורי רדמ"ל העוסקים בפרשנות מקראית:
גורפינקל ,שבח הנשים (לעיל הערה  ,)1מבוא ,פרק ו :ספר משלי ופרשיית 'אשת חיל' ,פרשנות
התנ"ך של רדמ"ל; הנ"ל' ,פירוש איכה (א ,א–ו) לר' דוד בן יהודה מסירליאון'[ ,בדפוס].
עין הקורא 25 ,ע"א.
שם 62 ,ע"ב
מגן דוד 124 ,ע"א-ע"ב.
עין הקורא 140 ,ע"א.
ראו למשל שם 24 ,ע"ב;  47ע"א.
שם 71 ,ע"ב.
שם 1 ,ע"א.
שם 71 ,ע"ב.
שם 77 ,ע"ב.
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כי ההכפל לא יֵעשה בזה הספר המדוקדק' 29.רדמ"ל טוען כי אחד הגורמים העיקריים
לפרשנויות ש אותן הוא רואה כשגויות הוא התעלמותם מכלל יסוד זה30.
כיוון זה בניתוח מורה הנבוכים מצוי גם בשרידים מן הפירוש 'דרך השכל'
ליעקב בן אברהם גבישון ,אף הוא בן המאה השש עשרה (נפטר באלגי'ר אחרי :)1521
ואין ספק כי הוא ז"ל לא דבר בזה הספר אפילו אות יתירה ,צריך לדקדק בה
ולעיין מה היא כוונתו באותו היתרון ,ולא לחינם ,ולא כפי שיזדמן31.
כפי שאראה להלן ,ניתן להצביע על מתודות נוספות בפרשנות מורה הנבוכים שלהן
מצויות מקבילות בהגות זמנו של רדמ"ל; אמנם ,חידושו המיוחד של רדמ"ל במתודה
זו עולה מהגדרתו לאחר דיון ארוך באחת הסוגיות:
הנה הגענו לתכלית התרת זה הסוד הגדול ,ותמצית דעתי בכל פרטיו בחקותיו
ובמשפטיו בדקדוק ופלפול נפלא כאלו היה פלפול תלמודי או תוספות
וחדושין ,עם שמירת כל התנאים צריכים למי שירצה ליהנות מזה הספר העמוק,
היינו שמירת השרשים הפלוסופיים ,ובפרט שרשיו ,ועוד :כיוון כל הפרקים
והשבתם בענין אחד ,ועוד :דקדוקי המלות והלשונות עד שלא יהיה בו תוספת
וחסרון ,כי כן דרכי בזה הספר כלו מראשו לסופו כמו שהראתיך בעיניך32.
ההנחיה לעיין ב'מורה הנבוכים' בדרך שבה מעיינים בסוגיה תלמודית או בתוספות,
היא חידוש גדול בתולדות פרשנות 'המורה' עד זמנו של רדמ"ל ,והעצמה של היחס
הקנוני אל החיבור לרמות שלא נודעו לפני רדמ"ל .למעשה ,קורא כאן רדמ"ל ,ללמוד
את 'מורה הנבוכים' כפי שלומדים בדורות האחרונים את 'משנה תורה' המיימוני:
מבררים את מקורותיו ,מפלפלים במשמעה של כל מילה ,מדקדקים בנוסחאותיו,
ומנסים לבחון את תרומתם של כל שבר פסוק או מובאה מקראית.
יש להבחין בין תפיסתו של רדמ"ל לגישה פרשנית אחרת ,הרואה במורה
הנבוכים יותר מאשר טקסט שנכתב בדקדקנות ובתשומת לב מלאה – היא רואה בו
טקסט חף מטעות ,אולי אף טקסט מקודש ,שכל אות שבו מצויה במקומה בהשראה
אלוהית כלשהי .יחס זה ל'מורה הנבוכים' מצוי בחלק מהפירושים הרבניים
המאוחרים 33,אך נראה שרדמ"ל אינו סבור כך; הוא מתפלמס עם הרמב"ם ומוכן
לחלוק עליו ,אך הוא סבור ש'מורה הנבוכים' נכתב בדקדקנות וכי המחבר-הרמב"ם
סבור שיש ללמוד את חיבורו באופן זה.

29
30
31

32
33

שם 99 ,ע"א.
שם 140 ,ע"א.
בתוך :צ' לנגרמן' ,העיון ב"דלאללה אלחאירין" ופרשנותה בקרב קהילות ישראל דוברות
הערבית' ,בתוך :ש' קליין-ברסלבי ואחרים (עורכים) ,מנחה למיכאל :מחקרים בהגות יהודית
ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ ,תל אביב תש"ע ,עמ' .74
שם 56 ,ע"ב.
ראו לעיל בהערה .14
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מכיוון שרדמ"ל מבסס את תפיסתו על טענתו של הרמב"ם ועל בחינה ספרותית
של הטקסט המימוני ,לא ניתן להימנע מלהעיר על כשל בסיסי של תפיסה זו :מורה
הנבוכים הוא טקסט מתורגם מן השפה הערבית ,ורדמ"ל אינו בוחן את הנוסח המקורי
שיצא מתחת ידו את הרמב"ם ,אלא את תרגומו של אבן תיבון .ניסיון לדקדק במילותיו
של טקסט מתורגם מלמד על חוסר הבנה בסיסי בדרכי המתרגמים ,וכבר העירו
במחקר על כשל זה בדרכם של מפרשים ובכללם מפרשים לספרות הפילוסופיה
היהודית הימיביניימית 34.ככל הנראה ,רדמ"ל ידע את השפה הערבית; 35הוא טוען
שהוא מכיר את הפילוסופיה הערבית ממקורה ומבקר את יצחק אברבנאל שקרא
אותה ,לדעתו ,רק מכלי שני ושלישי 36.אמנם ,הוא אינו משתמש בידע זה במהלך
פירושיו ודיוניו ,כך שייתכן שכשל אף הוא בטעות דרשנית מצויה זו .ייתכן שיחס זה
מעיד על המעמד שקיבל תרגומו של אבן תיבון ,שנתפס כמי שעמד על סודות המורה,
כפי שהראה בהרחבה רביצקי37.
על כל פנים ,הניסוח שלפיו יש לעיין ב'מורה הנבוכים' כדרך שמעיינים בתלמוד
ובחיבורי גדולי הראשונים עליו ,גם במשמעותו המצמצמת ,הוא חידוש גדול בתולדות
פרשנות 'המורה'; משמעותו רבה במיוחד מכיוון שהוא נאמר על ידי רדמ"ל – אישיות
רבנית ,הבקיאה במשא ומתן התלמודי ובדרכי העיון של ה'ראשונים' .לפיכך' ,עין
הקורא' ,הכולל גם הדגמה ליישום הדרכה זו ומפרש לאורה כמה וכמה סוגיות
מיימוניות ,מקבל משנה חשיבות.
כפועל יוצא של כלל זה ,ולאחר ניתוח מבנהו הספרותי הכולל של 'מורה
הנבוכים' ,משקיע רדמ"ל מאמץ רב גם בהבהרת המבנה הפנימי של הספר :אם לסדר
המובאות והציטטות ישנה משמעות ,קל וחומר שעלינו לנסות ולהבין את סדר
הפרקים ואת המבנה הכולל של החיבור ,שהרי פעמים שמשמעה של אמירה מתברר
מתוך מיקומה בחיבור38.

הערכה ועיון מעמיק
מהנחיות הפירוש שראינו לעיל ,מתבקש עיון רציני ומעמיק ב'מורה הנבוכים' .גם
הדגשתו שהספר אינו מיועד לציבור הרחב אלא לאיש המעלה ,מוכיחה שמתבקשת
רמה אינטלקטואלית וידע נרחב .אמנם הנחיות אלה אינן 'הוראות שימוש' טכניות,
וגם הקפדה על מילויין אינה מבטיחה הבנה שלמה .הרמב"ם מדגיש ב'צוואת זה

34
35
36
37
38

כשר ,יצירת מופת (להלן הערה  ,)11עמ' .73
תירוש-רוטשילד ,משנתו הפילוסופית (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;21שבח הנשים ,מהדורתי (לעיל
הערה  ,)1פרק ה :יחס רדמ"ל ללימוד החכמות.
א' גורפינקל' ,ר' דוד מסיר ליאון והתקפתו החריפה על ר' יצחק אברבנאל' ,מדעי היהדות53 ,
(תשע"ח) ,עמ' .173-177
רביצקי ,רשב"ת וסודו (לעיל הערה  ,)8עמ' .86–82
עין הקורא 62 ,ע"ב .פירוט מבנה 'מורה הנבוכים' לשיטתו ,חורג ממטרותיו ומהיקפו של מאמר זה.
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המאמר' ' :ועיין בו תדיר והוא יבאר לך הגדולות שבספקות הדת אשר יסופקו על
כל משכיל'39.
לדברי הרמב"ם בחלק א ה ,מתבקשת גם זהירות רבה בהסקת מסקנות' :ולא
יגזור בתחלת דעת שיעלה בלבו ,ולא ישלח מחשבותיו תחלה וישליטם להשגת
הבורא ,אבל יבוש וימנע ויעמד ,עד שיעלה ראשון ראשון' 40.הוא מעיד על עצמו,
שפירושו נבע ממחשבה מעמיקה' :והוא סוד הפרק שלא נגלה לי אלא אחר עיון
תמידי'41.
42
רדמ"ל מדגיש שאחת הסיבות ל'טעותם' של פרשנים 'חדשים גם ישנים' היא
חוסר ההערכה לייחודיותו של 'המורה' ואופי כתיבתו .הערכת-חסר זו גורמת לדעתו
לעיון רשלני ולטעויות ,ובלשונו' :אשר אינם מערכים בלבם מעלת ספר מורה הנבוכים
אשר יקר תפארת גדולתו 43כמגדל דוד בנוי לתלפיות 44תל שהכל פונים בו; 45כרכא
דכולא בה 47.'46לדוגמה ,באחת הפעמים הוא מלין על ר' שמואל אבן תיבון' :איך
נעלמו אלו הפרקים מר' שמואל ן' תבון אע"פ שהעתיקם ,והיה ראוי שידעם על
פה(!)' 48.בניגוד לפרשנים שלא שימשו כל צרכם ,ציפה רדמ"ל שלפחות אבן תיבון,
שאותו הוא העריך כמתרגם בר-סמכא 49,יקדיש לספר את העיון המעמיק הראוי לו.

מחויבות להשבעת הרמב"ם
בהמשך הפסקה מצהיר הרמב"ם:
ואני משביע באלהים ית' ,כל מי שיקרא מאמרי זה ,שלא יפרש ממנו אפילו
דבר אחד ,ולא יבאר ממנו לזולתו ,אלא מה שהוא מבואר-מפורש בדברי מי
שקדמני מחכמי תורתנו הידועים .אמנם מה שיבין ממנו ממה שלא אמרו
זולתי מידועינו – לא יבארהו לזולתו ,ולא יהרוס ויקפוץ עצמו להשיב על דברי,
שאפשר שיהיה מה שהבינו מדברי – חילוף מה שרציתיו ...אבל יתבונן בו כל
מי שיבא לידו ...יודה השם ויספיק לו מה שהבין .ואם לא ימצא בו דבר
שיועילנו בשום צד ,יחשבהו כאלו לא חבר .ואם יראה לו בו שום הפסד כפי
מחשבתו ,יפרשהו ו'ידין לכף זכות' – ואפילו בפירוש רחוק ,כמו שחיב עלינו

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

מורה הנבוכים ,ח"א ,הקדמה ,צוואת זה המאמר ,עמ' .30
מורה הנבוכים ח"א ה ,עמ' .61
מגן דוד 68 ,ע"ב.
על פי שיר השירים ז .14
על פי אסתר א .4
על פי שיר השירים ז .4
על פי בבלי ,ברכות ל ע"א.
על פי בבלי ,חולין נו ע"ב; ספרי ,דברים שט; ועוד.
עין הקורא 1 ,ע"א.
שם 86 ,ע"ב.
על יחסו לאבן תיבון ראו למשל :שם 86 ,ע"א.
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בחק המונינו – כל שכן בחק יודעינו וחכמי תורתנו המשתדלים להועילנו באמת
כפי השגתם50.
הרמב"ם 'משביע' את הלומד שלא יפרש לאחרים את דבריו כמכילים חידוש כלשהו
הסוטה מן המקובל והוא טוען למעשה שאינו מחדש דבר 51.הוא מוסיף שאם המעיין
מזהה פירוש שאינו מועיל לו ,יש להפעיל לגביו מנגנון של פרשנות המתאם את דברי
הרמב"ם עם הכיוון המקובל ,ובניסוח חז"לי :לדון את המחבר-הרמב"ם לכף זכות.
על אף שמצאנו השבעה דומה אצל הוגים אחרים 52,דרך כתיבתו המיוחדת של
מורה הנבוכים והמשמעות המיוחדת שנודעת לפרשנותו ,נותנים משקל רב לשבועה
זו .ואכן ,השבועה עמדה כצֵ ל מעל פרשנות הרמב"ם כבר מימיה הראשונים ,אלא
שמשמעותה ,תוקפה ומגמתה ,היוו נושא למחלוקת רבת דורות בין הוגיו ופרשניו .על
מנת להבהיר את תפיסת השבועה של רדמ"ל ,אבחן את הגישות השונות לשבועה ואת
היחס בינה לבין המעשה הפרשני53.
תפיסה מרכזית של השבועה גורסת כי היא אחד האמצעים שנקט המחבר
במגמה להסתיר את תכני האמת האזוטריים מן ההמון .הרמב"ם ביקש לפרש את
דבריו באופן מסורתי ,ולא לחשוף בדבריו תכנים שאינם ידועים ומקובלים ,ובכך
למנוע חשיפה פומבית של דעתו הפילוסופית .מעשה הפרשנות מנוגד אפוא תכלית
הניגוד לכוונת המחבר .אכן ,לפי תפיסה זו היו שנמנעו מן הפרשנות או שכתבו אותה
באופן המגלה טפח ומסתיר טפחיים ,על מנת שלא לעבור על בקשתו-דרישתו של
הרמב"ם .פרשנים אחרים שהבינו כך את השבועה ראו את עצמם כמי שעוברים על
בקשתו וחלקם נימקו את דרכם בהסברים שונים ,כגון המצב הרוחני הירוד בדורם,
המחייב את הפצת הסודות שהרמב"ם ביקש להסתיר .כבר ר' שמואל אבן תיבון
(פרובנס ,)1230–1150 ,המתרגם הגדול של מורה הנבוכים ופילוסוף יהודי בולט,
האשים את ר' יהודה אלחריזי (ספרד הנוצרית )1225–1165~ ,שתרגם אף הוא את
מורה הנבוכים והוסיף לו ביאור למונחים פילוסופיים ,כי הוא חושף את דעתו
האזוטרית של הרמב"ם לדידו ,אלחריזי 'גזר אומר לעבור על שבועת הרב ,ולפרוץ
גדר' 54.יחס מעט שונה לשבועה מצוי אצל ר' שם טוב פלקירה ,שסיים את פירושו
ל'מורה' בשנת  ,1280מודע היטב להעזה שבעצם הפרשנות ,ואף מצהיר עליה בשם ספרו:

50
51
52

53
54

מורה הנבוכים ,צוואת זה המאמר ,עמ' .31–30
השוו לדברי רמב"ן בהקדמתו לספר מלחמות השם ,בתוך כתבי רמב"ן ,ח"ד שעוועל (עורך),
ירושלים תשכ"ג ,ח"א ,עמ' תיב.
ראו למשל ר' סעדיה גאון (רס"ג) ,הנבחר באמונות ובדעות ,הקדמה ,הרב יוסף קאפח (תרגום),
ישראל תשנ"ג ,עמ' ו (ראו גם במהדורה עם ביאורי הרב הנזיר ,דרך אמונה ,ירושלים תשע"ב,
ח"א עמ' ריא–ריב); רמב"ן ,פירוש רמב"ן לתורה ,סוף ההקדמה ,ח"ד שעוועל (עורך),
ירושלים תשי"ט ,ח"א עמ' ז–ח; וראו עוד בהקדמתו למלחמות השם (וראו עוד :ח' פדיה,
הרמב"ן ,התעלות :זמן מחזורי וטקסט קדוש ,תל אביב תשס"ג ,עמ'  ;)193 ,125ספר החינוך,
אגרת המחבר ,בתוך יוסף באב"ד מנחת חינוך ,ירושלים תשמ"ח ,ח"א עמ' .21
ראו מחקרי' ,השבעת המעיינים ב"מורה הנבוכים" כמפתח פרשני לחיבור' [בדפוס].
אבן תיבון ,פירוש המלים הזרות (לעיל הערה  ,)5עמ' ( 15מובא גם בסוף מהדורת אבן שמואל
למורה הנבוכים ,בתרגום אבן תיבון ,מהדורה מנוקדת ,ירושלים תשמ"ב); וראו אבן שמואל,
שם ,מבוא לפירוש המלים הזרות ,עמ' .5–4
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'מורה המורה' .משיר הפתיחה עולה ,כי משמעות הכותר היא' :המורה לממרה' – למי
שעובר על שבועתו של הרמב"ם 55.גם משה נרבוני ,שפירושו נכתב כמה עשורים
מאוחר יותר ,לפני  ,1362מתחשב בשבועה ומבהיר את השפעתה על דרכי כתיבתו
הפרשנית:
והרחבנו ובארנו דבריו אל הפילוסוף ולנאות אליו ולכל מי שישתוקק לו ,אך
לא לבלתי ראוי ...כי לא יאות לחלוק על הכוונה האלהית הרבנית ...וצריך
לחלוק כבוד לרב ולקיים מצותו ולב[ל]תי עבור על השבעתו56.
נרבוני מסביר שהוא נוקט כתיבה פרשנית אזוטרית ,כך שהדברים יובנו רק לפילוסופים
אך לא להמון ,ובכך הוא אינו עובר על השבועה ,לפחות שלא באופן ישיר.
גם יוסף כספי ראה בשבועה אמצעי להסתרת האמת הפילוסופית מן ההמון,
והוא עצמו מציע כמה דרכי פירוש שונות הנגזרות מן השבועה .בחיבורו 'מנורת כסף'
העוסק בביאור מעשה מרכבה ,הוא טוען שאינו חושף את סודות המורה ,אלא רק
מציע את דברי אריסטו ופרשניו ולפיכך אין לראות בפרשנותו מעבר על השבועה57.
בפתיחת פירושו ל'מורה'' ,עמודי כסף' 58,מפנה כספי לדבריו שם ,תוך רמיזה על כך
שאינם אלא קנה רצוץ .הוא מוסיף ואומר שלא יפרש ב'עמודי כסף' עניינים שיש בהם
'הפלגת הסתר' 59,אך מיד אחר כך הוא מציין שהוא רואה את עצמו כמי שעובר על
השבועה ,אך מוכן לעשות כן כדי להדריך את המעיינים ובהם בנו60.
גם הפרשנות המודרנית מבית מדרשו של שטראוס הלכה בכיוון זה .שטראוס
עצמו תוהה על הבעיה המוסרית שבמעבר על האיסור שהטיל הרמב"ם לחשיפת סוד
הספר ,והוא מנמקו בכך שכך נהג רמב"ם עצמו בדורו ,שעודו מפר את האיסור
התלמודי להעלות על הכתב את התורה האזוטרית של המקרא :אם כך נהג רמב"ם עם
קודמיו (חז"ל) ,מה לו להלין עלינו61.
ר' אברהם אבולעפיה (המאה השלוש עשרה) ,מסביר כי 'הזמן גרמא' ,ועתה יש
לחשוף את הסודות:

55

56

מורה המורה לשם טוב פלקירה ,י' שיפמן (עורך) ,ירושלים תשס"א ,מבוא ,עמ'  ;115וראו
שיפמן ,שם' ,על מורה המורה ר' שם טוב פלקירה' ,עמ'  ;15הנ"ל' ,שם טוב פלקירה – קוים
להגותו' ,בתוך.Maimonidean Studies, 3 (1992–1993), pp. 4–5 :
מ' נרבוני ,פירוש הנרבוני על מורה הנבוכים ,בתוךMoshe Narboni: Hebrew text with :

.French translation, Maurice R. Hayoun (ed.), Tübingen 1986, p. 126
57
58
59
60
61

יוסף כספי ,מנורת כסף ,בתוך מקראות גדולות הכתר ,יחזקאל ,רמת-גן תש"ס ,עמ' .336
יוסף אבן כספי ,עמודי כסף ומשכיות כסף :שני פרושים על ספר המורה ,ש"ז ווערבלונר (עורך),
פראנקפורט תר"ח; נדפס גם בתוך :שלמה קדמוני מפרשי המורה ,ירושלים תשכ"א.
לא ברור לי מהי כוונתו במונח זה .להלן בפרק א 3.אסקור שיטות שונות הטוענות שפרשנות
שלהן חלקית ואינה סותרת את השבועה; ייתכן שכוונתו כאן היא לאחד האופנים המוצעים שם.
ראו להלן ,של' שטראוס הבין את היחס בין השבועה ובין בפרשנות במשנת ר"י כספי באופן
אחר.
שטראוס ,רדיפה ואמנות הכתיבה (לעיל הערה  ,)10המובאה למעלה לקוחה מעמ' .179–178
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יכיר השבעת הרב שלא לגלות מה שלא גילהו השם ית' ...כי שני הכרחים
הביאונו לגלות מה שנגלה :האחד ,מפני שהגיע קץ הימין והשפע יתחזק מאד...
והשני הוא ,מפני שנעורר לבות הישנים בעפר ...ובהתגלות החכמה יוודע כי
הגיע עת קץ62.
הצד השווה בין ההוגים והמפרשים שצוטטו הוא תפיסתם שלפיה השבועה מלמדת
שהרמב"ם ביקש להסתיר את דעתו ולמנוע או לצמצם את הפרשנות לדבריו .אמנם,
הם מביעים עמדות שונות לגבי הסיבות לכתיבה האזוטרית ,מהו תוכן זה ובאיזה מידה
הוא עומד בניגוד לעמדות מסורתיות (כלומר :מהי דעת הרמב"ם 'האמיתית') ,ואיך
להתייחס לדרישה מיימונית זו ,כלומר האם היא צריכה להשפיע על פרשנותם בפועל.
רדמ"ל מציע פרשנות אחרת לשבועה .לדעתו ,הרמב"ם ביקש למנוע פרשנות
אנטי-מסורתית לא משום שאינה ראיה להמון ,אלא מפני שאינה נכונה .לפי עמדה זו,
השבועה מחייבת בכל מקום וזמן ,מכיוון שאינה מונעת את הפרשנות (אולי לזמן
ומקום נתונים) ,אלא מורה מהי דרך הפרשנות הראויה ומהי כוונתו של הרמב"ם.
השבועה היא אפוא מפתח פרשני.
רדמ"ל מבין שהשבועה מתייחסת לכלל הדרכותיו של הרמב"ם בהקדמות,
ומדגיש במיוחד שתיים מהן .1 :לדון את הרמב"ם לכף זכות ולפרש את דבריו באופן
מסורתי;  .2להפעיל מתודות אזוטריות בקריאת דברי הרמב"ם.

לדון לכף זכות ועקרון החסד
היות שרדמ"ל השתייך למסורת פילוסופית מתונה ,וינק גם מתורת הקבלה ,סבר
רדמ"ל כי הפרשנות הקיצונית לדברי הרמב"ם – בפרט כמה מפירושי הנרבוני –
פוגעים בכבודו ,ומעמידים אותו כחריג ברצף השתלשלות המסורה 63.לפיכך ,רדמ"ל
רואה חובה לעצמו להצדיקו ,תוך הטיית דבריו לכיוון המסורתי 64.גישה זו עומדת
בתשתית הפולמוס אליו הוא יוצא עם כתיבת הספר .להלן נראה שרדמ"ל לא ייסד 'יש
מאין' גישה פרשנית זו; הוא הכיר הוגים ומפרשים שנקטו בגישה פרשנית מתונה
ושמרנית יותר ,אך לרדמ"ל דגשים מיוחדים וביקורת בפרטים שונים גם על הוגים
אלה.
רדמ"ל ביסס דרך פרשנית זו על בקשתו האישית של הרמב"ם והשבועה שבה
השביע את המעיינים בדבריו ,אך לא הסתפק בהצדקה זו; הוא מוצא לדרך פרשנות
זו גם מקור חז"לי מחייב .הוא מציין את הדרכתם של תנאֵ י מסכת אבות ,ר' יהושע בן
פרחיה וניתאי הארבלי' :הוי דן את כל האדם לכף זכות' 65.לטענתו ,הרמב"ם ביקש

62
63

64
65

ר' אברהם אבולעפיה ,סתרי תורה ,ירושלים תשס"ב ,עמ' טז.
אמנם ,הוא מתפלמס מסיבות אחרות ,גם עם פרשנים מתונים של משנת הרמב"ם :שם טוב ,ר'
חסדאי קרשקש ,ר"ן ,ר"י אברבנאל ,ראו :גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א ,פרק חמישי :מבנה וסגנון
( – )2גישתו הפולמוסית של עין הקורא ,עמ' .101-149
רדמ"ל אף מצהיר ,כי הוא בוחר לעסוק בנושא ,או למצער להאריך בו מכיוון שעד כה דבריו
לא תורצו (מגן דוד 89 ,ע"א).
משנה ,אבות א ,ו.
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שיופעל כלפי חיבורו כלל בסיסי שיש להחילו ביחס לכל אדם ולכל מחבר ,אף כאשר
מעשיו אינם נראים חיוביים במבט ראשון – לדונו באופן חיובי .רדמ"ל מדגיש
שאופיו של הטקסט וזהות מחברו מחייבים משנה זהירות ומדריכים להרחיב עיקרון
זה על טקסטים המיוחסים לאנשי מעלה ,או כאלה שהתקדשו במהלך הדורות .כך
עולה כבר מדברי הרמב"ם שם:
וידין אותו לכף זכות – ואפילו בפירוש רחוק .כמו שחויב עלינו בח[ו]ק המונינו,
כל שכן בח[ו]ק יודעינו וחכמי תורתנו ,המשתדלים להועילנו באמת כפי
השגתם66.
הרמב"ם ב'פירוש המשנה' לאבות (שם) מבדיל בין הנידונים השונים ,וכותב שכלפי
החכמים יש להפעיל פרשנות יתירה של חסד ,המטה את מעשיו של אדם זה לכף זכות
אף כאשר פרשנות זו דחוקה מאוד:
'והוי דן את כל האדם לכף זכות' – ענינו ,שאם היה אדם בלתי ידוע אצלך,
שאינך יודע אם הוא צדיק או רשע ,וראית שעשה מעשה או שאמר דבר ,אם
תפרשהו באופן מסויים הרי הוא טוב ,ואם תפרשהו באופן אחר הוא רע – דון
אותו לטוב ,ואל תחשוב בו רע; אבל אם היה אדם ידוע שהוא צדיק ,ומפורסם
במעשה הטוב ,וראית לו מעשה שכל צדדיו מורים שהוא מעשה רע ,ואי אפשר
להכריע בו שהוא מעשה טוב אלא בדוחק גדול ובאפשרות רחוקה – הרי חובה
לפרשו שהוא טוב ,כיון שיש שם צד אפשרות שהוא טוב ,ואסור לחשדו67...
רדמ"ל מבחין כי כאן סטה הרמב"ם מן הפרשנות ה'יבשה' למימרת התנאים ,והוא
חידש בדבריו הלכה 68.לכן רדמ"ל יגע במציאת המקור התלמודי לכך ,והוא הציע
כמה אפשרויות .לדעתו ,לכך ,כיוון גם הרמב"ם ב'מורה' ,כאשר כתב שיש לדון את
החכמים לכף זכות מקל וחומר69.
רדמ"ל מנסה ליישם את ההדרכה שזיהה בדברי חז"ל ובהנחיות הרמב"ם.
בדיונו בסוגיית התכלית הדתית ובדברי הרמב"ם שמהם עולה לכאורה שהשלמות
הדתית היא בעיון השכלי ובפיתוח השכל ,מבקש רדמ"ל להצדיק את הרמב"ם ,וטוען:
אמרתי ,מפני שהרב הגדול היה אב בחכמה ובמעלה ,ואין ראוי ליחס אליו טעות
כ"כ מפורסם ,ואף גם זאת שיגזרהו הנגלה ממאמרו כמו שאמרנו ,ובפרט ממה
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מורה הנבוכים ,ח"א ,צואת זה המאמר ,עמ' .31
משנה עם פירוש הרמב"ם ,לאבות א ו ,עם תרגום וביאור הרב יוסף קאפח ,ירושלים תשכ"ה,
ח"ב עמ' רע.
ר' דוד מסיר ליאון ,כבוד חכמים ,ש' ברנפלד (עורך) ,ברלין תרנ"ט ,עמ' .19
יש להעיר שהרמב"ם סוטה לפעמים מכלל זה ,ורדמ"ל מצביע אף על דרך מיימונית זו .הוא
מראה שהרמב"ם בחר לדחות ולהוקיע השקפות שנאמרו על ידי כמה מחז"ל מכיוון שהוא
ביקש לשרש משמע אפשרי של דבריהם; ראו על כך להלן ,בפרק :מתודות אזוטריות ,הוצאת
דברים מהקשרם.
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שכתב ב ...מ"מ ,אחר ההשתכלות והחקירה ,מצאתי אמצעי אשר בו יפורש
דעתו שיהיה אמתי בפנים מה ,ובפרט כי מצאנו אותו במקומות מה מספריו70.
ובלשון אחרת ,במקום אחר שבו הוא מנסה להוכיח שגם הרמב"ם מכיר במגבלות
העיון השכלי:
כי רב גדול כמוהו צריך תמיד לדונו לכף זכות ,כמו שצוונו

בהקדמתו71.

ושוב ,במקומות רבים ,כגון בדיון אם התיאור המקראי של האירועים בגן עדן בתחילת
התורה מתפרש כפשט או כאלגוריה:
ראיתי שמפרשי המורה נחלקו בב' קצוות בפי[רוש] דבריו ,כי קצתם מפרשים
רוב דבריו לצד הכפירה ח"ו 72ומהפכים דברי אלהים חיים כמו הנרבוני וזולתם,
וקצתם בהפך עד שהיו קצת שרצו להמשיכו אל דעות הקבלה אשר לא זכרה
הרב כלל בשום ספר מספריו .וכן בכאן יאמ[ר] משום 'הוי דן את האדם לכף
זכות' שהרב המורה יחשוב שיש בכתו[ב] נגלה ונסתר ושיהיו שניהם אמת
ושלא יתרחק הרב מהפשט ,עם היות שכפי הנסתר יפרש הפרשה בדרך ציורי73.
ושוב ,במהלך דיון בשאלת יחס האל לגלגל הראשון:
ח"ו 74,שאין ראוי לייחס לרב הגדול טעות בזה אשר כל בית התורה והחכמה
עליו מיוסד  ...ומזה תוכל לראות איך קודם מה שהקדים הרב 75,ראוי לדון כל
אדם לכף זכות ואפילו באפשר רחוק76.
הוא מדגיש כי גם אם לא נתייחס לבקשתו של הרמב"ם ,יש לדונו לכף זכות מפני
גדולתו התורנית המפורסמת' :להעירך על דעת הרב לבד ומדבריו ממש כי זה מחייב
לי הנה לכבודו' 77.משום אותו נימוק ,רדמ"ל מנסה לדון לכף זכות גם כמה מדבריהם
של חכמים אחרים זולת הרמב"ם ,וזאת משום אישיותם המפורסמת לשבח78.
המגמה לדון לכף זכות המבוססת על הוראת המשנה ועל בקשתו-תחינתו של
הרמב"ם ,היא בעלת משקל רב במכלול השיקולים הפרשניים .מתברר שרדמ"ל נוקט
בגישה פרשנית שמטה את דברי הרמב"ם לכף זכות גם בסוגיות שבהן הוא חולק על
הרמב"ם ,ובלשונו:

70
71
72
73
74
75
76
77
78

מגן דוד 48 ,ע"ב.
שם 72 ,ע"א.
חס וחלילה? חס ושלום?
הפירוש המיוחס (לעיל הערה  265 ,)3ע"א ,וראו במבוא לפירוש ,שם ,עמ' .219–214
ראו לעיל הערה .72
גם ללא הקדמת וצוואת הרמב"ם.
עין הקורא 35 ,ע"א.
עין הקורא 99 ,ע"ב.
ראו למשל :שם 137 ,ע"א
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וכדי שלא תחשוב שבאתי להפך בזכות הרב בשקרים והמצאות כי אין דרכי בזה
בשכבר ידעת כמה פעמים אני חולק עם הרב ברוב שרשי התורה כמו שהארכתי
לעיל ואאריך ג[ם] כ[ן] ,ובפרט ...אינה נראית לי כמו שאבאר למטה ,מ[כל]
מ[קום] לפי שרשיו לבד אני מדבר בזה המקום ,כי רב גדול כמוהו צריך לדונו
תמיד לכף זכות כמו שצוונו בהקדמתו79.
ושוב:
והודענו דעות הרב ושרשיו לפי דעתו ביסודות ספרו אעפ"י שאינו כפי דעתנו,
כי זה מנהגי כל הימים שלא להניח דעות איש אלהים כמוהו מושלכות ארצה
ימסום רגלי עני פעמי דלים81 80.
נראה שרדמ"ל סבור כי ציון העובדה שאינו מסכים עם דברי הרמב"ם נותנת משנה-
תוקף לפרשנותו ,כביכול אינו נוגע בדבר .אמנם ,ניתן להרהר אחרי תוקף זה :לרדמ"ל
הנוקט בגישה שונה משל הרמב"ם ,יש עניין רב בהצגת הרמב"ם באור מתון יותר.
בכך ,הוא מקטין את הפער בין דעתו האישית לזו של הרמב"ם ,ובפרט – מרחיק את
הרמב"ם ממתנגדיו – פרשני המורה הקיצוניים .מצג זה עדיף על פני התנגדות
לרמב"ם ,שכן כך הוא אינו יוצא למאבק חזיתי נגד הרמב"ם ואף חוסה בצל סמכותו
במידה מסוימת .יתכן ,ש דרך זו גם מוסיפה לאמינותו של רדמ"ל ,שאינו נראה כמי
שמנסה בכוח הפרשנות לגייס את הרמב"ם ולהציגו כתומך בגישתו (וכפי שציין
רדמ"ל עצמו).
להערכתי ,אין סיבה לחשוד בכנות דבריו של רדמ"ל; הוא אכן סבור שדברי
הרמב"ם צריכים להתפרש לכף זכות מסורתית .עין הקורא כולו נכתב כדי להבהיר את
דרכי הפרשנות במורה הנבוכים ודבריו לא נועדו להצביע על פירוש כזה או אחר .כך
עולה גם מן העובדה שרדמ"ל מדגיש פעמים רבות את גבולות פרשנות זו .דוגמה
בולטת היא התנגדותו של רדמ"ל לשימוש בה לשם פירוש הרמב"ם באופנים קבליים.
על אף זיקתו האישית לקבלה ,שבגינה ניתן לסבור שהוא עשוי לראות 'זכות' בהטיית
דברי הרמב"ם אליה ,מתנגד לכך רדמ"ל ,ורואה בכך הוצאת דברי הרמב"ם
מהקשרם 82.נראה אפוא שרדמ"ל רואה עצמו נאמן להדרכת הרמב"ם ,אך עלינו מוטל
לבחון אם מגמת ההצדקה והסנגוריה אינה מוגזמת .עוד יש לבדוק באיזה מידה
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מגן דוד 71 ,ע"ב –  72ע"א.
על פי ישעיהו כו .6
מגן דוד 143 ,ע"ב.
על היחס בין הרמב"ם והקבלה לשיטתו ,ראו בציטוט לעיל (ליד ההפניה להערה  ,)73ודיון
בתוך גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א ,עמ'  .198–195למפתח מקורות על היחס בין הרמב"ם
והקבלה ראו הנ"ל' ,הרמב"ם והקבלה :ביבליוגרפיה מוערת' ,בתוך :א' אלקיים וד' שוורץ
(עורכים) ,הרמב"ם בנבכי הסוד :מחווה למשה חלמיש=[ ,דעת ,]66–64 ,רמת-גן תשס"ט,
עמ' .485–417
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משפיעה מגמה זו לעומת מרכיבים פרשניים אחרים שבהם רואה רדמ"ל חשיבות:
הדקדוק בלשון המיימונית ורמזים פרשניים אחרים83.
יש להדגיש כי הפרשנים הרדיקליים אינם חולקים בהכרח על הדרכה זו .לדידם,
לדון לכף זכות ולפרש את הרמב"ם כפי הראוי לאיש מעלה כמוהו ,הוא למצוא
בדבריו פשר פילוסופי .אמנם נימוק זה הודגש יותר על ידי הוגים ופרשנים שמרניים
שביקשו להתמודד עם הזרם הפרשני השכלתני שקדם להם ,והם ביקשו להסתייע בו
כדי להטות את משמעות הרמב"ם ופרשנותו לכיוונים שמרניים יותר.
ההקפדה על העיקרון של הטיית דברי הרמב"ם לכף זכות כעיקרון פרשני
במורה הנבוכים מצויה כבר בתחילת המאה הארבע עשרה אצל הריטב"א (ספרד,
 )1330–1250שהקדיש חיבור שלם במגמה ליישב את השגות הרמב"ן על הרמב"ם84,
והיא מצויה גם אצל הוגים אחרים בדורות שקדמו לרדמ"ל ובתקופתו ,ורדמ"ל הכיר
היטב לפחות את חיבוריהם ופירושיהם של חלק מהם 85.כדוגמה להוגים שנקטו
עיקרון זה ,אציין את ר' אברהם ביבאג' 86,ור' אברהם שלום; 87היא מפורטת יותר אצל
ר' יצחק אברבנאל ,בן זמנו המוקדם של רדמ"ל 88.אברבנאל מפרש שכוונת דברי
הרמב"ם בהקדמתו 'כמו שחוייב עלינו בחק המוננו' רומזת לדברי התנאים במסכת
אבות 89,והוא אף מפרש בהקשר זה את המובאה 'פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר
אמונים' (ישעיה כו  )2המצויה בתחילת החלק הראשון של המורה:
ואמר פתחו שערים והם בשתופי השמות ויבא גוי צדיק והוא שידין אותי לכף
זכות ויפרש דברי באופן מסכים לאמת כמו שצוה זה בפתיחתו .שומר אמונים
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ראו עוד הפירוש המיוחס (לעיל הערה  ,)3עמ' .211
ר' יום טוב אלאשבילי (ריטב"א) ,ספר הזכרון ,ק' כהנא (עורך) ,ירושלים תשמ"ג .ריטב"א ייסד
סוגה פרשנית המבקשת להתמודד עם השגות רמב"ן על הרמב"ם וראב"ע ולהציע ביקורת
פרשנית לפירושי הרמב"ן; ראו על כך במחקרי' ,מנחת קנאות לר' זכריה בן משה הכהן
מקנדיאה :מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא ,חילופי נוסח ,והערות פרשניות' ,קבץ על
יד ,כ (תשע"א) ,עמ' .141–133
רדמ"ל הכיר היטב את כתבי ר' אברהם ביבאג' ועין הקורא מגלה זיקה רבה לחיבור דרך אמונה
של ביבאג' (גורפינקל ,עין הקורא ,עמ'  .)144–142הוא הכיר גם את כתבי ר' אברהם שלום (שם,
שם ,עמ'  ;)140רדמ"ל הכיר היטב את כתביו המוקדמים של אברבנאל ,ואני סבור שלא הכיר את
פירושו למורה הנבוכים (גורפינקל ,התקפתו החריפה [לעיל הערה  ,]36עמ' .)207–201
ר' אברהם ביבאג' ,דרך אמונה ,מאמר שני שער שני ,קושטא רפ"ב ,לח ע"א; שם ,מאמר שלישי
שער חמישי ,צה ע"א; ועוד.
דוידסון ,אברהם שלום (לעיל הערה  ;)9ק' סיראט ,הגות פילוסופית בימי הביניים ,ירושלים ,1975
עמ' .452
גם מגמת פירושו של יעקב גבישון על מורה הנבוכים ('דרך השכל') שצוין לעיל ,היא להגן על
הרמב"ם מפני מתנגדיו (לנגרמן ,העיון [לעיל הערה  ,]31עמ' .)72
פירוש אברבנאל למורה הנבוכים (קטע) ,כתב יד ירושלים ,הספרייה הלאומית (B18), 80 1116
 3ע"ב .דוד בן -זזון ההדיר טקסט זה ובכוונתו לפרסמו; אני מודה לו על שהפקיד בידי את
טיוטת עבודתו .לדבריו ,מדובר במהדורה קמא של הפירוש; לפיכך ,אציין אותו להלן :פירוש
אברבנאל ,מהדו"ק .בפירושו הארוך למורה ,אברבנאל תומך דרישה זו בהוראה אחרת ממסכת
אבות (א א) 'הוו מת ונים בדין' (פירוש אברבנאל ,בתוך :מורה נבוכים עם ארבעה פירושים,
וילנא  ,1904פתיחה ,ט ע"ב).
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ר"ל שומר האמתות ר"ל שישמור לפרש דברי באופן אמתי ולא יהפוך דברי
למינות .והנה הרב פחד פחד ויבא לו שכל הדעות והאמונות שהיה לו הנרבוני,
יחסם כלם לרב המורה ,והוא לא כן יחשוב ולבבו לא כן ידמה90.
לפי דבריו ,הפרשן מאופיין כ'צדיק' ו'שומר אמונים' באופן רפלקטיבי ,כאשר אם
פרשנותו אינה קיצונית .אמנם ,במקור מקביל רואה אברבנאל בפסוק הגבלה על
הרשאים לפרש:
כוונת הרב בפסוק הזה הוא שיפתחו השערים שהם פרקי הספר ,ויצווה שלא
יעיין בהם איש בעל אמונה רעה או אפיקורס ,אבל יבא לעיין בו גוי צדיק
בדעותיו ושומר אמונים ...והנה בא הנרבוני ...לא כן אנחנו עושים שעניין דברי
הרב לדון אותו לכף זכות כפי שרשי תורתינו ,כמו שצווה עלינו בהקדמת ספרו
זה שנדינהו לכף זכות ואפילו בפירוש רחוק91.
אברבנאל רואה בגישה פרשנית זו חובה קדושה ,ומצהיר' :והמפרש דברי הרב לכף
זכות ,ישא ברכה מאת ה' וצדקה מאלהי ישעו' 92.כפי שראינו אצל רדמ"ל ,אף
אברבנאל נוקט בגישה זו גם בסוגיות שבהן הוא חולק מכל וכל על שיטת הרמב"ם,
הוא מנסה לקרב את דבריו ,ושולל פירושים קיצוניים 93.גם ההתנגדות לדברי
הפרשנים שמשום הוראה זו העמיסו פירושים קבליים על דברי הרמב"ם מצויה כבר
אצל אברבנאל ,וייתכן שרדמ"ל העתיקה מדבריו .יש להעיר כי למרות האמור ,מבקר
רדמ"ל את אברבנאל על התעלמותו מכלל הפרשני זה ואינו דן את הרמב"ם לכף
זכות 94.ביקורת זו היא חלק ממארג שלם של פולמוס פרשני עם אברבנאל ,ועסקתי
בה במקומות אחרים95.
ייחודיות תפיסתו של רדמ"ל באה לידי ביטוי בניסוחיו החוזרים ונשנים
ובהגדרתו החדה לעיקרון זה ,שכאמור מצוי גם אצל אחרים במאה השש עשרה .נראה

90
91

92
93

94
95

פירוש אברבנאל מהדו"ק 5 ,ע"ב.
פירוש אברבנאל (לעיל הערה  ,)89סוף הפתיחה ,יא ע"ב; והשוו' :ר' משה איסרליש" ,תועפות
ראם" ,הערות על מורה הנבוכים' ,בתוך :הרב י"ל מימון ,מדי חודש בחודשו ,ח"ג עמ' .44
לפירושים נוספים על מובאה זו ,ראו :פירוש שם טוב ,בתוך :מורה נבוכים עם ארבעה פירושים
(לעיל הערה  ,)89יא ע"ב; מ' נרבוני ,באור לספר מורה נבוכים ,י' גולדנטאל (עורך) ,ויין ,1882
ב ע"ב (נדפס גם בתוך :שלשה קדמוני מפרשי המורה[ ,לעיל הערה  ;)]58מ' יפה ,לבוש מלכות,
לבושי אור יקרות ,לבוש פנת יקרת ,ירושלים תש"ס ,עמ' ד; צ' לנגרמן' ,איגרת ר' שמואל בן
עלי בעניין תחיית המתים' ,קבץ על יד ,טו (תשס"א) ,עמ'  ;44א' נגר' ,פסוקי הפתיחה והסיום
למורה הנבוכים' ,מסורה ליוסף ,ו (תשס"ט) ,עמ' .345-380
ר' יצחק אברבנאל ,שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן ,ויניציאה של"ד ,יא ע"ב.
ראו עוד דוד בן-זזון (לעיל הערה  ,)9המאפיין כיוון זה כדרכו המוקדמת של אברבנאל .במקום
אחר הערתי על שיטתו בחקר אברבנאל (הפירוש המיוחס [לעיל הערה  ,]3עמ'  ,)219–214ואני
מתכוון לשוב ולעסוק בשאלת היחס העיוני בין הרמב"ם ואברבנאל בפרוטרוט.
ראו למשל :עין הקורא 225 ,ע"ב.
גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א ,עמ'  ;139–109הנ"ל ,התקפתו החריפה (לעיל הערה ,)36
עמ' .207–170
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אפוא כי אף שבמאות החמש עשרה והשש עשרה טרם הפך מורה הנבוכים ל'טקסט
מקודש' החף מטעויות ,כבר ניתן להצביע על ניצני ההתגבשות של יחס כזה אצל כמה
מפרשניו.

מתודות אזוטריות
אחד הנושאים המרכזיים שנידונו במאה העשרים במחקר הפילוסופיה של ימי
הביניים בכלל ובהגות היהודית בפרט ,הוא ממד הכתיבה האזוטרית .חוקרים רבים
תיארו שיטת כתיבה זו ,עמדו על הגורמים השונים להיזקקות לה ,והצביעו על אפיונים
ספרותיים וסגנוניים שונים בהם נקטו מחברים והוגים .בתוך ההגות היהודית ,נותחה
בהרחבה האזוטריות בכתיבת הפילוסופים היהודיים ובראשם הרמב"ם ,והנושא נסקר
ונידון תוך הבלטת גורמים ,מגמות ,ומתודות96.
רדמ"ל ,הסבור כי דברי הרמב"ם נכתבו בדקדקנות וכי יש להשקיע מאמץ
בהבנתם ,סבור כי אחת הדרכים לעמוד על כוונתו של הרמב"ם היא חשיפת פשר
כתיבתו האזוטרית .לדעתו ,הרמב"ם נקט בשיטת כתיבה זו לא מתוך צורך פוליטי,
כדי להסתיר דעה פילוסופית המנוגדת למסורת הרווחת; לדעתו ,זוהי הדרך הנכונה
לכתיבת סודות התורה .רדמ"ל סבור שהדרך בה התמודד הרמב"ם עם הדרכת חז"ל
להסתיר את הסודות היא בכתיבה המחייבת את המעיין במאמץ דקדקני על מנת להבין
את כוונת דבריו ,ובלשונו' :וכל זה עקר הספר הזה שהראיתך פלאות מהשבת הפרקים
ואחר ההשבעה בכלל שלא יגלו סודותיו כי אם לראויים כמו שעשו ז"ל להסתיר97.'...
דרך כתיבה זו קשורה אפוא לשבועה ,המלמדת את המעיין שאל לו להסיק מסקנות
נמהרות מקריאה חפוזה ברמב"ם; הידיעה שדברי הרמב"ם מחייבים עיון מעמיק

96

ראו במחקרים שצוינו לעיל בהערה  .10במיוחד נדונה שיטתו של שטראוס ,שהפכה ,במידה
רבה לדרך המלך של המחקר המודרני של מורה הנבוכים למשך שנים ארוכות .אט-אט קמו לה
מתנגדים והיא הותקפה על ידי חוקרים שונים ,שביקרו את הנחותיה או את המסקנות
המתודולוגיות הנגזרות ממנה .ראו אודותיה :ח"א רכניצר ,נבואה והסדר המדיני המושלם:
התאולוגיה המדינית של ליאו שטראוס ,ירושלים תשע"ג; לורברבוים ,הסיבה השביעית (לעיל
הערה  ;)10פוקס ,שיטת הסתירות (לעיל שם); I. Twersky, Review, ‘The Guide of the
Perplexed by Moses Maimonides, Translated with an Introduction and Notes by
Shlomo Pines, With an Introductory Essay by Leo Strauss’, Medieval Academy of
 ;America, 41 (1996), pp 556-558י' טברסקי ,הלכה והגות :קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם,

97

האוניברסיטה הפתוחה ,ב :תל-אביב תשנ"ה ,עמ' ( 140תודה לפרופ' כ' הורוביץ על שתי
הפניות אלה); ז' הרוי' ,כיצד שיתק ליאו שטראוס את חקר "מורה הנבוכים" במאה העשרים',
עיון ,נ (תשס"ב) ,עמ'  ;396–387הנ"ל' ,ליבוביץ על האדם האברהמי ,אמונה וניהליזם' ,בתוך:
מ' חלמיש ואחרים (עורכים) ,אברהם אבי המאמינים :דמותו בראי ההגות לדורותיה ,רמת
גן תשס"ב ,עמ'  ;352–347ד' הרטמן ,הרמב"ם :הלכה ופילוסופיה ,א' מלצר (תרגום) ,תל אביב
תשס"ט; ל' קפלן' ,אזוטריזם פוחת והולך ותכליתו של מורה נבוכים' ,בתוך :הרמב"ם:
שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות (לעיל הערה  ,)5ח"ב ,עמ'  ;412–397ד' שוורץ ,סתירה והסתרה
(לעיל הערה  ,)10בפרט עמ' .143–68
עין הקורא 145 ,ע"ב.
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והתחקות אחרי דרכי כתיבתו מחייבת לדון את דבריו לכף זכות ולפרש את דבריו
במתינות.
ניסוח תיאורטי רחב יותר של גישת רדמ"ל והקשר שלה לשבועה מצוי בדברי
אחד המעתיקים הקדומים של 'עין הקורא' ,ר' עמנואל מלטריפאלדה ,שהקדים
לחיבור הקדמה .עמנואל טוען:
גם פרצו חכמי הדורות להוציא לעז על משה ותורתו הקדושה; וטעו בזה טעות
גדולה לחשדו אשר לא כדת 98ולא השיבו פרקיו זה בזה כמו שהשביענו .גם
עברו תורות חלפו חק 99קצת מהכופרים במשה האלהי 100לייחס אליו דעת זרה
וכפירה ח"ו ,כדרכם כסל למו (עפ"י תהלים מ"ט 101.)14
המעתיק מזכיר את ההדרכה להשיב את הפרקים זה על זה ומציין שהרמב"ם השביע
על כך .נראה שלהבנתו השבועה מתייחסת לכל ההדרכות הפדגוגיות שמניח הרמב"ם
בפני המעיין בהקדמותיו ,ודרך הפרשנות היא אחת מהן .תמה זו חוזרת כמה פעמים
בדברי רדמ"ל בחיבור ,והוא תוקף את הפרשנים שלדעתו לא נהגו בהתאם להדרכות
אלה ,ובכללן השבועה.

'השב פרקיו זה על זה' וסתירות מכוונות
הרמב"ם אומר בפסקת ההדרכות האמורה:
כשתרצה להעלות בידך כל מה שכללו פרקי זה המאמר עד שלא יחסר לך ממנו
דבר ,השב פרקיו זה על זה  ....ולא נאמר בו דבר בזולת מקומו אלא לבאר ענין
במקומו102.
הפרשנות המינימליסטית להנחיה זו היא שכדי לקבל תמונה מלאה של השקפת
הרמב"ם בנושא מסוים ,יש לעיין בכל המקורות שבהם הוא מתייחס לאותו נושא.
ההסבר לכך פשוט :היות שהספר עוסק בתיאום הפילוסופיה עם המקרא ,חלק
מהדיונים מובנים על פי סדר הפרשה מקראית ,וכדי לקבל תמונה שלמה של ההשקפה
הפילוסופית יש לעיין במופעים אחרים של הנושא .במקרים אחרים הניתוח נערך לפי
נוחות ההרצאה הפילוסופית ,וכדי להבין את הפרשה המקראית לפי סדרה ,יש ליצור
פסיפס של מכלול הסבריו אליה בספר כולו.
רדמ"ל מדגיש דרך מיימונית זו' :לא השלים סוד א[חד] במקום א[חד] ,אלא
במקומות מחולפים'; 103הוא מבין ,שהסיבה לכתיבה בשיטה זו לא נובעת רק

98
99
100
101
102
103

עפ"י :אסתר ד .16
עפ"י :ישעיה כד .5
הרמב"ם.
עין הקורא 1 ,ע"א.
מורה הנבוכים ,צוואת זה המאמר ,עמ' .30
שם 3 ,ע"א.
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משיקולים דידקטיים; מקורה גם ברצון המיימוני לשמור על אזוטריות ,ולהגביל את
הגישה לסודות התורה גם אחרי פרסומם ברבים:
וראוי להטריח שכלו לתקן הדבר באופן נאות אם יוכל ,שכבר הרב כתב שם
בהקדמה שיעלים הסודות כי יציצו ויעלימו בטבע הפרק כדי להעלים הסוד מכל
אדם ,ולכן צוה שנשיב הפרקים הזה על זה104.
שוב ,בניסוח רחב יותר ,שחלק ממנו צוטט לעיל:
שיעשה תחבולה 105בכל הספר להתחיל סוד בפרק אחד ולהשלימו בפרק אחר
כדי שיהיה הסוד נעלם יצא כברק ואח"כ יעלם כטבע הברק שהמשיל בהקדמה,
ואז הסודות יציצו ואח"כ יעלמו ,כי זהו טבע הדבר האלהי וטבעו נותן כן כמו
שהאריך שם בדברים יפים .ולכן ,הוצרך לומר שתשיב פרקיו זה על זה והזהירך
על הסתירות .וכל זה עקר הספר הזה 106שהראיתך פלאות מהשבת הפרקים
ואחר ההשבעה בכלל שלא יגלו סודותיו כי אם לראויים107.
רדמ"ל תולה את הצורך ב'השבת הפרקים' (כאמור :עיון במכלול המקורות
המיימוניים שבאותו נושא) בסתירות המכוונות שנוקט הרמב"ם ,וכפי שהוא מבאר
בהמשך הקדמתו ,שהסתירות המצויות במורה הן מהסיבה החמישית (פדגוגית) או
השביעית (אזוטריות) ,ואינן נובעות משכחה או חוסר תשומת לב:
ובכלל ,מי שיש לו שכחה ,לא יעסוק בזה הספר ובכלל בכל ספרי הרב ,כי היה
היותר זכרן שנמצא בזמנו ,שאמר הוא באגרותיו כי מעולם לא חלה חולי
השכחה ,וא"כ אין ראוי לייחס שכחה לרב בחדודו זה האלהי ...וראוי לכוין
הפרקים בכל היכולת ,כי אין לפני כסא כבוד הרב שכחה108.
במקום אחר ב'עין הקורא' מסביר רדמ"ל שהרמב"ם המזהה בין תכני 'מעשה בראשית
ו'מעשה מרכבה' לחכמת הפיזיקה והמטפיזיקה שבהן עסקו הפילוסופים ובהן עוסק
'מורה הנבוכים' ,נוקט כתיבה אזוטרית מתוך הקפדה על הקו שהתוותה התורה ועליו
חזרו חז"ל .מתוך תפיסה זו ,מזהה רדמ"ל הן בפסקת ההדרכה הנ"ל והן במקומות
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עין הקורא 26 ,ע"א.
המונח 'תחבולה' כאן מציין שיטת כתיבה אזוטרית ,והוא חוזר אצל רדמ"ל בהקשר זה ,וראו
עוד להלן בפנים.
ניתן להבין כי הכינוי 'הספר הזה' מתייחס לעין הקורא ,אך נראה לי שכוונתו למורה הנבוכים.
משמעות הבנה זו היא כי את כוונתו העיקרית של הרמב"ם ניתן להשיג רק מתוך עיסוק מדוקדק
בהשוואת הפרקים ובהשבתם זה על זה.
עין הקורא 145 ,ע"ב.
עפ"י הפתיחה לחטיבת 'זכרונות' בתפילת מוסף של ראש השנה' :כי אין שכחה לפני כסא כבודך'.
כלומר ,תולים אותם בסיבות הסתירה השונות המצויות בספרים ,וביניהן כאלה שלא ניתן לייחס
לרמב"ם; עין הקורא 26 ,ע"א–ע"ב.
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אחרים ,רמזים שמפזר הרמב"ם או העולים מתוך הסתירות בכתביו ,ומגדיר כמה
אמצעי הסתרה נוספים ,שאותם אראה להלן.
בחלק מן המקרים הסתירה אינה גלויה ,ולדעת רדמ"ל הרמב"ם רומז אליה
באופנים שונים .מסיבה זו ייתכנו מקרים שבהם רדמ"ל יתפלמס בשאלה אם אכן דברי
הרמב"ם סותרים אלה את אלה .רדמ"ל סבור שהסתירות מן הסוג החמישי אמורות
להיות מוצנעות ,ו'סתירה מבוארת' ,כלומר סתירה העולה בעיון ראשוני ,נובעת ככל
הנראה מטעות של המעיין ,הוא מסיק זאת מהגדרת הרמב"ם את קהל היעד של
החיבור ,וכן מדבריו שסתירות בין עמדות מפורשות הן מן הסוג השישי ,שהרמב"ם
טען שאין לייחסן אלא למחברים רשלניים ,ואינן מצויות בספרו109.
לדעת רדמ"ל ,המפתח לפתרון הסתירות הפנימיות בתוך מורה הנבוכים ,אינו
בהעדפת אחד המקורות אלא בניסיון לתאם ('לכוון') ביניהם .מגמה הרמוניסטית זו באה
לידי ביטוי גם בגישתו לפתרון סתירות בין מורה הנבוכים ומקורות אחרים בכתבי
הרמב"ם 110,והיא גם עומדת ביסוד כל המפעל המיימוני של מורה הנבוכים ,שנכתב כדי
לתאם בין התורה והפילוסופיה ,בין הדת ובין התבונה .יש מקום להשוות את גישתו לזו
שפיתח בדקדקנות מרווין פוקס ,אם כי נראה שהאחרון לא הכיר את משנת רדמ"ל111.

חשיפת דעתו במקומות בלתי צפויים
רדמ"ל מבין שמשמעות ה'סיפא'' :ולא נאמר בו דבר בזולת מקומו אלא לבאר ענין
במקומו' ,היא שפעמים שעומקה של פרשה או עיקרון תיאולוגי מבוארים דווקא
במקור שאינו מקום הדיון העיקרי ,בעוד העיון בפרק שלכאורה יועד לביאור העניין
אינו חושף את מלוא עומק דעתו של הרמב"ם 112.גישתו של רדמ"ל מתחדדת לאור
תפיסתו כי מורה הנבוכים הוא חיבור שסודר בקפדנות ודייקנות .מתפיסה זו נגזר שכל
נושא אמור להתבאר במקומו ,ואם הרמב"ם עסק בנושא מסוים במקום אחר ,הוא
רומז בכך למשמעות כלשהי 113.כמה דוגמאות לסוגיות אלה מרכז רדמ"ל בתוך אחד
109
110

111

112

עין הקורא 26 ,ע"א;  38ע"ב.
ראו למשל :עין הקורא 161 ,ע"ב– 165ע"א 200 ,ע"א ,ועוד הרבה .אמנם ,פעמים שהוא עומד
על הבדלים בין החיבורים ,הנובעים מקהל היעד השונה של הטקסטים' :שחבּור חובר לכל
אדם ,והמורה לחכמים ולנבוכים בלבד' (עין הקורא 168 ,ע"א; וראו עוד  162ע"ב).
ראוM. Fox, Interpreting Maimonides: Studies in Methodology, Metaphysics and Moral :
 .Philosophy, Chicago 1990ראו גם :י"ש בלס ,מנפת צּוף :עיונים במורה הנבוכים ,מבוא,
נוה צּוף תשס"ו ,ח"א עמ' .14–7
כך נוהג גם ראב"ע בפירושיו למקרא; ראו :ע"צ מלמד ,מפרשי המקרא ,ירושלים תשל"ח ,ח"ב
עמ'  .550–548על הזיקה בין הרמב"ם וראב"ע ,ראו למשל :א"י ברומברג' ,הקבלות בראב"ע
וברמב"ם' ,סיני ,נה (תשכ"ד) ,עמ' מב-מה; י' טברסקי' ,ההשפיע ראב"ע על רמב"ם?' ,בתוך:
I. Twersky and J. M. Harris (eds), Rabbi Abraham Ibn Ezra: Studies in the Writing of
–a Twelfth-Century Jewish Polymath, Cambridge MA 1993, Hebrew Section, pp. 21
 ,48ושוב בספרו ,כמעיין המתגבר :הלכה ורוח ביצירת חכמי ימי הביניים ,כ' הורוביץ (עורך),

113

ירושלים תש"פ ,עמ'  ;128–108במחקרים שצוינו בתוך גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א עמ' –146
.147
על גישה דומה אצל אלבו ,ראו :ד' ארליך ,הגותו של ר' יוסף אלבו ,רמת-גן  ,2009עמ' .285
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מדיוניו על הגדרת 'מעשה בראשית' ו'מעשה מרכבה' 114.הרמב"ם הקדיש חטיבת
פרקים ל'מעשה מרכבה' בתחילת החלק השלישי של מורה הנבוכים ,אך רדמ"ל
מצביע על כמה עניינים מטאפיזיים השייכים מבחינת תוכנם ל'מעשה מרכבה'
שהתבארו דווקא בחלק השני של המורה .מלבד העובדה שעניינים אלה לא נכללו
בחלק השלישי ,הם גם אינם מתאימים לחלק השני ,שהרי 'כל החלק ההוא הוא עיון
פילוסופי מופתי' ,כלומר עוסק בביאור כמה מיסודות התורה (מציאות האל ,חידוש
העולם והנבואה) בדרך העיון הפילוסופי 115.בהקבלה ,סוגיות המבארות את העולם
התת-ירחי התבארו במקומות אחרים בעוד במקומם המרכזי (ח"ב ל) הדברים
סתומים .דוגמה נוספת היא תיאורו של מעמד הר סיני ,שאותו ניתן לדעתו לזהות
דווקא בח"א לא-לה ,בעוד במקומו (ח"ב לג) הוא רק 'בתכלית הרמז' .בכל אחד
מהנושאים הללו מצביע רדמ"ל על משמעות חבויה כלשהי שהרמב"ם רומז אליה
באמצעות העיסוק בנושא במקום בלתי צפוי.

הבלעת דעתו במהלך הדיון
במקרים אחרים מצביע רדמ"ל על מתודה אזוטרית מעט שונה .פעמים ,אין צורך
לחפש את דעתו האמיתית של הרמב"ם במקום אחר ,אלא להעמיק ולחפשה במהלך
הדיון גופו .במקרים אלה בוחר הרמב"ם שלא לפרש את דעתו במוצהר ,והיא נחשפת
רק מתוך עיון וקריאה של הפרק כולו ,ובלשונו של רדמ"ל' :שלא פירשה הרב שם
בתחלת הפרק להעלים הענין' 116.כדרכו לגבי מתודות אזוטריות ,מכנה רדמ"ל דרך זו
במקום אחר' :מתחבולותיו במרוצה' 117.דוגמה בולטת לשימוש בדרך זו המצויה
בניתוח שמציע רדמ"ל לסוגיית קולות הגלגלים במורה הנבוכים ח"ב ח .הרמב"ם
מעמת שם בין גישתם של חכמי ישראל לזו של אומות העולם כפי שהיא עולה מדברי
התלמוד ,ומראה כי במחלוקת זו נחלקו גם הפילוסופים פיתגורס ואריסטו (בהתאמה).
מפשטות דברי הרמב"ם ומן האופן שבו נותחו על ידי הפרשנים השונים ,נראה כי הוא
מקבל את הגישה השנייה ,זו המקובלת על אריסטו ורווחה בימי הרמב"ם .לדעת
רדמ"ל ,הרמב"ם רומז ('מבין ריסי עיני הרב ולשונותיו') שדעתו של אריסטו לא
הוכחה באופן מדעי כפי שנדרש ,ולפיכך הרמב"ם סובר כדעה המסורתית ,העולה
מדברי הנביאים וזוהתה לעיל כהשקפת חכמי ישראל118.
רדמ"ל אינו מסביר מדוע הרמב"ם לא אמר במפורש שהוא מכריע כדעת חכמי
ישראל ,אך נראה שהרמב"ם ,לפי רדמ"ל ,מעוניין לזהות בין התורה והפילוסופיה גם
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עין הקורא  145ע"א–ע"ב.
שם 145 ,ע"א; ראו עין הקורא ,ח"א עמ' .203–201
עין הקורא 66 ,ע"ב.
שם 47 ,ע"א.
סוגיה זו נידונה אצל גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א ,עמ'  ;304–302לדיון בדעת רדמ"ל כחלק
מדיון רחב בנושא ,ראו ע' אליאור' ,ר' יום טוב ליפמן מילהויזן חוקר את קולות הגלגלים' ,מדעי
היהדות( 49 ,תשע"ג) ,עמ' .155–131
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תוך יצירת הרושם שהתלמוד מכריע כפילוסופיה – למרות שהרמב"ם עצמו רומז
שהוא אינו סבור כך ,וכי יש מדברי אריסטו שלא הוכחו באופן מדעי.

מילים וביטויים רומזים
הרמב"ם ,בדרך כלל בסופי פרקים או דיונים ,כותב מילים המציינות שיש להעמיק
בנושא' :והבינהו'' ,והבן'' ,ודעהו' ,וכדומה 119.אכן ,רבים מפרשני הרמב"ם ראו
במילים כגון אלה רמז פרשני למשמע כלשהו 120.גם רדמ"ל מזהה מילים אלה ורואה
בהן מפתח לפרשנות ולחשיפת דעתו של הרמב"ם .לדידו ,הן מילות מפתח הרומזות
על משמעות חבויה ,ומכוונות את המעיין לדקדוק ודיוק במילים ,להשוואת דעת
הרמב"ם עם דבריו במקום אחר בחיבור ,או מציינות כי באותו מקור מתבארת דעתו
האמיתית בנושא שנידון באריכות במקום אחר .כדרכם של רמזים ,הם עשויים
להתפרש במשמעויות שונות ,ובכמה מקרים מתפלמס רדמ"ל עם אחרים על
משמעויות אלה ,והפולמוס חושף את דעתו על התכנים שאליהם רומזים ביטויים אלה
לדעתו .פשר האזוטריות המיימונית שעליו מצביע רדמ"ל הוא לכיוון המסורתי ,וכפי
שמורה לדעתו ההשבעה המיימונית .לפיכך רדמ"ל מתפלמס בחריפות עם ניסיונות
למצוא בביטויים הרומזים משמעויות שבעיניו הן כפירה.
דוגמה שבה דעתו מנוסחת באופן רהוט מצויה בוויכוחו עם משה נרבוני על
אודות מספר הגלגלים לדעת הרמב"ם .רדמ"ל סוקר את דעת גדולי האסטרונומים
שלפיה יש רק תשעה גלגלים ,ולעומתם את דעת המקובלים הסוברים שיש עשרה
גלגלים ,כלומר הוויכוח נסוב סביב מציאות הגלגל העשירי .לפי המקובלים ,המונחים
המקראיים 'כסא' ו'ערבות' וכן המונח 'שמי ההצלחה' מציינים גלגל זה 121.הרמב"ם
בח"א ע מדגיש שהגלגל המכונה אצל חז"ל 'ערבות' הוא הגלגל העליון המקיף
(הגלגל היומי ,השמיני) ,והרמב"ם כותב שם כמה פעמים מילות רמיזה' :והתסכל בו
ותבין איך בארו יחסו ית' לגלגל ...והבינם גם כן ...והבינהו' 122.רמיזה נוספת מצויה
בפרק מאוחר יותר ,ח"ג ז .הרמב"ם דן שם במונחים המקראיים 'רקיע' ו'כסא',
ומדקדק שלגבי הכסא נאמר 'דמות כסא' בעוד הרקיע מכונה סתם 'רקיע' ,ומסיים:
'והבן זה' 123.רדמ"ל סבור שהרמב"ם אינו מקובל אלא פילוסוף ,וכי גם בנושא זה
הוא מקבל את העמדה הפילוסופית שלפיה יש רק תשעה גלגלים .לדעתו ,הרמיזות
המיימוניות מורות שהגלגל העשירי אינו קיים במציאות ועל חשיבות גלגל 'ערבות'
שמטה ממנו .לעומתו ,נרבוני מפרש את דעת הרמב"ם באופן אחר ואת הרמיזות
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ראו למשל :עין הקורא 33 ,ע"ב 79 ,ע"א 81 ,ע"א 86 ,ע"ב 231 ,ע"א ,ובמקורות להלן.
ראו למשל :אפודי ושם טוב למורה הנבוכים ח"ב מח (שם ,צז ע"ב); ח"ג כד (שם ,לז ע"ב);
ובמקורות המובאים להלן.
עין הקורא 20 ,ע"ב– 21ע"א.
מורה הנבוכים ,ח"א ע ,עמ' קמט–קנא.
שם ,ח"ג ז ,עמ' שפה.
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כמורות על סוד מסוים ,אותו מזהה רדמ"ל ככפירה (נראה שכוונתו לקדמות
העולם) 124.לפיכך ,טוען רדמ"ל125:
וזהו מה שרמז בו 'והבן זה' ובמ"ש 'והבינם ג"כ' ,לא מה שרמז הנרבוני
בכפירתו ,כי לא יחוייב שבכל מקום שיאמר הרב 'והבינהו' 'והבן' שירמוז
לכפירה ח"ו; אלא שרמז לדבר עיוני עמוק ,ושיהיה כוונת הפרק כמו שאני מורה
לתלמידים בכל לשונותיו שיאמר כן ,כי כדי שלא להאריך לא אביא
לשונותיו126.
דוגמה אחרת עוסקת ביחס האל לגלגל הראשון .כידוע ,נחלקו הפילוסופים הערבים
על זהות המניע הראשון ועל יחסו לעולם :לפי אבן סינא ,מכיוון שהגלגל הראשון
הוא גשם גמור לא יכולה להיות לאל זיקה ישירה אליו .לכן ,האל מאציל שכל נבדל,
שהוא מניע הגלגל הראשון .לעומת גישה זו סבור אבן-רושד ,שהאל מניע ישירות את
הגלגל הראשון 127.בדברי הרמב"ם קיימת סתירה לכאורה :מדבריו בח"א ע ובח"ב
א–ב נראה שהאל מניע ישירות את הגלגל ,כדעת אבן רושד ,אך מדבריו בח"ב נראה
שהאל אינו מניע ישירות את הגלגל אלא מניע שכל המניע את הגלגל (כדעת
אבן-סינא) ,ופרשני הרמב"ם לדורותיהם עסקו בבירור דעתו 128.בין השאר ,נדונו גם
רמיזותיו של הרמב"ם בח"א ע' :והבינם גם כן ...והבינהו' .גם כאן ,מתפלמס הרמב"ם
עם דיוקיו של נרבוני ורואה בהם תפיסה מגשימה .רדמ"ל מזהה אצל נרבוני מגמה
לנצל את מילות הרמיזה כדי לתלות את ההשקפות הקיצוניות ברמב"ם:
שחושב זה ,שבכל מקום שאומר 'והבן זה' הוא לאי זה סוד התלוי בכפירה-מה
לדעתו ,כי כך דרכו להעליל עלילות ברשע כמו שעשה בפי"ב מהב' שאמר
'והבינהו' ...חשב הנרבוני ... 129ורמז לקדמות לדעתו; וכן בפ"ס מהא' ,כשאמר
הרב 'והבן זה מאד ודעהו והיה בו שמח' ,אמר 130שרמז הרב שהקרוב להשם
לא יצטרך לנבואה אלא הוא דרך מופתי ישיגנו כל אדם בחכמה .וכיוצא באלו
מלֵא כל הספר הקדוש הזה מכפירות ,כמו שעוד אודיעך שלא כיוון הרב לדבר
מזה ח"ו ...ותראה רוע כוונתו במה שייחס לרב ,שלא חש לעשות לשון הרב
ולפרשו כרצונו להמשיכו אל הכפירה הזאת אע"פ שאינו נראה כן מפשט לשונו,
ובאמת בזה גדול עונו מנשוא 131...
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לפולמוס נוסף עם נרבוני בנושא זה ,ראו עין הקורא 228 ,ע"א– 230ע"א.
עין הקורא 20 ,ע"ב– 21ע"ב.
שם 23 ,ע"א.
ראו למשל H. A. Wolfson, ‘The Problem of the Souls of the Spheres’, Dumbarton
.Oaks Papers 16 [1962], pp. 65-93
ראו על כך גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א עמ' .188–185
פירוש נרבוני ,שם.
פירוש נרבוני ,שם.
עין הקורא 33 ,ע"ב– 34ע"א ,וראו עוד שם 17 ,ע"א 189 ,ע"א.
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רדמ"ל עצמו מבאר את הלשון המיימונית בח"א ע באופן אחר ,הרומז לתובנה
עמוקה ,אך מתונה יותר .רדמ"ל דוחה אפוא את ניסיונותיו של נרבוני למצוא
ברמיזות פשר שכלתני קיצוני .במקרים אחרים ,שבהם פירושי קודמיו למשמעות
הרמיזות המימוניות אינם כוללים את המוגדר לדידו כ'כפירה' ,רדמ"ל אכן מאמץ
פירושים אלה132.
רדמ"ל מתפלמס גם עם מפרשים שלא ראו ברמיזות משמעות מיוחדת .דוגמה
מצויה בדיונו הארוך של רדמ"ל על אודות השגת אצילי בני ישראל (שמות
כד  133.)9-11לפי התיאור המקראי הקצר ,האישים המכונים 'אצילים' ראו את האל
ואת שתחת רגליו והשיגו מראות שונים שמהותם אינם ברורה' :לבנת הספיר' ,ו'עצם
השמים' .פרשייה זו סתומה וחידתית ,והפילוסופים היהודים ומפרשי המקרא עסקו
בה בכמה היבטים .גם דבריו של הרמב"ם בנושא אינם חד-משמעיים ,והבאים אחריו
עסקו – לצד דיון בפרשייה – גם בניתוח שיטתו .באחד המקורות המרכזיים ,בח"א ה,
כותב הרמב"ם שהאצילים לא מילאו אחרי התנאים הדרושים לעיון בענייני האלוהות
ולפיכך השיגו השגה בלתי שלמה הכוללת תפיסה מגשימה כלשהי של האל .הרמב"ם
לא פירט מהו בדיוק השיבוש בהשגתם ,ורדמ"ל התפלמס על כך עם נרבוני
ואברבנאל 134.במקור מיימוני נוסף ,בח"א ד ,ממשיך הרמב"ם את עיסוקו בביאור
לשונות מקרא אנתרופומורפיים ביחס לאל ובוחן את המשמעים השונים של שמות
הפועל המציינים ראייה (ראה ,הביט ,חזה) 135.הרמב"ם מביא לכל שֵ ם פועל
דוגמה/דוגמאות מקראיות למשמעו הראשוני ,ולאחר מכן לשימושו במשמעות
המושאלת .הוא מפנה תשומת לב לדוגמאות לשם הפועל 'חזה':
חזה נופל על השגת העין' :ותחז בציון עינינו' (מיכה ד  ;)11והושאל להשגת
הלב' :אשר חזה על יהודה וירושלים' (ישעיהו א ' ,)1היה דבר ה' אל אברהם
במחזה' (בראשית טו  .)1ועל זאת ההשאלה נאמר' :ויחזו את האלהים' (שמות
כד  ,)11ודעהו (רדמ"ל גורס :ודע זה)136.
רדמ"ל בוחן את מילת הרמיזה המסיימת ,מדקדק בה ורואה בה רמז מיימוני:
הרי ב'חזה' הניח מ'אשר חזה על יהודה' ו'אל אברם במחזה' ,ולא הניח יחד
עמהם 'ויחזו את האלהים' ,אלא הפסיק הלשון ואמר ועל זאת ההשאלה נאמר
'ויחזו את האלהים' ,שהוא מתחבולותיו במרוצה ,להראות שאע"פ שהוא

132
133
134
135
136

ראו :עין הקורא  54ע"א; וראו שם 55 ,ע"ב.
עין הקורא 15 ,ע"א –  169ע"א ,וראו עליו גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א עמ' .258–224
לסקירה ודיון בשיטת אברבנאל ,ראו גם :בן זזון ,ביאור ,עמ'  ;150–122הנ"ל ,נבוכים הם
(לעיל הערה  ,)9עמ' .205–167
מורה הנבוכים ,ח"א ד.
שם שם ,עמ' .60
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מעניינו מצד מה ,מ"מ לא במוחלט אלא הוא פחות ממנו .וכדי שתבין ממנו זה,
אמר אח"כ 'ודע זה'137.
מילות הרמיזה מכוונים לעיין היטב ולבחון את המשמע האזוטרי הצפון בטקסט
המימוני .לדעתו ,העובדה שהרמב"ם נתן שתי דוגמאות לשימוש בפועל 'חזה' להשגת
הלב ולאחר מכן מביא דוגמה שלישית ('ויחזו את האלהים') ,מלמדת שאיכות החזון
בכל קבוצת דוגמאות אינה זהה; לדבריו ,איכות החזון המתואר במקרא 'ויחזו את
האלהים' – נמוכה יותר מזה שצוין במקראות שבקבוצת הדוגמאות הקודמת,
והשיבוש בהשגתם קשור למושא ההשגה שתואר במקרא באמצעות הפועל 'חזה'
(ולא לזה שתואר שם באמצעות הפועל 'ראה') .רדמ"ל מפתח מסקנה זו והיא מסייעת
לו לברר את דעת הרמב"ם על אודות מהות השיבוש והחטא של האצילים.
טענת רדמ"ל שהסיומת בפרק זה רומזת למשמע אזוטרי ואף המשמע המדויק
שעליו הוא מצביע כאן מצויים כבר אצל קודמיו שם טוב ואפודי ,138,אך הם אינם
ברורים מאליהם .רדמ"ל מתפלמס על כך עם אברבנאל ,הלמד ממבנה הדוגמאות
משמעות אחרת ,שאינה מגרעת את השגתם של האצילים 139.ככל הנראה ,אברבנאל
רואה בסיומת 'ודעהו' הדרכה להפנמת העיקרון החשוב שהתבאר בפרק ,ותּו לא.
מצינו כי גם במקומות אחרים ,שבהם הצביעו פרשנים על הנרמז בסיומת מעין זו,
מציע אברבנאל אפשרות אחרת ,שאינה מזהה רמז אזוטרי ,אלא לכל היותר הפנייה
למקור נוסף 140.י יתכן אם כן ,כי ניתן להצביע על קטגוריה הרמנויטית זו כשנויה
במחלוקת בין אברבנאל ופרשנים אחרים ,וביניהם רדמ"ל .ייתכן שאברבנאל מנסה
להצדיק את הרמב"ם ,ולפרשו בהתאם למסורת ,והוא עושה זאת ,בין השאר ,ע"י
עיקור המשמע האזוטרי של ביטויי הרמיזה .כפי שהראיתי לעיל גם רדמ"ל מנסה תדיר
'להצדיק' את הרמב"ם ,אך בניגוד לאברבנאל ,הוא סבור שהרמז הוא למשמע אזוטרי.

הוצאת דברים מהקשרם
רדמ"ל טוען בכמה מקרים שהרמב"ם מוציא טקסטים מהקשרם ורומז בכך על משמע
חבוי כלשהו .ניתן לאפיין שני סוגי מטרות בשימוש במתודה זו:
א .כדי לדחות השקפה פסולה
בדיונו בח"ב ל ,מצביע רדמ"ל על כמה מרכיבים אזוטריים בכתיבה המיימונית.
בתחילת הפרק עוסק הרמב"ם בפירוש המילה 'בראשית' ומבחין בין 'ראשון'
שמשמעו תחילה ,כלומר קדימה זמנית ,לבין 'ראשית' שמשמעה שורש ויסוד שלא
במישור הזמן .לאחר מכן מסביר הרמב"ם כי כיוון שהזמן נברא לא ניתן לפרש

137
138
139
140

עין הקורא 47 ,ע"א .הוא חוזר על כך גם בדפים  50ע"א;  53ע"ב;  54ע"ב.
פירושי אפודי ושם טוב ,בתוך :מורה נבוכים עם ארבעה פירושים (לעיל הערה  ,)89לח"א ד
(כ ע"א).
פירוש אברבנאל (לעיל הערה  ,)89לח"א ד.
שם ,לח"א יז (שם ,לד ע"ב); לח"א מב (שם ,סב ע"א); לח"ב מב (שם ,פו ע"ב).
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'בראשית' במובן של קדימה זמנית .לאחר מכן הוא מביא את דרשותיהם של ר' יהודה
בר סימון 'שהיה סדר זמנים קודם לכן' ושל ר' אבהו 'שהיה בורא עולמות ומחריבן'141.

הרמב"ם תמה עליהם ,שכן משמע מדבריהם שהעולם קדמון ואינו מחודש ,ודוחה
אותם' :סוף דבר לא תביט באלו המקומות למאמר אומר'.
לאחר מכן מסביר הרמב"ם בעקבות מאמרי חז"ל אחרים ,שמשמעות הפסוק
היא שהאל ברא עם השמיים את כל מה שבשמיים ועם הארץ כל מה שבארץ והם
נבדלו כל אחד ביומו .רדמ"ל רואה בכך הסבר לדברי הרמב"ם לעיל ,שלפיהם
'בראשית' משמעו שורש ויסוד ,וטוען שהרמב"ם לא ביאר זאת בתחילת הפרק אלא
רק לאחר הצגת תמיהתו על מאמרי החכמים שנזכרו ,מסיבה אזוטרית' :שלא פירשה
הרב שם בתחלת הפרק להעלים הענין'142.
רדמ"ל תמה עוד ,מה ראה הרמב"ם לדחות את מאמרי החכמים הנ"ל ,בניגוד
לגישה הכללית שהוא מוצא בדבריו לפרש את מאמרי חז"ל בהתאם לגישתו
הפילוסופית ולא לדחותם 143.הוא אף מראה שפרשנות כזו עולה כמעט מאליה מדברי
הרמב"ם במקום אחר ,ולא ברור מדוע הרמב"ם מותיר חכמים אלה כמסכימים עם גישה
אותה הוא רואה ככופרת' :ואיך הרב לא דקדק בזה הדבר הקל להצילו מרשת כפירה
כזו שהוא יסוד התורה לפי שרשיו?' 144תמיהה זו העסיקה כמה מפרשים ודרשנים
שעמלו לפרש מימרות חז"ליות והעירו שאין צורך לדחותן כדרך שעשה הרמב"ם145.
סתירה זו מסייעת לעמדות הרואות את פשר הסתירות כמפתח לזיהוי עמדתו
השכלתנית הקיצונית של הרמב"ם או כיוונים אחרים 146,אך לפי תפיסתו השמרנית
של רדמ"ל ,אכן קושיה זו קשה מאוד .רדמ"ל מאריך ,ומסיק שעל אף שהרמב"ם אכן
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בראשית רבה ג ,ז.
עין הקורא 66 ,ע"ב.
רדמ"ל מציין לדברי הרמב"ם במורה הנבוכים ג יד ,בסופו' :אבל כל מה שאפשר לפרש דברי
האדם עד שיסכים למציאות אשר התבאר מציאותו במופת ,הוא יותר ראוי באדם המעולה
המודה על האמת לעשותו'.
עין הקורא 67 ,ע"ב.
ראו למשל מ' ריקאנטי ,פירוש הריקאנטי ,לפרשת בראשית ,ד"ה 'ויהי ערב ויהי בקר' ,בתוך:
מ' יפה ,לבושי אור יקרות ,לבוש אבן יקרה ,ירושלים תש"ס ,עמ' כה; אליהו מזרחי ,לרש"י
בראשית א ,יד ,חומש הרא"ם ,מ' פיליפ (עורך) ,א :פתח תקוה תשנ"ד ,עמ' כט–לא; ש"י
אשכנזי ,יפה תואר ,לבראשית רבה ,ג ט ,ירושלים תשמ"ט ,כו ע"א; פירוש שם טוב ,בתוך:
מורה נבוכים עם ארבעה פירושים (לעיל הערה  ,)89למורה הנבוכים ח"ב ל ,נח ע"ב; נ"ה
גאשלר ,מאמר אפשרות הטבעית ,אמשטרדם תקכ"ב ,ד ע"ב ,ט ע"א-ע"ב; חרל"פ ,ברכת מרום
(לעיל הערה  ,)33עמ' פו–פז; במחקר ,ש"א הלר וילנסקי' ,השפעתו הדיאלקטית של הרמב"ם
על ר' יצחק אבן לטיף' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ז (תשמ"ח) [=ספר היובל לשלמה
פינס במלאת לו שמונים שנה ,ח"א] ,עמ'  .303אחרים טענו – שלא כרדמ"ל – שאף כוונת
הרמב"ם לא הייתה אלא לדחות את הפירוש הלשוני של דבריהם ולקרוא לפרשנות אחרת של
דבריהם; ראו למשל :מהר"ץ חיות ,עטרת צבי ,תפארת למשה ,ה ,בסופו ,בתוך כל כתבי מהר"ץ
חיות ,ירושלים תשי"ח ,א ,עמ' תלג.
נראה כי ההוגים שנקטו פרשנות אזוטרית קיצונית יטענו כי הרמב"ם רומז ל'דעתו האמיתית',
החולקת על חז"ל; לפי פשר הסתירות שתיאר לורברבוים (לעיל הערה  ,)10אף כאן ניתן להציע
כי נוהג זה נובע מדרכו הדיאלקטית של הרמב"ם במורה הנבוכים .אברהם אבולעפיה ראה
בדברי הרמב"ם הללו רמז קבלי ,ראו הנ"ל ,סתרי תורה ,ירושלים תשס"ב ,עמ' קכב.
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היה מודע לאפשרות הפרשנית שלפיה דברי התנאים אינם סותרים את ההשקפה
התיאולוגית הנכונה בעיניו ,בכל זאת הוא מעדיף להשאירם בהבנתם הפשוטה,
ולדחותם בתוקף .הסיבה להתנהלות תמוהה זו נובעת מכך שהפרשנות שלפיה משמע
המילה 'בראשית' הוא 'בתחילה' פסולה מאוד בעיניו; והוא מעדיף להביע התנגדות
לעולה מפשט דברי התנאים על פני ניסיונות הרמוניזציה ,ועל אף האפשרות לפרשם
באופן שלא יסתרו את ההשקפה התיאולוגית הנכונה ,הוא בוחר לדחותם:
יותר תועלת למתחילים מצא הרב שיצעק נגד אלו החכמים עם היותם קדושים
שנראה משטחי דבריהם זמן מה קודם ,ושאין ראוי להאמין בפרסום אלו
המאמרים ואפילו שיהיו מאלו החכמים ומזה תדע מעצמך ב' דברים:
הא' ,שתקח ותלמוד ק[ל] ו[חומר] לשאר האנשים והפלוסופים אם אפילו
לחכמים אמר הרב 'לא תביט למאמר אומר'...
והב' ,שתבין כי מה שאמר הרב וצעק כנגד אלו הוא כפי פשוטי דבריהם ולפי
מה שהבינו הכתובים כפשוטם כמ[ו] ש[אמר] עליהם הרב ומעצמך תבין שיש
פנימיות לדבריהם .ובכלל ,יותר תועלת מצא הרב בכאן למתחילים להעלות פנת
החדוש עד התכלית וזה במה שיראה עצמו וצועק כנגד החכמים ,כ[ל] ש[כן]
האחרים וזה להסיר הפרסום שהיה זמן קדום או שיפרדו מלת בראשית על הזמן,
יותר מלפרש דבריהם בסודות החכמה ,אע"פ שידע ג[ם] כ[ן] הרב לרמוז
בדבריהם רמזים147.
לדבריו ,הרמב"ם העדיף להנחיל להמון באופן ברור את ההשקפות החשובות בעיניו;
הוא מוכן לשלם לשם כך את 'מחיר' הפגיעה האפשרית בכבוד החכמים 148,שכן
החשש לטעות באחד מיסודות האמונה ,חמורה יותר בעיניו 149.כיוון פרשני זה ביחס
לדברי הרמב"ם בנושא זה חוזר שוב בספרות הרבנית במאה העשרים ,ולא התקבל על
דעת הכל; 150ייתכן ,שאם דברי רדמ"ל היו מוכרים יותר ,היתה גישה זו נחלתם של
מפרשים רבים יותר.
בהמשך דבריו מראה רדמ"ל כי עיקרון החידוש חשוב בעיני הרמב"ם ,והוא
מעוניין להנחילו אף לחכמים יותר ,אלה המבינים מיד שהרמב"ם אינו סבור באמת
שהחכמים הנזכרים האמינו בקדמות .לטובתם ,משתמש הרמב"ם ב'תחבולה' אחרת:
ותראה שכן עשה הרב תחבולה אחרת בזה ,לא בלבד להמון כמו בכאן שהיא
צעקה המונית ,כי לחכמים אין מועיל זה כי הם יפרשו דברי ר' אליעזר בענין

147
148
149
150

שם 70 ,ע"א.
על חריפות הלשון של הרמב"ם בדחיית דעות מוטעות ,ראו למשל :יוסף קאפח ,כתבים ,י' טובי
(עורך) ,ב ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' .605–603
כידוע ,עיקרון זה מפורש בדברי הרמב"ם לגבי השימוש בביטויים אנתרופומורפיים ביחס לאל
(מורה הנבוכים ,ח"א מו).
הרב אברהם יצחק קוק (ראי" ה) ,בתוך אליהו מרדכי ולקובסקי ,חזיוני אמציהו ,הערות הרב
קוק ,לחזיון כ ,קידן תרצ"ו ,עמ' ז–ח (נדפס גם בתוך ראי"ה קוק ,אוצרות הראי"ה,
ירושלים ח"ב עמ' .)1038–1037

209

אלי גורפינקל

שרשי הרב ,אלא אראך שעשה זאת הצעקה אפילו לבעלי העיון החכמים; שידע
הרב שראו ספרי החכמה ,ומ[כל] מ[קום] עשה תחבולה לקצר מאמר אחד ולדלג
ממנו הדבר ההפכי לו ,וכל זה כדי להעלות פנת החדוש ולהראות שאפילו
ארסטו לא חשב להביא מופת בזה ,וזה בפרק המיוחד לזה שהוא פ' ט"ו מהב',
כשהביא דברי ארסטו בס[פר] השמים לראיה על דבריו והביא חצי המאמר ודלג
השאר שהוא כנגדו ,וזה כי שם רצה לבאר שארסטו לא חשב שהביא מופת
בקדמות151.
רדמ"ל טוען שהרמב"ם מצטט את דברי אריסטו באופן חלקי ,תוך יצירת מצג שווא
כאילו אין לאריסטו הוכחה לוגית לשיטתו בדבר קדמות העולם ,ובכך מתאפשר
לדחות גישה זו ביתר קלות .לפי הרמב"ם אין לאריסטו מופת ,אך במקום להתווכח
עימו עניינית ולתת משקל לעמדתו ,הוא מעדיף לטעון שאף לאריסטו לא היה מופת
על הקדמות .מדברי רדמ"ל עולה ,שאחת מדרכי האזוטריות שנוקט הרמב"ם היא
הוצאת דברים מהקשרם והטעיה מכוונת ,בשם המטרה המקודשת של הנחלת אמונה
מסוימת לקוראיו.
רדמ"ל מראה מתודה זו גם בסוגיות שבהן הוא חולק על דעת הרמב"ם ולמעשה
מתווכח עימו על הפשר הנכון של מקורותיו .בחיבורו 'מגן דוד' ,במהלך פולמוס ארוך
נגד הרמב"ם ,דן רדמ"ל בהוכחות שמביא הרמב"ם מפסוקים וממאמרי חז"ל
ופסוקים ,ומסביר שפרשנותו – השגויה בעיניו – נובעת מעקרונותיו התיאולוגיים
'הפנימיים' של הרמב"ם .בשל עקרונות אלה ,הוא מטעים ,קוטע הרמב"ם קטע
ממאמר חז"לי ומשלימו במאמר אחר שאינו מהקשרו (וכן אופנים דומים ,כפי שעולה
משימושו במקורות במקרים אחרים שאותם הוא מדגים) .מפתיע לגלות ,שגם במקרים
אלה ,ביקורתו של רדמ"ל אינה מתייחסת למתודה הפרשנית ,אלא עוסקת בשאלה
מהי הדעה ה'נכונה' ,ובלשונו:
והנה תמצא שהרב ז"ל נהג בזה המאמר תחבולה מכוונת בשביל כוונת דרושו,
שהשמיט קצת זה המאמר וכתב קצתו ,כמנהגו בתחבולות ובהשמטות
המאמרים ...אמנם זאת התחבולה היא תוריית כדי לברוח ממופתי הקדמות
והיתה לו לתפארת ,אבל בסוף המורה עשה תחבולה אחרת שאינה כ[ל] כ[ך]
תוריית 152 ...
גם בעיני רדמ"ל ,כך מתברר ,הוצאת הדברים מהקשרם היא לגיטימית אם היא
משרתת את הדעה המסורתית .בכמה מקומות התקיף רדמ"ל את נרבוני על כך שהוא
נוקט פרשנות מגמתית המוציאה את דברי הרמב"ם מהקשרם; 153לאור מה שראינו
כאן ,נראה שביקורתו של רדמ"ל אינה כנה; הוא מבקר את נרבוני מכיוון שהוא היטה
את דברי הרמב"ם לכיוון האוורואיסטי ,השגוי בעיניו ,ועיקר הביקורת היא איך

151
152
153

עין הקורא 76 ,ע"א; וכעין זה גם במגן דוד 50 ,ע"ב.
מגן דוד 50 ,ע"א–ע"ב.
גורפינקל ,עין הקורא ,ח"א עמ' .143–142
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לפרשו ולא על המתודה הפרשנית ,אותה הוא מוצא כבר בדברי הרמב"ם .נראה כי
הצידוק לכך היא דרכו 'לדון לכף זכות'.
ב .תימוכין ולגיטימיות
במקרה אחר ,טוען רדמ"ל שהרמב"ם חולק על הדעה הרווחת בחז"ל על אודות
משמעות המונח המקראי 'אופנים' ('כי שם האופנים בתלמוד הוא על המלאכים
בפרסום') 154.אמנם ,כך הוא נקט במשנה תורה 155,אך במורה הנבוכים במהלך פירוש
המרכבה הוא מפרש ש'אופנים' הם חלק ממערכת השמיים .רדמ"ל מפרש את דברי
התרגום באופן שיבטאו גישה ממצעת בינו לבין חז"ל .יכול היה ,אומר רדמ"ל,
להסביר בקלות את דברי תרגום יונתן בן עוזיאל עפ"י שיטתו ,אלא שאז חשש שיטענו
כלפיו שמלבד שהוא חולק עם חז"ל ,הוא משתמש בתרגום כחומר ביד היוצר כדי
למצוא תימוכין לעצמו .על ידי הפרשנות שבה הרמב"ם מבחין בין דברי המתרגם
לדבריו שלו ,הרמב"ם הראה כי המתרגם – שהיה בעצמו 'מחכמי התלמוד הגדולים',
אינו מסכים עם הדעה המרכזית ,מה ש'מאפשר' לו לחלוק מעט יותר על הדעה
הרווחת ולהביע גישה שלישית156.

אזוטריות בכתיבתו הפרשנית של רדמ"ל
ניתן לזהות גם בכתיבתו המפורטת של רדמ"ל שימוש בחלק מאותן מתודות אזוטריות
שעליהן הוא מצביע בכתיבה המיימונית ,ואציין כמה מאופנים אלה.

ערפול דעתו
לא תמיד חושף רדמ"ל את סודו של הרמב"ם .באחת הפעמים הוא מציין את הסתירה
בין הפסק המיימוני ב'משנה תורה' שאין לומר שטעמה של מצוות שילוח הקן הוא
מפני שהאל רחמן ,לבין דבריו ב'מורה הנבוכים' שזה אכן טעמה של המצווה 157.אחרי
הצעת הסתירה ,אומר רדמ"ל' :ואני יודע סודו בזה ובאי זה מקום ממקומות הסתירה
אשר זכר בתחלת הספר' 158.רדמ"ל אינו מסביר ,ומסתפק ביידוע הקורא :כי הוא ,בעל
הסמכות ,יודע את הסוד .יש לשים לב שהוא תולה את הפתרון בזיהוי אופייה המדויק
של הסתירה מבין אלה שמנה הרמב"ם בהקדמתו.
עיון מדוקדק בדבריו שם עשוי לחשוף את סודו של רדמ"ל .הפסקה הנדונה
מצויה בדיון ארוך שבו רדמ"ל עוסק ביחס בין התורה לחכמה והוא מבקש להוכיח
' כי השגת השלמות האנושי בלתי אפשר מזולת הנבואה וצווי אלהי' 159.אחת
154
155
156
157
158
159

עין הקורא 163 ,ע"ב.
משנה תורה ,יסודי התורה ,ב ז.
עין הקורא 164 ,ע"ב; כמה דוגמאות נוספות יצוינו בהערות הבאות.
על סוגיה זו ,ראו מחקרי"' ,כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד" (מו"נ ג מח) :טעמי איסור
"אותו ואת בנו" ומצוות שילוח הקן – בין משנה תורה למורה הנבוכים' ,דעת [בדפוס].
מגן דוד 120 ,ע"א.
שם 119 ,ע"א–ע"ב.
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מראיותיו לטיעון זה הוא בחינת טעמי המצוות של הרמב"ם .לדעתו ,הטעמים שנתן
הרמב"ם אינם ההסבר האפשרי היחיד ,ומדבריו עולה שאף הרמב"ם הכיר בכך:
ומה שדמה ר"מ ז"ל שעמד על טעמן ,האל יודע וצדיקי ישראל יודעים ,כי פחות
הוא שידע ממה שלא ידע .ואף הרב ז"ל לא נתן טעם על העונשים המתחייבים
לנפש אחר העבירות וחלילה לו ,ואנחנו נראה מצוות רבות שעולם הבא ושלמות
הנפש תלוי בהן ואלו לא זכרה אותן התורה לא היה אדם עושה אותם; מכללם
פרטי הקרבנות 160,ומהן שלוח הקן אשר בא בקבלה' :והארכת ימים לעולם
שכלו ארוך' ,כמו שאמרו בפ[רק] ק[מא] דקידושין (לט ע"ב) ובסוף חולין (קמב
ע"א)161.
רדמ"ל מוכיח את עמדתו זאת מן העובדה שהרמב"ם התקשה בטעמן של כמה מצוות,
ומציין גם את שילוח הקן ואת טעמו הקבלי 162.מיד אחר כך מציין רדמ"ל את הסתירה
בדברי הרמב"ם וטוען שאף שהוא יודע למה כיוון הרמב"ם ,הוא יסתיר זאת .לפי
ההקשר ,רדמ"ל מבקש לטעון שאיננו יכולים לעמוד על הטעם האמיתי של מצוות
שילוח הקן (כמו גם של מצוות נוספות) – וזו היא גם דעת הרמב"ם עצמו .תיאור זה
תואם גם דרכו של רדמ"ל לקרב את העמדה המיימונית לכיוונים מסורתיים-
שמרניים 163.מסתבר אפוא שסוד הסתירה המיימונית בסוגיית שילוח הקן בעיני רדמ"ל
הוא מסורתי ותואם את ההדרכה החז"לית שלפיה הטוען שיש טעם למצווה – משתקין
אותו .רדמ"ל מציין גם שהסתירה המיימונית בנושא קשורה לאחת מסיבות הסתירה;
להבנתי ,הכוונה היא לסיבת הסתירה השביעית המבקשת להסתיר את דעת הרמב"ם
האמיתית ,ולדעת רדמ"ל ,דעה זו היא הדעה המסורתית.

160
161
162

163

ראו מורה הנבוכים ,ח"ג כו.
מגן דוד 120 ,ע"א.
על שאלת הוודאות והספק בטעמי המצוות של הרמב"ם ,ראו למשל :ר' אברהם בן הרמב"ם
(ראב"ם) ,מלחמות השם ,ר' מרגליות (עורך) ,ירושלים תשי"ג ,עמ' סח; טברסקי ,מבוא למשנה
תורה (לעיל הערה  ,)12עמ'  ;326 ,301–300א' גורפינקל' ,טעמי השולחן ,לחם הפנים והמנורה
לרשב'ת'[ ,בהכנה].
השאלה אם דעתו ה'אמיתית' של הרמב"ם עולה מתוך משנה תורה או מתוך מורה הנבוכים היא
אחת הבחנים להגדרת פרשנות רדיקלית לעומת פרשנות שמרנית ,אם כי לא בהכרח ,והנשוא
נדון באריכות במחקרים על האזוטריות המיימונית (ראו לעיל הערה  .)10רדמ"ל אינו מעדיף
באופן קטגורי את משנה תורה על מורה הנבוכים; הוא מפעיל שיקול דעת בכל מקרה ,ובחלק
ממקרי הסתירה בין משנה תורה ובין מורה הנבוכים הוא מזהה את דעת הרמב"ם ה'אמיתית'
כזו שבמורה הנבוכים; ראו למשל לעיל לגבי פירוש המונח 'אופנים' (ליד ההפניה
להערות  .) 155–154ייתכן שרדמ"ל מחלק בין עניינים פרשניים ,שבהם דעת הרמב"ם במורה
הנבוכים היא העיקרית ,לבין עניינים בעלי זיקה הלכתית (כמו שילוח הקן ,הנוגע לנוסח
התפילה) ,שבהם הדעה המובאת במשנה תורה היא העיקרית.
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ריבוי אינטרפרטציות
רדמ"ל מציע פעמים רבות יותר מפירוש אפשרי אחד ,הן בדרשותיו הפילוסופיות
למקראות ומאמרי חז"ל ,והן בהסבריו לדברי הרמב"ם 164.לא מדובר בחוסר תשומת
לב ,שכן רדמ"ל מדגיש שהוא מודע לכך שפירש את הטקסט באופן אחר 165.ניתן
להבין את הצעת הפירושים השונים בכמה אופנים:
א .בשל עומקו ש ל המקור ,אין המפרש יכול להיות בטוח שהסברו מחייב .ממילא,
פרשנותו אינה מכוונת לתת הסבר אחד לאותו מקור ,אלא להציע אפשרויות שונות166.

ב .תפיסה ש לפיה טקסט 'קדוש' עשוי להכיל יותר מפירוש אפשרי אחד .כשם שלפי
חז"ל יש למקרא רבדים שונים – פשט ,רמז ,דרש ,וסוד (פרד"ס) ,כך ייתכן שהמקרא
או חז"ל כיוונו ליותר ממשמע פילוסופי אחד.
נראה שהצעות אלה מסבירות את מנהגם של פרשנים רבים להביא פירושים
כפולים 167,והן מתאימות גם לחלק מן המקרים שרדמ"ל מביא פרשנות כפולה; אמנם
נראה ששיטתו של רדמ"ל נובעת ממקור שלישי – חיקוי של שיטת הפרשנות
הפילוסופית של הרמב"ם .אכן ,בכמה מקומות ב'מורה הנבוכים' מציע הרמב"ם יותר
מפירוש אחד 168.בכמה מקומות נראה ,שפירושיו הכפולים נובעים מסובלנות או חוסר
ודאות 169,אך בכמה מקרים הציעו חוקרים לראות בפירושים אלה רמז לדעתו
האזוטרית של הרמב"ם בסוגיה 170.רדמ"ל אינו מתייחס לכך במפורש ,אך נראה שגם
אצלו ,בכמה סוגיות נובעת הכפילות מסיבות פרשניות או אזוטריות שונות :רצון

164
165
166

167
168
169
170

ראו למשל :עין הקורא 208 ,ע"א;  227ע"א–ע"ב; בפירוש איכה  -פעמים רבות (ראו שם [לעיל
הערה  ,]19במבוא ,פרשנות התנ"ך של רדמ"ל ,ריבוי דרכי הפרשנות); ובמקורות להלן.
בפירוש לדברי חז"ל :עין הקורא 238 ,ע"ב; בפירושים ברמב"ם :עין הקורא 97 ,ע"א;
 100ע"א; ועוד.
נראה שכך תופסים זאת פרשני פשט המקרא המציעים כמה אפשרויות; ראו למשל ביחס
לשיטת רס"ג :ח' בן שמאי' ,ריבוי משמעויות הכתובים בגישתו הפרשנית של רב סעדיה גאון',
בתוך :מנחה למיכאל (לעיל הערה  ,)31עמ' .44–21
ראו למשל :מ"צ סגל' ,ר' יצחק אברבנאל בתור פרשן המקרא' ,תרביץ ,ח ( ,)1937עמ' .267
בפירושו ל'צלם אלהים' (מורה הנבוכים ,ח"א א); הפרשנות לסיפור 'אצילי בני ישראל' (שם,
ח"א ה); פירוש המילה 'ויעבור' (שם ,ח"א כא); מהות ה'אופנים' (שם ,ח"ג ד–ה); ועוד.
ראו למשל' :הרמב"ם :בין דוגמטיקה לליברליות' ,דעת( 60 ,תשס"ז) ,עמ'  ,28–5בפרט
עמ' .16–15
למשל :מ' טורנר' ,על הרצון האלוהי במורה נבוכים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן
תשנ"ד ,עמ' ה; ח' כשר' ,פירושי הרמב"ם לסיפור נקרת הצור' ,דעת( 35 ,תשנ"ה) ,עמ' 52–51
(ושוב ,בתוך :דעת הרמב"ם :ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם ,עמ'  ;)268–267הנ"ל' ,על
צורתם של ה"צלמים"' ,דעת( 53 ,תשס"ד) ,עמ' ( 42–31ושוב ,בתוך :דעת הרמב"ם,
עמ'  ;)338–327הרוי ,כיצד להתחיל (לעיל הערה  ,)96וראו על כך בתוך :גורפינקל ,דוגמטיקה
וליברליות (לעיל הערה  ,)169עמ'  ;16–15הנ"ל ,עין הקורא ,עמ'  .222–221על גישה דומה
אצל אלבו ,ראו :ארליך ,הגותו של אלבו (לעיל הערה  ,)113עמ' .285
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להצטייר כמי שאינו חולק על דעת חז"ל; 171ניסיון לתאם את הרמב"ם עם דעות
פילוסופיות נוספות ,או על מנת להדגיש השקפה מסוימת ,כגון במהלך פולמוס172.

סיכום :האזוטריות המיימונית עפ"י רדמ"ל ,מגמתה ופשרה
המתודות והדוגמאות שהובאו מלמדות כי רדמ"ל ממשיך מסורת פרשנית רחבה של
פרשנות אזוטרית ב'מורה הנבוכים'; 173אמנם ניתן להצביע על מאפיינים המבחינים
את גישתו האזוטרית ומייחדים אותה.
כאמור ,עסק המחקר במגמות האזוטריות בכתבי הפילוסופים וההוגים בימי
הביניים בכלל ובכתבי הרמב"ם בפרט .בהמשך למחקריהם של שטראוס ,פינס,
ואחרים ,אפיין רביצקי את דרך פרשנותם של כמה מפרשני הרמב"ם הבולטים בני
המאות השלוש עשרה והארבע עשרה (שמואל אבן-תיבון ,משה נרבוני ,ויוסף כספי),
שאותה כינה 'המסורת האזוטרית' ,וטען שהם נקטו מתודות אזוטריות במטרה לחשוף
את הגותו הרדיקלית של הרמב"ם .לעומתם ,הציב רביצקי סוג פרשנים ופרשנות
אחרת ,שאותה כינה ה'פרשנות המתונה-הרמוניסטית' ,שמפעלה הוא סינתזה בין
מקורותיו של הרמב"ם 174.ש' קליין-ברסלבי הציעה סיווג משולש לתופעת הכתיבה
האזוטרית שמגמתה הצנעת דעת המחבר 175:א' .אזוטריזם פילוסופי' ,שלפיו
הפילוסופים בלבד הם המסוגלים להבין את החכמות; ב' .אזוטריזם פילוסופי-דתי',
שלפיו חשיפת תכני הפילוסופיה מסוכנת לאמונתו התמימה של ההמון; ג' .אזוטריזם
חברתי' המדגיש את הסכנות הצפויות לפילוסוף במידה וייחשפו דעותיו האמיתיות,
הלא אורתודוקסיות 176.היא טענה שהרמב"ם מזהה את האזוטריזם שנקטו חז"ל עם
שני הסוגים הראשונים 177.לעומתם ,הראה דב שוורץ ,כי גם הוגים שמרניים נוקטים
מתודות אזוטריות ,ואף אצלם המניע להסתרה הוא חברתי ופוליטי ,אך הפוך מזה
שתואר אצל שטראוס וממשיכיו; קנאות אינה נחלתם הבלעדית של מתנגדי
הפילוסופיה ,והיא עשויה להיות מופעלת גם מצד השכלתנים .ההוגה השמרן עשוי
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172
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175
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ראו למשל :עין הקורא 165 ,ע"א 177 ,ע"א.
ראו :שם 23 ,ע"א; מגן דוד 68 ,ע"ב.
ראו במקורות שבהערה .96
רביצקי ,סתרי תורתו (לעיל הערה  ,)8עמ'  .153–142רבים העירו כי קיימת מגמה הרמונית גם
אצל פרשנים רדיקליים ,שפירשו את משנה תורה לאור מורה הנבוכים ,וכן מגמה המבדלת בין
המקורות אצל הוגים שמרניים (ראו במחקרים שצוינו לעיל בהערה .)10
קליין -ברסלבי הצביעה גם על כתיבה אזוטרית הנובעת מגורמים אחרים :א .מיתוס חינוכי;
ב .אזוטריות הנובעת מטיבו של הנשגב ,הבלתי ניתן לביטוי רהוט וסדור בלשון .הלברטל כינה
גורם זה' :אזוטריות מהותית' (הנ"ל ,סתר וגילוי [לעיל הערה  ,]96עמ' .)46
קליין-ברסלבי ,האזוטריזם הפילוסופי (לעיל הערה  ,)96עמ'  ;59–58 ,27–15נעזרתי בסיכומו
הבהיר של ארליך ,הגותו של אלבו (לעיל הערה  ,)113עמ'  .32–31הלברטל הגדיר סוג זה
בלשון כמעט זהה' :אזוטריזם פוליטי' (הנ"ל ,סתר וגילוי ,עמ' .)46
קליין-ברסלבי ,שם ,עמ' .39
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להימנע מהבעת דעתו בגלוי מחשש לתגובת השכלתנים .לפי גישה זו ,יש מקום לבחון
ולשרטט מתודות אזוטריות גם בכתבי הוגים כאלה178.
ללא ספק ,רדמ"ל משתייך לאסכולת הפרשנים שזיהו בין דעותיו של הרמב"ם
והשקפות מסורתיות .ניתן גם לומר שגישתו ,לפחות להבנת פשר הסתירות היא
הרמוניסטית ,והוא אינו מעדיף מקור אחד על משנהו אלא מנסה לתאם ביניהם .אמנם,
הוא אינו מסתפק בכך ,ומצביע גם על מתודות אזוטריות נוספות ,שבהן מקורות
הסמכות מחייבים העדפה של אחד על משנהו ,והסתירות רומזות למעיין על כוונתו
האמיתית של המחבר .ניתן לומר ,שגישתו מובחנת הן מן הפרשנים המסורתיים והן
מן הפרשנים הרדיקליים (או מחלק מהם) בכמה מאפיינים:
א .זיהוי המתודות האזוטריות והשימוש התדיר בהן :כפי שצוין ,זיהוי מתודות
אזוטריות נעשה דרך כלל על ידי הוגים רדיקליים ,דוגמת שמואל אבן-תיבון ,משה
נרבוני ,ויוסף כספי .הוגים אלה גם הצביעו על שימוש תדיר במתודות אלה .אף רדמ"ל
מזהה מתודות כאלה ,מפעילן כמעט בכל דיון וניתוח פרשני ,ומצביע עליהן כבוחן
לצדקת פירושו מול פירושים אחרים .ככל הנראה ,הגורם לכך הוא הכשרתו
הפילוסופית הגבוהה של רדמ"ל ,והערכתו פילוסופים אלה כברי סמכא בתחומם.
למרות הערכה זו ,רדמ"ל נטה לצד השקפות מסורתיות וניסה להטות את דברי
הרמב"ם לכיוון דעות אלה .לפיכך ,הוא טוען שהרמב"ם השתמש באזוטריות דווקא
כדי לגונן על ההשקפות המסורתיות.
ב .הגורם לאזוטריות :בדרך כלל ,כאשר מתאר רדמ"ל את הצורך המיימוני בכתיבה
אזוטרית ,הוא מביע עמדה דומה ,שלפיה הרמב"ם ממשיך את הקו האזוטרי של
המקרא ושל חז"ל ,וכי הצורך בהסתרה נובע מקוצר דעתו ומוגבלות ההשגה של
ההמון 179.בהקשר זה ,רדמ"ל מציין ומצטט – בין שלל מקורות מיימוניים – את
הפסקה הבאה:
אלו הדעות האמתיות לא העלימום ודברו בהם בחידות ,ולא עשה כל חכם
תחבולה ללמדם בבלתי ביאור ,מפני היות בהם דבר רע נסתר או מפני היותם
סותרים ליסודות התורה כמו שיחשבו הפתאים אשר חשבו שהשיגו למדרגת
העיון .אבל העלימום ,לקצור השכל בתחילה לקבלם וגלו בהם מעט שילמדם
השלם ,ולזה נקראו סודות וסתרי תורה כמו שנבאר180.
מודגש כאן שההסתרה נובעת מן החשש שהעניינים העמוקים לא יובנו כהלכה ,וכי
הם עשויים לערער את אמונתם התמימה של אנשי ההמון ,ולא מחשש פוליטי שמא
יתוודע ההמון לדעותיו האמיתיות של הפילוסוף ,שכן רדמ"ל סמוך ובטוח שדעותיו
של הרמב"ם הן דעות התורה כפי שהיא מתפרשת בעיני השמרנים.
178

179
180

שוורץ ,סתירה והסתרה (לעיל הערה  ,)10בפרט עמ'  ;48–47ניסיון רחב כזה נעשה לאחרונה
על ידי אחד מתלמידי שוורץ ,דרור ארליך ,ביחס להגותו של ר' יוסף אלבו (הנ"ל ,הגותו של
אלבו [לעיל הערה )]96
ראו :עין הקורא 142 ,ע"ב –  143ע"א.
מורה הנבוכים ,ח"א לג.
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ג .האזוטריות ושאר הדרכות הרמב"ם :בעוד הוגים שמרניים רבים ראו בהשבעה
ובהדרכות הרמב"ם לדון את דבריו לכף זכות אמצעי למניעת הפרשנות או להסתרת
דעתו ,רדמ"ל רואה בהן פתח להבנת שיטת הרמב"ם ולחשיפת המשמע האזוטרי של
דבריו .כאמור ,גם פרשנים רדיקליים רואים את עצמם כמי שמטים את דברי הרמב"ם
למה שנחשב 'זכות' בעיניהם ,אך רדמ"ל מתייחד כהוגה שמרני הרואה בהדרכות
השונות מדריך ורמז לפרשנות מצד אחד ,ופרשנות זו אינה רדיקלית אלא שמרנית.
לצד מגמות אלה ,הצבעתי לעיל גם על המגמה שמזהה רדמ"ל אצל הרמב"ם להציג
מצג שווא של נטייה לעמדות הקיצוניות ,בעוד הוא אינו אוחז בהן .להבנתי ,לא מדובר
באזוטריזם חברתי 'הפוך' מן הסוג שעליו הצביע שוורץ אצל פרשנים שמרניים
אחרים ,היינו מחשש ממשי מן הפילוסופים ,ייתכן שהמטרה היא יצירת מצג שווא
אצל הנבוך ,המכיר את האסכולות הפילוסופיות ומזדהה איתן.
בכל אופן ,עיוניו ופרשנותו של רדמ"ל מוסיפים אותו לשורת ההוגים
השמרניים ,ששימושם במתודות אזוטריות הולכת ונחשפת.
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The Tree that is an Angel
On a Binitarian Approach Reflected in Sefer HaBahir
Ronit Meroz, Tel-Aviv University
Abstract
Research on Sefer HaBahir has been a source of disagreement and debate
amongst scholars. One focus of the dispute is the issue of where the book was
written (or collated). No doubt part of it was created in Provence, but was it
all written there, or perhaps also in Germany, Babylon, or the Land of Israel?
Another focus of the dispute is when the book was written. Some researchers
maintain that the writing began in the 9th century; others argue that the
entire book was produced in the 13th century. Entwined in these first two
disputes are two additional questions. The first is whether the book was
written by only one author, or whether many hands may have contributed
to its current form by writing, editing, collating, adding glosses, or even by
loss and censorship. The second question is how the book’s unusual
language, replete with contradictions, should be interpreted and explained.
Is the phrasing an indication of the author’s lack of education, as some have
claimed since as early as the 13th century, or have we simply not yet
identified its cultural background? This article, one of a series, argues for the
importance of the fact that the book’s text is very fragmentary and displays
a great variety of styles and inner contradictions. This has led me to prefer
the longer term ‘multi-authored thesis’.
Careful literary and textual analysis reveals that the Sefer HaBahir
incorporates a variety of very different theologies. One of these is
undoubtedly the well-known Kabbalistic theosophy, which first appeared at
the turn of the 12th century in Provence and described the ten divine Sefirot.
In this article I show that some of the paragraphs of the book reflect a
binatarian theology, which speaks about a harmonious division of power and
functions between God and another being; unlike dualism, this relationship
is not antagonistic. In other articles I will try to show that other theologies,
angelological in nature, are included in Sefer HaBahir.
An analysis of paragraphs 4, 8, and 14 (and perhaps also 15) discloses
various nuances of the idea that Wisdom was God's means to create the
world. Paragraph 14 describes an extreme binatarian position, whereas
paragraph 4 describes a milder one. According to paragraph 14, Wisdom,
which is also the Torah, created the world and will redeem humankind at the
end of times; it is the object of prophecy and vision and maybe even prayer
and worship. Thus it seems that once God created Wisdom, He recoiled into
himself and was not active in this world anymore. Wisdom had taken His
place in every aspect.
These short paragraphs elucidate Wisdom (Torah) in an abundance of
direct and indirect descriptions. Some of them have become very famous in

249-218 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

האילן שהוא מלאך :על תפיסה בינטארית הניכרת בספר הבהיר
the history of Kabbalah: a pool and a blessing, a tree or a grove of trees, a
hewn spring, "The All" (ha-Kol) or the Fullness (ha-maleh), "Who" (mi), and
also – a gigantic angel, with whom God shares the secrets of Creation.
Paragraph 4 describes Wisdom using a parable about an invisible
spring. Once it is hewn out of the rock and revealed, it brings affluence to a
somewhat arid place. In this article, I suggest that this parable emerged in
the Land of Israel or Syria, where this system of hewn springs had an
immense importance for agriculture for thousands of years. In Provence, on
the other hand, irrigation has always depended on the river Rhône, its
tributaries, and a system of aqueducts which lead water further away, or,
since the 12th century, on the use of canals as well. For different reasons, the
phenomenon of hewn springs is not relevant to Germany or Babylon. Might
this parable about hewn springs reflect the geographical and hydrological
situation of the author's habitat? If it does, these paragraphs would have to
have been written earlier than the Provencal ones. I will return to this
question in my next articles, focusing here on the binatarian theology
expressed in these paragraphs, on the literary features of the text, and
especially on the poetics of concealment.

תקציר
מחקרו של ספר הבהיר מפלג את החוקרים למחנות מחנות .שאלה אחת בה נפלגו היא מה
מקום כתיבתו (או עריכתו) של הספר – פרובאנס ,אשכנז ,בבל או ארץ ישראל; ואולי יש בו
רבדים שנכתבו במקומות שונים .שאלה אחרת היא מתי הספר נכתב ,כולו או חלק מרבדיו,
והתשובות נעות בין המאה התשיעית למאה השלוש עשרה .מניה וביה נבלעות בעניינים אלו
שתי שאלות נוספות .האחת היא אם נתחבר ספר הבהיר על ידי מחבר אחד או שמא ידיים
רבות תרמו לנוסחים שלפנינו – בכתיבה ,בעריכה ועיבוד ,בשילוב גלוסות ואף במחיקה
מכוונת או בהשמטה ואובדן .השאלה השנייה – מה פשר כתיבתו הזרה והתמוהה של ספר
הבהיר ,רוויית הסתירות והמגומגמת; האם מחבר(י) הספר בור ועם הארץ ,או שמא לא ירדנו
לעומק דעתו והקשריו התרבותיים ולשוניים.
מאמר זה הוא חלק מסדרת מאמרים (בדפוס) המייחסת חשיבות רבה לַתופעות של
סתירות פנימיות ולַמקרים הרבים של קיטוע תוכני וסגנוני; בעקבות זאת נקודת המוצא
המחקרית היא שבספר הבהיר נבללו יחדיו טקסטים שונים ממקורות שונים ,וייתכן גם
שמתקופות שונות .כדי להבחין בחוטי המחשבה הנארגים יחדיו יש להיעזר במתודולוגיה
ביקורתית־ספרותית של פירוק הטקסט ,וקריאה 'צמודה' ברצף פסקאות עד לקיטועם התוכני
או הסגנוני .תהליך זה נעשה מתוך תשומת לב להיבטים ספרותיים ,העשויים לעזור בהכרעה
בדבר גבולותיו של הרצף ,לנוסחיהם של כתבי היד ,וכן לעולם הרעיוני והלשוני והקשריהם
האפשריים .העיון בפסקאות מקבילות מתוך ספר הבהיר עצמו צריך להיעשות בזהירות רבה
שכן הוא עשוי לטשטש את ההבחנה בגיוון הקיים בספר.
העיון בספר הבהיר בדרך זו מוביל למסקנה שאפשר להבחין בו בכמה תיאולוגיות
שונות – כל אחת מהן בעלת מאפיינים ומגמות שונים .אין עוררין על כך שבספר הבהיר ניכרת
התיאולוגיה הקבלית־תיאוסופית הידועה בדבר קיומן של עשר ספירות לצד האל ,ואשר
נתגבשה בפרובאנס במפנה המאות השתים עשרה והשלוש עשרה .במאמריי הבאים בנושא
ספר הבהיר אנסה להראות כי קיימת בו גם שכבה טקסטואלית הדנה בתורות אנגלולוגיות
שונות; כאן אטען כי במקצת מפסקאותיו של ספר הבהיר מוצגת תפיסה בינטארית ,כלומר,
תפיסה העוסקת בחלוקות כוח ותפקידים בין האל לבין ישות אחרת העומדת לצידו ,וכל זאת
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בהרשאתו של האל ולא מתוך עוינות או תחרות .ניתוח החומר המצוי בסעיפים 14 ,8 ,4
(וייתכן שצריך להוסיף להם את סעיף  )15מוביל לגוונים שונים של תיאולוגיה הגורסת כי
האל ברא את העולם באמצעות החכמה (תיאולוגיה זו היא אחת מגלגלוליה המאוחרים מאוד
של ספרות החכמה) .סעיף  ,14למשל ,מציג תפיסה סודית על פיה החכמה ,שהיא גם התורה,
בראה ,ברשותו של האל ,את העולם; היא זו שמקיימת אותו אחר כך ומשגיחה עליו ,והיא גם
שתביא את הגאולה בבוא העת .החכמה היא גם מושאם של החזון והנבואה ובמשתמע – גם
של העבודה הדתית והתפילה .דומה אפוא כי לאחר בריאת החכמה האל נסוג אל חביונו ואינו
פעיל עוד בעולם .החכמה מתוארת (בדרך כלל בצורה ישירה ,ולעיתים בצורה רמוזה בלבד)
באמצעות שלל תיאורים ,אשר חלקם נתפרסמו מאוד בתולדות הקבלה :מעיין או ים ,גן ,אילן
ברכה ,ברכת ה' ובריכה ,סלע (צור) ,כל ומלא ,ראשית ,תורה או עצה .לצד אלו
או אילנותָ ,
מראה המאמר כי כאן מופיעים גם כמה תיאורים שלא זכו לפרסום עד עתה – החכמה כמלאך
'גדול' (היחיד שהאל חולק עמו את סודות הבריאה) ,מעיין חצוב דווקא (להבדיל ממעיין
סתם) ,או תיאוריה של החכמה כ'תהילה' וכשמו של האל; ולבסוף גם בכינוי הבלתי צפוי –
'מי' (הנסמך על ישעיהו מד ,כד) .הֶ קשרים שונים של דימוי המעיין החצוב מעלים את
האפשרות שהמשל המתארו משקף את הריאליה במזרח התיכון בכלל ,ובאזור הגיאוגרפי של
ארץ ישראל וסוריה בפרט; אם אכן כך אזי דומה כי חלקים אלו של ספר הבהיר קודמים בזמן
לאותם חלקים שנכתבו בפרובאנס .עניין זה של הזמן והמקום משורטטים כאן באופן חלקי
ונותרים עדיין בצריך עיון; אשוב אליהם אפוא במאמריי הבאים .מאמר זה יתמקד אפוא
בתיאור התיאולוגיה הבינטארית ,במאפייניהן הספרותיים של הפסקאות הדנות בה ובפרט –
בדרכיה של פואטיקה של הסתרה.
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פתח דבר וסיכום

מקדים1

ספר הבהיר נחשב על ידי גרשם שלום כמבשרו של עידן חדש בהגות היהודית ,ראש
וראשון לכל הספרות התיאוסופית המעמידה את עשר הספירות לצד האין סוף .הספר
נזכר לראשונה רק בראשית המאה השלוש עשרה אבל לדעת שלום כבר נכתב קודם
לכן .שלום התלבט רבות בשאלה אם נכתב בפרובאנס או שמא היו לו מקורות
מזרחיים (בבל או ארץ ישראל) .כיום נשמעים בין החוקרים קולות שונים ומגוונים
התוהים אם נכתב כולו או בחלקו (או נערך) בפרובאנס במפנה המאות השתים עשרה
והשלוש עשרה ,או שיש יש בו חלקים קדומים יותר ,מן המזרח (המאה התשיעית או
העשירית) או מאשכנז .מניה וביה נבלעת בעניין שאלה נוספת :אם נתחבר ספר הבהיר
על ידי מחבר אחד (כך גורסים דן ,למשל ,או קנוהל) ,או שמא תרמו ידיים רבות
לנוסחים שלפנינו – בכתיבה ,בעריכה ועיבוד ,בשילוב גלוסות ואף במחיקה מכוונת
או בהשמטה ואובדן (שלום ורבים אחרים)2.
1

2

אני מודה לאורי מלמד ולאהרן ממן על שהאירו עיני בענייני הלשון הכרוכים העולים כאן
(סעיפים  4 ,1במאמר זה) .עוד אני מודה לעמוס פרומקין ,עזריאל יחזקאל וגדעון בר על עזרתם
בנושא המעיינות החצובים (כנדון בסופו של סעיף  .)1.2תודות מיוחדות מגיעות לריכב (בּוני)
רובין מן האוניברסיטה העברית ,שהקדיש מזמנו כדי לדייק בפרטי פרטים ובניסוחיי ואף הפנה
אותי לפרסומיהם של רון וצוק (ועדיין ,אם נפלה שגגה בעניין זה הרי משלי היא) .עוד אני מודה
לאילון ,אישי ,ששוטט עמי שעות רבות בהרים כדי להכיר את טיבם של המעיינות החצובים,
וכן לאריאל ,בני ,שסייע בידי להבין את העולם הגיאולוגי הכרוך בהתהוותם .בענייני קבלה,
לעומת זאת ,העירו אדם אפטרמן ,אליעזר דודוביץ' ,נטע סובול ועמרי שאשא .יבואו כולם על
התודה והברכה .על נושא זה הרציתי כמה פעמים ,והפעם הראשונה התרחשה בבוסטון ,דצמבר
 ,2013במסגרת הכנס השנתי של ה.Association for Jewish Studies -
הטקסט וחלוקת הסעיפים מוצגים במאמר זה ע"פ מהדורתו של אברמס (ספר הבהיר ,מהדורת
ד' אברמס ,על פי כתבי יד קדומים ...עם מבואות מאת מ' אידל וד' אברמס ,לוס אנג'לס תשנ"ד).
נוסח הפנים מובא במהדורה זו ע"פ כ"י מינכן  ,209כתב יד ספרדי משנת  .1298חילופי הנוסח
מובאים ע"פ כ"י וטיקן  ,Or. Barb. 110כתב יד ספרדי משנת  .1397אברמס גורס כי כתבי היד
של ספר הבהיר נחלקים בין שני ענפים בלבד ,ואלו הנציגים הטובים ביותר שלהם .נוסח וטיקן
הובא כאן רק בשעה שמצאתי בו תועלת מיוחדת לדיון .מדי פעם הפניתי ברוח זו גם
למהדורותיהם של מרגליות (ירושלים תשי"א) וקמפניניS. Campanini, The Book of Bahir: ,
Flavius Mithridates' Latin Translation, the Hebrew Text, and an English Version, with

 .a Foreword by G. Busi, Torino 2005סימני הפיסוק והניקוד משלי הם ומיועדים להציג
את פירושי באופן המיטבי.
הנה מבחר מן המחקרים אשר יוחדו לספר הבהיר :ד' אברמס ,מבוא למהדורה הנזכרת של ספר
הבהיר; D. Abrams, Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory: Methodologies of
Textual Scholarship and Editorial Practice in the Study of Jewish Mysticism, Jerusalem
 ;and Los Angeles 2013, pp. 122–198הנ"ל‘The Condensation of the Symbol ,
“Shekhinah” in the Manuscripts of the “Book Bahir”’, Kabbalah, 16 (2007), pp.
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העובדה הפשוטה והגלויה שכה רבים מתקשים בהתמודדות עם חידתיותו
הרעיונית והלשונית־ספרותית ורואים בו טקסט כאוטי ,מקוטע ורווי סתירות ,דחקה
אותי אל עבר המחנה הדוגל בריבוי מחברים .כך תיאר שלום את טיבו של הספר ,באופן
שעדיין תקף גם היום' :שרידי טכסטים קשים ביותר להבנה ,המשתמשים בסמלים
במושגים תמוהים ולעתים קרובות בלתי מובנים כל עיקר ...כתובים ...בסגנון משונה כל
כך ,שאפילו הבניין הסינטאכטי של המשפטים עלול להביא אדם לידי יאוש ...הלשון
מגומגמת לעתים קרובות ,וכמה מאמרים נפסקים באמצע ממש'3.
הנחת היסוד של מחקרי היא אפוא שבספר הבהיר נבללו יחדיו טקסטים שונים
ממקורות שונים ,וייתכן גם שמתקופות שונות .לאור זאת יסודה של המתודולוגיה
הביקורתית־ספרותית שנקטתי הוא פירוקו של הטקסט ,וקריאה 'צמודה' בכל רצף
 ;7-82מ' אידל' ,לבעיית חקר מקורותיו של ספר הבהיר' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ו
(תשמ"ז) ,עמ'  ; 72-55הנ"ל' ,התפילה בקבלת פרובנס' ,תרביץ ,סב (תשנ"ג) ,עמ' ;286–265
הנ"ל ,קבלה :היבטים חדשים ,תל אביב וירושלים תשנ"ג; הנ"ל ,קבלה וארוס ,תרגמו :ש' בר-
און וי' פז ,ירושלים ותל אביב  ,2010במיוחד עמ' ( 90–86ועוד רבות); א' אפטרמן ,כוונת
המברך למקום המעשה :עיונים בפירוש קבלי לתפילות מהמאה הי"ג ,לוס אנג'לס תשס"ד ,עמ'
 ;151–136 ,87–67ר' בן שלום' ,חוגי הקבלה בפרובנס במאה השלוש עשרה :הערכה חדשה-
ישנה' ,תרביץ ,פב (תשע"ד) ,עמ'  ; 605–569א' גרינולד' ,המיסטיקה היהודית במעבר מספר
יצירה לספר הבהיר' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ו (תשמ"ז) ,עמ'  ;54–15א' בר אשר,
'היסטוריוגרפיה בתנאי מעבדה :מקורותיו המדומים של "ספר הבהיר" ושחזור תולדותיה של
"ראשית" הקבלה' ,תרביץ ,פד (תשע"ט) ,עמ'  ;522–489הנ"ל' ,דמיון ומציאות בחקר ראשית
הקבלה :פירוש "ספר יצירה" המיוחס לר' יצחק סגי נהור ותולדותיו בקבלה ובמחקר' ,תרביץ,
פו (תשע"ט) ,עמ'  ;384–269י' דן' ,גרשם שלום וחידת ספר הבהיר' ,דברי האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים( 9 ,תשס"ח) ,עמ'  ;120-87הנ"ל ,על הקדושה :דת ,מוסר ומיסטיקה
ביהדות ובתות אחרות ,ירושלים תשנ"ז ,ע"פ המפתח; הנ"ל ,תולדות תורת הסוד העברית ,ז,
ירושלים תשע"ב ,עמ' E. Wolfson, ‘The Tree that is All: Jewish-Christian ;299–106
Roots of a Kabbalistic Symbol in Sefer ha-Bahir’, Journal of Jewish Thought and
 ;Philosophy, 3 (1993), pp. 31-76הנ"ל‘Hebraic and Hellenistic Conceptions of ,
 ;Wisdom in Sefer HaBahir’, Poetics Today, 19 (1998), pp. 147–176הנ"ל‘Biblical ,
Accentuation in a Mystical Key: Kabbalistic Interpretation of the Te'amim’,
 ;Journal of Jewish Music and Liturgy, 11 (1988-89), pp. 1-16; (1989-1990), pp. 1-13י'

ליבס' ,בריכה ומלא בספר הבהיר ,עיון מחדש' ,קבלה ( 21תש"ע) ,עמ'  ;142–121ר' מרוז,
'אור בהיר הוא במזרח :על זמנו ומקומו של מקצתו של ספר הבהיר' ,דעת( 49 ,תשס"ב) ,עמ'
R. Meroz, ‘A Journey of Initiation in the Babylonian Layer of Sefer ha- ;180-137
 ;Bahir’, Studia Hebraica, 7 (2007), pp. 17–33הנ"ל‘The Middle Eastern Origins of ,
Kabbalah’, The Journal for the Study of Sephardic and Mizrahi Jewry, 2 (2007), pp. 39-

 ; 56ח' פדיה' ,שכבת העריכה הפרובנסלית בספר הבהיר' ,ספר היובל לשלמה פינס ,מחקרי
ירושלים במחשבת ישראל ,ט (תש"ן) ,עמ'  ;164-139י"ש פנקובר' ,זמנם של הסעיפים על
טעמי המקרא בספר הבהיר' ,קבלה( 14 ,תשס"ו) ,עמ'  ;345–329י' קנוהל' ,המרכבה ,הצדיק
והשטן :לפתרון חידת ספר הבהיר' ,מדעי היהדות ,)2017( 52 ,עמ'  ;76–47ג' שלום (מחקרים
רבים ,ואסתפק בשלושה) ;G. Scholem, Das Buch Bahir, Leipzig 1923 :הנ"ל ,ראשית הקבלה
( ,)1250–1150ירושלים ותל-אביב תש"ח ,פרק ב; הנ"לOrigins of the Kabbalah, edited ,
 ;by R. J. Zwi Werblowsly, trans. by A. Arkush, Philadelphia 1987, chap. 2מ'
שניידר' ,מיתוס השטן בספר הבהיר' ,קבלה( 20 ,תשס"ט) ,עמ'  ;344-287הנ"ל' ,ספר יוסף
ואסנת והמיסטיקה היהודית הקדומה' ,קבלה( 3 ,תשנ"ח) ,עמ' P. Schäfer, ;344–303
‘Daughter, Sister, Bride, and Mother: Images of the Femininity of God in the
;Early Kabbala’ Journal of the American Academy of Religion, 68 (2000), pp. 221-242
הנ"לMirror of His Beauty: Feminine Images of God from the Bible to the Early ,
 .Kabbalah, Princeton and Oxford 2002, pp. 118-134עוד ראו את הרשימה
3

הביבליוגרפית הרחבה בסוף מהדורתו של אברמס.
שלום ,ראשית (לעיל הערה  ,)2עמ'  .19וראו בהקשר זה גם את הנאמר בהערה  13ובסמוך לה.
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פסקאות עד שהוא נקטע תוכנית או סגנונית (אפילו אם הקטיעה קלה) .תהליך זה
נעשה מתוך תשומת לב מיוחדת הן להיבטים ספרותיים ,העשויים לעזור בהכרעה
בדבר גבולותיו של רצף טקסטואלי או קיטועו ,הן לנוסחיהם של כתבי היד .בנוסף,
בגלל המחלוקות לגבי זמנם של חלקי הבהיר יש להיות ערניים במיוחד הן בשעה
שבודקים את מקורותיו האפשריים של כל רצף טקסטואלי כזה הן בשעה שמעיינים
במקבילות מתוך הבהיר עצמו .מקורות שונים עשויים להשפיע על דעתנו בדבר זמנו
של הרצף ,ואילו פרשנות של פסקה אחת על פי פסקה אחרת שאינה בת זמנה ומקומה
עשויה לטשטש את ההבחנה בין דעות שונות המוצגות בספר הבהיר ,כמו גם
בהבדלים הלשוניים והסגנוניים.
מאמר זה הוא חלק מסדרת מאמרים (בדפוס) הטוענת כי עיון בספר הבהיר על
בסיס מתודולוגיה זו מוביל למסקנה כי ניכרות בו כמה תיאולוגיות .אין עוררין על כך
שבספר הבהיר ניכרת התיאולוגיה הקבלית־תיאוסופית הידועה בדבר קיומן של עשר
ספירות לצד האל ,ואשר נתגבשה בפרובאנס במפנה המאות הי"ב והי"ג .במאמרי
הבאים בנושא הבהיר אנסה להראות כי קיימת בו גם שכבה טקסטואלית הדנה בתורות
אנגלולוגיות שונות; כאן אטען כי במקצת מפסקאותיו של הבהיר מוצגת תפיסה
בינטארית ,כלומר ,תפיסה העוסקת בחלוקות כח ותפקידים בין האל לבין ישות אחרת
העומדת לצידו ,וכל זאת בהרשאתו של האל ולא מתוך עוינות או תחרות .ניתוח
החומר המצוי בסעיפים ( 14 ,8 ,4וייתכן שצריך להוסיף להם את סעיף  )15מוביל
לגוונים שונים של תיאולוגיה הגורסת כי האל ברא את העולם באמצעות החכמה .על
דרך הכלל סעיף  4בספר הבהיר מציג תפיסה בינטארית רכה יותר ,וסעיף  – 14תפיסה
קיצונית יותר על פיה החכמה ,שהיא גם התורה ,היא שבראה ,ברשותו של האל ,את
העולם ,היא זו שמקיימת אותו ומשגיחה עליו ,והיא גם שתביא את הגאולה בבוא העת,
והיא גם מושאם של החזון והנבואה ובמשתמע – גם של העבודה הדתית והתפילה.
דומה אפוא כי לאחר בריאת החכמה האל נסוג אל חביונו ואינו פעיל עוד בעולם.
החכמה מתוארת באמצעות שלל כינויים (בדרך כלל בצורה ישירה ,ולעיתים בצורה
רמוזה בלבד) ,אשר חלקם נתפרסמו מאוד בתולדות הקבלה; למשל מעיין חצוב ,אילן
או אילנות ,ברָ כה ובריכה ,כל ומלא .הֶ קשרים שונים של דימוי המעיין החצוב מעלים
את האפשרות שהוא משקף את הריאליה במזרח התיכון בכלל ובאזור הגיאוגרפי של
ארץ ישראל וסוריה ,בפרט; אם אכן כך אז דומה כי חלקים אלו של ספר הבהיר
קודמים בזמן לחלקים שנכתבו בפרובאנס.
ּ
חלק מן הטקסט הנדון כאן מפרש את הפסוק 'אנכי ה' עשה כל נֹטה שמים לבדי
רֹקע הארץ מי אתי [קרי :מאתי] (ישעיהו מד ,כד) .מדרש בראשית רבה נעזר בפסוק זה
כדי לחזק את התפיסה המונותיאיסטית כשהוא שואל רטורית – 'מי אתי – מי היה שותף
עמי בבריית העולם?' 4אבל ספר הבהיר הופך את השאלה למשפט חיווי – 'מי אִ תי
שגילתי לו סוד זה!' הטקסט רומז אפוא לתורה סודית בדבר קיומה של ישות העומדת
מאז ראשית הבריאה לצד האל; ישות זו ,המכונה בשם 'מי' ו־'כל' ,היא היא החכמה,
ועימה חלק האל את כל סודות הבריאה .היא מדומה לאילן הנטוע בארץ ואינה אלא
מלאך 'גדול'.

4

בראשית רבה ,מהדורת תיאודור-אלבק ,ירושלים תשכ"ה ,א ,א.

223

רונית מרוז

מן המחקר עולה כי הרובד הנדון אינו אלא אחד מגלגוליה המאוחרים מאוד של
ספרות החכמה וכי בה טמונים כמה ממקורותיו החשובים ביותר; במיוחד יש לציין
את הדימויים של המעיין והאילן ,אשר הפעימו את גרשם שלום ואשר הציוריות
המיתית שלהם נדמתה לו כה חדשנית וזרה ביהדות .מקורם המובהק של דימויים אלו
מצוי ברבדיה המקראיים של ספרות החכמה ,בספרות החיצונית ,כגון משלי בן סירא,
בספרות חז"ל ועוד.
ענייני זמנן ומקומן של הפסקאות הנדונות כאן נותרים עדיין בצריך עיון ,ואשוב
אליהם במאמריי הבאים .מאמר זה יתמקד אפוא בתיאור התיאולוגיה הבינטארית,
במאפייניהן הספרותיים של הפסקאות הדנות בה ובפרט – בדרכיה של פואטיקה של
הסתרה.

 .1המעיין החצוב והבריכה (סעיף  4בספר הבהיר)
 1.1הטקסט
אפתח את הדיון בהצגת הטקסט של סעיף זה.
[אקספוזיציה רעיונית]
ישב ר' אמורא ודרש :מאי ומָ לֵא בִ ְרכַּת ייי' ים ודרום יְרָ שָ ה [דברים לג ,כג]?
אלא כל מקום שנא' ב' מבורך 5,כי הוא מלא ,שנא' ומָ לֵא בִ ְרכַּת ייי' [שם].
ומשם משקה הצריכים ,ומן המלא ִנטלה עצה 6תחלה.
[גוף הטקסט :עיקר הטיעון ופירוטו]
מלה"ד?
למלך שרצה לבנות פלטרין [כלמר ,ארמון] שלו בצלעים 7החזקות ,קצץ צורים
וחצב סלעים.
יצא לו 8מעין מים גדול ,מים חיים.

5
6
7
8

על פי בראשית רבה א ,י; שם ,לט ,ב (מהדורת תיאודור־אלבק עמ' ' :)376 ;9למה נברא
[העולם] בב'? שהוא לשון ברכה'; 'והיה ברכָה והיה בריכה' .ובדומה מופיע גם בסעיף  3בספר
הבהיר.
העילה לניקודה של המילה 'נטלה' בחיריק עולה מן הדיון בסעיף  1.3במאמר זה .בעניינה של
העצה ראו הערה  17ובסמוך לה.
בצלעים] וטיקן :בסלעים .וראו עוד בסעיף  ,4במאמר זה.
אפשר להציע שלושה פירושים לצירוף זה :א .תיבת 'לו' מוסבת על המלך ,כלומר המעיין
הזדמן למלך ,נקרה בעת פעולתו (ליבס ,בריכה [לעיל הערה  ,]2הערה  30ובסמוך לה) .ב .תיבה
זו אכן מוסבת על המלך אך משמעה הוא שהמעיין יצא בשביל המלך ,לשימושו (כך עולה מן
התרגומים המופיעים על אתר אצל קמפניני ,הבהיר [לעיל הערה  .)]2ג .והפירוש המועדף עלי –
תיבת 'לו' מוסבת על המעיין ,כלומר שלאחר החציבה המעיין התפרץ והגיח מעצמו (והשוו –
אלכה לי [ירמיהו ה' ה]) .על מורכבותה של תבנית לשונית זו ראו :ד' ברק' ,הלמ"ד החוזרת
היתֵ רה (לח"י) בלשון המקרא והבנתה בעדי נוסח' ,מחקרים בלשון( 14 ,תשע"ג) ,עמ' 49–1
[ואני מודה לפרופ' ממן על הפנייה זו]) .וראו עוד בהמשך הדיון בפנים ,החל מהערה .24
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אמ' המלך :הואיל והמים יש לי נובעים אטע גן [ע"פ בראשית ב ,ח] 9ואשתעשע
בו ,אני וכל העולם .הד"כ ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו' [משלי
ח ,ל].
ואמרה תורה אלפַּ ים שנה הייתי בחיקו שעשועים ,שנא' יום יום [שם] ,ויומו
אלף שנים ,שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול [תהלים צ ,ד] .מיכאן ואילך
– לעתים ,שנא' בכל עת [משלי ח ,ל] ,והשאר לעולם ,שנא' ותהלתי אחטם לך
וגו' [ישעיהו מח ,ט]10.
מאי תהלתי? דכתי' תהלה לדוד אֲרו ִֹמ ְמָך [תהלים קמה ,א] .מאי תהלה? משום
דארוממך .ומאי רוממות? משום דאברכּה שמך לעולם ועד [שם].
[חתימה וחזרה מתומצתת]
ומאי ברָ ָכה? אלא מלה"ד? למלך שנטע אילנות בגנו [ע"פ בראשית ב ,ח] .אע"פ
שירדו גשמים ושואב 11תמיד וגם הקרקע לח צריך הוא להשקותם מן המעין,
שנא' ראשית חכמה יראת ייי' שכל טוב לכל עושיהם [תהלים קיא ,י] .ואם תאמר
שהיא חסרה כלום הרי הוא או' – תהלתו עומדת לעד [שם].

 1.2דיון בשלושת חלקיו של הטקסט
רבים האשימו את מחבר (או :מחברי) ספר הבהיר בכתיבה עילגת ובבורות; וכבר
במאה השלוש עשרה כתב ר' מאיר בן שמעון מנרבונה' :לשון הספר ההוא [הבהיר]
וכל ענייניו מוכיחים כי היה מאיש שלא היה יודע שפת ספר ואמרי שפר' 12.בדבריי
הבאים אנסה דווקא להראות כי הטקסטים היוצרים את מוקדו של מאמר זה מושתתים
על יסודה של מחשבת חז"ל ובנויים מעשה חושב (כך גם רובו של ספר הבהיר ,אם
כי לא אוכל לדון בכך כאן)13.
9

10

11
12
13

ואין גן זה אלא מטע עצים ,שהרי המלך מבקש לטעת אותו; ובחתימתו של סעיף  4נאמר שוב
במפורש .וכבר במקרא סתם "גן" הוא בדרך כלל מטע אילנות בכלל או מטע של עצי פרי
(להבדיל מ'גן הירק' או 'גנה' שהם גן ירקות); וראו :י' פליקס ,החקלאות בארץ ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד – הלכה ומעשה בעבודות יסוד חקלאיות תל אביב תשכ"ג ,עמ' ;312-313
מ' קדרי ,מילון העברית המקראית :אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו ,רמת גן תשס"ו ,עמ'
F. Brown, S.R. Driver, C.A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old ;162
.Testament with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Oxford 1907, p. 171
עוד על הרמז לגן עדן ראו להלן.
מלוא הפסוק בישעיהו הוא' :למען שמי אאריך אפי ולמען תהלתי אחטם לך לבלתי הכריתֶ ך'.
ככל הנראה יש לקרוא את שתי הצלעות הראשונות כתקבולת נרדפת .שמו של האל הוא תהילתו
(ו ראו בהמשך הדיון בפנים) ,ואילו 'אחטם' נגזרת ככל הנראה מן השורש חט"ם ומשמשת
כתקבולת לביטוי 'אאריך אפי' .וכך בפירושיהם של הראב"ע והרד"ק על אתר ,כמו גם אצל ש'
פאול ,ישעיה ,פרקים מ–סו ,כרך ראשון (פרקים מ–מח) ,סדרת מקרא לישראל – פירוש מדעי
למקרא בעריכת ש' אחיטוב ,תל אביב וירושלים תשס"ח ,עמ'  .273לפירוש אחר של המילה
'אחטם' ראו פאול ,שם ,שם וכן ליבס ,בריכה (לעיל הערה  ,)2הערה  .20עוד על מכלול הפסקה
ראו סעיף  1.6במאמר.
שואב – משמע יונק ,סופג מים ,והכוונה לגן; וראו :א' בן יהודה ,מילון הלשון העברית הישנה
והחדשה ,תל אביב  ,1959-1948ערך 'שאב' ,עמ' .6789
שלום ,ראשית (לעיל הערה  ,)2עמ' .19
על מקצת מן האומנות והתחכום הניכרים בכתיבתו של ספר הבהיר ראו למשל מרוז ,אור בהיר
(לעיל הערה  .) 2להערכתי מכלול הטקסט נראה עילג וכאוטי בגלל כמה סיבות .למשל :זרות
השפה של הרובד הבבלי (בגלל שיערוב; וראו סעיף  4במאמר זה); כתיבה איזוטרית מכוונת;
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בברכה ,מצרף בין סוגת
בברכה ומסיים ָ
הטקסט של סעיף  4הוא מעגלי ,פותח ָ
המדרש לסוגת המשל 14,וכפי שעולה מהצגת הטקסט ניתן להבחין בו בחלוקה נאה
לשלושה חלקים.
בברכה ,אשר לקוח
בברכה באמצעות פסוק הדן ָ
האקספוזיציה הרעיונית דנה ָ
מפרשת 'וזאת הברכה' .ברומזו לאות ב' של מילת 'בראשית' (ובדומה לבראשית רבה
א ,א; לט ,ב [מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  )]376 ,4הטקסט טוען כי אות זו היא סימן
קבוע לברכה ,וכן מזהה בין חכמה ,תורה וברכה.
רמיזות אלו לקשר בין תורה לבין חכמה הן רק כמה מן האיתותים הרבים,
ישירים ועקיפים ,המצויים במכלול של סעיף  4ומעידים כי אינו אלא חוליה
בתולדותיה של ספרות החכמה ,ספרות המציגה את החכמה כישות מתווכת בין האל
לעולם .אחד מן הטקסטים החשובים ביותר בספרות החכמה הוא פרק ח בספר משלי:
(א) הלא חכמה תקרא ,ותבונה תתן קולה( ...יד) לי עצה ותושיה ,אני בינה לי
גבורה( ...כב) ה' קנני ראשית דרכו ,קדם מפעליו מאז( ...כג) מעולם נסכתי,
מראש ,מקדמי ארץ( ...ל) ואהיה אצלו אמון ,ואהיה שעשעים יום יום ,משחקת
לפניו בכל עת( ...לא) משחקת בתבל ארצו ,ושעשעי את בני אדם( ...לב) ועתה
בנים שמעו לי( ...לג) שמעו מוסר וחכָמו( ...לה) כי מֹ צאִ י מצאי {מצא} חיים...
מעמדה האונטולוגי של החכמה במקרא אינו חד משמעי כלל ועיקר ,ואנו נותרים
בתהייה אם מדובר בלשון מטפורית או ריאלית 15,אבל לענייננו החשוב הוא שבהמשך
ההיסטוריה היא נתפסת כישות ממש .כך או כך ,על פי פרק ח החכמה עומדת עלי
דרך ,פונה לכל דיכפין ,ומציגה את עצמה גם באמצעות כינויים כגון תבונה ,עצה
ותושיה .היא טוענת כי האל בראּה בראשית דרכו ,לפני שאר העולם; לפני הארץ,
למשל .האל השתעשע בה (ואולי עדיין) אך גם בני אדם יכולים להשתעשע בה,
להקשיב לה ,ללמוד ממנה ,להחכים ,ולמצוא 'חיים'.
ברכה?' הוא משיב:
סעיף  4טוען כי הברכה היא גם גן; שהרי לשאלה 'מהי ָ
'משל ...למלך שנטע אילנות בגנו' .הגן ,דהיינו מטע העצים ,משמש לשעשועיהם של
האל והעולם ,ובכך שוב נרמז פרק ח במשלי וכן המסורת הספרותית המשתלשלת
ממנו .על דרך הכלל ,עץ הוא דימוי נפוץ מאוד לחכמה ,עליה נאמר במשלי (ג ,יח) כי
'עץ חיים היא למחזיקים בה' .יש לציין שהעץ הוא גם דימוי נפוץ לתורה; וכך למשל
בטקסט המאוחר ,תנא דבי אליהו רבה ,פ"א – 'ואין עץ החיים אלא תורה'.

14
15

אובדן חומר (אם בגלל צנזור אם בגלל תקלות בעקבות נדודיו של הטקסט); ערבוב בין הרבדים
הטקסטואליים השונים ושילוב רב של גלוסות ,בנות תרבויות שונות.
כפי שאופייני גם לספרות חז"ל; וראו :ד' שטרן ,המשל במדרש :סיפורת ופרשנות בספרות
חז"ל ,תרגם :י' עמנואל ,תל-אביב  ,1995עמ' .20
וראו למשלM. V. Fox, Proverbs: A New Translation with Introduction and :

Commentary, New York 1980, pp. 287-279; V. A. Hurowitz, ‘Nursling, Advisor,
Architect? "Amon" and the Role of Wisdom in Proverbs 8, 22-31’, Biblica, 80
(1999), pp. 391-400; A. M. Sinnott, The Personification of Wisdom, Aldershot 2005,
 ;pp. 25-31י' גרנט"' ,אז מלפני בראשית" – דברים שקדמו לבריאת העולם; מסורות ודרכי

עיצובן בפיוט הקדום על רקע מקורותיו' ,דיסרטציה ,האוניברסיטה העברית ,תשס"ט ,הדפסה
מחודשת ומתוקנת – תש"ע ,עמ'  ;44–40א' הורוביץ ,משלי – עם מבוא ופירוש ,א ,תל אביב
וירושלים תשע"ג ,עמ'  ,247ועוד רבות.
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בעקבותיו של בראשית רבה נרמז הקשר בין ברָ כה לבריכה 16.האסוציאציה
למאגר מים מתחזקת גם מהזכרתו של ה'ים' ומן הלשון – 'משקה את הצריכים'
(ולעניין 'צורך' זה נשוב בהמשך המאמר) .ועוד .מאגר מים זה מכונה בשֵ ם 'עצה',
ממש כאחד מכינוייה של החכמה בפסוק יד 17,והמעיין ,הנזכר בהמשך ,מכונה
'ראשית חכמה' (על פי תהלים) .הקשר בין מים לחכמה נפוץ ביותר במקורות .כמה
פעמים במקרא היא מתוארת כמקור מיים חיים – נחל נובע מקור חכמה – (משלי יח,
ד; וראו גם למשל ,משלי יג ,יד) 18.וכך גם אצל חז"ל נקשרים החכמה ,התורה ,או
לימוד התורה למים .במסכת תענית (ז ע"א) נמשלים דברי התורה למים ולמשקין;
בבראשית רבה סד ,יח (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  )707נמשלים חמשת ספרי
התורה לחמש בארות ,ובמסכת הוריות (יב ע"א) נקשרים המים ללימוד התורה' :כי
גריסתו – גרסו על נהרא דמיא ,דכי היכי דמשכן מיא משכן שמעתתייכו' [כלומר,
כאשר אתם לומדים – לימדו על נהר מים ,כי כשם שהוא מושך מים כן יימשכו
לימודיכם] .ולאלו אפשר להוסיף גם את משלי בן סירא ,הנמנה עם ספרות החכמה:
'דעת חכם כמבוע תרבה ,ועצתו כמעין חיים'19.
בספר הבהיר מרמזים כל הדימויים הללו לא רק לחכמה אלא גם לגמול המצפה
לדבקים בחכמה ובתורה ,כלומר לגן עדן; הגן הננטע מזכיר את התיאור בספר בראשית,
פרק ב ,והשעשוע לו מצפים המלך והעולם במשל זה עצמו קשור במרומז ביופיו
ובהנאה מפירותיו (בראשית ב ,ט) .קישור בין המוטיבים הללו מצוי הרבה בספרות.
בחנוך הסלאבי ,פרק ה ,למשל ,אנו מוצאים בגן עדן לא רק מטע עצים ונהרות אלא גם
מעיינות; ועל פי פרק מח בחנוך האתיופי מצויים שם 'מעינות חכמה'.
חלקו המרכזי של סעיף  4מציג משל על מלך הרוצה לבנות לעצמו ארמון;
אמנם אין הנמשל – האל ועולמו – נמסר כלל ועיקר אבל בראשית רבה מסייע
להבנתו .על פי מדרש זה (א ,א [מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  )]3בורא האל את
ארמונו ב'מקום הביבין והאשפה והסיריות [הסרחון]' .הנמשל הוא בריאת העולם
בבחינת יש מיש ,כאשר חומרי הגלם הם התוהו והבוהו 20.כאן ,בסעיף  ,4לעומת זאת,
האל בונה את ארמונו על צורים וסלעים ,כלומר ממש במקור חציבתם של אבני הבניין.
במהלך החציבה והבנייה מתפרץ 21מעיין גדול ,מעיין מים חיים .לאור תגלית זו
מחליט המלך ליפות את הארמון ,להפכו למפואר ,למענג ונעים ,מקור שעשועים,
וזאת על ידי הוספת גן-אילנות.
16
17
18

בראשית רבה לט ,ב (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  .)376הקשר שקושר סעיף זה בין ברכה
לבריכה נדון רבות במחקר וראו לדוגמה :שלום ,ראשית (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;7ליבס ,בריכה
(שם) .וראו גם להלן במאמר זה ,סעיף .1.3
וראו גם תנחומא (מנטובה שכ"ג [ד"צ ירושלים תשל"א]) ,בראשית ,א' :כשברא הקב"ה את
עולמו נתיעץ בתורה וברא את העולם' (או :אליהו רבה ,פרק לא ועוד רבות).
וראו עודM. Fishbane, ‘The Well of Living Water: A Biblical Motif and its Ancient :
Transformations’, M. Fishbane and E. Tov (eds.), Sha‘arei Talmon: Studies in the
Bible, Qumran, and the Ancient Near East Presented to Shemaryahu Talmon, Winona
.Lake, IN 1992, pp. 3-16

19
20

21

משלי בן סירא השלם ,מהדורת מ"צ סגל ,ירושלים תשל"ב ,כא יד.
לשאלה מהי בעצם עמדתו של בראשית רבה בעניין קיומו של חומר קדמון ראו גם :בראשית
רבה א ,ד (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  ;)8א"א אורבך ,חז"ל :פרקי אמונות ודעות ,ירושלים
תשמ"ג ,עמ'  ; 164א' גושן־גוטשטיין' ,מיתוס מעשה בראשית בספרות האמוראית' ,אשל באר
שבע ,ד (תשנ"ו) ,עמ' .77–58
ראו הערה .8
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גם בשאר הסעיפים שיידונו במאמר זה נגלה קשר סגנוני ותוכני למדרש
בראשית רבה .על דרך הכלל ,קשר זה ניכר בהצלבה של כמה מאפיינים בעת ובעונה
אחת – בשימוש בסוגת המשל; ברימוזים לרעיונות המופיעים במדרש זה ,כגון הזיהוי
בין חכמה ,ברכה ובריכה ,או במשל המלך הבונה לעצמו ארמון .משל זה מגלה
'אדישות' מתמיהה לטענות הפילוסופיות האופייניות לימי הביניים על האל כיודע כול
וכל יכול .כך למשל ,לו היה האל יודע כול מלכתחילה ומתכנן את צעדיו בשום שכל
לא היה בורא עולמות ומחריבם משום שאינם נאים וטובים בעיניו ,כנאמר בבראשית
רבה ,ולא היה מביע מדי פעם את תקוותו כי 'הלוואי' ובריאה זו או אחרת תשרוד22.
בספר הבהיר ,כמו בהרבה רבדים של הספרות המקראית והרבנית ,אישיותו של
אלוהים היא בעלת גוונים אנושיים ,חסרי שלמות; אלוהים הוא אימפולסיבי ובעיקר –
בלתי שיטתי ,אם כי במהלך פעולותיו הוא לומד ומתאים עצמו למצב הקיים 23.דומה
שעל פי התפיסות המוצגות במאמר זה אלוהים מותיר את מאפייני החוקיות,
השיטתיות ואף את התכנון לישות נפרדת ממנו – החכמה.
נשוב למשל עצמו .בדיעבד מסתבר לקורא שבמקום זה הייתה צחיחות
מסוימת 24,שהרי אם לא כן לא הייתה הקמת הגן תלויה בגילויו של המעיין .בחתימתו
של הסעיף אנו מוצאים ניסוח נוסף של מצב ראשוני זה' :אע"פ שירדו גשמים ושואב
תמיד וגם הקרקע לח צריך הוא להשקותם מן המעין'; משמע שהמצע אינו לח דיו.
מדוע טוען סעיף  4כי האל בנה את ארמונו במקום של צורים וסלעים ולא על
יסודם של התוהו והבוהו ,בדומה לבראשית רבה? אפשרות אחת היא כי נסמך על
תורת בריאה מעין זו של ספר יצירה ,שעל פיה האל חוקק את העולם וחוצבו
באמצעות או מתוך החכמה ,כנאמר בפתיחתו':ב[שלשים ושתים נתיבות פליאות]
חכמה חקק י"ה ...את עולמו' (פ"א מ"א); ובהמשך מופיע השורש חצ"ב עוד פעמים
רבות .למשל' :עשרים ושתים אותיות .חקקן ,חצבן ,שקלן ,המרן ,צרפן וצר בהם נפש
כל היצור ונפש כל העתיד לצור' (פ"ב ,מ"ב) .מספר יצירה אפשר להסיק כי החכמה
היא סלע ,סלע קיומנו ,והעולם נוצר על ידי חציבת אבנים מתוכו (כמתואר שוב בספר
יצירה ,פ"ד מט"ז) .אפשרות שנייה היא כי הצורך בשינוי זה נולד כדי להבחין בין מים
למים באופן אחר מן המקרא ,בין המים של התוהו ובוהו לבין מעיין החיים המתפרץ
מתוך הכאוס הראשוני .אפשרות שלישית היא כי הריאליה של סביבתו השפיעה על
עיצוב המשל .ראינו כי במשל זה ניכר צירוף מעניין של פרטים :אמנם יש גשמים אך
אין בהם די; אמנם הקרקע לחה אך אין גם בכך די .מטע עצים נאה נזקק גם למעיין
ולבריכה .דא עקא ,מעיין זה אינו מזדמן באופן טבעי ,מעצמו .יש לחצוב בסלעים
ובַּ צורים כדי לאפשר למים להגיח מתוכם .ועוד .ספר הבהיר אינו מבהיר מדוע הוא
פותח את דבריו בבריכה ,ממשיך בחציבה ומסיים במעיין .ובכן ,דומני כי יש להרהר
בשאלה שמא נסמך ספר הבהיר על הריאליה של סביבתו ,ברומזו למערכת מים אחת
הכוללת מעיין חצוב ובריכת איגום.

22
23
24

בראשית רבה א ,י; ט ,ב; יב ,טו; יב ,טו (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  )113–112 ;68 ;9ועוד.
י' מופס ,אישיותו של אלוהים :תיאולוגיה מקראית ,אמונה אנושית ודמות האל (תרגם
מאנגלית :אור שרף) ,ירושלים תשס"ז.
והשוו לתרגום אונקלוס (ובעקבותיו גם רש"י) המתרגם את המלים 'תהו ובהו' כ'צדיא וריקניא',
כלומר שממה וריקנות.
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באיזה מן המקומות בהם עשוי היה ספר הבהיר להיכתב עשויים אנו למצוא
מערכת השקיה מעין זו? קרוב לוודאי שתיאור זה אינו מאפיין את אשכנז ,השופעת
ממטרים ונהרות .בניגוד לכך ,בפרובאנס יש מדי פעם מחסור בגשמים ,וזאת לצד
קיומם של מקורות עשירים ואיתנים של אספקת מים ,כלומר נהר הרון ויובליו .החל
מתקופת הרומאים נבנו אקוודוקטים כדי למשוך מים מן המעיינות והנהרות למקומות
רחוקים ,ואילו החל מימי הביניים – גם תעלות .תעלות רבות מאוד חורצות היום את
פרובאנס ,והראשונה שבהם ,תעלת סנט ג'וליין ( ,)Canal de St Julienנכרתה כבר
בשנת  251171ומשכה מים מנהר הדורנס ( ,)Duranceאחד מיובלי הרון 26.לא מצאתי
שום עדות בפרובאנס לקיומה של מערכת השקיה המשלבת בין מעיין חצוב לבריכת
איגום .אספקת המים של מערכת השקיה כזו היא מטבע ברייתה מצומצמת ביותר (כפי
שנראה מיד) ואינה יכולה להתחרות במעמדן המעשי והפואטי של המערכות
הנזכרות ,המזרימות כמויות עצומות של מים; על ההשוואה בין שתי תופעות אלו
אפשר לעמוד כהרף עין מתוך העיון הפשוט והמיידי ביותר בְ צילומים מכאן ומכאן.
האפשרות שהמשל הנדון בסעיף  4משקפת את הריאליה ההידרולוגית שבפרובאנס
היא ככל הנראה בלתי סבירה.
לעומת זאת ,השקיה באמצעות מעין חָ צּוב היא אחד המאפיינים הבולטים,
הנפוצים והידועים של האזורים ההרריים-גיריים במזרח התיכון; ארץ ישראל וסוריה,
למשל 27.החיפוש של תושבי האזורים ההרריים במזרח התיכון אחר מקורות מים נעשַּ ה,
בדומה לנזכר במשל שלנו ,על ידי איתור סממנים אופיינים .וכך מתאר זאת צבי רון
בדברו על המעיינות בהרי יהודה; לענייננו – כדוגמה למכלול התופעה:
במצבו הראשוני היה המעיין [בטרם שימש כמעיין גנים] נובע [בצורה מבוזרת
ובלתי ברורה] ...מתוך מחשוף סלע ...כל השטח סביב איזור הנביעה ...היה
רטוב 28ומכוסה צמחיית מים סבוכה וצפופה ...כדי לרכז את הנביעה בצורה
יעילה יותר נחצב[ה] ...ניקבה שחדרה לתוך איזור הרוויה [עמוק אל תוך
ההר] ...לרגלי מוצא הנביעה ...נבנתה או נחצבה (בהתאם למצב הטופוגראפי)
בריכה לאיגום מי המעין .בבריכה זו נאגמו המים הנובעים בשעות הלילה אשר

25
26
27

כלומר ,קצת לפני כתיבת חלקיו הפרובנסאליים של ספר הבהיר; על כל פנים ,כדעת הגורסים
שספר זה נכתב או נערך לפחות בחלקו בפרובאנס.

Ch. Aspe, A. Gilles and M. Jacqué, ‘The Role of Traditional Irrigation Canals in a
Long Term Environmental Perspective—A Case Study in Southern France: The
.Durance Basin’, Journal of Agricultural Science and Technology A 4 (2014), pp.1-12
ממכתב אלקטרוני ששלח אלי פרופ' ויטנברג ( Hartmut Wittenberg, Leuphana
Universität Lüneburg and Deutsche Wasserhistorische Gesellschaft DWhG,
 ,) Germanyלמדתי כי מוצאן של מערכות כאלו באיראן באלף הראשון לפני הספירה .משם

נדדו ,במיוחד בתקופת בית אומייה ,להרים הגיריים בארצות נוספות ,למשל ,סוריה ,ירדן,
כורדיסטן שבעיראק וארץ ישראל .למכלול תופעה זו ,וכן מבט רחב יותר על חציבתם של
אקוודוקטים תת קרקעיים להובלת מים ועל התפשטותם בעולם ראו בספר רחב היריעהA. N. :
Angelakis, Eu. Chiotis, S. Eslamian and H. Weingartner (eds.), Underground

28

 .Aqueducts Handbook, Boca Raton, Florida 2017מסיבות גיאולוגיות והידרולוגיות
מערכת כזו אינה יכולה להתקיים במצרים או בבבל – החקלאות ניזונה בהן מנהרות ולא
מגשמים ואין בהם הרים גיריים.
בדומה לנאמר בסעיף זה – 'והקרקע לח' ,ובכל זאת ,אין המעיין גלוי לעין.
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שימשו לצרכי השקיה בשעות היום .הבריכה שימשה מרכז [של רשת תעלות
ומדרגות חקלאיות לשם] חלוקת מי המעיין ולוויסותם29.
הדוגמאות המובאות על ידו של רון הן עין סעדים או עין חנדק ועוד רבות .שיטות
השקיה אלו שימשו בכמה מן הכפרים הערביים עד לעידן המודרני ,וחודשו על ידי
הקק"ל בשלהי המאה העשרים בכמה מקומות ,כמו בסטף .רבות מן המערכות
הקיימות היום בהרי יהודה נוצרו ,לדעת רון ,בימי בית שני (כך למשל באבו גוש)
וחלקן כבר קדום יותר .אחד המעיינות החצובים היותר מפורסמים הוא מעיין הגיחון
(שהוא גם מעין פועם) ,אשר מתקניו כבר היו קיימים ככל הנראה בתקופה היבוסית.
לדעתו של רון ,כבר בשיר השירים נזכרת מערכת כזו של השקיה המשולבת ממעין
טבעי ,חציבה ,תעלות ומדרגות ,והיא מכונה שָ ם (כאחד מכינויה של הרעיה) בשֵ ם
"מעין גנים" (שיר השירים ד ,טו)30.
יהודה פליקס מפנה את תשומת ליבנו לפסוקים נוספים מן המקרא העשויים
להתייחס למעיינות כאלו 31.כך בישעיה (נח ,יא)' :כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו
מימיו'; וכך בקהלת (ב ,ה–ו) ,המתאר גן מלכותי ,הדומה מאוד למשלי הבהיר:
'עשיתי לי גנות ופרדסים ,ונטעתי בהם עץ כל פרי .עשיתי לי ברכות מים ,להשקות מהם
יער צומח עצים' .יש להוסיף לדבריו של פליקס גם את תיאורה העצמי של החכמה
במשלי בן סירא כאמת מים המשקה את הגן (מובא להלן ,סעיף  1.7במאמר) .ועוד.
מיכאל שניידר ייחד מאמר נרחב לשורה של מקבילות מרשימות בין ספר יוסף ואסנת
לבין ספר הבהיר .והנה תיאור של ביתה של אסנת ,שאכן דומה למשל שלנו בספר
הבהיר ,ובכל זאת אינו דן במעיין חצוב32:
ואילנות נחמדים מכל המינים ,כולם נושאי פרי ,היו נטועים בתוך החצר...
ובימינה של החצר היה מעיין שופע מים חיים ,ומתחת למעיין בריכה גדולה
מקבלת מים מאותו המעיין ,ומשם זורם הנחל אל תוך החצר ומשקה את כל
האילנות שהיו באותה חצר [.]12–2:11
במספר מחקרים הציג נתנאל דויטש שורה ארוכה של מקבילות מרתקות בין הספרות
המנדעית לספרות הסוד העברית ,וביניהן גם את הדמיון של המשל שלנו לתיאור
הזיווג בספרות המנדעית בין העץ התמר למעיין .העץ והמעיין הן היפוסטאזות

29

צי"ד רון' ,ניצול מעיינות לחקלאות שלחין בהרי יהודה' ,בתוך :ארץ ישראל והמזרח התיכון:
פרקים בגיאוגרפיה אזורית ,א' שמואלי ,ד' גרוסמן ור' זאבי (עורכים) ,ירושלים תשל"ז ,עמ'
 .235-232וראו :צ' צוק ,מים בקצה המנהרה – לטייל במפעלי המים הקדומים ,ערך מדעית
אייל מרון ,ירושלים תשע"א ,עמ' A. Yechezkel and A. Frumkin, ‘Spring ;257–252 ,59
Tunnels (Niqba’) – The Jerusalem Hills Perspective, Israel’, in: Underground

30
31
32

( Aqueducts Handbook (above note 27), pp. 151–172תודותיי ניתנות בזו לפרומקין,
יחזקאל ,בר ורובין על עזרתם בנושא).
ראו :רון ,ניצול מעיינות (לעיל ההערה הקודמת) ,עמ' .249-247
פליקס ,חקלאות (לעיל הערה  ,)9עמ'  293ואילך.
שניידר ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2ובפרט עמ' .306
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המהוות מקור לישויות אחרות 33.אך גם כאן לא נזכר מעיין חצוב ,ומשתי סיבות לא
סביר שמעיין כזה ייזכר – ראשית ,בהתחשב באזורי המחייה של המנדעים ,שרובם
חיו במסופוטמיה; ושנית ,שכל מים שאינם ממש זורמים ,ובריכות בכלל זה ,נחשבים
אצלם כ'מנותקים' ומתים34.
יש אפוא כמה וכמה הקשרים ספרותיים שעשויים היו לעמוד לנגד עיניו של
בעל המשל על המעיין החצוב ,אולם ,זאת יש להדגיש ,אף אחד מהם אינו מתייחס
באופן חד משמעי לחציבה דווקא ,ובחלק מן המקרים ברור שהם מתייחסים למעיין
חפור .לא מצאתי גם שום מקור אחר שעשוי היה להשפיע על ספר הבהיר כטקסט
ספרותי ולעצב משל זה על המעיין החצוב .טקסטים רבניים שונים מגלים מודעות
להבדל בסיטואציה ההידרולוגית בין ארץ ישראל לשכנותיה בבל ומצרים :על
השכנות נאמר' :מצרים שותה מן הנילוס ובבל שותה מן הנהר' 35.ואילו על בבל אמרו
שקוצרים בה ללא מטר ,וכן' :מי גרם לבבל שיהו אוצרותיה מלאות בר? מפני ששוכנת
על מים רבים' 36.בארץ ישראל לעומת זאת 'אין לך טפח שיורד למעלן שאין הארץ
מעלה כנגדו טפחים'; 37כלומר היא תלויה הן בגשמים והן במי המעיינות 38.ייתכן
אפוא שגם ספר הבהיר מגלה מודעות לריאליה ההידרולוגית של סביבתו; משמע
שהוא חי במזרח התיכון; דהיינו במקרה הרלוונטי לספר הבהיר ,ברצועה הכוללת את
ארץ ישראל וסוריה .מניה וביה ,אם טענה זו נכונה הרי שיש להניח שמקורו של רובד
זה קדום לחומר הפרובנסאלי .לשאלה זו אשוב בסופו של מסע פרשני זה.

 1.3הצירוף 'נטלה עצה'
האמנם אין כאן אלא חזרה על עיקריה של ספרות החכמה המקראית? נשוב ונעיין
באקספוזיציה הרעיונית ונבחין בכך שהיא מיוסדת על מושגים נרדפים ותקבולות:
1
2
3
4
5

מאי ומָ לֵא ברכת ייי' ים ודרום ירשה [דברים לג ,כג]?
אלא כל מקום שנא' ב' מבורך ,כי הוא מלא,
שנא' ומָ לֵא ברכת ייי' [שם].
ומשם משקה הצריכים,
ומן המלא ִנטלה עצה תחלה.

שורות  2ו– 3מציגות תקבולת כיאסטית מהן עולה כי המושגים המתארים את החכמה –
'ברָ כה' ו'מלא' הם נרדפים; עוד הן רומזות (באמצעות הדמיון הפונטי והרפרור
לבראשית רבה) לבריכת מים .כך עולה כי הצירוף 'ברכת ה'' מרמז הן לברָ כה והן
לבריכה המלאה עד גדותיה.
33
34
35
36
37
38

N. Deutsch, ‘The Date Palm and the Wellspring: Mandaeism and Jewish
 ;Mysticism’, ARAM Periodical, 11-12 (1999-2000), p. 217הנ"לGuardians of the ,
.Gate: Angelic Vice Regency in Late Antiquity, Leiden 1999, p. 102
E. Lupieri, The Mandaens: The Last Gnostics, trans. by Ch. Hindley, Grand Rapids
.and Cambridge 2002, pp. 14-13

ספרי ,עקב ,פסקה לח.
תענית י ע"א ,ועיינו גם בתוספות ,שם.
בראשית רבה יג ,יג (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ' .)122
ופרופ' רובין הזכיר לי שחלק מהבחנות אלו כבר מצויות גם במקרא :דברים יא.
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שורה  2גם מציבה את 'המקום' כמונח נרדף ל'מלא' ,והשורות הבאות מחזקות
קשר זה; שורה  4מרמזת ל'מקום' על ידי המילה 'שם' ,ושורה  – 5על ידי חזרה על
המונח 'מלא' ,והוספת המונח הנרדף – 'עצה'.
שורות  4ו 5-בנויות במתכונת של תקבולת משלימה – שורה  4מציינת
שהבריכה משפיעה את שפעה המלא על ה'צריכים' בעולם ,ואילו שורה  5מוסיפה
שכל זאת היה ב'תחלה' ,תחילת העולם.
המי לים 'נטלה עצה' עומדות בתקבולת זו כנגד המילה 'משקה' ,ויחדיו הן
מרמזות כי מן המָ לא נוצקו וזרמו מים אל העולם 39.בה בעת ,יש בהן רמז נוסף למדרש
בבראשית רבה א ,א (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ'  ,)2–1שעל פיו לא ברא האל את
העולם 'מדעת עצמו' אלא נועץ בתורה .כפל תפקידיהם של המים עולה גם מן המשל
המצוי בחלק המרכזי של סעיף  ,4שם נהנים משפעם של המים והגן הן האל ('אני')
והן 'כל העולם'.
מיהם 'הצריכים'? ייתכן שאלו אנשים מסוימים הזקוקים לעניין זה או אחר,
אולם על פי הלשון המכלילה של סעיף זה ,הקשריה בבראשית רבה ,וכן הדיון הקוסמי
בבריאה ובראשיתה ,דומה כי הכוונה למכלול (האנושות או אף מכלול הבריאה).
מכלול זה זקוק ל'השקיה' מן הבריכה הקוסמית ,היא החכמה.
אולם מדוע 'צריכים' בני העולם להשקייתה של החכמה? לו היתה החכמה
נתפסת ככלי בלבד ,כלי של האל באמצעותו ברא את העולם ,היה על בני העולם (שהם
'הצריכים') לפנות בעניין צרכיהם אל בעל הכלי ולא אל הכלי עצמו! אין זאת כי אם
תפיסה שנתרחקה מספרות החכמה המקראית והפכה בינטארית ,היא זו המבצבצת
ברמז ועולה מן השורות .בסעיף  8של ספר הבהיר ייאמר הדבר בצורה יותר נחרצת.

 1.4כמה מן ההקשרים הבינטאריים
תפיסה בינטארית ,על פי השימוש שאני עושה כאן במונח זה ,היא תפיסה העוסקת
בחלוקת כוח ותפקידים בין שתי רשויות ,האל וישות נוספת 40.הישות הנוספת נבראת
אמנם על ידי האל ,ופועלת ברוח אחת עמו ומתוך יחסים פוזיטיביים ,אך בעניינים
שונים תופסת – ברשותו – את מקומו ופועלת באופן עצמאי .אין זו תפיסה
דואליסטית שכן שתי הרשויות אינן פועלות כאויבות .עם זאת ,תפיסות בינטאריות
שונות זו מזו בכמה עניינים ,והגבולות בינן לבין תפיסות דואליסטיות מטושטשים
לעיתים קרובות .עניין אחד המפריד בין התפיסות הבינטאריות השונות כרוך בשאלה
מה טיבה של הישות המשנית ומה שמה; למשל ,חכמה ,לוגוס ,הכבוד ,מלאך ,שכינה,
39
40

בן יהודה ,מילון (לעיל הערה  ,)11עמ' .3635
המונח 'תפיסה בינטארית' נעשה דומיננטי במחקר בעקבות ספרו של הורטאדוL. Hurtado, :
 .One God, One Lord, Philadelphia 1989, p. 2בעולם המחקר קיים מגוון מפתיע של מינוחים

אלטרנטיביים' :די-תיאיזם' (אידל ,ארוס [לעיל הערה  ,]2על פי האינדקס)' ,בינאריות' (אידל,
התפילה [שם])' ,אלוהות משנית' (י' ארדר ,אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן – לתולדות
חלופה ליהדות הרבנית ,תל אביב  ,2004עמ  145ועוד; ד' בויארין"' ,מי שאמר והיה העולם"
– על הלוגוס ודחייתו במחשבת חז"ל' ,בתוך :י' לוינסון ,י' אלבוים וג' חזן-רוקם (עורכים),
הגיון ליונה ,ירושלים  ,2007עמ'  .)164–151בחלק מן המקורות עצמם מצאתי את הכינויים
'בינוני' או 'תיכוני' כשמות של הישות המתווכת; וראוH. A. Wolfson, ‘The Pre-Existent :
.Angel of the Magharians and al-Nahawandi’, JQR, 51 (1960-61), pp. 103-102
והשוו דבריי כאן ע ל התפיסה הבינטארית בספר הבהיר לאלו של קנוהל ,הבהיר (לעיל הערה
 ,)2עמ' .55

232

האילן שהוא מלאך :על תפיסה בינטארית הניכרת בספר הבהיר

אור ,ישו ועוד רבות .הן עשויות לחלוק זו על זו גם בשאלה מתי נבראה אותה ישות;
בדרך כלל יגרסו שהיא נבראה לפני שהעולם נברא ,אבל מטטרון ,אם נזכיר דוגמה
הפוכה ,מוצג בחלק מן הטקסטים הרבים העוסקים בו כמטמורפוזה של חנוך ,דור
שביעי לאדם הראשון ,כלומר כלל ועיקר אינו קודם לבריאה .ובכל אלו כרוכה גם
השאלה אילו פעולות ,או איזו מידה של עצמאות ,מיוחסות ל'רשות השנייה' :לאחר
שאותה ישות נבראה היא עשויה להיות אחראית באופן בלעדי על בריאת העולם41,
או על ההתגלות והנבואה ,או על הבאת הגאולה .עוד היא עשויה להיות אחראית על
נהול עולם המלאכים או על קיומו של העולם עצמו (השגחה) וסיפוק צרכי הנבראים,
כנזכר בסעיף  14בספר הבהיר .מאחר שכך ,עשויים הנבראים לפנות אליה ולהתפלל
אליה ,ולא לאל ,לשם השגת צרכיהם .ככל שמתמעטים תפקידיה של 'הרשות השניה'
כך הגות זו מתונה יותר ומעוררת פחות מחלוקות ,וכמובן גם להיפך.
דומה כי למרות שכלל ואינן מקשה אחת תורות מעין אלו מאוחדות בשאלה
אחת :כיצד אפשר להציל את רעיון מופשטותו של האל ועדיין להמשיך ולהחזיק
בתיאורים האנתרופומורפיים המצויים בכתבי הקודש? הן רוצות לאחוז בשני קצות
החבל גם יחד ,והפתרונות שלהן נעים סביב פתרונות אונטולוגיים ,גם אם הן מודעות
לשאלות האפיסטמולוגיות הכרוכות בבעיה זו (וכך אצל ר' סעדיה גאון ,הרס"ג); כפי
שנראה בדוגמאות שלהלן הן מנסות להכריע לאיזו ישות אחרת יש להעביר את
התיאורים האנתרופומורפיים של האל ואילו מן התיאורים הללו אכן ראוי להעביר
לאותה ישות .התשובות הניתנות הן שונות בעיקר משום שיוצריהן ,ועוד יותר מכך –
מתנגדיהן ,מודעים לבעיה החלופית העולה מהן – סכנת הדואליזם או אף הפגאניות,
והן מחפשות את הדרך להימנע מסכנות אלו.
היום ידוע לנו כי לתפיסות בינטאריות ,אשר בדרך כלל מגלות קשר ישיר
לספרות החכמה המקראית ולמושג החכמה המקראי ,היו באלף הראשון לספירה
מהלכים לא מועטים הן בקרב היהודים והן בקרב שכניהם ,וגם התנגדות רבה .העניין
בתפיסות בינטאריות באלף השני לספירה אמנם עדיין קיים ,אך בכל זאת הולך ושוכך,
משום שערכם של השיקולים האפיסטמולוגיים מתחזק מאוד על חשבון השיקולים
האונוטולוגיים .כדוגמה נזכיר דווקא את הרמב"ם המציג הלכה למעשה עמדה
אגנוסטית המבוססת על שיקולים אפיסטמולוגיים .אין האדם יכול לעמוד על מהותו
האמיתית והמופשטת של האל ולכן יש לדון רק בתיאורֵ יה על דרך השלילה; האדם
אמנם יודע על פועלו של האל בעולם ,ויכול להשתמש לשם כך בתיאורי האל על דרך
החיוב ,אך למעשה אינו מבין ואינו יכול להסביר את הקשר האונטולוגי בין שתי
מערכות אלו .הרמב"ם אינו מעביר איפא מאפיינים כלשהם מן האל לישות אחרת
ותולה את כולם באל עצמו ,בשעה שהוא מודה בקושי האפיסטמולוגי העקרוני
בהבנת פלא זה .על דרך הכלל התיאוסופיה הקבלית ,לעומת זאת( ,ושוב ,אין כאן
המקום לדון בכל סעיפיה של פרשה מורכבת זו) מצליחה לאחוז בשני קצוותיו של
החבל ,ובכך טמון לדעתי אחד מסודות הצלחותיה ההסטוריות :היא הופכת את
'הרשות השנייה' לנאצלת ו'מבליעה' אותה בתוך האל עצמו ,וכך היבט אחד הוא
אנתרופומורפי ואילו היבט אחֵ ר נותר אינסופי ומטוהר מכל סיגי האנתרופומורפיות.
41

וכנגד דעות כאלו ,כך לדעת בויארין (הלוגוס ודחייתו [לעיל בהערה הקודמת] ,עמ' ,)160
מחבבים המדרשים את כינויו של הקב"ה בשם 'מי שאמר והיה העולם'.
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בזכות ההסטה של הפתרו ן האונטולוגי מן הישויות הנבראות לישויות נאצלות היא
מצליחה גם לקבל בצורה מלאה את הפתרונות האפיסטמולוגיים ,המייחסים למהות
האינסופית של האל אך ורק תארים על דרך השלילה.
המגמות הבינטאריות מופיעות בצורה ברורה ביותר במהלך האלף הראשון
לספירה (בנוסף לגנוסטיקאים) גם אצל יהודים ,נוצרים ,יהודים-נוצרים ,שומרונים
וקראים 42.אזכיר בקצרה כמה דוגמאות ,העשויות להתיישב או עם הטענה בדבר
קדמותו של חלק מן ספר הבהיר (המאה התשיעית או העשירית) מצד אחד ,או עם
הטענה כי נכתב כולו באירופה במפנה המאות השתים עשרה והשלוש עשרה ,מן הצד
השני.
המלאך מטטרון ,השר האחראי על תפעולו היומיומי של העולם ,מוכר בעולם
רבני .לא בכדי מתווכח הטקסט במסכת סנהדרין (לח ע"ב) עם מי שמציע שאולי יש
לעבוד אותו (להתפלל אליו) ולא את האל .אבל הקריירה שלו בספרות החיצונית ואחר
כך בתורת הסוד עשירה לאין ערוך ,שם הוא יודע את כל סודות האל (מגלם את
החכמה בפועל) ואף הופך ,בין השאר ,למושא לחזיונותיהם של המיסטיקאים43.

42

ראו את המבחר הבא ,שכלל ועיקר אינו מקשה אחת :ד' אברמס' ,ספר שקוד לר' שמואל בן ר'
קלונימוס ותורת הכבוד של תלמיד ר' אלעזר מוורמס' ,אסופות :ספר השנה למדעי היהדות ,יד
(תשס"ב) ,עמ' ריז–רמא; אידל ,ארוס (לעיל הערה  ,)2ע"פ האינדקס; M. Idel, Ben: Sonship
( and Jewish Mysticism, Jerusalem, London and New York 2007ע"פ האינדקס); הנ"ל,
התפילה (לעיל הערה  ;) 2הנ"ל' ,הכוונה בתפילה בראשית הקבלה :בין אשכנז ופרובאנס',
בתוך :ב' שפרן וא' שפרן (עורכים) ,פֹ רת יוסף :עיונים מוגשים לכבוד הרב ד"ר יוסף שפרן,
הובוקן תשנ"ב ,עמ' ה–יד ; ארדר ,אבלי ציון (לעיל הערה  ,)40פרקים א–ב; בויארין ,הלוגוס
ודחייתו (שם); D. Boyarin, ‘Two Powers in Heaven, Or the Making of a Heresy’, in:
H. Najman and J. H. Newman (eds.), The Idea of Biblical Interpretations: Essays in
Honor of James l. Kugel, Leiden 2004, pp. 331–370; M. Barker, The Great Angel,
 ;Louisville 1992י' דן ,תולדות תורת הסוד העברית ,א ,ירושלים תשס"ט ,עמ' J. ;361–319
 ;Danielou, The Origins of Latin Christianity, London 1977, pp. 152-149הנ"לA ,
History of Early Christian Doctrine Before the Council of Nicaea, trans. and ed. by J. A.
 ;Baker, London 1964, pp. 117-146הורטאדו ,אל אחד (לעיל הערה  ,)40בעיקר עמ' –1

 ;40וולפסון ,המלאך (שם); צ' וייס ,קיצוץ בנטיעות :עבודת השכינה בעולמה של ספרות
הקבלה המוקדמת ,ירושלים תשע"ו; S. T. Wasserstrom, Between Muslim and Jew: the
 ;Problem of Symbiosis under Early Islam, Princeton 1995, pp. 167-206הנ"ל,

‘Sahrastani on the Magariyya’, Israel Oriental Studies, 17 (1997), pp. 127-154; L.
Nemoy, Karaite Anthology: Excerpts from the Early Literature, New Haven 1952, pp.
19, 333; A. F. Segal, Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports about Christianity
and Gnosticism, Boston 2002; J. E. Fossum, The Name of God and the Angel of the Lord,
 ;Tübingen, 1985הנ"ל‘The Angel of the Lord in Samartanism’, Journal of Semitic ,
 ;Studies, 46 (2001), pp. 51-75הנ"ל‘The Magharians: A Pre-Christian Jewish Sect ,
and its Significance for the Study of Gnosticism and Christianity’, Henoch, 9
 ; (1987), pp. 303-344ש' פינס' ,האל ,הכבוד והמלאכים לפי שיטה תיאולוגית של המאה

43

השניה לספירה' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ו (תשמ"ז) ,עמ'  ;14–1מ' קיסטר"' ,פנים
בפנים" :תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים' ,תרביץ ,פא (תשע"ג) ,עמ'
.142–103
לדיון בפועלו הרחב של מטטרון ראו כדוגמאות ספורותA. A. Orlov, The Enoch-Metatron :
 ;Tradition, Tübingen 2005מ' אידל' ,חנוך הוא מטטרון' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל,
ו (תשמ"ז) ,עמ'  ;170–151הנ"ל' ,מטטרון :הערות על התפתחות המיתוס ביהדות' ,בתוך :ח'
פדיה (עורכת) ,המיתוס ביהדות [אשל באר שבע ד] ,תשנ"ו ,עמ' .44–29
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יש הגורסים שגם ספרות שיעור קומה אינה אלא ספרות בינטארית ,וכך כבר
בשמו של רס"ג; 44כלומר ,שהדמות עצומת הממדים המתוארת בה לפרטי פרטים
אינה דמותו האנתרופומורפית של האל אלא של המלאך המסייע לו ,ועליו מוטלים
תפקידיו המרכזיים של האל – בריאת העולם ,קיומו ,סיפוק צרכי ברואיו והתגלות
(אנתרופומורפית) לנביאיו .דעה קרובה הוצגה כדעה הנפוצה בקרב יהודים במאה
התשיעית בעדותו של הבישוף אגובארד מן העיר ליון45.
גם בספר יצירה ניכרת גישה בינטארית; 46הנחת היסוד בספר זה היא קיומה של
ישות מתווכת הנקראת חכמה ובה  32היבטים עיקריים ('נתיבות') ,אשר באמצעותן
היא חוצבת את העולם .היא מסייעת גם בעניינים נוספים ,כגון ההשגחה והחזיון (פ"א
מ"ו).
חומר בעל עניין רב לנושא הדיון שלנו מצוי ביחס לדמותו של ר' בנימין
אלנהוואנדי ,מבעלי המקרא ,שפעל במאה התשיעית 47.דומה כי המניע שלו לפיתוחה
של התורה הבינטארית הוא החשש מתיאורי ההגשמה של האל .הוא גורס כי הכוח
המשני הוא מלאך בעל דמות ומידות וכי הוא הוא שברא את העולם ממש בָ ראשית,
לפני העולם ,הוא שמתגלה לנביאים ,הוא שנתן את התורה ,והוא שעושה אותות
ומופתים בשם האל.
אציין דוגמה נוספת ,אשר לכאורה שייכת לעולם אחר לגמרי ,מתוך דבריו של
אחד ממאורות הפילוסופיה ,ר' סעדיה גאון .הוגה רב השפעה זה טען כי הנביאים לא
ראו את האל עצמו ,אלא ישות אחרת:
זאת [מושא נבואתו של אדם ,היא] הצורה הברואה ...חידשם הבורא מֵ אור,
לאמת אצל נביאו כי הוא שלח דבריו אליו ...והיא צורה יקרה מן המלאכים,

44

כך בדבריו כפי שהובאו אצל הברצלוני :ר' יהודה ברצלוני ,פירוש ספר יצירה ,מהדורת שז"ח
הלברשטאם עם הערות קויפמאנן ,ברלין  ,1885עמ'  ;22–20וראו גםM. Gaster, ‘Das Shiur :
Komah’, in: M. Gaster, Studies and Texts in Folklore, Magic, Medieval Romance,
Vol, II, pp. 1330– Hebrew Apocrypha and Samaritan Archeology, London 1925-1928,
 ; 1353מ' אידל' ,עולם המלאכים בדמות האדם' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ג

45

(תשמ"ד) ,עמ'  ;66–1ג' שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,תרגם י' בן שלמה ,ירושלים
תשל"ו ,עמ' G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1941, ;159-172
.p. 65
ר' בונפיל' ,עדותו של אגובארד מליאון על עולמם הרוחני של יהודי עירו במאה התשיעית',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ג (תשמ"ו) [ספר היובל לישעיהו תשבי] ,עמ'  ;327-348מ'
צוקר' ,בירורים בתולדות הויכוחים הדתיים שבין היהדות והאיסלאם' ,ספר היובל לאהרן
קאמינקא ,וינה תרצ"ז ,עמ'  ;37אידל ,התפילה (לעיל הערה  ,)2עמ' .276

46

R. Meroz, ‘Between Sefer Yezirah and Wisdom Literature: Three Binitarian
Approaches in Sefer Yezirah’, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 18
.(2007), pp. 101–142

47

על בנימין ראו למשל :ארדר ,אבלי ציון (לעיל הערה  ,)40עמ'  ;167–155 ,81–71וולפסון,
המלאך (שם); S. Stroumsa, ‘“What is Man”: Psalm 8:4-5 in Jewish, Christian and
 ;Muslim Exegesis in Arabic’, Henoch, 14 (1992), pp. 283-291פוסום ,שם האל (לעיל
הערה  ,)42במיוחד עמ' .332–329
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עצומה בבריאתה ,בעלת הוד ואור ,והיא נקראת כבוד ה' ...עליה אמרו החכמים
שכינה .והיא אור בלא צורת איש48.
אמנם הישות המתוארת נבראת אך ורק לצורך נבואה מסוימת ולאותה שעה ואינה
נצחית ,ובכל זאת היא ישות ברואה ,המתווכת בין האל לעולם ונוטלת מן האל את
אחד ממאפייניו החשובים ביותר ,הנבואה .יתרה מזאת ,היא מתוארת באמצעות
מונחים האופיינים לתורות בינטאריות אחרות :מלאך ,אור ,כבוד ,שכינה .כמובן גם
הרס"ג מוטרד ,כפי שהדגישו כל חוקריו ,משאלות ההאנשה וההגשמה ,או לחילופין
מחרדתו להגנה על המונותאיזם .גם הוא ,כמובן ,מוצא פתרון בהעתקת מקצת
מתכונותיו של האל לישות אחרת ,ולענייננו אין בכך משום הבדל עקרוני אם ישות זו
נבראת לשעה או לתמיד.
עד כאן על כמה מן ההקשרים האפשריים של סעיף  4בספר הבהיר אם נניח
שנכתב במאה התשיעית או העשירית .אבל גם אם מניחים שהטקסט נכתב בפרובאנס
במאה ה־שתים עשרה או השלוש עשרה אפשר למצוא לו הקשר .למרות שתפיסות
בינטאריות מאבדות באלף השני לספירה מחינן ומכוח המשיכה עדיין הן קיימות
ואולי יש להן אפילו השפעה מסוימת על התפתחות הקבלה ,כפי שגורס צחי וייס49.
מגמות כאלו קיימות בקבלת ספרד ,כפי העולה מתוך הביקורת החריפה ששלום פרסם
לראשונה:
קבלנו כי מטטרון שר הפנים ,ששמו כשם רבו [ע"פ סנהדרין לח ע"ב] ,הוא
חנוך בן ירד… והוא שר העולם ...ויש מי שמתכוין בתפילתו אליו .ונתנו טעם
לדבריהם כי בעבור היותם טמאים ושפלים איך נמצא בדעתם להתפלל לעלת
העלות יתעלה? ואחר שיש שר מורשה על ענייני העולם אליו נתפלל! ואנו לא
כן כוונתינו ...והכתוב צווח על זה – אל תפנו אל האלילים [ויקרא יט ,ד] ...רק
כונתינו להתפלל לעלת העילות ,הנקרא כתר עליון50 .
הן ניכרות גם בחסידות אשכנז; וכך בטקסט הבא שפרסם משה אידל:
מטטרון בגי'[מטריה] שדי ,לפי שאמר לעולמו די [ע"פ חגיגה יב ע"א].
ומטטרון סובל כל העולם בכחו הגדול והוא נתלה באמצעו של הקב"ה .ובגי'
שו"ח ,לפי שהוא ממונה לקבל התפילות51.

48
49
50
51

אמונות ודעות ,מאמר ב ,פרק י ,בתרגום יהודה אבן תיבון .והשוו דבריי כאן עם קנוהל ,הבהיר
(לעיל הערה  ,)2עמ' .60
וייס ,קיצוץ בנטיעות (לעיל הערה .)42
שלום ,ראשית (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;253-252אידל ,התפילה (לעיל הערה  ,)2עמ' ;273–272
הנ"ל ,בן (לעיל הערה  ,)42עמ'  ;654וייס ,קיצוץ (לעיל הערה  ,)42במיוחד עמ' .30–28
אידל ,התפילה (לעיל הערה  ,)2עמ' .270
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לסיום יש להדגיש שחשיבותה ותפקידיה של החכמה בספר הבהיר הוזכרו כבר בכל(!)
המחקרים האחרים שדנו בעבר בספר הבהיר ,ורבים מהם הרחיבו עד מאוד בעניין זה52.

ההבדל בין מחקר זה לקודמיו מעוגן במתודולוגיה הטקסטואלית הספיציפית הננקטת
בו ,כמתואר בראש המאמר .היישום השיטתי שלה מוביל למסקנה היותר ספיציפית,
דהיינו שבחלק מן הבהיר ניכרת תפיסה בינטארית .ברבדים האחרים של ספר הבהיר יש
לחכמה מאפיינים אחרים והדבר יידון במאמריי הבאים.

 1.5מלא/המלא
המונח 'מלא' (או 'המלא') זכה לתשומת לב רבה במחקר ,במיוחד משום ששלום
התייחס אליו כעדות מרכזית לאופיו הגנוסטי של ספר הבהיר .שלום ראה בו מקבילה
עברית למונח הגנוסטי 'פלירומה' ,וכציון של מערך דינמי של כוחות אלוהיים ,אשר
תבניותיו המשתנות מהוות דגם ודפוס לארועים המתרחשים בעולם הארצי 53.שלום
אף הקביל ,כפי שאף אנו עשינו כאן ,בין 'המלא' ל'בריכה' ,אלא שכאן נפרדות דרכינו.
שלום המשיך ,שלא כמוני ,גם לסעיף  85בספר הבהיר' :ומאי הוי אילן דאמרת? אמ'
ליה :כל כחתיו של הקב"ה הן זה על גב זה ,והן דומין לאילן' .הוא טען (ובעקבותיו
כל החוקרים ,ובכללם אני) ,כי סעיף  85מציג את תורת הספירות התיאוסופית .אמנם
הוא חזר וטען (גם באותם עמודים עצמם בהם דן בפלירומה) כי ספר הבהיר מרובד
וכולל בליל של קטעים שאינם מתיישבים זה עם זה ,ובכל זאת ראה במתודולוגיה של
הַּ ְקבלת קטעים שונים בספר הבהיר מתודולוגיה לגיטימית 54.כפי שאני מראה במאמר
זה ,העיון בסעיף  4בספר הבהיר מראה שאפשר לקרוא אותו כטקסט העוסק בישות
אחת ובלתי מחולקת – החכמה המשקה את העולם .ביצירת ההקבלה לסעיף  ,85לפני
שנעשה ניתוח פרטני של סעיפים אלו ,יש משום הרמוניזציה בלתי ביקורתית של
תיאולוגיות שונות ,ובמיוחד – קריאה המרדדת את הטקסט ,וקוראת אותו באופן מסוים
ומוגדר ,כלומר לאור התיאולוגיה הדומיננטית בקבלה שאחרי ספר הבהיר.
אחרי שלום כמה חוקרים הצביעו על מגוון מקורות אחרים היכולים לעמוד
ביסודו של המונח 'המלא' – פלוטינוס ומקורות יווניים אחרים ,כמו גם מקורות
נוצריים או אסלאמיים 55.מכך אנו למדים ,בין השאר ,כי אין הכרח לראות במונח זה
קשר חד משמעי לגנוסטיקה וכי יש גם אפשרויות נוספות .מן הבחינה התוכנית
דבריהם כובשים את הלב ,אך לעת עתה ,עקב האפלה ההיסטורית בה אנו עדיין
מצויים ,יש קושי להכריע בין האפשרויות השונות .משום כך ברצוני להפנות את
המבט גם 'הביתה' ,אל מקורות היסוד בתרבות העברית ,אשר עומדים אולי ברקעו
של המונח בספר הבהיר.
סעיף  4משתמש במונח 'מלא' הן כתואר השם והן כשם עצם ,כאשר אין לדעת
אם יש זהות בניקודם .משחקי מילים ,השומרים על דמיון פונטי אך לאו דווקא על
52
53
54
55

שלום ,במחקריו הנזכרים .וראו במיוחד במאמרים החשובים הבאים :וולפסון ,הבהיר (לעיל
הערה  ;)2הנ"ל ,החכמה (שם).
שלום ,ראשית (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;28–27הנ"ל ,מקורות (לעיל הערה  ,)2עמ' .69
גם שניידר ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2עמ'  ,290–289למשל ,רומז לקושי עקרוני זה בו נתקלים
כל החוקרים ,אך אינו מציע פתרון.
אידל ,הבהיר (לעיל הערה  ;)2אברמס ,מבוא( ,לעיל הערה  ,)2עמ'  ;8–4ליבס ,בריכה (לעיל
הערה  ;)2שניידר ,הבהיר (לעיל הערה .)2
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זהות פונטית ,קיימים בסעיף  4עצמו ובחלקים אחרים בספר הבהיר; כך למשל הדיון
בברכה והרמיזה לבריכה ,הרמיזה הכפולה בשורש נט"ל ,והמדרש על החכמה
הנעלמת (המופיע בסעיף  8ויידון להלן) 56.אולם אם נחפש את שורשיו של המונח או
את קשת האסוציאציות הכרוכות בו במקורות הספרותיים המתבקשים – בראש
ובראשונה במקרא ובספרות חז"ל – נעמוד בפני בעיה חמורה ,שכן השורש מל"א
ונגזרותיו ,אפילו אם נגביל את מופעיו לשמות עצם בלבד ,מופיעים אלפי פעמים.
המשימה לנתב דרכינו במלאות זו קשה ביותר .לעיתים קרובות קשור שורש זה במים
ובכלים למיניהם המלאים במים ,אבל אין תועלת מיוחדת בדיון כזה שכן קשר זה הוא
טבעי וקיים כבר בטקסט שלנו במפורש .לאור זאת אולי יש להעדיף דווקא את הטקסט
הנמנה עם תורת הסוד היהודית ואשר הוצע על ידי חוקרים קודמים; הכוונה היא
לטקסט מספרות שיעור קומה' :אין חקר ותכלית למאור הגדול אשר בו ומכבוד
שבמלואו תאיר הארץ' 57.קשר זה בין השורשים כב"ד ו-מל"א (בהקשר לדיון באל,
להבדיל מצירופים כאלו העוסקים בענייני העולם הזה) מיוסד על המקרא; שישה עשר
מופעים של צירופים כאלו מצויים במקרא והידוע שבהם הוא ישעיה ו ,ג' :מלא כל
הארץ כבודו' .כמו כן ,נשים לב שגם בדיוננו בסעיף  14תעלה האסוציאציה למושג
הכבוד .האם איפא המלא (ולא רק 'הארץ') מלא בכבוד? יש היגיון תיאולוגי בקביעה
כזו ,ואפשר גם להזכיר את תורתו של הרס"ג בדבר הכבוד האלוהי הנברא.
 1.6השם והתהילה
סעיף  4מכנה את החכמה בכינוי נוסף ,אשר טרם הושם לב אליו במחקר – תהילה.
באופן מפתיע למדי מסתבר שכינוי זה מופיע חמש פעמים בסעיף כה קצר .הנה אחת
מהן:
ומאי ברָ כה? אלא מלה"ד [משל למה הדבר דומה]? ...צריך הוא להשקותם [את
האילנות] מן המעין ,שנא' ראשית חכמה[ ...תהלים קיא ,י] .ואם תאמר שהיא
חסרה כלום הרי הוא או' – תהלתו עומדת לעד [שם].
החכמה נמשלת לברָ כה ולמעיין .בעל הטקסט תוהה האם מעיין שפעים זה הוא איתן
או אכזב ,והתשובה ניתנת באמצעות הפסוק 'תהלתו עומדת לעד'; ומשמע – החכמה
היא התהילה והיא ישות העומדת לעד.
שאלת נצחיותה של החכמה (כתהילה) עולה למעשה קודם לכן באותו הסעיף,
כחלק מן המדרש על הפסוק – 'ואהיה שעשעים יום יום ,משחקת לפניו בכל עת' (משלי
ח ,ל) .ספר הבהיר לומד מדברי חז"ל (בראשית רבה ח ,ב [מהדורת תיאודור־אלבק,
עמ'  )]57כי אלפַּ ים שנה עברו מאז בריאת החכמה ועד לבריאת העולם .לכאורה נתגנב
לכאן אלמנט של סופיות בזמנה של החכמה – אלפיים שנה ותו לא .בא סעיף זה
56
57

שניידר ,הבהיר (שם) ,עמ'  329גם הצביע על משחק המילים הסמוי עץ – עצה (ויש להדגיש
שהמילה 'עץ' כלל אינה מופיעה במפורש אלא ה'אילן' בלבד) .עוד על משחקי מילים בחלקים
אחרים של הבהיר ראו מרוז ,אור בהיר (שם).
לדיון בו ראוM. S. Cohen, The Shiur Qomah: Liturgy and Theurgy in Pre- Kabalistic :
 ;Jewish Mysticism, Lanham 1983, p. 191אידל ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;68אברמס,
מבוא (לעיל הערה  ,)2עמ' .6
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ומבהיר' :מיכאן ואילך [כלומר ,מרגע הבריאה] – לעתים [כלומר ,לכל העתים] ,שנא'
בכל עת [משלי ח ,ל] ,והשאר לעולם ,שנא' ותהלתי אחטם לך וגו' [ישעיהו מח ,ט]'.
אמנם הייתה עת מסוימת ,בה נסתיים שלב חשוב ,אבל פעילות החכמה לא תמה עם
משפעה על העולם לעתים ,כלומר לכל
הבריאה .נהפוך הוא! עתה היא משפיעה ִ
העתים ,לְ עולם ,בכל עת (במקביל לצירוף 'עומדת לעד'); בהיות האל ארך אפיים58
הרי מאז ואילך תהילתו ,היא החכמה ,נשפעת על העולם ללא הרף ,לעד ,כנחל איתן
שלעולם לא יכזיב59.
ועוד נמצא בסעיף  4דיון זה בתהילה:
מאי תהלתי? דכתי' תהלה לדוד אֲרו ִֹמ ְמָך [תהלים קמה ,א] .מאי תהלה? משום
דארוממך .ומאי רוממות? משום דאברכּה שמך לעולם ועד [שם].
באמצעות צירופי פסוקים מזהה הטקסט בין תהילת האל (היא החכמה) לשמו 60,ובין
פעולת הרוממות לפעולת הברכה .מאחר שמכלול הסעיף עוסק בברכה הנשפעת מן
החכמה יש להניח שגם כאן הכוונה לכך ,כלומר שהתהילה ,היא החכמה ,מרוממת
את דוד (ולא כפשט הכתוב המקראי ,העוסק בתהילת האל ולא בתהילת החכמה).
קריאה כזו מתיישבת עם טענתי כי סעיף זה צומח על רקע של ענפיה הבינטאריים של
ספרות החכמה לדורותיה .ייתכן שזהו רמז להפניית התפילות לחכמה שהיא התהילה;
ואולי הכינוי 'תהילה' עומד בטקסט זה ביחסי גומלין מול אנשי העולם הזה – הם
'צריכים' לשפע ועל כן פונים אל ה'תהילה' ומרוממים אותה ,והיא אכן מעניקה להם
משפעה ,מברכת ומרוממת אותם בתמורה.
המאפיין החשוב המצטרף לכינוי 'תהילה' הוא נצחיותה .בכך מבקש הטקסט
שלנו להצטרף למסורת המדגישה את נצחיותה של החכמה ,כפי שטוען פילון ,למשל,
ביחס ללוגוס .עם זאת נראה שיש כאן התרסה כנגד אפשרות הפיכתה של הבינטאריות
לדואליזם :החכמה היא תהילת האל ושעשועו; כולה טוב וחסד ,ואין חשש שתיפול,
תתמעט או תישמד כפי שהיה ראוי לּו היתה כוח שלילי ,רע והרסני61.
לסיום הדיון בסעיף  4נציין כי הוא ִיקשר בתכניו לסעיפים הבאים באמצעות
המונחים חכמה/תורה ,כל ,אני ,אילן ואילנות ,וכן באמצעות השורש צר"ך.
 1.7פואטיקה של הסתרה
בחינה צורנית של סעיף  4מעלה כי הוא מצרף בין משל מורחב ומעוטר לבין מדרש,
ועושה שימוש בדימויים רבים כדי לתאר את החכמה :ברכה ,ברכת ה' ,בריכה ,ים,
מלא ,ראשית ,תורה ,עצה ,גן ,אילנות ,מעיין חצוב ,סלע/צור ,מלא ,תהילה ,שמו של
האל .כבר ראינו שחלק מן הדימויים הללו חדשים (כגון ,מעיין חצוב ,תהילה או
המלא) ואחרים ידועים היטב (כגון ,ראשית או תורה) .בנוסף לכך ,ניכר כאן חידוש
58
59
60
61

ראו בהערה  10לעיל.
ואולי יש כאן משחק מילים נוסף ,ויש לקרוא 'בַּ כל' ,כביכול ביידוע; בכך נוצר קשר בין סעיף
 4לסעיף  ,14שבו כינויה של החכמה הוא 'כל'.
הקישור בין השם לתהילה קיים כבר במקרא ,וראו ישעיהו מח ,ט ,או שם ,מב ,ח; תהלים קב,
כב; שם ,קו ,מז; פאול ,ישעיה (לעיל הערה  ,)10עמ' .273
וכבר וולפסון הצביע על הפוזיטיביות של תיאורי האילן בספר הבהיר :וולפסון ,הבהיר (לעיל
הערה  ,)2עמ' .51
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צורני :מצד אחד ההתחמקות מהגדרה מדויקת ופשוטה ,ומצד שני ,ריכוז גדול של
דימויים שונים בתוך טקסט קצר ,ובחלק מן המקרים – בתוך אותו משפט .טיבו של
מאפיין זה יודגש אם נשווה את סעיף  4לנאומה של החכמה במשלי בן סירא ,למשל.
בפרק כד (פסוקים יא–טז ,כג–טז ,ל–לא) ,שם היא מציגה את עצמה באופן גלוי
ופשוט כתורת משה ,ואחר כך גם באמצעות הדימויים של עץ (או עצים) ,ים ,נהר,
אמת מים וגן:
נחתי
בעיר אהובה כמוני ְ
ואשריש בעם נכבד
כארז התרוממתי בלבנון
כתמר התרוממתי בעין גדי
כזית רענן בשפלה
אנכי כאלה שילחתי ענפי
תורה צוה לנו משה...
המלאה כפישון חכמה
המציפה כִ פְ רָ ת תבונה
המשפיעה כיאור מוסר
גם אנכי כנחל מנהר
אמרתי אשקה גני
והנה היה לי הנחל לנהר

ובירושלים ממשלתי
בחלק ה' נחלתו [ע"פ דברים לב ,ט]
וכברוש בהרי חרמון
וכשתילי ורד ביריחו
והתרוממתי כערמון...
וענפי ענפי כבוד וחן...
וכחדקל בימי אביב
וכירדן בימי קציר
וכגיחון בימי בציר...
וכאמת מים יצאתי אל גן.
ואר ֶוה ערוגתי
ונהרי היה לים

אמנם גם משלי בן סירא מרבה בתיאורים שונים של החכמה אבל לשונו של ספר זה
צחה ובהירה בעוד שלשונו של ספר הבהיר זרה ולעיתים קשה להבנה ומעומעמת;
תיאורו של משלי בן סירא פרטני – כמה וכמה שורות מוקדשות כאן לעצים שונים,
או למאגרי המים השונים ,בלשון קצובה ,איטית וערבה לאוזן ,בעוד שלשונו של ספר
הבהיר דחוסה ,מהירה וחסרת פירוט .כבר בספר משלי (פרק ל ועוד) החכמה היא
הנושאת קולה ומצהירה על תכונותיה שלה .משלי בן סירא ממשיך מאפיין זה –
'החכמה תהלל נפשה ...בקהל עליון תפתח פיה' ,ואזי היא ממשיכה – 'אנכי מפי עליון
יצאתי '...וכו' 62.היא עצמה מבהירה שהעץ והנהר ושאר הדימוים כולם מתארים
אותה ,וכי כולם דימויים נרדפים .בספר הבהיר ,לעומת זאת ,העיסוק בחכמה רמוז
ובלתי ישיר .גם מקצת מן הדימויים עצמם אינם מוצגים באופן ישיר אלא ברמז (בריכה,
(הברכה והגן ,למשל) ,ולעיתים הם נזכרים
ָ
למשל) .לעיתים הדימויים מוצגים כנרדפים
בזה אחר זה כחלק מעלילת המשל הנפרשת על ציר הזמן; המעיין למשל מגיח מן הסלע
ורק אח"כ ניטעים האילנות ,ולכאורה הם אפוא שונים.
פירוקו של הטקסט למרכיבים קטנים ובירור הקשריהם מעיד על כך שספר
הבהיר משתמש ברטוריקה עשירה המיועדת להצבעה בדרך ההעלם על ישות אחת
בלבד – החכמה .לכאורה ניתן להגדיר את היחס בין מושג החכמה לבין תיאוריה
השונים לסוגותיהם כיחס חד־רב ערכי (להבדיל מיחס חד־חד ערכי) 63,אבל אפילו
62
63

משלי בן סירא (לעיל הערה  ,)19כד א–ב.
טכנית ניתן להגדיר את היחס בין הנמשל למשל כיחס חד-רב ערכי (להבדיל מיחס חד-חד
ערכי) .על נקודות מבט שונות בדבר העשרתו הרטורית של המשל ,גם אם אין התאמה בין כל
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אותו 'אחד' אינו מוצג בגלוי; הצצה החוזרת ונשנית למושג עלום אחד ןגודש של
תיאורים ועדיין המתואר אינו ברור.
מאפיין זה הופך להיות יסודו הפואטי והרעיוני החשוב ביותר של השימוש
האיזוטרי בסמל הקבלי בספרות התיאוסופית לדורותיה .ייתכן שהדבר כך משום
שספר הבהיר הוא אחד הטקסטים הראשוניים בתחום הקבלה ,והוא מוכר וידוע לכול.
דומה כי דווקא ניסיון ההסתרה בשילוב עם ציוריות עזה ולשונו הזרה הם שמקנים לו
את כוחו הפואטי והמיתי העז ,ובעקבות זאת – גם תהילת עולם .מתכונת זו שבה לכל
ישות (שלעיתים מציגים אותה בגלוי ולעיתים קרובות – לא) יש תיאורים וסמלים
רבים ,המאפשרים רקימה עשירה ונאה של רעיונות אל תוך טקסטים מרהיבים
ביופיים ,נותרת יציבה בעולם הקבלהִ .קסמה ועושרה העצום של הקבלה מושתת
במידה רבה על כך שהיא הולכת דווקא בדרך זו.
יותר מכל נתפרסם דימוי האילן ,אשר הפך ליסוד מוסד בכל התורות הקבליות,
וחדר גם לקבלה הנוצרית ,כמו גם לעולם החילוני המודרני ,הבינלאומי .יש להניח
שלרושם העמוק שדימוי זה הותיר בהיסטוריה של ההגות היהודית תרמה גם
הפרשנות הפנימית של ספר הבהיר עצמו ,אשר מיתנה את ההיבטים החתרניים
הנדונים כאן ,והפכה אותם ליסודה של התורה התיאוסופית המתפתחת מבלי שיאבדו
מזוהרם הפואטי .לכך אשוב במאמריי הבאים.

 .2צרכי הכל וקיומה הנסתר־מן־העין של החכמה (סעיף  8בספר הבהיר)
ניתוח עצמאי של סעיף  8יובילנו למסקנה כי הוא קרוב מאוד בדעותיו לסעיף
נפתח בהצגת הטקסט:
1
2
3
4
5
6
7
8

64
65

64.4

אמ' ר' בוי :מאי דכתי' מעולם נסכתי ,מראש ,מקדמי ארץ [משלי ח ,כג]?65

מאי מעולם? דבר הצריך להעלם מכולי עלמא ,דכתי' גם את העולם נתן
בלבם [קהלת ג ,יא].
אל תקרי העולם אלא העלם [ע"פ קידושין עא ע"א].
אמרה תורה אני קדמתי להיות ראש לעולם ,שנא' מעולם נסכתי ,מראש [משלי
ח ,כג].
ואם תאמר שמא הארץ קדמה לה?
ת"ל :מקדמי ארץ ,כד"א בראשית ברא אלהים [בראשית א ,א].
ומאי ברא? צרכי הכל ,ואחר כך אלהים.
ומאי כתי' בתריה [אחרי המילה 'אלהים']? את השמים ואת הארץ
[בראשית א ,א].

פרטיו לנמשל ,ראו למשל :י' פרנקל' ,המשל' ,בתוך :דרכי האגדה והמדרש ,תל אביב ,1996
א ,עמ' .394–323
בעניין סעיף זה ראו קנוהל ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2עמ' .55
מהדורת קמפניני (לעיל הערה  )2מוסיפה כאן :כמד"א מראשית ,כלומר מדגישה את הקשר בין
מראש לראשית.

241

רונית מרוז

הטקסט פותח בפסוק ממשלי העוסק בבריאת החכמה לפני היות העולם ,אולם
בשורה  4מּושם פסוק זה בפי התורה .אם כן ,כמו בסעיף  4גם כאן ניכר זיהוי בין
החכמה לתורה .בריאת החכמה ,שהיא 'העלם' ,נעשתה ב'העלם' ,בלב 66בלבד (שורות
 ,)3–2אך נרמזת במילה מראש ,או במילה הראשונה של התורה – בראשית 67.כלומר,
בתחילה נבראה ה'ראשית' ,היא החכמה (שורות  ,)6–4היא הישות שתיתן את 'צרכי
הכל' (שורה  ;7מונח שנרמז כבר בסעיף  .)4רק לאחר מכן נבראו שמיים וארץ ,אשר
יקבלו את כל צרכיהם מן החכמה .אכן ,כך לדברי ספר הבהיר ,אין זו אמירה מפורשת
במקרא; הדברים נאמרים ב'העלם' שכן זה אחד ממאפייניה של החכמה ,שהיא
נעלמת מידיעת האדם וקשה לרדת לעומקה .זהו אפוא אחד מן הסודות עליהם רומז
ספר הבהיר.
הרעיון בדבר קדימותם של 'צרכי הכל' לבריאת העולם ,ואף תלייתו של רעיון
זה בפסוק מבראשית מיוסדים על דברי המדרש (בראשית רבה א ,יב [מהדורת
תיאודור־אלבק ,עמ'  .)]11המדרש משווה בין הקב"ה למלך בשר ודם .האחרון
מתקלס על ידי אנשיו עוד בטרם סיפק להם צרכיהם ,כגון מרחצאות; אבל הקב"ה
מזכיר שמו רק לאחר שברא את צרכי עולמו' :משברא [הקב"ה] צרכי עולמו הזכיר
שמו – בראשית ברא ואחר כך – אלהים'.
כפי שנראה להלן ,גרסה נוספת של סעיפים  4ו– 8תופיע שוב בסעיף .15

 .3האילן שהוא מלאך (סעיפים  15–14בספר הבהיר)
 3.1הטקסט
[סעיף  ,14פסקת פתיחה :טיעון מקדים]
אמ' ר' יוחנן :בשני נבראו המלאכים ,דכתי' המקרה במים עליותיו [תהלים קד,
ג] .וכתי' עושה מלאכיו רוחות ,משרתיו אש לוהט [תהלים ,שם ד].
ואמ' ר' רבי לויטס בן טיבוריא :הכל מודים ומודה ר' יוחנן דהמים כבר היו,
אבל בשני  -המקרה במים עליותיו [תהלים קד ,ג] ,ומי השם עבים רכובו [שם],
ומי אותו המהלך על כנפי רוח [שם]? אבל שלוחים לא נבראו עד יום חמישי!
ומודים הכל שלא נבראו [המלאכים] ביום שני [צ"ל :ראשון]68,
שלא יאמרו –
מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע וגבריאל בצפונו והקב"ה סודר באמצעיתו,
אלא – אני ייי' עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מֵ אִ תִ י [ישעיהו מד ,כד].
[גוף הטקסט]
אני כשנטעתי אילן זה להשתעשע [ע"פ משלי ח ,ל] בו כל העולם,
ורקעתי בו הכל וקראתי שמו כל,
66
67
68

האם זהו רמז ל–לב נתיבות חכמה? קשה לדעת.
ובבראשית רבה א ,א (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ' ' :)2אין ראשית אלא תורה'.
שני] כך בגוף הטקסט של כ"י מינכן ,אבל בשוליים (בהתאמה לבראשית רבה ,וראו להלן):
ראשון .הטענה כי המלאכים אכן נבראו ביום הראשון קיימת בימי בית שני ,וראו ספר היובלים
ב ,ב ועוד.
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שהכל תלוי בו,
והכל ממנו יוצא,
והכל צריכין לו,
ובו צופין,
ולו מחכין,
ומשם פורחים הנשמות.
אני לבדי הייתי כשעשיתי אותו,
ולא גידל עליו מלאך לאמר – אני קדמתי לך ,גם בעת שרקעתי ארצי שבו
נטעתי ושרשתי אילן זה ו ִֹשמחתים ביחד ושמחתי בהם.
מי אִ תי שגילתי לו סוד זה!
[סעיף  ,15סיכום ,שאולי הוא מאוחר יותר]
אמ' ר' אמורא :מדבריך נלמוד שצורך העולם הזה ברא הקב"ה קודם
לשמים?69
אמ' לו :הן.
משל למה הדבר דומה? למלך שביקש ליטע אילן בגן .השגיח בכל הגן
לדעת אם יש לו מעין מים המעמיד אותו .לא מצא .אמ' – אחפור מים
ואוציא מעין כדי שיוכל להתקיים האילן .חפר והוציא מעין נובע מים חיים
ואחר כך נטע אילן ,ועמד ועשה פרי והצליח בשרשיו ,שהשקהו תמיד,
ששאבו מן המעין.
 3.2דיון בטקסט
סעיפים  4ו– 8היו מעוגנים בעולם המחשבה הרבני (ובמיוחד בבראשית רבה) אך גם
במסורת של ספרות החכמה ,אגב דיון בחכמה כישות מתווכת באמצעות הדימויים
של מים (בריכה ,מעיין וים) ושל אילנות וגן .לא ארחיב כאן את הדיבור על סעיף 15
שכן הוא חוזר על חלק מן המוטיבים שפגשנו כבר ,ללא חידוש מיוחד; אסתפק
בהערה כי כאן המלך מוצא את המעין בעקבות חפירה ושם – בעקבות חציבה .הבדל
זה לבדו הוא עילה למחשבה כי סעיף זה שייך לרובד אחר מאשר סעיף .4
אדון איפא בגוף הטקסט שבסעיף  .14לשון 'שעשוע' המופיעה בו ולקוחה
מפרק ח בספר משלי ,מבהירה לנו שגם הוא מצטרף לספרות החכמה .מוקדו של סעיף
זה הוא המדרש על הפסוק – אני ייי' עושה כל נוטה שמים לבדי רוקע הארץ מֵ אִ תִ י
[ישעיהו מד ,כד] .בהקשרו המקראי פסוק זה הוא חלק מדיון ארוך במעלותיו של
אלוהי ישראל בהשוואה לאלילי העמים ,ובפרט בנושא בריאת העולם .לפסוק זה שני
נוסחים ,הניכרים בהשוואה בין כתיב לקרי .על פי הקרי – מֵ אִ תִ י – המשפט הוא משפט
חיווי; האל פעל לבדו – הוציא את הארץְ ,רקָ עה ופרשֹה ,וגם נטה את יריעת השמיים.

69

'צורך העולם הזה' הוא שם עצם ,והוא מקביל לצירוף 'צרכי הכל' ,שהופיע לעיל בסוף סעיף
 .8גם מכלול הטיעון זהה למעשה בשני קטעים אלו :שניהם טוענים כי החכמה ,שהכול צריכים
לה ,נבראה לפני שנבראו השמיים והארץ.
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זו היא גם משמעותו של הפסוק על פי הכתיב אלא שהוא מוצג על דרך השאלה
הרטורית – מי היה אתי בשעה שבראתי את העולם?70
פסוק זה נדרש בבראשית רבה ברוח דומה למדי (אך לא זהה) להקשר במקורו,
ועיבודו של מדרש זה מתגלגל אל ספר הבהיר .נשווה בין הטקסטים:
ספר הבהיר ,סעיף 14
ומודים הכל שלא נבראו [המלאכים]
ביום שני
שלא יאמרו –
מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע,
וגבריאל בצפונו,
והקב"ה סודר באמצעיתו.
אלא אני ייי' עושה כל נוטה שמים לבדי
רוקע הארץ מֵ אִ תִ י [ישעיהו מד ,כד].
אני כשנטעתי אילן זה להשתעשע בו
כל העולם ורקעתי בו הכל וקראתי
שמו כל...
מי אִ תי שגילתי לו סוד זה!

בראשית רבה א ,ג (מהדורת
תיאודור־אלבק ,עמ' )5
הכל מודים שלא נברא ביום ראשון
כלום
שלא תאמר –
מיכאל היה מותח בדרום [בדרומו של
רקיע],
וגבריאל בצפון,
והקב"ה ממדד באמצע.
אלא אני ייי' עושה כל נוטה שמים לבדי
רוקע הארץ מֵ אִ תִ י [ישעיהו מד ,כד].

מי אתי – כתיב – מי היה שותף עמי
בבריית העולם?

הטקסט של בראשית רבה ,בדומה לישעיהו ,מוטרד משאלת המונותאיזם אם כי
במתכונת קצת שונה .הוא אינו חרד עוד מן התחרות (האופקית ,כביכול) עם האלילים
אלא מן התחרות (האנכית ,כביכול) עם היפוסטאזות־משנה העומדות בינו לבין
העולם; הוא מוטרד מגוונים שונים של בינטאריות או גנוסטיות על פיהם עשויות
ישויות מתווכות לקבל חלק ממאפייניו של האל ולנגוס במעלתו .מטבע הדברים
מעצם עיסוקה בשאלת בלעדיותו של האל במעשה בראשית דווקא שאלתו של
בראשית רבה מחזקת את קיומן של אפשרויות המנוגדות לחלוטין לדעתו71.
בראשית רבה עוקב אחר מסורת הכתיב של המקרא ומסיים את דיונו בשאלה
רטורית .ספר הבהיר נעזר אמנם באותה המסורת אך מסיים את דבריו ,על פי פירושי,
במשפט קריאה – מי אתי שגיליתי לו סוד זה! 72באמצעות המשפטים שספר הבהיר
70

71

72

וראו פאול ,ישעיה (לעיל הערה  ,)10עמ'  .209עוד על פולמוסים תיאולוגיים מעין אלו ראו
למשל :ירמיהו י' טז; שם ,נא ,יט; ישעיהו מה ,ה–ז; מ' ויינפלד' ,האל הבורא בבראשית א
ובנבואת ישיעהו השני' ,תרביץ ,לז (תשכ"ח) ,עמ'  ;132–105פאול ,שם ,עמ'  ;220–218מ'
קיסטר"' ,נעשה אדם" :הייחוד בין אחדות לריבוי' ,בתוך :סוגיות במחקר התלמוד (בהתקנתה
של צ' לסמן) ,ירושלים תשס"א ,עמ' .65–28
לדיון נוסף בטקסט של בראשית רבה ומקבילותיו אצל חז"ל ראו למשל אורבך ,חז"ל (לעיל
הערה  ,)20עמ'  ;180-181 ,160סגל ,שתי רשויות (לעיל הערה  ,)42עמ'  .134–121גרנט ,מלפני
בראשית (לעיל הערה  ,)15עמ'  145–121דן בהרחבה בהסתייגותם של חז"ל מן הדעה כי
המלאכים נבראו קודם לבריאה ומציג מנגד כמה פיוטים המייצגים מסורת אחרת.
והשוו :ספר הזוהר (כולל זוהר חדש ותקוני זוהר) ,מהדורת ר' מרגליות ,ירושלים ת"ש–תשי"ג,
א ,א ע"ב – ב ע"א ,בדרשת 'מי ברא אלה'.
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שוזר לתוך הטקסט של בראשית רבה הוא מציג הלכה למעשה תשובה נועזת .אכן
היה איתו ,עם האל ,שותף מלא לסודות הבריאה (החכמה) ,ושמו מי 73.האל דובר כאן,
בדיוק כמו בישעיהו ובבראשית רבה ,בגוף ראשון יחיד – אני ,ומספר כי נטע אילן
ובתוכו רקע את כל ' ַּזרעי העולם' או שורשיו ,מעין אידאות אפלטוניות של כל מה
שעתיד להיברא .שני שמותיו של האילן הם על כן מי וגם כל; ואי אפשר להתחמק מן
הזהות הגימטרית ( )50של שני כינויים אלו 74,ובמיוחד מן הקשר האסוציאטיבי בין
מספר זה לתורה ,שהיא היא האילן' :חמשים שערי בינה נבראו בעולם ,וכולם ניתנו
למשה חסר אחת' (נדרים לח ע"א) .בתהליך של בריאת האילן עצמו אכן שמר האל
על בלעדיותו המוחלטת; אף מלאך לא יכול היה לטעון כי קדם לאילן והשתתף
בבריאתו .אך מן ההשוואה המסוימת הזו ,ובעיקר מתוך מכלול סעיף זה העוסק
במלאכים ,משתמע שאף האילן הוא מלאך .וגם כאן בולטת הזהות הגימטרית של שני
כינויים ,שכן 'מלאך' ו'אילן' עולים  91בגימטריה 75.סוף דבר ,על פי סעיף  ,14החכמה
היא התורה ,היא מלאך ואילן ,היא 'מי' והיא 'כל'; היא נבראה לשעשועו של העולם,
ועל פי סופו של הסעיף היא אכן ִשמחה את העולם וגם את האל עצמו.
דומה כי למן הרגע בו נברא האילן נסוג האל אל חביונו ,וכי אין בו ,בָ אל(!),
כל צורך כלל .שהרי למעט צעד ראשון זה כל שאר תפקידיו של האל מבוצעים על ידי
אותו אילן שהוא המלאך :הוא הוא שבורא את שאר העולם ('הכל ממנו יוצא') ,כלומר
הוא משמש כדמיורגוס ,ואפילו ישויות מיוחדות כ'נשמות' ממנו פורחות ולא מן האל.
הוא שממשיך לקיים את הנבראים לעולם ועד ('הכל תלוי בו') ,וכיון שכך הרי 'הכל
צריכין לו'' ,לו' ולא לאל .משום כך אליו מן הסתם יתפללו לגבי כל עניין ודבר לו הם
נזקקים ,ולא ישחיתו תפילתם לריק בתפילה לאל טרנסנדטי שנסוג מן העולם .האילן
הוא גם מושאה של החוויה המיסטית ('ובו צופין') ,שבספרות ההיכלות מתוארת
באמצעות השורש 'צפ"ה' .ולבסוף – הוא הוא שיביא גאולה לעולם ,ולכן לו ,ולא
למשיח בשר ודם ואף לא לאל' ,מחכים' .הוא אפוא עץ החיים ,המעניק חיים ומשמר
את החיים ,בעבר ,בהווה ובאחרית הימים .הוא אקסיס מונדי ,הבריח התיכון המקיים
את העולם76.
בעוד שמן המפורסמות הוא שאילן הספירות ,המייצג את המערכת התיאוסופית
החל מקבלת פרובאנס ועד היום ,הוא אילן הפוך (ראו סעיף  85בספר הבהיר) ,הרי
דומה שכאן האילן הוא 'ישר' .כך בכל אופן ניתן להבין מן הנאמר בסוף סעיף ,14

73

74
75
76

מקורות רבים מציינים כי האל נועץ בתורה (ראו בהערה  17ובסמוך לה); על היוועצות עם
המלאכים ראו :סנהדרין לח ע"ב; בראשית רבה ח ,ח (מהדורת תיאודור־אלבק ,עמ' )62-61
ועוד ,וראו גם למשל :אורבך ,חז"ל (לעיל הערה  ,)20עמ'  ;183–179גרנט ,מלפני בראשית
(לעיל הערה  ,)15עמ' .138–134
ואולי יש להזכיר גם את הזהות הגימטרית עם הכינוי 'ים' ,שהופיע לעיל בסעיף  4בספר הבהיר.
על הזהות הגימטרית בין אילן למלאך העיר תלמידי ,יובל רביד .וככלל – החומרים המצויים
ברובד זה מספקים אין ספור אפשרויות לזהויות גימטריות נוספות; מאחר שאין דרך להכריע
האם כבר כותבי הטקסטים חשבו עליהם לא הבאתים כאן.
וכך כבר טענו ,על בסיס הלך מחשבה שונה ,שלום ,מקורות (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;77וולפסון,
הבהיר (שם) ,עמ'  . 39עוד על ההיבט הקוסמי המתואר כאן ראו ר' מרוז ,הביוגרפיה הרוחנית
של רבי שמעון בר יוחאי; דיון ביסודותיו הטקסטואליים של הזוהר ,ירושלים תשע"ח ,עמ'
.443–432
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ממנו עולה ששורשי העץ הם ב'ארץ' ,בין אם הכוונה במונח ארץ לארץ שבעולם הזה,
ובין אם הכוונה לארץ העליונה' :רקעתי ארצי שבו נטעתי ושרשתי אילן זה'77.
ספר הבהיר אינו מציין אם עץ מסוג מסוים הוא המסמל ומייצג של אותו אילן
המחזיק את העולם .אם אכן כן ,הרי שיש כמה טעמים טובים לסבור כי מדובר בתמר,
עץ המוכר היטב במזרח התיכון 78.גם אם הוא גדל באזורים מדבריים תמיד הוא תלוי
במעיין או מקור מים קבוע ,ומצוי על כן רק בקרבתם .התמר נחשב כאחד משבעת
המינים בהם נתברכה הארץ (דברים ח ,ח; ירושלמי ,פ"א ה"ג) .בגלל הצירוף בין גזע
גבוה לכתר עשיר של כפות תמרים הוא מתאים לדימוי של עץ המחבר בין שמיים
לארץ יותר מאשר עצים אחרים מבין שבעת המינים – גפן ,תאנה ,רימון או זית 79.בעת
ובעונה אחת הוא נמנה גם עם ארבעת המינים (ויקרא כג ,מ) .ולבסוף ,עצי התמר
נחלקים בין עצי-זכר לעצי-נקבה ,בדומה לדואליות שבמאפייני החכמה ,ואף נחשבים
הן כדימוי לאישה האהובה (שיר השירים ז ,ח) והן כדימוי לצדיק הגברי (תהלים ד,
ב) .על כל פנים ,בשאר חלקיו של ספר הבהיר נזכר התמר לעיתים קרובות (סעיף 67
המצוטט להלן ,סעיף  107ועוד רבות) ,ופעם אחת גם דבש תמרים (סעיף  ;)129זוהי
פרשנות פנימית למוטיב העץ בתוך ספר הבהיר עצמו ,וככזו יש לתת לה משקל .גם
בספריו של רוברט פלאד ,האוקולטיסט האנגלי בן המאה השבע עשרה ,מצוי ציור
של עץ הספירות כעץ תמר (הפוך אמנם ,כמו בקבלת פרובאנס).
לקראת סופו של הסעיף אנו מוצאים את המילים' :ולא גידל עליו מלאך לאמר –
אני קדמתי לך' .גם המדרש המעובד כאן מתוך בראשית רבה א ,ג מסמיך את דבריו
לעניין גדולתו של האל (ע"פ תהלים פו ,י) ,אולם על הדעת עולה גם קישור מעניין
ביותר לגוף ספרותי מוגדר ,והוא ספרות שיעור קומה .פסוק היסוד בספרות זו מייחס
לשיעור הקומה העצום את הפסוק 'גדול אדונינו ורב כח' (תהלים קמז ,ה) 80.סעיף 14
טוען שאין מלאך גדול מאילן זה; משמע ,שהוא המלאך הגדול ביותר81.
77
78
79
80
81

לעומת זאת על פי סעיף  89האילן הוא אכן הפוך ,שכן שורשיו מצויים בספירת כתר ,כלומר
יונקים את השפע הישר מן האינסוף ,ואילו ענפיו משתלשלים כלפי מטה ומזינים את הכל.
וכבר הוער על כך על ידי חוקרים קודמים .ראו למשל קנוהל ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2עמ' .73
אך ראו גם שניידר ,יוסף ואסנת (לעיל הערה  ,)2עמ'  ,327המצביע על קשרים בין עץ החיים
לעץ הזית .הקישור בין הספירות ושפען לשמן הזית מופיע עוד רבות בקבלה ,ואין כאן המקום
להרחיב.
ראו בהערה  44ובסמוך לה.
האם אפשר למצוא בטקסט זה רמז לשמו של המלאך? דומני כי אפשר להצביע על שלוש
אפשרויות ,אולם אין בכך שום וודאות .I :מאחר שהורתו של המלאך במושג עץ החיים ייתכן
ששמו 'ענפיאל' ,כשם מלאך הנזכר לעיתים בספרות ההיכלות ( P. Schäfer, Synopse zur
 ,Hekhalot–literature, Tübingen 1981למשל )247–245 ,26 ,9 :ואולי אף נרמז בספר יצירה.
הנה כמה מן המחקרים הדנים במלאך זה :י' דן' ,ענפיאל ,מטטרון ויוצר בראשית' ,תרביץ ,נב
(תשמ"ג) ,עמ'  ; 458–447י' ליבס' ,המיתוס הקבלי שבפי אורפיאוס' ,אידל ,הרוי ,שביד
(עורכים) ,ספר היובל לשלמה פינס ,א (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ז) ,ירושלים תשמ"ח,
עמ'  ;459-425מ' בר אילן' ,שמות של מלאכים' ,בתוך :א' דמסקי ,י"א רייף ,י' תבורי (עורכים),
ואלה שמות :מחקרים באוצר השמות היהודיים ,רמת גן  ,1997עמ' לג-מח; מרוז ,יצירה (לעיל
הערה  ;)46שניידר ,הבהיר (לעיל הערה  ,)2עמ'  .340מלאך זה תואר לעיתים כ'יוצר בראשית'
או כ'יוצר עולם' ואחראי לעיתים על ההתגלות והנבואה .II .מאחר ששני הכינויים 'מי' ו'כל'
מאפיינים מלאך זה ייתכן שהטקסט רומז דווקא למיכאל ,מלאכו של ישראל .בטקסטים
היהודים-נוצרים ובטקסטים גנוסטים רבים מיכאל בולט לעתים קרובות כדמיורגוס ,כמושא
ההתגלות או בתפקידים אסכטולוגיים (וראו למשל ,דניאלו ,דוקטרינה [לעיל הערה  ,]42עמ'
 .III .)121-127המלאך הבולט ביותר כבעל התפקידים הנזכרים כאן הוא מטטרון או מיטטרון,
ולא כאן המקום להרחיב בתחום עצום זה.
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הקשר בין אילן לבין לשון חזיון ונבואה אינו חידושו של הבהיר .אם נתייחס
למובן הרחב ביותר של המושג 'נבואה' נמצא דוגמאות רבות בהן שימש עץ כאמצעי
קשר לעולמות עליונים ,כמשכן של אלים ,כאמצעי להעברת נבואות ומסרים מן
העולם העליון 82.אסתפק בשתי דוגמאות מקראיות :האחד הוא האֵ לון המורה עניינים
עליונים בזמנו של אברהם (בראשית יב ,ו) והאחר הוא רשרושם של 'ראשי הבכאים'
אשר סייע לדוד במלחמתו בפלשתים (שמואל ב ה ,כד) .על דרך הכלל ,פולחן עצים
קשור במשך אלפי שנה ובמקומות רבים בעולם גם בצורה כללית יותר בקידושו של
מקום ,במקדש ,בקבר של אחד מאבות האומה או בקדוש כלשהו; מקום עלייה לרגל
מתאפיין בעצים הנטועים בקרבתו .בהקשר זה אפשר לראות במשל של סעיף  4את
פועלו של המלך הבונה לעצמו ארמון ,וממשיך ומשלים בנטיעת גן של אילנות
כניסיון לא רק ליצור מקום מפואר של שעשוע ,אלא גם מקום מקודש 83.גם מים
נקשרים לעיתים קרובות לנבואה ,וכך במידה מסוימת כבר במקרא .למשל ,הגר זוכה
להתגלותו של מלאך ה' בסמוך לבאר לַּחַּ י רֹאִ י ,ואילו יחזקאל זוכה לחזיונותיו בעומדו
על נהר כבר .בספרות המיסטיקה הקדומה מתרחב קישור זה בין מים לבין נבואה84.
עוד טוען ספר הבהיר כי לו ,לאילן זה' ,מחכין' ,רמז לנאמר בישעיהו יא ,א:
'ויצא חטר מגזע ישי ,ונצר משרשיו יפרה' .ויש לציין שלא רק שהשורש שעש"ע
מופיע בהמשך אותו פרק בישעיהו (פסוק ח) אלא שכבר פסוק ב קושר בין דמות זו
לחכמה ,בינה עצה וגבורה 85.גם תכונת המלכות והשלטון (הנקשרות במשיחיות)
מתוארות במקומות רבים ,למשל יחזקאל פרקים יז ו־לא וכן דניאל ד באמצעות הדימוי
של עץ ,אף אם היא מיוחסת למלכים זרים 86.עוד נזכיר כי היהודים הנוצרים רואים
בעץ סמל לישו בגלל הזיהוי בין עץ הצליבה לישו עצמו87.
גם המים נקשרים למוטיב זה .הצירוף המקראי 'ממעיני הישועה' (ישעיהו יב,
ג) מעיד על הקשר האסוציאטיבי בין מים לבין אחרית הימים ,הגאולה או המשיחיות.
לתיאורים מעין אלו אפשר לצרף את הקישור שנעשה במקרא בין תיאוריו
הפוזיטיביים של יום ה' לשפיעת מים מירושלים ובמיוחד מבית המקדש :כך בזכריה
82

83
84
85
86

87

על מערכים אוניברסליים של סמלי העץ ראוM. Eliade, Patterns in Comparative Religion, :
P. R. Frese and S. J. M. Gray, ‘Trees’, in: M. Eliade (ed.), ;NY 1963, pp. 265-330
 .The Encyclopedia of Religion, New York and London 1987, pp. 26–33לביבליוגרפיה
נוספת ראוP. Salonuis and A. Worm (eds.), The Tree: Symbol, Allegory, and :
.Mnemonic Device in Medieval Art and Thought, Leeds 2014
ועל פעולה מכוונת כדי ליצור מקום מקודש ראו גם למשל אצל Th. Barns, ‘Trees and
Plants’, in: J. Hastings (ed.), Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh and
.New York 1921, vol. 12, pp. 450

וראו :מ' אידל' ,לגלגוליה של טכניקה קדומה של חזון נבואי בימי הביניים' ,סיני ,פו (תש"מ),
עמ' א–ז.
ואכן במקום אחר הבהיר נעשה שימוש בקישור זה – סעיף .129
על דימוי העץ בעולם העתיק כמטפורה למלכות ועל ראשית השימוש בו בהקשרים משיחיים
ראוA. Damsma, ‘The Merkabah as a Substitute for Messianism in Targum :
Ezekiel?’, Vetus Testamentum, 62 (2012), pp. 515-533; W. R. Osborne, ‘The Early
Messianic “After Life” of the Tree Metaphor in Ezekiel 17:22-24’, Tyndale
.Bulletin, 64 (2013), pp. 171-188
B. Bagatti, The Church from the Circumcision: History and Archaeology of the Judaeo.Christians, trans. by E. Hoade, Jerusalem 1984, pp. 224-228
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(יד ,ח)' :והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם ,חצים אל הים הקדמוני וחצים
אל הים האחרון .בקיץ ובחרף יהיה' .וכך בספר יואל (ד ,יח)' :והיה ביום ההוא יטפו
ההרים עסיס ,והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים .ומעין מבית ה' יֵצֵ א
והשקה את נחל השטים'88.
טע ְנתי כי האילן הוא מלאך ,וכי בגלל מכלול מאפייניו יש לראות ברובד זה
בספר הבהיר ענף אחד מן המסורת המציגה תפיסות בינטאריות .תפיסות שבהן הדמות
המסייעת לאל נחשבת כמלאך בורא ונקשרת דווקא לדימוי האילן מצויות גם מחוץ
לספר הבהיר .האחת מהן למשל מצויה בין היהודים הנוצרים בראשית האלף הראשון.
האחרת מצויה בקרב כת המערות (מָ ג ִָריָה) המסתורית (שספק אם פעלה בראשית
האלף הראשון או דווקא בסופו) ,והשלישית – בקרב המנדעים .הראשונה מזהה בין
המלאך הגואל ,ישו ,לבין העץ עליו נצלב; 89השנייה – דווקא עם המלאך שנגלה
למשה בסנה; 90והשלישית – קושרת בין המלאך אבאתּור ,בן דמותו של מטטרון,
לתיאור הזיווג בין עץ התמר למעיין91.
סוף דבר ,מעצם רוחב היריעה של התפקידים המיוחסים לאילן שהוא מלאך עולה
כי פיסקה זו מציגה תפיסה בינטארית קצונית ביותר ,ויחד עם הנאמר בסעיף  4מדובר
באחד מגלגוליה המרובים של ספרות החכמה לדורותיה .גם כאן ,בדומה לאותו סעיף,
קרוב לוודאי שלפואטיקה העשירה והמיוחדת המאפיינת את הטקסט יש חלק
בשימורה; אולם אלמלא יציקתם של טקסטים אלו יחד עם פירושים (בשאר חלקיו של
ספר הבהיר) הממתנים את משמעויותיה לא היתה מן הסתם שורדת כלל ועיקר.
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וראו :ח' פדיה' ,תמורות בקדש הקדשים :מן השוליים למרכז' ,מדעי היהדות( 37 ,תשנ"ז),
עמ' .110–53
על הקשר בין יהודים נוצרים למיסטיקה היהודית ראו למשל :י' ליבס' ,מלאכי קול השופר
וישוע שר הפנים' ,י .דן (עורך) ,המיסטיקה היהודית הקדומה :דברי הכנס הבין לאומי הראשון
לתולדות המיסטיקה היהודית ,ירושלים תשמ"ו (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ו) ,עמ'
( 195-171ובמיוחד בנוסח שהתפרסם באתר האישי שלו); M. Idel, Messianic Mystics, New
 ,Haven and London, pp. 93-85ועוד רבות במחקריו האחרים .על הקשר בין יהודים נוצרים
לבהיר ראו במאמר החשוב – וולפסון ,הבהיר (לעיל הערה  .)2על סמל העץ בהגות היהודית
נוצרית ראו בגאטי ,כנסיית הנימולים (לעיל הערה  ,)87עמ' .228–224
ראו וסרסטרום ,שהרסטני (לעיל הערה  ,)42במיוחד עמ'  .151 ,146במאמרו על חנוך (לעיל הערה
 ,)43עמ'  ,157מציג אידל מסורת בשמו של הראב"ד כי שר הפנים הוא שהתגלה למשה בסנה
(ונזכר גם אצל שלום ,מקורות [לעיל הערה  ,]2עמ'  ,)212ומצביע על הדמיון האידאי לכת
המערות .כמו כן הוא מציין שם (בהערה  )46שגם ר' יצחק דמן הזכיר מסורת כזו במאירת עינים
(מהדורת ע' גולדרייך ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' קטז) .עץ כמושא של התגלות (אך לא כבעל
המאפיינים האחרים הנדונים כאן) מצוי גם בתיאורי עלייתו של מוחמד השמימה .וראו קוראן,
סורה .53
לעניין זה ראו בהרחבה אצל דויטש ,תמר (לעיל הערה  ;)33הנ"ל ,שומרי השער (שם) ,פרק ,5
ובייחוד עמ'  .102ובעניין הדגם המיתי הניכר כאן ראו אליאדה ,דגמים (לעיל הערה  ,)82עמ'
.309–308
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האילן שהוא מלאך :על תפיסה בינטארית הניכרת בספר הבהיר

 .4הֶ קשרים לשוניים  -נוכחותה של השפה הערבית בטקסטים הנידונים כאן
ספר הבהיר מגלה סימנים רבים של שיערוב 92.גם בפסקאות המועטות המובאות
במאמר זה נמצא כמה סימנים כאלו; ובעתיד ,בעת קביעת מקומו וזמנו של כל אחד
מחלקי הספרזה ,יש לקחת זאת בחשבון93:
 )1לעיתים מוצאים בעברית המשוערבת לוואי שאינו עומד לצידה של המילה
המוגדרת על ידו 94.וכך גם כאן' :הואיל והמים יש לי נובעים('...סעיף  4בספר
הבהיר) 95.גם הקדמתו החריגה של הנושא במשפט מחובר נפוצה בעברית
המשוערבת ,וכאן כדוגמה לריבוי שינויים בסדר המלים במשפט ,כאופייני
לעברית המשוערבת96.
 )2בכתב יד מינכן ,כתב היד הקדום ביותר של ספר הבהיר ,מצוי הנוסח 'בַּ צלעים
החזקות' 97,בעוד שנוסחו של כתב יד וטיקן הוא 'בסלעים החזקין' (סעיף  4בספר
הבהיר) .קשה לדעת עד כמה משקף כתב יד מינכן את מקורותיו של הבהיר וכמה
הושפע משרשרת המעתיקים .כשלעצמו הנוסח המובא על ידו משקף את מבטאה
של ס' דגושה ,כנהוג בארצות דוברות ערבית.
 )3בסעיף  14בספר הבהיר נמצא מקרה מובהק בו מקור נסמך המשמש במקום
משפט תכלית' 98:כשנטעתי אילן זה להשתעשע בו כל העולם' .לעומת זאת,
בסעיף  15אנו מוצאים דווקא את המתכונת הידועה של משפט תכלית ,אך שוב,
סדר המילים אינו רגיל' 99:ואוציא מעין כדי שיוכל להתקיים האילן'.

92
93
94
95
96
97
98
99

שלום ,במיוחד – מקורות (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;56מרוז ,אור בהיר (שם) ,סעיף  6במאמר.
תודתי נתונה לאורי מלמד על שהאיר עיני בעניינים הנזכרים בסעיף זה.
מ' גושן-גוטשטיין ,תחבירה ומילונה של הלשון העברית שבתחום השפעתה של העברית ,ערכו
והתקינו ש' אסיף וא' מלמד ,ירושלים תשס"ו ,עמ' .91
לא במקרה לא אהב ר' ראובן מרגליות נוסח זה ולכן תיקן במהדורתו' :הואיל ויש לי מים
נובעים'.
גושן-גוטשטיין ,תחבירה (לעיל הערה  ,)94עמ' .206–205
בעניין ההתרופפות הכללית של מסגרות המין והמספר השוו גם שם ,שם ,עמ' .97–77
שם ,שם ,עמ' .71
שם ,שם ,עמ' .205
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"Thy Commandment is Exceeding Broad":
R. Shelomo Ibn Adreth and the Formation of Halakhic
Religiosity of Mystery and Transcendence
Yair Lorberbaum, Bar-Ilan University
Abstract
This study consists of two intertwined themes. The first is an inquiry into the
views of R. Shelomo Ibn Adreth (Rashba) on the rationale of the
commandments. The second argues that Rashba was the first author to
develop the view that the reasons behind the commandments – all the
commandments – are sitrei torah (secrets of the Torah) that are beyond
human comprehension. Rashba formed and developed what I labeled in a
separate study: ‘Halakhic Religiosity of Mystery and Transcendence.’
The first theme – Rashba’s approach to the rationale of the
commandments – has barely been studied. Its importance stems from
Rashba’s stature as an eminent posek (decisor) and interpreter of the Talmud,
and the greatest meshiv (responsa writer) in the Middle Ages, in addition to
being the most important kabbalist of his generation. The second theme
magnifies the first, since Halakhic Religiosity of Mystery and Transcendence,
from the late Middle Ages onwards, became central among Jews of all stripes.
This religiosity had a dramatic impact on the halakhic discourse and on the
study of Torah.
The center of this study is a close reading of three responsa of Rashba, in
which he offers his principal views on the rationale of the commandments.
The view that is developed in these responsa is as follows: Divine wisdom is
hidden in all the commandments. This wisdom, which is the theosophy of
Kabbalah, is the reason of the commandment. Yet the wisdom is beyond
human comprehension. Flashes of this sublime wisdom are perceived by a few
initiated sages (kabbalists) in each generation, yet Rashba says that none exist
in his generation. Besides portraying the profound kabbalistic reasons as
above the intellectual ability of blood and flesh, these responsa undermine
the simple, "rational," reasons of the commandments: compared to the
profound, transcendent reasons, the mundane, moral reasons are like "a drop
in the sea." It is as if these known reasons are "not their purpose" at all. In
Rashba’s view, these two elements – the elevation of the kabbalistic reasons
to transcendence and the undermining of the simple reasons – are two sides
of the same coin.
Rashba developed his views on the reasons of the commandments in the
context of Kabbalah. Consequently, his outlook should be compared to views
of early kabbalists, especially to those who developed kabbalistic reasons for
the commandments, whom Rashba seemed to succeed: R. Ezra (of Girona)
and Rashba’s eminent teacher, Nahmanides. The results of this comparison
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הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה
are twofold: first, in contrast to all the kabbalists before him, Rashba rejected
the simple reasons of the commandments; second, unlike them, he portrayed
the commandments’ profound kabbalistic reasons as esoteric not only in the
political-educational sense but especially in the essential sense.
Formulations of Rashba’s view that the “deep,” “true” rationale of the
commandments are beyond human apprehension are prevalent in the
writings of his students, including among his most prominent and influential
disciples: R. Yomtov ben Abraham Al-Ashvili (Ritva), R. Bahye ben Asher (ibn
Haliwah), and R. Yehoshu’a Ibn Shuayeb. They attest to the centrality of
Halakhic Religiosity of Mystery and Transcendence in their teacher’s
worldview, and that it was embraced wholeheartedly by his students. This
outlook would become prevalent in later generations.

תקציר
למאמר זה שתי תמות ,הכרוכות זו בזו :האחת היא הצעת השקפות ר' שלמה בן אברהם אבן
אדרת (רשב"א) על אודות טעמי המצוות .והאחרת היא הטענה כי רשב"א הוא הראשון
ששכלל את התפיסה שטעמי המצוות  -כל המצוות  -הם 'סתרי תורה' הנעלים מהשגת בשר
ודם .רשב"א כונן את הלך הרוח שבמקום אחר כיניתי' :דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה'.
התמה הראשונה כמעט שלא נדונה במחקר .חשיבותה נעוצה במעמדו של רשב"א כגדול
המשיבים בימי הביניים וכאחד מגדולי הפוסקים ומפרשי התלמוד בכל הדורות ,וכן כמקובל
החשוב בדורו .התמה השנייה מעצימה את הראשונה שכן דתיות הלכתית של מסתורין
והשגבה הפכה להלך רוח מרכזי ,כעין 'מושכל' בסיסי ,במסורת היהודית למן ימי הביניים
המאוחרים ואילך .נודעת לה השפעה מכרעת על אופיים הרליגיוזי של החיים ההלכתיים ועל
טיבם של תלמוד תורה ושל השיח ההלכתי.
במוקד המאמר פרשנות מדוקדקת של שלוש תשובות לא-הלכתיות ,שבהן רשב"א מציע
את קווי המתאר של השקפתו על אודות טעמי המצוות :שו"ת הרשב"א ,חלק א ,סי' צד,
ושו"ת הרשב"א (החדשות) ,סי' שסו ,שהיא איגרת על טעמי המצוות שנשלחה לקהילות
יהודי פרובנס .בשתי התשובות האלה רשב"א משכלל את ההשקפה כי טעמי המצוות הם
חכמה אלוהית נשגבת .אדון גם בשו"ת הרשב"א חלק ד ,סי' רנג ,שבו ביקורת על גישת
הרמב"ם כי טעמי מצוות רבות הם פשוטים וארציים ,כלומר מוסריים ותועלתיים .את הטענה
כי טעמי המצוות נעלים מן ההשגה מעלה רשב"א גם בכתב הוויכוח שלו כנגד הנוצרים,
כתשובה לביקורותיהם על המצוות .בכתב הוויכוח הוא תומך את טענת ההשגבה ב'אסמכתא
פילוסופית'.
תורף ההשקפה המשתכללת בתשובות האלה היא כי במצוות כולן חבויה 'חכמה' אלוהית,
שהיא טעמיהן העמוקים ,אלא שחכמה עילאית זו – חכמת הקבלה – נעלית מהשגת בשר ודם.
רמזים ממנה מתנוצצים מבעד למצוות רק ליחידים שבדור .מקובלים יחידי סגולה אלה הם
'מועטים מן המועטים' עד שספק בעיני רשב"א אם יש בדורו מי שיכול לרדת לעומקם .לצד
השגבה של הטעמים העמוקים ,התשובות ממעיטות בדמותם של הטעמים הפשוטים של
המצוות .בעיני רשב"א ,לא זו בלבד שהטעמים הפשוטים הם כטיפה בים אלא שהטעמים
הקבליים הנשגבים מאפילים עליהם עד שהם 'אינם תכלית' .שני היסודות האלה – השגבת
הטעמים הקבליים ,והסתייגות מן הטעמים הפשוטים – כרוכים אצלו זה בזה.
ההקשר שבו רשב"א משכלל את השקפתו על אודות טעמי המצוות הוא קבלי .לכן
השוויתי את דרכו לדרכי מקובלים ראשונים ,במיוחד למקובלים שפיתחו את טעמי המצוות
הקבליים ,שגם הייתה לו זיקה אליהם  -ר' עזרא ומקובלי גירונה ,ורמב"ן .מסקנות ההשוואה
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הזו הן שתיים :בניגוד לכל המקובלים לפניו ,רשב"א מיעט בדמותם של טעמים פשוטים,
ובשונה מהם הוא צייר את טעמי המצוות הקבליים כאזוטריים לא רק משיקולים חינוכיים-
פוליטיים אלא גם באורח מהותי .את השקפת רשב"א ,המשגיבה את טעמי המצוות ובמקביל
ממעטת בדמותם של הטעמים הפשוטים ,הארציים ,הרציונליים ,מבטאים תלמידיו .בסוף
המאמר מוצעות גרסאות של ההשקפה הזו אצל החשובים והמשפיעים שבהם :ר' יום טוב
אשבילי ,ר' בחיי בן אשר ן' חלווה ,ור' יהושע אבן שועייב .איש איש בדרכו ,מצביע על
מרכזיותה של ההשקפה הזו בעולמו של הרב ,שהופנמה אצל תלמידיו.
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'רחבה מצותך מאוד'
הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה
יאיר לורברבוים
אוניברסיטת בר-אילן

א .הקדמה
למאמר זה שתי תמות ,הכרוכות זו בזו :האחת ,היא הצעת גישת ר' שלמה בן אברהם
אבן אדרת (רשב"א) לטעמי המצוות .והאחרת היא כי רשב"א שכלל את התפיסה
שטעמי המצוות – כל המצוות – הם 'סתרי תורה' הנעלים מהשגת בשר ודם .לשון
אחר ,רשב"א היה ,כנראה ,הראשון שכונן את ההשקפה שבמקום אחר כיניתי :דתיות
הלכתית של מסתורין והשגבה .נשגבות ומסתורין ,המזוהים ברגיל עם עולם האלוהות
('מעשה מרכבה') ,מתרחבות אצל דתיות זו אל טעמי המצוות וההלכות .לדידה ,לא
רק האל הוא בלתי מושג אלא גם טעמי חוקיו1.
2
התמה הראשונה של המאמר כמעט ולא נדונה במחקר .חשיבותה נעוצה
במעמדו של רשב"א כגדול המשיבים בימי הביניים וכאחד מגדולי הפוסקים ומפרשי
התלמוד בכל הדורות ,וכן כמקובל החשוב בדורו .התמה השנייה מעצימה את
הראשונה שכן ,כפי שהראיתי במחקר אחר ,ההשקפה שטעמי המצוות הם סתרי תורה
*
1

2

מאמר זה נתמך על ידי מענק מחקר מס'  672/19של הקרן הלאומית למדע .תודות ליהודא
גלינסקי ,לשלם יהלום ,לעודד ישראלי ,ליהודה ליבס וללוי קופר על הערותיהם לגרסאות
קודמות של מאמר זה .מילים שבאות בין סוגריים מרובעים בתוך ציטוט הן ביאור שלי  -י"ל.
ראו :י' לורברבוים' ,דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה ,דתיות הלכתית של ציות ושעבוד,
והסתייגויות אחרות מטעמי המצוות וההלכות' ,דיני ישראל לב (תשע"ח) ,עמ'  ,86-41במיוחד
עמ'  .47-42במאמר זה הצעתי את קווי המתאר של דתיות הלכתית זו ,את גרסאותיה השונות,
והערתי על תולדותיה .לענייננו חשובות הבחנות שהצעתי שם בין דתיות הלכתית של מסתורין
והשגבה לבין הסתייגות אחרות מטעמי המצוות :דתיות הלכתית של ציות ושעבוד ,שתידון
להלן בסעיף ד (ובהערה  ;)151וולונטריזם תיאולוגי ,שלפיו המצוות נמשכות מן הרצון
החופשי מכל וכול של האל ,ולכן אין להן טעמים (ראו מורה הנבוכים ג ,כו); יוריספרודנציה
של כללים ,שלפיה בקשת טעמים ,ובמיוחד שילובם בשיח ההלכתי ,מסכנת את תוקף ההלכות
ועלולה להביא לזלזולן ,ולכן ראוי להתעלם ולהסתירם.
את תמצית הטענות להלן הצעתי במאמרי :י' לורברבוים' ,האומנם קבלת הרמב"ן היא ידע
סגור?' ציון ,פב ,ב-ג (תשע"ז) ,עמ'  .348-340עם מסירת המאמר הנוכחי לפרסום הגיע לידי
המאמר :ד' סורוצקין"' ,מה שלא ישיגו העמים בשכלם" ,הרשב"א והאסכולה הרבנית
הקטלאנית ומקומם באפיון ימי הביניים המאוחרים וראשית הזמנים החדשים בתולדות ישראל',
דעת ,)2019( 87 ,עמ'  . 238-137אני מקווה להתייחס למאמר מלומד ורחב יריעה זה במחקר
אחר .כאן אעיר רק שתים :הפירושים שסורוצקין מציע לכתבי רשב"א והתפיסות שהוא מייחס
לו (אם ירדתי לסוף דעתו) שונים ,בכללים ובפרטים ,מאלה שאציע להלן .על מקצתם ראו
סורוצקין ,שם ,הערה ( 37המתייחס למאמרי הנ"ל); דומה כי סורוצקין קורא את השקפותיו של
המהר״ל אל כתבי רשב"א.
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נעלים מן ההשגה לא נוכחת במקרא ובספרות המדרש והתלמוד ,והיא נעדרת מספרות
הגאונים ומחיבורים יהודיים מרכזיים בימי הביניים 3.למן שלהי המאה השלוש עשרה
ואילך ,דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה הפכה בהדרגה למעין מושכל ראשון
במסורת היהודית .נודעה לה השפעה מכרעת על אופיים הרליגיוזי של החיים
ההלכתיים ועל טיבם של תלמוד תורה ושל השיח ההלכתי4.
במוקד דבריי יעמדו שלוש תשובות לא-הלכתיות ,שתיים ארוכות ,שבהן
רשב"א מציע את קווי המתאר של השקפתו על אודות טעמי המצוות :שו"ת הרשב"א,
ח"א ,תשובה צד (להלן :תשובה צד או סי' צד) 5,שתידון בסעיף ב ,ושו"ת הרשב"א
(החדשות) ,תשובה שסו (להלן :תשובה שסו או סי' שסו) ,שהיא איגרת על טעמי
המצוות שנשלחה לקהילות יהודי פרובנס ,שתידון בסעיף ד 6.בשתי התשובות האלה
רשב"א משכלל את ההשקפה כי טעמי המצוות הם חכמה אלוהית נשגבת .בסעיף ג
אדון בשו"ת הרשב"א ,ח"ד ,סי' רנג (להלן סי' רנג) 7,שבו ביקורת על גישת הרמב"ם
כי טעמי מצוות הם פשוטים וארציים ,כלומר מוסריים ותועלתיים 8.את הטענה כי
טעמי המצוות נעלים מן ההשגה מעלה רשב"א גם בכתב הוויכוח שלו כנגד הנוצרים
(להלן' :כתב הוויכוח') ,כתשובה לביקורותיהם את המצוות .בכתב הוויכוח הוא
תומך את טענת ההשגבה ב'אסמכתא פילוסופית' שתוצע בסעיף ה9.
יסוד השקפתו של רשב"א בסוגיית טעמי המצוות הוא קבלי .בסעיף ו אשווה
את תפיסתו לדרכם של מקובלים ראשונים שהציעו טעמי מצוות על דרך הקבלה :ר'
עזרא ומקובלי גירונה ,והרמב"ן .מסקנות ההשוואה ביניהם שתיים :בניגוד לכל
המקובלים לפניו ,רשב"א מיעט בדמותם של טעמים פשוטים ,ובשונה מהם הוא צייר
את טעמי המצוות הקבליים כאזוטריים לא רק משיקולים חינוכיים-פוליטיים אלא גם
באורח מהותי .בסעיף ז אצביע על השפעת רשב"א בסוגיית טעמי המצוות על

3
4

5

6
7
8
9

ראו לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .86-64
את ההסתייגויות השונות מטעמים – ובמיוחד את ההשקפה כי הם נעלים מן ההשגה – יש
לבחון על רקע הגישה הרווחת בחשיבה הנורמטיבית-המשפטית בתרבויות קדומות ומודרניות,
ובכללן במקרא ובספרות התלמודית ,שלפיה טעמים הם נשמת אפם של חוקים ,וכי ראוי
להתחקות אחריהם ,ראו :י' לורברבוים' ,על כללים וטעמים :מסגרת מושגית חדשה לעיון
בטעמי המצוות וההלכות' ,עתיד להתפרסם במחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,כו (תשפ"א).
על השפעת עלייתה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה על השיח ההלכתי ראו :י'
לורברבוים' ,על הסתייגות מטעמים בשיח ההלכתי :הפולמוס על אודות טעם האיסורים
להשחית את פאת הראש והזקן' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,כה (תשע"ו) ,עמ' .102-45
תשובות הרשב"א ,לרבינו שלמה ב"ר אברהם בן אדרת ,מהד' ח"ז דימיטרובסקי ,ירושלים
תש"ן (להלן :מהד' דימיטרובסקי) ,סי' ל ,עמ' פג-פח .בניתוח להלן הסתייעתי בהערות מאירות
העיניים שבמהדורה זו.
שו"ת הרשב"א :החדשות-מכתב יד ,ירושלים תשס"ה ,סי' שסו ,עמ' רלו-רלז.
מהד' דימיטרובסקי ,סי' כט ,עמ' פב.
כדי להקל על הקורא לעקוב אחרי הדיון הבאתי את שלוש התשובות האלה – סי' צד ,סי' רנג,
וסי' שסו – בנספח להלן.
על כתב הוויכוח (מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז ,עמ' קנט-רכא) ועל 'אסמכתא' זו ,ראו :י'
לורברבוים' ,כתב הוויכוח עם הנוצרים לרשב"א :עיון מחודש' ,ציון ,פד (תשע"ט) ,עמ' ,86-59
במיוחד בעמ'  .85-81התייחסויות קצרות לטעמי המצוות פזורות בפירושי הרשב"א לתלמוד
ובפירושי הגדות ,אלה יידונו ,דרך הילוכי ,במקומות מתאימים.
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תלמידיו ,מהם גדולי רבני ספרד בדור שאחריו :ר' יום טוב בן אברהם אלאשבילי
(ריטב"א) ,ר' בחיי בן אשר אבן חליווה ,ור' יהושע אבן שועיב .בתורן ,הגרסאות שהם
מציעים לתפיסה כי טעמי המצוות הם נשגבים זורות אור נוסף על השקפות הרב,
ומלמדות על מאמציו להפיצה ולהשרישה.
ר' שלמה בן אברהם אבן אדרת (ברצלונה  ,)1310-1235תלמיד ר' יונה
והרמב"ן ,שימש רבה של קהילת ברצלונה במשך כחמישים שנה 10.משעזב הרמב"ן
לארץ ישראל (ב )1267-בעקבות ויכוח ברצלונה ( )1263ירש רשב"א את מקומו
בהנהגת קהילות יהודי ספרד .כך כתב על הרשב"א ישראל תא שמע' :באופק
התעניינותו דומה היה הרשב"א לרמב"ן אך עלה עליו לאין שיעור בהיקף הכמותי של
מפעלו הספרותי ,ובהשפעתו על ציבורים גדולים ורחבים בזמנו ,ולתקופות ארוכות
שאחרי חייו' 11.אל רשב"א הורצו שאלות מכל רחבי העולם היהודי :אשכנז ,בוהמיה,
צפון צרפת ,פרובנס ,סיציליה ,כרתים ,צפון אפריקה וארץ ישראל 12.הוא השיב בכל
עניין הלכתי ועיוני ,תיאולוגי ופרשני .חוות דעתו נדרשה בענייני ציבור שהעסיקו את
הקהילות היהודיות ,ובכללם תקנות וחרמות 13.הגיעו לידינו כשלושת אלפים
מתשובותיו 14.לבד מתשובות כתב רשב"א פירושים ('חידושים') למסכתות התלמוד,
ומונוגרפיות הלכתיות ('תורת הבית' ו'עבודת הקודש') .סגנונו בענייני הלכה,
בתשובות ובעיקר בפירושיו לתלמוד ,בהיר ומלוטש .בשל כך חידושיו היו לספר יסוד

10
11
12

13

14

י' תא שמע ,הספרות הפרשנית לתלמוד ,חלק שני ,1400-1200 :ירושלים תשס"ד ,עמ' .55
מורה נוסף של רשב"א היה ר' יצחק ב"ר אברהם מנרבונה ,ראו שם ,עמ' .65
תא שמע ,שם ,עמ'  ,56וראו שם ,עמ'  ,66-55ברם ,איני בטוח שאופק התעניינותו של התלמיד
היה דומה לזה של הרב.
תא-שמע ,שם .תשובות הרשב"א נעתקו בכתבי יד רבים ונאספו בעשרות קבצים .הקובץ
הראשון נדפס בראשית ימי הדפוס ,בשנת ר"ל לערך ,והם נדפסים עד ימינו אלה .בעלי הלכה
לאורך הדורות ציטטו מתשובותיו אלפי פעמים ,ראו ש' עמנואל' ,כתבי היד של תשובות
הרשב"א שבידי חכמי המאות החמש עשרה-התשע עשרה' .JSIJ 13 (2015) 1-46 ,תשובות
הרשב"א הן אוצר בלום לחקר מצבם הרוחני ,הכלכלי והמדיני של השואלים ,ראו :ש' עמנואל,
'"ממזרח שמש ועד מבואו" :תשובות הרשב"א לחכמי עכו' ,תרביץ ,פג (תשע"ה) ,עמ' .489-465
ראו אגרותיו שקובצו במנחת קנאות ,מהד' דימיטרובסקי ,כרך ב ,עמ' תט-תתפג ,וי' שצמילר,
'בין אבא מארי לרשב"א :המשא-ומתן שקדם לחרם בברצלונה [אב שנת ס"ה ,']1305 ,בתוך:
מחקרים בתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל ,ג (תשל"ה) ,עמ'  .137-121על מעמד משפחתו
בדורות קודמים ראוY. Assis, The Golden Age of Aragonesse Jewery, London 1997, pp. :
 . 311-312לביסוס מעמדו הציבורי של רשב"א תרמה ההכרה ממלך ארגון שישב בברצלונה,
ראו :י' בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת ,תל אביב
 ,1965עמ' .178-167
תשובות הרשב"א שימשו כספרי הלכה למעשה כבר בדורות שאחריו ראו :ש' הבלין ,הקדמה
לשו"ת הרשב"א ,רומא ר"ל ,עמ'  .40-36 ,17-10ר' יוסף קארו ,שהשקיע מאמץ כביר באיסוף
תשובות הרשב"א ,ובשיבוצן בספרו בית יוסף ,כותב על הרשב"א כי הוא 'אורו של עולם' (בית
יוסף ,יו"ד סי' קה)' ,עמוד העולם' (שם ,סי' קטו) .ראו עוד בהקדמה לשו"ת הרשב"א:
החדשות-מכתב יד ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  ,7ועמנואל ,ממזרח (לעיל הערה  .)12מרבותיו של
הרשב"א לא שרדו כמעט תשובות :מרבנו יונה אין בידינו תשובות כלל ,ומהרמב"ן שרדו
מעטות.
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אצל לומדים לאורך דורות 15.יצירתו של רשב"א לא הצטמצמה לתחום ההלכה .לבד
מתשובות בענייני הגות ומחשבה הוא ייחד חיבור להגדות התלמוד (להלן :פה"ג),
שבו הציע לרבות מהן פרשנות אלגורית-פילוסופית מתוחכמת ,תוך שהוא מעיר על
מקצתן כי יש להן שכבת משמעות קבלית ('יש בהגדה זו סוד נשגב מאוד ,גם יש לה
חיצון נכון') 16.תלמידיו כתבו כי הוא ממשיך דרכו של הרמב"ן בקבלה – הוא עצמו
נמנע אף מלרמוז על כך – 17וראו בו סמכות עליונה גם בענייני סוד .רשב"א פעל אפוא
בצומת שבו נפגשות הלכה (פרשנות ופסיקה) ,הנהגה ,פילוסופיה וקבלה .ליצירתו
ההלכתית נודעה השפעה מכרעת על חוגי ה'תלמודיים' ועל בעלי הלכה ,וכתביו הלא-
הלכתיים הותירו רושם עמוק אצל מקובלים ,דרשנים ,ופילוסופים מתונים 18.דא עקא,
כתבי הרשב"א כמעט שלא נחקרו .הגם שהוא נמנה עם המחברים הבולטים ביותר
בתולדות ישראל ,והשפעתו הציבורית-החברתית עלתה כנראה על כל חכם אחר בימי
הביניים ,הרי ,כפי שהעיר לאחרונה שמחה עמנואל ,הרשב"א 'הוא המקופח ביותר
במחקר' 19.התשובות שיתפרשו להלן כמעט שלא נדונו אצל חוקרים ,וגישתו לטעמי
המצוות ,שתעמוד במוקד הדברים להלן ,לא נחקרה כלל20.

ב .תשובה צד' :והדברים הנעלמים הרמוזים בתוכה,
לאשר חננם השם יתברך ,אין להם תכלה'
סי' צד היא תשובה עיונית-הגותית ,כעין מאמר ,על טעמי המצוות .יש בה ,כפי
שנראה ,ניסוח מפותח ודרמטי של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה .את מבנה
15

16

17

18

19
20

בער ,תולדות היהודים (לעיל הערה  ,)13עמ'  .168תא שמע (לעיל הערה  ,)10עמ'  60-59כתב
כי' :היקף כתיבתו ההלכתית של הרשב"א מפליא בכמותו ,בעקביותו ובאיכותו ,ואין זו גוזמא
לומר כי למפעל יחיד זה נודעה השפעה על המשך לימוד התורה בישראל במידה שאינה נופלת
מזו של מפעלם הקיבוצי של כלל בעלי התוספות'!
פירושי הגדות ,מהד' פלדמן ,ירושלים תשנ"ד (להלן :פה"ג ,מהד' פלדמן) ,עמ'  ,10-9וראו:
תא-שמע (לעיל הערה  ,)10עמ'  ,61-62כ' הורוביץ' ,על פירוש האגדות של הרשב"א – בין
קבלה לפילוסופיה' ,דעת( 18 ,תשמ"ז) ,עמ'  .26-15על היחס בין קבלה לפילוסופיה בכתבי
הרשב"א ראו :י' לורברבוים' ,הרשב״א :פילוסופיה ,קבלה והסתרה' (בהכנה).
על נטייתו של הרשב"א לאזוטריות בענייני קבלה ,ראו :לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה ,)2
עמ'  .342-340הרמב"ן והרשב"א לא הזכירו את מוריהם בקבלה (שם ,עמ'  ,)333אלא שבניגוד
לרמב"ן ,שמוריו בקבלה (אם היו כאלה) עלומים ,הרי אין ספק כי (גם) בקבלה מורו של רשב"א
היה הרמב"ן .יחד עם זאת ,גישתם לטעמי המצוות הקבליים שונה ,ראו להלן סעיף ו.
ראוC. Horowitz, The Jewish Sermon in 14th Century Spain: The Derashot of R. Joshua :
 ;ibn Shueib, Cambridge, Mass. 1989, pp. 6-9ד' שורץ' ,בין שמרנות לשכלתנות (הגותו
העיונית של חוג הרשב"א)' ,דעת( 33-32 ,תשנ"ד).182-143 ,
ראו עמנואל ,ממזרח (לעיל הערה  ,)12עמ' .489
ראויות לציון הערותיו של ח"ז דימיטרובסקי ,שהן לעזר רב ,וכן עבודת המסטרD. Horwitz, :
‘The Role of Philosophy and Kabbalah in the Works of Rashba,’ M.A.

 .Thesis,Yeshiva University 1986יחד עם זאת הפרשנות שאציע להלן שונה מפרשנותם
של דימיטרובסקי ושל הורביץ .על תשובות אלה העיר בקצרהD. Berger, The Jewish- :
Christian Debate in the High Middle Ages: A Critical Edition of the Nizzahon Vetus,
 ,Philadelphia 1979, pp. 357-360וראו סורוצקין (לעיל הערה .)2
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המחשבה שרשב"א משכלל בתשובה צד פירקתי לרכיביו ,ואציע אותם להלן אחד
לאחד .אף שהדיון הוא תמטי-אנליטי השתדלתי לעקוב אחרי רצף הדברים ,ולהתחשב
במשמעויות העולות מן המבנה הספרותי של התשובה .בשונה מחיבוריו בהלכה
ובכללם התשובות ההלכתיות ,שסגנונן כאמור בהיר ונגיש ,לשון רשב"א בתשובה צד
והשָאלות .גרם לכך בעיקר יסודה הקבלי ,שרשב"א ,כדרכו,
דחוסה ורצופה הֶ ְרמזים ְ
מתאמץ להצניע 21.הקריאה הצמודה של התשובה להלן תנהיר את השאלותיה ותצביע
על רמיזותיה הקבליות22.

 .1השאלה' :כלל המצות הם בגוף ורומזות אמת בנפש'?
כך נפתחת תשובה צד:
נשאלתי והשבתי ,והריני כותב השאלה דרך כלל ,ומה שהשבתי.
ההצעה שהצעת כי כלל המצות הם בגוף ורומזות אמת בנפש ,וכל ישראל שיש
להם חלק לעולם הבא מסכימים על דבר זה .וכתוב' :ושמרתם ועשיתם כי היא
חכמתכם ובינתכם' (דברים ד.)6 ,
בתשובה צד רשב"א נמנע מלהביא את לשון השאלה ,הוא כותבה רק 'דרך כלל'
כלומר באופן לא מוגדר ומפורט 23.זו לעיתים דרכו בתשובות שעניינן הגות ומחשבה,
ובמיוחד בתשובות שיש להן נגיעה לענייני קבלה 24.ח"ז דימיטרובסקי סבר כי לשון
'ההצעה' לקויה מבחינה תחבירית ,והציע לתקנה כך' :כי כלל המצות הם בגוף
ורומזות בנפש – אמת ,וכל ישראל [ ]...מסכימים על דבר זה' 25.אלא שכתבי היד של
התשובה מעידים כי הנוסח הוא' :רומזות אמת בנפש' 26.כפי שנראה להלן ,לשון זו
מבטאת במדויק את מבנה המחשבה שרשב"א מפתח בתשובה .אפשר שיש להשמיט

21
22

23

24
25

26

מבין מקובלי המאה השלוש עשרה נקט רשב"א בגישה האזוטרית המחמירה ביותר ,ראו להלן.
על סי' צד ,ועל שאר תשובות הרשב"א שיידונו להלן ,העיר בצדק דימיטרובסקי (בהקדמת
מהדורתו ,עמ'  ) 19כי הן מדגימות את 'תכסיסי הכיסוי והגילוי ,התוכחה המגולה והאהבה
המסותרת ,ואת לשונות הרמיזה והדרישה' שבהם רשב"א רגיל לנקוט .ניכרים בהן 'סגנון
המליצה החרוזה ,כינויי לשון ,צירופי לשון וניבים מחודשים ,שמיוסדים על מקורות קדומים'.
נשמעים בהן 'המקרא והספרות התלמודית על כל גווניה ושכבותיה'' ,הדי הפיוט והשירה של
ימי הביניים' ,ו'המינוח הפילוסופי שנתחדש על ידי הפילוסופים היהודים בספרד ובפרובנס,
ועל ידי מתרגמי ספרי הפילוסופים הערבים' ,וראו :תא שמע (לעיל הערה  ,)10עמ' .45
על הצירוף 'דרך כלל' ,שבו משתמש רשב"א גם בהמשך התשובה ,ראו להלן ובשו"ת הרשב"א,
ח"ד ,סי' לא (מהד' דימיטרובסקי ,ח"א סי' לב ,עמ' צ) .בתשובות הלכתיות לעיתים קרובות
רשב"א מביא את לשון השאלה ,ברם ,יש שהוא או עורכי הקבצים ,קיצרוה ,מבלי לציין כי:
'הריני כותב השאלה דרך כלל'.
מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פג ,הערות לשורה .1
שם ,הערות לשורה  .2לפי דימיטרובסקי (שם) הצעת השואל מתבארת בדרשת סוכה לרבינו
בחיי' (כד הקמח ,מהד' שעוועל ,ירושלים תש"ל ,עמ' רעג) .ואולם דברי בחיי אינם מתאימים
ללשון 'רומזות אמת בנפש' ,שעניינה שלמות השכל ולא גמול בעוה"ב.
ראו הערות הנוסח של דימיטרובסקי ,שם.
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את ה-ו' מהתיבה 'וכל' ,ולגרוס' :כי כלל המצוות [ ]...רומזות אמת בנפש – כל ישראל
[ ]...מסכימים על דבר זה'.
הצעת השואל כי 'כלל המצוות בגוף [ ']...סובלת כמה פירושים .אפשר שכוונתו
היא שקיום המצוות בגוף הוא אמצעי ,ישיר או עקיף ,לרכישת שלמות הנפש .כך
למשל הימנעות מעשיית מלאכה בשבת ,שהיא מצוות הגוףְ ,מפנה אדם לעסוק
בלימוד ובעיון 27.לפי פרשנות אחרת ,הצעתו מבוססת על מבנה מחשבה שדוגמתו
מצויה ביסוד דברי הרמב"ם בסוף הלכות מקואות (יא ,יב) ,כי הטומאות והטהרות הן
בגוף ו'רמז יש בדבר :כשם שהמכוין לבו לטהר ,כיון שטבל טהור [ ]...כך המכוין לבו
לטהר נפשו מטומאות הנפשות ,שהן מחשבות הא ֶון ודעות הרעות ,כיון שהסכים בלבו
לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת – טהור' 28.היסוד הנפשי שבמעשה
המצווה ,היינו הכוונה (כאן בעת טבילת הגוף) ,מדריך לשלמות המידות (טיהור מן
ה'דעות הרעות') והשכל ('מי הדעת') ,היינו לשלמות הנפש .לפי פרשנות שלישית,
המצוות הנעשות בגוף 'רומזות אמת בנפש' במובן זה שהן מסמלות תכלית נפשית,
היינו שלמות המידות והשכל29.
דימיטרובסקי אימץ את הפרשנות השלישית ,והסיק כי השואל היה חשוד בעיני
רשב"א כמי ש'סמך את ידיו על שיטת הפרשנות האלגורית [הרציונלית] ,שפתחה פתח
רחב לגלות פנים במעשה המצוות' ,כלומר לעקור את מובנן הפשוט ,המעשי30.
לדעתו ,מחמת אופייה האנטינומי של השאלה כיסה אותה הרשב"א ורק השיב .הטענה
הזו מוקשה ,שכן לא זו בלבד שרשב"א לא התנגד לפרשנות אלגורית אלא שהוא
הפליא להשתמש בה בפירושי הגדות 31.בכתב הוויכוח עם הנוצרים הוא התייחס בחיוב
אף לפרשנות אלגורית של המצוות ,ובלבד שלא תהיה עוקרת פשט ,כלומר את
משמעותן המעשית ,אלא רק על גב הפשט ,כלומר שתציע להן שכבת משמעות

27
28

השוו דברי הרמב"ן בפירושו לתורה ,שמות כ ' :22ולמצות השם טעמים רבים בכל אחת ,כי יש
בכל אחת תועלות רבות לגוף ולנפש' ,ור' בחיי ,כד הקמח ,מהד' שעוועל ,עמ' רפג.
לפי דברי הרמב"ם שם ,הטומאות והטהרות הן 'חוקים'' ,גזרות הכתוב'-ללא-טעם' ,ואעפ"כ
רמז יש בדבר' וכו' ,וראוY. Lorberbaum, ‘Two Concepts of Gezerat ha-Katuv – Part :
III: Decree of Scripture in the Theological Sense in Maimonides’ Code,’ Diné

29

 ,Israel 31 (2016), pp. 159-210לדוגמאות נוספות לפרשנות אלגורית של המצוות ראו :מ'
הלברטל ,בין תורה לחכמה ,רבי מנחם המאירי ובעלי הלכה המימונים בפרובנס ,ירושלים
תשנ"ט ,עמ' .216-193
השווL. Jacobs, Theology in the Responsa, Boston & London 1975, pp. 64-67, and :
Idem, n. 94

30
31

מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פג ,הערות לשורה .3
על פירושיו האלגוריים של רשב"א והוויכוחים לגביהם ראו :לורברבוים ,הרשב״א :פילוסופיה,
קבלה והסתרה (לעיל הערה  .) 16הרמב"ן ,לעומתו ,התנגד לאלגוריה ,ראוG. Scholem, :
Origins of the Kabbalah, R. J. Z. Werblowsky (ed.), trans. by A. Arkush,
 ,Philadelphia & Princeton, 1987, p. 388וראו עודE. R. Wolfson, ‘By Way of Truth: :
Aspects of Naḥmanides’ Kabbalistic Hermeneutic,’ AJS Review 14 (1989), pp. 103-178,
 .p. 123, n. 60השוו :ד' סורוצקין ,אורתודוקסיה ומשטר המודרניות ,הפקתה של המסורת

היהודית באירופה בעת החדשה ,תל אביב תשע״ב ,עמ'  ,94-93שסבור כי רשב"א יצר 'קטגוריה
פרשנית אוטונומית'' ,על שכלית' ('נומינליסטית') ,להגדות חז"ל ,ואכמ"ל.
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נוספת 32.נראה כי גם השואל התכוון לפרשנות אלגורית על-גב-הפשט ,שכן אין
בתשובה צד כל סימן לכך שמגמתו אנטינומיסטית .רשב"א אכן מסכים מיד עם הצעתו.
אין חשיבות להכריע בין הפירושים האלה ,שכן עניינה של התשובה הוא לא
מובן ה'הצעה' אצל השואל אלא הפירוש שרשב"א מייחס לה .נראה כי הוא ניסח את
לשונה במעורפל כדי להתאימה לפירושו.
רשב"א נמנע מלהציע את לשון השאלה מפני שהיא נגעה לענייני קבלה .כך
עולה מלוז התשובה ,המושתתת ,כפי שנראה ,על תפיסות קבליות שאותן הוא משתדל
להסוות .כך גם משתמע מאחד מפרטי השאלה שרשב"א מסגיר בהמשך' :ועל ענין
הפרט שבא בכתבך ,הרמז [הקבלי על מצות ִשלוח הקן' .שילוח הקן קנתה לה חזקה
בראשית הקבלה כמצווה בעלת משמעות קבלית .כך כבר בספר הבהיר ,ואחר כך אצל
מקובלי גירונה והרמב"ן 33.רשב"א ,שנמנע בעקביות מלדבר בפומבי על ענייני סוד,
מסרב לענות על 'ענין הפרט' הזה' .דע' ,הוא כותב בהמשך התשובה' ,כי אי אפשר
לגלות טעמה שיש בה לבעלי הקבלה' .הוא משתמש בשאלה שהופנתה אליו כדי
להציע את השקפתו העקרונית בסוגיית טעמי המצוות ,שאמנם נמשכת מתפיסותיו
הקבליות ברם ,בלי לחשוף אותן .כדי להרחיק את הרצאתו מן הקבלה הוא גם לא
מציע את נוסח השאלה .אכן ,אצל קורא שאינו מצוי במונחי קבלה מתקבל הרושם כי
סי' צד אינו מציע השקפה קבלית.
רשב"א מסכים ,כאמור ,עם הצעת השואל ,ואף מכריז' :כל ישראל ,שיש להם
חלק לעולם הבא ,מסכימים על דבר זה' .לשון זו ,הרומזת למשנה ,אבות ג ,יא,
מבליעה כי העיקרון כי 'כלל המצות הם בגוף ורומזות אמת בנפש' אינו 'גילוי פנים
בתורה שלא כהלכה' .זאת ועוד ,את דבריו 'וכל ישראל מסכימים [ ']...אין להבין
כטענה עובדתית-סוציולוגית על אודות האמונות הרווחות בקרב 'כל ישראל' אלא
כטענה נורמטיבית לגבי הנכון והראוי .בימיו של רשב"א דרך הפרשנות האלגורית
הייתה שנויה במחלוקת חריפה בין חכמים וחוגים שונים .הרמב"ן ,למשל ,התנגד לה34.
רשב"א תומך את הצעת השואל בלשון דברים ד  ,6והכול כדי להבהיר את
'ּושמַ ְרתֶ ם ַוע ֲִשיתֶ ם כִ י הִ וא חָ כְ מַ תְ כֶם ּובִ ינַתְ כֶם' .בעוד שלפי המובן
משמעותה בעיניוְ :
הפשוט' ,חכמתכם ובינתכם' הן התכליות והתועלות הגלומות בחוקים ובמצוות,
ובכללן שלמות הגוף והנפש ,הרי ,כפי שיתברר מהמשך התשובה ,רשב"א רומז כאן
לפירוש שמכיל את הגרעין הפנימי של השקפתו – המצוות הן 'חכמתכם ובינתכם'

32

33

34

כלשונו בכתב הוויכוח (מהד' דימיטרובסקי ,עמ' קסז ,שורה ' :)27אילו היה המשל והנמשל
נכנס בתוך גדר הצוָ אה – זה אפשר ונכון' .כלומר אין מניעה ,ואף רצוי ('ונכון') ,שלמובן
הפשוט -המעשי של המצווה יצטרף גם מובן אלגורי משני ,וראו לורברבוים ,כתב הוויכוח
(לעיל הערה  ,)9עמ'  . 81-74לעומתו ,הרמב"ם שלל במורה הנבוכים טעמי מצוות אלגוריים.
הטעמים שהציע בפרקי טעמי המצוות במורה היו סוציו-היסטוריים בלבד.
י' כ"ץ' ,הלכה וקבלה – מגעים ראשונים' ,בתוך :הנ"ל ,הלכה וקבלה ,מחקרים בתולדות דת
ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית ,ירושלים תשמ"ו ,עמ'  .23נראה שהשואל ביקש ביאור
לרמז הקבלי של הרמב"ן בפירוש התורה (להלן :פה"ת) ,דברים כב  ,6ראו להלן.
ראו לעיל הערה .31
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במובן זה שגלומה בהן חכמה עליונה 35.תהא משמעות הצעת השואל אשר תהא,
רשב"א מייחס לה משמעות מקורית' :המצוות רומזות אמת בנפש' לא מפני שהן
מסייעות -מכוונות להשגת שלמות השכל או שהן מסמלות אותה ,אלא מפני שהן הן
החכמה .זו הטענה בפסקה הבאה של התשובה.

 .2הטעמים נשגבים
ואף המצות שיראה מפשוטי הטעמים שנתנה בהם התורה ,שהטעמים ההם הם
תכלית הכונה בהם – אינה תכלית .אלא הטעם ההוא אמת אך הוא כנקודה
מתועלותיה ומכונותיה .והדברים הנעלמים הרמוזים בתוכה לאשר חננם השם
יתברך אין להם תכלה ,והוא שאמר דוד' :לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך
מאוד' (תהלים קיט .)96
לפנינו ניסוח משוכלל של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה .זוהי גרסת
ה'התנוצצויות' שלפיה מה שידוע מן הטעמים הם רק בבואות חיוורות ,ששזורות בה
גרסת 'קצה הקרחון' שלפיה הטעמים הידועים הם רק טיפה בים בהשוואה לטעמים
הידועים ,וגרסת 'יחידי הסגולה' שלפיה הטעמים היו ידועים לנביאים ולחכמים בעבר
ואולם בשל ירידת הדורות והתמעטות הלבבות הם עתה מעבר להשגה 36.בפסקה
הדחוסה הזו כלולים כמעט כל רכיבי השקפת רשב"א על אודות טעמי המצוות .אציע
אותם להלן אותם אחד לאחד .אסתייע בדברי רשב"א בהמשך התשובה ובכתבים אחרים.
רשב"א פותח בטענה דרמטית שקובעת את הטון של התשובה כולה' .פשוטי
הטעמים' המפורשים בתורה הם אמנם 'אמת' ,ואולם הם רק 'כנקודה מתועלותיה
ומכוונותיה' של המצווה ,שהן נעלמות ונשגבות' .נקודה' היא מטפורה שכיחה אצל
רשב"א לציון קוצר ההשגה של בני אדם בעניינים דקים ועמוקים 37.היא מציינת כאן

35

36
37

פרשנים רבים ,ובהם רש"י ,אבן עזרא והרמב"ם ,סבורים כי דברים ד  6מלמד כי המצוות הן
חכמת ישראל 'לעיני העמים' (כלשון המשך הפסוק' :לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים
האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה') ,כלומר טעמיהן נהירים לכל אדם.
לדיון בגרסאות אלה (התנוצצויות ,קצה הקרחון ,יחידי הסגולה) ואחרות (לסבר את האוזן) של
השגבת טעמי המצוות ראו :לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .48-45
בהמשך התשובה המונח 'נקודה' מציין קוצר ההשגה אף של טעמים מפורשים וגלויים (עמ'
פה ,שורה  ,) 23ראו להלן .בשו"ת הרשב"א ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' ח ,עמ' כז (=ח"א ,סי'
תכג)' :שאלת בנעלם מעיני [ ]...בסוד ענין הכתוב הנאמר "כי ששת ימים עשה ה'" [ ]...ואומר
כי למה שלקחה אזני רשימה דקה ,לא נקודה ,מבעלי חכמה ,כי יש בזה באמת סוד עמוק מאוד,
אין לו ערך ולא דמיון למה שעלה בדעתך' .וראו עוד שם ,סי' לז [א] ,שורה ( 32עמ' קס-קסא).
ה שוו :כתבי הרמב"ן א ,עמ' קנו' :כי בתחילה האלהים שהוא הבורא בעל כל הכוחות ,ברא
השמים והארץ ,ר"ל מאפיסה מוחלטת ומאין גמור ,יש נקודה פחותה מגרגיר חרדל והוא
השמים וכל אשר בם ,ונקודה אחרת וכל אשר עליה ,והם היולי השמים והיולי הארץ ,ומכאן
ואילך לא ברא דבר אלא שהוציא יש מיש' .ה'נקודה' כאן היא מטפורה ליש נעדר צורה שממנו
הכול מתהווה ,השוו פה"ת בראשית א ,א ,וראו :מ' הלברטל ,על דרך אמת – הרמב"ן ויצירתה
של מסורת ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .150הרמב"ן לא משתמש במטפורת הנקודה לציון קוצר
השגה ,ברם בהקשר דומה הוא כותב לגבי ענייני קבלה' :ודעתנו בו פחות מטיפה מן הים הגדול'
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דבר זעיר שכמעט ולא נתפס בחושים 38.ב'פשוטי הטעמים' מתכוון רשב"א לטעמים
ארציים שהתורה מפרשת למצוות אחדות ,והם ברגיל טעמים מוסריים ,חברתיים,
תועלתיים ,וטעמים תיאולוגיים המנוסחים 'דרך כלל' ,כלומר תוך ויתור על עומקם
הרעיוני 39.הטעמים הארציים האלה ובכלל הם דלים בהשוואה ל'דברים הנעלמים
הרמוזים' במצוות .טעמים עמוקים אלה מאפילים על 'פשוטי הטעמים' עד שהם 'אינם
תכלית' ,כלומר הם אינם יכולים להיחשב טעם המצווה .זהו ניסוח חריף של דתיות
הלכתית של מסתורין והשגבה בגרסת קצה הקרחון .רשב"א מתמקד כאן בטעמים
פשוטים המפורשים בתורה ,ואולם לשיטתו גם 'פשוטי הטעמים' שאדם נותן למצוות
מדעתו 'אינם תכלית' 40.בהמשך התשובה רשב"א כמעט ומבטלם.

 .3הטעמים הנשגבים הם קבליים
הטעמים 'הנעלמים'-הנשגבים נרמזים רק ליחידי סגולה 'אשר חננם השם יתברך'.
מחוננים אלה הם מקובלים .בהמשך התשובה ,כשהוא מתייחס לשאלה בעניין הטעם
הקבלי ('הרמז') של מצוות שילוח הקן ,נוקט רשב"א לשון מפורשת יותר' :כי אי
אפשר לגלות טעמה שיש בה לבעלי הקבלה [ ]...כי היודעים חן ערך המצות מעטו'.
המטבע 'יודעי חן' רווח בכתבי הרמב"ן ,ובו הוא רומז ליודעי קבלה .בפסקה
המסיימת את הקדמת פירושו לתורה ,הרמב"ן כותב כי הוא מייעד את פירושו לשתי
קבוצות של קוראים :האחת היא 'תלמידים יגיעי הגלות והצרות והקוראים כסדרים
בשבתות ובמועדים' ,היינו קורא ממוצע ,שלו מיועד רובד הפשט ('למשוך לבם
בפשטים') .השנייה היא 'לשומעים וליודעים חן' ,כלומר ללומדי קבלה ,להם הוא
מייעד 'קצת דברים נעימים' ,הם פירושיו הקבליים 'על דרך האמת' ו'הרמז'41.
והרמב"ן מסיים' :ואל חנון יחננו ויברכנו ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם'42.
בתשובת רשב"א 'אשר חננם השם' הם ,אפוא ,המקובלים ,ו'הטעמים הנעלמים
הרמוזים במצוות' הם טעמים קבליים .אלא שקורא שאינו מצוי במינוח הקבלי יבין
לשונות אלה ללא זיקה לענייני קבלה.

38
39

40
41

42

(פה"ת בראשית א ,ו [מהד' שעוועל ,עמ' טז]) .אלא שהרמב"ן לא סבר כי טעמי המצוות
הקבליים נעלים מן ההשגה ,ראו להלן.
אפשר שזו אלוזיה לנקודה במובן המתמטי ,היינו 'מה שאין חלק בו' ,כהגדרת אוקלידס.
בטעמים 'פשוטים' מתכוון רשב"א גם לטעמים אלגוריים ,שעניינם ,בין השאר ,שלמות המידות
והשכל .המונח 'פשט' מציין בכתביו בפירושי האגדות ,פרשנות אלגורית' ,חיצונית' ,אל מול
פרשנות קבלית 'פנימית' ,ראו ,למשל ,פה"ג ,ברכות ,ז ע״א (מהד' פלדמן ,עמ' טז-יז) ,וראו:
לורברבוים ,הרשב״א :פילוסופיה ,קבלה והסתרה (לעיל הערה .)16
בהמשך התשובה רשב"א מעיר' :כל שכן את [המצוות] אשר לא נתפרש טעמם בתורה' (עמ'
פה ,שורה  ,)25ראו להלן.
ראו הקדמת הרמב"ן לפה"ת ,מהד' שעוועל ,עמ' ז .כאן הסיום של ההקדמה במהדורה קמא.
לאחר שעלה לארץ ישראל הוסיף הרמב"ן פסקה המזהירה את הקוראים לבל יסברו סברה
ברמזיו הקבליים ,ראו :י' עופר ,י' יעקבס ,תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ
ישראל ,ירושלים תשע"ג ,עמ'  ,93ולורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' .330-324
ראו עוד פה"ת ,שמות ד ,15 ,וראו :ע' ישראלי' ,מוקדם ומאוחר בתולדות העברת הסוד בפירוש
הרמב"ן לתורה' ,ציון ,עט (תשע"ד) ,עמ'  ,506-477בעמ'  ,501הערה .100
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 .4טעמי המצוות הם התנוצצויות של העולם העליון
הטעמים הנעלמים רק נרמזים ליודעי ח"ן ,כלומר משתקפים אליהם מבעד למצוות
וההלכות .לכך מתכוון רשב"א בלשון 'והדברים הנעלמים הרמוזים בתוכה לאשר
חננם השם' .הוא חוזר על הלשון הזו בהמשך ,בהערותיו על הטעם הקבלי של שילוח
הקן .לאחר שהוא מסרב ,כאמור ,להציע למצווה זו טעם הוא כותב' :אך דרך כלל אני
אומר מדעתי שהמצוה ההיא רומזת באמתות בידיעת החכמה והאמונה' 43.טענה
הנאמרת אצל רשב"א 'דרך כלל' מנוסחת ללא הנהרה מושגית וללא תשתית
תיאורטית 44.רשב"א מאפיין כאן את טיבם של הטעמים הנשגבים של המצוות ואת
אופן השגתם רק 'דרך כלל' ו'מדעתו' .המונחים 'אמתות'' ,חכמה' ו'אמונה' מציינים
אצל הרמב"ן ,ובעקבותיו אצל רשב"א ,את המטפיזיקה של העולם העליון ,הוא עולם
הספירות ה'אלוהי' 45.המחוננים משיגים את הטעמים הנשגבים כ'רמזים' המתנוצצים
מבעד למצוות .רשב"א מציע השערה מטפיזית ואפיסטמולוגית של מתבונן מבחוץ,
ומבליע ,למצער כרטוריקה ,כי הוא עצמו לא התנסה בידיעת 'החכמה והאמונה',
כלומר בהשגת רמזי החכמה החבויים במצוות46.
43
44

45

46

מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פז ,שורה .49
ראו :שו"ת ,ח"א ,סי' לא (מהד' דימיטרובסקי ,סי' לב ,עמ' פט-צ ,שורה  ,)6בתשובה לשאלה
'מפני מה לא נתפרש בתורה מהות השכר והעונש [לנפשות 'הדקות'] בעוה"ב' ,משיב רשב"א:
'ואם אמרת שתאמר דרך כלל ,עדיין היית שואל איך וכמה ,ועכשיו כבר ידעת דרך כלל שיש לנפש
הדקה עונש ושכר ,אלא שאתה בא לחקור איך' .רשב"א מאמץ כאן הבחנת הרמב"ם במורה
הנבוכים ח"ג ,כח ,בין טענה תיאולוגית המנוסחת בצורה כללית (כגון אחדות האל) לבין אותה
הטענה כשהיא מפורטת ומוגדרת היטב ,ראו לורברבוים ,על כללים וטעמים (לעיל הערה .)4
'דרך האמת' אצל הרמב"ן היא ,כידוע ,פרשנות הכתובים על דרך הסוד הקבלי ,ובעקבותיו אצל
רשב"א ,ראו למשל פה"ג ,תענית י ע"א (מהד' פלדמן ,עמ' סט)' :גם על דרך האמת תיקרא
ארצנו "ארץ"' .יחד עם זאת ,הצירוף הזה ,כמו ענייני קבלה בכלל ,נדיר אצלו .המונח '(ה)חכמה'
מציין אצל מקובלי גירונה ובמסורת הרמב"ן את התיאוסופיה הקבלית ,הוא עולם הספירות,
ראו למשל :ר' יעקב בר ששת ,משיב דברים נכוחים ,מהד' י"א וידה ,ירושלים תשכ"ט ,פרק
שלישי ,עמ' ' : 83והם פתח לתת טעם למצוות הרבה מדרך החכמה' ,וראו להלן הערה ,79
ושלום ,מקורות הקבלה (לעיל הערה  ,)31עמ'  .430-414וראו עוד ,למשל ,רמב"ן ,פה"ת,
בראשית א ' : 1אבל אם תזכה ותבין סוד מלת "בראשית" ,ולמה לא הקדים לומר "אלהים ברא
בראשית" ,תדע כי על דרך האמת הכתוב יגיד בתחתונים וירמוז בעליונים ,ומלת "בראשית"
תרמוז בחכמה [לספירת בינה] ,שהיא ראשית הראשים ,כאשר הזכרתי' .על המונח 'אמונה'
כציון לעולם הספירות ,דרך כלל לספירת מלכות ,ראו למשל רמב"ן ,פה"ת ,שמות יז' :12 ,טעם
"ויהי ידיו אמונה" [ ]...ועל דרך האמת ,נשא עשר אצבעות לרום השמים לרמוז על עשר ספירות
לדבקה באמונה הנלחם לישראל ,ובכאן נתבאר ענין נשיאות כפים בברכת כהנים וסודו' .ראו
עוד ,פה"ת ,בראשית ב"' : 7 ,ויפח באפיו נשמת חיים" ,ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש,
יסודה וסודה [ ]...כי היא מיסוד הבינה ,מדרך האמת והאמונה' ,וראו :י' לורברבוים' ,קבלת
הרמב"ן על בריאת האדם בצלם אלוהים' ,קבלה ה (תשס"ב) ,עמ'  .299-296יצוין כי רמב"ן
סבור כי הספירות הן עצמות האל ,ראו לורברבוים ,שם .רשב"א לא רמז בעניין זה ברם ,סביר
להניח שהשקפתו דומה.
הרמב"ם הציע טיעון אפיסטמולוגי שלפיו רעיונות מטפיזיים נרמזים לחכמים באמצעות
משלים וחידות ,ראו ספר מורה הנבוכים לרבנו משה בן מיימון ,תרגם מערבית מ' שורץ ,תל
אביב תשס"ג (להלן :מו"נ מהד' שורץ) ,פתיחה ,עמ' ' :15-11אל תחשוב שהסודות הגדולים
האלה [סודות האלוהות] ידועים עד תכליתם וסופם לאחד מאתנו .לא; אלא שפעמים האמת
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שורות אחדות אחר כך ,כשהוא עונה על פרט נוסף שעליו הוא נשאל – כיצד
האבות קיימו את המצוות על פרטיהן קודם מתן תורה? – רשב"א מאיר יסודות נוספים
של השקפתו:
אין בכל פרטי המצוות מצוה שאינה רומזת אל עניני החכמה .ושחייבה החכמה
להיות השפלים מצווים במעשים וברמיזות שירמזו אל החכמה .ונמצאת
החכמה מחייבת את המעשה ואת המניעה ,והמעשה והמניעה מודיעות מה
שנרמז בהם מן החכמה .והאבות הגיעו ברוב חכמתם אל העיקרים ההם.
'ענייני החכמה' הם התיאוסופיה הקבלית והיא טעמי המצוות .פרטיהן הקונקרטיים
הם כעין סמלים שדרכם מתנוצץ העולם העליון למקובלים יחידי סגולה ,מפני
שהמצוות על פרטיהן נגזרות-נאצלות מהעולם השכלי העליון .לפי רשב"א' ,החכמה
חייבה' ,כלומר מנביעה באורח הגיוני-הכרחי ,הן את מושג המצווה הן את תכני
המצוות .לדעתו יש הכרח מטפיזי שבני אדם בעולם הארצי-החומרי ('השפלים') – ולא
מלאכים 'שמימיים' (ועל כך להלן) – יתחייבו במצוות ויקיימו אותן .לא זו אף זו ,כל
פרט מפרטי המצוות – מצוות עשה ('המעשה') ומצוות לא תעשה ('המניעה') – נגזר
מן החכמה האלוהית ,הוא עולם הספירות .יסודן של המצוות ,לפי רשב"א ,איננו,
אפוא ,בשיקולים ארציים-תועלתיים ,ופרטיהן אינם קונטינגנטיים 47.עצם היות האדם
מ ֻצ ֶווה ,כלומר הצורך בציוויים מעשיים ('היות השפלים מצווים במעשים') ,וכן תרי"ג
המצוות על פרטי הלכותיהן נובעים מן החכמה העליונה48.
'אם החכמה מחייבת את המעשה ואת המניעה' ,כלומר אם המצוות כולן נגזרות
מן החכמה העליונה ,אזי 'המעשה והמניעה מודיעות מה שנרמז בהם מן החכמה'.

47
48

מבהיקה לנו [ ]...בשל גודל העניין וחשיבותו הרבה ,ומכיוון שיכולתנו קצרה מלהשיג את
הגדול שבדברים כפי שהוא ,הייתה הפנייה אלינו בדברים העמוקים [ ]...במשלים ,בחידות'.
לדיון בתפיסת המשל האפיסטמולוגי אצל הרמב"ם ראו :י' לורברבוים"' ,כאילו החכמים
והיודעים נמשכים אחר הענין הזה ברצון האלהי" ,על תפיסת המשל במורה הנבוכים' ,תרביץ,
עא (תשס"ב) ,עמ'  .132-131 ,105-103גרסת ההתנוצצויות של רשב"א מרחיבה את
האפיסטמולוגיה הזו אל המצוות ,שהן משלים לעניינים מטפיזיים .רשב"א רומז למשל הברק
של הרמב"ם בתשובתו 'על דברת נביא אוילה' ,מהד' דימטרובסקי ,סי' לד ,עמ' קד-קה ,וראו
הערותיו שם ,שורה  .72לעומתו הרמב"ם שולל בנחרצות את פרשנות המצוות כמשלים בכלל
ולעניינים מטפיזיים בפרט ,כדבריו (שם)' :איני חושב שאדם בריא בשכלו ידמה שדברי תורה
הנזכרים כאן [בשיר השירים רבה] ,אשר לשם הבנתם חיבל תחבולה להבין את משמעויות
המשלים ,הם דיני עשיית סוכה ולולב ודין ארבעה שומרים ,אלא הכוונה כאן [ ]...להבין את
הדברים העמוקים והמעורפלים' (מו"נ ,מהד' שורץ ,עמ'  ,)14היינו ענייני מעשה בראשית
ומעשה מרכבה.
רשב"א מבליע כאן דחייה של התפיסה המימונית (שמקורה באריסטו) כי פרטי חוק ומצוות
מסוימים הם שרירותיים לפי מהותם ,ראו מורה הנבוכים ,ח"ג ,כו.
רשב"א מתאר את המצוות במונחים נאופלטוניים :החכמה האלוהית משתלשלת-נאצלת באורח
הכרחי-לוגי בכל רבדי (שרשרת) ההוויה ,עד לעולם התחתון השפל .המצוות נגזרות מן החכמה
העליונה כשם שחוקי הטבע נגזרים ממנה .בפה"ג ,בבא בתרא (מהד' פלדמן עמ' צד-צה),
'המצוות הגופניות' הן תבניות של המושכלות בעולם האלוהי' :נצטוינו במלאכות גופניות
[מצוות מעשיות] להיותם תבנית לתבנית ולתבנית המושכלות ,כענין המקדש וכליו והמשכן
וכל כליו' ,ואכמ"ל.
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המצוות על פרטיהן רומזות למקור שממנו הן נמשכות ,היינו לחכמה העליונה .האבות,
השלמים ב'חכמה ובנבואה' ,ידעו את החכמה האלוהית במישרין ובבהירות ,ולמדו
ממנה ,קודם מתן תורה ,את תרי"ג המצוות ואת פרטי ההלכות הנגזרות מהן' ,אפילו
עירובי תחומין' (בבלי יומא כח ע"ב) 49.המקובלים לעומתם – קַ צְ רה דעתם מהשיג את
'החכמה' .כל שביכולתם הוא לצייר באמצעות הסתכלות במצוות שֵׁ מֶ ץ ממנה .כיוון
ההתבוננות של המקובלים הפוך מזה של האבות :בעוד האבות 'הגיעו ברוב חכמתם
אל העיקרים ההם' ,היינו אל 'החכמה והאמונה' ,והסיקו ממנה את המצוות וההלכות,
המקובלים-המחוננים נזקקים למצוות הנתונות להם מסיני כדי שהן יודיעו להם משהו
מ'מה שנרמז בהן מן החכמה' .עבור מקובלים ,יחידי הסגולה של ימי הגלות והסתר
הפנים ,המצוות המוחשיות הן כלים המחזיקים תוכן אלוהי-מטפיזי ,שדרכם מתנוצצת
להם החכמה העליונה .מהות המצוות ,לפי רשב"א ,היא אפוא חכמת האלוהות
הקבלית ,והן למקובלים כלי להתבוננות מטפיזית.
את לשון רשב"א' :והמעשה והמניעה מודיעות מה שנרמז בהם מן החכמה'
ניתן לקרוא בשני אופנים .לפי הפירוש שהצעתי לעיל ,הואיל והמצוות על פרטיהן
נגזרות באורח הגיוני מן החכמה העליונה-המטפיזית ,התבוננות במצוות ,כלומר
בתוכנן ,תודיע ליודעי ח"ן משהו מהחכמה .לפי פירוש אחר ,המובן של 'והמעשה
והמניעה מודיעות' הוא כי העשייה ,כלומר קיום המצוות ,מודיע את הרמזים
המסתתרים בהן .לפי פירוש זה תנאי לידיעת הרמזים המטפיזיים החבויים במצוות
ובהלכות הוא עשייתן .אפשר שהמשמעות הזו נרמזת בתחילת התשובה ,בפירוש
הכתוב בדברים ד ' :6ושמרתם ועשיתם כי היא [העשייה] חכמתכם ובינתכם'50.
הקריאה הראשונה נראית בעיניי הולמת יותר את לשון רשב"א כאן ,ואולם ההשקפה
כי קיום המצווה חיוני להשגת הסודות הגלומים בה ,כלומר שללא עשייה אין ידיעה,
באה בהמשך סי' צד ,ומוטעמת בסי' שסו שיידון להלן.
סיכום ביניים :לפי רשב"א ,במצוות חבויה 'חכמת האלוהות' שהיא טעמיהן,
והן כלי שדרכו ה'מחוננים' ,יחידי הסגולה ,מציצים לעולם העליון .אלמלא המצוות
תחום ההוויה הנעלה הזה היה סמוי מן העין .תפיסת טעמי המצוות כהתנוצצויות של
ידע מטפיזי היא גרסה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה ,שמוקדה הוא
ההשקפה שהטעמים הם מעבר להשגת בני אדם רגילים אף לתלמידי חכמים.

49

התפיסה שהאבות היו נביאים שידעו וקיימו את המצוות וההלכות על פרטיהן רווחת אצל
מקובלים ראשונים ,ראו :ר' עזרא ,פירוש שיר השירים ,הקדמה (מהד' שעוועל ,עמ' תעז),
והרמב"ן ,פה"ת ,בראשית כו  ,5וראו להלן סעיף ב .14גרסאות שונות של רעיון זה רווחו כבר
בספרות היהודית הקד ומה :בספר היובלים (כז ,יב) ,אצל פילון ,ובמדרש (למשל בבראשית
רבה צה ,ג [מהד' תיאודור-אלבק ,עמ'  ,)]1189ראוA. Green, Devotion and :
Commandment: The Faith of Abraham in the Hasidic Imagination, Cincinnati 1989,

50

 .pp. 24-33אידל טען (ובעקבותיו חוקרים רבים) כי אצל הרמב"ן ותלמידיו ,ובהם רשב"א,
הקבלה היא 'ידע סגור' ,שאפשר לקבל רק מפי מורה ,ולא ניתן לסבור בה סברה .ואולם מתיאור
זה של האבות עולה כי ה'חכמה' היא 'ידע פתוח' שניתן ללמוד בה דבר מתוך דבר ,וראו:
לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' .339-337
אפשר שיש כאן רמז לספירת בינה ,ראו :לורברבוים ,קבלת הרמב"ן על האדם בצלם אלהים
(לעיל הערה  ,)45עמ'  ,299-296ח' פדיה ,הרמב"ן ,התעלות :הזמן מחזורי וטקסט קדוש ,תל
אביב תשס"ג ,עמ' .243-242 ,231-230
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' .5לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד' (תהלים קיט  – )96אינסופיות הטעמים
הטעמים החבויים בכל מצווה' :אין להם תכלה' .בהמשך התשובה ,כשרשב"א
מתייחס לטעם מצוות שילוח הקן ,הוא מעיר כי 'המצוה ההיא רומזת באמתות בידיעת
החכמה והאמונה ,מה אשר לא ימד ולא יספר' 51.אם מקור המצוות ,כלומר טעמיהן,
היא האלוהות האינסופית אזי אין להתפלא כי גם לטעמיהן אין שיעור .רשב"א
משתמש באינסופיות המיוחסת לאל ,תפיסה רווחת בספר יצירה ומוטעמת בכתבי
מקובלים ראשונים דוגמת ר' עזריאל ,כדי להעצים את הטעמים הקבליים :עומקם
הבלתי מושג נעוץ גם בכך ש'אין להם תכלה'52.
אסמכתא לתפיסתו מוצא רשב"א בתהלים קיט ' :96לכל תכלה ראיתי קץ ,רחבה
מצותך מאד' .כל דבר בעולם הוא סופי – זו ,כידוע ,גם תפיסת העולם האריסטוטלית –
לא כן מהות המצוות ,היינו טעמיהן ,שהם רחבים בבלי מידה ועל כן נעלים מן
ההשגה .פירוש זה לתהלים קיט  96אינו פשוטו של מקרא 53.אפשר שהשראה לו היא
דרשת רב חסדא בבבלי עירובין כא ע"א 54.ואולם האמורא ,כמו משורר תהלים ,לא
משגיב את טעמי המצוות אלא מתאר את 'התורה' כ'ארוכה מארץ מידה' .זאת ועוד,
הן במזמור תהלים הן בדרשת רב חסדא התורה אינה נעלית מהשגת בני אדם .איש
לפני רשב"א לא ייחס את לשון תהלים 'רחבה מצותך מאד' לטעמי המצוות ,ובוודאי
לא כדי לתארם כנשגבים 55.גם לא מקובלים ראשונים 56.בפירוש לספר יצירה,
שחוקרים ייחסו לר' יצחק סגי נהור ,נכתב על ה'מידות' כך:
51
52
53

מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פז ,שורות .50-49
מלשון רשב"א לא ברור אם כוונתו היא שכל טעם הוא אינסופי ו/או כי למצוות בכלל יש טעמים
לאינסוף ,ואכמ"ל.
לדיון בתהלים קיט ראוJ. Levenson, ‘The Sources of Torah: Psalm 119 and the Modes :
of Revelation in Second Temple Judaism’, P.D. Miller et al (eds.), Ancient Israelite
.Religion: Essays in Honor of Frank Moore Cross, Philadelphias 1987, pp. 559–574

54

55

בבלי עירובין כא ע"א' :אמר רב חסדא :דריש מרי בר מר :מאי דכתיב "לכל תכלה ראיתי קץ
רחבה מצותך מאד" ,דבר זה אמרו דוד [ ]...איוב [ ]...יחזקאל ,ולא פירשו [ ]...עד שבא זכריה
בן עדו ופירשו ,דכתיב ]...[" :אני ראה מגלה עפה ,ארכה עשרים באמה ,ורחבה עשר באמה"(
זכריה ה ]...[ )2 ,נמצא כל העולם כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה'.
רש"י מפרש' :לכל סיום יש קץ ,גבול ,אבל מצותיך – אין קץ וגבול לתכליתם' .בחיי אבן פקודה,
חובות הלבבות ,שער ג :עבודת האלוקים ,פ"ג ,מפרש' :כי מצוות התורה יש תכלית למספרן ,והן
מגיעות עד סך ידוע והוא תרי"ג מצוות ,אך מצוות השכל כמעט שאין להן תכלית ,כי בכל יום
יוסיף האדם דעת בהן' .השוו :ראב"ע ,ספר יסוד מורא ,שער ב (מהד' כהן ,עמ' ]...[' :)92-91
שראיתי כמה חכמים סופרים שש מאות ושלש עשרה מצות על דרכים רבים ]...[ .ויש מי שיספור
הכללים והפרטים [ ]...ועל דרך מחקר האמת אין קץ למספר המצות ,כאמרו המשורר "לכל
תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד"' .השוו פירוש רלב״ג על התורה ,שמות ,בא ,התועלת
השישי ,המפרש 'רחבה מצותך מאד׳ לעניין מניין המצוות ,בדומה לראב״ע .השווA. :
Ackerman, ‘Hasdai Crescas and his Circle on the Infinity of the Torah’, JSIJ 11
.(2012), pp. 1-17

56

ראו להלן סעיף ו .יצוין כי תפיסות של 'התורה' כאינסופית ,שמצויות בספרות ההיכלות ואצל
ראשוני המקובלים (בהם מקובלי גירונה והרמב"ן) ,אינן נוגעות למצוות ולטעמיהן אלא
לאפיונה כאינסוף שמותיו של האל או כתיאור 'שיעור קומה' כלומר של ממדי אבריו
(העצומים) ,ראו :מ' אידל' ,תפיסות התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה' ,מחקרי
ירושלים במחשבת ישראל ,א (תשמ"א) ,עמ'  .84-23בשפע המקורות שאידל מביא מן הספרות
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אבל תכליתן תכלית מחקרם כי כל מידה יש לה תכלית וכל תכלה יש לה קץ,
כענין שכתוב' :לכל תכלה ראיתי קץ' ,אבל 'מצוותך' ,אף על פי שתחילתה יש
לה תכלה מתרחבת והולכת מאוד ,עד אין סוף .ואם לכל דבר שהוא כלה יש לו
קץ' ,מצוותך' – תכלית ההשגה – אין אדם יכול להשיג ,כי אין אדם משיג אלא
ראשי מידות57.
פרשן זה נתלה בתהלים קיט  96ומפרש כי 'מצווה' מסמלת 'מידה' ,שהיא ישות
מטפיזית שיש לה תכלה ,כלומר התחלה ,אבל היא מתרחבת והולכת עד אין סוף ,ולכן
אין אדם יכול להשיגה' .מצותך' כאן אינן ,אפוא ,המצוות המעשיות ובוודאי לא טעמי
המצוות אלא סמל לישויות מטפיזיות58.
הרמב"ן משלב את לשון תהלים קיט  96בהקדמה הקצרה והמחוזרת לפירושו
לתורה כדי לומר על דרך המליצה כי' :חכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה
[ ]...כאשר אמר הנביא המפואר בלבוש מלכות והעטרה [דוד] [" :]...לכל תכלה ראיתי
קץ רחבה מצותך מאד" ,ונאמר" :פלאות עדותך על כן נצרתם נפשי"'' .אבל מה
אעשה' ,ממשיך הרמב"ן' ,ונפשי חשקה בתורה ,והיא בלבי כאש אוכלת בוערה'59.
הלשון 'רחבה מצותך' מתפרשת בהקדמת הרמב"ן לא כטעמי המצוות אלא כחכמת
התורה במובן הרחב ,ובמיוחד כ'סתרי תורה' ,שעניינם סודות הקבלה התיאוסופיים
שהם רחבים לאין שיעור.

57

58

היהודית הקדומה והימיביניימית לגבי אינסופיות 'התורה' אין כל התייחסות למצוות ולטעמי
המצוות .ראו עוד :ג' שלום' ,משמעותה של התורה במיסטיקה היהודית' ,בתוך :הנ"ל ,פרקי
יסוד (להלן הערה  ,)58עמ'  .85-36לפי שלום ,שלושה עקרונות יסוד פועלים בעיצוב
תפיסותיהם של מקובלים בדבר טיבה האמיתי של התורה :שם האל ,התורה כאורגניזם ,וריבוי
המשמעויות האינסופי של הדיבור האלוהי .גם בדיונו הנרחב של שלום ובשלל המקורות שהוא
מביא אין התייחסות למצוות ולטעמיהן.
ר' יצחק סגי נהור ,פירוש ספר יצירה ,פרק א ,משנה ו ,בתוך :ג' שלום ,הקבלה בפרובאנס,
ירושלים תשכ"ג ,נספח ,עמ'  .5ואולם ראו :א' בר אשר' ,דמיון ומציאות בחקר ראשית הקבלה:
פירוש 'ספר יצירה' המיוחס לר' יצחק סגי נהור ותולדותיו בקבלה ובמחקר' ,תרביץ ,פו
(תשע"ט) ,עמ'  ,384-269שהראה שחיבור זה אינו משל ריס"נ ,והוא מאוחר יותר.
השוו :ג' שלום ,ראשית הקבלה ( ,)1250-1150ירושלים תש"ח ,עמ'  ,113והנ"ל ,פרקי יסוד
בהבנת הקבלה וסמליה ,ירושלים תשל"ו ,עמ'  ,118-117שם הוא מפרש' :קיומה של מצווה
מסוימת אחת ,הנראית סופית ,פותחת אפוא אשנב אל האינסופי' ,ובעקבותיוD. C. Matt, :
‘The Mystic and the Mizwot’, A. Green (ed.), Jewish Spirituality from the Bible
Through the Middle Ages: New York 1987, pp. 377-384
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ההקדמה המחורזת של הרמב"ן לתורה (מהד' שעוועל ,עמ'  .)14פירוש דומה לתהלים קיט 96
מובא ב'מאמר על פנימיות התורה' (כתבי הרמב"ן ,מהד' שעוועל ,ב ,עמ' תסז)' :יסוד היסודות
כולם ל דעת כי כאשר הש"י אין לו ראש וסוף וגבול כלל ,כן תורתו התמימה המסורה לנו ,אין
לה אצלינו סוף וקץ ,וכן אמר דוד" :לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד"' .גם כאן לא
מדובר בטעמי המצוות אלא בתורה באופן כללי ,שעניינה סודות הקבלה .שלום (קרית ספר ו
[תר"ץ] ,עמ'  )414-410קבע בהיסוס כי בעל המאמר הוא הרמב"ן .י' תשבי (משנת הזהר ,ב,
ירושלים תשמ"ב ,עמ' שסז ,הערה  ) 34שיער כי הוא משל רבנו בחיי ,ואילו א' גוטליב (מחקרים
בספרות הקבלה ,תל אביב תשל"ו ,עמ'  ,)131-128סבר כי מחברו הוא ר' יוסף ג'יקטיליה.

266

הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה

כאמור ,ל'אין-סוף' תפקיד מרכזי בקבלת ר' עזריאל (ואולי גם בקבלת ריס"נ)
ברם ,לא בקבלת הרמב"ן ,שגם לא מזכיר את המושג בהקשרים אחרים 60.כמוהו
בעניין זה רשב"א .יחד עם זאת ,לשונות כגון' :אין להם תכלה' ו'לא ימד ולא יספר'
מבליעים הכרה ברעיון האינסופיות .אכן ,הרמב"ן רמז לאינסופיות המשמעויות של
התורה 61,ואילו רשב"א משתמש בו כדי לאפיין את טעמי המצוות .בעקבות רשב"א,
מחברים רבים אימצו אל לבם דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה ,והשתמשו בלשון
תהלים 'רחבה מצותך מאד' כסיסמה להשקפה כי טעמי המצוות נעלים מן ההשגה62.

 .6לכל המצוות טעמים נשגבים
השקפת רשב"א כי הטעמים הם חכמת אלוהות נעלה מן ההשגה נוגעת למצוות כולן.
כך עולה מלשונו בסי' צד (ובתשובות אחרות) ,מהאופן שבו הוא ממשיג 'מצווה',
ומהמסורת הקבלית שבמסגרתה הוא משכלל את השקפתו .כזכור ,את השאלה או את
ההצעה שרשב"א התבקש להתייחס אליה הוא ניסח כך' :כלל המצוות הם בגוף
ורומזות בנפש' .והוא השיב' :אין בכל פרטי המצוות מצווה שאינה רומזת לענייני
החכמה' .הפסוקים והמדרשים שהוא גייס כדי לתמוך בטענתו כי טעמי המצוות
(ה'נכבדים') הם נשגבים ,מדברים על כלל המצוות.
זאת ועוד ,בתגובה להצעת השואל רשב"א מגדיר (מחדש) את המושג 'מצווה'.
לדידו' ,מצווה' ,כלומר חוק דתי ,אינו ציווי שטעמיו פשוטים-ארציים בלבד ,ובוודאי
שלא גזרה-ללא -טעם לשם כינון תודעת שעבוד .מה שהופך ,לדעתו ,חוק למצווה
דתית הוא החכמה האלוהית שביסודה ,שהיא נעלית מהשגת בשר ודם .הטעם האלוהי
הנשגב ,הוא שהופך חוק לדתי ,למצווה .לא בכדי הוא מכריז בראש סי' צד כי החכמה
האלוהית הטבועה במצוות ,כלומר המושג הזה של 'מצווה' ,הוא עיקרון יסוד במסורת
ישראל ('כל ישראל מסכימים').
תפיסת רשב"א כי מהות המצוות היא חכמת אלוהית נשגבת נמשכת מגישתם
של מקובלים דוגמת ר' עזרא והרמב"ן ,שייחסו טעמים 'עליוניים' ,כלומר טעמים
מיסטיים-קבליים ,לכל המצוות ,גם למצוות 'שכליות' .אלא ,שכפי שאראה להלן
(סעיף ו) ,בשונה מהם ,רשב"א הדגיש כי חכמה זו נעלית מן ההשגה.
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ראו שלום ,מקורות הקבלה (לעיל הערה  ,)31עמ'  .433-432על אינסוף בקבלה ראו :ס'
ולאברג-פרי ,בנסתר ובנגלה :עיונים בתולדות האינסוף בקבלה התיאוסופית' :לוס אנג'לס ,2010
המתמקדת באינסוף כישות מטפיזית .הרמב"ן לא נזקק בכתביו לאינסוף כהוויה מטפיזית וגם לא
למושג אינסוף שעשוי לאפיין עניינים אחרים כמו הספירות והתורה ,ראו שם ,עמ' .161-154
ראו הקדמת הרמב"ן לפה"ת (היא ההקדמה לספר בראשית).
ראו :חידושי ריטב"א ,עירובין כא ע"א; ר' שמואל ב"ר משולם ירונדי' ,שער ראשית חכמה',
'דרך השישי – בתלמוד תורה' ,נתיב ז נסים – ראשונים ואחרונים ,בתוך :י"ש שפיגל' ,שער
ראשית חכמה [הארוך] ושער הרפואה [הארוך] לר' שמואל ב"ר משולם' ,ספר זכרון להרב יצחק
נסים ,בעריכת מ' בניהו ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' קצט-שז ,בעמ' רנ-רנא; ר' מתתיה היצהרי
(תלמיד ר"ח קרשקש ,סרגוסה מאות  ,)15-14בשם ר' חסדאי קרשקש ,בפירושו לאבות ב ,ח ,מהד'
י' שפיגל ,ירושלים ,תשס"ו; ומאות שנים אחר כך ,במסורת חב"ד :שולחן ערוך הרב ,הל' תלמוד
תורה א ,ה; ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק) ,ספר דרך מצותיך ,ברוקלין תשי"ג ,עמ׳ .8
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לפי רשב"א ,טעמים נשגבים אינם ,אפוא ,פתרון למצוות 'קשות' ,כגון פרה
אדומה ,שמדרשים מאוחרים ומחברים בימי הביניים התקשו בטעמיהן וכינו אותן:
'חוקה' (ו'גזירה') ,והם גם לא מייחדים מצוות דתיות-ריטואליות ('שבין אדם
למקום') .לפי השקפתו ,לכל המצוות – גם לאלה שכונו' :שכליות'' ,משפטים'
ו'מצוות שבין אדם לחברו' – טעמים עמוקים נעלים מן ההשגה 63.ברור לרשב"א כי
האתגר להשקפתו הן המצוות המחוורות ,שטעמיהן קלים להבנה ,שהן רוב בניין
ומניין המצוות 64.כדי להדגים את הטענה כי לכל המצוות טעמים נשגבים הוא בוחר,
בהמשך סי' צד ,במצוות השבת ,שטעמיה פשוטים ואף מפורשים בתורה .בתשובה
אחרת הוא בוחר את מצוות 'אותו ואת בנו' שטעמה ,לכאורה ,מוסרי-חינוכי65.

 .7ספרי טעמי המצוות אינם מן האפשר
משטען כי לטעמים הקבליים שביסוד כל המצוות אין שיעור רשב"א ממשיך:
ואם על הפשטים לבד – יכילם מעט גליון כאזהרות שחברו הפייטנים .ואם על
פירושיהם – יכילום קונדריסין כמשנה וכתלמוד .ועל זה אמר רבי עקיבא :אילו
היו שמים וארץ יריעות ,וכלל המאמר ההוא .והם הענינים הנכבדים הצפונים
בתוך המצות.
וכמו שאמרו במדרש (משלי ב ' :)1בני אם תקח אמרי ומצותי תצפון אתך' ,אמר
הקדוש ברוך הוא לישראל :אם זכיתם להצפין תורתי אני משביע אתכם מטוב
הצפון לעתיד לבא ,שנאמר (תהלים ל"א ' :)20מה רב טוב אשר צפנת ליריאיך'.
רשב"א מבדיל בין הניסוח התמציתי של תרי"ג המצוות בסוגת ספרי המצוות ובסוגת
'אזהרות' הפייטנים ,לבין פירושיהן ההלכתיים ,היינו חיבורים המבארים 'סדר עניינם
ועשייתם כיצד' 66.הראשונים מנוסחים ככללים חתוכים נטולי טעמים מפורשים ,שגם
הם מכונים כאן 'פשטים' ,ואותם מחזיקים חיבורים קצרים ('יכילם מעט הגליון').
ואילו הפירושים' ,כמשנה וכתלמוד' ,הם ספרים רחבי יריעה ('יכילום קונדרסין').
בסוגת הפירושים נכללים גם ספרות החידושים לתלמוד שרשב"א היה ממחולליה67.
את שני אלה הוא מבחין מן 'הענינים הנכבדים הצפונים בתוך המצוות' ,היינו
מטעמיהן הקבליים 68,שעליהם '"אמר ר' עקיבא :אילו היו שמים וארץ יריעות" [,']...
63
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אפשר שלגבי מצוות ריטואליות מגמת רשב"א היא לשלול טעמים פשוטים ,בעוד שלגבי מצוות
שכליות הוא יטען שטעמיהן הפשוטים הם רק קצה הקרחון ,ברם ,ראו להלן סעיף ב 9וסעיף ג.
לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .45-44
ראו להלן סעיף ג ,הדן בסי' רנג.
כלשון רשב"א בסי' שסו ,ראו להלן סעיף ג.
ראו תא שמע (לעיל הערה  ,)10עמ'  ,60-57וראו עוד הנ"ל' ,על מחקר הקבלה וההלכה' ,כנסת
מחקרים ,עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים ,כרך ד ,ירושלים תש"ע ,עמ'  .305-299תא שמע
טוען (שם) כי ספרות החידושים לתלמוד שהתפתחה במחצית השנייה של המאה השלוש
עשרה ,שרשב"א היה ראש דבריה ,השפיעה על היצירתיות גם בתחום הקבלה.
התואר 'נכבד' לענייני קבלה מצוי אצל הרמב"ן ,ראו למשל ,פה"ת בראשית ו' :6 ,אמרו בזה
ענין נכבד [ ]...והוא סוד גדול לא ניתן ליכתב'.
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כלומר ש'אין להם תכלה' 69.בניגוד להלכות ולביאוריהן שנכתבים בספרים ,כלומר
ההלכות החתוכות בקודקסים הלכתיים קצרים ,ופירושיהן בכרכים גדולים ,טעמי
המצוות הקבליים לא ניתנים להיכתב .את עומקם ואת אינסופיותם לא יכילו ספרים.
בחלקה האחרון של הפסקה רשב"א מטעים את חיוניות עשיית המצווה כדי
להבין את 'הענינים הנכבדים הצפונים' בתוכן ,היינו החכמה העליונה הגלומה בהן,
שהיא ה'טוב הצפון לעתיד לבוא' .לנקודה הזו הוא חוזר בהמשך התשובה.
דברי רשב"א בפסקה זו הם דרמטיים בשל שלוש סיבות .ראשית ,הוא מבליע
כי טעמי המצוות הקבליים 'נכבדים' לאין ערוך יותר ממשא ומתן הלכתי ('הויות אביי
ורבא') ,ובכללם מן הסברות שבמשנה ובסוגיות התלמוד ,ובפירושיהם 70.יושם אל
לב כי הכרזה זו יוצאת מפי גדול בעלי ההלכה ופרשני התלמוד בדורו ,שאת עיקר אונו
וכוחו הקדיש לפיתוח ההלכה ,ושמוקד מפעלו הספרותי הוא פירושים 'פשוטים'
('חידושים') לסוגיות ההלכתיות שבתלמוד ופסיקת הלכה בשו"ת 71.בסי' שסו שיידון
להלן רשב"א מטעים כי 'חכמי המשנה והאמוראים הבאים אחריהם' ,ובהם 'אביי
ורבא ושאר חכמי ישראל ,התעסקו בפירושי המצוות והשתדלו לבאר סדר עניינם
ועשייתם – כיצד' .חכמי ההלכה לדורותיהם עסקו ,אפוא ,רק בפירוש ה'לשוני'
ה'טכני' ובצד 'המעשי' והמערכתי-הפורמלי של המצוות .מהות המצוות וההלכות,
כלומר טעמיהן ,נעלמו מהם .שנית ,עם עליית הקבלה במהלך המאה השלוש עשרה,
ועִ מה סוגות ספרותיות שונות של חיבורים קבליים ,נוצרה גם סוגת ספרי טעמי
המצוות הקבליים 72.הטענה בפסקה זו כי טעמי המצוות לא ניתנים להיכתב מבליעה
ביקורת על חוגי מקובלים בדורותיו ,שהרבו בכתיבת ספרי טעמי מצוות קבליים73.
שלישית ,בסוף הקטע רשב"א מצהיר כי תכלית המצוות – הן מטרת קיומן הן העיון
בהן – היא השגת החכמה העליונה הנרמזת בהן.
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רשב"א שוזר כאן פרפרזות של כמה מאמרים תלמודיים :אבות דרבי נתן ,נוסח א ,כה ,שיר
השירים רבה ,פרשה א ,ודברים רבה כי תבוא ,ט .חלק מן הנוסחאות שבתשובה אינן תואמות
את אלה שבידינו (השוו :דימיטרובסקי ,עמ' פד ,הערות לשורה  ,)10ואכמ"ל.
נקודה זו בולטת מאוד בסי' שסו שיידון להלן ,סע' ד.
השוו כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ' .33-31
על טעמי המצוות בקבלה ראו :תשבי ,משנת הזהר ,ב (לעיל הערה  ,)59עמ' תכט-תמב; לסקירת
החיבורים על טעמי המצוות בראשית הקבלה ראו :מט ,המיסטיקאי והמצוות (לעיל הערה ,)58
ומ' אידל ,קבלה – היבטים חדשים ,ירושלים ותל אביב תשנ"ג ,עמ'  .13-11אידל כותב (שם)
כי 'מרבית הספרות הקבלית של המאה השלוש עשרה הוקדשה לטעמי המצוות' :הבהיר ,חיבור
משל ר' יצחק סגי נהור שאבד ,פירוש שה"ש לר' עזרא מגירונה ,כתבי ר' עזריאל ,חיבורי ר'
יעקב בר ששת ,וכתבי הרמב"ן .בתיאור זה יש הפרזה מסוימת ,למצער עד לרבע האחרון של
המאה השלוש עשרה .טעמי המצוות תופסים חלק קטן בבהיר ובחיבורי ר' יעקב בר ששת ,והם
נעדרים מחיבורי ריס"נ ,שאין כל עדות שחיבר ספר על טעמי המצוות שאבד (ראו להלן הערה
 ,)208ומכתבי ר' עזריאל ,ראו כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)28ולהלן סעיף ו.
על ההתנגדות התקיפה של רשב"א להעלות על הכתב ענייני קבלה ,ראו למשל שו"ת הרשב"א,
ח"ג ,סי' יג (מהד' דימיטרובסקי ,סי' ו ,עמ' טו-טז) ,וראו לורברבוים ,הרשב״א :קבלה,
פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16

269

יאיר לורברבוים

 .8גם למצוות שטעמן מפורש בתורה יש טעמים נשגבים
הטעמים הפשוטים שמחברים מייחסים למצוות ,ויותר מהם 'פשוטי הטעמים'
המפורשים בתורה ,הם קוץ בעיני רשב"א שטען כי מהות המצוות היא חכמת
האלוהות ,וכי טעמיהן נעלים מהשגת בני אדם .במקום אחר טענתי כי לפי התפיסה
השלטת במסורת היהודית אין הבדל עקרוני בין מצוות שטעמן מפורש בתורה לבין
מצוות שטעמן אינו מפורש בה .הראיתי שם כי המצוות ,כמו חוקים בקודקסים
ק דומים ומאוחרים ,מנוסחות ברגיל ככללים ,כלומר כהוראות פעולה כלליות ללא
טעמים מפורשים .למצוות אחדות מפרשת התורה טעמים ,ואולם לכל המצוות יש
טעמים .טעמי המצוות הם ברגיל פשוטים ,שווים לכל נפש ,וחכמים לאורך הדורות
לא התקשו להתחקות אחריהם 74.זאת ועוד ,בחתירתם לטעמים הם מצאו מקור
השראה בטעמים המפורשים .לדידם ,טעמים פשוטים אלה מלמדים לא רק על עצמם
אלא על כלל המצוות.
ואולם ,בעיני מי שמאמץ דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה ,מצוות ללא
טעמים מפורשים הן דווקא סימן וראיה לכך שטעמיהן עלומים .לעומתן ,מצוות
שטעמיהן הפשוטים מפורשים בתורה מעוררים קושי .לא בכדי רשב"א פותח את
התשובה בהתמודדות עם הטעמים האלה' :ואף המצות שיראה מפשוטי הטעמים
שנתנה בהם התורה ,שהטעמים ההם הם תכלית הכוונה בהם [ .']...בשונה ממרבית
המצווה ,שהתורה לא פירשה להן טעם ,ונקל לכאורה לטעון כי טעמן נשגב ,הרי לגבי
מקצת המצוות שטעמן מפורש בתורה נראה כי הן-הן טעמיהן ואין זולתן .הטענה כי
יש ביסודן טעמים אחרים ,נשגבים ,נראית לא רק כסותרת את הכתובים אלא שהיא
פגימה בכבוד .שהרי אם הכתוב נתן בהן טעם כיצד פרשן מציע להן טעם אחר ,ואף
טוען כי הוא לאין ערוך עמוק יותר? 75רשב"א מודע לתמיהה הזו .הוא רומז לה
בתחילת התשובה ובהמשכה ,כשהוא מדגים את השקפתו במצוות השבת:
והנה מצות השבת שנתפרש בתורה טעמא' :כי ששת ימים עשה ה'' וגו' (שמות
כ  ;10לא  ,)17ונראה כי תכלית הכוונה במצווה זו – זה ,לא זולת זה ,כמו שבאר
בסוף המקרא' :על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת' (דברים ה  .)14עם
כל זה ,יש בענין השבת סוד נשגב מאד.
התורה פירשה למצוות השבת טעם ,לכאורה פשוט' :כי ששת ימים עשה ה'' (שמות
כ  .)10יתר על כן ,הכתוב מדגיש' :על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת' (דברים
ה  ,)14כאומר :זהו טעם המצווה ואין בלתו 76.אלא שרשב"א מעלה טענות אלה רק
74
75

76

ראו לורברבוים ,על כללים וטעמים (לעיל הערה .)4
האיסור 'בל תוסיף' נוגע להוספה ולגריעה של מצווה 'מן התורה' ,וכמובן לא לטעמי המצוות,
עיינו ערך 'בל תוסיף' ,אנציקלופדיה תלמודית ,כרך ג ,עמ' שכו .ואולם אם בעלי ההלכה היו
מתחשבים בקשר המושגי בין מצווה לבין טעמה ,הרי הוספה ,גריעה ,או שינוי של טעם ,כמוהם
כהוספה של מצווה וכגריעתה ,ואכמ"ל.
בגרסת שמות כ  10-9טעם השבת הוא בריאה בלבד' :כִ י שֵׁ שֶ ת י ִָמים עָ שָ ה ה' אֶ ת הַ שָ מַ יִם []...
ַו ָינַח בַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י' ,ואילו בגרסת דברים ה  14-13הטעם הוא מנוחה וזכירת יציאת מצרים
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כדי לדחותן על הסף' :עם כל זה' ,הוא טוען' ,יש בענין השבת סוד נשגב מאד'.
הטעמים המפורשים-הפשוטים ,המכונים בנימת זלזול וביטול 'פשוטי הטעמים' ,הם
'אמת' ,ברם ,בהשוואה לטעמים הסודיים-הנשגבים הם רק כ'נקודה' ,ואף 'אינם
תכלית' .זאת ועוד ,כפי שנראה להלן ,רשב"א משמיט את הקרקע אף מתחת הטעמים
המפורשים-הפשוטים בטענה כי הם – והטעמים הפשוטים הלא-מפורשים – אך חלק
מן הטעמים העמוקים ש'לא יכילום ספרים'.
טענת רשב"א כי טעמי המצוות המפורשים בתורה הם רק קצה הקרחון והם
כ'נקודה' וכו' יוצאים כנגד עמדה רווחת בקרב ראשוני המקובלים שלפיה טעמי
המצוות הקבליים נוגעים רק למצוות שטעמן לא נזכר בתורה .בחיבור המיוחד לטעמי
מצוות קבליים ,שהוא כנראה הראשון בסוגה הזו ,כותב ר' עזרא מגירונה:
ויש לנו לפרש כפי דרכינו כל מצוה ומצוה מאיזו מידה היא .ולרמוז כל טעמי
המצוות שאינם מפורשים בתורה .שהרבה מהם טעמם מפורש ,כמו שנא' בבכור:
"ויהי כי הקשה את לב פרעה לשלחנו ,ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים" וגו',
"על כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים ,וכל בכור בני אפדה" [ ]...וכאלה
רבות במצות שטעמן מפורש .אבל יש בהם שאין טעמן מפורש ,כטעם הקרבן
והשמיטה והיובל והמילה והשופר [ ]...מלבד אלה הנרמזים עליהם ממקומם77.
ר' עזרא מצהיר אמנם כי יפרש 'כפי דרכינו [הקבלית] כל מצוה ומצוה – מאיזו מידה
[ספירה] היא' ,ואולם מיד הוא מצמצם את מסגרת חיבורו ל'טעמי המצוות שאינם
מפורשים בתורה' ,ונימוקו' :שהרבה מהם טעמם מפורש' ,ולכן אין להכביר עליהם
טעמים קבליים .חיבורו אכן מתמקד במצוות שטעמן אינו מפורש בתורה 78.בעקבותיו
כותבים ר' יעקב בר ששת (איש גירונה) 79,והמקובל האיטלקי הלקטן ,ר' מנחם
ריקנאטי ,בן דורו הצעיר של רשב"א ,שאף מעיר' :יש מן המצוות שאינם צריכים לתת
להם טעם [קבלי] ,כי השכל מחייב בו ,כגון :לדעת השם ,וליחדו ,ואסור ע"א [עבודת

77

78
79

בלבד .לשון ההנמקה 'על כן' מופיעה בשתי הגרסאות כדי להדגיש את הזיקה בין המצווה לבין
טעמה .רשב"א מפנה כאן לגרסת דברים ,שטעמה מנוחה ,והבריאה לא נזכרת בו – בשל הלשון
'על כך צוך' .השוו רמב"ן ,פה"ת ,דברים ה .15
פירוש ר' עזרא לשיר השירים ,ד  ,11מהד' שעוועל ,ב ,עמ' תצו .החיבור על טעמי המצוות
שולב בפירוש הקבלי לשיר השירים ,ראו שם ,עמ' תקכא-תקמח ,ובעמ' תצז ,הערה  ,36וראו
כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ' .28-20
ראו כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ'  ,27שמעיר כי ר' עזרא מרבה להציע טעמים
לא קבליים למצוות.
ר' יעקב בר ששת ,משיב דברים נכוחים ,מהד' י"א וידה ,ירושלים תשכ"ט ,פרק שלישי ,עמ'
 ,83שורות ' :140-120וידעתי שיש בחסידי ישראל ובחכמיהם מי שיאשים אותי מפני שכתבתי
טעם לשתיים או שלוש מצוות מן התורה ,והם פתח לתת טעם למצוות הרבה מדרך החכמה
[הקבלה]  .והנני מביא ראיה כי יוכל כל חכם לתת טעם לכל מצווה שלא נתפרש טעמה בתורה.
שמיַפֶ ה אותה לעיני העמים ,ואמרו" :רק עם חכם ונבון הגוי
ויהיה תועלתו הרבה ,ושכרו ,לפי ְ
הגדול הזה" .בעבור כי הם [הנוצרים] טוענים עלינו :מה טעם למצווה פלונית ומה טעם למצווה
פלונית ,אינן אלא משל [אלגוריה]'.
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אלילים]' 80.כלומר אף מצוות שטעמיהן אינם מפורשים ,ברם מחוורים ,אינן זוקקות
טעם קבלי .ההתחלות החלוציות והמהוססות של מקובלים להציע טעמים על דרך
הקבלה התמקדו במצוות שאין להן טעם מפורש בתורה 81.השקפה דוגמת זו של
רשב"א ,שכמעט וביטלה את הטעמים הפשוטים אף הטעמים המפורשים ,לא עלתה
על דעתם.

 .9גם הטעמים הגלויים הם 'עניינים לא יכילום ספרים'
אם מהפסקה הראשונה של תשובה צד משתמע ש'פשוטי הטעמים' ,המפורשים
ושאינם מפורשים ,הם 'אמת' ברם הם רק כ'נקודה' לעומת הטעמים הקבליים ,הרי
בהמשכה רשב"א טוען כי הטעמים ה'נגלים' ,ובכללם הטעמים המפורשים בתורה,
הם פשוטים רק למראית עין .את טיעונו הוא מבסס על הטעם התיאולוגי המפורש
בתורה של מצוות השבת .וכך הוא כותב:
ואולם גם הטעם הזה ,הנגלה ,כולל ענינים לא יכילום ספרים .למי שדעתו יפה,
וראה רמז מועט כולל השגחתו בעליונים ובשפלים ובפרטיהם .ויכולתו יתברך
לברוא נבראים רבים ונכבדים מן האפס הגמור ,כשמים וכל אשר בם והארץ וכל
אשר עליה ,ולעשות שאינו ישנו .וכשנחקור על חיוב מציאותו יתברך ,ועל
השגחתו ,ועל יכלתו ,ואיך נבראו בריותיו ,כאשר יעורר טעם המצווה ההיא
יפסוק הזמן ,ולא יספיקו כל החכמים למצוא כמעט אפילו כנקודה אחת כנגד
הגלגל העליון .כי זה כלל כל מעשה בראשית ,ומי בראו ברוך הוא .וכן במצות
הסוכה ,וכן מקצת מן המצות ,כל שכן את אשר לא נתפרש טעמם בתורה.
ודע כי לכל אלו יש לבעלי סודות התורה טעמים נכבדים מאד.
הטעם הנגלה-המפורש ,הפשוט לכאורה ,של מצוות השבת אינו מצטמצם לקביעות
הנאמרות בתורה 'דרך כלל' ובאופן חלקי' :כי אות היא ביני וביניכם [ ]...כי ששת
ימים עשה ה' [( ']...שם ,לא  .)17-13לפי לשונות קצרים אלה השבת היא עדות ('אות')
כי האל ברא את העולם .ואולם הטעם ה'נגלה' של מצוות השבת ,טוען רשב"א ,אינו
פשוט כלל ועיקר 82.טעם המצווה הוא תיאולוגיה רחבת יריעה :מבני מחשבה
וטיעונים על אודות האל והבריאה ('מן האפס הגמור'' ,ולעשות שאינו ישנו')83,
80
81
82

83

ספר טעמי המצוות לרבינו מנחם ריקאנאטי ז"ל ,מהד' ש"ב ליבערמאן ,לונדון תשכ"ג ,י ע"ב-
יא ע"ב.
ואף הצטמצמו למצוות שהמסורת התלמודית ייחסה להן משמעות מיסטית ,ראו כ"ץ ,מגעים
ראשונים (לעיל הערה  ,)33שם.
יש אצל רשב"א הבדל בין טעם 'נגלה' לבין 'פשוטי הטעמים' :טעם 'נגלה' הוא טעם שאינו
קבלי ואילו 'פשוטי הטעמים' ,המפורשים בתורה והלא-מפורשים בה ,הם טעמים לא קבליים
שווים לכל נפש .טעמים נגלים ,שמקצתם מפורשים בתורה בצורה כוללת וחלקית ,עשויים
להיות עמוקים ,ברם בשונה מטעמים קבליים הם אינם נשגבים .בהקשר מסוים 'טעם פשוט'
מציין טעם שווה לכל נפש ,ובהקשר אחר הוא עשוי לציין טעם נגלה ברם קשה להבנת ההמון.
על ההבחנה התיאולוגית-המטפיזית בין בריאה 'מן האפס הגמור' לבין 'לעשות שאינו ישנו',
שרווחה אצל מקובלים ,ראו דברי ר' עזריאל ,המובאים אצל ג' שלום' ,שרידים חדשים מכתבי
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ובכללם תורת השגחה ('השגחתו בעליונים ובשפלים ובפרטיהם') ,והוכחות למציאות
האל ('חיוב מציאותו יתברך') ,ותפיסות על אודות תאריו וכוחותיו ('יכולתו'),
ובקיצור' :כלל כל מעשה בראשית ומי בראו' ,כלומר גם רוב ענייני מעשה מרכבה.
רשב"א נדרש כאן למובן הפילוסופי-המימוני של 'מעשה בראשית' ,היינו הפיזיקה,
וחלקים מהמטפיזיקה .לא בכדי הוא מטעים כי 'כשנחקור בעניינים האלה יפסוק
הזמן ,ולא יספיקו כל החכמים למצוא כמעט אפילו כנקודה אחת כנגד הגלגל העליון'.
ה'נקודה' מונגדת כאן ל'גלגל העליון' המקיף את הבריאה כולה ,כלומר העצם הגדול
בעולם ,ומסמלת את חלקיות ההשגה אף של הטעמים הפשוטים84.
העניינים העיוניים-הפילוסופיים האלה ,ש'לא יספיקו כל החכמים למצוא
כמעט אפילו כנקודה אחת' ,נוגעים לא רק למצוות השבת אלא גם למצוות נוספות
שטעמן התפרש בתורה ,דוגמת מצוות סוכה (ויקרא כג  85.)43-42ורשב"א מטעים:
אם עניינים תיאולוגיים מופשטים עומדים ביסוד הטעמים המפורשים של 'מקצת
מצוות'' ,כל שכן' לגבי 'פשוטי הטעמים' של מצוות שלא נתפרשו בתורה.
הטיעון של רשב"א בעניין עמקות הטעמים הנגלים נשען על שתי רגליים .הרגל
האחת היא שהטעמים המפורשים בתורה של מצוות השבת – שהיא לעניין זה דגם
לכל המצוות – הם חלקיים וטעונים השלמה באמצעות משנה תיאולוגית רחבה .הרגל
השנייה היא שלילת ערכם של טעמי מצוות 'כלליים' ,שווים לכל נפש 86.שתי הרגליים
האלה חשופות להשגות .לגבי הרגל הראשונה :האמנם ענייני הפיזיקה והמטפיזיקה
שרשב"א מונה כלולים בטעם מצוות השבת? והרי לא כל מושג ועניין שיש להם זיקה
עקיפה (ואף ישירה) לרעיון השבת נכללים ב'טעם מצוות השבת' .יש הבדל בין השבת
כמושג תיאולוגי-מטפיזי שהיבטים שלו נוגעים לענייני 'מעשה בראשית' לבין השבת
כמצווה ,כלומר כגוף הלכות .כדי שעניינים מטפיזיים ייכללו ב'טעם מצוות השבת'
נדרש להראות כיצד הם מסבירים את דיניה והלכותיה ,כלומר כיצד טיעונים בעניין

84
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ר' עזריאל מגירונה' ,ספר זיכרון לאשר גולאק ושמואל קליין ,בעריכת ש' אסף וג' שלום,
ירושלים תש"ב ,עמ'  ,223-201בעמ'  ,207וראו :מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פד-פה.
ראו למשל רמב"ם ,הלכות יסוד התורה ג ,א' :וגלגל תשיעי [ ]...הוא המקיף ומסבב את הכל',
וראו גם שו"ת הרשב"א ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז [א] שורה ( 32עמ' קס-קסא)' :ולפי שדעות
בני אדם חלו שות מנעורים [ ]...הוי שקוד ללמוד תורה [ ]...ואשר הבין מעט מזעיר ,כבר קיבל
שכר ,בשומו השגחתו ,ללמוד למצוא אפילו נקודה אחת קטנה בחקירתו ,להראות האמת דרכו'.
גם כאן 'נקודה' היא מטפורה לקוצר ההשגה בעניינים פילוסופיים שבנגלה .ביטוי קרוב מופיע
בהקדמת הרמב"ן לתורה ,כשהוא מדבר על קוצר השגתו בסתרי תורה' :שאין ביצת הנמלה
כנגד הגלגל העליון צעירה' (מהד' שעוועל ,עמ'  .) 14וראו :ר' יעקב בר ששת ,משיב דברים
נכוחים (מהד' י"א וידה ,ירושלים תשכ"ח) ,פרק ד ,שורה .20
רשב"א מציין את מצוות הסוכה הן בשל טעמה הפילוסופי הן בשל טעמיה הקבליים .על הטעם
הקבלי של מצוות הסוכה ראו רמב"ן פה"ת ,בסוף דבריו על דברים כב  ,6שקושר אותו לטעם
הקבלי של מצוות שילוח הקן ('מאי "ואת הבנים תקח לך"? אמר רבי רחמאי :אותם בנים
שגדלה ,ומאי ניהו? שבעת ימי הסוכה ודיני שבעת ימי השבוע וכו'') .על הרמז הקבלי הזה של
הרמב"ן נשאל רשב"א בסי' צד ,ראו להלן .השוו עוד דיונו של ר' בחיי בכד הקמח ,כתבי רבנו
בחיי ,מהד' שעוועל ,ירושלים תש"ל ,עמ' רעג-רפ ,עיקר טעם הסוכה ,כותב ר' בחיי ,הוא
'בנסתר' ,עיינו שם ,עמ' רפ-רפא.
על טעם חלקי לעומת טעם שלם ,ועל טעם כללי לעומת טעם מפורט ראו לורברבוים ,על כללים
וטעמים (לעיל הערה .)4
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'חיוב מציאות האל' ו'יכולתו לברוא יש מאין' הם טעם להלכה כלשהי מהלכות שבת.
ובאשר לרגל השנייה :הטעם המפורש בתורה של מצוות השבת ,לפי רשב"א ,הוא לא
רק טעם חלקי אלא גם טעם שנאמר 'דרך כלל' ,כלומר בלשון המתאימה לכל אדם.
לעומתו ,טעמה המוגדר והמפורט של מצוות השבת ,כלומר כשהוא מוצע במלוא
עומקו העיוני ,כולל לדעתו את 'כלל מעשה בראשית' .מבין השיטין של טיעונו
משתמע כי לעומת הטעם המפורט והמוגדר ,טעם המנוסח 'דרך כלל' הוא נטול ערך.
ואולם האם מוצדק לשלול את ערכם של טעמים כאלה? האין לטעמים שווים לכל
נפש ערך חינוכי-פדגוגי וחברתי?
שתי ההשגות האלה מלמדות כי הטיעון הזה ,המפליג בעומקם של הטעמים
הנגלים והפשוטים ,הוא רטוריקה מכוונת שמגמתה לסייע בביסוס דתיות הלכתית של
מסתורין והשגבה .הרגל הראשונה ,שלפיה הטעם המפורש הוא חלקי ,נועדה להצדיק
את הטענה הדרמטית כי למצוות שטעמיהן מפורשים בתורה יש טעמים אחרים,
סודיים' ,נכבדים' מהם .ככלות הכול ,אם הטעם המפורש לשבת 'כי ששת ימים עשה
ה'' הוא א ך מעט מזעיר מטעמה הפשוט השלם ('שלא יכילוהו ספרים') אזי הטענה
שיש לשבת טעמים נוספים ,נשגבים ,שהם עמוקים לאין ערוך מהטעמים המפורשים,
שהם חלקיים לפי מהותם ,מצטיירת כהרבה פחות נועזת.
זאת ועוד ,לא די לרשב"א שלמצוות יש גם טעמים נשגבים ,חשוב לו לייחס
להן רק ,או בעיקר ,טעמים שמקורם בעליונים .מגמה זו נעוצה ,כאמור ,בתפיסתו
שמהות המצוות היא חכמת האלוהות .ההשקפה כי מהותם של החיים ההלכתיים היא
מסתורין אינה מתיישבת עם טעמי מצוות פשוטים ועם טעמים המנוסחים 'דרך כלל',
ולכן היא ממעטת בערך החינוכי-הפדגוגי של טעמים פשוטים.
הבחירה של רשב"א בטעם המפורש בתורה של מצוות השבת ,ודווקא בטעם
התיאולוגי :בריאה ,מחושבת היטב ,שכן בשונה מטעמים מפורשים של מצוות
אחרות ,בנקל ניתן לציירו כטעם מטפיזי נעלה ומופשט ,אף שאינו מעבר להשגה.
המהלך הזה ,שמוצג כדגם למצוות רבות ,נועד ,כאמור ,להחליף טעמים ארציים,
שווים לכל נפש ,בטעמים תיאולוגיים'-שמימיים' .לא בכדי נמנע רשב"א מלהזכיר
בתשובה טעם מפורש לכאורה אחר של מצוות השבת ,הוא הטעם החברתי-המוסרי,
הפשוט' :למען ינוח' 87.אכן ,במקומות אחרים בכתביו הוא טוען כי 'למען ינוח' אינו
טעם המצווה! כך הוא מעיר בכתב הוויכוח עם הנוצרים:
'ולמען' במקום הזה [בעניין הפסח' :למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים']
כ'למען ינוח שורך וחמורך' (שמות כג  )12האמור בשבת .כי אין הכוונה להיות
השביתה והמנוחה בשבת כדי שינוחו בו השור והחמור ,רק לזכור חידוש
העולם .באמרו בפרשת הדברות' :כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ,
על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו' (שמות כ  ,)11וכתיב' :על כן ציוך ה'
אלוהך לעשות את יום השבת' (דברים ה  .)15רק פירש' :ולמען – שתשבות

87

ראו לעיל הערה  .76הרטוריקה שבתשובה צד מתבטא גם בכך שרשב"א מפנה שם לכתוב' :עַ ל
כֵׁן צִ ּוְ ָך ה' אֱֹלהֶ יָך ַלעֲשוֹת אֶ ת יוֹם הַ שַ בָ ת' ,שבגרסת דברים ,שם הטעם הוא מנוחה ולא בריאה.
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ביום השביעי ולא תבוא לידי מלאכה ,ינוח גם שורך וחמורך ,ויש 'למען' כאלה
בכתובים הרבה88.
מנוחה ,לפי רשב"א ,אינה תכלית מצוות השבת אלא רק מכשיר של טעמה הבלעדי:
'לזכור חידוש העולם' .מנוחת השור והחמור ('למען ינוח שורך וחמורך') היא תוצר לוואי
של מנוחת האדם ,שאף היא רק מכשיר לזיכרון הבריאה .על הדברים האלה הוא חוזר
בפה"ג ,ברכות יב ע"ב 89.מגמת הפרשנות הזו ,המוציאה את לשון שמות כג ( 12ואולי
גם את לשון דברים ה  )15-14מפשוטן ,היא לסלק את הטעם הארצי-המוסרי-החברתי
השווה לכל נפש של המצווה כדי להעמידה על הטעם התיאולוגי-המטפיזי ,שלפי סי'
צד אף חכמים לא יורדים לסופו .אם בהרהור ראשון נראה כי הטענה שהטעם ה'נגלה'
של מצוות השבת ,ה'כולל עניינים לא יכילום ספרים' ,מנוגדת לשאיפה להמעיט
בדמותם של הטעמים הפשוטים ,הרי הניתוח הזה מלמד כי היא משתלבת היטב
במגמה הזו .מטרתה להפוך את הטעמים ה'נגלים' ,היינו הטעמים הלא-קבליים,
לעמוקים ולבלתי מושגים אצל הקורא הממוצע ,והכול כדי להמעיט בדמות הטעמים
הפשוטים ,התועלתיים ,המוסריים ,וטעמים תיאולוגיים המנוסחים דרך כלל.
בל נשכח ,לפי רשב"א הטעם הפילוסופי ה'נגלה' של מצוות השבת – שרק
מוכשרים יכולים להבינו ,ואף הם בדי עמל ולאחר הכנות ממושכות – 'אינו תכלית'
לעומת טעמה הקבלי שהוא מעבר להשגה .כך ,כזכור ,מטעים רשב"א לעיל ('עם כל
זה יש בעניין השבת סוד נשגב') ,ושוב' :ודע כי לכל אלו' (למצוות שטעמן מפורש)
וכל שכן ל'מצוות שלא נתפרש טעמם בתורה' 'יש לבעלי סודות התורה טעמים
נכבדים מאד'.
מטרת ההפלגה בטיבם של הטעמים הנגלים ,כלומר הטענה כי הם טעמים
תיאולוגיים עמוקים ,היא משולשת :להעמיד את המצוות על טעמים מטפיזיים בלבד;
להצדיק את הטענה כי גם למצוות שהתורה מפרשת להן טעמים פשוטים יש טעמים
נשגבים; ובעיקר ,למעט בדמותם של טעמים ארציים-מוסריים-חברתיים.

 .10טעמי המצוות נשגבים יותר ממעשה מרכבה
אם הטעם הנגלה של מצוות השבת ושל מצוות אחרות נגיש ,ברם מורכבותם
וההקדמות שהם זוקקים 'לא יכילום ספרים' ,הרי טעמיהם הקבליים הם דקים כל כך
עד שהם מעבר להשגת בשר ודם .טעמי המצוות הקבליים עמוקים אפוא לאין ערוך
יותר מ'מעשה בראשית' ומ'מעשה מרכבה' הפילוסופיים ,כלומר מן הפיזיקה
והמטפיזיקה .ואולם רשב"א לא גורס את ההשקפה הרווחת אצל מקובלים בני דורו
על אודות היחס בין פילוסופיה וקבלה' :יודעי דרך האמת אומרים על המתפלספים:

88
89

שו"ת הרשב"א ,מהד' דימיטרובסקי ,כרך א ,סי' לז ,עמ' קצ-קצא.
מהד' פלדמן ,עמ' ל-לא.
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במקום מעמד ראשן מעמד רגלינו' 90.כתלמיד הרמב"ן הוא ,כנראה ,סבר כי תמונת
העולם והאלוהות הפילוסופית ,אף זו המתונה ,אינה חלקית ושטחית אלא מוטעית91.
אצל רשב"א טעמי המצוות הם התחום העמוק ביותר של קבלה .לשיטתו,
המצוות ופרטיהן הן כלים ייחודיים עבור ה'מחוננים' להשגת משהו מן 'החכמה'
העליונה .הן לבדן רומזות 'באמתות ,בידיעת החכמה והאמונה ,מה אשר לא ימד ולא
יספר' .כפי שנראה להלן ,בעוד שאת ענייני התיאוסופיה הקבלית הוא נוטה לתאר
כאזוטריים במובן חברתי-פוליטי ,את טעמי המצוות 'הנכבדים' הוא מתאר כאזוטריים
באורח מהותי .ההשקפה הזו מפורשת ומוטעמת בסי' שסו ,שיידון להלן ,שם רשב"א
מכריז' :וזהו ענין המרכבה ,שהדברים הרמוזים במצות התורה הם-הם מעשה
מרכבה'92.

 .11מָ סַ כִ ים ומחיצות :עוון הדור ,חורבן הבית ,גלות ,ירידת הדורות
לאורך תשובה צד רשב"א מונה מגוון של מסכים החוצצים בין בני האדם ,אף אם הם
מקובלים יחידי סגולה ,לבין החכמה החבויה במצוות' .לבעלי סודות התורה' ,הוא
מעיר ,יש אמנם 'טעמים נכבדים מאוד בכל אלה'' ,אף כי' ]ואולם[:
בעון הדור נסתתמו מעינות חכמה אחר שגרם החטא ונחרב בית קדשנו
ותפארתנו ,שמשם היה משך הנבואה והחכמה נמשך לחכמים ולנביאים.
ידיעת 'החכמה' ,היינו התיאוסופיה הקבלית ,שהיא הטעמים ה'נכבדים' של המצוות,
טעונה השראה נבואית ,וזו תלויה בנוכחות האל במקדש ,שכן 'משם היה משך
הנבואה והחכמה'' .עוון הדור' גרם לחורבן הבית ,כלומר להסתלקות השכינה ,שגרמו
מצדם להפסקת הנבואה ולהסתתמות 'מעינות החכמה' ,ולהשגבת טעמי המצוות93.
90

לשון ר' יצחק דמן עכו בשם ר' משה מבורגוס (אמצע המאה השלוש עשרה) ,ראו :ע' גולדרייך,
ספר מאירת עיניים לר' יצחק דמן עכו ,מהדורה מדעית ,ירושלים תשמ"א ,עמ' סב; ג' שלום,
הקבלה בגירונה (ערך :י' בן שלמה) ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' G. Scholem, Major Trends ;112
in Jewish Mysticism, New York 1941, p. 24; J. V. Dauber, Standing on the Heads of
Philosophers: Myth and Philosophy in Early Kabbalah, Ph.D. Dissertation, New York
.University, 2004
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הטעם הגלוי של מצוות השבת בסי' צד הוא פירוש פילוסופי מתון ל'מעשה בראשית' (וראו
עוד :פה"ג ,תענית כז ע"ב ,מהד' פלדמן ,עמ' עח) ,ואילו פירושו הקבלי של רשב"א ל(מצוות)
שבת ,שמקורו בקבלת הרמב"ן (ראו :פה"ת ,בראשית א  ,)3נעוץ בהאצלות עולם הספירות
מחביון האלוהות ,ראו רמזיו המוצנעים בשו"ת ,ח"א ,סי' תכג (מהד' דימיטרובסקי סי' ח' ,עמ'
כז-כט) .שני הפירושים האלה אינם עולים בקנה אחד .על היחס בין פירושי רשב"א
הפילוסופיים על דרך הנגלה לבין רמזיו הקבליים ,שבעניינים רבים הם סותרים זה את זה ,ראו:
לורברבוים ,הרשב״א :קבלה ,פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16
ראו להלן סעיף ד.
על זיקה בין ידע קבלי לנבואה מעיר רשב"א בשו"ת ,ח"א ,סי' תכג (מהד' דימיטרובסקי סי' ח',
עמ' כז-כט) ,שבו הוא עוסק בסוד הקבלי של השבת' :גם מה שרמזת בסוד השביעי ,לפי הנראה
אינו כן .וגם למה שעלה בו בדעתך לא שולח בו משה רבינו ע"ה לפי הקבלה האמתית המסורה
ביד חכמי ישראל אלא למעלה ממנו .ואף על פי שידעתי גם אני כי כדעתך חשבו קצת מן
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ברקע פסקה זו מצוי מבנה מחשבה על אודות הקשר האמיץ בין הנבואה,
המקדש והשכינה השורה בו ,ארץ ישראל והמצוות .שורשו במקרא ובמדרש ,ופיתוחו
אצל הוגי ימי הביניים ,בעיקר בכתבי ר' יהודה הלוי ,אברהם אבן עזרא והרמב"ן94.
מיסודי מבנה המחשבה הזה ,הן בספרות התלמודית הן אצל ריה"ל ,הוא התפיסה כי
ארץ ישראל היא ארץ הנבואה 95.לפי הפרשנות המגית-האסטרלית של ראב"ע ארץ
ישראל היא גם ארץ המצוות 96.הרמב"ן סיגל את תפיסותיו האסטרולוגיות של ראב"ע
על אודות ארץ ישראל והמצוות לתמונת עולמו הקבלית .שניהם קושרים בין ארץ
ישראל לנוכחות האל במקדש ,ומתארים את המצוות כפעולות המושכות את האלוהות
לתחתונים97.

94

95
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החכמים אשר היו לפני ולפניך ,אין דרכם נכון .ויש בנבואת משה רבנו ע"ה ענין פנימי מאד,
ושהוא לפנים ממחיצת שאר הנביאים ,כנרמז למי שחננו השם יתברך ב"וארא אל אברהם" וגו''
(שם ,עמ' כח-כט).
למקורות מן המדרש ראו למשל :משנה ,סנהדרין יא ,ב; בראשית רבה ע ,ח .וראו :כוזרי ,ב,
יב-יד; ג ,כג; ד ,יז ,וראב"ע ,הפירוש הארוך לשמות כו ,א ,וש' סלע ,אסטרולוגיה ופרשנות
המקרא של אברהם אבן עזרא ,רמת גן תש"ס ,עמ'  .335-332לגבי הרמב"ן ,ראו תורת אדם:
'ואדם הראשון מעשה ידיו של הקב"ה ,מבחר בני אדם היה בתבונה ובדעת ,והשכינו ה' יתברך
במבחר המקומות להנאת ולתועלת הגוף ,וצייר במקום ההוא הנכבד כל מעשה עולם העליון,
הוא עולם הנשמות ,בציור גשמי ,להבין משם יסודי כל נברא :גופי ונפשי ומלאכי [ ]...גם
המקום ההוא נכבד מכל מקומות העולם השפל [ ]...ועל כן יראו בו מראות אלהים משאר
מקומות הארץ ,כאשר אנחנו מאמינים שארץ ישראל וירושלים מקומות נכבדים מיוחדים
לנבואה בעצמם כפי מוצקם ,וכל שכן בית המקדש כיסא ה' ,כענין שנא' '[ ]...אין זה כי אם בית
אלהים וזה שער השמים' (בראשית כח ( ')17כתבי הרמב"ן ,מהד' שעוועל ,עמ' רצו) ,וכן
הדרשה לראש השנה ,שם ,עמ' רנב ,וראו ח' פדיה' ,ארץ של רוח וארץ ממש :ר' עזרא ,ר'
עזריאל והרמב"ן' ,מ' חלמיש וא' רביצקי (עורכים) ,ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים,
ירושלים תשנ"א ,עמ'  ,289-264בעמ' .279-278
ראו למשל ,מכילתא דר"י פסחא ,א ,וכוזרי ,שם.
ראו ראב"ע ,פה"ת הארוך ,שמות כו ' :1ידענו כי כבודו מלא כל העולם ,רק שיש מקומות
שיראה כח השם בו יותר ממקומות אחרים ובעבור שני דברים :האחד כפי מתכונת כוח המקבל,
השני כפי כח עליון שהוא על ראש המקבל .על כן נבחר מקום בית המקדש' .זוהי תפיסה מגית-
אסטרלית שלפיה שפע שופע מן העליונים אל 'כלי קיבול' ארצי ,המתאים לקליטתו .לפי
ראב"ע ,ובעקבותיו הרמב"ן ,הארץ והמקדש – בהכשרת מעשה המצוות – הם מצע לקליטת
שפע ממרומים ,כלומר להשראת שכינה בארץ .חורבן המקדש ,גלות ,ואי קיום מצוות מחזירים
את השכינה לעליונים .על גישת ראב"ע ראו סלע ,שם ,שם ,וראו ההערה הבאה.
הקשר בין המצוות לבין ארץ ישראל הוא ממוקדי הגותו הקבלית של רמב"ן ,ראו ח' חנוך,
הרמב"ן כחוקר וכמקובל ,הגותו התורנית מתוך פרשנותו למצוות ,ירושלים תשל"ח ,עמ' 159-
 ,141הלברטל ,הרמב"ן (לעיל הערה  ,)37עמ'  .277-276רשב"א רומז כאן ליסודות תפיסת
רמב"ן ,שמצויים במקומות רבים בכתביו ,במיוחד בפה"ת ,ויקרא יח  ,25שהוא כעין מאמר על
ארץ ישראל והמצוות .לפי רמב"ן ארץ ישראל היא 'אמצעות הישוב [מרכז העולם]'' ,נחלת ה',
מיוחדת לשמו' ,ובה הוא מבקש לשכון .לכן 'כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה'.
המצוות כולן הן 'משפט אלוהי הארץ' ,והן מחייבות רק בארץ' .הארץ התחתונה' (ארץ ישראל),
מכוונת אל 'הארץ העליונה' ,הן הספירות (בראשית א  .)1בטבור 'הארץ התחתונה' נמצא
המקדש ,המכוון כלפי 'בית המקדש של מעלה' ('הארץ העליונה') .האיזומורפיות בין עליונים
לתחתונים ,המסתייעת מקיום המצוות ,מכוננת את 'כוח הקיבול' של הארץ והמקדש,
ה'מושכים' את האלוהות לארץ .לפי רמב"ן שכינה בארץ (במקדש) 'צורך גבוה' ,ראו :פה"ת,
שמות מו ( ,29שוב ,בעקבות ראב"ע)' :לא הוצאתי אותם מארץ מצרים רק בעבור כי אשכון
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הזיקה בין ארץ ישראל לנבואה ולמקדש ,ובינן לבין ידיעת סודות האלוהות
היינו הקבלה ,אינה מפורשת בדברי רשב"א בסי' צד בעניין הסתתמות מעיינות
'החכמה' והשגבת טעמי המצוות ,ברם ,היא נזכרת במקומות אחרים בכתביו ,למשל
בתשובתו 'על דבר הנביא מאווילה' ,שנכתב מפיו ספר 'פלאות חכמה' ,שעניינו סודות
'הפך הקבלה שקיבלנו מפי חכמי
עליונים כעין נבואיים' .כל זה' ,כותב רשב"אֵֶׁ ,
האמת ,שאין הנבואה שורה בחוצה לארץ' 98.זאת ועוד ,בפסקה האחרונה של סי' צד
ובכתבים אחרים ,למשל בפה"ג ,הוא רומז לזיקה האמיצה בין המצוות כולן ,ובכללן
איסורי עריות ,לבין ארץ ישראל 99.הוא קרוב בעניין זה לתפיסתו הקבלית של הרמב"ן,
אלא שכדרכו הוא סותם ולא מפרש.
יחד עם זאת ,יש הבדל יסודי בין רשב"א לבין הרמב"ן ומקובלים אחרים .לפי
הרמב"ן ומקובלי גירונה ,הקבלה וטעמי המצוות הקבליים הם כשאר החכמות,
שידיעתן אינה טעונה דרגת נבואה או רוח הקודש .לדידם הקבלה נודעה לאבות
בנבואה ולמשה בסיני (יחד עם התורה) ,ברם משהתגלתה כל אדם יכול ללומדה100.
בעיני מקובלים אלה הידע הקבלי אינו שונה מידע אחר שנמסר בהתגלות ,כגון טעמי
המצוות ודברי הנביאים ,שאין מניעה שבני אדם רגילים ,ובוודאי חכמים בעלי
הכשרה ,ידעום אף בגלות 101.בשום מקום הם לא תיארו את החורבן ואת 'עוון הדור'
כמסכים המסתירים את התיאוסופיה הקבלית 102.רשב"א לעומתם כותב כי הקבלה,

בתוכם [ ] ...ואם כן יש בענין סוד גדול ,כי כפי פשט הדבר שכינה בישראל צורך הדיוט ולא
צורך גבוה ,אבל הוא כענין שאמר הכתוב" :ישראל אשר בך אתפאר" (ישעיהו מט  ,')3וראו
פה"ת :ויקרא כו ( 12מהד' שעוועל ,עמ' קפו) ,בראשית כד  ,2ולורברבוים ,קבלת הרמב"ן על
האדם בצלם אלהים (לעיל הערה  ,)45סעיף ט.
 98שו"ת ,ח"א ,סי' תקמ"ח ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' לד ,עמ' קה .הנביא מאווילה ,ר' נסים ,היה
אדם פשוט ש'זה ד' שנים החל רוח ה' לפעמו ,פעם בהקיץ ,פעם בחלומו ,ומלאך דובר בו ,ואת
שמו הגיד לו ,וכי כתב לו ספר כ"ג ידות של נייר ,וקרא אותו פלאות חכמה' (שם ,עמ' ק)' .רוח
ה'' האמורה כאן אינה הגדת עתידות אלא חכמת האלוהות .רשב"א טוען כי בניגוד לעתידות
ספציפיות ,שאפשר שיתגלו לאדם פשוט ,הרי 'לא נשמע ולא נהיה כזה ,שיכתוב מלאך ספר
גדול ממולא כל חכמה כזה לשום אדם מימות אדם הראשון ועד עתה [ ]...ענין זה יבהלני ,שיהא
איש לא חכם ולא יודע ספר ולא ִשמש תלמידי חכמים [ ]...שיכתוב [ ]...דברים גדולים כאלה'
(שם ,עמ' קב) .על פרשה זו ראו בער ,תולדות היהודים (לעיל הערה  ,)13עמ' .165
 99ראו להלן הערה .130
 100על התגלות הקבלה לאבות ולמשה בסיני ראו :ר' עזרא ,הקדמה לפירוש שה"ש ,מהד' שעוועל,
עמ' תעח-תעט ,ובהקדמת הרמב"ן לפה"ת ,וראוO. Yisraeli, ‘Jewish Medieval :
.Traditions Concerning the Origins of the Kabbalah,’ JQR 106 (2016), pp. 21–41
 101ר' עזרא כותב (הקדמת פירושו לשה"ש ,כתבי הרמב"ן ,מהד' שעוועל ,עמ' תעט) ,כי חכמת
הקבלה הועברה מדור לדור' ,מן הזקנים לנביאים ומהנביאים הועתק לאנשי כנסת הגדולה []...
ואחר כך נתגלגל החכמה לאנשי המשנה ,ומן אז שחרב בית אלוהינו והחכמים נדלדלו []...
והגלות הולך וחזק ,והצרות מתמידות ומתחדשות ובאות ,ואין מורה דעה ואין מבין שמועה,
פסקה החכמה הזאת מישראל ,אבדה החכמה ,אבדה התורה עמה ואין יודע פירושה ודקדוקיה
ומדרשיה וטעמי מצוותיה' .התיאור הזה של אובדן חכמת הקבלה הוא מימוני-רציונלי ,לא
מטפיזי .ר' עזרא ,שלא מייחס לעצמו השראה נבואית ,משחזר את החכמה שאבדה מדעתו!
 102ראו ג' שלום' ,תעודה חדשה לתולדות ראשית הקבלה' ,בתוך :הנ"ל ,מחקרי קבלה ,ההדיר י' בן
שלמה ,השלים מ' אידל ,תל אביב תשנ"ח ,עמ' =( 38–7ספר ביאליק [תרצ"ד] ,עמ' ,)162–141
עמ'  ,38-37השוו פדיה ,ארץ (לעיל הערה  ,)93עמ' .245-243
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ובעיקר טעמי המצוות הקבליים ,טעונים דרגת נבואה (רוח הקודש) ,ובלעדיה הם נעלים
מן ההשגה .זהו רכיב של הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה שהוא משכלל.
החטא ,החורבן ,והסתר הפנים מונעים את ידיעת החכמה הגלומה במצוות על
בוריה ,ברם שמץ ממנה עשוי ,לפי רשב"א ,להתנוצץ בגלות ל'יחיד שבדור' .אלא
שמחונן שכזה אינו בנמצא .בהמשך התשובה ,כשהוא מתייחס לשאלה בעניין הטעם
הקבלי ('הרמז') של מצוות שילוח הקן ,רשב"א כותב:
ואמנם דע כי אי אפשר לגלות טעמה [של מצוות שילוח הקן] שיש בה לבעלי
הקבלה ,כי אם יחיד שבדור לשתי סבות .אחת ,מצד המוסר ,והשנית ,מצד
המקבל .כי היודעים חן ערך המצות מעטו .ותמה אני אם יש בדור מי שראוי
לדבר ליקר תפארת העניינים ,ולמיעוט הידיעה בהם ,גם המבינים כי יאמרו
אליהם – מועטים מן המועטים ,לעמק העניינים ודקותם .אך דרך כל אני אומר
מדעתי []...
אם בקטע שנדון לעיל רשב"א מתאר את החורבן והגלות כמסָ כִ ים בפני ידיעת
הטעמים ,הרי כאן הוא נתלה בדורו הנחות ,ורומז בכך ל'ירידת הדורות' לפי
פשוטה 103.אם בפסקאות הקודמות הוא מטעים את עומק המושג ,היינו את נשגבות
'החכמה' ,הרי כאן ,כשהוא מתייחס להשגת טעמי המצוות בדורו ,הוא גם מדגיש את
'קוצר המשיג' – הן של המורים ('מצד המוסר') הן של התלמידים ('מצד המקבל').
ברם ,הוא חוזר מיד ל'יקר תפארת העניינים' ו'עמקם ודקותם' ,ולכן איש בימיו לא
משיג אף שמץ מטעמי המצוות ,גם לא הוא עצמו .כל שרשב"א נכון לומר ,ורק
'מדעתי' ו'דרך כלל' ,הוא שהמצוות 'רומזות באמתות [ ]...מה אשר לא ימד ולא
יספר' .בתשובה בדבר הנביא מאווילה הוא מעיר על התמעטות הדורות בעניין ידיעת
'החכמה' כבר בדורות התנאים' :ועוד ,אין הדור ראוי לכך ,ואף בתלמידי הלל הזקן,
שהיו קדושי עליון ,גדולים בחכמה ובחסידות ,אמרו ראויים שתשרה עליהם שכינה
כמשה רבינו ,אלא שאין הדור ראוי לכך .ואפשר שדורו של הלל ותלמידיו החסידים
לא היה ראוי ודורינו זה ראוי?' כפי שנראה להלן ,בסי' שסו רשב"א כותב כי גם
התנאים והאמוראים (לבד מיחידי סגולה שבהם) לא ידעו את הטעמים104.

 103על עזיבת המצוות בספרד בימי הרמב"ן והרשב"א ראו :ש' יהלום ,בין גירונה לנרבונה ,אבני בניין
ליצירת הרמב"ן ,ירושלים תשע"ג ,עמ'  ,214-213ובהפניות הביבליוגרפיות שם ,הערה .113
 104התפיסה על אודות ירידת הדורות בעניינים רוחניים רווחה בקרב תלמידי רשב"א ,ראו למשל:
דרשות ר' יהושע אבן שועיב (מהד' מצגר) ,ירושלים ,תשנ"ב ,כרך ב ,עמ' שצז ,על 'גילוי
אליהו'' :וקבלה בידינו שאף בזמן הגאונים ז"ל היה נראה [אליהו] ,ובזמן הראב"ד שמענו
שנגלה לו ,ומה שלא נגלה לנו עתה הוא מחסרון הדורות ,ושאין ראוי שום אדם בעוונותינו
לכך'.
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' .12וכלל כל המצות תלוי בשלושה דברים :בפה ,בלב ,ובידיים'
לאחר שהעמיד על מכונה גרסה משוכללת של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה
פונה רשב"א להאיר היבטים נוספים של ההצעה כי 'כלל המצות הם בגוף ורומזות
אמת בנפש':
וכלל כל המצות תלוי בשלושה דברים :בפה ,בלב ,ובידים .רצה לומר אברים
שבהם פועל האדם.
בפה – שהוא כלי ההוראה ,רצוני לומר שמלמד ומורה דרכי השם ומצותיו
לאחרים ,והוא שנצטוינו 'ושננתם לבניך ולמדתם אותם את בניכם' (דברים ו ,)7
מלבד שנצטוינו בעצמנו בדבור בהם ,והוא אמרו' :ודברת בם' .וממנו פתח
החכמה כדכתוב' :פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות' (תהלים מט  .)4ואמרו
במדרש' :מפיו דעת ותבונה' (משלי ד  )6שהוא נותן פתחון פה לאדם ,שנאמר:
'מי שם פה לאדם' (שמות ד .)11
ובלב – שהוא כלי הבחינה שנצטווינו בה ,דכתיב' :וידעת היום והשבות אל
לבבך' (דברים ד  )39וגומר .ובו נבחן בכוונות התורה ומצפוניה.
והידים – שנצטווינו במעשה הכולל חלק אחד גדול מן המצות.
והוא אמרו' :כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' (דברים ל .)14
והם [הפה ,הלב ,והידים] כנגד החכמה והתבונה והדעת .החכמה כנגד הפה,
כדכתוב' :פיה פתחה בחכמה' (משלי לא  .)26והתבונה כנגד הלב המתבונן
ומוציא דבר מתוך דבר ,וכתוב' :והגות לבי תבונות' (תהלים מט  .)4והדעת כנגד
הידים ,רצוני לומר כלי המעשה שמגלים ומודיעים הציור שצייר הלב .וכתוב' :כל
איש חכם לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות' (שמות לו 105.)1
'כלל כל המצוות' ,מטעים רשב"א ,קשורות ('תלויות') לשלושה :לפה ,ללב ,ולידיים.
אלה הם 'אברים שבהם פועל האדם' .הם חלק מן הגוף ברם ,בה-בשעה הם כלים של
הנפש ,שבתורם מעצבים אותה' :הפה' הגופני הוא כלי לשינון ולהוראה ,שהם פעולות
גופניות ,ברם ,יסודן נפשי-שכלי .זאת ועוד ,השינון וההוראה של המצוות וההלכות
המעשיות' ,הפשטים' ו'פירושיהם' כלשונו לעיל ,הם 'פתח חכמה' ,כלומר תנאי
להבנת הרמזים החבויים במצוות; 'הלב' הפיזי הוא 'כלי הבחינה שנצטווינו בה',
כלומר איבר חושב ('מוציא דבר מתוך דבר'); אף ה'ידים' ,כלומר 'כלי המעשה'
המקיימים את המצוות ,הן גילוי גופני-חיצוני של 'הציור שצייר הלב' .באיברים האלה
גוף ונפש הם צדדים שונים של אותה המטבע .המהלך הדרשני הזה של רשב"א
מושתת על האחדות הפסיכו-פיזית של האדם – 'מצוות הגוף' (הנעשות באברי הגוף)
הן ביטוי של הנפש ,היינו של הרוח-התודעה ('רומזות בנפש') 106.מבנה המחשבה
הזה עומד ,לפי רשב"א ,ביסוד הכתוב בדברים ל ' :14והוא אמרו" :כי קרוב אליך
105
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מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פה ,שורה  29ואילך ,למקבילות של הדרשה הזו בספרות ימה"ב ראו
הערותיו שם.
הרמב"ן מרבה להדגיש את האחדות הפסיכו-פיזית של האדם ,ואת ההדדיות בין גוף לנפש,
ראו ,למשל ,תורת אדם ,כתבי הרמב"ן ,ב ,מהד' שעוועל ,עמ' שו.
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הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל  .']...[ )14לפי פשוטו ,פסוק זה מבטא
את ההכרה כי למצוות כולן טעמים מוסריים-תועלתיים ,שווים לכל נפש .כך פירשו
הרמב"ם (במורה הנבוכים ג ,לא) ,ורבים אחרים 107.רשב"א מרחיק את הכתוב ממובנו
הפשוט.
הדרשה על דברים ל  14כי כלל כל המצות קשורות 'בפה ,בלב ,ובידיים
[במעשה]' ,משמשת את רשב"א גם בסי' שסו שיידון להלן ,ובפה"ג ,ברכות ח ע"א108.
בכל מקום היא מותאמת להקשר ,ברם גרעינה הרעיוני הבסיסי נשמר 109.יש בכך כדי
ללמד על חשיבותה בתמונת עולמו .בדרשה הזו אין כל יסוד קבלי 110.היא מייחסת
להצעת השואל כי 'כלל המצוות בגוף ורומזות בנפש' מובן שונה מזה הקבלי-
ה'ספקולטיבי' שניתן לה בתחילת התשובה ולאורכה .נראה כי רשב"א שילב את
הדרשה הזו בסי' צד כדי לטשטש את הרמזים הקבליים שבאים לפניה ואחריה .היא
משווה לתשובה חזות תמימה ומסייעת בהסוואת יסודה הקבלי 111.הדרשה הזו גם
ממתנת את האופי האינטלקטואלי-הספיריטואלי של הפירוש הקבלי של ההצעה כי
מעלת המצוות היא החכמה העליונה הרמוזה בהן ליחידי סגולה .הדרשה קושרת
אמנם את מעשה המצוות לתודעה ולנפש ואולם היא מדגישה את צדדיהם הגופניים-
המעשיים.
יחד עם זאת ,גם בדרשה הלא-קבלית הזו רשב"א משלב הערה לגבי טעמי
המצוות הנשגבים .הלב ,הוא כותב' ,בוחן' את 'כוונות התורה ומצפוניה' ,היינו את
טעמי המצוות .מלשונו שבתחילת התשובה בדבר ה'ענינים הנכבדים הצפונים בתוך
המצות' עולה כי כוונתו לטעמים הקבליים .בצדק העיר כאן דימיטרובסקי כי רשב"א
'מצמצם את העיון במצוות לדרך הסוד' בלבד 112.החשיבות של ידיעת הטעמים
הנשגבים ,שהיא כאמור אחד משלושה הדברים שהמצוות תלויות בהם ,נרמזת לפי
107

108
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110
111

112

למשל ראב"ע בפה"ת ,שם ,וראו :י' לורברבוים"' ,רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור
כל משמעות" ,על השגבת טעמי המצוות – עיון במורה הנבוכים חלק ג ,לא' ,דעת,)2014( 77 ,
עמ' .50-17
פה"ג ,מהד' פלדמן ,עמ' כג' :ואמרם כאן תורה וגמילות חסדים ותפילה ,כי הם כוללים שלושת
החלקים שהם כלי העבודה ,והם הפה והלב והמעשה ,כדכת' '[ ]...בפיך ובלבבך לעשותו',
התורה וגמ"ח הם הפה והמעשה ,והתפילה היא הלב'.
לפיכך ,קשה להכריע אם היה לדרשה הקשר מקורי.
השוו :דרשות ר' יהושע אבן שועיב ,יתרו קראקא של"ג ,ד"צ ירושלים תשכ"ט ,כו ע"ד ,וראו
הפניות במהד' דימיטרובסקי ,עמ' פו ,שורה  ,38ד"ה' :החכמה'.
אפשר שאת ההשראה להקבלה בין 'הפה ,הלב ,והידים' לבין 'הדיבור ,המחשבה והמעשה'
שאב רשב"א מן הרמב"ן .בפה"ת ,ויקרא א  9הרמב"ן מבקר את הטעמים הסוציו-היסטוריים
של הקרבנות שמציע הרמב"ם במורה ,ומציע להם טעם פשוט משלו' :כי בעבור שמעשי בני
אדם נגמרים במחשב ה ובדבור ובמעשה צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן' וכו' .לטעם
הפשוט הזה הרמב"ן מצרף טעם קבלי' :ועל דרך האמת ,יש בקרבנות סוד נעלם [ ]...שלא נאמר
בהם לא אל ולא אלהיך [ ,']...וראו גם להלן הערה  .248גם ההשוואה לרמב"ן מלמדת כי
בדרשת רשב"א אין יסוד קבלי .דרשה קרובה לזו של רשב"א ('כלל כל המצות תלוי [ ]...בפה,
בלב ,ובידים') מצויה גם אצל רבי אברהם אבן עזרא ,יסוד מורא וסוד התורה ,מהדורה מדעית
מבוארת ,מאת י' כהן בהשתתפות א' סימון ,רמת גן תשס"ב ,השער השביעי ,עמ' ,132-31
השוו :פירוש ראב"ע לשמות כ  .2-1השוו עוד :ר' בחיי ,פה"ת דברים ל  ,14ודרשות הר"ן,
דרוש חמישי ,מהד' פלדמן ,עמ' עב.
הערות לשורות .36-35
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רשב"א בלשון דברים (ד ' :)39וידעת היום והשבת אל לבבך' .ואולם מאחר שסבר כי
רק יחידי סגולה מסוגלים להבין משהו מהם ,את ידיעתם מחליפה ההכרה בעצם
קיומם .התמורה הזו ,שרק נרמזת בתשובה צד ,מוטעמת בתשובה שסו ,שתידון להלן.
בדרשה על דברים ל  14מסתיימת התייחסותו של רשב"א להצעה כי 'המצוות
בגוף ורומזות אמת בנפש' .שלוש הפסקאות הקצרות שבחלקה השני של התשובה הן
מענה לשאלות ספציפיות שנוגעות אף הן לענייני המצוות .רשב"א משתמש בהן כדי
להנהיר את השקפתו כי טעמי המצוות כולן הם חכמה 'אלוהית' נשגבת הנרמזת
ליחידי סגולה בלבד .עיקרי דבריו כבר נדונו לעיל .להלן אוסיף עליהם כמה הערות.

 .13הרמז הקבלי של מצוות שלוח הקן :אזוטריות פוליטית-חינוכית ואזוטריות
מהותית
לשאלתו בדבר משמעות הטענה כי המצוות הן בגוף אך רומזות אמת בנפש צירף,
כאמור ,השואל בקשה להבהרת 'הרמז' ,היינו הטעם הקבלי ,של מצוות שילוח הקן,
כלשון רשב"א' :ועל ענין הפרט שבא בכתבך הרמז על מצות שלוח הקן ,ורמזת אתה
עליו שבעים פנים לתורה' 113.השואל ביקש ככל הנראה שהרב יבאר לו את הרמז
הקבלי של רמב"ן למצווה הזו בפירושו לתורה ,דברים כב  .6הערת השואל כי
'שבעים/שני פנים לתורה' מתייחסת הן לטעם הפשוט ,המוסרי ,שרמב"ן מציע שם
למצווה זו (ולמצוות בכלל) ,ולטעם הקבלי שעליו הוא שואל 114.כבר הערתי לעיל כי
שילוח הקן היא מן המצוות הראשונות שיוחסה להן משמעות קבלית .כך כבר בבהיר,
שאת רמזיו המעורפלים רמב"ן מצטט 115.כדרכו ,רשב"א נמנע מלענות .הוא רומז
ל'ירידת הדורות' כמסך החוצץ בפני השגת הטעמים ,וכי אין בדור 'מבין' שיכול
'למסור' ושראוי 'לקבל' ,ורק מבהיר 'מדעתו' כי 'החכמה והאמונה' האינסופיים
רמוזים ב'מצווה ההיא' ובמצוות כולן ליחידי סגולה בלבד .הוא עצמו אינו נמנה עמם,
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מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פו ,שורה  .43נוסח הפנים שם הוא 'שבעים' ברם ,בכמה כת"י הנוסח
הוא 'שני' או 'ב' .מצד המשמעות נראה כי אין הבדל של ממש ביניהם .רמב"ן משתמש בצירוף
המדרשי 'שבעים פנים לתורה' בפה"ת בראשית ח  , 4ובצירוף 'שני פנים' למשל :שם ,שם ,יד
 ;19וראו שם ,לז ' :17אבל הכוונה להם כי האיש גבריאל אשר הגיד לו ,הגיד אמת ,ואמר לשון
משמש לשני פנים ,ושניהם אמת ,והוא לא הבין הנסתר בו ,והלך אחר הנגלה ממנו'.
הבקשה הזו משקפת את העניין הרב ברמזיו הקבליים של הרמב"ן בפה"ת ,שהניע כתיבת ספרי
ביאורים בימי הרשב"א ,ובעיקר בדור תלמידיו ,השוו ישראלי ,מוקדם ומאוחר (לעיל הערה
 ,)42עמ'  ,482שסבור שהם החלו להיכתב כבר בימיו של רמב"ן ,ברם ,ראו לורברבוים ,האומנם
(לעיל הערה  ,)2עמ'  ,327ובהערה  .71רשב"א התנגד לביאורים האלה ,וסירב לענות לשואלים
שביקשו ממנו להנהירם ,ראו עוד שו"ת הרשב"א ,ח"ג ,סי' יג (מהד' דימיטרובסקי ,סי' ו ,עמ'
טו-טז).
אפשר שהפרשנות המיסטית למצווה זו קשורה למדרש בבבלי ברכות לג ע"ב ,ראו כ"ץ ,מגעים
(לעיל הערה  ,)28עמ'  .15לדיון בטעמי המצווה ראו :י' תבורי',שילוח הקן – על יחס בין טעם
המצווה לבין דיניה' ,בתוך :מ' בר (עורך) ,מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל ,מוגשים לכבוד
הרב פרופ' מנחם עמנואל רקמן ,רמת גן תשנ"ד ,עמ'  ,142-121לטעמיה הקבליים ראו שם ,עמ'
.142-133
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ועל כן אין בכוחו לבאר את הרמז שבמצוות שילוח הקן 116.הוא מציע לשואל להתפלל
אתו כדי ש'נפלאות התורה' ,היינו סודות האלוהות ,יתגלו לעיניהם .הפסקה רצופה
הרמזים למשנת חגיגה 117,ולמוטיבים קבליים ('תפארת העניינים'' ,חן ערך המצוות'),
שנועדו להדגיש את נשגבות הטעמים .גם כאן האזוטריות מוסטת מענייני מעשה
בראשית ומעשה מרכבה לטעמי המצוות.
האזוטריות שרשב"א משכלל לאורך תשובה צד היא מהותית .ואולם לשונות
הפסקה הזו מבטאות גם אזוטריות חינוכית-פוליטית' :אי אפשר לגלות טעמה' הקבלי
של מצווה בגלל 'מיעוט הידיעה בהם' 'לעמק העניינים ודקותם' ,כלומר מחמת החשש
שקורא ממוצע יטעה בהבנתם ויגיע לידי כפירה .הן תואמות לשונות שנקטו ראשוני
המקובלים ובהם רמב"ן ,כשהטיפו להסתרת 'החכמה' מטעמים חינוכיים-
פוליטיים 118.במקומות אחרים בכתביו רשב"א מדגיש את הצורך להסתיר רעיונות
תיאולוגיים בשל שיקולים פדגוגיים-חברתיים 119.אלא שמסקנת הפסקה הזו
('המצווה ההיא רומזת באמתות [ ]...מה אשר לא ימד ולא יספר') והקשרה בסי' צד
מלמדים כי רשב"א נזקק ללשונות אלו לא רק כדי לקבוע כי טעמי המצוות הקבליים
נסתרים מן ההמון אלא כדי לתמוך בטענתו כי הם נעלים מן ההשגה120.

 .14האבות בחכמתם קיימו המצוות
פרט נוסף שעל אודותיו מבקש השואל התייחסות היא טענה שמקורה במדרש ורווחה
אצל ראשוני המקובלים כי האבות קיימו מצוות קודם מתן תורה121:
ולענין מה שאמרו כי קיים יעקב תרי"ג מצות ,ונרמז במלת' :עם לבן גרתי
[תרי"ג]' (בראשית לב  122.)5והוקשה לך :היאך קיימם ועדיין לא נצטוו? ועוד,
שהרי יעקב נשא שתי אחיות.
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בהקדמה לכתר שם טוב ,הציע שם טוב אבן גאון ביאור לרמז הקבלי של הרמב"ן למצוות
שילוח הקן ,שאותו ,לטענתו ,שמע מרשב"א על פה ,ראו להלן הערה  .232בתשובה אחרת
רשב"א מסרב להשיב לאבן גאון ששאל בעניין סוד העיבור הקבלי ,ראו לעיל הערה .73
זו פרפרזה על משנת חגיגה ב ,א' :ולא במרכבה ביחיד ,אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו'.
ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' .332-319
ראו למשל דיונו שו"ת הרשב"א ,ח"ד ,סי' לא (מהד' דימיטרובסקי ,ח"א סי' לב ,עמ' צ) .רשב"א
נשאל שם' :אחר שתגמול המצות והעבירות עיקרו בנפש בעולם הנשמות ,מפני מה לא נתפרש
בתורה מהות השכר והעונש בעולם הבא?' ,הוא משיב' :שאלה זו אינה מאיש חכם כמוך .וכי
רוצה אתה שתחבר לך התורה ספר הנפש ומהותה עד שתדע מהו מהות הנפש ,ואח"כ תחבר
ספר אחר כיצד אפרש (צ"ל :אפשר) לנפש להתעדן בעדן השגת המושכלות ,עד שתבארהו
לתינוקות? [ ]...ואלו אמרת למתחיל בקריאת התורה כאשר תלמדהו קריאת המקראות ,באמת
יתבלבל דעתו .ותחשוב להועילו ,ותעבדהו (צ"ל :תאבדהו) באמת .שאפילו עכשיו אסרו ,שלא
לגלות כבשונו של עולם ,רק לחכמים המשכילים ובעלי עצה'.
תמיכה לקריאה הזו הם דברים שרשב"א כתב בתשובה בדבר הנביא מאווילה שצוטטו לעיל.
ראו למשל ר' עזרא ,פירוש שה"ש ,הקדמה (מהד' שעוועל ,עמ' תעז) ,ורמב"ן ,פה"ת ,בראשית כו .5
זו דרשת ר' משה הדרשן בבראשית רבתי (מהד' ח' אלבעק ,ירושלים ,תשכ"ז) ,עמ'  ,145השוו
בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית לב ,ד"ה' :עם לבן גרתי' .השוו רמב"ן ,פה"ת ,במדבר
כו  ,13וראו :יהלום ,בין גירונה (לעיל הערה  ,)103עמ' .308
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רשב"א משתמש בשאלה הזו כדי לזרות אור נוסף על תפיסתו בעניין טעמי המצוות.
תורף דבריו שנדונו לעיל הוא ש'האבות הגיעו ברוב חכמתם' אל התיאוסופיה הקבלית
והסיקו ממנה את תרי"ג המצוות ואת ההלכות הנמשכות מהן על פרטיהן 123.רשב"א
תומך את דבריו במדרשים ומייחס להם משמעות קבלית .כך אברהם ,ש'שתי כליותיו
מביעות לו חכמה כשני מלמדים' (לפי בראשית רבה סא ,א) ,ידע וקיים את כל
המצוות' ,וכן כל האבות' .גם 'יהודה המקובל מאבותיו קיים מצות ייבום אף על פי
שעדיין לא נצטוו עליה ,וציווה בה לבנו באותו הלשון בעצמו שציוותה התורה ,וזה
מן הצד שאמרתי' 124.ההערה הזו מבוססת על לשון בראשית לח ' :8ויבם אותה' ,על
המדרש בבראשית רבה (פה ,ו)' :יהודה התחיל ביבום' 125,ועל ביאורו הקבלי של
הרמב"ן בפירוש התורה ,המושתת על 'סוד העבור' הקבלי' :אבל העניין [מצוות
היבום] סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם' 126.הלשון' :יהודה המקובל
מאבותיו' היא דו-משמעית :יהודה קיבל את מצוות הייבום מיעקב אביו ,והוא מקובל
שהבין את טעמה ה'נכבד' .בעוד רמב"ן חושף משהו מן הסוד רשב"א מתנסח בלשון
מעורפלת שלא מסגירה דבר.
האבות ,לפי רשב"א ,ידעו ,כאמור ,את החכמה האלוהית על בוריה וגזרו ממנה
את המצוות וההלכות כולן .לעומתם ,המקובלים-המחוננים ,יחידי הסגולה של הדורות
מאוחרים ,מתבוננים במצוות ומשיגים דרכם שמץ מן החכמה .ואילו עבור היהודי
הפשוט ,אף תלמיד חכם ,הטעמים הם מעבר להשגה .הטענה כי האבות ידעו את חכמת
הקבלה וגזרו ממנה את כל המצוות וההלכות אינה מקרבת את טעמי המצוות לקורא
הממוצע .להיפך ,היא כעין אפותיאוזה של האבות ,כלומר העלאתם לדרגת מלאכים,
ובסי' שסו :אף למעלה מהם .מעלתם האבות ,לפי רשב"א ,אינה נבואה או דבקות באל.
מה שהופך אותם ואת 'יחידי הדור' ל'אלוהיים' הוא ידיעת טעמי המצוות .האלהת
האבות היא כאן אמצעי להשגבת טעמי המצוות .ואולם אם האבות ידעו וקיימו את
המצוות כולן כיצד יעקב עבר על איסור עריות כשנשא שתי אחיות? רשב"א משיב:
ועל אשר נשא יעקב שתי אחיות ,דע שהתורה נכונה על שלושה עמודים :האחד
זמן ,והשני מקום ,והשלישי כלים.
הזמן – לא כל הימים אסורים במלאכה כשבת וכיום טוב ,ולא אסורים בחמץ
כפסח []...
והמקום – שלא בכל מקום חייבין בתרומות ובמעשרות ואסורין בטבל כארץ
ישראל ,ולא חייבין בקרבנות כבית הבחירה.

123
124
125
126

ראו לעיל סעיף ב.4
מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פח ,שורות .64-62
מהד' תיאודור-אלבק ,עמ' .1038
פה"ת ,בראשית לח  ,8ד"ה' :ויבם אותה' ,מהד' שעוועל ,עמ' ריד-רטו ,וראו :מ' אידל,
'פירושים לסוד העיבור בקבלות קטלוניה במאה הי"ג ומשמעותם להבנתה של הקבלה
בראשיתה ולהתפתחותה (מאמר ראשון)' ,דעת( 72 ,תש"ע) ,עמ' .49-5
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והכלים – לא בכל דבר יוצאין תמורת הלולב והאתרוג ,ולא כל דבר מקריבין
כבקר וצאן תורים ובני יונה ,ולא ראוי להקריב ככהן.
ואיני יכול לפרש יותר ,ומשכיל על דבר ימצא127.
הרצאה זו על אודות 'שלושה עמודים שהתורה נכונה עליהם' היא יוריספרודציה
כללית ,שבמקום אחר רשב"א העיר עליה כי היא 'מושכל ראשון' ש'כל הנמוסין
והנהגת המדינה' ,גם משפטי הגויים ,בנויים עליה 128.אלא שאין בה תשובה ברורה
לשאלה כיצד יעקב נשא שתי אחיות .ההבחנה בין זמן ,כלים ומקום (והדוגמאות
הפשוטות הממחישות אותה) רומזת 'למשכיל' להשקפתו הקבלית של הרמב"ן כי
המצוות כולן ,ובכללן איסורי עריות ,תלויות בארץ ישראל ,היינו ב'מקום' .בפה"ת,
בראשית כו  ,5כותב הרמב"ן:
והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כלה ברוח הקדש ,ועסק
בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה.
ושמירתו אותה היה בארץ בלבד ,ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות ,וכן עמרם,
כי המצות – 'משפט אלהי הארץ' הן ,אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל
מקום (בבלי קדושין לו ע"ב).
וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה (בספרי דברים ,פסקא מג) ,ואני אעירך בו בעזרת
השם.
הפסקה הזו בפה"ת לרמב"ן היא כעין דגם לשתי הפסקאות האחרונות בסי' צד.
בפה"ת ,ויקרא כח  25הרמב"ן מרחיב קמעה:
וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ (בראשית
לה  :) 2הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו .והשם לו לבדו נתכנו
עלילות ,שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ ,כי בזכותה לא מתה בחוצה
לארץ ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות ,והיא הייתה הנישאת באיסור

127
128

על קטע זה ראו גם שו"ת הרשב"א ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' לו ,ו ,עמ' קמח ,שורות .21-17
ראו :תשובות הרשב"א ,מהד' דימיטורבסקי ,סי' לז [ו] ,עמ' קמח ,שורות ' :21-17התורה
האמתית יש לה על כל פנים תכליות שלושה ,האחד זמן והשני מקום והשלישי כלים' ,ורשב"א
מוסיף' :ולא תורתנו הקדושה השלמה ,המחויבת מן החכמה העליונה לעניינים מכוונים
אלוהיים בלבד היא בנויה על השלש האלה אלא אף הדתות כולן בכללן ,וגם הנמוסין והנהגת
המדינות אי אפשר להן בלתי זה ,וזה מושכל ראשון' .כוונת רשב"א היא כי כמו חוקים וכללים
בכל מערכות המשפט ,מצוות והלכות מסוימות חלים בזמנים מסוימים (כגון שבת ,חמץ בפסח,
החובה לצום ביום כיפור) ,במקומות מסוימים (ביכורים ותרומות ומעשרות הן מצוות התלויות
בארץ) ,ומתבצעים בכלים ,כלומר בעצמים ,מסוימים (כגון :לולב ואתרוג).
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האחווה .ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואם בשכם ,ולא נגע בה בארץ כלל,
מפני העניין שהזכרנו [ ]...ואין רשות לפרש בעניין הארץ יותר מזה129.
לתפיסה הקבלית הזו ,ולתשובה הכלולה בה ,רומז רשב"א בכותבו' :והמקום – שלא
בכל מקום חייבין בתרומות ובמעשרות [ ]...כארץ ישראל [ ]...ומשכיל על דבר
ימצא' 130.אלא שדבריו ,הנעדרים במכוון מינוח קבלי ,מעורפלים כל כך עד שספק אם
קורא 'משכיל' שאינו מכיר את דברי הרמב"ן האלה שבפה"ת 'ימצא' בהם תשובה131.
דומה שהמשפט המסיים את תשובה צד' :ואיני יכול לפרש יותר [ ,']...מכוון גם
לתפיסתו הקבלית על אודות טעמי המצוות המוצעת לאורכה.
בתשובה צד מציע רשב"א ביטוי משוכלל של דתיות הלכתית של מסתורין
והשגבה .היא אורגת יחדיו את גרסת ההתנוצצויות עם גרסת קצה הקרחון ,ואת שתיהן
יחד עם גרסת יחידי הסגולה וירידת הדורות .מהות המצוות היא 'החכמה' ,כלומר
התיאוסופיה הקבלית ,שהיא מעבר להשגת בשר ודם ומתנוצצת ל'מחוננים' ,הרי הם
המקובלים היחידים שבדור ,מבעד לפרטי המצוות .תימוכין להשקפתו מביא רשב"א
מכתובים כגון תהלים קיט ' :96לכל תכלה [ ]...רחבה מצותך מאוד'' ,גל עיני ואביטה
נפלאות מתורתך' (שם ,שם  ,)18וממדרשים ,שלפי פשוטם אין להם ולא כלום עם
טעמי המצוות ,ובמיוחד לא עם התפיסה כי הן מעבר להשגה .חלקם ,כפי שראינו,
מבטאים השקפה הפוכה.
השגבת טעמי המצוות הקבליים משולבת בתשובה צד בהמעטת דמותם של
'פשוטי הטעמים' .כבר בפסקה הראשונה של התשובה מטעים רשב"א כי בעוד
שלטעמים הנשגבים 'אין תכלה'' ,פשוטי הטעמים אינם תכלית' .ההכרה כי המצוות
נמשכות מחכמה 'עליונה' אינה מתיישבת עם טעמים פשוטים וארציים .לשון אחר,
דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה מבליעה הסתייגות מטעמים שווים לכל נפש.
ההמעטה בערכם של הטעמים הפשוטים מפורשת בשו"ת ,ח"ד ,סי' רנג ,שיידון
בסעיף הבא.

129
130

131

וראו גם פה"ת ,דברים יא .18
רשב"א רומז לתפיסת ארץ ישראל של הרמב"ן בכמה מקומות בכתביו ,ראו למשל פה"ג ,תענית
י ע"א (מהד' פלדמן ,עמ' סט)' :גם על דרך האמת תיקרא ארצנו "ארץ" כי היא ארץ חמדה
(ירמ' ג  ,)19ורצונו ית' בה .וכבר ידעת שארץ ישראל נחלת ה'' .זו פרפרזה של דברי הרמב"ן
בפה"ת ,ויקרא יח  .25וראו פה"ג ,שם ,עמ' ע-עא' :ואחר היות ארץ ישראל שותה בהשגחה
מאתו יתברך ,בלי אמצעות שליח ממזלות השמים [ ]...גם "ארץ ישראל שותה תחילה" על צד
הכוונה הזו ,כי היא מקבלת מן הברכה העליונה ,וכל העולם מן השפע הנשפע על המקבלים מן
הברכה ההיא ,שהם שלוחים להנהיג העולם ולהשקותו' .השוו ריה"ל ,כוזרי ,א ,צה; ב ,יד.
וראו :מ' אידל' ,הרשב"א ואברהם אבולעפיה :לתולדותיו של פולמוס קבלי מוזנח' ,ד' בויארין
ואחרים (עורכים) ,עטרה לחיים – מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד חיים זלמן
דימיטרובסקי ,ירושלים תש"ס ,עמ'  ,251-235בעמ' .237
הן הרשב"א הן הרמב"ן מדגישים את האזוטריות החינוכית-הפוליטית של הקבלה בדבר הזיקה
בין ארץ ישראל למצוות' :ואיני יכול לפרש יותר'' ,ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה'
(בהתאמה) ,אלא שהמקורות האלה מבליטים את ההבדל הדרמטי בין גישותיהם לאיזוטריות –
לעומת הרשב"א הרמב"ן הוא כ'הולך רכיל'.
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ג .סי' רנג :שלילת טעמים פשוטים
שו"ת הרשב"א ,ח"ד ,סי' רנג (=מהד' דימיטרובסקי ,סי' כט ,עמ' פב):
שאלת :שהרמב"ם ז"ל נתן טעם ,לאיסור אותו ואת בנו ,ולפי שהבהמות בטבען
דואגות על בניהם כשרואות ששוחטין את בניהם .וטעם זה אינו מספיק למה
ששוחטין זה שלא בפני זה.
לאיסור שבתורה' :וְ שוֹר א ֹו שֶ ה ,אֹ ת ֹו וְ אֶ ת בְ נ ֹו ֹלא תִ ְשחֲטּו בְ יוֹם אֶ חָ ד' (ויקרא כב )28
נותן הרמב"ם טעם במורה הנבוכים ח"ג ,מח (להלן :פרק מח):
כן נאסר לשחוט 'אותו ואת בנו ביום אחד' ,בתור סייג והרחקה ,פן יישחט הולד
לנוכח האם ,דבר שיש בו צער גדול מאוד לבעל-החיים ,שכן אין הבדל בין צער
האדם וצער שאר בעלי החיים ,מפני שאהבת האם וגעגועיה אליו אינם נמשכים
אחר השכל אלא אחר פעולת הכח המדמה ,הנמצא ברוב בעלי חיים ,כמו שהוא
נמצא באדם .דין זה מיוחד לשור ושה ,מפני שהם המותרים לנו באכילה מבין
בהמות הבית ,ושמקובל לאכלם לרוב ,ובהם מכירה האם מי הולד132.
הטעם שמציע רמב"ם מוסרי ופשוט – צער בעלי חיים .הוא מטעים כי צער הבהמה
נמשך אחר הכוח המדמה 'הנמצא ברוב בע"ח' ,וכי האיסור 'אותו ואת בנו' ו'ביום
אחד' – ולא רק לנוכח האם (שהוא 'את בנו ואותו' דווקא) – בא בתורה בשל סייג
והרחקה .בעקבות ההלכה התלמודית מסביר רמב"ם מדוע האיסור מיוחד לשור ושה
('מפני שהם המותרים לנו באכילה מבין בהמות הבית') 133,ורק לאם ולוולדותיה
('ובהם מכירה האם מי הולד') 134,תוך שהוא רומז לעיקרון החביב עליו – דרך הרוב
('ושמקובל לאֹ כלם לרוב')135.

' .1אל תתן לבך לטעמי המצוות שכתב הרב ז"ל'
השואל מקשה' :וטעם זה' של רמב"ם 'אינו מספיק' שכן אם 'הבהמות בטבען דואגות
על בניהם כשרואות ששוחטין את בניהם' מדוע אסר באותו היום ולא רק 'זה שלא
בפני זה'? זו קושיה קלושה שכן תשובתה בפתח דברי הרמב"ם בפרק מח ,שמסביר,
כאמור ,כי ההרחבה 'ביום אחד' היא 'סייג והרחקה פן יישחט הוולד לנוכח האם'.
אפשר שהשואל לא השתכנע מן הטעם הזה ,אלא שנוסח שאלתו מלמד כי ביכר

132
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מו"נ ,מהד' שורץ ,עמ' .635
ברם ,ראו חולין עט ע"ב ,והלכות שחיטה יב ,ח.
בבלי חולין עח ע"ב ,והלכות שחיטה יב ,יא' :איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות שזה בנה ודאי,
ואם נודע ודאי שזה הוא אביו – אין שוחטין שניהן ביום אחד ,ואם שחט אינו לוקה'.
ראו :מורה הנבוכים ג ,לד ,וראו :י' לורברבוים' ,הרמב"ם על מוסד החוק ופורמליזם משפטי
ו"גזרת הכתוב"' ,מחקרי משפט ,כט (תשע"ב) ,עמ' .390-351
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להתעלם ממנו ,מה שיכול ללמד על מגמתו .אכן ,בנקל יכול היה רשב"א להגן על
הרמב"ם ,אלא שהוא בחר להשתמש בשאלה כדי לבקר את דרכו בטעמי המצוות:
תשובה :אל תתן לבך לטעמי המצות שכתב הרב ז"ל ,כי יש ויש קושיות גדולות,
כמעט בכולן.
וגם בזו קושיא ,דא"כ נצטרך לומר שהבהמות כבני אדם ,מכירין את בניהם,
ואפי' לאחר גדלות שאינן כרוכין אחריהם ,ושאין האב דואג אלא האם .ובשלוח
הקן ,אין ההקפדה בשחיטה ,ויש הקפדה בלקיחה ,ושיניח האם הדואגת ,ויקח
הבנים .ושהבהמה דואגת ,והחיה אינה דואגת.
וחוץ מכבוד הרב ז"ל ,אין משגיחין בטעמים האלו .וברוך היודע טעם גזירותיו.
את תשובתו הקצרה פותח רשב"א בביקורת חריפה וכוללת .לא רק טעמו לאיסור
'אותו ואת בנו' אלא טעמי המצוות של הרמב"ם (כמעט) 'כולן' לא עומדים בפני
הביקורת ,ועל כן ראוי להתעלם מהם ('אל תתן לבך') .על קושיית השואל מערים
רשב"א תמיהות נוספות ,שהמשותף לכולן הוא אי ההתאמה בין הטעם של הרמב"ם
לבין פרטי ההלכה התלמודית :האמנם בהמות מכירות את בניהן כדרך בני אדם ,ואף
לאחר גדלות כשברור כי הם אינם כרוכים אחרי הוריהם ,והרי איסור 'אותו ואת בנו'
חל בכל גיל; האמנם הדאגה אינה נחלת האב ,והרי האיסור ההלכתי חל רק על האם;
מיד בהמשך מזהה רמב"ם את טעם 'אותו ואת בנו' עם טעם מצוות שילוח הקן .הזיהוי
הזה מופרך בעיני רשב"א שהרי בעופות מותר לשחוט את האם ואת בניה בו-ביום
ולעיניה ,ומדוע הקפידה התורה רק על השילוח; ולבסוף ,מדוע האיסור הוא רק על
בהמה טהורה – חיה טמאה אינה דואגת לבניה?136
הקושיות האלה מבססות אצל רשב"א את הטענה הכללית שבפתח התשובה:
'וחוץ מכבוד הרב ז"ל ,אין משגיחין בטעמים האלו!' – כשם שטעמו של הרמב"ם
לאיסור 'אותו ואת בנו' בטל כך כלל טעמי המצוות שהציע ,ועל כן אין משגיחין
בהם 137.הרבה 'כבוד הרב' אין כאן .להיפך ,דומה כי ננקט כאן הכלל' :כל מקום שיש
חילול השם אין חולקין כבוד לרב' (בבלי ברכות יט ע"ב).

' .2וברוך היודע טעם גזירותיו'
את התשובה מסיים רשב"א בלשון דרמטית' :וברוך היודע טעם גזירותיו' .מקור הצירוף
'ברוך היודע' הוא בביטוי הערבי 'ואללה אעלם' ,והוא לשון קצרה ל'ברוך הוא ה' ,שהוא

 136איסור אותו ואת בנו אינו מן המצוות שהרמב"ם מפרש ומנמק במורה הנבוכים שלא לפי ההלכה
התלמודית ראו :י' לוינגר ,הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק ,ירושלים תש"ן ,עמ' .181-177 ,66-56
 137יש שרשב"א מסתמך על טעמי המצוות של הרמב"ם .בפה"ג ,ברכות י ע"ב (מהד' פלדמן ,עמ' כו),
הוא מצטט את טעמו הסוציו-היסטורי של רמב"ם במורה הנבוכים ח"ג ,מו' :מאי דכתיב" :לא
תאכלו על הדם [ ]...לא נאמר לא תאכלו הדם אלא רק על הדם ,והוא כולל לעניינים רבים,
הראשונה ,שלא יאכל סביבות הדם ,וכמו שכתב הרב שהייתה לראשונים עבודה בכך כדי
למשוך אליהם את הרוחות כפי דעותיהם המופסדות' .רשב"א משתמש כאן בטעם הרמב"ם כדי
להשיב לנוצרים ,עיינו שם.
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היודע' 138.כלומר :לא בשר ודם אלא רק הקב"ה יודע את טעם מצוותיו .הביקורת על
טעמו של רמב"ם ,ועל כלל הטעמים הגלויים ,הפשוטים ,מסתיימת אפוא בהשגבת
טעמי המצוות .על רקע דברי רשב"א בסי' צד ,המטבע 'ברוך היודע' שבסי' רנג הוא
רמיזה לטעמים הקבליים הנסתרים ,שרק בכוחם לבאר את המצוות על פרטיהן.
יותר משסי' רנג מציע טיעון יסודי ושקול ,הוא רטוריקה שמגמתה
אידיאולוגית-תיאולוגית :ביטול הטעמים הפשוטים כדי לבסס דתיות הלכתית של
מסתורין והשגבה .בקריאה הזו תומכים כמה שיקולים .ראשית ,על הקושיות שמערים
רשב"א קל ,כאמור ,להשיב .הערת הרמב"ם כי האיסור הוא סייג והרחקה צפתה גם
אותן .בין אם תשובתו משכנעת בין אם לאו ביקורת על טעמו צריכה הייתה להתייחס
להערה הזו ,ברם ,רשב"א מתעלם ממנה 139.שנית ,ולעניינו העיקר ,מן הביקורת על
טעמו של הרמב"ם מדלג רשב"א למסקנה כי אין ממש בטעמים הפשוטים-
הרציונליים-המוסריים כולם ,וכי הטעמים האמיתיים של המצווה הזו ,ושל המצוות
בכלל ,ידועים לאל לבדו .ואולם כדי לבסס את המסקנה הדרמטית הזו לא די לדחות
את טעמו של הרמב"ם .שומה היה עליו לבחון טעמים פשוטים אחרים – האם עומדים
הם בפני הביקורת אם לאו .למשל את הצעת הרמב"ן ,המביא את טעם רמב"ם למצוות
'אותו ואת בנו' ולשילוח הקן ,ומעיר' :ויותר נכון בעבור שלא נתאכזר' 140.אלא
שהטעם הזה קרוב לטעם הרמב"ם ,ועל כל פנים ,הוא מאותו הסוג :בעוד שאצל
רמב"ם טעם המצווה הוא צער בעלי חיים ,וכנגזרת מכך שלמות המידות של האדם,
לפי הרמב"ן טעם המצווה ,הנמשך מדימוי רווח (ברם מוטעה) של צער בעלי חיים,
הוא רק שלמות המידות.
הביקורת בסי' רנג מופנית אמנם כלפי הרמב"ם ,ואולם רשב"א ידע היטב כי
קושיותיו על טעמו לאיסור 'אותו ואת בנו' – ויותר מהן ,שלילתו את הטעמים
הפשוטים של המצוות – יוצאות כנגד גישות מושרשות במסורת .טעם הרמב"ם מובא

138

139

140

ראו :ש' אברמסון' ,ברוך היודע' ,לשוננו לעם ,מחזור ל ,קונטרס ו-ז (תשל"ט) ,עמ' ,165-163
ובמקורות שמביא דימיטרובסקי ,עמ' פב ,שורה  ,9ד"ה' :וברוך' .בביטוי זה משתמש גם
הרמב"ם ,ראו הלכות תשובה ג ,ב ,שבו משחק לשון על הצירוף הערבי ]...[' :ואין שוקלין אלא
בדעתו של אל דעות ,והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות'.
זאת ועוד ,נראה כי המתודה של רשב"א בעניין טעמי המצוות היא מגמתית .לצד טעמים
ספציפיים יש לכללים הלכתיים טעמים מערכתיים .פרטי ההלכות שאינם מתיישבים (לכאורה)
עם הטעם הספציפי של מצווה/הלכה הם ברגיל תוצאת האיזון בין טעמה הספציפי לטעמיה
המערכתיים ,שלעיתים גוברים על הראשונים .הטענה שטעמי המצוות של הרמב"ם לא
מסבירים את כל פרטי ההלכות הותירה את רישומה בדורות שאחרי רשב"א ,ראו למשל דברי
רדב"ז ( ,1573-1479ספרד-צפת) ,שכותב' :והנה הרב [רמב"ם] פתח לנו לבקש טעם על כל
המצוות ,אלא שיש מקצת מצוות שלא תמצא להם טעם על דרך הפשט [ ]...ורוב פרטי המצוות
אין להם טעם אלא על דרך הסוד [( ']...מצודת דוד ,זאלקאוו תרכ"ו ,עד ע"א) .וראו גם שו"ת
הרדב"ז ,ח"ג ,סי' תעח' :כל המצוות יש להם ולמספרם סוד נעלם ,והמוסיף והגורע מהם מבטל
ומבלבל הכוונה האלוהית'.
בפסקה קודמת (שם) מציע הרמב"ן טעם נוסף' :או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור
המין אף על פי שהתיר השחיטה במין ההוא ,והנה ההורג האם והבנים ביום אחד [ ]...כאלו
יכרית המין ההוא' .ראו גם ספר החינוך ,מצווה רצד.
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הרמב"ן142.

למשל בויקרא רבה; 141קושיות רשב"א יפות גם לגבי טעמו הפשוט של
אכן ,דחיית הטעמים הפשוטים מבליעה ביקורת על הרמב"ן ,שלמרות התנגדותו
הנחרצת לפילוסופיה בכלל ולאריסטוטליות של הרמב"ם בפרט מסכים בפה"ת (דברים
כב  )6עם הרמב"ם בעניין הטעמים הפשוטים .ארחיב בנקודה הזו בסעיף ו להלן.
העילה בסי' רנג לדחיית טעמי המצוות של הרמב"ם כולם אינה טעם 'בעייתי',
כגון :טעם אלגורי או טעם סוציו-היסטורי .רשב"א יכול היה למקד את ביקורתו באחד
מן הטעמים הסוציו-היסטוריים הממלאים את פרקי טעמי המצוות ב'מורה' .הוא גם
יכול היה לבקר את אחד מן הטעמים האלגוריים (ה'פילוסופיים') שהיו חביבים על
פילוסופים יהודים בני זמנו ,כפי שעשה במקומות אחרים בכתביו 143.את חמת רשב"א
מעורר כאן טעם מוסרי שווה לכל נפש ,שרבים וטובים שותפים לו .תובנה זו וקודמתה
מלמדות על עומק השלילה של רשב"א את טעמי המצוות הפשוטים144.

ד .סי' שסו' :אף מלאכי השרת לא ישיגו אותן ,והוא שכתוב:
"לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים"'
סי' שסו בתשובות הרשב"א (החדשות) אינו מענה לשאלה שהריץ מאן דהו לרשב"א.
בסופו נכתב' :הועתק מפי הרב הגדול שיח' רבינו שלמה בן אדרת ,ששלח לבני
פרובינצייא' .סי' שסו הוא כעין איגרת שרשב"א שיגר לקהילות יהודי פרובנס – אפשר
שביוזמתו ואולי בעקבות פנייתם אליו – שכנראה נקראה בפניהן כדרשה 145.להלן אכנה
את סי' שסו איגרת.

141
142

143

144

145

אמור כז ,יא (מהד' מרגליות ,עמ' תרמד) ,ובמקבילות רבות ,עיינו שם הערת המהדיר (שורה .)4
הקושיות על טעם הרמב"ן (שלא נתאכזר) הן :מדוע האיסור הוא רק על האם? מדוע בעופות
הקפידה התורה רק על השילוח ולא אסרה לשחוט את האם ואת בניה בו-ביום ,ולעיניה? מדוע
איסור 'אותו ואת בנו' הוא רק בבהמה טהורה?
מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז [ב][-ג] ,עמ' קסג-קסד ,וראו בהערותיו שם ,וכן עמ' קסו-קסז וראו
לעיל הערה  . 32על ההבדל בין טעמי מצוות פשוטים לבין טעמים פילוסופיים ראו :לורברבוים,
על כללים וטעמים (לעיל הערה .)4
בסי' רנג מכוון רשב"א את חיציו דווקא אל הרמב"ם ,ברם ,נמנע מלבקר במישרין את מורו,
הרמב"ן .על ההבדל בין יחס רשב"א לפרשנות הפילוסופית להגדה לבין יחסו לגישת הפילוסופים
לטעמי המצוות ראו :לורברבוים ,הרשב״א :קבלה ,פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16
ראוP. Roth, ‘Regional Boundaries and Medieval Halakhah: Rabbinic Responsa :
from Catalonia to Southern France in the Thirteenth and Fourteenth
 .Centuries’, JQR 105 (2015), pp.72-98רוט טוען כי למרות הקרבה הגיאוגרפית בין פרובנס

ולנגדוק לבין קטלוניה והקשרים ההדוקים בין הקהילות היהודיות זהותן התרבותית הייתה
שונה .כל מרכז הסתמך על מסורותיו ההלכתיות הייחודיות ועל מורי הוראה מקומיים .הוא
מעיר כי רשב"א היה יוצא מן הכלל ,ומעידות על כך השאלות הרבות שנשלחו אליו מקהילות
דרום צרפת ,אלא שגם היחסים שלהן עם רשב"א לווו לעיתים באי הבנות שמקורם בהבדלים
תרבותיים ופוליטיים .לדיון מפורט ביחסי רשב"א עם קהילות לנגדוק ופרובנס ,בעיקר בהקשר
של החרם על לימוד הפילוסופיה ,ראוG. Stern, Philosophy and Rabbinic Culture: Jewish :
.Interpretation and Controversy in Medieval Languedoc, London 2009
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ביסוד האיגרת עומד מבנה המחשבה שרשב"א משכלל בסי' צד ,שלפיו טעמי
המצוות נעלים מן ההשגה 146.יחד עם זאת יש בסי' שסו היבטים שאין בסי' צד,
ולהיפך .התשובה והאיגרת משלימות אפוא זו את זו147.
טיבם של החיים ההלכתיים והדתיות שביסוד קיום המצוות היו מוקד לוויכוח
בין קבוצות אידיאולוגיות שונות בפרובנס :בין 'תלמודיים' (המכונים גם 'תוריים')
לבין פילוסופים רדיקליים ,ובינם לבין מקובלים 148.הוויכוח הזה עומד ברקע
האיגרת 149.בשונה מסי' צד ,שבו ,כפי שראינו ,רמיזות קבליות ,גלויות ובעיקר
מוסוות ,האיגרת שבסי' שסו נעדרת כמעט מוטיבים קבליים .היעדרם נעוץ בנמענה,
הציבור הרחב .רשב"א ,כפי שראינו ,נזהר מאוד מלדבר בפומבי בענייני קבלה.
אלמלא סי' צד ספק אם ניתן היה לזהות את יסודה הקבלי של הדתיות ההלכתית של
מסתורין והשגבה המוצעת בסי' שסו.
הנה קריאה צמודה של האיגרת שבסי' שסו .גם כאן ,לצד דיון רעיוני (על רקע
סי' צד) אעיר גם על היבטיה הספרותיים ועל תחבולותיה הרטוריות.

 .1שלילת דתיות הלכתית של ציות ושעבוד
סי' שסו פותח באופן שבו הבינו פילוסופים בקהילות לנגדוק-פרובנס את המאמר
התלמודי' :דבר גדול – מעשה מרכבה ,דבר קטן – הוייא דאביי ורבא':
אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' ,דבר קטן ודבר
גדול ,דבר גדול – מעשה מרכבה ,דבר קטן – הוייא דאביי ורבא (בבלי סוכה
כח ע"א).
טועי רוח חשבו כי עשיית המצוות דאביי ורבא נושאין ונותנין בהן הוא 'דבר
קטן' ,שלא עלה ביד המתעסקים בהן אלא שכר עשייתן ,לפי שאין בעשייתן
146

147

148

שו"ת הרשב"א :החדשות-מכתב יד ,ירושלים תשס"ה ,סי' שסו ,עמ' רלו-רלז ,המבוסס על כתב
יד אוקספורד  .2240הסימן נדפס קודם לכן ,ברם ,עם שיבושים ,בעין יעקב ,סוכה כח ע"א ,וכן
בסדר רב עמרם ,מהד' פרומקין (ירושלים  ,)1912עמ'  ,79ראו הערות המהדיר של שו"ת
הרשב"א החדשות ,עמ' רלו .על כתבי היד של שו"ת הרשב"א ראו עמנואל ,ממזרח (לעיל הערה
 ,)12עמ'  ,468הנ"ל ,כתבי היד של תשובות הרשב"א (לעיל הערה  ,)14עמ'  .15-14עמנואל
לא עסק בכ"י דנן ,שבו שתי תשובות בלבד.
סי' שסו לא נכלל במהדורת דימיטרובסקי ,אולי משום שחשד שאינו שלו ,ברם ,מהדירי
התשובות החדשות הוכיחו את שיוכו לרשב"א .על סי' שסו העירו :י' כ"ץ' ,הלכה וקבלה
כנושאי לימוד מתחרים' ,בתוך :הנ"ל ,הלכה וקבלה (לעיל הערה  ,)33עמ'  ,101-70בעמ' ,74
הורוויץ (לעיל הערה  ,)20עמ'  ,125-121וד"מ פויכטונגר ,תורת המדינה לר' שלמה בן אברהם
אדרת (הרשב"א) ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"ז ,עמ' ,243-241
 .253להלן אציע קריאה אחרת של סי' שסו.
על הקבוצות האלה ראו :י' היינמן ,טעמי המצוות בספרות ישראל ,א ,ירושלים תשי"ד ,עמ'
I. Twersky, ‘Talmudists, Philosophers, Kabbalists: The Quest for ;49-46
Spirituality in the Sixteenth Century’, B. D. Cooperman (ed.), Jewish Thought in
the Sixteenth Century, Cambridge, MA 1983, pp. 431–459; Idem, ‘Religion and Law’,
.S.D. Goitein (ed.), Religion in a Religious Age, Cambridge, MA 1974, pp. 69-82

149

על האפשרות שהאיגרת בסי' שסו קשורה לפרשת החרם על לימוד הפילוסופיה ,ראו :שטרן
(לעיל הערה  ,)145עמ'  ,145ולהלן.
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אלא שקיים בעשייתן מצות הבורא ית' ,שנתנן לדעת ולצרף דעת ישראל אם
יעשו מצותו אם לאו ,וכמלך שרוצה לנסות את העם ,אם ישלימו רצונו ,בין שיש
באותה צואה תועלת ,בין שאין בעשייתה תועלת זולתי ההוראה שמורה העושה
שעושה רצון אדוניו כאשר צוהו .וזהו שכתוב 'כל אמרת אלוה צרופה' (משלי
ל  ,) 5ובא בפירושן ז"ל' :מה איכפת ליה לקב"ה בין שוחט מן העורף לשוחט
מן הצואר? לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות' 150.והטועין חושבין
בפירוש 'לצרף בהן את הבריות' ,לדעת אם ילכו בתורתו ובמצותיו לבד ,בין
שיש בהן תועלת מצד עצמן אם לאו ,ועל זה קראו דקדוקי אביי ורבא בפעולות
המצות 'דבר קטן'.
ומזה יצא להן באמת בטול העשייה בכלל המצות ,כתפלה ותפילין ובהיתר
ואיסור .ואינן נותנין דעתם רק בלימוד ספרי חכמי האומות פילוסופיא וטבע.
וחושבים שזה הוא 'מעשה מרכבה' שלא הניח רבן יוחנן בן זכאי .וזה באמת
אבדן ומות ,וכל האומר כן נבדל מקהל הגולה ,ואין לו עסק במצוות.
'טועי רוח' אלה הם יהודים בעלי השקפות פילוסופיות רדיקליות שממוקדים 'רק
בלימוד ספרי חכמי האומות פילוסופיא וטבע' .לדידם המצוות וההלכות שבעלי הלכה
(דוגמת אביי ורבא) נושאים ונותנים בהן ,היא 'דבר קטן' משום שבקיומן 'מורה
העושה שעושה רצון אדוניו כאשר צִ והו' ותו לא .בניגוד למעשים שיש להן תכלית –
ש'שכרם' היא התועלת הגלומה בעשייתן – מקיום המצוות עצמן לא נמשכת ,לפי
השקפתם ,שום תועלת ,ושכרן חיצוני להן ('לא עלה ביד המתעסקים בהן אלא שכר
עשייתן') .הפילוסופים מייחסים לנאמני ההלכה דתיות הלכתית של ציות ושעבוד,
שלפיה השלמות הדתית היא תודעת שעבוד לאל באמצעות ציות כנוע למצוותיו
('קבלת עול מלכות שמים') 151.בפסקה הפותחת את האיגרת רשב"א מקבץ סיסמאות
של הלך הדתיות ההלכתית הזו' :אין בעשייתן אלא שקיים בעשייתן מצות הבורא
יתברך'' ,שאין בעשייתה תועלת זולתי ההוראה'; 'כמלך שרוצה לנסות את העם אם
ישלימו רצונו'"' ,לצרף בהן את הבריות"[ ,כלומר] לדעת אם ילכו בתורתו ובמצותיו
לבד' 152.הפילוסופי ם היהודים האלה מזהים את המצוות עם הרליגיוזיות ההלכתית
הזו ,מסתייגים ממנה ,ונוטשים את המצוות.
150
151

152

בראשית רבה מד (מהד' תיאודור-אלבק ,עמ' .)424
דתיות הלכתית של ציות ושעבוד גורסת שטעמי המצוות (הנוגעים ברגיל לשלמות החברה,
המידות והנפש) חותרים תחת אידיאל קיום המצוות 'לשמה' – תחת תודעת השעבוד המוחלט
ל'מלכות שמים' – מפני שהם מעוררים את החשש שמא אדם מקיים מצווה בשל תועלתה ולא
רק כי האל ציווה .בעוד שלפי דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה טעמי המצוות אינם ידועים,
לפי דתיות הלכתית של ציות ושעבוד הטעמים ידועים (ואפשר שהם חשובים ללימוד תורה
ולפסיקת הלכה) ,ברם הם עשויים לפגום בעשיית המצוות .גרסה רכה של דתיות הלכתית של
ציות ושעבוד (המצויה במדרש) קוראת להתעלם מטעם המצווה בעת עשייתה ,ואילו גרסה
חזקה שלה ,הרווחת מימי הביניים המאוחרים ,שוללת טעמים ,וראו :לורברבוים ,דתיות
הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .53-50
המובן הפשוט של המדרש שבבראשית רבה הוא שהמצוות נועדו 'לצרף' [לתקן] את עושיהן,
כלומר להביאם לכלל שלמות .לפי קריאה זו הציות למצוות הוא אמצעי חינוכי להתגברות על
יצרים ותשוקות ,שהוא אידיאל אתי .דתיות הלכתית של ציות ושעבוד ,לרבות זו המתוארת כאן
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לשון התלמוד' :דבר קטן – הוויות אביי ורבא' מכוון ,לפי פשוטו ,ללימוד
ולעיון 153,ואילו הפרשנות שרשב"א מייחס לפילוסופים אלה מטעימה את העשייה
('חשבו כי עשיית המצוות [ ]...הוא "דבר קטן"') .ההיסט הזה מבליע את הלך
המחשבה הבא :אם תכלית המצוות היא רק 'שעושה רצון אדוניו כאשר צוהו' אזי אין
למצוות כל תוכן פנימי .כך עולה ,למשל ,מן הטענה 'שלא עלה ביד המתעסקים בהן
אלא שכר עשייתן' ,ומן הפרשנות (השגויה) למדרש 'מה איכפת ליה לקב"ה' וכו'.
ואולם דתיות הלכתית של ציות ושעבוד אינה שוללת מן המצוות טעמים אלא רק
גורסת שלא הטעמים הם המניע לקיימן 154.רשב"א מודע לכך שכן הוא מעיר דרך
הילוכו כי בעיני הפילוסופים אפשר שיש למצוות תועלות ('בין שיש באותה צוואה
תועלת בין שאין') ,אלא שלדעתו הם סבורים כי דתיות הלכתית של ציות ושעבוד
עוקרת מן המצוות טעמים ותכליות .לפי תיאורו הפילוסופים המשכילים נוטשים
מצוות ריטואליות כגון' :תפילה ותפילין ,ובהיתר ואיסור'155.
מן הזיהוי של המצוות וההלכות עם דתיות הלכתית של ציות ושעבוד מסיקים
פילוסופים יהודים כי הן נעדרות ערך פילוסופי ועל כן הן לא מושא לעיון .מעייניהם
נתונים ל'מעשה מרכבה' ,היא 'חכמת האלוהות' – הם סבורים כי 'עבודת האלהים'
היא הכרת האל ,היינו ידיעת המטפיזיקה ('מעשה מרכבה') ,שאליה מדריכים ספרי
הטבע והפילוסופיה של חכמי האומות 156.כדברי החכם הפרובנסלי ,אבא מארי על
אודות הפילוסופים היהודים בלנגדוק ובפרובנס (וגם בספרד) ב'אגרת ההערה' ששלח
לרשב"א (בהתכתבות ביניהם לקראת הטלת החרם על לימוד הפילוסופיה)' :אבן בחן
פנתם בספרי אבן רושד ,ובמאמרי אריסטו קוטב יסודם מוסד ,כמעט נלכדו ברשתם

153
154
155

156

על ידי רשב"א ,היא אידיאל דתי ,שעניינו עמידה כנועה לפני האל ,ראו לורברבוים ,שם .המדרש
האמור בבראשית רבה משמש ברגיל כאסמכתא תלמודית לטוענים שאין למצוות טעמים ,והם
מציעים לו פירוש אלטרנטיבי .ראו :מו"נ ח"ג ,כו ,ורמב"ן ,פה"ת ,דברים כב  .6אצל יריבי
רשב"א המדרש מבטא דתיות הלכתית של שעבוד ומבליע כי המצוות נטולות טעמים.
בבלי סוכה כח ע"א ,בבלי בבא בתרא קלד ע"א.
דתיות הלכתית של ציות ושעבוד נוקטת 'הפרדה אקוסטית' בין המניע לעשיית המצוות
('לשמה') לבין טעמיהן-תכליותיהן ,ראו לעיל הערה .151
ר' משה מקוצי כותב בסמ"ג (סוף עשה ג) כי במסעו בספרד שכנע יהודים (שנטו כנראה
לפילוסופיה) להניח תפילין ,ראו :י' גלינסקי"' ,ולהיות לפניך עבד נאמן כל הימים" ,פרק
בהגותו הדתית של ר' משה מקוצי' ,דעת( 42 ,תשנ"ט) ,עמ'  ,15הערה .13
ראו ר' יעקב אנטולי (פרובנס  ,)1256-1194ספר מלמד התלמידים ,ליק  ,1866הקדמה:
'ובפירוש מצאנו רבותינו שהרגילו העסק בחכמות ,ואמרו שהקטן שבשמונים תלמידים שהיו
לו להלל לא הניח שום דבר חכמה שלא למד ,עד שהפליגו עליו ואמרו שלא הניח דבר גדול
ולא דבר קטן; ובארו ז"ל שמעשה מרכבה הוא דבר גדול המעלה ,וכל החכמות מכוונות אליו,
והם כהצעות לו ,כי בו לבדו התועלת הגדולה והשלמה ,כי בו יבא האדם לפני המלך .ועל הויות
דאביי ורבא אמרו שהוא דבר קטן ,וזה לפי שהמשניות ושאר הלכות פסוקות מספיקות לדורשי
החכמה ,זהו דעת רבותינו ז"ל .אבל הדבר הגדול היום בעיני חכמינו בעלי הגמרא הוא העסק
בסוגיות התלמוד ,ולא העסק בפסק הנברר ממנו ,אבל העסק בקושיות ובתירוצים; והדבר
הקטון הוא בעיניהם מעשה מרכבה שהוא חכמת האלוהות .ואינו בעיניהם דבר קטן מן הדברים
הטובים ,אבל דבר רע ומר מאד ,עד שגרם להם רב גנותם החכמה ההיא לתעות ולקרוא מעשה
מרכבה להבלי שמות שבדו מלבם בני בלי לב .השם יכפר בעדם ,כי זה דעת רוב חכמינו
הרבנים' .על הצירוף 'דבר קטן' השוו רמב"ם הלכות יסודי התורה ד ,יג.
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ונפלו בפח' 157.לפי הפילוסופים המצוות מגלמות רליגיוזיות נחותה ('דבר קטן'),
המרחיקה אדם מן האל ,לעומתן חכמת הטבע והאלוהות מקרבות אליו .לא בכדי
מכנה אותם רשב"א 'טועי רוח' :מגמתם רוחנית אלא שטעותם היא הניגוד שהם
קובעים ,במישור העיוני והמעשי ,בין האלוהות לבין המצוות.
הטענה שבפתח סי' שסו כי פילוסופים יהודים נוטשים את המצוות כי הן
מגלמות דתיות הלכתית של ציות ושעבוד היא חריגה ,אולי חדשה .ההסברים הרווחים
בספרות בת הזמן לזילות המצוות אצל משכילים יהודים נעוצים בעיקר בשיקולים
פילוסופיים ,הממוקדים בהכחשת הניסים וההשגחה הפרטית ,כלשון רשב"א בפה"ג
(על עבודה זרה ב ע"א)' :שכבר ידעת כי שעיקרי חכמת המתפלספים ,עד שלא יניחו
זולתם באפשר ,שניים :האחד ביטול הנמנע [הנס] ושלא ישוער היכולת [של האל] בו,
והשני בסילוק ההשגחה מן הפרטים ואף במין האנושי [ ,]...ומן השני יצא שה' יתברך
לא ישגיח על גוי ועל אדם להגיד אליו מצוה במה שרצהו יתברך [ ]...ועם זה יתבטל
כל עונש וכל שכר על הדרך שיאמינוהו בעלי הדתות בכללם' 158.כך מתאר ר' דוד בן
שמואל הכוכבי (נפטר  ,)1340איש פרובנס ,בן דורו הצעיר של רשב"א ,את כת
הפילוסופים היהודים בזמנו ובמקומו:
וכת אחרת אומרת קדוש הוא לאלוהיו האיש החפץ חיי נפשו ,שישים כל
השתדלותו בחכמות עיוניות .וקצת מבעלי זאת [ ]...ירחיקו דברי חכמים
[חז"ל] ,ומלעיבים על קצת דבריהם [בהגדות] ,ודקדוקם בענין המצוות ,יהרסו
קצת מעקרי הדת ,שלא יאמינו שיגמול ה' טוב למקיימי המצוות ,ולא יענוש
לאשר הפרו ברית התורה והמצוות .וזה הביאם למיעוט האמנתם בהשגחה
הנמשכת אחר הדת ,אך יאמין זה כפי הנמשך מדעות הפילוסופים []...
והמדקדקים במצוות כפי דקדוקי רבותינו הם בעיניהם יגעים לריק ,וכל שכן
אותם אשר יתנו לבבם לחקור ולדרוש בענין התלמוד ,לבוא על אמתיתתו159.
אפיוני הכת הזו זהים למה שמייחס רשב"א ל'טועי הרוח' באיגרת שסו ,אלא שהם
מזלזלים במצוות לא בגלל דתיות הלכתית של ציות ושעבוד אלא בשל 'מיעוט
האמנתם בהשגחה' .דתיות הלכתית של ציות ושעבוד ,שאותה ,לפי רשב"א ,דוחים
בבוז פילוסופים יהודים בפרובנס ובספרד ,היא רליגיוזיות שהתפתחה בצפון צרפת
157

158
159

'אגרת ההערה' של אבא מארי פותחת את הקובץ מנחת קנאות (מהד' דימיטרובסקי ,עמ' רעב,
שורות  ,)39-37והמשך דבריו שם' :תכלית עיונם על הגרם השמימי שהוא בלתי הוה ולא נפסד',
כלומר תפיסת הקדמות .ראו גם ספר הירח ,פרק תשיעי (שם ,עמ' תרנה)' :רוב ספרי הטבע אשר
אתנו היום הם חבורי אבן רש"ד ,שקצר ספרי אריסטו ועשה מהם באור' .על גישות
אוורואיסטיות במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה בספרד ובפרובנס ,ראו :בער ,תולדות
היהודים (לעיל הערה  ,)13עמ'  , 144-141על עליית הפילוסופיה בקרב קהילות היהודים
בפרובנס במאה השלוש עשרה ראו :שטרן (לעיל הערה  ,)145עמ'  ,21-14 ,7-3ולורברבוים,
הרשב״א :קבלה ,פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16
מהד' פלדמן ,עמ' קיז ,ובהמשך (שם)' :ומן הראשון יתחייב קדמות העולם [ ]...ולא מצא הטבע
לברוא דבר מן האפס המוחלט'.
ספר הבתים ,מגדל דוד – ספר המצוה :ביאור י' הדברות ,מהד' מ' הרשלר ,ירושלים תשמ"ג,
עמ' רפו-רפז.
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ובאשכנז בשלהי המאה השתים עשרה ובמחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה.
ניצניה הראשונים מצויים אצל רש"י (נפטר  160,)1105וביטוי מפותח שלה מצוי בספר
מצוות גדול לר' משה מקוצי ,מבעלי התוספות 161.בסמ"ג (שכתיבתו הסתיימה בשנת
 )1247מספר ר' משה כי לפני למעלה מעשור (בשנת  )1235החליט לצאת מעירו
שבצפון צרפת למסע ב'ארצות אדום'' ,כדי להוכיח גלויות ישראל' .נראה כי מה
שהניע אותו היה פולמוס הרמב"ם ,שחשף לעיני רבני צפון אירופה את סכנות
הפילוסופיה האריסטוטלית ,שפוגמת בעיניהם בדתיותן של קהילות היהודים בספרד
ובפרובנס .ר' משה מבקר בספרד ,וכנראה גם בפרובנס ,ובשורתו העיקרית היא 'דתיות
הלכתית של ציות ושעבוד' ,שבאמצעותה הוא מבקש להחזיר יהודים לעבודת ה',
כלומר לקיום מצוות 162.הוא מדווח בספרו על הצלחה מסוימת ,בעיקר בספרד.
ההשקפה שלה הטיפו הסמ"ג וחבריו הצרפתים והאשכנזים שבתה את ליבם של חכמי
הלכה בפרובנס .כך מתאר הכוכבי ,שני דורות מאוחר יותר ,את הלך הרוח הדתי של
כת 'התלמודיים' בני זמנו ומקומו:
ובעלי זאת הכת מדקדקין בכל המצוות תכלית דקדוק ,ומענים את נפשם בעבודת
ה' ,ולא יבקשו ולא יתורו אחרי שום חכמה ומדע כדי למצוא סיבה או טעם מועיל.
בעיניהם רחוק מה' כל מי שיתן סיבה למצוה ויאמתה על דרך החכמה ,ויאמרו
שזה תורה שלא לשמה .אמנם תורה לשמה היא באשר ידרשו בספר תורת אלקים
במה שבאה הקבלה האמתית ,בתורה שבעל פה ,ויהיו עיניהם וליבם תמיד
בחכמת התלמוד ,ר"ל במשא ומתן התלמוד בקושיות ובתירוצין ,למען יתבררו
להם תמיד מאמרי התלמוד על נכון [ ]...וכן למען ידעו דיני המצוות כפי הקבלה
האמתית על נכון .וכן יתנו ליבם לדקדק מצות תורתנו תכלית דקדוק ,קיימו אותן
על צד שהן גזרות מלך ,ויאמרו שזהו תורה לשמה .ועם קיום המצוות ועסק
התלמוד וק"ש ותפילה [ ]...יאמרו שזוהי הדרך לדעת את ה'163.
זהו תיאור קולע של דתיות הלכתית של ציות ושעבוד .הדתיות של הכת הזו ממוקדת
כל כולה במצוות .אנשיה מדקדקין בהן 'תכלית דקדוק' עד כדי עינוי הנפש .הם שוללים
את הפילוסופיה ,ובמיוחד את טעמי המצוות ,שלפי סברתם הן נקודות ההשקה בין
ה'מדע' לבין ההלכה .בני הכת הזו מזהים את הטעמים עם הפילוסופיה – התנגדותם

160

161
162

163

ראו רש"י ,פה"ת ,שמות טו  ,26ויקרא יט  ,19ובפירוש רש"י לתלמוד :מגילה כה ע"א ,ד"ה' :ואינן
אלא גזירת' ,יומא סז ע"ב ,ד"ה' :חוק' ,חולין פט ע"א ,ד"ה' :ורבא' ,סנהדרין עו ע"ב ,ד"ה' :אמר
רב יהודה' ,וראו לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .63-61
סמ"ג ,סוף עשה ג ,וראו גלינסקי ,ולהיות לפניך עבד נאמן (לעיל הערה  ,)155עמ' ,29-25
ובהפניות לספרות שם .מלשונו של ר"מ מקוצי נראה כי השקפתו היא נחלת רבים בסביבתו.
כידוע ,כתביהם של בעלי התוספות ושל חכמי הלכה אשכנזיים נעדרים דיונים תיאולוגיים ,ראו
גלינסקי ,שם ,עמ'  .14-13ההגיגים הספורים שבסמ"ג שעניינם דתיות הלכתית של ציות
ושעבוד מלמדים על מרכזיותה בעולמם הרוחני-הדתי.
ספר הבתים ,מגדל דוד – ספר מצוה ,ב ,מצוות לא תעשה ,עמ' רפה-רפו .על ר' דוד הכוכבי
ראו :פ' רוט ,חכמי פרובנס המאוחרים – הלכה ופוסקי הלכה בדרום צרפת  ,1348-1280עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ב ,עמ'  .151-142על נטיותיו המיימוניות
המתונות ראו הלברטל ,המאירי (לעיל הערה  ,)24עמ' .216-181
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ל'חכמה' גורמת להם להתנגד לטעמי המצוות' 164.בעיניהם רחוק מה' כל מי שיתן
למצווה סיבה או טעם מועיל' לא משום שהטעמים נשגבים אלא מפני שהם חותרים
תחת קיום המצוות 'לשמה' .לדידם ,אם תכלית המצוות היא תועלת לאדם ,אף לשם
שלמות מוסרית ורוחנית ,אין לקיומה ערך דתי .אצל כת זו המצוות וההלכות הן 'גזרות
מלך' ,כלשון רשב"א בסי' שסו' :כמלך שרוצה לנסות את העם ,אם ישלימו רצונו []...
שמורה העושה שעושה רצון אדוניו כאשר צוהו' .בעיני כת זו 'משא ומתן התלמוד
בקושיות ובתירוצין' (ה'קבלה האמתית') הוא מהות 'תלמוד תורה' 165,שעיקרו ,כפי
שיעיר גם רשב"א להלן ,אינו 'טעמי תורה' אלא ידיעת 'דיני המצוות על נכון' .הכוכבי
מטעים כי קיום המצוות ו'עסק התלמוד' יחד עם קריאת שמע ותפילה הוא דרך
התלמודיים 'לדעת את ה''166.
תיאורו של הכוכבי את הכתות השונות בפרובנס זורה אור על דברי רשב"א
בתחילת סי' שסו .לפי רשב"א ,הפילוסופים בפרובנס מבקרים את ה'תלמודיים' על
דבקותם בדתיות הלכתית של ציות ושעבוד ,ומזלזלים במצוות .הוא מוכיח אותם לא
על ידי הצדקת דתיות הלכתית של ציות ושעבוד אלא ,כפי שנראה להלן ,באמצעות
השגבת טעמים .איגרת רשב"א משכללת דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה תוך
דחייה של דתיות הלכתית של ציות ושעבוד167.

 .2קיום המצוות ותודעת נשגבות טעמיהן
רשב"א רואה בנטישת המצוות של הפילוסופים היהודים הרדיקלים 'אבדן ומוות'
והיבדלות מ'קהל הגולה' .הוא חושש כי בעקבותיהם ילכו אחרים ,והוא נחלץ לעמוד
בפרץ:
והפכם אמר הכתוב' :כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' (דברים ל )14

164

165

166

167

על השלילה של הכת הזו את הפילוסופיה ראו גם ספר הבתים ,שם ,עמ' רפד .טעמי המצוות
הפשוטים אינם עניין לפילוסופים בלבד .עסקו בהם פרשנים ובעלי הלכה שלא היו פילוסופים,
ושאף התנגדו לפילוסופיה ,דוגמת הרשב"ם ,ר' יוסף בכור שור ,והרמב"ן .דומה כי זיהוי טעמי
המצוות עם הפ ילוסופיה נולד בפולמוסים סביב הפילוסופיה בכלל ופולמוסי הרמב"ם בפרט,
ראו לורברבוים ,על כללים וטעמים (לעיל הערה .)4
ראו :פרופיאט דוראן (אפודי)' ,הקדמת ספר מעשה אפוד' (ערך :ד' רפל) ,סיני ,ק (תשמ"ז),
עמ' תשסו -תשעד .דוראן מבחין שם בין 'בעלי חכמת התלמוד' לבין הפילוסופים והמקובלים,
וראו :טברסקי ,לעיל ,הערה .148
ר' דוד הכוכבי אינו מזדהה עם כת התלמודיים ,ברם ,הוא לא מבקרם ,ובכמה מקומות הוא
אפילו משבחם .יש לו ביקורת כלפי תת-קבוצה של תלמודיים שנוטה להגשמה .יחסו של
הכוכבי לדתיות ההלכתית של התלמודיים סובלני יותר מזה של רשב"א ,השוו גם לדברי ר'
יעקב אנטולי ,לעיל הערה .156
הרמב"ן בפה"ת ,בראשית כו  ,5כותב' :והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה
כלה ברוח הקדש ,ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה
ועושה' .הרמב"ן רומז כאן לבבלי קידושין לא ע"א' :גדול מצּו ֶוה ועושה יותר ממי שאינו מצווה
ועושה' ,שהוא ביטוי מובהק לדתיות הלכתית של ציות ושעבוד .דברי השבח האלה על אברהם
מבליעים הסתייגות מן הרליגיוזיות הזו ,ראו :לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל
הערה  ,)1עמ'  ,53-50ולעיל הערה .151
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אמר 'בפיך' ,כנגד השנון ,שצוה הוא ית' 'ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם'
(שם ,יא ' ,)19ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך' וגו' (שם ,ו ' .)7בלבבך' – לכוין
בהן בשעת עשייתן לשם המצַ וֶה ית' שצוהו ,ויעשה בלב שלם .ושלא יעשה
כעושה שלא לרצון ויהא לו למשא ,וזהו שאחז"ל 'שלא יעשה תפלתו קבע אלא
רחמים ותחנונים' .ו'לעשותו' ,להיות זריז לעשות כל מצוה ומצוה בשעתה
וכמצותה וכתקונה .ובשלשה אלה תשלם העבודה ,ובעשייתן בחפץ באמת.
את 'תשובתו' פותח רשב"א בלשון דברים ל ' :14כי קרוב אליך הדבר מאד' ,המבטא
השקפה שהיא הֶ פְ כה של דתיות הלכתית של ציות ושעבוד :המצוות אינן תובעות
הקרבה ועינוי הנפש ,ופיתוח תודעת שעבוד; הן הולמות את טבע האדם ואת צרכיו,
ופונה לדרוש את מילות המפתח של הכתוב 'בפיך'' ,בלבבך'' ,לעשתו' ברוח הדרשה
שבה פגשנו בסי' צד ברם בשינויים מסוימים ,בעלי חשיבות לענייננו.
'אמר "בפיך" ,כנגד השנון' – הרכיב הראשון בחיים ההלכתיים הוא 'שינון'
ההלכות ,שהוא דיבור מתמיד בהן כהוראות פעולה .השינון אינו רק מכשיר לעשייתן
אל-נכון אלא יש לו גם ערך תודעתי-חינוכי .באורח דומה כותב ,כזכור ,רשב"א בסי'
צד"' :בפה" ,שהוא כלי ההוראה [ ]...שמלמד לאחרים [ ]...מלבד שנצטוינו בעצמנו
בדבור בהם' .אלא שבסי' צד יש יסוד שאינו בסי' שסו' :וממנו פתח החכמה' ,כלומר
שינון ההלכות חיוני להבנת טעמיהן העמוקים .יסוד זה יבוא ברמיזה בהמשך סי' שסו,
ברם ,ללא זיקה לשינון.
'"בלבבך" ,לכוין בהן בשעת עשייתן לשם המצַ ֶוה ית' שצוהו' – אם נדמה כי
רשב"א נוטה כאן לדתיות הלכתית של ציות ושעבוד הוא ממהר להדגיש' :ויעשה בלב
שלם ,ושלא יעשה כעושה שלא לרצון ,ויהא לו למשא' .המצוות אינן כרוכות בעינוי
נפש ,הן לא רק ל'שם המצָ ֶווה' אלא גם 'לרצון' המצּווֶה .בעקבות חז"ל הוא מטעים
כי המצוות הן 'רחמים' ,כלומר לתועלת האדם ולטובתו .אם בעניין השינון יוצא
רשב"א נגד הפילוסופים היהודיים הרי פירושו ל'בלבבך' מכוון כנגד ה'תלמודיים'.
גם כאן ההשוואה לסי' צד מאלפת – בעוד ששם ה'לב' רומז לטעמים הקבליים
הצפונים במצוות ,בסי' שסו הוא רק מציין כי המצוות אינן שעבוד.
במוטיב 'לעשתו' ,רשב"א יוצא כנגד הפילוסופים ,ומדגיש את חשיבות העשייה
המדויקת של פרטי ההלכות' :להיות זריז לעשות כל מצוה ומצוה בשעתה וכמצותה
וכתקונה' ,עניין שאליו יחזור בהמשך האיגרת .כמו בסי' צד ,הפרשנות הדרשנית
לדברים ל  14בסי' שסו ,שמדגישה את ההיבט המעשי של המצוות 168,נועדה למתן
את החשיבות הדרמטית שהאיגרת תייחס מכאן ואילך לטעמים הנשגבים של המצוות.

168

על עשיית המצוות ב'חפץ באמת' ראו ריה"ל ,כוזרי ,ג ,כב' :שני הענינים אשר הם עמודי התורה
[ ]...השני שתהיה מקובלת בלב נאמן מהקהל [ ]...בתכלית החפץ והרצון' .בהמשך האיגרת
נוטל רשב"א מריה"ל את משל התרופות ,ראו להלן.
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' .3ומי שחננו השם יתברך מהן יתבונן במושכלות שנכללו במצותיו'
יתבונן שלא אמר ית' לזרע יעקב 'תהו בקשוני' ,ומי שחננו השם יתברך מהן
יתבונן במושכלות שנכללו במצותיו ,ועל זה התפלל דוד באמרו' :גל עיני
ואביטה נפלאות מתורתך' ,וכמו שפי' ז"ל ב'ויהי שירו חמשה ואלף' ,שהיה
אומר על כל מקרא ומקרא אלף וחמשה טעמים .ולא נעלמה ממנו אלא פרה
אדומה .והוא שאמר ית' ליהושע' :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו
[ ]...למען תשמור לעשות ככל הכתוב [בו] ,כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל',
ר"ל :תצליח במעשה ,וממנו תשכיל המושכלות הרמוזות בהן.
המצוות ,מטעים רשב"א ,אינן 'תהו' כדעת התלמודיים הסבורים 'שאין בעשייתה
תועלת זולתי [ ]...שעושה רצון אדוניו' .כל מצווה ומצווה רוויה ב'חמישה ואלף'
טעמים ,ברם ,רק 'מי שחננו השם' ,כלומר רק יחיד סגולה כדוד המלך' ,יתבונן
במושכלות שנכללו במצותיו' .הלשון 'ומי שחננו' רומזת למקובלים ,כלשון סי' צד:
'והדברים הנעלמים הרמוזים בתורה לאשר חננם השם ית'' ,וגם שם נדרש רשב"א
לדוד ששורר' :לכל תכלה ראיתי קץ ,רחבה מצותך מאוד' 169.גם בסי' שסו מהותן של
המצוות הן 'המושכלות' הנכללות בהן ,כלשונו בסי' צד' :אין בכל פרטי המצוות
מצווה שאינה רומזת אל עניני החכמה' ,היינו התיאוסופיה הקבלית .אלא שבאיגרת
רשב"א נמנע מלהשתמש במונחים הרומזים לקבלה (כגון' :חכמה'' ,עניינים
נכבדים') ,ונזקק למונח הפילוסופי 'מושכלות' 170.השימוש במונח פילוסופי מובהק
נועד להרחיק את האיגרת מן הקבלה .כנגד הפילוסופים ,המפרידים בין המושכלות
הפילוסופיות לבין המצוות ,הוא טוען כי 'המושכלות נכללו במצוות'.
זאת ועוד ,עשיית המצוות היא חיונית להשיג משהו מטעמיהן"' :כי אז תצליח
את דרכיך ואז תשכיל" (יהושע א  ,)8ר"ל" :תצליח" במעשה ,וממנו "תשכיל"
המושכלות הרמוזות בהן' .טענה זו ,הנרמזת כזכור בחטף בסי' צד ,תקבל ביטוי
מפותח בהמשך האיגרת.
171
רשב"א מציין כי 'לא נעלמה' מדוד 'אלא פרה אדומה' .במדרשים מאוחרים,
וביתר שאת בימי הביניים ,פרה אדומה הייתה דגם למצווה שאין לה טעם 172.בסי'
שסו היא דגם למצוות שטעמן עמוק ונשגב .מצוות 'קשות' ו'תמוהות' אינן נזכרות
בסי' צד ,שכן לפי השקפתו המצוות כולן שוות בכך שטעמיהן נשגבים ,גם מצוות
שטעמן מפורש או מחוור .רשב"א נדרש כאן לפרה אדומה כאמצעי רטורי המטעים
169
170

171
172

ראו :לעיל סעיף א ,ובהערה  ;55ישראלי ,מוקדם ומאוחר (לעיל הערה  ,)42עמ'  ,501הערה .100
'מושכלות' אינה מינוח של מקובלים בראשית הקבלה ,היא אינה מופיעה בכתבי ריס"נ ,ר' עזרא
ור' עזריאל מגירונה ,וגם לא בכתבי הרמב"ן .בפירוש לספרר יצירה ששלום ייחס לריס"נ
מופיעים המונחים' :השכל'' ,משכיל' (מהד' שלום ,עמ'  ,3שורות  .)65 ,58בפה"ת הרמב"ן
מעיר לעיתים לגבי רמזיו הקבליים' :והמשכיל יבין' ,ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה ,)2
עמ' .336-335
בקטע מדרש במדבר רבה (מהד' וילנא) ,חקת ,ט ,משלמה לא נעלמה אלא פרה אדומה.
ראו :ח' מיליקובסקי' ,פרה אדומה לפני סיני-מסורת קדומה או טעות סופרים' ,בתוך :י"ד גילת
ואחרים (עורכים) ,עיונים בספרות חז"ל במקרא ובתולדות ישראל ,מוקדש לפרופ' ע"צ מלמד,
רמת-גן תשמ"ב ,עמ' .276-268
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כי גם ליחיד סגולה כדוד היו מגבלות בהבנת הטעמים .זוהי הכנה לטענה שתבוא
בהמשך האיגרת כי טעמי המצוות (כולן) הם מעבר להשגת בשר ודם רגיל.
רשב"א אכן מדגיש כאן את מציאותם של טעמים עמוקים למצוות אלא
שליהודי הממוצע ,ואף למרבית החכמים ,אין את הכוח לדעתם .עשיית המצוות
צריכה להיות מלווה בהכרה בעצם קיומם של הטעמים הנשגבים .לא בידיעתם.
ההכרה הזו (שאחד ממרכיביה הוא שיחידי סגולה ידעו אותן) מעניקה לקיום המצוות
ערך ,והיא בעיניו ניגודה של דתיות הלכתית של ציות ושעבוד.

' .4הדברים הרמוזים במצות הם הם מעשה מרכבה'
אחרי שהוא מטעים כי בלי קיום אין הבנה חוזר רשב"א למאמר התלמודי בעניין רבן
יוחנן בן זכאי ('שלא הניח [ ]...דבר קטן ודבר גדול') ,ומנסח את מה שנדמה כעיקר:
וזהו ענין ריב"ז ,שהסתכל בטעמי התורה וזכה להתבונן בהן ,וזהו ענין
המרכבה ,שהדברים הרמוזים במצות התורה הם הם מעשה מרכבה.
הנה יסוד תפיסת רשב"א את המצוות .כנגד הפילוסופים היהודים ,הטוענים כי 'מעשה
מרכבה' הוא אלגוריה למטפיזיקה ש'בספרי חכמי האומות' טוען רשב"א כי 'הדברים
הרמוזים במצות התורה הם הם מעשה מרכבה'! זהו ניסוח דרמטי של הזהות שהוא
קבע בסי' צד בין חכמת האלוהות לבין טעמי המצוות ,ושל טענתו כי ידיעת האלוהות
היא רק בהתבוננות ברמזיהן.
רשב"א מסכים ,אפוא ,עם התלמודיים כי 'משא ומתן התלמוד' אינו נוגע
לטעמים ,ברם ,בניגוד להם הוא סבור שהטעמים העמוקים הם נשמת אפן של המצוות
וההלכות .כשקוראים את המצוות וההלכות במנותק מטעמיהן ,כלומר כהוראות
פעולה ,הן אכן 'דבר קטן' ,ואולם כשמתבוננים ב'מושכלות ('מעשה מרכבה')
המתנוצצות דרכן ,הן 'דבר גדול' .אצל הפילוסופים פעורה תהום בין ההלכה לבין
'מעשה מרכבה' ,ואילו אצל רשב"א הם שני צדדים של אותה המטבע :הטעמים ,היינו
חכמת האלוהות ,הם ממד העומק של המצוות.
ואולם ,שוב ,טעמי המצוות ('דבר גדול') הם רק נחלת רבן יוחנן בן זכאי ודומיו,
לא שאר בני האדם .הטעמים הם אף לא לפי השגת 'חכמי המשנה והאמוראים הבאים
אחריהם'' .אביי ורבא ושאר חכמי ישראל' ,כותב רשב"א' ,התעסקו בפירושי
המצוות' ,כלומר בפירוט הכללים ההלכתיים' ,והשתדלו [רק] לבאר סדר עניינם
ועשייתם – כיצד' .טעמי המצוות 'העמוקים' לא מצויים בתלמוד ובספרי ההלכה ,ולא
היו ידועים למרבית התנאים והאמוראים ולבעלי הלכה אחריהם 173.חכמי ההלכה

173

מעניין להשוות את ההשקפה הזו של רשב"א לטענת ר' עזרא בהקדמת פירושו לשה"ש (כתבי
הרמב"ן ,מהד' שעוועל עמ' תעט) ,כי חכמת הקבלה הועברה מדור לדור 'מן הזקנים לנביאים
[ ]...ואחר כך נתגלגל החכמה לאנשי המשנה [ ]...ומן אז שחרב בית אלוהינו ,והחכמים נדלדלו
והאשכולות בטלו [ ]...והגלות הולך וחזק ,והצרות מתמידות ומתחדשות [ ]...פסקה החכמה
הזאת מישראל [ ]...ואין יודע פירושה ודקדוקיה ומדרשיה וטעמי מצוותיה' .לפי ר' עזרא
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לדורותיהם עסקו רק בפירוש ה'לשוני' ה'טכני' ,ובצד 'המעשי' והמערכתי-הפורמלי של
המצוות ,כאילו ניתן לנתקן מן הטעמים .רשב"א ,מגדולי בעלי ההלכה בכל הדורות,
היה מודע להשלכה של השגבת טעמי המצוות על לימוד התורה ועל פסיקת ההלכה.
הצירוף 'מעשה מרכבה' כאן הוא כמובנו אצל פילוסופים יהודים – מדע
האלוהות (מטפיזיקה) 174,שבקבלת הרמב"ן הוא עולם הספירות ,ומתכנה 'מעשה
בראשית' 175.כנגד הפילוסופים הרדיקלים המנתקים את המצוות מחכמת האלוהות,
שהיא לדידם 'התכלית האחרונה' ,רשב"א טוען כי ידיעת הטעמים היא ידיעת האל
('המרכבה') .טענתו נטועה ,אפוא ,באתוס מימוני-פילוסופי כי ייעוד האדם הוא
אינטלקטואלי – ידיעת האל – וההתבוננות במושכלות שנרמזות במצוות היא הכלי
למימושו176.

 .5משל התרופות
הטעמים נשגבים אמנם מדעת רוב בני האדם ואולם המצוות הן אפקטיביות אצל הכול:
וקרה לקהל ישראל עם השי"ת ומפרשי המצות בזה כמו שקרה לחולה עם
הרופא-האומן והרוקח .הרופא-האומן ידע ויכיר בחליי החולה ,שאינו יכול
להחיותו כי רב הוא אלא במרקחת הפלוני ,המורכב מסמנין רבים ידועים,
ומשקל ידוע ,ויאכל ממנו בזמנים ידועים .והחולה אוכל ואינו יודע ולא מרגיש
בתערובת הסמים אלא בטעם אכילתן לבד ,והמרקחת פועלת בכח הסמנים
המורכבים בו .והחולה ,אעפ"י שאינו מרגיש ,משיג התועלת בלא מדע [ידיעה
של אופן פעולת התרופה] .והרופא-האומן הוא השם יתברך ויתעלה ,שיודע
ומכיר בחולי הנפשות ,ובחמלתו נעשה רופאינו ,ויודע ברקח המרקחת המסירה
הקבלה וטעמי המצוות הקבליים ,אינם נעלים מן ההשגה ,ולא היו נחלת יחידי סגולה .לשיטתו
כל חכמי המשנה והתלמוד ידעו אותה ,וראו להלן סעיף ו.1
 174ראו רמב"ם הלכות יסודי התורה ד ,י; ב ,יד ,מו"נ ,פתיחה( ,מהד' שורץ ,עמ' .)15
 175ראו פה"ת ,בראשית א ( 3מהד' שעוועל ,עמ' טז); שו"ת הרשב"א ,ח"א ,סי' תכג (מהד'
דימיטרובסקי סי' ח ,עמ' כז-כט) ,וראו לעיל הערה  .91ב'תורת ה׳ תמימה' (כתבי הרמב"ן ,מהד׳
שעוועל ,א ,עמ׳ קסג) כותב הרמב"ן :׳ומכל מקום אני תמה שאני רואה התורה מדברת במעשה
בראשית ובחכמת היצירה אבל איני יודע היכן היא מרמזת מעשה מרכבה .אבל מרכבה
העליונה ,שהיא ידיעת הבורא ,כתובה בתורה היא ,אבל מרכבה של היכלות איני יודע לה רמז
מן התורה .ואולי קבלה על פה היתה ,עד שאתא ישעיה ויחזקאל ואסמכינוה׳ .וראו פדיה,
הרמב״ן (לעיל הערה  ,)50עמ׳  .70-69תשבי (משנת הזהר ,א [לעיל הערה  ,]59עמ' תטו-תכא)
העיר' :אצל ראשוני הקבלה הספרדית תורת האצילות וההתבוננות המיסטית במערכת הספירות
דחקו את סוד המרכבה מאופק עיונם הקרוב של חכמי הקבלה [ ]...המרכבה נעשית טפלה
למערכת הספירות ,שהיא מעין מרכבת אין-סוף בתוך תחום האלוהות' .הטענה הזו נכונה לגבי
הרמב"ן וכנראה גם לגבי רשב"א .על הפירושים התיאוגוניים ל'מעשה בראשית' כסיפור התהוות
הספירות ראו :א' גוטליב' ,למשמעותם ומגמתם של "פירושי מעשה בראשית" בראשית הקבלה',
הנ"ל ,מחקרים בספרות הקבלה ,בעריכת י' הקר ,תל אביב תשל"ו ,עמ'  ,87-59וישראלי (לעיל
הערה .)91
 176ראו דאובר (לעיל הערה  ,)90שם ,והשוו :מ' אידל' ,ר' משה בן נחמן – קבלה ,הלכה ומנהיגות
רוחנית' ,תרביץ ,סד (תשנ"ה) ,עמ'  ,580-535בעמ'  ;564הנ"ל ,שלמויות בולעות :קבלה
ופרשנות (מאנגלית :תרצה ארזי) ,תל אביב  ,2012עמ'  ,408-407ולהלן סעיף ו.
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מחלה מקרבנו ,חוליי הגוף וחוליי הנפשות .ובעשותנו המרקחת ההיא ,הוא
עשיית המצוות ,נתמנו על הבריאות .והוא שהכתוב אמר' :והיה אם שמוע
תש מע לקול ה'' וגו' עד 'כי אני ה' רופאך' ,ואמרו 'אני ה' רופאך' ,לא על דרך
הגמול לבד ,כאמרו 'ונתתי מטר ארצכם בעתו'' ,ובקרך וצאנך ירביון' ,אמר:
מצורף לזה ההודעה כי בקיום המצות ועשייתן נשיג התועלת מצד הטוב שבהן.
ומי שחננו השם יתברך יתבונן וירגיש אף בנתינת ההרכבה ,וכל חכם כפי כחו
ומחיצה לעצמו ,משה מחיצה לעצמו ,ואהרן מחיצה לעצמו.
והוייא דאביי ורבא באו להורות כיצד יעשה המרקחת ,שלא יוסיף ושלא יגרע,
ובאיזה שיעור ,ואם ישנֶה פעולתן או זמן עשייתן יפסיד תכונת המרקחת .וכן
במצות התורה ,שצוה ית' 'לא תוסיף ולא תגרע' ,וכן כל עתים מזומנים ישמור
פן יוסיף זמן או יגרע .ובהוייא דאביי ורבא לא בא רק ביאור ענייני תקון
הפעולה ,כתקוני פעולות רקח המרקחת ,ולא לבאר ולגלות טעמי המצוות
הרמוזות ומורכבות בתוכן .ורבן יוחנן בן זכאי עשה המצות באמת ,ונתן דעתו
להתבונן אף במורכב וזכה להשיג.
את משל התרופות נטל רשב"א מספר הכוזרי 177.כמו בכוזרי ,למשל באיגרת כמה
מסרים הכרוכים זה בזה( :א) המצוות הן אפקטיביות כתרופות; (ב) האפקטיביות של
המצוות אינה תלויה בידיעת דרך פעולתן ,היינו בידיעת טעמיהן ('החולה [ ]...משיג
התועלת בלא מדע'); (ג) המצוות כתרופות טעונות מינון מדויק ('מרקחת הפלוני
המורכב מסמנין רבים ידועים')178.
משל התרופות משמש את רשב"א הן כנגד הפילוסופים הן כנגד ה'תלמודיים'.
כנגד הפילוסופים המשל מבליע כי המצוות אפקטיביות ,ושבניגוד להשקפה
פילוסופית רווחת אין צורך בידיעת (ב'הרגשת') ה'מרקחת' ,כלומר בידיעת טעמיהן.
אין גם צורך בכוונה כלשהי כדי שהן יפעלו את פעולתן 179.כנגד ה'תלמודיים' המשל
177
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ספר הכוזרי תורגם לעברית בפרובנס על ידי יהודה אבן תיבון ,והגיע לקטלוניה הסמוכה על ידי
ר' זרחיה הלוי ,שחזר אליה מפרובנס בסוף המאה העשרה .בקטלוניה היה הכוזרי חיבור משפיע
במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה ולאורך המאה הארבע עשרה .הוא נחשב לספר יסוד
הן אצל מקובלים (למשל בחוג גירונה) הן אצל פילוסופים מתונים ,ראו :ח' פדיה ,השם
והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור :עיון משווה בכתבי ראשוני המקובלים ,ירושלים תשס"א,
עמ' A. Shear, The Kuzari and the Shaping of Jewish Identity, 1167–1900, ;283
 .Cambridge 2008, pp. 33, 71-76הרמב"ן הכיר היטב את הכוזרי ומצטטו לעיתים קרובות,
למקורות ראו שיר ,שם ,עמ'  . 33רשב"א מצטט מן הכוזרי במכתב לר' שמואל הסלמי ,מנחת
קנאות פרק לג ,מהד' דימיטרובסקי ,עמ' שפה ,במקומות אחרים הוא מסתמך על הספר מבלי
לציינו במפורש .על השפעת הכוזרי על אבן שועיב ,בתיווכו של רשב"א ,ראו הורוויץ ,דרשות
אבן שועיב (לעיל הערה  ,)18עמ' .100 ,97 ,70 ,67
השוו ,פויכטונגר ,הרשב"א (לעיל הערה  ,)147עמ'  .24בניגוד לריה"ל (ולרמב"ן) רשב"א לא
היה רופא ,ראו :יהלום ,בין גירונה (לעיל הערה  ,)103עמ' .233-232
על הניגוד בין משל התרופות לבין התפיסה הרווחת (הפילוסופית) של המצוות ראו לורברבוים,
דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ'  .82-80הטענה שהמצוות לא טעונות
התכוונות מוקצנת כאן בשל המשל ,שכן בפסקה קודמת בסי' שסו מודגש כי המצוות צריכות
להיעשות 'בלב שלם'' ,בחפץ וברצון' שהם תנאי לאפקטיביות של המצוות ,וכן בהכרת קיומם
של טעמים נשגבים ,להבדיל מידיעתם.
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מטעים ששכר המצוות הוא 'לא על דרך הגמול' בלבד אלא הוא גלום בעיקר במעשה
עצמו .אלא שכמו בכוזרי גם בסי' שסו האפקטיביות של המצוות אינה ניתנת למדידה
ואינה מורגשת אצל המקיים הממוצע .כמו אצל ריה"ל גם אצל רשב"א האפקטיביות
של המצוות סמויה מן העין .לפי רשב"א משל התרופות מגלם ריאליזם הלכתי שאחד
ממרכיביו הוא דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה .היסוד שלפיו האפקטיביות של
המצווה היא מסתורית נעוץ בהיגיון הפנימי של משל התרופות ,והוא אכן עולה מדברי
רשב"א בהמשך 180.שוב ,רק מי שחננו ה' יכול 'להתבונן ולהרגיש בנתינת ההרכבה'.
בלשון זו רשב"א מתכוון לא רק להבנת טעמי המצוות (המרכבה) ודרך פעולתן אלא
גם ל'הרגשת' האפקטיביות שלהן – 'כל חכם מחיצה לעצמו' .מבין חכמי המשנה
והתלמוד רק רבן יוחנן בן זכאי זכה לכך .אביי ורבא ושאר חכמי התלמוד לא השיגו
('הרגישו') מהם דבר .הוויות אביי ורבא ,היינו סוגיות התלמוד וכן ספרי ההלכה
הבתר-תלמודיים ,רק מורות 'כיצד יעשה המרקחת – שלא יוסיף ושלא יגרע ,ובאיזה
שיעור' ,כלומר את דרכי הביצוע המדויקות של המצוות ('ביאור ענייני תיקון
הפעולה') .אין להן כל נגיעה לטעמיהן181.
את משל התרופות נטל ,כאמור ,רשב"א מריה"ל ,יחד עם זאת בעניין השגבת
טעמי המצוות יש ביניהם הבדלים יסודיים .ראשית ,בעוד שלפי ריה"ל רק המצוות
ה'אלהיות' ,כלומר הריטואליות ,הן כתרופות ,שתכליתן ודרך פעולתן אינה ידועה,
הרי לפי רשב"א הטעמים העמוקים של כל המצוות נעלים מן ההשגה .שנית ,בעוד
שאצל ריה"ל משל התרופות הוא כעין הערת אגב 'מתקנת' לטעמים פשוטים
(רציונליים) שהוא מרבה להציע ,רשב"א ממעט בדמותם .שלישית ,בעוד שלפי ריה"ל
ידיעת הטעמים (של המצוות האלוהיות) היא לא לפי יכולת בשר ודם הרי לפי רשב"א
יחידי סגולה לאורך הדורות (משה ,אהרן ,רבן יוחנן בן זכאי ,ומקובלים) זכו ,איש
איש לפי כוחו' ,להסתכל' בהם .אצל ריה"ל משל התרופות משתלב בתפיסה
נאופלטונית על אודות הכנת החומרים לקבלת השפע ,והוא מעתיק מבנה מחשבה
פילוסופי-פיזיקלי לתחום המצוות 182.אין אצל רשב"א את מבנה המחשבה הזה.
הבדלים אלה בין ריה"ל לרשב"א מסמנים את יסודותיה ואת כיוון התפתחותה של
הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה למן שלהי המאה השלוש עשרה ואילך.
האיגרת שבסי' שסו מקימה לתחייה את משל התרופות הנשכח של ריה"ל .משל
התרופות הוא כלי יעיל לבטא דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה .את הגרסה
החיוורת והנשכחת של הרליגיוזיות הזו בכוזרי מחליפה גרסה משוכללת יותר בכתבי
 180בלשון' :ובעשותנו המרקחת ההיא ,הוא עשיית המצות ,נתמנו על הבריאות' רשב"א לא מתכוון
ל'בריאות' שניתן לחוש בה .כפי שעולה מן ההמשך (ומן הרקע הקבלי המוצנע של סי' שסו)
האפקט של המצוות הוא בעולם האלוהות ,שרק יחידי סגולה תופסים משהו ממנו .השוו :כ"ץ,
הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים (לעיל הערה  ,)147עמ'  ,74שכותב כי משל התרופות אצל
רשב"א הוא 'פירוש שכלתני' ,וא"ש הלקין' ,החרם על לימוד הפילוסופיה' ,פרקים א (תשכ"ז-
תשכ"ח) ,בעמ' .47-46
 181הטענה הזו של רשב"א מעוררת תמיהה :אם חכמי ההלכה אינם יודעים את הטעמים הסודיים כיצד
הם יודעים לבאר 'את ענייני תקון הפעולה' ,והרי לשם כך הם צריכים להיות כמו 'הרופא האומן
והרוקח' ,שמבינים ('מרגישים') במרקחת ,היינו יודעים את טעמי המצוות וההלכות? האם ,לפי
רשב"א ,חכמי התלמוד רק מוסרים באורח פסיבי מסורות של פרטי המצוות וההלכות שקיבלו?
 182ראו לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .110-107
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הרשב"א .עם השתרשותה והתבססותה של הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה
בקרב הוגים ובעלי הלכה מזרמי מחשבה שונים הופך גם משל התרופות לדימוי רווח
לטיבן ולמהותן של המצוות .נזקקו לו המקובלים :ר' יוסף ג'יקטיליה (קסטיליה,
 183,)1323-1248ור' יהושע אבן שועיב ,ופילוסופים דוגמת :ר"ן ,ר' חסדאי קרשקש,
ר' מתתיה היצהרי ,ר' אברה ם שלום ,ר' זרחיה הלוי סלדין ,ור' יוסף אלבו184.

' .6לא תשלם העבודה בלתי העשייה' – 'אף מלאכי השרת לא ישיגו אותן'
מן הטענה הדרמטית כי 'הדברים הרמוזים במצוות התורה הם הם המרכבה' עולה
לכאורה כי יותר משהמצוות הן עניין לעשייה הן מושא לעיון ולהתבוננות .רשב"א
ממהר לרכך את הרושם הזה:
ודע אתה המעיין כי לא תשלם העבודה בלתי העשייה ,כי כן חייבה חכמתו ית'.
והוא שאמרו [ח]ז"ל בפרוש"' :מה אנוש כי תזכרנו" וגו' (תהלים ח " ,)5אשר
תנה הודך על השמים" (שם ,שם ,)2 ,אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך
הוא" :מה אנוש כי תזכרנו" לתת להם את התורה ,תנה לנו ,שנא'' :תנה הודך
על השמים' .אמר להם הקדוש ברוך הוא :מה כתוב בה? 'לא תרצח' ו'לא
תגנוב' ,כלום רציחה וגניבה יש ביניכם?185
משל לאיש שהיה לו בן קטוע אצבע ,הוליכו אצל האומן ,וא"ל :למד את בני
אומנות זו .לזמן חזר אצל האומן ,א"ל :למדת את בני האומנות? א"ל :לאו,
מפני שבנך קטוע אצבע ,והאומנות הזאת צריכה כל האצבעות'186.
183

184

185
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ראו כללי המצוות לר' יוסף גי'קטיליה ,ניו יורק תשנ"ב ,שהוא מעין לקסיקון תלמודי-הלכתי,
שיש בו כמה מוטיבים קבליים ,ראו :א' גוטליב' ,בירורים בכתבי ר' יוסף ג'יקטילה' ,בתוך:
הנ"ל ,מחקרים בספרות הקבלה ,תל אביב תשל"ו ,עמ'  .128-121ג'יקטיליה מטעים בחיבור את
סגולות המצוות .לשיטתו ,שכר מצוות בהאי עלמא ליכא ,ואולם ,כמו תרופות ,גנוזות בהן
סגולות ,ועל המקיים אותן מושפע הטוב הטבוע בהן באורח סיבתי .גם אצלו הסגולות האלה
סמויות מן העין ,אלא שעניינן אינו השגת החכמה וידיעת טעמי המצוות.
דרשות ר"י אבן שועיב ,ויהי ביום השמיני ,מה ע"א; דרשות ר' זרחיה הלוי סלדין ,ההדיר
והוסיף מבוא והערות א' אקרמן ,באר שבע תשע"ב ,עמ' מה-נב; ראו שם הפניות בעניין משל
התרופות אצל ר' חסדאי קרשקש ור' מתתיה היצהרי; דרשות הר"ן ,דרשה יא (מהדורה שניה)
ירושלים ,תשס"ג ,עמ' תלו-תלז; ר' יוסף אלבו ,ספר העיקרים ג ,כה ,וראו :ד' ארליך ,הגותו
של ר' יוסף אלבו ,כתיבה אזוטרית בשלהי ימי הביניים ,רמת גן תש"ע ,עמ'  ;182-180ר' אברהם
שלום ,נוה שלום ,ויניציאה של"ה ,דף קלו ע"ב.
מדרש תהלים ,מזמור ח (מהד' בובר ,עמ'  ,) 74זה לשונו' :כשבא הקב"ה ליתן תורה בסיני
לישראל ,התחילו המלאכים מדיינין לפני הקב"ה ,ואמרו" :מה אנוש כי תזכרנו ,ה' אדונינו מה
אדיר שמך בכל הארץ ,אשר תנה הודך על השמים" ,אמרו לפניו :רבונו של עולם ,נאה הוא לך
שתתן תורה בשמים לְ מה שאנו קדושים וטהורים והיא טהורה וקדושה ,אנו חיים ותורתך עץ
חיים ,מוטב שתהא אצלנו .אמר להם :אינה ראויה להתקיים בעליונים ,שנאמר" :ולא תמצא
בארץ החיים" (איוב כח  ,)13וכי יש ארץ למעלה ,והיכן היא מתקיימת? בתחתונים ,שנאמר
"אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי" (ישעיה מה .')12
שם .זה לשון המשל וביאורו' :ר' נחמיה בשם ר' יהודה אומר :משל לאדם שהיה לו בן ,והיה
חסר אצבע אחת ,והולך אביו ללמדו סריקה שירקיריס [אורג בגדי משי] וכל עיסקה של אומנות,
אותה אומנות צריכה לכל אצבעות .אחר ימים בא אביו אצלו ,אמר לו למה לא למדת לבני
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הסתכל במשל הנפלא הזה ,התאוו שתנתן התורה להם ,ובאמת לא ללמוד
הלכות שחיטה ,וטרפות ,ואכילת המצה ,ומניעת אכילת הדברים אשר תעב
השי"ת ,רק לדברים המופלאים הרמוזים והמורכבים בהן ,שאף מלאכי השרת
לא ישיגו אותן.
והוא שכתוב' :לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים' (איוב כח ,)13
ו'החיים' – רמז למלאכי השרת .והוא שהשיב השי"ת למשה על מה שביקש:
'הראני נא את כבודך' ,אמ'' :לא תוכל לראות את פני ,כי לא יראני האדם וחי'
(שמות לג  ,)20-18ובא בפירוש רז"ל' :לא יראני האדם' ,ואף לא החי ,רמז
למלאכי השרת ,כי מהותו וייחודו לא יושגו על התכלית.
רשב"א מכריז כי 'העבודה' ,היינו ידיעת העולם העליון' ,לא תשלם בלתי העשייה'.
'כן חייבה חכמתו' – זו חוקיות מטפיזית שללא קיום המצוות לא ניתן להבין את
טעמיהן .תמיכה לטענה הזו ,שכבר הזכיר לעיל ('"תצליח" במעשה וממנו "תשכיל"')
וישכלל להלן ,הוא מוצא בקטעים ממדרש תהלים ,שהוא מסגל לצרכיו .לפי פשוטם
קטעי מדרש אלה מטעימים כי אף שהתורה היא שמיימית ('קדושה וטהורה') היא לא
נועדה למלאכים 'קדושים וטהורים' ש'חיים' ב'עליונים' אלא לבריות גופניות
ב'תחתונים' ,שיש אצלן 'טומאה ,מיתה וחולי' .כדי לבאר את ההבדל בין מלאכים
לבריות ארציות מובא במדרש תהלים משל האומן והבן קטוע האצבע ,וביאור למשל:
אין התורה מתקיימת אצל המלאכים 'לפי שאין פריה ורביה ביניכם ,ולא טומאה ולא
מיתה וחולי ,אלא כלכם קדושים' ,ואילו 'בתורה כתיב" :אדם כי ימות באהל"" ,זאת
תהיה תורת המצורע"' וכו' .והדרשן מסכם' :ועשה הקב"ה חסדו ונתן אותה למשה'.
למותר לציין כי ,לפי פשוטם ,למדרשים אלה אין ולא כלום עם טעמי המצוות ,ובוודאי
שלא עם התפיסה שהם סודות מטפיזיים הנעלים מהשגת המלאכים.
רשב"א מציע למדרש זה פירוש יצירתי ,כעין מדרש על מדרש ,הממוקד בביאור
משל האומן והבן קטוע האצבע .הסברה שביסוד פירושו היא שהמלאכים רצו את
המצוות ('התורה') לא כדי לקיימן (הם הראשונים לדעת כי הן אינן רלוונטיות
לגביהם) ,וגם לא כדי 'ללמוד הלכות שחיטה וטרפות' וכו' (שכן ידיעת המצוות
כהוראות פעולה היא רק מכשיר לעשייה) ,אלא כדי להשיג את ה'דברים המופלאים
הרמוזים בהן' ,היינו את ה'סביבה המטפיזית' שבה הם 'חיים' .לפי רשב"א שיעורו
של 'המשל הנפלא' הזה הוא :כשם שתלמיד קטוע אצבע לא יכול להיות אומן מפני
ש'האמנות צריכה כל האצבעות' ,כך המלאכים נטולי הגוף לא יכולים להשיג את

אומנות זו ,אמר ליה אומנות זו צריכה כל האצבעות ,ובנך חסר אצבע אחת ,ואתה מבקש
שילמוד בנך אומנות סריקוס שירקיריס .כך אמר הקב"ה :אין התורה מתקיימת אצלכם לפי
שאין פריה ורביה ביניכם ,ולא טומאה ,ולא מיתה וחולי ,אלא כלכם קדושים ,ובתורה כתיב
'אדם כי ימות באהל' (במדבר יט " ,) 14זאת תהיה תורת המצורע" (ויקרא יד " ,)2אשה כי
תזריע" (ויקרא יב " ,)2ואשה כי יזוב" (ויקרא טו " ,)25את זה תאכלו" (יקרא יא " ,)9את זה לא
תאכלו" (ויקרא יא  ,)4לכך נאמר "ולא תמצא בארץ החיים" (איוב כח  .)13ועשה הקב"ה חסדו
ונתן אותה למשה ,ככלותו לדבר כל הדברים אל המלאכים'.
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בעשייתן187.

טעמי המצוות ,היינו את סודות העולם העליון ,מפני שידיעתם תלויה
לפי הפירוש הזה של המדרש ,לא זו בלבד שהאדם נעלה על המלאך אלא שעליונותו
הרוחנית-השכלית נעוצה בגופניותו ,שבגינה הוא מקיים את המצוות .הואיל ועשייתן
היא חיונית להשגת המטפיזיקה החבויה בהן ,ההשגה הזו פתוחה לבני אדם וחסומה
בפני המלאכים .זוהי תפיסה פרדוקסלית בעיני פילוסופים .לדידם ,מלאכים הם
שכלים נבדלים ,שכל עצמם הוא הכרת העולם העליון ,והשגתם בעניינים מטפיזיים
נעלה לאין שיעור על השגת האדם188.
מטרת הפירוש הזה של המדרש היא ,כאמור ,למנוע כרסום בחשיבות עשיית
המצוות לעומת ההתבוננות בסודותיהן 189.אלא שהטענה כי קיום מצוות הוא תנאי
להשגת 'הדברים המופלאים הרמוזים' בהן ,וכי בזה יתרונם של בני האדם על
המלאכים ,היא מרחיקת לכת .בשל כך רשב"א מעביר את מרכז הכובד של השקפתו
לנשגבות הטעמים ,וחוזר להיררכיה המקובלת (גם במדרשים) כי המלאכים נעלים על
בני האדם' :והוא שכתוב" :לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים" (איוב כח,
יג)' – לא בני האדם ('אנוש') ,ואפילו לא המלאכים ('"החיים" רמז למלאכי השרת'),
יכולים להשיג את טעמי המצוות .כשמשה ביקש 'הראני נא את כבודך' ,הוא נענה:
'לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי' ,ופירשו במדרש' :לא יראני האדם,
ואף לא החי ,רמז למלאכי השרת' 190.ידיעת טעמי המצוות ,שהם 'מהותו וייחודו' של
האל אף אינה לפי כוח ההשגה של יחיד סגולה כמשה ,אף לא לפי כוח המלאכים.
הקטע הזה ,כדרכן של דרשות ,מכיל תפניות רטוריות .הוא פותח בטענה כי
הבנת 'הטעמים הנפלאים' הרמוזים במצוות מותנית בעשייתן .טענה זו נתמכת
בפרשנות פרדוקסלית למשל ,לפיה לא מלאכים 'נפרדים' (מחומר) אלא רק בני האדם
גופניים יכולים להשיג את המטפיזיקה הרמוזה במצוות ,וזאת רק מכוח עשייתן.
בהמשכו היא מתחלפת בטענה כי הטעמים נשגבים כל כך עד שאף משה ו'אפילו

187
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במשל ,האצבע הקטועה מייצגת חיסרון וליקוי (אצל המלאכים) ,ואולם בפירוש המשל במדרש
היא הופכת ליתרון' :כלכם קדושים' מכדי לקיים מצוות ,עיינו שם.
ראו רמב"ם הלכות יסודי התורה ב ,ח' :המלאכים אינם גוף וגויה אלא צורות נפרדות זו מזו
[ ]...ומכירין את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאד ,כל צורה וצורה לפי מעלתה []...
שאין כח בני האדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולידע כמותה' .תפיסה פילוסופית
מעין זו מבטא רשב"א במקומות אחרים בכתביו ,ראו שו"ת הרשב"א החדשות (מכתב יד)
סי' שסח ,ובכתב הוויכוח (מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז [ח]) עמ' רז ,שורות  ,34-30ושם ,עמ'
רג ,שורה  ,39ועמ' רז שורה  , 33פה"ג ,ברכות י ע"א (מהד' פלדמן ,עמ' כד-כו)' :עוד פינה
אחרת שהמין האנושי – הכוונה בבריאתו להכיר בוראו ית' ,ולרוממו ולהודות לו [ ]...סוף
דבר ,הוא מלאך מושם בארץ ברצון בוראו ית' ,כמו המלאכים העליונים שהם שכלים נפרדים,
ולובש מלאכות להכיר בוראו ית' ,וככה יקרא העובד השלם' ,וראו לורברבוים ,הרשב״א:
קבלה ,פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16
פרשנות רשב"א למדרש זה מבליעה גם ביקורת על התלמודיים ,שמנתקים את 'עבודת' המצוות
מן ההשגות השכליות ,וסבורים שכל עניינה הוא לשם רכישת תודעת שעבוד ,השוו :פויכטונגר,
הרשב"א (לעיל הערה  ,)147עמ' .253 ,243-241
רשב"א מתבסס על ספרא ויקרא – דבורא דנדבה ,פרשה א' :ר"ע אומר" :כי לא יראני האדם
וחי" (שמות לג ,כ) ,אף חיות הקדש הנושאות את כסא הכבוד אינן רואות את הכבוד .אמר רבי
שמעון :איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף על דבריו" ,כי לא יראני האדם וחי" ,אף מלאכים
שחיים חיי העולם אינן רואין את הכבוד'.
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מלאכי השרת' לא ישיגום .זוהי רטוריקה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה,
שתתעצם בפסקה האחרונה של האיגרת.

' .7עשיית המצוות טוב לפני האלוהים מהשתדל בטעמיהן'
בעקבות המסקנה כי טעמי המצוות הם מעבר להשגת בשר ודם רשב"א ממליץ:
עוד תן דעתך לדעת ,כי עשיית המצות וקיומן טוב לפני האלהים מהשתדל
בטעמיהן ,ואף במרכבה ,שהרי בביטול המצוה חייב כרת כמילה ,וחדל לעשות
הפסח ,וכאכילת החלב והדם ושאר הכריתות ,ואפילו אוכל ביום הכפורים או
עשה מלאכה ,ועוסק במרכבה אינו נצול מכרת .והמתעסק במצות כתיקונן,
ובכוונתו לשם מי שצוה בהן ,זוכה ויושב בישיבה של מעלה .ובא בדבריהם
שנפשות הצדיקים למעלה ממלאכי השרת ,וכמו שבא בפירושם' :כי מלאכיו
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך' וגו' .מי גדול שומר או שמור? הוי אומר :שמור
על כפים ישאונך .מי גדול? נושא או נשוא ,הוי אומר נשוא ,ואמרו :אין מלאכי
השרת אומרים שירה למעלה עד שאומרים ישראל למטה ,שנאמר' :ברן יחד
כוכבי בוקר והדר ויריעו כל בני אלהים' ,והוא שנפשות הצדיקים גנוזות תחת
כסא הכבוד שנאמר' :והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך'.
אם טעמי המצוות הם מעבר להשגת בשר ודם אזי אין לנו אלא העמדה הרבנית-
התלמודית הטיפוסית 'כי עשיית המצות וקיומן טוב לפני האלהים מהשתדל
בטעמיהן'' .ואף במרכבה' ,מדגיש רשב"א ,כחוזר לשיח הרבני כי ענייני 'המרכבה'
נפרדים מן המצוות .וכאילו לא די בנשגבות הטעמים הוא מוסיף שני נימוקים .אחד
הלכתי-פורמלי ,ומבליע גמול 'חיצוני' ('בביטול מצוה חייב כרת' ואילו 'עוסק
במרכבה אינו ניצול מכרת') ,והשני חוזר למוטיב עליונות ישראל על המלאכים מחמת
עצם קיום המצוות ('מי גדול – שומר או שמור?')191.

' .8אין לקב"ה חפץ בהן מצד עצמו'
האיגרת מסתיימת בפירוש המדרש בויקרא רבה יג ,ג (ובבראשית רבה מד) ,שלו
רשב"א נדרש בתחילתה כשהציג את גישת יריביו ,הפילוסופים והתלמודיים .כנגדם
טוען רשב"א בפסקה האחרונה של האיגרת:
ומה שאמרו' :אמרת ה' צרופה' ,מה איכפת ליה להקב"ה בין שוחט מן העורף
או מן הצואר ,לא נתן הקדוש ברוך הוא את המצות אלא לצרף את הבריות ,רוצה
בו :שאין להקב"ה חפץ בהן מצד עצמו ,וכענין שאמר הכתוב' :אם צדקת מה
תתן לו' ,אלא שרצה בהן לצרף בהן את הבריות .ולצרף כולל שני ענינים:

191

על מוטיב המלאכים השומרים על ישראל במדרש ,ראו :י' לורברבוים ,צלם אלהים – הלכה
ואגדה ,ירושלים ותל אביב תשס"ד ,עמ'  ,318ובהערה .133
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לחזקן ,ולהתמידן ,מלשון הגיע לצירוף ,והשני מלשון מצטרפין ,לומר לצרף
אותן אצל האמיתות הנרמזות בתורה.
עניינו של המדרש הזה ,לפי רשב"א ,הוא להודיע כי המצוות אינן צורך גבוה .הלשון
'לצרף' מבטאת תועלת לאדם ('מלשון הגיע לצירוף') ,כדברי הרמב"ן בפה"ת ,דברים
כב  6על מדרש זה' :שלא באו לומר אלא שאין התועלת אליו יתעלה ,אבל התועלת
באדם עצמו ,למנוע ממנו נזק ,או אמונה רעה ,או מדה מגונה' 192.אלא שבניגוד
לרמב"ן ,רשב"א שממעט בדמותם של טעמים פשוטים ,נמנע מלכתוב כי שחיטה מן
הצואר 'באה ללמדנו המידות הטובות' 193.הוא מסתפק בלשון קצרה ('לחזקן,
ולהתמידן') ,המכוונת לתועלת המסתורית שמבטא משל התרופות ,ופונה למובן נוסף
של הלשון 'מצטרפין'' :לצרף אותן אצל האמיתות הנרמזות בתורה' .זהו ,שוב ,מדרש
על מדרש שלפיו קיום המצוות מסייע להבנת הסודות הרמוזים במצוות194.
האיגרת שבסי' שסו הייתה חביבה על דרשנים ,מקובלים ושאינם מקובלים,
בדורות שאחרי רשב"א .הם ציטטו ממנה בהרחבה ,לעיתים פרפרזה ,לעיתים מילה
במילה .כך ר' יהושע אבן שועיב בספר דרשותיו (ראו להלן סעיף ז ,)3ר' מאיר אלדבי
( ,)1360-1310בספרו שבילי אמונה ,שניהם מבלי לציין את המקור ,וכן ר' שמואל
ב"ר משולם ירונדי ב'שער ראשית חכמה' ,שם היא משולבת עם קטעים מתשובת
הרשב"א סי' צד 195.חלקים מסי' שסו מצוטטים על ידי ר' מאיר אבן גבאי בעבודת
הקדש ,חלק ד ('חלק סתרי התורה') ,פרק א196.
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מלש ונות הפזורים בכתבי הרמב"ן ,במיוחד בפה"ת ,עולה כי לפי השקפתו הקבלית המצוות,
למצער חלקן ,הן 'צורך גבוה' ,ראו למשל פה"ת ,שמות כט  ,46וראו :לורברבוים ,קבלת
הרמב"ן על האדם בצלם אלוהים (לעיל הערה  ,)45עמ'  ,326-320וראו הלברטל ,הרמב"ן
(לעיל הערה  ,)37עמ'  .282-252חוקרים העירו על כפל הפנים בגישתו של הרמב"ן לטעמי
המצוות – ברובד הגלוי הטעמים הם צורך האדם ואילו ברובד הקבלי המצוות הן צורך האל,
ראו הלברטל ,שם ,עמ'  .296-294בפה"ג ,ברכות ו ע"א (מהד' פלדמן ,עמ' ד-ה) רשב"א רומז
לתפיסה כי המצוות הן צורך גבוה .זהו קטע ייחודי בכתבי רשב"א .בסי' שסו הוא נמנע מלרמוז
להשקפה הזו .הוא משיב לפילוסופים במטבע שלהם ,כי 'המרכבה' הם טעמי המצוות ,השוו
תא שמע (לעיל הערה  ,)10עמ' .64-63
הרמב"ן ,פה"ת ,דברים כב .6
השוו פויכטונגר ,הרשב"א (לעיל הערה  ,)147עמ' .255
דרשות אבן שועיב ,פרשת צו ולשבת הגדול (לעיל הערה  ,)104עמ' רז-רח ,וראו הורוויץ,
דרשות (לעיל הערה  ,)18עמ'  ,107הערה  ;87ר' מאיר אלדבי ,שבילי אמונה ,וורשא ,1887
נתיב ח ,עמ'  ,161לגבי 'שער ראשית חכמה' ראו לעיל הערה  ,62וראו גם' :ארבעה טורים' לר'
אברהם בר' יהודה (תלמיד רח"ק)( ,נכתב ב ;)1378-ש' רוזנברג"' ,ארבעה טורים" לר' אברהם
בר' יהודה ,תלמידו של דון חסדאי קרשקש' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ג (תשמ"ד),
עמ'  ,621-525בעמ' ( 601עמ'  66של כתב היד).
ר' מאיר אבן גבאי ,עבודת הקודש (מהד' משה צוריאל) ,ירושלים תשס"ד ,עמ' תעד ,שמביאה
בשם ריטב"א ,ב'חלק סתרי תורה' ,פרק ד .אני מודה לאבישי בר אשר שהפנה את תשומת ליבי
למקור זה.
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ה .הרשב"א משיב לנוצרים:
אפלטון ואריסטו טענו כי טעמי חוקי האל נעלים מההשגה
טענות עקרוניות על אודות טעמי המצוות ,שנמשכות מן ההשקפה שהציע בתשובה
צד ובסי' שסו ,מצויות גם בכתב הוויכוח של הרשב"א כנגד הנוצרים ,שבו עסקתי
במקום אחר 197.הנה תמצית הדברים הנוגעים לענייננו.
כתב הוויכוח הוא חיבור רחב יריעה ,המשיב לביקורות הנוצרים את היהדות
בעניינים רבים 198.בחלקו הראשון רשב"א מתפלמס עם ביקורות נוצריות שונות
בעניין המצוות :כי יש לייחס להן משמעות אלגורית ,וכי רובן בטלות שכן טעמיהן
בטלו .תורף תשובת רשב"א לביקורות אלה היא כי כמו האל ,גם טעמי חוקיו הם
חכמה הנעלה מהשגת בשר ודם ,ועל כן( :א) פרשנות אלגורית של המצוות מתיימרת
להבין את טעמיהן ולכן היא אינה אפשרית ,ו(-ב) אם טעמי המצוות העמוקים הם
נשגבים אזי הקביעה שהם בטלו היא חסרת שחר .בכתב הוויכוח רשב"א מציע לטענה
כי הטעמים הם מעבר להשגה אסמכתא פילוסופית ,וכך הוא כותב:
וגם ראיתי לפילוסופים שאמרו כי הנפש הנבואית למעלה מן הנפש
הפילוסופית ,כי הנפש הזאת לא תצטרך לקנות הידיעות והחכמות בהיקשים
והקדמות כמו שתצטרך הנפש הפילוסופית .כי ההקשים המודעים אמנם הם,
הניחם בעל הבריאה שלמה גדרים והיישרות לבעלי בריאה חסרה .וכאשר נזדמן
לאדם מעיקר בריאתו שהוא נברא בריאה שלמה ,לא יצטרך אל ההקשים ההם,
וימצא הדברים השכליים מצוירים בנפשו.
ולכן אמר אפלטון ,אנחנו לואים מהבין מה שבא על ידי הנביאים .אמנם נדע
ממנו מעט ונסכל הרבה .והיה ארסטו' מצוה לקבל ולהאמין בכל מה שבא
בדתות ,ומצוה לייסר מי שמעמיק לבקש טעמים וסבות למצותיה ולגעור במי
שמקשה בה'199.
את הדברים האלה נטל רשב"א מכתאב אלדואאר אלוהמיה ,חיבורו של המשורר
והפילוסוף הערבי-האנדאלוסי אבן אלסיד אלבָ טַ לְ יַוְ סִ י ( ,1127-1052נפטר בוולנסיה),
שהוא כעין שו"ת בעניינים פילוסופיים ברוח נאופלטונית .חיבורו של בטליוסי תורגם
לעברית בידי משה בן שמואל אבן תיבון (פרובנס ,נפטר  1283לערך) ונודע כ'ספר
העגולות הרעיוניות' ,שממנו מצטט רשב"א 200.לפי בטליוסי ,הנפש הנבואית היא
197
198

199
200

ראו לורברבוים ,כתב הוויכוח (לעיל הערה .)9
שו"ת הרשב"א ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז ,עמ' קנט-רכא ,וראו שם ,כרך ב ,עמ' תתפו .כתב
הוויכוח נדפס לראשונה אצלJ. Perles, R. Salomo b. Abraham b. Adreth: Sein Leben und :
 ,seine Schriften, Breslau 1863חלק עברי ,עמ' כד-נו.
מהד' דימיטרובסקי ,סי' לז ,עמ' קעה-קעו ,שורות .110-101
ספר העגולות הרעיוניות להחכם הערבי אלבטליוסי ,העתקת ר' משה אבן תיבון ,מהד' דוד
קויפמאנן ,אמסטרדם תשכ"ז ,בתוךD. Kaufmann, Die Spuren al-Batajusi's in der :
) .Jüdischen Religionsphilosophie, Budapest 1880 (repr. Amsterdam 1967על חיבורו
של בטליוסי ועל השפעתו בתולדות המחשבה היהודית ראו :קויפמאנן ,שם ,ובמיוחד :א'
אליהו ,אבן אלסִ יד אלבָ טַ לְ יַוְ סִ י ומקומו בהגות המוסלמית והיהודית בימי הביניים ,בצירוף
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המעולה שבנפשות האדם .היא נחלת 'בעל הבריאה השלמה' בלבד .בעל הנפש
הנבואית נעלה מבעל הנפש הפילוסופית שכן הוא משיג את הצורות השכליות
במישרין – הן נרשמות בתודעתו בבת אחת ,ללא תיווך היקשים .לנביא ,לפי בטליוסי,
הכרה בהירה ,עמוקה ורחבה יותר מזו של בעל הנפש הפילוסופית ,הוא במדרגת
המלאכים שמשיגים 'הדברים אשר אין בכוח הנפש הפילוסופית לדעת אותם' .ייעוד
בעל הנפש הנבואית השלם במזגו ,במידותיו ובשכלו הוא להדריך את בני האדם
('בעלי הבריאה החסרה') על ידי נתינת חוקים ('הַ ישיר שאר הנפשות הנוטות מן
האמת') .הנבואה ,מטעים בטליוסי ,היא מתת האל כדי להנהיג את העולם .בכתאב
אלדואאר אלוהמיה בטליוסי מרבה להזכיר את סוקרטס ,אפלטון ואריסטו ו'לצטט'
מהם אלא שמובאות אלה אינן אותנטיות .את רעיונותיו בעניין הנפש הנבואית וחוקי
הנביאים הוא נטל מאבן סינא201.
רשב"א מצטט מ'ספר העגולות הרעיוניות' את הקטעים בעניין הנפש הנבואית
ותכלית הנביא לצורך המסקנה הנמשכת מהן בעניין טעמי המצוות האלוהיות ,הם
החוקים שמקורם בהתגלות .וזה בעיני רשב"א העיקר :גם אפלטון ואריסטו הכירו
בכך שהנביאים-המחוקקים נעלים מהם .לפי בטליוסי ,אפלטון כתב כי הפילוסופים
אינם מסוגלים להבין את התורות שקיבלו הנביאים ,ואין בכוחם לרדת לעומק
חוקיהם .אריסטו אף אסר לבקש טעמים לחוקי הנביאים ולאיסוריהם ,וציווה לייסר
את מי שיתעמק במצוות הדת ,שכן הוא בוודאי יטעה בהן .גדולי הפילוסופים הכירו,
אפוא ,במעלתן של המצוות והכירו בכך שטעמיהן נעלים מדעת בני אדם רגילים ,ואף
למעלה מהשגת בעלי הנפש הפילוסופית .הנביאים ,לעומתם ,מכירים את הטעמים
במישרין.
טענת בטליוסי כי טעמי המצוות שבאו בהתגלות הם מעבר להשגה ,וכי הם לפי
כוחם של נביאים בלבד ,מתאימה להפליא להשקפת רשב"א בעניין טעמי המצוות,
ומשרתת אותו היטב בפולמוסו עם הנוצרים ,הן לגבי פרשנותם האלגורית למצוות הן
לגבי טענתם כי למצוות מסוימות אין טעמים ותכליתן השרשת ציות בלבד .את החלק
העיקרי של כתב הוויכוח ,שעניינו ביקורת המצוות ,מסיים רשב"א בהצעת אסמכתא
פילוסופית לטענה כי טעמי המצוות הם מעבר ל'חקירה האנושית' .אפשר שהוא
מסתייע בעקיפין בהלך הרוח המיסטי שהלך והתחזק בקרב נוצרים לאורך המאה
השלוש עשרה ,שהטעים את היסוד הנשגב והמסתורי באלוהות ,בכתבי הקודש,
ובחוק הדתי ,והשמיט את הקרקע תחת היומרה להבין על בוריו את דבר האל ואת
מצוותיו 202.בקטלוניה ובארגון בשלהי המאה השלוש עשרה ,הלך המחשבה הזה,
בניסוחו הפילוסופי ('בשם' אפלטון ואריסטו) ,עשוי היה ליפול על אוזניים נוצריות
קשובות .אלא שברור לרשב"א כי התפיסה הפילוסופית מבית מדרשם של אבן סינא
ובטליוסי בדבר מעלת הנפש הנבואית ונשגבות טעמי החוקים שמקורם בהתגלות היא

201
202

מהדורה ותרגום של כתאב אלדואאר אלוהמיה ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,תש"ע.
ראו אליהו ,שם ,עמ'  .71-69על השפעת אבן סינא על בטליוסי ראו שם ,עמ' .97 ,92 ,71 ,27
ראוB. McGinn, The Presence of God: History of Western Christian Mysticism –vol 3: :
Flowering of Mysticism, Men and Women in the New Mysticism 1200-1350, New York
.1998, pp. 1-30
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חרב פיפיות :טענות פילוסופיות כלליות משגיבות לא רק את טעמי המצוות שבתורת
משה אלא כל חוק שמקורו בהתגלות .אין פלא שהוא ייחד אותה לכתב הוויכוח עם
הנוצרים ,ברם נמנע מלהציעה בדיונים פנים-יהודיים .היא נעדרת מתשובה לשואל
יהודי בעניין הפרשנות האלגורית של המצוות (סי' צד) ,ומן האיגרת ששלח לקהילות
פרובנס בעניין טעמי המצוות (סי' שסו)203.

ו .רשב"א וראשוני המקובלים על טעמי המצוות הקבליים
ההקשר והמסורת שבהם רשב"א משכלל את השקפתו על אודות טעמי המצוות היא
הקבלה .הוא פעל בסוף תקופה שחוקרים מכנים 'ראשית הקבלה' 204.בשורות הבאות
אעיר על אודות היחס שבין השקפותיו בסוגיית טעמי המצוות לבין השקפות מקובלים
שהייתה לו זיקה אליהם – ר' עזרא (נפטר בסביבות  )1227ור' יעקב בר ששת,
והרמב"ן 205.ההשוואה הזו ,שתרחיב נקודות שנזכרו לעיל ,תחדד את החידוש
שבהשקפות רשב"א .ברם ,תחילה אעיר בקצרה על טעמי מצוות בספר הבהיר ואצל
מקובלי פרובנס ,ובכתבי חסידי אשכנז.
את ראשית הקבלה נוהגים חוקרים לציין בספר הבהיר ,שהופיע בפרובנס במאה
השתים עשרה .זמן חיבורו של הבהי ר עלום ועלומים גם מקורותיו ודרכי עריכתו206.
ספר הבהיר מציע הסבר מיסטי לכתריסר מצוות ,שנבחרו ,כנראה ,בשל זיקתן
למדרשים בעלי צביון מיסטי .ביאורן המיסטי של מצוות אלו נועד לסייע לו לעגן את
השקפת עולמו התיאוסופית במסורת היהודית 207.אין בספר הבהיר קביעה עקרונית
כלשהי על טיבן התיאוסופי של המצוות ושל טעמיהן.
החוג המרכזי בראשית הקבלה נקשר בר' אברהם בן דוד מפוסקייר שבפרובנס
( 1198-1120לערך) ,ובבני משפחתו .בפירורים הקבליים המועטים ששרדו ממנו אין
התייחסות למצוות או לענייני הלכה ,ובכתביו ההלכתיים אין כמעט זכר לענייני קבלה.
מבנו ,ר' יצחק סגי נהור ,המקובל הבולט בדורו בפרובנס ,שבניגוד לאבותיו לא נודע
כבעל הלכה ,הגיעו לידינו מסורות אחדות בענייני קבלה ,ברם אין בהן התייחסות
למצוות או לטעמיהן208.
203
204
205

206
207
208

בענייני המצוות רשב"א נמנע דרך כלל מלהסתמך על מחברים נוכרים .הוא מזכיר את אפלטון
ואת אריסטו בפה"ג ,בבא בתרא עד ע"ב (מהד' פלדמן ,עמ' קו).
ראו לעיל הערה .72
הזיקה בין רשב"א למקובלי גירונה ניכרת בפה"ג :רוב ההגדות שהוא מייחס להן סוד התפרשו
באורח קבלי בפירושי ההגדות לר' עזריאל ובאוצר הכבוד לר' טודרוס אבולעפיה ,ראו:
הורוויץ ,על פה"ג לרשב"א (לעיל הערה  ,)16עמ'  ,22-21ושם ,הערות  .48-47על הזיקה בין
רשב"א לרמב"ן ,ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ'  ,340הערה  .121הדיון להלן
בר' עזרא מגירונה מבוסס על כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה .)33
ראו שלום ,ראשית הקבלה (לעיל הערה  ,)28עמ'  ,198-49השוו :מ' אידל ,מבוא לספר הבהיר,
מהד' אברמס (לעיל הערה  ,)200עמ' ו ,ולספרות מחקר ,שם ,הערה .35
ראו :כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)30עמ' .17-15
ראו לעיל הערות  57ו .72-אפשר שלידי מקובלים בדורות מאוחרים יותר הגיעה מריס"נ מסורת
בעניין הטעם הקבלי למטבע ברכת בונה ירושלים בתפילת שמונה עשרה או בברכת המזון,
ואולי גם מסורות על אודות טעם קבלי של הקרבנות ,ראו כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה
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טעמי מצוות מיסטיים נעדרים כמעט לחלוטין מכתבי חסידי אשכנז שהגיעו
לידינו .בחיבור שבו סיכם שנות מחקר ארוכות על חסידות אשכנז ,כותב יוסף דן:
ענייני הלכה מובהקים כמעט שאינם נדונים בספרותם של בעלי הסוד באשכנז,
אע"פ שרבים מהם הורו הלכה ועסקו בהלכה .כתבי הסוד – 'ספר הכבוד' לר'
יהודה החסיד' ,סודי רזייא' לר' אלעזר מוורמס' ,ספר החיים'' ,ספר הנבון',
'ברייתא דיוסף בן עוזיאל' ,פירושי ספר יצירה ,כתבי ר' יוחנן בן יקר ,החיבורים
המפרשים את ספרות ההיכלות ואת השמות הקדושים – כמעט שאינם מכילים
התייחסות של ממש לנושאים הלכתיים .נראה כי הפרידו בעלי הסוד הללו בין
שני התחומים ,ובשעה שעסקו בהלכה לא עסקו בתורת הסוד ,ואילו כשדנו
בענייני האלוהות וההתגלות לא עסקו בהלכה .בדרך זו המשיכו חכמי אשכנז
מסורת עתיקה ,שבוטאה בספרות ההיכלות והמרכבה ,העוסקת בשלל בעיות
תיאולוגיות ,קוסמוגוניות ,קוסמולוגיות ,מאגיות ואסכטולוגיות ללא כל
התייחסות לסוגיות הלכתיות209.
דן ממשיך:
מערכת הציוויים המפורטת ,המנחה את חייו של יהודי בכל יום ובכל שעה,
מנותקת [אצל חסידי אשכנז] מן העיון התאולוגי ,והחכמים העוסקים בהלכה
אינם נדרשים להסביר את הקשר בין תפילין ומזוזה ,מאכלות אסורים וישיבה
בסוכה ,לבין התדבקות באלוהות וההתעלות הרוחנית ,המהווה את פסגתה של
האמונה הדתית .תפיסת האלוהות בחינת כוח אינסופי ומופשט מכל דמות איננה
פותחת פתח לקישור בין מעשה המצוות לבין מהותו של האל העליון .החכמים
שהקדישו מאמצים לקידושה של ההתגלות ולציורה כמגע עם האלוהות לא
הפנו מאמצים דומים להקניית מעמד של קדושה ומגע רוחני לחיי המציאות של
מקיימי המצוות.
התפיסה העולה מכתבי רשב"א לגבי טעמי המצוות שונה ,אפוא ,מזו של חסידי
אשכנז בשניים .ראשית ,בעוד שאצל חסידי אשכנז ,כמו במסורת התלמודית ,השגב

209

 ,) 30שם .חוקרים ייחסו לריס"נ חיבור על טעמי המצוות הקבליים שאבד ,ראו אידל ,קבלה
(לעיל הערה  ,)71עמ'  ,13מט ,המיסטיקאי והמצוות (לעיל הערה  ,)57עמ'  ,377שניהם בעקבות
שלום ,ראשית הקבלה (לעיל הערה  ,)57עמ'  ,113והנ"ל ,מקורות הקבלה (לעיל הערה ,)28
עמ'  . 258אלא ששלום כותב שם על דרך ההשערה (ולפי ספר הייחוד לר' אשר בן דוד ,מהד'
חסידא) כי 'נשמרו בידינו (מריס"נ) לכמה טעמי מצוות ע"פ הסוד ,כנראה מתוך ספר אבוד של
ר' יצחק' .אלא שספק אם היה חיבור כזה ,ועל כל פנים אין כל סיבה להניח שהוא יוחד לטעמי
המצוות .על מקובלים אחרים שפעלו בפרובנס בתחילת המאה השלוש עשרה ראו :ר' בן שלום,
'חוגי הקבלה בפרובנס במאה השלוש עשרה :הערכה חדשה־ישנה' ,תרביץ ,פב (תשע"ד) ,עמ'
 .569-605גם במקורות שהגיעו לידינו ממקובלים אקלקטיים אלה ,שהושפעו בין השאר
מתורות סוד אשכנזיות ומן הפילוסופיה המימונית ,אין התייחסות לטעמי המצוות.
י' דן ,תולדות תורת הסוד העברית ,כרך ו :ר' אלעזר מוורמס וחוגו ובעלי הסוד האחרים,
ירושלים תשע"ו ,עמ' .895
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והמסתורין מייחדים את ענייני מעשה בראשית ומרכבה ,ועל כל פנים הסודות אינם
עניין למצוות וההלכות 210,אצל רשב"א הסודות בה"א הידיעה הם טעמי המצוות
('הם-הם המרכבה') .שנית ,גם אם נמצא בכתבי בעלי הסוד באשכנז אי-אלו
התייחסויות לטעמי המצוות ,אלה לא מתוארים כנעלים מן ההשגה אלא כאזוטריים
משיקולים חינוכיים-פוליטיים211.

 .1רשב"א ור' עזרא ור' יעקב בר ששת מגירונה
חיבורו של ר' עזרא על מניין המצוות ,ששולב בפירושו הקבלי לשיר השירים ,הוא
כנראה הראשון שהוקדש לטעמי המצוות הקבליים 212.מטרתו להראות כי 'תרי"ג
מצוות' ,שאותן הוא מונה לפי משנה תורה וספר המצוות לרמב"ם' ,יוצאים מעשרת
הדברות' 213.בהקדמת פירושו לשה"ש מסביר ר' עזרא את המניע לכתיבת החיבור על
המצוות ואת דרכו בענייני קבלה ,ומציע הערות עקרוניות על אודות מעמדן של
המצוות ב'חכמה הזאת' .הוא מכריז ,כזכור ,כי ראוי לפרש 'כל מצוה ומצוה מאיזו
מידה היא' אלא שהוא מיד מסייג :הטעמים המיסטיים נוגעים רק למצוות שטעמן

210

211

212

דן מטעים (שם) כי :גישת חסידי אשכנז מושפעת 'מן הספרות העיונית של ימי הביניים ,מרב
סעדיה גאון ואילך ,ש הפרידה בבירור בין העיון בהלכה לבין הדיון בענייני אמונות ודעות'.
ואולם ההפרדה בין עולם המצוות וההלכה לבין יסוד המסתורין וההשגבה קדומה הרבה
יותר – היא מצויה כבר במקרא ובספרות חז"ל.
השוו :י' דן ,תורת הסוד של חסידות אשכנז ,ירושלים תשכ"ח ,עמ'  .83-80בהקדמת 'סודי
רזייא' כותב ר' אלעזר מוורמס' :ושלושה מיני סוד הם :סוד המרכבה ,סוד מעשה בראשית ,סוד
המצוות ,כאשר נפרש בעזרת שדי" [ספר רזיאל ,מהד' אמסטרדם תס"ח ,ז ע"ב]' לאלה ,מעיר
דן (שם ,) 83-82 ,נלווים סודות אחרים ,כגון' :סוד הנפש' ,ו'סוד האגוז' ,והוא מסכם (שם):
'במו שג סוד בספרות חסידי אשכנז עיקר הוראתו מסורת איסוטרית ,שאינה צריכה הוכחה
הגיונית ,אלא מסירתה והצנעתה לאורך הדורות היא ההוכחה לאמיתותה' .סודות אצל חסידי
אשכנז הם ,אפוא ,כלל דברי 'חכמה' ,והם אזוטריים מטעמים חברתיים פוליטיים .אין אצלם
אזוטריות מהותית ,כלומר סודות שלא ניתן לדעתם ,בוודאי לא בתחום טעמי המצוות .הגם שר'
אלעזר מציין כאן גם את 'סודות המצוות' ,כאמור ,אין אצלו ובכתבי חסידי אשכנז עיסוק בטעמי
המצוות בכלל ובטעמים מיסטיים בפרט .ראו עוד :ד' אברמס' ,כתיבת הסוד באשכנז והמעבר
לספרד' ,מחניים ו (תשנ"ד) ,עמ' .103-94
שלום ,תעודה חדשה (לעיל הערה  ,)102עמ'  ;12י' תשבי' ,המקובלים ר' עזרא ור' עזריאל
מגירונה' ,הנ"ל ,חקרי קבלה ושלוחותיה ,כרך א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ,13-10על כתביו של ר'
עזרא ראו הנ"ל' ,כתבי המקובלים ר' עזרא ור' עזריאל מגירונה' ,שם ,עמ'  ,30-11בעמ' .16-12
וראוY. M. Travis, Kabbalistic Foundations of Jewish Practice: Rabbi Ezra of Gerona – :
On the Kabbalistic Meaning of the Mizvot, Introduction / Annotated Translation /
.Critical Hebrew Edition, Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 2002

213

כתבי הרמב"ן ,מהד' שעוועל ,כרך ב ,עמ' תצו ,תקכא-תקמח ,וראו שם ,עמ' תצז ,הערה ;36
כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ'  ;21יהלום ,בין גירונה (לעיל הערה  ,)103עמ'
 ,111הערה  . 223פירוש ר' עזרא לשה"ש הוא קובץ של ארבעה חיבורים :הקדמה ,שהיא כעין
מאמר כללי על אודות הקבלה; גוף הפירוש לשה"ש; 'סודות מעשה בראשית' – פירוש למזמור
ברכי נפשי (תהלים קד); 'תרי"ג מצוות היוצאים מעשרת הדברות' (שהוא כעין נספח לפירוש
שה"ש ד ,יא) ובו מניין המצוות עם טעמים ,ובהם טעמים קבליים ,וראוG. Vajda, Le :
.Commentaire d'Ezra de Gerona sur le Cantique des Cantiques, Paris 1969
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אינו מפורש בתורה 214.המצוות שטעמן מפורש בתורה ,הגם שאינם קבליים ,אינן
זוקקות טעם נוסף על דרך הקבלה .מיד לאחר שהצהיר על 'התוכנית הגדולה' לפרש
'כל מצוה ומצוה' מסתפק ר' עזרא בתוכנית צנועה ש'משלימה חסר' 215.אפשר שסבר
שהצעת טעמים קבליים לְ מצוות שטעמן מפורש בתורה היא כעין פגימה בכבוד,
ואפשר שהצעת טעמים מיסטיים יש מאין לכל המצוות היא משימה שאינה לפי כוחו.
כך או כך ,דומה כי הצדק עם כ"ץ שטען כי גישת ר' עזרא היא 'שיטת ביניים – בין
דרכו של הבהיר ,שנזקק למצוות נבחרות בלבד ,לבין דרכם של המקובלים המאוחרים
(דוגמת הרמב"ן) ,שראו בהסבר על פי הסוד גילוי ממד מיסטי בכל תרי"ג מצוות ,בין
אם נמצא להם טעם כפשוטו בין אם לאו' 216.אלא שר' עזרא רחוק מלעמוד אף
בציפיות התוכנית הקטנה .הוא מרבה לתת למצוות טעמים שאינם קבליים :טעמים
מוסריים מן ההגדה ,טעמים פסיכולוגיים ,וטעמים אלגוריים שנטל מכתבי פילוסופים.
די לו בטעם כלשהו לכל מצווה והלכה .בניגוד להבטחתו רק למעט מצוות הוא הציע
טעם קבלי 217.יחד עם זאת ,אף שהטעמים הקבליים אינם מחזיקים את רוב החיבור
עיקר חידושו בהם 218.את הקו של ר' עזרא בעניין טעמי המצוות הקבליים ממשיך בן
עירו הצעיר ממנו ר' יעקב בר ששת219.
אפשר שהכרזת ר' עזרא כי יסוד כל מצווה הוא במידה (ספירה) מסוימת שימשה
מקור השראה לדברי רשב"א באיגרת לבני פרובינצייא כי המצוות רומזות לחכמת
האלוהות ('מרכבה') 220.ואפשר שבעקבותיו הוא מטעים שטעמי המצוות הקבליים
הם כלי לידיעת האל ,וכי האבות ידעו את ה'חכמה' על בוריה ,ושמכוח ידיעתה הם
קיימו את המצוות לפרטיהן (סי' צד) 221.ואולם אל לאלה לטשטש את ההבדלים
היסודיים ביניהם בסוגיית טעמי המצוות :ראשית ,לבד ממס שפתיים ר' עזרא ור' יעקב
בר ששת (ומקובלי גירונה) לא נוקטים אזוטריות חינוכית-פוליטית בענייני קבלה
214
215

216
217

218
219
220
221

ראו לעיל סעיף ב .8על הטענה הזו חוזר ר' עזרא באיגרתו לר' אברהם ,ראו שלום ,תעודה חדשה
(לעיל הערה  ,)102עמ' .30
כלשון כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ'  .22לפי ר' עזרא 'כאלה רבות במצות שטעמן
מפורש' .אלא שלרוב המכריע של המצוות אין טעם מפורש בתורה .אפשר שהוא כולל במצוות
שטעמן מפורש מצוות 'שכליות' (משפטים') .בדוגמאות שהוא מביא נזכרות גם מצוות שטעמן
מחוור ,הגם שאינו מפורש ,כגון :השמיטה והיובל ,המילה ,השופר ,ועריות.
שם ,עמ' .22
נראה כי ר' עזרא לא הבדיל בחדות בין סוגי הטעמים ,שכן הוא עובר בלי משים מפירוש קבלי
למצווה מסוימת לפירוש מוסרי או אלגורי למצוות אחרות כאילו הם שייכים לאותה הקטגוריה,
כץ ,שם ,עמ'  .23כמו בבהיר ,עיקרון הבחירה של ר' עזרא הוא זיקת מצווה למדרש בעל צביון
מיסטי .זהו גם הקריטריון של ר' עזרא לבחירת הגדות שיש להן משמעות קבלית ,כלשונו
בהקדמת פירושו לשה"ש כי 'על עמודי דבריהם [חז"ל] העמדתיו ,ועל אדני המדרש סמכתיו'
 A. Jellinek, Beiträge zur Gecshichte der Kabbala, Leipzig 1859, p. 24וראו כ"ץ ,שם ,עמ'
 ,21ובהערה .46
ראו כ"ץ ,שם ,עמ'  ,32-31ושלום ,מקורות הקבלה (לעיל הערה  ,)31עמ'  ,382-376ולעיל
הערה .79
ראו לעיל סעיף ג ,ובהערה  176השוו :אידל ,שלמויות בולעות (לעיל הערה  ,)176עמ' .408-407
כתבי הרמב"ן ,ב (מהד' שעוועל) ,עמ' תעז-תעח .לפי ר' עזרא ,אדם הראשון 'ידע אלוהיו
[הקבלה] ידיעה שלמה' ,וכן נח ,שם ,אברהם ,יצחק ויעקב ,שמכוח ידיעתם אף קיימו מצוות,
וכן י"ב בני יעקב .הירידה למצרים השכיחה מישראל את החכמה הזו .בעקבות ר' עזרא ,רשב"א
כתב כי 'החכמה' הועברה במסורת למקצת חכמי המשנה (סי' שסו) ,ברם ראו לעיל הערה .173
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בכלל וב טעמי המצוות הקבליים בפרט .להיפך ,הם היו הראשונים להעלותם על
הכתב .רשב"א מתנגד בחריפות למגמתם 222.שנית ,ולענייננו העיקר ,ר' עזרא ור' יעקב
בר ששת סברו כי הקבלה בכלל וטעמי המצוות הקבליים בפרט אינם אזוטריים באופן
מהותי ,הם ניתנים להשגת בני אדם ,במיוחד אם הם תלמידי חכמים .יתר על כן ,ר' עזרא
מספר כי באמצעות פענוח רמזים שבמקרא ,במדרשים ובהגדות הוא משחזר מדעתו את
חכמת הקבלה שאבדה ,ובכללה את טעמי המצוות .ר' יעקב בר ששת אף כתב שעל
המקובל לפתחם ולהרחיבם 223.לעומתם ,רשב"א סבר כי טעמי המצוות הקבליים נעלים
מן ההשגה .רק יחידי סגולה יכולים לקבלם ,ועל כל פנים איש מבני דורו לא יכול
להבינם ,ובוודאי שלא לשחזרם מדעתו .שלישית ,ר' עזרא אינו ממעיט בערכם של
הטעמים הלא-קבליים ,הפשוטים .לשיטתו ,טעמי המצוות הפשוטים ,המפורשים
בתורה ,הם טעמיהן ואין זולתם ,ולְ מצוות שטעמן אינו מפורש הוא מציע לעיתים
טעמים פשוטים כטעמיהן הבלעדיים 224.לעומתו רשב"א סבר כי לכל המצוות יש טעם
קבלי נשגב ,המאפיל על הטעם המפורש עד שזה 'אינו תכלית'225.

 .2רשב"א ורמב"ן
גישת רשב"א לטעמי המצוות שונה גם מגישת רמב"ן ,רבו 226.את השקפותיו בסוגיית
טעמי המצוות מציע רמב"ן בפירושו לתורה בכעין מאמר קצר הנסמך לביאורו את
מצוות שילוח הקן 227.סוגיית טעמי המצוות היא נושא עיוני כמעט יחיד שלגביו
222

223

224
225

226
227

אצל מקובלי גירונה 'גילוי' הקבלה (העלאתה על הכתב) היא תגובה לפילוסופיה ,ואילו רשב"א
נאבק בה באמצעות אחרים ,ראו :לורברבוים ,הרשב״א :קבלה ,פילוסופיה ,והסתרה (לעיל
הערה  .) 16להבדל הזה ביניהם תורם גם הפרש בכוח ובמעמד ,ובנסיבות ההיסטוריות :בימי
רשב"א תורות קבליות מופצות ברבים מזה כמה עשורים ,עיינו שם.
ראו לעיל הערה  .79וראו דבריו בספר 'האמונה והבטחון' (כתבי הרמב"ן ,ב ,עמ' שעט)' :אין
מעשה נעשה בעולם שלא יהיה לו למעלה כח שהוא נראה כעין דוגמא ודמיון .ועל כן כשנמצא
בדברי רבותינו [ ]...או בדברי תורה או טעם אחד מן המצות [ ]...אל תחשוב בלבך כי הוא נאמר
על ענין השפל ,אבל הוא נאמר על העליון נגד השפל .אבל מה שכתוב בתורה כבר אמרו רבותינו
"אין מקרא יוצא מידי פשוטו" [ ]...למדנו כי אע"פ שיש לתורה שבעים פנים אין כל אחד מהם
מכחיש הפשט ואולי הפשט אחד מן הע' ,ואם כן אין רשות לשום חכם לפרש בו פירוש שיכחיש
את הפשט שאמרו רבותינו זכרונם לברכה' .ר' יעקב בר ששת לא מתכוון כאן לטעם הפשוט של
המצווה אלא למובנה המעשי .הוא מטעים את הקשר בין קיום המצווה לפי מובנה המעשי לבין
העליונים .השוו :ח' פלאי ,קבלת האר"י :היבטים הלכתיים ומטא-הלכתיים ,עבודת דוקטור,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,תשע"ד ,עמ' .25
ראו כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ' .19-18
לדעת פדיה ,השם והמקדש (לעיל הערה  ,)177עמ'  ,270הערה ' :73בכתבי ר' עזרא ור' עזריאל
מתרוצצת מגמה של הקצנת המתח בין פשט וסוד עד כדי טפלותו הגמורה של הפשט' ,בעוד
שאצל הרמב"ן הפירוש הקבלי אינו בא במקום הפשט .המגמה הזו לא מתבטאת אצל מקובלי
גירונה בטעמי המצוות ,ראו :כ"ץ ,מגעים ראשונים (לעיל הערה  ,)33עמ'  .21-19מן ההיבט
הקבלי יש הבדל בין יחס רשב"א להגדות לבין יחסו למצוות ,ראו לורברבוים ,הרשב״א :קבלה,
פילוסופיה ,והסתרה (לעיל הערה .)16
ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' .347-340
רמב"ן ,פה"ת ,דברים כב  .6על מונוגרפיות של הרמב"ן המשולבות בחידושיו ובפירושיו ראו
יהלום ,בין גירונה (לעיל הערה  ,)103עמ'  ,203-202ושם לספרות נוספת.
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רמב"ן מצהיר על הסכמה עקרונית עם דרכו של רמב"ם במורה הנבוכים .רמב"ם טען,
כידוע ,שלכל המצוות יש טעמים ארציים-תועלתיים .תכליותיהן הישירות או
העקיפות הן שלוש :תיקון החברה ,המידות ,והשכל (מורה הנבוכים ח"ג ,כו) .כותב
רמב"ן' :וזה הענין שגזר הרב (רמב"ם) במצוות ,שיש להם טעם ,מבואר הוא מאד ,כי
בכל אחד טעם ותועלת ותיקון לאדם .חשיבות הטעמים הפשוטים ,המוסריים
והתועלתיים ,של המצוות כולן היא בעיני רמב"ן 'שכל ישר' ('מבואר מאוד') .אלא
שלשיטתו ,לצד טעמים ארציים שהם 'תיקון לאדם' ,למצוות רבות יש טעמים
הקושרים בינן לבין עולם הספירות ה'אלוהי' .את המאמר הקצר על טעמי המצוות
הוא מסיים ברמז לטעם הקבלי של מצוות שילוח הקן שבספר הבהיר .לאורך פירוש
התורה ובכתבים אחרים רמב"ן רומז לטעמן הקבלי של מצוות רבות .לפי גישתו,
טעמי המצוות 'על דרך האמת' ,כמו ענייני קבלה אחרים ,אינם אזוטריים באורח
מהותי .הם ניתנים להשגה אצל המשכילים .כדרכו בענייני סוד ,הוא נוקט כלפיהם
אזוטריות חינוכית-פוליטית מתונה 228.פרשנים וחוקרים פענחו את רמזיו הקבליים,
ובכללם את טעמי המצוות על דרך הקבלה ,על ידי הקשתם זה לזה 229.גם אם לדעת
הרמב"ן הטעמים 'על דרך האמת' וה'רמז' עמוקים יותר מן הטעמים הלא-קבליים,
הרי במאמר הקצר ולאורך פירוש התורה הוא מטעים את חשיבותם של הטעמים
הפשוטים .לפי הרמב"ן ,למצוות בעלות משמעות קבלית-מיסטית יש ,אפוא ,ברגיל
גם טעמים פשוטים ,שאינם מתבטלים בפני הטעמים הקבליים.
בתשובות שנדונו לעיל רשב"א מבליע ,כאמור ,ביקורת על יסודות גישת
הרמב"ן לטעמי המצוות .בניגוד לרמב"ן ,רשב"א ממעט ,כאמור ,בדמותם של טעמי
מצוות ארציים ,מוסריים ותועלתיים ,אף של טעמים המפורשים בתורה .בסי' רנג הוא
מבקר ,כזכור ,את טעמו המוסרי של הרמב"ם לאיסור 'אותו ואת בנו' ,ואת טעמיו
למצוות אחרות ,והוא מסכם' :אל תתן לבך לטעמי המצות שכתב הרב ז"ל'' ,וחוץ
מכבוד הרב ז"ל אין משגיחין בטעמים האלו' .לטענתו ,למצווה זו ולמצוות אחרות
יש רק משמעות נסתרת ,והוא רומז לטיבם הנשגב' :וברוך היודע טעם גזירותיו',
כלומר רק האל יודע את טעמי המצוות 230.את ִחצי ביקורתו על טעמי המצוות
הפשוטים יורה רשב"א לעבר הרמב"ם ואולם דבריו מכוונים בעקיפין גם לרמב"ן.
במאמר הקצר רמב"ן מצטט כזכור את טעמו של הרמב"ם לאיסור 'אותו ואת בנו',
ומציע לו ,ולמצוות שילוח הקן טעם השייך לאותה הקטגוריה 231.השגות רשב"א על
טעם הרמב"ם יפות אפוא גם לגבי טעמו המוסרי-הפשוט של רמב"ן.
ובאשר לטעמים הקבליים – כזכור ,בסי' צד ,בתשובה לשאלה ספציפית על
אודות פשרו של הרמז הקבלי של הרמב"ן למצוות שילוח הקן קובע רשב"א בנחרצות
כי טעמה הקבלי של המצווה עמוק ונשגב' .מדעתו' הוא נכון לומר 'דרך כלל' כי
'המצווה ההיא רומזת באמתות [ ]...מה אשר לא ימד ולא יספר' .בניגוד לרמב"ן ,שנתן
במצווה טעם נגלה ורמז לטעמה הקבלי ,רשב"א נמנע משניהם :הוא לא מציע למצווה
טעם פשוט שכן טעמה הוא קבלי בלבד ,ואילו את הטעם הקבלי הוא לא יכול לכתוב
228
229
230
231

לדיון באזוטריות של הרמב"ן בענייני קבלה ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה .)2
ראו :חנוך ,הרמב"ן (לעיל הערה  ;)97הלברטל ,הרמב"ן (לעיל הערה  ,)37עמ' .296-249
ראו לעיל הערה .138
ראו לעיל סעיף ג.2
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מחמת 'עמק העניינים ודקותם' 232.הוא משתמש בשאלה כדי להטעים שוב כי טעמי
המצוות כולן הם נשגבים233.
לשון רשב"א בסי' צד מבליעה ביקורת הן על מקובלי גירונה (ר' עזרא ור' יעקב
בר ששת) ,שמתיימרים ללמד את 'חן ערך המצוות' מדעתם ,הן על הרמב"ן שהטעים
את טעמן הפשוט של המצוות ורמז לסוד החבוי בהן 234.בסי' רנג הוא נמנע מלצאת
בגלוי נגד רבו בשל 'כבוד הרב' ,ובסי' צד הוא נמנע מלהזכיר מקובלים בגלל שוויכוח
פומבי עמם מנוגד למגמתו להצניע ענייני קבלה235.
שני היסודות המבדילים בין רשב"א לבין כל המקובלים לפניו בסוגיית טעמי
המצוות – מיעוט דמותם של טעמים פשוטים ,והשגבת הטעמים הקבליים –
מכוננים ביניהם הבדל נוסף :אם לפי מקובלי פרובנס וגירונה והרמב"ן ,טעמי
המצוות הם נושא מנושאיה של הקבלה הרי לפי רשב"א הם עניינה המרכזי והעמוק

232

233

234

235

בהקדמת כתר שם טוב כותב שם טוב אבן גאון כי רשב"א ור' יצחק בן טודרוס גילו לו את
סודות הרמב"ן והרשו לו להעלותם על הכתב .לאחר שהוא מסביר שם בקצרה את המובן הקבלי
של מעשה בראשית ועניין המרכבה אבן גאון מבאר (ברמיזה) את טעם שילוח הקן (שם ,עמ'
ג ,טור א' :רמוז בבהיר ' וכו') .לאור האזוטריות הפוליטית והמהותית המופלגת של רשב"א
בענייני קבלה ,ולאור סירובו להשיב לאבן גאון על שאלתו בעניין סוד העיבור (שו"ת הרשב"א,
ח"ג ,סי' יג ,מהד' דימיטרובסקי ,סי' ו ,עמ' טו-טז) ,טענת שם טוב כי קיבל את רשות הרב
לפרסמם מסופקת ,לדיון מפורט יותר ראו :לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' ,350
הערה  ,159השוו פדיה ,הרמב״ן (לעיל הערה  ,)50עמ' .109
ראו לעיל סעיף ב .משה אידל טען שהפרשנות הקבלית של הרמב"ן למצוות היא תיאורגית
בלבד ,ראו :הנ"ל ,הרמב"ן (לעיל הערה  ,)176עמ'  .564-563את הצעתו אימצו חוקרים רבים.
הלברטל ,למשל ,טען בעקבותיו כי לתיאורגיה של המצוות אצל הרמב"ן שני מוקדים :האחדה
(של מערכת הספירות האלוהית) ,ומשיכת השפע האלוהי לתחתונים (והשראת שכינה בארץ).
לכל מוקד היגיון (תיאורגי ,סיבתי-תכליתי) משלו ,ראו הנ"ל ,הרמב"ן (לעיל הערה  ,)37עמ'
 .277-276ואולם לפי הרמב"ן ,משמעותן הקבלית של מצוות רבות היא לא תיאורגית אלא
סימבולית (כמו אצל ר' עזרא) .דוגמה לכך היא מצוות שילוח הקן ,שטעמה הקבלי אצל הרמב"ן
נעוץ בתפיסת אחדות הספירות מצד אחד ,והטרנסצנדנטיות של הספירות העליונות מצד שני.
לעומתו רשב"א מטעים ,כאמור ,בסי' צד ובסי' שסו כי עניינן של טעמי המצוות הקבליים הוא
ידיעת האלוהות ,לא פעולה עליה .בסי' צד ובסי' שסו הוא נמנע מלרמוז כי (ה)מצוות הן 'צורך
גבוה' .יחד עם זאת ,בפה"ג ,ברכות ו ע"א (מהד' פלדמן ,עמ' ד-ה) נראה כי הוא רומז למשמעות
תיאורגית של התפילין ,אני מקווה לדון בקטע הזה במקום אחר ,השוו :א' אפטרמן"' ,קשר תפילין
הראה לעניו תמונת ה' לנגד עיניו" :גלגולה של תמונה מדרשית בראשית הקבלה' ,ג' בוהק ואחרים
(עורכים) ,מיתוס ,ריטואל ומיסטיקה ,מחקרים לכבוד פרופ' איתמר גרינולד ,תל אביב  ,2014עמ'
 ,480-441בעמ' .471-470
זאת ועוד ,לפי הרמב"ן התורה וההלכה ,ובכללן הטעמים הפשוטים (ואולי גם הקבליים),
הולכים ומתגלים לחכמים במהלך הדורות ,ראו למשל פירושו לבבלי פסחים קיט ע"ב:
'"ולמכסה עתיק [ ,"]...שכבר נתגלה טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל' .רשב"א ,לעומתו,
מטעים את ירידת הדורות ,שבגינה ידיעת הסודות ,ובעיקר טעמי המצוות ,הולכת ומתמעטת.
השוו לשונו בסי' רנג (מהד' דימיטרובסקי ,עמ' פב) לגבי הרמב"ם' :וחוץ מכבוד הרב ז"ל' וכו'.
בעוד שלגבי הרמב"ם זו לשון מתחסדת ואולי אירונית ,יראת הכבוד של הרשב"א כלפי הרמב"ן
גרמה לו להימנע מלבקרו במישרין ,וראו דבריו על רמב"ן בשו"ת ,ח"א ,סי' תיג' :ואין לנו גדול
ממנו בחכמה ובמנין וביראת חטא' ,וראו לורברבוים האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ' ,340
ובהערה .121
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ביותר 236.שלושת היסודות האלה משכללים רליגיוזיות מזן חדש – דתיות הלכתית
של מסתורין והשגבה.
במבוא לספרו 'זרמים עיקריים במיסטיקה היהודית' ,כותב גרשם שלום:
׳המצוות על פי פרשנותם [של המקובלים] אינן אלגוריות לרעיונות עמוקים פחות או
יותר ,גם לא אמצעים חינוכיים ,אלא ביצוע של פולחן סודי (או "מסתורי" במובנו
העתיק)' 237.במסה 'הלכה ומיתוס' שלום מרחיב קמעה:
לפנינו אפוא פאראדוכס חדש :הרי המקובלים חיו ודבקים היו בלב ונפש בעולם
זה של ההלכה ,והנה הלכה זו גופה המנוערת מכל יסוד מיתי ,הפכה תחת ידיהם
כלי לעיצובה של תודעה מיתית חדשה ,שלעתים אף נראית עתיקה לימים.
השאלה בדבר טעמי המצוות לא ניתן להתעלם ממנה ,והתשובה הראציונאלית,
כגון זו של הרמב"ם ,המייחסת למצוות רבות משמעות חינוכית ופולמוסית ,לא
ספקה את הרגש הדתי .בקבלה ,מתוך עצם תודעת ערכה המוחלט של ההלכה
המלווה אותה תמיד ,הפכה התורה כולה ,על חוקיה ,למה שניתן לקרוא:
238.corpus mysticum
שלום ,שהפ ליא לחקור את התיאוסופיה הקבלית לזרמיה ולגלגוליה ,מיעט לעסוק
בטעמי המצוות הקבליים ,וביחס שבין קבלה להלכה .את ההערות העקרוניות האלה
על המסתורין שמקובלים ייחסו למצוות ולהלכה הוא לא פיתח במקומות אחרים
בכתביו .לפי הפנומנולוגיה של שלום ,המקובלים כולם ,בוודאי החשובים שבהם,
אימצו גרסה כלשהי של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה :אף אם ר' עזרא ,ר'
יעקב בר ששת והרמב"ן לא כותבים כי טעמי המצוות הקבליים נעלים מן ההשגה,
ואף אם מלשון הזהר ומכתבי ר' חיים ויטל עולה שטעמי המצוות הקבליים (ופעולתן
בעליונים) מחוורים להם ,הכול סבורים שיש במצוות ,כלומר בטעמיהן ,יסוד עלום.
יסוד המסתורין שבמצוות נגזר ,לדעתו ,מזיקתן לעולם האלוהי ,שיש בו ממד
טרנסצנדנטי .תפיסת שלום ,כי לפי המקובלים המצוות הן 'פולחן סודי'' ,קורפוס
מיסטיקום' ,היא סניף לתפיסתו כי הקבלה ,בכל זרמיה וגלגוליה ,נוקטת בלשון סמלים
(במובנו של גתה) ,וכי 'הסמל המיסטי הנו הצגה בת-ביטוי של דבר שהנו מעבר
לתחום הביטוי והמסירה' 239.טעמי המצוות הקבליים מושתתים על סמלים קבליים.
זאת ועוד ,לפי שלום ,פרשנות המקובלים של 'כל פעולה דתית כמסתורין (גם
כשמשמעותו ברורה לכל)' היא ההסבר 'להשפעתה של הקבלה על דעתם ועל ליבם
236

237
238
239

העתקת מוקד הקבלה מן התיאוסופיה למצוות ,כלומר לטעמיהן ,הוא ייחודי לרשב"א .שלא
כמו הרמב"ן ,שרמזיו הקבליים נוגעים למכלול היבטיה ,ובכללם :תיאוסופיה ,היסטוריה,
אסכטולוגיה ,מָ גיה ומצוות ,רשב"א ממקד את תשומת ליבו בעיקר בטעמי המצוות הקבליים,
ראו לורברבוים ,האומנם (לעיל הערה  ,)2עמ'  ,345הערה .138
שלום ,זרמים עיקריים (לעיל הערה  ,)90עמ׳ .28
שלום ,פרקי יסוד (לעיל הערה  ,)58עמ'  .94-93על מטרות הריטואל של המקובלים ראו שם,
עמ' .124-123
שלום ,זרמים עיקריים (לעיל הערה  ,)90עמ'  .27שלום (בעקבות גתה) מנגיד את הסמל המיסטי
לאלגוריה הפילוסופית שהיא 'הצגה של דבר הניתן לביטוי על ידי דבר אחר הניתן לביטוי',
השוו :אידל ,קבלה (לעיל הערה  ,)72עמ' .231
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של דורות רבים׳ 240בהמשך המסה הנ"ל שלום כותב כי מסתורין והשגבה הן הלוז של
כל פולחן דתי ,והוא מעריך כי הן יסוד המצוות וההלכה מאז ומעולם ,כלומר קודם
כינון הקבלה241.
שלום לא עסק בקבלת רשב"א ובתפיסתו את המצוות ואת טעמיהן .למקרא
המאמר הנוכחי הוא היה כנראה מגיב כי רשב"א רק מנהיר את מה שמובלע אצל
המקובלים כולם ,שכן ייחוס טעמים מיסטיים למצוות הוא ,מיניה וביה ,אימוץ של
דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה.
על הפנומנולוגיה של שלום כי דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה משותפת
למקובלים כולם מתבקשות שלוש הערות .ראשית ,הואיל וטעמי המצוות בזרמי
הקבלה השונים ,לתקופותיהן ולגלגוליהן ,לא נחקרו באופן מקיף ויסודי ראוי להימנע
מהכללות גורפות .את השאלה אם בטעמי המצוות הקבליים יש יסוד נשגב יש לבחון
בנפרד לגבי כל חיבור קבלי .במסגרת מחקר זה ראוי לתהות ,אם למקובלים שמציעים
למצוות טעמים קבליים בלשון מוחשית בלתי מסויגת מוצדק לייחס את ההשקפה כי
הם אך סמלים המבטאים את מה שלא ניתן להשגה ולביטוי? ישנם חוקרים הסבורים
כי מקובלים דוגמת ר' משה דלאון (בזהר ובכתביו העבריים) ,ר' יוסף הבא משושן
הבירה ,האר"י ור' חיים ויטל ,סברו שהקבלה ,ובכללה טעמי המצוות הקבליים ,אינם
סמלים לחכמה עילאית ועלומה .לדידם ,טעמי המצוות הקבליים ידועים למקובלים
אלה על בוריים242.
שנית ולעניינינו העיקר ,אף אם נקבל את הפנומנולוגיה שמציע שלום לטעמי
המצוות הקבליים ,ישנה חשיבות לרמת המודעות שיש אצל מקובלים לגביה ,ולאופן
שהם נותנים לה ביטוי .גם אם ר' עזרא והרמב"ן מחזיקים בגרסה רפה ,מודעת למחצה,
של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה – אף שבכתביהם אין לכך ביטוי – הרי יש
הבדל חשוב בינם לבין מי שמטעים את ההשקפה הזו ומפרשה באורח משוכלל .זאת
ועוד ,דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה יכולה להגיע להוגים שאינם מקובלים
240
241

242

שלום ,זרמים עיקריים (לעיל הערה  ,)90עמ' .38
הנה דברי שלום' :חסר אפוא בריטואל המובהק של היהדות הרבנית אותו יסוד אכסטטי []...
הנוכח תמיד אי שם בריטואל המיתי .המפליא שבדבר הוא שריטואל שוויתר מדעת [ ]...על כל
זיקה למהלך הקוסמי ולפעולה בעלת השפעה קוסמית ,הצליח לכבוש בליבם ובנפשם של
דורות רבים בעוצמה בלתי נחלשת ,ואף המשיך להתפתח .יש צורך בפנומנולוגיה חודרת
ומעמיקה של היהדות הרבנית כדי להשיב על השאלות העולות כאן :מהם בעצם טיבם של
הכוחות הפועלים במעשה הזכירה והמאפשרים הישג זה? האם בכל זאת אין חלק לגורמים
אחרים הפועלים במסתרים בחיוניות המתמדת הזו?' ,פרקי יסוד (לעיל הערה  ,)58עמ' .116
במקום אחר אומר שלום' :עניינה אותי השאלה ]...[ :האם ההלכה באמת אפשרית בלי יסוד
מיסטי?' הנ"ל ,דברים בגו :פרקי מורשה ותחייה ,תל אביב תשל"ו ,עמ' .27-26
על ר' משה דלאון ראוE. R. Wolfson, ‘Mystical Rationalization of the :
 ;Commandments in “Sefer ha-Rimmon”,’ HUCA 59 (1988), pp. 217-251א' בר-אשר,
'קבלה ומנהג :תשובות הגאונים ומדרשות ה"קדמונים" בפולמוס המנהגים ב"זוהר" ובסביבתו
הספרותית' ,תרביץ ,פד (תשע"ו) ,עמ'  .263-195על טעמי המצוות בכתבי ר' חיים ויטל ראו:
א' תמרי ,שיח הגוף בקבלת האר"י ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע"ו .ובאופן
אחר :י' ליבס – de Natura Dei' ,על המיתוס היהודי וגלגולו' ,מ' אורון וע' גולדרייך (עורכים),
משואות ,מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל ,מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים
גוטליב ז"ל ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .297-243

318

הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה

ולציבור הרחב רק באמצעות תפיסות מוצהרות ומפותחות .בשל כך לתשובות רשב"א
שנדונו לעיל חשיבות יתרה אצל קוראים (ומקובלים בכלל) שאינם מודעים להשקפה
כי טעמי המצוות הפשוטים הם רק קצה הקרחון ,וכי טעמי המצוות הקבליים הם אך
בבואות של חכמה נשגבת .אכן ,עד שרשב"א לא שכלל את ההשקפה כי טעמי
המצוות נעלים מן ההשגה ,דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה לא הפכה להשקפה
מודעת ומושרשת בקרב הציבור הרחב243.

ז .השגבת טעמי המצוות אצל תלמידי הרשב"א
את השקפת רשב"א ,המשגיבה את טעמי המצוות ובמקביל ממעטת בדמותם של
טעמיהן הפשוטים ,מבטאים תלמידיו ותלמידי-תלמידיו .להלן אציע ביטויים של
ההשקפה הזו אצל תלמידיו :ר' יום טוב אבן אלאשבילי ,ר' בחיי בן אשר ן' חלואה,
ור' יהושע אבן שועיב244.

 .1ר' יום טוב אלאשבילי' :עמק עמק מי ימצאנו'
'ספר הזכרון' הוא כתב הגנה של ר' יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי (ריטב"א ,ספרד
 1330-1250לערך) על מורה הנבוכים מפני ביקורותיו של הרמב"ן בפירושו לתורה245.

זהו חיבור יוצא דופן מפני שלהגנת ספרו של 'הרב-המורה' נחלץ חכם ,המכריז בפתח
החיבו ר כי הוא מזדהה עם ההשקפות הקבליות של מבקרו ,שאותו הוא מכנה 'רבינו
הגדול' .בפתח החיבור אלאשבילי מטעים כי יסוד ביקורות הרמב"ן על הרמב"ם היא
נטייתו אחר הקבלה' :כי חפץ נמרץ היה לו לרב האחרון [הרמב"ן] בקבלתו ,שהיא
לפנים ולפניי ,הביאו לקלקל במוסרו ולדבר עליו בלשון גנאי' .אלאשבילי מזדהה,
כאמור ,עם רבו' :יען לדברי חכמי הקבלה נוחלי האמת נטה שכמו וה' עמו ,עשה
אזנים לסתרי התורה ,בחכמה ההיא [הקבלה] אשר מפנינים יקרה ,והוא אמת ותורתו
אמת ,וחותמו חותם אמת' (פתיחה ,עמ' מז-מח) .על הגנתו על הרמב"ם הוא מעיר:
'כל זה כתבתי להתנצלות הרב המורה ז"ל ,ועם ידעתי כי קבלת רבינו הרמב"ן ז"ל
[ ]...קבלה אמתית ואין להרהר אחריה' 246.ריטב"א היה שותף לאזוטריות המחמירה

243

ראוY. Lorberbaum, ‘The Rise of Halakhic Religiosity of Mystery and :
* ,Transcendence,’ Diné Israel 34 (2020), pp. 1*-49ולהלן באחרית דבר.

244

על אלאשבילי ,ר' בחיי ,ואבן שועיב כתלמידי רשב"א ראו (בהתאמה) :תא שמע (לעיל הערה
 ,)10עמ'  ,74-69והרב מ' גולדשטיין ,חידושי הריטב"א ,מסכת עירובין ,ירושלים תשל"ה ,עמ'
 ;29-7א' גוטליב ,הקבלה בכתבי רבנו בחיי בן אשר ,ירושלים תש"ל ,עמ'  ;18הורוויץ ,דרשות
אבן שועיב (לעיל הערה  ,)18עמ' .9-6
ר' יום טוב ב"ר אברהם אלאשבילי ,ספר הזכרון ,יוצא לאור ע"פ כתבי יד בצירוף הקדמה,
הערות ונספחות ,על ידי קלמן כהנא (מהדורה שניה מתוקנת) ,ירושלים תשמ"ג (להלן :ספר
הזכרון) .דבריי להלן הם תמצית פרק במאמר :י' לורברבוים' ,ספר הזכרון לריטב"א :פילוסופיה
קבלה והלכה' (בהכנה).
ספר הזכרון ,פי"א (עמ' פד) ,וראו דבריו בהמשך' :אנא ממשכן עצמי אמאי דלא סבירא לי'.

245

246
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של רשב"א בענייני הקבלה .הוא אימץ את דפוסי ההסתרה של רבו ,כתביו לא מגלים
כמעט דבר על השקפותיו הקבליות247.
לענייננו ,מעניינת הגנת ריטב"א על הרמב"ם מפני ביקורת הרמב"ן בסוגיית
טעמי המצוות .על דברי הרמב"ן בפירוש התורה ,ויקרא א  ,9אלאשבילי כותב כך:
 .1כתב רבינו ז"ל [הרמב"ן] 248:כתב במורה הנבוכים (ח"ג ,מו) כי טעם
הקרבנות 'כי בעבור שהמצרים והכשדים [ ]...היו עובדים לבקר ולצאן [ ]...על
כן ציווה לשחוט אלה [ ]...לשם הנכבד כדי שיודע שהדבר שהיו חושבים כי
היא בתכלית העבודה הוא אשר יקריבו לבורא ובו יתכפרו העוונות ,כי כן
יתכפרו האמונות הרעות שהן מדוי הנפש ,כי כל מדווה וכל חולי לא יתרפא כי
אם בהפכו ,אלה דבריו' [ ]...ועל זה הטיח דברים רבינו ז"ל על טעם הרב-המורה
בקרבנות ,אין צריך להעתיק כאן לשונו.
 .2ואומר אני ,כי הקבלה האמתית אשר היתה לרבינו ז"ל בעניני הקרבן אמתית
[וכי] טעמו של הרב המורה ז"ל בזה נראה חלוש מאוד גרם לרבינו ז"ל לקנתר
עליו כל מה שקנתר לקדוש התורה וקדוש ה' ית' בקרבנות.
 .3ודעתי היא ברב המורה ז"ל בטעם זה [הקורבנות] ,ובטעמים רבים אחרים
שכתב במצוות ,כי לא מאשר יאמין הוא [שהוא] עיקר טעם המצווה ההיא ,אלא
שרצה לתת קצת טעם בהם ,עד שאפילו ההמון [שבו] ידע להשיב בהם את
האפיקורוס ,בדברים שכליים קצת.
 .4שכבר כתב הוא ז"ל ,כמה גדול אצלו עניין טעמי המצוות ,עד שהביא
[בהקדמה לח"ג של המורה] מה שאמרו ז"ל על פסוק" :כי ליושבים לפני ה'
יהיה לסחרה" (ישעיה כג ]...[ )18
 .5והאמנם כי טעם הקרבן "עמוק עמוק מי ימצאנו" ,ואף רבינו ז"ל [הרמב"ן]
[ב]קבלתו נתקשה בו ,ואין למקובלים בו כי אם טיפה מן הים249.
כזכור ,במאמר קצר הנסמך לפירושו למצוות שילוח הקן (פה"ת ,דברים כב ,)6
רמב"ן מסכים עקרונית עם גישת הרמב"ם בסוגיית טעמי המצוות .אלא שהטעמים
הסוציו -היסטוריים ,שהם מרכזיים בפרקי המצוות במורה הנבוכים ,ובמיוחד בטעמי
הקרבנות שהם דגם לטעמים מן הסוג הזה ,עוררו את חמתו .פירוש רמב"ן לויקרא
א  , 9שגם הוא כעין מאמר קצר על טעמי המצוות (המשלים את חברו שבדברים,
שם) ,נפתח בביקורת חריפה על טעמי הקרבנות במורה הנבוכים ,שאלאשבילי
העדיף לא להעתיק' :והנה הם דברי הבאי [ ]...וקושיא רבה על נקלה ,יעשו שולחן
ה' מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של רשעים וטפשי עולם [ ]...וחלילה שלא יהא
בהם שום תועלת ורצון ,רק שוללות עבודה זרה מדעת השוטים' .בהמשך 'המאמר'

247

248
249

לעומת אלאשבילי ,תלמידיו האחרים של רשב"א – שם טוב אבן גאון (בביאורו לסודות
הרמב"ן :כתר שם טוב ,ובבדי הארון-מגדל חננאל) ,ר׳ יהושע אבן שועיב (בדרשותיו) ,ור׳ בחיי
(בפירושו הפופולרי לתורה) – הם 'הולכי רכיל' בענייני קבלה.
רמב"ן ,פה"ת ,ויקרא א ( 9מהד' שעוועל) ,עמ' יא-יד.
ספר הזכרון ,עמ' עג-עד (החלוקה לפסקאות היא שלי-י"ל).
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רמב"ן נותן למצוות הקרבנות טעם פשוט ,ואחר כך טעם קבלי (שבאופן חריג הוא
רחב ומפורט)250.
אלאשבילי ממהר להסכים עם הרמב"ן כי טעמו הסוציו-היסטורי של הרמב"ם
למצוות הקרבנות 'חלוש מאוד' (פסקה  ,)2והוא מוסיף מדעתו כי חלושים גם 'טעמים
רבים אחרים שכתב במצוות' (פסקה  .)3הוא מטעים כי לא רק חולשת הטעם גרמה
ל'קנתור' רמב"ן כנגד הרמב"ם אלא גם ה'קבלה האמתית' שהייתה לו בעניין טעמי
הקרבנות .הוא רומז ללשון רמב"ן (שם)' :ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם'.
דברי אלאשבילי כאן ממוקדים ב'קבלה האמתית בעניין הקרבן' ואולם מהצהרות
ההזדהות שלו לאורך ספר הזכרון ומהמשך דבריו בעניין טעמי המצוות עולה כי הוא
מתכוון לכלל טעמי המצוות הקבליים .לדעתו בקושיות שמערים רמב"ן על טעם
הקרבן – ועל כלל טעמי המצוות של בספר המורה – אין ממש ,שכן הטעם הסוציו-
היסטורי הזה ,ו'טעמים רבים אחרים שכתב במצוות' ,אינם ,לפי הרמב"ם ,טעמיהן
העיקריים ,אף לא טעמיהן האמיתיים (פסקה  .)3טעם מצוות הקרבנות – ובאמת ,רוב
טעמי המצוות במורה הנבוכים – הם אך 'קצת טעם' ,כלומר רק קצה הקרחון .למצוות,
לפי הרמב"ם ,יש טעמים אחרים ,חשובים ועמוקים יותר ,שהוא לא הזכיר .ואולם אם
נדמה כי הטעמים 'החלקיים עד מאוד' האלה הם אמתיים ,הרי אלאשבילי מדגיש מיד
כי הרמב"ם מייעד אותם ל'המון' 'שידע להשיב בהם את האפיקורוס'' .האפיקורוס'
מציין כאן את הספקנות ביחס למצוות המקננת בלב יהודי שנחשף לפילוסופיה
האריסטוטלית ,ואמונתו ומחויבותו התרופפו 251.בספרות התלמודית ,תשובות
החכמים לשאלות מינים היא ברגיל 'דחייה בקנה' ,היינו רטוריקה שמטרתה לענות
'כסיל כאולתו' (משלי כו 252.)5
לפי אלאשבילי הרמב"ם לא גילה את הטעמים האמיתיים של המצוות הן
משיקולים חינוכיים-פוליטיים הן משיקולים מהותיים .הלשון '[להשיב בהם] בדברים
שכליים [קצת]' רומזת כי ,לדעתו ,הרמב"ם סבר שהטעמים האמיתיים ,העמוקים ,של
המצוות הם מעבר להשגת השכל .ב'[דברים שכליים] קצת' כוונתו לרטוריקה
רציונלית ,לא לטעמים אמיתיים .אלאשבילי מעיר כי 'כבר כתב הוא [הרמב"ם] ז"ל,
כמה גדול אצלו' – כלומר עמוק ונסתר (='דבר גדול – מעשה מרכבה')' – 253עניין
טעמי המצוות' (פסקה  .)4כך עולה מראיתו מתחילת ההקדמה לחלק ג של מורה
הנבוכים ,היא ההקדמה לפירוש מעשה מרכבה ,שבה רמב"ם 'הביא מה שאמרו [ח]ז"ל
על פסוק" :כִ י ַלי ְֹשבִ ים לִ פְ נֵׁי ה' יִהְ יֶה סַ ְח ָרּה" (ישעיה כג  254.')18לפי אלאשבילי לשון זו
250
251

252

253
254

הטעם הפשוט של רמב"ן הוא' :כי חטא לאלהיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו שישפך דמו [ ]...לולא
חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו'.
כלשון הרמב"ן באיגרתו לרבני צפון צרפת ('טרם אענה אני שוגג')' :וכמה אפיקורסים מגלים
כנגד תלמודינו פנים [ ]...אשר מלאו כריסם בהבלי היונים' ,כתבי הרמב"ן (מהד' שעוועל),
ירושלים תשכ"ג ,כרך א ,עמ' שלט.
ראו ,למשל ,תנא דבי אליהו ,מהד' איש שלום ,פרשה טו .על דחיית המינים בקנה ראו פסיקתא
דרב כהנא ,פסקא ד ,פרה אדומה (מהד' מנדלבוים) ,עמ' ' .74תשובה לאפיקורוס' היא לא
בהכרח שקרית ,אלא שמהותה אינה חתירה לאמת אלא רטוריקה שמטרתה להניח את דעת
היריב.
לפי בבלי סוכה כח ע"א.
מו"נ ,מהד' שורץ ,עמ' .427
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מתייחסת לכל העניינים הנדונים בחלק ג של 'המורה' ,ובכללם לפרקי המצוות (פרקים
כו-נ) .אם טעמי המצוות הם סתרי תורה עמוקים שידועים רק ל'בעלי העיון' אזי הם לא
יכולים להיות הטעמים הסוציו-היסטוריים ,התועלתיים והמוסריים ,שהוצעו בפרקי
המצוות במורה .לפי אלאשבילי טעמי המצוות אצל הרמב"ם הם אזוטריים אף יותר
ממעשה מרכבה ,שכן בעוד שאת מעשה מרכבה הוא מפרש ,את טעמי המצוות
העמוקים הוא מסתיר ,ורק מציע בפרקי המצוות טעמים אקזוטריים להמון.
בפסקה ( )5חוזר אלאשבילי לטעם האמיתי ,הקבלי ,של מצוות קרבנות ,ומדגיש
כי הוא 'עמק עמק מי ימצאנו' (קהלת ז  ,)24ואפילו רמב"ן 'בקבלתו נתקשה בו'' ,ואין
למקובלים בו כי אם טיפה מן הים' .לשון אלאשבילי מתייחסת אמנם ל'טעם הקרבן',
שהוא מוקד הדיון בביקורת הרמב"ן הזו ,ברם הקשר דבריו מלמד כי ,לדידו ,כלל טעמי
המצוות הם 'סתרי תורה' .בעוד שהטעמים הפשוטים שבמורה הם רק כדי לסבר את
האוזן ,הטעמים האמיתיים הם סודות עמוקים שאף מקובלים משיגים רק שמץ מהם255.
ה'הגנה' של ריטב"א על טעמי המצוות של הרמב"ם היא ללא ספק מגמתית.
טענתו כי טעמי המצוות בספר המורה הם לא טעמיהן העיקריים ,אף לא טעמים
אמיתיים ,היא אפולוגטיקה חסרת שחר 256.הפרשנות שבספר הזכרון להשקפת
הרמב"ם על אודות טעמי המצוות מגלמת את השקפות אלאשבילי ,שאותן הוא למד
מרשב"א ,רבו .בעוד שעם השקפות הרמב"ם ,שעליהן הגן בספר הזכרון כנגד כל שאר
ביקורות רמב"ן ,אלאשבילי לא הסכים ,הרי עם התפיסה שביסוד 'הגנתו' מפני
הביקורת על טעמי המצוות במורה – כי הרמב"ם לא מאמין שהם 'עיקר טעם המצוות'
וכי לדעתו הטעמים האמיתיים נעלים מן ההשגה – הוא מסכים לחלוטין .אלאשבילי
"מגייר" ,אפוא ,את הרמב"ם לדתיות הלכתית של מסתורין והשגבה .בעוד שרשב"א
משכלל את גישתו המשגיבה מתוך ביקורת חריפה על טעמי המצוות הפשוטים של
הרמב"ם ,ובהבלעה גם על טעמיו הפשוטים של הרמב"ן ,אלאשבילי טוען כי גרסה
לא-קבלית שלה היא נחלת הרב-המורה ,ואת גרסתה הקבלית הוא מייחס לרמב"ן257.
את התפיסה כי טעמי המצוות נעלים מן ההשגה מבטא אלאשבילי גם בחידושיו
לעירובין כא ע"א ,שם הוא מפרש – בעקבות רשב"א – את תהלים קיט ' :96לכל
תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד'' :לכל דבר שנתת לו תכלית וקצבה ידעתי
וראיתי קץ אותו השיעור כמה הוא ,אבל "רחבה מצותך מאד" ,שלא ידעתי שיעורה',
כלומר פירושה ,טעמה .פירושו ללשון תהלים זו ,כמו פירוש רשב"א (בתשובה צד),
רחוק מפשוטו של מקרא .בחידושיו לעירובין הוא מפרשו במנותק מהקשרו
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257

אלאשבילי מייחס לרמב"ם את ההשקפה כי טעמי המצוות נשגבים אף שהוא לא הכיר את
הקבלה או ש'לא רצה ללכת בה' ,ספר הזכרון ,פרק יד ,עמ' צ.
לדיון ביקורתי מפורט ב'הגנת' אלאשבילי על הרמב"ם בסוגיית טעמי המצוות ראו לורברבוים,
ריטב"א (לעיל הערה  .)245אציין רק כי בפרקי טעמי המצוות הרמב"ם מדגיש כי 'אין בהם
[בטעמיו] ספק'; אבסורדית במיוחד היא הטענה כי טעמי המצוות מיועדים להמון כדי שישיב
לאפיקורוס – את ההמון הנבער רמב"ם מתאמץ להרחיק מחיבורו; רמב"ם תיאר את ההשקפה
כי טעמי המצוות נעלים מן ההשגה כ'מחלת נפש' ,כלומר כאי-רציונליות קטגורית ,ראו:
לורברבוים ,רצוי להם מאוד (לעיל הערה .)107
ראו למשל :נווה שלום לר' אברהם שלום מקטלוניה ,וצפנת פענח לר' יוסף מטראני ,וראו
במבוא לספר הזכרון ,עמ' יד-יח.
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התלמודי 258.הוא מנצל את הופעתו בסוגיית התלמוד כדי לבטא את ההשקפה כי
לטעמי המצוות 'אין שיעור'.

 .2ר' בחיי בן אשר"' :הנסתרות לה' אלהינו" – וטעם המצות לשם יתעלה הם'
תפיסת רשב"א כי טעמי המצוות נעלים מן ההשגה מופיעה בכתבי תלמידו רבנו בחיי
בן אשר ן' חלאוה (ספרד  .)1340-1255אף הוא ייחס אותה לרמב"ם 259.בפירושו
לדברים כח ' :29הנסתרות לה' אלוהינו' ,כותב בחיי:
ושמעתי בשם הרמב"ם ז"ל בפירוש פסוק זה" ,הנסתרות לה' אלהינו" ,יאמר:
סודות התורה הנסתרים ,וטעם המצות לשם יתעלה הם ,ואם יזכה אדם שיקח אזנו
שמץ מנהם בידיעת שרש המצוה ועקרה בנסתר שבה ,אל יפטר בכך מן הנגלה,
שלא יעשה המצוה בענין גופני ,אין לו להימנע מזה ,שהרי הנגלות לנו ולבנינו
לעשות .והפירוש הזה בעצמו שֺהם יקר וספיר ,אבל אינו בענין הפרשה260.
לפי בחיי' ,הנסתרות' הן טעמי המצוות ,ש'לשם יתעלה הם' ולא 'לנו' .רק יחיד סגולה,
כלומר מקובל ,יכול להשיג 'שמץ מנהם' ,אלא שאף הוא לא יודעם על בוריים .בחיי
מעיר כי הפירוש הזה אינו המובן הפשוט של הפסוקים ('אינו בעניין הפרשה') ,ואולם
הרעיון המובע בהם הוא בעיניו 'שהם יקר וספיר' ,כלומר עיקרון קבלי חשוב .הפירוש
הזה הוא פרפרזה של השקפת רשב"א על טעמי המצוות שנדונו לעיל ,שראה בה עיקר
אמונה .בחיי מעיר כי אל לו לציבור הרחב ,שאינו משיג את טעמי המצוות העמוקים,
לשלול את טעמי המצוות הפשוטים ('אל יפטר בכך מן הנגלה') 'שלא יעשה המצווה
בעניין גופני' בלבד ,כלומר אל לו לקיים את המצוות כגזרות-ללא-טעם' ,שהרי
"הנגלות" ]הטעמים הפשוטים[ לנו ולבנינו לעשות'.
את הפירוש הזה ,כותב ר' בחיי' ,שמעתי בשם הרמב"ם'! כנראה מריטב"א ,חברו
בבית המדרש של רשב"א בברצלונה .בפירושו לאיסור 'לא תבשל גדי בחלב אמו'
(שמות כג  (18ר' בחיי מביא את טעמו של הרמב"ם במורה הנבוכים' :כי מפני שהיה
מנהג עובדי אלילים שהיו אוכלים בשר בחלב בבית תועבותם בימי חגיהם ,על כן באה
התורה לאסור אותו [ ]...כי כן דרך התורה לאסור הדברים שהם לאלילים ,ותצווה עלינו
לעשות ההפך כדי לעקור שורש אלילים מן העולם .זה כתב הרב ז"ל בטעם המצוה
הזאת ,ואף על פי שאין זה לשונו זה כונתו' .ואולם מיד בהמשך בחיי מוסיף:
ומן הנראה כי הטעמים האלה בלתי מספיקים ,ואינם עיקר בטעם המצות אלא
לדחות את השואל ,שהרי מצוה זו מכלל החקים היא ,מכלל פרה אדומה ושעיר
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ראו לעיל הערות .54 ,53
גוטליב מעיר כי בחיי מזכיר תמיד את הרשב"א בתוספת הכינוי 'מורי' (שם ,עמ'  ,)18ואולם הוא
לא מזכירו בענייני קבלה ,ועל כן הוא מסתפק אם בחיי היה תלמיד רשב"א בקבלה ,ראו :הנ"ל,
הקבלה בכתבי רבנו בחיי (לעיל הערה  ,)244עמ'  .215על כל פנים ,דברי בחיי על השגבת טעמי
המצוות ,אף שהוא לא מביאם בשם רשב"א ,הם ממנו שכן רשב"א לימדם לא רק כתורה קבלית.
ר' בחיי ,פירוש על התורה ,מהד' שעוועל ,ירושלים תשנ"א ,עמ' תלה.
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המשתלח ,וכן דרשו רז"ל [ ]...וכיון שכן דעת חכמים שהמצווה הזאת מסתרי
התורה ,כי בוודאי לעתיד לבא לא יהיה שם לא טמטום הלב ולא עבודה זרה
[ ]...אבל המצווה הזאת יש לה סוד.
את הטעם לאיסור בשר וחלב ,וטעמי מצוות רבות אחרות במורה הנבוכים ,טוען בחיי,
הציע הרמב"ם רק כדי 'לדחות את השואל' ,כלומר ,כלשון אלאשבילי' ,להשיב את
האפיקורוס' .טעם האיסור ,כמו טעמי המצוות כולן ,הוא סוד .בחיי מרחיב לגבי
השגבת כלל טעמי המצוות ,השקפה שהוא מייחס בהבלעה גם לרמב"ם:
וע"ד הקבלה כבר ידעת ,כי כל המצות כלן אלהיות וכל אחת מהן מצויירת
לציורי דברים של מעלה ]...[ 261כי על כן נקראו "חקים" לפי שהם חקוקים
למעלה [ ]...אין העולם הזה כדאי ואיננו ראוי להתגלות בו הטעם והסוד ,מפני
שהעולם הזה יש בו יצר הרע ולא תסבלהו דעת הבריות ,אולי יחשבו על השם
ויהרהרו אחר שתי רשויות חס ושלום ,אבל לעתיד לבא בזמן בטול יצה"ר והוא
זמן תחיית המתים שם יבינו הכל הסוד מעקרו ,ושם יוסיף מעלה והשגה.
בחיי היה מחבר לקטן שלא הצטיין במקוריות' .קרקע עבודתו' ,כתב אפרים גוטליב,
'היא במסירת תכנים שנוצרו בתחומים שונים ,שהוא מכשירם לקליטת הרבים' .מכאן
הפופולריות הגדולה של פירושו לתורה .יחד עם זאת' ,בחיי ניחן בכישרון סלקטיבי'
ואינו נגרר בכול אחרי מקורותיו .אף שהוא לא נוטה לחדש ,הוא מטביע לעיתים חותם
אישי על הפירושים שהוא מציע 262.הטעמת השגבת טעמי המצוות בפירוש התורה
מלמדת על מרכזיותה של דתיות הלכתית של השגבה בעולמו של ר' בחיי ,והיא תרמה
מצידה לתפוצתה בציבור הרחב263.

 .3ר' יהושע אבן שועיב' :ושמעתי למורי הרשב"א ז"ל [ ]...כי המצות הנכבדות
הם חוץ מן השכל'
על גישת רשב"א ,המייחסת למצוות טעמים נשגבים וממעיטה בערכם של הטעמים
הפשוטים ,מעיד תלמידו ר' יהושע אבן שועיב ( 264.)?1340-1280בדרשה לפרשת
261
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263
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על דברים אלו ראו גוטליב (לעיל הערה  ,)259עמ'  ,244-243ואין כאן מקום להאריך.
גוטליב ,שם ,עמ'  .20-19פה"ת לר' בחיי הוא אחד הילקוטים הראשונים של קבלת הראשונים,
שרוב דבריהם היו גנוזים ,והם הגיעו לקהל הרחב בעיבודו ,ראו גוטליב ,שם ,עמ' .19
הפירוש הזה ללשון 'הנסתרת לה' אלהינו' (דברים כט  )28מובא גם בכד הקמח (סוף אות סוכה),
וגם שם הוא מיו חס לרמב"ם .את כד הקמח ייעד בחיי לדרשנים ,ראו הקדמת כד הקמח,
וגוטליב ,שם ,עמ'  .25הבאת הפירוש הזה וייחוסו לרמב"ם בכד הקמח מלמד על חשיבותו
לדרשנים ,כלומר לציבור הרחב .ברבות הימים הפרשנות הזו לפרקי טעמי המצוות ב'מורה'
השתרשה בחוגים רבניים ,ודומה כי נשכח שמקורה בספר הזכרון .אימצו אותה ר' יוסף קארו
(בבית יוסף) ,רמ"א ,הב"ח ,ואחרים ,ראו :לורברבוים ,פולמוס הזקן (לעיל הערה .)4
ראו הורוויץ ,דרשות אבן שועיב (לעיל הערה  .)18אבן שועיב כתב גם ביאור לסודות הרמב"ן,
כנראה עוד בימי חייו של רשב"א ,ראו :אוצר מפרשי התורה א-ב .פירושו יוחס (בדפוס) לר'
מאיר ב"ר שלמה אבוסהולה ,וורשא תרל"א (ד"צ ירושלים תשל"ו) ,וראו :ד' אברמס ,ספר
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ויקרא שבקובץ דרשותיו דן אבן שועיב בטעם הקרבנות ,שבשל דבריו
ה'שערורייתיים' של הרמב"ם על אודותיו במורה הנבוכים (ח"ג ,לב) הפך באותה העת
לעניין מרכזי בסוגיית טעמי המצוות .בעקבות הרמב"ן ('בפירושו [לויקרא א ]9
ובדרשה שלו') ,ובלשון האופיינית לרבו ,כותב אבן שועיב כי ענין הקרבן 'נכבד מאוד'
וטעמו 'נסתר ונעלם ממנו [מאתנו]' 265,והוא פונה לתאר את גישת רשב"א ,שהקיש
מטעם הקרבנות על טעמי המצוות בכלל:
ושמעתי למורי הרשב"א ז"ל על זה ,שהדברים הנעלמים בתורה ,כקרבן וכיוצא
בהם ,מורים על מעלת הקרבן ,שהדבר הנסתר והנעלם הוא מורה על עלוייו
כענין האלקות ,כי מהותו וענינו נסתר מכל אדם ,ואפילו מן המלאך.
ועוד היה אומר ,כי היה תמה מן החכמים בעלי תורתינו ,היאך רוצים לפרש
המצוות על דרך השכל ביסודות תורתינו ,והמצות הנכבדות הם חוץ מן השכל,
כי מה ענין לתפילין ולד' בתים שבהם ,ולציצית ולחוטין בדרך השכל ,ולפרה
אדומה ולכלאים ,אבל מצותינו המעולות הם חוץ מן השכל ,ואינן ידועין אלא
למי שחננו השם שכל החנון כמו לנביאים ,ומסרום לחכמים איש מפי איש266.
אבן שועיב מעיד כי רשב"א הטעים את העיקרון' :שהדבר הנסתר והנעלם ,הוא מורה
על עלויו ,כענין האלקות' .כלומר ככל שטעם המצווה זר יותר כך המצווה נעלה יותר.
הוא מטעים כי רשב"א הקביל בין האזוטריות של טעם המצווה לטרנסצנדנטיות של
האל – מהות שניהם 'נסתר מכל אדם ,אפילו מן המלאך' .כזכור ,טענות אלה מפותחות
באיגרת שבסי' שסו.
כשם שרשב"א מדגיש את קיומם של טעמים נשגבים ,הוא מטעים ,לפי אבן
שועיב ,את בטלותם של טעמי המצוות הפשוטים 'על דרך השכל' .הדוגמאות שהוא
מביא מפי רשב"א – תפילין ,ציצית ,פרה אדומה ,כלאיים – הן מצוות ריטואליות
(שבין אדם למקום) .כמו בסי' רנג ,גם לדברי אבן שועיב טעמי הפרטים (כגון :ד' בתים,
חוטין שבציצית) הם בעיני רשב"א העיקר' .מצותינו המעולות' ו'הנכבדות' מודגמות
על ידי מצוות ריטואליות ,שעומדות במוקד דרשת פרשת ויקרא .מצוות אלו הן דגם
לכלל המצוות ,שכן מיד בהמשך אבן שועיב מעיד כי רשב"א 'היה תמה מן החכמים
הבהיר ,על פי כתבי היד הקדומים ,לוס אנג'לס תשנ"ד ,עמ' D. Abrams, Kabbalistic ,18-17
Manuscripts and Textual Theory, Methodology of Textual Scholarship and Editorial Practice
 ,in the Study of Jewish Mysticism, Jerusalem and Los Angeles 2013, pp. 204-208ושם ,עמ'
265
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 ,205הערה .20
דרשות על התורה לר' יהושע אבן שועיב ,קראקא של"ג ,ד"צ ירושלים תשכ"ט ,לט ע"א-ע"ב.
אבן שועיב כותב שם כי כשם שאנו חשים בתועלת התרופות כך ניתן לחוש במעלתו ובתועלתו
של הקרבן ,לא זו אף זו' :מן הפועל הבא ממנו' נדע 'שענין הקרבן נכבד ומעולה [אף] ממה
שאנו רואים במעשה [בחושינו]' .ובדומה לו דרשות הר"ן ,הדרוש האחד עשר ,מהד' פלדמן,
עמ' קצ .בדמיונם של חכמי המאות ה-שלוש-עשרה ארבע-עשרה באירופה ,שהיו מנותקים
מפולחן קרבנות' ,ענין הקרבן נכבד ומעולה' כמו 'הרפואה – בראות אדם תועלתה ,ידע מעלתה
ומהותה' (אבן שועיב ,שם) .וראו הורוויץ ,דרשות (לעיל הערה  ,)18עמ' .117-85 ,91
דרשות ר' יהושע אבן שועיב ,שם ,וראו גם דרשות ר"י אבן שועיב (לעיל הערה  ,)104א ,עמ'
קצא-קצב.
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[ ]...היאך רוצים לפרש המצוות על דרך השכל' ,והרי 'המצוות הנכבדות' כולן ,כלומר
טעמיהן הקבליים' ,הם חוץ מן השכל' .בעוד שלפי דרשת אבן שועיב ,רשב"א רואה
במצוות 'קשות' ,כגון פרה אדומה ,בנין אב לכלל המצוות ,כשרשב"א משכלל את
השקפתו בסי' צד על אודות הטעמים הנשגבים של כלל המצוות הוא מתמקד במצוות
מחוורות 267.הביקורת שאבן שועיב מביא מפי רשב"א מופנית אל כלל 'החכמים בעלי
תורתינו' – 'היאך רוצים לפרש המצוות על דרך השכל' שהרי טעמיהן קבליים-נשגבים
בלבד 268.אכן ,כפי שהערתי בדיון בסי' רנג לעיל ,גישת רשב"א בעניין שלילת הטעמים
הגלויים יוצאת לא רק כנגד הרמב"ם אלא גם כנגד מסורת מושרשת היטב בקרב חכמי
ימי הביניים ,לרבות גישת רמב"ן.
לפי אבן שועיב הטעמים הקבליים ידועים רק 'למי שחננו השם שכל החנון ,כמו
לנביאים' ,והם 'מסרום לחכמים איש מפי איש' .הוא נמשך כאן אחר דברי רשב"א
בסי' צד כי ידיעת טעמי המצוות הם כעין נבואה' .בדרשותיו הוא חוזר אל התפיסה
הזו שוב ושוב  269עדות אבן שועיב מלמדת כי דברי רשב"א בעניין הטעמים הנשגבים
של המצוות אינם דרשה של רגע אלא כעין עיקר דתי שהוא מסר לתלמידיו270.

ח .אחרית דבר
רשב"א היה כנראה הראשון ששכלל את התפיסה כי טעמי המצוות כולן הם סתרי
תורה הנעלים מהשגת בשר ודם .במקום אחר הראיתי כי תפיסה זו נעדרת מן הספרות
היהודית לפניו – היא לא מצויה במקרא ,ולא בספרות חז"ל ,והיא נעדרת מכתבי
הוגים ,פרשנים ובעלי הלכה בימי הביניים המוקדמים 271.תזות מן הסוג' :פלוני הוא
הראשון שביטא את רעיון א' ,תפיסה ב לא הוצעה בתרבות/במסורת ג עד לעת ד,
267
268
269

270
271

ראו לעיל סעיף ב ,6ו-ב.8
לפי אבן שועיב רשב"א מזהה את טעמי המצוות הפשוטים ,הארציים ,עם 'דרך השכל' ,כלומר
עם הפילוסופיה ,וראו לורברבוים ,על כללים וטעמים (לעיל הערה  ,)4סעיף ה.
לעיתים אבן שועיב מצטט את תשובות הרשב"א מילה במילה ,לעיתים כפרפרזה .הנה
דוגמאות :בדרשה לפרשת צו ולשבת הגדול ,בעקבות סי' שסו' :וזה ענין ר' יוחנן בן זכאי
שהסתכל בטעמי תורה ,וזה ענין המרכבה הרמוזין בתורה ,הן הן מעשה מרכבה' (דרשות אבן
שועיב [לעיל הערה  ,]104עמ' רז -רח) .הדרשה לפרשת שמיני היא פרפרזה לסי' צד' :ועל זה
אמר שלמה :אורח חיים למעלה למשכיל ,כלומר המצות הנכבדות ,שהם אורח חיים שמדריך
האדם ,ומזכהו לעולם הבא ,טעמה נעלם ונסתר ,והם למעלה מן השכל הקנוי ,אלא למי שחננו
השכל ,והחנון שגלה סודו לעבדיו הנביאים ,וקבלו מהם חכמי ישראל איש מפי איש'( ,שם ,דף
מה ע"א) .ראו דרשה ליום ראשון של פסח (שם ,מא ע"ב)' :ונצטוינו מצות בזה החג [ ]...והם
פסח מצה ומרור ואיסור החמץ ,ואף על פי שהם זכר ליציאת מצרים ,יש להם טעם נעלם ונעלה
ומופלא ,ועל כן אמר שלמה שלשה המה נפלאו ממני [ ]...ומה שאנו אומרים פסח על שום
שפסח המקום ,מצה על שום שלא הספיק בצקם להחמיץ ,מרור על שום שמררו המצרים הוא
הנגלה והוא אמת .אבל יש בהם טעם אחר נעלם לבעלי האמת ,בהם ובפרטיהם ,בהיות הפסח
צלי אש ושלא ישברו בו עצם ,ולא יאכל נא ,ולא בשום משקין ,ולזה היו צולין אותו בשפוד של
מתכת [ ]...וכל זה טעם נכבד' .בעקבות רשב"א אבן שועיב טוען כי הטעמים המפורשים בתורה
(ובספרות התלמודית) הם 'קצה הקרחון' והטעמים הקבליים ('הנכבדים') נעלים מן ההשגה.
השוו כ"ץ ,הלכה וקבלה כנושאי לימוד מתחרים (לעיל הערה  ,)147עמ' .75
ראו לורברבוים ,דתיות הלכתית של מסתורין (לעיל הערה  ,)1עמ' .74-69
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קשות (אולי בלתי ניתנות) להוכחה ,ומועדות להפרכה .ואולם אף אם יתגלה מקור
קדום יותר שמבטא דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה ,כלומר אף אם רשב"א לא
היה הראשון שהגה את ההשקפה כי טעמי המצוות נשגבים ,נראה כי בשלו – בשל
מעמדו ,השפעתו וסגנונו – היא הפכה למבנה מחשבה מכונן ולרליגיוזיות רווחת
בקרב חכמים וקהילות בעולם היהודי לדורות .הנה כי כן ,דתיות הלכתית של מסתורין
והשגבה שוכללה על ידי גדול המשיבים בימי הביניים ,שתשובותיו ההלכתיות
מצטיינות בצלילות מפוכחת; על ידי בעל הלכה שפרשנותו הבהירה לסוגיות
ההלכתיות שבתלמוד הפכה לנכס צאן ברזל עבור לומדים לאורך דורות;  272ועל ידי
מנהיג ציבור שכתביו משקפים תבונה מעשית ותחכום פוליטי מהמעלה
הראשונה273.
שורשיה של הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה ובית גידולה הם הקבלה.
יחד עם זאת ,רשב"א משכלל אותה כנגד תפיסות מתחרות או מנוגדות ,ובחזיתות
שונות שבהן הוא נחלץ להגן על המצוות :בסי' צד היא מוצעת כתגובה להצעת
פילוסוף יהודי הרומזת שיש לפרשן גם באופן אלגורי .תשובה צד מבליעה ביקורת
על השקפות קבליות דוגמת אלו של מקובלי גירונה ,ר' עזרא ור' יעקב בר ששת ,ושל
הרמב"ן .בדרשתו שבסי' שסו הוא משכלל היבטים אחרים שלה בתגובה לביקורת
של פילוסופים יהודים רדיקליים כי המצוות הן 'דבר קטן' שכן הן מנותקות
מהמטפיזיקה ,ולכן לא מקרבות את הא דם לאל .בתשובה זו הוא מבקר במרומז את
הרליגיוזיות של התלמודיים ,הדבקים בדתיות הלכתית של ציות ושעבוד .בכתב
הוויכוח עם הנוצרים הוא משכלל גרסה 'פילוסופית' של ההשקפה כי טעמי המצוות
נעלים מן ההשגה כדי להשיב לטענותיהם כי תוקף המצוות בטל שכן טעמיהן בטלו
או כי מובנן אלגורי ולא מעשי.
את ההשקפה שטעמי המצוות נשגבים ,המשלבת המעטה בדמות הטעמים
הפשוטים ,רשב"א משכלל ממניעים אפולוגטיים – כדי להגן על המצוות מפני
תפיסות מוטעות של פילוסופים ,מקובלים ותלמודיים מבית ,ומפני ביקורת נוצרית
מבחוץ .ברם בל נטעה ,אין במניע האפולוגטי כדי לעורר ספק בדבר אמונתו ,ואמונת
רבים בעקבותיו ,בתוקפה ובנכונותה274.
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בהקדמת החיבור ההלכתי תורת הבית שילב רשב"א פיוט שמבטא השגבה של המחשבה
ההלכתית ,והוא קרוב ברוחו להשקפתו על טעמי המצוות' :אמר שלמה ב"ר אברהם ז"ל בן
אדרת ,במה אקדם ה' [ ]...ואני בער ולא אדע ,חסר תבונות קצר המדע .לא נעלם ממני מיעוט
ידיעתי [ ]...ולו חכמתי השכלתי לבל אכנס לפנים ממחיצתי [ ]...ואירע כי עירום אנכי ואחבא,
ואיך אעלה ובית אל אנבא [ ]...עתה מפיל אני תחנתי לפני המלך ית' ואתחנן אל ה' [ ]...כי הוא
בעל הרחמים ,וחנוניו חנונים [ ]...לחונן אותי את הדעת ויטה אלי את החסד ואת הרחמים,
ויגמור עלי להתחיל ולגמור [ ]...יאיר בנתיבו עיני וישמור דרכי מחטוא בלשוני .ואלקי אמן
אלקי האמת ידריכני באמיתו ויורנו דרך אמת ,ויגלה עיני ואביטה נפלאות מתורתו ,ואומר דבר
כהלכתו ,כי הוא אל חפץ אמת ומודיע לעבדיו בסתום חכמת מעבדיו ,כדכתיב (תהלים נא ,ח):
"הן אמת חפצת בטוחות ובסתום חכמה תודיעני"'.
ביטוי לתחכום הפוליטי של רשב"א ראו בתכתובתו עם אבא מרי שכונסה במנחת קנאות ,ואצל
י' שצמילר' ,בין אבא מארי לרשב"א – המשא-ומתן שקדם לחרם בברצלונה [אב שנת ס"ה,
 ,']1305מחקרים בתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל ,ג (תשל"ה) ,עמ' .137-121
השגבת טעמי המצוות וביטול טעמיהן הפשוטים ,שהשתלבה בימי רשב"א בפולמוסים כנגד
הפילוסופיה ,גרמה ברבות הימים לזיהוי (מוטעה) של טעמי המצוות המוסריים-התועלתיים עם

327

יאיר לורברבוים

את ההשקפה שטעמי המצוות נעלים מן ההשגה מסר רשב"א לתלמידיו,
ריטב"א ,ר' בחיי ,ר' יהושע אבן שועיב .ניסוחה בסי' שסו כאיגרת שנשלחה לקהילות
יהודי פרובנס מלמדת על מאמציו להנחילה לציבורים רחבים .קטעים מן האיגרת
ומסי' צד ,המטעימים כי טעמי המצוות נשגבים ,צוטטו הרבה על ידי תלמידיו
ולתלמידי-תלמידיו ואצל מחברים ודרשנים בדורות שאחריהם .בתיווכם היא נפוצה
אצל הוגים ובעלי הלכה בכל קהילות ישראל .להתקבלותה של הדתיות הזו ולתפוצתה
הרחבה תרמה גם נטייתו של רשב"א לערפל את יסודה הקבלי ,כלומר לנסחה בלשון
שווה לכל נפש .סגנונו הניטרלי סייע להשתרשותה של ההשקפה שטעמי המצוות
נשגבים בקרב חוגים ואישים שלא הכירו את הקבלה או שהסתייגו ממנה (דוגמת
הר"ן) .הן תרמו ,במישרין ובעקיפין ,לפיתוח גרסאות לא-קבליות שלה 275.כפי
שהערתי בפתח דבריי ,למן שלהי המאה השלוש עשרה ואילך הפכה הדתיות
ההלכתית של מסתורין והשגבה להשקפה מרכזית אצל יהודים .שותפים לה פרשנים,
דרשנים ,פילוסופים ,מקובלים ,ובעלי הלכה מזרמים רוחניים-אידיאולוגיים שונים
ואף חלוקים 276.לדתיות הזו נודעה השפעה מכרעת הן על אופיים הרליגיוזי של החיים
ההלכתיים הן על טיבם של תלמוד תורה ושל השיח ההלכתי בדורות האחרונים .את
הטענות האלה אני מקווה לבסס במחקר נפרד277.
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נשאלתי והשבתי ,והריני כותב השאלה דרך כלל ומה שהשבתי .ההצעה שהצעת כי
כלל המצות הם בגוף ורומזות אמת בנפש ,וכל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא
מסכימים על דבר זה .וכתוב' :ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם .ואף
המצות שיראה מפשוטי הטעמים שנתנה בהם התורה ,שהטעמים ההם הם תכלית
הכוונה בהם – אינה תכלית .אלא הטעם ההוא אמת אך הוא כנקודה מתועלותיה
ומכונותיה .והדברים הנעלמי ם הרמוזים בתוכה לאשר חננם השם יתברך אין להם
תכלה .והוא שאמר דוד' :לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאוד'.
ואם על הפשטים לבד – יכילם מעט גליון כאזהרות שחברו הפייטנים .ואם על
פירושיהם – יכילום קונדריסין כמשנה וכתלמוד .ועל זה אמר רבי עקיבא' :אילו היו
שמים וארץ יריעות' ,וכלל המאמר ההוא .והם העניינים הנכבדים הצפונים בתוך
המצות .וכמו שאמרו במדרש"' :בני אם תקח אמרי ומצותי תצפון אתך" ,אמר הקדוש
ברוך הוא לישראל :אם זכיתם להצפין תורתי אני משביע אתכם מטוב הצפון לעתיד
לבא ,שנאמר" :מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך"'.
והנה מצות השבת שנתפרש בתורה טעמא' :כי ששת ימים עשה ה'' וגו' ,ונראה כי
תכלית הכוונה במצווה זו ,זה לא זולת זה ,כמו שבאר בסוף המקרא' :על כן צוך ה'
אלהיך לעשות את יום השבת' ,עם כל זה יש בענין השבת סוד נשגב מאד .ואולם גם
הטעם הזה ,הנגלה ,כולל עניינים לא יכילום ספרים .למי שדעתו יפה ,וראה רמז מועט
כולל השגחתו בעליונים ובשפלים ובפרטיהם .ויכולתו יתברך לברוא נבראים רבים
ונכבדים מן האפס הגמור ,כשמים וכל אשר בם והארץ וכל אשר עליה ,ולעשות שאינו
ישנו .וכשנחקור על חיוב מציאותו יתברך ועל השגחתו ועל יכולתו ואיך נבראו
בריותיו ,כאשר יעורר טעם המצווה ההיא יפסוק הזמן ולא יספיקו כל החכמים למצוא
כמעט אפילו כנקודה אחת כנגד הגלגל העליון .כי זה כלל כל מעשה בראשית ומי
בראו ב"ה .וכן במצות הסוכה ,וכן מקצת מן המצות ,כל שכן את אשר לא נתפרש
טעמם בתורה.
ודע כי לכל אלו יש לבעלי סודות התורה טעמים נכבדים מאד .אף כי בעוון הדור
נסתתמו מעינות חכמה אחר שגרם החטא ,ונחרב בית קדשנו ותפארתנו ,שמשם היה
משך הנבואה והחכמה נמשך לחכמים ולנביאים.
וכלל כל המצות תלוי בשלושה דברים :בפה ,בלב ,ובידים .רצה לומר אברים שבהם
פועל האדם .בפה – שהוא כלי ההוראה ,רצוני לומר שמלמד ומורה דרכי השם
ומצותיו לאחרים ,והוא שנצטווינו' :ושננתם לבניך ולמדתם אותם את בניכם' ,מלבד
שנצטווינו בעצמנו בדבור בהם ,והוא אמרו" :ודברת בם" .וממנו פתח החכמה
כדכתוב' :פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות' .ואמרו במדרש"' :מפיו דעת ותבונה',
שהוא נותן פתחון פה לאדם ,שנאמר' :מי שם פה לאדם' .ובלב – שהוא כלי הבחינה
שנצטוינו בה ,דכתיב' :וידעת היום והשבות אל לבבך' וגו' .ובו נבחן בכוונות התורה
ומצפוניה .והידים – שנצטווינו במעשה הכולל חלק אחד גדול מן המצות .והוא
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אמרו' :כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' .והם כנגד החכמה והתבונה
והדעת .החכמה כנגד הפה ,כדכתוב' :פיה פתחה בחכמה' .והתבונה כנגד הלב
המתבונן ומוציא דבר מתוך דבר ,וכתוב" :והגות לבי תבונות' .והדעת כנגד הידים,
רצוני לומר כלי המעשה שמגלים ומודיעים הציור שצייר הלב .וכתוב' :כל איש חכם
לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות'.
ועל ענין הפרט שבא בכתבך הרמז על מצות שלוח הקן ,ורמזת אתה עליו שני פנים
לתורה .ואמנם דע כי אי אפשר לגלות טעמה שיש בה לבעלי הקבלה ,כי אם יחיד
שבדור לשתי סבות .אחת ,מצד המוסר ,והשנית ,מצד המקבל .כי היודעים חן ערך
המצות מעטו .ותמה אני אם יש בדור מי שראוי לדבר ליקר תפארת הענינים ,ולמיעוט
הידיעה בהם ,גם המבינים כי יאמרו אליהם – מועטים מן המועטים ,לעמק הענינים
ודקותם .אך דרך כלל אני אומר מדעתי שהמצווה ההיא רומזת באמתות ,בידיעת
החכמה והאמונה ,מה אשר לא ימד ולא יספר .ונשאל מאתו יתברך לגלות עינינו
לראות בנפלאות תורתו ,כדכתיב' :גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך'.
ולענין מה שאמרו כי קיים יעקב תרי"ג מצות ,ונרמז במלת' :עם לבן גרתי' .והוקשה
לך :היאך קיימם ועדיין לא נצטוו? ועוד ,שהרי יעקב נשא שתי אחיות .דע כי אמרו
ז"ל קיים אברהם אפילו ערובי תחומין ,דכתיב' :וישמר משמרתי מצותי חקתי
ותורותי' .ואל תתמה כי כבר נתעוררת אתה לדעת כי אין בכל פרטי המצות מצוה
שאינה רומזת אל עניני החכמה .ושחייבה החכמה להיות השפלים מצווים במעשים
וברמיזות שירמזו אל החכמה .ונמצאת החכמה מחייבת את המעשה ואת המניעה.
והמעשה והמניעה מודיעות מה שנרמז בהם מן החכמה .והאבות הגיעו ברוב חכמתם
אל העיקרים ההם .וכמו שאמרו ז"ל באברהם' :שתי כליותיו מביעות לו חכמה כשני
מלמדים' .וכן כל האבות ,עד שיהודה ,המקובל מאבותיו ,קיים מצות ייבום אף על פי
שעדיין לא נצטוו עליה .וצווה בה לבנו באותו הלשון בעצמו שצוותה התורה ,וזה מן
הצד שאמרתי.
ועל אשר נשא יעקב שתי אחיות ,דע שהתורה נכונה על שלושה עמודים :האחד זמן,
והשני מקום ,והשלישי כלים .הזמן – לא כל הימים אסורים במלאכה כשבת וכיום
טוב ,ולא אסורים בחמץ כפסח ,ולא חייבין בסוכה ובלולב כחג .והמקום – שלא בכל
מקום חייבין בתרומות ובמעשרות ואסורין בטבל כארץ ישראל ,ולא חייבין בקרבנות
כבית הבחירה .והכלים – לא בכל דבר יוצאין תמורת הלולב והאתרוג ,ולא כל דבר
מקריבין כבקר וצאן תורים ובני יונה ,ולא ראוי להקריב ככהן .ואיני יכול לפרש יותר,
ומשכיל על דבר ימצא.

שו"ת הרשב"א (החדשות) ,סי'

שסו279

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה וכו' דבר קטן ודבר גדול
דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוייא דאביי ורבא .טועי רוח חשבו כי עשיית
המצות דאביי ורבא נושאין ונותנין בהן הוא דבר קטן ,שלא עלה ביד המתעסקים בהן
אלא שכר עשייתן ,לפי שאין בעשייתן אלא שקיים בעשייתן מצות הבורא ית' שנתנן
לדעת ולצרף דעת ישראל אם יעשו מצוותו אם לאו ,וכמלך שרוצה לנסות את העם
אם ישלימו רצונו בין שיש באותה צואה תועלת בין שאין בעשייתה תועלת זולתי
279

שו"ת הרשב"א :החדשות-מכתב יד ,ירושלים תשס"ה ,סי' שסו ,עמ' רלו-רלז.

330

הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה

ההוראה שמורה העושה שעושה רצון אדוניו כאשר צוהו .וזהו שכתוב' :כל אמרת
אלוה צרופה' ,ובא בפירושן ז"ל' :מה איכפת ליה לקב"ה בין שוחט מן העורף לשוחט
מן הצואר ,לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות' .והטועין חושבין בפירוש
'לצרף בהן את הבריות' ,לדעת אם ילכו בתורתו ובמצותיו לבד ,בין שיש בהן תועלת
מצד עצמן אם לאו ,ועל זה קראו דקדוקי אביי ורבא בפעולות המצות דבר קטן .ומזה
יצא להן באמת בטול העשייה בכלל המצות כתפלה ותפילין ובהיתר ואיסור ,ואינן
נותנין דעתם רק בלימוד ספרי חכמי האומות פילוספיא וטבע ,וחושבים שזה הוא
מעשה מרכבה שלא הניח רבן יוחנן בן זכאי .וזה באמת אבדן ומות ,וכל האומר כן
נבדל מקהל הגולה ואין לו עסק במצות.
והפכם אמר הכתוב' :כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו' .אמר 'בפיך',
כנגד השנון שצוה הוא ית' ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם ,ודברת בם בשבתך
בביתך ובלכתך וגו'' .בלבבך' ,לכוין בהן בשעת עשייתן לשם המצוה ית' שצוהו
ויעשה בלב שלם ,ושלא יעשה כעושה שלא לרצון ויהא לו למשא ,וזהו שאחז"ל שלא
יעשה תפלתו קבע אלא רחמים ותחנונים .ו'לעשותו' ,להיות זריז לעשות כל מצוה
ומצוה בשעתה וכמצותה וכתקונה .ובשלשה אלה תשלם העבודה ובעשייתן בחפץ
באמת יתבונן שלא אמר ית' לזרע יעקב תהו בקשוני.
ומי שחננו השם ית' מהן יתבונן במושכלות שנכללו במצותיו ,ועל זה התפלל דוד
באמרו 'גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך' ,וכמו שפירשו ז"ל ב'ויהי שירו חמשה
ואלף' ,שהיה אומר על כל מקרא ומקרא אלף וחמשה טעמים ,ולא נעלמה ממנו אלא
פרה אדומה .והוא שאמר ית' ליהושע' :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו
יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב [בו] כי אז תצליח את דרכיך ואז
תשכיל' ,ר"ל' :תצליח' במעשה ,וממנו 'תשכיל' המושכלות הרמוזות בהן .וזהו ענין
ריב"ז שהסתכל בטעמי התורה וזכה להתבונן בהן ,וזהו ענין המרכבה ,שהדברים
הרמוזים במצות התורה הם הם מעשה מרכבה .ואביי ורבא ושאר חכמי ישראל
שהתעסקו בפירושי המצות כחכמי המשנה והאמוראים הבאים אחריהם ,השתדלו
לבאר סדר עניינם ועשייתם כיצד.
וקרה לקהל ישראל עם השי"ת ומפרשי המצות בזה כמו שקרה לחולה עם הרופא
האומן והרוקח ,הרופא האומן ידע ויכיר בחליי החולה שאינו יכול להחיותו כי רב
הוא אלא במרקחת הפלוני המורכב מסמנין רבים ידועים ומשקל ידוע ויאכל ממנו
בזמנים ידועים ,והחולה אוכל ואינו יודע ולא מרגיש בתערובת הסמים אלא בטעם
אכילתן לבד ,והמרקחת פועלת בכח הסמנים המורכבים בו ,והחולה אעפ"י שאינו
מרגיש משיג התועלת בלא מדע .והרופא האומן הוא השם יתברך ויתעלה שיודע
ומכיר בחולי הנפשות ,ובחמלתו נעשה רופאינו ויודע ברקח המרקחת המסירה מחלה
מקרבנו חוליי הגוף וחוליי הנפשות ,ובעשותנו המרקחת ההיא הוא עשיית המצות
נתמנו על הבריאות .והוא שהכתוב אמר והיה אם שמוע תשמע לקול ה' וגו' עד כי אני
ה' רופאך ,ואמרו אני ה' רופאך לא על דרך הגמול לבד כאמרו ונתתי מטר ארצכם
בעתו ובקרך וצאנך ירביון ,אמר מצורף לזה ההודעה כי בקיום המצות ועשייתן נשיג
התועלת מצד הטוב שבהן .ומי שחננו השם יתברך יתבונן וירגיש אף בנתינת ההרכבה,
וכל חכם כפי כחו ומחיצה לעצמו משה מחיצה לעצמו ואהרן מחיצה לעצמו .והוייא
דאביי ורבא באו להורות כיצד יעשה המרקחת שלא יוסיף ושלא יגרע ובאיזה שיעור,
ואם ישנה פעולתן או זמן עשייתן יפסיד תכונת המרקחת ,וכן במצות התורה שצוה
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ית' לא תוסיף ולא תגרע ,וכן כל עתים מזומנים ישמור פן יוסיף זמן או יגרע .ובהוייא
דאביי ורבא לא בא רק ביאור ענייני תקון הפעולה כתקוני פעולות רקח המרקחת ולא
לבאר ולגלות טעמי המצוות הרמוזות ומורכבות בתוכן .ורבן יוחנן בן זכאי עשה
המצות באמת ונתן דעתו להתבונן אף במורכב וזכה להשיג.
ודע אתה המעיין כי לא תשלם העבודה בלתי העשייה כי כן חייבה חכמתו ית' .והוא
שאמרו ז"ל בפי' 'מה אנוש כי תזכרנו' וגו' אשר תנה הודך על השמים ,אמרו מלאכי
השרת לפני הקדוש ברוך הוא :מה אנוש כי תזכרנו לתת להם את התורה תנה לנו שנא'
'תנה הודך על השמים' ,אמר להם הקדוש ברוך הוא מה כתוב בה לא תרצח ולא תגנוב,
כלום רציחה וגניבה יש ביניכם ,משל לאיש שהיה לו בן קטוע אצבע הוליכו אצל
האומן ,וא"ל למד את בני אומנות זו ,לזמן חזר אצל האומן ,א"ל :למדת את בני
האומנות? א"ל :לאו ,מפני שבנך קטוע אצבע ,והאומנות הזאת צריכה כל האצבעות.
הסתכל במשל הנפלא הזה ,התאוו שתנתן התורה להם ,ובאמת לא ללמוד הלכות
שחיטה וטרפות ואכילת המצה ומניעת אכילת הדברים אשר תעב השי"ת ,רק לדברים
המופלאים הרמוזים והמורכבים בהן ,שאף מלאכי השרת לא ישיגו אותן .והוא שכתוב
'לא ידע אנוש ערכה ולא תמצא בארץ החיים' ,והחיים רמז למלאכי השרת .והוא
שהשיב השי"ת למשה על מה שביקש 'הראני נא את כבודך' ,אמ' 'לא תוכל לראות
את פני כי לא יראני האדם וחי' ,ובא בפירוש רז"ל"' :לא יראני האדם" ואף לא החי,
רמז למלאכי השרת' ,כי מהותו וייחודו לא יושגו על התכלית.
עוד תן דעתך לדעת ,כי עשיית המצות וקיומן טוב לפני האלהים מהשתדל בטעמיהן
ואף במרכבה ,שהרי בביטול המצווה חייב כרת כמילה וחדל לעשות הפסח וכאכילת
החלב והדם ושאר הכריתות ,ואפילו אוכל ביום הכפורים או עשה מלאכה ועוסק
במרכבה אינו נצול מכרת ,והמתעסק במצות כתיקונן ובכוונתו לשם מי שצוה בהן
זוכה ויושב בישיבה של מעלה .ובא בדבריהם שנפשות הצדיקים למעלה ממלאכי
השרת ,וכמו שבא בפירושם 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך' וגו' מי גדול
שומר או שמור? הוי אומר שמור' ,על כפים ישאונך' מי גדול נושא או נשוא? הוי
אומר נשוא ,ואמרו אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שאומרים ישראל
למטה ,שנאמר" :ברן יחד כוכבי בוקר והדר ויריעו כל בני אלהים" ,והוא שנפשות
הצדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד ,שנאמר" :והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים
את ה' אלהיך".
ומה שאמרו"' :אמרת ה' צרופה" ,מה איכפת ליה להקב"ה בין שוחט מן העורף או
מן הצואר ,לא נתן הקדוש ברוך הוא את המצות אלא לצרף את הבריות' ,רוצה בו
שאין להקב"ה חפץ בהן מצד עצמו וכענין שאמר הכתוב' :אם צדקת מה תתן לו',
אלא שרצה בהן לצרף בהן את הבריות .ולצרף כולל שני עניינים לחזקן ולהתמידן
מלשון הגיע לצירוף ,והשני מלשון מצטרפין ,לומר לצרף אותן אצל האמיתות
הנרמזות בתורה.
הועתק מפי הרב הגדול שי' רבינו שלמה אדרת ששלח לבני פרובינצייא
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הרשב"א וכינונה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה

שו"ת הרשב"א ,ח"ד ,סי'

רנג280

שאלת :שהרמב"ם ז"ל נתן טעם ,לאיסור אותו ואת בנו ,ולפי שהבהמות בטבען
דואגות על בניהם כשרואות ששוחטין את בניהם .וטעם זה אינו מספיק ,למה
ששוחטין זה שלא בפני זה.
תשובה :אל תתן לבך לטעמי המצות שכתב הרב ז"ל ,כי יש ויש קושיות גדולות,
כמעט בכולן .וגם בזו קושיא ,דא"כ נצטרך לומר שהבהמות כבני אדם ,מכירין את
בניהם ,ואפי' לאחר גדלות שאינן כרוכין אחריהם ,ושאין האב דואג אלא האם.
ובשלוח הקן ,אין ההקפדה בשחיטה ,ויש הקפדה בלקיחה ,ושיניח האם הדואגת,
ויקח הבנים .ושהבהמה דואגת ,והחיה אינה דואגת.
וחוץ מכבוד הרב ז"ל ,אין משגיחין בטעמים האלו .וברוך היודע טעם גזירותיו.
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מהד' דימיטרובסקי ,סי' כט ,עמ' פב.
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That Saint Offered a Nipple:
Christian Gender Concepts Regarding the Holy and the Divine
as Background to the Increasing Preoccupation with the
Shekhina in Medieval Kabbalistic Literature
Judith Weiss, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
Major parts of thirteenth-century Sefirotic literature show evident
enhancement and development of the female aspect of the Godhead, an
earlier Jewish theme known to us from rabbinic literature. Thus, as part of
the developing Sefirotic discourse in this period, rabbinic notions such as
God’s presence (Shekhina), Wisdom (Hokhma), mother of Israel, and the Torah
crystallized as female Sefirot. A question arises, therefore, as to the reasons
for this growing Jewish preoccupation with female aspects of the Godhead,
in this specific historical context. Some twenty years ago, Arthur Green and
Peter Schäfer suggested, based on an earlier remark made by Rafael Patai,
that this Jewish phenomenon was a reaction to the surge in Marian devotion
in the twelfth century. This suggestion aroused scholarly debates, including
two main points of critique: first, that this notion is of Jewish provenance
and therefore is in no need of external explications, and second, that the
sexual profile of these two figures, Mary and the Shekhina, is clearly opposed
in nature. In the current study and elsewhere, I propose regarding these two
phenomena – the enhancement of Christian Marian devotion and the Jewish
preoccupation with female aspects of the Sefirotic Godhead, as two
independent expressions of a wider, much richer, cultural trend. As has been
shown by medievalists at length, the High Middle Ages saw a dramatic surge
in the extent of women’s actual and symbolic presence in public spheres,
religious and secular alike. In this article I focus on Christian religious and
devout women, and show how these far-reaching changes in these women’s
presence in public spheres was experienced at the time, whether positively
or negatively, in particular by Christian religious men. Alongside the wellknown expansion in Marian devotion in the Christian world, these historical
vicissitudes are related to the evolution of flexible gender approaches to
sainthood, to holiness and to the figure of Jesus Christ, all increasingly
perceived as effeminate or womanish in this period. I propose viewing the
growing preoccupation of thirteenth-century Jewish men with earlier Jewish
concepts regarding female aspects of the Godhead, the latter now perceived
Sefirotically, as part of this cultural and theological discourse.
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תקציר
חלקים נרחבים מן הספרות הספירתית במאה השלוש עשרה מתאפיינים בהתגברות
והתפתחות העיסוק בנושא המוכר לנו מן הספרות הרבנית והוא – קיומו של פן נקבי
באלוהות .כך ,כחלק מן השיח הספירתי המתפתח בתקופה זו ,ניתן לראות כי מוטיבים רבניים
כגון 'שכינה'' ,חכמה'' ,אמו' של עם ישראל וה'תורה' ,מתגבשים לכדי ספירות נקביות.
מאליה עולה השאלה מדוע כה התגבר עניינם של יהודים בתמה זו דווקא בתקופה ובמקום
המדוברים .לפני כעשרים שנה הציעו ארתור גרין ופטר שפר ,על בסיס הערה מוקדמת יותר
של רפאל פטאי ,לראות בתופעה יהודית זו תגובה להתגברות פולחנה של מריה במערב
אירופה במאה השתים עשרה .הצעתם זכתה לתגובות ערות ולביקורת כפולה ,הן לאור כך
שמקורותיה של תמה זו מצויים בעולם היהודי גופו ,והן בשל הניגוד בדרך עיצוב הפרופיל
המיני של שתי דמויות ספרותיות אלה ,מריה והשכינה .כאן ובמאמרים נוספים אני מציעה
לראות בהתעצמות פולחן מריה כמו גם בהתעצמות העיסוק היהודי בפן נקבי של האלוהות
הספירתית ,שני ביטויים עצמאיים למגמה תרבותית רחבה ועשירה בהרבה .כפי שמראים
חוקרי ימי הביניים בהרחבה ,תקופת שיא ימי הביניים מתאפיינת בעלייה דרמטית בהיקף
נוכחותן הפיזית והסימבולית של נשים בזירות ציבוריות דתיות וחילוניות כאחד .במאמר
הנוכחי אני מתמקדת בנשים נוצריות דתיות ואדוקות ,ומראה כיצד השינויים מרחיקי הלכת
במידת נוכחותן הפיזית והסימבולית של נשים כאלה במרחבים ציבוריים הורגשה היטב
בתקופתן ,בייחוד על ידי גברים דתיים ,בין אם הללו התייחסו לכך באופן חיובי או שלילי.
בעולם הנוצרי ,לצד התעצמות פולחנה של מריה ,באו תמורות היסטוריות אלה לידי ביטוי
בהופעת תפיסות מגדריות גמישות ביחס לקדושים ,ביחס לאידאל הקדּושה עצמו וביחס
לדמותו של ישו עצמו ,כאשר הללו תוארו לעתים כנשיים או כנשים .במאמרי אני מציעה
לבחון גם את התעצמות עיסוקם של גברים יהודים במאה השלוש עשרה בפן נקבי באלוהות,
שאותה הם תיארו כספירתית ,כחלק משיח תרבותי ותאולוגי זה.
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תפיסות מגדריות נוצריות ביחס לַקדוש ולַאלוהי כרקע
לעליית העיסוק בשכינה בספרות הקבלה בימי הביניים
יהודית וייס
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לאורך ההיסטוריה רבת השנים
של המיסטיקה היהודית לא ניכר
שום סימן של השפעה נשית
(גרשם שלום)

א .מבוא
לפני כעשרים שנים טענו ארתור גרין ופטר שפר ,בהמשך לטענה ותיקה יותר של
רפאל פטאי ,כי ניתן להסביר את העיסוק היהודי בנקביּות בתחום הספירות כתגובה
סינכרונית לעליית פולחן מריה בעולם הנוצרי במאה השתים עשרה 1.טענה זו זכתה
לתהודה מחקרית ניכרת ובה גם דברי ביקורת היוצאים לשני ענפים מרכזיים :האחד
מדגיש כי תפיסות בדבר נקביּות בתחום האלוהות ממילא מוכרות בעולם היהודי עוד
*

מאמר זה הוא פרי מחקריי הממומנים על ידי קרן עזריאלי ,ואני מבקשת להודות לקרן על
תמיכתה הנדיבה בעבודתי .גרסה ראשונה של הדברים הוצגה בכנס מרכז גולדשטיין-גורן
והמחלקה למחשבת ישראל שהתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב במאי  ,2019ואני מודה
לשומעים על הערותיהם .עוד אודה לתמרה שר ,עוזרת המחקר בפרויקט זה ,ולנועם לב-אל על
סיועו בעריכה .המובאה שבכותרת המאמר לקוחה מחזיונה של קיארה מאסיסי שבו פגשה את
פרנסיס המת והוא הורה לה לינוק ממנו (התרגום שלי .הטקסט במלואו ,מראה מקום מדויק
ודיון בדברים – ראו להלן בסעיף העוסק בגברים קדושים) .המובאה שבפתח הדברים :ג' שלום,
זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית ,תרגם :ס' כהן־סקלי ,תל אביב  ,2016עמ' .52

1

R. Patai, The Hebrew Goddess, New York 1967, pp. 191-192; P. Schäfer, ‘Tochter,
Schwester, Braut und Mutter: Bilder der Weiblichkeit Gottes in der frühen
A. Green, ‘Shekhinah, the Virgin ;Kabbala’, Saeculum, 49 (1998), ss. 259-279
Mary and The Song of Songs: Reflection on a Kabbalistic Symbol in its Historical
Context’, AJS Review, 26 (2002), pp. 1-52; P. Schäfer, Mirror of His Beauty: Feminine
;Images of God from the Bible to the Early Kabbalah, Princeton 2002, pp. 118 ff.

ההפניות במאמר זה תהיינה לגרסה העברית של דבריו :א"י (ארתור) גרין ,השכינה ,מרים
הבתולה ושיר השירים :הרהורים על סמל קבלי בהקשרו הנוצרי ,ירושלים תשס"ג .אידל מכנה
הצעה מחקרית זו  ;Christotropic TheoryראוM. Idel, ‘The Divine Female and the :
Mystique of the Moon: Three-Phases Gender-Theory in Theosophical Kabbalah’,
 .Archaeus: Studies in the History of Religions, 19-20 (2016), pp. 151–182במאמר זה

אשתמש בכינוי 'היפותזה מריה'.
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בשלהי העת העתיקה ולכן אין צורך בפנייה לתכנים תרבותיים חוץ־יהודיים על מנת
להסביר את עיסוקם של יהודים בנושא זה בימי הביניים 2.השני מדגיש את הניגוד בין
האופן שבו עוצבה דמותה הספרותית של מריה בתרבות הנוצרית לבין האופן שבו
עוצבה הספירה הנקבית בספרות הקבלה ,הראשונה כבתולה והשנייה כאשת איש ,מה
שמוציא את האפשרות לראות בדמותה של מריה מקור לדמותה של השכינה 3.אין
ספק כי שתי הסתייגויות אלה מבוססות על תיאור נכון של הספרות היהודית; ובכל זאת
במחקריי אני מציגה עמדה שלישית בסוגיה זו ,המקבלת חלקים מן הטענה וגם מן
ההסתייגויות ,אולם מבקשת להציב את זו ואלו בתמונה רחבה יותר.
טענתי במחקריי היא כי כאשר מביטים במתרחש במערב אירופה בתקופת שיא
ימי הביניים במבט כולל ,מתחוור כי התגברות פולחן מריה ,כמו גם התפתחות הרעיון
היהודי הקדום בדבר פן נקבי באלוהות ,מבטאים גם מאפיינים תרבותיים וחברתיים
כוללים יותר של תקופה זו .מאפיינים אלה קשורים לעלייה בהיקף נוכחותן של נשים
במרחבים הציבוריים ,הדתיים והחילוניים 4,הנוצריים והיהודיים ,במערב אירופה
2

גישה זו פותחה עד מאוד בעיקר על ידי משה אידל ,ומבין מחקריו הרבים בכיוון זה אציין רק
כמה דוגמאות :מ' אידל' ,תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה' ,מחקרי ירושלים
במחשבת ישראל ,א (תשמ"א) ,עמ'  ;84–23מ' אידל' ,חנוך הוא מטטרון' ,מחקרי ירושלים
במחשבת ישראל ,ו (תשמ"ז) ,עמ'  ;170–151מ' אידל' ,עולם המלאכים בדמות אדם' ,מחקרי
ירושלים במחשבת ישראל ,ג (תשנ"ד) ,עמ' M. Idel, ‘On Jerusalem as a Feminine ;66–1
and Sexual Hypostasis: From Late Antiquity Sources to Medieval Kabbalah’, M.
Neamtu and B. Tãtaru-Cazaban (eds.), Memory, Humanity, and Meaning: Essays in
 ;Honor of Andrei Plesu's Sixtieth Anniversary, Cluj 2009, pp. 65-110מ' אידל ,קבלה

3

וארוס ,תרגם :ש' בר־און ,ירושלים תש"ע ,לדוגמה עמ'  90–35ובסעיפים רבים בספר זה; מ'
אידל' ,המשפחה המשולשת :מקורות לתפיסה נקבית באלוהות בראשית הקבלה' ,א' באומגרטן
ואחרים (עורכים) ,טוב עלם :זיכרון ,קהילה ומגדר בחברות יהודיות בימי הביניים ובראשית
העת החדשה – מאמרים לכבודו של ראובן בונפיל ,ירושלים תשע"א ,עמ'  ;110–91אידל,
מיסטיקת הירח (לעיל הערה M. Idel, The Privileged Divine Feminine in Kabbalah, ;)1
 Berlin 2018ועוד.
כיוון זה מזוהה במיוחד עם גישתו של יהודה ליבס ,לשם דוגמה :י' ליבס' ,האמנם בתולה היא
השכינה?' ,פעמים( 101-102 ,תשס"ה) ,עמ'  ;313–303הנ"ל' ,בריכה ומלא בספר הבהיר ,עיון
מחודש' ,קבלה תש"ע ,עמ' ( 142–121ראו הצעתו של גרין לראות בפער זה עמדה יהודית
מכוונת כנגד האידאל הנזוריA. Green, ‘Intradivine Romance: The Song of Songs in :
the Zohar’, P. Hawkinds and L. C. Stahlberg (eds.), Scrolls of Love: Reading Ruth
 .and the Song of Songs, New York 2006, pp. 214-227הבדל נוסף בין מריה לשכינה

4

שהודגש על ידי אלן הסקל הוא היות הראשונה דמות אנושית ,גם אם נשגבת ,בעוד השכינה
היא חלק מן האלוהות ( E. D. Haskell, Suckling at My Mother's Breasts: The Image of a
 ;)Nursing God in Jewish Mysticism, Albany 2012, p. 100הסקל ודאי צודקת באבחנתה
אולם עמדתי שונה ,לאור כך שמחד מריה עברה תהליכי האלהה בשיא ימי הביניים (גם אם
רשמית לא נחשבה על ידי הכנסייה לחלק אינהרנטי מן האלוהות) ,ומנגד השכינה לא נתפסה
תמיד כחלק אימננטי מן האלוהות ,אלא לעיתים כאזור ביניים בין האלוהי לאנושי ,וכמו כן
מאחר שספירות נקביות מזוהות לעיתים מזומנות עם דמויות של נשים מקראיות קונקרטיות
בספרות הקבלה.
לאורך המאמר ,המונחים 'דתי' ו'חילוני' משמשים במשמעותם בעולם הנוצרי ,היינו בהתייחס
לאנשים החיים חיי-דת ,לרוב במנזרים ,לעומת נוצרים הדיוטות החיים בעולם .משמעויותיהם
המודרניות ובפרט היהודיות של מונחים אלה אינן נוגעות לדיון במאמר זה.
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בשיא ימי הביניים ,ועניינם שינויים בדימויי הנקביּות שבהם החזיקו גברים ,וכן
בהתפתחות תפיסות גמישוֹת מבחינה מגדרית ביחס לסובייקט הגברי .לאור זאת ,אני
מציעה לבחון הן את התגברות פולחן מריה בעולם הנוצרי ,והן את התפתחות הרעיון
בדבר פן נקבי באלוהות הספירתית בעולם היהודי ,כפרטים יחידים בתוך קשת רחבה
ועשירה של תופעות תרבותיות הנקשרות לשינויים הנזכרים ,שביניהן קשרי גומלין
מורכבים שאינם ניתנים לשרטוט מלא 5.מבין אלה ,איני רואה הצדקה להצביע דווקא
על שתי התופעות הללו – התעצמות העיסוק במריה ובשכינה – כבעלות קשר סיבתי
ישיר ,ובוודאי שלא להציג זיקה אפשרית מעין זו במנותק משאר ההתרחשויות
התרבותיות הנוגעות לשינויים בדימויי הנקביות בתקופה זו ,שאותם אתאר להלן.
במאמר נפרד אני סוקרת את העלייה בהיקף נוכחותן של נשים נוצריות ,בייחוד
אדוקות וקדוֹשוֹת ,במרחבים ציבוריים בתקופה הנידונה ,ובוחנת אותם כרקע אפשרי
לתהליכים תאולוגיים פנים-יהודיים המתרחשים ביחס לדמותה של השכינה בספרות

5

על אף חילוקי הדעות במחקר בנושא שלפנינו ,נראה שמן הבחינה העקרונית רוב החוקרים אכן
מתייחסים לקיומם של מקרים שבהם מתרחשת זיקה רב-כיוונית ומורכבת בין תרבויות .כמה
דוגמאות לכך :כידוע ,ביחס ל'היפותזת מריה' כתב פטר שפר כי כדאי להתייחס לנקודות של
דמיון בין דתי מסוג זה כתוצר של שיח דתי אחד שמצוי במערכת יחסים הדדית פעילה (ראו
שפר ,מראה (לעיל הערה  ,)1עמ'  .)235–217יהודה ליבס ,אף שדחה לחלוטין את מסקנותיהם
של גרין ושפר בנושא זה ,כתב כי ככלל המיתוס היהודי התפתח ,בין היתר ,מתוך השפעה
'חוזרת ,רצוא ושוב' עם תרבויות לא יהודיות (הנ"ל' ,בריכה ומלא בספר הבהיר ,עיון מחודש',
קבלה תש"ע ,עמ'  ,142–121שם עמ'  ,)125ועמדתו זו ניכרת היטב ממחקרים רבים משלו
שפרצו נתיבי מחקר חלוציים בתחום (ראו למשל להלן בהערה  .)9חביבה פדיה הגדירה מושג
של 'מיתוס דו צדדי' ובו 'תהליך של השלכה נגדית לתוך מרחב ביניים משותף שעומד בתווך
בין שתי זהויות שונות' (הנ"ל' ,המשיח והיהודי הנודד :יהדות ונצרות כמבנה דו-ראשי ומיתוס
רגליו ונעליו' ,בתוך[ :א' אלקיים וח' פדיה ,עורכים] ,חלמיש למעיינו מים :מחקרים בקבלה,
הלכה ,מנהג והגות ,מוגשים לפרופ' משה חלמיש ,ירושלים תשע"ו ,עמ'  ,93–66שם עמ' ,)68
וראו גם את מאמרה :ח' פדיה"' ,והשתא אמא לית לן" :קווים לגניאולוגיה של השכינה והאם',
B. Cohen (ed.), As a Perennial Spring: A Festschrift Honoring Rabbi Dr. Norman Lamm,
 .New York 2013דברים קרובים במיוחד לגישתי ,וביחס לנושא שלפנינו כתבה אלן הסקל:
‘… both [Jews' and Christians'] work arose from a broad cultural context in
which feminine religious language and its emotional connotations were
’( growing both more desirable and more acceptableהסקל ,הנקה [לעיל הערה ,]3
עמ'  .)101זו גם גישתו של וולפסון E. R. Wolfson, ‘Patriarchy and the Motherhood
of God in Zoharic Kabbalah and Meister Eckhart’, R. Boustan et al (eds.),
Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schafer on the Occasion of his Seventieth
 .Birthday, Tubingen 2013, pp. 1050-1052אוסיף כי ספציפית ביחס לפן ההיסטורי של

היפותזת מריה ,טענו כמה חוקרים כי סביר שהתרחשו בתקופה זו שיחות קונקרטיות בין נוצרים
ליהודים סביב דמות זו ,בעיקר אגב מאמצי מיסיון .ראו בעיקר שפר ,שם ,עמ'  ;216–173הסקל,
שם ,עמ'  ,101–98והפניותיה שם למחקריהן של מירי רובין ורייצ'ל פולטון .אף שיש ערך
היסטורי רב בניסיונות לשחזור נקודות קונקרטיות של מגע תרבותי ריאלי בין יהודים ונוצרים
בנושאים שבהם חלקו זה על זה (ובפרט אודות האמונה במעמדה האלוהי של מריה) ,איני רואה
בידיעותינו אודות אינטראקציות קונקרטיות מסוג זה כעיקר דבר בשרטוט ההקשר הרעיוני
שבתוכו התעצם העיסוק היהודי בספירה נקבית באלוהות (ראו גם שפר ,שם .)243–235 ,וכן,
כפי שציינתי ,בעיניי הבעיה העיקרית היא במיקוד הדיון בדמותה של מריה בלבד ובהתייחסות
אליה כייצוג לכלל המתרחש בנושאים הקשורים לנשיות ולמגדר בתקופה שבה אנו עוסקים.
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הקבלה בתקופה זו 6.במאמר הנוכחי אתמקד בגברים ,מאחר שהם פלח האוכלוסייה
שעמדותיו לגבי נשים מעניינות אותנו ביחס להתפתחות העיסוק בספירה הנקבית
באלוהות בעולם היהודי בתקופה זו .מאחר שאיני חושבת שניתן לחלוק על קביעתו
של גרשם שלום שהודגשה ופותחה בהרחבה על ידי אליוט וולפסון 7,ולפיה הקבלה
היא תורה שנוצרה על ידי גברים בעבור גברים מתוך שיח דתי שלנשים לא היה בו
חלק ,השאלה שאבקש להציב היא אם התחוללו שינויים בעמדותיהם ובדימוייהם של
הגברים בסוגיות הנוגעות לנשים ,נקביּות ומגדר בתקופה האמורה ,ואם היקף עניינם
ועיסוקם של גברים בסוגיות כאלה התרחב בתקופה זו .הנחתי היא כי אם אכן כך היה,
הרי שראוי לראות בכך רקע מועיל עבורנו להבנת התגברות עיסוקם של גברים
בסוגיות אלה גם בתחום התאולוגי ולפיתוח והדגשת הרעיון בדבר ספירה נקבית
המהווה חלק מאלוהות זכרית .בדבריי הבאים אשאל באילו אופנים חוו גברים נוצרים
את נוכחותן המוגברת של נשים ובייחוד נשים אדוקות במרחבים הציבוריים ,ואילו
דימויים נוצרו אצלם ביחס לנשים ונקביּות בעקבות כך .כפי שנראה ,לשינויים ריאליים
אלה היו השפעות מרחיקות לכת בתקופה זו על דימוייהם של גברים נוצרים – לא רק
ביחס לנשים ,אלא גם ביחס למגדרם־שלהם ,ביחס למגדרו של ישו וביחס לאידאל
הקדּושה עצמו .טענתי במאמר הנוכחי תהיה כי התעצמות העיסוק היהודי ברעיון
בדבר ספירה נקבית הכלולה באלוהות ספירתית זכרית ,נראית מובנת יותר כאשר
לוקחים בחשבון תפיסות נוצריות בנות הזמן בדבר סובייקט גברי קדוש או אלוהי
המתאפיין בגמישות מגדרית וכולל גם ממדים נקביים או רובד נקבי נמוך.
ככלל ,במחקריי אני מציעה להבין תופעות רעיוניות יהודיות שמתרחשות בכמה
אזורים במערב אירופה ובייחוד באיבריה הנוצרית ,גם על רקע הלכי רוח דתיים,
רעיוניים ותרבותיים המאפיינים את התרבות הכללית במערב הנוצרי בתקופה זו.
מבחינה מתודולוגית אני מתבססת בכך על שתי הנחות מוצא – ראשית ,ההתייחסות
למערב אירופה כיחידה תרבותית אחת ,שוודאי אינה הומוגנית אולם בכל זאת היא
בעלת מאפיינים משותפים ניכרים ,ושנית – התייחסות ליהודים החיים באיבריה
הנוצרית כחלק אינטגרלי מן המרחב התרבותי הזה .לגבי ההנחה הראשונה ,אכן ככלל
היסטוריונים מתייחסים לחלקים שונים של המרחב הנוצרי במערב אירופה כיחידה
בעלת מאפיינים תרבותיים משותפים ,ובייחוד הדבר ניכר בכל הנוגע לתופעות רחבות
היקף כגון המגמות האפוסטוליות והשינויים במעמדן הדתי של נשים בתקופה זו ,שני
נושאים שגם עומדים במרכז הדיון במאמר הנוכחי .אף כי קשה למצוא מחקרים
הנותנים את עיקר דעתם לפן המתודולוגי שבשאלת ההצדקה להתייחס למערב
אירופה כמרחב תרבותי אחד מובחן ,מחקרים רבים מבוססים על הנחה זו ומצדיקים

6
7

מאמרי שבהכנהCherchez la femme: Processes of Feminization of the Divine Feminine ,
.in Thirteenth Century Sefirotic Literature – Sources and Possible Contexts
ג' שלום ,זרמים ראשיים במיסטיקה היהודית ,תרגם :ס' כהן־סקלי ,תל אביב  ,2016עמ' E. ;52
R. Wolfson, ‘Woman – the Feminine as Other in Theosophic Kabbalah: Some
Philosophical Observations on the Divine Androgyne’, L. Silberstein and R.
Cohn (eds.), The Other in Jewish Thought and Identity, New York 1994, p. 169; E. R.
Wolfson, Circle in the Square: Studies in the Use of Gender in Kabbalistic Symbolism,
 Albany 1995ובמקומות נוספים .ראו עוד להלן הערה .59
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אותה כחלק מן הדיון 8.ביחס לשאלה אם יש לראות את התרבות והיצירה היהודית
באיבריה הנוצרית בשיא ימי הביניים לא רק כתופעה יהודית אלא גם כביטוי לתרבות
הכללית בתקופתה ,גישתי היא כי אין להבין יצירה אינטלקטואלית ודתית יהודית,
בכל תקופה ובכל אזור גיאוגרפי ,ללא התחשבות בכלל ההקשרים התרבותיים שביחס
אליהם התגבשה9.
8

זאת בייחוד מתוך עיסוק בנושאים כגון היסטוריה כנסייתית והשכלה .דוגמה אחת שתמחיש
מוסכמה מחקרית זו עשויה להיות ספרו של יגר C. S. Jaeger, The Envy of Angels: Cathedral
Schools and Social Ideals in Medieval Europe, 950-1200, Philadelphia 1994, passim and
 .esp. 15-17אני מודה לנעמה כהן-הנגבי על שיחתנו בנושא זה.

9

מתוך ספרות המחקר הנרחבת שנכתבה על בסיס הנחה זו בגווניה השונים ,אפנה למחקרים
אחדים מייצגים שעם גישתם אני מזדהה :ראשית ,יצחק בער ,לשם דוגמה ,במאמרו הידוע
אודות חסידות אשכנז והאידאלים הפרנציסקניים משנת  1937שם הוא כתב' :שני המוכיחים
הגדולים [=פרנסיס ויהודה החסיד] השונים לפי מוצאם נזונו מאווירה דתית כללית שהשתררה
במחצית השניה של המאה הי"ב בכל חלקי אירופה ושניהם למדו מן הדרשנים הנוצריים שקדמו
להם .אבל בשניהם יש חדוש המרומם אותם למעלה מכל השפעות והקדמות' (י' בער' ,המגמה
הדתית־חברתית של "ספר חסידים" ' ,ציון ,ג (תרצ"ח) ,עמ'  ,50–1בעמ'  .)49עוד ביחס לתרבות
האשכנזית ראוR. Chazan, ‘The Early Development of Ḥasidut Ashkenaz’, JQR, 75 :
 ,(1985), pp. 199-211, esp. 209-211שם הוא מציע לראות בנטיות הרוחניות המאפיינות את
חסידות אשכנז בשלביה המוקדמים כהתפתחויות מקבילות בעולם היהודי והנוצרי הנובעות
מפרספקטיבות משותפות‘… that this new spirituality flowed from the :
invigorating and innovative perspectives of the late 11th and early 12th
centuries, a period which produced parallel spiritual tendencies within
Europe's Christian majority and Jewish minority’ (ibid, p. 211); I. Marcus, ‘The
Jews in Western Europe: Fourth to Sixteenth Century’, in: Bibliographical Essays
;in Medieval Jewish Studies: The Study of Judaism, vol. 2, New York 1976, pp. 15-21
I. Marcus, Piety and Society: the Jewish Pietists of Medieval Germany, Leiden 1981; I.
Marcus, ‘The Jewish Minority Experience in Medieval Spain’, Response, 12
(1981), pp. 59-71; I. Marcus, ‘The Dynamics of Jewish Renaissance and Renewal
in the Twelfth Century’, M. Signer and J. Van Engen (eds.), Jews and Christians in
Twelfth-Century Europe, Notre Dame 2001, pp. 27-45; I. Marcus, ‘A JewishChristian Symbiosis: The Culture of Early Ashkenaz’, D. Biale (ed.), Cultures of the
Jews: A New History, New York 2002, pp. 448-516; E. Baumgarten, ‘Circumcision
and Baptism: The Development of a Jewish Ritual in Christian Europe’, E. Mark
(ed.), The Covenant of Circumcision: New Perspectives on an Ancient Jewish Rite,
 ;Waltham, MA 2003, pp. 114-127א' באומגרטן ,אמהות וילדים :חיי משפחה באשכנז

בימי הביניים ,ירושלים תשס"ה; א' באומגרטן' ,תולדות ישראל בימי הביניים ולימודי מגדר:
בין מערב למזרח' ,ע' אטקס ואחרים (עורכים) ,אבני דרך :מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם
ישראל – שי לצבי (קותי) יקותיאל ,ירושלים תשע"ו ,עמ'  ,145–135ומחקרים רבים אחרים
פרי עטה .לאלה יש להוסיף כמובן את מחקריהם של גרין ושפר הנזכרים ,וכן את דבריה
הנכוחים של פדיה (פדיה ,גניאולוגיה [לעיל הערה  ,]5עמ'  ,)108בהתייחסה לתזה של גרין:
'תהליכים של שינוי בתפיסת עולם מתרחשים לעתים קרובות בו זמנית [ ]...הקונטקסט הכללי
[ ]...מהווה מעין "מאיץ חלקיקים" של תהליכים עמוקים פנימיים ביהדות' ,וראו גם ח' פדיה,
'המשיח והיהודי הנודד :יהדות ונצרות כמבנה דו-ראשי ומיתוס רגליו ונעליו' ,בתוך :א'
אלקיים וח' פדיה (עורכים) ,חלמיש למעיינו מים :מחקרים בקבלה ,הלכה ,מנהג והגות,
מוגשים לפרופ' משה חלמיש ,ירושלים תשע"ו ,עמ'  ,93–66בייחוד עמ'  .69–68לבסוף –
ג'רמי בראון אשר מצביע בעבודתו החדשה והחשובה על זיקה בין שיח חברתי לבין תאוסופיה
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אסיים את דברי הפתיחה בהערה שנכונה לטענתי בכללותה אולם נוגעת בעיקר לדבריי
במאמר הנוכחי .הצבעה על עלייה במידת נוכחותן של נשים ודימוייהן במרחבים
ציבוריים ותרבותיים בתקופה זו אין בה לומר כי נשים או נקביּות נתפסו בה על ידי
גברים באופן חיובי דווקא ,ואדרבה – לעיתים קרובות ההיפך היה הנכון 10.מבחינה
מתודולוגית בכל הנוגע לנושא דנן איני דנה כלל בפן שיפוטי או ערכי שביטאו גברים
כלפי נשים בתקופה זו ,או במילים פשוטות – בשאלה אם גברים ראו נשים באור חיובי
יותר או פחות .ענייני כאן הוא אך ורק בהצבעה על עצם העלייה בהיקף החשיפה של
גברים לנשים ריאליות ולדימוייהן במרחבים ציבוריים והרושם שהדבר הותיר בהם
מחד ,והיקף הדיון באספקטים נקביים באלוהות בקרב יהודים ונוצרים מאידך 11.אני
ספירתית ביחס לשכינה ,ומציע להתייחס למציאות התרבותית שלפנינו כ‘shared cultural -
’J. Brown, ‘Espousal of the Impoverished Bride in Early Franciscan ( matrix
] ,Hagiography and the Kabbalah of Gerona’ [forthcomingבייחוד ליד הערה .)26

וכאמור לעיל ,אין אלה אלא דוגמאות ספורות מתוך ספרות מחקר ענפה ומשגשגת .ביחס
לספרות הקבלה ,מאז מחקרו פורץ הדרך של יהודה ליבס' ,השפעות נוצריות על ספר הזוהר',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,ב (תשמ"ג) ,עמ'  ,74–43נכתבת ספרות מחקרית מקיפה
המחפשת אחר רשמי תמות תאולוגיות נוצריות בספרות הקבלה ובפרט בספר הזוהר ,בייחוד
מתוך שיח ביקורתי או מתנגד לרעיונות הנוצריים (דוגמאות ספורות :י' וייס' ,שיח אנטי-נוצרי
פולמוסי בספר הזוהר :הפוליסמה "דומה" ,קרבן הפסח וצבא המרום' ,מעשה סיפור ,ד (,)2018
עמ'  ,59–37והפניות בהערה J. M. Benarroch, ‘“Christum qui est Haedus Judaeis, ;)2
Agnus Nobis”: A Medieval Kabbalistic Response to the Patristic Exegesis on
 ,Exodus 23:19’, Journal of Religion, 99 (2019), pp. 263-287והפניות בהערות  ;)4–2י'

בן־הראש וי"י יובל' ,מתועבת המצרים לפולחן הנוצרים :דרשה על הפסח בספר ה'זוהר'' ,ציון
פד (תשע"ט) ,עמ'  .523-546לבסוף ,קו מחקרי חשוב נסלל בשנים האחרונות על ידי טניה
ורטמן המבקשת לאתר ולשרטט את מקורותיהם של תימות ורעיונות קבליים בספרות
הפילוסופית היוונית ,הלטינית והערבית מן התקופה הקלאסית ,שלהי העת העתיקה וימי
הביניים .ראוT. Werthmann, ‘“Spirit to Spirit”: The Imagery of the Kiss in the :
Zohar and Its Possible Sources’, Harvard Theological Review, 111 (2018), pp. 586609; T. Werthmann, ‘Myth and Metaphysics: The Popularization of Platonic and
).Neo-Platonic Motifs Through Kabbalistic Theosophy’ (forthcoming
10

11

גברים נוצרים ויהודים כאחד הביעו בתקופה זו רגשות מגוונים ומעורבים למול נוכחותן
המוגברת של נשים בזירות ציבוריות שונות ,ראו על כך להלן .במאמר הנוכחי אגע בכך ביחס
לעולם הנוצרי בלבד.
מבין הסיבות לכך שאיני עוסקת בטיב יחסם של גברים לנשים אמנה שלוש עיקריות :הראשונה
היא הפשוטה מכל ,והיא הקושי להציע הערכה אמינה לגבי מושג רחב ומגוון זה שבו מתדיינים
ההיסטוריונים וחוקרי התרבות .השנייה היא ההבנה כי תגובות שליליות מצד גברים לנוכחות
של נשים ולפעילותן הדתית ,מעידות בראש ובראשונה על עצם עיסוקם בנושא זה ,גם אם עיסוק
זה נגרם מתחושת איום שעוררו בהם אותן נשים ,ובכך אין הפרש בין תגובות שליליות לתגובות
חיוביות כלפי נשים ופעילותן הדתית .עצם העלייה בהיקף העיסוק בנשים ריאליות ובדימוייהן
הוא התופעה שעליה אני מבקשת להצביע ולכן הממד השיפוטי־ערכי אינו רלוונטי עבורנו.
שלישית ,והחשוב מכל ,הוא שגם דימויי האלוהות הנקבית והקדּושה הנקבית בתקופה זו –
אלה שאת התפתחותם אני מבקשת להסביר – גם הם לא היו בעלי אופי 'חיובי' בלבד ,ודמות
השכינה בקבלה ,המתוארת בגדולתה ובשפלותה ,היא דוגמה לכך (ד' ביאל ,ארוס והיהודים,
תרגמה :כ' גיא־שאלתיאל ,תל אביב תשנ"ה ,עמ'  ;148צ' וייס ,קיצוץ בנטיעות :עבודת השכינה
בעולמה של ספרות הקבלה המוקדמת ,ירושלים תשע"ו) .ביחס לנשים בעולם היהודי ,התייחס
לנקודה זו וולפסון (אישה [לעיל הערה  )]7והצדק עימו ,ואולם בניגוד אליו אני סבורה שנשים
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סבורה שהרושם שהותירה חשיפתם המוגברת של גברים לנשים ולייצוגיהן בתקופה
זו ,קשור לעלייה בהיקף הדיון בהיבטים נקביים של האלוהות ,וזאת בלא להתייחס
בהכרח לתכני הדימויים הללו.
***
אפתח בסיכום תמציתי של סעיף במאמרי שהזכרתי לעיל ,המהווה נקודת מוצא לדיון
במאמר הנוכחי 12.כאמור ,בין המאפיינים הבולטים של תקופת שיא ימי הביניים ניתן
למנות את נוכחותן ההולכת וגוברת של נשים בזירות ציבוריות שונות ,בייחוד זירות
דתיות אך גם חילוניות .כך ,מן הבחינה הדמוגרפית ,לראשונה עלה בתקופה זו מספרן
של נשים על זה של גברים במרכזי הערים; תהליכי העיור המואצים התבטאו במעבר
של נשים רבות לערים ,פעמים רבות לא כחלק ממבנה משפחתי פטריארכלי אלא
בגפן; נשים אלה חיפשו בערים לא רק אחר פרנסתן אלא גם אחר מימושן הדתי,
בתקופה שבה הופיעו והתפשטו צורות חיי אדיקות דתית חדשות גם בקרב גברים; כל
אלה הביאו להופעה ולהתפשטות של צורות חיים דתיות נשיות חדשות .הכוונה אינה
רק למנזרים הציסטרציאניים והבנדיקטיניים לנשים שאכן התרבו מאוד בתקופה זו,
אלא בעיקר לבתי בגינות בערים ולבתי קלאריסות עניות על אמות הדרכים ,תופעות
שמקורן ועיקרן אמנם בארצות השפלה ובאומבריה אולם התפשטו גם במרכז אירופה,
איטליה ,דרום צרפת ואיבריה הנוצרית .עולה כי החוויה העירונית של נוצרים ויהודים
כאחד בתקופה זו הייתה משופעת במפגשים בין אישיים ועקיפים רבים עם נשים,
בייחוד כאלה שחיות חיי חסד ואדיקות דתית בבתי נשים מסוגים שונים ,ובראייתן
באופן ריאלי במרחבים הציבוריים .לבסוף ,נוסף לנשים חיות אלה ,החוויה העירונית
בתקופה זו התאפיינה גם ב'מפגשים' עם קדושות מתות רבות ,מאחר שתקופה זו
מתאפיינת בעלייה חדה בהיקף הנשים הקדושות ,שחלקן אף עברו קנוניזציה והוכרזו
כקדושות של הכנסייה וזאת בסדרי גודל העולים על אלה של כל תקופה קודמת
בהיסטוריה של הכנסייה .טענתי הייתה כי כאשר בוחנים את האופן שבו חוו גברים
את העולם העירוני שבו חיו בתקופה ובאזורים שבהם נכתבו חיבורים ספירתיים
שחלק גדול מהם מתאפיין בעיסוק בולט בפן הנקבי של האלוהות ,חשוב לשים לב
שנשים ריאליות וייצוגיהן הפכו להיות גורם בולט ומרשים מאוד בהשוואה לתקופות
קודמות.

12

אכן השפיעו על העיסוק היהודי בשכינה בימי הביניים ,כפי שאני מראה כאן לגבי נשים נוצריות,
ובמקומות אחרים לגבי .ראו גם הסקל ,הנקה (לעיל הערה  ,)3עמ'  .98אני מסכימה עם הערתה
כי אין הכרח שמעמדן החברתי של נשים יהיה בכיר או איתן על מנת שהללו ייוצגו באופן
מטפורי בעולם האלוהי ,אולם בניגוד אליה אני סבורה שאכן התקיים קשר חשוב בין הריאליה
של נשים ,נוצריות ויהודיות ,בתקופה זו ,ובין עיסוקם של גברים בדימויים נקביים בתחום
האלוהות ,בין אם הללו יוצגו באופן חיובי יותר או פחות.
ראו לעיל הערה .6
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ב .האופנים שבהם נחוו קדוֹשוֹת חיוֹת על ידי סביבתן בשיא ימי הביניים
מחקרים היסטוריים רבים הוקדשו לתיאור התופעה הנשית הבולטת ביותר בעולם
הדתי של שיא ימי הביניים ,והיא סגנון החיים החדש של אותן נשים שחלקן כונו
'בגינות' ,והעניין המחקרי בתופעות אלה רק הולך וגובר בשנים האחרונות 13.בזכות
מחקרים אלה ,אנו יודעים כיום לא מעט על מגוון סוגי החיים הדתיים שניהלו נשים
בתקופה זו .הבגינות חיו חיים נזיריים באופיים אך לא רגולריים (היינו לא על פי תקנון
נזירי פורמלי) ,במקרים רבים בבתים ייעודיים שמוקמו בערים ,ובמקרים אחרים בבתי
הוריהן או קרוביהן .הן חיו חיי אדיקות דתית ,פרישות וסגפנות ,התפרנסו מעבודת
כפיים פשוטה (בניגוד לפרקטיקות הקבצניוֹת שאפיינו את המנדיקנטים) ועסקו
במעשי חסד ועזרה לזולת בכל מקום שלא הגבילו את צעדיהן 14.לצד בתי הבגינות
התרבו גם מאוד המנזרים הציסטרציאניים והדומיניקניים לנשים בתקופה זו (בין היתר
בצרפת ובאיבריה) ובייחוד עד לשנת  ,1213שם חיו יותר ויותר נשים שאמנם היו
במידה רבה סגורות ומבודדות מן העולם .נשים אלה זכו לחיים דתיים ואורייניים,
שנמנעו מנשים בתקופתן ,לפרטיות מסוימת ולפנאי לעסוק בחווייתן הדתית ,ולמעשה
הללו מציבות בפנינו טיפוס נשי חדש ומרשים שהיקפו גדל באופן חסר תקדים
בתקופה זו 15.לבסוף יש להתייחס גם להתרבותן ,שוב – בהיקף חסר תקדים ,של נשים
הדיוטות אדוקות מאוד שלא היו בגינות 16 .מבין נשים אלה – נזירות ,בגינות או
הדיוטות – היו שהתבלטו בסגפנות יוצאת מגדר הרגיל ,בפעילות מיסטית או ביכולתן
לחולל ניסים .נשים אלה שנחשבו לקדושות ,וניתן לכנותן על פי הביטוי שטבעה
13

כמה דוגמאות נבחרות מתוך המחקרים הללוE. W. McDonnell, The Beguines and :
Beghards in Medieval Culture: With Special Emphasis on the Belgian Scene, New York
1969; B. M. Bolton, ‘Mulieres Sanctae’, Studies in Church History, 10 (1973), pp. 7795; H. Grundmann, Religious Movements in the Middle Ages: The Historical Links
between Heresy, the Mendicant Orders, and the Women’s Religious Movement in the
Twelfth and Thirteenth Centuries, 2nd ed., trans. S. Rowan, Notre Dame 1995, pp.
75-77, 138-152; S. Murk-Jansen, Brides in the Desert: The Spirituality of the Beguines,
Eugene, OR 1998; W. Simons, Cities of Ladies: Beguine Communities in the Medieval
.Low Countries, 1200-1565, Philadelphia 2002

14

סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ'  .90–61גרונדמן קשר פעילות זו של הנשים להלכי הרוח
האפוסטוליים ולהערצת הדלות בתקופה זו ,ראו גרונדמן ,תנועות דתיות (לעיל הערה  ,)13עמ'
.88–84
בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ'  .80–77גרונדמן ,תנועות דתיות (לעיל הערה ,)13
עמ'  .140–139הערה מעניינת של בולטון בהקשר זה היא שעוד בסוף המאה השתים עשרה
התבלטו ההבדלים שבין רמת המשמעת והארגון בקרב הגברים הציסטרציאנים בניגוד למידת
חופשיות רבה יותר בקרב מקבילותיהן הנשים שמספריהן גדלו במהירות (בולטון ,שם ,עמ' .)79
טיפולוגיה של סוגי נשים קדושות הדיוטות בארצות השפלה במאה השלוש עשרה ניתן למצוא
אצל סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ' A. Vauchez, La sainteté en Occident aux ;60–50

15

16

derniers siècles du Moyen Age: D'après les procès de canonisation et les documents
hagiographiques, Rome 1988, pp. 376-380; A. B. Mulder-Bakker (ed.), Living Saints
of the Thirteenth Century: The Lives of Yvette, Anchoress of Huy Juliana of Cornillon,
Author of the Corpus Christi Feast and Margaret the Lame, Anchoress of Magdeburg,
.Turnhout 2011, pp. 10-27
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 זכו להערצה ולעיתים לפולחן,'גבריאלה זארי ביחס לתקופת הרנסנס 'קדושות חיות
 כל אלה הם ביטוי לתסיסה דתית בקרב17.מצד סביבתן הקרובה והקהילה שבה חיו
 מה שמכונה, שתבעו בתקופה זו את זכותן לחיות חיי אדיקות בדומה לגברים,נשים
18.'לעיתים במחקר 'תנועת הנשים
 וקיימו איתם מערכות,לעיתים עמדו הנשים הללו בקשר עם נזירים מנדיקנטים
 כאשר הנזירים ראו בקשר זה חלק משמעותי,יחסים שבהן נחשבו הנשים לקדושות
 חיברו חלק מן הנזירים הללו האגיוגראפיות, כחלק מכך19.מחייהם הדתיים והרוחניים
 וחיבורים כאלה שהלכו והתרבו הפכו לסוגה של ממש עם,) על הנשיםvitae(
 העיסוק המחקרי הרב בויטות של הנשים20.התקדמות המאה השלוש עשרה
 נותן דעתו לאתגר שבאיתור 'קולה האותנטי' של הקדושה המתוארת,הקדושות
G. Zarri, ‘Living Saints: A Typology of Female :הגרסה האנגלית למאמרה של זארי
Sanctity in the Early Sixteenth Century’, Z. Bornstein and R. Rusconi (eds.),
.Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy, Chicago 1996, pp. 219-303

17

בנוגע לשאלה עד כמה יש לראות תופעה זו כהצטרפותן של נשים לגל של חסידות אפוסטוליות
H. Grundman, Religiöse : כהשפעתן של נשים על תנועות חסידיות אלה ראו,קיים או מנגד
.Bewegungen im Mittelalter, 2nd ed., Hildesheim 1961, pp. 170-203
J. Coakley, ‘Gender and the Authority :על קשרים בין נזירים לנשים קדושות ראו למשל

18

of Friars: The Significance of Holy Women for Thirteenth-Century Franciscans
and Dominicans’, Church History, 60 (1991), pp. 445-447, 459-460 and passim; E.
A. Petroff, Body and Soul: Essays on Medieval Women and Mysticism, New York 1994,
.48–45 ' עמ,)13  ערים (לעיל הערה,; סימונסpp. 114-129
J. : אזכיר כמה דוגמאות,ספרות המחקר על סוגת הויטות בימי הביניים היא רחבה מאוד
Coakley, ‘A Marriage and Its Observer: Christine of Stommeln, the Heavenly
Bridegroom, and Friar Peter of Dacia’, C. M. Mooney (ed.), Gendered Voices:
Medieval Saints and Their Interpreters, Philadelphia 1999, pp. 99-117; A.
Hollywood, ‘Inside Out: Beatrice of Nazareth and Her Hagiographer’, Mooney
(ed.), ibid., pp. 78-98; J. Coakley, ‘Friars as Confidants of Holy Women in
Medieval Dominican Hagiography’, R. Blumenfeld-Kosinski and T. Szell (eds.),
Images of Sainthood in Medieval Europe, Ithaca, N.Y. 1991, pp. 222-246; J. Coakley,
Women, Men, and Spiritual Power: Female Saints and their Male Collaborators, New
York 2006; A. B. Mulder-Bakker, ‘Holy Lay Women and their Biographers in the
Thirteenth Century’, Mulder-Bakker (ed.), Living Saints of the Thirteenth Century
(above note 16), pp. 1-42; B. Cazelles, The Lady as Saint: A Collection of French
Hagiographic Romances of the Thirteenth Century, Philadelphia 1991 (specifically
 קאזל מדגישה בכמה מקומות את העלייה במספר הויטות הצרפתיות המוקדשות.pp. 20-21)

 הויטות נכתבו לעיתים בחייה של הקדושה ולעיתים לאחר.לנשים מן המאה השלוש עשרה
 ספרות הויטות משמשת מקור מידע חשוב לא רק לחוקרי נצרות המבקשים לתאר.מותה
 בין היתר מדגישים הללו. אלא גם לחוקרי ספרות,תפיסות תאולוגיות ומיסטיות בנות התקופה
– כי אף שבתקופה זו מתרחבת מאוד הספרות המעמידה נשים כדמויות מרכזיות (היינו
 הויטות הן הסוגה היחידה המעמידה במרכזה אישה כסובייקט ללא,)הרומנסות האביריות
S. Gaunt, Gender and Genre in Medieval .גיבור־גבר שעליו אישיותה הספרותית נשענת
The Inner Life of Medieval  ראו גם הקובץ.French Literature, Cambridge 1995, p. 187
Women in Medieval Romance Literature: Grief, Guilt, and Hypocrisy, J. Rider and J.
.Friedman (eds.), New York 2011
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וחילוצו מתוך הנרטיב הגברי שמציג כותב הויטה ,וניכר כי זו סוגיה מורכבת מבחינה
מתודולוגית שגם נוגעת בשאלות מגדריות מעניינות 21.ואולם ,נקודת המבט של
המאמר הנוכחי מבקשת דווקא את ההיפך ,היינו ראיית ספרות הויטות כצוהר
לדימוייהם הסובייקטיביים של הגברים דווקא ,ביחס לאותן נשים קדושות .ואכן,
המחקרים המשווים את הידוע לנו ממקורות היסטוריים שונים על קדושות מסוימות
עם האופן שבו אישיותן הדתית ומאורעותיהן תוארו בידי מחברי הויטות שלהן,
מצביעים על ההטיות השונות המאפיינות את הנרטיבים הגבריים שבויטות .השוואות
אלה מלמדות אותנו על האופן שבו התמודדו אותם גברים עם התופעה שריתקה
ואיימה עליהם כאחד ,והיא אישיותן הדתית המרשימה של אותן נשים קדושות,
הניסים שהן חוללו והדרגות המיסטיות הגבוהות אליהן חלקן הגיעו 22.שורה של
מחקרים שהוקדשו לנושא ממחישה כיצד הויטות מבטאות בעיקר את תגובותיהם של
הגברים נוכח מעשיה או חסידותה של האישה הקדושה ופחות את מעשי הנשים
לגופם ואת אישיותן הדתית .עולה כי מבחינת אופיין ,תגובות גבריות אלה היו מגוונות
מאוד ,ונעו בין רומנטיזציה וסנטימנטליזציה־יתר של המתרחש ועד תגובות של אימה
נוכח אישיותה של הקדוֹשה .לשם דוגמה ,חרדות גבריות מפני נשים אלה מקבלות
ביטוי בהופעתן החוזרת של מוסכמות מוטיביות־נרטיביות ,כגון אב טיפוס של סיפור
בדבר אישה בתחפושת המנסה לחדור למנזרי גברים ,מוטיב שלמיטב ידיעתנו אינו
מתבסס על מציאות כלשהי אלא מבטא חרדה של גברים מפני נוכחותן המוגברת של
נשים אדוקות במרחבים הציבוריים ,וככלל חשש מפני טראנסווסטיזם מצד נשים
המבקשות להימלט משידוך או מנישואין על מנת לחיות חיי אדיקות דתית ולהימנע
מסד המסגרות הפטריארכליות23.
ובכל זאת ,בלא להתייחס למשמעות הקריאות הביקורתיות הללו בויטות ,המסר
שסוגה ספרותית זו מבטא הוא בראש ובראשונה הערצה רבה לדמויות נשיות אלה24.
21

ראו על כךC. Walker Bynum, ‘Patterns of Female Piety in the Later Middle Ages’, :
in: J. F. Hamburger and S. Marti (eds.), Crown and Veil: Female Monasticism from
the Fifth to the Fifteenth Centuries, foreword by C. Walker Bynum, New York 2005,
.pp. 172–190

22

האופן שבו עוברים קולותיהן של הנשים בויטות שנכתבו על ידי גברים הוא נושא בולט
במחקרים חדשים ,ובין היתר הוקדש לכך קובץ מאמרים שלםGendered Voices: Medieval :
) .Saints and Their Interpreters (above note 20ראו עודG. Ashton, The Generation of :

23

24

Identity in Late Medieval Hagiography: Speaking the Saint, London and New York
2000; S. S. Poor, Mechtild of Magdeburg and her Book: Gender and the Making of
.Textual Authority, Philadelphia 2004, pp. 1-16
ראוC. W. Bynum, Holy Feasts and Holy Fast: The Religious Significance of Food to :
 .Medieval Women, Berkeley 1987, pp. 28-29, 290-291, 417 n. 45לפרספקטיבה כוללת
על שינויים מגדריים וחששם של גברים נוכח זאת במאות  ,12–11ראוJ. A. McNamara, :
‘The Herrenfrage: The Reconstructing of the Gender System 1050–1150’, C. A.
Lees (ed.), Medieval Masculinities: Regarding Men in the Middle Ages, Minneapolis
.1995, pp. 3–29

פטרוף הראתה על פי ניתוח ויטות כי הכותבים ראו בבגינות מעין מקבילות בנות זמנם לאבות
המדבר (פטרוף ,גוף ונפש [לעיל הערה  ,]19עמ'  ;)129–114קואקלי תיאר כיצד הנשים נתפסו
כבעלות גישה לאלוהות שהנזירים חשו כי נמנעה מהם דווקא בשל תפיסתם העצמית כבעלי
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ניתן להצביע על דוגמאות לא מעטות לכך ,כאשר הידועה ביותר היא זו של ז'אק דה
ויטרי שהעריץ בגינות קדושות 25.ככלל דה ויטרי נחשב למליץ היושר והשתדלתן
הבולט ביותר לקדושתן של נשים אלה ולזכותן לקבל אישור רשמי לחיות חיי אדיקות
דתית ,והוא כתב על הבגינות בכמה מקומות 26.ואולם ,תרומתו הספרותית המפורסמת
והמשפיעה ביותר היא 'חיי מארי' ,ויטה פרי עטו שהיא דוגמה קלאסית לסוגת כתיבה
זו ,שחשיבותה רבה מבחינה היסטורית להשגת התמיכה האפיפיורית לצורת חיים
נשית זו בשנים  1215–1213סביב כינוס הועידה הלטרנית הרביעית 27.גיבורת הויטה
שלו ,מארי מאוינייס ( ,)Marie d'Oignies, 1177-1213מתוארת אצלו בפרטי פרטים
כאישה קדושה שוויתרה על כל יתרונותיו החומריים של העולם ,חייתה חיי סגפנות
קיצונית ,עינתה את גופה וחוותה תקופות ארוכות של אקסטזות מיסטיות מסוגים
שונים שהתאפיינו בין היתר בהתקפות בכי ממושכות ובאובדן חישה והכרה 28.בין
כוחותיה המיוחדים התבלטה מארי ביכולתה להכיר את מצבו הרוחני האמיתי של כל
אדם ,וכן יכולתה לראות שדים ולהילחם בהם 29.חשוב להדגיש כי אף שמארי אינה
אלא דמות אחת ,ואף שמספר הנשים שהגיעו למעלת הערצה כזו שנכתבו עליהן
ויטות ,גם אם רב ,הוא מוגבל ,הרי שהויטות שבידינו מבטאות רק חלק קטן מן
התופעה הריאלית בכללותה .כך לדוגמה ,בהקדמתו של דה ויטרי ל'חיי מארי',
שנכתבה כממוענת לבישוף טולוז פּולְ ק ממרסיי ( Folquet/Foulques de
 ,)Marseilles, 1150-1231פתח דה־ויטרי בתיאור כללי יותר על נשים אדוקות כאלה
אותן ראה הבישוף פולק בסביבת לייז' באופן הבא:

סמכות בהיררכיה הכנסייתית (קואקלי ,מגדר וסמכות [לעיל הערה  ,]19עמ'  ;)460–459ראו גם
D. H Green, Women and Marriage in German Medieval Romance, Cambridge 2009,
.pp. 34-37
25

על הערצת נשים קדושות ראו למשל מוני (עורכת) ,קולות ממוגדרים (לעיל הערה  ;)22קואקלי,
נשים (לעיל הערה  ,)20עמ' B. M. Bolton, ‘Vitae Matrum: A Further Aspect of ;88–68
 .the Frauenfrage’, Studies in Church History, Subsidia, 1 (1978), pp. 253-273ככלל על

דמותו של דה ויטרי ראו :מקדונל ,בגינות (לעיל הערה  ,)13עמ'  154-164 ,40–20ולאורך הכרך
כולו; בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ' J. de Vitriaco, The Historia ;83
Occidentalis of Jacques de Vitry: A Critical Edition, J. F. Hinnebusch (ed.), Fribourg
 ;1972, pp. 3-67וכן בהערה הבאה על הויטה שכתב 'חיי מארי'.
26

27

למשל באקסמפלות שלו ובדרשתו לבגינות (הפניות יימצאו אצל בולטון ,נשים קדושות [לעיל
הערה  ,]13עמ'  82הערה  .)23בעקבות מאמציו של דה ויטרי ,התקבלה לבסוף רשות לחיים
בגינליים לנשים אולם רק בבלגיה ,צרפת והאימפריה הרומית .ראו בולטון ,שם ,עמ' ;84
סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ' ( 41–35על אישור האפיפיור הלא־רשמי שהושג לחיים
בגינליים לנשים ראו שם ,עמ' .)48
ההפניות שלי כאן יהיו לתרגום האנגלית של מרגו קינגJ. de Vitry, The Life of Marie :
 ;d'Oignies, M. H. King (trans.), 2nd ed., Toronto 1987המקור הלטיניJ. de Vitriaco, :
‘Vita Maria Oigniacensi’, D. Papebroeck (ed.), Naurcensis Belgii diocecesi per Jacobum
.de Vitriaco, Acta Sanctorum Iunius 5, Paris 1867, pp. 542-572

28
29

דה ויטרי ,חיי מארי (לעיל הערה  ,)27עמ'  40–37 ,34–31ובמקומות נוספים לאורך הויטה.
שם ,עמ' .85–84 ,70
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מאחר שראית [הכוונה לבישוף טולוז ,פולק] בתולות קדושות רבות בגני
החבצלות של האדון ושמחת אל לבך .ראית רבות מהן במקומות שונים וראית
כיצד הן לעגו לפיתויים גשמיים והעדיפו את ישו [על פניהם] ,כיצד בזו לעושר
העולם הזה לטובת אהבת המלכות השמימית ,כיצד דבקו בחתנן השמימי מתוך
עוני ושפלות־רוח ,והרוויחו ארוחה דלה במו ידיהן [ ]..ראית נשים קדושות
משרתות את האל ושמחת אל ליבך .באיזה להט שימרו את תומתן מנוער ,ועטו
את שריון החלטתן הנאצלת דרך אזהרות לישועה ,עד שתשוקתן היחידה היתה
החתן השמימי .אלמנות שירתו את האל בצומות ותפילות ,בלילות שימורים
ובעבודת כפיים ,בדמעות ובתחנונים .כפי שקודם לכן השתדלו לרצות את
בעליהן שבבשר ,על אחת כמה וכמה שניסו הן כעת לרצות את בעלן השמימי
שברוח [ ]...הן רחצו את רגלי העניים [ ]...התמסרו לעבודות חסד [ .]...ראית
נשים קדושות משרתות את האל במסירות בנישואין ושמחת אל ליבך ,נשים
המחנכות את בניהן ליראת האל ,ושומרות על נישואין הראויים לכבוד []...
רבות התנזרו ממגע אישות חוקי בהסכמת בעליהן ,ובחיותן חיי פרישות ,אמנם
– חיים מלאכיים ,היו ראויות עוד יותר לעטרת מלכים ,מאחר שלא בערו בעת
שהושמו באש30
כדאי לשים ליבנו לכמה נקודות העולות מקטע זה .ראשית ,מספרן הגדול של הנשים.
שנית ,העובדה שהן נוכחות ונגלות לעין (החזרה על הפועל 'ראית') ,ושסביבתן רואה
אותן וחווה את נוכחותן .שלישית ,פרופיל הקדושה שלהן שכלל אינו מתבסס באופן
מהותי על בתולין ,אף כי הפרישות ,כאשר היא מתקיימת ,נחשבת למעלה חשובה
מאוד .רביעית ,ההערצה לנשים אלה ,לפחות מצד חלק מסביבתן .ולבסוף ,העובדה
שאף כי מדובר במקרה זה בהתרחשות שמרכזה בארצות השפלה ,ההיכרות עם תופעה
זו ועם נשים מסוג זה אינה מקומית בלבד ,והיא מוכרת ונידונה בחלקים אחרים של
העולם הנוצרי במערב אירופה .במקרה שלפנינו ,מדובר בחיבור שמבחינה פורמלית
מתבסס על היכרות של בישוף מדרום צרפת ,בסמיכות לפרובנס ,ושל כומר רגולרי
שפעל בכמה אזורים צרפתיים ,עם תופעה נשית זו .כך ,בקטעים שלא הבאתי כאן,
מתאר דה ויטרי בהרחבה את ניסיהן הגלויים של נשים אלה שמותירים רושם רב ,את
קדושתן יוצאת הדופן של הנשים ואת החוויות המיסטיות האקסטטיות שחוו לעיתים
קרובות 31.באיגרות אחרות של דה ויטרי ,הוא מתאר לידידיו קבוצות דומות של נשים
קדושות שראה בצפון ובמרכז איטליה – בלומברדיה ובאומבריה 32,ואכן כפי שציינתי
לעיל ,על פי התמונה המתבהרת במחקר ,עולה כי נשים קדושות המתעקשות לחיות
חיי אדיקות דתית היו תופעה שאפיינה לא רק את ארצות השפלה אלא גם את האזורים

30
31
32

דה ויטרי ,חיי מארי ,עמ'  .18–17 ,3ראו עוד אצל בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ'
 .84התרגום שלי.
דה ויטרי ,חיי מארי ,עמ' .23–18 ,8–4
בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ'  ,81שם היא מפנה לאיגרותR. B. C. Huygens :
(ed.), Lettres de Jacques de Vitry: 1160, 1170-1240, eveque de Saint-Jean-D'acre, Leiden
)1960, pp. 71-78 (esp. p. 76
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הגרמניים ,מרכז צרפת ,דרום צרפת (המידי) ואיבריה הנוצרית 33.כך כתב הנזיר
הבנדיקטיני וההיסטוריון האנגלי מתיו הפריזאי בשנת :1243
בזמנים אלה ,אנשים כלשהם משני המינים ,אולם שרובם מן המין הנשי ,בייחוד
בגרמניה ,בהכריזם על עצמם כדתיים ,לקחו על עצמם חיי דת ,אמנם – חמורים
פחות ,בהשיגן סגפנות ופשטות־חיים בשבועה אישית ,עם זאת בלא להיות
סגורות תחת שום רגולה של אף קדוש ,ואף שאין הן ,נכון לרגע זה ,נתונות
במנזר .מספרן כה התרבה בפרק זמן קצר עד שבקלן ובערים שכנות נמצאו
אלפיים מהן34.
חשוב להדגיש כי הערצתם של נזירים לנשים הקדוֹשות וקשריהם איתן לא נשאו רק
אופי רגשי או תיאורטי אלא כללו גם יסוד של תלות בתפילותיהן של הקדושות,
תפילות שנחשבו כיעילות ביותר .כך הראתה מקנמארה ,כי הקשרים בין דומיניקנים
לבגינות בתקופה זו בולטים גם על רקע חרדתם של הראשונים מפני הפורגטוריום,
והאמונה ביעילותן המיוחדת של תפילות נשים אלה .יתירה מזאת ,מקנמארה הציעה
שערוץ דתי זה של תפילות לשם שחרור חוטאים ממירוקם לאחר המוות התפתח
כפרקטיקה מרכזית דווקא אצל בגינות שפעילות החסד שלהן בקהילה הוגבלה ,כעין
פיצוי לכך או כדרך סובלימטיבית מבחינתן להציע בכל זאת 'מעשי חסד' – אמנם
למתים ולא לחיים 35.זאת ועוד :כאמור ,אחד ההבדלים הבולטים בין אופי חייהן של
הבגינות לבין הנזירים המנדיקנטיים היה בכך שהבגינות עבדו בעבודת כפיים
למחייתן ולא התפרנסו מנדבות .בתקופה זו ,שבה אחד הנושאים הנידונים והטעונים
היה אידאל העוני האפוסטולי וטיבו הלגיטימי ,נראה כי הבגינות ייצגו אידאל עוני
שנתפס לעיתים כמצוי בדרגה גבוהה יותר מקיבוץ הנדבות שבו השתבחו
הפרנסיסקנים 36.כך או אחרת ,יחס ההערצה לנשים הקדושות המתואר בדוגמאות
שלעיל ובמקורות רבים ,בהחלט תומך במסקנותיה של קרולין ווקר ביינום אשר
33

34

35

36

מקדונל ,בגינות (לעיל הערה  ,)13עמ'  ;100–81סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ' .50–48
על חבל שמפניה ראוA. E. Lester, Creating Cistercian Nuns: The Women's Religious :
Movement and its Reform in Thirteenth-Century Champagne, Ithaca, N.Y. 2011, pp.
.75-77 and passim
מופיע אצל R. W. Southern, Western Society and the Church in the Middle Ages,
 ,Harmondsworth 1970, p. 319התרגום פה פרי עטי ,והרי המקורEisdemque :
temporibus, quidam, in Alemania praecipue, se asserentes religiosos, in
utroque sexu, sed maxime in muliebri, habitum religionis, sed levem,
susceperunt, continentiam et vitae simplicitatem privato voto profitentes, sub
nullius tamen sancti regula coarctatae, [nec adhuc ullo claustro contenti].
Earumque numerus in brevi adeo multiplicabatur, ut in civitate Colonias et
partibus adjacentibus duo milia invenirentur (Matthaei Prisiensis, Chronica
).Majora, H. Luard [ed.], vol. 4, London 1877, p. 278
ראוJ. A. McNamara, ‘The Need to Give: Suffering and Female Sanctity in the :
Middle Ages’, R. Blumenfeld-Kosinski and T. Szell (eds.), Images of Sainthood in
.Medieval Europe, Ithaca, N.Y. 1991, 214-215

כך למשל רוברט גרוסטסט ,ראו סאות'רן ,החברה המערבית (לעיל הערה  ,)34עמ' .321–320
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מיפתה תפיסות גבריות לגבי נשים קדושות בין המאות השלוש עשרה–חמש עשרה
ותיארה את היקסמותם של נזירים וכמרים מנשים אלה37.
מכיוון נוסף ,אחד המאפיינים של אוכלוסיית הבגינות מן המאה השלוש עשרה
ואילך ,הוא כתיבת ספרות דתית מיסטית ,ברובה וורנקולרית 38.ככלל יש להעיר כי
ראשיתה של אוריינות נשית בהיקף משמעותי היא במאה השלוש עשרה ,כאשר לפני
כן ניתן להצביע על כותבות בודדות בלבד (במאה השתים עשרה שתי הכותבות
העיקריות הן הלואיז והילדגרד) 39.כך ,מראשית המאה השתים עשרה אנו מוצאים
נשים אורייניות ספורות כנזירות מתבודדות ,כשותפות של נזירים וכמרים ,וככותבות
איגרות לטיניות ,בצרפת ,אנגליה וגרמניה .במאה השלוש עשרה מתחילה להופיע
כתיבה דתית של נשים בהיקף נרחב שרובה ,כאמור ,וורנקולרית .בהשוואה לספרות
דתית שנכתבת באותה תקופה על ידי גברים ,הכותבות הנשים נטו לחוויות מיסטיות
ופארא־מיסטיות ,וזכו במוניטין בשל כך ,כאשר הן מתמסרות במיוחד לאנושיותו של
ישו – גופו ואיבריו ,פצעי צליבתו והאוכריסטיה .כתיבה נשית מאוחרת יותר זו ,שגם
נשאה גוון ארוטי חריף בהרבה ,זכתה אף היא להכרה חיובית על ידי גברים ,ואולם
לצד היחס החיובי ,נתקלה ספרות זו גם בחשדנות רבה יותר מן הכתיבה הלטינית
המוגבלת יחסית בהיקפה שמן המאה השתים עשרה 40.למעשה הסתייגות מבגינות
הכותבות חיבורים מיסטיים היא ממאפייניה הבולטים של ספרות זו במאה השלוש
עשרה ,כאשר הדמויות הבולטות ביותר לכך היו – הדווייך מברבנט ,מכטילד
ממגדבורג ומרגריט פורט (האחרונה נשרפה בסופו של דבר ככופרת בראשית המאה
הארבע עשרה) 41.כפי שהעירה ניומן ,יש להסתייג ולומר כי הכותבות הבגינות
37
38

ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ,288וביתר הרחבה עמ'  112–73ולאורך הספר.
על ספרות ורנקולרית של בגינות ,בעיקרה בעלת אופי מיסטי ,ראו :וושה ,קדושה (לעיל הערה
 ,)16עמ' F. Beer, Women and Mystical Experience in the Middle Ages, ;354–348 ,269
Woodbridge 1992, pp. 78-108; Meister Eckhart and the Beguine Mystics: Hadewijch
of Brabant, Mechtild of Magdeburg, and Marguerite Porete, B. McGinn (ed.), New
York 1994, particularly B. McGinn, ‘Introduction: Meister Eckhart and the
Beguines in the Context of Vernacular Theology’, Ibid, pp. 1-14; B. Newman,
From Virile Woman to WomanChrist: Studies in Medieval Religion and Literature,
Philadelphia 1995, pp. 137-181 and passim; B. McGinn, The Flowering of Mysticism:
Men and Women in the New Mysticism (1200-1350), New York 1998, pp. 199-265; S.
Murks-Jansen, Brides in the Desert: The Spirituality of the Beguines, Eugene, OR
1998; P. Ranft, Women in Western Intellectual Culture, 600-1500, New York 2002, pp.
 ;71-118פור ,מכטילד ממגדבורג (לעיל הערה  ,)22עמ' .56–17

39

קאזל ,הגבירה כקדושה (לעיל הערה  ,)20עמ'  5הערה  ;9ניומן ,אשה גברית (לעיל הערה ,)38
עמ'  ;23ואילו לגבי כתיבה באנגלית ראו את הכרךWriting Religious Women: Female :

40

Spiritual and Textual Practices in Late Medieval England, D. Renevey and C.
.Whitehead (eds.), Toronto 2000
B. Newman, ‘Liminalities: Literate Women in the Long Twelfth Century’, T. F.
X. Noble and J. Van Engen (eds.), European Transformations: The Long Twelfth
 ;Century, Notre Dame 2012, pp. 354-402פור ,מכטילד ממגדבורג (לעיל הערה  ,)22עמ'

41

.131–79
על הבגינות המיסטיקאיות במאה השלוש עשרה נכתבו מחקרים רבים .ראו לשם דוגמה :מקגין,
פריחת המיסטיקה (לעיל הערה  ,)38עמ'  ;265–199רנפט ,נשים בתרבות (לעיל הערה ,)38
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שהשאירו חיבורים מיסטיים יוצאי דופן ,הן מיעוט שבמיעוט ואינן מייצגות את
אוכלוסיית הבגינות בכללותה ,על אף שזה הרושם שעלול להיווצר אצל מי שקורא
את הנכתב בספרות המחקר 42.מנגד ,למרות היקף זה יש בעצם הופעתן של מספר
בגינות־מיסטיקאיות־כותבות כדי להעיד על האווירה ביחס לבגינות ככלל .יש להדגיש
כי מגמת ההסתייגות מנשים קדושות והחשש מפניהן שקיימת במאה השלוש עשרה
התחזקה בייחוד במאה הארבע עשרה ,ובתקופה זו קולותיהן העצמאיים של נשים
מיסטיקאיות כמעט נדמו לחלוטין .בתקופה זו אנו שומעים עליהן פחות ותוך תיווך
דומיננטי של כמרים ,כאשר ברקע יחס עוין וחשדן כלפי קדושות כטיפוס דתי הנתפס
כדומה מדי למכשפות43.
ואכן ,להערצה אל הקדושות החיות היה ללא ספק גם צד שני .גברים מביעים
בתקופה זו רגשות עזים ומעורבים ביחס לסגנון חייהן של הבגינות ,כאשר הם תוקפים
את האופן שבו התנהלו חייהן ומתייחסים אליו בחשדנות רבה 44.דוגמה יפה ומאלפת
לכך ,תימצא בחיבור הקלאסי שבו דנו לעיל – הויטה 'חיי מארי' .באחד הסעיפים
פונה דה־ויטרי לקוראים (בלשון 'אחים') בנוסח הבא:
לו אתם ,השבים ושונים בקונטרסי גרטיאן ,הייתם מעיפים מבט בספרון הקטן
הזה [= 'חיי מארי'] ,הרי שהייתם בוודאי לועגים לחזיונותיה של שפחת
כריסטוס [=מארי] משל היו הזיות או חלומות ,שוחקים לכם כאוות נפשכם.
[ואולם זכרו כי] הפרושים לא רק שלעגו לאדוננו כאשר דיבר על תאוות הבצע,
וכאשר אמר כי לא יעלה לעולם ביד עשיר להיכנס למלכות השמיים ,אלא שאף
החזיקוהו לבלתי־שפוי45.
הנימה הרטורית־אפולוגטית כאן מובהקת מאוד ,ולאור ידיעותינו על מאבקו של דה־
ויטרי להסדרת מעמדן של הנשים הקדושות ,ודאי שיש לקרוא את הדברים בהתחשב
בכך .לגופם של דברים ,ברצוני להצביע על המדרג הסימבולי האפוסטולי הבא כאן
לידי ביטוי :דה־ויטרי משווה את הגברים בני האליטה הלמדנית־משפטית העוסקים
בקבצי החוקים של גראטיאן מתוך דקדוקי עניות ,ובשל כך אינם פנויים להתרשם
מניסיה של אישה פשוטה שמעלותיה אינן נתמכות בראיות לוגיות וכלים מסוג זה,
לפרושים שדחו את ישו והביאו לצליבתו .בדומה לפרושים שמרוב עיסוקם בדקדוקי
עמ'  ;117–91ניומן ,אשה גברית (לעיל הערה  ,)38עמ'  ;181–108פור ,מכטילד ממגדבורג
(לעיל הערה S. L. Field, The Beguine, the Angel, and the Inquisitor: The Trials of ;)22
Marguerite Porete and Guiard of Cressonessart, Notre Dame 2012
42
43
44

45

ניומן ,אשה גברית (לעיל הערה  ,)38עמ' .20
ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  .23–22עם זאת ,גם ביינום עצמה קושרת זאת לנטייה כללית
בתקופה זו של יחס זהיר או מסתייג אל נטיות מיסטיות.
גרין ,נשים ונישואין (לעיל הערה  ,)24עמ'  ;35–34גרונדמן ,תנועות דתיות (לעיל הערה ,)13
עמ'  ;152–140סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ'  137–118והפניות נוספות שם .היו כמובן
בגינות שנשפטו והוצאו להורג בשל חשש מפניהן ,ואחרות ספגו ביקורת חריפה מאנשי כנסייה
ראוB. Newman, ‘Hildegard and Her Hagiographers: The Remaking of Female :
’ ,Sainthoodמוני (עורכת) ,קולות ממוגדרים (לעיל הערה  ,)22עמ'  ;30–28ספרות על פורט
ראו בהערות .41 ,38
דה ויטרי ,חיי מארי (לעיל הערה  ,)27עמ'  .91 ,78התרגום שלי.
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המצוות המעשיות כשלו ולא זיהו את היסוד האלוהי הפשוט והישיר שבישו ,אותה
דמות רוחנית ,שפלת רוח ,ענייה ופשוטת הליכות ,כך גם הנזירים' ,אחיו' של דה־
ויטרי ,נכשלים ואינם מזהים את קדושתה של מקבילתו של ישו – אישה פשוטה
ושפלת רוח ,היא מארי מאוינייס .בנימה דומה ,התבטא רובר דה סורבון (Robert de
) ,Sorbon, 1201–1274תאולוג ומייסד הסורבון בפריס ,כי סיכוייהן של הבגינות
להיוושע ביום הדין האחרון עולה על זה של המלומדים ,המשפטנים והתאולוגים
הגברים46.
לתפיסה זו של נשים כמייצגות המובהקות ביותר של האידאל האפוסטולי
שגילם ישו ,בצורה קרובה ומדויקת אף יותר מגברים קדושים ,נחזור בהרחבה בהמשך
הדברים .על כל פנים ,כאן כדאי לשים לב כי כלל פעילותן של הנשים הללו ,ובתוך
זאת הפולחן המגוון שצמח סביבן והעיסוק בהן ,אכן התרחש בתוך אווירה
אמביוולנטית כלפיהן ,כאשר רגשות חיוביים ושליליים מופיעים בערבוביה ומייצרים
גם שיח אפולוגטי.
כיוון נוסף המבטא את ההסתייגות והחשש מנשים אלה ,שכבר נרמז לעיל ,היה
הניסיון להגביל או לצמצם את מידת הקדושה שיוחסה להן ,ולהבהיר כי היא נותרת
נחותה בהשוואה לקדּושתם של גברים ,והדבר נכון לגבי בגינות ונזירות במידה דומה.
דוגמה מובהקת לכך היא המתיחות הגלויה והסמויה שבין הפרנסיסקנים לבין
הקלאריסות ,כאשר קיארה וממשיכותיה הדגישו את דמותה כמגשימת האידאל של
 imitatio Christiוכידידת נפשו של פרנסיס השווה לו במעמדה הדתי ,בעוד שממשיכי
דרכו של פרנסיס ניסו בדרכים רבות להתנער מזיקתם ואחריותם למסדר השני ,בראש
ובראשונה ,כפי שהראתה מּוני ,בכך שעיצבו את דמותה של קיארה ,במכוון ובניגוד
מובהק לעדותה שלה ,כגילום האידאל של 47.imitatio Mariae
חשש כללי מפני נשים המבקשות לחיות כפרושות ,או בעוני אפוסטולי לצד
העניים ,מתחיל במאה השתים עשרה ,היינו הרבה לפני הופעתן של הבגינות
46
47

גרונדמן ,תנועות דתיות (לעיל הערה  ,)13עמ' .141
C. M. Mooney, ‘Imitatio Christi or Imitatio Mariae?: Clare of Assisi and her
’ ,Interpretersמוני (עורכת) ,קולות ממוגדרים (לעיל הערה  ,)22עמ'  77–71ולאורך
המאמר; L. Knox, ‘Audacious Nuns: Conflict between the Franciscan Friars and
 .the Order of Saint Clare’, Church History, 41 (2000), pp. 41–62עם זאת ,מחקרים

שונים מתארים את מידת השפעתה הרבה של קיארה וממשיכותיה על פרנסיסקנים ,כך לשם
דוגמה – בונאוונטורה ,ראוJ. M. Hammond, ‘Clare’s Influence on Bonaventure’, :
 .Franciscan Studies, 62 (2004), pp. 101–118ככלל נראה כי אף שביקשו לחיות חיי סגפנות
וחסידות סגורים ,הקלאריסות זכו להערצה רבה מצד סביבתן ,כמרים והדיוטות כאחד ,דבר
שגרם להן באופן פרדוקסלי צער רב .כך תיאר זאת ז'אק דה ויטרי ביחס לקבוצת קלאריסות
במילנו ,ראו בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ'  .82–81עוד על קלארה והקלאריסות:
;M. Carney, The Franciscan Woman: Clare of Assisi and Her Form of Life, Quincy 1993
C. Gennaro, ‘Clare, Agnes, and Their Earliest Followers: From the Poor Ladies of
San Damiano to the Poor Clares’, D. Bornstein and R. Rusconi (eds.),Women and
Religion in Medieval and Renaissance Italy, Chicago 1996, pp. 39-55; B. Roset, Order
and Disorder: The Poor Clares between Foundation and Reform, Leiden and Boston
2013; C. M. Mooney, Clare of Assisi and the Thirteenth-Century Church: Religious
.Women, Rules and Resistance, Philadelphia 2016
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המיסטיקאיות הכותבות ספרות ארוטית חריפה בשפות הוורנקולריות 48.כך למשל,
הפחד המיזוגיני ממיניותן של נשים שעלול לפתות נזירים ,זאת על פי משפט ידוע
מדרשותיו של ברנרד מקלרוו לשיר השירים ,ולפיו יקל על נזיר להקים מת לתחייה
מאשר להימנע ממגע מיני עם אשה שבקרבתו 49.בתקופה המוקדמת יותר ,הדברים
עומדים בעיקר בזיקה להתלבטות מסדרי הנזורה והממסד הכנסייתי כולו ביחס
לביקוש הגבוה להצטרפות למנזרי נשים המשייכים עצמם למסדרים המנדיקנטיים.
מחד ,ראשי המסדרים חששו מפני נשים אלה שנתפסו כאיום על יציבות המסדר ולכן
הם הצרו את צעדיהן והגבילו את מכסות הנזירות החדשות ואת מספר הבתים
החדשים .מאידך הכנסייה ,גם אם לא תמיד מתוך התלהבות יתירה ,העדיפה לארגן
נשים כאלה במסגרות דתיות מפוקחות על מנת למנוע את הפַ חַ ת שבנפילתן לחוגי
חסידות הרטית כגון אלה של הקתארים 50.ככלל ניכר שנטיית הכס הקדוש מימי
גרגוריוס ה־ 9ועד לסוף המאה השלוש עשרה בכהונת בוניפקיוס ה־ 8הייתה לדרוש
מנשים קדושות ,גם כאלה שלא הוטל ספק בקדושתן וכשרותן ,לחיות בבתים
סגורים 51.כך ,ידוע כי גרגוריוס התשיעי ,אפיפיור בשנים  ,1241–1227ביקש להעביר
נשים החיות כפרושות עצמאיות למנזרים (בדמיון ,כמובן ,למקרה של קיארה מאסיסי,
48
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כותבות אלה משייך מקגין למה שהוא כינה 'המיסטיקה החדשה' .ראו מקגין ,פריחת המיסטיקה
(לעיל הערה  ,)38בייחוד עמ'  .265–199 ,69–31על חשש זה ראוJ.B. Freed, ‘Urban :
Development and the “Cura Monialium” in Thirteenth-Century Germany’,
Viator, 3 (1972), pp. 311-327; S. Thompson, ‘The Problem of the Cistercian Nuns
in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries’, Studies in Church History,
Subsidia, 1 (1978), pp. 227-252; P. S. Gold, The Lady and the Virgin: Image, Attitude,
and Experience in Twelfth-Century France, Chicago 1985, pp. 82-93; D. H. Green,
Women Readers in the Middle Ages, Cambridge 2007, pp. 130-132
Cum femina semper esse, et non cognoscere feminam, none plus est quam
( ?mortuum suscitareדרשה  ;)PL183 col. 1091 ,65.4ראו גם ביינום ,צום (לעיל הערה
 ,)23עמ'  312הערה L. C. Engh, Gendered Identities in Bernard of Clairvaux's ;10
 .‘Sermons on the Song of Songs’: Performing the Bride, Turnhout 2014, p. 402ברצוני

להזכיר ,באותו הקשר ,כי עד למאה השתים עשרה עדיין התקיימה התופעה שאפיינה בעיקר
את ימי הביניים המוקדמים של מנזרים כפולים לנשים וגברים ,שבראשם עמדה פעמים רבות
דווקא אם מנזר .תופעה זו מוכרת בעיקר מראשית ימי הביניים ובייחוד בגאליה ,ודעכה במאה
השלוש עשרה .על המנזרים הכפולים ראוE. McLaughlin, ‘Equality of Souls, :
Inequality of Sexes: Woman in Medieval Theology’, R. R. Ruether (ed.), Religion
and Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions, New York 1974,
pp. 236-237; C. M. Bynum, Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High
Middle Ages, Berkeley 1982, p. 250; G. M. Jantzen, Power, Gender, and Christian
.Mysticism, Cambridge 1995, p. 198
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בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה  ,)13עמ'  ,95–87 ,81–79וככלל על נושא זה גרונדמן,
תנועות דתיות (לעיל הערה  ,)13עמ'  .137–89בנוסף ישנן דוגמאות לבתים או מנזרים של נשים
שאמנם אימצו דרך חיים של אחד המסדרים אולם מעולם לא התקבלו רשמית כחלק מן המסדר,
אחת הדוגמאות הידועות היא זו של הנשים בהלפטה שחיו על פי דרך החיים הציסטרציאנית
(ביינום ,ישו כאם [לעיל הערה  ,]49עמ' .)175–174
מקנמארה ,הצורך לתת (לעיל הערה  ,)35עמ'  ;213–211בולטון ,נשים קדושות (לעיל הערה
 ,)13עמ'  ;95–87ג'נצן ,כוח ,מגדר ומיסטיקה (לעיל הערה  ,)49עמ'  ;207–198גרונדמן,
תנועות דתיות (לעיל הערה  ,)13עמ' .80–78
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אף שהוא סירב לאשר את הרגולה שכתבה קיארה לנזירותיה) ,וישנן עדויות באיטליה
ובגרמניה להתארגנויות דתיות של קבוצות נשים שזכו לאישור כנסייתי בתנאי
שייכנסו למוסד סגור קיים או שייסגרו בבתיהן .נשים שחיו חיים מנדיקנטיים־
עצמאיים זכו לביקורת ,תוך ציפייה שאישה שאינה עצמאית מבחינה כלכלית תיכנס
למנזר .להערכתה של מקנמארה ,היקפן של תגובות אלה מצד הממסד הגברי מסגירה
תחושת פאניקה מצד הכמורה והממסד הכנסייתי בכללותו נוכח סגנונות החיים
הנשיים החדשים52.
עוד באותו כיוון ,מעניין כי ויינשטיין ובל מצאו כי בעוד שאצל גברים אבן
הבוחן לקדּושה הייתה פעילות ניסית ,נשים קדושות התאפיינו בחזיונות ,סימנים
אלוהיים ,נבואות ומאבקים עם שדים ,התרחשויות שהולמות יותר זירות אינטימיות
ולא פומביות .מכאן שיערו הם כי הפן התיאטרלי־חזותי בפרופיל קדושתן של נשים
היה מוגבל יחסית לזה של גברים ,וזאת בניגוד לפעילויות החסד שלה שהן אלה
שהתבצעו בפומבי (כאשר לא הוגבלו ,כפי שהערתי לעיל) 53.ואולם כדאי לזכור כי
לצד כל זאת ,נשים שהגיעו למצבי קיצון דתיים כגון חזיונות נבואיים ואקסטזות,
נאלצו לעבור מבחנים של אנשי כמורה שהוצמדו אליהן ,וכאשר ,כפי שאכן היה על
פי רוב ,היו נכשלות במבחן זה ,היו נזרקות לרחוב וזוכות לחשיפה ,שכללה ביקורת
ובוז ציבוריים54.
בשונה מכך ,קדושות שחיו כבגינות או כנשים הדיוטות שאינן בגינות ,בעיקר
בעיר וגם בכפרים ,הפכו מוקד משיכה והתבוננות לקהילה שבתוכה חיו ,הוצגו ויוצגו
באופנים שונים ועוררו תגובות מגוונות 55.כפי שציינתי ,מולדר־בקר מדגישה כי
הויטות הקיימות בידינו אינן ממצות את היקף התופעה של קדושות־חיות ,וכי קיימים
בספרות זו רמזים שונים המלמדים כי נשים הדיוטות כאלה היו תופעה נפוצה ומוכרת
הרבה יותר בנוף הדתי 56.כמה מקרים מעניינים ,מוכרים יותר ופחות ,של קדושות
חיות במאה השלוש עשרה ,תיאר לשם דוגמה קליינברג תוך ניתוח האופנים השונים
שבהם התקבלו דמויות כאלה על ידי הקהילה .קליינברג מסביר שם כי אין לראות
בקדושות אלה תופעה הומוגנית של נשים בעלות פרופיל דומה אשר זכו ליחס אחיד
מסביבתן ,ותיאורו ממחיש את תשומת הלב והעניין הרב והמגוון לו זכו נשים אלה
מסביבתן 57.לבסוף יש לקחת בחשבון את קיומה של ביקורת פשוטה וישירה כנגד
52

טיפולוגיה של סוגי נשים קדושות הדיוטות בארצות השפלה במאה השלוש עשרה ניתן למצוא
למשל אצל וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ'  ;380–376מולדר־בקר ,הדיוטות קדושות
(לעיל הערה  ,)20עמ' .27–10

53

D. Weinstein and R. M. Bell, Saints and Society: The Two Worlds of Western
.Christendom, 1000-1700, Chicago 1982, pp. 228-229

54

ויינשטיין ובל ,קדושים (לעיל הערה  ,)53עמ'  .232עוד על חשדות בדבר נטייה הרטית של
בגינות ,ראו הפניות אצל ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  135הערה .84
על היחס לו זכו קדושים וקדושות ועל הפרקטיקות הפולחניות שהתפתחו סביבם ראו אצל
וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ' .477–427
מולדר־בקר ,הדיוטות קדושות (לעיל הערה  ,)20עמ' .3–1
קליינברג בספרו מתאר מקרוב כמה דוגמאות למגוון הפרופילים של קדושות חיות במאה
השלוש עשרה .ביניהן הוא דן בכריסטינה משטומלן ()Christina of Stommeln, 1242-1213
ויחסיה עם כותב הויטה שלה ומעריצה הקרוב ביותר פטר הדני ( ,Peter of Daciaשנות חייו
משוערות בלבד) ,וכן הוא מתאר כיצד התקבלה כריסטינה כקדושה על ידי דומיניקנים ,אולם
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התנהגות בלתי הולמת של בגינות ,שאכן יש להניח כי הייתה מציאות קיימת בהיקף
מסוים ,לצד רובן של הבגינות שהצליחו לנהל חיי חסידות שנראו כנקיים מרבב.
מעניינת אבחנתו של סימונס ,כי אף שהללו לא תמיד היו בתולות ,הציפייה המוסרית
והדתית מן הבגינות הייתה גבוהה מהציפייה מן נזירות ,כאשר האחרונות נתפסו כמי
שלעיתים קרובות בחרו בחיי המנזר מתוך שיקולים זרים בעוד שבחירתה של הבגינה
בחיים אלה היא תוצר הכרעה דתית רצונית טהורה58.
מכלל המידע שבידינו עולה ,אם כן ,שבין אם נוכחותן גררה יחס חיובי של
האדרה או יחס שלילי של חשש ,הרי שהקדושות ההדיוטות ,הבגינות והנזירות,
שמספריהן התרבו באופן דרמטי בתקופה זו ,היו מורגשות ונוכחות .המעניין עבורנו
ביחס לעליית העיסוק היהודי בספירה הנקבית ,אינו הפן השיפוטי ,היינו השאלה אם
גברים מבטאים הערכה או הסתייגות וחשש מנשים אלה ומסגנון חייהן ,אלא עצם
עניינה ועיסוקה של החברה הכללית ובייחוד של גברים בנשים אלה ובמעשיהן.
כאמור ,לצד העיסוק הרב בספירה הנקבית ,מעמדה במרכז המודלים
התאוסופיים־תאורגיים ותיאוריה החיוביים ,ספירה נקבית זו מתוארת במקורות
היהודיים גם כבעלת קווים דמוניים ,כמי שאין לה דבר מעצמה ,כמי שמעמדה האלוהי
גבולי וחלקי וכמי שעיסוק מוגזם בה שלא כחלק מכלל המערכת האלוהית עלול
להוביל להשלכות תאולוגיות הרות אסון .כידוע ,בשדה מחקר הקבלה קיימת מחלוקת
בשאלה אם לספירה זו מעמדה נשי־עצמאי או שאין היא אלא ממד נקבי בסובייקט
הזכרי ,וכן אם תיאוריה נושאים אופי חיובי יותר או פחות 59.אני מבקשת להציב שאלה
אחרת :מדוע תופסת ספירה נקבית נפח כה מרכזי בשיח של גברים יהודים אודות
האלוהות הספירתית בתקופה שלפנינו? אני סבורה שעיסוקם של גברים בנשים
הקדושות הרבות שמילאו את המרחבים הציבוריים בתקופה זו ,בגופן ובייצוגיהן,
במידה פחותה על ידי התושבים הכפריים וגם לא שאר הבגינות שהכירו אותה ( A. M.
Kleinberg, Prophets in Their Own Country: Living Saints and the Making of Sainthood
 .)in the Later Middle Ages, Chicago 1992, pp. 71-98נוסף לכך ,הוא דן בלוקרדיס
( ,)Lukardis of Oberweimar, 1257-1309ובדוסלין (;Douceline of Digne, 1214-1274
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59

שם ,עמ'  ,)125–99שסיפורן מבטא שני אבות טיפוס שונים של התקבלות על ידי הקהילה;
בעוד שלוקרדיס הייתה נזירה ציסטרציאנית שזכתה לתמיכה הן בביתה והן בקהילה הרחבה
יותר ,דוסלין הייתה בגינה בעלת פרופיל מיסטי־אקסטטי ,שאף הקימה שתי קהילות של בגינות.
סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ'  .120–118מעניינת הערתו של וושה כי בתהליכי קנוניזציה
של נשים שהיו נשואות או אמהות ,העובדה שקיימו בעברן יחסי מין ולא היו בתולות תוארה
כטעות שאירעה במהלך חייהן או כאירוע שחשיבותו שולית (וושה ,קדושה [לעיל הערה ,]16
עמ' .)386–376
זוהי מחלוקת מתמשכת במחקר שמייצגיה העיקריים הם אליוט וולפסון ומשה אידל ,ולא אוכל
לציין כאן את כל המחקרים שנכתבו בהתייחס אליה .ראו לשם דוגמה מספריו של וולפסוןE. :
R. Wolfson, Language, Eros, Being: Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination,

 ;New York 2005וולפסון ,מעגל בריבוע (לעיל הערה  ;)7וולפסון ,אישה (לעיל הערה ;)7
וכן א' וולפסון' ,מין ומינות בחקר הקבלה' ,קבלה ,ו (תשס"א) ,עמ'  .262–231עמדתו של משה
אידל הוצגה אף היא בכמה וכמה מחקרים ,מהם אזכיר את ספרו קבלה וארוס (לעיל הערה )2
וכן את ספרו אידל ,הנשי האלוהי (לעיל הערה  .)2עמדת ביניים במחלוקת זו הציג דניאל אברמס
בספרו הגוף האלוהי הנשי בקבלה :עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות,
ירושלים תשס"ה .גישה אחרת לסוגיות אלה הציג צחי וייס בספרו קיצוץ בנטיעות (לעיל הערה
 ,)11וכן ראו אצלו הפניות נוספות לספרות המחקר ,שם ,עמ' .20–18
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ובייחוד הרגשות העזים והמגוונים שנוכחות נשית זו עוררה אצל גברים ,יכולים
להסביר במידה מסוימת תופעה זו בעולם היהודי.

ג .קריטריונים להחשבת נשים כקדושות והאופנים שבהם נחוו קדוֹשוֹת מתות
על ידי סביבתן בשיא ימי הביניים
כפי שציינתי ,ביינום הראתה במחקריה כי התקיימה עלייה תלולה במספריהן של נשים
שהפכו לקדושות מן המאה השתים עשרה ועד לראשית המאה הארבע עשרה 60.אמנם
חשוב להבהיר כי הפן ההיסטורי של תופעת הקדושים ושל תהליכי הקדשתם הוא
מורכב ומאתגר ,לא רק בשל המידע החלקי שבידינו אלא מכיוון שבפועל התקיימו
כמה סוגים נפרדים של תהליכים מסוג זה – חלקם אפיפיוריים ורשמיים ,חלקם
קהילתיים וחלקם עממיים ובלתי רשמיים .נוסף על כך ,תהליכי הקדשה אפיפיוריים
לא תמיד הגיעו לידי גמר ,וגם אלה שאכן הסתיימו בקנוניזציה רשמית עשויים היו
להימשך כמה עשורים .לבסוף ,נקודה שחשובה בעיקר ביחס לנשים ,היא שאנשים
רבים שנחשבו לקדושים בחייהם לא תמיד זכו לפולחן או עניין כלשהו לאחר מותם61.
ובכל זאת ,לצד כל ההסתייגויות הללו ,דומה שלא ניתן להכחיש את העובדה שמספרן
של נשים המקבלות מעמד קדּושה רשמי או עממי מתרחב בצורה דרמטית מן המאה
השתים עשרה ולאורך המאה השלוש עשרה .לפיכך ,ומתוך הנחה שחלק ניכר מן
הקדושות הרשמיות והעממיות אכן זכו לפולחן לאחר מותן ,יש לשים לב כי לא רק
מספרן של הקדושות החדשות השתנה במאה השלוש עשרה והתרחב מאוד ,אלא שגם
הפרופיל שלהן השתנה .אסקור בקצרה את השינויים ואשווה אותם לפרופיל של
נשים קדושות מתקופות מוקדמות יותר וכן לפרופיל של גברים קדושים בני
התקופה .לצורך הדיון שלנו אצביע על שתי נקודות מרכזיות.
ראשית ,אף כי ידוע שאנו דנים בתקופה של פריחת האידאלים האפוסטוליים
והערצת הסגפנות והעוני ,הרי שהנשים הקדושות נחשבו למצטיינות בדרגות סגפנות
מופלגות ובולטות יותר מאשר הקדושים הגברים .יתרה מזו ,הסיגוף הקיצוני והעוני
לא היו רק בגדר קווי מתאר של הנשים הקדושות בתקופה זו ,אלא שתכונות אלה
נתפסו כאינהרנטיות למהותן הנשית ולאידיאל הקדּושה הנשית ,כפי שניכר מכך
שהוא מודגש כמאפיין מובהק בתיאור חייהן של ילדות צעירות שהפכו בהמשך
לנשים קדושות .במילים אחרות ,לצד הסגפנות והעוני הקונקרטיים ,מתבלט בתקופה
זו זיהויה של מהות הנשיּות או הנקביּות עם מושגי החולשה הפיזית שנתפסו כנושקים
לאידאל העוני האפוסטולי .שוב אדגיש כי אלה נחשבים לאידאלים דתיים ראשונים
60

וייס ,חפשו את האשה (לעיל הערה  ;)12וכן ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ;21–20ביינום
מתבססת על הנתונים שהביא וושה ומפתחת אותם (וושה ,קדושה [לעיל הערה  ,]16עמ' –263
A. Benvenuti-Papi, ‘Mendicant Friars and Female Pinzochere in Tuscany: ;)267
From Social Marginality to Models of Sanctity’, D. Bornstein and R. Rusconi
(eds.), Women and Religion in Medieval and Renaissance Italy, Chicago 1996, pp. 85106

61

וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ'  107–11ולאורך ספרו; קליינברג ,נביאים בארצם (לעיל
הערה  ,)57עמ' .39–21 ,16–10
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במעלה בתקופה זו ,לאו דווקא ביחס לנשים אלא ביחס לקדּושה כשלעצמה ,ולכן
תובנה זו הרת משמעות 62.מי שנחשב למייצג המובהק ביותר של האידאלים הדתיים
הראשונים במעלה בתקופה זו – עוני ,חולשה ושפלות – היו דווקא נשים.
כפי שראינו בסעיף הקודם לגבי קדוֹשוֹת חיות ,גם כאן מוצאן של הקדוֹשוֹת
היה מקבוצות אוכלוסייה שונות .ראשית – מחוגי הנזורה .לצד גברים מנדיקנטיים
רבים שהוקדשו בתקופה זו כגון פרנסיס מאסיסי או תומאס אקוינאס ,הוקדשו
בתקופה זו גם נשים מנדיקנטיות לא מעטות .למעשה ,אין תמה בעובדה זו לאור
מספריהן הגבוהים של נשים שהצטרפו למסדרים הללו .ואולם ,הקדוֹשוֹת שהיו נזירות
מנדיקנטיות נותרו מיעוט מבין כלל הקדושות ,בעוד שרובן של הקדושות חיו
בסגנונות חיים מנדיקנטיים טרטיאריים (כמעין נספחים למסדרים הרשמיים) או בחיי
בגינות ,היינו שלא כחלק מנזורה רגולרית .כך או אחרת ,ניכר במובהק כי אלה כאלה
הפגינו את מודל הקדושה המדגיש את שפלות הרוח והעוני במידה מודגשת בהרבה
ממקביליהן הגברים 63.כתוצאה מכך ,הן פרנסיסקנים הן דומיניקנים השתדלו לקדם
ולעודד את פולחנן של הקדושות ההדיוטות הללו ,שפרסומן בא להן לאחר שהגיעו
למצבים אקסטטיים שבהם חוו את הפאסיון ,ריחפו וזכו לניסים פומביים כמו דנדון
עצמוני של פעמוני הכנסייה בשעת מותן .המניע לקידום פולחנן של נשים אלה היה
יחסם לדמויותיהן ודימוייהן של הנשים הללו כדוגמאות מובהקות לאידאלים הדתיים
המנדיקנטיים של חיי התבוננות ,שפלות רוח ,סבל ,אנושיות ,עבודת חסד ומאמץ
לתיקון מוסרי בחברה .דרך פולחנן של נשים אלה ,ביקשו הפרנסיסקנים והדומיניקנים
להפיץ את האידאלים הדתיים הללו ,באמצעות הצבתן של הנשים כדוגמה מוחשית,
גלויה לכל ,מובהקת ומזוקקת64.
כעת אבקש להסב את תשומת הלב למאפיין השני בפרופיל של קדושות אלה,
שהוא בעל חשיבות מיוחדת לדיוננו כאן .מאחר שרבות מן הקדושות היו בגינות
והדיוטות מרקעים שונים ,הרי שנוצר מצב שבו חלק מן הקדושות היו נשואות .אף כי
אין ספק שנישואיהן לא נחשבו כסיבה לקדושתן ואף להיפך ,בכל זאת נוצר מצב חדש
שבו התרבו מאוד הנשים הקדושות שאינן בתולות ,תרחיש שלא היה עולה על הדעת
במאה השתים עשרה וקודם לכן 65.מציאות חדשה זו הגדירה מניה וביה אידאלים של
62
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ויינשטיין ובל ,קדושים (לעיל הערה  ,)53עמ'  ;234ראו גם וושה ,קדושה ,עמ' .354–348
וושה ,קדושה ,עמ'  .354–348וושה במחקרו גם מתאר חלוקה מובהקת בקרב המנדיקנטים בין
הטיפוס הלמדני שיוחס לגברים והטיפוס המיסטי שיוחס לנשים ,ייתכן מאחר שהללו הודרו
מעולם השיח הלמדני.
וושה ,קדושה ,עמ'  ;212–207ראו גם J. Coakley, ‘Gender and the Authority of the
Friars’ (above note 19); Idem, ‘Friars, Sanctity, and Gender Mendicant
Encounters with Saints, 1250-1325’, Lees (ed.), Medieval Masculinities (above note
 .23), pp. 91–110מולדר־בקר בחנה את השאלה מי היה קהל היעד של הויטות הללו ,והיכן הן

65

נקראו בפועל .לדעתה הן נקראו בקול רם במנזרים באזני נזירות וקהל רחב בימי חג ,וייתכן כי
קונטרסים מתוכן אף הוחזקו אצל אנשים פרטיים ,וככלל הויטות היו מוכרות לא רק לקהל של
נזירים ונזירות אלא גם לחלקים מהאוכלוסייה העירונית שהגיעה למנזרים כפעם בפעם להדרכה
רוחנית (מולדר־בקר ,הדיוטות קדושות [לעיל הערה  ,]20עמ'  ;42–37עם זאת מחקריה
מתרכזים ביבול הטקסטואלי של ארצות השפלה) .ראו עוד ,לגבי חיבורה של מכטילד 'האור
השופע' :פור ,מכטילד ממגדבורג (לעיל הערה  ,)22עמ' .131–79
וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ' .386–376
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קדּושה נשית שאינם נשענים דווקא ומלכתחילה על בתולין ,אלא ,כאמור ,על שפלות
רוח ,עוני וסגפנות מפליגה ,וכן על היכולת לחולל ניסים ועל מעלות
חשיבות דברים אלה לענייננו ,היא על רקע הביקורת העיקרית שהופנתה כלפי
'היפותזת מריה' ,היינו כי לא ניתן לראות במריה הבתולה מקור לדמותה של השכינה
בימי הביניים לאור ההבדלים המהותיים בפרופיל הארוטי של שתי דמויות אלה .כפי
שאמרתי בראשית דבריי ,אין לראות במריה מייצגת יחידה או עיקרית של פרופיל
הקדושה הנשית הנוצרית בימי הביניים ,אלא של אחד מגווניו בלבד .כפי שראינו
(ונשוב לנקודה זו בהמשך הדברים) ,אידאל הקדושה הנשית נגזר בתקופה זו גם
מנשים קדושות רבות ומגוונות אחרות ,שאצל רובן הבתולין לא היו קו מתאר מהותי
ובוודאי שלא נחשבו כתנאי או הוכחה לקדושתן .ואכן אני סבורה שעיצובה הספרותי
של הספירה הנקבית בספרות הקבלה מבטא ,בין היתר ,מוסכמות ואווירה תרבותית
שהצמיחה גם את כלל הדוגמאות של נשים קדושות נוצריות ושל אידאל הקדושה
הנשי הנוצרי בתקופה זו ,שבתולין (בתולין דווקא ,ולא פרישות מינית) ,לא היה
עיקרו.
חשיבותם של דברים אלה חורגת בהרבה מהיסטוריה של נשים בלבד .כפי
שנראה בהמשך הדברים ,מודל ואידאל הקדּושה הנוצרי הכללי ,בלא התייחסות
מבדלת בין נשים לגברים ,עבר במאה השלוש עשרה שינויים מרחיקי לכת 67.כדאי
אולי להמחיש זאת דרך דמויות קדושים קונקרטיות ,ודווקא קדושים־גברים ,כפי
שהציעו ויינשטיין ובל :כך ,בעוד שמייצג הקדּושה הבולט במאה השתים עשרה הוא
ככל הנראה ברנרד מקלרוו ,במאה השלוש עשרה ,ודאי יהיה זה פרנסיס ,כשלצידו
קיארה .מעבר זה מאידאל קדושה המתבסס על כוח תאולוגי ופוליטי לכזה המתבסס
על שפלות רוח ,גוף וממון וחזרה לדרך האפוסטולית ,הוא מפנה מהותי ומובהק
המאפיין את אידאל הקדושה החדש במאה השלוש עשרה 68,וראינו כי נשים ,ובפרט
נשים קדושות ,הן שנתפסו כמייצגות וכמבטאות המובהקות ביותר של אידאל זה.

מיסטיות66.

66

וייס ,חפשו את האשה (לעיל הערה  ;)12ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ,21המסתמכת על
הנתונים המובאים אצל ויינשטיין ובל ,קדושים (לעיל הערה  ,)53עמ' –220 ,137–123 ,99–97
 ;238וכן וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ'  267–263ובייחוד  ,264ומאמרו של גלאסרM. :
Glasser, ‘Marriage in Medieval Hagiography’, Studies in Medieval and Renaissance
 ;History, 4 (1981), pp. 3-34עם זאת חשוב להדגיש כי מספרים אלה הם בגדר הערכה בלבד.
בנוסף ,על אודות מגמות של עלייה וירידה בהקדשת נשים לפני המאה השתים עשרה ראוJ. :
Tibbetts-Schulenburg, ‘Female Sanctity: Public and Private Roles, ca. 500-1100’,
E. M. Carpenter and M. Kowaleski (eds.), Women and Power in the Middle Ages,
 .Athens, GA 1988, pp. 102-125על עלייה במספר הנשים הקדושות הנשואות והשינוי
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באידאל הקדושה ראו וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ'  .384–381ככלל על כך שבגינות
יכלו בקלות רבה להיכנס ולצאת מן העולם ולהינשא כאשר הן חפצו בכך ,והתגובות לכך ,ראו
סימונס ,ערים (לעיל הערה  ,)13עמ' .119–118
אסתפק בהפניה למחקרו של מקגין שניסח תובנות אלה :פריחת המיסטיקה (לעיל הערה ,)38
בייחוד עמ' .69–1
ויינשטיין ובל ,קדושים (לעיל הערה  ,)53עמ'  .248–247 ,164–141כך הדימוי של 'אשה
חלשה' ביחס לדמויות קדושות או לחווייתו העצמית של המיסטיקאי נתפס דווקא כחיובי מאוד
לאור האידאלים האפוסטוליים של שפלות ועוני שהובלטו מאוד בתקופה זו .ראוC. M. :
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אם נשוב לשאלת הספירה הנקבית בספרות הקבלה ,דעתי היא כי צירוף זה של
ריכוך הממד הבתולי ולצידו הדגשת הממד הסגפני הקיצוני ,ויתרה מזו – ראיית נשים,
נקביּות ונשים קדושות במיוחד ,כביטוי המובהק ביותר לאידאל העוני והסגפנות
האפוסטוליים והערצתן של נשים קדושות בזכות כך ,יכולים לשפוך אור על אופן
עיצוב דמותה של ספירה זו .ראשית ,ריכוך מעמד הבתולין באידאל הקדושה הנשי
הנוצרי סולל במעט את המסילה לבחינת התפיסות הנוצריות לגבי קדּושה נשית לצד
אופן עיצוב הספירה הנקבית בקבלה שמהותה מינית במובהק .שנית ,ראיית נשים
ונקביּות כביטוי המובהק ביותר לאידאל האפוסטולי של עוני ,שפלות רוח וסגפנות,
שמיוצג עלי אדמות בדמויותיהן של נשים קדושות שהצטיינו במעלות אלה ושל
גברים שהשתדלו לחקותן ואף להיהפך באופן מאטפורי לנשים ,נראה קרוב ודומה
מאוד לאופן שבו מתוארת הספירה הנקבית במקורות הקבליים כספירה דלה וחלשה
שאין לה דבר משל עצמה וככזו שלעיתים אינה מחוברת למקור השפע69.
עד כמה היו נוכחות הקדושות המתות מן הסוג החדש בחיי היומיום של בני
תקופה זו ,בערים ובכפרים? עיקר העניין והעיסוק בנשים קדושות היה בתקופה זו
בערים .כפי דימויים היפה של ויינשטיין ובל במחקרם המכונן על קדושים וקדּושה
בימי הביניים ,מאפיין כללי של ערי אירופה בתקופה זו הוא היותם מעין תאטרון שעל
בימתו מועלים מופעי החסידות החדשה ,וביטוייה הנשיים כמובן בכלל זה – נשים
קדושות חיות ומתות כאחד 70.כך ,ביחס לתופעות בנות הזמן כגון הטקסים
והתהלוכות הפומביים ,נוכחותן של התנועות ההרטיות כאלביגנזים וקתארים,
הזרמים המנדיקנטים והאפוסטולים על גווניהם – רוב האוכלוסייה היתה בגדר קהל
צופים בתאטרון זה ,צופים פעילים יותר או פחות .ויינשטיין ובל טענו כי יש לראות
את עצם צמיחת פולחן הקדושים בערים כתופעה שמבטאת את שאיפותיהם הדתיות
של בני האוכלוסייה העירונית לקחת חלק כלשהו בתסיסה הדתית־חסידית שסביבם,
אולם בלא לפרוש למנזרים ובלא לוותר על האפשרויות הכלכליות והתרבותיות
שהעיר הציעה .העיסוק הרב בשרידי קדושים ,בניית הקפלות ופינות הפולחן ,והקמת
אחוות שהוקדשו לקדושים מועדפים ,הם כולם ערוצים דתיים שאפשרו לרובה של
האוכלוסייה העירונית לאחוז בזה ולא להרפות מן האחר 71.לפיכך אנו רואים כי הליכי
העיור והריאליה החדשה בערים הנכיחו נשים קדושות ,חיות ומתות ,ועודדו את
העיסוק בפולחנן שאכן הלך והתעצם במאה השלוש עשרה.

Bynum, Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in
.Medieval Religion, New York 1992, pp. 151-180
69

70
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בפן זה של דמות השכינה על רקע אידאלים נוצריים בני הזמן דן ג'רמי בראון ,שכינה דלה ,ראו
לעיל הערה  .9עוד אעיר כי מאפיינים אלה נקשרו לשכינה גם אצל מקובלים שלא תיארוה באופן
נקבי בעל גוון פיזי ,מיני או ארוטי ,כגון אשר בן דוד בפרובנס' :וגם נקראת כמו כן ארון הברית
נקראת ארון לפי שכשם שיש בתוך הארון הלוחות שכתוב בהן עשרת הדברות גם כן היא כוללת
כח עשר ספירות לפי שהיא למטה מכלן ומקבלת כח מכלן' (ד' אברמס ,ר' אשר בן דוד :כל
כתביו ועיונים בקבלתו ,ונוסף לו פירושי מעשה בראשית של המקובלים בפרובאנס ובגירונה,
לוס אנג'לס תשנ"ו ,עמ' .)116
ויינשטיין ובל ,קדושים (לעיל הערה  ,)53עמ' .172–170
שם ,עמ' .172–169
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בהקשר זה אני מבקשת לכלול גם את הדיון בשתי 'קדושות' מתות מפורסמות
מאוד ,שאף כי לא הוקדשו בתקופה זו הרי שפולחנן התרחב בה מאוד ,הן שתי
המריות – מריה הבתולה ומריה מגדלנה 72.למיטב ידיעתי ,בניגוד למריה הבתולה,
מריה מגדלנה לא נזכרה עד כה בדיוני חוקרי הקבלה ,גם לא בקרב אלה שביקשו
למצוא הסבר סינכרוני להתגברות העיסוק בשכינה ,ולדעתי שלא בצדק .בהמשך
להערתי לעיל לגבי הפרופיל החדש של קדוֹשוֹת בתקופה זו שממד הבתולין לא היה
תמיד המרכזי בדימוי הקדושה שיוחסה להן ,דמותה של מריה מגדלנה ,שזוהתה עם
דמותה האוונגלית של האישה החוטאת מבית עניה ,ופרופיל הקדּושה שלה ,לא
התבססו דווקא על בתולין .מגדלנה נחשבה לפטרונית הזונות בעלות התשובה ,ויתרה
מזו ,ידוע כי לעיתים היא יוצגה באמנות באופנים ארוטיים 73.לפיכך ,אם איננו
מייסדים את אידאל הקדּושה הנשית רק על אדניה של מריה הבתולה ,אלא לוקחים
בחשבון גם את מריה מגדלנה ואת הקדושות החדשות והמגוונות ,החיות והמתות,
מתחוור כי אף שהפרישות המינית הייתה חשובה בעיצוב של הקדושות הנוצריות
בתקופה זו ,קדושתן לא התבססה מהותית וכתנאי מקדים על בתולין ,וגם לא נתפסה
כמיוסדת דווקא על התנזרותן ממין ,אלא שהיא נבעה ממעלות אחרות ,ובראשן
סגפנותן המופלגת ויכולתן ליצור קשר אינטימי עם ישו.

ד' .פמיניזציה' של אידאל הקדּושה הנוצרי
ראינו עד כה כי נוכחותן המוגברת של נשים אדוקות וקדושות ,הן נשים ריאליות
בעודן בחייהן והן דימויי נשים קדושות לאחר מותן ,הורגשה ונחוותה היטב על ידי
הסביבה הכללית ובעיקר על ידי גברים בני התקופה .עוד ראינו כי תחושותיהם של
גברים נוכח שינויים אלה היו מגוונות – חיוביות ,שליליות או דו ערכיות ,זאת בדומה
לעיצוב הרבגוני של דמות הספירה הנקבית בספרות הקבלית .ברי מן העדויות שבידינו,
כי בין אם זכו ליחס חיובי או שלילי ,גברים רבים לא נותרו אדישים נוכח תופעות אלה.
כעת נפנה לראות באילו אופנים הותירה נוכחות נשית זו חותם על תפיסות ודימויי מגדר
שאפיינו גברים בתקופה זו ,ולמען הסר ספק – כוונתי למגדרם של גברים החיים חיי
אדיקות דתית במנזרים .בסעיף הנוכחי אתאר כמה ממאפייניה של מה שהחוקרים
מתארים כ'פמיניזציה' של השיח הדתי במאות השתים עשרה ובעיקר השלוש עשרה,
תופעה שעניינה האדרת קווי מתאר מגדריים נקביים ,והחלתם לא רק על נשים

72
73

ראו על כך וייס ,חפשו את האשה (לעיל הערה .)12
על דמותה של מריה מגדלנה בתרבות ימי הביניים ובייחוד באמנות הויזואליתV. Saxer, Le :
Culte de Marie-Madeleine en occident des origines à la fin du moyen-âge, Auxerre 1959,
pp. 183-227; S. Haskins, Mary Magdalen: Myth and Metaphor, New York 1995; K.
Ludwig-Jansen, The Making of the Magdalen: Preaching and Popular Devotion in the
Later Middle Ages, Princeton 2000, pp. 145-196; D. Apostolos-Cappadona, In
Search of Mary Magdalene: Images and Traditions, New York 2002; M. A. Erhardt,
‘The Magdalene as Mirror: Trecento Franciscan Imagery in the GuidalottiRinuccini Chapel, Florence’, M. A. Erhardt and A. Morris (eds.), Mary Magdalene:
.Iconographic Studies from the Middle Ages to the Baroque, Boston 2012, pp. 19-44
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קדושות־נערצות ,אלא על גברים קדושים ואפילו על האל הגברי עצמו 74.חשוב
להבהיר בפתח הדברים ,ובהמשך להערתי בדברי המבוא ,כי הכינוי 'פמיניזציה' שבו
נוקטים החוקרים ואף אני בעקבותיהם ,כלל אינו נוגע למה שאנו מכנים 'פמיניזם'.
עניינה של 'פמיניזציה' של השיח הדתי אינו בהכרח יחס חיובי לנשים 75,אלא שימוש
מוגבר בדימויים ,מונחים ומערכים אידאיים שמבחינה מגדרית זוהו באותה תקופה
כנקבייים ונשיים ,וזאת לא רק ביחס לנשים קדושות אלא ביחס לגברים קדושים וביחס
לאל הגברי עצמו' .פמיניזציה' זו עומדת בזיקה לשלושה כיוונים בולטים המאפיינים
את אידאל הקדּושה הנוצרי במאה השלוש עשרה ,שבהם נגענו אגב אורחא לעיל:
הראשון הוא התאולוגיה האינקרנציונלית המתרכזת באנושיותו של ישו ,בגופו
ובפרטי הפאסיון ,וזאת מתוך הזיהוי של נשיות עם גופניות וחומריות; השני הוא
המגמות האפוסטוליות והמנדיקנטיות המאדירות אידאלים של חולשה ,שפלות רוח,
עוני ,פשטות ונחיתות ,אידאלים שזוהו מגדרית כנשיים ושנתפסו כמגולמים באופן
המובהק ביותר בנשים קדושות ריאליות; 76ושלישית – המגמות המיסטיות
הנּופְ טיאליות (היינו ,כאלה שקשורות לבדיון של נישואין) בחוגי נזירים ובגינות,

74

ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  ;146–136גרין ,נשים ונישואין (לעיל הערה  ,)24עמ'
 .32–31בספרה על טיפוסי גבריות בימי הביניים המאוחרים בחנה קאראס שלושה טיפוסי
גבריות בתקופה זו על פי חתך מקצועי – משפטי ,מלומד ואבירי .קאראס טענה כי בשלושתם
הודגש הפן הגברי והבלתי־נשי ,וכי יהא זה אנאכרוניסטי מצידנו לראות קווי מתאר מסוימים
בטיפוסים אלה כנשיים ( R. M. Karras, From Boys to Men: Formations of Masculinity in
Late Medieval Europe, Philadelphia 2003, the entire book, and for example her
 .)concluding remarks in pp. 151-152כמדומה שכוונת דבריה ,עם זאת ,קולעת בדיוק

75

לדברינו ולגישתם של החוקרים הנזכרים כאן ובהמשך ,היינו כי התפיסה המגדרית של גברים
את הסובייקט שלהם עצמם ,כגברים ,הייתה בעלת קווי מתאר נשיים או גמישים מגדרית ,ומה
שיותר מעניין – כי גברים בימי הביניים זיהו תפיסת סובייקט כזו כגברית מבחינה מגדרית.
כאמור ,התופעה שעליה אני מבקשת להצביע היא אכן קיומן של תפיסות סובייקט גבריות
מבחינה מגדרית (בייחוד של סובייקטים דתיים ,כמו קדושים או ישו) שהן בעלות קווי מתאר
נשיים מבחינה מגדרית.
לנקודה זו התייחסה גם ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  ,146–140והביאה שם דוגמאות
לחוקרים הרואים בתופעה זו ביטוי לשיפור מעמדן של נשים או להיפך .ראו עוד על כךJ. :
Bennett, ‘Medieval Women in Modern Perspective’, B. G. Smith (ed.), Women's
.History in Global Perspective, vol. 2, Urbana and Chicago 2005, pp. 139-186

76

במחקרה על התפיסות התאולוגיות של העצמי הנשי המובעות על ידי נשים בשיא ימי הביניים,
מתבססת ביינום למעשה על שני מאפיינים אלה יחד .לטענתה ,נשים (וגם גברים) ראו באישה
ובנשיות מהות המגלמת את מהותו של ישו וקרובה ביותר לאפשרות הישועה ,וזאת דווקא בשל
זיהוי מהות הנשיות כנחותה ,כקרובה לבשר ,כחלשה וכשפלת רוח .קווי מתאר אלה היו בדיוק
אותם שיוחסו לישו ובפרט למצבו כגוף צלוב וסובל ,וזאת בהתאם למוסכמות החדשות
שהדגישו ממדים אלה דווקא ,על רקע שתי המגמות המאפיינות את התקופה – האינקרנציונלית
והאפוסטולית (ראו לשם דוגמה :ביינום ,צום [לעיל הערה  ,]23עמ'  ;259–251ביינום ,ישו
כאם [לעיל הערה  ,]49עמ'  ;172–171ביינום ,חלוקה וגאולה [לעיל הערה  ,]68עמ' ,150–119
 .)238–181דבריה אלה באו לתקן גישה רווחת במחקר עד אותה עת המתארת פרקטיקות דתיות
של נשים ,ובראשן שמירת הבתולין ,כדרך לאימוץ למאפיינים מגדריים גבריים על מנת
להתעלות ,כביכול ,למעלתם הדתית והחברתית הגבוהה יותר של הגברים ,ראו למשל
מקלופלין ,נשמות שוות (לעיל הערה  ,)49עמ'  251–233ולאורך המאמר.
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מגמות שהפכו ארוטיות וחריפות מאוד במאה השלוש עשרה ,כאשר היסוד הארוטי
נקשר בדרכים מורכבות אך ברורות לדימויים נשיים ונקביים77.
גברים
בראשית דבריי חזרתי על קביעתו של שלום ,שזכתה לניסוח ממוגדר ולפיתוח רב על
ידי וולפסון ,שלפיה ספרות הקבלה היא ספרות גברית שנכתבה על ידי גברים ועבור
גברים ולכן לא הייתה לנשים כל השפעה או נגיעה לאופן שבו התפתחו תכניה .כאמור,
בעוד אני מקבלת את החלק הראשון בקביעה זו ,היינו כי ספרות זו נכתבה על ידי גברים
לקהל יעד גברי ,אני חולקת על חלקה השני .לדעתי ,השינויים בחייהן של נשים בתקופה
זו השפיעו מאוד על היקף העיסוק של גברים בנושאים הנוגעים לנשים ולנקביּות ועל
דימוייהם בתחומים אלה ,ועיסוקם המוגבר בתקופה זו ברבדים נקביים באלוהות מבטא
זאת ,בעולם הנוצרי והיהודי כאחד .התופעה שאותה אתאר כעת ,היא בעיניי עיקר דבר
כאשר אנו מבקשים לשחזר את הרקע לעניין היהודי בספירה נקבית המצויה בחלקו
התחתון של המערך האלוהי שבעיקרו הינו זכרי וגברי78.
מן הספרות הדתית וההאגיוגראפית בשיא ימי הביניים עולה כי רווחת
ומתפתחת המוסכמה הספרותית המתארת גברים קדושים במונחים נשיים או במונחים
נזילים מבחינה מגדרית ,ובעיקר כאשר אותם גברים מתארים את עצמם ואת חוויית
הסובייקט שלהם באופן ישיר .כבר במחקרו הקושר את פולחן מריה לגיבוש דמותה
של השכינה העיר ארתור גרין על נקודה זו ,כאשר תיאר את האופן שבו הזדהו נזירים
מן המאה השתים עשרה עם דמותה של האהובה בפרשנותם האלגורית לשיר השירים.
גרין ביקש למצוא הסבר לכך שכותבים נוצריים הזדהו עם דמותה של האהובה בשיר
השירים בעוד שהמקובלים היהודים נמנעו מכך .הוא תלה זאת ראשית במורפולוגיה
המגדרית המאפיינת את השפה העברית ומרחיקה את המקובל הגבר מהזדהות עם
דמויות נשיות ,ושנית ,מה שיעניין אותנו פה – בקיומם של מודלים של תפיסת עצמית
נקבית־אמהית בקרב אנשי כמורה ונזורה ,כאשר הוא מפנה בהערת שוליים לספרה של
ביינום בדבר דימוייו של ישו כאם .מוסכמה נוצרית זו שעניינה הזדהות עצמית של
גברים דתיים עם דימוי של אֵ ם ,הקלה ,להשערתו ,על הזדהותם עם האהובה משיר
השירים 79.בסעיף הנוכחי אבקש גם אני להפנות את המבט למוסכמה זו ,ההולכת
ומתעצמת מן המאה השתים עשרה למאה השלוש עשרה ,הן בהיקפיה ,הן במידת
מובהקותה והן בהיקף תחולתה .כפי שציינה אליסון וובר ,טקסטים דתיים ומיסטיים
נוצריים הם מרחב כמעט יחידי בהיסטוריה המערבית שבו הורשו גברים להזדהות עם
תחושות שברגיל היו מודרים מהן מאחר שהללו מזוהות כנשיות 80,ומרחב זה הפך
77
78

79
80

מקגין ,פריחת המיסטיקה (לעיל הערה  ,)38עמ' .317–153
כאמור לעיל ,וולפסון המחיש והדגיש במחקריו את מודל הזיווג הקבלי שבו משמעות הזיווג
והשבת האיזון בין חסד ודין ובין זכר ונקבה היא בהתמזגות הרובד הנקבי אל תוך המבנה הזכרי
(ראו לעיל הערה  ,)59במאמר הנוכחי אינני דנה בשאלת משמעותו של הזיווג בספירות אלא
בעיסוק ביסוד הנקבי כמהווה חלק מן המבנה האלוהי הכולל־הזכרי.
גרין ,השכינה (לעיל הערה  ,)1עמ' .33–31
A. Weber, ‘Gender’, A. Hollywood and P. Z. Beckman (eds.), The Cambridge
.Companion to Christian Mysticism, Cambridge 2012, p. 323
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דומיננטי מאוד בשיא ימי הביניים .ואכן מחקריה המכוננים של ביינום גדושים
בדוגמאות טקסטואליות המדגימות את הזדהותם של גברים מן המאה השתים עשרה
ואילך עם טיפוסי נשים שונים ,ובראשם – כלות ואמהות81.
במחקרה על ישו כאם מנתה ביינום דוגמאות רבות לגברים המתארים עצמם
ככלת ישו 82.מכלל דוגמאות אלה עולה כי דימוי כלת האל ,ואף במונחים ארוטיים,
היה מושא הזדהות גברי מובהק בימי הביניים המאוחרים .הכותב שנחשב מרכזי
מבחינה זו במאה השתים עשרה הוא ברנרד מקלרוו ובייחוד בדרשות שיר השירים
שלו ,שבהן דן גרין .אכן העיסוק בנקביות ובנשיות הוא מרכזי ובולט בדרשות אלה,
אולם חשוב להדגיש כי אופן הצגתו רחבה ומגוונת מאוד ,כפי שכותב דייויד
דאמרוש' :דמות האשה יוצרת [בדרשות אלה] לייטמוטיב [ ]..ואמצעי עיקרי דרכו
ברנרד מבקש להבין ולייצג את המצב ההרמנויטי של הנשמה הקדושה' 83.הגוון
החדש שהציגו הציסטרציאנים וברנרד בראשם עניינו מפגשים ארוטיים חווייתיים
( )experientiaבין נשמת המיסטיקאי לישו דרך דימויי הנישואין המיסטיים בין ישו
למריה או ישו והכנסייה 84.ככלל התרחבות השימוש בבדיון נּופטיאלי במאות השתים
עשרה–שלוש עשרה ביחס לאיחוד המיסטי נקשר במידה רבה לנזורה הציסטרציאנית
ולהתרחבותה ,וייתכן לתלות זאת גם בכך שהציסטרציאניים הגיעו לחיי הנזירות
בבגרותם ואילו ילדים לא התקבלו למנזרים אלה .לפיכך ייתכן להניח כי בהשוואה
למסדרים אחרים ,הסובייקט המיני של הנזירים הציסטרציאניים היה מפותח ומנוסה
יותר בהשוואה לנזירים אחרים.
אם נפנה למוטיב הכלה ,הרי שמעניין לראות כי בדרשותיו לשיר השירים ברנרד
מזהה רק לעיתים רחוקות את עצמו או את נזיריו באופן ישיר כ'כלה' ,אולם כפי הנראה
הסיבה היא שהוא ראה בכך רמה רוחנית ומיסטית גבוהה מאוד שכמעט ואין מגיעים
81

לכך הוקדש מחקרה של ביינום – ישו כאם (לעיל הערה  ,)49וראו גם ביינום ,צום (לעיל הערה
 ,)23עמ'  .284–283מחקריה המכוננים של ביינום בתחומים אלה ,שספרות מחקר שלמה
נכתבה בזכותם ,ושמחקרי זה שותה ממימיהם ,עוררו גם ביקורת עקרונית .לדוגמהK. :
Lochrie, ‘Mystical Acts, Queer Tendencies’, K. Lochrie et al. (eds.), Constructing
 .Medieval Sexuality, Minneapolis and London 1997, pp. 180-200לוצ'רי העבירה

82
83

ביקורת על האופן שבו תיארה ביינום את האספקטים הנקביים בדמותו של ישו כחלק ממערך
מונחים הטרוסקסואליים בלבד ,ממנו נובע כי גברים כמו גם נשים נאלצו לערוך התאמות
מגדריות בסובייקט שלהם כדי לכלכל יחסים מיסטיים־ארוטיים הטרוסקסואליים עם ישו.
לטענתה הטקסטים מתמסרים ביתר טבעיות למערכים מושגיים הומוסקסואליים וקוויריים
(שם ,עמ' .)196–187
ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ' .166–165 ,161 ,119
D. Damrosch, ‘Non Alia Sed Aliter: The Hermeneutics of Gender in Bernard of
Clairvaux’, R. Blumenfeld-Kosinski and T. Szell (eds.), Images of Sainthood in
 ,Medieval Europe, Ithaca, NY 1991, p. 192אף כי לדעתו הסיבה לשימוש בדמות הנשים

היא דווקא בשל הדרתן מחיי הדת וחולשתן הנגזרת מכך ,מאחר שהיא מייצרת תחושה של
נוכחות־המהולה־בהיעדר מן החברה ,בדומה לנזירים עצמם .דמרוש מראה שברנרד גם מתייחס
בצורה דומה ,גם אם ודאי לא חיובית ,לקבוצות אחרות באוכלוסייה כגון יהודים וכופרים (שם,
עמ' .)195–192
84

C. Furey, ‘Sexuality’, A. Hollywood and P. Z. Beckman (eds.), The Cambridge
.Companion to Christian Mysticism, Cambridge 2012, pp. 332-333
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אליה .בשונה מכך ,בדרשות נעשה שימוש בכלים שונים ,לשוניים והרמנויטיים,
המקרבים את ברנרד לדמותה הנקבית של הכלה ,ובנוסף מצויים זיהויים ישירים
שונים של ברנרד ונזיריו כדמויות נקביות קרובות לכלה ,כך למשל כעלמות משיר
השירים ( )adolescentulaeהמחקות את הכלה ,כאשר האטריבוטים הנקביים
הבולטים שלהן הם נחיתות וחולשה 85.כך מתארת אנג את הממד המגדרי הניכר
בדרשותיו של ברנרד:
הנקודה היא [ ]...שהמסגרת הטקסטואלית של הדרשות על שיר השירים
מבטאת עולם בו כל התפקידים הנשיים – כלה ,אם ,בתולה ,אלמנה ,עלמות,
אשה סכה בשמן ,אשה טווה ,אשה אצל הבאר – מבוצעים כולם על ידי גברים,
עבור גברים86.
מעבר לממד ההזדהות עם דמויות משיר השירים ,קיים אצל ברנרד גם הפן של אופי
החוויה המיסטית־ארוטית המתואר .מעניין לראות כי הוא מתאר את הרגעים
המיסטיים שחווה הוא או מי מנזיריו ,כמפגש ארוטי עם ישו בדמותו כחתן ( in forma
 )sponsiוקבלת זרם מתוק של אהבה קדושה ממנו ( inde sibi infundi senserit sancti
 87,)suavitatem amorisתיאורים שהממד המגדרי של החוויה הארוטית שבהם הוא
נשי במובהק .ואולם ,הזדהות עם דמות הכלה אינה נחלתה של המאה השתים עשרה
בלבד .אם נפנה למייצגיה של המסורת הפרנסיסקנית ,שבה הממד המגדרי־נקבי של
הסובייקט הגברי מודגש ביותר ,ניכר כי פרנסיס תיאר עצמו באופן קונקרטי ביותר
כמי שמתייחד עם בן זוגו החתן האלוהי ,ותומאס צ'לאנו מספר כי הוא נהג לכסות
עצמו בגלימתו או בידיו כאשר חש כי ישו פוקד אותו ומתאחד עימו איחוד מיסטי,
ואם גלימתו לא הייתה עימו – היה 'הופך' את פנים בית חזהו לחדר הכלולות ומתייחד
עם ישו בפרטיות בתוככי גופו88.
דימוי נשי מרכזי נוסף העולה מן הספרות הוא ,כאמור ,של זה 'אם' .בהקשר זה
פיתחה ביינום אבחנה ותיקה אך נשכחת של אנדרה קבסו ( )Cabassutבדבר
הסתמכותם של נזירים ציסטרציאניים על מונחים אמהיים ,ואיששה אותה בראיות
טקסטואליות רבות .זיהוי דמויות גבריות כאמהוֹת מופיע בספרות הן ביחס לדמות
הריאלית של אב המנזר והן ביחס לדמויות אוונגליות כגון פטר ופאולוס .כחלק
85
86
87
88

אנג ,זהויות ממוגדרות (לעיל הערה  ,)49עמ' .226–209
שם ,עמ' .407
דרשות ברנרד לשה"ש ,)PL 183 col. 946( 32.2 ,המקור הלטיני מצוטט גם אצל אנג ,זהויות
ממוגדרות (לעיל הערה  ,)49עמ'  369והערה .146
צ'לאנו ,הויטה השניה ,סעיף Thomas of Celano, The Lives of S. Francis of Assisi, A.G. ( 94
 .)Ferrers Howell [trans.], London 1908, pp. 232-234פראנטה התייחסה גם
להתבטאויות מעניינות של בונאוונטורה ,מייצג מעט מאוחר יותר של מסורת זו ,בכיוון זה,
למשל תיאורו את הנשמה כבת זוג של האל היולדת לו צאצאים רוחניים ( Bonaventura,Vitis
 ,mystica 3, 5שם מתוארת הנשמה כיולדת צאצא של מעשים טובים לישוThe Works of ,
Bonaventure: Cardinal, Seraphic Doctor and Saint, J. De Vinck (trans.), Paterson, N.J.
 .1997, vol. I, p. 155ראו דוגמאות ודיון נוסף שםJ. M. Ferrante, Woman as Image in :
.Medieval Literature from the Twelfth Century to Dante, New York 1975, p. 106
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מתופעה זו התייחסה ביינום גם לתיאור ישו עצמו כאם ובכך נעסוק בהמשך 89.מן
המאה השלוש עשרה מתרחבת מאוד מוסכמה זו בדבר זיהוי עצמי של גברים
כאמהוֹת ,בין אם דרך דמותה של מריה בין אם לאו .הדוגמה המובהקת ביותר כאן
היא פרנסיס עצמו וממשיכיו .מרכזיותו של דימוי וכינוי זה של פרנסיס ניכרת מכך
שהוא מופיע הן באגרותיו והן בתיאורים של אחרים אותו ,כגון בתיאוריו של תומאס
צ'לאנו 90.חריגת דימוי האֵ ם מתחומיה של מריה וחשיבותו הרבה ניכרים גם מכך
שפרנסיס מתאר את בני חבורתו ,ה־ ,sociiכאמהות איש לרעהו ,ואילו את עבודתם
89

ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ' ( 169–110מבוסס על מאמרה שראה אור בHarvard -
 ;)Theological Review, 70 [1977], pp. 257-284וכן ביינום ,חלוקה וגאולה (לעיל הערה ,)68
עמ'  ;268–262כאמור נקודת המוצא לדיונה הוא מאמרו של קבסוA. Cabassut, ‘Une :
dévotion peu connue: la devotion à 'Jesus Notre Mère’, Revue d'ascetique et de
 .mystique, 25 (1949), pp. 234-245בהקשר לדמות השכינה בקבלה התייחסה לדברים אלה

90

גם אלן הסקל (הסקל ,הנקה [לעיל הערה  ,]3עמ' .)96–95
כך לשם דוגמה בפנייתו של פרנסיס באיגרת הידועה לאח לאו ,שם הוא פנה ללאו כבנו ,אולם
כאם ( ,Epistola ad fratrem Leonem 2, p. 109תרגום אנגליR. J. Armstrong, J. A. :
Wayne Hellmann, W. J. Short (eds.), Francis of Assisi: Early Documents, vol. I: The
 ,)Saint, New York, London and Manila 2001, p. 122או בפנייתו של פרנסיס אל האח

פצ'יפיקו (צ'לאנו ,ויטה שניה ,סעיף  ,137תרגום פררס האוול ,לעיל הערה  ,86עמ'  .)271ביינום
מפנה למקום אחד בויטה השנייה של תומאס צ'לאנו ,שבה פרנסיס דימה עצמו לאישה שהיא
בת זוגו של האל ואם צאצאיו (סעיפים  ,17–16עמ'  162–160בתרגום האוול פררס ,וראו לעיל
בהערה  .)86ואילו בדרשותיו של אודו מצ'ריטון ( )1247–1185הלה מספר כי פרנסיס תיאר
עצמו כפילגש המלך (הוא האל) החיה ביערות ויולדת לאל בן לא־חוקי ,לאחר שהתעברה
מהלוגוס .הבן ,אותו ניאות המלך לפרנס ,מסמל את ילדיו הרוחניים של פרנסיס .הקטע מובא
בתרגום אנגלי במהדורת מסמכים מוקדמים הנזכרת ,כרך א ,עמ'  ,591והמקור מצוי במאמר
הבאM. Bihl, ‘S. Francisci parabola in sermonibus adonis de Ceritonia’, :
 .Archivum Franciscanum Historicum, 22 (1929), p. 585ראו הפניה גם אצל ביינום ,צום
(לעיל הערה  ,)23עמ'  341הערה  .138יש חשיבות בכך שלפנינו עדויות הן מפי פרנסיס עצמו,
הן מצד אלה שהכירוהו או ידעו על אודותיו ,מקרוב ומרחוק .כל אלה מאששים כי מדובר
במוסכמה או מטבע שגור .ואולם ישנן דוגמאות לתיאורו של פרנסיס כאישה שאינה אם .כך
למשל בויטה השנייה של צ'לאנו מתואר כי פרנסיס קיבל חזיון בחלום ,שבו הופיעה לפניו
נשמתו כדמות אישה נשגבה ואלוהית העשויה מזהב ,כסף ,קריסטל ,ופלדה ,העוטה גלימה דלה
(סעיף  ,82עמ'  223–222בתרגום האוול פררס ,לעיל הערה  ;)86הזדהות נוספת עם דמות
אלוהית נקבית שמופיעה אצל צ'לאנו ,היא כמובן עם 'גבירת העוני' הנודעת ,ראו בויטה השניה,
סעיף ( 93עמ'  231בתרגום האוול פררס ,לעיל הערה  ,)86והדבר חוזר על עצמו גם בלגנדה
מאיור של בונאוונטורה ,פרק  7סעיף ( 6עמ'  ,580מסמכים מוקדמים ,לעיל הערה  ,)88שם
מודגשת שמחתו העילאית של פרנסיס לשמע זיהויו עם גבירת העוני (על דמותה של גבירת
העוני אני מרחיבה במקום אחר) .עוד אצל בונאוונטורה בכיוון זה מצוי בכמה מקומות בפרק
השלישי של הלגנדה מינור – תיאורו של פרנסיס כמי שבקרבו לב אם חומלת (סעיף  ,7עמ'
 ,697מסמכים מוקדמים ,לעיל הערה  ,)88כאם היולדת מחדש נשמות חוטאים בכריסטוס (סעיף
 ,8שם) ועוד .כל ההפניות החשובות הללו ואחרות צוינו אצל מוני ,אימיטטיו כריסטי (לעיל
הערה  ,)47עמ'  208הערות  ;10–8מאמר נוסף משלה המעמיק בדוגמאות אלה ואחרות ועומד
על הדקויות שבין תפיסתו העצמית של פרנסיס לבין תיאוריו של צ'לאנוC.M. Mooney, :
‘Francis of Assisi as Mother, Father, and Androgynous Figure’, M. Kuefler (ed.),
The Boswell Thesis: Essays on Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality,
.Chicago 2006, pp. 301–332
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כמטיפים שמביאים לחזרה בתשובה – כתפקיד של אמהות המולידות ילדים רוחניים.
ובכל זאת ,הבסיס לעיסוקם של פרנסיס וממשיכיו באידאל האֵ ם נובע ללא ספק מאב
הטיפוס של דמותה של מריה ,אם ישו ,ובאיגרותיו פונה פרנסיס לבני שני המינים
לשאוף לאידאל זה של אמהות ונשים של ישו 91.נראה מן העדויות שבידינו כי הללו
אכן השתדלו למלא אידאל זה ,כאשר כוונתם בכך הייתה השאיפה להגיע למצב שבו
המאמין נושא את ישו בנשמתו בדומה לאופן בו נשאה מריה את האל ברחמה92.
פרנסיס הדגיש מאוד את חשיבותה של עמדה זו של המאמינים ,כאשר תיאר את
האחים הפרנסיסקנים כאמהות לישו הנושאים אותו בלבבם ובגופם באמצעות
אהבתם93.
כפי שנראה עוד בהמשך ,דימוי האֵ ם הובן במסורת הפרנסיסקנית לא רק באופן
מטאפורי־ביחס כפי שראינו עד כה ,אלא גם באופן קונקרטי יותר ומתוך השקה
למגמות האינקרנציונליות של המאה השלוש עשרה .מגמות אלה הדגישו את
הגופניות ובייחוד את נוזלי הגוף כגון דם וחלב בתפיסת אנושיותו האלוהית של ישו,
כאשר נוזלים אלה מזוהים כשפע אלוהי בתפיסות סקרמנטליות ומיסטיות בנות
התקופה 94.דוגמה ידועה לתפיסתו של פרנסיס כגבר מניק מצויה בחזיון של קיארה
שדּווח על ידי הנזירה פיליפה כחלק מתהליך הקנוניזציה של קיארה ,ואביא כאן רק
חלק מתוכו:

91

כך ברגולה של פרנסיס לנזירים מתבודדים ,שם הוא מדריך אותם לחיות בקבוצות של שלושה
או ארבעה גברים מתוכם שניים ישמשו כאמהות לשאר ,כאשר ה'אמהות' יחיו על פי דוגמת
מרתה והבנים על פי דוגמת מריה (מסמכים מוקדמים [לעיל הערה  ,]88עמ'  ;]61בסעיף השישי
ברגולה המאושרת פרי עטו ,המתאר את יחסי האחים זה לזה כיחסי אמהות ובניהן; בתיאורו
את פעולות ההטפה של החברים כהולדת ילדים – צ'לאנו ,ויטה שניה ,סעיף ( 164עמ' –295
 296בתרגום האוול פררס ,לעיל הערה  ;)86בתיאורו של צ'לאנו בויטה הראשונה ,שבו פרנסיס
הפקיד את האח אליהו כאם לגבי פרנסיס עצמו וכאב לגבי שאר החברים ,וכחלק מכך דאג
אליהו לבריאותו הרעועה של פרנסיס (זהו תיאור רב עניין הממחיש את עצם העיסוק במגדר
ואת הגישה הגמישה לגביו ,ראו צ'לאנו ,ויטה ראשונה ,סעיף  ,98תרגום לאנגליתThomas :
of Celano, The First Life of St. Francis, translated by P. Hermann, in: M. A. Habig
(ed.), St. Francis of Assisi: Writings and Early Biographies, English Omnibus of the
 .Sources for the Life of St. Francis, Chicago 1972, pp. 312-313כל ההפניות נובעות
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ממחקרה של מוני ,ראו בהערה הקודמת ,שם בהערות .10–9
כך למשל באגדת שלושת בני הלוויה ,פרק ( 51מסמכים מוקדמים ,לעיל הערה  ,88כרך ב ,עמ'
 .)151ראו גם ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  ;127–126ביינום ,צום (לעיל הערה ,)23
עמ'  ;288–282 ,102–94מוני ,אימיטטיו כריסטי (לעיל הערה  ,)47עמ'  .53–52מוני מדגישה
את הדמיון בין פרנסיס וקיארה מבחינה זו.
עוד מן המסורת הפרנסיסקנית ,פראנטה הצביעה על כך שלדעת בונאוונטורה ,על מנת שיישא
את ישו בנשמתו על האדם להפוך ל'מריה' ,כאשר זו הופכת למעין קטגוריית־על פסיכולוגית,
הכוללת מספר רמות דתיות ומיסטיות .ראו פראנטה ,אשה כמראה (לעיל הערה  ,)88עמ' –105
 .107הממד המגדרי ביחס לכמרים ולישו הצלוב עצמו הוא מורכב אצל בונאוונטורה ,ראו על
כך ,תוך השוואה לעמדותיו של תומאס אקוינס ,אצל פראנטה לעיל.
הדימוי של ישו כאם מניקה מוכר כבר אצל אבות הכנסייה כגון קלמנס מאלכסנדריה ,אולם הוא
מקבל נפח רב בימי הביניים ,למשל אצל אנסלם וברנרד ובהמשך במאה השלוש עשרה ביתר
שאת .ראו ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ;94וראו גם שם ,עמ'  275–270 ,123–116ודיונים
חשובים נוספים בנושא זה לאורך הספר.
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ולאחר שהגיעה עד לפרנסיס הקדוש ,אותו קדוש חלץ פטמה מחזהו ואמר
לאותה בתולה קיארה' :בואי ,קבלי וינקי' .ולאחר שינקה ,אותו קדוש ציווה
עליה לינוק בשנית .ובינקה ,הדבר שממנו ינקה היה כה מתוק ומענג ,שבשום
אופן לא עלה בידה להסבירו .ולאחר שזו ינקה ,הפטמה או פי־השד שמתוכו
הגיע החלב נותר בשפתיה של אותה קיארה מבורכת .וכאשר היא נטלה בידה
את שנותר בפיה ,נדמה היה לה כזהב כה צלול ובוהק ,עד שהשתקפה בו כל
כולה כבמראה95.
זו דוגמה חשובה ומעניינת ויש לדייק במשמעותה .ראשית ,ודאי שזו עדותה של אישה
(ואף – שתי נשים ,קיארה ופיליפה) ולא של גבר ,או במילים אחרות ,החיזיון מתאר
את האופן שבו אישה חוותה את הסובייקט של פרנסיס ולא את האופן שבו הבין
פרנסיס את הסובייקט שלו־עצמו או של גבר קדוש אחר .ואולם העדות הובאה לידיעת
רשויות הכנסייה ומכאן שתיאור כזה של פרנסיס היה נטוע בגבולות השיח הממסדי־
גברי בן התקופה ,והעדות אכן התקבלה כתיאור אמין ונשגב ביותר לקדושתה של
קיארה .לגופם של דברים ,התמונה המתוארת מכילה כמה חילופים מגדריים – קיארה
כתינוק על שדי אמו ,אולם גם כאישה המקבלת זרע מגבר ,ולעומתה פרנסיס כאם
אולם גם כגבר הפולט זרע ,ובנוסף אין ספק כי יש בחיזיון ממד ארוטי סובלימטיבי
מובהק .כללו של דבר ,לענייננו החשוב בעדות זו הוא גמישותו המגדרית של דימוי
הקדּושה של פרנסיס בתקופה זו ,וכן העובדה שמוסכמות אלו לגביו היו בנמצא בקרב
נשים קדושות אולם היו מקובלות גם בממסד הכנסייתי הגברי.
כאמור ,הזדהותם של גברים עם דימויים ודמויות נשיות ,קשורה ומבטאת את
אידאלי הקדושה החדשים בתקופה זו ,ובמקרה זה – את התחזקות התאולוגיה
האינקרנציונלית המדגישה את אנושיותו וגופניותו של ישו ומזהה את הללו כנשיים,
כיוון חדש שייחודי למאה השלוש עשרה 96.פן נוסף לאינקרנציונליות הזו הוא הדגש
על הייסורים והפאסיון שסבל ישו על הצלב ,וההנחה האפוסטולית שלפיה הבזויים
והנחותים ביותר הם הקרובים ביותר לאל ,וגם כאן נכנס דימוי האשה כביטוי מובהק
לנחיתות זו ,ומתוך כך מתברר מדוע ראו בכך אותם גברים אידאל ותיארו את
הסובייקט הגברי שלהם באופן שיוכלו להיחשב אף הוא ככלי קיבול לאל .כפי
שניסחה זאת ביינום ,בתקופה זו האטריבוטים הזכריים כגון – אלוהיות ,רוחניות ,הבנה
תאולוגית מעמיקה ומעמד קלריקלי נתפסו כבלתי מספיקים לבניית סובייקט דתי שלם,

95

96

מופיע אצל מקגין ,פריחת המיסטיקה (לעיל הערה  ,)38עמ'  ,65המקור האיטלקיE. :
( Menestò et al. (eds.), Fontes Franciscani, Assisi 1995, vol. 11, p. 2473התרגום שלי,

רוב תודות לפרנצ'סקה גורגוני על עצותיה הטובות).
ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ;259–251ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ' ;19–16
ככלל כיוון זה גם ניכר בפרופיל של הקדושים החדשים בין  ,1280–1198אלה שהוכרו על ידי
האפיפיורות ,שניכר שהמרכיב המרכזי אצלם הוא מסירותם לאנושיותו של ישו ורצונם ללכת
בדרכיו ולחקות אותו .זה מאפיין את כל הקדושים הללו ובייחוד את הקדושות ההדיוטות ,ולצד
זאת – עיסוק בצומות ובסגפנות ,וכן בחסד ביחסים עם הזולת (וושה ,קדושה [לעיל הערה ,]16
עמ' .)389–388
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מאחר שחסרה בהם האנושיות ,הגופניות והסבל להשלמת המהות האלוהית בכללותה.
הללו נמצאו ,לדעת גברים ונשים כאחד ,בסובייקט הנשי97.
זאת ועוד .לא מעט חוקרים סבורים כי בתקופה זו של שיא ימי הביניים
מתאפיינת תפיסת הסובייקט של גברים בגמישות מגדרית מובהקת ,תופעה הניכרת
מן הספרות שנכתבה על ידי גברים אלה .במילים אחרות ,ביחס לתקופות קדומות
ומאוחרות יותר ,נראה שהשיח של גברים על עצמם בתקופה זו אפשר להם ליחס
לעצמם תכונות וקווי מתאר נקביים מבחינה מגדרית בטבעיות רבה 98.לנושאים אלה
נושק גם הדיון ברבגוניות ובגמישות המגדרית המאפיינת תיאורי גברים (וגם נשים)
בספרות לא דתית ,בייחוד אבירית ,בתקופה זו 99.ממחקרים אלה עולה כי סוגיות של
טשטוש גבולות מגדר מצד גברים ,בעיקר בקרב בני אצולה (בכל הנוגע ללבוש
והתגנדרות) אולם גם אצל נשים ואנשי כמורה ,אפיינו לא רק את הנרטיבים של
הרומנסות בעולם הארתוריאני אלא גם את השיח ביחס להבדלים הראויים בין
הופעותיהם החיצוניות של גברים ונשים .זהו בעיניי נושא רחב וסבוך שראוי למחקר
נפרד ולמידה רבה של זהירות .ואולם אם יש צדק בדברים אלה ,הרי שבהחלט יש
לקחת אותם בחשבון כאשר באים לדון בפן המגדרי בתפיסת הסובייקט של גברים
בתקופה זו 100.בין היתר ,כך נדע באופן מהימן יותר כיצד להתייחס להתבטאויות
המצויות במסורת הפרנסיסקנית ,כמו לשם דוגמה זו של בונאוונטורה
) (Bonaventura, 1221–1274אשר הביע את רצונו להפוך למריה הבתולה ולמריה
מגדלנה על מנת לחוות את עוצמת החמלה שחשו כלפי ישו על הצלב 101.כדאי להעיר
כי ככלל הרצון להזדהות עם מריה הוא תמה דומיננטית סביב עליית פולחן מריה
שקיבלה משנה תוקף בשל התחזקות הכיוון האינקרנציונלי במאה השלוש עשרה .זאת
ניכר למשל מן הדוגמה המפורסמת של המזמור הפופולרי 'עמדה האם' ( stabat
97

98
99

ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ'  ;287–286 ,284ביינום ,חלוקה וגאולה (לעיל הערה ,)68
עמ'  .261ביינום מפתחת ממצאים אלה עוד בהתבסס על המודלים של שרי אורטנר ( Ortner,
 ,)-1941וטוענת שהמודל הנשי אינו מתבסס על שבירה ,משבר וניגודים דיכוטומיים ,מאחר
שהדברים הבסיסיים המרכזיים בשיח נוצרי ,היינו הגוף והצליבה ,ממילא אינהרנטיים לנשים,
שנתפסו כ־'האנושיּות' בהא הידיעה .זו הסיבה ,לדעתה ,שבעוד שגברים הדגישו את הניגודים
זכר־נקבה והשתמשו בדימויים של היפוך כדי לבטא את זיקתם לאל ,נשים השתמשו בדימויים
שלקוחים מהמגדר שלהן עצמן ולא נזקקו לשיח של חילופים מגדריים (ביינום ,צום [לעיל
הערה  ,]23עמ'  .)294–288ראו גם וושה ,קדושה (לעיל הערה  ,)16עמ' .392–388
ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  ;162וראו התייחסות לכך אצל לוצ'רי ,מעשים מיסטיים
(לעיל הערה  ,)81עמ' .183–182
ראו לשם דוגמה מחקריה של ברנסE. J. Burns, ‘Which Queen? Guenivere's :
Transvestism in the French Prose Lancelot’, L. J. Walters (ed.), Lancelot and
Guinevere: A Casebook, New York 1996, pp. 247-265; E. J. Burns, ‘Refashioning
Courtly Love: Lancelot as Ladies’ Man or Lady/Man?’, Lochrie et al. (eds.),
Constructing Medieval Sexuality (above note 81), pp. 111-134; E. J. Burns, Courtly
Love Undressed: Reading Through Clothes in Medieval French Culture, Philadelphia
 ;2002, pp. 121-148זהו נושא רחב ומורכב שראוי למחקר נפרד.

100
101

ברנס ,אהבה חצרונית (לעיל הערה  ,)99בייחוד עמ'  ;117–116ראו גם אנג ,זהויות ממוגדרות
(לעיל הערה  ,)49עמ' .39–38
פראנטה ,אשה כמראה (לעיל הערה  ,)88עמ' .107–106
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 ,)materשמרביתו ,החל מן המילים  ,eja mater, fons amorisמבטאים את תשוקתו
של הדובר להזדהות לחלוטין עם האם ולחוש את כאבה וצערה הנורא אל מול
הצלב102.
ראינו ,אם כן ,כי רווחו בתקופה זו תיאורי סובייקט גברי ,ובייחוד סובייקט גברי
קדוש ,כבעל ממדים נקביים ונשיים ,כאשר הוא ממשיך לשמר את זהותו הגברית
הרחבה יותר .מוסכמות כאלה לגבי הסובייקט הגברי מעניינות אותנו לאור האמונה
היהודית בקיומם של רבדים נקביים ,קונקרטיים ונחותים ביחס וכן ממדים נקביים־
אמהיים במבנה האלוהות הזכרית הספירתית 103.לכן חשוב ביותר עבורנו ביותר
להיווכח כי דברים אלה נכונים בעולם הנוצרי גם ,ואולי בראש ובראשונה ,ביחס לסובייקט
הגברי האולטימטיבי ,הסובייקט הגברי האלוהי – ישו .זאת נראה כעת.

ישו
תפיסות בדבר גמישות או מורכבות מגדרית בדמותו של ישו עצמו נחלקות למיטב
הבנתי בתקופה זו לשני ענפים עיקריים ,אף כי ישנה חפיפה לעיתים קרובות .הענף
הראשון ,עניינו הבנת טבעו הכפול של ישו ,האלוהי והאנושי ,כמבטא ממד זכרי־אלוהי
ונקבי־אנושי וגופני בפרסונה של ישו .עדויות לרעיון זה מופיעות אצל אנסלם מקנטרברי
במאה האחת עשרה ,אצל הילדגרד מבינגן במאה השתים עשרה ,והן מתפתחות עוד
יותר במאה השלוש עשרה עם התחזקות הכיוון האינקרנציונלי במחשבה הכללית
ובייחוד אצל הפרנסיסקנים וממשיכיהם ואצל כותבות נשים 104.הענף השני עניינו דימוי
גופו של ישו כבעל סממנים פיזיים נקביים ובייחוד אמהיים – כעל בעל רחם ושדיים
שיולד ומניק את צאצאיו באהבה ורכות ,וזאת בזיקה ברורה לתיאוריהם של גברים
קדושים באופן זה כפי שראינו זה עתה.
הבסיס לתפיסה הראשונה ,הוא הקישור הרווח ,ששורשיו בתפיסות
אריסטוטליות ,בין נקביות לחומריות ובין זכריות לשכליות ,והוא מוכר בכתבים
102

מזמור אנונימי ומפורסם זה ,יוחס לשתי דמויות עיקריות – ג'אקופונה דה טודי ()1306–1230
והאפיפיור אינוקנטיוס השלישי ( .)1216–1160ראו על כךE. Underhill, Jacopone da Todi: :
Poet and Mystic (1128-1306), London and Toronto 1919, pp. 202-204; M. A. Lamport
et al. (eds.), Hymns and Hymnody: Historical and Theological Introductions, vol. 1,
.Eugene, OR 2019, p. 196

103

על היסוד הנקבי־אמהי כחלק מן האלוהות הספירתית הזכרית בספרות הזוהר ובקבלה בכללה,
ראו למשלH. Pedaya, ‘The Great Mother: The Struggle between Nahmanides :
and the Zohar Circle’, S. Planas Marcé (ed.), Temps i espais de la Girona jueva,
 ; Girona 2011, pp. 311-327פדיה ,גניאולוגיה (לעיל הערה  ;)5ר' קרא־איוונוב קניאל,

104

'"ותגל מרגלותיו" – מסע גאולתה של השכינה בספרות הזוהרית :רות המואביה כאם המשיח
בספרות הזוהרית' ,דעת ,)2012( 72 ,עמ'  ;141–99הסקל ,הנקה (לעיל הערה  .)3בייחוד
מעניינים דיוניה של הסקל בהנקה גברית (בפרספקטיבה מגדרית) בספרות הקבלה ,והמובאות
הנידונות אצלה המדגימות את גמישותה המגדרית של פעולת ההנקה גם בטקסטים יהודיים בני
התקופה (הסקל ,שם ,עמ' .)87–79
עם זאת חשוב להדגיש שוב כי תקופה זו של שיא ימי הביניים מתאפיינת בדגש המושם על
הגוף והגופניות ,קו מתאר חוצה גבולות בתקופה זו (ביינום ,צום [לעיל הערה  ,]23עמ' –251
 ;254ביינום ,ישו כאם [לעיל הערה  ,]49עמ' .)19–16
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נוצריים ופגאניים משלהי העת העתיקה ואילך 105.לצד זאת ,בהתייחסם לטבעו הכפול
של ישו ,גופו וגופניותו של ישו נתפסו באופן מסורתי כנובעים מן האם האנושית
שמגופה נולד ואילו טבעו האלוהי נזקף לאביו האלוהי ,כך שהזיהוי הסמלי בין
גופניותו ובשרו של ישו לבין נקביות או 'הנשי' הוא ותיק 106.מכל אלה ,המעניין
עבורנו מן הפרספקטיבה היהודית הוא מרכזיות התפיסה של ישו כסובייקט אלוהי
זכרי המכיל בתוכו ממד גברי ,שהוא הדומיננטי והמגדיר אותו מגדרית ,לצד ממד
נקבי וחומרי שלמרות נחיתותו הינו הכרחי מבחינה תאולוגית לשם ישועתם של בני
האדם .ואכן ,ההתדבקות בגופניותו של ישו נתפסה בתקופה זו כדרך ,מעין שלב ,על
מנת להגיע לרבדים האלוהיים שבו ,וכחלק מכך כותבים רבים דנו לעומק בשתי הפנים
בפרסונה שלו .במילים אחרות ,מדובר במוסכמות המייחסות את היסודות החומריים
והפיזיים ,הנחשבים נקביים מבחינה מגדרית ,לא רק לנשים אלא בראש ובראשונה
לגברים ,ביחסם לאל107.
כאמור ,לצד זאת קיים ענף שני בו נתפס ישו כאם בעלת ממד גופני נקבי
מובהק וקונקרטי מאוד .ראשיתו של כיוון זה הוא בכתביו של אנסלם מקנטרברי,
ואולי כענף בתיאוריית הכפרה רבת ההשפעה שהציג בחיבורו ,cur deus homo
המבוססת על התניית מתנת הישועה שהעניק האל לבני האדם באנושיותו של
המושיע .כך ,הנטייה לתפיסה גופנית וקונקרטית מאוד של מטאפורת האמהּות ביחס
לישו מובנת אף היא על רקע הכיוון האינקרנציונלי שהתעצמותו מאפיינת את המאה
השלוש עשרה .אף שבמונולוגיון מאן אנסלם לכנות את ישו 'אם' בשל עליונותו של
הזכר ותפקידו המכריע בהולדה ,הוא בכל זאת הותיר בכתביו תיאורים רבים של
ישו ,וגם של פאולוס ,כאמהות של נפש המאמין ,וכן תיאורים של ישו כציפור
המזינה ומסוככת על אפרוחיה ,וכמי שכאם מחייה את הנפש משדיה .תיאור נוסף
הייחודי לאנסלם הוא קרבן האהבה של ישו ,שהוא העוגן המוטיבי של התאולוגיה
האינקרנציונלית ,כחבלי לידה וכמוות בלידה 108.בקטע הבא שבו דנה ביינום
105

106

107
108

ראוP. Allen, The Concept of Woman: The Aristotelian Revolution, 750 B.C–A.D. 1250, :
 .Montreal 1985, passim and esp. pp. 83-126זהו חיבור רב כמות ומועיל מאוד הדן

במקורות פילוסופיים פגאניים ומקורות נוצריים עד לשלהי ימי הביניים ,ומשרטט את ניצחון
התפיסה הדו־קוטבית לגבי נשים על פני התפיסה האפלטונית.
הרעיון שלפיו ישו הוא ממהותו של האב ,ונולד בבשר ממריה אם האלוהים ,וכי זו משמעותה
של האינקרנציה ,קיבל ביטוי מפורש ורשמי בהחלטות אודות עיקרי האמונה שבוועידת ניקיאה
במאה הרביעית .רובין בספרה על ההיסטוריה של הרעיון אודות מריה אם האלוהים ,מציינת כי
עקרונות אלה הפכו ידועים ומקובלים מאוד במהירות רבה ברחבי העולם הנוצרי בזכות
העובדה שהופיעו בנספח שנשלח לכל הבישופים לאחר הוועידה ,ובו נכתב בין היתר' :הבן,
הלוגוס האלוהי ,לאחר שנולד בבשר ממריה אם האל והתגלם בבשר ,ולאחר שסבל ומת ,קם
בשנית מהמתים ונלקח השמימה' ( M. Rubin, Mother of God: A History of the Virgin Mary,
 ,New Haven 2009, pp. 18-19 n. 4בתרגומי).
ראו למשל אצל ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ' .259–258
J. Gibson, ‘Could Christ Have Been Born a Woman? A Medieval Debate’, Journal
 ;of Feminist Studies in Religion, 8 (1992), pp. 65-82ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה ,)49
עמ' D. L. Mockridge, ‘Marital Imagery in Six Late Twelfth-and ;151 ,115–113
Early Thirteenth-Century Vitae of Female Saints’, L. L. Coon et al. (eds.), That
Gentle Strength: Historical Perspectives on Women in Christianity, Charlottesville
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במחקרה מומחשים כיוונים אלה ,ובפרט ממד שאותו אבקש להדגיש בהמשך והוא
קיומם של פנים זכריים ונקביים בתוך הסובייקט הגברי הקדוש או הדתי ,במקרה זה
– ישו ופאולוס:
ואתה ישו ,האל הטוב ,האינך גם אתה אם? [כלומר ,בנוסף לפאולוס המתואר
כאם בפיסקה הקודמת] האינך אותה אם שכתרנגולת מקבצת את גוזליה תחת
כנפיה? [עפ"י מתי כג  ]37אכן ,אדון ,גם אתה הנך אם .שכן גם מה שאחרים
הרו והולידו – קיבלו הם ממך [ ]...אתה המקור ,האחרים הם כפקידים
[המעבירים הלאה מה שקיבלו ממך] .לפיכך אתה ,אדון אל ,הנך אם ביתר שאת.
לפיכך שניכם [פאולוס וישו] הנכם אמהות .שכן אף שהנכם אבות ,בכל זאת
הנכם גם אמהות .שכן אתם גרמתם [ ]...שהנולדים למוות יוולדו מחדש לחיים.
אבות אתם ,איפוא ,מבחינת התוצאה ( ,)effectusאמהות מבחינת הרגש
( ;)affectusאבות מבחינת הסמכות ,אמהות מבחינת החסד; אבות מבחינת
ההגנה ,אמהות מבחינת החמלה .לפיכך אתה [ישו] – אם ,וגם אתה [פאולוס]
– אם [ .]...ילדתם אותי כבן כאשר הפכתם אותי לנוצרי [ ,]...אתה [ישו]
באמצעות התורה שמגיעה ממך ,ואתה [פאולוס] באמצעות התורה שהוא הפיח
בך .אתה [ישו] באמצעות החסד המועבר אלי ממך ,ואתה [פאולוס] באמצעות
החסד שקיבלת ממנו .פאולוס ,אם ,הוא עצמו הוליד גם אותך .הניחי את בנך
המת [היינו הנשמה החוטאת] למרגלות כריסטוס ,אמך ,מאחר ש[הנשמה] היא
בנה [של האם ישו] .אדרבה ,הטילי אותה לחיק רחמיו ,מאחר שהוא יותר אם
[ממך] .התפללי כי היא תחייה את הבן המת ,שהוא בנה יותר מאשר בנך []...
אם נשמתי ,נהגי כפי שהיתה נוהגת אם גופי109
אנסלם מתאר את ישו ופאולוס במודגש כאמהוֹת וזו נקודה חשובה .אולם יש לשים
לב שאמהּות זו מתוארת כיחסית ,היינו כי המקור האהבה והשפע הגבוה והמקורי
יותר ,הוא זה שייחשב לאם במובן אמיתי יותר (במקרה שלפנינו ,ישו הוא אם אמיתית
יותר של הנשמה החוטאת מאשר פאולוס) .שנית ,כפי שכבר הערתי ,אמהּות אינה קו
המתאר היחיד של ישו אלא שהיא מבטאת פן חשוב באישיותו ,לצד הפן הזכרי
שמתואר כאב .במילים אחרות ,אמהּות ואבהּות אלה שתי בחינות מגדריות בסובייקט
של ישו ושל פאולוס .כמו כן ,אם נשוב לפרספקטיבה רחבה יותר ,הרי שכאשר בוחנים
את ביטוייו של שיח מגדרי זה אודות ישו וגופו חשוב לשים לבנו כי הוא היה סבוך
וביתר דיוק – לא בינארי .כך במחצית הראשונה של המאה השתים עשרה תיאר גריק
מאייני ( )Guerric of Ignyאת ישו כבעל שדיים ,בהתבסס על ההנחה שישו מזין את
צאצאיו ,אף כי הוא קישר זאת דווקא לפן האבהי שלו כמי שדואג למזון ולשפע,

109

 ,1990, p. 65אף שהיא מתייחסת רק לאנושיותו של ישו הנובעת מהסבריו של אנסלם
לאינקרנציה בחיבורו .Cur Deus Homo
הקטע מופיע ונידון אצל ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  ;114התרגום לעיל פרי עטי
על פי המקור ,תפילה עשירית לפאולוסS. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, Opera :
 .Omnia, Tomus II, Stuttgart-Bad Cannstatt 1968, 3:33, 39-41וראו הפניות נוספות אצל
ביינום ,שם ,עמ'  115הערה .8
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יהודית וייס
אותם110.

ואולם הוא הוסיף ותיאר את ישו כאם מאחר שהוא דואג לבני האדם ואוהב
מדוגמה זו עולה עד כמה אנו מצויים בשיח סבוך ולא בינארי מבחינה מגדרית .ככלל
נראה כי זו מוסכמה המופיעה אצל מגוון רחב של כותבים נוצריים בולטים בימי
הביניים ,ובהם לצד השמות שכבר נזכרו – פטר לומברד ( Petrus Lombardus,
 ,(1096–1160ברנרד מקלרוו ,ויליאם מסט .טיירי (,Guillaume de Saint Thierry
נפטר  ,)1148אאלרד מריוו ( ,)Aelred of Rievaulx, 1110–1167אלברטוס מאגנוס
( ,)Albertus Magnus, 1200–1280בונאוונטורה ואקוינס111.
כמו כן ,בהמשך למה שראינו לעיל ,חשוב להזכיר כי ביינום במחקרה הצביעה
גם על שימושם של נזירים ציסטרציאניים בבדיון אמהי פיזי לא רק ביחס לאבות
המנזר אלא ביחס לאל ,ובייחוד הביאה היא תיאורי הנקה משד או לידה .בהקשר
הציסטרציאני של המאה השתים עשרה הסבירה היא תיאורים אלה באופנים שונים –
כביטוי לצורך רגשי של הנזירים בהחלפת מודלים של סמכות במודלים של אהבה,
כביטוי למודלים של תלות שמאפיינים את המנזרים הציסטרציאניים בתקופה זו וכן,
בדומה למה שהעיר ארתור גרין ,תוך התאמות מגדריות שיאפשרו להם לשמר את
הסובייקט הזכרי שלהם תוך איחוד פיזי ,בין אם ילדי או ארוטי־בוגר ,עם ישו112.
במקום אחר אבחנה ביינום שלושה קווי מתאר עיקריים ביחס לדימוי של ישו או של
האל כאם ,מאנסלם ואילך :הראשון קשור להריון והולדה ,השני לרכות ואהבה,
והשלישי להזנה והנקה ,כל אלה תוך שימוש בתיאורים ובדיון נשיים מובהקים113.
אחזור ואומר כי ככלל מדגישים החוקרים שפמיניזציה של גופו של ישו נחשבת לאחד
ממאפייניה הבולטים של הספרות הדתית בשיא ימי הביניים ,וכי בייחוד מן המאה
השלוש עשרה נראה כי יש להבין זאת על רקע מרכזיות הכיוון האינקרנציונלי והדגש
על גישה גופנית לקדּושה114.
זאת ועוד .שאלה המתבקשת מתפיסות מגדריות נקביוֹת אלה ביחס לישו היא
מדוע נולד הוא כגבר ,או האם עשוי היה להיוולד כאישה .ואכן ,מספר כותבים עסקו
בשאלה זו והקדישו לה דיונים של ממש החל מסוף המאה האחת עשרה .גם כאן
מופיע אנסלם שהתלבט במונולוגיום אם הפרסונות העליונות הן אב ובן או אם ובת,
ולבסוף הכריע כי אין הבחנה מינית ברבדים אלוהיים נשגבים אלה .נקודת ציון
משמעותית בתולדות הדיון הייתה התייחסותו של פטר לומברד במשפטים שלו
110
111
112
113
114

ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ' .282
ביינום ,ישו כאם (לעיל הערה  ,)49עמ'  140והערה .150
ביינום ,שם ,עמ'  .169–160גרין דן בכך רק בהקשר של איחוד ארוטי בוגר ,ראו גרין ,השכינה
(לעיל הערה  ,)1עמ' .31
ביינום ,שם ,עמ'  .131על מוטיב ההנקה המיוחס לשכינה נכתבו כמה מחקרים לאחרונה ,ראו
למשל :פדיה ,גניאולוגיה (לעיל הערה  ;)5הסקל ,הנקה (לעיל הערה  )3והפניות נוספות שם.
לוצ'רי ,מעשים מיסטיים (לעיל הערה  ,)81עמ'  .187כל הנאמר כאן מתייחס לבדיון ולכתיבה
של גברים ,ואולם הדברים עומדים בזיקה למה שניכר מכתיבתן הדתית של נשים בתקופה זו,
אשר עסקו באנושיות ובפיזיות של ישו באופן מודגש אף יותר ,ובעיקר לאור כך שהמוסכמה
בדבר זיהוי בין נשיות לגופניות ובשר סללה בפניהן דרך מלך לחקות את ישו באופן ישיר וטבעי
הרבה יותר מגברים .למעשה החלפתה של הדיכוטומיה 'זכר־נקבה' ב'אלוהי־גופני' אפשרה
לנשים הללו לראות עצמם כזהות לחלקו הגואל והנגיש של האל וכן לאנושות כולה .ראו
ביינום ,צום (לעיל הערה  ,)23עמ' .269–263 ,246-250
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לסוגיה זו .העלאת הנושא באופן כה מפורש באחד הטקסטים הנלמדים והמתפרשים
ביותר במאה השתים עשרה הותירה רושם ניכר על הקוראים ,כפי שעולה מכך
שכשליש מהפירושים המלאים שנכתבו למשפטים של לומברד התייחסו לסוגיה זו
בעצמם ,חלק ניכר מהם בתוך פרק זמן קצר למדי במאה השלוש עשרה ,משנות ה־30
עד שנות ה־ 50במאה זו .אם בוחנים את דיוניהם של אלברטוס מאגנוס ,תומאס אקוינס
ובונאוונטורה ,ניתן לראות כי הטיעונים התומכים באפשרות לידתו של ישו כאישה
(אף שנדחו לבסוף) הם מגוונים ,ונוגעים לצדדים שונים בדימוי הנקביות ,שרובם כלל
אינם חיוביים – ובעיקר קרבת האישה לחטא (ישו מכפר על חטא האישה) וחולשתה
(גאולה דרך מין חזק הייתה יוצרת רושם רב יותר) 115.כך או אחרת ,התרחבות העיסוק
בנושא זה מהווה ביטוי נוסף למרכזיותן של שאלות מגדריות ,בייחוד סביב זיקת
האלוהי לנקבי ,בתקופה זו .ואף כי בכל המקרים מסקנת הדיון המלומד הייתה כי
הכרח היה שישו ייוולד כגבר ,הרי שעצם קיום הדיון והשיקולים הרבים שהועלו בעד
ונגד אפשרות זו ,מלמדים אותנו על השאלות המונחות על השולחן ועל גמישות השיח
המגדרי אודות האל116 .
בסעיף אחרון זה פרשתי מגוון רחב של דוגמאות לתופעות המוכרות לנו מן
העולם הנוצרי במערב אירופה במאה השלוש עשרה ,אשר ממחישות כי גברים
אדוקים בתקופה זו (וגם נשים אדוקות בהתייחסן לגברים אלה) תפסו הן את
הסובייקט הגברי-הדתי שלהם עצמם ,הן את הסובייקט הגברי של קדושים נערצים
כגון פרנסיס ,והן את הסובייקט הגברי של ישו עצמו ,כמכילים רבדים נקביים
דומיננטיים וכנזילים מבחינה מגדרית .אני מציעה שכאשר אנו באים לבחון את הרעיון
היהודי שצמח באותו הקשר היסטורי בדבר רובד נקבי בתוך אלוהות זכרית ,כדאי
להתחשב גם בקיומן של מוסכמות רחבות מסוג זה ביחס לַקדוש ולַאלוהי בעולם שבו
חיו המקובלים.

ה .סיכום
גרשם שלום סבר כי לנשים בימי הביניים לא הייתה כל השפעה על התגבשות התפיסה
בדבר הספירה הנקבית המכונה שכינה ,מאחר שהתפיסות הספירתיות הללו נוצרו על
ידי מקובלים גברים עבור מקובלים גברים ,בעוד שנשים יהודיות היו מודרות לחלוטין
ממעגלי שיח אלה .אף שאין חולק על הערכתו ההיסטורית של שלום בדבר מקומן של
הנשים היהודיות בתרבות היהודית ,במאמר זה ובאחרים אני מבקשת להציע את
ההיפך .אני סבורה שלנשים היה תפקיד מכריע בהתפתחותן של התפיסות הרבניות
בדבר היפוסטזות אלוהיות נקביות לכדי תצורתן הימי־ביניימית המתארת ספירות
נקביות ,לעיתים פרסונליות ,המהוות חלק מן המבנה האלוהי הזכרי .שלום ודאי צדק
בטענתו כי לא היו אלה הנשים עצמן שפיתחו את הרעיונות אודות ספירה נקבית או
115
116

גיבסון ,האם ישו עשוי היה להיוולד אשה (לעיל הערה  ,)108עמ'  .82–66דבריי כאן בסוגיית
האפשרות ללידתו של ישו כאישה מבוססים על מחקרה של גיבסון.
גיבסון במאמרה (גיבסון ,שם) מעלה כמה השערות באשר לסיבה לעליית העניין במינו של ישו,
ופרט לכיוונים שנידונים במאמר הנוכחי בהרחבה ,היא גם מצביעה על העניין בנטורליזם במאה
השתים עשרה ,וזו אכן נקודה מעניינת.
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שכתבו אודותיה בחיבורים קבליים .אולם ,טענתי היא כי שינויים מרחיקי לכת בסגנונות
חייהן של נשים ,נוצריות ויהודיות ,בתקופה ארוכה זו שהחלה במוצאי המאה השתים
עשרה והבשילה בתקופה המכונה שיא ימי הביניים ,הטביעו חותמם על מידת עיסוקם
של גברים בנושאים הקשורים לנשים ולנקביּות ועל דימוייהם בתחומים אלה ,תהליך
שבין ביטוייו מצויה התגברות העיסוק באספקטים נקביים באלוהות ,בקרב נוצרים
ויהודים גם יחד ,בתקופה האמורה.
במאמר הנוכחי התמקדתי בפן מסוים של טענה זו .הראיתי כי שינויים בסגנונות
ובדפוסי החיים של נשים נוצריות אדוקות הותירו רושם רב על סביבתן המיידית
והעקיפה של נשים אלה והביאו להגדלת נפח השיח אודות נשים קדושות ,ותוך כך
גם להתגבשות מודל חדש של אידאל קדּושה נוצרית שהושפע מכך ,אידאל שאותו
אימצו והפנימו גברים נוצריים .אין חשיבות רבה לשאלה האם התבלטותן של נשים
קדוֹשוֹת במרחבים ציבוריים הביאה לכניסתם של אידאלים 'נשיים' למודל הקדושה
הנוֹצרי או שמא השינוי במודל הקדּושה הוא שאפשר לנשים קדושות להתבלט ,ודומה
שסוג כזה של שאלות מוליד דיון עקר ,אולי מכיוון שלמעשה אין להן תשובה כלל.
מבחינה תרבותית התוצאה זהה – שיח דתי המדגיש מאוד נשים קדושות ,והתפתחות
אידאל קדּושה בעל מאפיינים מגדריים נקביים.
כפי שתיארתי ,שיא התהליך היה באופן שבו תפסו גברים דתיים נוצרים את
הסובייקט הגברי שלהם עצמם ,וכן את הסובייקט הגברי־אלוהי של ישו ,כמכילים
רבדים וממדים נקביים או כגמישים מבחינה מגדרית .אני מציעה לראות את התפתחות
העיסוק בספירה נקבית והתרחבותו כחלק מן המבנה הספירתי הזכרי ,גם כביטוי
לתפיסת סובייקט ימי־ביניימית זו .ביחס לסובייקט של ישו עצמו ,הצעתי לחלק את
תיאורי הממדים הנקביים בדמותו לשני טיפוסים ,אף שבעיקרם הללו מבטאים את
אותה תובנה לגביו :הטיפוס הראשון מזהה את טבעו האלוהי של ישו כזכרי ,ואת
טבעו הגופני ,הסובל והגואל – כנקבי .הטיפוס השני מתרכז בגופו של ישו ,ומתארו
כגוף נשי פיזי מאוד וכממלא פונקציות פיזיולוגיות נקביות .בעיניי ,שני טיפוסי
תיאורים אלה של הממדים הנקביים בדמותו של ישו רלוונטיים להבנת התיאור הרווח
של מערכת הספירות בספרות היהודית ככזו המכילה ספירה נקבית ,שנתפסת ביחס
לרבדים הזכריים שבאלוהות כרובד נמוך יותר ,סמוך לַאנושי ולַגופני (וכן לבני
האדם) ,סובל וגואל.
הרעיון בדבר ממדים נקביים באלוהות התעצב ברובו באופן עצמאי על ידי
יהודים ועל ידי נוצרים בתקופה זו ,ובאופן טבעי קיימים הבדלים מהותיים בין דרכי
עיצוב התפיסות שלפנינו .דתות אלה אינן תאומות .אולם ,בכל זאת – אחיות הן .ולא
רק שנולדו מרחם אחד ,אלא שלפחות בנוגע לפלח המערב־אירופי של כל אחת מהן,
חלקו הן גם קורת גג משותפת בחלק משנות התפתחותן .זו הסיבה שבין אם רצו בכך
אם לאו ,חלק מן המוסכמות והשיח של יהודים ונוצרים באזורים אלה היה משותף.
הדת האחת לא 'לקחה' את רעיונותיה של האחרת ,והקטנה לא ניסתה לחקות את
הגדולה ,אלא ששתיהן התפתחו בדרכיהן שלהן ועל פי מסורותיהן שלהן ,בתוך
ומתוך עולם תרבותי שבחלקו היה משותף .לפיכך ,אף שהספרות היהודית המתארת
ספירה נקבית בחלקה התחתון של האלוהות מתבססת על מסורות יהודיות משלהי
העת העתיקה ומפתחת אותן ,ואף שתיאוריה של ספירה זו ודאי אינם זהים לאופן שבו
תיארו נוצרים אספקטים נקביים באלוהות בתקופה זו ,אני מציעה להבין את התרחבות
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תפיסות מגדריות נוצריות והעיסוק בשכינה בספרות הקבלה בימי הביניים

והתפתחות עיסוקם של יהודים בנושא זה גם כביטוי להתרחבות הכללית של העיסוק
המגוון בנשים ובנקביּות בספרות הדתית שנכתבה רובה על ידי גברים בתקופת שיא
ימי הביניים ,וכן כביטוי לקיומן של תפיסות סובייקט גברי גמישות ורבגוניות יותר
מבחינה מגדרית בתקופה זו.
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ʻFor Your Eyes Only’ – On the Merkavah and Military Secrets:
Text and Image in a Manuscript from Erfurt
Sara Offenberg, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
One of the large Erfurt Bibles, “Erfurt 2”, Berlin, Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz Or. fol. 1212, produced in the late thirteenth
century is extensively decorated with micrographic masoretic notes.
Annette Weber discusses the meaning of the early word micrography
decorations in Ashkenazi Bibles, mostly in the Erfurt Bible 1 and Erfurt Bible 2,
in relation to concepts found in the writings of Rabbi Judah the Pious and
Rabbi Eleazar of Worms. However, I suggest that beyond the important
insights brought by Weber, there is also a connection to the esoteric ideas of
Rabbi Neḥemiah ben Shlomo Troestlin, the Prophet from Erfurt, active in the
first third of the thirteenth century. In this article, I focus on two scenes, the
first from the opening of the Book of Ezekiel and the second from the Book
of Proverbs, and relate them to the writings of Ḥasidei Ashkenaz and Rabbi
Neḥemiah.

תקציר
 מסוף המאהOr. fol. 1212  ספריית המדינה, ברלין,אחד התנ״כים הגדולים מהעיר ארפורט
 תנ"ך. נכתב ככל הנראה לקריאה בבית הכנסת והוא יעסיק אותנו במאמר זה,השלוש עשרה
 אנט וובר פרסמה מאמר שעסק בכתב יד. מעוטר ברובו באמצעות מיקרוגרפיה2 ארפורט
 שם היא מראה כי המיקרוגרפיה מבוססת על כתביהם של רבי יהודה,2  וארפורט1 ארפורט
 בנוסף לתובנות החשובות אשר וובר הביאה, לטענתי.החסיד ותלמידו רבי אלעזר מוורמס
 יש להסתכל על דמות מרכזית נוספת שפעלה בקרבת זמן,להבנת העיטור באמצעות כתביהם
 כך שמאמר זה יעסוק בעיטור מיקרוגרפיה לספר יחזקאל, רבי נחמיה הנביא מארפורט:ומקום
 והקשר בין העיטור למספר חיבורים הנוגעים לתורות הסוד של חסידי אשכנז,וספר משלי
.ורבי נחמיה

400-376 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

'לעיניך בלבד'

על המרכבה וסודות צבאיים :טקסט ותמונה בכתב יד מארפורט
שרה אופנברג
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בשני העשורים האחרונים קיימת התעניינות גוברת במחקר הקהילה היהודית
בארפורט ,אשר הושמדה בפרעות המגפה השחורה בשנת  .1349עיקר ההתעניינות
המחקרית החלה עם גילוי הממצאים החומריים .בין הדוגמאות הבולטות נמצא
'האוצר של ארפורט' ,בתי הקהילה ,המקווה (תמונה  ,)1המצבות (תמונה  )2ובמיוחד
שיפוץ בית הכנסת (תמונה  1,)3שהוא אחד העתיקים באירופה (חלקו נבנה עוד בשנות
התשעים של המאה האחת עשרה) ועם חורבן הקהילה אשר מנתה כאלף איש ,בית
הכנסת הומר לכנסייה ועם השנים ננטש 2.העיר ארפורט ממוקמת כצומת מרכזי בנתיב
הסחר בין הערים הגרמניות בימי הביניים ,בהן פרנקפורט ,מיינץ ,קלן ,נירנברג
ומגדבורג .מעבר להיותה מרכז כלכלי חשוב בתורינגיה היא הייתה חממה
אינטלקטואלית ,בשל המספר הרב של המנזרים שבהם נכתבו ונאספו כתבי כרוניקות
שונות .העיר השתייכה לארכיבישוף של מיינץ ובשנת  1212הקיסר אוטו הרביעי
העניק לארכיבישוף היתר ליישב יהודים בתחום שלטונו ולמעשה לקבל מהם כספי
מיסוי; אולם ידוע על התיישבות יהודית בעיר עוד שנים לפני כן ,בין היתר לפי
הממצאים הארכיאולוגים של בית הכנסת משנת  1094והשבועה היהודית


מחקר זה נכתב בעזרתה האדיבה של קרן .Gerda Henkel Stiftung AZ54/V/18
Erfurter Schriften zur Jüdischen Geschichte, Band 4: Die Erfurter jüdische Gemeinde im
Spannungsfeld zwischen Stadt, Erzbischof und Kaiser, J. Heil and M. Stürzebecher
(eds.), Erfurt 2016; Die mittelalterliche jüdische Kultur, Band 1: Der Schatzfund:
;Archäologie – Kunstgeschichte – Siedlungsgeschichte, S. Ostritz (ed.), Weimar 2010
A. Bauer, Synagogen im alten Erfurt: Erforschung, Erhaltung, Nutzung, Erfurt 1995; I.
Beese, Alte Synagoge und Mikwe zu Erfurt, Erfurt 2009; H. Eidam, Geschichte aus
Stein und Pergament die Alte Synagoge Erfurt, Jena 2016; D. Campbell, Treasures of
the Black Death, London 2009; M. Stürzebecher, Erfurt Schatz, Erfurt 2009; I. Noy,
ʻLove Conquers All: The Erfurt Girdle as a Source for Understanding Medieval
Jewish Love and Romanceʼ, Images: A Journal of Jewish Art and Visual Culture 10
(2018), pp. 227-246; S. Ostritz, Die mittelalterliche jüdische Kultur, Band 4: Die Alte
.Synagoge in Erfurt, Weimar 2009

2

בשלב מאוחר יותר הפך לאורווה ובמאה התשע עשרה הפך לאולם אירועים והדבר ניכר גם
כיום בקומה העליונה במבנה המשומר ,שהפך למוזיאון .על המרת בתי כנסת לכנסיות בארצות
הגרמניות ,בעיקר לאחר עלילות חילול לחם הקודש ועלילות דם ראוM. B. Merback, :

1

Pilgrimage and Pogrom: Violence, Memory, and Visual Culture at the Host-Miracle
.Shrines of Germany and Austria, Chicago 2013
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שרה אופנברג

 הקהילה.1200-1183 לארכיבישוף קונרד הראשון שתקופת כהונתו הייתה בשנים
 בעוד הקתדרלה, שם שכנו גם בית הכנסת והמקווה.היהודית התגוררה במרכז העיר
, פרצו פרעות כנגד היהודים1221  בשנת.)4 חולשת מגבוה על מרכז העיר (תמונה
 בפרעות נרצחו3.כנראה בשל עלילת דם כפי שעולה מקינתו של רבי שלמה בן אברהם
, היישוב היהודי בארפורט המשיך להתקיים למרות זאת. יהודים ונשרף בית הכנסת26
 ידוע כי הקהילה הכריזה על י"ז בטבת יום תענית לזכר הרוגי עלילת1235 וכבר בשנת
 בסוף המאה השלוש עשרה הקהילה היהודית בארפורט כבר הייתה.הדם בפולדה
 כולל, אשר עסקו בעיקר בהלוואה בריבית,ותיקה וישבו בה יהודים מבוססים כלכלית
 ארפורט הייתה מרכז סחר החליפין1349  עד שנת.לאנשי האצולה ורשויות הכנסייה
4.היהודי באיזור תורינגיה
 כתבי יד שנלקחו מהקהילה היהודית בידי מועצת העיר16 אנו יודעים על
 מבין כתבי היד. וכיום הם שמורים בספריית המדינה בברלין1349 בפוגרום של שנת
 אשר מעוטרים,של ארפורט המפורסמים ביותר הם שני ספרי התנ"ך הגדולים
,1  תנ"ך ארפורט5: ויכולים ללמד אותנו על עושר הקהילה,באמצעות מיקרוגרפיה
1343  המכיל שני כרכים ונעשה בשנת6,Or. fol. 1210-1211  ספריית המדינה,ברלין
 דברי: ספר גזירות אשכנז וצרפת:א"מ הברמן מביא בספרו קינה זו ואת שחיבר אלעזר בן יהודה
.קעא- עמ' קסח, ירושלים תש"ו,זכרונות מבני הדורות שבתקופת מסעי הצלב ומבחר פיוטיהם

3

J. Heil, ʻHistorische und kulturelle Vernetzung jüdischer Gemeinden im
Mittelalter: Forschungsüberblick und perspektivenʼ, in: Erfurter Schriften zur
jüdischen Geschichte, Band 1: Die jüdische Gemeinde von Erfurt und die SchUMGemeinden. Kulturelles Erbe und Vernetzung, F. Bussert et al (eds.), Erfurt 2012, pp.
14-26; A. Lehnertz, ʻThe Erfurt Judeneid between Pragmatism and Ritual: Some
Aspects of Christian and Jewish Oath-Taking in Medieval Germanyʼ, in: Erfurter
Schriften zur jüdischen Geschichte, Band 6: Ritual Objects in Ritual Contexts, C. D.
Bergmann and M. Stürzebecher (eds.), Erfurt 2020, pp. 12-31; M. Lämmerhirt,
ʻDie Stellung der jüdischen Gemeinde Erfurts in Thüringen und Aschkenas.
Erste Ergebnisseʼ. in: ibid, pp. 28-39; idem, ʻZur Geschichte Der Juden Im
Mittelalterlichen Erfurtʼ, in: Die mittelalterliche jüdische Kultur, Band 1: Der
Schatzfund: Archäologie – Kunstgeschichte – Siedlungsgeschichte, S. Ostritz (ed.),
Weimar 2010, pp. 334-375; S. Wolf, Erfurt im 13. Jahrhundert: städtische Gesellschaft
 למרהירט מרחיב.zwischen Mainzer Erzbischof, Adel und Reich, Köln 2005, pp. 160-162

4

.1349 במחקרו גם על ההתיישבות היהודית בארפורט אחרי פרעות
R. Fronda, ʻAttributing .) היא עיטור שנבנה מטקסט של אותיותmicrography( מיקרוגרפיה
of Three Ashkenazi Bibles with Micrographic Images’, Ars Judaica, 9 (2013), pp. 45–
56; idem, ʻText and Image: The Case of Micrographic Ornaments in 13th and 14th
Century Ashkenazi Bibles’, in: Erfurter Schriften zur jüdischen Geschichte III, T.
 כיום מתנהלת בהיידלברג קבוצת מחקר שתפעל.Thierbach (ed.), Erfurt 2014, pp. 108-117
Corpus : העוסקת במסורה ובמיקרוגרפיה האשכנזית, בניהולה של חנה ליס2023 עד שנת
Masoreticum: The Inculturation of the Masorah into Jewish Law and Lore from the 11th to
the 13th Centuries: Digital Acquisition of a Forgotten Domain of Knowledge (DFG);
.=https://en.mtk-online.urz.uni-heidelberg.de/subproject.php?tp=B04&up
O. Hahn et al., ʻThe Erfurt Hebrew Giant Bible and the Experimental XRF analysis of
.Ink and Plummet Composition’, Beitarié Gazette du livre médiéval 51 (2007), pp. 16–29
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 מ"מ וכתב היד העבריX629470 והוא אחד מספרי התנ"ך הגדולים באירופה בגודל
Or. fol. 1212  ספריית המדינה, ברלין,2  ותנ"ך ארפורט,הגדול ביותר שהשתמר עד כה
 אשר בדומה לכתב יד7, מ"מX554390  בכרך אחד שגודלו,מסוף המאה השלוש עשרה
. נכתב ככל הנראה לקריאה בבית הכנסת והוא יעסיק אותנו במאמר זה1 ארפורט
 מעתיק כתב היד היה. מעוטר ברובו באמצעות מיקרוגרפיה2 תנ"ך ארפורט
 רחל פרונדה דנה בקצרה8.ב157  ששמו מצוין בדף,ככל הנראה שניאור בן אפרים
9, כאשר בעקבות מחקרה של לילה אוורין,2 בתכנית האמנותית של כתב יד ארפורט
 שנעשה באשכנז,Heb. 5–6  הספרייה הלאומית,היא קושרת בינו לבין תנ"ך פריס
 שם,2  וארפורט1  אנט וובר פרסמה מאמר שעסק בכתב יד ארפורט10.1294/5 בשנת
היא מראה כי המיקרוגרפיה מבוססת על כתביהם של רבי יהודה החסיד ותלמידו רבי
 בנוסף לתובנות החשובות אשר וובר הביאה להבנת העיטור, לדעתי11.אלעזר מוורמס
 יש להסתכל על דמות מרכזית נוספת שפעלה בקרבת זמן ומקום,באמצעות כתביהם
 רבי נחמיה הנביא:)(למרות שכמעט ולא ידועים לנו פרטים היסטוריים עליה

https://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/ :הכרך השני נמצא ברשת
pages/viewer.aspx?&presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCR
.IPTS000175262-1
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/ :כתב היד נמצא במלואו ברשת
pages/viewer.aspx?&presentorid=MANUSCRIPTS&docid=PNX_MANUSCRIPTS
J. Penkower, ʻThe Ashkenazi Pentateuch : על שני כתבי היד ראו.000175263-1
Tradition as Reflected in the Erfurt Hebrew Bible Codices and Torah Scrolls’, in:
Erfurter Schriften zur Jüdischen Geschichte, Band 3: Zu Bild und Text im jüdisch–
christlichen Kontext im Mittelalter, F. Bussert et al. (eds.), Erfurt 2015, pp. 118–41;
 על.D. Stern, The Jewish Bible: A Material History, Washington 2018, pp. 110-114
H. Liss and K. J. Petzold, ʻDie המסורה בכתבי היד של ארפורט ראה לאחרונה
Erforschung der westeuropäischen Bibeltexttradition als Aufgabe der
Jüdischen Studien’, in: Judaistik im Wandel: Ein halbes Jahrhundert Forschung und
Lehre über das Judentum in Deutschland Herausgegeben, ed. Andreas Lehnardt,
.Berlin and Boston 2017, pp. 189–210
E.M. Thimme, ʻDie Erfurter Handschriften in der Orientabteilung der
.Staatsbibliothek zu Berlin’, in Erfurter Hebraische Handschriften, Erfurt 2009, pp. 56–57
L. Avrin, ʻMicrography as Art’, in: C. Sirat and L. Avrin (eds.), La lettre hébraïque
.et sa signification, Paris 1981, pp. 43-63, esp. 52
R. Fronda, ʻMicrographic Illustrations in a Group of Thirteenth Century Hebrew
Bibles from Germany’, in: Hebräische Schrift zwischen Juden-und Christentum in
.Mittelalter und früher Neuzeit: Beiträge zur 45, ed. Peter Stein, Kamen 2016, pp. 37–73

7

8
9
10

 שבה נדון, כי ייתכן שהמיקרוגרפיה של ספר יחזקאל54 'פרונדה מציינת בהערת שוליים בעמ
 אך לא מרחיבה מעבר, מבוססת על רעיונות מיסטיים שהיו בעלי חשיבות לפטרון,בהמשך
J. Del Barco, Manuscrits de la Bible hébraïque, Bibliothèue : ראו6-5  על כתב יד פריס.לכך
Nationale de France, Hebreu 1 a 32; Manuscrits en caractères Hébreux dans les
.Bibliothèques de France, Turnhout 2011, pp. 38–43
A. Weber, ʻThe Masoret Is a Fence to the Torah: Monumental Letters and
.Micrography in Medieval Ashkenazi Bibles’, Ars Judaica, 11 (2015), pp. 7–30

379

11

שרה אופנברג

מארפורט ,כך שמאמר זה יעסוק בעיטור מיקרוגרפיה לספר יחזקאל וספר משלי,
והקשר בין העיטור למספר חיבורים הנוגעים לתורות הסוד של חסידי אשכנז ורבי
נחמיה .בטרם ניגש לדון בכתביו ובאופן שבו לטעמי הם מתקשרים לעיטור תנ"ך
ארפורט  ,2נדון באופן שבו המיקרוגרפיה מתפקדת בכתב יד זה.
כדי להבין כיצד מיקרוגרפיה 'עובדת' ומהי החשיבה האסוציאטיבית של מי
שהזמינו את כתב היד ,נתחיל עם עיטור לפרשת בֹּא ,שמות פרק י ,שם נמצא בדף 72ב
במסורה התחתונה סצנת ציד (תמונה  :)5מצד ימין צייד רוכב על סוס בעודו תוקע
בקרן יער ,לפניו כלב רץ לכיוונם של שני כלבים נוספים ,התוקפים צבי .באמנות
היהודית בימי הביניים הופיעו סצנות ציד רבות באיורי שוליים ולרוב הנושא היה ציד
אילה ,צבי או ארנבת ,אשר זוהו כעם ישראל הנרדף .כידוע ,מרבית היהודים לא עסקו
בציד 12,מכאן שעלינו לשאול מהי משמעות התיאורים הללו עבור הקהל היהודי13.
בתיאורים הנוצריים ,הצייד מקבל משמעות של בן אצולה ,העוסק בספורט האצילי
מכל .הציידים הטובים נחשבו בני אצולה אמיתיים והייתה קיימת הבחנה בין סוגי
הציד השונים .צורת הציד הנעלה ביותר הייתה ציד אַ יָּל באמצעות כלביםprendre :
 14.à force de chiensאולם כאשר הצייד וכלביו תוארו בכתבי יד יהודיים ,הם קיבלו
משמעות שונה ,הבאה לתאר את תחושת הרדיפה של היהודים בידי שכניהם

12

עם זאת יש לסייג ולומר כי ידוע על מודעות של יהודים לשיטות צייד ובעיקר לבזיירות (ציד
באמצעות בז) בצרפת ,כולל השתתפות רבנים בספורט זה ועל כך ראו :א"א שמש" ' ,הנה יצא
המימה" – למסע צייד :הרקע לביאורם של שני פרשנים צרפתיים' ,תלפיות ,יב (תשס"א-
תשס"ב) ,עמ' L. Jacobi, ʻJewish Hawking in Medieval France: Falconry, ;144-138
Rabbenu Tam, and the Tosafists’, Oqimta, 1 (2013), pp. 421-504; idem, ʻThe
Rabbis on the Hunt: From Palestine to Poland’, in: Falconry: Its Influence on
Biodiversity and Cultural Heritage, eds. Urszula Szymak and Przemysław Sianko,
.Bialystok 2016, pp. 169-186

13

בספר 'משלי שעלים' ,שנכתב בידי רבי ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן ,שחי במאות השתים עשרה
והשלוש עשרה בנורמנדיה ובאנגליה ('אי הים') ,אנו מוצאים משל אחד על 'איל וכלבים'.
המשל מספר על האיל שהביט במים בעת ששתה ,כאשר הבחין בקרניו וחשב שאיש לא יוכל
לו' :וכאשר רגליו במים נדים  /הנה כלבים הולכים צמדים ...ושם הכלבים הדביקוהו  /והציידים
נתחוהו  /וינקש בקרניו אשר היו לו לאון  /לפני שבר גאון  /וכל אבריו בהם לנתוח נמסרו'.
תיאור זה מזכיר מאד את תיאורי ציד האילים בחברה הנוצרית .רבי ברכיה ליקט את משליו
מספרי משלים לועזיים והוסיף עליהם גם משלים מן התלמוד והמדרש .רבי ברכיה הנקדן,
משלי שעלים ,מהדורת א"מ הברמן ,ירושלים ותל-אביב תש"ו ,עמ' פב-פג; vii; Berechiah
Ben Natronai Ha-Naqdan's Works and Their Reception: L'Oeuvre de Berechiah Ben
.Natronai Ha-Naqdan et sa réception, T. Visi et al. (eds.), Turnhout 2019

14

הציד היה כה פופולרי ונפוץ בקרב בני המעמד הגבוה ,שהופיעו מדריכי ציד רבים .המדריכים
הופיעו במחצית המאה השלוש עשרה והם ניסו לשמר מידה של דקורום מסוים בציד
בהתנהגות ,בנהלים ,בשפה ובלבוש (לבוש ירוק בקיץ ולבוש אפור בחורף) .המדריכים מתארים
סוגים של כלי ציד ,שפה מקצועית ,תהליכי שיפוט ,מרדף ,לכידת הניצוד ,כיצד להפריד עדרים,
תיאור העונות לציד וכן ייעוץ בנוגע לטיפול בפציעות של הציידים והבזיםR. Almond, .
Medieval Hunting, Gloucestershire 2003, pp. 131-132; D. Pearsall, ʻHunting Scenes
in Medieval Illuminated Manuscriptsʼ, Connoisseur, 196 (1977), pp. 170-181; M.
.Thiébaux, The Stag of Love, Ithaca and London 1974
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הנוצרים; 15הצייד מזוהה עם עשו והנצרות 16,ואילו הכלבים מסמלים לרוב את
הנזירים 17,בין היתר מפני שהכלבים בצבעי שחור ולבן מסמלים את הנזירים
הדומיניקנים המכנים עצמם 'כלבי האל' ( ,)domini canesשסמלם הוא הכלב בעל
הפרווה הלבנה והכתמים השחורים 18.במקרה שלפנינו קשה למצוא קשר מיידי בין
הטקסט בדף ,אשר עוסק במכות מצרים לבין הסצנה שמורכבת ממסורה .לא מצאתי
קשר בין הפסוקים שנבחרו לבין רשימות הָאכְ לָּה וְ ָאכְ לָּה 19,גם לא אלו מכתב יד
מארפורט עצמו (ארפורט  20 ,10ברלין ,ספרית המדינה .)Or. fol. 1219
הפסוקים במרכז עוסקים בעיקר בתוכחה ובהמשך מעט בנחמה .נביט על
הפסוקים שמרכיבים את המיקרוגרפיה (תמונה 5א) .העץ/צמח בצד ימין בנוי
מפסוקים משמואל ב ו  ,20העוסקים בברכהַ ' :ויָּשָּ ב ָּדוִ ד לְ בָּ רֵ ְך אֶ ת בֵ ית ֹּו וַתֵ צֵ א ִמיכַל

15

על סצנות ציד באמנות היהודית ראה :ש' אופנברג' ,ביטויים להתמודדות עם הסביבה הנוצרית
באמנות ובספרות היהודית בימי הביניים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בן-גוריון  ,2008עמ'
M. M. Epstein, Dreams of Subversion in Medieval Jewish Art and Literature, ;97-42
Pennsylvania 1997; K. Schubert, ʻWikkuach-Thematik in den Illustationen
.Habräischer Handschriften’, Journal of Jewish Art, 12-13 (1986-1987), pp. 247-256

16

17

18

19

20

על מקור הדימוי וההקבלה בין עשו/אדום לרומי והנצרות ראו :י"י יובל ,שני גויים בבטנך,
תל-אביב  ,2000עמ'  ;18-34א .לימור ,בין יהודים לנוצרים ,תל-אביב  ,1993א ,עמ' G. ;19-9
D. Cohen, ʻEsau as Symbol in Early Medieval Thought’, in: Jewish Medieval and
Renaissance Studies, A. Altmann (ed.), Cambridge 1967, pp. 19-48; S. Zeitlin, ʻThe
Origin of the Term Edom for Rome and the Roman Church’, The Jewish Quarterly
.Review, 60 (1970), pp. 262-263
A. Cuffel, Gendering Disgust in Medieval Religious Polemic, Indiana 2007, pp.
216-220; K. Stow, Jewish Dogs: An Image and Its Interpreters, Stanford 2006, pp. 137 .144, esp. pp. 141-142לאחרונה חנה שחם-רוסבי הציגה פרשנות נוספת לכלבים בהגדות

מאוירות מן המאה החמש עשרה ,שם הכלב מזוהה דווקא עם הגאולה ומסמל את דמותו של
אליהו הנביאC. Shacham-Rosby, ‘Elijah the Prophet: The Guard Dog of Israel’, .
.Jewish History, 30 (2016), pp. 165–182
המקור לכינוי זה במסורת הנוצרית (מעבר לקרבה בביטוי המלים) הוא בחלום שחלמה אמו של
דומיניקוס :אמו של דומיניקוס חלמה בלילה שבבטנה גדל כלב בצבעי שחור-לבן ושהוא ייוולד
עם לפיד בפיו וישרוף את העולם; הלפיד מסמל את האור שדומיניקוס יביא לעולם באמצעות
דרשותיו וזו הסיבה שלצידו מתואר לרוב כלב בצבעי שחור-לבן ולפיד בוער בפיו .א' קליינברג,
רגל החזיר של הנזיר ג'ינפרו ,תל-אביב  ,2000עמ'  .320-310נירית בן-אריה דבי כותבת
באריכות על אודות המסדר הדומיניקני וסמליו ,בעיקר בציור הקיר בכנסיית סנטה מריה נובלה
בפירנצה ,שם מתוארים הכלבים בפרווה בצבעי לבן ושחורN. Ben-Aryeh Debby, ‘Art :
and Sermons: Dominicans and the Jews in Florence’s Santa Maria Novella’,
.Church History and Religious Culture, 92 (2012), pp. 171-200
F. Díaz Esteban, Sefer ʹOklah wĕ-ʹOklah: Colección de listas de palabras destinadas a
conservar la integridad del texto hebreo de la Biblia entre los judios de la Edad Media,
.Madrid, 1975
על רשימת מסורה בכתב יד ארפורט  3ברלין ,ספרית המדינה  Or. fol. 1213ראוS. Seemann, :
ʻThe Okhla Lists in MS Berlin Or. Fol. 1213 (Erfurt 3)ʼ, in: Philology and Aesthetics:
Figurative Masorah in Western European Manuscripts, eds. H. Liss et al. (eds.),
.Frankfurt/New York/Oxford 2020, pp. 275-299
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ַאמהוֹּת
בַ ת שָּ אּול לִ ְקרַ את ָּדוִ ד וַתֹּ אמֶ ר מַ ה נִכְ בַ ד הַ יוֹּם מֶ לְֶך י ְִש ָּראֵ ל אֲשֶ ר נִגְ לָּה הַ יוֹּם לְ עֵ ינֵי ְ
עֲבָּ ָּדיו כְ הִ גָּלוֹּת נִגְ לוֹּת ַאחַ ד הָּ רֵ ִקים' .שמואל ב יג ַ ' :25ויֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך אֶ ל ַאבְ שָּ לוֹּם ַאל
בְ נִי ַאל נָּא ֵנלְֵך ֻּכלָּנּו וְ ֹלא נִכְ בַ ד עָּ לֶיָך וַיִ פְ ָּרץ ב ֹּו וְ ֹלא ָאבָּ ה ָּל ֶלכֶת ַויְבָּרֲ כֵהּו' .ומפרשת וזאת
הברכה :דברים לג ' :29אַ ְשרֶ יָך י ְִש ָּראֵ ל ִמי כָּמוָֹּך עַ ם נוֹּשַ ע בַ ה' מָּ גֵן עֶ זְ רֶ ָך וַ אֲשֶ ר חֶ ֶרב
ַג ֲאוָּתֶ ָך וְ ִי ָּכחֲשּו אֹּ יְבֶ יָך לְָּך וְ אַ תָּ ה עַ ל בָּ מוֹּתֵ ימ ֹּו תִ ְדרְֹּך' .הכלב הראשון מימין מורכב
ּומלָּכִ ים י ְַר ְד יִתֵ ן
מישעיהו מא ִ ' :2מי הֵ עִ יר מִ מִ זְ רָּ ח צֶ ֶדק י ְִק ָּראֵ הּו לְ ַרגְ ל ֹּו יִתֵ ן לְ פָּ נָּיו ג ֹּויִם ְ
כֶעָּ פָּ ר חַ ְרב ֹּו כְ קַ ש נ ִָּדף קַ ְשת ֹּו' .הסוס והצייד מורכבים מפסוקים בויקרא כו ָ' :34אז
ָארץ וְ הִ ְרצָּ ת
תִ ְרצֶ ה הָּ ָארֶ ץ אֶ ת שַ בְ תֹּ תֶ יהָּ כֹּ ל יְמֵ י הֳשַ מָּ ה וְ אַ תֶ ם בְ אֶ ֶרץ אֹּ יְבֵ יכֶם ָאז תִ ְשבַ ת הָּ ֶ
אֶ ת שַ בְ תֹּ תֶ יהָּ ' .הצבי וגם שני הכלבים שנושכים אותו מורכבים מאותו הפסוק ביואל
א  ' :20גַם בַ הֲמוֹּת שָּ ֶדה תַ עֲרוֹּג אֵ לֶיָך כִ י יָּבְ שּו אֲפִ יקֵ י מָּ יִם 21וְ אֵ ש ָאכְ לָּה נְאוֹּת הַ מִ ְדבָּ ר',
והם יכולים להתקשר לטקסט בכך שזו המסורה לשמות פרק י המספרת על מכת
הארבה ומכת החושך .גם הארבה וגם החושך מוזכרים ביואל ,כך שזה יכול להיות
הקישור בין הדברים.
מאחר ש כתב היד מכיל רק את התנ"ך ותרגום ,בלי טקסטים נוספים ,קשה
לקבוע אילו חיבורים השפיעו על האיורים באופן ודאי ,אולם בהתאם לאווירה
האינטלקטואלית באשכנז במאה השלוש עשרה ,אשר כללה ספרות ענפה מסוגים
רבים ,ניתן להניח (כמובן תוך בחינה מעמיקה) כי יש קשר גם לכמה טקסטים של
תורת הסוד 22.כאשר מדברים על תורת הסוד באשכנז מדובר על שלוש מסורות סוד
עיקריות' .1 23:חוג הכרוב המיוחד' ,שפעל בצפון צרפת בסוף המאה השתים עשרה
וראשית המאה השלוש עשרה;  .2החוג המרכזי המזוהה עם 'חסידי אשכנז' ,בני
משפחת קלונימוס :רבי יהודה החסיד (נפטר בשנת  )1217ותלמידו רבי אלעזר
מוורמס (נפטר סביב  .3 ;)1232רבי נחמיה בן שלמה טרוישלין ,הנביא מארפורט,
שפעל בשליש הראשון של המאה השלוש עשרה .עיקר המחקר עליו נעשה בידי משה
אידל ולאחרונה בידי נעמה בן שחר 24.כאמור ,ברצוני לקשור בין חלק מכתביו של ר'
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חלק זה מתקשר גם לפסוק מתהלים מב ' :2כְ אַ יָּל תַ ֲערֹּג עַ ל אֲפִ יקֵ י מָּ יִם כֵן נַפְ ִשי תַ ֲערֹּג אֵ לֶיָך אֱֹלהִ ים'.
לאחרונה ענבל גור בן יצחק ערכה סקירה מקיפה על מסורות הסוד באשכנז ובעיקר של משפחת
קלונימוס' :ספר מלאכים' לר' יהודה החסיד :מהדורה מדעית ועיון במסורת הסוד של ראשית
הכתיבה האזוטרית של חסידי אשכנז' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן .2016
ראו ביבליוגרפיה והרחבה על כל זרם במאמרה של נ' בן-שחר' ,כתב יד נירנברג ,ספרייה עירונית
 Cent. V. App. 5ומסורות סוד אשכנזיות מהמחצית השנייה של המאה השלוש-עשרה – עיון
מחודש' ,דעת ,פב (תשע"ו) ,עמ'  .123-73עוד על החלוקה ראו :מ' אידל' ,על זהות מחבריהם
של שני פירושים אשכנזיים לפיוט האדרת והאמונה ועל תפיסות התיאורגיה והכבוד אצל ר'
אלעזר מוורמס' ,קבלה ,כט (תשע"ג) ,עמ'  ;208-63י' דן ,חסידות אשכנז בתולדות המחשבה
היהודית 3 ,כרכים ,תל-אביב  ; 1990הנ"ל ,תולדות תורת הסוד העברית ,ירושלים ,2012-2008
כרך ה; M. Idel, ʻAshkenazi Esotericism and Kabbalah in Barcelona’, Hispania
.Judaica, 5 (2007), pp. 69–113
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M. Idel, ʻFrom Italy to Ashkenaz and Back: On the Circulation of Jewish Mystical
Traditions’, Kabbalah, 14 (2006), pp. 47–94; idem, ʻSome Forlorn Writings of a
Forgotten Ashkenazi Prophet: R. Nehemiah ben Shlomo ha-Navi’, Jewish
 ;Quarterly Review, 95 (2005), pp. 183–196מ' אידל' ,הפירוש האנונימי ל"אלפא-ביתא

23

דמטטרון" :חיבור נוסף של ר' נחמיה בן שלמה הנביא' ,תרביץ ,עו (תשס"ז) ,עמ' ;264-255
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על המרכבה וסודות צבאיים :טקסט ותמונה בכתב יד מארפורט

נחמיה לבין שני עיטורי מיקרוגרפיה בתנ"ך ארפורט (תמונות  .)3-2עם זאת ,עלינו
לזכור שבכתבי היד אנו מוצאים פעמים מכלולים שבהם נמצאים כתבי שלוש
המסורות יחד והפירושים הכתובים שם יכולים לנוע בין נושא אחד למשנהו באופן
אסוציאטיבי ,בין אם יש קשר מרכזי בין הנושאים או לאו 25,כך שגם באיורים אנו
מוצאים התייחסות למסורות טקסטואליות שונות .ראשית נבחן את הפתיחה לספר
יחזקאל ואחר כך הפתיחה לספר משלי.
המיקרוגרפיה בפתיחת ספר יחזקאל ,בדף 381א (תמונות 6-6א) ,מתארת שתי
דמויות יחפות ,כל אחת ישובה על כיסא ואוחזת בצמח כלשהו ביד אחת בעוד האחרת
נוגעת בעיגול המקיף את מילת הפתיחה 'ויהי'; המילה מוקפת בשני עיגולים,
המורכבים ממיקרוגרפיה וביניהם מעגל עם טקסט 26.הדמות היושבת בצד ימין היא
בעלת גוף אדם ופני חיה המתוארים בצדודית ,אשר מזכירה שור עם לשון מתפצלת
לשתיים .הדמות משמאל היא של אדם המביט לעבר הצופה/הקורא ונראה כאילו היא
מכונפת .תיאור זה הוא ייחודי ,בעוד איורים אחרים לספר יחזקאל בכתבי יד אחרים

25

הנ" ל" ' ,וחיות אשר הנה מרובעות כסא" :פירושו של ר' נחמיה בן שלמה הנביא לפיוט של
הקליר' ,קבלה ,מא (תשע"ח) ,עמ'  ;193-59נ' בן-שחר ,פירוש ספר יצירה המיוחס לסעדיה
גאון :מהדורה ביקורתית ופרקי מבוא ,לוס-אנג'לס תשע"ה .על ההבחנה בין ר' נחמיה לבין
חסידי אשכנז ראה לאחרו נה מ' אידל' ,פירושו של ר׳ נחמיה בן שלמה הנביא לשבעים שמות
האל ו"השיח המשולש"' ,מ' בר -אשר ואחרים (עורכים) ,ספר זכרון לפרופ' מאיר בניהו,
ירושלים תשע"ט ,ב ,עמ'  ,797-751במיוחד עמ' .175-169 ,150-148 ,139-135
על האופי האסוציאטיבי בכתיבה באשכנז והאופן הלא שיטתי של חסידי אשכנז בכתיבתם ראו:
D. Abrams, Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory: Methodologies of Textual
Scholarship and Editorial Practice in the Study of Jewish Mysticism, Jerusalem and Los
Angeles, 20132, pp. 486–500; H. Soloveitchik, ʻPiety, Pietism and German
Pietism: Sefer Hasidim I and the Influence of Hasidei Ashkenaz’, The Jewish
Quarterly Review, 92 (2002), pp. 455–493, esp. 462–463; D. I. Shyovitz, A
Remembrance of His Wonders: Nature and the Supernatural in Medieval Ashkenaz,
 .Philadelphia 2017, pp. 16–18על פראטקסט בכתבי קבלה ומאגיה ראו :י' הררי,
'פראטקסטים מאגיים :כתב יד לונדון ,הספריה הבריטית "( Or. 12362עץ הדעת") כמקרה
בוחן' ,קבלה ,מב (תשע"ח) ,עמ' D. Abrams, ʻKabbalistic Paratextʼ, ;268-237
.Kabbalah, 26 (2012), pp. 7–24
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המעגל החיצוני מורכב מהפסוקים הבאים :משלי ו ' :16שֶ ש הֵ נָּה שָּ נֵא ה' וְ שֶ בַ ע תועבות ת ֹּועֲבַ ת
נַפְ שוֹּ'; תהלים קיט ' :162שָּ ש ָאנֹּ כִ י עַ ל אִ ְמ ָּרתֶ ָך כְ מוֹּצֵ א שָּ לָּל ָּרב' שיר השירים ז ָ' :9אמַ ְרתִ י אֶ ֱעלֶה
פּוחים'; ירמיהו י ' :5כְ תֹּ מֶ ר
בְ תָּ מָּ ר אֹּ ֲחזָּה בְ סַ נְסִ נָּיו וְ יִהְ יּו נָּא שָּ ַד ִי ְך כְ אֶ ְשכְ לוֹּת הַ גֶפֶ ן וְ רֵ יחַ אַ ֵפְך כַתַ ִ
ִמ ְקשָּ ה הֵ מָּ ה וְ ֹלא י ְַדבֵ רּו נָּשוֹּא ִינָּשּוא כִ י ֹלא יִצְ עָּ דּו ַאל תִ ְיראּו מֵ הֶ ם כִ י ֹלא יָּרֵ עּו וְ גַם הֵ יטֵ יב אֵ ין
אוֹּתָּ ם'; במדבר כ ' :13הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָּ ה אֲשֶ ר ָּרבּו בְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל אֶ ת ה' וַיִ קָּ ֵדש בָּ ם'; בראשית כו :20
' ַוי ִָּריבּו רֹּעֵ י גְ ָּרר עִ ם רֹּעֵ י יִצְ חָּ ק לֵאמֹּ ר לָּנּו הַ מָּ יִם וַיִ ְק ָּרא שֵ ם הַ בְ אֵ ר עֵ שֶ ק כִ י הִ תְ עַ ְשקּו עִ מוֹּ'; בראשית
כא ' :6וַתֹּ אמֶ ר שָּ ָּרה צְ חֹּ ק עָּ שָּ ה לִ י אֱֹלהִ ים כָּל הַ שֹּמֵ עַ יִצְ חַ ק לִ י'; ירמיהו יח ' :19הַ ְק ִשיבָּ ה ה' אֵ לָּי
ּושמַ ע לְ קוֹּל י ְִריבָּ י'; תהלים קיט 'ִ : 154ריבָּ ה ִריבִ י ּוגְ ָא ֵלנִי לְ ִא ְמ ָּר ְתָך חַ ֵינִי' .המעגל הפנימי מורכב
ְ
מהפסוקים הבאים :תהילים קיט ' :82כָּלּו עֵ ינַי לְ אִ ְמ ָּרתֶ ָך לֵאמֹּ ר מָּ תַ י תְ ַנחֲמֵ נִי'; עמוס ח ' :5לֵאמֹּ ר
מָּ תַ י ַי ֲעבֹּר הַ חֹּ ֶדש וְ נ ְַשבִ ָּירה שֶ בֶ ר וְ הַ שַ בָּ ת וְ נִפְ תְ חָּ ה בָּ ר לְ הַ ְק ִטין אֵ יפָּ ה ּולְ הַ גְ ִדיל שֶ קֶ ל ּולְ עַ ֵּות מֹּ אזְ נֵי
ִמ ְרמָּ ה'; ויקרא כג ' : 3שֵ שֶ ת י ִָּמים תֵ עָּ שֶ ה ְמלָּאכָּה ּובַ יוֹּם הַ ְשבִ יעִ י שַ בַ ת שַ בָּ תוֹּן ִמ ְק ָּרא קֹּ ֶדש כָּל
ְמלָּאכָּה ֹלא תַ עֲשּו שַ בָּ ת הִ וא לַה' בְ כֹּ ל מו ְֹּשבֹּתֵ יכֶם'; ישעיהו נח 'ְ :1ק ָּרא בְ גָּרוֹּן ַאל תַ ְחשְֹּך כַשוֹּפָּ ר
הָּ רֵ ם ק ֹּולֶָך וְ הַ גֵד לְ עַ ִמי פִ ְשעָּ ם ּולְ בֵ ית ַיעֲקֹּ ב חַ טֹּאתָּ ם'.
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שרה אופנברג

מתארים את ארבע חיות מרכבת יחזקאל ולעולם לא רק שתי חיות בלבד 27.נוסף על
כך ,שתי החיות ישובות על כסאות ,כך שהן לא יכולות לסמל את חיות המרכבה.
המעגל המרכזי מורכב מחלקי פסוקים' :וארא והנה .אשר ראית את עניי .עני
אני וגוע מנער .כי נער ישראל ואהבהו .ואת עשו שנאתי .כי שנא שלח'; יחזקאל א :4
ּומת ֹּוכָּּה
'וָּאֵ רֶ א וְ הִ נֵה רּוחַ סְ עָּ רָּ ה בָּ ָאה מִ ן הַ צָּ פוֹּן עָּ נָּן גָּדוֹּל וְ אֵ ש ִמתְ לַקַ חַ ת וְ נֹּ גַּה ל ֹּו סָּ בִ יב ִ
כְ עֵ ין הַ חַ ְשמַ ל ִמתוְֹּך הָּ אֵ ש'; תהלים לא ָ' :8אגִ ילָּה וְ אֶ ְש ְמחָּ ה בְ חַ סְ ֶדָך אֲשֶ ר רָּ אִ יתָּ אֶ ת עָּ ְניִי
י ַָּדעְ תָּ בְ צָּ רוֹּת נַפְ ִשי'; תהלים פח ' :16עָּ נִי ֲאנִי וְ גֹּ וֵעַ ִמנֹּעַ ר נָּשָּ אתִ י אֵ מֶ יָך ָאפּונָּה'; הושע
יא ' :1כִי נַעַר יִשְ רָּ אֵ ל וָּאֹּ ֲהבֵהּו ּומִ ִמצְ ַריִם קָּ ָּראתִ י לִ בְ נִי'; מלאכי א ' :3וְ אֶ ת עֵשָּ ו שָּ נֵאתִ י
וָּאָּ ִשים אֶ ת הָּ רָּ יו ְשמָּ מָּ ה וְ אֶ ת ַנ ֲחלָּת ֹּו לְ תַ נוֹּת ִמ ְדבָּ ר'; מלאכי ב ' :16כִ י שָּ נֵא שַ לַח ָאמַ ר ה'
אֱֹלהֵ י י ְִשרָּ אֵ ל וְ כִ סָּ ה חָּ מָּ ס עַ ל לְ בּוש ֹּו ָאמַ ר ה' צְ בָּ אוֹּת וְ נ ְִשמַ ְרתֶ ם בְ רּו ֲחכֶם וְ ֹלא תִ בְ גֹּ דּו'.
מעגל זה יכול לסמל את כיסא הכבוד ,כאשר לפי סידור גרמייזא לרבי שלמה בן
שמשון ,כיסא הכבוד הוא עגול; 28למשל בכתב יד Vatican, Biblioteca
:Apostolica ebr. 274, fol. 191a
ופרשו חכמי הדור לכך נכתב ה' ימלוך לעולם ועד חס ו' דרשוהו כסא מלכותו
ותבניתו .יעלימוהו שאין לפרשו וגלותו כי אם לצנועים .וכסא הכבוד עגול הוא
כדפרישי' בתהל' .והביא ראיה מפסוק כסא הכבוד מרומם ראשון ב' כפי"ן
שתשים זה כנגד זה הרי עיגולה שלימה כזה () .וא"ת מיסודו של קלירי נשמע
שכסא הכבוד מרובע הוא כמו הנראות כנושאות לכסא הכבוד עגולין הם .כלומ'
עושין עצמן כעגול שמחברין זה לזה בנשיקה שהרי כסא הכבוד עגול וצריכין
גם הם לעגל גופם כדי שיהיו שוים לכסא.
פרשנות דומה נמצא בטקסט שפורסם לראשונה בידי אפרים אורבך במהדורתו לספר
ערוגת הבשם לרבי אברהם בר עזריאל ונידון לאחרונה בידי משה אידל ,הטקסט
מדגיש כי הכיסא איננו מרובע ,אלא עגול' 29:לכן הזכיר כבוד מלכותו בפסוק של כ"ף
להודיע שכסא הכבוד עגול הוא ככ"ף הזה שהוא עגול .ויש להשיב ממה שאמ' הקלירי
פה קדוש 'וחיות מרובעות לכסא' וסבורים בני אדם שהכסא מרבוע הוא ,ואינו כך ואין
הדבר כן' .פרשנות זו שונה מהמקובלת אצל חלק מחסידי אשכנז ,בעיקר פירוש רבי
אלעזר מוורמס למרכבה' :וזה הפסוק במרכבה שנייה והכסא הוא עגול מלמעל' כמ' כ'
אבל למט' הוא מראה דמות כס' מרובע' (אוקספורד ,בודלי  ,Opp. 742קטלוג נויבאואר
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לאיורים נוספים של מרכבת יחזקאל בכתבי יד עבריים בימי הביניים ראוS. Offenberg, :
Illuminated Piety: Pietistic Texts and Images in the North French Hebrew Miscellany ,
.Los Angeles 2013, pp. 65-71

28
29

אני מודה לנעמה בן-שחר על הפניה זו.
א"א אורבך ,ערוגת הבשם :כולל פירושים לפיוטים 4 ,כרכים ,ירושלים תרצ"ט-תשכ"ט ,ד ,עמ'
 ; 83מ' אידל' ,וחיות אשר הנה מרובעות כסא' ,עמ'  .147-145ראו גם מחקרו של אפרים
קנרפוגל וכתבי היד :בודפשט ,אוסף קויפמן  ,A 399דף 17א; וטיקן ,ebr. 274 ,דף 181אE. .
Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz,
.Detroit 2013, p. 461
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 ,1921דף 8ב) 30,כאן הוא מתאר את כיסא הכבוד כשראשו עגול כמו האות כ"ף ולמטה
מרובע ,באופן דומה לתיאורי המרכבה במרבית האיורים בכתבי יד עבריים31.
הקשר בין הפסוקים שנבחרו בעיגול הגדול נראה הגיוני כאשר מילה אחת
עוקבת אחר האחרת במעין שרשרת של מילים דומות ,או מילים אשר כתיבתן זהה,
למרות שהמשמעות שונה' :וארא והנה .אשר ראית את עניי .עני אני וגוע מנער .כי נער
ישראל ואהבהו .ואת עשו שנאתי .כי שנא שלח' 32.אולם שני הפסוקים האחרונים
נראים קשורים דווקא בגלל ההבדל בין אהבת האל לישראל/יעקב ומנגד השנאה
לעשו .ניכר כי האסוציאציה הזו נעשתה למטרת פולמוס על מנת להדגיש את ההבחנה
בין עשו לישראל .הפסוק ממלאכי א " :3וְ אֶ ת עֵ שָּ ו שָּ נֵאתִ י" כתוב ליד הדמות הימנית,
מה שמאפיין אותה כדמות שלילית 33.אם כן ,נראה כי הטקסט נע מדין לעבר רחמים.
אם נביט בסצנה מימין לשמאל ,לטעמי ,נמצא שהיא מתקשרת לפירוש מ"ב
אותיות לרבי נחמיה מארפורט ,שם נמצא שהרעיון של הדין מתהפך לרחמים:
' ומגלגלין מידת דין למידת רחמים .ומתגלגל כסא דין לכסא רחמים ...לפי שאופני'
מגלגלין כסא דין לכסא רחמים' (ניו-יורק ,בהמ"ל  ,MS 1786דף 51ב) 34.כפי שנעמה
בן-שחר מציינת ,רעיונות דומים של כסאות שונים מופיעים במספר מסורות סוד

30

כתב היד פורסם במהדורה מדעית :פירושי המרכבה לר' אלעזר מוורמס ולר' יעקב בן יעקב
הכהן ,ההדירו על פי כתבי יד והוסיפו מבוא אסי פרבר-גינת ודניאל אברמס ,לוס אנג'לס
תשס"ד ,עמ'  ,74-69במיוחד עמ'  .74ראו גם :דן ,תולדות תורת הסוד העברית (לעיל הערה
 ,)22ד ,עמ' K. Herrmann, Massekhet Hekhalot: Traktat von den himmlischen ;557-556
 .Palästen, Tübingen 1994, p. 53טקסט זהה נמצא בשני כתבי יד נוספים :ברלין ,ספריית
המדינה  ,Or. Qu. 942דף 148ב; רומא ,ספרית אנג'ליקה ,Or. 46 ,דף 29א .לתיאורים נוספים
של כיסא הכבוד ראו :ד' אברמס ,הגוף האלהי הנשי בקבלה :עיון בצורות של אהבה גופנית
ומיניות נשית של האלוהות ,ירושלים תשס"ה ,עמ'  71-70ובמיוחד הערה E. R. ;110
Wolfson, ʻThe Image of Jacob Engraved upon the Throne: Further Reflection on
the Esoteric Doctrine of the German Pietists’, Along the Path: Studies in Kabbalistic
Myth, Symbolism, and Hermeneutics, Albany 1995, pp. 1–62, esp. 152–153 n. 209,
( 181–183 n. 353המאמר פורסם במקור בעברית :א' וולפסון' ,דמות יעקב חקוקה בכסא

31

32

33
34

הכבוד :עיון נוסף בתורת הסוד של חסידי אשכנז' ,מ' אורון וע' גולדרייך (עורכים) ,משואות:
מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל ,מוקדשים לזכרו של אפרים גוטליב ,ירושלים
תשנ"ד ,עמ' .)185-131
על תיאורי המרכבה בכתבי יד מאוירים ,המבוססים על כתביו של רבי אלעזר מוורמס ראו:
אופנברג( ,לעיל הערה  ,)27פרק K. Kogman-Appel, A Mahzor from Worms: Art and ;,2
.Religion in a Medieval Jewish Community, Cambridge 2012, pp. 175-182
על צירוף אותיות ומילים בכתביהם של חסידי אשכנז ראו :י"י ליפשיץ ,אחד בכל דמיונות:
הגותם הדיאלקטית של חסידי אשכנז ,תל-אביב תשע"ה ,פרק .6
מאחר שלפי חלק מהמקורות סמאל הוא שרו של עשו (מדרש תנחומא וישלח לב  ;8ספר
חזקוני ,וישלח לב  ;8ספר גימטריאות ,עקב ,יג) ,ייתכן שהדמות מסמלת את סמאל.
החיבור פורסם בידי מ' אידל' ,על הפירושים של ר' נחמיה בן שלמה הנביא לשם מ"ב אותיות
וספר החכמה המיוחס לר' אלעזר מוורמס' ,קבלה ,יד (תשס"ו) ,עמ'  ,261-157במיוחד עמ'
 ; 193-192 ,185הנ"ל' ,על סוגיית הפירושים לשם מ"ב אותיות כסוגה ספרותית וגלגוליה',
קבלה ,מב (תשע"ח) ,עמ'  ,191-131במיוחד עמ'  .149-148ראו גם :נ' בן-שחר' ,פירוש שם
מ"ב אותיות לר' אביגדור וקשריו לפירושיו של ר' נחמיה הנביא' ,קבלה ,לג (תשע"ה) ,עמ'
 ,149-101במיוחד עמ'  ;142-141הנ"ל ,פירוש ספר יצירה ,עמ' .144-142

385

שרה אופנברג

אשכנזיות 35.רעיונות כאלו נמצא בחיבור פירוש מראות יחזקאל בכתב יד ברלין,
ספריית המדינה  ,Or. Qu. 942דף 152ב' :ואילו השור לא קא חשיב אמר ר' שמעון
בן לקיש בקש עליו רחמים יחזקאל והפכו לכרוב .אמר לפניו רשבנ"ה אין קטיגור
נעשה סניגור ונעשה רצונו .מאי כרוב אמר ר' אבהו כרביא שבן נבבל קורין לינוקא
רביא .אלא מעתה פני האחד פני הכרוב והשני פני אדם .אדם וכרוב חד הוא'.
במכלול של כתבים אזוטריים ,ביניהם גם כתביו של רבי נחמיה וחוג הכרוב
המיוחד אנו מוצאים תפיסה דומה' :משמע שיש ב' כסאות .לא אחד הוא אלא
כשהקב"ה רוצה לדון אז יושב שנ' ויגבה ה' צבאות במשפט ומה שאנו אומרי' שעומד
מכסא הדין ויושב על כסא רחמים הכל אחד הוא אלא חציו מידת הדין וחציו מידת
הרחמים' (קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ,Add. 858דף 16ב) .נוסף על כך,
בפירושו של רבי אלעזר מוורמס למרכבה נאמר' :עגל לפי ששר הראשון היה של
חשך ודומה לשור .ע"כ שר התהום דומה לעגל וגם כדי לפקוד מעשה העגל עד
שביקש יחזקאל רחמים והפכו לכרוב' 36,כך שהטקסט תואם באופן יפה לתיאור השור
והכרוב במיקרוגרפיה שלפנינו בתנ"ך ארפורט .מכאן שהמיקרוגרפיה ניתנת לקריאה
מימין לשמאל (כמו מרבית הסצנות בכתבי יד עבריים) ,כאשר השור מייצג את מידת
הדין המתגלגלת באמצעות העיגול במרכז אל מידת רחמים ,המיוצגת בידי דמות
האדם/כרוב 37.נציין רק שהטקסט בעיגול המרכזי מכיל שבעים (ע') אותיות ,כמו
שבעים שמות של מטטרון (ועל כך נדון עוד בהמשך) ,כך שהמיקרוגרפיה מציגה
מספר מסורות טקסטואליות.
נפנה לדף המעטר את הפתיחה לספר משלי בדף 521א (תמונה  ,)7מיד בסיום
ספר איוב .אנו רואים שתי דמויות משני צדי מילת הפתיחה .הדמות הימנית אוחזת
בחרב ומחזיקה בידה קסדה והדמות השנייה חובשת כתר ,אוחזת בחפץ עגול
כלשהו 38והחרב נחה לצידה .שתי הדמויות בעלות שיער מתולתל ונטולות זקן

35
36

37

38

נ' בן-שחר' ,ר' אביגדור כ"ץ ,ר' נחמיה הנביא וחוג הכרוב המיוחד' ,קבלה ,לב (תשע"ה) ,עמ'
 ,226-175במיוחד ,עמ' .215-214
פרבר-גינת ואברמס ,פירושי המרכבה ,עמ'  .45עוד על כיסא הדין וכיסא רחמים ראו :ד'
אברמס' ,ספר שקוד לרבי שמואל בן רבי קלונימוס ותורת הכבוד של תלמיד ר' אלעזר מוורמס',
אסופות ,יד (תשס"ב) ,עמ' ריז-רמא ,במיוחד עמ' רכג; אידל' ,וחיות בוערות' ,עמ' 116-115
ובמיוחד הערה  ;420וולפסון' ,דמות יעקב' (לעיל הערה  ,)29עמ' .171-173
הדמות השמאלית יושבת בשיכול רגליים ,לעומת הדמות הימנית ,ועל כן מתבקש להביא כאן
טקסט נוסף שאו תו אידל מייחס לרבי נחמיה על פי הנוסח שבכתב יד ז'נווהComites ,
( Latentes 145לשעבר כ"י ששון  )290עמ' ( 556וראו כתב היד ברשתhttps://www.e- :
 ;codices.unifr.ch/en/bge/cl0145/556אידל' ,הפירוש האנונימי' (לעיל הערה  ,)23עמ'
 ;256הנ"ל' ,הפירושים לאלפא ביתא' של מטטרון מאת ר' נחמיה בן שלמה הנביא :עיונים
נוספים' ,תרביץ ,פה (תשע"ח) ,עמ' ' :)535זרחיהו ...וגי' יריכו לפי שאין ישיבה למעלה אלא
בשעת שהוא כותב זכיות של ישראל נותנים לו רשות לישב על כסא אחד עשוי כעין כסא הכבוד
ונותן יריכו הימנית על השמאלית כסופר .ויבא חתמיאל השר ויתן להדום רגליו שרפרף מאש
אדומה ושמו אדמדמת והיא גי' חתמיאל' .קיים אמנם דמיון בין המתואר בטקסט לבין
המיקרוגרפיה ,אך קשה לקשור באופן ודאי בין השניים.
ייתכן שזה סמל לשליטה על העולם (כדגם הכדור שמאפיין שליטים עוד מהעת העתיקה
המאוחרת) בהתבסס על מדרש משלי כ ,ט.
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(בדומה לדמות שראינו בפתיחה לספר יחזקאל) 39.בין הדמויות ,מעל המילה 'משלי'
אנו רואים מגן ובתוכו אריה ומתחת למילת הפתיחה ,שני עופות עומדים גב אל גב.
אנו עדים לתיאור מדויק של כלי הנשק בני הזמן (תמונה  .)8הדמות הימנית אוחזת
בקסדה מדגם 'הקסדה הגדולה' ( ,)Great Helmאשר מקיפה את כל הראש ומגינה
גם על הפנים עצמן ושימשה את הלוחמים בני המעמד הגבוה החל משנות העשרים
של המאה השלוש עשרה 40,כך שיש לנו טכנולוגיה יחסית חדשה שמתוארת כאן; גם
החרב היא מדגם החרבות המקובלות במאה השלוש עשרה 41ואילו האריה בתוך המגן
זהה לסמלו של קונרד מתורינגיה ( ,)Conrad of Thuringiaהאזור בו נעשה כתב
היד ,משנת  1240לערך 42.תיאורי לוחמים בכתבי יד עבריים קיבלו תשומת לב במחקר
השנים האחרונות 43,דוגמת מחקרו של איבן מרקוס על משמעות האבירות בטקסטים
39

40

41

42

43

מהמאה האחת עשרה ואילך האופנה הגברית באירופה הייתה לגלח את הפנים ולהאריך שיער
עם תלתלים ,כאשר הגברים נהגו לתלתל את שיערם .שיער הפנים של הגברים תאם את גילם –
בני האצולה הצעירים נהגו להתגלח ואילו גברים בגיל העמידה טיפחו זקן קצר ולעיתים שפם.
גברים מבוגרים תוארו לרוב עם זקן ארוך .בדומה לשיער הראש ,חלק מהזקנים קיבלו טיפול
של תילתול באמצעות מגהץ ואילו חלק מהזקנים הארוכים היו שזורים בצמות ואף נוספו להם
עיטורים של זהב .על המנהג הגנדרני של הבחורים באשכנז לטפח את הזקן ראו :א' לוינסון,
'בחרות וגברויות בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן,
 ,2017עמ'  ;60-59א' הורוביץ' ,על משמעות הזקן בקהילות ישראל במזרח ובאירופה בימי
הביניים ובראשית העת החדשה' ,פעמים ,נט (תשנ"ד) ,עמ' J. Bumke, Courtly ;148-124
.Culture: Literature and Society in the High Middle Ages, Berkeley 1991, pp. 148-149
הקסדה הגדולה באה במקום הקסדה הקודמת שהגנה בעיקר על הגולגולת ,אולם לא הגנה על
פניו של הלוחם ,הרי שזו החדשה הייתה בעלת פתחים רק עבור ראייה וכמה נקבי אוורור סביב
אזור הפה לנשימה .מתחתיה נהגו לחבוש מסכת פנים ,שהקלה על חבישת הקסדה ועל התנועה
עימה ,כך שהקסדה לא תנוע לצדדים .דגם הקסדה המופיע בכתב היד הוא של הסוג המוקדם
יותר ,דבר הניכר בפתח הצר לראייה ובקצה הקטום והישר ,אשר עם הזמן הפך למעוגל יותר
ולבסוף אף חרטומי ,בעיקר כדי להגן על הראש באופן יעיל יותר מפגיעת חרב .על הקסדה
הגדולה ראוC. H. Ashdown, European Arms & Armor, New York 1995, pp. 82–85, :
112–113; D. H. Breiding, ʻSome Notes on Great Helms, Crests and Early
Tournament Reinforcesʼ, The Park Lane Arms Fair, 30 (2003), pp. 1–18; K. DeVries,
Medieval Military Technology, Peterborough, Ont. 1992, pp. 70–73; D. Edge and J.
Miles Paddock, Arms & Armor of the Medieval Knight: An Illustrated History of
Weaponry in the Middle Ages, New York 1988, pp. 53–55; S. Slater, The History and
Meaning of Heraldry: An Illustrated Reference to Classic Symbols and their Relevance,
London 2004, pp. 52–59
על סוגי חרבות בימי הביניים ראוE. Oakeshott, A Knight and his Weapons, Chester :
;Springs, Penn. 1997; idem, Records of the Medieval Sword, Woodbridge, Suffolk 2000
.idem, Sword in Hand: A Brief Survey of the Knightly Sword, Minneapolis, MN 2000
על חשיבות התרבות החומרית בחקר ימי הביניים ראו מחקרה של שרה ליפטוןS. Lipton, :
ʻImages and Objects as Sources for Medieval Historyʼ, in: Understanding Medieval
Primary Sources: Using Historical Sources to Discover Medieval Europe, J. T. Rosenthal
.(ed.), London 2014, pp. 225–242
על מחקר היסטורי בנושא לוחמים יהודים ראוM. J. Wenninger, ʻVon jüdischen Rittern :
und anderen waffentragenden Juden im mittelalterlichen Deutschlandʼ,
Aschkenas, 13 (2003), pp. 35–82; I. J. Yuval, ʻA German-Jewish Autobiography of the
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של חסידי אשכנז ,מאמרו של יוסף יצחק ליפשיץ על הלכה והאסתטיקה של
המלחמה ,ועבודת הדוקטורט של אייל לוינסון ,שעוסקת בדימויי גבריות בטקסטים
ובתמונות באשכנז 44.בשנים האחרונות דנתי במחקרי באיורי לוחמים ודמות 'האביר
היהודי' בכתבי יד בימי הביניים 45.בהתבסס על מחקרים אלו ,כאן עלינו לבחון את
משמעות הדמויות וגם עתה נפתח קודם עם בחינת הטקסטים המרכיבים את הדמויות.
המיקרוגרפיה שהרכיבה את הדמויות מבוססת בעיקר על פסוקים שעוסקים
במלכות דוד ופסוקים נוספים מספר איוב .הדמות הימנית מורכבת מפסוקים
משופטים ,תהלים ואיוב ועיסוק במינוח 'אם לא .'...הדמות השמאלית מורכבת
מפסוקים שעוסקים במלכות דוד ושלמה ולקוחים מאיוב ,משלי ,שמואל וישעיהו.
המגן בנוי מפסוקים משיר השירים והאריה בנוי מפסוקים המופיעים בשתי הדמויות
ובמגן ,כך שנוצר קשר אסוציאטיבי וחזותי בין כל מרכיבי הסצנה .העוף מימין מורכב
מפסוקים שעוסקים בדין ואילו העוף משמאל ,מורכב מפסוקים שעוסקים בנחמה ,בין
היתר מפרק בספר ירמיהו המדבר על גאולת שושלת דוד.
נראה את הפסוקים שמהם מורכבת הסצנה ונפתח מהדמות הימנית .החרב
מורכבת משופטים ט  ' :16וְ עַ תָּ ה אִ ם בֶ אֱמֶ ת ּובְ תָּ ִמים ע ֲִשיתֶ ם וַתַ ְמלִ יכּו אֶ ת אֲבִ ימֶ לְֶך וְ אִ ם
טוֹּבָּ ה ע ֲִשיתֶ ם עִ ם יְרֻּ בַ עַ ל וְ עִ ם בֵית ֹּו וְ אִ ם כִ גְ מּול יָּדָּ יו ע ֲִשיתֶ ם ל ֹּו' .הצוואר ,הידיים והחרב
בנויים על תהלים לז ' :25נַעַ ר הָּ יִיתִ י גַם זָּקַ נְתִ י וְ ֹלא ָּראִ יתִ י צַ ִדיק ֶנ ֱעזָּב וְ ז ְַרע ֹּו ְמבַ קֶ ש
לָּחֶ ם' .הרגליים והשמלה מורכבים מאיוב ל ' :25אִ ם ֹלא בָּכִיתִ י לִ ְקשֵ ה י ֹּום עָּ גְ מָּ ה נַפְ ִשי
לָּאֶ בְ יוֹּן'; תהלים קלא ' :2אִ ם ֹלא שִ ּוִ יתִ י וְ דוֹּמַ ְמתִ י נַפְ ִשי כְ ָּגמֻּל ֲעלֵי אִ מ ֹּו ַכ ָּגמֻּל עָּ לַי נַפְ ִשי';
איוב לא ' :36אִ ם ֹלא עַל שִ כְמִ י אֶ שָּ אֶ נּו אֶ עֶ נ ְֶדנּו עֲטָּ רוֹּת לִ י'.
נעבור לדמות השמאלית ,שם הזרוע והשמלה מורכבים ממשלי טו ' :18אִ יש
חֵ מָּ ה ְיגָּרֶ ה מָּ דוֹּן וְ אֶ רֶ ְך אַ פַ יִם יַשְ ִקיט ִריב' .החלק התחתון של השמלה מבוסס על
הפתיחה של איוב א ' :1אִ יש הָּ יָּה בְ אֶ רֶ ץ עּוץ אִ יוֹּב ְשמ ֹּו וְ הָּ יָּה הָּ אִ יש הַ הּוא תָּ ם וְ יָּשָּ ר וִ ֵירא
אֱֹלהִ ים וְ סָּ ר מֵ רָּ ע' .החלק העליון של הידיים ,הכתר והצוואר מבוסס על איוב לב
ַ' :18-19א ֲענֶה ַאף ֲאנִי חֶ לְ ִקי אֲחַ ּוֶה ֵדעִ י ַאף ָאנִי :כִ י מָּ לֵתִ י ִמלִ ים הֱצִ יקַ תְ נִי רּוחַ בִ ְטנִי:
הִ נֵה בִ טְ נִי כְ ַייִן ֹלא ִיפָּתֵ חַ כְאֹּ בוֹּת חֲדָּ שִ ים יִבָּ קֵ עַ ' .גב השמלה מבוסס על שמואל א טז :18

44

Fourteenth Centuryʼ, Binah, 3 (1994), pp. 79–99; idem, ʻRabbinical Perspectives on
.the Bearing of Weapons by the Jewsʼ, Jewish Studies, 41 (2002), pp. 51–55
I. G. Marcus, ʻWhy Is This Knight Different? A Jewish Self-Representation in
Medieval Europeʼ, in: Tov Elem: Memory, Community and Gender in Medieval and
Early Modern Jewish Societies: Essays in Honor of Robert Bonfil, E. Baumgarten et al.
(eds.), Jerusalem 2011, pp. 139–152; J. I. Lifshitz, ʻWar and Aesthetics in Jewish
Law’, in: War and Peace in Jewish Tradition: From the Biblical World to the Present, Y.
 ;Levin and A. Shapira (eds.), New York 2012, pp. 103–115לוינסון' ,בחרות וגברויות'

(לעיל הערה .)38
45

S. Offenberg, ʻA Jewish Knight in Shining Armor: Messianic Narrative and
Imagination in Ashkenazic Illuminated Manuscripts’, The University of Toronto
Journal of Jewish Thought, 4 (2015), pp. 1–14; idem, ʻJacob the Knight in Ezekiel’s
Chariot: Imagined Identity in a Micrography Decoration of an Ashkenazi Bible’,
AJS Review, 40 (2016), pp. 1–16; idem, Up in Arms: Images of Knights and the Divine
.Chariot in Esoteric Ashkenazi Manuscripts of the Middle Ages, Los Angeles 2019
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' ַויַעַ ן אֶ חָּ ד מֵ הַ נְעָּ ִרים ַויֹּאמֶ ר הִ נֵה רָּ אִ יתִ י בֵ ן לְ יִשַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמי י ֵֹּדעַ ַנגֵן וְ גִ בוֹּר חַ יִל וְ אִ יש
ִמלְ חָּ מָּ ה ּונְבוֹּן ָּדבָּ ר וְ אִ יש תֹּ ַאר וַה' עִ מ ֹּו' .בחרב הפסוק לקוח מישעיהו לח ֲ ' :10אנִי
ָאמַ ְרתִ י בִ ְדמִ י יָּמַ י אֵ ֵלכָּה בְ שַ עֲרֵ י ְשאוֹּל פֻּקַ ְדתִ י יֶתֶ ר ְשנוֹּתי' .המגן מורכב מפסוקים
מלאים באופן הבא :החלק העליון משיר השירים ז ָ' :9אמַ ְרתִ י אֶ ֱעלֶה בְ תָּ מָּ ר אֹּ ֲחזָּה
פּוחים'; צד שמאל במגן מפסוק
בְ סַ נְסִ נָּיו וְ יִהְ יּו נָּא שָּ ַדיְִך כְ אֶ ְשכְ לוֹּת הַ גֶפֶ ן וְ ֵריחַ אַ ֵפְך כַתַ ִ
רּוחי זָּרָּ ה לְ אִ ְשתִ י וְ חַ נֹּ תִ י לִ בְ נֵי בִ ְטנִי'; וצד ימין במגן מפסוק באיוב יט
באיוב יט ִ ' :17
 ' :27אֲשֶ ר ֲאנִי אֶ ֱחזֶה לִ י וְ עֵ ינַי רָּ אּו וְ ֹלא זָּר כָּלּו כִ לְ יֹּתַ י בְ חֵ ִקי'.
העוף בצד ימין מורכב מהפסוקים הבאים ,שהם חלק מתיאורים של דין .תהלים
צד ' :19בְ רֹּב שַ ְרעַ פַ י בְ ִק ְרבִ י תַ נְחּומֶ יָך יְשַ עַ ְשעּו נַפְ ִשי'; מלכים ב ט ' :26אִ ם ֹלא אֶ ת ְדמֵ י
נָּבוֹּת וְ אֶ ת ְדמֵ י בָּ נָּיו רָּ אִ יתִ י אֶ מֶ ש ְנאֻּם ה' וְ ִשל ְַמתִ י לְ ָך בַ חֶ לְ קָּ ה הַ זֹּאת ְנאֻּם ה' וְ עַ תָּ ה שָּ א
הַ ְשלִ כֵהּו בַ חֶ לְ קָּ ה כִ ְדבַ ר ה'' .העוף שמתואר בצד שמאל מורכב מהפסוקים הבאים,
שמדברים על נחמה :תהלים כו ַ ' :12רגְ לִ י עָּ ְמ ָּדה בְ ִמישוֹּר בְ מַ ְקהֵ לִ ים אֲבָּ רֵ ְך ה''; ירמיהו
לג  ' :25כֹּה ָאמַ ר ה' אִ ם ֹלא בְ ִריתִ י יוֹּמָּ ם ָּו ָּל ְילָּה חֻּקוֹּת שָּ מַ יִם וָָּארֶ ץ ֹלא שָּ ְמתִ י' (הפרק
בירמיהו עוסק בנבואת נחמה וכינון בית דוד).
כפי שראינו במיקרוגרפיה של ספר יחזקאל ,חלוקה דומה בין דין לרחמים
נמצאת גם שם ,כך שיש מגמה מסוימת שחוזרת עצמה בתכנית העיטור של הספר.
טענתי היא שהסצנה מתארת בצד ימין את דוד ובצד שמאל את שלמה ,אפשר לראות
מעבר ממלך לוחמני אל דמות של מלך מיושב ומעבר משלטון לוחם ,הבא לידי ביטוי
ביד האוחזת בחרב ,אל זה של שלמה ,בונה המקדש ,אשר ספר משלי מיוחס לו ,כאשר
הוא מוצג עם כתר לראשו והחרב כבר מרוחקת ממנו.
אני מציעה לקרוא את הסצנה לאור פרשנות 'שבעים שמות של מטטרון' 46,שם
הפן המיליטנטי שקשור למגן עליו חקוקים שמות האל מודגש במיוחד 47.כידוע,

46

על שבעים שמות של מטטרון ראו :א' קנרגופל ,סוד ,מאגיה ופרישות במשנתם של בעלי
התוספות ,ירושלים תשע"א ,עמ'  ;113-130י' ליבס' ,מלאכי קול השופר וישוע שר הפנים',
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,)1987( 6 ,עמ' D. Abrams, ʻThe Boundaries ;171-196
of Divine Ontology: The Inclusion and Exclusion of Metatron in the Godhead’,
Harvard Theological Review, 87 (1994), pp. 291–321, esp. 301–305; J. Dan, ʻThe
Seventy Names of Metatron’, Proceedings of the Eighth World Congress of Jewish
Studies, Jerusalem 1981, pp. 19–23; M. Idel, ʻFrom Italy to Ashkenaz and Back: On
the Circulation of Jewish Mystical Traditions’, Kabbalah, 14 (2006), pp. 47–94,
‐esp. 66–67, 78–81, 88–90; idem, ʻOn Angels and Biblical Exegesis in Thirteenth
Century Ashkenazʼ, in: Scriptural Exegesis: The Shapes of Culture and the Religious
Imagination: Essays in Honour of Michael Fishbane, D. A. Green and Laura S. Lieber
(eds.), Oxford 2009, pp. 211–244, esp. 223–227; C. Rohrbacher-Sticker, ʻDie
Namen Gottes und die Namen Metatrons: Zwei Geniza Fragmente zur Hekhalot.Literaturʼ, Frankfurter Judaistische Beiträge, 19 (1991–1992), pp. 95–168

47

על מגן דוד והשמות החקוקים עליו ראו מחקרו של מ' אידל' ,ר' נחמיה בן שלמה הנביא על
מגן דוד והשם טפטפיה :ממגיה יהודית ,לקבלה מעשית ,ולקבלה עיונית' ,בתוך :תא שמע:
מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע ,עורך א' (רמי) ריינר ואחרים ,אלון
שבות תשע"ב ,א ,עמ'  .76-1ראו גם :ג' שלום ,מגן-דוד :תולדותיו של סמל ,בעריכת ג .חזן-
רוקם ,עין חרוד תשס"ט ,עמ' G. Hasan Rokem, ‘The Star of David and the ;55-25
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השימוש בגימטריאות נפוץ ביותר בתורת הסוד 48ובפירוש 'שבעים שמות של
מטטרון' ,שאותו אידל מייחס לרבי נחמיה מארפורט נמצא התייחסות לשם טפטפיה,
שהוא אחד משמות מטטרון ,הנקשר למגן ולצבא .הפירוש נדפס בכמה מהדורות.
להלן הציטוט ממאמרו של אידל49:
טפטפיה גי' ע"ל מג"ן ,כי כשהאדם הוא במלחמה ואויביו נלחמים עליו יזכיר
אותו וינצל .טפטפיה בגי' ע"ל צב"א ,כי הוא ממונה להכות את האויבים והוא
הכה חייליו של סנחריב בליל ראשון של פסח ,גם דוד מלך ישראל היה לו למגן
של זהב והיה חקוק עליו שם ע"ב ,וטפטפי"ה היה חקוק תחתיו .ובגי' צו"ה
פח"ד ,כי כשהאדם הוא במקום סכנה יזכיר שם זה ויצוה לו בשם הבורא וינצל.
השימוש בשם ע"ב ( )72אותיות נתפס כמקור אולטימטיבי להצלה וכאן אנו רואים
שעל גבי המגן היה חקוק שם זה ותחתיו טפטפיה ,שהגימטריה שלו שווה לע"ל מג"ן
וע"ל צב"א (סך הכל  .)193כך נמצא בכתב יד שהועתק במאה הארבע עשרה,
דרמשטדט ,ספריית האוניברסיטה והמדינה  .Or25דף 110ב' :טפטפיה בגימ' על צבא
והוא טוב לאומ' על הצבא שאינם יכולי' לעשו' לו שו' דבר .גימ' על מגן כך היה כתוב
על מגן של דוד המלך ובזה נצח'.
קישור נוסף אפשרי לכתביו של רבי נחמיה ולמיקרוגרפיה שלפנינו נמצא
בתיאור האות נו"ן ,במה שמכונה אותיות מלאכים ,מתוך פירוש אלפא ביתא דמטטרון
(תמונה 50:)9
נ' עשוי כמגן כי אל יתהלל הגבור בגבורתו אלא ישען על יי' נורא ואיום .ד"א
לכך יש לו שלש קרנים ב' למעלה וא' למטה ועשוי כמגן לפי שמגן אחד היה
לו לדוד המלך וחקוק עליו שם המפורש שכל תיבה שבו משלש א' אותיות היא.
ולעולם היה מנצח והיה חקוק עליו מי כמוכה באלים יהוה .והוריש אותו המגן
עד מכב"י יהודה (כתב יד לונדון ,הספריה הבריטית  ,Or. 1055דף 105א)51.

48
49
50

51

Stars Outside: The Poetics and Semiotics of Jewish Folklore and of Zionism’,
.Images, 10 (2017), pp. 78-89
D. Abrams, ʻFrom Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique’,
.Journal of Jewish Studies, 47 (1996), pp. 85–101, esp. 90–91, n. 28

אידל' ,ר' נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה' ,עמ' .5-4
לראשונה פורסם בידי ישראל וינשטוק ,למרות שהוא לא זיהה את המחבר כרבי נחמיה' :אלפא
ביתא של מטטרון ופירושה' ,טמירין ,ב (תשמ"ב) ,עמ'  ,76-51במיוחד עמ'  .72לדיון מפורט
על הטקסט ראו :אידל' ,ר' נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה'; הנ"ל,
'הפירושים לאלפא־ביתא (לעיל הערה  ,)36עמ'  .552-523ראו גם ,שלום ,מגן דוד ,עמ' 39- ,35
.38
לחילופי נוסח בין כמה כתבי יד ראו :אידל' ,הפירושים לאלפא־ביתא' (לעיל הערה  ,)36עמ'
.528-526
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האות נו"ן למעשה מתוארת כמגן עם שלוש קרניים ,כמו המגן של דוד המלך ,עליו
היה חקוק השם המפורש .בפירוש 'שבעים שמות של מטטרון' ההתייחסות היא יותר
צבאית ,לעומת אלפא ביתא דמטטרון ,שם הדגש הוא כוח האל שבעזרת שמו מגיע
הנצחון .האל ממלא את התפקיד המרכזי כמגן על הצדיקים ,בניגוד לכתוב בפירוש
'שבעים שמות של מטטרון' ,שם מתואר מה יש לכתוב על מגן של אדם או כיצד יש
לנהוג אם אדם מרגיש אׅיום .מאחר שהמגן נמצא במרכז ,בין דמויות המורכבות
מפסוקים העוסקים במלכות דוד ,לדעתי ,מקור השראה אפשרי למיקרוגרפיה הוא
חיבוריו של רבי נחמיה מארפורט ,כאשר הרעיון המרכזי בסצנה הוא המעבר ממלכותו
הלוחמנית של דוד אל זו של שלמה בונה המקדש ,ועלינו לזכור שלרוב באמנות
יהודית האריה מסמל את 'גור אריה יהודה' והשאיפה לגאולה.
לפי משה אידל ,הגימטריה של מכב"י היא  72וזהו הקישור למגן דוד ,אשר
עליו היו חקוקים ע"ב ( )72שמות האל 52.ברוח פירושים אלו ניקח את הדברים צעד
אחד קדימה ,וכאן יש לנקוט מידת זהירות רבה כדי לא ליפול במלכודת ,כפי שאירע
לישראל וינשטוק במאמרו בתרביץ בשנת  1963על אדירירון ,שם עסק בניסיון לזהות
את המחבר באמצעות גימטריאות בטקסט ,וזכה בגיליון הבא לביקורת חריפה ביותר
מצד גרשם שלום במאמר שאותו סיים בכך שאפילו שמו של וינשטוק יוצא בגימטריה
אדירירון 53 .נביט על המגן שבתמונה 54:המסגרת עשויה מ-פ"ח ( )84אותיות ,אם
מחלקים בשתיים יוצא מ"ב ( )42כמו מ"ב שמות ,כפי שמצאנו במיקרוגרפיה לספר
יחזקאל בכתב היד הזה .כל צלע במגן עשויה כ"ח ( )28אותיות ,כאשר הוסיפו את
האות 'ב' ל'לִ בְ נֵי בִ ְטנִי' בצלע השמאלית כדי להגיע למספר זהה (תמונה  .)10האות
כאן כביכול מיותרת (וזו תופעה נדירה בכתב היד הזה) ,אולם כאן היא כנראה הייתה
משמעותית .האריה עשוי ל"ו ( )36אותיות ,שזה פעמיים ח"י ( .)18אם מכפילים את
 36מקבלים ( 72ע"ב) כמו ע"ב שמות ,כך שבמיקרוגרפיה שלפנינו נראה שהגימטריה
של שמות האל חקוקה על גבי המגן עצמו.
לסיכום ,העושר התרבותי שהשתמר מארפורט בא לידי ביטוי במדיומים שונים
ומעיד על קהילה פעילה ומשגשגת .החידוש שעליו הצבענו במאמר זה הוא העיטורים
של תנ"ך ארפורט  ,2המקיימים קשר בין העיטור המיקרוגרפי לכתביו של רבי נחמיה
מארפורט .עסקנו בשני מקרי בוחן בכתב היד ,הראשון פתיחה לספר יחזקאל והשני
הפתיחה לספר משלי .במיקרוגרפיה לספר יחזקאל ראינו כי קיימת התייחסות
לטקסטים שעוסקים ברעיון שכיסא הכבוד הוא עגול ולא מרובע ושתי הדמויות
שמצדדיו אמורות לסמל את המעבר ממידת הדין למידת הרחמים ,בין היתר בהתאם
לפירוש מ"ב אותיות לרבי נחמיה' :לפי שאופני' מגלגלין כסא דין לכסא רחמים'.
המיקרוגרפיה שמעטרת את הפתיחה לספר משלי מאופיינת אף היא ברעיון של מעבר
מדין לרחמים וגאולה .הסצנה מתארת שתי דמויות ,אשר לפי הפסוקים המרכיבים
52
53

54

אידל' ,ר' נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה' ,עמ' .11-10
י' וינשטוק' ,גילוי עזבון ה"סודות" של אבו אהרון הבבלי' ,תרביץ ,לב ,ב (תשכ"ג) ,עמ' 159-
 ;153ג' שלום' ,האם נתגלה עזבון הסודות של אבו אהרון הבבלי?' ,תרביץ ,לב ,ג (תשכ"ג),
עמ' .265-252
ברצוני להודות לאורן רומן וגל סופר שעזרו לי במלאכת ספירת האותיות והניסיונות להבנת
הסצנה.
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אותן ניכר שמדובר במלכות דוד ומלכות שלמה ,כאשר החרב משמשת נושא חוזר,
כשהדמות שמייצגת את דוד אוחזת בחרב ואילו אצל הדמות השמאלית החרב נחה
לידה .בין שני המלכים עומד מגן ובתוכו אריה .הפסוקים שמרכיבים את המגן הם
משיר השירים ואילו האריה מורכב מפסוקים המופיעים אצל שתי הדמויות ובמגן ,כך
שנוצר קשר אסוציאטיבי וחזותי בין כל מרכיבי הסצנה.
הצעתי לקרוא את הסצנה לאור פרשנות 'שבעים שמות של מטטרון' ,המיוחס
לרבי נחמיה ,שם הפן המיליטנטי שקשור למגן עליו חקוקים שמות האל מודגש
במיוחד וכמו כן לתיאור האות נו"ן בתוך החיבור פירוש אלפא ביתא דמטטרון.
לטענתי ,הרעיון המרכזי בסצנה הוא המעבר ממלכותו הלוחמנית של דוד אל זו של
שלמה ,בונה המקדש .מעבר לכך ,ראינו שמספר האותיות המרכיבות את
המיקרוגרפיה הוא בעל חשיבות וייתכן שהוא מתקשר לגימטריה של שמות האל.
עלינו לזכור כי עיצוב ספר מאויר בימי הביניים היא אחת המלאכות המורכבות ביותר
ודורשת תכנון קפדני ועל אחת כמה וכמה כשמדובר במיקרוגרפיה .עיטור
המיקרוגרפיה הוא הדימוי עצמו שמורכב מכתב ,כך שבמרבית המקרים אין מדובר
בבחירה אקראית של סצנה ,בעיקר לא כשמדובר בעיטור למילת פתיחה לספר .ראינו
שקיימת חשיבות לזמן ולמקום שבהם נעשה כתב היד ,כך שיש לקחת בחשבון גם את
הכתבים בני הזמן כמקור אפשרי להשראה עבור התכנית האמנותית של תנ"ך ארפורט
 2ובכלל זה כתביו של רבי נחמיה מארפורט.
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ישעיהו מא ,בִ " :מי הֵ עִ יר
ִתן
ִממִ זְ רָּ ח צֶ ֶדק י ְִקרָּ ֵָּאהּו לְ רַ גְ לוָּ י ֵָּ
ּומלָּכִ ים ַָּי ְר ְָּד יִתֵ ן ֶָּכעָּ פָּ ר
לְ פָּ נָּיו גויִם ְ
חַ ְרבוָּ כְ קַ ש נ ִָּדף ַָּק ְשתוָּ".

ש ֶדה
יואל א ,כ" :גַם בַ הֲמות ָָּּ
תַ עֲרוג אֵ לֶיָך כִ י י ְָָּּבשּו אֲפִ יקֵ י ָָּּמיִם
וְ אֵ ש ָאכְ לָּה נְאות הַ ִָּמ ְדבָּ ר"

ָארץ
ויקרא כו ,לדָ" :אז תִ ְרצֶ ה ָָּּה ֶ
ְמי הֳשַ מָּ ה
יה כל י ֵָּ
אֶ ת שַ בְ תתֶ ָָּּ
וְ אַ תֶ ם בְ אֶ ֶרץ איְבֵ י ֶָּכם ָאז תִ ְש ַָּבת
יה"
שבְ תתֶ ָָּּ
הָּ ָארֶ ץ וְ הִ ְרצָּ ת אֶ ת ַָּ

שמואל ב פרק ו כַ " :ויָּשָּ ב דָָּּוִ ד
לְ בָּ רֵ ך אֶ ת בֵ יתוָּ וַתֵ ֵָּצא ִמיכַל בַ ת
שָּ אּול לִ ְקרַ את ָּדוִ ד ַָּותאמֶ ר מַ ה
נִכְ בַ ד הַ יום מֶ לְֶך ִָּי ְשרָּ אֵ ל אֲשֶ ר
נִגְ לָּה הַ יום לְ עֵ ינֵי ַאמְָּהות עֲבָּ ָּדיו
כְ הִ גָּלות נִגְ לות ַאחַ ד הָּ רֵ ִקים".
שמואל ב פרק יג כה" :וַיאמֶ ר
הַ מֶ לְֶך אֶ ל ַאבְ שָּ לום ַאל בְ נִי ַאל ָָּּנא
ֵנלְֵך ֻּכלָּנּו וְ ֹלא נ ְִָּכבַ ד עָּ לֶיָך ו ִַָּיפְ רָּ ץ
בוָּ וְ ֹלא ָאבָּ ה ָּל ֶלכֶת ַו ְָּיבָּ רֲ כֵהּו".
מפרשת וזאת הברכה ,דברים
פרק לג כט" :אַ ְשרֶ יָך יִשְָּרָּ אֵ ל ִמי
כָּמוָך עַ ם נושַ ע בַ ה' ָָּּמגֵן עֶ זְ רֶ ָך
ֲוָּתָך וְ ִי ָּכחֲשּו איְבֶ יָך
וַ אֲשֶ ר חֶ ֶרב ַגא ֶָּ
לְָּך וְ אַ תָּ ה עַ ל בָּ מו ֵָּתימוָּ תִ ְדרְך".
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Esoteric Embeddings from R. Eleazar of Worms in the Book of
Tanya to R. Schneur Zalman of Liadi
Inbal Gur Ben Yitzhak, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
The book known as Tanya or Sefer Shel Benonim (The Book of Intermediates) is
the major and most comprehensive work of the Chabad Hasidic movement.
The book was written and brought to print by R. Schneur Zalmaz of Liadi
(Rashaz), the founder of this Hasidic movement. Tanya deals with the human
soul, according to the Kabbalistic tradition, as a tool to achieve devotion to
God. It introduces one to the techniques and the options to overcome the
obstacles that stand in the way of this goal. Rashaz named his work Likkutei
Amarim (Collection of Statements) and, in his introduction, he clarifies that
'Part one is entitled Sefer shel Benonim and is compiled from books and
authors'. In this study, I wish to refer to the clarification of Rashaz and to
bring to readers’ attention the ideological connections and the comparisons
to be found between Tanya and Hokhmat ha-Nefesh, composed by R. Eleazar of
Worms. R. Eleazar was a German Pietist and his book is, in fact, the first
monographic work dedicated to the understanding of the soul in Hebrew
esoteric literature. The study charts the main ideas in both works and offers
a comprehensive comparison between them.

תקציר
, הוא החיבור היסודי והמרכזי של חסידות חב"ד,''ספר התניא' הנקרא גם 'ספר של בינונים
 חיבור זה עוסק. מייסד חסידות זו,)אותו כתב והביא לדפוס ר' שניאור זלמן מלאדי (רש"ז
בנפש האדם בראי הקבלה ככלי להשגת הדבקות בבורא תוך שהוא מקנה לאדם את הדרכים
' רש"ז מכנה את חיבורו בשם 'ספר לקוטי אמרים.להתגבר על המכשולים העומדים בדרכו
ובפתיחתו הוא מבהיר כי 'חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים מלוקט מפי ספרים ומפי
 במאמר זה ברצוני להתייחס להבהרתו של בעל התניא ולהסב את תשומת לב.'סופרים
'הקוראים לקשרים הרעיוניים ולהקבלות המצויים בין 'ספר התניא' לספר 'חכמת הנפש' לר
 שהוא למעשה החיבור המונוגרפי הראשון המוקדש לתורת,אלעזר מוורמס מחסידי אשכנז
. ובמקרה זה זוהי תורת הסוד של חסידי אשכנז,הנפש כחלק מעיסוק בתורת הסוד העברית
 מבאר אותם ומצביע על הדמיון היסודי,המאמר עוקב אחר רעיונות מרכזיים בשני החיבורים
.שביניהם

436-402 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

שיקועי סוד מר' אלעזר מוורמס בספר התניא
לר' שניאור זלמן מלאדי
ענבל גור בן יצחק
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

'ספר לקוטי אמרים ,חלק ראשון הנקרא בשם ספר של בינונים מלוקט מפי ספרים ומפי
סופרים' ,כך פותח ר' שניאור זלמן מלאדי את חיבורו הגדול ,המוכר בשם ספר
'התניא' ,שהוא חיבורה היסודי והמרכזי של חסידות חב"ד .במאמר זה ברצוני
להתייחס להבהרתו של בעל התניא ,כי הספר מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים ,ולהסב
את תשומת לב הקוראים לקשרים הרעיוניים ולהקבלות המצויים בין ספר התניא לספר
חכמת הנפש לר' אלעזר מוורמס ,ואף להציע כי ייתכן שישנה זיקה של ממש בין שני
החיבורים הללו.
ספר 'חכמת הנפש' מצוי בכמה כתבי יד כחלק מקובץ חיבורים של תורת הסוד
של חסידי אשכנז ,המכונה 'סודי רזייא' ,שכתב ר' אלעזר מוורמס 1.חיבור זה הינו
החיבור המונוגרפי המקיף הראשון המוקדש לתורת הנפש כחלק מעיסוק בתורת הסוד
העברית ,והוא מהווה נקודת ציון חשובה בתולדות המחשבה היהודית בכלל 2.ר'
אלעזר העלה על הכתב את תורת הסוד של חסידי אשכנז בקובץ 'סודי רזייא' בשנים
שלאחר פטירת מורו ורבו ,ר' יהודה החסיד (ד'תתקע"ז 3.)1217 ,בארבעת החיבורים
הראשונים של הקובץ פירש ר' אלעזר את תורת הסוד של חסידי אשכנז ,שכפי שהוא
מעיד ,עברה בעל פה במסורת ארוכת דורות עד שהגיעה לידיו .ספר 'חכמת הנפש'
הוא החיבור החמישי בקובץ ובו מסכם ר' אלעזר את תורת הסוד של חסידי אשכנז על
ידי שכלולה לדרך מעשית להשגת ייעודו הדתי-רוחני של האדם ,שהוא הדבקות
בבורא.

1
2

3

קובץ זה מחזיק חמישה חיבורים :סודי רזייא א (המכונה מעשה בראשית) ,סודי רזייא ב (מעשה
מרכבה) ,ספר השם ,פירוש ספר יצירה וספר חכמת הנפש.
ספר חכמת הנפש או קטעים ממנו נמצאים ב 22-כתבי יד .החיבור יצא לאור בכמה מהדורות
תורניות ,אך לא במהדורה מדעית .הקטעים שיובאו במאמר זה הם על פי כ"י אוסטרליה ,אוסף
פרטי  ,F 43104 ,1דפים 1א25-א ,שנת ק"ג-ק"ד ( ,)1344-1343שייחודו הוא בקדמותו ובסגנון
כתיבתו הברור ו המדויק; ועל פי ספרי הר"א מגרמייזא בעל הרוקח ,כרך ב ,מהדורת אייזנבך
(תשס"ו) – שאף היא מבוססת על כ"י אוסטרליה ,אך נעשו בה תיקונים ושינויים על פי כתבי
יד אחרים ,שהמהדיר השתדל לציין אותם בהערות השוליים.
ראו על כך בהקדמה לספר החכמה ,המיוחסת לר' אלעזר מוורמס – פירוש הרוקח על התורה,
מהדורת ר' שי"ח קניבסקי ,חלק א' ספר בראשית ,בני ברק תשל"ז ,מהדורה מתוקנת – בני ברק
תשס"א ,עמ' יא -יב; וראו עוד למשל בסודי רזייא א ,מהדורת אייזנבך ,עמ' ו' :ועתה אשכילך
אהבת המקום ב"ה ,ואחרי כן אכתוב לך סוד המרכבה כאשר קיבלתי מפי רבנא רבי יהודה
החסיד אשר קיבל מאביו רבנא שמואל החסיד .וגם קבלתי אני מפי אבי מורי הרב רבי יהודה
אני אלעזר הקטן ,וגם כאשר בינותי בספרים ומדרשים ,ואכתוב לך דבר דבור על אופניו'.
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בספר 'חכמת הנפש' פונה ר' אלעזר אל האדם הפרטי ועוסק באופן מעמיק
ונרחב בענייניה של נפשו – מבנה הנפש ,תכלית בריאתה ,משמעותה ,אופן תפקודה
וכו' – כאשר הדיונים כולם מצויים בקשר ישיר עם התאולוגיה ,הקוסמולוגיה
והאנגלולוגיה (תורת המלאכים) המוכרות מכתבי הסוד של חסידי אשכנז ,בעיקר
מאלה המיוחסים לר' אלעזר ולר' יהודה החסיד ,אך גם ניכרות בו השפעות שונות
שהבולטות שבהן הן מתורתם של ר' אברהם אבן עזרא (להלן :ראב"ע) ור' שבתי
דונולו 4.ר' אלעזר מציג בחיבורו משנה שיטתית וסדורה המסכמת ומתכללת את תורת
רבותיו וגם נותנת לה פרשנות פסיכולוגית-פיזיולוגית בעלת משמעות ערכית ,מוסרית
ומעשית לדרך חיים ולהתמודדות האדם עם תלאות היום-יום .סגנון כתיבתו של
החיבור מאפיין את שיטתם של חסידי אשכנז והוא כתוב פסקאות-פסקאות ,שלא
בהכרח יש קשר אורגני ביניהן .אמנם ,ר' אלעזר סידר במידה מסוימת את הדיונים
בפרקים ,אך עדיין יש לעמול עמל רב על מנת לצרף את הרעיונות הפזורים לאורך
החיבור כדי לעמוד על המשנה המוצגת בו.
ספר התניא הוא החיבור הראשון והיסודי של חסידות חב"ד .ספר זה נדפס על
ידי מחברו ,ר' שניאור זלמן מלאדי (להלן :רש"ז) ,מייסד חסידות חב"ד ,בשנת
התקנ"ז ( )1796בסלאוויטא שבאוקראינה .חלקו הראשון של הספר נקרא כאמור 'ספר
של בינונים' (להלן :סש"ב) ועיקרו הוא דיון בתורת הנפש של האדם בזיקה למחשבה
התיאוסופית של תורת הקבלה .חיבור זה כתוב באופן מעמיק ,שיטתי ויסודי המחייב
בקיאות בעולם התוכן שממנו הוא יונק .בעל התניא כותב את החיבור במטרה להתוות
לאדם דרך מעשית ,הניתנת להשגה ,להגשמת תכליתו הדתית והרוחנית ,שהיא
הדבקות בבוראו .מאז הדפסתו הראשונה של הספר הוא תורגם לשפות רבות ,נכתבו
לו קיצורים וביאורים והוא נדפס במאות מהדורות ,במיוחד בשנים האחרונות.
המובאות במחקר זה הן על פי מהדורת דפוס וילנא תרצ"ז ,שלפיה נדפסו רוב
המהדורות5.
שני החיבורים הללו' ,חכמת הנפש' ו'ספר של בינונים' ,נכתבו מתוך תפיסה
אקזיסטנציאליסטית שבשמה פונה המחבר אל האדם הפרטי על מנת לסייע לו
להתמודד ולהתגבר על הקשיים והמכשולים הפוקדים אותו בחיי היום-יום וכדי לסמן
לו את המפה אל הגאולה האישית תחילה ,שהיא השגת הדבקות עם בוראו ויוצרו,
שבה טמונה גם הבטחה לעונג ולרוב הטוב הצפון .במבט אל תוכנם של החיבורים
נמצא כי בשניהם זירת האירועים ,שבה מתחוללת הדרמה האמיתית של האדם ,היא
4

5

ר' אלעזר מצטט ב'חכמת הנפש' פרק שלם מחיבור יסוד מורא לר' אברהם אבן עזרא ,העוסק
בתיקון הלב .הפרק נקרא 'מצאתי בשערי המצוות שתיקן ר' אברהם החוזה' – ראו חכמת
הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' קכא -קכו .פרק זה הוא השער השביעי בחיבור יסוד מורא לר'
אברהם אבן עזרא ,שנקרא 'הדרכים השונות שבהן מביאות המצוות לתיקון הלב' – ראו יסוד
מורא וסוד תורה לר' אברהם אבן ע זרא ,מהדורה מדעית מבוארת ,מאת י' כהן וא' סימון,
מהדורה ראשונה תשס"ב ,מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת ,רמת-גן תשס"ז ,עמ' .154-135
ראו :מ' חלמיש ,נתיב לתניא :ביאורים והערות ל"ספר של בינונים" ,תל אביב תשמ"ח ,עמ'
 . 19-17חלמיש מציין שם את מהדורת וילנא תר"ס כמהדורה הטובה ביותר ,שממנה נדפסה
מאוחר יותר מהדורת ברוקלין תשי"ד ,שהיא מהדורה מתוקנת שההדיר ר' מנחם מנדל
שניאורסון ,האדמו"ר האחרון של חב"ד .יש לציין כי מהדורת וילנא תרצ"ז אף היא נדפסה על
פי וילנא תר"ס ,ובמהדורות הנדפסות היא זו שנזכרת כמקור למהדורת ברוקלין.
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בתוכו – בנפשו פנימה .פנימיות האדם היא השדה שבו מתחולל מאבק השליטה על
חיי האדם ובה תלויה השגת ייעודו בעולם הזה ,והזכות על חיי הנצח שלו בעולם
הבא .בשני החיבורים מתוארת הנפש בחלוקה לרבדים ,כאשר רובד אחד הוא ניצוץ
אלוה ממעל המבקש לקיים את רצון בוראו ולשוב אל מקורו ,ורובד אחר מבטא את
צרכי הגוף ואת תאוותיו והוא מבקש את סיפוק חשקיו הארציים של האדם .בין
הרבדים המנוגדים הללו ישנו מאבק על שליטה באדם ,שגם תיאור מהלכו דומה בשני
החיבורים .ניהול המאבק נמצא בידי המוח והדעת ,אך עיקר התרחשותו הוא בלב,
ומכאן גם שהשליטה בלב היא נדבך יסודי ומרכזי בשתי תורות הנפש הללו .הלב הוא
מרכז החיכוך בין היצר הטוב ליצר הרע ובהתעוררותו כלפי הנפש האלוהית טמונה
הגשמת התכלית .כמו כן ,שתי התורות הללו מניחות במרכז את מלחמתו של הבינוני,
אשר אליו מכוון החיבור ופעולתו היא עיקר בבריאה .ואת כל זה מלווה התפיסה של
דמיון הנשמה לבוראה ,כך שאם ידע האדם את עצמו ,את פנימיותו ,ידע את סוד ייחוד
הבורא ,שיביא ליראתו ,לאהבתו ולדבקות בו ובחכמתו .וכך גם מצד שני ,אם ישכיל
האדם ללמוד את החכמות העליונות ואת תורת הנפש ,ידע את עצמו ויעמול בהשגת
תכלית בריאתו ,שהיא הדבקות בה'.
יחד עם זאת ,אין בכוונתי במאמר זה לקבוע נחרצות כי בעל התניא החזיק לנגד
עיניו את ספר 'חכמת הנפש' לר' אלעזר מוורמס וממנו ליקט וערך את משנתו שלו
בספר של בינונים .אלא ,שמטרת הדברים כאן היא בראש ובראשונה להאיר את קווי
הדמיון שיש בין החיבורים הללו ולחדד את רגישות הקורא/ת באשר להקבלות
ולקשרים שיש בין חכמת הנפש שיצא מקרב חסידים ראשונים לבין זו שנכתבה בחיקם
של חסידים אחרונים .ובכל זאת ,יש לציין כי ישנן עדויות רבות להשפעות שהיו
לתורתם ולמנהגיהם של חסידי אשכנז על קהילות שונות ,ולא רק באזור גרמניה
וצרפת ,אלא גם באזור מזרח אירופה כדוגמת בוהמיה ופולין .דוגמאות לחלופות
מכתבים בין ר' יהודה החסיד לרבנים מאזור מזרח אירופה ולהשפעות הלכתיות
ולהנהגות שונות ,המופיעות בספר 'חסידים' ובספר 'הרוקח' ,ניתן למצוא במאמריהם
של ישראל תא-שמע ואפרים קנרפוגל 6.תא-שמע אף הציע כי עקירתו של ר' יהודה
החסיד לרגנסבורג ,מסיבה לא ידועה ,נעשתה כחלק מהתקרבותו אל מרכז הפעילות
החדש של חסידי אשכנז בפולין 7.על פי ממצאים אלו ,יש מקום לסברה כי כתביהם
ומשנתם של חסידי אשכנז היו ידועים באזור מזרח אירופה ,ויכול להיות שרעיונות
6

ראו :י' תא-שמע' ,לתולדות היהודים בפולין במאות הי"ב-הי"ג' ,י' חובב (עורך) ,כנסת
מחקרים :עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים ,כרך א :אשכנז ,ירושלים תשס"ה ,עמ' ;253-224
E. Kanarfogel, ‘R. Judah he-Hasid and the Rabbinic Scholars of Regensburg:
Interactions, Influences, and Implications’, Jewish Quarterly Review 96 (2006), pp.
.17-37

7

במאמר זה הציג תא-שמע כמה מקורות מתוך כתבי יד ,שהצביעו על קשר הדוק בין היישוב
היהודי בפולין במחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה לבין ר' יהודה החסיד ,שישב
ברגנסבורג ושימש משם מנהיגן הרוחני של אותן קהילות בפולין .בעקבות עדויות אלה יחד עם
זיהוי מאפיינים מסוימים מתוך ספרות השבחים סבר תא-שמע כי הפריצה מזרחה של התיישבות
יהודית היא למעשה התארגנות של קבוצות מקרב חסידי אשכנז ,שביקשו למצוא לעצמם חבלי
ארץ חדשים והקימו קהילות ב פולין .כמו כן ,התארגנות זו היא שדחפה את ר' יהודה החסיד
להתקרב אל מרכז הפעילות החדש – ראו תא-שמע ,שם ,עמ'  253-250בעיקר.
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מתוכם חלחלו בסביבתם של הוגיה ומייסדיה של תנועת החסידות ואלה התגלגלו
והתפתחו על ידי האדמו"ר הזקן ,בעל התניא.
הדברים שיובאו להלן יחדדו ויבררו את שיקועי הסוד מספר 'חכמת הנפש' לר'
אלעזר מוורמס בספר התניא .מבחינת גבולות השיח ,מחקר זה אינו מתיימר לפענח
ולנתח כאן את תורת הנפש העמוקה של חב"ד ,לא את מורכבותו של 'ספר של בינונים'
וגם לא את רוחב הנושאים הנידונים בספר 'חכמת הנפש' ,לכך ישנם מקורות רבים8.
עניינו ומטרתו של מחקר זה הוא להאיר את הרעיונות היסודיים הדומים וכן את
המושגים המצביעים על קשרים ברורים בין שני החיבורים הללו המלמדים על גלגולם
של הרעיונות ,שמקורם בתורתו של ר' אלעזר מוורמס מחסידי אשכנז והתפתחותם
אצל בעל התניא ,ב'ספר של בינונים' .לצורך הבאת הראיות לעמדת המחקר אציג
תחילה את כל רעיון כפי שהוא מובא בספר 'חכמת הנפש' ולאחריו את מקבילותיו
בסש"ב.

א .תכלית בריאת האדם והדרך להשגתה
הדיון במרכזם של שני החיבורים שלפנינו עוסק בתורת הנפש בזיקה לתורת הסוד –
ספר 'חכמת הנפש' נכתב על רקע תורת הסוד של חסידי אשכנז וסש"ב נכתב בזיקה
לתורת הקבלה .שני החיבורים הללו אינם מסתפקים בדיונים עיוניים בלבד ,אלא
שמטרתם היא יישומית ואפשר לומר שאלה הם חיבורים מתחום המוסר ,שנועדו
לסייע לאדם להשיג את הדבקות בבורא ,שהיא תכלית קיומו ,ומתאפשרת מתוך ידיעת
ייחודו בעולם הזה .כמו כן ,שני החיבורים הללו מעמידים את ידיעת תורת הנפש
כמפתח להשגת הדבקות ,שהיא הגאולה האישית של האדם ,אך גם הדרך לגאולה
רחבה יותר .בהתאם לתפיסה זו ,פותח ר' אלעזר את חיבורו בהנחת התכלית שלשמה
נברא האדם ומתווה גם את הדרך להשגתה ,שלשמה נכתב החיבור:

8

קצרה היריעה מלסקר את תחום המחקר בספר התניא .אציין רק כמה מהמחקרים שנעשו בתחום
זה :מ' חלמיש' ,משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מלאדי (ויחסה לתורת הקבלה ולראשית
החסידות)' ,דיסרטציה לקבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשל"ו; הנ"ל,
נתיב לתניא (לעיל הערה  ;)5ר' אליאור ,תורת האלוהות בדור השני של חסידות חב"ד ,ירושלים
תשמ"ב; הנ"ל ,תורת אחדות ההפכים :התיאוסופיה המיסטית של חב"ד ,ירושלים תשנ"ג;
הנ"ל' ,עיונים במחשבת חב"ד' ,דעת ( 16תשמ"ו) ,עמ'  ;177-133ר' ש"ץ אופנהיימר ,החסידות
כמיסטיקה :יסודות קוויאטיסטיים במחשבה החסידית במאה הי"ח ,מהדורה ג מורחבת,
ירושלים תשמ"ח; N. Loewenthal, Communicating the Infinite: The Emergence of the
 ;Habad School, Chicago 1990י' יעקבסון ,תיקון הלב :עיונים בתורת הנפש של ר' שניאור
זלמן מלאדי ,תעודה י (תשנ"ו) ,עמ'  ;409-359ש' גולדברג ,מסע הנשמה :נשמת הצדיק
ונצחיות הנשמה במשנת חב"ד ,ירושלים  ;2009ד' שוורץ ,מחשבת חב"ד ,ירושלים תשע"א;
J. Garb, Yearnings of the Soul: Psychological Thought in Modern Kabbalah, Chicago
.2015
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ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו (תה' קג ,א) .הנפש חייבת לברך למי
שבראה ,כי היא דומה לו בענייני מראית שכינתו ובעניין הווייתו ,כי ממנו נופחה
רוח מרוח ,ולא נתן נשמת רוח כי אם לבני אדם להודיע לבני האדם גבורותיו
וכבוד הדר מלכותו (שם קמה ,יב) והנשמה על קרום המוח הראש תחתונה
ומולכת כל הגוף וממלאה כל האיברים ,ורואה כל ואינה נראית .וחושבת כל
ושומרת הגוף בענייני כבודו ברוך הוא בפי כל .ועל כל נשימה ונשימה אנו
חייבים להללו כל הנשמה תהלל י"ה (שם קנ ,ו)9.
מפסקה זו ניתן להבין כמה דברים :האחד ,תכלית האדם היא לברך ולהלל את הבורא;
השני ,הנפש דומה לבורא במראית ובהוויה; השלישי ,הבורא יצר זאת כך כדי ליידע
את בני האדם את גבורותיו ,את עוצמתו וייחודו .בדברים אלו מבסס ר' אלעזר את
החשיבות העליונה שיש לידיעת חכמת הנפש בהגשמה הדתית והרוחנית של האדם,
שאם ידע האדם את מבנה הנפש שלו יוכל להבין דבר על חכמתו וייחוד של הבורא,
ומיד בהמשך ר' אלעזר גם כותב זאת במפורש ש'כל היודע סוד חכמת הנפש ידע סוד
הייחוד' 10.כלומר ,משידע האדם את סוד חכמת הנפש ידע את ייחודו של הבורא ואת
עוצמתו וגבורותיו ואף יבין את עומק הקשר והחיבור שבינו לבוראו .כך ,יתעוררו בו
היראה והאהבה אליו ויברך ויהלל אותו וכך גם תדבק נפשו באלוהיו.
במקום אחר בחיבור ,עוסק ר' אלעזר בשאלה לשם מה ברא הקב"ה את נבראיו –
מה הצורך שלו בהם? והוא משיב ,כי תכלית בריאת האדם אינה עבור הבורא עצמו,
כי אם היה רוצה שיהיו לו נבראים ,שיעשו תמיד את רצונו ,יש לו לכך את מלאכי
השרת .אלא ,שהבורא ביקש לברוא בני אדם שיהיה עליהם להתגבר על יצר הרע
ולעבוד על מנת לקיים את דברו .כלומר ,הקב"ה בורא עולם ,שיצר הרע הוא למעשה
מהות הכרחית בקיומו .היצר הרע הוא המכשלה והוא המעלה להשגת התכלית.
ההתמודדות עם יצר הרע היא שורש עבודת האדם בעולם הזה ,היא זו המצדיקה את
חייו וההתגברות עליו היא הדרך להשגת מעלת הצדיק ,המבטיחה את קרבת הבורא
בעולם הזה וגם בעולם הבא.
ומה צריך לנבראים הרי קודם העולם לא הוצרך לנבראים אלא הבורא לא ברא
העולם בעבור עצמו כי אין לו הנאה מעולם של הבל ,אלא אמ' אם אני בורא
עולם בלא יצר הרע אין תימה שיהיו טובים כמלאכי השרת ,ואם אשים בבני
אדם יצר הרע חזק שמא לא יוכלו להתחזק על יצרם .אעפ"כ אברא יצר הרע
אולי אמצא שני צדיקים ביניהן בדור .והיה בורא עולמות ומחריבן שלא מצא
בדור ...אמר יותר מדאי תקיף לכך אין טוב בהם .אמר אברא בני אדם ביצר אחר
יצר לפתח חטא' רובץ (בר' ד ז) ואערבב מאלה הדורות שיצרם תקיף עם אלה
ובבריאת הגוף יהיו שוין שלא ידברו כשיוולדו .וביצר תקיף אשנה אותם ויהיו
הרעים ביניהם .אם ילכו אותן שאין יצרם תקיף עם אותן שיצרם תקיף וידמה

9
10

כ"י אוסטרליה ,דף 1א (חכמת הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' א).
שם ,דף 1א (מהדורת אייזנבך ,עמ' ד).
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יצר התקיף לתנור כולם מנאפי' כמו תנור יחמו כתנור .ואם יהיו שנים ביניהם
שלא ילמדו מדרכי אלה שיצרם תקיף שהם עזי פנים11.
נפש האדם מורכבת מכוחות המושכים אותה מטה ומושכים אותה לעסוק בענייני
העולם הזה ,ומכוחות המושכים אותה מעלה ,לקיים את רצון ה' ולהידבק בו .ייעודה
של הנפש הוא לחיות בעולם הזה ,להתעסק בענייניו ובכל זאת להתגבר על התאוות
ועל ניסיונות היצר הרע ולהצליח לדבוק בבוראה' :והרבה ענייני הבלי העולם יש
לנפש לחשוב ולהדבק בדרכי שמים' 12.עבודת האדם את ה' ,יחד עם היצרים העומדים
בדרכו ומתוקף בחירתו בעבודת הבורא ,מרוממת את מעלתו גבוה ממעלת המלאכים:
'ולמה המלאכים לא יאמרו אלהי או אלהינו ,כי לא נקראו עבדים ...ועוד כי האדם
שעובד בכל לבו ויצר בו ולבו מסיתו ואף על פי כן עובד יתכן לומר אלהי' 13.אם
תצדיק הנשמה את קיומה ותצליח להוביל את האדם לעבוד את הקב"ה ,תזכה ותשוב
לחיקו של בוראה ,למקום מחצבה שתחת כיסא הכבוד:
כי הדעת החי"ה [בנשמה] ואין גיד ואבר ועצם שאין שולטת בהם עצת הדעת
ולא יזיק לה כל טינוף הגוף .וחיה לעולם אף במות הגוף ,ועומדת בכחה כפי
מעשיה בכסא צרורה לפני מלך הכבוד ,ומתענגת מהוד כבוד אשר בראה משיור
אשו .אם היא מוצדקת [ו]שבה 14לבוראה בתשובה15.
בסש"ב פותח רש"ז את הפרק הראשון עם הגדרה מחדש של חלוקת מדרגות האנשים:
צדיק ,רשע ובינוני ,כאשר בתוך המדרגות הללו הוא מביא את פירוש הזוהר ,מתוך
רעיא מהימנא ,לצדיק ורע לו ,צדיק וטוב לו ,רשע ורע לו ,רשע וטוב לו ולבסוף הוא
מתמקד בדרגת הבינוני 16.ההגדרות לחלוקה זו משמשות בהמשך הפרק כתשתית
לדיון המרכזי של החיבור והוא תורת הנפש ,שהבנתה היא המפתח לעבודת האדם
לגילוי האור האלוהי שבו ולהמשכתו על כללותו ,שזוהי גם השגת הדבקות בבורא.
בסוף הפרק הראשון מבאר רש"ז ,על פי ספר 'עץ חיים' לר' חיים ויטל ,כי בכל
איש ישראל ,צדיק או רשע ,ישנן שתי נפשות' :נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא,
והיא המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף' ,זוהי הנפש החיונית בהמית; ונפש השנייה
הנמצאת בכל אחד מישראל ,עליה הוא מרחיב בפרק השני' ,היא חלק אלוה ממעל
ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים (בר' ב ,ז) ואתה נפחתה בי' 17.הנפש השנייה,
שנקראת גם נפש האלוהית ,היא הניצוץ האלוהי ,חלק אלוה ממעל ,משכנה במוח וגם
בחלל הימני של הלב ומשם היא מושלת בכל הגוף ,ונרחיב על כך בהמשך כאשר נדון
11
12
13
14
15
16
17

שם ,דף 8א( 84-מהדורת אייזנבך ,עמ' מג-מד).
שם ,דף 17א (מהדורת אייזנבך ,עמ' צב).
שם ,דף 13ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' עה).
במהדורה שם כתוב 'ישבה' ,אך צ"ל 'ושבה'.
חכמת הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' מח .קטע זה חסר בכ"י אוסטרליה ,כחלק מחסרונו של דף
שלם ,אחרי 8א במספור שבכתב היד.
ראו על חמש החלוקות ועל הגדרת הצדיק ,הרשע והבינוני אצל חלמיש ,משנתו העיונית של ר'
שניאור זלמן מלאדי (לעיל הערה  ,)8עמ' .373-352
סש"ב פ"ב ,ו ע"א.

408

שיקועי סוד מר' אלעזר מוורמס בספר התניא

בהרחבה במבנה הנפשות .הנפש האלוהית נבראה באדם לצורך גילוי האלוהי באדם
וממנו גם גילוי האלוהי והמשכת אורו בתחתונים בכלל .המשימה המוטלת על האדם
היא השגת הידיעה וההכרה בייחודו ובגדולתו של הבורא ,שיפתחו בו את היראה
והאהבה כלפיו .כאשר המטרה היא השלטת הנפש האלוהית על הגוף כולו ,שזו
מביאה להמשכת האור האלוהי באדם ולהשגת הדבקות בבורא:
אך מקום משכן נפש האלהית הוא במוחין שבראש ומשם מתפשטת לכל האיברים
וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם ...כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חכמתו
ובינתו מסתכלים ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית
כמבואר במקום אחר ...ואהבת ה' כאש בוערה בליבו כרשפי שלהבת להיות
נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו באין סוף ב"ה בכל לב ונפש
ומאד מעומקא דליבא שבחלל הימני שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד
שתתפשט גם לחלל השמאלי ,לאכפיא לסטרא אחרא יסוד המים הרעים שבה
שהיא התאוה שמקליפת נוגה לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה'
כמ"ש (משנה ,ברכות ט ה) בכל לבבך בשני יצריך18.
וקטע נוסף באותו עניין:
והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות הנמשכת מבחי' אהבה עזה זו ,היא
בבחי' שוב לבד כמ"ש בספר יצירה ואם רץ לבך ,שוב לאחד פי' ואם רץ לבך
היא תשוקת הנפש שבלב בחלל הימני כשמתגברת ומתלהבת ומתלהטת במאד
מאד עד כלות הנפש ממש להשתפך אל חיק אביה חיי החיים ב"ה ולצאת
ממאסרה ב גוף הגופני וגשמי לדבקה בו ית' אזי זאת ישיב אל לבו מארז"ל כי
ע"כ אתה חי בגוף הזה להחיותו כדי להמשיך חיים עליונים מחיי החיים ב"ה
למטה ע"י תורת חיים להיות דירה בתחתוני' לאחדותו יתברך בבחינת גילוי
כמש"ל וכמ"ש בזה"ק למהוי אחד באחד פי' שהיחוד הנעלם יהיה בבחי' עלמא
דאתגליא וז"ש לכה דודי וכו' ובזה יובן מארז"ל על כרחך אתה חי ועל כרחך
וכו' ואלא איך יהיה רצונו וכמ"ש במקום אחר באריכות על משנה זו על כרחך
אתה חי בעזרת חיי החיים ברוך הוא19.
הקטע הבא מתכתב עם התפיסה שראינו בספר 'חכמת הנפש' ,כי התגברות על היצר
הרע מתוך בחירה היא עבודת ה' האמיתית ,ולכן מעלתם של הצדיקים ,ואף של נשמות
ישראל שאינם צדיקים אך הצליחו לכפות את יצר הטוב על יצר הרע ,היא גבוהה מזו
של המלאכים .מפני שהאחרונים אינם צריכים להתגבר על יצר הרע:
ומפני זה גם כן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות כדכת' ופני אריה אל
הימין וגו' ופני שור מהשמאל וגו' (יח' א ,י) לפי שאינם בעלי בחירה ויראתם
ואהבתם היא טבעית להם כמ"ש ברעיא מהימנא פ' פינחס ולכן מעלת הצדיקים
גדולה מהם כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה ומדור המלאכים
18
19

שם פ"ט ,יג ע"ב-יד ע"א' .ואתה נפחתה בי' ,מתוך ברכת אלוהי נשמה.
שם פ"נ ,ע ע"ב-עא ע"א.
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בעולם היצירה 20...אבל בחי' הרוח של צדיקים וכן שאר כל נשמות ישראל
שעבדו את ה' בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללו' ישראל אין עולות לשם רק
בשבת ור"ח לבד דרך העמוד שמג"ע התחתון לג"ע העליון שהוא עולם
הבריאה הנקרא ג"ע העליון להתענג על ה' וליהנות מזיו השכינה ...ומה שזוכות
נשמות אלו לעלות למעלה מהמלאכים אף שעבדו בדחילו ורחימו טבעיים לבד
היינו מפני שע"י דחילו ורחימו שלהם אתכפיא סטרא אחרא המלובשת בגופם
בין בבחי' סור מרע לכבוש התאוות ולשברן ובין בבחי' ועשה טוב כנ"ל והם
היו בעלי בחירה לבחור ברע ח"ו ובחרו בטוב לאכפיא לס"א לאסתלקא יקרא
דקודשא ברי ך הוא כו' כיתרון האור כו' כנ"ל21.

ב .מבנה הנפש ופעולתה
ר' אלעזר מבסס בספר 'חכמת הנפש' את מבנה הנפש ופעולתה על מקורות חז"ל
ובמידה רבה גם על כתביו של ראב"ע ובהתאם לכך הוא מתאר כי הנפש מורכבת
משלושה רבדים – נפש ,רוח ונשמה – כאשר לכל אחד מהם ישנו משכן בגוף 22.הנפש
היא הרובד הנמוך ביותר ,משכנה הוא בכבד והיא זו הדורשת את צרכיו הגשמיים של
הגוף :אוכל ,שינה ,משגל וכו' .מנגד ,הנשמה היא הרובד העליון ומשכנה הוא במוח
ובלב .הנשמה היא ניצוץ אלוה ממעל וכל רצונה הוא קיום רצון הבורא .ובתווך ,בין
הנשמה ולנפש ,נמצאת הרוח ,שמשכנה הוא בלב 23.בעוד ששני הרבדים הקיצוניים,
הנפש והנשמה ,הם סטטיים וחסרי בחירה ,הרוח היא הרובד המניע ,היא זו שבידה
הבחירה ולכן היא המניעה את האדם לפעולה כלפי מטה או כלפי מעלה ,אם אחר
תאוות הגוף הגשמי ואם אחר רצון הבורא.
הנפש ,הרובד הנמוך שבמכלול הנפש כולה ,מבטאת למעשה את צרכי הגוף
ודורשת אותם' :הנפש היא בכבד כי הדם היא הנפש והיא המתאוה לאכול ולשתות
וחשק משגל התאוה .לפי שהכבד מלא דם ומתאוה להשביע לאדם בעדונים
ובשעשועים ובשכיבת הקרי' 24.אך מי שאחראית לספק לנפש את תאוותיה ומרגילה
אותה אליהם היא הרוח' :והנפש כעין קנה מלא דם כשלשלת קשורה בו תלוי' בחוט

20

21
22

23
24

בקטע זה מבאר רש"ז כי בעולם היצירה ,עולמם של המלאכים ,מאירות המידות אהבה ,פחד
ויראה ,ובעולם הבריאה ,עולם נשמות הצדיקים' ,מאירות שם חכמתו ובינתו ודעתו של א"ס
ב"ה ,שהן מקור המדות ואם ושרש להן '.כלומר ,המלאכים פועלים מתוך יראה ופחד בלבד,
ואילו האדם ,שיש לו בחירה ,עובד את הקב"ה גם מתוך שכלו .ראו עוד על כך גם אצל חלמיש,
נתיב לתניא (לעיל הערה  ,)5פל"ט ,עמ' .245-237
סש"ב פל"ט ,נא ע"ב-נב ע"ב.
לנפש גם שני שמות נוספים ,חיה ויחידה ,שהם מבטאים איכויות שלה ולא רבדים תפקודיים:
'אשר היא יחידה בגוף ודקה וקלה וחיה לעולמים' – ראו כ"י אוסטרליה1 ,ב (חכמת הנפש,
מהדורת אייזנבך ,עמ' ד).
ראו אברהם בן עזרא ,פירוש התורה ,פרשת משפטים ,שמות כג ,כה – זהו המקור למיקומם של
שלושת הרבדים של הנפש בגוף.
כ"י אוסטרליה ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כ).
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השדרה ויש לה גידים קטנים מתפזרין בכל הגוף ורוח חיים מנהגה ומחממה ומרגילה
לדברים'25.
משכנה של הרוח הוא בלב ומכך גם ניתן להסיק את תפקידה המרכזי באדם.
הרוח ,כשמה כן היא ,היא בעלת התנועה .הרוח היא זו המניעה את האדם להשיג את
מאוויו בעולם ועל כך כותב ר' אלעזר' :רוח היא בלב ומבקשת שררה וגדולה.
ומלבלבת בלב בני אדם ודעתה לרדוף אחר כבוד על כן גאות הלב נקרא גס רוח .והיה
המגבהת דעת בני אדם להשתורר ולהתגדל ולהתגאות' 26.כאמור ,הרוח היא מקבלת
את תאוות הנפש שבגוף ומניעה את האדם לספק אותם ,והיא זו שבאחריותה נמצאים
הרגשות – השמחה ,הכעס והגאווה .וממנה ההרהורים ,המחשבות ,החכמה והדעת:
ורוח שבלב מקבל כל חפץ הנפש ,שאם רואה חפץ נאה ותתאוה ,אם בעלה
יוכל לעשות רצונה תגיל הלב במילוי שמחה .וימלא הפה שחוק מעשתונות
הלב על החפץ ונעשית רצונו .ואם לא יוכל בעלה לעשות רצונה תאנין הלב
ויכעס בקצף וחימה ,ולא יהרהר כ"א על אותו חפץ .היא האהבה והיא השנאה,
וכל חכמה ודעת ומזימה ומחשבה והרהור ממנה27.
הרובד הגבוה בנפש האדם הוא הנשמה ,שהיא הניצוץ האלוהי באדם .הנשמה נוצרה
בתהליך האצלה מרוחו של הקב"ה על כן היא טהורה ונצחית ודומה לו במראית
ובהוויה .כמו כן ,משום שהנשמה חלק אלוה ממעל יש לה רצון אחד קבוע והוא להידבק
בבוראה ,לקיים את רצון ה' ולשוב אל כור מחצבתה ,שתחת כיסא הכבוד:
הנפש נופחה מן בוראה ע"כ היא דומה לו בכל ענין מראות כבודו ,כי מקצת
רוחו היא משיורי שיורין .ועתה אשכילך כיצד נברא כסא הכבוד .הראה הקב"ה
את זהורו 28על המים ומנוגה אורו הגדול והנורא לאין חקר ושיעור הגיה זהרו
מתוך המים ומכח הזהר יצאה אש ומאותה האש חקק וחצב כסא הכבוד
ואופנים ...כן הנפש רוח מרוח .הנשמה חיה לעולם בין חי האדם בין מת האדם
בין גבור בין חלש .והיא לא תטנף בגיעול הגוף .ובמות הגוף שבה אל בוראה
כקש לאבן שואבת אם היא טהורה מעבירה ואתם הדבקים בה' אלהיכם (דב' ד,
ד)29.
משכנה של הנשמה הוא במוח ובלב ,אך יחד עם זאת הכול מונהג ממנה והיא
מופשטת וחסרת גוף וצורה .ר' אלעזר משווה את הנשמה למלך המנהיג את הגדוד,

25
26
27
28
29

כ"י אוסטרליה ,דף 2ב (מהדורת אייזנבך ,דף טו).
כ"י אוסטרליה ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,דף כ).
שם ,דף 19ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' קה-קו).
בחכמת הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' יט :מאורו.
כ"י אוסטרליה ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' יט-כ) .המונח 'נפש' משמש בספר חכמת הנפש
גם ככינוי לממד הפנימי באדם ככלל וגם כינוי לרובד הנמוך שבנפש ,זו האמונה על התאוות.
אך לעיתים עושה ר' אלעזר שימוש במילה נפש כאשר הוא דן ברובד הנשמה כחלק מהנפש
כולה .לפיכך ,יש לשים לב לקונטקסט שבו נמצא הכינוי.
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כך הנשמה מנהיגה את האדם 30.הנשמה היא בעלת החכמה המבדילה בין טוב לרע,
בה נמצא שורש הדעת להבין האמת ומכוח הדעת שבנשמה נודע לאדם קיומו וגדלותו
של הקב"ה .יש לשים לב כי בקטע לעיל העוסק ברוח ,נכתב כי החכמה והדעת הן
מהרוח ,בשונה מהנשמה ,שהיא בעלת החכמה והדעת .כלומר ,הרוח יכולה לבטא את
החכמה והדעת ,שבבעלות הנשמה ,כפי שהיא המספקת את התאוות ,שהן בבעלות
הנפש31:
הנשמה איננה גוף ונופחה באדם על כן חכמתו מרובה .ונשמת שדי תבינם (איו'
לב ח) והיא במוח ובלב .ואיננה עולה ויורדת כל שכן מי שבראה ,ולפי שכל
מעשה התחתונים תלויים בכח הגבוהים ,ומהשמים יתכנו כל העלילות ע"כ
נקרא כבוד ה' היושבי בשמים (תה' קכג א) רוכב שמים בעזרך (דב' לג כו),
וכדרך לשון בני אדם דבר הכתוב (שמ' יט כ) וירד ה' .הנה כל דבר יש לו גוף
וצורה והם שנים והרוח הוא שלישית .והשם הוא אחד בלי גוף כנשמה השרויה
במוח ובלב32.
אם כן ,לאדם ישנם שלושה רבדים בנפש – נפש רוח ונשמה .את שני הרבדים
התחתונים חולק האדם עם הבהמה – הנפש והרוח – והנשמה היא ייחודית לאדם.
הנפש ,שהיא הרובד התחתון ,מבטאת את צרכי הגוף .הנשמה ,שהיא הרובד העליון,
היא החלק האלוהי והנצחי באדם והיא החכמה המבדילה בין אמת לשקר .הרוח היא
הנפש המתווכת בין הגוף לנשמה .הרוח היא הממלא כל חפץ – היא האחראית לספק
את צרכי הגוף ותאוותיו ,מצד אחד ,ואת רצון הנשמה מצד שני .הרשע הוא זה שנתן
לרוח ולנפש לגבור ולשלוט במעשיו ,אז נשמתו תיקלע בכף הקלע .ואילו הצדיק הוא
זה שהכריח את הנשמה לגבור על הנפש ועל הרוח ,והיא תזכה להיות צרורה בצרור
החיים ותזכה לרב טוב הצפון:
והנה לבהמה נפש ורוח ,כאשר יתאוה האדם לאכול ולשתות ולמשגל עד זמן
קיצויין כן הבהמה ,כי הנפש היא הצריכה לאכול ולשתות ולמשגל ולכעוס.
וכאשר יכעוס האדם כך הבהמה ,הרוח בעלת התנודה ההולכת ממקום למקום.
ולאדם לבדו נפש שלישית הנקראת נשמה היא המדברת והיא המכרת בין אמת
לשקר ,כי בעלת החכמה .ונפש השנית המתווכת בין שתי הנפשות למלאות כל
חפץ כל נפש בעתו להעמיד כל דבר על מתכונתו .ובמות הבשר הוא הגוף ימותו
נפש התאוה ונפש הרוח ,ותשאר צורת הנשמה העליונה החכמה שאינה מתה
במות הגוף ...ומה שנאמר (קה' יב ז) והרוח תשוב אל האלהים היא רוח החכמה.
וכשחוטא אדם מפני שנשמת נפש ונשמת רוח היא תמות ,כאשר אמר הנביא
30

31
32

ראו כ"י אוסטרליה ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כ)' :נשמה היא בעלת החכמה היושבת במוח
כמלך בגדוד ,ודומה לכבוד בוראה ,ומואסת בתענוגי בני אדם ובהבלי שעשועים .ומחכמת
ומשכלת דעת ,וכל מחשבתה לעבוד לבוראה במורא ,ומחשבת מה יהי' בסופה בעת מות הגוף
ויבלה ,ואיך תשוב בטהרה למי אשר בראה בגוף גושם לחומים'.
על הדעת ראו בחכמת הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' ט וגם עמ' מח.
כ"י אוסטרליה ,דף  1א (מהדורת אייזנבך ,עמ' ב) .ראו גם דף  1ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' ז):
'הנפש בראש במוח וחדרו הלב הדופק'.
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(יח' יח ד) הנפש החוטאת היא תמות ...לאחר מות הרשע נפש הנשמה החכמה
יקלענה בכף הקלע  ,מפני ששמעה לרוח ולנפש .ונפש הצדיק אשר הכריח
לחשוב שכל הנשמה העליונה נתחזקה על הרוח ועל הנפש תהי' צרורה תחת
כסא הכבוד .כי ישבה בראש והחכם עינו בראש ושמע לעצת נשמה .ע"כ הכסיל
ששמע לנפש ולרוח הכרת יכרת בחשך ילך .אבל החכם שישמע לנשמה
העליונה הנופחה מכסא הוד נורא תזכה לרב טוב הצפון33.
צרכי הגוף ותאוותיו ,הבאים לידי ביטוי בנפש ,אינם בהכרח רעים .הנפש מבטאת את
צרכי הגוף החיוניים עבור החיים ,שכן בלא החיים בגוף האדם אין הנשמה יכולה
להגשים את ייעודה ,שלשמו נבראה .הצרכים הגופניים מקבלים ביטוי שלילי רק מכוח
ההרגלים שעליהם אחראית הרוח .הרוח היא המרגילה את הגוף לבוא על סיפוקו
במילוי חפצו ומכך מתמלא האדם בשמחה ,אך אם לא יבוא הגוף על סיפוקו יתעורר
באדם הכעס .כך ,הנפש מושכת אחריה את הרוח וזו מרגילה את האדם לסיפוק ומילוי
תאוותיו הגשמיות ולהבלי העולם הזה ובאופן זה מתרחק האדם מהתמסרות לעבודת
ה'.
בנוסף לתאוות הגוף שבנפש ישנו גם היצר הרע ,שכפי שראינו ,כאשר עמדנו
על תכלית בריאת האדם ,הוא כוח אימננטי יסודי בבריאת העולם בכלל .כאמור,
העולם נברא על מנת שהאדם יתגבר על היצר הרע .מתוקף כך ,אם מצליח האדם
לעבוד את ה' הוא נעלה מהמלאכים ,שלהם אין יצר רע ולכן אין להם בחירה
במעשיהם .כמו לרבדים בנפש גם ליצר הרע יש מקום בגוף והוא יושב בפתח הלב:
הנפש שוכנת במדורה ,ואם עובדת לבוראה אשריה .ובמפתח[י] הלב רובץ יצר
הרע דומה לזבוב דכתי' זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח (קה' י א) .ורוח
נשמת האדם אצלו .ויש לאדם לחשב הלא כל יושבי הארץ כחגבים ואיך אחטא
לפני המלך הגדול ...ולבי נתון בין י' אצבעות ידיי שהן מעידין עלי והם כנגד י'
הדברות ...וב' כליותיי כנגד ב' לוחות .לא אשמע לעצתם לרע כי אם לטוב.
שהרי הבורא שומע מליצים לרחם בריותיו34.
בספר של בינונים אנו מוצאים את תיאור מורכבותה של הנפש בפרק הראשון .מיד
לאחר שמגדיר רש"ז מחדש את מדרגותיהם של בני האדם – צדיק רשע ובינוני – הוא
ממשיך ומגלה כי למעשה בכל איש ישראל ,בין אם צדיק ובין אם רשע ,ישנן שתי
נפשות בתוכו .נפש האחת נקראת נפש בהמית או חיונית והיא מצד הקליפה והסטרא
אחרא .נפש זו היא מתלבשת בדם והיא שמחיה את הגוף .מהנפש הבהמית באות כל
המידות הרעות מארבעת היסודות ,כמו כעס וגאוה מהאש ,תאוות ותענוגים מהמים,
דברים בטלים מהרוח ועצלנות ועצבות מהעפר .כמו כן ,מנפש זו באות גם המידות
הטובות ,שבכל איש מישראל ,כמו רחמנות וגמילות חסדים ,וזאת משום שבאיש
מישראל נפש זו באה מקליפת נוגה ,שיש בה גם טוב וגם רע:

33
34

שם ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כא).
כ"י אוסטרליה ,דף 19ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' קו).
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דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות וכדכתיב ונשמות אני
עשיתי שהן שתי נפשות נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא והיא המתלבשת
בדם האדם להחיות הגוף וכדכתיב כי נפש הבשר בדם היא (וי' יז יא) וממנה
באות כל המדות רעות מארבע יסודות רעים שבה דהיינו כעס וגאוה מיסוד האש
שנגבה למעלה .ותאות התענוגים מיסוד המים כי המים מצמיחים כל מיני
תענוג .והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח .ועצלות
ועצבות מיסוד העפר .וגם מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו
רחמנות וגמילות חסדים באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ'
נוגה שיש בה גם כן טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע35.
והנפש השנייה היא הנפש האלוהית ,שנמשכה וירדה ממחשבתו וחכמתו של הקב"ה.
הנפש האלוהית היא הניצוץ האלוהי באדם ,חלק אלוה ממעל ממש ,שהקב"ה הוא
שנפח אותה באדם – נשמת חיים:
ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת
חיים (בר' ב ,ז) ואתה נפחתה בי וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פי'
מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח:
כך על דרך משל נשמות ישראל עלו במחשבה (בר"ר א ,ד) כדכתיב בני בכורי
ישראל (שמ' ד ,כב) בנים אתם לה' אלהיכם (דב' יד ,א) פי' כמו שהבן נמשך
ממוח האב כך כביכול נשמת כל איש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו
יתברך36.
רבות כתוב ומפורט בסש"ב על מורכבותן של הנפשות ,על חלקן ומיקומן במערכת
הספירות בתיאוסופיה הקבלית ועל תפקידן ,אך לא כאן המקום להרחיב על
במסגרת זו אני מבקשת להצביע על כמה יסודות מרכזיים במורכבות מבנה הנפש
ופעולתה ,שנמצא שיש להם קשר משמעותי לדברים המובאים בספר 'חכמת הנפש'
לר' אלעזר מוורמס .אם כן ,מקום מושבה של הנפש הבהמית הוא בחלל השמאלי של
הלב ,שהוא מלא בדם .הדם הוא המחזיק את צרכיה ותאוותיה של נפש זו ולכן בלב
נמצאים כל התאוות והרגשות הקשורים בהן ,כמו כעס וגאוה ,המתפשטות מהלב עם
הדם בכל הגוף ,גם למוח .רגשות ותאוות אלו עוברות התמרה במוח והופכות
להרהורים ומחשבות להתחכם בהם:

כך37.

והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל הוא בלב
בחלל שמאלי שהוא מלא דם וכתיב כי הדם הוא הנפש (דב' יב כג) ולכן כל
התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם

35
36
37

סש"ב פ"א ,ז ע"ב-ו ע"א.
שם פ"ב ,ו ע"א.
ראו על כך בהרחבה אצל חלמיש ,משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מלאדי (לעיל הערה ,)8
עמ'  195-163בעיקר; יעקבסון ,תיקון הלב (לעיל הערה  ,)8עמ' .409-359
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עולה למוח שבראש לחשוב ולהרהר בהן ולהתחכם בהן כמו שהדם מקורו בלב
ומהלב מתפשט לכל האברים וגם עולה להמוח שבראש38.
מקו ם מושבה של הנפש השנייה הוא במוחין שבראש ובחלל הימני שבלב ,שאין בו
דם .נפש זו היא אהבת ה' המתלקחת בלבם של המשכילים המתבוננים בדעתם בגדולת
הבורא .בשונה מנפש הבהמית ,שבה הרגשות והתאוות עולות מהלב אל המוח ,בנפש
האלוהית התנועה היא הפוכה ,המידות הקדושות שבלב הן ממנה והן באות מלמעלה
למטה – מחכמה ,בינה ודעת שבמוחין:
אך מקום משכן נפש האלהית הוא במוחין שבראש ומשם מתפשטת לכל
האברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם וכמ"ש לב חכם לימינו (קה' י ,ב)
והיא אהבת ה' כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים
בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה .וכן שמחת לבב בתפארת
ה' והדר גאונו כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חכמתו ובינתו מסתכלים
ביקרא דמלכא ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית כמבואר במקום
אחר וכן שאר מידות קדושות שבלב הן מחכמה בינה ודעת שבמוחין39.
בספר 'חכמת הנפש' ראינו שהנשמה ,שהיא הניצוץ האלוהי הטהור והנצחי ,שוכנת
במוח ובלב וממשכנה הגבוה היא מושלת על הגוף כולו .כך גם אנו מוצאים בסש"ב,
משכנה של הנפש האלוהית הוא במוחין ,משם היא מתפשטת לכל איברי הגוף ויש לה
גם משכן בחלל השמאלי שבלב .בקטע הבא נראה כי אורו של הקב"ה – אור אין סוף
ב"ה – מלובש בבחינת חכמה ,שבנפש האלוהית ,וזהו הניצוץ האלוהי הנמצא בכל
אחד מישראל .בחינה זו עם האור המלובש בה מתפשטת בגוף ומחיה אותו .כמו כן,
בחינת החכמה היא למעלה מהשגה האנושית ,למעלה מהשגת השכל והיא המקור
לשכל ולהבנה .חכמה – כ"ח מ"ה – הכוח של מה שאינו מושג:
ונמצא כי אין סוף ב"ה מלובש בבחינת חכמה שבנפש האדם יהיה מי שיהיה
מישראל .ובחינת החכמה שבה עם אור אין סוף ב"ה המלובש בה מתפשטת
בכל בחינות הנפש כולה להחיותה מבחינת ראשה עד בחינת רגלה כדכתיב
החכמה תחיה בעליה (קה' ז ,יב) ...הנה החכמה היא מקור השכל וההבנה והיא
למעלה מהבינה שהוא הבנת השכל והשגתו והחכמה היא למעלה מההבנה
וההשגה והיא מקור להן וזהו לשון חכמה כ"ח מ"ה שהוא מה שאינו מושג
ומובן ואינו נתפס בהשגה עדיין ולכן מתלבש בה אור אין סוף ב"ה דלית
מחשבה תפיסא ביה כלל40.
אם כן ,בספר 'חכמת הנפש' עמדנו על כך שישנם שלושה רבדים בנפש :שניים
קיצוניים ,שכל אחד מהם מושך לכיוון אחר – הנפש מבקשת אחר תאוות הגוף
והנשמה אחר הדבקות בבורא – והרוח היא זו המניעה את האדם ,אם למעלה ,אחר
38
39
40

סש"ב פ"ט ,יג ע"ב.
שם ,שם.
שם פי"ח ,כג ע"ב-כד ע"א.
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הנשמה ,ואם למטה ,אחר הנפש .בסש"ב נמצא כי שתי הנפשות – הנפש החיונית
הבהמית והנפש האלוהית – הן כמו שני מלכים הנלחמים על השליטה על העיר,
כלומר על הגוף .הנפש הבהמית מבקשת להנהיג למילוי אחר סיפוק תאוות גוף ,ואילו
הנפש האלוהית היא זו הרוצה למשוך את הגוף להתמסרות לעבודת הבורא41:
אך הנה כתיב ולאום מלאום יאמץ (בר' כה ,כג) כי הגוף נקרא עיר קטנה (קה'
ט ,יד) וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך
עליה דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור
עליהם .כך שתי הנפשות האלהית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם
זו על הגוף וכל איבריו42.
עד כאן ראינו כי החלוקה הברורה שעושה רש"ז בפנימיות האדם היא לשתי נפשות
המבטאות שני כוחות מנוגדים – הנפש האלוהית מייצגת את השאיפה אל הרוח ואילו
הנפש החיונית הבהמית מבטאת את הגוף הגשמי .יחד עם זאת רש"ז מזכיר בכמה
מקומות לאורך סש"ב את קיומן של נר"ן – נפש ,רוח ונשמה ,שכל אחת מהנפשות
כלולה מהן 43.וישנן חלוקות משולשות נוספות הקשורות בפנימיות האדם :חכמה,
בינה ודעת ,שהן מקור המידות 44,ושלושת הלבושים של הנפש האלוהית ,שהם
מחשבה ,דיבור ומעשה 45.כמו כן ,בתוך הנפש האלוהית ניתן למצוא גם כן הבחנה
בין עצמיות הנפש למהותה ,כלומר בין החכמה לניצוץ האלוהי המלובש בה ,אך אין
זה המקום להרחיב בכך 46.ולענייננו ,באחד הדיונים בסש"ב אנו מוצאים כי רש"ז
עושה הבחנה בין הנפש הבהמית לגוף ומבהיר כי הנפש הבהמית היא הממצעת בין
הגוף ממש לנפש האלוהית:
אך כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבהמית שהיא החיונית
המלובשת בגופו ממש צריך לקיים מצות מעשיות הנעשים ע"י הגוף ממש שאז
כח הגוף ממש שבעשיה זו נכלל באור ה' ורצונו ומיוחד בו ביחוד גמור והוא
לבוש השלישי של נפש האלהית .ואזי גם כח נפש החיונית שבגופו ממש
שמקליפת נוגה נתהפך מרע לטוב ונכלל ממש בקדושה כנפש האלהית ממש
מאחר שהוא הוא הפועל ועושה מעשה המצוה שבלעדו לא היתה נפש האלהית
פועלת בגוף כלל כי היא רוחניית והגוף גשמי וחומרי והממוצע ביניהם היא נפש
החיונית הבהמית המלובשת בדם האדם שבלבו וכל הגוף47.
במקום אחר ,מבאר רש"ז את עיקר עבודת הבינוני ,שעל ידי המוח עליו למשול
ולשלוט בלב ולהוליד כתוצאה מכך מבינתו רוח דעת ואהבת ה' לקיום המצוות בחשק
41
42
43
44
45
46
47

ראו שם פי"ט על משיכתה של הנשמה להידבק בשורשה ובמקורה ,בקב"ה.
שם פ"ט ,יג ע"ב-יד ע"א.
ראו שם פ"ב ,ו ע"ב.
ראו שם פ"ג ,ז ע"א.
ראו שם פ"ד ,ח ע"א.
ראו יעקבסון ,תיקון הלב (לעיל הערה  ,)8עמ'  381-367בעיקר.
שם פל"ה ,מד ע"ב-מה ע"א.
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ובחפץ ,ושם הוא מבהיר כי ישנן דרגות שונות להשגותיו של הבינוני .אז מסביר בעל
התניא ,כי גם אם אין בהשגתו של האדם להוליד את אותה אהבה עזה כרשפי אש
מליבו ,בכל זאת התבוננות זו מעוררת את ההכרה בלב ,המבין ברוח חכמה ובינה כי
הכול מתבטל כלפי הקב"ה ועל כן הכול שואף לשוב להידבק ולהיכלל באורו .ולכך
הוא מוסיף ,כי גם נפשו ורוח שבקרבו של האדם שואפות להתבטל בו ,ולצאת
מנרתיקן – הוא הגוף – ולהידבק בו .בדברים אלה נראה כי ישנה הכרה בהבחנה בין
הנשמה ,שהיא אלוהית ,לבין הנפש והרוח ,שהן קשורות בגוף ושאותן יש לגייס
ולהעלות מעלה ,כך שתישמענה לרצון האלוהי:
וזה כלל גדול בעבודת ה' לבינונים העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע
שבחלל השמאלי ע"י אור ה' המאיר לנפש האלוהית שבמוח ולשלוט על הלב
כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ב"ה להוליד מבינתו רוח דעת ויראת ה'
במוחו להיות סור מרע דאורייתא ודרבנן ואפילו איסור קל של דבריהם ח"ו
ואהבת ה' בליבו בחלל הימני בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בקיום המצוות
דאורייתא ודרבנן ותלמוד תורה שכנגד כולן .ויתר על כן צריך לידע כלל גדול
בעבודה לבינונים שגם אם אין יד שכלו משגת להוליד אהבת ה' בהתגלות ליבו
שיהיה ליבו בוער כרשפי אש וחפץ בחפיצה וחשיקה ותשוקה מורגשת בלב
לדבקה בו רק האהבה מסותרת במוחו ותעלומות ליבו דהיינו שהלב מבין ברוח
חכמה ובינה שבמוחו גדולת אין סוף ב"ה דכולא קמיה כלא חשיב ממש אשר
על כן יאתה לו יתברך שתכלה אליו נפש כל חי לידבק ולהכלל באורו .וגם נפשו
ורוחו אשר בקרבו כך יאתה להן להיות כלות אליו בחשיקה וחפיצה לצאת
מנרתיקן הוא הגוף לדבקה בו48.
ברור שתפיסת חלוקת הנפשות באדם אינה זהה בין חכמת הנפש לסש"ב ,אך ניתן
לראות דמיון בין השתיים המתבטא בכמה מובנים :א .פנימיות האדם מורכבת
מרבדים; ב .קיומם של שני כוחות המושכים לכיוונים מנוגדים וביניהם מתחולל
מאבק; ג .שיתוף בתפיסה כי מרכז החיכוך ,שהוא גם המפתח לניצחון של כל אחד
מהצדדים ,נמצא בלב ועל כך נרחיב בהמשך.
יסוד חשוב נוסף המובא בשני החיבורים הוא הדעת .בספר 'חכמת הנפש'
משייך ר' אלעזר את הדעת שבאדם לנשמה ,שהיא ניצוץ אלוה באדם והיא יושבת
בראש הגוף .הדעת מגיעה מחלקה העליון של הנשמה והיא בבחינת דעת עליון של
הקב"ה .הדעת היא בבחינת החיה הנצחית ,היא המחיה כל איבר בגוף והיא זו
המיידעת את האמת לאדם על קיומו של הבורא ועל גבורותיו:
הנשמה היא נר ונתלבתה מאש הכבוד ,נר ה' נשמת אדם (משלי כ ,כז) ,והיא
נתונה ברום הגוף על מקום המוח ...כי הנשמה דומה לבוראה קצת בענינין...
כשפעת קורה בבית כן כח הנשמה בכל האיברים חיותה וממשלתה ,על כן
נקראת חי"ה והיא יחיד"ה בגוף הגושם ,והדעת שבנפש היא למעלה ממנה,
והיא מושכת עצתה ממנה .כי הדעת בחי"ה ואין גיד ואבר ועצם שאין שולטת
48

שם פט"ז ,כא ע"ב.
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בהם עצת הדעת ,ולא יזיק לה כל טינוף הגוף .וחיה לעולם אף במות הגוף,
ועומדת בכחה כפי מעשיה בכסא צרורה לפני מלך הכבוד ,ומתענגת מהוד כבוד
אשר בראה משיור אשו .אם היא מוצדקת ישבה לבוראה בתשובה .אורח חיים
למעלה למשכיל (משלי טו ,כד) .כענין זה נדמה קצת ,נבין במחשבת דעתינו
האמת ,הוא יהו"ה אחד היה הוה ויהיה ,אהיה אשר אהיה ולא ידמו לו כל
מעשיו ,אין כמוך באלהים ה' ואין כמעשיך (תהלים פו ,ח) ,הוא אלהים חיים
ומלך עולם (יר' י ,י) .וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד (דב' ד ,לט) .אתה הראית לדעת כי ה' הוא
האלהים אין עוד (שם ,לה) .כי מכח דעת הנשמה נודע לנו הדבר ,כמו (איוב לב,
ח) ונשמת שד"י תבינם .ע"כ המשכילים באמיתת דעת החכמה ומקורי בינות
הדעת ישכילו כי הוא מלא כל ,כמו (הושע יא ,ט) בקרבך קדוש ,ורואה וחופש
כל חדרי בטן .ע"כ ושבת עד ה' בעוד נשמה באפיו49.
בסש"ב מזכיר רש"ז את הדעת בשני מובנים .מובן אחד הוא דעת עליון ,שהוא כוח
היורד מהקב"ה לכלל ישראל והוא המידע את האדם בדבר קיומו ותפארתו של ה';
במובן השני ,הדעת היא מלשון התקשרות והיא יסוד בנפש האלוהית של האדם,
שבאמצעותו מתבונן האדם ומעמיק בגדולת הבורא בחוזקה ובאומץ עד שמחשבתו
נקשרת לה':
ועוד זאת יתר על כן ,בכל דור ודור יורדין ניצוצין מנשמת משרע"ה ומתלבשין
בגוף ונפש של ח כמי הדור עיני העדה ,ללמד דעת את העם ולידע גדולת ה'
ולעבדו בלב ונפש .כי העבודה שבלב היא לפי הדעת ,כמו שכתוב" :דע את
אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפיצה" .ולעתיד הוא אומר" :ולא ילמדו
איש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי" וגו' .אך עיקר הדעת אינה
הידיעה לבדה ,שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים; אלא העיקר הוא
להעמיק דעתו בגדולת ה' ,ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואומץ הלב והמוח ,עד
שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק ,כמו שהיא מקושרת בדבר
גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו .כנודע שדעת הוא לשון
התקשרות ,כמו" :והאדם ידע" וגו'50.
שני המובנים של הדעת בסש"ב נקשרים לדעת שאותה מציג גם ר' אלעזר מוורמס .גם
בדברים המובאים ב'חכמת הנפש' נמצא כי הדעת היא המקור שממנה נמשכת הידיעה
והעצה בדבר קיומו של הקב"ה ועוד שבאמצעות הדעת המשכילים ישכילו כי הבורא
מלא את הכול.
היסוד האחרון בנפש ,שעליו נעמוד ,הוא היצר הרע .כפי שראינו ,כשעמדנו על
מורכבות הנפש בספר 'חכמת הנפש' ,היצר הרע הוא כוח אימננטי בעולם ובאדם ויש
לו גם מקום בגוף ,כמו לכל חלקי הנפש ,והוא פתח הלב .יצר הרע באדם ניתן לו על
49
50

חכמת הנפש ,מהדורת אייזנבך ,עמ' מח .קטע זה חסר בכ"י אוסטרליה ,כחלק מחסרונו של דף
שלם ,אחרי 8א במספור שבכתב היד.
סש"ב פמ"ב ,נט ע"א-ע"ב.
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מנת לנסותו ועל מנת לקרב אותו לעבודת הבורא .גם בסש"ב אנו מוצאים כי היצר
הרע הוא כוח אימננטי מובנה בבריאה .משכנו של היצר הרע באדם בחדר הימני של
הלב ,וכאן שוב אנו מוצאים את הדמיון שבין התפיסות .ליצר הרע ניתנת הרשות
לבלבל את האדם ולנסותו גם כדי להרבות שכרו ,כדי שזה יתעורר ויתגבר עליו.
ובהתעוררות התחתונים יתעוררו העליונים ובכך ישיג את קרבת ה' .על האדם מוטלת
המשימה להילחם כנגד היצר הרע – זוהי המלחמה הגדולה שלו – והנושא באחריות
ובתוצאות של מלחמה זו הוא האדם ,מכיוון שיש בכוחו של המוח להיות שליט על
הלב51:
כך היצה"ר אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב ומהלב עולה למוח להרהר בו
ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלהית שבמוח במתפשט בחלל
הימני שבלב מקום משכן היצר הטוב והלכה כדברי המכריע הוא הקב"ה עוזרו
אין יכול לו והעזר היא ההארה שמאיר אור ה' על נפש האלהית להיות לה
ליתרון52.
וקטע נוסף:
והנה באמת גם מי שהוא מחומם מאד בטבעו ופרנסתו היא להיות מיושבי
קרנות כל היום אין לו שום התנצלות על חטאיו ומיקרי רשע גמור על אשר אין
פחד אלהי' לנגד עיניו .כי היה לו להתאפק ולמשול על רוח תאוותו שבלבו מפני
פחד ה' הרואה כל מעשיו כמש"ל כי המוח שליט על הלב בתולדתו .והנה באמת
שהיא מלחמה גדולה ועצומה לשבור היצר הבוער כאש להבה מפני פחד ה'
וכמו נסיון ממש53.

ג .מאבק הנפשות – שני שלבים להשגת הדבקות
תורת הנפש ,שבשני החיבורים החסידיים ,מתארת לנו את הרבדים בנפש האדם ואת
מהותו ותכונתו של כל רובד כדי לבאר את זירת ההתרחשות של הקיום האנושי –
פנימיות האדם .הגשמת ייעודו של האדם נתונה בידי נפשו והיא מורכבת מכוחות
שונים המושכים לכיוונים מנוגדים ,שכל אחד מהם מבקש לקחת את השליטה לעצמו.
מצד אחד ,ישנו הכוח האלוהי המושך מעלה ,אל הטוב ואל הנשגב ,ומצד שני ישנו
הכוח הארצי הבהמי המושך מטה ,אל הגשמי ואל הרע .כדי להשיג את הדבקות
בבורא בשלמותה על האדם למעשה להשליט את הנשמה על הנפש ועל הרוח .אולם,
על אף הפשטות לכאורה שבהגדרת המטרה ,הדרך להשגתה היא קשה וארוכה
51
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עוד על אחריותו של האדם ועל הבחירה שבידו במלחמה הפנימית שבתוכו ,ראו בסש"ב פל"א,
מ ע"א' :לאמר ללבו אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאד מה' בתכלית ומשוקץ ומתועב כו'
אך כל זה הוא אני לבדי הוא הגוף עם נפש החיונית שבו אבל מכל מקום יש בקרבי חלק ה'
ממש.'...
סש"ב פי"ג ,יח ע"א.
שם פ"ל ,לח ע"ב .ראו גם שם פכ"ט ,לז ע"ב-לח ע"א – על הרשות שניתנה לסטרא-אחרא
להתרומם כנגד האדם על מנת שיתעורר להילחם בו ועל מנת להרבות את שכרו לכשיתגבר עליו.
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ומצריכה עמל רב ,ובכל זאת היא אפשרית בבחינת 'כי קרוב אליך הדבר מאד' (דברים
ל ,יד).
בספר 'חכמת הנפש' ,לאחר תיאור מבנה הנפש ומהותו ואיכותו של כל רובד,
מתאר ר' אלעזר את המהלך שאותו צריך ליישם האדם בעבודה עם נפשו להשגת
ייעודו .המטרה היא ניצחון של הנשמה על הנפש ועל הרוח כך שתהיה השליטה
הבלעדית באדם .למאבק בנפש האדם ישנם שני שלבים :בשלב הראשון ,על הנשמה
לחבור לרוח ולנצח איתה את הנפש 'אז תפקחנה עיני הנשמה להבין חכמת הגוייות
לכך לא תוכל לדעת של חכמות העליונות' .ר' אלעזר ציטט דברים אלו מתוך פירוש
ראב"ע לקהלת ונראה כי כוונתו בהם ,שבהשגת הניצחון על הנפש ישנה השגה של
חכמות העולם הזה ,שיש בהן הפוטנציאל ללמד על קיומו ופעולתו של הבורא בעולם,
שהרי יש בהן זכר לנפלאותיו 54.בהשגת שלב זה הנפש נּוצחה על ידי הרוח והנשמה,
אך עדיין הרוח חזקה ,ובשל כמיהתה של הרוח לגאווה ,שהיא שורש הכעס ,אין
באפשרות הנשמה לדעת את החכמות העליונות .כלומר ,אין באפשרות האדם להשיג
את החכמה העליונה ,דעת עליון שהיא חכמת הבורא ,והשגתה היא השגת הדבקות
בשלמותה .על כן ,בשלב השני ,על הנשמה לגבור גם על הרוח ,אז 'צריכה הנשמה
להתעסק בחכמה שתעזור אותה עד שתנצח הרוח ותהי' תחת ידיה' .לימוד התורה
וקיום המצוות הם הבסיס והשורש לעבודת ה' ,אך מעבר לזה ,לצורך ידיעת סוד
הייחוד והשגת הדבקות בקב"ה על האדם ללמוד את חכמת הסוד:
האדם יש לו אדונים שנים .ובמותו נעשה חפשי מהם דכתי' (איו' ג יט) קטן
וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדוניו .הם נפש ורוח החושבים בתענוגי בני אדם
ולהרבות הבלים ולאכֺל ולשתות ולשמוח ולעשות כל אשר יחשוב הלב ובמראה
עיניו ,ולדבר דברי הבל ולההנות הגוף .והנשמה הופכת מחשבותם ואומרת מה
שוה לאדם ויתרון לו בכל עמלו סוף איננו ובמות הגוף איפה חכמתו ומאכלו
ויופיו .אך טוב עבוד השם ולדבקה בו ולעשות דרכיו בלב שלם ובנפש חפיצה.
זה אומר בכה וזה אומר בכה .הנה בהתגבר הנפש המתאוה תחלש הנשמה ואין
לה כח לעמוד לפניהם בעבור היות גוף וכל יצוריו עוזרים אותה ע"כ המתעסק
באכילה ושתיה לא יחכם לעולם .ובהתחבר הנשמה עם הרוח תנצחנה הנפש אז
תפקחנה עיני הנשמה להבין חכמות הגוייות לכך לא תוכל לדעת של חכמות
העליונות בעבור כח הרוח המבקשת [הגאוה] 55והיא המולידה הכעס .וכשתגבר
הנשמה על הנפש בעזרת הרוח צריכה הנשמה להתעסק בחכמה שתעזור אותה
עד שתנצח הרוח ותהי' תחת ידיה .וצריך האדם שיחליש בכל כחו הרוח בעלת
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ראו על תפיסתם של חסידי אשכנז המכונה 'זכר עשה לנפלאותיו' במאמרי – ע' גור בן יצחק,
'תורת העולמות המקבילים והריבוד המשולש בספר חכמת הנפש :פנים חדשות למשנתו של
ר' אלעזר מוורמס' ,קבלה  ,)2017( 36עמ'  154-152בעיקר .כמו כן ,הפרק האחרון בספר 'חכמת
הנפש' הנקרא 'עומק מעשה הנשמה ודימוי מעלה והעולם' מוקדש לדמיון ולהקבלות שיש בין
האדם לעולם הארצי ולעולם השמיימי ובין הנשמה לבוראה .כך שהתבוננות והבנת עומק
המציאות בעולם הארצי יש בה כדי לשקף לחכם על עולם של מעלה ועל מציאותו והווייתו של
הבורא.
המילה גאוה חסרה בכ"י אוסטרליה והיא הושלמה במהדורת אייזנבך מתוך כ"י אחר.
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הכעס והנפש בעלת המתאוה .ולהתגבר הנשמה החכמה .כי ממנה תוליד הענוה.
כי בהתגבר הנשמה על הרוח יסור הכעס ועזות מצח56.
גם בסש"ב אנו מוצאים תיאור של המאבק שבין הנפש האלוהית לנפש החיונית
הבהמית .בעוד שהנפש האלוהית מושכת מעלה להידבק בבורא ,הנפש הבהמית
מושכת לתאוות העולם הזה .גם כאן ,בעל התניא מבאר כי למאבק זה ישנם שני
שלבים ,והם באים לידי ביטוי במושגים 'אתכפיא' ו'אתהפא' .במושג 'אתכפיא'
הכוונה היא להכפפה או להכנעה של הרע עבור הטוב ,ו'אתהפכא' משמעותו הפיכת
הרע לטוב ,כלומר ביטולו הגמור של הרע 57.במאבק בין הנפשות ,הניצחון של השלב
הראשון נקרא 'אתכפיא' ,שבו מצליחה הנפש האלוהית ,שבמוחין ובחלל הימני של
הלב ,להתגבר על הרע ,שבחלל השמאלי של הלב ,ולהכניע אותו .זהו השלב בו נמצא
הבינוני ,שהוא מצליח להשיג את החיבור והדבקות בבורא אבל במלחמה תמידית
ביצר .המלחמה אצל הבינוני לא תמה ,גם כשהוא מנצח את היצר הרע תמיד .במצב
של 'אתכפיא' בבינוני עדיין נמצא יצר רע ,שהוא צריך להתמודד עמו תדיר ולנצחו
שוב ושוב .השלב השני הוא השגת 'אתהפכא' ,שזו מדרגתו של הצדיק שהשיג את
הדבקות בשלמותה .במדרגה זה הרע מתבטל לחלוטין והופך לטוב 58.אז הצדיק לא
נלחם עוד עם היצר הרע מכיוון שהוא איננו עוד59:
אך הנה כתיב ולאום מלאום יאמץ (בר' כה ,כג) כי הגוף נקרא עיר קטנה (קה'
ט ,יד) וכמו ששני מלכים נלחמים על עיר אחת שכל אחד רוצה לכבשה ולמלוך
עליה ,דהיינו להנהיג יושביה כרצונו ושיהיו סרים למשמעתו בכל אשר יגזור
עליהם .כך שתי הנפשות האלהית והחיונית הבהמית שמהקליפה נלחמות זו עם
זו על הגוף וכל איבריו שהאלהית חפצה ורצונה שתהא היא לבדה המושלת
עליו ומנהיגתו וכל האברים יהיו סרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי ומרכבה
אליה ויהיו לבוש לעשר בחינותיה ושלושת לבושיה הנזכרים לעיל ,שיתלבשו
כולם באיברי הגוף ויהיה הגוף כולו מלא מהם לבדם ולא יעבור זר בתוכם ח"ו...
וחפיצה לדבקה בו באין סוף ברוך הוא בכל לב ונפש ומאד ,מעומקא דליבא
שבחלל הימני ,שיהיה תוכו רצוף אהבה ,מלא וגדוש ,עד שתתפשט גם לחלל
השמאלי ,לאכפיא לסטרא אחרא ,יסוד המים הרעים שבה ,שהיא התאוה
שמקליפת נוגה ,לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה' ,כמ"ש בכל
56
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כ"י אוסטרליה ,דף 3ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כ-כא) .הקטע מ'בהתגבר הנפש' עד 'ותהיה תחת
ידה' לקוח מתוך פירושו של ראב"ע על קהלת ז ,ג – ראו אברהם אבן עזרא ,ספר אבן עזרא על
חמשה חומשי תורה וחמש מגילות ,וארשה תר"מ ,רמד ע"ב ,עמ' .488
ראו על כך אצל חלמיש ,משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מלאדי (לעיל הערה  ,)8עמ' 382-
.374
ראו סש"ב פי"ג ,יח ע"א-ע"ב.
ראו שם פט"ו ,כ ע"ב על ההבדל בין צדיק לבינוני ,שבינוני הוא מי שמלחמתו ביצר לא תמה:
'שההפרש בין עובד אלהים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה שהוא באמצע העבודה שהיא
המלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באיברי הגוף שהוא
באמת עבודה ועמל גדול להלחם בו תמיד והיינו הבינוני .אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר
כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה
עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו'; ראו עוד בפכ"ח ,לה ע"א.
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לבבך (משנה ברכות ,ט ה) בשני יצריך והיינו ,שיעלה ויבוא ויגיע למדרגת
אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש .והיא הנקראת בכתוב
אהבה בתענוגים (שה"ש ז ,ז) להתענג על ה' מעין עולם הבא .והעונג הוא במוח
חכמה ושכל המתענג בהשכלת ה' וידיעתו כפי השגת שכלו וחכמתו .והוא
בחינת המים וזרע אור זרוע שבקדושת נפש האלהית ,המהפכת לטוב את בחינת
המים שבנפש הבהמית שמהם באו תאוות תענוגי עולם הזה מתחילה .וכמ"ש
בעץ חיים שער נ' פרק ג' בשם הזוהר שהרע נהפך להיות טוב גמור כמו יצר טוב
ממש60.
מאבק דו-שלבי זה מתואר גם כיגיעה כפולה ,האחת יגיעת הבשר והשנייה היא יגיעת
הנפש .בשלב הראשון מתגבר האדם על התאוות הארציות הגשמיות וזאת הוא משיג
בהרהורי תשובה כנים מעומק הלב .השלב השני הוא היגיעה של המחשבה העמוקה,
של הדעת שבאדם ,בהתבוננות מעמיקה ועקבית ,שהולכת ומתחזקת בכל יום,
בגדולתו ובעוצמתו של הקב"ה ואיך הוא נמצא בכול ,בעליונים ובתחתונים61:
וכח זה ומידה זו לקשר דעתו בה' יש בכל נפש מבית ישראל ביניקתה מנשמת
משרע"ה רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף צריכה ליגיעה רבה ועצומה כפולה
ומכופלת .האחת היא יגיעת בשר לבטש את הגוף ולהכניעו שלא יחשיך על אור
הנפש כמו שכתבנו לעיל בשם הזוהר דגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא
מבטשין ליה והיינו על ידי הרהורי תשובה מעומק הלב כמו שכתוב שם .והשנית
היא יגיעת הנפש שלא תכבד עליה העבודה ליגע מחשבתה להעמיק ולהתבונן
בגדולת ה' שעה גדולה רצופה62.
יגיעה כפולה זו ,שהשלב הראשון שלה עוסק בענייני העולם הזה והכנעת הגוף והשלב
השני תלוי בהתבוננות מעמיקה ומאומצת בהווייתו של הקב"ה ,מקבילה למשמעותם
של שני השלבים להשגת הדבקות בספר 'חכמת הנפש' .גם שם השלב הראשון הוא
בכיבוש הגוף ותאוותיו על ידי הנשמה והרוח ,שאז מושגת חכמת הארץ .והשלב השני
הוא ניצחון הנשמה באמצעות הדעת שבה על הרוח על ידי לימוד הסוד והשגת
החכמות העליונות.
גם לגילוי האהבה לקב"ה בסש"ב ישנם שני שלבים המקבילים לשלבי הדבקות.
בעל התניא מבאר כי ישנם שני סוגים של רחשי אהבה :אהבה בבחינת נפשי אויתיך,
שהיא אהבה הנמצאת בכל נפש מישראל; והאהבה השנייה היא אהבה מסותרת ,שהיא
60
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סש"ב פ"ט ,יג ע"ב-יד ע"ב.
עוד על מקור הדעת ומהותה ראו פמ"ב ,נט ע"א; וגם פ"ג ,ז ע"ב' :הדעת הוא מלשון והאדם
ידע את חוה (בר' ד ,א) והוא לשון התקשרות והתחברות שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד
ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין סוף ב"ה ואינו מסיח דעתו כי אף מי שהוא חכם ונבון
בגדולת א"ס ב"ה הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה לא יוליד בנפשו
יראה ואהבה אמיתית כי אם דמיונות שוא ועל כן הדעת הוא קיום המידות וחיותן והוא כולל
חסד וגבורה פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה' .ראו על כך גם אצל יעקבסון ,תיקון הלב
(לעיל הערה  ,)8עמ'  379והלאה בעיקר.
שם פמ"ב ,נט ע"ב.
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אהבה ממדרגת משה רבנו .האהבה המסותרת נסתרת בחלל הימני של הלב וכדי
לגלותה יש לעבוד .גילוי האהבה המסותרת נעשה על ידי הדעת ,על ידי תקיעת
המחשבה והתבוננות חזקה ובאופן תדיר באין סוף ב"ה:
אך אחת היא אהבה הכלולה מכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם
והיא שוה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו .והיינו מ"ש הזוהר ע"פ
נפשי אויתיך בלילה וגו' דירחים לקב"ה רחימותא דנפשא ורוחא כמה דאתדבקו
אילין בגופא וגופא רחים לון וכו' .וז"ש נפשי אויתיך כלומר מפני שאתה ה'
נפשי וחיי האמתיים לכך אויתיך פי' שאני מתאוה ותאב לך כאדם המתאוה לחיי
נפשו וכשהוא חלש ומעונה מתאוה ותאב שתשוב נפשו אליו וכן כשהוא הולך
לישן מתאוה וחפץ שתשוב נפשו אליו כשיעור משנתו כך אני מתאוה ותאב
לאור א"ס ב"ה חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבי ע"י עסק התורה בהקיצי
משנתי בלילה דאורייתא וק"ב כולא חד ...ואהבה רבה וגדולה מזו והיא
מסותרת ג"כ בכל נפש מישראל בירושה מאבותינו היא מ"ש בר"מ כברא
דאשתדל בתר אבוי ואימיה דרחים לון יתיר מגרמיה ונפשיה ורוחיה כו' כי הלא
אב אחד לכולנו .ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת להשיג אפי'
חלק אחד מני אלף ממדרגת אהבת רעיא מהימנא .מכל מקום הרי אפס קצהו
ושמץ מנהו מרוב טובו ואורו מאיר לכללות ישראל בכל דור ודור כמו שכתבו
בתיקונים דאתפשטותיה בכל דרא ודרא לאנהרא לון וכו' רק שהארה זו היא
בבחינת הסתר והעלם גדול בנפשות כל בית ישראל ולהוציא אהבה זו המסותרת
מההעלם וההסתר אל הגילוי להיות בהתגלות ליבו ומוחו לא נפלאת ולא רחוקה
היא אלא קרוב הדבר מאד בפיך ובלבבך דהיינו להיות רגיל על לשונו וקולו
לעורר כוונת ליבו ומוחו להעמיק מחשבתו בחיי החיים א"ס ב"ה כי הוא אבינו
ממש האמיתי ומקור חיינו ולעורר אליו האהבה כאהבת הבן אל האב .וכשירגיל
עצמו כן תמיד הרי ההרגל נעשה טבע ...מפני שיציאתן מההעלם והסתר הלב
אל בחי' גילוי היא על ידי הדעת ותקיעת המחשבה בחוזק והתבוננות עצומה
מעומקא דליבא יתיר ותדיר בא"ס ב"ה איך הוא חיינו ממש ואבינו האמיתי
ב"ה63.

ד .המפתח להשגת התכלית – עבודת הלב
בסעיף זה נעמוד על כך כי בתוך המערך המורכב של פנימיות האדם בחלוקה לרבדים
ולנפשות שונות ,ועל אף שהשליטה אמורה להינתן לנשמה האלוהית ,שמשכנה
במוח ,למעשה הלב הוא הנדבך המרכזי והעיקר בעבודת האדם את ה' ובו המפתח
להשגת הדבקות בשלמותה64.
בספר 'חכמת הנפש' מיוחסת ללב חשיבות עליונה בחייו של האדם ,בהגשמת
שליחותו בעולם הזה .הלב הוא מרכז זירת המאבק בין הכוחות השונים של הנפש,
63
64

סש"ב פמ"ג ,סב ע"ב-סד ע"א .ראו גם פל"ח ,נא ע"א-ע"ב.
יונתן גרב מע יר על מרכזיותו של הלב בתורת הנפש של רש"ז בספר התניא בספרו העוסק
בדבקות הנשמה – ראו ( J. Garb, Yearnings of the Soulלעיל הערה .)8
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הוא לב זירת ההתרחשות – ההתפצלות והחיבור – והוא המפתח להשגת הדבקות
השלמה בבורא .הנשמה והנפש הינם רבדים סטטיים ,בדרישתם אין בחירה וחופש
פעולה ,ואילו הרוח ,שמשכנה בלב ,היא בעלת הבחירה והתנועה .הרוח היא בעלת
החיות באדם .היא המזרימה את הדם ומביאה את כוחות הנפש אל האיברים 65,והיא
גם זו המניעה את האדם לפעולה .בה יש את כוח הבחירה אם ללכת בדרך הטובה או
חלילה ברעה .אמנם ,על האדם לעבוד ולחזק את כוח הנשמה כך שהיא תהיה השליטה
הבלעדית ,אך זה נעשה בזכות כוח הבחירה שבלב ,שלבסוף צריך להתמסר ולהיכנע
בפני הנשמה .הרוח שבלב היא המקשרת ומחברת בין צרכי הגוף ההכרחיים ,שכן
ללא הגוף אין משכן לנשמה לקיים את ייעודה ,ובין צרכי הנשמה ,שמימוש רצונה
היא התכלית לבריאת האדם.
כמו כן ,יצר הרע אף הוא יושב בפתח הלב .זהו יצר לפתח רובץ ,המחכה
להזדמנות כדי להתפרץ ולנסות את האדם כדי שאם יתגבר עליו יזכה ויתקרב לאלוהיו.
כלומר ,הלב מכיל את שני הכוחות ,את יצר הרע הבא להכשיל את האדם מלממש את
ייעודו ,וכן את היצר הטוב ,שהוא הנשמה ,היושבת במוח וגם בלב .במאבק הזה כנגד
היצר הרע חוברת הרוח שבלב ,שהיא בעלת הבחירה ,לנשמה ויחד הן מנצחות את
היצר הרע .מכאן שעיקר העבודה של האדם בדרכו הדתית-רוחנית תלויה בלב' :נפש
בא"ט ב"ח הכן כלומר הכן לבך ונפשך לאהבת הקב"ה ועבודתו'66:
הנפש חייבת להודות ולהלל למי שבראה .הללי נפשי את ה' (תה' קמו ,א) ,כל
הנשמה תהלל יה (שם קנ ,ו) .ולאהבו ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל
נפשך (דב' ו ,ה) .ולא אמר בכל נשמתך .אך לבבך הוא הרוח .נפשך הדם67.
כמו כן ,על פי זּכות וטוהר לב האדם מגלה לו הקב"ה מסודותיו ומראה לו את כבודו:
'ופסוק אחר (תה' יח כז) עם נבר תתברר .נבר בגימ' לב טהור .לפי ברירות לב האדם
הקב"ה יראה לו ברירות הכבוד'68.
בתורתו של רש"ז בסש"ב ישנן שתי נפשות ,אחת אלוהית ואחת חיונית בהמית,
שמקום הממשק ביניהן הוא בלב וזה גם המקום עליו הן גם נאבקות זו בזו .הנשמה
החיונית הבהמית היא בדם ובחלל השמאלי של הלב ,ואילו הנשמה האלוהית היא
במוחין ובחלל הימני של הלב .גם כאן ,המטרה היא שהשליטה תהיה בידי המוח
והדעת ,אבל עבודת ה' תלויה בלב וגם השגת היעד המוחלט הוא בהתעוררות האהבה
המסותרת שבלב באופן כזה שימלא את הלב כולו ,גם את החלל הימני וגם את
השמאלי .על כן ,כבר בהקדמה לספר התניא מציין רש"ז כי עבודת ה' תלויה בלב:
'וגילו לפני כל תעלומות לבם ומוחם בעבודת ה' התלויה בלב'69.

65

66
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69

ראו כ"י אוסטרליה ,דף 2א (מהדורת אייזנבך ,עמ' י-יא)' :הנפש יש לה ל"ב שלוחים לעשות
שליחותה בשתי רגלים י' אצבעות וו' אברים נכרים ...מאו'ר עיני'ם ישמ'ח לב ,הלב מושל על
רמ"ח איברים בס' יצירה'.
שם ,דף 1ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' ז).
שם3 ,ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כ).
שם ,דף 10א (מהדורת אייזנבך ,עמ' נו).
סש"ב ,הקדמת המלקט ,ד ע"א.
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אליבא דבעל התניא הכוח המניע להשגת הדבקות ,שהוא גם בעל השליטה,
נמצא במוחין שבראש האדם וממנו הדעת .אולם את הדעת יש לכוון להתעוררות
האהבה האמיתית ,האהבה המסותרת שבלב ,שהיא המפתח להתמסרות מוחלטת
לרצון העליון של הקב"ה .כפי שראינו קודם ,להתעוררות האהבה שבלב ולהשגת
הדבקות בה' ישנם שני שלבים .בשלב הראשון יש לעורר את האהבה הטבעית
השוכנת בלב כל ישראל:
ואף שלהיות כוונה זו אמיתית בליבו שיהיה ליבו חפץ באמת יחוד העליון הזה
צריך להיות בליבו אהבה רבה לה' לבדו לעשות נחת רוח לפניו לבד ולא לרוות
נפשו הצמאה לה' ...מכל מקום יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו כי אף
שאינה באמת לאמיתו לגמרי בליבו שיחפוץ בזה בכל ליבו מכל מקום מעט
מזער חפץ לבו בזה באמת מפני אהבה הטבעית שבלב כל ישראל לעשות כל מה
שהוא רצון העליון ב"ה ויחוד זה הוא רצונו האמיתי והיינו יחוד העליון
שבאצילות הנעשה באתערותא דלתתא על ידי יחוד נפש האלהית והתכללותה
באור ה' המלובש בתורה ומצוות שעוסקת בהן והיו לאחדים ממש כמש"ל70.
בשלב השני ,במאמץ חזק ומתמשך של הדעת מתעוררת האהבה המסותרת שבלב,
שהיא אהבה הנמשכת ממדרגתו של משה רבנו וביכולתה להפוך את היצר הרע,
שבחלל השמאלי שבלב ,לטוב 71.כך נהיה הלב כולו בידי הנשמה האלוהית וזוהי
הדבקות השלמה בבורא ,בבחינת ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ,כלומר בשני
יצריך:
תלת מוחין שבראש יהיו ממולאים מחב"ד שבנפש האלהית שהיא חכמת ה'
ובינתו להתבונן בגדולתו אשר עד אין חקר ואין סוף ולהוליד מהן ע"י הדעת
היראה במוחו ופחד ה' בליבו ואהבת ה' כאש בוערה בליבו כרשפי שלהבת להיות
נכספה וגם כלתה נפשו בחשיקה וחפיצה לדבקה בו בא"ס ב"ה בכל לב ונפש
ומאד ,מעומקא דליבא שבחלל הימני ,שיהיה תוכו רצוף אהבה מלא וגדוש עד
שתתפשט גם לחלל השמאלי לאכפיא לסטרא אחרא יסוד המים הרעים שבה
שהיא התאוה שמקליפת נוגה לשנותה ולהפכה מתענוגי עולם הזה לאהבת ה'
כמ"ש בכל לבבך בשני יצריך (משנה ,ברכות ט ה) והיינו שיעלה ויבוא ויגיע
למדרגת אהבה רבה וחיבה יתרה ממדרגת אהבה עזה כרשפי אש72.

70
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72

שם פמ"א ,נז ע"ב-נח ע"א; ראו גם פי"ז ,כב ע"ב-כג ע"א.
ראו גם אצל יעקבסון ,תיקון הלב (לעיל הערה  ,)8עמ'  ,388-387שם הוא כותב' :אולם רש"ז
קובע חזור וקבוע ,שההתבוננות לבדה ,בחינת פעילות אינטלקטואלית טהורה ,אינה מספקת
למילויו של הייעוד הדתי ...השגת התבוננותו קונה משמעות אמיתית כששוב אינה בגדר ידיעה
חיצונית ...אלא מתפשטת להיגלות בקרב אדם' ,להאיר אל תוך נקודת לבבו' ולגעת בעצמיות
ומהות הנפש ממש' .משם והלאה מרחיב יעקבסון על מרכזיותו של הלב במהלך הגשמת ייעודו
של האדם'.
שם פ"ט ,יד ע"א.
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מן ההקדמה ולאורך החיבור מציין ומבאר רש"ז את מרכזיותו של הלב בכל עבודת
ה' .כך למשל ,עבודת הבינונים היא לכבוש את היצר הרע וההרהורים ,העולים מהלב
למוח ,ולדחות אותם בשתי ידיים 73.והרשעים הם אלה שהם ברשות ליבם ולא להפך,
כי זה המחזיק בלב מחזיק בעבודה כולה .לכן ,לא רק השלמת המשימה היא באחיזה
בכללות הלב ,אלא גם תחילת העבודה היא בלב והיא בשבירת הקליפות הממסכות
ומפרידות בין הרשע לקב"ה74:
כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד ה' בלי שיעשו תשובה על העבר
תחילה לשבר הקליפות שהם מסך מבדיל ומחיצה של ברזל המפסקת בינם
לאביהם שבשמים ע"י שבירת ליבו ומרירת נפשו על חטאיו כמ"ש בזוהר על
פסוק זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר וגו' (תה' נא ,יט) שעל ידי לב נשבר
נשברה רוח הטומאה דסטרא אחרא75.
כך גם בעבודת הבינוני ,שעיקרה הוא להביא את הנפש האלוהית שבמוחו לשלוט על
לבו' :וזה כלל גדול בעבודת ה' לבינונים העיקר הוא למשול ולשלוט על הטבע
שבחלל השמאלי ע"י אור ה' המאיר לנפש האלוהית שבמוח ולשלוט על הלב
כשמתבונן במוחו בגדולת אין סוף ב"ה'76.

ה .הבינוני
משעמדנו על תכלית בריאת האדם ,על מבנה הנפש ועל הדרך להשגת התכלית
באמצעותה ,נוכל להבין את אחד הרעיונות היסודיים בתורת הנפש של ר' אלעזר
מוורמס והוא המשמעות המרכזית שיש לרובד הביניים בחלוקה המשולשת של
העולמות השונים בבריאה :העולם העליון ,הקוסמוס ,האנושות ועולם הנפש77.
באשר לעולם הנפש ,עמדנו על כך שהנפש מורכבת משלושה רבדים ,שני הרבדים
הקיצוניים ,הנשמה והנפש ,הם סטטיים ,ואילו הרוח שבלב היא רובד הביניים שבידו
נתונה הבחירה אם להניע את האדם אחר הנשמה או אחר הנפש' :ונפש השנית
המתווכת בין שתי הנפשות למלאות כל חפץ כל נפש בעתו להעמיד כל דבר על
מתכונתו' 78.מכאן שהאחריות להשגת הקרבה לה' היא בידי הרוח והגמול הוא כפי
מעשיה' :ויש לכל צדיק כסא כפי הרוח של הצדיק והרוח כפי המעשים והמעשים לפי
הענוה וענותך תרבני (ש"ב כב ,לו)'79.
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ראו שם פכ"ז ,לד ע"א.
ראו עוד שם פכ"ה ,לא ע"א; פכ"ו ,לב ע"ב ו-לג ע"א.
ראו סש"ב ,פי"ז ,כג ע"א.
שם פט"ז ,כא ע"ב.
ראו בהרחבה על תורה זו במאמרי תורת העולמות המקבילים והריבוד המשולש בספר חכמת
הנפש (לעיל הערה  ,)54עמ' .155-99
כ"י אוסטרליה 3 ,ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כא); עוד שם ,שם' :הרוח בעלת התנודה ההולכת
ממקום למקום'; שם ,עמ' לה-לו' :והרוח שבלב מקבל כל חפץ הנפש ,שאם רואה חפץ יפה
נאה ותתאוה ...היא האהבה והיא השנאה וכל חכמה ודעת ומזימה ומחשבה והרהור ממנה.
ובזה הדבר תבין כי היא יושבת בתוך המוח במלונה ,אך הלב שוקט ושואל ממנה'.
שם ,דף 4ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' כו).
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ריבוד משולש זה ,שבו ישנם שני קטבים קיצוניים קבועים ורובד ביניים דינמי,
נמצא גם בעולמות נוספים .כך למשל ,ניתן לתאר את הקוסמוס בכללותו ,שהרבדים
בו הם :קצה עליון – עולם השמיים; רובד ביניים – בני האדם; קצה תחתון – עולם
הארץ .על פי חלוקה זו ,העולם השמימי – צבא המרום – נשמע כולו אך ורק לרצון
הבורא .למלאכים אין בחירה ולכן הם משרתיו של הבורא .מנגד ,העולם הארצי כפוף
כולו לחוקי הטבע ,ולצרכים הארציים-הגופניים .ובתווך ,האדם ,שהוא בעל גוף ארצי,
אך נשמתו היא אלוהית .לכן רק הוא נקרא עבד ה' ,שהוא היחיד שעובד את הקב"ה
בכך שעליו לעמול ולהתגבר מתוך בחירה על יצריו הארציים כדי להתעלות מעלה
השמימה ולדבוק בבוראו.
חלוקה נוספת המבטאת את מרכזיותו של רובד הביניים נמצאת בתיאור סוגי
האדם .ר' אלעזר מחלק את בני האדם לשלוש קטגוריות :צדיקים ,רשעים ואנשי העיר.
בבריאת בני האדם ישנם מעטים ,יחידי סגולה הנבראים צדיקים ,שהם אלו העובדים
את הקב"ה בהתמסרות מוחלטת .תכלית בריאתם של הצדיקים היא להורות את דרכי
הבורא ולהנהיג את האנשים ,אנשי העיר ,ללכת בדרכי ה' .מנגד ,ישנם בני אדם
רשעים ,שגם קיומם הוא חלק מתוכנית הבריאה ,שהיא על מנת להוות מעין יצר רע
לניסיון לקהילה כולה 80.בתווך ישנם אנשי העיר ,שהם הבינוניים והם אלה שעליהם
מונחת המשימה אם לדבוק בצדיקים או חס וחלילה ברשעים .כך שלמעשה העבודה
האישית האינדיבידואלית משפיעה לבסוף על הכלל .כאשר אוסף פרטים עצמיים
מצליחים להתגבר על יצר הרע בעבודת ה' האישית שלהם ,הם מהווים קולקטיב ,שיש
באמצעותו לזכות את העיר כולה:
אלא כיון שנגזר על האדם וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת (בר' ג יח) ,וקוץ ודרדר
גזר אז על הרשעים שיהיו דרים עם הצדיקים .אם זכו אנשי העיר נופלין הרשעים
ומוסר העיר ביד הצדיקים ,והעוולנים ביד הצדיקים ,ומזכין הטובים את
הרשעים ,ויוכלו הצדיקים כל רצון הבורא לעשות ושמחה לפניו .וזהו וקוץ
ובליעל כקוץ (שמ"ב כג ו) .ואכלת את עשב .בפרוח רשעים כמו עשב ויציצו
כל פועלי און להשמדם עדי עד (תה' צב ח) .ואם לא זכו בני העיר מוסר העיר
ביד גאים ואכזרים ביד עוולנים ,ממלוך אדם חנף ממוקשי עם (איו' לד ,ל) ,ביד
לא יוכלו קום (איכ' א יד) .וגם לצדיקים לא יוכלו רצון בוראם ותקנתם לעשות
מפני הרעים .ונפקא מיני' לבקש רחמים שירחיקם מן העיר81.
וקטע נוסף באותו עניין:
והוצרך בששת ימי בראשית לראות כמה בני אדם באותו מקום וכמה באותו
מקום .וכשאמר וקוץ ודרדר תצמיח לך (בר' ג יח) ,נגזר על כל דור ודור שיהא
80

81

ר' אלעזר עוסק בכמה מקומות בספר 'חכמת הנפש' בסוגיית קיומם של הרשעים ,בבריאתן של
נפשות הרשעים ובבחירה החופשית ,כאשר העמדות המוצגות הן לעיתים סותרות זו את זו ,אם
כי נראה שיש מקום ליישב את חלקן .ראו על כך בעבודת התזה שלי – ע' גור (בן יצחק)' ,בין
שמים לארץ :עיון ביחס הכוחות בין העליונים לתחתונים ,מסע הנפש וחירות האדם על פי ספר
חכמת הנפש לר אלעזר מוורמס' ,עבודת מ.א ,.אוניברסיטת בר אילן תש"ע ,נוסח מתוקן
תשע"ה ,עמ'  45-42בעיקר.
כ"י אוסטרליה ,דף 14א (מהדורת אייזנבך ,עמ' עח).
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קוץ עמו ,ובליעל כקוץ (שמ"ב כג ו) .ושתלן בכל דור ודור ...וכן לצדיק שבעיר
ויהיה מזכה לכל חפצו לזכות ולזכות אחרים ,ויהיה לו קוץ בעיר שמהפך דבריו
ומעציבו לכל מה שיוכל הרע לצער את הטוב .ולא עוד אלא שהרע מצליח,
וכשמפייס לרע ואין דברי הטוב נשמעים ואינם נחשבים לכלום כנגד הרע ,ולא
עוד אלא שהטוב מדבר דברי יושר ודן באמת ויושר ,והרע מטה הדין ואין דבריו
נכונים ,אעפ"כ אין דברי הטוב נשמעים אלא דברי הרע המחטיא הרבים,
ונשמעים לו ונכשל הטוב בפני הרע .כל זה נגזר אז קוץ ודרדר תצמיח לך .וכל
שאין בני העיר ראויים לכך שיהיו נשמעים לטוב ,ומטה את לבם אחר הרע כדי
שיכשלו ,ומצליח את דברי הרע כדי שיהו נמשכים אחריו ויכשלו82.
רעיון הבינוני הוא לב ליבה של תורתו של בעל התניא ,שהכתיר בו את שמו של
החיבור היסודי והמרכזי של חסידות חב"ד – ספר של בינונים .בהגדרה הבסיסית
הראשונה של רש"ז בחיבורו הוא כותב כי 'הבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך
לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו' 83.לאורך החיבור מפרט ומבאר
המחבר כי הבינוני הוא מי שעובד תמיד כדי להתגבר על היצר הרע .גם אם הוא תמיד
מנצח את היצר הרע ,עצם המלחמה בו מלמדת כי הוא בינוני .להבדיל מהצדיק ,שהוא
כאמור מי שהפך (אתהפכא) את הרע שבו לטוב ולכן אינו צריך עוד להילחם ברע,
הבינוני הוא מי שכופה (אתכפיא) את הטוב על הרע ומכניע אותו ,אך לא ממגר אותו
כליל .לפיכך ,הבינוני נמצא תמיד בעבודה והוא נקרא עובד ה'.
מהגדרה זו של הבינוני מובן כי גם שמדרגה זו אינה מדרגת שלמות ההשגה
הדתית-רוחנית של האדם יש לעמול ולהשקיע מאמץ רב כדי להשיגה .יחד עם זאת
מבהיר רש"ז ,כי בעוד שהצדיקים הם יחידי סגולה ובודדים בכל דור ,הבינוני הוא
מידת כל אדם מבחינה זו שיש באפשרותו להשיגה אם רק ילמד היטב את הדרך
הנכונה ויתאמץ ויתמיד בה .אז יבין ,כי גם כשעולים ומתעוררים בליבו של אדם
התאוות ויצר הרע יש ביכולתו להתגבר עליהם ולהסיח דעתו מהם בזכות האהבה
המסותרת הנמצאת בליבו:
מדת הבינוני היא מדת כל אדם ...כי גם בשעה שהלב חומד ומתאוה איזו תאוה
גשמית ...יכול להסיח דעתו ממנה לגמרי באמרו ללבו אינני רוצה להיות רשע...
רק אני רוצה לדברה בו נפשי ורוחי ונשמתי ...מאהבה מסותרת שבלבי84.
מדרגתם של הבינוניים ,גם שאינה ההשגה השלמה של הדבקות בבורא ,היא מדרגתם
של מי שנלחמים ביצר הרע על מנת לעבוד את הקב"ה 'שהוא באמת עבודה ועמל
גדול להלחם בו תמיד' 85.מדרגתו של הבינוני אינה סטטית .כדי להשיג אותה ולהחזיק
בה על האדם לעמול תדיר על מנת לשבור את טבעו ורגילותו ולהתעלות מעליהם,
שכן גם מי שאינו חוטא אך עושה את המצוות מתוך טבעו והרגלו אינו נחשב עובד
ה' .מכיוון שאם עושה אדם את מעשיו הטובים ללא צורך בהתעלות על טבעו וללא
82
83
84
85

שם ,דף 17א17-ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' צד).
סש"ב פי"ב ,טז ע"ב.
שם פי"ד ,יט ע"ב.
שם פט"ו ,כ ע"ב.
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מלחמה ביצר הרע ,מעשיו נעשים מתוך אהבה מסותרת שבאה לו בירושה מאבותיו
מבלי שעמל עליה ,כך שאינו זוכה להיות עובד ה' .אך כאשר אדם מצליח להתעלות
מעל טבעו והרגליו ,וכמאמר חז"ל שונה פרקו בפעם המאה ואחת ,אז נקרא הוא עובד
ה' .כדי לעשות זאת על האדם לעורר את האהבה על ידי התבוננות במוחו בגדולתו
של הקב"ה ועל ידי כך להתגבר על היצר הרע ,שבחלל השמאלי של הלב ,מקום
משכנה של הנפש הבהמית ,ולשלוט בו ,וזו העבודה התמה של הבינוני .ישנה גם דרך
נוספת ,שלפיה על האדם לעורר את האהבה המסותרת שבחלל הימני שבליבו,
ובאמצעותה לשלוט על טבע ההרגלים ,שבחלל השמאלי .בכל אופן ,בעוד הרשע הוא
מי שאינו מתחרט על מעשיו הרעים ואין בו הרהורי תשובה כלל 86,ומצד שני ,הצדיק
הוא מי שכבר הכחיד את היצר הרע וכבר אינו מתאמץ ועמל על מעשיו הטובים ,הבינוני
הוא זה שעובד ונלחם ביצר הרע כדי להשיג בכל פעם מחדש את קרבתו של הקב"ה:
ובזה יובן מ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו
(מל' ג ,יח) שההפרש בין עובד אלהים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הוה שהוא
באמצע העבודה שהיא המלחמה עם היצה"ר להתגבר עליו ולגרשו מהעיר
קטנה שלא יתלבש באיברי הגוף שהוא באמת עבודה ועמל גדול להלחם בו
תמיד והיינו הבינוני .אבל הצדיק נקרא עבד ה' בשם התואר כמו שם חכם או
מלך שכבר נעשה חכם או מלך כך זה כבר עבד וגמר לגמרי עבודת המלחמה
עם הרע עד כי ויגרשהו וילך לו ...ובזה יובן מ"ש בגמרא דעובד אלהים היינו
מי ששונה פרקו מאה פעמים ואחד ולא עבדו היינו מי ששונה פרקו מאה פעמים
לבד והיינו משום שבימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק מאה פעמים ...87ולכן
זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן
ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלהים מפני שכדי לשנות
טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' על ידי שמתבונן בגדולת ה' במוחו
לשלוט על הטבע שבחלל השמאלי המלא דם הנפש הבהמית שמהקליפה
שממנה הוא הטבע וזו היא עבודה תמה לבינוני .או לעורר את האהבה
המסותרת שבליבו למשול על ידה על הטבע שבחלל השמאלי שזו נקרא גם כן
עבודה להלחם עם הטבע והיצר על ידי שמעורר האהבה המסותרת בליבו
משא"כ כשאין לו מלחמה כלל אין אהבה זו מצד עצמה נקראת עבודתו כלל88.
על אף שבמדרגתו הבינוני טרם השיג את הדבקות בה' בשלמותה ,עבודתו נקראת
עבודה תמה משום שבאופן תמידי עליו לעורר את אהבת ה' שבחלל הימני בליבו על
מנת להתגבר על היצר ,שבחלל לבו השמאלי ,ולהמשיך את אור אין סוף בתוכו על
מנת לקיים את רצון הבורא .כך שעבודת הבינוני היא עבודה תמה מבחינה זו שהיא
עבודה שלמה .כמו כן ,מדרגת הבינוני נקראת עבודה תמה באמת לאמיתה והיא מדת
אמת ,שהיא מדתו של יעקב .בנקודה זו קושר רש"ז את מידת הבינוני למידת אמת,
שהיא ממצעת בין מידת חסד ,שהיא מידתו של אברהם ,למידת גבורה ,שהיא מידתו
86
87
88

ראו פי"א ,טז ע"א.
ע"פ בבלי ,חגיגה ט ע"ב.
סש"ב פט"ו ,כ ע"ב-כא ע"ב.
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של יצחק .כאשר גם הבריח התיכון של המשכן ,שהיה מחבר את המשכן מהקצה אל
הקצה ,מכונה יעקב .מידת אמת ,שהיא המידה התיכונה ,המחברת והמקשרת ,היא
נחלה ללא מצרים – ללא גבול .הדברים הללו מחזקים ומכוננים את המשמעות
המרכזית שיש למידת הבינוני:
והנה מדת אהבה זו האמורה בבינונים בשעת התפלה ע"י התגברות הנפש
האלהית כו' הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי ה' באמת לאמיתו אין בחינת
אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל מאחר שחולפת ועוברת אחר התפלה
וכתיב שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר (מש יב ,יט) ואעפ"כ לגבי
מדרגת הבינונים נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם איש איש כפי
מדרגתו מדרגת הבינונים והריני קורא באהבתם ובתפלתם שבתפילתם ג"כ שפת
אמת תכון לעד הואיל ובכוח נפשם האלוהית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו
לעולם בהתגברותה בשעת התפלה מדי יום ביום ע"י הכנה הראויה לכל נפש
כפי ערכה ומדרגתה כי הנה מדת אמת היא מדתו של יעקב הנקרא בריח התיכון
המבריח מן הקצה אל הקצה 89מרום המעלות ומדרגות עד סוף כל דרגין ובכל
מעלה ומדרגה מבריח תוך נקודה האמצעית שהיא נקודת ובחינת מידת אמת
שלה ומידת אמת היא נחלה בלי מצרים90.

ו .דימוי הנפש – העולם והאלוהים
את התורה המוצגת ב'חכמת הנפש' לר' אלעזר מוורמס כיניתי בשם 'תורת העולמות
המקבילים והריבוד המשולש' .כינוי זה מבטא את הנושא האחרון שעליו אני מבקשת
להצביע ,שהוא מונח כבר בפסקה הראשונה של ספר 'חכמת הנפש' והוא דמיון הנפש
לבוראה כאשר המשמעות העמוקה של העניין זה היא כי 'כל היודע סוד חכמת הנפש
ידע סוד הייחוד'91.
יחד עם התפיסה של דמיון הנשמה לבוראה ר' אלעזר שוזר לאורך כל החיבור,
בין תיאורי מבנה הנפש ואופן תפקודה ,גם דימויים המקבילים אותה לתורה ,לעולמות
העליונים ,לעולם הארצי ולקב"ה .בפרק שלפני האחרון מצטט ר' אלעזר קטע ארוך
מתוך החיבור 'יסוד מורא' לראב"ע ,בו כתוב' 92:ע"כ יש לו לבקש כל דבר שיביאנו
לאהוב אותו ,ללמוד חכמות ולחפש האמונות עד שיכיר ויתבונן מעשה השם'93.
הוראה זו ,יחד עם התפיסה של אדם כעולם קטן ,שאומצה על ידי חסידי אשכנז מר'
שבתי דונולו 94,באה לידי ביטוי בתפיסת הטבע המכונה 'זכר עשה לנפלאותיו' ,באופן
89
90
91
92
93
94

על פי שמות כו ,כח.
סש"ב פי"ג ,יט ע"א.
כ"י אוסטרליה ,דף 1א (מהדורת אייזנבך ,עמ' ד).
שם הפרק הוא' :מצאתי בשערי המצות שתיקן ר' אברהם החוזה' והוא לקוח מתוך 'יסוד מורא',
הפרק העוסק בתיקון הלב.
כ"י אוסטרליה23 ,ב (מהדורת אייזנבך ,עמ' קכד).
ר' שבתי דונולו ראה במבנה הגוף דוגמה לתכלית האלוהית .שיטתו של דונולו ,המציגה את
הגוף כמיקרוקוסמוס ,אומצה באופן בולט על ידי חסידי אשכנז – ראו H. Soloveitchik,
.'Topics in Hokhmat Ha-Nefesh', Journal of Jewish Studies 18 (1967), p. 68
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שבו מתוארת בספר 'חכמת הנפש' על ידי ר' אלעזר .על פי תפיסה זו ,הקב"ה שתל
במציאות הארצית רמזים ,שהם בבחינת 'זכר עשה לנפלאותיו' (תהלים קיא ,ד) של
הקב"ה ,שהחכם מסוגל להתבונן על המציאות הטבעית לראות בה את קיומו ,ייחודו
וגדולתו של הבורא95.
בהתאם לכך ,מקדיש ר' אלעזר את הפרק האחרון בספר 'חכמת הנפש' ,הנקרא
'עומק מעשה הנשמה ודימוי מעלה והעולם' ,להקבלה שבין העולמות השונים :דימוי
עולם האדם – הגוף והנפש – לעולם השמימי; דימוי האדם לעולם הארצי; ודימוי
הנשמה לבורא .באופן זה מדגיש ר' אלעזר את החשיבות הקריטית שיש בהתבוננות
פנימה וממנה נלמד גם כיצד יש להתבונן החוצה ,אל העולם מסביב .מתוך ידיעת
האדם את עצמו ,את חכמת הנפש שלו ובכלל זה גם את משמעות גופו ,לומד הוא על
כוונת הבריאה בכללה ובהמשך לכך על חכמת הבורא .הוא מבין כי כל דבר בבריאה
מלמד על קיומו של האל ועל כוונתו ,וכך כל ניסיון וכל חשק מבטא דבר מרצון ה'
ומלמד על קיומו ועל תפארתו:
הנשמה על המוח מדורה ושם יושבת כמלך על כסאו .והגולגולת עשוי כרקיע.
וסימניך והיו שמיך אשר על ראשך (דב' כח ,כג) .וכשם שקירה הבורא שמים
על המים ,המקרה במים עליותיו (תה' קד ,ג) והשרה שכינת כבודו בשמים
העליונים למעלה מרקיע שעל ראשי החיה ...כן שיכן את רוח נשמת חיים בקרום
המוח על ראש הנקרם על המוח על הליחה...
בעולם רוחות קרים וחמים .באדם כשסותם פיו קרים .כשנופח יוצאין ממנו חמים...
הנשמה יחידה בגוף ,ע"כ נקראת יחידה .הקב"ה נקרא ה' אלהינו ה' אחד (דב' ו ,ד).
הנשמה כבודה במקום הנחתה ,ואין טינופת וגיעול מזיק לה .כן כבוד השכינה.
הנשמה רואה ואינה נראית .הכבוד רואה ואין נראה לעין כל...
הנשמה אינה עושה כל כי אם בציוויה הכל .הכבוד בדבר ה' שמים נעשו (תה'
לג ,ו)96.
מתוך הבנה זו לומד החכם כיצד להתבונן על העולם הארצי סביבו ולראות בו את ייחודו
של הקב"ה ,להכיר בקיומו וגדולתו ומכך מתעוררות בו היראה והאהבה לה' .ר' אלעזר
מסיים את ספר 'חכמת הנפש' בחיבור לדברים ,שבהם פתח' :כאשר ראה המשורר כן
אמר כל הנשמה תהלל יה .אמר ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו'97.
בסש"ב ,בפרק מב ,דן רש"ז באופן שבו יש לאדם מישראל להתבונן בעולם
שסביבו  ,שכאשר יעמיק דעתו ויתבונן שעה גדולה בכל יום יראה כיצד הקב"ה מלא
ממש את העולם כולו – העליונים והתחתונים ,השמיים והארץ 98.אז ,כשתתחדד
95
96
97
98

ראו על כך :ענבל גור בן יצחק ,תורת העולמות המקבילים והריבוד המשולש (לעיל הערה ,)54
עמ'  154-152בעיקר.
כ"י אוסטרליה ,דף 24א25-א (מהדורת אייזנבך ,עמ' קכו-קלא).
שם ,דף 25א (מהדורת אייזנבך ,עמ' קלא).
ראו במאמרו של יעקבסון ,תיקון הלב (לעיל הערה  ,)8עמ'  364-359בעיקר – שם הוא כותב
על ייעודו של האדם המגולם ברעיון של דירה בתחתונים' :על האדם לגלות את ייחודה של
ההוויה האלוהית ואת אחדותה המוחלטת גם 'למטה' ,בקרב דרי-מטה' (שם ,עמ'  .)359בעמ'
 362הוא מציין כי גילוי זה מתרחש ,על פי תפיסתה החדשנית של החסידות ,בנפש האדם .אך
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דעתו של האדם בכך ,תיקבע בלבו היראה לכל היום וכל מעשיו יהיו על פי רצונו
של הקב"ה – סור מרע ועשה טוב במחשבה ,בדיבור ובמעשה .כדי לבאר את דבריו,
ממשיל בעל התניא משל ולפיו על האדם לזכור כי כפי שהיראה ממלך בשר ודם
טמונה בעצמותו הפנימית של המלך ,שאינה נראית לעין החיצונית אלא נתפסת על
ידי השכל ,וכשמסתכל האדם באמצעות עיניו בגופו ובלבושו של המלך יודע הוא
שחיותו של המלך נמצאת בתוכם .ככה ממש יש להבין גם באשר ליראה ממלך מלכי
המלכים הקב"ה ,שעל ידי ראיית עיני הבשר את השמיים והארץ יש להבין מהם בשכל
את קיומו וגדולתו של ה' ,שאור אין סוף ב"ה מלובש בהם .לכן על האדם להרגיל
עצמו להתבונן בדעתו בעולם סביבו ולקבוע במוחו ובליבו כי כל מה שעיניו רואות
הוא למעשה התגלות אלוהית הלבושה במלבושים .הרגל זה בהתבוננות הדעת הינו
אימון והוא מלשון אמונה:
והנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה כשיתבונן בזה שעה גדולה בכל יום איך
שהקב"ה מלא ממש את העליונים ואת התחתונים ואת השמים ואת הארץ ממש
מלא כל הארץ כבודו ממש וצופה ומביט ובוחן כליותיו וליבו וכל מעשיו
ודבוריו וכל צעדיו יספור אזי תקבע בלבו היראה לכל היום כולו כשיחזור
ויתבונן בזה אפילו בהתבוננות קלה בכל עת ובכל שעה יהיה סור מרע ועשה
טוב במחשבה דבור ומעשה שלא למרות ח"ו עיני כבודו אשר מלא כל הארץ...
וז"ש הכתוב כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו (דב' י ,יב) שהיא
יראה המביאה לקיום מצוותיו יתברך בסור מרע ועשה טוב ...ועוד זאת יזכור כי
כמו שבמלך בשר ודם עיקר היראה היא מפנימיותו וחיותו ולא מגופו שהרי
כשישן אין שום יראה ממנו .והנה פנימיותו וחיותו אין נראה לעיני בשר רק
בעיני השכל על ידי ראיית עיני בשר בגופו ולבושיו שיודע שחיותו מלובש
בתוכם ואם כן ככה ממש יש לו לירא את ה' ע"י ראיית עיני בשר בשמים וארץ
וכל צבאם אשר אור אין סוף ב"ה מלובש בהם להחיותם ואף שהוא ע"י
התלבשות בלבושים רבים הרי אין הבדל והפרש כלל ביראת מלך בשר ודם בין
שהוא ערום ובין שהוא לבוש לבוש אחד ובין שהוא לבוש בלבושים רבים אלא
העיקר הוא ההרגל להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד להיות קבוע בליבו ומוחו
תמיד אשר כל מה שרואה בעיניו השמים והארץ ומלואה הכל הם לבושים
החיצונים של המלך הקב"ה וע"י זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם וזה נכלל
ג"כ בלשון אמונה שהוא לשון רגילות שמרגיל האדם את עצמו כמו אומן
המאמן ידיו וכו'99.
כמו כן ,גם רש"ז מקדיש את הפרקים האחרונים של סש"ב לדמיון הנפש ,מרכיביה
והווייתה ,להווייתו וייחודו של הבורא .בשלושת הפרקים האחרונים – נא ,נב ו-נג –
מלמד ומבאר בעל התניא כיצד ניתן ללמוד על ייחודו של הבורא מתוך התבוננות

99

במחקר זה אנו עדים לכך כי ר' אלעזר מוורמס הוא שחידש תפיסה זאת בספר 'חכמת הנפש'.
בעמ'  363-364כותב יעקבסון על כך שגילוי האלוהי בעולם ,על פי ההגות החב"דית ,הוא על
ידי הפניית המבט פנימה ,אל עומק פנימיותו של האדם .דברים אלה תואמים בדיוק לאופן שבו
הציג ר' אלעזר את סיכום המהלך המתואר בספר 'חכמת הנפש' ,כפי שראינו לעיל.
סש"ב פמ"ב ,ס ע"ב-סא ע"ב.
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בפנימיותו של האדם .בפרק נא מבאר רש"ז את עניין השראת השכינה במקום מסוים,
כמו קודש הקודשים ,ביחס לתפיסה לפיה כל הארץ מלאה כבודו ולית אתר פנוי מיניה.
כדי לבאר סוגיה זו פותח רש"ז בפסוק מספר איוב 'מבשרי אחזה אלוה' (איוב יט ,כו)
ובכך הוא מניח את היסודות לכך כי בידיעת אדם את עצמו ,את פנימיותו ,ידע להבין
את ייחודו של הקב"ה .אז ממשיל רש"ז משל על אופן פעולתה של הנשמה באדם,
שעיקר משכנה והשראתה במוח ומשם היא מתפשטת וממשיכה את החיות באיברי
הגוף השונים ,כאשר לכל אחד ואחד מהאיברים ניתן כוח על פי טבעו ותכונתו וזאת
מבלי שהיא ,מצד עצמה ,נחלקת או משתנה ואי אפשר לומר שהיא נמצאת במקום
אחד יותר מבמקום אחר .כך ,על דרך משל ,ניתן להבין את אופן המשכת האור האלוהי
בעולם ,שאין סוף ב"ה ממלא את כל העולמות להחיותם ,על כל נבראיהם ומדרגותם.
לפיכך ,נלמד כי כפי שהמוחין שבראש הוא המקום שבו יוצאת הנשמה מההעלם אל
הגילוי וממשיכה ממנו את האור האלוהי להחיות בו את הגוף ,כך המשכן הוא המקום
שבו יוצא אור אין סוף ב"ה אל הפועל והגילוי להמשכת החיות בעולם:
אך הענין כדכתיב ומבשרי אחזה אלוה (איוב יט ,כו) שכמו שנשמת האדם היא
ממלאה כל רמ"ח אברי הגוף מראשו ועד רגלו ואעפ"כ עיקר משכנה והשראתה
היא במוחו ומהמוח מתפשטת לכל האברים וכל אבר מקבל ממנה חיות וכח
הראוי לו לפי מזגו ותכונתו העין לראות והאזן לשמוע והפה לדבר והרגלים
להלוך כנראה בחוש שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמ"ח אברים וכל הקורות
אותם .והנה אין שינוי קבלת הכחות והחיות שבאברי הגוף מן הנשמה מצד
עצמה ומהותה שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמ"ח חלקים שונים
מתלבשים ברמ"ח מקומות כפי ציור חלקי מקומות אברי הגוף שלפי זה נמצא
עצמותה ומהותה מצוייר בציור גשמי ודמות ותבנית כתבנית הגוף ח"ו אלא
כולה עצם אחד רוחני פשוט ומופשט מכל ציור גשמי ומבחינת וגדר מקום
ומידה וגבול גשמי מצד מהותה ועצמותה ולא שייך במהותה ועצמותה לומר
שהיא במוחין שבראש יותר מברגלים מאחר שמהותה ועצמותה אינו בגדר
ובחינת מקום וגבול גשמי רק שתרי"ג מיני כחות וחיות כלולים בה במהותה
ועצמותה לצאת את הפעל והגילוי מההעלם להחיות רמ"ח אברים ושס"ה גידין
שבגוף ...והנה על המשכת כל התרי"ג מיני כחות וחיות מהעלם הנשמה אל
הגוף להחיותו עליה אמרו שעיקר משכנה והשראתה של המשכה זו וגילוי זה
הוא כולו במוחין שבראש ...ושם הוא עיקרה ושרשה של המשכה זו בבחינת
גילוי האור והחיות של כל הנשמה כולה ומשם מתפשטת הארה לשאר כל
האברים ומקבל כל אחד כוח וחיות הראוי לו כפי מזגו ותכונתו כוח הראיה
מתגלה בעין וכוח השמיעה באוזן וכו' .וכל הכחות מתפשטים מהמוח כנודע כי
שם הוא עיקר משכן הנשמה כולה בבחינת גילוי שנגלית שם כללות החיות
המתפשט ממנה...
ככה ממש על דרך משל אין סוף ב"ה ממלא כל עלמין להחיותם ובכל עולם יש
ברואים לאין קץ ותכלית ריבוא רבבות מיני מדרגות מלאכים ונשמות כו' וכן
ריבוי העולמות אין לו קץ גבול גבוה על גבוה כו' .והנה מהותו ועצמותו של אין
סוף ב"ה שווה בעליונים ותחתונים כמשל הנשמה הנ"ל ...ונמצא כמו שמצוי
שם ,כך נמצא בתחתונים ממש .וההבדל שבין עולמות עליונים ותחתונים הוא
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מצד המשכת החיות אשר אין סוף ב"ה ממשיך ומאיר בבחינת גילוי מההעלם
[שזה אחד מהטעמים שההשפעה והמשכת החיות מכונה בשם אור עד"מ]
להחיות העולמות והברואים שבהם שהעולמות העליונים מקבלים בבחינת
גילוי קצת יותר מהתחתונים וכל הברואים שבהם מקבלים כל אחד כפי כחו
ותכונתו שהיא תכונת ובחינת המשכה הפרטית אשר אין סוף ב"ה ממשיך ומאיר
לו100.
בפרק נב ממשיל רש"ז את אופן המשכת החיות באדם ,שעיקר גילוי נשמתו היא
במוחין ומשם מקבלים כל האיברים את חיותם ,לגילוי אור אין סוף ב"ה היוצא מחב"ד
(חכמה ,בינה ודעת) הנקראים מוחין ומשם נמשכת החיות להחיות את כל העולמות
והברואים .בעניין זה מדמה רש"ז את התפשטות אור השמש המאיר על העולם
לפעולת המשכת החיות מהמוח בגוף והארת אור אין סוף ממקור ראשית ההתגלות,
שממנו נמשכים לכל אחד האור והחיות הפרטית כפי תכונתו ומזגו:
וכמו שבנשמת האדם עיקר גילוי כללות החיות הוא במוחין וכל האברים
מקבלים אור וכח לבד המאיר להם ממקור גילוי החיות שבמוחין ככה ממש
עד"מ עיקר גילוי כללות המשכת החיות להחיות העולמות והברואים שבהם
הוא מלובש ונכלל ברצונו וחכמתו ובינתו ודעתו ית' הנק' בשם מוחין והן הן
המלובשים בתורה ומצוותיה וגילוי כללות המשכה זו הוא מקור החיות אשר
העולמות מקבלים כל אחד בפרטות רק הארה מתפשטת ומאירה ממקור זה
כדמיון אור המתפשט מהשמש עד"מ וכחות איברי הגוף מהמוח הנ"ל ומקור
זה הוא הנקרא עלמא דאתגליא ומטרוניתא ואימא תתאה ושכינה מלשון ושכנתי
בתוכם (שמ' כה ,ח) על שם שמקור זה הוא ראשית התגלות אור אין סוף אשר
ממשיך ומאיר לעולמות בבחינת גילוי וממקור זה נמשך לכל אחד האור וחיות
פרטי הראוי לו ושוכן ומתלבש בתוכם להחיותם101.
בפרק האחרון מסכם האדמו"ר הזקן את המהלך של חיבורו ,ובפרט של הפרקים
האחרונים ,בדיון בדבר מקום גילוי שכינתו של האור האלוהי ,היכן היה בזמן בית
מקדש הראשון והשני והיכן הוא מתגלה היום ,כאשר בית המקדש איננו .רש"ז פותח
בהשתלשלות האור האלוהי בזמן בית המקדש הראשון ,שאז ירד מעולם האצילות
ממדרגה למדרגה דרך השתלשלות העולמות .בירידה זו היה גם ממד נסי והאור היה
רב מפני שהאור האלוהי שכן בלוחות ,שהיו מעשה אלוהים ומכתב אלוהים ,שהוא
למעלה מהטבע של העולם הזה .בבית שני ,שלא היו בו לוחות ,ירד הגילוי האלוהי
בהשתלשלות מדויקת דרך העולמות ,בשונה מבית ראשון ,ושכינתו הייתה בקודש
הקודשים.
והיום ,כאשר אין לנו בית מקדש ,משכנו של גילוי אור אין סוף ב"ה הוא בארבע
אמות של הלכה .כך ,כפי מאמר חז"ל ,שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה

100
101

סש"ב פנ"א ,עא ע"א-עב ע"א.
סש"ב פנ"ב ,עב ע"ב.
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שיקועי סוד מר' אלעזר מוורמס בספר התניא
עמו102.

כלומר ,שהשכינה יורדת ומשתלשלת דרך העולמות ומאירה במי שעוסק

בתורה.
רש"ז מבאר ומנכיח תפיסה זו בסוף דבריו ,כשהוא חוזר לדברי הינוקא מספר
הזוהר על המשל כי אין הנר דולק בלא שמן 103.בעל התניא קושר בין הדברים ומבאר
כאן כי האור העליון הוא השכינה אשר גילויה נעשה על ידי לימוד התורה ,שהיא
החכמה והיא נקראת שמן .המעשים הטובים הם תרי"ג מצוות ,הנמשכות מאותה
החכמה של הקב"ה כדי לאחוז את אור השכינה בפתילה ,שעל דרך משל היא הנפש
החיונית שבגוף .בהתאם לדברים הללו ,רש"ז ממשיל ומדמה את תפיסת תורת הנפש
באדם והמפתח שיש בהבנתה לקשר העמוק שבין האדם לאלוהיו לנר הבוער ולאור
האש המאיר ממנו .כפי שבנר הגשמי האור מאיר על ידי כיליון ושריפת הפתילה
הנהפכת לאש ,באמצעות השמן המזין אותה ,כך גם אור השכינה שורה על הנפש
האלוהית (האש) על ידי כיליון נפש הבהמית (הפתילה) והפיכתה מחושך לאור
בצדיקים ,כשכל זה נעשה על ידי הזנתה של החכמה (השמן) .אצל הבינוניים נעשה
הדבר על ידי כיליון הלבושים של הנפש החיונית במחשבה ,בדיבור ובמעשה של
תרי"ג מצוות התורה ,שהם השמן המבעיר את הפתילה (הנפש הבהמית) והופך אותה
מחושך לאור .בכך ממשיך האדם את אור השכינה והיא בבחינת גילוי אור אין סוף
ב"ה על נפשו האלוהית:
וז "ש הינוקא דנהורא עילאה דאדליק על רישיה היא שכינתא אצטריך למשחא
פי' להתלבש בחכמה הנקראת שמן משחת קדש כמ"ש בזהר ואינון עובדין טבין
הן תרי"ג מצוות הנמשכות מחכמתו ית' כדי לאחוז אור השכינה בפתילה היא
נפש החיונית שבגוף הנקראת פתילה עד"מ כי כמו שבנר הגשמי האור מאיר על
ידי כליון ושריפת הפתילה הנהפכת לאש כך אור השכינה שורה על נפש
האלהית ע"י כליון נפש הבהמית והתהפכותה מחשוכא לנהורא וממרירו
למתקא בצדיקים או לפחות על ידי כליון לבושיה שהן מחשבה דיבור ומעשה
והתהפכותן מחושך הקליפות לאור ה' אין סוף ב"ה המלובש ומיוחד במחשבה
דיבור ומעשה דתרי"ג מצוות התורה בבינונים כי על ידי התהפכות נפש הבהמית
הבאה מקליפת נוגה מחשוכא לנהורא וכו' נעשה בחינת העלאת מיין נוקבין
להמשיך אור השכינה היא בחינת גילוי אור אין סוף ב"ה על נפשו האלהית
שבמוחין שבראשו ובזה יובן היטב מ"ש כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא וכמו
שנתבאר במקום אחר104.
לסיכום ,מחקר זה העמיד בהשוואה את הסוגיות המהותיות של שני חיבורים חלוציים
המציגים תורת נפש סדורה המושתתת על יסודותיה של תורת הסוד – 'חכמת הנפש'
לר' אלעזר מוורמס נכתב על יסודותיה של תורת הסוד של חסידי אשכנז ולקוטי
אמרים ,הוא ספר של בינונים ,לר' שניאור זלמן מלאדי שנכתב על פי המחשבה
102
103
104

בבלי ,ברכות ו ע"א.
זהר ,פרשת בלק ,ח"ג קפז ע"א – ראו אצל חלמיש ,נתיב לתניא (לעיל הערה  ,)5עמ'  ,327הערה
 19וגם עמ' .207
סש"ב פנ"ג ,עד ע"ב-עה ע"א.
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התיאוסופית של תורת הקבלה .על אף השיתוף בתמה המרכזית שבשני החיבורים ,עד
היום לא נכתב ולא צוין דבר במחקר באשר לדמיון ולקשרים האפשריים שביניהם.
אולי מפני שהחיבורים הללו נכתבו במקומות שונים ,בתקופות שונות ,בקהילות
שונות וכאמור על יסוד תפיסות שונות נעלמה מעיני החוקרים האפשרות לבחינה זו,
וסביר להניח שגם ההיכרות המועטה שיש עם ספר 'חכמת הנפש' ותפוצתו
המצומצמת הובילו לכך.
גם המחקר הנוכחי לא היה נעשה אילולא האיר את עיניי לעניין זה ילד
חב"דניק ,מנחם מנדל שמו ,שהקשיב להרצאתי על ספר 'חכמת הנפש' לפני כמה
למדי פניתי ללימוד וחקירה בספר התניא וההעמקה
תלמידי מ ִ
ִ
שנים .בזכות הארתו של
בפרטים אכן גילתה קשרים רבים מששיערתי .אמנם ,אין ספק שכל אחד מהחיבורים
מתאר באופן מפורט עולם מושגים אחר ,עם דקויות והבחנות נבדלות זו מזו ,אך יחד
עם זאת ,בבחינת הסוגיות המרכזיות והמהותיות של כל אחת מהתורות וכן בהכללתן
מתגלה תמונה דומה – תכלית בריאת האדם ,משמעות היצר הרע ,הרבדים בפנימיות
האדם ,המלחמה בין שני כוחות מנוגדים ,המהלכים לניצחון הנשמה האלוהית
וחלוקתן לשני שלבים ,מרכזיותו של הלב ,תפיסת הבינוני ,ההערכה שיש לעבודה
ולמלחמה ביצר ותפיסת המציאות הטבעית ביחס לגילוי האלוהי .בנוסף ,ישנם
רעיונות נוספים ,שטרם נבחנו לעומקם אך יש בהם בכדי לחזק את הקשרים בין
התורות השונות :השתלשלות האור האלוהי ,היחס ליראה ולאהבה והמשמעות
הניתנת לסוד הייחוד והאמונה ,שכל אחד מהיוצרים החסידים הללו כתב חיבור
המוקדש לנושא זה.
כפי שהבהרתי בתחילת דבריי ,אמנם אין במאמר זה לקבוע כי רש"ז ינק את
השראתו בכל אחת מהסוגיות שדנו בהן ישירות מתוך ספר 'חכמת הנפש' ,אך יש כאן
בכדי להאיר ולעורר את תשומת הלב לדמיון הרב שבין החיבורים ולהשפעות
האפשריות ,שהייתה לתורתם של חסידי אשכנז בכלל ולספר 'חכמת הנפש' בפרט ,על
דורות מאוחרים יותר ועל תורת הנפש העמוקה של חסידות חב"ד.
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Revelation, Concealment and Censorship in Bratslav Hasidic
Literature
Jonatan Meir, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
The reader of Bratslav hasidic literature is confounded by the recurring
appearance of the word “etc.,” a word which breaks up the continuity or
conclusion of a sentence on nearly every page. It generally indicates the
omission of a word or larger fragment which appears in manuscript but is
censored in print for various reasons. Indeed, Bratslav books are subject to
continuous internal censorship. As long as Bratslav remained a small group,
the hasidic reader knew to fill in the lacunae, whether on the basis of oral
tradition or manuscripts in their possession. The increase of “new initiates,”
however, shifted the balance between concealment and revelation. Until
now it has been commonly thought that every later edition is more complete
(as they include earlier “omissions”) with the understanding that publishers
now reveal that which was previously concealed; the case in recent years,
however, is the complete opposite. The very editions “with omissions,” or
“with new omissions” – to use the paradoxical expression of the Hasidim
(meaning, editions without omissions) – indeed contain many additions
scattered throughout various manuscripts, yet they oftentimes excise
passages that had previously been printed. The upshot is that each and every
edition stands alone, each subject to its own unique censorship. This
assortment of editions of Bratslav literature published in the past twenty
years has led to a situation in which there are no authoritative editions, as
each printer manipulates the text as he or she sees fit. This assessment is
germane to all Bratslav publications, yet it is particularly so in regard to the
central hagiographic Bratslav text: Hayyei Moharan (The Life of R. Nahman),
written by R. Natan of Nemirov during R. Nahman’s lifetime, up to the latter’s
death. This work, part of a larger corpus of hagiographic literature authored
by R. Natan, was first published with significant omissions in 1874. The
complex web of Bratslav hagiographic writings lies at the heart of this article.
We address several classic examples of internal censorship, most notably
concerning R. Nahman’s dispute with R. Aryeh Leib, the “Shpole Zeide,” as
well as the importance of the “omissions” in understanding the teachings
found in R. Nahman’s magnum opus Likutei Moharan.

תקציר
,'כל הקורא את ספרותה של חסידות ברסלב עומד תמה על ריבוי הופעתה של המילה וכו
 לרוב היה זה.מילה המופיעה בכל עמוד ועמוד וקוטעת את רצף המשפטים או את סיומם
 ספרי.סימן להשמטה של עניין שלם או של מילה המופיעים בכתבי היד שצונזרו מטעם ידוע
 כזו הרומזת, גם אם מדובר בצנזורה יוצאת דופן,ברסלב נערכים תחת צנזורה פנימית מתמדת
 ידע הקורא החסיד להשלים, כל עוד חסידי ברסלב היו מועטים.באופן מתמיד לשלם הנעדר
468-437 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

יונתן מאיר

את שחסר על פי שמועה שבעל פה או על פי כתבי היד שהיו ברשותו ,אך משנתרבו
'המתקרבים החדשים' נשתנו גם סדרי הכיסוי והגילוי .אם עד עתה מקובל היה לחשוב שכל
מהדורה מאוחרת שלמה יותר (שהרי כוללות הן את ה'השמטות') ,ואם עד עתה נדמה היה
שהמדפיסים מגלים את כל מה שהסתירו קודמיהם ,נראה בבירור שבימינו התמונה שונה
לחלוטין .אותם ספרים 'עם השמטות' או ספרים 'עם השמטות חדשות' כלשון הפרדוקסלית
של החסידים (היינו ,ספרים בלי השמטות) ,אמנם הוסיפו דברים רבים מתוך כתבי יד מפוזרים,
אך לעיתים קרובות גם השמיטו דברים שכבר נדפסו קודם .היינו ,כל מהדורה ומהדורה עומדת
בפני עצמה ,והצנזורה שונה בכל אחת מהן .בליל המהדורות של ספרי ברסלב בעשרים השנים
האחרונות הביאו למצב ששוב אין מהדורה אחת שניתן לסמוך עליה וכל מדפיס עושה
בטקסטים כבשלו .תמונה זו נכונה לרוב ספרי ברסלב אך נכונה בייחוד לספר ההגיוגרפי
המרכזי :ספר חיי מוהר"ן ,שנתחבר בידי ר' נתן מנמירוב במשך חייו של ר' נחמן מברסלב
ובסמוך להסתלקותו .היה זה חלק מקורפוס גדול של שבחים שכתב ר' נתן והוא נדפס
לראשונה כספר ,עם השמטות מרובות ,בשנת  .1874סבך הדפוסים וכתבי היד של ספרות
השבחים הברסלבית יעמוד בליבו של מאמר זה .נדון בקצרה בכמה דוגמאות קלאסיות
לצנזורה פנימית ,ראש להן בעניינים הקשורים למחלוקת עם הסבא משפולה ,כמו גם
בחשיבותן של ה'השמטות' להבנת תורות בספר 'ליקוטי מוהר"ן'.

438

גילוי ,כיסוי וצנזורה בדפוסי חסידות ברסלב
יונתן מאיר
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

וזכני להיות נאמן רוח מכסה דבר .ותתן לי כח
מאתך .ותשפיע עלי רוח חכמה דקדושה
ואמונה שלימה באמת .ותשמרני ותצילני שלא
אהיה ח"ו הולך רכיל מגלה סוד .רק תתן לי
כח להעלים ולהצפין את כל הדברים שאין
רשאין לגלותם .ר' נתן מנמירוב ,ליקוטי
תפילות ,תפילה סא.

[ ]1
כל הקורא את ספרותה של חסידות ברסלב עומד תמה על ריבוי הופעתה של המילה
וכו' ,מילה המופיעה בכל עמוד ועמוד וקוטעת את רצף המשפטים או את סיומם.
לרוב היה זה סימן להשמטה של עניין שלם או של מילה המופיעים בכתבי היד
שצונזרו מטעם ידוע .כי הנה ספרי ברסלב הם ענין לצנזורה פנימית מתמדת ,גם אם
מדובר בצנזורה יוצאת דופן ,כזו הרומזת באופן מתמיד לשלם הנעדר .כל עוד חסידי
ברסלב היו מועטים ,ידע הקורא החסיד להשלים את שחסר על פי שמועה שבעל פה
או על פי כתבי היד שהיו ברשותו ,אך משנתרבו 'המתקרבים החדשים' נשתנו גם סדרי
הכיסוי והגילוי .אם עד עתה מקובל היה לחשוב שכל מהדורה מאוחרת שלמה יותר
(שהרי כוללות הן את ה'השמטות') ,ואם עד עתה נדמה היה שהמדפיסים מגלים את
כל מה שהסתירו קודמיהם ,נראה בבירור שבימינו התמונה שונה לחלוטין 1.אותם
ספרים 'עם השמטות' או ספרים 'עם השמטות חדשות' כלשון הפרדוקסלית של
החסידים (היינו ,ספרים בלי השמטות) ,אמנם הוסיפו דברים רבים מתוך כתבי יד
מפוזרים ,אך לעתים קרובות גם השמיטו דברים שכבר נדפסו קודם .היינו ,כל מהדורה
ומהדורה עומדת בפני עצמה ,והצנזורה שונה בכל אחת מהן .בליל המהדורות של
ספרי ברסלב בעשרים השנים האחרונות הביאו למצב ששוב אין מהדורה אחת שניתן
לסמוך עליה וכל מדפיס עושה בטקסטים כבשלו .תמונה זו נכונה לרוב ספרי ברסלב
אך נכונה בייחוד לספר ההגיוגרפי המרכזי :ספר חיי מוהר"ן ,שנתחבר בידי ר' נתן
מנמירוב במשך חייו של ר' נחמן מברסלב ובסמוך להסתלקותו .היה זה חלק מקורפוס
1

להנחה שיש התקדמות בגילוי בכתבי ברסלב המודפסים ,כמו גם על המשחק המתמיד בין גילוי
להסתר ,ראו :יוסף וייס ,תורת הדיאלקטיקה והאמונה לר' נחמן מברסלב (דוקטורט גנוז),
ירושלים תשי"א ,עמ'  ;121-120אברהם יצחק גרין ,בעל היסורים :פרשת חייו של ר' נחמן
מברסלב ,תל-אביב תשמ"א ,עמ'  ;20-19מנדל פייקאז' ,חסידות ברסלב :פרקים בחיי מחוללה,
בכתביה ובספריה ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .13-10
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גדול של שבחים שכתב ר' נתן והוא נדפס לראשונה כספר ,עם השמטות מרובות,
בשנת  2.1874סבך הדפוסים וכתבי היד של ספרות השבחים הברסלבית יעמוד בליבו
של מאמר זה .נדון בקצרה בכמה דוגמאות קלאסיות לצנזורה פנימית ,ראש להן
בעניינים הקשורים למחלוקת עם הסבא משפולה ,כמו גם בחשיבותן של ה'השמטות'
להבנת תורות בספר ליקוטי מוהר"ן .יהיו אלו בבחינת פתחי דברים לעבודה היסטורית
ופילולוגית שיש להשלים בעתיד.

[ ]2
רוב ההשמטות בספר חיי מוהר"ן קשורות לדברים מופלאים שאמר ר' נחמן על עצמו,
לדברי התפארות סתם ,לסודות משיחיים ,או לדברים שאמר ר' נחמן בגנותם של
אחרים (כפי שנראה בהמשך) .בוודאי שאין כאן תיאולוגיה שבתאית רדיקלית
שהוסתרה ,כפי שדימו כמה מהחוקרים שלא ראו את מכלול כתבי היד ,גם אם עניינים
תיאולוגיים רבי משמעות ולשונות חריפים למדי בוודאי שהוסתרו .סבך ה'השמטות'
כל כך גדול ושונה ממהדורה למהדורה ,עד שצצו גם 'השמטות' מזויפות .דוגמה נאה
לעניין זה הוא 'סוד רשב"י' ,שנדפס בראש ליקוטי מוהר"ן תנינא בשנת  .1811עיקרו
לכאורה דברים בשבח רשב"י והזוהר ,ש'בספר דא יפקון מגלותא' ,והדברים
מסתיימים במילים' :כי דע כי התנא הקדוש ר' שמעון הוא בחי' עיר וקדיש משמים
נחית .ר"ת שמעון .וכו'' 3.והנה ההשמטה המסתתרת' :ועכשיו יש נ"חל נ"ובע מ"קור
ח"כמה [נחמן] וכו'' ,היינו הגילוי של השמטה אחת הסתיר השמטה נוספת ונתגלה
עוד וכו' 4.והנה ה'השמטה' במלואה' :ועכשיו יש נ"חל נ"ובע מ"קור ח"כמה שאפילו
העיר וקדיש צריך ג"כ לקבל משם והבן' 5.דברים אלו מוכרים לבקיאים בספרי ברסלב
2

3
4
5

נתן מנמירוב ,ספר חיי מוהר"נ ,א-ב ,למברג  .1874הספר היה חלק ממכלול גדול הכולל גם
חלק משיחות הר"ן ,כפי שנראה בהמשך .החלוקה לשני ספרים מלאכותית ואיננה קיימת בכתבי
היד המוקדמים .ראו :אליעזר חשין ,סדר כתיבת והדפסת ספר הקדוש שיחות הר"ן ,שיחות
הר"ן המפואר עם נועם השיחות ,מהדורת נחמן יוסף וויטריאל ,ברוקלין תשע"א ,עמ' ;29-21
דוד דגן' ,ספר סופר וסיפור' ,אבקשה ( 7תשע"ז) ,עמ' ( 8 ;17-14תשע"ז) ,עמ' .19-14
'לכו חזו מפעלות ה' .התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי ר' שמעון בר יוחאי ז"ל' ,בראש
ליקוטי מוהר"ן תנינא ,מאהלוב תקע"א; ושוב בראש ליקוטי מוהר"ן קמא ,ברסלב תקפ"א ,ד ע"ב.
השמטה זו נדפסה לראשונה בתוך :ספר חיי מוהר"נ ,למברג  ,1874חלק ראשון ,א' ,נסיעתו
וישיבתו באומין' ,אות ה ,כו ע"א (אות קפט בדפוסים מאוחרים) .ר' נתן רשם נוסח זה כבר
באחד ממכתביו :עלים לתרופה ,מהדורת תורת הנצח ,ירושלים תש"ס ,איגרת תמו ,עמ' תמג.
קטע זה מופיע בכתב היד הברסלבי המוקדם ביותר שיש בידינו ,הוא כתב יד ר' נפתלי (ראו
להלן הערה  ;) 40ספר השמטות מספר חיי מוהר"ן ,תרנ"ח (כ"י טפליקר) ,יב ע"א .נדפס
לראשונה בידי שמואל הורוויץ בתוך :אברהם חזן ,ספר ימי התלאות ,ירושלים תרצ"ג,
'השמטות מחיי"מ' ,עמ' קצה .ראו :פייקאז' ,חסידות ברסלב (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;16-10גרין,
בעל היסורים (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;26-25צבי מרק ,מגילת סתרים :חזונו המשיחי הסודי של
ר' נחמן מברסלב ,רמת-גן תשס"ו ,עמ'  .121-117במקורות אחדים הוסיפו את ההשמטה
השנייה על פי כתב היד .למשל אליעזר שלמה שיק ,ליקוטי מוהר"ן עם שפת הנחל ,ברוקלין
תשל"ח ,בראש הספר; הנ"ל ,פעולת הצדיק ,ברוקלין תשל"ח ,עמ' תמא; חיי מוהר"ן ,מהדורת
תורת הנצח ,ירושלים תשנ"ו ,אות קפט ,עמ' רלג; יצחק מיכאל גיגי [ימ"ג] ,הקדמות – שיר
נעים ,רשב"י הבטיח ,ירושלים תשס"ו ,עמ' א-ח; גדליהו אהרן קעניג ,שו"ת שערי צדיק ,צפת
תשע"ב ,א ,עמ' קיג-קיז .על 'סוד' זה בנה ר' נתן מנמירוב את אחת מתפילותיו :ספר ליקוטי
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הבלתי מצונזרים ,אך קיימת גם 'השמטה' פלאית נוספת וזה לשונה' :ועכשיו יש נחל
נובע מקור חכמה שאפילו העיר וקדיש צריך גם כן לקבל משם ,כציפור השותה
מהמעין הנובע ,והבן' 6.מניין השמטות אלו? כתבי יד או דמיון החסידים? נראה שגם
וגם .אם שתי ההשמטות הראשונות מצויות בכתבי היד של ספר חיי מוהר"ן ,הרי שזו
השלישית נעדרת מהם ומופיעה רק במהדורה של חסידי אודסר שנדפסה בשנת
תשס"ה .אין ספק שעיקרו של סוד זה הוא שר' נחמן איננו רק חלק מנשמת רשב"י
אלא שהוא גדול מרשב"י ,ושספרו גדול מספר הזוהר .דבר זה עולה גם מקטעים
אחרים .הנה במקום אחר נאמר' :פ"א דיבר עמי ואמר כמתגעגע :איך לוקחים חבריא
כמו שהיה אצל רשב"י וכיוצא ואני הייתי ג"כ תוחב את ראשי ביניהם וכו'' ,וההשלמה
בכתב יד' :ענה ואמר ומן הסתם היכן שהיה נמצא חבריא הייתי אני הרבי שלהם'!7
עם זאת ,התוספת האחרונה המצויה בחיי מוהר"ן מהדורת הננ"חים ('כציפור השותה
מהמעין הנובע') ,אין לה כל מקור נאמן ולא מצויה באף אחד מכתבי היד של הספר.
פלא שהיא שולבה במהדורות רבות של חיי מוהר"ן ולא קם מי שערער על תוספת
משונה זו 8.נדמה שבהלת חסידים מסוימים אחר מילוי ה'השמטות' הביאה אותם גם
להשלים דברים לפי פרי דמיונם או לפי מקורות בלתי מבוררים 9.עניין 'סוד רשב"י'
הוא רק דוגמה אחת ,גם אם מרכזית ,יש מאות קטעים מעין אלו שהושמטו או צונזרו.
על כל העוסק בחסידות ברסלב חובה אם כן לדקדק היטב בדפוסים הנפוצים לאור
הדפוסים הראשונים וכתבי היד המוקדמים המצויים בידינו .אך עלינו להקדים דברים
על סדר הדפסת שבחיו של ר' נחמן כך שהתמונה תהיה בהירה יותר.

[ ]3
שבחי ר' נחמן מברסלב מוכרים היום בשלושה קבצים מרכזיים :שבחי הר"ן ,שיחות
הר"ן וחיי מוהר"ן ,אך דרך התהוותם וגורלם בדפוס לא היה פשוט כלל ונדמה
שהספרים היו נזילים בהרבה ממה שנדמה בתחילה .ר' נתן מנמירוב החל לרשום את
שבחי מורו עוד בחייו באופן בלתי שיטתי (יש בידינו העתקה של חלק מכתב יד
מוקדם מעין זה ,כפי שנראה בהמשך) .היו אלו 'שיחות' ,כלשונו של ר' נתן ,היינו
שבחים .עם הסתלקות ר' נחמן החל ר' נתן במפעל דפוס גדול ושילב מעט מאותן
6
7

8
9

תפילות ,ברסלב תקפ"ב-תקפ"ז ,ב ,תפילה מז ,קב ע"ב-קד ע"א.
ספר חיי מוהר"ן ,הוצאת נקודות טובות ,בית שמש תשס"ה ,אות קפט ,עמ' קלד-קלה.
ספר חיי מוהר"נ ,חלק שני :שבחי מוהר"נ ,למברג ' ,1874גדולת נוראות השגתו' ,מג ,ז ע"א;
וההשלמה :השמטות טפליקר (כ"י) ,יד ע"א; הורוויץ ,השמטות מחיי"מ (לעיל הערה  ,)5עמ'
קצה; חיי מוהר"ן עם השמטות (נקודות טובות תשס"ה) ,אות רפה ,עמ' קעט; חיי מוהר"ן,
מהדורת אב"ן שתיה ,ירושלים תשע"ג ,אות רפה ,עמ' רפח; חיי מוהר"ן ,מהדורת לשון צדיק,
ירושלים תשע"ה ,ב ,אות רפה ,עמ' נט .ההשמטה נעדרת ממהדורות רבות (למשל משך הנחל).
תוספת זו שבה במספר מקומות .למשל ,חיי מוהר"ן ,הוצאת מכון מוהרנ"ת ,ירושלים תשע"ה,
אות קפט ,עמ' רעא; שמואל השל פרידמן ,סידור מקור חכמה ,א ,בית שמש תשס"ז ,עמ' 759
(תוספת של מהדירי הספר שאין לה מקור בכתב היד של פרידמן).
בספר חיי מוהר"ן ,הוצאת קרן הדפסה היכל הקדש [אליעזר שלמה שיק] ,ברוקלין תשנ"ה ,יש
מספ ר עמודים עם 'השמטות' שחלקן מדומיינות וניכר מלשונן וסגנונן שנתחברו במחצית
השנייה של המאה העשרים ('השמטות והוספות ותקונים שנמצאו בכתב יד אצל אחד מאנשי
שלומנו ז"ל' ,עמ' תרא-תרו) .כמה מהן נבלעו בספרי ברסלב שנדפסו בשנים האחרונות.
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'שיחות' בשולי חיבורים אחרים .כך צירף בשנת  1815שני קונטרסים ארוכים לסוף
ספר סיפורי מעשיות (קונטרס ראשון בשם 'סיפורי מעשיות'' ,סדר הנסיעה שלו לארץ
ישראל' ,א ע"א – יב ע"ב ,הכולל הקדמה קצרה; וקונטרס שני בשם' :ליקוטי
מוהר"ן' ,א ע"א – טז ע"ב) .תוספות אלו נכללו לימים בספר שבחי הר"ן (בדפוסים
מאוחרים :אותיות א-לו) ,ובחלק הראשון של ספר שיחות הר"ן (בדפוסים מאוחרים:
אותיות א-קטז) 10.גם במהדורה המחודשת של ספר ליקוטי מוהר"ן ,שנדפסה בשנת
 1821בבית הדפוס הבלתי לגאלי בביתו של ר' נתן ,נוספו שיחות מעין אלו (או כלשון
ר' נתן' :כמה דברים נפלאים שלקטתי מתוך שיחותיו הקדושים') .הפעם שולבו וסומנו
השיחות כתורות של ממש (הכוונה לתורות צג-קכה ,המופיעות בכל מהדורות הספר
בדפוסים מאוחרים) .אין ספק שמדובר ב'שיחות' קצרות בסגנון ספרות השבחים
(דוגמת שיחות הר"ן ,אותיות א-קטז) ולא מדובר בתורות של ממש .הספר נחתם
למעשה בתורה צב ,אחריה נרשם' :נשלם ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא .תהלה לאל עליון
אשר שמים וארץ קנה'; וקודם לתורה צג נוספו המילים' :ואלה מוסיף על הראשונים.
מה שלקטתי מתוך שיחותיו הקדושים' .היינו ,מדובר שוב בתוספת שנלקחה מכתב
יד שלם יותר הכולל את שבחיו של ר' נחמן והם מהווים מעין המשך לאותן שיחות
שנדפסו בסוף ספר סיפורי המעשיות11.
בשלב מאוחר יותר (לפי מסורת החסידים ,לאחר שנת  ,)1824החל ר' נתן לערוך
כתב יד גדול שמכיל 'שיחות' נוספות והפעם מסודר לפי פרקים עם כותרים .הוא
הקדים הקדמה מיוחדת לכתב היד החדש והכתירו בשם' :חיי מוהר"ן' 12 .בהקדמה
הארוכה כתב בין השאר:
10

11
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ספר סיפורי מעשיות ,אוסטרהא ת קע"ו .בהקדמה לספר (ב ע"א) ,רשם ר' נתן דברים שנשמטו
מדפוסים מאוחרים' :גם הצגנו אחר המעשיות כמה וכמה סיפורים ושיחות נאות של רבינו
הקדוש והנורא ז"ל .אשר זכינו לשמוע מפיו .כי שיחתו הוא כולה תורה' וכו' .תוספות אלו כונו
בידי ר' נתן במקומות שונים לאורך עלים לתרופה וליקוטי הלכות בשמות' :השיחות הקדושות
שנדפסו אצל הסיפורי מעשיות'' ,ליקוטי מוהר"ן שאצל המעשיות' ועוד כיו"ב .ראו חשין (לעיל
הערה  ,)2עמ'  . 23-22יוסף פרל כינה את אותן 'שיחות' בשם 'ליקוטי מוהר"ן תליתאי' והרבה
ללעוג להן .ראו :פייקאז' ,חסידות ברסלב (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;185-184דוד אסף ,ברסלב:
ביבליוגרפיה מוערת ,ירושלים תש"ס ,עמ' ( 9-8סימן  ;)6יוסף פרל ,ספר מגלה טמירין,
מהדורת יונתן מאיר ,ירושלים תשע"ד ,נספחים ,עמ' .420-418 ,410
ספר ליקוטי מוהר"ן תנינא ,מאהלוב [ברסלב] תקפ"א ,תורות צג-קכה ,מא ע"ב – מד ע"א .מתוך
דברים שכתב ר' נתן בהקדמת כרך זה ברור שהתוספות הן מעין המשך ל'שיחות' שבסוף סיפורי
מעשיות .כך ציין שם בין השאר' :גם הוספנו בסוף הספר כמה דברים נפלאים שלקטתי מתוך
שיחותיו הקדושים ששמעתי רובם מפיו הק' בעצמו [ ]...וכבר נדפסו כמה שיחות קדושות שלו.
בספרים הנדפסים כבר .וכעת הוספתי ללקט עוד כמה דברים כהנה .ומחמת הוצאות הדפוס
ואסיפת הפנאי כי ימים הנוראים הבע"ל משמשין ובאין .על כן היה מן הנמנע להדפיס כל השיחות
הק' הכתובים אצלי .ואי"ה עוד חזון למועד .להדפיס הכל' .ראו :חשין (לעיל הערה  ,)2עמ' 24-
 ;23דגן (לעיל הערה  ,8 ,)2עמ' ' .17-16תורות' אלו נעדרות מהדפוס הראשון של ליקוטי מוהר"ן
תנינא.
על זמן כתיבת הספר ראו את המסורת שמביא נתן צבי קעניג ,נוה צדיקים ,בני ברק תשכ"ט ,עמ'
עו .בכמה עניינים שב ר' נתן וסיפר מחדש דברים שכבר הופיעו קודם ב'שיחות' הנדפסות .למשל,
סיפור נסיעת ר' נחמן לארץ ישראל .ניתוח פילולגי מפורט של שני הנוסחים מצביע שהטקסט
של חיי מוהר"ן נתחבר לאחר שנת תק"פ .ראו :עדה רפפורט-אלברט' ,שני מקורות לתיאור
נסיעת ר' נחמן לארץ ישראל' ,חסידים ושבתאים ,אנשים ונשים ,ירושלים תשע"ה ,עמ' .94-86
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למן היום שזכיתי להתקרב חיזקני השי"י והוא ז"ל לעסוק בכתיבת נוראות
התגלות תורתו הקדושה והש"י חזקני לכתוב תמיד הענינים והשיחות שהיו אצל
כל תורה כי ידעתי שכל דיבור ודיבור הוא תורה שלימה אבל בתחילה לא
נזהרתי עדיין לכתוב כל השיחות הקדושות [ ]...ובאמת למן היום אשר התחלתי
להכיר היטב אמתת נשגבות מעלתו וקדושתו הנוראה הייתי אומר תמיד שראוי
היה שיעמוד אחד שיכתוב כל דיבור ודיבור שיצא מפיו [ .]...וקראתי שם
החיבור חיי מוהר"נ מחמת שרובו מספר מחייו הקדושים מאשר עבר עליו בימי
חייו הקדושים והחיים אשר חי בעולם כי הוא היה איש חי באמת אשר לא היה
דוגמתו והוא חי תמיד חיים אמתיים ובכל פעם חי חיים חדשים כאשר נשמע
מפיו הק' שפ"א אמר אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם ]...[ .אבל חיים
שזכה הוא ז"ל (עדין לא טעמו שום אדם בעולם) [.]...
(בזה הספר נכתב כל המעשיות ששמענו מפיו הק' גם כמה שיחות וסיפורים
ששמענו מפיו הק' כי שיחתו היא כולה תורה גם כמה מעשיות שנעשו ועברו
בינו ובין מקורביו ומכולם יבין המשכיל עוצם גדולתו ותוקף קדושתו המופלג
מאד מה שאין הפה יכול לתאר והלב לחשוב [ ]...ואפילו מה ששמענו וראינו
לא הצגנו כאן רק מעט קצת ברמז ומפני עוצם המחלוקת שרבו עליו מאד אנו
מוכרחים לשום לפינו מחסום לבלי לספר בשבחו וגודל עוצם קדושתו
ורוממותו הוא מרומם ונשגב מאד מידיעתנו אך גם זה המעט דמעט שזכינו
לידע ולהבין קצת א"א לספר כולו מפני המחלוקת הגדולה אעפ"י שהי' טובה
להעולם רק רשמתי זאת בשביל הדורות הבאים ובשביל הימים הבאים
לקראתינו לשלום למען לא תשכח מפינו ומפי זרעינו למען ידעו דורות הבאים
גודל חיבתם של ישראל לפני השי"ת אשר זכו בדורות האחרונים לאור צח וזך
כזה אור הגנוז והצפון אשרי עין ראתה אותו אשרי אוזן ששמע מפיו דיבורים
הקדושים והמעמיק עיונו בספר רבינו ז"ל יבין מעט מעט מעוצם קדושתו)13 .
כתב היד השלם של ספר חיי מוהר"ן ,שכלל גם טקסטים אזוטריים דוגמת מגילת
סתרים ,מעשה מהלחם ומעשה משריון ,לא הובא לדפוס בידי ר' נתן מחמת המציק,
הוא נתגלגל מיד ליד בין החסידים ושבו והעתיקו אותו לאורך המאה התשע עשרה,
כפי שנראה בהמשך.
אחרי פטירתו של ר' נתן נדפסו גם מעין קיצורים פופולריים של דברים שהופיעו
בסוף ספר סיפורי המעשיות .כך הוא הספר מעגלי צדק (תר"ו) ,שאינו אלא לקט
מהשיחות שהדפיס ר' נתן; וכך הוא ספר מסעות הים (תר"ו) ,המכיל את קיצור נסיעת
ר' נחמן לארץ ישראל 14.במהדורות אלו הושמטו דברים מאהבת הקיצור ולא נדפס
חומר חדש ונראה כי לא יצאו מידם של חסידי ברסלב.
13

14

חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,הקדמה ,ב ע"א-ע"ב .המשפטים בסוגריים הושמטו בדפוס ראשון
ומובאים על פי חיי מוהר"ן השלם בכתב יד ,פרידמן (כ"י) ,א ע"א; השמטות טפליקר (כ"י) ,ד
ע"ב .לא ברור מה מקומה של ההשמטה הארוכה ואם מדובר בנוסח ראשוני או בהשלמה.
במהדורות המאוחרות של הספר היא שולבה בשינויים ובשיבושים (למשל אב"ן שתיה
תשע"ג) .עוד על הבחירה בשם 'חיי מוהר"ן' ראו את המסורת המובאת בידי אלטר טפליקר מפי
ר' נתן' ,קונטרס אמונת עתיָך' ,בתוך :ימי מהרנ"ת ,למברג תרס"ג ,נג ע"ב – נד ע"ב.
מעגלי צדק ,סלאוויטא תר"ו; מסעות הים ,סלאוויטא תר"ו (בשני הספרים חתימת הצנזור היא
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הראשון שהדפיס חומר חדש מתוך כתב היד הגדול של ספר חיי מוהר"ן היה ר'
נחמן מטולטשין .בשעה שהדפיס מהדורה חדשה של ספר סיפורי המעשיות
בזאלקווא  1850לערך (מהדורה שהוכתרה בשם 'ספר סיפ"ם' ונוספה בה ההקדמה
השנייה והארוכה של ר' נתן לספר) ,צירף לו גם כרך שני עם שער נפרד בשם 'ספר
מגיד שיחות' .כאן נדפסו מחדש ההוספות של ר' נתן לסיפורי המעשיות ,ה'שיחות'
שהופיעו שם וברצף אחד גם לקט חדש של 'שיחות' מתוך כתב היד של חיי מוהר"ן
(בדפוסי שיחות הר"ן הנפוצים היום :אותיות א-קטז מקורן בתוספות של ר' נתן
לסיפורי המעשיות; ואותיות קיז-שח נקרעו מתוך כתב היד של חיי מוהר"ן) .בראשי
העמודים הופיעו הכותרים' :שבחי הר"נ'' ,נסיעתו לא"י' ו'שיחות הר"נ"; ובפתח
התוספות החדשות רשם ר' נחמן מטולטשין' :ואלה מוסיף על הראשונים .מה שלקטנו
ואספנו שושנים ופרחים נאים מתוך שיחות מוהר"ן הק' אשר עדיין הם בכתובים'15.
למעשה ,ר' נחמן מטולטשין שילב כאן חלק מכתב היד השלם של ספר חיי מוהר"ן
(דבר הניכר גם מהחלוקה הפנימית לפרקים הזהים למצוי בחיי מוהר"ן) ,ויצר ספר
מלאכותי שלא עלה על דעתו של ר' נתן ,ספר הכולל חטיבות בלתי קשורות זו לזו.
השיחות החדשות שליקט מכתב היד היו כאלו שלא היה בהן לעורר מחלוקת
והצנזורה הפנימית הייתה בעיקר במעשה הלקט ולא בשיחות עצמן ,גם אם ידו
הארוכה של המדפיס ניכרת גם כאן במעשה העריכה16.
ספר 'מגיד שיחות' נדפס באותו השם ובמתכונת זהה מספר פעמים (לעתים ללא
קשר לסיפורי המעשיות) ,אך עד מהרה חל גם כאן שינוי .בשנת  1864נדפס הספר
בשם אחר' :ספר שבחי הר"ן נכלל בו ספר שיחות הר"ן' (שם שנגזר מהכותר הרץ
בספר מגיד שיחות) ,ונוסף מספור רץ של אותיות לאורך שני החלקים של הספר
שנתקבל בשינויים קטנים בכל הדפוסים שבאו אחריו 17.אמנם גם כרך זה נלווה לספר
סיפורי מעשיות שנדפס באותו בית דפוס ,ועדיין כונה בידי החסידים 'שבחי ושיחות
הר"ן שאצל הסיפורי מעשיות' או 'השיחות שאחר הסיפורי מעשיות' וכיו"ב ,אך היה
לו שער חדש ונפרד והוא הופץ גם כספר העומד בפני עצמו .אין להתפלא שעד מהרה
הודפס כרך זה כשני ספרים נפרדים של ממש ,ללא קשר לסיפורי המעשיות :ספר
שבחי הר"ן (הכולל גם את סדר נסיעת ר' נחמן לארץ ישראל) וספר שיחות הר"ן .יש
בידינו כמה דפוסים מעין אלו לאורך שנות השישים והשבעים של המאה התשע עשרה

15
16
17

משנת  .) 1844ראו :גרשם שלום ,קונטרס אלה שמות ספרי מוהר"ן ז"ל ,ירושלים תרפ"ח ,סימן
 ,87עמ'  ;25חשין (לעיל הערה  ,)2עמ'  .29ספרים אלו שבו ונדפסו מספר פעמים בשמות אלו
עד לשנת תר"ס .ראו :קעניג ,נוה צדיקים (לעיל הערה  ,)12עמ' עב-עה.
ספר מגיד שיחות (תוספת לסיפורי מעשיות ,סי"פם)[ ,זאלקווא תר"י]' ,שיחות הר"נ' ,כ ע"א.
לבירור מקיף ולהוכחות פילולוגיות שמדובר בחלק מכתב היד של חיי מוהר"ן ראו :חשין (לעיל
הערה  ,)2עמ'  ;28-24דגן (לעיל הערה  7 ,)2עמ'  ,8 ;17-14עמ'  .19-14ר' נחמן מטולטשין
השמיט כמה שיחות שנדפסו קודם לכן והשלים קטעים אחדים שנשמטו בידי ר' נתן.
ספר שבחי הר"ן ,נכלל בו ספר שיחות הר"ן ...וסדר נסיעתו לארץ הקדושה ,דפוס י"א שטאנד,
למברג תרכ"ד; ספר ספורי מעשיות ,דפוס י"א שטאנד ,למברג תרכ"ד; אברהם בער גוטלובר,
'זכרונות מימי נעורי' ,הבוקר אור ו (תרמ"א) ,עמ' '( 76ספר שבחי הר"נ וספר שיחות הר"נ
הנדפס בסוף ספורי המעשיות מחדש בלעמבערג  .)'1864גם בהמשך נדפס הספר במתכונת
זהה .למשל שבחי הר"ן עם שיחות הר"ן ,מהדורת ישראל היילפרין [קרדונר] ,למברג תרס"א
(בשנת תרס"ב הדפיס שם את סיפורי המעשיות; ובירושלים תרס"ד תרגום ליידיש של שבחי
הר"ן).
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שבאחדים מהם יש תוספות שאין מקורן בכתבי יד ,מה שמעלה את ההשערה שלא
בהכרח נדפסו בידי חסידי ברסלב (דבר הנכון גם לגבי מספר מהדורות של ליקוטי
עצות וסיפורי מעשיות שנדפסו באותן שנים המלאות בזרויות רבות) .רק במחצית
השנייה של המאה העשרים נתקבלה החלוקה הברורה לשני כרכים גם בקרב
החסידים18.
שלב נוסף של הדפסת כתב היד הגדול של ספר חיי מוהר"ן נעשה בידי ר' נחמן
מטשעהרין בשני חלקים בשנת ( 1874ספר חיי מוהר"נ  /ספר חיי מוהר"נ חלק שני
ונקרא בשם שבחי מהר"נ) .היה זה חלק ממפעל הדפסה וקנוניזציה של ספרות ברסלב
שבאה לידי ביטוי בשורה ארוכה של ספרים שנדפסו בלמברג בשנים 19.1876-1870
הדפסתו של ספר חיי מוהר"ן הייתה מאורע של ממש .עם זאת ,ר' נחמן מטשעהרין
לא טרח להדפיס בו מחדש את הקטעים שכבר נדפסו בידי ר' נחמן מטולטשין מתוך
אותו כתב יד (דבר הנרמז גם בראש כמה מהחטיבות) ,בוודאי מתוך הנחה שבידי
הקוראים המועטים של ספרות זו מונח גם הספר הקודם והקורא הנבון ישלים את מה
שחסר בנקל  20.ספר חיי מוהר"ן שנדפס בשנת  1874היה אם כן ספר חלקי בשל
העובדה שקטעים רבים מתוכו נדפסו קודם בספר אחר .כבר יוסף וייס עמד על עובדה
זו ורשם בדוקטורט הגנוז שלו דברים מפי חסידי ברסלב שפגש בספריית שוקן' :עצם
איחור הדפסת ס׳ חיי מוהר״ן ,בניגוד להספר המסוכן פחות שיחות הר״ן ,נעשה מתוך
צנזורה פנימית .בתחילה היו שניהם ספר אחד ,כך שמעתי מפי חסידי ברסלב ,ואופיים
של הספרים מעיד על אמיתותה של מסורת זו' 21.אך לא די בכך .ר' נחמן מטשעהרין
השמיט קטעים רבים מכתב היד שהיו רדיקליים מדי או שעשויים היו לעורר מחלוקות
ותהיות (את חלקם השמיט אפילו תוך כדי הדפסה) ,והוא זה שהוסיף בעשרות
מקומות את המילה וכו' ,ומכאן נתגלגלה כל פרשת 'ההשמטות'  22.בספר אחר
שהדפיס ר' נחמן מטשעהרין באותן שנים הפליג ורשם על ר' נחמן' :ראה והבן קצת
18

19
20

21
22

הזרויות בדפוסי שנות השישים והשבעים באות לידי ביטוי למשל בספר שבחי הר"ן ,למברג
(תר"ל לערך) ,שבשערו נרשם שר' נחמן חיבר את הספרים ליקוטי הלכות וליקוטי עצות ,ונוספו
דברים בעמוד האחרון על המופתים הנוראים שעשה ר' נחמן ,דברים שבודאי אינם מתאים
ללשונם של חסידי ברסלב .על כמה מאותן מהדורות ראו :שלום ,אלה שמות (לעיל הערה ,)14
סימנים  ,130-125עמ'  ;35-34קעניג ,נוה צדיקים (לעיל הערה  ,)12עמ' עא-עג .המהדורות
הטובות ביותר של אותם ספרים הן :שבחי הר"ן ,מהדורת אב"ן שתיה ,ירושלים תשס"ט;
שיחות הר"ן ,מהדורת אב"ן שתיה ,ירושלים תש"ע .אך אין בהן שימוש רב בכתבי היד .מהדורה
אנגלית של שני הספרים ראתה אור בידי אריה קפלן וצבי אריה רוזנפלד בברוקלין .1973
יונתן מאיר ,שיר ידידות לר' יחיאל מנדל ממדוודיווקה והתפתחות השיח הרדיקלי בחסידות
ברסלב' ,התפילה :היבטים חדשים ,בעריכת אורי ארליך ,באר שבע תשע"ו ,עמ' .194-191
כך למשל רשם ר' נחמן מטשעהרין בחיי מוהר"ן (תרל"ד) ,בראש החטיבה 'יגיעתו וטרחתו
בעבודתו יתברך'' :דברים מענין זה נדפסו כבר בהשיחות שאחר הסיפורי מעשיות ע"ש ומכאן
הובאו רק איזה דברים שלא נדפסו עדיין'; ובראש החטיבה 'גדולות נוראות השגתו' הוסיף' :גם
מענין זה מבואר כבר הרבה בהשיחות שנדפסו ובכאן לא הובא רק מה שלא נדפס עדיין' .ראו
על כך :חשין (לעיל הערה  ,)2עמ'  ;27-25דגן (לעיל הערה  ,)2עמ' .19
וייס ,תורת הדיאלקטיקה (לעיל הערה  ,)1עמ' .120
זכרה של השמטה אחת שנעשתה תוך כדי הדפסה נותרה רק בגלל 'שומר הדף' ,חיי מוהר"ן
(תרל"ד) ,ב ,יד ע"א ('הלצה') .הקטע השלם נדפס במהדורות מאוחרות ,אות תכט .להשמטות
מעין אלו בחיי מוהר"ן כבר רמז אברהם חזן ,כוכבי אור ,ירושלים תרצ"ג' ,אמת ואמונה' ,אות
י ,עמ' עא-עב ('בהשמטות שהשמיטו בעת הדפוס').
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מרחוק עמקות גדולות ונפלאות מאמריו ז"ל וכל זה רק בבחינת הנגלה שלו' ,ומיד
הזכיר את 'השיחות' שנדפסו בסמוך והוסיף' :ויותר מזה מבואר בספרי חיי מוהר"ן
ושיחותיו ז"ל .וכל זה הוא רק בחי' הנגלה שלו וכו' .ומלבד כל זה פעל ועש' הרב'
וזיכה את הרבים בלי שיעור ע"י שיחותיו הק' שדיבר והשיח עם תלמידיו זצ"ל
הקטנים עם הגדולים אשר קצת מהשיחות הנ"ל נדפסו ונתפשטו בעולם וקצתם המה
בכתובי' עדיין' 23.השמטת שיחות אחדות בשעת ההדפסה של חיי מוהר"ן לא הייתה
עניין מקרי ,כי הנה הספר נדפס בשולי המחלוקת השלישית הגדולה על ברסלב
ובוודאי היה חשש שגל ההדפסה יעורר שוב את המחלוקת .הגילוי בדפוס טמן בחובו
גם כיסוי24.
אך לא רק בהשמטות מדובר .לאורך ספר חיי מוהר"ן המודפס הכניס ר' נחמן
מטשעהרין גם הערות והוספות משלו ,לעתים כתוספת לשבח בשם 'א"ה (אמר
המעתיק') ,לעתים בציון סוגריים עגולים סתם ולעתים הוסיף סימן שלם וחדש משלו
ללא כל ציון .הטשטוש היה רב אך הקורא הנבון יכול היה לזהות את הכותבים השונים
בנקל 25.הייתה כאן אם כן מהדורה מצונזרת מצד אחד ומורחבת מצד שני ,מעין חיי
מוהר"ן חדש .נראה כי נזילות טקסטואלית זו טבועה בספרות הברסלבית המודפסת.
בהקשר זה יש לציין עוד אנקדוטה רבת עניין הקשורה להדפסות של ר' נחמן
מטשעהרין .בשנת  ,1876שנתיים לאחר הדפסת ספר חיי מוהר"ן ,נדפס גם מעין עיבוד
שלו ליידיש (תוך שילוב קטעים מתוך שבחי הר"ן ,שיחות הר"ן וימי מוהרנ"ת) .גם
אם אין במהדורה חלקית זו להבהיר בהרבה את סבך ההשמטות יש בה ללמד שכבר
בשלב מוקדם ניסו לערוך את סיפור חייו של ר' נחמן באופן כרונולוגי ושיטתי יותר
דרך עיבוד המקורות והאחדתם במעשה התרגום26.
23
24

25

26

'הקדמה' ,ספר לקוטי עצות החדש ,למברג ,א-ד ,תרל"ב-תרל"ד[ ,עמ'  .]3הקדמה זו נדפסה
בקונטרס נפרד ונראה שצורפה לספר במאוחר כפי שעולה מתוכנה ומאזכור הדפסת חיי
מוהר"ן.
על המחלוקת בשנות השישים של המאה התשע עשרה ראו :דוד אסף ,נאחז בסבך :פרקי משבר
ומבוכה בתולדות החסידות ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  .234-179מי שגם התעורר להתנגד לברסלב
באותן השנים היו שיורי המשכילים בגליציה .ראו על כך :יונתן מאיר' ,גורל הצדיקים :סאטירה
נשכחת על חסידות ברסלב' ,דחק לספרות טובה ד ( ,)2014עמ' .313-283
במהדורות מאוחרת של הספר (משנת תשמ"ב) נוספו סימנים רצים לכל אורך הספר שנתקבלו
בכל מהדורה שנדפסה משנה זו ואילך .הוספותיו של ר' נחמן מטשעהרין פזורות לאורך כל
הספר וסעיפים שלמים אינם אלא פרי עטו .למשל ,בדפוסים מאוחרים :אותיות יט ,כה (א"ה),
כט ,נט (סדר הזמנים של אמירת המאמרים) ,צב (א"ה) ,קלו (א"ה) ,רח (א"ה) ,רלח (א"ה),
רלט ,רמ ,רסט (א"ה) ,שלא (ד"ה) ,שלב (א"ה בהשמטה) ,שלג (א"ה) ,שלד ,שלה ,שלו ,שלז,
שלח ,שנו (א"ה) ,תיז (העתקה מספר ליקוטי הלכות) ,תצד (א"ה) ,תקנג (תוספת ארוכה
בסוגריים) ,תקעד ,תקעה ,תקעו ,תקעז ,תקעח ,תקעט ,תקפ (א"ה) ,תקפא ,תקפב ,תקפג ,תקפד
(א"ה) ,תקפה (א"ה) ,תקפו ,תקפז (א"ה) ,תקצ ,תרז (מרשימות רש"א תפילינסקי) .במהדורות
עם השמטות ישנן עוד תוספות של המעתיק (א"ה) ,שלעתים אינו אלא אלטר טפליקר .סבך עוד
יותר גדול יש בספר עלים לתרופה שנוספו גם בו הערות רבות של 'המעתיק' .אלו נכתבו בידי
מעתיקים שונים בתקופות שונות ,והם נחמן מטולטשין ,נחמן מטשעהרין ואלטר טפליקר.
ספר חיי מוהר"ן אויף עברי טייטש ,לעמבערג תרל"ו; ובשער השני' :לפרט ס'פ'ר' ח'י'י'
ר'ב'י'נ'ו' ז"ל' .מעבר להקדמה נרשם' :גונומון פון דעם חיי מוהר"ן ווס ער אוז אוף לשון
הקודש אונ מור האבון נאך מוס יף גווען דרונון פון דעם שבחי הר"נ אונ שיחות הר"נ ,ווס זיי
שטייאון נאך דו סיפורי מעשיות אונ פון דעם ימי מהרנ"ת ווס דאס אלדונג האט אוף גושרובון
הרב רבי נתן ז"ל .אונ דא ווערט דר ציילט אבוסול ווס עס אוז אובור גוגאנגון אוף דעם רבין ר'
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ספר חיי מוהר"ן המודפס שבידינו הוא אם כן ספר חלקי למדי ולא נדפס מעולם
כפי שעלה במחשבה תחילה .היה זה חלק מאמתחת הכתבים של ר' נתן שכלל גם חלק
ממה שמוכר היום כספר שיחות הר"ן ,ומה שנדפס עבר צנזורה פנימית בשלבים שונים
ונוספו עליו בשעת הדפוס גם דברים שלא היו במקור27.

[ ]4
החסידים שהחזיקו את כתבי היד השלמים של חיי מוהר"ן גילו וכיסו במעשה הדפוס
בכל פעם באופן אחר ,היינו השלימו וכו' או השמיטו דברים שכבר פורסמו קודם,
הכול לפני נטיית רוחם והמצב בו היו נתונים בשעת ההדפסה .במחצית השנייה של
המאה התשע עשרה נפוצו גם כתבי יד הכוללים רק את ה'השמטות' ולעתים הופיעו
קטעים אחדים מתוכם גם בדפוס .כך למשל הדפיסו חסידי ברסלב בפולין בשנת 1913
מהדורה של חיי מוהר"ן עם תוספות שונות לאורך הספר והשמטות בסוף כל חלק;28
בשנות השלושים הדפיס שמואל הורוויץ השמטות נוספות בקובץ נפרד (לצד 'שיחות'
רבות מפי ר' אברהם ב"ר נחמן מטולטשין) 29.החסיד הבקיא שקרא את חיי מוהר"ן
היה בוודאי מודע לעניין ההשמטות והיה יכול להכיר ולהשלים את הנסתר דרך כתבי
יד שנפוצו בין אנ"ש ,דרך שיחות שבעל פה או דרך ההשמטות המועטות שנדפסו
במקומות מפוזרים .אין ספק שבמחצית הראשונה של המאה העשרים היה דחף לגילוי
ולאקזוטריות בקרב חסידי ברסלב בפולין ,שברובם היו 'מתקרבים חדשים' ועברו
אליה מחסידויות אחרות ,דבר שבא לידי ביטוי גם בהעתקה ובאיסוף אובססיבי של
כתבי יד עם השמטות כמו גם ברישום מסורות מאוחרות מפי זקני אנ"ש .מעשה
האיסוף והגילוי היה עבור רבים מהם סממן של התקרבות .אך היו גם שביקרו מהלך

27
28

29

נחמן זצוק"ל פון דעם טאג פון זיין גובורען בוז דעם טאג פון זיין הסתלקות' .הספר נדפס בבית
הדפוס של יעקב שמואל ניק בו הדפיס ר' נחמן מטשעהרין באותה השנה מספר ספרים :ימי
מוהרנ"ת ,דרך חסידים ,לשון חסידים וזמרת הארץ.
הסדר המקורי של ספר חיי מוהר"ן מתגלה בכתבי היד (אותם נפרט בסעיף  .)5סדר זה נרמז גם
ב'שיר ידידות מיוסד על שבחיו' ,שנתחבר במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ונדפס
לראשונה בתוך חיי מוהר"ן ,פראמפאל תרע"ג ,ג ע"ב .ראו דגן (לעיל הערה  ,7 ,)2עמ' .17-16
ספר חיי מוהר"ן ,הספר הזה נדפס פעם אחת בלעמבערג' ,ואיידי דאזדו וכלו ,ורבים
המשתוקקי ם ,ע"כ הדפסנוהו מחדש בהוספות רבות מכ"י ,הובא לביה"ד ע"י הותיק מוה"ר
יהודא ליב ראזינפעלד' ,פראמפאל תרע"ג .רבות מההשמטות מופיעות בגוף הספר מבלי לציין
את הדבר ,ואחדות רוכזו בסוף החלק הראשון ,מו ע"א – מז ע"א; ובסוף החלק השני ,לט ע"א-
ע"ב .נוספו כאן גם שירי ידידות שכתבו חסידי ברסלב ,וכמה השמטות שלא נודע מקורן (כך
למשל ,ההשוואה בין הצדיק לסוטה) .מהדורה זו של חיי מוהר"ן נדפסה שוב במתכונת דומה:
לובלין תרפ"א; ורשה תרפ"ח (בתוספת שיר ידידות של יצחק ברייטר); ירושלים תש"ז,
בהשמטת ההשמטות שבסוף החלק הראשון (אף שבפרסומת לספר' ,מודעה חשובה ובשורה
טובה' ,שצורפה לכמה עותקים ,רשם המו"ל נתן ברסקי שהספר כולל 'הוספות מכתב יד').
שמואל הורוויץ' ,השמטות מחיי"מ ושיחות שלא נדפסו עדיין' ,בתוך :אברהם חזן ,ספר ימי
התלאות ,ירושלים תרצ"ג ,עמ' קפח -ר (מקורן בכ"י טפליקר) .רבים מכתבי היד השמורים
בספריית שוקן ,ובכלל זה אלו המכילים מסורות אזוטריות ,נמכרו לשוקן בידי הורוויץ .עם זאת,
הגילוי לא היה מוחלט .כך ,באחד ממכתביו אל ישראל דב אודסר הפציר בו שלא ידבר עם
'המקורב החדש' אודות 'שיחות סודיות' ,מכתבי שמואל ,ב ,ירושלים תשס"ה ,עמ' רי.
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זה .כך למשל כתב יצחק מאיר קורמן ,אחד החסידים הדומיננטיים במחצית הראשונה
של המאה העשרים:
ורק מה שנוגע לענין הר' שמואל הורביץ נ"י – הוא ככה – שהוא עקשן גדול
ועומד על דעתו אף בדברים שאין לו שום בקיאות בענין התרוממות של
ההדפסה ומה הדין מוקדם .וכן אין לו סדר בהדפסה להבין כל ענין של התורות
והביאורים והשיחות והסיפורים אשר רובם ככולם משובשים מאד מאד .כי הוא
לא זכה לשימוש – וכן לא הכיר את אנ"ש הקדמונים – וכן שאין לו התישבות
ועירבוב בדעת עם אנ"ש אשר קבלו מדור דור בשימוש רב – שעליו נאמר
הפסוק ועל בינתך אל תשען – אף על פי שהוא עובד בדחילו ורחימו – ובזיעה
גדולה כל ענין דבר הדפסת הספרים שיצאו על ידו – אבל כולם כספר החתום
בלי מגע בם להבין לעובדה ולמעשה הנוגע להתקרבות הדעת של רבינו הק'
זצ"ל ומה שאסור לגלות גלה – ומה שצריכין לגלות הסתיר – וכן עשה חסירות
ויתירות כל משך זמן עסקו בהדפסה וכו' וכו'30.
פלא שקורמן עצמו היה ממצדדי הגילוי .הוא כתב ספר שלם עבור שלמה זלמן שוקן
שהכיל תיקונים למסורות של הורוויץ כמו גם קטעים רבים שהושמטו בדפוסי חיי
מוהר"ן ובכלל זה נוסח של מגילת סתרים אותה העלה על הכתב ללא היסוס31.
רוח שמרנית בהרבה מצויה אצל לוי יצחק בנדר ( ,)1989-1897מהמשפיעים
המרכזיים של חסידות ברסלב במחצית השנייה של המאה העשרים ,שישב שנים רבות
באומן וסביבותיה והגיע לארץ ישראל בשנת  .1949בנדר זעק והתרעם על אלו
המחפשים רק 'שיחות חדשות' וסיפר מצדו מאות ואלפי שיחות וסיפורים שהועברו
בין חסידי ברסלב בעל פה ובייחוד דברים ששמע מפי זקני אנ"ש באומן בימים עברו
וראש להם אברהם ב"ר נחמן .חלק מהדברים שסיפר אינם אלא עיבוד של שיחות
המופיעות בכתבי יד שונים המצויים בידינו ,אך מרובם ניכר שמדובר בעיבודים
ספרותיים מרחיקי לכת שסיפרו חסידים זה לזה בדור מאוחר עד שקשה לדלות מהם
את מסכת חייו של ר' נחמן (זאת בניגוד לסיפורים ולאנקדוטות על החסידים בשלהי
המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים שיש בהם חשיבות מרובה) .היה זה
מעין 'חיי מוהר"ן' שבעל פה ,או אולי ליתר דיוק' :שבחי אנ"ש' בדורות הקודמים.
העברת אותן 'מסורות' או 'שיחות' הייתה מבחינתו מעשה תיקון .במחצית השנייה
של המאה העשרים נתערבבו בקבוצות שונות של חסידי ברסלב מסורות שבעל פה
עם שיחות בכתב יד וצצו שיחות שלא נודע מקורן שבאו לשרת כיוונים תיאולוגיים
חדשים (כך למשל אצל גדליהו אהרן קעניג או ישראל דב אודסר שנתגלו להם 'כתבי
יד' מופלאים ,או אליעזר שלמה שיק שדגל באקזוטריות מופלגת בתחילת דרכו) .כך
זעק בנדר במקום אחד על נוסחים וגרסאות שונות שנדפסו בידי אנ"ש ואין בהן ממש,
כמו גם על כתבי יד אותם ראה כמזויפים .הוא התמרמר במספר שיחות על חסידי
30

31

יצחק מאיר קורמן ,ילקוט הליקוטים (כ"י) ,1949-1945 ,מכון שוקן.Bratslav KC 1.1-10 ,
שער רביעי' ,ליקוטי מוהר"ן' ,עמ'  .2-1על ההקשר המלא של הציטוט ,ראו :יונתן מאיר' ,סיפור
נסיעת הבעש"ט לארץ ישראל מגנזי ברסלב' ,קבלה לח (תשע"ז) ,עמ' .259-258
קורמן ,ילקוט הליקוטים (לעיל הערה  .)30ראו מאיר ,סיפור נסיעת הבעש"ט (לעיל הערה ,)30
עמ'  ;263-253הנ"ל' ,ספרו הגנוז של ר' יצחק מאיר קורמן' ,קבלה מח (תשפ"א)( ,בדפוס).
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ברסלב בפולין (או על 'המתקרבים החדשים' בפולין) ,שבניגוד ל'תמימות של חסידי
ברסלב ברוסיה' שהסתירו מה שצריך להסתיר' ,דיברו שיחות בגלוי' והמציאו הנהגות
חדשות המעוררות התנגדות ומחלוקת .בהקשר לדמויות חסידיות ידועות אמר:
' שהרבה אנשים בזקנותם נופלים לדמיונות ואז רע ומר מאוד כידוע'32.
בנדר התנגד בתוקף לא רק להדפסת אותם כתבי יד שעשויים היו להבהיר
עניינים רבים בספרי ברסלב (דוגמת ההשמטות מספר חיי מוהר"ן) אלא גם התנגד
להדפסת שיחותיו שלו שבאו לתקן 'מסורות פגומות' שנפוצו לכל עבר .באופן
פרדוקסלי ,הראשון שהדפיס את 'שיחותיו' של בנדר היה אליעזר שלמה שיק
( ,)2015-1940שצידד בגילוי מוחלט של האזוטריקה הברסלבית ובהפצה מסיבית,
ועם פרסום ספריו הראשונים בשנת  1976נתעורר עליו פולמוס פנים-ברסלבי רב עניין
שעסק בין השאר בגבולות מעשה הדפוס 33.חזונו של שיק להדפיס י"ח כרכים בשם
32

33

לוי יצחק בנדר ,שיחות ,העתקת קרליבך (כ"י) ,אות שצא ,עמ' פד-פה .על ההקשר המלא ראו:
מאיר ,סיפור נסיעת הבעש"ט (לעיל הערה  ,)30עמ'  .262-261על מפעלו של בנדר כתיקון
מסורות קודמות ראו :צבי מרק ,כל סיפורי רבי נחמן מברסלב :המעשיות ,הסיפורים הסודיים,
החלומות והחזיונות ,ירושלים תשע"ד ,עמ' .97-92
אליעזר שלמה שיק ,אילן החיים ,ברוקלין תשל"ו; הנ"ל ,אמרי מוהרא"ש ,א ,ברוקלין תשמ"ו;
ולאורך עשרות כרכי שו"ת אשר בנחל משנת תשל"ג ואילך .הדפסת השיחות בשנת תשל"ו
עוררה פולמוס בשל החצנת דברים שראוי היה לדעת אחדים לגנוז והיא נקודה מכרעת בפולמוס
סביב לדרכו המק ודמת של שיק .על מגמת הגילוי בכתביו המוקדמים ניתן ללמוד מכך שעשה
מאמץ בשנת תשל"ט להדפיס את ספר מגילת סתרים .ראו :שמואל דוד יונגרייז אל גרשם שלום
(כ"א תמוז תשל"ט) ,הספריה הלאומית בירושלים ,ארכיון שלום ,401599 ,תיק  ;211יונתן
מאיר' ,מגילת סתרים' ,ציון עה (תש"ע) ,עמ'  .98-97על הפולמוס בשנת תשל"ו ,כולל צילום
איגרות וכרוזים ,ראו בספר (בעל שם ארוך ומופלא) שהדפיס אחד מחסידי ברסלב בעילום
שמו :א"ש זרה ,בו יתבארו מעט מהשיבושים והטעויות שהכניס אליעזר שלמה שיק בברסלב,
ומדוע יצאו נגדו ונגד ספריו כל זקני ורבני ברסלב לפני כארבעים שנה ,וכל זה נמשך מפני שלא
רצה להתנהג בדרך המסורה שהיתה מקובלת בחסידות ברסלב מדור לדור ובדה מליבו דברים
חדשים בדרכי חסידות ברסלב כאשר יתבאר בפנים ,ירושלים תשע"ח 164 ,עמודים .בכלל זה
מצוי שם (עמ'  )11-4מכתב יוצא דופן בחריפותו מתמוז תשל"ו עליו חתומים 'גדולי וחשובי
אנ"ש מירושלים ובני ברק' לצד לוי יצחק בנדר .בין השאר נאמר שם ששיק חידש דברים
מדעתו ,שיבש שיחות ,הדפיס דברים שלא היה ראוי להדפיסם ועוד הרבה כיו"ב ,עד שהתרו
בו ואסרו עליו להדפיס ספרים ללא אישור 'אנ"ש הזקנים' .מצוי שם גם 'גילוי דעת' שהופץ נגד
שיק בירושלים תשמ"ה (עמ'  ,)13-12ובו זעקה שבספריו יש זיופים וסילופים ,שאין זו דרכה
של ברסלב וספריו ראויים לגניזה (מובאת גם 'רשימת הספרים הפסולים שנדפסו עד כה').
בשנות השבעים הוקם 'ועד להדפסת ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב ותלמידיו הק' בארץ ישראל
וחוץ לארץ' ,שבראשו עמד בנדר (קונטרס ספרן של צדיקים ,א-ד ,ירושלים תשל"ה-תשל"ח);
ובלהט הפולמוס עם שיק אמר ר' לוי יצחק ש'מי שרוצה להדפיס ילך להועד ויעברו על הספר
ואיזה שורה או תיבות שיש למחוק ימחקו' ,שיחות ,העתקת קרליבך (כ"י) ,אות קפב ,עמ' .105
דברים אלו כמובן רק הזינו את מעשה ההדפסה האינטנסיבי של שיק כמו גם את תודעתו
העצמית המופלגת כבעל חזיונות ו'מנהיגם של חסידי ברסלב' (כפי הרשום על רבים מספריו
המוקדמים לצד תמונתו) .בהקשר זה יש עניין רב בדברי שיק על 'הקליפה החדשה שנתהוותה
בין אנ"ש' בדמות 'זקנים' הבאים לשים מחסום להפצת תורת ברסלב ,כמו גם בדבריו בגנות
החולקים עליו :שיחות מוהרא"ש ,ירושלים תשמ"ט-תש"ן ,א ,עמ' קכז-קל (ערך זקנים) ,ריב-
רטז (ערך מחלוקת); ב ,עמ' קצט ,רד-רח ,רכט-רלד; ד ,עמ' רמ-רמא .ביקורת דומה על
'הזקנים' ,גם אם מתונה בהרבה ,יש אצל קעניג ,שערי צדיק (לעיל הערה  ,)5א ,עמ' קב .שיק
תיאר את הקשרים עם ר' לוי יצחק (משנת תשכ"ו ואילך) במספר מקומות :אשר בנחל ,לד,
ירושלים תשמ"ד ,עמ' יא-יב; רגעי מוהרא"ש ,אשדוד תשס"ג ,עמ' פו-צט ,קא-קג;
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'לקוטי שיחות וספורים' ,ובהם שיחות רבות מפי בנדר ואחרים ,לא יצא אל הפועל,
אך די היה בה במה שהדפיס בכדי לפתוח את הפתח לאחרים 34.משנות השמונים
ואילך החלו להופיע בדפוס שיחות רבות מפי בנדר (בהשמטת 'שיחות חריפות') ,ועד
היום הן הולכות ונדפסות בספרים ובקונטרסים שונים בעברית וביידיש על פי הקלטות
ורשימות של המקורבים אליו .גולת הכותרת של פרסומים אלו היא אלפי מסורות
שנדפסו במספר כרכים בשם 'שיח שרפי קודש' ,כרכים שהשפיעו השפעה עמוקה לא
רק על החסידים שהחלו לראות בבנדר את המוסר היחיד של מסורות נאמנות
המשקפות לכאורה 'שיחות' מימי ר' נחמן ור' נתן ,אלא גם על מחקר החסידות שרוח
פשרנית פשתה בו בנוגע לביקורת המקורות35.
רוח ממתנת ניכרת אצל כמה מחשובי חסידי ברסלב במחצית השנייה של המאה
העשרים .כך מספרים מפי משפיע ברסלבי חשוב אחר ,הוא יעקב מאיר שכטר,
שהמתקרבים החדשים יודעם לפתוח את אותו וכו' שבראש ליקוטי מוהר"ן (סוד
רשב"י שהוקדש לו סעיף  ,)2עוד קודם שקראו תורה אחת בספר .מגמות מעין אלו
רווחות בחוגים רבים של חסידות ברסלב שאין להם כל עניין בהחצנה או בגילוי של
ההשמטות השונות או של הספרות האזוטרית הברסלבית; וגם אם טקסטים אלו
גלויים לפניהם הרי הם בבחינת פרפראות ,ציצים ופרחים ,שלא משנים דבר בדרכי
העבודה שהרי אין בהם להביא את האדם לידי מעשה.
עם זאת ,הדינמיקה האינסופית בין גילוי להסתר עדיין ניכרת במהדורות השונות
של ספרי ברסלב במחצית השנייה של המאה העשרים ,ובייחוד במהדורות ספר חיי

34

35

ובהגיוגרפיה של יצחק שמואל אהרן לעזער ,חיי מוהרא"ש ,א (שנות ימי מוהרא"ש ,ת"ש-
תש"ם) ,ירושלים תש"פ ,עמ' רפז-שה ,שח ,שכח ,שמז ,שסב-שסג .ראו מנגד את מכתבו של ר'
לוי יצחק משנת תשמ"ג :ספר תמימי דרך ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' שפז-שצא.
במספר מקומות הזכיר שיק את אותו מפעל .למשל ,פעולת הצדיק (לעיל הערה  ,)5אות תתרסג,
עמ' תקיא -תקיג (קטע זה הושמט ממהדורות מאוחרות של הספר הנפוצות היום)' :אשר שם
מבואר אלפי שיחות וסיפורים מרביז"ל ומר' נתן (אשר עדיין לא נדפסו בספר זה) ומכל אנ"ש
שבכל הדורות איך שמסרו נפשם שיומשך ההשראה'; יונגרייז אל שלום ,תשל"ט (לעיל הערה
' :)33בעבודתנו הננו עומדים באמצע עריכתם לדפוס של שמונה-עשר כרכים סיפורי מעשיות
של חסידי ברצלב מפולניה ורוסיה וגליציה וארץ ישראל בדור שלפנינו'; 'סיפורים' ,ירחון אור
הצדיק ד (תשל"ט) ,עמ' מ .בין השנים תשל"ז-תשמ"ד הדפיס נתן אנשין (בשמות עט שונים)
מאות שיחות מפי ר' לוי יצחק ,מבלי לציין את שמו ,בגיליונות מבועי הנחל ('בסוד שיח').
הדפסה זו הייתה מעין תגובה לפרסומיו של שיק.
לוי יצחק בנדר ,ספר שיח שרפי קודש ,בעריכת אברהם נחמן שמחה וייצהנדלר ,א-ט ,ירושלים
תשנ"ד -תשס"ט (שני הכרכים הראשונים נדפסו בשנת תשמ"ח) .המהדורה המחודשת של
הספר ,שנדפסה בשלושה כרכים בשנת תש"פ (בעריכת שלמה יהודה וייצהנדלר) ,אינה אלא
ספר אחר לחלוטין וכוללת גם קטעים מכתבי היד של חיי מוהר"ן (ראו להלן סעיף  .)9לביקורת
חריפה ורבת עניין על הכרכים הראשונים של שיח שרפי קודש ראו :שיק ,אשר בנחל ,סג,
ירושלים [חש"ד] ,מכתב י"ג יח (ט' ניסן תשמ"ט) ,עמ' רמח-רמט; וברוח שונה במעט :לראות
באב"י הנחל שיחות וספורים נפלאים על ר' ישראל דב אודסר זצ"ל שנשמעו מפי קדשו,
ירושלים תשע"ו ,אות יט ,עמ' רנו .בשנים האחרונות ראו אור מספר קבצים עם שיחות מפי ר'
לוי יצחק (נועם שיח ,להבות אש ,דיבורי אמונה ועוד) ,אך חידוש של ממש יש בקונטרסי 'טעם
זקנים' שעדיין הולכים ונדפסים (משנת תשע"ח עד תש"פ ראו אור  64קונטרסים בני 40-20
עמודים) .אלו כוללים התמלול מדויק של ההקלטות ביידיש בעריכה מינימלית (לעתים עם
השמטות) ומופצים יחד עם ההקלטות עצמן .אחדים מהם גם תורגמו לעברית (א-ה ,תשע"ט-
תש"פ).
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מוהר"ן :מהדורת שמואל משה קרמר עם תוספות מכתב יד טפליקר (ירושלים
תשל"ו); מהדורת משך הנחל שנאחזה בזו האחרונה והוסיפו בה השמטות אחדות
בגוף הספר ובסופו .נוסף כאן גם ניקוד (עניין שפשט משום מה בכל ספרי ברסלב עד
לימינו); והספר חולק לסעיפים רצים לכל אורכו ,חלוקה שהתקבלה בכל המהדורות
שבאו מאוחר יותר (ירושלים תשמ"ב ,תשמ"ה)  36.יוצאת דופן הייתה המהדורה
האנגלית מעשה ידי אברהם גרינבאום ומשה מייקוף ,שבמעשה התרגום שילבו
השמטות רבות שלא נדפסו מעולם (ירושלים וניו יורק  37.)1987מהדורה זו הייתה
למעשה המהדורה השלמה ביותר עד לשנת תש"ס ,גם אם מדובר בתרגום ,ופלא שלא
הושם אליה לב בספרות המחקר .היה בכוחה לפתוח פתח למהדורות עבריות מתוקנות
יותר אך מה שאירע היה בדיוק ההפך :לא רק שהתעלמו ממנה ולא שילבו מחדש את
ההשמטות המופיעות בה אלא שהמהדורות העבריות שבאו אחריה הוסיפו שיבושים
מופלאים בטקסט בשל קריאה לא נכונה של כתבי היד או בשל הכנסת 'השמטות'
מדומיינות .כך למשל מהדורת אליעזר שלמה שיק ,בהוצאת קרן הדפסה היכל קודש,
שבסופה תוספות מתוספות שונות (ברוקלין תשנ"ה); או מהדורת תורת הנצח
(ירושלים תשנ"ו) ,שעשתה שימוש רב בכתבי יד ,ובהם גם כתב יד ר' נפתלי ,אך
שיבשו קטעים רבים והוסיפו בגוף הטקסט דברים ממקורות בלתי מבוררים (בין
השאר שולבו כאן ה'השמטות' של שיק) .כל מהדורה ומהדורה הכילה אם כן
השמטות שונות שצורפו לסוף הספר או נבלעו בתוכו (מבלי לציין את מקורן) ,גם אם
השמטות שכבר נדפסו קודם לכן בספרים אחרים ,ואפילו דברים שהופיעו בדפוס
ראשון בלא צנזורה ,לא בהכרח נדפסו מחדש ,עד שכל מהדורה נמצאה חסרה ומלאה
גם יחד .בין החסידים והחוקרים נפוצו בעיקר הטקסטים המצוזנרים שכללו רק
הוספות מועטות מתוך כתבי היד.

[ ]5
החסידים היו ממשיכים בדינמיקה זו של גילוי והסתר עד אין קץ ,אך התמונה השתנתה
לחלוטין בסוף המאה העשרים כאשר שני מהלכים הזינו זה את זה והביאו לשינוי של
ממש( :א) קבוצה קטנה של חסידי ברסלב חדשים ,המקורבים לישראל דב אודסר,
הדפיסו בשנת תש"ס מהדורה של ספר חיי מוהר"ן עם השמטות מרובות שמצאו
בבליל כתבי יד מפוזרים (הוצאת נצח ישראל ,ירושלים תש"ס ,בצרוף מהדורות של
36

כמה מההשמטות נדפסו קודם לכן בתוך :אולפן חד"ת א (תשכ"ו) ,עמ' '( 51השמטות מספר
חיי מוהר"ן כת"י') .מהדורת משך הנחל תשמ"ב ראתה אור בשיתוף עם נחמן בורנשטין.
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Tzaddik: Chayey Moharan, A Portrait of Rabbi Nachman, translated by Avraham
Greenbaum, edited by Moshe Mykoff, Jerusalem-New York: Breslov Research
 .Institute, 1987הספר נדפס במסגרת מכון ברסלב (מכון נחלת צבי) בראשות חיים קרמר,

תלמידו וחתנו של צבי אריה רוזנפלד .לפי דברי המתרגם שולבו כאן כל ההשמטות שנמצאו
בכתב היד (הכוונה ככל הנראה לכתב יד טפליקר) מלבד דברים שר' נחמן ציווה שלא להדפיסם
(עמ'  ,)xiiiהיינו הטקסטים האזוטריים דוגמת מעשה מהלחם ומעשה משריון .עם זאת,
הושמטו קטעים נוספים 'בעצת זקני אנ"ש' (ראו שם ,עמ'  .)222 ,38עשרות ההשמטות ששולבו
בתרגום סומנו בסוגריים מזוותים .נוספו כאן גם הערות שוליים חשובות להבנת הטקסט
בהקשרו המלא.
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ספר ימי מוהרנ"ת וספר ימי התלאות); ושוב בשינויים בהוצאת נקודות טובות (בית
שמש תשס"ה ,בתוספת 'קונטרס הוספות' לכל ספר ,המכיל סיפורים של חסידי ברסלב
במחצית הראשונה של המאה העשרים שרובם גזורים מכתבי היד של שמואל
הורוויץ) .היו אלו מהדורות מסורבלות למדי ומבהילות מבחינת חוסר הרגישות
הפילולוגית ,הטקסטואלית והאסתטית ,אך הן כללו השמטות רבות ערך ופתחו פתח
למהדורות נוספות שבאו לאחריהן .השמטות מרובות נדפסו כבר בתרגום האנגלי
משנת  1987אך המהדורות בעברית היו מלאות יותר ועוררו רעש גדול בהרבה .שוב
קשה היה להדפיס מכאן ואילך את ספר חיי מוהר"ן מבלי להכניס בו חלקים גדולים
מההשמטות שבכתבי היד( 38.ב) במקביל החלו חוקרי חסידות להשתמש בכתבי היד
הברסלביים ,שחלקם הסתובבו בין החסידים וחלקם שכבו בספרייה הלאומית
ובספריית שוקן כאבן שאין לה הופכין .ראשון החוקרים שעשה שימוש רב בחומר זה
וחשף וניתח כתבי יד חשובים היה צבי מרק ,שהדפיס את מגילת סתרים ,מעשה
מהלחם ומעשה משריון ,שחלקם היו כלולים בכתב היד השלם של חיי מוהר"ן ולא
נדפסו מעולם בידי החסידים  39.שני מהלכים אלו הובילו להדפסה מסיבית של
מהדורות מתוקנות יותר (שנפרט להלן בסעיף  ,)9כמו גם להצפה של כתבי היד :אם
כדי לקעקע שבחים מדומים שנדפסו בידי ברסלברים חדשים ,אם כדי לקעקע תפיסות
מחקריות כאלו או אחרות ,ואם בשל העובדה הפשוטה ששוב גבולותיה של חסידות
זו אינם ברורים וכתבי היד מתגלגלים ממקום למקום ואין איש מדקדק בציציותיו של
זה המחזיק בהם או מדפיס אותם.
בידינו היום שמונה כתבי יד מרכזיים הקשורים לספר חיי מוהר"ן ,מלבד כתבי
יד קטנים יותר המכילים פרגמנטים שונים או רק את הספרות האזוטרית .ואלו הם
כתבי יד החשובים ביותר( :א) כתב יד ר' נפתלי מנמירוב .אוסף ליבל ברגר .הוא כתב
היד המוקדם ביותר ,ומצוי בידינו באופן חלקי בלבד .חלקו נכתב בחיי ר' נחמן וחלקו
סמוך להסתלקותו .נראה שחובר ברובו קודם להדפסת ספר סיפורי מעשיות בשנת
תקע"ו .סגנונו שונה למדי מסגנון חיי מוהר"ן וניכר שיש כאן נוסח קדום לפני עריכה
הכולל קטעים ששולבו לימים בספרים שבחי הר"ן ,שיחות הר"ן וחיי מוהר"ן .בכלל
זה מצוי כאן נוסח ראשון של ההקדמה שצורפה לשבחי הר"ן( 40.ב) ספר חיי מוהר"ן,
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חיי מוהר"ן עם השמטות ,הוצאת נצח ישראל ,ירושלים תש"ס; חיי מוהר"ן עם השמטות,
הוצאת נקודות טובות ,בית שמש תשס"ה .מהדורות אלו עוררו פולמוס סוער בשנת תשס"ו
כאשר אחד מרבני ישיבת אור יקר בצפת ,ירמיה כהן ,הפיץ קונטרס בלי שם ובו ציטוטי
השמטות על דרך הלעג והפולמוס .בעקבות כך נפוצו חרמות ופשקווילים ונוצרה ספרות
ברסלבית אפולוגטית ענפה .למשל ,שפת אמת תכון לעד ,מכון ארזי הלבנון ,ירושלים תשע"ג;
[יו"ט חשין] ,תרוממנה קרנות צדיק ,ירושלים תשע"ד.
צבי מרק"' ,מעשה מהלחם" :מגנזי הצנזורה הברסלבית' ,תרביץ עב (תשס"ג) ,עמ' ;452-415
הנ"ל' ,המעשה מהשריון והתיקון למקרה לילה :מגנזי הצנזורה הברסלבית' ,ציון ע (תשס"ה),
עמ'  ;216-191הנ"ל ,מגילת סתרים (לעיל הערה  ;)5הנ"ל ,התגלות ותיקון בכתביו הגלויים
והסודיים של ר' נחמן מברסל ב ,ירושלים תשע"א; הנ"ל ,סיפורי רבי נחמן מברסלב (לעיל הערה
 .)32ראו גם :מאיר ,מגילת סתרים (לעיל הערה  ,)33עמ' .103-96
לתיאור ראשוני של כתב היד ראו מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)33עמ'  ,104שעשה בו
שימוש לאורך ספרו .במהדורות אחדות של חיי מוהר"ן תוקנו מספר עניינים לפי כתב יד זה
(למשל מהדור ת תורת הנצח); וחלקים קטנים מתוכו נדפסו :מאור הנחל ( 40תשס"א) ,עמ'
( 21-19הקדמת שבחי הר"ן); ולאורך שלושת כרכי שיח שרפי קודש החדש (לעיל הערה .)35
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העתקת פנחס מטבריה שהייתה בידי שמואל הורוויץ ,מכון שוקן ,סימן  .16988נוסח
של הספר ערוך לפי המתכונת שקדם לחלוקה לספרים נפרדים .זהו כתב יד רב חשיבות
להבנת הנוסח של ר' נתן ,גם אם הוא אינו מקיף את כל הספר .כתב היד נעתק ככל
הנראה בשנות השישים או השבעים של המאה התשע עשרה ויש בו כמה כתבי יד
שונים שנאגדו יחד ובכלל זה חלקים מספר שבחי הר"ן( 41.ג) השמטות מחיי מוהר"ן,
ניו ג'רסי ,סוף המאה התשע עשרה .אוסף פרטי .העתקה חלקית שנכרכה יחד עם הספר
המודפס בוצינא דנהורא .נוסח דומה לקודם( 42.ד) השמטות ספר חיי מוהר"ן מגנזי
שמואל העשיל פרידמן ,סוף המאה התשע עשרה .אוסף פרטי ,ירושלים .כתב היד זהה
במבנה שלו לכתב יד הקודם ,אך גם הוא חלקי .חלק מההשמטות שולבו גם בספריו
הלקטניים של פרידמן שראו אור מכתבי יד בשנים האחרונות( 43.ה) השמטות ר' אלטר
טפליקר לספר חיי מוהר"ן ,תקנ"ח .אוסף ליבל ברגר .מדובר בקובץ רב חשיבות
שהעתיק בדייקנות רבה ר' משה יהושע בזשיליאנסקי ,המכונה אלטר טפליקר .כתב
היד כולל מלבד ההשמטות גם את מגילת סתרים ,את המעשה מהלחם ועוד כמה
פרגמנטים  44.נראה כי כתב יד זה היה נפוץ ובידינו מספר העתקות של השמטות
שמקורן ככל הנראה בו( .ו) פנקס חברת משניות של חסידי ברסלב בברדיטשב משנת
תר"ע או תרע"ו ,האקדמיה הלאומית למדעים בקייב .כתב היד ,בהעתקת שמערל
מברדיטשב (מהמקורבים לר' אברהם חזן) ,כולל חלק מההשמטות של חיי מוהר"ן
והעתקה של המעשה משריון והמעשה מהלחם( 45.ז) השמטות מחיי מוהר"ן .אוסף
פרטי .נעתק בשנות העשרים לערך ,אולי בידי יהודה ליב רוזנפלד (המביא לדפוס של
חיי מוהר"ן בשנת תרע"ג) ,ואולי בידי אחר .בראש כתב היד נרשם' :בכאן נשלמו
מקומות החסירים בחיי מוהר"ן הנדפס רק כמו שכתוב בהנכתב שלא רצו להדפיסו'
(עמ' א-טו) .יש כאן גם נוסח של המעשה מהלחם ומעשה משריון .חלקו השני של
כתב היד (עמ' טו-מ) מכיל שיחות וסיפורים שנבלעו בכתבי ר' אברהם חזן המודפסים
בידי ר' שמואל הורוויץ .יש עוד כמה העתקות בעלות תוכן דומה ונראה שכולן
נתחברו באותה התקופה( 46.ח) שלושה קבצים של השמטות שנעתקו בידי יצחק מאיר
קורמן בתקופות שונות .באוסף פרטי מצויה העתקה של ספר ההשמטות שהתקין
בלובלין תרפ"א ('ספר חיי מוהר"ן כ"י' ,יד דפים); כמו גם העתקה שנעשתה בשנת
תרפ"ח הדומה לכתב היד שתואר בסימן הקודם ('י'לקוט מ'והר"ן' ,לו עמודים).
41
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רק חלק מכתב היד גלוי ונראה שדפים אחדים מתוכו נשמרים עדיין בסוד מטעם ידוע.
לתיאור חלקי ראו :מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32עמ' .105 ,86-84
שם ,עמ' .106-105 ,82-81
כתב היד נרכש בשנת תרס"ד ,אך ההעתקה היא מוקדמת יותר .ראו שם ,עמ'  ;107-106ואת
דברי פרידמן באוטוביוגרפיה שחיבר :ספר תולדות שמואל אשר אספתי יחד מה שנתתי אל לבי
מכמה שנים לרשום בכל עת בלי נדר בתכלית הקיצור מה שנעשה עמי ,צפת תשע"ג ,עמ' צג.
על כתב היד ראו :קעניג ,נוה צדיקים (לעיל הערה  ,)12עמ' עז-עט ,קצג-קצד; מרק ,מגילת
סתרים (לעיל הערה  ,)5עמ'  ;228-227 ,216-215 ,51-41 ,35-33הנ"ל ,סיפורי רבי נחמן (לעיל
הערה  ,)32עמ'  ;107 ,79-76אליעזר חשין' ,בצרור החיים' ,שיבולים ( 8תש"ע) ,עמ' .6-1
מאיר ,מגילת סתרים (לעיל הערה  ,)33עמ'  ;99אליעזר חשין' ,קסת הסופר' ,שיבולים 12
(תש"ע) ,עמ'  ;11-1מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32עמ' .108
כתב יד דומה נזכר באיגרות אברהם שלמה קמינסקי מלודז' אל קורמן ,1927-1926 ,מכון שוקן,
 ,)2-4( Bratslav KC 3.25עמ'  .109-105על כתבי היד של רוזנפלד ראו :קעניג ,נוה צדיקים (לעיל
הערה  ,)12עמ' קצד; אליעזר חשין' ,שיחות וסיפורים' ,מטמונים א (תשס"ח) ,עמ' כד-מו.
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קורמן החזיק עוד כמה העתקות ממקורות שונים .ההעתקה הנפוצה והמוכרת של
השמטות קורמן הוכנה בלובלין תרצ"ה ('ספר חיי מוהר"ן' ,יא דפים) ושמורה במכון
שוקן ,סימן  .14284בראש כתב יד זה רשם' :הנה ידוע בעת שנתן הרב הצדיק
מטשעהרין בעה"מ ספר פרפראות לחכמה ושאר חיבורים להדפיס את הספר חיי
מוהר"ן לא נתן את כולו מחמת טעמים שהי' לו ,רק לאנ"ש של הצדיק יסוד עולם
ננמ"ח נתן להם בכתב את השאר ספר חיי מוהר"ן ואמר להם שלא יגלו שום דבר לאיש
זר אשר לא מאנ"ש .וכל זה הוא מצוה מפי רבינו הק'' 47.קורמן שילב חלק גדול
מההשמטות גם בספרו הגנוז (ילקוט הליקוטים) ובהערות בכתב ידו בשולי ספרי
ברסלב המצויים היום בספריית שוקן 48.מתוך כתבי יד אלו של קורמן הדפיס א"מ
הברמן ,ספרן בספריית שוקן ,מספר שבחים וסיפורים הכוללים 'השמטות'( 49.ט) חלק
מכתבי היד שנזכרו מכילים גם את התוספות של ר' נתן לסיפורי המעשיות ,היינו את
ספר שבחי הר"ן ואת החלק הראשון של ספר שיחות הר"ן ,לעתים בנוסח שונה
מהנדפס; וישנם מספר כתבי יד קטנים יותר המכילים רק את התוספות הללו .כך הוא
כתב היד מגנזי שמעון דובנוב השמור בייוו"א ,וכתב יד שהיה בידי שמואל הורוויץ
ושמור במכון שוקן .לכתבי יד אלו יש חשיבות מרובה גם להבנת פרשת חיי מוהר"ן.
מתוך עיון במכלול השלם של כתבי היד ,שרק מקצתו הוצג כאן ,עולות מספר
נקודות קריטיות( :א) ספר חיי מוהר"ן אינו אלא חלק מקורפוס גדול שפורק במעשה
הדפוס (חיי מוהר"ן ,שיחות הר"ן ,שבחי הר"ן) .המדפיסים השונים ליקטו קטעים
מתוכו והשמיטו אחרים ,כשם שהוסיפו בטקסטים שבכתב יד ושבדפוס הערות
והרחבות משלהם ,לעתים מבלי לציין את הדבר ( .ב) דפוסי ברסלב שבידינו חלקיים
מאוד .יש חומר רב שעדיין לא פורסם ולא נבדק .היינו ,גם המהדורות המלאות
ביותר – שהוסיפו בהן 'השמטות' מתוך כתבי יד שונים – אינן שלמות .חומר רב
חשיבות עדיין נותר בכתב יד ר' נפתלי שלא נתגלה במלואו( .ג) אין בידינו כתב יד
אחד המקיף את ספר חיי מוהר"ן במלואו .יש להניח שישנם עוד כתבי יד שעדיין לא
נתגלו ברבים ,ובהם האוטוגרף של ר' נתן ,היינו העותק השלם של חיי מוהר"ן אותו
שבו והעתיקו לאורך השנים ומתוכו נוצרו כתבי היד המכילים רק את ה'השמטות'.
למרות היעדרו של כתב היד השלם ,נדמה כי גם דרך כתבי היד הפרגמנטריים שבידינו
ניתן להעריך מחדש פרשיות מרכזיות בהיסטוריה ובתיאולוגיה של חסידות ברסלב
בשלביה הראשונים ,כשם שניתן להעריך באמצעותם את דרך התהוותה של ספרות
השבחים הברסלבית בכתב יד ובדפוס.
47
48
49

על כתב יד שוקן ראו :מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32עמ'  ;107 ,99-98מרק ,המעשה
משריון (לעיל הערה  ,)39עמ' .216-212
על קורמן וקשריו עם ספריית שוקן (בתיווכו של א"מ הברמן) ראו בהרחבה :מאיר ,סיפור
נסיעת הבעש"ט (לעיל הערה  ;)30הנ"ל ,ספרו הגנוז (לעיל הערה .)31
למשל א"מ הברמן' ,קבוציה של חסידי בראסלב בר"ה' ,הארץ (ר"ה תרצ"ז); ר' נחמן מברסלב,
מעשה בזיי"ן בעטליר"ש ,מהדורת א"מ הברמן ,מרחביה  ;1946ספורי רבי נחמן מברסלב ,אזן
והביא לדפוס הימן ירושלמי ,תל אביב תש"ג; הימן הירושלמי ,נצוצות הגאולה ,ירושלים
תש"ט; הנ"ל' ,חיי שמואל רומאנילי ומבחר כתביו' ,הפועל הצעיר ( 31בדצמבר  ;)1969הנ"ל,
קבוצי יחד ,ירושלים תש"ם ,עמ'  ;142-133הנ"ל ,מסכת סופרים וספרות ,ירושלים תשל"ז ,עמ'
 .236-233 ,117-113ראו :מאיר ,מגילת סתרים (לעיל הערה  ,)33עמ' .96
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[ ]6
אני רוצה להתמקד במקרה אחד המדגים את סבך ההשמטות בספר חיי מוהר"ן ואת
החשיבות וההשלכות של החומר הטמון בהן גם על הנגלה .גם אם אין מדובר בדוגמה
מרכזית היא רבת עניין ודי בה בכדי להדגים את טיבו של החומר המצוי בכתב יד.
כוונתי למספר קטעים הנוגעים לאריה ליב 'הסבא משפולה' ולמחלוקת הגדולה על ר'
נחמן .מחלוקת זו ,שידעה כמה גלים (הגדולים שבהם בשנים תקס"ב ,תקס"ו) ,היתה
לכאורה על מרחב השפעה אך בעיני ר' נחמן הייתה לה משמעות תיאולוגית מרחיקת
לכת והיא המשיכה להעסיק אותו עד להסתלקותו 50.עוד קודם שנחשפו כתבי היד עם
ההשמטות קיווה יוסף וייס שאולי יש בהן 'חלקים נכבדים על טיב מהות הטענות של
הזקן משפולה על ר' נחמן' 51.דברים מעין אלו אמנם לא מופיעים בהשמטות שבידינו,
כשם שהם חסרים בספרות האזוטרית הברסלבית שנדפסה בשנים האחרונות ,אך
החומר הטמון ב'השמטות' הגלויות לא פחות מעניין וחשוב .נדון בקצרה בחמישה
סעיפים בספר חיי מוהר"ן דפוס הראשון ,בשלל ההשמטות שלהם ,כמו גם בסעיף
גנוז שכתב מעתיק כתב היד.
(א) בדפוס הראשון של ספר חיי מוהר"ן ('מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות יט) ,מסופר
בארוכה על התעוררות המחלוקת בשנת  ,1802ובין השאר נאמר על ר' נחמן' :בשנת
תקס"ב קודם שיצא מזלאטיפאלי' לברסלב הי' באותו הקיץ בברדיטשוב עם אביו []...
ואז הי' תוקף המחלוקת של הזקן הידוע ובשעת המחלוקת אמר הזקן הנ"ל שיביא
אגרות מכל הצדיקים המפורסמים שכולם חולקים עליו וכן הוה בהיפך ממש כי הגיעו
אגרות מכל המפורסמים לרבינו הקדוש ז"ל וכולם החזיקו ידם עם רבינו ז"ל באהבה
רבה מאד וכתבו מרורות להזקן הנ"ל' .לצערנו איגרות אלו לא נשתמרו ולא ברור כלל
מה היו טענותיו של אותו זקן .בהמשך הדברים מספר ר' נתן על קיבוץ של כמה
צדיקים בברדישטוב במטרה להחרים את הזיידע .ניסיון זה לא צלח .כי הנה ,למרות
תמיכתו של ר' לוי יצחק מברדיטשב ,ש'החזיק ידו עם רבינו ז"ל מתחילה ועד סוף',
'אבל ה דבר הנ"ל היינו החרם לא רצה שיהי' נעשה בעירו מחמת שנמצאו אנשים
שדיברו על לבו כנ"ל ומחמת זה נתבלבל הדבר' 52.שבח ארוך זה רב עניין ,גם אם אין
50

51
52

על המחלוקת מצד אריה ליב משפולה ועל תודעתו העצמית של ר' נחמן ,ראו :יוסף וייס,
מחקרים בחסידות ברסלב ,בעריכת מנדל פייקאז' ,ירושלים תשל"ה ,עמ'  ;60-5פייקאז',
חסידות ברסלב (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;76-59גרין ,בעל הייסורים (לעיל הערה  ,)1עמ' ,130-96
 ;212יונתן מאיר' ,על שיר ידידות עלום של ר' נתן שטרנהארץ מנמירוב' ,ספר רפאל וייזר:
עיונים בכתבי יד ,בארכיונים וביצירת ש"י עגנון ,בעריכת גיל וייסבלאי ,ירושלים תש"פ ,עמ'
.82-59
וייס ,מחקרים (לעיל הערה  ,)50עמ' .29
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות יט ,יט ע"ב –כ ע"א (בדפוסים מאוחרים
אות קכב) .בספרות ברסלבית מאוחרת נפוצו סיפורים שונים על הטעמים לביטול הכרזת החרם:
אברהם חזן ,ספר אבני"ה ברזל ,מהדורת שמואל הורוויץ ,ירושלים תרצ"ה ,אות כח ,עמ' לב-
לג ('וייעצו להניח את הזקן בחרם ,אך הרבנית של הרב ז"ל לא הניחה כי אמרה שאין רצונה
שיהי' נעשה זאת בעירה כי הזקן הי' דרכו לשלוח לה סכומים הגונים לחלקם לעניי בארדיטשוב
כדי שתחזיק אתו'); שמואל הורוויץ' ,שיחות וסיפורים מחסידי ברסלב' (כ"י) ,ספריית שוקן,
( 70132/15/1-2בהרחבה ציורית .בראש העמוד נרשם' :כולו לא להדפיס'); חיי מוהר"ן עם
השמטות (נקודות טובות תשס"ה)' ,קונטרס ההוספות' ,אות פט ,עמ' שלב-שלג; בנדר ,שיח
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בו השמטות ,והוא מהווה מעין פתח לשבחים נוספים שעניינם הזיידע.
(ב) בסעיף הבא בחיי מוהר"ן ('מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כ) ,כבר מופיעים דברים
חשובים לעניננו שיש בהם השמטות .כך מסופר שם' :קודם שנסע לברדיטשוב קיבץ
מנין עשרה אנשים וטען לפניהם עם הבע"ד [הבעל דבר] ואיני יודע היטב ענין זה על
בוריו ואמר שמאז והלאה כל מה שרוצה לעשות מניח עצמו הבע"ד לארכו ולרחבו
לקלקלו ומחמת זה כבד מאד לעשות מה שהוא מצוה אבל אעפ"כ השי"ת בעזרו
וכו'' 53.ההשמטה הטמונה במילה וכו' רבת עניין ומרובה שכבות .כך השלימו אותה
במהדורת  ]...[' :1913אבל אעפ"כ השי"ת בעזרו ומי שזוכה להתקרב אליו הי' רואה
קצת מענין זה ולא הי' לרביז"ל שום מנוחה כל ימיו אפי' רגע אחת .כי תמיד הי' לוחם
מלחמות ה' בכל עת ובכל רגע וכו' שאני זקן בקדושה וכו'' 54.השלמה זו הייתה
חלקית למדי וטמנה בחובה שני וכו' נוספים! בדפוסים המאוחרים נמשכו לרוב אחר
ההשלמה בדפוס השני (מהדורת קרמר ,תשל"ו; מהדורת משך הנחל ,תשמ"ב;
מהדורת קרן אודסר ,תשס"ח) ,אך לא הרהיבו עוז להשלים את הקטע כולו 55.
ההשמטה המלאה שנותרה בכתב יד הייתה ארוכה בהרבה וכללה למעשה כמה וכמה
שיחות נוספות .תחילה מצוי כאן קטע ארוך שלפי עדות הכותב נעתק מעצם כתב ידו
של ר' נחמן (אוטוגרף של קטע זה היה בידי שמואל הורוויץ ,התגלגל לידי נתן צבי
קעניג ושמור עד היום בידי אחד מהחסידים):
ודע שיש בידינו כתיבת יד רבינו ז"ל שכתב בעצמו זה לשונו :דעו אחיי ורעיי
אגלה לכם סוד ותצניעו את הסוד הזה להיות כמוס ביניכם כדי שלא להרבות
מחלוקת בישראל .דעו שהזיידע מעיר שפאלע שהוא יודא ליב בן ברוך
המפורסם ,תדעו שאני בקדושה והוא כנגדי בטומאה .ואני הזקן האמתי
שבקדושה ,זקן ז'ה ק'נה ח'כמה דברים של עתיק יומין ,והוא זקן שבטומאה
ועל זה נקרא זיידע שהוא הזקן דסט"א היינו אבי אבות הטומאה .ובשביל זה
עסק כל ימיו בצדקה כדי לבטל כח הצדקה של ישראל עם קדוש שנותנים כדי
להכניע כח של אבי אבות הטומאה שהוא טומאת מת בחי' צדקה תציל ממות,
והוא השתדל בצדקה כדי להתגבר בכחו ח"ו על צדקות ישראל עם קדוש56.

53
54
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שרפי קודש (לעיל הערה  ,) 35ה ,אות סו ,עמ' כד .לסיפור זה נוסחים בלתי תלויים בברסלב:
אהרן ציילינגולד ,מאורות הגדולים ,מהדורת גדליה נגאל ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  ;64-63כתבי
ר' יאשע שו"ב ,ב ,ירושלים תשי"ז ,עמ' קלט ,אות תמו; משה מידנער ,כתבי קודש ,ירושלים
תשכ"ו' ,ליקוטים יקרים' ,עמ'  .49על פרשה זו ראו גרין( ,לעיל הערה  ,)1עמ' .115-114
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כ ,כ ע"א.
חיי מוהר"ן (תרע"ג) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כ ,כט ע"ב.
בתרגום האנגלי של חיי מוהר"ן (לעיל הערה  ,)37נרשם בהערה’The rest of this :
statement is in a manuscript that Rabbi Nachman said should be kept only

56

’( within Breslov circlesעמ'  ;)71ובלשון דומה שיק ,פעולת הצדיק (לעיל הערה  ,)5עמ'
קכח.
השמטות טפליקר (כ"י) ,ט ע"א .ראו גם :השמטות רוזנפלד (כ"י) ,עמ' ו; פנקס ברדיטשב (כ"י),
עמ'  . 15-14נדפס לראשונה באופן מלא בתוך חיי מוהר"ן עם השמטות (נצח ישראל תש"ס),
אות קכג ,עמ' קסא -קסב .ראו גם שם ,אות רפט ,עמ' רפה; (נקודות טובות תשס"ה) ,אות קכג,
עמ' צג-צד ,ושם ,אות רפט ,עמ' קעט .ר' נתן רמז להשמטה בספר ליקוטי הלכות ,מהדורת קרן
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עד כאן לשונו של ר' נחמן ממש .דברים מעין אלו כמובן לא היו יכולים להופיע
במהדורה הראשונה של ספר חיי מוהר"ן מאימת המחלוקת ,ובדפוסים שמרניים של
כתבי ברסלב שנדפסים בימינו נעדר קטע זה גם כן (למשל ממהדורת משך הנחל).
בהמשך כתב היד מופיעים עוד כמה עניינים הנוגעים לרמזי המחלוקת בתורות של ר'
נחמן ,כמו גם סיפור ארוך של המעתיק (ככל הנראה נחמן מטשעהרין) ועוד נשוב
אליהם בהמשך .ה'השמטה' הארוכה מסתיימת במשפט' :ואמר כבר שיהיה בעוה"ב
שחוק נאה עם הזקן ואמר בזה הלשון סע וועט מיט אים זיין אשיין שפילכעל אף יעניר
וועלט .ב"ה אשר הבדילנו מן התועים ולהיות בחלקו הקדוש של רבינו ז"ל .הצילנו
ממנו .ולהיות בחלקו של רבינו ז"ל'57.
(ג) באות העוקבת בדפוס הראשון של חיי מוהר"ן ('מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות
כא) ,נרשמו גם משחקי מילים על 'הזקן הידוע'' :כשהתחיל הזקן הנ"ל לחלוק עליו
אמר ידעתי שיעמוד עלי הס"מ וכו' אבל תמוה לי על שמסרו זאת לידו ואמר דברי
צחות כי ארז"ל מוטב שיפיל אדם עצמו לגוב האריות ואל ימסר בידי שונאו .אבל מה
עושים כשהשונא בעצמו הוא ארי' כי שמו הי' ליב משפאלי' אך רבות מחשבות
בליבוש ועצת השם היא תקום [על פי משלי יט ,כא]' 58.וגם כאן יש לכאורה השמטה
והדברים נוספו במהדורת ' :1913ואמר שלעתיד לבא יהי' צחוק נאה עמו (אויף יענער
וועלט וועט זיין אשיין שפילכען מיט איהם) .אח"כ אמר רביז"ל כמה תורות הנוגעין
לענין המחלוקת של הזקן הנ"ל ע"ש ותבין .ב"ה אשר הצילנו ממנו .ולהיות בחלקו
של רבינו ז"ל .וב"ה אשר הבדילנו מן התועים' 59.אך השמטה זו גם לא הייתה מדויקת
וגם מקומה למעשה בסוף הסעיף הקודם ,כפי שעולה מכתב היד 60.ההשמטה הנכונה
מצויה בכתב היד וזה לשונה' :שם אות כ"א שיעמוד עלי הס"ם וחיילותיו אבל תמוה
לי על שמסרו זאת לידו :חסר וכצ"ל :ואח"כ אמר שזה פירוש ואני אראה בשונאי כי
לכאורה תמוה הלא דוד המע"ה ידע ששאול הוא שונאו ואיך ירצה לראות בנקמתו
הלא השי"ת אמר לו אלמלא אתה שאול והוא דוד וכו' אך כך אמר דוד רבש"ע תן לי
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אודסר ,ג ,ירושלים תשס"ח ,או"ח ,ענין ד' פרשיות ,אות ג ,רנא ע"א; והשתמש בלשונות מתוכה
בתוך ליקוטי תפילות (לעיל הערה  ,)5תפילה עח ,קפב ע"ב – קפג ע"א ('ואזכה להרבות בצדקה
תמיד לשמך לבד כרצונך הטוב .עד שאזכה בכח הצדקה הקדושה להכניע ולשבר ולבטל
הצדקה של הרשעים המתנגדים אל הקדושה .אשר אתה מכשילם בעניים שאינם הגונים .ולא
תעשינה ידיהם תושיה ולא יהיה להם שום כח נגד עמך ישראל החפצים לעבדך באמת .ותמשיך
עלינו קדושתך הגדולה .ותשפיע עלינו כח ואומץ מהצדיקים האמתיים זקנים שבקדושה.
ובזכותם וכוחם נזכה להכניע ולשבר ולבטל מלך זקן וכסיל ,לגרש אותו ואת חיילותיו מעלינו
ומעל גבולנו .ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ') .ראו גם :מרק ,התגלות ותיקון (לעיל הערה
 ,)39עמ'  ;234-233הנ"ל ,מגילת סתרים (לעיל הערה  ,)5עמ'  ;186-185שמואל משה קרמר
(ראיון) ,אבקשה ( 36תש"פ) ,עמ' ( 29שראה את כתב היד בידי שמואל הורוויץ).
השמטות טפליקר (כ"י) ,ט ע"א-ע"ב .בתוספת הארוכה של המעתיק מובא סיפור על המפגש
הש ַּניִׁם של הסבא (שהראה לו שאין לו שיניים) .ראו להלן הערה .64
בין הזיידע לר' נחמן ועל ִׁ
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כא ,כ ע"א .משחק דומה על שמו של
הזקן מופיע אצל יחיאל מנדל ממדוודיוקה ,שיר ידידות ,ירושלים תרס"ז ,חרוז א; ואברהם
שטרנהארץ ,טובות וזכרונות ,בני ברק תשל"ח עמ' קכד.
חיי מוהר"ן (תרע"ג) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כא ,כט ע"ב – ל ע"א .במתכונת דומה
נדפסו הדברים בספר חיי מוהר"ן ,מהדורת תורת הנצח ,ירושלים תשנ"ו ,אות קכג ,עמ' קעד.
השמטות טפליקר (כ"י) ,ט ע"ב.
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עינים שאוכל לראות בשונאי לידע היאך הוא עומד עכשיו באיזה מדריגה הוא עומד
עכשיו ועי"ז אדע בבירור מדריגתי ואמר אז בדרך צחות וכו' עד היא תקום :ב"ה אשר
הצילני ממנו וחבלים נפלו לנו בנעימים להיות בחלקו הקדוש ל רבינו הק' והנורא
ז"ל' 61.למרבה הפלא כל הסעיף (ולא רק חלק ההשמטות) נשמט מדפוסים מאוחרים
יותר (ובכלל זה במהדורת משך הנחל ובתרגום האנגלי) .היינו ,יש כאן מנגנון של
'השמטות' הפוכות .דברים שכבר נתפרסמו פעם ופעמיים ,ולעתים אף הושלמה בהן
ההשמטה ,נמחקו לחלוטין במהדורות שהיו לכאורה אמורות להיות מלאות
ומתוקנות יותר.
(ד) בסעיף הבא בחיי מוהר"ן דפוס ראשון ('מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כב),
מסופר על ר' נחמן שפעם אחת ,בשבת חנוכה תקס"ט' ,צוה לזמר על השולחן שיר
המעלות לדוד לולי ה' שהי' לנו [תהלים קכד] וזימרו לפניו זה המזמור בליל שבת
כמה פעמים אין מספר' .ועוד נאמר שם' :וגם פעם אחת בהיותו יושב במעדוועדדווקע
הי' מזמר ג"כ המזמור לולי ה' כמה פעמים ואח"כ הפך פניו אל העולם ואמר עדיין
אין אתם נחשבים מאנשים שלי כי יהי' עת שכל העולם כולו יעמדו עלי ויחלקו כולם
עלי וא ז מי שיתחזק ויהי' נשאר אצלי זה יהי' נחשב מאנשים שלי באמת (אין לנו על
מי להישען אלא על אבינו שבשמים כי רבים קמו עליו ועלינו לולי ה' שהיה לנו וכו')'.
אין ספק שר' נחמן הוסיף ואמר לחסידיו באותה שעה דברים על החולק הידוע .עיון
במזמור ששרו חסידיו מסביר היטב את הרמיזה לסבא ,שכן מוזכרים שם המילים:
'לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם'' ,אזי עבר על נפשינו המים הזידונים' ו'ברוך ה'
שלא נתננו טרף לשיניהם' 62.רמיזות ברורות לזיידע על דרך ההלצה.
(ה) והנה הסעיף האחרון הנוגע לפרשייה זו בספר חיי מוהר"ן הנדפס ('מקום ישיבתו
ונסיעותיו' ,אות כג)' :שמעתי בשמו שאמר שאז כשהי' בברדישטוב בקיץ תקס"ב עם
הזקן הידוע כנ"ל ואמר אז שאז נודע לו כל ענינו ומהותו של הזקן כנ"ל ועד אותה
השעה לא דיבר ממנו מאומה כי אמר שלא הי' רוצה לדבר ממנו כלל עד אשר נודע לו
כל ענינו ומהותו ואז התחיל לדבר ממנו לעתים רחוקות מאד' .דברים אלו אמנם נדפסו
61

62

שם ,יא ע"א .ראו גם :פנקס ברדיטשב (כ"י) ,עמ'  .4-3נדפס בתוך הברמן ,מסכת (לעיל הערה ,)49
עמ'  ;235-234חיי מוהר"ן עם השמטות (נקודות טובות תשס"ה)' ,מקום לדתו וישיבתו ונסיעותיו',
אות קכג ,עמ' צה (בשיבוש); שיח שרפי קודש החדש (לעיל הערה  ,)35אות נג ,עמ' קכד-קכה .על
עניין מחלוקת שאול ודוד ראו :וייס ,מחקרים (לעיל הערה  ,)50עמ' .186-182
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,א' ,מקום ישיבתו ונסיעותיו' ,אות כב ,כ ע"א; חיי מוהר"ן עם השמטות
(נקודות טובות תשס"ה) ,אות קכד ,עמ' קסג .בהקשר למילים 'מים זידונים' נפוצו סיפורים
בקרב חסידי ברסלב שהזיידע כמעט טבע במים ,אחד ממלוויו מת והוא ניצל ונסתלק שנה
מאוחר יותר .ראו :נחמן מטשעהרין ,רמזי המעשיות ,למברג תרס"ב ,מעשה ה ,ב ע"ב ('ושמעתי
עוד שיש אומרים שסיפור זה [מבן מלך שהי' מאבנים טובות] נוגע ג"כ למה שהידוע נפל
לפעמים למים וכמעט שנטבע וכו''); יצחק אייזיק גולדשטיין מבוקרשט ,איגרת ,צפת תרמ"ט
(כ"י) ,The Library of Congress Washington, D.C. USA Hebr. Ms. 83 ,עמ'  ;3קעניג,
נוה צדיקים (לעיל הערה  ,)12עמ' מד-מה; שיח שרפי קודש החדש (לעיל הערה  ,)35א ,אות
נח ,עמ' קל .לסיפור זה הד גם במקור בלתי תלוי בברסלב :חיים כהנא ,ספר אבן שתיה,
מונקאטש תר"צ ,עמ' מא (במהדורה מאוחרת של הספר ,שנדפסה בברוקלין תשנ"ד ,הושמט
הש ַּניִׁם של הזיידע ראו להלן הערה .64
הסיפור) .על ענין ִׁ
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בכל המהדורות של הספר אך אין להם כל מובן (בייחוד למילה כנ"ל) מבלי לקרוא
את ההשמטות שהבאנו על מהותו של הזקן63.
(ו) בכתב היד של חיי מוהר"ן צירף 'המעתיק' לסעיף הראשון שהבאנו למעלה סיפור
ארוך על הזקן שהסתובב בין החסידים .הדברים מובאים ספק מפי ר' נתן ספק מפי
חסידים אחרים ומקורם ככל הנראה בר' נחמן מטשעהרין ,גם אם נראה שר' אלטר
טפליקר הוא זה שהעלה אותם על הכתב .הסיפור מופיע בדפוסים של חיי מוהר"ן עם
השמטות בשינויים קטנים וניכר מתוכו האופי השונה של ספרות השבחים מעשה ידי
ר' נתן לספרות שבחים של אלו שבאו אחריו .או ליתר דיוק :מתגלה כאן ההבדל הגדול
בין העדויות הקצרות והמדויקות של ר' נתן לתיאורים הנרטיביים המסורבלים שכתבו
דור מאוחר יותר בהתבסס על רמיזות בספר חיי מוהר"ן וסיפורים שבעל פה .סגנון
ולשון התיאור דומה להפליא לספרות השבחים החסידית שנפוצה לכל עבר בשנות
השישים והשבעים של המאה התשע עשרה ,ספרות שהייתה מעין מראה הפוכה
לספרות העברית והיידיש בת הזמן .אף על פי כן יש במסורת זו עניין רב ,לא רק משום
ששולבה בכתב היד של הספר אלא משום שניתן ללמוד ממנה על הדינמיקה המורכבת
של התגרות והתפארות שהעצימו את המחלוקת .וזה לשון הדברים:
(א"ה) שמעתי שפ"א נתוועדו יחד רבינו ז"ל עם הזקן הנ"ל כי העולם רצו
לעשות שלום ביניהם ואמר הזקן לרבינו ז"ל היתכן שאיש זקן כמוני שאין לי
שיניים ירצה במחלוקת ולקח אצבע של רבינו ז"ל והניח לתוך פיו והראה לו
שאין לו שיניים .רק אשאל מכם כמה דברים אשר אמרתם .אמת הדבר שאמרתם
שיש עיר זלאטעפאלי' על השמים .אמר לו רבינו ז"ל הלא זה הוא מאמר רז"ל
בפירוש ערים גדולות ובצורות בשמים כשם שיש ערים למטה כך יש ערים
למעלה .ואח"כ שאל את רבינו ז"ל אמת שאמרתם שבזלאטיפאליע אתם
מתקנים החטא של ירבעם בן נבט [ראו חיי מוהר"ן ,אות קיד] .השיב אמת.
ואמר לו הענין המבואר בלקוטי תנינא סי' ס"ד שמדבר שם מתיקון חטא ע"ז
לכפר על אלה אלהיך ישראל ע"י אלה מסעי בני ישראל וכו' ושם מובן זה ברמז.
אח"כ שאל לו אותו עוד אמת שאמרתם שהייתם בהיכל של משיח .השיב לו
רבינו ז"ל ומה בכך וכי אתם הייתם שם ולא מצאתם אותי רק מחמת שאתם
שואלים אותי אם תלכו לביתי לשתות עמי טייא או קאווע ביחד ותודיעו
להעולם שאתם חוזרים מדבריכם אשר אמרתם ואתם מתחרטים על המחלוקת
אסביר לכם טעמו וענינו של דבר .השיב לו הזקן הנ"ל אלך מקודם לביתי ואח"כ
אלך אצלכם .וכשהלך לו הזקן מן רבינו ז"ל שמע רבינו ז"ל איך שאומר וכי
איזה פנים יהי' לי בפני הנגידים אם אלך אצלו ואעשה שלום עמו וכו' ואמר
רבינו ז"ל אם היה מתחילה הולך לביתי כאשר אמרתי לו אפשר היה לי שלום
עמו אבל עכשיו לא יהי' לי שלום עמו ויחזיק במחלוקת רק אעפ"כ איני מתיירא
ממנו כלל כי הלא כבר הראה לי שאין לו שניים (א"ה עיין בהמעשה של הזבוב
ועכביש השייכה לענינו כנ"ל מבואר שם שהשונאים של ההר קודם שרצו
63

גם כאן יש השמטה בכ"י טפליקר ,י ע"ב ,הקשורה לדין ודברים עם ר' לוי יצחק בברדיטשב.
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לעלות על ההר היו נופלים להם השיניים ולא היו יכולים

לעלות)64.

עד כאן דיברנו רק על חמישה סעיפים מתוך ספר חיי מוהר"ן ('מקום ישיבתו
ונסיעותיו' ,יט-כב; אותיות קכב-קכה בדפוסים מאוחרים) ,בתוספות וההשמטות
שנלוו אליהם בכתבי היד ,כמו גם בתוספת ארוכה של 'המעתיק' ששילב 'מסורת'
מאוחרת יותר .בכל הקטעים מוזכר גם עניין הצחוק והלעג של ר' נחמן על הזיידע
לצד הלצות שונות ושנונות על שמו .קטעים אלו אמנם נדפסו כמעט במלואם בשנים
האחרונות במספר מהדורות של ספר חיי מוהר"ן אך ההדפסה נעשתה בחוסר דיוק
ובחוסר סדר ,כשדברי מעתיק כתב היד נתערבבו עם דברי ר' נתן .על כל פנים ,מתוך
קטעים אלו אין ספק שר' נחמן לא רק צייר את מתנגדו בצבעים מיתולוגים עזים אלא
שהוא גם עורר במובנים רבים את המחלוקת ועודד אותה.

[ ]7
לאורך כתב היד השלם של חיי מוהר"ן מצויים קטעים קרובים ברוחם ובאופיים ,שגם
הם צונזרו או הושמטו .הנה קטע בסגנון דומה שהופיע בדפוס הראשון ('ענין
המחלוקת שעליו' ,אות ח):
פ"א דברנו עמו מענין חרוזים שקורין גראם [חרוזים] ואמר שיש בזה דבר גדול
כי כל העולם וכו' .ואינ' זוכר היטב הלשון שאמר אם אמר שכל העולם מתנהג
בזה או אמר שכל העולם או איזה לשון אחר מעין זה והביא ראיה מפסוק כ"ש
בישעי' ה' ויקו למשפט והנה משפח לצדקה והנה צעקה לשון נופל על לשון65.
ובכתב היד ישנה תוספת ארוכה וקריטית:
ומעשה שהיה אז שאנחנו היינו אומרים גראם על הזקן דסט"א הידוע והקפיד
עלינו ואמר שלא ניחא ליה בזה וסיפר שחלם לו שהיה א' אומר גראם והיה
משבח מאד אותו והיה מגנה מאוד את הזקן המתנגד הנ"ל .והפך עצמו אלינו
64

65

השמטות טפליקר (כ"י) ,ט ע"ב – י ע"ב (תוספת לחיי מוהר"ן ,תרל"ד ,א' ,מקום ישיבתו
ונסיעותיו' ,אות כ ,כ ע"א); השמטות קורמן (כ"י ,תרפ"א) ,י ע"א-ע"ב; השמטות רוזנפלד
(כ"י) ,עמ' ז-ח; פנקס ברדיטשב (כ"י) ,עמ'  .18-16סיפור זה נרמז בטקסטים שנכתבו בשנות
השמונים של המאה התשע עשרה ומקורו בר' נחמן מטשעהרין .למשל רמזי המעשיות (לעיל
הערה  ,) 62מעשה ז ,ג ע"ב; יצחק אייזיק גולדשטיין מבוקרשט ,איגרת (לעיל הערה  ,)62עמ'
 . 3נוסח מלא מופיע בתוך שמואל העשיל פרידמן ,ספר אמונת חכמים ,צפת [תשס"ח] ,עמ'
שנד-שנה (עם תוספות רבות משמעות); חיי מוהר"ן עם השמטות (נקודות טובות תשס"ה) ,אות
קכג ,עמ' צד (בטשטוש דברי ר' נ תן ודברי המעתיק); הברמן ,מסכת (לעיל הערה  ,)49עמ'
 ;235הורוויץ ,כתב יד שיחות וסיפורים (לעיל הערה  ;70132/14/39,1-2 ,)52חיי מוהר"ן
באנגלית (לעיל הערה  ,)37עמ'  ;39-38שיק ,פעולת הצדיק (לעיל הערה  ,)5עמ' קלח; צבי
מרק' ,שרידי אש :ליקוטי מוהר"ן והספר הנשרף' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כג
(תשע"א) ,עמ'  ;328-326שיח שרפי קודש החדש (לעיל הערה  ,)35א ,אות נה ,עמ' קכז-קכח.
על תיקון חטא ירבעם בן נבט ראו :וייס ,מחקרים (לעיל הערה  ,)50עמ'  ;26-23להלן הערה .83
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,ב' ,ענין המחלוקת שעליו' ,אות ח ,יב ע"ב (בדפוסים מאוחרים אות שצט).
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זה שהיה אומר גראם ואמר לנו גראם שאנחנו זכינו מאוד שנתקרבנו אליו והיה
מאשר ומחזק ומשבח אותנו מאוד במה שזכינו לזה והכל באמירת גראם וסיפר
רבינו ז"ל כמה דברים מהגראם ששמע בחלום הנ"ל ונשכח66.
שבח זה מצניע בחובו סיפור רחב בהרבה וברור שהחסידים הרבו ללעוג על דרך
החריזה לזיידע .יש בידנו 'גראם' מעין זה שחיבר ר' נתן עצמו ,והוא היה אמור לבוא
בראש ספר ליקוטי מוהר"ן קמא .השמטתו בדפוס קשורה לסדר הדפסת ספר ליקוטי
מוהר"ן שהייתה מלאה פליאות והפתיעה רבים .בשנת  1808הגיע ר' נחמן ללמברג
להתרפאות ומיד ציווה על מעשה כפול :הדפסה ושרפה .שניהם שלא בידיעת ר' נתן
שלא היה סמוך אליו באותה עת .על ההסתרה כתב ר' נתן קודם' :כי בכל אותן העתים
היה דרכו להזהיר הרבה לבלי לגלות תורתו לזרים אשר אינם מאנ"ש ,וגילה קצת
טעמים על זה .והינו נזהרים בזה מאוד ,להסתיר ולהעלים מאוד הקונטרסים
שנכתבו' 67.ספר ליקוטי מוהר"ן נדפס לבסוף שלא על פי העותק שהיה בידי ר' נחמן
בלמברג אלא על פי עותק מתוקן שהיה בידי ר' נתן .עם זאת ,ר' נתן לא עסק בהדפסה
עצמה ורבו הטעויות והשיבושים בספר .אם לא די בכך ,הרי שמלכתחילה התכוון ר'
נתן להדפיס הקדמה ארוכה לספר יחד עם 'שיר ידידות' משלו .בשל אילוצי הדפוס
צמצם את דבריו לעמוד אחד והשיר הושמט .במהדורה השנייה של הספר ,שהדפיס
ר' נתן בשנת תקפ"א בדפוס הבלתי לגאלי בביתו ,תוקנו עניינים רבים ,שבה ההקדמה
הארוכה אך השיר נעלם68.
לשיר זה יש חשיבות רבה גם לענייננו .שהנה שזורים בו הלצות על הזיידע.
השיר ,הפותח במילים' :אדון כל הנאצלים' ,נכתב בחיי ר' נחמן והאקרוסטיכון מרכיב
את שמו בברכת החיים ובאחד מבתיו נכתב' :נרו יאיר הולך ואור עד נכון היום נגילה
ונשמחה בישועתו' .כל שורה בשיר מבוססת על שברי פסוקים וצירופם למשמעות
חדשה .בכלל זה יש כאן רמיזות רבות למחלוקת' :זר לא יתערב בשמחתנו'' ,חולק על
הרב כחולק על השכינה' ,אך גם מחלוקת פרסונלית מרומזת' :זדים הליצוני מאוד',
היינו הזיידע .ואולי שיאו של השיר במילים :זד יהיר ל' שמו  /פתאום יבוא אידו /
גיהנם כלה והם אינם כלים' 69.אין מדובר בצירוף סתמי של פסוקים ממשלי וקטע
ממסכת ראש השנה .הרמיזה כמעט מפורשת לאותו ל'-ליב ,היינו אריה ליב ,הוא
66

67
68
69

חיי מוהר"ן ר' פנחס מטבריה (כ"י) 104 ,ע"ב; השמטות טפליקר (כ"י) ,יז ע"ב; השמטות קורמן
(כ"י ,תרפ"א) ,יא ע"ב .נרמז אצל הורוויץ ,השמטות מחיי"מ (לעיל הערה  ,)5עמ' קצא; ונדפס
בתוך חיי מוהר"ן עם השמטות (נקודות טובות תשס"ה) ,אות שצט ,עמ' ריז; חיי מוהר"ן
באנגלית (לעיל הערה  ,)37עמ' ( 332-331בשיבוש הכוונה); מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל
הערה  ,)32עמ'  .156פרק זה בחיי מוהר"ן נמצא שלם בכתב יד ר' פנחס ('לענין המחלוקת
שעליו' 104 ,ע"א –  105ע"א) ,והקטע המצוטט מופיע באות ח .שני קטעים בשיחות הר"ן
(אב"ן שתיה ,ירושלים תש"ע ,אותיות ריב-ריג ,עמ' רו-רז) מקורם בפרק זה בכתב היד.
נתן מנמירוב ,ימי מוהרנ"ת ,מהדורת אב"ן שתיה ,ירושלים תשס"ט ,א ,אות ט ,עמ' טו .ראו גם
שם ,אות כו ,עמ' נ.
על סדר הדפסת ליקוטי מוהר"ן ראו :מאיר ,שיר ידידות עלום (לעיל הערה  ,)50עמ' .82-59
שם ,עמ' ( 82 ,80ושם מהדורה שלמה של השיר ודיון בכתבי היד השונים) .השיר נדפס
בשינויים ,מבלי לדעת שר' נתן הוא מחברו ,בתוך חיי מוהר"ן (תרע"ג) ,ב ,ב ע"א-ע"ב (שיר
ידידות מורנו); ובתיקון' :שיר ידידות מורנו (מוהרנ"ת)' ,אולפן חד"ת א (תשכ"ו) ,עמ' .58-57
הנוסח הטוב ביותר נמצא בהשמטות טפליקר (כ"י) ,ב ע"א – ד ע"א.
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הזיידע .פומביות זו מפתיעה למדי ונדמה שעצם מעשה ההדפסה של ספר ליקוטי
מוהר"ן היה כרוך גם הוא בניסיון לעורר מחדש את המחלוקת .בהקשר זה מובנים
דברי ר' נחמן שאמר בראש השנה תקס"ח' :ע"י המחלוקת נעשה ספר .וזה בחי' (איוב
לא) וספר כתב איש ריבי .שע"י ריב ומחלוקת נעשה ספר' 70.השיר של ר' נתן לא נדפס
לבסוף ונותר גנוז בכתבי היד השונים של ספר חיי מוהר"ן .בוודאי שעם הסתלקותו
של ר' נחמן ושל הזיידע גם יחד שוב לא היו משפטים אלו רלוונטיים .בשיר נוסף
שכתב ר' נתן על חורבותיו של זה הראשון ,שיר ששימש מעין הקדמה ל'שיחות'
שבכתב יד חיי מוהר"ן ,שוב אין רמיזות מעין אלו קיימות ואין בו אלא דברי שבח
לצדיק הנעלם71 .

[ ]8
אם השיר שהיה אמור לבוא בפתח ספר ליקוטי מוהר"ן כלל 'גראם' על הזיידע ,בודאי
שאין להתפלא שגם בתורות עצמן יש רמיזות שונות לשמו .הרי אין 'השיחות'
מנותקות מהדרשות אלא נלוות להן .לאור ההשמטות בספר חיי מוהר"ן ניתן עתה
לקרוא מחדש גם קטעים המצויים ב'תורות' של ר' נחמן – היינו בדרשותיו שנדפסו
בספר ליקוטי מוהר"ן או בסיפורי המעשיות שסיפר .דבר זה נאמר במפורש בדברים
שנרשמו בכתב היד של חיי מוהר"ן ,ככל הנראה בידי 'המעתיק' (נחמן מטשעהרין או
אלטר טפליקר) .מיד לאחר דברי ר' נחמן על 'הזקן בקדושה' 'והזקן דסטרא אחרא'
(השמטה לחיי מוהר"ן ,לעיל סעיף  ,)6נוסף המשפט:
מענין הזקן הנ"ל מרומז בהתורה דע שיש ארך אנפין בקליפה בליקוטי מוהר"ן
ס"י רמ"ב ובהתורה ואת העורבים צויתי ליקוטי מוהר"ן ס"י ד' בענין והחזקתי
בזקנו ואמר אז בפירוש אחר אמירת התורה איך האב אים ָאן גינעמען פאר דעם
זיידען .ובהתורה וצדקה תהיה לנו בליקו"א ס"י רנ"א ועוד בשאר מאמרים .גם
עיין בהמעשה מזבוב ועכביש בסיפורי מעשיות72.
היו אלו מסורות שונות שהסתובבו בין החסידים ,אולי מפי ר' נתן עצמו ,והם לא
היססו לצרף את הערותיהם בתוך כתב היד .כך רשם אותו 'מעתיק' ,שלאחר אמירת
התורה האחרונה של ר' נחמן ('תקעו תוכחה' ,לקו"מ תנינא ,תורה ח) ,בשעה שיצאו
ממנו 'דמים הרבה' ,אמר' :יש לי שונא כזה שלא מקרר אפו וחמתו ממני באופן אחר
70

71

72

ליקוטי מוהר "ן קמא ,תורה סא ,אות ה .אין ספק שההיבט החזיוני עומעם וטושטש בליקוטי
מוהר"ן ,כפי שהראה מרק ,שרידי אש (לעיל הערה  ,)64עמ'  ,331-328אך אין הדבר אומר
שבשל כך היה כאן מיתון במעשה הדפוס ורצון להימנע ממחלוקת.
'שיר ידידות' זה נדפס בראש המהדורה הראשונה של חיי מוהר"ן (תרל"ד) .בשירי ידידות
אחרים שנכתבו בידי חסידי ברסלב לאורך המאה התשע עשרה שוב מוצאים רמיזות למחלוקת
ולזיידע ,שחלקן מבוססות על ה'השמטות' בחיי מוהר"ן .ראו :מאיר ,שיר ידידות לר' יחיאל
מנדל (לעיל הערה  ,)19עמ' .248 ,231 ,227 ,226 ,213 ,212 ,211 ,208 ,202 ,201 ,189-188
השמטות טפליקר (כ"י) ,ט ע"א-ע"ב; ובשיבוש בתוך פנקס ברדיטשב (כ"י) ,עמ'  .16-15נדפס
לראשונה באופן מלא בתוך חיי מוהר"ן עם השמטות (נצח ישראל תש"ס) ,אות קכג ,עמ' קסב;
(נקודות טובות תשס"ה)' ,מקום לידתו וישיבתו ונסיעותיו' ,אות קכג ,עמ' צג-צד; שיח שרפי
קודש החדש (לעיל הערה  ,)35א ,אות נה ,עמ' קכו-קכז.
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רק כשרואה את דמי'; 73ובמקום אחר רשם' :א"ה מה שכתוב בסוף ס' רכ"א ליקוטי
מוהר"ן ח"א שויתי לה' לנגדי תמיד בחי' מתנגד שמעתי שכך אמר רבינו ז"ל אז אבל
למתנגד שלי אין שום עצה רק השי"ת יהיה בעזרי להנצל ממנו שויתי ה' לנגדי תמיד
בחי' מתנגד'74.
השיחות אם כן שלובות עם התורות ורק עם חשיפת כל הקטעים המושמטים
בחיי מוהר"ן ,יחד עם הערות המעתיקים ,ניתן להעריך מחדש את הרמיזות לזיידע
בספר ליקוטי מוהר"ן .בתוספות המעתיק נזכרו כמה תורות :ליקוטי מוהר"ן קמא,
תורה רמב ('דע שיש ארך אנפין בקליפה'); תורה רנא (על צדקה של רשעים);75
וליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה ד ,סימן יא ('ואת העורבים צויתי' ,בה מוזכר זה אשר
'חרף מערכות אלהים חיים'' ,ובא הארי והדב'' ,והחזקתי בזקנו הינו שהבנתי שכל
כחו ויניקתו על ידי מצח הנחש שיונק מזקני הדור שאינם כראוי') 76.ברוח זו נזכר
בדברי המעתיק גם המעשה מזבוב ועכביש ,שאחת מהדמויות המרכזיות שבו הוא
אותו זקן דטומאה ,ולפי מסורות החסידים כל עניינו של הסיפור הוא סוד המחלוקת77.
אך יש הרבה מעבר לרמיזות אלו .באותו חלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן ,שנדפס בחיי
ר' נחמן ,מופיעות עוד רמיזות לזיידע .למשל תורה כב ,סימן ד ('רועים של הס"א');
תורה רכא ('שויתי לה' לנגדי תמיד בחי' מתנגד'); תורה רס (שם מוזכר כי 'בודים עליו
73
74
75
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77

השמטות טפליקר (כ"י) ,י ע"ב .ראו גם פנקס ברדיטשב (כ"י) ,עמ' .18
השמטות טפליקר (כ"י) ,יז ע"ב – יח ע"א ,מט ע"ב ('שמעתי מאנ"ש הזקנים'); משה יהושע
בזשילאנסקי (אלטר טפליקר) ,ספר מי הנחל והוא ביאור ופירוש נפלא על הספר הקדוש והנורא
ליקוטי מוהר"ן ,בני ברק תשכ"ה ,עמ' קכו.
על הרמיזה לזיידע בתורה רנא ראו גם :נתן מנמירוב ,ליקוטי תפילות (לעיל הערה  ,)5תפילה
עח; נחמן מטשעהרין ,פרפראות לחכמה ,למברג תרל"ו ,א ,תורה רנא ,לד ע"ב; שיח שרפי
קודש החדש (לעיל הערה  ,)35א ,אות נז ,עמ' קכט.
על הרמיזה בתורה ד ראו השמטות טפליקר (כ"י) ,כו ע"ב(' :א"ה עוד מצאתי כתוב בכרך א'
מחיי מוהר"ן שהיה אצל ר' נפתלי)'(' ,ג) יש לו מערכה היינו מערכות השמים וא' .יהי' לו מפלה.
(ד) הוא מתפאר בחורף כי חרף מערכות אלהים חיים אבל דוד לא נתיירא ממנו כלל ואמר שכבר
הי' לו מעשה עם ז' והחזיק אותו בז' שלו כי בא הארי וכו' והחזקתי בזקנו שהחזיק אותו בז'
והכיתיו והמיתיו אמן כן יקום (א"ה מן יש לו מערכה עד כאן נאמרו לענין הזקן הידוע שסיפרו
לפנ יו שאמר שיהי' חורף חזק)'; ובאופן משובש בדפוס :אברהם חזן ,ביאור הלקוטים ,ירושלים
תרצ"ה' ,שיחות וסיפורים' בראש הספר; ספר סיפורים נפלאים ,הובא לדפוס בידי שמואל
הורוויץ ,ירושלים תרצ"ה ,עמ' מח; אבני"ה ברזל (לעיל הערה  ,)52אות ל ,עמ' לג; נחמן ישראל
בורשטיין ,אוצר נחמני ,א ,ירושלים תשע"ג ,עמ' צב-צג ,אות עד; שיח שרפי קודש החדש (לעיל
הערה  ,)35א ,אות נד ,עמ' קכה-קכו; פייקאז' ,חסידות ברסלב (לעיל הערה  ,)1עמ' .49-47
לבירור מדויק של השיחה ראו :מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32עמ' .78
פירוש מעין זה למעשה מזבוב ועכביש רווח בין החסידים .למשל נחמן מטשעהרין ,רמזי
המעשיות (לעיל הערה  ,)62מעשה ז (ממלך שכבש כמה מלחמות) ,ג ע"ב – ד ע"א (שם ,ב
ע"ב ,נרשם גם כי במעשה החמישי יש רמיזה לזקן הידוע); שיח שרפי קודש החדש (לעיל הערה
 ,)35א ,אות נב ,עמ' קכג-קכד; אליעזר שלמה שיק ,ספורי מעשיות עם פירוש נהרי אפרסמון,
ירושלים תשע"ב ,עמ' קצה-קצז .ראו :פייקאז' ,חסידות ברסלב (לעיל הערה  ,)1עמ' ;62-61
מאיר ,שיר ידידות לר' יחיאל מנדל (לעיל הערה  ,)19עמ'  .214 ,212 ,208-207 ,201יוסף וייס
רשם בעותק סיפורי מעשיות שהיה ברשותו (מהדורת ש"א הורודצקי ,ברלין תרפ"ג ,עמ' נא):
'שמעתי מפי הרב י"מ קורמן נ"י כי המעשה בזבוב ועכביש נאמר כנגד הזקן' .זקן ֵדמוני מעין
זה הופיע גם בחלומותיו של ר' נחמן.
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כתורתך');78

כזבים' ,תורה שנביא בהמשך); תורה רפג ('כרו לי זדים שיחות אשר לא
ומעט רמיזות ניתן למצוא גם בחלק השני :ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה טו ('אלו
המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות'' ,פגם הצדקה'); ותורה סז ('המה רועים
לא ידעו הבין') .נראה שברוח זו יש להבין את כל האזכורים של 'זד' ו'זדים' לאורך
הספר ,או מילים דוגמת :כרו לי זדים שיחות ,רועים של ס"א ,זקנים שלא שימשו ,ארך
אנפין בקליפה ועוד הרבה כיו"ב .הכל מכוון היה כלפי אותו מתנגד ידוע .הייתה זו
רטוריקה מכסה ומסתירה .אין ספק שיוסף וייס צדק בצורך בקריאה של ליקוטי
מוהר"ן ,כמו גם של סיפורי המעשיות ,כעין אוטוביוגרפיה של ר' נחמן 79.גם אם שמו
של הזיידע אינו מוזכר במפורש אפילו במקום אחד בתורות אלו בוודאי שהחסידים
ששמעו את התורות ידעו היטב כלפי מי מכוונים הדברים ,כשם שידעו היטב אל מי
מרמז ר' נחמן כשדיבר על 'צדיק הדור' או 'צדיק האמת' .היה זה שיח פנימי של
החסידים והוא הגיע לחוץ רק כאשר נדפס ספר ליקוטי מוהר"ן .מעשה ההדפסה של
הספר היה לא רק בבחינת גילוי תורות שהיו סודיות קודם לכן אלא גם החצנה של
המחלוקת והעצמתה בעצם הדיבור עליה .כאילו חפץ ר' נחמן לעורר את המחלוקת
מחדש במעשה ההדפסה.
פעם אחת הפליג ר' נחמן ואמר' :איך אפשר שלא יחלקו עלי מאחר שאני הולך
בדרך חדש שעדיין לא הלך בו אדם מעולם וכו' (גם הבעש"ט ז"ל לא ושום בריאה
לא) אע"פ שהוא דרך ישן מאד אעפ"כ הוא חדש לגמרי' 80.כל עוד ר' נחמן היה בחיים
המחלוקת עליו הייתה בבחינת מים המשקים את האילן' ,ע"י המחלוקת שחולקין עי"ז
נותנין לו מקום להתגדל ולצמוח' 81.דברים אלו קיבלו העמקה תיאולוגית בתורות
שנדפסו בספר ליקוטי מוהר"ן ,ובכלל זה בחלק הראשון של הספר שנדפס בחייו.
'המחלוקת מגביה' ,מכפרת ,מכסה ואף הכרחית .כך נאמר בתורה אחת (ליקוטי
מוהר"ן קמא ,תורה קסא)' :המחלוקת מגביה ומרים את האדם .כי האדם עץ השדה
(דברים כ) .והנה עץ מונח על הארץ .א"א לו להגביה א"ע .כ"א על ידי שבאין עליו
מים שוטפין .אזי המים מרימין ונושאין את העץ .ומחלוקת נקרא מים כמ"ש (תהלים
פח) סבוני כמים כל היום הקיפו עלי יחד'; ובתורה אחרת (ליקוטי מוהר"ן קמא ,תורה
סא ,אות ה)' :ויש צדיקי הדור שאמונתם שלמה בוודאי .ואעפ"כ יש עליהם מחלוקת.
הוא בבחי' (ישעיה נג) והוא חטא רבים נשא וכו' .ועונותם הוא יסבול (שם) .היינו
שיש לו מחלוקת בשביל העולם .וע"י המחלוקת שיש עליו .על ידי זה מתקן האמונת
חכמים אצל ההמון עם'; ובתורה נוספת באותו חלק (ליקוטי מוהר"ן קמא ,תורה קיד):
'אך אפילו מי שהוא מפורסם כשיש עליו מחלוקת הוא תועלת לזה כי המחלוקת מכסה
עליו ועל ידי זה יכול להמשיך שפע להעולם ולא ימחו ויקטרגו עליו ]...[ .שהרשע
78
79
80
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תורה רפג בליקוטי מוהר"ן קמא לא הופיעה בדפוס ראשון ונוספה רק בשנת תקפ"א .על זיקתה
למחלוקת ראו :נחמן מטשעהרין ,פרפראות לחכמה (לעיל הערה  ,)75א ,תורה רפג ,לה ע"ב.
וייס ,תורת הדיאלקטיקה (לעיל הערה  ,)1עמ' ( 48-47מפי חסידי ברסלב בירושלים); הנ"ל,
מחקרים (לעיל הערה  ,)50עמ' .152-151
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,ב' ,ענין המחלוקת שעליו' ,אות א ,יב ע"א; ההשמטה בסוגריים מכ"י
טפליקר ,יז ע"ב; כ"י פנחס מטבריה 104 ,ע"א; כ"י פרידמן ,כז ע"א ,אות א; הורוויץ ,השמטות
מחיי"מ (לעיל הערה  ,) 5עמ' קצא .במהדורות שונות של חיי מוהר"ן עם השמטות (אות שצב)
הוסיפו דברים לקטע זה כיד הדמיון .באחדות מהן יש תוספת מדומיינת' :לא הלך בו אדם
מעולם גם הבעש"ט לא ושום בריאה לא מזמן קבלת התורה'.
חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,ב' ,עבודת ה'' ,אות סו ,יח ע"ב (אות תקג בדפוסים מאוחרים).
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שחולק על הצדיק הוא רק צופה הינו צפוי וכסוי על הצדיק' (מוטיב זה חוזר גם בתורה
פח ובתורה רח באותו חלק) .אך מעלת המחלוקת והכרחיותה מחודדת ממש בתורה
רס ,בה נרשמו דברים יוצאי דופן בחריפותם:
שיש אחד שהוא מפורסם ואינו מפורסם ,דהיינו שהוא מפורסם בפי כל והכל
מדברים ממנו ,ואעפ"כ אינו מפורסם ,כי אינו חשוב כלל .ויש אחד שאינו חפץ
בזה ,רק שאיבד את המפורסם ,דהיינו אבידת השם ,שהיא הנפש ,דהיינו אע"פ
שאין רצונו שלא יהיה מפורסם ,אעפ"כ איבד אותו ,כמו שאדם אובד דבר שלא
ברצונו ,דהיינו שאיבד את השם ,שהוא בחינת מפורסם שיש לו שם בעולם .אבל
יש אחד שעושה זאת ברצונו ובדעתו ,שמוסר את נפשו על קידוש השם ,דהיינו
המפורסם שלו ,שהוא בחינת שם כנ"ל ,שהוא בחינת נפש כנ"ל ,ומחמת זה
אע"פ שהוא מפורסם ,אעפ"כ אינו מפורסם כלל ,כי אדרבא ,הוא להיפך ,כי
הכל דוברים עליו ובודים עליו כזבים שלא עלה על דעתו ,ויש לו שפיכות דמים
ממש מזה ,ועושה זה בכוונה ,כי הוא בחינת מסירת נפש ממש ,כי השם הוא
הנפש כנ"ל ,וגם יש לו שפיכות דמים מזה כנ"ל ,והוא מציל את ישראל בזה
ממה שהיה ראוי לבוא עליהם ח"ו ,בשביל היחוד כנ"ל ,וע"י מסירת שמו ,שהוא
נפשו כנ"ל ,הוא מציל אותם כנ"ל82.
אין ספק שאותו אחד 'שעושה זאת ברצונו ובדעתו' 'ועושה זאת בכוונה' הוא ר' נחמן
עצמו .המחלוקת עליו היא אם כן לא רק הכרחית אלא יש צורך לעוררה.
דברי השבח שהרעיף ר' נחמן על עצמו ,תודעתו המשיחית המופלגת ,ומכאן
גם תפיסתו את המחלקות שעליו ,לצד הדברים החריפים בגנות מתנגדיו שמופיעים
בחיי מוהר"ן ,משתלבים עם המגמות שבאו לידי ביטוי בדפוס הראשון של ליקוטי
מוהר"ן ובשיר הגנוז שהקדים לו ר' נתן .גם אם אין בדברים אלו לבדם להסביר את
הטענות שנשמעו בתוקף ימי המחלוקת בגנותו של ר' נחמן ,הרי שיש בהם ללמד
הרבה על הדרך בה עורר ר' נחמן עצמו את המחלוקת וליבה אותה בדרכו
הפרדוקסלית  83.דורות מאוחרים של חסידי ברסלב ,שגם הם נתעטפו בסבך
82
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ליקוטי מוהר"ן קמא ,תורה רס .ראו גם :חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,ב' ,ענין המחלוקת שעליו' ,אות
ה ,יב ע"א -ע"ב (בדפוסים מאוחרים אות שצו) .על 'שבחי המחלוקת' בפי ר' נחמן ראו גם:
יצחק אייזיק גולדשטיין מבוקרשט ,איגרת (לעיל הערה  ,)62עמ' .5-3
ענין זה עו לה בבירור גם מדרכו של ר' נחמן עם שובו מארץ ישראל .למעשה עורר הוא עצמו
את המחלוקת בדברי התפארות על 'מראות וחזיונות' תוך שהוא לועג לאדמו"רים הלוקאליים
(מרדכי מנשכיז וצבי אריה מאוליק) שחזיונותיהם חזיונות שוא (כך אמר לאחד' :לא כך רואין
את מט"ט [מטטרון] אני ראיתיו כך וכך וזה הוא באמת ראיית מט"ט'; ולשני אמר פשוט' :הרבה
צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותה מימיהם' ,חיי מוהר"ן (תרל"ד) ,א' ,מקום לידתו
וישיבתו' ,אות י ,יח ע"א (בדפוסים מאוחרים אות קיג) .פרגמנט אחד נדפס בתוך מרק ,סיפורי
רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32עמ'  .132עניין זה שב גם ביחסו כלפי ר' ברוך ממז'יבוז' כפי שעולה
ממסורת ר' אברהם חזן ,אבני"ה ברזל (לעיל הערה  ,)52אות טו ,עמ' יט-כא; וביתר הרחבה
בכתבי היד :קורמן ,ילקוט הליקוטים (לעיל הערה  ,) 30שער שני' ,אגרת היוחסין' ,עמ' יט;
השמטות רוזנפלד (כ"י) ,עמ' כז-כט; שמואל מאיר אנשין ,ספר אבן טוב (כ"י) ,עמ' .26-21
פרשת המחלוקת מצד הסבא משפולה אינה אלא גלגול קיצוני יותר של אותם פולמוסים
קודמים .ראו :גרין ,בעל היסורים (לעיל הערה  ,)1עמ'  ;116-115 ,103-101מרק ,שרידי אש
(לעיל הערה  ,)64עמ'  .329-324ר' נחמן עבר לזלוטיפוליע בשל מעין חזיון' ,ראה רבינו ז"ל
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המחלוקות ,טשטשו מקומות אלו בדפוס מטעם ידוע .רק עיון מלא בדפוסים ובכתבי
היד של ברסלב עשויים לחשוף תמונה זו והדומות לה ולהאיר מחדש על חייו
המורכבים והמסוכסכים של ר' נחמן ועדת מעריציו.

[ ]9
גילוי וכיסוי ירדו יחד אל הדפוס הברסלבי מראשיתו והם ממשיכים ללוות גם את
ההדפסות בימינו ,רק שנתווספו סרבול ,חוסר שיטתיות ועריכה מתמיהה .נעשה
שימוש רב בכתבי היד אך באופן סלקטיבי למדי ולרוב מבלי לציין זאת .כשם שהיה
סבך של הדפסות עד לשנת תש"ס (כפי שראינו בסוף סעיף  ,)4כך גדול הסבך היום
עם פיזורם של כתבי היד .הנה ספר חיי מוהר"ן עם השמטות ,מהדורת נקודות טובות
(בית שמש תשס"ה ,תשס"ט ,תשע"ח ועוד) ,בה נוספו דברים מתוך כתבי יד
בשיבושים רבים;  84הנה מהדורת עמרם הורביץ (קרן אודסר ,ירושלים תשס"ח,
תשע"ה) ,ובה תיקונים על פי כתב יד ר' נפתלי ומהדורת  ,1913כמו כן הוספות מכתב
יד טפליקר ,אך גם הושמטו בה דברים שהופיעו קודם בדפוסים אחרים; הנה מהדורת
אב"ן שתיה ,הנקייה והמזוקקת ,שנאחזה בזו הקודמת ,אך לא שילבה את כל
ההשמטות ואף השמיטה דברים שהדפיסו אחרים (ירושלים תשע"ג); 85הנה מהדורת
משך הנחל ,שכמעט ולא שינתה את פניה (ירושלים תשמ"ב ,תשמ"ה ,תשס"ח ועוד),
גם אם באותה הוצאה ממש נדפסו עשרות קטעים מכתבי יד של חיי מוהר"ן במהדורה
החדשה של ספר שיח שרפי קודש (א-ג ,ירושלים תש"פ); הנה הדפסה שנייה של
מהדורת תורת הנצח ,שנבלעו בה השמטות זרות יחד עם תיקונים חשובים (ירושלים
תשע"ה); הנה מהדורת לשון צדיק ,שעשתה שימוש בכתב יד טפליקר ,אך רבו בה
השיבושים (ירושלים תשע"ג ,תשע"ה); 86והנה מהדורת מכון מוהרנ"ת ,הנאחזת
במהדורת נקודות טובות ותיקנה דברים לפי כתבי יד נוספים (ירושלים תשע"ה) 87.אלו
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במקום שראה והשיג במקום שהשיג'' ,אמר שהוא מוכרח לישב שם מן השמים כי הוא מתקן
שם חטא של ירבעם בן נבט' ,ובשל צעד זה התחילה המחלוקת עם הזיידע ,חיי מוהר"ן
(תרל"ד)' ,מקום לידתו וישיבתו' ,אות יא ,יח ע"א-ע"ב (בדפוסים מאוחרים אות קיד).
בהדפסה השלישית (חיי מוהר"ן עם השמטות ,בית שמש תשס"ט) ,נוספו לספר עוד כמה
'פלאות' ומלבד צילום 'הפתק' של ישראל דב אודסר צירפו בשלושת העמודים האחרונים
תרגום של 'חיזון' ר' נחמן בקבר רשב"י .הטקסט 'המקורי' בארמית נדפס באופן חלקי בתוך:
בעקבות הבעש"ט (קטלוג) ,בעריכת אסתר ליבס ,ירושלים תש"ע ,עמ'  ;92-91ובאופן מלא
בשנת תשע"ב בתוך :קעניג ,שערי צדיק (לעיל הערה  ,)5עמ' עג-עו .ראו :צבי מרק' ,מי-רון:
הסיפור הסודי על המפגש בין ר' נחמן מברסלב ור' שמעון בר יוחאי' ,הסיפור הזוהרי ,בעריכת
יהודה ליבס ,יונתן בן הראש ,מלילה הלנר אשד ,ב ,ירושלים תשע"ז ,עמ' .763-709
על דרכי העבודה בהוצאה זו ,המקפידה על בירור הנוסחים בכתב יד ובדפוסים ראשונים ,ראו
בקונטרס :הסיבה האמתית להוצאת מהדורת אב"ן שתיה של ספרי ברסלב ,ביתר עילית
תשס"ח .כאן נרשם כי אליעזר חשין הוא ש'הכריע ופסק בכל הנוגע לעניני הגהות ונוסחאות'
(עמ' .)3
בראש הספר באו 'דברים אחדים לרגל הדפסת הספר הנוכחי' ,חיי מוהר"ן ,מהדורת לשון צדיק,
ירושלים [תשע"ג לערך] ,עמ'  , 8-6ובהם תיאור המהדורות וכתבי היד .הדברים קוצרו
ב'מהדורא תנינא' שנדפסה בפורמט כיס בשני כרכים בירושלים תשע"ה.
בראש מהדורה זו באו 'דברים אחדים' על הדפוסים וכתב יד טפליקר (עמ'  )9-4לצד צילומים
מתוך אותו כתב יד (עמ'  .)16-12בסוף ההקדמה (עמ'  )9נוספה מעין הצדקה להדפסת
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רק חלק מהמהדורות ומהדפוסים החוזרים של ספר חיי מוהר"ן בשנים האחרונות .לכל
מהדורה 'השמטות' שונות והוספות שונות וכריבוי המהדורות גודל המהומה .אין
מהדורה אחת זהה לרעותה ואין מהדורה אחת שלמה בכליל השלמות .מה שהדפיס זה
השמיט זה ,ומה שהשמיט האחד הדפיס האחר .לא בתוספות בשולי הספר מדובר אלא
בגוף הטקסט ממש ,עד שאין הקורא יודע אם מה שקרא זה עתה מופיע גם במהדורות
האחרות של הספר .הדבר היחיד שנותר על כנו הוא סדר הסעיפים (בשעה שאחד מוסיף
השמטה הוא מוסיף סימן על סימן .היינו רסו ,רסו-ב ,רסו-ג ,תכה ,תכה-א ,תכה-ב,
תכה-ג ,תכה-ד ,וכיו"ב) .ניסיון יחיד להדפיס את הספר על פי הסדר שבכתבי היד גם
הוא לא עלה יפה ,וגם לא נתקבל על לב (מה גם שלא הדפיסו את כל ההשמטות) ,עד
שנשכח והפך לקוריוז בתולדות הדפוס הברסלבי (ספר חיי מוהר"ן ,שבחי הר"ן
והוספות משיחות הר"ן ,קרן אודסר ,ירושלים תש"ס).
עם צאת המהדורה החדשה של ספר שיח שרפי קודש בהוצאת משך הנחל (א-
ג ,ירושלים תש"פ) ,מהדורה שכללה קטעים מכתבי היד של חיי מוהר"ן ובכלל זה
מכתב יד ר' נפתלי ,הופץ כרוז בחתימת 'זקני אנ"ש' שיש בו ללמד הרבה על הדינמיקה
של גילוי והסתר בחסידות ברסלב בימינו .נאמר שם בין השאר:
רביה"ק מוהר"ן זיע"א כבר ניבא עוד בימיו כי עתידה הדפסת הספרים להתפשט
ביותר ,ואתינו לידי כך שב"ה הרבה מהשמועות השיחות והעובדות מרביה"ק
ותלמידיו ותלמידיהם אחריהם ,שבעבר נשמרו והועברו מפה לפה ע"י זקני
החסידים ,ונעתקו אך מפי השמועה ,כהיום עולים על גבי הכתב ומתבדרים בבי
מדרשא וצאצאי אנ"ש מתגדלים על ברכי העובדות והשיחות מפי אנ"ש,
ובוודאי מועילים הדברים להלהיב ליבם בגדולת רביה"ק ודרכו הקדושה
ולעבודת השי"ת הטהורה והתמימה .אך בד בבד החובה כפולה להזהר מאוד
כאשר נמצאים שינויי גרסאות שונות בשיחות ועובדות בין זקני אנ"ש בדורות
הקודמים ,זה אומר בכה וזה אומר בכה ,ולדאבוננו קמה לאחרונה רוח של זלזול
וקלות ראש ,ובפרט בין הצעירים ,ואיש הישר בעיניו שופט את שופטיו ורבותיו.
[ ]...ומן הראוי עוד להזכיר כי אם אמנם עניין השיחות והעובדות גדול כוחן
לשובב נפשות כאמור ,אך משנה זהירות צריך לבל להפוך הטפל לעיקר ,כי
עיקר ההתקשרות לרביה"ק הוא רק בספרו הקדוש ליקו"מ אשר פניו שכלו
ונשמתו שורים בו [ .]...ועל אחת כמה להזהר שלא יהפכו שיחות ועובדות
שונות ,כקרדום לחפור בו חלילה הוצאת לעז על גדולי אנ"ש מעתיקי השמועה
מהדורות הקודמים .עוד מצאנו מקום להתגדר בו בעסק ההדפסה ,אשר ידוע
ומקובל בידנו מאת שר התורה הגה"ק מטשעהרין זצוק"ל גודל זהירותו
להשמיט שיחות שונות מתוך הכתבים ,מהם עניינים נשגבים שהצנעה יפה להם
ולאו כל מוחא סביל ,ודברים שנמסרו בע"פ אי אתה רשאי לאומרן בכתב ,וכשם
שמצוה לומר דבר הנשמע וכו' .לזאת נקרא בקריאה של חיבה ,שחלילה חס
ה'השמטות' והסיפורים הנלווים ('קונטרס ההוספות' מגנזי שמואל הורוויץ)' :ואף שיש
החוששים מלהוציא שיחות וסיפורים אלו לדפוס מחשש לאותם המלעיגים אשר לא יראו דברים
אלו בעין יפה ,אך כבר כלל ידוע בידינו שעלינו להאמין שכל מעשיהם ודיבוריהם של הצדיקים
אמת הם ,ומה שאיננו מבינים עלינו לתלות בקוצר דעתנו הענייה ,ואין לנו לחשוש מאותם
הרחוקים מאמונת חכמים אשר יבואו להטיל דופי בקדושים'.
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מלהזכיר ,ובוודאי שלא להדפיס שום זלזול אפי' כמלוא נימה וברמז בתוקף
שיחותיהם ואמריהם של כל גדולי אנ"ש שהיו בדורות שלפנינו ,וכן להזהר
מהדפסת דברים שהשמיטו המדפיסים בדורות הקודמים .חכמים הזהרו בדבריכם
שמא ישתו התלמידים הבאים אחריכם ונמצא שם שמים מתחלל ח"ו88.
זעקה גדולה זו על הפרצה במעשה הדפוס במאה העשרים ואחת מלמדת יותר על
הגילוי מאשר על הכיסוי ונדמה כי אין בכוחם של כרוזים מעין אלו לעצור את הנחל
הנובע ולחסום את המים הפורצים בסכר.
***
פלא הוא שגם אם רוב כתבי היד של חיי מוהר"ן גלויים לאלו החפצים בהם – ורבות
מההשמטות כבר נמצאות בדפוסים באופן כזה או אחר – השימוש בהם עדיין מועט.
כאילו אחזו החוקרים בעקבי הצנזורה הברסלבית הפנימית בעצם ההיתלות
במהדורות קלוקלות .מהדורה חדשה של הקורפוס הגדול הכולל את שבחיו של ר'
נחמן :שבחי הר"ן ,שיחות הר"ן וחיי מוהר"ן ,היא אם כן אחת המשימות המרכזיות
של חקר חסידות ברסלב בימינו 89.פרשת ההשמטות בספרות השבחים הברסלבית
היא קריטית אך נדמה שצנזורה מעין זו ,כמו גם אותה רשלנות מתמדת מצד
המדפיסים ,לא פסחה על אף ספר מספרי ברסלב ,ובכלל זה הספרים המרכזיים:
ליקוטי מוהר"ן ,ספר המדות ,ליקוטי עצות ,ימי מוהרנ"ת ,ליקוטי תפילות ,עלים
לתרופה ,ליקוטי הלכות וימי התלאות ,שבכולם יש הבדלים גדולים בין הדפוסים
וכתבי היד המפוזרים .אם איננו חפצים במראה המעוותת של המדפיסים האחרונים,
בצנזורה על פי טעם החסידים בעולם החדש או בהוספות אקראיות שנדפסו בהיסח
הדעת ,כדאי לשוב אל הדפוסים הראשונים ואל כתבי היד .על כל פנים ,נאמנים
הדברים שבמסורת אחת הושמו בפי ר' נחמן' :עניני הוא סוד כזה ,שאפילו שאני כבר
מגלה את הסוד ,אעפ"כ הוא נשאר סוד' 90,ואם דברים אלו נכונים לגבי ר' נחמן ,על
אחת כמה וכמה שנכונים הם לגבי ספרי שבחיו.

88

89

90

הוי זהיר בגחלתן ,אב תש"פ (כרוז) .חתומים :שמשון ברסקי ,יעקב מאיר שכטער ,שמואל משה
קרמר (שהדפיס עוד בשנת תשל"ו מהדורה של חיי מוהר"ן עם קטעים רבים מתוך כתבי היד!),
נתן ליברמנש ,שמעון שפירא ונתן אפרים קעניג .כרוזים בענייני השעה בחתימת 'משפיעי
ברסלב' או 'זקני אנ"ש' מודפסים מפעם לפעם .כך למשל :קריאת קודש ,כסלו תש"פ (כרוז),
'בדבר הזהירות מהלימודים האסורים ומהפרנסה ממקורות שאינם כשרים' ,המלא בדברים נגד
'ההשכלה הארורה' ו'דמיונות האפיקוסרים' ,או במילים אחרות :נגד מוסדות האקדמיה.
חלק גדול מספרו של צבי מרק ,סיפורי רבי נחמן (לעיל הערה  ,)32אינו אלא לקט מתוך קורפוס
עצום זה בדפוס ובכתב יד בצירוף הערות והרחבות ,מסודר לפי סדר הזמנים .היינו ,הוא כולל
בחובו גם 'שבחים' ,או 'שיחות' כלשון ר' נתן .י"ג המעשיות של ר' נחמן ,שהן גולת הכותרת
של סיפוריו ,נדפסו כאן בעברית בלבד ובניקוד על פי מהדורה ברסלבית מאוחרת (אב"ן שתיה).
בנדר ,שיח שרפי קודש (לעיל הערה  ,)35ב ,אות נד ,עמ' טו.
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What is Religious Philosophy?
Shestov’s Possible Answer to Camus
Lee Bartov, Ben-Gurion University of the Negev
Abstract
Albert Camus, despite presenting Lev Shestov in his book ‘The Myth of
Sisyphus’ as a herald who made a significant contribution to the existential
project of the absurd, criticized him for ‘eluding’ the absurd due to the
religious nature of his philosophy. As Camus sees it, Shestov betrayed his
initial insight by seeking to appeal to something beyond the limits of
reason. He deifies what crushes him and finds reason to hope in what
impoverishes him. Even though Shestov’s philosophy lies at the foundation
of Camus’s entire project, it seems that Camus failed to understand the final
and possibly most misleading step of his philosophy. As we will see, not only
does the criticism Camus directs at Shestov not do the philosopher justice
but, according to the categories which Shestov outlined when he redefined
the limits of religious thought, this criticism should be directed at Camus
himself .

תקציר
אף על פי שבספרו ה'מיתוס של סיזיפוס' הציג אלבר קאמי את לב שסטוב כמבשר אשר תרם
 הוא ביקר אותו על כך ש'חמק' מהאבסורד בשל,תרומה משמעותית לפרויקט האבסורד
 שסטוב גילה את האבסורד רק כדי לבטלו כאשר, לטענתו.אופייה הדתי של הפילוסופיה שלו
, כפי שנראה.פנה לתחום שמעבר לתבונה ובכך זנח את הקשר לצלילות הדעת האנושית
 אלא שעל פי,הביקורת שהפנה קאמי לשסטוב לא רק שאינה עושה צדק עם הפילוסוף
 יש,הקטגוריות שהתווה שסטוב בספריו כשהגדיר מחדש את גבולות המחשבה הדתית
 ולראות דווקא בו כמי שביצע,להפנותה כלפי המודל של סיזיפוס שהציע קאמי בספרו
.''חמיקה

486-470 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

מהי פילוסופיה דתית? תשובתו האפשרית של שסטוב לקאמי
לי ברטוב
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בשיאה של מלחמת העולם השנייה ,בשנת  ,1942פרסם אלבר קאמי את ספרו 'המיתוס
של סיזיפוס' מבין הספרים הנקראים והמוכרים ביותר במחצית השנייה של המאה
העשרים .במוקד הספר הציב קאמי את מושג האבסורד ככזה הנובע מהעימות בין
הנטייה הרציונלית של האדם לבין אי-הרציונליות הנטועה ביסוד העולם ,ולאורו את
השאלה האם ההתאבדות היא הפתרון ההגיוני לאבסורד?1
קיים קושי להגדיר את היחס של ספר זה למחשבה הפילוסופית שקדמה לו,
ולמחשבה של הפילוסופיה המערבית בכללותה ,במיוחד לאור העובדה שקאמי לא
ראה עצמו כפילוסוף 2.עם זאת אין ספק כי קאמי ביקש להתחיל שלב חדש או ליתר
דיוק גישה חדשה לנושאים שעמדו במרכז הפילוסופיה של זמנו .השראתו כמו גם
ביקורתו הופנתה כלפי מי שהוא ראה כפילוסופים המשפיעים של תקופתו ואשר קבעו
בראייתו את גבולות השיח ביחס לתבונה ומכך לשאלת האבסורד:
מיאספרס ועד היידגר ,מקירקגור ועד שסטוב ,מהפנמנולוגים ועד שלר ,בתחום
ההגיון ובתחום המוסר ,שקדו משפחה שלמה של אנשי רוח ,קרובים בזכות
הנוסטלגיה המשותפת לכולם ומנוגדים בשיטותיהם או במטרותיהם ,על
חסימת דרך המלך של השכל ושיבה אל דרך הישר של האמת3.
בראייתו של קאמי ,על אף שנקודת הפתיחה של פילוסופים אלה הייתה בשאלת
האבסורד ('כולם התחילו מעולם שאין לתארו זה ,שבו שולטת הסתירה ,האנטינומיה,
החרדה או אזלת היד') 4,כל אחד בדרכו נסג מההתמודדות עם האבסורד באמצעות
מה שהוא מכנה 'חמיקה' לעבר רעיונות המקנים משמעות חדשה לקיום .על כן ביצעו
הלכה למעשה 'התאבדות פילוסופית' 5.אמנם הפילוסופים שאותם קיבץ קאמי יחדיו
היו 'מנוגדים בשיטותיהם' אך אף אחד מהם לא חמק לדעתו מהתאבדות זו .אם היה
זה הוסרל ,אשר שם את כל מבטחו בתבונה ועל כן זנח את חוסר המובנות של הקיום,
ואם היו אלו שסטוב וקירקגור (וקפקא) אשר איבדו את אמונם בתבונה אך מצאו
תקווה דווקא בחוסר המובנות כשהפכו את האבסורד לאלוהים ובכך עשו קפיצה

1
2
3
4
5

א' קאמי ,המיתוס של סיזיפוס :מסה על האבסורד ,מצרפתית :צבי ארד ,תל-אביב ,עמ' ,29 ,16
( .41 ,36להלן  :קאמי ,המיתוס).
.A. Camus, Notebooks 1942–1951, New York 1995, p. 113
קאמי ,המיתוס ,עמ' .30
שם ,עמ' .31
שם ,עמ' .53-35
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לעבר תקווה דתית .כך או כך ,משני צידי המתרס איבדו כולם את הקשר ל'צלילות
הדעת האנושית'.
עוד בימי חייו הופנתה כלפי קאמי ביקורת על כך שלא הציג נכון את
הפילוסופים שבהם עסק 6.המקרה נכון גם בנוגע לביקורתו על הפילוסוף לב שסטוב
(שם העט של יהודה לייב שוורצמן) ,אשר הפילוסופיה שלו עומדת ברקע הפרויקט
של קאמי כולו .נדמה כי קאמי ,על אף הערכתו הגדולה לשסטוב טעה בהבנתו את
השלב האחרון ואולי המתעתע ביותר בפילוסופיה שלו.
כפי שנראה ,הביקורת שהפנה קאמי לשסטוב לא רק שאינה עושה צדק עם
הפילוסוף ,אלא שעל פי הקטגוריות שהתווה שסטוב בספריו כשהגדיר מחדש את
גבולות המחשבה הדתית ,יש להפנותה כלפי המודל של סיזיפוס שהציע קאמי
בספרו 7.במילים אחרות ,קאמי ביקש לתאר את שסטוב כמי ש'חמק' אל הרגיעה
והגדיר את הפילוסופיה שלו כ'דתית' .אך למעשה ,הבנה נכונה יותר של הפילוסופיה
של שסטוב כמו גם הבנה נכונה של ביקורתו של שסטוב למושג 'פילוסופיה דתית'
תלמד אותנו שבמובנים רבים יש לכנות דווקא את קאמי כפילוסוף דתי ולראות דווקא
בו כמי שביצע 'חמיקה' ואיבד את הקשר ל'צלילות הדעת האנושית'.

תפקידו של שסטוב ב'מיתוס של סיזיפוס'
לפני שאגש לבחינה של הביקורת של קאמי לשסטוב בספרו ,אתחיל בהצגה קצרה
של זיקתו לפילוסוף הרוסי ותפקידה של הפילוסופיה שלו בעיצוב כמה מהנושאים
של הספר.
לב שסטוב ( )1866-1938ששמו כבר כמעט ונשכח בימינו ,היה בין הפילוסופים
הבולטים ברוסיה ואחר כך בצרפת במחצית הראשונה של המאה העשרים .קאמי
אמנם הגדיר בספרו את שסטוב כאקזיסטנציאליסט ,אך אין לזהות בין המחשבה
האקזיסטנציאלית של שסטוב לבין הזרם האקזיסטנציאליסטי שהתעצב לאחר מותו
באירופה והמזוהה בעיקר עם ז'אן פול סארטר .גם קאמי נדרש לעשות הבחנה דומה
בשלב מאוחר יותר של חייו .כך למשל בראיון האחרון שנתן קאמי זמן קצר לפני מותו
הטרגי הוא אמר' :אם הנחות היסוד של האקזיסטנציאליזם מצויות ,כפי שאני מאמין,
בפסקל ,ניטשה ,קירקגור ,או שסטוב ,אז אני מסכים איתן .אם המסקנות הן של
אקזיסטנציאליסטים שלנו [של זמננו] ,אני לא מסכים כי הן נמצאות בסתירה להנחות
היסוד'8.
שסטוב ,שבמרכז הגותו מצוי המרד נגד הרציונליזם והאידיאליזם הפילוסופי,
היה הפרשן המקורי ואולי המשפיע ביותר בתקופתו של ניטשה ודוסטויבסקי .ספרו
'דוסטויבסקי וניטשה :הפילוסופיה של הטרגדיה' משנת  1902היה הראשון שכרך בין
6

ראו למשל את ביקורתו של ז'אן פול סארטרJ.P. Sartre, ‘Explication de L’Étranger’, in :
.Sartre, Critiques littéraires (Situations, I),Paris 1947, p. 94

7

אתמקד כאן רק בעמדתו של קאמי בספרו 'המיתוס של סיזיפוס' ולא במחשבתו המאוחרת.
להרחבה על השינוי המתחולל במחשבתו של קאמי ועל מושג האבסורד שלו ראו :א' שגיא,
אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד ,ירושלים .2000
.A. Camus, ‘A final interview’, Venture 4 (1960), p. 36

8
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האקזיסטנציאלית9.

שני ההוגים תחת הרעיונות שהפכו אחר לקאנון של המחשבה
הוא מיצב לראשונה את דמותו של דוסטויבסקי כ'איש המרתף' (The
 ,)Underground Manתוך שהעמיד באופן חדש את מושג הטרגדיה כמושג המצוי
בסתירה ל'הבנה' ול'רגיעה' .התמה המרכזית שנשזרת בכל כתביו היא חוסר המוכנות
להשלים עם הטרגדיה האנושית על ידי הסברים רציונליים .עבור שסטוב הטרגדיה
היא בלתי ניתנת לחמיקה והמוצא היחיד לה מצוי במרד כנגד 'העובדות'.
בעקבות המהפכה הבולשביקית היגר שסטוב לצרפת ,והפך במהרה למייצג של
זרם נפרד בפילוסופיה .בשנת  1921פרסם בכתב־העת La Nouvelle Revue Française
את מאמרו הראשון בצרפתית שנכתב לזכר מאה שנים להולדתו של
דוסטויבסקי 10’Dostoïevski et la lutte contre les évidences’:מאמרו משך
תשומת לב רבה והביא לפרסומו המהיר בצרפת .בשנת  1923התפרסם ספרו על פסקל
 La nuit de Gethsémani11ולאחריו פרסם שסטוב מאמרים וספרים נוספים בצרפתית
כגון' :על מאזני איוב' (' )1932קירקגור והפילוסופיה האקזיסטנציאלית' ()1936
ו'אתונה וירושלים' ( )1938לצד תרגומים של ספריו הקודמים לצרפתית.
קאמי הכיר את כתביו של שסטוב היטב ואין ספק שהיו אלה עבודותיו על
דוסטויבסקי ,ניטשה וקירקגור שהשפיעו עליו במיוחד .בספרו 'המיתוס של סיזיפוס'
בתארו את הפילוסוף הרוסי כתב את אחד התיאורים היפים ביותר למחשבתו:
שסטוב שואף כל העת לאורך יצירה שחדגוניותה נפלאה אל אותן האמיתות,
ומוכיח בלי הרף ,כי השיטה המאורגנת ביותר ,הרציונליזם האוניברסלי ביותר,
מועדים בסופו של דבר על שרטון אי-הרציונליות של המחשבה האנושית .שום
אמת אירונית ,שום סתירה מגוחכת ,המפחיתות מערכה של התבונה ,אינן
נעלמות מעניו .רק דבר אחד מעניין אותו ,והוא היוצא-מהכלל בהיסטוריה של
הלב או של הרוח .באמצעות החוויות הדוסטויבסקיות של הנידון למוות,
ההרפתקאות הנואשות של הרוח הניצשיאנית ,הנאצות של האמלט או
האריסטוקרטיות המרה של איבסן ,הוא מגלה ,מבהיר ומעצים את מרדו של

9

ספר זה הודפס ביחד עם ספרו הקודם של שסטוב ,הטוב בתורותיהם של טולסטוי וניטשה
( ,) 1900שני הספרים תורגמו לאנגלית וקובצו על ידו לכרך אחדL. Shestov, Dostoevsky :
( Tolstoy and Nietzsche, trans. B. Martin and S. Roberts, Ohio 1978להלן :שסטוב,
הפילוסופיה של הטרגדיה).

10

L. Chestov, ‘Dostoïevski et la lutte contre les évidences’, traduit par Boris de

 .Schlœzer, La Nouvelle Revue Française, Tome XVIII, 1922, p. 134-158הודפס בתרגום
לאנגליתL. Shestov, ‘The Conquest of the Self-evident – Dostoevsky's :

11

Philosophy’, in Job’s Balances, trans. C. Coventry and C.A Macartne, Ohio 1975,
( pp. 3-82להלן הפניה למאמר :שסטוב ,דוסטויבסקי .הפניה לספר :שסטוב ,מאזני איוב).
L. Chestov, La nuit de Gethséman: Essai sur la philosophie de Pascal, traduction de
 .M. Exempliarsky, Paris 1923הודפס בתרגום לאנגליתL. Shestov, ‘Gethsemane :
.Night: Pascal's Philosophy’, in Job’s Balances, pp. 274-326
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האדם נגד הבלתי נמנע .הוא דוחה את נימוקיה של התבונה ,ואינו מתחיל לצעוד
בהחלטיות אלא באמצע מדבר חסר צבע זה ,שבו כל האמיתות הפכו לאבנים12.

את העדות הראשונה לעיסוקו של קאמי בפילוסופיה של שסטוב אנו יכולים למצוא
ברשימותיו האישיות כבר משנת  13.1933ברשימות אלה אנו עדים לניצנים של כמה
מהרעיונות שיעמדו מאוחר יותר במרכז 'המיתוס של סיזיפוס' :שאלת חוסר
המשמעות והייאוש מהחיים עצמם ,השאיפה לאחדות ושאלת הנוכחות של המוות.
ולבסוף :הנוכחות של המוות המובילה למאבק באמצעות החיים.
נדמה כי חוויית הנידון למוות שמצא קאמי בפרשנותו של שסטוב העסיקה אותו
במיוחד ,והובילה אותו לבחון את שאלת האבסורד מראשיתה כמו גם את שאלת
ההתאבדות .כידוע ,קאמי הקדיש בספרו פרק לקירילוב ,אחת מדמויות הספר 'שדים' של
דוסטויבסקי .הניתוח של קאמי לדמות זו ,מגלה לנו שאת ההשראה לכתיבתו מצא במאמר
של שסטוב על דוסטויבסקי משנת  1921שהוזכר לעיל 14 .כך כתב שסטוב במאמרו:
הגיבור האמיתי של 'שדים' הוא לא ורכובינסקי ,גם לא סטאברוגין ,אלא
קירילוב 'הסטיילייט' הגדול ,האניגמטי והשקט .האיש המגוגמם הזה ,שנדמה
שדבריו נקרעים מפיו ,שאינו עושה דבר ואינו רוצה לעשות דבר ,הוא רוחו
האמיתית של הספר .את הפרק של קירילוב יש להחשיב אולי בין יצירות המופת
הגדולות ביותר בכל הספרות ,בגלל הכוח בו הוא מבטא את מה שאנחנו מכנים
'הבלתי ניתן לביטוי' ( .)inexpressibleקירילוב מכריז על רצונו החופשי.
תמצית כל תורתיהם של הסטייליטים והסגפנים אי פעם ,מאז הזמנים הקדומים
ביותר ,שוכנת בדיוק בהכרזה זו של רצון חופשי; בקריאה לעצור בתוך קהל של
אנשים משתוללים [ ]..ולבסוף בשאלה האם עולם זה שלנו ,אשר התבונה
הכתיבה לו את חוקיה ושהניסיון הקולקטיבי בנה ,הוא באמת העולם האפשרי
היחידי ,והאם התבונה וחוקיה הם באמת כה כל-יכולים? דוסטויבסקי עשה רק
טעות אחת; הוא לא היה צריך לאפשר לקירילוב להתאבד .לסטייליטים
ולסגפנים אין צורך להתאבד .יש להם אמצעים אחרים להצהיר על חירותם .אך
נראה כי הטעות הזו הייתה מכוונת ,שדוסטויבסקי גרם במודע לקירילוב
להתנהג באופן שהוא לא יכול היה לבצע .אם דוסטוייבסקי לא היה ממציא את

12
13

14

קאמי ,המיתוס ,עמ' .32
קאמי כתב ברשימותיו כך" :מופתע מלב שסטוב .שוב אותה הרפתקה שאחזה בי אחרי שקראתי
את פרוסט :כל כך הרבה דברים לומר לא עוד דוסטויבסקי וניטשה ,לא שסטוב :הייאוש
מהחיים הרגילים .הרעיון הזה מוביל אותי .אך אני בז לקלות שבו .זה טבעי מדי .עם זאת ,על
ידי העמקתו ,נראה שש סטוב עושה ממנו רעיון חדש .חוץ מזה ,אולי רעיון כזה אינו כה טבעי
לרוסי כמו שסטוב .האחד יכול לחשוב שכמו שיש צורך באחדות ,יש צורך במוות ,כיוון שהוא
מאפשר לחיים ליצור מחסום יחיד ,כנגדוA. Camus, Youthful Writings, trans. E.C. ".
.Kennedy, New York 1990, p. 177
גם יומניו של קאמי חושפים את עיסוקו בחוויית הנידון למוות ,קירילוב והקשר לשאלת
האבסורד שמצא אצל שסטוב .ראו למשל את רישומיו מחודש דצמבר  1938בתוךA. :
( Camus, Carnets I : mai 1935-février 1942, Paris 2013להלן :קאמי ,מחברות).
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הסיום הזה ,הוא היה מחויב להוסיף על כך הערה כמו זאת המצויה בהקדמה
לכתבים מן המרתף.
קטע זה של שסטוב חושף טקטיקה עיקרית בניתוחיו הספרותיים .שסטוב מעוניין
לחפש את הקול הפנימי ביותר של הסופר דווקא במקומות שנראים לקורא כזניחים
ביותר .על כן דווקא קירילוב המגמגם שאינו בין הדמויות הראשיות של הספר ,הוא
המבטא את רוחו האמיתית .קירילוב בחר במעשה האבסורדי ביותר .הוא הצהיר על
חופש הרצון שלו דרך מעשה ההתאבדות .אם החיים חסרי משמעות והתבונה היא
היחידה בעלת הכוח בעולמנו ,מרדו של קירילוב התבטא בלקיחת הכוח ממנה על ידי
מעשה ההתאבדות .שסטוב מדגיש כי דוסטויבסקי לא היה צריך לתת לקירילוב
להתאבד :הוא היה יכול להוכיח את נקודתו באמצעים אחרים .אך דוסטויבסקי,
בכוונת תחילה ,נתן לדמות של קירילוב לבצע מעשה שהוא לא היה אמור לבצע.
נדמה כי קאמי אימץ את הבחנותיו של שסטוב ובספרו הציב גם הוא במרכז את
בחירתו של קירילוב להתאבד כביטוי של רצון חופשי ואת האבסורדיות של מעשה
זה .קירילוב הפך בעיני קאמי למודל אמנותי של יצירה אבסורדית .הוא התאבד כדי
להוכיח את חירותו ובכך בחר בהגיון של האבסורד עד המוות .את התאבדות זו מבקר
קאמי כבחירה 'בהתאבדות חינוכית' ,כלומר בהתאבדותו ביקש קירילוב לתת תקווה
לשאר המין האנושי כמעשה של הוכחה15.
קאמי אימץ מפרשנותו של שסטוב לדוסטויבסקי מוטיבים נוספים ,כמו למשל
מוטיב 'החומה' הרציונלית המוצבת בפני האדם אשר דוסטויבסקי מסרב להשלים
עמה 16.לפרק השני בספרו קרא קאמי 'חומות האבסורד' שמטרתו להבהיר את הפער
בין השאיפה לידיעה לבין האי רציונליות הנטועה ביסוד העולם .כך גם תפיסתו את
קירקגור הושפעה מפרשנותו של שסטוב שהציבה את מושג האבסורד במרכז.
כמו במקרה של דוסטויבסקי ,לשסטוב היה תפקיד מרכזי בהצגת הפילוסופיה
של קירקגור בצרפת ,שלא היה מוכר בה באותן שנים .מאמריו על הפילוסוף שפורסמו
החל מתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת היו בין הראשונים להציג את
הנושאים העיקריים של מחשבתו של קירקגור בשפה הצרפתית והביאו להתעניינות
בפילוסוף .שסטוב ,יש לציין ,לא הכיר את שמו של קירקגור עד לסוף שנות העשרים.
היה זה חברו הקרוב (ויריבו האינטלקטואלי) אדמונד הוסרל שדחק בו לקרוא את
כתביו של הפילוסוף הדני' .כשאמרתי לו [להוסרל] בפרייבורג שאני לא מכיר את
קירקגור ,הוא התעקש על כך שאקרא את יצירותיו של הפילוסוף הדני; יותר מזה ,הוא
הורה לי לעשות זאת!' 17שסטוב נדהם לגלות עד כמה קרובה הפילוסופיה שלהם,
והקדיש את השנים הבאות לכתיבת מאמרים על הפילוסוף ולבסוף גם ספר שיצא

15
16

קאמי ,המיתוס ,עמ' .114-107
נושא זה עמד במרכז ספרו 'דוסטויבסקי וניטשה הפילוסופיה של הטרגדיה' משנת  ,1902והוא
חזר עליו במאמרו על דוסטויבסקי (ראו לעיל הערה  )9ובמקומות נוספים.

17

L. Shestov, ‘In Memory of a Great Philosopher: Edmund Husserl’, trans. G.L.

 .Kline, in Philosophy and Phenomenological Research 22: 4 (June), 1962הודפס שוב
בתוךL. Shestov, Speculation and Revelation, B. Martin (ed.), Ohio 1982, p.207 :
(להלן :שסטוב ,השערה והתגלות).
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לאור בשנת  18.1936באותה שנה היה קאמי מעורב בהוצאת ספרו של שסטוב לאור
יחד עם אינטלקטואלים אחרים 19.עדות ראשונה להיכרותו של קאמי עם קירקגור ניתן
למצוא החל משנה זו ברשימותיו20.

ביקורתו של קאמי על שסטוב
כפי שראינו קאמי ייחס חשיבות רבה לעבודותיו של שסטוב .הוא ראה בו כמבשר
אשר תרם תרומה משמעותית למחשבת האבסורד וניתן אף לחוש את נימתו של
שסטוב בדבריו כשתיאר את האבסורד ככזה ה'נולד מהעימות בין הזעקה האנושית
לבין השתיקה חסרת-ההיגיון של העולם' 21.קאמי גם חזר על טענתו של שסטוב כי
לפילוסופיה צריך להיות רק עניין אחד' :חוסר תקווה ,ייאוש ,שיגעון ואפילו מוות'22
באומרו כי 'בעיה פילוסופית רצינית יש רק אחת :בעיית ההתאבדות' 23.קאמי ייחס
חשיבות מרבית לשאלות שהציב שסטוב לפילוסופיה ,והסכים עמו כמעט ברוב
הנקודות .הוא הביע הסכמה עם ביקורתו של שסטוב על התבונה וטען' :יודע אני כי
עמדתו של שסטוב מרגיזה את הרציונליסט .אבל אני גם מרגיש ,כי לעומת
הרציונליסט הצדק עם שסטוב'24.
אך למרות הסכמתו העקרונית עם שסטוב ,חש קאמי כי זה לא הצליח בסופו
של דבר לשמור אמונים למצוות האבסורד .לטענתו ,על אף שמחשבתו של שסטוב
מניחה מראש את האבסורד 'היא מוכיחה אותו רק כדי לבטלו' 25.חמיקה זו
מהאבסורד נובעת בראייתו של קאמי מהמהלך הדתי שהיא שמחשבתו מציעה' :בעיני
שסטוב התבונה היא הבל ,אך יש משהו מעבר לתבונה .בעיני הוגה אבסורדי התבונה
היא הבל ,ואין דבר מעבר לתבונה' 26.עבורו הרעיון שיש משהו מעבר לתבונה קשור
ליכולת של שסטוב להאמין ברעיונות דתיים (פתטיים כדבריו) .יותר מכך ,הוא האשים
את שסטוב שבתעלול לולייני הפך את האבסורד לאלוהים עצמו ,ובכך נמלט
מההתמודדות עמו 27.קאמי פירש את ניסיונו של שסטוב ללכת אל מעבר לתבונה
כקשור בקפיצה הדתית המזוהה עם קירקגור ותיאר את היציאה מגבולות התבונה
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

L. Chestov, Kierkegaard et la philosophie existentielle Vox clamantis in deserto,
 .traduit par B. de Schlœzer, Paris 1936הודפס בתרגום לאנגליתL. Shestov, :
( Kierkegaard and Existential Philosophy, trans. B. Martin, Ohio 1969להלן :שסטוב,

קירקגור).
.N. Baranoff-Chestov, Vie de Leon Chestov, Vol 2, Paris 1991, pp. 167-168
קאמי ,מחברות ,מאי .1936
קאמי ,המיתוס ,עמ' .34
.L. Shestov, All Things Are Possible, Bernard Martin (ed. and trans.), Ohio 1977
(להלן :שסטוב ,כל הדברים אפשריים) .ציטוט זה הופיע בהקדמה לספר 'אפותיאוזה של חוסר
קרקע :ניסיון למחשבה א -דוגמטית' שלא תורגמה לאנגלית בקובץ זה.
קאמי ,המיתוס ,עמ' .13
שם ,עמ' .40
שם.
שם ,עמ' .41
שם ,עמ' .40
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כקרש קפיצה אל הנצח' :אם יש אבסורד ,הריהו קיים בעולמו של האדם .ברגע שמושג
זה הופך להיות קרש קפיצה אל הנצח ,אין הוא קשור עוד עם צלילות-הדעת
האנושית' 28.עבור קאמי האבסורד מחייב את אותה צלילות הדעת שלדעתו אינה
קיימת אצל הוגים דתיים כמו שסטוב אשר לדעתו שוללים את התבונה ועל כן מפרים
את האיזון שהאבסורד דורש בין השאיפה לבהירות לחוסר המובנות של העולם.
בראייתו שלילתה המוחלטת של התבונה מונעת מאיתנו לעסוק בתחום שבו היא
דווקא יעילה' :תחום הניסיון האנושי' 29.על כן ביקש קאמי לפתור את האבסורד
בכלים ארציים והציע את המיתוס של סיזיפוס כפתרון האפשרי לאבסורד.
עמדתו של קאמי מחייבת אותנו לשאול כמה שאלות :תחילה ,האם ביקורתו על
הפילוסוף הרוסי מדויקת והוא אכן שלל לגמרי את התבונה וזנח את הניסיון האנושי?
האם אכן ניתן לזהות את מלחמתו של שסטוב בתבונה ורצונו ללכת אל מעבר אליה
כעמדה של 'חמיקה' או 'קפיצה אל הנצח'? והאם הניסיון לחרוג מגבולות התבונה
הוא בהכרח מהלך דתי? כדי לברר שאלות אלה לעומקן ,אבקש להתחיל בהבנה טובה
יותר של יסוד המחלוקת בין השניים .נדמה כי מקורות המחלוקת מצויים בגישתם
השונה לשלושה עניינים מרכזיים :גישתם אל מושג האבסורד ,גישתם אל שאלת
המוות ושאלת מטרתם הפילוסופית.

אבסורד ,תבונה ורציונליזם
אחד מהמהלכים המרכזיים של קאמי בספרו היה רצונו לנתק את שאלת האבסורד
משאלת סמכותה של התבונה שעמדה במוקד העיסוק של הפילוסופים שאותם הוא
ביקר .כפי שראינו ,קאמי אמנם הסכים עם שסטוב בביקורתו על הרציונליזם ,אך
לדעתו עבור ההוגה האבסורדי שלילת הרציונליזם הפילוסופי אינה צריכה לבטל
לגמרי את כוחה של התבונה .שכן ,בעיניו המחויבות לאבסורד מחייבת את
ההישארות בגבולותיה .מצד אחד ,ביקש קאמי שלא לתת לתבונה את הסמכות
הבלעדית להשגת ודאות כפי שעשה למשל הוסרל ,אך מצד שני שלא לחפש ודאות
בדמות אמונה דתית אי־רציונלית אשר מתעלה מעבר לתבונה וחורגת ממנה.
אם אפנה אל הפילוסופים האכסיסטנציאליסטים ,אראה כי כולם ,ללא יוצא מן
הכלל מציעים לי את החמיקה .הם נוטלים כנקודת מוצא את האבסורד על
מפולת ההגיון ,ובטיעון מיוחד במינו ,בעולם סגור ומוגבל לאנושי ,מאהילים
את המוחץ אותם ומוצאים יסוד לתקווה במה שמרושש אותם .אצל כולם
נושאת תקוה מאולצת זו אופי דתי30.
קאמי בחיבורו אמנם אינו מנסח את האבסורד במונחים אונטולוגיים .התמקדותו היא
בקשר של האדם עם העולם .אך בכל זאת נדמה כי החריגה מהתבונה שהוא ייחס
לשסטוב היא חריגה כמעט אימנטטית מטפיזית כשתאר אותו כאי־רציונלי .דהיינו הוא
 28שם.
 29שם ,עמ' .41
 30שם ,עמ' .38
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ראה את שסטוב כמי שפנה לעבר אמונה המבקשת לבטל את חוקי ההיגיון וההכרח
במסגרת המציאות הקונקרטית.
אך נדמה שקאמי ,כמו רבים אחרים ,טעה בהבנת השלב האחרון ואולי המטעה
ביותר אצל שסטוב .שכן ,את שסטוב יהיה נכון יותר לתאר כאנטי-רציונלי .הביקורת
של שסטוב כלפי התבונה ,וכאן בדיוק מצויה ההבהרה מדוע הפילוסופיה שלו היא
קיומית ,נובעת לא מתוך שיפוטים אונטיים – כלומר הוא אינו מבטל את התבונה
בשיפוטים לוגיים– אלא מלחמתו נובעת מהרצון להציב סימן שאלה בנוגע לשאלת
הקשר שבין החוק (הטבעי או המתמטי) לאדם .בראייתו ,הרציונליזם והאידיאליזם
יש בכוחם להגביל את החוויה האנושית על גווניה וסתירותיה .לכן חשוב לשים לב
שאצל שסטוב קיימת הבחנה בין העולם הפנימי של האדם לבין העולם החיצוני (עולם
התופעות) ,או במילים אחרות בין האישי לבין האוניברסלי .בעוד שהוא קבל שבעולם
החיצוני חוקי המתמטיקה ,הלוגיקה והטבע קיימים ,שימושיים ולא ניתן להפריכם;
הוא סבר כי יש בהסתמכות של הפילוסופים עליהם נטייה להסתיר דווקא את אי
המובנות הבסיסית הקיימת בעולם אשר החוויה האנושית מגלה בפנינו .על כן בכל
הנוגע לעולמו הפנימי של האדם הוא דרש את הזכות לחופש המחשבה .אבהיר כבר
כעת שאין כוונתי לומר ששסטוב בקש לוותר על חשיבה ביקורתית או הגיונית .הטענה
שלו הולכת עמוק הרבה יותר .הוא זהה שעל ידי מתן סמכויות יתר לתבונה
הפילוסופיה מראשיתה ביקשה להגביל את החוויה האנושית ואת חופש הרצון של
האדם.
המהלך של שסטוב כנגד הרציונליזם בעניין זה הוא כזה :הפילוסוף הרציונלי
יודע בוודאות ש ,4=2+2-ומהוודאות הזו הוא מבקש לקפוץ אל עבר הוכחות שאינן
בתחום סמכותו :הוא קובע אמיתות מוסריות ,וקובע אמיתות לגבי משמעות העולם
והאדם .בכך הוא כובל את החוויה האנושית למצוות ההכרח ( .)necessityלכן
שפינוזה למשל ציווה על האדם 'לא לצחוק ,לא לבכות ,לא לקלל ,אלא להבין' 31ובכך
ביקש להגביל את תחום החוויה האנושית ולהכפיפה להבנה האינטלקטואלית.
הפילוסופים במובן זה לעולם אינם מסופקים על ידי 'הניסיון'.
כמו קאנט ,שפינוזה לא רצה מטאפיסיקה 'שרירותית' .הוא שאף למדעיות
קפדנית ,ואם הוא הלביש את מחשבותיו בצורה של מסקנות מתמטיות ,הוא
עשה זאת מכיוון שהוא ,כמו קאנט אחריו ,בעיקר דאג לשים קץ ,אחת ולתמיד,
לרבגוניות הגחמנית של הדעות וליצור אחידות קבועה של שיפוטים המחוברים
לרעיון ההכרח32.
כפי ששסטוב רואה זאת ,שיטות החקירה הרציונליות בנסותן להבין את העולם ,נתלו
על אקסיומות מדעיות כדי לתפוס את החלקים המרובים של המציאות .הכלים
המתמטיים נמצאו כשימושיים מאוד ,אך הם הובילו את הפילוסופים לחשוב
שהתבונה היא הכלי היחיד העומד לרשותנו למחקר הקיום והיא שצריכה להכריע גם
בנוגע לשאלות החשובות ביותר .הפילוסוף הרציונלי עושה מאמץ כביר כדי להביא
31
32

שפינוזה ,מאמר מדיני ,פרק ראשון סעיף .4
שסטוב ,מאזני איוב ,עמ' .XXXV
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את המציאות קרוב יותר לרציונליות האידיאלית ,ומשם אחרי שהונחו כמה הנחות
יסוד ,הוא קופץ לפרקטיקה ,דהיינו להתנהגות האתית שצריכה להוות אמת מידה
אוניברסלית למחשבה ולאדם.
שסטוב מבקש לעמוד על זכותה של החוויה האנושית אל מול הידיעה .הוא
מעוניין שהפילוסופיה תפתח ממד שני של מחשבה שבו יוכל להתקיים חופש
מחשבתי שאינו כבול עוד לחוקי ההיגיון וההכרח .את ממד מחשבה זה הוא כנה
מאוחר יותר 'אמונה' .האמיתות שהוא מחפש אחריהן אינן דורשות את נטל ההוכחה:
האמיתות שמגיעות דרך האמונה ,בניגוד לאמיתות שמגיעות דרך הידע ,הן אינן
אוניברסליות ואינן הכרחיות .וכתוצאה מכך אין להן את הכוח לכבול את האדם.
אלה אמיתות שניתנות בצורה חופשית והן מתקבלות בצורה חופשית .אף אחד
לא מאשר אותם באופן רשמי ,הן לא מצדיקות את עצמן בפני אף אחד ,הן לא
מפחידות אף אחד ,והן עצמן לא מפחדות מאיש33.
המדובר הוא בממד מחשבתי המתקיים בתוך עולמו הפנימי של האדם (ולא בתחום
הטענות האונטולוגיות) .הפילוסוף צריך ללמוד להפסיק לציית ( )oiparereולהתחיל
לצוות ( )jubereוכך להיות בורא של אמיתות שאינן מחויבות לסדר הדברים הטבעי
של העולם' .הידע שלנו מוקדש באופן בלעדי ללימוד חוקי התופעות ,כאילו שיצירה
חופשית היא משהו קרימינלי או מביש' 34.הפילוסוף כמו הסופר צריך לדעת לוותר
על נקודת מבט קבועה ולא ליפול לשום סוג של דוגמטיות' :ככל ששיש לאדם יותר
ניידות וגמישות ,כך הוא מעריך פחות את שיווי המשקל הרגיל של גופו :ככל שהוא
משנה את השקפתו ,כך הוא יקבל יותר' 35.שסטוב הוא אנטי-רציונלי ,אנטי-
אידאליסטי ואנטי-אוניברסלי.
המרד של שסטוב התבטא גם במלחמתו כנגד כל מערכת חשיבה המבקשת
לספק לאדם מנוחה ושלווה .וזה מוביל אותנו למושג האבסורד כשלעצמו .בספרו על
קירקגור ,הציב שסטוב מושג זה במרכז ותיארו כתחום חשיבה שאינו יכול להיות
מוצדק על ידי התבונה והמבטא את המרד האישי של האדם אל מול העובדות (self-
 .)evidenceכאן מצא שסטוב זהות בין קירקגור לדוסטויבסקי .על פי פרשנותו,
שניהם הכירו במגבלה של העובדות ושל חוקי הטבע המאיימים למחוץ את נפש
האדם ,אך במקום להיכנע להם הם נכנסו איתם למאבק על חופש הרצון :הם סירבו
לקבל הסברים רציונליים למצב הטרגי שאליו נקלעו .גדולתם היא בכך שהם הציבו
את הזעקה אל מול ההבנה .הם לא היו מסוגלים עוד להיתלות ברעיונות מרוממים
ומרגיעים לא משנה עד כמה רצו להפיג את סבלם.
קאמי אמנם צודק בכך שהכניסה לתחומי האבסורד אצל שסטוב וקירקגור
נושאת איתה תקווה מסוימת ששואפת לכך ש'הכל יהיה אפשרי' :שאיוב יקבל את
ילדיו בחזרה ,ושקירקגור ישוב לזרועותיה של אהובתו .אך שסטוב מבהיר שידוע לו
33
34
35

( L. Shestov, Athens and Jerusalem, trans. B. Martin, Ohio 1966, p. 425להלן :שסטוב,
אתונה וירושלים).
שסטוב ,אתונה וירושלים ,עמ' .385
שסטוב ,כל הדברים אפשריים ,עמ' .74-75
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היטב שהאבסורד אינו מגן על דבר ואינו מבטיח דבר 36.וזו הנקודה המרכזית – הוא
שומר על זכות היחיד להילחם ולא להשלים עם מצבו .הבחירה באבסורד מבוטאת
כמרד דווקא כיוון שאין לה מוצא .שסטוב מודע היטב לכך שזהו מאבק חסר סיכוי
בעולם הממשי .אך למחשבה חייבת להיות חירות שמתעלה מעל להכרח.
קאמי טען ששסטוב הניח את האבסורד רק כדי לבטל אותו .אך למעשה שסטוב
הניח את האבסורד (או הטרגדיה) כדי לבדוק עד כמה יכול האדם להחזיק במאבק.
הוא גילה שגם הפילוסופים שאותם כל כך העריך לא הצליחו לבסוף להישאר שם:
ניטשה 'חמק' מהטרגדיה כשהציב לעצמו אידאל חדש בדמותו של האדם העליון,
דוסטויבסקי החל להטיף וראה עצמו כנביא ,ואפילו קירקגור לא הצליח להישאר
באבסורד וחזר לחיקה של האתיקה הסוקרטית.
בפילוסופיה של שסטוב לאבסורד יש מושגים שמקבילים לו ושווים לו:
הטרגדיה ,האמונה והשיגעון .הטרגדיה היא המושג המרכזי ,כי היא זו החושפת
בפנינו את מצבו הבלתי נסבל של האדם בעולם 37.לאורך כל הפילוסופיה שלו נשאר
שסטוב מחויב לשמירת זכויותיה של הטרגדיה .הוא דרש להשמיע את קולה ולאפשר
לאדם להציב את הזעקה אל מול הידיעה .לשם כך הוא נלחם בנטייה האנושית להיאחז
באמת מרגיעה .כפי שנראה גם בהמשך ,בעוד ששסטוב היה נאמן למרד הזה בכל רגע
בפילוסופיה שלו ,היה זה דווקא קאמי שוויתר על זכויותיה של הטרגדיה (או
במושגיו :זכויותיו של האבסורד) כאשר הכריח את סיזיפוס להיות מאושר.

נוכחות המוות
כשאנו בוחנים היטב את שאלת ההתאבדות של קאמי אל מול גישת שסטוב לשאלת
המוות ,אנו לומדים כי השניים יצאו מנקודות פתיחה שונות לגמרי .במבט ראשון
אמנם נדמה שקאמי אימץ את עמדת שסטוב באמרו שהשאלה הפילוסופית המרכזית
היא שאלת החיים והמוות .אך למעשה ,בעוד שאצל קאמי המוות נראה כפתרון הגיוני
לאבסורד ,וממנו עולה השאלה מדוע אין לבצע את מעשה ההתאבדות ,עבור שסטוב
המוות הסתמן לא כפתרון אפשרי אלא כאויב עיקש .המוות בעיניו היה הגילום
המובהק ביותר של ההכרח בעולמו של האדם.
נושא זה מוביל אותנו לבירור עמדתו של שסטוב לא רק לגבי המוות אלא גם
לגבי מושג הנצח .כזכור ,קאמי האשים את שסטוב ב'קפיצה אל הנצח' .אך למעשה
שסטוב ראה במושג הנצח כלא פחות מביטוי של המוות עצמו .לדעתו הפילוסופים
הגו את הרעיון של הנצח על מנת להתגבר על הזמן שממנו 'מגיעים חוסר היציבות,
המוטציות ,הרפיפות ,וגם ההרס '.עבור שסטוב הזמן לא רק שאינו אויב ,אלא הוא
בעל ברית של האדם החי .שכן 'רק בו מצויה התקווה לאפשרות להימלט מעוצמתו
של החומר המת' 38 .בעוד שהמוות מסמל את אי ההשתנות ומכך את הנצח ,החיים
מסמלים את ההשתנות ואת ההיאחזות בזמן ובשינויים שהוא מביא עמו .האויב
36
37
38

שסטוב ,קירקגור ,עמ' .65
יצוין כי לפני שכתב את ספרו על קירקגור ,שסטוב לא נטה לשים את מושג האבסורד במרכז.
המשמעות שנושא אתו מושג זה הוצג לפני כן בספריו כמושג הטרגדיה.
שסטוב ,מאזני איוב ,עמ' .232-231
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האמתי של האדם הוא אם כך היעדר הזמן המיוצג על ידי הנצח ואשר מצוי במאבק
מתמיד עם החיים.
מה שעולה מכך הוא שקאמי טעה בהבנתו את שסטוב בהקשר זה .שכן לא רק
שהוויתור השסטובי על התבונה הוא אינו בשום דרך קפיצה אל הנצח ,אלא שהנצח
מבטא עבור שסטוב את אי ההשתנות ומכך את המוות .עבורו דווקא צלילות הדעת
האנושית היא החשובה ביותר .מטרתו של האדם היא לפעול בתוך העולם ,לא מתוך
בוז לו ,ולבקש את נצחונו של הזמן המייצג את החיים על ההכרח המייצג את המוות.
כך למשל וכפי שהראיתי במקום אחר 39,למרות הערצתו הגדולה של שסטוב
לפלוטינוס ,הוא סלד ממנו כאשר זה ביטא שאיפה לברוח מהמציאות לעבר עולם
אידילי המשכך את כאבנו ומבטיח לנו יופי .לדידו ,שנאתו של פלוטינוס לכל ביטוי
של קיום עצמאי של האדם מחוץ לעולמות העליונים מסמלת סוג של בריחה מזוועות
החיים .במצב הקיום הרגיל חווה פלוטינוס את המרירות הבלתי נסבלת של הקיום
העצמאי המנותק מן ה'אחד' .באקט זה ראה שסטוב נטייה ,שלה שותפים רבים הן
מצידה של הפילוסופיה ,הן מצידה של הדת ,לצאת במאבק עיקש ,מאבק עד הסוף
המר ,נגד האינדיבידואל:
מחוץ למאבק הזה נגד ה'אני' השנוא ,המורים הגדולים של האנושות לא רואים
שום ישועה ולא מוצאים פתרון לסתירות ולזוועות הקיום .ההיסטוריה של
הפילוסופיה ,של האמנות ,של המוסר ,ואפילו של הדת חושפים זאת בבירור
בפנינו40.
אצל פלוטינוס ,בעיני שסטוב ,העולם העליון מתנגד לעולם החושי ,כמו שהמציאות
מתנגדת למה שאינו אמיתי .פלוטינוס ,מתרומם לגבהים של פאתוס אמיתי כשהוא
מדבר על היופי של העולם העליון ועל הפגמים של העולם המורגש .ההוכחות שלו
אינן אלא סוג של תרגול רוחני אשר יש לו מטרה :לגרום צעד אחר צעד לבוז לעולם
החושני ולהערצת העולם העליון .כמו ברוב התיאוספיות והפילוסופיות ,החוכמה
הנצחית והבלתי ניתנת לשינוי היא הצורך להוציא מן החיים את אותם יסודות
הכואבים במיוחד ולכן אינם מקובלים עלינו.
אני לא רוצה לשבח או להצדיק את העולם שלנו ,יש לו פגמים משלו והם רבים.
המאבק של כולם נגד כולם הוא בעיקר מחזה קשה והוא רחוק מלנחם ...על כל
פני ם ,אין מחלוקת או פגמים אחרים בעולם הנראה לעין שלנו שצריכים
להפחיד אותנו עד כדי כך ,שמתוך רצון לשכוח את הזוועות של המציאות ,אנו
נוותר על כל חיפוש חדש ...האם אתה רוצה להציל אנשים מייאוש? האם אתה
חושש מאסון? אבל הייאוש הוא כוח עצום ,עצום ,שאינו פחות ,אולי ,מכל
התפרצות אקסטטית41.
39
40
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ל' ברטוב"' ,אלילים מודחים ומקדשים נטושים" :בחינה מחודשת לזיקה שבין הלל צייטלין
ללב שסטוב' ,דעת  )2018( 85עמ' .229-268
שסטוב ,כוחם של המפתחות ,עמ' .164-147
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על כן ,בעוד שקאמי האשים את שסטוב כי על ידי הפנייה לאמונה הוא זנח את צלילות
הדעת האנושית ואת המצווה הבסיסית של האבסורד ,שסטוב היה עונה לו (אם היינו
יכולים לדמיין את תגובתו) שדווקא קאמי ,כמו רוב הפילוסופים לפניו ,הוא זה
שלמעשה ויתר לאבסורד על ידי כניעתו לרצון לברוח מהייאוש .קאמי ביקש לעצמו
מדיטציה בדמות המיתוס של סיזיפוס שתעזור לו להימלט מזוועות החיים .בכך
למעשה נלחם קאמי בחיים עצמם .על כן ,עמדתו של קאמי ,דווקא היא מייצגת את
ה'חמיקה'.
כך בעוד שקאמי ראה את הצורך להיאבק באבסורד ולנצחו ,שסטוב ראה את
המאבק האמיתי במלחמה כנגד כוחם של התבונה וההכרח על האדם .הכניסה לתחומו
של האבסורד מצריכה מאבק אכזרי הרבה יותר מאשר מציאת השלווה הסיזיפית .היא
מצריכה את המאבק בנצח המסמל את סוף התנועה ,את המוות .גלגול האבן עד לקצה
ההר רק על מנת שיחזור כמו שסיזיפוס עשה ,מחזירה את האדם לחיות בתוך כבלי
התבונה ,ובכך נותנת למוות את שלטונו על הרוח החופשית של האדם.
עמדתם השונה של קאמי ושסטוב על המוות ,ובתוך כך סימונם השונה את
זהותו של האויב ,מלמדת אותנו שיעור חשוב גם על ההבדל בין המטרה הפילוסופית
של השניים .שסטוב מעולם לא נאבק על מנת לתת משמעות חדשה לחייו של האדם,
או לספק לו מנוחה שתסיר ממנו את ההתלבטות לגבי ההתאבדות .האבסורד היה
לדעתו מקור חשוב בדרך להגעה לאמת מסוג חדש .הניסיון של האדם בתוך החיים
הוא לדעתו הניסיון החשוב .התבונה היא זו שפועלת להכנעת רוח האדם ומכך מונעת
ממנו גם את החיפוש החופשי והדמיון .בניגוד לקאמי ,שמטרתו הפילוסופית הייתה
לשרוד את המציאות הכואבת של האדם ,עבור שסטוב מטרת הפילוסופיה היא בראש
ובראשונה הדרישה למאבק ולחיפוש חופשי .על כן ,בעוד שקאמי ניסה למצוא
משמעות לחיים שתצדיק את הבחירה לא להתאבד ,שסטוב ניסה בכל כוחו למצוא
דרכים חדשות לאמת ,גם אם היא כרוכה בסבל המייסר של הטרגדיה.
קאמי ,בהציגו את סיזיפוס כמי שיכול למרות הכול להשיג אושר בגבולות
התבונה ,בחר במובן זה דווקא בעמדה סטואית המבקשת לשכנע את האדם להיות
מאושר גם בסבל הנוראי ביותר .אחיזתו של קאמי בעמדה מוסרית מדגימה לנו את
טענתו של שסטוב כי לא ניתן להפריד בין התבונה לבין המוסר .התבונה המסתמכת
על ההכרח דורשת את זכויותיה לכפות על האדם את הדרך לחיים 'הטובים ביותר'.
בנימין פונדן ,תלמידו הקרוב של שסטוב ,תיאר זאת יפה כשאמר:
[קאמי] מזמין אותנו שלא לקחת את גורלו של סיזיפוס כטראגי ,ולשאוב
מהניסיון שלו את הלקח הברור והמובן שקאמי כותב בשורה האחרונה של
יצירתו' :עלינו לדמיין את סיזיפוס מאושר' .אבל זו הבעיה כולה! ומהבעיה הזו
בדיוק נולדת המחשבה האקזיסטנציאלית .כשסיזיפוס מדמיין את עצמו מאושר
הוא נעתר לכל מה שהמחשבה האפלטונית ,הסטואית או ההגליאנית יכולה
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לבקש; אותה הסכמה 'לדמיין את עצמו' מאושר היא כל מה שהשכל ,הרוח ,או
התבונה האוניברסלית מבקשת ממנו42.
ברגע שמיאן קאמי לוותר על היציאה מגבולות התבונה ,הוא בסופו של דבר היה מחויב
לטעון לעמדה המחפשת אחר הטוב האפשרי בגבולות ההכרח .או כפי שכתב צ'סלב
מילוש' :נדמה כי האתאיזם האקזיסטנציאליסטי של קאמי עדיין לא היה רדיקלי כמו זה
של שסטוב בדיוק בגלל אותה נטייה מוסרית (שהיא יוונית אחרי הכל)'43.
בתוך כך ,נדמה כי הביקורת החריפה ביותר ששסטוב היה יכול לתת לקאמי,
היא זו המבקשת להעמיד דווקא אותו – את קאמי – בצידה ה'דתי' של המפה .הרצון
הכן של קאמי למצוא מנוחה ארצית ,גם אם על ידי המאבק הסיזיפי בחיים ,היה מוכר
היטב לשסטוב .שכן כל ביקורתו הופנתה כלפי מי שבסיכומו של דבר פנה אליה.
במובן זה מסקנתו הסופית של קאמי כנראה לא הייתה נראית שונה בעיני שסטוב מזו
של רוב הפילוסופים שהיו לפניו .יותר מכך הוא גם לא היה נבדל במובנים מסוימים
ממי שההיסטוריה הגדירה כפילוסופים דתיים ושלא הצליחו להימלט משיטות
המחשבה היווניות .כדי להבין עמדה זו לעומקה ,נפנה עתה לביקורתו של שסטוב על
המושג 'פילוסופיה דתית'.

מהי פילוסופיה דתית?
קאמי הוא לא הראשון שראה בפילוסופיה של שסטוב דתית במובן של פילוסופיה
המבקשת להציע תקווה וגאולה בין זרועותיו של האל .זה מזמין אותנו לשאול מהי
בעצם פילוסופיה דתית עבור שסטוב ,האם זו פילוסופיה שמטרתה לספק רגיעה?
האם זו פילוסופיה הקושרת עצמה באמת דתית?
נדמה כי התשובה לכל השאלות הללו היא לא .עבור שסטוב ,פילוסופיה דתית,
היא בראש ובראשונה פילוסופיה שאינה קושרת את עצמה בידע מסוים ,אינה נתלית
על אמת אחת ואינה כבולה לחוקי ההיגיון.
לכן למשל ,כששסטוב פנה למודל המקראי היה זה מתוך רצונו למצוא עדות
לאנשים שחיו בלי הצורך להיכנע לטכניקות המחשבה היווניות ששולטות על האדם
המודרני:
אנחנו צריכים לשער כי היו אנשים ,שכאשר הם הקשיבו למילות הכתובים ,לא
תמיד מצאו עצמם תחת השליטה של העקרונות הרציונליים ושל אותן טכניקות
מחשבה שאיכשהו הפכו לטבע השני שלנו ,ושאנחנו מחשיבים – בלי אפילו
להבין את זה – כמצב הקבוע והבלתי משתנה של האחיזה באמת44.

42

B. Fondane, Existential Monday: Philosophical essays, B. Baugh (trans. and ed.),
.New York 2016, p.15
M. Czeslaw, ‘Shestov, or the Purity of Despair’, Emperor of the Earth: Modes of
.Eccentric Thinking, Berkeley 1977, p. 110

44

שסטוב ,אתונה וירושלים ,עמ' .278

43

483

לי ברטוב

בתוך כך ,פנייתו אל התנ"ך לא הייתה מתוך מתן סמכות קדושה לו:
בשבילי התנ"ך הוא אינו 'סמכות' .קראתי את התנ"ך כפי שקראתי את אפלטון;
וראיתי שהוא עונה על שאלות שהפילוסופיה לא רק לא שאלה אלא בעצם
אוסרת עלינו לשאול45.
שסטוב מזהה כי המחשבה התנ"כית מטרידה את האדם המודרני .על כן הוא בוחר
להטריד את קוראיו .לדעתו הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לאדם הוא מתן האמון
ללא תנאים להיגיון ולחשיבה הרציונלית .בכל עבודותיו הוא חוזר על כך בדרכים
שונות :עלינו ללמוד לחפש את האמת גם במקום שהשאר התרגלו להגדיר כפרדוקס
ואבסורד – ולקבל את האפשרות של סתירה.
כשהוא כינה את הפילוסופיה שלו דתית מטרתו היתה לייצר פילוסופיה שהיא
אינה ספקולטיבית ,אלא כזו המשוחררת מהצורך בהוכחות והיא חופשית להיאבק על
זכויותיו של היחיד אל מול מה שהגדיר קאמי כ'זעקה חסרת ההיגיון של העולם'.
במאמר ביקורת מרתק על הפילוסופיה הדתית של ולדימיר סולביוב ,הציב שסטוב
את השאלה מהי פילוסופיה דתית ועל ידי כך ביקש לערוך הפרדה בין האופן המקובל
להבין את המושג ,לבין הדרך שתואמת יותר את תפיסותיו שלו .לטענתו ,כאשר
סולביוב הציב לעצמו את המטרה לייסד פילוסופיה דתית הוא הוביל את הפילוסופיה
שלו ,מבלי משים ,אל אותה המלכודת שקאנט הציב לה כשכלא אותה בגבולות
התבונה .על כן ,על פי הקטגוריות של שסטוב ,אם יש להחשיב את הפילוסופיה של
סולביוב כדתית – עלינו למעשה להגדיר כמעט כל פילוסופיה ככזו:
הפילוסופים הגדולים ביותר של העת העתיקה – אפלטון ופלוטינוס ,ואפילו
אריסטו ויותר חשוב – הסטואים – לעולם שאפו ,בדברם על המקור ,העיקרון,
שורשם של כל הדברים ,לא רק להסביר את העולם או את היקום אלא גם 'לתת
להם משמעות' ,כלומר ,להדגים כי העולם הוא פחות או יותר מכוון ,מאורגן,
ולא נוצר על ידי קפריזה מקרית של כוחות עיוורים אלא על ידי עיקרון אשר
בפניו התודעה של האדם הממוצע ,המרגישה את הגבלתו ,משתחווה ברצון
ובשמחה46.
אם כך הם פני הדברים ,שואל שסטוב ,מדוע למעשה אנו צריכים פילוסופיה דתית?
ויותר מכך ,מדוע יש להתאמץ לייצר פילוסופיה דתית כאשר יש לנו את הפילוסופיה
הרגילה ,שכפי שראינו אין הבדל בין השתיים? האם ניתן לייצר פילוסופיה דתית שלא
נכנעת לחוקי ההיגיון של הפילוסופיה המוכרת ,ויותר מכך ,לא מנסה להצדיק את
עצמה בפניה? בעיני שסטוב הכשל של סולביוב ושל פילוסופים דתיים אחרים ,היה
בניסיון להצדיק את חוסר המובנות של העולם בכליו של ההיגיון היווני ,וכל שכן
בניסיון להסביר את ההיסטוריה במובנים הגליאנים ,דהיינו באמצעים המבקשים
לספק מטרה ותכלית לאירועים ההיסטוריים.
45
46

.B. Fondane, Rencontres avec Leon Chestov, Paris 1982, p. 144
שסטוב ,השערה והתגלות ,עמ' .19-18
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מהי פילוסופיה דתית? תשובתו האפשרית של שסטוב לקאמי

כך ניסה הגל לספר את סיפור מותו של סוקרטס כסיפור של גורל הכרחי:
סוקרטס היה מוכרח למות למען הפילוסופיה כולה ולמען המין האנושי .שסטוב ראה
בניסיון שכזה לפרש את ההיסטוריה כלא שונה מהמושג 'הדתי' של ה'השגחה
אלוהית' ,מושג שהיה לו קשה מאוד לקבל' :האדם הצליח לשים במקומו של המונח
האפל 'גורל' את המונח הבהיר "השגחה אלוהית" .האין זו ניצחונה של הפילוסופיה
הדתית?'47.
שסטוב תוהה מהיכן קיבלו הגל ,סולביוב ,ופילוסופים אחרים את היכולת
הנפלאה לחדור בעזרת מחשבתם למסתורין של היקום? ומי נתן להם את הרשות
להחליף את המילה 'גורל' במילים 'השגחה אלוהית'? הגל לימדנו כי 'האמתי הוא
רציונלי' ובכך הפך את הגורל של סוקרטס ל"צודק" ו"הגיוני" .זהו בעיני שסטוב
הבסיס השגוי לא רק של הפילוסופיה ההגליאנית ,אלא של כל פילוסופיה אשר
מחפשת רק את האפשרי.
אם אנו רוצים לדבר על פילוסופיה דתית ששסטוב היה מוכן לקבל ,דהיינו
פילוסופיה דתית על פי המושגים החדשים שלו ,עלינו לפנות למי שלא הרכינו ראש
אל מול חוקי ההכרח .כך למשל ראה שסטוב אצל הנביאים המקראיים מודל לאנשים
שלא ידעו שום מנוחה בחפשם אחר האמת' :הם החרדה בהתגלמותה' ,הם אינם
יכולים לשאת סיפוק ,כאילו הרגישו בו את תחילתו של הריקבון והמוות:
מסיבה זו היו הפילוסופים לרוב מכובדים ומקרובים ,בעוד שהנביאים היו תמיד
שנואים ונרדפים .כיצד אדם יכול באמת לאהוב את מי שמחפש את הבלתי
אפשרי ,את מי שנאבק כנגד מה שלא ניתן להתגבר עליו ,שאינו סומך על המובן
מאליו ( ,)self-evidencesושאפילו אינו נכנע להגיון?48
על פי השקפת היוונים האדם יכול ללמוד את החוקים הנצחיים והבלתי משתנים ,אך
לא להיכנס עמם לוויכוח .הוא חייב לציית להם' .הוגה אבסורדי אינו חושב כי קיים
משהו מעבר לתבונה' אומר קאמי ומבקש מאתנו לדמיין את סיזיפוס מאושר .הוא
מקבל את גורלו של סיזיפוס מתוך כניעה ומבקש לתת משמעות חדשה לחייו .סיזיפוס
של קאמי זקוק ל'הירואיזם מודרני' שבאמצעותו הוא 'מתעלה על גורלו' ומצליח
להפוך את הסבל לשמחה 49 .אך כפי ששסטוב רואה זאת ,הפילוסופים מאז ומתמיד
לשאוֹל וגם למוות ומצאו בזה את הכניעה 'מרצון' לטוב ביותר .לעומתם,
נכנעו גם ְׁ
הנביאים אתגרו את השאו ל כמו גם את המוות עצמו ,עד לכדי מאבק מחריד וסופי50.
שסטוב חוזר לספר איוב כמקור שבו נוכל למצוא פילוסופיה דתית כפי שהוא
היה מעוניין להגדיר אותה .על פי פרשנותו ,הספר כולו הוא תחרות בלתי פוסקת בין
'זעקותיו' של איוב הנגוע לבין 'הרפלקציות' של חבריו הרציונליים .איוב מסרב לקבל
את הסברים ולהשלים עם מצבו:
47
48
49
50

שם ,עמ' .26
שם ,עמ'  .40שסטוב יש להדגיש אינו מתייחס כאן למודל המוסרי של נביאי ישראל ,אלא
לחרדה שהוא מצא במסרם.
קאמי ,המיתוס ,עמ' .125-124
שסטוב ,השערה והתגלות ,עמ' .40
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איוב אינו שואל .הוא בוכה ,מייבב ,מקלל ,הוא זועם ,ונאומי ההסברה של
חבריו שבאו לנחמו מעוררים בו התקף של זעם .הוא רואה בהם רק הבעה של
אדישות אנושית ופחדנות אנושית אשר אינה יכולה לשאת את מראות הזוועה
שפקדו אותו ,ואשר מסתירים את הבגידה שלהם עם מילים גבוהות של מוסר
וחכמה .התבונה מעידה 'ללא תשוקה' על קץ כל אפשרות ,והאתיקה ,שתמיד
עוקבת אחרי עקביה של התבונה ,באה עם הטפות פתטיות ונאומים מאלצים
שהאדם מחויב בענווה ובכניעה לשאת את גורלו ,לא משנה עד כמה הוא
נורא51.
לדעת שסטוב ,הפילוסוף מנסה לשוות לעצמו את המראה של מי שפועל על פי רצונו
החופשי ,למרות שהוא חש כי כוח זר ועוין גורר אותו .כאן לדעת שסטוב חבוי
המסתורין הסופי של החכמה היוונית .האדם 'יודע' שאת הגורל לא ניתן להביס ,ועל
כן המאבק בו הוא חסר היגיון .רק דבר אחד נותר לעשות :להיכנע לגורל ולעצב
מחדש את הרצון העצמי .האדם מקבל את ההכרח כרצוי ,כטוב ביותר 52.הכניעה של
המחשבה בפני ההכרח ,בפני הסיבה והתוצאה מכניעה את החופש האנושי .האם אין
לאדם את הזכות להתנגד לכך? במקרים כאלה חוזר שסטוב לדוסטויבסקי:
'יותר מכל דבר אחר ,חוקי הטבע פגעו בי באופן מתמיד במהלך חיי' אומר איש
המרתף [של דוסטויבסקי] .האם זה פלא שאין הוא יכול להרגיש שום רוך
להגיון או לאידאלים ,כאשר הם ,פעם בצורה של חוקי הטבע ,ובפעם בצורה
של דוקטרינות מוסריות ,לא עשו דבר פרט מלהעליב ולפגוע באמון כמעט
ילדותי של יצור חף מפשע לחלוטין? איך מישהו אמור להגיב לדברים שכאלה?
איזו עוד הרגשה פרט לשנאה תמידית ,בלתי מתפשרת מישהו עוד יכול להרגיש
כלפי הסדר הטבעי?53
קאמי ,כשהציב את המודל של סיזיפוס ,בחר להשלים עם גורלו ולהיאבק באבסורד
על ידי ההתרגלות למצוותיה של התבונה .כשהבין שאת ההכרח לא ניתן להביס וכי
המלחמה בו היא חסרת היגיון – הוא נכנע לו ובכך עיצב מחדש את רצונו העצמי על
פי המודל של סיזיפוס .בכך הוא נלחם בחיים עצמם .על פי מושגיו של שסטוב אם
נרצה לכנות את סולביוב כפילוסוף דתי ,ניאלץ במובנים רבים לכנות גם את קאמי כך.
אך שסטוב מבקש פילוסופיה דתית אחרת .פילוסופיה שמוכנה לצעוד אל תוך
האבסורד מתוך בחירה בחיים ובניסיון של החיים גם אם מתוך מאבק .פילוסופיה
שמותירה לאדם את הזכות לתחום של מחשבה בו הכל מותר.

51
52
53

שסטוב ,השערה והתגלות ,עמ' .215-216
שם ,עמ' .31-40
שסטוב ,הפילוסופיה של הטרגדיה ,עמ' .205
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‘Deep Secrets and Spiritual Tools’:
The Secret in Contemporary Jewish Spirituality
Rachel Werzberger, The Israel Academic College in Ramat Gan
Abstract
This paper explores the appropriation of the idea of ‘the secret’ by
contemporary Jewish spirituality and the way this idea acquired the meaning
of a spiritual-therapeutic technique. I trace the roots of the notion of ‘the
secret’, beginning with the Western Esoteric movements of the late
nineteenth and early twentieth centuries and up to the development of New
Age spirituality at the end of the twentieth century. While it is possible to
claim that the origins of the idea of the secret of Jewish spirituality are to be
found in the historical forms of Jewish esotericism, i.e., Kabbalah, I argue that
they are to be located in the later, non-Jewish esoteric movements and
especially in Theosophy and the New Thought. The article posits that under
the influence of late capitalism, neoliberalism and the therapeutic culture,
contemporary spiritualities in general and Jewish spirituality in particular
came to be understood as a self-centered therapeutic technique and the
notion of ‘a secret’ obtained the meaning of a therapeutic technique for
spiritual development.

תקציר
מאמר זה עוסק באופן בו אומץ רעיון 'הסוד' על ידי הרוחניות היהודית העכשווית וקיבל
, המאמר מתחקה אחר שורשיו של רעיון זה.משמעות של שיטה יהודית־רוחנית־תרפויטית
החל באזוטריקה המערבית של סוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים וכלה
' אף שניתן לטעון כי המקור לרעיון 'הסוד.בתרבות העידן החדש של סוף המאה העשרים
 המאמר טוען כי המקור הוא, קרי הקבלה,ברוחניות היהודית הוא בתורת הסוד היהודית
New -דווקא בתורות לא־יהודיות מאוחרות יותר ובעיקר בתנועה התיאוסופית ותנועת ה
 הקפיטליזם המאוחר והאידאולוגיה, המאמר מציע כי בעקבות תרבות התרפיה.Thought
הניאו־ליברלית הפכה הרוחניות העכשווית בכלל והרוחניות היהודית החדשה לשיטה
 ורעיון הסוד זכה למשמעות של שיטה תרפויטית להתפתחות,תרפויטית ממוקדת־עצמי
.רוחנית

503-488 :(מחשבת ישראל ב )תשפ"א

'סודות עמוקים וכלים רוחניים'
הסוד ברוחניות היהודית העכשווית
רחל ורצברגר
המכללה האקדמית רמת גן

מבוא
בשנת  2006פרסמה קהילת בית חדש ,קהילה של עידן חדש-יהודי אשר פעלה
בתחילת שנות האלפיים בישראל את תוכנית בית המדרש שלה לאותה שנה 1.בין
הקורסים השונים אשר הוצעו לחברי הקהילה היה גם קורס שכותרתו הייתה 'סודות
החסידות' .כך תואר הקורס באתר האינטרנט של הקהילה:
המורים הגדולים של החסידות נתנו לעם ישראל את מה שהעניקו מורי הזן
הגדולים לתלמידיהם במזרח :תורה פשוטה ועמוקה ,כלים רוחניים יקרים,
סודות גדולים המתגלים בסיפורים פשוטים לכאורה ,רמזים קטנים המזמינים
את האדם למסע הגדול פנימה ,אל עצמו ,אל האלוהות ,ואל ההאזנה לסיפור
המתגלה של חייו.
טקסט זה קושר לא רק בין תורת החסידות לחוכמת הבודהיזם 2אלא גם מתאר את
החסידות באמצעות השימוש ברעיון של 'סוד' .תורת החסידות מתוארת כאן כ'תורה
פשוטה' אך 'עמוקה' וסיפורי החסידות מוצגים כמסתירים מאחוריהם 'סודות גדולים'.
לפי האמור בטקסט ,ביכולתם של אותם סודות לשמש כלים רוחניים בעזרתם יכול
האדם להגיע 'אל עצמו' ו'אל האלוהות' .תורת החסידות מוצגת כאן כסוג של שיטה
רוחנית-תרפויטית המאפשרת לאדם להתפתח רוחנית ולעבור תהליכים פנימיים של
גילוי ומימוש העצמי .מהלך מעין זה ,הקושר בין תורת החסידות לבין השאיפה
להתפתחות רוחנית ורגשית ,אופייני מאוד לעידן החדש היהודי ולרוחניות היהודית
העכשווית ,בהם מאמר זה עוסק.
העידן החדש היהודי והרוחניות היהודית העכשווית מהווים את אחת התצורות
התרבותיות-דתיות העולות של היהדות העכשווית בצפון אמריקה ובישראל .כפי
ששמו מעיד ,העידן החדש היהודי מושפע באופן מובהק מתרבות העידן החדש
1
2

על העידן החדש היהודי ושתי קהילות העידן החדש היהודי אשר פעלו בישראל בתחילת שנות
האלפיים ראו.R. Werczberger, Jews in the Age of Authenticity, New York 2016 :
לניסיונות עכשוויים לקשור בין יהדות לבודהיזם בקרב חוגי הרוחניות היהודית החדשה ,למשל
באמצעות שילוב בין מדיטציית מיינדפולנס הבודהיסטית והמסורת היהודית ()Jewish mindfulness
ראוM. Niculescu, ‘I the Jew, I the Buddhist: Multi-religious Belonging as Inner :
Dialogue’, CrossCurrents 62.3 (2012); E. Sigalow, American JewBu: Jews, Buddhists, and
.Religious Change., Princeton 2019, pp. 350-359
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רחל ורצברגר

הכללית והרוחניות העכשווית ,אשר הפכה לפופולרית במערב בעשרות השנים
האחרונות .מטרתו המוצהרת היא חידוש החיים והמסורת היהודית והפיכתה לרוחנית
יותר .דבר זה נעשה על ידי פנייה אל המקורות המיסטיים היהודים ,בעיקר לתורת
הקבלה והחסידות ועל ידי שילוב של רעיונות ופרקטיקות מתרבות העידן החדש
(הלא-יהודי) לתוך המסורת היהודית .רוחניות העידן החדש ,אותה תצורה דתית
חדשה מכוונת שוק ,צריכה וסגנון חיים והפועלת מחוץ לממסדים הדתיים מתאפיינת
בליקוט של שיטות ופילוסופיות ממקורות תרבותיים ,דתיים וגיאוגרפים שונים
וגיבושם לכדי תורה רוחנית הממוקדת בעצמי ( ,)selfהתפתחותו ומימושו .לדעת
ההיסטוריון וואטר הנחרף 3מקורותיה ההיסטוריים של תרבות העידן החדש נעוצים
באזוטריקה המערבית של המאה התשע עשרה על ענפיה השונים .המושג אזוטריקה
מערבית משמש חוקרים כתווית כללית לכל אותן מסורות דתיות-רוחניות אשר צמחו
בתרבות המערבית ונדחו על ידי ההוגים הרציונליסטיים והמדעיים ,החל מהמאה
השש עשרה ואילך ,כדוגמת אלכימיה ,כישוף או קבלה נוצרית ומאוחר יותר באמצע
סוף המאה התשע עשרה התיאוסופיה ,אוקלטיזם והספיריטואליזם 4.בתורות אלה
נתפס הידע האזוטרי כסוג מיוחד של ידע מסתורי קדום אשר ניתן לגלותו באמצעים
שונים ולעשות בו שימוש.
תרבות העידן החדש אימצה את רעיון הסוד והעניקה לו ערך סמלי רב .ביטוי
מובהק לכך ניתן בסרט ניו-אייג' הפופולארי 'הסוד' 5.הסרט (ובהמשך הספר) מציג
לצופיו את ה'סוד' אשר אמור לאפשר לכל אדם לממש את חלומותיו ולהשיג כל דבר
אשר ליבו חפץ .סוד זה אינו מבוסס על מאגיה ,כפי שניתן היה אולי לחשוב ,אלא על
התובנה ,המכונה בסרט/ספר "כוח המשיכה" ( ,)law of attractionעל פיה ניתן
להשפיע על המציאות בכוח המחשבה האנושית .הסוד להגשמת משאלות טמון
בגישה הנפשית החיובית של האדם על העולם .גישה חיובית ואמונה שניתן להשפיע
בכוח המחשבה על המציאות תוביל להתגשמות שאיפות האדם באופן מוחשי –
הצלחה בלימודים ,בקריירה או במציאת אהבה .במילות תקציר הספר:
במשך מאות שנים נשמר ה'סוד' בידי בודדים .רבים חמדו אותו והוא הוסתר,
אבד ,נגנב ונקנה בכסף רב .כמה מגדולי האנושות – אפלטון ,גליליאו,
שייקספיר בטהובן ואיינשטין – ידעו והבינו אותו .עתה הוא נחשף לעולם כולו.
לא חשוב מי אתם או היכן אתם נמצאים – בעזרת ה'סוד' תגלו כיצד אתם יכולים
להשיג ,להיות או לעשות כל מה שתרצו ולהגשים את החיים שאתם חולמים
עליהם .תדעו מי אתם באמת .תתוודעו אל ההצלחה האמיתית שמצפה לכם6.
התובנה כי 'מחשבה בוראת מציאות' נטועה עמוק באתוס רוחניות העידן החדש.
מורים רוחניים כדוגמת דיפאק צו'פרה או הסופר פאולו קואלו טוענים כי לאדם יש
3
4
5
6

ראו W. J. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror
.of Secular Thought, Leiden 1996
ראו W. J. Hanegraaff, Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western
.Culture, New York 2012
ראו .R. Byrne, The secret. Simon and Schuster, 2008

שם.
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כוח אישי לא-מוגבל המאפשר לו להגשים את כל משאלותיו :הפסיכולוגיות,
הגופניות והחומריות ,אם רק ידע כיצד להשתמש בכוחות שקיימים סביבו על ידי
שינוי דפוסי החשיבה שלו על עצמו ועל סביבתו .אף שניתן לאתר רעיונות מעין אלה
גם בסביבות תרבותיות מחולנות יותר כמו למשל בסוגת ה'-עזרה עצמית'
והפסיכולוגיה הפופולארית ,הרי ש'הסוד' הצליח להפיץ אותם באופן פנומנלי 7.את
הצלחתו זו אפשר אולי להסביר בכך שהספר זיקק רעיונות אלה ,שווה להם נופך רוחני
והציע אותם לציבור הרחב בפורמט נגיש ונח .כך גם ניתן אולי לשער כי את ההשראה
לשימוש ברעיון של 'סוד' ,כפי הוא בא לידי ביטוי בציטוט אשר פתח מאמר זה ,נובע
משיח רוחניות העידן החדש אודות הסוד ושורשיו באזוטריקה המערבית.
מאמר זה מבקש להתחקות אחר האופן בו התגלגל ונדד רעיון 'הסוד'
מהקבוצות האזוטריות של צפון אמריקה ואירופה של סוף המאה התשע עשרה
ותחילת המאה העשרים ,לתיאור של קורס בתולדות החסידות של קהילה יהודית-
רוחנית בישראל בתחילת המאה העשרים והאחת ,ולשאול כיצד קיבל רעיון הסוד
משמעות של שיטה יהודית-רוחנית-תרפויטית .אף שניתן לטעון כי המקור לרעיון
'הסוד' כפי שהוא מוצג בפסקה שפתחה את המאמר הוא בתורת הסוד (או
האזו טריקה) היהודית ,אבקש לטעון כאן כי המקור לו הוא דווקא בתורות לא-
יהודיות מאוחרות יותר ,בעיקר באזוטריקה המערבית של סוף המאה התשע עשרה
ותחילת המאה העשרים ובתרבות העידן החדש אשר התגבשה מתוכה לקראת סוף
המאה העשרים .כדי לבסס טענה זו ,המאמר יצביע על כמה מההקשרים ההיסטוריים
והתרבותיים ,הקרובים והרחוקים מתוכם צמח הרעיון של סוד רוחני כשיטה
תרפויטית ובעיקר על שני זרמים ספציפיים באזוטריקה המערבית של סוף המאה
התשע עשרה ותחילת המאה העשרים :התנועה התיאוסופית ותנועת הNew -
 .Thoughtשני זרמים רעיוניים אלה מהווים שורשים מרכזיים בתרבות העידן החדש
העכשווית ,ומשם אבקש לטעון ,שהם גם חלחלו לצורות העכשוויות של הרוחניות
היהודית 8.בחלקו השני של המאמר אתמקד בהיבטים החברתיים והכלכליים של
רוחניות העידן החדש ,בעיקר תרבות התרפיה ,הקפיטליזם המאוחר ובאידאולוגיה
הניאו-ליברלית כדי להסביר כיצד הפכה הרוחניות העכשווית בכלל והרוחניות
היהודית החדשה לשיטה תרפויטית ממוקדת-עצמי ,ורעיון הסוד זכה למשמעות של
שיטה תרפויטית להתפתחות רוחנית.

האזוטריקה המערבית וסודותיה
ראשיתו של תואר השם 'אזוטרי' ושם העצם 'אזוטריקה' הוא בטקסטים נוצריים מהמאה
השנייה .מבחינה אטימולוגית ,המילה 'אזוטרי' נגזרת מהמילה היווניתesoteros) :
 )ἐσώτερoςשמשמעותה היא 'פנימי' או 'פרטי' .לטענתו של ההיסטוריון וואטר
7
8

לטענת אתר הספר/סרט ,הספר מכר עד היום כשלושים מיליון עותקים ותורגם ל 50-שפות.
נדלה בתאריך /https://www.thesecret.tv/rhonda-byrnes-biography 15.9.2020
ראו K. Alexander, ‘Roots of the New Age’, in: J.R Lewis and J.G Melton (eds.),
Perspectives on the New Age, Albany 1992, pp. 30-48; Hanegraaff, Esotericism and
.the Academy, pp. 207–218
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הנחרף ,שימש המושג 'אזוטרי' לאורך ההיסטוריה המערבית לתיאור ידע פנימי שנמצא
בבעלותה של קבוצה קטנה ומסוימת .ידע זה הוא חבוי ונסתר להמונים וחשוף רק למי
ששייך לאותה קבוצת אליטה או חבורת סוד .לקראת סוף המאה השמונה עשרה ,טוענים
הנחרף וון סטוקרד ,קיבל המושג 'אזוטריקה' את המשמעות המקובלת כיום – סוג
מיוחד של ידע מסתורי וקדום הידוע למתי מעט 9.בהתאם ,ניתן לזהות מתקופה זו
והלאה התגבשות סדרה ארוכה של פנטזיות היסטוריות אודות מסדרים סודיים
ומסתוריים( ,כדוגמת הבונים החופשיים) אשר היו פעילים לכאורה בעולם העתיק ואף
מבריאתו של העולם10.
מבחינה מחקרית משמש המושג 'אזוטריזם' מערבי כיום לתיאור קשת של זרמים
רעיוניים בתרבות המערבית אשר נדחו על ידי החשיבה המדעית הרציונלית מהמאה
השמונה עשרה והלאה כמו גם על ידי הצורות הנוצריות-פרוטסטנטיות הדומיננטיות
מאז הרפורמציה במאה השש עשרה 11.במהלך המאה התשע עשרה מתחיל המושג
'אזוטריקה' וידע אזוטרי להיות מזוהה גם עם הרעיון של האוקלט ( )occultהמתורגם
לרוב כ'תורת הנסתר' .אף ששני מושגים אלה אינם זהים זה לזה – השימוש בראשון
נעשה בזיקה לחניכה לתוך סודות רוחניים ואילו השני מתייחס בדרך כלל לכוחות
החבויים והנעלמים הפעילים בעולם הטבעי ויכולים להתגלות בעזרת ידע מוכמן,
השימוש בשניהם נעשה באופן דומה ומשמש לתיאור של אותה תופעה12.
נקודה מרכזית בתפיסת הסוד של האזוטריקה המערבית היא ההנחה כי אותם
ממדים נסתרים ,חבויים וסודיים הקיימים במציאות יכולים להתגלות על ידי מי שיש
בידיו את המפתח לידע ולאמת .מאחורי תפיסה זו עומדת גם הנחה מובלעת אודות אלו
שכבר גילו את הסוד ,וביכולתם לשתף ולגלות אותו לסובבים כרצונם .לא בכדי ,באותה
תקופה ממש ,הצביע הסוציולוג הגרמני גיאורג זימל על האופן בו סוד ,או סודות,
מהווים חלק אינטגרלי ממערכות יחסים חברתיות ,ועל האופן בו סוד הוא מרכיב מהותי
לרגולציה ולשליטה חברתית המתבססת על הפצה ומניפולציה של ידע 13.לטענת זימל
מערכות יחסים אנושיות מסוגים שונים ,ביניהן כלכליות ,זוגיות/אינטימיות או דתיות
רבות מבוססות לא רק על ידע המשותף לכל הצדדים אלה גם על ידע שרק צד אחד יודע
ושומר לעצמו ועושה בו שימוש לצורך שליטה בצד השני .יתרה מזו ,העובדה כי ידע
מסוים אודות רעיון ,חפץ או פעילות הוא מוגבל מבחינת התפוצה שלו מעלה את ערכו
בעיני אלה שמחזיקים בו ,במיוחד כאשר מחזיקי הסוד מזהים את עצמם כנעלים מאלה
9

ראו K.Von Stuckrad, ‘Western Esotericism: Towards an Integrative Model of
.Interpretation’, Religion 35.2 (2005), pp. 78-97

10

ביטוי פופולרי לסוג זה של דמיון ניתן למצוא בספר רב המכר צופן דה-וינצי של דן בראון ואף
בתיאוריות קונספירציה עכשוויות.
ראו .Hanegraaff, Esotericism and the Academy
שם.
ראו S. Georg, ‘The Sociology of Secrecy and of Secret Societies’, American journal
 .of Sociology 11.4 (1906), pp. 441-498לטענת ואוטר הנחרף ,זימל היה מעורב בקבוצה
הסודית של אומנים ואינטלקטואלים אשר התקבצו סביב למשורר סטפן גיאורג (,)1933-1868
וייתכן שהעיסוק שלו בנושא הושפע מכך; ראו W. J. Hanegraaff, ‘Esotericism

11
12
13

Theorized: Major Trends and Approaches to the Study of Esotericism’, in: April
.D. De Conick, Religion: Secret Religion, Farmington Hills, MI 2016, pp. 70-155
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שאין בידם את הסוד .כך שהסוד ,או ליתר דיוק ידיעת הסוד ,משמשת גם לביסוס של
אליטה חברתית – לפחות בעיני עצמה14.
15
על פי חוקר האזוטריקה קוקו ון סטוקרד ,לשיח האזוטרי שני ממדים עיקריים:
הטענה לידע 'גבוה' ( )higher knowledgeוהדיון באמצעים להשגת הידע הזה.
לשיטתו ,הטענה לבעלות על 'הידע גבוה' או 'העילי' טומנת בחובה ,לא רק טענה
לגבי תוכנו של אותו ידע ,אלא גם ובעיקר טענה לגבי עליונותו .על פי תפיסה זו הידע
האזוטרי ,הנתפס כמפתח לכל השאלות המהותיות המטרידות את בני האדם ,גובר על
פרשנויות מתחרות ,כדוגמת אלו שהמדע מציע .כאן חשוב לציין כי הרעיון של 'ידע
גבוה' או 'עילי' נמצא בזיקה לשיח הסודיות ,אבל לא בגלל שהאמת האזוטרית
מוגבלת למעגלים פנימיים של מומחים או חניכים ,אלא בגלל האלמנט המבני של
דיאלקטיקה של גילוי והסתרה המתקיים בו .כוחו של הידע הכמוס טמון לאו דווקא
בגילויו כשלעצמו ,אלא בדיאלקטיקה המתמדת בין כיסוי וגילוי ,בין הסתרה
לחשיפה .דיאלקטיקה זו מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים בשיח על הסוד והכוח
המיוחס לו16.
צורות רבות של אזוטריקה מניחות את קיומו של ידע סודי הגלוי רק למתי מעט
השולטים בגילויו ובהפצתו .בתנועות האזוטריות אשר פרחו בסוף המאה התשע
עשרה ותחילת המאה העשרים הוצב הידע 'הסודי' כזה שמקורו בפילוסופיות
מהמזרח בראש היררכיה של ידע מסוג אחר ובעל חשיבות עליונה .ידע זה זכה לשלל
תארים בעלי קונוטציות מרחביות כדוגמת' :פנימי'' ,עמוק' או 'גבוה' ( Higher
 .)knowledgeדוגמה מובהקת להלך רוח זה ביחס לידע הסודי ניתן למצוא בתנועה
התיאוסופית .הלנה בלבצקי ,מייסדת התנועה פרסמה בשנת  1888את הספר The
 17,Secret Doctrine the Synthesis of Science, Religion and Philosophyהטוען ,בין
השאר ,להשבת הידע האזוטרי למערב .התרבות המערבית מתוארת בו כתרבות בה
ידע זה נשכח ,הוחבא ,הוצפן ונאסר במשך מאות בשנים ,עד שבסוף המאה התשע
עשרה ,כמעט אבד לחלוטין .בלבצקי טוענת לגילוי מחודש של ידע זה בסיועם של
המאסטרים הרוחניים שלה .מקום מרכזי בדוקטרינה התיאוסופית תופסת הטענה כי
מקור הידע האזוטרי של התיאוסופיה הוא במזרח-הקדום (מצרים העתיקה) ,ומאוחר
יותר גם הרחוק :הודו וטיבט .המחקר מראה כי בפועל הידע הסודי הזה היה סינתזה
מורכבת של רעיונות רוחניים שנשאבו ממקורות אזוטריים שונים כדוגמת תורת
הקבלה ,הרמיטיזם ,מסמריזם ועוד18.
על פי שורשים רעיוניים אלה ,ניתן להבין כיצד חדר הרעיון של הסוד כמושג
בעל ערך סמלי והון תרבותי לתוך תרבות העידן החדש וממנה לרוחניות היהודית
העכשווית .אולם מה לגבי תוכנו של הסוד? גם כאן יש לאזוטריקה המערבית תפקיד
14
15
16
17
18

ראו זימל שם.
ראו ון סטוקרד (לעיל הערה .)9
שם.
ראו H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and
.Philosophy Volume II: Anthropogenesis. Lulu.com 2018
ראו O. Hammer, Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to
.the New Age, Brill 2003
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מרכזי .כאמור ,אחד מביטוייו הבולטים והמוכרים ביותר של רעיון זה ביותר התקיים
בסרט 'הסוד' אשר מציג לצופים את הסוד אשר אמור לאפשר לכל אדם לממש את
חלומותיו ולהשיג כל דבר אשר ליבו חפץ .סוד זה מבוסס על התובנה כי' :כל מה
שנכנס לחייכם ,אתם המושכים אותו אל תוככם .והוא נמשך אליכם מכל הדימויים
שאתם משמרים במוחכם .מה שאתם חושבים שהוא הקובע .כל דבר שנמצא במוחכם,
אתם מושכים אליכם' 19,כלומר ,בכוחה של המחשבה האנושית להשפיע ולהתמיר את
המציאות החומרית של האדם.
בדומה לרעיון 'הסוד' ,גם רעיון זה של 'מחשבה בוראת מציאות' איננו פרי
המצאתה של תרבות העידן החדש של סוף המאה העשרים .את המקור לרעיון של
'כוח המחשבה' ולניסוחו העכשווי כ'מחשבה בוראת מציאות' ניתן לאתר בתנועת ה-
 New Thoughtאשר פעלה אף היא בסוף המאה התשע עשרה – תחילת המאה
העשרים בצפון מזרח ארה"ב .התנועה הייתה חלק מגוף של תנועות/קבוצות
הרמוניות שפעלו בצפון אמריקה במאה התשע עשרה ,כדוגמת התנועה
הטרנצנדנטליסטית האמריקנית ,הספיריטואליזם ,והמסמריזם אשר מיזגו רעיונות
דתיים ופילוסופיים שונים כדומת תיאולוגיה נוצרית ,פסיכולוגיה וריפוי-עצמי.
קבוצות אלה הציעו ,כל אחת בדרכה ,כי שלווה רוחנית ,בריאות גופנית ואפילו רווחה
כלכלית קשורים לזיקה המחשבתית והנפשית של האדם עם הקוסמוס20.
בניגוד לדתות הקלאסיות המדגישות את הגאולה בעולם הבא ( other
 )worldlyבמונחיו של הסוציולוג הגרמני מקס וובר 21,הדגש בקבוצות אלה היה על
גאולה בעולם-הזה ( – )This worldlyשיפור החיים הרוחניים והפיזיים של הכאן
ועכשיו .יתרה מזו ,ברוח המדע הניוטוני והפיזיקה הקלאסית חבריהם טענו לגילויים
של חוקים רוחניים ,אשר בכוחם לשנות ולשפר את חייהם של פרטים באותו אופן בו
הטכנולוגיה שינתה את החברה 22.בהתאם ,נוסחו חוקים כדוגמת חוק 'כוח המשיכה'
מהסרט 'הסוד' .חוק זה הוצג בשתי יצירות ספרותיות מתחילת המאה העשרים
שנכתבו על ידי אנשים המקושרים לתנועת ה .New Thought-הראשונה היא ספרו
של וילאם ווקר אטקינסוןThought Vibration : Or the Law of Attraction in the :
 )1908( Thought Worldוהשנייה היא הספר' :מדע ההתעשרות' של וואלאס די.
ווטלס מ .1910-היצירה הראשונה ,בעלת הנטיות הפילוסופיות מנסחת את רעיון 'חוק
המשיכה' ואילו ספרו של וואלאס המתבסס אף הוא על הרעיון של השפעת דפוסי
המחשבה על המציאות ,מגדיר את עצמו כמדריך מעשי ומציע לקוראיו שיטה
המתמקדת במטרה אחת ברורה :השגת הצלחה כלכלית ועושר חומרי.

19
20

21
22

שם.
ראו ;S. Ahlstrom, A Religious History of the American People, New Haven, CT, 1974
C. Albanese. A Republic of Mind and Spirit, New Haven, CT, 2007; L.E. Schmidt,
.Restless Souls: The Making of American Spirituality, San-Francisco, 2005
ראו M. Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, New York,
.1968, pp. 542-544
ראו R.J. Lewis, ‘Science and the New Age’, D. Kamp and J. Lewis (eds.) Handbook
.of New Age, Leiden 2007
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בתחילת המאה העשרים ,הדיון בבריאות הגוף ובשגשוג חומרי בקרב אנשי ה-
 New Thoughtאשר נערך עד אז באמצעות מונחים תיאולוגים ,קיבל נופך חילוני
יותר והחל לכלול גם רעיונות ומונחים מהפסיכולוגיה הפופולרית של אותה תקופה.
פסיכולוגיה זו הציגה את דמות האדם ( )personhoodבאופן חדש המדגיש את
המימוש והביטוי העצמי על פני הערכים (הפרוטסטנטים) הקודמים של שליטה
עצמית וריסון .בדתות ההרמוניות ,מימוש עצמי זוהה כמימושם של דחפים יזמיים
ושל הצלחה בעולם .ערכים אלה נוסחו בשפה פסיכולוגית-דתית המזהה בתת-מודע
הנפשי מוקד של כוח אלוהי/רוחני .כך הפכה תנועת ה New Thought-בשני
העשורים הראשונים של המאה העשרים ,לתצורה אמריקנית של פסיכולוגיה
פופולרית ובו-זמנית לדת של שגשוג והצלחה 23.אף שלאחר שנות העשרים איבדו
קבוצות ה New Thought-והתיאוסופיה מכוחן ,הרעיונות שלהם אודות ידע גבוה/
וסודי וכוחה של המחשבה המשיכו לחלחל לצורות השונות של חשיבה חיובית
וספרות עזרה עצמית ,וכפי שאראה כאן ,גם לתרבות העידן החדש ולרוחניות
העכשווית.

העידן החדש של הסוד הגלוי
תרבות העידן החדש התגבשה בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים מתוך
התנועות החברתיות של שנות השישים ,למשל התנועה הפמיניסטית או התנועה
לזכויות האזרח ,ובעיקר מתרבות הנגד אשר דחתה את הממסד ואת סמכותו .תנועות
חברתיות אלו ,אשר עיצבו באופן בלתי הפיך את החיים והתרבות המערבית ,יצרו גם
את התנאים לחופש הרוחני החדש אשר הוביל לפריחתן של קבוצות דתיות ורוחניות
אלטרנטיביות .קבוצות אלה קידמו גישות ושיטות תרגול רוחניות ,חלקן הניכר שאוב
מתורות המזרח הרחוק ותנועת הפוטנציאל האנושי .גישה זו שיקפה את הדחייה של
הדת הממוסדת .בה בעת היא נסמכה על מסורות דתיות אמריקניות של מפנה המאה
של שיפור עצמי ורוח חלוצית שהוזכרו לעיל ,תוך שהיא מקדמת את התפיסה
שרוחניות אמורה להיות משמעותית ,מרגשת ואקספרסיבית .לטענת וואטר הנחרף
ואחרים 24,בכך מהווה העידן החדש המשך ישיר פחות או יותר לזרמי האזוטריקה
המערבית המוקדמים של תחילת המאה העשרים.
אולם בניגוד לתנועות וקבוצות האזוטריות אלו ,העידן החדש עצמו אינו מהווה
תנועה חברתית-דתית מוסדרת אלא מעין רשת מקוטעת של רעיונות ,תפיסות עולם,
שיטות וקבוצות והתארגנויות לא פורמאליות הנעדרות סמכות או מנהיגות מרכזית.
למר ות ההבדלים והגיוון העצום בין תופעות העידן החדש השונות ,ניתן גם לאתר
קווי דמיון ניכרים ,ביניהם ,בין השאר ,הציפייה לשינוי ולטרנספורמציה רוחנית
קוסמית ,קרי ,להגעתו של 'עידן חדש' ,סלקציה ושאילה של תמות ,עקרונות ושיטות
ממסורות רוחניות שונות השאובים ממקורות תרבותיים ,היסטוריים וגיאוגרפיים
כדוגמת יוגה ,בודהיזם ,מדיטציה ,סופיות ,קבלה ,אמונות פגאניות ,ושילוב של
פרקטיקות תרפויטיות שמקורן בפסיכולוגיה ההומאניסטית ותנועות הפוטנציאל
23
24

ראו ( Alexanderלעיל הערה ( Hammer;)8לעיל הערה ( Hanegraaff ;)18לעיל הערה .)4
ראו ( Hanegraaffלעיל הערה .)3
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האנושי .מאחורי הסינקרטיזם המאפיין את העידן החדש עומדת תפיסה פרניאליסטית
שמקורה אף היא באזוטריקה המערבית ,על פיה בכל הדתות והשיטות הרוחניות קיים
גרעין משותף של ידע רוחני עמוק; ידע זה שונה בצורה מהותית מהידע הרציונלי,
השטחי והיומיומי25.
כניסתה של רוחניות העידן החדש לתרבות הפופולרית במערב הביאה לכך
שמה שהיה אזוטרי באופן יחסי עד כה ,הופץ עתה קבל עם ועדה והפך נפוץ עד כדי
כך שלא ניתן יותר לאפיין את הידע האזוטרי כידע סודי ואליטיסטי .כך ,למשל
עבודותיהם של חוקרי קבלת המאה העשרים יונתן גארב ובועז הוס מצביעות על
האופן בו לימוד קבלה ,שהיה עד לאמצע-סוף המאה העשרים נחלתם של מתי מעט,
הפך לפופולרי ונפוץ בקרב קבוצות חדשות ובכללם נשים ,צעירים ולא-יהודים26.
יתרה מזו ,סוכני ההפצה של הניאו-קבלה ,כדוגמת הרב ברג שעמד בראש המרכז
לקבלה או הרב מיכאל לייטמן ,ראש ארגון בני-ברוך מצהירים בריש גלי כי מטרתם
היא לגלות ולפרסם את סודות הקבלה לציבור הרחב בצורה מובנת ובהירה 27.מגמה
זו ,של גילוי והפצה של תורת הסוד היהודית ,תוך הפיכתה לפשוטה (ויש האומרים
לפשטנית) אופיינית מאד לתרבות העידן החדש הנוטה ללקט מסורות ,שיטות
ורעיונות מיסטיים ממקורות גיאוגרפיים ותרבותיים שונים תוך השטחה של העומק
התרבותי והדתי שלהם.
לטענת הנחרף ,בניגוד לתנועות האזוטריות המקוריות של מפנה המאה,
בתרבות העידן החדש חל פיחות במרכזיותם של הרעיונות התיאוסופיים
והאנתרופוסופיים .במקומם ניתן לאתר השפעה חזקה של התנועות המטפיזיות
האמריקאיות ,כדוגמת ה ,New Thoughtוסוגים מסוימים של פסיכולוגיה דתית
ותרפיות אלטרנטיביות 28.בהתאמה ,תפקיד הידע הסודי (שאינו עוד סודי) השתנה.
ידע זה לא נועד עוד לאפשר לאדם להגיע לעולם הבא ,וגם לא להגיע להארה ולשחרור
מהמעגל התמידי של חיים ומוות ,אלא לממש את שאיפותיו בעולם הזה .כלומר,
במהותו ידע זה הוא שימושי ותועלתני – כלי שנועד למימוש מטרות ספציפיות בתוך
העולם הזה .אותן מטרות עשויות להיות חומריות ,למשל הרצון להגיע להצלחה
עסקית ולצבור עושר; גופניות – כדוגמת בריאות וריפוי; או נפשיות ורגשיות .חשוב
מכך ,ידע זה נועד להגשים שאיפות הנוגעות למערכות יחסים בין האדם לסביבתו
ובייחוד לרוחניות של האדם עצמו .שאיפה מנוסחת בדרך כלל במונחים של
התפתחות רוחנית וטרנספורמציה אישית 29.רבות מקבוצות ושיטות העידן החדש
נוטות להתבסס על חיפוש אינדיבידואלי אחר הגשמה אישית ,המשלב את הרצון
להתפתחות אישית עם השאיפה לשינוי תודעתי-רוחני.
25
26

27
28
29

שם.
ראו י' גארב ,יחידי הסגולה יהיו לעדרים :עיונים בקבלת המאה העשרים ,ירושלים B. ;2012
Huss, ‘The New age of Kabbalah: Contemporary Kabbalah, the New Age and
.Postmodern Spirituality’, Journal of Modern Jewish Studies, 6.2 (2007), pp. 107-125

שם.
ראו W.J. Hanegraaff ,‘The New Age Movement and Western Esotericism’, D.
.Kamp and J. Lewis (eds.), Handbook of New Age, Leiden 2007, pp. 27-50
ראו –J. Tucker. ‘New Age Religion and the Cult of the Self’, Society 39.2 (2002), pp. 46
.51
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הדגש על העצמי תואם את מה שפול הילאס ,הסוציולוג חוקר העידן החדש,
תיאר כקידוש העצמי ברוחניות העכשווית .לפי הילאס 30,אחד ממאפייניו העיקריים
של העידן החדש הוא ההתמקדות בעצמי ( )selfאשר נתפס בתורות אלה כגרעין
הפנימי האותנטי של האדם ושאותו יש לשחרר מהכבלים החברתיים שעוצרים את
מימושו .השיטות הרוחניות השונות של העידן החדש משמשות אמצעי להתפתחות
רוחנית ולמימוש עצמי .באופן מעניין ,תארי השם של הידע הסודי באזוטריקה
המערבית ,המתארים אותו במונחים של 'גבוה'' ,פנימי' או עמוק' ,הותקו בשיח העידן
החדש לתיאור הגרעין האותנטי של העצמי' :עצמי גבוה' (' ,)Higher selfעצמי
פנימי' ( )inner selfו'עצמי עמוק' (.)deeper self
ניתן לשער כי מהלך השיח הזה מבוסס על תפיסת העצמי בפסיכולוגיה
המערבית על פיו לכל אדם יש גרעין נפשי עמוק שאינו ידוע ומוכר ,שיש ל"עבוד"
(במובן של עבודה טיפולית) על מנת לחשוף את סודותיו ולהכירו לעומקו .החשיפה
וההיכרות עם העצמי האותנטי מעניקה לאדם כוח טרנספורמטיבי לשנות את חייו
ולתקן אותם .בניגוד לסוד התיאוסופי החיצוני ,הפנמת הסוד לתוך העצמי המאפשרת
את הדמוקרטיזציה והפופולריזציה שלו .מעתה לכל אדם יש את הפוטנציאל לגלות
את הסוד האישי שלו באמצעות העבודה הרוחנית-תרפויטית.
כיצד ניתן להבין את ההתמרה מהמיקוד האזוטרי בידע הסודי החיצוני אודות
הקוסמוס לידע אודות העצמי בתרבות העידן החדש? הסבר אפשרי לכך ניתן למצוא
במה שהפילוסוף הקנדי צ'ארלס טיילור מתאר כ'מפנה הסובייקטיבי' של התרבות
המודרנית 31.לדעת טיילור ,המפנה הסובייקטיבי הביא אתו פנייה פנימה של הסובייקט
המודרני ותפיסה חדשה של פנימיות על פיה האדם המודרני חושב על עצמו כיצור עם
עומק פנימי – כבעל מהות או גרעין אותנטי .תפיסה זו עומדת מאחורי הדרישה לגלות
ולהקשיב לעצמי ולמצוא את הדרך האישית והייחודית לכל אדם .בעידן האותנטיות,
אומר טיילור ,נקרא האדם לחיות את חייו באופן הייחודי לו ,תוך מתן ביטוי עצמי
אקספרסיבי ,יצירתיות וכנות אישית 32.ניתן גם לקשור את אתוס האותנטיות של העצמי
לשיח החיפוש הרוחני העכשווי 33.בעידן העכשווי ,מתרחש שינוי מהותי באופן בו
נעשית הבחירה הדתית .בהשפעת אתוס האותנטיות ,מאתרים השחקנים דרך רוחנית
אותה הם מוצאים כמשמעותית ,ובתוכה הם מרגישים בנוח ,גם אם הדבר כרוך בנטישת
מסגרות דתיות או חברתיות או דמויות סמכות דתיות קודמות.
אתוס האותנטיות עליו מצביעים טיילור ואחרים  34קשור גם לאתוס מודרני
נוסף – זה של תרבות התרפיה 35.בעקבות פרויד הפכה התרפיה – קרי הטיפול הנפשי
לדרך הנפוצה להתבוננות פנימית ,לחיפוש אחר העצמי הפנימי והאותנטי,
30
31
32
33
34
35

ראו P. Heelas, The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization
.of Modernity, Oxford 1996
ראו .C. Taylor, The Ethics of Authenticity, Cambridge, MA 1991

שם.
ראו R. Wuthnow, After Heaven: Spirituality in America since the 1950s, Berkley and
.Los Angeles 1998
ראו ( Taylorלעיל הערה .C. Lindholm, Culture and Authenticity, Malden 2002 ;)31
ראו F. Furedi, Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, London
.and New York 2004
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ולהתמקדות ברגש .לטענת אווה אילוז הצלחתה של תרבות התרפיה המערבית נובעת
מהמיזוג שהיא מציעה בין שני היבטים מרכזיים ולכאורה סותרים של התרבות
המודרנית .הראשון הוא ,כאמור הפנייה של העצמי פנימה בחיפוש מתמיד אחרי
האותנטיות האישית והייחודיות שלו .השני הוא הדרישה התרבותית והמוסדית
לרציונליות 36.לכאורה ,ניתן היה לחשוב כי קיימת סתירה בין השיח הרוחני-דתי לבין
אתוס האותנטיות והשיח התרפויטי המחולן ,וכי הפסיכולוגיה תחליף את האמונה
בעל-טבעי ,וסמכות הרבנים והכמרים תוחלף בזו של הפסיכולוג והפסיכיאטר .אולם
משלהי המאה העשרים ,ועם התחייה הדתית המאפיינת תקופה זו ניתן דווקא לראות
את ההשפעה ההדדית בין שתי גישות ואת חדירתם של רעיונות פסיכולוגים לתוך
מערכות דתיות .כך למשל מתארת האנתרופולוגית טניה לוהרמן 37כיצד יותר ויותר
נוצרים פרוטסטנטים מזהים באל דמות של יועץ או פסיכולוג המגיב לצרכים ולרגשות
במקום דמות האל המסורתית אשר מעניש את החוטאים ומברך את המאמינים.
מחקרים אחרים מצביעים על היווצרותן של תצורות דתיות ורוחניות המשלבות בין
מסורות דתיות קיימות לבין השאיפה העכשווית להתפתחות והגשמה עצמית38.
תרבות העידן החדש והרוחניות העכשווית מהוות ביטוי מובהק למגמות אלה,
בין השאר גם בגלל השורשים שלהן במסורות האזוטריות בתנועות שמניתי מקודם,
כמו גם בתנועת הפוטנציאל האנושי של שנות השישים במאה העשרים .בעידן החדש
שיטות תרפויטיות עוצבו מחדש והפכו לפולחן דתי שמטרתו התפתחות רוחנית.
מושגים פסיכולוגיים כדוגמת מימוש והגשמה עצמית והתפתחות עצמית ,ושיטות
תרפויטיות כמו רפלקציה ,שיתוף קבוצתי ודמיון מודרך הפכו אמצעי לגילוי העצמי
האותנטי ,המקודש ,התפתחותו רוחנית ושלוֺמּותו (39.)well being
כאן המקום לציין גם את ההקשר החברתי-כלכלי של מגמות אלה מתוך מבט
ביקורתי עליהן .המיקוד בעצמי ,בהתפתחותו הרוחנית ובשלומותו שתואר כאן קשור
לא רק לחדירת השיח התרפויטי לתוך העידן החדש אלא גם להתפתחותה של תרבות
העידן החדש מתוך הקפיטליזם המאוחר 40והתעצבותה כחלק מתרבות הצריכה בעידן
הניאו-ליברלי .לפי גואטיה ואחרים 41,חברת הצריכה הקצינה את תהליכי
האינדיבידואציה של המודרניות בכך שהגדירה את כל היבטי החיים והחברה ובכללם
אלה הדתיים במונחים של בחירה .בתרבות זו גם הספרה הדתית התעצבה מחדש
ופתחה מרחב אין סופי של אפשרויות דתיות חדשות – של ידע ,פרקטיקות ,מנהיגות,
ארגונים וצורות חדשות של פעולה פוליטית .למעשה ,התרחבותה של הרוחניות
העכשווית מאז שנות השבעים וחדירתה לכל היבטי החיים לא הייתה אפשרית לולא
36
37
38
39
40
41

ראו E. Illouz, Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the Culture of Self-Help,
.Berkeley and Los Angeles 2008
ראו T.M. Luhrmann, ‘Metakinesis: How God Becomes Intimate in Contemporary
.US Christianity’, American Anthropologist 106.3: 2004, pp. 518-528
ראו ( Tuckerלעיל הערה .)29

שם.
ראו J.R. Carrette and R. King, Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, New
.York 2005
ראו F. Gauthier, T. Martikainen and L. Woodhead, ‘Acknowledging a Global
Shift: A Primer for Thinking about Religion in Consumer Societies’, Implicit
.Religion 16.3 (2002), pp. 261–76
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קיומה של תרבות הצריכה והשוק והיווצרותו של השוק הרוחני 42.יתרה מזו ,תחת
האידיאולוגיה הניאו-ליברלית ,הפך הרעיון של העצמי האותנטי להיות מזוהה עם
הדרישה הניאו-ליברלית לעיצוב ולמימוש מתמיד של העצמי 43.כך תחת הניאו-
ליברליזם ,הפכו שיטות רוחניות אמצעי (או טכנולוגיה במונחיו של פוקו) לניהול
עצמי ולרגולציה של התנהגות יום יומית 44.המחקר אודות פרויקטים דתיים ורוחניים
שונים המקדמים התפתחות רוחנית באמצעות שיטות רוחניות שונות מראה כיצד
הללו מהוות בפועל שיטות לניהול עצמי ולפדגוגיה רגשית45.
דוגמה מפורטת למפגש בין ניאו-ליברליזם ורוחניות העידן החדש ניתן למצוא
במחקרו של אדם קלין אורון על תקשור – 46שיטה רוחנית בה אדם 'רגיל' מעביר
מסרים מישויות לא-מוחשיות .בדומה לרבות משיטות העידן החדש גם שורשיו של
התקשור הם בתנועה התיאוסופית .יחד עם זאת ,לטענת קלין-אורון ,התקשור גם
מהווה גרסה רדיקלית של האידאולוגיה הניאו-ליברלית העכשווית של אחריות
עצמית .על פי הקוסמולוגיה של התקשור ,לכל אדם יש פוטנציאל אלוהי והמציאות
הסובייקטיבית – היינו מחשבות ,אמונות וכוונות ,קודמת למציאות האובייקטיבית
החיצונית על פניה השונים :הכלכליים ,הפוליטיים והחברתיים .התקשור מהווה
אמצעי להתחבר למהות האלוהית של האדם ומאפשר לו להקשיב לצרכיו הפנימיים.
בכך יכול האדם להשפיע על המציאות שלו ולשנותה .בניגוד לתקשור התיאוסופי,
התקשור בעידן החדש מכוון לשיפור החיים בהווה באמצעות העבודה על העצמי.
בכך הופכת השיטה הרוחנית לשיטה סמי-תרפויטית ניאו-ליברלית המדגישה את
העצמי ואת האחריות הבלעדית שלו על מציאות חייו .גם הסרט 'הסוד' ,אתו פתחתי
את המאמר ,מדגים הלך רוח דומה .חוק המשיכה והרעיון של 'מחשבה בוראת
מציאות' המוצג בסרט ,מציע כי המציאות האובייקטיבית תלויה כמעט לגמרי באופן
בו האדם חושב עליה ובמידה בה הוא מתאמץ לשנות את הראייה שלו אודותיה.
בהתאם לגישה הניאו-ליברלית ,האחריות למהלך ולמציאות חייו של האדם מוטלת
על האדם עצמו ומנותקת לחלוטין מכל הקשר חברתי ,כלכלי ופוליטי חיצוני.

סודותיו של העידן החדש היהודי
התהליכים המתוארים כאן ,ובכללם הניאו-ליברליזציה של הרוחניות לא פסחו על
העולם היהודי – האורתודוקסי והליברלי .כיום ניתן למצוא את השפעותיהם בזרמים
42
43
44
45

46

ראו W. C. Roof, Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American
.Religion, Princeton 2014
ראו .T. Ganti, ‘Neoliberalism.’ Annual Review of Anthropology 43 (2014), pp. 89–104
ראו M. Foucault, Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault
( Ganti ;London: Tavistock 1988שם).
ראו D. Rudnyckyj ‘Spiritual Economies: Islam and Neoliberalism in
Contemporary Indonesia’, Cultural Anthropology 24.1 (2009). pp. 104–41; D.
Simchai and A. Shoshana, ‘The Ethic of Spirituality and the Non‐Angry Subject’,
Ethos 46.1 (2018). pp. 115–33; J.M Wilce and J.Fenigsen, ‘Emotion Pedagogies:
.What Are They, and Why Do They Matter?’, Ethos 44.2 (2016).pp. 81–95
ראו A. Klin-Oron, ’The End Begins in Me: New Forms of Political Action in Israeli
.Channeling’, Israel Studies Review 29.2 (2014), pp. 39–56
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וגישות יהודיות שונות :החל מסדנאות מודעות עצמית ברוח ר' נחמן מברסלב ושיטת
ימימה ,דרך תוכניות אימון ברוח חסידות חב"ד וכלה בקבוצות של עידן חדש יהודי
ורוחניות יהודית בקרב היהדות הליברלית בצפון אמריקה 47.ברבות מקבוצות אלה,
מתקיים ניסיון לשלב בין רעיונות ושיטות העידן החדש לבין המסורת יהודית תוך
פנייה אל המיסטיקה היהודית ובייחוד לתורת הקבלה והחסידות  .כך גם ברבות מהן
הדגש מוסט מהסמכות החיצונית-האלוהית אל העצמי ,התפתחותו ומימושו48.
מגמה זו לא מפתיעה לאור מה שחוקרי החברה היהודית מזהים כמפנה
הסובייקטיבי ביהדות והתגבשותו של 'העצמי היהודי הריבוני' ( The sovereign
 49.)Jewish selfחוקרים אלה מזהים את האופן הגובר בו יהודים פונים פנימה אל
העצמי שלהם לצורך ניסוח המשמעויות והפרשנויות האישיות שלהם והופכים את
היהדות שלהם למשמעותית עבורם 50.בהתאם ,התפתחו גם תצורות חדשות של
רוחניות יהודית המשלבות בין רעיונות ושיטות של הרוחניות העכשווית לבין
המסורת יהודית ,תוך פנייה אל המיסטיקה היהודית ובייחוד לתורת הקבלה
והחסידות .תצורות אלה נפוצות במיוחד בקרב יהודים השייכים לזרמים הליברלים
של יהדות צפון אמריקה ,ובמידה מסוימת גם בישראל51.
באופן מעניין (גם אם לא במיוחד מפתיע) המונח רוחניות יהודית הוצע
לראשונה בצפון אמריקה בתחילת המאה העשרים על ידי חברים בסניף היהודי של
האגודה התיאוסופית האמריקנית 52.אולם ,המושג זכה לתהודה ציבורית רק בשנות
השישים של המאה העשרים במקביל לעניין הגובר ברוחניות הלא-ממוסדת .לצד
השינויים הרחבים בנוף-דת ( )religioscapeהאמריקני החל הרעיון של רוחניות

47

48
49
50

51

.52

ראו C. E. Rothenberg, ‘Hebrew Healing: Jewish Authenticity and Religious Healing
in Canada’, Journal of Contemporary Religion 21.2 (2006), pp. 163–82; G. Silverman,
‘‟I’ll Say a Mi Sheberach for You”: Prayer, Healing and Identity among Liberal
American Jews’, Contemporary Jewry 36.2 (2016), pp.169–85; C. Weissler, ‘‘Women
]’of Vision’ in the Jewish Renewal Movement: The Eshet Hazon [‘Women of Vision
.Ceremony’, Jewish Culture and History 8.3 (2006), pp. 62–86
ראו ( Werczbergerלעיל הערה .)1
ראו S. M. Cohen and A. M. Eisen, The Jew Within: Self, Family, and Community in
.America, Bloomington 2000
ראו W. Cadge, and L. Davidman, ‘Ascription, Choice, and the Construction of
Religious Identities in the Contemporary United States’, Journal for the Scientific
Study of Religion 45.1 (2006), pp. 23–38; A.Y. Kelman, T. Belzer, Z. Hassenfeld, I.
Horwitz and M.C. Williams, ‘The Social Self: Toward the Study of Jewish Lives
.in the Twenty-First Century’, Contemporary Jewry 37.1 (2017), pp. 53–79
ראו ( Werczbergerלעיל הערה .)1
ראו B. Huss, ‘‘Qabbalah, the Theos-Sophia of the Jews’: Jewish Theosophists and
their Perceptions of Kabbalah’, in: J. Chajes and B.Huss (eds.), Theosophical
Appropriations: Esotericism, Kabbalah and the Transformation of Traditions, Beer
.Sheva 2016, pp. 137–166
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יהודית לקבל תנופה בקרב צעירים יהודים שהיו מעורבים בתרבות הנגד 53.המיקוד
הגובר באינדיבידואליזם וחופש הביא רבים מיהודים צעירים אלה לדחות את מה שהם
תפסו כריקנות רוחנית חלולה של בית הכנסת של ההורים שלהם בפרברים לטובת
הניסיון להגשים חוויות דתיות מסוג חדש 54.יש מהם אשר פנו אל רוחניות המזרח
כדוגמת הבודהיזם או ההינדואיזם ,או שהצטרפו לתנועות דתיות חדשות ואילו
אחרים שבו למסורת הדתית-אתנית שלהם וחזרו בתשובה או לחליפין יצרו בעצמם
צורות פולחן יהודיות חדשות .מתוך המחאה נגד היהדות הבורגנית של הוריהם,
צעירים אלה ערכו את החיפוש שלהם אחר רוחניות יהודית מחוץ לבתי הכנסת של
הזרמים הממוסדים .ברוח זו הם גיבשו גישות חדשות של יהדות של עשה-זאת-
בעצמך אשר הדגישו ברוח תרבות הנגד ביטוי עצמי ,אינטימיות ואותנטיות אישית.
חשוב לציין כי המונח 'רוחניות יהודית' עצמו הפך לנפוץ רק מעט מאוחר יותר
כאשר קבוצות ותנועות מסוימות ,כדוגמת תנועת ה Jewish Renewal-העל-זרמית
החלו להתמסד ותוך כדי כך גם להדגיש את החשיבות של החוויה הרוחנית
הסובייקיטיבית ,הלא-מתווכת והטרנספורמטיבית הממוסגרת מתוך ובתוך המסורת
יהודית 55.חוויות מעין אלה נקשרו למיסטיקה יהודית ,בעיקר לקבלה ולחסידות,
ושולבו עם שיטות רוחניות לא יהודיות כדוגמת מדיטציה בודהיסטית או צ'אנטינג
סופי .ברוחניות היהודית של שנות השמונים והתשעים של המאה העשרים ,השאיפה
לחוויה טרנספורמטיבית של העצמי הייתה שזורה בשאיפה לשנות ולתקן את החברה.
רוחניות יהודית הובנה על ידי משתתפיה כאמצעי להביא לתחייה יהודית או לחילופין
לתיקון החברה בכלל .יתרה מזו ,בקרב חוגים מסוימים הרוחניות היהודית נתפסה
במונחים של צדק חברתי ותיקון עולם ונקשרה לאקטיביזם פוליטי מהצד השמאלי
של המפה הפוליטית56.
לקראת סוף שנות התשעים של המאה העשרים ,החל הרעיון של רוחניות
יהודית לחדור למיינסטרים של הקהילות היהודיות הליברליות בצפון אמריקה.
במקביל הממד האקטיביסטי-הפוליטי שלו פחת ,והמיקוד על העצמי ,מימושו
והתפתחותו גבר .כך למשל התצורות החדשות של רוחניות יהודית אשר התפתחו
בראשית המאה העשרים ואחת כדוגמת מיינדפולנס יהודי (,)Jewish mindfulness
הילינג יהודי ( )Jewish healingותנועת הניאו-מוסר 57כמעט כבר לא מדגישות את
53

54
55
56
57

ראו Y. Ariel, ‘Hasidism in the Age of Aquarius: The House of Love and Prayer in
San Francisco, 1967––1977’, Religion and American Culture 13.2 (2003), pp. 139.165
ראו E. Kaplan, Contemporary American Judaism: Transformation and Renewal, New
.York, 2011
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Autonomous Self in the Musar Tradition and its Discontents, Jewish Spirituality
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2019, pp. 203–22; M. Niculescu, ‘‟Find Your Inner God and Breathe”: Buddhism,
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החיפוש אחר חוויות רוחניות ומיסטיות .במקומו ,הדגש בפרויקטים אלו הוא על
החוויות הנפשיות והרגשיות של הפרט והצרכים התרפויטיים שלו .יתרה מזו,
בהשפעת הניאו-ליברליזם ,העצמי :התפתחותו ,מימושו ושלומותו ,הפכו להיות
המוקד של הפרקטיקה הרוחנית .כך ,בדומה לתצורות הרוחניות הלא-יהודיות ,גם
יוזמות אלה של רוחניות יהודית ממזגות בין השיח הרוחני ,התרפויטי והניאו-ליברלי
ומציעות שיטות של רוחניות יהודית ,המבוססות לכאורה על המסורת היהודית כאשר
בפועל הן משמשות כשיטה רוחנית תרפויטית58.
מכאן ניתן להבין כיצד נוצר המיזוג בין תורת הסוד היהודית לבין רעיון הסוד
בניסוחו הניו-אייג'י הניאו-ליברלי אשר הוצג בפתח המאמר .כזכור ,הטקסט מציג את
סודות החסידות ככלי רוחני אשר "מזמין את האדם למסע פנימה ,אל עצמו ,אל
האלוהות ,ואל ההאזנה לסיפור המתגלה של חייו"; כלומר כשיטה אשר ביכולתה
להניע תהליך אישי-פסיכולוגי של גילוי וריפוי עצמי .ניסוח זה מבקש לקשור בין
סיפורי החסידות לבין האפשרות לטרנספורמציה רגשית ,תוך הצגת סיפורי החסידות
כסודות והשוואתם לסיפורי זן בודהיזם .מבחינה זו הוא מציג מהלך אופייני לעידן
החדש היהודי אשר מבקש להציע רוחניות פסיכולוגיסטית וממסגר אותה במסורת
המיסטית היהודית – במקרה זה ,תורת החסידות59.
דוגמה נוספת ניתן למצוא באתר של 'אש התורה'' .אש התורה' הוא אתר המציע
תוכן יהודי-אורתודוקסי לציבור היהודי הלא-אורתודוקסי במטרה לקרב צעירים
יהודיים ליהדות האורתודוקסית ולהחזיר אותם בתשובה 60.בעמודי האתר המוקדשים
לנושא הרוחניות ,ניתן למצוא מספר כתבות הכוללות את המילה 'סוד' בכותרת שלהן
למשל 'הסוד להתחדשות עצמית' ( )The secret of personal renewalאו 'סודות
יהודיים להצלחה' ( 61.)Jewish secrets of successבדומה לשימוש במונח 'סוד'
שבדוגמה הקודמת ,כותרות אלה נועדו למסגר ולהציג את המסורת היהודית כ'סוד'
– כלומר מעין כלי המאפשר עבודה תרפויטית ומימוש עצמי .מנגד ,אותו אתר גם
מציע כתבות עם הכותרת 'סודותיו של השופר' או 'סודותיה של החלה' .כאן ,הרעיון
של הסוד חוזר למשמעותו האזוטרית כידע סודי הידוע למתי מעט והיהדות
המסורתית מוצגת כמי שבבעלותה ידע זה .במילים אחרות ,גם תצורות שמרניות יותר
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Gauthier and T. Martikainen (eds.), Religion in Consumer Society: Brands,
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.52-231
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של רוחניות יהודית ,כדוגמת 'אש התורה' משתמשים ברעיון ה'סוד' כדי להציג את
עצמם ואת מרכולתם הרוחנית בצורה עכשווית ,הקורצת לקהל יהודי ליברלי הנמשך
לרוחניות העכשווית.
לסיכום ,מאמר זה ביקש להתחקות אחר האופן בו רעיון ה'סוד' – כסוג של ידע
מיוחד על העולם – צמח מתוך האזוטריקה המערבית של סוף המאה התשע עשרה
ותחילת המאה העשרים ,והפך בתחילת המאה העשרים ואחת למילת קוד להתפתחות
רוחנית ולשיפור העצמי ומימושו .ככזה הוא גם חדר לתוך הרוחניות היהודית
העכשווית ולעידן החדש היהודי .אם בתנועות האזוטריות של מפנה המאה ובייחוד
בתיאוסופיה ,הרעיון של 'סוד' הובן כידע מוכמן וסודי על העולם והקוסמוס ,הרי
שבמאה העשרים ואחת ברור מובן לכולם כי הסוד איננו סודי עוד והכל גלוי פרוש
וידוע לכל דורש .עם זאת כפי שתרבות העידן החדש אשר כאמור צמחה מתוך
התנועות האזוטריות משקפת ,הרעיון של 'סוד' נותר רעיון בעל ערך סמלי תרבותי
גבוה ,וככזה הוא ממשיך לשמש כאמצעי לשיווק לרעיונות ולאידאולוגיות שונות,
בייחוד מהזן הרוחני והדתי .בנוסף ,תחת השפעת תנועת ה New Thought-והדתות
ההרמוניות של מפנה המאה ,בעולם הרוחניות העכשווית הידע המיסטי כבר אינו נוגע
בטרנסנדנטי ,בגאולה ובשחרור מן החומר ,אלא מופנה לעולם הזה – לשגשוג
ולהצלחה בתוכו ובעיקר מופנה פנימה – אל הסובייקט – ומשמש אמצעי דרכו הפרט
מבקש לממש את עצמיותו .כמו שראינו במאמר ,תהליכים אלה לא פוסחים על
היהדות העכשווית ומעצבים יהדות מסוג חדש .יהדות זו מתארת את עצמה כהמשך
של היהדות המסורתית .בד בבד היא מפרשת את המסורת מחדש בהתאם להלכי רוח
העכשוויים – התרבותיים ,כלכליים ופוליטיים .בכך היא מעצבת את הרוחניות
היהודית כשיטה דתית-תרפויטית.
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