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 ודות ת

ם ּתֹוֹדת ָלְך – ָעַלי אלהים ְנָדֶריָך  . ֲאַשלֵּ

המרחב להתפתח  לי את החופש ונתן  מנחם לורברבוים, אשרראשית אבקש להודות למנחה העבודה,  

במהלך שנות הכתיבה, השיחה    חשוביםלצד החופש המחקרי הגדול, בצמתים    ר.כחוקבאופן עצמאי  

ואף אפשרה לי לפרוץ מחסומים קונספטואלים    וונים חדשיםאת ספינת הדוקטורט לכיעם מנחם הטתה  

 .  ל אלו אני מודה לועל כ שהייתי שרוי בהם.

ולפקולטה למדעי הרוח על מלגת הקיום על שם שרה ודוד  ר הודות לקרן אורגלל לי היאה נעימה חוב

 דוקטורט.  אורגלר ממנה זכיתי להנות במשך שנות ה 

לחוקרים צעירים בנושא יהדות וזכויות אדם  המנות על קבוצת מחקר  בשנות כתיבת העבודה זכיתי ל

וך שיץ וחנשחר ליפדידיה שטרן,  ראשי התכנית יבמכון הישראלי לדמוקרטיה. כאן המקום להודות ל

האכסניה יצירת  על  הללו  ינטלקטואליא  גירוישסיפקה    דגן  השנים  טיוטות  .  לאורך  להציג  זכיתי 

ם  אני מבקש להודות לכל הקוראים על תגובותיההתכנית.  בקולקוויום של  מוקדמות מאוד של העבודה  

 והערותיהם שסייעו להתפתחות העבודה. 

אני מבקש  אוניברסיטת תל אביב.  את ספסליתי חבשם בהן שני העשר תחתימה של אח  עבודה זו היא

הרבים למורים  עמם  להודות  ההסכמה  אי  ולעיתים  בהתפתחותי    שהשיחה  מכריעים  היו 

שבמשך השנים  עוליםמורים מ ,בייחוד אבקש לציין את רון מרגולין ואדם אפטרמן.  האינטלקטואלית

ולאדם    ,ית הספר למדעי היהדותלהודות לורד נועם, ראשת באף  ני מבקש  . איקריםהפכו גם לחברים  

על המלגות מטעם בית הספר למדעי היהדות    ,תלמוד אפטרמן שכיהן כראש החוג לפילוסופיה יהודית ול

 .  מהיוסאפשרו את  כתיבה ול שניתנו לי בשנה האחרונה 

מהחוג ליהדות  דש. החברותא והשיחות עם עמיתיי  קריה האקדמית אונו, ביתי האקדמי הח ות גם ל תוד

.  בתחום  נגד הזרם של המחקר  בבייחוד כאשר חשתי שאני כות   –   כתובעודדו אותי ל חינוך  והחוג ל

ג, דוד  חגית סבצחי כהן,    סמיר בן ליישי,  ביטון,דוד    שמעון אזולאי,  י הלל אברהם,לח חבריי  ל ות  תוד

  והחברה, אשר  נית הפקולטה למדעי הרוחתודה עמוקה לטובה הרטמן, דיקושרון שלום.    סורוצקין

ת הם מופת  אמיתיאכפתיות ההיחס הישיר וה  ,השוויונישיח  ה.  הכתיבהלאורך כל שנות  יי  את יד  חיזקה
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כך שלוחה לה ועל    –ורית  ומנטרוצה להיות מורה  חוקרת שבאמת  . טובה היא  אקדמיתשל הנהגה  

 ות.  ודתי והערכתי העמוקת

בו  את המרחב  ם היוו  השיחות עמו  במהלך השנים הללונשאו ונתנו עמי  רבים    ועמיתים  חברים  ,מורים

האפשרות של דיון משפטי בטקסטים  פתחה בפני את    טון, אשראני חב תודה לסוזן ס  .צמחה העבודה

היו לי    שדבריו הצלולים בשיחות הרבות שקיימנו לאורך השנים,  אודה למשה הלברטל  עוד  .היהודיים

   .תי בעבודהימעל העניין הא שמואל קספרו מרק הרמן, ליותם יזרעאלי . אני מודה להשראה

  ,קנת' סיסקין,  שחר ליפשיץפיליפ ליברמן,  חיים וייס,  כריסטין הייז,  א. גודמן,  לן  אני מודה לחוקרים  

.  עודדו ותמכו,  העמי על אודות העבוד   שוחחוש   שטיינר-רים שוהםאפו  חיים קרייסל  רוזנק,  אבינועם

, רייס, אורית מלכה, ארז נחנן מזא"ה, עומר מיכאל  ,תלמידי החכמים המובהקים  ,חברייל  אני מודה

החדות  השיחה המתמשכת בשלביה הראשונים של העבודה ועל הביקורות    עלויעל פיש  דוד סבתו  

 יפרו את העבודה עד למאוד.  מהם, אשר בוודאי ש  ששמעתי

אל נתח לא מבוטל    . חשובותעשירות ו  מפרקי העבודה והעיר הערותעומר מיכאליס קרא שניים  ידידי  

 לעיתים דומה שעיניו משוטטות בכל.  ש, ידי עומר הופניתי על תוודעתיאליה ה  המחקריתמהספרות 

עיניה הטובות  ודה.  העבאת כל פרקי  קראה    , אשרזוןאיילת הופמן ליבאחותי  חד אבקש להודות לבמיו 

בשנות הכתיבה  שלא יסולא בפז  לי לעזר    היוצלולה  ה  הענייניות, עידודה וראייתההערותיה    של איילת,

 . המכריעות

נספור  ביותר שעושה אדם, היא הבחירה היכן להיוולד. הבית שבו גדלתי העניק לי איחשובה  הבחירה ה 

ו אברכות  את  ולרע.עיצב  לטוב  הייתי  א  ישיותי  לא  הוריי  שללא  מניח  ובטוח  ני  הזה,  למסע  יוצא 

 שבלעדיהם היה קשה בהרבה לסיימו.  

 .  שמחה שבליביהאור שבעיניי וה ועודם היו ב ארי,  ר ואביילדיי, נהר או

 הוא.  שלך  –לי ש .שירת חיילזהר, ביותר  תודה אחרונה וגדולה 
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 תקציר 

חיבורו  ז תורה",  ש"משנה  שנה  וחמישים  מאות  שמונה  הוא  ה  הרמב"ם,  של  המונומנטלי  ההלכתי 

היהלום שבכתר ההלכה. "הי"ד החזקה" זכה להיות נקודת מוקד אשר דרכה חייב לעבור כל לימוד  

, אם כדי להבין את נקודת המוצא של הפסיקה המאוחרת, ואם כדי לראות כיצד של תלמוד ופוסקים

הסוגי את  מפרש  רק  יההרמב"ם  היה  לא  הרמב"ם  כידוע,  בקי   התלמודית.  גם  אלא  הלכה,    בעל 

בפילוסופיה ובמדעים. נקודת המפגש של שני פנים אלו של אישיותו של הרמב"ם עומדת במוקד מחקר  

ב הרוי כתב כי יש להבין את משנה תורה לאור הפילוסופיה המדינית של זה. לפני ארבעה עשורים זא 

פוליטי    1הרמב"ם.  כאקט  נחקר  לא  תורה  משנה  הרוי.  שהציב  לאתגר  נענה  טרם  המחקר  ואולם, 

ומשפטי, אותו יש להבין לאור ההגות הפוליטית והמשפטית של הרמב"ם. בחלקו הראשון מחקר זה  

טית של הרמב"ם, כפי שבאה לידי ביטוי ב"מורה הנבוכים",  בוחן את התיאוריה הפוליטית והמשפ

י המחקר בוחן כיצד משנה תורה מהווה יישום של התיאוריה שנוסחה במורה  ולאחר מכן בחלקו השנ

 נבוכים. ה

ותיאוריה   פוליטית  תיאוריה  של  שאלות  בין  משלב  זה  מחקר  עצמו,  הרמב"ם  בעקבות 

מחשבתו הפוליטית של הרמב"ם עומד מושג החוק. אני  משפטית. בפרק הראשון אני טוען כי במרכז  

ק המאפשר את החיים מראה כיצד על פי הרמב"ם, החוק הוא צורך אנושי בסיסי, אשר משמש כדב 

ך את שרידות המין האנושי. על פי תפיסת האדם של הרמב"ם, האדם נתון  האנושיים המשותפים וכ

י לשרוד; אך מאידך, הגיוון הרדיקלי של פרטי מטבעו לפרדוקס: מחד, האדם זקוק לחלוקת עבודה בכד

 
 . 212-198במשנת הרמב"ם', עיון, תש"ם, עמ'  זאב הרוי, 'בין פילוסופיה מדינית להלכה 1
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נותן חוק ובאמצעותו  מין האדם איננו מאפשר חיים משותפים. המענה לפרדוקס זה הוא מנהיג, אשר  

 ושי הטבעי.  מסתיר את הגיוון האנ

בפרק השני אני טוען כי בנושא שלטון החוק, הרמב"ם נמצא בדיאלוג עם אפלטון ואלפאראבי,  

יסת שלטון החוק הספציפית של הרמב"ם, אשר עלתה מתוך דיאלוג זה. באמצעות  ואני מנסח את תפ

הוא    מב"ם אני מבהיר כי על פי הרמב"ם מאפיין הכרחי של חוקהדיון ברעיון שלטון החוק של הר

 יישום. -אחידותו )זאת בניגוד מובהק למצב ההלכה קודם לרמב"ם( והצורך באכיפה בכדי שיהיה בר

תורה כיישום של התיאוריה הפוליטית והמשפטית  מוקדש לבחינת משנה  כאמור, החלק השני   

של הרמב"ם כפי שהוצגה בשני הפרקים הראשונים. בפרק השלישי אני מחלץ ממשנה תורה מסגרת  

זו היא למעשה מפה נורמטיבית, אשר בסופה ניתן להקים זמנים   הלכתית ומראה כי מסגרת זמנים 

פי ההלכה. אני מראה כי במשנה תורה הלכות מסוימות מוגדרות    ישות יהודית ריבונית, אשר תפעל על

  עתידי, בו ישראל יהיו בעלי כוח פוליטי.  כבנות חלות רק "בזמן הזה", בעוד שרוב החיבור מיועד לזמן

ההלכה תחול במלואה רק כאשר תתקיים ישות פוליטית יהודית ובראשה מלך מבית דוד. יחד עם זאת,  

יננו חיבור משיחי, כלומר, זוהי איננה יצירה אשר אמורה לעודד באופן  אני מדגיש שמשנה תורה א

הרמב"ם ארגן מחדש את ההלכה כך שתהיה  אקטיבי את ביאת המלך המשיח. באמצעות משנה תורה  

רות לקיום מלא שלה, כאשר קיום מלא זה תלוי בקיומה של עצמאות יהודית. על כן המדינה  אפש

 א רק אמצעי למימוש מלא של החוק.  המשיחית איננה מטרה לכשעצמה, אל

חידוש הלכתי של הרמב"ם    לחידוש הסמיכה,  בהצעת הרמב"ם  אני מתמקד  בפרק הרביעי 

. באמצעות ניתוח דקדקני של הלכה זו אני טוען כי  אשר מופיע בהלכות סנהדרין ד, י"א במשנה תורה

ההלכה   את  החותמות  המילים  הכרע"    – משמעות  צריך  ה  – "והדבר  כי  ספק  איננו  מטיל  רמב"ם 

בפסיקתו, אלא כי הלכה זו לא הוכרעה, ורק באמצעות קבלת משנה תורה על ידי עם ישראל הלכה זו 
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בהצעתו לחדש את הסמיכה היא ליצור מנגנון   לכה פסוקה. אני טוען כי מטרתו של הרמב"םתהפוך לה

אפשרות לשינוי הלכתי לסיום "הזמן הזה". חידוש הלכתי זה מראה כי הרמב"ם ביקש ליצור את ה

מצב ההלכה, כאשר מטרתו הסופית היא מימוש מלא של ההלכה, לרבות הלכות שאינן חלות "בזמן  

 הזה". 

ם ביחד ולחוד, היא כי משנה תורה הוא הטענה הכללית של מחקר זה, אשר עולה מכל הפרקי 

ר תעמוד  יישום, אש-ניסיונו של הרמב"ם לחולל שינוי בהלכה כך שתוכל להיות מערכת חוק ברת

במרכזה של קהילה פוליטית יהודית, במקרה וזו תקום בעתיד. מחקר זה מקדם את הבנתנו את פרויקט  

ש היהדות  פולתיקון  כחדשן  אותו  מציג  הוא  באשר  הרמב"ם,  כרפורמטור  ל  רק  ולא  ומשפטי,  יטי 

,  מטאפיזי ואפיסטמולוגי. יתר על כן, מחקר זה מתאר את תיאוריית המשפט של הרמב"ם בהרחבה 

 תוך הדגשת קו מחשבה אשר לא טופל דיו בחקר הפילוסופיה האסלאמית בימי הביניים. 
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 מבוא  פרק א:

 

 הקדמה  .א

שזה   שנים  וחמישים  מאות  תור"שמונה  הוא  "המשנה  הרמב"ם,  המונומנטלי של  ההלכתי  חיבורו   ,

למעין נקודת מוקד אשר דרכה חייב לעבור כל זכה להיות  היהלום שבכתר ההלכה. "הי"ד החזקה"  

לימוד של תלמוד ופוסקים, אם בכדי להבין את נקודת המוצא של הפסיקה המאוחרת, ואם כדי לראות  

ואולם, התלמודית.  הסוגיא  את  מפרש  הרמב"ם  ההלכה.    כיצד  בנוף  חריג  חיבור  הוא  תורה  משנה 

מחד היו חיבורים שתפקדו כמעין תקצירים  החיבורים ההלכתיים שקדמו לו נכתבו על פי שני דגמים.

של שורת הדין בסוגיה התלמודית ועל כן נערכו על פי סדר הסוגיות התלמודיות, כגון הלכות גדולות  

ורת האנדלוסית אליה השתייך הרמב"ם. מאידך,  והלכות פסוקות הבבליים והלכות הרי"ף, בן המס

 2ן חיבוריהם של רס"ג או שמואל בן חפני גאון. נכתבו גם חיבורים אשר עסקו בנושא תמטי יחיד, כגו

חיבורו של הרמב"ם אינו הולך על פי אף אחד משני דגמים אלו. תחת זאת, הרמב"ם מציב בלב החיבור  

בד משנת רבי יהודה הנשיא, אין חיבור הלכתי אשר שלו טקסונומיה חדשה של ההלכה. בנוסף, מל

כך לדוגמא, בעוד שבארץ ישראל חכמים עסקו בסדר שלא היו בתוקף בעת כתיבתו.    גופי הלכהעסק ב 

זרעים, הדבר נזנח בבבל, שם הלכות התלויות בארץ אינן בנות חלות. דוגמא אחרת היא מיעוט העיסוק  

 
 Robert Brody, 'Sa'adiah's Halakhic Monographsעל המונוגרפיות ההלכתיות של רס"ג ראו לדוגמא    2

and the Mishneh Torah', in: Maimonides After 800 Years, edited by Jay M. Harris. 

Cambridge, MA: Harvard University Center for Jewish Studies, 2007, pp. 19-32  על כתביו  .

 David Sklare, Samuel Ben Hofni Gaon and his Cultural ההלכתיים של שמואל בן חפני גאון ראו  

World, Leiden: Brill, 1996, pp. 19-26 . 
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המקדש. משנה תורה איננו שונה רק מהחיבורים שקדמו  במסכתות מסדר קדשים, שנושאם הוא עבודת  

בחרו שלא לעסוק בהלכות שאינן בנות חלות בעת    אף כל חיבורי ההלכה שבאו לאחריו  –לו בכך  

הדעה שנפסלה להלכה השמטת  הוא    הסוגתית של משנה תורה מן הבחינה    נוסף  מאפיין חריגכתיבתם.  

לא  העוסק    ,אולי התנועה המרכזית של התלמוד  וההימנעות מהזכרת מקורותיו, זאת כנגד מה שהיא

 בבחינת אלו ואלו דברי אלוהים חיים.   ,ובשימור מסורות ובהעמדתן אלו כנגד אלפעם במוצהר 

, ר' אברהם בן דוד  כך  ביקורת נוקבת.בעת הופעת משנה תורה, מאפייניו החריגים הובילו ל 

  להקדמה למשנה תורה:מפוסקיירס, הראב"ד, כתב בהשגה 

זה המחבר סבר לתקן ולא תקן. כי הוא עזב דרך כל המחברים אשר   א:א"

ה לדבריהם וכתבו הדברים בשם אומרם והועילו  היו לפניו, כי הם הביאו ראי

בזה תועלת גדולה. כי פעמים רבות יעלה על לב הדיין או האוסר והמתיר  

עת  לדון או להתיר מראייתו ממקום אחד ולא ידע כי יש גדול ממנו נראה לו ד

אחרת ממקום אחר. כי כל המפרשים אינם שוים ואם ידע זה שגדול ממנו  

ת היה חוזר בו. ועתה לא אדע למה אחזור מקבלתי  הפליג שמועתו לדעת אחר

 ומראייתי בשביל חיבורו של זה המחבר. 

ביקורתו הנוקבת של הראב"ד על סטיית הרמב"ם מדרך המלך של המסורת ההלכתית, המתאמצת  

הצטרפה לחשש גדול יותר, כי החיבור נועד למעשה להחליף את התלמוד.    ,שם אומרםלהביא דברים ב

ם מאותו משפט נודע בסוף ההקדמה בו הרמב"ם כותב שהקורא בתורה שבכתב  חשש זה נבע אמנ

אך   ".ואחר כך במשנה תורה "יודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם

התוכן ההלכתי של התלמוד נמסך אל תוך צורה חדשה,    במשנה תורה ה יותר:  הוא נבע גם מסיבה עמוק

עד כדי כך היה חשש זה ממשי, שהדיין ר' פנחס  .  שאיננה נאמנה לצורתו או לארחו ורבעו של התלמוד
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כי "ראוי להדרתך להורות לעולם   לו  האשכנזי ששכן באלכסנדריה תחת חסותו של הרמב"ם כתב 

 3בה".  שלא יניחו הגמרא מלהתעסק 

הסוגתית של משנה תורה הכשילה את תקוותו של הרמב"ם שהספר   הייחודיות זו:לא זו אף   

ר' אשר לאחר מותו יצא    אחדים  עד כדי כך היתה ההתנגדות לחיבורו שדורות  4ישמש כמורה הלכה. 

  יומרה זו של החיבור וכתב: הרא"ש, כנגד ,בן יחיאל מטולדו

רא  דברי הרמב"ם ז"ל ואינן בקיאין בגמוכן טועים כל המורים הוראות מתוך  

טועין להתיר האסור ולאסור את המותר. כי לא   – לידע מהיכן הוציא דבריו

עשה כשאר המחברים שהביאו ראיות לדבריהם והראו על המקומות היכן 

  דבריהם בגמרא ומתוך זה יכול לעמוד על העיקר ועל האמת. אבל הוא כתב 

ן  ובלא ראיה וכל הקורא בו סבור שמביספרו כמתנבא מפי הגבורה בלא טעם  

בו ואינו כן שאם אינו בקי בגמרא אין מבין דבר לאשורו ולאמתו ויכשל בדין  

לא  אם  ולהורות  לדון  בספרו  קריאתו  על  אדם  יסמוך  לא  לכך  ובהוראה. 

בקי  שהיה  בברצילונה  גדול  אדם  מפי  שמעתי  וכן  בגמרא.  ראיה  שימצא 

אדם בני  על  תמהתי  ואמר  סדרי  בספרי   בתלתא  וקורין  גמרא  למדו  שלא 

"ם ז"ל ומורים ודנים מתוך ספריו וסבורין שיכירו בהם. כי אמר אני  הרמב

כי בג' סדרים שלמדתי אני מבין כשאני קורא בספריו אבל    ,מכיר בעצמי 

 
 לת, תשנ"ה, כרך ב', עמ' תלח.  אגרות הרמב"ם, מהדורת שילת, ירושלים, הוצאת שי 3
"שיהיו כל הדינין גלוין לקטן ולגדול בדין כל מצוה ומצוה", "על פי המשפט   מפרש את דבריו בהקדמה:כך אני   4

 אשר יתבאר מכל אלו החיבורין והפירושין הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו". 
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בספריו בהלכות קדשים וזרעים אינני מבין בהם כלום וידעתי שכך הוא להם  

 5כל ספריו.ב

, אך מאידך נראה לכל בעל הלכה כחיבור משונה שלא  גאונות בחותם של    וע טבהחיבור היה מצד אחד  

הרמב"ם   מגמתההבנה של -אי :מוכרת בשדה ההלכה. הצירוף של שני אלו סוגתיתהתאים לקטגוריה 

תורה משנה  של   ;בחיבור  הברורה  החשיבות  עם  בתוך    החיבור,  יחד  חדש  ענף  ליצירת  הוביל 

   על משנה תורה., נושאי הכלים הקוריקולום המסורתי

ההלכה  בעל  רק  לא  היה  הרמב"ם  כי  בוודאי  ידעו  הכלים  נושאי  של  הדגולים  המחברים 

המזהיר, אלא גם פילוסוף הקורא בספרי היוונים. ואולם, הם לא ראו, וגם לא ביקשו לראות, מה בין  

החדש פן   כוונתו ביצירת "הי"ד החזקה". רק בדורות האחרונים, עם התעוררות המחקרעובדה זו ובין  

 זה בדמותו האינטלקטואלית של הרמב"ם זכה לתשומת הלב הראויה.

כגון יצחק טברסקי ויואל    –כאשר נדרשו הסמכויות הגדולות בחקר הרמב"ם בדור האחרון  

יבדל"א  נו המקרמר   הרוי  וזאב  השפי  –חים  בהם  הרמב"ם  לאופנים  הרמב"ם  הע  על  בעל  פילוסוף 

לחטיבת ההלכות הפותחת את משנה תורה,    ובייחודהמדע    , הם נתנו תשומת לב יתרה לספרההלכה

התורה.   יסודי  מבקש    חוקריםהלכות  הרמב"ם  תורה,  הראשון של משנה  כולם שבספר  סברו  אלו 

לב בתוך ההלכה, אולי אפילו  דהיינו, הרמב"ם מש  6להכניס אל תוך ההלכה "דעות נכונות ומבוררות." 

 ותר של התקופה. ע האריסטוטליים העדכניים ביאת יסודות הפילוסופיה והמד  ,כמצווה מחייבת

 
 שו"ת הראש, כלל לא, סימן ט, מובא מתוך מאגר פרוייקט השו"ת.  5
"וראית מלה דון דיואן חקיקה ודון ארא צחיחה ולא מחררה, פפעלת מא   וסף:כלשון הרמב"ם באגרתו לתלמידו י 6

  פעלת ללה כ'אלץ". אגרות הרמב"ם, מהדורת שילת, כרך א, עמ' רצג. 
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כך אכן עושה הרמב"ם בהלכות יסודי התורה וביתר ספר המדע. אך מדובר רק על ספר אחד  

  צום של החיבוראת ההיקף העמתוך ארבעה עשר כרכי "הי"ד החזקה". תיאור זה עדיין איננו מסביר 

 ין עומדת:הלכה. אם כן, השאלה עדימכל מה שקדם לו בשדה ה  המובהקת  ואיננו מסביר את שונותו

 מדוע כתב אותו הרמב"ם ומה תכליתו?  מהו משנה תורה?

כיוון שכך,   כללי התנהגות סמכותית.  היא מערכת  נזכור,  משקל  לתת    יש  לטענתיההלכה, 

במקומות    אין להסתפק אפואמרכזי לתהודת מודעותו הפילוסופית של הרמב"ם בעבודתו כבעל הלכה.  

ההלכבהם   הרמב"ם  תית  כתיבתו  האונטו   מבטאתשל  עמדותיו  האפיסטמולוגיות  -את  תיאולוגיות, 

 . המנחה את עבודתו ומשוקעת בה המשפט  יתפילוסופילהתבונן ב יש אאל ,והפיזיקליות

נתקלת בקושי מכיוון   מיצירתו ההלכתית  המחשבה המשפטית של הרמב"ם  חילוץ תבניות 

המשפט של הרמב"ם  -פתח חשוב להבנת תורתהמשפט. מ-שהרמב"ם ממעט בדיונים מפורשים בתורת

שתייך הרמב"ם. אלפאראבי, מי שהרמב"ם ראה  במסורת הפילוסופית הערבית אליה ה  מצוי, אם כן,

נקייה"  "סולת  על   7בחיבוריו  נתן דעתו  ושם  העיר  חיבורים העוסקים בהנהגת  לפחות שישה  חיבר 

תורת אך  הפילוס-מהות המשפט.  המפתח  אינה  הרמב"ם  היחיד  והמשפט של  יסייע  פי  להבנת אשר 

המשפט של הרמב"ם    יתמשמש, תמיד, להנהגת קהילה אנושית. על כן, פילוסופי  המשפט.  משנה תורה

רחב פוליטית  פילוסופיה  בתוך  תשרטט  יושבת  זו  עבודה  יותר.  של את  ה  הפוליטית  הפילוסופיה 

מגמת משנה תורה.  שלו, כאמצעי להבנת    פילוסופיית המשפטהרמב"ם ותבחן את הקשר בינה לבין  

הפילוסופיה   אבקש להעמיד בהקשר הרחב יותר שלדבריו המועטים של הרמב"ם בנושאים אלו  את  

 
שחבר החכם אבנצר אלפאראבי לבדו, כי כל מה שחבר בכלל,    "לא תתעסק בספרי מלאכת ההגיון אלא במה  7

ולת נקיה ויתכן שיבין וישכיל האדם מדבריו, לפי שהוא היה מפלג הכל ס  –ובפרט ספר ההתחלות הנמצאות שלו  

 בחכמה". )אגרות הרמב"ם, מהדורת שילת, כרך ב', עמ' תקנג(. 
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תוך שימת מירב הדגש על אלפאראבי, המוסלמית לעסוק    8,  יותר מכל  ומי שהרבה  מייסד התנועה 

  9בנושאים אלו. 

 
באלפארא 8 לראות  אין  כי  מיכאליס  עומר  הציע  האחרונה  שיטתו  בעת  את  בונה  הרמב"ם  עליו  המסד  את  בי 

יותר בחקר מקורות הגותו של הרמב"ם. ראו עומר    הפילוסופית, וכי תחת זאת יש להעניק לאלגזאלי מקום נרחב

גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של מורה הנבוכים', ציון, פג, תשע"ח, עמ'   מיכאליס, 'סילקתי את החציצה:

עיון בתפקוד המונח 'תקליד' במורה הנבוכים ובמקורותיו ההגותיים',    –ילו על הפילוסופים  וכן הנ"ל, 'אפ  448-484

 . יתכן ואלגזאלי אכן השפיע על הרמב"ם בהיבטים שונים, כפי שאכן טענו פינס )7-45(, עמ'  2017)  83דעת,  

Shlomo Pines, 'Translator’s Introduction: The Philosophic Sources of The Guide of the 

Perplexed,' 1963, pp. cxxvi-cxxix( שוורץ   ,)Michael Schwarz, 'Who were Maimonides' 

Mutakallimun?', Maimonidean Studies 2, (1995), pp. 199-209(  ,Sarah Stoumsah(, סטרומזה 

Maimonides in His World, Princeton: Princeton University Press, 2009, pp. 25-26)יפה  -, לזרוס

לזרוס בתוך: -)חוה  הרמב"ם',  על  אלגזאלי  השפיע  'האם  למ יפה,  תהילה  ואחרים,  קוגן  לייק:מ'  וינונה   שה, 

עמ'   )163-169אייזנבראונס,  ופנטון   )Paul Fenton, 'Les traces d’Al-Hallag, martyr mystique de 

l’islam, dans la tradition juive', Annales Islamologiques 35 (2001), pp. 101-127  אך ראו לצד .

לנגרמן,   של  הנוקבת  הביקורת   Tzvi Langermann, 'Al-Ghazālī’s Purported “Influence” onזאת 

Maimonides: A Dissenting Voice in Trending Scholarship', in: C. Manekin & D. Davies 

(eds.), Interpreting Maimonides: Critical Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 

2018, pp. 26-45  ראה אי אלו מכתבי אלגזאלי(, אך בכל מקרה ברי  , הטוען כי אין כל ראיה ממשית שהרמב"ם

כי במקרה של הפילוסופיה הפוליטית והמשפטית שלו אלפאראבי חייב להיות ההשפעה המרכזית על הרמב"ם,  

 העיקרי שקדם לרמב"ם הנוגע בנושאים אלו מן ההיבט הפילוסופי. כיוון שהוא המחבר 
זו של אסכולות הפקה   משפטית אחרת אשר שימשה הקשר לעבודתו-מערכת תורת   9 של הרמב"ם היא כמובן 

המוסלמיות, אשר הגיעו לשיא בשלותן כמה מאות שנים לפני הרמב"ם. זהו אכן הקשר חשוב להבנת האופן בו  

המשפט עצמה. ואולם, לצד העובדה שמדובר בהיקף חומר עצום, אשר חלקים נרחבים  -תהרמב"ם בונה את תור

המשפט של הרמב"ם במובן הרחב ביותר של הביטוי, דהיינו  -לבחון את תורתממנו טרם פורסמו, עבודה זו מבקשת  

תורת שבין  הממשק  אלפקה-את  ה"אצול  חכמי  אלו  מעין  שאלות  על  הפוליטית.  הפילוסופיה  לבין  "  המשפט 

רואה צורך    –פילוסופיה פוליטית    – המוסלמיים אינם עונים במפורש. רק מי שמבקש לנסח פילוסופיה של העיר  

אי    – הו מקומו של המשפט בתוך העיר. חכמי הפקה אמנם פועלים לאור תמונה של מקום המשפט בעיר  לשאול מ

רה דיה עבורם. גדעון ליבזון עסק  אך תמונה זו איננה נדונה במפורש ואף לא ברור אם היא ברו  –אפשר אחרת  

מחקרים,   של  מועט  לא  במספר  המוסלמי  המשפט  לבין  הרמב"ם  שבין   Gideon Libson, ‘Parallelsבקשר 

between Maimonides and Islamic Law’, The Thought of Moses Maimonides: Philosophical 

and Legal Studies, ed. I. Robinson et al., (1990), pp. 209-248  להלכה הרמב"ם  'זיקת  הנ"ל,   ;

בתוך: תקופתו',  רקע  על  הרמב"ם: המוסלמית  )ער.(  רביצקי,  מקוריו א'  ירושלים,  שמרנות,  א,  מהפכנות,  ת, 

עמ'   המוסלמית  247-294תשס"ט,  ובספרות  הרמב"ם,  אצל  לרשב"ח  הערבות  בספר  שערבו  'שניים  הנ"ל,   ;

יא העברי  המשפט  שנתון  תשמ"ה- המקבילה',  עמ'  -יב,  הערבות  337-392תשמ"ו,  בספר  לגוף  'ערבות  הנ"ל,   ;

ובספרות המוסלמית המקביל ברמב"ם  הגאונים,  עמ'  לרשב"ח בתשובות  יג, תשמ"ז,  ה', שנתון המשפט העברי, 

; הנ"ל, ערב שקדם ושילם בספר הערבות לרשב"ח, ברמב"ם ובספרות המוסלמית המקבילה', שנתון 121-184

יד העברי,  תשמ- המשפט  עמ'  -"ח טו,  הגאונים,  153-169תשמ"ט,  אצל  דרך(  )צ'מאן  לאחריות  ערבות  הנ"ל,   ;

, ואולם, עבודות אלו אינן נוקטות  305-322, ירושלים תש"ן, עמ'  ברמב"ם ובמשפט המוסלמי', מחקרי תלמוד א

ה  זווית ראייה מקפת של המפעל המשפטי של הרמב"ם, אלא עוסקות בסוגיות פרטניות בתוכו )כך גם במידה רב

י, תשנ"ו, עמ'   יואל קרמר, 'השפעת המשפט המוסלמי על הרמב"ם: (.  225-244אלאחכאם אלכ'מסה',  תעודה 

מרק הרמן בעבודה חשובה אשר מבקשת למקם את מפעלו ההלכתי של הרמב"ם על הרקע הספציפי   לאחרונה החל

רבות מהאסכולה המאליכית  של מחוזות הולדתו האנדלוסיים. הרמן טוען כי תפיסת המשפט של הרמב"ם מושפעת  
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הפילוסופיה   לאור  תורה  משנה  את  לבחון  היא  אפוא  זו  עבודה  של  וליטית פהמטרתה 

 להתמודד עם שאלת מהותו של משנה תורה.  מתוך כך המשוקעים בה ו המשפטית ו

 

 

 

 

 

 

 
אשר הפנימו אל כפי שזו התפתחה באנדלוסיה דווקא וכן מהמוחידון המאוחרים )לפחות דור אחרי אבן תומרת(,  

 Marc Herman, 'Maimonides between the Malikisתוך שיטתם יסודות של המאליכיזם האנדלוסי. ראו

and the Almohads', in: Imagining Revelation: Medieval Jewish Presentations of the Oral 

Torah in an Islamic Key (forthcoming)  לי לעיין בכתב היד בטרם    . אני מודה לד"ר הרמן על שאפשר

 פרסומו.  

 Lena Salaymeh, "'Comparing' Jewish and Islamicמוסלמי באופן כללי ראו:  - על משפט משווה יהודי

Legal Traditions: Between Disciplinarity and Critical Historical Jurisprudence," Critical 

Analysis of Law 2:1 (2015), pp. 153-172.  Samuel Rosenblatt, ‘The Relations between Jewish 

and Muslim Law Concerning Oaths and Vows’, PAAJR VII, (1935), pp. 223-243  יעקב  ;

ו 'בין הלכה -; חוה לצרוס31-38המשפט האשלאמי', הפרקליט, ח, תשי"ז, עמ'  רבינוביץ, 'המשפט העברי  יפה, 

; הנ"ל, 'היחס  207-225עיקריים ומשניים', תרביץ נא, תשמ"ב, עמ'    על כמה הבדלים יהודית להלכה באסלאם:

-47'  למקורות ההלכה באסלאם בהשוואה ליהדות', דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות ג, תשמ"ב, עמ

; יעקב מירון, 'נקודות מגע בין המשפט העברי לבין המשפט המוסלמי', שנתון המשפט העברי, ב, תשל"ה, עמ'  49

; הנ"ל, מלחמה וחיי אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי', זכויות האדם ביהדות ובאסלאם,  343-360

 Gideon Libson, ‘Islamic Influence on Medieval Jewish Law?’, Studia;  213-226תשנ"ב, עמ'  

Islamica 73, (1991), pp. 5-23  ;idem, ‘Halakhah and Reality in the Gaonic Period: Takkanah, 

Minhag, Tradition and Consensus – Some Observations’ in: Jews of Medieval Islam, ed. 

Daniel Frank, (Leiden, 1995), pp. 67-991ן, 'הזיקה בין המשפט העברי והמוסלמי', מחניים ; גדעון ליבזו  ,

עמ'   מוסלמי: 71-88תשנ"ב,  עברי למשפט  'בין משפט  הנ"ל,  דתות שונות המעורבים  זכות   ;  בני  המצרנות של 

; הנ"ל, 'מנהג כגורם מגשר בין הלכה לבין כלכלה בהלכה היהודית  71-88בעסקת מקרקעין', פעמים, תשנ"א, עמ'  

; גדעון ליבזון,  265-307יחסי גומלין, ירושלים, תשנ"ה, עמ'    –קופת הגאונים', דת וכלכלה  ובהלכה המוסלמית בת

 . 42-81תולדות המחקר ובעיותיו', פעמים, תשנ"ה, עמ'  מי:מוסל- 'משפט משווה יהודי
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 סקירת המחקר  .ב

 

 קה תפיסת הפוליטי .1

 

בסדרה של מאמרים פילוסוף פוליטי עומדת במרכז מחקריו של ליאו שטראוס.  כעבודתו של הרמב"ם  

)סעאדה'(    ושהשגת האושר,  ציר מבריח בהגות הרמב"ם  אשטראוס הראה כי הפוליטיקה הי   10מכוננים 

כ"מדע   משמשת  הפוליטיקה  הרמב"ם  אצל  אריסטו,  דעת  כפי  המדיני.  במדע  הפרד  לבלי  שזורה 

אך מעבר    11המקיף את יתר המדעים וקובע אלו מדעים ילמדו במדינה ומי יהיו לומדיהם.  הריבוני"

וים אפלטוניים י תפיסת הפוליטיקה של הרמב"ם מכילה קו טען כלעמדה אריסטוטלית זו, שטראוס  

הפילוסופיה זקוקה לעיר על מנת להתקיים, בגלל חלוקת העבודה שהקיום דורש, אך    12משמעותיים. 

 
10  Leo Strauss, ‘The Philosophic Foundation of the Law: Maimonides’ Doctrine of Prophecy 

and its Sources’, [1935]: in: Leo Strauss on Maimonides: The Complete Writings (LSMCW), 

ed. K. Hart Green, (Chicago, 2013): pp. 223-265; idem, ‘Some Remarks on the Political 

Science of Maimonides and Farabi’, [1936] in: LSMCW, pp. 275-313; idem,  ‘The Literary 

Character of the Guide of the Perplexed’, [1941] in: LSMCW, pp. 341-398; idem, ‘Persecution 

and the Art of Writing’, in: Persecution and the Art of Writing, Chicago: Chicago University 

Press, 1952, pp. 22-37 ; idem, “Maimonides’ Statement on Political Science’, [1953] in: 

LSMCW, pp. 399-416; idem, ‘Introduction to Maimonides’ Guide of the Perplexed’, [1960] 

in: LSMCW, pp. 417-490; idem, ‘How to Begin to Study The Guide of the Perplexed’, [1963] 

in LSMCW, pp. 491-549. 
 (. 35-32א1093) 16השוו אריסטו, אתיקה מהדורת ניקומאכוס, עמ'  11
 ,Madison: University of Wisconsin Press, Ethics of MaimonidesHerman Cohen ,הרמן כהן )  12

( היה הראשון שפנה נגד הדעה המקובלת בחקר הרמב"ם אשר אפיינה את הגותו כאריסטוטלית וטען כי  2004

ברובד העמוק ביותר הרמב"ם הוא אפלטוני. כהן טען כי עבור הרמב"ם השלמות האתית הינה הטוב הגבוה ביותר  

ל הרמב"ם זוכה לעליונות  ר שאליו האדם יכול לשאוף, בניגוד לשלמות האינטלקטואלית. בתיאור זה תורת המוס

בהגותו וניתן לטעון שהוא מהווה מעין הטרמה לכהן עצמו. שטראוס חלק על פירושו של כהן לאפלטון, ומניה וביה  

 Leo Strauss, Philosophyלרמב"ם, אך חב לכהן את פנייתו לבחינת המימדים האפלטונים בהגות הרמב"ם. ראו  

and Law: Contributions to the Understanding of Maimonides and His Predecessors, Albany: 

State  

University of New York Press, 1995, p. 151, note 11. 
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היא לעולם תמצא תחת איום, כיוון שעל פי שטראוס, הרמב"ם היה סבור שהפילוסופיה והדת מוציאות  

מערה ומכונן את הפילוסוף האפלטוני נמנע מגורלו של סוקרטס בכך שהוא שב ל   13זו את זו אהדדי. 

תוך   )העיר  נאצלים'  ב'שקרים  בבורותו  (  gennaion pseudosשימוש  לחיות  להמון  המאפשרים 

  מכוננת עלמשמעות הדבר היא שהדת    14ולקיים את העיר, ומשחררים את הפילוסוף להגיע אל האמת. 

ה תורה  מיתוס אשר נועד להסדיר את היחסים בין בני העיר. כהמשך לטענה זו שטראוס סבור ש"משנ

ממוען לאותה קבוצה קטנה של בני אדם המסוגלים להבין   ה הנבוכים, בעוד שמורממוען לאדם הפשוט

  15דבר מתוך דבר." 

 
13 p. 19Persecution, Strauss,   ביקורות על עמדה זו של שטראוס ראו זאב הרוי, 'כיצד שיתק ליאו שטראוס .

; מנחם קלנר, 'הרמב"ם של שטראוס', עיון נ, 387-396  , עמ'2001את חקר הרמב"ם במאה העשרים', עיון נ,  

עמ'  2001 ידי  397-406,  על  הביקורות שהוטחו בשטראוס  את  המוסלמית  הפילוסופיה  חקר  בהקשר  ראו  כן   .

Massimo, Campanini, An Introduction to Islamic Philosophy, Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2004, pp. 68-73; Dimitri Gutas, 'The Study of Arabic Philosophy in the 

Twentieth Century: An Essay on the Historiography of Arabic Philosophy', British Journal 

of Middle Eastern Studies 29 (2002), pp. 5-25. 
מהווה את הספר האקזוטרי רה  . בהמשך לפרדיגמה זו, משנה תו'Strauss, ‘The Literary Characterראו     14

 של הרמב"ם המיועד להמון, בעוד מורה הנבוכים את הספר האזוטרי המיועד לעלית. 
15  is primarily addressed to  Mishneh Torah, p. 94: "We conclude: The , PersecutionStrauss

the general run of men, while the Guide is addressed to the small number of people who are 

able to understand by themselves".     המבקרים החשובים של טענת שטראוס כי יש להפריד בין הרמב"ם

 ,David Hartman, Maimonides and Philosophic Questהפילוסוף ובין הרמב"ם הפוסק הינם דוד הרטמן  

Philadelphia: JPS, 1976    טברסקי  Isadore Twersky,  Introduction to the Code ofויצחק 

Maimonides (Mishneh Torah), New Haven: Yale, 1980  שניהם ביקשו להראות, באופנים שונים, את .

ההרמוניה בין שני צדדים אלו בדמות הרמב"ם. קדם להם בכך ר' שמחה הכהן מדווינסק: "דברי רבינו בכל ספריו,  

דפוס אלי לעווין,  תרפ"ז, עמ'  כמה על התורה, שמות כ:ג, ריגא:ך חבי"ד, במורה' ובפהמ"ש, רוח אחת בהם" )מש

 'Howard Kreisel, Maimonidesמד. אני מודה למנחם לורברבוים שהפנה אותי לדברים אלו(. אף קרייסל )

Political Thought, Albany: SUNY Press, 1999  בין עושה  ששטראוס  המוחלטת  ההבחנה  על  חולק   ,)

ושלים", למרות שהוא מסכים עם שטראוס כי תפיסתו הפוליטית של הרמב"ם היא מפתח להבנת  "יר"אתונה" לבין  

 מחשבתו. 
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כתב על    1935ארווין רוזנטל הושפע מתובנתו של שטראוס עוד בטרם הבשילה, וכבר בשנת  

נוגרפיה המפתחת  לאחר כשני עשורים רוזנטל פרסם מו  16התפיסה הפוליטית האפלטונית של הרמב"ם. 

הימי  ומבססת האסלאמית  המחשבה  בשדה  שטראוס  של  טענתו  בהרחבה  - את  ועוסקת  ביניימית 

  17במורשת האפלטונית אצל אלפאראבי, אבן סינא, אבן באג'ה, אבן רשד ואלדוואני. 

אליעזר זאב ברמן המשיך את המגמה שהתווה שטראוס ובחן בפירוט את תפיסותיו הפוליטיות  

מו לו והשווה את הגותו לאלו של אלפאראבי ואבן באג'ה.  ההוגים המוסלמים שקד  של הרמב"ם לאור

בעקבות שטראוס, עניינו המרכזי של ברמן הוא שאלת מעמד חיי המעשה לעומת חיי העיון בהגות 

  –הן לגבי הרמב"ם והן לגבי אלפאראבי    – ברמן מגיע למסקנה הפוכה מזו של שטראוס    18הרמב"ם. 

מח  חשובים  המעשה  שלחיי  פירושו  העיון.  לאלפאראבי    יי  המטרה    –שטראוס  הם  העיון  חיי  כי 

משמעות הדבר היא שהנהגת    19משוייכת על ידי ברמן דווקא לאבן באג'ה.   –הבלעדית של הפילוסוף  

 
Moses  E.I.J. Rosenthal, ‘Maimonides’ Conception of State and Society’, inראו    16

Maimonides, ed. I. Epstein, (London, 1935) pp. 189-206, esp. p. 191 note 1.  . 
17  , Cambridge: Cambridge University Political Thought in Medieval Islamethal, RosE.I.J 

Press, 1958ראו זה  בנושא  עדכני  חיבור   .Patricia Crone, Medieval Islamic Political Thought, 

Edinburgh: Edinburgh University  Press, 2006ן עיו. אברהם מלמד הקדיש אף הוא מחקר חשוב לגלגולי ר

 Abraham Melamed, The Philosopher-King inפילוסוף האפלטוני במסורת הפוליטית היהודית:  -המלך

Medieval and Renaissance Jewish Political Thought, New York, 2004   . 
ור  אליעזר זאב ברמן, אבן באג'ה והרמב"ם: פרק בתולדות הפילוסופיה המדינית, חבור לשם קבלת התואר דוקט   18

 Lawrence Berman, ‘The Political Interpretation of theלפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, תשי"ט;  

Maxim: The Purpose of Philosophy is the Imitation of God” Studia Islamica 15 (1961): pp. 

53-61; idem, ‘A Reexamination of Maimonides’ ‘Statement on Political Science’’, Journal 

of the American Oriental Society 89 (1969), pp. 106-11; idem, ‘Maimonides on Political 

Leadership’, in: Kingship and Consent ed. Daniel Elazar (1983), pp. 113-125; idem, 

‘Maimonides, the Disciple of Alfarabi’, in: Maimonides: A Collection of Critical Essays, 

edited with an introduction by Joseph A. Buijs, (1988) pp. 195-214 . 
 .90-86ראו ברמן, דיסרטציה, עמ'  19
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 20העיר והבאת בני העיר לידי דעות נכונות היא המטרה המרכזית של הפילוסוף. בכתביו המוקדמים 

הרמב"ם   21ם חלק עליו. על פי פינס המאוחר, לם בכתביו המאוחריפינס הלך בעקבות שטראוס, או

ספקנית בעמדה  הידע  - מחזיק  אלאלאהי(.  )עלם  האל  אודות  על  התיאורטי  לידע  ביחס  ביקורתית 

כפי שהאל מנהיג את    –  imitatio dei  הפוזיטיבי האפשרי היחיד על אודות האל ניתן להשגה בצורת

הפעילות הפוליטית היא השלמות הגבוהה ביותר  . דהיינו,  העולם, כך על החכם להנהיג את המדינה

האפשרית לאדם ולא חיי העיון. זאב הרוי חלק על פינס וטען כי מודעותו של הרמב"ם למגבלות השכל  

האנושי אינה גורמת לו להתכחש לחיי העיון, אלא מעוררת יראה כלפי הבריאה, אשר בתורה מעוררת  

וצאת לוואי של חיי העיון: כפי שהשכילה העצמית יטית היא תאותו להמשיך ולחקור. ההנהגה הפול

של האל גורמת לו לשפוע אל מעבר לעצמו וליצור את העולם, כך גם ההשגה השכלית של האדם  

  22השלם מביאה אותו להנהגה פוליטית.

אם הנהגת העיר היא חלק יסודי )כך הרוי( אם לא ראשון במעלה )כך ברמן ופינס( בחיי  

ג'פרי מייסי  הוא הראשון בקרב החוקרים אשר   סוף מביא לכדי הנהגת העיר?יצד הפילוהפילוסוף, כ

 
20  Scripta Shlomo Pines, ‘Notes on Maimonides’ Views Concerning Human Will’, 

Hierosolymitana 6 (1960), pp. 195-198; Shlomo Pines, ‘Quelques Reflexion sur Maimoinde 

en quix de preface’, dans Le Livre de la connaissance’, trans. V. Nikiprowetzky et A. Zaoui, 

Paris, 1961, pp. 1-19; Shlomo Pines, ‘Translator's Introduction: The Philosophic Sources of 

The Guide of the Perplexed’, Guide of The Perplexed, Chicago: University of Chicago Press, 

pp. lvii-cxxxiv. 

21  Farabi, ibn Bajja, -Shlomo Pines, ‘The Limitations of Human Knowledge According to Al

and Maimonides’, Studies in Medieval Jewish History and Literature, ed. Isadore Twersky, 

Cambridge, Mass, 1979, pp. 82-109; Shlomo Pines, ‘The Philosophical Purport of 

Maimonides' Halachic Works and the Purport of The Guide of the Perplexed’, Maimonides 

and Philosophy, eds. Y. Yovel and S. Pines, Dordrecht and Boston, 1986, pp. 1-14. 
22  The Thought of monides on Perfection, Awe and Politics’, Warren Ze’ev Harvey, ‘Mai

Moses Maimonides: Philosophical and Legal Studies, ed. I. Robinson et al, 1990, pp. 1-15; 

and see also Menachem Kellner, 'Politics and Perfection: Gersonides vs. Maimonides', Jewish 

Political Studies Review, 6, (1994), pp. 49-82 . 
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של   אלפקהה(  )תואליף  התלמודיים"  "כתביו  אל  פנה  אשר  השטראוסיאנית  הפרדיגמה  תחת  פעלו 

פצול "לבין    " שמונה פרקים"אשר גילה את הדמיון המבני והתמטי בין    24בעקבות דוידסון,   23הרמב"ם. 

יסי טען כי לחיבור ישנה משמעות פוליטית אזוטרית. על פי מייסי ובניגוד  אבי, מילאלפאר  "אלמדני

לדוידסון, שמונה פרקים הוא ספר הדרכה למנהיג הפוליטי. החיבור מבחין בין "רופאי הנפש" המעטים  

הפילוסופים של הפוליס בעוד שהרבים  -והמעולים ובין "חולי הנפש" הרבים. המעטים הם המנהיגים

יש  הם אלו א ינהיגו את  ותם  כיצד המעולים  אולם, גם כאן, אין תשובה מעשית ומפורטת  להנהיג. 

 ההמונים.  

מסומנת תשובה לשאלה זו. הרוי גורס כי היותו של הרמב"ם    25במחקרו החשוב של זאב הרוי

פוסק הלכה הולכת יד ביד עם היותו פילוסוף מדיני. בניגוד לשטראוס, אשר הבחין בין משנה תורה 

מורה  א "הזרוע המבצעת" של הפילוסופיה הפוליטית בונבוכים, על פי הרוי, משנה תורה ההמורה  לבין  

  :הנבוכים

ואולם  השכלית.  אלהים  לידיעת  קוראת  שהיא  משום  אלהית  היא  התורה 

כללי   באופן  השכלית  אלהים  לידיעת  קוראת  התורה  כי   ]...[ לנו  מתברר 

אומר: הווה  הת  בלבד.  בזכותה  אשר  מצווה  אינה  אותה  אלהית  היא  ורה 

ת בה במפורש! התורה אמנם קראה לידיעת אלהים, אבל לא פירשה  מוגדר

 
23  A Study in Medieval Jewish and Arabic Political Philosophy: Maimonides Jeffrey Macy, 

‘Shemona Praqim’ and Alfarabi’s ‘Fusul al-Madani’, dissertation, Hebrew University of 

Jerusalem, 1982.    על המונח פיקה אצל הרמב"ם ראוMichael Schwarz, 'Al-Fiqh': A Term Borrowed 

from Islam Used by Maimonides for a Jewish Concept in his Sefer ha-Mitzwoth and in his 

Guide of the perplexed', in: Adaptations and Innovations, T. Langermann & J. Stern (eds.), 

Paris: Peeters, 2007, pp. 349-353 . 
24  Madani”, -bert Davidson, ‘Maimonides’ “Shemona Praqim” and Alfarabi’s “Fusul AlHer

Proceedings of the American Academy for Jewish Research 31, (1963), pp. 33-50. 
 .  212-198זאב הרוי, 'בין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם', עיון, תש"ם, עמ'  25
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תל זו  ידיעה  "בהשגת  כי  כלומר,  השונים,  העיוניים  המדעים  בידיעת  ויה 

המציאות כולו". והתורה אמנם קראה ללימוד המדעים העיוניים, אבל לא  

הסתפקה במצווה  פירטה את שמותיהם, וכל שכן לא מסרה לנו מתוכנם, אלא  

הכללית ביותר של אהבת אלהים. אך מאין לנו כי הוראה פיוטית זו היא אכן 

את לימוד המדעים העיוניים? ]...[ מן הפסק של הרמב"ם    מצווה המחייבת

 26במשנה תורה!

על פי הרוי, כפילוסוף פוליטי הרמב"ם הגדיר מהו החוק האלוהי ואז בתור פוסק הרמב"ם פעל להתאים  

  שה להגדרה זו. מחקר זה חב רבות לדבריו הנכוחים של הרוי, בהמשך מאמרו:את תורת מ 

יכול   מדיני,  פילוסוף  מבחוץ,  בתור  משה  תורת  את  לנתח  הרמב"ם  היה 

ולבוחנה על פי הגדרתו המדינית ל"חוק אלהי". כמובן, בתור פילוסוף מדיני  

זו   כי בנקודה  יגלה  או הוא היה חסר אונים לעשות דבר במקרה שניתוחו 

אחרת אין תורת משה הולמת במפורש את ההגדרה. אולם בתור פוסק הלכה  

היה לפעול בהעזה ולפסוק כי תורת משה אכן הוא לא היה חסר אונים, ויכול  

 27תכוון את האדם ביעילות האפשריות אל שלמויות הגוף והנפש.

של הרמב"ם עומדת    את טענתו של הרוי כי הפילוסופיה הפוליטית  כנקודת מוצא מאמץ    המחקר הנוכחי 

תורה.  משנה  יצירת  של    בבסיס  בדרכו  הולך  הרוי  זאת,  עם  הסבור יחד  ש  שטראוס  ל  שהמוקד 

הפילוסופיה המדינית של הרמב"ם היא השלמות העיונית. משכך, הרוי סבור שהמרכיב המרכזי של  

י מתמקד  חוק אלוהי על פי הרמב"ם הוא היותו מכווין את האדם אל אותה שלמות עיונית ועל כן הרו

 
 .  205שם, עמ'  26
 . 208שם, עמ'  27
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בכך שבמשנה תורה הרמב"ם הכניס אל תוך ההלכה את הלכות יסודי התורה והלכות דעות. ואולם,  

יותר:  ב והיסודי  ומזניח את החלק הראשון  כך הרוי מתמקד בחלק השני של הצירוף "חוק אלוהי" 

ין  מה היחס ב  השאלה, אם כן, היא כיצד הרמב"ם מגדיר את מושג החוק באופן בסיסי, וכן "חוק".  

ההגות הפוליטית  מוקדשים ראשית, לבירור  פרקי עבודה זו    ?ין ההגות הפוליטית של הרמב"םהחוק לב

כי ההגות הפוליטית  הרמב"ם  של משמשת  ; ושנית, לבירור מושג החוק של הרמב"ם, מתוך הבנה 

מסגרת לפילוסופיית החוק של הרמב"ם. הרמב"ם, כך אטען במהלך פרקי עבודה זו, מוצא את ההלכה  כ

לת  אלוהי, כלומר כזה אשר לאורו קהילה אנושית מסוג-במצב בו היא איננה יכולה לשמש ולו כחוק לא

ת, ובאמצעות משנה תורה הרמב"ם ביקש להפוך את ההלכה קודם כל לחוק, ורק לאחר מכן לחוק  לחיו

 אלוהי.

ני  בניגוד לאסכולה השטראוסיאנית אשר הדגישה את בכירותה של הפילוסופיה העיונית על פ

מהווה את התנאי היסודי לקיומה של    קההפילוסופיה המעשית, מנחם לורברבוים הראה כיצד הפוליטי

לורברבוים דן ביחסים הקונסטיטוציוניים שבין המלך לבין ההלכה כפי שהם   28כה במשנה תורה. ההל

את  ומאפשר  המתנה  כגורם  משמש  המלך  תורה  שבמשנה  למסקנה  ומגיע  תורה  במשנה  מתוארים 

לורברבוים הכיר בכך    29כיוון שהוא הכתובת האחרונה האמונה על שמירת הסדר הציבורי.   ההלכה,

פוליטית של הרמב"ם איננה עוסקת רק בשלמות העיונית, אלא דורשת קודם לכן,  שהפילוסופיה ה

 כתנאי יסודי לכך, את הסדר הציבורי. מחקר זה הולך בעקבות תובנה זו.  

 
 מכון שלום הרטמן, תשס"ו.   מנחם לורברבוים, פוליטיקה וגבולות ההלכה, ירושלים: 28
 גשות או כפיפות, ירושלים:אף אביעזר רביצקי, דת ומדינה במחשבת ישראל: דגמים של איחוד, הפרדה, התנ  29

, והגיע למסקנות הפוכות  המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשנ"ח עסק בהסדרים הקונסטיטוציונים במשנת הרמב"ם

 מלורברבוים.   
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ובץ ההלכות ק  – תמטי על הלכות מלכים ומלחמות    ספרו של יעקב בלידשטיין הוא פירוש

את משנתו הפוליטית של הרמב"ם על ידי    הספר מבקש להציג באופן כולל  30האחרון במשנה תורה. 

בחינת הלכות אלו, אך הפילוסופיה הפוליטית של הרמב"ם שהיא התושבת לעבודתו ההלכתית אינה  

ם  מקיף שהוא נותן להלכות מלכים ובהשוואתחשיבותו הגדולה של הספר היא בטיפול ה  .במוקד העיון

אם   תורה,  ממשנה  העולה  המדינית  המחשבה  של  השונים  במרכיבים  דן  בלידשטיין  למקורותיהם. 

הלכתיים לדיונים  ועד  המלך  של  סמכותו  במקורות  עבור  ותכליתה,  למלכות  הרמב"ם  של  - ביחסו 

הפרוצדורות לגבי  הר  טכניים  הבקיאות  כוחו.  על  והגבלות  במקורותיו  למינויו  בלידשטיין  של  בה 

ל הרמב"ם ובדיונים של נושאי הכלים היא אוצר בלום ודיוניו היו נר לרגלי לאורך כתיבת החז"ליים ש

חיבור זה. יחד עם זאת, דומה שלבקיאות העצומה המופגנת בחיבור זה היה גם צד אחר, באשר היא  

. מרוב עצי ההלכות, לא נראה  מסגרת קונספטואלית להבנת החיבור כולו  לא אפשרה למחבר לנסח

 31מהות משנה תורה. תר ולא מוצגת תשובה לשאליער החיבו

 
 אילן, תשס"א. -בר יעקב בלידשטיין, עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם, רמת גן: 30
נציג בולט של מסורת מחקרית שלא הקדימה את הדיון  בדיוניו באספקטים שונים במשנה תורה, בלידשטיין הוא    31

תורה" לדיון ה"קמעונאי"   ראו  ה"סיטונאי" בשאלת "מהו משנה  כזה  )לדוגמא לדיון  בפרטי פרטיו של החיבור 

הפרוגרמטי:  Gerald Blidstein, 'Where do we Stand in the Study of Maimonidean מאמרו 

Halakhah?', in: Studies in Maimonides, I. Twersky (ed.), Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1990, pp. 1-30לטים בין אלו שלא ערכו פרובלמטיזציה לחיבור כלל  (. נושאי הדיון הבו

ומאידך, הגיון המיון של הלכות משנה תורה. כך בחיבורו   זה היא שאלת היחס של הרמב"ם למקורותיו, מחד, 

מאגנס, תשכ"ה לוינגר טוען כי הרמב"ם הרשה לעצמו   הלכתית של הרמב"ם, ירושלים:המצוין דרכי המחשבה ה

הנמקה והסברה, אך "בתחום הדינים עצמם לא יכולנו למצוא דוגמות למחלוקת ברורה  לסטות ממקורותיו בתחום ה

ם ראשונים  (. מעבר לכך, הספר מבקש לדון בכמה סוגיות המהוות צעדי181על גופי הלכות תלמודיות" )שם, עמ' 

; בהוראת  לקראת תיאוריה רחבה על אודות המתודה של משנה תורה. כך המחבר דן באופי הלשוני של משנה תורה

המונחים 'הלכה למשה מסיני' ו'מדברי סופרים' במשנה תורה; ומושג המצווה של הרמב"ם. לעומתו, בנימין זאב 

כי הרמב"ם הינו בעל הלכה שמרן שבשמרנים.    בנדיקט, הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, ירושלים, תשמ"ה, טען 

טה מן התלמוד, בנדיקט טוען כי בכל מקום  בניגוד למבקרים לאורך הדורות אשר איתרו מקומות בהם חידש וס

שמע, 'האמנם נקט הרמב"ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד  -ומקום הרמב"ם מסתמך על דברי חז"ל. אף ישראל מ' תא

-111מרכז שז"ר, תשס"ט, עמ'   וריות, מהפכנות, בערי' א. רביצקי, ירושלים:התלמוד', הרמב"ם: שמרנות, מק 

(  115שמרנית ביחס לתלמוד וכי "במידה רבה החזיר את הגלגל לאחור" )עמ'    , סבור כי הרמב"ם נקט עמדה118
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לו,  וכיוון את הלומדים בארצות המזרח חזרה אל התלמוד, אשר נזנח במידה מסוימת בדורות שקדמו לו. לעומת א

"ם סטה  קנא טען כי הרמב-דוד סייקס, 'סטיותיו של הרמב"ם ממקורות ההלכה', דיני ישראל יג )תשמ"ח(, עמ' קיג

 ממקורות התלמוד ואף ערך רשימה של מקומות כאלו במשנה תורה. 

 Boaz Cohen, ‘Maimonides’ Classification of the Law in Mishneh Torah’, JQR 25/4בועז כהן )

(1935), pp. 519-540  הוא אולי הראשון שדן בשאלת טעמי מיון ההלכות במשנה תורה. כהן טען כי במקום )

רכאי" המאפיין את משנת רבי יהודה הנשיא, הרמב"ם בחר למיין את החוק "באופן מדעי", אם כי  הארגון ה"א

 Shamma Friedman, ‘The Organization Pattern of the Mishneh Torah’, Jewish Lawפרידמן )

Annual 1, 1978, pp. 37-41דעי לטובת  מ-( טען כנגדו, לדעתי בצדק, כי הרמב"ם זנח דווקא את הארגון הלוגי

פופולריות הדומה באופיה לזו של משנת רבי יהודה הנשיא )כן ראו מאמרו  -שיטת ארגון בעלת איכויות פדגוגיות

ברכת משה; קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב  שמא יהודה פרידן, "משנה תורה: החיבור הגדול", מ

. יצחק 345-376כים, מעלה אדומים תשע"ב, עמ'  נחום אליעזר רבינוביץ, בעריכת צבי הבר וכרמיאל כהן, ב כר 

יצחק טברסקי, 'סידורו של ספר משנה  טברסקי סבור שהרמב"ם בחר בשיטת מיון השונה מזו של המשנה )ראו:

יסודו עמ'  תורה לרמב"ם:  ג, )תשל"ז(,  ופילוסופים', דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות,  ת הלכתיים 

וכן  179-189  ;Isadore Twersky, Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah), 

New Haven, 1980  התועלתני הסידור  אחר  הולך  איננו  תורה  במשנה  ההלכות  מיון  כי  טוען  אף  טברסקי   .)

נושאיתו ארגון  שיטת  אחר  אלא  הלברטל,  - השימושי,  משה  גם  כך  על  )וראו  עמוק  פנימי  הגיון  בעלת  מושגית 

ירוש צבי, תשס"ט(. את שיטת הארגון הנושאית לים:הרמב"ם,  בן  יצחק  יש להבחין משיטת המיון  -יד  מושגית 

 Haymם. סולובייצ'יק )מט בחלק השלישי של מורה נבוכי-טלאולוגית שהיא הנושא של פרקים לה- הפילוסופית

Soloveitchik, 'Mishneh Torah: Polemic and Art' in Jay Harris (ed.), Maimonides after 800 

Years: Essays on Maimonides and his Influence, I, Cambridge, Mass: 2007, pp. 327-343  עמד )

דב אותו  הינו  תורה  "משנה  החיבור:  של  וגדולתו  ייחודתיותו  הגיון על  בעל  חוקים  ספר  שבנדירים:  נדיר  ר 

מיות ברמת יצירות המופת הספרותיות  דיסקורסיבי, אך בו בזמן יצירת אמנות". דהיינו, זוהי יצירה בעלת פוליס

גיליס,   לדיוויד  שייך  תורה  במשנה  ההלכות  ארגון  לדרך  ביותר  והעדכני  האחרון  ההסבר  בהיסטוריה.  הגדולות 

(David Gillis, Reading Maimonides' Mishneh Torah, Oxford: Littman Library, 2015 אשר )

, כאשר עשרת הספרים הראשונים  10+4ם כיוון שי"ד מהווים מסביר כי משנה תורה בנוי במתכונת של י"ד ספרי

)מדע, אהבה, זמנים, נשים, קדשה, הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה( מייצגים את עשרת השכלים הנאצלים  

-אל ועד לשכל הפועל, וארבעת הספרים האחרונים )נזיקים, קנין, משפטים ושופטים( מייצגים את העולם התתמן ה

כב מארבע היסודות. עשרת הספרים הראשונים הם האצלה מתוך האחד הראשון המיוצג על ידי הלכות  ירחי המור 

האחרוני  הספרים  ארבעת  מטה.  הוא  כיוונה  תמיד,  כדרכה  האצלה,  התורה.  האנושי,  יסודי  לתחום  השייכים  ם, 

אפלטוני זה הוא -ך ניאופועלים בכיוון ההפוך, כעלייה וחזרה לאלוהי, בתוך תחום האנושי, כאשר סיומו של תהלי

המלאות הארץ דעה את ה' בימות המשיח. וראו את ביקורתו של לורנס קפלן הן על סולובייצ'יק והן על גיליס 

 Lawrence Kaplan, 'Further Reflections of Classification of Mishneh Torah: Realבמאמרו:  

Answers to Real Problems', Haqirah, 19, (2015), pp. 29-70 וכן את תגובת גיליס ואת תגובת קפלן .

 .David Gillis, 'Mishneh Torah's Structure and its Meaning: A Response to Prof לתגובה:

Lawrence Kaplan', Haqirah 21 (2016), pp. 41-51; Kaplan, Lawrence, "Mishneh Torah’s 

Structure and its Meaning: A Counter-Response to David Gillis," Hakirah 21 (2016), pp. 53-

 Kellner, Menachem M., "The literary character of the. כן ראו בעניין זה את מאמרו של קלנר:  59

'Mishneh Torah': on the art of writing in Maimonides’ halakhic works':מאה שערים: עיונים   , בתוך

ימי הביניים, לזכר יצחק טברסקי , בעריכת עזרא פליישר ואחרים, ירושלים תשס"א,  בעולמם הרוחני של ישראל ב
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 משנה תורה  .2

שאלת מגמתו הכללית של החיבור זכתה לתשובות מגוונות וסותרות. עמדה המייצגת רבים מקוראיו  

 , לחיבורו "ספר13-משה מקוצי, בן המאה ההמסורתיים של משנה תורה ניתן לדלות מהקדמתו של ר'  

  מצוות גדול":

קל וחומר למצות   ויהי מהמון עם שאומרין, מה לנו ולמצות סדר קדשים? 

סדר זרעים ולמצות סדר טהרות, לדברים שאין נוהגין בזמן הזה. אל יאמר  

אדון העולם יש לידע יסודותיהם אף על פי   אדם כן, כי המצות אשר צוה

א 'ולמדתם  נצטוינו  המצות  כל  על  כי  עתה,  צריכין  יא,  שאינם  )דב'  ותם' 

 32יט(. 

נשאלת השאלה מדוע כלל הרמב"ם בתוך חיבורו הגדול את המצוות שאינן נוהגות בזמן הזה, הנמנות  

הרי  יך את הפרט להלכה,  במשנה בסדרי קדשים, זרעים וטהרות. אם ספרו של הרמב"ם נועד להדר

חיבורו  שה מקוצי היא שתשובתו של ר' מ  .אין טעם לכלול בתוכו הלכות שאינן נוהגות בזמנושלכאורה  

של הרמב"ם לא נועד להיות מורה הלכה למעשה, אלא שהכוונה הראשונה במעלה של משנה תורה  

ולאו דווקא בעשייתה.  היא לסכם את החומר ההלכתי בכדי שיהיה אפשר להטיל סדר בלימוד התורה,  

זו, במשנה תורה הרמב"ם איננו ראש וראשון לפוסקים, אלא דווקא   גדול הלומדים,  על פי קריאה 

ל פרטיה.  אשר ביקש להנהיר את התורה בכדי שיהיה ניתן לידע אותה, גם אם לא בהכרח לבצע את כ

גרסה זו, הרמב"ם    זוהי תפיסה נפוצה בעולם הלימוד המסורתי של תפקידו של משנה תורה: על פי

 
ים בהגות יהודית  מחקר  :וכן יוסף תבורי, "מבנה המשנה לעומת מבנה 'משנה תורה'", על פי הבאר  45-29עמ'  

בלידשטיין ליעקב  מוגשים  ההלכה  בא  ,ובמחשבת  י. לסקר.  ודניאל  קרייסל  חיים  ארליך,  אורי  שבע  בעריכת  ר 

 . 675-690תשס"ח, עמ' 
 ר' משה מקוצי, סמ"ג, הקדמה למצוות עשה, צה ע"ב.   32
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תורה. במידה  הוא בעיקרו פרשן ומסדר התלמוד ויש להעזר בו בכדי להגדיל את האפשרות ללימוד ה

אימצו גרסה של טענה זו כאשר טענו    35ובן ציון דינור    34יונתן סילבר,  33מסויימת, סולומון צייטלין,

קש לערער את המונופול של  כי החיבור נכתב מתוך מאבק כוחות בתוך העולם הרבני וכי הרמב"ם בי

משנה תורה הוא סיכום  תלמידי החכמים ולהביא לידי דמוקרטיזציה של הידע ההלכתי. על פי עמדה זו,  

מאבק בגאונים    ההלכה בכדי להפוך את הידע ההלכתי לנגיש וזמין לכל, כאשר פעולה זו נובעת מתוך 

 המבקשים לשמור על סמכותם הבלעדית לפירוש התלמוד. 

כנגד העמדה דלעיל, אשר רואה בלימוד התורה את עיקר מעייניו של הרמב"ם בחיבור משנה   

ועלתה לראשונה על ידי הראב"ד בהשגתו להקדמה למשנה תורה, ובמאה  תורה, טענה אחרת, אשר ה

הרמב"ם מבקש לסכם את ההלכה לא   גרסה להפך:  36העשרים על ידי מספר לא מבוטל של חוקרים,

בלימ לסייע  החומר  בכדי  סיכום  באמצעות  ההלכתיים.  וטריא  השקלא  את  לייתר  בכדי  אלא  ודה, 

הא של  הסטה  לחולל  מבקש  הרמב"ם  כל ההלכתי,  אם  היהודית.  העילית  של  האינטלקטואלי  רוס 

יהודים יאלץ לנדוד לתחומה  הקושיות התלמודיות תענינה באחת, הארוס האינטלקטואלי של חכמי ה

 37ות רבות נותרו פתוחות.של הפילוסופיה העיונית, שם שאל

 
33 , New York: Bloch, 1943Maimonides: A BiographySolomon Zeitlin,  . 
34  1240, -Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy: 1180Daniel J. Silver, 

Leiden: Brill, 1965 . 
 ון דינור, ישראל בגולה ב/ד, תל אביב, תש"ל. בן צי 35
  ; שמעון דובנוב, דברי ימי עם עולם, 11חיים טשרנוביץ, תולדות הפוסקים, א, ניו יורק: ועד היובל, תש"ו, עמ'  36

, אביעזר רביצקי, 'סתרי תורתו של מורה 'Literary Character', שטראוס, 224דביר, תשי"ח, עמ'   ד, תל אביב:

, מיכה גודמן,  23-69שנות בדורותיו ובדורותינו', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה )תשמ"ו(, עמ'  הפר  הנבוכים:

גמר לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה  היסטוריה והיסטוריוגרפיה בהגותם של הרמב"ם והרמב"ן, עבודת  

 .  9-14העברית, ירושלים, תשס"ה, עמ' 
 ראו גודמן, שם.  37
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בין    שטראוס  שהעמיד  החיץ  את  לבטל  ממגמתם  הנבוכיםכחלק  תורה,   מורה  משנה  לבין 

שמטברסק טענו  והרוי  הרטמן  העמדות  י,  את  לתקן  ביקש  הרמב"ם  דרכו  כלי  הוא  תורה  שנה 

המטרה המרכזית של משנה תורה היא הצבה של ה"דעות הנכונות    38הפילוסופיות של העם היהודי.

( מחררה"והמבוררות"  ולא  צחיחה  ההלכה.  39( "ארא  בתוך  ראוי  הרוי   40במקום  כך  תורה,  משנה 

משה להגדרה של חוק אלוהי מתוקן בכך שהוא מפרש מצוות    תאת תורכאמור לעיל, נועד להתאים  

על להכלת צווים  -מסוימות )כגון אהבת האל או ההדמות בדרכיו( כך שהן תוכלנה לשמש מסגרות

 41יים הפילוסופיים.שהם עיקר הח 

לעומת ראיית משנה תורה כמאמץ למהפכה או רפורמה אינטלקטואלית, הועמדה הטענה כי 

תורה הרמב"ם ביקש לחולל שינוי בעולם הריאלי. הטענה כי משנה תורה נועד להיות    באמצעות משנה

ה שכתב על של מדינה יהודית" הושמעה לראשונה על ידי סולומון צייטלין בביוגרפי"קונסטיטוציה  

צייטלין קושר בין אמונת הרמב"ם בביאתו הקרובה של המשיח לבין טענה זו, אך מלבד    42הרמב"ם. 

ניכר שהרמב"ם יצר אותו על פי דגם התורה  ההלכתיות המחלוקות  השמטת החיבור ו הטענה כי משם 

 
38Maimonides; David Hartman, troduction to the CodeInIsadore Twersky,  ;    בין' הרוי,  זאב 

   פילוסופיה מדינית להלכה'.
וסף בר' יהודה בענין המחלוקת עם ראש הישיבה"(  אגרות הרמב"ם, כרך א, עמ' רצג )"מתוך אגרות אל ר' י 39

 שם, עמ' שא.   ובתרגום:
ו החמישי והגדול של ספרו המונומנטלי של טברסקי על  לפירוט האופנים בהם הרמב"ם עושה זאת מוקדש פרק   40

 'Joel Kraemer, Maimonidesמשנה תורה )ראו בהערה הקודמת(. מצטרף לעמדה זאת הוא יואל קריימר,  

Messianic Posture', in: Studies in Medieval Jewish History and Literature, 2, Isadore 

Twersky, (ed.), Harvard, Massachusetts, 1984, pp. 109-142  אשר מתנגד לטענה של צייטלין כי משנה ,

ך ההלכה את  תורה נועדה כחוקה למדינה יהודית עתידית, ובמקום זאת מציע שמשנה תורה נועד להכניס אל תו

 , "קהילה מעולה".מילה פאצ'לההדעות המתוקנות בכדי להפוך את העם היהודי ל
שמע, 'הרמב"ם בין עדות עצמו לדברי פרשניו )דברים  -. וראו גם את דברי י' תא25ראו לעיל בפנים ליד הע'    41

עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים,   שנאמרו בערב לכבוד ספרו של י' טברסקי, מבוא למ"ת(', כנסת מחקרים:

ור שהרמב"ם שיקע בתוך ספרו "את כל תחומי הדעת של  , הסב318סד ביאליק, עמ'  מו  כרך ב: ספרד, ירושלים:

פיסיקה, מטפיסיקה, תאולוגיה ואסכטולוגיה, פילוסופיה, אסטרונומיה, רפואה ועוד, כפי שהם באים   העת העתיקה:

 אלו(.   לידי ביטוי מבחינת האינטרסים של ההלכה". )אני מודה לידידי עומר מיכאליס שהפנה אותי לדברים
 . 91-82, עמ' 33לעיל הערה  42
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יהודית".  ולא המשנה, הוא איננו מביא הוכחות כלשהם לכך שמשנה תורה היא "קונסטיטוציה למדינה  

מעבר לכך צייטלין איננו מסביר מה כוונתו במילה קונסטיטוציה ומה היחס בין תפיסתו את המושג  

 רמב"ם את מושגי החוק, הקהילה הריבונית והפוליטיקה.  הזה לתפיסת ה

בעולם המחקר והדים לה   דומה שמאז שצייטלין השמיע אותה, טענה זו קנתה אחיזה מסויימת 

 בעולם המחקר. כך, כעשור לאחר צייטלין, "רב צעיר"  –במידה רבה או פחותה של עמימות    –  נשמעו

  , חיים טשרנוביץ, כתב:

ה שמטרה הסופית שהיתה לנגד עיני  תו נבוא לידי מסקנאם נתעמק עוד בשיט

דה.  לערוך קונסטיטוציה של מלכות ישראל העתי  המחוקק הגדול הזה היתה:

הרמב"ם הציע ב"משנה תורה" את החוקים והתורות והמצוות שניתנו לעם  

ההלכות   של  סידורן  בכל  אליה.  לחזור  כשעתידים  בארץ  לעשות  ישראל 

שראל הקדומה וזו שלעתיד לבוא, ומכאן אפשר היתה לנגד עיניו מלכות י

נוהגות   ובין מצוות שאינן  טשטוש התחומין בין מצוות הנוהגות בזמן הזה 

 43ן הזה. בזמ

אף טשרנוביץ איננו מבהיר מה משמעות המילים "קונסטיטוציה למלכות ישראל", דהיינו, מהו מושג  

בניגוד לצייטלין, הטענה ממוקמת    החוק ומהו מושג המלכות בהם הרמב"ם נוקט, אף על פי שאצלו,

שרנוביץ  הצטרף אל ט  44בתוך הקשר כלשהו, שהוא הסבר להכללת הלכות ימות המשיח בתוך החיבור. 

 
 . הדגש במקור. 249ועד היובל, תש"ו, עמ'  חיים טשרנוביץ, תולדות הפוסקים, א, ניו יורק: 43
 Mishneh If Maimonides code, the" בביטוי זה בדיוק. כך מנחם לורברבוים כתב:גם בדורנו נעשה שימוש    44

Torah, is to be viewed as the recasting of the positive tradition of rabbinic law according to 

this ideal of divine law conveived in terms of traditional political science, then we may 

conclude that the Mishneh Torah itself is nothing short of a constitution for the Jewish polis" 

(Menachem Lorberbaum, 'Medieval Jewish political Thought', in: The Cambridge 
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"משנה תורה הוא לא רק 'ספר מחוקק' של  ציוני בן ציון דינור, אשר כתב:-בתפיסת הרמב"ם כפרוטו

  ,המאוחדת והמאורגנת על בסיסומלכות משיח הקרובה, אלא גם ספר התקנות של הקהילה היהודית  

כבראשונה."  שופטיה  את  ידו  ועל  ברצונה  באינטואיציה  להערכתי  45המחזירה  צדקו  אלו  חוקרים   ,

אפשרויות להבנת  זו אבקש להראות כי שתי ה  על ידם. בעבודה דיה  טענה זו לא בוססה  גם אם  שלהם,  

כן ביקש לעשות מעשה ברמה  , ואיננן מוציאות זו את זו: מצד אחד, הרמב"ם אנכונות  משנה תורה

הן מחזיקים בני העם היהודי, אך  הן את שדה הלימוד היהודי ואת הדעות ב  האפיסטמולוגית ולשנות

בר להיות  שיוכל  לחוק  ההלכה  את  להפוך  ביקש  הוא  שני  עתידה,  -מצד  יהודית  במדינה  יישום 

 לכשתקום.  

שהוצעו השונות  הפרשנויות  את  יחד  מצרפת  הלברטל  משה  של  החיבור,    עבודתו  למהות 

. הלברטל הראה כי ר הולידה ריבוי פרשני זהומראה כיצד הרמב"ם כתב בצורה אמביוולנטית אש

היות והרמב"ם תופס את הסמכות ההלכתית כמותנית בהתקבלותו על ידי כלל ישראל, ניתן להבין את 

לכה, דהיינו,  מגמת החיבור באופן כפול. הפירוש הראשון, המתון, רואה במשנה תורה ייצוג של הה

את ההלכה עצמה, ובכך  סיכום כולל ונגיש של ההלכה. פירוש שני, רדיקלי יותר, רואה במשנה תורה  

משנה תורה אמור להוות תחליף לספרות ההלכה שקדמה לו. הלברטל מראה שהרמב"ם עורך הקבלה  

א ויוצר את  מלאה בין המשבר הגיאופוליטי בימיו לבין המשבר הגיאופוליטי בימי רבי יהודה הנשי

. על פי הקריאה החזקה של הלברטל, זהמשנה תורה כפעולה ספרותית האמורה לתת מענה למשבר  

,  " מדינה וירטואלית"משנה תורה יפתור את המשבר הגיאופוליטי של ימי הרמב"ם בכך שישמש כ 

 
Companion to Jewish Philosophy, Daniel Frank and Oliver Leaman (eds), Cambridge: 

Cabmridge University Press, p. 178  בביטוי השימוש  כי  הבהיר  לורברבוים  עמי  בשיחה  ואולם,   .

יטוציה" היה לא מדוייק, שכן בכתביו השונים הוא שומר את הביטוי אך ורק לתיאור היחסים בין רשויות  "קונסט

 השלטון השונים. 
   .7-6בן ציון דינור, ישראל בגולה ב/ד, תל אביב, תש"ל, עמ'  45
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אשר תוכל לרכז את העם סביב ההלכה, למרות תפוצתו ברחבי תבל ולמרות אובדן הכוח הפוליטי 

 46ריכוזי וכוחות הכפייה הנלווים לו.ה

הלברטל וסבור שהרמב"ם בדה את המשבר הגיאופוליטי בימיו,  עומר מיכאליס מדייק בדברי  

מהפכה   ולהעבירה  מיסודה  המסורת  את  לשנות  לרמב"ם  המאפשרת  אסטרטגית  בדיה  זוהי  וכי 

וה ההלכה  בשדות  נמצאת  החיבור  שתכלית  סבור  שהלברטל  בעוד  כלומר,  פוליטיקה,  תודעתית. 

  47וגית. מיכאליס רואה את עיקר תכלית החיבור כתכלית אפיסטמול

ו"הקריאה  כי הרמב"ם שתל את ה"קריאה החלשה"  פי שאני מסכים עם הלברטל  על  אף 

כי בסופו של    עבודה זו אראההחזקה", כדבריו, בתוך החיבור כפרשנויות אפשריות, במהלך פרקי  

  רטורי מב"ם כיוון, וכי "הקריאה החלשה" איננה אלא מהלך  חשבון "הקריאה החזקה" היתה זו לה הר

הלברטל, אינני סבור שהרמב"ם ביקש    ולעומתיחד עם זאת,    48להקל על התקבלות החיבור. שנועד  

משפטי, אשר מבקשת  -. לטעמי, מדובר בפעולה בשדה ההלכתיבשדה הפוליטי עצמולערוך פעולה  

הפוליטי תתרחש, וריבונות יהודית קום תקום,    בשדהלערוך רפורמה בהלכה כך שבמידה והפעולה  

ל פי התורה האלוהית. החיבור אינו עורך פעולה משיחית בפני עצמו, אלא הוא  היא תוכל לפעול ע

מדינה   להקים  איננו מבקש  החיבור  כלומר,  ההלכה.  פי  על  להתקיים  להתרחשות משיחית  מאפשר 

עלת בהתאם להלכה תוכל  שיחית הפושמדינה מ  בכדי  משיחית, אלא ליצור את התנאים ההלכתיים

 לקום. 

 

 
 .  172-145משה הלברטל, הרמב"ם, עמ'  46
נה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים, חיבור  שיח המשבר ומפ עומר מיכאליס, עת לעשות לה' הפרו תורתך:  47

 . 113-150, עמ' 2018לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב,  
 .  149-146זוהי גם עמדתו של מיכאליס, שם, עמ'  48
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 תפיסת החוק  .3

חקרי בתורת המשפט של הרמב"ם החל בעת המודרנית במאמרו של אליעזר שמשון רוזנטל,  הדיון המ

ל"ד פרק  את  העמיד  הנבוכים  אשר  מורה  של  השלישי  היושר   מהחלק  עיקרון  כנגד  הרמב"ם  של 

(epieikeia .המופיע בכמה מקומות בכתבי אריסטו ,)בפרק ל"ד הרמב"ם כותב:   49 

התורה שועה על החריג, ואין הציווי בהתאם  חייב אתה לדעת גם כן שאין  

אלא בכל דעה, מידה, או מעשה מועיל שרוצים להשיג, מתכוונים    –למיעוט  

לדברים שעל פי רוב, ואין שועים לדבר הממעט לקרות או לנזק הפוגע באדם  

   50אחד. 

 לדוגמא, אריסטו כותב: לעומת זאת, באתיקה ניקומאכית, 

נ.ה( אמנם צודק הוא,    –שה ההגון )"הישר"  הבעיה נוצרת על ידי כך, שהמע

אך איננו מצטמצם במה שצודק לפי החוק, אלא הוא בא לתקן את הצדק  

החוקי. סיבת הדבר היא בכך, שכל חוק הוא כללי, ואילו ישנם עניינים שאי  

באותם העניינים שצריך   אפשר לדבר עליהם כדבעי במונחים כלליים. והנה

לגביהם    –א שאי אפשר לעשות כן כדבעי  אל  – לדבר עליהם באופן כללי  

נוקט החוק את המקרה השכיח, בלא שיתעלם כלל מהשגיאה הכרוכה בכך. 

ולא  השגיאה  בו  לא  שהרי  החוק,  של  מצדקתו  עיקר  כל  מפחית  זה  ואין 

 
וכים  עיונים במורה נב –אליעזר שמשון רוזנטל, 'על דרך הרוב', בתוך: דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם  49

ירושלים, תשס"ד, עמ'   . נדפס  83-127ג, לד, בעריכת חנינה בן מנחם וברכיהו ליפשיץ, המכון למשפט עברי, 

 .  183-224תשכ"ח(, עמ' -לראשונה פרקים א )תשכ"ז 
. "ממא יג'ב אן תעלמה איצ'א אן אלשריעה לא תלתפת ללשאד', ולא יכון אלתשריע  541ד, עמ'  מו"נ שוורץ ג, ל"  50

אלאקל. בל כל מא יראד תחצילה מן ראי או כ'לק או עמל נאפע אנמא יקצד בה אלאמור אלאכת'ריה, בחסב אלאמר  

 (. 391מונק, עמ' -ולא ילתפת ללאמר אלקליל אלוקוע, או לאד'יה תקע לואחד מן אלנאס" )יואל
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המעשה עשוי    במחוקק, אלא בטבעו של הענין, באשר זהו טיב החומר שעולם

תחום מסויים בקביעות כלליות,   ממנו מלכתחילה. כשהחוק מדבר, אפוא, על

דבר יקרה  יהיה  - ולמעשה  נכון  אזי  אלו,  מקביעות  החורג  במקרים    –מה 

לתקן את    – שהמחוקק לא לקח אותם בחשבון ושגה בקביעות פשוטות מדי  

מצא אשר חיסר הלה ולומר את אשר המחוקק עצמו היה אומר אילו היה נ

 51באותו מעמד. 

לדמיון ליבו  את  שם  רוזנטל  דברי    הרא"ש  לבין  השכיח"  "המקרה  על  אריסטו  דברי  שבין  המבני 

הרמב"ם "דברים שעל פי רוב". שני ההוגים מציינים את העובדה שהחוק איננו יכול שלא לפעול אלא  

ריסטו עורך הבחנה  באופן כללי ואיננו יכול לשעות למקרים הפרטיים, שהם חריגים מטבעם. ואולם, א

לבי החוק,  תוצאת  שהיא  "צדק"  פי בין  על  ביותר.  הרצויה  התוצאה  שהם  "הגינות"  או  "יושר"  ן 

הגון. במקרים  נותן מענה  איננו  לא העלה בדעתו, החוק  אותם המחוקק  חריגים,  אריסטו, במקרים 

ושר. בלשונו  כאלו, אריסטו מבקש ממי שאוכף את החוק )השופט( לתקן את החוק בהתאם לעיקרון הי

, שיש 'לתקן את החוק' ההטרונומי על פי המוסר האוטונומי.  "בזה מגלה אריסטו את דעתו של רוזנטל:

רוזנטל מביע תרעומת    52פרודנטיה, לפילוסופיה". -ההלכה, את היוריס-כלומר, שיש לשעבד את חכמת

-ה"חודר כבלא  53,ופיהמגישתו זו של אריסטו, כיוון שעל פי דעתו אריסטו הוא נציג מסוכן של הפילוס 

]...[ אל תוך תחומי המ לעומת אריסטו, רוזנטל   54שפטנות ופורץ את גבולותיה המסוייגים." משים 

בכדי   חייבת לשלם  חוק  זהו המחיר שמערכת של  כי  יותר מהרמב"ם, אשר מבין  נחת הרבה  שבע 

 
 .  134, מהדורת ליבס, עמ' 1137Bאריסטו, אתיקה ניקומאכית,  51
 . 95רוזנטל, שם, עמ'  52
 .  96מ' שם, ע  53
 שם.   54
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וחלט ואיננו  החוק חייב להיות מ לשמור על הקוהרנטיות שלה, בעיקר כאשר מדובר בתורה אלוהית.

 צדק.  -לשעות אל החריג, גם במידה ונובעת מכך מידה של אייכול 

במאמרו רוזנברג סבר   55למאמר זה של רוזנטל הגיב שלום רוזנברג, כעבור יותר מעשור.  

לבעיית   היא תשובתו של הרמב"ם  ל"הוראת שעה"  או מלך  נביא  סנהדרין,  בידי  שמתן האפשרות 

פשרות של חקיקת חירום המשעה או משנה  . לדעת רוזנברג, הא עמה מתמודד אריסטו  כלליות החוק

זמני, היא התשובה לחוסר ההגינות המתעוררת מעיוורונו של המחוקק לאירועים   את החוק באופן 

 פרטיים עתידיים. 

יחדיו    יעקב  רוזנברג בשני מאמרים אשר התפרסמו  הגיבו למאמרו של  וחיים שיין  לוינגר 

חיים שיין ניסה לצמצם את המחלוקת ובהתבסס    56בשנת תשמ"ד.   "דעת"רך של כתב העת  באותו כ

בעוד שבמשפט   ג, מא טען כי יש להבדיל בין משפט ציבורי לבין משפט פרטי:   מורה הנבוכיםעל  

הציבורי יש למלך יכולת לתקן "הוראת שעה", במשפט הפרטי יכולת זו איננה קיימת. בדומה לכך,  

פט וסבור כי בעוד שבמקרה של דיני עונשין הצדק עם רוזנברג,  גם לוינגר עורך חילוק בין גופי המש

יחס לקטגוריה נוספת  בתחומם של דינים שבין אדם לחברו רוזנטל צודק. לוינגר מוסיף על שניהם כי ב

יש לרמב"ם עמדה אזוטרית: מותר ליחיד המעולה לעבור    –דינים שבין אדם למקום    –של המשפט  

מיתית. לאלו ה"מתקנים" את דברי רוזנברג הצטרף לאחר מכן על ההלכה בכדי להגיע לשלמות הא

 
'ושוב על דרך הרוב', בתוך:  55 עמ'   שלום רוזנברג,  ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם,  , נדפס 167-151דין 

 .  87-103עמ' לראשונה בתוך: מנהיגות רוחנית בישראלית, תל אביב, תשמ"ב, 

בשנתון המשפט  . נדפס לראשונה  129-150'על דרך הרוב', בתוך: דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם, עמ'  

 . 189-210תשמ"ט, עמ' -טו, תשמ"ח-העברי יד
. חיים שיין, 'על  65-61; פורסם לראשונה בדעת יג, תשמ"ד, עמ' 173-169יעקב לוינגר, בתוך דין ויושר, עמ'  56

 .55-59; פורסם לראשונה בדעת יג, תשמ"ד, עמ' 175-179מחלוקת מדומה?', עמ'  –דרך הרוב' 
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שעה לבין שאלת -אשר סבר "כי אין כל קשר מהותי וענייני בין הבעיה של הוראת  57אף יצחק אנגלרד, 

נ.ה.[ אינה תועלת    –האופי הכללי של משפטי התורה. התכלית של השינוי ]באמצעות הוראת שעה  

את שעה איננה ננקטת כלל במקרה החריג עליו החוק הכללי היחיד אלא תועלת הכלל". כלומר, הור

 לא נתן דעתו, אלא אך ורק לתועלת החברה כולה.

במאמרו השני רוזנברג חזר על טענת מאמרו הראשון כי למאמרים אלו הגיב שוב רוזנברג.   

 הרמב"ם העמיד את "הוראת שעה" כפתרון לבעיית כלליות החוק. יחד עם זאת, במאמר זה רוזנברג

היושר  תורת  לצד  האריסטוטלית.  היושר  תורת  את  מאמץ  איננו  הרמב"ם  כי  להדגיש  ביקש 

רוזנברג רוזנטל,  קידם  אותו  והפורמליזם  תורת  האריסטוטלית,  עמדה  נוספת,  - הציג  משפטית 

המערכת  הפעלת  פירושו  שפורמליזם  בעוד  בה.  החזיק  הרמב"ם  לדעתו  אשר  סיטיואציונליזם, 

צדק  -קדני ודווקאי, גם אם המקרה החריג ייפול בין הכיסאות ויסבול מאיההלכתית הכללית באופן נו

עלת החוק ואיננו מפעיל אותו  לוקח בחשבון את הקשר המקרה בעת הפ  58בעקבות כך, סיטואציונליזם, 

במובהק   הוא  "הרמב"ם  רוזנברג,  טענת  פי  על  החוק.  תכליות  פי  על  אלא  נוקדני,  באופן 

 סיטואציונליסט".  

במישור   59ן בין תורת החקיקה לבין תורת השפיטה של הרמב"ם. ם ביקש להבחיחנינה בן מנח 

"ריאליס היה  שהרמב"ם  לרוזנברג,  בדומה  סבור,  מנחם  בן  לגישת  השיפוט,  בהתאם  פרגמטי",  ט 

המסורת המשפטית התלמודית. לעומת זאת, במישור החקיקה, בן מנחם סבור שהרמב"ם חלק בפרק  

 
. פורסם  209-181הרוב ובעיית היושר במשנתו של הרמב"ם', בתוך: דין ויושר, עמ'    יצחק אנגלרד, 'על דרך  57

 .31-59תשמ"ט, עמ'  -טו, תשמ"ח-לראשונה בשנתון המשפט העברי, יד
וונדל הולמס. ראו את  שבלהג המשפטי ידוע דווקא כ"רי  58 אליזם אמריקאי" מבית מדרשו של השופט אוליבר 

 ,Oliver Wendell Holmes, Jr., 'The Path of the Law', Harvard Law Review 10 מאמרו המכונן:

(1897) pp. 457-477  . 
 . 233-212על פי הרמב"ם', בתוך: דין ויושר, עמ' 'חקיקה ושיפוט חנינה בן מנחם,  59

https://en.wikisource.org/wiki/Harvard_Law_Review/Volume_10/The_Path_of_the_Law
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ון בדיאלוג "המדינאי". שם אפלטון מעלה את בעיית כלליות החוק  ל"ד לא על אריסטו, אלא על אפלט

על ידי תבונתו בלבד, וכך וכפתרון לה מציע מדינאי ששלטונו איננו מתבצע על ידי חוקים כלל, אלא  

מחליט החלטה חדשה בהתאם למקרים המתחדשים בכל יום. כפי שאראה בהמשך, התסתמכותו של 

על   דיאלבלבד ב"מדינא  חלק אחד בן מנחם  רבויי", שהוא  תורתו    איננה   ,קולות -וג  צדק עם  עושה 

אותן ירש  המורכבת והמתפתחת של אפלטון וכן לא עם היכרותו של הרמב"ם עמו ועם ההשפעות  

ממנו וממשיכו הפרסי אלפאראבי. לעומת אפלטון במדינאי, כך בן מנחם, בפרק ל"ד, שם הרמב"ם  

בן מנחם    60כלליות החוק לא בעיה, אלא יתרון.עוסק לא בשיפוט, אלא בחקיקה, הרמב"ם רואה ב

יונו  איננו מאתר את הסיבה לקו חשיבה זה של הרמב"ם, וחלף כך מדובב אותו. על פי בן מנחם, הג

שונים, התוצאה   רבות למקרים  ומפרטת אפשרויות  היתה ההלכה ספציפית  הוא שלו  של הרמב"ם 

י רלוונטי עבור חלקים ניכרים מקהל הבלתי נמנעת היתה "שחלק גדול מן ההלכה היה הופך לבלת

חוסר הרלוונטיות התכוף של ההלכה היה גורם לזילותה בקרב נמעניה ומכאן    . הנמענים של החוק"

שמירתה. אני מסכים עם בן מנחם כי על פי הרמב"ם כלליות החוק איננה בעיה, אך  -הדרך לאיקצרה 

מתפיסתו את האדם כיצור חברתי, כפי שאראה בפרק הראשון בעבודה זו, אני סבור שהדבר נובע  

אילו    –את השונות הביולוגית הטבעית   ומראייתו של הרמב"ם את החוק כמנגנון שנועד "להסתיר"

 "שועה אל החריג", והופך בכך לבעל נופך מגוון, תכלית זו לא היתה יכולה להתגשם.  החוק היה  

כי פרק ל"ד מתייחס באופן בלעדי למ ואיננו זאב הרוי הסכים עם בן מנחם  ישור החקיקה 

ב האריסטוטלית,  עוסק  היושר  תורת  עם  כלל  הזה  הפרק  את  לקשר  אין  הרוי,  כך  כן,  על  שיפוט. 

. כמו כן, הרוי מסכים עם בן מנחם כי בניגוד לאפלטון ולאריסטו הרמב"ם  המתייחסת למישור השיפוט

הרוי מצליחה לפשר  איננו רואה בכלליות החוק בעיה, אלא דווקא מעלה. טענה מרכזית במאמרו של  

 
 . 217בן מנחם, עמ'  60
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הסיטואציונליסטים מחנה  לבין  הפורמליסטים  מחנה  של -בין  השיפוט  לתורת  ביחס  ריאליסטים 

בור שבתשובותיו הרמב"ם מתגלה כריאליסט פרגמטי, בסקירתו את  הרמב"ם. בשונה מבן מנחם, הס

הכל החוק  ידי  על  להינזק  עמדו  אינדיבידואלים  הרוי מראה שבמקרים שבהם  הרמב"ם  לי תשובות 

שאיננו מתאים למצבם הייחודי, הרמב"ם איננו נעזר בעקרון היושר של אריסטו, דהיינו, הוא איננו  

ם מהצדק של החוק ופועל לאורו. חלף זאת, הרמב"ם משיג את  טוען שיש צדק או "הגינות" הנבדלי

ריג  בראותו את המקרה הח  61ידי קביעת כללים חדשים". -הצדק "על ידי הפעלת חוקים קיימים או על

ת, הרמב"ם איננו "מתקן" את החוק, אלא מוצא כלל אחר החל על מקרה זה ומשיב  הגינו-הסובל מאי

  את הצדק. הרוי מסכם:

המתארים   ויש  יש  כ"פורמליסטית",  הרמב"ם  של  השיפוטית  תורתו  את 

המתארים אותה כ"סיטואציונליסטית". אלו ואלו צודקים. בהתעקשו לפסוק  

תו את עקרון היושר של אריסטו, הרמב"ם היה  על פי החוקים בלבד ובדחיי

פי המוסר האלוהי של אמת   פורמליסט. בדרישתו מן השופט שישפוט על 

ע מיד  עשוק  ויציל  היה  ושקר  הוא  סיטואציונליסט.  היא  הרמב"ם  ושקו, 

  62סיטואציונליסט בעור פורמליסט. 

משפטי נסב לא רק  הוויכוח בשאלה אם הרמב"ם הוא פורמליסט משפטי מובהק או שמא ריאליסט  

לקריאת   גם  גלש  אלא  ותשובותיו,  ל"ד  פרק  קריאת  חיים  סביב  נעורים,  במאמר  השמד.  איגרת 

אות באגרת השמד תשובה הלכתית, אלא יש לראותה כמעשה רטורי, אשר  סולובייצ'יק טען כי אין לר

 
 . 268הרוי, כלליות החוק, עמ'  61
 .  269הרוי, שם, עמ'  62
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ת תשובה  איך, שאל סולובייצ'יק, אפשר לראות באגר  63נועד להשיג מטרות חברתיות ולא הלכתיות.

מתנגש האגרת  מסקנת  כאשר  במשנה  הלכתית,  השם  קידוש  על  הרמב"ם  שכתב  מה  עם  חזיתית  ת 

ן סבר כי האגרת היא אכן פסק הלכתי. וכי את הפער בין  לעומת סולובייצ'יק, דוד הרטמ  64תורה?

הבנתו של הרמב"ם כי ישנם ידי  ההלכה כפי שהיא מופיעה במשנה תורה לבין האגרת יש להסביר על  

"המקורות המשפיעים על החלטתו של  ה התלמודית המפורשת:רות נוספים למשפט, מלבד ההלכמקו

יגליים ושל הגדרות. בקביעת עמדה הלכתית צריך פוסק ההלכה, אינם מתמצים בקובץ של כללים ל

יאיר לורברבוים   65הפוסק לשקול את כל הגורמים שאולי הם רלוונטיים למימוש תכלית ההלכה". 

מחדש את הדיון של סולובייצ'יק והרטמן והראו כי למעשה הם חלוקים באחת    סגרווחיים שפירא מ

 
63  Rabbi Law and Rhetoric', in: Shemad: -Iggeret HaHaym Soloveitchik, 'Maimonides' 

Joseph H. Lookstein Memorial Volume, ed. by Leo Landman, New York: Ktav, 1980, pp. 

281-319. 
 הלכות יסודי התורה, פרק ה.   64
. הדיון 65, עמ'  1989דוד הרטמן, מנהיגות בעיתות מצוקה: על איגרות הרמב"ם, תל אביב, הקיבוץ המאוחד,    65

א  כחוק טבע או שמבין הרטמן לסולובייצ'יק קרוב בהיבטים מסויימים לדיון בשאלה האם הרמב"ם תופס את החוק  

לאו. בדיון זה פוקס דן בתפיסת הרמב"ם את החוק כחוק טבע וטען כי בניגוד לתומאס אקווינס הרמב״ם איננו  

 Marvin Fox, ‘Maimonides and Aquinas on Natural Law’, Dineמחזיק כלל בתפיסה של חוק טבעי )

Israel 3 (1972), pp. i-xxxvi  לעומתו, לוין )Michael Levine, ‘The Role of Reason in Maimonides’ 

Ethics, or, Why Maimonides Could Have Had a Doctrine of Natural Law Even if He Did 

Not’, Journal of Religious Ethics 14/2 (1986), pp. 279-295 טען כי מושג חוק הטבע עולה בקנה אחד )

 David Novak, The Image of the Non-Jew in Judaism: the Ideaעם הרציונליות של הרמב"ם ונובק )

of Noahide Law, Oxford: Littman Library, 2001, pp. 153-175)  קבע כי הרמב"ם מחזיק בתפיסה )

ברורה של חוק טבע, אשר מתבטאת באופן מובהק בעיצובו את הלכות בני נח. לעומת חוקרים אלו, אשר הניחו כי  

 Joseph E. David, 'Maimonides, Nature and Naturalיוסף דוד )  עבור הרמב"ם,    מושג חוק הטבע רלוונטי

Law', Journal of Law, Philosophy and Culture, V (2010), pp. 67-82 השווה את תפיסותיהם של )

בשיח  הרמב״ם ויוסף אלבו וטען כי בעוד שאלבו מחזיק בתפיסה מפורשת של חוק טבעי, שאלה זו איננה רלוונטית  

ועל כן אי אפשר כלל להכריע בשאלה זו בהגותו. חדד )אליעזר חדד, התורה והטבע בכתבי הרמב"ם,  המיימוני  

מאגנס, תשע"א( ביקש לטעון טענה מורכבת יותר והראה כי הרמב"ם איננו סבור שהחוק עצמו הינו   ירושלים:

שהיא יציר אנושי   –מדינה  עד להנהיג את הטבעי, אלא שבין התורה ובין הטבע ישנן הקבלות בסיסיות וכי החוק נו

 באופן מקביל להנהגת האל את טבע. עמדתו זו האחרונה עולה בקנה אחד עם טענותיי בפרק ב' להלן.   –מלאכותי 
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לטעמם, סולובייצ'יק משייך את הרמב"ם באופן   66משאלות היסוד של התיאוריה המשפטית המודרנית. 

הפורמליסטי  למחנה  ההלכה  -מובהק  כללי  את  המפעיל  מומחה  ההלכה  בבעל  הרואה  פוזיטיביסטי, 

טמן, לדעתם, משתייך למחנה הריאליסטי, הרואה בבעל ההלכה מנהיג . הר טכני-באופן כמעט מדעי

קהילה ומחנך, "הפונה בפסיקותיו לא רק לבעלי הדין העומדים לפניו ולקהילה המשפטית, אלא גם  

   67לחברה כולה". 

גבי מיקומו של הרמב"ם באחד המחנות,  נקטו עמדה לבמאמרם הנזכר לורברבוים ושפירא לא  

קט רב שנים בו הוא דן בנושא  ר זה היה כן השיגור של לורברבוים לתחילתו של פרוייאך דומה כי מאמ

ואף קיצוני. בשלושה    –זה. בסדרה של מאמרים לורברבוים טען כי הרמב"ם הוא פורמליסט מובהק  

ע לורברבוים  ישראל,  בדיני  פורסמו  אשר  עוקבים  הכתוב"  מאמרים  "גזרת  המונח  במשמעות  סק 

על פי לורברבוים ישנם שני מובנים מרכזיים למונח, האחד הלכתי והשני    68בלשונו של הרמב"ם. 

נסתר, מסויים  חוק  של  הטעם  כי  היא  המונח  של  התיאולוגית  המשמעות  והמשמעות    69תיאולוגי. 

גם כאשר טעם החוק היה מוביל   ההלכתית של המונח היא כי יש לבצע את החוק באופן נוקדני ודווקני,

סיף ניתוח של קרה החריג. לניתוח של המונח גזרת הכתוב לורברבוים הואת הפוסק לחרוג ממנו במ

של   השלישי  מהחלק  ל"ד  הנבוכיםפרק  הוא  מורה  הרמב"ם  כי  למסקנה  מגיע  הוא  בו  גם  אשר   ,

 
66  in Light of Legal  Epistle on MartyrdomYair Lorberbaum and Haim Shapira, 'Maimonides 

Philosophy', Dine Israel, 25 (2008), pp. 123-169. And see Soloveitchik's 'Response', Dine 

Israel, 28, (2011), pp. 163-172. 
67 Lorberbaum and Shapira, ibid, p. 151 . 
68  A Chapter in Maimonides' Legal Katuv: -Gezerat haYair Lorberbaum, 'Two Concepts of 

and Halakhic Thought', Part I, Dine Israel, 28, (2012), pp. 123-161; idem, 'Two Concepts of 

Gezerat ha-Katuv: A Chapter in Maimonides' Legal and Halakhic Thought, Part II: The 

Jurisprudential Sense', Dine Israel, 29 (2013), pp. 101-137; idem, 'Two Concepts of Gezerat 

ha-Katuv: A Chapter in Maimonides' Legal and Halakhic Thought, Part III: The Theological 

Sense', Dine Israel, 31 (2016) , pp. 159-210.  
ממשמעות זו ומן הפרשנויות שניתנו לה בעקבות הרמב"ם, בעיקר בכתבי הרשב"א, לורברבוים יצא לפרוייקט    69

 ס(. ה )בדפוהמחקרי הבא שלו, עלייתה של דתיות הלכתית של מסתורין והשגב
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ך לקבוצה הקיצונית ביותר  לורברבוים סבור כי את הרמב"ם ניתן להגדיר כמשתיי  70פורמליסט נוקדני. 

רוליזם   המתכנה  פורמליזם,  מכניתrulism)של  הפעלה  משמעו,  אשר  חוקים. -(,  של   71דווקנית 

שאינם  ובהירים  פשוטים  כללים  להכיל  החוק  צריך  התנהגות  לכוון  "כדי  כי  סבור  אף  לורברבוים 

ד היא אפוא  "פרק לזוקקים הפעלת שיקול דעת או הדרכה נוספת. אבן בניין המרכזית של החוק לפי  

לכוון התנהגות החוק חייב להיות מנוסח  ם מבין שבכדי  כלומר, הרמב"  72הכלל )המשפטי( החתוך." 

מכני יישום  כזה שיאפשר  )פורמליסטי(-באופן  לורברבוים שהרמב"ם   דווקני  עם  אני מסכים  שלו. 

בהכרח תפיסה  מבקש שהחוק יהיה "חתוך" כלשונו של לורברבוים, אך אינני סבור כי הסיבה היא  

י מראה להלן בפרק ב', הרמב"ם סבור כי תפקידו משפטית רוליסטית קיצונית. תחת זאת, כפי שאנ

לה של החוק הוא "להסתיר את המחלוקת" הטבעית השוררת בין בני אדם, ואת זאת הוא  הראשון במע

 משמעי.  -וחדעושה על ידי ביטול המחלוקת, אשר הופכת את החוק ל"מוחלט", דהיינו אנונימי, סתמי 

פט של הרמב"ם עסק ביחסו של הרמב"ם  כללו של דבר, הדיון בקרב החוקרים בתורת המש

המשפט  לעיקרון   בתורת  הניצים  המחנות  משני  באחד  להצבתו  ובניסיונות  האריסטוטלי  "היושר" 

  כי המודרנית, הפורמליסטים או הריאליסטים. תחת זאת, וכפי שאני מראה בפרק ג' להלן, אני סבור  

מספר  אריסטו, אלא אפלטון. אמנם    הפלוגתא המרכזי של הרמב"ם בכל הנוגע לתפיסת החוק איננו  בן

נקודות מעטות בתוך הקורפוס    חוקרים פי  פירשו את אפלטון על  לכך, אך הם  ליבם  אכן שמו את 

האפלטוני רחב ההיקף. יתר על כן, אי אפשר להבין את הדיאלוג שהרמב"ם מנהל עם אפלטון )וכן עם  

מרחב דובר הערבית, אלפאראבי, סטו( מבלי להביא אל תוך דיאלוג זה את נציגו של אפלטון בארי

פאראבי אינם עוסקים בתורת משפט  אלהיה לרמב"ם שיג ושיח מעמיק. ואמנם, אפלטון ו  , עמו, כידוע

 
הרמב"ם על מוסד החוק ופורמליזם משפטי ו"גזרת הכתוב"', מחקרי משפט, כט )תשע"ב(,  'יאיר לורברבוים,    70

 . 351-390עמ' 
 . 374-368לורברבוים, הרמב"ם על מוסד החוק, עמ'  71
 .  353לורברבוים, שם, עמ'  72
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בתור אגף מחשבה עצמאי, אלא קושרים אותו באופן אינהרנטי ובלתי ניתן להתרה לדיונם בתורת 

בדיון בתורת המדינה של   המדינה. מכך נובע כי יש לשזור את הדיון בתורת המשפט של הרמב"ם

אכן  וכך  הוא משתייך,  הפוליטית האפלטונית אליה  ושוב אל המסורת  רצוא  הליכה  תוך  הרמב"ם, 

 ה זו בשני פרקיה הראשונים. עושה עבוד

 

 

 היסטוריה ומשיחיות  .4

גרשום שלום ערך טיפולוגיה קלאסית של המשיחיות היהודית, המיוסדת על ההבחנה המשולשת בין  

רטיבית, אוטופית ואפוקליפטית. על רקע הצעה זו טען שלום כי הרמב"ם הוא דוגמא  משיחיות רסטו

פי שלום, הרעיי. עשמרנ-לטיפוס הרסטורטיבי הפילוסופיה של ל  מן  אורגני  חלק  איננו  ון המשיחי 

האוטופי    לטענתו, הרמב"ם נטרל את הממדהרמב"ם ואיננו ממלא תפקיד מהותי בתפיסתו הדתית.  

 73טיפוס הפרשנות האפוקליפטי שהיה נפוץ בימיו.שהיה אפשר, על מנת להאבק ב במשיחיות עד כמה  

בכל מקום אפשרי שלל תפיסה היסטורית  ות  על פי דוד הרטמן, הרמב"ם נרמל את התקווה המשיחי

בכך הרטמן חלק על טענתו של    74הגורמת לאדם להיות משתתף פסיבי בסיפור המונע על ידי אלוהים. 

 ן התנהגותו של אדם לבין ביאת המשיח במחשבת הרמב"ם.שלום המנתק את הקשר בי

מנט האוטופי,  את המשיחיות המיימונית כנטרול כמעט מוחלט של האל  אפייןבעוד ששלום  

, פונקנשטיין טוען שהרמב"ם הוא "ריאליסט אוטופי": העידן המשיחי קדוםוכחזרה שמרנית לעידן  

ם. למעשה, פונקנשטיין מצייר את הרמב"ם  הוא בגדר התנאים הריאליים, אך הוא מהווה את פסגת 

 
73  The udaism', in: ea in JGershom Scholem, 'Toward an understanding of the Messianic Id

Messianic Idea in Judaism, New York: Schocken, 1971, pp. 1-37 . 
74  David Hartman, ‘Maimonides’ Approach to Messianism and its Contemporary 

Implications’, Da’at 2/3 (1979), pp. 5-33. 
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הרמב"ם ראה  בדומה לכך, על פי שלמה פינס,    75. הקידמהברעיון    –באופן מורכב ומסוים    –כמחזיק  

העידן המשיחי הוא חזרה באופן מסוים    76את תקופת משה כטבעית יותר מתקופות היסטוריות אחרות.

זמן  "נוכחי. בכך תקופת המשיח שונה מהאל תקופת משה ולכן אף הוא יהיה טבעי יותר מן הזמן ה

  77  , אך דומה לימי משה."הזה

החזו לבין  המשיחי  החזון  בין  הבחין  לורברבוים  הרמב"ם.  מנחם  במחשבת  האוטופי  ן 

לורברבוים הצביע על כך שהמשיח מוגדר כזה אשר מממש את ההישגים הפוליטיים של מינוי מלך,  

שיחי מאופיין בחזרת עם ישראל לחיים פוליטיים השמדת עמלק והקמת המקדש. כלומר, העידן המ

פוליטית ובה ההרמוניה  -המיימונית היא אלעומת זאת, האוטופיה    ולמימושה של התורה כחוק.  מלאים

בהעצמת השכליות האנושית, אשר  בין בני האדם מושגת באמצעות ביזור ידיעת האל, אשר כרוכה  

המדינה  תוצאתה היא ייתור הצורך בחוק חיצוני.  מובילה להפנמה של עקרונות התנהגות שכליים אשר  

הראשונה מהווה תנאי לזו האחרונה.    אלא,  המשיחית והחזון האוטופי אינם מוציאים זה את זה בהכרח 

כלומר, ההצלחה המלאה של המסגרת הפוליטית שמציעה התורה תביא לידי סיפוק מלא של הצרכים  

 
75  d Realistic Messianism' Miscellanea Amos Funkenstein, 'Maimonides: Political Theory an

Medievalia 11 (1977), pp. 81–103. 
289-שלמה פינס, 'הסתברות התקומה מחדש של מדינה יהודית לפי אבן כספי ושפינוזה', עיון, יד, )תשכ"ד( עמ'    76

מן האינסופי",  על הרמב"ם וטוען כי היות ו"כל דבר אפשרי סופו להתממש בז (. פינס טען גם שאבן כספי חולק  317

מבחינה הסתברותית סביר שבעתיד תקום מדינה יהודית. משמעות הדבר היא כי אין הבדל בין "הזמן הזה" ל'ימות  

 המשיח'.
היהודית בימי    שלום רוזנברג, 'השיבה לגן עדן: הערות לתולדות רעיון הגאולה הרסטוראטיבית בפילוסופיה    77

)עורך( הרעיון המ הביניים', בתוך: עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום, ש' ראם  יום  שיחי בישראלי: 

( טען כי בדומה לאבן כספי הוגים יהודים אריסטוטליים אחרים כגון משה אבן עזרא, 64ירושלים, תשמ"ב, עמ'  

היקשים תבוניים טהורים. גודמן )מיכה גודמן, 'היסטוריה זרח, גזרו את המשיחיות מתוך  -יצחק אבן לטיף, מנחם בן

)עורך(, בדרכי שלום:    היסטוריה בהגותו של הרמב"ם', בתוך: -מטאו יהודית   בנימין איש שלום  בהגות  עיונים 

 ( טען שגם הרמב"ם מבליע עמדה כזו. 243-253מושגים לשלום רוזנברג, ירושלים: בית מורשה, תשס"ה, עמ' 
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דם לרכוש דעת אלוהים בעקבות הפנאי שייפתח הגופניים, דבר אשר בתורו יאפשר לרבים מבני הא

  78בפניהם.

איננו כלול   –היינו למעלה מן הטבע    –  "אדםכפי כוח ה"אביעזר רביצקי טוען כי כל שאיננו  

אנושי מלא.  -במשיחיות המיימונית. המשיחיות נחלקת לשניים: מימוש חוקי התורה ומימוש הכרתי

, אך אין משמעות הדבר כי הוא סמוך ובטוח שהמשיח  הרמב"ם טיפל בסוגיה המשיחית באופן רציונלי

האמונה בימות המשיח, אלא רציונליזציה של  בוא יבוא. כלומר, הרמב"ם לא יצר רציונליזציה של  

  79האמונה באפשרות המשיחית.

גודמן מראה שלפי הרמב"ם ההסתברות התבונית של הגאולה נובעת דווקא מתוך ניתוח תבוני  

היסטוריים תהליכים  המטאשל  העקרונות  ולכן  המשיח  ימות  לבין  ההיסטוריה  בין  רצף  ישנו   . -

העקרונות   דאח  80תנועת ההיסטוריה הם אלו המולידים את העידן המשיחי. היסטוריים המפעילים את 

בין הקונטינגנטיות של  -המטא הוא ההבדל  גודמן,  כך  ביותר לדעת הרמב"ם,  היסטוריים החשובים 

ורה. ברגע שהתורה ניתנה על ידי משה רבנו במציאות הקונטינגנטית  המציאות, לבין ההכרחיות של הת

זרע של הכרחיות,   לידי הגשמת האמת ההכרחית  נשתל  ויביאה  אשר סופו שישנה את ההיסטוריה 

 81המצויה בתורה. 

כללו של דבר, חוקרים אלו הציגו פרשנויות שונות ליחסים שבין אוטופיה לריאליזם במחשבה  

עוסקת בפירוש בנושא זה בשני פרקיה האחרונים. על פי טענתי, מוקד מחשבתו  המיימונית. עבודה זו  

ה של  פינס  המשיחית  הרטמן,  שלום,  של  דעתם  )כפי  כלשהי  לאוטופיה  ההגעה  איננה  רמב"ם 

 
 .  102ליטיקה וגבולות, עמ' לורברבוים, פו 78
 ימות המשיח במשנת הרמב"ם', משיחיות ואסכטולוגיה, ער' צ' ברס, ירושלים:  –דם  אביעזר רביצקי, 'כפי כח הא  79

 .  191-220מרכז שז"ר, עמ' 
 היסטוריה'. -גודמן, 'היסטוריה ומטא 80
 ואילך. 162.  וכן עמ' 14-9ראו גודמן, היסטוריה והיסטוריוגרפיה, עמ'  81
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ופונקנשטיין(, ואף לא מימוש הריבונות היהודית )כפי דעתו של לורברבוים(. המשיחיות המיימונית  

שכל החוקרים מסכימים, אך לדעתי המוקד של המחשבה המשיחית הוא    היא וודאי ריאליסטית, כפי

החוק התורני. אמנם הריבונות והאוטופיה הם נגזרות של המחשבה המשיחית  דווקא המימוש המלא של  

של הרמב"ם, אך הם אינם התכלית. הריבונות היא תנאי למימוש מלא של החוק, אך התכלית היא  

 אפילו לא בימי דוד ושלמה.   –כפי שמעולם לא התרחש  קיום החוק התורני על כל ענפיו,

ימי של תורתו המשיחית של הרמב"ם, אלא במידה בה  חוקרים אחרים עסקו לא בהגיון הפנ

תפקיד בקירובה. כך יואל קרמר ראה במשנה  בה ייחד לעצמו  ובמידה  סבר שביאת המשיח קרובה  

 82)מדינה פאצ'לה( באמצעות תיקון הדעות. תורה חיבור שנועד להפוך את העם היהודי ל"עיר מעולה"  

המשיח בעתיד הקרוב, זאת על בסיס המסורת    יחד עם זאת, קרמר טען שהרמב"ם ציפה לבואו של

וכן על בסיס הכנסת הלכת   המשפחתית על חזרת הנבואה אותה הרמב"ם מוסר בסוף איגרת תימן 

אל יובל, במאמר פרוסוגרפי חידוש הסמיכה למשנה תורה, אשר נועד לאפשר את ביאת המשיח. ישר

רמב"ם ציפה לביאתו הקרובה של המרתק, אסף מספר רב של נתונים המצביעים אף הם על כך ש

על פי דרכו הפרוסוגרפית של המאמר, כל אחד מן הנתונים כשלעצמו איננו מהווה הוכחה    83המשיח. 

סבור   ראשית, יובל לכדי טענה.    מצטברתלכך, אך התמונה האימפרסיוניסטית שיובל מצייר    ניצחת

י. בהקשר זה יובל מזכיר כי ששמו הפרטי של הרמב"ם היה בעל חשיבות רבה בעיצוב דימויו העצמ

אביו של הרמב"ם, ר' מימון הדיין כתב ב"אגרת הנחמה" כי משה לא מת ממש, אלא נשמתו עזבה את  

למלך המשיח". בנוסף,  גופו, וכי גופו של משה ממתין לחזרת נשמתו בכדי לקום לתחייה ולהיות "עוזר  

 
82tudies in Medieval Jewish History SJoel Kraemer, 'Maimonides' Messianic Posture', in:  

and Literature, 2, Isadore Twersky, (ed.), Harvard, Massachusetts, 1984, pp. 109-142; idem, 

'Alfarabi’s Opinions of the Virtuous City and Maimonides’ Foundations of the Law', Studia 

Orientalia, (1979), pp. 107-153. 
 . 188-161(, עמ' 2007: הרמב"ם כעוזר למלך המשיח', ציון עב, ) redivivusיובל, 'משה  ישראל 83
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העיקרי של משנה   ון להסיק כי לימודיובל מדגיש את מכתבו של הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף, ממנו נית

תורה נועד לעידן המשיחי. הרמב"ם ממשיך וכותב לתלמידו יוסף "לא ארע לי דבר אשר לא ציפיתי 

ההתקבלות  -שון לבין איההתקבלות של תורת משה הרא-מראש". על פי יובל, הרמב"ם משווה בין אי

אשר מאפשר למשה השני לדעת    של זו של משה השני. כלומר, משה הראשון משמש דגם טיפולוגי

 84מה יקרה עמו ועל כן לכן הוא צפה הכל מראש.

ויובל, אינני סבור כי ניתן להוכיח שהרמב"ם האמין שהמשיחיות עמדה מאחורי    קרמרלעומת  

. זוהי אמנם טענה סביר, אך היא איננה טענה הניתנת להוכחה,  להתפרץ אל ההיסטוריהמתינה  הכותל, מ 

אשר אכן עולה בקנה אחד עם מסקנותיי לגבי הרמב"ם. כך גם אי אפשר,  ,  אלא רק טענה מסתברת

לדעתי, לטעון שמשנה תורה הוא חיבור משיחי, אשר נועד לקרב באופן אקטיבי את הגאולה. יחד עם  

ני פרקיה האחרונים של עבודה זו, כי משנה תורה נועד להכין את זאת, ניתן לטעון, וכך אני עושה בש

ההלכה   –בין אם בעתיד הקרוב או הרחוק  –ח, כך שכאשר אירוע זה אכן יארע ההלכה לביאת המשי

תהיה מוכנה לכך. כלומר, הרמב"ם לא ביקש לדחוק את הקץ באמצעות משנה תורה, אלא ביקש ליצור 

 מלאה. יח ההלכה תהיה מוכנה להפעלהאת האפשרות לכך שכאשר יגיע המש

 

 מבנה המחקר  .ג

ר כל חלק הוא בן שני פרקים. בעוד שגוף העבודה יוקדש לקריאה  מחקר זה מתחלק לשני חלקים, כאש

מבוא אנתח את בעיית המחלוקת בהלכה כפי שהיא  הובמשנה תורה בהמשך פרק    הנבוכיםבמורה  

להראות כי בעיית המחלוקת הייתה    אבקש  . בכך"פירוש המשנה "מוצגת על ידי הרמב"ם בהקדמה ל

 
יובל וקריימר הם למעשה הגרסה המפותחת והעדכנית של מסורת הטוענת שמשנה תורה הוא חיבור משיחי    84

נה תורה  כבר לעיל, כאשר הצגתי את עמדתם של אלו הסבורים שמגמת משאקטיביסטי. מסורת מחקרית זו נדונה  

 .42היא פוליטית, בין היתר, סולומן צייטלין, בן ציון דינור והאדמו"ר ישראל מרוז'ין. ראו לעיל ליד הע' 
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"ם למן ימי בחרותו. אטען כי ניתן לראות באופן בו  בעיית יסוד בפילוסופיה של ההלכה של הרמב

מוצגת הבעיה בפירוש המשנה הצבת שאלה, אשר המענה עליה ניתן באמצעות ספר המצוות ומשנה  

ה. הצבת ניתוח ההקדמה לפירוש  תורה, אשר הרמב"ם החל בכתיבתם מיד לאחר חתימת פירוש המשנ

לעבודה כולה, כאשר יתר פרקי העבודה מראים    כפתיחההמשנה בפרק המבוא של עבודה זו נועדה  

 כיצד הרמב"ם ענה על קושיית בחרותו בחיבוריו המאוחרים יותר.  

יעסוקהחלק הראשון של   והמשפטית של הרמב"ם כפי שהן   העבודה  בתיאוריה הפוליטית 

ווה  חיבור זה מה  יבחן האםיעסוק במשנה תורה ו  . החלק השניהמאוחר מורה הנבוכים  מוצגות בחיבורו

   .מורה הנבוכים, כפי שנוסחה ביישום וביטוי של הפילוסופיה הפוליטית והמשפטית של הרמב"ם

נחלק לשני פרקים. פרק ב' יראה כיצד המחשבה הפוליטית והמשפטית של  הראשון  החלק  

רד. על פי טענתי, קריאה קרובה במקומות הספורים בהם הרמב"ם  הרמב"ם קשורות יחד לבלי הפ

ו לגבי פילוסופיה פוליטית במורה הנבוכים מראה כי על פי דעתו האופן היחיד בו  מבטא את עמדותי

מנהיג יכול להנהיג עיר הוא באמצעות חוק. משמע, החוק הוא הכלי המרכזי אשר באמצעותו יכול  

כיוון   העיר.  את  להנהיג  הפוליטית  המנהיג  המחשבה  אודות  על  דברים  מרחיב  אינו  שהרמב"ם 

לשחזר אותה ולהבינה כראוי אלא באמצעות קריאתה לאור הוגים מהם    רוהמשפטית שלו, אי אפש

 85.נעשית תוך כדי קריאה בכתבי אלפאראבי הנבוכיםכך, הקריאה במורה ל בהתאםלמד. 

המשפט    יתבפילוסופייוחד לדיון  פרק ג', הפרק השני של החלק הראשון, מצטרף אל קודמו ומ

ל"ד   פרק  לעיל,  שסקרתי  כפי  הרמב"ם.  משל  השלישי  הנבוכיםמהחלק  לדיון    מורה  כיסוד  שימש 

כאמור הרמב"ם.  של  המשפטית  ככולן   ,בפילוסופיה  רובן  אשר  שונות,  פרשנויות  ניתנו  זה  לפרק 

 
הגם    –לאלפלאראבי ישנם לפחות חצי תריסר חיבורים העוסקים בהנהגת העיר, ומשכך, דבריו של אלפאראבי   85

 יכולים להוות בסיס איתן לפירוש דברי הרמב"ם במורה הנבוכים כראוי.   –פירוש  קקיםשהם עצמם זו
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"ם מתעלם ממנה  האם הרמב   –ועם תורת היושר שלו    מעמידות את הרמב"ם בדיאלוג עם אריסטו

בכתבי אלפאראבי    מקיףו  תוך עיון מעמיק או מורד בה. לטענתי, קריאה של הרמב"ם  ביודעין, מאמצה  

מלמד כי אריסטו איננו בעל השיח המרכזי של הרמב"ם בפרק זה כלל, אלא אפלטון. איננו יודעים עד  

ת האפלטונית וכי אך ברי שאלפאראבי ממשיך את המסור  86כמה כתבי אפלטון היו נגישים לרמב"ם, 

מסורת האריסטוטלית בכל הקשור בנושא  ושיח דווקא עם מסורת זו ולא עם ה  הרמב"ם נמצא בשיג

-שלטון של מעין מלך ,אחדה :זה. הן אצל אלפאראבי והן אצל אפלטון מוצגים שני דגמים של שלטון

-טון הם רבשלטון החוקים. כתביהם של אלפאראבי ואפל  תבונתו; והאחר,  ילוסוף, המושל בכוח פ

ורב ז-משמעיים  בסוגיה  וחתוכהקוליים  אחת  עמדה  מוצגת  ולא  במחצית    ו  שכך,  כיוון  זו.  בשאלה 

עמדותיהם של אפלטון ואלפאראבי בנושא שלטון החוק ושלטון    אתהראשונה של פרק זה, אני מציג  

 
 ,Metaphysics as Rhetoric: Alfarabi's Summary of Joshua Parensעל כך הדעות חלוקות. פארנס )  86

Plato's Laws, Albany: State University of New York, 1995 י  ( סבור שכתבי אפלטון עצמו עמדו בפנ

 :Leo Strauss, 'How Farabi Read Plato's Laws', inפאראבי. בכך פארנס הולך בדרכו של שטראוס )אל

L. Strauss, What is Political Philosophy? Westport, CT: Greenwood Press, 1959, pp. 134-

154; idem, 'Farabi's Plato', in: Louis Ginzberg Jubilee Volume, American Academy for 

Jewish Research: New York, 1945, pp. 357-393.)  ( לעומתם טוען דימיטרי גוטאסDimitri Gutas, 

'Farabi's Knowledge of Plato's Laws', International Journal of the Classical Tradition 4, 

(1998), pp. 406-411; idem, 'Galen's Synopsis of Plato's Laws and Farabi's Talkhis' in: Ge. 

Endress-R. Kruck (eds.), The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenisim, Leiden: 

Research School CNWS, 1997, pp. 101-119  שבפני אלפאראבי עמדו רק תקצירים הלניסטיים של כתבי )

 Therese-Anneהמדעית של תקציר החוקים:  רתה  אן דרואר במהדו-אפלטון. ראו על כך גם את דבריה של תרז 

Druart, 'Le sommaire du livre de "Lois' de Platon, Bulletin d'études orientales, 50 (1998), pp. 

(. דבריו של גוטאס נוסחו בתקיפות כה רבה, עד שחלק מן הקוראים סברו שאי אפשר לראותו כמבקר 109-155

ושטראו  פארנס  של  עאובייקטיבי  )ס.  הרוי  שמואל  המלאכה  את  עצמו  על  לקח  כן   Steven Harvey, 'Didל 

Alfarabi Read Plato's Laws', Medioevo, XXVIII, (2003), pp. 51-68  וניסה להכריע בין שתי הדעות )

בדיון מיושב. מסקנתו היא כי למרות שאי אפשר לפסול לחלוטין את האפשרות שהיה בפני אלפאראבי הטקסט  

וקים, תחושתו היא שהוא כתב מתוך תקציר קיים, זאת בעיקר בגלל השמטה של הפן הדיאלוגי של ל הח המקורי ש

  החוקים.  
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ובוחן  התבונה אני שב אל הרמב"ם  לאחר מכן, במחצית השנייה של הפרק,  ורק  אימץ,  ך  מתו  מה 

 ורת זו.  מס

יישום של התיאוריה בחינת השאלה אם משנה תורה מהווה  מוקדש ל  העבודההחלק השני של  

פרק ד' דן במשנה תורה  משורטטים בחלק הראשון.    המשפטית והפוליטית אשר קווי המתאר שלה

הרמב"ם.   של  והמשיחיות  ההיסטוריה  תפיסת  מורכבת,    הפרקלאור  טענה  בזהירות    הפוסעתמציג 

המשיחיות של הרמב"ם. מחד, ישנם חוקרים    חקריות נפוצות ביחס לתפיסתבין שתי גישות מבתווך ש

וביקש לקרב את הקץ באמצעים שונים;   היה בעל תפיסה משיחית אקטיבית,  הסבורים שהרמב"ם 

מאידך, גישה אחרת רואה ברמב"ם רציונליסט מפוקח אשר ביקש לנרמל את המשיחיות בכך שהוציא  

עם ישראל. עמדתי מורכבת ואיננה  פוקליפטי ובכך ביקש לצנן את הלהט המשיחי בממנה את העוקץ הא

ל עמדות  אחת זהה  לריאלית   משתי  הפיכתה  דווקא  אך  המשיחיות,  את  נרמל  אמנם  הרמב"ם  אלו. 

הן לאלו הטוענים שהרמב"ם  אפוא עמדתי קרובה  לחלוטין. הוא שגורם לה להיות בת השגה לחלוטין 

ואולם, אינני סבור  יסטית. לאלו הרואים אותו כבעל תפיסה משיחית אקטיבנרמל את המשיחיות, והן 

כיוון כי ניתן לקבוע נחרצות כי הרמב"ם ביקש לקרב את המשיח באי אלו מפעולותיו. תחת זאת,  

השגה, ניתן לקבוע כי הוא טרח להכין את  -שהרמב"ם ראה את ביאת המשיח כאפשרות ריאלית ובת

ההלכה לביאת המשיח  רתו במשנה תורה הוא לחולל שינוי זה. הכנת  ההלכה לביאת המשיח, וכל מט

משמעותה הפיכת ההלכה לחוק בר יישום, אשר עונה על הקריטריונים של פילוסופיית המשפט אשר 

ב מהלכות  "י-א"בפרקים ב וג' בעבודה זו. בנוסף לכך, פרק זה כולל בתוכו ניתוח של פרקים י  ופורט

ביאת המשיח איננה אירוע המתרחש באבחה אחת, אלא    ילהסיק כ  מהם ניתןמלכים במשנה תורה,  

אף פורס את שלבי התהליך המשיחי כפי שהם מופיעים    תהליך בעל שלבים מוגדרים ורבודים. פרק זה

 במשנה תורה.   
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הפרק האחרון )פרק ה'( של עבודה זו עוסק בהלכה אחת במשנה תורה, ומבקש להראות כיצד  

משרת זו  מגמתו    תהלכה  שלאת  י  הכללית  להלכה  חדש  פירוש  מוצע  בפרק  ד"החיבור.  בפרק    ' א 

שלבי  ל  על רקע מודעות זו  הלכה  ניתוח  מהלכות סנהדרין במשנה תורה, אשר עוסקת בחידוש הסמיכה.  

מגמת משנה תורה היא ליצור אפשרות   כילהבין    מאפשריםהקודם  בפרק  התהליך המשיחי אשר פורטו  

 .  לחדש את מלכותוביום מן הימים ראל יזכה ליישום החוק בעתיד במידה ועם יש

  

 מחלוקת בפירוש המשנה  .ד

הדיון סביב תופעת המחלוקת בהלכה הוא אחד הדיונים המובילים את מהלך ההקדמה לפירוש המשנה  

שלשלת הקבלה, תוך    של  ניסוח מחודששל הרמב"ם. הרמב"ם, אולי מתוך פולמוס עם הקראים, מציג  

  קבלה אין בו מחלוקת:הוספת הטענה שכל מה שנמסר ב

ועם מות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל מהפירושים, ומה שנתחדש בזמנו  

ולא היה בו מחלוקת, ומה שהיה בו מהמחלוקת ונפסקה הלכה כדעת הרוב,  

עַ והם שאמר בהם הכתוב   ְיהֹושֻׁ י  ַאֲחרֵּ ָיִמים  ֶהֱאִריכּו  ֲאֶשר  ִנים  ַהְזקֵּ י  ְימֵּ   ְוֹכל 

ביאים ע"ה, והנביאים  מה שקבלו לנקנים מסרו  . ואותם הז[31]יהושע כד  

מסרו זה לזה ]...[ וכך נמשך הדבר עד אנשי כנסת הגדולה והם חגי זכריה 

חכליה   בן  ונחמיה  הסופר  ועזרא  ועזריה  ומישאל  וחנניה  ודניאל  ומלאכי 

הוא   הטהורה  החבורה  אותה  ואחרון   ]...[ שאלתיאל  בן  וזרובבל  ומרדכי 
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במשנ שנזכרו  לחכמים  ה ראשון  הצדיק,  שמעון  והוא  גדול  ה  כהן  היה  וא 

  87באותו הדור. 

פיו, בשלב הראשון של ההלכה  הרמב"ם מתפלמס כאן כנגד הטענה לשיבוש שלשלת הקבלה. על 

שהיא   מפני  כראוי  פעלה  המסירה  הלכתיות.  מחלוקות  התרחשו  לא  כן  ועל  כראוי  פעלה  המסירה 

  התקיימה בשלושה אופנים בלבד:

מסירת פירושים שהתקבלו    –בל מהפירושים"  ם מה שקישע מסר לזקני"ועם מות יהו )א( :

ישירות ממשה ועליהם אין מחלוקת. הערך האפיסטמי של החומר ההלכתי הזה מצוי לא בתוכן ההלכה 

הנמסר אלא בנסיבות החיצוניות של מסירתו. כיוון שזהו חומר שנמסר ישירות ממשה ליהושע )ולאחר  

  88של חומר הלכתי זה. להטיל ספק במהימנותו  מכן לזקנים שבאו אחריו( אין

מסירה של חידושים הלכתיים, אשר על   –)ב( "ומה שנתחדש בזמנו ולא היה בו מחלוקת"  

אף היותם יצירות אנושיות חדשות אינם מעוררים מחלוקת, אלא משכנעים את יתר החכמים בנכונותם.  

את יתר החכמים    משכנע  תוכן עצמון שהפרגמטי, כיוו כאן הערך האפיסטמי של גופי הלכות אלו הוא

 במהימנותו.  

האפשרות השלישית של מסירת    –)ג( "ומה שהיה בו מהמחלוקת ונפסקה הלכה כדעת הרוב"  

. כיוון שמדובר  השיגו קונצנזוס של כלל החכמים מצד תוכנם ההלכה עוסקת בחידושים הלכתיים שלא  

 
 קאפח, פירוש המשנה א, עמ' יד.  87
טענה    88 טענה אמפירית, אלא  איננה  מחלוקת  על דברים אלו  היתה  משה הלברטל סבר שטענת הרמב"ם שלא 

הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה', תרביץ    ב"ם,נורמטיבית )משה הלברטל, 'ספר המצוות לרמ

(. כלומר, אין לחלוק על מה שנמסר בקבלה. התכליות לקביעת הנורמה הזו ראויות  39, הע'  480נט )תש"ן(, עמ'  

קראי הנועד לעגן את סמכות  -לבירור. לדעתי ישנם שתי תכליות לקביעה זו של הרמב"ם. האחת היא פולמוס אנטי

הבטחת איכות שלשלת המסירה. התכלית השנייה היא יצירת 'מיתולוגיה' מכוננת של ההלכה. לכן הגם   תוך  ההלכה

שאני לא סבור שהרמב"ם עצמו חשב שמדובר על טענה אמפירית, אני חושב שהוא כן מנסה להציג זאת כטענה  

 אמפירית, לצרכי עיצוב תודעת ההמון. 
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דהיינו על שלשלת   –  ות מסירתם החיצוניותאין אפשרות להסמיך אותם על נסיב  ,בחידושים הלכתיים

אלא יש רק לשכנע באמצעות תוכנם. אולם, כאמור, חידושים הלכתיים אלו אינם זוכים   –המסירה  

לקנות את דעת החכמים על ידי תוכן זה ועל כן יש צורך בגורם נוסף שיחרוץ דין. כאן הרמב"ם מכניס  

 ניתן לבסס סמכות.  אין מקור אחר שעליו לתמונה את מערכת הפסיקה המוסדית המכריעה כאשר 

עד ימיהם של אנשי כנסת הגדולה ההלכה נמסרת ללא המחלוקת, כיוון שישנה שיטה מסודרת  

  :לדור הבא תוהמחלוק העברת המונעת את 

דברי   היה עושה  דור  וכל  וחדושים.  עיון  דברי  בו  היו  דור שלא  היה  ולא 

אצל[ ומהם לומד ומחדש    בקהקודמיו ליסוד ]ויג'על אהל כל עצר כלאם מן ס

סתכ'רג' מנה ונתג' נתאיג'[. והיסודות המקובלים ]אלאצול אלמרויה[ לא י]ו

 89היה בהם שום מחלוקת. וכך נמשך הדבר עד אנשי כנסת הגדולה. 

שעליו בנה קומה נוספת באמצעות חידושים. אך הנקודה    90כל דור הפך את דברי קודמיו ליסוד )אצל(,

היא שדברי הדור הקודם נמסרו ללא מחלוקת. הרמב"ם מכנה את דברי הדור    הקריטית בדברים הללו

 
 טו.  - שם, יד 89
)ניתן גם לתרגם כעיקרון(, מגיעה משפת ההלכה המוסלמית, אשר בה  המתורגמת  המילה אצול,    90 כיסוד  כאן 

של   הטרמינולוגיה  את  הרמב"ם מאמץ  רביצקי,  אבירם  שהעיר  כפי  )פרוע(.  וענפים  כיסודות  מוגדרות  המצוות 

עות של  אלפאראבי בחיבורו מניית המדעים )אחצא אלעלום(, שם הוא כותב כי בעל ההלכה )פקיה( משתמש בד

ואלפאראבי על התפתחות  מנ 'הרמב"ם  רביצקי,  )אבירם  )ויג'עלהא אצולא(  אותם לשורשים"  "ועושה  יח החוק 

מאגנס,   )עורכים(,  רביצקי  ואביעזר  רוזנק  אבינועם  ההלכה,  של  בפילוסופיה  חדשים  עיונים  בתוך:  ההלכה', 

ל הוא דיון יסודי בפילוסופיה של לבין אצו  (. כפי שרביצקי מציין, הדיון ביחס בין פרוע220, עמ'  2008ירושלים,  

"שלא נחלקו רז"ל לעולם  ההלכה בתקופה שקדמה לרמב"ם. כך ר' אברהם בן דאוד כותב בהקדמה לספר הקבלה:

בעיקר מצווה אלא בתולדותיה, ששמעו עיקרה מרבותם ולא שאלום על תולדותיה פני שלא שמשו כל צרכן" )ר' 

( על פי טענתו של גרשון כהן, 1ן כהן, פילדלפיה, תשכ"ז, עמ'  דורת גרשואברהם אבן דאוד, ספר הקבלה, מה

ראב"ד כתב את חיבורו בדיוק בכדי לסתור את טענת הקראים לחוסר מהימנותה של המסורת הרבנית )ראו בהקדמה  

(. הקראים טענו שהמחלוקות מעידות על חוסר מהימנותה של המסורת,  30-36למהדורתו של ספר הקבלה, עמ'  

אלא רק בתולדה    – כלומר באצל של המצווה    –ד טוען שהחכמים לעולם לא נחלקו בעיקר המצווה  נגדם ראב"וכ

כלומר, בפרע של המצווה. כפי שהראה דניאל לסקר, על אף שכלל לא נשתמרו חיבורים קראים מספרד   –שלה  
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הקודם "היסודות המקובלים", או "היסודות הנמסרים" )אצול אלמרויה(, כלומר, דברי הדור הקודם  

נחשבו "קבלה" )רואיה(. כיצד ארע שלמרות שכל דור חידש, ולמרות שתופעת לוואי הכרחית של  

ת מדור לדור? על פי התמונה המתוארת כאן על ידי  ולא נמסרו המחלוק  חידוש אנושי היא מחלוקת,

הרמב"ם, הסיבה לכך היא שמה שהיה בו מן המחלוקת נפסקה בו הלכה כדעת הרוב. כלומר, קיומו  

של מוסד ריכוזי גרם לכך שניתן היה לשמור על שלשלת המסירה בשלמותה, מבלי שמחלוקות יועברו  

כך הרמב"ם מצליח לכלול בתוך תמונת המסירה שלו גם את ממד    .מדור לדור וכך תתערער ההלכה

החידוש ההלכתי, שאי אפשר להתכחש לו במקרה של ההלכה, וגם להשמר מפני ערעורה של סמכות  

המסורת. החידוש מתרחש בכל דור, אך מה שנמסר לדור הבא הוא אך ורק הדברים המוסכמים. מצד  

 תמונה של מסירה מושלמת ללא פגם וללא מחלוקת.  אחד ישנו מקום לחידוש, אך מאידך נשמרת

 
עידה שתפוצתם  עובדה המ  במאות שקדמו לימי חייו של הרמב"ם, אנו מוצאים כתיבה רבנית ענפה כנגד הקראים,

היתה גדולה ושהם שימשו כיריב אידיאולוגי חשוב לחכמים הרבניים בספרד. אם כך, ניתן להבין את מהלכו של  

הרמב"ם אף הוא כמהלך המנסה להתנגד לתפיסות הקראיות. יחד עם זאת, אין לשכוח שכפי שטען לסקר, בהיבטים  

ראו על כך, דניאל לסקר, 'השפעת הקראות   –אות יק עם הקרמסויימים של מחשבתו הרמב"ם נמצא בדיאלוג מעמ

 Daniel Lasker, 'Maimonides and Karaism – Mutual; 145-161, תשנ"א, עמ' 5על הרמב"ם', ספונות 

Influences', in: From Judah Hanassi to Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite 

Philosophy, Leiden: Brill, 2008, pp. 155-189" :וראו גם את דבריו של יעקב בלידשטיין .In effect, 

Maimonides does not seem to counter the Karaite challenges at all; indeed he seems to 

concede its major point – that the presence of disagreement in the rabbinic tradition proves 

that it is not revealed, not sacred( "Gerald Blidstein, 'Oral Law as Institution', in: The Thought 

of Moses Maimonides: Philosophical and Legal Studies, Lewington, NY: Edwin Mellen, 

1990, pp. 167-182:בתוך:  השלכות',  עקרונות ו  ( וראו גם יעקב בלידשטיין, 'הגישה לקראים במשנת הרמב"ם

. לאחרונה 165-175עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, תשע"ד, עמ'  

 ,Omer Michaelis פרסם עומר מיכאליס מאמר הטוען שהרמב"ם אימץ מוטיבים מסויימים מתוך השיח הקראי:

'For the Wisdom of their Wise Men Shall Perish: Forgotten Knowledge and its Restoration 

in Maimonides' Guide of the Perplexed and its Karaite Background', Journal of Religion, pp. 

 ,Marc Herman. לדיון מאיר עיניים בשימושו של הרמב"ם במונח פרוע, ראו את מאמרו של הרמן,  432-436

'Situating Maimonides' Approach to Oral Law in its Andalusian Context', Jewish History, 

(2017), 31, p. 43 . 
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כחלק מהגנה על שלשלת המסירה, הרמב"ם מדגיש שאסור לטעון שהסיבה למחלוקת היא  

כחה, או שאחד צודק בקבלתו או שכח. כך, אומר הרמב"ם, טועים מי שמביאים  יטעות בקבלה או ש

על פי   91משו כל צרכן".ש כראיה לסיבת המחלוקת את המשפט "משרבו תלמידי שמאי והלל שלא  

הרמב"ם אין להבין מימרה זו כטוענת שתלמידי שמאי והלל טעו בקבלה או שכחו: "הנה זה חי ה' דבר 

מגונה ומוזר מאד, והוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים, וחושד באנשים שמהם קבלנו את התורה, 

 
(. על פי בלידשטיין לרמב"ם יש שני מובנים למונח "מחלוקת".  425תוספתא סנהדרין ז, א )צוקרמנדל, עמ'    91

אמינות   לחוסר  ראייה  הוא  המחלוקות  שריבוי  הקראית  הטענה  עם  מתמודד  הרמב"ם  המשנה  לפירוש  בהקדמה 

. הנושא שם, כך בלידשטיין, הוא תורני ולכן משמעות המונח מחלוקת הוא מחלוקת בין חכמים  רת הרבניתהמסו

בנוגע לפרשנות ההלכה. לעומת זאת, על פי בלידשטיין, בהלכות ממרים ישנה משמעות אחרת למונח מחלוקת.  

היוצאת מבית  א מחלוקת  בהלכות ממרים, כך בלידשטיין, הנושא הוא סמכות מוסדית, ולכן משמעות המונח הו

המדרש והופכת להיות מחלוקת חברתית המפלגת את העם לכיתות. )בלידשטיין, סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם, תל  

(. בלידשטיין טוען שכיוון שכל אחת מן האכסניות היא בעלת מגמה  60-65הקיבוץ המאוחד, תשס"ב, עמ'   אביב: 

כיוון שבהלכות ממרים  עת המחלוק שונה, הרמב"ם משתמש בהסברים שונים להתהוות תופ ת. במילים אחרות: 

הרמב"ם מגדיר את הסמכות של בית הדין ואת תפקידו במניעת מחלוקות, הוא מסביר את התהוות המחלוקת בביטול 

בית הדין; כיוון שבפירוש המשנה הנושא הוא מחלוקות תורניות "ההסבר המיימוני לתופעה זו הוא כל כולו מתחום  

ותורת   עמ'  הוויכוח"  הלימוד  בלידשטיין,  63)שם,  יעקב  גם:  וראו  התלמידים.  טיב  על  הנסמך  הסבר  כלומר   ,)

 .11-27לרעיון תורה שבעל פה במשנת הרמב"ם', דעת, טז, )תשמ"ו(, עמ'  'מסורת וסמכות מוסדית:

ש דמה לפירואולם דומני כי בשני החיבורים כאחד הכוונה היא לשני המובנים של המונח. אכן, הרמב"ם מזכיר בהק 

דברי   של  הראשונה  החטיבה  המחלוקת.  כסיבת  אותה  מזכיר  הוא  אין  אך  וכו'",  "משרבו  המימרא  את  המשנה 

הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה מוקדשת כולה לבירור הסיבה לכך שהמשנה מזכירה מחלוקות, ואכן נראה  

ות שהתורה שבעל פה פה מוכיח  שחטיבה זו מופנית כלפי הטענה הקראית כי המחלוקות המצויות בתורה שבעל

בן   יעקב  ר'  נגד  במסורת הרמב"ם  'לבעיית המחלוקת  צוקר,  כפי שטען משה  אנושית,  בדיה  מארץ    אפריםהיא 

בתוך:    Salo Wittmayer Baron Jubilee Volume on the Occasion of his Eightiethישראל', 

Birthday, S. Lieberman & A. Hyman (eds.), Jerusalem: American Academy for Jewish 

Research, 1975, pp. 319-330  המונח בהסבר  פותח  הרמב"ם  כאן,  העיקריים  יריביו  הם  כיוון שהקראים   .

( קאפח, עמ' ב(; ממשיך בתיאור  riwāya"רואיה"  )פירוש המשנה, מהדורת  'קבלה'  קאפח  ידי  (, המתורגם על 

ם יכול להוסיף בדיני התורה באמצעות דרישה  בכך שהחכ הנבואה, כאשר מגמתו היא להראות שחכם עדיף מנביא

בי"ג מידות; בהגדרה מדוייקת של גופי תורה שהם הלכה למשה מסיני; ומתוך צורך להגדיר את המונח הלכה למשה  

מסיני הוא נמשך להסביר מהם חמשת חלקי התורה. רק אגב הסברו את החלק השלישי מחמשת חלקי התורה הוא  

ל מנת להפריך את אלו הגורסים שהיא סיבת המחלוקת. עבודה חשובה מאוד של  וזאת רק עמזכיר את המימרא,  

בעלי ההלכה  לבין  בין הרמב"ם  קווים  ומשיכת  לימי הרמב"ם  קודם  מיפוי מצב ההלכה האסלאמית באנדלוסיה 

 Marc Herman, 'Maimonides between the Malikis האסלאמיים עשה מרק הרמן בחיבור שטרם ראה אור:

and the Almohads', in: Imagining Revelation: Medieval Jewish Presentations of the Oral 

Torah in an Islamic Key (forthcoming)  .אני מודה לד"ר הרמן שנתן לי לקרוא את הדברים טרם פרסומם . 
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ר לא נפגמה כלל, לטענת  שאהמחלוקות אינן נובעות משיבוש בשלשלת המסירה,    92וכל זה בטל." 

דרכי  מכך שנשכחו  גופי תורה, אלא  נמסרו  לא  או  לא מכך שנשכחו  נובעות  הרמב"ם. המחלוקות 

הלימוד. כלומר, המחלוקת איננה על חומר הלכתי שנמסר מדור קודם, אלא על חומר הלכתי שנתחדש  

  מחלוקות:  ןבדור זה באמצעות דרכי הלימוד. כיוון שנשכחו ונשתבשו דרכי הלימוד, ישנ

כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים שלמדים מהם לא  

ביניהם מחלוקת במה שלומדים באחת המדות בשום פנים, ואם תהיה   תהיה

מועטת בהלכות תהיה  אלא  והלל  שמאי  בין  מחלוקת  מצאנו  שלא  כמו   .

ו  אחדות, לפי שדרכי למודם בכל מה שהיו לומדים אותו באחת המדות הי

קרובים זה לזה וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה היו אצל השני. וכאשר 

)קיאס( בהשואה לשמאי    נתמעט למוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין

חלוקת ביניהם בשעת המשא ומתן בהרבה ענינים, והלל רבותיהם נפלה מ

 93לפי שכל אחד מהם דן לפי כח שכלו ולפי הכללים הידועים לו.

העולה מדברי הרמב"ם, מימי יהושע ועד ימי הכנסת הגדולה שלשלת המסירה    ההיסטורית  לפי התמונה

יכולתו להגן  פעלה ללא תקלה, באמצעות שלושת אופני המסירה שנמנו לעיל. הרמב"ם עושה כל שב

על שלשלת המסירה, אולם הוא איננו מסוגל להתעלם מהעובדה הפשוטה שבמשנה מופיעות מחלוקות  

 פרק. כמעט בכל פרק ו

בתקופה   גם  המסירה  שלשלת  על  להגן  בכדי  כלומר  זאת,  בשל  דווקא  ואולי  זאת,  למרות 

שהמחלוקת היא עובדה קיימת, רבי יהודה הנשיא מוצג כחלק אינטגרלי משלשלת המסירה: הרמב"ם  

 
 פירוש המשנה, עמ' כ.   92
 כא. - שם, עמ' כ 93



 
 

57 

 

קובע "והוא בעצמו היה מן המקבלים" ולאחר מכן מפרט באופן שמי את שלשלת המסירה מרבי יהודה  

ן אביו ועד לירמיה הנביא. בנוסף, הרמב"ם עושה מאמץ בכדי לתאר את פועלו של ך שמעוהנשיא דר

רבי יהודה הנשיא כפעולה אורגנית השייכת לשלשלת המסירה: הוא "אסף כל הקבלות והשמועות  

והמחלוקות שנאמרו מימות משה רבינו ועד ימיו". הפעולה שרבי יהודה הנשיא עושה היא "איסוף".  

מסורתית,  -גורע, אלא רק אוסף את המסורות המצויות. איסוף איננה פעולה אנטי  סיף או הוא איננו מו 

אלא מסורתית במובהק. רבי יהודה הנשיא אף מתואר כמי שמהווה את שיאה של שלשלת המסירה, 

כיוון שההיקף של פעולת האיסוף שלו הוא מוחלט: הוא אוסף את כל המסורות שנמסרו מימי משה  

   רבינו ועד ימיו.

מבין השיטין ניכר שהרמב"ם מכיר בכך שרבי יהודה הנשיא שונה באופן מהותי מן   אולם

השלבים הקודמים בשלשלת המסירה. ראשית, על פי תיאור הרמב"ם עצמו מצב ההלכה בימיו של  

רבי יהודה הנשיא שונה באופן עמוק ממצב ההלכה קודם לימיו של רבי יהודה הנשיא. מכך שהרמב"ם  

שיא "אסף את כל הקבלות והשמועות והמחלוקות )ג'מע אלרואיאת ואלאקאויל  ודה הנאומר שרבי יה

ניתן ללמוד שבימי רבי יהודה הנשיא ההלכה   94ואלאכ'תלאפאת( שנאמרו מימות משה רבנו ועד ימיו", 

הרמב"ם איננו מסביר כיצד ארע שההלכה נפלה ממצב   )אכ'תלאף(.  כבר נמצאת במצב של מחלוקת

משברי של מחלוקת וגם איננו מספר באיזה דור מימות יהושע ועד רבי  למצב  של מסירה מהימנה  

יהודה הנשיא התרחש השינוי ונכנסה המחלוקת להלכה. אולם כאשר הוא מתאר בהמשך ביתר פירוט 

את מפעל הכינוס של רבי יהודה הנשיא, שלושת אופני המסירה המהימנים שהוזכרו כאופני המסירה  

  ט:בתקופת יהושע משתנים מע 

 
 קאפח, פירוש המשנה א, עמ' טו.  94
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בחבור  ו החל  ואלאקאויל[  ]מד'אהב  והשמועות  הסברות  כל  אסף  כאשר 

המשנה הכוללת ביאור כל המצות הכתובות בתורה, מהם קבלות מקובלות  

]רואיאת מרויה[ ממשה ע"ה, ומהם למידיות שלמדום על פי הדין ואין בהם 

מחלוקת ]מסתכ'רג'את אסתכ'רג'ת באלקיאס וליס עליהא אכ'תלאף[, ומהם  

שנלמידי פיה  ות  וקע  ]מסתכ'רג'את  הדנים  שני  בין  מחלוקת  בהם  פלה 

 95אכ'תלאף בין אלקיאסין[.

שני אופני המסירה הראשונים נשארים זהים, כלומר כמו בתקופת יהושע, רבי יהודה הנשיא אוסף  

הדין   פי  על  שלמדום  )מסתכ'רג'את(  ו"למידיות  ע"ה"  ממשה  מרויה(  )רואיאת  מקובלות  "קבלות 

חלוקת". אולם באופן המסירה השלישי, העוסק בחידושים שהיו בהם מחלוקות,  הם מ )קיאס( ואין ב

המסירה בתקופת רבי יהודה הנשיא שונה מזו שבתקופת יהושע. בעוד שבתקופת יהושע החידושים  

שהיו בהם מחלוקת נמסרו לאחר פסיקה על פי דעת הרוב, בתקופת רבי יהודה הנשיא אין מוסד היכול  

יהודה הנשיא, אם כן, איננו מכנס הלכות שהיתה בהם "מהמחלוקת ונפסקה    רבי  לפסוק כדעת הרוב.

הלכה כדעת הרוב", אלא אך ורק "למידיות שנפלה בהם מחלוקת בין שני הדנים". במילים אחרות,  

הוא איננו מכנס הלכות שנפלה בהם מחלוקת, אך היא הועלמה באמצעות הכרעה הלכתית מאחדת;  

כות שנפלה בהם מחלוקת כמות שהם, בניגוד גמור לדורות שקדמו לו.  ההל  במקום זאת, הוא מכנס את

המצב ההלכתי בימי רבי יהודה הנשיא הוא שלאחר שנופלת מחלוקת, ההלכה איננה מסוגלת לצעוד  

את הצעד הבא ולהכריע הכרעה מוסדית שתבטל את המחלוקת, וכיוון שכך, נגזר על המחלוקת עצמה  

 קוד הקאנוני שרבי יהודה הנשיא עורך.  נס ללהימסר מדור לדור ואף להיכ
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אולם הרמב"ם מתמודד באופן מתוחכם עם ההכרח להודות בקיומה של המחלוקת במשנה.  

בפרק הראשון של מסכת עדויות המשנה שואלת "למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין 

למסור את המחלוקת כחלק  ורך  הלכה אלא כדברי המרובין?" כלומר המשנה עצמה שואלת מדוע יש צ

  – כלומר תשובת הרוב    –אינטגרלי מהמשנה. שאלה זו זוכה במשנה לשתי תשובות. תשובת חכמים  

היא שקולו של היחיד נשמר בכדי שיהיה אפשר להסתמך עליו בעתיד, כלומר בכדי שיהיה אפשר  

יש להמשיך  יא שלהחיות את האפשרות שהיחיד דגל בה בעתיד )משנה ה'(. כלומר, דעת חכמים ה

משמעות   שנפסלה.  בדעה  צורך  יהיה  ובעתיד  שייתכן  כיוון  הבאים  לדורות  המחלוקת  את  ולמסור 

הדברים היא שעל פי דעת חכמים למחלוקת יש ערך הלכתי ממשי. לעומת זאת רבי יהודה מציע תשובה  

להחיות   יהיההפוכה )משנה ו'(. רבי יהודה סבור שמזכירים את דברי היחיד בכדי שבעתיד אי אפשר  

, כמו הרמב"ם,  סבור אפואאותם. כלומר, בכדי שבעתיד ידעו שמחלוקת זו כבר הוכרעה. רבי יהודה  

איננו יודעים מה היה נוסח המשנה    96שמחלוקת היא פגם בהלכה ויש למגר אותה ולא לשמר אותה. 

לפ מופיע  אכן  שהדבר  כפי  יהודה,  רבי  בדעת  התחלפה  חכמים  ודעת  ויתכן  הרמב"ם  ו  נינשלפני 

ובין אם גרסת משנתנו, בהקדמה   בין אם היתה לפניו גרסת התוספתא  בתוספתא המקבילה. אולם, 

  לפירוש המשנה הרמב"ם בוחר בדעת רבי יהודה וטוען שזוהי דעתו של רבי יהודה הנשיא:

אלו קבע שמועות מוסכמות שאין בהם מחלוקת והשמיט דברי מי שאין הלכה 

שקיבל ממי שחלק על אותה סברא או    מי  כדבריו, היה בא בדור שלאחריו

ממי שסובר כמותו, היפך הדבר שנפסק להלכה למעשה, והיה נכנס בלבנו  

 
 ,Cambridge, Mass.: People of the Book, Moshe Halbertalראו דיונו של משה הלברטל על משנה זו  96
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ספק לומר איך קיבל פלוני שהוא אדם נאמן שדבר פלוני אסור, והנה המשנה  

ביארה בו שהוא מותר, או להפך. אבל כשיהיו ידועות אצלינו כל הסברות 

 א שמעתי שכך וכך אסור, נאמר לו:שהותסתלק הסתירה הזו, וכשיאמר מי  

עליו,   חולק  פלוני  או  עליו,  חולקים  ורבים  פלוני  דעת  היא  אבל  צדקת, 

וההלכה כדעת החולק עליו, או מפני שנראים דבריו יותר, או מפני שמצאנו  

 97שמועה אחרת מסייעתו. 

היקפה.   בשלשלת המסירה, הוא מבקש לצמצם את  בעיהכיוון שהרמב"ם סבור שמחלוקת מורה על  

תופעה מאוחרת בהלכה, אשר לא התקיימה לאורך שלשלת המסירה  על פי הרמב"ם המחלוקת היא  

מיהושע ולפחות עד אנשי הכנסת הגדולה. אמנם נכון הוא, אומר הרמב"ם, שבמשנת רבי יהודה הנשיא  

ות  המחלוקות היתה מיגורן. אם כך, למר  נמצא מחלוקות, אך כוונתו של רבי יהודה הנשיא בהזכרת

יהודה הנשיא לא היה מוסד ריכוזי שיכול היה להכריע במחלוקות    שבמספר הדורות שקדמו לרבי 

נמצאנו   ההלכתיות, נראה שבימיו של רבי יהודה הנשיא היה גם היה מוסד כזה. אך מהו אותו מוסד?

ד הוא המשנה עצמה. כלומר, על פי  שהמוס   –על אף שהרמב"ם איננו אומר זאת בפירוש    –למדים  

להכרעתהר ככלי  לשמש  נועדה  המשנה  של    מב"ם  האחדה  לכדי  להביא  ובכך  בהלכה,  המחלוקות 

 ההלכה. 

המחלוקת משתי    מיגור  זו של  תכלית  למלא  הצליחה  לא  הנשיא  יהודה  רבי  ואולם, משנת 

סיבות. ראשית, היא אמנם נכתבה עברית, אך מושגיה ולשונה לא היו ברורים ומפורטים דיים. שנית, 

רבי בהירות  במקרים  לחוסר  המוביל  דבר  החלוקות,  העמדות  בין  עמדה  נוקטת  איננה  המשנה  ם 
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פעמים רבות לא ברור מהי ההכרעה ההלכתית בכל משנה ומשנה. הרמב"ם ראה  הלכתית, כיוון ש

   בסילוק שתי בעיות אלו את אחת מתכליות פירוש המשנה:

היה בו  וראיתי שם יהיה החבור הזה על כל המשנה כפי הכוונה שנבאר, י

האחת, שנודיע פירוש המשנה הנכון וביאור דבריה  ארבע תועליות גדולות:

השנית מי ]...[.  כדעת  הלכה  כל  פירוש  יד  על  לך  אומר  הפסקים, שאני   ,

כמבוא למתחיל בעיון, ]...[ ויהיה כמי שהקיף    שיהיה המעשה. והשלישית,  

דע ]...[  את כל התלמוד. והרביעית, שהוא יהיה כמזכיר למי שכבר למד וי

 98ותהיה משנתו ותלמודו סדור על פיו.

הר שתי  כאשר  תועלות,  ארבע  כאן  מונה  ושתי  הרמב"ם  המחלוקת  לסוגיית  מתייחסות  אשונות 

האחרונות עוסקות בתכלית מרכזית נוספת של פירוש המשנה, שהיא עיון בעקרונות ההלכה )אצול 

בעיון   למתחיל  "כמבוא  יהיה  שפירושו  כותב  הרמב"ם  כל  אלפקה(.  את  שהקיף  כמי  ויהיה   ]...[

הסוגיה התלמודית הנסובה על  התלמוד". ואכן, פירוש המשנה של הרמב"ם מקיים קשר הדוק עם  

המשנה, כאשר הרמב"ם למעשה מזקק את העקרונות המשפטיים המדריכים את הסוגיה התלמודית  

עיון של התלמוד וכן  ומגיש אותם לקורא באופן מתומצת. בכך פירוש המשנה מהווה בו בזמן לימוד ב

דו סדור על פיו", היא  תקציר שלו. ואכן, התועלת הרביעית המוזכרת לעיל, "שתהיה משנתו ותלמו

 פועל יוצא של מהלך זה.  

לצד תכלית עיונית זו, פירוש המשנה הוא גם בעל תכלית מעשית, באשר הוא מבקש לסייע  

המ מדוע  אך  המחלוקת.  והסרת  פסיקה  באמצעות  ההלכה  קושיה  בבירור  מהווה   ההלכתית  חלוקת 

הרמב"ם של  הפוליטית  מתפיסתו  נובע  זה  דבר  לטענתי,  הבא,  .  מלכתחילה?  בפרק  שאראה  כפי 
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מורכב מיתר החיות, מזונותיו וצרכיו    האדםמחד, בגלל ש  הרמב"ם סבור שיש פרדוקס במצב האנושי:

דם חייב לחיות בקהילה  יכול לצרוך. כיוון שכך, הא  ואהבסיסיים אינם מצויים בטבע במצב אותו ה

ת, כאשר פרטים שונים מתמחים במלאכות שונות ובכך מספקים זה לזה את הצרכים הקיומיים.  אנושי

מאידך, בדיוק בגלל מורכבותו הגדולה, בניגוד ליתר מיני החיות האדם איננו אחיד. בתוך המין עצמו  

ם  ם מאחד. כלומר, מצד אחד האדיכולים לחיות יחד מבלי גור קיים שוני אדיר, עד שפרטי המין אינם

  לחיות עם בני אדם אחרים.   איננו מסוגללחיות עם בני אדם אחרים בכדי לשרוד, אך מאידך הוא    חייב

היא ההתגברות על הפרדוקס    – כל חוק    – הרמב"ם התכלית של חוק  לדידו של    כפי שאטען בפרק הבא, 

וני  האנושית ובכך להעלים את הש  ת אחידה בין כל פרטי הקהילההזה. החוק אמור להשליט התנהגו

 הטבעי ולהביא לידי כך שהם יוכלו לחיות יחד ולשתף פעולה לצורך הישרדותם.  

עד   בדיוק,  כזה  כחוק  שימשה  רבינו  משה  ידי  על  שניתנה  האלוהית  בה התורה    שנפלה 

החוק על פי תורת המשפט של  המחלוקת. תופעת המחלוקת ההלכתית נוגדת באופן מפורש את תכלית  

להביא לידי האחדה של ההתנהגות האנושית, המחלוקת מפוררת    רמב"ם. בעוד שמטרת החוק היאה

אל תוך החוק )המלאכותי(. תופעת המחלוקת גורמת להלכה  אחידות זו ומחזירה את השוני )הטבעי(

ביאור והכרעה   –  שתי הפעולות שהרמב"ם נקט בפירוש המשנה תכלית שלה כחוק.את ה שלא למלא

   סייע להלכה להפוך להיות אחידה, כפי שהיתה בטרם הופעת המחלוקת.ועדו ל נ –הלכתית 

ואולם, פירוש המשנה איננו מצליח להגשים תכלית זו באופן מלא. בכדי להגשים תכלית זו 

, הרמב"ם פונה לכתיבת משנה תורה. משנת רבי יהודה הנשיא מהווה את הדגם של משנה תורה, ואולם

בהירות הלשון  שני היבטים מכריעים:חס למשנת רבי יהודה הנשיא במשנה תורה מהווה שיפור בי

ואחידות הפסיקה. בפירוש המשנה הרמב"ם פירש את המשנה לאור הדיון התלמודי, ובמשנה תורה  
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, אך כלל בתוכו את החומר  דגם  רבי יהודה הנשיא  ראה במשנתהוא עשה מעשה קודיפיקטיבי אשר  

 לאחר שעבר עיבוד והכרעה.  התלמודי

כבעיה מהותית של ההלכה בראשית לסיכום,   הכפייה  והעדר  המחלוקת  הרמב"ם ראה את 

את  מעלים  בכך שהוא    מקדם את ההלכה  כתיבתו. משנה תורה הוא הצעד הבא בכתיבתו, כיוון שהוא

להבין באופן מעמיק מדוע  המחלוקות ההלכתיות ומחזק את אמצעי הכפייה של השלטון. אבל בכדי  

המח  את  רואה  כבעיה,  הרמב"ם  שהיא לוקת  כפי  שלו  והפוליטית  המשפטית  בפילוסופיה  לעיין  יש 

 מבוטאת במורה הנבוכים, ולכך נפנה כעת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 

 

 פוליטיקה וחוק פרק ב:

 למושג הפוליטיקה של הרמב"םעל מרכזיות החוק 

  

ך על  בפרק זה אטען כי מושג הפוליטיקה של הרמב"ם שזור במושג החוק שלו. אטען כי הרמב"ם נסמ

דבך חשוב  המסורת האריסטוטלית הטוענת כי האדם הוא יצור חברתי מטבעו, אך מוסיף לטענה זו נ

בטענתו כי השלטון איננו טבעי לאדם, אלא קונבנציונלי. באמצעות ניתוח של פרק מ' מהחלק השני  

,  אראה שהרמב"ם סבור כי קהילה אנושית יכולה להתאגד אך ורק באמצעות חוק  מורה הנבוכיםל  ש

מאפיי הרמב"ם  זה  בפרק  כיצד  אראה  כן  הנהגה.  של  אחר  אופן  באמצעות  בין ולא  היחסים  את  ן 

אשר   הראשוני,  הפוליטי  המעשה  הוא  החקיקה  מעשה  דרכו  פי  שעל  כך  החוק,  לבין  הפוליטיקה 

 הקהילה הפוליטית.  באמצעותו מיוסדת 

וכן  הרמב"ם  על  האריסטוטלית  ההשפעה  את  אשרטט  זה  פרק  של  א'  סטייתו    בסעיף  את 

בין הרמב"ם לבין קודמיו היא הוספה של  מטענתה של מסורת זו; בסעיף ב' אטען שהסיבה לפער זה  

הפוליטית האנתרופולוגי שלו; בסעיף ג'  אדגיש את מרכזיות החוק להקמת הקהילה  בניתוח  רובד נוסף  

שני מישורי הנהגה  על פי הרמב"ם; בסעיף ד' אראה שכל קהילה פוליטית מאופיינת, על פי הרמב"ם, ב

צד אני רואה את היחס  אשר מוגדרים באמצעות יחסם אל החוק; לבסוף בסעיף ה' אסכם ואסביר כי

 בין פוליטיקה לבין חוק במחשבת הרמב"ם. 
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 צל הרמב"ם וקודמיועל טבעיות החברה א –   "האדם מדיני בטבע" .א

  האריסטוטליים

ת צרכיו הבסיסיים ביותר מבלי כול להשיג אהוא איננו י האדם נולד אל תוך קושי: על פי הרמב"ם,  

פרט אחד ממין האדם איננו יכול לשרוד לבדו בטבע, כפי שיכולות    סיועם של פרטים אחרים ממינו.

  :ליצור את כל מה שדרוש לו. לעומתם, האדם זקוק לחלוקת עבודה בכדי החיות

ר אן כל שכ'ץ מן אשכ'אץ אלחיואן לא יפתקר פי אסתמראר וג'ודה אלי פכ

ואפקה,  ורויה ותדביר, בל ימשי ויסעי בחסב טביעתה, ויאכל מא יג'ד ממא י

ויאוי לאי מוצ'ע אתפק, וינזו עלי אי אנת'י וג'ד ענד היג'אנה אן כאן לה אואן  

בד'לך שכ'צה   פידום  ולא  היג'אן,  נועה,  וג'וד  ויסתמר  ידום,  אלמדה אלתי 

עלי בקאיה חתי יעמל   יחתאג'  בוג'ה לשכ'ץ אכ'ר מן נועה יעאונה ויעאצ'דה

 99לה אשיא לא יעמלהא הו בנפסה. 

בעלי  :תרגום מפרטי  פרט  מציאותו  -ששום  המשך  לשם  זקוק  אינו  החיים 

דעת והנהגה. אלא הולך הוא ורץ בהתאם לטבעו, אוכל מה  -לחשיבה, שיקול

שהוא מוצא ממה שמתאים לו, חוסה באיזה מקום שמזדמן לו וקופץ על נקבה  

ם יש לו תקופת ייחום. כתוצאה מכך ימשיך פרט זה  כלשהי בעת ייחומו א

שך הזמן שהוא מתקיים ונמשכת מציאות מינו. אין הוא זקוק  להתקיים במ

 
  לורברבוים   .35-31. וראו דיונו של לורברבוים בפסקאות אלו, פוליטיקה וגבולות, עמ'  132מונק, עמ'  -יואל  99

טוען שם כי מו"נ א, עב ומו"נ א, מו הם שני הפרקים להם רומז הרמב"ם כאשר הוא מציין בפתיחת מו"נ ב', מ'  

"כבר הובאר בתכלית הביאור כי האדם מדיני בטבע". דיוני שכאן עוסק אף הוא בשני פרקים אלו כהקדמה לדיון 

 בפרק מ'.
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כלל לפרט אחר ממינו שיעזור לו ויסייע לו לשרוד, באופן שיעׂשה בשבילו 

 100דברים שאין הוא עושה בעצמו. 

: מזונותיהם מצויים להן  ימצב הטבעלשרוד ב של החיות מועטים והן מסוגלות צרכיהםלעומת האדם, 

אם לא    הותן וכמעט ואינן זקוקות למחסה. מציאות מיני החיות איננה בסכנבצורה בה יוכלו לצרוך א

כל פרט יכול לשרוד לבדו, וכך המין יוכל להתמיד. ואולם, לעומת    –  הפרטים  ישתפו פעולה ביניהן 

 : ול להשלים את כולן בעצמוזאת, צרכיו של האדם מרובים עד כדי כך שהוא איננו יכ

עדם   קד  מוג'ודא  וחדה  מנה  שכ'ץ  קדר  לו  פאנה  כ'אצה  אלאנסאן  אמא 

אלתדביר וצאר כאלבהאים לתלף לוקתה ד'אך, ולא ימכן לבת'ה ולו יומא  

ואחדא אלא באלערץ', אעני אן יג'ד באלאתפאק שיא  יגתד'י בה, וד'לך אן  

ביר טויל לא יתם אלא  אגד'יתה אלתי בהא קואמה תחתאג' אלי צנאעה ותד 

ואחד   כל  ינפרד  איצ'א  כת'ירין  ובאשכ'אץ  כת'ירה  ובאלאת  ורויה  בפכרה 

  101מנהם בשגל מא. 

ממנו נמצא לבדו כשהוא  ִאילו היינו מניחים פרט אחד    -וִאילו האדם דווקא  

היה אובד מייד. הישרדותו אפילו יום אחד    -נעדר הנהגה ונעׂשה כבהמות  

במקר אלא  אפשרית,  היתה  שיזון  לא  דבר  במקרה  לומר, שמצא  רצוני  ה, 

עצמו בו. כי מזונותיו אשר עליהם קיומו צריכים למלאכה והנהגה ארוכה  

תשל לא  ושיקולאשר  במחשבה  אלא  רבים-ם  בכלים  על  הדעת,  ידי  -וגם 

  102אנשים רבים, אשר לכל אחד מהם העיסוק המיוחד לו. 

 
 .  200מו"נ א, עב; שוורץ, עמ'  100
 ק, שם. מונ-יואל 101
 . 201וורץ, עמ' ש 102
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הטבעי היא דבר שהדעת נותנת שלא   בטבעו האדם איננו מסוגל לטבע, והשרדותו של האדם במצב

רועים יוצא דופן. זאת כיוון שמזונו של האדם איננו מופיע בטבע במצב אותו  יקרה, אלא בשילוב אי

י הגלם הטבעיים זקוקים לעיבוד רב בכדי שיוכלו לזון את האדם.  האדם יכול לצרוך, אלא שחומר

טח  השדה,  עיבוד  )כגון  ורבות  שונות  מלאכות  זוקק  זה  את  עיבוד  וכן  והאפייה(  הזרעים  ייצור ינת 

הכלים הרבים והשונים של כל אחת ממלאכות אלו. הנקודה החשובה ביותר היא שמלאכות אלו אינן 

ממין האדם, אלא יש צורך בכל אחת מהן לבעל מלאכה מומחה.    יכולות להתבצע על ידי פרט אחד

אשר מובא על ידי אלפאראבי    בכך הרמב"ם מזכיר את העקרון האפלטוני "אדם אחד, מלאכה אחת",

  103בפצול אלמדני. 

הרמב"ם.   של  האריסטוטלית  המורשת  מן  חלק  היא  זו  כפי ניקומאכיהבאתיקה  טענה  ת, 

 104.("בטבע  חברתיכי האדם  ")  ألّن اإلنسان مدني بالطبعהצירוף  מופיע    אלינו,שתרגומה הערבי הגיע  

על פי אריסטו, אחד    105(. udaimoniae;  سعادة האושר )  בהקשר של ניסיון להגדרת מופיע    ביטוי זה 

היותו   הוא  הוא התכלית האחרונה  לכך שהאושר  بنفسه)  " לעצמו -מספיק"מן הקריטריונים  (.  مكتف 

אין כוונתו כי האושר הסופי מספיק ל"יחיד הבודד, החי    "מספיק לעצמו "טוי  אריסטו מבהיר שבבי 

[ 106" מדני"עיר, כיוון שהאדם חי בעיר ]עליו להיות יחד עם הוריו, ילדיו ואשתו וכן עם אנשי ה  –לבדו  

 
(. לאלפאראבי ראו: פצול מנתזעה )פצול אלמדני(,  218)ליבס, עמ'    370bאפלטון, המדינה,   לעיקרון האפלטוני:  103

וכן בשמו של אפלטון בקיצור החוקים של אפלטון, ראו   .54-55, עמ'  1971חקקה אלדכתר פוזי נג'אר, בירות,  

Thérèse-Anne Druart, 'Le sommaire du livre des "lois" de Platon (Ǧawāmi‘ Kitāb al-

Nawāmīs li-Aflāṭūn)', Bulletin d'études orientales, T. 50 (1998), p. 149 (section 8.10) . 
104  , The Arabic Version of the Nicomachean EthicsAnna Aksoy and Alexander Fidora (eds.), 

(Leiden: Brill, 2005) 1097b (p. 132) . 
105 15-97b610  . 
 מילולית: "עירוני", "של העיר".  106
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כלומר, כוונתו של אריסטו כאן היא לומר שהאושר של הפרט כולל בתוכו את יחסיו עם    107בטבע". 

  108משמע, האדם זקוק לפרטים אחרים מבני מינו בכדי להשיג את האושר. – בני אדם אחרים

ננה עולה לכדי הטענה  ואולם, הטענה כי האדם זקוק לאחרים על מנת להגיע לאושר עדיין אי

,  " היסטוריה של החיותה"כדי לשרוד. טענה זו מופיעה בחיבורו של אריסטו  כי האדם זקוק לאחרים ב

בימי בחרותו של הרמב"ם נפוץ באנדלוסיה  בחיבור    109. שהיה  כחיההאדם  זה  גם    חברתית   מוגדר 

(zoon politikon) ,110  מחיות החיות ביחד   יות אלו מובחנותח   .העגוריםהדבורים, הנמלים, ו  יחד עם

הן כולן פועלות מטרה אחת אשר לקראתה  בכך שיש להן    ( gregarious; אנגלית:  agelaiaיוונית:  )

הן ברמת  – שרדות יהיא ה במקרה של הדבורים, הנמלים ובני האדם, המטרה המשותפת 111. שותףבמ

 
الكامل نظّن أنه مكتفة بنفه. ولسنا نريد    " : 132תרגומי מהנוסח הערבי במהדורת אקאסוי ופידורה, עמ'    107 الخير 

ن  ألّن اإلنسا سيرة المتخلّي ومنفرد وحد، لكنّه يكون مع أبوين واوالد ونساء واهل مدينة،  بالكفاية أن تون سيرة االنثان 

". השוו תרגומו של ליבס מהיוונית: "במונח זה ]מספיק לעצמו[ אין אנו מתכוונים למה שמספיק לאדם  مدني بالطبع

לשותפיו בחברה, שכן האדם הוא  החי חיי בדידות, אלא למה שמספיק גם להוריו ולילדיו ולאשתו, וכן לידידיו ו

 (.   24מטבעו יצור חברתי" )אתיקה, מהדורת ליבס, עמ' 
ה שטענה זו איננה אנליטית, אלא דווקא אמפירית. גם בקרב חוקרי אריסטו במאה העשרים ביטוי זה הובן ונרא108

 man is a political( ננקט הנוסח "Barkerבהקשרו החברתי. כך, בעוד שבתרגום הקלאסי של ארנסט ברקר )

animal( בתרגום של טרבור סונדרס ,"Saunders:הנוסח קשוב יותר להקשר ) "man is by nature an animal 

fit for a state( ".Trevor Saunders, Aristotle: Politics Books I and II, (1995), p. 3 מצוטט אצל ;

 ראו על אתר.( –. וכן ליבס תרגם כראוי 266גוטאס, עמ' 
עמ'  ה  109 וגבולות,  פוליטיקה  לורברבוים,  באנדלוסיה4הערה    30שוו  האריסטוטלי  הקורפוס  לתפוצת  ראו   . 

Shlomo Pines, 'Translator's Introduction', p. 61כן ראו בעניין זה ;Joel Kraemer, “Maimonides 

and the Spanish Aristotelian School,” in Mark D. Meyerson and Edward D. English (eds.), 

Christians, Muslims and Jews in Medieval and Early Modern Spain. Notre Dame, 1999, pp. 

40–68  ;Stroumsa, Sarah, "Thinkers of 'This Peninsula': An Integrative Approach to the Study 

of Philosophy in al-Andalus", Beyond Religious Borders: Interaction and intellectual 

exchange in the medieval Islamic world, eds. D. Freidenreich and M. Goldstein, Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press, 2012, pp. 44-53  ידי    1-10. ואכן אנו יודעים שספרים תורגמו על 

. ראו  13-פרשנותו של אבן רשד בתחילת מאה ה  ושמייקל סקוט תרגם את הטקסט בליווי  9-אלקינדי במאה ה

Piero Morpurgo, 'Scott, Michael', Oxford Dictionary of National Biography, 

https://doi.org/10.1093/ref:odnb/24902 . 
110    Jonathan  , 488a, translated by: d'A.W. Thompson, in:A History of AnimalsAristotle, 

Barnes (ed.), The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation (One Volume 

Digital Edition), Princeton University Press, 1995, pp. 1707-1708. 
111eles AristotJohn Cooper, 'Political Animals and Civic Friendship', in: Gunter Patzig (ed.),  

Politik, (Gottingen: Vanderhock und Ruprecht, 1990), p. 225 : "The criterion [of political] 
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  א טבעית הי  המסוגלות להנהגה והיכולת לחיות תחת הנהגה  אריסטו  עבור   112הפרט והן ברמת המין.

  הדבורים והעגורים:עבור 

Of these, some submit to a ruler (hup' hegemona), others are 

subject to no rule (anarcha): as, for instance, the crane and 

the several sorts of the bee submit to a ruler, whereas ants and 

numerous other creatures are subject to no rule.113  

אריסטו איננו כותב במפורש כי השלטון טבעי לאדם, אך מובאה זו, בה הוא נותן כדוגמא את הדבורים  

והעגורים מופיעה כהמשך למשפט בו הוא כלל את האדם בקרב החיות החברתיות יחד עם הדבורים, 

ומת הדבורים והעגורים.  ם. במובאה זו הוא קובע במפורש שהנמלים אינן נשלטות, לע הנמלים והעגורי

האדם הוא מין הנתון לשליטה ועל כן לא פירט. כלומר, על פי נראה שאריסטו ראה כמובן מאליו ש

 114אריסטו האדם הוא יצור חברתי ופוליטי מטבעו. 

 
that is being invoked is whether or not an animal species […] is such that it has an essential 

work that its members all engage in together". 
112  , 488a; cf. Jean Roberts, 'Political Animals in the ory of AnimalsHist Aristotle,

Nicomachean Ethics', Phronesis 34/2, (1989), pp. 198. ( דיוויד דפיוDavid Depew, 'Humans 

and Other Political Animals in Aristotle's History of Animals', Phronesis, 40/2, (1995), pp. 

האחד הוא שלאדם יש היכולת   :zoon politikonטוען שיש בכתבי אריסטו שלושה מובנים לביטוי  (  156-181

בניגו בשלטון,  חלק  )לקחת  הפיזי  הקיום  רק  שתכליתן  אחרות  לחיות   ;Eudemian Ethics 1242aד 
112 1162aNicomachean Ethics   :"דומה שזהו המובן בו מתמקדת ארנדט ב"מצב האנושי .Hannah Arendt, 

The Human Condition, (New York, 1959), pp. 23-65  משמעו "פוליטי"  האדם  שהיות  הוא  השני   .)

 ;NE 1097b, 1169bנית", כלומר כזו שחיה בעיר, שהיא התאגדות המאפשרת את הקיום )שהאדם הוא חיה "עירו

Politics 1278bלדבורים ולנמלים, ובו  (. המובן השלישי והרחב ביותר הוא המובן הזואולוגי, המשותף לאדם ו

 History)  הפרטים פועלים יחד לקראת מטרה משותפת ומובן זה מופיע ב"פוליטיקה" וב"היסטוריה של החיות"

of Animals 488a; Politics 1253aממשיך וטוען שהמובן הזואולוגי הוא הראשוני, וכי שני המובנים   (. דפיו

 הנוספים יוצאים ממנו וכלולים בו. 
113488a, translated by Depew, ibid, p. 166History of Animals    .  
כן אם האדם הוא גם חברתי וגם פוליטי, יקל עלינו  , שpolitkonמה שמסביר את הקושי הגדול בניתוח המושג   114

 להבין מדוע המושג של אריסטו כולל בבת אחת את שני המובנים.
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גם   אחר כך  מופיעה  השלטון טבעי הוא,, כי האדם זקוק לאחרים בכדי לשרוד וכי  טענה זו

 :  אלפאראבי כותב הסיבה להופעת החברה האנושית א להסביר אתכאשר הוא ב . כך,אצל אלפאראבי

وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج، في قوامه وفي أن  

يبلغ أفضل كماالته، إلى أشياء كثيرة ال يمكنه أن يقوم بها كلها هو 

وم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج  وحده، بل يحتاج إلى ق

فلذلك ال يمكن أن يكون   حد بهذه الحال.وكل واحد من كل وا.  إليه

الطبيعية، الفطرة  جعلت  ألجله  الذي  الكمال،  ينال  الى    اإلنسان 

واحد   115بإجتماعات  لكل  واحد  يقوم كل  متعاونين،  كثيرة  جماعة 

يقوم به جملة الجماعة  ببعض ما يحتاج إليه في قوامه. فيجتمع مما 

بلغ الكمال. ولهذا لكل واحد جميع ما يحتاج اليه في قوامه وفي ان ي

حدثت كثرت اشخاص االنسان فحصلوا في المعمورة من االرض ف

   116 منها االجتماعات االنسانية.

כל בן אנוש זקוק מלידה, למען קיומו וכדי להשיג את שלמויותיו  

שאין רבים  לדברים  ביותר,  כולם    הטובות  את  לעשות  ביכולתו 

יבצע בעבורו    לבדו. הוא זקוק אפוא לקבוצת אנשים שכל אחד מהם

אחד מן הדברים שהוא זקוק להם. היות שכל אדם >נמצא< במצב  

את   ישיג  שהאדם  אפוא  ייתכן  לא  >אחר<,  אדם  לכל  ביחס  זה 

 
 .بإجتماع  נוסח אחר: 115
אחמד אע'באריה, תל אביב, תשס"ז, חלק ערבי, עמ'  של אנשי העיר המעולה, בתרגום: אלפאראבי, דעותיהם    116

117. 
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ידי התאגדויות  נוצר טבעו המולד, אלא על   117השלמות, שלשמה 

אג'תמאעאת גמאעה' כת'ירה'[  של >אנשים< קבוצתיות מרובות ]

מהם מקיים בעבור האחרים   המשתפים פעולה ביניהם, כשכל אחד

כלל >אנשי<    חלק ממה שהוא זקוק לו לקיומו. ומתוך מה שמקיים

הקבוצה בעבור כל אחד מחבריה, מצטבר ליחיד כל מה שהוא זקוק  

דם,  לו לשם קיומו ולשם השגת השלמות. ומשום כך נתרבו בני הא

והם נוצרו בחלקים המיושבים >או בחלקים הניתנים ליישוב< של  

 118ץ, ומהם נתהוו החברות האנושיות. כדור האר

משמע: טבע האדם יוצר לקיומו של האדם.    טבעיתכאן אלפאראבי טוען בבירור את הטענה כי החברה  

יש לשים   הקיום המשותף.הוא  טבע אף מספק את פתרון שהו  ;הוא זקוק לאחרים בכדי לשרוד בעיה:

בקיום   האנושי  לצורך  הפתרון  את  מתאר  אלפאראבי  שכאשר  לב  במילה  אל  בוחר  הוא  משותף, 

לתיאור הקבוצה המתאגדת יחד. כך אלפאראבי נוקט גם במקום אחר בו הוא מתאר את    "ׅאְג'ׅתָמאעְ "

קיבוציים: בחיים  האנושי  קבוצ הצורך  בהתחבר  רק  אשר  מינים  לאותם  שייך  רבות  "האדם  ות 

המצ את  ולהגשים  להם  הנחוץ  את  להבטיח  הם  יכולים  אחד  בישוב  מהם  העדיף  ]באג'תמאע[  ב 

אבן   להלן נראה כי הרמב"ם בוחר במילה זו ממש לתאר את ההתאגדות האנושית. אף  119מבחינתם". 

 
נתי על פי תרגומה של אביבה שוסמן ובעריכתו המדעית של י' שיפמן,  אע'באריה מתרגם "התחברויות". תיק   117

 .  121ן בהערה וראו להל 231בתוך: שמואל הרוי )עורך(, אנתולוגיה לכתבי אבן סינא, תל אביב, תשס"ט, עמ' 
 . 141 אלפאראבי, דעותיהם של אנשי העיר המעולה, חלק עברי, עמ' 118
اإلنسان : "69, עמ'  1964בירות,  אבו נאצר אלפאראבי, כתאב אלסיאסה אלמדניה, חקקה אלדקטור פוזי נג'אר,    119

". על פי דימיטרי גוטאס  من األنواع التي ال يمكن ان يتّم لها الضرورّي من أمورها وال تنال األفضل احوالها االّ بإجتماع

ושג של פוליטיקה ועל כן לאלפאראבי עצמו לא היה מושג כזה בערבית של המאה העשירית לא היה בנמצא מ

(Dimitri Gutas, 'The Meaning of madani in Alfarabi's "Political" Philosophy', Mélanges de 

l'Université Saint-Joseph 57, (2004), pp. 259-28  מושג של  המרכזיים  המרכיבים  גוטאס,  פי  על   .)

חסרים אצל אלפאראבי )בנוסף, גוטאס    –הפעלת כוח או פעילות ציבורית    –סים אותו  הפוליטיקה כפי שאנו תופ

דגיש את העובדה שאצל אלפאראבי העיר היא חלק מהשרשרת הנואטית של הקוסמוס: בין גלגלי הרקיע ישנה  מ
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האנציקלופדי,   בחיבורו  בייסוד  "הריפוי"סינא,  הצורך  את  מתאר  הוא  כאשר  זו  במילה  משתמש   ,

 חברות: 

يُحِسن   بأنّه ال  الحيوانات  يفارق سائر  أّن اإلنسان  المعلوم  إنّه من 

ان لو  أمره من غير  معيشته  تدبير  يتولّى  واحدًا  فرد وحده شخًصا 

ه، وأنّه ال بدّ أن يكون اإلنسان  شريك يعاونه على ضروريّات حاجات

وبنظيره،  مكفيًّا بآَخر من نوعه، يكون ذلك اآلخر، أيًضا، مكفيًّا به 

آلخر،  يُخيط  وهذا  لهذا،  يخبز  وذاك  لذلك،  يَْبقُل  هذا  مثًًل  فيكون 

ة لهذا، حتّى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيًّا. ولهذا واآلخر يتّخذ اإلبر

 120.ما اضُطّروا إلى عقد المدن واالجتماعات 

ידוע שהאדם נבדל משאר בעלי החיים בכך שאין הוא יכול לחיות  

חי   אילו  טובים  שותף  חיים  ללא  ענייניו  את  המנהל  בודד  כאיש 

 
העיר,   שמנהיג  וכיוון  األول,  היררכיה שכלית  הرإيس   את  ומהווה  הפועל,  הגלגלים, השכל  באחרון  סיבה  דבק 

אפלטוני של השכל  -הניאו  הראשונה של העיר עצמה, העיר היא חלק מהרצף הזה. כך העיר היא גם חלק מהרצף

המתגשם, וגם מהווה מיקרוקוסמוס של העולם שמעבר לגלגל הירח. עמדה נטורליסטית זו של גוטאס באה בניגוד  

 ,Dominique O'meraטיקה. ראו  לעמדתו של דומיניק אומרה, הסבור שאצל אלפאראבי יש האלהה של הפולי

Platonopolis: Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, (Oxford 2003), pp. 185-197  .)

עצמה, אין להתכחש לעובדה שאצל   ואולם, אף על פי שבלקסיקון של אלפאראבי אין תרגום למילה "פוליטיקה"

טאס טוען שהנהגה זו מתבצעת אך ורק באמצעות הקניית הדעות  אלפאראבי ישנה מחשבה רחבה על הנהגת העיר. גו 

ה מאוד ממושג הפוליטיקה, אך ישנם מקומות בכתבי אלפאראבי בהם הוא מדבר בפירוש  הנכונות ולכן היא רחוק 

)אבו נאצר אלפאראבי,   42-43על הקניית הדעות הללו באמצעות כוח. כך, לדוגמא בתחציל אלסעאדה, סימנים  

הערים    (, שם בני70-71, עמ'  1971סעאדה, חקקה וקדם לה ועלק עליה ג'עפר אלישין, בירות,  כתאב תחציל אל

נחלקים הבחנה יסודית בין אלו המסכימים או המסוגלים להתחנך על ידי השליט לבין אלו שאינם מסכימים או  

וק משמש כציר  מסוגלים, אותם יש לחנך בכפייה. בנוסף לכך, אי אפשר להתעלם מכך שבמקרים רבים בהם הח

אופן עקבי בכתבים שונים של אלפאראבי המרכזי בדיונו של אלפאראבי. השליט הראשון, "ראיס אלאול", מכונה ב

"ואצ'ע אלנואמיס", מניח החוקים. כך גם השליט השני )ראיס אלת'אני/מלכ אלסנה( מאופיין ביכולתו לפרש את  

תנבט( חוקים חדשים, כאשר הדבר נדרש, על פי עקרונות החוק הראשון שניתן על ידי "מניח החוקים" ולהפיק )אס

 החוק הראשון.

 
 .  441, עמ' 1960סינא, אלשפאא', אלאלהיאת, ראג'עה וקדם לה אלדכתור אבראהים מכתור, אלקאהרה, אבן  120
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מנוס    שיסייע בידו בסיפוק צרכיו ההכרחיים. ]כמו כן ידוע[ כי אין

מכך, שהאדם יקבל די סיפוקו מידי אחר מבני מינו, ואותו אחר יקבל  

ומ  ממנו  סיפוקו  די  הוא  ירק  גם  יספק  האחד  למשל  כך  שכמותו. 

והאחר יכין    לאחר, והאחר יאפה לחם לרעהו; האחד יתפור לאחר,

את המחט לרעהו, כך שבהתאגדם יחדיו ]אג'תמעוא[ יצליחו לספק  

נאלצו ]בני אדם[ לייסד ערים וליצור את צורכי עצמם. משום כך  

 121התאגדויות ]אלמדן ואלאג'תמאעאת[. 

הטיעון מופיע כאן אצל אבן סינא עם כל מרכיביו: האדם נבדל מבעלי החיים האחרים בכך שאיננו 

בדו בטבע; הוא זקוק לחלוקת עבודה בכדי לספק את כל צרכיו; וזוהי הסיבה לכך שבני יכול לחיות ל

לטענתי  ש  נחים, שני מוו"התאגדויות" בוצות. קבוצות אלו אבן סינא מכנה "ערים"אדם תמיד חיים בק

 זהה.  מושג , אלא שניהם מורים עלביניהםהבחנה אנליטית אצל אבן סינא אין 

 פרק מ':  מו"נ חלק ב' פתיחה לשורת השורשים אלו באף הרמב"ם משתמש בשני  

ביעתה אן קד בין גאיה' אלביאן אן אלאנסאן מדני באלטבע, ואן ט 

אלד'י אלחיואן  סאיר  הו  וליס  מג'תמעא,  צ'רוריאתה   יכון  מן  ליס 

 אלאג'תמאע.  

 
 המטפיזיקה, המאמר העשירי', בתרגום אביבה שוסמן, עריכה מדעית יאיר שיפמן, בתוך: אבן סינא, 'הריפוי:  121

 .   231תולוגיה לכתבי אבן סינא, עורך שמואל הרוי, )תל אביב, תשס"ט(, עמ' אנ
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הוא   שהאדם  ההבהרה  בתכלית  הובהר   122]מדני[   עירוניכבר 

אין הוא כשאר   124תמעא[. ושטבעו שיהיה בחברה ]מג'  123בטבעו, 

 החיים שאין להם הכרח לחיות בחברה ]אלאג'תמאע[.-בעלי

במסורת האריסטוטלית, אשר טענו כי   ע", הרמב"ם מסכים עם קודמיובאומרו כי האדם "מדני באלטב

בניגוד לקודמיו, הרמב"ם איננו סבור שהשלטון  האדם זקוק מטבעו לחיים בחברה. ואולם לטענתי,  

אין הרמב"ם מורה   הפתיחהבמשפט קונבנציונאלי, דהיינו יצירה אנושית מלאכותית. הוא טבעי, אלא 

"  political, כפי שתרגמו פינס, קאפח ושוורץ )"חת הנהגה פוליטיתעל כך שהאדם מסוגל לחיות ת

אלא על כך שהאדם זקוק לחיים חברתיים בכדי להשיג את כל הדרוש לו בכדי    "מדיני" בהתאמה(, -ו

), כפי שתלשרוד כיוון שמשמעות המילה "מַ   sociable" ) .125"רגם מונק  איננה  " בערבית  ינִ דַ זאת 

וב"פוליטי" "עירוני",  נגזרת מן המילה   126משתמע, "חברתי". , אלא  כי המילה  לטעון  כמובן  ניתן, 

משמעו "פוליטי". ואולם, לטענתי, בשורה   "מדינה", דהיינו, "פוליטיאיה" או "עיר", ולכן אף "עירוני"

"כבר הובהר בתכלית ההבהרה", משמעות המילה    מסורת האריסטוטלית בה זו, ובייחוד מתוך עיון ב 

ושטבעו שיהיה בחברה  לטענתי, הסיפא של המשפט הראשון )"רתי". כלומר, איננה אלא "חב "מדני"

 
  politicalתיקנתי כאן את התרגום של שוורץ לאור דיוני בהמשך. קאפח ואבן תיבון הכריעו 'מדיני'; פינס תרגם   122

בדיוק ולא    ; אף על פי שעל פי פירוש המילים הזרות מסתבר שאבן תיבון כיוון לכךsociableורק מונק בחר  

 לפוליטי.  
ם. אך נראה שהוסיף את וא"ו השייכות בכדי להסביר  במקור: 'באלטבע' ולא 'באלטבעה', כפי ששוורץ מתרג   123

 שאין מדובר בטבע בהוראת 'המצב הטבעי', אלא בהוראת 'מטיבו'. 
 ם 'מכונס בחברה'.  אבן תיבון תרגם 'מקובץ' והוא תרגום מדויק יותר, כיוון שהוא מביע את הסבילות. ואפשר ג  124
כפי שאני מראה מיד בפנים.   אף אבן תיבון משתמש ב"מדיני", אך במשמעות של "עירוני", או "של העיר", 125

 וליטי בלבד. קאפח ושוורץ מתרגמים כבר במאה העשרים, בה ל"מדיני" יש משמעות של פ
אלפאראבי,   126 של  בהקשר  כך  על   in Alfarabi's madani Dimitri Gutas, 'The Meaning ofראו 

"Political" Philosophy', Mélanges de l'Université Saint-Joseph 57, (2004), pp. 259-282 . 
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"(. אילו היה מבקש לטעון  ]מדני[ בטבעו  עירונישהאדם הוא  " מהווה פירוש של הרישא )"]מג'תמעא[

  127השלטון הוא טבעי, היה הרמב"ם, לדעתי, משתמש במילים הנגזרים מהשורשים ס.ל.ט או ס.ו.ס. ש

הובהר בתכלית ההבהרה" הרמב"ם התכוון וים, בכותבו כי "כבר  כפי שטען מנחם לורברב 

לא רק לאריסטו ולפילוסופים הערבים שקבעו קביעות דומות, אלא כיוון לדברים שלו עצמו במו"נ  

ב,  "בפרק ע  128. ו, בהם אדון מיד", בהם דנתי לעיל, וחלק הראשון פרק מב"בחלק הראשון פרק ע

תרון הבעיה, שהוא מסוגלותו  האנושי לבדו ולא את פ  ת הקושי שבהשרדות הפרטמציג א הרמב"ם  

איננו טבעי,  ו הרמב"ם דווקא מדגיש כי השלטון  " , בפרק ממידכפי שאטען    לחיות במסגרת פוליטית.

  אלא פרי קונבנציה.

כמתאר    את משפט הפתיחהעיון במפרשים המוקדמים של הרמב"ם מעלה כי אף הם הבינו  

אם נעיין בנספח שצירף אבן תיבון לתרגומו, "פירוש המילים ך,  . כהאנושי לחיות בחברההצורך  את  

   הזרות", נראה כי על פי אבן תיבון משמעה של המילה "מדיני" שבשורה זו היא כדלהלן:

 
 השלטון הוא טבעי. ראו:  בכך אני חולק על חוקרים אשר רואים במשפט זה דווקא את הטענה כי עבור הרמב"ם  127

Leo Strauss, 'Quelques Remarques sur la Science Politique de Maïmonide et de Farabi', Revue 

des Études Juives (1936), p. 9; Leo Strauss, Philosophie und Gesetz, (Berlin, 1935), p. 59; 

Joel Kraemer, 'Naturalism and Universalism in Maimonides' Political and Religious 

Thought', in: Me'ah She'arim: Studies in Medieval Jewish Spiritual Life in Memory of Isadore 

Twersky, ed. Ezra Fleischer et al. (Jerusalem, 2001), pp. 53; Howard Kreisel, Maimonides' 

Political Thought, (New York, 1999), esp. pp. 1-62;   אברהם מלמד, ' "הפוליטיקה" לאריסטו במחשבה

; יאיר לורברבוים, 'הרמב"ם על מוסד  31-32)תשנ"ב(, עמ'    51הרנסאס', פעמים    הביניים והתקופת-היהודית בימי

; אליעזר חדד, התורה 359-360החוק, על פורמליזם משפטי ועל "גזרת הכתוב"', מחקרי משפט כט, התשע"ד, עמ'  

ומנ :99עמ'  והטבע,   למדינה";  זקוק  שהוא  אלא  לחברה  זקוק  שהאדם  משמעו  אין  בטבעו'  מדיני  חם  "'האדם 

 : "בשורות הפתיחה של הפרק הרמב"ם מייחס שתי תכונות לטבע האדם:32לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  

 הוא פוליטי והוא חברתי".  
 . 31לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  128
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כלומר:   –שם תואר מ'מדינה'. אמרו: 'האדם מדיני בטבעו'   –מדיני 

חרים ממינו במדינה,  צריך שישכון במדינה או במקום שיתקבץ עם א 

 או אנה שיזדמן לו.  שיעמוד לבדו במדברות   לא

עבור אבן תיבון איננה כפי משמעותה בלשוננו, כאשר היא מהווה תרגום    " מדינה" משמעה של המילה  

. ודאי שגם בזמננו מילה זו מציינת מושג מורכב  l'État, או  State  ,Der Staatשל המילים הלועזיות  

עליו   פה,שאין  כפי שקוונ  129הסכמה מפה אל  )אך  כפי שאנו Skinnerטין סקינר  ( הראה, המושג 

  130קודם לכן לא היה מושג כזה כלל. – 17- תופסים אותו החל להתפתח רק במאה ה

 
ון  נר סבור שבימינו הגדרה דומיננטית של המושג היא של "מנגנון השלטון המוכר", כלומר ששלט קוונטין סקי 129

(Government( למדינה  נרדפת  מילה  כמעט  היא   )State (  )Quentin Skinner, 'A Genealogy of the 

Modern State', British Academy Lecture Read at the Academy, 13 May 2008, p. 2 ההגדרה .) 

ופול לגיטימי על המפורסמת ביותר היא כמובן זו של מקס וובר המגדיר את המדינה כ"קהילה אנושית בעלת מונ 

( נתונה."   :Max Weber, 'Politics as a Vocation', in: From Max Weberהשימוש בכוח בטריטוריה 

Essays in Sociology, eds. and trans. H. Gerth and C. Wright Mills (New York, 1946 [1919]), 

p. 78). 
לדוגמא בכתבי מקיאוולי, משמעות המושג    ,16-סקינר מסביר שבמאה ה.  'Skinner, 'A Genealogyראו    130

state  באיטלקית החוזר   lo stato  או  במוטיב  לדוגמא  )כך  בשלטון  אחיזתו  כלומר  השליט,  של  מעמדו  היא 

ה(.  mantenere lo statoהמקיאווליסטי   המאה  על    17-בתחילת  דיברו  עדיין  המשפט  של  תיאורטיקנים 

"maintaining one's stateשל ניב זה כך שהכוונה היא שבכדי שהנסיך או השליט ישמור   " אך הטו את משמעו

)  על אחיזתו עליו לשמור  )to maintainבשלטון,  הגוף הפוליטי  רווחת  על   )body politic  כאן רק  (. כלומר, 

המדינה הופכת להיות קהילה הנתונה לשלטון ריבוני. סקינר מכנה זאת "התיאוריה האבסולוטיסטית" של המדינה,  

לתיאוריה האבסולוטיסטית  דינה תלויה ללא הפרד בקיומו של השליט היוצר אותה. כתגובה וביקורת  כיוון שהמ

התיאוריה   עם  הסכימו  בה  המחזיקים  המדינה.  של  הפופולרית"  "התיאוריה  מכנה  שסקינר  מה  הופיעה 

זו איננה דורשת בהכרח ש ליט, אלא  האבסולוטיסטית כי מדינה היא קהילה הנתונה לשלטון, אך טענו שקהילה 

נר מכנה את התיאוריה של תומס הובס בלוויתן שניתן גם שהריבונות תשכון בקהילה עצמה. כנגד שני אלו סקי

"התיאוריה הבדיונית". על פי הובס, ייסוד המדינה נעשה ברגע של כריתת ברית, אך ברית זו איננה נכרתת בין  

יתור על השלטון העצמי: "אני מוותר על זכותי למשול הריבון לבין הפרטים, אלא בין כל פרט ופרט ותוכנה הוא הוו 

כות לאדם הזה, או לאסיפת אנשים זו, בתנאי זה שגם אתה תוותר להם על זכותך, ותסמיך את כל בעצמי, ונותן סמ 

(,  2009פעולותיהם בדרך דומה"  תומס הובס, לויתן, בתרגום אהרון אמיר, בעריכת מנחם לורברבוים )ירושלים,  

ותיים: האחד, כמובן, הוא  מלאכ  (persons(. בעת כריתת הברית נוצרים למעשה שני "אישים" )120'  פרק י"ז, עמ

הריבון; השני הוא האיש המלאכותי אותו הריבון מייצג, אשר נוצר על ידי האיחוד: "משזה נעשה ]=כריתת הברית[,  

יׅויָטס. זו היא הולדתו של אותו (, בלטינית סׅ common-wealthהרי ההמון שככה התאחד באיש אחד קרוי מדינה )

תמותה אשר לו אנו חבים ]...[ את שלומנו והגנתנו." )הובס, לויתן, שם(.  -ל בןלויתן אדיר, או מוטב ]...[ אותו א

התיאוריה הבדיונית לא קנתה אחיזה בתיאוריה המשפטית הבריטית בעשורים שאחרי הובס, אלא דווקא ביבשת  

הטבע    , באמצעות תרגומו לאנגלית של חיבורו של סמואל פופנדורף על חוק 18-ההאירופית. רק למן תחילת המאה  

למחשבה האנגלופונית, הפעם בכדי   persona ficta-( חזרה התיאוריה ההובסיאנית על המדינה כ1717והאומות )

 להשאר.
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כיוון שהמדינה כפי שאנו חושבים עליה כיום היא יציר חדש של ההיסטוריה האינטלקטואלית  

תיבו אבן  עבור  האירופית,  המילה  והפוליטית  של  משמעה  משמעה    בעברית  "מדינה "ן  כפי  היא 

המילה  "עיר" בערבית:   את  מפרש  תיבון  אבן  המילה    "מדיני " .  תואר  "מדינה " באמצעות  "שם   :

  " עיר"מ'מדינה'". לכן כאשר אבן תיבון כותב "צריך שישכון במדינה" כוונתו היא שצריך שישכון ב

יזדמן לו".  "לא שיעמוד לבדו במדברות או אנה ש. כך גם מובן מהסברו בהמשך דבריו,  state-ולא ב

היא ההפך מן המדבר, בו אין יישוב. היא איננה ההפך ממקום שבו יש קיבוץ אנושי,    "המדינה "כלומר,  

כן, אבן תיבון הבין את   ותו לא. על  אך הוא איננו נשלט, אלא ההפך ממקום בו אין קיבוץ אנושי 

 131. אדם חייב לחיות עם אחריםהמשפט "שהאדם מדיני בטבעו" כך שמטבעו ה

 
יהיה כל ימי האדם  "כי הוא צריך פעולות רבות והכנות. ואילו לא יהיה הקבוץ,   בדומה לכך גם האפודי על אתר:   131

)ספר מורה נבוכים עם פירוש אפודי,   גיע אל שלמות נפשו."כלים בהבנת הענינים ההכרחיים הצריכים לאדם ולא י

שם טוב, ן' קרשקש ואברבנאל, ירושלים תש"ך(. האפודי מדגיש את מה שהובהר בחלק א, עב שצרכיו הבסיסיים  

נות". הוא מדגיש את העובדה שתכלית האדם היא להגיע  דורשים "פעולות רבות והכ  – מזון, מלבוש ומחסה    –

ומובן מתוך דבריו שהחיים בחברה מאפשרים ליחידים להגיע לשלמות, כיוון שאחרים עוסקים  לשלמות השכלית, 

 בצרכיהם ההכרחיים. 

שר בסגנונו הפרפרסטי, שם טוב אבן שם טוב )השני(, כותב את הדברים באריכות יתרה, אך הבנתו זהה לאפודי, א

הוא חיי הגוף, ויש לו שלמות שנית שהוא  ממנו כראה הושפע: והרצון כי האדם יש לו שני שלמיות, שלמות אחת  

חיי הנפש. והנה חיי הגוף אי אפשר מבלי מאכל ומשתה ומלבוש ודירה ]...[ כי אינו כשאר הבעלי חיים אשר יזונו  

יזון אלא במזון דק ומתוקן כהוגן, והנה מזונו  מצמחי הארץ, אבל למה שהיה האדם שוה המזג יותר דק מהם ולא  

לחרוש, לזרוע, לקצור, לברור, לטחון, ללוש ולאפות. ולמלאכות כלם אי   שנראה לעין:   צריך מלאכות רבות כמו

אפשר שיעשו באיש אחד, ואם יעשה הוא קשה. ולכן יחוייב שיהיה בעל חברה וגם בעבור הלבוש והדירה. כי אדם  

והאדם גם כן  חיים שיש להם מלבוש טבעי, והנה לעשות לו לבוש יצטרך למלאכות רבות.לא נברא כשאר הבעלי 

אי אפשר להיות באי זה מקום שירצה, אלא בדירה ולעשות הדירה יצטרכו אל מלאכות רבות כמו שהוא מבואר  

י חיים. ולכן לעין. וגם כן הוא צריך להשמר מן המזיקים אל כלי זיין שלא נבראו עמו כמו שנבראו עם שאר הבעל

האחרון כמו שידעת, יש הבדל רב בין אישיו, עד   היה הכרח להתקבץ, ולרוב הרכבת המין מפני שהוא המורכב 

וכמו   שוות  הנראות  צורותיהם  תראה  שלא  כמו  המדות  ממיני  במין  מסכימים  אנשים  שני  תמצא  שלא  שאפשר 

ים אחר הצורה כי לכל צורה טבעית קצת  שקולותיהן משתנות. ועלת זה התחלף המזג ויתחלפו גם המקרים הנמשכ 

לתי המקרים הנמשכים אחרי החומר, ואין כיוצא בזה ההתחלפות האישי הגדול מקרים מיוחדים נמשכים אחריה ב

נמצא בדבר ממיני בעלי חיים. אבל ההתחלפות בין אישי כל מין ומין מתקרב מלבד האדם, שאתה תמצא שני אנשים  

תולעת    תמצא אכזרי ישחט צעיר בניו מרוב הכעס ואחר שיחמול על הריגת כנה אוממנו כאלו הם משני מינים עד ש 

אחת וירך לבו מזה, וכן תמצא שאיש יהיה מפזר ממונו לאחרים ואיש אחר לא די שלא יתן אבל גונב ממון אחרים,  

אחר    ואיש אחר לא ישבע נפשו מלאכול עד מלא הכרס ואיש אחר אוכל לשוב נפשו, ואיש נואף בתכלית ואיש 

יש כל רוחו יוציא ואיש אחר לא ידבר לעולם,  שאפילו אשתו לא ידע, ואיש אחד גבה רוח ואיש אחר ענו ושפל, וא

ואיש אחד מתאבל ומתעצב ואיש אחר שמח לאיד, וכזה הענין בשאר הדעות ]=מדות[, ומפני שטבעו נותן שיהיה  

יתקבצו בשום פנים והקבוץ מוכרח כמו שאמר.  בין אישיו זה החלוף וטבעו צריך אל הקבוץ וההפכיים אי אפשר ש

 שישלם קבוצו אלא במנהיג" )שם טוב על אתר(.   ולכן אי אפשר בשום פנים 
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בעוכאמור  לחיים ,  זקוק  שהאדם  כך  על  האריסטוטלית  המסורת  עם  מסכים  שהרמב"ם  ד 

זו   לבעיה  הפתרון  פיו  שעל  בכך  האריסטוטלית  המסורת  על  חולק  הוא  לשרוד,  בכדי    – משותפים 

אינו טבעי. דהיינו, בניגוד למסורת האריסטוטלית לה היה שייך, עבור הרמב"ם    –  ההנהגה הפוליטית

קונבנ הוא  אוציונלהשלטון  ולנמלים, אשר עבורם מעשה ההתאגדות   י,  לדבורים  בניגוד    מלאכותי. 

  מנסחהמשל אותו הרמב"ם  דבר זה ניתן ללמוד מן    132. הוא טבעי, אצל האדם הוא איננו  )"קיבוץ"(

 , פרק מו: מורה הנבוכיםבחלק הראשון של  

מת'ל אן יסאלך סאיל: "הל להד'ה אלבלאד סלטאן?" פתקול לה:  

בלא ש "ו "נעם,  אלד ך".  הד'א  מא  "כון  לה:  תקול  ד'לך?  עלי  ליל 

הד'ה   אמאמה  אלג'סם  צגיר  צ'עיפא  רג'לא  תראה  כמא  אלצירפי 

אלג'מלה אלכבירה מן אלדנאניר והד'א אלשכ'ץ אלאכ'ר אלעט'ים  

אליה   יתצדק  אן  יסאלה  אמאמה  ואקף  אלפקיר  אלקוי  אלג'ת'ה 

וף ולא כ'בכ'רובה ולם יפעל בל אנתהרה ודפעה ען נפסה באלקול ול

אלמאל  אלס מן  בידה  מא  ואכ'ד'  בדפעה  או  בקתלה  לבאדר  לטאן 

פהד'א דליל עלי כון הד'ה אלמדינה ד'את מלך". פתכון קד דללת  

עלי וג'ודה באנתט'אם אחואל אלמדינה אלד'י סבבה כ'וף אלסלטאן  

 133ותוקע עד'אבה. 

 
  the agreement of these creatures"בכך הרמב"ם מקדים את תומאס הובס, אשר הביע עמדה זו בדיוק: 132

[bees and ants] is Naturall; that of men, is by Covenant only, which is Artificiall: and therefore 

it is no wonder if there be somewhat else required (besides Covenant) to make their 

Agreement constant and lasting; which is a Common Power, to keep them in awe, and to 

direct their actions to the Common Benefit." (Thomas Hobbes, Leviathan: The Matter, Forme 

& Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civill, Michael Oakshott (ed.), (Touchstone, 

1997), ch. 17, p. 105.   
 . 66-65מונק, עמ' -יואל 133



 
 

79 

 

כגון שישאלך השואל: ״היש שליט לארץ הזאת?״ ותאמר: ״כן, בלי 

ה תאמר לו: ״החלפן הזה הוא, כפי איה לכך?״ ואתספק!״ ״ומה הר

של  זו  גדולה  כמות  לפניו  בגופו,  קטן  חלש,  איש  רואה,  שאתה 

דינרים, ואיש זה, האחר, בעל הגוף הגדול. החזק והעני עומד לפניו  

ומבקש ממנו שייתן לו צדקה כדי גרה אחת. אך הוא לא עשה כן, 

פנ מעל  אותו  ושילח  בו  גער  לואלא  בדברים.  מפני  יו  הפחד  לא 

השליט היה )העני הגברתן( קם להורגו או להודפו ולקחת את הכסף  

הרי שהבאת    שברשותו. זאת היא הראיה שיש לעיר הזאת מלך״. 

סיבתו   אשר  מדינה,  באותה  השורר  הסדר  את  למציאותו  כראיה 

 134הפחד מפני השליט והאימה מפני עונשו. 

את המציאות. במצב הטבעי    ולו ניתן לאמודמבחן תיאורטי מבמשל זה המצב הטבעי משמש כמקרה  

התיאורטי, הגברתן היה מנצל את כוחו ולוקח מן החלש את רכושו. לעומת זאת, כאשר בני האדם  

, כיוון פחתהנחלצו מן המצב הטבעי והקימו התאגדות עירונית, חשיבות ההבדלים בכוחם של הפרטים  

לש הגוף, למול השליט  שהגברתן חזק מח של השליט. הגם  להיכנע לכוחו העודף  היה  שעל כל פרט  

בכדי    הטבעיים  כאן במובלע ככיבוש הדחפים החייתיים  שניהם שווים בחולשתם. הסדר העירוני מוגדר

שיהיה אפשר לקיים את המלאכות השונות הדרושות לקיומו של המין האנושי. כלומר, מתקיימת כאן  

לכשעצמו  שליטה עצמית    יננו בעל יכולתהאנושי הגדול אהנחה מובלעת כי כל איבר ואיבר ב"גוף"  

 סולטאן( הוא שיכול לכפות את כיבוש היצר.  ראיס; א, מו: ורק השליט )א, עב:

 
 . 100שוורץ, עמ'  134
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בפרק ע"ב מהחלק הראשון, בו עסקנו לעיל, הרמב"ם מתקרב לכדי האמירה כי השלטון טבעי  

  הוא, אך איננו מגיע עד אליה ממש: 

 

מן   יחתאג'  ינפלד'לך  חתי  ויג'מעהם  אג'תמאעהם  יסוסהם  תט'ם 

ליעאון בעצ'הם בעצ'א. וכד'לך תוקיה' אלחר פי זמאן אלחר ויסתמר  

ואלת'לוג' והבוב   וציאנתה מן אלאמטאר  זמאן אלברד  פי  ואלברד 

אלריאח יחתאג' אלי תהייה' אסתעדאדאת  כת'ירה, כלהא לא תתם 

לקוה אלנאטקה  אלא בפכרה ורויה. ומן אג'ל ד'לך וג'דת פיה הד'א א

באנואע מן אלצנאעאת אגד'יתה    יפכר וירוי ויעמל ויהייאלתי בהא  

מנהא   יפעל  חתי  ג'סמה  אעצ'א  ג'מיע  ידבר  ובהא  ולבאסה,  וכנה 

 אלראיס מא יפעל, ויתדבר אלמרווס במא יתדבר. 

כדי    (  יג'מעהם)  ויאגדם  )יסוסהם(  לכן צריך מישהו שישלוט בהם

זה.  תקיים כדי שיסייעו זה לשהתאגדותם תהיה סדורה ותמשיך לה

מפני   ההגנה  לשם  הקור גם  בזמן  הקור  ומפני  החום  בזמן  החום 

והשמירה מן הגשמים, השלגים ונשיבת הרוחות, הוא צריך להכין  

ושיקול במחשבה  אלא  תתבצענה  לא  כולן  אשר  מרובות  -הכנות 

שוקל חושב,  הוא  בו  אשר  זה  מדבר  כוח  בו  נמצא  לכן  - הדעת. 

ומכין עושה  )שונים(  בדעתו,  מינים  את    באמצעות  מלאכות  של 

איברי מזונותיו כל  את  מנהיג  הוא  ובאמצעותו  ומלבושו,  מחסהו   ,

גופו כדי שיפעל השליט שבהם את פעולתו ויונהג )האיבר( הנשלט  
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שביניהם כפי מה שיונהג. לפיכך, ִאילו היית מניח איש מן האנשים 

 וכלה מייד.  משולל כוח זה, עזוב לכוחו החייתי בלבד, היה אובד

  

, לעיל בפרק זה  135על שכל, אשר מוגדר כאן כמחשבה ושיקול דעת )פכר ורויה(.דם הוא ב בטבעו הא

(:  תדביר) כאשר הגדיר את הכוח המדבר )אלקוה אלנאטקה(, הוסיף לו תכונה שלישית והיא ההנהגה

 136  ה".והנהגדעת - החיים אינו זקוק לשם המשך מציאותו לחשיבה, שיקול-ששום פרט מפרטי בעלי"

דעת היא המאפשרת את קיום החברה.  ה כל ויחד עם המחשבה ושיקוללק מתכונות השההנהגה היא ח 

סידור   לחברה.  הפרטים  את  הופך  ההנהגה  כוח  ובאמצעות  השונים  בפרטים  )יסוס(  מושל  המנהיג 

איננו   שאדם  הטבע  מכוחות  מחסה  להם  להעניק  וכן  לפרטים  מזון  להשיג  מאפשר  מסוגל  החברה 

פו, אך בטבעו הוא ניחן ביכולת המאפשרת לו  ו יכול לחיות בטבע בגמטבעו האדם אמנם איננ  137להם.

לחיות שלא בטבע, במצב מאוגד. יכולת זו היא השכל, אשר כוללת בתוכה את תכונת האדם לשים 

 ונים.עליו מנהיג שיכוון את התנהגות הפרטים השונים, כפי שהשכל מכוון את התנהגות האיברים הש

ט איננה טבעית. רק פרטים מעטים  טבעי, אך היכולת לשלוט ולהשל הכוח המדבר נמצא באדם באופן 

באנושות הם בעלי יכולת ההנהגה ועצם הוצאת ההנהגה מן הכוח אל הפועל היא תוצר אנושי, ולכן  

 מלאכותית.  

 
. 293-289, עמ'  בוכים', תרביץ, נח )תשמ"ט(אברהם נוריאל, 'למובנן של המלים "פכרה" ו"רויה" במורה נ  135

בין    –נוריאל טוען שבמורה נבוכים המילה פכרה משמשת לתאר את הכוח השכלי המציב בפני האדם את התכליות  

 בעוד שרויה בוחנת ומציעה את האמצעים להשגת התכליות הללו.  –אם הרחוקות ובין אם הקרובות  
 . 99ראו לעיל ליד הערה  136
כפי שציין לורברבוים, ישנה הקבלה בין יכולת ההנהגה לבין הרציונליות, באשר שניהם מהווים יכולת של    137

 (. 32שליטה בהתנהגות )לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ' 
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 שונות המזגים  :פרדוקס הטבע האנושי .ב

אשר לכך שהאדם ת האריסטוטלית קיימת תמימות דעים בבין הרמב"ם למסורבסעיף הקודם טענתי כי  

הרמב"ם מדייק וטוען כי עצם ההתאגדות החברתית איננה טבעית  טבעו, אך טענתי כי  מזקוק לחברה  

ב ו צורך  יש  כיבכדי שתתרחש  אראה  זה  בסעיף  מלאכותי.  באופן  זאת  של   מנהיג שיעשה  זה  דיוק 

ע"ב    בעוד שבפרק בטבע האנושי.    שזיהה הרמב"םנובע ממורכבות נוספת    הרמב"ם ביחס לקודמיו 

הרמב"ם חוזר על הטענה האריסטוטלית כי האדם זקוק מטבעו    מורה הנבוכיםן של  הראשו  מהחלק 

 אינו מאפשרלחיים בחברה בכדי לשרוד, בפרק מ' מהחלק השני הרמב"ם מסביר כי טבעו של האדם  

  :את ההתקבצות בחברה

פי הד'א אלנוע לאנה אכ'ר מרכב כמא עלמת   ולכת'רה' אלתרכיב 

אלתבאין שכ'צין   כת'ר  תג'ד  לא  אן  אן  יכאד  חתי  אשכ'אצה,  בין 

אלאכ'לאק בוג'ה אלא מא תג'ד צורתהמא  מתפקין פי נוע מן אנואע  

ד'לך   ועלה'  מתפקה.  אלמזאג'אאלט'אהרה  פתכ'תלף    . כ'תלאף 

ף איצ'א אלאעראץ' אלתאבעה ללצורה, לאן לכל פתכ'תל  . אלמואד

אלא גיר  להא  תאבעה  כ'ציצה  מא  אעראצ'א  טביעיה  עראץ'  צורה 

אלשכ'צי  אלאכ'תלאף  הד'א  מת'ל  וליס  ללמאדה,  אלתאבעה 

אל אנואע  מן  שי  פי  מוג'ודא  בין אלעט'ים  אלאכ'תלאף  בל  חיואן, 

א  אשכ'אץ כל נוע מתקארב, אלא אלאנסאן. פאנך תג'ד אלשכ'צין מנ

כאנהמא מן נועין פי כל כ'לק וכ'לק, חתי תג'ד קסאוה שכ'ץ תצל 

דה' אלגצ'ב, ואכ'ר ישפק עלי קתל לחיז אן יד'בח צגיר בניה מן ש
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אכת'ר  פי  והכד'א  לד'לך,  נפסה  ותרק  אלחשראת  אחד  או  בקה 

 138אץ'. אלאער

מורכב   הזה  כפי שאתה    –מרוב שהמין  הוא המורכב האחרון,  כי 

השוני ]תבאין[ בין פרטיו עד שכמעט אינך מוצא בכלל רב    –יודע  

]אכ'לאק[, התכונות  ממיני  במין  התואמים  פרטים  א  אל  139שני 

מידה שאתה מוצא את צורתם החיצונית תואמת. הסיבה לכך היא ב

ולכן  החומרים.  ]תכ'לף[  שונים  לכן  במזגים.  ]אכ'תלאף[  השוני 

שהרי   בצורה,  התלויים  המקרים  גם  ]תכ'לף[  צורה שונים  לכל 

המקרים   זולת  בה,  ותלויים  לה  מיוחדים  מקרים  כמה  יש  טבעית 

ג  אישי  ]אכ'תלאף[  שוני  בחומר.  מצוי  התלויים  אינו  זה  כמו  דול 

בעלי ממיני  מין  מועט,  -בשום  ]אכ'תלאף[  השוני  מין  בכל  החיים. 

אדם שהם, כביכול, משני  -וצא שני בנילמעט האדם. שהרי אתה מ 

עד כדי שמוצא אתה את אכזריותו של  מינים בכל תכונה ותכונה,  

האחד מגיעה לשלב בו הוא שוחט את הקטן שבבניו מעוצם הכעס,  

פשפש או חרק ואינו הורגו מתוך רחמים. וכך לגבי   ואחר חומל על 

 140רוב המקרים. 

בעוד שהמשפט הראשון בפרק לעיל.    תיפסקה זו באה מיד לאחר משפט הפתיחה של הפרק, בו דנ

, בהמשך  "(הבהרהקודמיו וטען אף הוא בחלק א, ע"ב )"כבר הובהר בתכלית הטענו  ש חוזר על מה  

 
 . 270מונק, עמ' -יואל 138
 '.  habitsmoralהמידות'; קאפח: 'המידות'; פינס: 'אבן תיבון: ' 139
 . 397שוורץ, עמ'  140
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הרמב"ם   בטבעהפסקה  נוספת  תכונה  עם  מתאר  מתנגשת  אשר  לחיות   האנושי  האדם  של  הצורך 

. הרמב"ם מציין את השונות הפנימית האדירה שקיימת בתוך המין האנושי, אשר מקשה עליו  במקובץ

שהאדם חייב לחיות בחברה והן העובדה שהוא איננו מסוגל לכך  לחיות בחברה. למעשה, הן העובדה 

כלומר, כל הנמצאים   –  "המורכב האחרון"הוא  מטבעו נובעות מאותו מקור. האדם, על פי הרמב"ם  

היסודות במידות שונות והאדם הוא המורכב שבהם. כיוון שהאדם    תתחת גלגל הירח מורכבים מארבע

מזון "דק" המתאים   141יותר מיתר הנמצאים הפשוטים.מזון "דק"  , הוא זקוק לנמצאיםהוא המורכב שב

בטרם   המזון במצבו הגולמי והגסל לאכול את  האדם איננו יכו ליצור מורכב, דורש הכנה מורכבת:

המורכב האחרון נובע גם שבשונה מיתר המינים, בתוך מין האדם    . אך בנוסף לכך, מהיותועבר עיבוד

וניגוד ביניהם.   תכונות הפרטיםישנו גיוון גדול מאוד ב  מצד אחד, הזדקקותו של   142עד כדי סתירה 

ם; אך מאידך, השונות הגדולה בין פרטי המין מובילה  האדם למזון מעובד מחייבת אותו לחיות עם אחרי

   יות עם חבריו.כול לח לכך שהוא איננו י

 

 החוק: פתרון בעיית הטבע האנושי   .ג

מחד טבעו מושך אותו לקראת מסגרת חברתית בכדי להתקיים,   האדם, אם כן, נתון מטבעו לפרדוקס:

יכו שאיננו  כך  למין,  חבריו  לבין  בינו  מרחיק  טבעו  שני  הוא  מצד  כן,  אם  האדם,  להתאגד. טבע  ל 

 
 יש כאן הנחה מובלעת כי עדינות תואמת למורכבות וגסות תואמת לפשטות, אשר איננה הכרחית. 141
המילה 'תבאין' בה הרמב"ם משתמש להציג שונות זו ומתורגמת על ידי שוורץ 'שוני', הוראתה לא רק שונות,   142

בהמשך הפסקה שהוראתה היא בדרך כלל 'שוני' או 'מחלוקת'. 'סתירה' ו'ניגוד', לעומת 'אכ'תלאף' המשמש  אלא גם  

יש לציין שזוהי גם המילה שבה הרמב"ם מכנה תמיד את המחלוקות ההלכתיות ב"כתביו התלמודיים", ואף שם  

לוקת, כפי שנראה להלן בפרק  יש תפקיד חשוב בביטול, או הסתרת המח  –כלומר לקודיפיקטור    –למנהיג המחוקק  

 ג'.
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מין האנושי את  שם ב עצמם אינם יכולים להתאגד, אך האל  כשפרטי המין האנושי לאמנם,  .  פרדוקסלי

   הפוטנציאל למשוך את עצמו בציצת ראשו אל מחוץ לפרדוקס הזה:

פכאן מן חכמה' אלאלאה פי בקא הד'א אלנוע למא שא וג'ודה אן  

 שכ'אצה קוה' תדביר.ג'על פי טביעתה אן יכון לא

מכיוון שחפץ שהוא    –לקיום המין הזה    לכן היה מחוכמת האלוה

 . שׂשם בטבעו שיהיה לפרטיו כוח הנהגה –יימצא 

ב הרמב"ם קבע הקבלה בין השכל לבין ההנהגה )ַתְדׅביר(, באשר שניהם "כאמור לעיל, בחלק א, ע  

מו כן, ההנהגה היא חלק מהגדרת השכל  שולטים בפעולות האיברים וכובשים את הדחפים החומריים. כ

ההנהגה היא תכונה הטמונה בכוח במין האנושי כולו, ולא הכולל מחשבה, שיקול דעת והנהגה.    עצמו,

בפרטיו. כלומר, בקרב קבוצת אנשים יוכל לקום אדם אחד, אשר יש לו את הכוח לאגד את השאר  

מצעי אשר דרכו המנהיג מקבץ את  ו הא . מההמנהיג, המהווה  גילום של השכל בחברה האנושיתוזהו 

מחשבה ושיקול    –שתי התכונות הנוספות של השכל    הוא עושה זאת באמצעות הפעלת ות?ההתאגד

 : של בני העיר 143ועל פי הן "יקבע שיעור ומידה למעשיהם ]יקדר אפעאלהם[" –דעת 

יקדר   צ'רורה  במדבר  אלא  אג'תמאעה  יתם  אן  בוג'ה  ימכן  לם 

ט ויקצר אלמפרט, ויסן אפעאלא ואכ'לאקא  אפעאלהם ויכמל אלמפר

יכ'פי אלאכ'תלאף  י פעלונהא כלהם עלי סנן ואחד דאימא, אלי אן 

 144אלטביעי פי כ'תרה' אלאתפאק אלוצ'עי, פינתט'ם אלג'מע. 

 
'יאזן פעולותיהם"; מונק:  "לתרגם בפשטות: "יקבע פעולותיהם". אבן תיבון: "ישער מעשיהם"; קאפח:ניתן גם    143

" régler les actions des individus :פינס ;"gauges the actions of individuals . 
 . 270מונק, עמ' -יואל 144
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בהכרח לא ייתכן שתתקבץ חברה זאת אלא באמצעות מנהיג אשר 

,  יקבע שיעור ומידה למעׂשיהם, ישלים את החסר וימעיט את המוגזם

אכ'לאקא[ שעל כולם   אפעאלא ן  ויּסויקבע מעׂשים  ודרכי מוסר ]

עד שהשוני הטבעי    145לבצעם תמיד בדרך אחת ]סנן ואחד דאימא[, 

על יוסתר  אלטביעי[  המוסכם -]אלאכ'תלאף  התיאום  ריבוי   146ידי 

]פינתט'ם   מסודרת  תהיה  החברה  ואז  אלוצ'עי[,  ]אלאתפאק 

 147אלג'מע[. 

מעשים   ן()יּס  ן הוא קובעמכ  מצב הקהילה הפוטנציאלית. לאחרבאמצעות שכלו המנהיג אומד את  

קביעת המעשים עצמה היא ההנהגה, כיוון שהיא זו שמובילה  אשר "מאזנים" את התנהגות הקהילה.  

המנהיג "משלים את החסר וממעיט את המוגזם" הוא  כאשר    את בני העיר לפעול פעולות "מאוזנות".

"ם מחזיק באתיקה של המידה  נית. כידוע, בעקבות אריסטו, הרמבפועל על פי עקרונות האתיקה המיימו

הטובה, כאשר לתפיסתו, המידה הטובה מאופיינת תמיד בכך שהיא "מידת האמצע". המנהיג מוסיף  

היכן שיש מחסור במידה מסוימת בקהילה וממעיט במידה בה יש הגזמה, בדיוק כפי שרופא הנפש  

תורגמה על ידי קאפח "יאזן", שזהו    המילה יקדר  זו  וח בר  148יעשה בנוגע לפרט.   "שמונה פרקים"ב

   תרגום אפשרי ואולי מוצלח יותר לאור המשך המשפט.

השוני הטבעי בין הפרטים מוביל לכך שהם אינם יכולים לחיות יחד בתיאום וכך אינם יכולים 

או בלשונו   :להפיק את המזון לו הם זקוקים בכדי לשרוד. ואולם, מטרת המנהיג היא להוביל לכדי סדר

 
 "; קאפח: "כפי נוהג אחד תמיד".אבן תיבון: "תמיד בדרך אחת 145
אן את תרגומו של שוורץ לפי תרגום קאפח. אולי אף ברור יותר שימוש בלועזית: תיאום קונבנציונלי.  תיקנתי כ  146

 la grande harmonie "ההסכמה ההנחיית"; מונק: " קביעה"; כך גם אבן תיבון:- שוורץ מציע: "תיאום שבתוקף

conventionnelle" :פינס ;" conventional accord  ." 
 . 397שוורץ, עמ'  147
148 160-120; pp.141-, pp. 82Dissertationacy, M  . 



 
 

87 

 

ט'ם אלג'מע" )ואז החברה תהיה מסודרת(. במאמר שפורסם לאחרונה, צבי לנגרמן  ת"פינ  רמב"םשל ה

השורש משמש את    על פי לנגרמן.  )ׅנט'אם( הוא מושג מפתח במחשבתו של הרמב"ם  "סדר"הראה ש

יש   הרמב"ם באופן כפול, כאשר מצד אחד, עצם הסדר ההרמוני של העולם הוא סימן לכך שלעולם

 149.(בכך הרמב"ם נאבק באלו הסבורים שהעולם נברא במקריות, כגון אפיקורס)  נאׅט'ם, כלומר מסדר

ות מטענתו  מאידך, על הרמב"ם להראות שהיקום איננו מסודר באופן מושלם, בכדי למלט את היהד

  150של אריסטו שהעולם קדמון והכרחי. 

סדר הטבעי. אולם, הרמב"ם  לנגרמן מגביל את מאמרו לשימושי הרמב"ם בשורש בהקשר ה

כי תכלית פעולתו של המנהיג היא "סידור ענייני המדינה" ]אנתט'אם  במקומות שונים  חוזר ומדגיש  

 152. "תיקון עולם"או   ם"יישוב עול"בריים  ונראה כי מונח זה מקביל למונחים הע  151אחואל אלמדינה[, 

את כך  ואגב  שופטים  ספר  מצוות  מטרות  את  מסביר  הרמב"ם  כאשר  ויתד    כך,  יד  התקנת  מצוות 

הוא רואה את טעמה של מצווה זו בכך שהיא מביאה את האנשים לראות את מחנה ישראל   153במחנה, 

כלומר,    154ם ]נט'ם אחואלהם[."כמקדש ה', דבר המביא אותם בתורו "לציית לאל ולסדר את מצביה

מוץ התפיסה )או  , והאמצעי הוא אי "סידור"המטרה היא הבאת בני הקהילה לידי מצב של צייתנות ו 

 
[ ולא מנהיג ולא משגיח בשום דבר.  מורה נבוכים ג, יז: "הדעה הראשונה ]...[ ואין לעולם בכלל מסדר ]נאׅט'ם  149

זאת היא דעת אפיקורס ]...[ הדעה השנייה היא דעתו של מי שסובר שעל חלק מהדברים יש השגחה והם מונהגים  

סודרים על ידי מסדר ]והי בתדביר מדבר ונט'ם נאט'ם[, וחלקם עזובים למקרה." וכן ראו מו"נ, ב,  על ידי מנהיג ומ 

 ל לנגרמן. יג. שני המופעים מובאים אצ
150  Y. Tzvi Langermann, 'Moses Maimonides and Judah Halevi on Order and Law in the 

World of Nature and Beyond', Studies in History and Philosophy of Science, 

(digital final version of article, which is still in  sa.2019.02.003https://doi.org/10.1016/j.shp

press). 
ההקבעות של הטבע הוא  -'. רעיון תתמו"נ א, מו; א, עב; ג, כז; ג, לה; ג, מא; וכן כאן בהמשך הפרק: ב', מ  151

 . 'Funkenstein, 'Messisanismעל המשיחיות אצל הרמב"ם. ראו  נקודה חשובה במאמרו של פונקנשטיין
 .  69ראו לורברבוים, 'תיקון עולם', עמ'  152
 טו.  - מ"ת, הלכות מלכים ו, יד 153
מעסכר כמקדש י"י, ואן ליס הו כעסאכר  חתי יכון פי כ'לד כל אחד אן אל" .  591-590מו"נ ג, מא; שוורץ, עמ'    154

' אלגיר ואכ'ד' קניתהם לא גיר, בל קצדנא נחן אצלאח אלנאס לטאעה' אללה אלגוים ללפסאד ואלעדואן ואד'יה

 ונט'ם אחואלהם." 

https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.02.003
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שמא המיתוס( שהמחנה הוא מקדש ה'. הרמב"ם אף רואה ב"סידור עניני המדינה" את התכלית כאשר 

: "ידוע שבמידות טובות תשלמנה הרעּות בין " הלכות דעות"הוא נותן טעם למצוות הנכללות בחטיבת  

אנתט'אם אחואל האנשים והתאגדותם כחברה, דבר שהוא הכרחי כדי שמצבי האנשים יהיו מסודרים ]

הוא הנקודה בה    –האיזון בין פרטי הקהילה    –כלומר, הוספת החסר והמעטת המרובה    155לנאס[". א

תכלית שתיהן היא להביא לכדי   נפגשת התיאוריה האתית של הרמב"ם והתיאוריה הפוליטית שלו:

 הרמוניה בקהילה.  

האנושי   בין פרטי המין  כפי שציינתי לעיל, הן הצורך בחלוקת עבודה בכדי לשרוד והן השוני

לדברי הרמב"ם במובאה  . טענה זו מתחדדת מתוך שימת לב  הוא הסכמיהם טבעיים, בעוד שהתיאום  

ידי ריבוי התיאום המוסכם ]אלאתפאק  -עד שהשוני הטבעי ]אלאכ'תלאף אלטביעי[ יוסתר על "לעיל:

קביעה," כותב  -קף תושב "תיאום  -כ  "אלאתפאק אלוצ'עי"שוורץ, אשר תרגם את הערבית    ".אלוצ'עי[

קביעה' בניגוד ל'טבעית'. הניגוד בין וצ'עי ]...[ לבין טביעי משקף את הניגוד בין -"'שבתוקף :הבהער

thesis  ל-physis ".156   משמעה של המילה היוונית  thesis   מה, אך יש  -היא הנחה או מיקום של דבר

 157מעות של קומפוזיציה. מש   וכןלה גם המשמעות של אימוץ של אדם )הן בידי אב והן בידי פוליס(  

 
עמ'   155 שוורץ,  לו;  ג,  יואל543מו"נ  עמ'  -;  אלנאס  393מונק,  עשרה'  תתם  אלכ'לק  בחסן  אן  "ומעלום   :

יבורים לתיאור  לך צ'רורי אנתט'אם אחואל אלנאס." כך גם אצל אלפאראבי, המקדיש שני חואג'תמאעהם, אלד'י ד'

המעולה   שני    –העיר  כותרות  המעולה(.  והעיר  העירוני  )המשטר  אלפאצ'לה  ואלמדינה  אלמדנייה  אלסיאסה 

הראשונה  החיבורים מעלים את הציפייה שהם יעסקו בשלטון ובסידור העיר עצמה, אולם בניגוד למצופה המחצית 

'הנמ למן  הקוסמי,  הסדר  לתיאור  מוקדשת  הללו  החיבורים  שני  ועד של  הגלגלים  דרך  ההכרחי,  הראשון'  צא 

לנמצאים האפשריים ובכללם האדם. רק לאחר תיאור זה של העולם המטפיזי אלפאראבי ממשיך ומתאר את העולם  

זה בתיאור החברה האנושית היא ת פיסתו של אלפאראבי את החברה  החברתי האנושי. נראה שהסיבה לעיכוב 

וס, וכדגם מוקטן שלה. הסדר הקוסמי, שמשתלשל מתוך השכל  האנושית כחלק מהשרשרת הנואטית של הקוסמ

, הוא מי שמסדר את העיר. בעקבות  رإيس  األولהטהור, הסיבה הראשונה, משתקף בעיר בכך שהמנהיג הראשון,   

נותן בעולם הוא נקודה קריטית לתפיסת האל של הרמב"ם, עבודתו של לנגרמן ניתן לטעון שכפי שהסדר שהאל  

 סמוס, על המנהיג לכונן סדר בהתאגדות האנושית.כך גם במיקרוקו
 . 5הע'  397שוורץ, עמ'  156
 הנחה של טיעון. –ומכאן לשימוש הנפוץ בלועזית בת זמננו: תיזה  157
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משמעו הניח או מיקם, אך מילה זו היא גם בעלת הוראה של חיבור, כתיבה או   وضعכך גם בערבית, 

 מה מלאכותי. -משמעה של המילה אפוא הוא יצירת דבר 158המצאה, המתארים יצירה אנושית.

ידה )סנן  התנהגות אח נועד להביא לכדי    יוצר באופן מלאכותימשטר הפעולות אשר המנהיג  

אחד(. ההתנהגות האחידה בתוך הקהילה תוביל לכך שהשוני )אכ'תלאף( יוסתר. משמע, הגיוון הטבעי  ו

הרדיקלי איננו נעלם, אלא הוא מוסתר באופן מלאכותי, וכך האדם נחלץ מן הפרדוקס אליו הוטל והוא  

וכו שי מכיל בתהטבעי האנו המצב    מסוגל לשתף פעולה עם אחרים לצורך חלוקת עבודה והישרדותו.

אפוא סתירה הפוגעת בעצם אפשרות השרדות המין האנושי, אך יחד עם זאת, הטבע האנושי מכיל גם  

הפתרון, שהוא המנהיג, הגילום החברתי של השכל, המסתיר באמצעות קונבנציה את  את אפשרות  

  הטבע עצמו. זוהי משמעות דברי הרמב"ם בהמשך הפסקה:

אל אן  אקול  ואן  ולד'לך  טבישריעה  תכן  פי  לם  מדכ'ל  פלהא  עיה 

אלאמר אלטביעי, פכאן מן חכמה' אלאלאה פי בקא הד'א אלנוע למא  

 שא וג'ודה אן ג'על פי טביעתה אן יכון לאשכ'אצה קוה' תדביר.

פי שהתורה ]שריעה[ אינה טבעית יש לה  -על- לכן אומר אני שאף

לוה לקיום נגיעה ]מדכ'ל[ אל העניין הטבעי. לכן היה מחוכמת הא 

הזה   יימצא    –המין  שהוא  שחפץ  שיהיה   –מכיוון  בטבעו  שׂשם 

 לפרטיו כוח הנהגה.  

הוא  (המשפט הראשון ממובאה זו הוא משפט קשה לתרגום. תרגום מילולי יראה כך: "החוק )שריעה

הוא  )מדכ'ל  "מבוא" או    "פתח "בעל   שהחוק  היא  כאן  הרמב"ם  דברי  משמעות  הטבעי".  בעניין   )

 
משמעו ילדה, המליטה או הטילה   عَتْ َوضَ כמו באנגלית, לפועל זה יש גם משמעות נוספת ושימושית יותר:    158

 ביצים.  
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הוא   אך  הבלתי  קונבנציונלי,  הטבעי  למצב  הפתרון  הוא  החוק  ראשית,  אופנים:  בשני  בטבע  נטוע 

דם. שנית, טבע האדם יוצר את הבעיה, אך טבע האדם גם מספק את הפתרון בדמות  אפשרי של הא

להדגיש, כיוון שבמשפט הבא הוא    מבקש הרמב"םה הזו  ונראה שדווקא את הנקודה השניי  159המנהיג. 

ונת ההנהגה האנושית וכן בהמשך הפרק הוא מיד מסביר את סוגי  חוזר ומזכיר את טבעיותה של תכ

ימשיך  הה האדם  חפץ שמין  כיוון שהאל  את סדרם:  נהפוך  אם  יותר  ברורים  דבריו  השונים.  נהגה 

צייד אותו בפרטים מעולים שיש בהם   ליצור דבר לשרוד, הוא  כוח הנהגה. מנהיגים אלו מסוגלים 

ת האנושית ומאפשר לבני האדם לחיות יחד. כיוון שכך,  אשר מכסה על השונו  –החוק    –מלאכותי  

יסודו   אך  טבעי,  איננו  הסכמה  החוק  ונעשית  החוק  באמצעות  מוסתרת  הטבעית  המחלוקת  בטבע. 

 מלאכותית.  

- בעקבותיה כי קיימת כאן "קהילה טרום  לא למותר לציין שבניגוד לעמדת גלסטון וקרמר

  אין על פי הרמב"ם קהילה אנושית שאיננה פוליטית.   160, פוליטית: קהילה או התאגדות, אך לא עיר"

נותן החוק, וביה את המנהיג  כוללת בתוכה מניה  אנושית  פי טבעה   כל התאגדות  זאת מכיוון שעל 

גלסטון הּולכה    161השוני בין הפרטים.  החומרי קהילה אנושית איננה יכולה להתקיים מבלי הסתרת

שמשמעה הראשוני הוא אכן מנהג מסורתי, כלומר  , "סנה"שולל על ידי שימושו של הרמב"ם במילה 

ומוכרז. רשמי  חוק  לעומת  פורמלי,  סטטוס  בעלת  נורמטיבית שאיננה  קהילתית  כאן   162פעולה   אך 

לדעתי, הרמב"ם איננו מתכוון לאפיין באמצעות    "סנה" איננו עומד כניגוד ל"שריעה", כלומר, חוק.

 
אצל    159 דומה  הבנה  לורברבוים,  Kraemer, 'Naturalism and Universalism' pp. 55-56ראו  והשוו   .

 . 90-105; חדד, התורה והטבע, עמ' 42פוליטיקה וגבולות, עמ' 
160  sh Quarterly JewiMiriam Galston, ‘The Purpose of the Law According to Maimonides’, 

Review, 69/1 (1978), p. 33 ;Kraemer, 'Naturalism and Universalism', pp. 53-55 . 
 . 34וכך גם ביקר אותה לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  161
. הוראה  ,p. 58Origins of Muhammadan JurisprudenceJoseph Schacht ,(Oxford, 1979) ,ראו    162

  59פוצה באסלאם, כיוון שבשלב מוקדם מאוד המונח קיבל משמעות אחרת. ראו שם, עמ'  איננה נ  זו של 'סנה'

 ואילך. המילה המציינת במדויק בהלכה האסלאמית את המנהג המסורתי היא 'עְֻׁרף'.   
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נעת.  ליית טענה זו על מילה אחת איננה משכאת הקהילה כחסרת חוק, ובכל מקרה, ת  המילה "סנה"

ם יקבע שיעור ומידה למעׂשיהם, ישליהשימוש במילה סנאן מופיע בסוף המשפט בו נאמר שהמנהיג "

את החסר וימעיט את המוגזם, ויקבע מעׂשים ודרכי מוסר שעל כולם לבצעם תמיד בדרך אחת ]סנאן  

שכאן,    "סנאן ואחד ". כלומר, ה "חיים  רח או" ואחד[." משמעה של המילה סנה כאן היא בהוראתה כ

ות  אורח החיים האחיד, הוא תוצאה של חוקים שבמפורש נקבעו על ידי המנהיג, כלומר, אלו אינם מסור

גלסטון. פוליטי   או מנהגים כדעת  הוא  מנהיג  חוקים שנקבעו באמצעות  פי  על  חיה  בו קהילה  מצב 

 . במובהק

 

 שני סוגי הנהגה  .ד

הפעולות"   "קובע  הפוליטית.  ן אלאפעאל(  יּס)המנהיג  היחיד של הקהילה  לאחר  איננו המנהיג  מיד 

( הוא חלק אינטגרלי מהטבע האנושי ולכן, אף על שהרמב"ם הסביר שכוח ההנהגה )קוה' אלתדביר

  הוא קונבנציונלי, יסודו בטבע, הוא מבהיר שיש שני סוגים של "כוח הנהגה":)שריעה( פי שהחוק 

הו אלנבי או  ד'י אנבי בד'לך אלתדביר ופמנהם מן יכון הו נפסה אל

ואצ'ע אלנאמוס, ומנהם מן תכון לה קוה לאלזאם בעמל מא וצ'עאה  

ו בד'לך ד'אנך  אלאכ'ד'  אלסלטאן  והמא  ללפעל,  ואכ'ראג'ה  תבעה 

אלנאמוס, ומדעי אלנבוה אלאכ'ד' בשריעה' אלנבי אמא כלהא או  

 בעצ'הא.  
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מי שבעצמו ההנהגה[  כוח  בעלי  ]בין  ביניהם  לידיעתו   יש  הובאה 

 164הנהגה זאת והוא הנביא או המחוקק ]ואצ'ע אלנאמוס[.   163]אנבי[ 

את קיומו של מה    165ויש ביניהם מי שיש לו הכוח לאכוף ]אלזאם[ 

הוצאתו   ואת  בעקבותיו  ההליכה  את  ]וצ'עאה[,  אלה  שני  שקבעו 

]אלסלטאן[ השליט  והם  זה,    166ַלֹפַעל.  ]נאמוס[  בחוק  המחזיק 

ק בתורתו של הנביא ]שריעה' אלנבי[, בכולה והטוען לנבואה המחזי 

 חלקה. או ב

בו    סוג ההנהגה הראשון הוא זה הנהגה, המתחלקים בתורם אף הם לשניים.    יש שני סוגים של כוח

הנהגה שיעור ומידה למעשיהם" של בני העיר.    תאשר "קובעכלומר ההנהגה  כבר דן הרמב"ם לעיל,  

ריו של הרמב"ם כי "בהכרח לא ייתכן שתתקבץ  מע מדבכך משתזו היא הנהגה המייסדת את הקהילה.  

היג אשר יקבע שיעור ומידה למעשיהם, ישלים את החסר וימעיט את  חברה זאת אלא באמצעות מנ

כלומר, החברה איננה יכולה להיווסד מבלי הכללים האחידים שהמנהיג נותן. הסוג השני    167המוגזם." 

מצעות החוק, אלא מנהל אותה בכך שהוא דואג שהיא  של הנהגה הוא מנהיג שאיננו מייסד את העיר בא

את הציבור    )אלזאם(  המובהקת המאפיינת סוג הנהגה זו היא היכולת לכפותמקיימת את החוק. הנקודה  

 לנהוג על פי חוק.  

 
 ". été inspire"; מונק: "revealed by prophecy directly"ניָבא"; קאפח: "הודע"; פינס: " אבן תיבון: 163
 bringer"; פינס: "nomos-"מחוקק החוקים"; שוורץ בהע"ש: "קובע ה "מניח הנימוס"; קאפח:  ון:אבן תיב 164

of the nomos":מונק ;"législateur ." 
"; מונק:  compel people to accomplishפינס: " "לחייב בעשיית"; "לחייב לעשות"; קאפח: אבן תיבון:  165

"contraindre (les hommes) â pratiquer ." 
 ". souverain"; מונק: "sovereign"המלך"; פינס: " אבן תיבון: "המלך"; קאפח: 166
 "לם ימכן בוג'ה אן יתם אג'תמאעה אלא במדבר צ'רורה יקדר אפעאלהם ויכמל אלמפרט ויקצר אלמפרט". 167
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הרמב"ם מאמץ את ההבחנה בין שני סוגי הנהגה אלו מהבחנה כמעט זהה שעורך אלפאראבי.  

חיבורי בין  אלפאראבי מזכיר במספר  , המנהיג הראשון, לבין  " ראיס אלאול"ם שונים את ההבחנה 

אלת'אנ" או  "יראיס  השני,  המנהיג  אלסנה",  ה"מלכ  מלך  במקומות  חוק,  מתואר  הראשון  המנהיג   .

)מלכ אלחקיקה(,   168שונים בדגשים שונים, אך בתמצית אלפאראבי סבור שהוא "המלך האמיתי" 

ושחייבת    171והן מבחינת טבעו;  170ידיעותיו,   בחינתהן מ  169שהוא האדם העליון ביותר בכל העיר,

לו הכרה של הפיל הוא מעצב את החוק של    172וסופיה התיאורטית,להיות  כיוון שלאור אמיתותיה 

העיר. זאת לעומת המנהיג השני, אשר אינו מחויב להיות בעל ידיעה של הפילוסופיה התיאורטית.  

הראשון, בכדי שיוכל ליישם את החוק לאור מנהיג זה זקוק להכרה עמוקה של החוק שהניח המנהיג  

יתר על כן, בתיאור המנהיג השני במובאה    173ת בעל יכולת שכנוע מצויינת. כוונתו; וכן הוא צריך להיו 

"  סיאסת אלמדנייה" לעיל, הרמב"ם מאמץ את מטבע הלשון המדויק של אלפאראבי באחד מתיאוריו. ב

  פאראבי, נכתב:"ם לאבן תיבון מכל חיבורי אלאותו חיבור עליו המליץ הרמב  )"התחלת הנמצאות"( 

الحال,   بهذه  انسان  يتّفق  لم  او    الشرائع  اخذتومتى  دبّرها  التي 

رسمها اولئك, فُكتبت وُحفظت ودُبّرت بها المدينة. فيكون الرئيس  

الذي يدبّر المدينة بلشرائع المكتوبة المأخوذة عن األئمة الماضين  

 174.السنّة ملك

 
 .  66פצול אלמדני )מהדורת נג'אר(, עמ'  168
 .87-86, עמ' 1971'עפר יסין, בירות, דכתור גאבו נאצר אלפאראבי, כתאב תחציל אלסעאדה, חקקה אל 169
 שם, שם.   170
".  فتبين ان مانى الفيلسوف والرئيس االول, وواضع آلنواميس واالمام معنى واحد"  . וראו דבריו:77-76שם, עמ'    171

 (. 93, עמ' 61סימן   )"האמאם, הפילוסוף והואצ'ע אלנואמיס הם בעלי משמעות אחת" תחציל, מהדורת יסין
 .  65עמ'  1968אראבי, כתאב אלמלה, חקקה מחסן מהדי, בירות, אבו נאצר אלפ 172
 .  66פצול אלמדני )מהדורת נג'אר(, עמ'  173
 .  81סיאסת אלמדנייה )מהדורת נג'אר(, עמ'  174
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נ.ה.[,   –הנהגה הראשונה  ם באותו מצב ]של הוכאשר לא יעמוד אד

שראא'ע[ אשר הנהיגו או התוו הללו אלאכ'ד'ת  ]בחוקים    לאחוזיש  

נ.ה.[, ואז תכתב ותשמר ותונהג על פיהם   –]המנהיגים הראשונים  

החוקים    פי  העיר. ואז יהיה המנהיג ההוא אשר ינהיג את העיר על

מלכ ך החוק ]העבר מל  175ממנהיגי   [הכתובים שאומצו ]מאכ'וד'ה 

 אלסנה[.  

בלשונו של אלפאראבי המנהיג מהסוג השני "אוחז" ]אכ'ד'[ בחוקים שנתן המנהיג הראשון, וכך גם  

"אלסלטאן אלאכ'ד' בד'לך אלנאמוס, ומדעי אלנבוה אלאכ'ד' בשריעה'   במדויק בלשונו של הרמב"ם:

   אלנבי".

לכך מחלק כל אחד מסוגי  הרמב"ם מאמץ חלוקה בינארית זו של סוגי ההנהגה, אך בנוסף  

המייס ההנהגה  לשניים.  הללו  )ההנהגה  החוק  את  )1דת  לנביא  מחולקת   )1.1( ולמחוקק   )1.2  ;)

( החוק  את  האוכפת  )2וההנהגה  ]סלטאן[  לשליט  מחולקת   )2.1( לנבואה  ולטוען  ואצ'ע  2.2(   .)

ה המחוקק,  למנהיג  אלנאמוס,  נותן  שאלפאראבי  ביותר  המובהקים  מהכינויים  אחד   176הראשון, וא 

 ומכאן ברור שהרמב"ם מאמץ את החלוקה ממנו.  

( זהים או נבדלים, כלומר, האם המילה 'או' היא או  1.2( והמחוקק ) 1.1לא ברור אם הנביא )

  של שקילות או החלופה. מהמשפט השני נראה שיש כאן תקבולת כיאסטית:

 
 לעיל.   171האמאמים. ראו הערה  מילולית: 175
. כמו כן ראו הביטויים 'ואצ'ע  93-92, עמ'  60-58; שם, סימנים  91עמ'    ,55ראו תחציל )מהדורת יסין( סימן    176

'ע אלסנה', 'ואצ-ו  51; כתאב אלמלה )מהדורת מהדי(, עמ'  99אלשריעה', אחצא אלעלום )מהדורת פלנסיה(, עמ'  

וקים  בתרגומו של "תמצית הח  3הע'    130. וראו הערת בטרוורת', עמ'  122סיאסה' מדנייה )מהדורת נג'אר(, סימן  

( אפלטון"  ועל Alfarabi: the Political Writings, [Ithaca, 2004]של  בחיבור  השונים  המונחים  על   ,)

 תרגומם.  
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 מחוקק ]ואצ'ע אלנאמוס[ 1.2   נביא  1.1  הנהגה מייסדת: . 1

טוען לנבואה אוחז בשריעה'    2.2  שליט אוחז בנאמוס  2.1  וכפת: הגה א. הנ2

 הנביא

 

כיוון שהחלוקה בשורה השנייה מתבצעת על בסיס ההבחנה בין סוגי החוק בהם המנהיגים מחזיקים  

הנביא(, בצירוף העובדה שהמחוקק נותן נאמוס,    )השליט אוחז בנאמוס והטוען לנבואה אוחז בשריעה'

יח הנאמוס, על ביא נותן שריעה. אם כך הדבר, הנביא מועמד בניגוד למחוקק, מנהדעת נותנת שהנ

זו אכן הייתה תפיסת   177בסיס ההבחנה בין נאמוס, שהוא חוק אנושי, לבין שריעה שהיא חוק התגלותי.

, והלכו  "תורה"בן תיבון מתרגם שריעה באופן עקבי  רוב הפרשנים והמתרגמים במשך הדורות. כך א

קאפ  המקרבעקבותיו  במרבית  ושוורץ  תמיד  ח  המתרגם  פינס  וכן  או    " Laws" ים  רבתי  באות 

"religious laws"  נאמוס מתרגם  תיבון  אבן  מתרגמים  " נימוס".  ושוורץ  קאפח  ופינס    " חוקים"; 

לעתים    " laws"לעיתים   רבתי,  אות  כלל  וב   " nomotic laws"ללא  כלומר,  "nomos"דרך   .

 מנוגדים ומוציאים זה את זה.  המתרגמים כולם סבורים ששני המונחים 

יואל קרמר, שני המונחים אינם מוציאים זה את זה בהכרח בלשון הרמב"ם.  שטען  ואולם, כפי   

חוק   גם  כלומר,  כללי,  במובן  חוק  היא  שריעה  המילה  משמעות  הזמן  בת  שבערבית  הראה  קרמר 

ו בביטוי  התגלותי  משתמשים  אלצפאא'  אח'ואן  לדוגמא,  כך  אנושי.  חוק  الناموسيّة رائِ الش גם    ع 

 
לעיון חשוב באופן בו הרמב"ם מעצב את הנביא, בייחוד בהל' יסודי התורה, ראו יעקב בלידשטיין, 'מיסוד   177

 .  25-42' הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם', דעת, מג, )תשנ"ט(, עמ
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כך גם קרמר   178)ואצ'ע אלנאמוס(.   وضيع الناموس)אלשראא'ע אלנאמוסיה(, וכן מכנים את מחמד  

במקורו   היה  האנושיות"  "התורות  רשד,  אבן  של  העברי  בתרגום  שיש  המוקשה  שהביטוי  משער 

מציינת חוק   )אלשראא'ע אלאנסאניה'(. כלומר, בשני המקרים, המילה שריעה איננה الشرائِع االنسانية

קרמר   179נה. נוספת בכדי להבהיר את הכוו  אלוהי בלבד, אלא חוק במובן כללי, והיא מאויכת במילה

עצמו המילה שריעה   פונה אל כתביו הרפואיים של הרמב"ם, בכדי להראות שגם בלשון הרמב"ם 

הרמב"ם ממליץ לשליט    180איננה מציינת רק את תורת משה. כך לדוגמא בחיבורו מאמר ההכרעה 

יין מסי ַאַואׅמר אלשריׅעיה  מוסלמי לשתות  עצתו  לבין    –ציוויי החוק    –בות בריאותיות ומבחין בין 

  181הרפואית, כלומר כאן הוא מכנה את האסלאם שריעה. 

הרמב"ם   של  בלשונו  נמצא  לכך  נוספת  הנבוכיםבראיה  שםמורה  מכנה    ,  אמנם  הרמב"ם 

ואת החוק    182זו את החוק הדתי הנוצרי  פעמים רבות את התורה שריעה, אך הוא גם מכנה במילה

חוק הדתי היהודי ולהבדילו מחוק דתי באופן ופעמים רבות בכדי להבהיר שכוונתו ל  183הדתי המוסלמי, 

רבים   ראשון  בגוף  שייכות  מוסיף  הוא  רבנו".   184"(שריעתנא)"כללי  משה  "שריעה'  אומר   185או 

דת  הופעת  קודם  התקופה  בין  מבחין  הוא  כאשר  נוספים,  התקופה  במקומות  לבין  ההתגלות  ות 

  " מתשרע"או ביחיד    186" יןמעשר אלמתשרע" ות ההתגלות  שלאחריה, הוא מכנה את בני שלושת דת

בדרך כלל בכדי להבחין את תפיסותיהם מתפיסות הפילוסופים. יחד עם    187", צאחב אלשריעה"או  

 
178 Joel Kraemer, 'Naturalism and Universalism', p. 51 and p. 51 note 14 . 
 . 51שם, עמ'  179
180  -ed. J. O. Leibowitz, and S. Marcus (Berkley, 1974), pp. 151 and SymptomsOn Causes 

153 
 . 16הע'  52שם, עמ'  181
 .  187תורתם", עמ'  'קואעד שריעתהם' )מו"נ א, עא(, שוורץ מתרגם "עיקרי 182
 .188'אקאויל שריעה', )שם(, שוורץ מתרגם "טענות דתיות", עמ'  183
 , ובמקומות רבים אחרים.  10ץ עמ' כך לדוגמא, מיד בפתיחה, שוור  184
 .  344מו"נ ב, כו, שוורץ  185
 ם. ובמקומות נוספי 51"קהל המחזיקים בדת התגלות", עמ'   'מעשר אלמתשרעין', )מו"נ א, יז(, שוורץ: 186
 .  188מו"נ א, עא, שוורץ, עמ'  187
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  " שריעה" ובפעמים רבות 188משמעו לפי ההקשר בן התורה היהודית דווקא,  " מתשרע" זאת, לעיתים 

  189משמעה התורה היהודית בלבד. 

( כמציינת חוק באופן 1: )"שריעה"כללו של דבר, ישנם שלוש אפשרויות להבנת המילה  

( כמציינת את החוק הדתי  3( כמציינת את חוק דתות ההתגלות; ) 2הן אנושי והן התגלותי; )  –כללי  

שונים. רק אם נכיר בכך   במובניםמשמשת    "שריעה" כיוון שכך, גם כאן, בפרק מ', המילה    190היהודי. 

פי שהתורה ]שריעה[ אינה  -על-יכולה לציין גם חוק כללי ולא רק חוק התגלותי, המשפט "אף  שהמילה

טבעית יש לה נגיעה ]מדכ'ל[ אל העניין הטבעי", יובן נכונה. המשפט איננו עוסק רק בתורת משה, או  

בני אדם להתגבר על השוני הטבעי. כאשר  רק בחוק התגלותי, אלא בכל חוק המאחד קהילה ומאפשר ל

הבנה זו חסרה ניתן גם פתח לתקלות תרגום, כגון זו שאירעה לאבן תיבון כאשר תרגם "דע כי התורה  

נאמוסיה",  אלשריעה  תלך  אן  "פתעלם  כותב  שהרמב"ם  במקום  נימוסית",  בלתי    191ההיא  משפט 

 אפשרי כאשר מציבים את המילה שריעה כניגוד גמור לנאמוס. 

ך להבין כל מקום בו יש שימוש בשריעה לפי ההקשר, ר לסוגי ההנהגה. אם כן, כיוון שצריזונח 

 ניתן לטעון, כפי שטענתי לעיל, שמדובר על ארבעה סוגי הנהגה, כאשר יש תקבולת כיאסטית ביניהם:

מבחינת תיאוריית ההנהגה של    הטוען לנבואה אוחז בשריעה' הנביא, והשליט אוחז בנאמוס המחוקק.

כך    מישור, שהוא הנהגה המייסדת את העיר באמצעות חוק.באותו    רמב"ם שני מנהיגים אלו נמצאיםה

 
ג'דא ג'דא", שוורץ,   כך לדוגמא, מו"נ ב, כו "ובאלג'מלה הו כלאם ישוש עלי אלמתשרע אלעאלם אעתקאדה  188

 דת מלומד".  -"ובכלל אלה דיבורים המשבשים מאוד מאוד את אמונתו של בעל :345עמ' 

א  189 אן  ונקול  ט'ואהרהא  עלי  אלנצוץ  נחמל  "בל  כה:  ב,  אלי  מו"נ  קותנא  תצל  לא  באמר  אכ'ברתנא  לשריעה 

התורה מודיעה לנו דבר שאין אלא מפרשים ]אנו[ את הכתובים כפשטיהם ואומרים ש :342אדראכה". שוורץ, עמ'  

 כוחנו מגיע להשיגו".  
אברהם נוריאל מונה את שלושת האפשרויות הללו. ראו אברהם נוריאל 'למשמעות המושג "שריעה" במורה    190

 .287-293הנ"ל, גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, ירושלים, תש"ס, עמ'  בתוך:הנבוכים', 
אדם", שזהו ניסוח אלגנטי יותר של אותה טעות בתרגום.  -ורה ההיא חוקקו בנישוורץ גורס "תדע שאת הת  191

 . 52והשוו קרמר, שם, עמ' 
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. כלומר, לא  ה"וצ'עא "זוגי  -, הניח, בצורת הנסתרים"וצ'ע" ניכר גם מכך שהרמב"ם משתמש בפועל  

ס  הן השריעה והן הנאמו  נותן חוק באופן קונבנציונלי.  אלא גם הנביא,  את החוק  "מניח " רק המחוקק  

להביא את החברה למצב אחיד ככל האפשר בכדי שבני האדם יוכלו לפעול   הראשונית היא  מטרתם

היחס בין הנביא המעורר אל החוק לבין הנביא נותן ה"שריעה" דומה ליחס שבין המלך לבין   אף .יחד

 בעיני הרמב"ם.  המחוקק נותן ה"נאמוס". הסיבה לכך, היא כי זוהי הדרך בה פועלת מערכת חוק 

הפוליטיתסדלה הקהילה  כיצד   רת  השאלה  עומדת  האחד  במישור  מישורים:  שני  אפוא  יש 

ממשיכה   הקהילה  כיצד  השאלה  מופיעה  השני  במישור  נוצר.  החוק  איך  היינו  הקהילה,  נוצרת 

  –"שריעה"    טוען כי ניתן לקבוע אםלהתקיים, היינו איך החוק נשמר.  בהמשך פרק מ' הרמב"ם  

תן ללמוד כי עבור הרמב"ם ייסוד הקהילה באמצעות  על פי תכליתה. מכך ניהיא אלוהית    –מערכת חוק  

החוק הוא המרכיב החשוב ביותר בהנהגה הפוליטית. אמנם אי אפשר מבלי הנהגה המנהלת, מיישמת  

המייסד הן אלו שבאמצעותן יש לאמוד את  -ושומרת על החוק, אך התכליות שקובע המנהיג המחוקק 

כלומר, קביעת התכנים    –ציאל של הקהילה  טנסטוטלית, קביעת הפואם להדרש ללשון אריהחוק.  

 הם חשובים בהרבה מעצם הוצאתם לפועל. –אליהם הקהילה חותרת 

במידה רבה החוק נותר רק בכוח, כל עוד אין מנהיג היכול להוציאו לפועל. יחד עם זאת,  

  הסוג השני "מי שיש ן מהוצאת החוק מן הכוח אל הפועל והגשמת התכליות שלו, דורשת את המנהיג  

לו הכוח לאכוף ]אלזאם[ את קיומו של מה שקבעו שני אלה; את ההליכה בעקבותיו; ואת הוצאתו  

  םמוציא את החוק לפועל בשני אמצעים, א  –השליט או הטוען לנבואה    –ַלֹפַעל". המנהיג מהסוג השני  

הציבור "ללכת בעקבות" החוק   ידי הבאת  לבצע את החוק בר  – על  באמצעות    ואם  192צון;כלומר 

 .  כפייה, כלומר לבצעו גם כאשר אינם חפצים בכך

 
 .80ראו תחציל )מהדורת יסין( עמ'  192
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דרכים   שתי  יש  המדינה  שלמנהיג  כך  על  עומד  אזרחי  לעצב  אלפאראבי  של  אופיים  את 

המדינה, מתוך שכנוע ומתוך כפייה, וכי עליו להחזיק קבוצת אנשים היכולה ליצור אופי באמצעות  

יתכן וחלוקתו של הרמב"ם את סוג    193כפייה.באמצעות    שכנוע, וקבוצה נוספת היודעת לעשות זאת

האב את  מהווה  השליט  כאשר  אלפאראבי,  של  זו  לחלוקה  רומז  השני  המנהיג  - ההנהגה  של  טיפוס 

טיפוס למנהיג המעורר לפעולה באמצעות כוחו המדמה  -שפועל מתוך כפייה, בעוד שהנביא הוא האב

ב אחר  במקום  לדוגמא,  כך  הנבוכיםהמפותח.  השיפוט  מוזכ  ליטהש   מורה  מערך  את  שמעגן  כמי  ר 

 והענישה, מפני שהוא יודע לעורר פחד בלב העם: 

ובין הו אנה אד' לא בד מן קצאצאת פלא מנדוחה מן אקאמה' חכאם  

יכ'אף   מן סלטאן  ולא בד  בינה.  מן  בד  ולא  כל בלד.  פי  מפתרקין 

 וירהב וירדע באנואע אלארדאעאת, ויקוי יד אלחכאם וישד מנהם.   

שמכיו שופטים  אין  ון  להציב  שמוכרחים  ברור  מעונשים,  מנוס 

בֶמֶלך   הכרח  ויש  דּות.  בעֵּ הכרח  ויש  היישובים.  בכל  המפוזרים 

]סלטאן[ שמפחדים ויראים ממנו, וירתיע בהרתעות למיניהן, יחזק  

 194את יד השופטים ויתמוך בהם.

באמצעות  שה זאת  לטאן, אשר "משכנע" לדבוק בחוק באמצעות הטלת מורא, הנביא עו ולעומת הס

כוחו המדמה, היוצר מיתוסים המניעים את העם לפעולה. לא בכדי הרמב"ם בוחר כאן במונח "טוען  

לנבואה", כיוון שייתכן גם שמדובר במי שאיננו מחזיק בשלמות הכוח המדבר, כלומר הכוח הרציונלי,  

יחד    195אמת.   נו נביאאלא רק בשלמות הכוח המדמה, שזוהי בדיוק הגדרת מי שטוען לנבואה, אך אינ

 
 שם.   193
 מו"נ ג, מא.  194
 (.  390-389מו"נ ב, ל"ז )שוורץ, עמ'   ראו: 195
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מדובר כאן על טופוסים בלבד. כלומר, גם נביא יכול לכפות באמצעות הטלת  מסתבר יותר כי  עם זאת,  

 196מורא ולעומת זאת גם המלך יכול לשכנע באמצעות כוחו המדמה. 

 

 מרכזיות החוק למושג הפוליטיקה של הרמב"ם  .ה

לעשות"   לחייב  ש"הכוח  כתב  לורברבוים  של  –מנחם  תרגומו  את    כפי  תיבון  לאלזאם  "אבן  קוה 

אצל   כלומר, הרובד השניוני של ההנהגה  198. הוא "פוליטיקה במובן הצר של המונח"  –  197" בעמל

במובן  הרמב"ם פוליטיקה  היא  כוח,  הפעלת  באמצעות  החוק  של  הפועל  אל  להוצאתו  הדואגת  זו   ,

נושית, בין במדינה,  הפוליטיקה היא כוח ועל כן נמצאת בכל אינטרקציה א  ,טענה זו   הגולמי. על פי

כי "במובנה המלא ביותר, הפוליטיקה עוסקת בהסדרת    הוסיף לורברבויםבעיר או במשפחה. לכך  

לחוק".  בהתאם  הכוח  של  רתימתו  באמצעות  של    199החברה  במקרה  במיוחד  מדויקת  זו  הגדרה 

חוק  ננים באמצעות היחס שלהם אל החוק. מושג ה"ם סוגי ההנהגה מכּוהרמב"ם, כיוון שאצל הרמב 

של הרמב"ם ומהווה חלק אינטגרלי ממנו. היות וכפי שראינו לעיל, החוק  הפוליטיקה    עומד בלב מושג

אמנם איננו טבעי, אך הכרחי למצב הטבעי האנושי, כל הנהגה של קהילה אנושית מתבצעת באמצעות  

ה מושג  שכך,  וכיוון  החוק.חוק  אל  שלו  היחס  באמצעות  מוגדר  הרמב"ם  של  סו   פוליטיקה  גי  שני 

הן מבחינת מעמדם   מוגדרים באמצעות מיקומם ביחס אל החוק:  –הן המחוקקת והן האוכפת    – הגה  ההנ

 הטמפורלי ביחס אל החוק, והן מבחינת הפונקציה שלהם, זה נותן את החוק וזה אוכף אותו. 

 
עמד על כך שהרמב"ם השקיע מאמץ בפירוט ובדיוק תפקודי הכפייה של השלטון. ראו    אף יעקב בלידשטיין 196

-89תשמ"ט, עמ'  - יעקב בלידשטיין, 'השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות', שנתון המשפט העברי, תשמ"ח

94. 
 ומו".שוורץ תרגם "לאכוף את קי 197
 . 35לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  198
   לורברבוים, שם. 199
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הרמב"ם הפוליטיקה קודמת לחוק. כוונתו של לורברבוים בכך  לורברבוים טען שלתפיסת  

"ט שמפאת  הפוליטיקהבעיותהיא  של  בה"  יוצר  הרמב"ם  הנבוכים,  מבנה    מורה  תורה  ובמשנה 

קונסטיטוציוני המעניק למלך טווח רחב של סמכויות עצמאיות, שאינן כפופות להלכה, כגון חקיקה,  

חויב לשלטון החוק במובן זה שהוא מחויב לפרוצדורה הרמב"ם מעל פי לורברבוים,  ענישה ומיסוי.  

במק  200,ההלכתית רבים  אולם  הבסיסיים  רים  התנאים  את  מספקת  איננה  ההלכתית  הפרוצדורה 

ן של מגמות אנטי פוליטיות  יבין אם בעטי  –לשימור הקהילה הפוליטית ולהסדרת המרחב הציבורי  

  לורברבוים,  טען קה ההלכתית. כיוון שכך, חז"ל ובין אם בעטיו של חלל בחקיהתשתיתיות למקרא ול 

חוץ סמכויות  מעניק  דהלכ-הרמב"ם  הוא  באמצעותן  אשר  למלך,  לכינוןתיות  הפוליטיאה   ואג 

לקונות אלו  אל תוך  ולשרידותה. לורברבוים קובע, אם כן, כי תחום מסוגלותו של החוק מוגבל הוא ו

של    והמשפטית   ם, בתיאוריה הפוליטיתנכנס המלך, בכדי לייצב את המערכת. בכך, על פי לורברבוי

  201הרמב"ם, הפוליטיקה קודמת לחוק. 

המוצעת  נכון רק למדינה   אני סבור כי הדיון בהסדר הקונסטיטוציוני של "המדינה המימונית" 

ביותר ב כללי  באופן  עוסק  אלא  זו,  קונסטיטוציונית  בהסדרה  עוסק  איננו  מ'  פרק  תורה.  משנה 

תיאוריה   בפרק מ' איננו  הדיוןבפילוסופית המשפט של הרמב"ם וביחסה לפילוסופיה הפוליטית שלו. 

יחד עם    202המתאימה לקהילות האנושיות בכללן.  זוהי תיאוריה של המשפטדווקא, אלא    לכההה  של

גם בפרק מ' "הפוליטיקה קודמת לחוק", אולם קדימות זו שונה מזו שלורברבוים דיבר בה. בפרק  זאת,  

מ' הפוליטיקה איננה קודמת לחוק במובן זה שהמלך או המנהיג מהווים כוח חוץ הלכתי הנועד לאפשר  

זה שהיא מהווה את    את במובן  לחוק  הפוליטיקה קודמת  עיגון ההלכה.  את  או  עולם"  "יישובו של 

 
   . 75ראו לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  200
 . 71ראו שם, עמ'  –. המלך אף מעגן באמצעות כוחו את ההלכה עצמה 83-20שם, עמ'  201
 . 198וראו הרוי, 'בין פילוסופיה מדינית להלכה', עמ'  202
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החוק.  ה של  להיווצרותו  התנאי  את  לומר  עדיף  שמא  או  מתקיים,  החוק  שבתוכה  פי  מסגרת  על 

בעוד שלטענתי, המחוקק או הנביא הוא הסיבה    203לורברבוים, המלך הוא הסיבה הפועלת של החוק, 

איננה מתוארת כקודמת לחוק, אלא ככפופה לו,   –דהיינו המלך    –  נהגה האוכפתמ' ההבפרק  הפועלת.  

 כיוון שהיא יונקת את סמכותה מהחוק עצמו.  

אחת הדרכים לאפיין את היחס בין פוליטיקה לבין חוק היא לומר שפוליטיקה היא התחום   

יראה.   החוק  איך  היא  הקובע  מחליטים "פוליטיקה  הוא    "איך  שהו " וחוק  של  " חלטמה  מקיאוולי   .

לדוגמא יכולים  "הנסיך",  ומוסר  חוק  האדם,  נתון  להם  והדחפים  התשוקות  בגלל  כך:  זאת  הבין   ,

להתרחש רק בתוך מסגרת של חוק, הבולם דחפים ותשוקות אלו. הנסיך פועל במרחב בפוליטיקה,  

. אך כיוון התקייםיוכלו ל  – ר  וסולכן המ  –שהוא בהגדרתו מרחב בלי חוק, בכדי ליצור מרחב בו החוק  

זה אין חוקים שלפיהם עליו לפעול ואין אף כלל שעליו לקיים, מלבד  שהמלך פועל מחוץ   למרחב 

תפקידו של המלך, על פי לורברבוים דומה לזה של (.  mantenere lo stato"לשמור על מעמדו" ) 

 הנסיך על פי מקייאוולי, בכך שעליהם מוטלת משימת ייסוד הקהילה ומתן החוק. 

לורברבוים  תי  טענ מזו של  מזו של מקייאוולי    –נבדלת  איננו    –וכן  בכך שלטענתי המלך 

או   "הסיבה הפועלת" של הפוליטיאיה, אלא המחוקק. כלומר, המחוקק הוא הגורם שנמצא "מעל" 

ישלים את החסר וימעיט את המוגזם, ויקבע  לחוק והוא אשר יוצר את המדינה בכך שהוא " "מסביב"

שייך לרובד שבתוך    ך, לעומת זאת,חת". המלעל כולם לבצעם תמיד בדרך אר שמוסמעׂשים ודרכי  

לגליות, המאפשרות  -הפוליטיאיה, לאחר שהיא כבר נוצרה. נכון הוא שיש למלך סמכויות אקסטרה

כשהיא   לו לקיים את הפוליטיאיה במצב משברי. אך תפקידו העיקרי איננו להציל את הפוליטיאיה

לזאם( את החוק ולעורר אליו. הוא מהווה את המסגרת של הפוליטיאיה )א  ות"נזקקת לכך, אלא "לכפ

 
 . 34קה וגבולות, עמ' לורברבוים, פוליטי  203
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רק במצב חירום, אשר כמו מטיל על הפוליטיאיה את הצורך בייסוד מחדש. ברגע של מצב חירום,  

אפילו תוך   –הפוליטיאיה עלולה לקרוס ולכן יש צורך במנהיג אשר יצעד אל תוך הזירה וייצב אותה 

ר, המלך שומר על קיומו של מרחב הפוליטיקה המקיף את החוק גם בתוך  לומ . כחריגה מגבולות החוק

החוק. אך טענתי היא כי התפקיד המרכזי של המלך איננו לייסד  באמצעות  הפוליטיאיה אשר נוצרה  

 את המדינה באמצעות מתן חוק, אלא לשמר ולקיים את המדינה באמצעות אכיפת החוק וחיזוק קיומו.  

אופנים רבים של שנם  . בעוד שיקשור בטבורו לחוק"ם, אם כן,  רמבל המושג הפוליטיקה ש

יוצ"ב(, עבור הרמב"ם  מינויים, תקציבים, הקמת מוסדות וכהנהגה פוליטית שאינם באמצעות חוק ) 

החוק באמצעות  תמיד  כמעט  היא  פוליטית  שתתקבץ"  :הנהגה  ייתכן  לא  אלא    בהכרח  זאת  חברה 

ישלים את החסר וימעיט את המוגזם, ויקבע  למעׂשיהם,  באמצעות מנהיג אשר יקבע שיעור ומידה  

הפוליטיקה מתבטאת פעם אחת בייסוד  .  חת"מעׂשים ודרכי מוסר שעל כולם לבצעם תמיד בדרך א 

מו הרמב"ם  כן שעבור  אם  דומה  בעת משבר.  בייצובו  ופעם שלישית  בקיומו  שנייה  פעם  שג  חוק, 

עין מודרנית ניתן להבחין בין היבטים שונים  הפוליטיקה שלוב לבלי היתר במושג החוק ואולי רק ב

אם כן, בכדי להבין את מושג הפוליטיקה של הרמב"ם יש להדרש ביתר    204ההנהגה שלו. של תורת  

 ולכך נפנה בפרק הבא.  ,עמקות לפילוסופיית המשפט שלו

 

 

 
כי "יותר משהרמב"ם הוא פילוסוף פוליטי הוא פילוסוף של החוק" )יאיר לורברבוים,    דבריו של יאיר לוברבוים  204

(,  42הע'  362'הרמב"ם על מוסד החוק, על פורמליזם משפטי ועל גזירת הכתוב', מחקרי משפט כט, תשע"ד, עמ' 

וון שעבורו אין  וסוף פוליטי בה במידה שהוא פילוסוף של חוק, כיאינם נכונים אם כן אף הם. הרמב"ם הוא פיל

 להתיר את התחומים.  
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 פרק ג: תבונה וחוק 

 הרמב"ם לאור המסורת האפלטונית תפיסת החוק של 

 

המשפט של הרמב"ם נטה לראות את  -ביב תורתשל עבודה זו, המחקר ס   כפי שסקרתי בפרק המבוא

הרמב"ם כנמצא בשיח עם אריסטו, בעיקר בספר החמישי של ספרו "אתיקה ניקומאכית". שם אריסטו  

יא מתאימה לנוסח הכללי  דן בבעיה שהחוק הכללי מעורר כאשר יש להכריע בסוגיה חריגה, שאף שה

ל. פתרונו  יו החוק כיוון ולכן יישום החוק כלשונו עלול ליצור עוושל החוק, היא שונה מן המקרה אל

של אריסטו הוא עיקרון היושר, בו השופט "מתקן" את החוק, ומניח שהוא מכוון לדעתו של המחוקק.  

נטה באופן  של הרמב"ם, המחקר הנטייה הרווחת היתה לראות באריסטו את בן השיח העיקריכיוון ש

 השפיטה שלו. -ורתהמשפט של הרמב"ם דרך הפריזמה של ת-תכמעט מוחלט לבחון את תור

כי מן המעט שהרמב"ם אומר באופן מפורש על תורת זה אני טוען  המשפט  -ואולם, בפרק 

כלל   זה  בפרק  עוסק  איננו  שהרמב"ם  ניכר  הנבוכים,  מורה  של  השלישי  מהחלק  ל"ד  בפרק  שלו, 

של הרמב"ם בפרק   העיקרינו בן השיח  שפיטה, אלא בחקיקה. כפועל יוצא מכך, אריסטו אינ-בתורת

בשאלה אם ראוי שמדינה תונהג בכלל על   בפרוטרוטזה, אלא דווקא אלפאראבי ואפלטון, אשר עסקו  

פילוסוף. בעיה זו קרובה לבעיה האריסטוטלית,  -ידי חוק או שמא על ידי תבונתו הטהורה של מלך

איננה עולה, כיוון שהוא מכריע בכל  פילוסוף, בעיית כלליות החוק  -וון שכאשר השליט הוא מלךכי

במקום. ואולם, בניגוד לאריסטו, המניח מאליו את קיומו של החוק,  -לפניו בו  סוגיה וסוגיה העולה

 אפלטון ואלפאראבי עסוקים בשאלה אם יש בו בכלל צורך. 

זו    הטיהאך    .פילוסופים-במשטר של מלכים  המצדדת  "פוליטיאה" באפלטון  ידועה עמדתו של  

בחיבוריו המאוחרים, בעיקר "המדינאי" ו"החוקים". באופן זהה,  חשבון את עמדותיו  וקחת ב אינה ל
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קורפוס הכתבים    על סמך חיבור אחד מתוךהפילוסוף,  -גם אלפאראבי הוצג כמחייב את משטר המלך

קולית ביחס  -עמדה רב  נמצאהן אצל אפלטון והן אצל אלפאראבי ממשיכו,    הווה אומר,  המקיף שלו.

 טון החוק מול שלטון התבונה.  לשאלת של

המשפט שלו. דבר זה מוביל -כמו בתורת המדינה שלו, הרמב"ם איננו מרחיב בדברו על תורת

י הוגים דברי הרמב"ם יש צורך לפרש אותו על פ  קדם את הבנת. כדי ללעמדותיו בהירות ביחס  -לאי

- מבקש להראות כי תורת  אחרים אשר מהם הוא למד, אשר הרחיבו יותר בסוגיות הללו. בפרק זה אני

נבוכים ג, ל"ד )להלן: פרק ל"ד( נוסחה תוך קריאה  ההמשפט של הרמב"ם כפי שהיא מתבטאת במורה  

ה היו  מ  אבקש להראותקולית,  - קרובה של המסורת האפלטונית. כיוון שהמסורת האפלטונית היא רב

רונות תורניים וכיצד הבחירות של הרמב"ם מתוך מסורת זו, היכן הוא סטה ממנה מתוך נאמנות לעק

 הוא עיצב אותה מחדש בכדי שתתאים ל"קהל בעלי הדת". 

שלטון  בשאלת  עמדתם  של  וחתוכה  אחת  גרסה  מציגים  אינם  ואלפאראבי  שאפלטון  כיוון 

להצגתבוהת יוקדש  א'  סעיף  החוק,  שלטון  מול  בדיאלוגים    נה  והתפתחותה  אפלטון  של  מחשבתו 

מדותיו של אלפאראבי בשאלה הנדונה  עיף ב' יוקדש להצגת עמדינאי" ו"החוקים". סהאה", "י"פוליט

בשלל כתביו. לאחר שהרקע למחשבתו של הרמב"ם הונח, בסעיף ג' אתמקד בכתיבה של הרמב"ם  

 ל ידי קודמיו.  עצמו ובמודיפיקציות שהוא עושה לאפשרויות שהוצגו בפניו ע
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 אפלטון על שלטון התבונה או שלטון החוק א. 

 אפלטון המוקדם  .1

הפוליטח ה הוא  אפלטון  של  ביותר  המפורסם  הפוליטי  כחלון  ייבור  משמש  רבות  פעמים  אשר  אה, 

היא רק רובד אחד בתיאוריה הפוליטית  אהיאך הפוליט 205הראווה המרכזי לתיאוריה הפוליטית שלו.

עבור ב"מדינאי" ועד לחיבורו    ,של אפלטון, אשר התפתחה לאורך ימיו, החל בדיאלוגים המוקדמים

 "החוקים" שטרם הושלם במותו.   האחרון,

סוקרטס האמין אלוגים המוקדמים, אפלטון מבטא ככל הנראה את עמדותיו של סוקרטס.  דיב

העיר האידיאלית היא עיר שבה כל האזרחים    עבורו   ועל כן  הפילוסופיה  באפשרות להמיר כל אדם אל

זהו משטר    חוק לעצמו.  בעיר של סוקרטס אין צורך בחוק, כיוון שכל אדם נותן   206הם פילוסופים.

היוצא מתוך אנתרופולוגיה אופטימיסטית, הסבורה כי בהינתן התנאים הנכונים לכל אדם ישנה גישה  

יוכל לכלכל את מעשיו באופן צודק, כאשר התוצאה המצרפית תהיה צדק שישרור לתבונה וכל אזרח  

 ביותר האפשרית. זוהי עיר ללא היררכיה, כיוון שכולם הגיעו לדרגה הגבוהה  בעיר כולה.

אה לבין זו של סוקרטס בדיאלוגים יההבדל הגדול בין התמונה הפוליטית של אפלטון בפוליט

כיוון שהוא סבור  המוקדמים היא אבדן מעט מן האו עדיין אופטימי,  פטימיות ביחס לאדם. אפלטון 

סוג מעמדת  שחלק מהאנשים יכולים, בהינתן התנאים המתאימים, להגיע לידי הכרת הצדק, אך הוא נ

כידוע   לכך.  מסוגלים  האדם  בני  שכל  בתיאוריה    –מורו שהאמין  ביותר  המפורסמת  הנקודה  וזוהי 

ת מסוגלים לכך, אפלטון מייעד את תפקיד שליטי העיר. העובדה  לאלו שבאמ   – הפוליטית של אפלטון  

 
 ,The Karl Popperכך לדוגמא פופר מבסס את הביקורת שלו על אפלטון כמעט אך ורק על חיבור זה. ראו   205

Open Society and its Enemies, Vol. I: Plato, London: Routledge, 1945 
206Plato to Spinoza: Reason, Religion, Philosophical Religions from nkel, Carlos FraeSee 

Autonomy (Cambridge 2012), p. 46.  '40-48וראו תיאורו המצוין את הפוליטיקה הסוקרטית שם, עמ.  
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מפורשת  אה. ההגדרה היהעיר כצודקת בפוליט  עיצובשהפילוסופים הם השליטים היא מפתח קריטי ל

אה היא ש"שכל אחד ואחד חייב לעסוק בעניין אחד מענייני המדינה, לו הוא מוכשר יק בפוליטשל צד

צא מעיקרון זה נובע שהפילוסופים צריכים להיות שליטים, כיוון כפועל יו  207ביותר מטבע ברייתו". 

פילוסופים שהם בעלי הידע הרחב ביותר, והעיר היא המסגרת הרחבה ביותר שיש לנהל. אך שלטון ה

אלא גם הכרחי לקיומו, מפני שרק השליט    208מלאכה אחת,"   ,לא רק נובע מן העקרון של "אדם אחד

 בעל החכמה יוכל לדעת במה כל אדם מצטיין ומה מתאים לו לפי טבעו.  

עוד אפשרות להפיכת העיר לצודקת,  רק    ואה אפלטון סבור ששלטון הפילוסופים אינניבפוליט

ליטים ם ושאו שהפילוסופים ימלכו במדינות, או שהנקראים עכשיו מלכיאלא האפשרות היחידה: " 

יעסקו בפילוסופיה ]...[ ושני אלה, שלטון מדיני ופילוסופיה, יתחברו במקום אחד ]...[ אם לא יהיה  

ודומני שאף לא לאלו של המין האנושי   ]...[ לפורענויות שבמדינות  יתכן שום קץ  כדבר הזה, לא 

ב, ולא אמונה  עיר לצודקת כיוון שהם בעלי ידיעה של אידאת הטו יהפכו את ה  הפילוסופים  209בכלל".

 210או דעה, החלקיים מטבעם. 

 
 . 307; ליבס, עמ' 433aפוליטיאה,  207
 . 217; ליבס, עמ' 370bפוליטיאה,  208
 b-326a" :I was forcedרת השביעית,  , בשינויי לשון קלים. והשוו האג365'  ; ליבס, עמd-473cהמדינה,    209

to say, in praise of true philosophy, that from her heights alone was it possible to discern what 

the nature of justice is, either in the state or in the individual, and that the ills of the human 

race would never end until either those who are sincerely and truly lovers of wisdom come 

into political power, or the rulers of our cities, by the grace of God, learn true philosophy ". 
210 b-505aאות בתור המודל שלהם ולפיהם יעצבו  . אפלטון מתאר את הפילוסופים כציירים, אשר ישתמשו באיד

יביטו אל מה שמטבע ברייתו   העיר: "ואחר כך, כשישכללו את  ציורם, דומני שיביטו תכופות אל שני הצדדים:  את

, תוך  403; ליבס, עמ'  501bצודק, ונאה, מתון וכל כיוצא בזה ]האידאות[, וכן יביטו אל מה שרווח בין האנשים." )

ב בדעתו"  "מיושב  וראו  החלפת   George Klosko, The Development of Plato's Political"מתון".( 

Theory, Oxford: Oxford University Press, 2006 , pp. 170-171 . 
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אה של העיר ועל פיה יוצרים את  יודוק: אפלטון איננו גורס כי הפילוסופים מביטים אל האיד

אות של  יאה של עיר. תחת זאת הפילוסופים מביטים באידיהסיבה היא שאין איד  211העיר הממשית. 

יו ובאידצדק,  מתינות  עצמו. יפי,  הטוב  של  הפי  212אה  "מטבע  כלומר,  שצודק  מה  אל  מביט  לוסוף 

בידי   העיר  בעיצוב  רבים  תחומים  מותיר  אפלטון  הממשית.  בעיר  אותו  להגשים  ומנסה  ברייתו", 

המשמעות היא שמוסדות העיר אינם קבועים מראש, ולשליטים הפילוסופים מוענק    213,הפילוסופים

כפי שאינם מוגבלים על ידי   214אות בהן הם צופים. יאת החומר של העיר בהתאם לאידהחופש ללוש  

כן  )ועל  חוק שיכתיב  ידי  מוסדות קבועים מראש, כך גם השליטים הפילוסופים אינם מוגבלים על 

יגביל( את פעולותיהם. האידאות הן התכלית אליה הפילוסופים חותרים, אך האמצעים להבאת העיר 

להתחשב בתנאים הספציפיים  וחים לחלוטין. בכל מקרה ומקרה יוכלו הפילוסופים  להדמות אליהן פת

 והחלקיים הנכונים רק לו ולנסות לקרבו אל האידאות כפי שייראו לנכון. 

הכתבה מראש של חוק או מוסדות מדינה תגביל את שליטי המדינה האידיאלית בבואם להנכיח  

בפוליט אך  וטוב.  צדק  של  האידאות  אפלטיאת  דוחהאה  במדינה    ון  רק  לא  החוקים  שלטון  את 

: "מעולם לא נקטתי דעה שעל המחוקק האמתי לעסוק בסוג זה של חוקים וסדרי משטר,  אליתיהאיד

לא במדינה גרועה ולא בטובה. משום שבגרועה אין תועלת בדבר, ולא יושג כלום; ובטובה, יוכל גם  

כיוון  תועלתאין    215כל אדם אחר למצוא מקצתם". מטפל  לחוקים,  אינם  היסודית,  שהם  ים בבעיה 

 
זוהי למעשה עמדת פופר, הגורס שאפלטון חותר למדינה סטטית, ללא כל חידוש בחקיקה, חינוך או דת. ראו    211

Popper, Open Society, pp. 86-87מדינה בעלת אופי טוטליטרי, אך ופר בוודאי צודק שהפוליטיאה מציגה . פ

הוא מחמיץ את העובדה שאפלטון מעניק לשליטים הפילוסופים את היכולת לעצב את העיר באופנים שונים, ככל  

 .  Klosko, Development, pp. 176-182שתנאים הספציפיים דורשים. ראו על כך 
212 540b. 
. שהרי את רוב הדברים, במידה שיש לקבעם בתוקף  לחייב גברים נאים וטובים בכגון אלה: "לא מן הראוי הוא   213

שאם יתחנכו ]השליטים[ היטב,   (. וכן במקום אחר:295-296חוקים, ימצאו הם עצמם ללא קושי" ); ליבס, עמ'  

 .(.  293; ליבס, עמ' 423eויהיו לגברים השומרים על המידה הנכונה, יבחינו בכל זה בנקל" )
Proceedings in Politics: The Timaeus and the Laws’,  Glenn Morrow, ‘The Demiurgeראו  214

and Addresses of the American Philosophical Association, 27 (1953-1954), pp. 5-23. 
215 427a-426e '297; ליבס, עמ . 
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ר לגרועה על פי הגדרה: התבונה איננה שולטת בעיר. רק אם יכירו בשורש המחלה  ההופכת את העי

במדינה כזו כל חקיקה היא רק בבחינת כיבוי שריפה מקומית,    216.בה הם לוקים יהיה בידם להחלים

  217אך היא איננה פותרת את הבעיה היסודית. 

בונה לשלטון החוק.  אה מוצגת עמדה ברורה בחלופה בין שלטון התיליטכללו של דבר, בפו

אפלטון נושא על נס את שלטון הפילוסופים כאפשרות היחידה לצאת ממעגל הבורות )ולכן הרוע( 

את   תוקף  אפלטון  התבונה,  שלטון  שבחי  לצד  הממשיות.  הפוליטיות  ההתאגדויות  כל  את  המאפיין 

מושם ללעג    קים על מנת לרפא את המדינה החולה. שלטון החוקהמאמץ הקנאי אך עקר של חקיקת חו

 כתרופה שאולי מטפלת בסימפטומים פרטניים, אך איננה מגיעה למהות הבעיה.  

 המדינאי .2

המקסימליסטיות   בדרישותיו  הציבורי  הסדר  את  המסכן  אוטופיסט,  הוגה  באפלטון  רואים  רבים 

א, שאיננו יודע דבר על  ן פילוסוף של הכורסהללו רואים באפלטו  218.והכמעט בלתי אפשריות ליישום

 
וות ל"אותם החולים, שמחמת פריצותם  , שם חקיקת חוקים במדינה הגרועה מוש296; ליבס, עמ'  425eראו   216

 הם מסרבים לפרוש מאורח חייהם הקלוקל".  
במדינה כזו אפלטון סבור שכל חקיקה יוצרת בעיה נוספת, שבתורה דורשת חקיקה נוספת בתור תרופה לה,    217

'  , ליבס, עמ426eים כמי שכורת ראש אחד מראשי הידרה" )ולכן המחוקקים בעיר גרועה "לאמיתו של דבר דומ 

496.) 
אחרים מתמקדים בחוסר האפשרות ליישום הדרישות המקסימליסטיות של הפוליטיאה, וסבורים שזוהי למעשה   218

הנקודה החשובה ביותר בחיבור. פרשנים אלו טוענים שהפוליטיאה כולה איננה אלא משל, המבקש להדגים את  

 ,Leo Strauss, The City and Man-טר המתואר בו הוא בלתי אפשרי. כך טוען שטראוס בהעובדה כי המש

(Chicago, 1964), pp. 50-138,    ומחרה מחזיק אחריו תלמידו אלן בלום במאמר הפרשני שבסוף תרגומו את

ליטיאה  (. על סמך דמיון בין הפו Alan Bloom, The Republic of Plato, 1968, pp. 307-436הפוליטיאה )

ום טוען שהפוליטיאה היא "האפולוגיה האמיתית של סוקרטס",  "מהפכת הנשים" של אריסטופאנס, בל לבין המחזה

(. יהושע פארנס ממשיך  307ושרק בה סוקרטס מטפל כיאות ביחס שבין הפילוסוף לקהילה הפוליטית )שם, עמ'  

בתור השלישי    –פילוסוף בספר המדינה  את טענתם של שטראוס ובלום וטוען שבחינה של מיקום רעיון המלך ה

מראה כי הוא איננו אמור להתקיים לעולם. כל אחד מן הגלים בלתי    – ויים הגדולים )הגלים(  מבין שלושת השינ

( הכבוד  איש  של  השונה  הטבע  בגלל  אפשרי  בלתי  הוא  השלישי  הגל  אך  עצמו,  בפני  ושל thumosאפשרי   )

מתאים    וון שהוא מסרב להשתתף במשחק הכבוד; האדם הפוליטי לאהפילוסוף. הפילוסוף לא מתאים לשלטון כי

לפילוסופיה בגלל שהוא מחפש אחר הכבוד. למעשה רק על ידי כפיית הפילוסוף ניתן לגרום לו להפוך להיות מלך. 

 Joshua Parens, An Islamic Philosophy of Virtuous Religions, (Newומי יכול לכפות את המלך? ראו  

York, 2006), pp. 17-27 ינה' חיבור המזהיר ממשטר אידיאליסטי,  . אף פרשנים אחרים, שאינם רואים ב'מד
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אה ובדוקטרינה האוטופית של חיבור זה. אך  י דימוי זה מתפרנס ממיקוד היתר בפוליטהעולם הממשי.  

ולנסות   הקונקרטי  העולם  אל  לשוב  בחר  אפלטון  לכך,  שבניגוד  מלמדת  אפלטון  של  חייו  מסכת 

,  וריו הפוליטיים המאוחרים משקפיםחיב  שני  220מצעות תלמידיו. והן בא  219ולהשפיע עליו, הן בעצמו 

ניסיונו הפוליטי הממשי, אה והטיה ברורה ינסיגה ברורה מהעמדות המצויות בפוליט  אולי בעקבות 

    221לכיוון מה שאפלטון חשב שהוא משטר אפשרי, גם אם לא אידיאלי.

ר זה,  ניסיון להגדרה. בחיבו  כמו "הסופיסטן", לו הוא מהווה המשך, "המדינאי" בנוי סביב 

הוא אחד משני הדיאלוגים הפוליטיים המאוחרים של אפלטון, סוקרטס הצעיר והזר  שלצד "החוקים"

)  222איש אלאה בין  politikosמנסים להגדיר את טבעו של "המדינאי"  (. ה"מדינאי" מהווה מעבר 

 
של אפלטון, ועל כך שאפלטון עצמו מכיר    ו תוכניתמצביעים על הקשיים העצומים העומדים בפני ההתגשמות של  

( אKlosko, Development, pp. 188-190בהם  לקרוא  מנת  על  קלוסקו,  שמטעים  כפי  אך  הפוליטיאה  (,  ת 

שוב הוא שנניח שאפלטון האמין שהתכנית של הפוליטיאה אפשרית,  כפשוטה )ולא כפרודיה אירונית( כל מה שח

 George Klosko, ‘The Straussian Interpretation of Plato’sגם אם נניח שהוא לא האמין בסבירותה. ראו  

Republic’, History of Political Thought 7.2, (1986) pp. 275-293; D. Hall, ‘The Republic and 

the Limits of Politics, Political Theory 5, (1977) . 

אפלטון רכש ניסיון פוליטי לא מבוטל, עליו אנו למדים בעיקר מחיבורו הקרוי "האגרת השביעית".  אפלטון   219

(. ככל הנראה 327e-340dלטון, האגרת השביעית,  נסע פעמיים לסירקוזה בניסיון להמיר את דיוניסוס השני )אפ

פילוסוף. השערה כזו איננה סבירה כיוון שהפיכת אדם לפילוסוף  -את דיוניסוס השני למלך  אפלטון לא כיוון להפוך

במלוא מובן המילה דורשת שנים של עיון והשקעת משאבים מצד התלמיד, אפילו אם המורה הוא אפלטון בכבודו  

 (.  334c-dתב שהוא המליץ לִדי̇ון להשליט שלטון חוק )שם, ובעצמו. אפלטון כו 
( היו שתי דרכים   ,p. 199DevelopmentKlosko ,, מצוטט אצל  Adv. Colot. 1126cלוטארכוס )על פי פ   220

מרכזיות בהן האקדמיה האפלטונית השפיעה על הפוליטיקה היוונית: הראשונה, והנפוצה יותר, היתה כאשר תלמידי  

ט באחת הערים היווניות  ו לכתוב את קודקס החוקים של קולוניה חדשה. השנייה היתה כאשר אוטוקראפלטון נקרא

 Glenn Morrow, Plato’sביקש לשפר את שלטונו ונועץ בתלמידי האקדמיה. )פלוטארכוס, שם. וראו על כך: 

Epistles, Indianapolis: Bobb-Merril, 1962, pp. 137-142; Trevor Saunders, ‘The Rand 

Corporation of Antiquity’: Plato’s Academy and Greek Politics’, in Studies in Honour of 

T.B.L. Webster, Vol. I. J.H. Betts, J.T. Hooker and J.R. Green, eds. , Bristol: Classical Press, 

1986; Klosko, Development, pp. 199-200 .) 
פארנס  אוטופיסטי )שטראוס, בלום,  -הוא חיבור אנטי פרשנות הטוענת ש"המדינה"יש לשים אל לב שעל פי ה 221

ב"מדינאי" אין  שממילא  וב"חוקים" ואחרים(,  כיוון  ב"מדינה".  המוצגית  האידאליסטית  התפיסה  מן  נסיגה 

- ךאין תפיסה אידיאליסטית. לפי פירוש זה גם אין תימה בכך שאפלטון לא ביקש להשתית משטר של מל ב"מדינה"

 ר מעין זה הוא מן האפשר.ילוסוף בביקורו הראשון בסירקוזה, שכן הוא למעשה איננו חושב שמשטפ
משמשת לעיתים גם במשמעות חלשה מ"זר"; כך לדוגמא   Ξενοσ(, "זר".  xenos)  ξενοσהמכונה בדיאלוג   222

ורח". בעקבות עיון  היא יכולה להורות גם על "אורח זר" או על "מארח זר", וכך גם הכרעתו של ליבס היא "א
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  עמדתו של אפלטון ב"מדינאי" בנוגע לשלטון התבונה היא התקופה המוקדמת לזו המאוחרת כיוון ש

אה"; מאידך, הוא  יך הפילוסוף המוצג ב"פוליטאמביוולנטית. מחד, הוא עדיין מחזיק באידיאל של המל

 מתחיל להכיר בכך שהיתכנותו היא נמוכה מאוד ועל כן, מנסח הצדקה לשלטון החוק. 

רופא, גם המדינאי רכש באופן מלא גוף  הכמו  .  מושווה לרופאהשליט האידיאלי  ב"מדינאי"  

הרופא פועל בכל מקרה המובא לפניו באופן שונה, על    223ותו הוא יודע ליישם בפועל.ידע תיאורטי א

פרוטוקול קבוע בטיפול בחולה, אלא מטפל בכל אדם באופן   לפי  פועל  איננו  הוא  פי שיקול דעת. 

בכללים נוקשים   מדבקותת שהיו יכולות לנבוע  פרטני, לאור מצבו האישי הייחודי, ובכך נמנע מטעויו

כמו הרופא, המטפל בחולה תוך שקלול מספר עצום של משתנים, כך גם שלטון    224יפול. בעת מתן ט

הזר משווה באופן    225המדינאי בעל התבונה טוב מהחוק, שאיננו יכול להתחשב בנסיבות המשתנות. 

לטון התבונה: "לא ריבונות החוקים הוא  מפורש בין שלטון התבונה לשלטון החוק ופוסק לטובת ש

  226של גבר מלכותי שיש בו משום תבונה". הטוב מכל, אלא זו

אך לצד זאת, מיד לאחר קביעה זו, הזר מסביר לסוקרטס הצעיר מדוע בכל זאת יש מקום גם  

לשלטון של חוקים במדינה. שלטון התבונה הוא, כאמור, השלטון הטוב ביותר. ולכן מוטב היה אילו 

טי. אולם, באמצעות משל של מאמן המדינאי בעל התבונה היה יכול לתת את דעתו על כל מקרה פר

אה את מוגבלותו של שלטונו הישיר של המדינאי ואת יתרונו של החוק.  וקבוצת אתלטים אפלטון מר 

המאמן המתרגל את האתלט היחיד יכול לקבוע לו משטר אימונים ספציפי המתאים לצרכיו הייחודיים. 

 
ראו "זר".  הכרעתי  השונים,   :Plato, The Laws of Plato, T. L. Pangle trans. Chicagoבתרגומים 

Chicago University Press, 1988, p. 511 note 2 . 
223293-292b  ,כיוון שההחזקה בגוף הידע היא מה שהופכת את האדם למדינאי )או לרופא( ולא יישומו בפועל .

 (.  292dהמדינאי נחשב לכזה גם אם הוא איננו מחזיק בשלטון באופן ממשי. )
ופא שאפלטון מכוון אליו הוא רופא "הוליסטי". אפלטון לא היה יכול אלא להתייחס לרפואה הקדם מודרנית  הר 224

 שטרם עברה את הבירוקרטיזציה והסטנדרטיזציה של הרפואה בת זמננו.  
225c-294b  '324; ליבס, עמ . 
 ם. ש 226
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לקבוע לכל    –מפאת גודל הקבוצה    –עומת זאת, מאמן המבקש לאמן קבוצה של אתלטים איננו יכול  ל

 , מאמן הקבוצה קובע משטר אימונים המתאים לאתלט הממוצע בקבוצה: אתלט משטר פרטני. לפיכך

אפלטון מתחיל לפנות מפוליטיקה   , ב"מדינאי"אם כן  227"כנגד מרבית המקרים ומרבית בני אדם". 

  228מתוך כורח מעשי.אפלטון מתחיל להצדיק את החוק   ית אל עבר פוליטיקה ממשית:אידיאל

אך לצד האישור העקרוני בצורך בשלטון החוק, אפלטון מיד חוזר בו ומסייג עמדה זו. מיד  

באחד מגלי    לאחר הקביעה כי יש הכרח מעשי בחוקים, הזר מתחיל ללעוג למשטר הנסמך על החוקים.

העיר. הרופא   הזר שואל על מצב היפותטי בו על הרופא של חולה מסויים לנסוע מן  229הביקורת שלו, 

ון שהרופא רוצה שהחולה יזכור את הוראותיו,  נותן לחולה מרשם מסוים ומבקש ממנו לדבוק בו. כיו

בינתיים השתנו,    הוא גם רושם אותם בכתב. אולם אם הרופא שב מוקדם מן הצפוי ותנאי מזג האוויר

תת הוראות חדשות  האם לא יהיה זה מגוחך לדרוש מן הרופא לדבוק בהוראות הראשונות שנתן ולא ל

כך גם המדינאי האמתי, למרות שחוקק חוק בכוח התבונה, האם לא יהיה   המתאימות למקרה החדש? 

רואות   שעיניו  הספציפיים  האירועים  על  דעתו  לתת  שלא  ממנו  לדרוש  מגוחך  דעתו    גם  –זה  אם 

   230הנוכחית סותרת את החוקים שחקק? 

 
227  294e '325, ליבס, עמ  . 
228A Journal for Ancient Philosophy and  Apeiron:, ’Rex Aut Lex‘Jonathan R. Cohen,  

Science, Vol. 29, No. 2, 1996, p. 148: “[T]he statesman resorts to law simply out of practical 

necessity”.  
;  298aבמשל על האיסור על חקירה בחוכמת הספנות )מדינאי,    גל קודם של ביקורת על שלטון החוק מוצג 229

 שלטון החוק מובא לאבסורד בו המדינה מחוקקת חוק שאסור לחקור אחר הסיבות לחוק.   (, שם329ליבס, עמ' 
2306a-295b   300. וכן ראוd  'ירבה לפעול,    –כך כינינו את המדינאי האמתי    –: "ואילו הבקי עצמו  332, ליבס, עמ

ות, בשעה שדבר מה  וכר, מכוח אומנותו, ולצורך פעולתו שלו לא ישים לבו במאומה אל ההוראות הכתובאם אתה ז 

 ,Bernadeteאחר יהא עדיף בעיניו על מה שכתב בעצמו וציווה לקיים בהיעדרו" )הנוסח תוקן על פי תרגומו של 

Plato's 'Laws': The Discovery of Being, Chicago: Chicago University Press, 2000, pp. III.53-

(, מצב  mixed-regimeמעורב )- דובר על מעין משטר, הסבור שמCohen, 'Rex Aut Lex', p. 148(. והשוו  54

 ,Bernadeteבו לצד שלטון החוק, מקרים יוצאי דופן מובאים להכרעתו של המדינאי. השוו גם פירושו של ברנדט  

Being, pp. III.133-134  . 
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זו  אך   ביקורת  שלטלמרות  את  להצדיק  חוזר  המאפלטון  הדיאלוג.  בהמשך  החוק  דינאי  ון 

האמתי יכול להפר את החוק כפי שהרופא יכול לשנות את המרשם הראשוני שהעניק לחולה. אך אם  

מוחלט הם בוודאי יחטאו לאמת. על כן  יעשו כן מדינאים שאינם שולטים באומנות הפוליטית באופן  

"לעולם אסור ידי מדינאי בעל תבונה  על  מונהגים  חוקיהם,    משטרים שאינם  לאחר שנחקקו  להם, 

במשטר שאיננו מונהג על ידי המדינאי    231לעשות דבר המנוגד למה שכתוב, ולמנהגים המקובלים".

לחוקים   ולא  לחוקים שהתקבלו במסורת  לציית  הציבור  על  מכיוון שאפלטון  האמתי,  זאת  חדשים. 

קום זאת,  מבקש, במ אפלטון    232חושש עמוקות מחקיקה שמוטה על ידי האינטרס הפרטי של המחוקק. 

להסתמך על חוקי המסורת כיוון שחוקים אלו "ניתנו על סמך נסיון מרובה, והעם חוקק כל חוק וחוק  

חוקים כאלו ייחשבו לחיקוי    233לפי עצת כמה יועצים שהושיטו לו עצתם ברוב חן, והכניסוה בלבו." 

אם כי דרך זו    –תי  וכיוון שכך, הדרך הטובה ביותר במדינות החסרות את המדינאי האמ  234האמת, 

היא לציית לשלטון החוקים, על אף    –בהשוואה לשלטון הישיר של התבונה    235היא "השנייה במעלה" 

area second best, they  Although the laws are only כפי שציין קלוסקו, "  236מגרעותיהם. 

best and should be rigidly adhered to-second ".237  

מצד אחד,    238דות, אך איננו מכריע ביניהן. ן מציג שתי תפיסות מנוגב"מדינאי", אפוא, אפלטו

אפלטון דן בכל היתרונות של המדינאי האמתי; אך מצד שני הוא מכיר בכך שמדינאי זה איננו בנמצא  

 
231301a  ; '333ליבס, עמ . 
232300a  '332; ליבס, עמ  . 
233300b  '332; ליבס, עמ  . 
234300c  '332; ליבס, עמ  . 
 " ומכאן כותרת ספרו על הפוליטיאה.  second sailingשם; ברנדט מתרגם " 235
236, London: Methuen, Greek Political Theory: Plato and his PredecessorsErnest Barker,  

1960 [1918]), p. 332 . 
237, p. 211DevelopmentKlosko,  . 
שב"מדינאי" 238 הסבורים  אלו  עמדת  כנגד  השוו אפלטו זאת  החוק.  שלטון  כנגד  אחת  קוהרנטית  עמדה  מציג  ן 

Waldron, Jeremy, "The Rule of Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 
 



 
 

114 

 

יש   כן  ללעג בפיו של הזר, אך בסופו של הדיאלוג  ועל  זה מושם  לקיים משטר של חוקים. משטר 

 יי היתכנות גדולים ממשטר החכמה. המסקנה היא כי הוא בעל סיכו

 

 החוקים  .3

 אפלטון פוסח על הסעיפים, בחיבורו האחרון נראה שהשאלה הוכרעה. "החוקים", בעוד שב"מדינאי"

חיבור שאפלטון הניח לא גמור בעת מותו, מעיד לפי עצם שמו על הכיוון בו אפלטון בוחר. בניגוד  

אה" נושאים רבים במוסדות  י. כזכור, ב"פוליטדוגל בבירור בשלטון החוק ", "החוקים"פוליטיאהל"

ב,  "שאם יתחנכו היט ובמנהגי העיר נותרים פתוחים, ממתינים לעיצוב דה פקטו של מעמד השומרים:

ויהיו לגברים השומרים על המידה הנכונה, יבחינו בכל זה בנקל, וגם בכל שאר העניינים שלפי שעה 

מניח כי אין למצוא מדינאי בעל תבונה   "החוקים" החיבור המאוחר יותר,    239הננו פוסחים עליהם." 

מינ ביניהם  החיים,  תחומי  בכל  העוסקת  מדוקדקת  חוקה  להשאיר  המחוקק  על  כן  ועל  וי מושלמת, 

  תפקידים במדינה, חינוך, צבא, יחסי מין, מסחר, משפט פלילי ודת.

ש"החוקים"ועדיין,   החוק,  למרות  בשלטון  בצורך  אפלטון  של  להכרתו  ביטוי  אפילו   הוא 

.  נמצא את אפלטון אומר שאם יוולד אדם מתאים לכך שלטון התבונה עדיף על שלטון החוק  ב"חוקים"

טבע מתאים, אך עצם הופעתו של אדם מעין זה מתואר כמעשה  הדבר תלוי בלידתו של אדם בעל  

למרות שבדברים אלו אפלטון משאיר לשלטון התבונה פתח תיאורטי, למעשה הוא איננו   240  אלוהי.

כיוון שכך, אין אלא לפנות לשלטו יוכל אי פעם להימצא.  ן החוק.  מאמין שאדם בעל טבע מתאים 

 
Edition), Edward N. Zalta (ed.)  294כל פרשנותו על    שהעמיד אתb-c  חנינה בן מנחם, 'חקיקה ושיפוט על ;

בתוך: מנ פי הרמב"ם',  בן  ירושלים:ח'  בתורת המשפט של הרמב"ם,  ויושר  דין  ליפשיץ,  וב'  המכון לחקר   חם 

 .211-234המשפט עברי, תשס"ד, עמ' 
 .293; ליבס, עמ' 423eפוליטיאה,  239
240d -875c  '315; ליבס, עמ  . 
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הפילוסוף, אך הוא זונח את התקווה  -ת האידיאל של המלךכלומר, בסוף ימיו, אפלטון איננו זונח א

 241להתמששותו. 

  אפלטון מראה כי למרות ששלטון החוק הוא רק השלטון ה"שני במעלה", הוא  ב"מדינאי"

אחת לפנות לקבוצה גדולה  -מחזיק ביתרון על שלטון התבונה בכך שהחוקים הם כלליים ויכולים בבת

אפלטון הולך צעד נוסף   כלומר, עצם החסרון של החוקים, הוא גם יתרונם. ב"חוקים" 242של אנשים.

עצמו.   האנושי  הטבע  פגמי  מתוך  הנובעת  האמתי  המדינאי  של  הישיר  השלטון  על  ביקורת  ומעלה 

וב ימיו, לא רק שאפלטון איננו מאמין שימצא אדם בעל ידע מושלם במדע המדיני, אלא הוא איננו בער

ו של אדם שיתגבר על הנטייה האנושית לפעול למען האינטרס הפרטי על חשבון טובת  מאמין בקיומ

  בלבד, ולא הטוב  כיוון שכך, אין לנו אלא לחוקק חוקים, גם אם זה הפתרון "השני במעלה"   243.הכלל

בניגוד לאדם, החוק איננו נגוע באינטרס העצמי. החוק מצווה בלבד, ואיננו יכול ליהנות מן   244ביותר.

כיוון שהטבע האנושי פגום, מוטב לדבוק במשטר פגום )שלטון   ח בו הוא מחזיק. במילים אחרות:הכו

וי, אך החוק( מאשר לשאוף לשלטון אידיאלי אך בלתי אפשרי. שלטון החוק, אפוא, הוא שלטון לק

 הכרחי.

 כיוון טבע האדם פגום, הזר האתונאי סבור שעלינו "להעמיד את סדרי חיינו ]...[ על הציות

את התפקיד    245" '.חוק ' נ.ה.[, בקראנו חקקי תבונה אלו בשם    –ליסוד בן האלמוות שבקרבנו ]התבונה  

אפלטון    246"הבכיר במדינה של "החוקים" יש לתת למי "שמציית לחוקים הקיימים ציות רב ביותר.

 
241, p. 340. Greek Political TheoryBarker,   
 .227 ראו ליד ציון הערה באמצעות משל המאמן וקבוצת האתלטים. 242
243c-875b  'בתיקוני לשון קלים. 315; ליבס, עמ , 
,Stranger’s Knowledge Marquez ,ועל כך    293eבמידה מסויימת עמדה זו גם בוטאה ב"מדינאי". ראו   244

pp. 247-248 . 
245714a  '141; ליבס, עמ . 
246715c  '143; ליבס, עמ  . 
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מכנה  הוא   מדגיש כי למרות שבעלי התפקידים הבכירים ביותר במדינה קרויים בדרך כלל "שליטים"

מדינה  ה ,על פי הזר האתונאי, רק אם החוק הוא בעל הסמכות הגבוהה ביותר 247אותם "עבדי החוק." 

וון שבמדינות  תוכל "להצליח". במדינות הממשיות שהזר האתונאי מכיר החוק איננו אדון למושלים, כי

הללו   למעשה, אין לכנות את מערכת הכללים במדינות  248אלו החוק נתון לאינטרס של המושלים. 

  249"חוק" כלל, כיוון שמעצם הגדרתו חוק אמתי מיטיב עם העיר בכללה.

( סבור שמדרישה זו שהמושלים יהיו "עבדי החוק" נובע שאין לשנות את  Stalleyסטאלי ) 

זאת   פי רצונותיה  החוקים כלל במדינה.  על  כיוון שממשלה שיכולה לשנות את החוקים מעת לעת 

לחו באמת  כפופה  איננה  ה"עבדות"קוצרכיה  כלומר,  האפשרות  .  אי  את  בתוכה  כוללת  לחוק, 

קלוסקו אמנם מביא טעמים שונים, אך מסכים עמו שלאורך אחד עשר הספרים הראשונים    250לשנותו. 

  251ת החוק כלל. של "החוקים" אפלטון גורס שאין לשנות א

 
247715d  שם( מתרגם "משרתי החוקים".    ; ליבס("…not because I want to mint a new expression, 

but because I believe that the success or failure of a state hinges on this point more than on 

anything else. Where the law is subject to some other authority and has none of its own, the 

collapse of the state in my view, is not far off; but if law is the master of the government and 

the government is its slave, then the situation is full of promise and men enjoy all the blessings 

that the gods shower on a state." 
248715b . 
249714c  ;a875  . 
250Oxford: Oxford University Press, 1983, An Introduction to Plato’s Laws, R.F. Stalley,  

pp. 80-82 . 
החוק,   251 את  לשנות  במפורש שאין  אומר  איננו  לאורך  האתונאי  אומר  שהוא  מדברים  זאת  ללמוד  ניתן  אולם 

ירים, ולשאר אמנים היוצרים צורות כל  הדיאלוג כולו. כך הוא מבטא הערצה גדולה למצרים, שם "אסור היה לצי

(. עצם  69; ליבס, עמ'  656d-657a שהן, לחדש חידושים ולהמציא צורות אחרות שלא לפי הסגנון המקובל" )

(. כן לאורך הדיאלוג האתונאי חוזר על הסכנות שיש בחדשנות,  798a-bלא ישונו )  הכבוד לחוק תלוי בכך שהם

(. במקום היחיד שבו הוא דן בשינוי החוק, הוא הופך את הדבר לכמעט    952e-953aבעיקר כזו "הבאה מן הניכר" )

(. יחד  771a-772dבלתי אפשרי, כיוון שהוא דורש את הסכמת העם כולו, בעלי התפקידים כולם ואף האורקל )

עם הזכרת מופעים אלו, יש לציין שבמספר מובאות, האתונאי איננו פוסל לחלוטין את האפשרות שיהיה צורך  

 (.  769a-d, 857c, 859cתיקון החוק )מדובר על ב
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יתרון ש לטון ב"במדינאי" אפלטון מעלה שתי ביקורות על שלטון החוק. האחת, היא מצד 

טוטאלית   כמערכת  עצמו  הרואה  החוק  שלטון  על  ביקורת  היא  השנייה  החוק;  שלטון  על  התבונה 

בביקורת שנייה זו אפלטון רומז כי גם במשטר הנסמך על   252שאיננה זקוקה לשיפור או התפתחות. 

צדק. כיוון שהחוק הוא סטטי,  ים יש צורך באנשים שיחקרו את התכלית החוק, שהיא אידיאת החוק

מובן שבמקרים רבים לא תהיה חפיפה מלאה בינו לבין אידאת הצדק. מכך שאפלטון מבקש שיהיה 

 שהוא מציע שיהיה מוסד שיאפשר את שינוי החוק.  חבר אנשים החוקרים את אידיאת הצדק, נדמה 

"המועצה הלילית", מוסד שמופיע לפתע בספר השנים עשר והאחרון  תפקידה של  זהו בדיוק 

של "החוקים". העובדה שהוא מופיע רק בסוף החיבור גרמה לחלק מן הפרשנים לטעון שלאחר שכתב  

והוסיף   טעמו  שינה  אפלטון  הראשונים  הספרים  עשר  אחד  הלילית את  המועצה  הזה.  המוסד  את 

כולם מבוגרים מגיל חמישים, כאשר כל אחד מהם    253רים במדינה, מורכבת מבעלי התפקידים הבכי

  254חונך חבר צעיר בשנות השלושים לחייו. 

 
 וכן בפנים ליד הערה זו.  229ראו לעיל בהע'  252
בעלי התפקידים הם המבקרים, עשרת שומרי החוק המבוגרים ביותר, הממונה על החינוך וקודמיו בתפקיד,     253

 וה"צופים". 
פורשים של המועצה הם שניים בלבד )חקירת ה"צופים" החוזרים אל העיר מחוצה לה;  למרות שהתפקידים המ  254

( טען ש"אפלטון  Barkerושיחה פילוסופית עם אתיאיסטים כלואים בניסיון להחיות בהם אמונה( ארנסט ברקר )

בממשל ות השנייה במעלה' והוא עדיין אפלטון, עד הסוף. הוא לא סיים בצליל של פשרה, או באמונה ב'אפשר

ובכל המכשור הפוליטי של העולם היומיומי" ) (, אלא Barker, Greek Political Theory, p. 408המעורב 

(. כלומר, ברקר טוען שבסוף  ibidem, p. 406"אחריתו של החוקים הוא חזרה לדוקטרינות של הרפובליקה" )

הפילוסוף  -זר בו והנכיח את המלךל פי חוק, אפלטון חהחיבור, לאחר שסרטט תמונה רחבה ועשירה של שלטון ע

של הפוליטיאה, כאשר הוא שם בידיה של המועצה הלילית את הסמכויות האקזקוטיביות הסופיות. על פי פרשנות 

קיים חוסר עקביות עצום, כאשר שתי עמדות סותרות מוצגות בחלקים אחרים של החיבור. חוסר   זו ב"חוקים"

שנים עשר נכתב בסוף ימיו של אפלטון וכי אם היה מאריך ימים היה  קלוסקו לטעון שספר  עקביות זה הוביל את  

לדוק  שיתאים  כך  החיבור  יתר  את  )טרמעבד  שלו   ,Klosko, Development, pp. 250-251; idemינות 

‘Knowledge and Law in Plato’s Laws', Political Studies, 56, (2008), pp. 456-474, see also 

idem ‘Knowledge and Law in the Laws: A Response to Xavier Marquez', Political Studies 

58 (2010), pp. 1-5  כן ועל  גרוע,  היא פתרון פרשני  עקביות  חוסר  כי הנחה של  סבורים  (. פרשנים אחרים 

( מורו  גלן  מעוררת.  הלילית  שהמועצה  הקושיה  את  ליישב  החיבMorrowהתאמצו  שלאורך  הראה  ישנן  (  ור 

(. מורו טוען שהמחוקק האפלטוני Morrow, Cretan City, pp. 501-502תפקידי המועצה הלילית )הטרמות של  

יודע שמערכת החוק שהוא מניח איננה מושלמת, ועל כן הוא מייסד את המועצה, על מנת שתמיד יהיה גוף בעיר  
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הפילוסוף, כיוון שהוא סבור שזוהי איננה  -אם כן, ברוב חיבוריו אפלטון איננו דוגל בשלטונו של המלך

בלי שתהיה  ות ממשית. מפאת זאת אפלטון דוגל בשלטון של חוקים נוקשים, מאפשרות בעלת התכנ

רון בנושא זה אפלטון משאיר מקום לשינוי  אפשרות לשנותם. ואולם, אף על פי כן, בחיבורו האח 

 החוק ול"שיבתה של התבונה" בדמותה של המועצה הלילית. 

  

 אלפאראבי על שלטון התבונה ושלטון החוק  .ו

 

 מלכ אלחקיקה  –מלך האמיתי ה .1

ופרדה מהמטענים הפוליטיים שלה, כאשר תחת  בשלהי העת העתיקה הפילוסופיה האפלטונית כמעט וה 

הו בעולם ההלני האסכולה האפלטונית  זאת  הפילוסופיה האפלטונית.  הרוחניים של  ההיבטים  דגשו 

 
החוקים" מתווסף גוף  למערכת הקונסטיטוציונית של "(.  ibid, basing on 961e-962cהמבין את תכלית החוק )

שהמוסד היחיד הדומה לו בעולם היווני הוא האקדמיה האפלטונית באתונה, אשר, כאמור, עסקה אף היא בייעוץ  

למחוקקים ומדינאים ברחבי העולם היווני. ההבדל בין המועצה הלילית לבין האקדמיה האתונאית יהיה בכך שחברי  

 (. ibidem, p. 509ירים בפוליס של "החוקים" )ם בעלי התפקידים הרשמיים הבכ המועצה הלילית ה

חוקרים אחרים השיבו על טענותיהם של מבקריו של מורו. בובוניץ' הראה בפירוט כי אכן במשך "החוקים" ישנן  

לתחומים    הטרמות של המועצה הלילית וכן הוא הסביר כי המקומות בהם נראה לכאורה שהזר מתנגד לשינוי נוגעים

-772aץ' מראה שהפסקה המרכזית שנתלים בה הסבורים שאפלטון מתנגד לכל שינוי בחוק )מעטים בחוק. בובוני

d חלה למעשה רק על ריקוד וקרבן, וכי פסקה אחרת התומכת לכאורה באי )-( 797שינוי החוקa-d נוגעת רק )

כמו צייר    אפלטון מסביר שנותן החוק הואלמשחקי ילדים. כמו כן, בובוניץ' מראה כי ישנם מספר פסקאות בהם  

( התמונה"  על  ועובד  מוסיף  ותיקונים  769a-e"שלעולם  מניח  שהוא  לחוק  ביקורת  מבקש  החוק  שנותן  וכן   )

 770d-771d( )Christopher Bobonich, Plato’s Utopia Recast: His Later Ethics andלחסרונותיו )

Politics, Oxford: Oxford University Press, 2002, pp. 397-398 ו כן הוא אוסף למעלה מתריסר  (. כמ

(. מרקז ביסס את טיעונו  ibid, p. 573 note 69מופעים בהם שומרי החוק נדרשים לתקן ולהשלים את החוקים ) 

של מורו על קריאתו את "המדינאי". הזר האתונאי, על פי מרקז, ממשיך את טיעוניו של הזר איש אליאה. כזכור,  

החוק, אך הראה גם את מגבלותיו. הזר האתונאי מודע למגבלות שלטון    י" הזר איש אליאה תמך בשלטון ב"מדינא

החוק וגורס כי זו היא הסיבה לייסוד המועצה הלילית שאמורה "לאפשר לעיר לנווט מסלול בטוח יחסית בין הפטיש  

 Marquez, Stranger’s טית" )של שמרנות מוגזמת והסדן של פתיחות מוגזמת ובלתי רפלקטיבית לחדשנות משפ

Knowledge, 293, see also pp. 291-293  ראו וכן   ;idem, ‘Knowledge and Law in Plato’s 

Statesman and  Laws: A Response to Klosko’, Political Studies 59 (1), pp. 188-203  על פי .).

" היא  הלילית  המועצה  כי  הקביעה  של  המשמעות  זוהי  אלו,  העיר"פרשנים  תמסר   מושיעת  "העיר  לידיה"    וכי 

 (. 424)חתימת "החוקים", ליבס, עמ' 
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אלפאראבי היה   255ה. נודעה בחשיבות הרבה שהיא נותנת לעיצוב הנפש ולאו דווקא לעיצוב החבר

של הפילוסופיה וממנו למדו חברי הפילוסוף הראשון אשר השיב את הממד הפוליטי לחזית הבימה  

ספה המוסלמים והיהודים שבאו בעקבותיו. כיוון שכך, אלפאראבי הוא תחנה קריטית  לאתנועת הפ

לעמדותיו של    במסורת האפלטונית בכדי להבין את עמדת הרמב"ם. אלפאראבי מציע פרשנות ייחודית

 אפלטון, אשר לשרטוטה אפנה כעת.  

השלטון האידיאלי  עבור אלפאראבי  256יסי וחוקרים אחרים, , וכפי שטענו ג'פרי מילכאורה

הפילוסוף, בו השליט איננו כבול לחוק, אלא יכול לבחור את פעולותיו בהתאם    הוא שלטונו של המלך

המטפורה המובילה    "פצול אלמדני"לסיטואציה המתעוררת. סימוכין לכך ניתן למצוא בכך שבחיבורו  

שאלה  ו אצל אפלטון ב"מדינאי". חיבור זה בנוי כולו סביב הלתיאור השליט היא הרופא, בדיוק כמ 

להשיג א יש  נקרא החיבור  כיצד  העיר שעל שמם  הנהגת  ההוראות בדבר  הנפש, כאשר  ת בריאות 

כבר באפוריזם הרביעי אלפאראבי קובע כפתיחה לחיבור   257מובאות רק בכדי לענות על שאלה זו. 

שמרפ כולו: ומי  הרופא,  הוא  גופים  שמרפא  מל"מי  נקרא  גם  והוא  המדינאי  הוא  נשמות   258ך." א 

דע הרפואי ברורה: כפי שאצל הרופא הידיעה התיאורטית חייבת  משמעות השוואת מדע השלטון למ

 
255  ,  Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to FoucaultPierre Hadot, 

Cambridge, Mass.: Blackwell, 1995; idem, What is Ancient Philosophy? Cambridge, Mass.: 

Harvard University Press, 2002 . 
256  A Study in Medieval Jewish and Arabic Political Philosophy: Maimonides' Jeffrey Macy, 

Shemonah Peraqim and Al-Farabi's Fusul Al-Madani (or Fusul Muntaza'ah), Dissertation 

Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Hebrew University, 1982, pp. 24-

50; idem, 'The Rule of Law and the Rule of Wisdom in Plato, al-Farabi and Maimonides', in: 

Studies in Islamic and Judaic Traditions, W. Brinner, S. Ricks (eds.), Institute for Islamic-

Judaic Studies, 1986-1989, pp. 205-232; Leo Strauss, ’Maimonides Statement on Political 

Science’, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 22, 1953, pp. 115-130; 

Joshua Parens, Metaphysics as Rhetoric: Alfarabi's "Summary of Plato's Laws" (New York, 

1995). 
257  , Cornell: Cornell University ical WritingsAlfarabi: The Polittterworth (trans.), Charles Bu

Press, 2001, p. 7 . 
 .  24פצול אל מדני, עמ'  258
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למצבו   בהתאם  פרטיקולרי  אוניברסלים באופן  כללים  וכפי שהרופא מיישם  פרקטי,  ידע  עם  לבוא 

כמה עיונית בד בבד עם חכמה מעשית  הספציפי של המטופל, כך גם המנהיג המעולה. עליו לקנות ח 

 ים בהתאם לנסיבות המשתנות תדיר.   )תעקול( ועליו ליישם כללים אוניברסלי

על פי תפיסתו, בכל עיר השליט מתווה את תכלית העיר ועל פי תכלית זו העיר נמדדת. כיוון  

האמיתי" "המלך  הוא  השליט  שבה  עיר  רק  נעלות,  תכליות  להתוות  יכול  נעלה  שליט  )מלכ    שרק 

  אלחקיקה( יכולה בעצמה להיות נעלה:

ضه ومقصوده من صناعته التي يدبّر بها المدن أن  الملك في الحقيقة هو الذي غر 

من   والغرض  الغاية  هي  وهذه  الحقيقية.  الساعدة  المدينة  أهل  وسائر  نقسه  يفيد 

كان يكون ملك المدينة الفاضلة اكملهم ساعدة إذ    المهنة الملكيّة. ويلزم ضرورة أن

 259  هو السبب في أن يسعد أهل المدينة.

מטרתו וכוונתו בעת שליטתו בעיר היא לספק  המלך האמיתי הוא זה אשר  

זוהי   אלחקיקיה(.  )אלסעאדה  אמיתי  אושר  העיר  תושבי  וליתר  לעצמו 

העיר  מכך בהכרח שמלך  נובע  והתכלית של האמנות המלכותית.  המטרה 

 ושר, כיוון שהוא סיבת אושרם.  המעולה יהיה המושלם שבין תושבי העיר בא

ינאי האמתי את מי שמסוגל לשלוט למען טובת הכלל מבלי  בדיוק כפי דעת אפלטון, אשר ראה במד

לערב את טובתו במהלך השלטון, כך גם אלפאראבי סבור כי מלך אמיתי הוא זה אשר מנהיג את העיר  

ה שאינם  ערים  מנהיגי  זאת  כנגד  בלבד.  שלה  האמיתית  התכלית  בכך לאור  יאופיינו  האמיתי  מלך 

 
 .47, עמ' 30פצול אלמדני, פצל  259
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כמו אצל אפלטון, גם    260איננה "האושר האמיתי".   –לעצמם ולעיר    –שהתכלית אותה הם מבקשים  

על פי אלפאראבי הופעתו של המלך האמיתי היא נדירה, כיוון שדרוש שמצד אחד הוא יהיה בעל נטייה 

פיזי פוטנציאל  בעל  כלומר  כולן,  המעלות  כל  לפיתוח  לשלמו-מולדת  דרוש  טבעי  שני,  ומצד  ת; 

הא הנהגתו  באמצעות  בפועל  יפותחו  הללו  מה    261ישית.שהמעלות  ב"מדינאי"  קובע  כפי שאפלטון 

המלכותית" "המלאכה  המכונה  המדיני,  בידע  שליטתו  הוא  האמיתי  המלך  את  )אלמהנה    שמגדיר 

חשב למלך  . למעשה, גם אם הוא איננו שולט בעיר מסויימת כלל, בעל הידע המדיני המלא ייאלמלכיה(

  262ע הרפואי ולא על ידי היותו מטפל. אמיתי, בדיוק כפי שרופא יוגדר כרופא על פי שליטתו ביד

  ניית )"מ  "אחצא אלעלום"מהי אותה "מלאכה מלכותית" וכיצד ניתן לרכוש אותה? בחיבורו  

 : אלפאראבי מסביר כי המדעים"(

  ت االرادية, الفاسفة المدنية تعطى تفحص عنه من االفعال والسير والمًلكا

وسائر ما تفحص عنه القوانين الكاية. وتعطى الرسوم في تقديرها بحسب  

غير    تتركها وكيف وباى شىء وبكم شىء تقد. ثم    .حال حال ووقت وقت 

مقدرة الن التقدير بالفعل لقوة اخرى غير هذا الفعل وسبيلها ان تنضاف اليه  

دودة قدير غير محومع ذلك فان االحوال والعوارض التي بحسبها يكون الت 

   263. وال يحاط بها

 
(;  45, עמ'  31כך ישנם שליטים שסבורים "שמטרת המלוכה והנהגת הערים היא כבוד" )פצול אלמדני, פצל    260

(; וישנם בין השליטים  46היא צבירת עושר" )שם, עמ'  בין השליטים סבורים "שמטרת השליטה בעיר    אחרים 

כאלו החושבים "שמטרת הנהגת העיר היא ההנאה מתענוגות" )שם(. כעיר מעולה תחשב אך ורק עיר שבה שולט  

 מלך אמיתי. 
 . 33-32, עמ' 12פצול אלמדני, פצל  261
 .50-49, עמ' 32פצול אלמדני, סימן  262

 ,Angel de las Ciencias: Edicion y Traduccion CastellanaCatalogo Alfarabi ,אחצא אלעלום )  263

(Gonzalez Palencia, Madrid: Instituto Miguel Asin, 1953 'בגרסה הערבית.  95, פרק ה', עמ 
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שהיא   במה  מוגבלת  אלמדניה[,  ]אלפלספה  העיר  הנהגת  של  הפילוסופיה 

חוקרת מן הפעולות הרצוניות, מדרכי החיים ומטבעי בני האדם, וביתר מה  

)אלקואנין   האוניברסלים  הכללים  ידי  על  מוגבלת[  ]היא  חוקרת  שהיא 

בכל רגע. איך, על לכל מצב ו  אלכליה(. היא נותנת דפוסים לקביעתם בנוגע

ידי מה ועד כמה יש לקבעם. ]אך[ לאחר מכן היא משאירה אותם לא קבועים,  

כיון שקביעתם בפועל שייכת לכושר שאיננו שייך למדע זה ויש להוסיפו 

אליו. יתר על כן, המצבים וההקרויות אשר עליהם יש לקבוע הם אינסופיים  

 וללא הגבלה. 

ש סבור  אלפאראבי  שאלכלומר,  התבונה הכללים  של  אוניברסליים  כללים  הם  מחויב  השליט  יהם 

"הפעולות הרצוניות, דרכי    – עצמה. כאשר כללים אלו פוגשים את החומר שעליו הם אמורים לחול  

ו חשוב  נהם נותנים מענה מדויק, המתחשב בתנאי החיים המשתנים. לעניינ  –החיים וטבעי בני האדם"  

, אלא כללים שלפיהם על אינם חוקים הניתנים לקהילה הפוליטיתלציין שהכללים המדוברים כאן  

השליט לנהוג. השליט פועל על פי כללים אוניברסלים )קואנין כליה( וקובע באמצעותם את דפוסי  

א  החיים של הקהילה שתחת שלטונו, אך הוא איננו מתכוון שקביעתו את דפוסי החיים תתמיד, אל

ידיים( יצטרכו להשתנות  דיר, גם תגובתו )או תגובת שליטים עתמבין שכיוון שמצבי החיים משתנים ת

בהתאם. הכללים האוניברסליים אפוא אינם כללי התנהגות, אלא כללי הנהגה. הכללים מורים כיצד 

 לנהל את העיר, אך לא מורים כיצד העיר צריכה להתנהל. אלפאראבי ממשיך ומסביר עניין זה:

دلهما القوة   الملكية الفاضلة تلتئم بقوتين. احالفلسفة المدنية[ تبين أن المهنة  ]

بطول مزاولة  االنسان  يستفيدها  التي  القوة  الكليه, واالخرى  القوانين  عًل 
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المدن,   في  واالشخاص  االخًلق  في  االفعال  وبممرسة  المدنية  االعمال 

   264ما عليه الطب.التجربية والحنكة فيها, وطول المشاهدة على مثال 

הנה של  שה]הפילוסופיה  מסבירה  העיר[  המעולה  גת  המלכותית  מלאכה 

אוניברסליים;  לכללים  הכושר  הוא  האחד  הכושר  כשרים:  משני  מורכבת 

ארוכה   מעורבות  באמצעות  רוכש  אדם  בן  אשר  כושר  אותו  הוא  השני 

ת  בפעילות העיר, ביצוע פעולות הנוגעות לפרטים בערים מסויימות ומיומנו

והתבוננות ארוכה, כפי הדבר במקרה  בהן ]בפעולות אלו[ באמצעות ניסיון  

 רפואה.של 

המלכותית: המלאכה  את  המרכיבים  כשרים  שני  ישנם  הכללים  כלומר,  הכרת  היא  הראשונה 

כוונתו   בפועל. כאן אלפאראבי מסביר מה היתה  ניסיון בהנהגת העיר  האוניברסליים והשנייה היא 

של העיר, במובאה שצוטטה לעיל. כמו  יברסליים מוגבלים על ידי דרכי החיים  באומרו שהכללים האונ

ופא, אשר צריך ללמוד את הכלל האוניברסלי, אך חייב לרכוש ניסיון של מקרים פרטיים בכדי  הר

הכלל   את  להפעיל  ומתי  כיצד  שידע  בכדי  לניסיון  נזקק  המלך  גם  להפעילו,  ומתי  כיצד  לדעת 

וקים", אלא כללים תבוניים מובאות לעיל הכללים המדוברים אינם "ח האוניברסלי. מובן שבשתי ה

השליט לנהוג.  בשניהם מלאכת ההנהגה מנותקת כליל ממושג החוק ועל השליט לבצעה שלפיהם על  

בפירוש   תומך  אלפאראבי  כי  לכאורה  נראה  אלו  מובאות  שתי  פי  על  המשתנות.  לנסיבות  בהתאם 

 זכיר ולו בנשימה את שלטון החוק.  בשלטון התבונה, כיוון שהוא איננו מ

 
נס, "השוואות בין החוקה . וראו דיונו של פינס במובאה זו במאמרו שלמה פי94אחצא אל עלום, פרק ה', עמ'    264

 .  173תשמ״ט(, עמ'  -טו )תשמ״ח-ה אצל אל־פאראבי ואצל הרמב״ם", שנתון המשפט העברי ידהדתית לבין הרפוא
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זם חמישים ושמונה של פצול אלמדני אלפאראבי מתייחס לארבע דרגות של הנהגה.  וריבאפ

אלפאראבי מכיר   265הדרגה הגבוהה ביותר היא זו של המלך האמיתי, אשר בו מתקיימות שש תכונות. 

ל כן הוא קובע כי במידה  בכך שההיתכנות שאדם בעל שש התכונות הללו יעמוד בפועל היא נמוכה וע

אפשר לאחד בין שניים או שלושה אנשים המחזיקים בששת    266ם "אלוהי" מעין זה,ואין בנמצא אד

)רוא'סאא' אלאח'יאר( והנהגתם מכונה   התכונות הללו יחד. מנהיגים אלו מכונים "המנהיגים הטובים"

בהמשך האפוריזם אלפאראבי מתייחס לאפשרות שאף    267"שלטון הנעלים" )רא'אסה' אלאפאצ'ל(.

  גים זו ומציע במקום את "מלך החוק":לא תתקיים סיעת מנהי

والثالث ان ال يكون هؤالء ايضاً فيكون رئيس المدينة حينئذ هو الضي اجتمع 

فيه ان كان عارفاً بالشرائع والسنن المتقدّمة التي اتى بها األّولون من األئمة  

ثّم أن يكون له جودة تمييز األمكنة واألحوال التي ينبغي   المدن.ودبّروا بها 

يكون له   تستعمل فيها تلك السنن عًل حسب مقصود األّولين بها. ثم أن  ان

به في المحفوظة والمكتوبة من   قدرة على استنباط ما ليس يوجد مصّرحاً 

م أن يكون  ث .  السنن القديمة, محتذياً بما يستنبط منها حذو ما يقدّم عن السنن

بيلها أن تكون في  له جودة رأي وتعقّل في لحوادث الواردة شيئاً مّما ليس س

يكون جودة إقناع وتخييل  السير المقدمة مّما يحفظ به عمارة المدينة. وأن  

ويكون له مع ذلك قدرة على الجهاد. فهذا يسّمى ملك السنّة ورئسته تسّمى  

 
יכולת שכנוע  66, עמ'  58פצול אלמדני, סימן    265 . תבונה מושלמת )חכמה(, תבונה מעשית מושלמת )תעקל(, 

פניים הפוגעים  ת גופנית למלחמה )ג'האד(, והעדר פגמים גומעולה )אקנאע(, כוח מדמה מעולה )תח'ייל(, מסוגלו

 ,Macyביכולתו לנהל מלחמה. אלפאראבי מכנה כאן את המלך האמיתי "אלדסתור", שהיא, כפי שהראה מייסי )

'Rule of Law', p. 225 note 34 המופע הראשון של מילה זו בשפה הערבית. כפי שמייסי הראה, זוהי שאילה ,)

 ת, ומשמעותה הוא "טופס המקורי".  מן השפה הפרסי
 .66, עמ' 12צול אלמדני, סימן ראו פ 266
 אלפאראבי, פצול אלמדני, שם.   267
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أاّل يوجد إنسان و سنيّاً. والرابع  احد تجتمع فيه هذه كلّها ولكن تكون  ملكاً 

بأجمعهم يقومون مقام ملك السنّة, وهؤالء    هذع متفّرقة في جماعة, فيكونون

 268 سنّة.الجماعة يسّمون رؤساء ال

]האפשרות[ השלישית היא שאלו ]המלך האמיתי והמנהיגים הטובים[ אינם  

ת הבאות[:  קיימים כלל, ואז מנהיג העיר ]יהיה זה[ אשר יתאספו בו ]התכונו

ם, אשר ניתנו  שיהיה יודע את החוקות ]שראא'ע[ והחוקים ]סנן[ הקודמי (1)

 (2[ בכדי להנהיג בהם ערים. וכן, )אא'מהעל ידי הראשונים מן האמאמים ]

כי תהיה לו יכולת הבחנה ]תמייז[ מצוינת למקומות ולמצבים אשר בהם יש 

לכוונת ]האמאמים[ הראשונים.  צורך ליישם בהם את החוקים הללו, בהתאם  

לו יכולת להסיק מה איננו נמצא בפ (3וכן, ) ירוש ממה שנשמר כי תהיה 

ודמים, ובמה מן הדברים שהוא מסיק מהם הוא  ונכתב מן החוקים ]סנן[ הק

כי תהיה לו יכולת שיקול  (4הולך אחרי מה שקדם מהחוקים ]סנן[. וכן, )

]תעקל[ ביחס ל זה, דעת ]רא'י[ ותבונה מעשית  מקרים הקורים בזה אחר 

ומהם ]ישנם  אשר לא התקיימו באורח החיים של ]האמאמים[ המוקדמים,  

( העיר.  בניין  את  להרבות  היכולים  שכנוע  5דברים[  יכולת  לו  ושיהיו   )

ושתהיה לו, בנוסף לכך, יכולת   (6אקנאע[ וכוח מדמה ]תח'ייל[ מצוינים; )]

מלכ אלסנה[ ושלטונו נקרא  לנהל מלחמה ]ג'האד[. וזה נקרא מלך החוק ] 

 מלכות החוק ]מלכא סניא[. 

 
 .67, עמ' 58פצול אלמדני, סימן  268
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ל כי  היא  הרביעית  בו]האפשרות[  יתאספו  אשר  אחד  אדם  ימצא  אלו  א  ו 

ואז   קבוצה,  בתוך  מחולקות  ]התכונות[  אלו  יהיו  אך  כולן,  ]התכונות[ 

הקבוצה תעמוד במקום מלך החוק, וחברי קבוצה זו נקראים שליטי הסנה  

 ]ראסאא' אלסנה[. 

אך    נתו של ג'פרי מייסי, מאפוריזם זה עולה שאלפאראבי תומך מלכתחילה בשלטון התבונה,על פי טע

ה שאלפאראבי רק כאשר אין בנמצא מנהיג בעל תבונה הוא מחייב בדיעבד את שלטון החוק. העובד 

אלחקיקה   מלכ  הוא  שבהם  החשוב  כאשר  הנהגה,  של  דרגות  ארבע  ובו  היררכי  מבנה  משרטט 

ה והנחות  אצל )ומחליפיו(  האמיתי  שהמלך  לטעון  מייסי  את  הביאה  )ומחליפיו(  אלסנה  מלכ  וא 

דומה מאוד למדינאי בעל הידע המדיני המושלם של אפלטון ולכן שלטונו דומה במידה  אלפאראבי אכן  

בפוליטר הנפרש  התבונה  לשלטון  אצל יבה  כי  לטענה  מייסי  את  הוביל  זה  דבר  אפלטון.  של  אה 

ישנה מגמה ברורה של פני שלטון החוק.   אלפאראבי  אולם לטענתי,    269העדפת שלטון התבונה על 

ות מעין אלו שהוזכרו בסעיף  של אלפאראבי, והבנה לא נאותה של מובא   קריאה חלקית של הקורפוס

.  אלפאראבי  הן מה שהוביל חוקרים שונים לטעון שהמלך הפילוסוף הוא דגם השלטון המועדף על  ,זה

 
אפלטון,    כך גם על פי יהושע פארנס, אשר טוען שבאמצעות רמיזות לדת האסלאם בחיבור תלח'יס נואמיס  269

פארנס האסלאם.  על  פרודיה  מעין  עורך  למעשה  אלפאראבי  לאפלטון"(  החוקים  הנחה   )"קיצור  מתוך  יוצא 

 ,Joel Kraemer, 'The Jihad of the Falasifaשאלפאראבי הוא פילוסוף רדיקלי העוין את הדת, )לדוגמא,  

Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 10, (1987), pp. 288-324 .)    זאת לעומת אלו הגורסים שהוא

 Muhsin Mahdi, Alfarabi and the Foundation ofאיננו פילוסוף רדיקלי כלל, אלא "הרמוניזטור". ראו  

Islamic Political Philosophy, Chicago: Chicago University Press, 2001, pp. 125-127  ,ועל כן )

בי יחסו השלילי  על פי פארנס, העובדה שאלפאראבי מנסה לקשר  ן דת האסלאם לבין שלטון חוקים מראה את 

לאורך החיבור את העיר בה הוא דן "העיר המעולה", פארנס טוען שביטוי    לשלטון החוק. למרות שאלפאראבי מכנה

זה מסווה את העובדה שאלפאראבי איננו סבור שעיר מעולה יכולה להיות מונהגת על ידי חוק, וכי השימוש בביטוי  

גרוע  ין אירוניה או מהלך אזוטרי. כלומר, פארנס סבור שעל פי אלפאראבי שלטון החוק הוא שלטון  זה הוא מע

 Joshua Parens, Metaphysics as Rhetoric: Alfarabi's "Summaryבמיוחד ביחס לשלטון התבונה. וראו  

of Plato's Laws" (New York, 1995), pp. 47-50, 67 . 
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ה באמצעות פירוש נכון של אפוריזם חמישים ושמונה בפצול מגמה זו מועמדת בסימן שאל  ,לטענתי

 בורים אחרים של אלפאראבי, אליהם נפנה כעת.אלמדני ובאמצעות עיון בחי 

 

 שלטון החוק של המלך האמיתי  .2

 

לאורך כתבי אלפאראבי אכן נשמרת חלוקה בין שני סוגי הנהגה, כאשר כמובן ברור שהמלך האמיתי  

כתאב  "הנהגה. כך לדוגמא, באמת המידה העליונה ל  והוא אשר מהווה אתהוא בעל הדרגה הבכירה  

)ראיס   נקרא כאן ובמקומות אחרים בשם "השליט הראשון"מלך האמיתי, ה)ספר הדת(, ה   "אלמלה

   אלאול( קובע את פעולות בני העיר:

والرئيس األول قد يلحقه ويعرض له أن ال يقدّر األفعال كلّها ويستوفيعا, فيقدّر  

أكثرها. وقد يلحقه في بعض ما يقدّره أن ال يستوفي شرائطها كلّها, بل يمكن أن  

كثيرة مما سبيلها أن تُقدّر فًل يقدّرها ألسباب تعرض: إّما ألّن المنيّة    تبقى أفعال

يأت أن  قبل  وتعاجله  من  تخترمه  تعوقه  وإّما ألشغال ضروريّة  على جميعها,  ي 

حروب وغيرها, وإّما ألنّه ال يقدّر األفعال إال عند حادث حادث وعارض عارض 

 270سأل عنه.يُ مّما يشاهده هو أو مّما 

שון ]ראיס אלאול[ שלא יקבע את פעולות ]העיר[ לשליט הרא  יתכן ויארע

קבע, יתכן ויארע שאיננו  כולן וישלימן, אך יקבע את רובן. ומאלו שהוא  

משלים את התנאים ]בהם חלות הקביעות[, אלא, יתכן ויוותרו פעולות רבות  

ממה שנותר לקבוע אשר לא יקבעו מסיבות להם הוא היה נתון: או שהגורל 

 
 . 48, עמ' 7, סימן 1968למלה ונצוצ אח'רא, מהדורת מחסן מהדי, ביירות אבו נאצר אלפאראבי, כתאב א  270
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תו וישיגהו לפני שיספיק את כולם; או שעניינים חיוניים יעסיקו  יביא למו

או אחרים;  דברים  או  המלחמה  כגון  רק    אותו,  פעולות  יקבע  לא  שהוא 

ד להם או שהוא נשאל על   לאירועים המתרחשים ולמקרים הקורים שהוא עֵּ

 אודותיהם. 

, כלומר באופן ישיר פילוסוף-לכאורה נראה שהשליט הראשון קובע את פעולות בני העיר כמו מלך

 :  הוא וללא חוקים. אך המשך הפסקה מבהיר שלא כך

بغي أن يُعمل في ذاك االنوع من الحوادث, فيقدّر حينئذ ويشّرع ويسّن ما ين 

فًل تعرض كّل العوارض في زمانه وال في البلد الذي عو فيه, فتبقى أشياء 

حتاج فيها إلى  كثيرة مّما يجوز أن تعرض في غير زمانها أو في غير بلده يُ 

 271. فعل محدود مقدّر في ذلك الشيء العرض فًل يكون عو شّرع فيها شيئا

בארועים מעין  מה שראוי  עבור  יחוקק ]ישּרע[ ויקבע חוקים ]יסןּ[  ואז הוא  

נמצא,  אלו הוא  בו  אשר  במקום  ולא  בזמנו  המקרים  כל  יקרו  ולא  היות   .

קום אחר, אשר  יוותרו דברים רבים אשר אפשר שיקרו בזמן אחר או במ

 צריכים פעולה קבועה ומסויימת, ואשר הוא לא חוקק ]שּרע[ בהם דבר.  

ן איננו קובע את פעולות בני העיר באופן ישיר, כפי שראינו לעיל, אלא מחוקק חוק  השליט הראשו

שר עקיף,   עה(י)ישּרע  באופן  העיר  את  מנהיג  הראשון  השליט  כלומר,  סנן(.  )יסןּ  חוקים  וקובע 

לאורך חלק זה של כתאב אלמלה אלפאראבי משתמש באופן   272קים אותם הוא קובע. באמצעות חו 

 
 . 49-48שם, עמ'  271
המשך הפסקה דנה בהסדרי החקיקה של השליט הראשון, ובדיון זה אלפאראבי מציע שהשליט הראשון עלול    272

חוקים פרטיקולריים בהתאם  לבחור לחוקק רק חוקי יסוד, אשר שליט שיבוא אחריו יוכל להוציא )יסתח'רג'( מהם  
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א שּרע,  בפועל  זה, עקבי  חיבור  פי  שעל  למדים  אנו  מכאן  "חוקק".  היא  המפורשת  משמעותו  שר 

 האמצעי בו השליט הראשון משתמש בהנהגתו את העיר הוא החוק.  

הכתי "מלאכת  בו  באופן  עוסק  אלפאראבי  אלמדני  פצול  אלכתאבה(  בסוף  )צנאעה'  בה" 

לה לשמש להנהגת  על פי אלפאראבי שם, הכתיבה יכו  273ן(. משמשת בהנהגת הערים )תדביר אלמד

, יש לטעון כי העיר  תבונההעיר במשטר המעולה. על פי אלו הסבורים שאלפאראבי דוגל בשלטון  

יכול לטפל בבעיות  המעולה איננה זקוקה לכתיבה, כיוון שהשליט בעיר זו הוא "התבונה החיה" ועל כן  

ונה המעשית טובה  העולות באופן מידי וישיר. למרות זאת, אלפאראבי מדגיש שם שאף על פי שהתב

 274מהכתיבה במשטר המעולה, במשטר המעולה יהיה שילוב של תבונה מעשית וכתיבה בהנהגת העיר. 

וגם באופן    ההנהגה מתבצעת גם באמצעות חוקים  שכליתכלומר, בתקופה בה קיים שליט בעל שלמות  

 ישיר על ידי השליט.

בקרב   לכבוד  יזכה  בכדי שהחוק  כי  לאפלטון, שקבע  לשנותו  בניגוד  אין  לו,  הנתונים  אלו 

שינוי, כל  -לעולם, אלפאראבי איננו מחזיק בתפיסה נוקשה של שלטון החוק וסבור כי החוק הוא בר

ראשון למעשה ה השליט הבמקרה כז  275עוד מי "בא אחרי ]השליט הראשון[ דומה לו בכל התכונות."

, ולא השכליותה על פי תכונותיו  מוחלף בשליט ראשון, כיוון שכפי שראינו המלך האמיתי, מוגדר ככז

הממשי. השלטוני  מצבו  פי  ליורש   276על  מלאה  חירות  מעניק  אלפאראבי  זה,  מעין  עניינים  במצב 

האפשרות    277חרת.""לשנות הרבה ממה שחוקק הראשון, ולקבוע ]את מה שחוקק הראשון[ בצורה א

 
רב ביותר להועיל לעיר, כשהוא  לצורך; או לחילופין, הוא עלול לבחור לחוקק חוקים שהם בעלי הפוטנציאל ה

מותיר לשליט שיבוא אחריו להפיק את החוקים הנוספים שידרשו בזמן מן הזמנים על פי הכוונה שעולה מהחקיקה 

 שהוא הנחיל. 
 . 94-93פצול אלמדני, עמ'  273
 . 95-94שם, עמ'  274
 . 49", כתאב אלמלה, עמ' خلفه بعد وفاته هو متله في جميع االحوال" 275
 . 262ה לעיל בהער 276
 ", כתאב אלמלה, שם.  التقديريغير كثيراً مما شّرعه االول فيقدره غير ذلك " 277
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שון חוקק בהתאם לנסיבות  הניתנת ליורש לשנות איננה מורה על כך שהראשון טעה, אלא על כך שהרא

, וכעת על היורש לחוקק בהתאם לנסיבות זמנו. זאת מתוך הנחה שכיוון ששניהם עומדים  הוא  זמנו

החדשות, בנסיבות  חי  היה  והראשון  במידה  ביותר,  הגבוהה  האינטלקטואלית  היה    בדרגה  הוא  אף 

המלך האמיתי, שולט    אף כאן, כפי שראינו, השליט הראשון, דהיינו   278מחוקק באופן זהה ליורשו. 

גם אם בכוח תבונתו המושלמת הוא יכול לשנות את החוק בהתאם    –באמצעות חוקים ולא באופן ישיר  

  279לנסיבות. 

  ניתן ללמוד שהשליט הראשון מחוקק אף מתיאורו של השליט השני:

مضى واحد من هؤالء األئّمة األبرار الذين هم الملوك في الحقيقة إذا    وأّما

من هو مثله في جميع األحوال ]...[ ال يخالف وال يغيّر بل يُبقي  ولم يخلفه  

لم   مّما  تقدير  إلى  يحتاج  ما  مل  إلى  وينظر  حاله.  على  المقدّم  قدّرة  ا  كّل 

الت األشياء  عن  ويستخرج  فيستنبط  تقدّم,  من  به  األول  يصّرح  صرح  ي 

عا على  بتقديرها. فيضطّر حينئذ إلى صناعة الفقه, وهي التي يقتدر اإلنسان ب

أن يستخرج ويستنبط صّحة تقدير شيء شيء مّما لم يصّرح واضع الشريعة  

بتحديده عن األشياء التي صّرح فيها بالتقدير. وتصحيح ذلك بحسب غرض 

  280شُّرعت. تي لهمواضع الشريعة بالملّة التي شّرعها في األّمة ال

 
 . 50-49כתאב אמלה, עמ'  278
כאשר מי שבא אחרי השליט הראשון איננו זהה לו בכל תכונותיו, אלפאראבי מסכים עם אפלטון כי אין לשנות    279

ק: "לא יחלוק ]על השליט הראשון[ ולא ישנה, אלא יותיר על כנו כל מה שהוא ]השליט הראשון[  כלל את החו

 (.  50 קבע". )שם, עמ'
 . 50כתאב אלמלה, עמ'  280
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הם   אשר  הלבב  ברי  המנהיגים  אחד  העולם  מן  וחלף  המלכים  במקרה 

האמיתיים והוא לא יוחלף על ידי אדם הדומה לו בכל היבט ]...[, ]המנהיג  

הראשון   שקבע  מה  כל  ישאיר  אלא  ישנה,  ולא  יחלוק  לא  היורש[  השני 

אשון  במצבו. וכן יעיין בכל מה שצריך קביעה ממה שלא קבע במפורש הר

אשון  ויפיק ]יסתנבט[ ויוציא ]יסתח'רג'[ מכל הדברים אשר קבע במפורש הר

בקביעותיו. ואז יהיה צורך במלאכת ההלכה ]פקה[, אשר מאפשרת לאדם  

להוציא ולהפיק קביעות נכונות בכל דבר ודבר אשר לא אמר במפורש נותן  

ות  החוק ]ואצ'ע אלשריעה'[ מתוך מה שקבע ]נותן החוק[ במפורש. והאימ

של אלו ]הקביעות החדשות[ נעשה על פי כוונת נותן החוק בדת אשר חקק  

אלתי שּר ]באלמלה'  חקק עבורה  להם  לאומה אשר  אלאמה אלתי  פי  עהא 

ּר  עת[.שֻׁ

נתן קודמו    , החוק  של  המנהיג השני, שאיננו בעל שלמות המעלות, שולט באמצעות פרשנות  אשר 

נהיג השני מפרש את החוק, אם השליט הראשון השלם במעלותיו. אי אפשר לתאר מציאות שבה המ

לומר, מרכיב מהותי בשלטונו של השליט הראשון הוא החוק אותו הוא  לכתחילה. כאיננו נותן חוק מ

 "נותן החוק".    –לכך הוא שבמובאה זו השליט הראשון מכונה על פי פעולה זו    וחשוב  נותן. סימן נוסף

ושמונה   חמישים  אפוריזם  מדויקת של  מראה שפרשנות  אלמדני,  זה   אףבפצול  באפוריזם 

ק. בכדי להבין כראוי אפוריזם זה, עלינו לברר את משמעות  ישנה הנחה שהשליט הראשון נותן חו

בתכונה הראשונה של מלך    281התואר מלכ אלסנה. כזכור, האפוריזם מונה שש תכונות של מלך החוק. 

)אלו הן שתי צורות ריבוי,    " סנן"והן ב  " שראא'ע"עליו להיות בעל ידיעה הן ב  החוק נמנית כפילות:

 
ידיעת החוק, יכולת הבחנה, יכולת הסקה, שיקול דעת ותבונה מעשית, יכולת שכנוע וכוח מדמה, יכולת לנהל   281

 מלחמה. 
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 divineרעה וסנה, בהתאמה(. המתרגם לאנגלית צ'רלס בטרוורת' תרגם את הצמד  ישל המילים ש

and traditional laws ,282  עה משמעה  יכלומר, שרdivine laws  וסנה משמעה ,traditional laws  .

מתק אלפאראבי  שאצל  ממנו  שעולה  כיוון  מטעה,  זה  תרגום  ברורה  לטעמי  מושגית  הבחנה  יימת 

בין שני   יציבהאין הבחנה מושגית  כי    עולהבחינת כתיבתו של אלפאראבי  אך מובין סנה.   שרעה בין

כך, לדוגמא, במקומות שונים בכתביו אלפאראבי מתאר את    283.נרדפיםשני המונחים  וכי    ,המושגים

 286. "ואצ'ע אלסנהו"  285,"ואצ'ע אלשריעה"  284, "ואצ'ע אלנואמיס"נותן החוק בשלושת הצירופים  

כפי שראינו לעיל, אף בכתאב אמלה שני שורשים אלו מופיעים בסמיכות ובאופן כמעט נרדף, כאשר 

  287אלפאראבי כותב שהראיס אלאול "ישרע ויסן", כלומר, יחוקק ויקבע חוקים. 

שבתחילת האסלאם דווקא    טען, אשר  ודבר זה עולה בקנה אחד עם ממצאיו של דאגה פורטי

הוא שהיה בשימוש נפוץ יותר כמורה על "חוק". כך, לדוגמא, בכתבי הלכה מוסלמית    "הּנס" המונח  

כגון   או  -של אבו   "אלפקה אלאכבר"חשובים  של אלאשערי המונח    " מקאלאת אלאסלמיין" חניפה' 

ואינו מופיע ובמקומו בדרך כלל מופיע    "עהישר" לשאפעי קבע את  נכון הוא שא  288. "ה סּנ"כמעט 

, אורח חיי הנביא, והפך את הסנה ליסוד השני של ההלכה  "ה אלרסולסּנ" כ  " הסּנ"משמעות המונח  

אף על פי שאלשאפעי נפטר כחמישים שנה קודם להולדת אלפאראבי,   289המוסלמית, לצד הקוראן. 

רק כעבור מאות שנים פרשנותו של אלשאפעי למונח הפכה להיות הבלעדית.    על פי ממצאיו של פורטיו 

 
282 , p. 38The Political WritingsAlfarabi: Butterworth,  . 
 הוא לציון חוק. ראו בהערה הבאה. ולשני אלו אף יש להוסיף גם את המונח 'נואמיס' המשמש את אלפאראבי אף    283
 . 93-92תחציל אלסעאדה, מהדורת יסין, עמ'  284
 , לדוגמא.  50אלמלה, עמ'  285
 .   104אלסיאסה אלמדניה, מהדורת נג'אר, עמ'  286
 . 271ד הערה לעיל בפנים לי 287
288  Between the Cross and the Rocio Dagga Portillo, “Sunna, Nāmūs and Sharīʿa", in: 

Crescent, Studies in Honor of Samir Khalil Samir On the Occasion of His Eightieth Birthday, 

Roma, 2018, p. 598ודה לאקבאל עבד אלראזק על ההפניה למאמר זה וכן על דיוננו הפורה ביחס לתרגום  . אני מ

  מונחים אלו.
289 59-(Oxford, 1950), pp. 58 Origins of Mohammadan JurisprudenceSchacht,  . 



 
 

133 

 

המונח סנה כ"חוק מסורתי" שגויה אפוא כיוון שהיא נסמכת על פרשנותו של   הבנתו של בטרוורת' את

 290אלשאפעי למונח. 

בעברית יהיה   "הסּנ" ביניימי של פצול אלמדני מכריע כי תרגום המונח -התרגום העברי הימי

והנימוסים הקודמים,"" ובכך ממשיך את מסורת התרגום של שמואל אבן תיבון. אך כפי    291דתות 

מסורת זו נסמכת על הבנה   292ל בפרק ב', תוך הסתמכות על מאמרו של יואל קרמר,שהראיתי לעי

מובן כמורה באופן בלעדי    "שריעה"חלק ב' פרק מ', אשר בעקבותיה המונח    מורה הנבוכיםשגויה של  

התגלותי".   "חוק  המושג  זו  על  בתקופה  כללי   "שריעה"למעשה,  באופן  "חוק"  על  לעיתים  מורה 

,  "שריעה נאמוסיה"מופיע הצירוף    ', מ 'ב  מורה הנבוכיםגלותי". כך לדוגמא, בולעיתים על "חוק הת

 זה הוא אוקסימורון.   הוא הניגוד המוחלט לנאמוס, אזי צירוף "שריעה"וכפי שהסברתי שם, אם 

אך   293נרדפים.  "הסּנ"ו  "שריעה"אלפאראבי אף מציין באופן מפורש שבדרך כלל המונחים  

נרדפות רק   "שריעה"ו  "הסּנ"ון שה גם הבחנה מסויימת ביניהן, כיויחד עם זאת, שם עולה כי ישנ

יכולה להורות גם על דעות    "שריעה",  "הסּנ" כאשר הן מורות על פעולות שמייסד הדת קבע. בניגוד ל

 
שוליים:    290 בהערת  מסביר  שהוא  Charles Butterworth Alfarabi: The Political Writings I ,כפי 

(trans.), (Cornell, 2001), p. 96 note 9: "The term sunna usually refers to the practices that 

have come to be traditionally  accepted within the religion, because they can be traced back 

to something the Prophet said or did" . 
291  0Bodleian Library MS. Pococke 280, f. 8  אני מודה לד"ר יואב מירב על הפניה זו וכן על התכתבות .

 פורה ומאלפת על תרגום המונחים הללו. 
 ראו פרק בפרק ב' לעיל.  292
إنما  الملّة والدين يكاد]ا[ يكونان اسمين متردفين، وكذلك الشريعة وال سنّة. فإن هذين  " :46, עמ'  4אלמלה, סימן    293

ال المقدّرة من جزأي الملّة. وقد يمكن أن تسّمى االراء المقدّرة أيضاً شريعة فيكون يدالن ويقعان عند األكثر على األفع

" )אבו נאצר אלפאראבי, الشريعة والملّة والدين أسماء مترادفة، فإن الملّة تلتم من جزئين: من تحديد االء وتقدير أفعال

תרגום: "'ׅמַלה' ]קהילה דתית[ ו'ׅדין'  (.  46, עמ'  1968דורת מחסן מהדי, ביירות  אח'רא, מה   כתאב אלמלה ונצוצ

ַנה'. בדרך כלל השניים האחרונים מורים על הפעולות הקבועות   ו'סֻׁ 'ָשִריַעה'  ]דת[ הן כמעט מילים נרדפות, וכן 

ן' ישמשו כמילים נרדפות, בחלקי הדת. יתכן גם שהדעות הקבועות יקראו 'שריעה', ובמקרה כזה 'שריעה', 'מלה' ו'די

 [ נחלקת לשני חלקים: הגדרת דעות וקביעת פעולות".היות והדת ]מלה
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למונחים   נרדפת  היא  כזה  ובמקרה  כלומר,  "המל "ו   "דין" שנקבעו,  גם    " שריעה".  יכולה להשתייך 

  294מוגבלת למישור המעשי בלבד.  "הּנס" למישור התודעתי, בעוד ש

פוריזם חמישים ושמונה בפצול אלמדני אלפאראבי משתמש בשני המונחים  כללו של דבר, בא

לבצע,  הקהילה  שעל  פעולות  על  מורים  הם  נרדפים  המונחים  שכאשר  כיוון  לגמרי.  נרדף  באופן 

 הוא "מלך החוק".   "המלכ אלסּנ" התרגום הטוב ביותר של המונח 

יות באפוריזם עוסקות  ת המונח גם מתוך כך שרוב תכונות המלך המנוהי משמעוניכר שזו

ביחסו לאותו חוק הנותן לו את שמו. יתר על כן, התכונות של מלך החוק באפוריזם חמישים ושמונה  

זהות לתיאור של בעל ההלכה,   על בוריו,  , בכתאב אלמל"הפקיה"כמעט  ה: עליו להכיר את החוק 

ה החוק הקיים כבר  את החוק בהתאם לכוונת האמאמים הראשונים, לדעת על מלדעת מתי יש ליישם  

דעת ותבונה מעשית  -נותן מענה ובמקרים שאליהם החוק הקודם איננו מתייחס עליו להיות בעל שיקול

שיאפשרו לו ליצור חוקים חדשים. משמעות הדבר היא שבזמנו של מלך החוק כבר קיימת מערכת  

כלומר, מצב    295". הראשונים מן האמאמים ]אא'מה[ בכדי להנהיג בהם עריםחוק, "אשר ניתנה על ידי  

העניינים באפוריזם חמישים ושמונה זהה לזה שנפרט בכתאב אלמלה: מכך שאלפאראבי מניח שבימיו  

 
אני מודה לד"ר יואב מירב על הבחנה זו. ממובאה זו עולה ששריעה וסנה אמנם אינם מונחים סינונימיים, אך   294

, בעוד שסנה מורה על פעולות  הם קרובים מאוד. שריעה הוא מונח מקיף יותר, שיכול לכלול גם את הדעות הנכונות

קח כדוגמא את משנה תורה, בשריעה אפשר לכלול את הלכות ספר המדע, בעוד שבסנה נכללים יתר  בלבד. אם ני

  – מניח החוק מייסד העיר    –אם "ואצ'ע אלשריעה" ו"ואצ'ע אלסנה" הם למעשה אותו אדם    .ספרי משנה תורה

בעקביות "מלכ אלסנה" מכונה  אלנו ולא לעיתים "מלכ אלשריעה" מדוע המנהיג השני  דומני  או "מלכ  אמיס". 

-50הוא התגלמותו של הפקיה שאלפאראבי מדבר עליו בכתאב אלמלה )עמ'   שהסיבה לכך היא ש"מלכ אלסנה"

אסתנבט   -הפקיה מתואר כמי שמכיר את החוק של האאמא' הקודמים ויודע להפיק    (.99( ובאחצא אלעלום )עמ'  15

היחס בין דת לבין פילוסופיה אצל אלפאראבי  ו. הסתמכות על האופן שבו דאייבר מפרש אתחוקים חדשים מתוכ  -

( הזו  הנקודה  את  להבין   ,'Mededlingen der Hans Daiber, 'The Ruler as Philosopherמסייעת 

149-, (1986), pp. 133Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)  פי כיוון שעל   .

ופיה, אשר מצד אחד מחקה את הפילוסופיה, אך מצד שני גם דאייבר הדת היא מעין התגשמות מעשית של הפילוס

מאפשרת לבחון באופן מעשי את אמיתות הפילוסופיה, המרכיב המעשי בדת הוא גדול. מרכיב מעשי זה הוא מה  

ה זו. מרכיב מעשי זה הוא החומר שאיתו יכול  שמוגבל למונח סנה בפסקה מכתאב אלמלה המצוטטת לעיל בהער

 הוא נקרא מלכ אלסנה.הפקיה לעבוד ולכן 
 . 67, עמ' 58פצול אלמדני, סימן  295
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של "מלך החוק", כאשר המנהיגים הראשונים אינם קיימים, כבר קיימת מערכת חוקים שאותה ואת  

להכיר,   יכול  הוא  הראמגבלותיה  המנהיגים  ידי  על  ניתנו  אלו  שחוקים  בהכרח  מכאן  נובע  שונים. 

שאלפאראבי איננו משחזר את תפיסתו של אפלטון, כי המנהיג הראשון שולט באופן ישיר וכי החוקים 

הם רק אפשרות שנייה במעלה שיש להסכין עמה, אלא שעל פי תפיסתו מתן החוק הוא חלק מרכזי  

 בשלטון המנהיג הראשון. –ואולי החשוב ביותר   –ומהותי 

באפוריזם   מופשט  לכאורה  דיון  הוא  החוק  ובמלך  האמיתי  במלך  הדיון  ושמונה  חמישים 

בטיפוסים שונים של שלטון אשר אלפאראבי מבקש לסדר באופן היררכי בהתאם לטיבם. אולם, מתוך  

הקשורים    תנקרטיכתאב אלמלה נראה כי ייתכן והדיון איננו מופשט, אלא מדובר על שני סוגי הנהגה קו

  זה לזה באופן אינהרנטי:

سة الفاضلة ضربان: رئاسة أول ورئاسة تابعة لألولى. فالرئاسة األول االرئ

غير    هي التي تمّكن في المدينة أو األّمة السير والملكات الفاضلة أّوالً من

الجا السير  عن  ذلك  مع  وتنقلهم  ذلك,  قبل  فيهم  تكون  السير  هأن  إلى  ليّة 

   الرئيس األول. الذي يقوم بهذه الرئاسة هوالفاضلة. ف

الرئاسة التابعة لألولى هي التي تقتفي في أفعالها حذو الرئاسة األول. والقائم  

 296بهذه الرئاسة يسّمى رئيس السنّة والرئاسته هي الرئاسة السنّيّة. 

סוגים: משני  הוא  אלפאצ'לה[  ]רא'אסה  המעולה  ראשון   השלטון  שלטון 

ושל  אול[  ל]רא'אסה'  תאבעה'  ]רא'אסה  לו  הכפוף  השטון  לטון  לאול[. 

אורחות   את  באומה  או  בעיר  בראשונה  ייסד  אשר  השלטון  הוא  הראשון 

 
 .  56כתאב אלמלה, עמ'  296
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באנשים[ קודם לכן. = החיים והמידות המעולות, אשר לא היו קיימים בהם ]

והוא מעביר אותם ]תנקלהם[ בכך מדרכי החיים הבורות ]סיר אלג'אהליה[  

   דם המבצע זאת הוא השליט הראשון.לאורחות החיים המעולות. הא

השלטון הכפוף לראשון הוא ]השלטון[ אשר הולך בעקבות השלטון הראשון  

]ראיס   החוק  שליט  נקרא  זה  שלטון  המקיים  והאדם  בפעולותיו.  ומחקהו 

]אלרא'סה    שלטון החוקה[ ושלטונו נקרא  ה[ ומלך החוק ]מלכ אלסּנאלסּנ

 ה'[. ּיאלסּנ

השלטון הראשון והשלטון הכפוף  :טון הללועצמו מורכב משני סוגי השלכאן נראה שהשלטון המעולה  

לו. כלומר, מניסוח הדברים כאן עולה כי שני סוגי הנהגה אלו אינם עומדים כל אחד לחוד כטיפוס  

שלטוני מופשט, אלא יש ביניהם קשר קונקרטי הנטוע בזמן. מכך שהשלטון המעולה מורכב משני  

( לראשון ובא אחריו בזמן נראה  ך""שיי , מילולית:השני "כפוף" )תאבעסוגים של שלטון, כאשר  -תתי

שמדובר על מהלך אחד, כאשר שני המרכיבים הכרחיים. בדומה לאופן בו הרמב"ם מציג את סוגי  

, השליט הראשון הוא שליט מייסד של העיר, בעוד שהשליט השני הוא שליט  ב', מ'השליטים במו"נ  

 כיוון שאלפאראבי  297עיר. בחוק של מייסד ה באמצעות "אחיזה"  משמר של העיר, אשר עושה זאת

מבין שדמות מופת כגון השליט הראשון היא נדירה ובכל מקרה סופה ההכרחי הוא להסתלק מן העולם,  

הוא מניח שהעיר המעולה תזדקק למנהיג אשר ינהיג את העיר לאור החוק שהמנהיג המייסד של העיר  

ובות  שר מוציא את בני העיר מבורותם ומעביר אותם לדרכי חיים טנתן. כך השליט הראשון הוא זה א

במעשה המרה, אך השליט השני הוא מי שגורם לבני העיר שלא לסטות מן הדרך הטובה שהתווה  

 
 ראו לעיל בפרק ב'.    297
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קודמו, והוא עושה זאת באמצעות החוק. שני השליטים הכרחיים לעיר המעולה והחוט המקשר ביניהם  

  298הוא החוק. 

ם  סתירות, אלפאראבי הטביע חות  תבעל  ם שאפלטון הניח מורשתניתן לומר אפוא שבמקו

של היגיון פנימי. במורשת האפלטונית התקיימה סתירה פנימית כיוון שלאורך השנים חשיבתו של  

אפלטון התפתחה והשתנתה. אלפאראבי לא תפס מורשת זו באופן דיאכרוני ומתפתח, אלא ראה אותה  

הוא יצר תפיסה מרובדת, כאשר בין השלבים שלה עצמה    כתמונה אחת סינכרונית. מתוך כורח זה

ים יחס דיאכרוני. בתקופה הראשונה, בה מנהיג העיר הוא בעל שלמות אינטלקטואלית ועומד  מתקי

בדרגת המלך האמיתי, החוק הוא דינמי. השליט הראשון מחוקק חוקים בהתאם לאירועים להם הוא  

ד. כך במקרה ומי שיורש את השליט הראשון ע ומד בדרגתו, גם הוא יכול להגיב למציאות מתוך  עֵּ

והוא אף איננו מוגבל על ידי קביעותיו של השליט הראשון. לעומת זאת, בתקופה    –ה  חירות מלא

העוקבת, של יורש שאיננו מושלם, ישנה אפשרות לשנות את החוק, אך השינוי חייב להעשות מתוך  

 299החוק הקיים, באופן המבטא המשכיות וכפיפות אליו. 

 

 
מזכיר מספר פעמים את העובדה שיכול להיות שליט שיבוא אחרי השליט    יחד עם זאת, יש לזכור שאלפאראבי  298

לטעון שאלפאראבי היה סבור שכל שליט     הראשון ויהיה בעל כל תכונותיו, ושאז אף הוא יקרא שליט ראשון. ייתכן

 ראשון "מייסד" מחדש את העיר, אך הדבר נראה רחוק.
אלפא  299 אלסעאדה  תחציל  שבספר  סבור  ברמן  זאב  כך אליעזר  מתוך  זאת  ומסיק  החוק  בשלטון  דוגל  ראבי 

י שבחיבורים  שהסמכות העליונה בחיבור זה ניתנת ל"מניח הנימוסים", 'ואצ'ע אלנואמיס'. על פי ברמן אף על פ

בסיאסת אלמדנייה, ובאלמדינה אלפאצ'לה, מובעת תמיכה בשלטון התבונה, בכל זאת אלפאראבי מעניק מקום רחב  

זאב ברמן, אבן באג'ה והרמב"ם:ומצדיק ביתר שאת את שלט פרק בתולדות   ון החוק ביחס לאפלטון. )אליעזר 

( ברמן מעמיד את 77-80, עמ'  1959העברית,    המחשבה המדינית, עבודת גמר לקבלת תואר שלישי, האוניברסיטה

" בעוד  אלפאראבי בניגוד לאבן באג'ה אשר "מעוניין במדינה אידיאלית פילוסופית של ספר המדינה של אפלטון.

שהרצון בהגשמת המדינה האידיאלית מעיד למעשה על חוסר רצון בהגשמתה בפועל, על פי ברמן אלפאראבי הוא 

מעוניין להגשים עד כמה שאפשר את האידיאלי במציאות הזמנית. לכן, על פי ברמן, בעל פילוסופיה מעשית ואכן  

תכונת המופיעה בספר החוקים של אפלטון  אלפאראבי סבור שניתן להגשים את המדינה האידיאלית באמצעות המ

אי    (. היינו, למרות שלהלכה אלפאראבי היה מעדיף מתכונת של שלטון התבונה, הוא ער לכך שלמעשה87)שם,  

 אפשר להגשים בפועל אידיאל זה ועל כן למעשה הוא מבכר את שלטון החוק. 
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 אלפאראבי בין פילוסופיה לדת  .4

בעוד שאצל אפלטון החוק אשר ניתן לקהילה ניתן לה על ידי מחוקק אנושי, אלפאראבי חי בתרבות  

בה כבר ניתן חוק אלוהי. על כן, אצל אלפאראבי מתעוררת שאלת היחס בין הפילוסופיה לבין החוק 

 ההתגלותי, אשר לא יכולה היתה להתעורר אצל אפלטון. 

ש בי  אימץטראוס  ליאו  החותכת  ההנגדה  דת  את  לבין  פילוסופיה  הפילוסופיה    בתיאורן 

המוסלמית בימי הביניים. שטראוס טען שתנועת הפלאספה הערבית ראתה בעצמה קבוצה חתרנית,  

המחזיקה באמיתות המנוגדות לסביבה הדתית בתוכה הם חיים. על פי שטראוס, תנועה זו הפיקה את  

את אמיתותיה מן ההמון. על כן, לפי  וסופיה, סוקרטס, וביקשה להסתיר  הלקח ממותו של אבי הפיל

שטראוס, המטרה המרכזית של הפילוסופיה הפוליטית של הפלאספה היתה ליצור מרחב שבו תהיה  

כן,   אם  זו,  טענה  פי  על  מלכתחילה.  אותם  שעוינת  עיר  בתוך  ולהתפלסף  להמשיך  אפשרות  להם 

יעבד, כאשר הדת מעוצבת  ין הדת לבין הפילוסופיה, ורק בדמלכתחילה ישנה דיכוטומיה מהותית ב

מחדש על ידי הפילוסופים, השניים מתחברים. אולם לעולם הדת היא אך שפחה לפילוסופיה, אשר  

נועדה לשמור על צייתנות ההמון בכדי שהעיר תוכל להמשיך להתקיים ולספק את צרכיהם הביולוגים  

  300של הפילוסופים.

 
300  (New York, 1945), olume Louis Ginzberg Jubilee V', in: PlatoLeo Strauss, 'Farabi's 

passim and esp. p. 384: "We may say that Farabi's Plato replaces Socrates' philosopher-king 

who rules openly in the perfect city by the secret kingship of the philosopher who lives 

privately as a member of an imperfect community. That kingship is exercised by means of an 

exoteric teaching which, while not too flagrantly contradicting the accepted opinions, 

undermines them in such a way as to guide the potential philosophers toward the truth” 

(emphasis added). See also idem, 'How Farabi Read Plato's Laws', in: What is Political 

Philosophy and Other Studies, pp. 134-155  :בדרכו ההולכים  ידי  על  אומצה  זו  תפיסה   .Muhsin 

Mahdi, ‘Alfarabi’, History of Political Philosophy, ed. L. Straus and J. Cropsey (Chicago, 

1987), pp. 206-227; Kraemer, ‘The Jihad of the Falasifa’; Parens, Metaphysics as Rhetoric, 

pp. 47-48 (but see also contrary to this by Parens, An Islamic Philosophy of Virtuous 

Religions, New York: SUNY Press, 2006, pp. 122-123); Charles Butterworth, 2011, 
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י אצל אלפאראבי יש יחס סימביוטי בין ( ביקש לטעון כDaiberדאייבר )  כנגד טענה זו, האנס

הדת לבין הפילוסופיה. על פי טענה זו, הדת היא למעשה "פילוסופיה מעשית", או פילוסופיה יישומית.  

וכי שתיהן עוסקות באותם נושאים:    301דאייבר מראה שעל פי אלפאראבי הדת מחקה את הפילוסופיה,

ה את  מבארות  )שתיהן  ההוויה  של  הראשונים  ושתיהן  עקרונות  אלמוג'ודאת(,  אלקצוא  אלמבאדי 

נותנות ידע על הנמצא הראשון )אלמבדא אלאול( ועל הסיבה הראשונה )אלסבב אלאול( ועל התכלית  

כלומר, הדת והפילוסופיה הן בעלות   302האושר העליון )אלסעאדה אלקצוא(.  –האחרונה של האדם  

שעל פי   טועןגיע לתכלית זו. דאייבר  רק באמצעי דרכו הם מבקשות להתכלית זהה, ונבדלות זו מזו  

של  )בראהין(  להוכחות  מקבילות  הדת  של  אלנט'ריה(  )אלאראא'  העיוניות  הדעות  אלפאראבי 

את   משרתת  רק  איננה  הדת  אך  ידה.  על  )ברהן(  מוכחות  להיות  ויכולות  העיונית  הפילוסופיה 

כול להתקיים באופן תיאורטי  דת: אורח חיים מעולה איננו יהפילוסופיה, אלא הפילוסופיה גם תלויה ב

בלבד, ועל כן הפילוסופיה זקוקה לדת ולחוקיה בכדי ליצור אורח חיים קונקרטי המביא לידי ביטוי  

את המעלות האתיות שהפילוסופיה מבקשת לקיים. הפילוסופיה זקוקה לדת ככלי, אך הדת איננה רק  

כלומר, אין הפרדה    303אל הפועל. שרת לפילוסופיה להוציא עצמה  כלי של הפילוסופיה, אלא היא מאפ

דיכוטומית בין הדת לבין הפילוסופיה, אלא למעשה ישנה אחדות בין השתיים, כיוון שהדת מגשימה  

את הפילוסופיה על פי ההגדרות של הפילוסופיה עצמה. על פי אלפאראבי, אם כן, הפילוסופיה איננה  

 
“Alfarabi’s Goal: Political Philosophy, Not Political Theology”, in Afsaruddin 2011, pp. 53–

74. 
301 ed. Hyderbad, p. 40Tahsil, Daiber, 'The Ruler as Philosopher', p. 139, quoting . 
 שם.   302
 . 143-142שם, עמ'  303
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שההמונים צורכים את הפילוסופיה דרך הדת. הדת  ם להמונים, רק  מיועדת אך ורק לעילית, אלא ג

 304היא חיקוי של הפילוסופיה, אשר מביאה את ההמון לדעות נכונות. 

כפי שקרלוס פרנקל היטיב לראות, ההבחנה בין ההמון לבין  קרלוס פרנקל המשיך טענה זו.  

נולד פ פילוסוף אשר  בעיני אלפאראבי. אין  וכן לאהפילוסופים איננה סטטית  כל ה"המון"    ילוסוף 

אחת.  בדרגה  מהידע    305נמצאים  במהותו  נבדל  איננו  הדת  באמצעות  המתקבל  הידע  שכך,  כיוון 

באמצעות הדת ניתן, כפי שכתב קרלוס פרנקל,   כי  הפילוסופי, אלא רק בדרגתו. משמעות הדבר היא

 306( את כל חברי הקהילה לאמת. habituate"להרגיל" )

  . משקף את מחשבתו של אלפאראבי באופן מדוייקקל  ופרנבר  דאיישל    םאני סבור כי תיאור

שתוכל  בכדי  דאייבר,  שהטעים  כפי  ראשית,  מטרות,  שתי  למען  דת  יוצרת  הפוליטית  הפילוסופיה 

להגשים את עצמה באופן קונקרטי. ושנית, כפי שהראה פרנקל, בכדי לקרב את ההמונים עד כמה  

 הפילוסופיה יוצרת את הדת?  כיצד שאלה, אך נשאלת ה 307שאפשר לאמיתות הפילוסופיה.

 בשורות הראשונות של כתאב אלמלה אלפאראבי מגדיר את הדת כך: 

 
בי כפילוסוף  . למעשה דאייבר הוא חלק מזרם במחקר המתנגד לתיאורו של שטראוס את אלפארא145שם, עמ'    304

רדיקלי המתנגד לדת, אלא רואה בו הרמוניזטור, המנסה ליישב בין שתי המסורות. הראשון במסורת זו היה ידידו  

,  Erwin Rosenthal, Political Thought in Medieval Islam, (Cambridge, 1958)ס  ובן דורו של שטראו

 to my mind he [Alfarabi] was Muslim first and a disciple of Plato, Aristotle and" אשר כתב:

their Hellenistic successors and commentators second” (ibid, pp. 123-124). See also, Ann 

K.S. Lambton, 'Islamic Political Thought', in The Legacy of Islam, ed. Joseph Schacht and 

Clifford Bosworth, Oxford: Oxford University Press 1974, p. 421; Patricia Crone, Medieval 

Islamic Political Thought, 2005, p. 172; Massimo Campanini, “Alfarabi and the Foundation 

of Political Theology in Islam”, in Afsaruddin 2011, pp. 35–52; Carlos Fraenkel, 

Philosophical Religions From Plato to Spinoza, Cambridge: Cambridge University Press, 

2012, pp. 159-162 .מסקנותיי עולות בקנה אחד עם חוקרים אלו . 
305 , p. 163ophical ReligionsPhilosFraenkel,  . 
306 200-Fraenkel, ibid, pp. 198. 
307 193-Fraenkel, pp. 183 . 
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  رئيسهم الملّة هي آراء وأفعال مقدّرة مقيّدة بشرائط, يرسمها للجمع  

ينال   أن  يلتمس  بهم    م باستعمالهاألّول,  أو  فيهم  له  غرضاً  لها 

 308محدوداً.

]מל ]אראא'[  דת  דעות  היא  והוגבלו  לות  ופעוה[  נקבעו  אשר 

]ג'מע[ להתאגדות  רשם  אשר  אשר   בתנאים,  הראשון,  השליט 

 מבקש להשיג באמצעות קיומם מטרה מסויימת.  

כלומר, דת היא שילוב של פעולות שיש לבצע ושל דעות בהם יש להחזיק, אשר הוגדרו במדוייק על  

וללים ממד ביצועי לצד ממד  ידי השליט הראשון. במילים אחרות, דת היא מערכת של כללים אשר כ

 תודעתי.  

כאמור לעיל, תיאור מלך החוק ובעל ההלכה )הפקיה( הוא כמעט זהה. שניהם מוגדרים על 

על שניהם להכיר את החוק על בוריו, על שניהם לדעת מהם   י יחסם אל החוק שהניח נותן החוק:פ

החוק   את  ליישם  יש  והיכן  מתי  לדעת  שניהם  ועל  הקיים  בחוק  בעל  החוסרים  תיאורו של  הקיים. 

מכנה את אותה    , מתרחש בחיבור ששמו הוא "ספר הדת" ולכן נראה שלאפאראבי"פקיה"ההלכה, ה

הלכה, הוא מונח הלקוח    , בעל"פקיה"הדמות בשמות שונים בהתאם לאופיו של החיבור. העובדה ש

ה( לבין  "דת" )מל  חפיפה ביןמן העולם הדתי נותנת סימוכין נוספים לכך שעל פי אלפאראבי קיימת  

 עה(.  י"חוק" )שר

לך החוק יוכל בהמשך לפרש  אם כן, המלך האמיתי הוא הפילוסוף השלם, הנותן חוק בכדי שמ

האמיתי   המלך  בו  האופן  הוא  החוק  לאורו.  ולשלוט  בלשון    –הפילוסוף    –אותו  הדת.  את  מייסד 

 
 .  43כתאב אלמלה, עמ'  308
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החוק   ומלך  חוק  נותן  האמיתי  נאמר שהמלך  ו פילוסופית  אות מיישם  ובלשומפרש  נאמר  ו;  דתית  ן 

ההלכה   ובעל  דת  מייסד  ומשהנביא  מגמיישם  הדתי  בתחום  הפעולה  כך  אותו.  תכליות  פרש  שימה 

הקשר   החוק.  הוא  מטרותיו  את  החוק  למלך  מעביר  האמיתי  המלך  הכלי שבאמצעותו  פילוסופיות. 

יח חוק, לא  הבלעדי בין המלך האמיתי לבין מלך החוק הוא החוק שהמלך האמיתי "מניח". אלמלא ינ

 יהיה מי שיבוא אחריו וישלוט באמצעות החוק שהוא נתן. 

היא שעבור אלפא והכרחי הן של הפילוסופיה  משמעות הדבר  ראבי החוק הוא חלק חשוב 

הפילוסופי   הפוליטית והן של הדת. הפילוסוף מגיע לשיא מיצויו כאשר הוא מסוגל להפיץ את המסר

תלוי באופן הכרחי    רק באמצעות חקיקה. כך גם מלך החוקצעות דת, ואת זאת הוא יכול לעשות  באמ

  309א החוק הוא עמוד התווך של כל שלטון.. בעיר המעולה אפולו  בכך שיהיה חוק שקדם

בסעיף זה, אם כן, טענתי שעבור אלפאראבי החוק הוא מרכיב מרכזי ויסודי בהנהגת העיר.  

את באופן ישיר, אלא באופן נו עושה ז, הוא אינהתבונה המשולמתגם כאשר שולט המלך האמיתי בעל  

השליט הראשון ובכדי לאפשר לעיר    עקיף באמצעות חוקים. כמו כן, אלפאראבי מכיר בסופיותו של

המעולה להתקיים לאורך זמן הוא סבור שעל השליט הראשון "להניח חוק" אשר באמצעותו יוכלו  

קרים הטוענים שאצל אלפאראבי לשלוט יורשיו שאינם שלמים בכל מעלותיהם. בכך אני מצטרף לחו 

ת מטרות הפילוסופיה על פי אין הפרדה דיכוטומית בין דת לבין פילוסופיה, אלא שהדת מגשימה א

הפילוסופיה:  לבין  הדת  בין  היחסים  מהות  את  כיאות  מבהירה  זו  טענה  עצמה.  הפילוסופיה  תנאי 

 
בקנה אחד עם מסקנת פרק ב' לעיל, שם הראיתי כי החוק הוא המרכיב היסודי בהנהגת העיר,  דברים אלו עולים    309

 על פי הרמב"ם. 
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להביא את הסיבה החומרית  בכדי    – החוק    – הפילוסוף הוא הסיבה הפועלת אשר יוצר סיבה צורנית  

  310לדרגה פילוסופית גבוהה יותר, שהיא הסיבה התכליתית. –הקהילה  –

 

 הרמב"ם על שלטון החוק  .ז

 שלטון החוק הוא השלטון היחיד האפשרי .1

 

התורה.   הוא  הנבוכים  מורה  המרכזי של  "חוק",  נושאו  המין  מתוך  פרט  היא  מורה  כיוון שהתורה 

הלוך ושוב בכתבי הרמב"ם לא נמצא    חוק. ואולם, גם אם נרוץהוא למעשה ספר העוסק ב   הנבוכים

בתורת מעטים  מדיונים  יותר  שנתייחדו  -בהם  המעטים  הפרקים  אחד  ל"ד    לכךהמשפט.  פרק  הוא 

 פרק ל"ד(.   מהחלק השלישי של מורה הנבוכים )להלן לעיתים:

ת חוקים  ה צודקת, כיצד היא יוצרהבעיה של פרק ל"ד היא בעיית כלליות החוק. אם התור

חוקרים שונים ביקשו להראות    311ועים כלל אל החריג או אל הדבר הממעט לקרות? כלליים שאינם ש

שהרמב"ם דן כאן בעקרון היושר האריסטוטלי ופוסל אותו: במקרה שבו שופט פוגש מקרה חריג,  

החוק,  יחודים, עליו "לתקן" את  שלמרות שהחוק חל עליו באופן כללי הוא איננו מתייחס אל תנאיו הי

שר. ואולם, סברה פרשנית זו קשה. הפרק נמצא בתוך סדרת פרקים המפרשים בכדי לשמור על היו

עקרונות יסוד של התורה כמערכת חוק. יש לזכור שאלו פרקים המהווים מבוא ליחידה בה הרמב"ם  

המערכת אותה חקק משה,   יפרש באופן שיטתי ומקיף את מצוות התורה. מצוות התורה בכללותה הם

רמב"ם איננו דן כאן בחוק מנקודת מבטו של פרשן החוק, אלא דווקא  ותו "מניח חוק" ראשון. הא

 
ה ממורי פרופ' מנחם לורברבוים על אודות מו"נ ב', מ'. ואולם, ניסוח זה מתבסס על דברים ששמעתי בעל פ  310

 וקק מחזיק בתפקיד זה. בעוד שלורברבוים רואה במלך את הסיבה הפועלת של הקהילה, אני סבור שהמח
 .  189-168החריג והממעט לקרות אינם זהים, וראו דיונו של אליעזר חדד, התורה והטבע, עמ'  311
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כיוון שהרמב"ם איננו דן כאן בעקרון בשיפוט, מן הנמנע שהוא דן    312מנקודת מבטו של המחוקק. 

 בעקרון היושר האריסטוטלי. 

  – טען שכשופט  "ד עוסק בחקיקה. בן מנחם  אף חנינה בן מנחם וזאב הרוי סבורים שפרק ל

לעומתו הרוי    313 הרמב"ם פועל על פי עקרון היושר ותיקן את החוק.   –בותיו ההלכתיות  דהיינו בתשו 

טען שבתשובותיו הרמב"ם פעל על פי החוקים הכלליים, אך יישם חוקים אחרים במקרה בו נראה  

ו השיפוטית  יסיון שלהם לעקוב אחר תפיסתהנ  314לעיניו כי יש חוסר צדק בהפעלה של חוקים כלשהם.

 את מוקד הדיון של פרק ל"ד ואת הדיו.   מסיט להערכתישל הרמב"ם  

באתיקה   אריסטו  שהתווה  הדיון  מסגרת  בתוך  מתרחש  השיפוטית,  בתפיסה  הדיון  כאמור, 

בתוכה   המושגית  המסגרת  זאת,  תחת  שנחקק.  לאחר  החוק  ביישום  הוא  העיסוק  הניקומאכית, שם 

זה,ראיתי לעיהרמב"ם פועל היא אפלטונית. כפי שה המסורת האפלטונית עסוקה בבעיית    ל בפרק 

כלליות החוק לא כבעיה של מערכת חוק קיימת שיש למצוא לה פתרון, אלא כבעיית יסוד של כל 

מערכת חוק, אשר עלולה לפסול מלכתחילה את עצם אפשרות השלטון על פי חוק. אפלטון המוקדם  

תי, עמדתו  מערכת חוק טומנת בחובה. כפי שהראיע מן המעקשים שלפי ראות עיניו כל  מנ ימבקש לה

"הפוליט כתיבת  בעת  כבר  בכך  הכיר  הוא  שאף  ונראה  אוטופית  היתה  המוקדם  אפלטון  אה".  ישל 

אפלטון המאוחר, לעומת זאת, מנסח מתוך תפיסה ריאלית עמדה הדוגלת בשלטון חוק, על אף בעיית  

ון שהוא סבור שלשם כיבוד  וב"חוקים" כי  ון אף מחריף את בעיית כלליות החוקכלליות החוק. אפלט

 
ם את המילה "תשריע" שבשורה הראשונה של הפרק כ"חקיקה" ראויה. ראו זאב על כן הצעתו של הרוי לתרג 312

ר בתורת המשפט של הרמב"ם, ח' בן מנחם, ב' הרוי, 'הרמב"ם על כלליות החוק ותפקיד השופט', בתוך: דין ויוש

וסיף  . הרוי איננו מציין זאת, אך א253ליפשיץ )עורכים(, ירושלים: המכון לחקר המשפט העברי, תשס"ד, עמ'  

שזוהי הכרעה נכונה כיוון שהמילה "תשריע" היא צורת המקור )מצדר( של הפועל שּרע בבניין שני, שהוראתו  

 "חוקק".  
 יקה ושיפוט'. בן מנחם, 'חק  313
 הרוי, 'כלליות החוק'.  314
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החוק על ידי העם והציות לו, אי אפשר לעולם לשנות את החוקים, מה שבוודאי ייצור קשיים במקרים  

ככל ש הזמןספציפיים שיעלו  כלליות החוק ב"חוקים" אפלטון    יחלוף  פתרון בעיית  מחקיקתם. את 

ה  אשר מאפשרים מידה מסוימת של תבונ  "המועצה הלילית", המורכבת מחכמים  סד נוסף,ומוצא במ 

מ לעיל,  כאמור  אלפאראבי,  לשינוי.  ניתנים  והבלתי  הנוקשים  החוקים  לצד  העיר  את   קפלבהנהגת 

המחלוקת שבין אפלטון המוקדם לאפלטון המאוחר אל תוך ציר הזמן של חיי העיר. על פי אלפאראבי,  

יש מלך מושלמתבעל  פילוסוף  -כאשר  להנהיגתבונה  בידו  יש  באמצ  ,  הן  העיר  והן  את  חוקים  עות 

באמצעות תבונתו. בנוסף, אם מי שבא בעקבות אותו שליט מושלם הוא בעל תבונה מושלמת אף הוא,  

אזי יש לו הזכות לשנות את החוקים שחוקק קודמו. לעומת זאת, במידה והשליטים שבאים בעקבות  

שים, אלא רק לפעול על פי החוק לם, הם אינם רשאים לחוקק חוקים חדשליט זה אינם בעלי ידע מוש 

( ממנו חוקים חדשים בדרך של פירוש, במקרים עליהם החוק  סתחרג'י)  יח הראשון ו"להוציא"שהנ

 הקודם לא נתן את הדעת.  

ג'פרי מייסי היה החוקר העיקרי שראה שהנושא של פרק זה הוא שלטון החוק עצמו, על פי 

האפלטונית. נוסח   מבטא  לדידו  315המסורת  זה  פרק  של  ,  והעדפתו  דחייה  החוק  שלטון  של  רעיון 

הרמב"ם ממשיך את אלפאראבי ואפלטון, אותם מייסי מלחים    . לדעתו, התבונה את שלטון  הרמב"ם  

תית והחשובה ולכן  יהיא עמדתו האמ אה"ילעמדה אחת ואחידה. מייסי סבור שעמדת אפלטון ב"פוליט

כזכור, "המדינאי" איננו דיאלוג קוהרנטי  מות ב"מדינאי" בהם אפלטון מביע עמדה זו.  מבליט את המקו 

בו אפלטון נע רצוא ושוב בין שתי העמדות. בהמשך לכך, על פי מייסי אלפאראבי משחזר כמעט  ו

במדויק את עמדתו של אפלטון. ולכן מייסי סבור שכמו אלפאראבי, גם הרמב"ם רואה בשלטון החוק  

אל החריג"    חוק ככזה שאיננו "שועהתיאורו של הרמב"ם את הלדידו,  ות הגרועה.  בחירה באפשר

 
315  Macy, 'The Rule of Law'  גלסטון מכירה באפשרות של שלטון התבונה בהקשר אחר. ראו ;Miriam 

Galston, 'Philosopher-King vs. Prophet', Israel Oriental Studies, 8 (1978), pp. 204-218 . 
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ולכן לעיתים "מתחייבים נזקים לפרטים" איננו תיאור של רע הכרחי, אלא הדגשה של המגבלות של  

איננו בעל פגמים אלו, על פי מייסי, פרק  התבונההגמיש. כיוון ששלטון   התבונההחוק לעומת שלטון 

   316.התבונהשלטון את  מעודדזה למעשה מראה שהרמב"ם 

ב. שם "על פי מורה הנבוכים א, ע   התבונהרה ניתן היה לטעון שהרמב"ם דוגל בשלטון  אולכ

ואינם   מלאכותי  עיבוד  מזונותיה דורשים  היחידה אשר  הוא החיה  הרמב"ם מסביר שכיוון שהאדם 

בטבע בצורה אותה הוא יכול לצרוך, האדם איננו יכול לשרוד לבדו בטבע. עיבוד המזון דורש  מופיעים  

רבות ושונות, אשר אדם אחד איננו יכול ללמוד. כיוון שכך, האדם חייב לחיות בקהילה, בכדי  מלאכות  

את  ת צורך ההישרדות הבסיסי ביותר שלו. אך בד בבד, פרטי בני האדם אינם מסוגלים ליצור  לספק א

  השותפות המלאכותית הדרושה להשרדותם ולצורך כך הם זקוקים למנהיג בכדי שיאחד אותם:

ויסתמר  יחתאג'  פלד'לך   אג'תמאעהם  ינתט'ם  חתי  ויג'מעהם  יסוסהם   מן 

ליעאון בעצ'הם בעצ'א. ]...[ ומן אג'ל ד'לך וג'דת פיה הד'א אלקוה אלנאטקה  

מן   באנואע  ויהיי  ויעמל  וירוי  יפכר  בהא  וכנה  אלתי  אגד'יתה  אלצנאעאת 

ולבאסה, ובהא ידבר ג'מיע אעצ'א ג'סמה חתי יפעל מנהא אלראיס מא יפעל, 

 317יתדבר אלמרווס במא יתדבר.ו

סדורה   תהיה  שהתאגדותם  כדי  ויאגדם  בהם  שישלוט  מישהו  צריך  לכן 

ותמשיך להתקיים כדי שיסייעו זה לזה ]...[  לכן נמצא בו כוח מדבר ]קוה  

 
316  158-p. 157Dissertation, Macy, תפקידה של התבונה כן מופיע   רבוים כתב דברים דומים:. מנחם לורב"

מכון   רושלים:חוקית". )לורברבוים, פוליטיקה וגבולות ההלכה, י-בטקסט שלפנינו בתיאורה של הקהילה הקדם

שהרמב"ם קרוב לאלאפראבי )על פי פירושו    –בחטף    –(. לעומתם טען ברמן  21הערה    34הרטמן, תשס"ו, עמ'  

שר להגשים את המדינה המעולה באמצעות שלטון החוק )ברמן, אבן באג'ה והרמב"ם, עמ'  של ברמן( וסבור שאפ

87.) 
 .  132מונק, עמ' -יואל 317
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זה   שוקלאלנאטקה[  חושב,  הוא  בו  באמצעות  -אשר  ומכין  עושה  בדעתו, 

לבושו, ובאמצעותו הוא  מינים )שונים( של מלאכות את מזונותיו, מחסהו ומ

ויונהג   פעולתו  את  שבהם  השליט  שיפעל  כדי  גופו  איברי  כל  את  מנהיג 

 318לט שביניהם כפי מה שיונהג. )האיבר( הנש

ה שמאפשר לו לגרום לפרטי בני האדם להתקבץ  כוחו המדבר של המנהיג )אלקוה אלנאטקה( הוא מ

שכאן הוא בעל שלושה מרכיבים:  ולהפוך לקבוצה. הכוונה בכוח המדבר היא לשכל, אשר בהגדרה  

ההנהגה. -מחשבה, שיקול וכוח  ללמוד   ךמכ  319דעת  ניתן  הוא אחד ממרכיבי השכל,  שכוח ההנהגה 

זה שהרמב"ם מחזיק בעמדה שיש    שההנהגה נעשית באמצעות התבונה. אם כן, לכאורה נראה מפרק 

"הרמב"ם מציג   כתב:חוקים. זוהי אכן רוח דברי מנחם לורברבוים אשר  - אפשרות לשלטון ישיר ללא

ואל אפלטון  בעקבות  הולך  הוא  זו  בנקודה  החוק.  למתן  הקודם  פוליטי  ממשל  של  פאראבי,  -דגם 

 320החוק."  הסוברים שתבונתו החיה של המנהיג עולה על התובנות המשוקעות במערכת

אנו למדים שאין   מורה הנבוכיםבפרק ב' לעיל, מפרק מ' בחלק השני של    לפי טענתי אולם,   

  וק. על פי הרמב"ם בלתי אפשרי שתתקבץ חברה בלי שהמנהיג אפשרות של הנהגה מבלי ח למעשה  

יקבע שיעור ומידה  בהכרח לא ייתכן שתתקבץ חברה זאת אלא באמצעות מנהיג אשר  "   יקבע חוק:

ויקבע מעׂשים ]אפעאל[ ודרכי מוסר שעל כולם  למעש וימעיט את המוגזם,  יהם, ישלים את החסר 

מעשים ודרכי מוסר אלו, אותם המנהיג הראשון   321ת ]סנן ואחד דאימא[." לבצעם תמיד בדרך אח 

 
 .  201שוורץ, עמ'  318
כך, שתי תכונות אנושיות נוספות נחשבות לחלק מהשכל: עצם העובדה שמטבעם בני אדם מסוגלים  בנוסף ל  319

רב המון בני האדם באופן טבעי אדם שהוא בעל יכולות שכליות  לשים על עצמם מנהיג, וכן עצם העובדה שיש בק 

לק מהרציונליות עצמה  מפותחות דיין בכדי שיוכל להיות מנהיג. המשמעות היא שהשלטון בקהילה האנושית הוא ח

 ( באמצעות שכלו. יסוסושהמנהיג מושל )
 . 34לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  320
 . 397שוורץ, עמ'  321
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הם החוק. העובדה שהרמב"ם מכנה את ההסכמה המושגת מקביעת מעשים אלו  -"קובע" )יקדר( הם

"ת המנהיג  ידי  המחוקק   קביעה"-יאום שבתוקףעל  את  מכנה  הפרק  ובהמשך  אלוצ'עי(  )אלאתפאק 

כלומר,   322מורה שהמעשים הנקבעים הם החוק.  – אלנאמוס" "ואצ'ע   –במילה הנגזרת מאותו שורש 

ב, המהווה גילום של הרציונליות האנושית, אשר באמצעותה  "אותו שליט בו הרמב"ם עסק בחלק א, ע

שעבור  מכאן  חוק.  קביעת  באמצעות  אלא  זאת  לעשות  יכול  איננו  החברה,  את  ומסדר  מקבץ  הוא 

 עלה, אלא האפשרות היחידה לכינון חברה אנושית.  הרמב"ם שלטון החוק איננו האפשרות השנייה במ

בפני שנפרסו  האפשרויות  מתוך  בוחר  בניגוד  הרמב"ם  אך  החוק,  שלטון  של  האפשרות  את  ו 

יותר   הגרועה  האפשרות  הוא  החוק  ששלטון  סבור  איננו  הוא  ולאפלטון,  "ההפלגה    –לאלפאראבי 

מן השוני בהבנתם את הפגם שבטבע  אלא שזוהי האפשרות הטובה ביותר. הבדל זה נובע    –השנייה"  

שרות היחידה, אך בניגוד לרמב"ם  האנושי. אפלטון המאוחר סבור אף הוא ששלטון החוק הוא האפ

סבור שזוהי פשרה מצערת. לדעתו אי אפשר אלא לנקוט בשלטון החוק בגלל הנטייה הטבעית של  

היה כבול לחוק, הוא תמיד  האדם היחיד לפעול תמיד על פי האינטרס שלו. במידה ויהיה אדם שלא י

לית החוק על פי אפלטון היא  יפסוק לפי טובתו האישית, מה שלא יאפשר את קיומה של המדינה. תכ

כפולה: להנחיל את התבונה לקהילה במידת האפשר, אך גם לרסן את השליט. הרמב"ם, לעומתו,  

 ם. סבור שהפגם האנושי הזוקק חוק הוא השוני הטבעי המתקיים בין בני האד

אופן בו הרמב"ם מציג בהלכות ע"ז פרק א את היחס בין הקהילה האברהמית לקהילת תורת ה

המונהגת על ידי    323עיד על כך אף הוא. הקהילה האברהמית היתה "אומה שהיא יודעת את ה'", משה מ

הנהיג את קהילתו בעזרת כוח    אברהם"שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה".    פילוסוף

 
סיומה של הפסקה: "ולד'לך אקול אן אלשריעה ואן לם תכן טביעיה פלהא מדכ'ל פי אלאמר אלטביעי",  כך גם  322

 כלומר, הדיון שקדם עסק ב'שריעה', כלומר, בחוק.  
 הל' ע"ז א, ג.   323
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ואולם,    324"מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו".   לו, שהיה "מהלך וקורא ומקבץ" ואף היההשכנוע ש

"דעות שאין להן מעשים המשרישים אותן, המפרסמים אותן    מורה הנבוכיםכפי שהרמב"ם מסביר ב

אברהם טעה בכך שלא הבין את הגיוון הגדול הקיים    325והמנציחים אותן בציבור, אינן בנות קיימא." 

אך כאשר   , היא היתה יכולה להתקיים.דיכל עוד הקהילה האברהמית לא היתה גדולה מ   בין בני אדם.

השכיל   לא  למעשה  אברהם  אותותיו.  את  לתת  החל  הטבעי  השוני  ורבבות"  אלפים  אליו  "נתקבצו 

המרכזיים  ההבדלים  אחד  האנושית.  בקהילה  )ג'אהל(  ה"המוני"  קטגוריית  של  בקיומה  להודות 

במזגי בני האדם הוא יכולתם להשיג את המושכלות. אברהם לא הבין כי הנובעים מהשוני הטבעי  

בני אדם רבים אשר אינם מסוגלים להגיע לרמתו של הפילוסוף ועל כן האמת איננו מוטבעת    ישנם

יכלו  אשר  מעשים  בציבור  זה  לחלק  היה  ולא  במצרים"  לישראל  הימים  "ארכו  כאשר  בנפשם. 

ם לא יכולים היו להמשיך ולהחזיק בדעות  גהם  ות,  ת הנכונאת הדעו בהם  להשריש, לפרסם ולהנציח  

שכך, קהילה המבקשת לאחד את כלל רובדי החברה, הן את ההמון והן את העלית,   הנכונות. כיוון

 326חייבת שלטון חוק ואיננה יכולה להסתמך על שלטון פילוסופי בלבד. 

 
"אברהם אסף את האנשים וקרא להם   שם. וראו התיאור של אברהם כניגודו של משה במורה נבוכים ב, לט:  324

ההדרכה אל האמת שהׂשיג. כן היה אברהם מלמד את האנשים ומבאר להם בראיות עיוניות שיש  בדרך הלימוד ו

ותן תמונות ולא דבר מן הנבראים, והיה כורת עם  לעולם אלוה אחד ושהוא ברא את כל זולתו, ושאין ראוי לעבוד א

לא אמר: "האל שלחני  האנשים ברית על זאת ומושך אותם בנאומים יפים ובמעׂשים טובים כלפיהם. הוא מעולם  

דוד הרטמן,   אליכם, וציווני ואסר עלי". לניתוחים חשובים של פרק א' מהלכות עבודה זרה במשנה תורה ראו:

דרכים שונות להתמודדות עם עבודה זרה במשנת הרמב"ם', מחקרי ירושלים במחשבת    'פילוסופיה והלכה כשתי

עמ'   תשמ"ח,  היסטוריה  319-333ישראל,  גודמן,  מיכה  עמ'  ;   Menachemוכן    39-55והיסטוריוגרפיה, 

Lorberbaum, 'Medieval Jewish Political Thought', in: Cambridge Companion to Medieval 

Jewish Philosophy, Daniel Frank, Oliver Leaman (eds.), Cambridge: Cambridge University 

Press, pp. 187-188. 
: "אלארא אן לם תכן להא אעמאל תת'בתהא ותשהרהא ותכ'לדהא פי אלג'מהור  372מו"נ ב, לא; שוורץ, עמ'    325

 לם תבק."
ודית ביותר בפוליטיקה האפלטונית. ואולם,  התובנה כי הקהילה נבדלת להמון ולעלית היא למעשה התובנה היס  326

הקהילה צריכים  למרות שהרמב"ם מחזיק בה, הוא חורג מהמסורת האפלטונית בנקודה זו על פי הרמב"ם כל בני  

לקבל את הדעות הנכונות באמצעות "תקליד", כלומר באמצעות קבלת הדעות הנכונות מפי הפילוסופים, מבלי  

ת עצמם. הלכות יסודי התורה, שם האמת מוצגת ללא הוכחותיה, הם המקום בחוק  להוכיח אותן באופן מופתי בכוחו 

. עוד  Fraenkel, Philosophical Religions, pp. 183-190עצמו בו הרמב"ם מוסר את הדעות הנכונות. ראו  
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המסור בתוך  חזקה  בחירה  בוחר  הרמב"ם  כי  ראינו  כן,  אם  זה,  הוא בסעיף  לה  האפלטונית  ת 

ונה הוא הרצוי הלא אפשרי, ואי אפשר אלא ון התבהשתייך. כנגד עמדת אפלטון, אשר סבר כי שלט 

להתמודד עם המצוי ולבחור בחוק, הרמב"ם סבור שהחוק הוא הרצוי. כנגד עמדת אלפאראבי, אשר 

אפשרי כלל, גם   סבר כי קיימת אפשרות ששלטון התבונה יהיה אפשרי, הרמב"ם סבור כי הוא איננו

את פירטתי  כן,  אם  זה,  בסעיף  הקהילה.  ייסוד  בראשית  הרמב"ם    לא  של  הפילוסופיים  הנימוקים 

לתמיכה בשלטון חוק. לצד הנימוקים הפילוסופיים הללו יש לקחת בחשבון גם את התרבות הספציפית 

 שבתוכה הרמב"ם פעל, אשר כידוע מבוססת על חוק התגלותי. זאת אעשה בסעיף הבא.  

 

 ייחודיות תורת משה  .2

 

קשורה קשר הדוק לקהילה בתוכה הוא  ההעדפה המובהקת של הרמב"ם את שלטון החוק  

כפי שראינו לעיל, אלפאראבי מחזיק בתפיסה    327פועל, שהיא קהילה דתית המבוססת על חוק התגלותי.

ולכל קהילה   עם  כיוון שלכל  פי אלפאראבי,  על  אומר,  הווה  חוק.  ישנם פלורליסטית של מערכות 

על המלך האמיתי, המחוקק בעל שלמות  מאפיינים שונים )תרבותיים, היסטוריים, חברתיים ואחרים(,  

 שכלית, להתאים לכל עם ולכל קהילה חוק אחר.  

 
' במורה עיון בתפקוד המונח 'תקליד  –על המונח "תקליד" אצל הרמב"ם ראו עומר מיכאליס, 'אפילו על הפילוסופים  

. כן ראו בנושא התמונה פיזית ומטפיזית המוצגת  7-45(, עמ'  2017)  83הנבוכים ובמקורותיו ההגותיים', דעת,  

הראשוני תורה  בפרקים  משנה  של   Menachem Kellner, 'Maimonides on the Science of theם 

Mishneh Torah: Provisional or Permanent?', AJS Review, 18, (1993), pp. 169-194. 
 ,The Cambridge Warren Ze'ev Harvey, 'Law in Medieval Judaism', in: Christine Hayesראו    327

Companion to Judaism and Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 157-

186. 
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פי  על  אלא  החוק,  של  מקורו  פי  על  נקבעת  איננה  התורה  שאלוהיות  כיוון  לכאורה, 

במו"נ    328תכליותיו, קובע  מ'כפי שהרמב"ם  איב',  התורה  בהכרח  ,  ניתן ננה  היחיד.  האלוהי  החוק 

קום מחוקק אחר בעל שכל שלם אשר יניח חוק חדש בעל תכליות נעלות להעלות על הדעת מקרה בו י 

ועל כן אף חוק זה ייחשב לאלוהי, בדומה לעמדתו של אלפאראבי. חיים קרייסל טוען שלמרות שבאופן  

קרלוס    329בנושא זה.   לזו של אלפאראבי גם  , עמדתו האמיתית זההבגלוי  מוצהר הרמב"ם אינו גורס כך

שההיסטורי סבור  המרבית  פרנקל  במידה  ה"שלם  הדבר  איננה  שהיא  מראה  משה  תורת  של  זציה 

האפשרית במינו", כפי שהרמב"ם מכנה את התורה, כיוון שאם משה היה מופיע שוב בימי הרמב"ם  

הצבאית. חוק זה היה יכול להיות היה עליו לתת חוק מעודכן לתקופה בה העולם איננו שרוי באלילות  

 וא ממוען לבני אדם מתקדמים יותר בדעותיהם. טוב יותר מתורת משה כיוון שה

נציב את העמדה המוניסטית, הגורסת שרק  אם מול העמדה הפלורליסטית של אלפאראבי 

  תורת משה היא תורה אלוהית, דהיינו, חוק המסוגל להוביל לכדי השלמות האנושית הגבוהה ביותר,

לפאראבי, הוא סבר שמערכות חוק  נראה שהרמב"ם החזיק בעמדת ביניים בין שתי עמדות אלו. כמו א

אמיתי"   "אושר  לכדי  האדם  את  להוביל  אף  תוכלנה  שהן  ויתכן  אפשריות,  הן  אחרות  התגלותיות 

היא התורה האלוהית הטובה ביותר זאת, הוא סבר שתורת משה  יחד עם  צידודו    .)סעאדה(, אולם 

 היגיון":במובהק מחיבור הנעורים שלו, "ביאור מלאכת ה   פלורליסטית עולהבעמדה ה

אלסעאדה   מערפה'  אהלהא  יפיד  עלם  פהו  אלמדינה  תדביר 

להם  יפרץ'  וכד'לך   ]...[ תחצילהא  פי  אלסעי  ויפידהם  אלחקיקיה 

אלמלל  עלמא  וכאן  אג'תמאעאתהם.  בהא  ינתט'ם  עדל  קואנין 

מאל כל שכ'ץ מנהם, ידברון  אלכ'אליה תצנע תדאביר וקואנין חסב כ

 
328 , p. 262ProphecyKreisel, . 
 ראו קרייסל, שם.   329
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מיס. וכאנת אלאמם תתדבר  בהא מלוכהם אלרעאיא, וסימונהא נוא

בתלך אלנואמיס. ]...[ וקד אסתגני פי הד'ה אלאזמנה ען ג'מיע ג'לך,  

 אעני אלסיאסאת ואלנואמיס, ותדבר אלנאס באלאואמר אלאלהיה.

הנהגת העיר הרי הוא מדע ישפיע לאנשיה ידיעת האושר האמיתי  

בהשגתו ]...[ וכן יקבע להם חוקי    ויעזור להם לסעות  [ אדהסעאל]

כלו  שכבר  העמים  חכמי  והיו  קבוציהם.  בהם  יוסדרו  צדק 

וחוקים    330]אלכ'אליה[ הנהגות  כל   [נואמיס]קובעים  כפי שלמות 

פרט מהם, בהם מנהיגים מלכיהם את צאן מרעיתם וקוראים אותם  

..[ חוקים.  באותם  מתנהגים  העמים  והיו  הללו חוקים.  ובזמנים   ].

והתנהלו בני אדם    – כלומר ההנהגות והחוקים    –ן צורך בהם  כבר אי

  331.[אלאואמר אלאלהיה]בצווים האלוהיים 

, אלא  בחיבור זה, שהופנה, כידוע, לנכבד מוסלמי, הרמב"ם איננו פוסל את יתר הדתות ההתגלותיות

האדם לכדי שלמות. ניתן אולי   גורס שהן כולן מהוות דרך להסדיר את ענייני המדינה ולהביא את

להדגיש את המשותף לו ולקורא, וכי למעשה הרמב"ם זלזל    לטעון כי נמען החיבור הביא את הרמב"ם

זו.  לצד    בדתות ההתגלות האחרות. ואולם, לטעמי אין צורך לנקוט ב"הרמנויטיקה של ספק" מעין 

י תורת משה היא הטובה ביותר  הכרתו כי דתות ההתגלות מסוגלות להוביל לכדי שלמות, הוא סבר כ

 
קאפח תרגום "אשר נתיחדו לכך", על פי המשמעות "אלד'י תכ'לו לד'לך" )קאפח, עמ'    אלכ'אליה את המילה   330

כל הנראה הנוסח שהיה לפניו היה "אלכאמלה". אחיטוב תרגם  קפב(. אבן תיבון תרגם "השלמות" וקאפח מעיר כי כ

 "שכבר כלו" ואף קאפח מעיר על כך "וכן באמת פשוט המלה "אלכ'אליה" שכבר כלו ונשמדו". 
 קפח. -מכון מש"ה, תשס"א, עמ' קפז  יאור מלאכת ההיגיון, מהדורת קאפח, קרית אונו:ב 331
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מורה להביא את האדם לשלמות. למעשה, חלקים ניכרים ב  מסוגה, והיא בעלת הפוטנציאל הרב ביותר

 מוקדשים בדיוק לביסוס העמדה כי תורת משה היא החוק הטוב ביותר האפשרי.  הנבוכים

לוהי, האדם חייב  לא כל חוק הוא אלוהי ובמידה ואין בנמצא חוק א  ב', מ', על פי מו"נ  כזכור

ב"ם מעדיף מציאות בה יש קהילה בעלת חוק שאיננו אלוהי מאשר  אלוהי. הרמ-לחיות לאור חוק לא

הקהילה  ופרטי  קהילה  תהיה  לא  בעצם  חוק,  לקהילה  אין  בו  שבמקרה  כיוון  חוק  ללא  קהילה 

יהם  יוכלו לשרוד. שונותם הטבעית לא תאפשר להם לחיות יחד ולהפיק את צרכהפוטנציאלים לא  

 הבסיסיים ביותר.  

, פרק  'ב   חלק  מורה הנבוכיםהרמב"ם עורך ב שאלוהי -את הדיון על חוק אלוהי למול חוק לא

ז. על פי פרק זה לאדם ישנם שתי ", פרק כחלק ג'  מורה הנבוכיםהוא ממיר בשני מושגים קרובים ב  'מ

 נה אפשר להשיג אךאת השלמות הראשו  הגופנית.יות. שלמותו הראשונה היא השרדותו וטובתו  שלמו

ורק באמצעות ההתאגדות המדינית, אשר בעצמה מתממשת רק באמצעות מנהיג. ההתאגדות המדינית  

תחת חוק מביאה לידי ביטול העושק שבני האדם עושקים זה את זה; כלומר, ביטול האפשרות של 

 הקהילה.    כדי לאפשר ליחיד לקדם את האינטרס הפרטי על חשבון האינטרס הכללי שלשימוש בכוח ב

 332שלמותו הראשונה של האדם מהווה תנאי לשלמות השנייה, "שהיא נכבדה יותר בלי ספק." 

אף שלמות זו חלה על הציבור    333השלמות השנייה היא "שתושגנה להמון דעות נכונות כפי יכולתם." 

, כדי  בכללותו ואיננה נתונה ליחיד כיוון שתוכנה הוא הקנייה "לכל איש מידות המועילות בחיי היחד

ור כלומר, הן השלמות הראשונה והן השלמות השנייה חלות על הציב 334שהמדינה תהיה מסודרת." 

 
 .  517שוורץ, עמ'  332
 ( 371מונק, עמ' -תחצל ללג'מהור ארא צחיחה בחסב טאקתהם" )יואל; "516שוורץ, עמ'  333
עמ'    334 ל"מסודרת":516שוורץ,  "הרמונית"  שוורץ  של  תרגומו  את  שיניתי  א  " .  מן  שכ'ץ  כל  לנאס  אכסאב 

(. יש מקום להניח שהשלמות  371מונק, עמ'  -אכ'לאקא נאפעה פי אלמעאשרה חתי ינתט'ם אמר אלמדינה." )יואל

 מיודעת רק ליחידים.  –עשה מדבר בפועל" "שי –האחרונה 
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בכללותו ואינן נתונות ליחיד. הרמב"ם סבור שמעלתה של תורת משה היא שהיא מכווינה את הקהילה 

  הנתונה לחוקיה לשתי השלמויות הללו בבת אחת:

לא גיר והי שריעה' משה  פאלשריעה אלחאקה אלתי קד בינא אנהא ואחדה  

ג'את לת אעני צלאח אחואל אלנאס רבנו, אנמא  ג'מיעא,    פידנא אלכמאלין 

בעצ'הם מע בעץ' ברפע אלתט'אלם ובאלתכ'לק באלכ'לק אלכרים אלפאצ'ל  

 335חתי ימכן בקא אהל אלבלד ודואמהם עלי נט'אם ואחד. 

שה  לכן התורה האמיתית, אשר ביארנו שהיא אחת ואין בלתה, והיא תורת מ

נות מצבי  רבנו, באה רק ללמד אותנו את שתי השלמויות גם יחד. כלומר, תקי

ם אלה על ידי ביטול  העושק ועל ידי סיגול מידות טובות  אדם אלה ע-בני

 336ומעולות כדי שאפשר יהיה לאנשי הארץ להתקיים ולהתמיד בסדר אחד. 

ונת לשתי השלמויות  , התורה היא אלוהית בגלל שהיא מכוב', מ'כפי שהרמב"ם טען במו"נ  

להראות  נבוכים נועד  דיונו של הרמב"ם בטעמי המצוות בחלק השלישי של מורה ההללו בבת אחת.  

ז, אשר מאפשר לאדם להשיג את שתי ", כ'שהתורה כוללת בתוכה בדיוק את המנגנון המפורט במו"נ ג

 השלמויות גם יחד. 

ט. הרמב"ם  " ב, ל  נבוכיםה המורייחודיותה של תורת משה אף נלמדת מדבריו של הרמב"ם ב

אפשר שיימצא - האפשרית במינו, איכותב שתורת משה ייחודית כיוון ש"דבר שלם במידה המרבית  

האקסיומה    337ספיקה". -במינו אחר, אלא כשהוא חסר אותה שלמות, אם בשל הפרזה ואם בשל אי

מושלם ניתן למצוא המדעית כי אי אפשר שיהיה אלא שלם אחד באותו מין נסמכת על כך שאיזון מזגי  

 
 . 372מונק, עמ' -יואל 335
 . 517שוורץ, עמ'  336
 .  269מונק, עמ' -; יואל395מו"נ ב, לט. שוורץ, עמ'  337
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מייסד, ולכן של כל מערכת חוק  -רק בפרט אחד. כזכור מן הדיון בפרק הקודם, תפקידו של כל מחוקק 

כלומר, לתת חוקים    338ישלים את החסר וימעיט את המוגזם",   – הוא לקבוע "שיעור ומידה למעׂשיהם  

פי הרמב"ם התורה היא מוש כיוון שהיא  אשר גורמים לאיזון של חלקי הקהילה השונים. על  למת 

ורה צועדת בדיוק ב"שביל מגשימה באופן מושלם את תפקידה החשוב ביותר של כל מערכת חוק. הת

או   הגוף  מיגור  של  הקיצון  מנקודות  אחת  לאף  נמעניה  את  מטה  ואיננה  האריסטוטלי  האמצעי" 

יה והיא  חוסר האיזון של מערכות חוק קודמות הובילה לפגמים במידותיהם של נמענ  339ההתמכרות לו. 

 אשר גרמה לכך שאומות אלו עברו מן העולם:  

הד'ה   פי  אלאמר  כמא כד'לך  וקאל    אלשריעה  אעתדאלהא  מן  בין 

וד'לך    דיקים, וקד עלמת אן מעני צדיקים מעתדלה,צ  חקים ומשפטים 

אפראט כאלרהבאניה ואלסיאחה    אנהא עבאדאת לא כלפה פיהא ולא

ולא ואלאנהמאך    ונחוהמא,  יוג'ב אלשרה  ינקץתפריט  כמאל    חתי 

כמת'ל ונט'רה  אכ'לאקה  פי  אלמלל   אלאנסאן  נואמיס  סאיר 

  340לפה.אלסא

ִקים ומשפטים   כן התורה הזאת, שהבהיר שהיא מאוזנת ואמר: "חֻׁ

(. יודע אתה שצדיקים פירושה "מאּוזנים",  8צדיקים" ]דברים ד,  

כי הם עבודות שאין בהן טורח והגזמה כמו הנזירות ונדידת הסגפנים  

איוכיוצ ולא  בהם,  עד  - א  והתמכרות  תאוותנות  הגוררת  ספיקה 

 
 . 397שוורץ, עמ' מו"נ ב', מ';   338
צא שתי נקודות קיצון אלו אינן אלא תמונות מראה זו של זו, שכן הן למעשה נשארות באותו מישור, בו הגוף נמ   339

 במרכז התודעה. ההתייחסות המתונה אל הנאות הגוף היא זו שמאפשרת את המעבר מעבר להן.
 . 269מונק, עמ' -יואל 340
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נפג האנושית  חוקות  שהשלמות  כל  כמו  ועיונה  במידותיה  מת 

  341האומות שחלפו. 

אם כך, אמירתו של הרמב"ם כי מטרת התורה כולה היא ליצור איזון הן בתוך הקהילה והן 

וטלית עליה כתב ב"שמונה  וגם לאתיקת האישיות האריסט  'ב', מ בתוך האדם עצמו, נקשרת גם למו"נ  

איננה מוקדשת רק להדגמה כי התורה    מורה הנבוכיםים". בנוסף לכך, יחידת טעמי המצוות ב פרק

מקיפה הן את התכלית הראשונה והן את התכלית השנייה, אלא גם להוכחת "צדיקותם", דהיינו איזונם,  

ון שהתכלית הרציונלית של כרוכה בהיותם מאוזנים, כיו  של חוקי התורה. הרציונליות של החוקים

ליצור את האזרח המאוזן    , ושנית  ;ליצור איזון בין האזרחים על שונותם הטבעית   ,וק היא ראשיתהח 

 ביותר האפשרי.

החוק   מערכת  את  בידיך  יש  אם  האפשרי.  ביותר  המושלם  החוק  היא  כן,  אם  התורה, 

רת יחסי תושבי העיר אלו  כדי שלמות אישיותו וכן להסדהמושלמת, אשר מסוגלת להביא את האדם ל

. בסעיף זה, אם כן, ראינו כיצד גובר הסיכוי שתבחר בשלטון החוק על פני שלטון התבונה   –אלו  עם  

הרמב"ם מנמק את מחוייבותו לתורת משה על ידי השוואתה למערכות חוק אחרות. ניתן אמנם להעלות  

י, אך התורה היא הטובה  אשר תוביל לכדי האושר האמיתעל הדעת מערכות חוק התגלותי אחרות  

שלמת שבהן. זהו ביטוי להיותו של הרמב"ם בעל הלכה קודם ורק לאחר מכן פילוסוף אריסטוטלי,  והמו

  342את דבריו של ארווין רוזנטל על אלפאראבי. מחדש  אם לנסח 

 
 מו"נ ב, ל"ט.   341
חד    342 עמדה  נוקט  אני  שעבור  בכך  הסבורים  החוקרים  מחנה  לעומת  הרמב"ם.  בחקר  יסוד  בסוגיית  משמעית 

  – פינס, קריימר, קרייסל ובאופן לא מוצהר גם מיכאליס(  הרמב"ם הפילוסופיה והדת הן צרות זו לזו )שטראוס,  

קש  עמדתי היא כי הרמב"ם הוא הרמוניזטור, המב  –טענה ממנה נובע כי הרמב"ם מסתיר את עמדותיו האמיתיות  

מחד לתקן את הדת לאור הפילוסופיה ומאידך מכיר בכך שהדת היא הכלי ההכרחי להוצאת הפילוסופיה לפועל  

 Charles Manekin, 'Maimonides onגם טברסקי, הרטמן, הרוי, פרנקל, חדד ומנקין, ))בעמדה זו מצדדים  

the Divine Authorship of the Law', Interpreting Maimonides, C. Manekin & D. Davies, 
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 פורמליזם או ריאליזם משפטי? על יישום החוק על פי מו"נ ג, ל"ד   .3

ן חוק לתבונה, הרמב"ם נמצא רובו  איתי כי בדילמה האפלטונית ביכן, בשני הסעיפים הקודמים הראם  

היינו, מהם מאפייני החוק על פי   ,ככולו במחנה המצדד בחוק. ואולם, עדיין עומדת השאלה איזה חוק

של  למעשה בבסיס דיון החוקרים במידת הפורמליזם או הריאליזם  עמדה  הרמב"ם. שאלת אפיון החוק  

אל חוקרים  כזכור,  השפהרמב"ם.  בתיאוריית  כולם  התמקדו  בתיאוריית ו  ולא  הרמב"ם,  של  יטה 

החקיקה. כלומר, לשאלת אפיון החוק ענו החוקרים באמצעות בחינת יישום החוק. אפילו בן מנחם  

עוסק בחקיקה ולא בשיפוט, בחרו    מורה הנבוכיםוהרוי, אשר הראו שפרק ל"ד מהחלק השלישי ב 

החוק. התמקדות זו נבעה,    פן בו הרמב"ם כשופט מיישם אתהדיון בתשובותיו, דהיינו באולמקד את  

שיח עם קודמיהם, אשר סברו כי פרק זה הוא מענה  -כאמור, מתוך כך שהם ניהלו את הדיון מתוך דו

 תורת היושר האריסטוטלית.    -מאו התעלמות  -ל

ם  ים. לורברבוים, הסבור שהרמב"הגרסה העדכנית ביותר של דיון זה היא של יאיר לורברבו 

על פי לורברבוים, בפרק זה   343להראות זאת דווקא מתוך פרק ל"ד.הוא פורמליסט מובהק, מבקש  

התורת בכתיבה  המכונה  החוק,  שלטון  של  קיצונית  גרסה  המודרנית  -מתוארת    rulismמשפטית 

)רוליזם(. רוליזם הוא יישום נוקדני של כלל משפטי, גם כאשר יישום הכלל במקרה מסוים חותר נגד  

דהיינו, ברוליזם משפטי שיקולים רוחביים של מערכת המשפט באופן   344שלשמה הכלל נוצר.  התכלית

 
Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 133-151   ,עמדתי ביחס לרמב"ם דומה, כמובן .

 דאייבר ופרנקל ביחס לאלפאראבי(.   לזו של
יאיר לורברבוים, 'הרמב"ם על מוסד החוק, על פורמליזם משפטי ועל 'גזרת הכתוב', מחקרי משפט כט, תשע"ד,    343

 .  350-388עמ'  עמ' 
. שלמה פינס סבור שהרמב"ם נוקט גישה זו מן השפה ולחוץ, וכי בפועל הוא מקדם גישה 371-370שם, עמ'    344

דומה יותר לזו של אלפאראבי, בה יש ל"מנהיג השני" סמכות לחדש הלכות וחוקים בהתאם לדעתו. ראו שלמה  

טו  -נתון המשפט העברי ידהרמב״ם', שפינס,'השוואות בין החוקה הדתית לבין הרפואה אצל אל־פאראבי ואצל  

 .171-176תשמ״ט(, עמ' -)תשמ״ח
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תוך    לשון אחר: רוליזם הוא יישום של החוק   345כללי גוברים על הרצון לעשות צדק במקרה הנקודתי. 

 צמצום מרחב שיקול הדעת של השופט.  

ה על  הרמב"ם  של  המשפט  תורת  פי  שעל  ללמוד  שניתן  טוען  "להכווין לורברבוים  חוק 

"ינבגי אן יכון אלתדביר אלשרעי   בה הרמב"ם משתמש פעמיים בפרק:  "מטלק " מן המילה   התנהגות"

"בל תכון אלאחכאם  - "(; ומטלקא עאמא ללכל" )"ראוי שהנהגת התורה תהיה מוחלטת, מיועדת לכולם

( עאמה"  )"מטלקה  זו  מילה  מתרגם  לורברבוים  וכוללים"(.  מוחלטים  יהיו  הדינים   מטלק(אלא 

או   סטייה  אפשרות  )ללא  לשונם  לפי  מחייבים  כלומר  "דווקניים,  הם  החוקים  כן  ועל  כ"דווקני", 

החוק הרוליסטית   כלומר, על פי לורברבוים, במילה "מטלקה" מקופלת כל תורת שלטון 346אבחון(." 

 של הרמב"ם.  

כ"מוחלט"  המתורגמת על ידי שוורץ ואחרים    –אך לטעמי זהו תרגום שאיננו הולם. המילה   

תה בערבית ביניימית )וכן  היא מילה נפוצה למדי בכתביו של הרמב"ם בהטיותיה השונות. משמעו  –

פי בד על  כן,  לכך.  הוראה קרובה  או  "דווקני"  איננה  ומודרנית(  יקתי במנוע החיפוש של  קלאסית 

מילה זו    ( ישנם ארבעים ושישה מופעים שלfjms.genizah.orgאגודת פרידברג לכתבי יד יהודיים )

  או הוראה קרובה  בכל מופעיה לא מצאתי שהמילה תוכל להתפרש כ"דווקני"  347בכתבי הרמב"ם. 

משמעות המילה ברגיל    . כך גם במילונים השונים שבדקתי )בין אם מודרניים ובין אם ביניימיים(לכך

,  "מטלקהמלכיה "או "כללי, בלתי מוגדר". כך לדוגמא בצירוף המודרני   היא "מוחלט, ללא הגבלות"

מלוכה אבסולוטית, הכוונה היא מוחלט. לעומת זאת, במקרים רבים בכתבי הרמב"ם נכון לתרגם את  

 
 . 371ראו לורברבוים, 'מוסד החוק', עמ'  345
 . 354שם, עמ'  346
 .2 –; אטלאקא 6 –; אטלאק 20 –; מטלקא 18 –מטלק/מטלקה  347
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ש היגיון רב בשניות זו,  י  348המילה כ"סתם", כלומר כאנונימי, וכך אכן מתרגם פעמים רבות קאפח. 

 שכן מה שאבסולוטי הוא ללא הגבלות, וכך גם הסתמי האנונימי הוא ללא הגבלות.  

נכותרגו  במורה    ןם  שלו  החוק  תפיסת  על  מדבר  הרמב"ם  בו  המרכזי  בפרק  זו  מילה  של 

תורת להבנת  קריטיות  השלכות  בעל  הוא  ודוק:- הנבוכים  הרמב"ם.  של  טוען   המשפט  אינני 

לורברבוים הראה   לגבי עמדתו הרוליסטית של הרמב"ם. בסדרה של מאמרים  שלורברבוים טועה 

"גזירת הכתוב" במשנ זה: על השופט לקיים את הדין באופן  שמשמעות המונח  בדיוק  ה תורה הוא 

הדין בפני טעם  ביטול  תוך  הייחודיות,  לנסיבות  עיוור  וכמעט  א  נוקדני  כפי  כןהוראתו המפורשת.   ,

רברבוים, במופעי המונח "גזירת הכתוב" במשנה תורה, מדובר על הוראות שהחוק משמיע  שהראה לו

מדובר לא על יישום החוק, כי אם על עיצוב החוק    רק ל"ד,כאן, בפאולם  לדיין עתידי הבא לפסוק.  

"גזירת   המונח  את  מניתוחו  הנובעים  ממסקנותיו  להשליך  ניסה  לורברבוים  כאשר  ולכן  כמערכת. 

סגנון  בזה, הוא שגה. הפרק איננו עוסק ביישום החוק, אלא בעיצוב החוק בכללותו, או    הכתוב" לפרק

מטלקא עאמא(  כותב שעל החוקים להיות מוחלטים וכוללים )כתיבת החוק, אם תרצו. כאשר הרמב"ם  

 הוא מתכוון שהם צריכים להיות מוחלטים וסתמיים, או אנונימיים.  

יישום החוק, אותה היטיב לתאר לורברבוים, לבין ישנו קשר בין העמדה הרוליסטית בעת   

וההגשה ה אנונימית אמורים  עמדתו של הרמב"ם לגבי עיצוב החוק בתור מחוקק. היישום הדווקני 

שניהם להביא לידי אחידות כמה שיותר גדולה של החוק. ההגשה האנונימית מציגה את החוק כבעל  

לימה את הפלורליזם המשפטי במעמד מתן  ת ובכך מצנזרת את המחלוקת, כלומר מע סמכות מוחלט

, דהיינו  החוק. היישום הדווקני איננו מאפשר חזרה למצב של פלורליזם משפטי בצד השני של חוק

 
 ראו לדוגמא להלן פרק ה' בעבודה זו.  348
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בעת יישומו בשטח, או במילים אחרות, איננו מאפשר חזרה למצב של מחלוקת לאחר שזו כבר צונזרה 

 יקה.  והועלמה בזמן החק

ופרק זה עוסק באופן בלעדי   זהיםשום החוק וחקיקתו אינם  הקשר בין השניים, יי  למרותאך  

, לקראת סופו, כלומר כשיאו  בחקיקה. המילה בה בחר לורברבוים להתמקד מופיעה פעמיים בפרק זה

ל הרמב"ם. אך בכדי להבין של מהלך הפרק והיא אכן בעלת משמעות אדירה להבנת תורת החקיקה ש

קו לשרטט  עלי  כדבעי,  המהלך  של  שיאו  הפרק  את  את  פותח  הרמב"ם  הראשונים.  שלביו  את  דם 

  בדברים  הללו:

א  ממא יג'ב אן תעלמה איצ'א אן אלשריעה לא תלתפת ללשאד', ול

ילה יכון אלתשריע בחסב     אלאמר אלאקל. בל כל מא יראד תחצ

מן ראי או כ'לק או עמל נאפע אנמא יקצד בה אלאמור אלאכת'ריה, 

אלוקוע אלקליל  ללאמר  ילתפת  מן    ולא  לואחד  תקע  לאד'יה  או   ,

אלנאס מן אג'ל ד'לך אלתקדיר ואלתדביר אלשרעי, לאן אלשריעה 

ולך אן תעתבר ב אלאמור אלטביעיה, אלתי תלך הי אמר אלאהי. 

אלמנאפע אלעאמה אלמוג'ודה פיהא פי צ'מנהא ולאזם ענהא אד'יאת  

 לאם גירנא. שכ'ציה כמא באן מן כלאמנא וכ

ין התורה שועה אל החריג, ואין הציווי חייב אתה לדעת גם כן שא

בהתאם למיעוט. אלא בכל דעה, מידה, או מעׂשה מועיל   [תשריע]

רוב, ואין שועים לדבר -פי-ונים לדברים שעלשרוצים להׂשיג, מתכו

בא הפוגע  לנזק  או  לקרות  הזאת הממעט  הקביעה  בגלל  אחד  דם 

התורה   אלשרעי] והנהגת  ואלתדביר  אלתקדיר  התורה[ד'לך  כי   . 
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היא ציווי אלוהי. תוכל להתבונן בדברים הטבעיים שמאותן תועלות 

בהם   הנמצאות  שהתבר  -לכלל  כמו  לפרטים,  נזקים  ר  מתחייבים 

 מדברינו ומדברי זולתנו. 

המצויינת    שטען  כפי  הטבע,  לבין  התורה  בין  הקבלה  עורך  הרמב"ם  הללו  בדברים  חדד,  אליעזר 

ואה זו של התורה לטבע הרמב"ם ממשיך ומרחיב את  בפירוש בשורה האחרונה של מובאה זו. בהשו

כפי   ל( בעניין הטבעי"."החוק הוא בעל 'פתח' )מדכ'כי    מורה הנבוכיםטענתו בפרק מ' מהחלק השני ב

י דרכים: הוא גם הפתרון תכוונת הרמב"ם במשפט זה היא שהחוק נטוע בטבע בששציינתי בפרק ב',  

בכך שהטבע מספק את הפתרון בדמות היכולת    יש לו נגיעה לטבעלפרדוקס שטבע האדם יוצר, אך  

חיב את האנלוגיה בין  האנושית להקים מנהיג המייסד קהילה ונותן חוק. כאן, בפרק ל"ד הרמב"ם מר 

בע. כפי שחדד ציין, כמו  הטבע לבין החוק, בכך שהוא טוען שהחוק סובל מאותן בעיות מהם סובל הט

טבע, אשר תכליתו התמדת המין ולא התמדת הפרטים, גם התורה מטרתה הראשונה היא להביא לידי ה

לפרטים.  –דהיינו הקהילה    –התמדת הכלל   איננה שועה אל כיוון שכך, "התור  349ולא התועלת  ה 

 ו"מתחייבים נזקים לפרטים".    חריג"ה

וונת הפרטים המעולים לידי השגת השלמות האנושית.  מטרתה הראשית של התורה איננה הכ 

זוהי, אמנם, המטרה היותר נעלה של התורה, אך היא שנייה למטרה הראשונה של התורה הן בזמן והן  

יה לפנות לכלל  השגת סדר במדינה ולצורך כך עלמטרתה הראשונה של התורה היא    350ביחס סיבתי. 

כפי שהרמב"ם קבע כבר בהקדמה לפרקי אבות   351ון.הפרטים במדינה, כלומר באופן בלתי נמנע להמ 

להתנהגות   יגרום  האחיד  החוק  אישיותו.  את  האדם מעצבות  תכופות של  פעולות  המשנה,  בפירוש 

 
 . 164חדד, התורה והטבע, עמ'  349
 פירושו של מייסי לפרק זה. נגד מו"נ ב, כז. בדיוק כ 350
 .201כך גם חדד, התורה והטבע, עמ'  351
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תכונות אישיותיות אחידות ככל האפשר. אחידה, אשר בתורה תגרום לכך שפרטי הקהילה יהיו בעלי 

ך נקודת מבט כללית על העיר כולה, הוא איננו מביט לתועלתם של הפרטים, אלא המחוקק פועל מתו

 לתועלת של העיר בכללותה. כיוון שהגיוון האנושי הוא טבעי,  

מלהם ד'לך אלתדביר אלשרעי, ילזם צ'רורה וג'וד אשכ'אץ לא יכ

יה לא יחצל כל מא ילזם ענהא פי כל לאן אלצור אלטביעיה אלנוע 

לכל מן אלאה ואחד ופאעל ואחד, נתנו מרועה  שכ'ץ ושכ'ץ, לאן א

 ממתנע.  –אחד. וכ'לאף הד'א  

מתחייב בהכרח שיימצאו פרטים שהנהגה זאת של התורה לא תביא 

ב מן הצורות הטבעיות  אותם לידי שלמות, כי לא כל מה שמתחיי

ופרט,   פרט  בכל  מוׂשג  המינים  ומפועל  של  אחד  מאלוה  הכול  כי 

 נמנע.  -(. מה ששונה מזאת 11קהלת י"ב, אחד: ִנְּתנּו מֹרעה אחד )

התורה נועדה לפעול על הקהילה באופן כללי. בניגוד לרפואה, הפועלת על היחיד, החוק פועל על  

ות ידי כך שלא כל פרט ופרט בקהילה מסוגל להשלים את תכליהקהילה. הגיוון האנושי הטבעי מביא ל

המזג של פרטים מסויימים איננו מתאים כלל התורה. יתר על כן, לעיתים הגיוון כל כך גדול עד ש

לחוקי התורה ופרטים אלו נפגעים. אך מודגש שהגיוון האנושי הוא הכרחי, כולו ניתן מ"רועה אחד".  

  ידי הרופא, אך לא על ידי המחוקק: הגיוון האנושי זוכה לטיפול על

ן אן תכון אלשראיע מקידה  באר איצ'א לא ימכובחסב הד'א אלאעת

אלעלאג'   שבה  ואלאזמאן  אלאשכ'אץ  חאלאת  אכ'תלאף  בחסב 

בל   אלחאצ'ר,  מזאג'ה  בחסב  שכ'ץ  כל  עלאג'  יכ'ץ  אלד'י  אלטבי. 

ינבגי אן יכון אלתדביר אלשרעי מטלקא עאמא ללכל ואן כאן ד'לך 
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בחסב   מא פי חק אשכ'אץ ופי חק אכ'רין לא ילזם, לאנה לו כאןלאז

 ן.אלאשכ'אץ לוקע אלפסאד ללכל ונתת דבריך לשיעורי

אפשר שהמצוות תתייחסנה לשוני -בהתאם להתבוננות זאת גם אי

בני   [אכ'תלאף] בדומה  -מצביהם של  הזמנים  ולשוני  פרטיים  אדם 

פרט בהתאם למזגו  לטיפול הרפואי. שּכן הטיפול הרפואי מיוחד לכל  

מוחלטת, מיועדת לכולם   הנוכחי. אלא ראוי שהנהגת התורה תהיה

ללכל] עאמא  מטלקא  אלשרעי  מתאים    [אלתדביר  זה  אם  אפילו 

בהתאם   זה  היה  לּו  כי  לאחרים.  מתאים  ולא  מסוימים,  לאנשים 

 .'ונתת דבריך לשיעורין'פרטים, היה נגרם קלקול לכול  [אנשים כ]ל

היא   הרופא  שאנלוגיית  של  לתיאורו  ואלפאראבי  אפלטון  אצל  המובילה  המנהיג  האנלוגיה  ליט 

אוניברסלים על מקרים פרטניים ובכך להביא לידי    באמצעות תבונתו. הרופא מסוגל ליישם כללים

"שכן הטיפול הרפואי מיוחד לכל פרט בהתאם למזגו הנוכחי". אך זאת מפני שהרופא  "צדק" מירבי:

ת האדם  אכ'תלאף. הרופא מבקש להביא א  – טים שיש ביניהם שונות  פועל בתוך העיר, אל מול פר

  – וכחי. אולם המחוקק הוא הרופא של הגוף הגדול  הפרטי לידי איזון ולכן יכול להתייחס למצבו הנ

ובכדי להביא לאיזון של העיר כולה, עליו לבטל שונות )אכ'תלאף( זו בדיוק. הרופא פועל   –העיר  

בעו העירונית,  המסגרת  הוראות  בתוך  ייתן  המחוקק  אם  ממנה.  למעלה  פועל  שהמחוקק  ד 

של "ונתת דבריך לשיעורין", ביטוי אשר  יפרנציאליות, "היה נגרם קלקול", אשר היה מתבטא במצב  ד

  352משמעו בפיו של הרמב"ם הוא פיזור ופירוד, או ההפך מאחידות. 

 
יחד עם זאת, תהליך החקיקה איננו נחתם על ידי המחוקק הראשון, כיוון שהחכמים שבאים בעקבותיו רשאים   352

לחדש חוקים. למעשה, אפילו משה כבול לחוק שהוא 'הניח', ומרגע שניתנה התורה, הוא צריך לחדש חוקים רק  
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מהבעיות המרכזיות   כפי שציינתי בפרק המבוא לעבודה זו, בעיית המחלוקת ההלכתית היתה 

חלוקת ההלכתית מכונה באופן קבוע על ידי הרמב"ם באותה  שעמדו בפני הרמב"ם בתחילת דרכו. המ 

הסיבה היא שמחלוקת הלכתית מובילה לכדי    353מילה בה השונות המזגית מכונה על ידו: אכ'תלאף. 

ו של החוק. על  שונות בהתנהגות, אשר בתורה מותירה את השונות המזגית ובכך מחמיצה את תפקיד

היה אחידה ככל האפשר. יש לציין שבכך אני מסכים החוק להכווין את ההתנהגות האנושית כך שת

רבוים, אשר מציין "כי כדי לכוון התנהגות צריך החוק להכיל כללים פשוטים ובהירים שאינם עם לורב

רק ל"ד היא אפוא  זוקקים הפעלת שיקול דעת או הדרכה נוספת. אבן בניין המרכזית של החוק לפי פ

 
ם פרשניים. ראו על כך אבירם רביצקי, 'מדוע נערכו הלכות אבל ספר שופטים? על סמכותו של משה מצעיבא

מאבקים   חיים קרייסל ואחרים )עורך(, סמכות רוחנית:  במשנת הרמב"ם ועל דרכי עריכתו של משנה תורה', בתוך:

לצד זאת, רביצקי מבקש במאמר  .  47-70גורן, תש"ע,  עמ'  -על כוח תרבותי בהגות היהודית, באר שבע: גולדשטיין

בתוך:  –אחר   ההלכה',  התפתחות  על  ואלפאראבי  'הרמב"ם  רביצקי,  רוזנק   אבירם  ואבינועם  רביצקי  אביעזר 

לטעון שלפי הרמב"ם חז"ל  – 211-230מאגנס, עמ'  )עורכים(, עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, ירושלים: 

ביאני. דהיינו, כל חידושי חז"ל הם ה"פרוע" )הענפים(, אשר  פאראתופסים את מקומם של "המנהיג השני" האל

מתבססים על ה"אצול" )שורשים( של תורת משה. כנגדו טוען יאיר לורברבוים, 'הרמב"ם על אגדה, הלכה וחוק 

עמ'   כו, תש"ע,  ישראל  דיני  כיוון    253-297אלוהי',  תורה אלוהית,  בגדר  איננה  חז"ל  תורת  פי הרמב"ם  שעל 

י ממורה נבוכים הרמב"ם נותן טעמים למצוות תורת משה, ולא לתורת חכמים )וראו ביקורתו של שליש שבחלק ה

-251שמשון אטינגר, 'עוד לשאלת ההלכה וה"חוק האלוהי" במשנת הרמב"ם', דיני ישראל, כח, תשע"א, עמ'  

ון שהיא מהווה  כיו  (. במאמר בכתובים אני טוען בניגוד ללורברבוים שתורת חכמים אכן נחשבת לאלוהית,263

 Marc Herman, 'Situating Maimonides Approachפיתוח של התורה האלוהית. כפי שהראה מרק הרמן )

to Oral Torah in its Andalusian Context', Jewish History, 31 (2017), pp. 31-46  הרמב"ם  ,)

ת מדרשו של אבן גיאת. לפי הבחנה  מבי  משתמש במונח פרוע/אצול באופן אידיוסינקרטי כממשיך מסורת אנדלוסית

זו תורת משה היא השורש )אצול( שממנו יוצאים חידושי החכמים )פרוע(. כיון שכך, הענפים אותם יצרו חכמים  

יכולה  לא  תורת חכמים  הרמב"ם  פי  שעל  טוען  אני  לרביצקי  בניגוד  האלוהית.  התורה  בתוך  ונכללים  מחייבים 

בתנאים הבסיסיים של מערכת חוק על פי הרמב"ם: אין להם יכולת כפייה  מדת  להחשב לחוק, כיון שהיא איננה עו

ובפיהם החוק איננו אחיד וחתוך. זאת הסיבה שהרמב"ם משקיע מאמץ עצום בהכנסת כל חידושי חכמים אל תוך 

משנה תורה, תוך כדי שהוא מבטל את המחלוקות ובכך גורם לכך שכפיית החוק תהיה אפשרית. בכך הרמב"ם  

 יישום.  -נה תורה את ההלכה לחוק ברבמש הופך

במחקר שטרם פורסם מרק הרמן מראה עד כמה עיסוקו של הרמב"ם ב'אכ'תלאף' נטוע בתוך שדה המחשבה   353

הזמן: בת  האנדלוסית   Marc Herman, 'Maimonides between the Malikis and the המשפטית 

Almohads', in: Imagining Revelation: Medieval Jewish Presentations of the Oral Torah in an 

Islamic Key (forthcoming). 
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כי האני מסכים עם    354הכלל )המשפטי( החתוך."  רמב"ם טוען בפרק ל"ד שאבן בניין לורברבוים 

מרכזית של החוק היא הכלל המשפטי החתוך והבהיר, אולם לורברבוים איננו מספק לכך סימוכין 

ורת המשפט  על פי ת לטענתי, המרכיב המרכזי בהיותו של כלל "חתוך"   355ברורים מתוך הפרק עצמו. 

טי אשר נמצא במצב של מחלוקת איננו יכול  של הרמב"ם היא העובדה שאין בו מחלוקת. כלל משפ

 באופן מובנה ועל כן יש צורך באחידות של החוק.  להכווין התנהגות 

א אשר מסביר את קביעתו של הרמב"ם שבעת חקיקה על הדינים ו הצורך באחידות של החוק ה

  –  "מטלק"וכוללים )אלאחכאם מטלקה עאמה(. כפי שציינתי לעיל, משמעות המילה להיות מוחלטים 

היא סתמי או אנונימי. הפיכת הדינים לאנונימיים הוא בדיוק המהלך המרכזי המאפיין את   –מוחלט  

משנה תורה, שהוא החיבור העוקב לפירוש המשנה. לאחר שסיים לחבר את פירוש המשנה, הרמב"ם  

בורו  להתקיים. חי   ממשיכות ת הלכה בפירושו למשנה, כיוון שכך המחלוקות עדיין  הבין שלא די בפסיק

נה תורה, נועד למממש את תפיסת החקיקה שלו ובו הוא מעלים את הדעות החולקות, אשר  הבא, מש

אחיד   כחוק  החוק  את  מעצב  הוא  בכך  נפסקת.  אינה  ההלכה  ואחד(  לפיהן  מחלוקות  )סנן  ללא 

מ ההלכה  כלומר  כ"מוחלטת")אכ'תלאף(,  "אנונימית" עוצבת  תורה  )מטלקה(  או  במשנה  משמע,   .

לאחת הבעיות היסודיות שבעיניו פגמו במשנת רבי יהודה הנשיא. ניתן לומר    ע פתרוןהרמב"ם הצי

הוא שיאו של מהלך זה, כיוון שבפרק ל"ד הרמב"ם    מורה הנבוכיםד בחלק השלישי של  "שפרק ל

 צע במשנה תורה. משפטי למהלך שבי- מנסח את הטעם התורת

 
 .  353לורברבוים, שם, עמ'  354

, אך שם הוא מביא את  361בעמ'    34בציטוט המובא בפנים בסוף הציטוט המובא לעיל הוא מפנה להערה    355 

בר מהווה אסמכתא לטענתו  ד הדהחוק" ולא ברור כיצ הארט, רז ופולר על ההבחנה בין שלטון בכלל לבין "שלטון

 כי "הכלל החתוך" הוא שמכווין התנהגות.
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 והגשמת החוק  ריבונות, משיחיות פרק ד:

 

חיבורי ההלכה למן המשנה ועד אליו כלל  לורת ההלכתית, ובניגוד  ג הרמב"ם מהמסבמשנה תורה חר

בתוך חיבורו הלכות הנוגעות הן ל"זמן הזה" והן ל"ימות המשיח". ניתן לטעון שהדבר נעשה מפני  

שהרמב"ם ראה במשנת רבי יהודה הנשיא את הדגם המרכזי על פיו הוא בנה את משנה תורה. ואולם,  

ית הרחבה אותה הועיד הרמב"ם למשנה  זה יש סיבה עמוקה יותר, הקשורה לתכל  לטענתי, לחידוש

 תורה. 

יש לשים אל לב כי השימוש  בפרק זה אטען שמשנה תורה הוא חיבור בעל מטען "משיחי" )  

( ובכך יש להסביר את  , ועל כך להלןמונח במחשבת הרמב"םהבמובנו הספציפי של  במונח זה יעשה  

רכזית של עבודה זו בכללותה היא  בתוך החיבור. הטענה המ "ימות המשיח"  הכללת גופי ההלכה של

כי משנה תורה נועד להפוך את ההלכה למערכת של חוק בר יישום, בכדי שבמידה ותקום קהילה  

ריבונית יהודית, היא תוכל להתנהל על פי החוק האלוהי ובכך להיות "עיר מעולה". פרק זה מהווה  

בחינת מושג  ל להתגשם. לטענתי,  ימות משיח הם הזמן בו תכלית זו תוכר  נדבך נוסף בטענה זו, באש

את הרעיון המשיחי של    נכוחהמתוך השיח המיימוני יסייע בידינו להבין    המשיחיות לאור קטגוריות

הבינארי   הצמד  היא  הרמב"ם  של  המשיחי  הרעיון  להבנת  החשובה  שהקטגוריה  אטען  הרמב"ם. 

ל בהמשך  המציאות.  המשיח הכרחי/אפשרי  את  ראה  שהרמב"ם  ברי  כי  אראה  כאפשרית  כך  יות 

 המציאות וכי בכדי להבין את ייעודו של משנה תורה, אין צורך ביותר מכך.   

כיצד משנה תורה עצמו מהווה אמצעי ליצירת אפשרות זו. כפי    אראהלאחר ביסוס טענה זו   

זו,   בעבודה  אחרים  בפרקים  השטענתי  בימיו  , רמב"םלדעת  כחוק,    אינה   ההלכה  לתפקד  יכולה 

. בנוסף למהלכים היא לוקהבהן    התקלות את    לתקןובאמצעות משנה תורה הרמב"ם עושה מאמצים  
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זה אראה  ההגעה לכדי קהילה פוליטית ריבונית    שבמשנה תורה  שפורטו בפרקים הקודמים, בפרק 

המשיח( ימות  הרמב"ם:  שלבים  )בלשון  במספר  המתרחש  תהליך  אשרהלכתיים  היא    םמפורטי  , 

 להגיע לימות המשיח.   ישההלכתית דרכה  נורמה. כלומר, משנה תורה מגדיר את הבחיבור

אל המשיח, מראה ממד נוסף במחשבתו    דרכם יש להגיע   ההלכתייםפירוט זה של השלבים   

של   והתכלית  היעד  איננו  המשיחית  הפוליטית  הקהילה  קימום  המשיחי:  הרעיון  על  הרמב"ם  של 

וים אך אמצעי בכדי להגשים באופן מלא את החוק האלוהי. מימוש החוק  וה הרמב"ם, אלא אלו עצמם מ

כי רק באמצעות   פי הרמב"ם,  האלוהי באופן מלא הוא התכלית הקולקטיבית של העם היהודי, על 

החוק האלוהי ניתן לקיים קהילה מעולה. כיוון שהמלך המשיח מהווה תנאי למימוש מלא של החוק,  

ד להביא למימוש העידן המשיחי, אלא כי יצירת האפשרות ההלכתית עוניתן לומר שמשנה תורה לא נ

 למימוש המשיחיות נועדה למימוש משנה תורה. 

לטעון   יש  הזמן של הרמב"ם  פי תפיסת  על  כי  יוקדש לטענה  זה  פרק  הסעיף הראשון של 

שהמשיחיות היא מן האפשר. בסעיף השני אביא הוכחות אחרות מתוך כתבי הרמב"ם המגבות את  

נה הפילוסופית שנטענה בסעיף הראשון וכן אראה בפירוט כיצד משנה תורה הוא חיבור הממוען  עטה

בעיקרו לימות המשיח. בסעיף השלישי אפרט את השלבים השונים בתהליך המשיחי במשנה תורה  

ואסביר כיצד ומדוע הרמב"ם מכניס את התהליך המשיחי בסד ההלכה. הסעיף הרביעי יוקדש לפירוט  

כזית של פרק זה, והיא כי הגשמת המשיחיות איננה התכלית של משנה תורה, אלא להפך:  רמהטענה ה

הגשמת משנה תורה היא התכלית של המשיחיות. בסעיף החמישי, המהווה מעין אפילוג לפרק, אתמודד  

עם הקריאות של החוקרים השונים, אשר גרסו רובם ככולם שהחזון המשיחי של הרמב"ם הוא אוטופי,  

מדוע יש להבין אפילו את ההלכה האחרונה במשנה תורה באופן ריאלי, אף על פי שעל פניה    ואסביר

 היא נראית כאוטופית.  
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 המשיחיות היא מן האפשר  .א

אחד האדנים עליהם עומדת האפשרות המשיחית של הרמב"ם היא תיאור המשיחיות באופן המוציא  

את המשיחיות כדבר המתרחש כולו    טבעי ממנה. כפי שציינו רבים, הרמב"ם מתאר - את העוקץ העל

ושוורץ,  פונקנשטיין  שציינו  כפי  מדגיש,  הרמב"ם  הטבע.  כללי  בתוך    356במסגרת  פועל  שהמשיח 

, ואיננו גורם לשינוי סדרי בראשית: "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח,  המסגרת הטבעית הקבועה

ו שהטיפשים א בדברים אלמתים, וכיוצצריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחייה  

אל יעלה על הלב שבימות המשיח, יבטל דבר ממנהגו של עולם או יהיה שם חידוש   "וכן    357אומרים." 

הולך."  כמנהגו  עולם  אלא  בראשית.  גם    358במעשה  כך  כלל.  משתנה  איננו  העולם  טבע  כלומר, 

פלאיים כלא   באלו דימויים  וכיוצא פרש את דברי הנביאים על כך ש"גר זאב עם כבש" מהרמב"ם  

 359ותר ממשלים אלגוריים.י

בהמשך למגמה זו, כפי שהדגיש מנחם לורברבוים, הרמב"ם מצמצם את המשיחיות למישור 

את   הגואל  מלך  ובראשונה  בראש  אלא שהוא  עולם,  סדרי  איננו משנה  רק שהמשיח  לא  הפוליטי. 

ימות  ין העולם הזה לל וכותב "אין בישראל גאולה פוליטית. הרמב"ם מאמץ את עמדת האמורא שמוא

"הגלות אינה מצב מטאפיזי, אלא מצב   כפי שהסביר לורברבוים:  360המשיח אלא שעבוד מלכויות."

 
356  , Amos Funkenstein, ''Maimonides: Political Theory and Realistic Messianism', in idem

Perceptions of Jewish History, University of California, Berkeley, 1993, p. 133  ,דב שוורץ ;

 . 83-85אילן, רמת גן, תשס"ו, עמ' -ת ימי הביניים, אוניברסיטת ברבהגוהרעיון המשיחי 
 הל' מלכים יא ג.   357
 הל' מלכים יב א.   358
 שם.   359
 הל' מלכים יב ב.   360
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משיחי לעידן -אובדן של ריבונות ועצמאות פוליטית. ]...[ ההבדל העקרוני בין העידן הלא   –פוליטי  

 361."המשיחי נעוץ בחזרתו של עם ישראל לחיים פוליטיים מלאים

מצביעים שניהם על כך שהרמב"ם    –ליזם והפוליטיות של המשיח  הנטור  –אלו  שני היבטים  

כדבר שהוא בר השגה. ואולם,    יהודית ריבונית )דהיינו את הקהילה המשיחית(ניסה לתאר קהילה  

עדיין עומדת השאלה אם הרמב"ם עשה זאת בכדי להוציא את העוקץ האפוקליפטי והניסי מהיהדות  

או שמא הוא סבר שהמשיחיות היא    –  362משלום  לשאול מטבע לשון  את המשיחיות, אם  לנטרל  –

רש מחדש את המשיחיות כחלק מהניסיון הגדול  יבאמת דבר שהוא בתחום האפשרי. האם הרמב"ם פ

שלו לרציונליזציה של היהדות, או האם הוא סבר שריבונות יהודית עצמאית על פי התורה היא דבר  

הלכה לקראתו? לטעמי האפשרות האחרונה  כן יש להכין את ה   ביום מן הימים ועלשאכן יוכל להתממש  

היא המסתברת ובעמודים הבאים אציג שני סוגים של ראיות לכך. מצד אחד, אבחן את תפיסת הזמן 

של הרמב"ם לאור הקטגוריות האריסטוטליות בהם הוא החזיק ואראה שלדעתו קהילה יהודית ריבונית  

מצד שני, אסקור את התייחסויותיו למשיחיות ואראה    הימים.  ביום מן  שיתרחשאי  היא דבר שכמעט ווד

  .שהוא סבר שזוהי הבטחה שהתורה נתנה ולכן שומה עליה להתקיים

תפיסת הזמן של הרמב"ם קשורה בטבורה לשאלת בריאת העולם. בנושא זה הרמב"ם נאבק  

מה ב"מדברים",  צר. מכאן אסר הרמב"ם מלח   בשבילזמנית בשני מחנות ניצים ובין שניהם צעד  -בו

 
. עמדה דומה לזו 97מנחם לורברבוים, פוליטיקה וגבולות ההלכה, מכון שלום הרטמן, ירושלים, תשס"ו, עמ'    361

פי כח האדם': ימות המשיח במשנת הרמב"ם', בתוך: משיחיות ואסכטולוגיה, צבי  בוטאה על ידי אביעזר רביצקי, 'כ

ב בלידשטיין, עקרונות מדיניים במשנת  וכן יעק   191-220ברס עורך, מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"ד, עמ'  

 . 264-276,  98-99אילן, תשס"א, עמ' -הרמב"ם, רמת גן, בר
362  of the Messianic Element in Early Hasidism', in:  Gershom Scholem, 'The Neutralization

Scholem, The Messianic Idea in Judaism, New York, 1970.  שוורץ דב  של  מאמרו  את  ,  וראו 

,  Hebrew Union College Annual,64הניטרליזאציה של הרעיון המשיחי בשכלתנות היהודית בימי הביניים,  

    נח.-, עמ' לז 1993
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ומכאן ניצב    363כי הזמן נברא בכל רגע ורגע על פי רצון הבורא עולה שהעולם מחודש;  אשר מטענתם 

הרמב"ם מול אריסטו, אשר מטענתו כי הזמן אינו נברא נובע שהעולם קדום. הוויכוח עם שני מחנות  

ו( ומחציתו  "ע-א" ע  , כאשר סיומו של חלק א' מוקדש למדברים )פרקיםמורה הנבוכיםו ניצב בליבת  אל

א(. אנו נתמקד דווקא בשאלת תפיסת  "לוויכוח עם אריסטו )עד פרק ל  תקדש ו מ  'הראשונה של חלק ב 

 הזמן, כיוון שהיא הכרחית לטענה שהמשיחיות היא מן האפשר.  

סבורים  המדברים  הרמב"ם,  פי  מכנים   על  הם  אותם  קטנים,  זמן  מחלקי  מורכב  הזמן  כי 

ולו אינו רצף, אלא מחולק לאטומי זמן זעירים שאין ביניהם קשר. הזמן כ  כלומר,  364)אנאת(.  "עתות"

טענה נלווית לכך, בפי המדברים, היא ש"מקרה" )דהיינו תכונה אפשרית של עצם( איננו מתמיד בין 

האל בורא את המקרה. אמנם   אלו עולה שבכל "עת" ו"עת"  מצירוף שתי הנחות  365שתי יחידות זמן. 

ומתמיד, אך למעשה,    ממשיך  – דוגמת צבעו האדום של הבגד    –שה"מקרה"    בעיניים אנושיות נדמה

ו"עת" את האודם של הבגד. הבריאה החוזרת של המקרה נעשית   האל בורא פעם אחר פעם, בכל "עת"

יכלה. ברגע שאיננו חפץ בכך, יכול האל להפסיק לברוא   כולה ברצונו של האל. ברצותו יברא וברצותו

תפיסה זו נותנת בידי האל כוח מוחלט ומתארת אותו כבעל רצון חופשי   366ם. את המקרה ואז הוא יעל

 שאיננו נתון לכבליהם של חוקים כלשהם. 

 ( הנוכחי"  הזמן שלו מ"הרגע  הגדרת  כנקודת  to nunמנגד, אריסטו מתחיל את  המוגדר   ,)

א קיים  האמצע בין ההתחלה התיאורטית של הזמן לסוף התיאורטי של הזמן. כך "הרגע הנוכחי" ל

  למעשה כישות, אלא מהווה סמן גבול על רצף הזמן. לפיכך לכל "רגע נוכחי", על פי אריסטו, תמיד 

 
  מעתזילה.ה ן כמובן על תפיסות האשעריה, ולא על תפיסות מדובר כא  363
. מיכאל שוורץ בהערה טוען שלא מצא מונח זה באף אחד מספרי המדברים. ראו  208, שוורץ עמ'  מו"נ א, עג  364

 .  26הע'  208שוורץ, עמ' 
 . 212מו"נ א,  ע"ג; שוורץ, עמ'  365
 .  213-212שם; שוורץ, עמ'  366
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ע כלשהו, יש צורך  בנוסף, אריסטו טוען שבכדי להסביר את התהוותו של רג 367ו"אחרי".  יש "לפני"

ה, כאשר  להניח כי קיים רגע קודם לאותו רגע. כך הכרחי להניח שרשרת של רגעים הקודמים זה לז

בתחילת השרשרת ישנו רגע ראשון. אך מכך שהזמן מוגדר כנקודת גבול מתחייב שתמיד יהיה רגע  

סטו העולם אינסופי  ם לכל רגע, כך שאי אפשר להניח שיהיה רגע ראשון. מכך נובע, כי על פי אריקוד

 סוף.   הן אחורה, דהיינו, לא היתה בריאה; והן קדימה, דהיינו אין לעולם –לשני הכיוונים 

הרמב"ם, כאמור, מבקש להתמודד עם שתי דעות אלו. את דעתם של המתכלימון הוא מנטרל  

לעומת   368.ומלגלג על דבריהם  ללא קושי רב. בסדרה של דוגמאות הוא מראה את האבסורד שבטענתם

הרמב"ם מסכים באופן עקרוני    עם עמדתו של אריסטו ארוכה וסבוכה.של הרמב"ם    , התדיינותוזאת

אריסטו כי מתחייב על פי השכל שלכל רגע קדם רגע אחר. ואולם, הוא חולק על אריסטו    ו שלנתטעעם  

את    בכך שהוא איננו סבור שקודם לבריאת העולם היה זמן. המאמץ הגדול של הרמב"ם הוא לשמר

האפשרות לכך שנברא העולם, וכך, שנברא הזמן. הרמב"ם מסביר שהקושי הגדול בהבנת מושג הזמן 

מן הוא מקרה של מקרה. דהיינו, הזמן איננו תכונה אפשרית של עצם, אלא תכונה של התכונה  הוא שהז

נועה  על פי אריסטו, הת  369וא מקרה צמוד לתנועה, והתנועה היא מקרה במתנועע". של העצם. "כי ה

אינה דבר נברא, כיוון שעצם הבריאה היא הוצאה מן הכוח אל הפועל, אשר על פי אריסטו נחשבת  

הרמב"ם    370משמעות הדבר היא שכל תנועה זקוקה קודם לכן לתנועה אחרת וכך לאינסוף.  לתנועה.

מסכים עם אריסטו שכך הדבר לאחר שהעולם נמצא במצבו הקבוע, אך הוא סבור שאי אפשר להוכיח  

 
 . 1071b, אריסטו, מטפיזיקה פרק יב 367
 .216-213א, ע"ג; שוורץ, עמ'  מו"נ 368
 .  299מו"נ ב, יג; שוורץ, עמ'  369
הרמב"ם מפרט עמדה זו של אריסטו במו"נ ב, יד, הדרך הראשונה של אריסטו להוכחת קדמות העולם; שוורץ,    370

 .   302עמ' 
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ן היש על דבר "הנברא מהעדר". כלומר, ההוכחה של אריסטו איננה תקפה כיוון שהיא איננה מורה  מ

 ופן היווצרות העולם. לנו דבר על א

הזמן, המהווה מקרה של התנועה,   אינטגרלי מן העולם החומרי,  חלק  היא  כיוון שהתנועה 

א אינסופי "אחורה", הוא  יישאר לדעת הרמב"ם תמיד. למרות שהרמב"ם חולק על אריסטו שהזמן הו 

"קדימה"    מסכים עם מסקנת אריסטו )אך חולק על הדרך להגעה למסקנה זו( כי באשר לזמן שנמצא

מנקודת ההווה, הזמן יתקיים לעולם. משמעות הדבר היא שעל פי הרמב"ם הזמן הוא אינסופי קדימה  

רמב"ם, אם כן, מסכים עם  סוף, כיוון שאי אפשר לחשוב על עולם ללא חומר וללא תנועה. ה  וין לוא

  371המתכלימון כי העולם נברא, אך מסכים עם אריסטו שהזמן הוא אינסופי ונצחי. 

הבין אם הרמב"ם סבור שיש אפשרות ממשית להתגשמותה של קהילה ריבונית יהודית  י לבכד

  – הגורסת שהזמן הוא בעל נקודת התחלה, אך חסר נקודת סוף –בעתיד, עלינו לצרף לתפיסת זמן זו 

את תורתו של אריסטו על שלושת קטגוריות הקיום, אשר מפורטת בחיבורו "על השמיים". בחיבור  

 ביר שיש שלוש קטגוריות של קיום: זה אריסטו מס 

 מה שחייב תמיד להתקיים  – הכרחי המציאות  .א

 מה שאיננו יכול להתקיים לעולם  –נמנע המציאות  .ב

  372להתקיים.מה שיכול להתקיים ויכול לא   –אפשרי המציאות  .ג

 
  הרמב"ם מסכים עם   ראוי לציין, כמובן, שפרשנים אזוטרים של הרמב"ם יטענו שגם בשאלת קדמות העולם  371

אריסטו, אולם לצורך ענייננו כאן העיקר הוא שהרמב"ם סבור שהזמן הוא אינסופי קדימה. ראו אביעזר רביצקי,  

סתרי תורתו של מורה הנבוכים: הפרשנות בדורותיו ובדורותינו, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ה', תשמ"ו,  

 . 162-176שלים, תש"ע, עמ' יבון, מאגנס, ירו; קרלוס פרנקל, מן הרמב"ם לשמואל אבן ת23-69עמ' 
372  , Aristotle on the Heavens282a22, W.K.C Guthrie (trans.) -281b25De Caelo, Aristotle, 

(Cambridge, Mass: Heineman, 1939), pp. 111-116. 
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עיקר טענתו של אריסטו שם היא דווקא ביסוס העמדה שהעולם קדמון, כנגד העמדה המוצגת על ידי  

ן ב"תמיסטיוס". כלומר, אריסטו מבקש לטעון שהעולם שייך לקטגוריה הראשונה ועל כן תמיד  אפלטו

אפשרי  –שית להתקיים. ואולם, אגב דבריו שם אריסטו טוען שמה ששייך לקטגוריה השליהיה חייב 

 .  להתממש בזמן אינסופיחייב   –המציאות 

זה   פינס, רעיון אריסטוטלי  חייב להתממש בזמן  כי כל דבר א  –כפי שהראה שלמה  פשרי 

מי העיון האריסטוטלים בימי הביניים, וכן אצל מי שראה עצמו  היה נפוץ מאוד בקרב חכ   –אינסופי  

באבן כספי, הטוען שכפי שמלכויות שונות    פינס מתמקד  373יוסף אבן כספי.  ,הרמב"ם  ממשיכו של

רה אימפריות גדולות, כך  עלו ונפלו, וכפי שקבוצות ספר כגון המונגולים והערבים יכלו לכבוש בסע

שהיהודים ביום מן הימים ינצחו את העמים סביבם ויקימו    –  אפשרי המציאות  –גם מתקבל על הדעת  

  374מדינה. 

פינס טוען שאבן כספי חולק על הרמב"ם בביטוי עמדה זו: על פי פינס, למרות שבמשנה תורה 

באגרת    (,ן כספיתו לעמדת אבמה שמקרב או) הרמב"ם עושה מאמצים להכניס את המשיח לגדר הטבע  

תימן הרמב"ם מרחיק את המשיח מגדר הטבע וקובע שימצאו בו אותות וסימנים מופלאים. כלומר, 

ס, הרמב"ם לא החזיק בעמדה נטורליסטית וריאלית לגבי המשיח, אלא סבור שהמשיח הוא  על פי פינ

סטוטלי של התממשות כל דבר  עניין התלוי בנס. ואם כך הדבר, או שהרמב"ם איננו מחזיק בכלל הארי

 סופי בזמן האינסופי, או שלכל הפחות הוא איננו מחיל אותו על המשיחיות. 

ראשית, כפי    הרמב"ם דווקא החזיק בעמדתו של אבן כספי.ש  , מסתבר לטעון על פי טענתי

שהראיתי לעיל, בכל הקשור לאינסופיותו של הזמן העתידי, הרמב"ם החזיק בתפיסה אריסטוטלית.  

 
093-יד, תשכ"ד, עמ'  מחדש של מדינה יהודית לפי אבן כספי ושפינוזה', עיון  -שלמה פינס, 'הסתברות התקומה   373

310. 
 .  308-306שם, עמ'  374
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ף, כיוון שהכלל האריסטוטלי המובא ב"על השמיים", כי כל דבר אפשרי סופו להתגשם בזמן  בנוס

ו של הרמב"ם, ואף בן דורו אבן רשד וקודמו אבן זרעה  ב אריסטוטליים בימיאינסופי, היה נפוץ בקר

סביר שגם הרמב"ם החזיק בו. מעבר למסגרת התיאורטית הזו, אשר    375החזיקו במפורש בכלל זה, 

כראייה תימן  מב"ם יכול היה להחזיק בתפיסה כזו, קשה להבין כיצד פינס מביא את אגרת  מראה שהר

אפשרו  מכרעת במשיחיות  רואה  איננו  הרמב"ם  שהרמב"ם  תימן  באגרת  דווקא  כאשר  ריאלית,  ת 

פינס עושה  נראה ש  מבטיח שבעוד ארבעים שנה תחזור הנבואה, שהיא לתפיסתו מסימני ביאת המשיח.

רסים שהרמב"ם איננו עומד מאחורי מה שכתב באגרת  וקט בדרך חוקרים רבים, הגוזאת משום שהוא נ

כיוון שזו אגרת בעלת אופי "עממי".  לבסוף, ברור מכל כתבי הרמב"ם שהוא אכן מחזיק    376תימן 

בעמדה נטורליסטית וריאלית לגבי המשיח. מכאן שיש רגליים לטענה כי הרמב"ם סבור שכל דבר  

  377ן האינסופי, ועל כן, אף ריבונות יהודית תתרחש ביום מן הימים.אפשרי סופו להתקיים בזמ

אפשרית, יש לבחון את כתביו של  בנוסף למסגרת התיאורטית אשר מראה שהמשיחיות היא  

המרכזי   המקום  האפשר.  מן  הוא  סבור שהמשיח  הוא  כי  פעם  אחר  פעם  רואים  אנו  הרמב"ם, שם 

 
 כפי שמראה פינס, שם.  375
89-ראו לדוגמא, דוד הרטמן, מנהיגות בעתות מצוקה: על אגרות הרמב"ם, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, עמ'    376

 Joel Kraemer, 'Maimonides Messianic Posture', in: Studies in. יוצאי דופן בקרב החוקרים הם  92

Medieval Jewish History and Literature, Isadore Twersky (ed.), Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1984, pp. 116-120  ישראל יובל, 'משה ;redivivus  –    ,'הרמב"ם כ'עוזר למלך' המשיח

של הרמב"ם ראו    . על ההודעה על חזרת הנבואה כחלק אינטגרלי מתפיסת הנבואה 175ציון עב, ב, תשס"ז, עמ'  

יכה גודמן, היסטוריה והיסטוריוגרפיה בהגותם של הרמב"ם והרמב"ן, עבודת גמר לשם קבלת תואר דוקטור,  מ

 .  156-161האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ה, עמ' 
היסטוריה בהגותו של הרמב"ם', בתוך: בדרכי שלום, בנימין  -בהמשך לטענה זו מיכה גודמן, 'היסטוריה ומטא  377

טוען שלפי הרמב"ם ההסתברות התבונית של    243-253ירושלים: בית מורשה, תשס"ז, עמ'    איש שלום )עורך(,

הגאולה נובעת דווקא מתוך ניתוח תבוני של תהליכים היסטוריים. ישנו רצף בין ההיסטוריה לבין ימות המשיח  

המטא העקרונות  המ-ולכן  אלו  הם  ההיסטוריה  תנועת  את  המפעילים  העידן  היסטוריים  את  על  ולידים  המשיחי. 

היסטוריה   גודמן,  ראו  ההיסטוריה  את  הרמב"ם  בהערכת  ומשמעויותיה  ההיסטוריה  של  הקונטינגנטיות 

ואילך( אינני סבור שהתורה היא בעלת כוח לשנות את אופיו   162. בניגוד אליו, )עמ'  9-14והיסטוריוגרפיה, עמ'  

 ד הכרחי.  הקונטינגנטי של ההיסטוריה ולהחדיר לתוכה מימ
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ש שהמשיחיות  סבור  שהרמב"ם  עולה  ממנו  יש  והחשוב  כיצד  קביעתו  היא  האפשרי  לתחום  ייכת 

  להכריע אם מלך ישראל הוא אכן המשיח:

ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה  

שבכתב ושבעל פה, ויֹכף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות  

  הרי זה בחזקת שהוא משיח. –ה' 

מות שסביביו, ובנה מאם עשה והצליח ונצח כל   קדש במקומו, וקבץ נדחי  האֻׁ

  .הרי זה משיח בוודאי –ישראל 

ע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה,  בידו  –ואם לא הצליח עד כה, או נהרג  

ולא העמידֹו הקדוש   והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. 

ים ִיָּכְשלּו ִלְצרֹוף ָבֶהם ברוך הוא אלא לנסות בו רבים, שנאמר "ּוִמן ַהַמְׂשִּכילִ 

ד" )דניאל יא  ץ ִּכי עֹוד ַלמֹועֵּ ת קֵּ ן ַעד עֵּ ר ְוַלְלבֵּ   378(. 35ּוְלָברֵּ

לך אשר מועמד לישראל מבית דוד, פועל על פי חוקי התורה ונלחם את מלחמות ה' הוא בגדר  כל מ

לא פעל לפי  משיח בחזקה. מכאן שכאשר ר' עקיבא הכריז שבר כוכבא הוא משיח הוא לא טעה, א

דרישת ההלכה. יש לתת לכל מלך ישראל הפועל על פי ההלכה להנות מההנחה שהוא המשיח. משמעות  

ל מלך יכול להיות משיח. הדרך היחידה לדעת אם מלך מסויים הוא אכן המשיח היא  הדבר היא שכ

משי  להיות  בכדי  מקדמיים  תנאים  בחמישה  לאחר שעמד  בפועל.  מתגלגלים  מעשיו  כיצד  ח  לראות 

( אוכף את התורה על  4( עוסק במצוות התורה;  3שייך לבית דוד;   (2הועמד כמלך;   ( 1  –בחזקה  

(  2( ניצח הגויים סביב;  1  –עליו לעמוד בשלושה תנאים נוספים     –ה'    ( יצא למלחמות5ישראל;  

 
 מלכים, יא ד. הל'  378
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( הקים המקדש. במידה והגשים את כל התנאים הללו, הרי הוא נחשב למלך  3קיבץ נדחי ישראל;  

ח. בכך שהרמב"ם פורט את התנאים שבהם המשיח צריך לעמוד, הוא מכניס את המשיח לתחום  המשי

ומיד    –הגם שחלקם קשים לביצוע    –עשות הוא לעמוד בתנאים  האפשרי באופן מלא. כל שצריך ל

 ייחשב אותו אדם למשיח.  

ייקו  ם בבת אחת. מבחינה זו דמתקיימיכדרכם של ארועים בעולם החומרי, תנאים אלו אינם  

תהליך זה, כמו כל   379כתבו ש"המשיחיות המיימונית היא תהליך ולא אירוע".  קלנר וסיסקין כאשר

התת בעולם  הסיבה -תהליך  זוהי  דרכים.  באינספור  להתרחש  שיכול  אפשרי  תהליך  הוא  ירחי, 

 שהרמב"ם כותב על האופן הספציפי בו תהליך זה יתרחש כי 

שדברים   היאך יהיו, עד שיהיו.כל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא ידע אדם  

אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא    סתומים הן

ועל כל פנים,   ם; ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו.לפי הכרע הפסוקי

 380  .אין סידור הווית דברים אלו ולא דקדוקן, עיקר בדת

פי שציין פונקנשטיין, על פי הרמב"ם מה ששייך לתחום האפשרי הוא בלתי ניתן לחיזוי בפרטיו. כ

מסביר שחלק    הרמב"ם  381(. indeterminacyידה מסויימת של חוסר הקבעות )בכל דבר בעולם יש מ

פרטיהן( רק  אלא  עצמן,  המצוות  )לא  המצוות  מצווה   מפרטי  שכאשר  כיוון  רציונלי,  טעם  חסרות 

 
379  Rethinking Kenneth Seeskin, 'Maimonides and the Idea of a Deflationary Messiah', in: 

the Messianic Idea in Judaism, Michael Moran & Steven Weitzman (eds.), Bloomington, 

Indiana University Press, 2015 , p. 96 (93-107); Menchem Kellner, Science in the Bet 

Midrash, Brighton, Academic Studies, 2009, p. 291. 
 הל' מלכים יא ב.   380
381 p. 138 Funkenstein, 'Maimonides: Political Theory',. 
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אין ברירה אלא לבחור באחת    –הקונטינגנטי מעצם טבעו החומרי    –מתפרטת עד כדי מימושה בעולם  

    החלופות האפשריות:

תכן שמונה, והכד'א כאן יסאל     וכד'לך קולך לאי שי כאנת שבעה כבשים ולם

לו קאל שמונה או עשרה או עשרים, פלא בד מן עדד צ'רורה. וכאן הד'א  

ישבה טביעה' אלממכן אלד'י לא בד מן חצול אחד אלממכנאת, ולא יתג'ה  

הד'א אלממכן ולם יכן גירה מן אלממכנאת, לאן הד'א    אלסואל לאי שי כאן

 382אלאמכאן אלאכ'ר בדל הד'א.  אלסואל לאזם לו כאן אלחאצל פי אלוג'וד

כח   במדבר   ( כבשים  שבעה  "מדוע  תאמר:  היו  27אם  שמונה?",  ולא   )

שואלים כן לּו אמר "שמונה" או "עשרה" או "עשרים". והרי בהכרח אין 

כביכ דומה  זה  מקיום  מנוס ממספר.  אין מנוס  לטבע האפשר. שבהכרח  ול 

לא אפשרי אחר. כי  אחד האפשריים, ואין שואלים מדוע אפשרי זה הווה ו

האחר   האפשרי  מציאות  לידי  הגיע  לו  מתחייבת  היתה  שאלה  אותה 

   383במקום. 

ואפילו   הנביאים אינם יכולים לחזות במדויק את אופן אי אפשר לחזות את פרטי התהליך המשיחי 

מכך שהיא שייכת לתחום    , מפני שהתהוות המשיחיות שייכת לתחום האפשרי.המאורעות  השתלשלות

האפשרי אמנם נובע שהאפשרויות להתגשמות המשיחיות הן רבות מדי בכדי שניתן יהיה לחזות אותן.  

 
 . 371-370מונק, עמ' -יואל 382
 .  515מו"נ ג, כ"ו; שוורץ, עמ'  383
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אך מכך שהיא שייכת לתחום האפשרי נובע גם שהיא אפשרות שאכן יכולה להתממש, ואיננה דבר  

  384. רחוק ובלתי מושג

 

 המשיחיות האפשרית בכתבי הרמב"ם  .ב

הרמב"ם סבור שהמשיח ישוב. כך עולה מדבריו אגב חידוש הסמיכה, שם    "הפירוש המשנ"כבר ב

(. וטוען שכיוון שהאל הבטיח את חזרת הסנהדרין, חייבת להיות 26הוא מצטט את הפסוק מישעיה )א,  

שהסנהדרין תחזור לפני   מאמין"ואני דרך הלכתית לחדש את הסמיכה. אך אגב דברים אלו הוא כותב  

י וזה  המשיח  האלוהית  התגלות  בהבטחה  הרמב"ם  של  שבטחונו  למדים  אנו  ומכאן  מסימניו"  היה 

שתחזור הסנהדרין, מורחב גם להתגלות המשיח. לשון זו של הבטחה אלוהית, מופיעה במקום נוסף  

  בפירוש המשנה, שם המבשר הוא משה רבנו עצמו:

 [ הודיע  שמשה  המשלפי  בביאת  אלמשיח[: אכ'בר[  ]במג'י  מפורש   יח 

ה ַהָשָמִים" ]ִמָשם, ְיַקֶבְצָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ּוִמָשם,  "אִ  בתורה: ם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקצֵּ

יִטְבָך  -ִיָקֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָּתּה; ְוהֵּ

ֲאֹבֶתיָך  ְוִהְר  ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך; ְוָשב  -ֱאֹלֶהיָך" ]ֶאת[, "ְוָשב ה'  4דברים ל    –ְבָך מֵּ

[ ּוָמל ה'  3דברים ל,     –ָהַעִמים, ֲאֶשר ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָשָמה  -ְוִקֶבְצָך ִמָּכל

ֶהיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ָה ֱאֹל-ֱאֹלֶהיָך ]ֶאת ְלָבְבָך, ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהו

 
הרטמן    384 דוד  גורס  גם  nides' Approach to Messianism and Its David Hartman, 'Maimoכך 

Contemporary Implications', Da'at, 2/3, p. 22'סיסקין עולים בקנה אחד עם ניתוחי   ; וכן דבריו של קנת

 .[…] All Maimonides can do is show that a Messiah […] is not impossible" ותב:באשר הוא כ

Does this mean that Maimonides thought that a Messiah would actually arrive? There is 

nothing in his writing to indicate that he did not" (Kenneth Seeskin, Jewish Messianic 

Thought in an Age of Despair, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 48). 
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[ וזולת אלו. וכן הודיעם ]אכ'ברהם[ בשם  6דברים ל,    – ַמַען ַחֶּייָך  ַנְפְשָך לְ 

ה' במה שיקדם לפניו וגורמיו ]במקדמאתה ואסבאבה[, ושיבא לפניו איש 

]שכ'ץ[ יכשיר לפניו את העולם והוא אליהו, והודיעם ]אכ'ברהם[ שאותו  

ע בתורה אלא יסלק את מעשה העוול בלבד, ואין  האיש לא יוסיף ולא יגר

 385זה מחלוקת ולא הכחשה. ב

לשון זו של הבטחה אלוהית נשמרת גם במשנה תורה, שם הוא כותב "אם לא הצליח עד כה או נהרג  

 386בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו."   –

 לכן תקיים. ך התורה הבטיחה וזה שהבטיחה עליו התורה, א  אדם ספציפי זה אולי איננו

לפרק והארוכות   בהקדמה  המעמיקות  ההתייחסויות  אחת  מופיעה  המשנה  בפירוש  חלק 

למשיחיות בכתבי הרמב"ם, שם הוא פורס את משנתו לאחר שמנה את האמונה בביאת המשיח כאחת  

  מי"ג עיקרי האמונה: 

כות ]אלמלך[ לישראל ויחזרו לארץ ימות המשיח הוא זמן שבו תחזור המל

[ מקום מלכותו  387אלשאם[ ויהיה אותו המלך העומד ]קאים   שראל ]אליי

ציון. ויתגדל שמו ויגיע לקצוי תבל יותר וגדול על ממלכת שלמה. ויכרתו  

עמו העמים ברית שלום, ויעבדוהו כל הארצות לגודל צדקו ונפלאות יתגלו  

ה' וימסרהו בידו. וכל פסוקי המקרא    על ידו, וכל מי שיעמוד עליו יכריתהו

 
מקור ותרגום, יוסף קאפח מתרגם, ירושלים,   ם פירוש רבינו משה בן מימון:פירוש המשנה עדויות ח, ז; משנה ע  385

 שלז.  -קאפח, מקור ותרגום(, עמ' שלו תשכ"ט )להלן:-מוסד הרב קוק, תשכ"ג
 יא, ד.   הל' מלכים 386
 ,The Isma'ilis: Their History Farhad Daftaryמילה זו משמשת את האסמעיליה לתיאור המהדי. ראו  387

and Doctrines, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 132-133; Alfred Ivry, 

'Isma'ili Theology and Maimonides' Philosophy', in: The Jews of Medieval Islam, Daniel 

Frank (ed.), Institute of Jewish Studies, London, p. 273  מרדכי עקיבא פרידמן, הרמב"ם, המשיח ;

 .  78-82השמד, ירושלים, מכון בן צבי, תשס"ב, עמ' ו
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ישתנה    מעידים ולא  בה[,  וסעאדתנא  ]בסעאדתה  בו  ואשרינו  אשרו  על 

במציאות שום דבר מכפי שהוא עתה, זולתי שתהא המלכות לישראל, וכך 

חכמים: מלכויות   לשון  שעבוד  אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  "אין 

 388בלבד". 

ת היא חזרתו  משיחיונה חזרת המלכות וחזרת העם לציון. ה המשיחיות בפסקה זו היא בראש ובראשו

של העם היהודי לפעילות פוליטית, כאשר הרמב"ם סבור שההצלחה המדינית של המשיח תהיה גדולה  

עד כדי כך שיכריע את העמים סביביו, כפי שהוא אומר במשנה תורה. את האמונה של הרמב"ם בכך  

', שם  ית שלום, יש לפרש לאור הלכות מלכים פרק ושהעמים הסובבים יכרתו עם המלך המשיח בר

אפרט בסוף הפרק. אך גם  על כך  הרמב"ם מסביר מהי הברית שיש לכרות לעמים עמם המלך נלחם ו

 כאן אנו רואים שהרמב"ם קובע ש"כל פסוקי המקרא מעידים על אשרו ואשרינו בו".  

במורה   גם  כהכך  פרק  לפרשנות  "נבוכים:  המוקדש  השני,  מהחלק  דברי  ט  של  אלגורית 

עולם, נותן לנו אגב אורחו ראייה נוספת לבטחונו של הרמב"ם באפשרות  ים על קץ ה הנביאים המנבא

ִלְנֹטַע ָשַמִים   ִּכִּסיִתיָך  ָיִדי  ל  ּוְבצֵּ ְדָבַרי ְבִפיָך  המשיחית. את נבואת הנחמה של ישעיהו השני, "ָוָאִׂשים 

אֹמר ְלִצּיֹון ַעִמי וריים המצביעים "על שיבתה  ( הרמב"ם מפרש כדברים אלג16ָאָּתה" )נא    ְוִליֹסד ָאֶרץ ְולֵּ

בדומה לכך, באותו פרק במורה הפסוק האפוקליפטי "ִּכי   389של מלכות ישראל, יציבותה והתמדתה". 

ְך לֹא ָימּוש ּוְבִרית ְשלֹוִמי לֹא ָתמּוט ִאּתֵּ (  10)ישעיה נד    390" ֶהָהִרים ָימּושּו ְוַהְגָבעֹות ְּתמּוֶטָנה ְוַחְסִדי מֵּ

וכן על הפסוק   391המלכות לישראל והסתלקותה מן הגדולים והמפורסמים."  מפורש כמורה "על קיום

ף ְך לֹא יֵָּאסֵּ חֵּ ְך ִוירֵּ ְך" )ישעיה ס  -ִּכי ְיהָוה ִיְהֶיה   "לֹא ָיבֹוא עֹוד ִשְמשֵּ י ֶאְבלֵּ (  20ָלְך ְלאֹור עֹוָלם ְוָשְלמּו ְימֵּ

 
 פירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק; קאפח, מקור ותרגום, עמ' רז.  388
 (. 353מו"נ ב כ"ט )שוורץ, עמ'  389
 ם מצטט רק את הרישא )כי ההרים ימושו(, אך פרשנותו מסתברת יותר על פי הסיפא. הרמב" 390
 (. 354מו"נ ב כ"ט, )שוורץ, עמ'  391
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הפי את  ומציע  ממשיך  ושמלכהרמב"ם  המשיח  מלכותו של  התמדת  "על  לא רוש:  ישראל  של  ותם 

א    וואולי שיאו של קו פרשני זה הוא פרשנות  392תתערער לאחר מכן."  את דברי ישעיה "ִּכי ִהְנִני בֹורֵּ

א ֶאת ְירּוָשַלִם ִגיָלה וְ 17ָשַמִים ֲחָדִשים ָוָאֶרץ ֲחָדָשה" )סה   ַעָמּה (, על פי הפסוק שאחריו "ִּכי ִהְנִני בֹורֵּ

 393פוליטית של יציאה מגלות וחזרת המלכות לישראל.ָמׂשֹוׂש" כמורה על משמעות  

המשיחיות על פי הרמב"ם היא ריאלית עד כדי כך, שהמשיח שעתיד לעמוד איננו המשיח  

איננו אסכטולוגי, כיוון שהוא איננו קשור כלל לקץ הימים, אלא    "משיחי" כלומר, המושג    הראשון.

א מהלכות מלכים הרמב"ם מסביר שבלעם ניבא בשני משיחים: דוד היה המשיח  "ק יפרב  פוליטי בלבד.

הראשון, בעוד שהמשיח העתידי יהיה השני. כך גם בפירוש המשנה הרמב"ם מאמץ את לשונו של  

שהרמב"ם החשיב את דוד  עולה  אף מהל' יבמות פרק י"ג    394'". ספר שמואל ומכנה את דוד "משיח ה 

ימי דוד ושלמה. בימי דוד,    הוא קובע: "לפיכך לא קבלו בית דין גרים, כלושלמה למשיחים, כאשר  

שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה, שמא בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בה ישראל חזרו". ניתן  

זו בבבלי יבמות    הלכה שלמה כמשיחים מתוך המקור עליו מסתמכת  להבין שהרמב"ם מחשיב את דוד ו

ולא בימי  מקבלאין   כד ע"ב: "ת"ר: ין גרים לימות המשיח; כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד 

ושלמה, דוד  בימי  גרים  סבורה שלא מקבלים  הברייתא  כלומר,  יקבלו    שלמה."  לא  לכך  ושבדומה 

ייתא גם כאומרת שתקופת דוד ושלמה הייתה היא עצמה ימות  בימות המשיח. אך ניתן לקרוא את הבר

. אם דוד ושלמה כבר היו משיחים, וודאי שהמשיחיות איננה דבר פלאי, המשיח וכך הכריע הרמב"ם 

אלא דבר שגרתי הקשור כולו במצבם הפוליטי של ישראל. אם המשיחיות כבר התרחשה, הרי שאפשר 

 שהיא תתרחש פעם נוספת בעתיד. 

 
 "נ שם, )שוורץ, שם(.  מו 392
 (.  355מו"נ שם, )שוורץ, עמ'  393
 פירוש המשנה אבות א, י, שם ד, ד; קאפח, מקור ותרגום, עמ' תלט.  394
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ולי ניתן לטעון שחלק מדבריו ב"אגרת תימן" נוסחו תוך מחשבה על קהל קוראים למרות שא

את  ני", אי אפשר להתכחש לכך שאגרת זו היא אחד המופעים המרכזיים בהם הרמב"ם מבטא  "המו

. מחד, נכון הוא כי באגרת הרמב"ם מתעקש שאין לחשב  דעתו על אודות אפשריותה של המשיחיות 

אידך במקום לחשב את הקץ, הוא מחזק את ידי קוראיו שלא יאבדו אמון  את זמן הגעת המשיח, אך מ 

  "לכן אחינו עמדו על עמדכם, חזקו ואמצו לבבכם כל המיחלים לה', וכן חזקו קצתכם   בביאת המשיח:

מהלך זה מסתבר מאוד מתפיסת    395את קצתכם, וקבעו בנפשותיכם אמונת זה המצּופה, מהרה יגלה."

כלל האריסטוטלי שכל מה ששייך לתחום האפשרי יתרחש בזמן האינסופי.  הזמן של הרמב"ם בצירוף ה

תפיסה זו יכול להיות שיימשך עוד זמן רב עד שהמשיח יגלה, אך יחד עם זאת בזמן  כיוון שעל פי  

שהו הוא אכן יתגלה, על הרמב"ם לחזק את הציבור שלא יאבד אמונה במהלך השנים. מסיבות  כל

אמצעות ציטוט סדרה של מקראות המבטיחות את ביאת המשיח ולא  מובנות הוא מחזק את הציבור ב

 זמן האריסטוטלית שלו.  על ידי פריסת תפיסת ה

אך לאחר דברים שקולים אלו, הרמב"ם כאילו איננו עומד בפיתוי ופועל בדיוק כפי שאסר  

עתו   "ואולם  הקץ:  את  ומחשב  עמודים  כמה  מה    –לפני  ומכל  וישעיה,  דניאל  מדברי  התבאר  כבר 

היום, וזה  שזכרוהו חכמים ז"ל, שהוא יעמוד בהתפשט מלכות רומי ומלכות הערב בארץ, כאשר הוא  

אי ערב והתפשטות הנוצרים אל מחוץ  חצי ההתפשטות הערבים אל מחוץ ל  396מה שאין ספק בו". 

יותר   התרחשה  לביאת המשיח. התפשטות הערבים  נתנו  ודניאל  ישעיה  לאירופה הם סימנים אשר 

שנים לפני כתיבת האגרת, אך התפשטות ממלכות הנוצרים במסעות הצלב היתה ארוע  מארבע מאות  

. עם התפשטות הנצרות וכיבוש חלקים מארץ ישראל  האשר התרחש בשמונים השנים שקדמו לטרי, 

בשלו התנאים לביאת המשיח, על פי הבנת הרמב"ם. יחד עם זאת, הרמב"ם איננו מתחייב שהדבר 

 
 יצחק שילת, אגרות הרמב"ם, מעלה אדומים, שילת, תשנ"ה, עמ' קנ.   395
 שם, עמ' קנא.  396
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ו עוד שנים הרבה עד שייגלה המשיח. אפשר גם להעלות על הדעת אפשרות  יקרה עתה. ייתכן ויידרש

סוגו מכיבושיהם ורק כאשר ישובו להתפשט בזמן כלשהו בעתיד יבוא המשיח. כיוון  שאדום וערב יי

 רים בתחום האפשרי, אין טעם להתחייב לאופן מסוים בו הם יתרחשו.  שהדב

להתגל התנאים  בשלו  לכאורה  כי  זו,  לטענה  מסורת  בנוסף  חושף  הרמב"ם  המשיח,  ות 

ח". לכאורה זוהי הפרה בוטה של האיסור  משפחתית בדבר חזרת הנבואה, אשר תהיה "מהקדמות המשי

בכך שהוא איננו    –  397כפי שעושה י' שילת  –ץ זאת  לחשב את הקץ אותו הזכיר לעיל, אך ניתן לתר

ה את אחד מסימני חזרתו. כללו חושף מתי יבוא המשיח, אלא רק מתי תחזור הנבואה, הגם שהיא מהוו

לכך שהרמב"ם רואה בביאת המשיח אפשרות  של דבר, על פי טענתי, אגרת תימן דווקא מהווה ראייה  

 כיוון שזהו ארוע השייך לתחום האפשרי.  ,קונקרטית וריאלית

ו מהחלק  "את המסורת על חזרת הנבואה בסוף אגרת תימן אי אפשר שלא לקשר לפרק ל

ה במורה, שם  הרמב"ם  השני  פי  על  הריבונות.  אבדן  בגלל  דווקא  פסקה  מסביר שהנבואה  רמב"ם 

ה שאבדן  משועבדים  הסיבה  ישראל  הגלות  שבזמן  היא  הנבואה  להפסקת  גורם  לבורים  "ריבונות 

 398העבריינים המצרפים העדר שכל אמיתי עם שלמות התאוות", מה שמביא לידי עצלות או עצבות. 

הנב ואבדן הריבונות היא סיבה עקיפה    399ואה היא העדר שמחה, כלומר, הסיבה הישירה להפסקת 

יעמד  להפסקת הנבואה, באשר היא מביא ולכן גם להפך: כאשר  ולעצלות.   מלך המשיח  הה לעצב 

 נבואה.  לתשוב השמחה והיא תוביל גם 

 

 
 שם, עמ קנב.   397
 יעות בעברית במקור הערבי; וראו ההערה הבאה. . המילים "עצלות" ו"עצבות" מופ389-388שוורץ, עמ'  398
ד:כפי שנאמ  399 ז,  יסודי התורה  בהל'  מתוך   ר  עצלות, אלא  ולא מתוך  מתוך עצבות  "שאין הנבואה שורה לא 

 שמחה". 
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 משנה תורה 

התפיסה כי חזרת הריבונות היהודית היא מן האפשר איננה מובעת רק בכתביו ההגותיים של הרמב"ם,  

קק להכריע במקרים רבים במשנה תורה, כאשר הרמב"ם נז  הקוד ההלכתי שלו.אלא ארוגה אל תוך  

סבור שמלוכה  הלכותבפרטי   בכך שהוא  הכרה  מתוך  אלא  להסביר  אפשר  גרסה שאי  בוחר  הוא   ,

תממש. כך לדוגמא, הן בבבלי חולין ז ע"א והן בבבלי יבמות פב ע"ב הגמרא סבורה שאין ישראלית ת

שונה  "ירושה שלישית", דהיינו שתוקף קדושת הארץ לעניין שמיטים ויובלות פגה לאחר הירושה הרא

בימי יהושע, אך חזרה בימי עזרא הסופר על מנת שלא לפוג לעולם. דהיינו, הקדושה שקידשו עולי  

דשה גם לעתיד לבוא ולכן היא תקפה גם בזמן הזה לאחר הגלות מהארץ, וכיוון שכך אין צורך בבל קי

אחרון  מסתמכים על מה שמובא בפרק ה  בבבליבמעשה קידוש נוסף בעת "ירושה שלישית". המקורות  

, שם נאמר "אי יכול תהי לכם ירושה שלישית, תלמוד לומר וירשתה, ראשונה "סדר עולם רבה"של  

ו קובע כנגד  "הרמב"ם באופן יוצא דופן בהל' תרומות א, כ  400ש לכם, שלישית אין לכם."ושניה י

 שלושת מקורותיו: 

התרומה בזמן הזה, ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל, ואפילו בימי עזרא,  

שאין לך תרומה של תורה אלא בא"י בלבד,    –אינה מן התורה אלא מדבריהן  

ביאת כולכם,  –( 23ואו" )ויקרא יט בזמן שכל ישראל שם שנאמר "כי תבו

לא  שלישית,  בירושה  לחזור  עתידין  שהן  וכמו  ראשונה  בירושה  כשהיו 

כשהיו בירושה שניה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן ולפיכך לא  

 אותן מן התורה. חייבה 

 
 סדר עולם רבה )מהדורת ליינר(, פרק ל.   400
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ע"א פב  ביבמות  יוסי  ור'  יוחנן  ר'  עמדת  איננה  -כנגד  הזה  בזמן  קובע שהתרומה  הרמב"ם  ן מע"ב 

התורה. אך בנוסף לכך הרמב"ם משנה את המשמעות של המונח "ירושה". מקורותיו של הרמב"ם  

ת", כיוון כמציין את מאורע קידוש הארץ, ולכן אין צורך ב"ירושה שלישי משתמשים במונח "ירושה"

כמציין  ם הרמב"ם משתמש במונח "ירושה"שהירושה השנייה של עזרא תקפה לעתיד לבוא. לעומת

החזקת הארץ. הרמב"ם לש את מקורותיו כך שיתאימו לתפיסת ההיסטוריה שלו הגורסת שבעתיד  את  

באופן זהה הרמב"ם משתמש במונח "ביאה שלישית" בהל'    401יהיה מעמד נוסף של כיבוש הארץ.

שייכנסו  שמי בעת  שלישית,  בביאה  לבוא  לעתיד  "וכן  ויובל:  שמיטין    –לארץ  טה  למנות  יתחילו 

הביאה השלישית היא   402ו בתי ערי חומה, ויתחייב כל מקום שיכבשוהו במעשרות." ויובלות, ויקדש

אירוע שעוד יתממש והוא ישנה את מעמדה של ההלכה, בכך שהוא ישנה את מעמד החלות של הלכות  

 בזמן הזה.   שאינן חלות

ניכר שהרמב"ם מכין את ההלכה למצב של "ירושה שלישית" גם בכך שהוא מזכיר מספר  

בהל' רוצח ושמירת    ,ת המצווה של הוספת שלושת ערי המקלט שלא נוספו בימי המקרא. כךפעמים א

"בימי המלך המשיח מוסיפין שלוש )ערים( אחרות על אלו השש ]...[ והיכן  נפש ח, ד הוא כותב:

 403בערי הקיני והקנזי והקדמוני, שנכרת לאברהם אבינו עליהן ברית ועדין לא נכבשו".  סיפין אותן?מו

 
שהייתה על ידי כיבוש  בהלכות בית הבחירה ו, טז הרמב"ם מבחין בין הקדושה שהארץ נתקדשה בימי יהושע,   401

ה שקודשה הארץ בימי עזרא הסופר, שהיתה באמצעות "חזקה" ולא כיבוש  רבים ועל כן סופה לפוג, לבין הקדוש

רבים. קדושה הנקנית בחזקה איננה פגה, אך נראה שהיא הופכת את המצוות התלויות בה לדרבנן ולא דאורייתא.  

ה  כיבוש רבים לבין קדושה הנקנית בחזקה )ראו הל' בית הבחירנושאי כלים רבים דנו בטעם ההבדל בין קדושה של  

ו, טז והל' תרומות א, כו(, אך לדעתי לא מצאו פתרון הולם. אני סבור שההבדל נעוץ בהבדל בין "כיבוש רבים"  

המבוצע על ידי העם כולו, לבין חזקה, שנעשית על ידי רק מקצת העם, ולכן נחשבת כחזקה של יחידים. כאן שוב  

האג'מאע האסלאמית, על אודותיה אני דן "ם חוזר לתבנית המוכרת של סמכות העם ככלל הדומה לתפיסת  הרמב

 בפרק הבא. 
 הל' שמיטה ויובל יב, טז.   402
וכן הוא מזכיר את הוספת שלושת הערים הן בהל' שמיטה ויובל יג, א והן בהל' מלכים יא, ב. דב שוורץ סבור    403

לא ישתנה   ות מלכים נועד בכדי להסביר שאפילו בימות המשיח טבע האדםשהאזכור בתיאור ימות המשיח בהלכ

 .84ועדיין יהיה צורך בערי המקלט בכדי להגן על הרוצח בשגגה ראו שוורץ, הרעיון המשיחי, עמ' 
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מהלך דומה ניתן לראות בפרשת פרה אדומה. בעוד שהמשנה גורסת "]פרה אדומה[ הראשונה  

וחכמים אומרים, שבע מעזרא    .עשה משה, והשניה עשה עזרא, וחמש, מעזרא ואילך, דברי רבי מאיר

"ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד   ותב:", הרמב"ם בהל' פרה אדומה ג, ד כואילך

בשנייה. ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית,    שחרב הבית

נוספת שיעשה   אדומה  פרה  מוסיף  הרמב"ם  כלומר,  יגלה."  מהרה  המשיח  המלך  יעשה  והעשירית 

 שאינו מצוי במקורותיו. המלך המשיח, מה 

מו(  - ם מגוכך גם כאשר הרמב"ם מנסה לשלב את סדרי עבודת המקדש שחזה יחזקאל )פרקי 

מסביר: העבודה   הוא  וסדרי  הקרבנות,  אותן  ומניין  יחזקאל,  בספר  האמורין  הנסכים  שיעורי  "כל 

צד יהיו מקריבין  כולם מילואים הן ואינן נוהגין לדורות. אלא הנביא ציווה ופירש כי  –הכתובים שם  

יחזקאל נועדו   המילואים עם חנוכת המזבח בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי." כלומר, חזיונות

כלומר,   המשיח.  המלך  בימי  המקדש  לחנוכת  ורק  אך  קרבנות  דהיינו,  מילואים,  כקרבנות  ורק  אך 

 כאשר הבית השלישי ייבנה, בימות המלך המשיח, יהיה צורך בחזיונות יחזקאל. 

 

 הכפפת התהליך המשיחי להלכה במשנה תורה  .ג

  ב"ם כותב:א מהלכות מלכים במשנה תורה הרמ" פרק יאת בהלכה הפותחת 

הממשלה   ליושנה  דוד  בית  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד  המשיח  המלך 

הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו,  

ועוש קרבנות,  מקריבין  מקודם:  מצותן כשהיו  ככל  ויובלות  שמיטין  ין 

 .האמורה בתורה
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של   המשיחיות  בתפיסת  הרסטורטיבי  המימד  את  להדגיש  שלום  גרשם  את  הובילה  זו  הלכה 

נקודת הסוף של המשיחיות היא מימוש מלא של כל מצוות התורה, כפי שהיה בימי דוד    404הרמב"ם. 

קיום התורה בשלמותה נמצא  ושלמה. עמדה זו של הרמב"ם, כי חידוש המלוכה קשור קשר הדוק ב

  שם הוא כותב על משנה מגילה א, א: פירוש המשנה,  בגם 

וקריאתה בימים שונים לא היה אלא בזמן שידינו תקיפה ויש לנו יכולת לכוף  

על קיום המצוות בשלימות. אבל בזמן הזה, כלומר, מזמן שנתחבר התלמוד  

יום ארבעה עשר   עד שיבוא המשיח במהרה אין קורין אותה אלא בזמנה והוא

 405ויום חמשה עשר כמו שבארנו.

 דבריו אלו של הרמב"ם נסובים על דברי המשנה: 

מגלה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלשה עשר, בארבע עשר, בחמשה  

קורין    – המקפין חומה מימות יהושע בן נון    כרכיןעשר; לא פחות ולא יותר.  

ה עשר; אלא שהכפרים קורין בארבע  –בחמשה עשר. כפרים ועירות גדולות  

 מקדימין ליום הכניסה. 

כידוע, כיוון שהיהודים אשר בערי הפרזים נחו מאויביהם ביום הארבעה עשר והיהודים בשושן הבירה 

לה מספרת שהפרזים נהגו לחגוג את הפורים ביום הארבעה עשר באדר  ינחו ביום החמשה עשר, המג 

יש כפרים שקוראים את המגילה במה שהמשנה    בעוד שיהודי שושן נהגו לחוג ביום החמשה עשר. אך

הכניסה"ק "יום  בכדי   וראת  בני הכפרים מתכנסים בערים  חמישי בשבוע שבהם  או  ימי שני  שהם 

 
404 31-, p. 30Messianic IdeaScholem,  . 
ה אנמא כאן ענד אמתדאד שמה: "וקראתהא פי איאם מכת'לפ-מגילה א, א; קאפח, מקור ותרגום, עמ' שמד  405

איענא עלי אלכמאל. אמא פי הד'ה אלאיאם אעני מן יום תדוין אלתלמוד אלי אידינא ואסתקדארנא עלי תת'בית שר

 אן יג'י אלמשיח במהרה אין קורין אותה אלא בזמנה והו יום ארבעה' עשר ויום כ'מסה' עשר עלי מא בינא".   
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להביא את דיניהם לפני בתי הדין. כיוון שרבים מבני הכפרים אינם יודעים לקרוא, נפסק שאחד מבני  

לעיר, כך שלפעמים יוצא באחד עשר, שנים  העיר יוכל לקרוא עבורם באחד הימים בהם הם מגיעים  

או שלושה עשר באדר. על משנה זו הרמב"ם אומר שהיא תקפה רק בזמן שיש לישראל שלטון,    עשר

של   לעבריתאותו הוא מכנה אמתדאד אידינא, "התפשטות ידינו," ואשר קאפח מתרגם מתוך קשב  

לי הוא היכולת לכוף את המצוות  הרמב"ם "ידינו תקיפה". מאפיין בולט של קיומו של שלטון ישרא

 את ההלכה כולה ולא רק את ההלכה הנוהגת בזמן הזה.   ומר:בשלמותן, כל

לעיל, כאשר טענתי שהקטגוריה החשובה למשיחיות המיימונית היא קטגוריית האפשרות,  

א מהלכות מלכים, הרמב"ם מונה שמונה תנאים שבהם על מלך לעמוד  " הראיתי שבהלכה ד בפרק י

מונה שלבים דומים מאוד.    ,הפרק, בה פתחנו את הסעיףייחשב כמשיח וודאי. הלכה א באותו  בכדי ש

 זה:צד בטבלה להלן העמדתי את שתי ההלכות זו לצד זו, כאשר השלבים מופיעים זה ל

 

 הל' מלכים יא, ד  הל' מלכים יא, א  

1 

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות  

 בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה

בתורה   הוגה  דוד  מבית  מלך  יעמוד  ואם 

תורה   כפי  אביו,  כדוד  במצוות  ועוסק 

שבכתב ושבעל פה, ויֹכף כל ישראל לילך  

הרי    –בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה'  

  זה בחזקת שהוא משיח.

מות שסביביו   אם עשה והצליח ונצח כל האֻׁ
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2 

 ובונה מקדש 

 

 ובנה מקדש במקומו 

 

3 

 ישראל.   ומקבץ נדחי

כשהיו  וזוח  בימיו,  המשפטים  כל  רין 

שמיטין  ועושין  קרבנות,  מקריבין  מקודם: 

 .ויובלות ככל מצותן האמורה בתורה

   .הרי זה משיח בוודאי –וקבץ נדחי ישראל 

 

 

)ואולי אף מה שקודם לכך  על פי הבנתי, דברי הרמב"ם בהלכה ד' "וניצח את כל האומות שסביביו"

עבר  ה א' "להחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה". מבהלכה ד'( מקבילים לדבריו בהלכ

לכך, ההקבלה בין ההלכות היא מלאה, כאשר ההבדל היחיד הוא שבהלכה א' הרמב"ם משתמש בזמן  

עתיד בעוד שבהלכה ד' בזמן עבר, היות והדבר התרחש משכבר. הלכה א' קובעת את שיקרה -וניבינ

הנורמה    דעת אם מלך מסוים הוא המלך המשיח.  הלכה א' היאבעתיד, בעוד שהלכה ד' מסבירה כיצד ל

כיצד המשיחית המחייבת לעתיד לבא, בעוד שהלכה ד' היא הנחיה קונקרטית לבני הדורות העתידיים  

אם אדם מסוים עומד בתנאים שהלכה א' הכתיבה. יטען הטוען שכיוון ששתי ההלכות הללו בוע  לק

על סמך הדמיון בין הניסוחים בשתי ההלכות. אולי החזרה    מופיעות באותו הפרק, קשה לטעון משהו

ואיננה מעידה על כוונה תחילה? על ניסוח דומה בשתי הלכות כל כך קרובות היא אך טבעית ואנושית  

א מהלכות מלכים, " ך יש לזכור שסדר הפעולות של המלך המשיח איננו מופיע בסדר זה רק בפרק יא

  של חטיבת הלכות מלכים כולה: אלא מופיע בהלכה החגיגית והפותחת
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]א[ שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר  

ת זרעו של עמלק שנאמר ִּתְמֶחה  (, ולהכרי15ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך )דב' יז  

כה   )דב'  ק  ֲעָמלֵּ זֵֶּכר  ְלִשְכנֹו  19ֶאת  שנאמר  הבחירה  בית  ולבנות   ,)

  (.5)דב' יב ָשָמה ּוָבאָת  ִתְדְרשּו

]ב[ מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר ֹאִתי ָשַלח ְיהָוה ִלְמָשֳחָך ְלֶמֶלְך  

ְך ְוִהִּכיָתה ֶאת עֲ 1)שמ"א טו   ק )שמ"א טו  ( ַעָּתה לֵּ (, והכרתת זרע עמלק  3ָמלֵּ

ִניחַ  יתֹו ַויהָוה הֵּ לֹו ִמָּסִביב   קודמת לבנין הבית, שנאמר ַוְיִהי ִּכי ָיַשב ַהֶמֶלְך ְבבֵּ

ית ֲאָרִזים   ב ְבבֵּ ה ָנא ָאֹנִכי יֹושֵּ וגו'  ִמָּכל ֹאְיָביו. ַוּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא ְראֵּ

  406(. 2-1)שמ"ב ז  

לו, הרמב"ם פותח את חטיבת ההלכות בכך שהוא מבסס את המצווה דאורייתא. אך בשונה מרוב  כהרג

ה מופיעה לבדה כמצווה המרכזית של החטיבה, אלא מופיעה  חטיבות ההלכות, מצוות מינוי המלך איננ

יש לזכור ששמה    407הכרתת זרע עמלק ובניית המקדש.  כאשר היא כרוכה יחד עם עוד שתי מצוות:

ל חטיבת ההלכות הוא "הלכות מלכים ומלחמות", וכי הלכות מלחמה נדונות אך ורק בתוך  הרשמי ש

"שאין ממליכין מלך   א הסיבה המרכזית להמלכת מלך:הלכות מלכים. ואכן, על פי הרמב"ם מלחמה הי

  408תחלה אלא לעשות משפט ומלחמה." 

י  וניצח "בהלכה ד בפרק  את כל האומות    א מהלכות מלכים הנוסח הוא "אם עשה והצליח 

סביביו", אך לעומת זאת, כאן, בפרק א, הלכה א המלך איננו מצווה "לנצח את כל האומות שסביביו",  

כלומר, אין זהות מושלמת בין סדר הפעולות של המלך בפרק א לבין סדר   –קא  אלא את עמלק דוו

 
 ב. -הל' מלכים א, א 406
 . 272-271זו ראו בלידשטיין, עקרונות, עמ'  לדיון נוסף בפתיחה 407
 ד, י )חתימת הפרק(. הל' מלכים  408
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. אך ראוי לשים אל לב שהביטוי "ניצח את כל האומות שסביביו"  בפרק י"אהפעולות של המלך המשיח  

י בפרק  ז  "המופיע  ב  בשמואל  מהפסוק  לקוח  ב 1א,  הלכה  א,  בפרק  הרמב"ם  את  משמש  אשר   ,

להקדים את הכרתת עמלק לבניין הבית. ייתכן שניצחון האומות סביב  כאסמכתא המקראית לכך שיש  

ומר ששני הביטויים שווים. אך גם אם הביטויים אינם  ועל כן יש למשמש כמטונימיה להכרתת עמלק 

שווים, ניתן להסביר זאת בכך שמלחמת עמלק ומלחמת שבעת העממין הם המלחמות היחידות שיש  

ם מונה אותן בתחילת הלכות מלכים, בכדי לבסס את יתר ההלכות  בהן ציווי דאורייתא ולכן הרמב"

ב"ם כותב בפתיחת פרק ה' מהלכות מלכים, יתר  בחטיבה על המצווה דאורייתא. כפי שהרמ   נמנות ה

החיבור   כתיבת  שבימי  כיוון  רשות.  מלחמות  אלא  מצווה,  מלחמות  אינן  הזה    –המלחמות    – בזמן 

י ביאה  איסורי  )הל'  האומות  ושבעת  "כ  ,ב"נתבלבלו  עמלק  כנגד  מצווה  מלחמת  למעשה  אין  ה( 

מורה על כך שאין למלך חיוב לצאת  העממים. העובדה שאין מלחמת מצווה שהיא דאורייתא, איננה  

 למלחמה, כפי שקובעת ההלכה החותמת את פרק ד', שכבר ציטטתי את חלקה לעיל: 

האמ דת  להרים  ומגמתו  ותהיה מחשבתו  לשם שמים,  מעשיו  יהיו  ת ובכל 

שא ה';  מלחמות  ולהלחם  הרשעים  זרוע  ולשבר  צדק  העולם  ין ולמלאות 

 409ה. ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמ

הראשונה במעלה להמלכת מלך היא יציאתו למלחמה בכדי להפיץ את דת האמת, אך  והתכלית  היות  

מב"ם להזכיר לא יכול היה הר  בפרק י"אבימיו המצווה להכרתת עמלק ושבעת העממים איננה חלה,  

 נצחון עמלק ושבעת העממים כתנאי להגדרת המשיח.  את 

שלוש מצוות שישראל חייבים בהם מדאורייתא אם כן, בפרק א', הלכה א', הרמב"ם מונה  

ד',  - , הלכות א' ובפרק י"א( בנין הבית.  3-נצחון על עמלק ו (2( העמדת מלך,  1בעת הכניסה לארץ:  

 
 הל' מלכים ד, י.   409
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( נצחון על הגויים 2העמדת מלך,   (1המשיח, כאשר ביניהם    הרמב"ם מונה פעמיים תנאים לזיהוי

הסדר זהה ובפרק א', הלכה    בפרק י"אשני המופעים  ( קיבוץ נדחי ישראל. ב4-( בנין הבית ו3שסביב,  

 ב' הרמב"ם קובע בפירוש שהסדר חייב להיות כזה.  

סדר , או שמא הוא יכול להתגשם בבפרק י"אהשאלה הנשאלת היא האם הסדר מחייב גם  

 גם   הסדר מחייב. כך  בפרק י"אא ולומר שגם  "לפרק י  'יש לגזור גזירה שווה מפרק א  לטענתי,  אחר?

כיוון ש"אין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמה", בכל מקרה נצחון   נובע מהשכל הישר:

מקדש   לבנות  אפשר  אי  הרי  עושה.  שהוא  הראשון  הדבר  להיות  צריך  סביב  האומות  על  המלך 

  הארץ.  נכבשהוכן אין לאן לקבץ את נדחי ישראל אם לא  העיר נכבשתושלים לפני שביר

י  בפרק  המנויים  השלבים  ארבעת  כיוון "אך  כולו,  המשיחי  התהליך  את  מקיפים  אינם  א 

שהתהליך המשיחי איננו מתחיל בהמלכת מלך. ההלכה השלישית בפרק א' מהלכות מלכים מורה כי  

כלומר, יש   410על פי בית דין שלשבעים ואחד זקנים ועל פי נביא".  "אין מעמידין מלך תחלה אלא

ן בכדי להעמיד מלך. אך סנהדרין איננה יכולה להתחדש אלא אם כן יש לפחות סמוך  צורך בסנהדרי

אחד. לצורך כך הרמב"ם הציע מנגנון הלכתי לחידוש הסמיכה, אשר בו אני דן בפרק הבא של עבודה  

 זו. 

המשיחי  התהליך  כך,  נפרדים  אם  בעל שלבים  השלבים   הוא  מן  אחד  כל  כאשר  ועוקבים, 

( יציאה למלחמה  4( העמדת מלך;  3( כינון סנהדרין;  2( חידוש הסמיכה;  1 וקב:מהווה תנאי לשלב הע

( קיבוץ נדחי ישראל. לששת השלבים הללו יש לדעתי להוסיף שלב  6( בנין הבית;  5ונצחון האומות;  

חזרת השמיטין והיובלות. הדעת נותנת שמקריבין קרבנות   (7', והוא , הלכה אבפרק י"א נוסף, המנוי 

ש קיים, אך השמיטה תלויה בכך שכל נדחי ישראל יתכנסו בארץ. כך, הרמב"ם קובע  מרגע שהמקד

 
 הל' מלכים א, ג.  410
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"משגלה   שהסיבה שהיובל פסק לראשונה היתה מפני שהשבטים ראובן גד וחצי מנשה גלו מן הארץ:

  ר ָבָאֶרץ ְלָכל ֹיְשֶביָה )ויק' ה בטלו היובלות שנאמר ּוְקָראֶתם ְדרֹושבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנש

יושבים    – (  10כה   כולן  אלא  בשבט  שבט  מעורבבין  יהיו  שלא  והוא  עליה.  יושביה  שכל  בזמן 

 411כתקנן".

שלבים   על  שמדובר  איננה  העוקב  לשלב  תנאי  הוא  השלבים  מן  אחד  שכל  בכך  כוונתי 

שר לדלג על אחד מהם. כיוון שמדובר על תחום האפשרי, ניתן להעלות  היסטוריים הכרחיים שאי אפ

חש בנפרד. כוונתי בכך שהשלבים הללו מחייבים היא שכל  על הדעת שכל אחד מן השלבים הללו יתר

אשר מתרחש    – הכרחי מבחינה הלכתית. משמעות הדבר היא שהתהליך המשיחי  תנאי מהווה תנאי  

למעשה, יש כאן שתי מערכות נפרדות, הפועלות במקביל:    מוכפף להלכה.  –בממשות ההיסטורית  

מחד, התהליך ההיסטורי הממשי, בו מתרחשים אירועים היסטוריים כדוגמת חידוש הסנהדרין, מינוי  

נורמטיביים הגורמים לשינוי במערך ההלכתי. בכך שהרמב"ם קובע את    מלך וכיוצ"ב. מאידך, תנאים 

המציאות  יסטורי הממשי למערכת התנאים הנורמטיביים.  הנורמה נראה שהוא מכפיף את המהלך הה

 
הל' שמיטה ויובל י, ח. זהו מקרה נוסף בו הרמב"ם לש את מקורותיו בכדי שיתאימו לצרכיו. המונח "יושבים    411

כאשר  י מקומות שונים )מגילה ב, ע"א ותענית יד, ע"ב(,  בארץ כתקנן" מופיע פעמיים בבבלי. הביטוי מופיע בשנ

בכל אחד מהם יש לו משמעות שונה. בבבלי מגילה ב, ע"א נאמר: "א"ר יהודה: אימתי? בזמן שהשנים כתקנן 

וישראל שרויין על אדמתן, אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה". רב יהודה מעיר כאן  

, בארבעה עשר, ובחמישה עשר" )א, א(,  ה "מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלושה עשרעל דברי המשנ

שראינו לעיל, וקובע שכלל זה איננו יכול להיות תקף בזמן הזה משום ש"מסתכלין בה", כלומר, משום שבזמן הזה  

פשר לקרוא מגילה בימים  סופרים שלושים יום מפורים ועד פסח והיות והתאריך של פסח איננו גמיש, כך גם אי א

מו הזה"  "הזמן  כאן  ממסדית  שונים.  מבחינה  כתיקונן  היו  השנים  בה  לתקופה  בניגוד  עמדה    –עמד  בהן  שנים 

הסנהדרין וקבעה לוח שנה לכל ישראל. בתענית יד ע"ב משמעות הביטוי "השנים כתיקונן" שונה. אף שם רבי  

יה רבי  טעמו שונה: "אמר  בעל המימרא, אך  הוא  וישראל שרויין על יהודה  בזמן שהשנים כתיקנן  אימתי   ודה: 

אדמתן, אבל בזמן הזה הכל לפי השנים הכל לפי המקומות הכל לפי הזמן". רבי יהודה מגיב על מעשה המוזכר  

בסמוך ובו בני נינוה שאלו לרבי יהודה הנשיא אם עליהם לבקש מטר בקיץ בברכת שומע תפילה )כדין יחידים( או  

ים ועליהם לבקש בשומע תפילה. על כך מגיב  ין הרבים(. רבי יהודה הנשיא עונה שדינם דין יחיד בברכת השנים )כד

רבי יהודה ואומר שתשובתו נכונה לזמן שהשנים כתקנן וישראל שרויין על אדמתן, אך בזמן הזה, שאין ישראל 

מן שאינו עונת הגשמים  שרויין על אדמתן, עליהם להתפלל על הגשמים בברכת השנים, גם כאשר צריכים לגשם בז 

 בארץ ישראל. 
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האפשרית בעלת אינסוף המופעים מוכפפת להלכה וחייבת להכנס בתבניתה. עמדתי כאן קרובה לזו  

  :כתבשל אביעזר רביצקי אשר 

ומהי  הרמ יעדו  מהו  המשיח,  המלך  של  משימתו  מהי  לאשורה  יודע  ב"ם 

פתוח  ואיננה  היא,  ודאית  זו  ידיעה  היסטורית  הצלחתו.  להפרכה  כלל  ה 

היא שכהרי  מי  -עובדתית,  המשיחי;  התהליך  את  והמתנה  המגדירה  היא 

ורה, או לא עלתה בידו, יופקע רטרואקטיווית מחזקת משיח  שאיננו פועל לא

, משעה שנוסחו גדריו ההלכתיים של המשיח, נעשתה הטענה  ]...[ במובן זה

המדיני   לקימומו  ישראל  עם  יזכה  המשיח  בימות  לטענה  כי  והדתי, 

  412המשיח הוא משיח.  טאוטולוגית:

אינם מורים כיצד בדיוק התהליך המשיחי    , שלבי התהליך המשיחי, אשר בהם המשיח חייב לעמוד 

בגדר עדיין  הוא  המשיחי  התהליך  להתרחש   יתרחש.  יכולה  התממשותו  כן  ועל  האפשרי  תחום 

 שיח בלי לעמוד בדיוק בתנאים הללו. באינספור דרכים אפשריות. אך יחד עם זאת, אי אפשר להיות מ

יותר, אלא   כת הופ  ההעובדה שהתהליך המשיחי מוכפף להלכה איננ  את התגשמותו לקשה 

הופכים אותו לקונקרטי וברור  התנאים להגדרת המשיח  דווקא לאפשרית יותר. ראשית, פירוט שבעת  

ההלכ לבעיות  גם  מתייחס  הרמב"ם  אלו  שלבים  בשבעה  שנית,  השגה.  לבר  שמתעוררת  וכך  תיות 

מנגנו מציע  הוא  ובראשונה,  בראש  כך,  אותם.  ופותר  המשיחי  התהליך  לחידוש  במהלך  הלכתי  ן 

וכך הוא קובע מנגנון הלכתי למינוי מלך )על פי בית דין של   בו תלויים יתר התנאים.אשר  הסמיכה,  

יך המשיחי  הכפפת התהל .קובע את הלגיטימציה ההלכתית של כל טוען למלוכה  שבעים ואחד(, אשר

 
 . 205-204י כח האדם', עמ' רביצקי, 'כפ  412
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הכפפה זו הופכת את התהליך המשיחי   להלכה איננה הופכת אותו לאוטופיה בלתי מושגת, אלא להפך:

 לריאליה שבריאליה.  

 

 המשיחיות איננה תכלית, אלא אמצעי  .ד

אלו מופיע כניגוד לביטוי "הזמן  או תנאים קריאה מקיפה של משנה תורה מלמדת שכל אחד משלבים 

ן מסויימות אינרות חז"ל משמעו של המונח "הזמן הזה" הוא זמן בו מצוות  הזה" במהלך החיבור. בספ

מוגדר בשני אופנים, אשר כל אחד מהם מוציא   חלות בגלל תנאים שונים. בתלמודים "הזמן הזה"

מחלות גופי הלכות אחרים. ברוב רובם של המופעים משמעו של המונח הוא זמן בו המקדש חרב ועל  

אך במספר מופעים משמעו של המונח הוא זמן בו    413צוות התלויות בו. אפשר לקיים את המ-כן אי

בידי  ישר כן אי אפשר לקיים את המצוות התלויות בכך שהארץ  ועל  יושבים על אדמתם  אל אינם 

 414ישראל.

שני האופנים בהם "הזמן הזה" מוגדר בספרות חז"ל, במשנה תורה המונח מוגדר מבשונה   

חלות שישה גופי הלכות נפרדים. ששת ההגדרות הללו מקבילות  בשישה אופנים, כאשר הוא מוציא מ

וך שבעת השלבים של התהליך המשיחי. אחת עשרה הלכות מעמידות את "הזמן הזה"  לשישה מת

 
משנה, מעשר שני ה, ז; תוספתא בכורות ג, ב; שם ז, טו; תוספתא זבחים יג, א; תוספתא סנהדרין ג, ו; תוספתא    413

א שמה של תקופה; ערכין א, ב; שם ב, ז. משמעות הביטוי בתוספתא תענית ג, ה אינה אלא ציון פרק זמן מסוים ול

נה לא ע"ב; בבלי יומא פ ע"א; בבלי פסחים עד ע"א; בבלי פסחים כב ע"ב;  בבלי תרומה ז, ע"ב; בבלי ראש הש

ז;   ג, הלכה  קטן  מועד  ירושלמי  יא;  א, הלכה  מגילה  ירושלמי  ב;  א, הלכה  חגיגה  ירושלמי  ע"ב;  ב  בבלי סוטה 

שם    י סנהדרין ז, הלכה ח; ירושלמי תרומות ג, הלכה ב;ירושלמי מעשר שני א, הלכה ג; שם ה, הלכה ג, ירושלמ 

ח, הלכה א. על המונח "הזמן הזה" בספרות חז"ל ראו מאיר בן שחר, היסטוריה מקראית ובתר מקראית בספרות  

בין חורבן ראשון לחורבן שני, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, תשע"א,   :חז"ל

 . ני מודה לחברי חנן מזא"ה על שהפנה אותי למקור זהא 40-50עמ' 
 בבלי מגילה ב ע"א; בבלי תענית יד ע"ב.   414
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כאשר אין בית דין הלכות רבות אינן בנות חלות כגון קידוש על הראייה,   415כנגד זמן "שאין בית דין." 

מק זה  זמן  נפשות.  ודיני  קנסות  מחודש  דיני  שבו  המשיחי,  התהליך  של  השני  לשלב  כמובן,  ביל, 

ה ישראל, הסנהדרין.  ביד  שהארץ  לזמן  בניגוד  גם  מועמד  הזה"  "הזמן  כולה   416מונח  שהארץ  או 

שתי הגדרות הנראות כזהות. הארץ תהיה כולה ביד ישראל כאשר מלך המשיח ינצח    –  417לישראל 

שיחי. ההגדרה הנפוצה ביותר ל"זמן הזה" את העמים שסביביו, כדרישת השלב השלישי בתהליך המ

חז"ל, היא כתקופה שבה המקדש איננו ועל כן אי אפשר לקיים את כל   במשנה תורה, כמו בספרות

זמן בו   המצוות התלויות בבית. כך, עשרים ושבע הלכות מעמידות את "הזמן הזה" במפורש כנגד 

לה של "הזמן הזה" היא כזמן שהכלל שזהו השלב הרביעי. הגדרה נוספת על דרך השלי  418הבית קיים, 

יושביה בתו עליה"  "כל  בארץ  איננו  יושבים  רובו,  למצער  או  ישראל,  עם  כל  שלא  כלומר  קף, 

השישי   419ישראל. השלב  לבסוף,  המשיחי.  התהליך  של  החמישי  לשלב  מקביל  זה  הלכתי  תנאי 

 420ו של "הזמן הזה". והאחרון של התהליך המשיחי, הכרזת היובל בארץ, מופיעה ארבע פעמים כהיפוכ

 
ח; שם שם, יא; שם, שם, יב; שם, שם, יז; הל' סנהדרין ו, ט. בתוך אלו נמנים שש  -הל' איסורי ביאה יא, ו  415

טו; קידוש  -ביתת יום טוב ו, ידמופעים שבהם אין מקדשין על הראייה, קידוש התלוי בקיומו של בית דין: הל' ש

 יג.  -שם, ח; שם, שם, יב  ו; שם,-החודש ה, ה
עבד שאמר לעלות לארץ ישראל כופין את רבו לעלות עמו, או ימכור אותו למי שיעלהו   "הל' עבדים ח, ט:  416

פילו אינו יכול להוציא את עבדו, עד שירצה העבד. ודין זה בכל זמן, א  –לשם. רצה האדון לצאת לחוצה לארץ  

 בזמן הזה, שהארץ ביד גויים". 
בזמן שהייתה ארץ ישראל כולה לישראל היו לוקחין היין מכל אדם מישראל,   "אסורות יא, כה:הל' מאכלות    417

ואין חוששין לו. ובחוצה לארץ לא היו לוקחין היין מכל אדם מישראל, אלא מאדם שהוחזק בכשרות. ובזמן הזה 

מאד אלא  מקום  בכל  יין  לוקחין  שא אין  דג  וחתיכת  והגבינה  הבשר  וכן  בכשרות;  שהוחזק  כמו  ם  סימן,  בה  ין 

 שביארנו.". 
זה נזיר  --"נזירות נוהגת בפני הבית, ושלא בפני הבית; לפיכך מי שנדר בנזיר בזמן הזה דוגמא קצרה:  418 הרי 

ל' שביתת עשור ג,  לעולם, שאין לנו בית כדי שיביא קרבנותיו במלאות ימי נזרו" )הל' נזירות ב, כ(. אך ראו גם ה

יא; מעשר  -כב; ערכים וחרמים ח, ח - ט; איסורי ביאה, יג, ה; נזירות ב, כ-; שם, חג; חמץ ומצה ח, א; שם, ג; שם ה

ד; איסורי מזבח א, ז; מעשה הקרבנות י, טו; בכורות א, י; בכורות א, יז; בכורות ב, יד;  -שני ונטע רבעי ב, א

 יטה ו יובל ג, יא..  ט, שמ - בכורות ו, ד; שמיטה ויובל ג, ז 
 ; שם, שם, י; הל' ביכורים ה', ה.הל' תרומה א, כו; שם ג, א 419
 הל' איסורי ביאה יד, ז; שמיטה ויובל ט, ג; שם, שם, טז; שם, שם, כז.   420
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לזמן    מחזקת את הטענה שמשנה תורה הוא חיבור שנועדבחינה של מופעי המונח "הזמן הזה"  

משמעו של המונח היא שיש הלכות שחלות בזמן כתיבת    בו יהיה אפשר לקיים את ההלכה במלואה.

על עצמו  כיוון שהחיבור מעיד    421  החיבור ויש הלכות שאינן חלות בזמנו, אלא רק תחולנה בעתיד.

היה יעיל ונוח יותר אילו הרמב"ם היה מחלק את    422,לקיום ההלכה באופן מעשיייע  שהוא נועד לס

חטיבות ההלכות לפי הלכות החלות בזמן הזה והלכות שאינן חלות בזמן הזה, כפי שעשה הר' יחיאל  

אפשטיין השולחן"  ,מיכל  "ערוך  משלימים  חיבורים  שני  השולח 1884-1904) שחיבר  ו"ערוך  ן  ( 

סיקה למעט הרמב"ם, כאשר בעלי ההלכה צם הבחירה של כל מסורת הפ(. זוהי בע1938העתיד" )

 בחרו להתמקד רק בהלכות הנוהגות בזמן הזה נובעת בדיוק מהגיון מעשי זה.  

 
(; שקלים  19: הל' קדוש החודש )1000פרקים מתוך  402בהערכה גסה, מדובר על כארבעים אחוז מהחיבור,  421

(;  11(; מעשר שני ונטע רבעי )14(; מעשר )15(; תרומות ) 8(; ערכים וחרמים )10ירות )(; נז 4(; שוטה )4)

(;  7(; איסורי מזבח )9קדש ) (; ביאת המ10(; כלי המקדש )8(; בית הבחירה )13(; שמיטה ויובל )12בכורים )

(; קרבן 8(; מעילה )5(; עבודות יום הכפורים ) 19(; פסולי המוקדשין ) 10(; תמידין ומוספין )19מעשה הקרבנות ) 

(; פרה אדומה  25(; טומאת מת ) 4(; תמורה )5(; מחוסרי כפרה )15(; שגגות )8(; בכורות )3(; חגיגה )10פסח )

(; ממרים  28(; כלים )16(; טומאת אוכלין )20(; שאר אבוה"ט )13שב )(; משכב ומו16(; טומאת צרעת )15)

 (. 12(; מלכים )7)
תורה:  422 והטמא  "וראיתי ל הקדמה למשנה  והמותר  בעניין האסור  מכל אלו החבורין  חבר דברים המתבררים 

הכול:    והטהור עם שאר דיני תורה. כולן בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי

בלא קושיה ולא פירוק; ולא זה אומר בכה וזה אומר בכה; אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר  

עד שיהיו כל הדינין גלוין לקטן   אר מכל אלו החבורין והפירושין הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו.יתב

. יש המבינים דברים אלו אחרת וסבורים  "ם ונביאיםולגדול בדין כל מצוה ומצוה ובדין כל הדברים שתיקנו חכמי

כה, אלא מדריך תיאורטי. ואם כך, מטרת  שניתן לפרשם כאילו הרמב"ם איננו מתכוון שספרו הוא מדריך מעשי להל

הקיצור בענייני איסור ומותר היא בכדי לסייע ללומד ולא למי שצריך לקיים את המצוות הלכה למעשה )ראו יצחק 

(. לדעתי אין דברים אלו  181,  159-161מאגנס, תשמ"ב, עמ'   למשנה תורה לרמב"ם, ירושלים:טברסקי, מבוא  

הדרך בה הרמב"ם מסביר את דבריו בהקדמה באגרותיו השונות. כך במכתבו לר'  עולים לכדי כך, בייחוד לאור  

יכול לירד לעמק    "בפרוש אמרתי בתחלת חבורי שלא חברתי אותו אלא מפני קצר הרוח, למי שאינו פנחס הדיין:

פירוש   התלמוד ולא יבין ממנו דרך האסור והמותר, והארכתי בדבר זה הרבה" )שילת, אגרות, עמ' תלט(. כן עולה

"שלא נתכונתי בחבור זה אלא לפנות הדרכים ולהסיר המכשולות מלפני התלמידים, שלא  זה מאגרתו לחכמי לוניל:

כה" )שם, עמ' תקג(. וכן בדבריו לתלמידו יוסף: "והכונה  תחלש דעתן מרב המשא ומתן, ויצא טעות בפסוק הל

להזהר ממנו, וזה מבואר לשכמותו )כלומר,  הראשונה )=של התלמוד( אמנם היתה ידיעת מה שצריך לעשותו או  

 לר' יוסף(. ולפיכך נחלצנו אנחנו אל המכָֻׁון הראשון" )שם, עמ' רנט(.  
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קושיא זו מותרת כאשר אנו מביטים במיקומים של המונח "הזמן הזה" בתוך משנה תורה.  

נן חלות  מורה שההלכות שנסקרו זה עתה איה כסייג לגופי הלכות  ללא יוצא מן הכלל, המונח מופיע  

דהיינו, זו    –כתיבת החיבור. כלומר, המונח מגיע לאחר שההלכה "המלאה"    עתבזמן הזה, כלומר ב

 נאמרה. כך לדוגמא:   –שאינה מסווגת באופן טמפורלי 

לוקה: שהרי נאמר   –המטיל מום בקודשים, כגון שסימה עינו או קיטע ידו  

ה למדו שזו אזהרה  (. מפי השמוע 21רבן "כל מום לא יהיה בו" )ויקרא כב  בק

ייתן בו מום. ואינו לוקה אלא בזמן שבית המקדש קיים, שהרי היה   שלא 

אינו   תעשה,  בלא  שעבר  פי  על  אף  הזה,  בזמן  אבל  ופסלו.  לקרבן,  ראוי 

 423לוקה.

קודשים הוא לוקה. לאחר מכן ההלכה ה"רצויה", או "המלאה", נאמרת ראשונה. אם אדם מטיל מום ב

אסמכתא מקראית ורק לאחר מכן הטקסט מסייג וקובע שאם אין המקדש קיים  אף ניתנת להלכה זו  

מופיעה קודם ובה מושקע עיקר המאמץ   המטיל מום בקודשים אינו לוקה. כלומר, ההלכה ה"רצויה"

בזמן "המצוי" בו החיבור    ורק לאחר מכן הפוסק מודה שהמצב הרצוי איננו מתקיים ומפרט מהי ההלכה 

 נכתב.  

בהלכה הבודדת, אלא גם במבנה של פרקים ברמת  זו איננה משתקפת רק    דינמיקה מבנית

וקבצי הלכות שלמים. במקרים מסוימים התנאי הטמפורלי ממוקם בסוף פרק או בסוף קובץ הלכות  

בור רוצה לומר: זוהי  ומעמיד את כל ההלכות המנויות בפרק או בקובץ ההלכות באור אחר. כאילו החי

 
 הל' איסורי מזבח א, ז.  423
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בזמן הזה    –באותה נשימה הוא אינו יכול להימנע מלהסתייג ולומר שכעת    ההלכה ולפיה יש לנהוג, אך

 אין אפשרות לקיים את ההלכה במלואה.  –

כך, לדוגמא, לאחר שבעה פרקים ומחצית הפרק של הלכות ערכים וחרמין, סמוך לסוף הפרק 

 אנו מוצאים: 

מ  ולא  מקדישין  אין  בז]ח[  מחרימין  ולא  מקדש  עריכין  שם  שאין  הזה  מן 

אינו, כדי לחזק את בדקו. ואם הקדיש או העריך או החרים, אם הייתה בחט 

או   כסות  או  פירות  היו  ואם  מאליה;  עד שתמות  בפניה  דלת  נועל  בהמה, 

כלים, מניחן עד שיירקבו; ואם היו מעות או כלי מתכות, ישליכן לים הגדול 

לאבדן כדי  המלח  פודהו  ]   .ים  למצוות,  שנכנס  עבד  החרים  או  הקדיש  ט[ 

לכו הדמים לים המלח כשאר דמים וערכים של זמן הזה; ואם היה עבד גוי,  וי

מורידין ולא  מעלין  לכתחילה,    .לא  הזה  בזמן  ההקדשות  לפדות  מותר  ]י[ 

שיפדה   דנו  וחכמים  המלח.  לים  הפרוטה  את  ומשליך  בפרוטה;  ואפילו 

כדי לפרסם הדבר. אבל בזמן המקדש, לא יפדה    בארבעה זוזים או קרוב לזה,

]יא[ מי שהחרים בזמן הזה מיטלטלין    .חילה אלא בשוויו כמו שביארנולכת

סתם, הרי אלו ניתנין לכוהנים הנמצאים באותו מקום. אבל אם החרים שדה 

בארץ ישראל סתם, או שהחרימה לכוהנים, אינה חרם:  שאין שדה חרמים  

נוהג. החרים לכוהנים קרקע בחוצה לארץ, ואפילו  נוהגת, אלא בזמן שהיובל  

בזמן הזה הרי היא כמיטלטלין בארץ ישראל, ותינתן לכוהנים. )הל' ערכים 

 יא( -וחרמים ח, ח 
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  חטיבת רק לאחר פירוט ההלכה במצבה הטמפורלי הרצוי והשלם במשך שבעת הפרקים הראשונים של  

ות בלבד את ההלכה לאור המצב הטמפורלי ההלכות, יש לחזור ברגע האחרון ולפרט במשך שלוש הלכ

 המצוי.  

אם כך, התנאי ההלכתי המסייג "אבל בזמן הזה" מגדיר לא רק את חלות ההלכות, אלא מקיים   

לסדרת התנאים הנורמטיביים הקובעים את הנורמה שבאמצעותה    .קשר עם השלב ההיסטורי הממשי

אשר היא מהווה תנאי לכניסתן לחלות  מוגדר המשיח, יש השלכה על המערכת הנורמטיבית כולה, ב

ות נוספים. אך תנאים נורמטיביים אלו מצטלבים גם עם המציאות הממשית, באשר הם של גופי הלכ

כך, אירוע בהיסטוריה הממשית הוא    424יכולים להתגשם רק באמצעות אירוע בהיסטוריה הממשית.

כתיבת החיבור. כל תנאי כזה   שהמהווה את התנאי הנורמטיבי להחלת גופי הלכות שאינם חלות בעת

 טיבי, אך הוא גם תנאי ממשי.  הוא גם תנאי נורמ

( חידוש הסנהדרין גורם לכך שהלכות 2( מחודשת הסמיכה ניתן להקים סנהדרין;  1כך, כאשר  

רבות נעשות בנות חלות: ניתן לדון דיני קנסות; לענוש במלקות; לקדש על פי הראייה; וניתן למנות  

ד וכן -המנויות בהל' מלכים א  לך מהווה סיבה גורמת לחלותן של כל הלכות המלך( מינוי המ3מלך.  

( ניצחון המלך  4ח. בנוסף, על המלך חלה חובה לצאת למלחמה.  -להלכות מלחמה המנויות בפרקים ה

גורם לכך שהאיסור על מגורי    425המקביל ל"זמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם,"  –במלחמה  

ניצח במלחמה על ארץ ישראל כמו כן, כיוון שהמלך  426ץ ישראל נכנס לתוקף. עובד עבודה זרה באר

המקדש בתורו גורר חלות של כמות אדירה של גופי הלכה  (  5חלה עליו חובה להקים את המקדש.  

 
שהשמיע באוזניי ידידיה צ' שטרן, ההלכה היא מעין "יפהפייה נרדמת" שההיסטוריה    אם להדרש למטפורה  424

איננו מתרחש בבת אחת, אלא קמעה קמעה. אני מודה לידידיה על    מעירה מתרדמתה, רק שתהליך ההתעוררות 

 מטפורה נאה זו. 
 הל' ע"ז י, ו.  425
בכשרות, ראו הל' מאכלות אסורות יא,   כמו כן, מותר לקחת בשר מכל אדם בארץ ישראל מבלי שהוא מוחזק   426

 כה. 
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בספר    –התלויים בבית   מהלכות המנויות  וחלק  בספר קרבנות  כל ההלכות המנויות בספר עבודה, 

י הבית. עם בנין הבית  ית לדון דיני נפשות, מה שנמנע ממנה שלא בפנטהרה. כמו כן, הסנהדרין רשא

ישראל גורם לכך ש"כל יושביה עליה",    קיבוץ נדחי(  6על המלך חלה החובה לקבץ את נדחי ישראל.  

מה שגורם לכך שהתרומה והביכורים הופכות להיות דאורייתא ולא דרבנן וכן חלה החובה להכריז על 

ל היובל מפעילה בתורה קבוצה גדולה של גופי הלכות שלא חלו מאז  זה עההכר (7היובל. לבסוף,  

עברי; דין בתי ערי חומה; שדה חרמים;    דין עבד גלות שניים וחצי השבטים עוד בתקופת השופטים: 

 שדה אחזה; מקבלים גר תושב; שביעית נוהגת בארץ וכן משמיטים כספים בכל מקום. 

 

 הלכות הנכנסות לתוקף  ם תנאי הלכתי קוד הארוע ההלכתי/ממשי  

ארץ   חידוש הסמיכה  1 חכמי  כל  הסכמת 

 ישראל לחדש הסמיכה 

 

עונשים   חידוש הסמיכה  חידוש הסנהדרין  2 קנסות;  דיני 

ע"פ   מקדשים  במלקות; 

 הראייה; ניתן למנות מלך

הלכות המלך גופו; הלכות   חידוש הסנהדרין  מינוי מלך  3

 מלחמה 

 מינוי מלך  ניצחון האומות סביב  4

 

עע"ז מניחים  לדור    אין 

לקחת   מותר  בישראל; 

יש   בא"י;  אדם  מכל  בשר 

 להקים המקדש

הלכות הבית )ספר עבודה,   ניצחון האומות סביב  הקמת הבית  5

טומאת ספר קרבנות , הל' 

אדומה(;   פרה  והל'  מת 

הסנהדרין רשאי לדון דיני 

נדחי   לקבץ  יש  נפשות; 

 ישראל
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 קיבוץ נדחי ישראל   6

 ליה( )= כל יושביה ע

וביכורים   הקמת הבית  תרומה 

דאורייתא ויש להכריז על 

 היובל 

 כל יושביה עליה הכרזה על היובל 7

 

ערי  בתי  עברי;  עבד  דין 

חומה; שדה חרמים; שדה  

ה; מקבלים גר תושב;  אחז

בארץ  נוהגת  שביעית 

בכל   כספים  ומשמיטים 

 מקום.

 

, רבות מן ההלכות טרם היו בנות כיוון שכאשר שניים וחצי השבטים גלו מהארץ טרם הועמד מלך

משה,   תורת  כך,  אם  מלא.  חלות.  באופן  מומשה  לא  מעולם  האלוהית,  התנאים  התורה  סדרת 

 –הגורם לכך שהתורה תוכל להתממש באופן מלא    הנורמטיביים הקובעים את גדרו של המשיח היא

 ו בעתיד האינסופי. כך הרמב"ם כבר כתב בפירוש המשנה:  אי שם בזמן כלשה

אנו מתאווים לימות המשיח לא כדי שירבו התבואות והנכסים, לא כדי    יןוא

שנרכב על סוסים ונשתה בכלי זמר כמו שחושבים מבולבלי הדעות, אלא  

נתאוו להם הנביאים ונשתוקקו להם החסידים ]אלפצ'לא, אפשר המעולים[  

]אלג'מע אלפאצ'ל[, וההתנהגות    427ם מהקבוץ המעולה בגלל מה שיהיה ש

ו לפני בוראו כמו שאמר  החכמה  ויושר המלך  וגודל חכמתו  וקרבתהטובה, ו

ב   ]תה'  ַאָּתה  ְבִני  ] 7לו  משה  תורת  כל  וקיום  ג'מלֿה  [,  ואמתת'אל 

 בלי דאגות ולא פחד ולא אונס כמו שהבטיח ]...[.  משה[ שריעֿה

 
גם "הקבוץ הנכבד", אשר קרוב  ולדעתי טועה. כמה שורות לפני כן הוא תר כאן קאפח גורס "קבוץ הצדיקים"  427

 יותר, אך גם הוא מחטיא את משמעות המילה פאצ'ל ואת ההדהוד הפאראביאני והאפלטוני שלה.  



 
 

203 

 

הוא הפוך:  טענו שהמשיחיות היא הפסגה והתכלית של משנה תורה, מצב העניינים  בניגוד לרבים אשר  

 יא אמצעי למימוש מלא של התורה:המשיחיות איננה התכלית של משנה תורה, אלא המשיחיות ה

נועד להיות כלי להביא את העידן   יותר מאשר משנה תורה  כי  ניתן לומר  "קיום כל תורת משה". 

  הלכתית )הריאלית וניתנת להשגה( לכך שהמשיחיות תתגשם נועדה בכדי המשיחי, יצירת האפשרות ה

יח החוק יכול להתממש  לאפשר מימוש מלא של החוק, כלומר, של משנה תורה. רק כאשר יש מש

 באופן מלא.  

 

 עולם תיקון מלוכה ו .ה

ברמה   הרמב"ם.  עבור  מפתח  מושג  הוא  )נט'אם(  סדר  זו,  עבודה  של  ב'  בפרק  שהראיתי  כפי 

המנהיג מייסד    428(. גית, הסדר של העולם הטבעי מצביע על כך שלעולם קיים מסדר )נאט'םהקוסמולו

תכלית   כי  מקומות  במספר  מציין  הרמב"ם  באשר  הקוסמי,  המסדר  את  מה  במידת  מחקה  המדינה 

ואכן, כפי  .  סידור ענייני המדינה" ]אנתט'אם אחואל אלמדינה[פעולותיו של המנהיג הפוליטי היא "

  –   ם החברתי במשנה תורה, ייצוב העול  מנחם לורברבוים בניתוחו את המונח "תיקון עולם"שהראה  

לורברבוים    430הוא התפקיד המרכזי שהרמב"ם מטיל על ההנהגה הפוליטית.   –  429"ישובו של עולם" 

מסביר כי שלטון החוק זקוק למונרך בעל כוח רב המסוגל לדאוג לסדר החברתי במקרים בהם הוא  

 
428  Y. Tzvi Langermann, 'Moses Maimonides and Judah Halevi on Order and Law in the 

World of Nature and Beyond', Studies in History and Philosophy of Science, 

(digital final version of article, which is still in  https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.02.003

press). 
 הל' רוצח ושמירת נפש ד, ט.  429
 . 82-65תכליות ההלכה, תרביץ סד, תשנ"ה, עמ' עיון ב וים, 'תיקון עולם על פי הרמב"ם:ראו מנחם לורברב 430

https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.02.003
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כולה הרמב"ם גם סבור כי מערכת המשפט כולה איננה י  מורה הנבוכיםבדומה לכך, ב   431איננו מספיק. 

  להתקיים ללא מלך המעגן אותה:

המפוזרים   שופטים  להציב  שמוכרחים  ברור  מעונשים,  מנוס  שאין  מכיוון 

בֶמֶלך   הכרח  ויש  דּות.  בעֵּ הכרח  ויש  היישובים.  שמפחדים    [סלטאן]בכל 

  בהרתעות למיניהן, יחזק את יד השופטים ויתמוך בהם ויראים ממנו, וירתיע  

  432. [ישד מנהם]

הרמב"ם הוא מונרכיסט מובהק, המכריע באופן עקבי לטובת    חוקרים שונים,  אכן, כפי שהראו 

תפיסה מונרכית זו הובילה את הרמב"ם  בלידשטיין אף טוען כי    433העמדות המונרכיסטיות בתלמוד. 

יהושע, השופטים,   ולשרטט תמונה היסטורית בה "לא סר שבט מיהודה":להרחיב את גדר המלוכה  

ראשי   ואף  הדין  בית  מהווים  נשיאי  כולם  בלידשטיין    –הגלויות  פסבדו  –כך  מלכותיות  - דמויות 

אמנם דמויות אלו אינן מורישות את השלטון לצאצאיהן, אך  434המספקות לאומה רציפות של שלטון.

למעט זאת הם ממלאים את התפקיד ההכרחי של המלוכה, שהוא הטלת אימה וכפיית העם ללכת בדרך 

 ה להתקיים.החוק, שבלעדיו החברה איננה יכול

הרמב"ם איננו רק מונרכיסט, דהיינו זה הסבור שהמלוכה היא שיטת המשטר האידיאלית,  

אנרכיה.אל סופה  מונרכית  משטר שאיננה  שיטת  הסבור שכל  זה  דהיינו  רויאליסט,  גם  בעוד    435א 

 
 . 75-73לורברבוים,ם פוליטיקה וגבולות  431
 מו"נ ג, מא.  432
; לורברבוים, פוליטיקה  Salo Baron, 'The Historical Outlook of Maimonides, p. 47, n. 90ראו   433

 .98-127; 21-54ת מדיניים, עמ' ; בלידשטיין, עקרונו58וגבולות, עמ' 
 . 54-44טיין, עקרונות מדיניים, עמ' בלידש 434
 אני מודה לפרופ' מנחם לורברבוים על הבחנה זו. 435
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במשנה תורה עמדתו    436שבפירוש המשנה ובספר המצוות הרמב"ם מוכן לקבל רק מלך מבית דוד, 

  בור זה הוא מוכן לקבל גם מלך משאר שבטי ישראל:טית מובעת בבירור, באשר בחי הרויאליס

משאר שבט ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה נביא שהעמיד מלך  

הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו,    –והמצווה ונלחם מלחמות ה'  

העמיד   נילויאע"פ שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך. שהרי אחיה הש

]...[ ובניתי לך בית    ירבעם ואמר לו "והיה אם תשמע את כל אשר אצוך

[. ואמר לו אחיה "ולבנו אתן שבט  38א  נאמן כאשר בניתי לדוד" ]מלכים א י

 [. 36, שם,  אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים ]שם

נכון   יהיה  "כסאך  שנא'  לעולם,  העומדים  הם  דוד  בית  עולם"  מלכי  עד 

אל תפסק המלכות מביתו,  [, אבל אם יעמוד מלך משאר ישר16]שמואל ב ז,  

 [. 39"אך לא כל הימים" ]מלכים א יא  שהרי נאמר לירבעם:

אפשר שהסמיכה תחודש,   היא קונטינגנטית:  שאפשרות התממשותו של החוק במלואו   רמב"ם ער לכךה

ח במלחמות ה'; אפשר שינצח, אך לא יצליח  אך לא יועמד מלך; אפשר שימונה מלך, אך הוא לא ינצ

: "ואם  ספק זה באפשרות התממשות מלוכה דוידית מובעת בדברי הרמב"םכן הלאה. לבנות המקדש ו

 
אלנהי אלד'י נהינא ען תקדמת סלטאן עלינא רג'ל לא יכון מן נסב    –"ואלמצוה אלת'אניה וסתין ות'לאת' מאיה   436

אצה, וכל מן סוי הד'א שה רבנו, אלא מן נסל דוד ומזרע שלמה כ'ישראל ]...[ לא סלטאן למן יעתקד שריעה' מ 

)תרגום:     אלנסל אלשריף לענין מלכות נכרי קרינא ביה, כמא אן כל מן סוי נסל אהרן לענין עבודה זר קרינא ביה"

 האזהרה שהוזהרנו מלהעמיד עלינו מלך, איש שאינו מזרע ישראל ]...[ אין מלך למי שמאמין  –"המצווה השס"ב  

לענין מלכות נכרי    –למה דוקא. וכל שהוא מזולת הזרע הנכבד הזה  תורת משה רבינו אלא מזרע דוד, ומזרע ש

שמו(.  - לענין עבודה זר קרינא ביה"; קאפח, ספר המצות, עמ' שמה  –קרינא ביה, כשם שכל שהוא מזולת זרע אהרן  

חיבורים המוקדמים למשנה תורה אך איננו , מזכיר את המחלוקת בין ה39-42בלידשטיין, עקרונות מדיניים, עמ'  

]...[ כי עמדתו של הרמב"ם במשנה תורה שונה מזו   מנסה ליישב בין שני החיבורים: יותר על הדעת  "מתקבל 

(. לשיטתי הסיבה לכך היא המגמה המדינית הברורה של משנה תורה, שפותחה 42שבספר המצוות" )שם, עמ'  

 ה'.  בזמן כתיבת החיבור וראה על כך בפרק 
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והרי הוא ככל מלכי בית דוד   זה שהבטיחה עליו תורה,  לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו 

"וכל אלו הדברים וכיוצא בהן, לא   :וכן דברים ברוח דומה בפרק הבא  437השלמים הכשרים שמתו." 

  438עד שיהיו."   ידע אדם היאך יהיו

כיוון שההתקדמות בכרונולוגיה המשיחית מלאת סימני שאלה ומכשלות אפשריים, הרמב"ם  

,  מוכן לקבל גם מלוכה שאיננה משיחית, דהיינו, מלך שאיננו עונה על הקריטריונים של מלך המשיח 

שאיננו    וכן להסתפק גם במלךבכדי להבטיח סדר חברתי הרמב"ם מ  בכדי "ליישב את העולם". כלומר,

הרמב"ם אפילו נותן דעתו למציאות בה קיימים מלכים רבים מתוך מגמה רויאליסטית זו    מבית דוד.

"ואם היו מלכים רבים ואין אחד מהם עובד את חברו, כל אחד ואחד מהן מביא שעיר עיזים   בישראל:

  439על שגגתו". 

 
 הל' מלכים יא, ד.  437
 ב, ב. הל' מלכים י  438
. בדומה לכך, על פי פירוש המשנה, קיימת אפשרות  38, עקרונות, עמ'  הל' שגגות טו, ו; מצוטט אצל בלידשטיין 439

ומי שתפס את המלוכה עדיין    –של תפיסת המלכות שלא באמצעות הפרוצדורה של מינוי על פי סנהדרין ונביא  

מלוכה יוצרת. ראו כריתות א, א; קאפח, עמ'  נחשב למלך בדיעבד. זאת בכדי להמנע מהכאוס שמציאות שאין בה  

"לכן אד'א אתפק אן יכון נפאק ופתנה פי נסל דוד פי אי שכ'ץ יקדם הל פלאן או כלאן ת'ם וקע אלאג'מאע   שמג: 

עלי אחדהמא או תבעה אלאכת'ר או קדמוה אלסנהדרין או נביא או כהן גדול או מן אי וג'ה אתפק חצול אלמלך 

יעלם אלג'מהור אן הד'א הו משיח  ן המשחה לתקטע אלפתנה ואלחרב וירתפע אלכ'לאף ולאחדהמא פאנה ידהן בשמ

"אלא שאם אירע סכסוך וקטטה בזרע דוד אי זה איש למנות  ה' פיכ'אף" )כריתות א, א; קאפח, עמ' שמג; תרגום:

הסנהדרין או    אם פלוני או פלוני, והיתה אחר כך הסכמת הכל על אחד מהם, או שהלכו הרוב אחריו, או שמנוהו

כות לאחד מהן באיזה אופן שיהיה, הרי זה נמשח בשמן המשחה כדי להפסיק נביא או כהן גדול, או שהושגה המל

הקטטה והמלחמה ולסלק המחלוקת, וידעו ההמון שזה הוא משיח ה' שייראוהו". מובא אצל בלידשטיין, עקרונות,  

וג'ה אתפק חצל אלמלך לאחדהמא" )"או שהושגה    (. הדגש כאן הוא על כך שהרמב"ם כותב "או מן אי65עמ'  

 לכות לאחד מהן באיזה אופן שיהיה"(, כלומר, המלכות ניתנת גם "להשגה" שלא באמצעות מינוי.  המ

אולם מלבד עובדה זו יש לשים לב שבמובאה זו הרמב"ם גם כולל בין הסמכויות הממנות את הכוהן הגדול. כפי 

ב אלו בעלי הזכות למינוי  תמה מדוע הרמב"ם איננו כולל בקר  65,  60ת, עמ'  שציינתי לעיל, בלידשטיין, עקרונו

"אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין  המלך את הכוהן גדול, בשני המקומות בהם מוזכרת פרוצדורת המינוי:

יא" )הל' )הל' סנהדרין ה, ו(; "אין מעמידין מלך אלא על פי בית דין של שבעים ואחד זקנים ונב שלשבעים ואחד"

"ויאמר ה' אל משה, קח לך את יהושע והעמדת   י זוטא על הפסוק ]כז, יט[:מלכים א, ג(. זאת לעומת הברייתא בספר

שיהא מומחה מפי אלעזר הכהן ומפי כל העדה". כלומר, יש כאן השמטה    –אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה"  
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המשיחית אינם מתממשים בהכרח  ם ההלכתיים התלויים בכרונולוגיה  התנאיהיא שהמשמעות  

ג כלומר,  ליניארי.  חלים  באופן  הלכה שאינם  הזה"ופי  התנאי  "בזמן  פי  על  מופעלים  להיות  יוכלו 

כך, הלכות התלויות בסנהדרין, אך אינם תלויות בקיומו של מקדש    , כאשר הוא יתגשם.הרלוונטי להם

מקיומו של מלך ישראל שאינם תלויות  ר עם כינון הסנהדרין, והלכות הנובעות תהיינה בנות חלות כב

זוהי הסיבה שכל תנאי    בקיומו של מלך מבית דוד תהיינה בנות חלות במידה ועומד מלך מישראל.

הלכתי מפעיל את גופי ההלכות התלויים בו ואיננו תלוי באופן מוחלט בתנאים האחרים. דהיינו, גופי  

יכולים באופן  ההלכות  אלא  ליניארי,  לא  באופן  תנאי -רב  להתעורר  פי  על  בזמנו  אחד  כל  קוטבי, 

 440המציאות הקיימים. 

 

 "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד" .ו

לעומת חוקרים רבים, אני סבור שעל פי הרמב"ם התקופה המשיחית שייכת כולה לתחום הריאלי, 

, לטענתי אין בעידן המשיחי ממד אוטופי, אם נקבל את ואיננה חורגת ממנו ולו כמלוא הנימה. דהיינו

ה.  שאי פעם היההגדרה של אוטופיה כזמן עתידי שבו המציאות או האדם ישתנו כך שיהיו טובים ממה  

 441שונים גורסים כי ידיעת ה' אוניברסלית היא הממד האוטופי בחזון המשיחי של הרמב"ם.   חוקרים

 
שיש העובדה  תורה.  במשנה  נפוץ  שאיננו  דבר  מקור,  מעי  של  החיבורים  בשני  המינוי  זכות  בעלי  בין  דה  שוני 

ומכאן שהקושיה   מכוון  בכוונת  נעשתה  תורה  וכי ההשמטה במשנה  זוטא  שהרמב"ם הכיר את הברייתא בספרי 

מתחדדת. אולם, הפתרון לקושיה זו הוא הכרונולוגיה ההלכתית שפרסנו בפרק זה. כהן גדול איננו מתמנה טרם  

הרמב"ם לא יכול היה לתלות את מינוי  , כפי שהראינו, תלוי במינוי המלך. כיוון שכך,  בניית המקדש, אולם המקדש

המלך בקיומו של כהן גדול, כיון שעל פי הכרונולוגיה המשיחית המצב הוא הפוך ודווקא מינוי הכהן הגדול תלוי 

ב"ם במהלך כתיבת  בהמצאות מלך. הפער בין שני החיבורים מעיד לדעתי על התפתחות מחשבתו המדינית של הרמ

 משנה תורה. 
 סיבה שהמונח "הזמן הזה" מוזכר כניגודו של כל אחד מן התנאים.יתכן גם שזוהי ה 440
 .Funkenstein, 'Maimonides: Political Theory', pp;  102-101לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'    441

137,153,155  ;Scholem, Messianic Idea, pp. 25-26ודמן, היסטוריה והיסטוריוגרפיה, עמ'  ; לעומת זאת, ג
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סופו של תהליך   משיחי מושג באמצעיים ריאליים טבעיים,על פי פרשנות זו, אף על פי שהתהליך ה

פונקנשטיין: בניסוחו של  שקדם.  מה  מכל  חריגה  הוא  בממלכת   זה  היא  המשיחית  התקופה  "אמת, 

לה." שקדמה  היסטורית  תקופה  כל  על  בהרבה  מתעלה  גם  היא  אך  הטבעי;  מנחם    442האפשרי 

באמצעותלורברבוים מבטא   "רק  כותב:  הוא  כאשר  דומה  הפוליטיקה   עמדה  של  המלאה  הצלחתה 

בר על הפוליטיקה ולחרוג מעבר לה. הצלחתה של המדינה תבטל כל מחסור ועל ידי כך  אפשר להתג

לדידו, המדינה המשיחית היא תוצאה של    443תספק לבני האדם את הפנאי הדרוש להם לרכישת דעת". 

גיע למימושו המושלם,  תחום הריאלי. אך כאשר התהליך הפוליטי מתהליך פוליטי המתרחש כולו ב

כיוון שכפי שלורברבוים מציין עדיין יהיה צורך בחוק הנכפה על בני  )  מתייתרעל אף שהוא איננו  

הוא מאפשר סיפוק מלא של הצרכים הגופניים. כיוון שכך בני האדם ייהנו מפנאי אשר יאפשר   (האדם

  444להם לרכוש דעת אלוהים. 

התהלי  בהשלמת  הרואים  ואחרים  אלו  מה  חוקרים  לכל  מעבר  אל  החורג  צעד  המשיחי  ך 

  סטוריה האנושית ידעה עד כה מסתמכים על ההלכה החותמת את משנה תורה:שההי

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה  

ה עסק כל העולם  תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהי

ברים  פיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דאלא לדעת את ה' בלבד. ול

 
בחין שאין אפשרות להגיע לכדי ידיעת ה' אוניברסלית בימות המשיח, וזו חייבת להיות תשוקה בלבד,  מ  180-181

 אשר לעולם לא תמומש.  
442 Funkenstein, ibid, p. 155 . 
 .  102לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  443
 .  212-211ם', עמ' בדומה לכך רביצקי, 'כפי כח האד 444
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הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה  

 445את ה' כמים לים מכסים. 

על פי רוב, דברי הרמב"ם בהלכה זו מובנים כחזון אוטופי בו כמעט ומשתנה הטבע האנושי. ההגשמה  

ולת  באמיתת התורה. הודאתן של האומות כולן בגדמה של החוק האלוהי, התורה, מובילה להכרה  השל

התורה האלוהית מובילה לכך שנפסקות המלחמות בין האומות ואדם עובר ממצב תמידי של מחסור  

ב ש"ככל שדבר הכרחי יותר "למצב תמידי של שפע. זאת בהתאם למה שהרמב"ם מסביר במו"נ ג, י

ויותר שווהחיים  -לבעל מצוי  יותר  וככל  -לכל-הוא  ויקר  נפש,  פחות  הוא מצוי  פחות הכרחי  שדבר 

בני האדם רודפים אחר מה שאיננו הכרחי   447המחסור נובע אך ורק מבלבול והעדר ידיעה.   446". מאוד 

הכרת   באמצעות  תמידי.  במצב של מחסור  נמצאים  ולכן  בטבע(  נדיר  באופן  מצוי  )ולכן  כלל  להם 

תשוקותיהם, כך שיהיו מכוונים  מתקנים את כלכלת התאוות ומכיילים מחדש את    האמת, בני האדם

רים ההכרחיים. כיוון שכך, "המעדנין מצויים הרבה". אין למעשה גידול במשאבים  אך ורק אל הדב

 הטבעיים, אך כיוון שבני האדם שינו את סדר העדיפויות שלהם יש די והותר לכולם.  

גורם להפסקת  שהוא רואה בשינוי רמת התודעה האנושית את ה   פירוש זה הוא אוטופי, כיוון 

יסוק בלעדי בתורת ישראל. שינוי זה של רמת התודעה האנושית  המלחמות ולמעבר למצב של שפע וע

קרוב לשינוי הטבע האנושי עצמו,    ,הכללית, בכך שבני האדם כולם מודים שתורת ישראל צודקת

האוטופיה.  למושג  ההגדרות  אחת  וכן לט  448שהוא  הפרק  הקשר  בתוך  זו  הלכה  של  קריאה  ענתי, 

בו תורת ישראל היא העיסוק הבלעדי של בני   ההקשר הרחב של הלכות מלכים מורה שההגעה למצב

 
 הל' מלכים יב, ה.   445
 . 458מו"נ ג, יב; שוורץ, עמ'  446
"כל הרעות הגדולות האלה המתרחשות בין אדם לאדם ]...[ מתחייבות מהבורות, כלומר מהעדר   ראו מו"נ ג, יא:  447

 (.  452ידיעה" )שוורץ, עמ' 
 ,Giambattista Vicoהמצטט את  ,  Funkenstein, 'Maimonides: Political Theory', p. 131ראו אצל    448

La Scienza Nuova, (1744), ed. F. Nicolini, Opera IV (Bari, 1928), vol. I, pp. 7576  
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-האדם אינה נובעת מתקווה של הרמב"ם שטבע האדם ישתנה, אלא מהכרה בקביעותו של טבעו הלא

 מושלם של האדם ובהתוויית דרך להתמודדות עם טבע זה. 

האדם"  כח  "כפי  הביטוי  הרמ באמצעות  זו  שאישבהלכה  מסביר  בכח ב"ם  להגיע   ן  האדם 

מן   האדם  של  מבטו  והפניית  עדן  בגן  ראשון  אדם  של  חטאו  מאז  המושכלות.  של  שלמה  להכרה 

הכוח המדמה וטבעו החומרי של האדם פוגעים    449המושכלות אל התאוות, התעורר בו הכוח המדמה. 

  ם להתעלות על טבעם ביכולתו של האדם להכיר את המושכלות באופן מלא. אמנם בני עלייה מסוגלי

גם   זו שוככת, כך  וכאשר  החומרי, אך אפילו הם מסוגלים לצפות במושכלות רק כבסופת ברקים, 

אך יש להדגיש שבביטוי "כפי כח האדם" כוונת הרמב"ם היא    450נפסקת הכרתם הישירה במושכלות.

יטוי טומן האנושי. הב  –הכוח, בלשון הרמב"ם    –שרק בני עלייה מסוגלים למצות את הפוטנציאל  

גם הכרה בכך שרוב רובם של האנשים אינם יכולים להגיע למיצוי הפוטנציאל האנושי, ואלו  בחובו  

 הם ההמון. 

הפירוש הרואה בימות המשיח זמן בו ידיעת ה' תהיה אוניברסלית בגלל הכרת בני האדם את  

הבח  מן  לפחות  תתבטל,  ההמון  קטגוריית  המשיח  שבימות  סבור  למעשה  התורה,  ינה  אמיתת 

ת. ייתכן ועדיין יהיה צורך בחוק על מנת להסדיר את היחסים בין בני האדם, אך הפנאי  האפיסטמולוגי

תפיסה  היא  זו  תפיסה  האל.  בידיעת  הקשור  בכל  העילית  מן  המרחק  את  לצמצם  להמון  יאפשר 

אופטימית מאוד של האדם, אשר נסמכת בבסיסה על ההנחה שבכל בני האדם יש פוטנציאל להגיע  

 
; וכן שרה  185-167(, עמ'  1979ראו על כך זאב הרוי, 'הרמב"ם ושפינוזה על ידיעת טוב ורע', עיון, כח )  449

הרמב"ם, ראובן  פרקים בתורת האדם של   בראשית:  ברסלבי, פירוש הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת-קליין

 . 124-127ירושלים, תשמ"ז ובייחוד עמ'  מס:
ראו מו"נ הקדמה. וכן ראו יוסף שטרן, החומר והצורה במורה נבוכים לרמב"ם, תל אביב, הקיבוץ המאוחד,    450

 תשע"ז לתיאור העדכני ביותר של הגישה הספקנית ביחס לאפיסטמולוגיה המיימונית.   
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רו מכשולי הפרנסה, המלחמות והקנאה על ידי הסדרה נאותה של החברה, בני שכלות. אם רק יוסלמו

 אדם רבים יותר יוכלו להגיע לכדי הכרת האמת.  

ואולם, קטגוריית ההמון אצל הרמב"ם איננה נסיבתית, אלא מהותית. היינו, היא איננה נובעת  

רמב"ם בפירוש: "יש  שלהם. כך אומר ה  מהנסיבות שבהם בני אדם נמצאים, אלא מהמזג הביולוגי

כיוון    451אנשים רבים שמטבע לידתם יש להם נטייה מזגית אשר אין עמה שום אפשרות לשלמות." 

שלא ישתנו סדרי הטבע בימות המשיח ובכללם הסבירות להמצאותו של מזג מושלם בקרב בני אדם,  

 לוגית.  קטגוריית ההמון לא תתבטל בימות המשיח, גם מן הבחינה האפיסטמו

אם כן, להסביר את כוונת הרמב"ם בדבריו "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את  כיצד,   

ה' בלבד"? כיצד אפשר שכל העולם יתעסק רק בהכרת האל מבלי שקטגוריית ההמון תתבטל, כלומר  

קריאת הלכה זו בהקשרה בפרק     מבלי שתורחב קטגוריית בני העלייה אשר מסוגלים להכיר את האל?

וך הלכות מלכים מורה כי הרמב"ם סבור כי הדרך להגיע לכך שהעולם כולו  ן בהקשר הרחב בתוכ

אלא באמצעות   בני האדם,  אוטופי של מרבית  לב  היפוך  איננה באמצעות  ה' בלבד  בידיעת  יתעסק 

, כאשר יש לזכור שהחוק כולל בתוכו ציוויים לשלילת מה שמנוגד  השלטת והפצת החוק בכוח הזרוע

איננו נוקט עמדה אופטימית של הטבע האנושי בימות המשיח, אלא כיוון  . כלומר, הרמב"םלידיעת ה'

היא  לאוניברסלית  ה'  ידיעת  את  להפוך  היחידה  הדרך  ישתנה,  לא  האנושי  שהטבע  סבור  שהוא 

 באמצעות התמודדות עם הטבע האנושי הבעייתי בכלים הראויים לו. 

רמב"ם נסמכת, לדעתי, על מקומות שונים הקריאה האוטופית של תפיסת המשיחיות של ה 

ם הרמב"ם מגיע קרוב לכדי הצהרה כי בימות המשיח השגת "העולם הבא" תושג באופן אוניברסלי.  בה

 
 .  81ו"נ א, לד; שוורץ עמ' מ 451
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עמדה זו מובעת בעיקר בפירוש המשנה, אך הרמב"ם חוזר ממנה במשנה תורה. כך בפירוש לפרק 

 ם הבא השגה חזקה" וכן הוא וכותב: במצב כזה ]=התגשמות המשיחיות[ יושג העולחלק הוא כותב "ו

והתועלת הגדולה באותו הזמן היא שננוח משעבוד מלכות הרשעה העוצרת  

כולן הנעלות  המידות  להשיג  כלהא[,   452בעדינו  אלפצ'איל  ען  ]תעוקנא 

ותרבה הדעת ]ויכתר אלעלם[, כמו שאמר "כי מלאה הארץ דעה את ה'"  

אמר "ולא ישאו גוי אל גוי  [. ויפסקו הקרבות והמלחמות כמו ש19ע' יא  ]יש

[. וישיג כל מי שיהיה באותן הימים שלמות גדולה ]כמאל 3חרב" ]מיכה ד  

 כת'יר[ יזכה בה לחיי העולם הבא. 

בפרק חלק הרמב"ם קושר קשר סיבתי בין התממשות המשיחיות לבין זכייה בעולם הבא: כל מי שיחיה  

מב"ם מסתייג מעמדה זו ואיננו טוען שיש  ח יזכה בחיי העולם הבא. אך במשנה תורה הרבימות המשי 

ר סיבתי בין התממשות העצמאות הפוליטית לבין השגת העולם הבא על ידי ישראל, אלא שזוהי  קש

הסיבה שנתאוו החכמים והנביאים לעצמאות הפוליטית. כלומר, העצמאות איננה סיבה גורמת להשגת  

לם הבא שלא בימות המשיח )"זה שקראו  א תנאי מסייע בלבד. ניתן גם להשיג את העועולם הבא, אל

לא מפני שאינו מצוי עתה, וזה העולם אובד ואחר כך יבוא אותו העולם.    –חכמים 'העולם הבא' אותו 

(, אך קל יותר לעשות זאת כאשר יש עצמאות פוליטית,  453אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי ועומד" 

 454מ"עצבות" ו"עצלות" ומביאה לידי "שמחה". המוציאה 

השלמה    ההשגה  לתפוצת  יביא  שהמשיח  המעיד  לניסוח  מתקרב  הרמב"ם  תורה  במשנה 

בעל חכמה יהיה יתר משלמה ונביא גדול הוא קרוב    – בדברים אלו: "אותו המלך שיעמד מזרע דוד  

 
 שלו על אתר.   93אפח תרגם "לעשות הטוב", אך ראו הע' ק  452
 הל' תשובה ח, ח.   453
 לעיל.   398ראו ליד הע'  454
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כה זו יש לדעת ש"דרך ה'"  ממשה רבנו, ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותן דרך ה'". בכדי להבין הל

יתֹו ַאֲחָריו  כקיצור מקודד לפסוק "ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלמַ   בכתבי הרמב"ם משמש ַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת בֵּ

ת ֲאֶשר ִדֶבר ָעָליו" )בראשית יח    ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט ְלַמַען ָהִביא ְיהָוה ַעל ַאְבָרָהם אֵּ

כק  455(. 19 משמש  בתורו,  זה,  אברהם  פסוק  של  דרכו  לתיאור  משני  וד  אחד  שהוא  כיוון  אבינו, 

כפי שציינו רבים, בעיני   456הפסוקים המסמלים בעיני הרמב"ם יותר מכל את דרכו של אברהם אבינו.

ננו נטוע  הרמב"ם אברהם מועמד כנגד הטופוס של משה ומייצג את אורח החיים הפילוסופי, אשר אי

יע ומקבץ", עד שהוא "מחזיר לדרך  "עומד וקורא", "מודאברהם מתואר כמי ש 457בתוך קהילת חוק. 

"גם כאשר נצטווה   אך הוא איננו מצווה בשום מקום. כך גם במו"נ ב, לט הרמב"ם כותב: 458האמת," 

בואית. הרי  על המילה, הוא ובניו ובני ביתו, מל אותם ולא קרא את האנשים אל זאת בצורת קריאה נ

יתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו  ]ִּכי ְיַדְעִּתיו    :מבין אתה את הכתוב בתורה על אודותיו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת בֵּ

 
מו"נ ג, כד  (;  394ד; מו"נ ב, לט )שוורץ, עמ'    ב; הל' קריאת שמע א, - ראו הל' דעות א, ז; הל' תשובה ט, א  455

 (.  662(; מו"נ ג, נא )שוורץ, עמ' 598(; מו"נ ג, מג )שוורץ, עמ' 507)שוורץ, עמ' 
ם ְיה 456 ר ָשַבע ַוִּיְקָרא ָשם ְבשֵּ ל עֹוָלם")בראשית, כא -השני הוא "ַוִּיַטע ֶאֶשל ִבְבאֵּ   (. 33ָוה אֵּ
457  15, 1985,  Da'at,sh People', es on the Singularity of the JewiLawrence Kaplan, 'Maimonid

pp. x-ix  דוד הרטמן, 'פילוסופיה והלכה כשתי דרכים שונות להתמודדות עם עבודה זרה במשנת הרמב"ם', מחקרי ;

עמ'   תשמ"ח,  ישראל,  במחשבת  עמ'  319-33ירושלים  והיסטוריוגרפיה,  היסטוריה  גודמן,  מיכה   ;52-59  ;

Menachem Lorberbaum, 'True Religion: Maimonides' Legacy and Inter-Religious Dialogue', 

in: Centro Pro Unione: Semi-Annual Bulletin (A Publication about the Activities of the 

Centro Pro Unione), 97, Spring 2020, pp. 11-15:וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות     . ראו הל' דעות א, ז"

שנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו  אלו עד שיקבעו בו, יעשה וי 

מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו, ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם  

י ידעתיו  רך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך ה', והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר כהד

למען אשר יצוה וגו', וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר  

שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת    עליו."; כן ראו הל' קריאת שמע א, ד:" וכן מסורת היא בידינו שבשעה

"שכן   ם ויצחק אביו". כן ראו במורה הנבוכים ג, נא:מיתתו ציום וזרזם על יחוד השם ועל דרך ה' שהלך בה אברה 

תכלית מאמציהם ]של שלושת האבות ומשה רבנו[ במשך קיומם היתה להביא לידי מציאות אומה היודעת את האל 

יתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ְיהועובדת אותו: " ִּכי ְיַדעְ  ָוה ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט וכו'[  ִּתיו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ]ֶאת ָבָניו ְוֶאת בֵּ

(. התברר לך אפוא שתכלית כל מעשיהם היתה מופנית להפיץ את ייחוד השם בעולם ולהדריך  19)בראשית י"ח , 

 (. 662וורץ עמ' את בני האדם לאהוב אותו יתעלה" )ש
  convertית ומשמעה  , אלא מתרגמת את המילה "יעוד" בערבreturnשכאן, איננה   משמעות המילה "מחזיר"  458

. ראו דבריהם של מיכאל שוורץ המנוח ושל מרדכי עקיבא פרידמן יבל"א המובאים אצל מנחם קלנר, becomeאו  

 .   68, הע' 183תשע"ו, עמ'  אילן,-גם הם קרויים אדם: הנכרי בעיני הרמב"ם, רמת גן, בר
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ּוִמְשָפט ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  י"ח  וכו'  ֶדֶרְך  )בראשית  הצוואה     –(  19[  בדרך  שפעל  שהתברר  הרי 

זרה במשנה  למרות שהרמב"ם משבח את דרכו של אברהם הן בפרק א' מהלכות עבודה    459בלבד." 

, בשני מקומות אלו מסקנתו היא כי דרכו של אברהם מורה הנבוכיםט ב"תורה והן בחלק ג' פרק כ

  סופה שתכשל אם לא תשולב בתוך מערכת של חוק כופה:

ד כוכבים  עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבו

ט לוי עבודת  כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות, ומעולם לא עבד שב

וחוזרי נעקר  אברהם  ששתל  העיקר  היה  קט  וכמעט  יעקב  כוכבים,  בני  ן 

לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם  

משה   שנתנבא  כיון  ושלחו,  הנביאים  כל  של  רבן  רבינו  משה  עשה  אבינו 

יהיה בינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה  ר

   460משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.

המנויים   דברים,  שני  אברהם  דרכו של  על  הוסיף  ותיקן. משה  בא משה  אברהם,  שגיאתו של  את 

לכפייה על ידי   בקיצור נמרץ בסוף הלכה זו. הדבר הראשון שמשה הוסיף הוא החוק המחייב, הניתן

על   שהתווסף  השני  הדבר  במצוות"(.  )"הכתירן  דעות  המנהיג  של  האלים  הצנזור  הוא  משה  ידי 

וניים בכדי להעלימן )"מה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים  שקריות, תוך שימוש באמצעים קיצ

 אחריה"(.  

  ט הרמב"ם מפרט מעט יותר בשני ממדים אלו:" במו"נ ג, כ 

 
וה וד'ווה כ'תנהם ולם ידע אלנאס לד'לך  . "חתי אנה למא אמר באלכ'תאן הו ובנ394מו"נ ב, כט; שוורץ, עמ'    459

 בצורה' דעוה' אלנבוה. אלא תרי נץ אלתורה פיה כי ידעתיו וגו', פקד בין אנה עלי ג'הה' אלוציה פקט כאן יפעל."
 הל' ע"ז א, ג.   460
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פי   תאליפנא אלכביר משנה תורה אן אברהם אבינו בדא בנקץ'  וקד בינא 

ב  ללטאעה  הד'ה אלארא  וג'ד'בהם  צ'עיפה באסתעטאף אלנאס  ודעוה  חג'ג' 

חתי נבי סיד אלנביין פכמל אלגרץ', ואמר בקתל אולאיך    . באלאנעאם להם

ומחו את'ארהם ואסתיצאל שאפתהם, מזבחותיהם תתצון וגו', ומנע מן תבע  

נצוץ  שי מן סירהם תלך   מן  וקד עלמת  וגו'.  וקאל ולא תלכו בחקות הגוי 

עדה' פי  אזאלה'    אלתורה  כלהא  אלשריעה  מן  אלאול  אלקצד  אן  מואצ'ע 

 461ת'רהא וכל מא יתעלק בהא, חתי ד'כרהא.עבודה זרה ומחו א

כבר ביארנו בחיבורנו הגדול משנה תורה שאברהם אבינו החל סותר את  

ידי ריצוי האנשים  - וה צ'עיפה[ עלהדעות האלה בטענות ובקריאה רפה ]דע

לפיהם. וכאשר ניתנה נבואה לאדון  ומשיכתם לציות באמצעות מעשי חסד כ

וציוו המטרה  את  השלים  הוא  את  הנביאים  למחות  הללו,  את  להרוג  ה 

עקבותיהם ולעקור אותם מן השורש: "את מזבחתיהם תתצון"  )שמות לד,  

: "ולא תלכו בחקת הגוי"  ( ואסר ללכת בכל דרך מדרכיהם אלה. הוא אמר13

כ,   יודע אתה מלשון התורה שהכו23)ויקרא  ונה הראשונה של התורה  (. 

וכל עקבותיה  את  למחות  זרה,  עבודה  להסיר  לרבות    כולה  בה,  הקשור 

 462זכרה.

 
 .  377ק, עמ' מונ-יואל 461
 .  524מו"נ ג, כט; שוורץ, עמ'  462
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ורה לאדם את הדעות  ב, מתורת משה היא בעלת שתי דרכי פעולה מרכזיות. האחת, על דרך החיו

השנייה, על דרך השלילה, מורה   463. פעולות הגורמות לדעות אלו להיטמע בתודעתוהנכונות באמצעות  

. ואולם, חלק מרכזי וחשוב  לא נכונות  ור על פעולות ודעותדם את הדעות הנכונות באמצעות איס לא

בין אם הם פעולות, חפצים ואף בני    –מתוך דרך שנייה זו הוא השמדת הנשאים של דעות שגויות  

שנייה   –ה זו היא חשובה עד כדי כך שהיא מופיעה כקבוצה השנייה של המצוות  דרך שניי  464אדם. 

לעומת הקריאה ה"רפה" או   465בכל פעם שהרמב"ם מונה את המצוות.   –דיעת האל ולייחודו  רק לי

, משה נוקט  , אשר נאלץ "לרצות את האנשים" ולנקוט "מעשי חסד כלפיהם"של אברהם ה"חלשה"

את ראשה. הציווי לאיבוד עבודה  שוב דרך אפקטיבית בהרבה, אשר לא תאפשר לעבודה זרה להרים 

  ולו היה לבני הקבוץ המעולה  מעשה ציווי לצנזורה. צנזורה זו נועדה בכדי שלא תזרה ועובדיה הוא ל

רמב"ם גורס  א, ה", פרק נ'כך גם במו"נ חלק א   466האפשרות להעלות על דעתם את הדעות השגויות. 

שראוי למנהיג מדינה שהוא נביא להידמות לאל, בכך שהוא יפעל לא רק פעולות של רחמים, אלא גם  

כגון השמדת שבעת העממים. שם הוא מסביר את ההיגיון התועלתני העומד בבסיס   פעולות אכזריות,

הסברה    "אל תחשוב שזו אכזריות או בקשת נקמה, אלא זה מעשה שמצריכה אותו  פעולה קשה זו:

האנושית, שיורחק כל הסוטה מדרכי האמת, ויסולקו המכשולים המונעים בעד השלמות אשר היא  

עבודה זרה, בזמן כלשהו האנושות תשוב למדרון החלקלק מדו עובדי  אם לא יוש   467השגתו יתעלה." 

  של הטעות, אשר התחיל בימיו של אנוש:

 
דברי שדעות שאין להן מעשים המשרישים אותן, המפרסמים  "יודע אתה מתוך  :372מו"נ ב, לא; שוורץ, עמ'  463

אותן והמנציחים אותן בציבור, אינן בנות קיימא"; וקד עלמת מן כלאמי אן אלארא אן לם תכן להא אעמאל תת'בתהא  

 פי אלג'מהור לם תבק".  ותשהרהא ותכ'לדהא
תעשה, כיוון שהמצוות להשמיד    חלוקה זו איננה חופפת באופן מלא את החלוקה בין מצוות עשה למצוות לא  464

 העבודה הזרה ואת עובדיה שייכת דווקא למצוות העשה.
 כך במו"נ ג, לז; בספר המצוות ובפירוט המצוות בראש משנה תורה.  465
ונה כבר אצל אפלטון במדינה ובחוקים, אך לא ברור אם הרמב"ם ראה חיבורים  הצנזורה כפרקטיקה פוליטית נד  466

 זה נלקח מהם ישירות, או אומץ לאחר שאומץ ההיגיון הפוליטי האפלטוני באופן עצמאי.  אלו במלואם ואם רעיון 
 . 134מו"נ א, נ"א; שוורץ, עמ'  467
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מי אותו הדור; ואנוש  בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכ

וזו הייתה טעותם: אמרו הואיל והאל ברא כוכבים אלו    עצמו, מן הטועים.

העולם את  להנהיג  אלו  והם  וגלגלים  כבוד,  להם  וחלק  במרום,  ונתנם   ,

להם  ולחלוק  ולפארם,  לשבחם  הם  ראויין  לפניו  המשמשים  שמשים 

וכיבדו, כמו  רוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו  וזה הוא רצון האל ב כבוד.

שהמלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו, וזה הוא כיבודו של מלך. כיון  

ליבם, התחילו לבנות ל זה על  ולהקריב להם  שעלה דבר  כוכבים היכלות, 

כדי להשיג רצון    – קרבנות, ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולן  

אומרים עובדיה  וכך הם     ., היה עיקר עבודה זרהוזה   הבורא, בדעתם הרעה.

זה. כוכב  אלא  אלוה  שם  שאין  אומרים  שהם  לא  עיקרה,  הוא    היודעים 

(.  7-8)ירמיהו י   י לך יאתה" שירמיהו אומר "מי לא ייראך מלך הגויים, כ

כלומר, הכול יודעין שאתה הוא האל לבדך; אבל טעותם וכסילותם, שמדמין  

 .שזה ההבל רצונך הוא

אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה    ]ב[ ואחר שארכו הימים, עמדו בבני

עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסכו לו     להם ואמר להם:

ובנו   וכך,  להכך  להשתחוות  כדי  צורתו  ועשו  היכל  הנשים --לו  העם  כל 

ומודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר זו היא     והקטנים ושאר עם הארץ.

בואתו. והתחילו על דרך זו לעשות צורות  צורת הכוכב הפלוני שהודיעוהו בנ

ומתקבצים   הגבעות,  ועל  ההרים  ובראשי  האילנות  ותחת  בהיכלות 

ואומרי להם;  וראוי  ומשתחווים  ומריעה,  מטיבה  הצורה  שזו  העם  לכל  ן 

והכומרין אומרין להם שבעבודה זו, תרבו ותצליחו;     לעובדה וליראה ממנה. 
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וכך. והתחילועשו כ וכך, ואל תעשו כך  ולומר  ך  ו כוזבים אחרים, לעמוד 

שהכוכב עצמו או הגלגל עצמו או המלאך דיבר עימהם ואמר להם, עבדוני  

ופשט דבר זה     ך עבודתו, ועשו כך, ואל תעשו כך.בכך וכך, והודיע להם דר

להן,  ולהקריב  מזו,  זו  משונות  בעבודות  הצורות  את  לעבוד  העולם,  בכל 

השם הנכבד והנורא מפי כל היקום    וכיון שארכו הימים, נשתקע  .חוותולהשת

ונמצאו כל עם הארץ והנשים והקטנים, אינן יודעין    ומדעתם, ולא הכירוהו:

ץ ואבן וההיכל של בניין, שנתחנכו מקטנותן להשתחוות  אלא הצורה של ע

והחכמים שהיו בהן כגון הכומרין וכיוצא בהן,   .להן ולעובדן, ולהישבע בשמן 

וכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללן מדמין שאין שם אלוה אלא הכ

אבל צור העולמים, לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים     ולדמותן.

כג ועבר.בעולם,  ושם  ונוח  ומתושלח  חנוך  העולם    ון  היה  זו,  דרך  ועל 

עליו  אבינו  אברהם  שהוא  עולם,  של  עמודו  שנולד  עד  והולך,    מתגלגל 

 468.השלום

מתוך כך שדורו של אנוש לא הכירו בנטייה האנושית הטרגית של החלפת המסומן במסמן, כפי שכינו  

דורו של אנוש    470ה של אדם הראשון, הנובעת מהנפילה אל הכוח המדמ  469זאת הלברטל ומרגלית, 

 
 ב. -ראו הל' ע"ז א, א 468
469  , Harvard IdolatryHalbertal and Avishai Margalit,  "An error of substitution", Moshe

University Press: Cabmridge, Mass., 1992, pp. 42-45. 
להבנת מושג הכוח המדמה של הרמב"ם ובייחוד ההקשר של הכח המדמה כיוצר מיתוסים ראו פצל אלמדני,    470

שכנוע )ג'ודה' אלאקנאע(. בעוד שכוח  . שם הוא מסביר שהכוח המדמה )ג'ודה אלתח'ייל( שונה מכוח ה63עמ'  

הוא דיספוזיציונאלי ו"משכנע" באמצעים בלתי  השכנוע הוא מילולי, ודורש את הסכמתו של האדם, הכוח המדמה  

מילוליים ומתקשר באופן ישיר עם כוח הדמיון של קהל היעד. לטענתי הרמב"ם הבין את מצוות משה כפעולות  

"דעות שאין להן מעשים המשרישים אותן,   יר בפירוש לגבי מצוות השבת:באמצעות הכוח המדמה, כפי שהוא מסב 

תן בציבור, אינן בנות קיימא". לעיון טכני באפיסטמולוגיה של הכוח המדמה על פי  המפרסמים אותן והמנציחים או 

התורני כשיבה  . בכך אני חולק על מיכה גודמן, 'החוק  Daiber, 'Ruler as Philosopher', p. 10אלפאראבי ראו  
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טעה טעות תם וביקש לתת כבוד לאל באמצעות "משרתיו" הכוכבים והגלגלים המנהיגים את העולם 

בשלב ראשון זה בני    471המלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים לפניו וזה הוא כבודו שלמלך". "כמו ש

אולם, בכך שהם מעניקים לנציגי  האדם אינם חושבים שהכוכבים והגלגלים הם אלוהויות בפני עצמם. ו

צוע בו, הם  לזכות  אמור  לבדו  לזה שהאל  יחס הדומה  להחלפה  האל  בדרך  הצעד הראשון  דים את 

המסומן במסמן. בשלב הבא, מפאת היחס הראוי למסומן לו זוכים המסמנים, הם נתפסים  מוחלטת של  

מגיע )ולא כוהני העבודה    בלבד כמסומן, למרות שהם אינם אלא ייצוג. השלב האחרון, אליו ההמון  

זרה(, הוא האמונה שהפסלים, אשר אף הם משמשים בראשונה כמסמנים, הם עצמם אלים, כלומר 

 472המסומן. 

מובילהימצא האנושי  במין  המדמה  הכוח  של  כמו    הותו  הכירו,  השקר  נביאי  נוסף.  לפגם 

יצרו, כפי שציין    הרמב"ם, בכוחו של הכוח המדמה לפעול על ההמון באמצעות פולחן וסמלים ולכן

מערכת פולחנית אשר נועדה להחדיר את האמונה באלילים לליבותיהם של ההמונים.    473דוד הרטמן 

ולחנים אלו מהווים סמל, אשר נושא בתוכו את המסר הרעיוני אותו ביקשו כמרי  כמו מצוות התורה, פ

אלים הושרשה,    העבודה הזרה לקדם. באמצעות עבודת הפסלים, האמונה כי הכוכבים והגלגלים הם 

 פורסמה והונצחה.  

מערכת פולחנית להשריש, לפרסם ולהנציח דעות, כלומר הוא    כוחה שלאברהם לא הבין את   

וכיצד להשתמש בה בכדי לנתב את תודעת ההמונים. למעשה,   474במובן של חוק   מהי דתלא הבין  

 
ר כי "חוקי התורה  , הסבו267גן בעדן מקדם, רחל אליאור עורכת, מאגנס, ירושלים, תש"ע, עמ'   לגן עדן', בתוך:

הם מפעילים אותה. זוהי עצמתה של החקיקה הרציונלית. המחוקק שלא על פי   – אינם מופעים ביביד המציאות  

 י הדמיון החשוף להשפעות העולם שמחוצה לו". התבונה מופעל על ידי המציאות, מפני שהוא מחוקק על פ
 הל' ע"ז א, א.   471
 מרגלית שם, וכן ניסוחים ששמעתי בעל פה מפרופ' הלברטל.  פסקה זו היא שחזור דיונם של הלברטל ו 472
מחקרי    473 הרמב"ם',  במשנת  זרה  עבודה  עם  להתמודדות  שונות  דרכים  כשתי  והלכה  'פילוסופיה  הרטמן,  דוד 

 .  322שראל, תשמ"ח, עמ' ירושלים במחשבת י 
 . Lorberbaum, 'True Religion', p. 13ראו  474
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בדרך ה', היא דרך  אברהם לא הכיר בקטגוריה של ההמון וסבר שניתן לשכנע את בני האדם לדבוק  

האמת, רק באמצעות אותה "קריאה חלשה". אברהם אכן כמעט הצליח בדרך זו להפיץ בעולם את  

הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את  "והיה הדבר   דעת ה':

ת אשר משרישות,  ה'". אך אליה וקוץ בה. מסורת המועברת בדרך של לימוד בלבד, ללא מצוות מעשיו

מפרסמות ומנציחות את הדעות הנכונות איננה יכולה לעמוד באתגרי הזמן, כך, כיון "שארכו הימים  

, מספר הרמב"ם, "חזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן". כלומר, דרך לישראל במצרים"

. זוהי בדיוק הנקודה  פילוסופית אשר איננה נסמכת על מערכת פולחנית, תלך ותתדרדר בזמן מן הזמנים

  475שמשה רבינו הבין ותיקן ביחס לדרכו של אברהם אבינו וזוהי הסיבה ש"הכתירן במצוות". 

ב כי המשיח "יורה אותן דרך ה'" אין הכוונה כי המשיח יחזור מדרכו של כאשר הרמב"ם כות

והחשובה  משה וישוב ויהיה פילוסוף אברהמי המנהיג מחוץ לקהילת חוק. להפך, הפעולה הראשונה  

  , הרמב"ם פועל על פי הדגם הפאראביאניב'ביותר של המשיח היא כפיית החוק. כפי שהראיתי בפרק  

של מנהיגות, אשר בו ישנו שני מישורי מנהיגות, הראשון מנהיג מחוקק והשני מנהיג האוכף את החוק.  

אוחז בחוק"  ונראה בפירוש שהרמב"ם מתאר את המלך המשיח כ"מלך ה משה רבנו הוא "מניח החוק" 

יו,  "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אב של אלפאראבי כאשר הוא כותב:

לילך בה ולחזק בדקה."  ויכוף כל ישראל  ייעוד המלך איננו רק    476כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 

 
רק א' מהלכות ע"ז והיחס בין אברהם למשה, ראו מיכה גודמן, היסטוריה  לניתוח מאיר עיניים וחשוב של פ  475

 :Menachem Lorberbaum, 'Medieval Jewish Political Thought', inוכן    39-55והיסטוריוגרפיה, עמ'  

Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Daniel Frank, Oliver Leaman (eds.), 

Cambridge: Cambridge University Press, pp. 187-188. 
 הל' מלכים יא, ד.   476
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שבתו  "ותהיה מגמתו ומח לכפות את התורה פנימה, אל תוך ישראל, אלא גם החוצה, אל האומות:

 477מת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים."להרים דת הא

וממשיך אותו על פי כוונות המנהיג הראשון,   –בתורת משה    כלומר  – כמנהיג שני האוחז בחוק   

אך טבעי שיחסו של המלך אל אומות העולם יתאפיין אף הוא בשני דרכי הפעולה שמאפיינות את  

"וכן צוה משה רבנו מפי   החלה אך ורק בזמן שיש לישראל כוח:תורת משה. מצד אחד, ישנה מצווה  

יהרג". זהו הממד    – צוות שנצטווה נח, וכל מי שלא קבל  הגבורה לכף את כל באי העולם לקבל כל מ

החיובי, האקטיבי, ביחסו של המלך אל אומות העולם. חלה על המלך מצווה עקרונית לכפות על כל  

החשובה שבהן היא איסור עבודה זרה. כפייה זו של שבע מצוות  באי העולם את שבע המצוות, כאשר  

ל ידי הנכפין בקבלת סמכותו של משה רבינו כמחוקק האלוהי  בני נח על האומות חייבת להיות מלווה ע

מעבירות   וימנעו  אמונותיהם  את  ישנו  העולם  שאומות  רק  מצווה  איננה  התורה  כלומר,  הבלעדי. 

יצטרפו   למעשה  שהם  אלא  האלוהית  בסיסיות,  התורה  היא  משה  שתורת  בכך  בהכרה  לישראל 

  478הלך מלחמותיו של המלך: הבלעדית. כפייה זו של שבע מצוות בני נח נעשית במ

 
הל' מלכים ד, י. דוגמא נוספת היא פרק ב' מהלכות מלכים, המוקדש כולו לדרכים שנוהגים במלך בכבוד, כאשר    477

ב, א( כאשר יראה זו היא דרך   מטרת כבודו של המלך היא שהיא תיצור "אימה ויראה בלב כל אדם", )הל' מלכים

 לתי אמצעית לכפות את הדבקות במצוות. ראו הל' תשובה י, א על עבודה מיראה.  ב
שמחה מדווינסק, בעל האור שמח )ראו אור שמח  מאיר  בכך אני מוסיף הסבר נוסף, המתיישב עם הסברו של ר'    478

המלך פועל מלכים. בעוד שהאור שמח טוען ש  על הל' מלכים ג, י(, לסיבת הכללת הלכות בני נח בתוך קובץ הלכות

על פי התורה הנימוסית גם בתוך הקהילה היהודית )כפי שהראה מנחם לורברבוים באריכות בחיבורו פוליטיקה  

וגבולות(. כיוון שמצוות בני נח הם למעשה חוק נימוסי, הם נכללו בתוך קובץ הלכות מלכים. לטענתי, הם נכללו 

ומכיוון   –שהיא הפונקציה הראשית של מלך  –מלחמה  שהם נכפים על כל באי עולם בזמןבתוך הל' מלכים, כיוון 

שהמלך הוא האחראי המרכזי לכפייתן. אני חולק על האור שמח ואינני סבור שיש להתייחס אל מצוות בני נח כאל 

הל' מלכים ח, יא,  חוק נימוסי. אם הרמב"ם היה בעד קבלת מצוות בני נח מתוך חכמה, כפי שטעו להבין רבים את 

, הרמב"ם בפירוש גורס שיש לקבל את 487ון שזה חוק נימוסי. אך כפי שאני מראה להלן, ליד הע'  היה ניתן לטע

שבע המצוות "מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו" )הל' מלכים ח, יא(. פרשנותו  

שלי. ראו ברוך שפינוזה, מאמר תיאולוגי מדיני, תרגום חיים וירשובסקי, ירושלים,  של שפינוזה להלכה זו זהה ל

 הציע אפולוגיה על הרמב"ם היה מנדלסון, ראו על כך אלי שיינפלד, 'שכחי אלוהים:. הראשון ל62מאגנס, עמ'  

יו בא הרמן כהן,  . אחר351-368, תשע"ו, עמ'  81משה מנדלסון ור' יעקב עמדין על נבחרות ואוניברסליזם', דעת,  

עמ'   ביאליק,  מוסד  ירושלים,  הדור,  ובבעיות  ביהדות  של:  76עיונים  הגנותיהם  את  גם  וראו   ;Steven 
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לשלום לו  עד שקוראין  בעולם  אדם  עם  עושין מלחמה  אחד מלחמת    .אין 

ם ָעֶליָה ְוָקָראָת   הרשות ואחד מלחמת מצוה, שנאמר "ִּכי ִתְקַרב ֶאל ִעיר ְלִהָלחֵּ

ֶליָה ְלָשלֹום" )דב' כ    (.  10אֵּ

מהן נשמה אין הורגין    –אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן  

ָלַמס ְלָך  "ְהיּו  כ   והרי הן למס, שנאמר  )דב'  ]...[ והעבדות  11ַוֲעָבדּוָך"   .)

שיקבלו הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה ולא ירימו ראש בישראל אלא יהיו 

 479ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם.כבושים תחת ידם, 

נקל לראות על פי התנגדותו של הראב"ד על אתר עד כמה פסיקה זו של הרמב"ם היא מקורית, כיוון  

לקבל שבע מצוות.  לכלול בתוך שאילת השלום את החובה  סבור שאין  כפי שציינה   480שהראב"ד 

,  "ד'ימה"ש להבין לאור קטגוריית הסטרומזה, את האופן בו הרמב"ם מעצב את הגר תושב בהלכה זו י

אנדלוס ואילצה  - חידון, תנועה אשר כבשה את אלו בתנועת המ  "ד'ימה"החסות, והשינוי ביחס ל בני  

ביטלו למעשה את הקטגוריה של בני החסות ועל הנוצרים   המוחידון  481את הרמב"ם ומשפחתו לנדוד.

לג לצאת  או  המוסלמית  לאומה  להשתייך  אם  לבחור  היה  מה  והיהודים  זה  מסויימת  במידה  לות. 

גר התושב חייב לקבל עליו שבע מצוות, תוך הכרה מפורשת בסמכות תורת   שהרמב"ם עושה כאן: 

שב" את רעיון בני החסות. מצד אחד, כמו  משה. ואולם, לצד זאת, הרמב"ם משמר במושג "גר תו 

 
Schwarzchild, “Do Noachites Have to Believe in Revelation?', Jewish Quarterly Review 52, 

1962, pp. 297-308; '9; מנחם קלנר, גם הם קרויים אדם, עמ . 
 מלכים ו, א.   הל' 479
 .  217ראב"ד על אתר; וראו משה הלברטל, הרמב"ם, עמ'  480
481  Princeton, Princeton University Press, 2009, is World, Maimonides in hSarah Stroumsa, 

pp. 53-83מקוריות, מהפכנות, בעריכת אביעזר    ,; הנ"ל, "הרמב"ם: הוגה 'פונדמנטליסטי'?", הרמב"ם: שמרנות

 :Carlos Fraenkel, 'Legislating Truthכן ראו ;  453-464כרך ב, עמ'   ,, ב כרכים, ירושלים תשס"טרביצקי

Maimonides, The Almohads, and the Thirteenth Century Enlightenment', Studies in the 

History of Culture and Science Presented to Gad Freudenthal on his 65th Birthday, eds. R. 

Fontaine et al., 2010, pp.  209-232 . 
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ראל כח ה בידי ישכאשר יהי  ".המוחידון, הרמב"ם מחייב את כל באי העולם להכנס תחת "דת האמת

כל באי עולם יאלצו להכנס  מלך המשיח תהיה משימה אוניברסלית:הצבאי ופוליטי, המשימה של  

צעות הקטגוריה של גר תושב, הרמב"ם  תחת סמכותו של תורת משה. מצד שני, בניגוד למוחידון, באמ

כנתינים מלאים  משמר מעמד של אזרח סוג ב' בקהילה הפוליטית. מצד אחד, האומות יכולים להתקבל  

של תורת משה )"משה רבנו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל ]...[ ולכל הרוצה להתגיר משאר  

  483אין כופין אותו".   –ורה ומצוות[  (. הרמב"ם מציין בפירוש ש"מי שלא רצה ]לקבל ת482" האמות

לכף את כל    אך מאידך, המשך ההלכה היא ההלכה שצוטטה לעיל "וכן ציווה משה רבנו מפי הגבורה

ע באי  לכל  יהרג".  קבל  שלא  מי  וכל  נח  שנצטוה  מצוו  כל  לקבל  העולם  שתי  באי  ניתנות  ולם 

מ  בכל  אך  נח.  בני  מצוות  שבע  רק  או  ומצוות,  תורה  או  האפשרויות  האפשרויות,  שתי  אלו  קרה, 

 484הבלעדיות. 

 
 הל' מלכים ח, י.  482
 שם, שם.    483
להבנה אחרת של קטגוריית "גר תושב" במשנת הרמב"ם ראו יעקב בלידשטיין, 'למעמדו של גר תושב במשנת    484

והאגדה, באר שבע:  הרמב"ם', בתוך: גוריון, עמ'   עיונים במחשבת ההלכה  זה: )וכן ראו בהקש  155-163בן  ר 

(. בלידשטיין דן  153-166, עמ'  הנ"ל, יחסו של ר' מנחם מאירי לנוכרי בין אפולגטיקה להפנמה', ציון, )תשמ"ו(

אף הוא בשאלת השלטון האוניברסלי בהגות הרמב"ם. על פי בלידשטיין, בראשית דרכו, בפירוש המשנה ובאגרת  

שהוא מתנגד לכך. ראו יעקב    –לדעת בלידשטיין    –תימן, הרמב"ם בעד שלטון אוניברסלי, אך ממשנה תורה עולה  

עיונים במחשבת ההלכה   זון הגאולה של הרמב"ם', בתוך: יעקב בלידשטיין,בלידשטיין, 'על השלטון האוניברסלי בח

 ,'Gerald Blidstein, 'Holy War in Maimonides;  115-133והאגדה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, עמ'  

in: Perspectives on Maimonides, Joel Kraemer (ed.), Oxford, Oxford University Press, pp. 

ראו 209-220 צדק,  גרי  ויהיו  המשיח  בימות  יתגיירו  האדם  בני  כל  הרמב"ם  פי  שעל  סבור  קלנר  מנחם   .

Menachem Kellner, Maimonides on Judaism and the Jewish People, New York, SUNY, 

1991, pp. 33-49  ;Menachem Kellner, 'Maimonides' "True Religion": for Jew or All 

Humanity?', Me'oroet, 2008, pp. 1-28; idem, 'Was Maimonides Truly Universalist?', Trumah: 

Beitrage zur Judischen Philosophie, pp. 3-15; idem, 'On Universalism and Particularism in 

Judaism', Da'at, 1, (1996), pp. i-xv :אביעזר  מסכים עמו חיים קרייסל, 'הרמב"ם על הדת האלוהית', בתוך

עמ'   תשס"ט(,  )ירושלים,  ב',  כרך  מהפכנות,  מקוריות,  שמרנות,  הרמב"ם:  )עורך(,  לדיון 352-367רביצקי   .

ים ראו מאמרי נועם  בהשתמעויות של תפיסה זו של הרמב"ם ליחסם של הוגים ופוסקים דתיים לנכרי במאה העשר 

לקולקטיב היהודי במשנה תורה לרמב"ם', שמואל הופמן, 'גר צדק וגר תושב: על שתי עמדות בשאלת ההצטרפות 

לדמוקרטיה,   בתוך: הישראלי  המכון  ירושלים,  )עורכים(,  דגן  וחנוך  ליפשיץ  שחר  שטרן,  ידידיה  ובכלל  בפרט 

 בדפוס. 
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הליך על פי הרמב"ם קבלת שבע מצוות בני נח נעשית בפני "שלושה חברים", דהיינו, זהו  

על ידי צבאות פורמלי שחייב להעשות בפני שלושה מישראל, ככל הנראה במעמד כיבוש האומות  

שבע מצוות שנצטוו בני    "אם השלימו וקבלו    המלך המשיח, כפי שמתואר בפרק ו' מהלכות מלכים:

שמשמעות   ווןכי 485אין הורגין מהם נשמה והרי הם למס שנאמר "ִיְהיּו ְלָך ָלַמס ַוֲעָבדּוָך".  –נח עליהן 

תחת   כבושים  יהיו  אלא  בישראל  ראש  ירימו  ולא  למטה  ושפלים  נבזים  "שיהיו  היא  למס  היותם 

ב  486ידם,"  של  ייעודם  את  למעשה  הלכה  ממלאים  התושב  שגרי  שקדם  הרי  באסלאם  החסות  ני 

למווחידון. בנוסף לכך, הרמב"ם מדגיש שקבלת שבע מצוות בני נח איננה צריכה להעשות באמצעות  

  ל דעת רציונלי, אלא אך ורק מכיוון שתורת משה מצווה לכך:שיקו

הרי זה מחסידי אמות העולם, ויש    –כל המקבל שבע המצוות ונזהר לעשותן  

בל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש  לו חלק לעולם הבא. והוא שיק

ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו שבני נח מקדם נצטוו בהן. אבל  

עשין מפני הכרע הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אמות העולם,  אם  

 487אלא מחכמיהם. 

הקבלה הפורמלית,    בהלכה זו מי ש"מקבל" את המצוות מועמד בניגוד למי ש"עושה" אותן ללא קבלה. 

היא שתורת משה   לעשייתן  בכך שהסיבה  הכרה  דורשת  עדים,  בפני שלשה  צריכה להעשות  אשר 

שנאלצו המומרים לאסלאם לומר: אף על פי שגם לפי דעתם אין    ה"דאשה" דומה לציוותה בכך. הדבר  

 אלוה מלבד האל, היה עליהם לציין בפירוש שמחמד הוא שליחו.  

 
 הל' מלכים ו, א.   485
 שם.  486
 א. הל' מלכים ח, י 487
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בכך שמגמתו של המלך המשיח תהיה "להרים דת האמת ולמלאות  אם כך, כוונת הרמב"ם   

להפיץ את דת  ת על המשיח היא שמוטל 488העולם בצדק ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה'" 

חזונו המשיחי של הרמב"ם כולל את כניסת כל בני האדם תחת סמכות    489  האמת לארבע קצוות תבל.

הן בספרות חז"ל והן אצל    : כפי שיעקב בלידשטיין הראה, זוהי עמדה מוכרת ביהדות  490תורת משה. 

 
 הל' מלכים ד, ט.   488
יננו מבקש להנחיל את האמת לכל באי עולם  בכך אני חולק על מורי, מנחם לורברבוים, הגורס שהרמב"ם א  489

ומדברי המצוות, ופשטו   ומדברי התורה  באמצעות חוקת משה, כיוון ש"כבר נתמלא העולם כלו מדברי המשיח 

 ,'Lorberbaum, 'True Religionמלכים יא, ד(.  ראו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב" )הל' 

p. 15הל' מלכים יא, ד( כותב:  , אשר לאחר הבאת ציטוט זה( "History baffles us. Nothing seems to be 

working according to what we would consider the plan. We live as if the story is about us and 

we are center stage, we believe in our role with a full heart, but Christianity and Islam have 

established themselves in the grand narrative. Maimonides has no Geschichte to offer, neither 

does he propose a dialectic to digest this. We lay claim according to Maimonides to a religion 

of truth, yet history unfolds the truth of divinity in its own way. The politics of religious truth 

remains without a historical compass as the seeming idolatrous religions prepare the path for 

universal knowledge of God. Though the claim to truth is conceived of as exclusive, history 

belies the claim. To the degree that the divine city, or the religion of truth, or the law, depend 

upon a history for their validity they are in fact confounded. Maimonides thus reaches the 

limits of his project, the inscrutability of divine will as manifested in history. God is always 

on His own side – and we cannot lay exclusive claim to it." 

לטעמי זוהי פרשנות נאצלת, אך היא איננה מעניקה משקל רב מספיק למשפט האחרון בהלכה זו: "וכשיעמד המלך 

מיד הם כלם חוזרים, ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם   – המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא

מלבד משה כולם   שפט זה מבטא לדעתי את עמדתו האקסקלוסיביסטית והאוניברסלית של הרמב"ם:הטעום". מ 

 וראו ההערה הבאה.  –טועים; ובעתיד, כולם יחזרו 
כוללת רק את האומה, בעוד שאחרית הימים נסובה   זאת בניגוד לעמדתו של רביצקי, הסבור שהגאולה המשיחית   490

 .  385הע'    146. כן ראו גודמן, היסטוריה והיסטוריוגרפיה,  212ח האדם', עמ'  על העולם כולו. ראו רביצקי, 'כפי כ

(, בו הרמב"ם גורס  394בהקשר זה מעניין לציין שבמדרש המובא בהל' מלכים פרק יא, א )נדון לעיל ליד הע'  

שבלעם "נבא בשני משיחים", הרמב"ם מוסיף על דברי המדרש על המשיח את הפסוק "ומשלו מים עד ים" )זכריה 

וירד מים עד ים" כן  (, אשר איננו מופיע במקור. אף על פי שיש אולי להסתייג מאמירה זו כיוון שהפסוק "10ט  

המדרש. ראו מדרש אגדה על חמשה חומשי תורה...על פי כתב יד נושן יחיד  מופיע בהקשר למלך המשיח בהמשך 

)אני מודה    144(, עמ'  1894 בעולם, המובא מארם צובה, מהדיר שלמה בובר, כרך ב', )דפוס אברהם פאנטה, וינה:

 (.  לידידי חנן מזא"ה על שסייע בידי למצוא מקור זה

דר כ"מיישרי  והאסלאם  הנצרות  את  תיאורו  מתוך  ניכר  אף  מלכים  מהלכות  יא  פרק  שבסוף  המשיח  למלך  ך" 

שהרמב"ם צופה שימות המשיח יהיה שלטון אוניברסלי של דת האמת. הרמב"ם כותב "כבר נתמלא העולם כלו 

ובעמ באיים רחוקים  ופשטו דברים אלו  ומדברי המצוות  ומדברי התורה  והם  מדברי המשיח  ערלי לב  רבים  ים 

"וכשיעמד המל המשיח באמת ויצליח וירום   מצוות התורה" לאחר מכן הוא כותב:נושאים ונותנים בדברים אלו וב 

מיד הם כלם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם". דהיינו, ההצלחה הצבאית והפוליטית של המשיח    –וינשא  

נפי  הנוצרים והמוסלמים מבינים את טעותם ונכנסים תחת כ  גורמת לכך שכל באי עולם, או למצער בהלכה זו כל

ובאגדה, באר   'מעמד האסלאם בהלכה המיימונית', בתוך: עיונים בהלכה  יעקב בלידשטיין,  והשוו  "דת האמת". 

 . 237-247שבע: בן גוריון, תשס"ד, עמ' 
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לל כחלק ממנו שלטון רס"ג ור' אברהם בר חייא, הסמוכים לימיו של הרמב"ם, חזון ימות המשיח כ

ב"ם, קבלה זו של סמכות תורת משה כוללת בתוכה מניה וביה את  בתורתו של הרמ  491אוניברסלי. 

אם כחלק מהתורה עצמה ואם כמצווה הראשונה מתוך שבע מצוות   הביטול המוחלט של העבודה הזרה:

 בני נח.  

 –ותורת משה    אם באי העולם כולם נכפים לקבל את תורת משה, משמעות הדבר היא כזו: 

ה מניה וביה את הצנזורה של הרעיון האלילי, אזי אין בימות תוככוללת ב  –כנגד דרכו של אברהם  

המשיח אפשרות לחשוב דעה שאיננה דעה נכונה ולכן "לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה'  

. בכך הרמב"ם  בלבד". התורה כוללת בתוכה ציווי גורף לאכוף באלימות את ביטול הדעות הנוגדות לה 

לימי ולחזור  הגלגל  את  להשיב  ה'  מבקש  דעת  היתה  שבהם  ראשון,  אדם  של  בנו  אנוש,  של  ו 

אוניברסלית, בטרם התחיל תהליך ההדרדרות אל עבר עבודה זרה. באמצעות החוק, המלך המשיח  

 ורק באמצעות המלך המשיח ניתן לתקן את התורה  492אכן מתקן "את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד", 

. רק כך, באמצעות הפעולה הכפולה של צנזורה וכפייה, ניתן 493ו"לכוף על קיום המצוות בשלימות" 

 להגיע למצב בו "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". 

 

 

 

 
אך אני חולק עליו. ראו בלידשטיין סבור שלעומתם הרמב"ם איננו מצדד בשלטון אוניברסלי בימות המשיח,    491

 . 132סלי, עמ' בלידשטיין, על שלטון אוניבר 
 הל' מלכים יא, ד.   492
 פירוש המשנה, מגילה א, א.  493
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 משנה תורה חידוש הסמיכה ומגמת  פרק ה:

 

טענות,   לטעון שתי  זה מבקש  הראשונה  פרק  הטענה  הראשונה.  גבי  על  נבנית  השנייה  היא כאשר 

על  -והטענה השנייה היא טענת  משנה תורהת בטענה העוסקת בפירוש שלוש מילים בהלכה אח-מיקרו

פרק  פירוש חדש להלכות סנהדרין  מציע, אני הפרקבחלק הראשון של הנוגעת למגמת החיבור כולו. 

,  משנה תורה, באמצעות יישום תפיסת הסמכות של  בחידוש הסמיכה, שם הרמב"ם עוסק  ד, הלכה י"א

. על פי פרשנות זו, משמעותן של שלוש משנה תורההלברטל, בהקדמה ל  משה המתוארת, כפי שהראה  

א שכיוון שהלכה זו היא חידוש מיימוני,  יה  –   "והדבר צריך הכרע "   –המילים האחרונות של ההלכה  

, שהוא התלמוד, הלכה זו תלויה  משנה תורההסמכות הקודם לועל כן היא איננה נסמכת על מקור  

ויתקבל כהלכה הסמכותית,    "ט בכל ישראל"יפשו  משנה תורהדת ואיננה מוכרעת להלכה. רק אם  ועומ 

אם    אני טוען כי פרקלאחר ביסוס טענה זו, בחלק השני של ההחידוש המיימוני יהפוך להלכה פסוקה.  

ל  תא בעליחידוש הסמיכה הת  הלכ, אז  " צריך הכרע"זוהי משמעות   הבנת מגמת  משמעות קריטית 

תהליך המאפשר קיום מלא   הוא תנאי לתחילת  , כיוון שהכינון המחודש של הסנהדריןבכללותוחיבור  ה

 של החוק.  

 סנהדרין א, ג פירוש המשנה .א

  משנה תורה , ובמשמעותה להבנת מגמת  סמיכהזה עוסק בהצעתו של הרמב"ם לחידוש ה  פרקכאמור,  

רמב"ם בהלכות סנהדרין, יש  . אולם על מנת לעמוד על טיב הצעתו של התמדיניבעל מגמה  כחיבור  

זה עוד  במופע הראשון של  קודם לעיין   חידוש    "פירוש המשנה"פירושו למשנה. בב חידוש הלכתי 
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סנהדרין.   סמיכהה למסכת  בפירוש  ופעם  בכורות  למסכת  בפירוש  פעם  פעמיים,  במסכת    494מוזכר 

 במלואה.    אותה אביאסנהדרין מופיעה הגרסה הארוכה יותר, 

ויסמוך את  "ואלאשארה אלי ד'לך קולה    ,קדמֿה אלחכאםסמיכת זקנים, הי ת

ואנמא    . וליס נחתאג' נחן אלי סמיכה באליד," ]במד' כז כג[ידיו עליו ויצוהו

יא רבי  "  :אלשכ'ץ אלד'י יצלח אן יקדם יקול לה אלבית דין אלד'ין יקדמונה 

, פיציר ד'לך אלשכ'ץ סמוך  "פלוני אנת סמוך ומבאח לך אן תדון דיני קנסות

ג'מיע אלו ויחכם  גיר פי ארץ    .אחכאםיתסמי אלהים  יכון  והד'א אלשי לא 

קאלוא   פקט,  לארץ"ישראל  בחוצה  סמיכה  יכון    ",אין  אן  יחתאג'  אלא 

ג'מיעא ישראל  ארץ  פי  יקדמה  ואלד'י  לאלאנסאן    .אלמקדם  חצלת  פאד'א 

ידון דיני קנסות ולו בחוצה לארץ, לאן מן    ,סמיכה בארץ ישראל פלה אן 

ובחוצה לארץ"אצולנא   בארץ  נוהגת  נסתקבל.    "סנהדרין  פימא  יבין  כמא 

להם אן יסמכו אחר  ואמא הל נחתאג' אן יכון אלשלשה סמוכין וחיניד' יצח  

יכון כבירהם סמוך    .פפי ד'לך שך ואלד'י יבין מן אלתלמוד אן יחתאג' אן 

 ויצ'יף אלי נפסה את'נין ויקדם מן שא.  

ן ג'מלֿה אלתלמידים ואלחכמים עלי  ואנא אעתקד אן אד'א וקע אלאג'מאע מ

פי ארץ   קדמֿה שכ'ץ פי אלישיבה באן יג'עלונה ראש, ובשרט אן יכון ד'לךת

סמוך   ויציר  אלישיבה  לה  תצח  אלשכ'ץ  ד'לך  פאן  קדמנא,  כמא  ישראל 

לאנך אן לם תקל בהד'א אלאצל לא ימכן וג'וד    . ויסמוך הו בעד ד'לך מן שא

כל ואחד מנהם אן יכון סמוך בלא שך,  בית דין הגדול אבדא, לאן יחתאג'  

 
 בכורות ד, ג.  פירוש המשנה, 494
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לעלך  ו".  ואשיבה שופטיך כבראשונה"ואללה קד ועד ברג'ועהם פי קולה  

פהד'א מחאל, לאנא קד    –תקול אן אלמשיח יקדמהם ואן כאנוא גיר סמוכין  

בינא פי צדר כתאבנא אן אלמשיח לא יזיד פי אלשריעה ולא ינקץ מנהא לא  

  .פי אלמנצוץ ולא פי אלמנקול

מן   נאוא יכון  וד'לך  אלמשיח,  ט'הור  קבל  תרג'ע  אלסנהדרין  אן  אעתקד 

כן ואשיבה שופטיך כברא"עלאמאתה קאל   ואחרי  ויועציך כבתחלה  שונה 

, יכון ד'לך בלא שך ענד מא יצלח אללה קלוב אלנאס "יקרא לך עיר הצדק

ויכת'ר כ'ירהם ושוקהם לאללה ולאלשריעה, ותכת'ר אסתקאמתהם קבל מג'י  

  495מא באן פי נצוץ אלמקרא. אלמשיח כ 

היא מינוי הדיינים, והרמז לכך אמרו "ויסמוך    –'סמיכת זקנים'    496תרגום: 

את ידיו עליו ויצוהו" ]במד' כז כג[. ואין אנו צריכין סמיכה ביד, אלא האדם  

דין הממנים אותו לו בית  אתה רבי פלוני, הרי "  :הראוי להתמנות אומרין 

ק דיני  לדון  לך  ומותר  סמוך  ונקרא    ", נסותאתה  סמוך  אדם  אותו  ונעשה 

ישראל בלבד בארץ  יהא אלא  לא  זה  ודבר  הדינים.  וידון בכל    –   'אלהים' 

אלא צריך שיהא המתמנה והממנים אותו    497" ,אמרו "אין סמיכה בחוץ לארץ

בארץ ישראל יחד. וכשתהיה לאדם סמיכה בארץ ישראל, יש לו לדון דיני  

שכלל לפי  לארץ,  בחוצה  ואפילו  נוהגת    498קנסות  'סנהדרין  אצלנו,  הוא 

 
 קמט(. -פירוש המשנה סנהדרין א, ג )קאפח, עמ' קמז  495
 הצבעתי בהערות. קמט, עם שינויים, כאשר על החשובים שבהם-התרגום הוא על פי קאפח, עמ' קמז  496
 בבלי סנהדרין יד, א. 497
 לי 'יסוד', 'עיקר', 'שורש'. ואפשר או 498
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לקמן.    בארץ שיתבאר  כמו  לארץ'  שיהלה  499ובאשר ובחוצה  צריך  ו יאם 

, הרי יש בדבר ספק.  השלושה סמוכין ואחר כך יהיה אפשר להם לסמוך אחר

ים  יוהנראה מן התלמוד, שצריך שיהא הגדול שבהם סמוך ויצרף אליו שנ

  500וימנה את מי שירצה. 

הסכ  501מאמין ואני   תהיה  התלמידשאם  מכל  איש  מה  למנות  והחכמים  ים 

כמו   ישראל  בארץ  זה  שיהא  ובתנאי  ראש,  שיעשוהו  כלומר  בישיבה, 

שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר 

שאם   לפי  שירצה.  מי  את  בכך  תודה  הזה, לא  אפשרית   502יסוד  תהא  לא 

אחד מהם שיהא סמוך בלי  מציאות בית דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל  

ב ה'  הבטיח  כבר  והרי  כבראשונה"    חזרתםספק,  שפטיך  "אשיבה  באמרו 

שאינם   פי  על  ואף  אותם  ימנה  שהמשיח  תאמר  ושמא  כו[.  א,  ]ישע' 

 
תיקנתי את נוסח הרב קאפח, אשר הכריע 'אבל אם'. שתי הכרעות התרגום אפשריות וכן שתיהן קרובות מבחינת   499

מובנן, אך דומני שהכרעה זו מדוייקת יותר, שכן נפתח כאן נושא חדש ומילת 'אבל' קושרת את הדברים לנושא  

 שקדם. 
זו,   500  ’Joel Kraemer, ‘On Maimonides  בניגוד לרוב העוסקים בנושא. ראוכללתי כאן פסקה ראשונה 

Messianic Posture’, in I. Twersky (ed.) Studies in Medieval Jewish History and Literature, 

II, Cambridge, 1984, p.121  ;Gerald Blidstein, ‘Maimonides on the Renewal of Semikha: 

Some Historical Perspective', Jewish Political Studies Review, 10:3-4 (1998), pp. 23-46  יעקב ;

תשע, עמ'  -כז, תשסט -בלידשטיין, 'הצעת הרמב"ם לחידוש הסמיכה: הלכה, אידיאולוגיה, פרשנות', דיני ישראל, כו

נתון המשפט  ; אליאב שוחטמן, 'והדבר צריך הכרע: לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה', ש241-252

 ; מרדכי עקיבא פרידמן, הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד, ירושלים:217-243תשמט, עמ'  -טו, תשמח-העברי, יד

 . את החלוקה לפסקאות, שאיננה במקור, אימצתי מבלידשטיין.  78מכון בן צבי, תשס"ב, עמ' 
 . "ואני סבור"( )קאפח:  78הכרעתי כאן על פי מ"ע פרידמן, המשיח בתימן, עמ'  501
לא תודה בכלל הזה"; קאפח מתרגם: "לפי שאם לא תאמר כן" אך מציע בהערת  מ"ע פרידמן מתרגם "לפי שאם   502

 "לפי שאם לא תניח יסוד זה". הכרעתי לשלב את הצעותיהם של שני מלומדים אלו, על פי המשמעות.  שוליים:
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ח  הרי זה מוכחש, לפי שכבר הבהרנו בהקדמת ספרינו זה שהמשי  503סמוכין, 

 בעל פה.  לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנה לא בתורה שבכתב ולא בתורה ש

וזה יהיה מסימניו. אמר    לפני התגלות המשיח חזור  ואני סבור שהסנהדרין ת

עיר   לך  יקרא  כן  ואחרי  כבתחלה  ויועציך  כבראשונה  שפטיך  "אשיבה 

ה' לבות בני אדם   הצדק" יכשיר  יהיה בלי ספק כאשר  וזה  כו[.  ]ישע' א, 

בא  ויתרבה ישרם לפני  504לתורה רבו במעשה הטוב ותגדל תשוקתם לה' ווי

 אר בפסוקי התורה.  המשיח, כמו שנתב

הסוגיה  יד ע"א.  -בלי סנהדרין יג ע"בבמקיים יחס קרוב מאוד עם הסוגיה ב  בקטע זההחלק הראשון  

האם על הסמיכה    ;הרשאי לסמוךהמינימלי של הרכב    ומה גודל :שאלותבשלוש  עוסקת בעיקרה  בבבלי  

יתן לסמוך בחוצה לארץ או בארץ  אם נ; והלהעשות ביד ממש או שהיא נעשית בכוח הדיבור בלבד

 שאלות אלו אחת לאחת, על פי הבנתו את מסקנת הגמרא:בפירושו הרמב"ם עונה על . ישראל בלבד

; כן למרות שמשנה מכות א, י קובעת "סנהדרין נוהגת בארץ בלבד בכוח הדיבורהיא בימינו הסמיכה 

לבצע   ניתן  עצמה  הסמיכה  שאת  מבהיר  הרמב"ם  לארץ",  מספר ובחוצה  לגבי  ישראל.  בארץ  רק 

נעשית על פי שלושה סמוכים )"בית דין הממנים אותו"(.  הסומכים הרמב"ם, כמו הגמרא, אומר שהיא  

"אבל אם צריך :  בשלושה נראית לרמב"ם כקשה  אולם, העובדה שהגמרא קובעת שיש לסמוך רק

הקביעה החד  פק".  ו השלושה סמוכין ואחר כך יהיה אפשר להם לסמוך אחר, הרי יש בדבר סישיה

של הרמב"ם, עליה נעמוד להלן, שחייבת   עומדת בניגוד להבנתומשמעית שניתן לסמוך רק בשלושה 

ון שבאמצעותו הרמב"ם סבור שניתן  . זאת כיוון שהמנגנלהיות אפשרות לחידוש שרשרת הסמיכה

 
שראל  מלך או ראש גלות שהעמידו להן לי"כל סנהדרין או   למלך יש רשות למנות דיינים, ראו הל' סנהדרין ג, ח: 503

 דין שאינו הגון וכו'".
 'ולתורתו'. והכרעתי 'תורה' כיוון שבמקור מופיע 'שריעה', ואפשר גם 'חוק'.  קאפח: 504
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הסמיכה את  הסמיכה    לחדש  את  לחדש  ולא  בלבד,  אחד  לחכם  מחודשת  סמיכה  להעניק  מאפשר 

,  המעשה של רבי יהודה בן בבא   באמצעות  עם מכשול זההרמב"ם מתמודד    505לשלושה בבת אחת. 

מתלמידיו ביום אחד כדי שלא  סמך חמישה    הגמרא מספרת שר' יהודה בן בבא  .בבליית היבסוגהמובא  

שיחיד סמוך יכול לסמוך אחר,    , ומכך הרמב"ם לומד )"יבין מן אלתלמוד"(תקטע שרשרת הסמיכה

  506שים שלושה.רף אליו שניים שאינם סמוכים, וכך הם נעאם הוא מצ

"התלמידים   )אג'מאע(  הסכמת  באמצעות  תחודש  שהסמיכה  כאן  הרמב"ם  של  הצעתו 

היא הפעם הראשונה בה מופיעה תורת ההסכמה של הרמב"ם, עליה הוא  והחכמים" בארץ ישראל  

היא תחת השפעת ההלכה במחקר הוצע שהשימוש של הרמב"ם בתפיסה זו    507חוזר בהקשרים שונים. 

סוגיה המובאת בבבלי עבודה זרה לו ע"א, העוסקת  ניתן למצוא לכך מקור גם באולם    508המוסלמית, 

 באיסור שלא פשט בכל ישראל. 

 
 בניגוד למצב שלאחר חידוש הסמיכה, אז ניתן לסמוך "אפילו מאה בפעם אחת" )הל' סנהדרין ד, ז(. 505
 .  524ציון הערה  רין ד, יא; וראו הדיון להלן לידוכך אכן הרמב"ם פוסק בהל' סנהד 506
פירוש המשנה בכורות ג, ד; הקדמה למשנה תורה; הל' ממרים ב ועוד. למרות מאמרו החשוב של הנשקה,  507

רץ ישראל מתפקדת כבסיס  ניתן עדיין הסבר מניח את הדעת לאופן בו א'יסודו המשפטי של המושג אומה', לא  

יצחק   לסמכות. ניסיונות לאפיין את יחסו של הרמב"ם לארץ ישראל נעשו אך לא בהקשר ספציפי וחשוב זה. ראו: 

טברסקי, 'ארץ ישראל וגלות במשנתו של הרמב"ם', בתוך: ארץ ישראל בהגות היהודית בימי הביניים, בעריכת  

עמ'    משה ירושלים,  רביצקי,  ואביעזר   Isadore Twersky, ‘Maimonides and Eretz;  90-122חלמיש 

Yisrael: Halakhic, Philosophic and Historical Perspectives’, in: Perspectives on Maimonides 

ed. Joel Kraemer, Oxford, pp. 257-290  היהודית' בתוך:  ; חיים קרייסל, 'ארץ ישראל ונבואה בפילוסופיה

; יעקב  40-51בימי הביניים, בעריכת משה חלמיש ואביעזר רביצקי, ירושלים, עמ'  ארץ ישראל בהגות היהודית  

-269בלידשטיין, 'הישיבה בארץ ישראל במשנת הרמב"ם, בתוך: עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, באר שבע, עמ'  

והר 290 בתורתם של הרמב"ם  ישראל  'ארץ  נהוראי,  מיכאל  בי ;  היהודית  בהגות  ישראל  בתוך: ארץ  מי  מב"ן', 

; אביעזר רביצקי, 'ארץ חמדה וחרדה', 123-137הביניים, בעריכת משה חלמיש ואביעזר רביצקי, ירושלים, עמ'  

 . 1-41בתוך: ארץ ישראל בהגות היהודית החדשה, בעריכת הנ"ל, ירושלים, עמ' 

הוא: 508 זאת  שהציע  uch des Maimonides historisch Ludwig Blau, ‘Das Gesetzbהראשון 

betrachtet’ in W. Bache (ed.), Moses Ben Maimon: sein Leben, seine Werke und sein Einfluß; 

zur Erinnerung an den siebenhundertsten Todestag des Maimonides, hrsg. W. Bacher, 1908, 

pp. 331-358.  משמעי,  -חד. בלידשטיין שם איננו  145-150ומרי, עמ'    וראו את הדיון של בלידשטיין, בסמכות
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ד, המופע השני ב ג,  לבכורות  זה של הרמב"ם, ההסכמה    פירוש המשנהבפירושו  לחידוש 

בסנהדר כאן  שמופיע  כפי  והחכמים,  התלמידים  כל  ישראל".  איננה של  ארץ  בני  "כל  של  אלא  ין, 

אולם נראה לי כי ניתן ליישבו. במסכת בכורות לאחר   509חוקרים שונים תהו בדבר משמעות הבדל זה,

שניתן לסמוך בהסכמת "כל בני ארץ ישראל", הוא ממשיך ואומר "לפי שבני ארץ   שהרמב"ם מסביר

עשרה אח  היו  ואפילו  'כל הקהל',  וה' קראם  נקראין קהל,  למי שזולתם ישראל  חוששים  ואין  דים, 

ה,  הרב קאפח על אתר מפנה לפירוש הרמב"ם להוריות א,  510בחוצה לארץ, כמו שבארנו בהוריות". 

"כמו שנאמר בויקרא 'ואם כל עדת    שם הוא אומרהקדמה למסכת זו,  פנה לאך דומני שהרמב"ם ה

 
משמש   המושג  האסלאם משום שאצלו  מן  האג'מאע  מושג  את  אימץ  לא  טוען שהרמב"ם  הוא  אחד  מצד  כאשר 

פונקציה  שבאסלאם  בעוד  משפטית,  פונקציה  הרמב"ם  )אצל  המוסלמית  בהלכה  מאשר  אחרת  לפונקציה 

ראו   כך  ועל   Aron Zysow, The Economy of Certainty: An Introduction to theאפיסטמולוגית 

Typology of Islamic Legal Theory, Atlanta : Lockwood Press, 2013, pp. 113-158  ,מצד שני .)

הוא כן מציין ש"קשה שלא לראות כאן קליטת מושג שהיה באוויר התרבותי ועשיית שימוש בו בשיח היהודי"  

א גדעון ליבזון, אולם למרות בעניין השפעת המשפט המוסלמי על הרמב"ם הו(. ראש המדברים  148)שם, עמ'  

ראו   רבה.  עבודה  עוד  דרושה  הרמב"ם  בחקר  זה  שבתחום  ספק  אין  העשירים,   ,Gideon Libsonמחקריו 

‘Parallels between Maimonides and Islamic Law’, The Thought of Moses Maimonides: 

Philosophical and Legal Studies, ed. I. Robinson et al., (1990), pp. 209-248 הנ"ל, 'זיקת הרמב"ם ;

שמרנות, מקוריות, מהפכנות, א, ירושלים,   א' רביצקי, )ער.( הרמב"ם: להלכה המוסלמית על רקע תקופתו', בתוך:

עמ'   המוס247-294תשס"ט,  ובספרות  הרמב"ם,  אצל  לרשב"ח  הערבות  בספר  שערבו  'שניים  הנ"ל,  למית  ; 

יא העברי  המשפט  שנתון  עמ'  -תשמ"ה  יב,- המקבילה',  הערבות  337-392תשמ"ו,  בספר  לגוף  'ערבות  הנ"ל,   ;

עמ'   יג, תשמ"ז,  ובספרות המוסלמית המקבילה', שנתון המשפט העברי,  ברמב"ם  הגאונים,  לרשב"ח בתשובות 

סלמית המקבילה', שנתון ; הנ"ל, ערב שקדם ושילם בספר הערבות לרשב"ח, ברמב"ם ובספרות המו 121-184

יד העברי,  תשמ"ח ט- המשפט  עמ'  -ו,  הגאונים,  153-169תשמ"ט,  אצל  דרך(  )צ'מאן  לאחריות  ערבות  הנ"ל,   ;

עמ'   תש"ן,  ירושלים  א,  תלמוד  מחקרי  המוסלמי',  ובמשפט  המשפט  305-322ברמב"ם  'השפעת  קרמר,  יואל   ;

 .  225-244עמ'   אלאחכאם אלכ'מסה',  תעודה י, תשנ"ו,  המוסלמי על הרמב"ם:
 .  90הע'  240; שוחטמן, 'והדבר צריך הכרע', עמ' 140' בלידשטיין, עקרונות, עמ 509
קאפח, עמ' רמב: "וקד בינא פי אול סנהדרין אן לא יתסמי בית דין באטלאק אלא סמוך בארץ ישראל, סוי כאן  510

ארץ ישראל הם אלד'ין יתסמון   סמוך מפי סמוך או באג'מאע בני ארץ ישראל עלי תקדימה ראש ישיבה, לאן בני

סמאהם כל הקהל ולו כאנוא עשרה נפר, ולא ילתפת למן סואהם פי חוצה לארץ כמא בינא פי הוריות".  קהל, ואללה  

קאפח תרגם "לא יתסמי בית דין באטלאק" כך "שאין נקרא בית דין בסתם". אולם לטעמי תרגום נכון הוא שאין  

ם, לדוגמא בביאור מלאכת  משמעות וכן על פי השימוש של הרמב"ם לעיתי נקרא בית דין באופן מוחלט" על פי ה

"אלאסם אלמשתרך באטלאק"; השם המשותף בהחלט )עמ' קעג, מהדורת קאפח(. ואמנם נכון הוא שהתיבה   ההגיון:

'באטלאק' משמשת במקומות רבים במובן 'בסתם', אך כאן אני סבור שאין זה תרגום מדוייק )למקומות אחרים  

 [; הקדמה לפירוש המשנה, עמ' נד; ועוד רבים(.102:4מונק, עמ' - מו"נ א, סא ]יואל א ראו:לדוגמ
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כיוון שהתנאי לפר העלם   511כלומר הסנהדרין".   –ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל' ]ויק' ד, יג[  

דבר של ציבור הוא שרוב הציבור טעה על פיו, יש להבין את דבריו של הרמב"ם כאן כי הקהל הוא 

אם נפרש כך את פירושו מונחה על ידי הסנהדרין, הנתפסים כ"עיני העדה".    הסנהדרין, באשר הקהל

נוקב בפירושו    משמעו "חכמי ארץ ישראל" כפי של הרמב"ם לבכורות, "בני ארץ ישראל" שהוא 

  512ן. בסנהדרי

קנסות  לדיני  קשורה  שהסמיכה  מדגיש  הרמב"ם  דבריו  דין   513בתחילת  אלבית  לה  )"יקול 

: יא רבי פלוני, אנת סמוך ומבאח לך אן תדון דיני קנסות"; "אומרין לו בית דין הממנים  אלד'ין יקדמונה

ת"(, אך בהמשך דבריו הוא עובר לדון  אותו: אתה רבי פלוני, הרי אתה סמוך ומותר לך לדון דיני קנסו

בימות המשיח. כלומר, מצד אחד הסמיכה קשורה בצורך הלכתי גרידא, אך יחד עם זאת האפשרות  

. לעומת  להיות בת חלותיא תחזור מושתתת כולה על תפיסה שבימות המשיח ההלכה כולה תחזור שה

ב תורהזאת,  הסמיכה  משנה  בחידוש  העוסקת  ההלכה  את  ממקם  במה    הרמב"ם  סנהדרין,  בהלכות 

 
 יעני אלסנהדרין", קאפח, עמ' תסח.   -"כמא נץ פי ויקרא ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל  511
. כאן גם המקום לציין שהביקורת   ,p. 122CertaintyZysow ,וכך הוא גם באסכולת ההלכה החנפית. ראו   512

האג'מ עקרון  כלפי  מחכמי  הבולטת  ואחד  אחד  כל  עמדת  מהי  לדעת  אפשרי  שבלתי  היא  המוסלמית  בהלכה  אע 

היה אפשר להגיע    – של מחמד    ולווייתבני    –האסלאם, כיוון שהדת נפוצה לארבע קצווי תבל, רק בתקופת הצחאבה  

כמ הוא  הדבר  זו  תקופה  לאחר  אך  )ראו:  לקונצנזוס,  אפשרי  בלתי  יתכן Zysow, ibid, pp. 124-131עט   .)

הסתמכות הרמב"ם על חכמי ארץ ישראל בלבד, ולא חכמי ישראל בכל מושבותיהם, נועדה לענות על ביקורת זו  ו

האסכולה  לעמדת  דמיון  משקפת  בלבד  ישראל  ארץ  בני  על  וההסתמכות  יתכן  בנוסף,  האג'מאע.  עקרון  כלפי 

ו שקובעים את ההלכה והם  אע. כלומר, כפי שהמאליכים סבורים שבני העיר מדינה הם אלהמאליכית ביחס לאג'מ

 ,Zysowאלו שצריכים להגיע להסכמה, כך הרמב"ם סבור שהסכמת בני ארץ ישראל היא הקובעת. ראו על כך  

ibid, pp. 134-137; Ahmed El Shamsy, The Canonization of Islamic Law, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2013, pp. 17-87וב של דוד הנשקה, 'יסודו המשפטי  . וראו גם מאמרו החש

, המסביר  177-198תשנד, עמ'  -יח, תשנ"ב- בין הרמב"ם לרמב"ן, שנתון המשפט העברי, יח של המושג 'אומה':

מ'  מב"ם, בתוך:שהמונח 'קהל' משמעו תושבי ארץ ישראל; יצחק טברסקי, 'ארץ ישראל וגלות במשנתו של הר

 . 90-122ת היהודית בימי הביניים, עמ' חלמיש וא' רביצקי )ער.(, ארץ ישראל בהגו

 מחקר במשפט התלמוד, ירושלים, תשע"ד. על דיני קנסות בתלמוד ראו עמיחי רדזינר, דיני קנסות: 513
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  פירוש המשנה דיני קנסות בלבד, ואיננו מזכיר ולו ברמז את העובדה שב   שנראה כמיקום בהקשר של

 . נדון בנשימה אחת עם ביאת המשיח  חידוש הסמיכה

על פי בלידשטיין שינוי זה קשור בשינוי שחל בתפיסת הרמב"ם את הכרונולוגיה המשיחית.  

ב  מאמין"ואני  " עות הצירוף  בלידשטיין טוען שכל אחת מהופ לעיל, מסמנת    מובאה)ואנא אעתקד( 

הה הסמיכה.  בחידוש  הצורך  את  בתורה  מנמקת  אחת  כל  כאשר  נפרדת,  הראשונה של טענה  ופעה 

אולוגיה ההלכתית של הרמב"ם, בעוד שההופעה  ימבוססת על האיד  ,היינו הטענה הראשונהד  ,הצירוף

הטענה  "יה המשיחית שלו. על פי בלידשטיין,  האידיאולוגמבטאת את    ,הטענה השנייהדהיינו    רת,האח 

יוצאת מתוך נקודת הנחה שההלכה היא מערכת שנועדה להתממש במלואה, כלומר, שכל   "ההלכתית

הסיבה   וזוהי  קיים  להיות  הגדול  דין  בית  על  יקרה,  זה  שדבר  מנת  על  לקיום.  נועדו  ההלכה  גופי 

כך שיש לחדש את הסמיכה, גם אם מקורות ההלכה   שהרמב"ם סבור שההגיון ההלכתי עצמו מורה על

בלשון בלידשטיין. על  "הטיעון המשיחי"פירוש. לצד טיעון זה ישנו גם טיעון נוסף,  אינם מורים כך ב

פי טענה זו, כך בלידשטיין, הרמב"ם סבור שתנאי לביאת המשיח, הוא הבאת העולם לרמה מוסרית  

שנייה לכך שהכרחי שהסמיכה  הצודק יותר. זוהי הסיבה  המשיח הוא תוצאה של עולם  , כלומר ש גבוהה

ון שהובטח בתורה שהמשיח יבוא לאחר כינון עולם צודק, וכיוון שבית הדין הוא הכלי תחודש: כיו

הראשון במעלה לחולל עולם צודק יותר, בהיותו משליט ומפיץ החוק, מן ההכרח שתהיה אפשרות  

 514שהסמיכה תחודש. 

. בלידשטיין, כמו  פירוש המשנההרמב"ם חוזר בו מעמדתו ב  ורהמשנה תעל פי בלידשטיין, ב

החותמות את הלכת חידוש הסמיכה בהל' סנהדרין   "והדבר צריך הכרע"ים אחרים, רואה במילים  רב

הרמב"ם סבור    משנה תורהא הבעת ספק בנאמר בהלכה זו )ועל כך להלן(. לפי בלידשטיין, ב"ד, י

 
51425-Blidstein, ‘Renewal of Semikha’, pp. 24  '324; בלידשטיין, 'חידוש הסמיכה', עמ . 
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תנאי לביאת המשיח, אלא תוצאה של ביאתו. כיוון שכך,    השיצירה של חברה מתוקנת וצודקת איננ

חלק מהסיבה שהרמב"ם מפקפק בהלכה זו.    הולקביעת חידוש הסמיכה, וז  "הטיעון המשיחי"מתבטל  

בלידשטיין פי  על  כן,  על  המשיחית,  יתר  לכרונולוגיה  ביחס  הרמב"ם  בדעת  זה שחל  שינוי  בגלל   ,

לכות סנהדרין ואיננו מזכירה כלל בהלכות מלכים.  הרמב"ם כולל את הלכת חידוש הסמיכה רק בה

)שאם כן, היה מוזכר בהלכות מלכים(, כלומר, חידוש הסמיכה לא נועד על מנת להביא את הגאולה  

גו לכל  לאפשר  מנת  על  ורק  אך  בהלכות  אלא  ממוקם  הוא  כן  )ועל  לתוקף  להכנס  ההלכה  פי 

   515סנהדרין(.

  הרמב"ם איננה אלא קימום פוליטי ואין כל   כפי שהראיתי בפרק הקודם, המשיחיות על פי

 קשר בינה לבין המשמעות האסכטולוגית של המונח. כלומר, מבחינת הרמב"ם אין המונח "משיח"

המשיח" והוא מתפקד  -יכות אחרת. המשיח הוא "מלךמצביע על "קץ" או על מעבר לתקופה בעלת א

הצליח וניצח כל האומות שסביביו  תמיד כקטגוריה פוליטית. המשיח הוא מלך מבית דוד "שעשה ו

הצליח לקיים את  ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל". המשיח של הרמב"ם איננו אלא מלך ש

.  למלחמה, כינון המקדש וקיבוץ העם לארץ  , שהם יציאה החובות ההלכתיות המוטלות על מלך ישראל

ו"משיחית" כפי  "הלכתית" –ת כיוון שכך, אין לטענתי לקרוא את דברי הרמב"ם כשתי טענות נפרדו

  "הלכתית"טענה    , בפנינומאפשר את קיום ההלכה במלואהשבלידשטיין מציע. כיוון שהמלך המשיח  

אינהרנטי.   באופן  משיחיות  השלכות  לה  שיש  גםאחת,  את   כך  בלדישטיין  של  תיאורו  פי  על 

ו למימוש מלא.  כל פרטי המערכת ההלכתית נועדהאומרת ש 516האידיאולוגיה ההלכתית של הרמב"ם 

מלך  כדי שהמערכת ההלכתית "תתממש במלואה" ישנו צורך לא רק במוסד בית הדין הגדול, אלא בב

 
. בהקשר זה יש לציין לדיונו 268-267קרונות, עמ'  ; וראו גם בלידשטיין, ע252-250בלידשטיין, שם, עמ'   515

יעקב בלידשטיין, 'על מינוי בתי   של בלידשטיין על מינוי בתי דין בהלכות הפותחות את חטיבת הלכות סנהדרין: 

 קמח.   -, עמ' קלחד', סיני, )תשנ"ה(-דין בהלכת הרמב"ם: עיון בהל' סנהדרין א, א
516Blidstein, ‘Renewal’, p. 24  245-244טיין, 'חידוש הסמיכה', עמ'  ; בלידש . 
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הטיעון  "הווה אומר,    נוספים, כגון המקדש וקיבוץ העם לארץ.המשיח, אשר ייצור תנאים הלכתיים  

י אפשר יהיה של בלידשטיין, למעשה כולל בתוכו גם היבטים משיחיים משמעותיים, שכן א  "ההלכתי

 לקיים את כל פרטי ההלכה בלי מלך. 

לבין   פירוש המשנהעמדתו בין    שהרמב"ם שינה את  ובניגוד לבלידשטיין, הטענה ,  בנוסף לכך

ל  הקדמתלביאת המשיח או    "תיקון החברה"  הקדמת בשאלת    משנה תורה "  תיקון החברה" המשיח 

גם באינה הכרחית תורה.  יותר,    משנה  בין  הנבוכים  רהמווגם בחיבור המאוחר  דיאלקטי  יחס  יש   ,

תשובה ז, ה, התשובה היא  לפי הלכות  , מצד אחד אמנם,  משנה תורההמשפט והצדק לבין המשיח. ב

"אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות  :המביאה את הגאולה

"בתחילת ימות המשיח תהיה    ;ב, ב"תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלין". וכן לפי הלכות מלכים י

ליישר   לישראל  נביא  יעמוד  ומגוג,  גוג  ושקודם מלחמת  ומגוג;  גוג  ליבם", מלחמת  ולהכין  ישראל 

דהיינו, קודם לימות המשיח ישראל יחזרו בתשובה ו"יישרו ליבם". אך מאידך מהל' תשובה ט, ב  

  ( גדול הוא קרוב ממשה רבנו""שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יתר משלמה, ונביא  )

שראל ומכינם לקראת  אפשר ללמוד שהמלך המשיח הוא עצמו אותו נביא המיישר את ליבותיהם של י

זו נכונה גם ב- ימות המשיח. דו . א' רביצקי הראה שיש במו"נ שני דגמים,  מורה הנבוכיםמשמעות 

נו תנאי לתיקון הנפש )מו"נ ג,  האחד, דגם פוליטי ריאליסטי בו הפוליטי קודם. תיקון הגוף קודם והי

שלום ושקט    –עליה ושאינם  בני    –כז(. מטרת הפוליטי היא "לתקן את העולם" ולאפשר לכל הבריות  

(. על פי דגם זה בימות המשיח גם תוחזר הנבואה, שאבדה  ב', מ'וכך יוכלו כולם להתקדם רוחנית )שם,  

יקון הנפש קודם.  פוליטי אוטופי, בו ת-הדגם השני הוא דגם א  517ו(.", ל'באבדן העצמאות )מו"נ ב

 
. 82-65עיון בתכליות ההלכה, תרביץ סד, תשנ"ה, עמ'   ראו מנחם לורברבוים, 'תיקון עולם על פי הרמב"ם: 517

הו  ראיסהא כלה אלד'י קדר אפעאלהא אנמא"פאד'א מא וג'דת שריעה' מא גאיתהא כלהא וקצד   וראו מו"נ ב', מ':

ואחואלהא   )יואלאנתט'אם אלמדינה   מנהא"  ואלתגאלב  = "צלאח אלאחואל   271.17-19מונק,  -ורפע אלט'לם 
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 518א(. ", י'שאין בהם צורך )שם גככל שהדעות יתוקנו כך יפחתו המאבקים המיותרים על משאבים  

. לכן נראה לומר שהרמב"ם אינו  משנה תורהשני דגמים אלו דרים בכפיפה אחת אפוא הן במו"נ והן ב 

   ה לזה אהדדי. ם יחסי גומלין וקשורים ז, אלא שהם מקיימים ביניהמפריד אותם זה מזה בצורה חדה

 
"כאשר מוצא אתה תורה כלשהי שכל מטרתה וכל כוונת מנהיגה, אשר  (; תרגום:271.25אלבדניה"; שם, עמ'  

-398נייניה, סילוק העושק וההשתלטות ההדדית מתוכה" )שוורץ, עמ'  קבע את מעשיה, אך ורק סידור המדינה וע

 = "תיקון המצבים הגופניים", שם(.  399
א' רביצקי, 'כפי כוח האדם: ימות המשיח במשנה הרמב"ם', משיחיות ואסכטולוגיה, אורך צ' ברס, ירושלים,   518

על מנת שלחכם יהיה הפנאי ללמוד  לי:. יחס דיאלקטי זה מתקיים גם במישור האינדיבידוא192-194תשמ"ד, עמ'  

הפוליטית המציאות  על  חכמתו,  לשלימות    את  מגיע  הוא  כאשר  מאידך,  זאת,  לו  לאפשר  דיה  יציבה  להיות 

על מנת להנהיג את העם. ראו על כך: א"ז ברמן, אבן    –אל המערה האפלטונית    –אינטלקטואלית, הוא חוזר מטה  

ה המדינית, חבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה  באג'ה והרמב"ם: פרק בתולדות הפילוסופי

 Lawrence Berman, ‘The Political Interpretation of the Maxim: The Purpose of;  1959עברית,  ה

Philosophy is the Imitation of God’, Studia Islamica (1961), pp. 53-61  ;idem, ‘A 

Reexamination of Maimonides’ ‘Statement on Political Science’’, Journal of the American 

Oriental Society 89, (1969),   pp. 106-1  ;idem, ‘Maimonides on Political Leadership’, in: 

Kingship and Consent ed. Daniel Elazar (1983), pp. 113-125;idem, ‘Maimonides, the 

Disciple of Alfarabi’, in: Maimonides: A Collection of Critical Essays, edited with an 

introduction by Joseph A. Buijs, (1988), pp. 195-214  ,'א' גולדמן, 'העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות ;

בר אוני'  של  השנה  עמ'  6אילן,  -ספר  תשכ"ו,   ,287-313  ;Alexander Altmann, ‘Maimonides’ Four 

Perfections’, Israel Oriental Studies, 2, (1972), pp. 23-24  ;Shlomo Pines, ‘The Limitations 

of Human Knowledge According to Al-Farabi, ibn Bajja, and Maimonides’, Studies in 

Medieval Jewish History and Literature, ed. I. Twersky, Cambridge, Mass (1979), pp. 82-

109  ;Shlomo Pines, ‘The Philosophical Purport of Maimonides' Halachic Works and the 

Purport of The Guide of the Perplexed’, Maimonides and Philosophy, eds. Y. Yovel and S. 

Pines, Dordrecht and Boston (1986), pp. 1-14  ;Warren Ze'ev Harvey, ‘Maimonides on 

Perfection, Awe and Politics’, The Thought of Moses Maimonides: Philosophical and Legal 

Studies, ed. I. Robinson et al., (1990),pp.  1-15  :אברהם מלמד, 'הרמב"ם על האופי המדיני של האדם ;

מחקרים בפילוסופיה יהודיתו קבלה מ' אידל, ד' דימנט, ש' רוזנבורג )ער.(, מנחה לשרה:   צרכים ומחויבויות, בתוך:

 ’Howard Kreisel Maimonides;292-333קי, ירושלים, תשנ"ד, עמ' מוגשית לפרופסור שרה א' הלר וילנס

Political Thought, New York, 1999, passim and esp. pp. 1-62  ;Howard Kreisel, 

‘Maimonides’ Political Philosophy’, in: K. Seeskin (ed.) The Cambridge Companion to 

Maimonides (Cambridge, 2005), pp. 193-220;Shalom Sadik, ‘The Ideal Leader’s Rise Above 

Character in the Thought of Machiavelli and Maimonides’, Judaica 69, 3 (2013), pp. 288-

308 
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  פירוש המשנה : ראשית, שלא חל שינוי בדעתו של הרמב"ם בין  לפי הקריאה המוצעת יוצא

לחיבורים המאוחרים יותר בשאלת סדר קימום הצדק והופעת המשיח. ואם כך הדבר, אי אפשר לטעון 

ת  פני שהיא כבר איננה משמשפיעה בהלכות מלכים היא משהסיבה שהלכת חידוש הסמיכה איננה מו

ההנמקה המשיחית איננה נפרדת   פירוש המשנהרכיב חשוב בתפיסתו המשיחית של הרמב"ם. שנית, ב

לכתית, אלא כלולה בתוכה. מכאן שהמיקום של הלכת חידוש הסמיכה בהלכות  הכלל מן ההנמקה ה

תפיסתו של  זו עם  בע מניתוק הקשר של הלכה  איננו נו  משנה תורהסנהדרין ולא בהלכות מלכים ב

. בעמודים הבאים אבקש להראות שהלכת חידוש  הרמב"ם כי ייעודה של ההלכה הוא להתממש במלואה

ואיישב את הקושיה העולה מטענה זו בדבר מיקום    משרתת מטרה זועדיין    משנה תורההסמיכה שב 

 ההלכה בהלכות סנהדרין ולא בהלכות מלכים.  

. הצגתי את  פירוש המשנההצגתי את האזכור הראשון של הלכת חידוש הסמיכה בבסעיף זה  

הלכתית  חירות  לקחת  לרמב"ם  המאפשרים  טיעונים  שני  כאן  שיש  הגורס  בלידשטיין,  של  ניתוחו 

ולהציע הלכה חדשה. טענתי ששני הטיעונים אינם באמת שניים, אלא שמדובר בטיעון הלכתי בעל  

בעוד שבלידשטיין סבר שהרמב"ם שינה דעתו בשאלת קדימות הצדק  .  פוליטיים-היבטים משיחיים

הלכת   משנה תורה, וטען בעקבות כך שבמשנה תורהלבין כתיבת    פירוש המשנהלמשיח בין חתימת  

המשיחי,   מהקשרה  הוצאה  הסמיכה  דיאלקטי    טענתיחידוש  יחס  ביניהם  מקיימים  והצדק  שהמשיח 

  משנה תורה שגם בלפתוח פתח לטענה ומכאן ביקשתי  מורה הנבוכיםוב משנה תורה וקשר הדוק גם ב 

קיום החוק במלואו, אשר יוכל להתרחש רק כאשר יקום מלך המשיח    ההקשר של חידוש הסמיכה הוא

אבקש להראות מדוע הרמב"ם מיקם את הלכת חידוש    פרק. ביתר הההלכתיים  ויקיים את חובותיו

. אך קודם  קשר של הלכה זו לתהליך המשיחיה הסמיכה בהלכות סנהדרין ולא בהלכות מלכים, למרות  

לדיון זה, עלי להקדיש מספר סעיפים להצגת ההלכה המדוברת ולדיון במשמעותו המדויקת של הביטוי  

 החותם אותה.  
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 א"הלכות סנהדרין ד, י .ב

מינוי הדיינים שעליה   נסמכת חטיבת  כדרכו, בפרק א' מהלכות סנהדרין הרמב"ם פורט את מצוות 

פרקים ב' וג' גודרים את גדרי המצווה    519אותה על פסוקי המקרא המצווים אותה., ומבסס  ההלכות

 נקבעים מידות הדיינים )ב,  על פיהם ו(; במקורות המקראיים  -ועוסקים במי שאיננו ראוי לדון )ב, א

ו( ושוב  -ד(; בזמני הדין )ג, א"י-ח(; בפרטים שונים הנוגעים להרכב הדיינים ולרשות לדון )ב, ט-ז

 י(.  -דיינים שאינם הגונים )ג, זבמינוי 

לאחר שפירט את המצווה דאורייתא, ביססה על הפסוקים ושרטט את גדריה, פונה הרמב"ם  

ניתן לומר שהפרק   הסמיכה. שוב שבהם:גדרי המצווה שאינם דאורייתא ופותח בח   בפרק ד' לתאר את

אך ניתן גם    .עלי סמיכהוהוא שכל חבריו יהיו ב,  תנאי החשוב למינוי בית דין מלכתחילהמוקדש ל

ההלכה:  של  אפשריים  מצבים  בשני  דיינים,  הממנה  בסמכות  עוסק  שהפרק  הראשון   לומר  החלק 

-שבה יש סמיכה )אאו ה"רצויה",  והארוך של הפרק מוקדש למינוי דיינים במציאות ה"לכתחילית",  

ה",  בד, "המצוישבדיע  ב(. לעומתו, החלק השני והקצר של הפרק מוקדש למינוי דיינים במציאות"י

, אבדה שלשלת הסמיכה ועל  "זמן הזה"ב  520ו(. "ט- ג")י  "הזמן הזה"המכונה בהלכה    בה אין סמיכה,

 
כך     519 על  ראו  קמז(.  עמ'  )קאפח,  קעו  עשה  מצוות  היא  המצוות  בספר   ,Gerald Blidsteinהמקבילה 

‘Maimonidean Structures of Institutional Authority: Sefer Hamizvot Aseh 172-177, Dine 

Israel XVII, (1993-1994), pp. 103-126. 
זה. במאמרו,   520 eal and Real in Classical Jewish Political ‘Idלעיל בפרק ד עסקתי בהרחבה במונח 

Theory’, Jewish Political Studies Review 2:1-2, 1990, pp. 43-66בלי במונחים  ,  משתמש  דשטיין 

'אידיאלי' וריאלי' במשמעות אחרת. המשמעות שם של אידיאלי היא חוק שאיננו בר יישום אלא במקרה של חברה  

(. שימושי  43-45(, לעומת חוק ריאלי, המתאים לחברה הקיימת במציאות )עמ'  אידיאלית )שלעולם איננה בנמצא

במאמר בלידשטיין  של  לשימושו  דומה  אלו   ,’Halakhic Authority in Maimonides‘ו  במונחים 

Maimonidean Studies 5, (2008), pp. 31-56 יש לציין שהשימוש שאני עושה במונחים אלו גם איננו מקביל .

ברבוים עורך בין 'המדינה המשיחית' לבין 'החזון האוטופי', ראו לורברבוים, פוליטיקה וגבולות, עמ'  להבחנה שלור

91-103  . 
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בל אשר "במקום מלך הן עומדין, ויש להם לרדות את בכן מינוי הדיינים הוא בידי ראשי גלויות שב

 ג(.  "ישראל בכל מקום ולדון עליהם, בין רצו, בין לא רצו" )י

עוסק בסמיכה במצב בו לא נקטעה השלשלת )או במצב בו הסמיכה חודשה,  החלק הראשון, ה

. כדרכו הרמב"ם פותח בהגדרה כללית הנכונה לכל כפי שנראה מיד( מסודר לפי הגיון מיימוני ברור

  ד -לכות אהזמן ומקום ואחר כך מתחיל לסייג במיני סייגים ומקרים שונים החורגים מן הכלל. כך  

ההרכב הסומך    ו מה,  "שקורין לו רבי"( – הנחת הידיים; לדורות  –  אשונה)בר  מהי סמיכה  מסבירות 

אין סומכים בחוצה   סייג חשוב: מדגישה    '. הלכה ו)בארץ ישראל(  והיכן ניתן לסמוך  )שלושה סמוכים(

,  שהטופוס שלו פרטנימבהירה שניתן לסמוך רבים בפעם אחת )בניגוד למצופה מטקס    'לארץ; הלכה ז

ות ח' וט' מסבירות שניתן להסמיך דיינים לדון בחלקים מתוך התורה ולא בכל הלכ  מול אדם(;  אדם

ולבסוף הלכה    מגדירה מי איננו רשאי להסמךבזמן; הלכה י'    המינוי התורה כולה וכן שניתן להגביל את  

בפירוש  כפי שעשה  י"א עוסקת במצב חריג בו אין שלושה סמוכים, אלא נותר רק סמוך אחד. כאן,  

   ם לומד מן המעשה המובא בתלמוד על ר' יהודה בן בבא:הרמב" ,המשנה

מושיב שנים בצדו וסומך    –הרי שלא היה בארץ ישראל אלא סמוך אחד  

ה הוא והשבעים בית דין הגדול,  שבעים כאחד, או זה אחר זה. ואחר כך יעש

 ויסמכו בתי דינין אחרים. 

לשלת הסמיכה. אם נותרה רק עוד  כלומר, אם נותר רק סמוך אחד בארץ ישראל, עדיין לא נקטעה ש

כל   את  ולכונן מחדש  הסמיכה  את  ולהעביר  להמשיך  סמוך  חכם  אותו  יכול  אחת בשלשלת,  חוליה 

 ושלים ועל בתי הדין הקטנים בהר הבית ובְסַפר. מערכת בתי הדין, על הסנהדרין הגדולה ביר

לכתחילה, והחלק  , מהרצוי  כאמור, הפרק נחלק לשני חלקים, כאשר החלק הראשון עוסק בדין

כפי שהראיתי    בנויים כך,  משנה תורה, בדיעבד. פרקים רבים ב"בזמן הזה"השני עוסק בדין הנוהג  
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אולם פרק זה יוצא דופן מצד תוכנו. הסנהדרין היא המפתח למימוש מלא של ההלכה,   בפרק הקודם.

רקים אחרים הבנויים  קרי, קיומה הוא תנאי לחלותם של גופי הלכה רבים. דווקא משום כך, בניגוד לפ

הבינארית של   פי החלוקה  כולל  "דיעבד"   מול  "לכתחילה"על  זה הרמב"ם  את המנגנון  גם  , בפרק 

הת חיבורו,  למעבר מן  נכתב  בה  הזה"קופה ההלכתית  לתקופה  "הזמן  לקיים את ההלכה  ,  ניתן  בה 

 להלן דבריו המפורסמים:   במלואה.

ץ ישראל למנות דינין  נראין לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבאר

ך  הרי אלו סמוכים, ויש להם לדון דיני קנסות, ויש להם לסמֹ  –ך אותן ולסמֹ 

כדי שלא יבטלו   חכמים מצטערין על הסמיכה?אחרים. אם כן, למה היו ה

ואם    .זרין ואי אפשר שיסכימו כלןלפי שישראל מפֻׁ   ,דיני קנסות מישראל

, אלא דן דיני קנסות לכל,  אינו צריך לדעת כלן  –היה שם סמוך מפי סמוך  

 שהרי נסמך מפי בית דין. והדבר צריך הכרע.

מתווספים להכרעת הרמב"ם כי רק על אחד משלושת הסומכים  הם המשך הלכה י"א ובכך    דברים אלו

הרישא של ההלכה עוסקת במצב בו שלשלת הסמיכה עומדת להנתק  זה עתה.  ה, שהוזכרסמוךלהיות 

וסקת במצב בו השלשלת כבר נותקה, אך היא מציעה אפשרות של  ונותר רק סמוך אחד, הסיפא ע

שהוא העיקר של הסיפא, נאמר מיד במשפט הראשון של הפסקה המצוטטת  תיקון הנתק. דבר זה,  

השני )"אם כן...ואי אפשר שיסכימו כלן"(    משפט)"נראין לי הדברים...ויש להם לסמוך אחרים"(. ה 

מעלה סייג לפסקה    שלישי. המשפט ה(מידועל כך  )  עליהמעלה קושיא ביחס למשפט הראשון ועונה  

סמוך"(. והמשפט הרביעי )"והדבר צריך הכרע"( מעמיד את הפסקה  כולה )"אם היה שם סמוך מפי  

 כולה במעמד של חוסר הכרעה.
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הלשון בה פותח הרמב"ם את החלק השני של ההלכה, "נראין לי הדברים" מראה בפירוש 

אנ זאת  שלו.  בחידוש  מדברישמדובר  למדים  ל ו  הרמב"ם  שכתב  מפורשים  הדייןם  פנחס    ר' 

  :מאלכסנדריה

חבור דברים הנסתרים, מפני שהם בלא ראיה ואין ב וזה שאמרת שתמצא  

אלא אלו היו בחבור דברים שהוצאתי    ,לא היה לך לומר כן  –דעתך צלולה  

ומדעתי מפלפולי  הבאתי    , אותן  ולא  אנונימי[  ]באופן  סתם  אותן  וכתבתי 

ראיה, וזה לא עשיתי אותו מעולם. גלה אזן חכמתך ודע, שכל הדברים עליהן  

או מספרא    –תם שבו  הס בירושלמי  או  הוא בפרוש, בבבלי  ערוך  תלמוד 

וספרי, או משנה ערוכה, או תוספתא. על אלו סמכתי ומהן חברתי. ודבר  

ר בפרוש: 'הורו הגאונים', או 'תקנת אחרונים  מַ שהוא מתשובת הגאונים אֹ 

בפרוש: 'יראה לי שהדבר  ֹאַמרכו', וכיוצא בזה. ודבר שהוא מפלפולי היא' ו

  521כך וכך', או אני אומר 'מכאן אתה למד שהדבר כך וכך'. 

בדברים אלו הרמב"ם חוזר על דוקטרינת הסמכות אותה פירט בהקדמה למ"ת. המקורות הסמכותיים  

זאת בלבד,  והאמוראים  התנאים  ספרות  הם  בחיבורו  נשען  הוא  אלו שסמכותם    עליהם  כיוון שהם 

עק באופן  משתמש  הרמב"ם  ישראל".  בכל  כתביו "פשטה  לתיאור  'חיבור'  במילה  כתביו  בכל  בי 

ו  –  ההלכתיים המשנה  תורהפירוש  את  משנה  מכנה  הוא  בערבית  כותב  הוא  כאשר  תורה.    משנה 

בבניין    .ףל.היא שם הפעולה של השורש א   " תאליף"המילה    522, חיבורנו הגדול."אלכביר  תאליפנא"

 
 תמג. - אגרות הרמב"ם, ב', מ'עלה אדומים, תשנ"ה, עמ' תמב י' שילת, 521
יהודיים מימי  - ואמנם לעתים הוא מכנהו גם 'דיואן', שמשמעו אוסף מקיף. ראו י' בלאו, מילון לטקסטים ערביים 522

ובעקבותיו טברסקי,      L. Blau, ‘Gestezbuch’, pp. 339-340. וכן ראו  224הביניים, ירושלים תשס"ו, עמ'  

 . Summa-; המתרגמים ללעז כ11הע'  147למ"ת, עמ' מבוא 
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בדבריו לר' פנחס    523. "להרכיב"או    " לאחד"גם   אך ,"לחבר ספר"אמנם  השני בערבית, אשר משמעו 

מורכב      משנה תורההיא שלמעט ההלכות המצוינות,    אפוא   כוונתו  ,"על אלו סמכתי ומהן חברתי"הדיין  

  524. סמכותייםמתוך מקורות ההלכה ה  או נאסף

קובע   הרמב"ם  י"א  הלכה  של  בסיפא  את  למעשה,  כלהלכה  שנוסח  במה  פירוש השערה 

בהנמקת  זוהי הסיבה שהוא משקיע שם מאמץ  ו  דבריו הם בגדר הצעה פרשנית  פירוש המשנה. בהמשנה

האמירה שכאן נקבעת הלכה  , הוא קובע השערה זו להלכה. ואולם, משנה תורהב דבריו. לעומת זאת, 

. לבירור משמעות הפסקה  מדתעותלויה כולה בפירוש שלושת המילים האחרונות, אשר על פשרן  

 שלוש תיבות אלו נפנה כעת. 

בשני  הסעיפים הבאים של הפרק.    בחמשת בירור משמעות שלוש תיבות אלו יעסיק אותנו  

בסעיף    525.וקדש כולו לביטוי זההמ  שוחטמן  אליאבשל    מאמרו החשובאתבסס על    הסעיפים הבאים

כמי ישראל במהלך הדורות, כי משמעות  הבא, אציג, בעקבות עבודתו של שוחטמן, את תפיסת רוב ח 

אציג את ביקורתו של שוחטמן על פירוש   הוא הבעת ספק. בסעיף הרביעי  "והדבר צריך הכרע"הביטוי  

קר את פירושו של שוחטמן ואציע  זה ואת עמדתו של שוחטמן עצמו לפשר הביטוי. בסעיף החמישי אב

הלברטל תיארה   שה , כפי שממשנה תורהאת פירושי. כיוון שפירושי מסתמך על תפיסת הסמכות של  

 
 .  17מילון, עמ'  ראו בלאו, 523
בעבירה: 524 הבא  מעשה  אליאב שוחטמן,  ראו  החיבור.  רקמת  מתוך  נראה  כך  אי ואכן  חוקיות  -תוצאותיה של 

 , המזכיר את ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים )האדר"ת(19הערה    290במשפט העברי, ירושלים, תשמ"א, עמ'  

'יראה יורק תש"ז, שבכל לשון  ניו  ישנו חידוש, גם במקום שנושאי    שהראה בספרו תשובה מיראה,  וכיו"ב  לי' 

 הכלים סברו שהרמב"ם מסתמך על מקור. וכן ראו יעקב לוינגר, דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם, ירושלים:

'יראה לי' שקיבצו האדר"ת והרב   המסכים עם שוחטמן. עוד מעיר שוחטמן שם שרשימות  89מאגנס, תשכ"ה, עמ'  

( של משנה תורה אינן רשימות מלאות וכי רק רשימתו של לוינגר בנספח 1480מ )י"ל מימון בהקדמתו לדפוס ר"

 ואילך היא מלאה.   210מעמוד 
לבירור דעת הרמב"ם בשאלת חידוש הסמיכה', שנתון המשפט העברי,   אליאב שוחטמן, 'והדבר צריך הכרע:  525

 . 217-243תשמ"ח, עמ' 
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הלברטל של  אלו  דברים  לתיאור  השישי  הסעיף  את  אקדיש  לחיבור,  ההקדמה  מן  בסעיף  כעולה   .

 השביעי אשוב ואבסס את פירושי לביטוי תוך הסתמכות על דברי הלברטל.   

 

 כספק "הדבר צריך הכרע"פירוש  .ג

א כמעיד על כך  "י החותם את הלכה ימחכמי ישראל, אם לא כולם, פירשו את הביטו  אדרוברובא  

ביחס שהרמב"ם   ספק  של  לחידושו  הביע  הסיפא  את  פתח  הרמב"ם  לומר:  רוצה  במילים .  ההלכה 

אות חתם  הוא  אולם  מסברתו,  חידוש  הם  שהדברים  והעיד  הדברים",  לי  מן   ה "ונראין  בהסתייגות 

זקו ועדיין  בדעתו,  עדיין  ופסוקים  חתוכים  אינם  הדברים  כאילו  וקים  החידוש,  להכרעה. לשיפוט 

כפי שציין   526למילים אלו.במרוצת הדורות  שוחטמן קיבץ יחד את פרשנויות חכמי ישראל  במאמרו,  

שוחטמן, הפולמוס באשר למשמעות שלוש תיבות אלו התחיל אגב הניסיון הממשי הראשון לחדש את  

עקב בירב )מהר"י  שני הניצים בפרשה זו, ר' י,  כפי שהראה  527הסנהדרין, בארץ ישראל במאה הט"ז. 

על מה נסתפק  בירב( ור' לוי בן חביב )הרבל"ח( פירשו את התיבות הללו במובן של ספק, אולם חלקו  

 
קרות את דעות הפרשנים נסמכים על עבודתו החשובה,  שוחטמן, 'והדבר צריך הכרע'. הפסקאות הבאות, הסו  526

 והדברים מצוינים בכל מקום בהערות השוליים. 
המקורות העיקריים לפרשה זו הם 'קונטרס החכם' שבסוף שו"ת מהר"י בירב, ירושלים תשי"ח; וכן 'קונטרס   527

לפי    520-613צג )עמ'  -, ירושלים, תרס"ח, הכולל גם את דברי מהר"י בירב, אהרלב"ח   הסמיכה' שבסוף שו"ת 

זו ראו יעקב כ"ץ, 'מחלוקת הסמיכה בין ר' יעקב בירב והרלב"ח', ציון טז,  עימוד כללי(. על פרשה היסטורית 

א, עמ' ם, תשכ"; מאיר בניהו, 'חידושה של הסמיכה בצפת', ספר היובל ליצחק בער, ירושלי 28-45תשי"א, עמ'  

; חיים זלמן דימיטרובסקי, 'שתי תעודות חדשות על ויכוח הסמיכה בצפת', ספונות י, תשכ"ו, עמ' קמח.  248-269

ראו:   מאמרו.  לסיים  הספיק  לא  אך  הפרשה,  מתוך  חשובים  דברים  הסיק  קאבר   ,Robert Coverרוברט 

‘Bringing the Messiah Through the Law: A Case Study’, Nomos 30, 1988, pp. 201-217  כן .

זה   בהקשר   Mor Altschuler, 'Rabbi Joseph Karo and Sixteenth-Century Messianicראו 

Maimonideanism', in: The Cultures of Maimonideanism: New Approaches to the History of 

Jewish Thought, edited by James Robinson, Leiden: Brill, 2009, pp. 191-210. 
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בשאלה הרמב"ם. מהר"י בירב סבר שהרמב"ם מסתפק בפסיקתו במקרה בו יש סמוך אחד בלבד,  

  האם הוא יכול לצרף אליו שניים ולסמוך אחרים:

'והדב הרב  שכתב  הוא  הדבר  זה  פירוש:ועל  הכרע'.  צריך  פי   ר  על  אף 

שפסקתי שבסמוך אחד מספיק בהצטרף שנים, אפילו לא יהיו סמוכים, זה  

הכרע צריך  בהדבר  כתב  וכן  המשנה.  וזה   פירוש  דסנהדרין,  קמא  בפרק 

יכולין לסמוך  יהיו  ואז  צריך שיהיו השלושה סמוכים,  'ולענין אם  לשונו: 

מוד, שיהיה הגדול סמוך ויצרף  שום אדם, יש בזה ספק, ומה שנתבאר מן התל

 528עמו שנים ויסמוך מי שירצה וכו'. 

מוסב על הרישא של ההלכה, עוד קודם למילים   "והדבר צריך הכרע"כלומר, על פי מהר"י בירב  

נראה שמהר"י בירב הגיע להבנה זו מתוך המילים "יש בזה ספק" המופיעים   ."ונראין לי הדברים"'

ו השלושה סמוכין ואחר כך  יר להאם צריך שיהאש"וב "ם שם:אכן בדברי הרמב.  פירוש המשנהב

יש שאלה בדבר  אכן נראה שהרמב"ם אומר ש  529דבר ספק," יהיה אפשר להם לסמוך אחר, הרי יש ב

הדבר אינו    –"יש בדבר ספק"  כלומר,    ;סמוך אחדאם צריך שהשלושה יהיו סמוכים או שמא מספיק  

ויצרף אליו שנים ברור. אך במשפט הבא "והנראה מן התלמוד, שצ ריך שיהא הגדול שבהם סמוך 

הוא מכריע שעל פי התלמוד נראה שניתן שיהיה רק אחד מההרכב המסמיך    530וימנה את מי שירצה,"

אם הרמב"ם  סמוך בעצמו. וכך הוא אכן מכריע ברישא של הלכתנו. כפי שהקשה שוחטמן על בירב,  

היה על הרמב"ם  וכים ולסמוך אחרים,  הסתייג מקביעתו שסמוך אחד יכול לצרף שניים שאינם סמ 

 .שלה ההלכה ולא בסיפא דסיפא להביע את ספקו בסמוך לרישא של

 
 .  220שו"ת מהר"י בירב, רד ע"א; שו"ת מהרלב"ח, סג ע"ב. מובא אצל שוחטמן, שם, עמ'  528
 "ואמא הל נחתאג' אן יכון אלשלשה סמוכין וחיניד' יצח להם אן יסמכו אחר פפי ד'לך שך". 529
 מן שא".ויקדם  "ואלד'י יבין מן אלתלמוד אן יחתאג' אן יכון כבירהם סמוך ויצ'יף אלי נפסה את'נין 530
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  על פירוש זה של מהר"י בירב יצא קצפו של ר' לוי בן חביב:

יתברר לך מה שכתב   ]וזה לשונו[: "ומכאן  וז"ל  בירב[  עוד כתב ]מהר"י 

יא הלכה וכו'".  הרמב"ם 'והדבר צריך הכרע' אינו חוזר אלא לסיפא, דהה

ו, ואליהם היתה כל  אלו הם עיקר דברי זה החכם בכל אגרתו לקיים סמיכת

מגמתו בסברתו, והנני מקונן עליהם במר ואומר אי לך ארץ הקדושה אבן  

הראשה שמלכך זקן ויושב בישיבה מזמני טובא, לעת זקנה ושיבה יעור עיני  

בגולתא   מוכתר  סמוך  להיותו  והאהבה  התאוה  לרוב  ויפרש שכלו  דדהבא 

לו היה הדין נותן  פירוש כזה בדברי הרמב"ם ]...[ והנני אומר באמת שאפי

שיש כח ביד כל חכמי א"י לסמוך וסמיכתם קיימת, החכם הזה אינו ראוי  

בכאן   ומלאים שקרים שכתב  הזרים  המשובשים  הפירושים  מפני  לסמיכה 

 531באגרתו זאת, ובפרט זה הדבר הפרטי.

בפירוש  ]  סבור שהרמב"ם "חזר בו בזקנותו ממה שכתב במשנה  לב"ח הר  532כפי שהזכיר שוחטמן, 

הרמב"ם התכוון שניתן לחדש   פירוש המשנההרלב"ח מסכים שב 533[ בילדותו בשני דברים".המשנה

הוא חזר בו וביקש לחדש את    משנה תורהאת הסמיכה לצורך חידוש הסנהדרין, אך הוא סבור שב

דיינים ולא לשבעים ואחד: "ובכללם ועיקרם דיני שה  סמיכה אך ורק לצורך דברים הזקוקים לשלו

כלומר, מגמת הרמב"ם בפרק ד' מהלכות סנהדרין היתה אך ורק לחדש את הסמיכה לצורך   534קנסות." 

דיני קנסות, ועל פי הרלב"ח הדבר נלמד בקלות מלשון הרמב"ם שם, המציין שהסיבה שהחכמים היו  

 
 קונטרס הסמיכה )מהדורת תרס"ח(, כט ע"ב.  531
 . 222-221שם, עמ'  532
 קונטרס הסמיכה יא, ע"ב.  533
 שם.   534



 
 

248 

 

השני שהרלב"ח סבור    ענייןיה לדון דיני קנסות. היהמצטערים על אבדן הסמיכה הוא על מנת שניתן  

בו חזר  תורהב   שהרמב"ם  ב  משנה  את    פירוש המשנהמדבריו  לחדש  שיש  לכך  שנתן  הוא מהטעם 

  535."והדבר צריך הכרע"הסמיכה ודווקא בעניין זה אמר 

פירשו את דברי הרמב"ם כמביעים ספק שלאחר ששני חכמים גדולים אלו    מראהשוחטמן  

ור' משה    536לכתי, הלכו בעקבותיהם יתר חכמי הדורות, למן בני דורם, ר' דוד בן זמרהבחידושו הה

שורה של פוסקים מהדורות האחרונים ששוחטמן טרח    עדו  538עבור בר' יוסף קארו   537קאשטרו, -די

  539. דבריהםאת  וקיבץ 

 

 : הדבר = דיני קנסות פירוש שוחטמן .ד

בספק  ת הלכה  על כך שהשאר, שוחטמן עומד  תורהמשנה  ל  מתוך דברי הרמב"ם בהקדמה

רמב"ם לעולם איננו משתמש  יתר על כן, שוחטמן מראה שה  540בניגוד גמור למטרת הספר.  תעומד 

הדין  "ספק"במילה   מתוך  הנובע  ספק  של  במשמעות  רק  אלא  הדין,  להיות  צריך  מה  ספק  )  לגבי 

נוסף    "הכרע  והדבר צריך"מעלה את הסברה שמא הביטוי    שוחטמן  541.(וכיוצ"ב   בקידושין ובגירושין

 
 .225-222ועיין הפרכת שוחטמן את דברי הרלב"ח; שוחטמן, שם, עמ'  535
 . 226רדב"ז על אתר; מובא אצל שוחטמן, שם, עמ'   536
 קמט; מובא אצל שוחטמן, שם.  -מ' קמחראו אצל דימיטרובסקי, 'תעודות חדשות', ע   537
 . 227-226כסף משנה על אתר; מובא אצל שוחטמן, שם, עמ'  538
שוחטמן מונה את החזון איש, הרב עוזיאל, הרב צבי מקובסקי, הרב י"ל זק"ש, הרב שלמה טנביצקי )טנא(     539

עמ'   שם,  שוחטמן,  ראו  ישראלי.  שאול  לה227-231והרב  יש  אלו  אחרונים  חכמים  לצד  גם.  יעקב    זכיר  את 

 . 1והע'   241בלידשטיין, הסבור אף הוא שהביטוי מורה על ספק. ראו בלידשטיין, 'חידוש הסמיכה', עמ' 
 . 232-231שוחטמן, שם, עמ'  540
 . 232שוחטמן, שם, עמ'  541
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הוא עומד על כך שאין יסוד לקביעה שהנוסח    542על ידי מעתיק מאוחר לרמב"ם, אבל בבדיקה מעמיקה 

 שלפנינו איננו הנוסח שיצא תחת ידי הרמב"ם.  

כ"המשך של הפיסקה שקדמה לה, והיא חלק    "והדבר צריך הכרע"שוחטמן קורא את הביטוי  

מר, הרמב"ם שואל, "למה היו החכמים מצטערין  כלו  543התשובה שהרמב"ם נותן לשאלה שהעלה".מן  

על הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני קנסות מישראל?" ועונה: בזמן ששלשלת הסמיכה עמדה להינתק,  

החכמים טרחו רבות )"היו החכמים מצטערין"( כדי להבטיח שלא תתבטל הסמיכה, כיוון שאי אפשר  

  ורק אז לדון דיני קנסות.   לחדש את הסמיכה  יד שבו תהיה הסכמה בין כל חכמי ארץ ישראללחכות לעת

איננה יכולה   אפשרות זודיני קנסות היא דבר שההלכה זקוקה לו ו  האפשרות ההלכתית לדון  כלומר,

להתקיים בכל רגע ורגע. לפי פירושו זה של שוחטמן, משמעות    להיות תלויה ועומדת, אלא חייבת

, דיני קנסות, איננו יכול להיות תלוי ועומד,  היא אפוא שהדבר, כלומר   "והדבר צריך הכרע"הביטוי  

  544אלא זקוק להמשך שלשלת הסמיכה, בכדי שדיני הקנסות לא יתבטלו. 

 

 הדבר = חידוש הסמיכה : "והדבר צריך הכרע" .ה

אני מקבל באופן מלא את הביקורת שלו על פרשנותם של אלו הגורסים שמשמעות הביטוי  עם זאת ש

, אינני מקבל את פרשנותו של שוחטמן עצמו  בחידוש ההלכתי  הוא הבעת ספק  "והדבר צריך הכרע"

  דבריי, חילקתי את ההלכה הנדונה לפסקאות: את הבנתלביטוי. על מנת להקל 

 
 . 80והדברים שליד ציון הע'  77ובייחוד את הע'  235ראו שוחטמן, שם, עמ'  542
 שות במקור. ההדג. 237שוחטמן, שם, עמ'  543
 . 87ובייחוד הע'  239-237שוחטמן, שם, עמ'  544
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מושיב שנים בצדו וסומך    –ך אחד  הרי שלא היה בארץ ישראל אלא סמו (1)

שבעים כאחד, או זה אחר זה. ואחר כך יעשה הוא והשבעים בית דין הגדול, ויסמכו  

 י דינין אחרים. בת

נראין לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דינין   (2)

 הרי אלו סמוכים, ויש להם לדון דיני קנסות, ויש להם לסֹמך אחרים.   –אותן  ולסֹמך

כדי שלא יבטלו דיני קנסות   אם כן, למה היו החכמים מצטערין על הסמיכה? (3)

זרין ואי אפשר   שיסכימו כלן.  מישראל, לפי שישראל מפֻׁ

אינו צריך לדעת כלן, אלא דן דיני קנסות    –ואם היה שם סמוך מפי סמוך   (4)

 שהרי נסמך מפי בית דין.  לכל,

 והדבר צריך הכרע. (5)

המילה   במשמעות  תלוי  שלפנינו  המוקשה  הביטוי  שפירוש  רואים  סבור  ושב  "דבר"אנו  שוחטמן   .

 :כותבוכך הוא אכן    –ן הביטוי הוא דיני קנסות  , היינו, העניין אליו מכוו"דיני קנסות "משמעו    "דבר"ש

ועומד."  תלוי  להיות  יכול  קנסות(  דיני  )=קיום  הדבר  שפסקה    545"אין  סבור  שוחטמן    5כלומר, 

הוא    "והדבר צריך הכרע". שוחטמן מפרש כך כיוון שהוא סבור שהביטוי  3שבהלכה נסובה על פסקה  

מסתבר על פי הגיונו של שוחטמן עצמו,    אולם פירוש זה איננו   546"המשך של הפסקה שקדמה לה."

; וללא סיבה מיוחדת אין סיבה  4, אלא של פסקה  3איננה ההמשך הישיר של פסקה    5שכן פסקה  

 לומר שהיא נסובה על פסקה שאיננה סמוכה לה.  

 
 .87הע'  238שוחטמן, שם, עמ'  545
 . הדגשה במקור. 237שם, עמ'  546
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ה שמשמעות  הסוברים  אלו  על  בביקורתו  צודק  בהלכה שוחטמן  ספק  הבעת  היא  ביטוי 

המילה של  בלשון הרמב"ם. הוראתה הראשונית    "הכרע"וראת המילה  שנפסקה, בעיקר אם נעמוד על ה

ִני";  במקרא היא נצחון ִני ַחִיל ַלִמְלָחָמה; ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחּתֵּ  547בקרב. כך אנו מוצאים בדברי דוד: "ַּתְזרֵּ

הּו,"   –ַקְדָמה ָפָניו  ,  ה'"קּוָמה   וכן בתהלים:   ! "ֲאָהּה ִבִּתי דברי יפתח לבתו: אופן מושאל בוב  548ַהְכִריעֵּ

ַע ִהְכַרְעִּתִני; ְוַאְּת ָהִיית ְבֹעְכָרי." ,  איננה משמשת כבר בהוראה מלחמתית בלשון חז"ל המילה  549ַהְכרֵּ

הטיית המאזניים   היא  של המילה בלשון חז"ל כך ההוראה המרכזית.  אלא הושאלה לענייני משא ומתן

אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים  . כך מצאנו בדברי ריב"ז במשנה אבות: "כאשר הם שקולים

בבלי  בכך גם משתמע מדברי הברייתא המובאת    550ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם". 

לא יאמר לו: שקול לי אחת אחת והכרע, אלא   –  "ת"ר: היה מבקש ממנו עשר ליטרין בבא בתרא:

הלכות גניבה  לה מדברי הרמב"ם ב הוראה זו עו  551שוקל לו כולן בבת אחת, ונותן הכרע אחד לכולן." 

עולה מדברי הרמב"ם בהלכות תשובה ג,    כך גם.  , טו, מקום בו הוא מביא ברייתא זו כמעט במדויקח 

" ממשמעות ראשונית זו  .ל העולם כולו לכף זכות"עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כ :ד

י דעות להלכה: "אמ' ר' יוסה  להוראה של קביעת הלכה כאשר ישנן שת  הושאלה המילה בלשון חז"ל

הדבר צריך "  552הכריע ר' עקיבא לסייע דברי בית הלל."   ,אילו דברי בית שמיי ואלו דברי בית הלל

 
 שמואל ב, כב', מ'. ובמזמור המקביל בתהלים יח, מ.  547
 תהלים יז, יג.  548
 שופטים יא, לה.  549
 משנה, אבות ב, ח.  550
 בבלי, בבא בתרא פט ע"א.  551
תוספתא סוטה ה, יב; בבלי עירובין מג, ע"א. מלבד שני המופעים שהוזכרו,   ובדומה לכך:  פסחים א, ז   תוספתא 552

אנו מוצאים אצל הרמב"ם עוד שני מופעים של הביטוי, מלבד בהלכתנו. בהלכות מלכים יב, ב אנו מוצאים את 

סוקים' הוא 'פירוש  ות 'הכרע הפהביטוי 'הכרע הפסוקים' ובהלכות מלכים ח, יא, את הביטוי 'הכרע הדעת'. משמע

"חמש מקראות    –הפסוקים', דהיינו, 'הטית הפסוקים', וכך גם במימרה המיוחסת לאיסי בן יהודה במקורות שונים 

ע"ב ומקבילות במכילתא דר"י, בשלח;  -בתורה אין להן הכרע: שאת, משוקדים, מחר, ארור, וקם" )יומא נ"ב ע"א

שאולי השפיעה על שימושו של הרמב"ם במילה  –א ב, פרק מד(  בי נתן נוסחמכליתא דרשב"י, פרק י"ז; אבות דר
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נמצא במצב בו הוא זקוק להכרעה הלכתית. הכוונה איננה שהדבר   "הדבר", אם כן, משמעו ש"הכרע

ננו מוכרע להלכה וממתין לכך צריך להיות בתוקף, כפי פרשנותו של שוחטמן, אלא שיש דבר מה שאי

 שיפסק דינו. 

הזקוק להטיית הכף, או לקביעה ההלכתית הסופית.    "הדבר"עדיין עלינו להבהיר מהו  אך  

מסייגת את המצב האידיאלי בו יש שלושה סמוכים    1ההלכה. פסקה    לשם כך נחזור לעיין במבנה

,  1היא פירוט של פסקה    2וקובעת הלכה במצב בו נותר רק סמוך אחד בשלשלת הסמיכה. פסקה  

באשר היא עוסקת במצב חריג עוד יותר, בו אפילו לא נותר סמוך אחד, וכיצד יש לתקן מצב חריג זה.  

, ועונה עליה. הקושי  2שואל קושיה הנובעת ממה שנאמר בפסקה  היא מעין מאמר מוסגר, ה  3פסקה  

ה, מדוע החכמים הצטערו  הוא כזה: אם כל כך קל לחדש את שלשלת הסמיכ 2שמועלה על ידי פסקה 

 כשהיא נותקה, או מדוע החכמים עשו מאמצים אדירים, עד כדי סיכון חייהם, בכדי שלא תינתק?

חכמים הצטערו על אבדן הסמיכה כיוון שלא באמת קל כל  : ה3התשובה ניתנת בחלק השני של פסקה  

חוזרת למהלך   4סקה  כך לחדש את הסמיכה, היות וישראל מפוזרין ואינם יכולים להגיע להסכמה. פ

 
'הכרע' במובן זה. במימרת איסי בן יהודה נרמזים חמישה פסוקים שמובנם איננו ברור, כאשר בכולם תחביר הפסוק 

הכרע"  מוביל לכך שיש שתי אפשרויות להבנתו. משמעות דבריו של איסי בן יהודה "חמש מקראות בתורה אין להן  

י יש להכריע לאחת משתי האפשרויות. מטבע לשון הרמב"ם 'הכרע הפסוקים' משמעו כך אף הוא: "וכל אלו היא כ

הדברים וכיוצא בהן ]מה שיארע קודם ביאת המשיח[ לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל  

יכך יש להם מחלוקת בדברים  פסוקים, ולפהנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע ה

יש בהם   וכיוון שכך,  נובעת מלימוד הפסוקים,  יב, ב(. כלומר, תחזיות החכמים לגבי העתיד  אלו" )הל' מלכים 

מחלוקת. בדומה לכך, משמעות דברי הרמב"ם 'הכרע הדעת' שבהלכות מלכים ח, יא: כאשר האדם 'שוקל בדעתו',  

המשמעות במקור החז"לי היחיד בו מופיע הצירוף 'הכרע הדעת' כך היא גם    לבסוף הוא מכריע לאחד הצדדים.

שאולי ממנו שאלו הרמב"ם: "אמר ר' מתניה: אף הפשרה צריכה הכרע הדעת" )ירושלמי סנהדרין א, הלכה א(. ר'  

ה משה מרגליות מבאר כך את הירושלמי: "דצריך שיכריע בדעתו עם מי הדין נוטה ביותר וכפי הכרעת הדעת בז 

:  801-802ה" )פני משה על אתר(. וראו מה שכתב השופט מ' אלון בפסק דינו בפשרת סובול, עמ'  יעשה הפשר

" ואף על פי כן אין אותן הטובות   "שיקול רציני". בהלכות תשובה ט, א ישנו לכאורה מופע נוסף של השורש כ.ר.ע:

ל המצות, אלא כך הוא הכרע מעובר על כ  הם סוף מתן שכרן של מצות ולא אותן הרעות הם סוף הנקמה שנוקמין

כל הדברים, הקב"ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה  

לחיי העולם הבא.", אולם על פי מהדורת י' מקבילי ומהדורת י' קאפח הנוסח הוא "אלא כך הוא הצע הדברים"  

  מתוך ההקשר.ומשמעות זו גם מסתברת יותר  
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יש סמוך מפי סמוך.    2שקדם למאמר המוסגר ומחדדת שאין צורך במה שנאמר בפסקה   במצב בו 

 תו.  היא הביטוי המוקשה שאנו עמלים על הבהר 5פסקה 

נסוב על  )כלומר, ללא אפיון(, אי אפשר אלא להניח שהוא    הוא ביטוי סתמי  "דבר"כיון ש

. כאמור,  הניח שהוא נסוב על משפט שקדם למשפט שקדם לול  ולא סביר  ( 4המשפט שקדם לו )פסקה  

הזקוק להכרעה הלכתית הוא תוכנה של פסקה    "הדבר". לכן  2היא תגובה או חידוד לפסקה    4סקה  פ

האפשרות לחידוש הסמיכה בהינתן הסכמת כל חכמי   א גם החידוש מרחיק הלכת של הרמב"ם:, שהו2

היא אפוא "האפשרות לחידוש הסמיכה בהינתן   "כרעוהדבר צריך ה"משמעות הביטוי    553ארץ ישראל.

הסמכת כל חכמי ארץ ישראל היא חידוש הלכתי, שעדיין איננו מוכרע להלכה". הסיבה שחידוש זה 

אין לרמב"ם את האפשרות להכריע    משנה תורהא שעל פי תפיסת הסמכות של  יאיננו מוכרע להלכה ה

דברי הרמב"ם לר' פנחס הדיין שהובאו על   אגב  לעיל עמדנו על דבר זה  הלכה במקום בו הוא מחדש. 

מעידים שאכן מדובר בחידוש מיימוני. אולם הדברים   "ונראין לי הדברים"מנת להראות שהמילים  

,  משנה תורהלשנאמרו לר' פנחס הדיין הם רק חזרה על הדברים שנאמרו בבירור ובפירוט בהקדמה  

 . ואליהם נפנה בסעיף הבא

 

 ה מתונהקריאה החזקה והקריאה ה .ו

ש טענתי  הקודם  המילים  בסעיף  הכרע "משמעות  חידוש     "צריך  כאמור,  המהווה,  זו,  שהלכה  היא 

מיימוני, איננה קבועה להלכה. בכדי להבין כיצד הלכה זו יכולה להפוך להלכה חתוכה ומוכרעת, עלי  

 
כנגד פירוש זה אפשר לשאול, כפי ששאל הרלב"ח, מדוע הרמב"ם מקפיד להזכיר כאן את עניין דיני הקנסות,  553

דיני קנסות ולא לצורך חידוש הסנהדרין על כל סמכויותיו בהלכה.   זו היא רק לצורך  כאילו שהסמיכה בהלכה 

יית ההתקבלות של הספר, וכפי  חלק מאסטרטגתשובה משכנעת על שאלה זו מוצעת להלן, אך כעת אומר שזה  

 .שאפרט להלן
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של   הסמכות  תפיסת  את  ולהציג  תורהלהקדים  שממשנה  כפי  מן   הלברטל  שה,  כעולה  אותה  תאר 

.  אבקש לדייק את מסקנתו. לאחר הצגה זו, אאמץ את מושגיו של הלברטל, אך  משנה תורהקדמה ל הה

ובמושגים שהלברטל מציע, אוכל לשוב ולהציג   משנה תורהרק לאחר הדיון בתיאוריית הסמכות של  

  554."והדבר צריך הכרע"בצורה בהירה יותר את טענתי לגבי משמעות הביטוי  

הרמב"ם מסביר שהסיבה שהמשנה והתלמוד    משנה תורהל  י שהראה הלברטל, בהקדמהכפ

מקורות הלכתיים סמכותיים, היא מפני שהם "פשטו בכל ישראל". תיאור ההיסטוריה זכו למעמד של 

משמש את הרמב"ם בכדי להבחין הבחנה בין סמכות התלמוד לבין    משנה תורהלשל ההלכה בהקדמה  

, עקב משבר גיאופוליטי שהביא לכדי "רוחק  סמכות הגאונים, אשר תורתם לא פשטה בכל ישראל

ים." לפיכך סמכות הגאונים היא בעלת אופי מקומי וזמני, לעומת סמכות  מושבותיהם ושיבוש הדרכ

בנוסף, עבור הרמב"ם    555ישראל בכל מקומות מושבותיהם. החלה על  המשנה והתלמוד הקיימת תמיד ו

זמן,  -ות בארץ ישראל ובבל, אלא תואר תלוימקום, השייך רק לראשי הישיב-איננו תואר תלוי  "גאון"

רי חתימת התלמוד בידי רבינא ורב אשי. בכך הרמב"ם בונה לעצמו מעמד  הניתן לכל חכם שבא אח 

שיש  היא  מכך  הנובעת  החשובה  ההשלכה  שווים.  בין  כשווה  הגאונים  יתר  מול  העומד  גאון,  של 

 
ע' מיכאליס,   ניתוח נוסף של ההקדמה, הדן אף הוא בדברי הלברטל ובתפיסת הסמכות של החיבור, מופיע ב 554

'עת לעשות לה' הפרו תורתך': שיח המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים, עבודה לשם קבלת תואר  

 Omer Michaelis, ‘Crisis, Transgression andסיטת תל אביב, תשע"ט; וכן  פיה, אוניבר דוקטור לפילוסו

, (forthcoming).Journal of Jewish Thought and Philosophythe Authority of Mishneh Torah’,  
על כך שסמכות המשנה והתלמוד נובעת מכך שפשטו בכל ישראל ולא מתפיסה של 'ירידת הדורות', ראו חיבורו   555

 Menachem Kellner, Maimonides on the ‘Decline of the Generations’ and the Natureקלנר,    של

of Rabbinic Authority, New York: SUNY Press, 1996 . 
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תיים )בין אם במישור הפסק הבודד  בסמכותו של הרמב"ם לחלוק על הגאונים ולהציע חידושים הלכ

  556וד הוא מסתמך על התלמוד. (, כל עסוגתיובין אם במישור ה

וטוען שההיסטוריה של ההלכה כפי שהיא מוצגת בהקדמה    משנה תורהלהלברטל ממשיך 

התלמוד  יצטרף אל    משנה תורהש תשתית התיאורטית היוצרת את האפשרות  נועדה על מנת ליצור את ה 

הייחודית של התלמוד בתוך  "לתפיסת הסמכות   557כחיבור ההלכתי המחייב: חליפו(  )או שמא אפילו י

הנרטיב ההיסטורי בהקדמה ישנו אפוא תפקיד כפול. היא משחררת את הרמב"ם ממחויבות להלכה 

הגאונית, משום שהיא לא זכתה להתפשט בכל ישראל, מצד אחד, ונוטעת בתוך ההיסטוריה של ההלכה  

לכתי קנוני, מצד  ' כטקסט המשנה תורה של '  פשרת את סמכותו העתידיתאת המסגרת המושגית המא

כוונה זו של הרמב"ם מסתברת במיוחד אם נתייחס במלוא הרצינות לדבריו המפורסמים    558אחר". 

, לפי שאדם קורא תורה שבכתב  משנה תורה"לפיכך קראתי שם חיבור זה   בסוף ההקדמה לחיבור:

חר ביניהם."  נו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אתחילה, ואחר כך קורא בזה, ויודע ממ

 
130-. וראו על כך גם מיכאליס, עבודת דוקטור, עמ'  159-154ירושלים, תשס"ט, עמ'  מ' הלברטל, הרמב"ם,   556

ה140 חבצלת,  מאיר  וכן  תשכ"ז;;  ירושלים,  והגאונים,   Robert Brody, ‘Maimonides’ Attitudeרמב"ם 

Towards the Halakhic Innovations of the Geonim’, The Thought of Moses Maimonides: 

Philosophical and Legal Studies, ed. I. Robinson et al., (1990), pp. 183-208  רצון ערוסי, 'דרכו ;

. כן ראו יעקב בלידשטיין, 263-285הוראת ההלכה בזמן הזה', בתוך: מברכת משה א, תשע"ב, עמ'  של הרמב"ם ב

 . 3-12תשס"א(, עמ' -כא, )תש"ס -'על הכרעת ההלכה בזמן הזה', דיני ישראל, כ
ת זאת, ב'זמן הזה', הרמב"ם סבור שההלכה תלויה בנטיית דעתו של כל פוסק ופוסק. ראו הל' ממרים א,  לעומ 557

ההלכה זו את מאמרו של יעקב בלידשטיין, 'על הכרעת ההלכה בזמן הזה: עיון ברמב"ם הלכות ממרים א,    ה ועל

 '.  ; כן ערוסי, 'דרכו של הרמב"ם3-12תשס"א(, עמ' -כא )תש"ס-ה, דיני ישראל, כ
. מנחם אלון סבור אחרת מהלברטל. לדידו, הרמב"ם לא רצה "שלספרו יהיה המעמד  160הלברטל, שם, עמ'   558

ירושלים: עקרונותיו,  מקורותיו,  תולדותיו,  העברי:  המשפט  אלון,  )מנחם  בהלכה."  הסמכות  מקור  מאגנס,   של 

ספרו, אך לא שיראו בו את המקור המחייב  (. על פי אלון, הרמב"ם אכן ביקש שיפסקו הלכה מתוך  981תשל"ג, עמ'  

( של ההלכה  Restatementמחדש )-של ההלכה. כלומר, הרמב"ם לא ראה במשנה תורה קוד מחייב, אלא ניסוח 

התלמודית, כאשר התלמוד שומר על סמכותו כמקור המחייב. אמנם אלון שם איננו בהיר דיו, כיון שהוא מדגיש  

עמ'  את העובדה שהרמב"ם ביקש שיפסקו מת ראו אלון, שם,  עיון בתלמוד.  ספרו בלבד, ללא  ,  977-1016וך 

יעקב  לדיון על עמדותיהם של    563. וראו להלן הערה  1013-1016ובייחוד הדיון בביקורתו של הרא"ש, עמ'  

 בלידשטיין ועומר מיכאליס בנושא דנן.  
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פתור את המשבר הגיאופוליטי בו הוא מצא את עם ישראל באמצעות  על פי הלברטל, הרמב"ם חתר ל

הדעות   צנזור  באמצעות  אחידות  יצירת  תוך  כולה,  ההלכה  של  חדשה  קודיפיקציה  ספרותי.  מענה 

'  תורה משנה  שלטון פוליטי ריכוזי ממשי: "באמצעות 'ם  במקוהחולקות, תשמש כמדינה וירטואלית,  

ישראל." פזורות  בכל  שיתפשט  לספר  נאמנות  על  המבוססת  מדומה,  מדינה  מעין  במידה    559תוקם 

של העם, העומד במקום שלטון    ריכוזי  לטוןשכמעין  והחיבור יתפשט בכל ישראל, הוא יוכל לשמש  

 560ריבוני ועצמאי. 

קיימת    –  "הקריאה החזקה"מכנה  הוא  אותה    –החיבור  שלצד הבנה זו של  הלברטל מראה  

של הלברטל, הרמב"ם התכוון שחיבורו יהיה בסך    "הקריאה המתונה". על פי  נתונוספת להבאפשרות  

סיכום, או ייצוג, של ההלכה, אך לא ההלכה הסמכותית עצמה. הלברטל גם מראה שעיון באגרות   הכל

איננו מבהיר את כפל המשמעות המצוי    משנה תורה  בהם הרמב"ם מתייחס לכוונתו בחיבור  השונות

רוצה לומר: על פי הלברטל ניתן לטעון שהרמב"ם התכוון לכל אחת מן הקריאות ואי  .  בלב החיבור

' אינה ברורה כלל ועיקר. ביסודו  משנה תורה"התשובה לשאלה מהו '  לחרוץ דעה בשאלה זו:אפשר  

 
הביניים',  -יסוד במחשבה פוליטית יהודית בימי- . ראו דבריו של מנחם לורברבוים, 'דגמי161הלברטל, שם, עמ'   559

"אם נכון לראות בקודיפיקצה של הרמב"ם, 'משנה תורה', עיצוב מחודש   : 118"ה, עמ' , תשס9תרבות דמוקרטית 

ת של החוק ההלכתי לפי האידיאל הזה של החוק האלוהי כשהו נתפס במונחים של המדע  של המסורת הפוזיטיבי 

 המדיני הקלסי, אזי נוכל לטעון שהרמב"ם ייעד את 'משנה תורה' להיות חוקת הפוליטיאה היהודית".
(  151-114יסוד, עמ'  - ביניימי, הריבונות כלל איננה תנאי לחוק. כפי שלורברבוים מסביר )דגמי-בעולם הימי  560

דעה היא  ריבונית  פוליטיקה  עם  הפוליטיקה  ]...[   "זיהוי  לאום  מדינות  ידי  על  הנשלט  בעולם  שמקורה  קדומה 

חות מלוכד, והן היו מוכנות לסבול בתוכן  ביניימיות היו בנויות אחרת. המבנה הפנימי שלהן היה פ- אימפריות ימי

זו של תפקיד  ריבוי של מערכות משפטיות ושל צורות אוטונומיות של ארגון פו ליטי". במידה מסויימת תפיסה 

לסט  שס'  למה  חופפת  הטרנס -החיבור  המודל  כינתה  )-סטון  ראו:transnationalלאומי  ההלכה.  בתפיסת   ) 

Suzanne Last-Stone, ‘Law without Nation or Law without State: The Case of Halakha," in: 

Law without Nations, A. Sarat, L. Douglas, and M. Humphrey, (eds.), Stanford, (2010) . 
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[ הרמב"ם סיפק ]...[ קריאות שונות למובנו של  של חיבור מופת זה עומדת דו משמעות עמוקה ]...

 561', ואת ההקדמה ניסח באופן כזה שהשאלה מהו החיבור נותרת פתוחה." משנה תורהחיבור ' 

שאלת כוונתו של הרמב"ם דווקא מתבהרת אם נזכור שהקריאה החזקה כולה  לטענתי ,אולם

קה עלולה לעורר פולמוס  הרמב"ם ער לכך שהיומרה שיש בקריאה החז  תלויה בהתקבלות החיבור.

כיוון   562הפך לסמכותי, על פי תנאיו הוא. יאדיר שימשוך מתחת רגלי החיבור את עצם האפשרות לה

אין    יעורר מחלוקת הוא בוודאי לא יתקבל בכל ישראל,הוא  אם  כיוון שבהתקבלות, ושסמכותו תלויה  

י יסתיר את היומרה של  משמעי ועמום, אשר אול-לרמב"ם ברירה אלא לנסח את כוונותיו באופן דו

ויפלס לו דרך קלה להתקבלות. הקריאה המתונה נשתלה בתוך החיבור במלאכת מחשבת   החיבור, 

בכל   פשוטקבלות של החיבור. במידה ומעשה הסתרה זה יצליח, והחיבור יכחלק מאסטרטגיית ההת

משמעי  -פן דוישראל, או אז יוכל פרשן עתידי לחבר את הנקודות ולנסח במפורש את מה שנאמר באו

בהקדמה. במילים אחרות: הקריאה המתונה היא למעשה סוס טרויאני, שנועד לשכנע את עם ישראל 

יתם ואל תוך ליבותיהם, אך לאחר שהוא הוכנס אל תוך העיר פנימה, להכניס את החיבור אל תוך ב

   563הוא פורק מתוכו את הקריאה החזקה וכובש את העיר.

 
 . 170-169הלברטל, שם,  561
 ,Maimonidean Criticism and the Daniel J. Silverוכך אכן קרה. לשני הפולמוסים הראשונים ראו   562

Maimonidean Controversy 1180-1240, Leiden: Brill, 1965  משה ראו  המאוחרים  השלבים  לשני   ;

מאגנס, תשס"א; וכן   רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימוניים בפרובנס, ירושלים: הלברטל, בין תורה לחכמה:

הלברטל,   של  לתיזה  שטרן  שעורך  הרוויזיה   ,Gregg Stern, Philosophy and Rabbinic Cultureאת 

London: Routledge, 2009או שרה סטרומזה, 'לפולמוס הרמב"ם במזרח: מקומו של אבו  ; לפולמוס במזרח ר

-415אלברכאת אלבגדאדי', בתוך: ח. שמאי )ער.( חקרי עבר וערב מוגשים ליהושע בלאו, ירושלים, תשנ"ג, עמ'  

422. 
עומר מיכאליס, עבודת   פני הקריאה המתונה. ראו:  אף עומר מיכאליס סבור שיש לבכר את הקריאה החזקה על 563

. טענה זו עומדת   ,Authority of Mishneh Torah’ (forthcoming)Michaelis‘; וכן ראו  146-145,  דוקטורט

בלידשטיין,   יעקב  תורה    Halakhic Authority’, pp. 51‘-54בניגוד לעמדת  הסבור שהרמב"ם ראה במשנה 

, 558שצוין לעיל הע'  של הדין התלמודי, אך לא ניסוח סופי שלו. אף אלון, כפי  (  Restatementמחודש )- ניסוח
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, ניתן הלך אסטרטגי הנועד להקל את התקבלות החיבורלהבנת הקריאה המתונה כמבנוסף  

הגדולה של הרמב"ם תכשל. הרמב"ם מוד  בהלראות   והשאיפה  ברירת המחדל, במידה  לכך  את  ע 

ואיננו רוצה שעבודתו הגדולה    ןשהתגשמות הקריאה החזקה תלויה בנסיבות רבות שאינ  בשליטתו 

 – ידה והחיבור לא יפשוט בכל ישראל  תהיה ללא תועלת במידה ותכניתו המועדפת לא תתגשם. במ

קרה   קביעת    –כפי שאכן  בעת  להם  ויסייע  פוסקים  ינחה  הוא  באשר  תועלת  תהיה  עדיין  לחיבורו 

ובכך    ה. הוא אמנם לא יפתור את בעיית המקומיות והחלקיות של הסמכות ההלכתית של הפוסק,ההלכ

הפוסק ואולי יתרום גם לאחידות    תמלאכקל על  יוודאי  אך הוא    לא יפתור את המשבר הגדול של העם,

מועיל   כלי  החיבור  שהיותו של  להוסיף  יש  לכך  הדת.  מעמד  את  ויחזק  מבוכה  יסיר  ובכך  המנהג, 

משמשת   המתונה  הקריאה  כך  וגם  להפצתו  במעלה  הראשון  הגורם  להיות  אמורה  הלכה,  לפסיקת 

 כמבוא לקריאה החזקה. 

 

 תלויה בהתפשטות החיבור  ההלכההכרעת  .ז

נוכל   הצירוף  לכעת  לפירוש  הכרע"שוב  צריך  היא  " והדבר  הביטוי  לעיל, משמעות  כפי שאמרנו   .

קרי, חידושו ההלכתי של הרמב"ם כי ניתן לחדש את הסמיכה בהינתן הסכמה של כל חכמי    –שהדבר  

ישראל   להלכה. אם הדבר    –ארץ  ואיננו מוכרע  ועומד  כן תוכרע    –הכרע    "צריך"תלוי  כיצד אם 

לאור תפיסת   , ותהפוך להלכה?"תלוי ועומד"הלכה זו תצא ממצב מושהה,  שכיצד אפשר   ההלכה?

היא חידוש של הרמב"ם, אין    הלכהניתן כעת לענות על שאלה זו. כיוון שה  משנה תורההסמכות של  

 
מחודש ולא על קוד מחייב המהווה את מקור החוק. אולם בלידשטיין נבדל מאלון בכך - סבור שמדובר על ניסוח

כסופי, לעומת אלון הסבור שהרמב"ם כיוון לסופיות. כפי   שהוא חושב שהרמב"ם לא החשיב את ניסוחו המחודש

שציינתי לעיל, עמדה זו של אלון איננה בהירה דיה, כיוון ש"סיום הדיון" הכרוך בטענה לסופיות הניסוח המחודש  

 מצביעה על כך שקודיפקציה אכן הופכת מעתה למקור המחייב.  
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ו כיוון שכך, היא איננה נחשבת להלכה,  יכולה לסמוך.  אין  כן  לה מקורות תלמודיים שעליהם היא 

ע אותה להלכה. בכך הרמב"ם מגלה עקביות עם תפיסת הסמכות שלו.  בסמכותו של הרמב"ם לקבו 

יהפוך להיות הקורפוס ההלכתי    משנה תורה "יפשוט בכל ישראל", אזי    משנה תורהאולם, במידה ו 

יהפכו להיות ההלכה הסמכותית בה"א הידיעה.   משנה תורההמחייב ואז חידושי הרמב"ם המופיעים ב

תוכרע ותהפוך להיות   "תלוי ועומד"הלכה זו, שנמצאת במצב של  ה והקריאה החזקה תתגשם, אז  במיד

 הלכה פסוקה ומחייבת. עד אז, כל עוד רק הקריאה החלשה בתוקף, הלכה זו תלויה ועומדת. 

 " והדבר צריך הכרע" זוהי, אם כן, הטענה הראשונה של פרק זה: משמעות שלושת המילים  

והחיב במידה  יפשהיא שרק  ויהפוך  וור  חידוש  תהמחייבה  להיות ההלכט  , החידוש המיימוני בדבר 

זו בנוגע למובן של    "טענה -מיקרו "הסמיכה יוכרע להלכה ויהפוך להיות הלכה מחייבת. אולם, מתוך  

  משנה תורה מקרו על אודות מגמת  - , אני מבקש לעלות לטענתמשנה תורהשלוש מילים בהלכה אחת ב 

כה קריטית להבנת מגמת החיבור כולו, כיוון  כחיבור. בעמודים הבאים אבקש לטעון שהלכה זו היא הל 

"הזמן    –שחידוש הסנהדרין הוא הצעד הראשון בתהליך שמסיים את הזמן ההלכתי בו נכתב החיבור  

  ף ומעבר לזמן הלכתי עתידי. אטען שהחידוש המיימוני בדבר האפשרות לחידוש הסמיכה חוש  –  הזה"

ש הרמב"ם:  של  ביותר  הרדיקלית  השאיפה  תורהאת  )ולא  כ  שמשי  משנה  ממשית  מדינה  של  חוק 

ובכך התורה האלוהית תוכל ביום מן הימים לממש את ייעודה ולהפוך את העם היהודי  וירטואלית(,  

  .ה פאצ'לה(לקהילה מעולה )מל

 

  "זמן הזה"המ  המעבר – צר מאוד גשר .ח

ניתן   ובימיהפסגה של מימוש החוק האלוהי, כיוון ש  לך המשיח הואמהבפרק הקודם,    שטענתיכפי  

לקיים את כל דיני ההלכה. כזכור, גופי ההלכות השונים שאינם נוהגים "בזמן הזה", נכנסים לתוקף  
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היסטוריים כדי תלות בתנאים  תוך  ידי ההלכה. -באופן מדורג,  על  ממשיים, אשר מוגדרים בעצמם 

כאשר   לתוקף רק במידה ומתקיים תנאי המוגדר על פי ההלכה,  נכנס  הגופי ההלכד מ כל אח   כלומר,

מבט בוחן    כפי שציינתי,  טקסטואלי גרידא, אלא הוא מתקיים במציאות עצמה.-תנאי זה איננו הלכתי

תלויה בכך    אף  ולעיתים התממשות התנאי ההיסטורי   , חושף שהתנאים הללו מסודרים בסדר עוקב

"הזמן  שגופי הלכה התלויים בתנאי ההיסטורי הקודם התממשו. אם כך הם פני הדברים, המעבר מ

איננו אירוע פלאי המתרחש באבחה אחת, אלא אירוע הדרגתי המתרחש עקב    ל"ימות המשיח" הזה"

  564בצד אגודל ובאמצעות ההלכה עצמה. 

ההכרזה על היובל תלויה בקיבוץ נדחי ישראל. קיבוץ נדחי ישראל היא חובה  כי    טענתיכך,  

ים את בית המקדש, עליו  של המלך, אשר חלה עליו החובה להקים קודם את בית המקדש. בכדי להק

מעשים הכרוכים ב"נצחון האומות סביב". ואולם, חובת המלחמה    –לכבוש את הארץ ואת ירושלים  

כן מינוי מלך הוא תנאי הכרחי ליציאה למלחמה. אך מלך  מוטלת בראש ובראשונה על   ועל  מלך, 

כאמור, את הסנהדרין.    , ולכן בטרם מינויו יש לכונן מחדשדממונה רק על ידי בית דין של שבעים ואח 

בית דין איננו יכול להתכונן מחדש אלא אם תחודש הסמיכה. אמור מעתה: חידוש הסמיכה הוא הגשר  

חידוש הסמיכה הוא הצעד   לזמן עתידי; או במילים אחרות:  " הזמן הזהה"ן  הצר המאפשר את המעבר מ

  565הראשון בסיום הזמן הזה. 

 
נשטיין שהרמב"ם מחזיק במה שהוא מכנה ריאליזם  הבחנה זו אף עולה בקנה אחד עם טענתו של עמוס פונק  564

 ,A. Funkensteinהעידן המשיחי הוא בגדר התנאים הריאליים, אך הוא מהווה את פסגתם. ראו  היינו: אוטופי, ד

Perceptions of Jewish History, Berkeley, 1993, 136-137.   לדיון במחקרים השונים העוסקים בתפיסת

 הרמב"ם, בכללם פונקנשטיין.  ההיסטוריה והמשיחיות של 
"מלקין בזמן הזה בכל מקום מן התורה   איננו מסתיים עם חידוש הסמיכה וכינון הסנהדרין:ודוק: "הזמן הזה"   565

בפני שלושה סמוכין, אבל לא בפני הדיוטות." )הל' סנהדרין טז, ב( דהיינו, הסמיכה איננה סוף "הזמן הזה". נראה  

נסו לתוקף כל גופי ההלכות  קיים כל עוד לא הוכרז יובל, כלומר, כל עוד לא נכלי נכון לומר ש"הזמן הזה" מת 

האפשריים. אולם מצד אחר ניתן גם לומר שהשינוי המהותי הוא העמדת מלך ו/או נצחונות צבאיים של המלך. 
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ט בכל ישראל ויתקבל כהלכה פשוי שנה תורהמיש לזכור שעצם חידוש הסמיכה תלוי בכך ש

ויהפ  משנה תורהרק אם    הסמכותית. דהיינו רק אם   –ך להלכה הסמכותית  ו"יפשוט בכל ישראל" 

חידוש הסמיכה יהפוך להיות הלכה סמכותית. למעשה,    –   משנה תורהשל   "הקריאה החזקה "תתממש  

איננו נתפס כהלכה הסמכותית,    ורהמשנה תניסיונו של מהר"י בירב מלמד אותנו בדיוק את זה: אם  

עצמו, כיוון שיהיו מחכמי ארץ ישראל    משנה תורהאז האפשרות לחדש את הסמיכה נפגעת על פי תנאי  

שלא יקבלו את האפשרות לחידוש הסמיכה כהלכה קבילה, כלומר, לא תהיה הסכמה בין חכמי ארץ 

  ישראל.

שציינתי ההלכתיים  ,  כפי  התנאים  סדר  בין  הקבלה  של לביישנה  הנורמטיבית  ההגדרה  ן 

כלומר, מימוש מלא של החוק מקביל למימוש מלא של הכוח הפוליטי של העם   התהליך המשיחי.

היהודי. ככל שמלך ישראל מתקדם אל עבר היותו משיח ודאי, כך הוא יוצר מציאות שבה ההלכה 

במלואה,    ממש כאשר יהיה משיח התורה האלוהית תוכל להת ק  יכולה להתממש במלואה. כלומר, ר

 שזוהי מטרת משנה תורה.  

 
יפה' וראו  במובן זה הקטגוריה המבחינה בין "הזמן הזה" לזמן עתידי הוא 'יד ישראל תקיפה' למול 'יד האומות תק 

וגבולות פוליטיקה  לורברבוים,  מ'  כך  עמ'    על  עמ'    91-97ההלכה,  בראי 97ובייחוד  נצרות  יוחנן,  בן  כרמה   ;

אורתודוקסית ויהדות בראי התיאולוגיה הקתולית בעשורים האחרונים, חיבור לשם קבלת תואר -המחשבה היהודית

כין נוספים לכך ניתן למצוא בפירושו של הרמב"ם  . סימו 173-184דוקטור לפילוסופיה, אוני' ת"א, תשע"ו, עמ'  

ואסתקדארנא עלי תת'בית    אידינא אמתדאד פי איאם מכת'לפה אנמא כאן ענד   שנה מגילה א, א: "וקראתהאלמ

אין קורין  תדוין אלתלמוד אלי אן יג'י אלמשיח במהרה , אמא פי הד'ה אלאיאם אעני מן יוםשראיענא עלי אלכמאל

"וקריאתה בימים   גום קאפח, עמ' רכח:עשר ויום כ'מסֿה עשר עלי מא בינא" )תר ום ארבעֿהאותה אלא בזמנה והו י

שונים לא היה אלא בזמן שידינו תקיפה ויש לנו יכולת לכוף על קיום המצות בשלימות, אבל בזמן הזה, כלומר 

עה עשר ויום חמשה  מזמן שנתחבר התלמוד עד שיבוא המשיח במהרה, אין קורין אותה אלא בזמנה, והוא יום ארב 

במה דברים אמורה שמקדימין וקוראין ביום   ה הלכות מגילה א, ט הוא כותב:עשר כמו שביארנו"(. ובמשנה תור

אין קוראין אותה אל בזמנה, שהוא יום ארבעה עשר    –בזמן שיש להם לישראל מלכות. אבל בזמן הזה   הכניסה?

את    ערך למלכות לישראל ונגזרת ממנה היא היכולת לכוף   ויום חמשה עשר". דהיינו, יד תקיפה לישראל היא שוות 

. כן ראו מאמרי, 'גר צדק וגר תושב: על שתי עמדות בשאלת ההצטרפות לקולקטיב היהודי',  בשלימותהמצוות  

בתוך: בפרט ובכלל, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, תש"פ על האופן בו הקטגוריה 'יד תקיפה' משפיעה 

 ננו.    על פוסקים בני זמ
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, כפי שניכר מפרק א'  ואולם, דומה כי מטרת ביניים תושג כבר עם חידוש הסנהדרין עצמה

  מהלכות ממרים:

שבירושלים]א[   הגדול  דין  עמוד    –  בית  והם  פה,  שבעל  תורה  ִעקר  הם 

חק ומהם  תורה:    ההוראה,  הבטיחה  ועליהם  ישראל,  לכל  יוצא  ומשפט 

"על לך  שנאמר  יאמרו  אשר  ועל המשפט  יורוך  אשר  התורה  תעשה"    פי 

יז,] ובתורתו   – [  יא  דברים  רבנו  במשה  המאמין  וכל  עשה.  מצות  חיב    זו 

  .םלסמוך מעשה הדת ַאליהם, ולהישען עליה

]...[ 

מ  :דברי הקבלה]ג[   בהן  וכל דבר ש חֹלאין  לעולם;  בו מחֹלקת,  קת  תמצא 

ודברים   רבנו.   הדיןבידוע שאינו קבלה ממשה  מן  אם הסכימו  :  שלומדין 

הולכין אחר   –  הרי הסכימו; ואם נחלקו בהן  –  בית דין הגדול כֻׁלם  ןעליה

 .הרב, ומוציאין הדין אחד לרבים

]...[ 

כשהיה בית דין הגדול קים, לא היתה שם מחֹלקת בישראל; אלא כל דין    ]ד[

לו;    ספק לאחד מישראל, שואל לבית דין שבעירו. אם ידעו, אמרושנולד בו  

לירוׇשַלִם,   עולין  שלוחו  עם  או  דין  בית  אותו  עם  השואל  הרי  לאו,  אם 

ושואלין לבית דין שבהר הבית. אם ידעו, אמרו להם; ואם לאו, הכל באין  

ללשכת    ןלבית דין שעל פתח העזרה. אם ידעו, אמרו להם; ואם לאו, הכל באי

 .ית לבית דין הגדול ושואליןהגז
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לכל ידוע אצל בית דין הגדול, בין מפי הקבלה    אם היה הדבר שנולד בו הספק

מיד; ואם לא היה הדבר ברור אצל   ןלה  יםאומר  –ה  בין מן המידה שדנו ב

דנין בו בשעתן ונושאין ונותנין בדבר עד שיסכימו כׇֻׁלן, או    – בית דין הגדול

  .ןוילכו לה ',כך הלכה'וילכו אחר הֹרב, ויאמרו לכל השואלין  יעמדו למנין

בישראל:משבטל   מחֹלקת  רבתה  הגדול,  דין  טעם    בית  ונותן  מטמא  זה 

 566לדבריו, וזה מטהר ונותן טעם לדבריו; זה אוסר, וזה מתיר.

ות  מבסס  'א  ההלכ  –ובייחוד בפרקים הראשונים של קבצי הלכות    –כפי שהרמב"ם נוהג פעמים רבות  

ן הגדול, ועושה זאת באמצעות  להגדיר את בית הדי  הלכה ד' ממשיכהאת המצווה לציית לבית דין גדול.  

הפרוצדורה אף משורטטת    בהלכה זו  567תיאור המאפיין המובהק של בית הדין, שהוא ביטול המחלוקת. 

 . תבכדי לבטל את תופעת המחלוקת ההלכתי המשפטית בה יש לנקוט בזמן שבית דין גדול קיים

ביסוד   העומד  ד'המקור  וב   הלכה  בתוספתא  המופיעה  יוסי  ר'  ברייתת  מקבילות  הוא 

העבר   568בתלמודים.  את  מתאר  הראשון  החלק  כאשר  חלקים,  משני  בנויה  המקורית  הברייתא 

 
 הל' ממרים, א.   566
, שסבור ששני השימושים של הביטוי )בהלכה ג ובהלכה ד( הם בעלי משמעות שונה,  שלא כדעת בלידשטיין   567

משמעו, על פי בלידשטיין, וויכוח על  אני סבור שהשימושים הם זהים. "דברי הקבלה אין בהן מחלוקת לעולם"

קים, לא היתה למניין לגבי דברי קבלה. " כשהיה בית דין הגדול    פסיקת ההלכה ולכן לא התדיינו חכמים ולא עמדו

משמעו על פי בלידשטיין "נושא הלכתי שלא בא על פתרונו המוסכם", ושעלול להוביל, כך  שם מחֹלקת בישראל"

 . 59-60, 1הע'  46רומז בלידשטיין, לשסעים חברתיים ואף לכיתתיות. ראו שם, 
אלא בבית דין של שבעים  "א"ר יוסי בראשנה לא היו מחלוקות ביש'   (:425ל,  תוספתא סנהדרין ז, א )צוקרמנד   568

בלשכת הגזית ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה היו בעיירות של ארץ ישר' ושאר בתי דינין של שלשה שלשה  

לך  היו בירושלם אחד בהר הבית ואחד בחיל נצרך אחד מהן הלכה הולך לבית דין שבעירו אין בית דין בעירו הו

הוא ומופלא שבהם באין לבית דין שבהר הבית אם שמעו אמרו    לבית דין הסמוך לעירו אם שמעו אמרו לו אם לאו

להן ואם לאו הן ומופלא שבהן באין לבית דין שבחיל אם שמעו אמרו להן ואם לאו אילו ואילו הולכין לבית דין  

שבעים ואחד אין פחות מעשרים ושלשה    הגדול שבלשכת הגזית בית דין שבלשכת הגזית. אף על פי שהוא של

לצאת רואה אם יש שם עשרים ושלשה יוצא ואם לאו לא יצא עד שיהו שם עשרים ושלשה. ושם    נצרך אחד מהם 

היו יושבין מתמיד של שחר ועד תמיד של בין הערבים. בשבתות ובימים טובים לא היו נכנסין אלא בבית המדרש  

רבו המטהרין טהרו.    רו להם ואם לאו עומדין למינין רבו המטמאין טימאושבהר הבית. נשאלה שאילה אם שמעו אמ

מחלוקות   הרבו  צורכן  כל  שימשו  שלא  והילל  שמאי  תלמידי  משרבו  בישר'.  ורווחת  הלכה  יוצאת  היה  משם 

 (; ירושלמי סנהדרין פרק א הלכה ד; בבלי סנהדרין פח, ב.  235בישראל." ומקבילות בתוספתא חגיגה ב, ט )שם, 
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האידיאלי בו לא היתה מחלוקת בישראל. בהמשך חלק זה מתוארת פרוצדורה משפטית בעלת ארבעה 

יל(  ר, בפתח הר הבית ובחֵּ פׇ ללא מחלוקות. לשלושת הערכאות הנמוכות )בסְ שלבים שאפשרה קיום  

"אם שמעו, אמרו להם".   – 569סמכות להשיב לשואל רק במידה והם מתבססים על "שמועה" ה תניתנ

אם אין בידיהם שמועה, אין הם רשאים לפסוק הלכה כלל, אלא השאלה מועברת הלאה לערכאה 

יש את הסמכות לחדש הלכה,    –בית דין הגדול שבירושלים    – הבאה. רק לערכאה הגבוהה ביותר  

עות עמידה למנין, ובמשתמע: שלא על פי שמועה. הברייתא איננה אומרת  כאשר הוא עושה זאת באמצ 

מענה   לתת  מוסמכות  הנמוכות  הערכאות  הרמב"ם, שלושת  במונחי  נשתמש  אם  אך  במפורש,  זאת 

ורק לערכאה הגבוהה ביותר יש הסמכות להסיק  הלכתי רק במקרה בו הם אוחזים בדברי "קבלה"  

שלמדו אותן מפי דעתן באחת מן המידות שהתורה נדרשת   דבריםהלכות באמצעות כלים פרשניים )"

"(. ניתן לומר שבעוד שלערכאות הנמוכות יש סמכות  בהן ונראה בעיניהם שהדין בדבר זה כך הוא

הרמב"ם שומר על מבנה זה ומעתיק כמעט    570שיפוטית בלבד, לערכאה העליונה יש סמכות חקיקתית. 

 571מילה במילה את מקורו. 

ין מקורו של הרמב"ם לבין ניסוחו שלו הוא בסיבת המחלוקת. למרות  ואמנם, הבדל חשוב ב

הברייתא הגזית,    שבראש  בלשכת  שישב  דין  בית  שהיה  בכך  נתלית  המחלוקות  נטולת  המציאות 

בשורותיה האחרונות הברייתא קובעת שהסיבה לכך שהמחלוקות קיימות בזמן הזה )ובזמן הברייתא(  

 
על דבריהם במקום שמועה..."(; תוספתא סנהדרין ז, ב  או תוספתא עדויות א, ג )"מה אבות העולם לא עמדו  ר 569

)"אחד אומ' משום שמועה וכולן אמרו לא שמענו לא על זה מינין עומד"( וראו מנחם פיש וחיים שפירא, 'פולמוסי  

 .461-497כב, תשנ"ט,  הלכתית בין בית שמאי לבית הלל', עיוני משפט,-המחלוקת המטא הבתים:
)או לחלקים הרביעי  בהלכה ב' שבפרק זה  ח "חקיקה" לחלק השלישי בחלוקת התורה  בלידשטיין מייחד את המונ 570

והחמישי על פי החלוקה בפירוש המשנה(, דהיינו גזירות, תקנות ומנהגות. את פעילות בית דין הגדול כמחדשי  

סבור שגם אני  מכנה "פרשנית".  בלידשטיין  פי   הלכה  ומחדשים הלכות על  כאשר הם פועלים כפרשני התורה 

יש לקרוא לפעילות זו חקיקה, כיוון שאנו מעמידים שתי  פרשנותם, וגם כאשר הם גוזרים סייגים ומתקנים תקנות,  

פעולות אלו למול "מסירה". בכל מקום שיש חידוש של הלכה, זוהי למעשה חקיקה של הלכות חדשות, גם אם  

באמצע נעשה  תועלתנייםהדבר  שיקולים  לפי  רק  ולא  פרשניים  ומרי,  -ים  סמכות  בלידשטיין,  ראו  רציונליים. 

 ' על פי המפתח. 'חקיקה', 'גזירה ותקנה 
 שבברייתא, במילה "ידעו". הרמב"ם מחליף את המילה "שמעו" 571
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." כלומר, הברייתא  שימשו כל צורכן הרבו מחלוקות בישראלמשרבו תלמידי שמאי והילל שלא  היא "

ת דין הגדול שבירושלים כסיבת המחלוקות, אלא אחת משתיים )או שתיהן איננה שמה את חסרון בי

לעומת זאת,   572( העובדה שלא שימשו את מוריהם כראוי. 2התרבות תלמידי הבתים ו/או ) (1יחד(: )

ב  הברייתא  את  עיבודו  את  מסיים  הללו:הרמב"ם  מחֹלקת  " מילים  רבתה  הגדול,  דין  בית  משבטל 

בוח בישראל הרמב"ם  היינו,  המחלוקת  ",  להתהוות  הברייתא  נותנת  אותה  הסיבה  את  להשמיט  ר 

קיומו של בית הדין הגדול, אם כך,    573  ובמקומה מעמיד את סיבת המחלוקת על חסרון בית דין הגדול.

ב', הגורם המרכזי המונע את קיומו של מאפשר את העלמתה של המחלוקת, שהיא, כאמור בפר ק 

 הפוליס. 

כפי שציינתי בפרק ג', העובדה שמשנה תורה מציגה את ההלכה ללא מחלוקת, נוגעת במטרות   

שום. ואולם, ניתוח של פרק א'  יי-היסוד של החיבור, שהיא האפשרות להפוך את ההלכה לחוק בר

דול בירושלים מטרה זו מושגת. דהיינו, הקמת  מהלכות ממרים מראה כי כבר בעצם כינון בית הדין הג

כי השגת    , אם כן,נובע  בית הדין הגדול מאפשרת את האחדת ההלכה באופן סמכותי וריכוזי. מכאן

ה ישראל  בכל  החיבור  התפשטות  דהיינו,  החזקה",  "הקריאה  לאחר מטרת  ביניים.  מטרת  רק  יא 

עם חידוש הסמיכה תכונן רשות מחוקקת    שהחיבור יזכה בסמכות מלאה, ניתן יהיה לחדש את הסמיכה.

 המסוגלת לבטל את המחלוקות ולהביא לידי האחדת ההלכה. 

 
 יש להבחין בין כל אחת משתי סיבות אלו.  ודוק: 572
רד"צ573 העיר  התהוו  כבר  את  התולה  שהמשפט  עורך הופמן  של  תוספת  הוא  התלמידים  בריבוי  המחלוקות  ת 

התוספתא לדברי ר' יוסי ואיננו חלק אורגני מהמימרא. רד"צ הופמן אף טוען שהרמב"ם סבר כמותו ולכן דייק  

ן, רד"צ הופמ ותיאר את סיבת המחלוקת כפי שהיא מתפרשת מהברייתא כאשר היא חסרה את המשפט האחרון.

משרבו וכו' איננו   "אנחנו חושבים בהחלט גמור, שהמאמר: :51אי, ברלין, תרע"ד,  המשנה הראשונה ופלוגתא דתנ

שייך בשום אופן בתוך הודעתו של ר' יוסי, אלא שהנהו מאמר נוסף מאת עורך התוספתא כדי להשלים את הספור  

 . 50הראשון." ודבריו על הרמב"ם שם, 
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האחדת    עצם  ראשית,  הגדול.  הדין  בית  כינון  עם  יתייתר  לא  הרמב"ם  של  חיבורו  ואולם, 

ה שקודם לכינון בית הדין הגדול תהפוך את משימתו של בית הדין לאפשרית. ההלכה שתתרחש בתקופ

של שבעים ואחת לא היה יכול לרכז, לארגן ולאחד את ההלכה כפי שעשה הרמב"ם, כיוון  בית דין  

כינון בית הדין   שריבוי המשתתפים בדיון היה דווקא גורם למחלוקת ולא להעלמתה. שנית, לאחר 

 574את בית הדין הגדול כייצוג של ההלכה, אשר בו בית הדין יוכל להוועץ.הגדול משנה תורה ישרת 

 

 ה הלכה למעש .ט

חיבור בעל מגמה פרקטית, אלא חיבור בעל  איננו    משנה תורה"רב צעיר", סבר שטשרנוביץ,    ייםח 

עיוני. טשרנוביץ,    אופי  פי  תורהעל  למעיין    משנה  לסייע  שנועד  אנציקלופדי"  "חיבור  מעין  הוא 

הזה,  בלימודו הגדול  בחיבורו  הרמב"ם  עיני  לפני  היתה  ביחוד  הפסקנית  המטרה  אם  לפקפק  "יש   :

יהיה הספר הפסקני, המיועד להורות הלכה למעשה, או שיהיה    משנה תורהומר אם רצה שספרו  כל

ו-רק ספר יותר?למוד בלבד, מין אנציקלופדיה תלמודית  עד כמה שאפשר ללמוד מתוך האופי  לא 

מימון שהרמב"ם ביקש ליצור   י"ללעומתו טען    575הכללי של ספרו, יש יותר סמוכין לדעה ]ה[שניה." 

 
מהמורשת האפלטונית ולטעון כי מדובר כאן    בית הדין בתור גוף מחוקק כחלק מפתה להעמיד את כוחו של   574

יותר לשייך את   טוב  ואולם, לטעמי  בחזרת התבונה החיה לפוליס, כפי שמבקש אפלטון בסוף ספר "החוקים". 

תפקידו של בית הדין לתפקיד המנהיגים השניים של אלפאראבי, אשר מחוקקים בהתאם לרוח המנהיג הראשון,  

ן נמצא באותו מישור של הנהגה פוליטית בה נמצא המלך, אותו הוא ממנה.  ר יש לקונה בחוק. בכך בית הדיכאש

בהמשך לכך, ניתן לומר כי כבר כאשר מכונן הסנהדרין נוסדת קהילה פוליטית, כיוון שיש הנהגה קהילתית ריכוזית,  

 גם אם היא איננה בעלת עצמאות טריטוריאלית.    
. אולם, יחד עם תפיסה זו טשרנוביץ גם  236-235ו, א, עמ'  יורק, תש"-ולדות הפוסקים, ניוח' טשרנוביץ, "ת  575

(, אך ככל 249סבר שהרמב"ם ייעד את משנה תורה להיות "קונסטיטוציה של מלכות ישראל העתידה" )שם, עמ' 

דינה עתידית אז הנראה לא שם את לבו לסתירה שבין שתי עמדות אלו, שהרי אם החיבור אמור להיות החוק של מ

 Jeffreyהוא כולו מתוכנן למעשה. להבנה של החיבור כאנציקלופדיה ראו גם )בעקבות טברסקי(  משמעות הדבר ש

Woolf, ‘Reflections of the Place of Maimonides’ Mishneh Torah in the Tradition of the 

Medieval Encyclopedia’, in: S. Harvey (ed.) The Medieval Hebrew Encyclopedia of Science 

and Philosophy, 2000, pp. 123-139 . 
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המדריך כל אדם מישראל כיצד עליו לנהוג, ולא רק אמצעי לשכלול לימוד התורה: "הוא    ספר הלכה

גנזים לנשמת האומה, אלא שיהיה מכוון -, בית' יהיה לא רק מכלול תלמודימשנה תורה רצה שספרו ' 

לשאלות האומה, ספר פסקים אשר כל אדם מישראל ימצא בתוכו פתרון ותשובה לא רק בדברי עיון  

   576למעשה". -א גם בכל מה שנוגע להלכהותלמוד, אל

בין שתי עמדות תקיפות אלו וסבר שהרמב"ם מיזג בין הממד    לכאורה  שילבטברסקי    צחקי

שטברסקי איננו משלב בין עמדתו של טשרנוביץ  קריאה קרובה מראה  אולם,    577העיוני למימד המעשי. 

ברסקי ניגש לשאלה זו דרך טלעמדתו של מימון, אלא מחזיק למעשה בעמדה קרובה לזו של הראשון.  

הלכות שאינן נוהגות בזמן כתיבת החיבור. טברסקי אף סבר    דיון בהיקף הספר, הווה אומר הכללת

הגדולה של הרמב"ם. טברסקי מראה בפירוט רב שבמאות    578שזוהי "פריצת הדרך האינטלקטואלית" 

ן פקודה, הרי"ף ואבן שקדמו לרמב"ם, ואף במסורת האנדלוסית ממנה הוא בא )לרבות רבנו בחיי אב

בהלכו לעיסוק  עזה  התנגדות  היתה  רלעזרא(  בעלות  שאינן  מעשית: וות  בספרד    579נטיות  "בעיקר 

מטה רוחנית  להויה  והכמיהה  ההלכה  אל  התועלתני  היחס  יחד  חברו   ]...[ שבהשפעתה  - ובאזורים 

בראשית  טברסקי מעיר נכונה כי    580שניהם הצרו את רגלי הלמדנות התלמודית הצרופה." הלכתית:

  –דרכם של חכמים ספרדים אלו וכתב פירוש רק לשלושת הסדרים הנוהגים  צעד ב דרכו הרמב"ם  

, טברסקי מסביר כי הדבר נובע  של החיבור  כולי היקף הבבואו לתת טעם ל  581מועד, נשים ונזיקין.

 
 .6י.ל. מימון, מבוא למהדורת צילום של משנה תורה דפוס ר"ם,  576
 ,Philadelphia, 2001, p. 168 Rabad of Posquieres, Isadore Twerskyראו על טשרנוביץ ומימון    577

note 40; 159רושלים, תשנ"א, עמ' וכן ראו טברסקי, מבוא למשנה תורה, י . 
 .156רסקי, מבוא למ"ת, עמ' טב 578
. דוד הנשקה, 'על גבולותיה של הכרעת ההלכה' חולק על טברסקי ואף טוען שבתלמוד  156-145שם, עמ'   579

עצמו ישנה נטייה להכריע בגופי הלכות השייכים רק להלכתא למשיחא, וכי העמדה כי אין לעשות כן היא רק של 

 .   62-72יי. ראו שם, עמ'  יא נדחת כבר על ידי תלמידו אברב יוסף, ואף ה
 . 156שם, עמ'  580
 להם הוסיף רק את מסכת חולין, בגלל ערכה המעשי המובהק.   581
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' מראה שהרמב"ם ניגש אל סיכומה  משנה תורהממה שהוא מכנה "סיבה דתית": "המימד הכוללני של '

תפ מתוך  ההלכה  של  עלומיונה  האנגלי:  (  582זמנית"-ישה   (. sub specie aeternitatis583במקור 

 584מכיוון שההלכה היא "דבר ה'", טוען טברסקי, לא יכול היה הרמב"ם לוותר על אף חלק ממנה 

וביקש לשוב ולכוון את דעת הלומדים אל חלקים מן ההלכה שנזנחו ו"להעלות חלקים נרחבים של  

לא כספר    משנה תורהמכאן שטיעונו של טברסקי נובע מתוך תפיסת    585ם הנשייה". התלמוד מתהו

פסקים בעל מגמה תועלתנית, אלא כחיבור שמגמתו המרכזית היא הלימוד התורני בבחינת "להגדיל 

' היתה לשכלל את הלימוד מבחינה מתודולוגית,  משנה תורה"מגמת הרמב"ם ב'   586האדיר": תורה ול

 587ולא להגביל את היקפו." 

ר' משה מקוצי,    13-. כבר במאה ה משנה תורהטברסקי ממשיך מסורת ארוכה, המבינה כך את  

, ענה באופן הבא על שאלת הכללת מצוות משנה תורהשחיבורו 'ספר מצוות גדול' הושפע עמוקות מ 

 שאינן נוהגות בזמן הזה בתוך הקוד ההלכתי הגדול:  

, קל וחומר למצות סדר  ויש מהמון עם שאומרין 'מה לנו ולמצות סדר קדשים

זרעים ולמצות סדר טהרות לדברי' שאין נוהגין בזמן הזה?' אל יאמר אדם  

יסודו  לידע  העולם  אדון  צוה  אשר  המצות  כי  שאינם כן.  פי  על  אף  תיהם 

יא   ]דברים  אותם'  'ולמדתם  נצטוינו  המצות  כל  על  כי  עתה,  [.  19צריכין 

[ הא למדת שהשמיר'  31  ונאמר 'ושמרתם מצותי ועשיתם אותם' ]ויקרא כ 

 
 .181טברסקי, מבוא למ"ת, עמ'   582
 .  237טברסקי, מבוא למ"ת )אנגלית(, עמ'   583
 . 145שם, עמ'   584
 .159טברסקי, מבוא למ"ת, עמ'    585
 .  181שם, עמ'    586
 .  161שם, עמ'   587



 
 

269 

 

כי אין שמירה אלא בלב שנ' 'כי תשמרם בבטנך    – והעשייה שני דברי' הם  

ותינו )בת"כ פרשת אמור  [. וכן אמרו רב 18  יכונו יחדו על שפתיך' ]משלי כב

בסוף   עוד אמרו רבותינו  זו העשייה'.  ועשיתם  זו המשנה  'ושמרתם  פ"ט( 

  ' זאת תורת המנחה'  [2  ו  ' ]ויקראי, א[ 'זאת תורת העולה"מסכת מנחות ]ק

כל    –[  1  שם זזאת תורת האשם' ]'  [18' ]שם,  זאת תורת החטאת [ '7]שם,  

כל העוסק   עולה  צריך  אינו  עולה  צריך העוסק בתורת  אינו  בתורת מנחה 

מנחה וכל העוסק בתורת חטאת אינו צריך חטאת וכל העוסק בתורת אשם  

   588. [3 ' ]הושע ידוונשלמה פרים שפתינ'אינו צריך אשם וכן אמר הכתוב 

כולל בתוכו דינים שאינם נוהגים בזמן הזה היא עיונית   משנה תורהדהיינו, על פי בעל הסמ"ג הסיבה ש

תורת כוהנים בעל הסמ"ג  מ באמצעות המדרש . מצוות אלו יקוימוהרמב"ם לא היתה שכוונת , וגרידא

המצוות לא ניתנו    .דול בדתמדגיש את ההיבט העיוני של התורה: לימוד המצוות וידיעתם הם עיקר ג 

השאלה  עונה ישירות על  מזכיר  המדרש האחרון שהסמ"ג    589רק על מנת שיקוימו, אלא כדי שיילמדו. 

וקובע שלימוד המצוות התלויות    –מדוע לכלול דינים שאינם נוהגים בזמן הזה    כלומר,  – בה אנו דנים  

ברסקי( מייצג תפיסה מסויימת של רב צעיר וטאולי  בעל הסמ"ג )וכן    בבית מחליף למעשה את קיומם.

הקוד נועד לארגן    , חיבור קודיפיקטורי הוא בראש ובראשונה כלי עיוני.לדידומושג הקודיפיקציה.  

חומר ההלכתי, בכדי לסייע למעיין. וודאי שכאשר פוסק יבקש לפסוק, הוא יוכל להעזר בקוד,  את ה

המרכזית שהיא ארגון החומר למטרות    אולם זוהי מטרה שניונית של הקוד, המגיעה רק אחרי המטרה

 
מצוות עשה, קאפוסט, תקס"ז )עמוד ראשון בספר,    -שה מקוצי, סמ"ג, הקדמה לספר מצות גדול: חלק שני  ר' מ 588

 .160לפני עמוד א(. וראו מובאה זו של הסמ"ג אצל טברסקי, שם, עמ' 
בסוף פירושו למנחות את דברי הגמרא  יש לציין שפירוש זה איננו נטול סבירות, כיוון שהרמב"ם בעצמו מזכיר   589

קי ע"א אותם מצטט הסמ"ג. אולם דומני שזוהי אחת הנקודות בהם חלה התפתחות במחשבתו של הרמב"ם בין  בדף  

 פירוש המשנה לבין כתיבת החיבור, ועל כך במקום אחר. 
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לימודיות. בכל מקרה, הקוד איננו בעל כוח נורמטיבי מצווה לכשעצמו, אלא יתווך באמצעות הסמכות  

   590ל פוסק מקומי. ש

שלעיל,   בעמודים  שראינו  נקודה  כפי  להציע  מבקש  הרמב"ם  הסמיכה,  חידוש  בהלכת 

ההיסטוריה תאפשר זאת.  וזה", במידה  ארכימדית שבאמצעותה ההלכה תוכל להחלץ מתוך "הזמן ה

מימון צודק והסיבה שמשנה תורה כולל את כל גופי ההלכה היא מפני שעל פי    אינני טוען שי"ל   ודוק: 

הרמב"ם הקיום של כלל הדינים בעתיד הקרוב היא בגדר אפשרות ממשית. הרמב"ם עושה זאת מפני  

ליצור את   תוכל  האפשרות  שהוא מבקש  חיבור משיחי  במלוא  להתממששההלכה  איננו  חיבורו  ה. 

את החוק באופן שיטתי  גלגלי ההיסטוריה, אלא הוא מבקש להציב  אקטיביסטי, המבקש להניע את  

 591. המאפשרים זאת יארעווהתנאים ההיסטוריים  ומלא, בכדי שהוא יוכל להתממש במלואו במידה

 
 ראו מאמרי על התפיסות השונות של קודיפיקציה של ר' יוסף קארו והרמ"א )בכתובים(.  590
בזמן המשיחי העתידי, כדברי הרמב"ם "וחוזרין כל המשפטים בימיו  הטענה כי משנה תורה נועדה למימוש מלא   591

כשהיו מקודם: מקריבין קרבנות וכו'" )הל' מלכים יא, א( מתנגשת לכאורה עם דברי הרמב"ם המפורסמים במו"נ 

וכאנת אלסירה    [...]במערפתה תעאלי"פלמא בעת' אללה משה רבנו ליג'עלנא ממלכת כהנים וגוי קדוש   ג, לב:

חיניד' ואלעבאדה אלעאמה אלתי נשאנא עליהא, אנמא כאנת תקריב אלמש הורה פי אלעאלם כלה  אלמאלופה 

אנואע אלחיואן פי תלך אלהיאכל אלתי תקאם פיהא אלצור ואלסג'וד להא ואטלאק אלבכ'ור בין ידיהא ]...[ לם 

ג' פי  אלבין  ותלטפה  תעאלי  חכמתה  אנתקתץ'  הד'ה  ברפץ'  ישרענא  אן  מכ'לוקאתה  כלהא מיע  אלעבאדאת  ואע 

ותרכהא ואבטאלהא, לאן הד'א כאן חיניד' מא לא יתצור קבולה בחסב טביעה' אלאנסאן אלתי תאנס אבדא ללמאלוף.  

וכאן יכון מת'אל הד'א חיניד' מת'ל לו ג'א נבי פי הד'ה אלאזמנה ידעו לעבאדה' אללה ויקול: "קד שרעכם אללה 

"  .א לה ענד מלמה, ואנמא תכון עבאדתכם פכרה דון עמל אצלאן לא תצלוא לה ולא תצומוא ולא תסתגית'ובא

פלד'לך אבקי תעאלי תלך אנואע אלעבאדאת ונקלהא מן כונהא למכ'לוקאת ולאמור כ'יאליה לא חקיקה להא לאסמה 

תת אלקאעדה אלכברי אלחקיקיה פי  ]...[  פחצל בהד'א אלתלטף לאלאהי אן אמתחי ד'כר עבודה זרה, ות'ב  .תעאלי

א והי וג'וד אלאלאה ווחדאניתה, ולם תנפר אלאנפס ולא אסתוחשת בתעטיל אלעבאדאת אלתי אלפת ולם  אעתקאדנ

)יואל עמ'  -יעלם ת'ם באדה  סואהא."  ( תרגום: "לכן, כאשר שלח האל את משה רבנו  384.13-385.13מונק, 

מת בעולם כולו, שהסכינו  די שנדע אותו יתעלה ]...[ והדרך המפורס י- לעׂשות אותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש על

חיים באותם מקדשים שהציבו  -אליה באותם ימים, והפולחן הכללי שגדלנו ִעמו, לא היה אלא להקריב מיני בעלי

חסדו, הנראית  -בהן הצורות, ולהשתחוות להן, ולהקטיר קטורת לפניהן ]...[ לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת

את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם, כי זה היה באותם  ירור בכל מה שברא, שיצווה עלינו לדחות  בב

ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו בהתאם לטבע האדם אשר לעולם נוח לו במה שהסּכין אליו. הדבר היה  

אומר: "האל ציווה עליכם שלא תתפללו דומה באותם ימים כאילו בימינו היה בא נביא הקורא לעבוד את האל והיה  
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וראית מלה ": במכתב לתלמידו, ר' יוסף, הרמב"ם כותב  משנה תורהבתארו את סיבת יצירת 

כ'אלץ",  ללה  פעלת  מא  פפעלת  מחררה,  ולא  צחיחה  ארא  ודון  חקיקה  דיואן  י'    592דון  בתרגום  או 

ומבוררות, ועשיתי מה   שילת: "בראותי אמה מבלי ספר מחוקק כולל באמת, ומבלי דעות אמתיות 

חוקים   משמעה אוסף מקיף, בין אם של  "דיואן"כפי ששילת מציין, המילה    593שעשיתי לשם ה' בלבד". 

ובין אם של שירים וכיוצא באלו. שילת בוחר לתרגם "מחוקק" רק בעקבות הנוסח של מהדורת קושטא  

פרשנים שונים הדגישו את החלק השני של המשפט    594בלבד.   "ספר כולל" רע"ד, והיה יכול לתרגם גם  

לעם   ומבוררות"וסברו שמגמת הרמב"ם ביצירת החיבור היתה להעניק  ר,  כלומ  –  "דעות אמתיות 

אולם על פי הפרשנות שהוצעה    595החיבור נועד על מנת לשלב את הפילוסופיה בתוך אריג ההלכה.

 
ו ולא תצומו ולא תשוועו אליו בעת צרה. עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעׂשה כלל". לכן השאיר יתעלה את אלי

מיני העבודות האלה והעבירן מהיותן לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית, להיות לשמו יתעלה, 

זכר עבודה זרה והתבסס היסוד הגדול   חסד אלוהית זאת הוׂשג שנמחה-..[ בעורמתוציוונו לעׂשותם לו יתעלה ].

האמיתי באמונתנו, והוא מציאות האלוה וייחודו. הנפשות לא נרתעו ולא חרדו מפני ביטול הפולחנים שהיו מורגלים  

הרמב"ם התנגד באופן (. על פי מו"נ ג, לב, יטען הטוען,  533-534אליהם ושלא הכירו פולחן זולתם." )שוורץ, עמ'  

ה בהם אך ורק אמצעי וחלק מתהליך הגמילה של עם ישראל מן האלילות. לפי טענה זו, אין  עקרוני לקרבנות ורא

זה הגיוני שהרמב"ם יכלול בקודקס אותו הוא מבקש להפעיל למעשה את גופי ההלכות העוסקים בבית המקדש  

שם   נא,  ג,  ממו"נ  לכאורה  בא  זו  לטענה  סיוע  "העבודה המיוחדובקרבן.  כי  בפירוש  מציין  במשיגי  הרמב"ם  ת 

"השלמות הזו האחרונה אין בה מעשים"(. אך כפי שהראה דוד  האמיתות", היא תכלית האדם )וראו גם מו"נ ג, כז:

, אין הרמב"ם רואה כל קושי בהכללת מצוות  37-51, תשנ"ו, עמ'  37הנשקה, 'אחדות הגותו של הרמב"ם', דעת,  

יות של המצוות, יש לכל המצוות טעם נוסף הרלוונטי  ס ההלכתי שלו, כיוון שלצד התועלות הזמנשבטל טעמן בקודק 

המצוות איננה נעוצה כלל בטעמים ובנימוקים אלה, יהיו    היותן דרך לעיסוק באל וזכירתו: "חשיבות קיום תמיד:

להיותן של המצוות היא  -משכנעים ככל שיהיו; אדרבה, טעמים אלה תורמים להכרת יחסיותן של המצוות. עצם א

]...[ העיסוק בשגרירי האאפוא המניע הראש 'בו  -וני לקיומן  עיסוק  קיום המצוות, מביא לידי  לוהות, הלא הוא 

 ,Kraemer(. לצד זאת, ניתן לציין, כפי שמציין  46והשגת זה האחרון היא כל האדם" )הנשקה, שם, עמ'    –יתעלה'  

‘Messianic Posture’רעיון נצחיות התורה,  , שהרמב"ם סבור שאין לבטל מצווה שבטל טעמה מפאת הפגיעה ב

 החשוב להמון מטעמים חינוכיים, וראו מו"נ, ג, מא. 

 אגרות הרמב"ם, מהדורת שילת, רצג. 592
שם, עמ' שא. תרגום חלופי אפשרי יכול גם להיות: "וראיתי דת ללא אוסף ]חוקים?[ כולל ובלי דעות נכונות   593

 [ לא מדויקות".  עם דעותו]
 שאלות ואיגרות המאור הגדול רבינו משנה המימוני זצ"ל, קושטא, רע"ד. , תוך הפניה לתשובות16שם, הע'  594
- . ראו גם את דברי ישראל תא 383-267; וכן הפרק השישי כולו, עמ'  373-372, עמ'  טברסקי, מבוא למ"ת 595

מע, 'הרמב"ם בין עדות עצמו לדברי פרשניו )דברים שנאמרו בערב לכבוד ספרו של י' טברסקי, מבוא למ"ת(',  ש
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מתכוון    משנה תורה :"מחוקק" בפרק זה, צדק המתרגם של דפוס קושטא בבחירתו את הכרעת התרגום  

להיות "ספר מחוקק כולל" במלוא מובן המילה. כלומר, כוונת הרמב"ם היא ליצור קודקס מחייב של  

 .  בכדי שביום מן הימים, החוק האלוהי יוכל להתממש במלואו 596וקים ח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תוך ספרו  , הסבור שהרמב"ם שיקע ב318ספרד, ירושלים: מוסד ביאליק, עמ'  שמע, כנסת מחקרים ב:- תא וך:בת

פיסיקה מטפיסיקה, תאולוגיה ואסכטולוגיה, פילוסופיה, אסטרונומיה,   "את כל תחומי הדעת של העת העתיקה:

מודה לידידי עומר מיכאליס שהפנה   רפואה ועוד, כפי שהם באים לידי ביטוי מבחינת האינטרסים של ההלכה". )אני

ו של הרמב"ם בפסקאות הראשונות של אגרת תחיית  אותי לדברים אלו(. ונראה שפרשנים אלו הלכו על פי תיאור 

 שמב(. - שכא )תרגום, עמ' שמ-המתים, ראו שילת, אגרות א, שכ
 אגרות, עמ' שיט )"תואליף פי פקה אלשריעה ותביין אחכאמהא"(. 596
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 סיכום ומסקנות 

 

יצירתו   תורה",  "משנה  את  להבין  אפשר  אי  כי  טען  הרוי  זאב  שנה  ארבעים  של לפני  ההלכתית 

הרוי התמקד באותן חטיבות    597הרמב"ם, בלי להבין לעומק את הפילוסופיה המדינית של הרמב"ם. 

ה תורה הכוללות עיקרים פילוסופים, והסביר בכך את הכללתם בתוך החיבור ההלכתי.  הלכה במשנ

, ולא רק את חטיבותיו הפילוסופיות, לאור תפיסת  כולובמחקר זה טענתי כי יש לבחון את החיבור  

את תיאוריית הפוליטיקה   הפילוסופיה הפוליטית והמשפטית של הרמב"ם. כיוון שכך, בחנתי ראשית

 רמב"ם ולאחר מכן ביקשתי לבחון את משנה תורה לאורה.  והמשפט של ה

כפי    הרמב"ם.  של  הפוליטיקה  תפיסת  את  בחנתי  העבודה,  גוף  מפרקי  הראשון  ב',  בפרק 

שהראיתי שם, על פי הרמב"ם בטבע האדם ישנו ניגוד עמוק, כאשר מחד הוא זקוק לחלוקת עבודה  

רטים אחרים ממינו בגלל הגיוון הגדול הקיים ידך הוא איננו יכול לשתף פעולה עם פבכדי לשרוד ומא

נטע באדם את היכולת להתגבר על פרדוקס זה באמצעות    האל בטובובתוך המין. על פי הרמב"ם,  

מנהיג נותן חוק, כאשר החוק נועד להסתיר את המגוון הטבעי ולהביא לידי אפשרות שיתוף הפעולה 

בין מצב ההלהדרוש להשרדות כי קיימת הקבלה  חיבור משנה תורה לבין המצב  . טענתי  כה קודם 

האנושי הטבעי. כפי שבתוך המין האנושי במצבו הטבעי קיים גיוון עצום, כך גם בתוך ההלכה נמצא 

גיוון, המתבטא בתופעת המחלוקת ההלכתית. לכן הרמב"ם מכנה את המחלוקת ההלכתית באותה מילה  

ואכן, אם נבחן את משנה תורה לאור  את תופעת המגוון בתוך המין האנושי.  עצמה בה הוא מכנה  

תובנה זו, נוכל להבין את משמעות החידוש הסוגתי המובהק של משנה תורה, שהוא השמטת המחלוקת  

-ההלכתית. הותרת דעה הלכתית אחת בלבד הולכת כמעט נגד מהותה של המסורת ההלכתית הקדם

 
 . 212-198פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם', עיון, תש"ם, עמ'  זאב הרוי, 'בין 597
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ו חולפת אם בוחנים מעשה זה  ידוש עצום ואף תמוה. ואולם, תמיהה זמיימונית, ולכן היא מהווה ח 

קודיפיקטיבי   כמעשה  תורה  משנה  את  ומבינים  הרמב"ם  של  והמשפטית  הפוליטית  תפיסתו  לאור 

בר לחוק  להיהפך  באמצעות  -ששאף  אשר  חוק  לתת  ביקש  הרמב"ם  המחוקק,  המנהיג  כמו  יישום. 

 ן נגף על כינון הקהילה הפוליטית. אחדותו יעלים את הגיוון ההלכתי המהווה אב

עוד שפרק ב' החל בבחינת הפילוסופיה הפוליטית של הרמב"ם ובעקבות החומר עצמו הגיע  ב 

השאלה  כי  הראיתי  בפרק  המשפט.  לפילוסופיית  יוחד  ג'  פרק  שלו,  המשפט  בפילוסופית  לעסוק 

החקיקה. לשון אחר,  המרכזית בה עוסק הרמב"ם בפילוסופיית המשפט שלו איננה השיפוט, כי אם  

ל שיח עם אריסטו על אודות שאלת "היושר" של החוק, אלא עם אפלטון על אודות  הרמב"ם איננו מנה

השאלה אם עדיף לפוליס לנקוט בשלטון החוק או בשלטון התבונה. בחיבוריו השונים אפלטון עורר 

אינ  מטבעו  אשר  חוק,  של  לאורו  הפועל  פוליס  לקיים  בכלל  ראוי  אם  השאלה  להגיב את  יכול  נו 

א נקודתיים,  הדוגלת  לאירועים  עמדה  מציג  אפלטון  "הפוליטיאיה",  בעוד שבחיבורו  לכלל.  רק  לא 

הפילוסוף, בחיבורו האחרון, "החוקים", אפלטון גורס כי למרות  -בשלטון התבונה הישירה של המלך

לכן יש להתכונן  ששלטון החוק הוא האפשרות "השנייה במעלה", הוא עדיין האפשרות הריאלית יותר ו

פירטת אליו. בפרק  כי גם  והראיתי  זו  י את עמדותיו של אלפאראבי, ממשיכו של אפלטון, בסוגיה 

בניגוד למה שנטען על ידי חוקרים בעבר, אלפאראבי מעדיף את שלטון החוק על פני שלטון התבונה;  

בהמשך הפרק   כן הראיתי כיצד שלטון החוק חשוב לדעת אלפאראבי להגשמת תכליות הפילוסופיה.

את תפיסתו של אלפאראבי, ואף לוקח אותה צעד קדימה. בניגוד לאפלטון  טענתי כי הרמב"ם ממשיך 

ולאלפאראבי, על פי הרמב"ם, כך טענתי, שלטון החוק הוא השלטון היחיד האפשרי. דהיינו, שלטון 

ענתי כי הרמב"ם פילוסוף שאיננו נותן חוק איננו אפשרי על פי הרמב"ם. כן ט-התבונה באמצעות מלך

שלטון החוק קשורה   שה הוא החוק המושלם ביותר האפשרי וכי תמיכתו ברעיוןגורס כי החוק שנתן מ

בטבורה למחוייבותו לתורת משה. בסיומו של הפרק הראיתי שבהמשך לתפיסתו הפוליטית כי החוק  
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מב"ם מסביר  חלק ג' פרק ל"ד הר  מורה הנבוכיםהוא אמצעי אשר נועד להסתרת הגיוון האנושי, ב 

וכולל", דהיינו על הכללים להיות מנוסחים באופן אנונימי וללא הצגת שחוק צריך להיות "מוחלט  

מחלוקות. זאת כיוון שאי אפשר ליישם חוק המוצג באופן לא "מוחלט", דהיינו חוק הכולל בתוכו  

הרמב"ם דוגל מחלוקות. פרק זה, אם כן, הניח את התשתית להבנת משנה תורה כפרוייקט של חקיקה:  

ק וסבור שתפקידו המרכזי של המנהיג מייסד הקהילה הוא לחוקק. בנוסף,  באופן מפורש בשלטון החו

הרבות   המחלוקות  מפאת  חוק  איננה  ההלכה  ואולם,  ביותר.  המושלם  החוק  הוא  משה  שנתן  החוק 

על    –  תורת משה  –המופיעות בה. בכדי שתוכל לקום קהילה פוליטית הפועלת על פי החוק האלוהי  

כך   לצורך  לחוק.  להיהפך  שתתאים  ההלכה  כך  ההלכה  את  מחדש  מנסח  הרמב"ם  תורה  במשנה 

 .מורה הנבוכיםלפילוסופיית המשפט שלו כפי שהיא מופיעה לאחר מכן ב

לאחר שבמחצית הראשונה של העבודה עמדתי על עיקרי התיאוריה הפוליטית והמשפטית   

במרכזו של ה תורה מהווה ביצוע של תיאוריה זו.  של הרמב"ם, במחציתה השנייה בחנתי האם משנ

פרק ד' מופיע תיאור של מסגרת הזמן של משנה תורה. מבט כולל במשנה תורה מראה כי ההלכות 

ולכאלו שאינן, כאשר לכל  עצמן מחולקות לכאלו שחלות "בזמן הזה", דהיינו בזמן כתיבת החיבור,  

תנא יש  הזה  בזמן  חלות  מגופי ההלכות שאינן  להן  אחד  לגרום  היכול  להכנס י במציאות הממשית, 

קרובה   קריאה  המקדש.  בקיום  צורך  יש  המקדש,  מצוות  את  לקיים  כדי  לדוגמא,  החלּות.  לתחום 

התפתחותי: הכרזת היובל תלויה בכך שרוב  -בתנאים הללו מראה כי הם מקיימים ביניהם סדר ליניארי

  ום המקדש; בניית המקדש תלויה בכיבוש ישראל נמצאים על אדמתם; קיבוץ נדחי ישראל תלוי בקי

הארץ; כיבוש הארץ תלוי בקיום מלך; מלך ממונה באמצעות סנהדרין; וכינון הסנהדרין תלוי בחידוש  

הסמיכה. קיימת, אם כן, מפת דרכים להגעה למימוש מלא של ההלכה, שהיא, כפי שטענתי, המטרה  

  זו מקבילה לפסיקה ההלכתית של הרמב"םהיסודית של משנה תורה. כפי שהראיתי בפרק, מפת דרכים  

בפרק י"א הלכה ד' מהלכות מלכים, בה הוא מתאר את התהליך המשיחי באופן נורמטיבי, דהיינו, כפי  
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שהוא אמור להתרחש לאור ההלכה. לפיכך, בכדי להבהיר את מטרת משנה תורה, היה צורך בפרק 

כי עבור הרמב"ם המשיחיות היא    זה לברר לעומק את תפיסת המשיחיות של הרמב"ם. עמדתי היא

ית ותו לא, דהיינו, המשיח הוא בראש ובראשונה "המלך המשיח", והרמב"ם טרח רבות להפריד פוליט

התהליך   בין  הזהות  משמעות  הבא".  "עולם  או  הימים"  "קץ  כגון  אסכטולוגיים  מושגים  לבין  בינו 

מימוש התורה המלא איננו אמור  המשיחי הנורמטיבי למסגרת הזמנים ההלכתית במשנה תורה היא כי  

המשיחיות(   אמצעי בכדי להשיג את המטרה המשיחית, אלא להפך, כי הריבונות היהודית )קרי:להיות  

 היא אמצעי בכדי להשיג את מימוש התורה האלוהית באופן מלא. 

הפרק   תורה.  משנה  בחיבור  הרמב"ם  של  מגמתו  על  לתהות  נועד  בעבודה  האחרון  הפרק 

על הנסמכת  -טענה ובחלקו השני נבנית טענת  לקים, כאשר בחלק הראשון מוצגת מיקרומחולק לשני ח 

פילולוגי של שלוש מילים החותמות הלכה   על המחצית הראשונה. במחצית הראשונה נערך בירור 

אחת במשנה תורה. בהלכה המדוברת, הל' סנהדרין ד, י"א, הרמב"ם סוטה מדרכו ביתר משנה תורה  

כדי להציע מנגנון הלכתי לחידוש הסמיכה.  רות ההלכה הקאנונים. הוא עושה זאת בואיננו נסמך על מקו

"והדבר צריך הכרע". לאורך הדורות מילים אלו פורשו כמביעות ספק של   ההלכה נחתמת במילים:

הרמב"ם בחידושו. תוך הסתמכות על ניתוח תיאוריית הסמכות של משנה תורה שהציע משה הלברטל,  

וקובע כי משמעות המילים היא כי   פרשנותו של אליאב שוחטמן למילים אלובפרק אני מבקר את  

הלכה זו תוכרע רק כאשר משנה תורה יתקבל כחיבור ההלכתי המחייב בכל ישראל. במחצית השנייה  

של הפרק אני מראה כיצד עצם כלילת הלכת חידוש הסמיכה במשנה תורה מעידה על מגמת הרמב"ם  

מן "הזמן הזה", שומה היה על  יכה הוא התנאי ההלכתי הראשון למעבר  בחיבורו. כיוון שחידוש הסמ 

הרמב"ם ליצור מנגנון הלכתי שיאפשר זאת. מסקנתי היא כי משנה תורה הוא חיבור שנועד ליצור את  

האפשרות למימוש מלא של החוק במידה ומדינה יהודית עצמאית תקום בעתיד. בנוסף, אני טוען כי  

ן שכינון מחודש של הסנהדרין  בור הרמב"ם מטרת ביניים חשובה, כיוועצם חידוש הסמיכה תשיג ע 
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שזהו, כפי שהראיתי בפרק ב', תפקידו הראשוני של    –יאפשר לקהילה היהודית לפעול ללא מחלוקות  

 החוק.  

הפוליטית    התיאוריה  את  המממש  חיבור  הוא  תורה  משנה  כי  טענתי  כן,  אם  זו,  בעבודה 

את ההלכה מחדש כך    רה הוא מעשה חקיקתי, בו הרמב"ם מעצבוהמשפטית של הרמב"ם. משנה תו

יישום. טענה זו אף מסבירה את המאפיינים הסוגתיים הייחודיים של משנה -שתוכל להיות חוק בר

לומדים: של  דורות  בקרב  תמיהה  העלו  אשר  כחיבור,  בהבאת   תורה  האנונימיות  המלא,  ההיקף 

פילוסופיה   והכללת  הפסיקה  מוחלטות  ו המקורות,  האנונימיות  ההלכה.  אריג  בתוך  מוחלטות  ומדע 

ג'. ההיקף החריג של משנה תורה, אשר  -הפסיקה נובעות מן העקרונות אותם שרטטתי בפרקים ב' ו

כולל גם הלכות שאינן נוהגות "בזמן הזה" נובע מתמונת ההיסטוריה ותפיסת המשיחיות אותה פירטתי 

מדע בתוך אריג  הכללת הפילוסופיה וה  –אחרון שמניתי  ה'. אמנם, למאפיין יוצא הדופן ה-בפרקים ד' ו

אך מחקרי    598לא ייחדתי פרק, כיוון שדווקא נקודה זו היא שעמדה במוקד מחקרים רבים,  –ההלכה  

אף תורם להבנת מאפיין זה. משנה תורה כולל בתוכו את עיקרי הפילוסופיה כיוון שהוא מבקש לכונן  

 .  מה שכינה אלפאראבי "מלה פאצ'לה", דהיינו קהילה פוליטית בעלת מידות מעולות

לדעתי, החוקרים השונים התמקדו דווקא בחטיבות בהם הרמב"ם כולל בתוך ההלכה את המטפיזיקה  

פיזיקה העדכניים לתקופתו כיוון שמעשה זה הוא שגורם, על פי הרמב"ם, לתורת משה להיות נעלה וה

על מערכות חוק אחרות. כלומר, הכללת הפילוסופיה בתוך החוק היא שגורמת לחוק להיות "תורה 

אלוהית". ואולם, בכך שהתמקדו במאפיין האלוהי של החוק, הזניחו החוקרים את העיון במאפיינים 

 
את    598 רק  כאן  Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh ersky, Isadore, Twאזכיר 

Torah), New Haven: Yale, 1980; Joel Kraemer, 'Alfarabi's Opinions of the Virtuous City and 

Maimonides' Foundations of the Law, in: Studia Orientalia: Memoriai D.H. Baneth 

Dedicata, Jerusalem, Magness press, 1979, pp. 107-153 .'זאב הרוי,'בין פילוסופיה מדינית להלכה ; 
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רציים של החוק, אשר כפי שהרמב"ם ציין אמנם משניים בחשיבותם, אך קודמים בזמן ובהכרח.  הא

 כלומר, בכדי לכונן קהילה פוליטית מעולה, יש צורך קודם כל לכונן קהילה "סתם". אי אפשר לשאוף

אל גבהי הפילוסופיה, מבלי להניח קודם כל את יסודות הסדר החברתי. בעבודה זו התמקדתי אפוא  

 וקא בהיבטים במשנה תורה המאפשרים להלכה להיות מערכת חוק "רגילה". דו

משנה תורה נכתב בשעה שלא היתה קהילה פוליטית יהודית עצמאית. על כן מוקד נוסף של   

השעה בה כותב הרמב"ם את החיבור לבין הזמן העתידי בו הוא מבקש    עבודה זו הוא בירור היחס בין

תי בעבודה שמשנה תורה איננו חיבור משיחי. דהיינו, הרמב"ם איננו  שייעודו של החיבור יתממש. טענ

מבקש להביא את המשיח באמצעות משנה תורה. למרות מסגרת הזמנים ההלכתית ששרטטתי בפרק 

גרת זו היא מסגרת הכרחית, או שמא כלי שבאמצעותו הרמב"ם מבקש  ד' של העבודה, אינני טוען שמס

במילים אחרות, משנה תורה איננו פעולה בתוך שדה ההיסטוריה,    באופן אקטיבי לשנות את המציאות.

אלא פעולה בתוך שדה המשפט. הרמב"ם לא ביקש לעצב את ההיסטוריה באמצעות חיבורו, אלא  

יהודית עצמאית, היא  לעצב את ההלכה, כך שבמידה ומהלך ה יוביל לכך שתהיה מדינה  היסטוריה 

זאת שאיני רואה במשנה תורה חיבור משיחי אקטיבי,  תוכל לפעול על פי ההלכה. ואולם, יחד עם  

אינני סבור כי הוא נעשה מתוך התייצבות פוליטית של גלות. כלומר, אינני סבור שהנמען המרכזי של  

יבתו. הרמב"ם איננו מבקש לשנות את המציאות הפוליטית  החיבור הוא הקהילה היהודית בשעת כת

התור לאור  פוליטי  קיום  לאפשר  אלא  כלומר,  בימיו,  המשיח.  המלך  יקום  בהם  בימים  האלוהית  ה 

 החיבור אמנם איננו מקדם את הגאולה, אך פועל על וקטור של גאולה.

ה   כיצד  לבחון  ביקשו  תורה  במשנה  הפוליטיקה  במושג  עסקו  אשר  עמדות  המחקרים 

יעקב   של  בעבודותיו  לדוגמא,  כך  מלכים.  בהלכות  בעיקר  משתקפות  הרמב"ם  של  התיאורטיות 

שטיין; ובאופן שונה בעבודתו של מנחם לורברבוים. תרומתה של עבודה זו למחקר היא בכך  בליד
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שהיא מבקשת לבחון את משנה תורה בכללותו כפרוייקט בעל היבטים פוליטיים מכוננים. מחקרים  

תרומתה של עבודה זו חקר לתורת    599עסקו בתיאוריה המשפטית המשוקעת במשנה תורה.אחרים  

היא כפולה. ראשית, הנחה תשתיתית של מחקר זה היא שיצירה של קודיפיקציה   המשפט של הרמב"ם

כוללת מחייבת התייצבות פוליטית ולא רק משפטית של הקודיפיקטור. כיוון שכך, בעבודה זו נעשה  

ש בין  לשלב  הפילוסופיה מאמץ  לאור  הרמב"ם  של  המשפט  פילוסופיית  את  ולבחון  העולמות  ני 

לה תושבת. שנית, השילוב בין הפילוסופיה הפוליטית לפילוסופיית   הפוליטית שלו, אשר משמשת

המשפט אפשר בחינה של תורת המשפט של הרמב"ם מנקודת מבט רחבה ומקיפה. דהיינו, מחקר זה  

מהו, לדעת הרמב"ם, חוק, ומהן   ביותר של פילוסופיית המשפט: ביקש לענות על השאלות הרחבות  

 תכליותיו?

תרומה באמצעות דיוק מיקומו של הרמב"ם בתוך סביבת המחשבה    מחקר זה ביקש גם להרים 

המוסלמית. תוך בחינה מקיפה של חיבוריו של אלפאראבי, מחקר זה העמיד את הטענה כי אלאפראבי 

וני ותומך בשלטון החוק כאמצעי הנהגה מרכזי. מתוך כך, מחקר  פילוסוף האפלט-סוטה מגישת המלך

"ם אימץ ועיבד תפיסה זו בהתאם מחוייבותו לתורת משה. יחד עם  זה בחן את האופן הייחודי בו הרמב

זאת, מחקר זה לא בחן היבט אחר של ההקשר המוסלמי של תורת המשפט של הרמב"ם, והוא היחס  

רה לבין חיבורים של בעלי ההלכה המוסלמים בני דורו. מחקר  בין העקרונות המעצבים של משנה תו

מחשבתו המשפטית של הרמב"ם לבין מחשבתם המשפטית של    זה, אם כן, פותח פתח לחקר היחס בין

בעלי הלכה מוסלמים בסביבתו. בעבודה זו כבר החל בעת האחרונה מרק הרמן, אשר הראה כי העיון 

 
 ראו בפרק המבוא, תחת הסעיף "תפיסת החוק".  599



 
 

280 

 

דווקא, שהיא בית גידולו של הרמב"ם, יכול סייע רבות    בתורת המשפט של בעלי ההלכה מאנדלוסיה

 600 היא באה לידי ביטוי בכתביו ההלכתיים.להבנתנו את תורת המשפט של הרמב"ם כפי ש

מחקר זה פותח פתח להמשך העיון השיטתי בתפיסת החוק בקרב בעלי הלכה והוגים שקדמו  

המרכזי בו הרמב"ם עסק הוא תורת    לרמב"ם. כיוון שאחד מטענות היסוד של מחקר זה היא כי הנושא

ק  בקרב  זו  טענה  התפתחותה של  את  לבחון  מקום  יש  כ"חוק",  מהו  משה  היהודית.  במסורת  ודמיו 

בין   היחס  יהודים אחרים שכתבו ערבית? מהו  הוגים  התפקיד אותו ממלא המושג "שריעה" בקרב 

המקיף? האם המהלכים  מיימונית לשדה האסלאמי  - התפתחות מושג ה"שריעה" בהגות היהודית הקדם

בו מושג זה מתפקד    מיימוניים מודעים לאופן-הראשונים של קודיפיקציה בהם נקטו הגאונים הקדם

 בהגות היהודית והאם יש לכך קשר לתחילת תהליך הקודיפיקציה? 

כמו כן, כיוון שמחקר זה מעמיד במרכזו את מאמץ הקודיפיקציה של הרמב"ם, הוא פותח   

מחודשת   לבחינה  שיאו פתח  אשר  שלאחריו,  במאות  היהודית  במסורת  הקודיפיקציה  תהליך  של 

כיצד בעלי ההלכה אשר עסקו בקידוד ההלכה בדורות שאחרי הרמב"ם    בחיבוריו של רבי יוסף קארו.

הבינו את פועלם לאור מפעלו של הרמב"ם? האם היו ערים לחלק ממטרותיו? ומה היתה ההתייצבות  

  לחבר את חיבוריהם?הפוליטית ממנה הם עצמם יצאו 

אופן ברור לבסוף, כיוון שמשנה תורה הוא החיבור היחיד במסורת ההלכתית אשר פוסק ב 

זה   )ובכלל  ישראל  בארץ  יהודית  מלוכה  לכונן  המבקשות  ימינו  בנות  תפיסות  למשיחא",  "הלכתא 

יבונות  להקים את המקדש(, מסתמכות עליו תמיד. ברור מקיף של עמדתו של הרמב"ם כלפי רעיון הר

 
600 Imagining Almohads', in: Herman, Marc, 'Maimonides between the Malikis and the 

Revelation: Medieval Jewish Presentations of the Oral Torah in an Islamic 

Key (forthcoming). 
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התפיסות  את  יותר  בהיר  באופן  לבחון  מאפשר  ההלכה  של  המלא  מימושה  ובסוגיית  היהודית 

במה תפיסות אלו    –ודרניות, כיוון שניתן לראות מה נוסף לרמב"ם ומה אימצו באופן ישיר ממנו  המ

 חורגות מחזונו והיכן הן עדיין חוסות תחת מוטת הכנפיים הרחבה של הנשר הגדול. 
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 153-166מנחם מאירי לנוכרי בין אפולגטיקה להפנמה', ציון, )תשמ"ו(, עמ'   בלידשטיין, יעקב, יחסו של ר'

גר תושב במשנת הרמב"ם', בתוך: 'למעדמו של  יעקב,  עיונים במחשבת ההלכה והאגדה, באר   בלידשטיין, 

 .155-163בן גוריון, תשס"ד עמ'  בע:ש

-ד', סיני, )תשנ"ה(, עמ' קלח-רין א, אבלידשטיין, יעקב, 'על מינוי בתי דין בהלכת הרמב"ם: עיון בהל' סנהד

 קמח

- כא )תש"ס-'על הכרעת ההלכה בזמן הזה: עיון ברמב"ם הלכות ממרים א, ה, דיני ישראל, כ  יעקב,  בלידשטיין,

 3-12תשס"א(, עמ' 

 .25-42יין, יעקב, 'מיסוד הנבואה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם', דעת, מג, )תשנ"ט, עמ' בלידשט

' בלידשטיין,  הרמב"ם:יעקב  במשנת  לקראים  ההלכה   הגישה  במחשבת  עיונים  בתוך:  והשלכות',  עקרונות 

 165-175והאגדה, באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן גוריון, תשס"ד, עמ' 

תשמ"ט, עמ'  -בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות', שנתון המשפט העברי, תשמ"חבלידשטיין, יעקב, 'השוטר  

89-94 

יעקבבלידשטיין השל,  'על  בלידשטיין,,  יעקב  בתוך:  הרמב"ם',  הגאולה של  בחזון  האוניברסלי  עיונים  טון 

 115-133, עמ' תשס"דאוניברסיטת בן גוריון,   באר שבע:במחשבת ההלכה והאגדה, 

 אילן, תשס"א. -בר יעקב, עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם, רמת גן:בלידשטיין, 

 הקיבוץ המאוחד, תשס"ב  בלידשטיין, סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם, תל אביב:

אורתודוקסית ויהדות בראי התיאולוגיה הקתולית בעשורים  -, נצרות בראי המחשבה היהודיתבן יוחנן, כרמה

 לפילוסופיה, אוני' ת"א, תשע"והאחרונים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 

 212-233חנינה, 'חקיקה ושיפוט על פי הרמב"ם', בתוך: דין ויושר, עמ' בן מנחם, 

 בנימין זאב, הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד, ירושלים, תשמ"ה דיקט, בנ 

 248-269מאיר, 'חידושה של הסמיכה בצפת', ספר היובל ליצחק בער, ירושלים, תשכ"א, עמ' בניהו, 
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התואר ,  ברמן קבלת  לשם  חבור  המדינית,  הפילוסופיה  בתולדות  פרק  והרמב"ם:  באג'ה  אבן  זאב,  אליעזר 

 אוניברסיטה העברית, תשי"ט דוקטור לפילוסופיה, ה

גן בעדן מקדם, רחל אליאור עורכת, מאגנס, ירושלים,   מיכה, 'החוק התורני כשיבה לגן עדן', בתוך:גודמן,  

 . 255-268תש"ע, עמ' 

תואר מיכהגודמן,   קבלת  לשם  גמר  עבודת  והרמב"ן,  הרמב"ם  של  בהגותם  והיסטוריוגרפיה  היסטוריה   ,

 רושלים, תשס"הדוקטור, האוניברסיטה העברית, י

'היסטוריה ומטא גודמן,   )עורך(, בדרכי     היסטוריה בהגותו של הרמב"ם', בתוך:-מיכה,  בנימין איש שלום 

 243-253רג, ירושלים: בית מורשה, תשס"ה, עמ' עיונים בהגות יהודית מושגים לשלום רוזנב שלום:

ומטאגודמן,   'היסטוריה  בתוך:  -מיכה,  הרמב"ם',  של  בהגותו  שלום היסטוריה  איש  בנימין  שלום,  בדרכי 

 243-253)עורך(, ירושלים: בית מורשה, תשס"ז, עמ' 

-287, תשכ"ו, עמ'  6אילן,  -אליעזר, 'העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות', ספר השנה של אוני' בר  ,גולדמן

313 

 דביר, תשי"ח שמעון, דברי ימי עם עולם, ד, תל אביב:דובנוב, 

 113-192תי תעודות חדשות על ויכוח הסמיכה בצפת', ספונות י, תשכ"ו, עמ' , 'שזלמןחיים  דימיטרובסקי, 

 בן ציון, ישראל בגולה ב/ד, תל אביב, תש"ל דינור, 

תושב: על שתי עמדות בשאלת ההצטרפות לקולקטיב היהודי במשנה תורה עם שמואל, 'גר צדק וגר  ונ הופמן,  

וחנוך דגן )עורכים(, ירושלים, המכון הישראלי   בפרט ובכלל ידידיה שטרן, שחר ליפשיץ  לרמב"ם', בתוך: 

 לדמוקרטיה, בדפוס 

מאגנס,   בפרובנס, ירושלים:  רבי מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימוניים בין תורה לחכמה:  הלברטל, משה, 

 תשס"א

 יד יצחק בן צבי, תשס"ט  , הרמב"ם, ירושלים:הלברטל, משה

'ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה הלברטל, משה נט    ,  של ההלכה והתיאוריה הפרשנית שלה', תרביץ 

 )תש"ן( 
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-יח, תשנ"ב-י, יחבין הרמב"ם לרמב"ן, שנתון המשפט העבר 'יסודו המשפטי של המושג 'אומה':  ,דודהנשקה,  

 . 177-198שנד, עמ' ת

 37-51, תשנ"ו, עמ' 37, 'לשאלת אחדות הגותו של הרמב"ם', דעת, הנשקה, דוד

לתולדות שיטת הרמב"ם ולגלגולי הגישות שברקעה', דעת  של הכרעת ההלכה:  , 'על גבולותיההנשקה, דוד

 . 47-72)תשס"ז(, עמ'  61

 קפו -לנבואה?', ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, עמ' קפ אברהם יהושע, 'ההאמין הרמב"ם שזכההעשל, 

 .198-212, 'בין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם', עיון, תש"ם, עמ' , זאבהרוי

 167-185(, עמ' 1979זאב, 'הרמב"ם ושפינוזה על ידיעת טוב ורע', עיון כח )הרוי, 

 .387-396, עמ' 2001אה העשרים', עיון נ, זאב, 'כיצד שיתק ליאו שטראוס את חקר הרמב"ם במהרוי, 

 1989דוד, מנהיגות בעיתות מצוקה: על איגרות הרמב"ם, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, הרטמן, 

'פילוסופיה והלכה כשתי דרכים שונות להתמודדות עם עבודה זרה במשנת הרמב"ם', מחקרי  דהרטמן,   וד, 

 319-33ירושלים במחשבת ישראל, תשמ"ח, עמ' 

 מאגנס, תשע"א , התורה והטבע בכתבי הרמב"ם, ירושלים:ליעזר, אחדד

י )ער.(, ארץ ישראל מ' חלמיש וא' רביצק יצחק, 'ארץ ישראל וגלות במשנתו של הרמב"ם, בתוך:טברסקי,  

 90-122בהגות היהודית בימי הביניים,  

דברי הקונגרס העולמי   יצחק, 'סידורו של ספר משנה תורה לרמב"ם: יסודות הלכתיים ופילוסופים',טברסקי, 

 179-189השישי למדעי היהדות, ג, )תשל"ז(, עמ' 

אל בהגות היהודית בימי הביניים,  , 'ארץ ישראל וגלות במשנתו של הרמב"ם', בתוך: ארץ ישרטברסקי, יצחק

 90-122בעריכת משה חלמיש ואביעזר רביצקי, ירושלים, עמ' 

יצחק לרמב"ם:  טברסקי,  תורה  משנה  'ספר  למדעים,  ,  הישראלית  האקדמיה  דברי  ותפקידו',  , 5/1מגמתו 

 1-22תשל"ו, עמ' 

 "ו , תולדות הפוסקים, א, ניו יורק: ועד היובל, תש, חיים )רב צעיר(טשרנוביץ
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 הרמב"ם כ'עוזר למלך' המשיח', ציון עב, ב, תשס"ז  – redivivusישראל, 'משה יובל, 

 .161-188(, עמ' 2007למלך המשיח', ציון עב, ): הרמב"ם כעוזר redivivusישראל, 'משה יובל, 

   28-45יעקב, 'מחלוקת הסמיכה בין ר' יעקב בירב והרלב"ח', ציון טז, תשי"א, עמ' כ"ץ, 

 המינים האפיקורסים והכופרים במשנת הרמב"ם, תל אביב, תשע"א  חנה, עלכשר, 

 ה מאגנס, תשכ" דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם, ירושלים: יעקב לוינגר,

 .61-65; פורסם לראשונה בדעת יג, תשמ"ד, עמ' 169-173יעקב, בתוך דין ויושר, עמ' לוינגר, 

 מאגנס, תשכ"ה  לים:, דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם, ירושלוינגר, יעקב

 253-297, 'הרמב"ם על אגדה, הלכה וחוק אלוהי', דיני ישראל כו, תש"ע, עמ' לורברבוים, יאיר

הרמב"ם על מוסד החוק ופורמליזם משפטי ו"גזרת הכתוב"', מחקרי משפט, כט )תשע"ב(,  ', יאיר,  לורברבוים

 .351-390עמ' 

, תשס"ה, עמ' 9הביניים', תרבות דמוקרטית  -דית בימייסוד במחשבה פוליטית יהו -, 'דגמילורברבוים, מנחם

115-135 

 מכון שלום הרטמן, תשס"ו.  מנחם, פוליטיקה וגבולות ההלכה, ירושלים:לורברבוים, 

 65-82 עמ' עיון בתכליות ההלכה, תרביץ סד, תשנ"ה, מנחם, 'תיקון עולם על פי הרמב"ם:לורברבוים, 

 מ' קוגן ואחרים, תהילה למשה, וינונה לייק: ל הרמב"ם', בתוך:, 'האם השפיע אלגזאלי עיפה, חוה-לזרוס

 163-169אייזנבראונס, עמ' 

מוסלמי: למשפט  עברי  משפט  'בין  גדעון,  בעסקת   ליבזון  המעורבים  שונות  דתות  בני  של  המצרנות  זכות 

  71-88מקרקעין', פעמים, תשנ"א, עמ' 

 71-88, תשנ"ב, עמ' 1מחניים  'הזיקה בין המשפט העברי והמוסלמי',   גדעון, ליבזון,

שמרנות,  א' רביצקי, )ער.( הרמב"ם: גדעון, 'זיקת הרמב"ם להלכה המוסלמית על רקע תקופתו', בתוך:  ,ליבזון

 247-294מקוריות, מהפכנות, א, ירושלים, תשס"ט, עמ' 
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כ  ,ליבזון לבין  הלכה  בין  מגשר  כגורם  'מנהג  המוסלמית  גדעון,  ובהלכה  היהודית  בהלכה  בתקופת  לכלה 

  265-307יחסי גומלין, ירושלים, תשנ"ה, עמ'  –הגאונים', דת וכלכלה 

 .42-81תולדות המחקר ובעיותיו', פעמים, תשנ"ה, עמ'  מוסלמי:-'משפט משווה יהודי גדעון, ליבזון,

פרות המוסלמית המקבילה', שנתון גדעון, ערב שקדם ושילם בספר הערבות לרשב"ח, ברמב"ם ובס  ,ליבזון

 ;  153-169תשמ"ט, עמ' -טו, תשמ"ח -העברי, יד המשפט

גדעון, ערבות לאחריות )צ'מאן דרך( אצל הגאונים, ברמב"ם ובמשפט המוסלמי', מחקרי תלמוד א,    ,ליבזון

  305-322ירושלים תש"ן, עמ' 

הגאונ   ,ליבזון בתשובות  לרשב"ח  הערבות  בספר  לגוף  'ערבות  המוסלמית  גדעון,  ובספרות  ברמב"ם  ים, 

 ; 121-184', שנתון המשפט העברי, יג, תשמ"ז, עמ' המקבילה

גדעון, 'שניים שערבו בספר הערבות לרשב"ח אצל הרמב"ם, ובספרות המוסלמית המקבילה', שנתון   ,ליבזון

  337-392תשמ"ו, עמ' - יב, תשמ"ה-המשפט העברי יא

 145-161, תשנ"א, עמ' 5, ספונות 'השפעת הקראות על הרמב"ם' לסקר, דניאל,

על כמה הבדלים עיקריים ומשניים', תרביץ נא, תשמ"ב,   חוה, 'בין הלכה יהודית להלכה באסלאם:יפה,  -סלצרו

  207-225עמ' 

חוה, 'היחס למקורות ההלכה באסלאם בהשוואה ליהדות', דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי  ,יפה-לצרוס

  47-49היהדות ג, תשמ"ב, עמ' 

עיון בתפקוד המונח 'תקליד' במורה הנבוכים ובמקורותיו ההגותיים',    –סופים  'אפילו על הפילומיכאליס, עומר,  

 . 7-45(, עמ' 2017) 83דעת, 

גילוי סודות בהגות האסלאמית ועיצובו של מורה הנבוכים', ציון, פג,  'סילקתי את החציצה:מיכאליס, עומר,  

 448-484תשע"ח, עמ' 

המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים,  שיח   עת לעשות לה' הפרו תורתך:עומר,  מיכאליס,  

 2018חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב, 
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לחמה וחיי אדם בעיני המשפט המוסלמי והמשפט היהודי', זכויות האדם ביהדות ובאסלאם,  ב', מ'יעק  ,מירון

  213-226תשנ"ב, עמ' 

משפט העברי לבין המשפט המוסלמי', שנתון המשפט העברי, ב, תשל"ה, עמ' יעקב, 'נקודות מגע בין ה  ,מירון

343-360  

בימימלמד,   היהודית  במחשבה  לאריסטו  '"הפוליטיקה"  פעמים  -אברהם,  הרנסאס',  והתקופת    51הביניים 

 27-69עמ' )תשנ"ב(, 

בתוך:מלמד,   ומחויבויות,  צרכים  האדם:  המדיני של  האופי  על  'הרמב"ם  אי אברהם,  ש'  מ'  דימנט,  ד'  דל, 

רוזנבורג )ער.(, מנחה לשרה: מחקרים בפילוסופיה יהודיתו קבלה מוגשית לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי, 

 292-333מ' ירושלים, תשנ"ד, ע

 .289-293', תרביץ, נח )תשמ"ט(, עמ'  מורה הנבוכיםאברהם, 'למובנן של המלים "פכרה" ו"רויה" ב נוריאל,  

הנ"ל, גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית   ת המושג "שריעה" במורה הנבוכים', בתוך:'למשמעו  ,אברהםנוריאל,  

 .287-293בימי הביניים, ירושלים, תש"ס, עמ' 

מיכא בימי  ל,  נהוראי,  היהודית  בהגות  ישראל  ארץ  בתוך:  והרמב"ן',  הרמב"ם  של  בתורתם  ישראל  'ארץ 

 123-137מ' הביניים, בעריכת משה חלמיש ואביעזר רביצקי, ירושלים, ע

מהפכנות, בעריכת   מקוריות, שמרנות,    הרמב"ם: בתוך:,  'הרמב"ם: הוגה 'פונדמנטליסטי'?'סטרומזה, שרה,  

 453-464כרך ב, עמ'  ,כרכים, ירושלים תשס"טאביעזר רביצקי, ב 

, 'לפולמוס הרמב"ם במזרח: מקומו של אבו אלברכאת אלבגדאדי', בתוך: ח. שמאי )ער.( חקרי  סטרומזה, שרה

 .415-422עבר וערב מוגשים ליהושע בלאו, ירושלים, תשנ"ג, עמ' 

 קנא-'סטיותיו של הרמב"ם ממקורות ההלכה', דיני ישראל יג )תשמ"ח(, עמ' קיגדוד, סייקס, 

מברכת  )עורכים(,    , 'דרכו של הרמב"ם בהוראת ההלכה בזמן הזה', בתוך: צבי הבר וכרמיאל כהןערוסי, רצון
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ריות, , 'האמנם נקט הרמב"ם עמדה מהפכנית כלפי לימוד התלמוד', הרמב"ם: שמרנות, מקושמע, ישראל-תא

 מרכז שז"ר, תשס"ט  כנות, בערי' א. רביצקי, ירושלים:מהפ
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Abstract 

 

Politics and Law in Maimonides' Mishneh Torah and his Legal and 

Political Thought 

Noam Hoffmann 

For almost eight hundred and fifty years, Mishneh Torah, Maimonides' Code of 

Law, has been the jewel of the halakhic tradition, and has served as both a vantage 

point for the assessment of Talmudic study and a point of departure for halakhic 

adjudication. As is well known, Maimonides was not only a halakhic decisor, but 

was also steeped in philosophy. The meeting point of these two personae of 

Maimonides', the halakhic decisor and the philosopher, is the focus of this study. 

While Warren Ze'ev Harvey wrote that the Code is to be understood in light of 

Maimonides' political philosophy already four decades ago, scholarship has yet to 

have risen to his challenge.601 Maimonides' Code has not been studied as a political 

and legal act, understood in the context of his legal and political thought. In the 

first part of this dissertation (ch. 2-3) the theoretical statements issued by 

Maimonides in The Guide of the Perplexed are examined. The second part (ch. 4-

5) is dedicated to an analysis of the way in which the Code is an application of the 

theory developed in the guide.  

 
601  Rambam', -Mishnat ha-Halakha be-Warren Ze'ev Harvey, 'Bein Philosophia Medinit le

Iyyun (1980), pp. 198-212. 
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Following the lead of the material itself, the dissertation combines questions 

of political and legal theory. In the first chapter I argue that at the center of 

Maimonides' concept of politics stands his concept of law. I show how according 

to Maimonides, law is a basic human necessity, which serves as the glue which 

keeps societies together and thereby enables human existence. According to 

Maimonides' anthropology, human nature is paradoxical: on the one hand humans 

require a division of labor in order to attain the basic needs of food and shelter; 

while on the other, the radical natural diversity within the species does not allow 

individuals to coexist. The solution to this paradox is a leader who gives law and 

by it hides humanity's natural diversity.    

In the second chapter I argue that on the issue of the rule of law, 

Maimonides is in dialogue with a tradition which begins with Plato and continues 

with Alfarabi, and I articulate Maimonides' specific form of the rule of law which 

arises from this dialogue. Furthermore, via the discussion of Maimonides' idea of 

the rule of law I clarify that according to him law must be uniform (as opposed to 

the situation of Jewish law prior to Maimonides' Code) and must be connected to 

an institution of coercion in order for it to be applicable.  

As mentioned, in the second part of the dissertation I examine how the 

political and legal theory articulated in the first two chapters plays out in the Code 

itself. In the third chapter I reconstruct a timeframe which is implicit in the Code 
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and show that this timeframe is in fact a normative roadmap for the establishment 

of a Jewish polity, able to live according to halakha. I show that in the Code, 

specific rules are defined as pertaining to "this time" (hazman hazeh), while most 

are intended for a future time, in which the Jewish polity will have political 

independence. During "this time" many laws are inactive, as they depend on 

different conditions for their activation. I show that the Code is written with the 

future time in which the Jewish people will have political independence in mind, 

and that rules intended for "this time" are marked as a compromise. The halakha 

will only be able to be fully implemented when a Jewish polity exists, with a 

Davidic king at its head. However, together with this, I argue that the Code is not 

a messianic work, i.e., it is not a work which is meant to actively encourage the 

coming of the king messiah. Via the Code Maimonides reorganized the law so as 

to create the possibility of a comprehensive fulfillment of the law, when a Jewish 

polity will come into existence. Therefore, a messianic polity is not a goal, but 

only a means towards the possibility of fully actualizing the law.  

In the fourth chapter I focus on the renewal of the Great Court, a legal 

innovation of Maimonides in his Code. I argue that a correct interpretation of the 

text of Maimonides' innovative rule of the renewal of the Great Court is that it is a 

legal (i.e. halakhic) mechanism for the ending of "this time". This legal innovation 

shows that Maimonides wished to create a legal possibility of a change of the 
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halakha, and that his goal was a full actualization of the halakha, including all laws 

which do not pertain to "this time".  

The general argument of the dissertation, which arises from each chapter 

separately and from all in tandem, is that the Code of Law is Maimonides' attempt 

to transform halakha so that it may be an applicable system of law which may 

stand at the center of a renewed Jewish polity, if one were to arise in the future. 

This research advances our understanding of Maimonides' project of the 

reformation of Judaism, and portrays him as a political and legal innovator, and 

not only a reformer in the sphere of metaphysics and epistemology. Furthermore, 

this study describes Maimonides' legal theory in depth and its deep connection to 

the Islamic philosophic tradition, highlighting a strand of thought which has not 

been dealt with in the Islamic philosophic tradition. An additional contribution of 

this study is that it enables a correct understanding of radical religious right-wing 

factions in contemporary Israeli society, who base themselves on Maimonides' 

Code. As Maimonides has many times been misconstrued by scholarship as a 

proto-Enlightenment figure, scholarship has not been able to understand that the 

interpretation of Maimonides by these radical groups is in fact closer to his original 

intent. 
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