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  אפרימ חמיאל

  
  שד"ל והרמב"מ: "לקבל האמת ממי שיאמרה"

  
  הקדמה

) היה קרוב לוודאי איש 1865פדובה  - 1800טריא�טה  ;שמואל דוד לוצאטו (שד"ל
הרוח הגדול ביותר שקמ ליהדות איטליה במאה התשע עשרה, והוא בוודאי המפור�מ 

שד"ל החל את  – 1"הדרכ הממוצעת"ביותר. כפי שפירטתי בפרק השלישי של �פרי 
 ,פעילותו ה�פרותית והמחקרית בעת המעבר של אירופה מרציונליזמ לרומנטיקה

אירופה כולה. לבשלבימ  התפשטשהחל בברלינ של קאנט והגל בראשית המאה ו
זו שרואה בתבונה את  –בתחילת דרכו היה שד"ל נאמנ לפילו�ופיה הרציונלי�טית 

זו  – שינה את עמדתו לעמדה רומנטיתאכ עד מהרה  – המפתח להצלחת הפרט והכלל
הרואה ברגש, בשיבה אל הטבע ובני�יונ העבר הנהדר את המפתח לככ. שד"ל עצמו 
היה מודע לשינוי זה בגישתו, אכ לא ייח� אותו למעבר הכללי אלא לפקיחת עיניימ 
אישית שבאה לו בעקבות א�ונות וקשיימ אישיימ שהתבונה לא הצליחה למנוע, 

של הרציונליזמ הרמב"מי והשפינוזי�טי ששטפ את  בעיניוכנות ולתוצאות המ�ו
משכילי אירופה, שאיימו על שלומ היהדות המ�ורתית הנאמנה להתגלות העבר. 

מ�וכנ היה מרוחק ומנוכר,  ,הרציונליזמ הפילו�ופי האליטי�טי הקר, שבו האל מופשט
ית מול להמונ המאמינימ הפשוטימ. ככ מצא עצמו במהרה בעמדה לעומתלדעתו 

משכילי גליציה, שהיו אזרחי הקי�רות האו�טרית יחד עמו, שנשארו נאמנימ 
לרציונליזמ, ששלט עדינ בכיפה בגליציה המרוחקת במחצית הראשונה של המאה. 
במקביל חוותה יהדות אירופה בעשורימ הראשונימ של המאה את הופעתמ לראשונה 

יניימ כדי לעגנ את עמדותיהמ של זרמימ ביהדות, אשר אימצו לחיקמ הוגימ מימי הב
ההי�טורית (ראשוני -בב�י�י היהדות. הרפורמימ ובני הא�כולה הפוזיטיבית

שבחר בתבונה כקנה מידה בלעדי  ,הקונ�רבטיבימ) העדיפו בדרכ כלל את הרמב"מ
 המערכתמצוות שחוקק משה, שאר הלקביעת האמת ו�בר גמ שמלבד תרי"ג 

עומתמ העדיפו האורתודוק�ימ את ריה"ל במהלכ ההי�טוריה. ל ההתפתח תההלכתי
שבחרו בהתגלות כקנה מידה לקביעת האמת ו�ברו שההלכה כולה ניתנה  ,ורמב"נ

בהתגלות. שד"ל שהאמינ בהתגלות של התורה שבכתב בחר במודע בריה"ל כנגד 
 

תגובות למודרנה בהגות של  –"הדרכ הממוצעת": ראשית צמיחת הדתיות המודרנית א' חמיאל,   .1
  , ירושלימ תשע"א.מהר"צ חיות, רש"ר הירש ושד"ל
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. היה זה רק עניינ של זמנ עד התפתחות ההלכהבעניינ  רמב"מש�בר כאפ  ,הרמב"מ
מי, וכאשר התרחש הדבר פרצ פולמו� "כנגד הרציונליזמ הרמבששד"ל גילה דעתו 

 אשר ה�עיר את כל משכילי אירופה של הדור.
בחלק הראשונ אציג תיאור הי�טורי מפורט של  :למאמר זה ארבעה חלקימ

טיעונימ חריפימ נגד חלקימ בשיטתו כאשר העלה  ,1837-שד"ל בשעורר פולמו� ה
דהמות והכוע�ות של חכמי גליציה לדבריו. כמו ושל התגובות הנ ,העיונית של הרמב"מ

כנ אציג גמ את תשובותיו של שד"ל לטענותיהמ. בחלק השני אמנה את פירושי שד"ל 
את פרשנות הרמב"מ למקראות תוכ נקיבה בשמו, ואציינ אמ דחה  הציגבהמ שלמקרא 

מעלה שד"ל בכתביו שאותמ או קיבלמ. בחלק השלישי אציג שבעה נושאימ עיוניימ 
בהמ עמדתו קרובה לזו של הרמב"מ אכ הוא נמנע מלציינ קרבה זו. בחלק ש ,בפירושוו

מדוע נמנע שד"ל  – הראשונב�ופ החלק שאעלה הרביעי אנ�ה לענות על השאלה 
בשבעה נושאימ אלו מציונ שמו של הרמב"מ כשותפ לדעתו, אפ שהוא נושא בגאווה 

  לקבל האמת ממי שיאמרה. – את העיקרונ הרמב"מי

  תיאור הי�טורי של פולמו� הרמב"מ: טיעוני שד"ל ותגובות חכמי גליציהא. 

פתח  2),1837במכתבו המפור�מ ליצחק שמואל רג'יו (יש"ר) מי"ב ב�יוונ תקצ"ז (
כמעט  כשד"ל מחדש את הפולמו� על הגותו הפילו�ופית של הרמב"מ, פולמו� ששכ

נה לפנייתו של יש"ר שד"ל פר�מ מכתב זה כמע 3לגמרי מאז �ופ המאה החמש עשרה.
שכתב אליו בשממ של כל המשכילימ ה�ופרנטורלי�טימ המאמינימ בתורה מנ 

 
ורשה תרע"ג, עמ' א ב, מחקרי היהדות ונדפ� שוב ב�פרו  76- 61ג, תקצ"ח, עמ'  בכרמ חמדפור�מ   .2

159-176.  
. רביצקי מציינ שמ בצדק, כי ביקורתו 156, עמ' 1991, ירושלימ על דעת המקומראו: א' רביצקי,   .3

של שד"ל מתונה יח�ית על אפ התבטאויותיו החריפות, והיא מתב��ת על חכמי המאה החמש 
רבוני המחייבימ עשרה ואינה מעלה את הפרשנויות הרדיקליות הקדומות יותר (למשל כ�פי ונ

ויהודה אלפאכר ומאיר בנ טודרו� השוללימ), ולפיהנ �בר הרמב"מ בכל הנושאימ כארי�טו, כולל 
קדמות העולמ, הנ� ועוד. במכתבו ליהושע השל שור משנת תקצ"ח, שאת פר�ומו ביטל אז וביצע 

זמנ רק בשנת תרכ"ד (ראו להלנ), מוזכר גמ עניינ קדמות העולמ כתפי�ה של הפילו�ופימ מ
הרמב"מ (אכ לא שלו). אכנ מאותו מכתב עולה גמ, ששד"ל לא העלה בדעתו כי הרמב"מ ערער גמ 
על הנ�ימ, על הנבואה, על ההשגחה, על שכר ועונש ועל תורה מנ השמימ כפשוטמ, כפי שחשבו 
וחושבימ הרדיקלימ שבינ פרשניו אז והיומ (ראו בהמשכ). מכתב נו�פ של שד"ל שיש להזכיר כאנ 

, ח' בחשוונ תרכ"א 41שנה ד, גיליונ  המגידאליעזר ליפמנ זילברמנ, שפור�מ ב המגידעורכ הוא ל
. בחיבורו תשובה נצחת(נכתב חודש קודמ בט' בתשרי), ובו ביקורת על שלמה רובינ וחיבורו 

מתפלמ� רובינ עמ שד"ל בעניינ שפינוזה והרמב"מ, ושד"ל עונה לו במכתב זה, שממנו עולה 
כפי שהוא, ללא  מורה נבוכימקי צדק, ושד"ל אכנ קרא גמ בעניינ קדמות העולמ את בבירור כי רביצ

הוא טועה  – כמו רובינ – רבדימ, ו�בר שהרמב"מ לא האמינ בקדמות העולמ, ומי שחושב אחרת
  .214), עמ' 2(לעיל, הערה  מחקרי היהדותומ�לפ. מכתב זה נדפ� שוב ב
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השמימ, בהשגחה, בשכר ועונש, בנבואה ובנ�ימ, וביקש ממנו כי יפר�מ ברבימ את 
שעמדותיהמ מתפשטות במערב אירופה ובמרכזה  ,עמדותיו כנגד הרציונלי�טימ

שד"ל כתב ליהושע השל שור   4ומ�כנימ את המשכ קיומה של היהדות המ�ורתית.
י ביקורתו על הפילו�ופיה של הרמב"מ הייתה כמו�ה כ ,(יה"ש) אחרי שהפולמו� פרצ

חשב על הדברימ ארוכות  ה,בקרבו והוא בדק ובחנ אותה במשכ שנימ לפני שפר�מ
מבחינת שד"ל היה  'הקש ששבר את גב הגמל' 5לני�וח הדברימ זמנ ומחשבה. והקדיש

בהמ בינ ש ,ובו מחקריו על המשנה והתלמוד ,אורשריפט�פרו החדש של אברהמ גייגר 
כי רבי כתב משנתו וגמ לפניו היו משניות כתובות  ,היתר הטענה השגויה לדעתו

שד"ל מדבריו של גייגר אלו ע את ההלכה כשיטתמ. לפי ומטרת התנאימ הייתה לקֵּב 
ברו על תורה שבעל פה שאינה ניתנת להיכתב בדו עיקרונ יכי חכמי התלמוד שד ,עולה

זה, וכל �פרי המשנה הכתובימ שלפני רבי נעלמו לפתע ולא היו בידי האמוראימ. 
שגמ הוא העלה על הכתב את פ�קי ההלכה שלו  ,שד"ל ראה כאנ השפעה של הרמב"מ

כוונה שיפ�קו מתוכ  ,בלי להזכיר את המחלוקות ואת מקורותיומ משנה תורהב�פרו 
כולל  ,כמוהו ללא אפשרות לשנות בעתיד ולא יזדקקו ל�פרי ההלכה שנכתבו לפניו

ע התפתחות בהלכה והמשנה והתלמוד. גייגר מבקר אמ כנ את התנאימ על שפעלו למנ
שלדעת שד"ל בדורות שאחריהמ, ביקורת שבעיני שד"ל הייתה מרושעת ושגויה. מי 

ני�ה לעצור את התפתחות ההלכה היה דווקא הרמב"מ, שגייגר היה בינ  באמת
  מעריציו. 

במכתב יש התקפה בוטה וחריפה על כמה מעמדותיו הרעיוניות של הרמב"מ כמו: 
 ;טענתו בדבר הישארות הנפש למשכילימ בלבד והיטמעותה באלוהות לאחר המוות

י"ג עיקרי האמונה המבטיחימ עולמ  יצירת ;כפירתו בתחיית מתימ גופנית מתמדת
פעילותו ה�פרותית ללא ציונ  ;מצוות ומעשימ טובימ כנגדאמונות ולא  כנגדהבא 

עלולה להשכיח את המשנה והמבו��ת גמ על ארי�טו פעילות  ,מחלוקות ומקורות
שנאתו לנכרימ ולאפיקור�ימ יהודימ  ;והתלמוד ולשעבדנו לרמב"מ ולתורות זרות

. דעות כאלה, טוענ שד"ל, איננ ועוד ;אמונת היהדות וקריאתו לאבדמהמתנגדימ ל
דרדרימ עתה ימהוות מדרונ חלקלק שבו מ ,תואמות את השקפות המקרא וחז"ל

במהלכ אותו משכילי אירופה ומאיימות על שלמותו של עמ ישראל. שד"ל משתמש 
ל גויי הארצ על בביטויימ כגונ: "נתנ אותנו [הרמב"מ] לזעוה לכ) 164-168מכתב (עמ' 

 
בתוכ: ר' בונפיל וההשכלה שכנגד', שמואל דוד לוצאטו  –ביקורת המודרניות 'פיינר,  'ש :ראו  .4

�דרת , כינו�ימ – איטליה( מאתיימ שנה להולדתו –שמואל דוד לוצאטו  ואחרימ (עורכימ),
קנז. על פניית יש"ר אליו כתב שד"ל ליהושע השל שור - קנותש�"ד, עמ'  ירושלימ ,)2 מו�פימ

מחקרי , ואחר ככ ב108-131ד, תרכ"ד, עמ'  אוצר נחמדבמכתב מד' בתמוז תקצ"ח, שפור�מ ב
  . על מכתב זה של שד"ל ראו גמ להלנ.241, ראו שמ, עמ' 237-249), עמ' 2לעיל, הערה (היהדות 

  .247), עמ' 2לעיל, הערה (מחקרי היהדות ראו להלנ עוד על מכתב זה. דברי שד"ל אלה כתובימ ב  .5
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תחיית המתימ] שלכ [הרמב"מ] היא של ארי�טו ומפרשיו, = לא חמ� בכפינו", "ת"ה [
בקיאימ בתחבולותמ -לא של אבותינו", "והנה אנחנו, התמימימ בלבותינו ובלתי

ובנכליהמ של המתפל�פימ, קבלנו ממכ [הרמב"מ] השלשה עשר עיקרימ אשר פקדת 
רות, ולא ירדנו ל�ופ דעתכ, ולא ראינו הנחש עלינו להאמינ, וע�קנו בהמ כמה דו

"הרי [לפי הרמב"מ] מבואר כי גמ גנוב רצוח ונאופ יוכל  .הכרוכ בעקב דבריכ"
תלוי הדבר], = הפילו�ופ המשכיל לקנות לו חיי העוה"ב, ולא בזכותא תליא מלתא [

   אלא בידיעת האמתיות תליא מלתא".
 – ממ. קשה להאמינ לדבריודבריו אלו של שד"ל עוררו �ערה מיד עמ פר�ו

שהוא  – בו הגנ על עמדתוו  6,מירו�לב וואהרמנבמכתב ששלח מאוחר יותר ליהודה 
נחמנ לא צפה את הפולמו� שהתעורר. המשכילימ הרציונלי�טימ בגליציה בראשות 

חיות קיבלו את הדברימ על  קרוכמל (רנ"ק), שלמה יהודה רפפורט (שי"ר) וצבי הירש
שמואל ליב  כרמ חמדגיבור התרבות שלהמ בכע� ובתדהמה. רנ"ק שלח מכתב לעורכ 

ובו השיב לטענות שד"ל על הרמב"מ. המכתב נשלח  ,גולדנברג (של"ג) מטרנופול
לפני מכתב  7) והתפר�מ מיד בכתב העת שיצא באותה שנה,1838בחשוונ תקצ"ט (

  .וואהרמנשד"ל ל
ונחמנ יצחק פישמאנ מלמברג, שניימ משלושת עורכי כתב העת  יעקב בודק

עליהמ ענה בקצרה ב�יוונ ש ,, שלחו לו מכתבי תגובה ביקורתיימ נזעמימהרואה
מכתביהמ כללו איומימ כי יפר�מו ברבימ את ביקורתמ למענ ישפטו ביניהמ  8תקצ"ח.

כי אינ  חכמי ישראל אמ לא ישיב לטענותיהמ לשביעות רצונמ. בתשובותיו כתב
יואילו לפר�ממ  אבכוונתו להתייח� לגופמ של טיעוניהמ שאינ בהמ ממש, ואדרב

ויביאו את הדברימ למשפט החכמימ. בדבריו לבודק נאמר כי הוא שולח את רעיונותיו 
החוצה למשפט הציבור ללא מורא ואומר להמ "בני, אשר טיפחתי וריביתי ואשר 

תמ מימכמ היותי רודפ אחר הכבוד? אמרו ידעתמ שבתי וקומי וכל דרכי בחנתמ, הראי
[ככ!], אפילו קטנ שבקטנימ, ולא יגור  הָ אבינו מקבל האמת ממי שיאמרֶ לכל רואיכמ: 

מפני איש, ולא יודה על אשר איננו אמת אפילו יהיה האומר גדול שבגדולימ". את 
הוא מכנה במכתב לבודק עצמו ובעוד מכתבימ: תלמידי  ,הרואהעורכי  ',הרואימ'

מכו� (= קנתרנימ), תלמידי בלעמ, בני בליעל, צבועימ, רשעימ, מציקימ, נבלימ, �ו
   9ולה ונבערימ מדעת.�כלימ, כ�ילימ, אנשי מרמה וַע 

 
(לעיל, הערה  מחקרי היהדותוב 287ד, תקצ"ט, עמ'  כרמ חמדנכתב בי"ב בכ�לו תקצ"ט ופור�מ ב  .6

  .178), עמ' 2
, מהד' ש' ראבידוביצ, כתבי רבי נחמנ קרוכמאל. נדפ� מחדש ב260), עמ' 6(לעיל, הערה  כרמ חמד  .7

  ברלינ תרפ"ד, עמ' תלב.
  .429, 426תרנ"ח, עמ' -קרקוב תרמ"ב-, פרזעמישלאגרות שד"ל ראו:  .8
(לעיל,  מחקרי היהדות; 705, 656, 488, 487, 477, 431, 426), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .9

  . 237), עמ' 2הערה 
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 10רנ"ק, שבאלול תקצ"ו שלח מכתב ידידות לשד"ל וכינה אותו "החכמ השלמ",
החרדימ  – וראה בו שותפ לדרכ האמצע המאתגרת והמותקפת משני הצדדימ

פשר להבינ מה קרה לשד"ל שלפתע עברה עליו א-והרפורמימ, כתב לגולדנברג כי אי
תלונותיו על הרמב"מ שטחיות ואינ  11הרמב"מ וראב"ע. – רוח קנאה נגד שני הגדולימ

עונה בפירוט על כל אחת מהנ. לדבריו הרמב"מ  ורנ"קהנ כבר נדונו בעבר,  .בהמ ממש
אמ כי רנ"ק מ�כימ כי  ,שהיא מי�ודות היהדותהתנצל על עניינ תחיית המתימ והודה 

 ,חלק מעיקרי האמונה של הרמב"מ כבר היו מוכרימ לפניו .הדברימ אינמ כפשוטמ
והרמב"מ  ,כבר האמוראימ והגאונימ כתבו הלכות פ�וקות .והוא ענה על צורכ אמתי

לא היה הראשונ לעשות זאת. על ביקורתו של שד"ל כתב רנ"ק: "לא תהא כזאת 
   12, אנא חטא האיש הזה חטאת גדולה וצריכ תשובה ו�ליחה, וכבר שב וודאי".בישראל

ובו תוכחת אוהב על  ,כאשר קיבל שד"ל את מכתב אוהבו יהודה וואהרמנ
 ,הוא הבינ כי הפריז יתר על המידה. הוא ענה לו במכתב רכ ,התקפותיו על הרמב"מ

 13,כרמ חמדכ בו ני�ה להשקיט את הלהבות. הוא שלח העתק ממכתב זה לעורש
לא לפר�מ את מכתבו שד"ל ששפר�מ אותו כאמור לעיל. בהזדמנות זו ביקש ממנו 

משומ שהוא חריפ וקיצוני  –שעיקריו יובאו להלנ  – ליהושע השל שור (יה"ש) מברודי
כי הוא רק יחריפ וילבה את  ,ואינ מנ הראוי לפר�מו בשלב זה ,כמו המכתב ליש"ר

כי הוא בוודאי מכיר בגדולתו  ,ו המתונ לוואהרמנהפולמו� שפרצ. שד"ל כתב במכתב
ומתנגד לו רק בכמה עניינימ שבהמ לדעתו שגה.  ע�קשל הרמב"מ בכל תחומ שבו 

של הרמב"מ האמ אפשר שחכמימ וצדיקימ ידונו אותו על שלא מנה את שבחיו 
ל אלא רק את מעט טעויותיו? הוא מופתע מהפולמו� שהתעורר וחושב והידועימ לכ

שהאשימוהו בפ�ילת הרמב"מ המ פתאימ וטועימ. אמ היה הרמב"מ לוקח כי אלו 
היה טוענ לפניו כי הוא בוודאי היה שמח אמ תלמידו שד"ל היה  ,אותו לדינ תורה

לפניו את ביקורתו ללא חשש וללא חנופה. הרמב"מ יודע כי המבקר בכנות עדיפ  מביא

 
שבט ב, עמ' תכד. שד"ל ענה לרנ"ק על מכתבו זה בכ"א )7(לעיל, הערה  רבי נחמנ קרוכמאלכתבי   .10

  ).238-239עמ'  ,4 הערהלעיל, (משנת תקצ"ח וחלק ממנו מצוטט במכתבו ליה"ש  ,תקצ"ז
שני ישעיהו, כולל מובאות  דבר קיוממ שללתיאור מלא של פולמו�י שד"ל על ראב"ע ועל   .11

ורגונ, 'הוויכוח ש'  :מפורטות ומקיפות מההתכתבות בינ שד"ל, שי"ר, יש"ר, רנ"ק, של"ג ושור, ראו
מעולמה של תנועת בינ שמואל דוד לוצאטו לעמיתיו על היח� לר' אברהמ אבנ עזרא כחלק 

'עמדתו של שד"ל בשאלת  הנ"ל, ;נג- עמ' כה), 4(לעיל, הערה  שמואל דוד לוצאטובתוכ: ההשכלה', 
'זהותו של מחבר ישעיהו הנ"ל,  ;27- 7א, תשנ"ט, עמ'  מחקרי מורשתנואחדותו של �פר ישעיהו', 

שמואל הנ"ל,  ;97-109 ב, תש"�, עמ' 45 בית מקראוזמנה של הנבואה על פי שד"ל',  13נז  - 9נו 
על פולמו� שני . 425- 402רמת גנ תשע"ג, עמ' ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא,  –דוד לוצאטו 

  .106-108עמ' ), 1(לעיל, הערה  חמיאל :ישעיהו ראו עוד
  עמ' תלב., )7(לעיל, הערה  רבי נחמנ קרוכמאלכתבי   .12
  .560), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"ל ראו:  .13
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משנה והוא זה שנותנ לו כבוד אמתי. ברור לכל בר דעת כי  ,על המ�כימ מתוכ חנופה
הוא יצירה נפלאה העולה על כל אלו שלפניה, וגמ כוונתו של הרמב"מ הייתה  תורה

אכ ביקורתו של  ,להקל ולפשט את פ�יקת ההלכה ולמנוע שגיאות וטעויות – לטובה
שראל על מגמת שד"ל במקומה עומדת. בזכות ביקורתו של הראב"ד ואחריו רוב חכמי י

ואפשר היומ ללמוד רמב"מ  ,הרמב"מ המשיכ להתקיימ הלימוד המעמיק בתלמוד
ימ עצומות על הרמב"מ ילא ל�מוכ בעינוותלמוד ושאר פו�קימ וככ לברר את ההלכה, 

ללא בדיקה. ברור גמ שהרמב"מ לא ביקש להשכיח את לימוד המשנה והתלמוד אלא 
ה היה עלול להוביל להשכחתמ. גמ רק לקצר את תהליכ הפ�יקה, אבל מצב כז

הוא מודע לככ שהרמב"מ כתב  .מביקורתו בעניינ השארת הנפש אינ הוא חוזר בו
אולמ  ;דבריו במשל וחידה ככ שדבריו לא יובנו להמונ ואפשר יהיה לפרשמ גמ אחרת

שהיו בקיאימ בפילו�ופיה של זמנו (אפודי, שמ טוב  ,מפרשיו הקדמונימ של הרמב"מ
 –כתב שד"ל  –ינ זה כשד"ל. כל מטרתי יפירשו את דברי הרמב"מ בענ ,ואברבנאל)

היא לכבוד התורה ולתועלת האומה, ואמ חכמימ אחרימ יחשבו שלמטרה זו יש לפרש 
את הרמב"מ ככ שדבריו יהיו תואמימ לאמונה המ�ורתית של היהדות, אני אשבח 

  14זאת.
ואימ' והשיב להמ, בכ"ז ב�יוונ תקצ"ח, מיד לאחר שקיבל את מכתביהמ של 'הר

עליו בו השיב למכתבו כי אכנ הוא יודע על ההתקפה ש 15,כתב שד"ל מכתב קצר ליה"ש
תוכחתמ של עורכיו על ו�יפר לו על תוכנ תשובתו הקצרה לנאצותיהמ ו הרואהב

הו�יפ וכתב ליה"ש אותה שנה בתמוז בובד'  ,לא ה�תפק בככ שד"לבמכתביהמ אליו. 
המ�ביר את עמדותיו כנגד הפילו�ופימ והרמב"מ ואת השתלשלות  ,מכתב מפורט

העניינימ שהביאה אותו לפר�מ את איגרתו ליש"ר ובה התקפתו על דעותיו של 
, אכ גולדנברג דחה אותו בקש כרמ חמדהרמב"מ. מכתב זה נשלח על ידו לפר�ומ ב

ו שד"ל בטענה שעליו להמתינ ולפר�מ קודמ את תגובות רנ"ק ושי"ר. כאשר שלח ל

 
ההי�טוריה של ה�פרות העברית קלוזנר,  'י :. עוד על פולמו� הרמב"מ ראו6 הערהלעיל, ראו   .14

ש'  ;102- 101עמ' , ב, ירושלימ תרצ"ז (הוצאה שנייה מתוקנת, ירושלימ תשי"ב) החדשה
ע' שפייזהנדלר,  ;53- 38, עמ' שי"דת תל אביב, והתנגדותו לרמב"משד"ל הלפרינ, -רו�טוב�קי

 I. Barzilay, Shlomo Yehuda ;7-37, ירושלימ תשל"ב, עמ' מאמרימ ,שור י"ה'מבוא', בתוכ: 
Rappaport and his Contemporaries, Ramat Gan 1969, pp. 103-106 ברזילי מתאר את .

בעניינ התקפותיו של הראשונ על הרמב"מ ואבנ עזרא ומצביע על הקיטוב  פולמו� שד"ל עמ שי"ר
עזרא, לשי"ר הרציונלי�ט, שראה בהמ את מוריו  שבינ שד"ל הרומנטיקנ, המתנגד לרמב"מ ולאבנ

הרמנויטיקה במחשבה הרוחניימ. עוד על הפולמו� של שד"ל עמ הרמב"מ וראב"ע ראו: ז' לוי, 
, 157- 155), עמ' 1חמיאל (לעיל, הערה  ;37-40עמ' , לימ תש�"וירוש- , חיפההיהודית בעת החדשה

317-322 .  

  .431), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .15
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על שלא פר�מ את  16הודה לו במכתב מט"ו בכ�לו תקצ"ט ,מכתבו לוואהרמנמהעתק 
וככ היה. שד"ל  ,המכתב ליה"ש וביקשו לפר�מ במקומו את מכתבו המתונ לוואהרמנ
המכתב ליה"ש  17עדכנ את יה"ש בכל ההתפתחויות האלו במכתב מי"ט בכ�לו תקצ"ט.

   18וחר יותר.פור�מ על ידי שד"ל רק כארבע עשרה שנימ מא
כנגד נכתבו בו דברימ קשימ נו�פימ  ,אכנ, מכתבו של שד"ל ליה"ש הוא חריפ

ונחשפו בו דברימ על  ,מעבר לנאמר באיגרת ליש"רעמדות מ�ורתיות מקובלות 
לא ינעמו לאוזנמ של  גמהרמב"מ שהיה קשה ליהודימ המאמינימ בו לקבל, ו

דברימ  19כתבו לרנ"ק מתקצ"זמ באירופה. ראשית הוא מצטט ממיהמשכילימ הקיצוני
 ,שיש בקרבמ מחלוקות גדולות בינ אוהבי הישנ האדוקימ ,חריפימ על אנשי פולינ

הא�ורימ בכבלי הקבלה וב�ודות הזוהר והאר"י ונוהימ אחרי שיגיונות אדמו"רי 
 ,ימיה, לבינ המשכילימ הקיצוניהח�ידות המתחזימ לבעלי מופתימ ומכורימ לשתי

 ,בקדמות העולמרק האמינו הללו  – מתקופת הרמב"מ שהו�יפו על המתפל�פימ
בנבואה כמו גמ בתורה מהשמימ, ובמציאות ה' המשכילימ גמ עתה כופרימ אילו ו

, ואילו המשכילימ הקיצוניימ ובנ�ימ, שהפילו�ופימ הקדומימ ייח�ו לשכל הפועל
  .דהיומ אינמ מאמינימ בהמ כלל

חלקימ שאינמ לדורות, בעיקר  תלמוד ישבדעתו כי במשנה ואת בנו�פ הוא מביע 
ני אגדה שהיו טובימ לזמנמ, וכוונת הכותבימ לא הייתה ליצור �פר חוקימ יעני

נועדו  ,הרחוקימ מפשט המקראות ,ומנהגימ קבועימ לתמיד. מדרשי ההלכה של חז"ל
לתת א�מכתא להלכות קדומות וגמ להלכות שהמ חוקקו בחכמה נפלאה לפי צורכי 

משמעותו הראשונה של הכתוב. משמעות דברימ אלו של שד"ל  וות שליע ואיננהזמנ, 
יצירה אנושית. לדבריו, הנ כי הלכות רבות במשנה ובתלמוד איננ מ�יני אלא  ,היא

המשנה הזכירה גמ את דעת המיעוט שנדחתה כדי להשאיר את הפ�יקה פתוחה 
שלא  ,רכי הזמנ כדעת המיעוט. הרמב"מוולאפשר לחכמימ בעתיד לשנות אותה לפי צ

שגה, וטוב שהראב"ד התקוממ כנגדו.  – הזכיר את דעת המיעוט כדי לעגנ את הפ�יקה
תנ, בשמות האל, ייוהוא מו�יפ כי לדעתו אינ כל רע באמונות בהגשמה, ב�עודת לו

כי הנ מ�ייעות לאמונה בהשגחה ובשכר ועונש המחנכת את האדמ  ומה,בקמעות וכד
רמב"מ שהאמינו בהשגחה רק על האדמ להיות מו�רי וחומל, בעוד הפילו�ופימ וה

הנ  – יעוד האדמ הוא להשכיל, מביאימ למ�קנה כי ההמונ הפשוטיהמשכיל ו�ברו כי 
אינו מושגח ואינו מקבל שכר ועונש על מעשיו, דעה  – זה העושה טוב והנ הממרה

 
  .560ראו: שמ, עמ'   .16
. כפי הנראה החליט גולדנברג בהתיעצות עמ שי"ר שלא לפר�מ את המכתב 564ראו: שמ, עמ'   .17

  התוקפני הזה של שד"ל ליה"ש.
  .4ראו לעיל, הערה   .18
  בהערה. 370), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"להמכתב נדפ� במלואו בשני כתבי עת, ראו הפניה ב  .19
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מ של ימיו הנוהימ אחרי יהמשכילימ הקיצוני ,מ�וכנת ביותר לשלומ החברה. לטענתו
אינ מגמתמ האמתית אלא הנאת עצממ,  ,יות זרות כמו הרמב"מ בזמנופילו�ופ

הצלחתמ האישית בתוכ התרבות הכללית ולפי כלליה ורדיפת כבוד וממונ. לומדי 
מאבדימ את שמחת גמ אלא  ,הפילו�ופיה הזו לא רק שלא נעשימ חכמימ וטובימ יותר

לפל� דרכ ברורה אל  החיימ ושוקעימ בדיכאונ ללא תקווה, כי הפילו�ופימ לא הצליחו
ומה שזה בונה זה �ותר. את הרבנימ שיצאו נגדו הוא רואה כמי שמש�ימ בו  ,האמת

את הכלבימ כדי לשככ את כע�מ שלהמ על מי ששיבח את שי"ר, הרב המשכיל שמונה 
'הרואימ'  כנגדדברי נאצה  כתבפראג מול הרבנימ האדוקימ. בפתיחת המכתב רבנות ל

פנ יחשבו עצממ  ,ל את זמנו היקר לענות כ�ילימ כאיוולתמוהו�יפ כי אינ טעמ שיבט
לחכמימ ופנ ידרדר עצמו לרמתמ, בעוד שבחדרי לבמ המ מכירימ בצדקתו ורק 

  ראות קדושימ וקנאימ לרמב"מ ולחז"ל. ימעמידימ פנימ כדי לה
כי מכתבו  20,שד"ל הודה מאוחר יותר במכתב לגולדנברג מי"ז בטבת תקצ"ט

נה את אשר הוא חושב על הרמב"מ, אכ משומ דרכי שלומ ליה"ש אכנ מייצג נאמ
תוכ �גננ ברכות ו אותוש, העדיפ ב�ופו של דבר לפר�מ את מכתבו לוואהרמנ

והביקורת עליהמ ראב"ע לרמב"מ ול התנגדותוהתחשבות בפולמו� שהתעורר. אכנ, 
במכתבימ לא שככו, והוא הפכ להיות אוב��יבי בעניינ זה. הוא חוזר על ככ ללא הרפ 

רבימ למכותבימ שונימ במשכ כמה שנימ. שלוש עשרה שנה לאחר הפולמו�, במכתב 
תרי"ג, הוא מעלה נושא נו�פ  'מכ"ט באדר ב ,בברלינ כרמ חמדעורכ  ,לשניאור זקש

הקשור במאבקו הכולל נגד אימוצ פילו�ופיות נושא  ,להתפלמ� בגינו עמ הרמב"מ
נ האדמ ופו�לות על ה�פ אמונה באל מ , מרחיקות אותוזרות המשגיבות את האל

ינ מקווה לחדש את מלחמתו ברמב"מ ימתגלה ובנבואה. הוא כותב לזקש כי הוא עד
ולהחזיר את עטרת הגשמות ליושנה על פי אבנ גבירול. הוא מדגיש כי לדעתו האמונה 

שרבימ הלכו בעקבותיו, היא שגרמה לכפירה  ,ברוחניות מופשטת שהטיפ לה הרמב"מ
חוזר שד"ל שוב ושוב על ככ  22גמ בפירושו לתורה 21הולכת וגוברת בימינו.באלוהימ ה

(כפי ש�ברו המיועד למבינימ וליחידי �גולה שהתורה אינה �פר מדע או פילו�ופיה 
הרציונלי�טימ מבית מדרשו של הרמב"מ), אלא �פר הדרכה אלוהי להתנהגות 

 
  .578), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .20
. ראו גמ פירושו לבראשית א', כו. פירושו של שד"ל 1195), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .21

. מאוחר יותר נערכ המשתדלתחת הכותר  1847-לתורה יצא לאור בגר�תו הראשונה בווינה ב
תרל"ו, ושוב בתל אביב תשכ"ו. למכתבימ נו�פימ -בפדובה תרל"אמחדש ויצא לאור בהיקפ רחב 

 630ליו�ט, עמ'  621-622ליה"ש, עמ'  618ליו�ט, עמ'  599, שמ, עמ' אגרות שד"לראו למשל 
ללאופולד  698לגדליה ברעכער מפרו�ניצ, עמ'  693ליה"ש, עמ'  675ליה"ש, עמ'  656ליה"ש, עמ' 

  לשי"ר.  761, 740, 738מברלינ, עמ'  ליומ טוב צונצ 701לב מווינה, עמ' 
  .21לעיל, הערה   .22
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גמה פירושו לבראשית חנינה. ראו לדולשנועד לחנכ את העמ כולו לחמלה ו ,מו�רית
  א', א; דברימ ו', ה; כ', יט.

מתפלמ� נו�פ עמ שד"ל היה רבה של העיירה הגליצאית ז'ולקווה, צבי הירש 
שגיבור  ,ירא שמימ ומשכיל רציונלי�טוחיות. הוא היה יהודי תלמיד חכמ תלמודי 

התרבות שלו היה הרמב"מ, והוא ראה עצמו כמגנ של גיבורו. בתגובה למכתבו של 
מאמר מפורט תחת הכותר 'תפארת חיות כתב  כרמ חמדב ליש"ר שפור�מ ד"לש

עטרת ובו תשובות לכל טענותיו של שד"ל. מאמר זה נדפ� בתר"א ב�פרו  ,למשה'
הנ לגבי  ,חיות הוא דוגמה מובהקת לפרשנות המתונה ההרמוני�טית לרמב"מ 23.צבי

התאמה מלאה  יו ישנהלדברתוכנמ של דברי הרמב"מ הנ לגבי המתודה הפרשנית שלו. 
ואינ  ,התאולוגיות המכריעות בשאלותבינ עמדות הרמב"מ לאמונה הדתית המקובלת 

לפיככ טוענ חיות, כמו רנ"ק, כי כל  24כל �תירות פנימיות אמתיות או רבדימ בכתביו.
ואינ  ,טענותיו של שד"ל הנ טענות ישנות שכבר ניתנו להנ תשובות מ�פקות בעבר

של הוא מצא לנכונ לענות בפירוט על טענותיו  ,הוא מבינ את העלאתנ מחדש. עמ זאת
באמת כי  – כשהוא חוזר על ה�בריו של רנ"ק – כדי ללמד את קוראיו, וה�בירשד"ל 

הרמב"מ האמינ בתחיית המתימ ואפ כתב זאת. הרמב"מ לא שנא גויימ אלא היה 
 הרמב"מ לא ויתר על המו�ר אלא להפכ שאפ למד מחכמי אומות העולמ. ,אוהב אדמ

הדגיש כי ללא מו�ר מושלמ האדמ אינו יכול להתעלות בעיונו במושכלות. הרמב"מ  –
שהיה אצלו י�וד מו�ד. י"ג עיקרי האמונה המ  ,לא חשב להשכיח את לימוד התלמוד

המצאה של הרמב"מ. הרמב"מ לא האמינ בקדמות העולמ  נמחשובימ ומועילימ ואי
כלל כל הגותו תואמת את האמונה המקובלת ולא את כו ,זו של ארי�טו ופ�ל עמדה

ואינ  ,ההשקפות הארי�טוטליות. הרמב"מ לא היה הראשונ שכתב �פרי פ�יקה
לקבל לידיו את מאמר הביקורת של חיות  שד"ל ציפה בכתיבה זאת כל פ�ול.

 25)1840ומשבושש ה�פר להגיע כתב לו בכ"ח בתשרי תר"א ( ,באמצעות ידידו יה"ש
ביטול זמנו היקר על ני�וח תשובות לחלומותיו תביא לשאולי עדיפ ככ, שכנ קריאה זו 

  גידופיו של המחבר.לו
שי"ר, לא שבע נחת מדבריו של שד"ל על  – גמ ידידו וחברו לעט של שד"ל

הרמב"מ. המ התכתבו באופנ שוטפ מאז מכתבו הראשונ של שד"ל לשי"ר מיומ כ"ח 
.1829באב תקפ"ט ( ר לא חשכ משד"ל תוכחות אוהב, הפציר בו לחדול שי" 26)

 
תלג. - , ירושלימ תשי"ח, עמ' שצזכל �פרי מהר"צ חיותזאלקווא תר"א. המאמר נדפ� שוב בתוכ:   .23

. על פולמו� הרמב"מ בינ 155-157), עמ' 1ראו: חמיאל (לעיל, הערה לפירוט תשובותיו של חיות 
, ירושלימ תולדות רבי צבי הירש חיות ומשנתו – מהר"צ חיותחיות לשד"ל ראו: מ' הרשקוביצ, 

  .שכט- תשל"ב, עמ' שיג
  . 149-150), עמ' 3הני�וח הוא של רביצקי (לעיל, הערה   .24
  .709), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .25
  .165ראו: שמ, עמ'   .26
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ממלחמתו והשתדל לעשות זאת בעדינות אכ בנחרצות. שי"ר טענ במכתב מי"ז בכ�לו 
אותמ האדוקימ שהוא משמש להמ פה בהגנו על הרמב"מ ועל ראב"ע כי  27,תקצ"ט

כוע�ימ על שד"ל שפגע בציפור נפשמ, אלא להפכ! המ שמחימ על ביקורתו נגד  אינמ
לו�ופימ! היא תומכת בשנאתמ את המשכילימ ואת המחקר הפילו�ופי, את לימוד הפי

השפות הזרות ואת לימוד המדעימ, ועתה גמ משכיל כשד"ל מצדיק אותמ! בי"ז בטבת 
כי יש �תירה בינ דבריו לדברי  28ענה לו ,לאחר שקיבל מכתב גמ מגולדנברג ,אותה שנה

כדי להילחמ במשכילימ  וכי האדוקימ משתמשימ בדברי ,שי"ר. הוא, גולדנברג, כתב לו
הפוגעימ בכבוד הרמב"מ, בעוד שי"ר טענ כאמור בדיוק להפכ. מ�קנת שד"ל  הוכמו
ולכנ ראוי לו להתנתק מהמ כליל. בנו�פ  ,כי אינ הוא מ�וגל להבינ את אנשי פולינ ,היא

שנימ שאינ בהמ כי אמ הוא רק חוזר על דברימ י ,טענ שד"ל במכתב זה כלפי מבקריו
  ל לתקופ אותו בחמת זעמ? וממש, מדוע חרדו הכ

מבחינת יח�ו של שד"ל  'הקש ששבר את גב הגמל'ד הייתה  כרמ חמדהופעת 
לשי"ר. שד"ל עבר בעיונ על כל כתב העת ששי"ר היה מעורב בתוכנו כיועצ בכל פרט 

וד מינויו של שפור�מ. שד"ל מצא עלבונות נגדו מצד שי"ר על כל צעד ושעל. שירו לכב
התקפה שיש השביקש להימנע מככ בשל  אפ ,שי"ר כרבה של טרנופול פור�מ במלואו

אותה ביקש לפר�מ לא פור�מה. שי"ר שבו על הרבנימ, ואילו הערת ההתנצלות על ככ 
כתב דברי ביקורת על מאמר אחר של שד"ל שפור�מ בכתב העת. גמ המאמר 

�מ באותו כתב עת ללא כל תגובה משי"ר. ונזכר לעיל פורנגדו הביקורתי שכתב רנ"ק 
פור�מה על ידי בצלאל שטרנ  – ששי"ר לא נקפ אצבע לרככה – ביקורת נוקבת נו�פת

לראב"ע, תוכ התייעצות  י�וד מוראבעילומ שמ כנגד פירושו של שד"ל לקטע קשה ב
עמ המתמטיקאי אייכנבוימ. שד"ל נעלב עד עמקי נפשו ושלח לשי"ר מכתב כריתות 

נשאר בתוקפו כמעט שנתיימ, עד ז' בני�נ הנתק ביניהמ  29.)1839יר תקצ"ט (בא' באי
לאחר שקרא את מאמרו  30,), עת חידש שד"ל את חברותמ במכתב נרגש1841תר"א (

אכ לא נמנע  ,שי"ר שמח מאוד לקבל מכתב זה 31ה שיצא אז לאור. כרמ חמדהמלומד ב
מלהמשיכ בני�יונות לשנות את דעתו של שד"ל. במכתב תשובתו לשד"ל מכ"ח בני�נ 

לאחר כל הבעות השמחה על חידוש הקשר ועל שעבר עליו מאז, המשיכ וטענ  32תר"א,
ת אחרי תורת יוונ, האמ הדבר גרמ ובפניו כי גמ אמ נטו הרמב"מ וראב"ע בכמה רעיונ

דמויות גדולות בישראל? האמ השניימ לא היו  להמ לחולשת אמונה בתורה? האמ
 

  .104ראו: שמ, עמ'   .27
  .578ראו: שמ, עמ'   .28
  .615ראו: שמ, עמ'   .29
  .730ראו: שמ, עמ'   .30
, ירושלימ תש�"ט, עמ' חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה' – כרמ חמדעל כל זה ראו: מ' פלאי,   .31

72-78.  
  .105, פרזעמישל תרמ"ה, עמ' אגרות שי"רש"י רפפורט, ראו:   .32
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הייתה היהדות מחזיקה מעמד לבדה בלי לה�תייע מפעמ לפעמ בחכמות העמימ? 
 ,התנאימ למדו מהיוונימ וחכמי ימי הביניימ למדו מכתבי ארי�טו שתורגמו לערבית

ואכנ חלק מדעותיו היו קרובות לדעת התורה! חכמי �פרד ני�ו לקרב את המובחר 
ראה בעיני חכמי האומות אמ גמ את כבוד יחכמי הא�לאמ לדעת התורה. איכ נבדעות 

כי דעתו על  33זה? שד"ל ענה לשי"ר בא' ב�יוונ תר"אהרמב"מ שעליו תפארתנו נַב 
 הפילו�ופימ המשחיתימ של הדור ההולכימ בעקבות ראב"ע ומאמצימ את מגרעותיו

ואל לו  ,לא השתנתה – ולתהפזיזות, הצביעות, רדיפת הכבוד וההתכבדות בקלונ הז –
לבקש ממנו לחדול ממלחמתו. בנו�פ הביע שמ כע� על שי"ר על שכתב במכתבו אליו 

ולא לפילו�ופ  )אלא לנוצרי("אדוננו הרמב"מ", ביטוי שאינו ראוי לדעתו לא ליהודי 
. שי"ר השיב לו בכ"ב ב�יוונ )שרוחו חופשית, אלא אולי לח�יד כלפי אדמו"רו(

וטובימ השתמשו בביטוי 'אדוננו' כלפי חכמ יהודי גדול מהמ ואינ כי רבימ  34,תר"א
 ;זמנואת לימודו ומבטלת לכי מלחמתו מזיקה למחקרו ו ;ואפ הציג דוגמות ,בככ פ�ול

קציה בינ חכמינו לחכמת העמימ וני�יונות אתה אינטריבהנ הישכי רק בגלויות העבר 
מ�כימימ על גדולתמ של ל והכ ;הייתה אצלנו פריחה – לקרב אותה אלינו ולהפכ

ואיש לא יוכל להזיזמ מהמקומ החשוב שתפ�ו בתולדות עמ  ,ראב"עשל הרמב"מ ו
  ישראל. 

  השאלה

בהתאמ לאמור במכתבו לוואהרמנ, כי הוא חולק על הרמב"מ רק בנושאימ מועטימ, 
כי שד"ל אכנ מביא פרשנויות ועמדות  ,עיונ בהגותו של שד"ל ובפרשנותו לתורה מעלה

של הרמב"מ בשמו, כמנהגו עמ ראב"ע, הנ כשהוא מקבל את דעתו הנ כשהוא דוחה 
הרמב"מ: "כי  אשר אתאותה. לדברי שד"ל, את ראב"ע ביקר בחריפות גדולה יותר מ

אמנמ מעלת הרמב"מ מעולמ לא הכחשתיה, וחלילה לי מלמנותו בכלל הראב"ע 
אינו מה�� להביא גמ בשמ ראב"ע פירושי פשט רבימ , שד"ל בכל זאת 35.וחבריו"

עליה כתב לבודק, כי יש אמת אחת ויש לקבלה ממי שבפירושו לתורה על פי דעתו 
שיאמרה. יח�ו של שד"ל לראב"ע ראוי אמנמ לדיונ נפרד, אכ מכל מקומ עיונ 

נימ לפרש כי הוא מפנה ומתייח� ,של שד"ל מעלהבאיגרותיו ובמאמריו  ,בפירושיו
הוגימ רבימ, מבני ברית ומשאינמ בני ברית, מקדמונימ ומחדשימ, מגדולימ ומקטנימ לו

עד אחרונ תלמידיו. מ�תבר אמ ככ ששד"ל היה כנ בדבריו לוואהרמנ כי לדעתו 
רק אפולוגטיקה נו�פת לעצירת ההתקפות ולא הייתה זו הרמב"מ צדק ברוב דבריו, 

כי דברי השבח שהרעיפ על הרמב"מ  – מוכפי שהודה בעצ – עליו. עמ זאת יש לזכור
 

  .738), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"לראו:   .33
  .109עמ' ), 32(לעיל, הערה  אגרות שי"רראו:   .34
  במכתב ליו�ט. 675), עמ' 8הערה  (לעיל, אגרות שד"ל  .35
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והוא המשיכ להתקיפ את עמדת המוצא  ,דרכי שלומ משומבמכתבו לוואהרמנ היו 
זאת מאחר  ,ראב"ע בכל הזדמנות כ�כנה ליהדותשל הרציונלי�טית של הרמב"מ ו

בהמ חלק על הרמב"מ היו עקרוניימ ובעלי חשיבות עליונה שאותמ דברימ מעטימ ש
  דות.לדעתו לעתיד היה

שאותמ בכוונתי במאמר זה להציג קודמ בקצרה את פירושי הרמב"מ למקראות 
לאחר מכנ  מ.דוחה או מ�כימ עמשל הרמב"מ ובשמו  36לחומשבפירושו שד"ל  מביא

עמדות זהות או קרובות לעמדותיו של שד"ל בהמ מביע שמ�פר נושאימ אציינ 
יר באותנ הזדמנויות את הרמב"מ, אכ למרבה העניינ, בניגוד למנהגו, אינ הוא מזכ

הרמב"מ בשמו אפילו ברמז ואינו מביא דברימ בשמ אומרמ, ונשאלת השאלה מדוע 
  .עשה כנ באותמ מקרימ

  בהמ מוצגת דעת הרמב"מ בשמושב. פירושי שד"ל לחומש 

 – אותמ דלה מתוכ כתביוששד"ל מביא בתוכ פירושו כמה מפירושי הרמב"מ למקרא 
של פירושימ  י. מ�תבר שמדובר בכמות נכבדה למדינבוכיממורה ו משנה תורהבעיקר 

אינ הוא נמנע  ,הלכתיימ ועיוניימ, המלמדת כי למרות הביקורת הקשה של שד"ל
  מלהביא מפירושי הרמב"מ בשמו, ואז לקבלמ או לדחותמ. הנה אחדימ מהמ: 

כי (חלק א, פרק א)  מורה נבוכיממ�כימ עמ הרמב"מ  – "בצלמנו" :כו ',בראשית א  .1
מהות  בהבנתאכ חולק עליו  ,אר או תבנית אלא מהותְת ִמ  ,לה צלמיאינ פירוש המ

  לפי שד"ל היא היותו בעל הכוחות כולמ.אילו ו ,האדמ. לפי הרמב"מ היא השכל
 ,משבח את הערת הרמב"מ על שאלת משה – "ואמרו לי מה שמו" :יג ',שמות ג  .2

  אכ מתנגד לה�בר שנתנ לשאלה זו ומציע ה�בר משלו. 
מקבל את ה�בר הרמב"מ כי חטאי פרעה  – "ואני אקשה את לב פרעה" :ג ',זשמ   .3

פירוש לככ מציע שד"ל  ,עמ זאת .היו כה כבדימ עד שנ�גרה לו דרכ התשובה
  מקורי משלו. 

ת דברי הרמב"מ מביא א – "וידבר אלהימ את כל הדברימ האלה לאמר" :א ',כשמ   .4
ה�ותרימ זה את זה, דברימ בכמה מקומות על השאלה מי שמע מה במעמד �יני, 

"וברוכ המקומ שפטרנו מאותה של הרמב"מ,  וקובע כי קשה לעמוד כאנ על �ודו
פילו�ופיאה שגברה בימיו אשר נטה אחריה הרמב"מ יותר מנ הראוי גמ כי לטובה 

  ברות. ימפורש את כל עשרת הדבו היתה כוונתו". שד"ל קובע כי כל העמ שמע
ות מביא את דעת הרמב"מ שקבע כי יש כאנ מצוַ  – "אנכי ה' אלהיכ" :ב שמ,  .5

  וחולק עליו וקובע כי ה' מ�פר כאנ את האירועימ שקרו.  ,אמונה

 
 .21לעיל, הערה   .36
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ת השבת המ ומביא את דעת הרמב"מ כי טעמי מצוַ  – "כי ששת ימימ" :יא שמ,  .6
מנוחת העבד מצַוות המנוחה וחיזוק האמונה בבריאה. שד"ל דוחה זאת וקובע כי 

כדי שיתקבצו יחד ברעות היא  ומנוחת ישראלוהבהמה היא לחמלה עליהמ, 
  לימוד. באהבה ויע�קו בפולחנ ובו

מבקר בחריפות את עמדת הרמב"מ והמתחכמימ לגבי  – "שארה" :י ,א"כשמות   .7
יניהמ רק כשפחה לשרתמ וכתרופה לשמירת בריאותמ (הלכות שהיא בע ,שהיהא

שראו את האיש  – אותה הוא מקבלש – לעומת דעת חז"ל ,ב)"ד ה"דעות פ
  וה. ואחבשה כשני שותפימ שווימ העוזרימ זה לזה באהבה ויוהא

כי אדונ שהיכה את  ,עמדת הרמב"מ בהלכות רוצחאת מקבל  – "את עבדו" :כ שמ,  .8
  ימ ואפילו שנה עד שמת. יאפ אמ עברו יותר מיומחייב מיתה עבדו בכלי רצח 

ככל שהגנבה ש ,מקבל את �ברת הרמב"מ – "כי יגנב איש שור או שה" :לז שמ,  .9
  יותר. גדול יותר לגנב עונשו קלה 

כי גמ אמ  ,הרמב"ממ�כימ עמ פ�ק  – "אמ זרחה השמש עליו" :ב ,ב"כשמות   .10
  הותר לבעל הבית להרגו.  ,הגנב בא ביומ ואינ עדימ

כי מצא ב�פרי הצאבה  ,מקבל את עדות הרמב"מ – "מכשפה לא תחיה" :יז שמ,  .11
עשו על ידי נשימ, ואת דעתו כי כל מכשפ י(פגאנימ) כי רוב מעשי הכישופ צריכ שי

  הוא עובד עבודה זרה. 
הג כי גמ זה הוא מנ ,עמדת הרמב"מאת מקבל  – "כב עמ בהמהכל שֹ" :יח שמ,  .12

  עובדי עבודה זרה. 
לפיה בשר טרפה ש ,אינו מקבל את עמדת הרמב"מ – "ובשר בשדה טרפה" :ל שמ,  .13

  הוא מזונ רע ומזיק פיזית. 
דעות  שתימ עשרהולאחר מכנ  ,מציג קודמ את עמדתו – "ה' ה'" :ו ,ד"לשמות   .14

  הדעה השביעית היא דעת הרמב"מ.  .ל�פור את י"ג מידות הרחמימ כיצדנו�פות 
כי ריכוז הפולחנ בא לצמצמ  ,מתנגד לדעת הרמב"מ – "מנ הבהמה" :ב ',ויקרא א  .15

וטוענ כי מטרת הריכוז  ,את ההקרבה כדי להרחיק עד כמה שאפשר את ההגשמה
  וה של כל חלקי העמ להבטחת האחדות. והתקבצות באח –היא מו�רית 

כי אי�ורי  ,מתנגד ל�ברת הרמב"מ – "כל שאר בשרו יש איש אל"א :ו ,ח"ישמ   .16
שהמ דבר נחות. לדעתו התורה לא א�רה ריבוי  ,יח�י מינבעריות נועדו למעט 

מו�רית -היא חברתיתי העריות בוי יח�י מינ עמ הרעיה. �יבת אי�ורינשימ ור
  להבטחת הצלחת הבית והמדינה. 

בינ היתר את דעת הרמב"מ ודוחה מביא  – "ענ לא האמנתמ בי"י :יב ',במדבר כ  .17
אלא כע�ו גרמ לו שהמרה את פי ה' והיכה ב�לע  ,אותה. משה לא נענש על שכע�

  במקומ לדבר אליו. 
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לעשרימ מביא את מחלוקת התנאימ אמ הכוונה  – "יומ אל יומ"מ :טו ',לשמ   .18
עשרימ אולמ הפשט הוא  ,שעות או עד הערב. הרמב"מ פ�ק עד הערבוארבע 
  שעות. וארבע 

הנ�מכות מביא כמה דעות פילו�ופיות של הרמב"מ  – "כל לבבכ"ב :ה ',דברימ ו  .19
על ארי�טו והפילו�ופימ המו�למימ: אהבת ה' מושגת רק על ידי השגות שכליות 

כל דברי ארי�טו על  ;ולכנ יש ללמד מעשה בראשית ,והכרת המציאות כולה
הגלגלימ את  ממניעיהקיימימ עשרה שכלימ  ;הנמצא מתחת לגלגל הירח המ אמת

שהנ �וטות מנ האמור  דוחה את ההנחות הללו וטוענולהמ שמות מלאכימ. שד"ל 
בחשבונ אפשרות שיומ אחד תבוטל  שקלהרמב"מ לא  בתורה ובנביאימ. לדבריו,

  הפיזיקה של ארי�טו. 
מתנגד לפירוש הרמב"מ ואחרימ כי הכוונה לנחל  – "ל נחל איתנ"א :ד ,א"כשמ   .20

  .בערוצ הנחלשופע מימ, ו�ובר כרש"י שהכוונה ל�לע קשה 

שרימ הבאות אלו של פירוש הרמב"מ, מקבל שד"ל כי מתוכ ע ,יש לשימ לב לככ
), וכולמ קשורימ בעיקר לענייני הלכה 8-12במלואמ את ה�בריו רק בחמישה מקרימ (

ההבאות  הולא לנושאימ עיוניימ. לעומת זאת, כל שמונ משנה תורההשייכימ ל
   נדחות על ידו. – מורה נבוכימ) הקשורות ל19, 17, 15, 14, 1-4בנושאימ עיוניימ (

  בהמ מביע שד"ל עמדות הקרובות לדעת הרמב"מ מבלי לציינ את שמושג. נושאימ 

להלנ אדונ בשבעה נושאימ בהגותו של שד"ל מתוכ פירושו וכתביו האחרימ. בנושאימ 
אלו יש קרבה משמעותית בינ עמדותיו לעמדות הרמב"מ, אולמ אינ הוא מזכיר בדיוניו 

  אלו את הרמב"מ בשמו. 

  . דבקות באמת1

  הוא  ולפישששד"ל מציג,  העיקרונשא זה כבר עולה מהדברימ שנאמרו עד כאנ. נו
  אותה למד שנוהג לקבל את האמת ממי שיאמרה, כפי שכתב לבודק, היא מימרה 

בתגובתו למתקיפיו  37).שמונה פרקיממנ הרמב"מ בהקדמתו להקדמה לפרקי אבות (
האמת כמתנגדי הרמב"מ, אינו נושא פנימ לאיש, גמ לא לרמב"מ. אמ ש הצהיר שד"ל

יציג את האמת כפי שהיא נראית לו. אינ  , אלאהוא לא יתחנפ אליו או למגניו היומ
שופט בעצמו מי  , אלא הואהוא מתחשב בדעת גדולימ או במתיימרימ להיות גדולימ

גמ אמ זו מנוגדת לדעת גדולימ או מי שנחשבימ גדולימ.  ,אומר את האמת ומקבלה
לקראת  'שני ישעיהו'הפכ לעיקרונ, גמ בפולמו�  לה, שאותמדברימ אשד"ל השתמש ב

 
, מהד' מ' שורצ, ירושלימ והמ הקדמת הרמב"מ לפירושו למ�כת אבות –שמונה פרקימ ראו:   .37

  .5תשע"א, עמ' 
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מכתב זה הוא מתפלמ� עמ ב 38).�1841ופ מכתבו לשי"ר מראש חודש אלול תר"א (
רוזנמילר וגזניו� (שאינמ בני ברית), וטוענ כי בניגוד ועמ רית) שי"ר ורנ"ק (מבני ב

ישעיהו אחר, מאוחר נכתב על ידי ישעיהו מפרק מ' ואילכ �פר לפיה ש – לעמדתמ
הוא �ובר כי אחד היה ישעיהו. לאחר ש�יימ את כל טיעוניו והוכחותיו הוא  – יותר

כמה הערות למחלוקת כי במהדורה הראשונה של פירושו לישעיהו התייח� ב ,מו�יפ
"כי רציתי  ,הזאת כדי לאשש את טיעונו, אולמ במהדורות הבאות השמיט אותנ

ומכל מקומ הנני  ,להתיישב בדבר ימימ ושנימ. והנה עד היומ הזה בדעתי אני עומד
כוונתו לומר כי אינ הוא מבחינ  39מוכנ ללמוד מכל אדמ, ולקבל האמת ממי שיאמרה".

יקבל  – שאינו יהודי, אמ יוכיח לו שטעה בהוכחה מוחלטתבינ גדול לקטנ, יהודי או 
של שד"ל לשי"ר  ומופיע כבר במכתב העיקרונ הזהאת עמדתו של החולק עליו כאמת. 

המ ה ומבאר מועל ראב"ע  'שני ישעיהו'בו הוא מתפלמ� עמו על שמה' בני�נ תקצ"ג, 
יה) ולא י(תושעקרונותיו. הוא מתמיד בעמדתו לרדופ רק אחר רעיונות מציאותיימ 

תאוריות לא מנומקות. מעמדה זו לא יזוז ועליה ללהי�חפ לדמיונות לא מבו��ימ ו
הדבר שונה,  – בהמ הוא מחזיקש. לעומת זאת, בפרטימ מחקריימ שונימ עומדהוא 

בות הידיעות והחקירות, ובאלה אני מקבל שכנ "טבענ להשתנות ברוב הימימ כפי רְ 
קטונ, ראשונ או אחרונ, רחוק או קרוב, אוהב או  האמת ממי שיאמרה, גדול יהיה או

שונא. ובענינ המדה הזאת לקבל האמת ממי שיאמרה, ולהודות עליה בפה מלא ובלב 
גמ באיגרת ליששכר בלומנפלד מברודי מג'  40שמח, לא ראיתי עד היומ מי שישוה לי".

 , מדוע הוא מקבל ומצטטהעיקרונ הזהבכ�לו תקצ"ד, הוא מ�ביר גמ על ב�י� 
ימ כמו רוזנמילר וגזניו�. שד"ל דבק יבפירושיו למקרא לפעמימ גמ פרשנימ נכר

בבקשו ממנו לא לעשות  ,בעיקרונ זה כל ימיו ומזכיר אותו שוב בתר"ו במכתב ליה"ש
את שומ שינוי בכתבי היד שהוא שולח לו להדפ�ה בבית האוצר. הוא מוכנ לקבל 

   41נות את שכתב.אכ עד שלא ישתכנע שטעה אינ לש ,האמת מכל אדמ

  וקיוממ של שכר ועונש המצוות תכלית. 2

  בנושא זה כתב הרמב"מ את הדברימ הבאימ: 

מנ הדברימ שחייב אתה לשימ לבכ אליהמ הוא שתדע שהתורה ציינה את תכליתנ של 
וקראה להאמינ בהמ בצורה כוללת.  ,הדעות הנכונות, אשר בהנ מושגת השלמות האחרונה

ייחודו, ידיעתו, יכולתו, רצונו וקדמותו. אלה כולנ תכליות והנ מציאות האל יתעלה, 
ת דעות רבות. כנ גמ ראחרונות אשר איננ מתבררות בפירוט ובאופנ מוגדר אלא לאחר הכ

 
  . 48- 30), עמ' 2(לעיל, הערה  מחקרי היהדותב , נדפ� שוב225-242ז, תר"ג, עמ'  כרמ חמדראו:   .38
 .45), עמ' 2(לעיל, הערה  מחקרי היהדות  .39
  .244-245), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"ל  .40
  .272' ראו: שמ, עמ  .41
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קוראת התורה אל אמונות מ�וימות שהאמונה בהנ הכרחית לשמ תקינות המצבימ 
ה את פיו, ולכנ המדיניימ, כגונ שאנו מאמינימ שהוא יתעלה יחרה אפו על מי שהמר

אתה עתיד לשמוע את הבהרותי לכולנ, ומתנ  חייבימ לפחד, לירא ולהיזהר מנ העבירה...
טעמיהנ הנכוחימ והמוכחימ בהוכחה מופתית, למעט פרטימ ומצוות בודדות, כמו שציינתי 

שת ולכ. אני אבהיר שאינ מנו� מככ שלכל אלה וכיוצא בהנ תהיה נגיעה באחד משל
מ בשניימ: בהרחקת לָ ְש אמונה תקינה, או תקינות מצבי המדינה אשר ָת  הענינימ האלה: או

הבנ את מה שאמרנו בדבר האמונות, שיש שהכוונה . ק הדדי ובהקניית מידות טובותֶש עֹ
תביא לידי אמונה נכונה, כמו האמונה בייחוד, בקדמות האל ובככ  מצוההיא אכ ורק שה

ק ההדדי או להקניית מידות ֶש שהוא אינו גופ. ויש שאותה אמונה הכרחית להרחקת העֹ
וחרה אפי והרגתי 'ד על מי שעשק, כמו שאמר: וטובות, כגונ האמונה שהאל יכע� מא

), וכגונ האמונה שהוא כג ,מות כ"ב(ש '[אתכמ בחרב. והיו נשיכמ אלמנות ובניכמ יתומימ]
 'והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנונ אני'יתעלה נענה מייד לשוועת העשוק או המרומה: 

   42).כו(שמ, 

ת אמתיות המובילות לאמונות ובינ מצוומחלק את המצוות שבתורה  מ�ווגהרמב"מ 
יות פילו�ופיות נכונות (תכליות אחרונות מ�דר ראשונ), לבינ מצוות לא אמת

מובילות לאמונות הכרחיות לצרכימ מו�ריימ של קיומ החברה והמדינה (תכליות ה
העושק  עלהוא מביא את האמונה שהאל כוע� ל�וג השני  המ�דר שני). כדוגמ

את האדמ שמטרתה להפחיד אמונה ונענה לפניות אלו שנפגעו ממנו, ומעניש אותו 
  לצורכ השגת המטרות ההכרחיות.

השכר והעונש אינמ פעולות יומיומיות של האל  ,ההשגחההרמב"מ גמ �ובר כי 
  אלא המ נחקקו על ידי הבורא בטבע עמ בריאת העולמ: ,בתגובה למעשי האדמ

פי טבעיהמ... -. כל הדברימ נוהגימ תמיד עלששת ימי בראשיתאלא החפצ [האלוהי] היה ב
ושיהיו, אשר  לכנ נאלצו החכמימ להגיד שלכל המופתימ החורגימ ממנהגו של עולמ, שהיו

, והוא שמ אז בטבעיהמ של אותמ ששת ימי בראשיתהובטחו, קדמ החפצ [האלוהי] ב
דברימ שיארע בהמ מה שיארע. וכאשר אירע בזמנ הראוי, חשבו שהוא דבר שצצ עכשיו. 

ואתה מוצא שבכל דבריהמ  43'.עולמ כמנהגו הולכומדברי החכמימ בענינ זה: ' ואינו כזה...
החפצ [האלוהי] לכל דבר ודבר בכל רגע ורגע... כללו של דבר,  נמנעימ המ מלייח� את

שתאמינ שכשמ שאלהימ חפצ שאדמ יהיה בעל קומה זקופה, בעל חזה רחב ובעל אצבעות, 

 
. ראו: א' רביצקי, 518-520, חלק ג, פרק כח, מהד' מ' שורצ, תל אביב תש�"ג, עמ' מורה נבוכימ  .42

, ירושלימ תש�"ט, הרמב"מ; מ' הלברטל, 66- 62תל אביב תש�"ו, עמ' - , ירושלימעיונימ מימוניימ
לצרכי  . לפי הלברטל: "גישה זו [של הרמב"מ] קובעת שהתורה, הרגישה291-293, 239-241עמ' 

הזמנ והמקומ, מתפשרת עמ תודעתמ הפולחנית של בני האדמ, ומצוה על צורות פולחנ שליליות 
  ).292ומטעות בי�ודנ. זו פשרה הכרחית לצורכ שימוש בפולחנ לעבודת האל" (שמ, עמ' 

  ילקוט שמעוני יתרו רמז רפח. ראו גמ: עבודה זרה נד ע"ב.  .43
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כנ חפצ שהוא ינוע וינוח מעצמו ושיעשה מעשימ מתוכ בחירה, אשר אינ מי שכופה אותמ 
  44עליו ולא מונע אותו מהמ.

קשורה  – ולאו דווקא מישראל – ל האדמ באשר הואלכנ, לפי הרמב"מ ההשגחה ע
  ברמה השכלית שלו ואינה יורדת מלמעלה למטה:

לדעתי ולפי מה שאני �ובר, ההשגחה האלוהית הולכת בעקבות השפע האלוהי ובעקבות 
ק אותו שפע שכלי, עד שהוא נעשה בעל שכל, ומתגלה לו כל מה שגלוי ֵּב ּדַ המינ שבו ִמ 

ל מעשיו בדרכ כר מתלווה אליו ההשגחה האלוהית ומעריכה את הוא זה אש – לבעל שכל
פי משפטיו (של האל), -פי רצונ אלוהי לפי הראוי (לכל אדמ ואדמ) על- לע השכר והעונש...

  45אשר אינ שכלנו מגיעימ לדעת את חוקמ.

  שד"ל כותב דברימ דומימ:

אבותמ לתת להמ, אכ כאשר נהיו לגוי גדול, והגיע הזמנ להביאמ אל הארצ אשר נשבע ה' ל
ראה ה' כי צריכימ היו לתורות ולמשפטימ וללימוד והדרכה ישרה, אמ לתקונ המדות, 
להצלחת החברה, ואמ להתמדת הריליגיאנ, לבלתי יעזבוה וידבקו בדרכי הגוימ אשר 
�ביבותיהמ, או ישארו בלי ריליגיאנ, על כנ נתנ להמ התורה הזאת אשר שמ משה לפני בני 

שר בחר בהמ ה' להשגת שתי תכליות האלה המ: אחד מיוחד לתקונ ישראל. האמצעימ א
והמ שלשת י�ודות תורת משה.  ;המדות ושנימ לתקונ המדות ולשלמות הריליגיאנ יחדו

הי�וד הראשונ, והוא האמצעי המיוחד לתקונ המדות, הוא החמלה... והנה התורה הזאת 
אשר שמ משה לפני בני ישראל היא מדריכה אותנו בדרכ החמלה והחנינה... והנה הי�וד 
השני לתורת משה, והוא אמצעי להשגת שתי התכליות יחדו: תקונ המדות ושמירת 

אמונת ההשגחה והשכר והעונש מאת האלהימ... והי�וד השלישי לתורת  – , הואהריליגיאנ
משה, והוא אמצעי לתקונ המדות ולשמירת הריליגיאנ יחדו, הוא אמונת היות ישראל העמ 

והנה  בחר בו ד' להיות לו לעמ �גולה, ושהוא כרת ברית עמ אבותמ לא תופר לעולמימ...
ות: מצוות שבינ אדמ למקומ, ומצוות שבינ אדמ כל המצוות נחלקות לשתי מחלקות גדול

לחברו. ואלה שבינ אדמ לחברו הטעמ בכלנ מבואר, והוא: שהנ להצלחת הצבור והיחיד, 
ע"י תיקונ המדות וע"י שיהיה כל אחד נוהג עמ חברו בצדק ובמשפט ובח�ד וברחמימ, 

רובנ לשמירת  והחוטא עונו ישא, וכל העמ ישמעו ויראו. ואמנמ המצוות שבינ אדמ למקומ
הריליגיאנ, כלומר, כדי שיזכרו את האלהימ, ותהיה יראתו על פניהמ, ולא ישכחוהו (אשר 
זה הוא המכוונ הכללי לכל ריליגיאנ שבעולמ), ונו�פ על זה כדי שיהיה כל העמ במדרגת 
הכהנימ אצל שאר אומות, מופרשימ ומקדשימ בחקימ פרטיימ, ומתוכ ככ יגבה לבמ 

ונת היותמ עמ �גולה, ממלכת כהנימ וגוי קדוש ולא יתערבו בשאר באמ פשמנותתרוממ 

 
), 42(לעיל, הערה  מורה נבוכימ. ראו גמ: 45- 44), פרק שמיני, עמ' 37(לעיל, הערה שמונה פרקימ   .44

  .357-358עמ' חלק ב, פרק כט, 
. ראו גמ שמ, פרק יח. על משמעותמ של 481), חלק ג, פרק יז, עמ' 42(לעיל, הערה  מורה נבוכימ  .45

), עמ' 42לברטל (לעיל, הערה ), ראו: ה662-664דברי הרמב"מ האלה ודבריו בחלק ג, פרק נא (עמ' 
  .116-117, ירושלימ תש"ע, עמ' �ודותיו של מורה הנבוכימ; מ' גודמנ, 286-288
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העמימ עובדי אלילימ ולא ילמדו ממעשיהמ, אבל ידבקו כל ימיהמ באלהיהמ ובדרכיו 
  46ומלבד זה יש במצוות האלה תועלת גדולה לתיקונ המידות. ;הישרימ והקדושימ

ב�י�יות המצוות מחולקות אמ כנ לשתי מחלקות, האחת להקניית האמונות ה
באלוהימ והשגחתו (אכ לא באמתות פילו�ופיות �פקולטיביות על הנעשה בעולמות 

את עליונימ כדעת הרמב"מ), והאחרת לשמירת המו�ר לקיומ החברה. שד"ל מזכיר 
עונש ובחירת ישראל כאמצעימ להשגת המטרות. האמ הוא חשב שאלו השכר וה

נחרצימ דבריו ברורימ וועונש  לגבי שכררק הכרחיימ ונדרשימ? אמצעימ אמתיימ או 
  של הרמב"מ: לעילעוד יותר מדבריו 

כאנ נרמז כל י�וד מחשבתי, והוא שאינ הריליגיאונ חביבה לאל בשביל אמיתתה, רק 
בשביל תועלתה בתקונ המדות, ועל כנ אינ צורכ שיהיו כל דבריה אמיתיימ, ושאינ לנו עכ"ז 

מהאל הגדת דברימ בלתי אמיתיימ, כי עמ כל זה] להרחיק אלהיותה, ושאינ להרחיק  =[
אפשר], ולא יתכנ קיומ החברה והצלחת -אי[= להגיד כח מעשה בראשית לבשר ודמ א"א 

באשליה]... ורבה מזאת, הנה ברור הדבר שלא [= האדמ בידעת האמת, אלא באיללוזיונ 
ואמנמ יתכנ קיומ החברה בלא שכר וענש ובלא אמונת מעלת קצת המעשימ וגנות קצתמ, 

  והפנימיות  �ביבה][= באמת כל פעולותינו איננ אלא תולדות ה�בות החיצוניות 
, והצדק והרשע המ באמת בבחינת הפעולה (שזו מועלת וזו מזקת), אכ לא תורשה][= 

בבחינת תכונת הפועל. וגדולה מזאת, היתכנ לאדמ שיהיה אדמ ולא ישתדל להשיג 
הבל, כי בכל מצב שיהיה האדמ יהיה לו  ועמ כל זה] לפי דעתי גמ זה[= הצלחתו? ועכ"ז 

חלק תמיד מחצה ענג ומחצה נגע, ובילדותי זה כ"ג שנימ חברתי על זה מחברת קראתיה 
   47.כל זה אמרתי באזניכ בלחישה כחלק יאכלו...

דברימ אלו נכתבו לאוזניו של יצחק מרדכי יו�ט, ההי�טוריונ שנטה לרפורמה 
כפי  – ). חלקימ ממכתב זה1840בשבט ת"ר (ולביקורת המקרא, במכתב מיומ י"ט 

הוקדשו להחלטתו לצמצמ פר�ומ דעות לא מקובלות כדי למנוע  – שכתב שמ שד"ל
שיוטחו בו מימינ ומשמאל. יש כאנ גמ הצהרה �מויה של שד"ל  גידופימ ונאצות

ל בציבור. זוהי כידוע גמ ולקורא המשכיל, כי יש דברימ שאינ ראוי לחשפמ לעיני כ
והוא מ�תיר שמ את  ,נועד למשכילימ מורה נבוכימשחיבורו  ,ל הרמב"מעמדתו ש

דברימ דומימ על הכתב  ושד"ל העלתלמידי דעותיו האמתיות בפני הקורא הנאיבי. 
, שש 1871- ואלו מצאו דרכמ לפירושו לתורה שיצא לאור ב ממה ששמעו בשיעוריו,

  שנימ לאחר מותו: 

רעות כיורדות מלמעלה בכוונה לשכר ולעונש, אפ כנ הוא דרכ התורה לצייר לנו הטובות וה
וכמו שלאיימ על בני ישראל  ...הנ נמשכות ובאות בדרכ הטבע לפי מנהגו של עולמאמ 

גמ כנ] שהוא פוקד עונ = אמרה תורה כי ה' אל קנא ונוקמ ובעל חימה, ככ אמרה ג"כ [
 

  מא.- , �עיפימ ג11-34), עמ' 2(לעיל, הערה  מחקרי היהדות'י�ודי התורה',   .46
  . 661), עמ' 8(לעיל, הערה  אגרות שד"ל  .47



  שד"ל והרמב"מ: "לקבל האמת ממי שיאמרה"

109 

א יקרה הדבר אלא אבות על בנימ כאילו הוא עושה זה דרכ נקמה וחרונ אפ, גמ כי באמת ל
   48בדרכי הטבע ולא לנקמה חלילה, אלא הכל לטובת בני אדמ.

  מעניינ להשוות פירוש זה של שד"ל לפירוש מוקדמ יותר שלו לאותו פ�וק:

לפיככ נראה לי שאינ לזוז מפשוטו של מקרא, והכוונה כי בחטאימ הגדולימ המעלימ חמת 
 ;רעות גדולות מבהילות הרואימ האל וקנאתו, כנ הוא המדה שתבאנה על זרעו של רשע

והעונש הזה ימשכ עוד שלשה או ארבעה דורות, כי כל זמנ שיהיו אנשי הדור זוכרימ את 
   49הרשע שכבר מת ואת חטאותיו אשר עשה, יראו חמת ה' שהיכה בזרעו.

וונ עמדתו של הרמב"מ הוא משמעותי. הוא מתאימ לעמדתו בעניינ ישינוי דעה זה לכ
וצמוד לעמדתו בעניינ הבחירה שאביא להלנ. בנו�פ על  ,שהבאתי לעילטעמי המצוות 

לדבריו �יפור גנ העדנ. לשו וריהאמור לעיל כתב שד"ל עוד על נושא שכר ועונש בפ
חינוכית, ללמד את בני האדמ שלא יתלוננו על הרעות הנופלות היא מטרת ה�יפור 

רה מ�פרת כי הרעות בחלקמ ויכירו תודה לאל שהעניק להמ את השכל לבחור. התו
אדמ הראשונ התפתה לאכול מעצ הדעת, אכ מחנכת בני האדמ מכיוונ ש באות על

שהיה כבהמה או כילד  ,אותמ להבינ כי מצב זה עדיפ על מצבו הקודמ של האדמ
העמל והכע� והמכאובימ]  =יודעימ טוב ורע. כל זאת אפ ש"באמת כולמ [ אינמש

הודיעמ לו דרכ קללה, כאילו הוא עונש חטאו נמשכימ לו מפאת טבע היצירה, אבל ה' 
אלא  ,כלומר, באמת אינ השכר והעונש באימ ישירות מה' 50על שאכל מעצ הדעת".

אכ מטרת התורה אינה ללמד  ;הטובות והרעות באות על פי חוקי הטבע שה' חוקק
אמתות פילו�ופיות (זאת בניגוד לדעת הרמב"מ) אלא לחנכ למידות מו�ריות טובות. 

ולא  )המשתדלבמהדורה הראשונה של פירוש שד"ל לתורה (בר זה לא הופיע גמ ה�
  51דעה נועזת ולא מ�ורתית. זוהיפור�מ על ידי שד"ל בחייו. 

 
), שמות כ', ה. שיטת הרמב"מ נובעת מעמדה פילו�ופית, 21לתורה (לעיל, הערה "ל פירוש שד  .48

שלפיה יש בתורה פילו�ופיה חבויה לצורכ מימוש ייעודמ של בני האליטה העיונית, ואינ לגלותה 
מעמדה רומנטית, שלפיה אינ להמונ הפשוט פנ יתפקר או ישחית דרכו, בעוד שיטת שד"ל נובעת 

בתורה שומ פילו�ופיה ושומ �וד אלא כולה מיועדת לכל בני העמ ומטרתה לחנכמ לטוב כי זהו 
לדוד מורפורגו מטריא�טה  8.11.1837-ייעודמ. על ככ שאינ באמת שכר ועונש כתב שד"ל כבר ב

, כי ידיעת על שכר ועונש כותב שד"ל 11בתשובה לרשימת שאלות ששלח לו. בתשובה לשאלה 
האמת על ככ שלא מתקיימ באמת שכר ועונש מזיקה ולא מועילה, בדיוק כמו העובדה שאלוהימ 

) ומעשי הפולחנ והתפילות נועדו לאדמ עצמו בלבד, 7אינו נתונ להשפעת רגשות (תשובה לשאלה 
, ליקט ותרגמ מ"ע פרקימ במשנתו של שד"לולכנ הדת מחדירה את הרעיונות ההפוכימ. ראו: 

גרות הלועזיות של שד"ל, יבא 154. המקור: איגרת מ�פר 13-15ומ, ירושלימ תשכ"ח, עמ' הרט
Epistolario, Padova 1890.  

  ), שמות כ', ה.21(לעיל, הערה המשתדל   .49
  ), בראשית ג', כד.21(לעיל, הערה  לתורהפירוש שד"ל   .50
עיפ לד, ), �46את הי�וד בדבר בחירת עמ ישראל מ�ייג שד"ל כבר ב'י�ודי התורה' (לעיל, הערה   .51
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  האמנמ יש לישראל עליונות �גולית על העמימ? – . בחירת ישראל3

"לא יהיה לכ אלהימ אחרימ על פני",  – בפרשו את הדיבר השני מעשרת הדיברות
האמונה באלוהימ רבימ גורמת גמ  שכנ ,כי טעמ מצווה זו הוא מו�רימ�ביר שד"ל 

הליכה בדרכי רוע. בנו�פ גורמ הפוליתאיזמ לפירוד הלבבות ללאמונה באלוהימ רעימ ו
אשר ישנאו זה את זה ובככ ירבו קנאה ותחרות. לפיככ מחנכת  ,בינ המאמינימ השונימ

כולמ חביבימ לפניו. בזמנ והתורה להאמינ באל אחד שהוא אב לכל המינ האנושי 
קבלת התורה היו כל האומות שקועות בעבודת אלילימ פרימיטיבית ורק אברהמ הכיר 

נ יולפיככ בחר ה' בו ובזרעו ונתנ להמ את התורה עבור כל האנושות שעדי ,ובחר בה'
. אולמ היה צורכ להבטיח שישראל ישמרו את התורה עבור לככ לא הייתה ראויה

  :האנושות

כל הדברימ האלה רצה ה' שתתקיימ ידיעת ייחודו בישראל, ואיימ עליהמ כל  על כנ על
האיומימ האלה וגיזמ עליהמ בכל מיני גיזומ לבלתי יעבדו אלהימ אחרימ, וכל זה אמנמ לא 
לתועלת ישראל בפרט, כי אמ לתועלת המינ האנושי בכללו, כי מישראל תצא תורה וידיעת 

מ תמלא הארצ ני אדמ כולמ, עד כי באחרית הימיייחוד ה' תתפשט מהמ מעט מעט אצל ב
לא היה אפשר שיפורש בתורה,  52והנה תבינ כי ה�וד הזה אשר לאלהימ בנו דעה את ה'...

כי פר�ומו היה מפ�יד המכוונ, כי לא היו ישראל פורשימ מגלולי האומות הקדמוניות 
כימ אשר ראה ושומרימ עצממ מהתדמות אליהמ, אמ לא היה ה' מקרבמ לעבודתו בכל הדר

  53.וגמ עתה הענינ הזה אינ ראוי לבארו לעמ הארצבחכמתו לקרבמ, 

יש לעמ ישראל מהות שכי הוא לא חשב כמו ריה"ל  ,כל פרשני הרמב"מ תמימי דעימ
הרמב"מ חשב  משומ ככנעלה על כל בני האדמ שהיא �גולית תורשתית להמ. 

עיונ מק�ימלית יש שהנבואה אינה מיוחדת לישראל, אלא לכל אדמ שהגיע לרמת 
, אומר (חלק ג, פרק יז) מורה נבוכיממ�יכוי לזכות בנבואה. בנו�פ למצוטט לעיל 

הרמב"מ בפירוש: "מי�ודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדמ. ואינ הנבואה חלה 
לכל בני האדמ בעלי התבונה  ,דהיינו 54."אלא על חכמ גדול בחכמה, גבור במדותיו וכו'

 
), שמות כ', ג, 21(לעיל, הערה  המשתדלוקובע כי אינ זו �גולה מהותנית אלא קדימה בזמנ, וב

בחירה הו�יפ כי אינ זו אמת אלא הערמה אלוהית להשגת התכליות (ראו בהמשכ). בנושא ה
), �ופ פרק שמיני, עמ' 37החופשית קרא שד"ל את דברי הרמב"מ בהקדמה לאבות (לעיל, הערה 

. ראו , קריאה מתונה מאוד, וחשב כי הרמב"מ התחמק מלהציג את הדברימ במלוא חריפותמ51-53
כ, תש"ע, עמ'  איטליהגמול שמימ": תורת ההשגחה של שד"ל בינ תורה לפילו�ופיה', "במאמרי, '

  פד. 
  , מאמר ד, כג.�פר הכוזרישד"ל מציינ שרמז ל�וד זה ניתנ למצוא ב  .52
  ), שמות כ', ג.21לתורה (לעיל, הערה פירוש שד"ל   .53
  הלכות י�ודי התורה פ"ז ה"א.  .54
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גמ ב�ופ הלכות שמיטה ויובל. בחירת ישראל  כותב הרמב"מככ יש פוטנציאל שווה. 
  55מצוותיה שקיבלו.בבאה לידי ביטוי רק בתורה ו

ואינ לישראל �גולה מהותית  ,הווה אומר, בחירת ישראל כעמ �גולה אינה אמתית
אמ כי לדעתו של שד"ל היא  ,על שאר בני האדמ. שד"ל חשב בעניינ זה כמו הרמב"מ

קיימת לפי הרמב"מ היא אילו וה כלל, נואינה נכוה של ההשגחה כתובה בתורה כערמת
מכל  באופנ זמני ולא מהותני ומתמצית בתורה ובמצוות שישראל קיבלו ומקיימימ.

מקומ מדובר בעמדה נועזת ולא מקובלת, ששד"ל כמו הרמב"מ לא שש לפר�מה 
  ברבימ. 

  האמ זו עובדה מדעית? – . עינ הרע4

לה�ביר מהיכנ הגיעה לתורה האמונה הכוזבת בעינ הרע.  שד"לבפירושו לתורה מנ�ה 
ת התורה למנות את בני ישראל במחציות שקלימ כדי שלא יהיה בהמ נגפ בשל ועל מצוַ 

והדבר היה מביאמ  ,כי בימי קדמ היו השליטימ מונימ את צבאמ ,המפקד הוא כותב
ח�ו נפילות אלו יילזחיחות דעת וגאווה. מדרכ הטבע כל טירנ �ופו ליפול. הקדמונימ 

   :לעינ הרע

ומזה נולדה בכל העמימ אמונת העינ הרע, ונראה שכבר התפשטה האמונה הזאת בישראל 
בדורות שקודמ מתנ תורה. והנה לא רצה ה' לבטל האמונה הזאת מכול וכול, יענ י�ודתה 

   56על אמונת ההשגחה והיא מרחיקה את האדמ מבטוח בכוחו והונו, וזה עיקר כל התורה.

  מדובר באמונה לא אמתית שהתורה אימצה מ�יבות חינוכיות מו�ריות. ,ה אומרהוו
אפשר לגרומ באמצעותה כל -גמ הרמב"מ �בר כי עינ הרע אינה דבר אמתי ואי

, כי כאשר מחלקימ גינה נראהדברי הגמרא בבבא בתרא (ב ע"ב) שמעות ממנזק. 
ות לפחות, כדי משותפת בינ השותפימ, יש לבנות באמצע מחיצה בגובה ארבע אמ

רות חברו בעינ רעה ובככ יגרומ להמ נזק. ואולמ הרמב"מ בהלכות שלא יביט האחד בֵפ 
טז) פו�ק, כי בניית מחיצה של ארבע אמות אינה נדרשת אלא -שכנימ (פ"ב הל' יד

בחלוקת חצר משותפת, שבה השכנימ עו�קימ בעניינימ אישיימ וזקוקימ לפרטיות, 
תפק במחיצה של עשרה טפחימ. הרמב"מ נשאל על ככ ואילו בחלוקת גינה ניתנ לה�

ואינו הוא ובתשובתו כתב כי מאמר הגמרא "שינויא בעלמא  57על ידי חכמי לוניל,
אליבא דהלכתא". האי�ור לה�תכל בגידולי חברו אינו אלא מידת ח�ידות בלבד, 
בניגוד לאי�ור לה�תכל בשכנו העו�ק בענייניו הפרטיימ בחצרו, שהוא בגדר היזק 

 
; גודמנ 188- 182), עמ' 42 על נושא בחירת עמ ישראל לפי הרמב"מ ראו: הלברטל (לעיל, הערה  .55

  .241- 232), עמ' 45(לעיל, הערה 
  ), שמות ל', יא.21פירוש שד"ל לתורה (לעיל, הערה   .56
על  מגדל עוזמובא גמ ב .תשכ"א, �ימנ שצה- , מהד' בלאו, ירושלימ תשי"חתשובות הרמב"מ  .57

 הרמב"מ שמ.
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ראייה ממש. לכנ בחצר נדרשת מחיצה של ארבע אמות, ואילו בגינה די במחיצה של 
עשרה טפחימ בלבד שי�מנו את הגבול, ככ שהאחד לא יחשוד בחברו שנכנ� לגינתו 

   ללא רשות.

  האמ מציאות פיזית מזיקה? – . טמאות ונגעימ5

  - רפואימגי או -הרמב"מ דחה את הפרשנויות שראו בטמאות ונגעימ עניינ דמוני
כי אינ הטומאה מצב שעלול להזיק (כמו  58מורה נבוכימתברואתי. הוא קבע עקרונית ב

ואינ בה דבר שלילי מצד עצמה. מטרת התורה  ,למשל מנהגי הצאביה לגבי הנידה)
בדיני הטומאה והטהרה היא להגביל עד למינימומ את הכני�ה למקדש כדי שלא 

מו�יפ כי  הרמב"מבית ה' בעיני העמ.  וככ להעלות את יוקרת ,תיהפכ להרגל ושגרה
. גורמימ לאנשימ להתרחק מהנודיני הטומאה  ,הטמאות גמ נחשבות למלוכלכות

התורה קיבלה בנושא זה את מה שהיה מפור�מ ומקובל, אבל לאמתו של דבר התורה 
ימצא במצב טומאה ככל שירצה אמ אינו נכנ� לתחומ ישאדמ לככ אינה מתנגדת 

 59נ זה של טומאה וטהרה אינו קשור אלא בקודש וקדשימ ותו לא".כי כל "עני ,המקדש
לפיהמ צרעת היא עונש על לשונ הרע ש ,גמ את דברי חז"להרמב"מ ב�ופ דבריו מביא 

"והתועלת שבאמונה זו ברורה. יתר על כנ, הצרעת מידבקת  :והופעתה היא בגדר נ�
י כי הרמב"מ יבעינ�ביר  60אדמ כולמ �ולדימ ממנה בדבר הזה כמעט בטבעמ".- ובני

ובזו האחרונה את  ,ראה בפרשנותו הראשונה את טעמ המצווה לפי האמת המדעית
  המצווה ההכרחית לצורכ חינוכ מו�רי.

  ד לעמדה זו. ככ כותב שד"ל:ועמדת שד"ל קרובה מא

ונראה  ;והנה כבר חשבו רבימ כי הרחקת המצורע היא, מפני שהחולי ההוא מתדבק במגע
לי, שאמ חששה התורה להידבקות החולי, כמה חליימ אחרימ יש המתדבקימ, ולא התקינה 

ר? ונראה לי כי שינוי מראה העור ֶב ואיכ לא ציותה דבר על דבר הדֶ  ;התורה בהמ שומ תקנה
היה לפי מחשבת הקדמונימ �ימנ גערת האל, והצרוע היה לדעתמ נגוע מוכה אלהימ 

ש בו, ולפיככ היו בדלימ ממנו כמו מאדמ הנזופ למקומ, וכנ שינוי לעונש איזה עונ חמור שי
המראה בבגד ובבית היה אצלמ �ימנ גערת האל, וכאילו הבגד והבית המנוגעימ המ 
שנואימ למקומ ל�יבת איזה חטא גדול שנעשה בהמ. ולהיות כל זה מ�ייע לאמונת 

... וקרוב לענינ ההשגחה והשכר והעונש מאת האלהימ, קיימה התורה האמונה הזאת
המצורע ענינ הנדה והזב והזבה והיולדת, כי כל אלה כנזופימ למקומ, כי יציאת הדמ או 
הזרע (שלא ברצונ) היא התחלת מיתה, והוא רמז שהאיש או האשה ההיא בני מוות המ, 
ולפיככ נצטוינו להיבדל מהמ ולהיזהר ממגעמ... ואמנמ טומאת שכבת זרע היא לכבוד בית 

 
 חלק ג, פרק לה, הקבוצה השתימ עשרה; פרק מז.  .58
  חלק ג, פרק מז. ),42(לעיל, הערה מורה נבוכימ   .59
  .שמ  .60
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שלא יבוא אדמ לבית ה' ולא יאכל בשר קודש ביומ שע�ק בהנאה גופנית  המקדש, כדי
היו 'טו)  ,(בלתי הכרחית כאכילה ושתיה), והוא על דרכ שציוה קודמ מתנ תורה (שמות י"ט

והאי�ור הזה ירוממ וינשא במחשבת כל הקהל  ';נכונימ לשלשת ימימ אל תגשו אל אשה
מחשבת הכהנימ את יקר תפארת העבודה את הדר כבוד המקדש וקדשיו וירוממ וינשא ב

   61אשר המ עובדימ.

כי הנגעימ אינמ מזיקימ באמת ואינמ אות נ�י אמתי לגערת אמ כנ,  ,גמ שד"ל חשב
עמדה נועזת ולא מקובלת. התורה השתמשה באמונה המקובלת והמפור�מת  – האל

אדמ להפחיד את ה – מו�ריות-למטרותיה החינוכיות ,כי המנוגע נזופ על ידי האל
האל משגיח עליו ומעניש אותו על חטאיו ב�ימונו כחוטא ובהרחקתו מהחברה, כאילו 

משמש את ה. בה�בר של כבוד המקדש התורה כדי שיתנהג באופנ מו�רי על פי מצוות
, משתמש שד"ל רק לעניינ שכבת זרע, כי בטומאה זו כולנ הטמאות לנימוקהרמב"מ 

  אפשר לומר שהאדמ נזופ.- אי

  לכתחילה או בדיעבד ולאיזה צורכ? – נות. מקדש וקרב6

 ,דעת הרמב"מ בעניינ טעמ המצווה להקריב קרבנות היא מנ המפור�מות. כידוע
הבינה כי לא ניתנ לשנות בבת שתה על קרבנות מאחר וכי התורה ציוחשב הרמב"מ 

אחת את העמ שהיה שקוע באלילימ ובקרבנות להמ, ולפיככ אימצה מנהג זה אכ 
הדריכה כיצד לבצעו, וצמצמה אותו למקומ מרכזי אחד בלבד. בלשונ עידנה אותו, 

  הרמב"מ:

כי אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. לכנ אינ אפשרות בטבע האדמ שיעזב את כל 
אשר ה�כינ אליו בבת אחת... והדרכ המפור�מת בעולמ כולו, שה�כינו אליה באותמ 

חיימ באותמ - לא להקריב מיני בעליהימימ, והפולחנ הכללי שגדלנו עמו, לא היה א
היראימ  – מקדשימ שהציבו בהנ הצורות, ולהשתחוות להנ, ולהקטיר קטורת לפניהנ

וה�גפנימ היו באותמ ימימ דווקא האנשימ המתמ�רימ כליל לשרות אותמ מקדשימ 
לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת ח�דו, הנראית  – העשויימ לכוכבימ, כפי שה�ברנו

מה שברא, שיצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחנ אלה, ולעזב אותמ בבירור בכל 
ולבטלמ, כי זה היה באותמ ימימ דבר שאינ להעלות על הדעת לקבלו בהתאמ לטבע האדמ 
אשר לעולמ נוח לו במה שה�כינ אליו. הדבר היה דומה באותמ הימימ כאילו בימינו היה 

ל ציווה עליכמ שלא תתפללו אליו ולא בא נביא הקורא לעבוד את האל והיה אומר: 'הא
תצומו ולא תשוועו אליו בעת צרה, עבודתכמ תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל'. לכנ 
השאיר יתעלה את מיני העבודות האלה והעבירנ מהיותנ לנבראימ ולדברימ דמיוניימ שאינ 

ו לבנות להמ מהות אמיתית, להיות לשמו יתעלה, וציוונו לעשותמ לו יתעלה. לכנ ציווה לנ
וההשתחוויה תהיה לו וההקטרה  לו מקדש... ושיהיה המזבח לשמו... ושהקרבנ יהיה לו...

 
  ), שמות י"ב, ב.21פירוש שד"ל לתורה (לעיל, הערה   .61
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לשרות  כהנימהוא ייחד  תהיה לפניו. הוא א�ר שייעשה דבר ממעשימ אלה לזולתו...
... התחייב בהכרח שתיקבענה להמ זכויות שתגמולנה להמ על התע�קותמ בבית המקדש

. בעורמת ח�ד אלוהית זאת הושג שנמחה זכר כהנימוהלויימ ובקורבנותיו. אלה זכויות ה
והתב�� הי�וד הגדול האמיתי באמונתנו, והוא מציאות האלוה וייחודו.  עבודה זרה

הנפשות לא נרתעו ולא חרדו מפני ביטול הפולחנימ שהיו מורגלימ אליהמ ושלא הכירו 
   62פולחנ זולתמ.

ואלו  ,קרבנותלכ עצמי אמתי למקדש והווה אומר, בניגוד לפרשנות המקובלת, אינ ער
בגדר מצוות הכרחיות. הערמה האלוהית השתמשה באמונות ובמנהגימ קיימימ הנ 

לחמ בהמ על ידי הפנייתמ לעבודת ה' וככ להשיג את ישגויימ של עבודה זרה, כדי לה
  אמונת מציאותו וייחודו וביטול עבודה זרה. – המטרה האמתית

  שד"ל כותב דברימ דומימ:

בנות לא היתה תחילתמ בצווי אלהי, אלא רשיונ אנושי, כי התנדבו בני אדמ לתת הקר
תודה לאל על ח�דיו עמהמ או להביא לפניו מנחה לשככ חמתו ולרצותו למענ ימלא 
שאלותמ, כי לא ייתכנ לאדמ להתנהג עמ אלהיו כי אמ על דרכ שהוא מתנהג עמ מלכ בשר 

ד את העמ חכמה ודעת, אלא להדריכמ התורה האלהית, אשר אינ מגמתה ללמ ודמ...
המעגלי צדק, לא ביטלה מנהג הקרבנות, לא שלא היה זה בכוחה, אלא מפני שאינ המנהג 
הזה רע מצד עצמו ולא מזיק לבני אדמ ולתיקונ מידותמ, אבל הוא מועיל להמ, שאמ היתה 

כי נצדק ' האמרו: מה חפצ ליהתורה מודיעה את העמ שאינ חפצ לה' בעולות וזבחימ, מחר 
ומה בצע כי נתמ דרכינו? ולהיות אחד מי�ודות התורה האמונה שהאל משגיח על מעשי 
בני אדמ ואוהב עושי הטוב ושונא את הרעימ, היה מנ ההכרח שלא יצוייר האל בתכלית 
הרוממות כפי מדרגתו האמיתית, אלא כביכול תושפל מעלתו מעט ויצוייר במחשבת בני 

מעשיהמ ושומע צעקתמ ומקבל מנחותמ. וההכרח הזה לא  אדמ כמלכ גדול המבינ אל כל
היה בדור ההוא בלבד, אלא הוא בכל דור ודור בשוה. ואמ במקומ הקרבנות היה האל 
מצווה על התפילה והזמירות וקריאת התורה והשמעת דברי מו�ר, ולא היה מצווה על 

להמ שאלהי  הקרבנות, לא היתה גדולת האל ויראתו נרשמת בלב ההמונ, כי היה נראה
העמימ, שעובדיהמ מקריבימ לפניהמ כמה זבחימ, המ גדולימ ונכבדימ מאלהינו שאינ 
עבודתו אלא בדברימ בעלמא. כי כנ היא מידת ההמונ בכל דור ודור, ולא המונ העמ בלבד, 

 ;איזהו מכובד אצלמ? המכבד את עצמו ומגדיל מעלתו ;אלא רוב בני אדמ ככ היא מידתמ
יר על מידותיו ואינו מבקש גדולה לעצמו, איננו חשוב בעיניהמ. ואמנמ מי שהוא מעב

ואלהי האמת אפ על פי שאינו צריכ לכבוד בשר ודמ, הנה לתועלתנו ולטובתנו הוצרכ 
ואחר שבימימ ההמ לא היה אפשר שתבוא יראתו בלב  ;להביא יראתו בלבנו לבלתי נחטא

ה הציבור מקריב במקדש היה זה, העמ בזולת קרבנות, ציוה עליהמ. והנה פרי הקרבנות שהי
שהיה מתרשמ בלב ההמונ כי אלוה ומלכ גדול שוכנ בקרבמ ושהמ חביבינ עליו, וציוה להמ 

ושהמ בעשותמ העבודות ההנ במצוותו המ מתרצימ אליו יומ יומ  עבודות הרצויות לפניו

 
  ), חלק ג, פרק לב.42(לעיל, הערה  מורה נבוכימ  .62
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כ וממשיכימ עליהמ תמיד אהבתו. וציותה התורה שלא יהיה כל אחד בונה במה לעצמו, א
והנה קרבנות הציבור  כל העדה יקריבו את קרבנותיהמ במקומ מיוחד אשר יבחר בו ה'...

המ כדי שיהיה לישראל משכנ ומקדש לעבודת האל, כדי שיתרשמ בלבמ כי ה' בקרבמ והוא 
מלכמ ומנהיגמ המשגיח על מעשיהמ והגומל אותמ כדרכמ וכעלילותמ, ולא יתרשמ זה 

ז אליו. ולפיככ הוצרכ שיהיה המקדש כתבנית היכל מלכ בלב ההמונ בלי ענינ מוחש שירמו
והוצרכ שיהיה בו שולחנ ומנורה ועל השולחנ מערכת לחמ והכלימ השייכימ לשולחנ, 
קעריותיו וכפותיו. ואחר שהיה המנהג להקריב לאלהימ מנחה מנ הדברימ הנאכלימ, היה 

גד האכילה והנ�כימ כנגד מנ הראוי שנביא לפני מלכנו מיני אכילה ושתיה, והנה הזבחימ כנ
... השתייה. והוצרכ שיהיו למלכ משרתימ העובדימ בביתו ועומדימ לפניו והמ הכהנימ

הנימ] בבית ה' בשמ האומה כולה ראוי שתהיה פרנ�תה וולהיות עבודתה [של משפחת הכ
  63מזומנת לה מאת העמ.

שאינ למקדש, לכליו, למשרתיו ולקרבנות ערכ  ,כלומר, גמ שד"ל חושב כמו הרמב"מ
עצמי מהותי ואינ בהמ משהו אמתי מצד עצמו. מטרת התורה אינה ללמדנו אמתות 

באמונות התורה וזו מצווה הכרחית ולא אמתית. לפיככ השתמשה  ,אלא לחנכנו
לאלימ ולמלכימ, כדי שהמוני העמ יתרשמו מגדולת האל, ביח� מנהגימ קיימימ בו
מוחש הוא הכרחי לבני דבר מצוותיו המו�ריות. צורכ זה באת יו ויקיימו יראו מפני

אדמ בכל דור ודור. שד"ל מזכיר באמצע קטע זה את הרמב"מ רק כאשר הוא בא 
לפיה �יבת ריכוז הפולחנ במקומ אחד היא רצונ ה' שלדחות פרט בעמדתו הכוללת, 

ומה יחד כדי שתרבה היא לרכז את כל הא מטרהלמעט ככל האפשר בקרבנות. לדעתו ה
שלפי הרמב"מ  ,ביניהמ האהבה והאחווה. ההבדל העיקרי בינ שד"ל לרמב"מ הוא

המטרה העיקרית של ערמת ההשגחה היא לנטוע את האמונה בה' ובייחודו כדי לבטל 
לפי שד"ל המטרה העיקרית של ערמה זו היא לחנכ לאמונה בה' אילו עבודה זרה, ו
 ;מצוות המביאות לחיימ מו�ריימ של הפרט והחברה וככ להביא לקיומ ,משגיח וגומל

  עיקרונ הנועז והלא מקובל דומה.ואולמ ה

  מ�ירה מ�יני או יצירת חז"ל? – . מקור ההלכות שבתורה שבעל פה7

כאשר הוא מחלק את ההלכות של המשנה  ,הרמב"מ מציג עמדה חריגה ונועזת
מדוקדק בחלוקה של עיונ  64והתלמוד לכמה קטגוריות, כפי שהצגתי במקומ אחר.

בעל פה כללה רק את תרי"ג המצוות שכי הוא �בר שהתורה שבכתב ו ,הרמב"מ מעלה
יתא. מצוות אלו כוללות את אלו שנרשמו ישהוא מנה ב�פר המצוות וחיובנ מדאור

וכנ את אלו שנלמדו בעזרת י"ג המידות שהתורה נדרשת בהנ ונאמר  ,בתורה שבכתב
תא, דהיינו נמ�רו בקבלה מ�יני. כל ההלכות יירדאומשהנ בפירוש עליהנ בתלמוד 

 
  ), ויקרא א', ב. 21פירוש שד"ל לתורה (לעיל, הערה   .63
  .118-127), עמ' 1ראו: חמיאל (לעיל, הערה   .64
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הנ מדרבננ וחודשו על ידי  ,האחרות, שהנ רוב ההלכות הכתובות במשנה ובתלמוד
חז"ל בשכלמ. אלו כוללות את ההלכות המכונות "הלכה למשה מ�יני", את ההלכות 

   65תא, את הגזרות ואת המנהגימ.ישנלמדו בי"ג המידות ולא נאמר עליהנ שהנ מדאורי
  ככ אומר הרמב"מ ב�פר המצוות:

רש בתורה ותמצא שהתלמוד למד אותו באחת והענינ ככ הוא: כל מה שלא תמצאנו מפ/
הרי זה ראוי  – מי"ג מדות, אמ פרשו המ בעצממ ואמרו שזה גופ תורה או שזה מדאוריתא

רת אמרו שהוא ינ תרי"ג מצוות של תורת משה], שהרי מקבלי המ�/ילמנותו [במנ
הרי הוא מדרבננ, כיונ שאינ  – אבל אמ לא בארו זאת ולא אמרו זאת בפרוש ;מדאוריתא

   66פ�וק המורה עליו.

שד"ל עצמו פיתח תאוריה משלו על מקורות ההלכה שבמשנה ובתלמוד. מהשוואת 
כי עמדתו קרובה ביותר לעמדת  ,עמדתו לכל העמדות שקדמו לו בימי הביניימ עולה

הראיתי כי עמדתו ו 67,"מוצעתמהדרכ ה"ב�פרי הרמב"מ. הצגתי עמדה זו של שד"ל 
 של המאה התשע עשרה. בנושא זה התפתחה אצלו בשנות השלושימ והארבעימ

 ,ביאור ההלכות הקדומותבכי כבר ה�ופרימ ע�קו באישוש ושד"ל, ב�ופו של דבר �בר 
רכי העמ בזמנימ ובנ�יבות שהשתנו. המ לא ואכ גמ חידשו ויצרו הלכות משלהמ לפי צ

שכנ מעמדמ היה חזק. מעמד התנאימ שבאו אחריהמ  ,ורכ לנמק את הלכותיהמראו צ
המ לא ידעו את טעמיהמ של קודמיהמ. לפיככ נאלצו המ לב�� את והיה חלש יותר, 

הלכות קודמיהמ ואת חידושי ההלכה שלהמ על ידי ה�מכתמ לפ�וקי המקרא במדרשי 
ימ שבאו אחריהמ מכילתא). האמוראופ�וקימ (כדוגמת תו�פתא, �פרא, �פרי 

הפ�יקו כמעט לגמרי לחדש הלכות במדרש פ�וקימ עצמאי, אכ המשיכו לה�ביר את 
אותמ שמעו מהמ בעל פה ולקבוע גזרות שמדרשי פ�וקימ אמצעות דברי קודמיהמ ב

   68ומנהגימ.
  הורקנו�:בנ ככ כותב שד"ל על מדרש הפ�וקימ של התנא ר' אליעזר 

אחרי כמה שנימ שהייתי מתמיה על רז"ל, למה (כדברי רשב"מ) עקרו הכתוב הזה מפשוטו, 
היומ (פורימ תר"ז) זכיתי להבינ מה ראו על ככה. וכנ בכל מקומ שנטו רז"ל מפשט 

 
 משנה תורהשורש ראשונ ושני, בהקדמה ל �פר המצוותבפירוט רב בהקדמתו למשנה, בראו   .65

), �ימנ שנה. ראו גמ: מ' 57(לעיל, הערה  תשובות הרמב"מב. כנ עיינו ב-ובהלכות ממרימ פרקימ א
; הנ"ל (לעיל, 67- 21, ירושלימ תש�"ו, עמ' הרמב"נ ויצירתה של מ�ורת – על דרכ האמתטל, הלבר
  .118- 91), עמ' 42 הערה

  , שורש שני.�פר המצוות  .66
 .1לעיל, הערה   .67
), 1, לשכה א, לעמבערג תר"ז, דפ יג, מובא אצל חמיאל (לעיל, הערה בית האוצרראו: ש"ד לוצאטו,   .68

. עוד ראו: א' חמיאל, 'עמדתו המתפתחת של 227, וראו שמ על שיטת שד"ל עד עמ' 220- 219עמ' 
  (טרמ יצא לאור). פעמימשד"ל על התפתחות ההלכה', 
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הכתובימ, כשאינ הדבר דעת יחיד, אבל הוא דבר מו�כמ בלי חולק, איננו טעות שטעו, אבל 
ורות, ומי כמוהמ ריפורמאטור? אבל תקנותיהמ היו הוא תקנה שתקנו, לפי צורכ הד

ולא למצוא חנ  ,ואהבת האדמ, לא להנאת עצממ או לכבודמ בחכמה עמוקה, וביראת ה'
   69בעיני בשר ודמ.

 מלפיה מדרשי ההלכה של חז"ל אינשוביניהנ הטענה  ,יש לעמדה זו כמה השלכות
אומרימ כי "עינ תחת : חז"ל הפרשנות למשמעות הנכונה של הטק�ט המקראי. לדוגמ

  . הרמב"מ �ובר: (בבא קמא פד ע"א) ממונ" – עינ

), אל כ ,(ויקרא כ"דיתנ מומ באדמ כנ ינתנ בו' כאשר 'מי שחי�ר איבר יחו�ר איבר כמותו: 
תע�יק מחשבתכ בזה שאנו עונשימ כאנ בתשלומימ, כי מטרתי עכשיו לתת טעמימ 

זאת יש לי דעה שאותה אשמיע בעל  לכתובימ ולא לתת טעמימ להלכה, אפ שגמ על הלכה
  70פה.

  :)שמות כ"א, כד(שד"ל כותב דברימ דומימ בפירושו ל"עינ תחת עינ" 

לומר שכל חובל בחברו כאשר יתנ מומ באדמ כנ ינתנ בו, בינ נתכוונ לחבול בו, בינ לא 
ורז"ל פירשו שמשלמ ממונ  ;נתכוונ לחבול בו, אלא בחברו, כמו שהוא הענינ בנגיפת האשה

וזה מנ הדברימ שהניחה התורה ביד השופטימ, כי אמנמ, אמ יימצא  בא קמא פד ע"א)...(ב

 
ב' רובינשטיינ  במ�גרת חיבור בקונטק�ט �פרותי בדק ), ויקרא ז', יח.21(לעיל, הערה  המשתדל  .69

ההשכלה העברית מפולמו�  המערכת לתיקונ הדת ו�דרי החיימ בישראל במחשבת �פרות(
ר דוקטור, האוניבר�יטה עבודה לשמ קבלת התוא ,הי"ט ההיכל ועד שנות השישימ של המאה

את העמדות במחשבת �פרות ההשכלה לגבי הרפורמה שדרשו אז חלק  העברית, ירושלימ תשי"ח)
מהמשכילימ. את הפרק הראשונ הקדיש רובינשטיינ לשד"ל. הוא עמד בפירוט על עמדתו של שד"ל 

ו ב�י� כי ההלכות בתורה שבעל פה הנ תקנות מחודשות של חז"ל, וטענ כי עמדה זו שימשה ל
לשאיפתו לתיקונ היהדות מתוכה, אכ לא בשיטות הרפורמיות שבאו מעמדה שונה לחלוטינ תוכ 
אימוצ תרבות זרה. רובינשטיינ הראה במהלכ מבריק, כי מכתבו המפור�מ של שד"ל ליש"ר, שבו 
כלולה התקפתו על הרמב"מ, קשור כולו לבי�ו� עמדתו כי ההלכות במשנה ובתלמוד הנ יצירה 

של חכמימ. משומ ככ יצא שד"ל חוצצ נגד גייגר וטענ כי את כתיבת המשנה יש לאחר מתפתחת 
אפשר לייח� את כתיבתה לרבי. חוקר חשוב נו�פ שהציג נכונה ובפירוט - לתקופת ה�בוראימ ואי

פרשנות חז"ל למקרא הנ בחלק ההלכתי והנ בחלק ה�יפורי הוא שמואל רב את שיטת שד"ל לגבי 
'יח�ו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל הנוגדת את פשוטו  ,ורגונש'  :ורגונ. ראו

, 'יח�ו הביקורתי של שד"ל כלפי פירושי חז"ל שלא הנ"ל ;97-122עמ'  ,JSIJ 2 ,2003 של מקרא',
�פר זיכרונ  – מחקרימ בתלמוד ובמדרשאשר ואחרימ (עורכימ), - בתוכ: מ' בר בתחומ ההלכה',
), עמ' 11(לעיל, הערה  שמואל דוד לוצאטוהנ"ל,  ;158- 135תש�"ה, עמ'  ירושלימ ,לתרצה ליפשיצ

, והפנייתו למאק� 66, בני ברק תש"ע, עמ' קנקנ ישנ מלא חדשראו: ש' שרתוק,  כמו כנ. 377-401
  שמ.  16-ו 15לי� בהערות וינר ולמרגו

), חלק ג, פרק מא. השוו: הלכות חובל ומזיק פ"א ה"ג. ראו גמ: י' 42(לעיל, הערה  מורה נבוכימ  .70
  .56-66 , ירושלימ תש"נ, עמ'הרמב"מ כפילו�ופ וכפו�קלוינגר, 
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עשיר שלא יחוש לאיבוד ממונו וימצא קורת רוח בהזיקו לבני אדמ, יוכלו השופטימ 
  71לעשות בו משפט כתוב עינ תחת עינ.

  ד. הפתרונ

הדבר מדוע אינ שד"ל מזכיר את הרמב"מ כמקור שלו בנושאימ אלו? לדעתי נובע 
שש  נוכמו הרמב"מ, אישד"ל, ישירות מהנועזות והקונטרובר�ליות של עמדות אלו, ש

כי בראשית שנות הארבעימ פיתח  72ברבימ. כבר הראיתי במקומות אחרימ נלפר�מ
שד"ל עמדה לא מ�ורתית לגבי היח� בינ הפילו�ופיה והמדע לבינ ההתגלות. הרמב"מ 

ופיה ורק חלקו ביניהמ בשאלה מהו קנה וריה"ל �ברו שיש זהות בינ התורה לפילו�
לפי הרמב"מ קובעת התבונה. בניגוד להמ אילו המידה: לפי ריה"ל ההתגלות קובעת ו

כי לפנינו שני תחומימ נפרדימ ובכל אחד חלק אחר מנ האמת. ב�ופ שנות  ,חשב שד"ל
צעד נו�פ ו�בר כי לפנינו שתי אמתות מלאות ה�ותרות זו את שד"ל הארבעימ עשה 

וכאשר  ,גמ בפילו�ופיה , אמ כנ,אמת ישנהשבנ בעולמו של האדמ. יאפשר לי- ואיזו 
האמת של התורה אינה נראית מובנת יש לאמצ את העמדה הפילו�ופית. ככ עשה 
שד"ל בנושאימ המ�וימימ שהוצגו לעיל. אולמ שד"ל גמ הבינ שעמדתו מורכבת 

ד יוכל מי שפ�ל את כיצ 73ונועזת, ואינ ראוי להרחיב את הדיבור עליה בציבור.
  -עמדותיו הרעיוניות של הרמב"מ משומ שהנ מאומצות מפילו�ופיה ארי�טוטלית

מורה מו�למית זרה להצדיק אימוצ רעיונות כאלה על ידו מנ הרמב"מ (רובנ ככולנ מ
) בטענה שגמ בפילו�ופיה כזו יש אמת? כיצד יוכל מי שטענ שמונה פרקימומ נבוכימ

"המצאה אשר לא צוו ולא דברו קדמוננו ולא עלתה על כנגד הרמב"מ שעמדותיו הנ 
לבמ מעולמ", לאמצ עמדות מ�וכנות אחרות של הרמב"מ שגמ הנ "דבר אשר לא 

   74ירשנו כלל מאבותינו"?
לפיככ השתדל שד"ל בכל נושא רגיש כנושאימ לעיל לה�תיר את העובדה 

נטרבר�לית. ככ שעמדתו הרעיונית קרובה לעמדה הפילו�ופית של הרמב"מ, נועזת וקו
מנע התקפות נו�פות עליו מצד גורמימ שיתקשו להפנימ עמדות מורכבות. זו גמ 

לקבל את האמת ממי  שיש העיקרונאת הרמב"מ כמקור לא ציינ שד"ל ש לככה�יבה 
שיאמרה. הרי הרמב"מ אימצ מימרה זו והיא שהביאה אותו לקבל את העמדות 

 
 ), על הפ�וק הנ"ל.21פירוש שד"ל לתורה (לעיל, הערה   .71
  צ. -), עמ' �ה51; הנ"ל (לעיל, הערה 327-339), עמ' 1ראו: חמיאל (לעיל, הערה   .72
) מציע 248- 247, עמ' 4), עמ' פו. ב�ופ מכתבו ליה"ש (לעיל, הערה 51חמיאל (לעיל, הערה  :ראו  .73

הישרימ, שלא יקראו את כתביו, כי המ מיועדימ שד"ל למבקריו מימינ, המאמינימ התמימימ ו
לאוהבי החקירה החופשית בלבד. שד"ל הו�יפ שדבריו גמ אינמ מתאימימ לתלמידימ בראשית 
דרכמ. ה�כנה תחלופ כאשר יגדלו בש"� ובפו�קימ, כי אז או שיבטלו את דבריו, או שיקבלו אותמ, 

  ולמורימ ראויימ לקהילתמ. ואז יש �יכוי שיהפכו ליהודימ מאמינימ ומשכילימ באמת 
  .168- 166), עמ' 2 (לעיל, הערה מחקרי היהדות  .74
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שהוצגו על ידי חכמי הא�לאמ. רצוי מ כפי יהפ�ולות של הפילו�ופימ הארי�טוטלי
למד מחכמי  ושגמ אות ,העיקרונ הזהאמ כנ שלא לציינ כי הרמב"מ הוא מקור 

  ככ ימנע התקפות ופליאות עליו מצד מתנגדיו.  75הא�לאמ.

  �יכומ

היח� של שד"ל לרמב"מ היה אמביוולנטי. מחד גי�א הוא תקפ את הב�י� הרעיוני 
ו נקודת מוצא לאמצ השקפות זרות ליהדות. ששימש ל ,הרציונלי�טי של הרמב"מ

�כנה לשלמות  מה ,לכל תלמיד מתחיל נאימוצ עמדות כאלה על ידי ממשיכיו והפצת
האומה ודתה. מאידכ גי�א, כמי שהפנימ עמדות רבות של תנועת ההשכלה, הייתה לו 

מדעית -רומנטית, אשר לא יכלה לקבל את האמור בתורה כאמת פילו�ופית-עמדה נאו
מקור כל ההלכות שלאמצ את העמדה האורתודוק�ית  יכולה הייתהפשוטה, וגמ לא 

 ,כמה מעמדותיו החריגות והקונטרבר�ליות של הרמב"מ אימצ שד"לב�יני. לפיככ 
לקורא הנבונ כערמת ההשגחה כמה מהנחיות התורה שאיננ  להציגשאפשרו לו 

 מנ הרמב"משאימצ  עיקרונהגיונ ואת מ�קנות המדע. זאת על פי יהולמות את הה
התפתחות הגמ את עמדת הרמב"מ בדבר שד"ל לקבל האמת ממי שיאמרה. ככ אימצ 

הי�טורית של ההלכה, שלפיה רק תרי"ג מצוות ניתנו ב�יני. כדי למנוע התקפות עליו ה
ביקורתו  ,כי מקור הה�ברימ האלה ברמב"מ. עמ זאתשד"ל לא ציינ  ,ביעל שאינו עק
ילו�ופיות �פקולטיביות זרות המנתקות כל קשר אפשרי בינ פ שאימצעל הרמב"מ 
את המקראות קריאה אלגורית כאילו המ מ�תירימ �ודות  ושקראהאל לאדמ 

עמדה תמיד בעינה. ככ גמ ביקורתו על ני�יונות  – ארי�טוטליימ- פילו�ופיימ
הטפתו לחי�ול מי שאינ אמונתו כאמונתנו, על ההשתלטות של הרמב"מ על המקורות, 

שארות הנפש יהענקת העל תחיית המתימ, ועל ה�בריו על העולמ הבא ול ע
  למאמינימ בי"ג עיקרי האמונה שלו במקומ למקיימי המצוות המו�ריות. 

 

 
  .9, הערה 5), עמ' 37(לעיל, הערה שמונה פרקימ על מקור המימרה הזו ראו   .75
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