כרמיאל כהן

מדוע יצר הרלב"ג
דרך חדשה לקשור
תורה שבעל־פה
לתורה שבכתב?

הדרך המסורתית והמקובלת לקשור תורה שבעל–פה לתורה שבכתב היא בעזרת
המידות שהתורה נדרשת בהן .זוהי דרכם של חז"ל ,המוכרת והידועה ממדרשי
ההלכה ומן התלמודים ,והיא הייתה השיטה היחידה לקשור בין השתיים עד
ימיו של ר' לוי בן גרשום (רלב"ג ,פרובנס  .)1344-1288הרלב"ג יצר שיטה
חלופית למידות שהתורה נדרשת בהן ,ויש להדגיש כי לא הייתה זו חריגה
אקראית ,כמו אלו המצויות אצל חכמים שקדמו לו ,כגון הרמב"ם ,אלא חלופה
שיטתית .את עיקרי השיטה תיאר הרלב"ג בפתיחה לביאורו לתורה .במאמר זה
אני מבקש לעיין בדבריו ולהציע מניעים אפשריים ליצירה ייחודית זו.
א .הפתיחה לביאור התורה
הרלב"ג הקדים לביאורו לתורה ,כמו לכמה מחיבוריו האחרים' ,פתיחה' ,ותיאר
בה את מבנה החיבור ואת דרכו בפרשנות .התחום התלמודי–ההלכתי תופס
מקום בולט עד מאוד בפתיחה זו ,אולם כדרכם של מחברים פתח הרלב"ג
בדברי שבח לבורא ובעניינים פילוסופיים עקרוניים:

*

מאמר זה מבוסס על קטעים מתוך הפרק הראשון בעבודת
הדוקטור שלי .ראו :כהן ,פרשנות ,עמ' .90-73
פעמים ( 130תשע"ב) ,עמ' 27-9
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אמר לוי בן גרשום :יתברך ויתעלה הצור הממציא בתבונתו ובחכמתו
ודעתו הנמצאות בכללם ,אשר במציאותם מהחכמה והחנינה מה שאי אפשר
שישיגהו זולתו בשלמות .ישתבח היוצר ,אשר מחשקו להיטיב לנמצאות
ולהגיע אותם מהמציאות החסר אל המציאות השלם ,השגיח באלו הנמצאות
השפלות ,והעלה מציאותם מדרגה אחר מדרגה ,עד שהגיע אל מציאות
האדם .ועם מה שהשגיח במציאותו בזה האופן הנפלא אשר השגיח בו -
בתכונת איבריו וכוחותיהם והכלים אשר נתן לו לשמור מציאותו  -לא
נמנע ֵמהַשגיח בו במה שידריכהו אל השלימות האמיתי אשר הוא כל פרי
האדם ,אשר בעבורו נמצאו בזה החומר השפל מה שנמצאו בו מהצורות.
וזה אמנם היה ממנו בנתינת זאת התורה האלהית ,אשר היא נימוס יגיע
1
המתנהגים בו בשלימות אל ההצלחה האמיתית.
על פי תפיסתו האריסטוטלית של הרלב"ג 'הנמצאות השפלות' ,דהיינו המציאות
שתחת גלגל הירח ,בנויה באופן מודרג :יסודות ,דומם ,צומח וחי 2.החי מורכב
ממדרגות שונות :המימי ,המעופף ,החי ההולך הבלתי מדבר ,והאדם ,שהוא
'הבעל חיים השלם בתכלית מה שאפשר' 3.שלמות זו של האדם היא 'בתכונת
איבריו וכוחותיהם והכלים אשר נתן לו לשמור מציאותו' ,אך שלמות זו אינה
'השלימות האמיתי' .שלמותו האמתית של האדם ,שהיא 'כל פרי האדם' ,תלויה
בהגעתו ל'הצלחה האמיתית' 4.וכדי שיגיע לכך ניתנה לאדם התורה האלוהית,
'אשר היא נימוס יגיע המתנהגים בו בשלימות אל ההצלחה האמיתית'.
1
2

3

4
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ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פתיחה ,עמ' .1
'היסודות קודמים לדומם ,והדומם לצמח ,והצמח לחי על
מדרגותיו ,אלא שזאת הקדימה היא קדימה היולאנית' (ביאור
רלב"ג לתורה ,בראשית ,פרשת בראשית ,חלק א ,בפסקה
'ונאמר עוד' ,עמ'  ;)33דהיינו קדימה בטבע ולא קדימה בזמן.
בעניין סוגי הקדימויות ,ראו למשל :מלחמות ה' ,מאמר שישי,
חלק ב ,פרק ב ,דף סט ע"א-ע"ב.
ראו למשל' :החי היותר חסר מהבעלי־חיים־המולידים־מינם
הוא המימי ,ואחריו המעופף ,ואחריו החי ההולך הבלתי מדבר,
והאדם הוא הבעל חיים השלם בתכלית מה שאפשר' (ביאור
רלב"ג לתורה ,בראשית ,פרשת בראשית ,פתיחה לחלק ה ,עמ'
 .)65וראו גם' :אין ספק שהאדם הוא יותר שלם משאר בעלי
חיים ההולכים' (מלחמות ה' ,מאמר שישי ,חלק ב ,פרק ח ,דף
ע ע"ב).
ראו כעין זה' :כבר התבאר במופת שהאדם יש לו שתי
שלמיות ,שלמות ראשון והוא שלמות הגוף ,ושלמות אחרון
והוא שלמות הנפש .ושלמותו הראשון הוא שיהיה בריא על
הטוב שבעניניו הגשמיים ...ושלמותו האחרון הוא שיהיה
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גם בלא להגדיר באופן שלם את מהותה של 'ההצלחה האמיתית' 5,די לענייני
לומר שההצלחה היא פרי פעולת השכל המשכיל את ה'; 6והדרך להצלחה היא
'ההתמדה בעיון בתורה התמימה וההמשך אחריה' 7.מסתבר שהתואר 'התמימה'
כולל את כל התחומים שבתורה ,דהיינו מידות ,דעות ומצוות; 8ותנאי להצלחה
הוא התנהגות על פי התורה בשלמות ,דהיינו בשלושת התחומים הללו .כך כתב
הרלב"ג בהמשך הפתיחה:

5

6

7
8

משכיל בפעל ,רצוני לומר שיהיה לו שכל בפעל ,והוא שידע כל
מה שבכח האדם לדעתו מכל הנמצאות כפי שלמותו האחרון'
(מורה הנבוכים ג ,כז ,עמ' תסט) .על תפיסתו השכלית של
הרמב"ם ,שהשפיעה בוודאי על הרלב"ג ,ראו למשל :פרנקל,
עמ' .44-40
ראו באופן כללי' :כי ההתאחדות בשכל הפועל [ההדגשה שלי]
אשר הוא ההצלחה האנושית לפי מה שיראה בן רשד ,והוא
האמת בעצמו באופן מה כמו שנבאר' (מלחמות ה' ,מאמר
ֻרׁשד
ראשון ,פרק ד ,דף ו ע"ב) .לדעת הרלב"ג — שלא כדעת אבן ְ
ואחרים — הישארות הנפש היא אישית ותלויה בידיעותיו של
האדם ,שמשתנות מאדם לאדם .כאשר אדם רוכש מושכלות
שכלו האנושי ,שבתחילה הוא היולני ,הופך לשכל נקנה שאינו
נפסד .השכל הנקנה הוא בעצם צורות כל המושכלות שהשיג
האדם בחייו .וכיוון שבשכל הפועל מצויות כל הצורות ,נמצא
שהשכלתו של האדם מקרבת אותו להשכלת השכל הפועל
ולהתאחדות עמו .ראו :פרוידנטל ,עמ' .59-57
ראו למשל בביאור לאיוב' :ההצלחה האנושית תהיה כשישכיל
האדם השם יתברך כפי מה שאפשר' (ביאור רלב"ג לאיוב לד,
הכלל העולה מהדברים) .ראו גם ביאורו למשלי ,לפסוק 'מלך
שופט באמת דלים כסאו ָל ַעד יִ כון'' :והמלך הוא השכל האנושי
כמו שקדם ,כי הוא המושל באדם ,וכאשר ישפוט באמת באלו
הדרושים הנה יכון לעד כסאו ,אך בזולת זה יהיה להפך ,כי
השאלות אשר יקרה בהם זה הם ממה שיש בו רושם חזק
בהגעת ההצלחה האנושית ובהעדרה' (ביאור רלב"ג למשלי
כט ,יד).
ביאור רלב"ג ליהושע ,תועלות חלק א (נמצאות בפרק ה),
התועלת החמישי.
בעניין הדעות ראו גם' :וכבר ביארנו בראשון מספר מלחמות
ה' ,שההצלחה תגיע לאדם בהשכילו מנימוס הנמצאות וסדרם
ויושרם כפי שאפשר לו ,ושבזה האופן יחיה שכלו חיים נצחיים'
(ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פרשת בראשית ,חלק ח ,עמ'
 .)84בעניין המידות ראו גם' :לא ישובח העול והרשע ...כי
הוא מונע הגעת הצלחת הנפש אשר היא ההצלחה האנושית'
(ביאור רלב"ג לאיוב כח ,סוף ביאור דברי המענה).
פעמים ( 130תשע"ב)
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ולהיות כוונת התורה זאת הכוונה אשר זכרנו ,נחלקו עניניה בהכרח
לשלושה חלקים:
החלק הראשון  -והוא אשר אליו לבדו יֵחָשֵ ב היות הכוונה בתורה -
הם המצוות [ההדגשות שלי] המקיפות במה שצּווינו להאמינו ולעשותו,
ובמה שהוזהרנו מֵהאמינו ומֵעשותו ,והם תרי"ג מצוות לפי מה שנתפרסם
ממספרם.
החלק השני הוא המקיף בחכמה המדינית ,במה שהיה ממנה שלא יתכן בו
מצוה ואזהרה ,לרוחק הִּמָצא השלמּות אשר יישיר אליו זה החלק במידות
והתכונות בהמון האנשים כולם ,כמו שאפשר זה במצוות התוריות [מצוות
התורה]...
החלק השלישי הוא מה שהקנתנו התורה מחכמת הנמצאות...
ומן ההכרח היה הֵ ָחלֵק הנימוס התוריי לשלושת החלקים האלו ,לפי
שהשלמות האנושי לא יגיע בשלמות ,אם לא בהגיע השלמות ּבַמידות
9
ובָעיון על השלם ש ַּב ָּפנ ִים [באופן השלם ביותר].
שלושת החלקים מסודרים בסדר עולה .החלק הראשון הוא בתחום המצוות
והאזהרות ,והוא מתאים לכל בני האדם בשווה ,דהיינו כל אחד יכול לקיימן
בשלמות .החלק השני הוא בתחום תיקון המדינה והחברה ,וכולל ענייני מוסר
ומידות שאין עליהם ציוויים אלא הם נלמדים מסיפורי המקרא; חלק זה אינו
מתאים לכל בני האדם בשווה ,אלא איש כפי מעלתו .החלק השלישי הוא
בתחום 'חכמת הנמצאות' ,דהיינו פיזיקה ומטפיזיקה במובנן הכולל ,ואף בחלק
זה אין ציוויים ואין הוא מתאים לכל בני האדם בשווה.
מסתבר שבעיקר בגלל היקפו של החלק הראשון בכלל התורה ,טועים
אנשים לחשוב ש'הוא אשר אליו לבדו יֵחָׁשב היות הכוונה בתורה' .אך לא
כך חשב הרלב"ג' :בעבור שהיתה התורה מקפת בשלושה החלקים אשר זכרנו
בפתיחתנו ,והיה החלק המקיף ממנה בחכמת הנמצאות הולך מהלך השלמות
והצורה לשאר החלקים ,הנה ראוי שיונח קודם ,כי הוא אשר אליו היתה הכוונה
בתורה' 10.בכל אופן עיקר עיסוקי כאן בחלק הראשון.
 9ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פתיחה ,עמ' .3-2
 10שם ,בראשית ,פרשת בראשית ,חלק א ,בפסקה 'וגם כן' ,עמ'
 .31בזה ביאר הרלב"ג מה טעם פתחה התורה ב'בראשית ברא
אלהים את השמים ואת הארץ' .ראו כעין זה' :מפני שהתכלית
הוא יותר נכבד ממה שלפני התכלית בפעולות הדורכות אל
השלמות והטוב ,והיה המאוחר־בסדר בפעולות המתישרות
נוכח התכלית יותר קרוב אל התכלית מהקודם־בסדר ,הנה
12
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ב .דרכו של הרלב"ג בקישור התורה שבעל־פה לתורה
שבכתב
בהמשך הפתיחה תיאר הרלב"ג את דרך עיסוקו בתחום המצוות:
והנה ב ָבאֲֵרנו המצוות והשורשים אשר מהם יצאו כל דיניהם אשר התבארו
בחכמה התלמודיית ,לא יהיה מנהגנו בכל המקומות לסמוך אותם
השורשים אל המקומות אשר סמכו אותם חכמי התלמוד [ההדגשות שלי]
באחת משלש עשרה מידות לפי מנהגם .וזה ,שהם סמכו אלו הדברים
האמיתיים המקובלים להם במצוות התורה לַּפסוקים ההם ,להיותם כדמות
רמז ואסמכתא לדברים ההם ,לא שיהיה דעתם שיהיה מוצא אלו הדינין
מאלו המקומות .כי כבר יוכל האדם להפך כל דיני התורה בכמו אלו
ההיקשים ,עד שאפשר בהם לטהר את השרץ כמו שזכרו ז"ל (ערובין יג
ע"ב) .אבל נסמוך אותם אל פשוטי הפסוקים אשר אפשר שיצאו הדינין
האלו מהם ,כי בזה תתישב הנפש יותר .ואין בזה יציאה מדרכי רבותינו
ז"ל ,כי הם לא כיונו כמו שאמרנו שיהיה על כל פנים מוצא הדינים ההם
מהמקומות אשר סמכו אותם להם ,אבל הם אצלם מקובלים איש מפי איש
עד משה רבינו עליו השלום ,וביקשו להם רמז מהכתוב ,כמו שזכר הרב
המורה בספר המצוות (השורש השני) ובפירוש המשנה 11.והנה בסומכנו
אותם הדינין לפשטי הכתובים תועלת להשאיר יותר זכרון אלו הדינין
בנפשותינו ,כי פסוקי התורה אפשר שיִּז ָכרו בקלות ,לרוב התמדתנו
בקריאתם ,וכאשר יּוצאו מפשטי הפסוקים ההם ביאורי המצוה יהיה זה
12
סיבה אל שּיִּז ָכרו ביאורי המצוה בכללם עם זכירת הפסוקים.

הקדימה התורה בענין עשרת הדברים המאוחר־בסדר ,וזכרה
באחרונה הקודם־בסדר' (שם ,שמות ,א ,פרשת יתרו ,חלק ג,
עמ'  ,)356וראו שם להלן .וראו גם' :ואמנם התחילה התורה מן
השלום היותר נכבד ,המאוחר בסדר ,וסיימה בקודם בסדר...
וזה ממנהג התורה במקומות רבים' (שם ,במדבר ,פרשת נשא
ה ,יב-יד ,עמ' .)27
 11הקדמה לפירוש המשנה ,עמ' לח .אכן נראה שההסתמכות
של הרלב"ג על הרמב"ם היא נקודתית ,ואין הכוונה שהוא
הזדהה בהכרח עם דעתו של הרמב"ם במקורות אלו באופן
גורף .והשוו :רביצקי ,לוגיקה ,עמ' .201-200
 12ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פתיחה ,עמ' .5
פעמים ( 130תשע"ב)
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הרלב"ג ייחס חשיבות להלכות עצמן ולא לדרך שבה הן נלמדות מהפסוקים.
ההלכות מקובלות במסורת ממשה רבנו ,וחז"ל חיפשו להן רמז בכתובים ולשם
כך השתמשו בשלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן 13.רלב"ג לא קיבל
דרך זו כמות שהיא 14וביקש לסמוך את ההלכות לפשטי הפסוקים .הוא לא טען
שהפשט הוא בהכרח המקור להלכות ('אבל נסמוך אותם אל פשוטי הפסוקים
15
אשר אפשר שיצאו הדינין האלו מהם') ,אך 'בזה תתישב הנפש יותר'.
 13יש להדגיש את הנגזרת של דברים אלו של הרלב"ג :לפי
זה המידות שהתורה נדרשת בהן אינן הלכה למשה מסיני,
כדעת רבים מחכמי ימי הביניים ,אלא הן מידות הגיוניות פרי
יצירתם של חכמים .לסקירת נושא זה ראו :פינקלשטיין.
 14אמנם מיוחס לרלב"ג חיבור קצר על י"ג מידות שהתורה נדרשת
בהן בשם 'שערי צדק' .ראו :רביצקי ,מהדורה .אולם יש סיבות
טובות להניח שהייחוס לרלב"ג אינו נכון .ראו :טואטי ,עמ'
 ;62-61מנקין; רביצקי ,לוגיקה ,עמ'  — 182-179לדעת רביצקי
'שערי צדק' התחבר לאחר פטירת הרלב"ג (שם ,עמ' .)184
באמרי שרלב"ג לא קיבל דרך זו כמות שהיא ,כוונתי בעיקר
למידות שהוא לא ראה בהן פשט .עם זאת יש שהשתמש
במידות המופיעות בין המידות שהתורה נדרשת בהן ,אך זאת
לא בעקבות חז"ל אלא כיוון שראה בכך פשט המקרא .דוגמה
מובהקת היא מידת קל וחומר ,שהרלב"ג השתמש בה לא אחת
בביאורו .לדוגמאות ראו :כהן ,פרשנות ,עמ'  ,78-77הערה ;17
עמ'  .119-99בהקשר זה יש לציין שלכל הפחות בחלק מהמידות
שהתורה נדרשת בהן חלה התפתחות מלימוד פשוט ללימוד
מורכב .ראו למשל :ליברמן ,עמ' '( 195לכתחילה היתה "גזירה
שווה" אנאלוגיה פשוטה ,השוואת דברים שווים'); גילת ,עמ'
'( 373-365להשתלשלותה של הגזירה שווה'); כהנא ,בעיקר
עמ'  216-210ובהערות שם ('נראה אפוא שיש להסביר את
שלבי ההתפתחות של מידת כלל ופרט ומידות אחרות כבר
בתקופת התנאים ולאחר מכן בתקופת האמוראים ,במיוחד
לאור היווצרותו של פער גדל והולך בין ההלכה — הפרה ורבה
— ובין המקרא ,ולאור התעצמותו של לימוד התורה בישראל
וריבוי המחלוקות הפנימיות והחיצוניות בין אוחזי התורה
לזרמיהם .הצורך להסמיך לכתובים יותר ויותר פרטי הלכות
שאין להם זיקה פשוטה למקראות הוביל באופן טבעי לשכלול
המידות שבהן התורה נדרשת' [שם ,עמ'  .)]215-214על פי זה
ניתן לומר שהרלב"ג השתדל להחזיר עטרה ליושנה מבחינת
ההסמכה הפשטית לפסוקים ,אבל לשם כך היה עליו לחדש
דרכי לימוד חלופיות למידות שהתורה נדרשת בהן.
 15לדברי רביצקי שיטתו של רלב"ג היא 'חשיפת הוראתם
העצמית של הפסוקים' ,אך דבריו נראים לי לא מדויקים .ראו:
רביצקי ,לוגיקה ,עמ' .201
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גם בביאוריו לספרים אחרים הציג הרלב"ג את ביאורו שלו בגדר אפשר
שאינו שולל קיומם של ביאורים אפשריים אחרים .למשל בפתיחה לביאורו
לספר משלי:
וראוי שתדע כי אנחנו בפְָרׁשֵ נו זה הספר לא נבאר כל הפירושים אשר אפשר
שיפלו בפסוק פסוק ,לחקור מה מהם יותר ראוי ,אבל נפרשהו לפי מה
שיֵָראה לנו שהוא יותר נכון ...ואם היה שימצא שיהיה אחד מהפירושים
אשר אפשר שיפורש הפסוק ההוא בהם נאות גם כן  -לא יהיה מזה תפישה
עלינו ,כי אנחנו לא נגזור שלא יסבול הפסוק פירוש אחר .ולּו באנו לזכור
כל הפירושים אשר נראו לנו אפשריים בפירוש פסוק פסוק  -היה מאמרנו
16
ארוך יותר מן הראוי.
הרלב"ג מצא יתרון נוסף בדרכו זו  -זיכרון ההלכות .הפסוקים עצמם ניתנים
לזיכרון בקלות כיוון שמתמידים בקריאתם ,ועל כן הצמדת ההלכות לפסוקים
מסייעת לזכירתן 17.אייזיק הירש וייס כתב על שיטתו הפרשנית של הרלב"ג:
18
'ונחשוב כי הוא ,בבחינת השיטה הזאת ,הראשון גם היחיד בין המחברים'.
ג .השכל כמניע לחריגה מדרכם של חז"ל
הרלב"ג לא ראה את עצמו חולק על חז"ל בשיטתו זו ,כיוון שלדעתו גם בעיני
חז"ל המידות היו לא יותר מאסמכתאות להלכות מקובלות ('לא שיהיה דעתם
שיהיה מוצא אלו הדינין מאלו המקומות') 19.ומדוע לא הלך בדרכם של חז"ל?
16

17

18
19

ברנר ,עמ'  .279בהערה  37שם ציטט ברנר גם מן ההקדמה
לספר איוב' :אין ֵמחוק המבאר שיזכור כל הביאורים אשר
אפשר שיֵ עשו במאמר אשר יבארהו ,ולא יגזור גם כן שלא
יִ ָּמצא למאמר ההוא ביאור זולתי אשר יזכרהו ,ולזה לא יהיה
תפישה עליו אם יִ ָּמצא למאמר ההוא ביאור זולת הביאור
אשר זכרֹו'.
ראו כעין זה בהקדמת רב נסים גאון ל'ספר המפתח'' :לא סרה
הקבלה ,והמסורת משומרת בין האומה .וכאשר היה האדם
קורא "ועשו להם ציצית" ,היה אומר כי זו הציצית היא ציצית
נׂשים אותה בכנף הטלית מספר חוטיה ח' ויש בה ה' קשרים,
וידע כל פתרוני הציצית וענייניה היה שמור אצלו ,הכל
בקבלה ובמסורת .וכן כל המצוות כולן כולן כאשר היו קוראין
אותן היו יודעין לכמה עניינים מתחלקת כל מצוה ומצוה ומה
תחתיה מהפתרון' (ספר המפתח ,עמ' ח-ט).
וייס ,ה ,עמ'  ;110טואטי ,עמ' .557-556
בעניין היות המידות שהתורה נדרשת בהן סומכות ולא
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נראה שהדבר קשור להשקפתו השכלית והרציונלית 20.לדעת הרלב"ג הביטוי
'בצלמנו כדמותנו' שנאמר בקשר לבריאת האדם (בראשית א ,כו)' ,נֶאֱמר על
השכל האנושי ,כמו שביאר הרב המורה (א ,א) ,אשר הוא מתיחס בפָנים–מה
לעולם המלאכים ,כמו שהתבאר למי שידע טבע השכל האנושי והשגתו איך
היא' 21.מהותו של האדם היא ׂשִ כלו .על פי התפיסה האריסטוטלית ,שהרלב"ג
החזיק בה ,שכלו של האדם בתחילת בריאתו הוא רק בכוח ,ובהשפעת השכל
הפועל  -האחרון שבשכלים הנבדלים ,נותן הצורות בחומרים  -הוא יוצא
מן הכוח אל הפועל .יציאתו של השכל מן הכוח אל הפועל תלויה בהשגותיו
השכליות של האדם בימי חייו .כך כתב הרלב"ג במקומות רבים ,למשל:
כבר נתבאר בספר הנפש (ג ,ד-ה) כי השכל האנושי ערום בתחילת הבריאה
מכל המושכלות אשר ישיגם ,והשכל הפועל הוא אשר ישפיע לו המושכלות
באמצעות החושים והכח הדמיוני והכח הזוכר ...וכבר ביארנו בראשון מספר
יוצרות ראו למשל דברי רס"ג בתחילת פירושו לספר ויקרא:
'החכמים ז"ל לא הסתמכו על ההקשה השכלית בשום דבר מן
המצוות ,כי לא הורו על־פי חוות דעתם ולא פנו בהוראותיהם
אל היקשים וסברות ,אלא מסרו דברים שהיו מקובלים בידם
מפי הנביא .והואיל וכן ,הרי לא היה זה מדרכם לחרוץ משפט
על־פי סברות והקשות' (צוקר ,עמ' ' ;)376חז"ל לא רשמו את
י"ג המידות האלה מפני שמהן למדו [את ההלכות] ,אלא מפני
שמצאו שההלכות שבידיהם [מן הקבלה] מתאימות לי"ג מידות
אלה .אבל יסוד ההלכות אינו במידות' (שם ,עמ'  .)378וראו גם
דברי רב האיי גאון' :הכין חזינא דלאו ראיה היא אילא מדרש
הוא ועיקר מילתא הלכה מקובלת היא ומנסבין בה תלמודה'
(תשובות הגאונים ,עמ'  .)102וראו מה שכתב באריכות הלוי,
חלק א ,ג ,עמ'  ;310-307חלק א ,ה ,עמ'  .514-467וראו דברי
אפשטיין' :המדרש תומך בהלכה ,אבל אינו יוצר את ההלכה;
סומכים את ההלכה מן המקרא ,אבל אין מוציאים וממציאים
הלכה מתוך דרש' (אפשטיין ,עמ'  .)511וראו עוד :אורבך,
עמ'  .78-69וראו הספרות הרשומה אצל גילת ,עמ' 375-374
והערה  1שם; וכן :רוזנטל; רביצקי ,לוגיקה ,עמ' .31-27
 20על תורת השכל של הרלב"ג ראו בהרחבה :קלנר; וכן :פירוש
רלב"ג לשיר השירים ,עמ'  .17וראו לעיל ,הערה  .5על הרציונליות
של הרלב"ג כתב פונקנשטיין' :הרלב"ג ...האמין שאת רוב הבעיות
הפילוסופיות אפשר ליישב בידיעה הגונה במדעים ובשימוש
שיטתי בשכל ישר' (פונקנשטיין ,עמ'  .)64על האופי הרציונלי של
התורה לדעת הרלב"ג ראו :שם ,עמ' .72-68
 21ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פרשת בראשית ,חלק ו ,ביאור
המלות א ,כו-כח ,עמ' .70
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מלחמות ה' (ראה פרקים יא-יג ועוד) ,שההצלחה תגיע לאדם בהשכילו
מנימוס הנמצאות וסדרם ויושרם כפי שאפשר לו ,ושבזה האופן יחיה שכלו
22
חיים נצחיים.
גם לימוד התורה התמימה צריך להיות שכלי ,וכאמור התואר 'תמימה' כולל
גם את תחום המצוות.
לימוד המצוות על פי דרכם של חז"ל הוא על ידי המידות שהתורה נדרשת
בהן ,אך אלו ,לפחות בחלקן ,אינן הגיוניות בעיני הרלב"ג ' -כי כבר יוכל
האדם להפך כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשים ,עד שאפשר בהם לטהר את
השרץ' ,ולכן הוא ראה חובה לעצמו לפלס דרכים הגיוניות ,שבהן 'תתישב
23
הנפש יותר'.
הרלב"ג ראה חשיבות גדולה ב'השגת האמת' ,אשר 'היא כל פרי הצלחה
האנושית' 24.השגת האמת מכוונת למושכלות בכל תחומי הידע בעולם
שחובה להכירם .ידיעת מושכלות אלה היא שמאפשרת את הישארות הנפש,
שהיא במובן מסוים התאחדות השכל הנקנה עם השכל הפועל ,והיא ההצלחה
האנושית' .והמלך הוא השכל האנושי ...כי הוא המושל באדם ,וכאשר ישפוט
 22שם ,תחילת חלק ח ,עמ'  .84ראו עוד את דבריו בעניין ברכת
הכוהנים 'יברכך ה' וישמרך'' :הנה ענין הברכה הוא תוספת
בטוב ,והשמירה היא התמדת הטוב .והנה הרצון בו ,לפי
שּב ֵעת החיים תבוא לנו הברכה מה' יתעלה
מה שאחשובְ ,
בהשלמת הנפש המשכלת ,אשר נבראת בזולת שום שלמות
חכמה ,כמו שנתבאר בטבעיות ,ומן השפע השופע לה מה'
יתעלה תשיג המושכלות; וזה יתמיד להוסיף לה שלמות
מה שהתמידו החיים האנושיים .ואחר המות יתמיד לה זה
השלמות ותשאר נצחית ,וזה הוא על דרך מה שאמר שלמה:
"בשכבך תשמֹר עליך" (משלי ו ,כב)' (ביאור רלב"ג לתורה,
במדבר ,פרשת נשא ו ,כד ,עמ'  ,54-53וראו שם הערה .)133
והדברים חוזרים במקומות רבים.
 23חשוב להדגיש שחוסר ההיגיון שבמידות שהתורה נדרשת
בהן הוא קביעה סובייקטיווית ('כי בזה תתישב הנפש
יותר') .בעניין זה מעניינים דבריו של הרב דוד כהן ('הנזיר')
'הפלוסופיא הדתית היהודית הספרדית ,המעריצה את ההגיון,
אינה יודעת אלא את ההגיון המערבי האסכולי ,שמסגולת
ההגיון היוני בו ,הנתון בהעתקות עבריות ,כמו מלות ההגיון
[ההדגשות במקור] לרמב"ם .בהבדל מההגיון העברי הנתון
במדות שהתורה נדרשת בהן ,שערכו פחות בעיניה ,כהגיון
המקומות ,הנצוחיים ,או היקשי ההלצה ,לפלוסוף' (כהן ,קול,
עמ' ד ,ובהערה שם ציטט מדברי הרלב"ג שהבאתי לעיל).
 24ביאור רלב"ג למשלי יא ,יח.
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באמת [ההדגשה שלי] באלו הדרושים הנה יכון לעד כסאו ,אך בזולת זה יהיה
להפך ,כי השאלות אשר יקרה בהם זה הם ממה שיש בו רושם חזק בהגעת
25
ההצלחה האנושית ובהעדרה'.
ברי שחובה להשיג השגות אמִתיות ' -להודיע לחוקר בדָרּוש שישים עיונו
אל היושר ואמת ,ויתיישר אליו בתכלית מה שאפשר לו ,כי זה ממה שיישירהו
למצוא האמת בדברים' 26.וכאמור חובה זו חלה על כל תחומי הידע ,ובראשם
התורה ,המקנה לאדם שלמות הן במידות והן בעיון .לפיכך על האדם לעיין
בתורה באופן האמתי ביותר על פי הבנתו ואין הוא יכול לפטור את עצמו
בהשגותיהם של אחרים.
ומהי אמת? לדברי הרלב"ג 'זהו מ ֶטבַע האמת ,רוצה לומר שהוא מעיד על
28
עצמו מכל צד ומכל פינה';' 27האמת מעיד לעצמו ,מסכים מכל צד ולשון'.
האמת נקבעת על פי אמות מידה של לוגיקה .וכך כתב הרלב"ג על הלוגיקה:
'זאת המלאכה תישיר השכל להבחין בין האמת והשקר באי זה דבר שיעויין בו...
בה יבחן בין האמת והשקר אשר הוא המכוון בחכמה' 29.לכן השגות אמתיות
הן השגות שבהן 'תתישב הנפש יותר' ,ולדעת הרלב"ג דברי חז"ל בהקשר הזה
אינם לוגיים .טענה זו מזכירה את טענתו כנגד האסטרונומים שקדמו לו' :כבר
מצאנו שהחוקרים בה [בחכמת התכונה] מחקר ראוי מהלמודיים הספיק להם
שיעמדו על תכונה יתכן שימשך ממנה בקירוב [ההדגשות שלי] מה שיראה
30
לחוש ,ולא השתדלו שיבארו התכונה אשר תחוייב לפי האמת'.
עם זאת יש להדגיש שלוגיקה בהקשר של פרשנות המקרא אינה נבחנת
באותם הכלים שבהם היא נבחנת בתחום המדעים; 'ההאמתה הנופלת בדבר
דבר [בכל דבר ודבר] תהיה לפי מה שבטבע הנושא שיקבל ממנה' 31.לכן הזהיר
הרלב"ג בפתיחה לביאורו לתורה שאין לבחון את טעמי המצוות שיציע באמות
מידה של חכמות לימודיות (מתמטיקה וכדומה) או טבעיות (פיזיקה וכדומה):
'וכבר זכרנו זה ,שלא יקל המעיין בסיבות אשר נִּתֵן אותם בביאורנו זה במצוות
התוריות ,אם לא תהיינה במדרגת הסיבות הנתונות בחכמות אשר מטבע
25
26
27
28
29
30
31
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ראו לעיל ,הערות .6-5
ביאור רלב"ג למשלי ,חלק א ,התועלת הארבעה עשר ,באמצע
פרק ו.
ביאור רלב"ג לתורה ,ויקרא ,א ,סוף פרשת שמיני ,לפני
התועלות ,עמ' .319
ביאור רלב"ג למשלי י ,לא.
רוזנברג ,עמ' .90
מלחמות ה' ,מאמר חמישי ,חלק א ,פרק א; גולדשטיין ,עמ'
.]6[ 305
ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פתיחה ,עמ' .6
כ ר מ י א ל כ ה ן  /ה ר ל ב " ג  ,ת ו ר ה ש ב ע ל ־פ ה ו ת ו ר ה ש ב כ ת ב

נושאיהם לקבל האמתה יותר שלמה מההאמתה הנופלת בדברים התוריים ובמה
שינהג מנהגם' 32.דברים אלו שכתב הרלב"ג על תחום טעמי המצוות נכונים גם
לתחום הפרשנות ההלכתית :פרשנותו שלו ,המסמיכה את ההלכות אל פשטי
הפסוקים ,היא הדרך הראויה לדעתו ,בהיותה דרך לוגית.
ד .הרקע ההיסטורי כמניע לחריגה מדרכם של חז"ל
אפשר להציע גם שהמניע של רלב"ג ליצור את דרכו החדשה היה קשור לנסיבות
ההיסטוריות של תקופתו 33.בשנת  1239שלח האפיפיור גרגוריוס התשיעי
איגרות אל בישוף פריז ,אל אישי כנסייה ואל מלכים בארצות שונות בנושא
 32שם.
 33יש לציין כי כתביו של הרלב"ג מנותקים במובן מסוים מהקשר
של זמן ומקום ,ואין בהם כמעט שום ידיעה היסטורית בת
זמנו .יוצא מן הכלל הראוי לציון הוא אזכור גירוש יהודי צרפת:
'ומה שאמר "ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ אֹיביכם" (כו,
לח) מורה על הצרות הגדולות שעברו על עמנו ,שמתו בהם
רבים ,מכללם הרג קצת הקהלות הקדושות ,וגירוש היהודים
מארץ צרפת ,שמתו בסיבתו כפלים כיוצאי מצרים ברעב
ובדבר' (ביאור רלב"ג לתורה ,ויקרא ,ב ,בחוקותי ,לקראת סוף
התוכחה ,עמ'  .)465-464המספר 'כפלים כיוצאי מצרים' הוא
ביטוי מליצי; להערכות של מספר תושבי צרפת ערב הגירוש
ושל מספר המגורשים ראו :שוורצפוקס ,עמ'  .264אצטט שתי
עדויות נוספות של חכמי ישראל בני התקופה על גירוש יהודי
צרפת בשנת ה'ס"ו ( .)1306ר' אבא מארי הירחי ,מחכמי לוניל,
כתב' :בשנת חמשת אלפים וששים ושש לפרט ,היא השנה
שגרם החטא ונפל פתקא מן רקיעא בגזרת עירין ,ופשטה
גזרת מלך צרפת על כל היהודים אשר בכל מדינות מלכותו
להוציא אותם מבתיהם החוצה נקיים מנכסיהם .ונאספו
כלם במשמר נער וזקן טף ונשים ביום אחד ,הוא יום ששי
עשירי לחדש אב ,וגורשו מן הארץ' (מנחת קנאות ,פרק קכ,
עמ' תתלה) .ור' אשתורי הפרחי כתב' :גם אזכיר תאריך חרבן
מקדש מעט ,והוא חרבן בתי מדרשות ובתי כנסיות שבצרפת
ובקצת פרובנצה בזמני ,ומן המערכה נסתי ,והוא בעונותינו
שנת ה' אלפים וס"ו ,והיה הוא גם כן בחדש המוכן לפורענות
הוא חדש אב ,יום שני לחרבן המקדש והוא העשירי באב ,והיה
יום ששי ,והסימן א"ב הטומא"ה ,וילכ"ו בלא כח ,כלומר יום
ששי שנת ילכ"ו הלכנו ,אי נמי ויגרשהו ויל"ך .ויהיו ביניהם
[בין חורבן בית שני לגירוש צרפת] אלף רל"ח .יחזירנו מהרה
אל מלכותו המקודש מקבץ נדחי ישראל' (כפתור ופרח ,ג,
פרק נא ,עמ' ריג).
פעמים ( 130תשע"ב)
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תלמודם של היהודים 34.זה היה למעשה האות לתחילת פעולתה של הכנסייה
כנגד התלמוד ,פעולה אשר כללה בין היתר את ויכוח פריז ( 35)1240ובעקבותיו
את שרפת התלמוד ( 36,)1242וכן את גזר דינו של הנציג האפיפיורי אודו משאטורו
אשר אישר את גינוי התלמוד הקודם (' 37,)1248שהתלמוד עיוות את לשון התורה
38
[ההדגשה שלי] ולא רק את חשיבותה הרוחנית והכריסטולוגית'.
בפתיחת האיגרות כתב גרגוריוס התשיעי:
הם אינם מסתפקים בתורה הישנה אשר האל נתן למשה בכתב; ונהפוך
הדבר ,הם מזניחים אותה לגמרי ,והם אומרים כי האל נתן למשה תורה
אחרת ,הנקראת תלמוד ,זאת אומרת לימוד ,ומְסרּה לו בעל–פה; והם משלים
את עצמם כי התורה הזאת ,החקוקה בנפשותם ,נשתמרה זמן רב ,עד אשר
באו אחדים ,אשר הם מכנים אותם בשם חכמים או סופרים ,ובחששם פן
תישכח תורה זו מזיכרון בני אדם על ידי השכחה קבעוה בכתבים ,אשר
39
היקפם עולה לאין ערוך על הנוסח של כתבי הקודש.
כנספח לאיגרותיו של האפיפיור נשלחה חוות דעתו המרשיעה של המומר
ניקולס דונין ,שהייתה היסוד לוויכוח פריז .לא אעסוק כאן בשלושים וחמישה
34

35

36
37

38
39
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מרחביה ,עמ'  ;227שוורצפוקס ,עמ'  ;211כהן ,כעיוור
במראה ,עמ'  .285לספרות בנושא זה ראו :שם עמ'  284הערה
 ;2גלינסקי ,עמ'  ,46הערות .4-2
למעשה היו לוויכוח שני שלבים :הוויכוח בין המומר ניקולס
דונין לבין הרבנים לפני המלך ,והחקירה הכנסייתית של
בישופים ותאולוגים את גדולי חכמי היהודים ,ר' יחיאל מפריז
ור' יהודה בן דוד ממלון .ראו :מרחביה ,עמ'  ;242כהן ,כעיוור
במראה ,עמ'  .288אבל ראו :גלינסקי ,עמ'  49והערה .20
כהן ,כעיוור במראה ,עמ'  .285בעניין שנת השרפה ראו:
מרחביה ,עמ'  ;248שוורצפוקס ,עמ' .217
מרחביה ,עמ'  ;356שוורצפוקס ,עמ'  ;219-218כהן ,כעיוור
במראה ,עמ'  .285גינוי זה נכתב בעקבות חקירה נוספת של
התלמוד ,שהאפיפיור אינוקנטיוס הרביעי מינה את אודו
לעמוד בראשה .אודו היה אחד מראשי החוקרים כבר בשנת
 ,1240בימיו של האפיפיור גרגוריוס התשיעי .ראו :מרחביה,
עמ'  ;242כהן ,כעיוור במראה ,עמ'  289-288והערה  .13יש
לציין עוד שאודו היה פעיל במלחמתו כנגד התלמוד עד סוף
חייו ( .)1273ראו :מרחביה ,עמ' .360 ,354
כהן ,כעיוור במראה ,עמ' .291
שם ,עמ'  .287וראו :מרחביה ,עמ'  ;228-227שוורצפוקס ,עמ'
.212-211
כ ר מ י א ל כ ה ן  /ה ר ל ב " ג  ,ת ו ר ה ש ב ע ל ־פ ה ו ת ו ר ה ש ב כ ת ב

האפיפיור גרגוריוס התשיעי ,חיתוך עץ מתוך החוק הקנוני של גרגוריוס התשיעי ,פריס
 ,1507דף ב( 4תצלום מוויקימדיה קומונס)

פעמים ( 130תשע"ב)
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הסעיפים שבכתב קטרוג זה 40,אלא רק בתשעת הסעיפים הראשונים ,שעניינם
טענה חדשה כנגד היהודים 41:שהם מעדיפים את התלמוד על פני תורת משה.
אביא את כותרות הסעיפים הללו (בהשמטת המקורות התלמודיים שהביא דונין
להוכחת הטענות):
 .1היהודים מאמינים כי התלמוד ניתן מידי האל עצמו.
 .2כי הוא נמסר לפי דבר האל.
 .3והם משלים את עצמם שהוא שתול בדעתם.
 .4הם אומרים שהתורה הזאת לא הייתה כתובה והייתה נמסרת כל הזמן
בעל–פה עד אשר באו החכמים או הסופרים וכתבו אותה מכיוון שחששו
שהיא יכולה להשתכח .הנוסח הכתוב של התלמוד ארוך מטקסט המקרא.
 .5התלמוד מכיל בין שאר דברי ההבל גם את הדעה שמעלתם של החכמים
והסופרים הנזכרים חשובה מזו של הנביאים.
 .6הם אף יכולים לבטל דברי התורה הכתובה.
 .7ויש להאמין אפילו כשהם אומרים על ימין שמאל ועל שמאל ימין.
 .8מי שאינו שומר על דבריהם חייב מיתה.
 .9הם מונעים את לימוד המקרא משום שאין זכות בידיעתו ,כמו שהם
42
אומרים ,אלא בהעדיפם את התלמוד הם קבעו מצוות לפי רצונם.
על פי סעיפים אלו אשמתם של היהודים היא בזלזול בתורה הישנה שבכתב,
והעדפת התורה האחרת ,החדשה  -התלמוד 43,ובלשונו של ג'רמי כהן' :התקפות
40
41

42

43
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ראו בהרחבה :מרחביה ,עמ' '( 290-249סעיפי כתב האפיפיור');
ובקיצור :שוורצפוקס ,עמ' .213-212
'המאה השלוש־עשרה היא תקופת מעבר בפולמוס היהודי־
נוצרי ,עד השנים  1240-1239התמקד הפולמוס בהוכחות מן
המקרא ,המציאות ההיסטורית והדוקטרינה הנוצרית ,והיתה
התייחסות מועטת בלבד למקורות תלמודיים .אולם בשנים
אלה ,הכנסייה והמלכות בפריס העלו את התלמוד כנושא
מרכזי בפולמוס' (גלינסקי ,עמ' .)46-45
על פי :כהן ,כעיוור במראה ,עמ'  .287-286ראו גם :מרחביה,
עמ'  .258-252הכותרות של ארבעת הסעיפים הראשונים
חוזרות בגזר דינו של אודו כנגד התלמוד .ראו :שם ,עמ' .250
גם סעיף  32עוסק בתלמוד' :מי שלמד תלמוד הוא בן עולם
הבא' .ראו :כהן ,כעיוור במראה ,עמ'  ;287מרחביה ,עמ' .282
קיים דמיון מסוים בין טענות אלו לטענות הקראים ,והיו
שטענו ,מסיבות שונות ,שדונין היה קראי .ראו :מרחביה,
עמ  .234-232וראו גם :גלינסקי ,עמ'  47והערה  .9אף על
כ ר מ י א ל כ ה ן  /ה ר ל ב " ג  ,ת ו ר ה ש ב ע ל ־פ ה ו ת ו ר ה ש ב כ ת ב

הכנסייה על התלמוד נבעו מכך שהתלמוד הואשם במינות על שנטש את דרכי
המקרא' 44.ועוד כתב כהן ש'בראש פסק הדין של חוקרי הכנסייה ,שציווה על
שרפת התלמוד ,צוינה ההאשמה שהתלמוד גרם ליהודים לא רק להפנות עורף
45
לנצרות ,אלא גם לחדול מן הקיום המילולי [ההדגשה שלי] של תורת משה'.
וכך סיכם בנימין זאב קדר את פרשנותו של האפיפיור אינוקנטיוס הרביעי,
שהושלמה לאחר הגינוי השני של אודו לתלמוד' :הסיבה העיקרית לשרפת
התלמוד אינה בכך שהוא מכיל התקפות על הנצרות או מונע התנצרות יהודים,
אלא בכך שהוא מכיל סטיות מההוראה האמיתית של תורת משה [ההדגשה
46
שלי] כפי שהכנסייה מבינה אותה'.
הטענות כנגד התלמוד השפיעו על יחסה של הכנסייה לתלמוד גם בדורות
הבאים; 47לא רק בשל הדברים האנטי–נוצריים שבו ,אלא גם בשל תפיסתו
כמינות הסוטה מן המקרא ,אם כי במרוצת הדורות התקבלה גישה קיצונית
פחות מזו של האפיפיורים גרגוריוס התשיעי ואינוקנטיוס הרביעי 48.בשנת
 1267הורה האפיפיור קלמנט הרביעי לבדוק את התלמוד ,ו'לאחר שהספרים
יוצגו ,יהיה אפשר להחזיר ליהודים הנזכרים את הספרים המתאימים לטקסט
של המקרא [ההדגשות שלי] ,וכמו כן את הספרים שאין לגביהם חשד שהם
מכילים דברי נאצה וטעויות או דברי כזב כלשהם' .ועוד כתב' :שמענו בצער
ועתה אנו מספרים שיהודי מלכות ארגון ,אשר זנחו את הברית הישנה שנתן
להם האדון בורא עולם באמצעות עבדו משה ,טוענים טענת שקר שהאל נתן
להם תורה אחרת או מסורת מסוימת שהם קוראים תלמוד' 49.וכך סיכם ג'רמי
כהן' :הוקעת התלמוד במאה השלוש–עשרה בישרה את הרעיון שהיהדות בת
התקופה בגדה במסורתה המקראית ...אמונה בתורה שבעל–פה נתפסה כמינות

44
45
46
47

48
49

פי שמרחביה לא קיבל טענות אלו ,בהערותיו לסעיפי כתב
האפיפיור הוא ציין תגובות מקבילות בספרות הקראית 'לשם
אוריינטאציה בלבד ,ומתוך הסתייגות מפורשת מכל מחשבה
להוכיח ,שהיתה בפעולתו של דונין משום חזית אחידה עם
הקראות' (שם ,עמ' .)252-251
כהן ,כעיוור במראה ,עמ' .285
שם ,עמ' .290
מובא שם ,עמ' .294-293
שוורצפוקס ,עמ'  .219לדברי כהן' :בשנים שלאחר מכן הלכו
אפיפיורים אחדים בעקבות קודמיהם וגינו את התלמוד,
ובמספר הזדמנויות אחרות במאות השלוש־עשרה — השש־
עשרה הוא הובא לשריפה במצוות הכנסייה' (כהן ,כעיוור
במראה ,עמ' .)285
כהן ,כעיוור במראה ,עמ' .298-294
שם ,עמ' .296
פעמים ( 130תשע"ב)

23

יהודית .הספרות התלמודית של היהודים לא יכלה לטעון לאותנטיות יהודית.
50
זו היתה הסיבה הראשונה והעיקרית להוקעתה בידי הכנסייה'.
בנסיבות אלה אפשר שרלב"ג ניסה לקשור תורה שבעל–פה לתורה שבכתב
ולהוכיח שההלכות התלמודיות מפורשות בתורה שבכתב  -או יכולות להיות
מוסקות בדרכים לוגיות שכמוהן כמפורשות  -כדי לסתור את הטענות שהועלו
51
כנגד התלמוד.
עמל וחכמה מרובים הקדיש הרלב"ג בביאורו לתורה כדי לקשור תורה
שבעל–פה לתורה שבכתב .כאמור המטרה לא הייתה חדשה ,שהרי כבר מימות
חז"ל טרחו בכך ,אך דרכי הקישור היה בהן מן החידוש .בפתיחתו לביאור
התורה קבע הרלב"ג תשעה 'מקומות' שהשתמש בהם 'בביאורי דיני המצוות
התוריות שורשיהם וענפיהם' 52,והיסוד של 'מקומות' אלו ,ושל עקרונות
נוספים שנקט רלב"ג בביאוריו ,הוא כאמור השאיפה להסיק את ההלכות מתוך
53
פשטי המקראות.
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שם ,עמ' .298-297
כוונתי בעיקר לציין את ההשפעה האישית על הרלב"ג ביצירת
דרך חדשה ,ולאו דווקא שהייתה לדרכו כוונה פולמוסית
מעשית .אמנם שמא ואולי אפשר להוסיף ולשער שלאור
מעמדו המכובד של הרלב"ג בעיני האפיפיור באוויניון ,הייתה
לדרכו זו השפעה מסוימת על היחס אל היהודים או לכל
הפחות אל התלמוד .על אפשרות שהרלב"ג השתדל למען בני
עמו ראו :שצמילר ,עמ'  .142-141מעניין לציין שלעומת דרכו
של הרלב"ג ,דרכם של ר' יחיאל מפריז ור' משה מקוצי הייתה
'להוכיח את נחיצותה ואת אמיתותה של התורה שבעל פה ,על
ידי הצגת חולשותיו של המקרא' (גלינסקי ,עמ'  .)51ומעניין
לציין גם שלדעת גלינסקי ר"מ מקוצי בחר לכתוב ב'פורמט
של ספר מצוות ,שבו הנושא הנידון מתחיל בפסוק מן המקרא,
אבל פירושו ופרטיו נקבעים על־ידי התורה שבעל פה' — כדי
'להבליט את הקשר ההדוק בין התורה שבכתב לבין התורה
שבעל פה' (שם ,עמ' .)69
ביאור רלב"ג לתורה ,בראשית ,פתיחה עמ'  .13המונח 'מקום'
התגלגל מחיבורו של אריסטו  ,Topicaשנקרא בעברית גם 'ספר
המקומות הניצוחיים'; ומשמעותו של המונח 'מקומות'' :סדרים
אשר יעשו בהם ההקשים'' ,יסודות ההקשים'' ,הקדמות כוללות
ישתמשו בחלקיהם בהקש הקש' .ראו :קלצקין ,הערך 'מקום',
עמ'  ;266-265ולאחרונה :רביצקי ,לוגיקה ,עמ' .74-70
על אופי ביאוריו של רלב"ג ועל יחסו לפשט ראו :כהן ,פילוסוף,
בעיקר עמ' .180-174
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פדרו ברוגטה' ,הנס של פנז'ו' .ספרי כת הקתרים (האלביגנזים) מושלכים לאש יחד עם
ספרו של דומניקוס הקדוש ,אך ספרי הקתרים עולים באש ,בעוד ספרו של דומניקוס הקדוש
נזרק באופן נסי שלוש פעמים מחוץ למוקד ואינו ניזוק (האירוע התרחש כשלושים שנה
לפני שרפת התלמוד) ,שמן וטמפרה על עץ 1495 ,בקירוב ,מוזאון הפראדו ,מדריד (תצלום
מוויקימדיה קומונס)
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קיצורים ביבליוגרפיים
אורבך
אפשטיין
ביאור רלב"ג לאיוב
ביאור רלב"ג ליהושע
ביאור רלב"ג למשלי
ביאור רלב"ג לתורה

ברנר
גולדשטיין

גילת
גלינסקי

הלוי
הקדמה לפירוש המשנה
וייס
טואטי
כהן ,כעיוור במראה
כהן ,פילוסוף

כהן ,פרשנות
כהן ,קול
כהנא
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