דרור ארליך

בעיית הרע בספר
העיקרים לר' יוסף
אלבו
1

בעיית הרע  -סוגיה עתיקת יומין היא בתולדות המחשבה האנושית והדתית.
ההגות היהודית של ימי הביניים נדרשה אף היא בהרחבה להיבטיה השונים של
בעיה זו ,לאמור להנחות היסוד המכוננות אותה ולדרכי פתרונה האפשריות.
ניתן להתרשם כי ספרות המחקר הרחיבה בניתוח עמדותיהם של הוגים יהודים
בימי הביניים בסוגיה זו 2.עם זאת עד כה לא יוחד דיון ישיר למקומה של בעיית
הרע במשנתו ההגותית של בעל 'ספר העיקרים' ,ר' יוסף אלבו.
היעדרו של דיון כזה בתורת הרע של אלבו ,וכן בסוגיות פילוסופיות נוספות
שעסק בהן בספרו ,נובע כמדומני מן היחס הכללי בספרות המחקר להגותו .עד
לפני שנים מספר המעיטו מרבית החוקרים בערך מפעלו העיוני של אלבו וראו
בו בעיקר אוסף של דעות שמצא בכתבי הוגים שקדמו לו ,אוסף בלתי עקיב
ונעדר מקוריות כמעט לחלוטין 3.לפיכך אין זה פלא כי המחקר היחיד שעסק
*

1
2

3

מאמר זה הוא עיבוד של סעיף בעבודת הדוקטור שלי,
שנכתבה בהדרכתו של פרופ' דב שוורץ ,במחלקה לפילוסופיה
באוניברסיטת בר־אילן .ראו :ארליך ,פילוסופיה .תודתי לפרופ'
שוורץ וכן לפרופ' יוסף שטרן על שקראו גרסאות מוקדמות
של המאמר והשיאו עצות מועילות בעניינו.
ראו למשל :באוקר.
ראו למשל :רוזנטל; גלצר ,מאמרים ,עמ'  ;134–109גודמן;
רוזנברג; סטמפ ,סעדיה; סטמפ ,האל .יצוין כי שני גיליונות של
כתב־העת 'דעת' הוקדשו לסוגיה זו ,ראו :דעת ( 19תשמ"ז);
( 20תשמ"ח) .להלן ַאפנה לכמה מן המחקרים שפורסמו
בגיליונות אלה.
לניסוח אופייני של עמדה זו ראו :גוטמן ,הפילוסופיה ,עמ'
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בפתרונותיו של אלבו לבעיית הרע ,התמקד בניסיון להתחקות אחר מקורותיהם
4
הפילוסופיים.
בניגוד לעמדה מחקרית זו מתפתחת לאחרונה העמדה שבמקום להעריך
את הגותו של אלבו על פי מידת החדשנות הפילוסופית שבה ,יש להעריכה
לפי אמת מידה שהיא בעיקרה סגנונית–ספרותית 5.הווה אומר :במקום לנסות
ולעמוד על חידושיו המעטים של 'ספר העיקרים' מזה ,ולתור אחר מקורותיהם
הפילוסופיים של מרבית דיוני הספר מזה ,יש להפנות את המאמץ המחקרי
לבירור הסגנון שאלבו בחר לבטא בו את עמדותיו בסוגיות השונות .היסט
מתודולוגי זה ,מן התוכן אל הסגנון ,מתבסס בראש ובראשונה על דברים
מפורשים של אלבו בהערה בראש מאמר ב בספרו .בהערה זו הצהיר אלבו על
כוונתו לחקות את סגנון כתיבת 'מורה נבוכים' ,קרי שימוש בסתירות ובאמצעי
הסתרה נוספים .לאור זאת הציב אלבו לפני המתעתדים לעיין בספרו שתי
דרישות מהותיות :עליהם להכיר את סגנון הכתיבה של הספר; ולשם הבנת
סוגיה נתונה אל להם להסתפק בעיון בדיון המרכזי בה בספר ,אלא עליהם
לחשוף את כל המקומות שסוגיה זו עולה בהם לדיון  -ישירות או בעקיפין,
במפורש או ברמז  -בפרקי הספר האחרים ,ולעמוד על משמעות האמור באותם
6
מקומות.
עמדה מחקרית חדשה זו באשר להגותו של אלבו מצדיקה ,ושמא אף
מחייבת ,בירור מחודש (ולעתים בירור ראשון) של הסוגיות הפילוסופיות שדן
בהן .במאמר זה אעסוק באחת מאותן סוגיות  -בתורת הרע של אלבו .אאיר
תורה זו באור הדגש הסגנוני–הספרותי שנזכר לעיל ,ואדרש לכל המקורות
ב'ספר העיקרים' הרלוונטיים לנושא ולא רק לדיון המרכזי בו .במאמר זה יוצג
לראשונה ניתוח שיטתי של תורת הרע של אלבו על מרכיביה :מהות הרע
בעולם; דרך ניסוחה של בעיית הרע; הפתרונות המוצעים לבעיה זו .במוקד
הדברים תעמוד חשיפת השניּות המאפיינת את דיוניו של אלבו בסוגיה,
החל מהצגתן של שתי תפיסות מנוגדות של מהות הרע ,דרך עמדה דואלית
באשר ליחס בין בעיית צדיק ורע לו לבעיית רשע וטוב לו ,וכלה בשתי גישות
עקרוניות שונות שהציע לפתרון בעיית הרע ככלל.
הגותו של אלבו התגבשה על רקע מציאות חברתית קשה במיוחד שבה
חיו היהודים במקומו ובזמנו ,היינו בספרד הנוצרית בראשית המאה החמש
עשרה לסה"נ .מציאות זו התאפיינה כידוע בלחץ חברתי ,כלכלי ודתי של
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בלייך ,עמ' .358–353
שוורץ ,סתירה ,עמ'  ;196–183ארליך ,פילוסופיה.
לדיון נרחב בהיבטיה השונים של הערה זו ראו :ארליך,
פילוסופיה ,עמ' .51–41
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הכנסייה הקתולית על היהודים ,לחץ שתכליתו הייתה המרת דתם לנצרות.
העובדה שסבל וייסורים היו לחם חוקם של אלבו ושל בני סביבתו החברתית,
מוסיפה להיבט העיוני של דבריו על אודות הרע היבט היסטורי רב חשיבות.
לאחר חשיפת השניּות המאפיינת את הדיון בתורת הרע בספרו של אלבו ישמש
ההיבט ההיסטורי כבסיס להצעתי בדבר המניעים האפשריים לשימוש שעשה
בסגנון זה בעיסוקו בסוגיה.
מהות הרע
הדיון של אלבו בשאלת מהותו של הרע מופיע בהקשר בלתי צפוי .בעוד
שעיקר עיסוקו בבעיית הרע ובדרכי פתרונה מופיע ,כצפוי ,במאמר ד ב'ספר
העיקרים' ,מאמר שעניינו שכר ועונש ותורת ההשגחה האלוהית ככלל ,את
עמדותיו באשר למהות הרע שילב בדיונו בסוגיית אחדותו של האל ,במאמר
ב בספרו.
במהלך דיונו באחדות האל ,אחדות שהיא לשיטתו אחד השורשים
המתחייבים מעיקר מציאות האל 7,העלה אלבו את שאלת אופן השתלשלות
הריבוי במציאות מן האחדות האלוהית המוחלטת .בפתח דיונו בשאלה זו,
במאמר ב ,פרק יג ,הציג אלבו את התפיסה הדואליסטית של האלוהות במטרה
לדחותה .על פי תפיסה זו מהעובדה שיש במציאות טוב ורע גם יחד ניתן
להסיק שקיימות שתי התחלות ראשונות נפרדות למציאות עצמה ,כלומר שתי
ישויות אלוהיות' :שההתחלות שתים ,האחת התחלת הטוב והאחת התחלת
הרע' 8.הקשר התוכני בין סוגיית הרע לבין סוגיית אחדותו של האל נעוץ אם
כן ברצונו של אלבו להפריך את הטענה בזכות הדואליזם ,טענה המבוססת על
ראִיית הרע כאחד משני יסודות המציאות.
7
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העיקרים א ,טו ,עמ'  ,129שורה  — 13עמ'  ,130שורה .2
ההוספות וההדגשות בכל המובאות מ'ספר העיקרים' הן שלי,
וכן הוספתי ניקוד חלקי להבהרת הדברים .לתורת העיקרים
של אלבו ראו למשל :קלנר ,עמ' .122–112
העיקרים ב ,יג ,עמ'  ,74שורה  .11אלבו ייחס עמדה זו לאסכולה
המניכאית ,שראשיתה במאה השלישית לסה"נ .האופן שבו
ניסח את עמדתם מזכיר את הטענה הראשונה מתוך השש
שהציג תומס אקווינס כבסיס לאמונה בקיומו של רע עליון
הגורם לכל הרעות בעולם ,אמונה שדחה בהמשך דבריו .ראו:
סומה תאולוגיקה ,1 ,I ,שאלה  ,49מאמר  ,3התנגדות  .1על
הדואליזם הגנוסטי ועל השפעתו האפשרית על הדואליזם
בקבלה ראו :דן.
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הדיון שפיתח אלבו במטרה לדחות את הדואליזם מתאפיין במורכבות
פנימית–מבנית יוצאת דופן .זהו טקסט מרובד ,רוּוי דוגמאות ומעורפל ,שמחייב
קריאה זהירה ומוקפדת במיוחד .להלן אציג את הטקסט בשלמותו ,בחלוקה
לארבעה חלקים 9.השלב הראשון הוא בבחינת הקדמה:
[א] שכאשר יעויינו הנמצאות נראה שהם כולם בכללם יגיעו לתכלית אחת,
והוא הסִדור הנמצא בעולם ,כסדור הנמצא במחנה מפני שר הצבא והסדור
הנמצא במדינות מפני מנהיגי המדינות ,שעם היות הִרבוי נמצא בהם בפנים
רבים ממלאכות רבות ופעולות רבות מתחלפות וראשיות מתחלפות ,אחר
שּכֻלם לתכלית אחת והוא קיום וסדור המדינה או המחנה באופן מתאחד,
כן נאמר שאמנם יִּמָצא העולם בזה התואר ממציאּות הטוב והרע בעבור
מציאות הטוב בכל המציאות בכללו ,והרע אינו מכּוון ַּכּו ָנה ראשונה אבל
אמנם יתחדש במקרה ,כמו העונש או המוסר המגיע מן האב אל הבן ,כי
10
הוא רע מגיע בעבור הטוב לא על הכונה הראשונה.
אלבו ביסס את ביקורתו על מושג התכלית .לטענתו כל הדברים הנמצאים
בעולם מכּוונים לתכלית אחת בלבד ,הסידור .הוא הדגים עיקרון זה באמצעות
הריבוי המאפיין מחנה צבאי או מדינה .התכלית של כל אחד ואחד ממרכיביו
של ריבוי זה היא הסידור הכללי ,כלומר קיומן המאורגן וההרמוני של המערכות
הללו ,הצבאית או המדינית .מן העיסוק בריבוי ככלל עבר אלבו למקרה הפרטי
של הריבוי של הטוב והרע במציאות .הוא החיל על מקרה זה את העיקרון
דלעיל ,וקבע כי תכליתו היא הטוב הכללי של המציאות ,וכי הרע אינו תכלית
בפני עצמה אלא תוצר לוואי מקרי שלה ('יתחדש במקרה') .לאמור ,הרע הוא
עניין מקרי במהותו ,עניין שתכליתו היא הטוב.
את מקריות הרע המחיש אלבו באמצעות דוגמה נוספת .הוא הצביע על
הענישה ההורית כעל רע שלא נועד להרע לילד המוענש אלא להיטיב עמו.
בדוגמה זו יש אמנם ציפייה לקשר סיבתי בין הרע הנגרם לילד בהווה ,דהיינו
העונש ,לבין הטוב המיוחל שעשוי להיגרם לו בעתיד ,אך קשר סיבתי זה איננו
הכרחי 11.העונש ,כמו הרע הכללי שהוצג לעיל ,איננו הכרחי אלא מקרי.
העונש מושת על הילד כתוצאה מבחירת ההורה ואיננו מתחייב מן הנסיבות.
שני היבטים אלה גם יחד ,הציפייה והבחירה ,מורים על כך שהעונש ,המייצג
 9החלוקה לפסקאות איננה מקבילה במקרה זה לחלוקת
הפסקאות במהדורת הוזיק .תוספת ציון הסעיפים בסוגריים
מרובעים היא שלי.
 10העיקרים ב ,יג ,עמ'  ,75שורות .16–3
 11השוו :שם ד ,לח ,עמ'  ,381שורות .14–12
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בדוגמה שלפנינו את הרע ,הוא אפשרי ואיננו הכרחי .תכונה זו מתיישבת היטב
עם תפיסת הרע כמקרה ולא כעצמות.
אולם מיד בהמשך דבריו הציג אלבו תפיסה שונה בתכלית של מהות
הרע:
[ב] וזה כי אחר שהיו ּבַמציאּות טובות אי אפשר שיִּמָצאו מבלתי שיִּמָצא
בהם רע מעט מעורב ,כמציאּות האדם אשר הוא מורכב מנפש מדברת ונפש
בהמית שהם יצר טוב ויצר הרע ,והושם בו היצר טוב להִשארות האיש במה
שאפשר ,שזהו השארות הנפש ,והיצר הרע הושם להשארות המין אשר אי
אפשר שיִּמָצא האדם זולתו 12,גזרה החכמה העליונה שראוי שימצא הטוב
הרב ואף אם יעורב בו רע מעט ,כי הדעת נותנת שמציאּות הטוב הרב עם
13
הרע המועט יותר נבחר מהעדר הטוב הרב בעבור הרע המועט.
אלבו ציין כעובדה שיש בעולם טובות שכוללות בתוכן ,באופן הכרחי לעצם
קיומן ,גם מעט רע .הוא הדגים זאת באמצעות שני יצריו של האדם .שלא
כבדוגמת הענישה ההורית (ּפִסקה א) ,הרע בדוגמה זו ,דהיינו יצר הרע ,איננו
גורם ישיר לטוב ,דהיינו להישארות הנפש האנושית .יצר הרע הוא תנאי הכרחי
להתמדת המין הטבעי–האנושי ,שהיא המצע שעליו יכולה להיבנות הצלחתם
של פרטיו 14.זאת ועוד ,בדוגמה הקודמת הרע ,קרי העונש ,נבע מבחירה ולא
מכורח ,שכן מקורו היה בהחלטה חינוכית אחת מני רבות אפשריות .לעומת
זאת בדוגמה הנוכחית מעמדו של הרע הכרחי .לפנינו זיקה שונה בין הטוב לרע
שבמציאות .אם האדם הוא חי מדבר ,אזי עובדת היותו חי ,הבאה לידי ביטוי
בנפשו הבהמית ,היא חלק מהגדרתו או מעצמותו ,כשם שעובדת היותו מדבר,
הבאה לידי ביטוי בנפשו האנושית ,היא חלק ממנה.
 12במקום אחר כינה אלבו את יצר הרע 'שאור שבעיסה' ודימה
אותו לחומר .ראו :שם ג ,לב ,עמ'  ,301שורות  .17–15מקורו
של כינוי זה בחז"ל (ירושלמי ,ברכות ד ,ב [ז ע"ד]) ,וראו:
שכטר ,עמ'  .266–262ר' שמואל צרצה ייחס את הכינוי 'שאור
שבעיסה' ישירות לחומר .ראו :שוורץ ,ישן ,עמ' .228
 13העיקרים ב ,יג ,עמ'  ,75שורה  — 16עמ'  ,76שורה .6
 14השוו :שם א ,יא ,עמ'  ,113שורה  — 6עמ'  ,114שורה  .3אלבו
הבחין שם בין שני כוחות הנמצאים באדם ,כוח כללי ,האחראי
לקיום המין ,והקיים באדם מצד החומר ,וכוח פרטי ,האחראי
לקיום האישי ,והקיים באדם מצד הנפש .לקווי הדמיון והשוני
בין רעיון יצר הרע בחז"ל לבין דוקטרינת החטא הקדמון
הנוצרית ,שתי תאוריות התולות את הרע בטבע האנושי ,ראו:
כהן; לאורי.
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לפי ניתוח זה ,אלבו הציג בדוגמה זו את הרע כעניין עצמותי ולא כמקרה
בעלמא .בניגוד לאמור לעיל (פסקה א) ,הרע במהותו איננו עניין מקרי ואפשרי
בלבד שתכליתו היא הטוב הכללי ,אלא הוא עניין עצמותי והכרחי ,שכן בלעדיו
אין לטוב קיום 15.אלבו חש במורכבות התאולוגית של עמדתו המייחסת לאל
יצירה של עולם שהרע הוא חלק הכרחי ממנו ,ועל כן הציע תאודיציה ('כי
הדעת נותנת ...בעבור הרע המועט') ,ואדון בה בהרחבה בהמשך.
בהמשך דבריו שב וגרס אלבו כי הרע הוא מקרה:
[ג] ולזה לא יתחייב ממציאּות הטוב והרע שיהיו מהתחלות מתחלפות ,כי
כבר יִּמָצא מהתחלה אחת הטוב מצד עצמו והרע במקרה ,כמו האש שיִּמָשך
ממנו הטוב לכל המציאות השפל בהו ָית ההו ָיות ּכֻלן ,וכבר יגיע ממנו הרע
16
לפעמים ,שתשרוף בגד האיש החסיד במקרה.
בפסקה זו השיב אלבו על הדואליזם המניכאי :מעמדו האונטולוגי של הרע שונה
ממעמדו של הטוב ,שכן הרע הוא מקרי ולא עצמותי .מכאן שאין במציאות
שני יסודות אונטיים המחייבים שתי התחלות נפרדות ,אלא יסוד אחד בלבד,
ועניין אחר ,מקרי ,מסתפח אליו .תיאור זה מאפשר את קיומה של התחלה
סיבתית אחת ,כפי שמוכיחה הדוגמה הנלווית 17.לאמור ,אלבו חזר לעמדה
שהציג בראשית דבריו (פסקה א) ,שהרע הוא תוצאה מקרית ('במקרה') ,בניגוד
לטוב ,הנמצא מן ההתחלה האחת 'מצד עצמו' .הדוגמה שסמך אלבו לטענה

 15ככלל תפיסת הרע כעצמות או כישות ממשית לא הייתה נחלת
הפילוסופים היהודים שקדמו לאלבו .עם זאת נראה כי אלבו,
שזיהה את החומר כמקור הרע (ראו להלן הערה  ,)21צידד
בתפיסת החומר כישות .במספר מקומות בספר הוא חזר על
הטענה שגם מאמיני קדמות העולם האריסטוטלים מכירים
מאין ,מאחר שהם מתארים את החומר (היש)
בעיקרון של יש ַ
(האין) .ראו
ַ
כנובע מן השכל הפשוט באמצעות השכל הנבדל
למשל :העיקרים א ,כג ,עמ'  ,182שורות  .8–2אפשר שאלבו
שאב את תפיסת הרע כעצמות ממקורות קבליים ,וראו על
כך להלן ,סביב ציוני הערות  .59–55לתפיסתו הנגדית של
אוגוסטינוס ,שראה את מציאות הטוב כתנאי מוקדם למציאות
הרע ,ראו :מייקר ,עמ' .154
 16העיקרים ב ,יג ,עמ'  ,76שורות .12–7
 17להתקפות נוספות על הדואליזם בספרו של אלבו ראו :שם
א ,יא ,עמ'  ,112שורה  — 16עמ'  ,114שורה  ;3ב ,כו ,עמ' ,161
שורות .16–12
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הנוכחית מדגישה הן את נקודתיות ההתרחשות הרעה ('בגד האיש החסיד') הן
18
את ארעיותה ('לפעמים') ,וזאת לעומת כלליותו של הטוב והתמדתו.
לכאורה יכול היה אלבו לעצור בנקודה זו ,הואיל וכבר השיב על העמדה
שביקש להפריך ,אך לדידו המהלך לא הסתיים בשלב זה והוא המשיך:
[ד] וכן יש דברים שאף על פי שהן רעות בעצמן יונחו בעבור הטוב שאפשר
שיִּמָשך מהן ,כמו העונשים אשר יניחום מניחי הנימוסים הטובים ,כי אף
על פי שהם רעות בעצמן הונחו בעבור הטוב הכולל הנמשך לכלל האומה
או המדינה ,כדי שיתי ָשרו האנשים אל מול ההצלחה ויתאחדו קצתם בקצת
התאחדות גמורה ,וישלם הִקבוץ המדיני במיני האנשים המתחלפים ,כגוף
האחד שיִּמָצאו בו אברים מתחלפים ובעלי ראשיות מתחלפות ואיכֻיות
הפכיים קצתם לקצת ,וכולם לתכלית אחת והוא קיום הגוף והתאחדותו,
19
וימצאו בו דברים מזיקים לגוף מפני הכרח החומר אי אפשר זולתם.
את חלקו האחרון של דיונו במהות הרע פתח אלבו ,בהמשך ישיר לפסקה
הקודמת ,בהצגת תפיסת מקריותו של הרע .כמו כן חזר לדוגמת העונש (פסקה
א) ,אף כי הפעם מדובר בענישה מדינית ולא בענישה הורית .תכליתו המקּווה
והאפשרית של העונש  -ודוק :תכליתו האפשרית ולא ההכרחית  -היא הטוב
המדיני הכללי 20.דא עקא ,בהמשך הּפִסקה ביקש אלבו להמשיל את ארגונה
הפנימי–התכליתי של המדינה לגוף החי ,ובמסגרת דוגמה זו שילב בשנית את
תפיסת הרע העצמותי שהציג לעיל (פסקה ב) .היסוד הרע שבגוף החי הוא
החומר ההכרחי לקיומו ('מפני הכרח החומר אי אפשר זולתם') ,ואם כן לפנינו
21
מקרה נוסף של עצם שהרע הוא מרכיב הכרחי במציאותו.
18

19
20

21

השוו לפרשנות של אלבו לדברי האל בתום פעולת הבריאה
'והנה טוב מאֹד' (בראשית א ,לא)' :שבכלל הנמצאות הטוב
הוא מאודיי וגובר בהם' (שם ב ,כ ,עמ'  ,118שורות .)9–8
שם ב ,יג ,עמ'  ,76שורה  — 13עמ'  ,77שורה .5
שני סוגי הענישה המופיעים בדיונו זה של אלבו ,דהיינו ענישה
הורית וענישה מדינית ,מוצגים כענישה תועלתנית ,שנועדה
למלא תכלית מסוימת .לדגמים שונים של ענישה בהגות
היהודית בימי הביניים ,ראו :כשר ,קווים.
לרעֹות האדם ,המוכרת מדברי הרמב"ם
תפיסת החומר כגורם ָ
במורה נבוכים ג ,ח–יב ,רווחת ביותר בספרו של אלבו.
להלן דוגמאות אחדות :החומר מעכב את השגת המוחשֹות
והמושכלֹות כפי שהן באמת (העיקרים ב ,כד ,עמ'  ,144שורות
 ;)18–5החומר הוא מקור לתכונות אנושיות רעות כגון קנאה,
שנאה ,תחרותיות וגאווה ,והוא מוביל לבחירה בחטא וברע
(שם ,ב ,כח ,עמ'  ,181שורות  ;)5–2החומר מגביל את יכולת
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לסיכום ,דיונו של אלבו בסוגיית מהותו של הרע מתאפיין באי בהירות
כללית ,הנובעת הן מן התנודה שבין שתי תפיסות הרע המובעות בו ,במישור
התוכני ,הן מריבוין יוצא הדופן של הדוגמאות המשולבות בו ,במישור הסגנוני.
נקודה בעייתית נוספת בדיון זה היא הימנעותו התמוהה למדי של אלבו מלהציג
במפורש את הרע כמושג המורה על היעדר מציאות ,אף שתפיסה זו הייתה
מוציאה את העוקץ מן הטענה הדואליסטית בדרך קלה ופשוטה מזו שנקט,
22
הואיל ואם הרע איננו ממשי ,הרי הטוב הוא היסוד הבלעדי במציאות.
על סמך הנתונים הקיימים קשה להכריע איזו משתי התפיסות קיבל אלבו
 את תפיסת הרע כמקרה ,שהקצה לה מקום נרחב יותר בדיונו ,ושעליההתבסס בפולמוסו עם הדואליזם המניכאי ,או שמא את תפיסת הרע כעצמות,
תפיסה שהבליע פעמיים במהלך דבריו ,ושלא שירתה את תכליתו הפולמוסית.
אפשר להציע שאלבו החזיק בתפיסת הרע כעצמות ,אך הבליט דווקא את
התפיסה האחרת ,תפיסת הרע כמקרה ,וזאת על מנת לבסס את טענתו נגד
הדואליזם ובזכות האחדות האלוהית .אם כך ניתן לתלות את ריבוי הדוגמאות
והשלבים בדיון זה ברצונו להסתיר את הניגוד בין תפיסתו האמתית לתפיסה
שבאמצעותה התפלמס עם הדואליזם .להלן אציע הסבר אפשרי אחר ליחס

השכל האנושי להשיג את עצמות האל (שם ,ב ,כט ,עמ' ,189
שורות  .)12–10תפיסה זו של החומר עוצבה לראשונה על ידי
פלוטינוס .ראו למשל :או'בריין .להשפעתה של התפיסה על
ההגות היהודית בימי הביניים ראו :בלומברג ,תאוריות ,עמ'
 .158–156למתח הפנימי במשנת הרמב"ם בין תפיסת החומר
האריסטוטלית לתפיסת החומר הנֵ או־פלטונית ראו :דובס־
ויינשטיין .דומני כי מתח דומה מאפיין את תפיסת החומר של
אלבו .לצד התפיסה הנאו־פלטונית ,שביטוייה הובאו בראש
ההערה ,נמצאים ביטויים רבים לתפיסה האריסטוטלית
של החומר כיסוד לוגי־פיזיקלי של המציאות התת־ירחית
המצטרף באופן הכרחי לצורה .הדוגמאות לכך רבות .ראו
למשל :העיקרים ב ,ה ,עמ'  ,30שורות  ;11–10ב ,ו ,עמ' ,37
שורה  — 19עמ'  ,38שורה  ;1ב ,י ,עמ'  ,55שורות  ;20–18ב ,יא,
עמ'  ,59שורות  ;5–4ב ,יג ,עמ'  ,72שורות  ;16–15ג ,א ,עמ' ,3
שורה  — 13עמ'  ,5שורה .2
 22לתפיסה זו אצל הרמב"ם ראו למשל' :וכל מציאות טוב.
והרעות ּכֻ לם העדרים' (מורה נבוכים ג ,י ,עמ' שצו) .בהקשר
אחר אלבו טען אמנם את הטענה ההפכית 'שכל העדר הוא רע'
(העיקרים ב ,כד ,עמ'  ,143שורה  ,)5אך היפוכה אינו מתחייב
ממנה בהכרח .לתפיסת הרע כהיעדר אצל אריסטו והרמב"ם
ראו למשל :בלומברג ,תאוריות ,עמ' .153–152
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בין שתי התפיסות של מהות הרע המשוקעות בדיונו של אלבו ,וזאת בעקבות
ניתוח דיוניו בהיבטים נוספים של תורת הרע.
הגדרת בעיית הרע
אלבו כרך את בעיית הרע עם סוגיית הצדק האלוהי .הוא הניח כי הצדק האלוהי
מחייב את הצלחת הצדיק מכאן ואת ייסוריו של הרשע מכאן ,ועימת הנחה זו
עם ההתנסות האנושית הרֹווחת במציאות העובדתית ההפוכה 23.בדיונו בתורת
הדתות ,במאמר א בספרו ,מנה אלבו כאחד מיתרונותיה של הדת האלוהית על
פני הדת הנימוסית (היינו האנושית) את התאמתו המדויקת של העונש למעשהו
של האדם' :הדת הנימוסית לא תוכל לתת לאיש כדרכיו שו ֶה בשו ֶה ולשער
העונשים במִדה ובמשקל ...אבל הדת האלהית תשיב גמול לכל אחד ואחד כפי
רשעתו לא פחות ולא יותר' 24.ברם הוא הזדרז לסייג טענה זו והוסיף' :ואף אם
יִּמָצא בנראה צדיק אובד בצדקו ורשע מאריך ברשעתו' 25.כלומר בעיית צדיק
ורע לו ורשע וטוב לו סותרת כביכול את ההנחה הגלומה בהצגת הדת האלוהית
כמשקפת את הצדק האלוהי הגמור.
ניסוח מפורש יותר של בעיית הרע מופיע בפתח דיונו של אלבו בהשגחה
האלוהית ,במאמר ד ,פרק ז .אלבו טען בתחילת הפרק כי הגורם שהניע אנשים
המודים בידיעת האל לכפור בהשגחתו על ברואיו 'הוא רוע הסדר הנמצא לפי
דעתם בטובות העולם ורעותיו ,שנמצא צדיקים שמגיע אליהם כמעשי הרשעים
וההפך' 26.בהמשך הפרק פירש אלבו בדרך דומה את מבוכתו של איוב נוכח
סבלו .איוב הציע שני הסברים חלופיים לתופעת רוע הסדר שבמציאות -
אפשר שאין השגחה אלוהית על בני האדם ,והאל אינו מבחין כלל בין צדיק
23

24

25
26

הדגש ההתנסותי־החווייתי של הגדרת בעיית הרע בניסוחו
של אלבו בא לידי ביטוי בשימושו במונחים כגון 'ימצא בנראה'
(העיקרים א ,ח ,עמ'  ,89שורה  )16ו'הנמצא לפי דעתם' (ב ,ז,
עמ'  ,50שורות  .)20–19השוו לטענתו של ר' חסדאי קרשקש
כי הספק בבעיית הרע 'לקוח מן החוש ,ממה שנראה צדיק
ורע לו רשע וטוב לו' (אור השם א ,ב ,ב ,עמ' קנח) .לדיונו של
קרשקש בסוגיה זו ראו למשל :אורבך ,עמ' .193–190
העיקרים א ,ח ,עמ'  ,89שורות  .15–9השוו :שם ג ,כד ,עמ'
 ,211שורות  ;8–7ד ,ט ,עמ'  ,71שורות  .14–12תורת הדתות
של אלבו נחקרה בהרחבה ,תוך שימת דגש מיוחד על נושא
החוק הטבעי .ראו למשל :לרנר; ארליך ,הערכה.
העיקרים א ,ח ,עמ'  ,89שורות .17–15
שם ד ,ז ,עמ'  ,50שורה  — 19עמ'  ,51שורה .1
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לרשע ,ואפשר שהשגחה זו אמנם קיימת אך היא מאופיינת באי צדק' :שלא היה
[איוב] יודע איך אפשר שיגיעו אל הצדיק רעות מצד ההשגחה ולא יהיה עו ֶל
בחֻקו [של האל]' 27.אלבו ניסח אם כן פעם נוספת את בעיית הרע במונחי הצדק
והעוול והציגּה כקריאת תיגר על הצדק האלוהי.
הפרשנות להתנהגות הרשע
ניתן לזהות בדברי אלבו שתי פרשנויות מנוגדות להתנהגותו של הרשע .הוא
פתח את דיונו בנושא ההשגחה בהבחנה בין תלונת צדיק ורע לו לתלונת
רשע וטוב לו .לדבריו אין קושי רב בתלונת צדיק ורע לו  -אדם שמעשיו
הגלויים טובים איננו בהכרח צדיק ,שכן ייתכן שהוא חוטא במסתרים .ואם אין
הוא צדיק ,הרי הרעות הבאות עליו אינן בהכרח בלתי מוצדקות .לעומת זאת
תלונת רשע וטוב לו היא ,בלשונו של אלבו' ,אמִתית וקשה מאד ,מצד היות כל
האנשים רואים בעיניהם רשעת הרשע בהיותו עובד עבודה זרה ומגלה עריות
ושופך דמים ועושה עו ֶל וחמס מפורסם ואין פחד אלהים לנגד עיניו ועם כל
זה מעשיו מצליחין ,וזה מביא את כל האנשים לספק בהשגחה' 28.כלומר בעוד
שהתנהגותו החיצונית של הצדיק אינה ראיה מוחלטת לצדקתו ,מי שמתנהג
כרשע נחשב רשע לכולי עלמא .הוודאות המיוחסת לרשעת הרשע ,בניגוד
לספקנות המאפיינת את הפרשנות להתנהגותו הטובה של אדם ,היא הגורם
להטלת הספק בהשגחה .אשר על כן סבר אלבו כי משקלה של תלונת רשע

 27שם ,עמ'  ,55שורות  .3–2השוו :שם ,עמ'  ,52שורות .2–1
יצוין כי האפשרות שאיוב כפר בהשגחה הפרטית מתיישבת
עם ההשקפה הפטליסטית שייחס לו אלבו במקום אחר,
ושלפיה איוב האמין 'שכל טובות האדם ורעותיו הם בגזרה
מפאת המערכת ,ובעבור זה היה מקלל את יומו' (שם ד ,ה,
עמ'  ,42שורות  .)11–9אפשרות זו עולה בקנה אחד גם עם
הצגת איוב כמי שגרס כי שלילת ההשגחה מחויבת מפאת
רוממותו של האל .ראו :שם ,ג ,יח ,עמ'  ,160שורות .9–1
הפרשנות הפילוסופית לספר איוב בימי הביניים כוללת
כאמור התייחסויות לבעיית הרע ,לתכלית הייסורים ולשאלת
צדיק ורע לו .דוגמאות בולטות לכך יש בפירושי רב סעדיה
גאון (רס"ג) ,תומס אקווינס ור' לוי בן גרשום (רלב"ג) לספר
איוב ובדיון במורה נבוכים ג ,כב–כג .לספרות המחקר הדנה
בפרשנות ספר איוב ראו לעיל ,הערה .2
 28העיקרים ד ,ז ,עמ'  ,52שורות .12–7
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וטוב לו במסגרת בעיית הרע כבד ממשקלה של תלונת צדיק ורע לו 29.זוהי
בבירור פרשנות מחמירה להתנהגות הרשע.
אלבו הציג גם פרשנות מִקלה להתנהגות הרשע ,בפרק העוסק בדחיית
תלונת רשע וטוב לו .ייתכן ,כך טען' ,שמה שאנחנו מדמין בו שהוא רשע
אינו כן ,שאולי היודע מחשבות יודע בו שהוא צדיק' 30.לאמור ,אין זה הכרחי
31
שהמתנהג כרשע הוא רשע ,כשם שאין זה הכרחי שהמתנהג כצדיק הוא צדיק.
לפיכך משקלן התאולוגי של שתי התלונות זהה.
דומני כי אין סתירה הכרחית בין שתי הפרשנויות ,שכן ניתן לראותן
כשייכות לשני מישורים נפרדים .הפרשנות המחמירה משקפת את המישור
העובדתי–הפסיכולוגי .על פי פרשנות זו אדם הוא יצור ספקן וחשדן ,שנוטה
מטבעו למהר ולהרשיע את הרשע אך לפקפק בצדקתו של הצדיק .מבחינה זו
תופעת רשע וטוב לו אכן גורמת להטיל ספק בהשגחה יותר מתופעת צדיק
ורע לו ,הואיל ואנשים נוטים לפקפק יותר בתופעת צדיק ורע לו .לעומת זאת
הפרשנות המִקלה שייכת למישור העיוני ,שבו שקולות שתי התלונות בערעורן
על הנחות היסוד התאולוגיות הנזכרות לעיל .שקילּות זו באה לידי ביטוי
בדמיון המבני בין שני הפרקים שהקדיש אלבו לדיון בשתי התלונות ,הפרק
העוסק בתלונת רשע וטוב לו (מאמר ד ,פרק יב) והפרק העוסק בתלונת צדיק
ורע לו (מאמר ד ,פרק יג).

 29לעמדה הפוכה המיוחסת לחז"ל ,ושלפיה דווקא תלונת צדיק
ורע לו היא הקשה יותר ,ראו :בן־אור ,עמ'  .15הרמב"ן טען,
ב'שער הגמול' ,כי הרמב"ם לא התקשה כלל ברשע וטוב לו,
אלא רק בצדיק ורע לו .ראו :כתבי הרמב"ן ,עמ' רפב .להצגת
עמדה זו כמשותפת לרמב"ם ,לר' יעקב אנטולי ולרלב"ג ראו:
כשר ,קווים ,עמ' .72–71
 30העיקרים ד ,יב ,עמ'  ,106שורות .6–4
 31השוו[' :האומר לאישה הרי את מקודשת לי] על מנת שאני
צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בדעתו;
על מנת שאני רשע אפילו צדיק גמור מקודשת שמא הרהר
דבר עבודת כוכבים בדעתו' (בבלי ,קידושין מט ע"ב) .לכאורה
ציטט אלבו מאמר חז"ל זה באופן מגמתי :הוא ציטט את חלקו
השני ,כדי לבסס את הטענה שהכרת הצדיק איננה מסורה לידי
כל אדם ,והשמיט את חלקו הראשון ,המאפיין בדרך זו גם את
הכרת הרשע ,והשומט את הקרקע מתחת לניסיון ההבחנה
בין שתי התלונות .ראו :העיקרים ד ,ז ,עמ'  ,53שורות  .6–1את
החלק המושמט ציטט אלבו במקום אחר ,ראו :שם ד ,יב ,עמ'
 ,106שורות .8–4
128

דרור ארליך  /בעיית הרע בספר העיקרים

דומה כי אלבו ידע שאין הבדל מהותי מבחינה עיונית בין שתי התלונות,
וכי שתיהן דורשות פתרון' :שהֶּתֵרם הכרחי אל הדת האלהית' 32,ואף על פי כן
33
הדגיש את הצלחת הרשע כגורם העיקרי לכפירה בהשגחה ולעזיבת האל.
את ההזדקקות לטענה העובדתית ,שאיננה תקפה במישור העיוני ,ואת העצמת
משקלה של תלונת רשע וטוב לו ,ניתן לפרש על רקע הנסיבות ההיסטוריות
שבהן נכתב הספר .אחד הגורמים העיקריים להמרה לנצרות בזמנו של אלבו
היה זיהוי הצלחתם הכלכלית והחברתית של המומרים ,קרי הרשעים 34.משום
כך ייתכן שבעיית רשע וטוב לו הייתה בעיה קיומית יותר עבורו .ההיסטוריון
בן–ציון נתניהו אף הרחיק לכת וטען כי עיסוקו של אלבו בפתרון בעיית רשע
וטוב לו לא היה דיון פילוסופי–תאורטי כלל ,אלא התמצה אך ורק בביקורת
35
חברתית סמויה על היהודים שהמירו את דתם לנצרות בתקופתו.
דרכי פתרון בעיית הרע
חלקים נרחבים מדיונו המרכזי של אלבו בפתרון בעיית הרע מבוססים
על דיוניהם של הוגים יהודים שקדמו לו ,ובמיוחד על זה של ר' שמעון
בן צמח (רשב"ץ) דוראן 36.מטרת דיונו של אלבו בנושא היא ליישב בין
הטענה שהאל ,בהיותו כל יכול ,כל יודע וטוב מוחלט 37,משגיח על בני
32
33

34
35
36

37

שם ד ,ז ,עמ'  ,56שורה .14
שם ד ,יג ,עמ'  ,125שורה  — 16עמ'  ,126שורה  ;7ד ,יד ,עמ'
 ,134שורה  — 14עמ'  ,135שורה  .4אלבו גם דרש מימרה
חז"לית באופן התומך בגישתו זו ,ראו :שם ד ,ז ,עמ'  ,53שורות
.15–7
ראו למשל :גלצר ,הלורקי ,עמ' .105–104
נתניהו ,עמ' .119–116
נראה כי המקור העיקרי לדיונו של אלבו בבעיית הרע הוא
הקדמתו של דוראן לפירושו לספר איוב' ,אוהב משפט' .ראו:
בלייך ,עמ' .358–353
אלבו חזר במקומות רבים בספרו על תפיסת האל כטוב
'מוחלט'' ,אינסופי' או 'גמור' .ראו למשל :העיקרים ב ,כד ,עמ'
 ,142שורה  — 15עמ'  ,143שורה  ;9ב ,כה ,עמ'  ,151שורות
 ;4–1ג ,לג ,עמ'  ,310שורות  ;7–6ג ,לה ,עמ'  ,318שורות ;5–4
שם ,עמ'  ,326שורות  .13–12הוא אף ציין כי את התואר 'רע'
יש לשלול מן האל 'שלילה גמורה ,כלומר שלא ימצא לו זה
התואר שהוא חסרון כלל אבל ימצא לו ההפך שהוא השלמות'
(שם ב ,ל ,עמ'  ,201שורות  .)8–6לייחוס התואר 'טוב' לאל
אצל הרמב"ם ושפינוזה ראו :הרוי ,הרמב"ם ,עמ'  .176אלבו דן
בטובו של האל גם במסגרת תורת התארים ,במאמר ב בספרו,
פעמים ( 116תשס"ח)

129

האדם 38,לבין טענת רוע הסדר המשתקף מן המציאות ,ובפרט ממצבי הקיום
האנושי ,דהיינו מייסוריו של הצדיק ומהצלחתו של הרשע .מבחינה זו לא הציע
אלבו זוויות הסתכלות מקוריות על הסוגיה שלפנינו.
עם זאת עיון יסודי בדיוניו של אלבו בפתרון בעיית הרע חושף בהם שתי
תפיסות ,האחת מופיעה בדיונו המרכזי בסוגיה והאחרת מחוצה לו:
א .תאודיציה כפולה  -בדיונו המרכזי בפתרון בעיית הרע הציג אלבו שני
מסלולים של תאודיציה ,המתאימים לשני דגמי הרע שזיהיתי לעיל בדבריו
במאמר ב ,פרק יג.
ב .היסט מעשי  -מחוץ למסגרת דיונו המרכזי בבעיית הרע הציע אלבו
גישה שונה במהותה להתמודדות עם בעיה זו ,גישה הרואה בה בעיקר
אתגר מעשי–קיומי שניצב לפני האדם.
בין שתי התפיסות הללו יש ניגוד ברור :על פי התפיסה הראשונה בעיית הרע
היא בעיה תאולוגית–עיונית ,ויש לבקש את פתרונה בכיוון ההצדקה המוסרית
של האל (תאודיציה); על פי התפיסה השנייה בעיית הרע עומדת לפתחו של
האדם כיצור מעשי ,וזאת על יסוד ההבנה שאין לה פתרון במישור העיוני.
תאודיציה כפולה
הפתרון שהציע אלבו לבעיית הרע ברובד הנגלה של דיונו המרכזי בנושא,
במאמר ד ,פרק יג ,הוא התאודיציה ,הצדקת האל .אלבו הציג ארבע סיבות
לרעות הבאות על הצדיק ,ולכאורה דבריו הם חזרה נטולת חידושים כלשהם
על דברי קודמיו בנושא 39.אך עיון נוסף בדיונו חושף הבחנה בין שני מסלולים
שלא כמקובל בהגות היהודית בימי הביניים להפריד בין שתי
הסוגיות ולדון בטוב האלוהי רק במסגרת הדיון בהשגחה
ובגמול .זאת ועוד ,אלבו השתמש בביטוי 'טוב גמור' הן בקשר
לאל הן בקשר לשכר הנפשי בעולם הבא .ראו :העיקרים ד ,נא,
עמ'  ,485שורה  — 16עמ'  ,487שורה  ;14שם ,עמ'  ,490שורות
 .14–13למגמה דומה במשנת הרמב"ם ולזיהוי מקורה אצל
אלפאראבי ראו :קרייסל ,הטוב ,עמ' .204–203
 38העיקרים ד ,י ,עמ'  ,81שורה  — 12עמ'  ,83שורה .7
 39בלייך ,עמ'  .358–355אלבו עצמו טען במפורש לחידוש שלו
רק בניתוח שהציע למושג הניסיון .ראו :העיקרים ב ,יג ,עמ'
 ,131שורות  .4–1להצדקת האל בהגות היהודית בימי הביניים
ראו לעיל ,הערה  ,2ובעיקר :קרייסל ,צדיק .קרייסל גרס כי
עמדתם של ההוגים השונים בסוגיית הצדק האלוהי מבוססת
על הדרך שבה תפסו את אופי זיקתו של האל לעולם .על פי
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נפרדים של תאודיציה ,תאודיציה טבעית ותאודיציה מוסרית .יתרה מזאת,
התאודיציה הכפולה המוצעת בפרק איננה שלמה ,שכן בשני המסלולים גם
יחד נעדר מהגנתו של אלבו על האל העיקרון השכלתני–המוסרי המכונן אותה.
עקרונות מכוננים אלה נמצאים במקומות אחרים בספרו של אלבו.
אפתח בזיהוי התאודיציה הכפולה .במאמר ד ,פרק יג ,מנה אלבו כאמור
ארבע סיבות לסבלו של הצדיק( :א) הטבע הכולל ,כגון כיליון החומר; (ב)
ההשגחה האישית ,כגון מירוק עוונות מעטים לשם הגדלת הגמול בעולם הבא;
(ג) סיבת הרשע ,כגון גזרה שנגזרה על אביו הרשע; (ד) טובת הצדיק ,כלומר
ייסורים של אהבה 40.את ארבע הסיבות הללו ניתן לחלק בהתאם לענייניהן
לשתי קבוצות .קבוצה אחת משקפת תפיסה של אלוהות טרנסצנדנטית ,וסיבות
הסבל הנכללות בה הן מתחום המציאות הטבעית והפוליטית שבה הצדיק חי
(סיבות א ,ג) ,ואילו האחרת משקפת תפיסה של אלוהות אימננטית ,והסיבות
הנכללות בה נוגעות להשגחה האלוהית על הצדיק (סיבות ב ,ד) 41.לפנינו ,כך
נראה ,שני מסלולים שונים של תאודיציה:
א .תאודיציה טבעית  -סבלו של הצדיק נובע מעובדת היותו יצור טבעי
וחיה מדינית .בתור יצור טבעי הוא כפוף לחוקיות הטבעית והאסטרולוגית
של העולם החומרי 42,ובתור חיה מדינית גורלו נקבע לעתים בהתאם לגורל

עיקרון זה ,וכפי שיתברר להלן ,התאודיציה הכפולה של אלבו
מבוססת על תפיסת אל טרנסצנדנטי ואל אימננטי גם יחד.
 40אלבו הקדים לתשובתו הישירה על שאלת צדיק ורע לו ניתוח
של מצבים שבהם שאלה זו כלל אינה קיימת ,אף שבני האדם
נוטים בכל זאת להעלותה :כאשר העוונות גורמים לייסורים,
כאשר העונש התעכב והחוטא שכח את חטאו ,כאשר תאוותיו
הגשמיות של האדם אינן באות על סיפוקן ,וכאשר רע מועט
נועד להציל את האדם מרע מרובה .ראו :העיקרים ד ,יג,
עמ'  ,107שורה  — 8עמ'  ,110שורה  .17לצורך דיונו העקרוני
הניח אלבו שהצדיק הוא אכן צדיק ושהרע הוא אכן רע ,היינו
שתלונת צדיק ורע לו איננה מופרכת מעיקרה .ראו :שם,
עמ'  ,111שורות  .2–1אלבו הדגיש כי הצדיק כפוף לחוקיות
הטבעית רק אם עדיין לא הגיע למדרגת שלמות שבה ראוי
הוא להשגחה שתפקיעו מן המערכת הטבעית ותצילו
מרעותיה .ראו :שם ,שורות .10–7
 41הבחנה זו מאששת את מסקנות דיונו של קרייסל בבעיית צדיק
ורע לו .ראו :קרייסל ,צדיק ,עמ'  .29לדיון בתפיסת האימננטיות
האלוהית בהגות היהודית בימי הביניים ובהשפעתם של אבן
סינא ואבן רשד על עיצובה ראו :שוורץ ,אימננטיות.
 42העיקרים ד ,יג ,עמ'  ,111שורות .11–5
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אומתו 43.מאחר שסבלו של הצדיק נובע מן הרע הנמצא באופן הכרחי
במציאות הטבעית והמדינית בעולם ,יש צורך להגן על האל שברא עולם
כזה או שמאפשר את המשך קיומו.
ב .תאודיציה מוסרית  -סבלו של הצדיק נובע מהשגחתו הפרטית של
האל עליו ,משלושה טעמים עיקריים :מירוק מלא של העברות המעטות
שעשה ולא שב עליהן' ,כדי שיהא נקי מכל חטא לזכות לחיי העולם
הבא'; 44שמירה עליו מפני חטא עתידי 'שהוא מתחיל להִכשל בו או שהוא
מוכן אליו'; 45ניסיון או 'יסורין של אהבה' 46.במקרים אלה יש להצדיק
43

44
45
46
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שם ,עמ'  ,111שורה  — 11עמ'  ,113שורה  ;14עמ'  ,115שורה
 — 3עמ'  ,117שורה  .2השוו :שם ג ,ד ,עמ'  ,34שורה  — 12עמ'
 ,35שורה  .9יצוין כי גורל אומתו לא יחול עליו כאשר 'יהיה
הצדיק באופן ראוי שיושגח עליו להצילו מרעתו' (שם ד ,יג,
עמ'  ,111שורות  .)8–7השוו :שם ב ,לא ,עמ'  ,218שורות .10–3
לחלופין אפשר שסבל הצדיק בא כעונש על שלא ביקש רחמים
על כלל אומתו או כאמצעי לכפר על עוון אומתו .ראו :שם ג,
כה ,עמ'  ,239שורות  .9–5אך השוו :שם ד ,מ ,עמ'  ,388שורות
 — 9–4אלבו התייחס שם לאפשרות שהרשע יזכה לשכר רוחני
בזכות אומתו כאל 'משפט מעוקל' (!) .השוו עוד :חבקוק א,
ד .להיבט פרשני־פולמוסי של הרעיון בדבר סבלו של הצדיק
עבור כלל האומה או עבור העולם כולו ראו :רמבאום ,עמ'
 .305–304לתפיסה זו של אלבו נודעה השלכה גם על פסיקתו
ההלכתית בסוגיית האישה הקטלנית .ראו :בוקסבוים ,עמ' ו;
תא־שמע ,עמ'  ;92גרוסמן ,עמ' .545
העיקרים ד ,יג ,עמ'  ,114שורות .5–4
שם ,שורות .15–14
שם ,עמ'  ,117שורה  .4אלבו מנה בקטגוריה זו שלושה סוגים:
( )1מירוק חטאים קטנים שהצדיק כלל אינו מודע להם ,כדי
לטהר את נפשו לקראת העולם הבא .בהמשך הפרק דימה
זאת אלבו לאב המעניש את בנו 'לא לנקמה ממנו אלא לטהר
אותו מן הלכלוך שבו לטוב לו להגיעו למדרגה גדולה' (שם ד,
יג ,עמ'  ,122שורות  ;13–11השוו :שם ד ,לח ,עמ'  ,381שורות
 )2( .)14–8חשיפת הציבור הרחב למדרגה הנדרשת של אהבת
האל .ראשיתו של רעיון זה במדרש הקובע כי לאהוב את האל
פירושו לגרום להיותו נאהב על ידי הכלל (ספרי ,ואתחנן לב,
עמ'  ;54על מדרש זה ועל מקומו בתפיסת אהבת האל של
הרמב"ם ראו :לאם ,עמ'  ;132–131קרייסל ,אהבת ה' ,עמ'
 )3( .)129האל בחסדו רוצה להרבות את שכר הצדיק על ידי
העמדת אהבת האל שלו למבחן מעשי .לטענה שהרמב"ם
דחה את הסוג השני של קטגוריית 'יסורים של אהבה' דלעיל
וקיבל את השלישי ראו :כשר ,ייסורין.
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את פעולתו הישירה של האל בעולם ולהגן על מוסריותה של גרימת הרע
47
לצדיק לשם השגת תכלית טובה עבורו.
דומני כי שני מסלולי התאודיציה הללו מתאימים לשני דגמי הרע שעמדתי
עליהם לעיל ,בניתוח דיונו של אלבו במהות הרע ,במאמר ב ,פרק יג.
התאודיציה הטבעית מניחה שהרע הוא מרכיב הכרחי בממדי הקיום הטבעי
והמדיני שבעולם ,דהיינו את תפיסת הרע כעצמות ,בעוד שהתאודיציה
המוסרית מתארת את הרע כאמצעי אפשרי להשגת טוב ותופסת אותו לפיכך
כמקרה בלבד .נראה אם כן שאלבו ניהל במקביל שני דיונים בסוגיית הרע; כל
דיון מבוסס על תפיסה שונה של מהות הרע ,ועל כן נדרש לדרך אחרת של
הצדקת האל .חלוקה פנימית זו איננה מפורשת בדבריו של אלבו ,אלא אדרבה,
היא מובלעת בדיוניו המפוזרים והמורכבים בנושא .זאת ועוד ,אלבו השמיט
כאמור מן הדיון במאמר ד ,פרק יג ,את היסוד המרכזי של התאודיציה ,קרי את
ההסבר המוסרי המספיק ( )morally sufficient reasonלאופן התנהלותו של
האל בשני המקרים .הסברים אלו מופיעים במאמרים א ,ב ו–ג בספרו ,מחוץ
למסגרת הדיון הישיר והמרכזי בנושא.
השלמת התאודיציה
אפתח בהשלמת התאודיציה הטבעית .הצדקתה השכלית של עובדת קיומו
ההכרחי של הרע בעולם מופיעה בדיונו של אלבו במהות הרע ,במאמר ב ,פרק
יג ,שניתחתי לעיל בהרחבה .בפסקה ב שם ,לאחר שקבע כי יש במציאות טובות
שהרע המועט המעורב בהן הכרחי לקיומן ,זיהה אלבו את הצורך בהגנה על
האל בשל היותו הבורא של מציאות בלתי שלמה זו .לדבריו מדובר בהכרעה
של החכמה העליונה להעדיף את מציאות 'הטוב הרב עם הרע המועט' על
פני 'העדר הטוב הרב בעבור הרע המועט' ,והכרעה זו עומדת לדידו במבחן
הרציונליות ('הדעת נותנת') 48.בהנחה שהיה בידי האל לברוא את העולם או
 47העיקרים ד ,יד ,עמ'  ,133שורות  ;6–5עמ'  ,136שורות ;18–17
ד ,טו ,עמ'  ,144שורה  .13מעבר לשכר הצפוי לצדיק בעולם
הבא ,הצביע אלבו גם על טוב הנגרם לצדיק כתוצאה מן הרע
כבר בעולם הזה .טוב זה הוא התשובה' :והיסורין שאתה מביא
על האדם ומה שתשב אנוש עד דכא אינו אלא לתכלית טוב
כדי שישובו בני אדם בתשובה לפניך' (שם ד ,לז ,עמ' ,367
שורות .)6–3
 48למקור המלא ראו לעיל ,ליד הערה .13
פעמים ( 116תשס"ח)
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להימנע מלעשות כן ,צָדק האל ,טען אלבו ,בכך שברא את העולם למרות הרע
המועט הטבוע בו ,הואיל וההיגיון האנושי הפשוט קובע שבריאתו היא חלופה
ראויה יותר מבחינה מוסרית מאשר אי בריאתו 49.בהקשר זה ניתן להוסיף
את העמדה שׂשם אלבו בפי אליפז ,אחד מבני שיחו של איוב ,ולפיה בעולם
שבו ניתנת לאדם בחירה חופשית קיימות בהכרח טובות ורעות הנמשכות
מבחירותיו' :ואחר שהצדק או הרשע בבחירת האדם ,הנה בהכרח שיהיו בכאן
טובות או רעות נמשכות לבחירה' 50.אחת ההשלכות של בריאתו של יצור
בעל בחירה היא האפשרות שיבחר ברע ,כלומר האפשרות שהרע יהיה חלק מן
51
המציאות.
אשר להשלמת התאודיציה המוסרית ,ההסבר המוסרי להנהגה האלוהית
המְֵרעה לחפים מפשע כדי להרבות את שכרם העתידי ,דהיינו לטובתם ,מעוגן
אף הוא לדעת אלבו בהיגיון האנושי הפשוט .הוא הציג עיקרון זה במסגרת
דיונו ביחס בין יראת האל לבין הדרישה לעבדו בשמחה:
ונאמר שאין ספק כי כל אדם ישפוט שכלו שראוי לו לסבול עמל וטורח
גדול זמן מה כדי שישיג מעלה מה או כבוד גדול ,ואף על פי שבהיותו
סובל הטורח או העמל ההוא יצטער ויתעצב בלי ספק ,אבל כשישער בנפשו

 49השוו :העיקרים א ,יא ,עמ'  ,111שורות  .14–10העיקרון
שחכמת האל מחייבת לברוא את הטוב הרב על אף מעט הרע
הכרוך בו ,הופיע כבר אצל רלב"ג .ראו :מלחמות השם ד ,ו,
עמ'  .171בפילוסופיה המוסלמית נמצא רעיון זה אצל אבן
ֻרשד .ראו :גוטמן ,הבחירה ,עמ'  .163לעיקרון מקביל ,שעל
פיו ראויה מניעתו של טוב מועט לשם מניעתו של רע מרובה,
ראו :העיקרים ג ,טו ,עמ'  ,130שורות .11–8
 50העיקרים ד ,ה ,עמ'  ,43שורות  .7–5להיבט אסכטולוגי של
תפיסה זו ראו :שם ,ד ,ל ,עמ'  ,303שורות  .6–3ראוי לציין
כי גם הפילוסוף הנוצרי דונס סקוטוס זיהה את בחירתו
החופשית של האדם כגורם לחטא .לפי תפיסתו קיומם של
יצורים רציונליים ובעלי בחירה משרת את מטרתו הראשית
של האל ליצור קהילת אוהבים ,ומכאן הסיק שאפשרות החטא
הכרחית להגשמת מטרה זו .ראו :מק'קורד־אדמס ,עמ' .492
 51השוו :העיקרים ב ,כח ,עמ'  ,181שורות  .6–1קישור דומה בין
בעיית הרע לעניין הבחירה נמצא בחיבור 'אבן ּבֹחן' לר' שם
טוב אבן שפרוט ,בן זמנו של אלבו .ראו :שוורץ ,הרע ,עמ' .161
לזיקה בין תפיסת הרע לאפשרות הבחירה של האדם מכאן
ושל האל מכאן בהגות הקראית ראו :בלומברג ,הקראים ,עמ'
.373–368
134
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הכבוד הגדול או המעלה ההיא המקּוו ָה להשיג על ידי הטורח ההוא ,ישים
52
כל הטורח ההוא והעמל כאין לעומת הטוב ההוא המקּוו ֶה.
הצדקת האל מבוססת במקרה זה על ההנחה שה'אדם הסביר' יהיה מוכן לסבול
למען השגת תועלת רבה .דומני כי באופן זה יש להבין גם את פתרונו של אלבו
לבעיית הרע במאמר א ,פרק ח .בעיית הרע הוצגה שם כביקורת על הטענה
שהדת האלוהית משקפת משפט צודק מזה של הדת הנימוסית 53.תשובתו
של אלבו היא שהבעיה קיימת רק כשבוחנים בנפרד את המציאות בעולם
הזה ובעולם הבא ,אבל השילוב בין שני העולמות מגלה את הצדק האלוהי:
'כשיעורבו יחד ...הרעות המגיעות לצדיק בעולם הזה עם הטובות המגיעות לו
בעולם הבא ,נמצא שני הגמולים צודקים יחד ,אף על פי שלא יצדק כל אחד
מהם נפרד בפני עצמו' 54.אלבו הבחין בדבריו בין שני אופני התבוננות על
היחס בין העולם הזה לעולם הבא .הוא דחה את ההתבוננות המבודדת אותם זה
מזה ,וקיבל את זו הרואה ביניהם המשכיות ברורה במישור המשפטי .רק בדרך
זו ,טען ,נחשפת לאשורה צדקתו של האל.
שני מסלולי התאודיציה שהציע אלבו קשורים אם כן לשני דגמי הרע
במשנתו .על פי התאודיציה המוסרית ,הרע אינו ממשי אלא אשלייתי,
והתבוננות נכוחה במציאות חושפת את תכליתו הטובה ואת המוסריות
שמאפיינת את גרימתו לצדיק בידי ההשגחה האלוהית .לעומת זאת התאודיציה
הטבעית איננה שלמה ,שכן אין היא מסבירה מדוע לא יצר האל עולם מושלם
נטול סבל בלתי מוצדק ,ובמילים אחרות מדוע הרע הוא מרכיב הכרחי של
המציאות שברא האל .כדי להצדיק את האל באופן שלם יש לתת הסבר מטפיזי
לקיומו של הרע העצמותי בעולם.
רמזתי לעיל על האפשרות שמקורה של תפיסת הרע כישות ממשית במשנת
אלבו הוא קבלי ולא פילוסופי 55.דומני כי גם ההסבר המטפיזי שהציע אלבו
למעמדו של הרע בעולם עשוי להיות נעוץ בתפיסה קבלית .במאמר ב ,פרק
ז ,כרך אלבו את יכולתו ואת שלמותו הבלתי מוגבלות של האל עם השורש
השלישי של עיקר מציאות האל ,שורש אי תלותו של האל בממד הזמן 56.אלבו
52
53
54
55
56

העיקרים ג ,לד ,עמ'  ,311שורה  — 15עמ'  ,312שורה .4
ראו לעיל ,ליד הערה .24
העיקרים א ,ח ,עמ'  ,90שורות .7–1
ראו לעיל ,הערה .15
לשורש זה ראו למשל :העיקרים א ,טו ,עמ'  ,130שורות .14–6
לניתוח שני מושגי הזמן המופיעים במשנת אלבו ראו בעיקר:
הרוי ,אלבו.
פעמים ( 116תשס"ח)
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הצביע על כך שבתכונותיו אלה האל נבדל לחלוטין מן הנמצאות ,והסביר' :כי
אחר שכולם מושפעים ממנו ,בהכרח שיהיה ּכֹחם בעל תכלית' 57.נוסח הסברו
של אלבו מזכיר שיטה קבלית רֹווחת מן המאה השלוש עשרה ,שהניחה כי
מקורו של הרע הוא בחריגה מן האַין אל היש ,כלומר בפער המהותי וההכרחי
58
שבין הישות המוחלטת השלמה ,דהיינו האל ,לבין מבנה המציאות הנבראת.
שיטה קבלית זו בלטה באותה עת במשנתו של ר' יוסף ג'יקטילה ,והיא באה
לידי ביטוי גם בקרב דור מגורשי ספרד ,אצל ר' יהודה חייט ,ולפיכך אפשר
59
שאלבו נחשף אליה.
לסיכום ,אלבו הציג שני מסלולים נפרדים של תאודיציה ,שמתאימים
לשני דגמים שונים של מהות הרע .אילו היה אלבו עורך את הדברים בדיון
מסודר ושיטתי ומבהיר את כוונתו לעסוק בבעיית הרע משתי זוויות ראייה אלה
במקביל ,ניתן היה לעצור כאן .אך הוא ביכר לערפל את הדיון ולפזר את חלקיו
במקומות שונים ומרוחקים זה מזה בארבעת מאמרי ספרו .מאפיין סגנוני זה
מחייב את הקורא המעיין לנקוט משנה זהירות בבואו להכריע באשר לעמדתו
העצמית של אלבו בנדון .יתר על כן ,דומני כי העקרונות המוסריים–השכליים
שהוצגו לעיל כיסודות התאודיציה הכפולה עשויים להצדיק את קיומו של רע
מוגבל בעצמתו ובהיקפו ,אך אין הדברים משכנעים כאשר המציאות מורה על
רעות כבדות משקל ומרובות שבאות על כל אדם ובמיוחד על הצדיק .נראה אם
כן כי התאודיציה הכפולה של אלבו אינה פותרת באופן מוחלט את בעיית הרע
שהציג.

 57העיקרים ב ,ז ,עמ'  ,40שורה  — 19עמ'  ,41שורה .1
 58לתפיסה קבלית זו של מקור הרע ראו :פרבר־גינת ,עמ' –119
 .121לסקירה ביבליוגרפית מפורטת של העיסוק בבעיית הרע
בחקר הקבלה ראו :שם ,עמ'  ,118הערה  .1גישה קרובה לגישה
הקבלית נמצאת בתאודיציה רבת ההשפעה של אוגוסטינוס,
שתלה את הכרחיות הרע בנטייתם של כל הדברים שנבראו
האין אל עבר האי היות .הרע האמתי לפי תפיסתו מתגלם
מן ַ
בעזיבת האדם את האל ,אב הטיפוס של היש ,ובנהייתו אל
האין ,האנטיתזה המוחלטת שלו .ראו :מייקר ,עמ'  .157אלבו
ַ
הזכיר את תפיסת האין־סוף הקבלית בקשר לאל וראה בה
רמז לעמדתו בסוגיית שלמותו האין־סופית .ראו :העיקרים ב,
כה ,עמ'  ,157שורות .8–5
 59פרבר־גינת ,עמ' .126–121
136
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בעיית הרע כאתגר מעשי
בשני מקומות בספרו ,מחוץ לדיון הישיר בסוגיה זו ,הציג אלבו במסגרת דיון
פרשני ודיון דרשני גישה שונה לחלוטין לבעיית הרע .דומני כי גישה זו נבנתה
על חורבותיה של הגישה העיונית ,שלא סיפקה הצדקה מוסרית יציבה להופעת
הרע בעולמו של האל .במאמר ג ,פרק ל ,כתב אלבו:
וכן מה שאמרו בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר צדיק באמונתו יחיה,
הכוונה בו כי בעבור שחבקוק היה מתרעם על הצלחת הרשעים ויסורי
הצדיקים ,אמר בסוף דבריו הכלל הזה כי הצדיק כשיחזיק באמונתו להאמין
בדברי הנביאים ולהבטחות השם יתברך שהבטיח לעשות דין ברשעים
ולשלם שכר טוב לצדיקים ,בשמירת הכלל הזה יחיה ולא יחוש לכל
המקרים המתחדשים עליו ויסבול הכל בסבר פנים יפות ,ובזה יזכה לחיי
60
העולם הבא.
ברצוני להציע כי במובאה זו מעוגנת עמדתו העצמית של אלבו בבעיית הרע,
וכי הוא הבליט בדיונו המרכזי בסוגיה את התאודיציה הכפולה מטעמים של
אזוטריות פילוסופית–דתית .מן המובאה מתקבלת התמונה הבאה :חבקוק
הנביא מזהה במצבי הקיום האנושי אי צדק ותובע מן האדם ,על פי פרשנותו
של אלבו ,שיקבל מציאות זו כהווייתה .בעיית הרע איננה עוד תלונה במישור
התאולוגי–העיוני אלא זוהי תלונה קיומית–מעשית .את שאלת ה'למה' ,המכּוונת
כלפי שמים ,מחליפה שאלת ה'איך' ,החוזרת אל השואל עצמו ותובעת ממנו
לברר איזה שימוש עליו לעשות בסבל שהוא חֹווה ככלי להשגת מדרגה רוחנית
נעלה 61.אלבו פירש את הכלל שניסח הנביא במילים 'וצדיק באמונתו יחיה'
(חבקוק ב ,ד) כהנחיה מוסרית–מעשית לאדם ,שאם יקבל עליו את החיים
הדתיים למרות בעיית הרע המשתקפת מן המציאות ,ויתמיד באמונתו בצדקת

 60העיקרים ג ,ל ,עמ'  ,289שורות  .13–4השוו :שם ג ,לד ,עמ'
 ,314שורות  — 14–5אלבו ייחס שם את הגישה המתוארת
במובאה דלעיל לאוהב האל הגמור ,קרי לאברהם אבינו.
 61ההיסט של הבעיה מן התחום הפילוסופי (שאלת ה'למה')
לתחום המוסרי־המעשי (שאלת ה'איך') בולט בהגותו של
הרב סולוביצ'יק ,אם כי לעומת אלבו ,שהדגיש את העולם
הבא כשכרו של הסובל ,דיבר סולוביצ'יק באופן כללי על
תיקון אישיותו של האדם .ראו :איש האמונה ,עמ' .71–65
לזיהוי עמדות חז"ל והרמב"ם עם נוסח זה של בעיית הרע
ופתרונה ראו :בן־אור ,עמ' .26–13
פעמים ( 116תשס"ח)
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האל על אף הרעות הנגרמות לו בפרט ולצדיקים ככלל ,יזכה לחיי העולם
הבא.
בנוסח 'ולא יחוש' לא ביקש כנראה אלבו לטעון שהצדיק מתעלה מעל חיי
החומר עד כדי התבדלות מוחלטת מחומרו ,התבדלות שכתוצאה ממנה אין
הוא מרגיש בחושיו את הסבל הבא עליו .דומני כי אלבו ביקש לטעון שהצדיק
המצליח להתגבר על ייסוריו ואף לקבלם בסבר פנים יפות מגיע למעלה רוחנית
עליונה המזכה אותו לחיי העולם הבא 62.ניתן לאפיין את התפיסה שהצדיק
מסוגל להתעלם מהרעות הגשמיות שבעולם החומרי כגרסה שמרנית של אלבו
לפרשנות השכלתנית של תפיסת ההשגחה המימונית ,שאחד מנציגיה הבולטים
היה ר' שמואל אבן תבון 63.הפרשנות השכלתנית מייחסת מעלה זו לאדם
השלם בשכלו .לעומתה הפרשנות המתונה גורסת כי האדם השלם בשכלו זוכה
64
להשגחת יתר ממשית ,קרי להגנה מפני סכנות העולם החומרי.
אלבו חזר על גישה חלופית זו לבעיית הרע בפירוש דרשני בעל אופי מוסרי
מובהק למאמר חז"ל הממשיל את האל לעץ התפוח .להלן לשון המאמר:
'כתפוח בעצי היער' .ר' הונא ור' אחא בשם ר' יוסי בן זמרא :מה התפוח הזה
הכל בורחין ממנו בשעת השרב ,ולמה כן? לפי שאין לו צל לישב בצלו; כך
ברחו אומות העולם משבת בצל הקב"ה ביום מתן תורה .יכול ,אף ישראל
כן? תלמוד לומר' :בצִלו חִמדתי וישבתי' ,חמדתי אותו וישבתי ,אני הוא
65
שחמדתי אותו ,ולא האומות.
במאמר ג ,פרק א ,השתמש אלבו במוטיב הצל המופיע במדרש המקורי והוסיף
עליו את מוטיב הפרי מן הפסוק .לפי פירושו נמשל האל לעץ תפוח ,שאמנם
איננו מספק ליושב תחתיו צל ,אך בשל השתוקקותו למתיקות פריו מסתופף
האדם תחת צִלו המועט:

62

63
64

65
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לגישתו הדומה של רס"ג ראו :וייס .לאפיון הגישה כבעלת גוון
נוצרי ברור ראו :שם ,עמ'  .171על רקע זה ניתן להבין מדוע
לא הציג אלבו את הגישה הזאת באופן ישיר בדיונו המרכזי
בפתרון בעיית הרע ,אך להלן אעמוד על מניע אפשרי אחר
לכך.
רביצקי ,עמ' .25
פרשנות זו באה לידי ביטוי בספרו של אלבו במסגרת
התאודיציה הטבעית שהציע במאמר ד ,פרק יג .לפרשנויות
שונות שהוצעו לתפיסת ההשגחה של הרמב"ם ראו למשל:
שוורץ ,משׁרת ,עמ' .329–327
שיר השירים רבה ב ,י ,עמ' נו.
דרור ארליך  /בעיית הרע בספר העיקרים

כי לכך נמשל הקדוש ברוך הוא בתפוח ...לומר לך אף על פי שאילן התפוח
אין אדם נהנה בצלו לפי שאין לו צל גדול כשאר אילנות ,מכל מקום לתקו ַת
טובת הפרי וריחו ומתיקותו וערבותו אל החיך ישתוקק האדם לישב בצל
המועט ההוא ,כך אף על פי שיסורין באין על האדם העובד את השם ואינו
מצליח בעולם הזה בהיותו יושב בסתר עליון ובצל שדי יתלונן ,ראוי לו
שלא יעזוב תומו בהיותו מקוה השכר העתיד לבא ומתיקותו וערבותו
66
למכירים בו.
האתגר המוצג לאדם הוא להתמיד באמונתו למרות הייסורים הבלתי מוצדקים
כביכול שהוא סובל 67.ניסוח זה של הגישה המזהה בבעיית הרע אתגר קיומי–
מעשי מתון מקודמו  -את מקומה של ההבטחה כי דרך תגובה זו על סבלו של
הצדיק תזכהו בתכליתו הסופית תופסת ההנחיה להתמיד באמונה התמימה באל
מתוך תקווה לשכר העתידי .מכל מקום חיי העולם הבא מוצגים בשני המקורות
דלעיל כתכלית הבאה לצדיק בזכות התמדת אמונתו באל ובצדקתו ,וזאת נוכח
העיוות המשתקף מהתבוננותו בגורלם של צדיק ורשע בעולם הזה ולמרות
הסבל הבלתי מוסבר הנגרם לו באופן אישי.
אי הידיעה וסכנתה החברתית
עמדתי לעיל על מגבלותיה של התאודיציה הכפולה שהציג אלבו ,הן מן ההיבט
הסגנוני (פיזור מרכיבי הדיון השונים לאורך הספר) הן מן ההיבט התוכני (פתרון
חלקי בלבד לבעיית הרע) .נראה כי הגישה המוסרית–המעשית לבעיית הרע
מסיטה את מוקד הדיון אל המישור הקיומי ,לאחר שהתברר כי הדיון במישור
הפילוסופי הגיע למבוי סתום .מהלך זה מציג תמונה שלפיה דווקא במקום שבו
השכל האנושי מוגבל ,דווקא במקום שבו הפתרון הפילוסופי איננו מספק ,שם
נפתח לאדם הפתח להשגת תכליתו הסופית .אמור מעתה ,בעיית הרע הבלתי
פתירה במישור השכלי משמשת לאדם קרש קפיצה להשגת הצלחתו הנצחית.
 66העיקרים ג ,א ,עמ'  ,12שורה  — 11עמ'  ,13שורה  .2גם רלב"ג
ציין בפירושו לפסוק בשיר השירים ב ,ג את מתיקות פרי עץ
התפוח ,אם כי פרשנותו שונה בתכלית מזו של אלבו .ראו:
פירוש רלב"ג לשיר השירים ,עמ' .95
 67השוו :העיקרים ד ,יב ,עמ'  ,104שורות  .13–10אתגר זה
נכון במישור האישי אך גם במישור הלאומי ,כפי שעולה
מהתבטאויותיו של אלבו בעניין ייסורי הגלות בפרקים
החותמים את ספרו .ראו :בן־ששון ,עמ' .515–509
פעמים ( 116תשס"ח)
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בדיוניו השונים של אלבו בבעיית הרע משולבים היגדים רבים המבטאים
אי ידיעה .הערעור על ההשגחה האלוהית נובע מכך שבני האדם אינם יודעים
שפעולותיהם הן לעתים תוצאה של בחירה ,לעתים תוצאה של גזרה ולעתים
שילוב של השתיים 68.אלבו ייחס מכשלה זו אפילו לפילוסופים עצמם ,ובהמשך
דבריו הפקיע לחלוטין מן האדם את היכולת להבחין בין שלושת סוגי הפעילות
האנושית' :שאין ביד האדם להבחין בין החלק האחד לאחרו' 69.נוסף על כך
אלבו חתם את דיונו בדחיית תלונת צדיק ורע לו בקביעה שהרעות הבאות על
הצדיק מוצדקות' ,אף על פי שיהיה נעלם ממנו היסורין המגיעין ההן מאי זו
סִבה מארבע הסבות שזכרנו הם' 70.לבסוף ,אלבו סבר כי השכל האנושי אינו
יכול לתפוס את תכליתה הטובה של פעולה אלוהית הנראית רעה בעליל .אין
הוא מקבל את האפשרות שבפעולה אלוהית יהיה מעורב רע כתוצאה ממגבלה
הקשורה לידיעת האל או ליכולתו' :ואחר שהוא יתברך טוב גמור וכל פעולותיו
בתכלית הטוב והשלמות ,ראוי שנאמר שמה שנראה אותו בפעולותיו חס ושלום
רע ,הוא לתכלית טוב אלא שאנחנו לא נשער בזה' 71.כלומר תכלית פעולותיו
של האל היא הטוב ,ואת המקרים שבהם נדמה לאדם כי רעות הן ,יש לתלות
72
במגבלה שכלית אנושית.
ניתן לסכם ולומר כי תפיסת מוגבלות התבונה האנושית שביטא אלבו
בהסיטו את בעיית הרע מן המישור הפילוסופי אל המישור המוסרי ,עולה בקנה
אחד עם הרוח הכללית המנשבת על פני עמדותיו השונות בסוגיית הרע.
על רקע דברים אלה אבקש להציע הסבר לסגנון של אלבו בדיונו בסוגיית
הרע ככלל .בהיותו מנהיג ציבור לא יכול היה אלבו להימלט מהצגת פתרונות
פילוסופיים לבעיית הרע .כפי שהוזכר לעיל ,אחד הגורמים העיקריים להמרה
לנצרות בספרד בזמנו היה ההתרשמות של היהודים הנרדפים מחייהם הנוחים
יותר של המומרים .כדי לנסות ולעצור את תהליך ההמרה היה צורך בהצגת
נימוקים משכנעים ,שיהיו נגישים להמוני העם ,ושיבהירו להם את תפקידה
התאולוגי של תופעת צדיק ורע לו רשע וטוב לו .אשר על כן הקדיש אלבו שני
פרקים (מאמר ד ,פרקים יב-יג) למתן מענה ישיר על סוגיה זו ,היינו תאודיציה.
עם זאת בתור הוגה עצמאי סבר אלבו שבעיית הרע איננה פתירה במישור
הפילוסופי .לכן הוא רמז לקורא המשכיל  -באמצעות השמטת חלקים מרכזיים
של התאודיציה מדיונו הישיר בעניינה ופיזור מרכיביה השונים בספר כולו
68
69
70
71
72
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העיקרים ד ,ה ,עמ'  ,41שורות .18–16
שם ד ,ה ,עמ'  ,45שורות .13–12
שם ד ,יג ,עמ'  ,131שורות .8–6
שם ד ,נ ,עמ'  ,485שורות .12–5
השוו :שם א ,טז ,עמ'  ,140שורות .18–6
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מזה ,ובאמצעות שיבוץ היגדים המבטאים את מוגבלות שכלו של האדם בגוף
הדיון המרכזי מזה  -שהתאודיציה אינה פתרון שיטתי ומלא לבעיה לדעתו.
הקורא המשכיל המגיע למסקנה זו מרמזיו של אלבו ,עשוי לחפש אחר
פתרון חלופי שמופיע אולי במקום אחר בספר .קורא מסוג זה מודע כל העת
להנחייתו המפורשת של אלבו בהערה הפותחת את מאמר ב בספרו ,שאין
להכריע בדבר עמדתו העצמית של הוגה רק על סמך דיונו המרכזי בסוגיה
נתונה ,אלא יש לבחון את כל התבטאויותיו בנושא לאורך חיבורו' :שלא יקפוץ
להשיב על דבריו ...עד שיקיף בכל מה שבא בספר מהענין ההוא במקומות
73
אחרים'.
הקורא המשכיל נשלח אם כן למסע לאורך הספר ,ובסופו הוא מגלה כי
למעשה אלבו לא ראה פתרון פילוסופי לבעיית הרע ,אלא סבר כי היא מציבה
לאדם אתגר קיומי–מעשי .אלבו הכיר בהשלכותיה המסוכנות של עמדה זו אם
תיחשף לעיני המוני היהודים הסובלים מרדיפות הנוצרים .קהל זה היה זקוק
לתשובות ולא להעצמת הספקות ,ולכן אלבו שטח למענו תורה המצדיקה את
פעולותיו של האל בעולם ,הן את סבלם של הצדיקים הן את הצלחתם של
הרשעים .רק הקורא המשכיל יבחין בתהיות שעורר דיונו של אלבו בהתרת
בעיית צדיק ורע לו ,ורק הוא יתור לאורך הספר כולו אחר פתרון חלופי ויעמוד
על משמעותו של ההיסט המעשי–המוסרי המתבטא במעבר בין שני סוגי
הפתרונות לבעיה.
בין קרשקש לשפינוזה
ניתן לראות בגישתו של אלבו לבעיית הרע חוליה בשרשרת הגותית ,חוליה
שממשיכה במידה מסוימת את דרכו של ר' חסדאי קרשקש מורו ,ושמקדימה
את עמדתו המפורשת של ברוך שפינוזה .בפתח דיונו בסוגיית הרע רמז קרשקש
שאין לה פתרון פילוסופי מוחלט' :אבל הספק הגדול ,אשר לא יּותַר בשלמות...
והוא ,רוע הסִדור אשר י ֵחשב ,ממה שנראה הרבה מהחשובים מדרך כף רגל
לפחותים .ובכלל ,צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו' 74.שפינוזה לעומתו לא רמז
אלא הצביע במפורש על ריבוי הפתרונות לבעיה כעל ביטוי לחוסר היכולת
האנושית להבין את משפטי האלים 75.אלבו הציג עמדה זו ברובד הנסתר של
 73שם ב ,הערה ,עמ'  ,2שורות .14–11
 74אור השם ב ,ב ,ב ,עמ' קנז .לדיונו של קרשקש בבעיית הרע
ובהשגחה ככלל ראו למשל :טואטי; אקרמן; בלייך ,עמ'
.340–311
 75וולפסון ,עמ' .431
פעמים ( 116תשס"ח)
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דיוניו בסוגיה שלפנינו ,ובכך אמנם צעד מעבר לרמז הסתום של קרשקש ,אך
נמנע מחשיפתה לקהל הרחב כפי שעשה שפינוזה .בהקשר תרבותי רחב יותר
ניתן להציע כי עמדת אלבו משקפת התפכחות של הוגה בשלהי ימי הביניים
מן היומרנות הרציונליסטית שאפיינה תקופה זו ,התפכחות של הוגה אשר
עיין במגוון הפתרונות הרחב שהוצע לבעיית הרע בכתבי פילוסופים יהודים,
מוסלמים ונוצרים גם יחד ,והתרשם מאי הצלחתם להתיר באופן משכנע את
הספקות הכרוכים בה.
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