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דב שוורך

ההגות היהודית הביזנטית במאה הי " ד ובמחצית הראשונה של המאה הט " ו מגלה קווי
אופי ייחודיים דווקא מפני ריחוקה ממוקדי התרבות הספרדית והפרובנסלית

;1

יש מקום

לומר כי חסרונן של ספריות עשירות הביא לתופעות של מזיגות רעיוניות לא שגרתיות .
עירוב של שכלתנות וקבלה  ,של שמרנות ותפיסות מגיות -אסטרליות ושל דחיית הקיצוניות
הרציונליסטית  ,בד בבד עם הערצת שכלתנים רבים  ,שהיה מעורר תמיהה במקרים רבים

בספרד ובפרובנס  ,התקבל ללא הערמת קשיים מיוחדים בתרבות היהודית  -הביזנטית .

2

ההגות השכלנית -היהודית שנתחברה בביזנטיון עדיין לא נחקרה לעומקה  ,ובשורות הבאות
ברצוני להעיר על גישות ייחודיות אחדות לתורת הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון
בתקופה הנידונה  .גישות אלה חושפות את התופעה  ,שריחוק ממוקדי ההסכמה והיעדר
שורשים גורמים לעתים להופעת רעיונות לא שגרתיים  ,חלקם הגדול לוקה בשטחיות אך

בחלק מהם אפשר לגלות ממד של עומק  .בתחילת הדיון נידרש לממד הספרותי  -הפוליטי
של תפיסת הבריאה  -מסתבר שהוגים יהודים -ביזנטיים מצאו נתיבים חדשים של הצפנה
ושל תוכני הצפנה בסוגיית הבריאה  .לאחר מכן נדון בדרכי הוכחה לבריאה שלא רווחו

במערב  ,ומסוגיה זו נעבור לפרשנות לתפיסת הבריאה של ר ' אברהם אבן עזרא  .במערב
התנהלו דיונים ארוכים על משנתו של ההוגה החידתי  ,ומסתבר שגם להגות היהודית -
הביזנטית היתה תרומה לדיונים אלה  .נחתום בסוגיה שלדיוני הבריאה יש השלכות מהותיות
עליה  ,והיא סוגיית הנס .

1

תיחום הזמן הוא החל מהמחצית הראשונה של המאה הי " ד ועד לסביבות כיבוש האימפריה הביזנטית

בידי העות' מאנים ( . ) 1453
2

על היצירה היהודית  -הביזנטית בתקופה זו ראו  :תא  -שמע  ,לתולדות ; תא  -שמע  ,הספרות
הקר ; רוזנברג  ,עמ '

; 101 - 94 , 36 - 35

באומן  ,עמ '

; 170 - 129

וקוורץ  ,אסטרולוגיה  ,פרק

וקוורץ  ,קמיעות  ,פרקים ששי ושביעי  .וראו כעת שוורץ  ,מגיה אסטרלית .

פעמים

97

( תשס " ד) עמ '

80 - 63

הרבנית ;

שביעי ; ארנד ;
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מרחפת על פני המים "  ,הבדלה בין האור
המאה ה -
" הרוח

י " א מתז :

ובין החושך  ,בריאת הרקיע  ,שנהבי סלרנו  ,איטליה

.

 Bergman, The Salerno Ivories , Harvard University Press , 1980ן Robert

האצלה כטור
ר ' אלנתן קלקיש נע בין טרפזוס

) ( Trabzon

לקונסטנטינופול  ,והיה מקובל בעל אוריינטציה

שכלתנית מובהקת  ' .ר' אלנתן כתב שתי מהדורות לחיבורו " אבן

ספיר "

[ להלן  :א " ס ] ,

שההפרש ביניהן הוא כשישים שנה  .המהדורה הראשונה והקצרה יותר נוטה להתמקד
בדיון קבלי בעל יסודות אקסטטיים  ,בעוד שהמהדורה השנייה משלבת בדיון קבלי כזה
גם דיונים פילוסופיים ארוכי יריעה ; בדיונים אלה ממלאת סוגיית הבריאה מקום מרכזי .

עמדתו של ר ' אלנתן בסוגיה זו שמרנית למדי  -הוא דגל בבריאה יש מאין בשילוב
תפיסת ההאצלה  .אולם עובדה ספרותית  -חברתית הופכת את גישתו למעוררת עניין  :הוא
סבר שתפיסת ההאצלה ראויה להצנעה ולהסתרה מעיני הציבור הרחב  ,כפי שנראה להלן .
המורשת האזוטרית העשירה שנקשרה בסוגיית הבריאה התמצתה בכתביו בתפיסת
ההאצלה .
ר' אלנתן קלקיש הציע הגדרה פילוסופית מובהקת לשלושת המונחים

" בריאה "  " ,יצירה "

ו " עשייה "  .לפי הגדרתו  " ,בריאה " משקפת את התהוות החומר הראשון במיוחד ( " הגולם
הראשון " )

יש מאין ; " יצירה " משמעה מתן צורה  ,ו " עשיה " עניינה התהוות העצם כמורכב

מחומר וצורה  .ר ' אלנתן עצמו היה מודע היטב לשימושו בפרשנות פילוסופית ,

כדבריו :

תראה כי אריסוטו ' יכפור בשם הבריאה  ,ואם נסכים אנחנו עמו בשם יצירה אין בו

כפירה  4 .אבל עשיה הוא שם משותף על הבריאה והיצירה  ,ככתו' ביום עשות
3

ר ' אלנתן קלקיש נידון כבר במחקרים אחדים של תא  -שמע ואידל  -ראו למשל  :תא  -שמע  ,ישעיה די

טראני ; אידל  ,צמצום ,
4

יוי '

עמ ' 77

ומפתח בערכו  .וראו עוד פנטון  ,עמ ' . 68 - 66

על נוסחאות דוגמטיות בזיקה לבריאה ראו למשל א " ס 61ב 65 ,א ; חיבור זה נכתב בשנת קכ " ז .
המהדורה הקודמת של החיבור  ,מכ " י וטיקן  , 284יצאה לאור בידי רפאל כהן  ,ירושלים  . 1998על

זמנו ומקומו של ר ' אלנתן קלקיש ראו דבריו של אפרים קופפר בדברי הקונגרס העולמי למדעי
היהדות ה ( תשל " ד )  ,עמ '  , 138 - 137ובמבואו של כהן במהדורה שהוציא  ,עמ ' א  -ב .

הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון

אלה "
90ב ;

אר ' ושמי ' ( בראשית

ב  ,ד )  ,המורה על הרכבת חומר וצורה והמבין יבין

להלן יצוין רק מספר הדף והעמוד ) .

,
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5

ר ' אלנתן העניק למושגים שהמקובלים תלו בהם את תפיסת העולמות ( יצירה  ,בריאה
ועשייה ) פרשנות פילוסופית במובהק  .הפרשנות הטבעית -הפיסיקלית נתפסה בעיניו

כתחום הזוקק למידה ועיון ( " והמבין יבין " )  .גם למונח המשקף את העולם העליון  ,עולם
האצילות  ,היקנה ר' אלנתן קלקיש פרשנות פילוסופית נאו-אפלטונית כשלב ראשוני בתהליך
הבריאה  .שלב זה הוא ההאצלה דרך השכלים הנבדלים עד לשכל הפועל ; ומכאן ואילך
פעולתו של השכל הפועל מתוארת כמתן צורות בחומרים  ,בסיוע שפע הגלגלים  ,כדבריו ,
" ונתן לו [ הקב " ה לשכל הפועל ] כח לקשור כל זה העולם בצורות מושכלות רוחניות  ,וכל
מה שיכול לקבל כל מין ומין קשרו בצורות על ידי כוחות נשפעות מהעולם האמצעי
הגלגלי ' "

( 8א ) .

ר ' אלנתן קלקיש אימץ אפוא את התפיסה הנאו -אפלטונית בגירסה הדומה

לגירסתו של אלפאראבי  ,הממזגת את ההאצלה עד לשכל הפועל בשילוב תהליכי ההתהוות

בחומר וצורה בעולם הארצי  .כמובן  ,בניגוד לדגם המקורי צידד ר' אלנתן קלקיש בבריאת
החומר  ,ולמעשה היותו ההיפוסטזה האחרונה בשלשלת ההאצלה .
מן הראוי לציין שר ' אלנתן קלקיש הבחין בין שלב ההאצלה  ,המתייחס לשכלים הנבדלים ,
לגלגלים ולחומר הראשון  ,ובין שלב התהליכים המתרחשים בעולם הארצי בסיוע התהליכים

המטאורולוגיים  .השלב האחרון נתון למחקר פילוסופי -פיסיקלי  ,שיש בו היקש והיסק ,
ועל כן הוא הנידון בפרק הראשון של ספר בראשית  6 .לעומת זאת ההאצלה איננה מאפשרת
מחקר כזה  ,משתי סיבות  :א  -היא איננה ניתנת לתפיסה במקביל לשלילת התארים

האלוהיים ; ב  -היא איננה מאפשרת חשיבה דיסקורסיבית  .וכך

כתב :

כשם שאין מהותו נודעת למשכילים כך אין איכות אצילות בריאתו נודעת לחוקרים

[ ומהותו הוא מציאותו

]7

כי תוספת החקירה יזיק לחוקר במה שלא בא עליו מופת

( 13ב ) .
ואצילות בריאותי נמנעת מהשיג  ,ויש יכולת במשיג להשיג דוגמתו של המשכיל
כאומרו ואצלתי מן הרוח אשר עליך ( במדבר יא  ,יז ) ולא דוגמא אלא כעין דוגמא ,

והבא אל בית המלך בלא אמונה יביא עצמו לידי סכנה ( 14א ) .
הצירוף " אצילות ובריאה " שב ונשנה בשני המקורות  ,והוא משקף הן את תהליך ההאצלה
בכלל הן את האצלת החומר הראשון  .ההפרדה המושגית והתחומית בין ההאצלה

( " שפע " )

5

הביע ר ' אלנתן קלקיש דעתו שביום הראשון של הבריאה

6

למעט המילה " ראשית " הרומזת על בריאת השכלים הנבדלים  .וכך כתב ר ' אלנתן קלקיש  ' " :בראשית

ראו עוד שם  ,דף 58ב  .במקום אחר ( 52א )
נבראו החומרים וביתר הימים הם הורכבו בצורות.

ברא אלהים את השמים ' ( א  ,א )  ,יהיה טעם ' השמים ' ענינו שתי היסודות הקלות שהן עיליות והם
האש והאויר  ,כי השמים כבר אמרנו שהם מורים על גובה ומעלה ורוממות כאשר הזכרנו ; ' ואת

הארץ ' יורה על שתי היסודות הכבידות שהן המים והעפר  ,והיא העכורה מכולם ובלחי מתנועעת
חוץ מגזירת השם יתנברך ] 63 ( -א ) .
7

בכתב היד יש תוספות בשוליים  ,שיצוינו להלן בסוגריים

מרובעים .
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לבין חוקי הפיסיקה האריסטוטלית מופיעה במשנת הרמב " ם וגם בקרב הוגי המאה הי " ד .

הרמב " ם עצמו הפריד את הדיון בשכלים הנבדלים ובהאצלה ( חטיבת הפרקים במורה הנבוכים
ב  ,ב  -יב ) מהדיון בבריאה  ,המיוסד בעיקרו על החוקיות הפיסיקלית כמו חוקי התנועה ( שם

ב  ,יג ואילך )  8 .ר ' אלנתן קלקיש הסתמך אף על קביעת הרמב " ם שבשאלת הבריאה אין

אפשרות לספק מופת  9 ,אולם הוא התכוון ליותר מכך  :על פי הכתוב שהביא במובאה השנייה
ניכר שהבעיה האמתית שהטרידה אותו  ,ושמבחינתו היא עלולה לגרום סכנה ונזק  ,היא
הנוכחות של המאציל בהאצלה  .סוגיית נביעת החומר מן הרוח מבחינתו היא עניין לדיון
קבלי מובהק  ,ולפיכך מוצגת הסוגיה כפתח לכפירה מזה וכצורכת " אמונה " מזה .

למרות רתיעתו של ר ' אלנתן קלקיש מהדיון בהאצלה  ,ובמיוחד בהגדירו דיון כזה
" סכנה "  ,הוא שילב תפיסה זו בדיוניו הקוסמולוגיים המתנסחים בסגנון שכלתני מובהק .
לאחר שהוכיח כי האל הוא מניע הגלגל העליון  ,קבע כי אין הנעתו נעשית על דרך כוח

בגוף  .וכיצד אפוא מניע האל את הגלגל ? על כך ענה ר ' אלנתן בדברים

הבאים :

ואחר שהוכחנו באמת היותו ממציא ראשון פועל בלתי גוף ולא כח בגוף  ,אחד ,
ושהוא מנענע ,

10

צריך שיתחייב לו אצילות וכוחות נאצלות מאת הודו ואורו הנפלא ,

שיניע באמצעות אותם הכוחות העולם האמצעי המתנועע  ,ר " ל עולם הגלגלים ,
בשכבר הוכחנו שהוא ממציא ופועל  ,ולכן צריך שישפעו מאת הודו העצום כוחות
מזהירות  ,אצילות שיאציל באמצעותה ויהון מאורו על האמצעי עד שיפעלו הפעולות
הנמצאות בשני העולמות המתחייבות  ,ואלה האצילות וכחות השופעות מהירותם
האמצעיים בינו ובין ראשית פעולותיו  ,ר " ל עולם הגלגלים  ,ונקראים צורות הנפרדים ,
פירוש נפרדות מכל חומר ומכל מקרה  ,או דיעות משכילות או מלאכים בלשון
קודש  ,והוא עולם העליון  ,והם המניעים עולם האמצעי בכח אלוה עליותיי ית ' נורא

המאצילם ( 40ב ) .
8

התפיסה הנאו  -אפלטונית של ההאצלה הניבה תפיסות מגיות שונות  ,וכך נתהוותה ההבחנה בין
הפראדיגמה האריסטוטלית לבין הפראדיגמה של אסטרולוגיה  ,כישוף  ,אלכימיה וכיוצא באלה -

ראו למשל שוורץ  ,אסטרולוגיה  ,עמ ' . 53 - 52
9

מורה הנבוכים ב  ,כב  ,כה  .לפי ר ' אלנתן קלקיש סוגיית הבריאה נמנית עם " הדברים שאין כח באדם
להשיגם מכח החקירה בדרך מופת אילו חיה אלף שנים  ,וזהו ענין חידוש העולם לזמן רצונו

(!)

מאין  ,כי לזה לא ימצא אדם מופת שיהיה השם ית ' מחוייב לברוא עולם  ,ולזה הזמן  ,ובשבעה ימים ,
וצורות אלו  ,בחכמה זאת ובשעורים אלו  ,אך הכל בא ונתחדש כפי גזירת חכמתו וחפצו ורצונו ,
ואלה הדברים ודומיהם הם שאינם יכולים בני האדם להשיגם מצד ראיה מופתית כי אם מצד הקבלה
האמיתית  ,ומשתומם ומתבהל המשכיל עת עלותו הדברים האלה בעיון רעיונו  ,וצוה לנו להעיד על
זה שהוא אמת אע " פ שלא נשיגהו בראיה ובמופת " ( 58א )  .מן הראוי להזכיר כי
מרכזית בעיניו של ר ' אלנתן קלקיש במקביל לביקורתו החריפה על אריסטו .

הרמב " ם הוא סמכות
ר ' אלנתן

פירש את

דברי הרמב " ם על דרך נגלה ונסתר ( 40א  -ב )  ,דיקדק בגירסאות שונות למורה הנבוכים ובמקורן
( 44א )  ,ונשען עליו בתפיסת הבריאה מן האין ובתפיסת נצחיות העולם לאחר בריאתו ( 64א )  .ר '
אלנתן ציטט מ " פירוש המלים הזרות " לר ' שמואל אבן תבון פעמים אחדות  ,ומסתבר שלא הכיר את
" מאמר

יקוו המים " הדוגל בקדמות החומר .

10

כלומר שהוכחנו שהוא בורא  ,שהוא אחד ושהוא מניע הגלגל.

11

שמא צ " ל " עליון " .
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ר ' אלנתן קלקיש לא אימץ בדבריו את ההסבר הפריפטטי  ,שלפיו הגלגלים נעים במגמה
לחקות את השכל הנבדל באופן היחיד שניתן  ,הוא נצחיות תנועתם  ,ובמקום הסבר זה
הציג את תאוריית הכוחות הנאצלים  .לדידו  ,מקור תנועתם של הגלגלים הוא תהליך
ההאצלה  ,ובאופן כזה ניתן להציג את האל כמניע הגלגל בכוחות הנאצלים ממנו  .האל
מאציל את השכלים הנבדלים ( " הנפרדים " )  ,והוא גם מקור כוחם המניע את הגלגלים  .עם

זאת  ,במקום אחר התבטא ר ' אלנתן קלקיש על תנועת הגלגלים  " ,כי כן דרך החושק
לרדוף להשיג חשוקו אם יוכל  ,ואלה החיות 12רודפים להשיג חשוקם אין להם לא אומר
ולא דבור " ( 46א )  .נקל להבין שאף שר ' אלנתן קלקיש אסף מסורות מדעיות ופילוסופיות

שונות  ,כדוגמת שברי תרגומים מתוך המטאפיסיקה לאריסטו ( שאותו כינה " צבוע " ,
" הפכפך "  " ,חכמתו מזוייפת " וכיוצא באלה

) 13

וספר " התחלות הנמצאות " לאלפאראבי ,

הוא לא חתר לאחידות שיטתית  .מבחינתו הדגם הפריפטטי והדגם הנאו -אפלטוני משלימים

זה את זה ; לדידו שניהם מציגים תפיסת עולם היירארכית שניתן לצרף אליה את תהליך

ההאצלה .
סוד מעשה בראשית לפי ר ' אלנתן קלקיש הוא אפוא תפיסת ההאצלה  ,ולכך כיוון מן
הסתם כשטען ש " כל מה שבא במעשה בראשית בתורה אינו כולו בפשוטו כפי מה שידמו

ההמון ממנו " ( 41ב )  .במקום אחר כונן את הסוד לא רק על המשמעות אלא גם על הבעיה
הפרשנית  :סוד מעשה בראשית איננו " מובן מן המקראות " ( 65ב )  .ר ' אלנתן קלקיש ודאי
צירף לתוכני תפיסת ההאצלה את המשמעויות שראו בה המקובלים  .כבר מראשית הקבלה
אנו רואים מאמצים מסוימים להסתיר את תהליך ההאצלה ואת מבנהו המפורט ; דוגמה

לכך היא פירושו של ר ' יוסף בן שמואל הקטלוני למעשה בראשית  ,שמונחי ההאצלה
נעדרים ממנו כמעט לחלוטין  .לעומת זאת  ,בפראפרזה המיוחסת לר ' אשר בן דוד השלים
המחבר מונחים אלה בהרחבה ואף תיאר בקצרה את תהליכי

ההאצלה .

14

המובן העמוק

של הבריאה היא ההאצלה  ,ולטובת ההמון יש להצניעו  .ההצנעה נובעת מסיבה

כפולה :

א  -התכנים העמוקים ; ב  -תלישותם של תכנים אלה מן המקור המקראי .

תפיסת ההאצלה כסוד אפשרה לר ' אלנתן קלקיש להעמיד באור נכון לטעמו את גישתו

הבעייתית של בעל פרקי דרבי אליעזר  .הרמב " ם במורה ( ב  ,כו ) הרי ייחס למדרש זה את
דעת הקדמות  ,וכבר ראשוני המקובלים דנו בשאלה זו

; 15

אך ר ' אלנתן קלקיש טען כי

שאלת החכם ר ' אליעזר היתה לדעת איכות צורתם הפעלית לא איכותם החומרית ,
ואמר שמים מאי זה מקום נבראו  ,ר " ל על ידי אמצעי נבראו או בלתי אמצעי נבראו .
והביאו עיונו בזה ואמר כבר נתבאר שלא יתכן להמצא מעילה פשוטה עלול מורכב ,
ואיך יתכן להיות השמים נבראים בלתי אמצעי אחר שיש להם בתורת ההרדפה צד

הרכבה  .והשיב כי הם נמצאו מאור לבושו ר " ל מאור המלאכים  ,ל " א מאצילות
12

הם הגלגלים  ,על פי מורה הנבוכים ג  ,ב  -ראו מהדורת שורץ  ,ב  ,עמ ' . 429

13

ראו שם .

14

ראו שוורץ  ,פירוש ,

15

ראו גוטליב  ,עמ ' . 23 - 20

עמ '

נ  -נא .
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המלאכים שנבראו משלהבתיה ,

16

כי אין בין הלבוש והלובש אמצעי כשם שאין בינו

ית ' ובין השכלים אמצעי  ,ולזה כינה אותם ב " אור לבושו " .
וכן נסתפק באומרו והארץ מאי זה מקום נבראת  ,ר " ל על ידי התחלה שכלית או
התחלה חומרית  .והשיב משלג שתחת כסא הכבוד  ,ואין תחת כסא הכבוד שלג כי
אם החומר הראשון  ,והבדילו בדברים האלה הנבוכים  .ולפי דעתינו הישירם בשני
הענינים המובאים בדבריו  ,ששם הבדל בין שני החומרים  ,וענינו בין חומר השמים
ובין חומר הארץ  ,שאמר שהם שני חומרים נבדלים האחד מיוחס לו ית' למעלתו
ולעוצם אמתתו  ,והוא מאור לבושו  ,והחומר השני רחוק מאורו וזוהרו ית '  ,והוא
החומר התחתון אשר קיבל בצורתו ארבע צורות שונות כדמות שור  ,נשר  ,אריה ,
אדם וילדים שונים  ,אשר הם אש ורוח מים ועפר  ,ושמהו משלג שתחת הכבוד  .ולכן
העידה תורתינו במשיגים הנבוכים שהשיגו אמתת החומר התחתון  ,שהלובן ההוא
שתחת כסא הכבוד הוא חומר הארץ  ,באומרו ויראו אלהי ישראל ותחת רגליו

כמעשה לבעת הספיר ( שמות כד ,

י);

אם כן אין חומר השנים אחד  ,כי אם חומר

מובדל כיתרון השמים מן הארץ בגבהותו וזכותו  .ולזה אמר כי הוא סוד גדול ,

וסיעוהו בדבור המופלג הזה כדי לשלול כונתו מכונת אריסוטולו ( 79ב ) .
ר ' אלנתן קלקיש כונן את גישתו של בעל פרקי דרבי אליעזר על ההבחנה בין מוצאם של
הלי העולם העליון ( שכלים נבדלים או מלאכים וגלגלים

) 17

לבין מקור נמצאי העולם

הארצי  .האובייקטים של העולם העליון מקורם בהאצלה המסומלת באור ( " אור לבושו " ) ,

בעוד שהאובייקטים של העולם הארצי מקורם בחומר ההיולי הארצי ( " תחת כסא

הכבוד " )

והוויתם זוקקת בריאה יש מאין  .דוק ותמצא  :החומר ההיולי כשלעצמו נאצל כהיפוסטזה
אחרונה בתהליך ההאצלה  ,ואילו נמצאי העולם הארצי נתהוו בתהליכים פיסיקליים
ומטאורולוגיים  .ר ' אלנתן קלקיש אימץ את ההבחנה של הרמב " ן בפירושו לבריאה בין
היולי שמים והיולי ארץ  ,שבתורת הרמב " ן משמעה הבחנה בין מעורבותן של הספירות
בבריאה

( ובמיוחד ספירת חוכמה ) ליצירת עולם ההוויה וההפסד .

18

בעל פרקי דרבי

אליעזר התכוון אפוא להאצלה כשדיבר על מקור העולם השמימי  :האל האציל את השכלים

הנבדלים ( " אצילות

המלאכים " )

ואלה האצילו את הגלגלים .

נשוב ונקבע  :ההבחנה בין ההאצלה לבהיאה כמקור העולם השמימי והארצי נתפסת

כ " סוד גדול "  ,והבנתה מיישבת את דעת פרקי דרבי אליעזר  .על אף התפיסה השמרנית של
ר ' אלנתן קלקיש בעניין הבריאה  ,מצטרפת סוגיה זו לסוגיות אחרות בחיבור " אבן

ספיר "

16

על פי שיר השירים ח . 1 ,

17

במקום אחר טען ר ' אלנתן קלקיש " כי לא סופר במעשה בראשית בפרט סדר עולם הרוחני כי אם

בריאת שני העולמות עולם הסיבוביי וכדור הארץ " ( 89ב )  .לפי זה הגלגלים והעולם הארצי שייכים

לאותו סוג של יצירה  .ועם זאת  ,כמדומה שאין לדקדק בניסוחים השונים  :ר ' אלנתן קלקיש אימץ את
סלמת ההאצלה עד לעולם הגלגלים .
18

" ודע כי השמים וכל אשר בהם חומר אחד והארל יכל
א  ,עמ ' יב )  .וראו למשל  :שלום  ,הקבלה  ,עמ '

הספירות לתהליך הבריאה הצביע

ר ' אלנתן

אשר בה חומר אחד " ( הפירוש לבראשית א ,

; 263 - 257

שלום  ,ראשיות  ,עמ '  . 427 - 425על זיקת

קלקיש פעמים אחדות  -ראו למשל א " ס 43א .

הבריאה בהגות

,

,

ף

,
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מבחינת הצורך בהסתרה מפני ההמון הרחב  .ר ' אלנתן קלקיש אימץ את גישתו האליטיסטית
של הרמב " ם ויישם את סגנון הכתיבה המצניעה  ,אף כי לא יצר טכניקות מסובכות של
הסתרה כפי שנתהוו בשכלתנות הספרדית באותה תקופה .

19

שליליו חיוב העולם מהאל
כבר הזכרנו לעיל את גישתו של הרמב " ם שלפיה הן לגישת הבריאה הן לגישת הקדמות
אין ראיות מוחלטות ומכריעות  .ועם זאת התאמצו הוגים רבים בהגות היהודית בימי
הביניים במזרח ובמערב להציג ראיות לבריאת העולם  ,שנחשבו בעיניהם לראיות
ניצחות  .יש שנגררו אחר ראיות שיסודן בתאולוגים המוסלמיים

( " כלאם " ) .

20

וכבר קבע

ר ' שמריה האקריטי  -הוגה יהודי -ביזנטי רב עניין שהחל להיחקר באינטנסיביות בשנים
האחרונות  -כלפי גישת הרמב " ם  ,כי לא ראוי " להשאיר סוד תורתינו מסופק אם הוא

אמת או לא " .

21

צמיחתו של ר ' שמריה היתה באי נגרופונטי )  , ( Negroponteוכהוגים

ביזנסים לא מעטים נטל את מקל הנדודים  .למרות דמותו הייחודית והשונה בתרבות

היהודית -הביזנטית  ,יצירתו משקפת תרבות זו בכמה ממאפייניה הטיפוסיים  ,כמו הספרייה

הדלה שעמדה לפני ההוגים הביזנסים  .ר ' שמריה חיבר במחצית הראשונה של המאה
הי " ד שורה של פירושים לספרי המקרא ולאגדות התלמוד ומאמרים פילוסופיים קצרים .

אנו נדון בקצרה בגישתו לראיות על הבריאה .
דרך מעניינת ולא שגרתית ברציונליזם היהודי בשלהי ימי הביניים אימצו הוגים ביזנטים

בהוכחת הבריאה  :נקודת המוצא שלהם היתה מושג האלוהות  .לדידם  ,השלמות האלוהית
היא בעלת מלאות ומוחלטות  ,ולפיכך היא איננה מאפשרת את קיום העולם החומרי

מסיבות שונות  .ניתוח התארים האלוהיים ( במיוחד היעדר גשמיות ומוגבלות ) מציג את

האלוהות באופן מנוגד לחומריות ולהוויה החומרית  -על כן העולם הארצי איננו יכול
להתקיים  .אולם אנו חשים בוודאות שעולם כזה קיים  ,ולפיכך עצם קיומו של העולם
הארצי איננו ניתן להסבר הגיוני אלא אם נניח את רצונו החופשי של האל ואת תפיסת
הבריאה יש מאין  ,כפשוטה  .ר ' שמריה האקריטי  ,ובעקבותיו ככל הנראה גם ר ' אלנתן

קלקיש  ,הציגו שורה של ראיות המאשרות טיעון כזה  .הוכחותיו של ר ' שמריה הן הן
ראיותיו של ר ' אלנתן קלקיש  ,רק במינוח וסגנון שונים מעט  .ועוד זאת  :ר ' אלנתן קלקיש
חילק את חמש ההוכחות של ר ' שמריה האקריטי לשמונה  .כנראה הסתמכו שניהם על
מקור משותף .

22

שני ההוגים הציגו מהלך רעיוני כזה  :הם התבססו על אופי הראיות שהועלו במסורת
הפילוסופית לנצחיות העולם  ,ובמיוחד על הראיות מטבעו של האל .לפי ראיות אלה ,
עמ ' ; 258

19

ראו  :שוורץ  ,סתירה ,

20

ראו דוידסון .

21

סיראט  ,עמ '  . 220על ר ' שמריה האקריטי ראו ארנד  ,עמ ' . 73 - 15

22

בנספח ב ' למאמר זה נביא את ראיות השניים אלה מול אלה .

וקוורץ  ,קמיעות  ,פרק

שישי .
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התארים האלוהיים הם תמידיים ומוחלטים  ,ובתור שכאלה אי  -אפשר לייחס להם פעולה

חד -פעמית כבריאה .

23

הראיות הל אלה ( על פי חלוקתו של ר ' אלנתן

קלקיש ) :

א  -מבנה העצם .
- 1

מופת מהסיבה  :עצם רוחני ופשוט כמו האל איננו יכול להיות סיבה לעצם

מורכב וחומרי כמו העולם .
2

 -מופת מהמסובב  :עצם חומרי ומורכב  ,כמו העולם  ,איננו יכול להיות מסובב

מעצם רוחני פשוט  ,דהיינו האל .
ב  -מרחביות העצם .
- 1

מופת מהסיבה  :עצם אינסופי כמו האל איננו יכול להיות סיבה לעצם סופי

כמו העולם .
- 2

מופת מהמסובב  :עצם סופי איננו יכול להיות מסובב מעצם אינסופי .

ר ' שמריה האקריטי ור ' אלנתן קלקיש הסתמכו על עקרון שלמותו של האל בראיות
הראשונות שהציגו  ,ואף הקצינו אותו  :מאחר שהאל הוא פשוט ולא מוגבל לא ייתכן
שיהיה מקור לעולם מורכב וסופי  .בעוד שהמצדדים בנצחיות גזרו מהתארים האלוהיים
את התמדת המציאות ר ' שמריה ור ' אלנתן גזרו מהם את אי  -אפשרות קיומה של המציאות .
לפיכך  ,המשיכו השניים  ,ההסבר היחיד לקיום זה הוא הרצון האלוהי  ,ופעולת הרצון
האלוהי היא בגדר יש מאין .

עמרו ש 9אבו עירא  -פישפוש ופועמות
פירושים על כתביו של ר ' אברהם אבן עזרא וויכוחים סוערים על הפרשנות הנאותה

להם היו תופעה שכיחה בביזנטיון בשלהי ימי הביניים  .ר ' מנחם תמר תקף פעמים רבות

את ר ' יהודה משקוני  ,ור ' שבתי בן מלכיאל הכהן התעמת עם ר ' מרדכי כומטינו .

24

ר'

מנחם תמר פעל בסלוניקי במחצית השנייה של המאה הט " ו  .הוא היה נכדו של ר ' זכריה

כהן צדק ותלמידו של ר ' שבתי בן מלכיאל הכהן  ,שחיבוריו מלמדים על ידע בלוגיקה
ובמדעים ועל עיסוק אינטנסיבי בכתבי אבן עזרא  .ר ' מנחם תמר עצמו חיבר פירוש לפירושו

של אבן עזרא לתורה  .חכם ביזנטי שנדד מיוון למיורקה היה ר ' יהודה משקוני  .דמותו
משכה את תשומת לבם של חוקרים לא מעטים  ,ובראשם שטיינשניידר  25 .בפירושו לפירוש

אבן עזרא לתורה  " ,אבן העזר "  ,כונן ר ' יהודה משקוני את דעת אבן עזרא על קדמות

העולם  ,וכבר ביררתיה במקום אחר .

26

בכך הצטרף ר ' יהודה משקוני לפרשנות הספרדית-

הפרובנסלית הרדיקלית לפירוש אבן עזרא לתורה  ,פרשנות שפרחה החל מאמצע המאה
23
24

25

26

ראו  :דוידסון ,

עמ ' ; 67 - 61

דיילם .

ראו רוזאניס  ,עמ ' . 32 - 31
עמ '  ; 570 - 536סימון ; וקוורץ  ,אסטרולוגיה ,

ראו  :שטיינשניידר ,
נדפסו בנספח  ,שם  ,עם ,

. 350 - 293

ראו וקוורץ  ,ישן  ,עמ ' . 113 - 112

עמ ' . 213 - 205

קטעים מפירושיו

הבריאה בהגות היהודית בביונטיון ן
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הי " ד  .ר ' שלמה פרנקו  ,ר ' שלמה אבן יעיש  ,ר ' יוסף טוב עלם  ,ואחרים  ,כוננו כולם את

דעת אבל עזרא על קדמות החומר  .לא זו היתה הרוח בקרב חכמי ביזנטיו 7בתקופה הנידונה ,
כפי שראינו בהגותם של ר ' שמריה האקריטי ור ' אלנתן קלקיש  .אל שני החכמים הנזכרים
מצטרף גם ר ' מרדכי כומסינו  ,שהיה דמות יוצאת דופן בשיעור קומתה ביחס להגות

היהודית -הביזנטית  :כתיבתו במקרים רבים היתה מדודה ומנופה  ,ויצירתו כללה חיבורים
מדעיים מובהקים בתחומי לוגיקה  ,אסטרונומיה ועוד .

27

ר ' מרדכי כומטינו התייחס למיקבץ

מתוך פירושו של אבן עזרא לבראשית א '  ,א '  -ב '  ,מתוך ביקורת ,

כדלהלן :

ויאמר החכם ר ' אברהם בן עזרא ז " ל  ,שהיא [ " בראשית " ] סמוכה כמלת ברא  ,וטעמו

בטרם ברא אלהים שמים וארץ הארץ היתה וגו '  ,והו " ו כפ " ה פה בלשון ישמעאל ,

והשמים והארץ הם הרקיע והיבשה  .ויש להפלא מדבריו שמלה " ראשית " בכל

המקרא היא חלק מהדבר שהוא לו ראשית  . . .ועוד אם השמים והארץ הם הרקיע
והיבשה מה תכלית כונת הספור הזה  ,כי קצת מבעלי הקדמות יסדרו הנמצאות
בסדר הזה  .ואם הכונה ללמדנו חכמת טבע הלא חכמת השמים יותר מעולה ממנה ,
ולמה לא ידבר בעולם הגלגלים ? ! ואם כוון לברוח מהאמין זמן קודם בריאת הגלגלים
ולכן הסמיכה אל הרקיע והיבשה  ,נוכל לפרש אנחנו השמים והארץ הגלגלים והיסודות ,
ולברוח גם סמה שברח הוא .

28

ר ' מרדכי כומטינו מתח ביקורת על זיהוי השמים עם הרקיע  ,לאמור עם האטמוספירה ,
והארץ עם יסוד העפר שהיה מכוסה במים  .דעתו לא היתה נוחה מכינון סיפור הבריאה

על העולם התת -ירחי  ,שכן  ,הביע את חשדו  ,גישה כזו נובעת מתפיסת הקדמות .

29

ואכן

פרשנים ביזנטיים אחרים פירשו את הבריאה ככוללת את הגלגלים  .ר ' מרדכי כומטינו

עצמו הביא את פירושו של ר ' משה קפוצטו ( " משה היווני " )  " ,שהנסמך הוא הרום " ,

30

כלומר שהקב " ה הציב את הגלגלים החל מגבולו החיצוני של היקום ; והגם שאין לקבוע
גבול לפני הווית הגוף  ,שכן ההגדרה האריסטוטלית למקום היא גבולות הגוף  ,ר ' משה

קפוצטו הסתמך על הכתוב " כי הוא צוה ונבראו " ( תהלים קמח  ,ה )  .ציווי בריאת הגלגלים
היה לפני שנתהוו  ,וכך " בראשית " מציינת את מעטפת היקום טרם שנתהוותה  .ר ' יהודה
27

על ר' מרדכי כומטינו ראו אטיאס .

28

כומטינו  ,פירוש התורה  ,דפים 3ב - 4א  .זיקתו של ר ' מרדכי כומטינו לאבן עזרא משתקפת גם בעובדה
שהוא חיבר פירוש לספרו של אבן עזרא יסוד מורא  -ראו להלן נספח א ' .

29

בפירושו למורה הנבוכים הציג ר ' מרדכי כומטינו את גישתו של אבן עזרא ללא הסתייגות  " :דע כי
החכם ראב " ע ז " ל כתב  ,שרבים חשבו שהבריאה היא להוציא יש מאין והנה שכחו ויברא אלי " ם את
התנינים  . . .ראיתי להודיעך שהוא נמשך אחר סודותיו  ,שבאר השמים והארץ הם הרקיע והיסוד

והבריאה ההיא לא היתה מאין  .אמנם הרב ע " ה [ הרמב " ם ] לא נעלמו ממנו אלה הפסוקים  ,אך יש
לפרשם לפי כונת הרב שהבעלי חיים אשר נבראו מן המים לא נברא רק גלם

מגלם ; אמנם

הצורה

החיונית בראה להם השם מאיין  ,וכן בבריאת האדם הרומזת אל בריאת גלמו גלם מגלם אמר לשון
יצירה באמרו וייצר

יף

אלי " ם את האדם עפר מן האדמה  ,כי אחר זה היתה הנפיחה  ,כאמרו ויפח

באפיו נשמת חיים  ,אמנם בבריאתו הרומזת שם גם בריאת נפשו כנה אותה לשון בריאה  ,כאמרו
ויברא אלי " ם את האדם בצלמו " ( פירוש המורה  ,דף
50

פירוש התורה דף 4א

95א  -ב ) .
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משקוני הוא אפוא היוצא מל הכלל במסורת המחשבה היהודית-הביזנטית בשלהי ימי הביניים .
ניתן להצביע על תופעה ייחודית להגות הביזנטית גם בפירושים לפירושו של אבל
עזרא על הבריאה  .פרשנות מעניינת ולא שגרתית לדברי אבל עזרא לריש בראשית באה
בדברים אלה של ר ' אלנתן

קלקיש :

בראשית ברא  -יתכן לפרש כר " א לשון חתוך לגזור ולשום גבול נגזר .

51

לדעת אבן

עזרא היה העולם בלי גבול ובלי תכלה  ,כי מציאות הבור ' ית ' נוסכה בו  ,ועתה כאשר

חפץ לבראת בעלי הכליון 32הגביל עולמו  ,כי לכל גבול  -לו כליון מחוץ לגבול ,
והמאמר הנזכר לעד

[ 70א ]

באומרו ויאמר אלהים יהי אור ( בראשית א  ,ג )  .ואל

יקשה עליך בריאת שמים וארץ עם האור הרי שלשה  ,כי הגבלת שמים וארץ וזה
האור היה למעלה מהרוח  ,ולפנים היה נמצא לפני הבור ' ית' זה האור לבדו  ,והורידו

בארץ לשמש עד יום רביעי  .זהו הסוד המורמז בפשט א " ע באומרו כי מאור השכל
יצא החפץ ,

33

וענינו משפע המלאכים יצא תנועת בעלי חיים

; 34

ומהשני העולה

למעלה  ,ענינו מעולם הגלגלים יצא הצומח ; כי יספיק בו כח הצומח ולא יצטרך

לשכל הנפרד  ,כי תנועת החפץ לפנים הוא  ,ר " ל כל בעלי חיים הולך מלפניו  .גם עלה
תאנה רמז לצומח שתנועתו למעלה  .ונקרא השלישי בשם הבחינה ענינו המחצבים
שהם נקראים בשם הטבע הזורח בפועל בשם הבחינה  ,כי בתחילה יש כח בלי
מפעל . . .וזו היא כונה ראשונה ואגב שטפל יעה כתבתיה הנה ואינה [ מכוונת ומיושרת
היטב ] ( א " ס

69ב 70 -א ) .

ככל הנראה פשט דבריו של אבן עזרא בפירושו ל" ברא " הוא קביעת המקומות של היסודות
באמצעות התהליכים האטמוספריים  ,על פי המטאורולוגיקה של אריסטו  .גישה כזו מניחה
את קדמות העולם  ,והיא נדחתה בחריפות בידי ר ' אלנתן קלקיש במקום אחר  " :והאומר

כי ברא הוא כמו שוא אותהן ( יחזקאל כג  ,מז )  ,והטעם ' לשום גבול נגזר ' מודה בחומר ,
מחשבת צדוק היתה זאת  ,ואינה נכונה  ,כדעת הפילוסופי [ ם ] שאמ [ רו ] שאין פועל השם
ית [ ברך ] רק להרכיב הצורה על כח הנושא אותו שהוא ההיולי " ( שם

58ב ) .

אף ששמו של

אבן עזרא לא נזכר כאן  ,הבאת דבריו כביטוי של תפיסה " צדוקית " מלמדת על פירושם

כתפיסת קדמות  .ר ' אלנתן קלקיש לא פירש אפוא את דברי אבן עזרא על פי משמעותם
המילולית .
מהי משמעותם ה " אמיתית " של דברי אבן עזרא ? במובאה לעיל

( א " ס 69א 70 -ב )

הרחיב

ר ' אלנתן קלקיש את הפירוש הפשטי שנדחה קודם והחילו על המציאות בכללה  .התוצאה

51

אבן עזרא  ,פירוש התורה לבראשית א  ,א  ,עמ ' יב  .וראו פריים  ,עמ '  . 7 - 6פירוש זה של אבן עזרא
מופיע גם באבן ספיר  ,דף 51ב .

32

כלומר את האובייקטים של העולם הארצי ההווים ומתכלים .

33

פירוש אבן עזרא לבראשית ג  ,כד  ,עמ ' ל  .וראו פריים  ,עמ ' . 152 - 149

34

לפי דברים אלה המלאכים מתפקדים באותן פעילויות שיוחסו לנפש הכללית בספרות הנאו  -אפלטונית ,

לאמור המקור לתפקודי הנפש החיונית  -ראו שוורץ  ,ישן  ,עמ ' . 170 - 161

הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון

היא גישה הדומה לתפיסת הצמצום בקבלה הקדומה .

35

ן

73

ההבחנה בין התפיסה השגרתית

לתפיסתו של ר ' אלנתן היא שיתוף המלאכים למציאות האלוהית הקדמונית ( למעט " בעלי

הכיליון " )  .לפני הבריאה היו האל ומלאכיו  ,לאמור השכלים הנבדלים  ,מלאים את העולם
כולו ( " מציאות הבורא נסוכה בו " ) .

36

במצב כזה לא היה ניתן לברוא את העולם הארצי ,

ולפיכר הקב " ה הגביל הן את עולמו הנעלה הן את העולם הארצי העתיד להיברא  .פירוש

זה הוא תרומה נוספת למאמציו של ר ' אלנתן קלקיש לשמר את הבריאה מן האין  :הגבלת
העולם האלוהי אפשרה במישרין את היווצרות העולם

הארצי .

ריאה וקים
סוגיה הנידונה בסמיכות לדיוני הבריאה היא הנס  ,שכן האפשרות לשינוי חוקי הבריאה

תלויה ומעוגנת בטיב תפיסת הבריאה  .הרמב " ם קבע באופן חד-משמעי ש " אמונת הקדמות. . .

מכזבת לכל אות בהכרח  . . .כי עם האמנת חדוש העולם יהיו האותות כלם

אפשריות "

( מורה הנבוכים ב  ,כה )  .תפיסת קדמות העולם  ,המעמידה את חוקי הטבע כנצחיים ויציבים ,
איננה מאפשרת את האמונה בנסים  .קביעה זו יפה הן לתפיסה האריסטוטלית המקורית
הן לשלוחותיה הנאו  -אפלטוניות בעולם המוסלמי והסכולסטי  .ר ' מרדכי כומסינו עימת
הבנה זו עם הגישה המצדדת ביכולת האדם בתנאים מסוימים לחולל נסים  .בפירושו

למורה הנבוכים הסתמך על " כוונות הפילוסופים " לאלגזאלי בדברים

אלה :

דע כי יש מן הפלוסופים שמאמינים בקדמות העולם שאינם מכחישים המופתים .
כתב אבוחמד אל גזלי בסוף ספרו מהטבעיות בשרשי הפלאות והאותות ואמר שהם
שלשה  :הראשון סגלה בכח הנפש ועצמה לפעול בהיולי העולם בהסרת צורה והמצאת
צורה  ,וכשתפעל בהשתנות האויר אל הענין 37ויחדש מטר כמו המבול או כשעור
צורך ההשקאה או מה ירוץ

מרוצתו . . .

השני בכח העיוני והוא שתזכך הנפש זכוך

חזק להכנת הדבקות בשכל הפועל עד ישפעו עליה הידיעות וישיג המושכלות עד
שידעם מעצמו  ,ומה שיתגלו לו המושכלות כלם בזמן קצר מבלתי למידה יאמר עליו
שהוא נביא או שליח ושזה פליאה או אות  .השלישי הכח המדמה כשתחזק בנפש
ותתדבק ביקיצה ויחקה המדמה מה שהשיג בצורה נאה וקולות מסודרים  ,ויראה
ביקיצה וישמע מה שהיה רואהו וישמעהו לסבה אשר זכרנוה  ,ותהיה המחוקה
לעצם הנכבד צורה נפלאה בתכלית הטוב  ,והוא המלאך אשר יראהו הנביא או

השליח ; ואלה הם כתות הנבואה .

35

36

38

על מקורותיו האפשריים של פירוש זה ראו אידל  ,צמצום .
עם זאת  ,במקום אחר הבהיר ר ' אלנתן קלקיש כי האל קדם למלאכים  -ראו

א"ס

60א .

37

צ " ל " עגן " .

38

כומסינו  ,פירוש המורה  ,דף 85א  .לדיון בדבריו של אלגזאלי ולציון המקורות המצוטטים ראו  :רביצקי ,
עמ ' ; 74 - 73

הולצמן  ,עמ ' . 322 - 308

-.ן
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ר ' מרדכי כומסינו הציג שלושה סוגים של " פלאות ואותות "  ,השקולים בעיניו לנס  ,ועמד
על מקורותיהם הפסיכולוגיים  :התערבות בחוקיות הטבעית ( נפש )  ,קיצור זמן הלימוד
( שכל  ,בתפקוד של כוח המשער ) וראיית צורות חזותיות האופיינית לתרדמה וחלום
במצב של יקיצה ( דמיון )  .לדידו  ,נסים אלה מאפשרים קביעת דרגות של נבואה ; וכשם
שניתן להציג תפיסה של נבואה על בסיס תפיסת קדמות העולם כך הנסים אפשריים גם

מתוך הנחת הקדמות  .סביר להניח שר ' מרדכי כומטינו היה מודע להבדל שבין המשמעות

הפילוסופית שהקנו אבן סינא  ,ובעקבותיו אלגזאלי  ,למונחים " נבואה " ו " נס " לבין משמעותם
הפשטנית שבה לכאורה התיימר הרמב " ם לצדד על פי הצהרותיו הגלויות  .ור ' מרדכי
כומסינו המשיך

וכתב :

הנה אתה רואה שהפלאות תלה אותם בסגלות הנפש ובציור הנביא  ,ועם היותו
מאמין קדמות העולם  .ולכן לא ירדתי לסוף דעת הרב שבטל האותות עם אמונת

הקדמות  .ואני אומר שדברי אבוחמד לא נעלמו מהרב  ,כי כבר הזכיר ר ' משה
הנרבוני שרוב ספר המורה נשרש

(?)

מספר כונות הפלוסופי ם אשר לאבוחמד. . . 39

אך נראה שהרב סובר שאין יכולת בנפש הנביא שתפעל בהיולי העולם  ,ואין ראיה
בעבור שפועלת ההיולי עצמה  ,כי הוא ביתה ומשכנה  .ולכן בהתפעלותה יתפעל

הגוף  ,כי הוא המניע  ,כי רוח החיה באופנים ( יחזקאל א  ,כ  -כא ) .

40

אכן מה שעושה

הנביא בהיולי העולם לשנותן הוא פעל השי " ת להצדיק נביאו  .וכבר באר הרב בכ " ד
שבאמונת הקדמות לא יוכל להאריך אפי ' כנף

זבוב 41לכן האותות

פועל מה שירצה  ,וזה לא יתכן רק עם חדוש העולם .

יעידו על שהשם

42

מתוך דיון זה אנו למדים עובדה מעניינת  :ר ' מרדכי כומטינו ייחס לאלגזאלי את תפיסת

הקדמות  .אמנם אלגזאלי פירט את דעותיו של אבן סינא בחיבור " כוונות הפילוסופים " ,
והקוסמולוגיה של אבן סינא מיוסדת על תפיסת הקדמות בגירסתה האריסטוטלית והנאו -
אפלטונית  ,אולם כידוע אלגזאלי ייחד חיבורים שונים  ,כדוגמת " מפלת הפילוסופים " ,
המצדדים בתקיפות בתפיסת הבריאה מזה ונאבקים בחריפות בתפיסת הקדמות מזה .

ר'

מרדכי כומטינו הביא את גישתו של אלגזאלי כדגם של קדמות המאפשרת נסים  ,וחבר
בכך לטענות כגון אלה שהעלה אבן טופאיל  ,שבהן ייחס לגזאלי את תפיסת הקדמות .

ר'

מרדכי כומטינו הציג אפוא שתי מגמות נוגדות  :מחד  -גיסא הושפע הרמב " ם לטעמו מגישותיו
של אלגזאלי ב " כוונות הפילוסופים " ,

39

43

ומאידך -גיסא שלל הרמב " ם את יכולת האדם לחולל

פירושו של ר ' משה נרבוני עמד לפני ר ' מרדכי כומטינו בחברו את פירושו  .בהקדמת הפירוש כתב
כי " אע " פ שכבר קדמו ממנו מפרשים זה הספר ובפרט החכם ר ' משה הנרבוני אשר האיר מחשכי
הספר הזה ; אמנם לא באר רק בכל פרק דבור אחד הקשה ממנו ונמשך אחריו או יותר מדבור אחד

והניח שאר הפרק בלתי מבואר " ( פירוש המורה  ,דף 2ב ) .
40

ראו מורה הנבוכים ג  ,ב  .האופנים הם היסודות המונעים בידי ההיולי .

41

על פי מורה הנבוכים ב  ,כב .

42

פירוש המורה  ,דף 85א  -ב .

43

על פי הגישה המיוחסת לגרבוני  -ראו למשל תיון  ,נרבוני  ,עמ ' . 23 - 21

הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון

ליאת פולוצקי  ,אור בוקע , 2002 ,שמן על בד  ,מתוך :משחקי אור  ,תל אביב,

,

75

2003

נס  ,וממילא גם הנביא איננו מחולל נסים  .ר ' מרדכי כומסינו עמד על תמיהה בדברי
הרמב " ם לפי דעתו  .התפיסה האנתרופולוגית של הנס התפתחה כאפשרות של שימור
הנס לנוכח מניעתו בתפיסת הקדמות  .גם אם דבק הוגה בתפיסת קדמות העולם עדיין
הוא יכול לפרש את המקורות הנסיים כהתערבות אנושית  .מכאן שתפיסת קדמות איננה
מחייבת שלילת נסים כמו שכתב הרמב " ם  ,מאחר שאפשר לצדד בתפיסה האנטרופולוגית

של הנס  .ועל כן הסיק ר ' מרדכי כומטינו שהרמב " ם דוחה את תפיסת הנס כהתערבות
אנושית בחוקיות הטבעית .

יישום
מהדיונים שבמאמר ניכר שלא היתה " שיטה יהודית-ביזנטית " ביחס לדיוני הבריאה  .דלות
החומר איננה מאפשרת לקבוע חוגים מובחנים  ,ועל כן לא ניתן גם להצביע על תפיסות

מגובשות ; ועם זאת ברור שלעתים הריחוק ממוקדי התרבות עשוי להפרות ולהעשיר .
הנתיבים החדשים שהוגים אחדים מצאו משקפים זוויות ראייה חדשות שאינן

אחידות :

חלקן מעמיקות וחלקן שטחיות  .טיפולו של ר ' שמריה האקריטי בסוגיית הבריאה  ,דרך

משל  ,מעיד על עיון עמוק והידרשות למקורות פילוסופיים רחבים בעוד שר ' אלנתן קלקיש
מתנודד בין דיון אמיתי לאמירות דוגמטיות  .תפיסת ה " צמצום " והבריאה כהגבלת העולם

/6
,

ף

ן,

דב שוורך

בתור גורם בטיעון פילוסופי היא מהלך רעיוני מעורר עניין  .הידרשותו של ר ' אפרים בן
גרשון  ,דרשן שלא נזכר עד כה  ,לסוגיית הבריאה  ,היתה שטחית למעט במקומות שנידרש

לתורת השמיטות ; לפיכך לא עסקנו בה כלל בסקירה הנוכחית  .ועם זאת נפתחו בפני
המחשבה היהודית תובנות פרשניות ושיטתיות שלא היו שגורות בעולם הספרדי והפרובנסלי .

על הדיון בסוגיית הבריאה לעורר את העניין המחקרי בחשיפת ההגות היהודית -הביזנטית
בשלהי ימי הביניים .

נטפח א
הפתיחה לפירושו של ר ' מרדכי כומסינו
ל " יסוד מורא " לר ' אברתם אבו עזרא"
אמר מרדכי בר ' אליעזר כומטינו יעמ " ש [ ינוח על משכבו שלום ] הקוסטנטיני  :בהיותי
בשביה

/

בארץ נכריה ,

חכמי ' ונבוני

' 47

/

חוקרי ' ודורשי ' /

45

בעיר אנדריאנופולי

אבות על בנים ,

48

הנני הנני ,

רודפי צור מבקשי המרה

/

נתנה להם למנות ,

50

זה יאמר

ארכו לי שם הימים54

אותו מדבר ברמזים

45
46

47

48
49

50

51
52
53

54

/

ויקראו

/

בדברי הנביאי '  ,והחוזר

נקשר לשונו קשה להבינו

כ " י וטיקן  , 494דף 44א  -ב .

על פי שמות ב  ,כב ; יח  ,ג .
ראו ירמיה י  ,כ ; דניאל יא  ,מה .
על פי דברים א  ,יג .
שמות לד  ,ז ( ועוד ) .
על פי ישעיה כח  ,ו .
על פי שמות כס  ,כו .
ישעיה מד  ,ה .
שם מה  ,א .

על פי ירמיה נא  ,ג .
על פי בראשית כו  ,ח .

55

ראו שם מא  ,מג .

56

ראו שם לז  ,כה ; שמואל א ו  ,יג .

57

שמא צ " ל " וההוברים " .

58
59

מערכה לקראת

לה ' אני/ 51

וזה יקרא

לפני 55מספרי החכמי '  ,וישאו עיניהם ויראו / 56והנה

/

( 57 ) 1

על פי תהלים קכו  ,ב .
על פי בראשית מט  ,כא .

/

ושמו יסוד מורא  ,וכראותם

וגם בעניני

החכמו ' /

נושא אלמות ,

58

וגנזי מצפונו עמוק וענינו  ,בקשו ממני לבאר זה הספר

ובפרט התלמיד החשוב ר ' יוסף הנותן אמרי שפר ,

44

/

49

מוכן להשיב לכל שואל  /אשר אל ידרוך קשתו 53ושריונו יתעל באל  ,ויהי כי

לפניהם ספר אחד מצאו  ,מחבורי החכם ר ' אברהם אבן עזרא

[ 44ב ]

/

משיבי מלחמה שערה ,

הראיות והפירושי '  ,בשאלה כענין ובתשובה כהלכה

מערכה  ,וגם עניני חכמות הניצונות
52

/

אשר נטיתי שם אהלי ,

46

ראיתי

אנשי '

59

הפצירנו מאד לעשות זה

/

/

ולרוב

הבריאה בהגות היהודית בביזנטיון ן
אהבתו נדרשת ולבקשתו נחזה  ,ואם הבנתו עמקה משאול60

מות ואת שאול ,

61

עשינו חוזה לשאוב מים בששון62

אשר כונתו יורה על סוד אסתירנו

/

פי ויורני את אשר אעשה

ואיך נשאוב ונזה ברית את

ולא יקראנו אסון ,

63

ובמצאי דבר

ואסבב סבות להראות פתח השער כדי שיביננו

הראוי לו וידענו  ,וכל זה אחרי בטחוני וסברי
/

/

/

77

/

להיות אלהי אבי בעזרי ,

64

/

והוא יהיה עם

ככתוב גל אל ה ' דרכיך ובטח עליו והוא יעשה .

65

נטפח ב
ראיות נגד תבריאה בכתבי ר  ,שמרית אקריטי ורי אלנתר קלקיש
ר ' אלנתן קלקיש

ר ' שמריה אקריטי

המופת הראשון הוא זה  :אין שום עצם

הראשון המופת הוא שאין שום עצם פשוט

פשוט רוחני לא גשמי יכול לסבב בטבע

לא חומרי יכול לסבב עצם מורכב חומרי

מסובב מורכב גשמי  .האלהים הוא עצם

האלהים הוא עצם פשוט לא חומרי ; אם

פשוט רוחני לא גשמי  .אם כן האלהים אינו

כן נמנע הוא לאלהים לסבב עולם מורכבי

יכול לסבב בטבע מסובב גשמי מורכב .

חומרי .

העולם הוא גשמי מורכב  .אם כן האלהים

ראשון שולל וממאמר שני מהין 67ומאמר

אי אפשר לו לסבב בטבע את העולם .

שלישי והוא ההסגר שולל.

מופת שף כל מסובב בטבע אם הוא מורכב

מופת שני בזה הבניין עצמו אין שום עצם

גשמי מסתבב ממסתבב מורכב גשמי .

פשוט חומרי יכול להסתבב מעצם רוחני

האלהי ' אינו לא גשמי ולא מורכב ; א " כ

פשוט לא מורכב  .העולם הוא עצם מורכב

66

וזה המופת בנוי הוא ממאמר

אי אפשר ,

האלהים אי אפשר שיסובב בטבע ממנו

חומרי ; אם כן הוא

העולם .

להסתבב מן האלהים שהוא פשוט בתכלית

(

לעולם

הפשיטות .
מופת שלישי  .כל מוגבל לערך לא מוגבל ,

מופת שלישי  .כל בעל תכלית לערך מי

פחות הוא מגרגיר חרדל לערך הגלגל .

שאין לו תכלית כאין הוא [ וכן הוא האמת ] .

העולם הוא מוגבל  ,ואפי ' היה בן אלף

כל ( העולם הוא

גלגלים וגדולים מאלה אלף ידות ; אם כן

( התעולם לערך האלהים כאין הוא  .וזה

לערך האלהים שהוא לא מוגבל הוא כמו

המופת כלל שלשה מאמרים מהינים .

60
61
62
63
64
65
66
67

)

בעל תכלית ; אם כן כל

על פי איוב יא  ,ח .
ישעיהו כח  ,סו .
על פי ישעיה יב  ,ג .
על פי בראשית מב  ,ד .
על פי שמות יה  ,ד .
על פי תהלים לז  ,ה .
דיונו של ר ' אלנתן קלקיש בבעיית מקור החומר ברוח נזכר לעיל בקשר להאצלה .

מינוח כזה הולם את סגנונו של ר ' שמריה  -ראו רוזנברג  ,ב  ,עמ' . % 26

78

ן

דב שוורד

ר ' אלנתן קלקיש

ר ' שמריה אקריטי
פחות מגרגיר חרדל

; 68

וא " כ נמנע הוא

להסתבב בטבע שום עולם מן

האלהי ' אפי '

גדול מזה אלף אלפים ידות ,כמו שהוא נמנע
להסתבב ממנו בטבע גרגיר אחד של חרדל

מופת רביעי  .כל שהוא כאין אי אפשר

מופת רביעי  .שהעולם חדשו ברצונו  .כל
דבר המתהוה מן דבר מתהוה מן המתהוה

להסתבב ממי שאין לו תכלית  .העולם הוא

האלהים ;

כאין לערך האלהים שאין לו תכלית ; א " כ

בטבע או ברצון  .העולם נתהוה מן

אין לעולם להסתבב מן האלהים .

א " כ נתהוה ממנו בטבע או ברצון  .בטבע
לא נתהוה כמו שהתבאר בשלשת המופתים
הקודמים ; א " כ נתהוה ממנו ברצון .
מופת חמישי  .כל המתהוה מאחר ברצון

מופת חמישי  .שעולם נמצא מן האלהים

נתהוה אחר העדר  .העולם נתהוה מן

ברצונו ובחירתו  .כל דבר הנמצא מאחד

האלהי ' ברצון כמו שנתבאר במופת

או מסובב הוא מן הדבר ההוא או מרצונו

הרביעי ; א " כ העולם נתהוה אחר העדר ,

המציאו  .העולם נמצא מן האלהים  ,מסובב
לא נמצא כמו שבארנו במופתים

ואחר שהיה זמן שלא היה .

אם כן ברצון נמצא מן

הקודמים ;

האלהים .

מופת שישי  ,כל נמצא ברצון מאחר  ,אחר
שלא היה נמצא העולם  ,והעולם נמצא מן
האלהים ברצונו ; א " כ העולם אחרי שלא
היה

נמצא .

מופת שביעי כל נמצא אחר שלא היה ,
ראשית יש לו  .העולם נמצא אחר

[ 89ב1

שלא היה ; א " כ העולם יש לו ראשית .

א " כ האלהי ' קדמון ממנו קדמות שאין לו

מופת שמית  .כל מי שאין לו ראשית אין

שיעור וגבול  ,ואפ " היה מהוהו קודם לזמן

סוף לראשונותו לערך מי שיש לו ראשית

שבראו למפרע אלפים שנה כמספר גרגירי

לראשונותו  .האלהים אין לו ראשית אם

חרדל מלא

גלגל .

כן בלתי גבול הוא קדימות האלהים

69

מקדמות

68

לדימוי רווח זה ראו למשל  :אמונה רמה ,

69

סיראט  ,עמ ' . 222

70

אבן ספיר ,

88ב 90 -א .

עמ ' ; 63

העולם .

70

מורה הנבוכים א  ,נו .

הבריאה בהגות
היהודית בביזנטיון

,

ן

.

ך

79

קיצורים ביבליוגרפ " ם
אבן ספיר

ר ' אלנתן קלקיש  ,אבן ספיר  ,כ " י פריס . 727

אבן עזרא

ר ' אברהם אבן עזרא  ,פירוש על התורה  ,מהדורת א ' וייזר  ,ירושלים תשל" ז .

אטיאס

 % 5 , Le commenraire bibligue: Mordekhai Ifomtinoש4

 -Christopheנ2טנ

 l 'hermineutigue au dialogue, Paris 1981אס

אידל ,החוויה
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