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פילוסופיה או נבואה?
מהו הדיבר הרלשון בעשרת הדיברותפ עא כך יש שתי מחאוקות 
מרתקות בין הרמב"ם אשניים מקודמיו. המחאוקת הרלשונה היל 
בינו אבין בעא "האכות גדואות" — לחד מגלוני בבא, כנרלה ר' 
שמעון קיירל, בן המלה השמינית אס ירה, שהיה הרלשון אמנות 
בלו ן שיטתי לת תרי"ג המצוות. השנייה — בינו אבין ר' יהודה 
האוי. לאה הם שני ויכוחים שונים, וכ י שנרלה מיד הם נוגעים 

ביסודות הלמונה. 

ה סוק  לת  מונה  הרמב"ם  הרלשונה  שוטה.  המחאוקת 
הֹוֵצלִתיָך  ר  ֲלׁשֶ ֱל־אֶֹהיָך  ה'  "ָלנִֹכי  הדיברות,  עשרת  שא  ה ותח 
ו( כמצוות  ֲעָבִדים" )שמות כ, ב; דברים ה,  ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים  ֵמֶלֶרץ 
עשה  מצוות  זו  שאו,  המצוות"  ב"ס ר  בה'.  אהלמין   — עשה 
הרלשונה. וליאו בעא האכות גדואות לינו מונה מש ט זה כמצווה 

כאא. 

מדוע אלפ הרמב"ן, בהשגותיו אס ר המצוות, ניסה אשער 
לת טעם עמדתו שא בעא האכות גדואות; הול עצמו, לגב, החזיק 
בדעה דומה אשא הרמב"ם, וב ירושו אתורה מנה לת המש ט הזה 
גדואות מנה  כרלשון בעשרת הדיברות. אהערכתו, בעא האכות 
בין תרי"ג מצוות רק הורלות המדריכות לותנו אעשות, לו אל 

אעשות, דבר זה לו לחר. המצוות הן כאאי התנהגות, אל  ריטי 
למונה. הלמונה בקיומו שא לאוהים, לו קבאת עוא מאכותו, לינן 
הול  אהן.  ומבול  אמצוות  הנחות־יסוד  לאל  עצמן,  ב ני  מצוות 
מצטט קטע מהמכיאתל, המנתח לת הקשר בין ה סוק שציטטנו, 
ֲעָבִדים",  ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים  ֵמֶלֶרץ  הֹוֵצלִתיָך  ר  ֲלׁשֶ ֱל־אֶֹהיָך  ה'  "ָלנִֹכי 
ָני" )שמות  אבין ה סוק שלחריו, "אֹל ִיְהֶיה ְאָך ֱלאִֹהים ֲלֵחִרים ַעא ּ ָ

כ, ג; דברים ה, ז(. 

ָני", אמה נלמרפ א י  "אֹל ִיְהֶיה ְאָך ֱלאִֹהים ֲלֵחִרים ַעא ּ ָ
שנכנס  אמאך  משא  ֱל־אֶֹהיָך".  ה'  "ָלנִֹכי  לומר  שהול 
אמדינה. למרו או עבדיו, "גזור עאיהם גזירות!" למר 
גזירות,  עאיהם  לגזור  מאכותי  כשיקבאו  "אלו,  אהם, 
שלם מאכותי לינם מקבאים — גזירותי הילך מקיימיםפ"

אהערכתו שא הרמב"ן, בעא האכות גדואות סבר כי ה סוק "ָלנִֹכי 
לינו  ֲעָבִדים"  ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים  ֵמֶלֶרץ  הֹוֵצלִתיָך  ר  ֲלׁשֶ ֱל־אֶֹהיךָ  ה' 
אקיים  צריכים  ישרלא  בני  מדוע  המנמקת  קביעה  לאל  מצווה, 
לת רצון ה'. הול הציא לותם, הול שחרר לותם, הול הבילם לא 
מקום מבטחים. אכן עאיהם אקבא לת עוא מאכותו.  סוק זה, לם 

כן, לינו לחד מעשרת הדיברות.

כ י שרלינו בשיחתנו בשבוע שעבר, בזכות הלרכילואוגיה 
המודרנית לנו יודעים כיום כי הברית המקרלית כתובה במבנה 
ס רותי דומה אזה שא בריתות בינאלומיות במזרח הקדום. האאו 
עשויות בדרך כאא במתכונת בת שישה חאקים. שאושת הרלשונים 
בהם הם )1( מבול, המציג לת יוזם הברית; )2( סקירה היסטורית, 
המתמצתת לת תואדות היחסים בין הצדדים; ו־)3( סעי י הברית, 

כאומר תנליה והמחויבויות שהיל מטיאה עא הצדדים. 

ואתחננפרשת

אעיאוי נשמת:  ינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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טעם העבדות, תחושת השחרור, ההבנה שא העם שלאוהים שמע 
לת צעקתו ומוצילו אחו שי. לאוהי לברהם לינו לאוהי לריסטו. 
לאוהים  לת  מצלו  ה יאוסו ים  היו  יאוסו ים.  אל  הנבילים 
ב יזיקה ובמט יזיקה, וליאו הנבילים מצלוהו בהיסטוריה. לאו 

דבריו הרלשונים שא החבר אמאך הכוזרים:1

לני מלמין בלאוהי לברהם, יצחק ויעקב, לשר הוציל 
וכאכאם  ובמו תים ממצרים  בלותות  ישרלא  בני  לת 
כנען, לחרי לשר העבירם  והנחיאם לת לרץ  במדבר 

לת הים ולת הירדן במו תים רבים...2

המיאים  סיני  הר  במעמד  ה'  בהתגאות  כי  ומזכיר  ממשיך  והול 
הרלשונות אל היו "לני בורל העואם ובורלכם", לאל "לנכי ה' 
לאוהיך לשר הוצלתיך מלרץ מצרים".3 הברית שה' כרת עם בני 
ישרלא בהר סיני אל עוגנה בברילה שלירעה בעבר הרחוק לאל 

ביצילת מצרים שלירעה שבועות ס ורים קודם אכן. 

שא  מהותו  שא  כ ואת־ נים  ת יסה  נמצלת  היהדות  באב 
העיקריים  כינוייו  בשני  המתגאמת  העואם,  עם  ויחסיו  הלֵ־א 
לחד,  מצד  שאו.4  היבטים  שני  — שהם  וה'  לאוהים   — במקרל 
לוניברסאי:  הול  בצאמו.  הלדם  ובורל  העואם  בורל  לאוהים: 
נגיש אכא לדם, יהודי ושלינו יהודי. לריסטו הגיע לא הלאוהים 
"עיאת  הול  לאוהים  אדידו,  והמט יזיקה.  האוגיקה  בלמצעות 
לת  שיצרה  הלירועים  שא שרשרת  הרלשון  מחואאה  העיאות", 
העואם המוכר אנו. בימינו, רבים מגיעים אלותה מסקנה עא סמך 
ידע מדעי: צירוף הנסיבות המתקיימות בכדור הלרץ ומל שרות 
שהול  אהלמין  מסתבר, שקשה  באתי  כה  הול  חיים  היווצרות 
אל  לאוהים  בקיום  אלמונה  המגיעים  גם  וישנם  במקרה.  נוצר 
דרך האוגיקה ואל דרך המדע לא מתוך תחושה  שוטה שא ירלה 

עשרת  שא  ה תיחה  ב,  סוק  הנה  סוק  הול,  כך  ולם 
הדיברות, מתגאה כנוסח דחוס מלוד שא חאקים )1( ו־)2( בכתב 
ֵמֶלֶרץ  הֹוֵצלִתיָך  ר  "ֲלׁשֶ ֱל־אֶֹהיָך" הול המבול;  ה'  "ָלנִֹכי  הברית: 
ית ֲעָבִדים" הול הסקירה ההיסטורית. ה סוקים שאלחר  ִמְצַרִים ִמּבֵ
מכן,  סוק ג וליאך, הם סעי י הברית — כאומר מצוות. לם כך 
הול, ָצדק בעא האכות גדואות )כ י שהבינֹו הרמב"ן( ברלותו לת 

ה סוק כמבול אמצוות ואל כמצווה בזכות עצמה. 

נתגאעה,  השנייה  הרלשונה.  אמחאוקת  בלשר  כלן  עד 
)ריה"א(. אדעת הרמב"ם,  האוי  יהודה  אר'  בין הרמב"ם  כלמור, 
ר הֹוֵצלִתיָך ֵמֶלֶרץ  לף עא  י שה סוק לומר "ָלנִֹכי ה' ֱל־אֶֹהיָך ֲלׁשֶ
ית ֲעָבִדים", עיקר מצוות הלמונה בלאוהים הול אהלמין  ִמְצַרִים ִמּבֵ
הנה, כך לומר הרמב"ם  וכעיאת כא הנברלים.  עואם  בו כבורל 

בסעי ים הרלשונים שא האכות יסודי התורה: 

מצוי  אידע שיש שם  החכמות,  ועמוד  היסודות  יסוד 
רלשון. והול ממציל כא הנמצל... ולם יעאה עא הדעת 
שהול לינו מצוי, לין דבר לחר יכוא אהימצלות. ולם 
יעאה עא הדעת שלין כא הנמצלים מאבדו מצויים, הול 
אבדו יהיה מצוי... ידיעת דבר זה מצות עשה, שנלמר 

"ָלנִֹכי ה' ֱל־אֶֹהיָך" )שמות כ, ב; דברים ה, ו(.

ר' יהודה האוי חואק עא כך. הול רולה ב סוק הרלשון בעשרת 
יצילת מצרים, ושא  הדיברות לת לחת הרָליות אמרכזיותה שא 
ההיסטוריה שא עם ישרלא, בלמונה בה'. לכן, הלמונה היהודית 
שונה  בלו ן  ריה"א,  שא  הגדוא  ס רו  הכוזרי,  בס ר  מצטיירת 
אדידו  הרמב"ם.  לצא  בו  מצטיירת  שהיל  מהלו ן  שוני  תכאית 
שא ריה"א היהדות לינה  יאוסו ית לאל נוגדת  יאוסו יה. היל 
ממשיות:  חוויות  עא  לאל  מו שטים  מושגים  עא  אל  מושתתת 



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  יאוסו יה לו נבולהפ

6

ס ר הכוזרי ארבי יהודה האוי, ל, יל )מערבית: יהודה לבן־שמולא, תא־לביב: דביר,   .2
תשא"ט(.
שם כה.  .3

עא שני ההיבטים והשמות רלו ס ר הכוזרי ד, ל-ג; וב ירוש רמב"ן אתורה, שמות   .4
ג, יג.

5

והשתלות )"אל טיבם שא הדברים בעואם הול המיסטי, לאל עצם 
קיומו", למר ה יאוסוף אודוויג ויטגנשטיין(. 

לך ישנו היבט נוסף, והול השכיח יותר במקרל. ה' )כאומר, 
השם המ ורש(: הקב"ה בהיבטו המיוחד אקורותיה שא מש חה 
לחת, לומה לחת — ישרלא. ה' מתערב בהיסטוריה שא עם זה. 
אברית  כאא  דומה  בסיני, שלינה  באעדית  ברית  ליתו  כרת  הול 
ועם הלנושות כואה לחרי המבוא.  נוח  הכאאית שהול כרת עם 
ברית נוח  שוטה ובסיסית: יש בה רק שבע מצוות. וליאו ברית 

סיני מ ורטת מלוד ונוגעת כמעט אכא צדדי החיים. 

הלוניברסאי  ההיבט  לת  הדגיש  ה יאוסוף,  הרמב"ם, 
שא  והבאתי־משתנה  הנצחי  קיומו  ולת  היהדות  שא  והמט יזי 
אממד  יותר  רגיש  המשורר,  האוי,  יהודה  ר'  וליאו  לאוהים. 
ה רטיקוארי והנבולי שא היהדות: את קידו שא הקב"ה בדרמה 

ההיסטורית שא עם ישרלא.

הרמב"ם היה ליש ההאכה וה יאוסוף הגדוא ביותר בימי 
בעא  א חות,  שכלן,  מהמסקנה  אהימאט  קשה  לך  הביניים, 
האכות גדואות ור' יהודה האוי היו קרובים יותר א שוטו שא 
מקרל. גם גדוא ההוגים אל תמיד צודק. לכן, בזלת גדוא כוחה 
שא היהדות: היל הייתה ועודנה שיחתם שא קואות רבים, שאכא 
הגאומה  הלינסו ית  אחכמה  משאו  ו ירוש  תובנה  מהם  לחד 

בדברי התורה. 

כידוע, ס ר הכוזרי כתוב כשיחה בין "החבר", חכם יהודי", אמאך הכוזרים המתעניין   .1
הכוזרים,  ממאכת  למתי.  היסטורי  לירוע  עא  בו  נשען  ריה"א  ישרלא.  בלמונת 
שהשתרעה בין המלות ה־7 וה־11 עא שטח עצום בלזור הים השחור והים הכס י, 
המלה  במהאך  התגיירה  לכן  אביזנטיון,  הלסאלם  בין  שאישי  כוח  מעין  והייתה 

השמינית.


