
  145 

  שלמה טולידאנו

  ל"תורת הרצ� אצל המהר
  

  הקדמה
ה� ראו בו דרש� מטי� ; ל"ט לא ייחסו חשיבות מיוחדת למהר"חוקרי המאה הי

רק החל מ� המחצית השנייה של  1.ש הגות בעל שיטה פילוסופית סדורהולא אי
' פרופ 2.מדובר בהוגה דעות בעל שיעור קומההמאה העשרי� מתחילי� להבי� כי 

הוגה האשכנזי הראשו� והיחיד שניסח הגות "ל כ"אלחנ� ריינר תיאר את המהר
שיטתית ומקיפה שהתכוונה להתמודד ע� השאלות הגדולות באירופה של שבירת 

העשוי קומה , יקפובפרוייקט אחד ענק בה, ת הנגדהרפורמציה ורפורמציי: הכלי�
ל מציגי� "אול� נדמה לנו שהראשו� שעמד על כי ספרי המהר 3."על גבי קומה

שעמד בראש , אנדרה נהר המנוח' היה פרופ, שיטה פילוסופית מובנית היטב
  . המחלקה העברית באוניברסיטת שטרסבורג ברבע השלישי של המאה העשרי�

ית שלפיה המציאות ל היא חשיבה דיאלקט"של המהר נהר הראה שחשיבתו
הוא הבליט את מדרש חכמינו הד� ". תורת ההפכי�"זוהי  4.בנויה מניגודי�

, ובמילי� אחרות, �"ת ולא באות אל"בשאלה מדוע התורה מתחילה באות בי
כמו כ� הוא  5.השניות במקו� להתחיל באות האחדותמדוע התורה מתחילה באות 

תורת "שלו ואת " הסדרתורת "את  6,ל"של המהר" האמצעתורת "תיאר את 
   7.שלו" היחסות

ל משתלבת לכאורה היטב בזר� המרכזי של "תורת ההפכי� של המהר
מחשבה זו היא בדר� כלל מחשבה משברית שבה מובלטת . המחשבה המערבית

, בי� חיי� לדומ�, בי� רוח לחומר, בי� יש לאי�, הדיכוטומיה בי� אד� לאלוהי�

  
  .A. Neher, Le puits de l'exil, Paris, 1966, pp. 24–25ראו   1
  .27' עמ, ש�  2
  . 6' עמ, 4/9/09 ,מוס� שבת, מקור ראשו�, ריינר' א  3
  .38–35' עמ, )1לעיל הערה ( Neher ראו  4
  .35' עמ, ש�  5
  .68–56' עמ, ש�  6
  .54' עמ, ש�  7
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ל הגורסת כי יש פתרו� "אלא שתורת האמצע של המהר. כלל ופרט ועוד בי�
סותרת  –ושהפתרו� נמצא באמצע ומאחד את ההפכי� , לניגודי� שבי� ההפכי�

ל "מחשבת המהר. במשהו את הדיכוטומיה העומדת בבסיסה של תורת ההפכי�
וסס על השבר שבי� זוגות אינה משתלבת בעול� הפילוסופיה המערבית המב

   8.גודי�הני
ל היא אחדותית וגורסת "במאמר זה מטרתנו להראות שמחשבתו של המהר

תורת : "ל"אפשר לכנות קו זה במחשבתו של המהר. כי קיי� רצ� בי� ההפכי�
נפתח . ל"תורה זו מסבירה בסופו של דבר ג� את תורת האמצע של המהר". הרצ�

  ".תורת ההפכי�"בתיאור 

  תורת ההפכי�. א
זמננו � המדע ב�. הכול מורכב מניגודי�. בעול� שוררת קוטביות, ל"לדעת המהר

אלקטרו� , חומר� בעול� החלקיקי� מדברי� על חומר ואנטי: אימ� חשיבה זו
בעול� ; בעול� החשמל מדברי� על מטע� חיובי ומטע� שלילי; ופוזיטרו�

ל אינ� "הניגודי� עבור המהר. הכוחות מדברי� על פעולה ותגובה וכדומה
איש ואישה היו . � מייצגי� שני היבטי� הפוכי� שיצאו מתו� האחדותה. סתירה

ברכות (ה חילק ביניה� "והקב, "זכר ונקבה ברא�", בראשית� מחוברי� בגב�
ל נובעת אפוא מאותו רעיו� הנסירה המפורס� של "תורתו זו של המהר). א"ע, סא

  . האומר כי ההפכי� הופיעו מתו� האחדות, הקבלה

  
שלפיו יש שבר בי� זוגות , אני מתייחס לזר� השליט בחשיבה המערבית במאמר זה  8

. אחד הנציגי� הבולטי� ביותר של תפיסה זו היה הפילוסו� הצרפתי דקארט. הניגודי�
שואלת אותו הנסיכה ) המדיטציה השישית( Les Meditations métaphysiquesו בספר

אי� אתה מסביר , יות שונותהואיל ואתה טוע� שהגו� והנשמה ה� שתי מהו: אלישבע
אי� אפשר לחבר שתי ? שרצו� יכול להניע את החומר או שתנועת חומר יכולה לגרו� כאב

אילו היה . דקארט ציי� שהנשמה אינה בגו� כמו רב החובל באוניתו? מהויות כל כ� שונות
והיינו , הואיל ואיננו אלא עצ� חושב, כאב כשהגו� נפצע לא היינו חשי�, הדבר כ�

, במילי� אחרות. כמו שרב החובל מסתכל על חור בספינתו, מסתכל בפצע בעזרת התבונה
�א� ההתנסות . היא הייתה צריכה לראותו כאובייקט, א� הרוח חוברה לגו� מבחו

דקארט הגיע למסקנה שאי אפשר להבי� . הרגשית שלנו אינה מראה לנו כ� את הדברי�
על תפיסה משברית זו ידע . י� להתפלס�את החיבור בי� הנשמה והגו� אלא א� מפסיק

� גורס שיש תהו� שאינה ניתנת לגישור "כידוע הרמב. �"מלימודיו בספרי הרמב ל"המהר
, ב"ח, ראו מורה נבוכי�(בגו� חומרי " להתלבש"ולכ� מלא� אינו יכול , בי� החומר לרוח

יבה נציי� כי בחש. ל"במאמר זה נשתדל להראות שאי� זו עמדתו של המהר). מב"פ
ומדגישי� דווקא את עניי� , המערבית קיימי� ג� זרמי� אחרי� שאינ� דוגלי� בשניות

ראו להל� בסו� מאמר זה . אפלטוני� מדובר בעיקר בזר� הניאו. הרצ� והאחדות במציאות
  .לדרכו של זר� זה ל"נספח קצר שבו נשווה את דרכו של המהר
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מכ� אומצה השיטה על ידי הפילוסו� הגרמני ֶהֶגל שנה לאחר  �250כ
)Hegel.(  עבור ֶהֶגל הדיאלקטיקה היא התהלי� הבסיסי של ההתפתחות ג�

אחרי הגל גרס קרל מרכס כי . ִמתָזה לאנטיתזה ולסינתזה, במחשבה וג� במציאות
, פועלי� מול מעסיקי�(המציאות האנושית היא מחזה של מאבק בי� מעמדות 

  ).וכיוצא בזה, עשירי�עניי� מול 
: ל ה� זוגות של מונחי ניגוד"נהר הראה שהמילי� המנחות בשפתו של המהר

 –עצ� , פרט –כלל , כוח פועל, חומר –צורה , מסובב –סיבה , עלול – עילה
 – התחלה, חומרי –נבדל , מקבל – נות�, חסרו� – תוספת, העדר – הוויה, מקרה

   9.נברא ועוד – בורא, פירוד – דבקות, ריבוי – אחדות, סדר – בריאה, השלמה
ל האלילות "אצל המהר. תורת הניגודי� מסבירה ג� את קיומה של האלילות

אול� אלו דברי� , אינה אמונה בענייני� וירטואליי� אלא בדברי� ממשיי� מאוד
, במדע, בטבע" דתית"אלילות היא למשל אמונה . ה"המנוגדי� לקב

לכ� . מתח, ניגודיות, ל היא שניות"אצל המהרהאלילות . באידאולוגיה אנושית
  10.היא יוצרת כעס אלוהי

של הבורא : תורת הניגודי� מאפשרת ג� שתי זוויות ראייה של המציאות
היא פותרת את הסתירות . ל"זוהי תורת היחסות של המהר. ושל הנברא

בי� ידיעתו הבלתי משתנית לבי� , לבחירה האנושית' המפורסמות בי� ידיעת ה
משתנה לבי� קבלת  בי� רצונו הבלתי, עתו את כל הפרטי� המשתני� בתדירותידי

   11.התפילות וכדומה
ל לפרש את הלגיטימיות של "באמצעות תורת הניגודי� מצליח המהר

ל מחלוקת� של שמוסב ע" אלו ואלו דברי אלהי� חיי�"המחלוקת ואת הביטוי 
   12.בית הלל ובית שמאי

  תורת הרצ�. ב
  בורא לבריאההרצ� בי� . 1

, למשל. ל לראות את המציאות כדיכוטומית"קיו� הניגודי� אינו גור� למהר
משהו . אינו אומר שאי� כלו� בי� הבורא לבי� הבריאה" בריאה – בורא"הניגוד 

באופ� גבולי אי� דבר בעול� זולת , ל"לשיטת המהר, ובכ�? הכיצד. מחבר ביניה�
  ):רק סטפ(כ� הוא כותב בספר גבורות הש� . הבורא

  
  .37' עמ, ש�  9
  .עב' עמ, הבאר הרביעי, א"שלירושלי� ת, באר הגולה, ל"ראו מהר  10
מבוא , ע"ירושלי� תש, דבור ומחשבה סיכו� ופירוש לספר באר הגולה, טולידאנו' ש ראו  11

  .22' עמ, ג
  .כ' עמ, )11לעיל הערה (ראו באר הגולה   12
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כי במדריגת רוממתו , ל שהכל אפס זולתו"וכ� בזה שכל הנמצאי� שבי� אליו ר
ואל יעלה על הדעת שהנמצאי� ה� דבר . הנה הוא יתבר� הכל ואינו חסר דבר

ו יחסר דבר "א� כ� הוא יתבר� ח, שא� היו נחשבי� דבר זולתו, זולתו
ת ליו באמתאבל אי� הדבר כ� כי כל הנמצאי� שבי� א, שהנמצאי� זולתו

.מציאותו וכל הנמצאי� אפס זולתו
13

  

אי� עוד "במונח , ד"ובפרט בחב, רעיו� זה מגול� מאוחר יותר בחסידות בכלל
אנחנו רחוקי� מאד מרעיו� הדיכוטומיה בי� בורא לבריאה המאפיינת ". מלבדו

  .את המחשבה הפילוסופית המערבית
שהבריאה היא  ל אינו אומר"המהר. יש לציי� כי לא מדובר בפאנתאיז�

  :אכ� הוא כותב בספר נתיבות עול�. אלוהות
הוא אלהינו אי� עוד אמת : כמו שאמרו' וזה כי כל הנמצאי� אפס זולתו ית

ולפיכ� אי� , וכל הנמצאי� תלוי� בו', מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו וידעת וגו
  )פרק ב, נתיב האמת(  ...לנמצא שו� מציאות זולתו יתבר�

הוא מזרי� . וה� יתנדפו בלעדיו, ה� תלויי� בו; הוא עצמו הנמצאי� אינ�
א� . שמקבלי� את אלהותו" כלי�"בלשו� הקבלה ה� . לה� מציאות ממציאותו

  .אלא רצ�, כ� אי� נתק בי� הבורא לבריאתו

  הרצ� בי� היש ָלִי�. 2
ל "המהר. אינו אומר שאי� כלו� בי� היש לבי� ָה!ִי�" אי� –יש "ג� הניגוד 

אלא , ְיִהי ערב אי� כתיב כא�: יהודה בר סימו�' אמר ר: "את המדרש הבא 14מצטט
אלא היתה קיימת , אינו מציאות חדשה שנבראה עכשיו" ערב", כלומר(ַוְיִהי ערב 

). אות ז, פרשה ג, בראשית רבה" (מכא� שהיה סדר זמני� קוד� לכ� –) לפני כ�
שהוא זר� , � היה מסודרהיא שהזמ" היה סדר זמני�"ל מבי� כי משמעות "המהר

הזמ� זר� ביו� הראשו� בצורה אחידה . בצורה אחידה ושלא היו זמני� יחודיי�
*ֹה% ָובֹה% : ובאותו זמ� נבראו ענייני� בעלי מהות לא גמורה, עד בריאת האור

  
 S. Traison, "Parallels Meet: A look at Maharal on the Background of Plato", Kolראו  13

Mevaseret (2001), pp. 121–130 .מַחברת המאמר עמדה על  �הרב הקיי� בי �הדמיו
אפלטו� דחה את הדעה שהאהבה . ל לבי� מחשבת אפלטו� בנוגע לאהבה"מחשבת המהר

היא אסטרטגיה . לדעתו האהבה היא שאיפה לאחדות ולשלמות. היא משיכה בי� הניגודי�
מוסיפה כי התורה מצווה על  המחברת. להרמוניזציה של האישי� ע� מדרגת� היקומית

כי בני האד� נפרדי� זה מזה , שונה מאהבת האד�' אהבת ה. יראת ההורי� ולא על אהבת�
אול� . הוא המשכו, האב אוהב את בנו הואיל והוא יצא ממנו. בעוד ה� חלק מ� האלוהי�

  .כי הוא חלק ממנו' האד� נמש� לאהוב את ה. הב� אינו נדרש לאהוב את אביו
  .פב' עמ, )11לעיל הערה (באר הגולה , ל"מהרראו   14
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כאשר האד� בא לקרוא לו ש� שהוא : "י כ�"פורש על ידי רש" *ֹה%. "וחוש�
הייתה  –ל "אומר המהר –כלומר ". מל� לקרוא לו ש� אחרהוא תוהה ונ, ָ+ָבר זה

וכדי שתהיה , הואיל וזו לא הייתה בריאה גמורה, מציאות לא מוגדרת היטב
לא זמני� , "סדר זמני�"בראשונה היה רק . צרי� להיות זמ� מיוחד, בריאה גמורה

 א� עדיי� לא, והייתה בריאה באמצע התהלי� שיצאה כבר מ� ָה!ִי�, מיוחדי�
  .הגיעה אל ַה1ֵ-

אינו אומר כי אי� כלו� " העדר –הוויה "מדברי� אלה עולה כי הניגוד 
ַה1ֵ- ְוָה!ִי� ה� , יורשתה של הפילוסופיה היוונית, במחשבה המערבית. ביניה�

. אי� אפשרות אחרת; עצ� או ישות קיימי� או לא קיימי�. עניי� דיכוטומי
יש , ָה!ִי� והיש אינ� עניי� דיכוטומי, ל היונקת מ� הקבלה"במחשבתו של המהר
המציאות כי האור והזיו יש לו "ל מדבר למשל על "המהר. הדרגה רציפה ביניה�

הוא מניח אפוא כי יש דרגות שונות של  15."כי האור הוא המציאות הגמור, ותרבי
היינו יכולי� , אילו היינו ממציאי� ְמַקֵ+� מציאות הנע בי� אפס לאחד. מציאות

וכי ְמַקֵ+� , הוא אחד –' מציאות ה –ר כי ְמַקֵ+� המציאות המוחלטת לומ
ל הבריות השונות נע ומקדמי המציאות ש, המציאות של ָה!ִי� המוחלט הוא אפס

אפשר לפרש את הִאְמרה של , ל"על פי רעיונו זה של המהר 16.בי� אפס לאחד
באומרנו  17,"חיי�צדיקי� במיתת� קרויי� , תי�רשעי� בחייה� קרויי� מ: "ל"חז

ומקד� המציאות של הרשעי� , כי ְמַקֵ+� המציאות של הצדיקי� גֵדל לעבר אחד
  .ָקֵט� לעבר אפס

  
  הבריאה כתהלי� הדרגתי. 3

נציי� . ל את העול� הבא"מגדיר המהר) יז, ד(על פרקי אבות " דר� חיי�"בספרו 
העול� הבא  .תחילה כי לשיטתו העול� הבא אינו קיי� בו זמנית ע� העול� הזה

ובניגוד לשיטת  18,ה"וזאת כשיטת הרמ, י תחיית המתי�הוא העול� שיופיע אחר
מות הקיי� בו זמנית ע� העול� � שבשבילו העול� הבא הוא עול� הנש"הרמב

הבריאה : ל מוכיח כי העול� הבא חייב להופיע בעתיד בדר� הבאה"המהר 19.הזה
שר דורש שהיצירה תתאי� השכל הי. בעול� הזה חסירה ואילו הבורא הוא של�

  
  .קמד' עמ, א"ירושלי� תשל, דר� חיי�, ל"ראו מהר  15
הוא מצוי אצל הוגי דעות בסו� ימי הביניי� . ל"מושג ההיררכיה בקיו� אינו מיוחד למהר  16

-E. Mahoney, Hierarchy of Being According to Some Lateעל כ� ראו. וברנסנס
Medieval and Renaissance Philosophers, in: Philosophies of Existence, New York 

1982.  
  .ז, וזאת הברכה, תנחומא בובר  17
  .ראש פרק י, יד רמה על סנהדרי�, ה"ראו הרמ  18
  .ח"ח ה"הלכות תשובה פ, משנה תורה  19
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הואיל . כ� יצירתו משוכללת יותר, ככל שהיוצר חכ� יותר ומיומ� יותר: ליוצרה
ההיגיו� דורש שהמציאות שלנו תזכה . של� בריאתו חייבת להיות שלמה' וה

ל מתקשה אפוא לקבל את "המהר. בשדרוג לעתיד לבוא עד שתגיע לשלמותה
עול� חסר זה . חסרונותיו יתמיד כ� � שלפיה העול� החומרי על כל"שיטת הרמב

העול� הזה איננו יכול להיות המילה האחרונה במעשה . חייב לנוע לעבר שלמות
  .הוא ראשיתו של תהלי� האמור להוביל לעול� של שלמות. ידיו של הבורא

א� היא צריכה בכל זאת , ה� אמת כי הבריאה אינה יכולה להידמות לבוראה
הוא אינו יכול ; א נמצא מעבר לצרכי� הגופניי�למשל הבור. לשק� את שלמותו

לא בכדי אמרו . אפוא להשתק� בעול� של אכילה ושתייה ושל פרייה ורבייה
ה ולא פרייה ורבייה ולא משא חכמינו שהעול� הבא אי� בו לא אכילה ושתיי

 20.ומת�
. ההתאמה תתקיי� בעול� הבא. בעול� הזה אי� התאמה בי� הבורא לבריאה

  :רשאכ� אמרו במד

למל� שבא ? ָמְ%ל$ משל למה הדבר דומה –] יב, ויקרא כו[ְוִהְתַהַ!ְכִ�י ְ�ת�ְכֶכ� 
והמל� אומר , ]מסתתר ממנו[והיה האריס ההוא מיטמר מלפניו , אצל אריסו

כ� !] הריני אד� כמו�[הריני כיוצא ב� ? מה ל� שאתה מיטמר מלפַני: לאריס
והמקו� אומר לה� , וצדיקי� מזדעזעי� מלפניו, עתיד המקו� לטייל בי� הצדיקי�

שהרי נבראת� [הריני כיוצא בכ� ? מה לכ� שאת� מזדעזעי� מלפני: לצדיקי�
תלמוד ? יכול לא תהא מוראי עליכ�, אי לפי שאני כיוצא בכ�!] בצל� אלהי�

�ְהי$ ִלי ְלָע� : לומרִ ��רמז , יבחוקות, ילקוט שמעוני(ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלאלִֹהי� ְו(ֶ
  ).תרעב 

א� . בי� הבורא לבריאתו, לצדיקי�' מדרש זה מבטא את ההתאמה בי� ה, ובכ�
יכול לא תהא מוראי : "הוא מוסי� כי התאמה זו אינה אומרת כי יש זהות ביניה�

היהדות אינה ". ְוָהִייִתי ָלֶכ� ֵלאלִֹהי� ְו!ֶ*� ִ*ְהי% ִלי ְלָע�: תלמוד לומר? עליכ�
, אלא שיש התאמה ביניה�, רדה מוחלטת בי� הבורא לבריאתויש הפ. פנתיאיז�

  .כ� שהיצירה דומה ליוצרה
לקראת , והוא חייב לצעוד לקראת עול� של שלמות, העול� הזה חסר

העול� הזה הוא בריאה לא . העול� הזה הוא הכנה לעול� הבא. העול� הבא
מעשה מעשה הבריאה הוא א� כ� . העול� הבא הוא הבריאה הגמורה. גמורה

  .אינו מעבר חד אלא הדרגתי" נברא"ל" עדיי� לא נברא"כאשר המעבר מ, רצו�

  הרצ� בי� החומר לרוח. 4
  
  .א"ע, ראו ברכות יז  20
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בדר� כלל בדיכטומיה ". חומר –רוח"ו" מורכב –פשוט"נתבונ� בזוגות ההפכי� 
אול� אצל . רגילה הפער בי� שני חלקי הדיכוטומיה הוא איכותי ולא כמותי

למשל באשר . ק איכותית אלא ג� כמותיתל ההבחנה ביניה� אינה ר"המהר
ביטוי זה מניח שיש  21."פשוט בתכלית הפשיטות"אומר שהוא לאלוהי� הוא 

לדעת  .רצ� של פשיטות בי� המורכב ביותר לפשוט ביותר, הדרגה בפשיטות
  .אי� תהו� פעורה בי� הפשוט למורכב, ל"המהר

וכל שכל ודעת , מפני כי האד� הוא חמרי: "על שכלו של האד� הוא אומר
השכל שהוא  שאינו שכל גמור כמו, אשר יש לו התלות בחומר אינו שכל ברור

א� , שאי� בו חומר בכלל" נטו"יש א� כ� שכל רוחני  22."נבדל לגמרי מ� החמרי
יש לידו שכלי� רבי� המורכבי� מרוחניות וחומריות בכל הפרופורציות 

  .אי� א� כ� תהו� בי� רוח לחומר. האפשריות
ל קיי� רצ� בצורה של סול� העולה מ� "יו נראה כי לדעת המהרעל פנ

ככל שהיישות מורכבת יותר כ� היא . המורכב אל הפשוט ומ� החומר אל הרוח
בתחתית הסול� . כ� היא רוחנית יותר, וככל שהיא פשוטה יותר, גשמית יותר

ובראשו ניצב האלוהי� שהוא כאמור , נמצאי� הנבראי� החומריי� והמורכבי�
  ".שוט בתכלית הפשיטותפ"

מצד אחד הוא : ל כלפי החומר"הרהחוקרי� עמדו על יחסו הכפול של המ
. יש מחלוקת בי� החוקרי� כיצד לפתור את הסתירה 24.ומצד שני הוא טוב 23,רע

העיר כי יש אצל הוגי הדעות השוני� מבחיני� בשלוש צורות של  25חגי ב� ארצי
ל אימ� את "המהר, ארצי� לדעת ב�. שהרמוניה וקידו, סגפנות: התייחסות לחומר

בתחילה : שלוש הצורות והוא רואה בה� מסלול התקדמות רוחנית של האד�

  
  . פרק סז ,�"ירושלי� תש', גבורות ה, ל"מהר  21
  .כו' עמ, )11לעיל הערה (הגולה באר , ל"מהר  22
ולכ� התורה היא טוב , הוא טוב גמור, כי בדבר שהוא שכלי נבדל מ� החומר לגמרי"  23

לעיל הערה [דר� חיי� , ל"מהר" (והפ� זה הדבר שהוא חמרי הוא רע גמור, הגמור בפרט
  ).כז' עמ, ]15

ותחלה אמר נעשה אד� ": ואלה דבריו, המלאכי� לא נבראו בצל� אלהי�, ל"לדעת המהר  24
כ אמר בצל� אלהי� ברא אותו "ואח, דמשמע א� המלאכי� ה� בדמותו, בצלמנו כדמותנו

לכ� יש לו אור וזיו המציאות ... אמנ� האד� נאמר בפרט עליו בצל� אלהי� ברא אותו ... 
א� נניח כי החומר נמו� מ� , והנה). קמד' עמ, ש�, ל"מהר" (א� מ� המלאכי�, ביותר מכל

ל מתייחס בצורה חיובית "כמו כ� המהר? כיצד יכול האד� להיות מעל למלא�, חהרו
' עמ, ]10לעיל הערה [באר הגולה , ל"מהר(מאוד לתשמיש המיטה שמתקיי� בקדושה 

  ).צד–צג
' עמ, )1987( 18, דעת, "ל"היחס בי� חומר ורוח בנתיבות עול� של המהר", ארצי� ב�' ח  25

45–53.  
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כ� הוא מוצא את האיזו� בינו ובי� הרוח ובסו� הוא � אחר, האד� מדכא את החומר
  .מקדש את החומר

ל מחייב סגפנות "הוא סבור שהמהר. ארצי� חולק על ב� 26יהושע גולדינג
ל "כאשר המהר, לטענתו. רגה הרוחנית הגבוהה ביותר של האד�מסוימת ג� במד

וכאשר הוא רואה , הוא מתייחס למוגבלותו ולסופיותו, רואה את החומר כרע
הוא מתייחס לתפקידו המיוחד של הגו� בקשר שבי� הקיו� האנושי , אותו כטוב

    .לבי� האלהי�
טה בתו� ל האלוהי� משתק� מלמעלה למ"נראה לי להוסי� כי לדעת המהר

עד , כשההתשקפות נעשית פחות ופחות בהירה, "מלבושי�"סו� שכבות של � אי�
  : ל"אכ� כותב המהר 27.גופו של האד� –ההשתקפות האחרונה 

כי כאשר יתבונ� האד� בציור , )איוב יט(ומבשרי אחזה אלוה : וזה שאמר איוב
נבואתו נבדלת כי משה מפני שהיתה ... י "יכול האד� לעמוד לדעת את הש, גופו

כי , לכ� אמר כי לא יראני האד�, וזה נקרא שראה באספקלריא המאירה, לגמרי
י בכח "והיה רואה הש, אבל ישעיה שאי� מעלתו כל כ�... אי� לו תמונה גשמית 

והוא ראה הש� יתבר� דר� עול� , וזה נקרא אספקלריא שאינה מאירה, גשמי
' עמ, דר� חיי�" (בו הלובש אשר המלבוש מתדמה, שהוא מלבוש נחשב, הגשמי

  ).קמג

ומבחינה זו , נראה אפוא שהחומר הוא השלב הנמו� ביותר של ניוונה של הרוח
, שורשו של החומר נמצא ברוח, אול� מצד שני. ל"הוא נחשב לרע בעיני המהר

  .הוא טוב ומבחינה זו, ויש לו אפוא פוטנציאל לשוב אל שורשו
ורת המונאדות של לייבני� שלפיה הד לקשר הזה שבי� החומר לרוח יש בת

ולהמשי� כ� , ואפשר לחלק עוד כל חלק; מורכב מחלקיו כל דבר שנחלק
כל מורכב עשוי . בחלוקה עד שנגיע לחלקי� פשוטי� שאינ� ניתני� עוד לחלוקה

שכ� כל דבר שיש , דברי� פשוטי� ה� חסרי התפשטות; אפוא מדברי� פשוטי�
הואיל ". מונאדות"הפשוטי� האלה מכוני� הדברי� . לו התפשטות נית� לחלוקה

ולייבני� רואה בה� , הרי שה� אינ� חומריות, והמונאדות חסרות התפשטות
חומר בנוי מרכיבי� פשוטי� של לייבני� הגיע אפוא למסקנה שה". נפשות"

  29.התהו� שהיתה פעורה בי� החומר לרוח אינה קיימת אצלו 28.רוח

  
26  J. L. Golding, "Maharal's Conception of the Human Being", Faith and Philosophy, 

14 (1997), pp. 444–455.  
  .ב"ע, קמח ,בהעלות�, ראו למשל ש�. רעיו� זה נמצא הרבה בזוהר  27
גרינגרד  'א: תרגמו(הפילוסופי� הגדולי� , מגי' על תורת המונאדות של לייבני� ראו ב  28

  .136–135' עמ, 2002אביב � תל, )ואחרי�
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  הרצ� בי� טבע לנס. 5
בעוד הנס נתפס כהתפרצות שנועדה , לוסופיה כעול� של סדרהטבע נתפס בפי
הוא כתב בהקדמתו השנייה לספר . ל יצא כנגד תפיסה זו"המהר. לשבש את הסדר

כאשר הנסי� מופיעי� ה� . כי עול� הנסי� הוא עול� מסודר" גבורות הש�"
ולא במקרה , לא במקרה היו עשר מכות במצרי�. מהווי� סטרוקטורה מושלמת

ולא במקרה היו עשרה נסי� על הי� כאמור בפרקי , חשו בסדר מסוי�ה� התר
  .וכדומה) ד, ה(אבות 

ל ג� גורס כי אי� תהו� בלתי עבירה בי� עול� הטבע "המהר: א� לא די בזה
. היתה מונעת את הופעת הנסי�, אילו היתה קיימת, תהו� כזאת. לעול� הנס

שיש לעול� קישור כי הנסי� לעול� במה : "ל כותב באותה הקדמה"המהר
יש חיבור בי� ". ויש לה� סדר מסודר –וחיבור והתאחדות ע� העול� הנבדל 

  .יש רצ� ביניה�, עול� הטבע לעול� הנס
בראשית (ל מתייחס לדברי המדרש "המהר) רלג' עמ; ו, ה( בספר דר� חיי�

  ):ה, ה, וילנא, רבה

, נקרע לפני ישראל ְ�ָנִאי� התנה הקדוש ברו� הוא ע� הי� שיהא: יוחנ�' אמר ר
אמר . לתנאו שהתנה עמו –) כז, שמות יד(ַו%ָ1ָב ַה�1ָ ְלֵאיָתנ� : הדא הוא דכתיב

אלא ע� כל מה , לא ע� הי� בלבד התנה הקדוש ברו� הוא: רבי ירמיה ב� אלעזר
  .שנברא בששת ימי בראשית

  : ל"וכותב המהר

והג שלא על פי יהיה נ, י"רק שהתנה ע� העול� הטבעי שלפעמי� כשירצה הש
ומפני שקשור , והתנאי הזה כי העול� הטבעי הזה קשור ע� עול� הנבדל. הטבע

ומעתה לא נחשב כא� , עול� הזה ע� עול� הנבדל ולא נעשה מחיצה ביניה�
  ). ש�(חורב� לעול� הטבעי 

הבורא ברא את הטבע שבשעת הצור� הוא יתנהג שלא לפי , במילי� אחרות
. עיקרו� של חריגה מ� הטבע) built in(צורה מובנית הטבע מכיל בתוכו ב. הטבע

ואי� מחיצה בי� שני , עקרו� חריגה זה נובע מכ� שהטבע מחובר לעול� הרוחני
פלישת . אי� מדובר בשני עולמות מנוגדי� שסותרי� אחד את השני. העולמות

בשעת . העול� העליו� אל תו� העול� התחתו� אינה מחריבה את העול� התחתו�
  .ונוצר הנס, מתחבר העול� החומרי ע� העול� המופשטהצור� 

    
�ל על הרצ� בי� רוח וחומר לבי� עמדתו של פלוטינוס הניאו"להשוואה בי� עמדת המהר  29

  .אפלטוני ראו להל� בנספח
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אלא הותיר בו פרצה לעבר , הבורא לא מסר את העול� הזה בידי הטבע לגמרי
הנס הוא חלק מ� . טבע�העול� הזה מכיל יסוד של על. העול� שמעל לטבע

ה התנה תנאי ע� מעשה "זהו פירוש אמרת� של חכמינו שהקב. העול� הזה
  .בראשית

ל "אי� לדעת המהר, בניגוד לדעתה של הפילוסופיה המערבית הקלסית, ובכ�
  .יש רצ� ביניה�. והמופשט" הנבדל"מחיצה בי� עול� הטבע לעול� 

  הרצ� בי� הדומ� לחי. 6
ל כותב כי האר� הראשונה "המהר) פא' עמ, הבאר הרביעי(בספר באר הגולה 

טר� נבראו , לבדה כאשר האר� היתה קיימת, כלומר. כללה את החיי� ואת הרצו�
של , היא הכילה את כל המהויות של הדומ�, החיי� והאד�� הצמחי� ובעלי

ה� : לתאי העובר הראשוני�? למה הדבר דומה. של החי ושל האד�, הצומח
, ה� מסוגלי� להפו� לתאי עצב. מכילי� בתוכ� את האפשרויות של כל תאי הגו�

משו� כ� מתכנני� ברפואה . 'לתאי כבד וכו, לתאי לב, לתאי שרירי�, לתאי עצ�
. להשתמש בתאי עוברי� לצור� ריפוי אברי� שנהרסו במקו� להזדקק להשתלה

ולכ� משתילי� אותו , ג� ֵמַח עצ� מכיל תאי גזע". תאי גזע"תאי העובר נקראי� 
  .לחולי�

. כולל מהותו של האד�, האר� הבראשיתית הכילה כאמור את כל המהויות
האר� הראשונה ביטאה את רצונה החופשי בזה . ו�ראיה לכ� היא שהיה לה רצ

ע� פרי עושה "במקו� " ע� עושה פרי"והוציאה , שלא קיימה את מצוות בוראה
וג� " רצו�"היא מלשו� " אר�"יש האומרי� כי ). יא, ה, בראשית רבה" (פרי

  . והתנועה היא האות המובהק ביותר של החיי�, לשו� תנועה, "ר�"מלשו� 
כשחלק מה� הופ� לתאי , הראשוני� הולכי� ומתמייני� כמו שתאי העובר

כשהוציאה . כ� האר� הבראשיתית הלכה והתמיינה', עצב וחלק לתאי עצ� וכו
והיא איבדה , החי והאד�, היא העבירה לה� את מהויות הצומח, את הצמחי�

וה� איבדו , הצמחי� העבירו לה� את מהות החי, כשנבראו בעלי החיי�. אות�
וה� איבדו , החיי� את מהות האד�� העבירו לו בעלי, ברא האד�וכשנ. אותה
  .אותה

לא " בר דעת –חסר דעת "או בי� " חי –דומ� "על כל פני� הדיכוטומיה בי� 
  .קיימת באר� הבראשיתית הייתה

  הרצ� בי� הכלל לפרט. 7
ל כותב כי האד� הפרטי בנוי משלשה "המהר) י"מ, ג"פ" (דר� חיי�"בספר 

א� נוס� לפרטיותו יש לאד� מרכיב של כלליות . שכל, נפש, גו�: מרכיבי�
יש , א� כ�. ה� כל האד� –נשמת הכלל , שכל, נפש, גו�. שמשיי� אותו לכלל
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בכשלוש ל הקדי� "בנקודה זו מותר לומר כי המהר. משהו שמחבר כל פרט לכלל
י� שגילה את קיומה של צרפתי אמיל דורקהי� מאות שנה את הסוציולוג היהודי

  30.תודעת הכלל

  הרצ� בי� חול לקודש ובי� אור לחוש�. 8
נראה כיצד מתייחס אליה� ". חוש� –אור", "חול –קודש"מקובלות הדיכוטומיות 

  ): ו, ה(כתוב במסכת אבות . ל"המהר

ופי , ופי הבאר, פי האר2: ואלו ה�, השמשותעשרה דברי� נבראו בערב שבת בי� 
ויש . והלוחות, והמכתב, והכתב, והשמיר, והמטה, והמ�, והקשת, האתו�

ויש אומרי� . א3 המזיקי� וקבורתו של משה ְוֵאיל� של אברה� אבינו: אומרי�
  . א3 צבת בצבת עשויה

ימי כי ששת ימי בראשית היו " דר� חיי�"ל כותב בספרו "על משנה זו המהר
ולכ� , לעומת� יו� שבת היה יו� של קדושה. ולכ� נבראו בה� ענייני הטבע, חול

אול� זמ� בי� השמשות שביניה� היה בתפר שבי� . לא הייתה בו בריאה בכלל
הואיל ומעורב בו , הוא היה עדיי� זמ� של בריאה. עול� החול לעול� הקדושה

ענייני� מוכלאי� משני  ולכ� נבראו בו, א� היה בו כבר קצת קדושה, קצת חול
  :ל גורס"וכ� המהר. טבעי�הטבעי והעל, העולמות

ויש . א3 המזיקי�: ויש אומרי�... עשרה דברי� נבראו בערב שבת בי� השמשות 
ויש אומרי� א3 צבת . א3 קבורתו של משה ְוֵאיל� של אברה� אבינו: אומרי�

  . בצבת עשויה

באשר לדברי� ") אומרי� ויש"שלוש פעמי� (יש לנו ארבע דעות , לפי זה
וזה לא במקרה כי . ל כותב שלא ייתכ� שזה במקרה"המהר. שנבראו בי� השמשות

מיד אחרי שקיעת החמה זה עדיי� כמעט יו� . זמ� בי� השמשות הוא זמ� הדרגתי
כתוב במסכת שבת . מופיע בי� השמשות המלא, ורק לקראת הלילה ממש, גמור

  ):ב"ע, לד(

  
 conscience collectiveהשתמש הרבה במונח ) Emile Durkheim(אמיל דורקהיי�   30

 De la division du travail social (1893), Les règles de la méthode: בחיבוריו אלה
sociologique (1895), Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Le suicide 

(1897.(  
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' דברי ר, שקע החמה כל זמ� שפני מזרח מאדימי�משת? איזהו בי� השמשות
רבי יוסי . נחמיה אומר כדי שיהל� אד� משתשקע החמה חצי מיל' ר; יהודה

  .אומר בי� השמשות כהר3 עי� זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו

שהוא , יוסי' בי� השמשות של ר". בי� השמשות"יש לנו א� כ� כמה הגדרות ל
בו . והוא כמוב� בי� השמשות האחרו�, השמשות המוחלט הוא בי�, קצר ביותר

' לפני בי� השמשות של ר. נבראו אות� עשרה דברי� הקרובי� לעול� הקדושה
ובו נבראו אילו של יצחק אבינו , פחות מוחלט ממנו, יוסי יש עוד בי� השמשות

עוד , יש עוד אחד, לפני בי� השמשות השני הזה. ה"ה וקברו של משה רבנו ע"ע
, רביעי במספר, ולפניו יש עוד בי� השמשות, ובו נבראו המזיקי�, ות מוחלטפח

א� כ� אפשר לומר כי כל אחד מ� . ובו נבראה הצבת הראשונה, עוד פחות מוחלט
  .ואי� בכלל מחלוקת ביניה�, התנאי� מוסי� על חבריו

וכ� . ויש לו שלושה קירובי�, יוצא אפוא שיש בי� השמשות אחד מוחלט
, כמו שהזמ� מתחלק לעבר, שכ� כל ַהְדָרָגה נחלקת לשלושה חלקי�, צרי� להיות
, השני הוא אמצע ההתקרבות, החלק הראשו� הוא תחילת ההתקרבות. הוה ועתיד

  . לול בתורת האמצע ש"שוב משתמש המהר. והשלישי הוא סו� ההתקרבות
ל יש ג� רצ� בי� הקודש לחול וג� רצ� בי� האור "עוד ראינו שלדעת המהר

  .לחוש�
המעבר בי� האור לחוש� על פני . ל מתייחס ג� לעניי� הדמדומי�"המהר

 –הדיכוטומיה אור . הוא אינו חד כמו על פני הירח. הדרגתי כדור האר� הוא
ספק יו� "השמשות  על פני כדור האר� בי�. חוש� היא מוחלטת על פני הירח

  ".ספק חשכה ספק אינה חשכה", "ספק לילה

  הרצ� בי� ידיעת האלהי� לידיעת האד�. 9
� כי תהו� פעורה היא בי� ידיעת "קבע הרמב) כ"פ, ג"ח(בספר מורה נבוכי� 

הסתירה בי� ידיעת האלהי� לבחירת האד� נובעת . האלהי� לידיעת האד�
כי : "א� כבר אמר ישעיה. ידיעה האלהיתֵמֶהָחַלת תכונות הידיעה האנושית על ה

ידיעת האלהי� אינה ממי� ידיעת ). ח, ישעיה נה" (לא מחשבותי מחשבותיכ�
  .אי אפשר לגשר ביניה�. האד�

הוא מבהיר כי ) ו"מ, ה"פ(דר� חיי� "בספר . ל מתנגד לעמדה זו"המהר
יבטל את ' על סמ� זה שה' האד� מתפלל לה. ידיעת האלהי� יכולה להשתנות

וקת גדולה בי� ל מעיר כי בנקודה זו יש מחל"המהר. הגזרות שגזר עליו
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עבור . האלהי� וידיעתו חד ה�, עבור הפילוסופיה 31.הפילוסופיה והקבלה
. ולכ� היא יכולה להשתנות, אלא יצירה שלו, אינה עצמותו' ידיעת ה, הקבלה

הפער אינו . א� הוא נית� לגישור, לידיעת האד� אמנ� עצו�' הפער בי� ידיעת ה
לידיעת ' יש רצ� בי� ידיעת ה. מדובר באותו סוג של ידיעה. איכותי אלא כמותי

  .האד�

  האד� מתממש ברצ�. 10
. ל כותב כי האד� נמצא בהתהוות מתמדת"המהר, פרק ג, בספר תפארת ישראל

, מלאכי� –כל הנמצאי� . עליוני� ותחתוני� כאחד, האד� שונה מכל הנמצאי�
רק האד� עדיי� לא זכה . זכו למימוש מלא של מהות� –בעלי חיי� ועצמי� 

תהלי� יציאתו מ� הכוח , תהלי� מימושו. הוא קיי� בפוטנציאל בלבד. למימוש
  .סופי� הוא תהלי� אי�, אל הפועל

כי אצל האד� ? מדוע האד� הוא היחיד מבי� כל בעלי החיי� להיות בכוח
מציאות זאת היא . היצורי�נמצאת מציאות ממשית יותר מאשר אצל כל יתר 

" אִי�"אמנ� החומר איננו . אכ� מציאות החומר נמוכה מזאת של הרוח. הרוח
וכבר ראינו לעיל כי בי� האי� המוחלט . מושל�" ֵי-"א� הוא ג� איננו , מושל�

אצל . לבי� היש המוחלט קיימות דרגות שונות המרכיבות את סול� המציאות
ומציאותו של החלק החומרי נמוכה מזו של , ניהאד� קיי� חלק חומרי וחלק רוח

מקד� המציאות של החלק הרוחני גבוה יותר מזה של החלק . החלק הרוחני
, לכ� יש אצל האד� שאיפה טבעית להעלות את גופו לדרגת הרוח. החומרי

  .ולהוציא אותו מ� הכוח אל הפועל
עוד  וכל. ואת ההשתוקקות לשלמות יתר, הגו� מחולל את תחושת החיסרו�

לכ� תהלי� יציאתו של האד� אל הכוח הוא . תחושות אלה קיימות, הגו� קיי�
  .תהלי� שאינו נפסק

  מדרגות רצופות של צל� אלהי�. 11
" דר� חיי�"בספרו ". חביב אד� שנברא בצל�: "נאמר) יד, ג(בפרקי אבות 

: שכ� אמרו חכמינו, ל כותב כי משפט זה מתייחס בעיקר לע� ישראל"המהר
א� על פי ). א"ע, יבמות סא" (ואי� אומות העול� קרויי� אד�, רויי� אד�את� ק"

כי ג� באומות יש שרידי� של , "חביבי� ישראל שנבראו בצל�"כ� לא אמר התנא 
אלא , ג� לאד� הראשו� וג� לנח" צל� אלהי�"אכ� התורה מייחסת . צל� אלהי�

אי� ; כוטומיהדי בנושא צל� אלהי� אי�, א� כ�. שהצל� נתמעט אצל האומות

  
: ירושלי�, מבחר –ל מפראג "כתבי מהר, קריב' ל לקבלה ראו א"על זיקתו של המהר  31

  .פ–סג' עמ, ב"תשס, מוסד הרב קוק



  ל"תורת הרצ� אצל המהר  158

הוא . ואינו קיי� בכלל אצל אומות העול�, לומר כי הוא קיי� רק בע� ישראל
בהתא� , תוהוא קיי� במדרגות שונות אצל האומו, קיי� בשיאו אצל ע� ישראל
   32.לרמתה הרוחנית של האומה

צל� "ל משתמש בביטויי� שוני� לגבי "עמד על כ� כי המהר 33פיירמ�
) 1: (מ� הקל אל הכבד, ל בהדרגה"� אצל המהרה� מופיעי. שבאד�" אלהי�

) 5(, "צל� בשלמות) "4(, "צל� אחד לגמרי) "3(, "צל� אחד) "2(, "צל�"סת� 
  ". צל� אלהי� לגמרי) "6(, "צל� אלהי�"

הדיכוטומיה בי� מציאות צל� אלהי� להעדר צל� אלהי� מפנה את מקומה 
צל� אלהי� "לה של שבו כל נקודה מקבילה למכפ, ל לסול� רצו�"אצל המהר

  .במַקד� שערכו נמצא בי� אפס לאחד" לגמרי

  "לש� שמי�"מדרגות רצופות של . 12
  :נאמר) יז, ה(במשנה אבות 

ושאינה לש� שמי� אי� סופה , כל מחלוקת שהיא לש� שמי� סופה להתקיי�
, זו מחלוקת הלל ושמאי? איזו היא מחלוקת שהיא לש� שמי�. להתקיי�

  .מחלוקת קרח וכל עדתוושאינה לש� שמי� זו 

, א� רק מחלוקת הלל ושמאי היא לש� שמי�: ל גילה סתירה בדברי התנא"המהר
וא� רק מחלוקת קרח ועדתו אינה ; הרי שכל מחלוקת אחרת אינה לש� שמי�

לא רק הלל : והוא תיר�! הרי שכל מחלוקת אחרת היא לש� שמי�, לש� שמי�

  
יהודה הלוי כתב ש� כי העניי�  'ר). פסקה צה, א"ח(ל שאב רעיו� זה מ� הכוזרי "המהר  32

. ה ולא היה ילוד אישה"האלוהי חל על אד� הראשו� הואיל והוא היה יציר כפיו של הקב
אלא שהעניי� האלהי הל� ודע� מדור לדור עד , אד� הראשו� מסר אותו אל זרעו אחריו

אברה� הצליח בכוח רוחני מיוחד להשיב את העניי� האלוהי אל . שנעל� בימי תרח
העניי� האלוהי היה א� כ� קיי� באומות העול� . � ולהנחילו לזרעו אחריו עד עול�העול

אפשר לעורר שוב את . ואינו דומה עניי� רדו� לעניי� חסר. אצל�" נרד�"אלא שהוא 
יהודה הלוי כאילו ' נעיר כי קיימת דעה קדומה נגד ר. העניי� האלוהי אצל אומות העול�
עד כי לייבובי� הכתיר את עמדתו , אל לאומות העול�הוא יצר חי� בלתי עביר בי� ישר

אול�  ).19' עמ, 1982, אקדמו�: ירושלי�, היסטוריה וערכי�, אמונה, ל"הנ" (גזענית"כ
רעיו� העניי� האלוהי שהיה קיי� אצל הגויי� ונמצא כעת במצב קפוא עד שע� ישראל 

ישראל לאומות העול�  החי� הקיי� בי�. סותר דעה קדומה זו, יצליח לשוב ולהצית אותו
ל אפשר "לשיטת המהר. והוא עשוי להצטמצ� לעתיד לבוא, אינו מהותי אלא נסיבתי

כי קיימות מדרגות רצופות של צל� אלהי� בי� האומות בהתא� למצב�  לומא אפוא
  .כאשר השיא של צל� אלהי� נמצא בע� ישראל, הרוחני

  .פב' עמ, ד"ציו� תשס� תל, ל"נתיב למהר, פיירמ�' ר  33
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וקות התנאי� והאמוראי� היו ג� אלא כל מחל, ושמאי נחלקו ביניה� לש� שמי�
ומדוע במשנה נאמר שרק מחלוקת הלל ושמאי הייתה לש� . ה� לש� שמי�

חייבי� לומר כי המחלוקות בי� התנאי� והאמוראי� היו לש� שמי� ? שמי�
נמצא שבי� מחלוקת לש� שמי� לגמרי . א� לא באופ� מוחלט, במידה רבה בלבד

". לש� שמי�"יש מדרגות שונות של  ,לבי� מחלוקת שהיא לגמרי לא לש� שמי�
מחלוקת קרח ; מחלוקת הלל ושמאי היתה מחלוקת לש� שמי� באופ� מוחלט

בי� שני הקצוות קיימת . ועדתו הייתה מחלוקת שלא לש� שמי� באופ� מוחלט
  . קשת אינסופית של גווני� של אפור

יכולי� היינו , הנע בי� אפס לאחד" לש� שמי�"אילו היינו ממציאי� ְמַקֵ+� 
וכי , הוא אחד –מחלוקת הלל ושמאי  –המוחלט " לש� שמי�"לומר כי ְמַקֵ+� 

ומקדמי , הוא אפס –מחלוקת קרח ועדתו  –המוחלט " שלא לש� שמי�"ְמַקֵ+� 
  .בכל השטח האפור שבי� הקצוות נעי� בי� אפס לאחד" לש� שמי�"

לש� " פרופורציונלי למקד�, ל קובע כי מש� קיומה של מחלוקת"והמהר
  .שלה" שמי�

  אהבה שאינה תלויה בדבר. 13
  :מוסרת) משנה טז, ה"פ(המשנה בפרקי אבות 

 –ושאינה תלויה בדבר , בטל דבר בטלה אהבה –כל אהבה שהיא תלויה בדבר 
, זו אהבת אמנו� ותמר? איזו היא אהבה התלויה בדבר. אינה בטלה לעול�

  .זו אהבת דוד ויהונת� –ושאינה תלויה בדבר 

הרי , א� רק אהבת דוד ויהונת� היא אהבה שאינה תלויה בדבר: ל מקשה"המהר
וא� רק אהבת אמנו� ותמר היא אהבה התלויה ; שכל אהבה אחרת תלויה בדבר

! א� כ� התנא סותר את עצמו! הרי שכל אהבה אחרת אינה תלויה בדבר, בדבר
היא לגמרי ל מתר� כי בי� אהבה שאינה תלויה בדבר לגמרי לבי� אהבה ש"המהר

. תלות מסוימת� יש בה� תלות מסוימת בדבר ואי. תלויה בדבר יש מדרגות שונות
  .תלותה בדבר� התמדת האהבה פרופורציונלית לאי

  תורת האמצע. ג
ל "המהר, כאמור. ל"תורת הרצ� עומדת ג� בבסיסה של תורת האמצע של המהר

פתרו� א� יש . את המתח בי� הקצוות, חש� את הקוטביות הקיימת בעול�
הפתרו� נמצא כבר ברצ� . והפתרו� נמצא בתו� הניגוד עצמו, לניגודי� האלה

ש� נמצא כוח . א� הוא נמצא בעיקר באמצע, הקיי� בי� הקצוות כאמור לעיל
, האמצע משלי� בי� הניגודי�. שמארג� אות� במציאות של ְ-ֵלמ%ת ללא סתירות
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ובה מרעיו� קו האמצע תורת האמצע שא. הוא מארג� אות� ליחידה לוגית אחת
אברה� קריב . זו הסינתזה, אצל הפילוסו� הגרמני ֶהֶגל. של הקבלה והספירות

ל עולה שוב לאחר כמה מאות שני� "כותב באמת כי תפיסתו זו של המהר
  34.נטיתזה והסינתזההא, בדברו על התיזה, בתפיסתו של הפילוסו� הגל

האמצע הוא מקו�  )1: ל מייחס שלוש תכונות לאמצע"הראה שהמהר 35נהר
האמצע הוא ַהָ*וו� של ) 2 36;ָה!ִי� וההעדר דבקי� בקצוות, זהבניגוד ל. הקיו�

  . האמצע הוא השלמות) 3; התקשורת
. הכוליות היא שיווי משקל הכולל את כל המרכיבי�. האמצע הוא הכוליות

, ל במושגי הגלות והגאולה"ד� המהר 37"נצח ישראל"בספרו . במרכז נמצא הכול
� "אל, ה� שורשי� קרובי� הנבדלי� באות אחת בלבד" גלה"ו" גאל"יר כי והע

א נמצאת "הה" גלה"� נמצאת באמצע וב"האל" גאל"אלא שב, א"מוחלפת בה
, א המורכבת מארבע ואחת"ואילו הה, � מסמלת את האחדות"כמו כ� האל. בסו�

מסמלת את הפיזור לארבע רוחות השמי� ואת האמצע השומר על אחדות 
  :ואלה דבריו. רההפזו

ולכ� , שהקצוות ה� מחולקי� והאמצע אחד, וכל אחדות בעול� הוא באמצע
של המילה [הוא באמצע התיבה , 3 שהוא האחדות והקיבו2 מ� הפיזור"האל

" גלה"א של "האות ה[שהרי האחד שהוא באמצע בתו� הארבע ' וכו"] גאל"
כי ְלע�ָל� . יוהוא מאחד ומקשר פיזור הארבע אל, ]שווה לארבע ועוד אחד

ודבר זה מורה כי עדיי� יש כוח אחדות בישראל , האמצעי מאחד ומקשר הכל
  .'בגלות� וכו

�ומקו� האפשרויות העל, הארגו� והאחדות, האמצע הוא מקו� התקשורת

  .טבעיות
האמצע אינו . שבר, ניגודי�, דיכוטומיהבדר� כלל בחשיבה המערבית יש 

רק א� הניגודי� , אי� שבר בי� שני הניגודי�האמצע יכול להתקיי� רק א� . קיי�
תורת האמצע אינה . א� כ� צרי� להיות רצ� בי� הניגודי�. מהווי� ביחד שלמות

  .יכולה להתקיי� ללא תורת הרצ�
  סיכו�

ל רחוקה מהמוסכמות השולטות בחשיבה "ראינו כי חשיבתו של המהר
ל גורס כי אי� "המהר. הפילוסופית המערבית המציבה את הדיכוטומיה בבסיסה

  
  .נה' עמ, )22לעיל הערה (ראו קריב   34
35  Neher ) 68–56' עמ, )1לעיל הערה.  
  .רמ' עמ, )15לעיל הערה (ראו דר� חיי�   36
  .י' עמ, פרק א, ד"ירושלי� תשכ, נצח ישראל, ל"מהר  37
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 –יש , בריאה –בורא : תהו� פעורה בי� זוגות ההפכי� המאפייני� את המציאות
יש דרגות שונות של . קיי� רצ� ביניה�. חול ועוד –קודש , חוש� –אור , אי�

. יש דרגות שונות של מציאות ויש דרגות שונות של חומר וכ� כיוצא בזה, בריאה
השבר בי� האד� : ית הוא השברא� המאפיי� העיקרי של התרבות המערב

הרי  –והשבר שבי� האד� והתרבות שמסביבו , השבר בי� האד� לאד�, והאלהות
' הוא רואה את נוכחות ה. ל הוא האחדות"שהמאפיי� העיקרי של מחשבת המהר

ובראש ובראשונה בתו� , הוא תובע מ� האד� לחוש נוכחות זו בכול. האחד בכול
רק כ� תושב . תחלואיה של החברה המערבית רק כ� אפשר להתגבר על. נשמתו

אחדות בי� אד� לאד� ואחדות בי� האד� , אחדות בי� אד� לאלוהיו: האחדות
  .לתרבות האופפת אותו

  אפלטונית�ל והאסכולה הניאו"המהר: נספח
אפלטונית �ל היה לכאורה תקדי� באסכולה הניאו"לתורת הרצ� של המהר

, הנחשב למייסדה, ב� המאה השלישית שנציגיה הגדולי� ה� פלוטינוס היווני
הבעיה . לנציגה המובהק ביותר הנחשב, ופרוקלוס היווני ב� המאה החמישית

סופי � אפלטוניות היא המעבר מ� האחד האי�� המטאפיסית המרכזית של הניאו
� על פי המטאפיזיקה הניאו, ובכ�? כיצד זה קורה. לריבוי הסופי שבעולמנו

של מ� האחדות הטוטאלית ומ� הטוב המוחלט כל מה שנמצא משתל, אפלטונית
, החומר, לגבי פלוטינוס. אל יותר ויותר מורכבות ואל פחות ופחות שלמות

החומר ". דהאח"הוא השלב האחרו� של התפתחות , העול� המוחשי באופ� כללי
, "אחד"המציאות כולה השתלשלה מאותו , לפי פלוטינוס 38.קשור לרע ולהכרח
סול� היורד ברצ� מחבר את המציאות ; היא כולה רצופה; ולכ� אי� בה שבר

  .הרוחנית הגבוהה ביותר אל המציאות החומרית הנמוכה ביותר
כותב כי  Jean Trouillard. ג� פרוקלוס ניסח את תורת הרצ� של הקוסמוס

זו שרשרת . ודומה לאחד כמה שאפשר, צו� ומרוכזהקוסמוס ר, לגבי פרוקלוס
, )נשמה, שכל, חיי�, נמצא, אחד(רצופה של כוללי� שמתגלגלי� בהתפרט� 

   39.מוכפלת ג� היא בכל אחת מנקודותיהה, הנמצאי� מחדש בתו� כל סדרה
. אפלטונית�ל נגזרת מתורת הרצ� הניאו"לכאורה תורת הרצ� של המהר

� ל לגמרי מ� הניאו"כזית אחת מתנתק המהראול� נראה לנו כי בנקודה מר

. אפלטוניז� היא תורת ההשתלשלות� התורה המאפיינת את הניאו. אפלטוניז�

  
38  Plotin, Enneades III, 2 [47], 2, 32–35 (traduction par R. Dufour, sous la direction de 

L. Brisson et J. F. Pradeau.(  
39  J. Trouillard, La Monadologie de Proclus, In: Revue Philosophique de Louvain, 

Troisieme serie, Tome 57, N0 55, 1959, p. 312.  
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לעומתה הרצ� בי�  40.לוגי שאינו תלוי ברצונו של בורא ההשתלשלות היא תהלי�
ל הוא ביטוי למערכת המלבושי� הרבי� שבה� "העליוני� לתחתוני� אצל המהר

עד מלבושו האחרו� הנמצא במציאות , צונו החופשימתלבש הבורא על פי ר
   41.המוחשית

� נראה שיש לה תקדי� בתורה הניאו, ל"אשר לתורת האמצע של המהר

בכל מצוי אמתי , "פירוש לפרמנידס"כפי שכתב פרוקלוס בספרו . אפלטונית
  42.י� שני קצוות הנגזרי� מאמצע מאחדמתנגד

  

  
 G. Lekkas, "Le concept positif de la necessite et la production des etres chezראו   40

Plotin", Les etudes philosophiques, 2004, p. 560.  
  .28ראו לעיל הערה   41
 J. Trouillard, "Proclus (412–485)", Dictionnaire des philosophes, Encyclopaediaראו   42

Universalis et Albin Michel, Paris 1998, p.1266.  


