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מאת

אבירם רביצקי

מבוא 

נסב על מעמדה  ואולי המרכזי שבהם,  הוויכוחים החשובים שניהלו הקראים עם הרבנים,  אחד 

הקראית  התנועה  את  מאפיין  בוודאי  זה  ויכוח  התלמודית.  הספרות  של  ותקפותה  המסורת  של 

מסוף המאה התשיעית. באשר לתנועות הפרוטו־קראיות יש גישות שונות. יש אומרים כי תנועות 

אלו היו מד'אִהב חלופיים – אסכולות מתחרות – לישיבות התלמודיות של הגאונים, ושתורתם 

זו, חכמים מוקדמים אלה  הייתה תורת אנשי ההלכה של הפריפריה של העולם היהודי. לגישה 

אחרים  התלמוד.  מחזיקי  הגאונים  עם  פולמוס  ניהלו  ולא  מסורת  כל  של  בשלילה  דגלו  לא 

אומרים כי סקריפטורליזם, דהיינו גישה המדגישה את המקרא ומעדיפה את סמכותו על פני זו 

של המסורת, קיים כבר אצל ענן בן דוד ובנימין אלנהאַונדי.1 אולם מסוף המאה התשיעית, זמן 

פעילותו של דניאל אלקוִמסי והעלייה האידאולוגית של עדת השושנים – אבלי ציון – לירושלים, 

ברצוני להודות לפרופ' חגי בן־שמאי על הערותיו ועצותיו הטובות בכל הנושאים שנדונו במאמר זה. תודה גם   *

לפרופ' זאב הרוי, לפרופ' דניאל לסקר ולד"ר צבי שטמפפר, שקראו נוסח ראשון של מאמר זה, על הערותיהם 

החשובות.

 H. Ben-Shammai, ‘The Karaite Controversy: Scripture and Tradition in Early :לגישה הראשונה ראו  1

 Karaism’, B. Lewis and F. Neiwöhner (eds.), Religionsgespräche im Mittelalter, Wiesbaden
 1992, pp. 11-26; idem, ‘Between Ananites and Karaites: Observations on Early Medieval Jewish
 Sectarianism’, R. L. Nettler (ed.), Studies in Muslim-Jewish Relations, I, Switzerland 1993, 
ומגילות קומראן: לתולדות חלופה ליהדות  י' ארדר, אבלי ציון הקראים  pp. 23-24. לגישה החולקת ראו: 
הרבנית, תל אביב תשס"ד, עמ' 45–51. לעניין זה ראו עוד: מ' פוליאק, 'צמיחתה של פרשנות המקרא בקרב 

 D. Frank, ‘The Limits ;37 הקראים', ספונות, ז ]כב[ )תשנ"ט(, עמ' 299–311, בעיקר עמ' 304, 310, הערה

 of Karaite Scripturalism: Problems in Narrative Exegesis’, M. M. Bar-Asher et al. (eds.), A Word
 Fitly Spoken: Studies in Medieval Exegesis of the Hebrew Bible and the Qurʾān Presented to

Haggai Ben-Shammai, Jerusalem 2007, pp. 41-82
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ברור כי הוויכוח הקראי–רבני החל לשאת אופי עקרוני־אידאולוגי ושיטתי. האינדיווידואליזם 

והרציונליזם של הקראים בני תקופה זו, שלילתם את המסורת בכלל ואת ספרות המשנה והתלמוד 

בפרט והתנגדותם לכל ממסדיות דתית2 – נענו בפולמוסים רבניים נגדיים, ואלה הביאו לחידוד 

העמדות והשחזתן ולניסוח חילוקי הדעות בכלים פילוסופיים־עקרוניים.

אחד הנושאים העיקריים בפולמוס הקראי–רבני היה הלגיטימיות של ההיקש בתחום ההלכה.   

נושא זה תפס מקום מרכזי בוויכוח שבין רב סעדיה גאון )רס"ג, הרבני( ובין יעקוב אלִקרִקסאני 

)הקראי(, מן המתפלמסים העיקריים שבין שתי הקבוצות. כמה חוקרים כבר ניתחו היבטים שונים 

של ויכוח זה ועמדו על מקבילותיו בעולם המוסלמי.3 במאמר זה ברצוני לעמוד על היבט בוויכוח 

זה שלא הודגש דיו במחקר, והוא השימוש שעשו קרקסאני ורס"ג כאחד בלוגיקה האריסטוטלית 

כל אלה אפיינו את השקפתם הדתית של הקראים בני המאות התשיעית עד האחת עשרה, בעיקר את אלו שישבו   2

 ;171–156  בירושלים. ראו: ח"ה בן־ששון, פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים, תל אביב תשכ"ב, עמ' 

הנ"ל, 'דמותה של עדת "השושנים" הקראית בירושלים', שלם, ב )תשל"ו(, עמ' 1–18.

 J. E. David, ‘Legal Comparability and Cultural Identity: The Case :לניתוח מחודש של סוגיה זו ראו  3

 of Legal Reasoning in Jewish and Islamic Traditions’, EJCL (http://www.ejcl.org), 14.1 (2010),
 D. Lasker, ‘The Use of Reason in Rabbanite and Karaite Legal Exegesis of the :וראו גם .pp. 1-24
Bible’ (forthcoming). אני מודה לפרופ' לסקר שנתן לי לקרוא את מאמרו בטרם פרסומו. לדיון נוסף ראו: 
ארדר, אבלי ציון )לעיל הערה 1(, עמ' 58–65. וראו כבר: ב' קלאר, 'בן אשר', תרביץ, טו )תש"ו(, עמ' 36–42; 

G. Vajda, ‘Études sur Qirqisānī’, REJ, 107 (1946-1947), pp. 54-61. וראו עוד: מ' צוקר, 'מפרושו של 
רס"ג לתורה', סורא, ב )תשט"ו–תשט"ז(, עמ' 313–355; הנ"ל, 'קטעים מכתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה' 

לרס"ג', תרביץ, מא )תשל"ב(, עמ' 373–410; פירושי רב סעדיה גאון לבראשית, מהדורת מ' צוקר, ניו יורק 

תשמ"ד, הערות המהדיר לעמ' 188–190; א"ש הלקין, 'מפתיחת רב סעדיה גאון לפרוש התורה', א' מארכס 

)עורך(, ספר היובל ללוי גינצבורג, ניו יורק תש"ו, חלק עברי, עמ' קכט–קנז; י' פאור, עיונים במשנה תורה 

 D. E. Sklare, Samuel ben Hofni Gaon and his תשל"ח, עמ' 74–99;  ירושלים  המדע,  לרמב"ם: ספר 

הלגיטימיות  על  ויכוח   .Cultural World, Leiden, New York and Köln 1996, pp. 160-161, no. 67
ובהלכה  בתאולוגיה  המוסלמי,  בעולם  השונות  האסכולות  בין  גם  התקיים  השונים,  לאופניו  ההיקש,  של 

 I. Goldziher, The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History, trans. W. כבר  כך  על  ראו  כאחד. 

Behn, Leiden, 1971, pp. 11-18. לניתוח אופנים שונים של היקש, שהתקיימו בבתי המדרש ההלכתיים 
 J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950, הקדומים באסלאם, ראו: 

עוד וראו  בו.  השימוש  ולעצם  בהיקש  הנכון  לשימוש  בנוגע  דעות  חילוקי  גם  נותחו  ושם   ,pp. 98-132 
 A. Hasan, ‘The Qritique of Qias’, Islamic Studies, 22, 3 (1983), pp. 45-69; 22, 4 (1983), 
 pp. 31-56; A. Zysow, The Economy of Certainty: An Introduction to the Typology of Islamic
Legal Theory, Atlanta, GA 2013, pp. 163-187. לדיון כולל בעניין מפרספקטיבה תאולוגית־פילוסופית 
 G. F. Hourani, ‘Combinations of Reason and Tradition in Islamic Ethics’, idem, Reason and :ראו

Tradition in Islamic Ethics, Cambridge 1985, pp. 270-276. על יישום ההיקש בתחום התאולוגי על ידי 
 .H. A. Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Cambridge, MA 1976, pp. 29-31 :הֻמעתִזלה' ראו

 A. Hasan, ‘The Definition of Qiyās :להגדרה ולאפיון של ההיקש )אלקיאס( בעולם המשפט המוסלמי ראו

in Islamic Jurisprudence’, Islamic Studies, 19 (1980), pp. 1-28
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לצורך ניתוח המבנה המושגי של עולם ההלכה.4 הלוגיקה האריסטוטלית הייתה כלי מועיל וחריף 

יישום  בה  בשימוש  לראות  ואפשר  הצדדים,  מן  אחד  כל  של  לעמדות  הגיונית  תשתית  בניסוח 

מתוחכם של שיטת הכלאם, שרס"ג וקרקסאני היו אמונים עליה,5 ושעניינה ביסוס והצדקה של 

עמדה דתית בכלים רציונליים, בעלי כושר שכנוע.

אלִפקה  ֻאצול  בתחום  טענות  של  ותקפות  לוגיים  מבנים  להבנת  כלי  הלוגיקה  שימשה  המוסלמים  אצל  גם   4

)יסודות ההלכה(. יסודות מסוימים של לוגיקה יוונית נמצאים כבר בחיבורי אצול אלפקה של חכמים מוסלמים 

אלחרמין  וִאמאם   ,]980 בשנת  ]מת  אלג'צאץ  בכר  אבו  בכתבי  )למשל  עשרה  והאחת  העשירית  המאות  בני 

לפחות  שכתב   ,]1062 בשנת  ]מת  חזם  אבן  אצל  ביטוי  לידי  הדבר  בא  ובעיקר   ,]1085 בשנת  ]מת  אלג'ויני 

זאת  אילוסטרציות', כדברי חלאק(. עם  'יותר מאשר  דוגמאות הלכתיות שהן  ובו  חיבור אחד על הלוגיקה, 

לדברי חלאק אלגזאלי היה 'המשפטן הראשון באסלאם הסוני שהכניס את הלוגיקה לתוך תאוריה משפטית 

 W. B. Hallaq, ‘Logic, Formal Arguments and Formalization of Arguments :בקנה מידה גדול'. ראו

in Snnī Jurisprudence’, Arabica, 37 (1990), p. 318 and no. 8, cf. p. 338, no. 64. שוורב עמד על 
עשרה,  האחת  המאה  של  האחרון  השליש  בן  אלֻתסתרי,  פצ'ל  בן  סהל  שעשה  בהיקפו  המשמעותי  השימוש 

G. Schwarb, ‘Sahl b. al-Faḍl al-Tustarī’s Kitab al- :בלוגיקה האריסטוטלית בהקשרים הלכתיים. ראו

Imāʾ’, Ginzei Qedem, 2 (2006), pp. 92-99, esp. p. 95, no. 102, ושם על חשיבות שימושו של קרקסאני 
בלוגיקה בהקשר היסטורי זה. כפי שַאראה להלן, כבר רס"ג השתמש בעקרונות הלוגיקה בתחום ההלכה, וכן 

עשה יפת בן עלי, אף כי שניהם לא הרחיבו בכך. אצל קרקסאני היישום של הלוגיקה ניכר והוא משמעותי 

ג–ח(  )שערים  הרביעי  המאמר  בפתיחת  שערים  שישה  הקדיש  קרקסאני  ויפת.  רס"ג  של  מזה  יותר   ונרחב 

בטלות'  או  אמיתיות  הטענות  תהיינה  בהם  אשר  'הסימנים  בעניין  לדיון  ואלמראקב'  אלאנָואר  'ִּכתאב  של 

 Yaʿqūb al-Qirqisānī, Kitāb al-Anwār w al-Marāqib, II,  ובשאלה 'מכמה פנים יּוכחו האמתות'. ראו: 

בקריטריונים  שמדובר  ייווכח  בדברים  המעיין   .ed. L. Nemoy, New York 1939-1943, pp. 351-365
הלוגיקה  של  רישומן  תקפים.  טיעונים  המבססים  אמינים  הכרה  ובמקורות  טענות  של  נכונותן  לבחינת 

האריסטוטלית והסטואית ניכר בעקרונות שבהם דן קרקסאני, והוא יישם עקרונות לוגיים אלה בעולם ההלכה 

והערות לשערים הפותחים את המאמר הרביעי  )אני מתכוון לפרסם בקרוב תרגום עם מבוא  באופן מעמיק 

ב'כתאב אלאנואר ואלמראקב'(.

,11–9 עמ'  תשס"ב,  אביב  תל  ים־תיכונית,  בחברה  הוגה  גאון:  סעדיה  סטרומזה,  ש'  ראו:  לרס"ג  באשר   5 

עיונים  מנהיג:  של  מפעלו  בן־שמאי,  ח'  עוד:  ראו  רס"ג  אצל  הכלאמיים  ולמינוח  למתודולוגיה   .37–36

H. Ben- :במשנתו ההגותית והפרשנית של רס"ג, ירושלים תשע"ה, עמ' 55–56 )פורסם לראשונה באנגלית

 Shammai, ‘Kalām in Medieval Jewish Philosophy’, D. H. Frank and O. Leaman [eds.], History
 S. Stroumsa, ‘Saadya and וכן:   ;)of Jewish Philosophy, London and New York 1997, p. 129
 Jewish Kalam’, D. H. Frank and O. Leaman (eds.), The Cambridge Companion to Medieval
Jewish Philosophy, Cambridge 2003, p. 76. וראו עוד: אבירם רביצקי, 'בין "אמונות ודעות" ל"מורה 
הנבוכים": על מאפייניה של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים', ב' בראון ואחרים )עורכים(, על דעת הקהל: 

דת ופוליטיקה בהגות היהודית: ספר היובל לכבוד פרופ' אביעזר רביצקי, ירושלים תשע"ב, עמ' 287–317. 

וכן: הנ"ל,   ;125 להשפעת הכלאם על משנתו של קרקסאני ראו: בן־שמאי, כלאם בפילוסופיה )שם(, עמ' 

'שיטות המחשבה הדתית של אבו יוסף יעקוב אלקרקסאני ויפת בן עלי', עבודת דוקטור, א, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, תשל"ח, עמ' 1–2, וראו עוד: ר' דרורי, ראשית המגעים של הספרות היהודית עם הספרות 

הערבית במאה העשירית, תל אביב 1988, עמ' 121–122.
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מסורת והיקש: הוויכוח הקראי–רבני על תורה שבעל פה – ליבתו לעומת דרכי ניסוחו

רס"ג  דעת  את  קרקסאני  סיכם  והמְצפים(  המאורות  )ספר  ואלמראקב'  אלאנָואר  'ִּכתאב  בספרו 

באשר להיקש ולמסורת )מתוך כוונה לדחות את טיעוניו בשער הבא(. וכך אמר:

הדעת  ב]שיקול[  לדגול  החולקים6  את  עוררה  אשר  שהסיבה  רס"ג[  הוא  ]הפיומי,  אמר 

מחייב,  אליהם  ]להזדקק[  דברים שהצורך  מצאו  שהם  היא  ואלקיאס[7  ]באלראי  ובהיקש 

כדי לדעת אם הם ]הדברים[ מותרים או אסורים, ]משום[ שאינם כתובים בתורה, וכך גם 

כמויות ואיכויות ]משום[ שאינן מפורשות.8 וידעו עם זאת שהבורא, יתפאר ויתרומם, אי 

כן, בהכרח כבר קבע להם  יתר על  נבוכים.  בני האדם  עזב את  לומר עליו שהוא  אפשר 

]האל[ מה שיורה אותם בו אל חפצם. וידעו עם זאת שהם, אם יודו בדברים האלה,9 ויעזבו 

את אשר טענו שההיקש הוא הראיה אשר הציב אותה האל להורות את עבודתו במה שאינו 

בספר,10 מיד ייאלצו להודות במשנה ובתלמוד,11 אשר בהם פירש ]האל[ כל זה. וקפצו 

]ודגלו[ בהיקש,12 כדי להימנע ממה שיאלצם להודות במסורות. ואמרו: ההיקש מספיק לנו 

ואין כאן מסורות מקובלות מן הנביא.13 

לדברי רס"ג יש מקרים ונסיבות שברור כי חלות בהם חובות הלכתיות כלשהן, אולם חובות אלו 

לא נתבארו בתורה. כך גם באשר לפרטים וליישומים של מצוות שהן עצמן נתבארו בתורה.14 

אלֻמכאִלפין, והכוונה לקראים.  6

מילולית: לדברים בדעת וההיקש.  7

מה  לדעת  כדי  דיון,  מחייבים   – בתורה  נדונו  לא  בעניינם  שהמצוות  והנסיבות  המקרים   – הדברים  כלומר   8

מעמדם ההלכתי, אם הם מותרים או אסורים.

כלומר אם יודו שלא ייתכן שהאל עזב את בני האדם נבוכים.  9

פי אלִּכתאב, והכוונה: בתורה.  10

מילולית: לא יתמהמהו עד שתאלצם ההודאה )ילזמהם אלאקראר( במשנה ובתלמוד. האילוץ )ִאלזאם( היה   11

טכניקת ויכוח ידועה בכלאם המוסלמי, ודרך הוכחה זו מצויה לרוב בספרות הכלאם, המוסלמית והיהודית. 

בטכניקה זו מראה הֻמתכִלם כי מתוך עמדתו של בר הפלוגתא מתחייבות תוצאות שאף בר הפלוגתא עצמו 

גאון  56–57; סטרומזה, סעדיה  עמ'  ירושלים תשס"ז,  גאון,  רב סעדיה  ברודי,  י'  ראו:  אינו מסכים לקבלן. 

)לעיל הערה 5(, עמ' 13–22. המילים המודגשות שבציטוט נכתבו בעברית בטקסט המקורי במהדורת נמוי, 

וכן להלן.

מילולית: וקפצו אל המאמר בהיקש.  12

כל   .)1 סעיף   ,79 עמ'  א,   ,]4 הערה  ]לעיל  נמוי  )מהדורת  ט  שער  שני,  מאמר  אלאנואר,  כתאב  קרקסאני,   13

התרגומים מערבית וההוספות בסוגריים בטקסטים המצוטטים הם שלי אלא אם כן ייאמר אחרת. השוו לדברי 

רס"ג בפתיחתו לפירושו לתורה: פירושי רס"ג לבראשית )לעיל הערה 3(, עמ' 188; מקור ערבי: שם, עמ' 16; 

הלקין, מפתיחת רס"ג )לעיל הערה 3(, עמ' קמז.

רס"ג טען שפרטי המצוות השכליות והגדרותיהן ידועים רק באופן שמעי )רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי   14

]רב סעדיה גאון, הנבחר באמונות ובדעות, תרגם י' קאפח, ירושלים תש"ל, עמ' קכב–קכד[(. בדבריו המובאים 

כאן הוא הוסיף כי פרטי מצוות הכתובות בתורה ידועים רק באמצעות המסורת. הדמיון בהלך המחשבה ברור: 
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לדברי רס"ג מכיוון שהקראים לא קיבלו את סמכות המסורת – היא סמכות המשנה והתלמוד – הם 

אימצו את ההיקש. כלומר עמדתם היסודית של הקראים היא דחיית סמכות המשנה והתלמוד, 

ויישום ההיקש הוא בבחינת תוצאה הכרחית של עמדה זו. מכללא אפשר להבין מהי עמדת רס"ג: 

מכיוון שיש לקבל את סמכות המשנה והתלמוד, אין כל צורך להיזקק להיקש. על דבריו אלו של 

רס"ג השיב קרקסאני:

אשר למה שהזכירֹו ש]הדבר[ אשר הניע את חברינו ]לדגול[ בהיקש הוא כדי שלא יאלצם 

היא  הרי  במסורות,  להודות  שמאלצם  ממה  הימנעות  ושזו  ובתלמוד,  במשנה  להודות 

טענה שאין עליה מופת.15 ו]הדבר[ אשר הניע את חברינו להימנע מן ההודאה16 במשנה 

ובתלמוד ומלהחזיק בכל מה שיש בשניהם, הוא שני דברים: אחד מהם, שהם אינם ספרי 

התגלות17 ולא הביאו אותם הנביאים. ואין זאת אלא שהם ספרים בדויים, מיוחסים לקבוצת 

אנשים, ונראה את קלקול דברי מי שטוען שהם נמסרו מן הנביאים. והשני בגלל מה שברור 

בהם מן הדברים הבטלים הנמנעים18 ]...[ וכאשר ראו שדבר זה כך הוא, וראיית ההיקש 

השמע משלים את המידע החסר בשכל, והמסורת – ככל הנראה החלק השמעי שבמסורת – משלימה את המידע 

 .18 )שם(, עמ' קלב, הערה  רס"ג  וראו: הלקין, מפתיחת  וגם שכליות.  גם שמעיות  בו   החסר בכתוב, שיש 

בפירושו  )ראב"ע(,  עזרא  אבן  אברהם  ר'  בשמו  שהביא  הדברים  מן  להינתן  יכולה  רס"ג  של  לדבריו  דוגמה 

הארוך לשמ' כא 24: 'אמר רב סעדיה: לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו. כי אם אדם הכה עין חבירו וסרה 

שלישית אור עיניו, איך יתכן שיוכה מכה כזאת בלי תוספת ומגרעת, אולי יחשיך אור עינו כלו. ויותר קשה 

הכִויה והפצע והחבורה, כי אם היו במקום מסוכן אולי ימות. ואין הדעת סובלת ]...[ והכלל, לא נוכל לפרש 

על דרך מצוות התורה פירוש שלם אם לא נסמוך על דברי חז"ל. כי כאשר ִקבלנו התורה ]שבכתב[ מן האבות 

לדברי  לבי  ישפה שהעיר את תשומת  לפרופ' רפאל  )תודתי  ביניהם'  אין הפרש  פה,  תורה שבעל  כן קבלנו 

הראב"ע בהקשר זה(. וראו עוד: פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות, מהדורת י' רצהבי, ירושלים תשנ"ח, 

 lexעמ' קטו–קטז; פירושי רבינו סעדיה גאון על התורה, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשמ"ד, עמ' פו–פז. ה־

talionis המקראי נתקבל כפשוטו באסכולות שונות וגם בין הקראים. ראו למשל דעתו של בן זוטא הקראי 
המובאת בדברי ראב"ע שם, וראו עוד: פילון האלכסנדרוני, על החוקים לפרטיהם, ספר ג, סעיפים 182, 195 

ו' נעם, מגילת   ;)124 ,122 ירושלים תש"ס, עמ'  ס' דניאל־נטף,  ג, מהדורת  )פילון האלכסנדרוני, כתבים, 

תענית: הנוסחים, פשרם, תולדותיהם, ירושלים תשס"ד, עמ' 211–213. לניתוח ה־lex talionis המקראי ראו: 

 Sh. M. Paul, Studies in The Book of The Covenant in the Light of Cuneiform and Biblical Law
Leiden 1970, pp. 73-77 ,(VTSup 18). רס"ג הבהיר בדבריו כי רק באמצעות המסורת אפשר ליישם את 
המצוות הכתובות במפורש בתורה. בעניין תפיסת המסורת אצל רס"ג ראו עוד: ר' ישפה, ' "ההגדה הנאמנת" 

של רב סעדיה גאון: מי הם "קהל המיחדים"?', דעת, 41 )תשנ"ח(, עמ' 5–17; 42 )תשנ"ט(, חלק התקצירים, 

עמ' 9; 63 )תשס"ח(, עמ' 169–170.

ברהאן, ואפשר שכוונתו: ראיה חותכת, חד־משמעית.  15

מילולית: לעזוב את ההודאה.  16

ֻכֻתב תנזיל, מילולית: ספרי הורדה. המשמעות היא ספרים שירדו מן השמים, והכוונה לספרי התגלות אלוהית.   17

השפעת התאולוגיה המוסלמית על המינוח ברורה.

דוגמה לביקורת רציונליסטית של הקראים על הספרות התלמודית, בהלכה ובאגדה שבה, ובפרט על הנפלאות   18

וההגשמה שבאגדות חז"ל, וכן על המאגיה והמיסטיקה שבספרות ההיכלות והמרכבה, ראו: קרקסאני, כתאב 



אבירם רביצקי 1646[

אשר היא ראיית השכל ]היא[ הכרחית, לא דבק בה דופי מן השכל, ]בהיותו[ קנה מידה לכל 

דבר, אחזו במה שהיא ]ראיית ההיקש[ דרכו ועזבו את מה שקלקולו מבואר, גלוי, מלבד 

מה שקרה שלא דבק בו קלקול ולא דופי. אולם בחתירתו לסתור את ההיקש ולהטיל דופי 

במי שמחזיק בו, הוא ]רס"ג[ מטיל דופי בעצמו וסותר את דבריו, מקלקל את שיטתו,19 

הואיל וקבוצת האנשים אשר הוא מחזיק בשיטתם ונשען עליהם וטוען שהם אנשי המסורות 

וההעברה, לא שללו את ההיקש ולא הטילו דופי בו, אלא הוא נמצא בדבריהם וספריהם, 

דברי  את  מאמת  שהוא  וטוען  ההיקש  את  ששולל  ומי   ]...[ עליו20  מבוססות  ודרכיהם 

הרבניים הרי כבר סתר ]את עצמו[.21 

שאלות  על  נסב  לקראים  הרבנים  בין  הוויכוח  שאמנם  ללמוד  אפשר  וקרקסאני  רס"ג  מדברי 

תאולוגיות ואפיסטמולוגיות – מה הם מקורות ההלכה ומה הם מקורות הדעת בכלל. אולם יסוד 

הוויכוח הוא סמכותה של הספרות התלמודית. הרבנים קיבלו אותה והקראים דחו אותה. אלו וגם 

ואנשי ההלכה המוסלמים שבתחום  אלו הלבישו את עמדותיהם בלבוש שמצאו בין התאולוגים 

תרבותם פעלו. 

אסביר את הדברים באמצעות הצגת שתי אסכולות אסלאמיות שנחלקו ביניהן במחלוקת דומה   

אלחדית'  אצחאב  וקרקסאני:  רס"ג  פעלו  שבה  לזו  סמוכה  בתקופה  הקראית–רבנית  למחלוקת 

ואצחאב אלראי – בעלי המסורת ובעלי הדעת. הנה כך מסר לנו ֻמחמד אלשהרסתאני על שתי 

אסכולות אלה:

בעלי המסורת ]אצחאב אלחדית'[ והם אנשי ִחג'אז, הם חברי מאִלכ בן אנס, וחברי מחמד 

בן אדריס אלשאִפעי, וחברי ֻספיאן אלת'ורי, וחברי אחמד בן חנבל, וחברי דאוד בן עלי בן 

 B. Chiesa :אלאנואר, מאמר ראשון, שערים ג–ד )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 4[, א, עמ' 14–40; תרגום אנגלי

 and W. Lockwood, Yaʿqūb al-Qirqisānī on Jewish Sects and Christianity: A Translation of
 ‘Kitāb al-Anwār’, book 1, with Introductory Essays, Frankfurt a.M., Bern, New York and Nancy
pp. 105-133, 162-176 ,1984(. ביקורת דומה בספרות הקראית ראו למשל: סלמון בן ירוחים, ספר מלחמות 
ה', שערים יד–יז )מהדורת י' דודזון, ניו יורק תרצ"ד, עמ' 129–154(. להערכה ולשיפוט של דברי קרקסאני 

הנזכרים במאמר הראשון ראו: א"א הרכבי, 'לקורות הכתות בישראל', צ' גרץ, דברי ימי ישראל, ג, תרגם ש"פ 

רבינוביץ, ורשה תרנ"ד, עמ' 494–495. לתגובותיהם של הגאונים על ביקורת הקראים על האגדה שבספרות 

חז"ל ראו: י' אלבוים, להבין דברי חכמים: מבחר דברי מבוא לאגדה ולמדרש משל חכמי ימי הביניים, ירושלים 

תשס"ט,  ירושלים  ד,  הביניים,  ימי  העברית:  הסוד  תורת  תולדות  דן,  י'  עוד:  וראו   .64–47 עמ'   תשס"א, 

עמ' 72–99.

מד'הבה, אפשר לתרגם גם: בית מדרשו, אסכולתו, דרכו.  19

מד'אהבהם, כלומר אסכולותיהם, שיטותיהם, מבוססות עליו.  20

כך יש לפרש את הדברים לדעת חגי בן־שמאי, אף שלשונית אפשר לפרש גם: כבר סתר )את דבריהם של   21

הרבניים(. כך או כך הכוונה ברורה. וראו: קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער י )מהדורת נמוי ]לעיל 

הערה 4[, א, עמ' 87–88, סעיף 1(.
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מחמד אלִאצפהאני. הם נקראו בעלי המסורת דווקא בגלל תשומת לבם להשגת המסורות 

]אלאחאדית'[ והעברת הידיעות ]אלאכ'באר[ וביסוס הדינים על הכתובים ]עלי אלֻנצוץ22[, 

ולא יפנו אל ההיקש ]ולא ירג'עון אלי אלקיאס[ הנגלה והסמוי,23 כל עוד שימצאו ידיעה 

]כ'ברא[ או מסורת ]את'רא[. וכבר אמר אלשאפעי, ירצהו האל: כאשר תמצאו דעה24 שלי 

ותמצאו מסורת שהיא בניגוד לדעתי, דעו שדעתי היא אותה המסורת ]...[ והם ]חבריו של 

שאפעי, כלומר תלמידי האסכולה שלו, ששהרסתאני מנה כאן בשמותיהם[, אינם מוסיפים 

על השתדלותו השתדלות ]ִאג'תהאדא[, אלא יעסקו במה שנמסר ממנו, במגמה ובהסקה,25 

ויתנהגו על פי דעתו כולם, ולא יחלקו עליו לעולם.

בעלי ]שיקול[ הדעת ]אצחאב אלראי[ והם אנשי עיראק, הם חברי אבו חניפה אלנעמאן בן 

ת'אבת. ומחבריו ]...[ ]שהרסתאני מנה כאן את חברי אסכולת אבו חניפה[. ונקראו בעלי 

]שיקול[ הדעת דווקא בגלל תשומת לבם להשגת משמעות על ידי ההיקש,26 ו]להשגת[ 

העניין המוסק ]אלֻמסתנבט[ מן הדינים, ולביסוס המקרים27 עליהם ]על הדינים הנתונים[. 

ולעתים קרובות נותנים קדימּות להיקש הגלוי על המסורות היחידאיות.28 וכבר אמר אבו 

חניפה, ירחמהו האל: ידענו שזוהי דעה )ראי(29 והיא הטובה ביותר שיכולנו, ומי שיכול 

באופן אחר מזה – הרי הוא רשאי להחזיק בדעתו ואנו רשאים להחזיק בדעתנו.30 והללו 

הכוונה לטקסטים של הֻקראן ושל הֻסנה.  22

אלקיאס אלג'לי ואלכ'פי. ההבחנה בין שני סוגי היקש אלה היא בעיקרה חנפית. קיאס ג'לי הוא היקש שבו   23

)ַפרע, ענף( הוא ברור ומוחלט. לעומת זאת  )ַאצל, עיקר, שורש( למקרה הלמד  הדמיון בין המקרה המלמד 

קיאס כ'פי הוא היקש שבו הדמיון ביניהם אינו ברור, והתעלמות מן ההבדלים שביניהם תלויה בסברה. דוגמה 

לקיאס ג'לי: על פי השריעה אם שני אדונים שותפים בעבד ואחד מהם שחרר את העבד )ככל שיש לו חלק בו(, 

חובתו של השופט לפצות את השותף השני על חלקו בעבד ולשחרר את העבד לגמרי; דין זה מפורש באשר 

לעבד זכר, אך על ידי קיאס ג'לי הוא מּוחל גם על שפחה, משום שלעניין זה ההבדלים בין זכר לנקבה אינם 

רלוונטיים. דוגמה לקיאס כ'פי: האיסור על שתיית יין מפורש באשר ליין ענבים, ועל ידי קיאס כ'פי הוא מוחל 

גם על יין תמרים; במקרה זה ההבדלים בין יין תמרים ליין ענבים יכולים להיות משמעותיים, והשאלה אם 

 M. H. Kamali, Principles of Islamic :להתחשב בהם תלויה בסברה. על ההבחנה בין שני סוגי ההיקש ראו

Jurisprudence, Cambridge 1991, p. 216
מד'הבא, כלומר שיטה, עמדה.  24

כלומר ינהגו באותה מגמה ובאותה דרך הסקה ששאפעי הלך בהן.  25

וג'ה מן אלקיאס, אפשר לתרגם גם: להשגת אופן של ההיקש.  26

אלחואדת', אפשר לתרגם גם: המאורעות.  27

ראו:  יחידים.  של  )ִאסנאד(  מסירה  שלשלת  בעלות  שהן  המסורות,  כלומר  הידיעות,   – אלאכ'באר  אחאד   28

G. H. A. Juynboll, ‘Khabar al-Wāḥid’, The Encyclopaedis of Islam2, IV, p. 896
עלמנא הד'א ראי. ניקדתי َعِلْمنا. אך אפשר לנקד ِعْلُمنا, ותרגומו: הידע שלנו הוא דעה. ובהקשר זה 'הידע   29

שלנו' מכוון לעמדתנו ההלכתית. 

מילולית: הרי לֹו מה שראה, ולנו מה שראינוהו.  30
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השתדלות  חניפה[  אבו  ]של  השתדלותו  על  יוסיפו  קרובות  לעתים  חניפה[,  אבו  ]חברי 

]אג'תהאדא[, ויחלקו עליו בדין ההשתדלותי.31 והשאלות אשר חלקו עליו בהן, ידועות. 

ובין שתי הקבוצות יש מחלוקות רבות בענפים32 ויש להם בהם ]בענפים[ חיבורים ]ויש[ 

עליהם ויכוחים.33 

המוחלטּות  על  השקיפו  הם  שכאילו  עד  הסברות  בשיטות  הגבול  קצה  אל  הגיעו  וכבר 

יוכרז כופר או טועה,35 אלא כל משתדל פוגע  ולא מתחייב מכך ש]מישהו[  והוודאות.34 
]במטרה[,36 כמו שהזכרנו.37

הגישות  להבנת  תורמים  הם  להטעות,38  שעלולות  הכללות  אלשהרסתאני  בדברי  שיש  אף 

כלומר בדין שיש להשתדל ולהתאמץ בהשגתו.  31

פי אלֻפרוע – נראה כי כוונת שהרסתאני היא שיש בין שתי הקבוצות – בעלי המסורת ובעלי שיקול הדעת –   32

הבדלים בכל הנוגע לפרטי הדינים. ואפשר שהכוונה לפרטי דינים הנגזרים מיסודות )או שורשים( כלליים 

יותר )אלאצול(. על ההבחנה בין ענפים לשורשים ראו: אבירם רביצקי, 'הרמב"ם ואלפאראבי על התפתחות 

תשס"ח,  ירושלים  ההלכה,  של  בפילוסופיה  חדשים  עיונים  )עורכים(,  רוזנק  וא'  רביצקי  אביעזר   ההלכה', 

עמ' 215, הערה 13.

מנאט'ראת, אפשר לתרגם גם: עיונים.  33

אפשר לתרגם גם: עד שכאילו הם על סף המוחלטות והוודאות. נראה שכוונת הדברים שיישום שיקול הדעת   34

האמת  לסף  הגיעו  כאילו  וודאי,  מוחלט  שהוא  במה  מתבוננים  כאילו  זו  שיטה  שאנשי  עד  כך  כל  מעמיק 

המוחלטת. 

מילולית: ולא דבקֹות בכך כפירה ולא הטעיה.  35

כלומר משימוש בשיקול הדעת ובשיטות הסברות לא נובעות השקפות כופרות ועמדות הסותרות את האמונה,   36

וראו: צוקר,  ולכן כולם לגיטימיים מבחינה דתית.  ֻמציב(,  ֻמג'תהד  )כל  'כל משתדל פוגע'  זו  כי לפי גישה 

קטעים מכתאב תחציל )לעיל הערה 3(, עמ' 381, ושם, הערה 30, דיון בעמדה דומה שהביע החכם המעתזלי 

עבד אלג'באר. לדיון רחב בהיבטים השונים של העמדה שכל פוסק המשתדל להשגת ההלכה על אמתתה, 

צודק ראו: זיסו, כלכלת הוודאות )לעיל הערה 3(, עמ' 259–278.

מחמד אלשהרסתאני, כתאב אלמלל ואלנחל, מהדורת ו' קורטון, לונדון 1846, עמ' 160–161.  37

יש הבדלים משמעותיים בין השקפותיהם ההלכתיות של האישים שהזכיר שהרסתאני בכל קבוצה. כך למשל   38

מאלכ בן אנס ומחמד בן אדריס אלשאפעי לא התנגדו לשימוש בשיקול דעת אנושי באותה מוחלטות שהתנגדו 

לכך אחמד אבן חנבל ודאוד בן עלי בן מחמד אלאצפהאני )הוא דאוד אלט'אִהרי(. ראו: שאכט, מקורות המשפט 

)לעיל הערה 3(, עמ' 311–314 )על מאלכ(; 315–328 )על שאפעי(; 128–132 )על עמדת אבן ֻקַתיבה, תלמיד 

יחסי  על  בהלכה(.  אחרים  שכליים  ושיקולים  קיאס  ָראי,  נגד  בכללם  והמסורתנים  חנבל,  אבן  של  תלמידו 

 ;84–81 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  הט'אִהרים  גולדציהר,  ראו:  אלט'אהרי  ודאוד  חנבל  בן  אחמד  של  עמדותיהם 

חוראני, חיבור היגיון ומסורת )לעיל הערה 3(, עמ' 273–274. אחד החכמים הידועים מן האסכולה הט'אהרית, 

אבן חזם, ידוע בהתנגדותו לקיאס, ומשיטתו אפשר ללמוד על עקרונות האסכולה הט'אהרית בכללה. ראו על 

 G. F. Hourani, ‘Reason and Revelation in Ibn Hazm’s :שיטתו האתית ועל דחייתו את ההיקש בהלכה

 Ethical Thought’, idem, Reason and Tradition in Islamic Ethics, Cambridge 1985, pp. 167-189; 
 M. Fakhry, Ethical Theories in Islam, Leiden 1991, pp. 168-175; F. I. Abdallah, ‘Notes on
 Ibn Ḥazm’s Rejection of Analogy (Qiyās) in Matters of Religious Law’, American Journal
 of Islamic Social Sciences, 2 (1985), pp. 207-224; J. P. Montada, ‘Reason and Reasoning in
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על  העולה  ההקבלה  והרבנים.  הקראים  פעלו  שבה  המוסלמית  בסביבה  שהתקיימו  העקרוניות 

המקורות  הם  והדעת  הספר  כי  וטענו  אלראי  אצחאב  של  בדרכם  הלכו  הקראים  ברורה:  הדעת 

אלחדית'  אצחאב  של  בדרכם  הלכו  הרבנים  ואילו  האל,39  רצון  את  לדעת באמצעותם  התקפים 
וטענו כי הספר והמסורת הם האמצעים לדעת את רצון האל.40

Ibn Ḥazm of Cordova’, Studia Islamica, 92 (2001), pp. 165-185. מעניין שאבן חזם החזיק בעמדות 
ט'אהריות בצד הכרה מעמיקה של הלוגיקה האריסטוטלית והכרה בחשיבות הלוגיקה להבנת עולם ההלכה. 

 A. G. Chejne, ‘Ibn Ḥazm of Cordova on Logic’, Journal of American :על הכרתו את הלוגיקה ראו

שככלל   – שהרסתאני  בדברי  המוזכר   – אלת'ורי  ספיאן  על   .Oriental Society, 104 (1984), pp. 57-72
)שם(  ראו: שאכט, מקורות המשפט  היה בעל עמדות מסורתניות־עצמאיות,  אך  עיראק   השתייך לאסכולת 

עמ' 242. יתרה מזו, אישים מאצחאב אלחדית' שהזכיר שהרסתאני לא שללו לחלוטין את השימוש בשיקול 

הדעת, כשם שאישים מאצחאב אלראי שהוא הזכיר לא שללו לחלוטין היסמכות על מסורות. כשם שמאלכ בן 

אנס הסתמך על שיקול דעת לצד נטייתו למסורתניות )ראו לעיל(, כך אבו חניפה הסתמך על מסורות ואסף 

והאסכולה  חניפה  אבו  של  יחסם  על  דעת.  בשיקול  השימוש  חשיבות  את  הדגשתו  בצד  אישי,  באופן  אותן 

העיראקית בכללה למסורות ראו: שאכט, מקורות המשפט )שם(, עמ' 27–34. על נטייתו של אבו חניפה לראי 

ולקיאס ראו: שם, עמ' 270–287, 294–301.

חניפה  אבו  דברי  ובפרט  ]במטרה['  פוגע   – משתדל  ש'כל  הדעת  שיקול  בעלי  עמדת  בין  ההשוואה  מאלפת   39

'ידענו שזוהי דעה והיא הטובה ביותר שיכולנו, ומי שיכול באופן אחר מזה – הרי הוא רשאי להחזיק בדעתו 

יעקב  ר'  רס"ג  של  תלמידו  אל  באיגרתו   – מצליח  בן  סהל  שהביעו  לעמדה  בדעתנו',  להחזיק  רשאים  ואנו 

בן שמואל – וקראים אחרים בני התקופה. לפי סהל: 'על כן הם אומרים ]בני מקרא, הקראים[ לאחיהם בני 

יעקב: ִלמדו ודרשו וחפשו וחקרו ועשו מה שיקום לכם ברָאיה קיימת ויעמוד בדעתכם. ואל תאמר איך יתכן 

הדבר הזה, כי כן רצה וחפץ צורנו ממנּו, ועלינו לעשות המצוה אשר תקום בתבונתנו בראיה ועדות, ולא על 

דרך חפץ ]במקרה[. ואם נחלוק לשם שדי, בבוא מורה הצדק ישיב אלה לאלה ]באחרית הימים ישוב המשפט 

להיות אחד ומוחלט. עד אז רצון האל הוא שיתקיימו מחלוקות לשם שמים, הנובעות מכך שלכל אדם טיעון 

אחר מחברו. בדבריו על 'מורה הצדק' התייחס סהל לפסוק 'ִזרעו לכם לצדקה ִקצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת 

לדרוש את ה' עד יבוא וֹירה צדק לכם' )הו' י 12(, דבריו משקפים גם את האמור על אליה הנביא: 'והשיב לב 

אבות על בנים ולב בנים על אבותם' )מל' ג 24([ ]...[ ואם יאמר אדם הבור אשר לא ידע, מה יעשה? נאמר לו: 

חייב לדעת וללמוד ולשמור ולעשות כי כן כתוב 'ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם' )דב' ה 1( ]כלומר הלימוד 

והשכנוע הפנימי הם התנאי לקיום המצוות[. ומזה למדנו כי העושה בלא דעת אין הבדלה בינו ובין החמור 

הנושא משא ]...[ ואם יאמר: אמת דברת, אבל הגיעה עת המצוה ובא יום המועד והחכמים מתחלפים ]חולקים 

זה על זה[ והוא בור, מה יעשה? נשיב ונאמר: עליו לשמוע דברי החוקרים והדורשים במצוה, ואשר יקרב אליו 

ויקום בדעתו כי הוא אמת ונכון, יעשה, והשם ירצה ממנו כי זה טוב יתר מעשותו בלא דעת' )ש' פינסקר, 

ליקוטי קדמוניות: לקורות דת בני מקרא והליטעראטור שלהם, ב, וינה תר"ך, עמ' 34–35(. על אליהו כמורה 

 D. Frank, Search Scripture Well: Karaite Exegetes and the Origins of the Jewish :צדק ראו עוד

Bible Commentary in the Islamic East, Leiden and Boston 2004, p. 59 and n. 104. לעניין מורה 
 N. Wieder, The Judean Scrolls and Karaism, Jerusalem :צדק בספרות הקראית ובמגילות קומראן ראו

התשיעית  המאה  קראי  בערכו.  במפתח   ,)1 הערה  )לעיל  ציון  אבלי  ארדר,  עוד:  וראו   ;2005, pp. 86-87
והעשירית החזיקו בעמדות רציונליסטיות ואינדיווידואליסטיות דומות אולם בעלות הדגשים ומגמות שונים. 

לניתוח עמדות קראיות אלה ולהקבלה שביניהן ובין עמדות שהתקיימו בספרות התלמודית ובספרות הרבנית 

בימי הביניים, אקדיש מאמר מיוחד. 

המסורת  ובפרט  מחייב,  משפטי  מקור  בבחינת  המסורת  של  מקומה  את  שהדגישו  המוסלמים  החכמים  אחד   40
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אצחאב  של  פעילותם  תקופת  הנדונות:  המחלוקות  שתי  שבין  להבדל  גם  לב  לשים  יש  אך   

אלראי ואצחאב אלחדית' הייתה תקופת העיצוב של ספרות ההלכה המוסלמית. זו התקופה שבה 

שהרסתאני  של  בדבריו  והודגש  שהוזכר  אלשאפעי,  אדריס  בן  מחמד  הוא  עצמו,  הנביא  מן  המשתלשלת 

אם  )וחי(  אלוהית  בהשראה  מקורה  הנביא  של  הסנה'  אם  לשאלה  באשר  התחייב  לא  שאפעי  לעיל.  שהובאו 

זהו  לאו, אולם ברור מדבריו שהדרך שנהג בה הנביא משקפת את רצון אללה מכל המאמינים לדורותיהם. 

המשפט  מקורות  שאכט,  ראו:  ומועדף.  מחייב  משפטי  מקור  הן  הנביא  מנהג  על  שהמסורות  לדעתו  הבסיס 

התורה  מסורת  של  האלוהי  המקור  שאלת  בנקל  להיפתר  יכולה  הרבנים  מבחינת   .16 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל 

פה  שבעל  התורה  כי  מלמדות  התלמודית  בספרות  רבות  אמירות  בתלמוד.  לדבריהם  המגולמת  פה  שבעל 

והתורות"  והמשפטים  החוקים  ' "אלה  למשל:  ראו  שבכתב.  התורה  כמו  בהתגלות,  למשה  נמסרה   בכללה 

)וי' כו 46( – "החוקים" אילו המדרשות, "והמשפטים" אילו הדינים, "והתורות" מלמד ששתי תורות ניתנו להם 

 לישראל, אחד בכתב ואחד בעל פה' )ספרא, בחוקותי, סוף פרשה ב ]מהדורת וייס, דף קיב ע"ב[, וראו שם דעת 

ר' עקיבא(; 'מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני' )שם, 

בהר, תחילת פרשה א ]שם, דף קה ע"א[(; 'אמר ר' שמעון בן לקיש ]...[ "לוחות" אלו עשרת הדברות, "תורה" 

זה מקרא, "והמצוה" זו משנה, "אשר כתבתי" אלו נביאים וכתובים, "להורותם" זה גמרא. מלמד שכולם נתנו 

למשה מסיני' )בבלי, ברכות ה ע"א(. ואמנם רס"ג נקט גישות מעין אלה, אלא שלעתים ניכרת בניסוח הדברים 

השפעה מוסלמית. למשל: 'כל המהויות והכמויות והאיכויות ראו אותן ממעשה הנביא, ארבעים שנה לפני 

 כתיבת התורה' )פירושי רס"ג לבראשית ]לעיל הערה 3[, עמ' 15 ]בתרגומי[, תרגום עברי: שם, עמ' 185(. 

וראו עוד: סקליר, שמואל בן חפני )לעיל הערה 3(, עמ' 158–162. נוסף על כך העמדה התלמודית שהנבואה 

פסקה לא נתקבלה על ידי כל חכמי התלמוד, ואף לא על ידי כל חכמי ימי הביניים, והיו גם ממתנגדי הקראים 

שלא קיבלו אותה, לפחות לא באופן מלא. בדרך זו הצליחו לקשור את דעות חכמי המשנה והתלמוד למקור 

שמימי )למשל ר' יהודה הלוי, ספר הכוזרי ג, סה(. על העמדה החז"לית שהנבואה פסקה ראו: א"א אורבך, 

'הלכה  הנ"ל,  עוד:  וראו   ;20–9 עמ'  תשס"ב,  ירושלים  חכמים,  של  מעולמם  הנ"ל,  הנבואה',  פסקה  'מתי 

21–49. ולדיון מקיף בעניין ראו: י' סילמן, קול גדול ולא יסף: תורת ישראל בין שלמות  ונבואה', שם, עמ' 

להשתלמות, ירושלים תשנ"ט. לשאלת מעמדן של הלכות ש'נמסרו מסיני' ראו עוד: ש' ספראי, 'הלכה למשה 

ירושלים  ב,  ישראל,  ובימי המשנה: מחקרים בתולדות  בימי הבית  או תיאולוגיה', הנ"ל,  היסטוריה  מסיני: 

עניין  ומדרבנן,  מדאורייתא  הלכות  בין  הגבולות  טושטשו  הגאונים  בין  מזו,  יתרה   .578–548 עמ'  תשנ"ו, 

שגם הוא קשור לפולמוס האנטי־קראי: המגמה הייתה לטעון שכל עולם ההלכה בכללו הוא ממקור אחד – 

ההתגלות. ראו: סקליר, שמואל בן חפני )שם(, עמ' 159, הערה 64. כנגד טשטוש תחומין זה כּוונה ביקורתו 

של הרמב"ם, בעיקר בספר המצוות שלו, שורשים א, ב. וראו על התאוריה המשפטית־פרשנית של הרמב"ם 

העולה משורשים אלה: מ' הלברטל, 'ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה והתיאוריה הפרשנית 

שלה', תרביץ, נט )תש"ן(, עמ' 457–480. לדברי לסקר 'אם ההבדל בין קראי לבין רבני הוא שלדעת הרבני 

הפירושים למקרא, וההלכות המתחייבות מפירושים אלה, ניתנו בסיני, ולדעת הקראי הם פרי עמלם של בני 

אדם לאחר מעמד הר סיני, אפשר בהחלט להבחין אצל הרמב"ם ב"נטיות קראיות" ' )ד' לסקר 'השפעת הקראות 

על הרמב"ם', ספונות, ה ]כ[ ]תשנ"א[, עמ' 150(. גם אם עמדתו של הרמב"ם – המדגישה הלכות תלמודיות 

שהן תוצר של היקש ושיקול דעת – אינה עולה בקנה אחד עם הלך הרוח הגאוני, יש לראות בה נטייה תלמודית 

אותנטית )ראו להלן הערה 44( ולא קראית. ואמנם לסקר לא טען שהרמב"ם הושפע בעניין זה מן הקראים. 

לדיון מחודש בעמדת הרמב"ם בסוגיה זו ראו: לסקר, השימוש בהיגיון )לעיל הערה 3(. לשאלת הדרך שבה 

 Aviram Ravitsky, סייג הרמב"ם את המתודולוגיה התלמודית שבה החזיק, מפני הנטיות הקראיות, ראו: 

 ‘Saʿadya Gaon and Maimonides on the Logic and Limits of Legal Inference in Context of the
Karaite-Rabbanite Controversy’, History and Philosophy of Logic, 32 (2011), pp. 29-36
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אופי  יהיה  ומה  הראויה  ההלכתית  המתודולוגיה  מהי  להחליט  המוסלמים  ההלכה  חכמי  על  היה 

הספרות ההלכתית.41 אצחאב אלראי טענו שהכרת רצון האל חייבת להסתמך על ההתגלות ועל 

השכל האנושי – שני מקורות הכרה שניתנו מאת האל.42 אין מדובר רק בעמדה אפיסטמולוגית־

בסוגיות  לנקוט  שיש  ההלכתית  למתודולוגיה  משמעותי  שיישומה  בעמדה  אלא  תאולוגית 

משפטיות – פרטיות וציבוריות – ולקנון ההלכתי שרצוי שייווצר. לעומתם אצחאב אלחדית' פנו 

לאיסוף המסורות שהתהוו סביב אישיותו ומפעליו של הנביא וסביב חבריו וממשיכיו, ולבחינה 

מדובר  האותנטיות.  המסורות  של  ההלכתי  בתוקפן  הכרה  מתוך  אלה  מסורות  של  ביקורתית 

בקבוצה ששמה לה למגמה להסתמך על מסורות מתוך תפיסה תאולוגית שלפיה עדויות־שמועות 

זו לא הייתה תאולוגית־ ולנביא עצמו.43 אף תפיסה  זה הן הדבר הקרוב ביותר להתגלות  מסוג 

אקדמית בלבד, אלא היה לה יישום ראלי – תיעוד, איסוף ובירור של שמועות ויצירת קנון משפטי 

המבוסס עליהן. 

ההלכתית־התלמודית  הספרות  הייתה  כבר  ויכוחיהם,  את  ניהלו  והקראים  כשהרבנים  אולם   

ויושמו שנים רבות בעולמה  מעוצבת וגמורה, ועקרונות המתודולוגיה התלמודית כבר נקבעו, 

של ההלכה התלמודית. שלב העיצוב של הספרות ההלכתית־התלמודית כבר נשלם. כך באשר 

לדרכי הפרשנות ולדרכי ההיסק וכך באשר להסתמכות על דברי דורות שעברו. בתלמוד אפשר 

למצוא הסתמכות על מסורות ולצדה הסתמכות על שיקול דעת.44 התלמוד אינו מכיר בסתירה בין 

שתי המתודות הללו, וחכמי התלמוד יישמו אותן חליפות בהתאם לצורכי הדיון – וייתכן מאוד 

שזו הייתה גם דרכם של ענן וחכמי בתי מדרש לא־רבניים קדומים אחרים.45 כשטענו הקראים 

לדברי שאכט, שהלך בעקבות גולדציהר, העמדה המסורתנית של אצחאב אלחדית' הייתה תגובה על נטייה   41

בבתי המדרש ההלכתיים הקדומים לשימוש בשיקול דעת ובהיקש )ראי וקיאס( – היא הנטייה שאנו מוצאים 

253. על השפעתו המעצבת של  את רישומה אצל אצחאב אלראי. ראו: שאכט, מקורות המשפט )שם(, עמ' 

 W. B. Hallaq, A History of Islamic Legal הוויכוח בין שתי האסכולות על המשפט המוסלמי ראו עוד: 

Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh, Cambridge 1997, pp. 16-20
חוראני הציג את עמדות מאלכ בן אנס ואבו חניפה מצד אחד ואת עמדת המעתזלה' מצד אחר כשני סוגים של   42

עמדה עקרונית אחת, שהמשפט, ובאופן כללי החיובים המוסריים המוטלים על האדם, מבוססים על השכל 

האנושי ועל ההתגלות. אלא שהמעתזלה' הדגישה את ההכרה השכלית והקדימה אותה. לשיטת המעתזלה' 

זאת  לעומת  לשמעיות.  שכליות  מצוות  בין  ההבחנה  מהות  זוהי   – השכלית  להכרה  השלמה  היא  ההתגלות 

האסכולות של מאלכ ושל אבו חניפה הדגישו את ההתגלות והקדימו אותה. לשיטתם ההכרה התבונית היא 

השלמה להתגלות. ראו: חוראני, חיבור היגיון ומסורת )לעיל הערה 3(, עמ' 271–272.

ראו: שאכט, מקורות המשפט )לעיל הערה 3(, עמ' 44–57.  43

ראו למשל את הביטויים והאמירות: 'הלכה למשה מסיני' )משנה, ידים ד, ג ועוד הרבה(; 'הלכתא גמירי לה'   44

 – שמעו  אם  חברי.  למדו  וכך  למדתי  כך  חברי,  דרשו  וכך  דרשתי  'כך  הרבה(;  ועוד  ע"ב  יז  פסחים   )בבלי, 

'אם הלכה – נקבל, ואם לדין – יש  אומרים להם' )משנה, סנהדרין יא, ב; וראו: בבלי, שם פח ע"א–ע"ב(; 

תשובה' )משנה, כריתות ג, ט; יבמות ח, ג(; 'אדם דן קל וחומר מעצמו, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו' )בבלי, 

' "ובלבד שלא ידמה" – והלא כל התורה כולה דמויי מדמינן לה'  נידה יט ע"ב; וראו: שם, פסחים סו ע"א(; 

)בבלי, בבא בתרא קל ע"ב(.

ראו לעיל ליד הערה 1.   45
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שאין לסמוך על מסורות מגמתם הייתה לשלול את סמכותה של הספרות התלמודית, לאחר דורות 

רבים שבהם זו נתקבלה – לפחות בקרב הרבנים והנשמעים להם – כמקור משפטי קנוני. גם דברי 

קרקסאני שחכמי התלמוד הסתמכו על היקש ועל שיקול דעת46 מטעים, משום שכשחכמי המשנה 

והתלמוד יישמו את שיקול דעתם בפרשנות הכתובים ובדימוי דבר לדבר, הם עשו זאת לא במגמה 

להוסיף על ההלכות שנמסרו  ולכל הפחות  ולתמכה,  לחזקה  לדחות את המסורת, אלא אדרבה, 

במסורת הלכות מחודשות שמקורן בשיקול הדעת וביישום עקרונות דרשת הכתוב.47 בדומה לכך 

סטו הרבנים מן הדרך התלמודית כשטענו שאין להסתמך על שיקול דעת בהלכה.

אולם משעה שנקטו הקראים את עמדת אצחאב אלראי ודחו בשמה את תקפותה של המסורת,   

ודחו  אלחדית'  אצחאב  עמדת  את  הרבנים  כנגדם  נקטו  התלמודית,  הספרות  את  דחו  ולמעשה 

לבושו  אחר,  לשון  הקראית.  המתודה  את  לשלול  במגמה  הדעת  ובשיקול  בשכל  השימוש  את 

של הוויכוח הקראי–רבני הוא אמנם מוסלמי, והעמדות שהובעו בו הן עמדות אפיסטמולוגיות־

ימים. אולם שלב העיצוב של  ואנשי ההלכה של אותם  עקרוניות – כמיטב עמדות התאולוגים 

המתודולוגיה התלמודית כבר נקבע ונחתם, בעוד ששלב זה היה בעיצומו אצל המוסלמים. משום 

כך היישום של העמדות המוסלמיות למקורות התלמודיים נשא משמעות שונה לגמרי מיישומן 

בעולם המשפט המוסלמי, ואף היה מלאכותי ומאולץ, מצד הקראים ומצד הרבנים כאחד. אצחאב 

אלראי שאפו לעצב קנון הלכתי המתחשב בשיקול הדעת האנושי, בעוד שהקראים שאפו לשלול 

את ההלכה התלמודית ולאפשר אינדיווידואליזם דתי; אצחאב אלחדית' שאפו לעצב קנון הלכתי 

המדגיש את מנהגם של הנביא, חבריו וממשיכיו, בעוד שהרבנים שאפו להגן על קנון הלכתי קיים 

תוך הצגתו כמגלם מסורות בלבד, שמקורן התגלותי ולא אנושי.

ֻאצול  בספרות  מרכזית  שאלה  היא  השכל  את  להעדיף  או  המסורת  את  להעדיף  אם  השאלה   

)קרקסאני,  ההלכה  בתחום  ההיקש  ליישום  הסכימו  הרבניים'  מבין  ש'הקדמונים  קרקסאני  דברי  גם  וראו   46

כתאב אלאנואר, מאמר רביעי, שער א ]מהדורת נמוי )לעיל הערה 4(, ב, עמ' 348[(. קרקסאני הביא דרשות 

]שם, א,  יא  )שם, מאמר שני, שער  יישמו שיטות של היקש  הלכתיות־תלמודיות שלדעתו מעידות שחז"ל 

זו הייתה שכל  7–10[(. כפי שכבר טענו כמה חוקרים, תשובתו של רס"ג על טענה  עמ' 104–107, סעיפים 

דרכי הלימוד התלמודי אינן בבחינת היקש, שכן הן אינן מחדשות הלכות לא ידועות; אין הן אלא סומכות אל 

הכתובים הלכות המקובלות במסורת. ראו: הלקין, מפתיחת רס"ג )לעיל הערה 3(, עמ' קלב, הערה 19; צוקר, 

מפירושו של רס"ג )לעיל הערה 3(, עמ' 324, הערה 36; ובאריכות בעניין זה: הנ"ל, קטעים מכתאב תחציל 

)לעיל הערה 3(, עמ' 374–379. 

שאלה סבוכה היא עד כמה עקרונות הדרש יוצרים הלכות חדשות ועד כמה הם רק סומכים הלכות שנמסרו   47

במסורת. דעתו המפורסמת של אפשטיין היא שמדרש ההלכה בכללו תומך בהלכות שנמסרו במסורת ואינו 

יוצר הלכות חדשות: 'ובכלל – המדרש תומך בהלכה, אבל אינו יוצר את ההלכה. סומכים את ההלכה מן 

התנאים,  לספרות  מבואות  אפשטיין,  הלוי  )י"נ  דרש'  מתוך  הלכה  וממציאים  מוצאים  אין  אבל  המקרא 

בעריכת ע"צ מלמד, ירושלים ותל אביב תשי"ז, עמ' 511, ההדגשות במקור(. אף שהמדרש הסומך רווח מאוד 

בספרות חז"ל, קיים בספרות זו גם מדרש היוצר הלכות מחודשות. ראו: ח' אלבק, מבוא למשנה, ירושלים 

ותל אביב תשי"ט, עמ' 40–62. לבעיה הסבוכה של יחסי המקרא, ההלכה והדרשה ראו: א"א אורבך, 'הדרשה 

כיסוד ההלכה ובעית הסופרים', הנ"ל, מעולמם של חכמים )לעיל הערה 40(, עמ' 50–66. 
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והתגלות,  תבונה  של  סינתזה  'מייצגת  מפותחת  שכמתודולוגיה  ההלכה(,  )יסודות  אלִפקה 

נודע',  יוכל להיות  כשהראשונה משמשת אמצעי שבו האחרונה מתפרשת, כך שהחוק האלוהי 

במעטפת,  זו  שאלה  עמדה  הקראי–רבני  הוויכוח  של  בהקשר  אולם  חלאק.48  ואיל  של  בלשונו 

כתופעה של הוויכוח ולא כממשותו. מה שעמד בלבו של הוויכוח הוא שאלת סמכותם של המשנה 

ושל התלמוד. ליבה זו ניכרת בדבריהם של רס"ג ושל קרקסאני כאחד. אולם כל צד הביע את 

עמדתו באשר לספרות התלמודית בדרך מלומדת, והיה צריך לתמוך אותה בנימוקים הגיוניים 

ומשכנעים, המבוססים על מיטב המחשבה המדעית של אותם הימים. אחד התחומים המדעיים 

ששימשו בסיס לוויכוח זה היה הלוגיקה והעקרונות הנגזרים ממנה.

דחיית ההיקש במצוות השמעיות ובמצוות כולן

המאמר  בפתיחת  הקראית–רבנית.  המחלוקת  מעמודי  לאחד  הייתה  קבלתו  או  ההיקש  דחיית 

ההלכתית  הפרשנות  בדרכי  ברובו  העוסק  מאמר  ואלמראקב',  אלאנואר  ב'כתאב  הרביעי 

הוא  ההלכה,  בתחום  ההיקש  שיטות  את  קרקסאני  יישם  ושבו  הכתובים,  מן  ההיסק  ובעקרונות 

סיכם את העמדות הרבניות שנאמרו בעניין דחיית ההיקש:

דברי  את  עצמו  על  ומקבל  בעיון  שעוסק  מי  מבין  החדשים,49  ]הרבניים[  לאותם  ואשר 

הרבניים, הרי חלקם מבטלים את ההיקש לגמרי וחלקם מתירים אותו במצוות השכליות ולא 

בשמעיות, וזה גם כן באופן שהבאנו במאמר השני. וסברתם בהכחשת ההיקש ובכפירה בו 
אינה אלא מפני שהם ראו שרבות מדעותיהם נפרכות כאשר בודקים אותן לאור ההיקש.50

תחומי  בכל  ההיקש  יישום  את  שוללת  האחת  קרקסאני:  בדברי  מסוכמות  רבניות  עמדות  שתי 

ההלכה, והשנייה שוללת אותו במצוות השמעיות אך מאשרת אותו במצוות השכליות. כפי שציין 

קרקסאני, הנושא נדון באריכות במאמר השני של 'כתאב אלאנואר' והוא אחד הנושאים החשובים 

להבנת דרכו הקראית של קרקסאני ודרכו הרבנית של רס"ג. לצורך הבהירות הדידקטית אדון 

 W. Hallaq, ‘Was Al-Shafiʿī the Master Architect of Islamic Jurisprudence?’, idem (ed.), The  48

Formation of Islamic Law, Aldershot 2004, p. 270.
קרקסאני ִהנגיד בדבריו כאן בין הרבניים הקדומים )שהזכיר שתי שורות לפני תחילת קטע זה – 'אואיל מן   49

אלרבאניין' ]הקדמונים, או הראשונים, מבין הרבניים[(, חכמי המשנה והתלמוד, ובין הרבניים העכשוויים, 

ויידה  الُمْحدَثون.  אלא  נמוי,  של  כניקודו  الُمْحِدثون  לקרוא  אין  זה  לפי  בתאולוגיה.  כלומר  בעיון,  העוסקים 

 .)G. Vajda, ‘Études sur Qirqisānī’, REJ, 108 [1948], p. 63(  les Rabbanites modernes תרגם: 

ثون ולתרגם: בעלי המסורת. אולם מן ההקשר שבו 'אלמחדת'ון' מופיע לאחר  אפשרות אחרת היא לנקד الُمَحدِّ

'אואיל מן אלרבאניין' נראה יותר כפי שתרגמתי בפנים. וראו להלן הערה 63.

מילולית: כאשר מציגים אותן לפני ההיקש. ראו: קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר רביעי, שער א )מהדורת   50

נמוי ]לעיל הערה 4[, ב, עמ' 348(.
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ראשית בעמדה השנייה, היא העמדה שייחס קרקסאני במאמר השני לרס"ג ולר' יעקב בן אפרים, 

ולאחריה אדון בעמדה הראשונה.

וכך אמר קרקסאני במאמר השני:  

בן אפרים  יעקב  סובר  הזה מובילים51 אל מה שהיה  ]של רס"ג[ בכללותם בעניין  ודבריו 

השאמי.52 והוא, שהמצוות הן משני סוגים: מהן שכליות ומהן שמעיות. והשכליות, כגון 

איסור הרצח והזנות והגֵנבה ומה שדומה לזה, כוונתי שהן, לּו לא הביאן השמע ]ההתגלות[ 

הרי היה השכל מחייב את איסורן. והשמעיות, כגון השבת והפסח והציצית והמילה ומה 

שדומה לזה, אשר אין להן במושכל ]פי אלמעקול[ סיבה לחלוטין ]סבב בתה'[, ולא נודעו 

ליישם  מן המצוות אפשר  והסוג הראשון  בן אפרים[:  ]יעקב  מן השמע בלבד. אמר  אלא 

את ההיקש בו הואיל והן מבוססות עליו, כוונתי שהן קיימות ַבמושכל. והסוג האחר אשר 

פי  ]סבב  במושכל  סיבה  להן  ואין  הואיל  בהן  ההיקש  את  ליישם  אפשר  אי  הן השמעיות, 

אלמעקול[, אשר ההיקש מבוסס עליו ]על המושכל[.

אשר  דבריו  הרי  הביאור,  של  הזה  באופן  האלה  הדברים  את  הציג  לא  אם  ואף  והפיומי, 

מבטלים את ההיקש במצוות השמעיות מחייבים זאת. וכך גם במקום אחר, שהרי הוא כבר 

גילה זאת בחלק מדבריו, והם דבריו53 'אכן דוגמת המצוות השכליות והשמעיות בעניין זה 

הריהי כמו המשפטים השכליים והמסורים,54 אשר אין להקיש מאלה לאלה',55 ושאר דבריו. 
ו]בכך[ כבר הצהיר שהמצוות השכליות יוקש להן,56 ושהשמעיות לא יוקש להן.57

מציטוט דברי ר' יעקב בן אפרים עולה שהוא דגל בהבחנה בין מצוות שכליות לשמעיות, והוא 

כי  לאמור  ההיקש,  את  השוללת  הרבנית  לעמדה  שנוגע  במה  יישום  זו  להבחנה  יש  כי  טען  אף 

ההיקש אינו אפשרי במצוות השמעיות אך הוא אפשרי במצוות השכליות. אפשר לראות בדבריו 

הרציונליסטית  הֻמעתִזלית  העמדה  היא  האחת  שונות:  מגמות  שתי  בין  לכאורה  מתמיה  שילוב 

אין  כי  היא העמדה המסורתנית הטוענת  והשנייה  המקבלת את הרעיון שיש מצוות שכליות,58 

יאול, מילולית: מגיעים, שבים.  51

חכם רבני זה היה ככל הנראה בעל מעמד גבוה בין חכמי התקופה ומן המתפלמסים החשובים עם הקראים. ראו   52

עליו בנספח למאמר זה. 

4(, ושיובאו  7 במהדורת נמוי )לעיל הערה  הכוונה לדברים שקרקסאני ציטט לעיל בדבריו בשער זה, סעיף   53

להלן.

כלומר המבוססים על מידע שהגיע אלינו בדרך של מסירה, וראו להלן הערה 67.  54

מילולית: אשר לא יוקש חלקם על חלק.  55

כלומר יושווה אליהן מה שדינו לא ידוע.  56

כלומר לא יושווה אליהן מה שדינו לא ידוע. ראו: קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער ט )מהדורת   57

נמוי ]לעיל הערה 4[, א, עמ' 86–87, סעיף 16(.

ראו: המעתזלה'  אצל  השמעיות  המצוות  לבין  בינן  ההבחנה  ועל  שכליות  במצוות  ההכרה  משמעות  על   58 

 M. Fakhry, Ethical Theories in Islam, Leiden 1991, pp. 31-45; G. F. Hourani, ‘Two Theories of
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מקום להפעלת שיקול דעת בהלכה, עמדה הידועה מבית מדרשם של הט'אִהריה' והחנבליה' – בתי 

מדרש שנזכרו גם בדבריו של שהרסתאני שהובאו לעיל. שילוב דומה קיים במשנת רס"ג. כפי 

שהראיתי במקום אחר, אין לראות בשילוב זה סתירה או חוסר עקיבות, שכן רס"ג הבחין בין עילה 

של מצווה שמעית )ִעלה' בלשון רס"ג(, מה שההיקש מבוסס עליו )ראו על כך להלן(, ובין תועלת 

באשר  המעתזלה'  עמדת  את  קיבל  הוא  רס"ג(.  בלשון  )מנפעה'  השמעית  המצווה  מן  המופקת 

נודעו בשמע,59  אלו  לזהותן לאחר שמצוות  יכולה  שהתבונה  לתועלות של המצוות השמעיות, 

אולם בכל הנוגע לעילת המצוות השמעיות הלך אחר הט'אהריה' והחנבליה', וטען כי אין לשכל 

צוקר  משה  אכן  נתון.  דין  נתון  במקרה  התורה  ציוותה  שבגינה  הסיבה  את  לזהות  יכולת  האדם 

הצביע על מקבילות רבות לעמדת רס"ג בדחיית ההיקש במצוות השמעיות, בכתבי חכמים כמו 

ֻקתיבה, שלמד אצל תלמידו של אבן חנבל.60  אבן חזם, שנמנה עם האסכולה הט'אהרית, ואבן 

’Value in Early Islam, הנ"ל, היגיון והתגלות )לעיל הערה 38(, עמ' 57–66. למקורות הרעיון של מצוות 
שם,   ,idem, ‘Islamic and Non-Islamic Origins of Muʿtazilite Ethical Rationalism’ ראו:  שכליות 

 .idem, Islamic Rationalism: The Ethics of Abd al-Jabbar, Oxford 1971, pp. 131-139 ;97–67 ' עמ

ראו :  היהודית.  בהגות  שמעיות  מצוות  לבין  בינן  ההבחנה  ועל  שכליות  מצוות  המושג  על  הרבה  נכתב 

)נדפס   182–170 עמ'  )תשל"ב(,  מא  תרביץ,  רס"ג',  במשנת  החכמה  ומושג  המצוות  'חלוקת  בן־שמאי,  ח' 

שוב: הנ"ל, מפעלו של מנהיג ]לעיל הערה 5[, עמ' 110–121(; י' היינמן, טעמי המצוות בספרות ישראל, א, 

ירושלים תשנ"ג, עמ' 49–52; וראו עוד: סקליר, שמואל בן חפני )לעיל הערה 3(, עמ' 149–152, ולספרות 

נוספת ראו: שם, הערה 31. לדעת צוקר יש להבחנה זו יסוד במקורותינו העתיקים. ראו: צוקר, פירושי רס"ג 

לבראשית )לעיל הערה 3(, מבוא, עמ' יח–כד. וראו עוד בכיוון זה: ספר יצירה עם פירוש הגאון רבנו סעדיה: 

מקור ותרגום, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשל"ב, מבוא המהדיר, עמ' טו, סעיף ח. וכן ראו על עניין זה: ח' 

כשר, 'עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל"שמעיות" ו"שכליות" ', HUCA, 56 )1985(, חלק עברי, עמ' א–ז. 

להדגים  אפשר  קכ–קכב(.  עמ'   ,]14 הערה  ]לעיל  קאפח  )מהדורת  שלישי  מאמר  ודעות,  אמונות  רס"ג,   59

מדברי רס"ג את ההבדל בין עלה' לבין מנפעה' )עילה ותועלת(. הוא אמר למשל על תועלת המועדים: 'והנה 

מתועליות ִקדוש מקצת הזמנים בִבטול המלאכות בהן, תִחלה כדי לנוח מרוב העמל, ועוד כדי להשיג בהן מעט 

מן החכמה וכו'' )שם, מאמר שלישי ]שם, עמ' קכא[; התרגום של קאפח(. ברור שתכליות אלו מושגות על ידי 

המצוות של ביטול ממלאכה, אולם עובדה היא שבשבת תכליות אלה מושגות כשאיסור המלאכה כולל איסור 

אוכל נפש, וביום טוב הן מושגות כשאיסור המלאכה אינו כולל איסור אוכל נפש )ראו: משנה, ביצה ה, ב(. 

במובן זה הרוצה לקבוע אם אפייה או בישול מותרים ביום מקודש, נדרש לדעת אם היום המקודש הוא יום 

טוב או שבת, וידיעת תכליתם של יום טוב ושבת – התועלת שבהם – לא תקדם אותו בקביעת הדין. במילים 

אחרות, לפי פירושי זה הלך מחשבתו של רס"ג הוא שהמצוות הן אמצעי לתכליות שההלכה רוצה לממש. אולם 

תכליות אלה יכולות להיות מושגות גם באמצעים אחרים, שונים בפרטים ובכללים מאלה שההלכה נוקטת. 

השאלה אם מעשה כלשהו, שדינו אינו ידוע, אסור או מותר על פי ההלכה, אינה יכולה לבוא על פתרונה על 

ידי התבוננות בתכליות ההלכה, אלא רק על ידי התבוננות בהיגיון הפנימי של אמצעיה. כפי שאראה להלן, 

לדעת רס"ג ההיגיון של אמצעי ההלכה אינו מובנה במערך של עילות היוצרות קשר קבוע בין מצב או נסיבות 

ובין הדין החל בהם.

לוגיקה  רביצקי,  אבירם  ראו:  העניין  ולכל   .331–323 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  רס"ג  של  מפירושו  צוקר,   60

אריסטוטלית ומתודולוגיה תלמודית: יישומה של הלוגיקה האריסטוטלית בפירושי המידות שהתורה נדרשת 

בהן, ירושלים תש"ע, עמ' 44–48. 
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מתקבל על הדעת שעמדת רס"ג בנושא זה הייתה גם עמדתו של ר' יעקב בן אפרים. אולם בהיעדר 

חיבורו המסוים שציטט קרקסאני, דומה שפרטים אלו אינם יכולים להיוודע לאשורן.

אפרים.  בן  יעקב  ר'  של  טענתו  את  בפירוש  טען  לא  שרס"ג  אמר  שקרקסאני  לב  לשים  יש   

רק  אלא  השכליות,  המצוות  בתחום  ההיקש  את  ליישם  שאפשר  אמר  לא  רס"ג  קרקסאני  לפי 

טען שאי אפשר ליישמו בתחום המצוות השמעיות.61 קרקסאני הוא זה שהסיק מתוך דברי רס"ג 

ר' יעקב בן אפרים. הוא הסיק זאת משתי ראיות: האחת, שרס"ג הדגיש  שעמדתו זהה לעמדת 

בחיבורו שכוונתו לבטל את ההיקש במצוות השמעיות, ומשתמע מכך שאין כוונתו לבטל את 

ההיקש באלה השכליות. והראיה השנייה היא שמהסברו הלוגי של רס"ג לדחיית ההיקש במצוות 

השמעיות עולה שבאלה השכליות אפשר ליישמו. ואמנם כמה חוקרים הלכו בדרכו של קרקסאני 
וטענו בעקבותיו שרס"ג אכן קיבל את ההיקש במצוות השכליות.62

אולם בחינת עמדתו של רס"ג מראה כי קרקסאני לא עמד על עומק דעתו של רס"ג. ראשית   

אבחן את דברי רס"ג, שחלקם צוטט על ידי קרקסאני, בהקשר רחב. זו המובאה המלאה של דברי 

רס"ג שבה דן קרקסאני:

אמר ]רס"ג[: ומן החדשים ]אלֻמחדת'ין[63 גם כן מי שאומר: הואיל וראינו אדם ]שהוא[64 

מחויב  הרי  נברא,65  שהוא  בכך  וחייבנו  למקום[,  ממקום  ]עובר  נודד  חש,  מתנועע,  חי, 

יש להניח שתיאורו של קרקסאני את עמדת יעקב בן אפרים, שלפיו חכם זה אישר את יישום ההיקש במצוות   61

'כתאב  מתוך  הקיצור  בקטע  עמדתו.  עם  הסכים  לא  שקרקסאני  אף  ונכון,  אמין  תיאור  הוא   – השכליות 

אלאחתג'אג' עלי אלמכ'אלפין' )ספר ההוכחה נגד החולקים(, שצוקר ייחסו לר' יעקב בן אפרים, לא נזכר אלא 

שהמחבר ביאר 'את ביטול הטענות של החולקים עלינו בנוגע להסמכת ידיעת הפרטים במצוות השמעיות על 

ההיקש' )צוקר, קטעים מכתאב תחציל ]לעיל הערה 3[, עמ' 410; מקור ערבי: שם, עמ' 409(. אך לא נאמר 

שם דבר על אישור ההיקש בשכליות.

ראו למשל: הלקין, מפתיחת רס"ג )לעיל הערה 3(, עמ' קלג, הערה 30; י' אלשטיין, 'תורת המצוות במשנת   62

וראו   .12 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  משפטית  השוואה  דוד,   ;133–131 עמ'  )תשכ"ט(,  לח  תרביץ,  סעדיה',  רב 

 D. J. Lasker, ‘Karaite Attitudes Towards Religion and Science’, G. הזהיר של לסקר:  ניסוחו  את 

 Freudenthal et al. (eds.), Torah et Science: Perspectives Historiques et Théoriques: Études
 Offertes à Charles Touati, Louvain 2001, p. 122, no. 18 (reprint: idem, From Judah Hadasi to
 Elijah Bashyatchi: Studies in Late Medieval Karaite Philosophy, Leiden and Boston 2008, p. 18, 
את  דחה  הוא  תמיד  שלא  לכאורה  עולה  רס"ג  מדברי  אחד  מקטע  שלפחות  זה  בהקשר  להעיר  יש   .no. 16)
ההיקש במצוות השמעיות, אולם הקטע עדיין טעון בירור. ראו: רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי )מהדורת 

קאפח ]לעיל הערה 14[, עמ' קמד(. ראו לעת עתה: רביצקי, לוגיקה אריסטוטלית )לעיל הערה 60(, עמ' 43, 

הערה 60.

לדעת צוקר אלמחדת'ין הם קבוצה של קראים, ואלקומסי הוא דוגמה להם. ראו: מ' צוקר, על תרגום רס"ג   63

לתורה: פרשנות, הלכה ופולמיקה בתרגום התורה של ר' סעדיה גאון, ניו יורק תשי"ט, עמ' 168, הערה 658. 

וראו עוד: ארדר, אבלי ציון )לעיל הערה 1(, עמ' 82–83. צוקר וארדר תרגמו: 'המחדשים'. על תרגום המונח 

הערבי ל'חדשים' במובן של עכשוויים, בניגוד ל'קדומים', ראו לעיל הערה 49. 

הסוגריים במהדורת נמוי )לעיל הערה 4(.  64

מילולית: מחודש.  65
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שנדון על כל אדם שהוא כך. וכמו כן מחויב שאם נדע את דינו ההלכתי של דבר, שנדון 

כדוגמתו ]כדוגמת הדין[ כל מה שדומה לו. אמר ]רס"ג[: וזוהי השוואה שפרכתּה ברורה, 

מפני שהאדם השני לא דנו אותו שהוא נברא באמצעות היקש מן הראשון, אלא גם לּו לא 

נברא  אותו שהוא  דנים  היינו  הרי  רואים את השני,  והיינו  רואים את הראשון כלל  היינו 

הואיל והראיה אשר הורתה אותנו על בריאת הראשון נמצאת בשני. אמר: ואשר ]למה ש[

במצוות, הרי אנו, לּו לא היינו יודעים מהו הדין בעניין הראשון לא הייתה לנו לחלוטין דרך 

לחיוב הדין הזה ְבדבר. אמר: 

השכליים  המשפטים  כמו  הריהי  זה66  בעניין  והשמעיות  השכליות  המצוות  דוגמת  אכן 

והמסורים,67 אשר אין להקיש מאלה לאלה,68 מפני שאם אִמתי לדעתנו, מרָאיית השכל, 

הזה  הדין  את  דנו  ולא  הואיל  כך,  אדם  כל  שיהיה  מחויב  מת,69  מדבר,  חי,  הוא  שהאדם 

על איש מסוים.70 ולא מחויב שאם אמתי לדעתנו, באמצעות ידע מסור,71 שאדם כותב, 

מחשב,72 שיהיה כל אדם כותב מחשב,73 הואיל והדין הזה לא נדון אלא על אדם ]מסוים[ 

בעצמו. כך אם הגנבה בשכלנו מגונה, הרי אין זאת אלא שכל גנבה מגונה, מפני שגנבה 

הוא  רק  נאסר  הרי  מגונה,  בתורתנו,  שאכילתו,  מה  ואם  חברתה.74  על  היקש  היא  אחת 
בעצמו,75 ולא יילמד ממנו דבר אחר על ידי היקש.76

מילולית: בשער הזה.  66

ואלכ'בריה' – כלומר משפטים שהגיעו אלינו בדרך של מסירת מידע. הלקין תרגם: 'הגזרות ]...[ ההגדיות'   67

)הלקין, מפתיחת רס"ג ]לעיל הערה 3[, עמ' קנה(.

מילולית: אשר לא יוקש חלקם על חלק.  68

הגדרת האדם כחי, מדבר, מת, היא עמדתו של פורפיריוס. לדעתו חי הוא סוג למדבר, ומדבר הוא סוג לאדם   69

מדבר,  חי,  שהגדרתו  המלאך,  מן  להבדילו  מת,  מדבר,  חי,  היא  לאדם  המדויקת  שההגדרה  מכאן  ולמלאך. 

נצחי. לעניין זה ראו: אבן רשד, הבאור האמצעי על ספר המבוא לפורפיריוס וספר המאמרות לאריסטוטלס, 

תרגום ר' יעקב אנטולי, מהדורת ח' דוידסון, קיימברידג' 1969, עמ' 9, 23, 24, ובהערות המהדיר לעמודים 

עברי,  חלק   ,I. Efros, ‘Maimonides’ Arabic Treatise on Logic’, PAAJR, 34 (1966) והשוו:   אלו. 

עמ' מה, מח, ושם אפשר לשמוע נימה הססנית בשאלת ההגדרה המדויקת של האדם.

כלומר לא דנו רק אינדיווידואל מסוים.  70

באלכ'בר – כלומר באמצעות מידע שנמסר לנו, וכנ"ל.  71

חאסב, אפשר לתרגם גם: סופר.  72

אפשר גם: סופר.  73

מילולית: מפני שחלקה הוא היקש על חלק.  74

כלומר אותו המאכל המסוים שהתורה אסרתו נאסר.  75

מילולית: ולא יוקש עליו זולתו. ראו: קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער ט )מהדורת נמוי ]לעיל   76

ידי  על  הובאו  ודבריו  ויקרא,  לספר  בפירושו  זו  דעה  הביע  רס"ג   .)7–6 סעיפים   ,83–82 עמ'  א,   ,]4  הערה 

חדרו  ומכאן  לפנים,  בהיקש  אדם  בני  טעו  טֹעה  כי  'ודע  עזרא:  אבן  משה  ר'  כתב  וכך  עזרא.  אבן  משה  ר' 

הבלבולים הכעורים במצוות, וכאן נכשל ענן וסיעתו, שהם סברו כי מצוות התורה יוקשו בהיקש, ולא עוד 

אלא אמרו שהכתוב השתמש בו. והנה השיב עליהם רבינו סעדיה גאון ברבים מחיבוריו וביטל הקשת מצוה 

בשניה. אזכיר לך הטענה ההגיונית לבד מפני שהיא מקצת מה שאנו דנים בו בדבר בנין המילים. אמר בפירוש 
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לדעת רס"ג המבנה הלוגי של מצווה שכלית דומה למבנה הלוגי של היגד כללי )'שכלי'(, כמו: 

האדם הוא חי. לעומת זאת, המבנה הלוגי של מצווה שמעית דומה לזה של היגד פרטי )'מסור'(, 

כמו: אדם מסוים כותב. במקרה של היגד כללי־שכלי אנו יכולים לטעון: כל אדם חי; פלוני הוא 

אדם; ומכאן: פלוני הוא חי. לעומת זאת, במקרה של היגד פרטי־מסור אי אפשר לטעון: פלוני 

כותב; מכאן שכל בני האדם כותבים, ולהמשיך בהיקש: אלמוני הוא אדם; ומכאן: גם אלמוני 

הנושא  על  נאמר  הנשוא  הכללי  שבהיגד  הוא  הפרטי  להיגד  הכללי  ההיגד  בין  ההבדל  כותב. 

הנושא  נאמר על  זאת בהיגד הפרטי הנשוא  בו. לעומת  והכרחית הקיימת  בגלל תכונה קבועה 

בגלל תכונה מקרית, חולפת, שלו. אפשר לנסח את עמדת רס"ג גם כך: אילו היה נכון שהתורה 

ציוותה שבמקרה א הדין הוא ג, משום שלמקרה א יש תכונה ב, אפשר היה להקיש ולומר: כיוון 

שלעיל(,  בנוסחה  ב  )תכונה  עילות  של  קיומן  ג.  הוא  הדין  בו  גם  ב,  תכונה  יש  ד  למקרה  שגם 

למצוות השמעיות, היה מאפשר את ראייתן כַמְחלקות, באופן שכל המקרים האחרים בעלי אותן 

התכונות יקבלו באמצעות היקש את דיני המחלקה כולה. טענת רס"ג היא שהמצוות השמעיות 

דומות למקרים אינדיווידואליים ומסוימים שאינם כוללים תחתיהם מקרים אחרים. לכן לדעתו 

אין להקיש מהם לדומים להם.77 

פרשת קדושים: הנה המצוות השמעיות בשער הזה דומות לֻחקים השכליים וההגדיים ]אלעקליה' ואלכ'בריה'. 

בנוסח הנדפס: אלעקליה' ואלג'בריה'. הנוסח: ואלכ'בריה' הובא באפרט חילופי הנוסח במקום, וברור שזהו 

הנוסח הנכון[ בתורת הגיון ]פי אלמנִטק[, אשר אין להקיש מקצתן במקצתם. שהרי האדם, אם נתאמת אצלו 

מצד השכל ]אלעקל[ שהוא חי מדבר מת, מן ההכרח שכל אדם כך, הואיל ולא נחרץ משפט זה על איש מיוחד. 

אבל אם נתאמת אצלם מצד ההגדה ]באלכ'בר[ שאדם כותב מחשב, לא יתחייב שכל אדם כותב מחשב, הואיל 

ומשפט זה הוא משפט על איש מיוחד ואין להקישו על זולתו' )ר' משה אבן עזרא, ספר העיונים והדיונים: על 

204; התרגום של  עמ'  205; מקור ערבי: שם,  1975, עמ'  ירושלים  השירה העברית, מהדורת א"ש הלקין, 

הלקין(. דברי רס"ג שציטט ר' משה אבן עזרא זהים בתוכנם, וכמעט זהים גם בלשונם, לאלו שציטט קרקסאני. 

מסתבר שקרקסאני, כמו משה אבן עזרא, ציטט את הדברים מפירוש רס"ג לפרשת קדושים – פרט שדומה כי 

לא הובהר דיו במחקר. הלקין סבר שקרקסאני ציטט מספרו של רס"ג נגד ההיקש )הכוונה ל'כתאב תחציל', 

3[, עמ' קנד(. אף צוקר חשב  ]לעיל הערה  שקטעים ממנו פרסם לימים צוקר; ראו: הלקין, מפתיחת רס"ג 

כך בתחילה )ראו: צוקר, מפירושו של רס"ג ]לעיל הערה 3[, עמ' 324, הערה 35(, אך דומה שחזר בו )צוקר, 

קטעים מכתאב תחציל ]לעיל הערה 3[, עמ' 374, וראו גם: שם, עמ' 395, הערה 31(, וטען שקרקסאני בדבריו 

נגד רס"ג בעניין ההיקש העתיק מדברי של רס"ג 'בראש פירושו לס' ויקרא' )שם, עמ' 374(. מדברי ר' משה 

אבן עזרא מתברר אפוא שמקור הדברים בפירוש רס"ג לפרשת קדושים. להשקפת ר' משה אבן עזרא עצמו 

על המצוות ראו: א"ש הלקין, 'השקפת ר' משה אבן עזרא על המצוות', י' מנצור )עורך(, מחקרים בערבית 

ובאסלאם, ב, רמת גן תשל"ח, עמ' 26–40, בעיקר עמ' 29–30.

הלך מחשבתו של רס"ג בא לידי ביטוי בקרב חכמי האסלאם שהתנגדו לקיאס. ראו: זיסו, כלכלת הוודאות   77

)לעיל הערה 3(, עמ' 169, ושם נותחה עמדתו של אבראהים אלנט'אם )מת בין שנת 835 לשנת 845( באשר 

לאלו  דומים  מנימוקים  לקיאס  התנגדות  רס"ג.  של  זו  את  מזכירה  עקרוני  שבאופן  עמדה  ההיקש,  לדחיית 

38(, עמ' 168–169; וראו עוד: צוקר,  של רס"ג הביע גם אבן חזם. ראו: מונטדה, שכל וטיעון )לעיל הערה 

 .32 עמ'  ב,   ,)3 הערה  )לעיל  הקיאס  ביקורת  חסן,  ראו:  וכן  ה.  סעיף   ,328 עמ'  )שם(,  רס"ג  של  מפירושו 

מדברי חסן עולה כי לדעת אלגזאלי הטענה שאי אפשר ליישם את עילת הדין המקורי במקרים דומים לכאורה 



177רב סעדיה גאון ויעקוב אלקרקסאני על המבנה הלוגי של המצוות השכליות והשמעיות ]19

זו של  דרכו של קרקסאני במאמר השני מ'כתאב אלאנואר', הדן בזכות ההיקש, חלוקה על   

רס"ג. במאמר הרביעי מ'כתאב אלאנואר' קרקסאני יישם את ההיקש בתחום ההלכה, והוא עשה 

זאת באמצעות ניתוחים לוגיים של הקשרים בין מקרים לבין הדינים שהתורה החילה עליהם. כך 

למשל אמר קרקסאני במאמר הרביעי, שער ה:

וכבר יישמה זאת גם כן חבורה מאנשי העיון מחברינו, במצוות, כגון בנימין וזולתו. ומזה, 

הספר  בדברי  וזה,  ותולדה.  הקדמות  שתי  באמצעות  האחות  ובת  האח  בת  את  איסורם 

והיא  הקדמה,  וזוהי   – ז[  יח,  ]ויקרא  תגלה'  לא  אמך  וערות  אביך  'ערות  ]התורה[: 

'ערות  ]והאם[.78 וההקדמה השנייה הרי היא דבריו:  איסורו ]של הספר[ את ערוות האב 

הנה' ]שם, י[ – וזו הקדמה שנייה,  ערותך  כי  ערותן  תגלה  לא  בתך  בת  או  בנך  בת 

והיא הודעתו שערוות בת הבן וערוות בת הבת שתיהן ערוות הסב. ויוצא מזה שערוות בת 

האח ובת האחות אסורה,79 הואיל ושתיהן ערוות אבי, וכבר נאסרה עלי ערוות אבי ]...[ 

]ויקרא  תאכלו'  לא  דם  וכל  ֵחלב  'כל  ]המקרים[ הברורים במצוות, דברי הספר:   ומן 

וזוהי הקדמה אחרת.   – ט[  תמימה' ]שם,  האליה  'חלבו  ואמר:  וזוהי הקדמה.   – יז[  ג, 

וכאשר אסר כל חלב, אחר כך הודיע שהאליה היא חלב, הייתה המסקנה מזה שהאליה – 
אסור לאוכלה.80

כל  תאכל  'לא  והוא דבריו:  זה,  וכבר אסרה חבורה את קורבנות עוברי־העבירה בכגון 

כז[.  כא,  ]משלי  תועבה'  רשעים  'זבח  אחר:  במקום  ודבריו  ג[,  יד,  ]דברים  תועבה' 

תועבה', אחר כך הודיע שקורבנות החוטאים הם תועבה,  כל  תאכל  וכאשר אמר: 'לא 

הייתה התולדה משתי ההקדמות הללו – שלא ייאכלו קורבנות החוטאים.81 

מן ההיבט הלוגי נראה שהן רס"ג הן קרקסאני ראו את הקיאס כסילוגיזם המבוסס על אינדוקצייה – 

ואינדוקצייה זו יכולה להיות מבוססת על מקרה אחד. גזירת המסקנה הכללית של האינדוקצייה, 

שהיא בסיס לסילוגיזם, תלויה בזיהוי העילה, ולב הוויכוח בין שני החכמים הוא אם זיהוי זה תקף 

לדין המקורי, היא טענתם החזקה ביותר של מתנגדי הקיאס – אף ששם הטענה הנדונה מבוססת על נימוקים 

לשוניים־פרשניים ולא לוגיים.

הסוגריים במקור, במהדורת נמוי.  78

בהלכה התלמודית־הרבנית נשיאת בת אחות מותרת, והיא אף בבחינת מצווה. ראו: תוספתא, קידושין א, ד;   79 

וראו: תוספות שם, ד"ה  והנושא,  יבמות סב ע"ב – סג ע"א. על נשיאת בת אח ראו: רש"י שם, ד"ה  בבלי, 

ליברמן,  שאול  וכן:  יד,  ב,  ביאה  איסורי  הלכות  לרמב"ם,  תורה  משנה  עוד:  וראו  אחותו.  בת  את  והנושא 

תוספתא כפשוטה, ח: נשים, ניו יורק וירושלים תשנ"ו, עמ' 915.

וראו: משנה תורה לרמב"ם, הלכות מאכלות אסורות ז, ה. נראה שאריכות דבריו של הרמב"ם וטרחתו בהסבר   80

הפרשני באו להוציא מלבם של הקראים. 

מהדורת נמוי )לעיל הערה 4(, ב, עמ' 357–358, סעיפים 8–9.  81
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)קרקסאני( אם לאו )רס"ג(. הלך המחשבה שלפיו הקיאס מבוסס על אינדוקצייה היה דומיננטי גם 
בין חכמי אצול אלפקה.82

גם החכם  לוגי.  בסיס  אותה על  ותמך  רס"ג  מזו של  החזיק בעמדה הפוכה  רק קרקסאני  לא   

הקראי יפת בן עלי עשה זאת, וגם הוא דחה בפירוש באמצעות ההנמקה הלוגית את עמדת 'אנשי 

הגלות' הרבניים. בפירושו לשמ' כא 34 הסביר יפת מדוע לדעתו יש להשתמש בהיקש במצוות 

השמעיות: 

דעתנו היא ]שהידיעות[ השמעיות הראשוניות אינן נודעות אלא בשמע ]בהתגלות[, כשם 

כפי שיש  אולם  מן המוחשות.  נודעים אלא  אינם  אומרים שהמושכלות הראשונים  שאנו 

לשכל ]כוח[ ההבחנה ]כדי להגיע[ להיסקים ]מהמושכלות[, כך יש לו ]כוח[ ההבחנה ]כדי 

להגיע[ להיסקים מהשמעיות. משום שלפני שמשיג ]השכל[ את הידיעות הראשוניות מהן, 

אינו יודע אותן ]ידיעות שכליות ושמעיות[, וכאשר הוא משיג את הידיעות הראשוניות 

השכליות  בידיעות  עניין  לשכל  יש  הרי  סעיפיהן.  את  מהן  ומסיק  מהותן  את  יודע  הוא 
והשמעיות ובמדעים ובמלאכות, משום שבאמצעותו מוצא האדם דרכו אל כל אחד מהם.83

יפת ערך בדבריו אנלוגיה בין ההיקש במצוות השמעיות ובין ההיקש בתחום הידע המדעי: כשם 

שהמוחשות הן מקור הידע על המושכלות, כך ההתגלות היא מקור הידע על המצוות השמעיות.84 

וכשם שהשכל יכול להסיק באמצעות היקש מושכלות נוספות מן המושכלות שמקורן במוחשות, 

כך יכול השכל להסיק באמצעות היקש מצוות שמעיות נוספות מתוך המצוות השמעיות שמקורן 

בהתגלות.85 יפת הוסיף לבאר את ההיגיון שבהיקש במצוות השמעיות:

ראו: זיסו, כלכלת הוודאות )לעיל הערה 3(, עמ' 159–160.  82

הובא ותורגם על ידי בן־שמאי, שיטות המחשבה )לעיל הערה 5(, א, עמ' 88–89. כל ההוספות בסוגריים הן   83

של בן־שמאי. 

דומה  שהוא  הרי  ]אלצ'רורה'[,  ההכרח  בהכחשת  הראשון  שאמרֹו  למה  'אשר  קרקסאני:  גם  הביע  זו  עמדה   84

לדברי השני ב]עניין[ מה שהשיגוהו החושים ועמדו עליו התחושות ]הכוונה לעמדות שני מתכלמין שנדונו 

בכתאב אלאנואר, מאמר רביעי, שער ג )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 4[, ב, עמ' 351–352([. ודומה ]עניין[ זה 

מן המאמר למצוות המפורשות ]אלמנצוצה', שנזכרו באופן ברור ומפורש בטקסט[, הידועות בהשגת החוש, 

אשר הוא ההבטה בעין אל מה שהוא כתוב ושמיעת ]דבר[ זה באזניים. וזה אין מחלוקת בו. והוא כגון: 'אנכי ה' 

אלהיך' )שמ' כ 2(, 'לא תרצח, לא תנאף' )שם 13(, וכל מה שדומה לזה מן הכתובים ]אלֻנצוץ[' )קרקסאני, 

כתאב אלאנואר, מאמר רביעי, שער ד ]שם, עמ' 353[(. על המונח אלצ'רורה', המוזכר בדברי קרקסאני, ועל 

5(, עמ' 46–47. בעניין זה אדון  משמעותו האפיסטמולוגית ראו: בן־שמאי, מפעלו של מנהיג )לעיל הערה 

במאמרי המנתח את השערים הפותחים את המאמר הרביעי ב'כתאב אלאנואר ואלמראקב'.

 ,)60 הערה  )לעיל  אריסטוטלית  לוגיקה  רביצקי,  ראו:  דומה  עמדה  שהביעו  יותר  מאוחרים  קראים  לדברי   85 

עמ' 35, הערה 32. התפיסה שהתהליך והמתודה של ההכרה ההלכתית מקבילים לאלו של ההכרה המדעית באה 

לידי ביטוי גם אצל קרקסאני, כתאב אלאנואר, לכל אורך המאמר הרביעי, שערים ג–ו. דעה דומה לזו, שלפיה 

כשם שאנו יודעים בשכל את יסודות התאולוגיה )הכלאם(, כך אנו יודעים להכריע בשכל את ההלכה, הובעה 

באיגרת של סהל בן מצליח אל תלמידו של רס"ג. ואלו דבריו: 'ואם יאמר אדם: איך יהיו המצוות תלוים בדעת 
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כשם שכל הנמצאים מתחלקים לסוגים ]אג'נאס[ ולמינים ]ואנָואע[ ולפרטים ]ואשכ'אץ, 

ובפרטים  במינים  ]ממילא[  מחויבת  בסוג  שמחויבת  תכונה  וכל  ואישים[,86  מילולית: 

]המסתעפים[ ממנו, כך כל דבר שאתה מוצא בסוג ]מסוגי המצוות[ השמעיות מחויב במין 

ובפרט ]המסתעפים[ ממנו, אף על פי שאינו מפורש בכתב. וכשם שאין מחויב במין מה 

שמחויב בפרט ]לבדו[, ואין מחויב בסוג מה שמחויב במין, שהרי המין מתייחד בדבר שאין 

כל הסוג כוללו, וכן הפרט, כך גם המצוות השמעיות נוהגות ]לפי הכללים[ הנוהגים במין 

ובפרט ]בשכליות[. וזה מקור טעותם של רבים מהעוסקים בהיקש, כאשר מוצא ]אחד מהם[ 

דין המחויב בפרט, הריהו מחייבו במין. זה קורה לעתים קרובות לאנשי הגלות משום שהוא 

דק ]מסובך[ עד מאוד, ובכגון זה אמר הכתוב 'כי ִיָּפלא ממך דבר למשפט' )דב' יז 8(. ואין 
]ראוי[ שמחמת קוצר דעתנו בדרך ]ההיקש[ נסלק את עקרונות ההיקשים והמסקנות.87

יפת השתמש כאן בתורות מרכזיות של הלוגיקה האריסטוטלית: תורת הכוללים ותורת ההיקש.88 

האישים  רבים.  אישים89  תחתיו  כולל  והמין  רבים,  מינים  תחתיו  כולל  הסוג  אלו  תורות  פי  על 

הנכללים במין והמינים הנכללים בסוג שותפים בתכונה מהותית להם, ובגללה הם נכללים תחת 

ודב  נמר  ואדם,  מין האדם,  נכללים תחת  ולוי  ראובן, שמעון  סוג. למשל  אותו  ותחת  מין  אותו 

נכללים תחת סוג החי. אם לחי יש תכונה כלשהי, למשל שהוא ניזון ומרגיש – כמקובל בהגדרת 

החי בין הלוגיקנים האריסטוטלים – אזי בהכרח יש למינים שתחתיו ולאישים שתחתיהם תכונה 
זו. עיקרון זה תפס מקום מרכזי בתורת ההיקש האריסטוטלית.90

חכמת הלב? נאמר לו: ואיך לא יהיה כן? והלא בחכמת הלב ובשכל ידענו כי העולם ברוא, ואחד בראֹו, ואין 

לו שני, ולא ידמה לו שום דבר, והוא אחד על כל אודות ופנים' )פינסקר, ליקוטי קדמוניות ]לעיל הערה 39[, 

עמ' 34(. על יחסם של הקראים בכלל ושל קרקסאני ויפת בפרט לתבונה ועל המקום שהם נתנו לה בתחום הדת 

ראו עוד: לסקר, יחס הקראות )לעיל הערה 62(, עמ' 122–123.

5(, ב, עמ' קסה. הכוונה היא שסוגים כוללים  למקור הערבי ראו: בן־שמאי, שיטות המחשבה )לעיל הערה   86

מינים, ומינים כוללים פרטים. וראו: אפרת, חיבורו הערבי של רמב"ם )לעיל הערה 69(, חלק עברי, עמ' 45; 

חלק ערבי, עמ' 26.

יסודם של התרגום ושל ההוספות הוא של בן־שמאי, שיטות המחשבה )שם(, א, עמ' 89. בתרגומי שיניתי קלות   87

את המינוח של בן־שמאי.

מקורה של תורת הכוללים בספר Topica לאריסטו ובספר Isagoge לפורפיריוס. תורת ההיקש שיפת השתמש   88

בה היא עניינו של הספר Analytica Priora לאריסטו.

במובאה דלעיל: פרטים.  89

299. ליישומה של תורת  זה ראו: ש"ה ברגמן, מבוא לתורת ההגיון, ירושלים תשכ"ד, עמ'  להסבר עיקרון   90

ההיקש האריסטוטלית בתחום אצול אלפקה אצל הקראים ובמקביל אצל חכמי האסלאם ראו: שוורב, סהל בו 

אלפצ'ל )לעיל הערה 4(, עמ' 92–99, וראו בפתיחה של רס"ג לפירוש התורה את דחייתו את 'היקש החולקים 

עלינו' )הקראים(, שהוא 'ההיקש הדן בכל דבר מהמין כפי החוק החל בדבר אחד ממין זה, ומטיל על כל הסוג 

את הדין הנמצא באחד ממיניו, ודבר זה אין לו מקום כלל' )פירושי רס"ג לבראשית ]לעיל הערה 3[, עמ' 189; 

מקור ערבי: שם, עמ' 17; התרגום של צוקר; הדברים נקטעו אצל הלקין, מפתיחת רס"ג ]לעיל הערה 3[, עמ' 

קמט(, והרי זוהי ממש שיטתם של יפת ושל קרקסאני.
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ובסוג  במין  קיימת  בהכרח  לא  וכותב,  יושב  שהוא  ראובן  כגון  מסוים,  איש  של  תכונה  אך   

זה אינם תקפים. לטענת יפת  שראובן תחתיהם. משום כך היקשים המבוססים על תכונה מסוג 

ההיקש בתחום המצוות השמעיות הוא אפשרי, כשם שבעולם המדע האריסטוטלי ההיקש מהסוג 

)החי לדוגמה( אל המין )האדם( ואל הפרט )ראובן( אפשרי. לדעתו יש לראות במצוות השמעיות 

סוגים או מינים הכוללים בהם מקרים נוספים שאינם כתובים בפירוש בתורה. ההיקש הוא הרחבה 

'אנשי  שדעת  יפת  מדברי  נראה  בהם.91  הכלולים  למקרים  המיניות  או  הסוגיות  התכונות  של 

הגלות' הפוכה. לדעתם יש לדחות את ההיקש במצוות השמעיות משום שהיקש זה הוא הרחבה 

של תכונות אישיות למין או לסוג, ומבחינה לוגית הרחבה זו בטלה.92 והרי זוהי דעתו המפורשת 

של רס"ג.

ושל קרקסאני סובבות סביב תורת ההיקש האריסטוטלית,93  יפת  עמדותיהם של רס"ג, של   

ולא בכדי. הלוגיקן משתמש בסילוגיזם האריסטוטלי כדי לבאר את הקשר שבין הנושא לנשוא 

שבמסקנת ההיקש. בסילוגיזם כל א הוא ב, כל ב הוא ג, מכאן שכל א הוא ג, מתבאר ש־א הוא ג 

משום שהוא ב, והרי כל ב הוא ג. כך למשל הטענה 'עלי הגפן נשירים' מוסברת ומאומתת על ידי 

ההקדמות 'עלי הגפן רחבים', ו'כל העלים הרחבים נשירים'.94 הקשר שבין עלי הגפן לנשירּות הוא 

אפוא רוחבם של העלים. מושג זה הוא היוצר את יחסי הכלל והפרט שבהיקש ומאפשר את גזירת 

המסקנה מתוך ההקדמות. הוא גם המושג שבאמצעותו ההיקש מוכיח את אִמתותה של המסקנה.

'הגבול  הביניים  בימי  שכונה  מה  ההיקש,  שבמסקנת  לנשוא  הנושא  שבין  הקשר  מציאת   

קרקסאני  ושל  יפת  של  מבחינתם  בסילוגיזם.95  העוסק  הלוגיקן  של  משימתו  היא  האמצעי', 

הקשר  את  כלומר  האמצעי,  הגבול  את  למצוא  יש  ג,  הוא  הדין  א  שבמקרה  אומרת  כשהתורה 

הפנימי שבין המקרה לדין. לאמור, מהי אותה תכונה ב )העילה( שיש למקרה א, ושבגללה הדין 

במקרה זה הוא ג? מציאת תכונה ב פירושה ראיית מקרה א כפרט במין המקרים שלהם תכונה ב, 

ראו: צוקר, מפירושו של רס"ג )לעיל הערה 3(, עמ' 325 והערה 38.   91

ראו: פירושי רס"ג לבראשית )לעיל הערה 3(, עמ' 189, הערה 123.  92

ההיקש  ביישום  תמכו  הרציונליסטים,  ציון  אבלי  הקראים  בעיקר  העשירית,  במאה  הקראים  מחכמי  רבים   93

בן  שיפת  ייתכן  התלמודית.  הספרות  ואחר  המסורת  אחר  להליכה  כחלופה  ההלכה,  בעולם  הדעת  ושיקול 

לוגי־ ניתוח  באמצעות  וזאת  המקובלת,  הקראית  בעמדה  לתמוך  בדבריהם  ביקשו  קרקסאני,  וכמוהו  עלי, 

אריסטוטלי של עולם המצוות. על הכרתו של רס"ג את האורגנון האריסטוטלי ראו: סטרומזה, סעדיה גאון 

)לעיל הערה 5(, עמ' 27–28.

)אריסטו עצמו   Analytica Posteriora, 2, 16-17 (98a35-98b24) ראו:  ידי אריסטו.  נדונה על  זו  דוגמה   94

אריסטו  הסביר  בדיונו  ההקדמות(.  סדר  את  שיניתי  ההסבר  ולנוחיות  לקטנה,  הגדולה  ההקדמה  את  הקדים 

זהו  רחבים.  בעלים  מתרחשת  זו  והתקשות  והעלה,  הגבעול  של  בחיבור  נוזל  של  התקשות  היא  שנשירּות 

ראו: אריסטו  במשנת  המדע  של  הסילוגיסטי  המבנה  על  העלים.  לרוחב  קשורה  שהנשירות  לכך   ההסבר 

 R. J. Hankinson, ‘Philosophy of Science’, J. Barnes (ed.), The Cambridge Companion to
Aristotle, Cambridge 1995, pp. 109-139; דוגמה זו נותחה שם, עמ' 111–113.

 E. Kapp, ‘Syllogistic’, J. Barnes et al. (eds.), Articles on Aristotle, I: Science, London :ראו עוד  95

1975, p. 39
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ושבגללה הדין בהם הוא ג. על פי היגיון זה יש להקיש ממקרה א למקרים נוספים שלהם התכונה 

ב. לעומת זאת מבחינת רס"ג הניסיון למצוא את הגבול האמצעי שבין מקרה א ובין דין ג הוא 

כותב'.  'האדם  בהיגד  לנשוא  הנושא  שבין  כקשר  הוא  לדינו  המקרה  שבין  הקשר  עקר.  ניסיון 

בתורת ההיקש האריסטוטלית היגד מסוג זה אינו בר הוכחה על ידי סילוגיזם, משום שהקשר שבין 

הנושא לנשוא שבו הוא קשר מקרי, שאינו תלוי בגבול אמצעי. זהו אפוא הטיעון התומך בעמדת 

רס"ג שהמקורות היחידים לידיעת המצוות השמעיות הם ההתגלות והמסורת.

פרטי,  היגד  של  למבנה  הדומה  רס"ג,  לדעת  השמעיות  המצוות  של  הלוגי  המבנה  לעומת   

זהו היגד  'האדם הוא חי, מדבר, מת'.  המבנה הלוגי של המצוות השכליות לדעתו דומה להיגד 

כללי שהנושא משמש בו כשם כללי למחלקה )מין כולל( של פרטים, והנשוא )חי, מדבר, מת( 

חל על כל הפרטים הכלולים במחלקה. לשון אחר, כשאנו בוחנים אדם כלשהו וטוענים שהוא חי, 

מדבר, מת, אנו מתעלמים מהיבטיו האינדיווידואליים, שהם ההיבטים המקריים לו )גובה, מיקום, 

צבע עור וכדומה(, ושופטים את היבטיו המהותיים לו כפרט במין האדם, שתכונותיו הן תכונות 
כל בני האדם.96

שונה  אמנם  שלהן  הלוגי  המבנה  כי  מראה  השכליות  המצוות  על  רס"ג  השקפת  של  בחינה   

לדעתו מזה של המצוות השמעיות. ב'אמונות ודעות' הציג רס"ג את עקרונות המצוות השכליות:

החכם97  שאין  מחייב  השכל  וכן   ]...[ מטיב  לכל  לגמול  יוִג'ב[  ]אלעקל  מחייב  השכל  כי 

אופני  בכל  זה  נגד  זה  מלהזיד98  הנבראים  שימנעו  מחייב  השכל  וכן   ]...[ לחרפו  מרשה 

הזדון.99 

מעקרונות כלליים אלו נגזרו מצוות רבות שצוו בתורה: 

שהוא צונו לדעת אותו ולעבדו בלבב שלם ]על בסיס העיקרון הראשון הנזכר לעיל[ ]...[ 

וכן הזהירנו מלגמול לפניו ברע, כגון החרוף ]על בסיס העיקרון השני הנזכר לעיל[ ]...[ 

ולא התיר לנו להזיד100 זה על זה ולהרע לזולת, כמו שאמר: 'לא תגנבו ולא תכחשו ולא 
תשקרו איש בעמיתו' )וי' יט 11( ]על בסיס העיקרון השלישי הנזכר לעיל[.101

המצוות השכליות מבוססות על עקרונות כלליים ביותר הידועים בשכל, ומעקרונות אלה נגזרות 

בין חכמי אצול אלפקה אפשר למצוא עמדות שונות באשר לדרך לקביעת העלה', שהיא יסוד ליישום ההיקש.   96

 .A. Hasan, ‘Modes of Reasoning in Legal Cause’, Islamic Studies, 22 (1983), pp. 71-90 ראו: 

נראה שמבחינת רס"ג וקרקסאני הדרך הנכונה היא הדרך האריסטוטלית, לאמור אבחון התכונה העצמית־

המהותית של הנושא והתעלמות מתכונותיו המקריות.

אלחכים. הכוונה כאן לכל בעל מעמד של יוקרה מחמת תבונתו – אלוהים או אדם.   97

אן יתעדי; תרגום אפשרי אחר: שיתקפו )או: שיתנפלו(, חלקם על חלקם; או: שיעשקו חלקם את חלקם.  98

רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי )מהדורת קאפח ]לעיל הערה 14[, עמ' קיז(; התרגום של קאפח.  99

אלתעדי, אפשר גם: לתקוף, וראו לעיל, הערה 98.  100

רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי )מהדורת קאפח ]לעיל הערה 14[, עמ' קיח(; התרגום של קאפח.  101
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המצוות באשר למעשים פרטיים. כך למשל האדם יודע בשכל שאסור להזיק לאדם אחר )העיקרון 

השלישי הנזכר לעיל(, ומכאן הוא מבין שגנבה מאדם אחר היא מעשה אסור, משום שהגנבה היא 

גרימת נזק. את הלך מחשבתו של רס"ג אפשר להציג מזווית הראייה של מבנה ההיקש המעשי 

אצל אריסטו, כלומר שיקול הדעת המביא את האדם לפעילות:102 העקרונות הכלליים שעליהם 

דיבר רס"ג בקטע שהבאתי מ'אמונות ודעות' משמשים למעשה כהקדמות גדולות בהיקש, ומהן 

נגזרים הדינים של מעשים קונקרטיים. למשל:

כל מה שמושג בשכל כדבר אסור – הריהו אסור כמצווה. 

כל גרימת נזק לאדם אחר – מושגת בשכל כדבר אסור. 

גנבה היא גרימת נזק לאדם אחר. 

מכאן: גנבה אסורה כמצווה. 

הדוגמה שנתן רס"ג בפסקה שציטט קרקסאני משתלבת אפוא יפה בהשקפתו הכללית על המצוות 

להן מאפיינים פרטיים־ גנבות שיש  בין  אנו מבחינים  אין  כי הגנבה מגונה  השכליות: באמרנו 

מקריים )כגון גנבה ביום / גנבה בלילה; גנבת חפץ קל / גנבת חפץ כבד(, אלא אנו מתייחסים 

לכל הוצאת רכוש מיד בעליו ללא ידיעתו וללא רשותו, כלומר לכל גנבה, כדבר מגונה. ההיקש 

המלמד זאת יכול להיות המשך להיקש השכלי שפורט לעיל:

גנבה היא גרימת נזק לאדם אחר.   

הוצאת רכוש קל מיד בעליו ללא ידיעתו ורשותו היא גנבה; הוצאת רכוש כבד מיד בעליו 

ידיעתו ורשותו ביום היא  ידיעתו ורשותו היא גנבה; הוצאת רכוש מיד בעליו ללא  ללא 

גנבה; הוצאת רכוש מיד בעליו ללא ידיעתו ורשותו בלילה היא גנבה. 

מכאן: ארבעת המקרים הנזכרים של הוצאות הרכוש מיד הבעלים ללא ידיעתו ורשותו – 

אסורים כמצווה.

כשם שהסילוגיסטיקה האריסטוטלית מבהירה את המבנה הלא־סילוגסטי של המצוות השמעיות, 

האופי של  וכן את  ההיקש בתחום המעשי  ובין  העיוני  ההיקש בתחום  בין  היחס  את  אריסטו מבהירים  דברי   102

הסילוגיזם הפרקטי, המניע לפעולה: 'הנה ההנחה האחת היא כללית ושנייה נוגעת לפרטים המיוחדים, ואלה 

כבר מצויים בתחום שלטונה של התחושה. וכשמשתי ההנחות הללו נוצרה אחת, הרי בסוג אחד של מקרים 

)"בהיקשים העיוניים" ]הערת המהדיר[( חייבת נפש האדם לאשר את המסקנה, ואילו בסוג הדעות שעניינן 

זה  המעשה היא חייבת מיד לפעול. דרך משל, אם "כל מה שהוא מתוק, מן הראוי לטעם ממנו" ואם "דבר 

הוא מתוק" )מבחינת היותו מקרה אחד מסויים מבין הפרטים המתוקים(, הרי מי שיש בידו והוא אינו מנוע 

מלפעול, חייב מיד גם לפעול בהתאם לזה' )אריסטו, אתיקה ניקומכית ז, ג )1147א25–31 ]תרגום י"ג ליבס, 

 ירושלים ותל אביב תשמ"ה, עמ' 164–165[(. לניתוח דברי אריסטו ראו: ש' שקולניקוב וא' וינריב, פילוסופיה 

יוונית, ג: אריסטו, תל אביב תשנ"ח, עמ' 178–179. על ההיקש המעשי אצל אריסטו ועל צורתו הסילוגיסטית 

 W. F. R. Hardie, Aristotle’s Ethical Theory2, Oxford 1985, pp. 240-257; D. Ross, עוד:  ראו 

Aristotle5, London and New York 1964, pp. 215-216, 219-220
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הקשר  אריסטו  אצל  כאמור  השכליות.103  תחום  של  הסילוגיסטי  המבנה  את  מבהירה  היא  כך 

היוצר  ובין הנשוא שבמסקנת ההיקש עומד על המושג המתווך, הגבול האמצעי,  שבין הנושא 

את יחסי הכלל והפרט שבין הנושא לנשוא. כך גם בתפיסת המצוות השכליות של רס"ג הקשר 

הנמצא במסקנת ההיקש המעשי־ההלכתי, בין המקרה או המצב שבו נמצא האדם לבין הדין החל 

בנסיבות אלה, מתּווך על ידי אמצעי – הוא העילה לדין. העילה היא היוצרת את יחסי הכלל והפרט 

שביניהם. לדוגמה הגנבה אסורה כמצווה, משום שהגנבה היא גרימת נזק לאדם אחר, וכל גרימת 

נזק לאדם אחר אסורה כמצווה. 'גרימת נזק לאדם אחר' היא הגבול האמצעי המתווך בין הנושא 

לנשוא שבמסקנת ההיקש השכלי־המעשי. 

אולם היקש מסוג זה אינו היקש המחדש ידע בלתי ידוע, כעין ההיקש האנלוגי או האינדוקטיווי.   

כלומר ההיקש שרס"ג שלל בתחום השמעיות אינו ההיקש שהוא ִחייב בתחום השכליות. לדעת 

רס"ג בתחום השכליות ההיקש הוא הסבר לקשר ולזיקה שבין המקרה והמצב ובין הדין ההלכתי 

שהתורה גזרה שיחול בהם. לעומת זאת בתחום השמעיות ההיקש הוא גזירת מקרה שדינו אינו 

ידוע מתוך מקרה שדינו ידוע, כששני המקרים אינם פרטים במחלקה אחת כוללת. משום כך, סבר 

רס"ג, ההיקש אינו תקף בתחום השמעיות. ההיקש שרס"ג שלל בתחום השמעיות הוא אפוא בעל 

אופי אינדוקטיווי, בעוד שההיקש שהוא אישר בתחום השכליות הוא בעל אופי סילוגיסטי.

אין אפשרות לדעת בוודאות מהי תורתו השלמה של ר' יעקב בן אפרים בנוגע לחיוב ההיקש   

אולם  כוונתו.  את  נכון  אל  הבין  קרקסאני  אם  לדעת  אין  ולכן  בשמעיות,  ושלילתו  בשכליות 

לכל הפחות נראה שהמסקנה שהסיק קרקסאני מדברי רס"ג אינה מדויקת. אמנם רס"ג שלל את 

ההיקש בשמעיות, אולם הוא לא חייב בשכליות את ההיקש שהוא שלל בשמעיות, מפני שהמבנה 

הלוגי והבסיס הפורמלי של שני תחומים הלכתיים אלה שונה לדעתו לחלוטין. 

קרקסאני סיכם ב'כתאב אלאנואר' את דבריו נגד רס"ג ונגד צמצום יישומו של ההיקש לתחום   

השכליות בלבד:

ומצוות שמעיות, באופן  אינך טוען אלא שיש מצוות שכליות  ]לפיומי[:  לו  ייאמר  ושוב 

בחלק  לך  התיר  ומי  בשמעיות,  ולא  בשכליות  מותר104  שההיקש  טענת  ומדוע  שאמרת. 

מדברי קרקסאני ויפת עולה שהרבנים דחו את ההיקש בשמעיות מפני שהם ראו את בטלותם של ההיקשים   103

שעשו חכמים רבניים )'וזה מקור טעותם של רבים מהעוסקים בהיקש, כאשר מוצא ]אחד מהם[ דין המחויב 

'וסברתם   ;]87 הערה  לעיל  ראו  ]יפת,  הגלות'  לאנשי  קרובות  לעתים  קורה  זה  במין.  מחייבו  הריהו  בפרט, 

אותן  בודקים  כאשר  נפרכות  מדעותיהם  שרבות  ראו  שהם  מפני  אלא  אינה  בו  ובכפירה  ההיקש  בהכחשת 

ההיקש  דרכי  את  ליישם  ניסו  רבניים  שחכמים  ייתכן   .)]50 הערה  לעיל  ראו  ]קרקסאני,  ההיקש'  לאור 

האינדוקטיוויות, אך תוצאת ניסיון זה הביאה למסקנות שאינן עולות בקנה אחד עם הלכת התלמוד. ייתכן 

בן אפרים,  יעקב  ר'  כגון  גם רבנים אחרים  ואולי  הוויכוח עם הקראים, עוררה את רס"ג,  זו, לצד  שתוצאה 

להבחין באופי האינדוקטיווי של ההיקש בתחום השמעיות ולשלול אותו, ומנגד להבחין באופי הסילוגיסטי 

של ההיקש בתחום השכליות ולאשר אותו; אולם עניין זה עדיין טעון בירור.

יג'וז, אפשר לתרגם גם: אפשרי.  104
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]אחד[ ולא בחלק ]אחר[? ומה הכחשת שהואיל וכל זה מֻצווה מן האל, יתרומם ויתפאר, 

וההיקש מותר ַבחלק ]האחד[, שהוא גם כן מותר בחלק האחר? ואם דברי התורה105 ]הם[ 

'ונפל שמה שור או חמור' ]שמ' כא 33[ ומה שנפסק בו בהם ]בדברים[ על בעל הבור,106 

והשכל וההיקש מחייבים כגון זה בסוס ובכבש – הרי מחויב שיבוצע כגון זה בשניהם ]בסוס 

ובכבש[. ומדוע גם כן כאשר אסר את בתי על אבי, ועילת זה – קרבתה אליו,107 והשכל 

יתחייב ממנו  לא  הזו בעצמה,108  העילה  בכגון  אמי  על  בני  את  מחייבים לאסור  וההיקש 
שיבוצע ]כגון[109 זה, כמו שעשה בסוס ובכבש?110

יכולה  מצווה  כל  ולכן  עילה,  יש  בכולן  דומה:  המצוות  כל  של  הלוגי  שהמבנה  סבר  קרקסאני 

לשמש את חכם ההלכה כבסיס להפיק ממנו הלכות חדשות שלא נדונו במפורש בתורה. כאמור 

עמדה זו, על הסברה הלוגי, הובעה בפירוש על ידי יפת בן עלי. בהתאם לעמדתו זו טען קרקסאני 

זו  ותכלית'.111 ההשלכה המתודולוגית של קביעה  עילה  יש  'לכל מצווה  כי  ב'כתאב אלאנואר' 

ברורה: ההיקש הוא בר יישום בכל מרחבי ההלכה, ללא הבחנה בין מצוות שמעיות לשכליות.

שרווחו  ההלכתי,  הדין  אל  ליחסּה  העלה',  לתפקוד  עקרוניות  גישות  ארבע  לאפיין  אפשר   

את  הגורמת  היא  שהעלה'  המעתזלה'  גישת  היא  הראשונה  הגישה  אלפקה.  אצול  חכמי  בקרב 

הדין: 'אלמאִת'ר בד'אִתה פי אלֻחכם' – המשפיע בעצמותו על הדין, כלומר העילה במהותה היא 

הגורמת את הדין. השקפה זו נובעת מעמדת המעתזלה' שמצוות האל אינן חסרות תכלית. יש בהן 

חכמה, כלומר תועלת לאדם ולחברה, והסיבות שבגללן ציווה האל את המצוות הן הגורמות את 

החובה האנושית־המוסרית. הגישה השנייה היא גישת האשעריה' שהעילות לדינים היו קיימות 

עוד לפני ההתגלות, ועם זאת רק למן ההתגלות הפכו המצוות לחובות המוטלות על האדם. מכאן 

שלא העילות עצמן הן הגורמות את הדין, אלא ציווי האל הוא הגורם. לפי השקפה זו העילה היא 

גישת  היא  השלישית  הגישה  הדין.  על  ידיעה  שמקנה  זה   – לאלחכם'  'אלֻמעִרף  לדין,  סימן  רק 

המאתורידים והחַנפים, והיא כעין גישה ממוצעת בין שתי הקודמות. לפי גישה זו מצוות האל אינן 

חסרות תועלת ויש להן עילות, אולם לא העילות הן הגורמות את החובה על האדם, אלא ציווי האל 

הוא היוצר את החובה. העילה היא 'אלמוִג'ב בג'על אללה' – המחייב בהנחת האל, כלומר החיוב 

מילולית: הספר.  105

כלומר בעל הבור צריך לשלם את הנזק.  106

כלומר קרבת הדם, הִקרבה המשפחתית.  107

כלומר בגלל העילה הזו עצמה, הִקרבה המשפחתית.  108

הסוגריים במהדורת נמוי )לעיל הערה 4(.  109

קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער י )מהדורת נמוי ]שם[, א, עמ' 100–101, סעיף 25(.  110

שם, מאמר רביעי, שער ז )שם, ב, עמ' 361(. אמנם ייתכן שזיהוי העילה יהיה מורכב וקשה. ראו בהקשר זה:   111

)עורכים(,  בן־שמאי  וח'  הנ"ל  הביניים',  בימי  הערבית־יהודית  בפילוסופיה  'השראה תת־נבואית  לסקר,  ד' 

עלי עשור: דברי הוועידה העשירית של החברה לחקר התרבות הערבית־היהודית של ימי הביניים, באר שבע 

תשס"ט, עמ' 139–140. אפשר שדברי קרקסאני המובאים שם בעניין מי הנידה נוגעים לעניין זיהוי העילה.
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מיוחס לעילות בדרך ציורית, והחובה באמת נוצרת מכוח הציווי האלוהי. הגישה הרביעית היא 

זו של אהל אלֻסנה', ויש בה כמה כיוונים. כיוון המקובל על רבים מאהל אלסנה' הוא שהעילות הן 

אלו שהביאו את האל לצוות את המצוות. הכתוב מגלה לבני אדם את המצוות, והעילות ממריצות 

את האל לצוותן, 'אלבאעת' ללשאִרע עלא שרע אלחכם' – הממריץ את המַצווה לצוות את הדין. 

גישה זו קרובה לזו של המעתזלה' יותר מגישת המאתורידים והחנפים, אך אין היא זהה עם גישת 

לפי  צדיק  האל  גם  כלומר  עצמו,  האל  את  גם  מחייבות  העילות  המעתזלה'  לפי   – המעתזלה' 

הקריטריונים של צדק המושגים בשכל האנושי, ואילו לגישת אהל אלסנה' העילות אינן מחייבות 
את האל אלא רק ממריצות אותו לצוות את המצוות על בני האדם.112

מניתוח עמדות רס"ג וקרקסאני עולה שלדעתם העלה' מתפקדת באופן דומה לדרך שבה ראו   

חכמי המעתזלה' את תפקודה. לדעת קרקסאני אנו יכולים להכיר את העלה' בכל המצוות – בין 

שאיננו  סבר  רס"ג  ולעומתו   – בפירוש113  נאמרת  שאינה  ובין  בכתובים  בפירוש  נאמרת  שהיא 

מסוגלים להכיר את העלה'.114 הוויכוח ביניהם הוא אפיסטמולוגי ונוגע לדרכי השימוש בעלה' 

במתודולוגיה ההלכתית, אבל מסגרת המחשבה של שני החכמים היא המסגרת המעתזלית, הרואה 

את המצוות כולן כבעלות תכלית ותועלת.

קרקסאני לא הבחין את הבחנתו של רס"ג בין עילה של מצווה לבין תועלתה. כאמור הבחנה   

זו אפשרה לרס"ג לשלב את העמדה הרציונליסטית של המעתזלה' עם העמדות המסורתניות של 

החנבליה' והט'אהריה', ולדחות את ההיקש אך לגדור דחייה זו למצוות השמעיות, ולא לדחות את 

קיומן של מצוות שכליות. לעומת זאת מן הדוגמאות שנתן קרקסאני לדבריו עולה שתועלת של 

מצווה יכולה בהחלט לשמש בסיס להיקש. כך למשל אמר:

ההריגה  את  איסורו  כגון  הוא  הרי  ההיסק,  דרך  על  הכרחי,115  באופן  שנודע  למה  ואשר 

הכרחי  באופן  יודעים  ]של אנשים[, אשר  ולקיחת כספם  הפריצות עם אשת איש116  ואת 

ל במשפט'  שהתכלית בו ועילתו הן שלא ייגרמו לבני אדם נזקים. ודוגמתו: 'לא תעשו עֶו

 A. Hasan, ‘The Legal Cause in Islamic Jurisprudence: למינוח הערבי ולניתוח ארבע הגישות ראו:   112

An Analysis of ʿllat al-ḥukm’, Islamic Studies, 19 (1980), pp. 247-270, esp. pp. 250-251. על 
הוודאות  כלכלת  זיסו,  עוד:  ראו  אלפקה  אצול  בספרות  ההיקש  בתהליך  מהותה  ועל  העלה'  של  תפקודה 

 J. van Ess, ‘The Logical Structure of Islamic Theology’, 3(, עמ' 159–163. וכן ראו:  )לעיל הערה 

 G. E. von Grunebaum (ed.), Logic in Classical Islamic Culture, Wiesbaden 1970, pp. 35-42; 
המשפט  עקרונות  כמאלי,   ;R. Brunschvig, ‘Logic and Law in Classical Islam’, ibid., pp. 16-19

המוסלמי )לעיל הערה 23(, עמ' 206–214.

ראו: קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר רביעי, שער ז )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 4[, ב, עמ' 361–364(.  113

לניתוח עמדתו שם ראו: רביצקי,  ב'כתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה''.  זוהי עמדתו העקרונית של רס"ג   114

לוגיקה אריסטוטלית )לעיל הערה 60(, עמ' 39–44.

על ידיעה הכרחית ראו לעיל הערה 84.  115

מילולית, בצורת רבים: הפריצות עם מי שהן נשואות לאנשים.  116
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ֹׂשנאך' )שמ'  חמור  תראה  )וי' יט 15( וכל מה שהוא מסוג זה.117 ומזה גם כן דבריו: 'כי 

אחיך' )דב' כב 1(, אשר יודעים אנו גם כן שעילת ]דבר[ זה  שור  את  תראה  כג 5(, 'לא 

והתכלית בו הן ההמרצה לרחמים ולחמלה ולהימנעות מן האיבה והמׂשטמה.118 ודוגמתו: 

 ,)10 יחדו' )שם כב  ובחֹמר  בשור  תחֹרש  'לא   ,)4 בדישו' )שם כה  שור  תחֹסם  'לא 
אשר הוא גם כן המרצה לרחמים על הבהמות ולחמלה עליהם.119

דחיית ההיקש בכלל המצוות: עמדה שלישית לצד עמדות רס"ג וקרקסאני

אלאנואר',  ב'כתאב  הרביעי  המאמר  בתחילת  קרקסאני  שהזכיר  הראשונה  הרבנית  העמדה 

עמדתם של מי ש'מבטלים את ההיקש לגמרי', היא העמדה הקוטבית לזו של קרקסאני. קרקסאני 

סבר שיש ליישם את ההיקש בתחום השכליות והשמעיות, ובעלי עמדה זו סברו שאין ליישמו לא 

בזה ולא בזה. דומה שעמדה זו היא שנדונה במאמר השני ב'כתאב אלאנואר' כעמדת מי שכלל 

אינם מקבלים את ההבחנה בין מצוות שכליות לשמעיות וטוענים שכל המצוות שמעיות. כך כתב 

עליהם קרקסאני:

ונשוב אל סיפור מה שטען ]רס"ג[ ב]עניין[ המצוות השכליות. וֹנאמר שקבוצה מבין אנשי 

העיון ]אהל אלנט'ר[ דוחים את מציאותה של מצווה שנודעת מדרך השכל. אלא כל מה 

יתפאר  הבורא,  ידיעת  זולת  השמע,  מדרך  אלא  נודע  לא  אותו  ואסר  אותו  ציווה  שהאל 

ויתרומם, ומה שקשור בכך מייחודו ומה שאפשר שיתואר בו ומה שלא אפשרי מכך ]מתוארי 

האל[, וגנות השקר ושזה ]השקר[ מגונה בשכל, אסור בו ]...[ ואמרו גם כן: לּו היו ההריגה 

ולקיחת הממונות מגונות בשכלים, אסורה בהם ]בשכלים[ עשייתם, ]אזי[ אי אפשר היה 

להפכן למעשה טוב, או לבטלן ]למפרע[ או להתיר ]את עשייתן[120 באופן מן האופנים. 

כמו שהשקר וגידוף הבורא, יתפאר ויתרומם, והכפירה בחסדו, הואיל והם מגונים בשכלים 

אי אפשר שיוטבו או יותרו באופן מן האופנים, אלא הם תמיד במצב אחד. ו]הרי[ כבר ראינו 

את ההריגה שכבר התירתה התורה121 באופן מן האופנים, ואף הריגת הטף גם כן, אשר לא 

ביצעו עוון ולא פשעו פשע. ואם התורה122 כבר התירה את הריגת הטף מוכח ש]דבר[ זה 

כלומר 'לא תעשו עול במשפט' ומצוות נוספות ממין זה מטרתן מניעת נזקים מבני אדם.  117

מילולית: לעזיבת האיבה והמשטמה.  118

ולפי   .)363–362 עמ'  ב,   ,]4 הערה  ]לעיל  נמוי  )מהדורת  ז  רביעי, שער  קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר   119

דבריו כל מעשה שיש בו המרצה לרחמים ולחמלה בין בני אדם וכן מעשה שיש בו משום רחמים וחמלה על 

בעלי החיים – חובה לעשותם. אך בהמשך דבריו יישם קרקסאני את העילה רק באשר לאיסור מניעת אכילה 

מבעל החיים.

מילולית: בלתי אפשרית הטבתן ולא ביטולן והיתרן.  120

אלשריעה', מילולית: ההלכה, החוק.  121

אלשריעה', וכדלעיל בהערה הקודמת.  122
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אינו אסור בשכל, הואיל ולּו היה כך אי אפשר שתבטלֹו התורה.123 ואם ההריגה אינה אסורה 
בשכל, הפריצות124 ומעשי הגנבה שזולתה אינם אסורים בשכל גם כן.125

 בעלי עמדה זו החזיקו בתפיסות רציונליסטיות בכל הנוגע לתחומים מסוימים בכלאם )תאולוגיה( – 

הלכו  הם  הלכתיים  לעניינים  הנוגע  בכל  אך  לשקר.126  והאיסור  ותאריו,  ייחודו  האל,  הכרת 

בדרך המסורתנית התולה את כל ידיעתנו בהתגלות, בשמע.127 בשיטתם של אלו אילו היה קשר 

היה  איסור  דין  )למשל  בנסיבות אלה  החל  הדין  לבין  נמצא  או מצב שבו אדם  בין מקרה  שכלי 

קשור למקרה של הריגת טף בקשר שכלי, כלומר באמצעות עילה(, היה זה קשר הכרחי וקבוע. 

מאחר שהתורה לשיטתם של בעלי עמדה זו אינה מכירה בהכרח ובקביעות של קשרים אלו, הרי 

הקשרים בין מקרה ומצב לבין דינם ההלכתי אינם שכליים. בעלי עמדה זו השתמשו, כך נראה 

מהצגתו של קרקסאני את עמדתם, בעקרונות הלוגיים שבהם ניתח רס"ג את המצוות השמעיות, 

אלא שהם החילו אותם על כלל המצוות. מסקנת ניתוח שיטתם של בעלי דעה זו היא אפוא שאין 

כלל מצוות שכליות.

קרקסאני תיאר שיטה זו בקשר לדחייתו את עמדת רס"ג, המאפשרת – לשיטתו המוטעה של   

אלשריעה' , וכדלעיל בהערה 121.  123

אלפג'ור, עֵברות על איסורי עריות.  124

סעיפים   ,100–99 עמ'  א,   ,]4 הערה  ]לעיל  נמוי  )מהדורת  י  שער  שני,  מאמר  אלאנואר,  כתאב  קרקסאני,   125

.)24–23

]לעיל  קאפח  )מהדורת  הקדמה  ודעות,  אמונות  רס"ג,  ראו:  מאליו  הידוע  שכלי  כעניין  השקר  גנות  על   126 

הערה 14[, עמ' יד(; מאמר שלישי )שם, עמ' קיח–קיט(. וראו על דברי רס"ג ומקורותיהם צ"ה וולפסון, 'על 

המופתים למציאות אלהים בפילוסופיה היהודית', הנ"ל, המחשבה היהודית בימי הביניים: מסות ומחקרים, 

תרגם מ' מייזליש, ירושלים תשל"ח, עמ' 120. לא רק מהקשר הדברים )ידיעת הבורא, ייחודו, תאריו(, אלא 

אף מן המשמעות הרחבה של כלאם כשיטה תאולוגית, אנו יכולים ללמוד שגנות השקר אינה עניין הלכתי אצל 

בעלי דעה זו אלא עניין השייך לתחום הכלאם. בשיטה זו הבעת עמדה תאולוגית, הגנה עליה ודחיית דברי 

היריב המתנגד לעמדה הדתית, וכל זאת בטענות הגיוניות, היו בסיס לדיון בין בתי מדרש שונים ואף עיצבו 

את הסגנון של ספרות הכלאם, את צורת הטיעון ההיפותטית הרווחת בה )אם יאמר אומר... נאמר לו...( ואת 

 ,)112 )לעיל הערה  ון אס, המבנה הלוגי  ותקסים(. ראו:  )שיטות כגון אלזאם  היריב  והכנעת   דרכי ההוכחה 

 J. van Ess, עמ' 29, 40. לדעת ון אס הכלאם הוא תאולוגיה המבוססת על מבנה לוגי דיאלקטי. וראו עוד: 

 ‘Early Development of Kalām’, G. H. A. Juynboll (ed.), Studies on the First Century of Islamic
מתכלם',  למונח  עתיקה  הוראה  בעניין  'הערה  פינס,  ש'   ;Society, Carbondale, IL 1982, pp. 109-123 
 D. Gimaret, :ג' בר )עורך(, העולמא ובעיות דת בעולם המוסלמי, ירושלים תשל"א, עמ' 18–30. וראו עוד

והתיאולוגיה  הפילוסופיה  'המדעים,  סולל,  מ'   ;‘Muʿtazila’, Encyclopaedia of Islam2, VII, p. 784
 .367–365 באסלאם', ח' לצרוס־יפה )עורכת(, פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, תל אביב תשל"א, עמ' 

הבעת האמת הייתה אפוא עניין בעל חשיבות מרובה לצורך בירור דעת המתכלם כתאולוג ודעת יריבו לוויכוח 

דתי, וכן לצורך הפיכת הכלאם כשיטת טיעון וויכוח לעניין המקדם את ידיעתנו בנושאים תאולוגיים.

ראו: צוקר, קטעים מכתאב תחציל )לעיל הערה 3(, עמ' 383, ושם, הערה 42. נראה מדבריו שעמדה זו שאובה   127

כנראה ממקורות שיעיים וט'אהריים 'וכדומה מן הכיתות שהתייחסו אל כל המצוות כאל גילוי רצונו השרירותי 

של אלוהים'. וראו עוד: שם, עמ' 384, הערה 48. 
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קרקסאני – היקש בשכליות ודוחה אותו בשמעיות. מדברי קרקסאני עולה שרס"ג ייאלץ לקבל 

את הניתוח הלוגי של אותה קבוצה מבין אנשי העיון, ועל כן הוא ייאלץ להודות שאם אין ליישם 

את ההיקש בתחום השמעיות, אין ליישמו גם בשכליות. כדבריו, 'וייאמר לפיומי: ובמה תדחה את 

דברי אלה עם קיום הראיה עליהם ]על הדברים['?128 

אולם בניגוד לדברי קרקסאני, טענת אותה קבוצה מאנשי העיון אינה מחייבת את רס"ג לחזור   

בו מדבריו. אילו היה רס"ג מאשר בשכליות את סוג ההיקש שהוא דחה בשמעיות, אכן הוא היה 

נדרש לתת דין וחשבון כלפי עמדת קבוצה זו כפי שטען קרקסאני. אולם אין הדבר כך. כאמור 

קשרים  אכן  הם  והמצבים  המקרים  ובין  הדינים  שבין  הקשרים  השכליות  בתחום  רס"ג  לשיטת 

קבועים והכרחיים. משום כך, יטען רס"ג, הם אינם משתנים, כלומר אין להבחין בתחום השכליות 

להן  שיש  נסיבות  לבודד  אין  הלוגית־ההלכתית;  המחלקה  לאותה  השייכות  שונות  נסיבות  בין 

מאפיין מקרי ולא מהותי, ולהבחינן מכלל המצבים שלהם אותה העילה המשפטית־הלוגית כמו 

לאותן הנסיבות )מעין ההבחנה הפסולה שבין גנבה ביום לגנבה בלילה שנדונה לעיל(. עם זאת 

כפי שטען רס"ג ב'אמונות ודעות', פרטי המצוות השכליות והגדרותיהן המדויקות הם עניין לשמע 

]נביאים[  שליחים  באמצעות  אלא  יושלם  לא  השכליות[  ]במצוות  בהן  המעשה  'כי  לשכל:  ולא 

עוסקות  אינן  עיון  אנשי  אותם  דנו  שבהן  הדוגמאות  והרי   – עליהן'129  האדם  בני  את  שיעמידו 

בכללי המצוות השכליות אלא דווקא בפרטיהן )'ההריגה ולקיחת הממונות'(. 

יתרה מזו, רס"ג עצמו, בחיבורו המוקדש לביטול ההיקש במצוות השמעיות, דן בדוגמה דומה   

לזו שדנו בה אנשי העיון הללו, ולשיטתו ברור כי מדובר בעניין שמעי ולא שכלי. וכך אמר: 

ואדגים תחילה את עילת החומר,130 ואומר: התורה נתנה כעילה לאיסור הריגת אדם את 

היותו נברא בצורה הנכבדת, ככתוב: 'שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלהים 

עשה את האדם' )בר' ט 6(. ולעומת זה ציוותה להמית את העובד עבודה זרה ואת הנואף ואת 

המחלל שבת. יתר על כן, מעצם דברי התורה: הרגו את הרוצח, נראה שאין היא משתמשת 
בעילה הזו, כי אלמלי השתמשה בה כי אז היתה ]בצו הזה[131 סתירה מניה וביה.132

קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער י )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 4[, א, עמ' 100, סעיף 25(.  128

רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי )מהדורת קאפח ]לעיל הערה 14[, עמ' קכב(, וראו שם את תרגומו השונה   129

של הרב קאפח ואת שלל הדוגמאות הבאות מיד לאחר מכן בדברי רס"ג.

רס"ג תיאר היקשים המבוססים על ארבע הסיבות של אריסטו: סיבת החומר, סיבת הצורה, סיבת הפועל וסיבת   130

התכלית. כאן הכוונה להיקש המבוסס על סיבת החומר. לניתוח העניין ראו: רביצקי, לוגיקה אריסטוטלית 

)לעיל הערה 60(, עמ' 39–42.

ההוספה של צוקר.  131

הביא  לזו  זהה  כמעט  דוגמה  צוקר.  של  התרגום   ;395 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  תחציל  מכתאב  קטעים  צוקר,   132

קרקסאני בעצמו בשם רס"ג )כתאב אלאנואר, מאמר שני, שער ט ]מהדורת נמוי )לעיל הערה 4(, א, עמ' 83, 

סעיף 11[(, אמנם כדוגמה להיקש בעלי הניצוח, ולא כפי שטען רס"ג ב'כתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה'', 

שזוהי דוגמה להיקש של בעלי ההיגיון. ראו: צוקר, קטעים מכתאב תחציל )שם(, עמ' 394; והדברים הובאו 

על ידי הלקין, מפתיחת רס"ג ]לעיל הערה 3[, עמ' קמט, הערה 59.
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לדעת רס"ג אילו אסרה התורה המתת אדם משום שהאדם נברא בצלם אלוהים,133 היו כל המקרים 

שדינה  במחלקה  נכללים  אלוהים,  בצלם  שנבראו  האדם  בני  כל  כלומר  התכונה,  אותה  שלהם 

איסור ההמתה. אולם התורה עצמה ציוותה להמית את העובד עבודה זרה, את הנואף ואת מחלל 

השבת, אשר נבראו בצלם אלוהים. בכך היא לימדה שאין לראות בעובדה שהאדם נברא בצלם 

אלוהים עילה לאיסור ההמתה. לצורך טיעונו לא הבחין רס"ג בין המתה בלתי מוצדקת לבין המתה 

שההיגיון  להראות  הייתה  כוונתו  ראוי.  משפטי  הליך  לאחר  עבריין  של  המתה  כגון  מוצדקת, 

ההיקשי מוביל, או עלול להוביל, לטעות. הוא עלול ללמד שדינם של עובד עבודה זרה, נואף 

ומחלל שבת הוא ְּפטור ממוות, הפך הדין המפורש בתורה.

כדבריו  שכלי.  איסור  הוא  אדם  הריגת  על  האיסור  עצם  שלדעתו  ברור  רס"ג  של  מדבריו   

שהובאו לעיל: 'וכן השכל מחייב שימנעו הנבראים מלהזיד זה נגד זה בכל אפני הזדון'.134 דבריו 

אדם,  הריגת  איסור  של  הכללי  בעיקרון  עוסקים  אינם  אלסמעיה''  אלשראיע  תחציל  ב'כתאב 

שהוא פרט בעיקרון הכללי של איסור גרימת נזק לאדם אחר; דבריו עוסקים בפרטים ההלכתיים 

של איסור זה, שנודעים בשמע בלבד. לדעת רס"ג הנסיבות השונות והמורכבות שבהן מותר או 

אסור להרוג אדם הן עניין שבתחום המצוות השמעיות, אף שעצם האיסור הכללי להרוג אדם הוא 

בתחום השכליות. משום כך התורה יכולה בהחלט לצמצם, להגביל, לפרט ולתחום את הנסיבות 

שבהן חל האיסור השכלי, בלי להרוס את המבנה הלוגי שבין המקרה ובין הדין שחל בו – בניגוד 

למה שטענו אותם אנשי העיון.

בקצרה, דברי אותם חכמים מאנשי העיון אמנם אינם עולים בקנה אחד עם שיטתו של רס"ג –    

בכך צדק קרקסאני; אך עמדתם אינה מחייבת את רס"ג לחזור בו מעמדתו או לשנות אי אילו 

ממרכיביה – ובכך טעה קרקסאני.

סיכום: הוויכוח על ההיקש ושיטת הכלאם 

בוויכוח שבין רס"ג וקרקסאני יש כמה היבטים מעניינים. ראשית, אף שליבת הוויכוח נסבה על 

תוקפה של ספרות המשנה והתלמוד, הוויכוח עצמו נתלבש במלבושים אפיסטמולוגיים ולוגיים, 

כדרכם של הוויכוחים התאולוגיים האיכותיים שהתקיימו בין האסכולות השונות באותם הימים. 

שנית, בוויכוח זה בולט מקומם של הלוגיקה האריסטוטלית ועקרונותיה. הן הקראים הן הרבנים   

מאחר שמדובר בהיקש המבוסס על עילת החומר נראה שרס"ג התייחס להיבט חומרי כלשהו באדם, שבגללו   133

נאמר על האדם כי הוא נברא בצלם אלוהים, והיבט זה הוא הנפש האנושית. על חומריותה של הנפש במשנת 

עוד:  וראו  קצט(;  עמ'   ,]14 הערה  ]לעיל  קאפח  )מהדורת  שישי  מאמר  ודעות,  אמונות  רס"ג,  ראו:   רס"ג 

י' אפרת, הפילוסופיה היהודית בימי הביניים: שיטות וסוגיות, תל אביב תשכ"ה, עמ' 162; סטרומזה, סעדיה 

 H. Davidson, ‘Saadia’s List of Theories of the Soul’, ראו:  וכן   ;35–32 5(, עמ'  )לעיל הערה  גאון 

A. Altmann (ed.), Jewish Medieval and Renaissance Studies, Cambridge MA 1967, pp. 75-94
רס"ג, אמונות ודעות, מאמר שלישי )מהדורת קאפח ]שם[, עמ' קיז(.  134
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אימצו את תורותיה של הלוגיקה ויישמו אותן בניתוח המבנה המושגי של עולם המצוות, אולם 

יישום זה נשא אופי שונה אצל כל אחד מן החכמים שעסקתי בהם, בהתאם למגמתו התאולוגית. 

לדעת רס"ג המבנה המושגי של תחום המצוות השמעיות הוא מבנה לוגי של היגד פרטי־מקרי 

)כגון האדם כותב(, בעוד שהמבנה המושגי של תחום המצוות השכליות הוא מבנה לוגי של היגד 

כללי־הכרחי )כגון האדם חי(. הבחנה זו בין מבנים לוגיים שונים אפשרה לרס"ג לפתח פילוסופיה 

מורכבת של עולם ההלכה, שיש בה גמישות ועם זאת עקיבות: רס"ג קיבל את המושג של מצוות 

האסכולות  מן  השאולים  בנימוקים  לדחות,  ממנו  מנע  לא  זה  מעתזלי  רציונליזם  אך  שכליות, 

המסורתניות של זמנו, את ההיקש במצוות השמעיות, ובכך להגן על נחיצות המסורת – ומבחינתו 

יישם את עקרונות הלוגיקה באופן שונה.  להגן על הספרות התלמודית. לעומת זאת קרקסאני 

לדעתו לכל מצווה יש עילה, ולכן המבנה הלוגי של כל המצוות הוא מבנה של מחלקות. על פי 

ובלוויית הסברים מפורטים במאמר הרביעי  יישם באריכות  תורת ההיקש של קרקסאני, שהוא 

ב'כתאב אלאנואר', כל מצווה היא פרט המייצג מחלקה שלמה של מקרים ונסיבות הדומים לאותה 

דיני  את  היקש  באמצעות  לגזור  ההלכה  לחכם  מאפשר  המצווה  עילת  גילוי  זה  באופן  מצווה. 

המקרים והנסיבות שבמחלקה כולה, וכך להרחיב את עולם ההלכה באמצעים שכליים. לפי גישה 

זו עולם המסורת והתלמוד הופך למיותר. 

שלישית, ובעניין זו מתחברים שני ההיבטים שלעיל, הוויכוח בין רס"ג לקרקסאני הוא דוגמה   

מאלפת לשיטה התאולוגית הכלאמית בכללותה. כבר מחברי ימי הביניים, וביניהם גם כאלו שהיו 

ֻמתכִלמון בעצמם, אפיינו את הכלאם כשיטה שבאה להגן על יסודות עמדה דתית ולבססם באופן 

שיטתי, עקבי ולוגי.135 הוויכוח שבין קרקסאני ובין רס"ג מתגלה כוויכוח כלאמי איכותי שהוצגו 

ח'לדון.  אבן  ואת  אלגזאלי  את  רס"ג,  של  ומקומו  דורו  בן  אלפאראבי,  את  למנות  אפשר  אלה  מחברים  בין   135

ראו: אחצא אלעלום ללפאראבי, מהדורת א"ע' בלאנסיה' ]Palencia[, מדריד 1953, עמ' 100 )לתרגום עברי 

 M. Zonta, La Classificazione delle Scienze’ di Al-Farabi Nella :של ר' קלונימוס בן קלונימוס ראו

Tradizione Ebraica, Torino 1992, p. 34(; אלאמאם אלגזאלי, אלמנקד' מן אלצ'לאל ואלמוצל אלא ד'י 
מן  הפודה  אלגזאלי,  מחמד  חאמד  אבו  ראו:  עברי  )לתרגום   31–30 עמ'   ,2004 ]חמ"ד[  ואלג'לאל,  אלעזה' 

 ;)32–31 עמ'  תשכ"ה,  ירושלים  לצרוס־יפה,  ח'  תרגמה  והמלכות,  העוז  בעל  אל  והמוביל  והטעות  הטעייה 

אלעלאמה' אבן ח'לדון, מקדמה', מהדורת מ' מחמד, קהיר ]חש"ד[, עמ' 458 )לתרגום עברי ראו: עבד אל־

רחמן אבן ח'לדון, אקדמות למדע ההיסטוריה ]'ֻמקִדמה'[, תרגם ע' קופלביץ, ירושלים תשכ"ו, עמ' 320, וראו 

 L. Gardet, ‘ʿIlm Al-Kalām’, Encyclopaedia of ראו:  הנושא  עוד: שם, עמ' 321, 340–341(. לסיכום 

Islam2, III, p. 1148, וראו עוד: שם, עמ' 1143, 1145. בהקדמת 'אמונות ודעות' תיאר רס"ג את שתי המטרות 
שביקש להשיג בעיוניו באִמתות הדת – אימות שכלי ושיטתי של התכנים שנמסרו במקורות המוסמכים של 

חוקרים  שאנחנו  מה  כי  זה,  בספר  המעיין  אתה  ה',  יחנך  'דע,  התקפות:  מפני  הדת  על  והגנה  היהודית  הדת 

מה  בפועל  לנו  ]ליצח[  שיתאמת  כדי  האחד,  ענינים:  לשני  הוא  אמונתנו  בעניני  וננט'ר[  ]נבחת'  ומעיינים 

שידענו ]מא עלמנא[ מפי נביאי ה', בידיעה, והשני, כדי שנשיב ]לנרד[ לכל מי שיטען עלינו בעניני אמונתנו' 

)רס"ג, אמונות ודעות, הקדמה ]מהדורת קאפח )לעיל הערה 14(, עמ' כד[; התרגום של קאפח(. מטרות העיון 

הכלאם  של  יותר  מורכבים  והגדרה  אפיון  תקופתו. לניסיונות  בראי  מובהקות  כלאמיות  מטרות  הן  רס"ג  של 

 J. van Ess, ‘The Beginnings of Islamic Theology’, J. E. Murdoch and המוסלמי ראו הרב שיח אצל



191רב סעדיה גאון ויעקוב אלקרקסאני על המבנה הלוגי של המצוות השכליות והשמעיות ]33

 בו יכולות טיעון מרשימות ומתוחכמות: כל צד הגיע לוויכוח כשהוא דוגל בעמדה דתית ידועה – 

אותה  שהכירו  אף  שהקראים,  בעוד  ומחייבת,  כקנונית  התלמודית  הספרות  את  קיבלו  הרבנים 

ועסקו בה,136 לא קיבלו אותה כבעלת תוקף הלכתי. עמדות דתיות אלה הן שנזקקו לבסיס רציונלי 

בעל כושר שכנוע, וזה ניתן להן על ידי שני הצדדים מתוך יישום מושכל של עקרונות הלוגיקה 

האריסטוטלית.

נספח

אפרים בן  יעקב  ר' 

קרקסאני הזכיר את ר' יעקב בן אפרים בכמה הזדמנויות ב'כתאב אלאנואר', ציטט את תורותיו 

כתורות רבניות והתפלמס ִאתן.137 במסגרת הצגתו את אבו עיסא אלִאצפהאני הזכיר קרקסאני 

שיחה שהייתה לו עם ר' יעקב בן אפרים: 'וכבר שאלתי את יעקוב אבן אפרים השאמי ואמרתי לו: 

מדוע קירבתם את העיסוניה' ]תנועת אבו עיסא[, והתחתנתם ִאתם ]...[ ואמר: מפני שהם אינם 

חולקים עלינו ב]עניין[ המועדים'.138 מדובר אפוא בחכם רבני ארץ ישראלי )שאמי(139 שנזדמן 

 E. D. Sylla (eds.), The Cultural Context of Medieval Learning, Dordrecht and Boston 1975, 
 M. Abdel Haleem, ‘Early Kalām’, S. H. Nasr and O. Leaman (eds.), עוד:  וראו   ;pp. 104-111

History of Islamic Philosophy, London and New York 1996, pp. 75-76
וספרותם,  מן הפולמוס עם הרבניים  בין השאר כתוצאה  על בקיאות החכמים הקראים בספרות התלמודית,   136

ראו: ח' בן־שמאי, 'הפרשן הקראי וסביבתו הרבנית', דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות תשמ"ה: 

ישיבות מרכזיות, מקרא ומזרח קדמון, ירושלים תשמ"ח, עמ' 53–56. וראו עוד: בן־ששון, פרקים בתולדות 

גן  רמת  ו,  ישראל,  עם  של  ודתית  חברתית  היסטוריה  בארון,  ש'   ;171–156 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  היהודים 

1(, עמ' 11–26. לעיסוקם של הקראים  164; והשוו: בן־שמאי, מחלוקת הקראות )לעיל הערה  תשל"ג, עמ' 

בר־אשר  מ'  הקראית',  ביצירה  חז"ל  מלשון  ומובאות  'יסודות  תירוש־בקר,  ע'  עוד:  ראו  הרבנית  בספרות 

ירושלים  ב(,  בלשון,  ומבואות  )אסופות  בהט  לשושנה  זיכרון  אסופת  לתקופותיה:  בעברית  פרקים  )עורך(, 

תשנ"ז, עמ' 155–172, הנ"ל, גנזי חז"ל בספרות הקראית בימי הביניים, ירושלים תשע"ב.

 S. Poznanski, ‘Jacob ben Ephraim: Ein Antikaräischer קרקסאני:  אצל  אזכוריו  ועל  עליו  ראו   137

 Polemiker des X. Jahrhunderts’, M. Brann und F. Rosenthal (eds.), Gedenkbuch zur Erinnerung
an David Kaufmann, Breslau 1900, pp. 169-187. וראו עוד: ב' קלאר, מחקרים ועיונים בלשון בשירה 
ובספרות, תל אביב תשי"ד, עמ' 320–328; ג'' כאן, 'דעות אלקרקסאני על טקסט המקרא ועמדות מוסלמיות 

מקבילות כלפי טקסט הקוראן', תעודה, יד )תשנ"ח(, עמ' 73–74.

קרקסאני, כתאב אלאנואר, מאמר ראשון, שער יא )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 4[, א, עמ' 52(; תרגום אנגלי:   138

קייזה ולוקווד )לעיל הערה 18(, עמ' 144.

 I. Markon, ‘Jakob ben Efraim’, :וכך גם ;the Syrian :'בספרם של קייזה ולוקווד )שם( תורגם 'אלשאמי  139

 Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in Geschichte und Gegenwart, VIII, Berlin 1931, 
 p. 815; M. Seligsohn, ‘Jacob ben Ephraim’, The Jewish Encyclopedia, VII, New York and
London 1904, p. 31. אולם בלשונו של קרקסאני ובלשון התקופה בכלל המונח 'שאם' פירושו ארץ ישראל. 
ראו: קלאר, מחקרים ועיונים )לעיל הערה 137(, עמ' 322, הערה 9; וראו גם: ש' שטובר, 'היבטים גיאוגרפיים 

המקרא  א:  חטיבה  היהדות,  למדעי  עשר  האחד  העולמי  הקונגרס  דברי  לתורה',  עלי  בן  יפת  של  בפירושו 
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אחר  באזור  נפגשו  שהם  גם  ייתכן  כי  אם  שם,  פעל  אף  הנראה  ושככל  קרקסאני,  של  למקומו 

שנזדמנו אליו.140 על כל פנים מדברי קרקסאני עולה שהוא הכיר אישית את יעקב בן אפרים, 

ושהיו ביניהם שיחות בנושאי אמונה ודת.

מן העובדה שקרקסאני קיים קשרים אישיים עם ר' יעקב בן אפרים עולה שחכם זה היה בן דורו   

של רס"ג, כמו קרקסאני עצמו. לדברי משה צוקר ר' יעקב בן אפרים היה 'אחרי רס"ג, הפעיל 

ביותר בהתווכחות עם הקראים'.141 נראה שכוונתו שרס"ג ור' יעקב בן אפרים היו בני דור אחד, 

וששניהם לקחו חלק בוויכוח עם הקראים,142 אלא שרס"ג היה פעיל בוויכוח זה יותר מר' יעקב בן 

אפרים – ולא שר' יעקב בן אפרים פעל אחרי רס"ג. יתר על כן, מדברי קרקסאני 'ודבריו ]דברי 

רס"ג[ בכללותם בעניין הזה מובילים ]או: שבים[ אל מה שהיה סובר יעקב בן אפרים השאמי. 

והוא, שהמצוות הן משני סוגים: מהן שכליות ומהן שמעיות',143 למד בנימין קלאר שר' יעקב בן 

אפרים קדם לרס"ג בהבחנה בין שני סוגי המצוות, וש'רס"ג קיבל מיב"א ]מיעקב בן אפרים[ את 

חלוקת המצוות לשכליות ושמעיות'.144 דברים אלו טעונים מחקר מעמיק יותר בדמותו ובכתביו 

של יעקב בן אפרים, אולם אם הם נכונים נראה שהראשון בין חכמי ישראל שהחזיק בהבחנה בין 

לחכמי  בהבחנתו  קדם  אף  זה  שחכם  ואפשר  אפרים,  בן  יעקב  ר'  הוא  ושמעיות  שכליות  מצוות 

הכלאם המוסלמי.

מפירושו של סלמון בן ירוחים לתה' קמ 6, עולה שר' יעקב בן אפרים כתב פירוש לירושלמי או   

לפחות לחלק ממנו. ואלו דבריו:

בעץ'.  בעצ'הם  קתלו  או  חרב  הלל  ובית  שמי  בית  בין  יכן  לם  אן  אלפיומי  אנכר  ולקד 

פאחצ'רת תלמוד סדר מועד אלד'י לאהל אלשאם חתי שרחת אלהלכות אלמד'כור הד'א 

פיהא ותפסיר יעקב בן אפרים פי ד'לך ווג'הת בה אלי אלעראק ליקף עלי תמויה אלפיומי.

שהרגו  או  מלחמה  הלל  ובית  שמאי  בית  בין  הייתה  שלא  הפיומי  הכחיש  וכבר  תרגום: 

חלקם את חלק]ם[ ]כלומר רס"ג הכחיש שהייתה ביניהם מלחמה או הרג[. והבאתי תלמוד 

 .‘Jacob b. Ephraim “the Palestinian”’ ועולמו, ירושלים תשנ"ד, עמ' 153. ובמקום אחר כתב קייזה כראוי

 B. Chiesa, The Emergence of Hebrew Biblical Pointing: The Indirect Sources, Frankfurt ראו: 

a.M. 1979, pp. 17-18
קרקסאני ישב אולי באזור ַקְרַקַסאן שליד בגדאד ואולי באזור ִקְרִקיִסַיא )היא Circesium הקדומה(, שבצפון־  140

 L. Nemoy, Karaite Anthology: Excerpts from the Early מזרח סוריה. על מקומו של קרקסאני ראו: 

Literature, New Haven 1952, p. 42
מ' צוקר, 'לבעית המחלוקת במסורות )הרמב"ם נגד ר' יעקב בן אפרים מארץ ישראל(', ש' ליברמן )עורך(,   141

ספר היובל לכבוד שלום בארון: למלאת לו שמונים שנה, ג, ירושלים תשל"ה, חלק עברי, עמ' שכז.

בקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים אפשר למצוא שר' יעקב בן אפרים נזכר בהזדמנויות שונות בחיבוריו   142

של ישועה בן יהודה.

ראו לעיל ליד הערה 52.  143

קלאר, מחקרים ועיונים )לעיל הערה 137(, עמ' 321, הערה 7.  144



193רב סעדיה גאון ויעקוב אלקרקסאני על המבנה הלוגי של המצוות השכליות והשמעיות ]35

סדר מועד אשר לאנשי ארץ ישראל, עד שביארתי את ההלכות ש]עניין[ זה נזכר בהן,145 
ופירוש יעקב בן אפרים בזה, והפניתי אותו לעיראק כדי לעמוד על סילופו של הפיומי.146

בבלים  שחכמים  כדי  לבבל,  אפרים  בן  יעקב  פירוש  את  שלחתי  היא:  הדברים  שכוונת  נראה 

בית  שחכמי  וייווכחו  זה,  פירוש  הירושלמי מתוך  סוגיית  אִמתת  על  יעמדו  רס"ג  כמו  הסוברים 

ר'  לירושלמי שכתב  רציף  לפירוש  סלמון  ביניהם. אפשר שכוונת  נלחמו  אכן  הלל  ובית  שמאי 

יעקב בן אפרים, אולם אפשר שהכוונה לפירוש שכתב ר' יעקב בן אפרים באחד מחיבוריו למעשה 

העמיד  סלמון,  מדברי  שכמובן  מעשה,  הלל,  בית  תלמידי  את  שמאי  בית  תלמידי  הרגו  שבו 
במבוכה את הרבנים.147

מ'כתאב  כחלק   ,Heb. e. 44.9 בודליאנה  אוקספורד,  קטע  את  לזהות  הציע  צוקר  משה   

אלִאחתג'אג' עלי אלֻמכ'אִלפין' )ספר ההוכחה נגד החולקים(, שייחס לר' יעקב בן אפרים )ובקטלוג 

המכון לתצלומי כתבי יד עבריים הוצע לזהות את קטע גניזה, פריז, אוסף ז'אק מוצרי ומשפחתו 

F 26203[ V, 266[ כקטע מחיבור זה, והוא יוחס לר' יעקב בן אפרים(.148 אולם שרגא אברמסון 
כבר דחה את טענותיו, ומדברי אברמסון עולה שייחוס 'כתאב אלאחתג'אג' עלי אלמכ'אלפין' לר' 

יעקב בן אפרים אינו מבוסס דיו.149
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