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והשמעיות: לוגיקה וכלאם בוויכוח הקראי־רבני

אבירם רביצקי

ההיקש  של  הלגיטימיות  הוא  והקראים  הרבנים  דעות  בהם  שנחלקו  המרכזיים  הנושאים  אחד 

יעקוב  ובין  )הרבני(  גאון  סעדיה  רב  שבין  בוויכוח  מרכזי  מקום  תפס  זה  נושא  ההלכה.  בתחום 

אלקרקסאני )הקראי(, שהיו בין המתפלמסים העיקריים שבין שתי הקבוצות.

זה נידונה הדרך שבה השתמשו הצדדים בלוגיקה האריסטוטלית במסגרת הוויכוח.  במאמר   

קרקסאני, ואתו קראים אחרים, טענו שלכל מצווה ישנה עילה המהווה את הבסיס לקביעת הדין. 

לשיטתם המבנה הלוגי של המצוות הוא מבנה של ַמְחלקות, שבו כל מחלקה כוללת את המצוות 

שלהן אותה העילה. ידיעת העילה של מצווה שנאמרה בתורה מאפשרת אפוא לחכם ההלכה לגזור 

את הדין גם במקרים שלא נידונו במפורש בתורה, אם הם שייכים לאותה מחלקה שאליה שייכת 

המצווה שנאמרה במפורש בתורה. לשיטתם של הקראים תפקוד העילה בתחום המשפטי דומה 

לתפקוד 'הגבול האמצעי' בתורת ההיקש האריסטוטלית – הוא המושג המקשר בין הנושא והנשוא 

במסקנת ההיקש, המושג שעליו מבוסס ההיקש.

השכליות  המצוות  בתחום  להיקש  מקום  שיש  העמדה  את  גאון  סעדיה  לרב  ייחס  קרקסאני   

אך לא בתחום המצוות השמעיות, והאשים אותו בחוסר עקביות. בעקבות קרקסאני ייחסו כמה 

אותו  ושוללת  השכליות  במצוות  ההיקש  את  המחייבת  העמדה  את  גאון  סעדיה  לרב  חוקרים 

במצוות השמעיות, אף שהתקשו להסביר את ההיגיון שביסוד עמדה זו.

ועל  קרקסאני  בשמו  שהביא  הדברים  בסיס  על  גאון  סעדיה  רב  עמדת  מנותחת  זה  במאמר   

קטעים אחרים ממכלול חיבוריו העוסקים בנושא זה. רב סעדיה גאון טען כי למצוות השכליות יש 

אמנם עילה, אך אין בעילה זו כדי לאפשר גזירת דין לא ידוע מתוך דין ידוע. העקרונות האתיים 

המוסרית  החובה  ידיעת  בשכל.  בלתי־אמצעי  באופן  ידועים  השכליות  המצוות  של  הכלליים 

החלה על האדם במקרה מסוים נגזרת מן העקרונות הכלליים בדרך דומה לסילוגיזם המעשי אצל 

אריסטו, השונה במהותו ובמבנה הלוגי שלו מן האנלוגיה המשפטית. בניגוד למצוות השכליות, 

למצוות השמעיות אין עילה. המבנה הלוגי שלהן אינו מאפשר לראותן כמחלקות, שכן בתחום 

'גבול אמצעי'. לשיטת  השמעי הקשר שבין מקרה לבין הדין הקבוע לו בתורה אינו מבוסס על 

רב סעדיה גאון בתחום המצוות השכליות הקשר שבין המקרה לדינו הקבוע בהלכה דומה לקשר 

שבין הנושא לנשוא בהיגדים כלליים, כעין 'האדם חי' – היגדים המבוססים על גבול אמצעי, בעוד 

שבתחום המצוות השמעיות הקשר שבין המקרה לדינו הקבוע בהלכה דומה לקשר שבין הנושא 

לנשוא בהיגדים פרטיים, כעין 'אדם מסוים כותב' – היגדים שאינם מבוססים על גבול אמצעי. 

בתחום המצוות השכליות רב סעדיה גאון מחייב אפוא את ההיקשים הסילוגיסטיים, שאין בהם 



חידוש ידע, בעוד שבתחום השמעיות הוא שלל את ההיקשים האנלוגיים, שיש בהם חידוש ידע.

הקראי–רבני  הוויכוח  במסגרת  ללוגיקה  שההיזקקות  היא  במאמר  הנטענת  נוספת  טענה   

זו על החכם להוכיח את עמדתו הדתית  היא יישום של כלאם כשיטת ויכוח תאולוגית. בשיטה 

בטיעונים בעלי כוח שכנוע תבוני. קרקסאני יישם את הלוגיקה במסגרת ויכוחו עם רב סעדיה 

סעדיה  שרב  בעוד  התלמודית,  המסורת  את  ששללה  הקראית,  העמדה  את  המוכיח  באופן  גאון 

גאון השתמש בלוגיקה בדבריו נגד הקראים כדי להוכיח את העמדה הרבנית, שקיבלה את סמכות 

הספרות התלמודית ואת נחיצותה של המסורת.

תוך  גאון  סעדיה  רב  של  הרבנית  זו  ואת  קרקסאני  של  הקראית  עמדתו  את  מנתח  המאמר   

השוואות רבות לעמדות חכמי המשפט המוסלמי בני התקופה, ועל סמך תרגום מקורי חדש של 

קטעים רבים מ'ִּכתאב אלאנָואר ואלמראקב' לקרקסאני, העוסקים בנושא הנידון.


