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בין רמב"י לרח"ק בתורת התארים

אסתי אייזנמן

לה  שונים  מאפיינים  לתארים,  בנוגע  רח"ק(  )להלן  קרשקש  חסדאי  ר'  של  תורתו 

התהיות  רוב  את  הרוי.1  וזאב  וולפסון  הארי  בה  דנו  וכבר  מנוגדים,  אף  ולפעמים 

הנובעות מסתירות בין מאפיינים שונים של תורת התארים הסביר הרוי כפועל יוצא 

של שינוי בדעתו של רח"ק או כסתירה מדומה. לדעתו, בעוד שרח"ק הצעיר הושפע 

מתורת התארים השליליים של הרמב"ם ויצא נגד רלב"ג, הרי שרח"ק המבוגר הושפע 

יותר מתורת התארים של דונס סקוטוס, המתארת את האל כשלמות הנאמרת בקדימה 
ואיחור, ומתוך כך פיתח תורת תארים בעלת ייחוד משלה.2

במאמר זה ברצוני להשוות את המאפיינים החדשניים בתורת התארים של רח"ק 

למאפיינים דומים באנציקלופדיה אהבה בתענוגים )להלן אב"ת 1353–1356( שחיבר 

ר' משה בן יהודה )רמב"י(.3 ההשערה שרח"ק הכיר את אב"ת הועלתה לראשונה אף 

ייתכן שרח"ק מצא באב"ת השראה לרעיונותיו  היא בידי זאב הרוי,4 ואם נכונה היא 

החדשניים בנוגע לתורת התארים.5 

 H. A. Wolfson, ‘Crescas on the Problem of Divine Attribute’, Jewish Quarterly Review  1

 7, 2 (1916), pp. 175-221 (reprinted in id., Studies in the History of Philosophy and
Religion, vol. 2, Cambridge, Mass. and London, 1977), p. 196. ז' הרוי, 'על התהיות בתורת 
)תשנ"ז(,   7  ,8 למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  דברי  קרשקש',  חסדאי  ר'  של   התארים 

עמ' 133– 144.

הרוי, שם, עמ' 143–144.  2

המאה  מן  ויהודית  מדעית  אנציקלופדיה  בתענוגים,  אהבה  'ספר  אייזנמן,  א'  ראו  הספר  על   3

'בין הפילוסופיה  הי"ד', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ב; א' אייזנמן, 

הרמב"ם  )עורכים(,  שוורץ  וד'  אלקיים  א'  בתענוגים',  אהבה  בספר  לקבלה  הרמב"ם   של 

 E. Eisenmann, ‘ “Ahabah  ;70–57 עמ'  תשס"ט,  גן  רמת  חלמיש,  למשה  מחווה  הסוד:   בנבכי 

 ba-Ta’anugim”: A 14th Century Maimonidean Encyclopedia’, C. Frankel (ed.),
אהבה  אייזנמן,  א'   ;Traditions of Maimonideanism, Leiden-Boston, 2009, pp. 213-222

בתענוגים לר' משה בן יהודה, חלק א, מאמרים א–ז, ירושלים תשע"ד.

ראו ז' הרוי, ר' חסדאי קרשקש, ירושלים תש"ע, עמ' 101.  4

'התווך והמקום הטבעי  השוואה בין רמב"י לרח"ק בסוגיות מדעיות נדונו במאמריי: א' אייזנמן,   5
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לשם כך אציג בחלק הראשון של המאמר את עמדתו של רח"ק לגבי התואר 'נמצא' 

ואשווה אותה לדעותיהם של כמה מקודמיו. בהסתמך על ההשוואה אדון במאפיינים 

החדשניים של דעותיו על התואר 'נמצא' ואשווה מאפיינים אלו לעמדתו של רמב"י. 

זה טומן בחובו את המפתח להבנת חידושי רח"ק בתורת התארים. בחלק השני  חלק 

אציג בקצרה את עמדותיהם של רח"ק ושל רמב"י על התואר 'אחד'. בחלק השלישי 

מקור  הוא  שהאל  ו'אחד'  'נמצא'  התארים  מתוך  לומדים  ורמב"י  רח"ק  כיצד  אראה 

העולם, בלי שהדבר יפגע בעקרון אי־דמיותו ואחדותו. לבסוף  אראה כיצד עמדתם 

של  המפורש  לשם  הקבלית,  הספירות  לתורת  פרשנותם  על  השפיעה  הללו  בסוגיות 

האל ולסיפור נקרת הצור.

' א צ מ נ ' ר  א ו ת ה  : ן ו ש א ר ק  ל ח

נמצא' ' התואר  על  רח"ק –  א. 

רח"ק אחז בדעה המגשרת על המחלוקת אם המציאות זהה למהות, כדעת אבן רשד, 

או שהיא נפרדת ומקרית לה, כדעת אבן סינא, אלגזאלי והרמב"ם. לטענתו, במחלוקת 

זו יש לכל צד טיעונים לכאן ולכאן,6 ובשל כך, לכאורה, אין אפשרות להכריע לטובת 

צד אחד. 

הרי  זהים,  היו השניים  הוא שלו  הטיעון התומך בדעה שהמציאות שונה מהמהות 

 – זה  מטיעון  הנגזרת  המסקנה  עצם'.7  'העצם  אומרים  היינו  נמצא'  'העצם  שבהיגד 

שהמהות שונה מהמציאות ועל כן המציאות מקרית למהות – בעייתית גם היא, משום 

שהיא מניחה רגרסיה אינסופית: המציאות בהיותה מקרה, תזדקק למציאות, ומציאות 

את  לדבר  מקנה  המציאות  אם  כך,  על  נוסף  סוף.8  אין  עד  וכך  למציאות,  תזדקק  זו 

כהסברים לתנועה הטבעית', תרביץ עח, ג )תשס"ט(, עמ' 399–419, וראו שם, הערה 89 למשל; 

א' אייזנמן, 'כחניות החומר הראשון', ש' ויגודה, א' אייזנמן, א' אקרמן וא' רביצקי )עורכים(, אדם 

לאדם: מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים לפרופ' זאב הרוי על ידי 

על  רמב"י  של  השפעתו  כן  כמו   ;326–311 עמ'  תשע"ו,  ירושלים  שבעים,  לו  במלאות  תלמידיו 

רח"ק בנושא האהבה נדונה במאמרי זה: א' אייזנמן 'ר' משה בן יהודה ור' חסדאי קרשקש על מושג 

האהבה' )עומד לראות אור בספר קרשקש, הוצאת זלמן שזר(.

ראו הרוי, תורת התארים )לעיל הערה 1(, עמ' 135, וכן הרוי, ר' חסדאי קרשקש )לעיל הערה 4(,   6

עמ' 90–91.

קרשקש  וולפסון,  והשוו:  צז.  עמ'  א:ג:א,  תש"ן,  ירושלים  פישר(,  )מהד'  השם  אור  ספר  רח"ק,   7

)לעיל הערה 1(, עמ' 186–189.

רח"ק, שם.   8
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קיומו, היא חייבת להיות צורה, אך צורה אינה יכולה להיות מקרה. אם כן, המציאות 

אינה יכולה להיות מקרית למהות, אך גם אינה יכולה להיות זהה למהות.9 

פתרונו של רח"ק הוא שאין המציאות מקרית למהות, אלא 'עצמית למהות', קרי 

היא תנאי קודם לכל ידיעה של מהות. ידיעה והכרה הם 'חיוב היות הדבר חוץ לנפש 

כמו שהוא בנפש',10 ואם כן, כדי לדעת את מהות העצם הוא חייב להימצא מחוץ לנפש. 

ובלשונו של רח"ק: 'ישאר אם כן שיהיה עצמי למהות. וזה, שמתנאי המהות – היותו 

הנה  והדיבור,  הִחיות  האדם  שמהות  משל  דרך  על  שאמרנו  כמו  לשכל.  חוץ  נמצא 

מתנאי המהות שיהיה נמצא חוץ לשכל'.11 

לדעת רח"ק פתרון זה מאפשר לטעון שהמציאות נאמרת בקדימה ובאיחור על ה' 

ועל שאר הנמצאים, על אף שמהות ה' שונה מכל מהות אחרת, טענה שלא תיתכן לפי 

השיטות המנוגדות לה: לפי שיטת אבן רשד, המזהה את המהות עם המציאות, מהות ה' 

שונה לחלוטין ממהות שאר הנמצאים, ואם המהות זהה למציאות גם מציאותו חייבת 

יותר בשיטת אבן  להיות שונה לחלוטין ממציאות שאר הנמצאים. שוני זה תקף עוד 

סינא, שבה רק אצל האל, בניגוד לשאר הנמצאים, המציאות אינה מקרית למהות, ולכן 

שונה לחלוטין ממציאות שאר הנמצאים.12 רק אם מבינים שהמציאות היא תנאי קודם 

למהות, אפשר לטעון שמציאות ה' שונה בקדימה ובאיחור ממציאות שאר הנמצאים, 

על אף שמהותו של ה' שונה לחלוטין ממהות כל עצם אחר. 

המציאות  זאת  ועם  אחרת  ממהות  שונה  תהיה  שמהות  ייתכן  כיצד  מדגים  רח"ק 

תהיה שונה בקדימה ובאיחור בלבד, בעזרת העצם ומקריו. מהות העצם שונה לחלוטין 

ממקריו, אך מציאותו קודמת למקריו בקדימה ובאיחור בלבד.13 

למה בדיוק מתכוון רח"ק בתיאור התואר 'נמצא' כ'עצמי' ל'עצם', ומה בדיוק היה 

החידוש שלו? לשם כך נפנה לדון בכמה מעמדותיהם של פילוסופים יהודים שרח"ק 

הכיר בנוגע לתואר 'נמצא', ובאמצעותם נדון בחידושו.

שם, עמ' צח. וראו וולפסון, קרשקש )לעיל הערה 1( עמ' 197.  9

ודעות  אמונות  ודעות,  אמונות  רס"ג,  והשוו  רח,  עמ'  ב:ה:ה,   ,)7 הערה  )לעיל  השם  אור  רח"ק,   10

)מהדורת קאפח(, ירושלים תשנ"ה, הקדמה, עמ' יב: 'הדעה האמתית הוא שידע הדבר כפי שהוא, 

המרובה מרובה, והמועט מועט, והשחור שחור, והלבן לבן, והמצוי מצוי, והנעדר נעדר. והדעת 

השקר היא ידיעת הדבר שלא כפי שהוא, המרובה מועט, והמועט מרובה, והלובן שחור, והשחור 

לובן, והמצוי נעדר, והנעדר מצוי'; רמב"ם, מורה הנבוכים )מהד' שורץ(, תל אביב, תשנ"ג, א:נ, 

עמ' 112: 'דע המעיין בספרי זה, שהאמונה )אעתקאד(, אינה העניין הנאמר אלא העניין המצטייר 

בנפש כאשר מקבלים כאמת שהוא כך כפי שהצטייר'.

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, ב:ה:ה, עמ' רח.   11

שם, א:ג:א, עמ' צו.  12

שם, עמ' צח.  13
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רח"ק של  קודמיו  אצל  נמצא'  ' התואר  ב. 

סוגי תארים כדי לתאר  היו רק שני  בתולדות הפילוסופיה האריסטוטלית עד לרח"ק 

או  ותואר מקרי. התואר העצמותי הופך את העצם  )או עצמותי(  עצם:14 תואר עצמי 

התואר  העצם.  בתיאור  והכרחי  הדבר,  ומהות  העצם  הגדרת  הוא  שהוא.  למה  הדבר 

המקרי נוסף על תואר העצם, ואפשר לחשוב על העצם גם אם התכונה המקרית נעדרת 

ממנו.15 

קיימים  המקרה.  של  תת־חלוקה  מתווספת  ומקרה  עצם  של  זו  בינארית  לחלוקה 

דבקים'  ו'מקרים  העצם,  מן  בפועל  להפרידם  שאפשר  מקרים  היינו  נפרדים,  מקרים 

היינו מקרים שאינם נכללים בהגדרת המהות אך בפועל נמצאים עם  'מתמידים',  או 

המהות תמיד, כמו במקרה של הלובן של השלג. דומה לכך היא הסגולה )ואף הרושם(, 
שהיא תכונה המשותפת לכל המין, אך אינה מגדירה את הדבר.16

נתונה  ומשמעותה  מסתירות  חפה  אינה  'נמצא'  התואר  על  סינא  אבן  של  עמדתו 

במחלוקת בין החוקרים.17 אולם העובדה שרח"ק הכיר את עמדת אבן סינא הן באמצעות 

המטפזיקה,  על  רשד  אבן  של  ביאוריו  באמצעות  הן  לאלגזאלי18  הפילוסופים  כוונות 

בכוונות  אלגזאלי  דברי  לפי  אלה.  לטקסטים  בהשוואה  עמדתו  של  בדיקה  מחייבת 

הפילוסופים המציאות אינה תכונה המגדירה את הדבר, ואפשר לחשוב על עצם, גם 

אם אינו קיים במציאות. אם כן, המציאות היא תכונה הנוספת למהות, והיא מקרית. כך 

מסכם את העניין אלגזאלי בכוונות הפילוסופים:

 H. A. Wolfson, וולפסון,  והשוו  ודומיהם.  יחס  תוארי  פעולה,  בתוארי  מדיון  נמנעת  אני  בכך   14

 ‘Crescas on the Problem of Divine Attributes’, Jewish Quarterly Review 7, 1 (1916),
 pp. 1-44 (reprinted in I. Twersky and G. H. Williams (eds.), Studies in the History of

Philosophy and Religion, vol. 2, Cambridge, Mass. and London, 1977), p. 6
ובלשונו המאוחרת של הנרבוני, פירוש לכוונות הפילוסופים, בתוך: אלגזאלי, כוונות הפילוסופים,   15

כ"י פריס הספרייה הלאומית, 956/2 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים, סרט 

103ב(: 'יקרא עצמותי, ר"ל, כי הוא חלק העצמות, אי אפשר שיעדר  32606(, החלק בהגיון )דף 

בלי הפסד הנושא, כי הוא נכנס בגדרו וחלק מאמתתו. ומה שיחסו יחס הלבנות, יקרא מקרי כי הוא 

נושאו, ואינו מעצמותו'. הפסד  מבלי  והפסדו  הויתו  ידומה 

63; רמב"ם,  ירושלים תשכ"ה, עמ'  רות(,  ח"י  )מהד'  למושגים הללו ראו רמב"ם, מילות ההגיון   16

פירוש המילות הזרות לאבן תיבון, רמב"ם, מורה הנבוכים )מהד' אבן שמואל(, ירושלים תשס"א, 

הקדמה  א:עג  )מוה"נ  לצורה  הנמשך  כמקרה  במוה"נ  הסגולה  את  מגדיר  הרמב"ם   .25–19 עמ' 

עשירית, עמ' קפא( ואבן תבון מגדיר את הסגולה כמקרה. והשוו: ח' כשר, 'על משמעויותיה של 

ה"סגולה" במשנת הרמב"ם', עיון ס )ניסן תשע"א(, עמ' 155–169.

וולפסון, קרשקש   ,187–175 סינא, תל אביב תשס"ט, עמ'  ראו ש' הרוי, אנתולוגיה לכתבי אבן   17

)לעיל הערה 1(, עמ' 187.

ראו ז' הרוי וש' הרוי, 'יחסו של ר' חסדאי קרשקש לאלגזאלי', נ' אילן )עורך(, האסלאם ועולמות   18

השזורים בו: קובץ מאמרים לזכרה של חוה לצרוס יפה, ירושלים תשס"ב, עמ' 191–210.
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יחס  ובין  אליו  החיות  יחס  בין  הבדל  השגנו  ולבן,  חי  האדם  זה  אמרנו  כאשר 

הלבנות. ומה שיחסו יחס החיות אל הנושאים יקרא עצמותיי, ומה שיחסו יחס 

הלבנות יקרא מקרי ]...[ שאתה כאשר הבנת העצמותיי, והבנת מה הוא עצמותי 

לו, אי אפשר לך שיעלה בלבך הנושא או תבינהו אלא אם תבין הגעת העצמותיי 

לו. ואי אפשר לך הבנתו זולת אותו העצמותיי. כי אתה כאשר הבנת מה האדם 

ומה החי, אי אפשר לך הבנת האדם זולת הבנת החי. ]...[ וכן יובן מהות האדם 

בשכלך, מבלתי שתצטרך אל הבנת היותו לבן או הבנת היותו נמצא, ואי אפשר 
הבנתו מבלי הבנת היותו חי.19

על פי דברים אלו המציאות אינה תכונה הכרחית להבנה של מהות הדבר, ולכן בדומה 

ללובן האדם, ועל פי החלוקה הדיכוטומית לעצם ולמקרה, היא תכונה מקרית. בניגוד 

בין שני מובנים של  ובעקבותיו הפילוסופיים היהודים הבחינו  סינא, אבן רשד  לאבן 

הפועל 'נמצא'.20 כך, למשל, יצחק אלבלג, המתרגם של כוונות הפילוסופים, העיר על 

אתר את הדברים הבאים:

אמר המעתיק: הדעת הזה והוא שהמציאות מקרה למהויות כלם הוא דעת אבן 

שיתבאר  כמו  האלהית,  בחכמה  גדולים  ולשבושים  לטעויות  סבה  והוא  סינא, 

מקרה  המציאות  אין  וכי  הקדמונים  דעת  זה  שאין  אומר  רשד  ואבן  במקומו. 

על  ענינים:  שני  על  יאמר  המצוי  הקדמונים  בשום פנים. ]...[ ולדעת 

עצם  על  והשני  בשכל.  שהוא  כמו  לשכל  מחוץ  אשר  והוא  הצודק, 

והמורה  המהות.  זולת  אינו  הממש  על  שהמורה  וידוע  ממש.  הדבר 

מחוץ  אבל  בנפש.  אם  כי  המהות,  זולת  בו  המציאות  אין  הצודק  על 

אינו אלא המהות בלבד. זהו דעת אבן רשד. ובמקומות רבים דבר בענין הזה. 

והנראה מכל דבריו כי המהות כגון התבנית אשר יקיפו בו שלשה צלעות, על 

דרך משל, הוא דבר מחשביי ואינו כלום בעצמו מחוץ, כשהמשולש אפס ונעדר 

מן העולם. ולפיכך אינו גדר ולא מהות מחוץ, אלא פירוש שם דבר בלבד. אם 

כן אין המציאות דבר נוסף על המהות מחוץ. ומה שידמה שהמהות הוא דבר 

בעצמו, אפילו לא יהיה מצוי מחוץ, הוא מצד היותו מצוי במחשבה. 

כהיותו  מחוץ  מצוי  ר"ל  צודק,  שיהיה  עד  בעצמו,  כלום  אינו  מחוץ  אבל 

במחשבה.21 

אלגזאלי, כוונות הפילוסופים )לעיל הערה 15(, החלק בהגיון, דף 102א.   19

ראו גם וולפסון, קרשקש )לעיל הערה 1(, עמ' 190–191.  20

יצחק אלבלג, ספר תיקון הדעות )מהד' י' א' וידה(, ירושלים תשל"ג, עמ' 5–7. ההדגשות שלי.   21
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היא מילה  'נמצא'  מעתיק ספר הכוונות מציין את דברי אבן רשד,22 שלפיהם המילה 

קרי  'צודק',  של  המשמעות  היא  הראשונה  ההוראה  הוראות.  שתי  בעלת  משותפת 

אם הדבר שנמצא בשכל אכן קיים מחוץ למחשבה. כאשר אנו אומרים ראובן נמצא, 

כוונתנו היא שהאידיאה של ראובן אינה רק אידיאה, אלא שראובן קיים בעולם.23 אולם 

לראובן הקיים בעולם אין תכונה של מציאות, כי כל דבר במציאות הוא נמצא. לפיכך 

הקיים  ראובן  אם  בודקים  כשאנו  ורק  למהות,  הנוספת  תכונה  אינה  ראובן  מציאות 

במחשבתנו נמצא מחוץ לה אנו מפרידים בין המהות למציאות, בהוראה של 'צודק'. 

'העצם  באמרנו  הרי  למהות  זהה  המציאות  אם  שלפיה  אלגזאלי,  טענת  אלבלג  לפי 

נמצא' היינו אומרים 'העצם עצם', אינה תקפה משום שיש כאן עירוב של שני המובנים 

של התואר 'נמצא'. תכונת המציאות תהיה מקרית למהות רק אם הכוונה היא להוראה 

'צודק', אך גם אז לא מדובר על תכונה המוסיפה ריבוי לעצם אלא היבט מסוים של 

העצם, כלומר הבחנה נומינלית בלבד.24 גם הנרבוני טוען דברים דומים:

ואבוחמד יחייב במאמרו שכל מה שהיה לו מובן נוסף, שהוא ישפוט ענין נוסף 

חוץ לנפש בפועל, והוא טעות ומאמר הטעאיי. והנמצא הוא הדבר, רק שהוא 

צודק. ולא יורה על ענין נוסף מענין המציאות, והוא הנרצה ב'צודק'. ואם הורה 

על ענין נוסף על העצמות, הנה על שהוא ענין שכלי אין לו חוץ לנפש מציאות 

אלא בכח, כענין בכולל. הנה הישות באמת בנמצאות הוא ענין שכלי, והוא היות 

ראו למשל אבן רשד, הפירוש הארוך למה שאחר הטבע )תרגום משה בן שלמה(, מאמרים א–ד,   22

כ"י פריס 887 )המכון לתצלומי כתבי יד, הספרייה הלאומית בירושלים, סרט 31656(, דף 128א: 

'ואב"ס ]ואבן סינא[ יראה שהנמצא והאחד יורו בדבר על ענין נוסף על עצמו, וזה לא יראה שהדבר 

מבואר בעצמו, אבל בתואר נוסף עליו כמו אמרנו בדבר שהוא לבן. והאחד אצלו והנמצא יורו על 

מקרה בדבר. וכבר זכרנו השקרים המתחייבים בזאת ההנחה ביותר ממקרה מה שראוי שיאמר לו 

ג"כ אחד  היה הוא  או הנמצא נמצא, האם  יהיה באחד אחד  בו  או אותו המקרה אשר  אותו התאר 

אחד  ואם  תכלית.  בלתי  אל  שילך  חוייב  נוסף  בענין  אחד  ואם  בעצמותו.  או  נוסף  בענין  ונמצא 

בעצמות הנה כבר הורה שימצא לדבר אחד בעצמות. ואמנם הטעה האיש שני דברים: אחד מהם 

שהוא חשב שהאחד שהוא התחלת הכמות הוא האחד הנרדף לשם הנמצא, וחשב בעבור זה שהאחד 

שם  עליו  התערב  שהוא  מנוי במקרה, שהאחד אשר יורה לכל המאמרות שהוא מקרה. והשני, 

כמו  התייחסות  הוראת  המאמרות  כל  על  שיורה  במה  הצודק  על  יורה  אשר  הנמצא 

 H. A. Wolfson, ‘The Terms Tasawwur and Tasdiq in Arabic וראו . ההוייה' שתאמר  מה 

 Philosophy and Their Greek, Latin and Hebrew Equivalent’, I. Twersky and G. H.
 Williams (eds.), Studies in the History and Philosophy of Religion, vol 1, Cambridge,

MA: 1973, pp. 478-492
והשוו: הרוי, ר' חסדאי קרשקש )לעיל הערה 4(, עמ' 90.  23

ראו אלבלג, תיקון הדעות )לעיל הערה 21(, עמ' 20.   24
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הדבר חוץ לנפש, כפי אשר עליו בנפש. ומה שיורה עליו הנה נרדף לצודק, והוא 
אחד משני הענינים אשר יורה עליו שם הנמצא.25

לפי פרשניו היהודיים, אבן רשד לא התכוון לומר שאין הבדל בין המהות לתואר נמצא, 

אלא לומר שההבדל הוא רק כאשר מובנו של 'נמצא' הוא 'צודק', ומשקף את המחשבה 

השכלית. 

נמצא' ' התואר  על  ושוב: רח"ק  ג. 

כ'עצמי  הנמצא  את  כשהגדיר  רח"ק  חידש  בדיוק  מה  לשאול  יש  אלה  דברים  לאור 

למהות', כ'תנאי למהות' וכ'חיוב היות הדבר חוץ לנפש כמו שהוא בנפש'? במה שונים 

דבריו של רח"ק מדברי אבן רשד עצמו ומפרשניו היהודים כשטענו ששם 'נמצא' הוא 

שם נרדף ל'צודק'?

וולפסון מציע לראות את ההבדל בין אבן רשד לרח"ק על רקע תפיסותיהם השונות 

את היחסים בין כוללים )universals( ובין פרטים )individuals(.26 לדעתו רח"ק, כאבן 

רשד, דוחה את דעת סינא, שטען שהכוללים הם תכונות ישותיות הבאות לידי ביטוי 

בפרטים.27 אולם הוא גם דוחה את דעת אבן רשד, שלפיה ההבחנה בין כוללים לפרטים 

היא נומינלית בלבד ואינה ישותית. לטענתו התכונות של הכוללים באות לידי ביטוי 

בפרטים, אך אי אפשר להפריד את הפרטים במחשבה מן הכוללים. אם ננסה להדגים 

תכונה  הוא  התפוח  של  האדום  צבעו  סינא  אבן  שלפי  נאמר  וולפסון  של  פרשנותו  את 

רשד,  אבן  לפי  התפוח.  של  ריבוי  על  מעידה  ולכן  עצמו,  התפוח  מן  השונה  ממשית 

מן  התפוח  של  האדום  ההיבט  את  מפריד  התפוח; השכל  של  מסוים  היבט  הוא  האדום 

אפשר  שאי  אחת  חטיבה  הוא  לפניי  העומד  התפוח  שבמציאות  בעוד  עצמו,  התפוח 

מן  נפרדת  תכונה  אינו  אמנם  האדום  קרשקש  לפי  השונות.  תכונותיה  בין  להפריד 

התפוח, אך אי אפשר לתפוס את התפוח ללא הפרדה של התכונות השונות שלו. התפוח 

בא לידי ביטוי דרך תכונותיו השונות.

רח"ק  בין  להבדלים  המקור  היא  לפרטים  כוללים  בין  זו  הבחנה  וולפסון,  פי  על 

לאבן רשד בתוארי האל: לפי אבן סינא כל תכונה )כוללים( באה לידי ביטוי בפרטים 

ולכן כל תואר מוסיף ריבוי בעצמות הדבר. מסיבה זו אין לתאר את האל בשום תואר 

רבים,  הם  אפילו  טוען שתארים עצמיים,  אבן רשד  'נמצא'. לעומתו,  חיובי, למשל, 

נרבוני, פירוש )לעיל הערה 15(, דף 127ב.  25

ראו וולפסון, קרשקש )לעיל הערה 1(, עמ' 199–200.  26

ומנותקות  נפרדות  ישויות  אינם  שהכוללים  לאפלטון,  ובניגוד  אריסטו,  בעקבות  טען  סינא  אבן   27

מהפרטים. עם זאת הוא ראה בתכונות ישויות הבאות לידי ביטוי בפרטים.
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אינם יוצרים ריבוי בשל היותם הבחנות שכליות )נומינליות(. התואר 'נמצא' אינו יוצר 

ריבוי, כי הוא זהה למהות ואי אפשר לדבר על תכונות של משהו שאינו קיים. אך גם 

תארים עצמיים שונים של העצם )כמו חי, מדבר – בנוגע לאדם( אינם יוצרים ריבוי, 

אלא הם פנים שונות של ההגדרה. לפי אבן רשד יוצא מכך שאפשר להגדיר את מהות 

האל באופן חיובי, והתואר העצמי שלו הוא משכיל )או כולל כל הצורות(. כשתכונה 

זו נאמרת על האל היא עצמית לו, כלומר זו הגדרתו, וכשהיא נאמרת על האדם היא 

מקרית לו. תואר זה נאמר אפוא על האל ועל האדם בקדימה ובאיחור.28 

על פי וולפסון, רח"ק דחה שתי שיטות אלה, אך הוא קרוב יותר לדעת אבן סינא. 

כאמור, לדעתו הכוללים אינם תכונות שהשכל מבחין ביניהם בתוך הפרטים, והם גם 

אינם תכונות ישותיות בתוך הפרטים, אלא הם תנאי לתפיסת הפרטים ואין לחשוב על 

הפרטים במנותק מהכוללים. בדומה, התואר 'נמצא' אינו קיים בנפרד מן העצם, כפי 

שאבן סינא סבר, אך הוא גם אינו הבחנה נומינלית בלבד, כפי שאבן רשד סבר. התואר 

העצם,  לתפיסת  מקדים  תנאי  הוא  מהעצם,  שונה  הוא  קרי  עצמי,  תואר  הוא  'נמצא' 

והוא אינו מאפשר מחשבה על העצם בלעדיו. כך לדעתו פיתח קרשקש תפיסה חדשה 
ומקורית של כוללים.29

עצמי' ל' עצמות'  ' שבין  ההבדל  על  ד. רח"ק 

אפשר לחדד את ההסבר של וולפסון על ידי שימת דגש על חידוש נוסף בדבריו של 

רח"ק: רח"ק שובר את ההבחנה האריסטוטלית הבינארית של התארים המבדילה בין 

זהה  אינו  זה  סוג שלישי של תארים: תואר עצמי. תואר  ומוסיף  עצם למקרה בלבד, 

עם העצם, אך הוא תנאי לתפיסת העצם. אפשר לומר שתואר זה קרוב לתואר העצם 

בתורות ייצוג, ומשמעו לפי רח"ק שיש עצמים שאיננו יכולים לתפוס אותם ישירות, 

אלא רק באמצעות התכונות שהם מייצגים לפנינו. יש להדגיש שבניגוד לתורות ייצוג 

אלא  בלבד  אפיסטמולוגיים  מושגים  אינם  העצמיים  התארים  רח"ק  לדעת  מודרניות, 

ישויות אונטולוגיות ממשיות שדרכן העצם נתפס.

מקרי  תואר  עצמי,  )תואר  השונים  התארים  בין  להבחין  שכדי  לטעון  ברצוני 

ותואר ייצוגי( הבחין רח"ק באופן לשוני בין 'עצמות' ל'עצמי'. בדרך כלל לא הבחינו 

הפילוסופים בין שני מושגים אלה, והם נחשבו מילים נרדפות. אולם אצל רח"ק תואר 

'עצמותי' זהה לעצם ומגדיר אותו, ואילו תואר 'עצמי' הוא התואר הייצוגי. כדי להוכיח 

לדיון  מחוץ  היחידי  המקום  עצמי,  תואר  על  מדבר  רח"ק  שבו  נוסף  למקום  נפנה  זאת 

וולפסון, על בעיית התארים )לעיל הערה 14(, עמ' 34–35.  28

ראו וולפסון, קרשקש )לעיל הערה 1(, עמ' 221.  29
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בתורת התארים האלוהיים שבו הוא משתמש במושג זה, והוא בדיון על השכל. בחלק 

הרביעי, בדרוש האחד עשר, הוא טוען על השכל ביחס למשכיל:

יתעצם  שהשכל  אחד,  דבר  והמושכל  והמשכיל  השכל  מהניחנו  שיתחייב  מה 

שיתחייבו  למה  ההקדמה,  זאת  שקרות  שקדם,  במה  והתבאר  שישכילם;  במה 

ממנה ביטולים רבים; הנה אם כן, כשהיה שכל האדם משכיל בפועל, אי אפשר 

שיהיה המשכיל והמושכל דבר אחד, למה שהמשכיל הוא דבר זולת ההשכלה, 

עצמי. ולזה הוא מבואר שקרות  חיוב  במשכיל  מתחייב  שההשכלה  אלא 

הנפרד.  בשכל  גם  בפועל,  שכל  כשנניחהו  אף  האנושי,  בשכל  ההקדמה  זאת 

רגלי המון  נמעדו  ובזה  עצמות.  ולא  עצמי  תואר  כן, שההשכלה  יתחייב 
עצמי.30 לתואר  עצמות  בין  בחנו  הפילוסופים, שלא 

בקטע זה רח"ק יוצא נגד הזיהוי השכיח אצל פילוסופים בין השכל לבין המשכיל ולבין 

המושכל.31 על פי הביקורת שלו על תורת השכל הנקנה של הפילוסופים,32 משמעות 

הזהות בין השכל המשכיל והמושכל היא 'שהשכל מתעצם במושכליו', קרי שהשכל 

ידי ההשכלה. אולם בדיון מיוחד שהקדיש לנושא33 הוא כבר הפריך  הופך לעצם על 

השכל  היה  שלו  הוא  ענייננו  לצורך  החשוב  הנימוק  נימוקים.  בכמה  זאת  קביעה 

'מתעצם במושכליו', כלומר הופך למה שהוא )עצם שכלי( בזכות המושכלות החדשות 

היה  מושכל  שכל  או  אפשרויות:  משתי  אחת  מתרחשת  הייתה  אזי  רוכש,  היה  שהוא 

הופך אותו לעצם חדש בטיב חדש או שהיו בו כמה עצמויות, כלומר שהוא היה מורכב 

היה משתנה במהותו מעצמות לעצמות.  מכמה עצמים. כך בתהליך ההשכלה האדם 

שתי אפשרויות אלה בלתי אפשריות.34 לפיכך הוא טוען, כפי שראינו, בחלק הרביעי 

בדרוש האחד עשר שההשכלה היא תואר עצמי לשכל )גם לשכל האנושי ואפילו לשכל 

הנפרד( ואינה תואר עצמותי או עצם השכל. הנה רח"ק מבדיל בין עצם השכל )עצמות, 

בלשונו( לתואר העצמי שלו, שאינו זהה עם העצמות.

רח"ק  של  הגדרתו  עם  מתיישבת  לשכל  בנוגע  התארים  סוגי  שני  בין  ההפרדה 

ובלתי  ההשכלה  אל  מוכן  רוחני  עצם  צורתו,  היא  אשר  האדם,  'שנפש  האדם:  לנפש 

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, עמ' תיא.  30

ראו למשל רמב"ם, מוה"נ )לעיל הערה 10(, א:סח, עמ' קמ–קמא.  31

 W. Z. Harvey, ‘Hasdai Crescas’s והשוו  ג:א:ב:ב,  ב:ו:א,   ,)7 הערה  )לעיל  השם  אור  רח"ק,   32

 Critique of the Theory of the Acquired Intellect’, Ph.D. Thesis, Columbia University,
 1973 

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, ב:ו:א, עמ' רלג–רלט.   33

שם, ב:ו:א, עמ' רלו.  34
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משכיל בפועל'.35 נפש האדם אינה שכל, אלא עצם בעל מהות אחרת, שהוא הנושא 

)substratum( של ההשכלה. בעוד מהות השכל עצמה נעלמת )'אבל יש לנפש עצמות 

זולת ההשכלה, עם היות המהות נעלם ממנו'36(, ההשכלה היא אחד מתאריה העצמיים. 

אפשר אפוא לסכם ולומר שתואר עצמי בשיטת רח"ק קרוב לתואר העצם בתורות 

ישירות,  אותם  לתפוס  יכולים  ייצוג, ומשמעו לפי רח"ק שיש עצמים שאיננו 

כגון האל ונפש האדם )אולי בהיותה חלק אלוה ממעל(, אלא רק באמצעות התכונות 

הממשיות שהם מציגים לפנינו. מעניין לציין שרח"ק ממשיל, בעקבות משלי כ, כז, 

את מהות הנפש לנר, ומזכיר את חז"ל כמי שדימוה לאור.37 בדימויים אלה הוא משתמש 

גם בנוגע לאל ולתאריו העצמיים, ומשמעות הדימוי הוא שאי אפשר לתפוס את המאיר 

כלל אלא באמצעות האור. 

הוא  אבל  הדבר,  חלק מהגדרת  או  הדבר  עצם  הדבר,  הגדרת  אינו  העצמי  התואר 

אותו בעיני המתבונן, ולכן בשום אופן אינו  תואר הכרחי, מתחייב מן הדבר ומייצג 

ועל  העצם,  על  נשוא  הוא  דבק,  תואר  הוא  אפילו  מקרי,  תואר  לו.  מקרי  להיות  יכול 

כן מכניס בעצם ריבוי. תואר מקרי אף זקוק לנושא, ואם המציאות הייתה מקרית היא 

הייתה זקוקה למציאות, או כלשונו של אלבלג ספר הכוונות: ]ואם המציאות הייתה[ 

'מן הדברים הדבקים בו המשיגים אותו, נאמר שאלו היה כן, היה למציאות מציאות עד 

לאין תכלית'. לפיכך על פי רח"ק יש להוסיף לתואר העצם ולתואר המקרה סוג תואר 

שלישי שהוא התואר העצמי, התואר המייצג. 

התואר 'נמצא' נמנה עם התארים המייצגים. תואר המציאות אינו עצמות הדבר, אך 

כל  לאל  בנוגע  בנפש.  שהוא  כמו  לנפש  מחוץ  הנמצא  כדבר  עבורנו  אותו  מייצג  הוא 

תאריו הם תארים מייצגים שכאלו, קרי תארים עצמיים, כפי שנראה בהמשך. חידושו 

של רח"ק הוא אפוא כפול: ראשית, בהתנגדותו להבחנה הבינארית בין עצם למקרה; 

העצמי  התואר  בעולם:  העצמים  מן  לחלק  תארים  של  שלישי  בסוג  בהבחינו  שנית, 

התארים  )כגון  מסוימות  תכונות  ישנן  הסבירו,  שוולפסון  וכפי  רח"ק,  לפי  המייצג. 

'נמצא' ו'אחד'(, שגם אם אין להן ביטוי בפרטים אלא רק בשכל האדם אי אפשר לזהות 

אותן עם המהות, כי הן הכרחיות להבנת המהות. האם בהתנגדות לחלוקה הבינארית 

לעצם ולמקרה )על סוגיו השונים( ובהבחנה בין 'תואר עצמותי לתואר עצמי' היה יכול 

רח"ק למצוא מקורות יהודיים? כדי להשיב על השאלה נעבור לרמב"י. 

שם, ב:ו:א, עמ' רלט.  35

שם, ג:א:ב:ב, עמ' שכג.  36

שם.  37
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עצמי' ל' עצמות'  ' שבין  ההבדל  על  ה. רמב"י 

עצם,  המושגים  בין  מבדיל  רמב"י  במטפיזיקה  העוסק  החלק  של  הראשון  במאמר 
עצמות ומקרה:38

והשכלים  הראשון  החומר  הגשם,  הצורה,  דברים:  ארבעה  כולל  'עצם'    )1(

הנבדלים.39 

אינו  כלומר  הנושא,  'מעמיד' את  ואינו  נושא  הוא דבר שחל בתוך  מקרה   )2(

מעניק לו את קיומו ומהותו. למשל, הלובן אינו יכול לשכון מחוץ לבגד, 

אך הבגד אינו קיים ומוגדר בגלל הלובן.

בין  עצמה,  בפני  ועומדת  מובחנת  מהות  לו  שיש  דבר  כל  היא  'עצמות'    )3(

שהוא עצם ובין שהוא מקרה. לפיכך עצמות יכולה להיות עצמית )כאשר 

)כשהיא עצמות המקרה(.40  להיות מקרית  יכולה  והיא  זו עצמות העצם(, 

ובלשונו של רמב"י:

והעצמות  זולתו.  אל  צירוף  בלי  לו עצמות בעצמו,  נמצא  כל  עניינו:  ועצמות 

יחלק אל עצמיי ומקריי. והעצמיי הוא בצירוף אל זולתו, והוא בהעמידו נושאו, 

כחי לאדם, וזה בעצם השני, ולא בראשון. והמקרי הוא בצירוף אל זולתו, והוא 

בהצטרכו למציאותו אל נושא יעמוד בעצמו. ואמנם לא יעמיד נושאו, כלובן 

בבגד ובשלג. ואם הלובן בשלג הוא מקרה דבק, לא יפרד, כי אמנם יובן השלג 

בלי הבנת הלובן, ואמנם הלובן והשחרות הם בעצמותם עצמויות, כחי וכצמח. 

ואמנם החי הצמח הם עצמיים והלובן והשחרות הם מקריים. ותבין ההבדל בין 
עצמיי.41 אמרנו  ובין  עצמות,  אמרנו 

)המכון   9 מתקדמים,  ללימודים  המכון  הרוסית,  האקדמיה  פטרבורג,  סנט  כ"י  אב"ת,  רמב"י,   38

ההפניות  כל  86א – 88א.  דפים   ,)69241 סרט  בירושלים,  הלאומית  הספרייה  יד,  כתבי  לתצלומי 

במאמר תהיינה לפי מספרי העמודים של כתב יד זה, אך הציטוטים יהיו על סמך כל ארבעת כתבי 

כ"י  עדי  של  הנוסח  עדויות  פי  ועל  ההקשר  פי  על  המקורית  לגרסה  לחתור  ניסיון  כדי  תוך  היד 

האחרים. לרוב החלק הראשון של אהבה בתענוגים יש היום מהדורה מדעית )ראו לעיל הערה 3( אך 

הקטעים במאמר זה לקוחים מהחלק השני ולכן מטבע הדברים אינם נכללים בה. לפרטים על שאר 

כתבי היד וההבדלים ביניהם ראו במבוא למהדורה, עמ' קז–קח. 

 H. A. Wolfson, Crescas’ Critique of Aristotle, :חלוקה זו היא בעקבות אלגזאלי. וראו וולפסון  39

Cambridge Mass 1928, p. 575
דיון בגישה זו אצל רמב"י ראו מאמרי: א' אייזנמן, 'טיבם של עצמים מורכבים בהגותו של משה   40

בן יהודה', רחל אליאור )עורכת(, דברים חדשים עתיקים; מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה 

והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, כרך א )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 

כב(, ירושלים תשע"א, עמ' 215–231.

כ"י  פי  על  לעצמיי,  תיקנתי  עצמותיי.  מופיע  בכ"י  87ב.  דף   ,)38 הערה  )לעיל  אב"ת  רמב"י,   41
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בעלת  תכונה  כל  היא  'עצמות'  ל'עצמי'.  זהה  אינה  'עצמות'  רמב"י,  של  ההסבר  לפי 

הגדרה מובחנת. גם 'חי' וגם 'לבן' הם עצמויות, אבל 'חי' הוא תואר עצמי לאדם ו'לבן' 

תואר מקרי לו. בכך רמב"י מבקש להפריד בין שתי שאלות: הראשונה, מהי ההגדרה 

המובחנת של כל תכונה )'עצמות'( ומה מהותה; והשנייה, מה טיב יחסה של התכונה אל 

הנושא: מהותי או מקרי.

כאשר מסתכלים על תכונות בראש ובראשונה מצד מהותן, אזי כל 'עצמות', בין 

להיות  יכולה  המקריות,  מהקטגורית  שלאחת  ובין  העצם  לקטגוריית  שייכת  שהיא 

כלומר  'עצמות',  היא  לכשעצמה  התנועה  תנועה:  לדוגמה,  כך  מקרית.  או  עצמית 

תכונה מובחנת ומוגדרת ושונה מן העצם. על פי המסורת האריסטוטלית תנועה היא 

הכמות  קטגורית  כמו  קטגוריות,  לכמה  אלא  אחת  לקטגוריה  שייכת  אינה  כי  מקרה 

וקטגורית האנה. אולם לפי רמב"י השאלה אילו קשרים התנועה נושאת עם העצם היא 

עצמית  התנועה  אזי  הגלגלים,  תנועת  על  מדובר  אם  מקרית:  בהכרח  ואינה  תלויה 

להם, ואם היא קשורה לתנועת הגופים בעולם השפל, אזי היא מקרית להם. כך הדבר 

בנוגע לתכונת החום:

בתנועה השמיימיית, אשר היא עצמותית לגלגל, כי בה ישלם מציאותם, כי אם 

והתנועה  והיא סבת התנועות השפלות,  יפסד עצמותו.  עין  כהרף  הגלגל  ינוח 

הוא  כי  השמיימיי,  כחום  הוא  השני  ואמנם  השפל.  לגרם  מקרית  היא  השפלה 

אינם  כי  ולא נמשך מצורתם,  חום  אין בעצמותם  כי  מקרה להם לא עצמותיי. 

מטבע האיכיות. והוא צורה לבעל חיים, כי חומו השמיימיי הוא עצמותי לו, כי 

הוא מהוו לא מקרי בו, כי הוא בלתי מפסידו. ועוד, כי הנפש החיונית היא חום 

שמיימי, אם כן הוא צורה ועצם לחי. והחום במים הוא מקרי בם. אם כן ימצא חום 

מה זולת החום מהאש, כי הוא צורה ועצם לנמצא מה. וימצא חום מה הוא מקרי 

לנמצא מה. וימצא ענין מה הוא איכות בעצמו, והוא עצם בבחינה מה, ומקרי 

בבחינה מה. אם כן, מה נניח כי החום באש והוא צורה ועצם לו, ואם הוא איכות 

הלאומית  הספרייה  יד,  כתבי  לתצלומי  )המכון   1292 נויבאואר  קטלוג  אוקספורד–בודלי, 

הספרייה  יד,  כתבי  לתצלומי  )המכון   1185 גינצבורג  מוסקבה  וכ"י   ,)22106 סרט  בירושלים, 

ר' שמואל אבן תיבון למורה הנבוכים לרמב"ם,  48935(. בתרגום של  הלאומית בירושלים, סרט 

הוא השתמש במילה 'עצם' באופן לא עקבי הן כתרגום למילה َجْوَهر)substantia( הן כתרגום למילה 

עקבי  היה  לרמב"ם,  ההיגיון  מילות  לספר  בתרגומו  תיבון,  אבן  משה  לעומתו   .)essentia( ذَات 
והקפיד להשתמש במילה 'עצם' כתרגום למילה َجْوَهر ובמילה 'עצמות' כתרגום למילה ذَات. גישתו 

עשרה.  הארבע  ובמאה  עשרה  השלוש  המאה  בסוף  העברית  בפילוסופיה  רבה  במידה  התקבלה 

שעולה  כפי  אחר,  ומשמעו  דופן  יוצא  הוא  'עצמות'  במונח  רמב"י  של  כאן  השימוש  זאת  לעומת 

מהקטע.
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בעצמו. והחום המסובב ממנו הוא מקרי לנמצא מה, זולת האש, המקבל ממנו 

החום, אחר שאינו החום עצמו מעומק חלקי האש מכל צד. ואמנם הוא זולתו. 

ואמנם הוא בבחינת העליליות, ואם הוא אחד עמו במהו חום מופשט מחומר.42 

לפי רמב"י אפוא יש מקרה 'עצמי', כלומר מקרה שאם נדמיין שאינו נמצא, כל הגדרת 

העצם נופלת. מקרה זה אינו מקרה דבק, כמו הלובן של השלג, שהרי שלג ירוק הוא 

עדיין שלג. מדובר על מקרה 'עצמי' כי אם הגלגל נח אזי הוא אינו גלגל. לפי רמב"י יש 

לשאול תחילה מהי עצמות הדבר, ואז לבדוק מה יחס עצמות זו לעצם, על פי הטבלה 

הבאה:

היחס של העצמות לעצם מקריתהיחס של העצמות לעצם עצמית

עצמות )מקטגורית העצם( שהיא עצמית 

לעצם

דוגמה: 'חי' לאדם

עצמות )מקטגורית העצם( שהיא מקרית 

לעצם

דוגמה: 'משכיל' לאדם )בניגוד ל'משכיל' 

לאל(
עצמות )מקטגורית המקרה( והיא עצמית 

לעצם

דוגמה: 'תנועה' לגלגל/ 'חום' ליסוד

עצמות )מקטגורית המקרה( והיא מקרית 

לעצם

דוגמה: 'לבן' לשלג/ תנועה לגופים 

פיזיקאליים

בצורה זו רמב"י עוקר את העוקץ מן ההבחנה בין עצם למקרה, וטוען שעצם ומקרה 

תלויים בזווית ההסתכלות. שום תכונה אינה 'עצמית' או 'מקרית' כשלעצמה, אלא היא 

תלויית הקשר. תכונה עצמית יכולה להיות מקרית ולהפך, תלוי על איזה עצם מדובר. 

כך למשל 'ידיעה' היא עצמית לאל ומקרית לאדם:

והנקנית  והידיעה המקנה במוחלט היא תאר מיוחד בעצם לבעל הידיעה היא. 

תאר מקרי. והידיעה המקנה במוחלט היא תאר מיוחד לעלה הראשונה, כי הוא 
ית' בציורו האלהי מקנה כל נמצא ונמצא בלי קדימת הנמצא חוץ לנפש.43

אם עצם ומקרה הם תלויים הקשר יש קודם כול להתמקד בשאלת ההגדרה של התכונה, 

ה'עצמות', ואז לברר מה יחסה אל העצם.

רמב"י, אב"ת )לעיל הערה 38(, דף 16א – 16ב.  42

שם, דף 139.  43
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נמצא' ' התואר  על  ו. רמב"י – 

ההתמקדות של רמב"י בהבחנה בין השאלות מהי הגדרת התכונה שמבקשים ובין מה 

יחסה אל העצם מאפשרת לו לאמץ שיטה בנוגע למעמדה של תכונת המציאות, שאינה 

זהה לשיטת אבן סינא או לזו של אבן רשד. כרח"ק, וכפי שראינו גם אצל קודמיו, הוא 

שולל את גישת אבן סינא שהמציאות היא מקרית, בטענה שלו הייתה מקרית אף היא 
הייתה זקוקה למציאות, וכך היינו מגיעים לרגרסיה אינסופית.44

כמו קודמיו, רמב"י טוען שאבן רשד סבר שיש שני מובנים למושג מציאות: מבחינה 

אונטולוגית, מציאות הדבר ומהותו הן זהות; מבחינה שכלית, המהות והמציאות אינן 

את  תואם  בשכל,  שהובן  כפי  הדבר,  אם  שופט  השכל  כאשר  היא  המציאות  זהות. 

המציאות, וכך המושג 'נמצא' זהה למושג 'צודק'. אולם לטענתו המציאות היא מקרית 

ונוספת על המהות, מבחינה שכלית:

יאמר על שני דברים. האחד  כי המציאות  בן רשד בענין המציאות הוא  סברת 

על מהות הדבר, ובזאת הבחינה שם עצמות ושם המציאות, הם שמות נרדפים 

למהות הדבר. והשני על בחינה שכלית. וזה כי השכל ישפוט, כי הדבר המובן 

בשכל הוא חוץ לשכל, כמו שהוא בשכל, ורשומו הוא: 'היות הדבר חוץ לנפש, 

שמות  הם  מציאות,  ושם  צודק  שם  הבחינה  ובזאת  בנפש'.  עליו  שהוא  כמו 

נרדפים לענין אחד. וזאת הבחינה השכלית, היא מקרי שכלי, בלתי נוסף 

על העצמות חוץ לנפש, כי אם נוסף בשכל, כי העצמות הוא מובן אחד שכלי, 

וזאת הבחינה הוא מובן אחר, שני, זולתי מובן העצמות, אשר הוא ראשון. וזאת 

הראשונות והשניות הוא בטבע לא בזמן, כי לא יקדם האחד על השני כלל בזמן. 

ואמנם בידיעה, הבחינה השכלית הרמוזה תקדם על מובן העצמות וישוב הראשון 

בטבע שני בידיעה, והשני בטבע ראשון בידיעה. כי בידיעה יקדם דרוש אם על 
דרוש מה כשיהיה הדרוש מהות הדבר וכשיהיה הדרוש מהמציאות הנפרד.45

רמב"י אינו חוזר בקטע זה לחלוטין על ההבחנה בין 'נמצא' ל'צודק', אלא מרחיק לכת 

וטוען שהמציאות נוספת למהות בתוך השכל, וזאת בניגוד לאבן רשד, שסבר שגם 

כשהמושג נמצא בשכל בלבד, אי אפשר להפריד בין מהות למציאות.46 לפי אבן רשד 

אפשר להפריד בין מציאות למהות רק כשאנו מדברים על 'נמצא' כשם נרדף ל'צודק'. 

אולם לפי רמב"י אם לכל דבר יש עצמות, כלומר הגדרה ומהות מובחנת, המציאות 

להפריד  אפשר  שכלית  מבחינה  שכלית.  והמהות אינן יכולות להיות זהות מבחינה 

שם, 94א–ב.  44

שם, 94ב.  45

וולפסון, קרשקש )לעיל הערה 1(, עמ' 190–191.  46



בין רמב"י לרח"ק בתורת התארים

]117[

 ]15

בין מהות הדבר ובין מהות המציאות – וזאת פרט לשאלה אם הוא נמצא או לא נמצא 

מחוץ לנפש, כלומר 'צודק' או לא. יתרה מזו, אף על פי שהמציאות בשכל מתווספת 

הקדימות  מבחינת  וראשונה  השכל  בתוך  מקרית  תכונה  היא  ולכן  שבשכל,  למהות 

בטבע, היא קודמת בידיעה למהות, ולכן ראשונה בידיעה. 

אפשר ללמוד מדברים אלה שלדעת רמב"י, אף על פי שהמציאות מובחנת מן המהות 

רק בשכל, אין ההפרדה ביניהם נומינלית. המציאות נתפסת בשכל כשונה מן המהות. 

טיב  מה  היא  השנייה  והשאלה  המציאות,  תכונת  מהי  היא  הראשונה  השאלה  כך  אם 

יחסיה של תכונה זו עם המהות. התשובה לשאלה השנייה היא שטיב יחסיה של תכונת 

בין  הפרדה  יותר  אין  לשכל  מחוץ  בשכל.  היא  עוד  כל  מקרית  היא  למהות  המציאות 

מציאות למהות. בדומה לרח"ק, וכפי שראינו אצל קודמיו, גם רמב"י טוען שהמציאות 

נאמרת בקדימה ובאיחור על העצם ועל המקרים, והיא לדעתו שונה מהמהות גם בעצם 

וגם במקריו:

המאמרות  על  ואיחור  בקדימה  יאמר  בידיעה,  שני  הוא  אשר  בטבע,  והראשון 

העשרה, ויאמר מצד זאת הקדימה אל העצם, שהוא נמצא בעצמותו. כי העצם, 

במהו עומד בעצמו, הוא עצמות ודבר מצד עצמותו, והוא קודם בטבע על עצמות 

ומהות, במה  מציאות  הוא  מקרה  המקרה, במהו מקרה ומציאות ומהות. כל 

הוא עומד במציאות ומהות העצם השני, בהקש אל העצם הראשון הרמוז אליו, 

ואל המקרה, שהוא נמצא מצד מציאותו במהו עומד במציאות במקרה בנושא 

עצמות  הוא  בנושא,  עומד  שעצמותו  במה  המקרה  כי  בעצמותו,  הנמצא 

נושאו, והוא בעצמותו מאוחר בטבע ]ובעצמות, ממהות  עצמות  מצד  ודבר 
הנושא[ .47

עצמי' ל' עצמות'  ' שבין  ההבדל  על  ורח"ק  רמב"י  ז. סיכום – 

שידיעתי  כמה  עד  ו'עצמי'.  'עצמות'  המושגים  שני  בין  מבדילים  רח"ק  הן  רמב"י  הן 

מגעת, בתולדות הפילוסופיה היהודית נחשבו מושגים אלה מילים נרדפות, וההפרדה 

ביניהם לא הייתה קיימת עד לרמב"י. האם ההבחנה של רמב"י בין 'עצמות' ו'עצמי' היא 

שהרי,  לא,  עצמי'? לכאורה  ל'תואר  'עצמות'  בין  רח"ק  של  ההבחנה  בבסיס  העומדת 

ב'תואר עצמי' רמב"י מתכוון לתואר המעמיד את העצם, בעוד שרח"ק מתכוון לתואר 

מייצג את העצם. זאת ועוד, בניגוד לרח"ק רמב"י אינו מתנגד להבחנה הבינארית בין 

עצמי למקרי. 

יחד עם זאת, עצם ההפרדה הלשונית בין שני המושגים 'עצמי' ו'עצמות', מעלה 

שם. הסוגריים הם תוספת על פי כ"י 22106 )לעיל הערה 38(.  47
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את האפשרות שהגמישות בהסתכלות על האבחנה הבינארית האריסטוטלית, פתחה את 

השער לרח"ק להגמיש אבחנה זו עוד ולהפוך אותה לאבחנה משולשת. בנוסף, העובדה 

שרמב"י מבקש קודם כול לברר מה הגדרה המובחנת של תכונת המציאות )וכיצד היא 

מובחנת מהגדרת המהות( ואחר כך לברר מה טיב יחסה עם העצם – מהותי, מקרי )או 

לבסוף,  רח"ק.  של  לרעיונות  שער  פתחו  רמב"י  שדברי  האפשרות  את  מחזקת  אחר( 

העובדה ששני ההוגים טוענים שאבחנות שכליות, גם אם אין להן ביטוי במציאות, אינן 

הופכות אותן לאבחנות נומינליות גרידא, מדגישה גם היא את הקרבה בין רעיונותיהם.

' ד ח א ' ר  א ו ת ה  : י נ ש ק  ל ח

עצמי כתואר  האחדות  א. רח"ק – 

אבן  עם  שהצדק  ייתכן  לא  לאחדות  בנוגע  שגם  טוען  רח"ק  במציאות  לדיונו  בדומה 

רשד, כלומר שהאחדות זהה למהות, משום שאז המהות והאחדות היו מילים נרדפות.48 

נוסף על כך, טוען רח"ק, אם הייתה האחדות זהה למהות, אזי כל עצמים שנתאר אותם 

האחדות  כי  כאן  גם  טוען  רח"ק  לפיכך  מהותם.49  מבחינת  עצמים  אותם  יהיו  כ'אחד' 

נוסף עליו,  דבר  ולא  'שאין האחדות עצם המהות,  ולמשמעותה:  היא עצמית למהות 

אלא דבר עצמי לכל נמצא בפועל, ובחינה שכלית מהעדר הריבוי בו'.50 האחדות אינה 

תכונה מובחנת ממהות הדבר בפועל, אלא אך ורק מבחינה שכלית. היא מייצגת את 

העצם כשאנו דנים בו והיא תנאי לתפיסת העצם כמושא אחד מובחן ממושאים אחרים.

האחדות על  רמב"י  ושל  רח"ק  של  ב. קודמיו 

העיקרון שהאחדות היא הבחנה שכלית של היעדר הריבוי נמצא אצל כל קודמיו של 

של  התארים  תורת  את  להשוות  הצורך  בשל  עצמו.51  רשד  אבן  אצל  וכן  קרשקש, 

קרשקש עם רמב"י אציין רק את עמדתו של רמב"י.

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, א:ג:ג, עמ' צט.  48

שם.  49

שם, עמ' צט–ק.  50

הספרייה  יד,  כתבי  לתצלומי  )המכון   941 פריס  כ"י  הטבעי,  לשמע  הבינוני  הפירוש  רשד,  אבן   51

הלאומית, ירושלים, סרט 30918( מאמר עשירי, 87ב – 88ב: 'אמר: ואמנם שהאחד והנמצא יאמרו 

על עניינים שוים, הוא מבואר מאשר כל אחד מהם יחייב חבירו, ר"ל שכל מה שיצדק עליו שהוא 

נמצא מה, יצדק עליו באותו הענין שהוא אחד. והפך זה גם כן, ר"ל שכל מה שיצדק עליו שהוא 

אחד מה, יצדק עליו באותו הענין שהוא נמצא מה. הנה הנמצא באיכות הוא אחד באיך, והנמצא 

בכמות הוא אחד בכמה, וכן הענין בשאר המאמרות. ויראה זה גם כן מאשר הנמצאות כמו שאין 

ענין אחד בכל המאמרות אבל הוא בעצם עצם ובכמה כמה ובאיך איך, כן האחד אינו ענין אחד 
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כקודמיו רמב"י מבחין בין אחדות בשכל לאחדות מחוץ לשכל, ובין אחדות בכוח 

לאחדות בפועל: 'האחד יחלק אל מה שהוא אחד בכח, ובפועל, ובשכל, ובחוץ לשכל, 

ואל מה שהוא אחד בפועל לבד, לא זולת זה'.52 לטענתו דבר שהוא בפועל הוא אחד הן 

בשכל הן מחוצה לו, והריבוי בו הוא רק בשכל:

ואשר אחד בפועל לבד, הוא כגשם האחד, המתדבק דבקות גשמי, כגשם האחד, 

הוא  ואמנם הריבוי  ריבוי כמותיי בפועל.  לו  אין  כי  הוא מדמה החלקים,  אשר 

בו בכח, כמו שביארנו. והמים, במהו מים, הוא אחד בשכל וחוץ לשכל. והמים 

בשכל.  בו  הרבוי  מימיית,  וצורה  גשמית,  וצורה  ראשון,  מחומר  מורכב  במהו 
ואמנם הוא אחד חוץ לשכל, כי לא ימצאו נפרדים בפועל.53

אם כן גם כאן יש לשאול: מהו החידוש של רח"ק בהגדרתו את האחדות כ'דבר עצמי 

הוא  רח"ק  חידושו של  בו'? שוב,  הריבוי  ובחינה שכלית מהעדר  נמצא בפועל,  לכל 

שיש תכונות שהן מובחנות מן העצמות, הן אינן זהות לעצמות אך גם לא נוספות אליו, 

אלא מתחייבות מתוכו ומהדרך שבה הוא מופיע בתודעתנו.

בעצם והכמה בעצמו, אבל האחד כבר יאמר אליהם בהתייחסות, כמו שהנמצא וההיות דבר יאמר 

אליהם בהתייחסות. ויראה זה גם כן מענין שלשי והוא שכאשר יודע מדבר שהוא אחד מה, הנה 

נודע בו שהוא אחד. ושהתשובה מן השאלה  נודע מאתו הדבר שהוא נמצא מה בענין אשר  כבר 

כל, מה, ואיזה – באחד מהם, הוא התשובה בעצמה בשיני. משל זה שכאשר נודע מאדם מה שהוא 

אחד, יודע ממנו שהוא נמצא. וכאשר נאמר: איזה נמצא הוא? ואיזה אחד הוא? היתה התשובה מזה 

אחת והיא שהוא אדם. וכמו כן כשיאמר: למה היה נמצא? או למה היה אחד? היתה התשובה מזה 

מקרה  על  והנמצא ]...[ יורו  שהאחד  כשחשב  סיני  אבן  אותו  שדמה  מה  ]...[ ומבואר 

אצלו  יבדיל  שלא  הוא  השבוש  בזה  הפילו  ואשר   ]...[ העשרה.  למאמרות  משותף 

דבר  הוא   ]...[ מאמר,  במאמר  הנמצא  לאחד  בנפש,  מציאותו  אשר  המספרי,  באחד 

במאמר  המספר  נמנה  ואמנם  הכמה.  מפני  המספר  בסוג  אשר  האחד  מלבד  לנפש,  חוץ  נמצא 

הכמה. ואם היה מן הנמצאות אשר בנפש, כמו שנמנה הזמן. כי העיון במאמרות אמנם הוא ביותר 

ידוע, והיותר מפורסם, לא מצד היותר קודם במציאות. ולזה נמנה בו הזמן, ר"ל במאמר הכמה ולא 

נמנית התנועה. והתנועה יותר קודמת מהזמן והזמן יותר ידוע מן התנועה'; מעתיק ספר הכוונות, 

כוונות הפילוסופים )לעיל הערה 15( דף 126ב: 'זה דעת אבן סינא, ר"ל שהאחדות מקרה. ובן רשד 

מודה לו באחד המפורסם בהמון והוא הנכלל במאמר הכמות אשר הוא התחלת המנין. אבל האחד 

אשר החכמה האלהית מעיינת בו איננו זה אלא אחד והוא המשיג לכל המאמרות ]...[ וטענות בן 

רשד על זה ותשובותיו על דעת אבן סינא הלא הם כתובים על ספר מה שאחר הטבע'; הנרבוני, שם, 

דף 127ב: 'ואמנם בן רשד אמר כי הישות באמת הוא ענין שכלי במדרגת אמרנו בנמצא שהוא אחד 

וזה שהאחדות לא יבין בנמצא ענין נוסף על עצמותו חוץ לנפש במציאות כמו מה שיובן מאמרנו 

שהוא  בדבר  אמרנו  כמו  החלוק  העדר  והוא  העדרי  ענין  ממנו  יובן  נמצא לבן. ואמנם 

לנפש'. חוץ  עצמו  על  נוסף  ענין  על  יורה  לא  הוא  כי  נמצא 

רמב"י, אב"ת )לעיל הערה 38(, דף 96ב.  52

שם.  53
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ם י י מ צ ע ה ם  י ר א ת ל י  ו ב י ר ה ר  ו ק מ כ ד  ח א ה ל  א ה ל  ע  : י ש י ל ש ק  ל ח

האל  אחדות  ועל  העצמיים  התארים  על  א. רח"ק 

בדומה לעמדתו על התארים 'אחד' ו'נמצא', רח"ק טוען שתארים כמו 'ידיעה' ו'יכולת' 

הם תארים עצמיים. לשיטתו, לא ייתכן שאלה תארים שוללים בלבד, כפי שהם בשיטת 

מאידך  חיובי.54  תואר  על  מעיד  ולכן  הפכו,  את  מחייב  שולל  תואר  כל  כי  הרמב"ם, 

גיסא, אם מדובר בתארים חיוביים של האל, הרי לא ייתכן שמדובר בתארים מקריים, 

שהרי תארים מקריים נוספים לעצם ומייחסים ריבוי לקב"ה. תארים עצמיים של האל 

שהיא  או  מושגת  שעצמותו  או  אז  שהרי  עצמותו,  עם  זהים  להיות  יכולים  אינם  גם 

ושם  הידיעה  ששם  שיתחייב,  מה  'ולזה  זו:  היא  היחידה  המסקנה  לפיכך  מורכבת.55 

היכלת – תארים מחייבים עצמיים לו יתברך. עם שעצמותו אחד מחויב המציאות',56 

כלומר תארים אלה אינם מהות הבורא וגם אינם מקריים לו, אלא עצמיים לו. הכיצד?

כאמור, תארים עצמיים דומים לתארים בתפיסות ייצוג, שלפיהם האל עצמו אינו 

המציאות  כמחויב  שהאל  כשם  ידינו.  על  הנתפסות  לתכונות  הסבה  הוא  אבל  נתפס 

ש'עצמותו אחד פשוט בתכלית הפשטות',57 מחייב את מציאותו שלו, כך הוא מחייב 

את שאר תאריו. תאריו העצמיים נובעים ממנו באופן מחויב, ולא כתוצאה מהרכבה. 

רח"ק ממחיש מהו תואר עצמי בהמשילו את התארים העצמיים לאור היוצא באופן 

הכרחי ממקור אור:58 האור אינו זהה עם מקורו, אך נובע ממנו בהכרח, ואינו דבר הנוסף 

עליו. אי אפשר לתפוס את המאיר בלי אור. כך גם התארים: 'כי כמו שלא יצויר היות 

העצם בזולת מציאותו, ולא מציאותו בזולת העצם, כן לא יתואר מציאות התואר בזולת 

המתואר ולא המתואר בזולת התואר'.59 כפי שהמציאות היא תנאי למהותו של עצם, כך 

התארים הם תנאי לדבר המתואר. לפי רח"ק, היחס שבין האל לתאריו העצמיים הוא 
'כשלהבת הקשורה בגחלת'.60

כפי שאין אור שאין לו מקור אך ניתן לראות את האור בלי לדעת את המקור, כך 

אפשר להכיר את התארים העצמיים הרבים של האל, תארים היוצאים בהכרח ממחויב 

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7( א:ג:ג, עמ' קי.  54

שם, עמ' קי–קיא.  55

שם, עמ' קיא.  56

שם.  57

שם.  58

שם.  59

שם, עמ' קיג, על פי ספר יצירה א:ו: 'עשר ספירות בלימה מדתן עשר שאין להם סוף, נעוץ סופן   60

בתחילתן ותחילתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת. שאדון יחיד הוא ואין שני לו. ולפני אחד מה 

אתה סופר'.
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תאריו  ריבוי:  לו  שייחסנו  וללא  עצמו  המציאות  מחויב  את  שהכרנו  ללא  המציאות, 

משום  מצדו  לריבוי  גורמים  אינם  אך  מצדנו,  רק  לריבוי  גורמים  האל  של  העצמיים 

'שעם היות התארים נבדלים בחוקנו, הם מתאחדים בחוקו, והטוב הבלתי בעל תכלית 

אשר לו לעצמות יכללם וישימם אחד מכל הפנים'.61 אפשר לומר שכשם שקרני האור 

רבות אך יוצאות ממקור אחד, כך תאריו העצמיים של האל רבים אך יוצאים ממקור 

אחד ואינם זהים לו. האל הוא הטוב האינסופי, וככזה הוא כולל את כל התארים בצורה 

אחדותית כמקורם.62 

התארים של האל הם, כמו האור, הגילוי של האלוהות לעיני האדם. הם הבחינות 

וה'מידות' שבהן האלוהות מתגלה כפועלת את העולם. מתוך המידות האלוהיות הללו 

נובעים תוארי הפעולה של האל, כלומר העולם. האל משפיע את העולם מתוך תאריו 
העצמיים.63

האל  ואחדות  האל  של  הפעולה  תוארי  על  ב. רמב"י 

הפעולה.  תוארי  דרך  עצמותו  על  לומדים  אנו  נמצא  שהאל  אף  על  רמב"י,  לדעת 

אלא  נודע  אינו  שהאל  שטען  הרמב"ם,  בעקבות  לכאורה  רמב"י  הולך  אלה  בדברים 

באמצעות פעולותיו.64 אולם לפי רמב"י פעולות האל אינן נפרדות ממנו אלא זהות עם 

עצמותו:

והיות האל ית' נודע בנפש כמו שהוא בנפש, וזה נמנע. כי נמנע אצלנו ואצל כל 

נברא להשיג מהותו ית', כי לא ידע האל כי אם האל. ואם נשיג כי האל ית' נמצא, 

והמציאות בו ית', אם היה עניינו הבחינה השכלית, והיה הצודק, היה המציאות 

בו ית' מקרי שכלי, נוסף על מהותו, כי נשיג מציאותו ולא נשיג מהותו, אם כן 

מצד השגתינו מציאותו ית', ומצד המנע השגת מהותו ית', המציאות בו ית' הוא 

ויעלל  ויותמד  היושפע  עניינו:  נמצא,  הוא  אם  ית',  בו  ואמרנו  אלינו.  המושג 

המציאות, ויסתעף וימצא ממנו ית' נמצא, ועניינו אם עצמותו ית', ימצא וישפיע 

והוא  וזה הענין,  ית',  זולתו  ובכלל כל אשר  ויעליל נמצא מה,  ויחצוב  ויתמיד 

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7( א:ג:ג, עמ' קט.  61

הרוי, תורת התארים )לעיל הערה 1(, עמ' 138.  62

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, א:ג:ה, עמ' קכ: 'היותו הפועל האמיתי לכל הנמצאות בכונה ורצון,   63

 ,)1 הערה  )לעיל  התארים'  'תורת  במאמרו  הרוי  לדעת  טובו'.  בהשפעת  מציאותם  המתמיד   והוא 

הם  והתארים העצמיים  ה',  ועם כבוד  זיהה את התארים העצמיים עם הספירות,  עמ' 138, רח"ק 

בלשונו המאוחרת של ר' משה קורדוברו: 'המדות שהבורא פועל בהם פעולותיו'. יש אפוא קרבה 

בין הספירות או התארים העצמיים, שהן תכונות המתגלות של האלוהות דרך פעולותיו בעולם.

ראו למשל רמב"ם, מוה"נ, א:נד.  64
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ההשפעה וההמצאה האלהית הנפלאת, היא עצמותו ית', כי עצמותו ית' עצמות 
משובח, ימצא וישפיע ויתמיד וחוצב ממנו עצמות זולתו.65

פעולות האל זהות עם עצמותו והן תארים חיוביים שלו. אולם, אם פעולותיו של האל 

וכן  האל,  את  להכיר  אפשר  שאי  העיקרון  שנפגע  לחשוב  אנו  עלולים  עצמותו,  הן 

העיקרון שהאל אחד ואין בו ריבוי. כרח"ק, רמב"י טוען שאין משמעו של הזיהוי של 

האל עם צורות העולם שניתן להבין את מהותו. אמנם אנו יודעים שהאל נמצא, שכן 

התואר נמצא משמעו שהאל קיים מחוץ לשכל, אך תואר זה אינו נותן לנו אינפורמציה 

על  אינפורמציה  לנו  נותנת  אינה  העולם  את  משפיע  שהאל  העובדה  גם  מהותו.  על 

מהותו. הריבוי של הצורות המושפעות מן האל הוא ריבוי רק מצדנו ולא מצד האל, 

משום שהאל מופיע לנו דרך פעולותיו:

נוכל לומר כי עצמות העולם ישפע מעצמותו ית'. ומציאות העולם אשר ענינו 

ישפע מבחינת  בחינת עצמות העולם,  זולת  בחינה שכלית שנית  הצדק, אשר 

ית' מצדנו,  ית'. ואמנם התחלף אלו הבחינות הוא לו  זולתו  ית' עצמו  השפיעו 

לא מצדו ית' חלילה לו ית'. ומצד החלוף הזה אשר יפול בבחינה השכלית נדע 

כי האל ית' נמצא, ולא נשכיל עצמותו ית', ונדע ענין הבחינה השכלית, והיא 
בחינת השפיעו ית' עצמות זולתו ית', ולא יחוייב אז שנדע עצמותו ית'.66

יוצרת בו עצמו  אף על פי שהמציאות היוצאת מן האל היא בעלת ריבוי, היא איננה 

ריבוי. האל הוא סיבת העולם, ופעולותיו שופעות ממנו באופן שפעולותיו הן עצמותו 

בגחלת,  הקשורה  השלהבת  במשל  משתמש  לרח"ק,  בדומה  רמב"י,  ממנו.  וקשורים 

כדי לתאר את היחס בין האל לפעולותיו: 'והיות העולם ראשו של זה נקשר בצד עקרו 

של זה ירמוז על היות הנמצאות קצתם סבה לקצתם וקצתם, מסובבים מקצתם, וכלם 

נקשרים כשלהבת קשורה בגחלת'.67 

ש ר ו פ מ ה ם  ש ה ו ת  ו ר י פ ס  , ל א ה י  ר א ו ת  : י ע י ב ר ק  ל ח

הספירות ועל  העצמיים  התארים  על  א. רח"ק 

ה',  כבוד  ועם  הספירות,  עם  העצמיים  התארים  את  זיהה  רח"ק  הרוי68  זאב  לדעת 

רמב"י, אב"ת )לעיל הערה 38(, דף 133ב.   65

שם, דף 102א.  66

שם, דף 107א.  67

יסודות קבליים בספר אור ה' לר' חסדאי קרשקש, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב, א )תשמ"ג(,   68
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והתארים העצמיים הם בלשונו המאוחרת של ר' משה קורדוברו 'המדות שהבורא פועל 

בהם פעולותיו'.69 יש אפוא קרבה בין הספירות ובין התארים העצמיים, שהן תכונות 

של האלוהות המתגלות דרך פעולותיו בעולם. כשם שהקבלה מבחינה בין האינסוף, 

לידי  הבאות  האל  ופעולות  אצילות,  בעולם  ביטוי  לידי  הבאות  האלוהיות  הספירות 

ביטוי בעולם הבריאה, כך רח"ק מבחין בין האל, תאריו העצמיים ופעולותיו בעולם. 

התארים העצמיים הם המידות שהבורא פועל בהם את פעולותיו, והתארים העצמיים 

משולים לאור שאינו זהה לחלוטין עם מקור האור, אך נובע ממנו בהכרח. 

שהעיסוק  סבר  שרח"ק  לומר  אפשר  אזי  לספירות  זהים  העצמיים  התארים  אם 

זיהה את  כידוע, הרמב"ם  העיסוק במעשה מרכבה.  הוא  האל  בתארים העצמיים של 

ימי  של  הפילוסופים  מרבית  שאימצו  זיהוי  הנבדלים,70  השכלים  עם  מרכבה  מעשה 

הביניים. למרות הביקורת שהביע על זיהוי זה רבו של רח"ק, ר' נסים גירונדי, גם הוא 

זיהה את מעשה מרכבה עם העיסוק בשכלים הנפרדים; אולם הוא הדגיש שחכמה זו 

עוסקת בקשר בין השכלים לאלוהות, ולא בקשר בינם ובין התחתונים.71 ייתכן אפוא 

שרח"ק, שהיה מודע לפירושו של הר"ן למעשה מרכבה והושפע ממנו,72 השאיר את 

העצמיים  התארים  תורת  את  להעמיד  כדי  מעורפלים  העצמיים  התארים  על  דבריו 

ואלטרנטיבה לתורת השכלים הנבדלים של הפילוסופיה. כשם שהשכלים  כמקבילה 

עמ' 75–109.

ראו שם, על פי ה רמ"ק לספר היצירה א:ד . והשוו למאמרי: 'בין רמב"י לר' חסדאי קרשקש בתורת   69

האהבה' )בדפוס(.

רמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרקים א–ב.  70

הר"ן, דרשות )מהד' פלדמן(, ירושלים תשל"ז, א, עמ' יא: 'הנה לפי זה מעשה בראשית היא חכמת   71

הטבע האמתית, לא אותה שיתפלספו בה המתחכמים, והיא אמתת ידיעת עצמי הדברים, וזה הוא 

נמשך ונתלה בנותני הצורות שהם השכלים הנבדלים, ואי אפשר שיודע כי אם בשפע אלהי נבואיי, 

ולכן תהיה חכמת מעשה בראשית סמוכה ומצרנית למעשה מרכבה, ושניה אליה במעלה, כי שתי 

הנה  לדברינו,  תשאל  ואם  הנבדלים.  השכליים  שהם  ברוחניים  ההשגה  בהם  תהיה  החכמות  אלה 

מעשה בראשית היא בעצמה מעשה מרכבה, שאחרי שמעשה בראשית איננו כי אם ידיעת צורות 

הדברים שהוא נתלה ונמשך מצד נותני צורתם שהם השכליים הנבדלים, הנה הנכון בזה דההשגה 

היא בשכלים הנבדלים, וראוי שיהיה זה מעשה מרכבה. התשובה ראוי שתדע, כי יש בהשגת עניני 

השכלים הנבדלים שני חלקים, אחד מהם התלות והקשר מה שלמטה מהם בהם, והשני, התלותם 

והמשכם ממה שהוא למעלה מהם, ואין ספק שיש בין שתי ההשגות הבדל רב, והוא שהעיון וההשגה 

במה שלמעלה מהם, אין ספק שהוא יותר גדול הערך ויקר המעלה מהעיון במה שהוא למטה מהם. 

התחתון  המציאות  הקשר  שהוא  אמתתם,  על  הדברים  צורות  ידיעת  בראשית  מעשה  יהיה  ולזה, 

במלאכים, ויהיה מעשה מרכבה ידיעת המשך והשתלשלות המלאכים מהשם'.

7(, מאמר ד, דרוש י, עמ' תח–תט: 'ולזה ייראה שהמכוון במעשה  רח"ק, אור השם )לעיל הערה   72

בראשית ]...[ הוא השתלשלות הנמצאות וקשר העליונים עם התחתונים ]...[ ]ו[ המכוון במעשה 

מרכבה הוא מה שאפשר השגתו מהעליונים והשתלשלותם קצתם עם קצת'.
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הנבדלים, על פי הפילוסופים, מתחייבים מן האל ובאמצעותם האל פועל, כך התארים 

העצמיים מתחייבים מן האל ובאמצעותם האל פועל. 

הספירות ועל  הפעולה  תוארי  על  ב. רמב"י 

כפי שהראיתי במאמרי 'בין פילוסופיה של הרמב"ם לקבלה בספר אהבה בתענוגים'73 

'גבוהות'  שהישויות  שככל  האל,  מן  נובע  כולו  שהעולם  הקביעה  בצד  טוען,  רמב"י 

יותר כך הן 'דומות' יותר למקורן האלוהי. לפיכך הוא רואה בשכלים הנבדלים חלק מן 

האלוהות. כדי לתאר את האחדות האלוהית עם השכלים הנבדלים רמב"י משתמש גם 

כאן בדימויים קבליים, כגון תיאור של שתי נקודות אשר משוך ביניהן קו, המחולק 

עם  הנבדלים  השכלים  את  לזהות  שיש  לכך  רומזים  אלה  דימויים  חלקים.  לשבעה 

ואת הקו המשוך ביניהם עם השפע העובר משכל לשכל. אמנם  הספירות הקבליות, 

רמב"י אינו מזכיר שמות מפורשים של ספירות ואינו נדרש ליחסי הגומלין המיתיים 

והמיניים ביניהם, והתייחסותו לספירות היא פילוסופית. 

המפורש השם  על  ג. רח"ק 

טען  סא–סד,  פרקים  א  חלק  הנבוכים  במורה  התארים  על  הדיון  במסגרת  הרמב"ם, 

מסיק  רח"ק  בלבד.  לאל  המיוחד  שם  והוא  האל,  שמות  כשאר  אינו  המפורש  שהשם 

מדבריו אחד מהשניים: האחד, שלפי הרמב"ם השם המפורש מורה על עצמות ה', אך 

כיוון שאין להכיר את עצמות ה' לשיטתו, אפשרות זו צריכה להיפסל; השני, שהשם 

המפורש מורה על תארים עצמיים, אך לשיטת הרמב"ם אין לה' תארים עצמיים. אף 

על פי שדברי רח"ק באים כדי להראות את אי־תקפותה של תורת התארים השליליים 

מורה  אינו  המפורש  השם  אמנם  נפתרת:  זו  בעיה  עצמו  שלרח"ק  הרי  הרמב"ם,  של 

העצמיים  התארים  על  מורה  כן  הוא  אך  נמנעת,  ה'  עצמות  השגת  כי  ה',  עצמות  על 
המתחייבים מן האל.74

הצור בנקרת  רבנו  משה  בקשת  על  רח"ק  ד. 

דברי רח"ק על השם המפורש תואמים את פרשנותו בהמשך לבקשת משה רבינו בנקרת 

הצור. לדעת רח"ק משה לא ביקש לדעת את עצמות ה', כפי שפירש הרמב"ם, שכן 

משה יודע שעצמות ה' ומהותו נעלמות מן האדם כליל. הוא ביקש לדעת את התארים 

אייזנמן, בין פילוסופיה )לעיל הערה 3(, עמ' 62–65.  73

רח"ק, אור השם )לעיל הערה 7(, עמ' קט. והשוו הרוי )לעיל הערה 7(, עמ' 86.   74
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העצמיים. לכן כינה זאת בראייה שהיא השטח הנראה, ולא בידיעה. משה ביקש לדעת 
את הכבוד של ה', כלומר את התארים העצמיים, המזוהים ככל הנראה עם הספירות.75

המפורש השם  על  ה. רמב"י 

האל  של  להיותו  החיצונית  בצורתן  רומזות  המפורש  בשם  שהאותיות  מסביר  רמב"י 

מחויב המציאות:

המציאות  לעלת  דומה  היא  היו"ד  כי  וזה  השם,  מאותיות  אות  כל  סגולת  וכפי 

בכללו. כי כמו שישפע ממנה הכל, ואין חלק לה, והיא כנקודה מוגשמת בתוך 

וכמעט אין חלק לה מצד  נוכל לעשות ממנה כל האותיות,  כן היו"ד  העגולה, 

קטנה הרב, והיא כנקודה מה מוגשמת בתוך העגולה. והה"א היא דומה לסבבו 

והזולתיות.  העליליות  והיא  הבחינות,  שתי  עם  בכללו,  המציאות  וחייבו  ית' 

בחינת  והיא  אחת,  בבחינה  בכללו  המציאות  ית'  לחייבו  דומה  היא  והוא"ו 

המפורש  מהשם  האחרונה  והה"א  ביניהם.  והאחדות  והעליליות  ההשתלשלות 

במה היא אחר הוא"ו תורה על הזולתיות המופשט, והוא ההבדל האמתי אשר בינו 

ית' ובין ברואיו ואם הם מתחייבים ממנו ית'. ובכלל צורת היו"ד דומה למציאות 

האלהי.  המוחלט  המציאות  תדירות  על  תורה  ועניינה  תדיר,  מופשט  המוחלט 

ודעהו כי הוא מופלג ועמוק,  זה  והבן  ושאר האותיות עניינם מציאות מוחלט. 
ושמחת בו כאשר תבינהו.76

שני  רמוזים  יו"ד  באות  האל.  של  המפורש  בשמו  הטמונים  לסודות  רמב"י  רומז  כאן 

בכתיב  היו"ד  כי  לומר  וכוונתו  לה,  חלק  ואין  היו"ד  מן  שופע  הכול  האחד –  היבטים. 

קו קטן שממנו מורכבות ונובעות כל האותיות כולן, כשם שהכל נובע מן האל. ההיבט 

השני רומז ליו"ד כנקודה בעגולה, כלומר היו"ד היא נקודה יסודית, נקודה מחשבתית 

כמו  הכל  חוזר  ואליה  הכל,  מתחיל  שממנה  אך  כלל,  ודמיון  צורה  לה  שאין  ציורית 

אינה  שהנקודה  שכשם  לכך  גם  אולי  מרמזת  כנקודה  היו"ד  העיגול.  במרכז  הנקודה 

חלק  אינו  זאת  עם  ויחד  העולם  סיבת  הוא  האל  כך  הקו,  סיבת  היא  אך  הקו,  מן  חלק 

מכתר  ההשתלשלות  מתחילה  שממנה  חכמה  לספירת  רומזת  היו"ד  זה  בעניין  ממנו.77 

רח"ק, שם, עמ' קח–קט.  75

רמב"י, אב"ת )לעיל הערה 38(, דף 135ב – 136א.  76

השטח,  בתכלית  אם  כי  בפועל,  קו  ימצא  ולא  רוחב,  לו  ואין  אורך  לו  יש  הקו  'כי  97א:  דף  שם,   77

כמו שלא תמצא נקודה בפועל, כי אם בתכלית הקו. כי הנקודה אין לה שיעור כלל, לא באורך 

האל  בעצמות  לנפש,  וחוץ  ובשכל  ובפועל  בכח  אחד  הוא  ואשר  )89א(.  בעומק  ולא  ברוחב  ולא 

ית' ובנקודה. כי האל ית' אין לו ריבוי לא בכח ולא בפועל, ולא בשכל ולא חוץ לשכל כלל. וכן 
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לבוא לכלל גילוי, אם כי מצומצם ביותר, ומכאן והלאה מתחילה הבריאה כולה. ספירת 

חכמה נדרשה בקבלה בשיכול אותיות ככח–מה, כלומר פוטנציאליות של כל המהויות 

במציאות.78 ואכן רמב"י רואה את האל כנקודה הראשונה, שממנה משוך קו עד לנקודה 
השנית, היא השכל הפועל.79

אך  גיסא  מחד  הקב"ה  מן  משתלשל  שהכול  לכך  רמב"י  לדעת  רומזת  וי"ו  האות 

רמזים  רמב"י  אצל  למצוא  אפשר  כאן  גם  גיסא.  מאידך  אחדותית  במציאות  נשאר 

לתפיסה קבלית באשר הוי"ו מפאת צורתה המוארכת נחשבת ככוח מחבר ומהדק, ולכן 
הוי"ו רומזת בקבלה לספירת תפארת כקו האמצע.80

על  הקבלי  בהקשר  להצביע  עשויות  המפורש  בשם  המופיעות  ה"א  אותיות  שתי 

והא  עילעא  כהא  המצוינות  הנקביות,  הספירות  שתי  מלכות,  וספירת  בינה  ספירת 

תתאה.81 על הה"א הראשונה אומר רמב"י כי היא דומה לעיגול, וסמל זה לספירת בינה 

רומזת  האחרונה  הה"א  בהתאמה  לעיגול.82  שהתרחבה  כנקודה )חכמה(  בקבלה,  נפוץ 

לספירת מלכות, ורמב"י טוען כי היא מורה על ה'זולתיות', כלומר על היותה מופרדת 

משאר האותיות. גם בעניין זה אפשר להבין זאת כרמז לכך שספירת מלכות היא כוח 

הספירות  בין  ביניים  חוליית  היא  מלכות  ספירת  הספירות.  מאילן  להתנתק  העלול 

ובין  ית'  בינו  אשר  האמתי  ההבדל  'והוא  אומר  שרמב"י  ייתכן  ולכן  התחתון  לעולם 

ברואיו ואם הם מתחייבים ממנו ית' '.

אך אם ספירת מלכות היא העשירית למניין הספירות, עליה להיות מזוהה עם השכל 

הפועל. לדעת רמב"י, לשמו הנוסף של האל, אלהים, יש משמעות הרומזת על השכלים 

הנפרדים העלולים מהאל ובמיוחד לשכל הפועל:

ובבחינת היותו ית' מחוייב המציאות, שמו המיוחד ביו"ד ה"א וא"ו ה"א. ובמהו 

מצד  ית'  השם  ונקרא  אלהים.  הוא  מנהיגנו  ובמהו  אלהים,  הוא  הכל  ממציא 

הנקודה. ואמנם הבדל רב, כי האל ית' הוא נמצא בעצמו, ולא יצטרך לזולתו, וזולתו מצטרך אליו 

ית'. והנקודה בפועל הוא בתכלית הקו'.

ראו מ' חלמיש, מבוא לקבלה, רמת גן תשנ"א, עמ' 105. דימוי הקו והנקודה, אף על פי שנמצא   78

בכתבי אבן לטיף, שונה בתכלית מזה הנמצא באב"ת ומתמקד בנקודה המתפשטת לקו ולשטח. ראו 

 S. O. Heller-Wilensky, ‘Isaac Ibn Latif – Philosopher or Kabbalist’, A. Altmann (ed.),
Jewish Medieval and Renaissance Studies, Massachusette 1967, pp. 185-224

ובבחינת  ועליון,  גדול  ית'  היותו  בבחינת  'וזה  106א:  דף   ,)38 הערה  )לעיל  אב"ת  רמב"י,  ראו   79

החלקים העליונים מקו. ]...[ ובראו )=את העולם( ית' במהו אלהים, והוא רצונו ית' הנערך והקדום, 

וזה בבחינת החלקים מהקו הרמוז, הקרובים אל הנקודה השנית. 

ראו חלמיש, מבוא לקבלה )לעיל הערה 78(, עמ' 108.  80

שם, עמ' 111.  81

שם, עמ' 105.  82
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עצמותו ובמהו מהווה, בשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א. ובמהו מנהיג הכל ומנהיגנו על 

דרך חלק, נקרא בשם אלהים אלוהינו לשתי סבות. האחד על צד הכללות וזה 

כלו הוא, כי הוא מנהיג הכל והוא מהווה הכל, וזה במה הם מוטבעים באל ית', 
ובבחינת ההטבעה והעצמיות נקרא ה' בשם אלהים, ובשם יו"ד ה"א וא"ו ה"א.83

הצור בנקרת  רבנו  משה  בקשת  על  ו. רמב"י 

כחלק מן התפיסה שהשכלים הנבדלים הם חלק מן האלוהות ממש, רמב"י מזהה את 

ה'כבוד האלוהי' עם השכלים הנבדלים ועם הספירות. לפי רמב"י, הכבוד האלוהי מזוהה 

עם השכלים הנבדלים כולם, שהם עצמם נחשבים לחלק מן האלוהות. לפיכך השכל 

הפועל, השכל האחרון בשרשרת ההאצלה נחשב לאחורי הכבוד ולאחורי האל. כיוון 

שהשכל הפועל כולל את צורות כל העולם הנברא, הרי שעל ידי הדבקות בו הבין משה 

באופן מלא את המציאות כולה כפועל הנמשך מן האל. בכך רמב"י טוען שהרמב"ם 

הבין את הסוד על אודות אחורי האל כשם שהראב"ד הבין אותו: השכל הפועל מזוהה הן 
עם ספירת מלכות הן עם כלל צורות העולם הנברא, שהן בבחינת אחורי האל.84

ם ו כ י ס

הן  רמב"י  הן  האל:  תוארי  על  זהות,  לא  כי  אם  דומות,  דעות  מחזיקים  ורח"ק  רמב"י 

קודמת.  בהגות  מצאתי  שלא  הפרדה  ל'עצמי',  'עצמות'  המושגים  בין  מבחינים  רח"ק 

עבור רמב"י, 'עצמי' מתאר יחס מהותי בין התכונה לעצם; עבור רח"ק, 'עצמי' מתאר 

יחס ייצוגי של העצם. הן רמב"י הן רח"ק רואים בתכונות המציאות והאחדות תכונות 

מובחנות מן המהות בשכל בלבד, ועם זאת אינן זהות עם המהות. 

לדעת רמב"י תוארי הפעולה הם אלו המתחייבים מן האל, ורק באמצעותם אפשר 

אלה  העצמיים  התארים  רח"ק  ולדעת  עצמותו,  את  לדעת  בלי  נמצא  האל  את  לדעת 

התארים המתחייבים מן האל, ורק באמצעותם אפשר לדעת את האל נמצא בלי לדעת 

קשורה  כ'שלהבת  האל  עצמות  עם  מאוחדים  הפעולה  תוארי  רמב"י  לפי  עצמותו.  את 

כ'שלהבת  האל  עצמות  עם  מאוחדים  העצמיים  התארים  רח"ק  לפי  ואילו  בגחלת', 

קשורה בגחלת'.

אולם  האל,  של  הפעולה  בתוארי  נכללים  הנבדלים  השכלים  רמב"י  לדעת  לפיכך 

בהיותם שכלים נבדלים המתווכים בין האל לעולם החומר יש בהם צד אלוהי, ועל כן 

רמב"י, אב"ת )לעיל הערה 38(, דף 106 )חלקים מהטקסט נמצאים בשוליים ולא ברורים, והשלמתי   83

על סמך שאר כתבי היד(.

ראו אייזנמן, בין הפילוסופיה )לעיל הערה 3(, עמ' 65–66.  84
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ככל  הם  העצמיים  התארים  רח"ק  לדעת  הספירות.  ועם  הכבוד  עם  אותם  מזהה  הוא 

הנבדלים  השכלים  מערכת  עם  מזוהה  המפורש  השם  רמב"י  לדעת  הספירות.  הנראה 

שבאמצעותה האל מתגלה בעולם, ולדעת רח"ק השם המפורש הוא תואר עצמי נבדל, 

ויש קשר בין הספירות לשם המפורש. לדעת רמב"י משה רבנו ביקש לדעת את הכבוד 

או הספירות, קרי השכלים הנבדלים, ולדעת רח"ק משה ביקש לדעת את הכבוד, קרי 

התארים העצמיים. 

קווי הדמיון בין שני ההוגים הללו בולט, אך רח"ק יישם דברים שרמב"י ביטא כלפי 

שמצא  וייתכן  עצמיים',  'תארים  בשם  חדש  מושג  על  בכללו  והעולם  הפעולה  תוארי 

בדבריו של רמב"י מקור השראה.

 ד"ר אסתי אייזנמן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה, 

estiei@openu.ac.il :דרך האוניברסיטה 1, רעננה 4353701. דוא"ל


