לשיעור קש"ת מחלקות רמב"ם ורמב"ן 1#

מפעלו האמוני של הרמב"ם בעיני עצמו-
ספר מורה הנבוכים חלק א פרק לד ,אי אפשר אם כן בהכרח ,למי שירצה השלמות האנושי ,מבלתי
התלמד תחלה במלאכת ההגיון ואחר כן בלימודיות על הסדר ,ואחר כן בטבעיות ,ואחר כן באלהיות.
וכבר מצאנו רבים ילאה שכלם בקצת אלו החכמות ,וגם אם לא יקצר שכלם אפשר שיפסיק בהם
המות והם בקצת ההצעות.
ואלו לא נתן לנו דעת על צד הקבלה בשום פנים ,ולא הישירונו אל דבר במשל ,אלא שנחוייב בציור
השלם בגדרים העצמיים ,ובהאמין במה שירצה להאמין בו במופת ,וזה אי אפשר אלא אחר ההצעות
הארוכות ,היה מביא זה למות רוב האנשים והם לא ידעו היש אלוה בעולם או אין אלוה ,כל שכן
שיחויב לו דבר או ירוחק ממנו חסרון ,ולא היה נצול מזה המות אלא אחד מעיר ושנים ממשפחה,
אמנם האחרים והם השרידים אשר ה' קורא ,לא יתכן להם השלמות אשר הוא התכלית אלא אחר
ההצעות
ספר מורה הנבוכים פתיחה כי ענין המאמר הזה כלו וכל מה שהוא ממנו הוא חכמת התורה על
האמת .אבל כוונת המאמר הזה להעיר איש בעל דת שהורגלה בנפשו ועלתה בהאמנתו אמתת תורתנו
והוא שלם בדתו ובמדותיו ועיין בחכמת הפילוסופים וידע עניניהם ומשכו השכל האנושי להשכינו
במשכנו והציקוהו פשטי התורה ומה שלא סר היותו מבין מדעתו או הבינהו זולתו מעניני השמות ההם
המשתתפים או המושאלים או המסופקים ,ונשאר במבוכה ובהלה ,אם שימשך אחרי שכלו וישליך מה
שידעהו מהשמות ההם ויחשוב שהוא השליך פינות התורה ,או שישאר עם מה שהבינו מהם ולא ימשך
אחר שכלו ,אך ישליכהו אחרי גוו ויטה מעליו ,ויראה עם זה שהוא הביא עליו הפסד ונזק בתורתו,
וישאר עם המחשבות ההם הדמיוניות ,והוא מפניהם בפחד וכובד ולא יסור מהיות בכאב לב ומבוכה
גדולה .ובכלל המאמר הזה כוונה שניה ,והוא ביאור משלים סתומים מאד שבאו בספרי הנביאים ולא
פורש שהם משל ,אבל יראה לסכל ולנבהל שהם כפשוטיהם ואין תוך בהם .וכשיתבונן בהם היודע בהם
באמת ויקחם על פשוטיהם תתחדש לו גם כן מבוכה גדולה .וכשנבאר לו המשל ההוא או נעורר על
היותו משל ,ימלט וינצל מן המבוכה ההיא ,ולזה נקרא המאמר הזה מורה הנבוכים.
רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ז חמשה הן הנקראים ה מינים :האומר שאין שם אלוה ואין
לעולם מנהיג ,והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר ,והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא
גוף ובעל תמונה ,וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל ,וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות
מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחד מחמשה אלו הוא מין/+ .השגת הראב"ד /והאומר שיש שם רבון
אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה .א"א ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו
המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות/ .השגת
הראב"ד /וכן האומר שאינו לבדו הראשון .א"א כאותו שאמר אלהיכם צייר גדול היה אלא שמצא לו
סמנים גדולים תהו ובהו חושך ומים ורוח ובהם עשה מה שעשה+.

תפיסת המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ן-
הרמב"ן בהקדמה למלחמות ה' ואתה המסתכל בספרי אל תאמר בלבבך כי כל תשובותי על הרב ר'
זרחיה ז"ל כולן בעיני תשובות ניצחות ומכריחות אותך להודות בהן על פני עקשותך ותתפאר בהיותך

מספק אחת מהן על לומדיה או תטריח על דעתך להכנס בנקב המחט לדחות מעליך הכרח ראיותי אין
הדבר כן כי יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלקות מפרשיו ראיות גמורות ולא ברור קושיות חלוטות
שאין בחכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורת ונסיוני התכונה.
אבל נשים כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות ונדחוק עליה
השמועות ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון וזאת
תכלית יכולתנו
רמב"ם הקדמה לפיהמ"ש :אבל אמרם משרבו תלמיד שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה
מחלוקת בישראל ,ענין דבר זה ברור מאד ,כי שני אנשים שהם שווים בהבנה ובעיון ובידיעת הכללים
שלמדים מהם לא תהיה ביניהם מחלוקת במה שלומדים באחת המדות בשום פנים ,ואם תהיה תהיה
מועטת ,כמו שלא מצאנו מחלוקת בין שמאי והלל אלא בהלכות אחדות ,לפי שדרכי למודם בכל מה
שהיו לומדים אותו באחת המדות היו קרובים זה לזה ,וגם הכללים הנכונים שהיו אצל זה היו אצל
השני .וכאשר נתמעט למוד תלמידיהם ונחלשו אצלם דרכי הדין בהשואה לשמאי והלל רבותיהם נפלה
מחלוקת ביניהם בשעת המשא ומתן בהרבה ענינים ,לפי שכל אחד מהם דן לפי כח שכלו ולפי הכללים
הידועים לו .ואין להאשימם בכך ,כי לא נוכל אנחנו להכריח שני בני אדם המתוכחים שיתוכחו לפי
שכלם של יהושע ופינחס ,וגם אין אנחנו רשאים לפקפק במה שנחלקו בו מפני שאינם כשמאי והלל או
למעלה מהם ,כי לא חייב אותנו בכך ה' יתעלה .אלא חייב אותנו לשמוע מן החכמים חכמי איזה דור
שיהיה ,כמו שאמר או אל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת .ועל אופן זה נפלה מחלוקת... ,

