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  טעות הפילוסופים–תורת ההשגחה ובעיית הרע (א) 

  משנה תורה, הלכות תעניות, א,ה  .א

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה 
ד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה ע

  והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו'. להיטיב שנאמר

 שם, הלכות אבל, יג,יב  .ב

כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה, ואחד מבני 
חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה, כל שלשה ימים הראשונים, יראה את עצמו כאילו חרב מונחת לו על צוארו, 

ילו] עוברת כנגדו בשוק, כל זה להכין עצמו ויחזור ומשלשה ועד שבעה [כאילו היא] מונחת בקרן זוית, מכאן ואילך [כא
  .ויעור משנתו, והרי הוא אומר הכיתה אותם ולא חלו מכלל שצריך להקיץ ולחול

 פירוש המשניות, הקדמה לפרק חלק (תרגום הרב קאפח)  .ג

ו שאמר והיסוד העשירי שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחם, ולא כדעת האומר עזב ה' את הארץ, אלא כמ
גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם, ואמר וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, ואמר 

  זעקת סדום ועמורה כי רבה, הרי אלו מורים על היסוד העשירי הזה.

יה, ושגמולו והיסוד האחד עשר שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרות
הגדול הוא העולם הבא, ועונשו החמור הכרת. וכבר אמרנו בענין זה מה שיש בו די. והפסוק המורה על היסוד הזה 

אמרו אם תשא חטאתם ואם אין מחיני נא מספרך, והשיבו יתעלה מי אשר חטא לי וכו'. ראיה שידוע לפניו העובד 
 והחוטא לשלם גמול טוב לזה ולענוש את זה.

 (תרגום שוורץ) וכים, ג, טזמורה נב  .ד

הפילוסופים העזו פניהם כלפי האל יתעלה בצורה חמורה מאוד באשר לידיעתו את זולתו, ומעדו מעידה שאין תקומה 
פנים. גם אשמיע -ממנה לא להם, ולא לאלה שקיבלו מהם דעה זאת. אשמיע לך את הספקות שגרמו להם לאותה העזת

להם באשר לדעותיהם הרעות והמגונות. עיקר מה שגרם להם ודחף  1ותנולך את דעת תורתנו בשאלה זאת והתנגד
אדם מעולים -אותם לזאת בראשונה הוא מה שנראה במבט ראשון שאין סדר במצביהם של פרטי מין האדם, שיש בני

תה אדם רעים שחייהם טובים ומהנים. דבר זה הביא אותם לחלק את ה"חלוקה" שאו-שחייהם גרועים ומכאיבים ויש בני
ל יודע דבר על המצבים הפרטיים האלה ואינו מׂשיג אותם או -תשמע כעת ולומר: "יש רק שתי אפשרויות: או שאין הא

  שהוא מׂשיג ויודע אותם. זאת היא 'חלוקה' הכרחית". 

כן אמרו: "אם הוא יודע ומׂשיג אותם, יש רק שלוש אפשרויות: או שהוא מסדר אותם ומנהל אותם בסדר הטוב -אחרי
מלסדר אותם ואין לו יכולת לזה, או שהוא יודע ויכול לסדר  2ותר, השלם ביותר והמושלם ביותר, או שמונעים אותובי

אדם איש -ולהנהיג הנהגה טובה אלא שהזניח זאת, אם מתוך זלזול ובוז, אם מתוך קנאה, כמו שאנו מוצאים בקרב בני
שיביא לו, אבל בשל טבעו המושחת, רועו וקנאתו, הוא היכול להביא טוב לאדם אחר והיודע שאותו אחר זקוק לטוב 

  מקנא בו על הדבר הזה ואינו מביאו לו". 

מה, ישגיח להנהיג את מה שהוא יודע, או יזניח -ה"חלוקה" הזאת אף היא הכרחית ונכונה, כלומר, שּכל היודע דבר
-הם. ומי שיש לו השגחה על דברזאת, כמו שלמשל אדם מזניח בביתו את הנהגת החתולים או את מה שבזוי יותר מ

פי שהוא רוצה לעׂשות זאת. כאשר ערכו את ה"חלוקה" הזאת, פסקו -על-מה יש שמונעים אותו מלהנהיג את הדבר, אף
ל יתעלה, והן שאינו יכול, -ואמרו: "שתי חלופות מתוך שלוש החלופות המתחייבות לגבי כל מי שיודע, נמנעות לגבי הא

אונים. הוא נעלה על שני אלה! לא נשארת אפוא מן ה"חלוקה" -ח. כי אלה מידה רעה או איןאו שהוא יכול ואינו משגי
כולה אלא (החלופה) שהוא בכלל אינו יודע אף אחד מן המצבים האלה, או שהוא יודע אותם ומסדר אותם באופן הטוב 

                                                             
  ואשמיעך עוד דעת תורתנו בו, ואיך תחלוק עליהם בדיעותם הרעות והמגונות -ת'  1

  ואשמיעך גם השקפת תורתנו בכך והוכחתנו נגדם בהשקפותיהם הגרועות והמוזרות -ק' 
  או יהיה מנוצח ולואה לסדרם אין יכולת לו עליהם -ת'  2

 להסדירם ואין לו יכולת לכך או שנבצר ממנו -ק' 
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זאת ראיה שאין הוא יודע אותם ביותר. ואנו מוצאים שהם אינם מסודרים, לא מתחייבים מהיגיון ולא עקביים כראוי. 
  בשום פנים ואופן". 

כך. אתה תמצא את כל ה"חלוקה" שלהם שסיכמתי לך, -זה הדבר שגרם להם בראשונה להעז פנים בצורה חמורה כל
  ומה שהסבתי לבך אליו שזה מקור הטעות שלהם, מובהר ומוסבר בספרו של אלכסנדר איש אפרודיסיאס על ההנהגה. 

נפלו לתוך מה שרע יותר ממה שברחו מפניו; וכיצד נעלם מהם הדבר שהם תמיד הסבו את ראה והתפלא כיצד 
-לבנו אליו ותמיד הסבירו אותו לנו. נפילתם לתוך מה שרע יותר ממה שברחו ממנו היא שהם ברחו מלייחס לא-תׂשומת

יגו. מה שנעלם מהם הוא דבר ל הזנחה, ופסקו שאין לו ידיעה ושּכל מה שבעולם הזה השפל נסתר מפניו והוא אינו מׂש
האדם, -לבנו אליו, (דהיינו) שהם התבוננו במציאות מצד מצביהם של פרטים מקרב בני-שתמיד הסבו את תׂשומת

שרעותיהם מהם (עצמם באו להם) או מחמת הכרח טבע החומר, כמו שהם תמיד אומרים ומבהירים. כבר הבהרנו מה 
וד הזה, ההורס כל יסוד טוב והמכער את יופיה של כל דעה נכונה, החלו שראוי (להבהיר) מזאת. לאחר שקבעו את היס

ל ֵיַדע דברים אלה. מהן שהפרטים מוׂשגים רק בחושים ולא -מסירים את הגנות שבו וטוענים שמכמה בחינות נמנע שהא
יעה מה שאינסופי. אפשר להקיף ביד-בׂשכל, והאל אינו מׂשיג בחוש. ומהן שהפרטים אינסופיים, והידיעה היא הקפה, ואי

מחייבת שינוי כלשהו בו, כי היא התחדשות ידיעה אחר ידיעה. ועל  -והם בלי ספק פרטיים  -ומהן שידיעת המחודשים 
טענתנו אנו, קהל בעלי התורה, שהוא יודע את (הפרטים המתחדשים) לפני התהוותם, הם מגנים אותנו בשתי גנויות: 

  3וידיעת היותו בֹפַעל הם דבר אחד.והשנייה שידיעת היות הדבר בכוח אחת שהידיעה חלה על ֶהְעֵּדר מוחלט. 

יש מהם שאמר שהוא יודע את המינים בלבד, לא את הפרטים. ויש מהם שאמר שהוא כלל  4סברותיהם סתרו זו את זו.
אינו יודע דבר מחוץ לעצמּותו, כדי שלא יהיה ריבוי ידיעות, לטענתו. והיו בין הפילוסופים שהאמינו כאמונתנו שהוא 

בזמן לאריסטו. גם אלכסנדר יתעלה יודע כל דבר, ושום דבר אינו נסתר ממנו כלל. אלה היו אנשים גדולים שקדמו 
הזכיר אותם בספרו זה. אבל הוא דוחה את דעתם ואומר שהפרכתה הגדולה ביותר היא הרעות שאנו רואים בעינינו 

  שפוגעות בטובים, והטובות הפוקדות את הרעים. 

ה להמון האדם כפרטים מסודרים, בהתאם למה שנדמ-בסיכום, התברר לך שלּו כולם היו מוצאים את מצביהם של בני
שהוא סדר, לא היו נופלים אף לתוך משהו מן העיון הזה כולו ולא היו מתפרצים. אלא הגורם לעיון הזה הוא ההתבוננות 

בורים שבינינו: לא ִיתכן האדם, טובים שבהם ורעים שבהם, וֶשֵאֶלה אינם מסודרים, לטענתם, כמו שאמרו ה-במצבי בני
  .דרך ה'

 יחזקאל לג  .ה

ִנְחֶיה:  ֱאֹמר ֱאֹמר ֶאל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵּכן ֲאַמְרֶּתם ֵלאֹמר ִּכי ְפָׁשֵעינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמִּקים ְוֵאי ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם 
בּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעים ְוָלָּמה ֲאֵליֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ִאם ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה ׁשּו

ֹו ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע לֹא ִיָּכֶׁשל ָּבּה ָתמּותּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: פ  ְוַאָּתה ֶבן ָאָדם ֱאֹמר ֶאל ְּבֵני ַעְּמ ִצְדַקת ַהַּצִּדיק לֹא ַתִּציֶלּנּו ְּביֹום ִּפְׁשע
ַכל ִלְחיֹות ָּבּה ְּביֹום ֲחטֹאתֹו:  ְּבָאְמִרי ַלַּצִּדיק ָחֹיה ִיְחֶיה ְוהּוא ָבַטח ַעל ִצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעֶול ָּכל  ְּביֹום ׁשּובֹו ֵמִרְׁשעֹו ְוַצִּדיק לֹא יּו

ה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה:   ְוָעׂשָ צדקתו ִצְדֹקָתיו לֹא ִתָּזַכְרָנה ּוְבַעְולֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּבֹו ָימּות:  ּוְבָאְמִרי ָלָרָׁשע מֹות ָּתמּות ְוָׁשב ֵמַחָּטאתֹו
ַחּטֹאָתיו ֲאֶׁשר ָחָטא לֹא ִתָּזַכְרָנה ֲחֹבל ָיִׁשיב ָרָׁשע ְּגֵזָלה ְיַׁשֵּלם ְּבֻחּקֹות ַהַחִּיים ָהַל ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ָעֶול ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימּות:  ָּכל 

ְּמ לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶר ֲאֹדָני ְוֵהָּמה ַּדְרָּכם לֹא ִיָּתֵכן:  ְּבׁשּוב ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה לֹו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָעָׂשה ָחיֹו ִיְחֶיה:  ְוָאְמרּו ְּבֵני עַ 
יׁש ִּכְדָרָכיו ֵכן ֶּדֶר ֲאֹדָני אִ ָעֶול ּוֵמת ָּבֶהם:  ּוְבׁשּוב ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ֲעֵליֶהם הּוא ִיְחֶיה:  ַוֲאַמְרֶּתם לֹא ִיּתָ 

א ֵאַלי ַהָּפִליט ִמירּוָׁשַלִם ֵלאֹמר ֶאְׁשּפֹוט ֶאְתֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל: פ  ַוְיִהי ִּבְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבֲעִׂשִרי ַּבֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ְלָגלּוֵתנּו ּבָ 
 ֻהְּכָתה ָהִעיר:

                                                             
  האחת מהן התלות הידיעה בהעדר הגמור, והשנית היות ידיעת הדבר בכח דבר אחר, וידיעת היותו בפעל דבר אחר. -ת'  3

 בהעדר המוחלט, והשניה שנמצא ידיעת הווית הדבר בכוח וידיעת הוויתו בפעל דבר אחד האחת שהידיעה קשורה -ק' 
  רע וכבר הפליגו לחשוב -ת'  4

 וכבר נתלבטו במחשבות –ק' 


