
 

 

 בס"ד

 שיעור לחנוכה, הפילוסופיה היונית

 שיטת הפילוסוף 
ִכי ַהַכָוָנה מוָרה ַעל ֶחְסרון  ְוָאַמר לו ַהִעילוסוף: ֵאין ֵאֶצל ַהּבוֵרא לא ָרצון ְולא ִשְנָאה, ִכי הוא ַנֲעֶלה ִמָכל ַהֲחָפִצים וִמָכל ַהַכָונות.

 ַהְמַכֵון, ְוִכי ַהְשָלַמת ַכָוָנתו ְשֵלמות לו, וְבעוד ֶשּלא ִתְשַלם הוא ָחֵסר. 
 יַעת ַהּבוֵרא ִשנוי. ן הוא ַנֲעֶלה ֵאֶצל ַהִעילוסוִפים ִמיִדיַעת ֶחְלֵקי ַהְדָבִרים, ִמְעֵני ֶשֵהם ִמְשַתִנים ִעם ָהִעִתים, ְוֵאין ִּביִד ְוכֵ 

 ִפָיְלָתך ְוִיְרֶאה ְתנועוֶתיך. ְוהוא ֵאינו יוֵדַע אוְתך,ָ ָכל ֶשֵכן ֶשֵטַדע ַכָוָנְתָך וַמֲעֶשיך,ָ ְוָכל ֶשֵכן ֶשִטְשַמע ְת 
 

יַאת ָכל ִנְבָרא, לא ִמְעֵני ֶשהוא ְוִאם יאְמרו ַהִעילוסוִפים ֶשהוא ְבָרֲאך, ֵהם אוְמִרים ֶזה ַעל ֶדֶרְך ַהֲעָבָרה, ִמְעֵני ֶשהוא ִעַּלת ָהִעּלות ִּבְבִר 
עוָלם ַקְדמון ְולא ָסר ָהָאָדם נוָלד ֵמָאָדם ֶשְפָדמו, ִמְתַרְכבות ּבו צורות וְמָזִגים וִמדות ְּבַכָוָנה ֵמִאתו. ְולא ָבָרא ֵמעוָלם ָאָדם, ִכי הָ 

ָרִכים ַההִוים ַהַּמָזלות ְוַהֲחָיִלים ָּבעֲ ֵמָאִביו וֵמִאּמו וְקרוָביו, ְוֵאיֻכטות ִמן ָהַאִויִרים ְוָהֲאָרצות ְוַהְּמזונות ְוַהֵּמימות ִעם כחות ַהַגְלַגִּלים וְ 
ה ֵשִנית ְוַאַחר ָכְך ְשִליִשית ֵמֶהם. ְוַהכל ָשב ֶאל ַהִסָּבה ָהִראשוָנה, לא ַבֲעבור ַכָוָנה ִמֶּמָנה, ֲאָבל הוא ֲאִצילות, ֶנֱאֶצֶלת ִמֶּמָנה ִסּבָ 

ַאָתה רוֶאה אוָתם. ְוַהְדֵבקות ַקְדמון ַכֲאֶשר ַהִסָּבה ָהִראשוָנה ַקְדמוִנית,  וְרִביִעית, ְוִהְתַדְּבקו ַהִסּבות ְוַהְמסוָבבות ְוִהְשַתְלְשלו ַכֲאֶשר
 ֵאין ָלה ְתִחָּלה. 

 
ָחֵסר. ַככוִשי ֲאֶשר לא רו ִסּבוָתיו וָבא וְלָכל ִאיש ֵמִאיֵשי ָהעוָלם ִסּבות ֶשָּבֶהם ִיָגֵמר, ְוֵיש ִאיש ֶשִנְשְלמו ִסּבוָתיו וָבא ָשֵלם, ְוִאיש ֶשָחְס 

ַקֵּבל ָּבֶהם ַהַּמֲעלות ַהִּמדוִתטות הוַכן ְליוֵתר ִמִפּבול צוַרת ָהָאָדם ְוַהִדּבור ְּבַתְכִלית ַהִחָסרון, ְוַהִעילוסוף ֲאֶשר לו ִנְתְכנו ְתכונות יְ 
ֵלמות. ֲאָבל ַהְשֵלמות ַהֶזה ְבכַח ָצִריְך ְּבהוָצָאתו ִליֵדי ַמֲעֶשה ֶאל ִלּמוד ומוָסר, ַעד ְוַהַּמָדִעטות ְוַהַּמֲעִשטות, ְולא ָחֵסר ְמאוָמה ִמן ַהְש 

 ֶשֵתָרֶאה ַהֲהָכָנה ַעל ָהִעְנָין ֲאֶשר הוְכָנה לו ִמן ְשֵלמות ְוִחָסרון ְוֶאְמָצִעִטים ֵאין ָלֶהם ַתְכִלית. 
 

ִהְתַאֲחדות, ַעד ֶשֵטָרֶאה ָהִאיש -ַהִּמין ָהֱאלִהי אור ֶשהוא ִנְקָרא ַהֵשכל ַהעוֵעל, ִיְדַּבק ּבו ִשְכלו ַהִנְפָעל ְדֵבקותִיְדַּבק ּבו ִמן  -ְוַהָשֵלם 
לא ִיְשַתְּמשו ֶאָּלא ַבַּמֲעִשים  -ִאיש ַההוא ְרצוִני לוַמר ֶאְבֵרי הָ  -ַההוא ְכִאטּלו הוא ַהֵשֶכל ַההוא ַהעוֵעל ֵאין ֵּביֵניֶהם ִשינוי. ְוָישובו ֵכָליו 

וֵעל, לא ַלֵשֶכל ַהִהטוִלי ַהִנְפָעל ֶשָהָיה ַהטוֵתר ְשֵלִמים וָבִעִתים ַהטוֵתר ְנכוִנים וַבחוב ֶשָּבִעְנָיִנים, וְכִאּלו ָכל ֵכָליו ֵהם ֵכִלים ַלֵשֶכל ַהע
 ָּבֶהם, ְוָהָיה ִמִטיב ַעַעם ְוחוֵטא ְפָעִמים, ְוֶזה ֵמִטיב ָתִמיד.  ַבְתִחָּלה ִמְשַתֵּמש

 
ֵפקות, ְמִביָנה ַהָחְכמות ַעל ְוַהַּמְדֵרָגה ַהזאת ִהיא ַתְכִלית ַהַהָגָעה ַהְמֻקָוה ָלָאָדם ַהָשֵלם. ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָתשוב ַנְפשו ְמטָהָרה ִמן ַהְס 

ַהֵשֶכל ַהעוֵעל, ּלו ִהיא ַמְלָאְך ְוָתשוב ַגם ַּבַּמְדֵרָגה ַהַּמְלֲאכוִתית ַהַתְחתוָנה ַהִנְפֶרֶדת ִמן ַהגופות. ְוִהיא ַמְדֵרַגַת ֲאִמָתָתם, ְוָתשוב ְכִא 
ם ֵמֳחֳמִרים ְקדוִמים ִעם ַהִסָּבה ָהִראשוָנה. ְוֵאיָנם ְוהוא ַמְלָאְך ַמְדֵרָגתו ְלַמָחה ִמן ַהַּמְלָאְך ַהְמֻמֶנה ְבַגְלַגל ַהָטֵרַח. ְוֵהם ְשָכִלים ָמְפָשִטי

 ְיֵרִאים ַהִכָּליון ְלעוָלם. 
ָחה י ֶשָשב הוא ְואותו, ָדָבר ֶאָחד ְונָ ְוָתשוב ֶנֶפש ָהָאָדם ַהָשֵלם ְוַהֵשֶכל ַההוא ַהעוֵעל ָדָבר ֶאָחד, ְולא ָיחוש ְלִכְליון גופו ַוֲאָבָריו, ִמְענֵ 

ָכל ִמי ֶשַיֲעֶלה ֶאל ַמְדֵרָגָתם ְוַהֵשֶכל ַנְפשו ַּבַחִטים, ִמְעֵני ֶשָשב ְּבַכת ֶהְרֵמס ְוֶאְסְקַלִּבטוס ְוָסְקַרט ְוַאְפָלטון ַוֲאִריְסטו, ִכי הוא ָוֵהם וְ 
 ֲעָבָרה או ַעל ֶדֶרְך ַהֵפרוב. ַהעוֵעל, ָדָבר ֶאָחד. ְוֶזהו ֲאֶשר ְיֻכֶנה ִב"ְרצון ֱאלִהים" ַעל ֶדֶרְך הַ 

 
יִקים ְּבִמדות וְבַמֲעִשים, ִכי ֵהם ֵעֶזר ְּבִצטור ָרְדֵפהו, וַבֵפש ְיִדיַעת ֲאִמַתת ַהְדָבִרים, ַעד ֶשָטשוב ִשְכְלָך פוֵעל לא ִנְפָעל, ְוִהָדֵבק ְּבַדְרֵכי ַהַףִד 

ל ִמָדה ַדּמות ַלֵשֶכל ַההוא ַהעוֵעל. ְוֵתֶכף ָלֶזה ַתֲעֶלה ְבָיְדָך ִמַדת ַהִהְסַתְעקות ְוַהִשְפלות ְוַהְכִניָעה ְוכָ ָהֱאֶמת וְדֵבקות ַהְּלִמיָדה ְוַהִה 
בור ַהִהַדּמות ֶאל ַהֵשֶכל ַהעוֵעל ְמֻעָּלה, ִעם ַהַהְגָדָלה ַלִסָּבה ָהִראשוָנה. לא ְכֵדי ֶשָטְחְנָך ְרצונו ְולא ְלָהִסיר ֵמָעֶליָך ִקְצעו, ֲאָבל ַּבעֲ 

 ֶכל. ִּבְבִחיַנת ָהֱאֶמת, ְוִסעור ָכל ָדָבר ְּבַמה ֶשהוא ָראוי לו, ְוַהֲאָמָנתו ַכֲאֶשר הוא, ְוֵאֶּלה ֵהם ִמִּמדות ַהשֵ 
 

זה תוָרה ִתְהֶיה, וְבֵאיזה ָדת וְבֵאיֶזה ַמֲעֶשה וְבֵאיֶזה ִדּבור וְבֵאיֶזה ְוַכֲאֶשר ִתְהֶיה ַעל ַהְתכוָנה ַהזאת ִמן ָהֱאמוָנה, ַאל ָתחוש ַעל ֵאי
ָך ְוַאְנֵשי ְמִדיָנְתָך, ִאם ֵהם סוְמִכים ָלשון ַאָתה ְמרוֵמם. או ְבֵדה ְלַעְצְמָך ָדת ְלִעְנַין ַהְכִניָעה, וְלרוֵמם וְלַשֵּבַח וְלַהְנָהַגת ִמדוֶתיָך וֵביְת 

ַּבֵפש זְך ַהֵּלב  -ְפֶשָך. וְכָללו ֶשל ָדָבר יָה, או ַקח ְלָך ְלָדת ַהִנּמוִסים ַהִשְכִלִטים ֲאֶשר ִחְּברו ַהִעילוסוִפים, ְוִשים ְמַגָּמְתָך ְוַכָוָנְתָך זְך נַ ָעלֶ 
, ְרצוִני ַהִהָדֵבק ָברּוָחִניֲאִמָתָתם. ְוָאז ַתִגיַע ֶאל ַּבָפָשְתָך, ְרצוִני לוַמר:  ְּבֵאיֶזה אֶפן ֶשִטָתֵכן ְלָך, ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָתִבין ְכָלֵלי ַהָחְכמות ַעל

 . ְוֶאְפָשר ֶשְטַנֵּבא אוְתָך ְויוִדיֲעָך ָהֲעִתידות ַּבֲחלומות ֲאִמִתִטים וַמְראות ֶנֱאָמנות. ַהֵשֶכל ַהּפוֵעל -לוַמר 
 

 יחסו של ריה"ל לפילוסופיה

 

לוה מכיר אותך, ועל אחת כמה וכמה אינו יודע כונתך ומעשיך, וכל שכן אינו שומע תפילתך ולא רואה -צא שאין הא. "נמ1
 תנועותיך" )א', א(. 

 לוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה, הפילוסוף )א', ד(.-. ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין הא2

לוהי אברהם ובין אלהי -לוהים וה' והבינותי מה רב המרחק בין א-ש בין השמות א. אמר הכוזרי: הנה נתבאר לי ההפר3
לוהים נוטים על פי היקש -אריסטו כי לה' יתעלה משתוקקים בני אדם שהשיגוהו בחוש ועל יסוד עדות ראיה ואלו לא

אלו ההיקש מראה רק לוה ולידי הנכונות למות עליה ו-הגיוני מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת הא
לוה כל שעה שאין הדבר מזיק ואין סובלים צער עליו אין להאשים אפוא את אריסטו -זאת כי חובה היא לרומם את הא

 לוה יודע בזה )ד', טז(.-לוה מאחר שהוא מספק אם הא-על הלגלוג שלגלג על טקסי עבודת הא

בירושה, שהרי הם יונים, ויון הוא מבני יפת יושבי . אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים שלא קבלו חכמה או דת 4
 הצפון )א', סג(.

 



 

 

. ומקצות העולם היו באים אליו לשמע חכמתו ולהעבירה אל האמות, עד להודו ועד בכלל. ובאמת, שורשי כל החכמות 5
כן אל רומא. אך  וכלליהן הועתקו מאתנו אל ה'כשדים' בראשונה, ואחרי כן אל 'פרס ומדי', ואחרי כן אל 'יון', ואחרי

הוזכר רק כי הועתקו מיונית  –מפאת רוחק הזמן וריבוי המעתיקים לא הוזכר בספרי החכמות כי הועתקו מעברית 
 ומרומית. אולם יתרון העברית הוא גם מצד עצם הלשון וגם מצד תוכן העניינים הכלולים בה )ב', סו(.

-לוה לפי הנבואה אין להאשימם על כך כי אל חכמת הא-. אכן הפילוסופים אם אמנם רחקו כל הרחק הזה מהשגת הא6
לוהות לא היה להם מבוא כי אם דרך ההיקש ההגיוני וההיקש לא הביאם כי אם למה שאמרנו ואכן אותם מהם 

לוהות זו -האוהבים להודות על האמת יאמרו לבעלי התורה דברים שאמר סוקרטס )לבני עירו( חברי האזרחים חכמת א
 מכחישה אולם אומר אני כי איני מכירה כי אני יודע רק בחכמה האנושית )ד', יג(. אשר לכם אין אני

. וכיון שכבר נשלם מה שרצינו לספח לעניין הראשון, הרי ראוי שנזכיר המובילים אל האמת והמביאים אל הנכון, אשר 7
. ונאמר, שהם שלושה הם מקור לכל מדע, ומבוע לכל ידיעה, ונדבר בהם במדה המתאימה להיאמר במבוא ספר זה

מובילים, האחד ידיעת הנראה, והשני ידיעת השכל, והשלישי ידיעת דבר שההכרח מחייב אותו. ונסמיך לזה פירוש אחד 
אחד מן היסודות הללו. ונאמר, כי ידיעת הנראה הוא מה שהשיג האדם באחד מחמשת החושים, או בראות או בשמע או 

השכל הוא מה שמתחייב בשכל האדם בלבד, כגון חשיבות האמת וגנות הכזב. בריח או בטעם או במישוש. אבל ידיעת 
אבל ידיעת ההכרח הוא דבר אשר אם לא יאמת אותו האדם יתחייב לבטל מושכל או מוחש, וכיון שאין דרך לבטולו הרי 

 מחייבו הדבר לאמת אותו העניין)הקדמה אות ה'(.

ובחכמת מה שאחר הטבע, בחשבם כי כל דברי הפילוסופים הוכחו במופת" )ה', .  "בטחו רבים גם בדעות שהציעו בחכמת הטבע 8
 יד(.

. וכן אדם אשר נתברר לו במופת הגיוני דבר השארת הנפש אחרי כלות הגוף...לא ישים לב לקושיות אשר תקשה הסברה 9
 על כך)ג', מג(.

 שהוכח במופת שכלי!)א', סז(. ל מהיות דבר התורה סותר עדות דבר הנראה עין בעין או דבר-. חלילה לא11

 . "ורק בעיונו המופשט הכריע לצד ההיקשים הנוטים אל הקדמות" )א', סה(.11

. ואל תקשה עלי מדבריהם של התוכנים החדשים, גונבי החכמות...שלאחר שכבה אור הנבואה מצאו הללו חכמות 12
 שם ההגיוני )ב', כ(.מסופקות וסמכו על עיונם ושכלם והם שיערו השערות כפי אשר הורם היק

. אולם אילו היה הפילוסוף בן אומה שדעות אמתיות עוברות בה בקבלה כמפורסמות שאין לדחותם, היה משתמש 13
 בהיקשיו ובמופתיו לחזק את האמונה בעולם הנברא  )א', סה(.

 לוה אין מקום לא להשערה ולא להיקש שכלי ולא לשיקול דעת" )א', צט(.-. "כי בעבודת הא14

. והפילוסופים בעלי העיון הדק והמחשבה הזכה, אשר הודו במציאות סיבה ראשונה שאינה דומה לשאר הדברים 15
ושאין כמוה, נטו בהיקשם ההגיוני לדעה כי סיבה זו אינה פועלת שום פעולה בעולם, וביחוד בנמצאים הפרטים, כי 

 וש חידושים בהם)ב', נד(.הפילוסופים רואים אותה מרוממה ונעלה מידיעת הפרטים, אף כי מחיד

לוה לפי הנבואה, אין להאשימם על כך, כי אל חכמת -. אכן הפילוסופים, אם אמנם רחקו כל הרוחק הזה מהשגת הא16
 לוהות לא היה להם מבוא כי אם דרך ההיקש ההגיוני, וההיקש לא הביאם כי אם למה שאמרנו )ד', יג(.-הא

מה שלא נתן לך בוראך יכולת עליו ושלא הושם בטבע בשר ודם להשיגו בדרך . נפתית אפוא לדמיונות שוא וביקשת לך 17
 ההיקש)ה', יד(.

לוהי על כן -. אכן יכולים הם הפילוסופים להתנצל כי הוזקקו להיקשים ההגיוניים הואיל ואין עמם נבואה ולא אור א18
ן אין חילוקי דעות בין שני אנשים הביאו את החכמות המופתיות לתכלית השלמות והתמסרו להן בכל נפשם בחכמות הה

לעומת זה אין כמעט כל הסכמה בין שני אנשים בעניינים אשר מעבר לחכמות אלה במה שאחר הטבע ואף בהרבה מחכמת 
הטבע. ואם תמצא כת אנשים מסכימים לדעה אחת אין זה בגלל חקירה שחקרו ומסקנה שהגיעו אליה כי אם קבלה היא 

אחד שבעקבותיו הם יוצאים סיעת פיתגורס וסיעת אמפדוקלס וסיעת אפיקורוס וסיעת שקיבלו כסיעה מאת פילוסוף 
 אריסטו וסיעת אפלטון וכדומה ואנשי הסטואה והמשאיים השייכים לסיעת אריסטו )ה', יד(.

. דת הנובעת אמנם מן העיון אך נופלים בה ספקות רבים ואם עליה תשאל את הפילוסופים לא תמצאם מסכימים על 19
ה אחד ולא לדעה אחת כי דת כזאת בנויה על טענות אשר רק חלק מהן יכולים הפילוסופים להוכיח במופת ואלו על מעש

 אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד ויתרן אין להביא עליהן אפילו ראיה מספקת אף כי להוכיחן במופת )א', יג(.

ו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה מחלוקת', . ואמרו חכמי ישראל במי שלא השלים עניני החכמה 'משרב21
למדונו דבריהם אלה שאם התלמידים השלימו למודיהם לא תהא ביניהם מחלוקת ולא ויכוחים ולכן אל יפנה הסכל קצר 
הרוח את חטאו כלפי הבורא יתרומם ויתהדר לומר שהוא אשר הציב לו את הספקות, אלא סכלותו או קוצר רוחו 

 ם כמו שביארנו )אמונות ודעות, הקדמה ג'(.הפילוהו בה


