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הלפר יהודה 

תיבון:  אבן  שמואל  לדעת  הרמב"ם  דעת   בין 
של  המרכזיות  לשאלות  ויחסם  'דעת'  המונח   תרגומי 

נבוכים ומורה  תורה  משנה 

'רסאלה פי אלעקל' לאלפאראבי,  'כתב הדעת', התרגום האלמוני של  במאמרו החשוב על 
לרמב"ם,  כתב גד פרוידנטל שבטרם הופץ תרגומו של שמואל אבן תיבון למורה הנבוכים 
שווה  במידה  ששימשו  ו'שכל'  'דעת'  המונחים  שני  בין  בשלום'  'דו־קיום  של  מצב  היה 
 intellect(  'νοῦς' היווני  למונח  בעצמו  נקשר  אשר  בערבית,  'עקל'  המונח  של  כתרגום 
במובן של  'דעת'  העדיף את המונח  ובמשנה תורה  בפירושו למשנה  באנגלית(. הרמב"ם 
νοῦς,1 בעוד שמואל אבן תיבון, כמו אביו לפניו, העדיף את המונח 'שכל' בתרגומו למורה 
שהתווה  בדרך  פסע  תמיד  לא  פרוידנטל,  פרופ'  קבע  כך  תיבון,  אבן  שמואל  הנבוכים. 
νοῦς בכתביו העצמאיים ובתרגומיו  'דעת' במובן של  אביו ולפעמים השתמש גם במונח 
אנו  למעשה,  תורה.2  משנה  בהשפעת  הנראה  ככל   — הרמב"ם  של  האחרים  לכתביו 
עצמו מקרים מספר שבהם בחר שמואל אבן תיבון להשתמש  מוצאים אף במורה נבוכים 

'שכל'.  המילה  את  נקט  הוא  רוב,  פי  שעל  אף  'עקל',  המונח  לתרגום  'דעת'  במילה 
למונח  הרמב"ם עצמו  למרות העדפת  המונחים,  שני  בין  תיבון ממיר  העובדה שאבן 
במובן  'שכל'  המונח  את  העדיף  תיבון  שאבן  רק  לא  מעידה  העבריים,  בכתביו  'דעת' 

אינני טוען כי הרמב"ם או אבן תיבון ידעו יוונית או אפילו הכירו את המילה היוונית νοῦς. אך דיוננו כאן   1
סובב מונחים שמתרגמים מושג מסוים. בשל חילופי העמדות על איך לתרגם את המושג הזה לעברית, 
אין הוא נופל על מילה עברית אחת ברורה. לכן בחרתי להשתמש במונח היווני νοῦς לסמן את המושג 
הזה, עקב שימושו באופן דומה בכתבי אריסטו. בכל זאת, אציין כי שדות המשמעויות שאריסטו הכיר 
במילה νοῦς אינם שווים בכל עניין לשדות המשמעויות שהרמב"ם ייחס למונח 'דעה' או שאבן תיבון 
ייחס למונח 'שכל'. המאמר הזה הוא חלק מההיסטוריה של המושגים במידה שהוא בוחן את היחס 

המשתנה בין המושגים שנובעים מהמושג האריסטוטלי νοῦς אל הערבית ומשם אל העברית. 
 G. Freudenthal, ‘Ketav ha-Da’at or Sefer ha-Sekhel we-ha-Muskalot: The Medieval ראו:   2
 Hebrew Translations of al-Farabi’s Risalah fî’l-‘aql. A Study in Text History and in the
 Evolution of Medieval Hebrew Philosophical Terminology’, The Jewish Quarterly Review,
p. 46 ,(2002) 93. פרוידנטל מפנה שם לאבן תיבון, מאמר ייקוו המים, מהדורת מרדכי ליב ביסליכיס, 
פרסבורג 1837, עמ' 13, ולרמב"ם, איגרות הרמב"ם, מהדורת מ"ד רבינוביץ, תל אביב תשי"א, כרך א, 
עמ' 354. ראו גם איגרות הרמב"ם, מהדורת יצחק שילת, מעלה אדומים 1988, כרך א, עמ' 323, שורות 
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במאמר  מזאת,  יתרה  'דעת'.  למונח  אחרת  משמעות  ייחס  שהוא  גם  אלא   ,νοῦς של 
בגלל   ,νοῦς של  במובן  'דעת'  במונח  השימוש  את  שמט  תיבון  שאבן  טוען  אני  זה 
תיבון  אבן  ובתרגומו של  תורה  במשנה  לו  הנלוות  אינטלקטואליות  הבלתי  המשמעויות 
קשת רחבה של משמעויות,  'דעת'  למונח  נבוכים.3 עבור הרמב"ם במשנה תורה,  למורה 
בעקיפין  מרמז  'דעת'  המונח  יוצא,  כפועל  מוסריות.  ותכונות   νοῦς היתר  בין  שכוללת 
שולל  שהרמב"ם  אגב,  קשר,   —  νοῦς ובין  טובות  מוסריות  תכונות  בין  אפשרי  קשר  על 
לא  אשר  בטרמינולוגיה  שינוי  נקט  תיבון  אבן  ב.  פרק  א,  חלק  נבוכים  במורה  במפורש 
לתכונות  'דעת'  המונח  בין  גם  אלא   ,νοῦςל־ 'דעת'  המונח  בין  הקשר  את  מבטל  רק 
המשמעות  את  'דעת'  למונח  לייחס  הייתה  לטענתי,  תיבון,  אבן  של  מטרתו  מוסריות. 
אבן  תורה.  במשנה  'דעת'  למונח  כלל  שייכת  שאיננה  משמעות   ,)opinion( סברה  של 
ועודד  מוסריות,  ותכונות   νοῦςה־ ובין  'דעת'  המונח  בין  הפרדה  כך  ידי  על  יצר  תיבון 
זוהי  דעתי,  לפי  ומוסריות.   νοῦς סברה,  שבין  הקשר  על  תיגר  לקרוא  קוראיו  את  כך 
אבן  של  בתרגומו  הקורא  אצל  מתחדדת  והיא  נבוכים  מורה  בספר  המרכזית  השאלה 

תורה. במשנה  גם  בקיא  שכבר  תיבון 
)במובן  סברה  של  המשמעות  את  'דעת'  למונח  לייחס  כדי  נדרש  מורכב  מעט  מהלך 
מעצם  נבע  'דעת'  המושג  את  מחדש  לפרש  הקושי  רבה,  במידה   4.)opinion  ,δόξα של 
ופירושים אחרים. לפני שנפנה לדיון  מובנים  'דעת'  ייחס למונח  העובדה שהרמב"ם כבר 
עלינו  הנבוכים,  למורה  בתרגומו  'דעת'  במונח  משתמש  תיבון  אבן  שבו  באופן  מפורט 
למשנה  ועד  והתלמוד  התנ"ך  למן  במונח,  לו  שקדמו  השימושים  את  ולבחון  להקדים 
ואטען  נבוכים,  במורה  'דעת'  העברי  במונח  הרמב"ם  שעשה  בשימוש  נתמקד  אז  תורה. 
משנה תורה. לאחר  שמשמעויות המונח בספר אינן שונות בעיקרן ממשמעויותיו בספר 
'דעת'. נקודת המוצא של הדיון תהיה  מכן נפנה לדיון בשימוש שעושה אבן תיבון במונח 
פירוש המילות הזרות, בעיקר במובן של  'דעת' בספרו  נותן למונח  הפירוש שאבן תיבון 
במונח  תיבון  אבן  משתמש  שבהן  פעמים   800 כמעט  אל  נפנה  זאת,  כל  לאור  סברה. 
לתרגום  משמש  'דעת'  המונח  הללו,  המקרים  במרבית  נבוכים.  למורה  בתרגומו  'דעת' 
כך,  על  נוסף  'עמדה'.  או  'סברה'  שמשמעותם  'מד'הב',  או  'ראי'  בערבית  המונחים  של 
'עקל',  אחרים:  ערביים  מונחים  שישה  עוד  לתרגם  'דעת'  המונח  את  נוקט  תיבון  אבן 
הושפע משימוש  תיבון  אבן  ייתכן שבמקרים אלה,  ו'עלם'.  'חאל',  'ד'הן',  'פטרה'',  'זעם', 
'דעה' או מהשימושים שבתלמוד, אך ברוב המכריע של המקרים האלה  הרמב"ם במונח 

'עמדה'. או  'סברה'  של  למשמעות  בהתאם  'דעת'  במונח  השימוש  את  לפרש  ניתן 

 .Le Guide des Égarés, Osnabrück 1964 :המהדורה הערבית של מורה נבוכים נערכה על ידי ש' מונק  3
התרגום של שמואל אבן תיבון נערך על ידי יהודה אבן שמואל, ירושלים תשמ"ב. כל הציטוטים ממורה 
נבוכים מהערבית או מהתרגום של אבן תיבון מתייחסים אך ורק למהדורות אלה. מפני שאלה מהדורות 

של הטקסט, אפנה רק לחלק ולפרק במורה נבוכים, ולא לעמודים. 
מכאן ואילך אשתמש במילה 'סברה' אך ורק במובן זה.  4
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והתלמוד התנ"ך   .1
ו'דעת' מוזכרים בתנ"ך כשמות פועל חלופיים לשם הפועל: לדעת, לידע.  'דעה'  המונחים 
בהקשרים אחדים, המונחים משמשים כשמות פעולה, ואפילו מוזכרים ברבים כ'דעות'5. 
בידי  עלה  לא  נפרדות,  רשומות  כשתי  במילונים  מופיעים  ו'דעת'  'דעה'  המונחים  בעוד 
)אף שבימינו  לזהות הפרדה במשמעותם באף אחד מספרי התנ"ך או בספרים מאוחרים 
ולפיכך אתייחס אליהם כאל שני איותים של אותה  מקובל להבדיל בין המונחים הללו(, 
מוסריים  עניינים  של  ידיעה  כללית,  ידיעה  מתאר  המונח  תנ"כיים,  בהקשרים  המילה. 
אלהים  'רוח  כמלא  תואר  למשל  )בצלאל  אומנותית  ידיעה  ורע(,  טוב  הדעת  עץ  )למשל 
)בלעם  נבואית  ידיעה   ,)]31 לה:   ,3 לא:  ]שמות  ְמָלאָכה'  ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ְתבּוָנה  ּבִ ָחְכָמה  ּבְ
17[(, ידיעה שהנביאים מלמדים לעם,6 ידיעה  ֶעְליֹון' ]במדבר כד:  ַעת  ּדַ כ'ֹיֵדַע  למשל תואר 
ה'.9 בשום מקום אין התייחסות למושג  והידיעה של  ה',8  ידיעה את  של בדים וקוסמים,7 
שבספרים  'מדע',  למונח  בניגוד  זאת  אנושית.  כתכונה  ולא  ככוח  לא   ,)mind( 'תודעה' 
או  כללית10  ידיעה  של  במובנים  'ידע'  לפועל  פעולה  שם  משמש  התנ"ך  של  המאוחרים 

ל'.11  ַקּלֵ ַאל־ּתְ ֶמֶלְך  ֲעָך,  ַמּדָ ּבְ ם  ‘ּגַ  :20 י:  בקהלת  כמו   ,)mind( תודעה  של  במובן 
וכוללת גם את התודעה ככוח ובאופן מטונימי  בתלמוד12 משמעות המושג מתרחבת 
גם את העניינים שהם בהתאם לתודעה, כגון הסכמה,13 סברות או בעלי תודעה, כלומר, 
הביטוי  לדוגמה  כך  בהירות:  חוסר  של  למצב  הובילו  הללו  המשמעויות  שלל  אנשים. 

 F. Brown, S. R. Driver & C. Briggs, The :הרבים מופיע בשמואל א' ב: 3 ובאיוב לו: 4 בלבד. ראו  5
Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody, Massachusetts 2005, pp. 395-
396; א' בן יהודה, מלון הלשון העברית, ירושלים תש"מ, בערכים 'דעה' ו'דעת', כרך ב, עמ' 968 והלאה.

יל'. ראו גם ישעיהו כח: 9: 'ֶאת ִמי יֹוֶרה  ּכֵ ָעה ְוַהׂשְ י: ְוָרעּו ֶאְתֶכם ּדֵ ִלּבִ י ָלֶכם ֹרִעים ּכְ ירמיהו ג: 15: 'ְוָנַתּתִ  6
ָדִים'. ָ יֵקי ִמּשׁ מּוֵלי ֵמָחָלב ַעּתִ מּוָעה: ּגְ ֵדָעה ְוֶאת ִמי ָיִבין ׁשְ

ישעיהו מד: 25; מז: 10.  7
ַעת'. ִלי ַהּדָ י, ִמּבְ ָאֶרץ'; ושם, פסוק 6: 'ִנְדמּו ַעּמִ ַעת ֱאֹלִהים, ּבָ הושע ד: 1: 'ְוֵאין־ּדַ  8

עֹות ה''. ראו גם איוב י: 7; משלי ג: 20. שמואל א' ב: 3: 'ֵאל ּדֵ  9
ע'. אין ההבדל בין דעת ומדע ברור כאן, אך ברור  ראו למשל דניאל א: 4: 'ְיָלִדים... ֹיְדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמּדָ  10

ששניהם הם במובן מה של ידיעה כללית.
בפירושו לתהילים, סעדיה אלפיומי מחלק את השימושים של המונח 'ידע' וצורותיו ל־12 משמעויות )ראו   11
מהדורת קאפח, עמ' 40-39(. קשת המשמעויות הולכת מידיעה שכלית ומדעית להסכמה ועד הרגשה 
ה' )איוב לב:  י ֲאַכּנֶ י ֹלא ָיַדְעּתִ ויחסי מין. סעדיה מזהה את הידיעה כהרגל או כמנהג )'אלעאדה'( בפסוק 'ּכִ
22(. מובן זה של המילה אינו רחוק כל כך מהתכונות המוסריות שהרמב"ם מייחס ל'דעה' במשנה תורה. 
סעדיה איננו מוצא שום יחס בין ידע לסברה )בערבית 'ראי', 'מד'הב'( בקטע זה, אף שהוא גם מזהה את 
ר ֹלא־ָיַדע ֶאת־יֹוֵסף' )שמות א: 8(. בכל זאת,  המושג 'משאהדה', שקאפח מתרגם 'ראייה', בפסוק 'ֲאׁשֶ
איננו מוצאים את רוב המשמעויות שסעדיה מזהה מבוטאות במונח 'דעה' או 'דעת'. לכן התמקדתי רק 

במקרים שבהם מופיע המונח הזה. אני מודה לאריאל מלאכי על ההפניה למקור זה.
 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, :תיאורי של שימושי המונח 'דעה' בתלמוד מבוסס על  12
Talmud Babli, Talmud Yerushalmi and Midrashic Literature, New York 1903, ad loc; ד' 
מאה שערים: עיונים בעולמם  ספטימוס, 'למשמעות המונח "מדע" בלשונו של הרמב"ם' )באנגלית(, 
הרוחני של ישראל בימי הביניים: לזכר יצחק טברסקי, בעריכת ע' פליישר, י' בלידשטיין, כ' הורוביץ וד' 

ספטימוס, ירושלים 2001, עמ' 99, הערה 84 )להלן ספטימוס(.
י', כדי להראות את השימוש ב'ידע' במובן של הסכמה.  ירּו ְוֹלא ָיָדְעּתִ סעדיה מזכיר את הושע ח: 4: 'ֵהׂשִ  13

ייתכן שהתלמוד בונה על מובן זה של המילה כשהוא משתמש במונח 'דעה' במובן של הסכמה. 
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'דעת מכרעת' — יש הבדל משמעותי אם מדובר בידיעה ודאית ואם בסברה הססנית של 
ויכולה  רציונלית  בהכרח  אינה  ה'דעת' התלמודית  כי  לציין  יש  לכך,  כלשהו. מעבר  אדם 
הביטויים  גוף.  למבנה  שאפילו  וייתכן  ולמין14  לאוכל  שנוגעות  לעמדות  גם  להתייחס 
ו'דעת רחבה' בתלמוד מתייחסים לחוסר סבלנות ולשבעות רצון, בהתאמה.15  'דעת קצרה' 
בעיקרו של דבר, בתלמוד עצמו אנו מוצאים כי המשמעויות הבלתי רציונליות של המונח 

ביותר. הנפוצות  דווקא  הן  סברה,  או  אדם  בן  כגון  'דעה', 

תורה  במשנה  'דעה'  המונח   .2
משמעויות  של  רחב  במנעד  )='דעת'(  'דעה'  במונח  משתמש  תורה  במשנה  הרמב"ם 
תכונות  של  במובנים  במונח  משתמש  גם  הוא  אך   .)knowledge( לידיעה  הקשורות 
המונח  של  השונות  משמעויותיו  הללו,  ההקשרים  ברוב  לכאורה,  והרגלים.  מוסריות 
ידיעה  של  במובן  'דעה'  בין  המקשר  החוט  את  למצוא  וקשה  לחלוטין,  מנותקות  נראות 
'דעה'  המונח  ידיעה,  של  בהקשרים  גם  מזאת,  יתרה  מוסרית.  תכונה  של  במובן  ל'דעה' 
שונים  וסוגים  המלאכים  ידיעת  את  האל,  ידיעת  את  שכוללים  רחבים  במובנים  משמש 

אנושית.  ידיעה  של 
ידיעת האל, בהלכות יסודי התורה,  הרמב"ם מתאר את הידיעה הנשגבת מכולן, היא 

י':  הלכה  ב',  פרק 

שהיא  בדעה  יודע  ואינו  שהיא,  כמו  אותה  ויודע  אמתו  מכיר  הוא  ברוך  הקדוש 
הוא  יתברך  הבורא  אבל  אחד  ודעתנו  אנו  שאין  יודעין,  שאנו  כמו  ממנו  חוץ 
בחיים  חי  היה  שאלמלי  ייחוד,  דרך  ובכל  פינה  ומכל  צד  מכל  אחד  וחייו  ודעתו 
כן  הדבר  ואין  ודעתו,  וחייו  הוא  הרבה  אלוהות  שם  היו  ממנו  חוץ  בדעה  ויודע 
היודע  הוא  אומר  אתה  נמצאת  ייחוד,  דרך  ובכל  פינה  ומכל  צד  מכל  אחד  אלא 
ולא  לאומרו  בפה  כח  אין  זה  ודבר  אחד,  הכל  עצמה  הדעה  והוא  הידוע  והוא 

בוריו.  על  להכירו  האדם  בלב  ולא  לשמעו  באוזן 

 — עצמה  הדעה  והוא  הידוע  והוא  היודע,  'הוא  שהאל  נגזר  האל,  של  השלמה  מאחדותו 
קרא  אריסטו  לעד.  עצמו  את  יודע  והוא  עצמה  הידיעה  הוא  האל  כלומר,  אחד'.  הכל 
ש'דעה'  לומר  ניתן  בהתאמה,  למבדה של המטפיזיקה.16  בספר   ‘νοῦς νοῦν νοεῖν’ לזה 
νοῦς. סביר להניח שהרמב"ם מדבר על דעת המלאכים במובן  במובן הנשגב ביותר היא 
הזה, במיוחד כשהוא מתאר היררכיה של דעות שמקיימת היררכיה של המלאכים ואשר 

ּתֹו' )בראשית ד: 1(. ה ִאׁשְ ראו גם סעדיה בפירוש תהילים שמייחס משמעויות של 'ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת־ַחּוָ  14
ראו בבלי, בבא בתרא קמ"ה ע"ב; סנהדרין ק"א ע"א; וברכות כ"ט ע"ב.  15

נראה שהרמב"ם מתייחס לאמירה הזאת בפתיחתו לספר א', ס"ח. ראו גם פרשנותו של אבן עזרא לספר   16
שמות, לד: 6, שמתייחס לאל כך: יודע ודעת וידוע. 
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'אלעקול  למלאכים  לקרוא  מרבה  הרמב"ם  נבוכים,  במורה  לאנשים.17  ביניהם  מבדילה 
הנבדלים'.18  νοοῖה־' כלומר  אלמפארקה', 

הדעה  בין  הפרדה  קיימת  האדם  של  במקרה  המלאכים,  ומדעת  ה'  מדעת  בשונה 
הידיעה  את  גם  לתאר  בא  'דעה'  המונח  כי  סבורני  ובכן,  האנושי.  היודע  לבין  האנושית 
ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ,  י־ָמְלָאה  'ּכִ כאשר  המשיח,  בימי  האנושית.19  הידיעה  כוח  את  וגם  האנושית 
עמומה  ההבחנה  כי  אם  הידיעה,  לכוח  שהכוונה  נראה  לא   20,)9 יא:  )ישעיהו  ֶאת־ְיהָוה' 
וזאת בעיקר לאור ההתאחדות המוחלטת בין היודע  יותר מכפי שמקובל להודות —  הרבה 

האל. אצל  דהיינו  ביותר,  השלם  במקרה  והידוע 
במידת מה, הרמב"ם מתאר את הדעה האנושית ככוח בנפש ואף מייחס אותה ל'צלם 

אומר:  הוא  אלוהים'. 

בנפשו של אדם  היתרה המצויה  והדעת  האל  לו  צורתו שנתן  היא  כל בשר  נפש 
בצלמנו  אדם  נעשה  בתורה  נאמר  זו  צורה  ועל  בדעתו,  השלם  האדם  צורת  היא 
כמו  גולם  להם  שאין  הדעות  ומשגת  היודעת  צורה  לו  שתהיה  כלומר  כדמותנו, 

להן.21 שידמה  עד  גולם  בלא  צורה  שהם  המלאכים 

על  יתר  'דעה'.  נקראים  היודע  ידי  על  המושג  הידוע  וגם  היודע  הכוח  שגם  מכאן  ברור 
כן, במידה  ידיעתו אף שהם אינם בעלי חומר. אם  כן, היודע שניתן מה' מתדמה למושג 
זאת,  כל  לאור  ה'.  של  לזו  ואף  המלאכים  של  לדעה  מתקרבת  האנושית  הדעה  מסוימת 
ניתן להבין למה הדעה המתדמה לידועים הבלתי חומריים נשארת אחרי המוות. הרמב"ם 
'כלומר,  בהתאם:  בראשיהן'22  ועטרותיהן  יושבין  'צדיקים  חז"ל,  אמירת  את  מפרש  אף 

שלהם'.23  העטרה  והיא  עמהן,  מצויה  הבא,  העולם  לחיי  זכו  שבגללה  שידעו  דעה 
האל  שאצל  בעוד  האל.  לדעת  אנוש  דעת  בין  מפרידים  תהומיים  הבדלים  ועדיין, 
ניקח  לזיהוי הבדלים. כדוגמה  נתונה במיוחד  והדעה הם אחד, דעת האדם  היודע, הידוע 
מה  הוא  ברוך  'הודיעו  כי  מסביר  הרמב"ם  האל.  של  אחוריו  את  שראה  רבנו,  משה  את 
ידע לאחריו, עד שהשיג מאמתת המצאו דבר שנפרד הקדוש  ולא  ידע אדם לפניו  שלא 
והשיג  אחוריו  שראה  האנשים  מן  אחד  שיפרד  כמו  הנמצאין,  משאר  בדעתו  הוא  ברוך 
זיהוי אדם מחלקו האחורי בלבד אינו  בדעתו משאר האנשים'.24 לרוב,  גופו ומלבושו  כל 
ויחשבה  פניה,  את  שכיסתה  תמר,  את  זה  בהקשר  נציין  ודאי.  ובלתי  חלקי  זיהוי  אלא 
יכולה להבחין בין האל ומה שאינו האל,  ובכן, דעת משה כאן הייתה  יהודה לזונה.  חמיה 
אינה  משה  של  בדעתו  אף  שנעשית  ההבחנה  פעולת  ודאי.  ובלתי  חלקי  באופן  רק  אבל 

במלואו.  האל  את  להבין  יכולה  ואינה  שלמה 

משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ב, הלכות ז-ח ופרק ג, הלכה י.  17
ראו למשל הפתיחה לחלק א, פרק מ"ט. הרמב"ם משתמש בביטוי הזה לפחות עוד 16 פעמים במורה.  18

דעה אחרת: ספטימוס )לעיל הערה 12(, עמ' 100-99.   19
הפסוק מצוטט בהלכות תשובה ט, ב, ובמלכים יב: 6.  20

הלכות יסודי התורה, פרק ד', ז-ט.   21
למשל בבבלי ברכות, י"ז ע"א.  22

הלכות תשובה ח, ב.  23
הלכות יסודי התורה א, י.  24
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כללי  תיאור  מוצאים  אנו  תורה  במשנה  אחר  במקום  חומר,  בעלי  לדברים  בנוגע  אך 
ובכך מניחה את הבסיס למדע.  וחומר,  בין צורה  יותר לרעיון שהדעה האנושית מבחינה 
לפי הרמב"ם, פעולת ההבחנה נעשית על ידי הלב, שהוא איבר בגוף, ומכאן נובע שמדובר 
נדרשת  בין דברים, הדעה  ולהבדיל  כדי לערוך הבחנות  גרידא.25  בפעולה שאינה שכלית 
ההבדל  בתכלית  נבדלת  האנושית  הדעה  בכך  ממנה.  ושונה  לה  שמחוצה  למה  להתייחס 
יידע  'היאך  השאלה  הרמב"ם  אצל  מוחלטת.  זהות  יש  היודע  לבין  שבינה  האל,  מדעת 
היא   — אחד'  ודעתו,  שמו  יתברך,  'הוא  אם  ומעשיהם'  הברואים  כל  הוא  ברוך  הקדוש 

פתירה.26  ובלתי  האנושית  מההבנה  נשגבת  קושיה 
בהלכות  לרע.  טוב  בין  להבחין  והוא  נוסף  תפקיד  האנושית  לדעה  הרמב"ם,  פי  על 
ועוד,  והרע'.27  הטוב  יודע  ובמחשבתו  בדעתו  'מעצמו,  האדם  אומר:  הוא  א  ה,  תשובה 
בהלכות מלכים ט, א, הרמב"ם מצביע על שש מתוך שבע מצוות בני נח ככאלו 'שהדעת 
דעה.  בעל  הוא  באשר  אדם  כל  על  וחלות  מאליהן  מובנות  הן  כלומר,   — אליהן'  נוטה 
ואינן  הן,  הכתוב  'גזרת   — וטהרה  טומאה  כי  הרמב"ם  אומר  יב,  יא,  מקוואות  בהלכות 
מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותן'. במילים אחרות, הדעה האנושית אינה מסוגלת 
של  לדידו  כי  מסיקים,  אנו  מכאן  והטהרה.  הטומאה  מצוות  את  לשמור  יש  מדוע  להבין 
תורה,  במשנה  ומצווה.  מצווה  כל  של  המוסרי  הערך  את  שקובעת  היא  הדעה  הרמב"ם 
ידיעה  בין  הפרדה  או  הבחנה  מוצאים  אנו  אין  ב,  א,  חלק  נבוכים,  מורה  מספר  להבדיל 
תורה,  משנה  פי  על  כי  נסכם  לפיכך  פוליטית־מוסרית.  ידיעה  לבין  רציונלית־מדעית 
ופוליטיות־מוסריות  רציונליות  להבחנות  אחראית  האנושית,  הדעה  הפחות  ולכל  הדעה, 

יחד.  גם 
הדיון  המרחק המפריד בין הכרעה מוסרית לתכונות מוסריות אינו רב. בהלכות דעות 
גבהות  פחדנות,  לב,  אומץ  סבלנות,  לכעס,  הנטייה  ובכללן  אנושיות,  תכונות  סביב  נסוב 
יכול לרכוש הרגלים  לב, ענווה, תאוות, אכזריות ועוד. הרמב"ם מלמד את קוראיו כי אדם 
באמצעות הקפדה על משטר מחושב ולהרגיל את נטיותיו ואת תכונותיו לשאוף לאמצע 
כן, היא שקובעת מה טוב ומה  — כלומר, ל'מידה בינונית שבכל דעה ודעה'.28 הדעה, אם 
ניתנות להבנה, היא שמחליטה אילו  רע, היא שמכריעה אילו מצוות הן טובות ואילו אינן 
ונוסף על כך היא גם שם נרדף לתכונות המוסריות עצמן. תכונות מוסריות כדאי לאמץ29 

יסודי התורה ד, ז: 'לעולם אין אתה רואה גולם בלא צורה או צורה בלא גולם, אלא לב האדם הוא שמחלק   25
גוף הנמצא בדעתו ויודע שהוא מחובר מגולם וצורה, ויודע שיש שם גופים שגולמם מחובר מארבעת 
היסודות, וגופים שגולמם פשוט ואינו מחובר רק מגולם אחד...' אולי ניתן להעיר כי ה'לב' כאן נזכר באופן 
אנלוגי שאינו מעיד על פעולה גופנית כלל. אפילו אם כן, הבנת החומר )'גולם'( בדעת אנוש מכילה גם 

פעולה גשמית במידת מה.
הלכות תשובה, ה, ה. הרמב"ם אומר: 'אין דעתו שלאדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו... אין בנו כח   26

לידע' ועוד.
הלכות תשובה ה, ב: 'ואין ל]בן אדם[ מי יכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני  ראו גם   27
הדרכים ]הטובה והרעה[, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זה דרך שירצה'; וראו גם המשך ההלכה.

הלכות דעות ב, ב, אך הלכות דעות כולו שייך לדיון הזה.  28
הרמב"ם אינו אומר זאת במפורש. מכל מקום, יש בסיס במשנה תורה לטענתי כי הרמב"ם רואה את הדעה   29
כזאת שמחליטה אילו תכונות מוסריות לאמץ. בהלכות דעות ב, א, בהשוואתו בין בני אדם ש'אוהבין 
הדעות הרעות' לחולי הגוף שמתאווה לדברים מזיקים, מצטט הרמב"ם מישעיהו ה: 20: 'הֹוי ָהֹאְמִרים 
ִמים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר'. מכאן נדמה כי הבחירה  ְך, ׂשָ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחׁשֶ ִמים ֹחׁשֶ ָלַרע טֹוב, ְוַלּטֹוב ָרע: ׂשָ
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'דעה'  למונח  מייחס  שהרמב"ם  שונים  פירושים  חמישה  לפרט  יכולים  אנו  ובכן, 
ידיעה כהכרעה מוסרית;  ד.  ידיעה כהבחנה;  ג.  ידיעה כללית;  ב.   ;νοῦς במשנה תורה: א. 
ידיעה שתאחד בין כל המובנים האלו, אך  ה. תכונות מוסריות.30 אפשר היה לנסח תורת 
 νοῦςה־ בין  בהבחנה  הקושי  הראשונה,  עיקריות:  חולשות  משתי  תסבול  שכזאת  תורה 
)כגון של האל או של המלאכים( לבין כוח ההבחנה בתודעה האנושית; והשנייה,  כפשוטו 
הקושי  הרמב"ם,  פי  על  והידיעה.   νοῦςה־ לבין  מוסריות  הכרעות  בין  שבקישור  הקושי 
בקביעתו  נבוכים  במורה  גם  עליה  חוזר  שהוא  עמדה  האנושית,  מההבנה  נשגב  הראשון 
מורה  הספר  בראשית  כבר  האלוהי.31  ל'עקל'  האנושי  ה'עקל'  בין  להשוות  שאי־אפשר 
אדם  בני  הרמב"ם,  לפי  ה'עקל'.  ידיעת  לבין  מוסריות  הכרעות  בין  מבדיל  הוא  נבוכים 
מקבלים הכרעות מוסריות אך ורק כתוצאה מגירוש האדם הראשון מגן עדן, בעוד שבגן 
פותח בקביעה  עדן עצמו הם פעלו בהתאם ל'עקל' הפשוט בלבד.32 מכאן, שמורה נבוכים 
בין מוסריות ל'עקל', קביעה שמנוגדת לרעיונות היוצאים ממשנה  שאין קשר אינהרנטי 

במרומז.  בוודאי  במפורש,  לא  אם  תורה 

נבוכים  במורה  'דעה'  המונח   .3
'דעה' בצורותיו הדקדוקיות השונות מופיע במורה נבוכים קרוב לשלושים  המונח העברי 
שמקל  הערבי,  מההקשר  תורה.  ממשנה  או  מהתלמוד  מהתנ"ך,  בציטוטים  רובן  פעמים, 
חמשת  מתוך  שארבעה  לראות  ניתן  המונח,  של  השונים  המובנים  בין  להבחין  עלינו 
העברי  המונח  לאותו  מיוחסים  תורה  במשנה  'דעה'  למונח  הרמב"ם  שייחס  המובנים 
בהתאם  'דעת'  המונח  את  הרמב"ם  מסביר  מפורש  באופן  נבוכים.  במורה  בהופעותיו 
אינו  שהרמב"ם  פי  על  אף  מוסריות.  ותכונות  מוסרית  הכרעה  כללית,  ידיעה   ,νοῦςל־
כן  על  הכללית.  הידיעה  לתיאור  מנוגד  אינו  זה  מובן  כהבחנה,  'דעה'  המונח  את  מפרש 
ובמורה נבוכים. 'דעה' במשנה תורה  אין לקבוע שלרמב"ם הייתה הבנה שונה של המונח 

י  'ְוִלּבִ  :16 א:  קהלת  את  הרמב"ם  מפרש  ד  פרק  א',  חלק  נבוכים  במורה   :νοῦς א. 
מפרש  הרמב"ם  כי  להבין  ניתן  מכאן  עקלי'.33  ל'אדראך  לייחס  ָוָדַעת'  ָחְכָמה  ה,  ַהְרּבֵ ָרָאה 
במקרה  'חוכמה'  )וגם  'דעת'  המונח  ואת  בתודעה,  )'אדראך'(  כהשגה  'ראה'  המונח  את 
נ"א, הרמב"ם מצביע על ה'עקל'  ג, פרק  זה( כ'עקל', דהיינו כ־νοῦς.34 בנוסף לכך, בחלק 
שלמה,  לבנו  דוד  עצות  על  מצביע  הרמב"ם  בהמשך,  לאל.  האדם  בין  )'אלוצלה'(  כקשר 

ב'דעות', כלומר בתכונות, היא בחירה בין טוב לרע וקשורה לכוח שמכריע מה הוא טוב ומה הוא רע, 
אשר הוא הדעה. בהמשך מתברר כי על החכם לתקן את הדעות הרעות דרך משטר מחושב. החכם עצמו 
אמור להיות 'ניכר בחכמתו ובדעותיו' )הלכות דעות ה, א(, דהיינו, ככל הנראה, שהחכם אמור להיות בעל 

ידיעה רציונלית, שיפוט מוסרי ותכונות מוסריות טובות.
יש מקומות שבהם המונח 'דעה' עמום וניתן לפרש אותו על פי יותר ממובן אחד. ראו, למשל, הלכות   30

תשובה ט, א והלכות יסודי התורה ז, א.
מורה נבוכים חלק א, פרק ב ופרק ס"ח.   31

שם, חלק א, פרק ב.  32
'וקאל ולבי ראה הרבה חכמה ודעת והד'א אדראך עקלי'.  33

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת' במורה נבוכים חלק א, פרק  הרמב"ם מפרש באופן דומה את הפסוק בדברים ד: 35, 'ַאּתָ  34
ל"ט, ובחלק ב, פרק ל"ג, וכן בפירושו את הפסוק מתהילים כד: 13 בחלק א, פרק ל. 
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'אלאדראכאת  אחר  להימשך  כהמלצות   35,)9 כח:  א'  הימים  )דברי  ָאִביָך'  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ע  'ּדַ
'אלכ'יאלאת', שהם העניינים הדמיוניים.  אלעקליה', שהן ההשגות דרך ה־νοῦς, ולא אחר 
המחשבה  דהיינו  דעה',  תתסמי  לא  אלכ'יאלאת  פי  'אלפכרה  כי  הרמב"ם  מסביר  עוד 
הרמב"ם  כי  להסיק  ניתן  האלה  מהדוגמאות  'דעה'.36  נקראת  אינה  הדמיוניים  בעניינים 
 νοῦςה־ .νοῦς 'עקל' שהוא מייחס למושג  'דעה' כמקביל למונח הערבי  הבין את המונח 
ואיננו מעורב אפילו עם העניינים הדמיוניים. יתר על כך, דרך השימוש בדעה  הזה טהור 
אם  תורה.  במשנה  למה שראינו  דומה  די  באופן  האל  אל  להתקרב  האדם  בן  יכול  הזאת 
כי  ברור  נבוכים,  במורה  למלאכים  או  עצמו  לאל  'דעה'  המונח  את  מייחס  אינו  הרמב"ם 

ביותר. לו  והדומה  לאל  שמתקרבת  היא  באדם  ה'דעה' 
 ,νοῦςל־ 'דעה'  המונח  של  שימושו  על  נוסף  כהבחנה:  וידיעה  כללית  ידיעה  ב-ג. 
ו'מערפה''.  'עלם'  יותר:  ידיעה כללית  הרמב"ם גם מקשר את המונח למונחים שמציינים 
מעני  אן  ותבין  'ואד'  כ"ד:  פרק  ג,  בחלק  לראות  ניתן  'עלם'  הערבי  למונח  הצירוף  את 
כאן  "לדעת"  משמעות  כי  התבאר  'וכאשר  שפירושו,  אלנאס',  ליעלמוא  הנא  "לדעת" 
הזאת  שהידיעה  היא  כאן  שהמשמעות  הרמב"ם  מסביר  בהמשך  ידעו'.  שהאנשים  היא 
בכל  גם מפורסמת  ותהיה  ד'לך'(  )'לתעלם אלמלל  שונות  דתיות  לקהילות  שייכת  תהיה 
νοῦς, ששייך  יכולה להיות  זה אינה  כן, ה'דעת' במובן  )'ישהר פי אלעאלם'(. אם  העולם 
ובנוגע  הניסיון,  על  דיון  בתוך  נמצא  הזה  ההסבר  ועוד,  זאת  להמונים.  ולא  למעטים  רק 
במראה  הנביא  שיראה  מה  'כל  הרמב"ם,  אומר  מהניסיונות  מוציא  שהנביא  למסרים 
בחושים  שמושגים  הנמצאים  הדברים  כל  כדין  אצלו  ודינו  ודאי...  אמת  הוא  הנבואה 
נבדל  גם  הוא  כך  מהחושים,  נבדל  שה'עקל'  כמו  הזאת,  האמירה  פי  על  ב"עקל"'.37  או 
'עקל',  'עלם', אך לא  יכולה להיות  זה  מהידיעה המתוארת פה. מכאן ברור ש'דעה' מסוג 

.νοῦς דהיינו 
שם  י"א.  פרק  ג,  בחלק  'מערפה''  הערבי  למונח  'דעה'  המונח  את  מצרף  הרמב"ם 
ָעה  ּדֵ ָהָאֶרץ,  י־ָמְלָאה  'ּכִ תורה,  במשנה  מצוטט  ראינו  שכבר  הפסוק  את  מסביר  הרמב"ם 
כלומר  אלאלאה',  בחקיקה'  חיניד'  אלנאס  'מערפה'  לציין   38)9 יא:  )ישעיהו  ֶאת־ְיהָוה' 
האלוה.  אמיתת  את  המשיח(  )בעת  ההיא  בעת  האדם  בני  של  )הידיעה(  ה'מערפה'' 
ולפיכך  אנשים,40  בין  רעות39  והשתלטויות  קטטות  איבות,  מסלקת  הזאת  ה'מערפה'' 

 ,νοῦςֵלם'. על הבנת הרמב"ם את עבודת האל דרך ה־ ֵלב ׁשָ דברי הימים א' כח: 9. העצות נמשכות, 'ְוָעְבֵדהּו ּבְ  35
 S. Harvey, ‘Avicenna and Maimonides on Prayer and Intellectual Worship,’ Exchange :ראו
 and Transmission across Cultural Boundaries: Philosophy, Mysticism and Science in the

.Mediterranean World, edited by H. Ben-Shammai, Jerusalem 2013, pp. 82-105
הציטוט במלואו בערבית: 'ותסעי נחו קרבה, ותגלט' אלוצלה אלתי בינך ובינה והי אלעקל, קאל אתה   36
הראית לדעת כי ה' וגו'... קאל ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו וגו' אם תדרשנו ימצא לך 
וגו'. אלחץ' אבדא עלי אלאדראכאת אלעקליה לא עלי אלכ'יאלאת, לאן אלפכרה פי אלכ'יאלאת לא 

תתסמי דעה, ואנמא תסמי העולה על רוחכם'.
'כל מא יראה אלנבי פי מראה הנבואה חק יקין... וחכמה ענדה חכם אלאמור אלוג'ודיה כלהא אלמדרכה   37

באלחואס או באלעקל'.
ראו הערה 20 לעיל.  38

'אלסבב פי ארתפאע הד'ה אלעדאואת ואלמנאפראת ואלתסלטאת הו מערפה' אלנאס חיניד' בחקיקה'   39
אלאלאה'.

'אלנאס בעצ'הם לבעץ''.  40
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עצמו.41  ולאל  למלאכים  לאינטלקטואלים,  ששייך   νοῦςמה־ יותר  כללית  שהיא  נדמה 
האם ה'דעה' במובן הזה גם מצביעה על הכרעות מוסריות שמסלקות את הרוע הפוליטי 
אחד  נפרדים:  שלבים  שני  כאן  שיש  להניח  יותר  שסביר  לי  נדמה  אך  אפשר,  בעולם? 

לשלום.  שמוביל  בעקבותיה  המדיני  החישוב  והאחר  העם  של  הכללית  ה'  ידיעת 
שונה  כללית  ידיעה  של  תיאור  משמש  'דעה'  המונח  כי  מתברר  האלה  מהדוגמאות 
המונח  בין  במפורש  מקשר  אינו  ובמיוחד  יותר,42  מפרט  אינו  הרמב"ם  אך   .νοῦςמה־
הרמב"ם  מסביר  אחרים  במקומות  תורה.  במשנה  שעשה  כמו  ההבחנה,  לפעולת  'דעה' 
ועל הטבע  ל'דעה' בהפעלתם על העולם  גורמים  והעיון(  )המחשבה  וה'נט'ר'  ה'פכרה'  כי 
אך  הדברים,  לצורת  קשורה  שה'דעה'  נדמה  אחר,  במקום  עצמו.43  האל  על  ומשם 
שימושים  יש  כי  לומר  ניתן  ובכן,  כך.44  כל  ברורות  אינן  הזאת  העמדה  של  ההשלכות 
את  להגדיר  מאוד  קשה  אך   ,νοῦςל־ שייכים  שאינם  נבוכים  במורה  'דעה'  במונח 
אין  ובוודאי  זה  מסוג  לידיעה  מתאימה  נראית  ההבחנה  פעולת  זאת,  בכל  מאפייניהם.45 
ושלא  הכללית  מהידיעה  חלק  היא  שההבחנה  חשב  שהרמב"ם  האפשרות  את  לשלול 

נבוכים. במורה  'דעה'  למונח  בקשר  תיאור  צריכה  הייתה 
'דעה'  למונח  מוסרית  והכרעה  מוסרית  ידיעה  מייחס  הרמב"ם  מוסרית:  הכרעה  ד. 
לידיעת  דומה  זה  במובן  'דעה'  מקומות.46  בכמה  ורע  טוב  הדעת  עץ  לסיפור  בפירושו 
לידיעת  בניגוד  ב,  פרק  א,  בחלק  עדן  מגן  הראשון  אדם  של  הגירוש  בתיאור  ורע'  'טוב 

 47.νοῦςל־ וקשורה  תיאור  באותו  הנמצאת  ואמת'  'שקר 

הרמב"ם גם מתייחס למונח 'עלם' בפרק הקצר הזה. אני משער כי הוא משתדל להורות שהידיעה המדעית   41
שמושגת אצל בעל ה'עלם' תורמת לידיעה כללית יותר )'מערפה''( אצל ההמון ושהשלום נובע בעקבות 
הפצת הידיעה הכללית הזאת בכל העולם. אם כן, ניתן להבין גם את המילה 'עלם' שמופיעה בפרק זה 

כפירוש למילה העברית 'דעה'.
במקרים אחרים הרמב"ם מספק אפילו פחות פרטים על המייחסים מילים בערבית למונח העברי 'דעה'.   42
ראו, למשל, ההקדמה לחלק א; חלק א, פרק ל"ג; חלק ג, פרק ה, אשר כולם מזכירים את המשנה במסכת 

חגיגה )ב: א(, 'ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו'. 
למשל בחלק ג, פרק י"ט: 'ת'ם ד'כר אלנבי אנה אג'אל פכרה' פי ד'לך אלי אן תבין לה אן אלאמור תנט'ר   43
במאלהא לא באואילהא, והד'א הו וצפה פי נט'ם הד'ה אלמעאני כלהא, קאל )אחר כך הזכיר הנביא כי 
הוא שם פכרה' בכך עד שהתברר לו שיש לעיין בענינים בסופם ולא בתחילותיהם, וכך הוא מתאר את 
סדר כל העניינים האלה(: ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל 
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי )תהילים עג: 13-11('. כאן ברור שהפכרה' והנט'ר מגלים את הדעה 

האלוהית דרך הבנת העולם.
ראו חלק ב, פרק ל: 'כל מעשה בראשית לקומתן נבראו לדעתן נבראו לצביונם נבראו, יקול אן כל מא   44
כ'לק אנמא כ'לק עלי כמאל כמיתה ועלי כמאל צורתה ובאחסן אעארצ'ה, והו קולה לצביונם )יאמר כי 
כל מה שנברא אמנם נברא לפי שלמות הכמות, לפי שלמות הצורה ולפי מקרים יפים('. אולי אפשר 
לומר כי שלמות הצורה פה קשורה ל'לדעתן נבראו'. אם כן, לי נדמה כי מדובר כאן בידיעה או במחשבה 

.νοῦςכללית, אף על פי שניתן לטעון שמדובר כאן ב־
לתיאור של כמה מהמובנים של המונחים הערביים בנפרד מהקשרם כמצורפים למונח 'דעה', ראו א'   45

נוריאל, גלוי וסמוי בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, ירושלים תש"ס, עמ' 130-119, 146-142.
מורה נבוכים חלק א, ב; חלק ב, ל; חלק ג, כט.   46

נציין כי שם, בחלק ג, לב, הרמב"ם משתמש במונח 'דעה' באופן עמום כאשר הוא מתאר תהליך היסטורי   47
שבו ידיעת העם )'מערפתה'( את האל הולכת וגדלה. במקרה הזה, 'דעה' יכולה להתפרש בכל אחד 
מהמובנים שצוינו לעיל )כולל אף תכונות מוסריות ראויות( במידה שווה. ועדיין, הרמב"ם מצטט מדברים 
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באזכורים  מוסריות  לתכונות  'דעת'  המונח  את  הרמב"ם מקשר  מוסריות:  ה. תכונות 
כל המשמעויות של  כמעט  בהלכות דעות  כי  לזכור  יש  למשנה תורה;  הלכות דעות  של 

מוסרית.  תכונה  של  במובנים  היו  'דעה'  המונח 
שונה  אינו  נבוכים  במורה  'דעה'  במונח  הרמב"ם  של  שימושו  כי  מתברר  כן,  אם 
בהרבה משימושו באותו מונח במשנה תורה. אפילו אם הרמב"ם אינו מפרט את המונח 
כי  להניח  סיבה  כל  אין  תורה,  במשנה  שנמצאים  הפרטים  כל  לפי  נבוכים  במורה  'דעה' 
'דעה'  המונח  אם  הספרים.  בשני  שונה  באופן  במונח  להשתמש  מכוון  כוונת  לו  הייתה 
אכן משמש את הרמב"ם באופן עקבי בשני ספריו, מתגברת השאלה: מדוע אם כך חרג 

ורבו?  מורו  שהתווה  מהדרך  תיבון  אבן 

הזרות  המילות  פירוש   .4
לקוראי  זרות  הנראות  המילים  את  לפרש  נועד  אשר  תיבון,  אבן  שמואל  של  המילון 
אזכורים של המונח  'דעת'.  למונח  ערכים שונים  נבוכים,48 מכיל שלושה  למורה  תרגומו 
על  בערך  מופיע  גם  המונח  'שכל'.  למונח  בפירוש  וכן  הספר  בפתיחת  עולים  גם  'דעת' 

ד: 35, 39 בחלק ג, פרק ל"ב, ואילו אנו יודעים שהוא השתמש בדיוק באותם ציטוטים במקומות אחרים 
בספרו שלוש פעמים במובן של דעה כ־νοῦς באופן בלעדי! )ראו מורה נבוכים חלק א, פרק ל"ט; חלק 

ב, פרק ל"ג; וחלק ג, פרק נ"א(.
אין עדיין מהדורה ביקורתית לפירוש המילות הזרות של אבן תיבון, שמופיע ביותר מחמישים כתבי יד.   48
מהדורת יהודה אבן שמואל של מורה נבוכים שיצאה לראשונה בתש"ו ואז עברה תיקונים רבים לאורך 
פירוש המילות הזרות  השנים )השתמשתי במהדורת מוסד הרב קוק, תשמ"ב(, מכילה מהדורה של 
שמבוססת על חמישה ספרים בדפוס המכילים את הפירוש בהשוואה לכתב יד אחד )ראו עמ' 8-6(. אבן 
שמואל עצמו היה מודע לחסרונות במהדורה שכזו, ולכן החשיב אותה למהדורה זמנית, 'עד שייבדקו 
כל כתבי היד של הפירוש' )עמ' 8(. מאוחר יותר, משה גושן־גוטשטיין העיד שהתחיל לאסוף חומרים 
לקראת מהדורה, אך 'חוששני שלא יהיה סיפק בידי לחזור ולהשוות הכל. מקווה אני כי יימצא גואל 
אחר' )הנ"ל, 'לדרכי התרגום והמתרגמים בימי הביניים: ד': פירוש המילות הזרות לר' שמואל אבן תבון', 
תרביץ, 30 )תשכ"א(, עמ' 387, הערה 13 ]להלן גושן־גוטשטיין, 'לדברי התרגום'[(. לאחרונה בחן יעקב 
רובינסון את כתבי היד של הפירוש וזיהה בהם ארבע מסורות )ספרדית, איטלקית, ביזנטית ולקטנית 
 J. T. Robinson, ‘Samuel( רובינסון בחר 14 כתבי יד לייצג את ארבע המסורות .)ספרדית־איטלקית
 Ibn Tibbon’s Peruš ha-Millot ha-Zarot and al-Fārābı̄’s Eisagoge and Categories’, Aleph:
Historical Studies in Science and Judaism, 9 (2009), pp. 41-76(. עד היום עדיין אין אילן יוחסין 
השוויתי בין מהדורת  שכולל את כל כחמישים כתבי היד. לציטוטי בהמשך מפירוש המילות הזרות 
 Paris,( אבן שמואל, כתבי יד נציגים משלוש מהמסורות שרובינסון הזכיר במאמרו: כתב יד ספרדי 
 London, British Library( Bibliothèque Nationale de France, MS héb. 684(, כתב יד איטלקי 
 Vatican, Biblioteca Apostolica, vat. ebr.( Harley 7586A, Margoliouth 906( וכתב יד ביזנטי 
 Vatican, :284(. בנוסף לכך השוויתי בין אלה ובין ארבעה כתבי יד נוספים שלא הוזכרו על ידי רובינסון
 Codices Urbinati Hebraici MS 23; Jerusalem, The National Library of Israel Ms. Heb. 8°4280,
Mantua, Comunita Israelitica MS ebr. 28 and MS ebr. 41. מודה אני לכל הספריות הנ"ל שהפיצו 
עותקים סרוקים של כתבי היד האלה שנגישים לכולם באינטרנט. נועצתי במספר גדול יחסית של כתבי 
יד בגלל שינויי הנוסח הרבים שנמצאים בהם. בטקסט שהוצג להלן העדפתי את הקריאות שהופיעו 
בכתבי היד הרבים ביותר, בכתבי יד הישנים ביותר ובעיקר את הקריאות הברורות העומדות על כללי 
הדקדוק והקלות ביותר להבנה. לכן הטקסט הוא אקלקטי אך קריא. נשאר לנו לבדוק אותם בהשוואה 

למהדורה ביקורתית בעתיד.
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'על', ופחות בהבהרת  'על דעת', אך דיונו של אבן תיבון מתמקד בהבהרת המילה  הצירוף 
'דעת' כמכלול  נזכר המונח  'דעת', ולכן אינו רלוונטי לדיוננו. יתר המקומות שבהם  המילה 

אותו.  תיבון  אבן  הבנת  של  כללית  תמונה  יחד  משרטטים 
שבו  לצירוף  כדוגמה  משותף'  'דעת  בצירוף  תיבון  אבן  משתמש  המילון  בתחילת 
הרקע  את  שחסר  למי  נהיר  אינו  המובן  כצירוף  אך  עצמאית,  כיחידה  מובנת  מילה  כל 

הנדרש:49  המדעי 

והוא ביאור מאמרים54  גם אודיע בזה השער50 מין שישי,51 אינו52 מכת שלפניו,53 
המעיינים,58  מן  ענינם57  יעלם  ובהתחברם  מובנת56  ידועה  שבו55  מילה  שכל 
למי  קשה  המאמר  ועניין  ידועה62  שבו61  מלה  שכל  יומית  תנועה60  כאומרו59 
ידע כוונת בעלי חכמת63 הלמודים בו. הלא המשורר הנזכר טעה בפירושו64  שלא 
שבמאמר;  הקלים  העניינים  אפילו  הבין  שלא  מפני  לו  אשר  ההבלים  בשער 
וכיוצא  משותף67  דעת  וכן  כלל.  בהם  עיין  לא  כי  יבינם66  שלא  לו65  היה  ובדין 

בהם.

 ;7586A f. 172v לונדון ;f. 306r 684 הטקסט בנוי על בסיס השוואה בין אבן שמואל עמ' 17; פריז  49
 f. 8°4280 ירושלים ;f. 92r 41 מנטובה ;f. 26v 28 מטובה ;f. 334r-v 23 ותיקן ;f. 91v 284 ותיקן

.161v
בזה השער[ אבן שמואל, ותיקן 23: בו.  50

'מין השישי' כדוגמה מוקדמת לערביזם  7586A: השישי. גושן־גוטשטיין מבין את הביטוי  לונדון   51
'לדרכי התרגום' )לעיל הערה  ידי מעתיקים ומדפיסים; ראו גושן־גוטשטיין,  שתוקנה אחר כך על 
48(, עמ' 388. לי נדמה כי אין כאן ערביזם כלל, אלא מסקנה דקדוקית שנעשית בהשוואה לבראשית 

י'.  ִ ּשׁ ִ א: 31: 'יֹום ַהּשׁ
אבן שמואל, מנטובה 28: אשר אינו.  52

פריז 684, לונדון 7586A, מנטובה 28, מנטובה 41, ירושלים 8°4280: אשר לפניו.  53
אבן שמואל: מאמר.  54

אבן שמואל, פריז 684: בו.  55
מנטובה 41: ומובנת.  56
מנטובה 41: ענינים.  57
מנטובה 28: העניני'.  58
ותיקן 284: באמרו.   59

מנטובה 41: --.  60
מנטובה 28 ו־41: בו.  61

מובנת ... ידועה[ אבן שמואל, פריז 684, ותיקן 23, ירושלים 8°4280: --. היעדר הקטע הזה הוא כנראה   62
תוצאה מהומויוטלאוטון של המילה החוזרת 'ידועה'. הקטע נכלל בכתבי היד המוקדמים יותר )לונדון 
7586A ופריז 684( ומוסיף הקשר שמסביר את היחס ל'חכמת הלמודים', כלומר מתמטיקה, שבלעדי 
הקטע הזה קשה להסבירו, כפי ציין שאבן שמואל )עמ' 17(. ראו גם גושן־גוטשטיין, 'לדרכי התרגום' 

)לעיל הערה 48(, עמ' 391. 
ותיקן 23: חכמות.  63

ותיקן 284, מנטובה 28 ו־41: בו בפירושו. ותיקן 23: בפי'.  64
היה לו[ אבן שמואל וותיקן 23: הוא. פריז 684: לו. מנטובה 41: היה.  65

מנטובה 41: יבינם כלל.  66
פריז 684, לונדון 7586A, מנטובה 28: משתף.  67
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לציין  אמור  כנראה  הנזכר  ההבלים'  ו'שער  אלחריזי  יהודה  אם  כי  אינו  הנזכר  המשורר 
הוא מילון מונחי  הזה', אשר  זרה הכתובה בספר  כל מילה  'השער הראשון בפירוש  את 
'דעת',  נבוכים של אלחריזי. לפני שנפנה בפירוש להסבריו של אבן תיבון למונח  מורה 
תיבון.  אבן  התנסח  שכנגדו  אלחריזי,  של  פירושו  את  מקדימה  בחינה  לבחון  לנו  כדאי 
בינה מעורבת עם מוסר'68.  הוא   — 'דעת  הוא:  'דעת' במלואו  ערכו של אלחריזי למונח 
של  הבנתו  את  זה  במאמר  תיארתי  שבו  מהאופן  רחוק  איננו  המונח  של  זה  תיאור 
כאן  מדייק  איננו  אלחריזי  כי  אם  נבוכים,  במורה  וגם  תורה  במשנה  גם  אותו  הרמב"ם 
מזאת,  יתרה  הקצר.  בספרו  להגדרות  זוכים  אינם  ו'מוסר'  'בינה'  המונחים  בדבריו: 
בין  לקשר  רומז  הוא  כי  אם  ו'עקל',  מוסר  בין  עירוב  מקום  באף  מתאר  אינו  הרמב"ם 

תורה.  במשנה  השניים 
אבן  לדברי  'דעת'  המילה  את  אלחריזי  של  התיאור  בין  ביותר  החשוב  ההבדל  אך 
צירוף  דברי אבן תיבון,  פי  בכלל הגדרה. על  הוא שאלחריזי סיפק  תיבון שהבאתי לעיל 
לפי  כן,  אם  מובנת'.  'ידועה  הצירוף  בתוך  ומילה  מילה  וכל  להגדרה  זקוק  בלבד  המילים 
להיות  אמורה  כבר  'דעה'  המילה  אך  הסבר,  דורש  משותף'  'דעת  הצירוף  תיבון,  אבן 
בלבד;  'דעה'  על  ערך  תיבון  לאבן  הזרות  המילות  בפירוש  למצוא  אין  לפיכך  מובנת. 
תיבון  אבן  של  תפיסתו  את  להבין  נרצה  זאת  בכל  אם  בצירופים.  ורק  אך  נמצא  המונח 
בתוכם  'דעת'  המילה  את  שמכילים  הצירופים  ערכי  את  לבחון  עלינו  'דעה',  המונח  את 
המשמעויות  מגוון  שנראה,  כפי  בולט.  באופן  'דעה'  את  שמזכיר  ל'שכל',  הערך  ואת 
אצל  שראינו  המשמעויות  ממגוון  מהותי  באופן  שונה  'דעה'  למילה  תיבון  אבן  שמייחס 
ג. ידיעה כהבחנה; ד. ידיעה כהכרעה מוסרית;  νοῦς; ב. ידיעה כללית;  הרמב"ם עצמו: א. 

מוסריות. תכונות  ה. 
הרמב"ם.  מגישת  חורג  תיבון  אבן  אין   νοῦςכ־ 'דעה'  המונח  בהבנת  דווקא  אך 
'ושכל  תיבון:69  אבן  אומר  צירוף,  ללא  מופיע  'דעה'  המונח  שבו  'שכל',  על  בערכו 
ממשיך  ההסבר  ההם'.  המינים74  כל73  על  זה72  אחר  זה  באים  שמות  אצלי71  ודעה70 
הכוכבים  של  השכלים  שכלי,  שפע  נבדלים,  שכלים  הפועל,  השכל  במושגים  ונוגע 
הכרעה  מציין  אינו  תיבון  אבן  האנושי.  השכל  של  הגבוהה  והפעילות  והגלגלים, 
המונח  ובכן,  הזה.  הדיון  בכל  סברות  או  מוסריות  תכונות  מוסרית,  ידיעה  מוסרית, 

מהדורת אריה ליב שלאסבערג, ווילנא תרע"ג, עמ' 7.  68
 f. 23 23 ותיקן ;f. 111r 284 7586; ותיקןA f. 183r-v לונדון ,f. 324v 684 אבן שמואל, עמ' 70; פריז  69

.f. 170v 8°4280 ירושלים ;f. 312v 41 מנטובה ;f. 37r 28 352; מנטובהv
אבן שמואל, מנטובה 41: דעת. לונדון 7586A: דיעה.  70

אצלי[ אבן שמואל, ותיקן 23, מנטובה 41: --.  71
באים זה אחר זה[ אבן שמואל, ותיקן 284, ותיקן 23: נרדפים; מנטובה 28: באים; מנטובה 41: מורדפים.   72
גושן־גוטשטיין מצביע על שישה מקרים נוספים אשר בהם הצירוף 'באים זה אחר זה' הוחלף ל'נרדפים'. 
לדידו, 'מותר אפוא לקבוע, שאכן כך כתב המתרגם, אלא שהביטוי נדחק לאחר זמן על ידי "שמות נרדים" 
שפשטו בינתיים' )הנ"ל, 'לדרכי התרגום' ]לעיל הערה 48[, עמ' 390(. ניתן להוסיף כי יש גם לפירוש 
המילות הזרות ערך על 'שמות באים זה אחר זה', שכנראה לא החליפה את שמה ונשארה מתחת לאות 

שין.
על כל[ אבן שמואל, מנטובה 41: לכל.  73

ותיקן 23: המינין.  74
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והוא  'שכל' מציינת אצלו  ורק את מה שהמילה  כאן, מציין אך  כפי שהוא מוצג  'דעה', 
.νοῦς קוראים  שאנחנו  מה 

שאינם  המובנים  כלומר  'דעת',  המונח  של  אינטלקטואליים  הבלתי  המובנים  דווקא 
קשורים ישירות ל־νοῦς, הם אלו שמופיעים בערכים על הצירופים המכילים את המונח 
'דעת'. בכך אבן תיבון חותר הרחק מהדרך שהתווה הרמב"ם. להלן שלושה הערכים של 

האלה:75 לצירופים  תיבון  אבן 

דברים  בו  ידע  באדם,  המוטבע  לדעת   — השם77  במקום  מאמר   — משותף76  דעת 
יזכור83  מאליו, אין78 צורך79 לשום אדם לדעתם80 מזולתו על דרך למוד,81 גם82 לא 
מחלקיו90  מאחד89  יותר  הוא88  שהכל87  כידיעה86  יודעם,85  היה  שלא  עת  שום84 

אדם. בכל93  נמצא92  שהוא  בעבור  'משותף',91  וקראו  בו,  וכיוצא 
שיהיו97  לא96  השכל,  אותם  שגוזר  ואמונות  דעות95  כלומר:   — שכליות  דעות94 

באמתות.100 מהם99  שלמטה98  מה  שכן  כל  מפורסמות,  או  לבד  מקובלות 

 ;f. 344r 23 ותיקן ;f. 102r 284 7586; ותיקןA f. 178r לונדון ;f. 316r 684 אבן שמואל, עמ' 43; פריז  75
.f. 166v 8°4280 ירושלים ;f. 302v 41 מנטובה ;f. 31v 28 מנטובה

לונדון 7586A, מנטובה 28, ירושלים: משתף. ותיקן 284: מֻשתף.  76
ותיקן 284, ותיקן 23, מנטובה 28, מנטובה 41: שם.  77

ותיקן 284: אין לו.  78
פריז 684: צריך. מנטובה 41: צרך.  79

ותיקן 23: לדעת.  80
פריז 684: למודם.  81

אבן שמואל: כי.  82
מנטובה 28: יזכר. מנטובה 41: --.  83

אבן שמואל, ותיקן 23: --. מנטוב 41: שהם.  84
ותיקן 23: יודע.  85

פריז 684, ותיקן 284, מנטובה 28: כידיעת. ותיקן 23, מנטובה 41: בידיעת. לונדון 7586A, ירושלים   86
.-- :8°4280

לונדון 7586A, מהטובה 41, ירושלים 8°4280: --.  87
פריז 684: --.  88

מנטובה 28: א'. מנטובה 41: אחד.  89
ותיקן 23: מחלקו.  90

לונדון 7586A, מנטובה 28, ירושלים 8°4280: משתף. ותיקן 284: מֻשתף.  91
ירושלים 8°4280: --.  92

פריז 684, מנטובה 28: לכל.  93
לונדון 7586A: דיעות.  94
לונדון 7586A: דיעות.  95

ותיקן 23: --.  96
ותיקן 23: שיהא.  97

לונדון 7586A: למטה.  98
מנטובה 28: ממנה. מנטובה 41: מהן.  99

ותיקן 23: באמירות. מנטובה 28: באמונה )או אולי 'באמונו'(.  100
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ומה  דעות101 אלוהיות. הידיעות שיש לאדם102 בענינים האלוהיים,103 כגלגלים104 
אלוהיות.106 דעות105  נקראות:  מהם,  שלמעלה 

אף לא אחד מהערכים האלה מתייחס להכרעה מוסרית או לתכונות מוסריות. זאת ועוד, 
 ,νοῦςל־ יחס  כלל  מחייב  אינו  אנושית  ידיעה  של  בהקשר  האלה  הערכים  של  שימושם 
'דעות  מכנה  תיבון  שאבן  הצירוף  אפילו  פעולה.  של  במובן  ולא  כוח  של  במובן  לא 
והאמונות האלה  ואמונות שגוזר אותם השכל', כלומר הדעות  ל'דעות  שכליות' מתייחס 
'דעות'  יוצא מהצמדת המונחים  אינן שכל, אלא מבוססות על השכל באופן כלשהו. עוד 
נדמה  בכלל,  בסוגם.107  דומים  ושהם  משמעותי  כה  הבדל  ביניהם  שאין  כאן  ו'אמונות' 
או  'סברה'108  במובן של  הזה  'דעת' בקטע  מופיע המונח  כל מקרה שבו  להבין  כי אפשר 

מוצדקת'. 'סברה  או  מבוססת'  'סברה  אולי 
משתמש  אינו  כמעט  תיבון  אבן  נבוכים,  למורה  שבתרגומו  הוא  המפתיע  הדבר 
מורה  אורך  לכל  הזרות.  המילות  פירוש  בספר  לתיאוריהם  בהתאם  האלה  במונחים 
הצירופים  את  פעם.  כ־800  'דעות'  'דעת'/  'דעה'/  במונח  תיבון  אבן  משתמש  נבוכים 
'דעת  הצירוף  ואת  בלבד,109  פעמים  שלוש  מוצאים  אנו  משתתף'  ו'דעת  משותף'  'דעת 
כלל  מופיעים  אינם  שכליות'  ו'דעות  שכלי'  'דעת  הצירופים  אך  פעמיים.110  רק  אלוהי' 

תיבון. אבן  בתרגום 
כן  אלוהי'  ו'דעת  משתתף'  'דעת  משותף',  'דעת  הצירופים  שבהם  המקרים  בחמשת 
'סברה'  משמעותו  אשר  'ראי',  הערבי  המונח  של  תרגום  הוא  'דעת'  המונח  מופיעים, 
המונח  של  תיבון  אבן  בתפיסת  נכלל  'סברה'  שהמושג  נוספת  ראיה  זאת   .)opinion(
ושתיהן  כ"ב,  פרק  ב,  בחלק  הן  אלוהי'  'דעת  הצירוף  מופיע  שבהן  הפעמים  שתי  'דעת'. 
מתייחסות  שהן  ומכאן  הירח,  לגלגל  מחוץ  למתרחש  אריסטו  של  לסברותיו  מתייחסות 
אכן,  המופתית.  הידיעה  לגבולות  מחוץ  שנמצא  למה  בנוגע  הפילוסוף  של  לסברותיו 
נגזרת  אלא  ודאית  אנושית  לידיעה  ניתנת  שאינה  סברה  דווקא  מציין  'דעת'  המונח 

מתצפיות.  גם  ואולי  מהיפותזות  מהשערות, 
ייחס למושכלות הראשונות,  היינו מצפים שאותו אבן תיבון  ל'דעת משותף',  באשר 
בספרו  הרמב"ם  גם  הזרות.  המילות  בפירוש  ראשונות'  'מושכלות  על  לערכו  בהתאם 
הוא  שם  הראשונות,  המושכלות  לתיאור  מאוד  דומה  בשפה  משתמש  ההיגיון  מילות 

לונדון 7586A: דיעות.  101
שיש לאדם[ לונדון 7586A, ירושלים 8°4280: שלאדם.  102

בענינים האלוהיים[ מנטובה 41: --. מנטובה 28: בענינים האלוקיים.  103
אבן שמואל: --. לונדון 7586A, מנטובה 41, ירושלים 8°4280: בגלגלים. ותיקן 284: כידיעה בגלגלים.   104

ראו גושן־גוטשטיין, 'לדרכי התרגום' )לעיל הערה 48(, עמ' 392.
לונדון 7586A: דיעות.  105
מנטובה 28: אלקיות.  106

ייתכן שתרגומו של יהודה אבן תיבון לספר האמונות והדעות לסעדיה אלפיומי )אשר במקורו הערבי   107
נקרא כתאב אלאמאנאת ואלאעתקאדאת( השפיע על שמואל אבן תיבון. לפחות ניתן לומר כי ההבחנה 

בין אמונות ודעות אינה חדה כמו ההבחנה בין שכל לבין אמונות/ דעות. 
ראו הערה 4 לעיל.  108

חלק א, פרקים נ"ב, ע"ב ו־ע"ג.   109
שניהם מופיעים בחלק ב, פרק כ"ב.   110
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גדול  יותר  הכל  'כי  משותף':  ל'דעת  תיבון  אבן  שמביא  הדוגמה  אותה  את  מביא  אפילו 
משותף'  'דעת  הצירוף  את  תיבון  אבן  נוקט  שבהם  המקומות  בשלושת  אך  מהחלק'.111 
הרמב"ם  דברי   — וע"ג  ע"ב  נ"ב,  פרקים  א,  חלק  נבוכים  במורה   — משתתף'  'דעת  או 
המשותפת'.  הסברה  'ראשית  הוא  פירושם  אשר  אלמשתרך',  אלראי  'באדי  מתארים 
נוטים לאמץ בתחילה.112 בכל שלוש  כוונת הביטוי הזה היא לסברות הראשונות שאנשים 
המקרים האלה, מדובר בסברות שאומצו בתחילת המחשבה, לפני שהחושב אימץ גישה 
מדעית ומופתית גרידא, דהיינו לפני שהפעיל לגמרי את ה־νοῦς.113 בחלק א, פרק ע"ג, 
והדמיון.  ה'עקל'  לבין  הרווחת,  כלומר  המשותפת,  הסברה  בין  במפורש  מנגיד  הרמב"ם 
כי  אלפאראבי  אומר  שבה  לאלפאראבי,  אלעקל'  פי  ל'רסאלה  שם  מתייחס  הרמב"ם 
'ראשית  'באדי אלראי אלמשתרך ענד אלגמיע', שפירושו  המתכלמון מכנים את ה'עקל' 
'באדי  אותו  בין  מנגיד  אלפאראבי  הציבור'.114  לכלל  הרווחת[  ]או  המשותפת  הסברה 
'עקל'  שנקראות  ערמומיות  ואף  פוליטית  הבנה  בין  אלגמיע',  ענד  אלמשתרך  אלראי 
'עקל' שהוא מוצא אצל אריסטו בכתביו  ובין ארבעת השימושים של המילה  אצל ההמון 
ודומיהם שמו  ו'עקל' היינו הך, על אף שהמתכלמון  'דעת משותף'  כי אין  יוצא  השונים. 

משותף'. 'דעת  על  'עקל'  הכינוי  את 
בשתי משמעויות:  'דעת'  המונח  את  תיבון  אבן  נוקט  הזרות  המילות  בפירוש  לסיכום, 
נפרדים של המילון: ה־νοῦς בערך  וסברה. אך שתי המשמעויות מופיעות בחלקים   νοῦς
אינו  תיבון  אבן  ועוד,  זאת  'דעת'.  המונח  את  המכילים  הצירופים  בערכי  והסברה  'שכל' 
ניתן  'דעת',  על  פי הערכים  על  לתוך מושג אחד.  ליישב את שתי המשמעויות  דרך  סולל 
הדברים הראשונים  על  או  לגבי האלוהי  על השערות  )ה'שכל'(,   νοῦςה־ על  לבסס סברות 
שנראים למחשבה. אם כן, יש מנעד של הצדקות, חלקן חזקות יותר וחלקן פחות, שעליהן 
ה'דעת' יכולה להישען. על פי הערך על 'שכל', 'דעת' היא עוד מילה שמציינת νοῦς ואינה 
פתרון  מציע  אינו  תיבון  אבן   .νοῦςה־ ידי  על  המוצדקת  סברה  לא  ואף  סברה,  מציינת 
'ידועה  מילה  היא  ש'דעת'  מילונו,  בפתיחת  אמירתו  אך  האלה,  המשמעויות  בין  שיגשר 
אם  לסברה.   νοῦς בין  הקשר  את  שיסביר  תיאור  לבנות  שעליהם  לקוראיו  רומזת  מובנת', 

ומהבנתם.  מידיעתם  הזה  הקשר  אודות  על  עצמם  את  לשאול  הקוראים  על  כן, 
בתרגומו  תיבון  אבן  של  האלה  הפירושים  משתקפים  מידה  באיזו  השאלה:  נשאלת 
לשון  צירופי  באותם  מופיע  אינו  'דעת'  שהמונח  הזכרנו  כבר  נבוכים?  למורה  העברי 

ראו: ישראל אפרת, ספר מלות ההגיון להרמב"ם: במקורו הערבי ובתרגומי אבן תבון אחיטוב וביבש.   111
ניו יורק תרצ"ט, עמ' ל"ט. הציטוט הוא מהתרגום של משה אבן תיבון.

השוו לתרגום האנגלי של ש' פינס, שיקגו 1963 , עמ' 118, 191, 207 בהתאמה. אך פינס אינו מקפיד   112
לתרגם את הביטוי הזה באופן עקבי. 

פירוש  על המבנים של המונח 'תחילת המחשבה' בביטוייו השונים בערבית, ראו ש' קליין־ברסלבי,   113
הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית, ירושלים תשמ"ז, עמ' 26, 51-50, וראו גם הדוגמאות 

המובאות שם.
אלפאראבי, רסאלה פי אלעקל, מהדורת Maurice Bouyges )מהדורה שנייה(, ביירות 1983, עמ' 8-7,   114
 Classical Arabic Philosophy: An Anthology of Sources, edited and :12-11. ראו תרגום אנגלי
translated by J. McGinnis & D. Reisman, Indianapolis 2007, p. 70. השוו גם לתרגום האלמוני 
שההדיר פרוידנטל במאמרו הנזכר בהערה 2, עמ' 79. לפיו 'ראשית העצה והדעת המשתתף אצל הכל 

או אצל הרוב, יקראו אותו הדעת'.
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ניתן להניח שאבן תיבון מייעד  ובתרגום למורה נבוכים. עם זאת,  בפירוש המילות הזרות 
כדי  הזרות  המילות  בפירוש  מציע  שהוא  הפירושים  על  לבנות  התפקיד  את  לקוראיו 

נבוכים.  למורה  תרגומו  את  לפרש 

נבוכים  למורה  תיבון  אבן  תרגום   .5
נבוכים  'דעת' בתרגום אבן תיבון למורה  'דעה'/  800 ההופעות של המונח  לפרש את כל 
לשימושיו  הזרות  המילות  בפירוש  המונח  תיאורי  בין  מההשוואה  אולם  קטן.  דבר  אינו 
נוכל לקבל תמונה כללית אך מקיפה של השימוש של אבן תיבון  בתרגום למורה נבוכים 
הערביים  המונחים  משמונת  אחד  לכל  תיבון  אבן  של  התרגום  דרכי  את  נבחן  להלן  בו. 

ו'עלם'. 'חאל'  'ד'הן',  'פטרה'',  'עקל',  'זעם',  'מד'הב',  'ראי',   — כ'דעת'  מתרגם  שהוא 
המילה  נבוכים,  למורה  בתרגומו  'דעת'  במילה  משתמש  תיבון  כשאבן  הזמן  רוב 
שני  בין  מבדיל  אינו  תיבון  אבן  כי  נדמה  'מד'הב'.  או  'ראי'  היא  המיתרגמת  הערבית 
'עמדה'.115 משמעות המונח  'סברה' או  המונחים הערביים האלה, אשר משמעויותיהם הן 
בעיקר סברה  היא מציינת  כי  נדמה  אך  ו'מד'הב',  'ראי'  לזו של  דומה מאוד  'זעם'  הערבי 
המילה  את  מתרגם  תיבון  אבן  שבהם  מקרים  גם  יש  טענה.116  או  בקול  שמושמעת 
גם  כלומר  סברת',  כ'לפי  'עלי'  משמש  אלה  במקרים  אך  דעת',  ל'על  'עלי'  הערבית 
במונח  השימוש  'סברה'.117  של  במשמעות  'דעת'  במונח  משתמש  הוא  האלה  במקרים 
אף  הזרות,  המילות  בפירוש  תיבון  אבן  להסבריו של  בהתאם  הוא  האלה  במקרים  'דעת' 
'ראי',  הערביים  המונחים  שם.  שתיאר  בצירופים  נמצא  אינו  המונח  האלה  שבמקרים 
'עלי' מתייחסים לסברות — לסברות של אנשים פרטיים, של קבוצות  'זעם' ואף  'מד'הב' 
בין   ,νοῦςה־ דרך  בין מחשבה  בסיס המחשבה  על  בנויות  והסברות האלה  כתות,  או של 
נוגעות במה  ובין מחשבה מוטעית.118 פעמים רבות, הסברות האלה  יותר  מחשבה כללית 
הזרות:  המילות  בפירוש  אלוהיות'  'דעות  על  בדיונו  אלהיים'  'ענינים  כינה  תיבון  שאבן 
מתייחסות  אחרים  במקומות  עצמו.  והאל  המלאכים  מהם,  שלמעלה  ומה  הגלגלים  והם 
פעמים  האלוה.119  על  הראשונות  למחשבות  גם  ולפעמים  המחשבה,  לראשית  הסברות 

בדרך כלל, שלמה פינס, בתרגומו של מורה נבוכים לאנגלית, מתרגם את 'ראי' opinion ואת 'מד'הב'   115
doctrine, אך אפילו הוא אינו מסוגל לדבוק בהבחנה הזאת בעקביות וישנם כמה מקומות שבהם 'מד'הב' 

מיתרגם ל־opinion. ראו למשל חלק א, ג, עמ' 17. חלק ג, י"ח, עמ' 476. 
ראו למשל חלק א, ע"ג. האמירה של הרמב"ם 'עלי זעם כלהם' מתורגמת אצל אבן תיבון 'לפי דעת כלם',   116

.opinion 'עמ' 203(. אך על פי רוב פינס מתרגם את 'זעם( ‘as all of them think’ ואצל פינס
למשל, בחלק א, פרק ל"ו, הרמב"ם כותב, 'ואנת תעלם אן כל מן עבד עבודה זרה פלם יעבדהא עלי אן   117
לא אלאה סואהא'. אבן תיבון מתרגם, 'ואתה יודע שכל מי שעובד עבודה זרה לא יעבדה על דעת שאין 
אלוה בלעדיה'. יש לציין כי אבן תיבון מודיע שהוא מוסיף את המילה 'דעת' במקרים כאלה בערך על 'על 
דעת', בפירוש המילות הזרות, אך כפי שציינתי לעיל, הוא אינו נותן כל הצדקה להוספת המילה 'דעת' 
או הסבר על משמעותה. דיונו מתמקד אך ורק במילה 'על', ומנסה, בהצלחה חלקית בלבד, להחליף את 

המילה 'על' ב'לפי' בכל מקום שהצירוף 'על דעת' הופיע בתרגום.
ראו למשל חלק ג, פרק י"ג; הרמב"ם כותב, 'והד'א אלראי אד'א תעקב כמא יג'ב עלי אלעקלא אן יתעקבוא   118
אלארא תבין מא פיה מן אלדכ'ל'. אבן תיבון מתרגם: 'וזה הדעת כשיחקר כמו שצריך למשכילים שיחקרו 

הדעות, יתבאר מה שבו מן הטעות'. דברי אבן תיבון כאן מציינים את הבדל בין הדעת לשכל.
למשל בחלק א, פרק ה, הרמב"ם כותב, 'ולא יקטע באול ראי יקע לה, ולא ימד אפכארה אולא ויסלטהא   119



בון
תי

בן 
 א

אל
מו

ש
ת 

דע
 ל

"ם
מב

הר
ת 

דע
ין 

ב

63

הוא  גם  אשר  'אעתקאד',  מתרגם  שהוא  'אמונה',  למונח  מפורשות  מיוחס  'דעת'  המונח 
מה.120 במידת  'סברה'  מציין 

במקרים  הם  'עקל'  המונח  את  לתרגם  'דעת'  במונח  תיבון  אבן  שימושי  כלל,  בדרך 
אחד  במקום  זה:  לכלל  אחד  חריג  מקרה  לפחות  יש  אך   .νοῦς מציינים  בהכרח  שאינם 
כ'הדעות  אלמפארקה'  'אלעקול  הביטוי  את  מתרגם  תיבון  אבן  ל"ח,  פרק  א,  בחלק 
לתרגם  מעדיף  הוא  הביטוי  מופיע  שבהם  האחרים  שבמקרים  פי  על  אף  הנפרדות',121 
הנבדלים,   νοοῖה־ את  מציין  הזה  שהביטוי  לעיל  ציינו  כבר  הנפרדים'.  'השכלים  אותו 
את  מנגיד  הרמב"ם  ב,  פרק  ג,  בחלק  אחר  במקרה  חריג.  אכן  הזה  המקרה  כי  ונדמה 
'השגת  בין  הוא  הניגוד  תיבון,  אבן  לפי  האל.  של  ל'עלמה'  אלמקצרה'  עקולנא  'אדראך 
את  להנגיד  רוצה  תיבון  שאבן  להיות  יכול  כאן  האל.  של  ל'ידיעתו'  הקצרה'  דעתנו 
יכול להיות שאבן תיבון רוצה לשקף את  הסברות של בני האדם לידיעת האל. לחלופין, 
'דעתו של אדם קצרה', אשר שם  ב,  ב,  זרה  עבודה  הלכות  במשנה תורה,  לשון הרמב"ם 
שבהם  ביותר  הנפוצים  המקרים  אך  כללית.  ידיעה  אולי  או   νοῦς מציין  'דעת'  המונח 
מתרגם  שהוא  עקל',  'ד'ו  בצירוף  הם  'עקל'  לתרגם  'דעת'  במונח  תיבון  אבן  משתמש 
בעלי  אנשים,  כמציין  הביטוי  את  מבין  תיבון  אבן  כי  אפשר  דעת'.122  'בעל  או  דעת'  'בן 
הרמב"ם  שבו  מקום  כל  מפרש  שהוא  או  לעיל,  שראינו  כפי  לתלמוד,  בהתאם  תודעה, 
 .νοῦς בעל  כמציין  ולא  סברה,  לקבל  שיכול  אדם  או  סברה  בעל  כמציין  עקל'  'ד'ו  כותב 
יכול  'נקץ עקל' ל'חסרון דעת',123 אבל גם זה  במקומות אחרים מתרגם לפעמים אבן תיבון 
להתפרש כחסרון הסברות הצודקות, במיוחד כשמדובר במספרי המיתוסים אצל הצאבה. 
כ'חסרון  פטרה''  'נקץ  הביטוי  את  מתרגם  תיבון  אבן  למה  ברור  לגמרי  לא  כן,  אם 
את  ש'הטריח]ו[  לאנשים  מתייחס  הביטוי  הזה,  בהקשר  הרי  כ"ד.  פרק  ב,  בחלק  דעת' 
אלכ'ואטר124  )'ואתעאב  בו'  שיגיעו  להם  כלי  ואין  להשגתו  יגיעו  שלא  במה  המחשבות 
אכן  פה  'דעת'  כי  נדמה  ומזה  בהא'(,  תצל  אלה  להא  ולא  אדראכה  אלי  תצל  לא  מא  פי 
י"ז,  פרק  ג,  בחלק  פעמיים  מופיע  'פטרה''  המונח  ועוד,  זאת   .νοῦςכ־ להתפרש  יכולה 
תיבון  אבן  ל"ה,  פרק  א,  בחלק  כן,  על  יתר  'שכל'.125  אותו  מתרגם  תיבון  אבן  ופעמיים 
כעת,  שנידון  לביטוי  חופף  שכמעט  ביטוי  אלפטרה'',  'אלנאקצי  הביטוי  את  מתרגם 

נחו אדראך אלאלאה'. אבן תיבון מתרגם, 'ולא יגזור בתחלת דעת שיעלה בלבו, ולא ישלח מחשבותיו 
תחלה וישליטם להשגת הבורא'. השוו למקורות בהערה 113 לעיל.

למשל בחלק ב, פרק מ, הרמב"ם כותב, 'ואד'א וג'דת שריעה ג'מיע תדביראתהא תנט'ר פי מא תקדם מן   120
צלאח אלאחואל אלבדניה ופי צלאח אלאעתקאד איצ'א, ותג'על וכדהא אעטא ארא צחיחה...' אבן תיבון 
מתרגם, 'וכשתמצא תורה שכל הנהגותיה מעינים במה שקדם מתקון הענינים הגופיים ובתקון האמונה 

גם כן, ותשים כונתה — לתת דעות אמתיות...'
 I. Efros, Philosophical Terms in the Moreh Nebukim, New York :ישראל אפרת דן במקרה זה  121

.1966, p. 26
ראו חלק א, פרק ע"ג; חלק ג, פרק כ"ט.  122

למשל בחלק ג, פרק כ"ט.  123
דב ספטימוס מציין כי לפי תנחום הירושלמי, המונח הערבי 'כ'אטר' כמו גם המונח 'צ'מיר' מיוחסים   124
102-100. בכל זאת,  12(, עמ'  למובנים אחדים של המונח העברי 'מדע'. ראו ספטימוס )לעיל הערה 
שמואל אבן תיבון אינו מתרגם אף אחד מהמונחים האלה 'דעת'. כאן הוא מתרגם 'כ'ואטר' כ'מחשבות'.
לפעם הראשונה מוסיף אבן תיבון 'הנברא עם האדם', שאינו נמצא בגרסה הערבית שלפנינו, אך יכול   125

להתפרש מהמובנים של המילה שמציינים את הבריאה ואת היצירה.
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תיבון,  אבן  אצל  שונים  תרגומים  לכמה  זכתה  'פטרה''  המילה  בכלל,  השכל'!  'חסרי 
'בריאה'  הסוף;  לקראת  ע"ה  פרק  א,  בחלק  'ידיעה'  ב;126  פרק  א,  בחלק  'מחשבה'  כולל 
כי  נדמה  זאת,  כל  לאור  י"ז.  פרק  ב,  בחלק  ו'יצירה'  ע"ו;  פרק  ובסוף  ל"ד  פרק  א,  בחלק 
מורה  'פטרה'' לא היה חשוב מספיק בעיני אבן תיבון לזכות לתרגום עקבי לאורך  המונח 
הוא  כ"ד  פרק  ב,  שבחלק  לכך  טובה  סיבה  כלל  שאין  להיות  מאוד  יכול  כן,  אם  נבוכים. 
במקום  ככה  המונח  לתרגום  סיבה  מחפש  שעדיין  למי  'שכל'.  ולא  'דעת'  אותו  תרגם 
מצורף  דעת'  'חסרון  הביטוי  כ"ד,  פרק  ב,  בחלק  א.  נוספות:  אציע שתי אפשרויות  הזה, 
ויכול להיות שאבן תיבון רצה לציין אנשים  )'צ'רב מן אלוסואס'(,  'מין מהשיגעון'  לביטוי 
νοῦς במובן  שאין להם מחשבות או סברות כלל, ולאו דווקא אנשים שאין להם שכל או 
כי אנשים  לומר  דברי הרמב"ם  כאן את  גם שאבן תיבון מפרש  ב. אפשר  ביותר;  הנשגב 
בני  של  ליכולתם  מעבר  שהם  עניינים  להבין  ישתדלו  ראויות  בסברות  מחזיקים  שאינם 
ממנו  להסיק  שאפשר  ככלל  ולא  יחידי,  במקרה  כאן  מדובר  מקרה  בכל  להשיגם.  אדם 

'דעת'. המונח  את  תיבון  אבן  הבנת  אודות  על  רבות 
בדרך  עקבי.  באופן  מתרגם  אינו  תיבון  אבן  'ד'הן'  המונח  את  גם  ל'פטרה'',  בדומה 
אין  אשר   ,)mind( 'תודעה'  לעיל  לו  שקראנו  מה  של  במובן  'דה'ן'  המונח  נאמר  כלל 
פעם  משלושים  יותר  מופיע  השונות  הדקדוקיות  בצורותיו  'ד'הן'  בעברית.  מקבילה  לו 
'ד'הני' מופיע שלוש  ורוב הזמן אבן תיבון מתרגם אותו 'שכל'. שם התואר  במורה נבוכים, 
יש  פעמיים.128  'מחשבי'  התרגום  ואת  אחת127  פעם  'שכלי'  התרגום  את  ומקבל  פעמים, 
היא  מקומות  שני  ובעוד  ל'מחשבה',129  מיתרגמת  עצמה  'ד'הן'  המילה  שבו  מקרה  גם 
דרך  הלב,  יותר,  מהגשמי  החל  מובנים,  של  מנעד  כאן  יש  כן,  אם  ל'לב'.130  מיתרגמת 
בן אדם, השכל. שמונת המקרים  המחשבה, אל הגשמי פחות מכל שאפשר בהקשר של 
'ד'הן',131 נופלים  'אד'האן', הרבים של  'דעות' לתרגם את  שבהם משתמש אבן תיבון במונח 
את  להבין  ניתן  המקרים  ברוב  אך  יותר,  לגופני  גרידא  השכלי  בין  הזה,  המנעד  באמצע 
את  מוצאים  אנו  מקומות  בשני  'עמדות'.  או  כ'סברות'  הזה  במונח  תיבון  אבן  שימוש 
וברור מהקשריהם שהרמב"ם אינו  'אד'האן אלג'מהור' מיתרגם ל'דעות ההמון',132  הביטוי 
ההמון'  דעות  'שהרגילוהו  בעניין  מדובר  הראשון,  במקרה  העם.  להמוני   νοῦς מייחס 
בשני  ההמון'.  מדעות  'רחוק  הוא  המרכבה  מעשה  כי  נאמר  השני  ובמקרה  לחשוב, 
נותן לקטעים  )opinions( בניסוח שאבן תיבון  ניתן להבין את ה'דעות' כ'סברות'  המקרים 
ש'אלאד'האן  כך  ההמונים  את  הדריכו  שהנביאים  מסביר  הרמב"ם  אחר,  במקום  האלה. 
בכך  נמצא  ה'  כי  יאמינו  שלהם  ה'אד'האן'  כלומר  אלג'סמאניה',133  בתכ'יל  מוג'וד  לאנה 

 Y. Shiffman, ‘The Differences between the Translations of Maimonides’ Guide of the :ראו  126
 Perplexed by Falaquera, Ibn Tibbon and Al-Harizī, and their Textual and Philosophical

 .Implications’, Journal of Semitic Studies, 44 (1999), p. 56
בחלק ג, פרק י"ח.  127

שני המקרים הם בחלק א, פרק ע"ד.  128
גם הוא בחלק א, פרק ע"ד. כנראה זה אחד ממאפייני הפרק הזה.  129

בחלק ג, פרק כ"ט.  130
בחלק א, פרקים כ"ו, ל"ד )המונח מופיע פעמיים(, מ"ו, נ"א, ס"ח )המונח מופיע פעמיים( ובהקדמה לחלק ג.  131

בחלק א, פרק כ"ו ובהקדמה לחלק ג.  132
חלק א, פרק מ"ו.  133
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יותר  חשובה  אמת  לימוד  למען  טעות  אך  טעות,  כמובן  זאת  בגשמיות.  אותו  שדמיינו 
'ֻהְישרו  א'(. לפי התרגום של אבן תיבון,  )וראו את הסתירה החמישית מההקדמה לחלק 
אינן  כאן  הנזכרות  שה'דעות'  הוא  ברור  הגשמות'.  בדמיון  נמצא  שהוא  אדם  בני  דעות 
אך  לגשמיות.  בנוגע  טועות  גם  להמוני העם, אלא  רק שייכות  לא  הן  כי  גרידא  שכליות 
את  הדריכו  הנביאים  כי  כאומר  תיבון  אבן  תרגום  את  להבין  אפשר  כי  כאן,  גם  נדמה 
הנביאים  דחו  כך  ידי  על  אם  אפילו  ה',  מציאות  אמיתת  את  שיקבלו  כדי  העם  סברות 
דברים  הבנת  על  מדבר  הרמב"ם  ס"ח,  פרק  א,  בחלק  הגוף.  דמות  לו  שאין  הסברה  את 
במובן  'ד'הן'  במונח  משתמש  הרמב"ם  כי  נדמה  כאן  אדם.  בני  מ'אד'האן'  רחוקה  שהיא 
'ויראה שידיעת אמתת  יותר ל'עקל'. אך אצל אבן תיבון אנו מוצאים את האמירות,  דומה 
מאד'.  הציור  מזה  רחוקות  בני־אדם  דעות  ו'להיות  הדעות'  מן  יבצר  ענין  הוא  זה  חיוב 
מדברי  לחרוג  בלי  כעמדות  או  כסברות  האלה  האמירות  בשתי  ה'דעות'  את  לפרש  ניתן 
ס"ח  פרק  א,  בחלק  שתוארו  המטפיזיות  ההשגות  תיבון,  אבן  לפי  כן,  אם  תיבון.  אבן 
'ד'הן'  המונח  נבוכים,  במורה  מקומות  שני  בעוד  סוברים.  אדם  שבני  מהסברות  רחוקות 
פה  גם  כי  נדמה  ל'דעות'.134  ופעם  ל'שכל'  מיתרגם  ופעם  משפט,  בכל  פעמיים  מופיע 
כן, במקרה אחר קשה  רוצה אבן תיבון להבחין בין השכל לבין הסברות או העמדות. אם 
'דעות' כ'סברות' או כ'עמדות'. בחלק א, פרק ל"ד, הרמב"ם  לראות איך לפרש את המילה 
'אד'האן' האנשים. נדמה כי ב'אד'האן'  'קצור אד'האן אלנאס', שפירושו הוא קיצור  מזכיר 
איך תרגומו של  או אף לכושר מחשבה. קשה לראות  מתכוון הרמב"ם לתודעה אנושית 
לי  נדמה  אך  האנשים.  סברות  כקיצור  להתפרש  יכול  האנשים',  דעות  'קיצור  תיבון,  אבן 
ב,  זרה  עבודה  הלכות  תורה,  במשנה  הרמב"ם  לשון  את  לשקף  בכך  רוצה  תיבון  שאבן 
למילים  'ד'הן'  הערבי  המונח  את  מתרגם  תיבון  אבן  לסיכום,  קצרה'.  אדם  של  'דעתו  ב, 
בכמה  שונים.  בהקשרים  המילה  משמעות  את  הבנתו  את  שמשקפות  שונות  עבריות 
ולפעמים,  כ'לב'  או  כ'מחשבה'  אחרים  במקומות  כ'שכל',  המילה  את  מבין  הוא  מקומות 
כי  נדמה  אחד  במקום  כי  אם  תיבון,  אבן  כדברי  'דעה',  או  'עמדה'  או  כ'סברה',  מתברר 
כללית'. 'ידיעה  של  במובן  'דעה'  המונח  משמש  שם  תורה  משנה  לשון  את  משקף  הוא 

בחלק  בלבד.  אחת  פעם  מופיע  כ'דעת'  'חאל'  הערבי  למונח  תיבון  אבן  של  תרגומו 
אבן  אלנאס',  'אחואל  אצל  לרוע  השונות  התגובות  על  מדבר  כשהרמב"ם  כ"ב,  פרק  ג, 
מופיע  אלנאס'  'אחואל  הביטוי  כי  בולט  זה  מקרה  אדם'.  בני  'דעות  אותו  מתרגם  תיבון 
אדם'135  בני  כ'עניני  מהם  אחד  כל  מתרגם  תיבון  ואבן  נבוכים,  במורה  פעמים  חמש  עוד 
מבני  'כי  ממשיך,  הרמב"ם  כ"ב,  פרק  ג,  בחלק  כ'ענין'.  ל'חאל'  הרגיל  לתרגומו  בהתאם 
דבר  ירעידהו  בעיניו, אבל  נקל  ויהיה  לבבו לאבדת הממון  יסוב  ולא  יבהל  מי שלא  אדם 
ויתהאון  אלמאל  לפקד  ירתאע  לא  מן  אלנאס  מן  )'לאן  מדאגה'136  וימיתהו  הבנים  מות 
זו די דומה לתיאור הרמב"ם  ויהלכה גמא'(. אמירה  יהולה אמר מות אלאולאד  בה, לכנה 

אד'האן  אלד'הן... ותזיל אלתשויש אלמוג'וד פי אכת'ר  בחלק א, ל"ד, הרמב"ם כותב 'לכנהא תרוץ'   134
דעות  השכל... ויסיר השבושים הנמצאים ברב  אלנאט'רין'. אבן תיבון מתרגם: 'אלא שהם ירגילו 
המעיינים'. בחלק א, פרק נ"א, הרמב"ם כותב, 'פהי מוג'ודה פי אלאלפאט' לא פי אלאד'האן, פנאהיך אן 
יכון להא וג'וד כ'ארג' אלד'הן'. אבן תיבון מתרגם, 'והם נמצאים במלות, לא בדעות — כל שכן שתהיה 

להם מציאה חוץ לשכל'.
ראו חלק ב, פרק מ; חלק ג, פרקים ח, ט"ז, כ"ז, ל"ה.  135

תרגם אבן תיבון.  136
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'יש אדם שדעתו  הלכות דעות במשנה תורה:  את ה'דעות' השונות של בני אדם בפתיחת 
תיבון  אבן  האם  לדעתו...'  ממונו  כל  מאבד  שהוא  ויש  כלל...  כועס  ואינו  עליו  מיושבת 
נבוכים  מורה  בין  הדמיון  את  לראות  לקוראיו  לעזור  כדי  'דעות'  כאן  'אחואל'  מתרגם 
יבינו  רוצה שקוראיו  תיבון  אבן  כי  גם  ייתכן,137 אך אפשר  הזאת?  בנקודה  למשנה תורה 
את הביטוי כ'סברות בני אדם'. בכלל, הפרק דן בספר איוב, והרמב"ם מדגיש את השאלות 
הזה  כן, המקרה  לבני האדם. אם  בין האל  היחס  כלפי  )'ארא'( שניתן לאמץ  על הסברות 
כן הוא היחיד שמשתמש במונח  מתייחס או ל'דעות' במובן של תכונות מוסריות — ואם 
במובן הזה בכל תרגום אבן תיבון, או ל'סברות' בהתאם לשימושים הרגילים של המונח.
אלאשיא  'ולו  כותב,  הרמב"ם  ל'דעת'.  מיתרגם  'עלם'  המונח  כ,  פרק  ג,  בחלק 
בכת'רה' אלמעלומאת תכת'ר  לאן  כת'ירה,  עלום  לה  אן עלמהא פקד צארת  אלת'אבתה 
יכ'צה, פאד'א' לא יעלם אלא ד'אתה'. אבן תיבון מתרגם,  עלם  אלעלום, לאן לכל מעלום 
כי  הדעות  ירבו  דעות רבות, כי ברוב הידועים  לו  'אפילו הדברים הקיימים אלו ידעם היו 
בידיעת  הרמב"ם  דן  זה  בהקשר  עצמו'.  כ"א  ידע  לא  כן  אם  בו,  מיוחדת  דעה  ידוע  לכל 
ידיעתו של האל. כבר  האל של עניינים פרטיים ובחוסר האפשרות של האדם להבין את 
ו'דעתו'. בציטוט שהבאתי כאן,  בעקבות אחדות האל  ראינו את הקושי הזה במשנה תורה 
אילו  הרמב"ם,  לפי  פרטים.  יודע  היה  כן  האל  לפיו  אשר  היפותטי  במקרה  דן  הרמב"ם 
רבות'.  'דעות  מתרגם  תיבון  שאבן   — אלעלום'  'תכת'ר  לו  היו  הפרטים,  את  האל  ידע 
'עלם'  הזה. לאורך שאר הפרק מתרגם אבן תיבון את המילה  קשה להסביר את המקרה 
ה'עלם'  ובין  הזה  במקרה  ה'עלם'  בין  להבדיל  רוצה  הוא  כי  ונדמה  כ'מדע',  או  כ'ידיעה' 
ידועים  במקרים אחרים. יש אפשרות שאבן תיבון רואה את הסברות כקשורות לעניינים 
על הנפש לאריסטו. אך אפילו אם  בדרך מה, אולי אפילו בדומה לתפקיד הדמיון בספר 
להשתמש  החליט  ברורות  לא  מסיבות  תיבון  אבן  כי  גם  אפשר  כאן.  מבואר  זה  אין  כן, 
על  שמורה  הכלל  מן  היוצא  זה  היה  כך,  אם  כללית.138  ידיעה  לציין  כאן  'דעה'  במונח 
'דעה'  המונחים  בין  תיבון  אבן  מבחין  כלל  בדרך  כמה  עד  מדגיש  רק  הוא  כי  הכלל, 

הזה. הפרק  בתוך  אפילו  ל'ידיעה', 

דבר סוף 
בתרגומו למורה נבוכים, שמואל אבן תיבון משתמש במונח ששימש לרמב"ם למנעד של 
יותר של מובנים, אשר  מובנים שונים. בידי אבן תיבון מקבל המונח מנעד מצומצם הרבה 
עקביות  אינן  תיבון  אבן  של  התרגום  ששיטות  סברה  אחת:  משמעות  על  מורים  רובם 
ובוודאי לא מושלמות, אך מורות על מושג אחד שהוא נפרד מהכרעות מוסריות,  לגמרי 
המילות  בפירוש  ל'דעת'  מיוחס   νοῦς אמנם   .νοῦςמה־ גם  ולרוב  מוסריות  מתכונות 
כאל  למונח  שהתייחסו  הערכים  מיתר  נפרד  המונח  של  זה  מובן  שם  אף  אך  הזרות, 

יש לציין שאחת מהופעות הביטוי 'אחואל אלנאס' היא בחלק ג, פרק ל"ה, בהסבר של 'הכלל השלישי',   137
שהוא הנדון גם בהלכות דעות במשנה תורה, אך הרמב"ם מציין כי תיקון ה'דעות' המתואר בהלכות דעות 
הכרחי למען 'אחואל אלנאס'. לכן, 'אחואל אלנאס' אינם יכולים להיות חופפים ל'דעות בני אדם' בהקשר 

הזה.
אולי יש כתבי יד אחרים שיש להם 'ידיעות' פה במקום 'דעות'?  138
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'דעת' אינם מבטלים את שימושי הרמב"ם  'סברה' בלבד. כמובן, שימושי אבן תיבון במונח 
שמופיעות  העבריות  המילים  את  משנה  אינו  כידוע,  תיבון,  אבן  עברי;  מונח  באותו 
מזכיר  אינו  הרמב"ם  שראינו,  כפי  ועוד,  זאת  הערבית.  המקורית  בגרסתו  נבוכים  במורה 
'דעות' במובן של תכונות מוסריות אלא במראי מקום להלכות דעות במשנה תורה.  את 
עץ  בהקשרי  ורק  אך  נמצא  מוסריות  הכרעות  לציון  'דעת'  במונח  שימושו  כן,  על  יתר 
טוב  )של  מוסרית  ידיעה  בין  בולט  באופן  מבדיל  הרמב"ם  בהם  אשר  ורע,  טוב  הדעת 
אינו משתמש  ואמנם, אבן תיבון כמעט  ושקר(.  )של אמת   νοῦςל־ וידיעה בהתאם  ורע( 
גורם לקוראיו לשאול: מה  כן, תרגומו של אבן תיבון  νοῦς. אם  'דעה' במובן של  במונח 
להוציא  ניתן  האם   ?νοῦς של  במובן  דעות  ובין  סברה  של  במובן  דעות  בין  היחס  הוא 
את התוכן הדמיוני של הסברות ולהשיג דרכן את ענייני ה־νοῦς? נדמה לי שזאת אחת 
יכול   νοῦς האם  הנבוכים:  מורה  של  המרכזית  השאלה  לא  אם  המרכזיות,  מהשאלות 
 νοῦς משנה תורה היא האם  יכול להיות שהשאלה המרכזית של  נכונות?  לנבוע מסברות 
וגם  תורה  משנה  עבור  גם  כן,  אם  טובות?  )דעות(  מוסריות  מתכונות  לנבוע  יכול  )דעה( 
עבור תרגומו של אבן תיבון למורה הנבוכים השאלה המרכזית היא: מה בין דעה לדעה?




