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 חלומו של ד"ר גודמן

  יצחק שילתהרב 

  [פורסם במקור ראשון]

  

לספרו של ד"ר מיכה גודמן 'סודותיו של מורה הנבוכים' התוודעתי באיחור רב. הוא הגיע לידי רק 

לפני כחודשיים. תחילה ר�תקתי אל הסגנון הרענן והניסוחים האינטליגנטיים, אך עד מהרה מצאתי 

מטרתו של מורה הנבוכים היא המבוכה" קובע גודמן, מבוכה החותרת את עצמי במלכודת דבש. "

), ואפילו תחת "יסוד היסודות ועמוד 182-181האמונה בתורה מן השמים (עמ' -תחת יסוד

), והכל בשם הרמב"ם. עוד זה מכה גלים, וזה בא: 'חלומו 269-268החכמות", מציאות ה' (עמ' 

אל", בשם ריה"ל כמובן, וזאת כדי לרצות את אניני של הכוזרי'. הפעם מנותצת רק "סגולת ישר

הטעם המוסרי, ליברלים חניכי תרבות המערב, אשר הקריאה הפשוטה והישרה של הכוזרי 

). הרושם שלי הוא שהספר החדש נכתב באופן קצת חפוז, 139-137"מעוררת את סלידתם" (עמ' 

הניסוח כגודמן משפט כמו: -של אמןנישא על גלי הרייטינג של קודמו. אחרת, איך נפלט מקולמוסו 

 )?142"ודאי שכזה טיעון אפולוגטי לכאורה לא ירגיע, כמובן, את הקורא הליברלי" (עמ' 

  

מנומסות אלה, אגש לעצם טיעוניו של גודמן בזכות הקריאה החדשה -אחרי הערות פתיחה בלתי

אולם יש בנימוס זה  שהוא מציע לספר הכוזרי (יש לציין לשבחו של גודמן שכתיבתו היא מנומסת;

  כדי להרדים את האנטגוניזם הבריא של הקורא).

  

הטיעון הראשון נסמך על דברי הפתיחה של ריה"ל, שזו לשונם (בתרגומו של פרופ' שוורץ ז"ל, 

שעדיין לא פורסם): "בין טיעוניו של החבר היו כאלה ששכנעו אותי ותאמו את אמונתי, לכן חשבתי 

אלה כפי שנטענו, והמשכילים יבינו". כותב גודמן: "ספר הכוזרי בנוי לנכון לרשום את הטיעונים ה

כתיעוד בדוי, כאילו הקלטה חיה של שיחה שהתקיימה בין המלך לבין החבר. אבל הלוי אינו 

קפיצה נוח לפסול את דברי -". הרי זה קרשכמה מ'בין טיעוניו'מסכים עם כל טיעוניו, אלא רק עם 

ומר שהם דעת החבר, אבל ריה"ל עצמו אינו מסכים עמה. לעניות החבר בענין סגולת ישראל, ול

הקפיצה הזה שבור, לא רק משום שאין זה סביר כלל שריה"ל הביא את דברי החכם -דעתי קרש

"לרשום את הטיעונים היהודי על מנת שלא להסכים עמם, אלא מסיבה יותר פשוטה: הביטוי 

ל החבר היו כאלה ששכנעו אותי", כלומר: את מתייחס לרישא של המשפט: "בין טיעוניו ש האלה"

הטיעונים האלה ששכנעו אותי חשבתי לנכון לרשום. לא סטנוגרמה מלאה יש כאן, אלא סטנוגרמה 

חלקית. הסיום "והמשכילים יבינו", שגודמן מייחס לו את הכוונה הבאה: הקוראים המשכילים יבינו 

האמת של הספר נמצאת במתח של  "שהאמת של הספר איננה בפי החבר ואיננה בפי המלך,

המפגש ביניהם", יש לעניות דעתי להבין במשמעות יותר צנועה: המשכילים יבינו שהשיחה הזאת 

שבין המלך לחבר היא כולה פרי דמיוני, ושבאמצעות תשובות החבר לשאלות המלך אציג את 

  רעיונותי.
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ר מבקר את המשוררים ממשיך גודמן: "דוגמה מאלפת למרחק בין הלוי לבין החבר... החב

היהודים על נטייתם לחקות את סגנון שירה זר ('את' מיותרת!), ומביא כדוגמה את המשוררים 

המשתמשים במשקל הערבי בשיריהם הכתובים עברית. זו עקיצה, רמז שמשגר הלוי אל כל מי 

ר כאן של הכוזרי מבק החברשמכיר את עבודתו: הלוי כתב רבים משיריו במשקל הערבי... אם כן 

של ספר הכוזרי. כנאמר, הלוי איננו מזדהה תמיד עם גיבורו הספרותי". לענ"ד אין כאן  המחבראת 

שום עקיצה ושום רמז, אלא דברים ישירים ופשוטים: המחבר, המדבר מפיו של החבר, אכן 

מתאונן ומביע את צערו על מה שהוא וחבריו המשוררים התרגלו לעשות, לחקות את סגנון 

יהודי, כשם שהוא מתאונן במקומות נוספים על חטאים אחרים שלו ושל בני עמו, - לאהמשקלים ה

חמורים אף יותר, ואינו חושש לומר: "מצאת את מקום התורפה שלי, מלך הכוזרים. אכן לו בחר 

להים ולתורתו, לא היה הדבר - רובנו כפי שאתה אומר לקבל עליו את השפלות מתוך כניעה לא

). וכך לגבי אי יוזמת עלייה לארץ ישראל: "אכן 199ופה כה ממושכת" (עמ' האלוהי זונח אותנו תק

  ).185מצאת מקום חרפתי מלך כוזר" (עמ' 

  

אמונה בסגולת ישראל אין פירושה שביעות רצון עצמית. סגולת ישראל היא בעת ובעונה אחת גם 

כת בדרכיו להים ולל-מתנה אלוהית וגם מחויבות אדירה: "את ה' האמרת היום להיות לך לא

ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר 

המחבר מודע היטב לחולשותיו של עם ישראל, וספרו הוא לא רק -יח). החבר-לך" (דברים כו, יז

  .'ספר טענה וראיה לדת המושפלת', אלא גם ספר תוכחה וקריאת כיוון לעם ישראל בגלות

  

נשוב לטיעוניו של גודמן. אחד מפרקי המשנה בספר מוכתר בכותרת: 'הכוזרי כדיאלוג אפלטוני'. 

גודמן מראה שמכמה מקומות בספר הכוזרי עולה יחס חיובי ומעריך של ריה"ל לאפלטון. אין ספק 

שכך הוא הדבר, אבל יחס חיובי לאפלטון אינו בהכרח חיקוי מלא של דרכו הספרותית. בשיחות 

לטוניות יש פעמים רבות יותר משני משתתפים. בכוזרי אין. אז יכול גם להיות שהמלך בכוזרי האפ

אינו אלא אמצעי ספרותי להשמעת דעותיו של החבר (ושמא גם בדיאלוגים של אפלטון הכוונה היא 

בעיקר להשמיע את דעותיו של "החבר" סוקרטס?). אגב, את אחד המקומות החשובים ביותר 

וזרי לאפלטון גודמן דוקא לא ציין: בעוד שהחבר דוחה בהחלט את דעת הפילוסוף לענין יחס הכ

(=אריסטו) בדבר קדמות העולם, אין הוא שולל לחלוטין את דעת אפלטון בדבר חומר קדמון 

שממנו ברא ה' את העולם: "ואם היה מצטרך בעל התורה להאמין ולהודות בחומר קדמון ועולמים 

א היה בזה פגם באמונתו" (מאמר א, סז; גודמן ציטט לענין זה, בעמ' ל –רבים קודם העולם הזה 

, ממאמר ה, ב, אך שם אין המדובר על חומר קדמון, אלא על המושג 'החומר ההיולי', שמודים 220

   בו גם חכמי ישראל השוללים חומר קדמון, ואומרים שהחומר נברא יש מאין).

 

בעד דעתו על היפוך המגמה בכוזרי מתפיסה לאומנית שני טיעונים רואה גודמן כטיעונים מכריעים 

לתפיסה אוניברסלית. האחד הוא ענין חמש דרגות הנמצאים, שהוא הלוז של תיאוריית הסגולה. 

מב): דומם, צומח, חי, אדם, והדרגה החמישית: בעלי "הענין -לעומת המדרג במאמר א' (לא

הרביעית) המדרג: דומם, צומח, חי, האלהי", שהם עם ישראל,  מופיע במאמר ה' (כ, ההקדמה 

להים". ומוסיף החבר: "כי -אדם, והדרגה החמישית, לפי תרגום שוורץ: "המקבלים את תורת א

להים מקנה לנפשות את דרכי ההתנהגות והתכונות של המלאכים... הראיה -התורה שמקורה בא

אנושית הקרובה לכך היא שההתמדה במעשי אותה תורה מעוררת לדרגת נבואה, שהיא הדרגה ה

): "היררכיה זאת שונה בתכלית מזו שראינו במאמר 196ביותר לדרגה האלהית". טוען גודמן (עמ' 
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א'. בראשה לא עומד בעל הסגולה, אלא בעל המצוה. מה שמעלה את האדם אל המדרגה 
המלאכית הוא קיום המצוות. במאמר ה' המצוות אינן תוצאה של הסגולה, הן הסיבה לה. יתרה 

, עם ישראל אינו נזכר כלל בהיררכיה זאת". וגודמן מסיים בתרועת ניצחון: "ספר הכוזרי מזאת
מסתיר מחלוקת גדולה בין החבר והמלך בשאלת סגולת ישראל, מחלוקת שמסתיימת בנצחון 

  השקפתו של המלך".

  

להים" הם -אני אינני מוצא הבדל בין האמור במאמר א' לאמור במאמר ה'. "המקבלים את תורת א

בני ישראל שקיבלו את התורה בסיני. זה שרק בקיום המצוות יש אפשרות לחול הענין האלהי על 
- הוא רעיון שריה"ל מדגיש אותו פעמים רבות לאורך הספר, ראו למשל מאמר א' צח –עם ישראל 

צט, מאמר ב' יב, ועוד. יתירה מזאת, נמשיך לצטט את הכוזרי בדיוק מהמקום שבו סיים גודמן: 

בעל התורה הממֶרה טוב מחסר התורה, כי הוא כבר הקנתהו תורת ה' מנהג מלאכי,  "ולפיכך

השקיף בו על מדרגת המלאכים, ואע"פ שִמריו בלבל אותה עליו והפסידה, נשארו לו ממנה 

רשמים, ונשאר באש התשוקה אליה". האין פירוש המשפט הזה: ישראל אע"פ שחטא ישראל 

  הוא?         

  

של גודמן הוא שהחלום הצודק של מלך כוזר, עוד בהיותו גוי, סותר את  יהשנהטיעון העיקרי 

תיאוריית החבר לפיה רק בעם ישראל הגנטי תיתכן נבואה. "חלום, כמו נבואה, הוא אחד מסימני 

ההיכר המובהקים לדבקות בדבר האלוהי. מעמדו המיוחד של החלום... מאפשר לחשוף את 

-זרי: הדמות היחידה בספר הכוזרי שזוכה למגע עם אהפרדוקס העמוק שביסודו של ספר הכו

). ברצוני להזכיר לד"ר גוטמן שגם בספר תורתנו הקדושה רוב חולמי 163להים היא גוי" (עמ' 

להים דיבר עם אבימלך מלך פלשתים, ועם לבן הארמי, בחלום הלילה. -החלומות הם גויים, ושא

י. החלום אינו נבואה. לדברי חז"ל הוא "אחד ריה"ל ידע זאת היטב, כפי שיודע זאת כל ילד יהוד

משישים בנבואה", ו"אין חלום בלא דברים בטלים". גם גוי יכול לחלום חלום שמתגשם, אם הקב"ה 

רוצה לרמוז לו משהו דרך החלום, וזה מה שהיה אצל מלך כוזר. ריה"ל אינו רואה בכך שום בעיה, 

ם ישראל. למרות שהחלומות הצודקים יכולים שום קושיה על טענתו שנבואה אינה קיימת מחוץ לע

  לבוא מ'הענין האלוהי', הם יכולים לבוא גם מסיבות אחרות.

  

לא נתקררה דעתו של גודמן עד שכתב: "אפשר אולי לטעון שיותר משספר הכוזרי הוא ספר גזעני, 

הוא פרודיה על הגזענות. מגיע חכם יהודי המטיף לשיטה שעל פיה רק אצל יהודים תיתכן 

תגלות, ובפני מי הוא מטיף לה? בפני גוי שזכה בעצמו להתגלות. זו סיטואציה אירונית מאד: ה

היחידים שמבינים עד כמה מגוחכים דברי המטיף הם המלך וה'משכילים יבינו'... אפשר לחשוד 

  ).173שספר הכוזרי איננו מטיף לרעיון סגולת ישראל אלא לועג לו" (עמ' 

  

היית צריך להגיע עד לקצה הזה כדי לנקות את רבנו יהודה הלוי, צר לי עליך ד"ר גודמן. לא 

המשורר החסיד והאמן הרגיש, מאשמת גזענות. רעיון סגולת ישראל איננו גזענות במובנה 

העכשוי. דבר אין לו עם הרעיון הטמא של גזע עליון השואף להשתלט על הגזעים האחרים ואף 

ונברכו בך הם אבי האומה: "ואעשך לגוי גדול... להשמידם. הוא ממש ההפך מזה. כך נאמר לאבר

כך אומר הקב"ה לעם ישראל לקראת מתן תורה: "ואתם תהיו לי ממלכת  כל משפחות האדמה".

כהנים וגוי קדוש". כהנים של מי? של האנושות. הכהנים מברכים ומשרתים את העם, ולא מגדפים 

נות גנטיות מיוחדות, גם אליבא אותו. עם ישראל הוא אכן העם הנבחר. הוא אכן נחן בתכו
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עד). אמת, יש ביניהם -דהרמב"ם, לא רק אליבא דריה"ל (ראו ספרי 'בין הכוזרי לרמב"ם', עמ' ע

ויכוח לגבי משמעותה של הגירות: לרמב"ם תהליך הגיור ההלכתי הוא בעל כוח מטפיסי המחיל על 

שקידוש החודש על ידי בית תכונותיו של עם ישראל, כמו  כלהבא לחסות תחת כנפי השכינה את 

דין מחיל קדושה על יום הכיפורים, וכמו שהאמירה 'דבר זה יהא הקדש' מחילה קדושה על חפץ 

של חול. לריה"ל נשאר בכל זאת הבדל קטן: אמנם "ככם כגר", כפי שמדגישה התורה במקומות 

ינו יכול להיות נביא. רבים, והגר יכול להגיע לכל מעלה רוחנית, אך בגלל חסרון היסוד הגנטי הוא א

לדעת הרמב"ם אין אפילו ההבדל הזה. יכולת לומר ששיטת הרמב"ם יותר נראית לך ומקובלת 

עליך. זה לגיטימי. אבל למה להשמיץ את ספר הכוזרי, "שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל 

אל? ריה"ל אינו ותורה תלויים בו" (הגר"א), ולומר עליו שהוא פרודיה הלועגת לרעיון סגולת ישר

  יכול אפילו להתהפך בקברו אחרי שכבר הפכת אותו במו ידיך.

  

לבסוף, ברצוני לומר משהו על חלומו של ד"ר גודמן. כוונתי לחלום בדבר יהדות ארצישראלית, 

שאין בה דתיים וחילונים. זהו חלום נפלא. השאלה היא איך מממשים אותו. האם על ידי הצגת 

, כך שתתאים לטעמם של החילונים באשר הם חילונים, ותאפשר היהדות באופן קצת מעוות

לדתיים להיות גם וגם (מגמגמים)? שתהפוך את כולנו ל"נבוכים הם בארץ"? או שמא על ידי 

הרמת מושגי היהדות לגובה שבו נרצה כולנו, "דתיים" ו"חילונים", לקבל את תורת ה' מחדש, 

לברך ביחד: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו  כתורת חיים, תורה שלימה, משיבת נפש, ונוכל

את תורתו", "אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו". אמת ישראלית זו, כאשר נצליח 

להגשים אותה, אכן תהיה לאמת אוניברסלית: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים... ונהרו אליו 

  ל הר ה'... ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו".כל הגוים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה א


