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, מה ראוי שיהיה, לא לכל האנשים ישנה יכולת להבין מה טוב ומה לא טוב, על פי הטבע: מבוא  

שיהיה נכון להסביר אותו , 2תפקידה של הדת הוא ליצור דימוי, לפיכך. 1ומה שאינו ראוי שיהיה

כך שהיא , "יותרהדברים המוכרים לה ב"הדת משתנה לפי . ושיכווין את העם, לרוב האנשים

שהוא הטוב , אך מטרת כל הדתות היא חתירה לאושר, 3יכולה להיות שונה בצורתה החיצונית

 . 4המוחלט

מכיוון שהם מקבלים את , "האושר של המאמינים"שלהם , "המאמינים"רוב האנשים הם    

להבנה  אלה החותרים. 5..."וחותרים אליהם כאילו היו כאלה"..., כמובנים מאליהם, הדימויים

אלא משתמשים , "בדימויים"שאינם מסתפקים , 6הם החכמים, אל האושר השכלי, מלאה

כי גם אדם , באופן כללי כל האנשים זקוקים להכוונה".  האושר האמיתי"ביכולתם כדי להבין את 

 .7כוחן של סגולותיו  תתבטלנה, אם יוזנח ולא יתחנך כהלכה, שיש לו סגולות טבעיות עצומות

נקרא , 8ולא לאדם אחר שידריך אותו, שיכול להדריך את האחרים, על היכולות והידעב, אדם   

שבא , הוא מונח" השראה נבואית", לטענתו. 9"המלך האמיתי", על פי אלפאראבי, אצל הקדמונים

השימוש הדתי : כלומר, "שלא נותר חיץ בינו ובין השכל הפועל"שהגיע לדרגה כזו , אדם 10לתאר

" אמיתית"לתאר התגלות  11הוא לצורך לגיטימציה למנהיג ולא בהכרח" איתהשראה נבו"במונח 

שניתן לשנות , אלפאראבי אף טוען. 12כפי שמתוארת במקומות אחרים, של האל בפני האדם

, מה שמתאים לגישתו הפוליטית, אם קם מנהיג בעל יכולות מתאימות, חוקים של מנהיגים

-פילוסופית והמדעית בתוך הקהילה הפוליטיתה קות בפעילותסלגיטימציה להתע..."ק יענלה

 .13..."דתית המסורתית

האדון הראשון הוא המסדר "וטוען כי , בדת" להשתמש"אלפאראבי מתאר כיצד יש  ,לסיכום    

בדת לניהול " שימוש"של " חילוני"הוא מדגיש צורך : כלומר, 14..."את הכתות ואת האנשים

הקרוב ביותר אל , "המושלם ביותר"שימוש בחיקוי  ועל ידי, על ידי הדרכת התושבים, המדינה

 .15האמת

                                                 
תקופה : תולדות המחשבה המדינית. א.במקראה לשיעור ה, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, "החברה הפוליטית", אלפאראבי  1

 .878' ע, 8סעיף . 'א
 .שם, שם, "חיקויים"  2
 .שם, שם," מללהם"  3
 .871' ע, 4סעיף , שם  4
 .878' ע, 8סעיף , שם  5
 .שם, שם  6
 .874' ע, 5סעיף , שם  7
 .או שיהיה לו לאדון  8
 .875' ע, 6סעיף , שם  9

 .שם, שם, ..."שמן הראוי שיאמר עליו..."  10
 .ואולי בכלל לא  11
 : מתוך, "הביניים-השפעות הלניסטיות על האיסלאם ועל היהדות בימי", פרי מייסי'ג   12
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 .שם, שם  13
 .877' ע, 8סעיף , שם  14
 .היא לאמת פילוסופית ולא דתית, ככל הנראה, "אמת"הכוונה ב. 878' ע, שם, שם  15



 ביבליוגרפיה

 

תולדות . א.מקראה לשיעור הב, פרי מייסי'ר ג"עורך ד: בתוך, "החברה הפוליטית", אלפאראבי

 .ד"תשס, סמסטר אביב, 'המחשבה המדינית א
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