
 . ברששון יונהד'יר
- 

 -. הכיוגעך 71ןררניקיךז'י

 וריה"ל* רמב"ם של במשנותיהם ומשפחה חברהשל

 א 1 ב מא.

 כפרשיות זה בדיון ערוכות וריה"ל הרמב"ם של המוסרתורות-
- זה כשבכלל הגות, שלשיטתיות  המוסד בהוו?יתה מיוחד עיון 

 ומש- חברה שלמוסר, עניינים שני של הצירוף המשפחה. שלרית
 לנופר. נדון תחום שכל עם שביניתם, הזיקה לבחינת מכווןפחה,
 לרבות ענייניה, מכלול לפי המשפחה .תורת מוצעת אף זובדרך
 ערכיה. ולמסכת .החברה לתורת שלההזיקה
 של במשנותיהם ומשפחה מוסר הנושאים של למשקלםבאשר

- וריה"להרמב"ם  בהגותו : החכמים שני לגבי הדברים שונים 
 חיי של המוסר זה ובכלל המוסר, תורת מהווה הרמב"םשל

 שלו. המטפיסיקה בעיקרי היא אחוזה ; גדולה פרשהמשפחה,
 לגופה המשפחה אל הרזתייחסות אצלו מועטת גימא,מאידך

 של במשנתו : ריה"ל אצל וחילופו הווייתה. מכלולולבחינת
 נושא חברתי כתא היהודית למשפחה נכבד מקום נועדריה"ל
- שלו המוסר תורת ואילוערכיות.  בדברים המוסר לרבותי 
- לבינהשבינו  אחרות דתות עם הפולמוס ברצף בעיקרה מוצעת 

 אתן.והעימות

 הוא ומשפחה מוסר בנושאי בדיוניהם ההוגים שני בין אחרשוני
 הרי המורה, הגות. ולחכמי לאסכולות שלהם ההתייחסותפרשת
 מאסכולות שמוצאן דעות של מירקם פי על ערוכה שיטתותשתית
 מתייחס והמשפחה המוסר בתחום במוגדר, וערביות.1יווניות

 של הסדר לפי שלא לריה"ל, הרמב"ם הוקדם ההשוואה ברירותמשום*
תולדותנ(.
 חברה, של מיסר -- פירישו המאמר, בנוף תואר תוספת ללא"מוסר"
 האישי. המוסרלרבות

 של במבוא מצוי הרמב"ם של והערבים היוונים המקורות של מפורטמחקרג
 .5 ,1005ע ()'דל ?Sources( :Philosophic: 01 סמיך ~Guide, (ס :the כני"נ לתרתם פינסש'

 ,"lJhicago, Perplexed,I the orI Guide The .Perplexed 1963 05חוע()להלן=
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בדיששון

- לאריסטוהרמב"ם  ולרתר למטאפיסיקה הניקומכית, לאתיקה 
 קרובה גישה ניכרת מכריעים, די בעניינים זאת, עם ירי*ה.

 של המוסרית שיטתו בגופי דמיון מצוי כן ,לנ"אופלטוניסם.
 שביהגהגת ולהנחיות אל-גזלי אל-פארבי, של לדעותהאורה

 הרמב"ם מתייחס אף דיאלקטי בסגנון 4 בפה. לאיבןה"תבודד'
 , אל-ראזי. של האסקטית-פסימיתלעמדתו

 נמצא היהודית, בהגות לקודמיו הרמב"ם של להתייחסותובאנר
 מס- ; שיטתו כבכלל הוא והמשפחה המוסר בפרקיכין,המצב

 לבעיות נזקק אף שונים ובמקומות זו, ספרות שהכירתבל
 אנק שקדמוהו, יהודים הוגים של בחיבוריהם המצויותוללעות

 זאת עם חיבוריהם. בשם או בשמם קורא הוא איןמקרשות
 של למעשה השימוש למידת באשר החוקרים דעותח"וקות
 . לו. שקדמו היהודית ההגות במקורותה""ב"ם
 ומחז"ל. המקרא מן למקורות המורה של התייחסותו היאאחרת
 במסוים אלה. ממקורות אסמכתאות משנתו בכלל שכיחותכידוע,

 מפרש הרמב"ם ן משלי לספר סגולי מעמד נועד המוסר תורתלגפי

- ובמיוחד מוסר, ענייני של ולהערכה להדרכה כמכוון זהספר  : ז המשפחהמישר 
 ופנ"א פמ"ט וח"ג פקו, ח"ב מו"נ : עי' כזו מפורשת להתייחסות דוגמאות24

 אמנם ינ ופ"ה, יא, פ"נ, לאבות המשנה ופירוש פ"ר פרקים שמוגהוכן

 מצויות אבל ל'פילוסופים', הדברים מיוחסים האחרונים המקומות בארבעה.ן
 35. הערה 88 ע' להלן עי' הניקומכית. באתיקה לכךאסמכתאות

 נדונה המימוניוית באתיקה הניאופלטונית בהגות הישיר השימוש שאלת"ן,3

 ,לו ,ת!Breslau Maimonida,~ 405 Ethik, Die~ 1)05 1876 0510(1( = )להלן אצלן

 2.ב7.ק. שם גם ;7:.עעועי' 107,0.1"

4ן"
 הפילוסופיה אפרת' " ע" 1כ1 ;7-8:.קע,מנ%05, 11618.1;נ.101,0 עי'
 39נ. ע' )להלן=אפרת( תשכ"ה ח"א, בה"ב, היהודיתן
 את הולס אל-ראוי של מתפיסתו המתחייב האסקטיסם בי סבור, פינס"ן5

 עיי אבל 1804ק. .עק c)oo(i~-cxxxii במו"נ, הרמב"ם של גישתוו1
Maimon,Ben M~sts Maimunis", El~k der "Charakttristik Cohen, 11. 

 אל. של הפסימיסמוס על ,Leipzig ם10סכי(130.ק,1נם190888 ב2)להלן

 דוקא כי נמצא פנים כל על הרמב"ם. של המוסרי התיקון תקוות לעומת ראזין
- שלו והאלהות ספר לפי אל-ראזי, את במפורש מזכיר שהרמב"םבמקום  
 ביקום האדם גורל את הפסימית להערכתובהקשר

-  
 של התייחסותו

 פי"ב(. ח"ו 1מ1") ההסתיימת צד על היא לאל-יא,י המגרה",ן,
 ספרות של משקלה את המצמצמת החקירה של המובהק הנציג הוא פינס ,1,ן6

 שנוגע ככל לפחות היהדות, בהגות מקודמיו רבים השפעת ביצירתו ניכרת"ן רוזיי לפי זה כנגד ,Pines. .ק cxxxiii ?1 הרמב"ם במשגת היהודיתההגות
 ,Rosin. .קק 0-25; הרמב"ם, של המוסרית למשנתין

 מערא פרשעת של  אינמרפרטציה ; הרנ)ב"ם של  לבנתודולוגיה שיגד הענייו,74
 של כפרשה שביחזקאל מרכבה למעשה פרשנותו לגבי גם הדבר כרלשיטתו.
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 ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי
 במשנותיה"

 וריה"ל רמב"ם של

 כלם הגשמיות .התאוות .. . סבונ הוא אשר החמר"ודמה,
 זה"המשל -..יעל כן, גם איש' 'אשת והיא זונה'ב'אשה
 כלו"., ספרובנה

 .~ ,. חך((,:,ה
 : המשפחה מוסרולגבי

 -ומן הוגות מן להזהיר כלו משלי. שלמה שם הענין"ומזה
 הרחוקים האלוה שונאי ישטפו אלה שבשני המשכר,המשתוו
 .' 9ממנו".

 בשאלת בעיקר למקירות, ההתייחסות בעכיין ריה"ללא(כהמב!,ם
 שלו שיטתו בהרצאת ריה"ל, הגות. .ולחכמי :לאסכולותתיקם
- שקדמתו הגות של בשמה לפרשממעט  והיהו- הערבית היוונית, 
 הווי- צד על הם לא-יהודיים ממקורות האיזכרריס של ורובםדית,
 לזיקתו-מכללא, משנתו חוקרי טוענים זאת עם והביקורת.,ןכוח
- לפרשבלי  לאל-גזלן. בעיקר ולצופיות, לניאופלטוניסם, לסטוא, 

 מסוימות דעות בין דמיון נמצא - היהודית ההגות לתחוםבאשר
 ריה"ל אצל גם אם פנינ[, כל על י1 רשב"ג. ידי על לאמור ריה"לשל

 משנ- על והוגים אסכולות של המפורשת ההשפעה מחוורתפחות
 הדעות, שבין ההקבלה מצד הדברים את לבחוך נותר עדייןתו,

 שלפנינו. העיון ענייני לגבי DA ויידרש יש הזהוכדבר

 אס- כמשקף איוב ספר את ותפיסתו א-ז( פרקים ח"ג, )מו"נמטפיסיקה
 כב--כד(. פרקים )שם ההשגחה בתורתכולות

 ראשון. לחלק הפתיחה בסוףמוסג,8
 פ"ח. ח"ג שם,9
 דיונים תופגן. מצד הגות של כוסוימות ודעות אסכולות כנגד גנןהאמונה לגבי הפילוסופית המיחודה של תקפה כנגר הס )ביקורתו ריאל של ויכוחיו0נ

 מ"ב י סג-מה יג, סעיפים מ"א : כגזן הכוזרי, בספד הדנה מצזייסכאלה
 כא. טז, יד, סעיפים מ"ח ; בז כה, יט, טז, סו, ה, סעיפים מ"ר ; נדסעיף

 של ההיסטוריה 'תמונת היגמן, י' אצל נדונה לסטואה ריה"ל של זיקתוגג
  הפילוסופיה נוטמן, י' נ-- ולניאופלט)ניסם לאפלטון ; *94נ ז' ציוןריה"ל',

- ריה"ל על אל-גזלי השפעת ; )להלן=גוטמו( ריה"ל על בפרק היהדות,של  ירושלים יה"ב, של העברית בספרות מחקרים הלוי", יהודה "ר' קויפמן,ד' 
 der Ge~hichtc בספרו לריה"ל הנטע בפוק הרחבה וביתרתשכ"ב
1897Religionsphilosophie, judischen aer. 10זחט,תט(ט5"(1(ן,.- ח 

 במחשבת והמדע "הדת במאמרים וכן 21. ע' היהדות של הפילוסופיה גוטמן,י'
 של הקשר על , תשטינו ירוסלים ומדע, דת בקובץ והלאה, 66 עמ'ריה"ל", לפי הפילוסופיה ובין הדת בין "היחס 8-7, עמ' החדשה" והעתיה"ב
- ולרשב"ג לקבלה ריה"למשנת  72נ ע' ב"מחקרים" שם קויפמן ד' אצל עי' 
 הפרק תרפ"א-תרפ"ט, בישראל, הפילוסופיה תולדות ניימרק וד' 29הערה
 Philo50phy'- Hallevi's Jehuda פן 15ן ,Principla ובמחקרו ריה"ל,על

1908Cincinnati, ס2, עמ' לכוזרי שמואל אבן א"י של ובפתיחה 
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 בן-ששון י'דון

 של והמשפחתי החברתי המוסר תורת,ייעודיב.
1הימב"ם1
 חאתיקה יסוחח,1.

 להבהיר הצורד מל הרמב"ם של המוסר בתורת העייןבת"ילת
 מעמיד הרמב"ם : זה בתחום הגותו לגבי הקובע מיתודולוגי,יסוד

- אונסי-מהותי עיקרון על המוסרי הענייואש  מיתודולוגי קו 
 בתיאולוגיה גם הרבה ומצוי אריסטוטלית כמורשה לוהבא

 מן כי קובע הרמב"ם של התיזה של גופה ר1 שלו.ז*טפיסיקה
 ובאדם עצמו בקוסמי מעוגן המוסרי התחום האונטיתהבחינה
 מרכיבי שני בין מתח משקף המוסרי הענייך ; מיקרוקוסמוסבלינת
- במציאותיקוד - האנושית ההוויה לגבי ובמוגדר וצורה, הומר   
 של הקיומי מגורלו הוא המוסרי המתח זה מטעם ושכל.חומר
 הקוסמוס, של הקונסטיטוציה לפי בנוי בעיצומו בהיותו*דם,
 : מיקרוקוסמוס שלבגנבנית

 ומעלו- . . . החומר אחרי נמשכים . . . האדם פשעי"וכל,נ
 ומשתיו מאכליו אבל צורתו, אחר נמשך זה כל . . .תאוותיוי,ן והנהיגו . . . האדם שהשגת : בו והמשל צורתו. אחר . . .תיון

 שתמצא רעה מדה וכל . . . בהם תאוותיו ורובומשגליו

 אחרהחומרשלו... נמשךלו-הכל1
 יכלת האנושית לצורה . . . נתן . . . האלוהית החכמהבגזירת

 מה על ותשיבם תאוותיו ותמנע שתכריחהו . . . החומרעלן
 . . . והשווי היושר מן שאפשר .ן

 עליו גובר בלתי נאות, טוב, חומר אחד לאיש כשיזדמן כי,,1 מבאר. כלו ההוא המשל , ימצא' מי חיל 'אשת אמרוואמנם
- סדורו מפסידולא  אלוהית. מתנה היא 

 בלתי הוא ואם . . . להנהיגו יקל הנאות החמר דבר,סוף1
 הוכיח זה ומפני אותו, לכבש המתלמד מן נמנע אינונאות
- כלם ההם המוסריםשלמה  , ,ז כלם". החמר תאוות לכבש הן אמנם ואזהרותיה,ן,' התורה ומצוות וזולתו. הוא 

 פמ"ו(, ח"א )מו"נ ועצמו" מהותו האמתת ובין הדבר למציאות החישרהביןש יש גדול הבדל "כי מהותם בהבנת היא עניינים השגת של הנכונההמדריגה,ג
 פרידן. גשם, השלמניות ותורת ופי"ה(פי"זן ר"ג )מר"ג שלו ההשגחה תורת ; זו במתודה לשימוש דוגמאות המוסר. בתורת,ן. הרמב"נז של המיחודה את גם תואמת המהות, אחרי לתור זו, כלליתקביעה

13,tQW תמונת משמשת המוסרי לציון המוצא שכנקודת שם, ועי' פ"ר. ה"נ 
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 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהם )משפחה הברה של המוסר תורתיסודי

 גם אנת) מנחה הרמב"ם כאן שמעלה המנסר של ז)קונצפציה
 דרך מורה בחינת משלי לספר של) האלגוריתבאינטרפרטציה

 :במוסר
 החמר בדמותו חכמתו המאמר מזה בפרקים נבאר"והנה
 האשה בשבח זה ספרו חתם איך ונבאר זונה' אישב'אשת
 בעלה. ועכין ביתה בתיקון לה מספקת אבל תזנה,כשלא
 האח- משלמותו האדם את ימנעו אשר המונעים, אלהוכל
 מצד ישיגהו אמנם מרי, וכל לאדם שיגיע חסרון וכל *7רון,

 המשל, זה מכל המובן הוא הכלל וזה ., . . לבד שלוהחמר

 לבד בהמיותו אחר כמשך האדם יהיה שלא לומר,רצוני
-  

 חמר הוא הקרוב האדם חמר כי ; שלו החמר : לומררצוני
 לך וגליתי זה לך שבארתי ואחר הקרוב. חיים בעלישאר
 כלו . . . הפרשה בזאת שבא מה שאר . . . המשל זהסוד

 "נ המשל". של פשוטו כפי הדבריםהמשך

 חומר של כלליות אונטיות בקטגוריות הרמב"ם ידי עלהאמור
 הנפש כוחות של למונחים גם במוגדר אצלו מתורגכוצורה,
 :שבאדם

 צו- לה והשכל כחומר היא . . . האחת הנפש שזאת"ודע
 6)רה".

 למוסרי-תקין קיום הנותן הנא שבאדם, הצנרה השכל,משמע,

 המקרוקוסמ)ס כדמות האדם לתבנית באשר וצורה. חומר של כמערךהקוסמוס
 פע"ב. מ"א שםעי'
 )חומר, צורה בין האנושית הקונסטיטוציה של בתוכה כמאבק המוסרע"ין

- או וגשם, אור בין .'  ביטוי לידי המורה אצל בא והיפעלויות, שכל בין 
 שמלת התבאר "הנה : טומאה המונח של הכוללנית בהגדרה לכתמרחיק
 על ועברו האדם מרות על . . , ענינים שלושה על בשיתוף נאמרתסימאה
 המדומים, העיינים אלו ועל . . . הזיהומים ועל דעת או ממעשה ב)המצוות
 פ"הג ח"א גם ועי' פמ"ז, ח"ג )מו'ו משא" א) .. . כיגע לומררצוני
 שסטיה ללמדך הגופני. במובן טומאה עג( ודעת מעשה יחד כרוכיה באיםבאן

- דתיתרובנית - המזמרי את גם הרי הכוללים דעת, או מעשה של כמצוות   
 האררת, למשמעות בדומה האדם, של הממשית לישותו שייכות להיש

 טומאה. שלביטויהגופנית,
 פסיד. ח"ג מו"נ, בסוף מנגדר האחרון השלמות14
 הראשון'. לחלק ה'פתיחה סוף מו"נ,25

 "שיהיה משל של טיפוס כמייצגת שבנישלי האלגוריה את שם מציעהרמב"ס
 בו יש . . . שבמשל מלה "שכל למשל בניגוד הענין", כל על מניד המשלכל

ענין".
 פ"א. פתקים שמונה16

- הטבעית "הצורה :וענד  אשר . . . נתעצם בו אשר הענין . . . לומר רצוני 
 ח"א )מו"נ השכלית" ההשגה באדם ההואהענין

 פ"א"
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ו-ששון

- חומר בחינת שהם האחרים, הכוחותו),ילו  ההפעלויות בהם 
 יי זה. קיום ,ערערות)

- שלמוסר העיוני-שכלי המשקל ועוד.חית  המכוון הוא כשמוסרי 
 החומר, מן המושפע הוא מוסרי, והבליני הצורה-השכל, ידיעל

- האחרים הנפשמלוחות  המצב בין עמוקה הדדית זיקה יוצר 
 הוא השכלי ערעור : השלילה מצד גם האדם של והשכלי"מוסרי
 אצל מתפרשת זו דרך על מוסרית. להידרדרות המהותיהנורם
 בשר ליכולת מעבר להשיג העפלתו אלישע-אחר. פרשתהנורה
 כאישיות שלו להרס הביאה כמשיג, אישיותו את שעירערהולע,

ן, אחר ונטות הדמיונים תגברת אז לך ותתחדש . . .אחר'ן, ב'אלישע תגיע . . . מהשגתך למעלה להשיג תשתדל"ואם., :מיסרית
 ולהכ- השכל לטרידת והרעות המגונות והמדות.החסרונות

 ,ר אורו".בות

 העפלתו בגלל והשכל ההשגה מצד השתבש אלישע-אחר אומר,היוה
- אנוש ליצור לניתן מעברל"שיג  מתי שידע עקיבא, כרבי נהג ולא 
 ההפעלויות-התאוות אחרי שולל והלך שלו המוסרי הקיוםיל מידה קנה אלישע איבד גם זה מטעם בפרדס. מעיון בשלוםללאת
 שלו. המוסרי הצלם אתתורס
 הוא חומר-היפעלויות כנגד צורני-שכלי : מעמת שהמורה,עימות
 : הרמב"ם של המוסרי-אינטלקטואלי האידיאל שליסודו

 כבש... עם זאב וגר ואמר: יעד... כבר וקצתם. קצתםןן, אדם בני הזק ויבטל . . . השנאה תסור האמת בידיעת"כי

 הכח הוא המתעורר . . . והמישוש והריח והטעם והשמע הראות . . . הכוחותן ממיי י'המרי,ש : הרציית וההכרעה החישים מקור שהם והמתעורר, המרגיש,1 הנפש, ביחות קובעים חטא,ם, מציית עדייי לגני יבן ההיפעלייית ליבי17
 והפחד והרצוו והכעס , . ימאסהו. או אחד לדבר האדם ישתוקק בואשרן
 פ"א(. פרקים ישמונה והשנאה" והאיבה והרחמנות והאכזריותוהגבורהן

 העלמם אחרי המוחשים רישומי סכור אשר הכח הוא המדמה "והחלקי' : המדמה הכח או הדמיך היא לכשלונות שגורם היפש כנחית שי אחר מרכיבו,,
 מקצתם, קצתס ויפריד קצתם אל קצתם תרכיב השיגום אשר החושים מקרבת(ן
 ואי- כלל השיגם w>w ענינים השיגם, אשר הימם מן הכח זה ירכיב ולזהן
 האישיות. של המיסרנית היציבות את,1 שמערערים כשלונות ואשליה, טעות של מקור להיות עלול הוא ; ריאלית,,ן תפיסה מבטיח ולא אמיתי איננו המדמה הכח נושמע, )שמג להשיגם" אפשרן
 ופמייט. פייב שם וכן פמ'ץ שם גם ועי' פל"ב. ח"א מו"נ16
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 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי

 ההיא בעת אדם בני ידיעת היא . . , סבתו נתן כןואחר
 19 דעה". הארץ מלאה כי . . . האלוהבאמתות

- הצורה-השכל שלטון בחינת המוסר זה : על~כןיתר  תוך הוא 
 : האמונה תכלית שלתוכה

 אחרי וללכת .. היכלת. כפי האלוה השגת אל"להגיע
 'חסד, לעשות תמיד בהם שיתכון בדרכים ההיאההשגה
- ומשפט'צדקה  נ2 האלוה". בפעולות להדמות 

 האינ- המימד של האיגטגראציה מתרחשת האחרונה בתכליתכאן,
 השנ- היא המאמין יעוד של המהות ן והמוסריטלקטראלי-אמוני

 בעיקרו הוא האלהות מן להשגה שניתן מה ברם, אמונית.תית
 מופנה ההשגה ויעוד ההוויה. את ושבהנהגתה שבאלהותהמוסרי
 בחינת האנושי, לקיום ממנו המתחייב משום במכוון, .זהלתחום
 21 ממנו". חלק והוא וביתו עולמו שהוא"מפני

 את מכוונת אינטלקטואלי-אונטולוגי, יסוד על המוסרהעמדת
 ; וחברתית אינדיבידואלית : דו-תכליתית לערכיות האמוניהקיום
 "לך אישית טליאולוגית מבחינה היא ההשנתית-אמוניתהחוויה
 של אישיות מעצבת היא 22 , כלל" שתוף בו עמך לאחר איןלבדך
 אתי-  הוא  ההשגה של  תוכגה ברם, ועצמיותה. תוכה בתוךמאמין

 את הנהגתה מצד מוסרית כהוויה האלהות השגת :אונטולוגי

 פי"א. ח"ג שט,19
- אבות למס' בפי'ועי'  המדריגה איכות ; חכמה-מוסרי ההדדי היחס על 

 מהפי- עליו מוסכם זה דבר "הנה זה. בתחום חכמה של לעיון לקדוםחייב המוסרי עם ההזדהות אבל חכמה, של בתשתית מותנית אמנםהמוסרית
 ואמ"כ חוש  עניו  שיהיה ער  לחכביה כשיקדם המעלות שהרגל ג"כלוסופים
 בחכמה ואהבה שמחה יוסיף ההן הטובות על תזרזהו אשר החכמהילמד

 אבות למס' ')פי' שהורגל" למה שתעוררהו אחר ממנה להוסיףובחריצות
 יא(.פ"נ,

- רוזין של לדעתו הם אסמכתא כאן המשמשיםהפילוסופים  או אריסטו 
 ,Rosin. .ק ,105 .ת 2 סינאאבן
- קובע כהןה'  של המוסרי האידיאל מזיהוי התקיפה הסתייגותו למרות 

- האודומוניה עםהרמב"ם  אלא מוסרית, להוויה התשתית היא ההשגה כי 
 אינטלקטואליסם אריסטו. כאצל נבחרים של ולא הכלל נחלת היא זושהשנה

 בותוקן עולם לקראת במתח משיחי, בטעם כהן של לדעתו מעוגןזה
- לכך בהקשר ,Cohen ,ע 130 ועי' ,Cohen ,קע 132131,  בחזון השימוש 
 כבש. עם זאבוגר

 פנ"ד. ח"ג מו"נ20
 אלו דברים אבל מטפיסיות, השגות לגבי אמורים הדברים שם פכ"ד. ח"ב מו"נ21

 על והנהגתה האלהות השגוג של ההעמדה את יותר אף מסביריםעצמם
 י ההוויה. את שבהנהגתוהמוסרי

 פנ"ד. ח"ג שם,22
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 אינדי- בחינת המאמין של התכלית מקיפה זה מטעםהמציאות.
 ההיס- בתקופות חברתי כיצור האדם של קיומו את אףבי"יאום
 ניסוחו לפי אחרון. כתיקון משיחית בשורה אתה ונושאתודייות,

 והאין הנצח במימדי ל"זולת", ההתייחסות אידיאל כהן ה'של
 לאודומוניה הרמב"ם של המוסר תפיסת בין המבדיל הואס4י,

 : אריסטושי
1,(zwis-Yerhaltnisses ewigen des Resultat das 15 Selbst 15שנ 
 Ich chen 4תם ;Ver-ewigen dieses Ideal unendliche das Duו

.h~ltnissesן

 ן ואתה אני שבין הנצחי היחס של תוצאה הוא)"האנכי,ן

 אל דהאן
 הקטגוריות מצד אמנם בזה, המוצעת הרמב"ם שלהאתיקה
 מושתתת חומר-צורה ההבחנה ולפי אונטולוגיה שלויתפיסות

 המ- הטליאולוגי היסוד אבל ,! אריסטוטלית, מטפיסיקה עלשיא
 הרמב"מי המוסר גם הוא וכזה אפלטוני. הוא זו אתיקהנה

 וה- ההעדר כגרם רק לא אותו וראייתו החומר סו1"סתייגותו
 של בקיומו ומפריע כשלילי אלא האריסטוטלי במיבל~רוו
 ניכרת המיתורי מצד מן אף כי הסבורים יש : ועוד זאת י2האדם.
 של במובן אידאה יסוד על ערוכה האתיקה : האפלטונית,גישה

 ,, מדעית. תיאוריה המחוללתיפותיזה
 נמצא הרמב"ם. של המוסר תורת כל אינו עדיין כאן עד,עיון כי מראה, המוסר בעניין הרמב"ם ידי על האמור מיצוי1רם,

- בשיטות דואליסם המורה אצל שורר זה בתחוםלי  
 שתורת לאמר הדבר כוונת ., בהגותו. מצויה מיתודולוגית~ופעה

 ,Cohen. .קק 119 2,120א
 .ibid .עע 131 32נ,%
 המוסרית, השלמות את אף הכוללת השלמחות, ארבע תורת גםאמנםן1

 שאצל אלא להלן(. 33 הערה )עי' אריסטו של השלמויות מתורתלקוחה
 היא האודומוניה, המושלמת, והמדריגה האושר, היא המוצא נקידת אריסטו,ש
-א-מוסריתן  108.קען.614(. 120, האלהות. טיב כתפיסת והן אנושי כיעוד הן 
 וראייתו החומרי, מן והניאופלטוניסם, חריפות וביתר האפלטוגיסם, הסתייגות2
- האנושי בקיום שלילי כגורם4  סיכום עי' אלה. שיטות של מיסודן היא 
 .פג ,the 0, Outlines Zelltr יזPhil~ophy Greek 0] 111%10תמציתין
 Zeiler). נלהלו= .קע,5נענ,321~32;54-155נן

 ,עק,4ס06[. 65-66 מן לקוחה "אידאה" של זו הגדרה2

 ודעת הפתרון"ן ודרך "הבעיה בפרק תרצ"ה(, )ת"א למו"נ במבואושמואל,,ן אבן י' דברי ועיי ב"הקדמה". שם הטהירה מסיבות והשביעיה השלישית,,ן והסיבה המאמר". זה "צואת בראשיזנ שם החכם", "אמר ד"ה פתיחה, מו"נ,26
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 יריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ימשפחה חברה של המוסר תירתיסיוי

 האחת, תורות. שתי רבדים, שני ערוכה הרמב"ם שלהמוסר
 הת- ; אחרונה תכליתיות של ממשקל שהנה כאן, עד שהוצעהזו

 אונטולוגיים מטפיסיים 'מושכלות' בגדר אמנם הנן זו שלחלותיה
 תכליו- מצד אבל קטגוריים, גם כך ומשום אריסטוטליבמובן
 אחרת אתיקה ועוד האפלטונית. לאסכולה זו שיטה קרובהתיה

-לרמב"ם  פונ- סוציולוגיים שיסודותיה יותר, אריסטוטלית 
 זה מוסר בלבד. הסכמיים-רלטיביים גם כן ועלקציונליים

 הסכ- 'מפורסמות' בחינת אך בהיותו הערכים, בסולם הואנחות
 התכ- במערכת ומעמדו ין הגיוניות מחויבים 'מושכלות' ולאמיים
 סביבתו ממיגנלות האדם את הוא משחרר אמצעי. כשל הואליות

 : ובדעות בעיון לשלמות העיקרית, לשלמות להגיע בידוומסייע
 האחת .. הגוף. ותקון הנפש תקון . התורה.. כלל"כונת
 והשנית . . . הנפש תיקון והוא במעלה קודמת . . .מהם

 ותקון המדינה הנהגת . . . הגוף תקון . . . ובזמן בטבעקודמת

 י"א היכולת". כפי אנשיהעניני
 המורה ע"י מוצע האדם, של לתיקונו תנאי המשמש זה,מוסר
 ,ן כתכלית. ולא האחרונה, לשלמות כאמצעי השלמויות בסדרעצמו

 והמעשי 'מושכלות' של המהותי המוסר, סוגי שני שביןההבדל
- 'מפורסמות'של  להבדל המורה של ההסבר של פישרו הוא 

 : ואחריו החטא לפני הראשון האדם שלשבמעמדו
 שלמותו והוא האדם על האלוה השפיע אשר השכל"כי

-האחרון  ובגללו . . . מרית. קדם לאדם הגיע אשר הוא 

 Art the and Persecution ,0 בספרר 1ס)נונ, מנ"נ עריכת על שטראנסל'
1952.Writing, '. שני ביי המירה במשנת יהבחין אפשרית 17חה )~טמן 
 "אין שיזעת1 מכינין מוחלטת, ודתית תיעלתית טבעית מוסריות,טיפוסי
 ברם, 97(. עמ' ryl~l ,לת מקנם" בשום כזה פתרן של לפסיגו רומזהרמי"ם
 משתמ- הדברים כי מוכיח, שלפנינו בדיון הרמב"ם זעות של המפירטהניתיח
 tDIJDעים

 המנסי. בתעית זעותי
 עי' 'מפירסמית' המושג של והערביים האריסטוטליים המקויית עי27

 שם. 20 והערה 119 ע' אפרת, י' ,Rosin; .מס ,3736
- ואח,דה כאחת הרמב"מית המנסי תורת את הראה כהן,ה'  כמיצע שלא 
-כאן  לדעתו, הרמב"מית. בתיאוריה 'מפ1רסמות' של שכלתנ' יתנקר טיען 
 ~Cohen. .ס 84 הראנ"ז )ם הדבר את תופסנך

 שגלתני משקל ל'מפורסמות' כי סנור שיטתו, כזרח מתנך לא ר11.ן, נםאוב,
 Rosin,I. .ק36

 בכ"ז. ח"ג מי"ג27א
 רק כן... גם המין... וזה המדית... מעלת שלמית השלישי... "והמין26

 פנס. ח"ג מז"נ לוולתז".הצעה

 אינו השלמויות במיון האתור המוסר הרי זה במאמר המוצעת התיזהלפי
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 והשקר, האמת בין האדם יבדיל ובשכל שכל, לו שאין למין,, ולא לבהמות הצואה תהיה ולא . . . אותו וצוה אתו דברן1
 .. במשכלות. לא במפרסמות, הוא והנאה המגונה אמנם,, ותמותו. שלמותו על בו נמצא היה וזהן

 מחשבתו עם והוא ותמותם עניניו שלמות על היהוכאשר
 עד . . . במפרסמות להשתמש כח לו היה לא . . . ומשכליו1,1

- בגנות שבמפרסמות הגלוישאפלו - הערוה גלית והוא   תאוותיו אל ונטה מרה וכאשר . . . אצלו מגנה זה היהלאן,1 
 ,ו המפרסמות". השגת לו והגיעה . . . השכלית ההיאגה,ן, ההש- בששולל נענש . . . הגשמיות חושיו והנאותהדמיוניות

 האל השגת של אנושי קיום האחרונה, השלמות אומר,ה.וה
- זה פי על ובמידותיו בדרכיו והליכה מוסרית כהוויהווונהגתו  השאיפה והוא החטא, לפני האנושות של ההתחלתי המצבה,וא 
 הפ- אין כזה רוחני קיומי במצב כך. אחר הדורות כל שלויתכלית

 בחי- מתחייב הכל האמונית. ההוויה תחומי בין ותוקף במהותרדה
 המתח לגבי השלכה המוסרית ההנחיה של זה לטיב 'מושכלות'.נך

-'שחירה'  מטיב המצוות עול בקבלת ההכרעה הטרונומי. צווי 
 הטרונו- סמכותית כפייה ולא שכלתנית אנושית היא%'מושכלות'

 גימא, מחד והכרעתו באנוש" היא רוח "אכן בחינת , גרידהוית
- גיסא שמאידךלקרות  שבין כמתח בצוויו. ,, תבינם" שדי "נשמת 
- אלה1ני  מוסר של ואידאה לעיקרון ומקום האדם של בחירתו 

 ין מצוות.במערכת
 ערעור ההיסטורי. ברצף הדורות של בפועל המדריגה זו לאנרם,
 מרה "כאשר הראשון אדם של בחטאו והחומר הצורה בין*איזון
- הגשמיות" חושיו והנאות הדמיוניות תאוותיו אל)נטה  חולל 

 המטפיסיות- ההחלטיות, ה'מושכלות' בין קרע שליטואציה
 הרוחנית אישיותו את והבנה בהשגה השלמות של עיצומה שהיא המיסר ,ה,,1 את הפונקציונאליות-הסכמיות. ה'מפורסמות' לביןאונטולוגיות,

 87. 51י בהערות להלן עיין המאמין.של
 נ"ב. ח"א שם,,19
 ח. לב, איש30
- כחן ה' של תפיסתו כבכלל זה, בענייןאף'ן. Cohen,I. .ק  77 1כ1 6! ע' רמה אמרה עי'31  יש כי הנחה, פי על הוא דן 

- אחת מוסרית שיטהאך  ה'מפורסמות' את מקרב שהוא 27, הערה לעיל ועי' 

 'מושכלות', של למדרגה ,יי
 עקרונותיה ושל כוהך מוסריים צוויים מערכת של הקי)סיסטנטיותבעית

 אצל גם נדונה - מאידך בחירית כהכרעה עיונית-מוסרית שיטה שלומכלולה
 ,ת051(]. .ק .621 אצל וגם )ש10 כהן ה',י
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 יריה"ל רמנ"ם של במשנותיהם ומשפחה חברה של המוסר תויתיסודי

- הופעתו עם מסמל, מוסר של זה שבטיפוס ההסכמיהאופי  לפי שכשלעצמו, הערוה", "גלות הימפורסמות', שלפיהמגונה 
- בלבד הימושכלות'שיקולי  מוסרית. מבחינה הוא נויטראלי 
 1 דו-תחומית היא המימונידית האתיקה כי לקבוע, ניתןבסיכום
 הסוב- על המוסר את מעמידה בימושכלות', חלק הלוקחתהאחת,

 האלמנטים את חושפת היא תכליתו. והיא שבאדם,סטנציאלי
 המוסרית האישיות את הקובעים האנושית,שבקונסטיטוציה

 את המתנה אלה, אלמנטים של הנלון המעמד הוא מהומגדירה
 השיי- האחרת, המימונידית האתיקה ואילו המוסרית.השלמות

 הנתון פונקציונאלית. פנומנולוגית הנה ה'מפורסמות', לתחוםכת
 זו אתיקה ;ו שלו. הטבעי הטבע לפי האדם הוא לגביההמכריע
 האריס- בנוסח השלמויות במערכת לזולתו' כ'הצעהמשולבת
- אמצעי כשל הוא ויעודה ,,טוטלי,  לאדם המפריע את לסלק 
 אמוני. הרוחני קיומובעיצוב
 לדואליות יש משקל מה לברר המתבקש, לפי יפנה, העיוןהמשך

- המימונידית שלאתיקהזו  תכונה בחינת המידות תורת לגבי 
 כולה, האנושית בהוויה המוסרי המעשה את וכמ.נחהבאישיות
 לפי לא יהיה הבא בפרק הבירור סדר המשפחה. תחום זהובכלל

- במעלההקדימה - הנוכחי כבפרק   בטבע הקדימה לפי אלא 
 באתיקה שיסודה המידות תורת תידון תחילה היינו, *,ובזמן.
 האדם. של טבעו ולפי הפונקציונאלית זו של 'מפורסמות',של

 של האתיקה על המבוססת המידות תורת תידוו מכךולאחר
'מושכלות'.

 המידות תורת2.
 על המבוססת המימונידית, המידות בתורת המנחההעיקרון
 הבינונית המידה היא הימפורסמות', של האריסטוטליתהאתיקה

 של העקריים ההיכר סימם עי )ימיים 1הנאט1רליסם הא3סברימ)טל,סם32
 Cohen,I. ,0ך.ןק ;Zeller,: 111-112 .קע 0[207-2 האר.סטיטלית.האתיקה

 השלמויות תורת על מבוססת פנת( ר") 1מ1") הרםב"ם של השלמויות תירת33
 Nicomachea) ,NEethica [. 8, "1098, (); 8, "1177, 11786 אריסתושל

- והרמב"ס בג'ה אבן רושך, אבן אל-פרצי, אריסטו, לפיהשלמויות  מפגים 
 .Maimonides' Altmann, /1". אלטכון של במחקרו לאחרונה נדונותשונות

 Studies Orien(al Israel pcrfvctions'", .'four ,~ג 1973 .סם24-נ1

 לעיל. 23 הערהועי'
 יסודי של הערכי לדירוג 11 בהבחנה שימוש המורה עושה שם פכ"ז, ח'ע מו"נ5נ

 המצוות.טעמי
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.,.,י
 כתואם - ובשיטתיות בהרחבה מוצעת היא 35של,,ואריגזטר.
 המחודש, והצנעת המוסכמות של ההבלטה לגבי שלוהמיחודה
 ,, והנועזהעמוק

-  פרקים'. וב'שמונה החזקה' בייד 
 הבינונית, המידה פי על הוא האדם של הנכון הקינם)אן, : יסודות שני המורה מבהיר אלהבחיבורי)

 התורה כיוונה ולכך באדם, הטבוע הטבע לפי שהיאה"ממ)צע",
 התורה שקבעה לסייגים מעבר הבישנית, המידה מן סטייה,ב,,ןבמצוותיה.

- משפחה חיי כולל מנפרזת, פרישות כתןעצמה,  : חטא היא 

 העדר ובין התאוה רוב בין ממוצעת מדה שהיא הזהירות,,, בו )המשל . . . רעית תכונות שתי בין ממוצעים )קניניםן, נפשיות תכונות הן המדות )המעלות . . . רע ששתיהן קצוות',ן' שתי בין הממוצעים . . . המעשים הם הטובים "המעשים1'
 יתחייב מהם אשר הנפש תכונות ושתי . . . וההנאה הרגשן
 )היא ההרגשה, והעדר היתרה התכונה )היא התאוהרובון
 . . . המדות מפחיתות פחיתות יחד שתיהן החסרה,התכונה%
 מהקצוות אחד ויחשבו . . . אדם בני יטעו פעמיםוהרבה!"ן
 ועל . . . טוב שהוא האחרון הקצה יחשבו ופעמים . . .טוב11
- טבעו לעובי ההגאות הרגשנעדרן.  הממוצע".י, באמת ישובח ואמנם טעות כולו )זה . . .חטאן, ירא כלומר נזהר שהגא 

 אומר המשפחתי התחום כזלל לתחומיו, הקיום לגבי יותר,במחדר
 :המזרה

 להיות כוונה . . . אותנו המשלמת התמימה התורה"חאת
 לאכול לו שיש מה יאכל האמצעי, בדרך הולך טבעיהאדם
 במדי- וישכון בשווי, לבעול לו שמותר מה ויבעול . . .בשווי
 ולא ובהרים במדברות שישכון לא ובאמונה, ביושרנות

 אסרה . . . שהתורה . . . גופו שיענה ולא והשער הצמרשילבש
 רצוני הסבה, זאת מפני . . . שצותה מה צותה . . . שאסרהמה

 ההרגל, צד על יותר האחד הצד מן שנתרחק כדילומה:

 :2א. ,11 ;2,6 ,111 ;10 ,עג 2עי'
 והנועז המחודש של והצנעתו והמקובל המוסכם הבלטת של המיהודהעל
 לעיל. 26 בהערה המקומות מראיעי'

- בירור משנה, בלהט ד, פ"א דעות, הל' ועי' פ"ו. פרקיםשמונה  בקשר 
 זה. בנושא החזקה שביד ההלכות ביןלסתירות

 .ק,040(1 ע87 , 5 עי'כן
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 וריה"ל רמב"ם של במשיות,חם ומשפחה חברה של המוסר תורתיס71י

 וה- כולם האסורות הבעילות ואיסור המאכלות,שאיסור
 . . . וקדושיה אשה בכתובת שהצריך ומה הקדשה עלאזהרה
 ציונו אמנם כולו זה . . . המשגל למעט רז"ל גזרו זה כלועם
 מן ולצאת גדול ריחוק התאוה רוב מקצת להתרחקהש"י

 שתחייב עד מעט, וההנאה הרגשה העדר צד אלהמיצוע
 ,, הזהירות". תכונת בנפשותינוותתחזק

 הרמב"ם מחייב אמנם הישוב, ולעזיבת בכללה לפרישותבאשר
 שם, הנאמר שלפי אלא כאן. שנדונים בחיבורים גם כזהתהליך
 של או הפרט של חולני למצב תגובה בחינת אך הוא זהתהליך
 : לתיקון יגיעו שהדברים עד בלבד, ארעי תהליך זהוהחברה.

 מנטות . . . הזמנים בקצת החסידים אותם שעשו מה"אבל
 במע- והתבודד בהרים ושכונת . . . בצום האחר הקצהאחר
 אנשי ולהפסד . . . רפואות דרך אלא מזה דבר עשו לארות,

 שאין ולמקום למדברות ברחו כן ועל . . . כן גםהמדינות
 ,, רע". אדםשם

 - הבינונית המידה של הזו התפיסה לכל בהתאם : ועודזאת
- וקיצוניות מהפרזההרחקה  מימסד את במפורש הרמב"ם שולל 
 :הנזירות

 אכילת והנחת . . . בצום . . . החסידים אותם שעשו מה"אבל
 ושכו- והשער הצמר ולבוש הנשים והרחקת יין ושתייתבשר
 אלה עשו שהחסידים הכסילים ראו וכאשר . . . בהריםנת

 אליהם וכיוונו טובות שהם חשבו כוונתם, ידעו ולאהפעולות
 שהם ויחשבו . . . גופתם את ויענו כמותם שיהיובחשבם

 האדם יתקרב. ושבזה . . . טובה ומדה מעלה לעצמםקנו
 לא והם לאבדו, )רוצה הגוף שונא יתברך ה'. כאילולשם
 המתדמים אלו יאמרו שאם . . . רע הפעולות שאלוידעו

 אותו שעושים מה . . . שהם . . . תורתנו מאנשיבאומות
 הלימוד דרך על . . . הנאותיהם ופיסוק גופםמהטריחות

 ,* מהן". טעות זהו . . . הנפשלכוחות
- דעות בהלכות לכךובדומה  : הלכה כפסק 

 וכיוצא והכבוד והתאוה והקנאה הואיל אדם, יאמר"שמא
 אפרוש העולם, מן האדם את ומוציאין הן רעה דרךבהם

 שם. פרקים שמונה38
 שם.39
 שם.40
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 בן-ששוןד"ו.י'

 ולא בשר יאכל שלא עד האחרון, לצד ואתרחק ביותר מהםן,
 רעה דרך זה גם כיכבים, העובדי כהני כגון . . . הקשה צמר,, וה- השק אלא . . . ילבש ולא . . . אשה ישא ולא יין ישתהן
 ,4 חוטא". נקרא זו בדרך והמהלך בה. לילך ואסור היאן,1

 הבי- המידה שיסודה 'מפורסמות', של המידות תורת דבר,טון:
 בדבר 41 התורה" כלל "כונת על לענות באה האריסטוטלית, ,תנונ

 את ולהכשיר לפנות המכוונת המאמין, של ,' הראשון""שעמותו
 לפי י4 ודעות באמונות 'מושכלות' של האחרון לשלמותוהאדם
 במידות זו שלמות הרמב"מית-אריסטוטלית. השלמויותמעיכת

 המין "וזה מדיני-חברתי יצור בחינת ,י האדסי' בטבע "שלמות 4הי
 כונה תכלית ואינו לזולתו הצעה רק איננו כן גםמו,,השלמות

 ז, בדבר". ישלימוהו ולא להם צריך "אין לעצמו האדם ,'בעצמו".

 ודרכה, כוונתה כפי זו מידות תורת - מקיימיה מצד : ועודזאה
 נוטים החסידים ואילו אדם. כל של המוסרית בהוויה היאמנחה

 ,י הדין'. משורתלספנים
 לתורת המוליכה דרכים פרשת הדין', משורת 'לפנים בענייןכ~1,

 המי- את המכוון היסוד הקיום. כתכלית 'מושכלות' מטעםו,"יפה האונטולוגית-קטגורית באתיקה המעוגנת זו האחרת,המידות
 צורה בין הנכון האיזון הוא זו במדריגה המוסרית וההוויהדרת

 פכ",. ח"ג מא')2י,ן הל"א. פ") דעות הל'"(.,ן המוסרית והשאיפה האחרים. הנפש לכוחות השכליליומר,.בין
- התנלית שאינן השלמנית יהבי כי לב, לשים 'ש 9)"7. ר") שם,,", שם.4,,. שם.43,  האמיתי". האנושי השלמות "הוא.'1, אמור הסופית התכלית שהיא הרביעית, השלמות לגבי ורק המוסר(, )בענייןון האדם' בטבע וישלמות הגוף( תבנית שלמות בענין )שם, האדם' 'בטבע תלותץ,ו אמורה 

 28. הערה לעיל ועי' שם.16
 ורקדים, חכמים של יעודם שהוא הדין, משורת לפנים אלא אדם,כל1,,1 נתלת שהיא הבינונית, המידה אינו הרמב"ם של האידיאל לדעתוהרמב"ם.פן, של זו לבין אריסטו נוסר בינונית מידה של מעמדה בין מברין כהןה',,ן לעיל. 5נ בהערה ועי' ה"ה פ"א דעתהל'8, הרביעית. שלשלמות המוסרית,1 המשמעות לבין זו שלמות גין להבחנה באשר לעיל 28 הערה ועי' שם.47
 ,Cohen. .קק ,114113ן

 הדין. משורת לפנים של המקום,,,י גס הוא שם בימושכלות'. ותעוגנת נוספת מוסרית מערכת קיימת הרמב"ם,ן לדעת כי כאן, המוצעת התיזה לפי נכון אל מתבארת כהן ה' של זותפיסה
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 יריה"ל רמג"ם של במשניתיהם ומשבחה חגרה של ,המוסר תירתיסיוי

- עיקרההמתמדת  השכלי בעניין האפשר ככל עצמו להשקיע 
 היפעלויות. ידי על מודרך בקיום ביותרולמעט
 'מפור- של המידות בתורת העוסקים הרמב"ם, של המקורותבשני

 הרי מלאה כתפנית לא אס -נ טכסטולוגי כהמשך באהסמות',
- ניכרת כנטייה פנים כלעל  'מושכ- של המידות לתורת הפנייה 

 הרמב"ם מפרט הל"ד, פ"א דעות, בהלכות החזקה", ב"ידלות'.
 "טבעי", שמניען מידות כולן והן ל"בינוניות" הצריכות המידותאת
 וכיוצא שמחה קניינות, ענייני תאווה, כעס, : ההיפעלויותמצד

 לגבי הבינונית המידה מהי במפורש מתאר הוא ושםבאלה.
- הפרק סוף ועד מכן שלאחר בהלכות ואילו אלה.התנהגויות  

 רחמנות ענווה, : "מוסרי" מלכתחילה שמניען מידותמנויות
 'לפנים אל הבינונית המידה מן להתרחק היא והתביעהוכדומה,
 : ה" 'דרך אל הדין'משורת

 בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא"ומי
 ומצווין הדין. משורת לפנים וזהו . . . חסיד נקרא . . .מעט
 נקרא הוא מה זו מצוה במפורש למדו וכן בדרכיו ללכתאנו
 לאל הנביאים קראו זו דרך ועל . . . חנון היה אתה אףחנון

 תמים וישר צדיק חסד ורב אפיים ארך הכנויין אותןבכל.
 וישרים טובים דרכים שהן להודיע בהן. וכיוצא וחזקגבור
 שה- ולפי . . . אליו ולהדמות בהן עצמו להנהיג אדםוחייב
 שאנו הבינונית הדרך והם היוצר בהן נקרא הללושמות
 אברהם שלימד והיא ה', דרך זו דרך נקראת בה, ללכתחייבין
 וגו"'.,* יצוה' אשר למען ידעתיו 'כי שנאמרו לבניואבינו

 ., ומשפט". צדקה לעשות ה' דרך "ושמרו הוא הפסוק שלוסיומו
 המאמין, תכלית סוף שהן 'מושכלות' של המוסר ערכי הם אלווהרי
 : האדם של הסופי היעוד לגבי הסיוםכדברי

- שכונתי . . . ואמר הענין"השלים  וצדקה חסד מכם שיצא 
 ששלמות . . . מדות עשרה בשלש שבארנו כמו . . .ומשפט
 ההשגה אחרי וללכת . . . ה' השגת אל להגיע . . .האדם
 ומשפט צדקה חסד לעשות תמיד בהם שיתכון בדרכיםההיא

 י, האלוה". בפעלותלהדמות
 ה-ר. הלנות שם,41
SDיט. יח, בראשית 
 87. בהערה ולקמו לעיל 25 בהערה וכן נ8. ע' לעיל ועי' 5)"1. ח"ו מו")51

- תיאמו יושג שלפיהן ה' תיארי : פ)"7 ח"א סו")יעמו  השלמות גחכת 
 המוסריות. ההנהגה מידות הם -הרביעית
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 בו-ששוןד"רן,י'

 פרקיסי בשמונה - השכי בחיבור גם נמצא עצמם האלוכרבלם
 בשמונה הדברים וסדר הנויבנה הבנת לגבי מאלף שםהאמיר
 'מפורסמות', של המידות תורת את המציע ד, פרק לאחרפרקים.
 עק- הנחיה הכולל ה, פרק בא - הבינונית המידה פי עלערוכה
 אריס- מידות בתורת לה אין שמבוא יהודית-דתית, חדשה,רונית

- כלליתטוטלית  : ה' השגת תכלית 
otw)1"ill!דעהו"'.;, דרכיך 'בכל ג( )משלי . . . הזהיר וכברן, הש"י לאהבת והוא אחת תכלית ממנה חלק כל תכלית,ן שתעשה נפשך חלקי בכל . . . נפשך בכל . . ה'. את ואהבת1, באמרו . . . ביקש אשר וזהו . . . התכלית לזה מביאים דבריון, וכל ומנוחותיו תנועותיו כולן פעולותיו וישים . . . הש"י,ן,' השגת והוא אחת תכלית תמיד עיניו לנגד 

 בפנייה החדשה, בדרך המורה עצמו ממשיך שלאחר-מכאןבפרקןם
 שתכליתה ה'מושכלות', של המוסר עקרונות פי על המידותלתו"ע
 הסבר זו ראייה לפי מקבל ו, פרק הסמוך, הפרק ואהבתו.דעתן'ה'
 אשר המצוות, שבין בהפרש הוא דן כאחד. ותוכנו מיקומומצדן

 שעניינו הדיון, למכלול שמעיות מצוות לצרף ההצדקה כיברו, שמעיות. המכונית שכליות-לבין מכנים המדברים" "חוליהחוקים
- במוסרילכתיילה  דעהו". דרכיך "בכל של הדתית ההנחיה היא 

 כל השמעיות למצוות אין אריסטוטלית מידות לתורת הריכי
 המכנה 55 רס"ג עט הרמב"ם מתווכח בפרק בו ועוד, זאתשייכות.

 האונטולוגית-קאטי- שלו, האחרת המידות תורת בהרצאתפות, שהרמב"ם לפני משמע, , שכליות ,, המפורסמים" ~הענייניםאת
 תקיף בה רגילה, חברתית מידות תורת כי הרמב"ם מבהירגוריי,

- הבינונית המידה שלהעיקרון  'מפורסמות' של מידות תורת היא 
בלב".
 אליו המתח, על המעמיד ז, פרק בא המיפנה, פרק ו, לפרקבהסקך
- 'מושכלות' של המוסר של יעודו עיקרמתייחס  צורה בין המתח 
ן, וענייניה" 'יבמחיצה הדן הפרק הוא והיפעלויות. שכל ביןוחומר,

 פחה. פרקים שמונה52
 עם זה נפרק המגרה של 3יי,כורו כי סוקריי, הימניים פרש), על ~יסכם53

- המדברים" חולי רלי אשר האחרונים;;חכמינו  
 במאמר לרס"ג, הוא מתכוון

 ..ofReason Law~ Thei Staas,' 1 ועי' 137 ע' אפרת י' עי' ודעות. אמונות של~'

-foiAcademy~ American. ofthe, Procedings~ =להלד( (Strauss [)ח28ט the 11]%1 .קקי48-4 מ, Vol. Ruearch, .30אנ1ש 

 פ"ו. פרקים ?מונה54
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 )תה"ל רמב"ם של במשחתיהם ימשפחה חברה של המיסר תרתיסנן.

 הנכבדה ובמדריגה וצורה-שכל, חומר-היפעלויות בין מתחבחינת
 ומידות, שכליות מדריגות יחד כרוכים באים כאן הנביאים.של

 צורה- בצירוף האנושית בקונסטיטוציה מעוגנות שתיהןבהיותן
 :חומר

 וכן המדות. מעלות ומהן שכליות מעלות מהן"שהמעלזת
 ההבנה ומעוט כסכלות שכליות, פחיתיות מהןהפחיתיות

 והגאוה התאוה, כרוב המדות פחיתיות ומהן התבונהודוחק
 . . . הממון ואהבת והעזות והכעסוהרוגז
 האדם בין מבדילות מחיצות הן כלן הפחיתיותואלו
 הש"י השגת ובין בינו לו נשאר לא . . . מרבע"ה . . .והש"י

 השכל והוא בהירה אחת מחיצה אלא מציאותו אמיתתעל
 ,, נבדל". שאינוהאנושי

 המתח עדיין קיים מרבע"ה כשל המלאה בשלמות גם אומר,הווה
- כבמוסר בעיון האדם, בהוויית מכריע שהוא-  אונטו- כעובדא 

 בחומר. כבול השכל :לוגית-אורגאנית
 בהתאם עניינים, לשני מחולקים פרקים שמונה כי נמצאבסיכום

- הראשון החלק המידות. תורת שללעקרונות - א-ד פרקים   ברי- על האדם טבע לפי 'מפורסמות', נוסח מידות בתורתעוסק 
 המידה פי על מכוונת זאת מידות תורת הנפשיים. ומחלותיואותו

- ה-ז הפרקים ואילו האריסטוטלית.הבינונית  תורת עניינם 
 בדרך אלא 'מפורסמות', לפי ולא בלבד, הטבע פי על לאמידות

 "בכל המושכלי-תיאולוגי הכלל מן המתחייב לפיהימושכלות',
 צורה- של נכון איזון בדבר המטפיסי המושכל ולפי דעהו",דרכיך
 שבאדם.חומר
 האונטולוגית- התפיסה פי על שיטתית ערוכה זו, מידותתורת

 של האחר בחיבור המוצעת היא האדם, הרכב שלאורגאנית
 תורת של הרצאתה זה בספר ואין נבוכים", ב"מורההרמב"ם,
 כבכמה שלא - מציע זה בעניין בינונית. מידה פי עלמידות
 ,, ועקבית. אחת שיטה נבוכים מורה - ענייניםוכמה
 המוסר תפיסת על במובהק המעמידה מידות תירת שלפרשה
 משתקפת להיפעלויות, שכל בין לחומר, צורה בין מתחבחינת

 מוסריים. שאינם ולדיבורים להרהורים מייחס שהרמב"םבחומרה
 פ"ז. שם,55
 16. הערה לקל עיין המזרה אצל ש.ט)ת של ר)אליסם על6!

 )', נ"ט, תרביץ, נברכים, בתרה המצמת טעם, משנת לחקר : במאמרי)ע,'
 תשלק. 'שבה', מעיירת )הרמב"ם", ריה"ל לפי שבת מסת "טעמ. ן תש"ך)יסו
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 בן-ששון י'ד"ק

 הם פוגעים ולדיבור, לחשיבה לרוחנק ביטוי אלה בהיות.ל,כבינ

 . . מעבירהע קשים עבירה 'הרהורי : אמרם ידעת "כברן, : עצמו המוסריוביסי
 אחר הנמשכים המקמם מצד ימרה אמנם כשימרה,שהאדם

 הארשית הצורה זאת המחשבה... אבל שלו... החומרן
 האיסור גודל ידעת וכבר . . . בעליונים להידבק --- לו ראחותן שהן במה אלא בהן להשתמש צריך אין . . . סגולותיה וכלן
 מסגולות הוא בלשץ הדיבור שזה הפה, בנבלות אצלנו שבאן
 בגדול ההיא... בטובה שנשתמש צריך ואיו האדם... בסן
 במחשבתו שישתמש מי וכל . . . השלמה ובחרפה שבחסרונותן

 עד לנו חרפה הוא אשר ההוא החוש מענעי בדברו און.
 בו יאמר או הצרע מן בעתר במשי או במשתה שיחששן
 בה והשתמש הע.. גמלו אשר הטעה לקח כבר -- שיחם[
 במרסל"ן
 למוסר בקשר המורה ידי על אמותם אלה דבתם של תפם מץיט
 מפנה הוא שאלע בחיבורע, האחר המקום גם משפחה. ימבעג

 תרבה "אל להוראה, מתתחס הוא זה. לתחום קשור הברורבמסלד
 : האשה" עםשילה
 בענעי אלא אינה הרוב על הנשים עם שהשיחה "חדוע%
 שהוא לפי אסורה עמה השיחה רבת . . . ולפיכך התשמישא

 בעתר התרם בנפש, בצורת, הפגם את המורה מדבש כאןהרישאף בנפשרת" מדותית מגרעת לו נקמת כלומר לעצמה רעה ערם"
 ז"בוהעל~י'
 על מושתתת מידות תורת של זו בשיטה גם כי ברי, נמצאעם~את

 האדם, טבע לפי המוסרי בתיחום הרמב"ם מכיר,מקרכלות'
 למתחייב בהתאם לבינה, שבינו המוסר של תיחום גם זהובכיל

 החומרי.לפנהטבע
 מן מתחייבת החומרי בטבע המידות תורת של הזאתההתנאה

 עזרא אנן אצל מקור על 123.ת0%%%111.ק,וסם1? ועי' פ"ח, ח"ו%57מ1"נ
 הרמב"ם. של זו1לדעתו
 ההרהור ואיסור משול בנושאי לדבר הבישת לנבי פמ"ט שם במו"נ 1ם!ועי'
 לעייני הסיביר לצמצם הדרישה עור ועי' טז. פ"א, לאבות המשנה ופי',בכה

- לבד והטעמים סיבו,ןןן1לתועלתי  פ"נ, דעות הלכות פ"ה, פרקים בשמרה 
- אחרים אצל ונם ו ט, משנה פ"א וכאבית ה"דןןןן  מברר ן פ"ה ט', שער חוה"ל 
 ס"ה. פ"א, אבות למס' הרמב"ט פי' 1ן", 7נ(. )ע' השתיקה שער לב, הפנימם,1
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 וריה"ל רמב"ם של גמש))תיהם ומשפחה חברה של המנסי תרתיסודי

 של בדרך מושגת המוסרית התקינות כי המורה, שלההנחה
- ובמוגדר וחומר, צורה בין נכוןאיזון  החומר הכוונת ידי על 
 ה"מזג" כמו הפיזיים-טבעיים הנתונים הרי כך, אם הצורה.מכוח

 הצורה- של היכולת לגבי המכריעים גורמים משמשים -מים מסוי בגיליכ( התעצמותם שרבה מלידה כמידתםוההיפעלויות,
 של המוסריות ,של עיצומה שהיא יכולת ולהשפיע, לפעולהשכל

 . :'מושכלות'

 בעל . . . לאיש אלא שלמות מושכלות . . . היות אפשר"ואי
 הבריאה מתחילת להם שיש רבים אנשים ויש וישוב.נחת

 שלבו ככני פגים בשום שלמות עמה אפשר אי מזגית,תכונה
 . . . ולח חם . . . שמזג וכמי . . . הכעס מן ניצל אינו , . .חם

 ירא שיהיה רחוק זה כי הזרע להוליד מרבים הזרעוכיסי
 : . '. ,, הרגל". בתכלית עצמו הרגיל ואפילוחטא,

 הצורני- תגבורת : קרי - שכליים עיוניים הישגים התנאתולגבי
-שכלי  : המורה ממשיך שבאדם, בחומרי-טבעי 

 תש- חכמת רפואות:ולא חכמת אינה . . . החכמה זאת"כי
 הטובות המדות הצעת הקדמת מבלמי אפשר ואי . . .ברת
- ה' תועבת 'כי )השלמות הישר בתכלית האדם שישובעד  למדה רחקו ולזה לב(. ג, )משלי סודו' ישרים ואתנלוז 

 וטרדת טבעיהם לרתיחת לקבלה אפשר אי וגםלבחורים,
 השלהבת עד'שתיעצר והצמיחה, הגידול בשלהבתדעותיהם
 ליבותם ויכנעו והיישוב הנחת להם ויהיה המערבבתההיא
 יד(. )חגיגה, קשאי לא אכתי . . . נאמר . . . המזג מצדויענוד
 טבע רתיחת מוצא אני עכשיו ועד זקנתי לא לומררוצה
 ,, הנערות".והמית

 והנזי- הפרישות בעניין מתעצם 'מושכלות' של שבמוסר הייחודזה
 הרמב"ם של 'מושכלות' של המידות תורת מסוים מצדרות.

 : ן, והתנזרות לפרישותמטיפה
 שכל . . . אנשים אדם מבני כי . . . אדם בני מדרגות"נחלקו
 התחייבו.בהכרח, וחסרון, וגנות חרפה אצלם החומרצרכי

 שזכר כמו עלינו, חרפה הוא אשר המישוש חוש )בלבד.

 הפילוסופים". בארו "ובבר בשסקה 9)"א. ר") ))ם נל"ד. ח"א מ)")59
 . .', שם.60

 .קק,ט~ץ. xiitcxxxi 1 עי'61
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 ולמשגל ולמשתה למאכל נתאוה בעבורו אשר . 2* אריסטון
-ן  בהם )להיסתר שאפשר מה בהם למעט למשכיל צריך כי 
 שאי מה אלא מהם ישיג ולא . , . אותם בעשותו ולהצטערן
 והוא אדם, הוא מאשר האדם תכלית וישים זולתו, אפשר,ן
 השגת - שביניהם והנכבד החזק אשר המושכלות, ציורן
 לא באמת, אדם להיות שיבחר למי וצריך . . . תמידהאלוה.

 לחסר השתדלותו כל שישים ותמונתו, אדם בתארבהמה
 שאר וכל וכעס וממשגל וממשתה ממאכל החומר צרכי כלן

 שאמרתי ממה יותר בו לומר צריך איני המשגל ואמנםן, מהם... וייבוש והכעס התאוות אחר הנמשכותהמדות
 ולא בו לדבר או זכרו ואיסור בו למאוס . . . אבות בפירוש1
 ,, סיבה". לשוםן(

 : מכריע 'מושכלות' של הגורם הרי הפרישות לגבי בזהבאמור
 בהם, העיסוק ומיעוט וההיפעלויות החומרי מן הסלידההוישות,
 האדם "תכלית ולשום באמת" אדם "להיות היעוד מןמלחייבים
 צורה שבין במתח ן המושכלות" ציור והוא אדם הואמלישר
- הוא המוסרי-תכליתי עוד הי~צמר  והמעטת הצורה השלטת 

 הרמב"ם. )וסח הפרישות וזוהיהעומרי.
 ההת- למעשה הרמב"ם את מביאה הפרישות של התביעהס"מ

 : והחיים החברה מן ממש של לפרישהנזהית,
 ולהתבודד הראשון במושכל מחשבתו כל האדם"שישים1ן

 אליו להמסר הכוונה... כי התבאר היכולת... כפי.בזה
- תמיד בחשקו השכלית המחשבה ולהשיםן  על ישלם וזה 
 להפרד חסיד כל ירבה זה ומפני ובהתפרדות. בבדידותהרובן
 .. הכרחי". לצורך רק אדם עם יתחבר ולאולהתבודדן
 2111,10א.42
 המקומות אלה בכל פל"ו. ,ח"3 ופמ"ט פי"ד ח"ו ום .עי' פ"ח. ח"ו מו",13

 המישוש מחוש ההסתייגות לגבי ואריסטו הפילוסופים של הרמב"סמסתמך
 פרק הוא אבות' ב'פירוש המקוס לבינה. שבינו בדברים שמהפרזה הגנותולגבי
 פ"א. ח"ו שם,11,' וו. משנהא'

 לתורת גם מייחסים לאחרונה בג'ה. אבן של הבודד' ליהנהגת מפנה שםאפודין
 .ג ,תם8תעוג ''four "Maimonides~ בג'ה. לאבן זיקה חרמב"ם שלהשלמויות

165:perfections'"p. 'לעיל(, 3נ הערה )ועי 
4 לנבדאה כמכינה הפרושות לגבי פלסו, ח"ב מו"ניעי'  על הוא שהדגש 

 האדם של כאלה מהישגים המורה הסתייגות ועי' ומעמד. מכבודפרישות
 נם ועי' פנ"ד(, חיץ )מו"נ האדם של הראשונה השלמות על ביקורתובדברי
 הגבש. חשבון של הי"ז הפן פ"נ, ח' שער הלבבות,חובות
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 1ריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ומשבחה חברה של המוסר תורתיסודי

-הפרישנת  ומזה החומר, זיכוך על שלה החימיה ההשפעה מצד 
- הרוחנית האיכותהתעצמות  דרך גם הרמב"ם אצל מנוסחת 

 :הלכה
 מן ונזהרין בטהרה חולין אוכלין היו הראשונים "חסידים .,.

 זה ודבר פרושים הנקראים והם ימיהם כל כלןהטומאות
 ופורש אדם נבדל שיהיה חסידות היא.ודרךקדושה,ותורה

 שהפרי- עמהם. וישתה יאכל ולא בהם יגע ולא העםמשאר.
 הגוף וטהרת הרעים. ממעשים הגוף טהרת לידי מביאהשות

 הנפש וקדושת' הרעות. הדעות מן הנפש קדושת לידי ,מביאה.
 ,. בשכינה". להדמיתגורמת

 תגבורת הוא האדם של המוסרי המעמד של האזדיאל כימשמע,
 החברה מן התרחקות כדי עד .בהשגה, והשתקעותהצורני-שכלי
 מציע הרמב"ם : ועוד זאת שאפשר. ככל החיים מתחומיוהתנזרות

 של לדרגה האדם את המביא כתהליך וההיגזרות הפרישותאת
 המידות תורת של כיסוד המשמש האידיאל. הוא לשכינה,הידמות

 פרקים בשמונה 'מושכלות'של

 הידמות של בספירה להוויה הרמב"ם אצל המוליך זהתהליך
-לשכינה  מיתת שבה ההר", "חור של לפיסגה להעפלה מביא. 
 במדריגה שבאדם. והמדמה החומרי ואפסות ביטול בחינתנשיקה

 החומר : קרי המונע, הוסר כי ורוח, השגה כולו הואזו.האדם
 : האדם נשמת של הנצח זהווההיפעלויות.
 אלא אחר בדבר מחשבה תשאר שלא עד האהבה"הפלגת
- ההואבאהוב  הגוף כוחות יחלשו אשר כל . . . החשק היא 
 .. . השגתו יחזק אורו, וירבה השכל יחזק התאוות אשותכבה

 ההשגה תוסיף למות ויקרב בימים השלם האיש כשיבואעד
 הנפש שתיפרד עד . . . השמחה ותרבה עצומה תוספתההיא
 חכמים רמזו הענין זה ועל ההיא. ההנאה בעת אזמהגוף
 שמתו . . . בנשיקה מתו ששלושתם ומרים, אהרן משה,במות
 הנבי- שאר אבל . . . החשק מרוב ההיא ההשגה הנאתבענין
 השגת תחזק כלם אך . . . מזה למטה הם. והחסידיםאים

 הי"ג. פטם אונלין טומאת הל'!6
 . ~. 92. ע' לעיל עי'66
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 -,ו
 בן-ששיןד"~!י'

 כי לנצח כן אם ההוא השכל וישאר המוות... עם שכלם,
 ז. המונע". הוסר כבר,,,.

 המניעים וכן הארצי-חומרי, מן ההתפנות שיא של זהתיאור
 החומר בצרכי שאפשר" מה . . . "למעט בשביל מעלהשה4ב"ם
 בפרישות מדובר אין כי מראים - היכולת" כפי . . ."וליתבודד

 מן או הנצרות מן המוכרת לנזירות הכוונה אין וכי סגפנות,לשם
- ראשית 88האןסלם.  הקונ- מן אובייקטיבית מתחייבת הפרישות 
 איננה פנים ובשום טבעית היא והאנושית. הקוסמיתסטיוציה

 ההיים, מך בריחה אינם וההתנזרות הבדידות ; משבר מתוךבאה

אלי
 מן הפרישה החיים. מערכות בתוך והתעלות התקדמות

 את האדם מן התובע המושלם במצב מטבעו".,, "מדיניהאים הרי אדרבה, החברתי. הקיום של שלילתו פירושה איןהחקרה
- וההתנזרותהביןדות  מלא מהיותו כמתחייבות לו באות הן 
- ועוד זאת באלהות. ובדביקותו הפנימי הרוחניבעוקמו  אין 
 כלל מדובר אין התנזרות. או בדידות של מימסד מציעהרפב"ם
 ייחודית אישית בסיטואציה אלא מוסד, או חוג שלבמשגרת

 זו בצורה אין ובוודאי בוודאי ולבסוף כפרט. המאמין ,"אדםשל
 הטבעיים החיים מן פרישה משום הרמב"ם של כביכול,שלחזירות,
ן, מיעוט על המורה של המלצותיו משפחה. חיי כגוןמהעתיים
 תיקיך לס' במבוא רשב"ג של דעתו גם היא כזו : אחרים דעות הוגי אצל,,,צאת )מ- הגשמיות בהתפשטות כרובה הנפש השארות גי הסה, פרא. ח"ג67.ן,מו"נ
 בתחום שלמות של תהליך על הוא הדגש ששם אלא 5(. 4, )עמ' הנפש111מדות
- הקדמונים : הלבבותי 'חובות בעל שונהן דעה מביע בפרישות והצורד מתוקנת ביך,מדריגה לקשר באשר עצמו.,,,המוסרי  ויעקב יצחק אברהם, נח, חנוך, 
- ורעיו)ואיוב  הפרישות אל צריכים היו ולא חלש )יצרם זך שכלם היה 

 המאוחרות ההיסטוריות בתקופות הדורות ירידת רק התוריה. השוה מהדרך1
 פיה שם ועי' f"D, ט' שער הלבבות, )חובות לפרישות להזדקק חייבה יותרן

- כן ועל השלמות, מדריגת של בעיצומה תהליך הנה הפרישות ההמביים לפי,ן חיובית. מדריגה לבעלי מיותרת כן ועל משקם, טיפול ברינת מעורער, מצב,ועל תגובה משמשת הפרישות : המקובל לפי היא הלבבות' 'חובות בעל של תפיסתו", לה'"(. ומחשבתם נפשם שתתיחד "כדי פרישות על פיו ושם הפרישות,שהגדרת  
 בפרישות חבל יותר הוא לוקח שלג( יותר שהאדם ככל ן:
 המצרית הנזירות ביקורת הרמיתם של המכוון עניינו אין רוזיו של לדעתו 681

 בהלכות ע'ע לכוהני ההתייחסות זו, דעה לפי ,Rosin. .ס 89 המוסלמיתמואו
 )להלן= תשניא ירושלים האיסלם, על הרצאות גולדציהר, )עי' הצופיות,ן את מזכיר שם, בפרטי) התיאור כי אם ממש, לעכי"ם מכוונת א ג,םדע)ת

 הפרק להלן ועי' 112, ע' ובמיוחד והצופיות", "הסגפנות על הפרק גולדציהר(,1
 427 הערה ריה"ל, על1
 פכ'ץ. וח"ג ב"מ, ח"ב ב)רינ ן,69
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 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ימשפחה חגרה של המוסר תורתיסודי

 מעלות אינן אינטימיים משפחה ובחיי חומריים בענייניםהעיסוק
 .ז עליהם. וויתור מהם הינתקות של אפשרות הדעתעל
 הפרי- אידיאל של והאישית, החברתית המשמעות, של עצמהכל

 והמתאר להתבודדות המטיף בפרק בו מנוסחת וההתבודדותשות
 נצח. וחיי נשיקה מיתת כדי עד הגשמיות מן ההתפשטותאת

- שתמציתו ומשה האבות של. האידיאל נמצא זה בפרקבתווך - במודגש אבל הי, באור כולם החיים אתלחיות   את לחיות 
 :החיים

 שהשיג במה ושמחתו האמתיית מהשגת . . . איש"בהגיע
- גופו בצרכי ומתעסק אדם בני עם מספר בו שיהיהלענין  
 תמיד לפניו והוא האלוה עם יהיה ההיא בעת כלוושכלו
 . . . שנאמר הדרך על בני-אדם עם שגופו פי על ואףבלבו,
 מדרגת שהיא . . . המדרגה זאת . . ער. ולבי ישנהאני

 מתעס- זה עם והיו האבות... כן.מדרגת גם וזאתמשה...
 עושים כשהיו שהם, . . . ממון והרבות א-ם בני 'בהנהגתקים

 יסורו לא ורעותם ולבותם . . . באיבריהם . . . ההםהמעשים
 להר- התעסקם בעת . . . עליהם והשגחתו . . . האלוהמלפני
 ;ז ותעבדהו". האלוה שתדע אומהלהמציא - חייהם ימי כל כוונתם שתכלית מפני . . . הממוןבות

 כי מוכיח, נבוכים במורה הנדון בפרק הדברים רצף אומר,הווה
 מכוו- אינם הגשמיות של וההתפשטות וההיפרדות הבדידותחזון
 עם כי המורה, קובע במפורש ולהסתגרות. החיים לעזיבתנים

 שלמים חיים וחי המושלם האדם חוזר עצמו בתוך הזוההתכנסות
 של באור מואר שהכל אלא וענייניהם. תחומיהם לכלומלאים
 אלוה שתדע אומה "להמציא החברתי-היסטורי וביעוד עליוןדעת

 הדרך שיא : דבר של סופו זו. בדרך אדם בני ולהנהיגותעבדהו",
 מכוונת שרוח אדם עיצוב הוא 'מושכלות' של השלם המוסרשל
 ואנושות אומה ומנהיג בו, רוח אשר איש עצמו והוא הייואת
 וי אמונה.בדרך

 באיסלם ו1ם ביהדות הגוירה משפחה, מחיי גם פרישות המעריכה דעה70
- שמן 13 12, יהערות 104 ע' גולדצ'הר,)ע"  הנפש בהגיון מצויה 
 הנביאים מן שלרבים סבור הוא 37. ע' הנפש הניו, חמא, יכ אברהםלכ'
- לדבר וראיה משפחה, חיי היולא  במקרא. כד על פרטים שאין 

 עם בקשראביהם, 'וי על אימה הקמת שי ל,,"71 נאשר עכ"ד ח"ג שם 1ם ועי' ~נ"א. ח"ג מו"נ .1ן
 ענייי

- פט"ו ח"א ובמי"ג העקידה.  ההנהגה ייעיד על 
 השלמים. נחלתשהיא

- מובהקת אינדיבידואלית )אידומוניהבניגוד - חביתי-היסטורי 'עיד הוא הרמב"מי המוסר של התכלית כי הקונצפצ,ה72  כהו. ה' של עיקרית תיזה היא 
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 בן.-ששון י'זקר

 המשפחתי המיסר יסידי3י
 הרמב"ם, אצל מוסר תורת של רבדים שני בדבר העיוןבשמשך
 הסמו- החברתית, בתורתו פרשה לגבי גם קיים כזה חתך כינמצא
- המוסרי לענייןכך  המשפחה. של החברתי-ערכי מעמדה 

 זה עניין החברתי-מעשי. במערך המשפחה למעמד באשר,חילה

 מאמד הרמב"ם שלו. המצוות טעמי במסכת הרמב"ם~דיי
 : האריסטוטלית התפיסה אתלעצמו

 ,ז בטבע". מדיני"שהאדם
 המכוונות התורה, של הכוונות משתי כאחת הוא מפרט זה פיעל
- בריא שיהיה הוא הראשון 'יושלמותו,ן : לשלמות) האדםאע  שבעניניו הטוב על 
 אלא . . . כלל לבדו אחד לאיש ישלם לא וזה . . . הגשמייםן

 74 בטבע". מדיני שהאדם . . . המדוניבקיבוץ

 הקשו- ולמצוות משפחה לקיום כטעם לרמב"ם משמשת זולפיטה

 זה ביאר כבר ימיו, כל לאוהבים האדם צריך כי הידוע"מן
 במאמר'אריסטו

 בריאותו בעת אם המדרת לספר התשיעי
-והצלחתו - צרתו ובעת בחברתם, ייהנה   אליהם, יצטרך 
 נמצאת האהבה וזאת בהב(. ייעור גופו וחולשתובזקנותו
 תשלם,האהבה ולא בקרובים. וכן גדולה, ויותר יותר,בבכים

 האחת שהמשפחה עד ביחסים; רק בקרובים והעזרוהאחוה
 ועזר אהבה בעבורו ביניהם יהיה . . . אחד אבי-אבכשיקבצה

 אחת היא אשר קצתם, על קצתם וחמלה לקצתם,קצתם
 5ז הגדולות". התורהמכוונות

 ל'אתה'. זיקה מתוך המתהוה 'אני' מעצנים זה מוסר של יסודערכי
 האנושות של מוסרי תיקון בחינת הישראלית .המשיחיש רנה זה יעודסוף

- נוהג כמנהגו עולם בעתיד גם כי)האמור,  הטבעי הצד לגבי רק מתכוון 
 הרואה הנוצרית, התפיסה מן שונה -הימים .אחרית חזון זהו הקיום(.של

 בכלל. להיסטוריה מעבר כשייכתמשיחיות
 ,תשא0[(. .עע ,120-122 126-131)עי'

 69. הערה לעילעי'
 עכ"ז. ח"גמ,")
 : אבות למס' הרמב"ס בפירוש ועוד פמ"ט.שם

 זמה . . . עניניו וגל מעשיו 13 שיתקנו לעצמי אוהב שיקנה לאדם"שצריך
 תועלה, אוהב מינים ג' והאוהבים הוא אחד האהוב אריסטוטלוס מאמרטוב
 ואוהב הנאה אוהב מינים ב' מנוחה ואוהב . . . מעלה ואוהב מנורהאוהב
ם בהם" וכיוצא לנקבות היכרים כאהבת הנאה אוהבבטחון. (  ו(. פ"א, אבות 
 האהבה. באיכות הבחנה שם ועי' NEVIII. 4--2 הוא באריסטוהמקור
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 )ר.ה"ל רמב"ם של במשגותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורו)יסודי

 מכנם התקינה המשפחה של לחשיבותה זה ראשי ארגומנטסביב
 דינים מצוות, של למכלול הטעמים את הפרק בהמשךהרמב"ם
 וגירושין, נישואין דיני : המשפחה של בקיומה הקשוריםואיסורים
 שם ומוציא סוטה עריות, ואיסורי טומאות דיני וכן וייבוםחליצ'ה
 ליכוד להבטיח הרמב"ם, לדעת היא, ההלכות מערכת כוונתרע.

 לאיסורים נוספים טעמים המשפחה. של הקיום והתמדתמשפחתי
 המוסר על הרמב"ם של להשקפתו מחזירים המשפחהשבחיי
 : זה בתחום האדם את להגביל והצורך לבינה שבינובדברים

 עלולה שהסטייה או יותר מצוי מוסרית לסטייה שהסיכוןככל
- יותר חשורהלהיות  6ז והסייגים. האיסורים מרובים כן 

 מציע תקינה הטבעית בהווייתה המשפחה .של .לקיומנובאשר
 כללי לפי המשפחתי-אינטימי למוסר הנחיות במשנתוהרמב"ם
 דומינאנטי, כאן נמצא רפואי הטבעי הטעם הבינונית.המידה
 : המצוותי לצד התייחסותוללא

 הרופאים חכמי אמרו . . . וחייו הגוף כח היא זרע"שכבת
 . . . התשמיש מרוב והאלף חלאים בשאר מת מאלףאחד
 בטובה. לחיות רוצה אם זה בדבר להזהר אדם צריךלפיכך
 כל . . . ביותר וחזק בריא גופו כשימצא אלא יבעולולא

 בא שאינו לו ערב אני שהורינו אלו בדרכים עצמוהמנהיג
 זי ימיו". כל בוריו על ועומד שלם גופו ויהיה . . . חולילידי

- ה'מפווסמות' בחינת הבושת מידת מצטרפתלכך  הדוגמא היא 

 : מו"נ לעומת אבות במס' האמור בין ההבדל המעלה. של וו היאהמושלמת
- כן על )ה)אה(. המצומצם במובן באהבה המירה דן אבות,במס'  וכרינו בין 

 .המשפחת הוא המורה של הנושא בבוו"נ ואיל) במשפירה. ולא בלבדונקבות
 הנאה. לשם רק לא מקיפה, חברותא בחינת כלה.
 כמן איסורם, שמסתכר מעשים בין הגבהנה רוזין מציע עריות לאיסורי באשר76

 שהמחוקק וחיתון, קרבות איסורי לבין הטבע, כדרך שלא יחסים אובגידה,
 ,מ"140, ,ע ,94 ,ת 4 וההגיון, הסבירות מחויבי ואיוםקבעם
 נוח בני מצוות שבין עריות איסור על חז"ל של בדיונים ניכרת זואבחנה
 עריות ע"ב(. בז סנהדרין )ברלי, דירן" בעריות והכא . , . דידהו בעריות"התם
 . . . הערוה על לבוא אבשי אי יאמר "לא שמעית, מצווה בחינת הואדידן
- אפשיאלא  

 פ"ו(. פרקים )שמונה עלי" גזר שבשמים אני אעשה ומה
 ע"ב. סו יומא בבלי, הסברא . מן שאיסורן עריות עניין זה לעומת)שי'
 ריה"ל. אצל עריות איסורי של למעמדם באשר 54 הערה להלן גםועיין

 המורה מעה שנ( פ"ר, פרקים שמונה )ם )עיי כ. יט, הלכות פ"ר דעות הל'77
 במהלך שגם 105 ע' להלן ועי' בשתה. בהם לנהוג שצריך הדברים בין זהתחוס
- קדושה מטעמיהנחיה  פיסיולוגי. בורם הוראתו הרמב"ם מתנה 
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ד-
 בן-ששון י'די'ר

- החטא לאחר כירידה לימפורסמות'ה"ובהקת  הרא- הבושה 
 ,ז אדם. בני שהתבוששוקונה
 מציע המורה הרמב"ם. של המשפחה תורת סוף בכך לא)ם

 המשפחה של הערכי לקיום כתשתית ערכיים-מוסריים-שודות
 בקיומה יסוד ערכי שלושת הם כאילו בעיקר ובתוכה."~לעצמה

 בקיום העידון ערך ובושת. אהבה עידון, : היהודית המשפחהל
- הרמב"ם מעלההמשפחתי-אינטימי  פרשת מסביר שהוא תוך 

 . . . עליו יצרו שגבר על-פי שאף והוא . . . החשוביםבהןן, שינהגו שצריך השונות המדות מן המצוה זאת בכללויש,ן :יצת-תואר
 מהתאבל אותה מונעים ואין דאגתה ותשקוט אבלהשינוח,ן עד שניה פעם . . . לו מותר ואיו . . . נסתר במקוםשייחדנהן,

 זה ומפני . . . בבכים מנוחה האבל לבעלי כי . . . הבכיומן
 זאת, ועם . . . זה מכל בידה רשות ושמה עליה, התורהחמלה
 בה. יעבד ולא תימכר לא התורה חוקי אל ישיבנה לאאם

 ,ן
 במקצת שהיא פי על ואף המשגל קרבת התורה שמרה הנה

 ,ז בגת".ן הטו- המדות מן המצוות שבאלה מה התבאר הנה . . . מרי -!

 זאת התקינה. המשפחתית מהוויה וכמה כמה אחת על למד*תה מכאן אבל מרי". במקצת . . . המשגל ב"קרבת המדובראמנם
 'קרבה', של ביחס מדובר הוא, מעודן המורה של הנוסח כי אף,עוד,
 ממנו המתחייב ואת העידון יסוד את ברור ממנו שומעיםלבל

 לבינה. שבינו וביחסבחיבה
 קיום כלל של כטעם מלכתחילה מוזכר בעצם האהבה, השני,הערך

 המשפחה. בחיק אותה מוצא והוא לאהבה זקוק האדםמשפחה.
 לטובת אמצעי בעיקר היא המשפחה לכאורה, זה, עיון שלפי~לא

- במשפחה שבאהבות האחר הצדייסדיה-הוריה.  אידי- אהבות 
- בתועלת תלויות שאינן'לליות,  אבות של והרחמים האהבה 

 משלושת אחד מילה. מצוות לגבי הרמב"ם ידי על מפורש בנים,,על
 בראיה תמיד נוספת ההיא הדמיונית הצירה כו יולדיו, אותו,, לאהוב המביאה הדמיונית הצורה עדיין התחזקה'ישלאן, בקטנות המצווה לקיום,הטעמים

 שם. הראב"ד והשגת הלא נ"ע ועות הל' החוקה היד יעי, 9"ן. ח"א מו"נו"7
 אדה"ר. אצל 'מפורסמות' של הבושה על 86 עמ' יעלי ע"1 )1'ש

 פמ"א. ר"ג שם,71
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 יר,ה"ל ימב"ם של במשניתיהם ומשבחה חביה של המיסר תירתיספי

 ולהימחות להתחסר תתחיל כן ואחר גדולתו, עם גדלהוהיא
 האב אהבת אין כי הדמיונית. הצורה : לומר רצוני כן,גם

 ,, שש". בן כאהבתם לידתו בעת הבן אתוהאם
 אהבת פסיכולוגית-טבעית. היא במשפחה האהבה תופעתמשמע,
 ביניהם הזיקה מתוך מתעצמת והיא בהורים, טבועההבנים

 הילדות. בגיל בעיקר יחדוההימצאות
 בהקשר גם אמורה באדם, טבע בחינת לבניהם, הורים שלהחרדה
 : למולך הבנים בהקרבת הזריזות בענייןאחר,

 היא ויראתם פחדם שרוב בכלל אדם בני מטבע"וידוע
 לרוב לעשותו אחד כל מיהר . . . והכנים הממוןמאבידת
 'י, הבן". על ופחדו'חמלתו

 הב- לאהבת באשר הרמב"ם של הסבריו כי להאמר, צריךבסוף,
נים

- .  
- האבות אהבת כצורך למשפחה כהסבריו  משאירים 

 'מפורסמות'. בחינת מוסריים, ערכים במחיצת עדייןאותנו
 'מפורסמות' של המוסר תורת לפי ערוכים משפחה אורחותברם
 ניכר זה בתחום גם הרמב"ם. של המשפחה תורת סוף לאהן

- מידות תורת של נוסףרובד  'מושכלות'. של המוסר על מושתת 
 המשפחתי- ההווי נעשה 'מושכלות' של מידות תורת שלבתחומה
 : והיא מחייבת, הכוללת התכלית יותר. חמוראינטימי

 ואמרו חכמים צוו זה 'ענין ועל הוא ברוך למקום"עבודה
 ר, דעהו". דרכיך בכל . . . שמים לשם יהיו מעשיךכל

 : האדם של הצרכים של ההוויה מוכתבת זו תכלית פיגעל
 ונשי- בית וישיבת ושתיה מאכילה להם צריך שהגוף"דברים

 כמו גופו... להברות כדי לבו... על ישים אשה...את
 ,, הזרע". את <Dt,p או הרפואהדרך

 פיסיולוגי ככורח אך אינטימי המשפחתי התחום נדע המקוםבזה
 והמיגבלה. הסטג צד על היא ההנחיה אומר, התה למעטהשיש

 ניכר ה'מושכלות', שמן מידות לתורת כיאות הרוחני,היסוד
 המתלווה החיובית הערכיות מצד מוצע זה כשתחום רקביותר

. פמ"ט. שם0ן

 פל"1. שםנ6
 הל"ג. ת"ג זעות הל' החנקה, היל82
 הל"ב. שם83

 הרמב"ט אצל אבל, מצוות. של ארגומנט גם המעלה שם, הראב"ד השגתועי'
 בעניין מופיעה האשה, למעשה, שהשותף כך כדי עד צרכים כסיפוק הדברמצג
 הבאה(. ההערה ועי' משותפים. לחיים כחברה ולא כלי בחינתזה
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 ן 1 ש גו-ש"

 ומשתלבים חוזרים כאן ערכי. דו-קיום של חברתית ,ולתופעהלו,
 מדריגה של מעמד להם שהפעם אלא והבושת, העידוןשני,ארכים.:

 לתלמיד לו ראוי .. . ובבעילתו ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר,ן שיהיה צריך כך . . . ובדעותיו בחכמתו ניכר שהחכם נכשםן, : אנושית ושלמותרוחנית
 . . . אשתו אצל מצוי יהא ולא בקדושה עצמו שינהיג חכם.,ן,

 ביותר בראשו יקל ולא . . . שבת ללילי שבת מלילי אלא,1.
 לא יהיו.שניהם ולא הדין. את עליה ליחן עתיד לאשתו אדם, שבין קלה שיחה אפילו חכמים אמרו . . . פיו את ינבלולא

 תהיה ולא מהם, אחד ולא עצבנים ולא עצלנים ולאשיכורים
 מעט וישחק יספר ובשמחתם. שניהם ברצון אלא . . . ישנהן,.
 כל בעזות. ולא בבושה ויבעול נפשה שתתישב כדי עמהן

 וראויים וביישנים נאים יהיו בנים לו היו שאם אלאדעותיון, ותקן עצמו וטהר נפשו שקדש לו די לא זה מנהגהנוהג
 י, ולחסידות".לחכמה

 המשפחה בחיי ההתנהגות להוראות ההנמקה בנוסח לדייקראיי
 מעשה בשעת והבושה לבינה שבינו בקשרים העידון ןה"ינטימיים

 כתהליך אלא רגילה, מוסרית התנהגות של מטעמים נדרשיםא4ם
 ובמושכלי. שברוחני מוטעמים : קרי הדעות. ומתקן מטהרמזדש,
- דבר שלהסברו  האינטימיים החיים את מעלים והבושה העידון 
 הרוחנית. ההוויה בעיצוב ומשתלבןם רוחניתלוהגה
- כללי החברתי במערך ועוד.זעת  מעמד המשפחתי, לתא 

 בפרישות המדובר שאין האמור, לפי וזה בו. המשפיעשות הפרי- יסוד למרות 'נוושכלות', של המוסר של היעודבמימוש
 המכנה על. והעמדתם לעידונם המכוונת בזאת אלא החיים,שוללת
- קיומה בעצם המשפחתית ההוויה אין כך, משוםהיותני.  גם 

-הלבעית-גשמית  של המוסרי האידיאל צימצום או סתירה 
- אדרבה אם כי'מושכלות',  שבמדריגה אלא. להשגתו. תחום 

H~fמכאן הרוחני. ביעוד להשתלבות המשפחתי הקיום מכוון 
 : ומכוונת מסויגת התנהגותממחייבת

 השם את לידע כולם מעשיו וכל לבו שיכוון האדם"צריך

 מצדו אך משפחתי האינטימי להווי מההתייחסות בשוני וכאדם, משותפים.,ן לחיים חברה גאית זרי 3גת התחשרת טצ,יה כאן ה. ז, א. הלכית ע"ה, שם44
 )עי' צרכים מסיפוק כחלק אשה' 'ליטא מנוי שכן - והפיסיולוגיהטבעו'ן

 _הקודמת(.ההערה

www.daat.ac.il

מתוך: "משפחות בית ישראל - המשפחה בתפישת היהדות", ספר הכינוס למחשבת היהדות שנה י"ח, ירושלים תשל"ו



 וריה"ל רמב"ם של כמשנותיהם ימשבחה חברה של המסי תורתיסודי

 . . . הדבר..ניצד זה לעומת הכל ודבורו וקומו שבתוויהיה
 וישתה כשיאכל וכן . . . בלבד ממון לקיבוץ בלבו יהיהלא

 ליהנות כדי האלו זכרים לעשות בלבו ישים לאויבעול
 וכן בלבד... ואיבריו גופו להברות כדי אלא . בלבד...'

 את ולקיים גופו להברות כדי אלא יבעול לאכשיבעול
 שיהיה לבו על שם אם הרפואה פי על עצמו המנהיג . . .הזרע
 עושים בנים לו ושיהיו בלבד שלמים ואיבריו גופו'כל

 שיהוה לבו על ישים אלא טובה דרך זו אין . . .מלאכתו
 את לדעת ישרה נפשו שתהיה כדי וחזק שלםגופו

 . היו,
 בישראל. וגדול חכם יהיה אולי בן לו שיהיה לבו עלוישים
 בשעה אפילו תמיד ה' את עובד . . . זו בדרך המהלךנמצא
 חכמים צוו זה ענין ועל . . . שבועל בשעה ואפילו ונותןשנושא
 . . . שלמה שאמר והוא שמים לשם יהיו מעשיך וכלואמרו
 אורחותיך".,, יישר והוא דעהו דרכיךבכל

 הרוח- בהוויה כמרכיב המשפחתי, הקיום של עיצומו הרי זאתעם
 של עליון ערך בחינת הבושה, בעניין לשיאו מגיע מוסדית,נית

 : 'מושכלות' שלמוסר
 . גדול.. מלך לפני . כישיבתו.. בביתו . . . האדם ישיבת."אין

 ידעו כאשר כי ודע, . . . עלינו השופע השכל הוא . . 'והסלד
 ממנו ובושתם . . . היראה מן אליהם הגיע השלמיםזה

 עם צפונותיהם ששם מה דמיוניים, לא אמיתיים,בדרכים
 ., אדם". בני שאר עם כנגליהם . . . נשותיהםן

 אמיתיים, בדרכים מושכלית, אמיתית, בבושת מדובר כאןודוק,
 וחוה אדם של הרגשתם לגבי האמור מן זו בושת שונה דמיוניים.לא

 והמוסכמות הימפורסמות' מן אך התבוששו הם החטא.לאחר
 המוש- המוסר בתחום כאן אנו שרויים הבורא. ממחיצתכשגורשו

 ומטעם האדם. בקיום והשכלי הצורני על השליטה במדריגתלם,
 האל. במחיצת האדם הימצאות תודעת היא הבושת תודעתזה

 .. ב-ג. הלכות פ"נ זעיה הל' החזקה, היי65

 המ1סר,לפי מצב כקובע ה'ד,ב1ר' Y'Dln ש31 ש"ט. שם גם יעי פנ,'3. ח',3 מנ"נ66
 דשת הל' החזקה ה.1 עיד ע,' בהסתר גם יהצנ,ע1ת הבושה לגבי'מושכלית'.

 הל"ו.פ"ק
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%-  

 בו-ששר י'ד"ר

 סיכום4!
 חאיכולות לפי חמימונידית ותמידות חמ91ר תורת יסודי)א(
 המצטרפים שונים הגות לעולמות השייכים יסודות, ערוד זההנסר
 ואנושות. חברה ומשפחה, אדם מעצבת רוחנית עיונית*קשה
 המי- המוסר את המשמש וצורה, חומר של האונטולוגיה~סוד
 השלמות של הקלאסיפיקציה גם וכמוהו אריסטוטלי. הוא*נידי,

 האישיות. העיצוב המוסרית השלמות של משקלה אתשמגדירה
 אתיקה גופי המימונידית המוסר לתורת שייכים גימא,מאידך

 הגופי- וראיית הרוחני על החיוב העמדת מצד בעיקרישלטונית,
 אידיאל הרמב"מי המוסר ליסודי מצטרף ולבסוף, ; כשלילההומרי
- חז"ל של הרוחני עולמם לפי מוסרית שלמותל  של שלמות 

 האודו- מן הנעדרת אחרית של חזון ולמען יסיציאליות~קטיביות
 האריסטוטלית.מוניה
- תרמב"ם של חמוסר תירית שתיל(  'מושכלות' ושל 'מפורסמים של 

 מהותית, במסקנה מסתכם הזו המימונידית המוסר בתורת~עיון
- האחת : דו-רבדית הנה הרמב"ם של המוסר תורתכי  מעשית- 

 יחיד להביא היא מכוונת 'מפורסמות'. של הוא שתוקפה"ברתית,
- והאחרת תקין. לקיוםיברה  של שתוקפה עיונית-אישית 

 והאמונה. האלהות השגת של ביעוד חלק והיא;רושכלות',

 חרמב"ם סי חמוסי ת1ר1ת שתי של שביסדן חעקר111ת01

 : שונה מטיב עקרונות ביסודם המוסר, תורת של אלו רבדיםיוזז
 הכלל פי על מודרכת המעשית-חברתית, הראשונה המוסרחורת
 של בקונסטיטוציה לאל. ההידמות של התכלית פי על"בעת, 'מושכלות', של האחרת, המוסר ~ירת ןאילי הקברתי. הקייםעי ומצור- האנושי הטבע של מטעמו המוכתבת הבינונית, המידהשל

-האדם  הצורנית-רוחנית במהות טמונה זו להידמות העררבה 
ן, בצלם. נברא בחינת האדםשל
 מסר שיאת;1 שתי של חתיאוריח לפי חרמנ"ם של חמוסרית במשנתו ,הסתירות פשר ,י)ד(

 פשר היא הרמב"ם של במשנתו מוסר תורות שתי ביןההבחנה
 שבין השוני ; הרמב"ם של בהגותו זה בתחום שלכאורה,,"שתירות
 היסוד השלטת של וזה הבינונית המידה של זה -"עקרונות

 פי על מוסריים-טבעיים חיים באורחות השוני ;"צוהני-שכלי
 רוחניות של לאידיאל השואף חיים ואורח הבינונית,המידה
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 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי

-ופרישות.'ולבסוף  השל" ליעודי באשר הטכסטולוגית הסתירה 
 כמשנית המוסרית השלמות מופיעה פעם במקום כשבומות,

- ופעםוכאמצעי,  ז, הדתי. הקיום של העליון כהישג 

- ' יערני-ריחם חניתי-מעסי : קיום רבדי סם - חיהיזית חמספחח)ח(
' 

 משמ- את להדגיש עוד יש .לגופה הרמב"מית ,האתיקהלגבי
 לקיום ההשלכות מצד השכלתנית האתיקה של המהותיתעותה

 שו- שהרוחני עליון אדם של לאידיאל חותרת היאהמשפחתי.
 גורסת ואינה והבשר הטבע הרס מתירה אינה אבל בו,לט

 הוא המשפחתי התא גם ולחברה. לקיום התנכרות שלפרישה
 הרגילה בהוויה מוסרית; הכוונה פי על הוא שמעוצב אלאלגיטימי,
 עקרונותיו ואילו 'מפורסמות' של המעשי המוסר פי על הואמודרך

 של האידיאלי המוסר של במעמקיו מעוגנים רוחנייםהמהותיים
'מושכלות'.

 המוסדי חקיים ש) חאיד,אל)ו(
 מסוים אידיאל הוא 'מושכלות' של מוסרית במדריגה הקיוםאופן
 תגבורת של בתהליך כשיא מושג זה אידיאל והתנזרות. פרישותשל

 לפי וטבעית. שלמה אישיות של מכוחה האמונה והשגתהרוח
 הנוצרית המירות מן המימונידית היהודית הנזירות רחוקהמהותה

 הטבעי היסוד קעקוע וגוררת חיצונית למצווה ציות עלהמושתתת
 הש- בין שזני קיים המימסדית הבחינה מן גם שבאדם.התקין
 הנזירות הנוצרית. כבמסגרת יהודית נזירות של 'מוסד' אין :תיים

 האישית- ההוויה בתהום ומתממשת אישית הכרעה היאהיהודית
אינדיבידואלית.

 חמוסר תכלית)ז(
 'מושכ- של העילאית המוסר תורת תקוות שהוא המושלם,האדם
 ולשאת משפחה, חיי ושל אדם של אידיאל לשמש נועדלות',
 מאמינים. כעדת החברה של הנהגתה שלביעוד

- גופו פו"ד ח"ג במחי המוסר של למעמרי באשר הסתירה שאלת67  מקומו 
- הפרק בסיום העליייה ערגייתי לעומת היעיהם, במילהלא:עליון  מעסיק 

 המורה. חוקרי רובאת
 ע"ע היהדות של הפילוסופיה ; 97-96 ע"ע ומדע, דת בקובץ נוטמן, י'עי'

 ; 52 הערה .ק חע(כ(לאע שם וגם וסתנו; .עק CKXI-cxxii ;64-163ג
 קה קד, עמ' מו"נ של פירוש( )ללא המנוקדת למהדורה מבוא שמואל, אבןי'

- במבואות א, ח"ב אבן4שמואל, פירוש עם מף'נ עוד וע" שם, 195והערה  
Y"V,במאמר גולדמן א' זו בשאלה דן לאחרונה קכט. קבה, וע"ע בג כב 

 313-287 ע"ע תשכ"ח בר.אילן שנתון האמתות". הנוי~חדת.במשימ"העכוזה
 51. בהערה לעיל ועי' 312-309. ע"עובעיקר
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-ששון

 החברתי.והמשפחתי המוסרתורת
 ,,ל יי,ר,ףל

.יסודית,האתיקה1.

 כתורתו דו-רבדית, כתורה ערוכה היא אף ריה"ל של המוסרתורי
 המשך הריהי זו שניות תורות. לשתי התחלקות כדי עד~מורה,של

 לש- המציאות כלל חלוקת : שלו הדואליסטית העולםלת"ונת

 , - טבעי או נפשי שכלי, - עולמיים 'מדריגות' או ליעניינים'ניים

 החברתית החוקיות נחלקת וכן י , אלהיים ומדריגה'ול'%ניין'
 עול- קיומם שחוקיות והיסטוריה חברה אדם, : ולאלהיתלע~מית
 שהווייתם יהודית והיסטוריה יהודית חברה יהודי, ואדםמיש.

 י מלאכית. אלהיתבספירה
 המוסר, של השכלית' ה'מדריגה המוסרי, העניין שלראייתו
 הדברים וכך שכלי, יצור היותו ומצד טבעו מצד באדםמעוגנת
 . םער4כ

 מלאכים, לא בארץ . . . יברא כי חיבה האלוהית"החכמה
 שונים טבע כוחות בהם שיתנגשו ודם, מזרע אדם, בני אםכיי.
 ' מדות_שונות". בתוכם יתתנצחנה יס
 מטעם המוסרי התיקון מונחה ומידותיו, טבעיו על זה,באדם,4
 כשלעצמו האינדיבידיאום של מוסרית לתקינות מכוון הואהיכל.
 : שלו החברתית בהוויהודם

 למאמר, מתייחסת יההפניה לכוזרי, מתייחס החבזו שט ציון ללא מקיםמראה
 אבן-שמואל(. מהדורת )לפי ועמודסעיף

 ק. ע' ה, מ"ג, גם ועי' לא-לה.מ"א,
 בשלישה ופירס רמדריגה' 'עניין' המונחים מטבע ריה"ל טבע אלהבמקומות
 טבעי, עניין : בו הטבועה ולחקיות הנבראים לעולם השייך כל את'עניינים'

 'עולמי/ הביטוי כאן מוצע לשלשתט כולל כשם ושכלי.)פשי

 ארך ישראל, ארץ : לחומרי אף מתייחסת לאלהי הטבעי בין ההבחנהשם.
-הסגולה  לטבעי. שמעבר תכונות לת 

- והיסטוריה הברה לאדנו, באשר טבעי והעל הטבעי ביןההבחנה  שייכת 
 ריה"ל. של תורתולגופי

 אסטרו- בגורמים במידות- השוני ריה"ל תולה בהמשך קיב. ע' יז סעי'מ"ג
 המזלות בעלית אשר התמורות "לפי קבלה של מקורות על ובהסתמךלוגיים

 יצירה(". ~ספר הדבר שנתבאר )כמוובירידתם
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 וריה"ל של.רמב"ם במשוותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורת.סיוי

 שממנו השכלי, בענין החיים בעלי בכל נתיחד האדם "ואילו .,.,'
 ואחריו הבית, תיקון.עניני. זת ואחרי המדות, ונקון :נתחיבו
 המדינה, . הלהגת אמנות קמה וככה המדינה, עניניתקון

 , במדינה". הנוהגים החקים ואתה.
 לתת הוועד המד:ינה', ענייני )'תיקון המידות' 'תיקון של זהמוסר
- והחברה היחיד של נכוןקיום  : הצדק יסודו-ערך 

aA"חברותם". תתמיד לא זה בלא עצמם לבין שבינםריס. בדב- הצדק תקבל'שלטון שלא יתכן לא שודדים חברת , 
 ביותר והשפלה הפחותה החברה אשר "המצוות מכוונותלכך

 על לאלוה וההודאה לזולת וההטבה הצדק : והן עליה,מקבלת
 י י . .חסדו".ז

 להוויה באנאלוגיה הצדק, ערך על מושתת האישי-מוסרי הקיוםגם
 את השכלית' בימדריגה ריה"ל מגדיר כך של.החברה.המוסרית
 החסיד: המושלסך האדם של המוסריתההנהגה

 בכלם נוהג . . מדינתו: על המפקד האיש הוא"החסיד

 המתחייב .על לענות המוסר נועד 'היכלית', האמורהבמדריגה.
 תתמיד לא החברתי-"בלא_זה הקיום ולשם'התמדהטבעיים",, צרכיה סיפוק . . . תובעת "שנפשו היחיד, של הטבעית ההוויהמצד

 האנושי- .והטבע הטבעי-אישי הטבע אומר, הווה ,1חברותם".
 השכלית' ריה"ל.בימדריגה של האתיקה את המחייבום הםחברתי
 ,, . שביסודה.. הצדק עקרון של טיבווקובעים

,.י
 .[ ',ofReas~n.i LELW The Strauss חthe 1 ועיין יג--,ד. ע"ע לה סעי' מ"אשם,5

AcademyAmerican the of Pro~dings =להלן,, (Strauss Kuzari 
 באשר שטראיס של ,התיאוריה tor א![ש(נ ,Vol. Rt~arch ,111ן .ס,76

 מעשי.ישבלי עיוני שכל' בין הבחיה על המושתתת ת,"וריה יר.ה"ל, השיל, שללמשמעות
., על. ע' מח קעי'מ"ב6

,' ,שם.7
-מ"גסע.'גע'צט.8
, צח. ע' א סעי'מ"ג9
- : אפלטון אצל הנמצא בארגומנט בזה משתמש ריה"ל עד. ע' מח סע.' מ"ב10  1' עצמם )בין ב.ום נעני ותנהגי אם יצעי, דבר איזה להוציא יניל,ם 'הייעול, מעשי לעשות הילכים ,חד שכים . . . ויבים או ליסטים אי חיל או'המרינה 

 510)(. ע' ,המדינה שלא' 'ביראי-
- החברתית בהוויה האנושי לקיים' באשרהאמיר אבל מת.יחסת.לק.וס'הדתי. שא.וה' חברה לזבי היא הקביעה כאןאמים  הקיום כלגגי טעמו 
 שכלית'. ב'מדריגה עדיין כשמדובר הדתי, שלהאנשי
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 בן-שש י'ד"'4].

- הטבע שלפי זו מוסרית מדריגה אףע",זאת  להוויה מחוד אינה 
 : הדתי בקיום גם ראשוך רובד היא 4הדתית

 הקודמות האלהית לתורה והקדמות הצעות אם כי אינם!, הללו אך השכליים, החקים הם להם הדומים וכל"אלה
 ,1 ובזמן". בטבע לה,ו

 הדתי-מובהק המוסר לימוד : האלהית' בימדריגה למוסרמסאן
 של הגותו ליסודי העיון את מחזיר אלהית' 'מדריגהבעינת
- אלא היהודי, האדם של המדריגה סוףהיא הטבעי האדם לא ריה"ל של בתפיסתו : שלו האדם ולתורתר,ה"ל  בו 1, החסיד. 
 המוסרית-טבעית איכותם על ריה"ל של דעתו שמוצעתבמקום

 שמתנג- ודם מזרע אדם בני אלא מלאכים, שאינם אנוש, יצורישל
 י1 שונים כוחות בהםשות

_ 
 בחירי של הסיכוי את הוא מציין

 רוח- של.הוויה המושלמת למדריגה ליחסידות', להגיעהאנושות
 :. האלהית בספירהנית

 יהיה, כזה אשר איש . . . יפה מאזנות מאזנים כפות כשתי'ן, ברשותו המנוגדות המדות תהיינה שקולים שטבעיו"אדם

 אל וישתוקק מופלגות מתאוות משוחרר לב בעל ספק, .בלאי

- ממדרגתו למעלה מדרגה!!  . . . האלהית המדרגה היא הלא 
 הנבו- רוח היא האלהית הרוח עליו תושפע כזה אשראיש,1
 4י נביא". ולא חסיד יהיה ואז . . . ממרום הארה או . . .אהנן
- זך מזג בעלי צבור, או יחידים אדם, בני י,בהיות,ן. ההיסטוריה, בנבכי הוא אחוז גרידה, ערטילאי חזון איננו זהדקר  יחול 

 ,י האלהי". האורעליהם
 .ן

 השכליים. החוקים של משמעותם לגבי -.Strauss,Ch נין אצל האמור ועייןן, שם.11
- או פ"ה(,,ו )שם, שמים לשנ( מעשיו שכל מי כזו עליונה כמדריגה הרמב"ם אצל מתואר"ן במיוחד פ"1(. פרקים )שמונה ו'מושל' 'חסיו' בשמות משתמש המורה גס12  בשם הרמב"ם אף לפי"ז מצתן הכל בסך הל"ז(. פ"ב דעות )הל' בדרכיו' 'והלכתן בחינת הדין משורת לפנים או הבינונית המידה מן הנוטה 

 לעיל )עי1 'מושכלות' של המוסר הוא יותר, העליון המוסר לפי המהג אתזה
 191. עם,ן
 לעיל. 4 הערה ועי' קוב. ע' '! סעי' מ"131
 רד-רה. ע"ע י3 סעי מ"ה4ן
 מהותה עצם מהוה נבואה של מסוימת מדריגה קיב-קיג. ע' יז סעי' מ,יג5ש

 סעיפים מ"ג עי' )לדוגמא שלחסיד זו תבונה יכופל תטר וריה"ל הפסידות,של
 79(. ע' ומדע דת כקובץ נוטמן, ף גם וע" ; וקב קיח קו, ע"ע וכב כ יא,:ן
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 וריהייל המב"ס של במשנותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי

 -עולס, ימי מאז .היו ובהווייתם בטבעם מושלמים כאלה,יחידים
 : ישראל קהל שלס, לקהל שהצטרפועד

 אם כי . . . דברו עושי . . . לו מצא לא האלהי הענין"והנה
 ורק יעקב, ועד אדם למן מועטים . , . אדם בני חסידיבין

 הענין זה קהל על חל ואז לקהל היחידים היו יעקבאחרי
 . 8גהאלהי".

 בימדריגה אדם, הוא באשר האדם של המוסר עקרונרתמשמע,
 האדם-היהודי של בדרכו מכין שלב אך הםהשכלית'

 לשלמותו_
 המלמד והוא התכלית הוא ההתגלות שמאז יהודי, מוסרישנו
 את.השלי השיג היהודי שהאדם לאחר האלהית'. ב'מדריגהקיום
 האדם- של האידיאל, עם הוא מתמודד המוסרית-אנושיתמות

 . י1 החסידות. -היהודי

 אמיתי, "ישראל זהו בלבד. ישראל נחלת היא זו מדריגהבמוגדר,
 ישראל בבני רק הדבק האלהי' 'בענין להדבקות לצפות לוומותר
 8ג האומות". כלמבין

 הוא חסידות של האלהית' ב'מדריגה המוסרי הקיום שלתכליתו
 הרוחניים העצמים אל "מדמה הטבעי מן והתעלות רוחניזיכוך

 משמע, גג למלאכים". כמעט "דומה 19 הבהמייות" מןומתרחק
 .. לשכלי, מעבר הוא החסיד, היהודי, שבאדם השלם שליעודו

 האלהית, במדרגה שהשיג.נ מזו שלמעלה במדרגה"להדבק
 21 השכלית". המדרגה מן למעלההעומדת

 המלא- מדרגת אם כי אחריה שאין עליונה מדרגה"זוהי
 22כים".

 עצמות : משמעי דו הוא ריה"ל של בהגותו המרכזי אלהי' 'ענין המושג שט.16
 גוממן, י' )עי' להתגלות זכיה כדי עד בה לדבקות האדם של והיכולתהאלוה

 של למחקרים שם וההפניה ו-353א' 334 הערות היהדות, שלהפילוסופיה.
 והינמן(. וולפסוןגולדציהר,

 . .,' לעיל. 5ג הערה ע"17

Aaקיג-קיד. ע"ע יז סעי' מ"ג . ,,,..

 שהתפילה . אלא בתפילה. המכוון כאן מתואר במוגדר קא. ע' ה סעי' מ"ג19
- החסיד. טל זיכוך של השלם בתהליך חוליה היאגופה

' קב. ע" שם,20

- זיכוכו מהלך של בשיא החסיד. מגיע זולמדריגה  הכיפורים. ביום 
 ריה"ל אצל אמורה האלהית' ב'מדריגה הזיכוך של להישג התייחסותעוד

 קא(, ע' ה סעי' )מ"ג האלהי" בענין "להדבקות מביאתו השבת כיבהסבירו
 "להדבק מכווניה התפילה, מעשה ובעיקר הזיכוך, תהליך כי שלוובמסקנה

 )שם(. האלהי" בענין ופשו יישדבקה וסופו קיח( ע' כ סעי' )מגג האלהי"באור
 י ' ' ' , ק. ע' ה סעי' מ"ג21
' קב, ע' כב סעי מ"ג22

 י " -
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בה-ששון

 לאדם אין "והלא הבא עולם בחינת היא בפסגתה הזו,מדריגה
 שאם דבר הבא, העולם מן נעלה דבר . . . מזו גדולה אלהים*רבת
- לו*לה  ,! הבא". לעולם זכה כבר 

 שביקום, הדואליות כי התיזה, נתאשרה כי לקבוע, ניתןבסיכום
- ריה"ל הגותו.של בכלל עיקרי יסוד שהיא*רצי-אלהי,  קובעת 

ג~

 אתיקה של מהויות שתי דרגות, שתי : המוסרית משנתו את
 ריה"ל4כיה

- '  

 הוא באשר האדם של אכסיסטבציאלית-טבעית

 אדם של תקין טבעי לקיום המכוונת השכלית', המדריגה~דם'
- ממנה ולמעלהו"ברה.  ספיריטואלית-טראנסצנדנטית אתיקה 

 באור דבקים הרוחנית-דתית, בהוויה שחיותם סגולה, בעלישל
 בספירה מלא חיים אורח תחום הוא המוסר לגבם~אלהי.
אלהית.
 בטיבן עיון מתוך יתברר המוסר בתורת זה מדואליסםהמתחייב

 המוסרי: העניין של המדריגות שתי לפי הערוכות מידות תורותל

.ן

. המידות תורת1.  ב'מדריגה ריה"ל של " המידות' 'תיקון את המנחההעיקרון,ו
 ולפי השכלי' 'העניין מכוח המוכרע המאזן, הצדק הואשכלית'
 : האדם של הטבעיים"נתונים

 את והגוף הנפש מכחות כח לכל לתת . . . הנכונה"המדה
 על האחד הכח את נבכר אשר בלי בצדק, לו,החלק,המגיע

 בו נחלש התאוה כח <TS הנוטה אדם . . . ; האחריםפני
 ,, ולהיפך". המחשבה,כח

 : האפלטונית האסכולה ברוח את'החסיד, ריה"ל מתאר גסלד
 הנפ- וכתותיו חושיו כל שהרי המושל, הוא הוא"החסיד
 אותם מנהיג והוא משמעתו, אל סרים והגופנייםשיים
 הוא שכן ובנפשו. בגופו צדק מנהג שנהג . . . מדיניתהנהגה

 . . . חלקם להם שנתן לאחר . . . המתאוים הכחות את חוסם1
 . . . שסיפקם לאחר . . . הכעסניים הכחות את חוסם הואוכן

 לסברא לדמיון, יעשה וכן . . . חלקם נותן הוא לחושיםואף.ן

 קיח. ע' כ סעי' מ"ג,ן2
- השכלית' 1'מדרייה מוסרי תיקון כמציין המידות' 'TIP'n המפח,2  

 אצל )מצא

 יד. ע' לה סע" מ"א ר,ה"לן
 עה. ע' נ סע" מ"י!2
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 ור,ה"ל רמב"ם של במשוותיהם ומשבחה חברה של המוסר תורת יסודי1

 אלה, בכל המשתמש הרצון, לכח ולבסוף ולזכרון, ולמחשבה . ן.
 ומשרת השכלית הבחירה ברשות נמצא עצמו שהואבשעה
 האלה והכחות האברים לאחד מניח החסיד אין אולםאותה.
 ,! ביתרם". ומזלזל המיחדתו בפעלה הגבול אתלעבור

 והצופיות נוסח,הנצרות הנזירות ביקורת מסתברת לכךכהמשך
קהמוסלמית,  : והדתית הפסיכולוגית הבחינה מן ראות המעמיקה 
 ביסו- עצמו מכניס נזירות של בפרישות עצמו המשקיע"כל
 דכדוכי בפניו יראו כזה אשר איש וגופני. נפשי ובחלירים

 וכניעה, ענוה לדכדוכי יחשבום הקדם בני אדהתלאים,
 במאסריו קץ שהוא מתוך בחיים המואס לשבוי יהיהוככה

 כי נניח . . . בבדידות הנאה מוצא שהוא מתוך לאוביסוריו,
 עם לשוחח הוא אוהב אבל וחסיד, אלהים ירא זהאיש

 היתחנונים' בכל ולהתפלל להתחנן ולעמד ביחידותאלהיון
 בהן ימצא לא המחדשות לתחינות אשר . . .והיבקשות'

 במדה אך הדשות, שהו זמר כל מועטים, לימים אם כי הנאה.,
 בזה ואין מהן מתפעלת נפשו און בפיו שגורות נעשות?הן:

 ילילה יומם נשאר הוא וכך נפש. לכליון ולא לכניעה לאיסוד
 ראיה, : הטבעיים צרכיה ספוק ממנו תובעת שנפשובמצב

 בקשת משפחה, וחיי ושתיה אכילה פעלה, דבור, שמיעה,.,
 התורה וכבוד לדל עזרה ביתו, עניני ותקנת בפרנסתורוחה

,,
 ז נפשו את בו אסר אשר כל על יתחרט לא' האם . . . מהונו . ן

 שאליו האלוהי הענין מן להתרחק יוסיף הלא זאתובחרטה
 ,ן להתקרב".בקש

 ), . -, יזץ

 הן זה, בתיאור נזכרת האפלטינית האסכילה צט-ק. ע"ע ה קעי מ"ג26
 הכוחות של ביעדים והן מדימת להנהגה עצמו האגם הנהגתבהשויאת

 )אילך(. בv,,y 130 ד המךי)ה ,עי' והשכל הרצון של במיוחל -י שבאדם ,,
 כרוע ן באן מתייחס הוא אליה המסוימת הנזירות בשם ניקב איני ריה"ל27

 התשובה ובעלי הנודדים הנזירים בהשבעת ורבתה באיסלם, גם הנזירותפשטה
 109-108(. ע"ע פ"ד האיסלם, על הרצאות גילדציהר, י' י' ,עי'שביצרית
 הנזיר והתנהגות הנזירות קבלת הנזירות, איסירי אסא,מאידך

-  
 מזכיריכ

1' 
 פ"aw 7 עי' משפחה, מחיי חרישית שללו הצופ..ם ,הרי הגיציי ר הזז את

 13(. הערה'
 והנזירות, הבר.שות )גו טיעונים באיסלם פי)ש.ם כי לציין, עניין ישעוד

 זכותו תובע "גופך : הסגפנית מד נסעיף שם ,עי' רא"ל שמעיה לאיההדימים
 אחור על 5 הערה בפ"ר tow יר' ה)נ'א(. מוהר "י.7" זכית יאשתןממל,

 70. 68, הערות לעיל )עי' יכלל.הסגפנות
 העבודה "זוהי החסיד של ה' עבודת על ריה"ל אומר ועוד צר. ע' א yD(~ מ"ג28

 קב(. ע' בב OW) /~yV בחירות" גיא בפרשית לא צדן איןשעמה
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 בן-ששון י'ייר

 תביעות של השלמה בלגיטימיות מכיר ריה"ל ברזריב(.,דבריכ(
 ובטבע בבשר המלחמה כל הטבעיים". צרכיה "ספוק למעןונפש

 הנדר בכוח כפייה היא ואבודה, פסולה מלחמה היאכוחותיו
- המילוליהחיוב  שאסור להריסה, ניתן ולא עמוק טבע של 
 הארס חורבן אתו יביא כזה נזירות מעשה כך משום'הרסו.
 באשר האדם של הקיומית התשתית הרס פירושו זה דבר,טבעי.
 באמונתו. האדם של הקיום גם מתמוטט ואתו אדם,ווא
 הרואה המוסלמית, התפיסה נגד ריה"ל מתקומם זאת עם!רם,

 המבטיח האיסלם, חכם דברי כנגד האמונה. לקיום גמול;הנאות
 ישמעאל לתורתשומע

 דבר יחסר לא נעימות, ישבע שם עדן, בגן גופו אל רוחו"שוב
 29 יתאוה", אשר ומכל בשרים ומתענוגות ומשתהממאכל

 : המאמינים עדת ייעוד לגבי היהודי, החבר דבר את ריה"לנביא
- הם"יעודינו  הענין יתחבר וכי . . . האלוהי בענין נדבק כי 
 ככל תעשו 'אם : בתורה נאמר לא ולכן . . . בנוהאלוהי
 מקום ואל גנות אל מותכם אחרי אביאכס הזאתהמצוה

 0יתענוגות"'.
 האדם, של בהוויה הגשמה לידי בא האנושי הקיום דבר,ווף

 לגיטימי מעמד והחושים הכוחות לכל שלם. אורגאניזםוחיגת
- השכלי הכוח את המנחה הוא כוח כל.ל ולתביעותיו לצרכיו הצדק עשיית של כשהעיקרון ולפעול,חיות  כוח באמצעות הפועל 
-ורצון  השונים המרכיבים בין וההארמוניזאציה האיזון במעשה 

 האנושית.ובקונסטיטוציה
 למצוא אמנם ניתן כי להאמר צריך האסכולות בין ההשוואה,צד
 הבינו- המידה בדבר המורה של דעתו לבין זו תפיסה בין'מיון
 , התפיסה יסודי מבחינת הדברים אותם הם שאין אלא 1נית,

 פו על מוכתבת האדם, בטבע .התחשבה עם הביכונית,ומידה

 המרובות התפילות מן ייתר . . האלוה. אל . "מקרבת.. : שבת מצוותולגבי
 עו(. ע' נ סעו' )מ"ב וההסתגפות"והנזירות

 וכן לצדיקים". בפרישות יושמחה ,1 ווו הנפש מדות גבירול, אבן עי' זהכנגד
 לפרישות, הכנביאה מדריגה לגבי ריה"ל של דעתו גם 119-118 עמ'להלן
 הראשון. בחלקה שלפנינו, במובאה האמורים דבריםעפ"י
 חייא. בר אברהם ר' של דעתו 70 בהערה לעיל גם)עי'

 ז. ע' ה סעי' מ"א'2
 מ. ע' קט סעי' מ"א3
 משנת בין הירס על בדיונו רוזין הדבר את רואה כך )אילך. 88 ע' לעיל עי'3

 ,Rosin. .ע 21 ריאל לשלהרמב"ם
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 וייה"ל רמב"ם של ומשפחה.במש)ותיהם חברה של המוסר תורת,מווי

 ריה"ל שלפי בעוד היעילה. היא כזו התנהגות כי שכלתנית,הנחה
 והחושים הכוחות ממערכת קיומית המתחייב הואהמכריע
שלאדם.
 בחינת המוסרי, בתחום השכלית' 'המדריגה של המעמד שללגופו
 מתמצא זו במדריגה לא כאן גם כי לקבוע, יש מידות,תורת
 המידות בתורת הדנים הפרקים ברובי תומו. עד הערכיהעניין
 להכנה מיקדמה בתורת היא מוצעת השכלית' 'המדריגהלפי

 מעליה. שבאהלמדריגה
 השכ- לפי,'המדריגה החסיד של החיים אורח על להרצאהבפתיחה
 : יותר עליונה למדריגה כמכוון כזה, חיים אורח מתואר כברלית'

 בכלם נוהג . . . מדינתו על המפקד האיש הוא"החסיד
 להם, צריך שהוא בשעה כלם את מוצא הוא כן על . . .בצדק

 אשר מכל ונוהרים ידרוש אשר ככל עושים . . . לונשמעים.
 !, עליהם".יאסר

 כשיר היהודי האדם נעשה צדק של ההנהגה מטעם אומר,הווה
- האמונהלקיום  שריה"ל לחיוב גם ואיסוריה. התורה מצוות 
 הדבר מתמצא לא - והחיים הקיום במכלול ההתערות אתמחייב
 את לו המקנים הם "שהרי הטעם מצטרף אלא עצמו,בקיום
 ,, הבא".העולם
 ריה"ל אצל אמורה ערכית קיומיות של מדריגות שתי ביןזיקה
 בהוראות כניסוחה החברתית, החוקה : אחרת לפרשה בקשרגם

- צדק שתשתיתההתורה,  שלא יתכן לא שודדים חברת גם "כי 
- י, עצמם" לבין שבינם .בדברים הצדק שלטוןתקבל  מוצעת 
 כי תשלם לא האלהית התורה "כי האלהית' לימדריגה תנאיבחינת
 ,, והשכלית". החברתית החקה שלמות לאחראם

 החסידות תורת של מרכזי במקום הדברים באים לגמרימפורש
 : קיום של אידיאלהמתווה

 לכחות ונתן צרכו, כל מאלה אחד לכל החסיד שעשה"ולאחר
 ערות - ולחיוניים מספקת, במדה ושנה מנוחההטבעיים

- בזה לדעית,ו כאסמכתא מביא ריה"ל צט. ע' ) סעי' מ")32  הפסוק את 
 מפוים )וסבות כאסמכתאות לב(. טז, ,משלי עיר" מלכן - בריחו"ומשל

 ע"ב. יב נדרים, ובבלי, שם, קה"ר ין--טז, ט,לקהלת.
 שם(. שמואל, חבו של המהזירה של 1 הערה,עי'

 צו. ע' א סע.' מ")33
 109. ע' לעיל, 10 בהעדה עי'34
 עד. ע' מח סעי' מ"ב35
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 בן-ששוןי'

 קורא הוא הזה, העולם בעניני פעלה לשם צרכם דיותנועה
 לו( הנשמע לחילו הנערץ המושל יקרא )כאשר זולעדתו

 מזו שלמעלה במדרגה להדבק במאמציו לעזרתו תבואכי
 המדרגה מן למעלה העומדת האלהית, במדרגה :שהשיג

 ,,השכלית".
 מצד אינה הערכי הקיום של המדריגות שתי ביןזיקה

 השתלבות כדי עד היא מגיעה ; בלבד ובמעלה בזמןהקדימה
- הראשונה המדריגה של גופה :!רות  ותכו- מידות בחינת 
 התורה והנחיות אלהית הארה ידי על ונקבעת מעוצבת-
 :צית

 ראוי וממדותיו מטבעיו מה יפה וישקול יעמד בפעם"פעם
 בו, אשר הכועס הכח כרצון אפוא יעשה לא הוא : לחזקלו
 אם כי האחרים, הכחות אחד או המתאוה הכח כרצוןולא
 ז, הישר". דרך אל האלוה מאת והישרה עצהיבקש

 המוגדרת ההנחיה המוסרי-מעשי. הקיום לגבי גםהדין
 בדרך להיקבע ניתנת אינה המוסרי לקיום באשר .זוימת

 : השמים מן תורה למתן כך לשם זקוק האדם :ל
 אינם והשכליים החברתיים המעשים אף ! מזאת"גדולה
 כשהוא מהם אחד כל נדע אם גם כי בשלמות,ידועים
 ההענקה כי לנו ידוע כך לנו. ידוע שיעורו אין.לעצמו,
 ההפקר מנהג כי . . . מגנה ההונאה כי . . . חובה . . .לעובד
 באלה, וכיוצא חובה הורים כבוד וכי . . . מאוס הנשיםעם
 לכל מתאים שעור וקביעת אלה לכל הגבולות שימתאבל
 ,, ית"'. לאלוה אם כי אינןאדם

 את בתארו אחר. במקום גם ריה"ל אצל אמורה זו דעה:ת
 הוא, קובע הכוחות איזון מצד המוסרי הקיום של הנכונה.

 59 הנכונה". המדה את "למדתנו אשר היאתורה

 ע' ין סעי'1"ג
 רד. ע' יב סעי':"ה
 קטו; ע' יט סעי' ומ"ג לו, ע' צח סעי' מ"א גס ועי' קג. ע' ז סעי':"ג
 קב. ע' גג סעי'שם
 לניאופלטוניסם, מסוימת במידה הקרוב הוגה בחיי, ר' אצל גם כזה הסברגי'

 בתורה(. הצורך לגבי ב טעם פרג, ג, שערווה"ל,
- להתגלות צריכים המצוות של והפירוט המוגדרות כי,דעה  נחלתם הנה 
 פ"נ(. מ"ג ודעות )אמונות רס"ג כגון שכלתניים הוגים שלוף
 עה. ע' נ סעי'1"ב
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 ויזה") רמבי'ם של כמשיותיהם ומשברה רבכה של המוסר תורת.סודי

 החוקים של והכללים העקרונות של גופם אף כי נמצא הריולבסוף
 השכלית', ל'מדריגה שייכותם למרות וחסד, משפט שלהשכליים
 - : כמקרא גםמעוגנים

- ממך דורש ה' ומה בספריכם..."קראתי  עשות אם כי 
 אלהיך": עם לכת והצנע חסד ואהבתמשפט

 הנחייתה לרבות השכלית', 'המדריגה לפי המידות תורת על כאןעד
 'המדריגה, לפי מידות מערכת היא מעליה דרגה. ברם האלהי.מן

- שונה השכלית'. שב'מדריגה מזו במהות השונההאלהית',  בטיב 
 ב'מד- המידות תורת בתכליתו. וראשונה ובראש בתוכנו,העניין,
 והעמדת באל זביקות של התכלית פי על נקבעת האלהית'ריגה
 לדרגת קרוב להיות השאיפה ידי על ן הרוחני-אמוני על הקיוםכל

 המוסרי הקיום האלהית' ב'מדריגה מלאכית. ולמדריגהנבואה
 כולם, הכוחות האחת. לתכלית מכוון כשהכל ומתעדן,מתעלה
 עיצוב של ' התכלית את משרתים להארמוניה, והגיעושאוזנו

- שבאנשיםהמושלם  : החסיד 
 . . בהשתמשו. . . . צו כל לקבל הרצון כח על הוא"פוקד
 כלי את החסיד מכון . . . שצוה מה לפי ובאבריםבכחות

 . . . הזה העולם על הרעיינות מכל אותם ומפנההמחשבה
 לענין כחקוי לנגד.עיניו, הדמיון'להעביר כח עלמטיל...
 הר- מעמד . . . הנהדרים המחזות את המבקש,האלוהי
 ... באלה כיוצא ורבים . .. המוריה בהר .. ומעמד.סיני.).:
 בסברא גוער .. . אלה כל שיאצר המשמר הכח עלמצוה

 הכעס- בכה גוער .. האמת. את עליו יבלבלו לבל . . .ובשטניה
 יעסי- ולבל מדרכו הרצון כח את יטו לבל המתאוה ובכחני

 הצום יום . . . ולבסוף . . . ובתאוה בכעס ויטרידזהוקוהו
 הכחות הסברא, בלבולי מכל הנפש תטהר זה ביום . . .הנכבד

 את עושה הזה היום צום . . . המתאוים והכחותהכעסנים
 הגופניים כחותיו וכל . . . למלאכים כמעט דומההחסיד
 בהמי טבע בו היה לא כאלו . . . הטבעיים הצרכים מןצמים
 הלשון ואת והשמיעה הראיה את בו הוא מענה : . .כלל
 אל האדם את המקרבים בדברים אם כי מעסיקןואינו

 למחשבה .לדמיון, ; הפנימיים לכתית גס יעשה וכן ,האלוה
 ,4וכדומה".

 ע~. ל מז קער שם,49
 ק-קב. ע"ע ה סעי' מ"ג!4
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[
 של הוויה מסכת ריה"ל רוקם חסיד של חיים אורח תיאורבהמשך
 ' של קיומן איכות על להצביע היא, זה בתיאור כוונתו ןמצלה

 של המשמעות על המוסרי, מצוות כולל החסיד, שמקייםהמצוות
 ומתעדן הולך זה בדרך בהן. המשוקעות אלהית ותחושהרוחניות
 לאורה. ונמשך אלהית בספירה השרוי רוחני אדם - חסידומזךכך
 כשמגיע הטבעי-שכלי, המוסר לפי בקיום אף שחלההתמורה
- האלהית' לימדריגההחשיד  ההנאות. בפרשת בעליל מתוארת 
 מת- הנאתו ולחסדה, האלהית להשגחה מודעתו בגללהחייד,
 ההנאה במקום הרוחני-האמוני. לקיום מצטרפת והיאעדנה,

 להנאה,וההבח- ההכנה . . . ההנאה בשעת ובהכרה בתחושה, . . . לו שיש היתרון בגלל . . . הברכות חובת היא הנאתו.ן, על הנאה ומוסיף . . . החסיד בחיי נעימות שמרבה "ומה,ן,ן : רוחני טיב בעל סיפוק באהטבעית
- בואה לפני העדרה על והמחשבה בה גה,ן  כופלות אלה כל 

 וי ההנאה".את
 לברד המחייבת ההלכה החסיד לגבי במיוחד חשובה זהמטעם
 וההנאות:על

 ,. האלוה". אל קרבה יוסיף ברכות יוסיף אשר ככל . . . עליה, ה' את לברד הוא זוכר נהנה שהחסיד חושית הנאה"כל
 מתמצה האלהית' בימדריגה החסיד של הקיום של עיצומוברם,
 טעם איבוד כדי עד הרוחני-אלהי, בעניין ריכוז של מסויםבאופן
 הר- של העליונןם בשלבים הרגיל. הקיום של התחומיםברוצי
 הרוח- היסוד להתעצמות לזיכוך, הוא מגיע החסיד, שמעפילההה
 ומטריד לטפל שעושה הגשמיות, התפשטות של למעלה עדני

 עובד שאיפת וזוהי הטבעיים-שכליים. החיים אורחות מןהרפה
 :ה',ן"חסיד

 מעסקי להפנות אליהו, למדרגת או האלהים' את חנוך, 'ויתהלך בו שנאמר חנוך, למעלת להגיע היה רוצה"אמנם
 היה לא שאז המלאכים, חברת עם ולהתיחד הזה העולםן
 . . . במלאכים צות לו מוצא היה כי ובבדידות, ביחידות חשו

- קטו ע' יט סע" ושם השפל.,1,העילם בעמדי להטריזו WInD~1 מונעות הכאום שמצוית קח, ל יא סש' שט,ע,'  החכמה שתחינה "כדי הדעת בקשת 
 ולעבודה". לתורה נתונות והבינה',,והדעת

 קי-קיב. ע"ע יג-יז לעיפים ,,שם,42
 קח. עי 'א סער ,,שם,43
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 וריה"ל ימב"ם של גמשייתיהם ומשנרה רגנה של המוסר תורתיסודי

 והנה . . . הגמורה הבדידות ראויה כאלה אשר לאנשיםאכן
- הבדידות את הם גם אוהבים המתפלספיםהחכמים  לשם 

 האמת... בידם תעלה אלה ידי ועל .. . מחשבותסזכת
 אל אותם שיביאו תלמידים לפרש הם מבקשים זה עםאך.

 . . . לו והדומים סוקרטים מדרגת היא זאת . . . נוסףמחקר
 המסגלת האמה על הקדושה בארץ השכינה בהיותאמנם,
 במדב- ושכנו העולם מן שפרשו אנשים שם נמצאולנבואה
 מתבודדים היו ולא להם, לדומים התחברו הם אולםרות,

 בידיעת אחיו את איש היו מחזקים 1 מזאת גדולהלגמרי.
 האלוהית ההיא, המדרגה אל המקרבות ומצזזתיה,התורה
 י4 הנביאים". בני היו אלה ובטהרה.בקדושה

-מכאן  לפרישות מגיעה הרוחנית בהוויתו החסיר של דרכ) סוף 
 החיים מן בריחה בחינת ופרישות התנזרות לא אבלולהתבודדות.

 בימדריגה ריכוז, לשם התכנסות אלא ; ובאנושי בטבעיומלחמה
 זיכוך לשם צריכים )סיעת) כסוקרטס חכמים שאף כדרךהאלהית',
 ללא מחייב מימסד בחינת איננה זו התכנסות ואףמחשבותם.

 המאמין, של השלימות מדריגת לפי היא, אישית הכרעהחרטה.
 הרוחני. לעולמו להתפנות נצרך עצמו חש. שהוא מה)לפי
 מהוויה החלטית התנתקות מציע ריהייל אין כי להדגיש ישעוד

 דומים לפגוש מכוונים והפרישה ההתכנסות אדרבה,חברתית.
 וטהור זך רוחני חיים אורח של תכליתו הרוחני. בענייןושותפים

 וב- שכלית המוסרית בהוויה ההתעלות משלבי המצטרףכזה,
 הרוח- הברואים של במחיצתם לשכון - היא האלהית''מדריגה
 : )ההתגלות השכינה בזי) ולזכותניים

 מת- והמלאכים עמו השכינה כאלו תמיד עצמו יראהזכך
- שעה לפי אמנם אליו,חברים  כשיתחזק אך בכח. רק 

 יתחברו השכינה, בו שתשרה הראוי במקום וימצאבחסידות
 אחת מדרגה שזוהי בעין, עין ויראם בפעל, המלאכיםאליו

 שבבית החכמים טובי היו זו )בדרך הנבואה. למדרגתמתחת
- קול בת ושומעים צנרות רואיםשני  החסי-' מדרגת )היא 
 הנביאים('י.,4 מדרגת רק ממנה למעלה אשרדים

 צן-צח. ע"ע א סעי' מ"ג44
 קו. ע' יא סעי' שם,45
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בן-ששון

 ריה"ל של המוסרית במשנתו יסוד עוד להבהיר הדין מן'ום,
 תחילה אידיאלית. רוחנית היסטורית בסיטואציה מותנה,לו, הדתי כאידיאל המוסרי, האידיאל הגותו. כלל בעיקריעוגן
 התכלית השגת של הסיכוי לגבי ריה"ל אצל הדבריםורים
 האידי- העבר נחלת הוא זה סיכוי פרוש. חסיד של למעלה!יע

 המסגלת האמה של הקדושה בארץ שורה השכינה"בהיות
 העם ובקרב אנו, ובמקומנו אנו, בזמננו אולם . . .לנבואה
 והחכמה מועטת הנקנית כשהחכמה נפרץ, חזון וכשאיןהזה,

 עד האלוהי באור דבק לא . . . אדם . . . נעדרתהמטבעת
- חברתו את בושימצא  . . . לחכמות הגיע לא וכן כנביאים, 

 ,,כפילוסופים".
 המוסרית השלמות התנאת של זו בדעה בעקביות דבק"ל
- האמונית השלמות כללך  אידיאלית. היסטורית בתקופה 

 אפשרית ולהתגלות הרוחניים למחיצת להגיע החסיד שלכלית
 השכי- בו שתשרה הראוי במקום וימצא בחסידות כשיתחזק-
 החסידות משנת בסיכום בנדון דעתו ריה"ל מפתח בהרחבה ז..

 על תדון ומזה זה. בדורנו החסיד מעשה לך תארתי"הנה
 ובמקום הבית בימי ההוא, המאשר בזמן החסיד כנעשה1

 . . . ההם האנשים ובקרב ההואהאלוהי
 המלאכים מדרגת אם כי אחריה שאין עליונה מדרנהזוהי

נה".,, השכי- תשרה בו במקום ביחוד . . . לנבואה מצפיםובצדק
- בהווהמע,  החסיד, של המושלם, היהודי האדם של האידיאל 
 אידיאל של בהווה יעודו הישג. ולא שאיפה בחינת להתפרש1

 זאת עם ומעודן. מעולה רוחני לקיום דרך סימן לשמשהוא
 : ההווה של בסיטואציה גם קיימת אלהית' 'מדריגה שלה

 צח. ע' א סעי' ישם,46
 של זו אף אלא הגכואה, מדריגת רק לא נותקופותינו שולל ריה"ל בימאלף

 . . לו. והדומים סוקרטס "מדרגת תחילה אומר הוא ובמפורשהפילוסופים,
 )שם(. למדרגתם" להגיע תקדה אין שכיום סגולה יחידי אם כיאינם

 שבה כתקופה שני בית לימי ריה"ל מפנה שם בניכושך קו. ע' יא סעי' שם, ו47
 חסינים. - אישים מצוייםהיו

 ההנויה את ריה"ל כנתאר הדברם של כתכני קיט-קב. ע' כא--לב סעי' מ"ג48
,

 הבית. בימי המושלכות ודתית, מוסרית החברתית,
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 ור,ה"ל רמב"ם של במשיתיהם ומשפחה חברה של המיסי תורתיסוזי

- המנחה העיקרון על מושתתת מידות מסכת של הכל 17ךקיא  
 האלהי. באור דביקות כדי עד רוחנית-מלאכיתהוויה

 המשפחתי המוסר יסודי3.
 הווי- כלפי תופש האדם, של הטבעי-שכלי בקיום כיסודהמשפחה,

 היענות : זה קיום מכלול לגבי ריה"ל ידי על האמור המוסריתתה
 מכללך משתמע כך הצדק: עקרון לפי מווסתת האנושייםלכוחות
 המוסרית ההוויה תיאור ברצף השזורים אלה, ענייניםמפרקי

 : המוסרי האדם של השכלית'ב'מדריגה
 להם שנתן לאחר . . . המתאוים הכחות את חוסם"הוא

 ,י חסרונם". שממלא מה כל להם וסלקחלקם-
 לפי השונים לצרכים להיענות הצורך בדבר זו להשקפתובהתאם
 בטבע מתחשבת שאינה הפליה בפני ריה"ל מזהיר צודק,ויסות
 :האדם

 הנוטה אדם ; אחר כח להזנחת מביאה האחד הכח"העדפת
 ., ולהיפך". המחשבה, כח בו נחלשים התאוהלצד

 ומח ההאווה כוח באדם מהמודדים ריה"ל של זה ניסוחלפי
 זו להערכה כי ברור לתקינות. בזכות שקולים והםהמחשבה
 של המשפחתי-טבעי הקיום של החשיבות לגבי נזכרתהשלכה
 לתחום ריה"ל לפי מצטמצם אינו התאווה עניין אם גםהאדם,

 בידי הכל להפקיד מתכוון ריה"ל אין זאת עם יחד במיוחד.זה
 הרי ; האנושית הקונסטיטוציה ושל הטבעי-קיומי שלהתביעה
 הפרימט על מבוסס בעצמו האדם של המוסרי המימשל שלמכלולו

 המכוון מוסריות של טעם ריה"ל אצל מייחס כן ,, השכל.של
- האלהיתלמעלה - בטבעי התחשבות תוך כי אם   להוראות 

 : אינטימי המשפחתי בתחום לריסון המכוונותמצוותיות
- הוא ומטעמיה המילה מתנאי"אחד  היא כי תמיד לזכר 
 הגוברת התאוה בכלי לשימו האלוה צונו אשר אלוהיאות

 כי בה ישתמש ולא עליה להתגבר האדם שיוכל כדיבאדם,
 ובזמן הנאותים בתנאים הזרע את בשימו לטבעו כראויאם

 צט. ע' ה סעי' שם49
 עה. ע' נ סעי' מ"ג"5
 ק. ש ה סע,' מ,,;נ5

~?yl113. ע' לעל 
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ך
 בו-ששון י'ד"ר

- הנאותון.  ו, האלוהי". הענין את,ן' לקבל ראוי ימצא אשר מצליח זרע זה יהיה אולי 

 : ריה"ל של בשירתו מבוטאים שבמצוי הדבריםהם
 בייקט תנאף לעקץ לא קראן
 ,, אלהים. זרע מבקט היה אבל.,1

 המקבלות השכלית', שבימדריגה המוסריות ההוראות ביןללינה שבינו בתחום סטיות מניעת מונה ריה"ל כי נמצא, כך עלנוטף

 בשל- ידועים אינם והשכליים החברתיים המעשים "אף,ש : התורה במצוות והמוגדרות האישוראת
 מאוס הנשים עם ההפקר מנהג כי... לנו ידוע כד מות...ן

 שימת אבל . . . מגונה השארות מן אחדות עם הבשרוקרבת
 ,, ית"'. לאלוה,1 אם כי אינן אדם לכל שתאים שעור וקביעת . . .הגבולות

 למוסר בקשר המשפחה לעניין ריה"ל של התייחסותו הכל סך.זהו

 עי' לידתם תנאי לפי אדם בני טיב של ההתנאה על מד. ע' קטו סעי'מ"א
 של להמשך אינטימי מוסרי נוהג בין קשר בדבר דעה קיב. ע' י, סעי'מ"ג
 105(. 104, עמ' )לעיל הרמב"ס אצל גם נמצא מתוקןדור
 חד-משמעית. איננה המילה מצות את ריה"ל של הערכתו כי להאמר,צריך
 המצוות חלוקת במקום ואילו טעם, בנות שכליות מצוות בין היא מנויהכאן

- ואלוהיותלשכליות  ; עד ע' מח סע" )מ"ב לאלוהיות משויכח המילה 
 קח(. ע' יא סעי' ושם קג. ע' ז סעי'מ"ג

 לשמש כדי בו אין אבל ב-יעבד, תועלתה מסביר אד למצוה הטעם כימסתבר,
 האלוהית. מהחוקיות כחלק הציווי ניתן מלכתחילה הציווי. לעצםטעם

 לספרות מחברות הוצאת 407, ע' ב, פזמון סליחות, ג, כרך .ריה"ל, שיריכל
תש"ט.
- ונאים טבעיים משפחה לחיי בחיוב מתייחס שריהםהעובדני  משתקפת 
 אהבה, שירי גם כוללים ריה"ל של החול שירי השירית. יצירתובמכלול

 של הקודש שירת גם זה. בתחום וביטוי חוויה הסתכלות, כושרהמוכיחים
 ע"ע 'אהבה' )הפרק לבינה. שבינו האהבה מתחום בדימויים נעזרתריה"ל

 ; 165 ע' יט מאורות, : דוגמאות עוד וע" ; כאלה בדימויים משופע197--244
 684(. ע' ידרשויות,
 ביטוי לכלל באה היא אף - היצר בתחום לריסון הטפתו גימאמאידך
 בכללו. היצר אחרי שבי ללכת שלא ותוכחות אזהרות אצלו מצויותבשירתו.
 ז פזמון : 'פזמון' )עי' המשפחתי לתחום במפורש גם הוא מתייחסולפעמים

 ; 531 ע' ח שיר : 'פיוט' ; 499 495, ע"ע : 'בקשה' ; 428 ע' טז פזמון ו 415ע'
 ; 613 ע' : 'תוכחה' ; 589 ע' בג ו 560 ע' ז 1550 ע' ב ; 548 ע' א :'סליחות'
- שבזנות השלילה של ריאליסטי תיאור 675. ע' ו :'רשויות'  ב'פיו)ן' ע" 
 296(. ע'רהוטה

 ונד-משמעית מוכרע אינו הוא אף עריות איסורי של מקומן קג. ע' 1 סעי'מ"ג
- לעיל 52 בהערה )עי' ריה"לאצל  הוא כאן מילה(. מצות לגבי דומה מצב 

 ריה"ל מונה קה ע' יא בסעי' אבל שכליים. החברתיים לחוקים אותםמשייך
 איסורים  סוגי שני גין מבחין שריה"ל יתכן האלהיות".  המצוות "כל ביןעריות
 לעיל(. 76 הערה )עי' הרמב"ם אצל לנמצא בוומה  עריות,של
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 וריה"ל רמב"ם של במשניתיהם ימשפחה חברה של המיסר תורתיסודי

 התייח- ריה"ל אצל אין כי הדבר אופייני : השכלית' הימדריגהלפי
 מסתבר החברתי. במערך המשפחה של למעמד זו במדריגהסות
 האפל- הקונצפציה לפי אצלו היא התקינה החברתית המסגרתכי

-טונית  בכללות יחיד כאבר הוא הציבור בקרב "היחיד המדינה. 
 ,,הגוף".
 והעדר השכלית' בימדריגה המשפחה בנושא העיסוק מיעוטכנגד

- החברתית בהוויה גורס בחינת זה לענייןהתייחסות  שמור הרי 
 'מדריגה בחינת בקיום העיון במהלך נכבד מקום ריה"ל אצללו

 מן הנבדלת האלהית' ביהיסטוריה ההיסטורי, במימדאלהית'
 המשפ- מעורה היסטורית בראייה הרגילה. האנושיתההיסטוריה

 החב- של המטפיסית-דתית התפיסה של תוכה בתוך היהודיתחה
 בעצם ניכר המשפחה של ומהותה טיבה של הייחוד היהודית.רה

 המש- ההיסטורי-יהודי. התחום מן כחלק המשפחה שלמיקומה
 במשפ- : הסגולה עדת מתגדלת שבו הערש משמשת היהודיתפתה
 בני לבין 'קליפה', בחינת אך שהם בנים בין ההפרדה חלהחה

 ולאומה עולם לעמי - העמים בהיסטוריה נפרדו בה ן'סגולה'
 : ישראל בניאלהית,
 אמות כל מבין ולאמה לעס לו האלוה בחר אותם"כי

 לפניהם .,ואלו . . המונם בכל חל האלהי הענין וכיהעולם,
 הראשון אדם . . . יחידים על אם כי האלהי הענין חללא
 . . . ובמדותיו בגופו שלם . . . בכל שלם היה כי זו, לסגלהזכה
 . . . העליונה במעלה השכל ואת בשלמותה החיוניתהנפש

- לשכל שמעל האלהי הכח אתואף.  המדרגה : לזמר רצוני 
 את וישיג וברוחניים באלוה האדם ידבק אליה,שבהגיעו
- ולמוד עיזן בלא מחשבה, בתחלתהאמתות  נקרא לכן 

 בני . . . מזרעו לו הדומים וכל אלהים בן . . . הראשוןאדם
 היה לא מכלם אך רבים בנים הוליד . . . והנהאלהים.
 לו, דומה היה זה רק כי הבל, אם כי במקומו לבואראוי

 ולכן לאדם דומה היה . . . שת לאדם ניתן . . . קיןומשהרגו
 . . . הבנים שאר ואילו וגרעינו, אדם לסגלת הואנעשה

 הענין נמשך וכך . . . בנו אנוש היה שת וסגלת ;כקלפות
 לאדם דומים כולם כגרעינים שהיו יחידים ידי על נחעד

 האורגאנית זו בתפיסתו אפלטין על שם מסתמך ריה"ל קט(. ע' יט סעי' שם,55
 ד ספד 3dP ,374, ע"ע ב ספר ה'מל,נה' )עיין לצינור הקיז בנן המקהאת
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 גן.ששון ,,דשן

 אברהם וסגלת . . . אברהם עד מנח . . . היה וכך . . ,הראשון

 אולם יעקב... היה יצחק וסגלת יצחק... היה במומבעה
 . . . האלהי לעמן ראויים יחד סגלה,כלם כלם היו יעקבבס

 מ חל לא הנה שעד האלהי העמן התחיל שעה מאותהן
 גם בימהם היו אמנם . . . קבוץ בקרב שוכן יחידים, עלאם

 מבחעה סגלה היו הם שגם ספק אין אבל . . .חוטאים
 הסגלה מן בהם היה וטבעם שרשם מצד שהרי :ידועה

 באב להזהר יש כך סגלה. שיהר במם להוליד היוועתידים
 בהזדככו אשר הסגלה זרע את הנושא הוא שכן.החוטא
 של עלומה בספירה כולו כאן שרויה וערכיותה המשפחהלימית " בנרד בבן או בבנותתגלה

 הברוכה משפחה במ אותה מחוללים : עלען בחסד סגולהאומת
 בדביקות תחתה לשכלי שמעל השגה כוח של אלהית'ג,מדריגה
 עולם אומות של ו'סמלהק 'קליפה' של בקוטביות הרוחמים.בעולם
 והמשכעתה הטבל קעמה כפי המשפחה, משמשת -- ה'ועם

 בראשית כבר בעולם. הסגולה והתמד לרצף כערובהטבעית,
 -- האלהים בני הסגולה, אנשי היחידים תקופת --"היסטוריה
 כדי עד אלה. ליחידים והמשך התחלה שנתנה היא*משפחה

 באב להזהר ש"יש הטבעית במורשה הסמלה רעען מעתןקך
 תתגלה בהזדככו אשר הסגלה זרע את משא הוא שכןיחיטא
 ברע בבן אובנו
 תקר של תמורות עדע הסמלה עדת התהמת תהליך אומה~ייה
 אדם :ות

 הראשוני
 שחל עד -- שבטים שבמשפחות, היחידים

 ישראל עם אין עתה ועד מאז גם ברם, האומה. על האלהי,עמץ
 שהסמלה העובדא מן שמתח"ב כפי ישראל, במ משפחותעלא

 היא הסגולה קרק בנים. לבס או לבן מאב העוברהיא.בטבע,
 זה מורשה בתוכה השצרת היא"ורשהיהמשפהה

 לפי ישראל בית משפחות של הערכי מעמדן סיכום לכלל מסעעזה
 ובהץ"תה בטבעה במהותה, היא ערכית היהודית המשפחה"יה"ל.
 בה היא הקדושה מאמימם. עדת של ורצף לקעם תשתית,משמשת
 מוסר ערם זה מטעם לסטלה. המשד עמהן מכתנת היאיאשר קודש, כולה בעתר האינטימית המשפחתית שההמיה הריולעצמה.

 לא-)ג לק צה סע" מ"א"5

ש סל שם וםה" מ ל תו , י-ם ע"ע   
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 וך.הזל המב"מ של במשתתיהם ומשברה חברה של המוסר תורתיסידי

- משפחה והלכות במצוות כעיצובםמשפחתיים,  במ- מקופלים 
 כי התודעה ; פירושה" "ואידך בחינת המשפחה שב זוהותה

 ומ- התחלה ומשמשת ובמהותה, בעצמיותה היא מגילהמשפחה
- סגולה של להמשכהקור  צניעות, של חיים לאורח מכוונת 

 ריה"ל של מתיאורו עולה וקדושה צניעות חיי חזון וטהרה.קדושה
 , : הבית בימי האידיאלית, בתקופה בני-ישראל של ההוויהאת

 זה קהל . . . .להם טבע שהצניעות סגולה אנשי . . ."כלם
 ז, וטהרה". קדושה חיי עליוקיבל

 האנושי-יהודי, הקיום של האלהית' היהמדריגה לפי דבר,סוף
- היסטורית חוליה היאהמשפחה  הספירה מן לה משמעות אשר סגולה, עדת של וקיומהבהתהוותה - מטפיסי תוקף בעלת 
 ואילו קיומי-עילאי, ערך היא כזו משפחה האלהי. והטבעהאלהית
 הסגולה ותרגום פירוש בחינת הם ערכיה ומערכת שלה חייהסגננן
 . . .. והחיים. המציאות לשפת שבהוהערכי

 סיכום4.
DIJ~Oהמוסרי בעניין ריה"ל של הגותו מכלול -  המתייחס 
- המוסר תורת של הפרקיםלרובי  .נוקבת וו פרשה כי מלמד, 
 כתורת דעותיו מוצעות פיה )על בכללה שיטתו עיקרי עדויורדת
 : דו-רבדית ומידותמוסר

 חטאו לניי ריח"י של המוסר תירת שי חתייחסותח ח51מיא(

- ריה"ל של המוסר תורותשתי  ושל השכלית' 'המדריגה של 
- האלהית''המדריגה  שלתמונת הדואליסם ביסוד מעוגנות 
 המשמ- גם שבמציאות. והאלחי הארצי בין הבחנה בחינתעולמו,
- רבדיו לשני ריה"ל של המוסר שלעות  הגותו ביסודי טעמה 
 והאיזון האדם לקיומיות באשר מתפיסתו נובעת היא ריה"ל.של

 של האידיאל ומן השכלית' ב'מדריגה הכוחות שביןוההארמוניה
 החברתית- תפיסתו ואילו האלהית'. ב'מדריגה רוחניתהזויה

 הרוחנית, ההוויה ואת הטבעי הקיום את ריה"ל שלאורגאנית
- בגוף אבר בחינת בחברה היחיד בהשתלבות אלה אתהמתנה  המוסרי. לעניין החברתי הארגומנט את גם המצרפתהיא 

 מ"י57
tlyv קיט. ע' כא 
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ן-
 בו-ששיו ,,י,,י

 חמוסים חחוויח שביסוד האישיות91
 alwlnnl הכוחות במערך פועל המוסרי העניין : האורגאני,רבה לפי כמכלול מופיעה מוסרי, ולעיצוב למבחן העומדתהאישיות,.

- המדריגות שתי לגבי נכון זה דבר ההדדית. ובהתייחסותםכולם  
 יסו- הם "שלושה האלהית' בימדריגה גם כי והאלהית.,שכלית
- והשמחה ואהבה היראה . . . האלוה עבודת"(ת  אל התקרב 

 השכלית' בימדריגה העובדתי-אכסיסטנציאלי. מובנם לפייאן נתפסים הטבעית האישיות נתוני ,, מאלה". אחת בכללוהיך
ששמש
 הטבע האלהית' ב'מדריגה ואילו ,, באדם.ונים

~>wlu 
 בכזח,

 צפון - עליון שמחסד זה ובמתן .. זך" מזג ב"בעלי המדובר%י

 החסידות. העליונה, לדרגה עד עצמו את להשלים האדם שליסיכוי
ן,
 חמ;סי:ת ב"יי'" חמנחים ח"קייייתין,
 המכריע הוא הצדק. עקרון מכוון השכלית' ב'מדריגה המוסרגת

 לגבי קובע וגם והחושים, הכוחות בין וההארמוניה האיזוןתהלך
 האישיות לקיום נורמה משמש הצדק זה לפי לעצמו. ב מרכ~ל

 עד לחבירו. אדם שבין החיובים כמכוון ולא בתוכההמוסרית

 כאשר ברם, הפרט. של המוסרי לגורלו מתייחס יי כשהע,ואי
 אפל- מחשבה אופן הוא ממשיך המדינה, של בעניינה דןלייה"ל

 של הנהגתה הקובע כעיקרון הצדק של בתוקפו הוא מכיר :טוני
 'דוגמא' כעין הנה המדינה הנהגת כי ברעיון, משתמש ואף.ן,המדינה
 עצמו. את האדם של הנהגתו,לדרך
 ב'מדריגה היהודי, האדם של הערכי הקיום של ביותר הנעלהבשלב

- המוסרית ההוזיה את מכוון,האלהית',  אורה כלל את כמו 

- קח ע' יא סע" מ"ג נםוע'',( מ"נ""י'נשעה.,58  אף אמנם, המציית. בתכלית וייאה אהנה על 
 רק שאצלו אלא האמונה. כתכלית אלה היפעלויות שתי מונההרמב"ם
- האהבה ואילו המעשיות, המצוות דרך מושגתהיראה  האמונות ידי על 

 וה- האהבה מושוי הגדרת אופן תה"ל אצל במיוחד מאלף ההגזרהמצדן, פנ"ב(. ח"ג )מו"נ שבתורה והדעות;,,י
 ותבוא האלהי האור עליהם יכול צבור... או יחידים אדם "בנישמחה:

 קיג(. ע' יז סעי' )מ"ג ושמחה" אהבה בשם מכנים אנו . . . זה ודברהטבעיי,,1 העולס סדר של הכלל מן היוצאים . . . נכלאים בדרכים האאית ההשגחהן,

 110. בע' 15 הערה לעיליע"ו,,1 וב. יז סעיפים מ"ג 60, 112. ע' לעיל עי' 159
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 וריה"ל רמב"ם של במשנותיהם ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי

 דבי- כדי עד הדוחני-אמוני היסוד העצמת של העיקרון -החיים
 מהות לפי הרוחניות. הישויות של לעולמם והצטרפות באלקות

 באורח עיצובה המקבלת שבאדם רוחנית בעצמות מדוברהעניין
 ומצוות. אמונה שלחיים
 מהם אחד שכל הוא, ריה"ל של המוקר עקרוני את מאפייןפן

 כל של השלמים ולחיים האישיות לכלל מתייחס שלו,במדריגה
 מן למדריגה, ממדריגה המעבר : ועוד זאת והחושים.הכוחות
 הארמוני באופן מתרחש האלהית' לימדריגה השכלית'הימדריגה
 הראשונה, במדריגה הצדק במידת שטופחו כוחות, אותם :ומתואם

 בהווייתו החסיד, הרוחני, האדם עם כולם עצמם המשתפיםהם
המושלמת.

 חמ91רי שבמעיז חח114יימיית)י(
 השכ- ב'מדריגה נכון כבר זה דבר בהתגלות. מותנה המוסריהעניין
 הכולל, לעיקרון להגיע ניתן האנושית ההשגה מכוח אמנם,לית'.

 בפר- ומסוימת המוגדרת המוסרית ההנחיה אבל הצדק,לתביעת
 לימדרי- באשר ההתגלות. מן קבלה ללא האדם ישערה לא -טיה
- האלהית'גה  האל- במצוה לטפחות ועד המסד מן מעוצבת היא 

- ומהותה הגבורה, בפי כנתינתההית,  האלהי באור דביקות 
 . - נבואה. של מדריגהבחינת

 חמושלמה חמ91רית שגרימה חאיטי*י חי19י)ח(

 קיום ריה"ל, של ההיסטוריוסופית-תיאולוגית התיאוריהלפי
 בה שרוי האלהי" ש"הענוין בחברה רק מתגשם מושלםאמוני
 בימים בישראל, שרויה היתה שהנבואה בתקופה היינובפועל,
 ישראל. ארץ היא הנבואה ובארץ קיימים, היו המקדששבתי

 של האלהית' ה'מדריגה : המוסרי הקיום על השלכה זולתיאוריה
 פרישות של והמעלה ובנבואה, באור דביקות שתכליתהחסידות,

- זו להוויה אך התפנותלשם  ושל האידיאלי העבר נחלת הם 
 הנבואה. ועטרת ציון שיבת ה' בשוב הימים. באחריתהעתיד
-בהווה  מעבר הנמצא שיא, אידיאל, בחינת היא הזו הנורמה 
 של החיים ספינת את המכוון אור כמגדל הוא מתנשאלהישג.
 בשלמות.הרוצה
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'ששוו

 חברתי תא היותה מצד אינו ריה"ל לפי המשפחה של הענייןעיקר ממשפחה של המוסרי לקיוט אונסי מטפיסי בשקל .)ו(
 הס הם החברה או המדינה , מוגמר דבר איננה זו מבחינהק;בעיי
 בציבור שלמותו את מוצא היחיד הנכונה. החברתית";חידה
 י, הגוףיי. בכללות יחידי,~אבר

 הגשמת שיעודה הסגולה, בחברת היהודית-ייחודית, בחברהבלסי
- ה' באור וחיים בעולס ה'.גון  של השורש היא המשפחה שם 

 של המקודש קיומה ; שלה התורשתי והרצף זו חברהגיחת
 והמשך התמד נותן המוסרית, ההוויה לרבות הסגולה,"שפחת
 האלהיט. שלאותה ייחודית המטפיסיתלמהות

- וריה"ל הרמב"ם של המוסריתהמשנהק, : משוהטיכוס 

 המוסרית המשנהיסודי1.
 משנתם. של המיבנה של גופו הוא וריה"ל לרמב"םהמשותף
 כענקן מוסר של תיאורעת שתי -- דואליסם מצוי שניהם"צל.
- הרמב"ם אצל :'~חד - מוסר של מדריגות שתי מציע ריה"ל ואףיות', 'מושכ- של ומוסר 'מפורסמות' של מוסר   של מוסר 

 האל- בימדריגה למוסר נתיב מוליך שממנו השכלית'*'מדריגה
 החכמים שני אצל מפחית אינו הדואליסם ועוד. זאתית'.

 בהווייתו האדם של החרות בדבר היהודי הרעיון שלמתוקפו
 שני של התיאוריות אחת בכל ועומד קיים זה רעיון י~מוסרית
חכמים.

 אסכולה. של שוני המשנות שתי הן שונות התכנים בגופירם
- התועלתי-הסכמי 'מפורסמות' עלימוסר לצד אריסטוטלית. שכלתנית אסכולה מתוך למוסר באעמורה  נסיון של פרודוקט 
- ולחברה ליחיד תקין קיום להבטיח המכוון האדם שלוכחיים  המטפיסיקה על מושתת זה רובד 'מושכלות'. של המוסרלמצא. 

 דיוקן'ערכי- לעיצוב הוא חותר גם אם לחומרי, הרוח'נייותי-בין המ- לעימות זיקתו מבחינת ניאופלטוניות, בצירוף*אריסטוטלית
 הקיומי 21להר'ודי

 קטו. ע' יט סעי מ"ג61
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 וריה"ל רמב"ם של במשיתיהם ,משפחה חביה של המוסר תורת,סי'

 מכלול הריהו לניאופלטוני. ביותר. קרוב ריה"ל, של עולמו זהכנגד

 ואלהית- שכלית, - ישות של מדריגות שתי בעלאורגאני-קיומי
- אלה מדריגות שתי שבין והנבדלותעל-שכלית.  בכל המבדילה 

- וההוויה הישתחומי  שלמוסר. הדואליסם את קובעת 

 המוסרית בהגחה המנחים העקרונות2.
- המוסר : השיטות בשתי המשותף מן יש לעקרונות באשראף  
- המשפחתי המוסר לתחוםפרט  האי- עיצוב של כעניין מוצע 
 העק- גם החברתיים-מוסריים. החיובים מצד ולא המוסריתשיות
 אצל אחת ממהות הן והמידות המוסר רבדי בשני המנחיםרונות

 .נקבע העיקרון שניהם לפי הרי הראשוני ברובד. : החכמיםשני

 תקינות על לשמור הוא כשהמכון האדם, מטבע המתחייבלפי
 אצל הבינונית המידה של הכלל כוונת זוהי שלו. האישיבקינם
 לאיזון כמנחה הצדק עקרון את ריה"ל אצל להבין יש וכךהמורה
 העקהו- בין הדמיון שלמוסר, העליון ברובד ואילו האנושי.בקיום
 שתי לפי ן יותר יתירה במידה אף הוא השיטות שתי לפינות

 הקיום את המעמיד העיקרון המוסרי העניין את מנחההשיטות
 חיים ואורחות למידות תוצאות ומכך שבו, הרוחני על האדםשל

מוסריים.
 ומגמתם שבעקרונות הדומים הצדדים למרות כן, פי עלאף

-  
 מתחייבת הבינונית המידה טיבם. מצד ביניהם המבדילמרובה

 באשר שכלתנית סבירות : מסוימת אובייקטיבית חוקיות פיעל
- פירושו הצדק זה כנגד הקיום.לתקינות  לקיומיות היענות 
 דעת.שכלתני. שבשיקול חוקיות עליה לכפות בלא עצמה,הטבעית

 האנושי הקיום את המעמיד בעיקרון גם הבדל מצוי במידהבה
 שבאדם הרוחני התעצמות עניין הרמב"ם לפי שבו. הרוחניעל

- שבבריאה מרכיבים שני בין עימות של מטפיסית לחוקיותקשור  
 ריה"ל לדעת ואילו ושכל. היתעלויות לומר, רוצה וצורה,חומר

 ומתר- האלהית, בספירה קיומי תהליך בחינת היא זוהתעצמות
 ממדרי- המעבר ורציפות הארכיוניה תוך אלא בעימות לא הואחש
 למשניה. קיוםגת

 המוסרית באישיות השלטת הרוחניות של טיבה עצםולבסוף,.
 בעוקרה היא הרמב"ם יפי : ההוגים שני אצל במהותה ,שונה
- ריה"ל לפי ואילו ודעות, אמונות של שכלתניתהשגה  הוויה 
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ך
 3ן-ששו" י'ד"ר

 מן והתגלות הארה של בדרך העל-שכלית האלהיתבשפירה
הכליונים.

 המוסרי הקיום של האידיאל13
 אחד אופי בעל הוא המוסרית האישיות של האידיאל~לכתחילה

 פרוש של ומדריגה רוחני למודל הידמות : וריה"ל הרמב"םאיל
 שלילתם מתוך לא האחרים, הקיום תחומי את הזונחל~וחני
 את גם זה עניין לגבי להוסיף הדין מן הדברים, של לדיוקםבים רוחני. ביעוד ההשתקעות עקבאקא

 ראשית, האידיאליים. הטיפוסים שני שבין השוני : קריהמבדיל,
 כביכול הוא הרמב"ם לפי להידמות המושלם הרוחניהמודל

-ה~להות  השנתית היא ההידמות דרך ואילו לבורא. להידמות 
 של החסיד עיני לפני העומד הרוחני המודל זה לעומתלתלתנית.
 הרוחניים" העצמים אל "מדמה שבהוויה הרוחני הואר!ה"ל
 נעשית רוחנית בהוויה הדביקות ואילו למלאכים". כמעט"ךומה
 מצורפת אחת, כמיקשה ועיון חוויה עשייה, של בדרך ריה"ללמי

 של עשיר איכותי קיום עקב המתעצם שבמאמין הרוחניב,ןזוד
- התפיסות שתי בין מבדילהן. אמונתיים. חייםסורחות  ריה"ל לפי ואילו בעיקרה, שכלית אוטונומית היא זו דרך"ימב"ם לפי : האידיאל אל הדרך 
 במוג- לשכלי. שמעבר התחום ואל ההטרונומי אל זו דרךצליכה
 שונה במידה בה ההתגלות. שמן ומצוות לתורה להזדקקות -דר
 ואילו ועיון השגה של בהוויה שקוע הרמב"ם של המושלם"שה. אידיאליים טיפוסים שני של הקיום של הרוחני הטיב האיכות,גם

 לנבואה, קרובה על-שכלית, רוחנית בחוויה שרוי ריה"ל של"חסיד
 ניכר הרי רוחני, פרוש של לטיפוס באשר האלהית.בשפירה
 כאן : הבדידות בעניין ריה"ל של זו לבין המורה דעת בין*מיון

 התבודדות חיי אך היא ן החיים מן פרישה אינה הנזירות)שם
 ללא מחייב, מימסד בחינת איננה זו בדידות עצמי. ריכוזלים
 האדם של השלמות מדריגת לפי אישית הכרעה אלאח"טה,
 עצמו. השלמת לשם זקוק שהוא הזמויעפי
 המאמין האדם בדמות במהות השונה את להבהיר צריך זאתעם

 מתעצם הרמב"ם אצל ריה"ל. של זה לעומת הרמב"ם שלהבודד
,ן,, וגדילה ההולכת ההפחתה חשבון על הצורני-רוחני היסוד4רוש
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 וריעל רמב"ם של במשמתיהם ומשפחה חברה של המוסר תורתיסודי

 לפי ואילו כמעט. נעלם שהוא למדריגה עד החומרו, הגורםשל
 הצרכים של כדי.איפוס עד חמור בפחת כרוכה הפרישה איןריה"ל

 לעידון התביעה באה זה במקום הטבעיים-חומריים.והנטיות
 : ועוד זאת רוחנית. למדריגה עצמם אלה גורמים שלוהעלאה

 החכמים. שני אצל שונה וההתבודדות הפרישה שלהחלטיותה
= הרמב"מיהמתבודד  השכלתנית-אינדיבי- לתפיסתו- בנאמנות 
- המורה שלדואלית  ללא ובעיונו, עצמו בתוך כמתכנס מתואר 
 במימד אך מופיעה לחברתי והזיקה לו, לדומים זיקה וללאהדדיות
- ריה"ל ואילוהיעוד.  האדם קיום של האורגאנית תפיסתו מתוך 
-בחברה  תלמידים. ופגיעת עלייה לבני התחברות מחייב 
 גם הרוחני, הפרוש של התפיסות שתי שבין, לשוני מצטרףעוד

 הוא הרמב"ם של האידיאל להיסטורי. יחסן מצד ביניהןהמבדיל
 על- דמות הנהו הרמב"ם של המתבודד-המעייןא-היסטורי.

 ריה"ל. לפי כן לא ובהישגיו. ובכוחותיו באדם אך המותניתזמנית,
 רק היסטורית. בסיטואציה לדידו מותנה רוחני פרוש שלהופעתו
 שוכן סגולה כשעם אמונה, של ההוויה שלמות שחיותקופות
 להתממש יכול גם בהן - האמוניים יעודיו ומגשים נבחרתבארץ

 בחינת אך זה אידיאל נשאר אחרות בתקופות המוסרי.האידיאל
 השל- לתכלית מורה בהיותה טעמה אשר להישג, שמעברנורמה
 אליה. להתקרב ומכוונתמות

 המשפחה מעמד4.
 של הדעות מסכימות המשפחתי למוסר הנוגע ראשוניבעניין

 המוס- הבחינה מן חיובי הוא המשפחתי הקיום : וריה"להרמב"ם
 למשקלה באשר ברם משפחה. מחיי נזירות שוללים שניהם ;רית

 נבד- וריה"ל הרמב"ם אצל הדברים המשפחה שלהחברתי-מוסרי
 את הרמב"ם מציע המוסר של הראשוני ברובד במהותם.לים

- ראציונאלי אלמנטרי, חברתי כתאהמשפחה  חברתי, מוסד 
 ואילו מוסריים-מעשיים. שיקולים פי על מוכתב קיומו סגנוןאשר
- מפורשת אפלטונית לגישה בתואם ריה"ל,לפי  העניין מתמקד 

 המצומצם. המשפחתי בתא ולא השלם בציבורהחברתי
 המוסר. של יותר העליון ברובד המצב הוא מזה ההיפךברם,

 המשפחה משמשת זו במדריגה הרמב"ם של המוסרית משנתולפי
 מחיי- ; היחיד של הרוחני-מוסרי ובתיקון בהתעלות רגילמרכיב
- מושלם קיום ערכי המשפחתית ההוויה אתבים  העידון, 
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ר
 ב1-שש11 י'%"ר

 מוסד יסוד היא המשפחה ריה"ל לפי זה כנגד והבושת.לאהבה
 הסגולה לחברת קיום הנותן הגרעין בהיותה הסגולה, חברתטל

 הדורות. ברצף הסגולה מורשת של להמשכה ערובה4שמש
- שבהם והמובדל המשותף על -"; המוס- בעניין האסכולות שתי מודרכות אם גם כי לזכור ישבסיום  ומזיקתם הגותם מגופי 

 תום. עד טיבן את ממצה זה אין העמים, במחשבתלאעכולות
 על בהרבה נקבעות וריה"ל הרמב"ם של והמידות המוסרתורות
 למוסר זו זנקה למעשה. הלכה היהודי המוסר מן המתחייבשן

- המשנות שבשתי למשותף כטעם במיוחד תקפההיהודי  
 וב- המוסרי הקיים של באידיאל המדחיס,)בעקרונות
 היהודית. המשפחה שלוהווייתה
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