אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

ר'סעדיהגאון
הספרותהפילוסופיתהיהודיתנוצרה לראשונה בהשפעתהפילוסופים
של הדת המוסלמית בבבל של תקופת הגאונים ,במחצית חראשונה
של המאה העשירית .ידועים לנו שמותיהם של כמה פילוסופים
יהודים שקדמו לרס"גוהוא למד מהם ,אבל רס"ג (שאפשר לראותבו
אבי הספרות הרבנית של ימי הביניים בכל מרחב תחומיה) הוא
הראשון שחיבוריו הפילוסופיים הגיעו לידינו בשלמות ,ואפשר
לראותבו אתמייסד המסורתהפילוסופית המפרשת אתכתבי הקודש

מנקודתראותיהודית.

קורותיו

רס"גנולד בשנת 882בפאיום שבמצרים.בהיותוכבן  30נמלט ממנה
בנסיבות בלתי ברורות (כנראה בגלל רדיפות הקראים) ועלה לארץ
ישראל.ביצירתו הענפה התחיל במצרים והמשיך בה כלימיו מתוך
מעורבות עמוקה בפולמוסיםהגדולים שהתנהלוביןהרבנים לקראים
מזהוביןגאוני בבל לחכמי ארץ ישראל מזה .בשנת  922עבר לבבל,
ובשנת  928נתמנה לגאון של סורא .הוא נפטר שבע מאבקים
ופולמוסים בשנת .942

תחומייצירתו

תחומיהיצירה של רס"גמגוונים ,אךניכרת בהם מגמה אחתברורה -
לבסס את המסורתהרבנית ואת סמכותה כנגד כלתוקפיה .גםיצירתו
הפילוסופית נועדה למטרה זו .ביצירתו שישה תחומים עיקריים:
לקסיקוגרפיה וחקר הלשון העברית; תפילה ופיוט; תרגום המקרא
ופרשנותו; ספרות פולמוסית; ספרות הלכתית; ספרות פילוסופית.
כיווןשענייננו הוא בתחום הגותוהפילוסופית ,אסתפק בהצבעה על
המגמות החרשות שבאו לידי ביטוי בתרומתו בתחום הסידור,
19
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הפרשנות התורנית והפולמוס נגד מבקרי היהדות הרבנית ,בייחוד
הקראים,זאתכמבואליצירתוהפילוסופית.
רס"ג ערך את אחדהסידורים הקדומים ביותר(הקרוי "סידור רב
סעדיהגאון")וצירףאליו אתנוסח ההגדה שלפסח .לאניגעבסוגיה

הסבוכה של תולדות הסידור והתפתחות התפילה בישראל ,אך ראוי
לציין את מגמתו :הסידור נערך כתגובה להתקפת הקראים על נוסח
התפילה של היהדות הרבנית ,שכן הם שילבו בתפילתם אך ורק
טקסטיםמןהתנ"ך.
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קו המאפיין את כל עבודותיו ,ובמובן זה אפשר לראות בו פותח
תקופה חדשה,ולארקבתולדות המחשבה.

תורה ופרשנות

רס"ג פירש את החומש ותירגם אותו לערבית (ונותרו בידינו גם
פרקיםמתרגומיולספריהתנ"ךהאחרים,בנביאיםובכתובים).
הצורך בפירוש ובתרגום היה צורךיהודיפנימי :גדלציבור דובר
ערבית שהעברית לא היתה נהירהלו .אךנוסף על כך ,גםהיו צורך
והכרח להתמורד עם הכתות השונות (בייחוד עם הקראים) ועם
המוסלמים בהבנת כתבי הקודש .והתרגום המוסמך מנקודת ראות
רבניתהיהתנאילכך.
בפירושו לתורה בולט האופי הרציונליסטי-שמרני .ניכר שהוא
מנסה לדחות את קושיותיהם הנוקבות של מבקרי המקרא
יסקלתי ,למשל ,העלה 200
הרציונליסטים שפעלו באותה העת(תינו
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נמנע מאדם עץ החיים? למה לא הציל האל את הבל? כיצדייתכן
שהאל התחרט על בריאת האדם? מדוע מתקבל דם בהמות כקורבן
לאל? אם האל יודע הכול ,מדוע ניסה את אברהם? וכו' וכו').
הביקורת הרציונליסטית על המקרא עוררה רושם עז ,ונודעה לה
השפעה גם בקרבהיהודים הרבנים,והיה צורך במפעל פרשנייסודי
שיתרץ את המקראון2שב אתהקושיות.
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חיבורם שלספרי המקרא ,סמכות המחברים,תכלית התורה,ועוד .גם
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במבואות אלה באהלידיביטוי גישתו המדעית ,מגמתו הפולמוסית
והרציונליזםהשמרניהאופיינילו.

הספרותהפולמוסית

"פולמוס חייו" של רס"ג הוא הפולמוס עם הקראים .הוא כתב
חיבוריםרביםלצורך זה ,ולא כולםהגיעולידינו .נראה שמלכתחילה
לאנועדו להפצה ,אלאנועדולחוגפנימי שלתלמידים ,שכן הקראים
זכולהסותהשלטונות,ומשוםכךאבדורביםמהם.
ספרוהפולמוסי החשובביותר הוא "ספרהגלוי" ,שבוסיכם הרבה
מפולמוסיו ,אך שרדו ממנו רק קטעים .עיקר העניין בוויכוח עם
הקראות היה להוכיח את הצורך בתורה שבעל פה .אחד מחשובי
הסופריםהקראים,אל-קרקסאני,מביא שבעראיות של רס"בלנחיצות
התורה שבעל פה:
א .ישמצוות שלא נתפרשה,בהןהאיכות(מהיסוכהראויה?).
ב .ישמצוות שלא נתפרשהבהן הכמות (כמה תרומהיש לתת?).
ג .ישמצוות שלאברורהמהותן(אילוכליסמקבלים טומאה?).
ע
ד .אי-אפשר לדעת את סדר הומנימ רקלפי המקרא (איך נד מתי
נכנסתויוצאת שבת?).
ה .הקב"הציוונובמצוות ,שבתורה שבכתבלאנזכרוכלל(תפילה).
ו .איננויכולים לדעתמן המקרא אתמניין השנים ואת תולדות עם
ישראל לאחר שפסקוהנביאים.
ז .התקווה לחידוש העולם ולחידוש עם ישראל צומחתמן המציאות
שלאחרתקופת המקרא.

ווך41ינ1ונו1 11הדעותוו

המגמההרציונליסטית-אפולוגטית-פולסוסיתהיא שהביאה את רס"ג
אל הפילוסופיה .יש להדגישכי הפילוסופיה כשלעצמה לא היתה
בעיניו אתגר למחשבההדתיתוהוא לאהתעניין בהלגופה.היאהיתה
בעיניו אמצעילהגנה על הדתמפנימתקיפיה.הבעיה שהטרידה אותו,
לפי עדותו שלו ,היתה המחלוקות הגדולות בין בני דורו בענייני
אמונות ודעות .אלה מביאות לידי ספק ,שעה שמטרת הדת היא
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ב:
להביאלידיהוודאותשעליה מתבססאורחחייםיצי

ייני

?...שבלבי על
מן המדברים ,והתעוררה נפשי לעמנובני ישראל
ממהשראיתיבזמנימוצים מן המדבריםהמאמינים אמונתםבלתי זכה
ורעותם אינם ברורים ...וראיתיבני אדםיחל
ו טבעו בימי הספקות
וכברכיסו אותםחיטיהשיבושים,ואין צוללשיעלה אותם ממעמקיהם
ולא שוחהשיחזיקביי
ם ו?משם,והיה אצלי ממה שללדני אלוהי מה
שאוכל לסמוך אותם בו וביכולתי ממה שחנני מה שאשיטהו להם
מסער,וראיתיכיהועילםבו חובהעליוס?שילםאליומזהדיןעלי...
(אמונותודעות ,הקדמתהמחבר)

נשיםלבכי רס"ג מדברכמאמין הבטוח באמתשלו .כאדם שלא נתקל
בספקות בעצמו ,אבל מצר בצערם של המסופקים והנבוכים ורואה
חובהלעזורלהם,וזהואופקהתעניינותובפילוסופיה.

שם הספר

שם הספר "האמונות והדעות" מעיד על מגמתו זו .יש הסבורים
שבשם זה באהלידיביטויהנשלהבין אמונות מאומתות לדעות שהן
סברות גרידא; ויש הגורסים שהכוונה היא לאמונות שיש להביאן

למדרגה של דעות מאומתות .מכל מקום ,הכוונה היא לקבוע את
אמיתות הדתולבססן,והיא שקובעת אתדרךהדיון בספר ואת המבנה

שלו .בהקדמתכלפרק הואמציע אמתדתית אחתומוכיחהבכתובים,
ובגוף הדיון הוא מביא הוכחות פילוסופיות ,סוקר את העמדות
הנוגדותואתכלאפשרויותהסתירה שלהן,כדילסלק אתכלהספקות
ולהביא בלבקוראיוודאותבוטחת.

שלושת מקורות הדעת:חושים ,שכלוהיקש

כדי למלא תפקיד זה בהצלחה סוקר רס"ג את מקורות הדעת של
האדם ואת דרכי אימותה .האמונות והדעות מגיעות אלינו ,לדעתו,
משלושה מקורות:
א .מדע הנראה -החושים .זהו המקור הוודאייותר .רס"ג מניחכי
מה שאנורואים הוא לא רק הצורההחיצונית של הדברים ,אלא
גם מהותם העצמית .לדעת רס"גיכוליםבני אדם לתפוש רק מה
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שנתפש בחושים ,כלומר ,עצמיםגשמיים .מה שהוארוחני טהור
אינונתפשבכליהידיעהשלנו,אך מה שנתפשבחושים הואודאי.
אמנם,רס"גמכירביכולתם שלהחושים להטעותוליצורספק ,אך
לדעתואנומגלים אתהטעויות באמצעותהחושיםומתקניםאותן,
ולכן ההסתכלותהניסיונית,הדייקנית והמבוקרת מסלקת את כל
הספקות.

ב .מדע השכל  -אמיתות בסיסיות שהשכל משיג מעצמו,כי הן
נטועותבו.כוונת רס"ג להבחנהבין טובלרעולאקסיומותהיסוד
של ההיגיון .מצד אחד ,יש מדע עצמאי ,ומצד אחר ,יש מדע
חושני .שני מקורות אלה מצטרפים בכל פעולת הכרה .ההסבר
לכך הוא שהשכל שופט ומעריך את הניסיון החושני .התוכן
הנידון על-ידי השכל בא מן החושים או באמצעותם .ולכן גם
השכל ,כמו החושים ,יכול להציל את עצמו מטעויות ומספק
על-ידיבחינהביקורתיתחוזרתונשנית.

ג .דעת הכרתית -מסקנות הנובעותמן החושים ומן השכלעל-ידי
היסקלוגי .זהו מקור הנסמך על פעולתשני המקורותהקודמים.
רוב ההכרות המדעיות של המציאות הן מסוג זה ,אך גם רוב
הטעויותנובעות ממנו,מפנישידיעות מורכבות דוהשותביקורת
כפולה ,חושנית ושכלית .אבל שוב :ביקורתיות שיטתית מצילה
מןהספק.
אםנקפיד שלא לסתור אתהחושים (מקורראשון); את השכל (מקור
שני); ואת הנובע ממסקנותינו ,ואם לא נחפז בקביעות ,אלא נחקור
במתינות וביסודיות ,נוכל להגיע לדעת מבוססת ואמינה שאפשר

לסמוךעליה.

ם?
רציינליז
הרציונליזם של רס"ג הוא תמים במובן שהוא מאמיןביכולתלהגיע
לידיעה מוחלטת של האמת בתחום שבוישלנוהתנסות .אך עם זאת,
מדובר בידיעה מוגבלת .אנו מכירים בשכלנו שיש דברים שה6

מהי
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למעלהמידיעתנו.ידיעתנותלויהבחושים,ושכלנו שופט אתניסיוננו
החושני המצומצם .יתרה מזאת ,אמנם אנויכולים להגיע למסקנות
מבוססות ,אבל גם אז לא נוכל להיות בטוחים לגמרי שלא טעינו.
עלינולהכיר ולדעת ששכלנו מוגבל ועלול לטעות.לכן גם כשהגענו
למסקנה המניחה את דעתנו,ראוילנו להודותשייתכן שטעינו.זוהי
קביעה חשובה מאוד להבנת מחשבתוהדתית של רס"ג,והיא תתברר
להלן.

בנקודהזו השובלהבהירןלרס"גישענייןלהגיעלוודאות,ואיןלו
ענייןבחקירה כשלעצמה.הפעילותהאינטלקטואלית כשלעצמהאינה
תכליתבעיניו ,התכליתהיחידההיא לחיות בהתאם למצוות התורה.
נוסף על כך ,רס"גאינו מכיר במציאות על-חושנית .הדוגמה שהוא
מביא מאלפת:אנורואים עשןומסיקים בשכלנושיש אש;אנורואים
אדם מתנועע ומסיקים שהוא בעל נפש .לכאורה,זוהי חריגה ממה
שראינו בחוש ,אך אין הדברכן .מדובר בממשות חושנית .לדעת
רס"ג ,גם נפש האדם היא מציאות חושית שאנו מכירים מניסיוננו
הפנימי ,ואת גבול הנתפשבניסיון לא נעבור .אלוהים ,שהוא סיבת
המציאות החושנית ,הוא עצמות רוחנית ,אבל כאשר קבענו זאת
הגענואלהגבולששכלנולאיעבור.לאנוכללהכיר אתהאל ,אלארק
אתפעולתובבריאה.
זהו ההבדלהעקרוניביןגישתו של רס"גוביןהפילוסופיה החותרת
למטפיזיקה.הרציונליזם של רס"גאינו מודה בפריצתגבולותהניסיון
ובחשיבת אמת מטפיזית .הוא מודה רק שהניסיון מעיד על ישות
מטפיזיתשעליה לאנוכללדעתדבר.
כל הפילוסופים קובעים את המשפט הקובע שהאל אינו נודע,
אולם בכל זאת הם מתאמציםלהשיג משהו על מהותוהמטפיזיתכפי
שנראהלהלן,ואילו רס"גפוסלנחרצות מאמץכזה .נאשר הואמגיע
אלגבולהידיעה,הואאינומוסיףלחקוך.
בכך אפשר לסווג את ההגות הדתית של רס"ג .זהו רציונליזם
מוגבל ,המסתפק באימות עובדות טבעיות כדילקיים את החשיבה
ואתהעשייההדתיתבגבולותניסיונוהמוגבל של האדם,ולהתגברעל
ספקותיו .הוודאות הדתיתהיא שאיפתוהעיקרית ,ובה הוא משיג את
כלמבוקשו.
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

ר'סעדיהגאון 25 1

הדיון

המסורת-מקור הדעת
י
ע
י
ב
ר
ה
במקורות הדעת החושנית והדעת השכלית הוא מקדמה למקור

הדעתהרביעי שהדת מתבססתעליו" :ההגדה הנאמנת"אוהמסורת.
רס"ג מעמיד את המסורת כמקור המיוחד לאמתהדתית .אבל עם
ואת הוא מבליט אתהיסמכותועל שלושת מקורות הדעת הקודמים:
חובהעלינולאמתגם אתהמסורת,כירקאזנוכללהיסמךעליה.
העמדת המקור הרביעי בשורה אחת עם שלושת המקורות
הקודמים מעלה לדיון את השאלה על היחס בין התגלות לשכל.
הרציונליזם המוגבל של רס"ג מפנה אתהדיוןלכיוון מיוחד .ברור
שההבדלבין שכל להתגלות אינו עולה אצלו כשם שעלה אחר כך
אצל הרמב"ם ,כבעיה דתית המציקה לגופה .הוא מניח מלכתחילה
שישביניהם והות פשוטה .השאלה אינה אפואאיךליישבניגודים
שבין שכל להתגלותכי אם לאיזה צורך עלינו להשתמש במקורות
הדעתהשונים.
ההבחנהבין טוב לרע היא ,כאמור ,ברשות השכל הטבעי של
האדם .קביעהזו נובעת מתפישה תועלתנית של ההבחנהבין הטוב
לרע :המועיל לאדם הוא הטוב ,והמזיק הוא הרע.מן הבחינה הזאת
אין האדם וקוק להתגלות אלוהיתכדישיידע להבדילבין טוב לרע.
אף-על-פי-כן ,נותן רס"ג מקום נרחב מאוד להתגלות גם בתחום
המעשה.

מהו תפקידההכללי של"ההגדה הנאמנת"?

"ההגדה הנאמנת"היא ,כאמור ,מקור דעתהמיוחדלבעלי הדת ,אולם
רס"ג מציע לה ביסוס אוניברסלי .ראשית ,תוקפה אינו עצמי ,אלא
הוא נשען עלניסיון חושני של ההתגלות .ייחודו מכל הניסיונות
החושניים האחרים הוא בהיותו מאורע חריג ,שבו נתגלתה אמת
ממקור סמכותי ,ונדרש להעבירה מדורלדור .עם זאת ,המסורתהיא
עניין הכרחי לקיומה של חברה תרבותית בדרך כלל ,אלא ששוב,
"ההגדה הנאמנת" ,בהיותה מסורת המבוססת על התגלות ,היא
מיוחדת במינה,כי תכניה אינם ניתנים לאימות בכל שעה על-ידי

ניסיוןאנושירגיל.
מכאן יוצא אפוא שרס"גאינו מעמיד את מסורת ההתגלות מעל
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מקורות הדעת הקודמים ,אלא בשורה אחת עימהם ,ומבחינת
ביסוסה (אםכי לא מבחינתהתכנים המתגלים בה)היאתלויה בהם.
נובע מכך שעליה לעמוד בביקורת שכלית.יש לאמת אותה :כשם
שרס"ג תובע התאמהבין שני מקורות הדעת הראשונים (חושים
ושכל) למקור הדעת השלישי (מסקנות) ,כך הוא דורש התאמהבין
שלושת מקורות הדעת הללוובין מקור הדעת הרביעי ,כדי למנוע
טעייהוספקות.
של
ד
ח
ו
י
מ
ה
ו
י
פ
ו
א
ל
ת
ר
ו
ק
י
ב
ה
בהתאם
משתנה
ניסיון
אלא שכאן
ההתגלות :מה שעומדלבחינהאינותוכןהדברים שנמסרו ,אלאתוקף
הסמכות המוסרת.עלינולהיותבטוחים שהיאאמינה .נדרשות אפוא
אמותמידה מיוחדותלבחינתהאותנטיות של התגלותנבואית לאלה
הנוכחים בה או לאלה הזוכים לה במישרין .אחר כך ,כשהדברים
נמסרים מדור לדור ,עלינו לבחון שוב את המהימנות של המוסר,
המורה ,וכשהואעומדבמבחן,אנונשעניםעליובוודאות.
לדעת רס"ג" ,ההגדה הנאמנת" מאמתת ומקיימת את שלושת
מקורות הדעת ואת האמיתות הנמשכות מהן .באופן זה חודר
הרציונליזם שלרס"גלתחוםהדת.

נדרשת התאמהבין שכללהתגלות

בזאתהגענולעיקרעניינו שלהרציונליזם הדתי של רס"ג :הוא דורש
מלכתחילה התאמה גמורהבין ההתגלות למחקר השכלי .התאמהזו
נראיתלו פשוטה ,וקיומה הוא מובןמאליו .הנחתוהיא שלא תיתכן
סתירהבין הנאמרעל-ידינביא אמתובין מסקנה ודאית של השכל.
כאשר נראית סתירה כזו בעליל ,קובע רס"ג את הכלל שיש להוציא
אתדבריהנביא מפשוטםעל-ידיפירוששכלי .הדוגמה הבולטתלכך
היא הרחקת כליסוד של גשמיות מתיאור האל במקרא .עוד דוגמה
היא האמונה בעולם הבא:
ואם יסבור סובר שאלה הפסוקים סובלים סברות אחרות ומפסידים
הטענה בהם לעולם הבא ,נבאר שהדבראיננו כמו שסבר,כי השכל
חייב הגמול בעולם אחר ,וכל פירוש מסכים למה שיש בשכל -היא
האמת,וכל מהשמביא אל מה שהוא חולק בשכל-הואהבטל.
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כלומר ,אנו נשענים על דברי הנביאים ,אבל השכל מורה לנו איך
לפרשם,ולכןאיןדברי המקראמתקיימיםבליביקורתשכלית.

האם משמעות הדברהיא שרס"ג מעמיד את דבר האלוהים עצמו
לביקורת השכל האנושי?ודאי שלא .הוא רק מניח התאמה פשוטה,
מובנת מאליה :רק מה שאינו סותר את שכלנו יכול להיות דבר
אלוהים .נדגיש שוב כי רס"ג עדיין אינו מכיר את התאוריה
הפילוסופית המופיעה אצל הרמב"ם ,ולפיה השכל האנושי הוא
אוטונומי לגמרי ויכול לגלות בעצמו אמיתות מטפיזיות שהן
אלטרנטיבה להתגלות.לכן לא התעוררה אצל רס"גבעיה של עימות
עקרוניבין השבללהתגלות .אבל מתעוררת השאלה למה אנונזקקים
לשניהם :מה הםמוסיפיםזהעלזה? מדועאין להסתפק באחד מהם?
התשובה של רס"גנובעתמתוך התפישה שלהרציונליזם המוגבל:
לאתיתכןסתירהבין ההתגלותלשכל ,אבליש תחום של דעתחיונית
לאדם שהוא למעלהמן השכל,ועליונוכללדעתרקמןההתגלות.

השכלוההתגלות משרתיםזה אתזה

אם כן ,לאיזה צורך אנו נזקקים לשכל בתחום הדת? על כך משיב
רס"ג תחילה ,שהחובה לפרש ולאמת אתדברי ההתגלות היא צורך
עצמי ,ובובזמןהיא מצווה המעוגנת בהתגלות עצמה .נוסף על כך,
קיים גם טעםפולמוסי-דע מה שחשובלאפיקורוס ,ודע מה שחשוב
לבעל הספקות,כדי שלאיערעראותךבהיקשיוהמוטעים.
ולמה אנו זקוקים להתגלות בנושאי דת שאפשר להגיע אליהם
בשכל?מפני שבהתגלות טמונה הכרעה ודאית שהשכלאינו מסוגל
להגיעאליה מעצמובנושאיםכאלה.
כאמור,אנוזקוקים לשכלכדילהביןנכון אתדבריההתגלות ,אבל
גם לצורך החקירה השכלית אנו זקוקים לידיעה הקודמת שמקורה
בהתגלות,כדי שנדע מהלחקור,כדישיהיהכיווןברורלמחקרנו,וגם
כדישנגיע לוודאות מוחלטת,מפני שבנושאי האמונה והדת לאנוכל
לבטנת בשכל לבדו .תמיד יישאר הספק הנובע מל האפשרות שיש
איזו פרצה שלאנודעהלנו,ומישהו ,שישלויתרוןשכליעלינו,עשוי
לגלותה .כאשר מגיעים אנו להתאמה מלאה בין דבר ההתגלות
לשיקולי השכל,נוכללבטוח שהגענולאמת.
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סדרהדיון 'בספר"האמונות והדעו~'

מבנההדיון בספר "האמונות והדעות" משקףיחסזהשבין ההתגלות
לשכל .סדרהדיון בכל מאמרהוא הגדה-שכל-פולמוס :הצגתהרעיון
המקראי;האימותהשכלישלו;הפולמוסנגדרעיונותנוגדים.
הצגתהרעיוןבניסוחובנבואהאינוענייןפורמלי ,אלאמהותי .רס"ג
יוצא מן המקור התורני כדי לאמתו .כך גם בניסוח פרטי האמונות
הבעייתיות מבחינת ניסיוננו במציאות היום-יומית ,תחיית המתים,
למשל,עניין הגאולה ,שכר ועונש  -הוא מסכם ומברר את המסורת
באופן חד-משמעי עקבי ,אך כהרצאה עובדתית שההתגלות ערבה
לאמיתותה ,שהרי אין מדובר בסדרי הטבע שאנו בוחנים בניסיון
היום-יומי ,אלא בהתערבותאלוהיםבטבע.רקאלוהיםיכוללהעידעל
כוונה זו ולאמת אותה .מצד אהד ,הוא מבליט את הרציונליות של
המקרא כדי לבטל טענות שטענונגדו .אבל מצד אחר ,לאחר שנתן
לשכל את סיפוקו ,הוא מעוניין לבסס את העמדה הסמכותית של
ההתגלות ושל המסורת .דבר זהניכר גם באופן שבו הוא מסביר את
תפקוד המסורת בכל חיי התרבות ,בייחוד את הכרחיותה בתחום
שמירת הסדר המברתי ,שכן הקראים ערערו את המסורת הרבנית של
התורה שבעלפה,ורס"גבאלהוכיח אתחיוניותה.

מצוותשכליות ומצוותשמעיות

בתחום המצוותהמעצבות אתאורחהחייםהדתיהבחין רס"גביןשני
סוגים התואמים את ההבחנה ואת ההדדיותשבין השכל להתגלות:
מצוותשכליותומצוותשמעיות.
מצוות שכליות-הן אותן מצוות שגםלולי התגלו בתורה,היינו
הייבימ בהן מכוח השכל .בקטגוריה זו נכללות מצוות בעלות תוכן
רתי (אמונה באל ,למשל ,אמונה בהשגחה פרטית ,תפילה וכד'),
ומצוותבעלותתוכןחברתי(איסור רצח,גניבה,ניאוףוכד').
מצוות שמעיות-הןאותן מצוותשאין השכלמחייב (אך עם זאת
גםאינו שוללן),וחיובן הואמן התורה.כאן מדוברבייחוד במצוות
הנוגעותלעבודתהאלוהים(שמירת שבת ,כשרותוכד').
אך חלוקהזואיננה חד-משמעיתלגמרי.בכלסוגישיסודמן הסוג

השני.
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מצד אחד -ישיסוד שמעי במצוותהשכליות .השכלמכירבחוקי
ההתנהגות הכלליים ,אבל הנורמות הפרטיות המיישמות אותם הן
ענייןסמכותי.כך למשלהאיסורלרצוח הואכללי ,אבל ההבחנהבין
רצח להריגה ,רירוג חומרתם והעונשים הראויים להם הם עניין
לקביעה סמכותית שיש בה בהכרח מידה שלשרירות.איןזו הכרעה
שכלית טהורה אפוא ,ונדרשת לה הסמכות המוחלטת שמקורה
בהתגלות.
מצד אחר -ישיסוד שכלי במצוות השמעיות .השכלמחייב את
האדם לכופף את רצונו לסמכות שמעליו ולהודות לטוב המיטיב
עימו ,המשפיעעליו חסד ללא גבול .כלומר ,יש טעם שכלילקיים
מצוותשהרציונל שלהם הוא עצם המשמעתוהכפיפותלרצוןאלוהים
בלישתהיה לאדם העובדתועלתעצמיתממעשיו.
אפשר לזמר אפוא שההבדל בין המצוות השכליות למצוות
השמעיות הוא הבדלשבתוכן המצווה המסוימת אםהיא מבטאת את
צרכיו ואת תועלתו האישית והחברתית של האדם או את כפיפותו
לרצוןהאלוהים ,אבלמבחינתהמניעלצייתולקיים את המצוותנגלה
יסודשמעיבמצוותהשכליותויסודשכליבמצוותהשמעיות.

הצורךבנבואה

ההבחנה בין מצוות שמעיות למצוות שכליות ,והצורך בסמכות
שמעית גם במצוות השכליות ,מחייבים אמצעי שעלידו מגיע דבר
אלוהים לאדם,כלומרהנבואה.
ן הנבואה עצמה?
כיצדמבין רס"ג אתעניי
ראשית ,גם שאלתהיתכנותו והסתברותו שלהחיזיון הנבואי אינה
מטרידה אתרס"גכמיוחד .אצלריה"ל(יהודההלוי) ואמרכך אצלכל
הפילוסופים האריסטוטלים,זוהי שאלה ראשונה במעלה :איך אפשר
להסביר את הנבואה ,הן מבחינת תורת הנפש והן מבחינת תורת
האלוהות?ואילו אצל רס"גהריזו התנסותודאית שלא קשה לתת לה
הסברמדעי.הסיבהלכךהיא שלא היתהלותאוריה כוללתעל הטבע
ועל מה שלמעלהמן הטבע ,אלא שהואקיבל מלכתחילה את תפישת
המציאות של המקרא,וחיפשראיותשכליותלכלחלקיה.כיוון שנתקל
בכפירהבמקורםהאלוהי שלכתביהקודש,באלהראותשאיןלהיסוד.
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אםכן,כיצדמביאאלוהים אתדברולבני האדם? בספר "האמונות
והדעות" התייחס רס"ג לסוגיה זו בקיצור רב ,אבל האריך יותר
בחיבורקודם":פירושלספריצירה"" .ספריצירה" הואחיבורמיסטי
סתום הדן בבריאת היקום ובסודות הקשר בין המישור האלוהי
למישור הארצי .על זמן כתיבתו נחלקות דעות החוקרים ,ואין לנו
ענייןלדון בולגופו ,אךראוילציין שהוא נחשב למקורמכונן בעל
סמכות מסורתית רבה גם לפילוסופים וגם למקובליםבימיהביניים.
רס=ג נאחז בו לצרכיו ,ופיתח על-ידו את תורת "הכבוד הנברא",

שבאמצעותוהסביר אתהנבואה.
אלוהים הואקיום רוחני,ואילו האדם הוא יצורגשמי .אי-אפשר
אפוא שהאל עצמוידבר עם האדם אוייראהלעיניו .עם זאת ,רס"ג
מקבל אתעדותהנביאים שהם ראוחזיונותאלוהיים ושמעו אתהקול
הדובר אליהם כפשוטה .הוא מסביר זאת בקיומו של עצם מתווך
המצטיירלעיניהנביאיםונשמעבאוזניהםעל-פירצוןאלוהים.
הכבוד הוא אפוא עצם גשמי דק מאוד שנברא כ"מדיום" .הוא
מצטייר בצורות בעלות משמעות אלגורית ,ובאופן זה הוא מודיע
לנביא אתרצונו .הקול ששומעהנביא גם הוא קול גשמי נברא .זהו
ההסברלעובדהשנביאיםשוניםרואיםחזיונותשונים.אלוהיםמצייר
את הכבוד לכלנביא בצורה מתאימהלו.החזון הואאלגורי ,אבל מה
שהנביא רואה ושומע הם מראות וקולות אמיתיים ולא תעתועי
ממיונו.באופןזה מיושבתתפישתאלוהותבלתי גשמיתעם הממשות
האובייקטיבית שלהחיזיוןהנבואי.

מקירה והשפעתה של"תורת הכבול"

תורת הכבוד אינה המצאת רס"ג .הוא קיבל אותה ממקורות שונים,
והמקור הראשון הידוע לנו הוא תורת "הלוגוס" של פילון
האלכסנדרוני.זוהי אחתמן הדוגמאות הבודדות שלגלגולרעיונותיו
שלסילון-כנראה באמצעות הספרותהכנסייתית -אלהפילוסופיות

הדתיותהמוסלמיתוהיהודיתבימיהביניים.
על-ידי פירוש "ספר היצירה" של רס"ג ,פשטה תורת הכבוד
בחוגיםיהודייםנרחביםבימיהביניים:היא נעשתה תורתההעיקרית
של"חסידותאשכנז";היאהשפיעהעלתורתהנבואה שלריה"ל,וגם
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

ר'סעדיהגאון 31 1

כמהפילוסופים אריסטוטליםקיבלו אותה לצורך ההסברה העממית,
שכןהיאמקפידהעלשלילת הגשמתהאל.

אימות הנבואה

ההסבר של תופעת הנבואה נראה פשוט ,אבל בכל זאת מתעוררת
שאלת האימות :כיצד הנביאיודע בוודאות שלפניוחזיון אמת ולא
תעתועהדמיון?יתר עלכן :כיצדיודעים שומעיו שלפניהם נבואת
אמת?
התשובה היא :המופת .האל משנה את סדרי הטבע לאחר שהוא
מודיעלנביא עלכך .עצםקיום ההודעה הוא העדותהאובייקטיבית
שהיתהלוהתגלותאלוהית.זוהי התשובה,הןלנביאוהןלשומעיו.
הסבר זה כרוך בשורה של שאלות משנה .רס"ג קובע -בניגוד
למקובל אצל מקצת התאולוגים המוסלמים (חכמי ה"כלאם") -כי
בדרך כלל סדרי הטבע קבועים על-פי חוק שכלי ,ובעניין זה הוא
קרוב לאריסטוטליות .שינוי סדרי הטבע נעשה על-ידי האל רק
לצורך :לשםאימותאובייקטיבי שלההתגלות.לנביאאיןסגולותעל
אנושיות ,משמע שהמופתנראהבבירור כמעשה האלעצמו.באופןזה
אפשר לאמת אתהנבואה.
אבלקיימת האפשרות של אחיזתעיניים,ולכןאין לקבל נס ללא
ביקורת כפולה :ביקורת על הנביא מצדהמעיריםעליו ,וביקורת על
המעידים .רס"גסבורשבענייןזההיהלנבואת משה'תרון מוחלטעל
שאר מייסדי הדתות .העדות על נבואתו היתה פומבית ומבוקרת
היטב .אבל מתעוררת עוד שאלה :כיצדייתכן שינוי סדרי הטבע?
הפילוסופים האריסטוטליםהניחו שהטבע הואתמידיוחוקיוקבועים
ואי-אפשרשישתנו .לעומתם רס"גאינו מרגיש בקושי:אלוהים ברא
את הטבע .זהו כשלעצמו נס,וכיוון שהאל הוא כל-יכול,אין שום
מניעה שישנה אתסדרי הטבע כאשריש לכך טעםרציונלי .הבעיה
היחידה היא שוב :כיצד להבחיןבין נס אמיתי לאחיזתעיניים? רק
אנשיםביקורתייםהחוזריםובודקים את מה שהםרואים,ורק השוואת
עדויות שלעדיםרבים,יכולהלהקנותלנוודאות .בהקשרלוויכוח על
הנצרות והאיסלאם ,חזר רס"ג וטען שרק לנבואת משה היתה עדות
בדוקהכלצורכה.
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האמונה לעחידושהעולפ"כיסודהתאולוגיה

ואינו שהנבואה מסתמכת על מופת ,והמופת מסתמך על עצם הדבר
שהעולם נברא על-פי רצון אלוהים וביכולתו המוחלטת .ואמנם,
הקביעה של ספר בראשית שהעולם נברא אחרי שלא היה לפניכן
(רס"גהבין זאת כבריאת "יש מאין") ובמובן זה הוא "חדש" (ולא
"קדמון") והוא מתחדש תמיד,היא לדעתוהיסוד להוכחת האמיתות
המטפיזיות של הדת :ידיעת מציאות האל ,ידיעת תכונותיו
("התארים") ,ההכרה שהאדם מצווהלקיים את מצוות אלוהים -כל
אלה הם מסקנותהכרחיותמכךשאלוהים ברא את העולם ואת האדם
בתוכו .על כךהוסיף רס"ג קביעה רבת חשיבות :אלוהים הוא שלם
ואינו חסרדבר ,משוםכךברור שלא ברא אתהעולםלמעןעצמו.הוא
ברא את העולםמפני שהוא טובומיטיב,למען העולםולמען האדם.
זוהי אפוא הסיבה הכפולה לחובתנולקיים את מצוותיו :אנוחייבים
להודותלאלעל חסדהבריאה,ומצוותיומכוונותלטובתנו.

ביקורת הרמל'םעל תורתהבריאה שלרכר'ג

עד כמה עיקרית האמונה בחידוש העולם לביסוס השקפת העולם
הדתית המקראית של רס"ג ,נוכל להבין מתוך הביקורת הנמרצת
שמתח עליה הרמב"ם .רס"ג הוכיח תחילה שהעולם מחודש ,ועל
יסוד זה הוכיח את מציאות האל ,ואילו הרמב"ם טען שאין להוכיח
אתמציאות האלעליסוד חידוש העולם ,משום שחידוש העולםאינו
ניתן להוכחהלוגית.יששיקוליםלכאן ולכאן ,משום כך,אין לתלות
אתהוכחתמציאות האל באמתבלתימוכחת.להפך,צריךלהוכיח את
מציאות אלוהים על-פי תורת הפיזיקה של אריסטו ,שהעדיף את
ההנחה שהעולםקדמוןוחוקיהפיזיקה הםנצחיים.
טיעון זה של הרמב"ם מעורר בעיה פרשנית שנצטרך להתמודד
איתה כאשרנגיעלדוןבפילוסופיהשלו .בהקשרלביקורתו על רס"ג
יש להדגיש שהרמב"ם קיבל את האמונה בחידוש העולם ,כי רק
על-ידה אפשר לבסס תורת אלוהות דתית-מקראית :אלוהים רוצה,
מצווה ,מנהיג ,משגיח לשכר ועונש ,מתגלה ומחוללנסים .אבל על
כל אלה אנו לומדים מן ההתגלות ,וכדי שנאמין בהתגלות ,עלינו
להאמיןתחילהבמציאותאלוהיםעצמו.לכןישלהסתמךעלהפיזיקה
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השיטתית ,הבדוקה ,של אריסטו ,ולא על הקביעה הבלחי ניתנת
להוכחה שהעולם מחודש.
ביקורתזו שופכת אור עלאופי שיטתו של רס"ג .היא מאירה את
הראשוניות והנאיביות של הסתמכותו על הטקסט המקראי .התורה
פותחת בתיאור הבריאה ובהצגת אלוהים כבורא ,ורס"ג הולך
בעקבותיהגם מבחינתהשיקולהפילוסופי .משוםנך הוא לא הרגיש
שהוכחותיו על חידוש העולםאינן עומדות במבחן של מתודולוגיה
פילוסופיתשיטתית.

הכלאם והזרםהאריסטוטליבפילוסופיההערבית

כאן המקום להבהיר את יחסו של רס"ג אל שני הזרמים הללו
ולהצביע על ההבדל העקרוני ביניהם .חכמי הכלאם היו ,כאמור,
תאולוגים שהתעניינו בפילוסופיה אך ורק מנקודת הראות הדתית
ולתועלתה .הם לאהתעניינובנושאי מדעופילוסופיהלגופם ולשמם,
ואילו הפילוסופים האריסטוטלים גילו עניין בפילוסופיה לשמה.
מבחינתם היתה הדת רק חלק ,אמנם חלק חשוב ומרכזי ,מן האמת
הכוללת שעניינה אותם ,ולצורך זה לא יכלו להסתמך על דברי
הנביאים ,אלא רק על מחקרמדעיאמפיריועיוני.ברור אפואבי רס"ג
הלך בדרכם שלחכמי הכלאם .הוא לאהתענייןבמדעי הטבע לשמם.
אבל עם ואת,ישיסוד לקבוע שהכיר אתהפיסיקה של אריסטו ועמד
על יתרונה .התוצאה היתה כעין שילוב בין טיעונים תאולוגיים
לטיעונים מדעיים .רס"ג גילה בכך מקוריות ויצירתיות ,אבל לא
הרגיש שהואכופף את מה שלמדמןהפיזיקה שלאריסטולמה שלמד
מחכמי הכלאם ,ושמנקודת ראות אריסטוטלית שיטתית ,טיעוניו
להידושהעולםוהוכחותיולמציאותהאלאינםמשכנעים.

הנחתהיסוד שלרנרוג :הסיבה קודמת לתוצאה

הבנת ראיותיו של רס"ג מחייבת חשיפת הנחה קודמת ,העומדת
בניגוד לתורתאריסטו ,שהואקיבל אותה כמובנת מאליה ,עדכדיכך
שלא טרח לפרשה .לדעת רס"ג ,הסיבה הפיזיקלית להתהוות עצמים
ולתהליכים המתחוללים בהם צריכהלהיות קודמתבזמן לתוצאותיה.
כלומר ,לאייתכן שהסיבה והתוצאה יתרחשובו-זמנית.פירוש הדבר
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הוא כמובן שהסיבהצריכהלהיותחיצונית(טרנסצנדנטית) לתוצאה.
ומכאןנובע שאםניתקלבעצמים אובתהליכים שאינמיכוליםלהיות
מוסברים "מתוך עצמם" נצטרך להניח שיש סיבה חיצונית קודמת
להםבזמן שסובבה אותם .נקל לראותכי הנחהזומכילה בתוכה את
הטיעון העיקרי של רס"ג :אם נוכיח שהעולם המוכרלנואינויכול
לנבוע מעצמו; אם נוכיח שהעולם הוא רק "אפשרי המציאות" ולא
"הכרחי המציאות" ,נוכיח ממילא שיש סיבה שגרמה ל"אפשרי
המציאות" לצאת אל הפועל ,וסיבהזוהיא האל ,שאנויודעיםעליו
מה שמתגלה באמצעותפעולותיו.
אריסטו (ובעקבותיו הרמב"ם) סלק על הנחהזו .לדעתו הסיבות
והתוצאות של כל תהליך התהוות והשתנות מוכרחות להיות
בו-זמניות .הדבר מחויב מן הקשר שבין סיבה לתוצאה .הסיבה
קודמת לתוצאה ,כמובן ,מבחינת סדר החשיבות ומבחינת התפקוד.
אבל אם נניח שאלוהים הוא נצחי,יתחייב מכאן שגם העולם הוא
נצחי אוקדמוןכמוהו .רס"ג לא עמד על המלכוד הזהבטיעוניו ,ועל
כך מתח הרמב"ם אתביקורתו .אבל ברור מכאןבאיזו מידה הושפע
רס"ג מדרך החשיבההמקראית.

הראיותלחידוש העולם

רס"ג מעלה ארבעראיותלחידוש העולם:

א .העולם הוא סופי-סופיות העולם מוכחת בדרכים שונות,בין
היתר בעובדה שהעולם מוקף על-ידי השמש .זוהי הנחה
אריסטוטלית ,וכמוה גם ההנחה הבאה :בעצם סופי לא יכול
להיותכוחאיל-סופי ,עלכןמן ההכרח הוא שהעולםיתחיל פעם

ויחדלפעם.נשים לב שרס"ג משתמש בהנחותאריסטוטליותכדי
להגיע למסקנות המנוגדות לאלו של אריסטו .וברור שמקור
ההבדל במה שנתפרש לעיל :רס"ג סבור שהסיבה קודמת
לתוצאתה בזמן,ולכן התוצאה מוכרחה "להתחיל" ברגע מסוים
אחריפעולתהסיבה.

ב .העולם מורכב מחלקיםרבים-דברזה מוכח בהסתכלותהושית
ראשונית על העולם .הוא מורכב מעצמים רבים ,וכל העצמים
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מורכביםמחלקים שאפשר לחלקם עדאין-סוף .אםכך ,ההרכבה
של החלקים שקדמו לשלם מוכרחה להיות בבחינת חידוש .גם
כאן השתמש רס"ג בתאוריה אריסטוטלית שהופקעה מהקשרה
השיטתי .במקור הכלאמי מבוססת ראיהזו על תורת האטומים.
כל עצם מורכב מאטומים ,וההרכבההיאחידוש .רס"ג דחה את
תורת האטומים בעקבות אריסטו ,ועלכן הוא דן בהרכבה של
חלקים אורגניים המרכיבים את היקום :עפר ,מים ,אוויר ואש,
דומם,צומח,חי ומדבר (אדם)וכד' .אמנם ,לדעתאריסטו אפשר
להוכיחמן ההרכבה שאלוהים הוא סיבתה ,אבל לא נובע מכאן
מה שרס"גטוען,דהיינו שההרכבה מחודשת.

ג .בכל העצמים יש התחלפות של מקרים  -כל הדברים בעולם
מתהוויםוכלים,ישחידוש מתמידבהוויה,והרי דבר שמתחדש,
הוא בעצמו חדש .המקור הוא שוב כלאמי :כל העצמים הם
אטומים,ואין הם נבדלים זה מזה אלא בהרכב אטומים מסוים.
שינוי איכותי בגוף פירושו התחלפות האטומים .עד כאן -
הכלאם .אלא שרס"ג דחה ,כאמור ,את תורת האטומים ,והזר
להשקפהאריסטוטלית,לפיההעצמיםמתהוויםומשתניםעל-ידי
חילופי צורה בחומר ההיולי .חילופי צורה אלה הם בבחינת
התחדשות תמידית .כלומר ,הופעה של עצמים חדשים שלכל
אחד מהםנקודתראשיתונקודתאחרית.
ד .הזמן אינו יכול להיות אין-סופי  -מכל הראיות שמביא רס"ג
לחידוש העולם ,הוכחהזו היא היחידה שיש לה ערךפילוסופי,
היו לה גם תולדות חשובות,והיא נושאת בחובה הבדליסודיבין
התפישה האריסטוטלית לתפישה המקראית של רס"ג .אם העולם
קדמון-טוען רס"ג -מתחייב שעדלהווהשלנו עברזמןאין-סופי
וכך עד כל הווה והווה,זהו אבסורד-זמןאין-סופי לאיכולהיה
לעבור בפועל .משמע שמוכרתה להיות התחלה מוחלטתלזמן.
טענהזומצביעה עלקושי המגולם במשנה האריסטוטלית.לימים

היא התנסחה כאחת "האנטינומיות" בפילוסופיה של קאנט.
אריסטו התגברעלהקושיהזהעל-ידי הטענה שהומן הואמחזורי
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ויוצאתדירמןהכוח אלהפועל ,ונמצא שהעברוהעתידמתחלפים
תמידזה בזהעל-ידי חזרהנצחית .לעומת זאת תפישת הזמן של
רס"ג (ושל קאנט) היא מקראית :יש הבדל מוחלט בין העבר
לעתיד,ואין מחזוריות ,אלא התקדמות לקראת תכלית ,שלמות,
שאלוהים מייעד לבריאה .אכן זהו ההבדל המהותיבין תפישת
הזמן המקראית ,המונותאיסטית ,לתפישת הזמן הפגנית של
אריסטו.

חידושישמאיןומציאות האל

רס"גהסיק מחידושהעולם שלושמסקנותעיקריות:
ראשית-חידוש משמעישמאין .הדברהוא פשוטומחויב מתפישת
החידוששלרס"ג :אםהעולםנבראמיששקדםלו-הואקדמון.
שנית-מחודשאינויכול לחדש אתעצמו,כי אםנטען שחידש את
עצמו ,נטען למעשה ,שהוא קדם לעצמו .מכאן הוכחה שיש אלוהים
שהואסיבתכלחידוש.
שלישית-מחידוש העולם אנויכולים להסיק עלתאריו של האל.
הוא מתגלהלנוכבורא,וזוהי התשתיתלתורתהאלוהות.

אלוהיםכסיבת העולם

בפתיחת השערהשני ,קובע רס"ג כמהכלליםמסייעים המנחים אותו
בדיונו .מעשרתהכללים שהוא מפרט,נזכירשניים חשוביםביותר:
א .הדעת האנושית עולה בהדרגה מעניינים קלי הבנה ו"עבים"
(גשמיים) לעניינים כבדי הבנה ו"דקים" (רוחניים) ,מדברים
מוחשיים למושגים מופשטים.עלייהזו תואמת את סדר החקירה
מל המסובב אלהסיבה.כלומר,כלסיבה "דקה"יותרמן התוצאה.
ומאלפת הדוגמה שמביא רס"ג:אנורואים שלג;סיבת השלגהיא
מים ,שהם "דקים" משלג (כלומר ,שקופים יותר ובמובן זה
נתפשים פחות בחושים); סיבת המים  -אד ,שהוא דק ממים;
סיבת האד -השמש ,שהיא דקהיותר;סיבת השמש-האל,שאינו
נתפש בחושים כלל .רס"ג מבקש להסביר בקביעה זו מדוע

החקירהבעניינים הללו קשה במיוחד ,ומדועאין קשייה בגדר
טענה נגד אמיתות מסקנותיה .להפך :הקושי מעיד שאנו
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מתקדמים בהכרת האמת .אולם מכאן הואהגיעלעניין חשובעוד
יותר  -המסקנה שהאל הוא אחד ובלחי גשמי ,שהרי סיבת
הגשמים צריכה להיות דקה מהם .זוהי בעצם ההנחה שנמצאה
אצלו עד כה בשתיקה  -הסיבה היא מחוץ למסובב ושונה ממנו

במהותה.
ב .כלהידוע מוגבל ,החקירה האנושיתמוגבלת .רס"גמבין הנחהזו

בשני אופנים מקבילים .ראשית  -החקירה מוגבלתכיוון שהיא
תלויהבחושיםהמוגבלים.ושנית-כלהנתוןלחקירה הואמוגבל,
כלומר,הישבכללותוהואסופי.

האלבלתי נתפש

נצרף עכשיו את שתי ההקדמות :כל הידוע לנו בעולם הוא או מן
החוש או מחמת החוש .הידועמן החוש מוגבל ,וכל דבר החורגמן
הידוע מחמת החוש חורג מגבולות החקירה .הגשמיות בלבד היא
סיבת הריבוי .הלא גשמי ,הוא רוחני ,הוא אחד ,ולא חלות עליו
הקטגוריות של המציאות הגופנית .כלומר ,היש הרוחני הוא היש
האחרון.אין אחריועודיש.איןשנירוחניים.זוהי ההוכחה לאחדות
האל.
החקירה בנמצאים מעלה אותנו באמצעות שורת המסובבים
והסיבות אל הסיבה החתן עולמית של כל היש ,ובה אנו באים אל
גבולהיש .אבלנזכור :לדעת רס"ג,גבולהיש הוא גם גבולהידיעה
האנושית.
אנו עומדים לפני דבר שהוא מחויב המציאות ,והנחתו היא תנאי
לחקירת העולם ,אך אותו עצמו לא נוכל להשיג .האל הוא למעלה
מכוח הכרתנו ,התופשתרק מה שבאמן החוש.הווה אומר ,האל הוא
הסיבההרוחנית שלהעולםהגשמי.בתור שכזה הואחוץלעולםוחוץ
למחשבה .האחדהבלחיגשמיוהבלחי משתנה.

יחסו שלרגר'ג למקרא

עתה אנו עומדים לפני התפקיד העיקרי שקיבל רס"ג על עצמו -
ליישב מושג אלוהות זה שעלה מן החקירה עם מושג האלוהות
המקראי.
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הבעיה הראשונה המתעוררת היא בעיית ההגשמות
והאנתרופומורפיזמים במקרא .רס"ג רואה חובה ליישב את מסקנתו
הוודאית של השכל עם המקרא ,והוא עושה זאת על-ידי הוצאת
הכתובים מידי פשוטם .עם זאת ,הוא רואה יישוב זה כמתחייב מן
המקרא עצמו,שהרי כבר במקרא נמצא את הקביעהשאין לתאר את
האל בשוםתמונה,ואיןלדמותאותולבריאתו.
אםכן ,מדוענזקק המקרא בכל זאתלדימויים גשמיים? התשובה
של רס"ג נמצאת כבר בדברי חז"ל" :דיברה תורה כלשוןבני אדם",
אבל אפשרלהבין היגד זה באופנים שונים .לדעו! הרמב"ם ,דברים
אלו של חז"ל מבטאים את ההבדל מרחיק הלכתשבין הבנת האיש
הפשוט להבנתהפילוסוף .רס"ג רחוק מהבחנהאליטיסטיתזו.הגותו
הפילוסופיתהיא בגבול ההשגה של כליהודי הלומדתורה .הגשמת
האל נובעת ,לדעתו ,מצורך ההעשרה שלהביטוישיביע הרגשה של
נוכחותאלוהיתממשית:
מה היתה התועלת שהרחיב הלשון זאת ההרחבה שתפיל לנו אלו
הספקות ולמה לא סמכה [התורה] על מילות אמיתיות והיתה מסירה
מעלינו זאת הרעה? אומר :כי אילו סמכה על מילה אחת ,היה
השימוש בלשון המתמעט ולאהיהמגיעלהגיד כה על קצתמהכוונות.
ואילו היינו באים לדבר עליו בלשון האמיתי .היינו חייבים לעזוב
ולהניח שומע ורואה חפץ עד אשר לאיעלה לנוכי אם הישות בלבד.

כלומר ,ההרחבה היא כורח ההבעה ,ולא כורחהגילוי לפשוטי אדם.
כשאנו באים לבטא את עושר המחשבה שלנו על אודות האל ,אנו
נזקקיםלריבויהמילים השאולות ,מטבע הדברים ,מעולם התחושות.
על כך אי-אפשר לוותר ,אף לא הפילוסוף ,כדי שלא לדלדל את
המחשבה.בדרךזונותןרס"גאישור מלאלדרךהביטויהמקראיולדרך
התפישההמקראית של האל,והואמחייבאותהגםבלשוןהתפילה.

תאריוהחיוביים של האלותפישתו כאל
י
ש
י
א
נוסף על הדימויים המגשימים אנו מוצאים במקרא תארים חיוביים

מסוג אחר ,תארים התופשים את האלכאישיות הפועלתמתוךכוונה
ורצון,דהיינו:חי,יכול ,חכםורוצה.
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הרמב"םאינומבחיןכללבדיוניו בשאלתהתאריםביןתארים אלה
וביןהאנתרופומורפיזמיםוההגשמות.לדידו-רקמישאינומבין דבר
לאשורו יבחין ביניהם .רק על הגשמי שמרו תארים אלה באורח
חיובי .לאכן רס"ג .אמנם ,הואמבין את הקושי שבייחוס התארים
הללו לאלמפני שהםמכניסים בוריבויואילו האלצריךלהיות אחד
באחדות פשוטה ,לא מורכבת  -אבל למרות זאת הוא מייחס אותם
לאל באורחחיובי .הכיצד? לדעת רס"ג אלו הם תארים המתחייבים
בהכרח מתפישת האל כבורא .הבורא הוא בהנרח חי ,יכול ,חכם
ורוצה.דהיינו :תארים אלה הםתוכן המושג "בורא" כשאנו מנתחים
אתמשמעותו.
באופןזה מבקש רס"ג להתגברעל סכנתהריבוישבייחוס התארים
הללו .במחשבההרינומשיגים את כולם בבת אחתכעניין אחד ,ורק
מוגבלותה שלהלשוןמחייבתאותנולנסח את המושג בארבעמילים
שונות.
רס"ג מקיים אפוא את מושג האלוהות האישיותי העולה מן
הבריאה.הזהירותהיתרה בשאלתהריבוי המשתמעמן התארים,יותר
משהיא משקפת את הרגישות למסקנות החקירה השכלית (כפי
שהדבר באמת אצל הרמב"ם)הריהי משקפת את הרגישות להבחנה
שבין תפישת האלוהים של דת ישראלובין תורת השילוש הנוצרית
(שלה הוא מקריש תשומת לב פולמוסית רחבה מאוד) .רס"ג רוצה
לחסום כל הבחנת-מרכיבים באלוהות .האחדות אינה סובלתריבוי
בתורה.

האל הטוב

עד כאןהתקיים מושג האלוהות המקראי בתוךהדיון על מושג האל,

אךרישומוניכרעודיותר באותם הקשרים שבהםמופיע האל כמושא
עבודתו של האדם .מעצם היותו בורא העולם והאדם ,נתפש האל
כמקור החסד המוחלט .הבריאה היאגילוי של רצון שהמניעהיחיד
שלו הואלהיטיב עםזולתו .אכןלהיטיבבאופן השלםביותר שבגדר
האפשר .לאייתכן שיהיו באל מניעים רעים או כוונה רעה ביחס
לבריותיו .הוא בורא אותם לטובתם הם ולא למענו .ממידת טובו
מתחייבת אפוא ההנהגה של העולם וההשגחה בעולםעל-ידיציווי
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ואזהרה ,על-ידי הענקת חופש הבחירה לאדם ועל-ידי חינוך
באמצעים של שכרועונש .ומכל אלומתחייב שהאליהיה צודק בכל
מעשי הגמול והעונש על הנהגתבני האדם,הן בעולם הזהוהן בעולם

הבא.
מכל ההנחות הללו עולות כמה מן הבעיות המרכזיות בהגות
הדתית (בהן נדון בהמשך הספר) ,למשל :שאלת חופש הבחירה
וההשגחה; שאלת מהות הגמול והעונש; שאלת צדיק ורעלו ,רשע
וטובלו.
לעת עתה נקבע קביעה מסכמת :האל ,שרס"ג מתארו כסיבת
העולם ,הוא האלהאישי ,הבורא ,המצווה,המיטיב ,המשגיח והגומל
שלהמקרא.

ונורת האדם

עד כהדנו בתורת האלוהות של רס"ג ובמקורותהמקראיים העומדים
ביסודה .כעת נעמיד לידה את תפישת האדם שלו ,אשר גם היא
שאובה מן המקרא,ואין הראיות העוטפות אותה אלא בגדר קליפה

חיצונית.

האדם הואתכליתהבריאה.הכולהוכןבשבילו,למעןקיומוולמען
אושרו .אנולומדים זאת לא רק מעדות המקרא ,אלא גם מןהניסיון:
האדם נמצא באמצע היקום בין שמים לארץ ,וההסתכלות מלמדת
שהאמצע ,הלב ,הואהעיקר(כמוהגרעיןבפרי).
מה מזכה את האדם במעלה זו? מהי סגולתו? התשובה היא,
כמובן ,חוכמתהאדם.אולםראוילהדגיששכוונת רס"גאיננהליכולת
השכלית כשלעצמה ,אלאלתוצאותיה המעשיות:
והוא בה שומר בל דבר שחלף מהפעלים ,ובה רואה רוב הנולרות אשר
לנו הארץ ויביאו לו
תבואנה ,ובה הגיע להעביד הבהמות לעבוי
תבואתה .ובה הגיע להוציא המים ממעמקי הארץ ער שיהיו הולכים
עלפניה .ועור עשה לו הגלגלים השואבים ממנה מעצמם .ובה הגיע
לבנות הבתים הנכברים וללבוש הבגרים החמורות ולתקן המטעמים
העקבים .ובההגיע לנהוגהחי~לים והמחנות להנהגת המלכות והשלטון
בני אדם .ובה הגיע אל ידיעת תכונת הגלגל והליכת
ער שנמקני
הכוכביםושיעורגרמיהם ומרחקיהם ושארענייניהם.
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מקראיותה שלתפישהזו של חוכמת האדם ברורה מאודגםכאן.זוהי
חוכמת המעשה וידיעת העולם ,ורחוקה וזרה לה ההשקפה
הפילוסופיתהמייעדתלאדם אתידיעת האמתהמטפיזיתאו אתידיעת
מהותהאל.לאידיעתאלוהיםהיאהתכלית ,אלאקיוםמצוותיו בתבל
שלו.

חשיבות העולם
צהי
ר
א
ה
הושם האדם הנעל

באן מתעוררת השאלה :למה
כל-כךבכליהגופני
הפגום ,המשופע בצערובסבל? האםאין בכך משום הפרכתמרכזיות
האדםבעיני האל?
תשובתו של רס"ג היא :הכול לטובת האדם ,כדי לחנכו להכרת
חובתוולכוונולתכליתוהאמיתית.
בדברים אלה כרוכות שתי קביעותעיקריות :האחת  -האדם הוא
יצור שנועד לחיות בשני עולמות ,והאחד מהם הוא אמצעי לזולתו.
העולם הזה הואטרקלין לעולם הבא.זוהי הנחה שרס"ג בונה עליה
את כל תפישתו הדתית(ועוד נעמוד על חשיבותה העיקרית באתיקה
שלו).אי-אפשרשיהיה העולם הזה סופה שלדרךהיים,כיהרימידת
טובו של האלמחייבתשתהיה הטובה שהואגומללנו טובה מוחלטת
וקבועה.העולם הזהנתקןלכךשנהיהצובריםבו אתזכויותינולעולם
הבא בעבודתנובו .בעבודהזויש חיוב מלא שלהחיים בעולם הזה
על-פיכלהתנאיםהגופניים,המברחייםוהנפשייםהמיומדיםלו.

צדיקורעלו -רשעוטובלו

כאן המקום לומר דבר על דרכו של רס"ג בתורת "צידוק האל",

כלומר ,כהסברתעניין "צדיקורעלו -רשעוטובלו" .התשובה כולה
נעוצה בהנחת היסוד של היות האדם יצור שנועד לשני עולמות.
לצדיקיםניתן העונש על קצת מעשיהם הרעים בעולם הוה ,ולרשעים
ניתן הגמול על קצת מעשיהם הטובים ,והכול בעולם הזה,כדישיזכו
לגמול המוחלטהנכון להמ בעולמ הבא.מיתוסף לכךרעיוןהניסיון.
אלוהים מנסה אתהאדם.הצדיקיודע מדועמנסים אותו ,הואיודעכי
הכוונה להרבותלוזכויות לעולם הבא ,ובכך הוא מתעודד ומתחזק.
דעהזו רחוקה ביותר מן ההשקפות הפילוסופיות שחדרו למחשבה
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היהודיתבדורותשלאחריו .רס"ג נאחזבדברי חז"ל ומתאים להם את

טיעוניוהפילוסופיים.

תפקידהקיוםהגופני של האדם

בפילוסופיה הדתית שהתפתחה אחרי רס"ג נתקבלה ההנחה
שהגופניות היא סיבת ההיעדר והרע שבאדם .משום כך כה חשוב
להדגיש אתהעובדהשיחסו של רס"גלגופניותהואחיובי,ואיןאצלו
זכרלרעיון שהרוענובעמןהגופניותכשלעצמה.
הגופניותאיננהסיבתיצריו של האדם ולאסיבתמגרעותיו .אתכל
אלה מייחס רס"ג במישרין לנפש ,שהוא מאבחן בה שלושה כוחות
על-פי סכמה אפלטונית כללית נבלתי מפורטת :כוח התאווה
(המקביל לצומח); כוח הכעס (המקביללחי); וכוח ההכרה ,המושל
בכל שארהכוחות .רס"גמצייןכי כוחות אלהמתגלים בנפש החוברת
אל הגוף ,אבלאין הוא רואה בגוף אתסיבת ההבדלהביניהם.יתרה
מזאת,אין הוא מתאר את התגלות הכוחות הנבדלים הללו כירידה
וכמגרעת ,אלא כצורך חיובי של הקיום על-פי תנאי המציאות של
העולם הזה? הגוף ניתן לאדם כאמצעי של פעולה ,כדי לעבוד
ולעשות וליצור ,שכן זוהי חובת האדם בעולם הזה .יתר-על-כן,
על-ידי פעולה ועשייה הוא מגיע לאושר גם בעולם הזה וצובר לו
זכויות לעולם הבא.זוהי הנחה מרכזית ,שעל יסודה פיתח רס"ג את
תורתהמוסרשלו.

חופשהבחירהוהבעיה הכרוכהבו

השלב הבא בתורת האדם של רס"ג הואהדיון בחופש הבחירה של
האדם ובקשיים המתעוררים על ידו .נשימ לב שרס"ג לא העלה
מלכתחילה אתהקושיהעיוני הנובעמן הסתירהשבין חוקיות הטבע
ובין חופש הבחירה .מטרידה אותו שאלה אחרת :מדוע העניק
אלוהים לאדם את החופש לבחור ברע ולהיכשל על-ידו? תשובתו
היא שדווקאבכך מתבטאתמידת החסד המיוחדת שלאלוהיםביחסו
אל האדם .הוא נותן לו לזכות בגמול שהוא מקבל בעצמו :אין
להשוותבין טובה שהאדם מקבלה כחסדובין טובה שהוא זוכה לה
בעצמו .מעמד האדםותכליתו הפעלתנית בעולם הזהמחייבים אפוא
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אתחירותו.אין האל כופה את האדם ,אלא אך מצווהו,ונותן בו כוח
ויכולתלעשותכמצווהולהימנעמןהמוזהר.
אופייניתהיא גם ההדגשה שמדגיש רס"ג בקשרלרעיון הבחירה:
בניגוד לאל ,שהימנעותו מן הבריאה לפני היות העולם איננה בגדר
עשייה שלילית ,שאין הפך למציאות ,הרי האדם הוא בבחינת פועל
בין בעשייהובין בהימנעות ממנה .עצם הימנעותו מעשייה מסוימת
הריהיעשיית מהשכנגדה.לכן מקבל האדם שכרועונשהןעלעשייה
והןעלהימנעותממנה.
בתפישהזו מושם דגשחזקבראייהפעלתנית שלחיי האדם בעולם
הזה,בניגודלתפישותהפילוסופיות שחדרו למחשבההיהודית אחרי
רס"ג.
תפישת האל כמשגיח וכיודע את כל מעשי האדם ותפישת האדם
כחופשיבבחירתויוצרותבעיה תאולוגית קשה ,שהמקראאינורגיש
לה כלל .בדברי חז"ליש כבר מודעות לה ,אבלאין הצעת פתרון.
רס"גמודעלבעיהזוומקדישלה תשומתלבמסוימת ,אבלהוא רחוק
מלייחס לה חשיבותרבה.עיקר טענתוהיא שהאל אמנםיודע אתכל
מעשי האדם מראש ,אולםאין ידיעתו נתפשת כסיבת החלטתו של
האדם לפעול כפי שפעל .ידיעת האל לחוד והחלטת האדם לחוד.
תפישה כזאתמניחה,כמובן,שידיעת האל את המתרחשבעולםאיננה
נובעת מעובדתהיותוסיבה כוללת לכל ההתרחשויות בעולם,על-פי
חוק נצחי הנובע ממנו .לדעת רס"ג ,דומהידיעת האללידיעתו של
אדם הצופה מראש שחברו יפעל באופן מסוים מבלי שתהיהידיעתו
סיבתהעשייה שלזולתו.
ברור כי פתרון כזה אינו אפשרי אלא מתוך מידה יתרה של
פשטנות,וניכר שרס"גאינו עומד על הקשייםהלוגיים הכרוכים בו.
מכל מקום,איןביןהטיעון של רס"גובין מאמר חז"ל" ,הכולצפוי
והרשותנתונה" ,אלאאריכותהדבריםויידועהבעיהבלבד.

תורת הנפש הגשמית

נברהזכרנולעיל אתחלוקתכוחות הנפש-התאווה ,הכעס וההכרה-
בהתאמה לתורת אפלטון .אולם תפישת מהות הנפש של רס"ג אינה
אפלטונית ,והיא קרובה יותר להשקפת הפילוסופים המכונים
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סטואיקנים (אסכולה פילוסופית יוונית-רומית מן המאה השלישית

לפנה"ס).
לדעת אפלטון הנפשהיאישרוחני המתחבר אלהגוף בעלכורחו,
ואילולדעתרס"ג הנפשהיא עצםגופנידקמן הדק,דקאפילו מחומר
גלגלי השמים הזוהרים,ולפיכך,היא אינה נראיתלעין .היא נקשרת
אלהגוף בלב באמצעות הדם ,ופועלתעל-ידיהגוף.הגוף נתפשככלי
בלבד,ואילו מקור הפעולותכולן בתנועה הפנימית של הנפש עצמה
בשלושת כוחותיה .ההכרה שליטה במה שלמטה מהם ומכוונת את
מעשיוהתקינים של האדם .אולםישלהדגיש :גם כוח ההכרהמיוחד
לעצמותגופנית דקהזו .לדעת רס"גגס השכלהאנושיאינוישרוחני

צרוף.
תפישהזו של הנפש מאפשרת לרס"גלקיים באופן פשוט את כל
המקובלבדברי חז"ל על הישארות הנפש ועל השכר והעונש לעולם
הבא .ככלות הגוף נפרדת ממנו הנפש ומתקיימת לעצמה .נפש
הרשעים עוברתלגיהינום שמתחת לארץ,ובוהיא נשרפת באש דקה,
שאיננה כאש של עולמנו (אבלזהו מקום ממשי,וזוהי אש ממשית).
ואילו נפש הצדיקים עוברת למקום שמימי ,שבו היא מוארת באור
הכבוד האלוהי (ושוב ,זהו אור שאיננו כאור השמש ,אבל הוא אור
ממשי).
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תפישהזו מאפשרת לרס"גלקיים
הנפש תחזור ותתלבש בגוף דומה לזה שהיה לה כראשונה .רס"ג
מרבה לפרט את פרטי התחייה לעתיד לבוא באופן שעורר אצל
הרמב"ם תגובהאירוניתונרגזת.
בכל הסוגיות הללומקיים רס"ג תפישות מסורתיות שמקורן אצל
חז"ל .הוא אף מדגיש ומנסהלהוכיחכי באותם מקומות שבהםדברי
חז"ל עשירים ואילו דברי המקרא עניים -כגון בעניין שכר ועונש
בעולם הבא ,הישארות הנפש ותחיית המתים  -דעת חז"ל מבוססת
בכל זאת על המקרא .תרומתו המקורית מצטמצמת בהשתדלות
להוכיח שתפישותמסורתיות אלה עולות כקנה אחד עם מדעניסיוני
רציונלי.
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האתיקה שלרט"ג

על יסודות תורת האלוהות ותורת האדם אפשר להציע את תורת
המוסרהדתי שלרס"ג כמסכתשיטתית.
נפחת בכמה הקדמות,שמקורן במה שהוסברלעיל:
א.השניות שבתפישת האדם
כברראינו שמשנתרס"ג שואפתלהקיףולאזןבתוכה כמהצמדים של
הנחות ,שגם אםאיןביניהן סתירה,ישביניהם מתחדיאלקטי .צמד
ההנחות הבולט והחשובביותרמבחינתתורת המוסר הוא ,מצד אחד,
התפישה התאוצנטרית של האדם  -עמידתו כתלוי תלות מוחלטת
וכפוף כפיפות מוחלטת לאל הבורא; ומצד אחר ,התפישה
האנתרופוצנטרית של האל  -האדם הוא תכלית הבריאה ,ועלכן כל
מעשי האל ומצוותיו מכוונים לקיומו ולאושרו הזמני והנצחי של
האדם .מתחזהניכרבכלתורת האלוהותובכל תורת האדם של רס"ג,
והוא מורגש בייחוד בהסבר הניתן למצוות התורה :האדם מחויב
לציית משום שהואמצווה ,אךגם לשם התועלתהעצמיתשלו.אפילו
בקיום המצוות השמעיות הבליט רס"ג את המתח הזה,כי גם מה
שהאדם עושהכדי לבטא אתכפיפותו לאל הוא לטובתוולא לטובת

האל.

אותו מתח מתגלה בדברי רס"ג על החובה לאמת את דברי
ההתגלות בשכל.איזון המתח הזה הואיישוב הסתירה שיש לכאורה
ביןהיות האדםיצור עצמאי בעלרצון חופשי המסוגל לקבוע בעצמו
מה טוב ומה רעובין חובתו לציית לאלוהים ציות מוחלט .מאחר
שסצנות אלוהים היא לטובת האדם והציות לאל הוא לטובת האדם,
סבור רס"ג שאין סתירה ,אלא יש השלמה בין מוסר "אוטונומי"
למוסר שלמצוות.
ב .השניות שבתפישת הטוב והרע
מכאן נובע מתהשני ,הקשורלאופן ההגדרה של הטוב והרע .לדעת
רס"ג ,טובורענבחניםעל-פי אמת המידה של התועלתוהנזק .האדם

מודרך לשאוף להצלחה במובן הפשטני ביותר :להתקיים בבריאות
ובביטחון ,לספק את כל צרכיו ,להגיע לאושר .אבל עם זאת ,רס"ג
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דורש שהטוב והרע יוצגו כמוחלטים וכאוניברסליים ,כלומר ,לא
מדובר בתועלת האנוכית שלהיחידים ,אלא במה שהוא טוב לכול.
לאמור ,רס"גאינו טוען שאסור לההע לזולת מפני שבחשבון אחרון
יגרום הדבר רעלמי שפוגע בזולתו בגלל ערעור הסדר החברתי או
אובדןהביטחוןבזולת.טענתוהיאעקרונית-אי-אפשרשיהיה מעשה
אחדגם טובוגם רע בעתובעונה אחת .אם מעשהמסוים הוא טובלי
ורעלזולתי,הריהו טובורעגםיחד,וזהו אבסורדלוגי .טוב הוא רק
מהשהינוטובלכול.
נשים לבשלפנינוניסוחפשטני של"האימפרטיבהקטגורי" בתורת
קאנט .אך כיצד הוא מתיישב עם אמת המידה התועלתנית בקביעת
הטוב והרע? הרי לפעמים מחייבת טובת הזולת ויתור על אושרי
שלי! תשובתו הפשוטה של רס"גנעוצה בתורתהגמול :האדםמיועד
לשני העולמות .והנה ,סבל הוויתור בעולם הזה ןזכה בתגמול מלא
בעולם הבא ,והאדם היודע זאת מראש שמח בהטבתולזולתוגם אם
הדברכרוךבוויתוראובסבל.
ג.השניות שבתפישת המעשה
לפנינו מתחשלישי העולה מהיות האדם מיועדלשני עולמות .רס"ג
איננו באלהמליץ למהר ולפרושמן העולם הזה ,אף שהוא רואהבו
פרוזדור לעולם הבא .אף כאן ,בעולם הזה ,חייב האדם לשאוף
לאריכותימים ,להצלחה ולאושר,כי רק מתוךחיובחיי העולם הזה
בכוליותם יזכה לחיי העולם הבא .מכאן מתחייב יחס מיוחד אל
המעשה במשנתו של רס"ג .כברראינו שמשנתו פעלתנית ביסודה.
הגוףניתן לו לאדם לשםעשייה .חוכמתו של האדם היא חוכמת
המעשה ,והוא זוכה למלקו לעולמ הבא על-ידי המעשים .אבל
תכליתכל המעשיםהיא המנוחהבחיי העולם הבא .אלא שמנוחהזו
אינה היעדר הפעילות ,אלא פרי העשייה .פרי לא במובן זה שהיא
אמצעי חיצוני להישג ,אלא שהיא היא תוכנו של ההישג .כלומר,
היאהוילאות של הסיגת בפועל ,האינטנסיביות של הסיפוק מל

המעשים.
זוהי המשמעות המעמיקה של טענת רס"ג שאין להשוות חסד
שאדם מקבלמזולתוללאזכות לחסד ולאושר שאדם זוכהלועל-ידי
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מעשיושלו.במינוח שלזמננו אפשרלומרשעל-ידיעשייהמיטיבה,
האדם מממש את עצמו ,ומנוחתו בעולם הבאהיא השמחה הנובעת
מכך,ואיןזו בטלה ,אלא שמחה מתמדתלנצח .רק באופן זה אפשר
להבין כיצד מחייב רס"ג את העולם הזה מתוך שהוא מחייב את
העולם הבא .כשם שהשבתהיא שלמותימי המעשה,כך העולם הבא
הוא שלמותהעולםהזה ,וכשםשאין שבתבלי ששתימי המעשה,כך
איןהעולם הבאבליהעולםהזה.

חובת האדםלאלוהיו

האדםחייבלהודותלמיטיבו.ההודיההיאבמעשים .המעשיםנובעים
מקצתם מחיוב עצמי של השכל ,ומקצתם הםמילוי מצווהשאין בה
תועלתישירהמבחינתהאדם,ואין השכלמחייבם.
עליסוד הנחות אלהנכנס רס"גלפירוטיתר של עקרונות המצוות
שבתורה,והוא מעמידם על ארבעה:
א .החכםמצווהעלמונהגיולהודותלועלטובו.
ב .החכםמצווהעלהימנעותמזלזולבו.
ג .המכםמצווהעלהימנעותהמונהגימעל-ידומלפגועזהבזה.
ד .החכם מצווה עלמעשיםשאין בהם תועלתלעושיהםכדילהרבות
אתשכרם.
ארבעתהעקרונותהללוכוללים אתשניסוגי המצוותשהזכרנולעיל:

השכליות (שלושת העקרונות הראשונים) והשמעיות (העיקרון
האחרון) .אולם כוונת רס"ג תובן לנו יותר אם נעמוד על המקור
שארבעתהעקרונותנובעים ממנו -עשרתהדיברות.העיקרון הראשון
משקף את הדיבר הראשון" :אנוכי" ו"לא יהיה לך"  -ההודיה
למיטיב;העיקרוןהשני" :לא תישא";העיקרוןהשלישי:כלהציוויים
המוסריים (מ"לא תרצח" ואילך); והעיקרון הרביעי :השבת ,שרס"ג
מונהביןהמצוותהשמעיות.
עשרתהדיברות הם אפוא העקרונות של כל מצוות התורה .נמצא
שבאורחזהגוזר רס"גמן השכל,במישריןאובעקיפין ,אתכלמצוות
התורה,שעל-ידןנעשיתעבודת האלכראוי.
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סולםהצדיקות

העבודה לאל נמדדתלפימידת השלמות שבה אדםמקיים את מצוות
התורה.מעניין שרס"גאינו מקדיש תשומת לב להבחנהשבין עבודה
מתוך כוונה לעבודה שהיא מצוות אנשים מלומדה .היקף המעשים
והיחסשבין המצוותלחטאים-הםהקובעים את מעלתהאדם.
סולםהצדיקות הוא:
א .השלם -מי שכל מעשיוזכויות .רס"ג מדגישכי השגת מעלהזו
אפשרית לאדם ,והדבר מאפיין את עמדתו האופטימית הנובעת
מהערכת הרע כדבר שאיננו חלק הכרחימהוויית האדם ,אף לא

בחייוהגופניים.

ב .הצדיק-מישרובמעשיוזכויות.
ג .העובד -מי שבחר להתמסר למצווה אחת מסוימת ,ולעולם אינו
עוברעליה.
סולם הרשעות
א .הרשע-מי שרובמעשיו הםחובות.
ב .הממרה-מי שמסרבלקייםמצווהמסוימת.
ג .המקצר-מי שמקלבמצוותעשה.
ד .החוטא -מי שעוברעל מצוות לא תעשהקלות.
ה .המזיד-מישעוברעלמצוותלא תעשהחמורות.
ו .הכופר-מישמזלזל בכלמצוותהתורה.

שתי הערותישלהעיר על סולם מעלותזה .האחת -בין השלםובין
הכופר ,שהם הקצוותהמוחלטים שלהסולם,כלמדרגותהבינייםאינן

מובחנותזומזו אלאתאורטית .כברלצדיק ,שרק רוב מעשיוזכויות,
ישנגיעהבסולם הרשע,והואמחויבבמירוקובתיקון.
השנייה-בתוךכדי הבחנהביןזכויות לחובות חודרתלדברי רס"ג
הבחנה מקראית מובהקת שאינה שכלית ,אלא סמכותית שמעית -
ההבחנהשבין מצוות קלות לחמורות .חומרתהציווימן התורההיא
הקובעת זאת ,והעיקרון של עצם הציותלציווי מודגשעל-ידי כך
ביתר שאת.
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התשובה

התשובה אינה נתפשתכעניין מרכזי במשנתו של רס"ג ,מפני שהוא
אינו רואה את החטאכמרכיבהכרחי של מצב האדםבעולם .אפשרות
התשובהנובעתמעקרון חופשהבחירה שהאלהעניקלנובטובו,ואין
הואמגבילאותוגםלגביהעשוי .חרטה על החטא ,כפרה על החטא,
החלטה שלא לחטוא עודועמידה בהחלטה הזאת -הם בגדר תשובה
המבטלת חטא שבין אדם למקום.רעיון זה נמצא כבר בדברי חז"ל
ורס"גאינומוסיףעליודבר.
גם ההבחנה שהוא עושהבין "זכויות" ל"חובות" מופיעה כבר
במסורת העממית .לזכות ולחובה ישנה משמעות מבחינת מעמד
הנפש  -החטא מעכיר את הנפש,ואילו המצווה מזככת אותה .אולם
ההבנההבסיסית של "זכות" ו"חובה" אצל רס"גאינהשייכת לתחום
הנפש ,אלא היא בעלת אופי משפטי מובהק .זכות  -מה שזוקפים
לאדםלטובתובדין,חובה-מהשזוקפיםלרעתובדין.הגמולוהעונש

ניתנים לאדםעל-פימאזןזכויותיווחובותיו.

תכליתעבודתהאלוהים

נובעמכך שתכלית העבודהלאלוהיםהיא להרבותזכויותלעולם הבא
על-ידיכלהמעשים שהתורה מצווהעליהם,ולאודווקאמעשים שהם
במישרין בגדר עבודת אלוהים .וכך מתאר רס"ג את מצב הנפש
האידאלי של האדם המשתקעבעבודת האל:
וכאשריגיע האדם אלידיעתהעניין הזה הדק(.ידיעת אחדות האל)

בירךהעיוןוראיית האותות והמופתים ,תאמינהו נפשו והתמזג ברוחו
וישוב נמצא בחדריה ,וכל אשר תעמוד בהיכלה תמצאנו ...ותשגה
באהבתו אהבה שלמה,שאין בהספק...ויהיה העבד ההואזוכרוביום
בלכתו ובלילה על יצועו ...וכמעט שתהיה מדברת ,ר"ל :הרוח,
שתהווה בעת זכרו מהכוסף והכיליון ...ויזון אותו זכרו יותר מן
הדשנים וירווה אותו שמו יותר מכל רווה ...עד שתשיב כלענייניה
כולןאליו,ותהיה חוסה בו ובוטחתתמיד ...אםישיב לה -תורה ,ואם
יצערנה -תסבול ...ואילוהיה מפרידבינהובין גופה ,היתהמייחלת
לוולאהיתה חושדתבו ...וכל אשרתתבונןבמידותיו,תגדיל שבחיהם
ותוסיף שמחתה ...עד שתאהב אוהביו ותוקיר מוקיריו ...ותשנא
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ותשיב עלמי שמכבר בו
משנאיו ותארראויביו ...עד שתטען
י
ר
ו
ב
ע
ב
ובענייניו בשכל ובדעתולאבכברות ...ותשבחנוותהללנו בשכלוביושר
לאבגוזמאובשקר...

האם קטעזה סותר אתהתיאור הקודם שלעבודה צוברתזכויות בכל
תחומי העשייה הארצית ומתוך בקשת האושר הארצי והאושר
הנפשי?
דומהשאיןזוסתירה ,אלא הדגשהבכיווןשני ,שגם הוא אפשרי.
רס"ג מתאר השתקעות באהבה מתוך הביטחון המלא במציאותו
ובטובו המוחלט של יש עליון ,בורא עולם ומנהיגו .על כן גם
בהישקעות באהבה השלמה אין כל נטייה לפרישות ,אלא רק
היסמכות שלמהבכלהמעשיםמתוךביטחוןשהכוללטובה.

דרך האמצע

קואופייני לאתיקה היהודית שלימיהביניים ,אפילו בזרמים בעלי
נטייה מובהקתלפרישות ,שהיא נוהה אחרהעיקרון שלדרך האמצע.
איןלהפריזלקיצוניות משוםצד.גם סגפנותוגם רדיפת הנאות לשמן
הן בגדר הרעהמוסרי .בכללות אפשרלאפייןכך גם את האתיקה של
רס"ג.אולם מושג האמצעהוא רחבמאוד,וניתןלפרשו בכמהדרכים,
השונות זו מוו במידה ניכרת .דרכו של רס"ג היא אולי המקורית
מכולן.
ג
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העיקרון
דרך
העיקרון
שהדגיש בתורת הבריאה :האל היחיד יוצר עולם מורכב שיש בו
ריבוי,וריבויזה מתאחדבזיקה אלבוראו.לעניין המוסרהסיק רס"ג
מכאן את המסקנה שכשם שישלהרתיק את האמונהבריבויאלים,כך
יש להרחיק את הגישה המתעלמת מןהריבוי והמורכבות במציאות
הנבראת ,מבליטהיסוד אחד ופוסלת את כל השאר.קיומו של עולם
הואקיומ כל חלקיו,קיומו של אדם הואקיום כלאיבריוותפקודיו.
הםשואפים לאחדות,אךזוהי בהכרמהרמוניהביןכלהמלקים,ודרך
האמצעהיאדרךההרמוניזציהביןכלתפקודי הנפש באמצעותהגוף.
דברים אלה ,הנקבעים בפתיחתהדיון במאמר העשירי של "ספר
האמונות והדעות" ,מכוונים לוויכוח נגד המגמות הנזיריות בתורת
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המוסר הדתי .רק הנהגה הנותנת לריבוי שבנפש את הדרוש לו,
מקיימת אתהאדם.אועלדרך הדרשה החריפהעלפסוקו שלקוהלת:
נאמר "הבל הבלים" רק כאשר מנסה אדם לרדוף אחר תכלית אחת
ולהתעלם מכל השאר .אבל אם הולך אדם בדרך ההרמוניזציה של
כוחותיו ותפקודיו,אין זה "הבל הבלים" ,ודברים אלה אמורים גם
במי שמתמסר לעבודת אלוהים בלבד וגם למי שמתמסר לעושר,
לנבורולכוחבלבד.
אבל עם זאת,מןהראוי לאחד אתהתפקודים השוניםעל-ידיגילוי
יחסיהגומליןביניהם,ובדרךזונוכללגלותגם אתהמידותהנאותות
לכל התנהגותבאופן שלאנפריז באחתונקפח אתהאחרות.קביעהזו
מנחה אתרס"גבהתווייתהמבנההשיטתי שלתורתהמוסרשלו.

מעמדההעליון של ההכרה

מן העיקרון של שמירת ההרמוניה מתחייבת גם הדרישה הבאה:
החוכמה-והיא המחשבה המשערת אתהמידותהנכונותלכל מעשה
 צריכה לשלוט בכל מעשי האדם .כאן אנו נזקקים שנית לתורתהנפש שלרס"ג.היא קובעת,כזכור ,שלושה כוחותמניעים :התאווה,
הכעס וההכרה.כולםנידונים ככוחותחיוביים ,אבלהשניים הנמוכים
עומדים בפיקוח ההכרה .החוכמה אינה מוצגת באופן זה כתכלית,
אלא כאמצעי:היא מווסתת אתחיי המעשה,ואין שום סכסוךבינה
ובין שארכוחותהנפשהמושפעיםעל-ידיהגוף.
מאחדותהריבוי לומד רס"ג גם את הצורך להישמע לחכם ולא רק
לחוכמה,דהיינו :המוסרנגזרמן התורהונקבעעל-ידי הלכה שנפסקת
על-ידיתלמידי-חכמים .כלדיונובנוי עלכך ,משום שתוכן ההנהגה
המוסרית מצוי בתורה,ואין הוא מציע בעיון הפילוסופי אלא את
הצידוקהכללילנורמותהנקבעותעל-פיההלכה.להלן רס"גמונהי"ג
דרכי ההנהגה שהן כנגד י"ג מידות של הרחמים שנתגלו למשה:
פרישות ,אכילה ,משגל ,חשק ,בנים ,יישוב ,חיים ,ממון ,שררה,
נקמה,עבודה ,חוכמהומנוחה.
זוהיתבניתספרותיתבדיונית .רס"גכאילומניח שמאחוריכל אחת
מן ה"דרכים" הללו עומדת איזו מפלגה הדוגלת בה :מפלגת
הפרישות ,מפלגתהאכילה ,מפלגת המשגל וכד' ,אךזהועניין מתודי
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בלבד .כוונת רס"ג היא להראות שאם אדם הולך בדרך אחתומזניח
את השאר ,אואפילומזניח רק דרך אחת מכל השאר ,הוא לאיצליח
להגיע אל מטרתו בשוםאופן,אפילובדרך האחת שהתמסרלה,מפני
שההפרזה על המידה הנכונה וקיפוח שאר הסיפוקים והתפקודים
יגרמו סבל ואובדן .פרישות יתרה לא תביאלזיכוך ולטהרה,כי אם
להחמרת הדחפים היצריים המורעבים .רק אם נשתמש בפרישות
בחוכמה ,כעיקרון מגביל ,היא תועיללנו .אבל גם בקשת החוכמה
לשמה,בליהיישום המעשיעל-ידיהליכה בשארהדרכים ,תהפוך את
החוכמהלאיוולת,וכךבכלדרךמדרכנההנהגה.
המסקנההיא פשוטה:ישללכתבכלהדרכיםולגלותבתוךכדיכך
את המידות הנאותות לכל הסיפוקים ולכל התפקודים .בכך נבטיח
שמעשינויטיבואיתנו ועםזולתנו ,וכבוא העתנזכה לגמול המובטח
לנובעולםהבא.
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