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ר'בחייבןיוסף אבן פקודה
כדי לעמוד על מלוא משמעותהשינוי שחלבין רס"גלהוגי הדעות
היהודים שבאו אחריו ,יש לדון במשנתו של הוגה דעות יהודי
שהשפעתוהיתה רבה ,אףכי ספק אם אפשר לתאר אותוכפילוסוף
במובן המקצועי של המושג הוה -ר'בחיי אבן פקודה ,בעל הספר
"חובותהלבבות".
הספר הזה מתארבעיקרו את דרכו של האדם מראשיתחינוכו עד
למדרגה העליונה של עבודת האל .רק שני שעריו הראשונים
עוסקיםבסוגיות הנכנסות לגדרהפילוסופיה ממש .אולם הוא מתעד
אתהשינויבאופןההתעניינותבפילוסופיה.שכן מצד אחד ,הואנסמך
בפירוש על ספר "האמונות והדעות" לרס"ג ,ממליץעליו כעל ספר
יסודומניח אתפתרונותיוכנקודת מוצאלדיון ,ומצד אחר ,בכלנושא
ונושא הוא מפליג אל מעבר לאופקיוהרעיוניים .נראה אפואכי רק
רצונו לפנות אל חוג עממי רחב של קוראים והצורך במשענת של
סמכות רבנית מוכרת בעם מונעים אותו מלהעמיד את קוראיו על
ההבדל הפילוסופי העמוק שבינו ובין הספר שהוא מעגן בו את
הלגיטימיותהתורנית שלדעותיו.
עם זאת,ראוילהדגישכיאיןזו תופעה יוצאתדופן .אדרבא,היא
כלליתואופיינית.הוגי הדעותהיהודים שהושפעו מן הנאופלטוניות
במאותה 11-וה( 12-כרי אברהם ברחייא,ר'יוסףאבןצדיק,ר' משה
בן עזרא,ר' אברהםבן עזרא,ור'יהודההלוי) הסתמכועל רס"גכדי
להכשיר אתעניינםבפילוסופיה,אף שמוקדיהגותםוחווייתםהדתית
שונים משלו .הם קיבלו מרס"ג את ההנחה שיש התאמה מחויבת
וקבועה מראשבין האמתהפילוסופית ,המושגת במחקר שכלי,ובין
דברי התורה .דברים אלהנכונים גם לגבי "חסידי אשכנז" :לא היה
להם עניין בפילוסופיה ,אבל הם שאבו הרבה מספר "האמונות
והדעות",והכניסו אתדעותיו לסקשר השקפתםהמיסטית .אךגם הם

סייעי

59
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

 1 60הפילוסופיםהגדוליםשלנו

נזקקולסמכותהגאוןכדילהכשירעולםרעיונישאיןלואחיזהגלויה
במקורותהתורנייםהקדומים.

המחבר

עלאישיותו של ר'בחייאבן פקודהאיננויודעים כמעטדבר .גם על
זמנו יש ויכוחבין החוקרים אם קדם לר' שלמה בן גבירול אוחי
בזמנו אואחריו .שורש המחלוקת נעוץ בעובדה שיש כמה הקבלות
בין שניהם ,והתעוררה השאלהמיקיבל ממי או שמא קיבלו שניהם
ממקור שלישי משותף .היום מקובלת הדעה המבוססת על מובאה
אחת של ר' משה אבן עזראכי ספר "חובות הלבבות" נכתב בשליש
האחרון של המאה ה .11-על מחברואנויודעים רק זאת ,שהיהדיין
בספרד,אךאיננויודעיםבוודאותהיכן.
זהו גורלאופייני של מחבריהודי :הביוגרפיה שלו נעלמת בעוד
הספר נעשה לאחד הספרים הנקראים ,הנלמדים והמשפיעים ביותר
בציבור הרחבעד עצםהיוםהזה.

הספרופירושיו

ביןחיבורי המוסרוהעיוןהדתימעטים הם הספרים שבהםטעון מתח
כה רבבין הלך הרוח האמונתי-רגשי שלהיחידובין הדת הממסדית.
למרות זאת נעשה דווקא הוא לספר חביב ,משפיע ומקובל ביותר
בציבור הרחב של לומדי תורה ,כנראה בגלל הפשטות והבהירות
בכתיבתווהשילובהספרותיהנדירביןעיוןדייקני לרגשפיוטי.
הספר נכתב בערבית ,והמקור מצוי בידינו (הוא הוצא בהוצאה
מדעיתעל-ידיא.ש.יהודהועל-ידיא.צפרוני).כבר במאה ה 12-תורגם

לעבריתפעמיים(על-ידיר'יהודהאבןתיבתועל-ידיר'יוסףקמחי).
לאבן פקודהיוחסבימיהביניים עודחיבור בעל השפעה מסוימת
בשם "כתאב מעאני אלנפס" (תורת הנפש .נדפס בשם זה בשנת
.)1896היוםברורלכולשהייחוס הזה מוטעה.

ההיסמכותעלרנרג

ר'בחיינסמךעלרס"גבמישריןבדבריםהבאים:
א.מיון מקורות הדעת  -אמנם ,הוא אינו מביא את כל ארבעת
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המקורות ,אבל המינוח שהוא נזקק לו אינו מניח מקום לספק
שקיבלומרס"ג.

ב.קביעת היחסבין השכל לתורה -בחיי נשען על רס"ג בקביעת
ההתאמה ההכרחיתבין מסקנות שכליות בדוקות לדברי התורה
המסורהוכן בהגדרת הפונקציות המיוחדות של המחקר השכלי
וההתגלות,הןבתחום האמתוידיעתהוהן בתחוםהמצוות.

ג .מצוות שכליות ומצוות שמעיות-בחיי מקבל את ההבחנהבין

מצוות שכליות למצוות שמעיות עם הביסוס של רס"ג להבחנה

שביניהן.

ד.חידוש העולם-כמו רס"ג,הקדיםגםבחיי אתהראיה עלחידוש
העולםלראיהעלמציאותהאל,הואאף הסתמךעלהוכחותיו של
רס"גאף-על-פישהוסיףעליהןמשלו.

ה.תורתהתארים-בתחוםזההדמיון בולט פחות ,אבלגם אצלבחיי
משולבת השקפתרס"ג שישללמוד אתתוארי האלמתוךתפישתו
כבוראהעולם.

ו.שני העולמות  -גם לדעת בחיי ,האדם הוא יצור שנועד לשני

עולמות ,שהאחד הוא בבחינת "פרוזדור" והשני הוא בבחינת
"טרקלין" ,והכול כדי שהנפש תזכה למעמדה בעולם הרוחני
בזכות עצמהולאכחסד.

ז .תפקיד העולם הזה-העולם הזהנועדלמעשים,וזו ההצרקהלכך
שנפש האדם נאלצתלרדת ממקורההעליון ולהתקשר אלהגוף.
ח.הפרישות-גם כאן משלב ר'בחיי את עמדת רס"ג בהקשר רחב
יותר.סוג הפרישות שרס"גהמליץעליה,היהבעיניר'בחיי שלב
ראשוןבדרכו של אדם אל השלמותואל הטהרההרוחנית.ר'בחיי
הבחיןבין שלוש רמות של פרישות .1:פרישותעל-פי השכל;.2
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פרישות על-פי התורה;  .3פרישות על-פי מידתיחידי הסגולה
השלמים.הפרישותמהסוגהשניהיאזוהתואמת אתדעתרס"ג.

ט.הצדקתאלוהים-ר'בחייקיבל את דעת רס"ג על האופן שבויש

להצדיק את משפט האל על בני-אדם גמ באותם מקרים שבהם
נראהכאילו רעלצדיק וטובלרשע .אך הואהוסיף עלדברי רס"ג
טיעוניםוצידוקיםמשלו.

דומהכי מתוךעיון ברשימה זו גופה ,אפשר להבחין שחל שינוי
בדגשים .בתחום הפרישות למשל -הפרישות שעל-פי רס"גהיא רק
אחת מרמות הפרישות לדעת ר' בחיי :הפרישות התורנית .משמע
שהרמה התורנית ,שרס"ג הציגה כרמה העליונה מתוך התנגדות
לפרישות יתר ,איננה מספיקהבעיני ר'בחיי .הוא שואף לפרישות
שאיננה אמצעי ,אלא אידאל של אורח-חייםדתי .אך עם זאת ,גם ר'
בחיי התנגד לפרישות מסוג נזירי ,המביאה לידי הינתקות מחיים
ארצייםומיישובו שלעולם.

ההבדליםביןר'בחיילרט~ג

עתה נבחן חמש סוגיותמרכויות שבהן פותח ר'בחיי בעמדת רס"ג
ומפליג ממנו והלאה :סוגיית הזהותבין מחקר שכלי לדברי תורה;
סוגיית הכרת האמת השכלית לשמה ,סוגיית תוארי האל; סוגיית
המצוותוסוגייתהיחס אלהעולםהארציכאלביתו שלהאדם.

א .הזהותבין השכל לתורה

כפי שראינו ,הבעיה המרכזית שהעסיקה את רס"ג היתה איך לבוא
לידי ודאות בענייני האמונה .איך להתגבר על הספקות .הפתרון:
הסתמכות עלשני מקורות הדעת ,ההתגלות מזה והשכל מזה ,באופן
שהשכל יסלק את הספקות המתעוררים לגבי סמכות ההתגלות,
וההתגלות תסלק את הספקות המתעורריםלגבי סמכות השכל .אולם
מעניינת היא העובדה שר' בחיי אבן פקודה כאילו התעלם לגמרי
מבעיית הספקות באמונה .הוא יוצא מתוך וראות ראשיתית תמימה
במציאות אלוהים ,בהיותו בורא העולם והארם ,משגיח ומצווה .על
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כך יש לדידו הסכמה ,ועל-כן נגלה בחקירותיו העיוניות מוטיבציה
אחרת ומטרה אחרת,וטיעוניונקיים מפולמוס ומאפולוגטיקה .הוא
מתמקדביעדהחיובי :להתמודד עם הבעיות המתעוררות מתוךחיי
האמונה מפנימיותה .לפיכך ,האויב שהוא עומד מולו אינו הספק
השכלי ,אלאיצרלב האדם ,המטהאותומדרךהישראל מטרתחייו.
ר'בחייאינו רואה אפוא צורך להוכיח שדברי התורה אמת הם.
במקוםזה הוארוצהלהגדיר מחדש את חלוקתהתפקידיםבין התורה
ובין השכל מבחינת ההשגה של ייעוד האדם .ואכן הצגת הבעיה
באופןזההיא המביאהאותולהעדיף את ההשגה השכליתולייחסלה
ערך דתי עצמי גבוה יותר מן ההשגה על-ידי ההוראה התורנית.
במילים אחרות :לדעת ר' בחיי ,התורה והשכל הם שני שלבים
בהתפתחות הרוחנית-דתית של האדם .התורה הסמכותית קודמת
בזמן ,וההשגההשכליתקודמת ברמתהובתכליתיותה.
תפנית מחשבהזו ,המציגה את התורה כאמצעיחינוכיהמכין את
האדם לקראת "ההערה השכלית" (מלשון התעוררות או יקיצה
מתרדמת-החושניות) ,יש לה תוצאות מרחיקות-לכת ,בראש
ובראשונה בקביעת היחס בין הדת הממסדית לחוויה הדתית של
היחידים.בתפישתו של רס"ג,אין מקום להבחנהביןדתיות ממסדית
לדתיות אישית ,ואילו בדברי ר'בחיי ההבחנה הזאת היא אבן פינה
של התודעה הדתית .כתוצאה מכך מורגשת אצלו מתיחות רבהבין
הדתיות ההלכתית הממוסדת ובין דבקות אמיתית באמונה .דרך
התורההיאבעיניו פשרה,וישלוויכוח וביקורתעליהועלסכנותיה,
בייחוד במה שנוגעלקיום המצוות .הדתיות האמיתיתהיאבעיניוזו
הבאה מכוחה של הכרה שכלית צרופה ולא זו הנובעת ממשמעת

לסמכותכפייתית.

ב .ההכרה השכליתכתכלית מולהדתיות העממית הממסדית
ומכאן נובעת הבנה שונה של מטרתהחקירה השכליתבדבריהתורה.
אצל רס"גזוהי מצווה(להבין אתדברי התורה בשכל) ,אבל אצל ר'
בחייזוהיתכלית:להשיג את האמתהנצחית.
אך כאן המקום להעלות שתי הסתייגויות :ראשית  -למרות
המתיחותכלפי הדת הממסדית,אין ר'בחיי שובר את מסגרתה .הוא
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מצדיק אותה גם מן הבחינה המדינית ,ויותר מכן ,מה שכמובן
אופיינילובמיוחד,מן הבחינההחינוכית.אין להגיע להכרה שכלית
ללא הדת הממוסדת .ועוד :אף שכאמורלעיל ,לר'בחיי ישנטייה
חזקה לחיי פרישות ,אין הוא מגיע לקיצוניות נזירית ,אלא רק
לפרישות "פנימית" ,כלומר :פרישות שאיננה מוציאה את האדם
ממסגרתהחיים החברתייםהרגיליםכפי שנראהלהלן .המתיחות עם
הדת הממסדית מכוונת אפוא לרומם אותה ,לנער את שגרתיותה,
למנוע את סכנת האיבון הפורמלי ,ולמלא אותה בתוכן רוחני ,ועם
זאת ,הוא מכיר בהכרחיותה למען רובבני האדם וגם למעןיחידי
הסגולה בראשיתדרכם.
שנית-נטייתו של ר'בחיי אלהכיוון הפילוסופי האינטלקטואלי,
המתאים ליחידי סגולה ואינו מתאים לעם ,מתאונת על-ידי נטייה
חזקה לא פחותלרגשיותדתית.לעיתים נראה שהרגשהדתי הטהור-
יראת אלוהים ואהבתו  -חשובים בעיניו יותר מהישגים
אינטלקטואליים באופן שגם המחקר השכלי משמש אצלו אמצעי
לעורר על-ידו את רגש ההתפעלות מגדולת מעשי האלוהים,
מעוצמתו ,מחוכמתו ומחסדו .אכן הוא מתכוון לרגשות הנאצלים
ביותר ,שאפשר לתאר אותם כרגשותתבוניים ,אבלעל-ידיכך נבלמת
המגמה האליטיסטית ,המאפיינת את העמדה הפילוסופית בדרך כלל.
דתיות רגשיתפונה גם אלבני העם הפשוטים ומרוממת אותם גםבלי
שיהיומסוגליםלהבין את האמתכפישהפילוסופיםמשיגיםאותה.
שניסייגים אלה מסבירים כיצדיכולהיה ר'בחיי לנטות מעמדתו
של רס"ג מבלי לחוש שעבר הרבה את תחומו .הוא רק "מתח" את
מסגרתועד קצהגבול האפשר.

ג.תוארי האל

ממילאמובןכי מהשנכנסבגדר השגת השכל אצלר'בחיישונה מסה
שנכנס בגדרזה אצלרס"ג .רס"גמכירעצמויותגופניות בלבד,ואילו
ר' בחיי מכיר את העצמויות הרוחניות .הנפש והשכל הם לדעתו
עצמויותרוחניות.ואף-על-פי שגם הואמכיר,כמובן ,שהאל לאיושג
במחשבה ,הרי קביעה וו לא באה כדי להשלים עם אי-יכולת זו
ולהסתפק בעבודה במעשים ,אלא להפך :כדי לעודד את השאיפה
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להתעלות מתמרת ולהתקדמות אין-סופית לקראת האמת הבלחי
מושגת ,שעם זאת,היא מטרתהחייםהאמיתית.
תפישהזויוצרת תורת תארים חדשה ,שדברי רס"ג משתלבים בה
רק כצעדראשוןבדרךאין-סופית.רס"גהכיררקסוג אחד שלתארים,
אלה שאנולמדים מתוך ההכרה שאלוהים הוא הבורא ,משמע שאנו
מכירים את האלמפעולתו.ואילור'בחיימוסיףעלסוגזה שלתארים
את הסוג השני ,שהוא מכנה אותותוארי עצמות האל,דהיינו,היותו
נמצא ,אחדוקדמון.
למה הכוונה? האם רס"גאינו טוען שהאל נמצא ,אחד וקדמון?
ודאי שכך הוא ,אבלניתן אתדעתנו שרס"גאינו רואה בקביעות אלה,
שהואמביןאותןכפיהוראתןבלשוןהדיבורהרגילה,תארים המגלים
את עצמות האל ,שכןאין הוא מעלה את השאלה כיצד אפשר לומר
על האל שהוא נמצא ,אחד וקדמון ,אף שברור שאין להשוות את
מציאותו ,אחדותו וקדמוניותו של אלוהים למציאותם ,אחדותם
וקדמוניותם שליצוריו.לעומתואת,הדיון שלר'בחייפותח בשאלות
הללו:באיזהמובן אפשרלומרעל האל שהוא נמצא ,אחדוקדמון?
על-ידיכך הופךר'בחיי אתהקביעותהנאיביות של רס"גלתוארי
עצמותומעלה שורה שלסוגיות חדשות:
סוגיית הזהותבין מחקר שכלילדברי תורה;סוגיית הכרת האמת
השכליתלשמה,סוגייתתוארי האל;סוגייתהמצוותוסוגייתהיחס אל
העולםהארצי כאלביתו שלהאדם.
חשיבה שיטתית מחייבת להוכיח תחילה שהאל נמצא ,ואחר-כך
לרון באחדותו,הן מבחינת שלילתריבוי האלים והן מבחינת מהותו
העצמית .אבל כאשר באים לדון במציאות האל ובאחדותו כתארים
שבאמצעותם הוא נוכח למחשבת אדם ,קודמת בעיית האחדות
לבעייתהמציאות ,שכן האחדותבשנימובניההיא המייחדת את האל
מכליתרהנמצאיםהידועיםלנו.
אםכן,באיזהמובן רשאיםאנולומרעל האל שהוא אחד?ר'בחיי
פותח אתעיונו בהבחנהביןשניסוגי אחדות" :אחד העובר" ו"אחד
האמת"" .אחד העובר" הוא כל עצם גשמי שאנו מכירים מניסיוננו
החושני ,הואגםכל עצםרוחני שאנומכיריםמתוך הסתכלותעצמית:
שכלנו ,נפשנו .כאשר אנו מתייחסים אל מושגו של עצם כזה ,הוא
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נתפש במחשבתנו כאחד ,כלומר ,כמושא הגדרה במושג אחד .אבל
עד מהרה ניווכח שכל עצם כזה הוא מורכב ,והוא מוגדר בעזרת
מרכיביו.ישלותכונותרבות,וגופוניתן לחלוקהאין-סופית.לפיכך,
מכנה ר'בחיי אחדות מסוג זה "עוברת" ולא קבועה,כי הסתכלות
שנייה תגלה שאחדזהישבו הרבה "אחדים" ,שגם הם מתחלקים עד
אין-סוף .לעומת זאת" ,אחד האמת" ראוי שיהיה אחד בפשטות
מוחלטת .אחדשאיןבו שום הרכבהואין הוא בר-חלוקה בשוםמובן.
הדעת נותנת שאם הוכחנו שהאל הבורא את העולם הוא אחדואין
בלחו,ראוי שלא תהיהבו שום הרכבה,שניות ,אושילוש מצדעצמו.
אבלהרי ברור שבשכלנואיננו מסוגלים לתפוש אחדות כזאת ,אלא
רק לציין אותה על-ידי הקביעה השלילית שאין בו ריבוי משום
בחינה ,שכן עצם כזה שאיננו יכולים להבחין בו ריבוי איננו
בר-הגדרה.
קביעהזומתייחסת ממנהובהגםלבעייתמציאותהאל .כאשראנו
מתבוננים בטבעהיקום אנומגיעים למסקנה שישלובורא .אבל האם
הבורא נמצא באותומובן שהעולםאובני האדם נמצאים?ודאי שלא,
שהרי הוא נמצא באחדותגמורה,ולאנוכללהבחיןבין מציאותוובין
מהותו האחדותית ,שגם היא למעלה מהשגתנו .והוא הדין לגבי
"קדמות" האל .כשאנו מתבוננים בעולם ,אנו מסיקים שאלוהים
שבראו קדם לו .אבל לא נוכל להבין קדימה זו ,מפני שהאל הוא
מעבר למרחבהפיזי שלהיקום ומעברלזמן .אםכן,כיצד הוא קודם
להם?
החשיבה המתוארתלעילהיאדיאלקטית.היא פותחתבהיגדחיובי
פשוט :האל אחד ,נמצא ,קדמון,ואיןלנוברירה אלאלהבין מושגים
אלה כדרך שאנומבינים אותםבייחוסם לעצמיםגשמייםולבני אדם.
אבל מיד אנו מבקרים חשיבה וו ,וקובעים שהאל אינו אחד ,נמצא
וקדמון במובנים אלה ,אלא במובנים שרק הוא משיגם .האםעל-ידי
כך אנוזוכיםלידיעה של ממש? ר'בחיי סבורשזוהי אכן התקרבות
מירבית לדעת מה שאינובידיעה .מכל מקום,זוהי מהותה של תורת
תארים שליליים :תארים הפותחים בחיוב ומסיימים בשלילה.
הרמב"םפיתח אתהתורה הזאתלרמתשלמות,ור'בחיי הוא הראשון
שהכניסדרךזו של חשיבה לתחוםהפילוסופיההיהודית.
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תורת התאריםהשלילייםמחייבתיכולת חשיבהפילוסופית,וזוהי
נחלתם של יחידי הסגולה .אבל באיזו דרך מגיעים רוב הבריות
להכרתאלוהים תבונית? על שאלהזו משיב ר'בחיי את תשובתו של
רס"ג .העם מכיר את אלוהיו בראש ובראשונה מתוך ההתפעלותמן
החוכמה המתגלה בבריאתהיקום,ומכאןבאים התאריםהמציגים את
האל על-פי התגלותו בחזיונות הטבע .לדעת ר' בחיי ,מעידה
ההסתכלות בטבע על חוכמה עליונה המתגלה בכל פרט ופרט.
מבחינה זו ,טוען ר'בחיי,אין הבדלבין פלא קיומם של נמלה או
יתוש ובין פלא קיומו של האדם .רק חוכמה עליונה ,הנשגבת
מבינתנו,יכולהלהסביראותם.
אולם מלבד החוכמה המשלאה המתגלה בטבע לכלבני האדם,
מכירים בני ישראל את בוראם מתוך עדותם של כתבי הקודש על
ההתגלות הישירה של אלוהים לעמו .כוונת ר' בחיי לאותות
ולמופתים שהוכיחו את מנהיגות אלוהים לאורך כל תולדות עם
ישראל .אולם מאלפת היא העובדה שר' בחיי מעדיף את השפעת
התגלות אלוהים בטבע על התגלותו בתולדות עמו .זאת מפני
שמבחינתו של כליחידויחיא ,החוויה של התגלות אלוהים בטבע
היאבלתיאמצעיתותמידית.
העובדה שהעם מכיר את אלוהיו מתוך פעליו בבריאת היקום
ובתולדות עם ישראליוצרת פערביןיחידי הסגולה מבחינתיכולתם
השכלית לבין ההמון .ר' בחיי מסביר בדרך זו את הביטויים
האנתרופומורפיים שבתורה .ההמוןאינו מסוגל להבין את התערבות
האל בבריאהובהיסטוריה אלא באמצעותמשלים.לכן "דיברה תורה
בלשון בני אדם" .אולם מעברלדימויים המובנים להמון ,מסתתרת
האמתהפילוסופית.

ד .משמעותהמצווה-ההבדלביןחובותהלבבותלחובותהאיברים
ההבדל בהגדרת אידאל החיים הדתיים בין רס"ג לר' בחיי בולט
ביותר בהשוואת גישותיהם אל מצוות התורה .ר' בחיי קיבל את
ההבחנהבין מצוותשכליותלמצוותשמעיות ,אבל הואשילבן בתוך
מיון כולל אחר.על-ידי כך העניק למיונו של רס"ג משמעות שונה
בתכלית.
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לדעת ר'בחיי ההבחנה הבסיסית ביותר היאבין חובות הלבבות
וביןחובותהאיברים.
חובות הלבבות הן במצפון ,בסתר לב האדם .רק האדם ובוראו
יודעים אם הוא מקיים אותן .ואילו חובות האיברים גלויות לעיני
הרבים.
זוהי הבחנה חיצונית .עיקר העניין הוא שחובות הלבבות הן
החובות הפנימיות ,החלות על הנפש ,שהיא גרעין עצמיותו של
האדם,ואילו בחובותהאיברים אנומקיימים מצווה חיצונית .ומכאן
ברור  -את חובות הלבבות אי-אפשרלקיים ללא כוונה ,ואילו את
חובותהאיברים אפשרלקיים ללאכוונה,מצוותאנשים מלומדה.
בהבחנה זו מתמקד המתח שבין דת ממסדית ,המכוונת אל
החיצוני ,השגור ,ובין הדתיות הפנימית של היחיד :חיי האמונה
הרוחניים שלו .במבוא לספרוהביע ר'בחיי את תמיהתו על שחכמי
ישראל לא שקדו על חובות הלבבות ,ולא חיברו לעניינם חיבור
מיוחד .הוא בוחן ומוצא כי לפי התורה ולפי דברי חז"ל ,חובות
הלבבותהןהן העיקר ,ולמרות זאת ,איש לא חיבר חיבור עלכך .ר'
בחיי הרגיש אפוא מתוך המתח הפולמוסי שהתגלה בהתמודדותו עם
חכמי ישראל שקדמולו שהוא מחדש (אף שהוא נסמך ,כמובן ,על
המסורת) .הוא ראה עצמו כמי שבא למלא חיסרון היסטורי גדול
ועצום :להחזירלחיים הדתיים אתעיקרם.
לא מקרה הואשמקדימיו ,דוגמת רס"ג ,לא הרגישוצורך לעשות
אתההבחנה הזאת,ולאכלשכןלכתובחיבורמיוחדלחובות הלבבות
דווקא .עצם ההבחנה הזאתזרה לתפישהשלפיהנועד האדם למעשים
בעולם ,ורואה במעשה את שלמות הכוונה .דברי ר'בחיי הם הטיה
קיצוניתלכיוון אחר.
ר'בחייטוען שחובותהלבבותשכליותכולן,שכןהשכלימכיר את
מה שעצמי לאדם .חובות אלוהן ללא קץ וללא גבול ,עראין-סוף.
זהו טיבה של הזיקהבין האדם לאלוהיו  -חוב אין-סופי .לעומתן
חובותהאיבריםהןמוגבלות,ועליהן בלבד חלה ההבחנהביןשכליות
לשמעיות .בהגותו של רס"ג המצוות השמעיות מבטאות את הזיקה
הדתיתבין האדם לאל ,ואילו ר'בחיי מוריד אווזן למדרגה נמוכה
מאוד .המצוות השמעיותאינן אלא בחינת תרגול נחוץ לשם חינוך
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

ר'בחייבןיוסףאבן פקודהו

69

האדם ,כדי להביאוכלידי הכרה פנימית ,אמיתית ,בדבר חובתו
השכלית,העליונה,לאלוהיו.
על חשיבותה של הבחנהזומעיד שם הספר" :חובות הלבבות".ר'
בחיי הקדיש לכך את הספר והצהיר על מגמתו לגאול את הכוונה
הפנימיתביהדות; להטותמןהחיצוני ,הממוסד ,השגור,הגופני-אל

הפנימיות.

ה .הרגשתהזרותבעולם:הניגודבין נפשלגוף
בתוך הבחנהיסודיתזובין חובותהאיברים לחובות הלבבותקיימת
עוד הבחנה בעלת חשיבות ,ובה טמון המפתח להבנת עולמו של ר'

בחיי .חובות הלבבות מכניסותליהדות הרגשת מציאות חדשה ,שונה
לגמרי מוו שהכרנו אצל רס"ג .אפשר אף להעז ולנמר שהרגשת
מציאותזו שונה לחלוטין מן המצוי במסורת המבוססת על המקרא
ועלדבריחז"ל.הכוונה להרגשתהזרות של האדם בעולםהזה.
החידוש העצום אצל ר' בחיי הוא הרגשת מתיחות ניגודיתבין
הנפש לגוף .לדעת רס"ג ,כזכור ,הנפש היא גשם דק מאוד ,שבו
מוטבעים שלושה כוחות :תאווה ,כעס והכרה .מקורם של הכוחות
הללואינו בגוף ,הם רק פועלים באמצעותו .לא כך הדבר לדעת ר'
בחיי .הנפש היא עצמות רוחנית ,לדעתו ,ומקורה ב"עולם הנפש"
שמעברלעולמנו .שםהיאקיימת באחדותצרופה .שלא בטובתה,היא
נאנסת להתלבש בגוף ואז ,ורק אז ,מתגלים בה הכוחות השונים
שעל-ידם היאיכולהלהתקייםבגוף .כלומר,בניגוד לרס"ג,הגוףאינו
נתפש רק כאמצעי לפעולה בעולם המעשים ,אלא גם כמקור הצורך
לפעולוכמקורכלהנטיותהרעות שבאדם.
בעולם הזה נגזר על הנפש לחיות במתח מתמידבין שני קטבים.
מצד אחד -היא נמשכתעל-פי טבעה המקורי להיפרדמחיי העולם
הזה ולשוב למקורה הרוחני ,ומצד אחר -היא נקשרתעל-ידי הגוף
אלחיי העולם הזה .הגוף מפנה אותה חוצה מטבעה האמיתי ,והיא
נלכדת בתוכו ושוקעת הרחק ממקורה .במילים אחרות :הנפש
מתעוותת ומסתלפתעל-ידיהחיים הגופניים .הגוף לוכד את הנפש
ומפר אתריכוזה בעצמה.זהו הכרח המציאות בעולם הזה .כשהאדם
עודוילדוגופו צומח וגדל ,אי-אפשר שהנפש תחיהחיי עצמה.היא
דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

אליעזר שביד * הפילוסופים הגדולים שלנו

 1 70הפילוסופיםהגדולים שלנו
מסורה כליל להוויה הגופנית ,והיא אחראית לה .רק כשהאדם גדל,
יכולה הנפש לחזור ולהיזכר במהותה המקורית .אבל אז היא כבר
קשורה להרגלים הגופניים,וקיים החשש ששוב לא תצליח להתנער
מקשר זה ,שיש בו נוחות מסוימת בגלל ההנאות החושניות .קל
להיגרר אחרהנמוך-זוהיהסכנה האורבתלנפשבעולםהזה...
השכל הוא הכוח העליון בנפש ,ולפעמים נראה מדברי ר'בחיי
שהוא נמצא מעבר לה ,ומחברבינהובין מקורה בספירת הרוחניות
הצרופה ,שממנה נאצלה .באופן זה נראה השכל כיש זר לעולם
הגשמי מכולוכול .הוא מתנוצץ באדם כאור מגבוה כשהוא מתחיל
להתבגר ונפשו נעשית מודעת להבדל שבינה ובין הגוף .אז נפנה
האדם להקשיב לשכל הקורא לו ומעורר אותו לשוב למקורו .אבל
מאחר שהשכל נשאר זרלחיים הארציים הגופניים ,ספק אם יצליח
למלא את תפקידו לבדו .כאן מתגלה אפוא ערכה החינוכי של הדת
הממוסדת ,המטילה על האדם את חובות האיברים .הדת הממסדית
מרסנת את הגופניות ,ובכך היא מכינה את האדם אל ההתעוררות

השכלית.

במשנה זוקיים אפוא ניגוד קיצוני לא משוער אצל רס"ג,בין

הוויית הנפשלגוף .עםזאת,ר'בחיי ,הקשובלהלכה ,עושה מאמץ רב
לאזן את התפישה הזאת עם התפישה התורנית .הגופניות אינה רעה
כשלעצמה ,אולם היא צופנת בחובה את הפיתוי לחטוא .הגופניות
מעמידה אפוא את האדםבניסיון ,וכוונת אלוהים בכך היא כפולה:
ראשית ,שהאדם יתקן ככל האפשר גם את המציאות הגופנית
שאלוהים בראה לטוב לה ,ושנית ,שהנפש תזכה לגמול השיבה אל
מקורה לא בחסד ,אלא בוכות עצמה .בכך אכן חוורר'בחיי ומאמץ
אתרעיונותיו שלרס"ג .אבל ההבדלביניהם נשארבעינו:
לפי תפישת רס"ג ,האדם הוא אזרח בשני עולמות .לדעת ר'בחיי,
האדם הואנוכרי בעולם הוה .הוא נמצא בו בגלות ממש,כיאין זה
מקומו.
,
א
ב
ה
הקטע
,
)
י
נ
י
מ
ש
ה
מתוך "שער חשבון הנפש" (השער
ממחיש
אתעיקריהדברים:
 ...חשבון הארם עם נפשובתנאיהגרותבעולם הזה,ויחשב מעלתובו
כמעלת אדם נוכרי ,הגיע אל ארץ נוכריה ,ולא הכיר אחד מאנשי
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המדינה שהגיע אליה ,ולא היה אחד מהם יורע בו ,אלא שארוני
המדינה חמלעליולגרותו,והורהו מהשיתקןעניינובו...
עלכן ,קבל על עצמך ,אחי,תנאי הגרות בעולם הזה,מפני שאתה
בוגר באמת .והראיה על גרותך ויחידותך בוכי בעת צאתך אל גדר
ההוויה והרכבתך בבטן אמך ,אילו היו משתילים כל בני העולם
להקימך קודם לכן ברגע אחד אוליהרך רגע אחד ...לאהיויכולים
לך עלזה.וכן אחריציאתך אל העולם הזה לאהיהאיםיכוללהגיע
מזונךאליךמבלי עזרת האללך ,ולא להוסיף בגופך ולא לחסר ממנו.
ואילוהיית מעלה על לבךכי העולם כולולך לבדך ,נשארמאיןיושב
 לאהיה זהמוסיף בטרפך המגיע אותך אל אחריתך כשיעור חרדל.וכן אילוהיו נוספים אנשי העולם כפלים רבים  -לא היה חסר לך
מטרפך הנגזרלך כחרדל ,ולא פחות ממנו ולאיותר.וכן לאיכול אחד
מן הברואים להועיל לך ולא להזיקך ,ולא לאחר מהם יכולת להוסיף
בימי חייך ולא לפחות מהם .וכן לכל מידותיך וטבעיך ומעלליך
הטוביםוהרעים.
אם כן ,איזה יחסבינךובין הברואים או באמו קרבה אתה קרוב
אליהם או הםקרוביםאליך? אתה בעולם הזהכי אם גר ,שלאיועילוך
רובאנשיו ולאיזיקוךמיעוטם ,ואתהבו אלאכיחיד אשראיןלוציוות
כי אםאדוניו ,ולא חומלעליוכי אםבוראו.

הדרך אל השלמות

בהרגשה חדשהוו של זרות האדם ובדידותובחיי העולם הזה ,קובע
ר' בחיי עמדה נפשית חדשה .הנפש כולה צריכה להתמלא ערגה
להשתחרר מכבלי העולם הזה ולשוב אל מקורה.זיקתהכלפי העולם
היאויקה שלהימנעות .את מקום הדריכות לפעול תופסת עמדה של
הימנעות ,המדגישה את בחינת ה"לא תעשה" .זוהי הדרך הראויה
לאדם בעולם הזה,וכךיוכללהגיע אל מדרגת השלמותהיעודהלו.
ר'בחייסידר את המשך ספרולפי שערים המתארים את התחנות

בדרך להשגתהיעד שלחיי הקדושה והשיבה למקור.זוהי דרך של
עלייהרצופה משלבאלשלב.
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שערעבודת האל

עניינו של שערעבודת האל:ייחוד האלובחינת חוכמתוהניכרתמכל
מעשיו ,שמתוכםוגם מתוךחינוךוהרגלחברתי,אנובאיםלידי הכרת
החובה הכללית לעבוד את האל .בשער זה ,עוסק ר'בחיי בהבחנה
שבין עבודה לפי הערת התורה ובין העבודה לפי הערת השכל.
העבודהשעל-פיהתורההיא מדרגהמכינה,ראשיתההתעוררות.
הדילמה היסודית היא שהאדם הרגיל ,החי בעולם ,מכיר בחובת
העבודה לאל ,אבלאין הוא מפסיק לחיותחיים ארציים.היכן עובר
אפוא הגבולבין חובות העבודה לאלובין אילוצי החיים הארציים
וצורכיהם?
התורה פותרת שאלהוו באופן הלכתיחיצוני.היא קובעת מידות
לכל חובה.מי שמצוי בתחום ההלכה פטור מבעיות ,אבל תחום זה
הוא תחוםנמוך,והואמוליך מתוכו להכרה גבוההיותר.על-ידיקיום
המצוות באה התעוררותעצמיתשכלית.וכאן מתעוררת השאלה:איך
לאזןבין הכורח לחיות בעולם הזה ולהיענותלתביעותיוובין הכרת
החובהלעבוד אתהאל,שהיא כשלעצמהבלתימוגבלת?
בשאלהזו מתעוררתלראשונה המתיחותביןדרישותהגוףלנטייה
המקורית של הנפשלהתרפקעלאלוהיה.כאן מתעוררת השאלהכיצד
לעצב אתהיחסהפנימי אלהעולם במעשה המצוות,ור'בחיימעוניין
לאון אותו .אדם שהתעורר לשאול כבר צעד קדימה .הוא נעשה מודע
לחובתו לעצמו ולבוראו כאחד .וזהועניינו של השער הבא ,העוסק
בביטחון.

שערהביטחון

כדי שיעבוד אדם את האל עליו להיות שקט ביחס לקיומו בעולם.
עליו לעמוד מול העולם מתוך שלווהפנימית .לשם כךעליולהאמין
באל.
האמונה קודמת לעבודה.לפיכך ,כוללת מדרגת הביטחון כל מה
שקדם לה:ידיעתייחוד האל,היותוסיבתמציאות העולם,היותוכל-
יכולורוצהבטוב,וכו' .אלה הםתנאיהביטחוןבאל.
אולם ודאות זו עלולה להתערערעל-ידי הסבל והמצוקה שגם
מאמינים ושומרי מצוותנפגעים ממנה.כדי לבטוח צריך להשיב על
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שאלתצדיק ורעלו רשע וטובלו ,ולהוכיח שהאל מנהיג את עולמו
בצדק ,ולשםכךראויקודם-כוללבחון את שאלת חופש הבחירה של
האדם .כלומר ,את השאלה :עד כמהתלויגורלנובמעשינוהרצוניים,
ועד כמה הואתלויבנסיבותשאיןלנושליטהבהן,והן תוצאותחוקי
הטבעשאלוהים קבעםבבריאה .בכללות,טוען ר'בחיי,עלינולהכיר
בכך שגורלנו תלוי בשני גורמים אלה במשולב .אלוהים מציב את
בריותיו בנסיבות שהוא קבעך על-פי עומק חוכמתו המופלאה,
המתגלה בטבע ,והוא מצפה מאיתנושנגיבבאופן מסוים בבחירתנו.
הנה המשל שהביא:ישמים בנהר ,אךכדי שהםיגיעואלינוויספקו
את צרכינועלינו להעמיד גלגל שאיבה .העמדת הגלגל תלויה בנו,
אבל עלינו לפעול בהתאמה לחוקי הטבע שאלוהים קבעם .אם לא
יהיומים בנהר או אם ננסה לשאוב שלאלפיחוקי הטבע ,לא נעלה
בבחירתנודבר.
נובעתמכאןקודם-כול המסקנה שישלבני אדם חובהכלפי עצמם:
להתקיים ,לספק אתצורכיקיומם,כיזהרצון בוראם ולשם כךסיפק
להם אמצעים ואפשרויות .אבל הם נתונים באופן מסוים ובגבולות
מסוימים ,ועלינו לציית להם .ידיעה זו של תנאי הקיום התלויים
בבחירה עצמאיתנכונה ,בהתאמהלנסיבותשאינןבידינוהיא ,לדעת
ר'בחיי,יסודהביטחון.
השקפהזו מבהירה את ההבדלביןהגוף לנפש מעודהיבט .חופש
הבחירה מעוגן בנפש .מצד עצמה ,הנפש חופשית ללא שום סייג
פנימי .ההגבלות ,הסייגים ,המניעות ,נובעים מן היקום הגשמי ומן
הגופניות .נובעת מכאן מסקנה חשובה מאוד מבחינת אורח החיים
הדתי :חופשיים אנו בהחלט מבחינתחיינוהרוחניים הפנימיים .הם
תלויים רק בנו ,וזהו היתרון הגדול של חובות הלבבות ,שאפשר
לק"מ אותן בכל מצבולזכותעל-ידיכך בגמולהרוחניהנובע מעצם
קיומן .אובמילים אחרות :האמונה האיתנה כשלעצמה מביאהלידי
ביטחון גם אםנחיה בנסיבות של סבל ומצוקה רוחנית גדולה ביותר
מבהינה גופנית.זוהי אפוא הבחירה הקיומית הראשונית והעיקרית
שהנפש עומדת בפניה ,ובכך מתקיימים דברי חז"ל" :הכול בידי
שמים חוץ מיראת שמים" .לעומת זאת ,בתחום מעשי הפולחן,
התלויים בעבודת הגוף ,אנו חופשיים רק במידה מוגבלת .ובתחום
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המעשים שאנו עושים לשם קיומנו הגופני אנו כבר עומדים בפני
מבוכהגמורה.ישלנו חובהכלפיקיומנוהגופני ,אך עד כמהחייבים
אנו לשאוףלחייגוף ולקדמם?היכן נדע מה מוטלעלינו מבחינהזו
ואימתיאנומפריזים בדאגהלקיוםהגופניולסיפוקתשוקותיו עדכדי
חטא?

לדעת ר' בחיי ,הכול תלוי בעמדה הפנימית של הנפש ,בבחירה
היסודית שלה .לבטוח משמע לחיות בעולם מתוך הישענות פנימה,
כלומר ,מתוך הכרהשחיי הנפש הם העיקרואין להקדישלחיי הגוף
מאמץ העולה על ההכרחי בהחלט ,כדי שלא נקפח אתחיי הנפש.
זוהי פרישות המבטאת את ההכרהכילחייהגוףאין חשיבותעצמית,
ואין לראות בהם מטרה .נשים לב שר' בחיי אינו מציע נורמה
מסוימת .גם ההלכה אינה קובעת נורמה,כי דברים משתנים מאדם
לאדם וממצב למצב .משמע שהדברתלוי בהרגשהפנימיתובנטייה.
הבוטחמעורבבחייהעולםמבלילראותבהם מטרתחיים ,אלא חובה
מוגבלת שהוטלה עליו .מתוך כך מתנסחת גם הנחיה עקרונית:
הבוטחמכוון אתכל המעשים לא לתועלתוהאנוכית ,אלאכדילקיים
אתמצוותבוראוולעובדובכלדרכיו,וזהועניינו של השערהבא.

שערייחודהמעשים

ייחוד המעשים הוא בגדר הנחיה חיובית להצבת הגבולות לחובת
הקיום הארצי .הגבולות נתחמים כתוצאה מכך שאנו רואים בדאגה
לקיום הארצימילוירצון האל,ומתכווניםבמעשינולכך בלבד (לדעת
ר'בחיי ,העיקר בכל מעשה הוא הכוונה.נטיית הנפש בעת המעשה
היא העיקר ,ועלכן אותו מעשה עצמויכולשיהיה טובויכולשיהיה
רע).זוהי אמת מידה שלפיה אפשר לשער את הגבול,כי אםמילוי
חובת הקיום הארצי מביאה אותנו לידי ביטול המצוות האחרות
החלות עלינו באותה שעה  -עברנו על גבול הנדרש מאיתנו .זוהי
אפוא הרמוניהבין כל המעשים ,המושגתעל-ידי נאמנות לעיקרון
אחד:מילוירצוןהאל.
כל צעד של חיוב צופן בחובו שלילה המעלה אותנו עוד מעלה

אחת.הפיתויהאורבלבעלהביטחון הואשייתפסלקסמן של ההנאות
הארציות ויימשך אליהן לשמן .משהגיע למדרגה של ייחוד כל
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המעשים לאל  -כבר זכה למידת הביטחון ,אבל הפיתוי האורב לו
מתעדן ונעשהבמובן מהמסוכןיותר ,משום שהואפנימייותר ,וקשה
יותר לנפש להבחיןבו .הכוונה היא לפיתוי שבגאווה .האדם שזכה
לייחד את כל מעשיו לאל עלול להתגאות .הוא רואה בזאת זכות
לעצמו,ועל-כן הוא עלולגם להסתפקבהישגו .אבלעל-ידיכך הוא
נופל שוב בפחת של ערך ארצי חיצוני :הכרת יתרונו על אחרים.
משמע שכאשר הוא מתגאה במדרגתו -כברנפל ממנה.כדילהינצל
מןהגאווהעליולעלותעודמדרגה ,המתוארת בשערהבא.

שערהכניעה

כדילהינצלמפיתויהגאווה,על האדםלהכירולשוותתדירלנגדעיני
שכלו שמול האל הוא חסר ערך לחלוטין .הכרה זו נובעת מכל מה
שהשיג אדם בשערים הקודמים :הכרתייחוד האל ,הבחנת חוכמתו
בנבראים ,חובת העבורה,הביטחוןוייחוד המעשים .מכלולהידיעות
הללומביאלידיכניעהוהכרתחוסרהערך של האדםלפניבוראו.
גם כאן ,כמו במצבים הנפשיים הקודמים שר' בחיי דן בהם,
מתגלהשניות.רקמול האליודע האדמ את חוסר ערכו ,אבל לאמול
יתר הברואים.יתר עלכן ,הוא מגיע לכניעה אמיתית רק כאשר הוא
מגיעלפניכןלידיעת הערך העצמי של האדם ביחס לשארהברואים.
ר'בחיי לא רקשאינוממליץ על מעשים שלביזויעצמישהיונהוגים
הסגפנות הנזירית שבזמנו ,אלא שהוא רואה בגאווה ובהכרת ערך
עצמיתתנאיפנימי לכניעהלפני האל .הכניעה למוחלטהיא מוחלטת.
הכרה זו מסבירה כיצדיכול ר'בחיי להוציא מן הגדר השלילי של
הכניעה גדר חיובי .הכניעה אינה עמדה של ביטול וביזוי עצמי.
להפך,כשהכניעההיאאמיתיתהריהי כעצם ,הפנמת רגשהגאווה .רק
אז הופכת שמחת ההישג של העובד המייחד את כל מעשיו להכרת
ערךפנימיחיובי שאיננה בגדר מדידת עצמה ביחס לזולת וגם איננה
בחינתסיפוק על המדרגה שהשיג ,אלאהיא הסיפוק מעצם המסירות.
זוהיעבודה לשמה.
האםישסימןהיכר המבחיןבין גאווה שמתוך התנשאות לגאווה
שמתוךכניעה? כאן אנונמצאים בגבול ההבחנות הדקות,המחייבות
מודעות עצמית עליונה .כשהגאווה מביאה את האדם לידי סיפוק
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והסתפקות במה שהשיג  -גאווה פסולה היא; כששמחת ההישג
דוחפת אותולהוסיף ולהתמכר לעבודה עדאין-סוף-הריזו הפנמת
הגאווה ברגשהכניעה.

שער התשובה

ראינוכי לדעת רס"גיש לתשובה ערך לשני .לא כן בספר "חובות

הלבבות".הניגודשביןהנטייה המקוריתלנטייההגופנית של הנפש;

הדגשת חשיבות הכוונה הפנימית; החריגה מן התחום הבינוני שבו
נמצאת ההנחיה התורנית הקצובה והברורהעל-ידי הלכה -כל אלה
מעמידים את הנפש בפני תפקיד שבקיומו אי-אפשר שלא לשגות
ולהיכשל .הנחת רס"גכיייתכןוייתכן צדיק שלא חטא כלל איננה
עומדת במבחן דרישותיו של ר' בחיי .להפך :נראה שהכישלון
המחייב תשובה הופךלהיות אצלותנאיהכרחי להתקדמות בדרך אל
השלמות,שהריהידרך שלהתנסותותיקוןעצמיתוךכדיהתנסות.
יתרה מזאת ,אפשר לומרכירעיון התשובה מאחד את הדרך אל
השלמות לכל אורכה.בחיים הארציים מכוונת הנפש בכל מאמציה
לשוב ממציאות ההגבלה והחטא של הקיום הארצי אל מקורה,ובלי
התמודדות עם כישלונות במעבר משלב אל שלב לא נגיע למטרה.
ואולם משום כך מתמלא רעיון התשובה תוכן שהוא יותר ממתן
ההזדמנות לאדם לתקן את מה שעיוות (כפי שנמצא בדברי רס"ג),
אלא היא גם מדרגה בפני עצמה .בשלב מסוים נעשה אדם ל"בעל
תשובה" :הוא מתמודד בו עם סוג מסוים שלניסיון וזוכה עלידו
לסוגמסוים של שלמות .מבחינהזואכן מתגלהיתרון לאדם שחטא
סוג מסוים של חטא על מי שנמנע ממנו ולא זכה לאותו סוג של
תשובה.
ר'בחייהבחין בהקשרזהבין שלושהסוגים של "תשובה",ובסוג
השלישי מקבלת התשובה מעלהדתיתעצמאית:
א .תשובה מעבירות חמורות ,שישעליהןדין וקת .בהן ודאי שאין
השב נמצא במעלתמי שלא חטא .הפגם הוא בנפש ממש,ואיןלו
תיקוןשלם.
ב .תשובה מעבירותקלות,שאיןעליהןדין כלת .בהן אפשר שתהיה
מעלת השב כמעלתמי שלא חטא אם אמנם התשובה שלמה ,ואם
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נעשה התיקון ממש כלפי חוץ עד כמה שאפשר ,ובעיקר כלפי
פנים(בעבירותשבין אדםלמקום,כמובן).
ג .תשובה מעבירותקלותשביכולתןלהביא את השב למעלה גבוהה
יותרממי שלא חטא.לכך התכוונו חז"ל באומרם "מקום שבעלי
תשובה עומדים בו ,אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד" .אם
העבירה מביאה את החוטא למידת הכניעה האמיתית ,ועל-ידה
הוא מכיר ביתרון ערך העבודה לאלוהים כתכלית אין-סופית,
כלומר ,אם בהתנסות בכאב הנגרםלועל-ידי חטאולאלוהיו הוא
בא להכרת המרחקהאין-סופיבין האדםלאלוהיו ולהכרת החובה
האין-סופית המוטלתעליו -שבה ,הוא יודע ,יימצא תמיד חסר
וחוטא במובן זה שלא עשה את כל המוטלעליו,הריזה בוודאי
חטא שהואתנאי לשלמות,כיבלעדיוהיא לא תושג .עלכך אומר
ר'בחיי:יש חטא שהואמועיליותר מצדקה  -שהוא מביאלידי
כניעה ,ויש צדקה מזיקה יותר מן החטא  -שהיא מביאהלידי
גאווה.

רק כששמים את הדגש בכוונה הפנימית במעשים ,אפשר לבואלידי

תפישה דיאלקטית כזאת .לדעת רס"ג ,החטא אינו הכרח ,ועל כן
התשובה כשלעצמה אינה מעלה .ואילו לדעת ר' בחיי ,החטא מן
הסוג השלישי הוא בגדר הכרח ,ועל-כן התשובה הנובעת מהפנמת
עובדהזומגלמתבתוכהערךדתיגבוה.

שערהפרישות

ר' בחיי הקדיש לפרישות שער נפרד ,ובכך קבע אותה כמדרגה
מיוחדת .כל תחנהמן התחנותשציין כוללת מה שקדם ומביאה את
האמורלפניולידימיצויולידיזיהוי.הזיהוי המעמיקיותר הוא הצעד
הנוסף אל השלמות .הואהדיןבענייןהפרישות .אפשר לומר שכל מה
שקדם הוא בגרר פרישות ,אבל רק על-ידימיצוי מה שתואר קודם
מגיעים להבנת משמעותההמיוחדת כשלבגבוה בדרך אל השלמות.
כמו בעניין התשובה ,גם בפרישות הבחין ר' בחיי בין שלוש
מדרגות.
א .פרישותכללית-פרישות הנובעת משיקול שכלי מעשיותועלתי,
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כדי להתרחק מן הנזק הנגרם על-ידי הפרזה בהנאות .עקרונית,
שותפים לפרישותזו כלבני האדם ,אך לא כולם מבחינים בנזק,
ולאכולםחזקיםומצליחים להתרחקממנו.
ב .פרישותעל-פי התורה-פרישות האוסרתעלינוגםדברים שהשכל
מתיר,כדילהרגיל את האדם למשולבתאוותיוולצרוףאותן.
ג .פרישות המיוחדת לאנשי סגולה  -פרישות שגוזרים על עצמם
יחידים בעלי מדרגה גבוהה ,המונעים עצמם גם ממה שהתורה

מתירה.

המתיחות שבין עמדתו הרליגיוזית של ר' בחייובין נטייתה של דת
ממוסדת ,חוזרת ומתעוררת כאן במלוא עוזה .ר' בחיי אינו מסתפק
בתורה ובהלכה ,אך הואמבין היטבכי דרך התורה איננה רק תולדת
יכולתםהבינונית שלרובבניהאדם ,אלאהיאמירבהפרישותהאפשרית
שאינה מבטלת יישובו של עולם .רק יחידים יכולים לנקוט בדרך
הפרישותהמיוחדת,כיאםילכובההכול-יחדליישובושלעילם.
מתיחות זו מורגשת גם בדיון על טיבה של מידת הפרישות
המיוחדת.יש כאלה הפורשים מכל הנאותהחיים,לפי שנואשו מהן.
זוהי מידה פחותה,כי היא טומנת בחובה דווקא את אהבתהקניינים
הארציים .אחרים פורשים מתוך אהבת האל ומתבודדים מחברתבני
האדם.זוהי מדרגת פרישות שר'בחיי מתייחס אליהדי בחיוב .אבל
הגבוהה במדרגות היא הפרישות הפנימית ,ללא היבדלות בולטת
כלפי חוץ שאחרים יכולים להבחין בה .ברור שאנשים כאלה
ממשיכים לתפקד ולמלא אתכלחובותיהם לחברהולבני אדם זולתם,
עם שהם מונעים מעצמם את הנאות העולם ,וזוהי ,לדעת ר' בחיי,
הפרישותהאמיתית.
בהיבט מעניין זה על טיבה של הפרישות הראויה נעוץ אחד
ממקורותיוהראשונים שלמוטיב "הצדיק הנסתר",שהיותו נסתרהיא
שלמותו.

שער אהבת האל

הפרישותהיאתנאי לאהבת האל,מפני שלדעתר'בחייאיןלבואלידי

אהבה במישרין .מדוע? נחזור להנחת היסור :הגופניות מסיטה את
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הנפש מנטייתה המקורית .אם אנו מתכוונים להגיע למעלת האהבה,
שהיא התמסרות מוחלטת ,מתוךדילוג על כל המעלות הקודמות,אנו
נתקלים במחסום הגופניות שלא נצרפה ונשלטה ,ונכשלים .אבל אם
נלך בדרך הפרישות ההדרגתית ,תתחזק האהבה בהדרגה עד שתגיע
למימושה במידה האפשרית לאדם .נמצא שדרך הפרישותמן העולם

היא גם הדרך לאהבה .דיאלקטיקה וו חלה גם על איכות האהבה.
מדרגה ראשונההיא אדם האוהב את האל משום שזכה לחסדאלוהיו
וטוב לו בעולמו .זו המידה הנמוכה שבכולן ,מפני שעדיין יש בה
אהבתהקיוםהארצי.אין פרישות באהבה כזאת,והיא בבחינת אהבה
התלויה בדבר .מדרגהשנייההיא אהבה לאל שמחל על חטאי האדם.
זו מעלה גבוהה יותר ,כי על-ידה רואה האדם את עצמו כחייב
לבוראו.יש בהיראתאלוהים,והיראהאינה פחדמעונש ,אלא תודעת
הגדולהלאיןקץ שלהאל.זוהיראשית האהבההאמיתית.
אבל המדרגה השלישית ,הגדולה באהבות ,היא האהבה הכוללת
אתהיראה ומתגברתעליה .אהבה שמתוך הכרת רוממותהאל .אהבה
כזאת,
ש.היא רגשמסירותלאיןקץ,כוללת אתכל השעריםכולם.היא
השלמות
האמיתית.

סיכום

ר' בחיי אבן פקודה ביטא במשנתו הרגשת מציאות חדשה ,ויצר
אידאלדתיחדש.הואהפנים את המפגשעם התרבותהרוחנית שרס"ג
התמודד עימה מבחוץ .נגיעתו בספרות המסורת מתגלה על-ידי
המתיחות הפנימית (שהוא עומד עליה)בין הרליגיוזיות של היחיד
ובין תביעותיה של הדת הממסדית .הוא ניסה לאזן את המתיחות
הזאת באמצעות העשרת הרוחניות של הדת הממסדית והמסורתית,
וסלל דרך אינדיבידואלית לפנים משורת הדין ,לא על-ידי חריגה
מהמסגרת ,אלאעל-ידיהאידאליזציה שלתביעותיה.
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