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אורחחייו של האדם השלם לשיטת ר' סעדיהגאון
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י נושא הרצאה זאתי אורחחייו של האדם השלם לשיטת
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רב סעדיה גאון .רם-ג שהיה ,כידוע ,הפילוסוף השיטתי
הראשון של היהדות,הקייש את הפרק האחרון של אמונות
ודעות למה שקרא.,הפתרגםי הנהגת האדם .הפרק -הזה
הוא מאלף מאוד לקוראי הספר ולמעיינים בההופתחותה של
המחשבה המוסרית ביהדות ,משתי סיבות לפחות :ראשי-,%
אנחנו רואים בשיטתו המוסרית של רס-ג יוגמא צרורה

ביותר של השיטה שלו.,והיא 'השיטה'המבוטסת על הרות
מטאפיסיות .דתיו
ת מצד אחד ,והמשתמשת במתודה
הרציונאלית לשם היסק המסקנות .צירוף זה אינו.ניכו
כמעטבשים פרק מפרקי ספרו בצורה כה ברורה כמו בפרק
הספר 'aipttp
האחרון.הזח  -ולא במקרה .שאר פרקי
טי הכזרא; הבריאה,
כולם'בנושאיםיסיי
שכר
,
ש
נ
ו
ע
ו
צייוי
ואזהרה --עניינים הלקוחים מתחום המחשנה הדתית,
ועל כן מובן ששם המחשבה הדתית היא הן ביסוד ההנחות
של הפילוסוף ,והן בתוכן'העניינים.,שבהם
עוסק' - .
עוסקבענייניםדתייט 1"111-
לאכן בפרק הזה,
ניאותנו לשיט לב לפרק הזה.
ית
אב
התכונה השנייה המחישי
אפשר
 :אף עלפי שלאיתו פ"ק ישנס עשרותפסיקים,

"יא

ל"מ"

שלו
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 ,bh3הפרק כולו הגא אחת hfNbi1Th

שרל.ג
~iinvb
ולי הראשונה ,בכלל ,בספרות הפילוסופיה
הראשונות,
א
ו
מוסרי ,שהוא ביסודו.
היהודית של מחקר פילוסופי
המהודי -חילוני .אפשר היטב להבחיןבין הפרק החילוני
הזה ובין הפרק המקביל לו בשאלות התנהגותיות ,והוא
והאזהרה שבאותו ספר.
הפרק עלהציווי
מה הן ההנחות המטאפיזיות של רם-ג! הנחה אחת,
.שבורא הכל ,יתברך ,מפני שהיה אחד בעצמו ,התחייב
שיהיו הברואיםרבים .-רס-ג בונה את ההוכחה לדעת הזאת
על כד ,שמוכרח להיות הבדל בין הבורא והנברא .הבורא
מוכרח להי,ות אחד ,כפי שהוא מוכיח במקום אחר,
הברואים מוכרחים להיות ,מטבע בריאתם ,רביבז .ואף על
שבזמן מסוים יכול להיות רק ברוא אחד ,צריך הוא
פי
להיות מטבעו כך ,שייתכנו ,ברואים רבים .לא זו בלבד,
שהברואים צריכים להיות רבים ,אלא הם צריכים להיות
גם שונים זה מזה; (ועוד נעמוד על ההנחה הזאת שבני אדם
צריכים להיות שונים זה מזה .לכאורה אלה הן הנחות
דתיות ,אבל ברור לנו ,שבמעבר בין החלק הראשון של
ההנחה. ,הבורא הוא אחד ואחיד או פשוט .שהוא ,כשהוא
לעצמו ,מסקנה ממסקנות אחרות וב' 1החלק
-

השני ,של

ההנחה ,שהוא מסקנה של אותה הנחה ; -על כן צריכים
להיות הברואים שונים זה מזה ורבים, .ש הבדל רב
-

מאד .החלק הדתי- ,הבורא הוא אחד ופשוט ,.איננו ממלא
בהמשך העיון של רס"ג כל תפקיד שהוא .זה היה נחוץ
לבסס את החלק השני - -הברואים שונים זה מזה
כדי
אבל מאחר שהגענו למסקנה ,שהברואים.שונים זה
ם
י
ורב
מזה ורבים ,אנחנו יכולים  .לעזוב את החלק הראשון

לחלוטין.

כדי להבין את המשמעות המתודית של הדבר הזה,יש

אב
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.חיה

לוסל :אילו חיה בא פילוסוף אחף
מניע לאותה
מסקנהל אבל בדרך אחרת ,היה יכול אחר כך להמשיך את
שרשרת המחשבות של רי-ג ללא כלשינוי מדרך המחשבה
של רם-ג ,מפני שרם-גאינו נזקק לחלק הראשון של ההנחה
שלו .על כן אמרתיי ההנחה היסודית של רס"ג ,המורכבת
משני חלקיט ,תוכנה האמיתי הוא רק החלק השני; שהוא
הנחה מטאפיזית .אפשר גם לצאת מהנחה לא דתית ולא
מטאפיזי ,%אלא אמפירית טהורה ולהגיע למסקנתו 'של
רס-ג .היינו'יכולים לומר ,לא כמו שאומר רס-ג . -מתוך
שהבורא הוא אחד ופשוט על כן הברואים צריכים להיות
רבים ושונים זה מזה" ,אלא היינו יכולים לצאת מתוך
העובדה האמפיריתי רואים אנחנו שבעולם הברואים הם
ותוניס זה מזה ,ועכשו נבנה שיטת מוסר ,המבוססת על
העובדה ,שהברואים שונים זה מזה .והנה יש לנו אותה
מסקנה ,אויותרנכון אותה הנחת יסוד של רס.ג ,אבלהיא
כעת מסקנה לא דתית מטאפיזית,כי אם אמפירית פסיכו-
לוגית אואפילוטבעית .הפינות זאת נותנתלדבריו שלרס-ג,
כאמור ,אתצבי,ונט המיוחד.
.

הדיר השני שאנחנוצריכים לעמודעליו ,כשאנו נגשים
לעיון בשיטתו המוסרית של רס.ג  -הוא להבין את המשמ-
עות של המושג -יעוד .בפי פיליסופים שינים ביהיות וגם
מחוצה ליהדות .אפשר לדבר על היעוד כתפקיד אסכטולוגי
של הציבור,כולו ,ואפשר לדבר על יעוד כתפקידאישי של
האדם המושלם ,המורם מכל שאר הבריות .ואפשר לדבר
עליעוד האדם  -כל אדם -בחייו האישיים .וזהו הדבר
שאליו מתכוון רס-ג:יעודו האישי של כל אדם.

 .רסו.ג נוטל את התנהגותו של אדם ובודק אותה סעיף
סעיף ,ודן על כלסעיף .ובשעה שהוא ניגש ,לדון על כל סעיף,
hFv
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רצה.הרב
אנו רואים את האופי החילוני שלעיינו.אילי
יעדיה גאון לדון על התנהגותו של אדם מנקודת ראות
האתוס הדתי ,היה יכול לזמר ; אדם צריך לקיים את
המצוות .הרי קיום מצוות הוא התנהגות .ואם נקיף בקיום
מצוות גט את כל מה שקראו חז"ל בשם -מידות ,-נקיף
כמעט את כל התנהגותו של אדם .רם-ג ,בדרך אופיינית
מאד ,נוטל שלושה עשר תחומים של התנהגותו של אדם,
והוא אינו רואה את התחומים האלה כנתונים להנחיות
דתיות .כלומר ,אם הוא ,למשל ,מדבר על אכילה ושתייה,
אין הוא מדבר על המאכלות האסורים ולא על אכילה ביום
צום ,אלא באותו תחום ,שאדם רשאי לאכול .ולשתות .והוא
מברר ,ח71עליו להתנהג .וכדי שלא נטעה ,אין כאןעניין
של מוסר במשמעות המצומצמת של הדבר ,של מידות שביל
אדם לחברו ..הדוגמא הבאתי של אכילה ושתייה היא
אחת משלושה עשר התחומים ,שבהם רס-ג דן על הפעילות
שבין אדם לעצמו ,או בין אדם לעולם ,שעליו לא חל כל
מושג של מוסר
. .
והנה רשימת התחומים האלה :הפרישות ,האכילה
יהשהייה ,המשגל ,החשק ,קיבוץ הממון ,הבנים ,ישוב
העולם ,חיים  -כלומר אריכות ימים ,שררה ,אהבת ה-
נקמה ,החוכמה ,הענודה ,מנוחה .עבודה כלומר עבודת
השם .נשים לב ,שרב סעדיה גאון כולל כאן דברים בעלי
אופי שוגה :למשל העבודה ,עבודת השם ,הרי,יוודא'
עניינה בדברים שבין אדם למקום ,בתחום המצווה .אם
כן :איך רב סעדיה גאון יכול ,בכלל ,בענייןיה
 ,לומר :מה
טוב לאדם ומה רע לו1
צריך אני עוד להעיר ,שאוחו ביטוי .החשק ,-אין
לראות בו ,כמו שסבור אחד המתרגמים עניינים הקשורים

י
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במשכבזכור .אלה הםיחסי אהבה ,שאינםמכווניםליחסיט
שבין איש לאשתו ,אויחסי אהבה ,שאינם מכוונים להקמת
זרע .שזה נקרא אצל רסיג החשק ,אפשר לראות היטב
מן .הדוגמאות מן הכתוב שכסיג מביא.

י

. .,.

.

מה מעסיק בשלושה עשר החומים אלה את רם-ג 1הוא
שואל ,מהי המידה הנכונה של פעילות בשטחים אלהז
נמצאו פילוסופים ,אשה'ציינו שתחום זה הוא אחד מתחו-
מים אלה ראוי שאדםיתמיר לו במלואו .יש תחומים,
שאין אנחנו יודעים ,מי היו הפרקליטים של ההתעסקות
אחר.
אבל דבר' אחד
הבלעדית של האדם בתחום זה או
חייבים אנו לזכור :כל שלושה עשר תחומים שמזכיר רס,ג,
ה,זא מזכיר אותם כאפשרויות של ההעסקות בלעדית ,ואין
רם-ג עוסק בשאלה ,במה להרבות ובמה למעט .הרס-ג חוזר
על כך שלוש פעמים לפחות,שהוא מדבר רק על התמסרות
בלעדית .והוא מוצא ,שההתמסרות הבלעדית לאייה שהוא
תחום שהוא משלושה עשר תחומים אלה ,היא בלתירצויה,
אף עלפי שיש לנו לא מעטשיק.ולים ,הן מן הכתוב והן מן
הסברה ,המביאים אותנו למחשבה ,שמן הרצוי להתעסק
ולהתעמק'בתחןמיס אלה.
, .י
.
"
הוא מוצא בכל אחד משלושה עשר תחומים אלה דבר
טוב וסברה מחייבת ,ועם זה הוא יוצא נגד ההתעסקות
הבלעדית בהם ,כך שאנו צריכים לומר :גם בדרך המחשבה
וגם כמסקנה ,אין רס-ג כאן הולך כלל וכלל בעקבותיהט
של אלה ,אשר הלכו וביקשו את הדרך האמצעית ולהימנע

מהפרזה ומגרעון .כל הלך המחשבה של רס-ג אינו זה של
חיפוש הדרך האמצעית .אםלציין את דרכו של רס-ג באופן
תיאורט'..בתורת המוסר החילונית ,היגנו,צריכים לקרוא
לה :החיפוש אחרי הדרך .האינדיבידואלית ..כיצד מגיע

.שלז
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מרס,ג

טיש

לחפש.את הדרך האינדיבידואלית? בג

.
למסקני
השלילה'של הדרך הבלעדית.אינה מתבטאת 'למזיגה :של
הדרכים השונות ,שהיי אמרנו,,כבר קודם( שכל;הדרלים:
במובן מסויים חיוביות .אם כן' מה יכול להיות יותר טוב
מאשר לקחת מעט מזה ומעט מזה ,וליצור.מזה אורחחיים
שלמז

 - .שוב אנוחוזרים להנחה מטאפיזית  -אשרננייוחו של
רם-ג יש-לה גוון:דהי ,אבל תוכנה (הוא)פסיכולוגנ טהור:
הגןרא ,אומה הרס"ג;)הוא אחי ,ופשוט:.איןבו,
י
ענייס
;,
תלהש
ובין חלקו
אינו מורכב.,אין הביל בין-חלקגהאחי
כי חלקיםאיןגו .האדט ,לעומת זאת ,טמהותו שהוא:שונהי
נחלק; את .המשפט.הזה,-לשנייט :ן
מבוראו,
שהוא מורכב-
ממהותו,שהוא שונה מבודאו .-כאן החלק הדתי ;.על כון
הואנמורבב  -באן החלק החילוני,.נפריד ,נשמיק-את
הסלים .על .כן ;-ונתחיל במיליט:
הוא:י
.האדנג,הוא..מוהכב
גחנת.לפנינו !ההנ"ה;:לפי,הוכנה.יהאמיתיי .האדמי
מורכב: .אם ;תרצו;י,תוכלג ללעוג לרס)ג .ילחשוב; שאנחנו
עדיפים יממנ,
שאנחנו-יודעים( ,שאדם אינו מורכב
מארבעת היסוד:ובתז.היאבל לגופו שלעניי
ן איןיזה משנה כלל
אס אדם מוריב מארבעת יסודות או מארבעים יסודות.
האדם מורכב ,והוא מורכב הרכבה
הרכבה כעמית
כפולה. .:.
,
ם
י
נ
ו
 -:עלידי זה שהוא עשוי חמריםש
ת
י
נ
ב
י
מ
והרכבה
י זה ,שהוא בעל אבורים הממלאים פונקציות שונות:
גליד
ובכל אחד משניים אלה שונה אדם מחברו .התרכובת של
אדט שונה מתרכובת של השני ,ומ גופו,כידוע,
אדם
של
..,.-,
יבנה ,,,. , ,..
,
-,אחד שונה ממיבנה גופו של אדם שנ?.
ק

-

: :מבמתודולוגית של המדע'המודרני',ע~קנו עכשירבאנטון,
מיה ובפיסיולוגיה של האדמי אולט לשיטת המדע שלימי
שלה
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1יש

%בי"יים:עס"נ.

בפס,לולוגיו 4של'הא4ט.זלז:ג%יל1י
 ,ואם הםגנויים-באבריהם השונים זה
בנויים חמריםשוניי
י 'אדם
מזלף הרי'מובן .מאל"וף שכשם ש"רצופיהם ,ש'5בנ
שונים מבאינכןאמ,שהן bht~ifiשינוה .לא
וש
יהמליץ אלא5
ינים
1ו
,גש
אדם
"לא'קשר.ייבתיל
לבני
על התנהגותזהאן,ב1י אדם שוניל-זה'%.ז :,4תם התתנהגו%
ההולמתאיתם צריכה:להיותןשונה,ממקר'4למקיה55,1.
אדם והמוסריות האינדיבידואלית שלו .ועל כן ראוי לקרוא
למוסריותו של רס,ג בשם. :המוסריוה האינדיבידואלית.-
כלומר :נתאר לעצמנו את התחום הכולל של ההתנהגות
האנושית ,ונחלק אותולשנייםי התחום של התנהגות חובה,
והתהום של התנהגות רשות .לתחום של התנהגות חובה
שייכת ההתנהגות הדתית ,כמובן ,ובהאין אנודנים
 .נשארת .
התנהגות רשות .בהתנהגות רשות זאת ,אחד רשאי להתנהג
שהוא רוצה ובאותו תחוס של התנהגות רשות ,לכל אחד
כפי
התנהגות ההולמת אותו ביותר ,ההתנהגות האינדיבידוא-

יאןן

.א
"1פשי

לית המתאימה לאישיותו.
עד כמה שרס"ג ,גם בשיקוליו ,נוהג לפי שיקולים
חיליניים ,נראה רק בדוגמא אחת:בענייןקיבוץ ממון אומר
רם-ג ,שקיבוץ ממון ,הבא בקלות ,אין בו כל רע .אבל אם

השגתו דורשת מאמץ רב יוצא הרווח בהפסד הבריאות,
חוסרשינה .ומנין לנו 1מאותו פסוק
והוא מביא אףלי
די שהשבע לעשיר אינו מניה לו לישון.
מפורסם בקוהלת
כלומר ,מדוע אינו ישן  1מרוב טרדות פרנסה והתעשרות.
מלבד זה ,אוהב כטף לעולם לא ישבע כסף .תאוות ממון
האדם נעשה
מביאה את האדם לוויכוחים ולמריבות -
אדישלצורמי הזולת .האדם הרודף אחרי ממון עלוללהעמיד
את עצמו במקום סכנה ,ועל כן לא טוב להתמסר לקיבוץ
הממון .שיקולים אלו ,אם כי הם מסתייעים בפסיקים,
שלל
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מתוך" :חינוך האדם וייעודו" ,בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית ,ירושלים תשכ"ז

אתר דעת  -מכללת הרצוג

אינם שיקולים דתיים .איורי.ג שוקל ,אם מן הראו'
להשתדל להתעשר ועלידי זה לקיים
אתת.עצאתו החכם-כבי
אח ה' מהונך .ולהתנאות לפניו במצוו
י
ל
ו
א
י
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ממון ולהתמסר למצוות ולתלמוד תו
להתרחק מעסקי
נראה איפוא שלשיטתו של ר' סעדיה גאון במוס
מתאים הכינוי :שיטת מוסר אינדיבידואליסטית-חילונית,
ונדמה שהוא הנציג היחיד של כיוון מחשבה זה ביהדות
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