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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                      הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י
  ה"תשס , ראהרשת                           פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                      

  616 מספר                   ש הלנה ופאול שולמן                                                     "ע        

  
  

  חסי דת ומוסר לאור עיון במאמרו של רבי עקיבאי
  

  :בפרשתנו אנו פוגשים את המצווה המסכמת
יָך ַאֲחֶריָך ַעד עֹוָלם ְׁשמֹר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶנ

    .)כח:יב(לֶֹהיָך -ֱא' הֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני  ַתֲעֶׂשה ַהּטִּכי
את  ומעמיד ,"ישרהטוב וה"מפרק את הצירוף  )ה שמור ושמעת"ספרי דברים פיסקא עט ד(המדרש 

  : בשני מישורי התייחסות שוניםשני הערכים הללו
הוא ן  וכ,אקיבדברי רבי ע,  בעיני אדם-  והישר,בעיני שמים -הטוב , כי תעשה הטוב והישר

 -  הישר:רבי ישמעאל אומר. 'להים ואדם- ומצא חן ושכל טוב בעיני א' )ד:משלי ג(אומר 
   .בעיני שמים

הוגו ברגמן בכתב העת ' שפרסם פרופ', צמצום והרחבה באתיקה היהודית':  בשםצרבמאמר ק
 - האחת : הוצגו שתי מגמות סותרות המתגלות במקורות המקודשים של היהדות 1',מחניים'

 ציוויים ואמרות הנוגדות עם, ואתנוצנטרית תפרטיקולארי - ה יהשני, אתית ואנושית, סליתאוניבר
יה כחלק מתפיסת יברגמן מתקשה מאוד לקבל את המגמה השנ. את המוסר האנושי המקובל

 סוף עלינו לדעת איזו משתי המגמות וףס: "והוא זועק את זעקת ההומניסט הדתי היהודי, היהדות
בעקבות מלחמת שאול " ?המידות של  היהדות-  מהי תורת! כיהודיתהלראותאפשר המתגלות כאן 

מציב ברגמן את הנוקבת , מוסרי-בעיניו אחד משיאיו של הקונפליקט הדתי היאש, בעמלק
ובהתאם לכך תורת מידות פילוסופית , האם יש בכלל מוסריות אוטונומית של האדם: "שבשאלות

כרומזת שמא חלילה הדין עם אותם , ודגשתרטורית משאלתו מובעת בצורה !" ?תלויה בדת-בלתי
 וטוענים שרק ההלכה יוצרת את ,]לאוטונומיה מוסרית[הוגים חשובים אצלנו כיום המתנגדים לכך "

  ". תורת המידות
י לוקלמרות השכלתו הפילוסופית הרחבה הוא הכריע בעד או ,ברגמן היה יהודי מסורתי ומאמין

המתח בין דת ומוסר הוא ביטא את הסתירה על  בדבריו 2. אריסטואברהם יצחק ויעקב וכנגד אלוהי
דוגל גם בערכים הומניים של צדק , י של התורהלוק אצל יהודי שבצד אמונתו במקורה האהנוצרת

יהדות ב ו,יהדות אנושית התואמת את המוסר האוטונומי מחדב כיצד ניתן להחזיק; לוויחס שווה לכ
 כך מעמידים את אם.  מאידך,אנושי הטבעיהמוסר השבים עם של צווים הטרונומיים שאינם מתיי

                                                 
   .ו"חשוון תשכ-תשרי, ת הצבאית הראשית הרבנו-  ל"צה, 100גיליון , מחניים    1

     .1976עם עובד , במשעול  ,80- ה ברגמן ביום הולדתו ה"דברי ש, אני מאמין, ראה   2  



 2

גרם ית ,דעת השואל את ניחיםפתרונות אפולוגטיים אינם מ ואם ,המתח בין דת למוסר ביהדות
   .מוסרית- שלא לומר אכזבה דתית, מבוכה

ואולי , בגינו נשפכו דיו של ם זו לא נתיימר להציע פתרון למתח זה שאוקיינוסיבמסגרת קצרה
אלא ננסה להעמיד את הבעיה ,  בעטיונוחות שנגרמת-אפשר לתת פתרון שיסלק את כל האי- יאגם 

 מתאימה יותר לקונטקסט של מערכת היחסים בין האדם שהיא  ,של דת ומוסר בצורה קצת שונה
  . המוסריות ומצפונוואינה מתנגשת עם תחושותיו , ל-לא

 1867ש לאוניברסיטת ברלין בשנת  שהגי3, גאורג קנטור, ממוצא יהודיהיה זה המתמטיקאי
. "אמנות ניסוח השאלות חשובה יותר מפתרון בעיות, במתמטיקה: "עבודת דוקטור בשם המוזר

 כאשר הניסיון להגיע לפתרון מלא של הבעיה ,נה עוד יותר במקרה שלנונכו זוקצרה תכן שהברקה יי
  . עלול להיות יומרני ואולי גם חסר תוחלת

   : שהובאה לעילרתו של רבי עקיבאיאממפרש את  "תורה תמימה"בעל  ברוך עפשטיין 'ר
ולפי זה הנראה לטוב ...  טובאבכל דבר שלא נראה גמר עניינו ותכליתו אינו יוכל להיקר

, אבל לא בשם טוב, ניים בשעתוימה שנראה ישר לע, בעיני האדם אפשר לקרוא בשם ישר
מה שאי אפשר לאדם קצר , צאותיוויען כי תכלית שם טוב דרוש לדעת עתידות הדברים ות

  . אה לתכלית וקץוהר' כי אם הטוב בעיני ה,  ולכן אי אפשר לומר הטוב בעיני אדםין לראותע
  :ננסה לנסח את המתח בין דת למוסר באופן הבא" תורה תמימה"בעקבות ה

, ל- רק האהרי , מאחר שהטוב המופק מן המעשה תלוי גם בתוצאותיו ולא רק במניעי המבצע
האדם יכול לשפוט מעשה רק ברגע נתון ואילו . יודע מהו טוב באמת אינה מוגבלת בזמןיעתו שיד

דעתו ומצפונו מיטב שיקול כאשר הוא מפעיל את , לפי הנתונים שיש בידו באותו רגע, של עשייתו
  .זהו כל האדם –לבחון ישרות מעשהו 

צבת בהשחשיבות הל להצביע עאלא  , להקהותהאו להתיר את הדילמה בהסבר זה כדיאין 
הדילמה בין דת ומוסר  האמור לעיל לפי .ל-א- התואם את יחסי אדםיהודי-הבעיה בקונטקסט דתי

 אנו נכונהאותו להעריך כדי  אבל , זמן נתונהתשאנו בוחנים מעשה מסוים רק בנקוד נוצרת משום
  .בהישג ידנונמצא הדבר לא תמיד  ו,עתידוה עברהזקוקים לפרספקטיבה של 

". היתר אכילת בשר תאווה" הוא , ואף בו ניתן למצוא ממד מוסרי,חר העולה בפרשתנונושא א
 יאחר,  בשרילתאכהאדם  על הנאסר ,תחילהב.  בתורהשלביםנושא אכילת בשר עבר כמה , כידוע

בני ישראל ללו במדבר הותר יוא, תוך אזהרה על אבר מן החי ,לאכול בשרהמבול הותר לנוח ולבניו 
ה מסביר את פשר "הראי.  בשר חוליןכול לא להםהותרלארץ רק בכניסתם . קודשיםלאכול רק בשר 

  :תלויות זמן ומקוםתמורות , שעבר הציוויתמורות ה
עת לכל "שיודעת היא , זאת היא מעלתה של המוסריות כשהיא מחוברת למקורה האלוהי

 יוכל קוצרמה שלא , ולפעמים היא כובשת מעיינה בשביל לקבץ כוח לתקופות הבאות" חפץ
  .)'טללי אורות פרק ח( רוחה של המוסריות המנותקת ממקורה לשאת ולסבול

  :)130' עיונים בספר דברים עמ(  של נחמה ליבוביץבמילותיהו
לדעת הרב המוסריות האוטונומית אינה מדריכה באיטיות ובזהירות ולפעמים בויתורים ואין 

האיסור . הג הדרכת התורה יודעת הדרלוי וא,היא יודעת רק צו קטיגורי, לה סמכות לוותר
מחנך בכיוון לרחמים על אף לא היה ,  לא היה נשמר,לפי דעת הרב, הקטגורי של אכילת בשר

למלא סיפוקו , שאינו מרוסן בשאיפתו לשפיכות דמים,  אלא היה דוחף את האדם,בעלי חיים
   .בהריגהלא רק 
המוכשר  ,לו האדםי וא; מוסרי, חברתי,תייכולים לעבור שינויים תלויי מצב תרבו' דווקא דברי ה
הגמישות  אצלו שכן ,לאותה גמישותמסוגל אינו , בשל מוגבלות ראייתו,  לבדוהיושרלתור רק אחר 
  . ולניצול ציני של כללי המוסרלהשחתה מוסריתפתח יכולה להיות 

  

                                                 
הוא נתן ביטוי .  מצד אביומוצאו יהודיש,  אבי תורת הקבוצות,מתמטיקאי גרמני) 1845-1918(גאורג קנטור    3 

א  האות שלימבול מתמטי הנחיל לעולם סידי ש-על, קבוצותבתורת ה, ילמוצאו היהודי במפעלו המונומנטל
  .צמות של קבוצותויין ע העברי כמצבית-לףאהמתוך 
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  מאיר רוט 
  פרשנות ימודי לל תלמיד החוג
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