
 שלום רוזנברג / ט"ו בשבט

 טבע, תבונה, תורה

 

 .בפשעיה האקולוגיים של האנושותו ביחסנו אל הטבעשלדון בבעיות ט"ו בשבט הוא יום ראוי 

אותו בעזרת דבריו של  אסביר. פילוסופי ותיאולוגיממד , אחראל הטבע ממד  נואך יש ביחס

נה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה אילמלא לא נית(: "בע" עירובין ק) רבי יוחנן

..." "צניעות מחתול", מי שלא ראה חתול שעשה את צרכיו דרך ארץ מתרנגול ,ועריות מיונה

, מונוגמיהיה; "עריות מיונה" התועל בלטות לא יבין זאת; "גזל מנמלה", שלא גוזלת את חבר

שבבעלי  חיזורה ומנהגי כותיהל", המדגים דרך ארץ מתרנגולאך מונוגמיה; " לתקופת מה

אמרות נפלאות! ובכל זאת, . השקר הקשור בהןאת , גם רב בשמו שלרב יהודה ולפי  החיים,

ח( שמענו את העצה -, וו)שלי אכן כבר במ מנם יכולים אנו ללמוד מוסר מעולם החי?והא

ֵאין ָלּה פוליטית טובה שהרי " אמנם עצהזו . ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם - - ֵלְך ֶאל ְנָמָלה ָעֵצלהידועה: "

 עצה כלכלית ראויה . גםחברתיים ופוליטיים", ולמרות הכל יש לה סדרים ָקִצין שֵֹׁטר ּומֵֹׁשל

לא מזמן ! ולמרות זאת לחורף. נהכדי להיות מוכ ",ָאְגָרה ַבָקִציר ַמֲאָכָלּה: "מהנמלה למדנו

 עבדות ושעבוד בו זמניים,מהן  דללמו ניתן. משפחותיהם השונותו קראתי ספר על הנמלים

הנמלים, כדבורים, משלמים על הסדר אגב, , אך מוסר?  ואכזריות, ניצול ועוד דברי זוועה

שתהיינה  ותכשהופכת מונופולין של מלָ  על המיניות,על האינדיבידואליות וויתור והחברתי ב

על פי כן  אף זכרים העתידים למות כשמשימתם תושלם. ו אסירות עולם בקן או בכוורת,

החברה לא תוכל להישמר אלא אם כל חבר בה יוכל לתרום את  תקף.של ספר משלי  המשל

 במקרה האדםובאינסטינקט,  בגנטיקההנמלה  במקרה .מצוי בתוכו המוסרי חלקו כשהמניע

 במצפונו. 

את האם תופסים אנו את הטבע כסרגל שבעזרתו מודדים אנו מהיכן לומדים אנו מוסר? 

כללי  ראויים להיותקי הג'ונגל, מלחמת המינים וקרבות הזכרים על הנקבות, האם חו ?הטוב

לסרגל שמעבר זקוקים  הנאציזם. אנומות ללמוד מן הטבע פירושו להתקדם לתהו? אתיקה

ְוָגר : "המוסרי את החזון נגזורלהית שממנה -, למשענת שמחוץ לעולם, לנקודת מבט אלטבע

 ". ִדי ִיְרָבץְזֵאב ִעם ֶכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם גְ 

אנסה לתת תוך פיתוח דברי את התשובה לשאלה זאת האומנם לא ידע זאת רבי יוחנן? 

קיומה  עלהמהר"ל למדנו מכפי שאני מבין אותו,  המהר"ל ב'נתיבות עולם' )נתיב הצניעות, א(.

עליה לומדים אנו  חוקיות משלהטבע לשל פירמידה בעלת שלוש קומות: טבע, שכל ותורה. 

המוסר. את השכל )אם תרצו התבונה( מפתח את המדע והטכנולוגיה, ובמידה רבה . יםבג'ונגל

 הקומותבשתי . , ליחסנו אל הקב"ההתורה היא הרובד האחרון, המעלה אותנו מעבר לאנושי

רבי יוחנן הצביע על כמה במאמרו הצביע שאחריה. הרמה  אתמבשרים היש רמזים  הראשונות



, לבשורה, מעבר בשלמותו יע למוסראבל כדי להגמוסר הקיימים ברמת הטבע. שרים הממב

. מלומדים רבים יסבירו את הבשורה בעזרת המיתולוגיה של אנו זקוקים כבר לתבונה ולתורה

מעין הַגן האנוכי ותורת המשחקים האבולוציונית. מדברי המהר"ל למדנו שהבשורה היא 

האדיש  הטבע, ותיקן את עבדים המשתחרריםהבפני  בקעה את היםשאז  קריעת ים סוף

 . לבעיותיו הקיומיות של האדם

, על פי המהר"ל, על עיקרון מציאות תכונות מוסריות מסוימות בבעלי חיים באה ללמד

קשרים תלה מו אדברי". כי איזה דברים ומדות טובות הם טבעיים לפי סדר העולם" נוסף:

'פיזיס'  ?האם המוסר הוא פיזיס או נומוס היווניים: מימי הסופיסטיםשאלה עתיקת ימים, ל

על חוק הסכמה בעברית הקלאסית, מצביע 'נומוס'  .אוניברסליו מצביע על חוק טבעי)טבע( 

מאמין שיש עקרונות המהר"ל (. 'נימוס'תלוי חברה )מכאן המילה העברית  ,קונבנציונלי

. מציאותם של ך ממד חשובלכחברה. אלא שהוא מוסיף  תלויישאינם , מוסריים טבעיים

דות יכי המאותנו " תמלמד, לעולם הטבעממקור זר  הפורצותבבעלי החיים,  תופעות מוסריות

". דות הטובות הם טובות בעצמםידות הרעות הם רעות בעצמם והמיאבל המ... אינם בהסכמה

יש לא כמו ש": בתוקף אותן שולל המהר"ל שונות, שיטות מוסרבעמדה זאת מתנגדת למקובל 

אומרים כי הגזל בשביל כך הוא רע שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, וכן הצניעות אינו רק 

, בעוד ". זאת תהיה עמדתו של עמנואל קאנטשאין הדבר כך... בשביל כבוד בלבד, וכן העריות

מעבר לטבע, ואף  מקורוהמוסר  תועלתנים.ההבסיס לתורת  תהיהה"יש אומרים" עמדת ש

 פרשה הבאה. בב'עשרת הדברות' שבסיני, הוא יפנה אלינו . מננוז תתבונמעבר ל


