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 המוסר היהודי וקומותיו

 

 תומוסרי" הקובעות את תוסוגיבקיום ההתחייבויות )ל, ג(, אחת הפותחת פרשת מטות 

ה". "השפה ָכל ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲעשֶׂ ָברֹו כְּ במקרה לא מבקש אני לדון  ברשימתי זאת: "לֹא ַיֵחל דְּ

רשותי שבהשורות המעטות ש, תוך הבנה היהודיהמוסר  ה כוללנית שלאלא בתפיס זה ספציפי

הצביע על רבי עקיבא . קומותשלוש  ובוהוא מבנה מוסר היהודי הלדעתי יעשו עוול לנושא. 

ֵרֲעָך ָכמֹוָך". במוסרהכלל הגדול שהקומה הראשונה כשקבע  ָת לְּ ָאַהבְּ עיקרו של  !ָכמֹוָך הוא '"וְּ

על לשים עצמו במקומו של האחר. ו קטיביהסוביי ממקומולצאת האדם  ביכולתמצוי  המוסר

, : "מה ששנאו עליך לא תעשה לחברך"בנוסח השלילי שלו הזקן הללפיתוח העיקרון הזה עמד 

 האנושי למינימום האפשרי. סבלוריד את הנבו נבנה יחד עולם 

את בתגובתו לכלל זה, הציע בן עזאי  השוויון כעמוד התווך של המוסר.כלל זה קבע את 

ברקע דבריו מצוי כלל גדול מזה".  ספר תולדות אדםקומה השנייה: "הבונה את ה העיקרון

מּות א  )בראשית ב פסוקה ֹדת ָאָדם... ִבדְּ ר תֹולְּ ה ֵספֶׂ , כלומר )אבות ג, ֹלִהים ָעָשה ֹאתֹו"-ה, א(: "זֶׂ

ם".  לֶׂ צֶׂ ָרא בְּ ִנבְּ עצמנו קבוצה, לשוויון. נתאר למוליך אותנו מעבר זה  עיקרוןיד(: "ָחִביב ָאָדם שֶׂ

חברי  בעייתכדי לפתור את  –ימות מתוך כך ו – לבחור אחד מחבריה שינותחמחליטה ה

על פי גורל עיוור  נעשית ת הקורבןשבחיר . נניחהזקוקים כולם להשתלות איברים הקבוצה

, ולמרות זאת נשמרעיקרון השוויון משתתפים בו.  , ללא יוצאים מן הכלל,כל חברי הקבוצהכש

 להים'. -צלם אבריאת האדם בבעיקרון ', הוא פוגע לוף פסולילמאגר חלקי ח אדם הפיכת

הכלל של הלל  את לנסחשעלינו  קבעשרמב"ם ניעזר ב קומה השלישיתכדי להבין את ה

 :"כללים קטנים"ללמוד רומז לכך שממנו ניתן רבי עקיבא 'כלל גדול' שבדברי ת. חיוביבצורה 

ת האורחים ולהתעסק בכל צרכי הקבורה... וכן לשמח "לבקר חולים ולנחם אבלים... וללוו

ואלו הן גמילות חסדים שבגופו  .)כולל דירות להשכרה(הכלה והחתן ולסעדם בכל צרכיהם 

ֵרֲעָך ָכמֹוָךושאין להם שיעור... שכל מצ ָת לְּ ָאַהבְּ כל הדברים שאתה . ות אלו... הרי הן בכלל וְּ

נוסח אולם,  )הלכות אבל יד, א(.  ..."לאחיךעשה אתה אותן  ,רוצה שיעשו אותם לך אחרים

אם  לבני משפחתי, בעתיד מותר לי לחסוך כסף כדי לעזור האם. שלם למימושנתון חיובי בלתי 

יש כן, אמנם . או לא מכירו , לא משנה אם אניכלשהו בכסף הזה יוכל להינצל ממוות חולה

מתוך כך אך  כדי לעזור לבני שבטים רחוקים הסובלים, תבל אוהבי אדם המפליגים לקצות

 אנואין , וכנגדו פסקו חז"ל שלא נדיר פסיכולוגילפנינו סינדרום מתכחשים לבני ביתם. 

פחות מושכים  שהם למרות . זאתקודמים עירנולעניי כל העולם, אך עניי  ים מלעזורפטור

כבגזענות הזולה הצבע קובע,  צמם.זה נכון גם ביחס לחיים ערחוקים. ה האקזוטיים ענייםמה

, הפספורט שלך כחול יותר. גורלך ייקבע אם הפספורטהעור אלא צבע צבע לא אלא שהפעם זה 



אנו פועלים במעין לי, הרי בפועל אלמרות שהמוסר המודרני הוא במוצהר אוניברס. או פחות

 'אני'.מערכת של עיגולים, כשאחריותנו נחלשת כשאנו מתרחקים מהמרכז, בו מצוי 

אחינו היהודים? הרמב"ם חושב שכן. גבוהה יותר כלפי  האם יש לנו מחויבות מוסרית

את  להרחיבשהיום חייבים אנו  נראה ליבמציאות שלו הוא דיבר על "אחיך בתורה ובמצוות". 

שבטיות, פרטיקולריזם? שכמוך נדון לאושוויץ".  "אחיך בערך:", או לנשק"אחיך  :מושג האח

 מחזיר לנו את הזעיקרון "דרכי שלום". ת משלימה את הבניין, בעיקרון שבה: הקומה השלישי

וו חכמים לבקר יפילו העכו"ם ציב(: "אהרמב"ם בהלכות מלכים )י,  האוניברסאליות כדברי

חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום 

ַרחֲ  ה'"טֹוב הרי נאמר  ָכל ונאמר ָמיו ַעל ָכל ַמֲעָשיו" )תהלים קמה, ט( ַלֹכל וְּ ֵכי ֹנַעם וְּ יָה ַדרְּ ָרכֶׂ "דְּ

יָה ָשלֹום" )משלי ג, יז(.  ִתיבֹותֶׂ זה לא עיקרון הבא למנוע 'איבה' ואנטישמיות. 'דרכי שלום' נְּ

מימין לשמאל ומשמאל לימין. לפנינו משוואה שעלינו לקרוא אותה תיאולוגי. הוא עיקרון 

ָרָכיו" )דברים כח, ט( מצד אחד ָת ִבדְּ ָהַלכְּ עליו נאמר: "טֹוב ה' ַלֹכל". ובכיוון  ,, בדרכי הקב"ה"וְּ

יָך"השני  ָרא ָעלֶׂ ץ ִכי ֵשם ה' ִנקְּ ָראּו ָכל ַעֵמי ָהָארֶׂ העולם שופט את הקב"ה לפי התנהגות . "וְּ

מי שלא עומד . . התנהגות בלתי מוסרית הופכת לחילול ה'יםפוסק שהם ות, לפי ההלכהיהודים

 היהודי. המוסרהרס חילול ה' ו: קיצוץ בנטיעות, כינושחז"ל  במהחוטא הרמות שלושת על כל 


