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  מוסר (מ)ו(ל) הלכה

בדרכ� ההיסטורית של היהודי� עמדו מכשולי� ואתגרי� רבי� לאמונת�. אול� דומה שהאתגר הגדול 

 –הקבוע והרלוונטי ביותר בעול� שלנו הוא המוסר. בשונה מרוב גורמי� אחרי� שהציגו רעיו� זר ומנוכר 

שותפי� אלו את המציאות עי� בעי� הרי שהמוסר הוא ידיד ושות� לאמונה ולדת. אול� לעיתי� לא רואי� 

  והדבר יוצר סוגיה מתסיסה שמשהו ממנה נפגוש עתה.

ג� את�, הלומדי� לעסוק במקצועות הרפואה, אשר ה� מעוגני� ביסודות כלליי� של מוסר אנושי רחב, 

ות ולעתי� מנוגדי� לכאורה להנחיות הלכתיות גרידא, תאלצו להכריע "בידי�" כיצד לנהוג בסיטואציות שונ

  בה� אי� הסכמה נראית לעי� בי� שתי הגישות. דוגמא אחת נבח� הערב בהמש� הלימוד.

  )03.06.2012מתו� ויקיפדיה וויקימילו� (נבדק בתארי�  �מוסר 

המוסר  מער� אמונות פילוסופיות שלפיה� אד� קובע הא� פעולותיו ה� טובות או רעות, ראויות או מגונות.

טלקטואלית ישירה, אלא בדר� כלל נובע מאינדוקטרינציה מאת נושאי אינו פועל יוצא של חשיבה אינ

  המסורת בעת חינוכו של הילד.

  

  הא� היית� נותני� הגדרה שונה? א� כ�, נסו לחדדה לקראת המש� הלימוד.

  ההתנגשות הראשונה בי� מוסר אנושי ל"הלכה" או לדבר ה' נית� למצוא כבר במקרא:

  כ"ו�בראשית, י"ח, כ'

ַלי ָע23 ְיהָוה ַזֲעַקת ְסֹד� ַוֲעֹמָרה ִ.י ָרָ*ה ְוַח1ָאָת� ִ.י ָכְבָדה ְמֹאד. ֵאֲרָדה ָ/א ְוֶאְרֶאה ַהְ.ַצֲעָקָת+ ַהָ*)ה אֵ ַוֹ%אֶמר 

ַו68ַ%ִ 5ְבָרָה� ַוֹ%אַמר ַוִ%ְפנ2 ִמ7ָ� ָהֲאָנ6ִי� ַוֵ%ְלכ2 ְסֹדָמה ְו5ְבָרָה� עֹוֶד/2 ֹעֵמד ִלְפֵני ְיהָוה.  ָ.ָלה ְוִא� 4א ֵאָדָעה.

ְלַמַע� ֲחִמ7ִי� ַה�5 ִ>ְסֶ;ה ַצִ<יק ִע� ָר6ָע. א2ַלי ֵי6 ֲחִמ7ִי� ַצִ<יִק� ְ*תֹו= ָהִעיר ַה�5 ִ>ְסֶ;ה ְו4א ִתָ:א ַל9ָקֹו� 

ת ַצִ'יק ִע3 ָר1ָע ְוָהָיה ַכ2ִַ'יק ָ)ָר1ָע ָחִלָלה ָ/0 ָחִלָלה ְ/. ֵמֲעֹ*ת ַ)ָ'ָבר ַהֶ%ה ְלָהִמיַהַ?ִ<יִק� ֲא6ֶר ְ*ִקְרָ*+. 

ַוֹ%אֶמר ְיהָוה ִא� ֶאְמָצא ִבְסֹד� ֲחִמ7ִי� ַצִ<יִק� ְ*תֹו= ָהִעיר ְוָנ3ָאִתי ְלָכל  ֲה1ֵֹפט ָ)ל ָה9ֶר8 7א ַיֲעֶ*ה ִמ6ָ1ְט.

  ַה9ָקֹו� ַ*ֲעב2ָר�.

  בי� שתי העמדות?על פי הפסוקי� לעיל, מהי ההכרעה 

  

מה קורה כאשר יש להתנגשות בי� המוסר לתורה או להלכה? השאלה אינה רק מעשית אלא ג� עקרונית. 

למוסר או לדת? ואולי אי� זו שאלה של סמכות אלא של אפשרות [של  –למה יש את הסמכות היותר עליונה 

  התנגשות]?

  

  אות ח' �מאמר שלישי  �ספר אמונות ודעות לרס"ג 

ע"ק] ובכל נביא, הוא שיקרא אותנו תחלה לדבר שהוא אפשרי, וכאשר  –אמנתינו בו [במשה רבינו סבת ה

שמענו קריאתו וראינוה אפשרית נבקש ממנו מופת עליה, וכאשר יעשהו נאמי� בו. וא� שמענו קריאתו 

� ושמעו� מראשיתה בלתי אפשרית לא נבקש ממנו מופת, כי אי� מופת לדבר הנמנע, והרי אלו דומי� לראוב

שעמדו לפני שופט, א� תבע ראוב� משמעו� דבר שאפשר כמותו כגו� שאמר חייב הוא לי אל� זוזי�, אז 

ידרוש ממנו השופט ראיה, וכאשר יוכיח יזכה באותו הממו�. אבל א� טע� עליו מה שלא יתכ�, כגו� שאמר 

� אד�, ולא יתכ� שיבקש חייב הוא לי חידקל, תהיה תביעתו מעיקרה בטלה לפי שאי� החידקל רכוש שו

השופט ממנו ראיה על כ�. כ� הוא הדי� בכל טוע� נבואה, א� אמר לנו אלהי מצוה עליכ� לצו� היו� נדרוש 

ממנו מופת על שליחותו, וכאשר יראינו אותו נקבל ונצו�. וא� יאמר אלהי מצוה עליכ� לזנות ולגנוב, או 

את השמי� והארB במש� שנה דברי� כפשוט�, לא מודיע לכ� שיביא מבול מי�, או מודיעכ� שהוא ברא 

  נדרוש ממנו מופת, כיו� שקרא אותנו למה שלא יתכ� לא בשכל ולא במסורת...
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מהו הקריטריו� הראשו� לנביא אמת? הא� השכל חשוב יותר מאשר מה ה' אומר? מה תפקידו של המשל 

  בה�? מה מופר� –דוגמאות  3המשפטי? שימו לב שלנבואה מופרכת הוא מביא 

  לסכו�: לפי גישת רס"ג הא� הצו הדתי גובר על המוסר? מדוע?

  

  :גישה הפוכה אנו מוצאי� אצל הרבי מפיאסצנה

  עמוד ס"ח –אש קודש 

והנה אומות העול�, ג� הטובי� שבה�, חושבי� שהאמת הוא דבר עצ� לעצמו, וה' ציווה על האמת מפני 

תה אלוהי� אמת, הוא יתבר� אמת, ואי� אמת שהאמת לעצמו אמת... מה שאי� כ� ישראל אומרי�: א

ג� זה אמת.  זולתו, וכל אמת שנמצא בעול� הוא רק מפני שכ� ציווה ה' ורצה, וכיוו� שהוא יתבר� אמת, לכ�

ואסור לגזול מפני שה' האמת כ� ציווה. ובשביל ציווי של ה' האמיתי, מעשה זה ג� אמת. וכשה' ציווה ההפ�, 

שהפקר בי"ד הפקר, אז זה נעשה אמת, שהונו של זה הפקר. וכשציווה לאברה� אבינו שיעקוד את יצחק בנו, 

  ומה', היה זה האמת לשחטוהיה זה האמת לעקדו, ובא� לא אמר לו אחר כ� 'אל תעש לו מא

  

לפי דעה זו? מה לדעתכ� פשר המחלוקת בי� רס"ג  –מה הלקח הנלמד מ� העקידה? מהו כוחו של המוסר? 

  לאדמו"ר?

  

אלא היא היוצאת מ� הכלל  –דר� ביניי� מציע הרב קוק. העקידה איננה דוגמא שבאה ללמד על הכלל 

  הנותנת בסיס חדש לכלל.

  עמוד מ"ב אגרות הראי"ה ח"ב, שע"ט,

היא  Dכ� הדבקות האלוהית באהבה המתגלה בחיי היחיד ויותר מזה בחיי הצבור המורשתיי� Dאשר על

הערובה היותר בטוחה אל השכלול של החפB הפרטי, שיהיה נוהה בכל מהותיותו אל הטוב האלוהי. ואע"פ 

עצמות ענינו [של העני� שהמוסר המעשי יוצא הוא בתור תוצאה מההתרוממות אל העני� האלוהי, מכל מקו� 

ע"ק] ... הוא נעלה מכל מוסר, ואי� שו� פלא א� תהיה מתלבטת הנטייה היוצאת מתו� הכרה  –האלוקי 

ואהבה אלוהית ג� בפעולות שה� הפכיות מהמוסר המוסכ�: אבל ה� ה� רק התגליות ארעיות, והתוכ� 

   נתיבותיה שלו�'. התדירי שבחיי� מתגל� דווקא בנוע� המוסר, "דרכיה דרכי נוע� וכל

  

מה תפקידה של העקידה לפי הרב קוק? מה מצדיק את ההשמעות לצו למרות התנגשותו במוסר? הא� 

למוסר אי� כל ער�? במה הוא נבדל ובמה הוא דומה לפרשני� הקודמי�?  היש סתירה בי� דבריו אלו לדבריו 

  [המפורסמי� הבאי�] הבאי�:

  אורות הקדש ח"ג ראש דבר עמ' כז

אבל א� …ליראת שמי� שתדחק את המוסר הטבעי של האד�, כי אז אינה עוד יראת שמי� טהורה אסור 

תצוייר יראת שמי� בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיי� היו החיי� נוטי� לפעול טוב, ולהוציא אל 

ה הפועל דברי� מועילי� לפרט ולכלל ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמי� כזאת היא ירא

  פסולה.
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  להתבוננות מלאה יש להוסי� את הפסקה הבאה:

  ראש דבר  / עמוד כח  / יב � אורות הקודש  / חלק ג 

אבל רוח האד� האמיB, המכיר על פי נקודתו הפנימית, כי ההרגשה הזאת של יראת אלוהי� היא הכל, כל  

ועינויי� רוחניי�, מכל אשר לא החיי� וכל הטוב, לא יעזוב את אוצרו, ובכל אשר יתענה, עינויי� גשמיי� 

יוכל לכאורה להחזיק מעמד נגד החופש המודרני, נגד שאיפת הגדולה התרבותית של חיי הזמ�, נגד היופי 

המקסי�, ונגד תסיסת החיי� המרעשת, וג� לפעמי� נגד המוסר והיושר הטבעיי�, שלא יוכל בכל פע� 

י� כפי קליטתו ההסברית, כל אלה לא יכילו כח להלו� אות� אל הצורה של יראת אלוהי� ותוצאותיה בחי

  להפסיק את חוט החיי� ואת אומB ההסכמה, שרק ביראת אלוהי� מחסה עז לאד�....

  

  ההחלטה מה לעשות ואי� להתנהג ברגע האמת ובשטח באה לידי ביטוי בדברי� הבאי�:

  נינו של החת3 סופר –הרב שמואל גלזנר  –דברי פתיחה לחולי� 

היה האד�  D ל הדברי� המאוסי� שנפשו של אד� קצה בה�, אפילו לא היה התורה אסרת� "ועוד תדע דבכ

העובר ואכל� יותר מתועב ממי שעובר על לאו מפורש בתורה... בשר אד� לדעת הרמב"� אינו אלא באיסור 

ה עשה, ולדעת הרשב"א מותר לגמרי מ� התורה; ועתה אמור נא בחולה שיש בו סכנה ולפניו בשר בהמה נחור

איזה יאכל? הכי נאמר דיאכל בשר אד� שאי� בו איסור תורה, אע"פ שמחוק  Dאו טרפה... ובשר אד� 

הנימוס שמקובל מכלל האנושי, וכל האוכל או מאכיל בשר אד� מודח מלהיות נמנה בי� האישי�, ולא יאכל 

ק הנימוס כזה, כדי בשר שהתורה אסרו בלאו? היעלה על הדעת שאנו ע� הנבחר ע� חכ� ונבו�, נעבור על חו

להינצל מאיסור תורה?!... דכל שמתועב בעיני האומות הנאורי� שאסורה לנו... מטע� המצווה ד'קדושי� 

  .י אפשר להיות מותר לנו ע� קדוש"תהיו', וכל שאסור לכלל מי� האנושי הנאורה בחוק הנימוס, א

  

  "�):אי� הדברי� לעיל מתישבי� ע� המשנה המפורסמת (אשר נפסקה ג� ברמב

  יומא, פרק ח' משנה ט'

אחטא ויו� הכפורי� מכפר, אי�  האומר, אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אי� מספיקי� בידו לעשות תשובה.

  יו� הכפורי� כג מכפר.


