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 3עמוד , )'09קיץ  ( 1 'מס, 2 כרך, בינלאומי' לאבאויטצדפס בושה כפי

 

 את העולם כשממיס שילטונות ו טיאטאשינויים. אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו בנקודת מפנה בהיסטוריה
ף על הדינמיקה של השינויים זה לכן זמן מתאים להשתק.  לאקלים של הכרה מוסרית מוגדלתוויתרומדחיקים 

 ל"חז, ת העולםבלהסביר את המטרה של יציר. בשלמות עליהם להשפיע עידוד והדרכה לשאובהאלה ועל ידי זה 
 בתהילים מו שכתוב כ.יצר את העולם כתוצאה מהרצון שלו לעשות טובה, המהות של כל טובה, ה"שהקב ואמר
היצירה של אז , אחריםלשזה הטבע של טוב לעשות טוב   ומשום".לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה: "ה"קמ

 .יקאלו טוב של ואוביקטים מקבלים הם היקום וכל חיים, בדרך זו. י של טובקהיקום היה ביטוי אלו
 

 באופן .טובהיות בו בסוף חייב ל, ותעיכמו אסונות טב,  מה שנראה רעאפילו,  בעולםכל מה שמתרחש, לכן
, ה" הקבעל ידימעוצב " מנגנון  " הוא רק, שבעיקר רוצים לעשות טוב, ני אנושהנטיה השלילית בתוך ב, דומה

 אנושות להשיג את על ידיבלי כל מאמצים , טוב לגמריהוא  עולם שה" הקביצרכי אם . חפשית בחירה לאפשר
בתוך , רעחשוב להבין שמאבק היחיד עם ,  לאור זה.אפילו רק הערכה מנימלית, תהיה או הערכה של טובלא , זה

 הטוב על שהדגהעל ידי ה, במקום זאת.  הגישה לא צריכה להיות אחת של עימות,עצמו ב או בתוך הגדולהעולם 
 .עד שזה לבסוף נעלם, בטוב ף מוחלהרע, ידי גילוי החיובי לתועל ידי הבא, באנשים ובעולם

 
נתן לנו את הכלים הוא בכל זאת , כשהוא נותן לאנשים בחירה חפשיתיצר את העולם  ה"שהקבאף על פי 

שמקדים כל מערכות אחד , תיק אלותמוסרימערכת חוקים : וההדרכה שאנחנו צריכים לעודד אותנו לבחור בטוב
מערכת חוקים  . עולמית לציויליזציה מוסרית טובהות ושייכותנצחישהוא בעל והיחיד , אנושייםחוקים מוסריות 

כי .  לכל אנשיםששייךאחד , "טוב"גדרה אוביקטיבית של מקים ה, "נוח מצוות בני השבע" כידוע,  הזאתיקאלוה
 ,סוביקטיבית, יחסית היא מוסריות שעל בסיס רעיונות אנושיים של טובה, הוכחהאחרונה לכפי שהיסטוריה 

לא הפחדה וגם לא איום של , למחנכים וסוכני אכיפת חוקלמדי כפי שהוא ברור ,  יותר מכך.ובעיקר לא משכנעת
עין שרואה ואוזן " שיש , דרך חינוך, זה יכול רק לבוא מהידע.  חוש עמוק של חוב מוסרילטפחים עונש יכול
 . לתת דין וחשבוןיםחייב כולנו שאליו" ששומעת 

 
החוקים האלה היו . ניתן לנוח וילדיו אחרי המבול, שבע מצוות של בני נח, יים יסודייםקחוקים אלות השבע

 יתדרדרו מבחינה מוסרית לא ותהאנושש, ים של הגזע האנושי החדשהאבות קדמונ, מבטיחים לנוח וילדים שלו
חילול , שמפקדים את ההקמה של בתי משפט של צדק ואוסרים לעבודת אלילים,  החוקים.ונגל שוב' גהיותל

הם היסוד של כל , )אכזריות לבעלי חיים  (  שעדיין חיבעל חייםמ אבר כילתוא, שוד, גילוי עריות, רצח, השם
 .לתוך כל אספקטים של התנהגות מוסרית, על ידי חוקים סיעפו מאלה, והם מתמשכים. מוסריות

 
והנטיה , הסבילות הדתיה של היום. מצוות בין כל אנשים השבע שמירת לחנך ולעודד את היאמשימה מיוחדת 

וזה . ו האלהמצוות נפוצה ברבים של שמירהבכיוון חופש יותר גדול נותנת לנו את ההזדמנות הייחודית לשפר 
-כל המין האנושי מאוחד ומחוייבים על, יקביטוי של טוב אלון עצמב הןש, ו האללמצוותידי נאמנות שעל  משום

על ידי זה ,  שלום ואחדות בין כל אנשיםמעודדת האחדות הזאת . ליוצר שלנומשותפתידי אחריות מוסרית 
 ".שבת אחים גם יחד נעים טוב ומההנה מה : "כפי שמחבר התהילים אמר.  תאולטימטיבימשיגה את הטובה 
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