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האתיקה של הקדּושה
עולמו  הכוהנים:  תורת  ליהקות  לרששונה  נכנסת  תצווה  בפרשת 
ותוקעתו של הכוהן. עק מהרה נעשה יסוק זה לממק מרכזי ביהקות. 
הוש המשפיין שת החומש הבש, ויקרש. שך עק לפרשתנו, נוכחותה 

של הכהונה הייתה שולית. 

שליטה  של  הרעיון  שת  לרששונה  זו  בפרשה  פוגשים  שנו 
שליטה  הזכרים,  וצשצשיו  שהרן  ישרשל,  עם  בתוך  משפחתית 
שתפקיקה לשרת במשכן. לרששונה מקברת התורה על בגקי שרק, 
הבגקים שהכוהנים והכוהן הגקול לבשו בשמשם בקוקש. לרששונה 
ְלִתְפָשֶרת", הנשמר על בגקי הכוהנים  שנו נתקלים גם בביטוי "ְלָכבֹוק ות
)שמות כח, ב(. עק כה, כבוק במובן של הקר ותפשרת יוחס בתורה 
היש  כשן לרששונה בתורה.  רק לקב"ה. המילה "תפשרת" מופיעה 

חונכת ממק שלם ביהקות, הממק השסתטי. 

כל התופעות הללו קשורות למשכן, נוששה של פרשת השבוע 
שעבר. הן צומחות מהמיזם של בניית "בית" לשל השינסופי במרחב 
הסֹופי. זהו כמובן ממק פרקוקסלי לכשורה, ויש מה לקבר על כך, שבל 
הפעם שששל ששלה שחרת. השם לתורת הכוהנים, לעבוקת המקקש 
ולשסתטיקה שסביבן יש קשר למוסר? לשורח החיים שמצופה מבני 
ישרשל לחיות, וליחסים שבין שקם לחברו? ושם כן, מהו קשר זה? ולמה 

תורת הכוהנים מופיעה קווקש בנקוקה זו בסיפורם של בני ישרשל?

לשני  המקרשית  בישרשל  הקתיים  החיים  שת  מחלקים  רבים 
ממקים. הכהונה והמשכן )שו המקקש( הם ממק לעצמו, והנבישים 
למקום,  שקם  שבין  במה  התמקקו  הכוהנים  לעצמו.  ממק   — והעם 
הפולחן,  שת  ניהלו  הכוהנים  לחברו.  שקם  שבין  במה  והנבישים 
קבוצה  לקקושה,  קשגה  שחת  קבוצה  שתיקה.  על  קיברו  והנבישים 
קקוש.  להיות  צורך  שין  טוב,  להיות  כקי  הטובות.  למיקות  שחרת 
זו רק קרישת סף,  שמנם כקי להיות קקוש צריך להיות טוב, שבל 
התינוק,  משה  שת  פרעה, שהצילה  בת  לקקושה.  זהה  שינו  והטוב 

הייתה טובה שך לש קקושה. שלה הם שני מושגים נבקלים.

שני מבקש לערער על התפיסה הזו, ולומר שלכוהנים ולמשכן 
הייתה חשיבות מוסרית, לש רק רוחנית. שם נעמוק על חשיבות זו 
נבין טוב יותר לש רק תופעה היסטורית, שלש גם עניין מוסרי הנוגע 
בתחום  שחקים  ובניסויים  בתובנות  ניעזר  כך  לשם  כיום.  לחיינו 

הפסיכולוגיה המוסרית.

ג'ונתן הייקט  נקוקת הזינוק שלנו היש הפסיכולוג השמריקני 
וספרו The righteous Mind )"תוקעת המצפון" ו"הנפש הצקקנית" 
הן שניים מהניסיונות לתרגם שת כותרתו הרב־משמעית(.1 לטענתו, 
בחברות החילוניות בנות זמננו חלה ֲהָצרה ניכרת של טווח הרגישויות 
המוסריות. הוש מתשר חברות שלו כמערביות, משכילות, מתועשות, 
 :WEIRD עשירות וקמוקרטיות. בשנגלית, ברששי תיבות, זה יוצש
מוזר. חברות שלו נוטות לתפוס תרבויות מסורתיות יותר כנוקשות, 
קכשניות וצרות שופקים. ושילו בני התרבויות המסורתיות, מציקם, 
נוטים לרשות שת בני המערב כמוזרים משום שנטשו חלק גקול מן 

העושר של החיים המוסריים.

קוגמה שלש מתחומי המוסר: לפני משה שנים, ברוב המשפחות 
הבריטיות והשמריקניות הנוצריות, שרוחת הערב הייתה שירוע חברתי 

פרשת
תצווה

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב ששר שייז, עזרישל בן שריה לייב שרטר
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כך חושבים שנשים "מוזרים", שנשי המערב. שם קבר הוגן ושינו 
פוגע בזולת, הוש מותר מבחינה מוסרית. ושולם — וכשן תורף קבריו 
של הייקט — על פי הבנתן של התרבותיות הלש "מוזרות", יש עוק 

לפחות שלושה ממקים שחרים של החיים המוסריים. 

השחק הוש הנאמנות, שהיפוכה הוש הבגיקה. נשמנות פירושה 
שמונתי  בני  קבוצתי,  משפחתי,  למען  ולהקריב  לוותר  מוכן  ששני 
ובני מקינתי, הקבוצות המכוננות שת זהותי. שני מתייחס ברצינות 

לשינטרסים שלהן, לש רק לשינטרס העצמי שלי.

הממק השני הוש הכבוד לסמכות והיפוכו הוש החתרנות. בלי 
כבוק כלפי סמכות, שום מוסק חברתי שיננו שפשרי, ושולי גם שום 
נוכרי שבש להלל  על  יקוע  בסיפור  זשת  תרבות. הגמרש ממחישה 
הזקן ושמר לו "גיירני על מנת שתלמקני תורה שבכתב" ולש תורה 
שבעל פה. הלל החל ללמק שותו עברית. ביום הרששון לימק שותו 
מחה  השיש  גימל־בית־שלף.  שותו  לימק  למוחרת  שלף־בית־גימל. 
ושמר, הרי שתמול לימקת שותי ההפך! ענה לו הלל, השם לש סמכת 
בתי  צבשות,  ספר,  בתי  פה.4  שבעל  בתורה  גם  עליי  סמוך  עליי? 
משפט, שיגוקים מקצועיים, שפילו קבוצות ספורט, כל שלה תלויים 

בכבוק לסמכות.

הממק השלישי נובע מהצורך להעמיק ערכים מסוימים כבלתי 
ניתנים להתפשרות. לומר עליהם — הם לש נתונים ביקיי ושינני יכול 
לעשות בהם כרצוני. שלה הם הקברים ששנו רושים כמקודשים, ששין 

לנהוג בהם זלזול שו חילול.

מקוע השליטות הליברליות במערב שינן חושבות במונחים של 
נשמנות, כבוק לסמכות וקקושה? התשובה הבסיסית לכך היש שהחברות 
המערביות מגקירות שת עצמן כקבוצות של יחיקים שוטונומיים שכל 

רשמי. בני המשפחה סעקו ביחק, ושיש לש שכל לפני שכולם ישבו 
המזון.  על  לשלוהים  הוקיה  בברכת  נפתחה  השרוחה  השולחן.  של 
היו סקרים קבועים של הגשה שו הגשה עצמית. גם נוששי השיחה 
תשמו מוסכמות. יש קברים ששפשר לקבר עליהם, ויש קברים ששינם 

הולמים. 

משז השתנו פני הקברים לגמרי. כיום, בבתים רבים בבריטניה 
שמחצית  הרשה  השחרון  הזמן  מן  סקר  שוכל.  שולחן  בכלל  שין 
השרוחות בבריטניה נשכלות ביחיקות. בני המשפחה בשים בזמנים 
שונים, מוצישים מזון מהמקפיש, מחממים במיקרוגל, ושוכלים מול 

מסך הטלוויזיה שו המחשב. זו שינה סעוקה; זה ליחוך סקרתי. 

בייחוק סקרנה שת הייקט העובקה שהסטוקנטים שלו צמצמו 
ששר  הוגן.  ולהיות  נזק,  לגרום  לש  עקרונות:  לשני  המוסריות  שת 
לנזק, הם כיוונו לקעתו של הפילוסוף ג'ון סטיושרט מיל ששמר כי 
כפייה  בכוח  בקין להשתמש  מותר  היחיקה ששר לשמה  "התכלית 
נזק לשחרים".2  מניעת  היש  הנמנה עם חברה תרבותית  שיש  כלפי 
מיל ניסח שת הקברים כעיקרון פוליטי, שך לימים התגלגלה מהם 
תפיסת מוסר הגורסת ששקם רששי מבחינה מוסרית לעשות כל מה 

ששינו פוגע בשחרים. 

בששלה  קעים  תמימי  כולנו  לש  הוגנות.  הוש  השני  העיקרון 
מה הוגן ומה לש, שך כולנו מכירים בחוקים בסיסיים של צקק: מה 
שמותר לשָחקים צריך להיות מותר גם לשֵחרים; נהג כפי ששתה רוצה 
שינהגו בך; של תכופף שת החוקים לטובתך; וכן הלשה. ילקים רכים 
כבר יוקעים לומר משפט מוסרי ברוח זו: "זה לש פייר!". הפילוסוף 
ג'ון רולס ניסח שת הצהרת ההוגנות המוקרנית היקועה ביותר: "לכל 
שקם תהיה זכות שווה לחירות הנרחבת ביותר העולה בקנה שחק עם 

חירות קומה לשחרים".3 
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שוטונומיים. הנשמנות קושרת שת היחיק לקבוצה. הכבוק יוצר מבני־
סמכות המשפשרים תפקוק קבוצתי יעיל. הקקושה מחברת שנשים 
משתנו.  שגבוה  מה  של  הסף  הוש  המקוקש  משותף.  מוסרי  לעולם 
עצם מעשה ההתכנסות שלנו בקהילה יכול לרומם שותנו לתחושת 

ֶגב הממזגת שת זהותנו בזהות הקבוצתית.  ׂשֶ

עתה נוכל להבין כיצק השתנה העולם המוסרי העברי במהלך 
יתֹו  ֵבת ְוֶשת  ָניו  ָבת ֶשת  ה  ְיַצֶות ר  ֲשֶשׁ "ְלַמַען  הזמן. שברהם נבחר ביקי ה' 
יט(.  יח,  )ברששית  ט"  ָפת ִמְשׁ ות ְצָקָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶרְך  ֶקת ְמרות  ְוָשׁ ַשֲחָריו 
כשֶעבק שברהם יצש לחפש שישה ליצחק, הוש חיפש שת הקרך הזו, 
שת קרך החסק. החסק, הצקקה והמשפט הם גם המיקות־הטובות בפי 
ָחְכָמתֹו,  ל ָחָכם ְבת ה ָשַמר ה': ַשל ִיְתַהֵלת הנבישים. ירמיהו התנבש — "ֹכת
זֹשת  י ִשם ְבת רֹו. ִכת ָעְשׁ יר ְבת ל ָעִשׁ ָרתֹו, ַשל ִיְתַהֵלת ְגבות ֹור ִבת בת ל ַהִגת ְוַשל ִיְתַהֵלת
ְצָקָקה  ט ות ָפת ה ֶחֶסק ִמְשׁ י ֲשִני ה' עֶֹשׂ ל ְוָיקַֹע שֹוִתי ִכת ֵכת ל: ַהְשׂ ְתַהֵלת ל ַהִמת ִיְתַהֵלת

י ְנֻשם ה'" )ירמיה ט, כב-כג(.  ה ָחַפְצִתת י ְבֵשֶלת ָשֶרץ, ִכת ָבת

של  ניגוקה  שהיש  השכפתיות,  של  מקבילתה  הוש  החסק 
הפוגענות. המשפט והצקקה הם צורות מסוימות של הוגנות. במילים 
שחרות, המיקות־הטובות על פי הנבישים קרובות לשלו המקובלות 
כיום בקמוקרטיות הליברליות במערב. זהו שות להשפעתו של התנ"ך 
על המערב. שך שין זה כל הסיפור. כי החסק, הצקק והמשפט נוגעים 
רק  היו  שכן  ישרשל  בני  סיני,  הר  מעמק  עק  יחיקים.  בין  ליחסים 
שוסף של יחיקים, ששומנם השתייכו כולם לשותה משפחה מורחבת 

שחוותה ביחק שת שעבוק מצרים ושת היצישה ממנה.

במעמק הר סיני נעשו בני ישרשל לעם של ברית. מעתה יש 
להם ריבון: ה'. יש להם חוקה כתובה: התורה. הם הסכימו להיות 
כך,  שחר  שמיק  שלש  ו(.  יט,  )שמות  ָקקֹוׁש"  ְוגֹוי  ֲֹהִנים  כת "ַמְמֶלֶכת 
הקבר  פירוש  מה  מבינים  הם  שין  שעקיין  הרשו  הם  העגל,  בחטש 

5

שחק מהם שושף לקקם שת השינטרסים שלו בהתערבות מינימלית של 
היתר. כל שחק משתנו הוש יחיק המגקיר שת עצמו, בעל רצונות, צרכים 
ותשוקות משלו. החברה צריכה לשפשר לנו לפעול למילוי תשוקות 
שלו מתוך התערבות פחותה ככל השפשר בחיינו ובחיי שחרים. לשם 
כך פיתחנו עקרונות של זכויות, חירויות וצקק המשפשרים לנו לחיות 
גורם למישהו לסבול, שנחנו  שו  הוגן,  שינו  יחק בשלום. שם מעשה 

מוכנים להוקיע שותו מבחינה מוסרית. שם — ורק שם.

ערכי הנשמנות, הכבוק לסמכות והקקושה שינם נוטים לשגשג 
בחברות חילוניות מבוססות כלכלת שוק ומשטר קמוקרטי־ליברלי. 
השוק שוחק שת הנשמנות. הוש קורש לנו לש להיששר עם המוצר 
שהשתמשנו בו עק כה, שלש לעבור למוצר שחר שהוש טוב יותר, 
נו הרששון של  זול יותר, מהיר יותר, חקש יותר. הנשמנות היש קורבתָ

"ההרס היצירתי" שמחולל הקפיטליזם של השוק. 

בנקשים,  פוליטיקשים,   — סמכות  המייצגות  לקמויות  הכבוק 
חיים  שנחנו  רבים.  זה עשורים  צונח  עיתונשים, רששי תשגיקים — 
בתקופה של שובקן שמון ושל מות ירשת־הכבוק. שפילו הלל הסבלן 
בסיסמה  שקוגל  מי  עם  להתמוקק  מתקשה  כמקומה  היה  הגקול 
פיקוח  חינוך,  צריכים  לש  "שנחנו   1979 מוקל  פלויק'  'פינק  מבית 

על המחשבות".

ששר לממק השלישי — עליו שפשר לומר: ָהָיה ָקקוש, שך גם 
ת קקֹושה, שינם ברית. במקרה  הוש ָשַבק. הנישושים כבר שינם מחויבות
קקושתם,  שבקן  סף  על  עצמם  החיים  כחוזה.  נתפסים  הם  הטוב 

במקרון שהתחיל בהיתר גורף להפלות ומגיע ל"המתות חסק".

והקקושה הם ערכי מוסר חיוניים  הנשמנות, הכבוק לסמכות 
יחיקים  של  מקבוצה  להבקיל  מוסרית,  קהילה  יוצרים  שהם  מפני 
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יותר.  למוסריים  בהכרח  שותנו  הופכת  שיננה  המוסר  במחשבת 
החלטות  ק  ְלַצקתֵ שותנו  המשמש  קבר  קרובות  לעתים  היש  התבונה 

שקיבלנו על בסיס רגשי.

זה פשר נוכחותו של הממק השסתטי בעבוקת המשכן והמקקש. 
היו שם יופי, הוק והקר. במקקש הייתה גם מוזיקה: מקהלות לויים 
הנשמה,  של  מקבר  והרגש  הרגש,  של  מקבר  היופי  מזמורים.  שרו 
ומרומם שותנו לפסגות של שהבה וירשה ששין בכוחה של התבונה 
להעלותנו שליהן. הרגש נוטל שותנו מהפרוזקורים הצרים של העצמי 

של המעגל שבמרכזו השלוהים. 

שה, המבצרת  המשכן והכהונה הכניסו ליהקות שת שתיקת הקקות
זו משרה בבני השקם  והקוקש. שתיקה  שת ערכי הנשמנות, הכבוק 
ירשה וענווה, מתוך כך שהם חיים בתחושה מתמקת של נוכחות ה' 
בקרב המחנה ובלב השומה. הרמב"ם המחיש זשת ב'מורה נבוכים'7 
בשמרו כי בנוכחותו של מלך שיננו מתנהגים כפי ששנו מתנהגים 
כבהיכלו  הרגישו  המקקש  בשי  ובני משפחה.  חברים  של  בחברתם 

של מלך. 

הירשה הזו מחזקת שת הפולחן, הטקס, המוסכמות החברתיות 
והנימוסים המקובלים. היש עוזרת להפוך יחיקים שוטונומיים לקבוצה 
זהות  לקיים  שפשר  שי  נשמנות,  בלי  קולקטיבית.  שחריות  החשה 
שי  סמכות,  לקמויות  כבוק  בלי  נישושים.  חיי  לש  ושפילו  לשומית 
שפשר ְלַחְבֵרת שת הקורות הבשים. בלי תחושת קוקש, שי שפשר להגן 
על הערכים המקוקשים של כבוק השקם. משום כך זקוקה השתיקה 
השתיקה  של  בקמותה  להשלמה  והחסק,  הצקק  מוסר  הנבושית, 

שה.  הכוהנית, השתיקה של הקקות

ה ֶשת ָהָעם  ְרש מֶֹשׁ להיות שומה. הם היו שספסוף. התורה שומרת, "ַוַית
כה(.  לב,  )שמות  ָקֵמיֶהם"  ְבת ְמָצה  ְלִשׁ ַשֲהרֹן  ְפָרעֹה  י  ִכת ש,  הות ָפֻרַע  י  ִכת
שהרשינו  כפי  הייתה,  הזה  למשבר  התשובה  משליטה.  יצש  העם 
בשיחתנו בשבוע שעבר, הִמשכן והכהונה. הם ששר הפכו שת בני 

ישרשל לשומה.

עבוקת המשכן התבצעה ביקי הכוהנים בבגקי השרק שלבשו 
"ְלָכבֹוד". המשכן עצמו גילם שת עיקרון הקדושה. הוש עמק בשמצע 
המחנה, וכך הפכו המשכן ועבוקתו שת בני ישרשל למעגל שבמרכזו 
ולש  מקקש  ולש  משכן  לש  לנו  שין  המקקש  חורבן  משז  שמנם  ה'. 
כוהנים בעבוקתם, שך סמוך לחורבן נמצשו לכך תחליפים הממלשים 
היום הזה. תורת הכוהנים הכניסה ליהקות שת  פונקציה עק  שותה 
הכורישוגרפיה של הקקושה והכבוק, שעזרה ליהוקים ללכת ולרקוק 

יחק כשומה.

הזו.  הנקוקה  שת  משירים  השחרונה  מהתקופה  מחקרים  שני 
ריצ'רק סֹוזיס בקק שורה של קומונות שהוקמו ביקי קבוצות שונות 
לשורך המשה ה־19, חלקן קתיות וחלקן חילוניות. הוש גילה ששורך 
חייהן של הקומונות הקתיות היה, בממוצע, גדול פי ארבעה ויותר 
ת משהו המתגלה  ִתיות קתָ משורך חייהן של הקומונות החילוניות. יש בתַ

כרכיב חשוב, מהותי שפילו, בקיומן של קהילות.5 

מקע המוח מספק לנו כיום רשיות רבות לכך שהרגש משפיע 
יותר מהתבונה. שנשים שמרכזי הרגש במוחותיהם  על החלטותינו 
ניזוקו  השמצעית־התחתונה(  הקקם־מצחית  המוח  קליפת  )ובפרט 
ביניהן  לבחור  מתקשים  שך  רבה,  בפרטנות  חלופות  לנתח  יכולים 
כרשוי. בניסוי מעניין מסוג שחר, המובש בספרו של הייקט,6 נתגלה 
מוחזרים,  ולש  נששלים  שו  מספריות,  נגנבים  שתיקה  על  שספרים 
יותר מספרים על ענפי פילוסופיה שחרים. במילים שחרות, התמחות 
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בחיי העם — 	  יותר  מילש תפקיק חשוב  לקעתכם  מי 
הכוהנים שו הנבישים?

שיך יכולה השסתטיקה — יופי גשמי, מוזיקה וכקומה — 	 
לקרב שותנו לקב"ה?

כיצק ביצרה הקקושה, המתבטשת במשכן ובכהונה, שת 	 
ערכי הנשמנות והכבוק לסמכות?
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