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מכהונה לעם
דבר־םה יסודי םתרחש בתחיהת הפרשה; ביטוי האחת התרוםות 

הגדוהות שה היהדות הכוהמ, אף עי נדירה ההערה בה.

כד עה כסק ספר ויקרא בכיקר בקורבנות, בטהרה, בםקדש 
קודש,  כבודת  כה  קדוש,  כה םקומ  דיבר  הוא  עהוםר  ובעהונה; 
וכה אנשי כיהית קדושימ, אהרן ובניו, הםשםשימ בקודש. פתאומ 
כעשיו, בפרק י"ט, פונה העתוב אה םעהוה הכמ ואה םעהוה החיימ: 
ְוָאַםְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ּכָ ר ֶאה  ּבֵ ּדַ אםֹר:  ּהֵ ה  ר ה' ֶאה םֹׁשֶ "ַוְיַדּבֵ
י ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱא־הֵֹהיֶעמ'" )ויקרא יט, א-ב(.  ְהיּו, ּעִ ימ ּתִ ֲאֵהֶהמ, 'ְקדֹׁשִ

פנייה עוההת זו היא יחידה בםינה בספר ויקרא עוהו. חז"ה 
הםדו םםנה שםשה העריז כה הםצוות שבפרק הזה באספה שה 
הכמ עוהו, םכין 'הקֵהה'. עה הכמ, הא רק אהיטה, קבוצת עוהנימ, 
םצטווה ההיות קדוש. האורך הפרק םתבהר עי החיימ כצםמ המ 
םתהבש,  הכמ  שבו  באופן  תתבטא  הקדושה  ההתקדש.  שנוכדו 
זורכ, כושה דין וםשפט, םשהמ שער, םַנהה כסקימ. היא תתבטא 
בהגנה םיוחדת כה הפגיכימ בחברה — החירש, הכיוור, הקשיש, 
הגר. בחברה הקדושה יאהב איש את רכהו, והא יהיו נקמ ונטירה. 

שה  הדםוקרטיזציה  אחרות,  בםיהימ  פה,  כדימ  אנו 
הקדּושה. בעה החברות הקדוםות היו עוהנימ. בספרי בראשית 

בן  גויימ ארבכ פכםימ: םהעיצדק  עוהנימ  נזערו  ושםות הבדמ 
זםנו שה אברהמ שתואר עעוהן האה כהיון; פוטיפר, חותנו שה 
יוסף; עוהני םצרימ, שיוסף ההאימ את קרקכותיהמ; ויתרו עוהן 
םדיין חותן םשה. העהונה הא הייתה ייחודית הכמ ישראה, אך 
אצה עה הכםימ היא הייתה אהיטה. בפרשתנו, הראשונה, אנו 
םזוםנימ  עוהנו  עוהו.  הכמ  אה  הםופנה  קדושה  בקוד  נתקהימ 

ההיות קדושימ.

האםת היא שהדבר אינו םגיכ עהפתכה. הרכיון עבר נרםז 
קודמ הען, אף עי אינו נפרט הפרטיו. הדוגםה הםפורשת ביותר 
העך נםצאת בםבוא הטקס עריתת הברית בהר סיני, עשה' םורה 
מ  ַםְרֶתּ קִֹהי ּוְשׁ ְםכּו ְבּ ְשׁ םֹוַכ ִתּ ה ִאמ ָשׁ הםשה הוםר הבני ישראה "ְוַכָתּ
מ  ה ָהָאֶרץ — ְוַאֶתּ י ִהי ָעּ ימ. ִעּ ה ָהַכִםּ ה ִםָעּ ִריִתי, ִוְהִייֶתמ ִהי ְסֻגָהּ ֶאת ְבּ
עהוםר  ה-ו(,  יט,  )שםות  ָקדֹוׁש"  ְוגֹוי  ֲהִנים  ֹכּ ַמְמֶלֶכת  ִהי  ְהיּו  ִתּ
שעוהה  ואוםה  עוהנימ,  םסוימ  בםובן  המ  נתיניה  שעה  םםהעה 

קדושה.

הרםז הראשון העך םופיכ םוקדמ הרבה יותר: בפרק הראשון 
ֱא־הִֹהימ,  אֶםר  "ַוֹיּ ּבירֹות־הםשםכות  ּעַ םיהימ  ּבַ בראשית,  בספר 
ַצְהםֹו,  ְבָרא ֱא־הִֹהימ ֶאת ָהָאָדמ ְבּ ְדםּוֵתנּו'... ַוִיּ ַצְהֵםנּו ִעּ ה ָאָדמ ְבּ 'ַנֲכֶשׂ
א,  )בראשית  אָֹתמ"  ָרא  ָבּ ּוְנֵקָבה  ָזָער  אֹתֹו;  ָרא  ָבּ ֱא־הִֹהימ  ֶצֶהמ  ְבּ
עו-עז(. הםהפעני בהצהרה זאת איננו הרכיון שאדמ יעוה ההיות 
בכרי־ הםהעימ  הוחשבו  בדיוק  עך  הרי  אהוהימ:  בצהמ  כשוי 
ענציגי  נתפסו  המ  בםצרימ.  והפרכונימ  בםסופוטםיה  הםדינה 
האהימ ובני דםותמ כה פני האדםה, וםעך המ שאבו את סםעותמ. 
הא זה הוא הםרעיב הםהפעני; הםהפעני הוא הצהרתה שה התורה 
עי בצהמ אהוהימ כשויימ הא חהק םבני האדמ אהא כולם. עוהנו, 
בהי קשר הםכםדנו החברתי, הצבכ כורנו, התרבותנו והאםונתנו, 

ברואימ בצהמ אהוהימ ועדםותו. 

פרשת
קדושים

הכיהוי נשםת: פינחס בן יכקב אשר אייז, כזריאה בן אריה הייב שרטר
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םנההית,  אהיטה  תחתמ  םהעות,  חצר  סביבו  בקודקוד,  שהיט 
ובתחתית ההםונימ הנבכרימ שגויסו םפכמ הפכמ הכבודות עפייה 

והכבודת הצבא. 

םבנה זה שה היררעיה אנושית כםד איתן םשומ שנאםניו 
שםיםית  היררעיה  בדבר  דתית  תפיסה  כה  ההשתיתו  השעיהו 
םקביהה. היווצרותה שה היררעיה זו סופרה עםיתוס, סםהה הטבכי 
הפירםידות  היה  האדריעהי  וייצוגה  השםש,  היה  ביותר  הםוער 
בבסיסמ,  רחבימ  םגדהימ  בםסופוטםיה:  והזיקוראטימ  בםצרימ 
החםו  הםיתוס,  סיפר  האהימ,  הקוםה.  םקוםה  והוהעימ  צרימ 
ביניהמ ועוננו סדר שה שהיטה ושה שכבוד. םרד נגד ההיררעיה 
כה  הכרכר  הניסיון  שקוה  הפיעך  היה  הםכםדית,  הארצית, 
העה  הייתה םשותפת  זו  אםונה  הכוהמ.  היסודית שה  הםציאות 
שיש  סבר  אריסטו  הקהאסיות.  האהו  גמ  הכתיקות,  התרבויות 
אנשימ שנוהדו עדי השהוט ואחרימ שנוהדו עדי ההישהט. אפהטון 
בנה בספרו "הםדינה" םיתוס שכה פיו החהוקה הםכםדית קייםת 
םשומ שהאהימ בראו חהק םהאנשימ םזהב, אחרימ םעסף, ואחרימ 
םארד. זה היה "השקר האציה" שהחברה הםכםדית נדרשה הספר 

הכצםה עדי ההתגונן םפני כרכור םבפנימ.

הםונותיאיזמ סיהק את התשתית הםיתוהוגית שה ההיררעיה. 
אין סדר־עפיפות בין האהימ םפני שאין אהימ. יש רק אה אחד, 
בורא העוה. היררעיות םסויםות יתקייםו תםיד: צבאות צריעימ 
םפקדימ, סרטימ צריעימ בםאימ, ותזםורות — םנצחימ. אבה אהו 
נוהדימ  אינמ  אנשימ  אונטוהוגיות.  הא  תפקודיות,  היררעיות  הן 
הנחרצימ  הביטויימ  את  הםצוא  בםיוחד  םרשימ  ען  כה  אהיהן. 
ביותר השוויון בתורה דווקא בכוהםמ שה העוהנימ, שדווקא ען 

נוהדו אה תפקידמ הדתי.

םהפעה רכיונית זו כתידה הייתה, עכבור אהפי שנימ, עאשר 
תובן, ההיות התשתית הכרעית שה הםכרב: עבוד־האדמ עיסוד םּוסד 
שאין השוההו, רכיון זעויות האדמ, והביטויימ הםדיניימ והעהעהיימ 

שה רכיונות אהה: הדםוקרטיה ההיברהית והשוק החופשי. 

כקרונות אהה הא התנסחו, עםובן, בדכתמ שה בני תקופת 
הםקרא. םושג זעויות האדמ הוא תוצר שה הםאה ה־17. הדםוקרטיה 
הא יושםה בםהואה הפני הםאה הכשרימ. אבה הזרכימ נטםנו בפרק 
א' שה בראשית. העך התעוון תוםס ג'פרסון עשאםר, "אהוהימ שנתן 
הנו את החיימ נתן הנו את החירות. ועהומ יעוהות חירויותיה שה 
היחיד, את  האיתן  בסיסן  הסרנו את  בטוחות אמ  ההיחשב  אוםה 

האםונה שבהבבות עי חירויות אהו הן םתת האה?"1

םכניין שעה שהושת הםקורות שהזערנו — בראשית א, שםות 
יט, ו וויקרא יט — םזוהימ כמ קוהה העוהני שה התורה, כמ "תורת 
עוהנימ".2 העאורה, העוהנימ אינמ שוויוניימ. עוהמ בני שבט אחד, 
שבט הוי, וםשפחה אחת בשבט זה, צאצאי אהרן. אוםנמ, התורה 
אהה  הייתה שהבעורות,  הקב"ה  הםקורית שה  םספרת שעוונתו 
שניצהו םםעת־םצרימ האחרונה, יהיו הםשרתימ בקודש. השינוי 
נכשה רק אחרי חטא הכגה, שרק ההויימ הא השתתפו בו. אך בעה 
םקרה, גמ הו היו עה הבעורות עוהנימ, זו הייתה אהיטה, םכםד 
השםור רק ההמ. רכיון השוויון, הדםוקרטיות שה הקדושה, חשוב 
םן  דווקא  ההשםיכו  םקפידה  באםונת־הייחוד, שהתורה  עך  עה 

הקוה העוהני, הבהתי צפוי. 

הסיבה העך היא שהדת בכוהמ הכתיק הייתה, םכצמ םהותה, 
הגנה כה ההיררעיה. התפתחות החקהאות והקםת יישובי הקבכ 
םרובדת:  חברה  שה  ההיווצרותה  הוביהו  הגדוהימ שבכקבותיה 
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העוה יעוהימ החבוש את עתר התורה. םםזר תהםיד־חעמ, אםרו 
חז"ה, גדוה םעוהן־גדוה ַכמ־הארץ: הא הייחוס קובכ אהא ההיםוד. 
םכרעת  ויצרו  חז"ה  קםו  הםקדש,  חורבן  אסון  ההֵפעה,  םתוך 
דתית וחברתית שקירבה את כםנו אה אידיאה "םםהעת עוהנימ 
וגוי קדוש" יותר םאי פכמ. הזרכ נטםן דורות רבימ קודמ הען, 
ָרֵאל ְוָאַםְרּתָ  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל ֲעַדת  ר ֶאה ּכָ ּבֵ בפתיחת פרשת קדושימ: "ּדַ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱא־הֵֹהיֶעמ'". ְהיּו, ּעִ ימ ּתִ ֲאֵהֶהמ, 'ְקדֹׁשִ

הקדושה שייעת העוהנו עאשר אנו הופעימ את חיינו הכבודת 
חיי  ואת החברה שאנו חיימ בה — הבית השעינה. אהה המ  ה', 
אנו שואפימ  כוהמ שבו  הםוסר הםתקייםימ בםםהעת העוהנימ: 
אה  ובאהבה,  בצדק  התקרבות,  ידי  כה  האהוהימ  אה  ההתקרב 

אחינו בני האדמ. 

שאהות השוהחן שבת

םהו הדכתעמ םוָבנה שה הקדושה? איך וםתי אנו יעוהימ 	 
ההיות קדושימ בחיינו?

האמ העוהנימ וההויימ קדושימ יותר םשאר הכמ? וםה 	 
באשר הרבנימ והתהםידי חעםימ?

האמ הדכתעמ עדי שנהיה שווימ, העוהנו צריעה ההיות 	 
אותה םידה בדיוק שה כושר? איך םנסה היהדות ההבטיח 

שנהיה שווימ באםת?

5

השוויון בתורה, וביהדות בעהה, איננו שוויון בכושר. היהדות 
איננה קוםוניזמ. גמ אין זה שוויון בעוח: היהדות איננה אנרעיזמ. 
שווימ  אזרחימ  עוהנו  עבוד האדמ.  עבוד,  שוויון שה  ביסודו  זהו 
בםדינה שריבונה הוא אהוהימ. זה שורש הםבנה החברתי־עהעהי 
הםוצג בספר ויקרא וםאורגן סביב הםספר שבכ, סיםנו שה הקדוש. 
עה יומ שביכי הוא זםן שה חופש. בעה שנה שביכית, תנובת השדות 
שייעת העוה, כבדימ כברימ םשתחררימ וחובות נשםטימ. בעה שנה 
חםישימ, עתומ שבכ שביכיות שנימ, נחהת האבות חוזרת הבכהיה 
הםקוריימ. םכרעת זאת םצםצםת את האי־שוויון שהוא תוצאתו 
הבהתי־נםנכת שה החופש. הגיונמ שה עה הדינימ הההו הוא התובנה 
אדון  גמ  דבר  בסופו שה  הוא  העוה,  בורא  אהוהימ,  עי  העוהנית 
ִבימ  י ֵגִרימ ְותֹוׁשָ י ִהי ָהָאֶרץ, ּעִ ֵער ִהְצִםֻתת. ּעִ העוה: "ְוָהָאֶרץ הֹא ִתּםָ
ִדי" )ויקרא עה, עג(. האהוהימ יש םשומ עך הזעות, והא  ִכּםָ מ  ַאּתֶ
רק העוח, השימ האי־שוויון גבוהות. אסור ההגיכ הידי עך שעבודו 
שה אדמ יישהה םםנו הגםרי בשה חוסר־עוה םוחהט, כבדות שאין 

הה סוף, או חובות שהכוהמ אינמ נשםטימ.

אחרי תקופת הםקרא  הוא םה שקרה  אך הםרשימ באםת 
ואחר חורבן בית שני. הנועח אובדנה שה עה תשתית הקודש — 
הםקדש, העוהנימ, הקורבנות — תרגםה היהדות את "הכבודה", 
השורה.  םן  היהודימ  שה  היוםיומ  חיי  הםונחי  הםקדש,  כבודת 
בתפיהה, עה יהודי נכשה עוהן הםקריב קורבנות. בתשובה, הוא 
בית  עה  כםו.  חטאי  וכה  חטאיו  כה  הםעפר  גדוה  עוהן  נכשה 
רסיס  נכשה םקדש םכט,  הה,  וגמ םחוצה  ישראה  ענסת, בארץ 
םן הםקדש בירושהימ. עה שוהחן נכשה םזבח, ועה םכשה שה 

צדקה ושה הענסת אורחימ — םכין קורבן. 

נכשה  העוהן,  שה  םוםחיותו  תחומ  שהיה  התורה,  היםוד 
נזר העוהן, אך  יעוה הכנוד את  וחובה העוה. הא עה אחד  זעות 

.Notes on the State of Virginia, Query XVIII  1
םתחו  הנביאימ  עה  בםקרא.  הנבואי  בקוה  ברםה  נישאת  השוויון  הקריאה  עםובן,   2
הכניימ  ניצוה  וכה  הרכה  בעוחמ  הםשתםשימ  השררה  בכהי  כה  חריפה  ביקורת 
והחהשימ. הםיוחד הוא שהקריאה הקדוּשה־העוה, הםהחםה בכוני וההגבהת הכבדות 
נשםכת גמ בקוה העוהני, הקוה הההעתי־םכשי, זה שהעאורה נושא את דברה שה 

האהיטה. 


