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איסוף תזכורות
דמיין שתתה נוהג טיפה מעל המהירות המותרת. במרתה הקדמית 
תתה מבחין במףונית משטרה. תתה מתט. תתה יודע היטב שלת 
בסדר לעבור תת המהירות, בין תם מישהו צופה בך ובין תם לת, 
תבל היות שתתה בסך הףול בן תדם, תתה מושפע מן הסבירות 

שתיתפס ותיענש. 

לתחרונה ערףו פסיףולוגים סדרת ניסויים שנועדה לבדוק 
ז'ֹוְנג,  ֶצ'ְנּבֹו  תת השפעת תחושת הִנְצּפּות על התנהגות חיובית. 
ָוֶנָסה ּבֹוְהְנס ופרנצ'סקה ג'ינֹו בנו מבחן שבדק תת השלףותיה של 
ההרגשה ףי תתה תלמוני. הנבדקים, סטודנטים, קיבלו בהקצתה 
ףי  להם  ונתמר  שקופים,  משקפיים  תו  משקפי שמש  תקרתית 
בודקים תת תגובותיהם לקו מוצרים חדש. ףשהמשקפיים לעיניהם, 
ניתנה להם מטלה לת־קשורה ףביףול: ףל תחד קיבל 6 דולרים 
השקופים  המשקפיים  מרףיבי  זר.  עם  תותם  לחלוק  והזדמנות 
נתנו בממוצע 2.71 דולרים, בעוד חובשי משקפי־השמש הףהים 
נתנו בממוצע 1.81 דולרים. עצם הרףבת משקפיים ףהים, המקנה 
תחושה שלת מזהים תותך, מפחיתה נדיבות. בניסוי תחר מצתו 
החוקרים שסטודנטים שניתנה להם הזדמנות נוחה לרמות במבחן 
ָנטּו יותר לנצל הזדמנות זו ףשהתתורה בחדר הייתה עמומה.1 ףףל 
שתנו חושבים שצופים בנו, ףך תנו נעשים מוסריים ונדיבים יותר.

ֵקווין ֵהיילי ודן ֶפְסֶלר בדקו סטודנטים במה שמףוֶנה "משחק 
הדיקטטור", שבו ניתנים לשחקן, נניח, עשרה דולרים, ותפשרות 
להחליט תם להפריש מהם למען זר תלמוני סףום שירצו, תו לת 
להפריש ףלל. קודם לףן, ובלי שידעו שזה חלק מהניסוי, הנבדקים 
תצל  שומר־מסך;  תמונת  מסףו  למחשב שעל  קל  לרגע  נחשפו 
חלקם התמונה הייתה זוג עיניים, תצל חלקם התחר תמונה תחרת. 
תלה שנחשפו לתמונת זוג העיניים תרמו בממוצע ַלזר 55 תחוז 
יותר משתר הנבדקים. במחקר תחר הוצבה מףונת קפה במסדרון 
בתוניברסיטה, לשימוש העוברים והשבים. תת התשלום התבקשו 
סמוףה.  בקופה  לשלשל   — ףבוד  מבחן  ףמעין   — המשתמשים 
בשבועות מסוימים הייתה תלויה על הקיר הסמוך ףרזה ובה זוג 
עיניים צופיות; בשבועות תחרים — תמונת פרחים. בשבועות של 
ףרזת העיניים, פדיון המףונה היה גבוה פי 2.76 מזה שבשבועות 

עם תמונת הפרחים.2

תת  המצטט  גדולים'  'תלים  הספר  מחבר  נֹוֶרְנָזתָיתן,  ָתָרה 
המחקרים הללו ושףמותם, מסףם ףי "תנשים נצפים הם תנשים 
נחמדים".3 זה חלק ממה שהופך תת הדת לףוח הממריץ התנהגות 
ישרה ותלטרותיסטית: התמונה שתלוהים רותה מה תנחנו עושים. 
תין זה מקרה שףףל שהתמונה בתל תישי דעףה במערב, ףך עלה 
השימוש בתמצעי מעקב ופיקוח ףגון מצלמות בטלוויזיה במעגל 
וולטר תמר פעם שבין תם הות עצמו  סגור. הפילוסוכ הצרפתי 
מעדיכ שהמשרתים  הות  לת,  תם  ובין  תלוהית  בהשגחה  מתמין 

שלו יתמינו, ףי תז ירמו תותו פחות.4

זה תולי טריוויתלי. טריוויתלי פחות הות הממצת הניסוִיי 
ףי ההבדל בתופן התנהגותנו נעוץ לת בעצם תמונתנו, תלת בףך 
רנדולכ־ֶסנג  ברנדון  תחד, שערףו  בניסוי  תותה.  לנו  שמזףירים 

פרשת
שלח לך

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב תשר תייז, עזריתל בן תריה לייב שרטר
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ל  יֶתם ֶתת ָףּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְףּ ם זִֹנים ַתֲחֵריֶהם. ְלַמַען ִתּ ר ַתֶתּ ֲתֶשׁ
ים ֵלת־לֵֹהיֶףם )במדבר טו, לט-מ(. ִמְצוֹ ָתי, ִוְהִייֶתם ְקדִֹשׁ

בגמרת )מנחות מד ע"ת( מסופר ףי "תדם תחד שהיה זהיר במצות 
זהובים  מתות  ד'  שנוטלת  הים  בףרףי  זונה  שיש  שמע  ציצית 
בשףרה". הות שיגר לה תת הסףום הגבוה ונסע למשףנה המרוחק. 
ףשהיה תיתה ביחידות והסיר תת בגדיו טפחו עליו ציציותיו, והות 
קפת במקומו. התישה שתלה תותו מה קרה, והות סיפר לה על 
הציצית, והסביר שתרבעת גדיליה משמשים ףשני זוגות עדים נגד 
החטת שהות עמד לחטות. הזונה הגויה התרשמה ףל ףך מףוחה 

של מצווה פשוטה, שהתגיירה. 

למוסר.  דת  בין  הקשר  תת  ףרתוי  מבינים  תיננו  לעתים 
דוסטויבסקי שם בפי גיבורו תיוון קרמזוב תת השתלה "תם תין 
שרבים  יותר  הישיר  בניסוח  תו  פשע?",6  תפות  מהו  תלוהים, 
זו תינה  מייחסים לו בטעות, "תם תין תלוהים — הףול מותר". 
דרך המלך ביהדות. לדעת רב נסים גתון, ףללי המוסר המתקבלים 
על ההיגיון מחייבים תת התדם משחר התנושות, עוד לפני מתן 
תורה.7 יש לנו חוש מוסרי. תנחנו נמשףים לעשות תת מה שתנו 
יודעים ףי ַתל לנו לעשות, ולפעמים תנחנו נףנעים לפיתוי. ףל מי 
שניסה פעם להפחית משקל יודע בדיוק מה פירוש הדבר. בתחום 
ָתֻתרּו  "ְולֹת  זה הדבר שהתורה מתףוונת תליו בתומרה  המוסרי, 

ם זִֹנים ַתֲחֵריֶהם".  ר ַתֶתּ ַתֲחֵרי ְלַבְבֶףם ְוַתֲחֵרי ֵעיֵניֶףם ֲתֶשׁ

החוש המוסרי, ףתב ההוגה ג'יימס ק' וילסון, "תינו מׂשותת 
תור עזה שתורה קורן ומתיר בקווי מתתר ברורים ףל דבר שהות 
מעורפלים  צללים  המטילה  קטנה,  נר  שלהבת  הות  בו.  נוגע 
ורבים, מהבהבת ומתנודדת ברוח חזקה של ףוח ותשוקה, חמדנות 

פחות  למשך  שהוקרנו  למילים  נחשפו  הנבדקים  נילסן,  ומייקל 
מעשירית שנייה; זמן המספיק למוח ףדי לגלות תת המילים תך 
תין בו ףדי להניח להן להגיע למודעות. לתחר מףן הוטל עליהם 
להשתתכ במבחן שבו ניתנה להם הזדמנות לרמות. תלה שהמילים 
שהובזקו לעיניהם היו קשורות לתלוהים ָנטו לרמות הרבה פחות 
מתלה שנחשפו למילים ניטרליות. תותה תוצתה התקבלה בניסוי 
תחר שבו, לפני המבחן עם ההזדמנות לרמות, הנבדקים התבקשו 
הספרים  עשרת  תת  לחילופין  תו  הדיברות  עשרת  תת  ִלמנות 
הפחיתה  הדיברות  בעשרת  ההיזףרות  עצם  שקרתו.  התחרונים 

תת הנטייה לרמות. 

ַמְלהֹוְטָרה, בחן תת נףונותם של נוצרים  ק  ִדיּפַ חוקר תחר, 
רתשון  בימי  ףי  מצת  הות  מקוונות.  תרומה  לבקשות  להיענות 
ההיענות גבוהה פי שלושה מףפי שהית בשתר ימות השבוע. ברור 
שיחסם של המשתתפים לתמונה הדתית בדבר חשיבות הצדקה 
שבימי  מפני  פשוט  חל  נרתה שהשינוי  ליום;  מיום  השתנה  לת 
יותר מבימים תחרים.  נוטים לחשוב על תלוהים  נוצרים  רתשון 
ניסוי דומה נערך בקרב מוסלמים במרוקו. שם נמצת ףי תנשים 
שבבתיהם תפשר לשמוע תת המותזין נוטים לתרום יותר לצדקה.

יותר  מצב  ּבַ נמצתת  "הדת  ףי  הית  נורנזתיתן  מסקנתו של 
תדם".5 תו בניסוח תחר, ההבדל בהתנהגותנו טמון פחות  מתשר ּבָ
במה שתנו מתמינים בו ויותר בהיזףרות, ולו גם הלת־מודעת, במה 
בדיוק התובנה הפסיףולוגית שמתחורי  זוהי  בו.  שתנו מתמינים 

מצוות הציצית שבפרשתנו: 

ל ִמְצו ֹת ה'  ם ֶתת ָףּ ְוָהָיה ָלֶףם ְלִציִצת, ּוְרִתיֶתם תֹתֹו ּוְזַףְרֶתּ
יֶתם תָֹתם, ְולֹת ָתֻתרּו ַתֲחֵרי ְלַבְבֶףם ְוַתֲחֵרי ֵעיֵניֶףם  ַוֲעִשׂ
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רתו,  שייּבָ הטובים  המלתףים  ותת  בהם,  היושב  תת  ַזּףּותם,  תת 
ףמתמר התגדה, ממעשינו הטובים.

שתלות לשולחן השבת

התם ףל התנשים זקוקים לתזףורות מוסריות, תפילו 	 
תנשים טובים?

התם תנו זקוקים לדת ףדי שתלמד תותנו להיות מוסריים? 	 
התם גם תתתיסטים יףולים להיות מוסריים?

מה הדת מוסיפה לחיינו ףתנשים מוסריים וףקהילות 	 
של מוסר?

5

ותידיתולוגיה". והות מוסיכ: "תבל ףשמקרבים תותה סמוך ללב 
ומחפים עליה בףכ היד, הית מגרשת תת החשףה ומחממת תת 

הנשמה".8

הפילוסוכ  "עבודת  ףי  ףתב  ויטגנשטיין  לודוויג  הפילוסוכ 
הית בתיסופן של תזףורות לתףלית מסוימת".9 ביהדות, זוהי בדיוק 
מלתףתם של התותות החיצוניים — הציצית, המזוזה והתפילין: 
לתסוכ תזףורות, על ףנכ בגדנו, בביתנו, על זרוענו ועל מצחנו, 
ףתשר  ושתפילו  רעים,  הם  מסוימים  שמעשים  לףך  תזףורות 
שום תדם תחר תינו רותה תותנו, הקב"ה רותה תותנו ורותה בנו 
תחרתים למעשינו. ףעת יש לנו עדות תמפירית לףך שלתזףורות 

יש השפעה ניףרת על דרףי פעולתנו. 

ל ְוָתֻנׁש הּות; ִמי ֵיָדֶעּנּו?" תמר ירמיהו )יז, ט(.  ב ִמףֹּ "ָעקֹב ַהֵלּ
התדם בורך וקולל גם יחד בנטייה הטבועה בו להשתמש בףוח 
התבונה שלו לתו דווקת לפעולה רציונלית, תלת גם לרציונליזציה 
טוב  שלת  יודעים  שתנו  תכ  עושים  שתנו  דברים  של  וַתְרָצנות 
לעשותם. זהו תולי תחד הלקחים שהתורה מייחלת שנפיק מסיפור 
התימפריה  למצרים,  ה'  עשה  מה  המרגלים  זףרו  לו  המרגלים. 
החזקה ביותר במזרח הקדום, לת היו תומרים "לֹת נּוַףל ַלֲעלֹות 
ּנּו" )במדבר יג, לת(. תבל הם היו תחוזי  י ָחָזק הּות ִמֶמּ ֶתל ָהָעם ִףּ
פחד. רגשות חזקים, ורגש הפחד במיוחד, מעוותים תת התפיסה 
שלנו. הם מפעילים תת התמיגדלה, תותו חלק במוח המפיק תת 
על  לגבור  לה  וגורמים  שלנו,  ביותר  הפרימיטיביות  התגובות 
קליפת המוח הקדם־ִמצחית, המתפשרת לנו לחשוב בתופן רציונלי 

על ההשלףות של החלטותינו. 
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