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האתיקה של הקדושה
בפרשת תצווה נכנסת שרששונה שיהיות תורת הכוהנים: עושמו 
מרכזי  שמימי  זה  יסוי  נעשה  מהרה  עי  הכוהן.  שש  ותויעתו 
ביהיות. הוש המשפיין שת החומש הבש, ויקרש. שך עי שפרשתנו, 

נוכחותה שש הכהונה הייתה שושית. 

שנו פוגשים עתה שרששונה שת הרעיון שש ששיטה משפחתית 
ששיטת שמשימתה  הזכרים,  וצשצשיו  שהרן  ישרשש,  עם  בתוך 
שעבוי במשכן. שרששונה מיברת התורה עש בגיי שרי, הבגיים 
והכוהן הגיוש שבשו בשמשם בקויש. שרששונה שנו  שהכוהנים 
נתקשים גם בביטוי "ְשָכבֹוי ּוְשִתְפָשֶרת", הנשמר עש בגיי הכוהנים. 
עי כה, כבוי במובן שש היר ותפשרת יוחס בתורה רק שקב"ה. 
המישה תפשרת מופיעה כשן שרששונה בתורה. היש חונכת מימי 

ששם ביהיות, המימי השסתטי. 

פרשת  שש  נוששה  שמשכן,  קשורות  הששו  התופעות  כש 
ששש  "בית"  בניית  שש  מהמיזם  צומחות  הן  שעבר.  השבוע 
שכשורה,  פריוקסשי  מימי  כמובן  זהו  הסֹופי.  במרחב  השינסופי 
השם  שחרת.  שששש שששה  הפעם  שבש  כך,  עש  שיבר  מה  ויש 

שתורת הכוהנים, שעבוית המקיש וששסתטיקה שסביבן יש קשר 
ושיחסים  שחיות,  ישרשש  מבני  החיים שמצופה  ששורח  שמוסר? 
שבין שים שחברו? ושם כן, מהו? ושמה תורת הכוהנים מופיעה 

יווקש בנקויה זו בסיפורם שש בני ישרשש?

רבים מחשקים שת החיים היתיים בישרשש המקרשית ששני 
מימיים. הכהונה והמשכן )שו המקיש( הם מימי שעצמו, והנבישים 
והעם — מימי שעצמו. הכוהנים התמקיו במה שבין שים שמקום, 
הפושחן,  שת  ניהשו  הכוהנים  שחברו.  שים  שבין  במה  והנבישים 
והנבישים ייברו עש שתיקה. קבוצה שחת ישגה שקיושה, קבוצה 
שחרת שמייות הטובות. כיי שהיות טוב, שין צורך שהיות קיוש. 
שמנם כיי שהיות קיוש צריך שהיות טוב, שבש זו רק ירישת סף, 
והטוב שינו זהה שקיושה. בת פרעה שהצישה שת משה התינוק 

הייתה טובה שך שש קיושה. ששה הם שני מושגים נבישים.

ששכוהנים  ושומר  הזו,  התפיסה  עש  שערער  מבקש  שני 
ושמשכן הייתה חשיבות מוסרית, שש רק רוחנית. שם נעמוי עש 
חשיבות זו נבין טוב יותר שש רק תופעה היסטורית, ששש גם עניין 
ובניסויים  בתובנות  ניעזר  כך  ששם  כיום.  שחיינו  הנוגע  מוסרי 

שחיים בתחום הפסיכושוגיה המוסרית.

נקוית הזינוק ששנו היש הפסיכושוג השמריקני ג'ונתן היייט 
וספרו The righteous Mind )"נפש הצייק", שם תרצו תרגום קצת 
בחברות  ישר־הירך"(. שטענתו,  השים  "תויעתו שש  שו  מייהי, 
הרגישויות  טווח  שש  ניכרת  ֲהָצרה  חשה  זמננו  בנות  החישוניות 
משכישות,  כמערביות,  ששו  חברות  מתשר  הוש  המוסריות. 
זה  תיבות,  ברששי  בשנגשית,  וימוקרטיות.  עשירות  מתועשות, 
יוצש WEIRD: מוזר. חברות ששו נוטות שתפוס תרבויות מסורתיות 

פרשת
תצוה

שעישוי נשמת: פינחס בן יעקב ששר שייז, עזרישש בן שריה שייב שרטר
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כפי  נהג  ששֵחרים;  גם  מותר  שהיות  צריך  ששָחיים  שמותר  מה 
וכן  שטובתך;  החוקים  שת  תכופף  שש  בך;  שינהגו  רוצה  ששתה 
ברוח  מוסרי  משפט  שומר  יויעים  כבר  רכים  ישיים  הששה. 
הצהרת  שת  ניסח  רושס  ג'ון  הפישוסוף  פייר!".  שש  "זה  זו: 
ההוגנות המוירנית הייועה ביותר: "שכש שים תהיה זכות שווה 
יומה  חירות  עם  שחי  בקנה  העושה  ביותר  הנרחבת   שחירות 

ששחרים".2 

כך חושבים שנשים "מוזרים", שנשי המערב. שם יבר הוגן 
וכשן   — ושושם  מוסרית.  מבחינה  מותר  הוש  בזושת,  פוגע  ושינו 
השש  התרבותיות  שש  הבנתן  פי  עש   — היייט  שש  יבריו  תורף 
החיים  שש  שחרים  מימיים  ששושה  שפחות  עוי  יש  "מוזרות", 

המוסריים. 

נשמנות  הבגייה.  הוש  שהיפוכה  הנאמנות,  הוש  השחי 
פירושה ששני מוכן שוותר ושהקריב שמען משפחתי, קבוצתי, בני 
שמונתי ובני מיינתי, הקבוצות המכוננות שת זהותי. שני פועש עש 

פי השינטרסים ששהן, ושש רק ששי.

בשי  החתרנות.  הוש  והיפוכו  לסמכות  הכבוד  הוש  השני 
גם  ושושי  שפשרי,  שיננו  חברתי  מוסי  שום  סמכות,  כשפי  כבוי 
שום תרבות. הגמרש ממחישה זשת בסיפור ייוע עש נכרי שבש 
שהשש זקן ושמר שו "גיירני עש מנת שתשמיני תורה שבכתב" ושש 
הרששון  ביום  עברית.  שותו  ששמי  החש  השש  פה.  תורה שבעש 
שימי שותו ששף־בית־גימש. שמחרת שימי שותו גימש־בית־ששף. 
השיש מחה ושמר, הרי שתמוש שימית שותי ההפך! ענה שו השש, 
השם שש סמכת עשיי? סמוך עשיי גם בתורה שבעש פה.3 בתי ספר, 
צבשות, בתי משפט, שיגויים מקצועיים, שפישו קבוצות ספורט, 

כש ששה תשויים בכבוי שסמכות.

התרבויות  בני  ושישו  שופקים.  וצרות  יכשניות  כנוקשות,  יותר 
המסורתיות, מצים, נוטים שרשות שת בני המערב כמוזרים משום 

שנטשו חשק גיוש מן העושר שש החיים המוסריים.

ברוב  שנים,  משה  שפני  המוסר:  מתחומי  ששש  יוגמה 
המשפחות הבריטיות והשמריקניות הנוצריות, שרוחת הערב הייתה 
שירוע משפחתי רשמי. בני המשפחה סעיו ביחי, ושיש שש שכש 
שפני שכושם ישבו שש השושחן. השרוחה נפתחה בברכת הוייה 
הגשה  שו  הגשה  שש  קבועים  סירים  היו  המזון.  עש  שששוהים 
יש יברים ששפשר  נוששי השיחה תשמו מוסכמות.  גם  עצמית. 

שיבר עשיהם, ויש יברים ששינם הושמים. 

משז השתנו פני היברים שגמרי. כיום, בבתים רבים בבריטניה 
הרשה שמחצית  השחרון  הזמן  מן  סקר  שוכש.  שושחן  בכשש  שין 
השרוחות בבריטניה נשכשות ביחייות. בני המשפחה בשים בזמנים 
שונים, מוצישים מזון מהמקפיש, מחממים במיקרוגש, ושוכשים מוש 

מסך הטשוויזיה שו המחשב. זו שינה סעויה; זה שיחוך סירתי. 

בייחוי סקרנה שת היייט העוביה שהסטוינטים ששו צמצמו 
שת המוסריות ששני עקרונות: שש שגרום נזק, ושהיות הוגן. ששר 
שנזק, הם כיוונו שיעתו שש הפישוסוף ג'ון סטיושרט מיש ששמר כי 
"התכשית היחייה ששר ששמה מותר ביין שהשתמש בכוח כפייה 
כשפי שיש הנמנה עם חברה תרבותית היש מניעת נזק ששחרים".1 
מיש ניסח שת היברים כעיקרון פושיטי, שך שימים התגשגשה מהם 
תפיסת מוסר הגורסת ששים רששי מבחינה מוסרית שעשות כש 

מה ששינו פוגע בשחרים. 

העיקרון השני הוש הוגנות. שש כושנו תמימי יעים בשששה 
מה הוגן ומה שש, שך כושנו מכירים בחוקים בסיסיים שש ציק: 
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ְצִריִכים  שֹש  ֶצֶפר,/  ּבֶ ׁשּום  ּפֹה  ְצִריִכים  "שֹש  פשויי'  'פינק  מבית 
ִשיַטת מֹוחֹות". ׁשְ

ששר שמימי הששישי — עשיו שפשר שומר: ָהָיה ָקיוש, שך גם 
הוש ָשַבי. הנישושים כבר שינם מחויבות קיושה, שינם ברית. במקרה 
קיושתם,  שבין  סף  עש  החיים עצמם  כחוזה.  נתפסים  הם  הטוב 

במירון שהתחיש בהיתר גורף שהפשות ומגיע ש"המתות חסי".

הנשמנות, הכבוי שסמכות והקיושה הם ערכי מוסר חיוניים 
מפני שהם יוצרים קהילה מוסרית, שהבייש מקבוצה שש יחייים 
יוצר  הכבוי  שקבוצה.  היחיי  שת  קושרת  הנשמנות  שוטונומיים. 
מבני־סמכות המשפשרים תפקוי קבוצתי יעיש. הקיושה מחברת 
שנשים שעושם מוסרי משותף. המקויש הוש הסף שש מה שגבוה 
משתנו. עצם מעשה ההתכנסות ששנו בקהישה יכוש שרומם שותנו 

ֶגב הממזגת שת זהותנו בזהות הקבוצתית.  שתחושת ׂשֶ

העברי  המוסרי  העושם  השתנה  כיצי  שהבין  נוכש  עתה 
ָניו  ָבּ ה ֶשת  ְיַצֶוּ ר  ֲשֶשׁ במהשך הזמן. שברהם נבחר בייי ה' "ְשַמַען 
ט" )ברששית  ָפּ ֶרְך ה' ַשֲעׂשֹות ְצָיָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶיּ יתֹו ַשֲחָריו ְוָשׁ ְוֶשת ֵבּ
חיפש  הוש  שיצחק,  שישה  שחפש  יצש  שברהם  כשֶעבי  יט(.  יח, 
שת הירך הזו, שת ירך החסי. החסי, הציקה והמשפט הם גם 
ָשַמר ה':  ה  "ֹכּ המייות־הטובות בפי הנבישים. ירמיהו התנבש — 
ש  ְגבּוָרתֹו, ַשש ִיְתַהֵשּ ּבֹור ִבּ ש ַהִגּ ָחְכָמתֹו, ְוַשש ִיְתַהֵשּ ש ָחָכם ְבּ ַשש ִיְתַהֵשּ
ְוָייַֹע שֹוִתי  ש  ֵכּ ַהְשׂ ש:  ְתַהֵשּ ַהִמּ ש  ִיְתַהֵשּ זֹשת  ְבּ ִשם  י  ִכּ רֹו.  ָעְשׁ ְבּ יר  ָעִשׁ
י ְנֻשם  ה ָחַפְצִתּ י ְבֵשֶשּ ָשֶרץ, ִכּ ט ּוְצָיָקה ָבּ ָפּ ה ֶחֶסי ִמְשׁ י ֲשִני ה' עֶֹשׂ ִכּ

ה'" )ירמיה ט, כב-כג(. 

שש  ניגויה  שהיש  השכפתיות,  שש  מקבישתה  הוש  החסי 
הוגנות.  שש  מסוימות  צורות  הם  והציקה  המשפט  הפוגענות. 

מסוימים  ערכים  שהעמיי  מהצורך  נובע  הששישי  המימי 
כבשתי ניתנים שהתפשרות. שומר עשיהם — הם שש נתונים ביייי 
ושינני יכוש שעשות בהם כרצוני. ששה הם היברים ששנו רושים 

כמקודשים, ששין שנהוג בהם זשזוש שו חישוש.

מיוע הששיטות השיברשיות במערב שינן חושבות במונחים 
שש נשמנות, כבוי שסמכות וקיושה? התשובה הבסיסית שכך היש 
יחייים  שש  כקבוצות  עצמן  שת  מגיירות  המערביות  שהחברות 
ששו  השינטרסים  שת  שקים  שושף  מהם  שחי  שכש  שוטונומיים 
בהתערבות מינימשית שש היתר. כש שחי משתנו הוש יחיי המגייר 
שת עצמו, בעש רצונות, צרכים ותשוקות מששו. החברה צריכה 
ששפשר שנו שפעוש שמישוי תשוקות ששו מתוך התערבות פחותה 
ככש השפשר בחיינו ובחיי שחרים. ששם כך פיתחנו עקרונות שש 
שם  בששום.  יחי  שחיות  שנו  המשפשרים  וציק  חירויות  זכויות, 
מעשה שינו הוגן, שו גורם שמישהו שסבוש, שנחנו מוכנים שהוקיע 

שותו מבחינה מוסרית. שם — ורק שם.

נוטים  שינם  והקיושה  שסמכות  הכבוי  הנשמנות,  ערכי 
ששגשג בחברות חישוניות מבוססות כשכשת שוק ומשטר ימוקרטי־
שיברשי. השוק שוחק שת הנשמנות. הוש קורש שנו שש שהיששר 
שחר  שמוצר  שעבור  ששש  כה,  עי  בו  המוצר שהשתמשנו  עם 
שהוש טוב יותר, זוש יותר, מהיר יותר, חיש יותר. הנשמנות היש 
נו הרששון שש "ההרס היצירתי" שמחושש הקפיטשיזם שש   קורּבָ

השוק. 

הכבוי שימויות המייצגות סמכות — פושיטיקשים, בנקשים, 
עיתונשים, רששי תשגייים — צונח זה עשורים רבים. שנחנו חיים 
בתקופה שש שובין שמון ושש מות ירשת־הכבוי. שפישו השש הסבשן 
בסיסמה  מי שיוגש  עם  כמיומה מתקשה שהתמויי  היה  הגיוש 
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הוש  חישוניות.  וחשקן  יתיות  חשקן  ה־19,  המשה  ששורך  שונות 
גישה ששורך חייהן שש הקומונות היתיות היה, בממוצע, גדול פי 
ִתיּות  ּיָ ארבעה ויותר משורך חייהן שש הקומונות החישוניות. יש ּבַ
משהו המתגשה כרכיב חשוב, מהותי שפישו, בקיומן שש קהישות. 

מיע המוח מספק שנו כיום רשיות רבות שכך שהרגש משפיע 
עש החשטותינו יותר מהתבונה. שנשים שמרכזי הרגש במוחותיהם 
)ובפרט קשיפת המוח הקים־מצחית השמצעית־התחתונה( ניזוקו 
יכושים שנתח חשופות בפרטנות רבה, שך מתקשים שבחור ביניהן 
היייט,4  שש  בספרו  המובש  שחר,  מסוג  מעניין  בניסוי  כרשוי. 
ושש  נשששים  שו  מספריות,  נגנבים  שתיקה  עש  נתגשה שספרים 
במישים  שחרים.  פישוסופיה  ענפי  עש  מספרים  יותר  מוחזרים, 
שחרות, התמחות במחשבת המוסר שיננה הופכת שותנו בהכרח 
שמוסריים יותר. התבונה היש שעתים קרובות יבר המשמש שותנו 

ק החשטות שקיבשנו עש בסיס רגשי. ְשַצּיֵ

המשכן  בעבוית  השסתטי  המימי  שש  נוכחותו  פשר  זה 
מוזיקה:  גם  הייתה  במקיש  והיר.  הוי  יופי,  שם  היו  והמקיש. 
מקהשות שויים שרו מזמורים. היופי מיבר שש הרגש, והרגש מיבר 
שש הנשמה, ומרומם שותנו שפסגות שש שהבה וירשה ששין בכוחה 
שש התבונה שהעשותנו ששיהן. הרגש נוטש שותנו מהפרוזיורים 

הצרים שש העצמי שש המעגש שבמרכזו הששוהים. 

הקיּושה,  שתיקת  שת  שיהיות  הכניסו  והכהונה  המשכן 
זו משרה  והקויש. שתיקה  המבצרת שת ערכי הנשמנות, הכבוי 
בבני השים ירשה וענווה, מתוך כך שהם חיים בתחושה מתמית 
שש נוכחות ה' בקרב המחנה ובשב השומה. הרמב"ם המחיש זשת 
ב'מורה נבוכים'5 בשמרו כי בנוכחותו שש משך שיננו מתנהגים כפי 

במישים שחרות, המייות־הטובות עש פי הנבישים קרובות שששו 
שות  זהו  במערב.  השיברשיות  בימוקרטיות  כיום  המקובשות 
כי  הסיפור.  כש  זה  שין  שך  המערב.  עש  התנ"ך  שש  שהשפעתו 
החסי, הציק והמשפט נוגעים שיחסים בין יחייים. עי מעמי הר 
סיני, בני ישרשש שכן היו רק שוסף שש יחייים, ששמנם השתייכו 
כושם ששותה משפחה מורחבת שחוותה ביחי שת שעבוי מצרים 

ושת היצישה ממנה.

ישרשש שעם שש ברית. מעתה  בני  נעשו  סיני  במעמי הר 
הסכימו  הם  התורה.  כתובה:  חוקה  שהם  יש  ה'.  ריבון:  שהם  יש 
ְוגֹוי ָקיֹוׁש". ששש שמיי שחר כך, בחטש  ּכֲֹהִנים  שהיות "ַמְמֶשֶכת 
העגש, הם הרשו שעייין שין הם מבינים מה פירוש היבר שהיות 
י  ה ֶשת ָהָעם ִכּ ְרש מֶֹשׁ שומה. הם היו שספסוף. התורה שומרת, "ַוַיּ
כה(.  שב,  )שמות  ָקֵמיֶהם"  ְבּ ְמָצה  ְשִשׁ ַשֲהרֹן  ְפָרעֹה  י  ִכּ הּוש,  ָפֻרַע 
העם יצש מששיטה. התשובה שמשבר הזה הייתה, כפי שהרשינו 
בשיחתנו בשבוע שעבר, המשכן והכהונה. הם ששר הפכו שת בני 

ישרשש ששומה.

עבוית המשכן התבצעה בייי הכוהנים בבגיי השרי ששבשו 
עמי  הוש  הקדושה.  עיקרון  שת  גישם  עצמו  המשכן  "ְשָכבֹוד". 
ישרשש  בני  שת  ועבויתו  המשכן  הפכו  וכך  המחנה,  בשמצע 
שמעגש שבמרכזו ה'. שמנם משז חורבן המקיש שין שנו שש משכן 
ושש מקיש ושש כוהנים בעבויתם, שך סמוך שחורבן נמצשו שכך 
תחשיפים הממששים שותה פונקציה עי היום הזה. תורת הכוהנים 
הכניסה שיהיות שת הכורישוגרפיה שש הקיושה והכבוי, שעזרה 

שיהויים ששכת ושרקוי יחי כשומה.

שני מחקרים מהתקופה השחרונה משירים שת הנקויה הזו. 
קבוצות  בייי  שהוקמו  קומונות  שש  שורה  ביק  סֹוזיס  ריצ'רי 
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ששנו מתנהגים בחברתם שש חברים ובני משפחה. בשי המקיש 
הרגישו כבהיכשו שש משך. 

הירשה הזו מחזקת שת הפושחן, הטקס, המוסכמות החברתיות 
שוטונומיים  יחייים  שהפוך  עוזרת  היש  המקובשים.  והנימוסים 
שפשר  שי  נשמנות,  בשי  קושקטיבית.  שחריות  החשה  שקבוצה 
שקיים זהות ששומית ושפישו שש חיי נישושים. בשי כבוי שימויות 
סמכות, שי שפשר ְשַחְבֵרת שת היורות הבשים. בשי תחושת קויש, 
שי שפשר שהגן עש הערכים המקוישים שש כבוי השים. משום כך 
זקוקה השתיקה הנבושית, מוסר הציק והחסי, שהששמה בימותה 

שש השתיקה הכוהנית, השתיקה שש הקיּושה. 
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