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האהבה משוועת לסדר
ערשיעות  עצוות  שתי  יש  קאושים  פרשת  דת  הפותח  בפרק 
בעיוחא: דהבת הֵרַמ ודהבת הֵגר. דת שניהם דנו עצווים בדהוב 
עֹוָך, ֲדִני ה'", בשון העצווה הרדשונה  "כעונו". "ְוָדַהְבּתָ ְבֵרֲמָך ּכָ
דֹתֹו",  תֹונּו  בֹד  ַדְרְצֶכם,  ְבּ ר  ֵגּ ָך  ִדְתּ ָיגּור  "ְוִכי  יח(.  יט,  )ויקרד 
ר  ם ִיְהֶיה ָבֶכם ַהֵגּ ֶדְזָרח ִעֶכּ דוערת העצווה השנייה, ועעשיכה: "ְכּ
ֶדֶרץ ִעְצָרִים. ֲדִני  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ עֹוָך, ִכּ ֶכם. ְוָדַהְבָתּ בֹו ָכּ ר ִדְתּ ַהָגּ

ה' ֱד־בֵֹהיֶכם" )שם בג-בא(.1

העצווה הרדשונה עזוהה בפמעים מם "כבב הזהב", העשותף 
זו טמות. כבב הזהב שונה עעצוות דהבת הרמ  בכב התרבויות. 
שבתורה. בניסוחו החיובי הוד קובמ "נהג בזובת כפי שדתה רוצה 
שהוד ינהג בך"; ובניסוח השביבי, בבשונו שב הבב, "עה ששנוד 
הם  דהבה.  מניינם  דין  דבה,  כבבים  בחברך".  תמשה  בד  מביך 
מוסקים בצאק, דו ביתר איוק בעה שהפסיכובוגים הדבובוציוניים 
נחעא  "היה  דוערת  דינה  התורה  האאי".  "דבטרודיזם  עכנים 
כבפי שכנך, בעמן יהיה הוד נחעא כבפיך". היד דוערת "ואהבת 

ברמך". זהו אבר שונה, חזק הרבה יותר.

דינו  הגר־התושב  יותר.  דפיבו  ראיקבית  השנייה  העצווה 
עבני ישרדב. הוד זר. רוב הדנשים ברוב התרבויות ברוב התקופות 
פחאו עהזר, שנדו דותו ובד־פמם פגמו בו. יש עונח העציין זדת: 

ְקֶסנֹופֹוּביה. כעה פמעים שעמתם דת העונח העציין דת ההפך, 
דוהבים  בד  כבב דנשים  הניחוש שבי: דפס. בארך  ְקֶסנֹוִפיביה? 
ציווי  מב  חוזרת  פמם שהתורה  בכב  בעמט  כך,  שום  מב  זרים. 
ֵגִרים  י  זה — 36 פמעים, באברי חז"ב — היד עוסיפה הסבר: "ִכּ
דחרת שהובאתה  דועה  מוא  עכיר  דינני  ִעְצָרִים".  ֶדֶרץ  ְבּ ֱהִייֶתם 
כדועה הייתה בשמבוא ובגבות. דנחנו יואמים עבשרנו עהו בהיות 
עימוט פגימ. בכן דהבת הגר ערכזית כב כך ביהאות ושובית כב 
כך בעמרכות דתיות דחרות.2 דבב גם כדן, בעצווה הזדת, התורה 
דינה עאברת מב "צאק". ישנה עצווה בנהוג בגרים בצאק, דך זו 
ֶדֶרץ  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ עצווה דחרת: "ְוֵגר בֹד תֹוֶנה ְובֹד ִתְבָחֶצּנּו ִכּ
צאק  מב  בד  עאברת  התורה  כדן  דבב  כ(.  כב,  )שעות  ִעְצָרִים" 

דבד מב דהבה. 

היהאות כאת שב דהבה —  שתי עצוות דבו עגאירות דת 
ָך ּוְבָכב ְעדֶֹאָך"(, דבד  ָכב ְבָבְבָך ּוְבָכב ַנְפׁשְ בד רק דהבת הדב )"ּבְ
גם דהבת הדנושות. כשהמעיאה היהאות דת המיקרון הזה, היה 

בכך חיאוש שבכוחו בשנות מובם.

והוד  מעוקות.  עחשבות  העמורר  תעוה  מניין  ישנו  דך 
מיקומן של המצוות הללו בתורה. הן עופימות בפרשת קאושים, 
ובעתבונן בן זעננו הופמתן בין עצוות הקאושה ואדי נרדית כדחת 

התופמות העשונות בתורה.

פרק יט בספר ויקרד עציג בחבורה דחת שורה שב עצוות 
עעינים שונים בגערי. חבקן שייכות בחיי העוסר: בד בבכת רכיב, 
בד בשנוד, בד בנקום, בד בנטור. דחרות מוסקות בצאק חברתי: 
בהשדיר במניים חבקים עהיבוב, בד בסבף דת האין, בד בהבין 
שכר, בד בהונות בעיאות ובעשקובות. רחוקות עהן במניינן, דך 
קרובות בהן ועשובצות ביניהן, עצוות כגון דיסור זרימת כבדיים, 

   פרשת
אחרי מות-
קדושימ 

במיבוי נשעת: פינחס בן ימקב דשר דייז, מזרידב בן דריה בייב שרטר
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נגא הזרעים החזקים שב הזען ובהצבימ מב הפגעים שבדופנות 
הרוחניות בעמרב. בספר הזה, עאהים בעיוחא הוד כבב 5: "דב 
תרשו ביבאיכם במשות אברים שגורעים בכם בד בדהוב דותם".

הרמיון עורכב עכפי שהוד נשעמ. הורים רבים עדוא, דוער 
פיטרסון, דינם עצביחים ביעינו בחבֵרת דת יבאיהם. הם עפנקים 
טומן,  הוד  בכך,  יש  כבבים.  בפניהם  עמעיאים  בד  הם  דותם. 
סיבות סבוכות. חבקן קשורות בהימאר קשב. ההורים מסוקים ודין 
בהם זען בעשיעה התובמנית שב הנחבת עשעמת. סיבות דחרות 
קשורות ברמיון רב־ההשפמה דך העוביך־שובב שב ז'דן ז'דק רוסו 
כי היבאים טובים עטבמם, ורק החברה וחוקיה עקבקבים דותם; 
ודם כך, הארך העוצבחת ביותר בגאב יבאים עדושרים ויצירתיים 

היד בהניח בהם בהחביט במצעם עה ימשו.

סיבה נוספת, הוד דוער, היד ש"ההורים העוארניים פשוט 
עשותקים ען הפחא שהיבאים יפסיקו בדהוב דותם דם הם יגמרו 
בהם". הם עפחאים שדם יגיאו ביבא "בד" יתקבקבו היחסים דיתו. 

הם עפחאים עדובאן דהבתו שב היבא. 

התוצדה היד שהיבאים נותרים בד־עוכנים, מא כאי סכנה, 
בחיים במובם שדינו רוקא בפי חביבם ודינו עשתחווה בהם דפיים; 
יבאים  גם דכזרי.  ובפמעים  בהיות קשוח, תובמני  מובם שמבוב 
הגאבים בבד כבבים, בבד טיפוח כישורים חברתיים, בבי ארישות 
בדיפוק ובבי יכובת באחות סיפוקים, נפבטים דב העצידות בבי 

ההכשרה הנארשת בכך. עסקנתו עדבפת:

כבבים ברורים יוצרים יבאים בטוחים והורים רגומים 
ומנישה  עשעמת  שב  ברורים  מקרונות  ורציונביים. 

יחאיו,  ופשתים  צער  בבישת  דיסור  חיים,  במבי  הכבדת  דיסור 
דיסור דכיבת פירות בשבוש השנים הרדשונות שב המץ, דיסור 

דכיבת אם, דיסור כישוף ודיסור חיתוך מצעי. 

בעבט רדשון, דין עכנה עשותף בדוסף העצוות הזה: חבקן 
דחרות  ומוא  וכבכבה,  בחברה  נוגמות  עצוות עצפוניות, דחרות 
אבר־עה.  פה  בנו  דוערת  ברור שהתורה  דובם  ובטדבו.  בטהרה 
יש בעצוות הבבו עכנה עשותף. כולן עוסקות בסדר, במגבלות 
יסוא שחייבים  יש עבנה  בנו שבעצידות  ובגבולות. הן דוערות 
בכבאו. עי ששונד דו נוקם הורס עמרכת יחסים. עי שמושה מווב 
בו. עי שעחבב דת  בעשפט עפורר דת הדעון שהחברה תבויה 
סארי הטבמ )עמרבב זרמים, עמרבב עינים וכן הבדה( מושה צמא 

רדשון בנתיב שסופו דסון סביבתי. 

הזה  כשהסאר  וסביבתי.  ופוביטי  עוסרי  במובם,  סאר  יש 
דנו  ועשוער,  נשער  הזה  כשהסאר  בתוהו.  גובש  המובם  עופר, 
והרבגוניות  הנשגבת  ההרעוניה  שב  בברידתן  שותפים  נמשים 

המשויה רקעה דחת: שב עה שהתורה עכנה "קאוש".

העצוות  שתי  עופימות  הזה  בפרק  אווקד  כן  דם  עאומ 
מעוקה,  התשובה  הגר?  ודהבת  הרמ  דהבת  שהזכרנו,  הגאובות 
ורחוקה עבהיות עתבקשת. התשובה היד שהאהבה שייכת דווקא 

לכאן: לעולם שיש בו סדר. 

נמשה  עקנאה,  בפסיכובוגיה  פרופסור  פיטרסון,  ג'וראן 
בדחרונה דחא הדינטבקטודבים הציבוריים הבובטים שב זעננו. 
מנק  רב־עכר  הוד  בחיים",  כבבים  "שנים־משר  החאש  ספרו 
בבריטניה ובדעריקה.3 פיטרסון הוד דיש דעיץ שדינו ירד בבכת 
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זהו ההסבר החריף ביותר ששעמתי בחיי בעבנהו הייחואי 
שב פרק יט בחועש ויקרד. השיבוב שיש בו בין חוקים עוסריים, 
חברתיים, כבכביים וסביבתיים הוד הכרזה עגבוה מב סאר מובעי, 
דינו  הפרק  דבב  שעירתו.  מב  העופקאים  שדנו  ה',  יאי  עמשה 
מוסק רק בסאר. הוד גם נופח בסאר הזה נשעה דנושית בדעצמות 
הדהבה — דהבת הרמ ודהבת הגר. וכשהפרק עוסיף מב כב דבה 
בו בתאהעה  דנו עזהים  ִתּטֹר"  ְובֹד  ִתּקֹם  ו"בֹד  ָנד"  ִתׂשְ "בֹד  דת 
דת דבחנתו המכשווית שב ג'וראן פיטרסון מב תוצריו שב הימאר 

הסאר — הטינה והקנדה ותשוקת הנקם וההרס. 

רבות  שנים  בדורך  הרמיון עשנה־החיים, ששכחנו  עכדן 
עאי: בדהבה דין אי. יחסים זקוקים בכבבים.

יש שפירשו כדן "גר" כ"גר צאק", כעובנה הרווח כיום שב העיבה "גר"; דך עקובב   .1
יותר הפירוש שהעאובר בגר־תושב שבד הצטרף במם ישרדב. כי דכן, בוז העצווה 

הזו הוד הארישה בהתמבות עמב הבאבים דתניים ואתיים. 
בו הייתה דהבת הגר מרך ערכזי בתרבויות דירופה, בד היו עתחובבות בה דבף   .2
וחוער  וקב  הגזמנית,  הדנטישעיות  עהן  נובאת  הייתה  ובד  יהואים,  ראיפת  שנות 

שבד היו האברים עגימים ביאי ההשעאה השיטתית שב היהואים בשודה.
.Jordan Peterson, 12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, Allen Lane, 2018  .3

שם, מע' 113–144.   .4
 .xxxiv 'שם, מע  .5

5

עדזנים בין אין ברחעים בדופן העדפשר קיאום עיטבי 
שב ההתפתחות החברתית והבשבות הנפשית. כבבים 
בעשפחה  ביבא,  מוזרים  נדותה  ועשעמת  ברורים 
ובחברה בכונן סאר, בשעור מביו ובהרחיבו. דבה הם 

האברים העציבים דותנו עכדוס.4

ברורים  כבבים  קאושים:  פרשת  תחיבת  יט,  פרק  מוסק  בזדת 
שייכת  הזה  העקום  ודב  דותו.  ועקייעים  חברתי  סאר  היוצרים 
שדנו  זה  שבה,  הסנטיענטבי  התחביף  בד   — העעשית  הדהבה 
בכדוס.  עוסיפה  רק  הדהבה  סאר,  בבי  מצענו.  דת  בו  ערעים 
ובייצר  הורית  בהזנחה  בהוביב  מבובה  גבובות  העוחקת  דהבה 
הניאונים בבגרותם בחיים  יבאים עפונקים מם תחושת עגימ־בי 

בבד דושר, בבד הצבחה ובבד עיעוש מצעי. 

"נוגאן  היד  שבו  העשנה  שכותרת  פיטרסון,  שב  ספרו 
בכדוס", דיננו מוסק רק בגיאוב יבאים. הוד עאבר מב המרבוביה 
השוררת בעמרב עדז שרו הביטבס ב־1967 "כב עה שדתה צריך 
הוד דהבה". במבואתו כפסיכובוג קביני רדה פיטרסון דיזה עחיר 
רגשי עשבעת חברה שדין בה קוא עוסרי עשותף. דנשים, הוד 
כותב, צריכים מקרונות עדרגנים, כי בבמאיהם הם טובמים בתוהו. 
דחא  וכב  יחא  כובנו   — מרכים  תקנים,  "כבבים,  אורשים  דנחנו 
בחוא. דנו אורשים שגרה ועסורת. זו קרידה בסאר". סאר עופרז 
מבוב בהיות רמ, דך הדי־סאר גרומ עענו. העקום הנכון בחיות 
דת החיים, הוד דוער, הוד מב הקו העפריא בין השניים. שם "דנו 
ודת הסבב הכרוך  עוצדים דת העשעמות העצאיקה דת החיים 
בהם". בו חיינו כך, הוד עוסיף, היינו דובי יכובים "במעוא ביאימת 
השבריריות והסופיות שבנו, בבי דותה תחושת קורבנות דועבבה 

היוצרת תחיבה טינה ודז קנדה ובבסוף תשוקת נקם והרס".5


