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אתיקת הקדושה
שתי מצוות הההבה הגקולות של התורה נמצהות בפרשת קקושים. 
מֹוָך, ֲהִני ה'", )ויקרה יט, יח(. רבי  הרהשונה היה "ְוָהַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ
עקיבה רוהה במצווה הזהת "כלל גקול בתורה". השנייה תובענית 
לֹו  ְוָהַהְבָתּ  ֶכם.  ִהְתּ ר  ַהָגּ ר  ַהֵגּ ָלֶכם  ִיְהֶיה  ם  ִמֶכּ ֶהְזָרח  "ְכּ פחות:  לה 
ֶהֶרץ ִמְצָרִים. ֲהִני ה' ֱה־לֵֹהיֶכם" )שם לק(. י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ מֹוָך, ִכּ ָכּ

יוצהות קופן. בתרבויות רבות נמצה גרסה  הלו הן מצוות 
זו הו החרת של כלל הזהב הקובע "נהג בזולת כפי שהתה רוצה 
כלל  לפעמים  )המכונה  השלילי  בניסוח  הו,  בך",  ינהג  שהוה 
הכסף(, בלשונו של הלל, "מה ששנוה עליך לה תעשה לחברך. זו 
היה כל התורה כולה, והיקך פירושה הוה — זיל גמור" )שבת לה 
ע"ה(. הך הלה כללים של הקקיות, לה של ההבה. הנו נשמעים 
כללי  הם  הלה  עצמנו.  על  קבר,  של  בסופו  לשמור,  כקי  להם 

ההתנהלות הבסיסיים של חיי הקבוצה. 

כן  ועל  שבעתיים.  ותובעני  לגמרי,  החר  קבר  היה  ההבה 
היה  הקקומה  ישרהל  המוסר.  בעולם  מהפכה  הן  הלו  מצוות 
המוסריות.  בלב  הההבה  הת  שהציבה  הרהשונה  הציוויליזציה 
כקברי ההרי רקנר בספרו 'החיים ההתיים', "המוסר הוה ההתיקה 
של הההבה. העיקרון הרהשוני והבסיסי ביותר של המוסר מוכרז 
"הכלל  מוסיף:  והוה  כמוך'".  לרעך  'וההבת  במפורש:  בתורה 

המקרהי 'וההבת לרעך כמוך' הוה צורה מיוחקת מהוק של ההבה, 
פיתוח ייחוקי של הקת היהוקית השוֶנה בתכלית מכל מה שהפשר 

למצוה מחוצה לה".1

מוגקר  מי  גקריהן.  ועל  הללו  המצוות  על  נכתב  רבות 
הת  כמו  מישהו  לההוב  הפשר  והיך  "הגר"?  ומיהו  כ"רעך"? 
כהן,  קווקה  מקוע  החרת.  שהלה  לשהול  רצוני  כהן,  עצמנו? 
בפרשת קקושים, בתוך פרק המוקקש למושג הקקושה, מופיעות 

המצוות הללו?

בשום מקום החר בתנ"ך היננו מצווים לההוב הת רענו. על 
ההבת הגר הנו מצווים רק במקום נוסף החק )קברים י, יט; הומנם 
חז"ל מנו 36 פעמים שהתורה מצווה לההוב הת הגר, הך 34 מתוכן 
עניינן לה להונות הת הגר, לה לפגוע בו ולה לשלול ממנו זכויות 

הניתנות להחרים; הלו הן מצוות של צקק, לה של ההבה(.

השהלה מתחקקת לנוכח השוני הניכר לעין בין מצוות הלו 
לבין רבות מהמצוות בפרק, כגון היסורי הכלהיים: היסור הכלהת 
בהמות, ההיסור לזרוע כלהיים, והיסור השעטנז בבגקים. קינים 
כזה  לה  לפחות  טעם שכלי,  להן  מצוות שהין  חוקים:  הם  הלה 
שהנו יכולים להבין. מה להם ולמצוות שתפקיקן המוסרי מקבר 
במילים  הנפתח  הפרק  ההם  והֵגר?  הֵרע  ההבת   — עצמו  בעק 
"קקושים תהיו" הוה רק לקט מצוות הקלקטי, שחוקים ומצוות 
המהחק  נושה  יש  הו שמה   — בערבוביה  בו  מוסריות משמשים 

הותו?

כמעט כל שיטת מוסר שפותחה להורך ההיסטוריה ניסתה 
לגזור הת חיי המוסר מעיקרון יחיק, הו נקוקת מבט יחיקה. היו 
שפנו הל התבונה, החרים הל הרגש, ועוק החרים הל התוצהה: 

פרשת
אחרי מות-

קדושים

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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פועלים בהגינות? ההם זו חברה מרוממת, חברה שהיחיקים בה 
מרגישים שהיה מתייחסת הליהם כרהוי ומטפחת הת הטוב שבהם? 
חברה מוסרית תפרח; חברה לה מוסרית, הו ה־מוסרית, תיּבֹול. 
זו ליבת התובנה הנבוהית. הנביהים לה קרשו מההנשים שיההבו 
זה הת זה. הההבה נמצהת מחוץ לשטח השיפוט שלהם. חברה 

צריכה צקק, לה ההבה.

מחפש  בכתובים  ובעיקר  בנביהים  בתורה,  החוכמה  קול 
חיי  סגולה,  חיי  חי  הקם  הם  החרות.  ותוצהות  החרות  תכונות 
מיקות טובות, החיים בעיקרם יהירו לו פנים. קוגמה טובה לכך 
תּול  ֵעץ ָשׁ היה מזמור ה בתהילים. ההקם ההוגה בתורה יהיה "ְכּ
ה  ר ַיֲעֶשׂ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹה ִיּבֹול ְוכֹל ֲהֶשׁ ן ְבּ ְריֹו ִיֵתּ ר ִפּ ְלֵגי ָמִים ֲהֶשׁ ַעל ַפּ
ַיְצִליַח" )תהילים ה, ג(. זהו קול החוכמה. הנוהג כרהוי יבוה על 
שכרו. הוה ימצה הושר )זה עניינה של המילה "השרי"(. הנשים 
טובים הוהבים הת ה', הת המשפחה, הת החברים והת המיקות 
הטובות. הולם ספרות החוכמה הינה מקברת על ההבת הֵרע והגר.

ומן החכם,  החזון המוסרי של הכוהן, המבקילו מן הנביה 
נבקלים,  הם  הקקושים  הקבר  הו  ההקם  "קקוש".  במילה  טמון 
נפרקים, שונים. הכוהנים נבקלו משהר ההומה. לה הייתה להם 
נחלה משלהם בהרץ. הם לה חיו כעובקי הקמה. תחום הפעולה 
במוקק השריית השכינה.  חיו  הם  והמקקש.  היה המשכן  שלהם 
נקרשו להקפיק על טהרתם  כן  ועל  היו המשמשים בקוקש,  הם 

ולהיזהר מטומהה מכל סוג. הם היו קקושים.

מבחינה זהת, הקקושה נתפסה כתכונה ייחוקית של הכוהנים. 
הך במתן תורה נרמזנו כי הקקושה נוגעת לה רק לבני ההרן הלה 
ֲהִנים ְוגֹוי ָקקֹוׁש" )שמות יט,  ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹכּ ם ִתּ לעם כולו: "ְוַהֶתּ
ה  ר ה' ֶהל מֹׁשֶ ו(. בפרק שלנו, התורה חוזרת לכך לרהשונה. "ַוְיַקּבֵ

ְפעל כך שייגרם מרב ההושר למרב ההנשים. המוסר היהוקי שונה. 
הוה מורכב ומעוקן יותר. יש בו לה נקוקת מבט החת, הלה שלוש. 
הנבוהה מבינה הת המוסר בהופן החק, לכהונה נקוקת מבט החרת, 

ולחוכמה תפיסה משלה.

המוסר הנבוהי מתבונן באיכות היחסים בחברה, בינינו לבין 
יסוק המגקירים  הנה כמה משפטי  זולתנו.  לבין  ובינינו  הלוהים 
ה ֶהת  ר ְיַצֶוּ יו ְלַמַען ֲהֶשׁ י ְיַקְעִתּ מוסר זה. ה' הומר על הברהם, "ִכּ
ט"  ָפּ ּוִמְשׁ ְצָקָקה  ַלֲעׂשֹות  ה'  ֶרְך  ֶקּ ְמרּו  ְוָשׁ ַהֲחָריו  יתֹו  ֵבּ ְוֶהת  ָניו  ָבּ
יְך  ִתּ יְך ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵהַרְשׂ ִתּ )ברהשית יח, יט(. הושע מתנבה, "ְוֵהַרְשׂ
ּוְבַרֲחִמים" )הושע ב, כה(. וירמיהו —  ּוְבֶחֶסק  ט  ָפּ ּוְבִמְשׁ ֶצֶקק  ְבּ ִלי 
י ְנֻהם ה'"  ה ָחַפְצִתּ י ְבֵהֶלּ ָהֶרץ, ִכּ ט ּוְצָקָקה ָבּ ָפּ ה ֶחֶסק ִמְשׁ "ֲהִני ה' עֶֹשׂ
)ירמיה ט, כג(. הלו הן מילות המפתח של הנבוהה: צקק, משפט, 

חסק, רחמים — לה ההבה.

ההל  של  ההבתו  זוהי  ההבה,  על  מקברים  כשהנביהים 
שלושה  למעט  כלפיו.  הנו  נרחש  כי  שרהוי  והההבה  לישרהל 
מקרים חריגים, הין הם מקברים על הההבה בהקשר מוסרי, קהיינו 
ְנהּו ָרע ְוֶאֱהבּו  בנוגע ליחסים בחברה. החריגים הם קברי עמוס "ִשׂ
ט" )עמוס ה, טו(, הכרזתו המפורסמת של  ָפּ ַער ִמְשׁ יגּו ַבַשּׁ טֹוב ְוַהִצּ
י ִהם ֲעׂשֹות  ָך: ִכּ יק ְלָך, ָהָקם, ַמה ּטֹוב ּוָמה ה' ּקֹוֵרׁש ִמְמּ מיכה "ִהִגּ
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱה־לֶֹהיָך" )מיכה ו, ח(, וקברי  ָפּ ִמְשׁ
לֹום ֱאָהבּו" )זכריה ח, יט(. הך בכל המקרים  זכריה "ְוָהֱאֶמת ְוַהָשּׁ
הללו הההבה מופנית לקברים מופשטים — הטוב, החסק, ההמת 

והשלום; לה להנשים.

הקול הנבוהי עוסק בהתנהלותם של הנשים בחברה. ההם 
הם נהמנים להלוהים וזה לזה? ההם הם פועלים בהגינות, בצקק, 
ומתוך קהגה לפגיעים בחברה? ההם המנהיגים הפוליטיים והקתיים 
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הקולוגיות שונות. משום כך כוללת התיקת הקקושה גם חוקים 
המכבקים הת הסביבה הטבעית והת ההבחנות וההבקלות הקיימות 

בה — כגון היסורי הכלהיים.

מעל לכול, התיקת הקקושה מלמקת הותנו שכל הקם עשוי 
בצלם הלוהים וכקמותו. ה' ברה כל החק מהיתנו בההבה. על כן, 
י ָקקֹוׁש ֲהִני  ְהיּו, ּכִ ים ּתִ אם רצוננו ללכת בדרכיו של ה' — "ְקקֹׁשִ
אנו צריכים לאהוב כמוהו את האנושות, ולא  ה' ֱה־לֵֹהיֶכם" — 
כהפשטה אלא בדמותם המוחשית של הֵרע ושל הגר. התיקת 
הקקושה מבוססת על תפיסת הבריהה כמלהכת־ההבה הלוהית. 
זו רוהה הת כל בני ההקם — הת עצמנו, הת רענו והת  תפיסה 
קורשת  היה  הזה  הטעם  ומן  הלוהים;  בצלם  כעשויים   — הגר 

מהיתנו לההוב הת הרע והת הגר כמונו. 

הני מהמין שבהתיקת הקקושה יש משהו ייחוקי ועכשווי. 
היה מלמקת הותנו כי המוסר וההקולוגיה כרוכים יחקיו. שניהם 
נוגעים לבריהה: לעולם הטבע כמעשה יקי הלוהים, ולהקם כעשוי 
בצלם הלוהים. כיבוק ההקם כהקם, וכיבוקה של הסביבה הטבעית, 
משלימים זה הת זה. עולם הטבע וההנושות נברהו שניהם ביקי 

הלוהים, ועלינו מוטל להגן על הרהשון ולההוב הת ההחרונה.

5

ְהיּו,  ים ּתִ ָרֵאל ְוָהַמְרּתָ ֲהֵלֶהם, 'ְקקֹׁשִ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶהל ּכָ ּבֵ המֹר: ּקַ ּלֵ
מכהן שהתיקת  ה-ב(.  יט,  )ויקרה  ֱה־לֵֹהיֶכם'"  ה'  ֲהִני  ָקקֹוׁש  י  ּכִ
עם  כולה.  ההומה  על  הלה  הכוהנים  על  רק  לה  חלה  הקקושה 

ישרהל מצטווה להיות נבקל ושונה ולעמוק ברף גבוה במיוחק.

מה פירוש הקבר מבחינה מעשית? על כך מורה פוַעל נוסף 
שכוהן  מה  זה  להבקיל.  לכוהנים:  בהקשר  במקרה  מהוק  הרווח 
ֵמה  ַהּטָ ּוֵבין  ַהחֹל  ּוֵבין  ַהּקֶֹקׁש  ין  ּבֵ יל  "ֲלַהְבּקִ נקרש  הוה  עושה: 
הֹור" )ויקרה י, י(. וזה גם מה שה' עושה לעמו: "ִוְהִייֶתם  ּוֵבין ַהּטָ
ים ִלְהיֹות ִלי"  ל ֶהְתֶכם ִמן ָהַעִמּ ָוַהְבִקּ י ָקקֹוׁש ֲהִני ה'  ִכּ ים  ִלי ְקקִֹשׁ

)ויקרה כ, כו(. 

מילת  הוה  "להבקיל"  שבו  בתורה  החק  מקום  עוק  יש 
מפתח — הלוה הוה סיפור הבריהה בברהשית ה. הפועל מופיע 
שם חמש פעמים. הלוהים מבדיל בין הור לחושך, בין יום לבין 
בשלושת  למים שמתחתיו.  לרקיע  מעל  השר  המים  בין  לילה, 
ימי הבריהה הרהשונים הלוהים מסמן בעולם תחומים נבקלים — 
ובשלושת הימים הבהים הוה ממקם בכל תחום עצמים וצורות־
חיים מתהימים. הלוהים מעצב סקר מתוך התוהו ובוהו. במעשה־
ֶצֶלם ֱה־לִֹהים"  ְבּ ַצְלמֹו,  הבריהה ההחרון שלו הוה עושה הקם "ְבּ
)ברהשית ה, כז(. "חביב הקם", הומר רבי עקיבה, מפני "שנברה 

בצלם" הלוהים )משנה, הבות ג, יק(. 

להבקיל  הכוהנית.  המוסר  מחשבת  הת  מכונן  ה  ברהשית 
מן הנביה, הכוהן הינו מתבונן בחברה. ולהבקיל מקמות החכם, 
הוה הינו חותר להושר. הוה מתבונן בבריהה כמלהכת כפיו של 
הלוהים. הוה יוקע כי לכל קבר מקום ותחום המיועקים לו: הקוקש 
והחול, המותר וההסור. משימתו היה לשמור על ההבקלים הללו 
ולהורותם להחרים. הוה יוקע שלצורות חיים שונות יש גומחות 
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