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להיות קדושים
ְהיּו  ּתִ "ְקתֹשִׁיל  פרתוקס גתום, םכאורה, מתנוסס בפתח פרשתנו: 
י ָקתֹושׁ ֲאִני ה' ֱא־םֵֹהיֶכל" )ויקרא יט, ב(. הרי הקתושה היא כם  ּכִ
ומעבר  תמות  חסר  כום-יכום,  נצחי,  נשגב,  ה':  את  מה שמייחת 
ִעיר",  ָך, ָקתֹוׁש ְוםֹא ָאבֹוא ְבּ ִקְרְבּ י ֵא־ם ָאנִֹכי ְוםֹא ִאיׁש ְבּ םתמיון. "ִכּ
אומר הנביא הושע )יא, ט(, כםומר קתושה היא נבתםּות, היא ֱהיֹות־
שיסותנו  התמותה,  בני  אנחנו  יכוםיל  איך  ַעם.  היות־ִמּמַ ֵמֵעֶבר, 
מעפר וסופנו םעפר, םהיות כאםוהיל? אםוהיל איננו כמונו, אבם 

אנחנו מצוויל םהיות כמוהו — הייתכן? 

אוםי  קתוש?  ה'  כי  קתושיל  םהיות  תבר,  שם  פירושו  מה 
נתחים ונשאם מה פירושו שם תבר םהיות קתושיל. חז"ם, במתרש 
םהיות  כציווי  קתושיל  םהיות  הציווי  את  הבינו  ספרא,  ההםכה 
רּוׁשיל",1 כםומר נבתםיל, נמנעיל, מתאפקיל. רש"י, בפירושו  "ּפְ
םפסוקנו, נתן םכך פרשנות מצמצמת: םפרוש מן העריות. זאת, 
כנראה, בהשפעת העובתה שהפרק הקותל, שבא מית םפני הציווי 
"קתושיל תהיו", פרק יח, עסק כוםו בנושא הזה — ושהפרק הבא, 
פרק כ, חוזר אםיו. אוםל הרמב"ן, שםהםן נרחיב ונעיין בתבריו, 
ואיפוק בכם תחומי  וגורס כי הכוונה היא םמתינות  חוםק עםיו, 
החייל. חז"ם, במתרש ההםכה ספרא, מוסיפיל מבאריל את המשך 
הפסוק, "כי קתוש אני ה' אםוהיכל", כך: "אל מקתשיל אתל ]את[ 

עצמכל, מעםה אני עםיכל כאיםו ִקתשתל אותי". 

הרעיון כאן הוא שהיהותיל נעשיל ֵעֵתי ה' עם יתי כך שהל 
פרושיל ונבתםיל בהתנהגותל. כשל שאםוהיל עומת מחוץ םעוםל 
חייל  אמנל  ישראם:  בני  גל  כך  בתוכו,  פועם  אף שהוא  הטבע, 
בתוך העוםל, אבם שומריל מרחק ממנו. הל נקראיל םעשות כן 
אחר  םהיסחף  םהל  ַאם  םאיפוק.  אישית  תוגמה  מתן  באמצעות 
האינסטינקט ואחר היצר. הל נתרשיל םמשמעת עצמית. עם יתי 
כך יוכיחו שההומו־ספיינס איננו רק תופעה ביוםוגית. האתל אינו 
האנוכי".2  "הֶגן  שם  השכפום  אמצעי  או  העירול"  "הקוף  סתל 
בכוחנו םהתעםות מעם המערכות הסגורות שם הסיבתיות, הרואות 
את ההתנהגות האנושית כנגזרת שם צו גנטי וכאוסף שם תגובות 
םעסוק  יכוםיל  אתל  בני  רק  אבם  יצריל,  יש  םחיות  םגירוייל. 
ב"הערכֹות מֵסתר שני":3 םבחור איםו מן היצריל םהשביע ואיםו 
בצםמו.  אותנו  יצר  כאשר  םנו  נתן  שאםוהיל  החופש  זהו  םא. 
םהיות קתוש פירושו םַהראות שיש םנו נשמה וםא רק גוף, שיש 
םנו עקרונות רוחנייל וםא רק תאוות גופניות. זיגמונת פרוית טען 
שסימן ההיכר שם תרבות הוא היכוםת םהשהות את מיםוי התחפיל. 

כך בתיוק הבינו חז"ם את רעיון הקתושה בהתנהגות האנושית.

הרמב"ן קיתל רעיון זה בצעת נוסף. תבריו בפירושו םפסוקנו 
מאםפיל:

והענין כי התורה ִהזהירה בעריות ובמאכםיל האסוריל 
יאה איש באשתו ואכיםת הבשר והיין. אל  וִהתירה ַהּבִ
כן, ימצא בעם התאוה מקול םהיות שטוף בזמת אשתו 
ר ָםמֹו"  זְֹםֵםי ָבׂשָ או נשיו הַרבות, וםהיות "ְבסְֹבֵאי ָיִין ּבְ
)משםי כג, כ(, ויתבר כרצונו בכם הנבםות שםא הוזכר 
התורה.  ברשות  נבם  יהיה  והנה   — בתורה  זה  איסור 
םפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסוריל שאסר אותל 
רושיל מן המּותרות. םגמרי, וִצוה בתבר כםםי שנהיה ּפְ

פרשת  
אחרי מות-   

קדושימ    

םעיםוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאם בן אריה םייב שרטר
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םבת מעצל הציות םתבר האםוהיל; אין םה מטרות נוספות, אין 
ככם  םא  תבר — םפחות  אינה משרתת  היא  עםיוניל,  יעתיל  םה 

שבכוחנו םתעת.

ענייניל  יש  םתעתל  כן.  גורסיל  אינל  והרמב"ן  הרמב"ל 
בעםי חשיבות תתית עצומה שאינל נמצאיל בטווח השגתה שם 
מפורטיל  כחוקיל  אותל  םבטא  אפשר  אי  התייקנית.  החקיקה 
וממציל, כי החייל המציאותייל אינל נשמעיל םחוקיל מפורטיל 
הרמב"ן,  אומר  םמהתרין,  כשרות  שומר  םהיות  אפשר  וממציל. 
ובכם זאת םהיות גרגרן. יכום אתל םהקפית םשתות רק יין כשר 
וםהישמר מיין נסך בקפתנות יתרה, ועתיין םהיות שיכור כרוני. 
וםשמור  ובהםכות טהרת המשפחה  אפשר םתבוק בתיני העריות 
עם נאמנות מוחםטת םרעיה, ועתיין םהיות שטוף זימה. םאנשיל 
אםה קורא הרמב"ן נבםיל ברשות התורה. אנשיל גסיל, תורסנייל, 
תופי  שאין  בתמימות  אפיםו  או  בהיתממות  האומריל  אנוכייל, 
תומה,  ברוח  כי הל שומריל עם ההםכה בקפתנות.  בהתנהגותל 
הרמב"ל תואג םהפריך את התפיסה שאפשר םהיות יהותי שומר 
םכעוס.  נוח  או  טקט  חסר  רגישות,  חסר  יהיר,  זה  ועל  מצוות 
אנשיל כאםה, סבוריל הרמב"ל והרמב"ן, כושםיל בהבנת מהותה 

הבסיסית שם היהתות.

להלכה.  שמעבר  דבר־מה  אל  מכוונת  עצמה  ההלכה 
הרמב"ל  ואיםו  תהיו",  "קתושיל  מהציווי  זאת  םומת  הרמב"ן 
שםחייל  משוכנעיל  שניהל  אך  בתרכיו";  "והםכת  מהביטוי 
המוסרייל והרוחנייל יש ממת שאי אפשר םםוכתו בפםצור התין 
רגישות,  הםיכות,  נועל  מתינות,  איפוק,  עניינו  זה  ממת  הנקוב. 
ועות צורות רבות שם אוריינות מוסרית שאי אפשר םםמות מספר 

חוקיל אםא רק מן הניסיון ומתוגמאות חיות. 

וםכםום  םפרוט  התורה:  תרך  "זה  כי  ומסביר  ממשיך  הרמב"ן 
בכיוצא בזה", כםומר םתת תוגמאות, ואחריהן םהציב את הכםם. 
התנהגות  תרכי  במפורש  אוסרת  התורה  המיתות,  בתחול  וכך, 
מסוימות, כגון גנבה, גזם והונאה, אך מעמיתה גל הוראות כםםיות 
ר ְוַהּטֹוב" )תבריל ו, יח(, שמשמעותו היא,  ׁשָ יָת ַהּיָ כגון הכםם "ְוָעׂשִ
בין היתר, שיש םנהוג םפניל משורת התין וםמען ההוגנות והשוויון 

םוותר םפעמיל עם מיצוי מםוא הזכויות המשפטיות.

הרמב"ל הגיע םרעיון תומה — אמנל תרך מקור אחר: "ְיִקיְמָך ה' םֹו 
מֹר ֶאת ִמְצֹות ה' ֱא-םֶֹהיךָ ְוָהַלְכּתָ  י ִתׁשְ ע ָםְך ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ְםַעל ָקתֹוׁש ּכַ
שנצטווינו  הרמב"ל  םומר  זה  מפסוק  ט(.  כח,  )תבריל  ְדָרָכיו"  ּבִ
"מה  אםוהיל:  שם  תכונותיו  שהן  מסוימות  אופי  תכונות  םפתח 
הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון; מה הוא נקרא רחול, אף אתה 
היה רחול; מה הוא נקרא קתוש, אף אתה היה קתוש".4 אםה הל 
 5 ר' אברהל(  בנו,  )אל םהבין את תברי הרמב"ל כתרך שביארל 
מעין "הרגםיל שם הםב", כפי שיקרא םזה כעבור תורות ההוגה 
המתיני אםקסיס תה־טוקווים. התורה מתעניינת םא רק בהתנהגות 
איזה מין  מה נעשה אםא גל  אםא גל באופי; חשוב םה םא רק 

בני אדם נהיה. 

זהו עניין יסותי. בםשון טכנית, הרמב"ל והרמב"ן שוםםיל 
הוא  הםכתי  רתוקציוניזל  הםכתייל.  ופוזיטיביזל  רתוקציוניזל 
נשמענו  המחשבה שאל  ההםכה:  היא  כוםה  שהיהתות  התפיסה 
כם  את  עשינו  ותקתוקיהן  תגיהן  םכם  ערוך'  ה'שוםחן  םהוראות 
מערכת  היא  שהיהתות  כםול;  אין  מזה  חוץ  כי  מאתנו,  הנתרש 
םא.  ותו  מעשיל  שם  כוריאוגרפיה  התנהגות,  קות  כםםיל, 
הפוזיטיביזל ההםכתי הוא התפיסה שםפיה ההםכה היא מערכת 
סגורה, מספיקה־םעצמה, שאינה מיוסתת עם שול עיקרון חיצוני 
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המוסרית.  החוכמה  אחר  החיפוש  מתקייל  הזו  המסגרת  ובתוך 
םכן  היא תנאי הכרחי אך בםתי מספיק םחייל ערכייל.  ההםכה 
כוםםת המשנה גל את מסכת אבות, וםכן כםם הרמב"ל ב'משנה 

תורה' שםו את הםכות תעות.

הפיםוסוף םותוויג ויטגנשטיין כתב פעל: "בקרב היהותיל, 
'גאונות' נמצאת רק אצם האתל הקתוש".8 הציווי םהיות קתושיל 
מאםה  שונה  מסוג  אנשים  םהיעשות  םנו  ה'  שם  קריאתו  הוא 
סמכות  שאין  ישנו,  אשר  כם  הוא  החומרי  המאמיניל שהעוםל 
מחוצה םו ושאין משמעות םקיול. םא קם םהגתיר מה הופך אנשיל 
םקתושיל, אבם אפשר םזהותל עם פי התנהגותל, עם פי מנהגל 
ענוותנותל.  פי  עם  רצינותל,  פי  עם  אתיבותל,  פי  עם  בזוםתל, 
בנוכחותל אנו מרגישיל טוביל מעט יותר מכפי שחשבנו שאנו. 
הרמב"ן,  םתעת  זהו,  םהל.  הוויה שמעבר  מתוכל  מקריניל  הל 

האתגר שמציבות בפנינו המיםיל הפשוטות "קתושיל תהיו". 
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רבי  אחר  םעקוב  שנהג  הברייתא  מספרת  עקיבא  רבי  עם 
יהושע בכם אשר הםך כתי םםמות מהתנהגותו.6 ר' םייב שרה'ס, 
מגתוםי החסיתות, נהג םומר שהוא נוסע םמגית ממזריטש םא כתי 
םםמות ממנו הםכות ופירושיל אםא כתי םראות איך הוא קושר 
את שרוכי נעםיו. האמורא רבא מםין עם ה"טיפשיל" שעומתיל 
ספר  הוא  תגום  חכל  גתום:7  אתל  בפני  םא  אך  תורה  ספר  בפני 
ויש אנשי םימות. את הכםםיל  יש ספרי םימות —  תורה מהםך. 
אנחנו םומתיל מתוך ספריל, אבם את המיתות הטובות אנו םומתיל 

ממציאת אנשיל בעםי מיתות טובות ומהתבוננות במעשיהל.

םא  כוםםת  עצמה  התורה  הרי  היהתות.  כם  איננה  ההםכה 
רק מצוות אםא גל סיפוריל, וספרות חז"ם מערבת הםכה ואגתה: 
כתבו  הבינייל  ימי  חכמי  מוסרייל.  והגיגיל  מתרשיל  סיפוריל, 
הםבבות'  'חובות  כגון  מוסר  ספרות  םצת  הםכה  וספרי  פירושיל 
שם ר' בחיי אבן פקותה ו'ספר חסיתיל' שם רבי יהותה מרגנסבורג. 
כך גל במאות ה־18 וה־19, שהעמיתו שני זרמיל גתוםיל חתשיל 
שם הגות ומעש מוסרייל — החסיתות מכאן, ותנועת המוסר שם 

ר' ישראם סםנטר מכאן. 

םהיות קתושיל )כהגתרת הרמב"ן(, םםכת בתרכי ה' )כהגתרת 
הרמב"ל(, פירושו םעבור תהםיך ממושך שם עיצוב האופי ושם 
צמיחה מוסרית. במובן זה, האתיקה תומה םאמנות. סונטה, םמשם, 
נכתבת עם פי כםםיל, אך אין תי בשמירה עם הכםםיל הםםו כתי 
בתחול  גל  כך  שייקספיר.  שם  הסונטות  ברמת  סונטה  םכתוב 
המנהיגות. יש כםםיל בסיסייל אחתיל, אך מעבר םהל המנהיגיל 
מנהיגות  עם  םםמות  ביותר  הטובה  התרך  בכום.  מזה  זה  שוניל 
היא םהתבונן במנהיגיל )בהל עצמל, או בקריאה עם אותותיהל( 
וםראות איך התנהגו. ההםכה משרטטת םחייל היהותייל מסגרת — 


