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איו בידינו נחגה חעוכיוג עיתית שדורה"
"
ומל חז"ל
אבות.
אני מטעים אונ המלה עיתית .ישנה בידער משכת
ומסכת דרך-ארץ ,שהיא מציעה אורחות ח?יס במרוכז פחות.
או יותר .אולפו דבריהם בהלכה ובאגדה ,ואין צריך.לומר
במעשיהם ובאורחות חייהם של חז"ל ,משתקף נהם עולם
מלא של ערכים חינוכיים ודתיים בעלל מגמה.מסויימת
מסתכן ,כאמור.,
אנ"יל_.
שניתנת,לפי מיעוט הבנתי ,להגדרה.חוז
ומגדיר את המטרה החינוכית של
;ועליה בלבד
"."-
ברצוני לדון כאן  -להיות "עדוש4,ם" ולקדש שם*שמיס*

ניסחתי את מטרתם החינוכית בלשונם-של 'הקדמונים,
ולבן הקפתי את התיבה "קדושים" במרכאות .כי שעה
שאנו משתמשים .במושג כגון קדוש או .קדושה לרוב אין,
שניבני אדםמתכוונים לאותודבר-כדי להימלט מן הדילמה
הסימאנטית הזאת הכנסתי את התיבה קדושים במרכאות.
תוכנה יתפרש להלן בהתאם למקורותי לא פחות פרובלימטי,
המושג
הוא מובנו המדוייק של המונח לקדש שם-שמים-
קידוש שמישמים הוא מושג רחב מאד ,שמקפל בתוכו
דרגות הרצה של זיקה נפשיתבין הנברא' לבוראו עד לדרגת
הקרבת החיים למען הבורא ותורתוי בהרצאה זו ידובר
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על קידוש שם-שמים במובן הרבה יותר פרוזאי.

.לא כעל.

עניין של אקט חד-פעמי של הקרבת החיים
אלאכעניין שיש לחיות אותו במסגרתהחיים היום-יומיים,
למען הבורא,

ה11ה אומר קידוש ה' בניגוד לחילול השם ,במובן של
י
אורחחיים ,שבמרכזו האלו,קים .העדה היהודית המתפללת
.
.
ט
ל
ו
ע
ב
בכך היא
מכריזה פעמיים ביוט ; "נקדש את שמך
מרום ולהידמות לברואי מעלה.
מנסה להתרומם לשמי
תוכנה של תפילה זו הוא בעיני תמציתה של תורת חז-ל
בתחום החינוכי-הדתי .בסיפרא על הפסוקי .וידבר ה' אל
משה לאמור ,דבר אלבני ישראל ואמרת אליהם קדושים
תהיו ,-אומר התנא. :מלמד שהפרשה נאמרה כהקהל.-
והוא שואל. :ומפני מה נאמרה בהקהל  1מפני שרוב גופי
התורה תלויים בה.-
.
.
.
לביטוי .גופי תורה .במשנתם של התנאים יש
ממובן אחד .אולם בהקשר זה נתכוון התנא ,כפי הנראה,
תורה ,אלא גם .למספר רב של מצוות .שכן,
לא רק לעיקרי
הרבה מאד .מצוות נפרטו.יפרטזהן בפרשת קדושים .וכבר
העיר על כך ר' שמעון בריוחאי ,שאמר ;.ג' פרשיות הכתיב.
לנו משה הבינו בתורה וכל אחת ואחת מהןיש בה.משישים.
שישים מצוות .ואלו הן ; פרשת פסחים (כלומר שמות פרק
יב) ,ופרשת נזיקין (שמות כא ואילל) יפרשת קדושים .ר'
בשם ר' שילא דכפר תמלתא אמר משבעים שבעים....
לו
ייקרא רבה ,פרשה כד ,סימן ה').
(ו
בפרשת.
אמנם לפי מניינו של בעל ספר החינוך
קדושים רק חמישים ואחת מצוות ,מהן שלוש עשרה מצוות
עשה ושלושים ושמונה מצוות לא תעשה .והעוקר ,לפי בעל
ספר החינוך תמצאו שישנן פרשיות בתורה שכגללות מספר
רב יותר של מצוות מאשר פרשת קדושים .למשל ,בפרשת.
אמור הוא מונה שישים ותשע מצוות .ואם תעיינו .אצל,

.ותר

.ש
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תמצאו מהשיות שקללות מספר מצוות רנ גוררר מפרשת
אמור .לכן עלינו להבין דברי התנא על -גושי תורה .שהם
מכוונים .לא למספר המצוית כלנד אלא גם למצווה חשובת
מאד שכלולות בפרשת קדושים .וכבר נטל ר' עקיבא חצי
פסוק מפרשתנו. ,ואהבת לרעך כמוך" וקבעו לכלל גדול
בתורה ,ור' לוי אמר ,שפרשה זו נאמרה בהקהל. :מפני
שעשרת הדורית כלולין בתורה( ....ויקרא הבה ,פרשה
גד ,סימן ה') .והעמיקבכיוון זה ר' דודצבי הופמן בפירושו

לספר ויקרא .הוא 'מצא .שפרשת קד1שים' מורכבת-מיחידות
עשיריות ,מה שהוא מכנה עשרת הדברות .ואם תעיינ,
ב.דברות.
אלה תמצאו שעניינם ויסות החיים החברתגים-

הציבוריים .מגמתן של חלק גדול של המצוות בפרשה זו
תעודתם להעמיד חברה למנפה .וכאן הגענו לנקדהשעלינ,
לבדוק אחר המובן של המושג קדושים בלשונם של קדמונינו.
בסיפרא ,בהמשך לדברים שהבאנו למעלה ,דורש התנא:
קיושיםתהיו (ויקראיט ,ב)  -פרושיםתהיו .קדושיםתהיוכי קדושאני ה' אלהיכם .לזמר :אס מקדישים אתם
עצמכם מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי .ואם אין
אתם מקדישים עצמכם מעלה אני עליכם כאילו לא קידשתם

אותי..

נשאלת השאלה ; מה זה פרושים תהי,ו 1הרמב-ן ,בפירושו
לפסוק זה אומר....:ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש
מן העריות כדברי הרב =1רש-י ז"ל) -אבל הפרישות היא
המוזכרת בכל מק.ום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים.
והעניין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלות אסורים
והתירה הביאה איש באשתו ,ואכילת הבשרוהיין .אם כן
ימצא בעל התאווה מקוס להיות שטוף בזימת אשתו או
נשיו הרבות ולהיות כסובאי'יין וכזוללי בשר לסו ,וידבר
כרצונו בכל הנבלות שלא הוזכר איסור זה בתורה והנה
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יהיה נבל ברשוש ההורה .לפיכך בא הכתוב אחרי שפירט
את האיסורים שאסר אותם לגמרי וציווה בדבר כללי שנהיה
פרזשיס מן המותר.ות ...שנהיה נקיים וטהורים ופרושים
אדם שהם מלכלכים עצמם במוהרות ובכיעורובו.-
מהמוןבנ
אי.איפוא ,שהתביעה להיות קדושים..,היא פרושות
יוצ
מן המותרוה_,כלומר; עלינו להסתפק במועט בכל.הנוגע
לצרכים החזמדיים ,והעיקר :לדעתו של הרמב.ןאין בשמי-
,.

המצוות בלבד משום ערובה לאזרח חיים דתן למופת,
רת.
שכן יכיל אדם לשמור את ההורה עלציווייה ואיסוריה
ולהיות נבל .אין ספק שהרמב 1.פירש מה שפירש מתוך
הסתכלות בחיים ולא מהוד עיון טכסטואלי בלבד .וכד
הגענו ..לענין השני ,שכרוך בקשר הדוק עט דברינו עד
עכשיו.לעניין  wt~tpשם-שטיס.
מן הקטע'הבא נשמע דבר מה על מושג זהכפי שהגדרנו
אוהו כבר בפתיחת דברינו .הגמרא שואלת- :היכי דמי
חילול השט! .היא משיבה תשובות שינות .נביא את דבריו
.כדתניא 'ואהבה את ה' אלהיד'
שלאביי בלבד.אביי אמרי
(דברים ו' ,ה) שיהא שם שמים מתאהב עלידך .שיהא קורא
תלמידי חכמים .ויהא משאו ומתנו ,בנחת
ושונה ומשמשי
עם הבריות .בשוק בריות מה אומרות  rtt~yאשרז פלוני
אביו שלימדו הורה .אוי להם לבריות
שלמד תורה אשר
.יפלוני שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו
שלא למדו הורה
כמה מתוקנים מעשיו .עליו הכתוב אומר' :ויאמרלי עבדי
אתה ישראל אשרבו אתפאר'(ישעיה מטג) .אבלמי שקורא
חכמים ואין משאו ומתנו באמונה
ושונה ומשמש תלמידי
דיבורו בנחת 'עם הבריות מה הבריזה אומרות עליז!.
ואין
שלמד תורה מה מקולקלין מעשיו וכמה
אוי לו
י
נ
ו
ל
פ
ל
מכוערין דרכיו ועליו הכתוב אומר (יחזקאל לו ,כ) ' :ותא
אל הגויים אשר באו שם ויחללו את  DWקדשי באמר להט
.

?י
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עם ה' אלה ומארצו יצאו'( .יומא פו,א,,והאה:אליהו רבא
מהדורת המא-ש עמ' .)140
 :),זהו קטע מאלף.ביותר .נשים לב,לפרט'החשוב בנותר
בדבריו של האמורא .המושג:קידושו,.השם איננו מושע
כאן -רק היפוכו חילול השם .מניעת חילול השם הוא כאן
קידוש השם .במובן זה יש כאן מקור חשוב ממשנתם של
חז-ל שממנו אנו לומדים כיצד לנהוג בחיינו היום-יומיים
באופן כזה שנמנע חילול השם .לא העיסוק הבלעדי בתלמ,וד
תורה מבטיח מגיעה חילול השם ,והנהגת אורח היים דתי
למופת .האדם מישראלחייב לקדש את שם שמים במסגרת
החייםהציבוריים .ברוח  11כבר .אמרר ,הונא. :כל העוסק
בתורה בלבד דומה שאין לו (אלוה.,.
(. .עבודה.זרה,
כמי
,ז'ב)71 :.בריס כייצא
 ,באלו נמצא.,לרוצ בספרות' חז-ל (ר'
.
לדוגמא.ביכות.כ ,אן.
 : (. .יד." .ס..
מאדם .מישהאל המתרחץ מן המותרות ומן .הכיעור
והמהללעס.הציציי באמונה  wsnחי:חיים:דתיים לדוגטא;'
הוא המקדש שם שמים :אורחחיים זה הוסל את.עדת ישראל
ח /ן
לעדה.קזושה..נקרא:נא את'דברי התנחומאי .1
י - .
ה - ,קדושים תהיו; .משל למה הדבר .דומהז למלך שקידש'
מלך ואת מלכה,
אשה .אמר לה הואיל ,נתקדשת לרומיאני
כשט:שהוא כבודי כך הוא כבודד.למה שאת אשתי,.כד אמר.
יקב-ה למשה, :לך אל העם וקדשתם' קידשם הקב-ה ואמר
להם'לישראל ; אתץתהיולי ממלכתכהניםוגוי קדוש (שמות
יט ,יא) .למה ? כי קדוש אני ה' .אף .אתם .תה..1,קדושים
כשם שקיישתי אתכם לשמי שנאמר, (:דבר.אל..כל..עדת
צני ישראל ואמרחולהם קדושים תהיוכי קדשאני ה" .אמר
להם הקב-הי זכיתם אתש נקראים .עדת קדושים לא זכיתם
אתם נקראים' עדה,רעה ,שנאמר (במדבר ?ג ,כז) 'עד מתי
'שנוכה;.. .
לעדה .הרעה הזאת' .-ולואי

-.

www.daat.ac.il

