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 ם קדושי פרשת    –   " קדושים תהיו "
 )תשע"א(  דליה מרקס

הי הסתיימו  לשגרה,  הישראליתחוזרים  החברה  של  הנוראים  הזיכרון    –  מים  יום 
  –   לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה ויום העצמאות

את תולדות עמנו בדורות האחרונים, יסוריו וכאביו,  בתוכם  שלושה ימים שמקפלים  
  טורדות אותי   הדגלים  בעת קיפול,  ליםתרועת הפסטיב  כשנאלמת  .תקוותיו וייחוליו

המשמעות של הימים הנוראים האלה, מה הם מלמדים אותנו, מה הם    שאלות על
 דורשים מאיתנו. 

עוד  ודעות  ויאין אנו יודעים  שלעתים נדמה לנו, שנובעת מכך  חלק מהמצוקה שלנו  
במציאות אבל    להיות "עם חופשי בארצנו",  מבקשים טוב, כולנו רוצות. כולנו  מה הדרך

הקיימת  -הכמו לנושבטית  ברור  לא  מה   כבר  עליו,  מדברים  שאנחנו  ה"עם"  מהו 
ומהן הת "חופשי"  וביעות שמעמידה בפנינו  המשמעות של להיות  העובדה  "ארצנו" 

. משנה לשנה נראה  שלאחר כמעט אלפיים שנה חזרנו לארצנו והפכנו למדינה ריבונית
 שהתשובות לשאלות אלה חמקמקות יותר, תובעניות יותר, מובנות מאליהן פחות. 

שתי פרשות "אחרי   בשבוע זהבדרך כלל נקראות  רה פרשת השבוע שלנו.  כאן באה לעז 
ְהיּומות" ו"קדושים". פרשת קדושים נפתחת בקריאה של האל: " ים תִׁ י ָקדֹוש   ְקֹדשִׁ כִׁ

י   ְשָרֵאל  ֲעַדת ְבֵני  ָכל  ֶאל. התביעה הקשה הזו מופנית "(ב)ויקרא יט,  "  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'ֲאנִׁ " יִׁ
כל לזקני העם או לנכבדיו, אלא לכל הנשים ו  , לא רקוללויים  לא רק לכהנים,  )שם(

 . כאחד הקשישים, המנהיגים ושואבי המיםו  עוטותפ , ה הילדיםכל  , גבריםה

מה טיבו של הציווי להיות קדוש? פרשנים נדרשו לשאלה הזו לאורך הדורות אבל  
מיד בהמשך ברשימה ארוכה של מצוות המפרטות את   ניתנות  התשובות הישירות 

ים תִׁ התביעה "  ". המצוות הבאות עכשיו לקוחות משדות משמעות רחבים אבל  ְהיּוְקֹדשִׁ
בולטות ביניהן המצוות שבין אדם וחברו והן סרוגות וארוגות ביחד עם המצוות שבין  

יָראּואדם ומקום: " יו תִׁ ּמֹו ְוָאבִׁ יש אִׁ ְשֹמרּו  ְוֶאת  אִׁ י ה  ַשְבֹתַתי תִׁ ֹלא ",  (ג)פס'  "  ֱאֹלֵהיֶכם  'ֲאנִׁ
ְגֹנבּו ְוֹל יתוֹ   ְתַכֲחשּו ְוֹלא  אתִׁ יש ַבֲעמִׁ י ַלָשֶקר  ְוֹלא.  ְתַשְקרּו אִׁ ְשמִׁ ָשְבעּו בִׁ . אין (יב-אי  ')פס "  תִׁ

הפרדה, מלמדת אותנו פרשת קדושים, בין יחסים הגונים בין אדם וחברו ובין מצוות 
ועל כן היא    ,שבין אדם למקום. פגיעה באדם אחר, היא פגיעה בצלם האלוהים שבו

ים הטעם ל"מעילה בכספי ציבור היא כמעילה בקודשי שמיים.    ה באל.גם פגיע ְקֹדשִׁ
ְהיּו י  " הוא "תִׁ י ָקדֹוש ֲאנִׁ  ". קדושת האל היא המחייבת את החיים בקדושה. ֱאֹלֵהיֶכם  ה'כִׁ

ְהיּו שלוש מן המצוות המפרטות את "  ים תִׁ " חוזרות על מצוות שניתנו בעשרת ְקֹדשִׁ
ת: כיבוד אב ואם, שמירת שבת ואיסור עבודה זרה. היה  הדברות גם אם במילים אחרו

כאן   יש  לדעתי  אבל  התורה  בעריכת  בעיות  על  כמעידה  זו  חזרה  על  שהצביע  מי 
עשה ואל תעשה, ואילו    –בעשרת הדיברות ניתנו ציווים קטגוריים    –משמעות עמוקה  

הטעם   המוטיבציה,  ניתנת  קדושים,  בפרשת  את   –כאן  לקיים  יש  מה  ולשם  מדוע 
המצוות, יש לקיימן כדי להעלות את חיינו בקדושה, ְלמה עלינו לכוון כשאנו מקיימים 

ְהיּועלינו לכוון לציווי " –אותן  ים תִׁ  ". ְקֹדשִׁ

נו יום העצמאות מעלה שוב ושוב את השאלה האם אנחנו עם ככל העמים או שיש ב
ן מהותי.  משהו מהותי אחר, הנגזר מכך שעם ישראל הוא עם שונה באופ  ובמדינתנו

האם אנחנו עם נבחר, "עם סגולה"? ואם כן מה טיב הקביעה הזו? והנה פרשתנו עונה  
בחריפות לכל אלה הטוענים שיש בנו משהו משהו סגולי, גנטי אם תרצו שהוא נעלה 

" האל,  אומר  קדושים,  אינכם  אחרים.  עמים  זה של  ים  על  ְהיּו ְקֹדשִׁ תהיו תִׁ וכיצד   ,"
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מעשיכם, באורחות חייכם, או אז תזכו להיות קדושים, קדושים? קדשו את עצמכם ב
 ותהיו עם חופשי בארצכם.

ְבֵני : "שאין בנו משהו גנטי מיוחד  עמוס  בהפטרה נקרא השבוע בנבואתגם   כִׁ ֲהלֹוא 
ְשָרֵאל ְנֻאם י ְבֵני יִׁ ים ַאֶתם לִׁ יִׁ ְשָרֵאל ֲהלֹוא ֶאת ה' ֻכשִׁ ְשתִׁ  יִׁ ם ּוְפלִׁ ְצַריִׁ י ֵמֶאֶרץ מִׁ ים ֶהֱעֵליתִׁ יִׁ

יר קִׁ ַוֲאָרם מִׁ ַכְפתֹור  ם לבכם ישראל, אינכם אלא פיסה במשחק אל ירּו.  (זט,עמוס  )"  מִׁ
מבני הכושיים או מן הפלישתים, את    , ישראל,אינכם שוניםהתצריף האלוהי הגדול.  

מצור. או  מכפתור  אלה  ואת  ממצרים  העלה  בין   אלה  מיוחד  קשר  יש  זאת  ובכל 
ובין עם ישראל והאלוהים  ַההּוא"בַ :  לעתיד לבוא,  ֶאת   יֹום  ים  ַהֹנֶפֶלת   ָאקִׁ יד  ָדוִׁ ֻסַכת 

י  ְרֵציֶהן ֶאתְוָגַדְרתִׁ יֵמי עֹולָ וַ  פִׁ יָה כִׁ יתִׁ ים ּוְבנִׁ ֹסָתיו ָאקִׁ  . יא()עמוס ט, ם" ֲהרִׁ

  , להתייחס אליה בהקשר היסטורי ואולי זו הדרך הנכונה לראות את שאלת הנבחרות
העם  –  התפתחותי הגנהוקהבמצ  היה  כאשר  וחסר  נרדף  טוב,  להתנחם    היה  , 

ַאָתה : "יהודים ויהודיות אמרו בתפילות החגיםשכבמחשבות על מיוחדותו וסגולתו.  
יָת ָבנּו ים ָאַהְבָת אוָתנּו ְוָרצִׁ ָכל ָהַעּמִׁ " תחת לחץ שונאים ואויבים, המילים ְבַחְרָתנּו מִׁ

אחד מאמרו "חצי נחמה" מסביר  בזקפו את קומתם והחזירו להם את כבודם העצמי.  
אמונה בבחירת ישראל בדורות עברו: "בדורות שעברו, כשהיו  היה באת הכוח שהעם"

האומות   החרפה שחרפום  היתה  לא  בחרתנו',  'אתה  בפשטו של  מאמינים  אבותינו 
פונקציה,  הייתה  אמונה הזו  ל  1פועלת כלל על טוהר נפשם פנימה. הם ידעו את ערכם". 

 . סר אוניםוחו , סבילּותוותם במצב של פגיעּותלשמור על גא ישראלהיא עזרה ל

היהירות,    סכנת  –  אבל כיום, בחיינו במדינתנו הריבונית, ברעיון הבחירה גלומה סכנה
הגזענות. דווקא עתה כשאנחנו עם עצמאי, עלינו להזכיר לעצמנו את  אף  השאננות ו

י  "  דברי התורה הבאים לקראת סופה של פרשתנו: י ָקדֹוש ֲאנִׁ ים כִׁ י ְקֹדשִׁ יֶתם לִׁ  ה'ְהיִׁ
אֶ  ל  ןָוַאְבדִׁ מִׁ י-ְתֶכם  לִׁ ְהיֹות  לִׁ ים  אם    נהיהאם    –(  כו)כ,  "  ָהַעּמִׁ עצמנו  קדושים,  נקדיש 

ל ֶאְתֶכם, אז ורק אז " ינועשבמ  סגולה. , תהיה בנו ייחוד בנויהיה  , כלומר," ָוַאְבדִׁ

 *** 

מי ייתן שיקוים בנו ובמדינתנו במהרה תנו.  האשכנזית לפרש  סיים במילות ההפטרהא
 : עמוס נביאהחזון 

ים ְנֻאםהִׁ  ים ָבאִׁ  ה' ֵנה ָימִׁ
ַגש חֹוֵרש ַבֹקֵצר   ְונִׁ

ים ְבֹמֵשְך ַהָזַרע  ְוֹדֵרְך ֲעָנבִׁ
יס ים ָעסִׁ יפּו ֶהָהרִׁ טִׁ   ְוהִׁ

ְתמֹוַגְגָנה ְוָכל  . ַהְגָבעֹות תִׁ
י ֶאת ְשָרֵאל ְוַשְבתִׁ י יִׁ  ְשבּות ַעּמִׁ

ים ְנַשּמֹות ּוָבנ  ּו ָערִׁ
יםְוָנְטעּו  ְוָיָשבּו  ְכָרמִׁ
 ְוָעשּו ַגנֹות   ֵייָנם ְוָשתּו ֶאת

יֶהם ְוָאְכלּו ֶאת  .ְפרִׁ
ים ַעל  ַאְדָמָתם ּוְנַטְעתִׁ

ָנְתשּו עֹוד ֵמַעל   ַאְדָמָתם ְוֹלא יִׁ
י ָלֶהם  ֲאֶשר ָנַתתִׁ

 .ֱאֹלֶהיָך ה' ָאַמר
 ( טו-יג )עמוס,
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