
  פרשת אמור –בס"ד י"ג אייר התשע"ז 

  

 אנשי קודש תהיו לי!

  

  ו) פותחת בקריאה לכהנים: -פרשת אמור (ויקרא יז, א

וְלְִבנֹו  ְּבנֵי ַאֲהרֹן וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם לְנֶֶפׁש לֹא יִַּטָּמא ְּבַעָּמיו. ּכִי ִאם לְִׁשֵארֹו ַהָּקרֹב ֵאלָיו לְִאּמֹו ּולְָאִביו וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהנִים

א ַּבַעל ְּבַעָּמיו לְֵהַחּלֹו. לֹא יִקְְרחּו ָקְרָחה ּולְִבּתֹו ּולְָאִחיו. וְלֲַאחֹתֹו ַהְּבתּולָה ַהּקְרֹוָבה ֵאלָיו ֲאֶׁשר לֹא ָהיְָתה לְִאיׁש לָּה יִַּטָּמא. לֹא יִַּטּמָ 

ָׂשָרם לֹא יְִׂשְרטּו ָׂשָרֶטת.  ֵהיֶהם ּכִי ֶאת ִאֵּׁשי ה' לֶֶחם -וְלֹא יְַחּלְלּו ֵׁשם אֱ  ֵהיֶהם-ְקדִׁשים יְִהיּו לֵאְּברֹאָׁשם ּוְפַאת זְָקנָם לֹא יְגַּלֵחּו ּוִבבְ

ִריִבם וְהָ -אֱ    יּו קֶֹדׁש.ֵהיֶהם ֵהם ַמקְ

הקריאה לכהנים להיות קדושים ממשיכה את "קְדִׁשים ִּתְהיּו", הקריאה משבוע שעבר, שהופנתה לכלל ישראל. מהי 

הקדושה שהתורה מצפה מִאתנו? אם נסתכל בתוכן הדברים שבפרשת קדושים נראה שהתורה עוסקת בפרטי פרטים 

את רעך", "איש את אמו ואביו תראו", "לא תגזול פעולת  שבין אדם לחברו: "לא תגנבו", "לא תכחשו", "לא תעשוק

בעולם משתמשים  שכיר", "לא תעשה עוול במשפט", "לא תיקום לא תיטור". הקדושה מופיעה גם דרך מצוות אלו. 

במושג 'קדושה' בצורה מוטעית; אנשים חושבים שקדושה פירושה להתרחק מחיי העולם הזה, ואדם קדוש הוא אדם 

אות הגוף כאכילה ושתייה, ומחיי משפחה, ומהתעסק אך ורק בעולם הרוח. אך אין הדבר כן. האדם הפורש מכל הנ

הקדוש ביותר ביהדות הוא הכהן הגדול, וגם לו אסור לו להתנזר מחיי משפחה. הקדושה, על פי פסוקי התורה שקראנו, 

החיים בה האדם חי. קדוש הוא לא אחד מגיעה בתוך חיים המחוברים לכלל. ההוראה היא לחיות חיי קדושה עם מציאות 

שנמצא במנזר, הרי אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מדבר לשון הרע ולא נוקם ולא נוטר, הוא לא מגיע לאפשרות כזו, 

הוא לבד בעולם. רק אדם שנמצא עם בני אדם, יכול באמת לעבוד על עצמו ולא לדבר לשון הרע ולא לרכל, וזה האדם 

   נך את עצמו לחיות בחיים של חברה, חיים של קדושה.הקדוש, אותו אחד שמח

  

. יש לנו זמן קדוש. על השבת נאמר "ַעל ּכֵן ֵּבַר ה' ֶאת יֹום קדושת הזמןבאופן חלות הקדושה יש צורות שונות. לדוגמא, 

הּו" (שמות כ, יא). קדושת השבת תלויה ועומדת, אולם לעומתה, קדושת החג תלויה בעיבור החודש,   יְַקְּדֵׁשֽ ַֽ ַהַּׁשָּבת ו

ן קשור לכך שעם ישראל בעיבור השנה, ובעצם, בבית דין. אמנם לאחר קידוש החודש, ידוע מתי חל החג, אבל הוא עדיי

, יש מקום קדוש שהקב"ה קידש. מקום המקדש קדושה במקוםקידש את החודש על פי עדות בבית דין. אנו מוצאים גם 

הוא קדוש מעצם קיומו ואין צורך לקדש אותו. וכך גם ארץ ישראל קדושה. אך יחד עם זאת, אדם יכול לקחת מקום 

ול עליו קדושה, שאסורה בו התנהגות השייכת לחול. יש קדושת מקום התלויה ולקדש אותו, לבנות בית כנסת, וממילא תח

לא תלויה באדם, כהן שנולד לכהן הרי הוא כהן, הכהן קדוש מעצם הולדתו  קדושת הכהניםבאדם ויש שלא תלויה בו. 

למתים או לכהן. והכהן תפקידו לשמור על קדושה הזו, כפי שפותחת פרשתנו, ולא לחלל אותה, אסור לו להיטמא 

מתוך הבנת המושג קדושה, נשאלת להתחתן עם האסורות לו, וישראל מחויבים לכבד ולקדש אותו משום שהוא קדוש. 

השאלה, מה הכוונת התורה בציווי "קדושים תהיו"? הרי יש לעם ישראל קדושה טבעית, בעצם זה שהקב"ה בחר בנו 

רים שאת הקדושה הזאת, הטבעית, צריך לקחת ולפתח על וקידש אותנו? הפרשנים השונים מתייחסים לשאלה זו ואומ

מנת להוציאה לאור. רש"י אומר: "היו פרושים מן העריות ומן העברה", על פי התורת כהנים על אתר שאומר, "פרושים 

תהיו". הרמב"ן אומר, "קדש עצמך במותר לך", גם בדברים המותרים צריך לנהוג בקדושה. יש הסוברים שעם ישראל 

ק כשהוא שמתנהג בקדושה, וכך גם לגבי ארץ ישראל. אולם אנו סוברים שהקדושה עצמית, הקדושה נמצאת קדוש ר

   בטבע שבאדם. והציווי מכוון את האדם לפעול ולרומם אותה על ידי כל אותם מצוות שמובאות בפרשה.





    


  

מידי רבי עקיבא. הגמרא במסכת יבמות (סב, ב), אנחנו נמצאים השבוע לקראת סיומם של ימי האבל על מותם של תל

אומרת שכולם מתו מפסח ועד עצרת. בשו"ת התשב"ץ (ח"א, קע"ח) שואל, אם תלמידי ר"ע מתו מפסח ועד עצרת, למה 

אנחנו מסיימים את ימי האבלות שלנו בל"ג או ל"ד בעומר? ועונה בשם רבי זרחיה הלוי, שהייתה אצלו גרסה בה נאמר 

לאחר יום השואה פנה  עשרה יום, דהיינו בל"ג או ל"ד).-העצרת (פרוס, מחצית, לא פחות משש פרוסעד שמתו מפסח ו

אלי יהודי יקר ואמר לי שלדעתו אחרי השואה לא צריך יותר להתאבל בימי העומר, הרי מה עם האבל הגדול על מיליוני 

אלף תלמידי ר עקיבא מצטמצם לעומת  היהודים שנספו בשואה, גברים זקנים נשים וטף? האבל על עשרים וארבע

האסונות הגדולים שהיו בתקופת השואה. אמרתי לו שאני חושב שהוא לא מבין את שורש העניין. אמנם מותם של תלמידי 

רבי עקיבא היה בתקופה הזאת, כפי שהגמרא אומרת, אבל הסיבה שאנחנו מתאבלים יותר משהיא על מותם, היא על 

  נהגו כבוד זה בזה. הסיבה בשלה הם מתו: שלא 

  

  במסכת תענית (פ"ד משנה ו') נאמר:

ַתּמּוז נְִׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהָּתִמיד, ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבעָה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז וֲַחִמָּׁשה ְּבִתְׁשָעה ְבָאב. ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ּבְ 

ֶׁשּלֹא יִּכָנְסּו לָָאֶרץ, וְָחַרב ַהַּביִת ְבקְָעה ָהִעיר, וְָׂשַרף ַאּפֹוְסטֹמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה, וְֶהֱעִמיד צֶלֶם ַּבֵהיכָל. ְּבִתְׁשָעה ְבָאב נִגְזַר ַעל ֲאבֹוֵתינּו וְהֻ 

  ָּבִראׁשֹונָה ּוַבְּׁשנִּיָה, וְנִלְּכְָדה ֵביָתר, וְנְֶחְרָׁשה ָהִעיר. 

בר עקרוני. תשעה באב בו נחרב הבית לא התחיל מחורבן הבית, הרי הבית היה יכול להיחרב בכל יום המשנה אומרת ד

ויום, השורש של החורבן התחיל עם אבותינו שנגזר עליהם שלא יכנסו לארץ בתאריך הזה. זה שהמשנה מציינת את 

בסיס לחורבן שחל באותו יום. כך גם חמשת הדברים הללו זה לא עניין סמלי, זה אומר שיש שורש ליום הזה, שיש כאן 

ביחס לי"ז בתמוז, אם ישאלו אדם מה קרה בי"ז בתמוז והוא יענה שנבקעה חומת ירושלים, זאת תהיה תשובה חלקית 

מאוד, כי המשנה אומרת ומכוונת אותנו לשורש של היום הזה, שם אתה תראה שנשברו לוחות ראשונים. היום הזה הוא 

על פי עקרון זה מה עומד בשורש הימים הללו שבין פסח לעצרת? ננסה לראות על  חילה מאז.יום שיש בו פורענות שהת

פי סיפור התורה. אחרי כל הניסים והנפלאות שהתרחשו ביציאת מצרים כשבסופה קריעת ים סוף, שהמכילתא אומרת 

ית אנו רואים דווקא נפילה עליה "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי", כשהיינו מצפים להתעצמות אמונ

גדולה באמונה ובביטחון בה'. עם ישראל מגיע למרה ומנסה את השם. אחר כך במדבר צין תלונות על האוכל, תלונות 

על המים, שמתוכם מגיע עמלק להילחם עם ישראל "ִּבְרִפיִדם". אנחנו מדברים על הימים שעם ישראל עומד לקבל תורה, 

החינוך ועוד אומרים על ימי ספירת העומר. הרמב"ן קורא לימים אלה ממש "כימי חול ימים של ציפייה, כפי שספר 

המועד". משה אומר לישראל, יצאתם ממצרים, ואנחנו הולכים לקראת מתן תורה, וסופרים יום אחרי יום, ובמקום שעם 

לונה ועוד תלונה וחוסר ישראל התכונן לקראת ההתגלות הנפלאה הזאת של מתן תורה, עם ישראל מנסים את ה' ועוד ת

  אמונה, עד כדי כך שבמלחמת עמלק ידיו של משה צריכים להביא אותנו לאמונה.

, אחד מרבני צנעא בתימן, דן לגבי ימי ספירת העומר, צדיק' (ח"ב סי' ע"ו) של רבי יחיא בן יוסף צאלח בשו"ת 'פעולת

לדבריו עיקר הטעם של מנהגי האבלות מפני שהם ימי דין וראוי להיות אדם נכנע בימים האלו. דברים דומים כותב בשו"ת 

שיבולי הלקט (סי' רל"ה) לרבי צדקיה בן רבי אברהם הרופא: "אין הטעם משום אבלות אלא משום שהימים הללו הם 

". הימים הללו הם כמו ימי מבחן לפני מתן תורה ועם ישראל נכשל בהם. דרך אגב, בימים האלו, בתקופה ים עלוליםימ

יותר מאוחרת, היו מסעי הצלב הנוראיים שנהרגו בהם המוני יהודים, שבשלם אנחנו אומרים את האב הרחמים, אפילו 

  בשבת מברכים. 

  

שאומרת שתלמידי רבי עקיבא מתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה, תלמידי רבי עקיבא היו מלאים  ראהזכרנו את הגמ

תורה וידעו תורה ובכל אופן לא נהגו כבוד זה בזה. אולי שורש הדברים נמצא בדיוק בתשובה לשאלה אתה פתחנו את 

לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". השיחה, מה היא הדרך המביאה לקדושה. לא סתם רבי עקיבא הוא זה שאומר "ואהבת 

אי אפשר ללמוד תורה בלי ואהבת לרעך כמוך. כשאנחנו עומדים לפני מתן תורה, עכשיו בימים המיוחדים הללו, אנחנו 

צריכים לבחון איך מקבלים תורה. אנחנו יכולים ללמוד מתלמידי רבי עקיבא שהיו גדולים ועצומים, אבל הייתה להם 

יה להם הבדל בין לימוד תורה לבין לנהוג כבוד בחברם, עד שרבי עקיבא צריך לבוא ולומר זה בעיה בבן אדם לחברו, ה

כלל גדול בתורה, דהיינו זה חלק מהלימוד התורה, זה חלק מחיי התורה. התקופה הזו היא תקופה של ימי דין, ימים בהם 

מקום וגם מצוות שבן אדם לחברו, זה אנו צריכים להתכונן לקראת קבלת תורה. והתורה כוללת גם מצוות שבן אדם ל



   


מה שפרשת קדושים אומרת. יש מאמר של הקוצקר על הפסוק "וְַאנְֵׁשי קֶֹדׁש ִּתְהיּון לִי" (שמות כ, ל): הקדוש ברוך הוא 

   לא צריך מלאכים, הוא צריך אנשים קדושים. אנשים קדושים זה אנשים שינהגו אחד עם השני בקדושה.

  

ה) מופיעים שני פסוקים -מות (ויקרא יז, ד-נחל של רבי שלמה אייבשיץ. בפרשת אחרי-ון יפה מאוד בספר ערביראיתי רעי

  זה אחר זה, שלכאורה אומרים את אותו דבר:

  ֵהיכֶם. -ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו וְֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו לָלֶכֶת ָּבֶהם ֲאנִי ה' אֱ 

 ְ   ֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם ֲאנִי ה'.וְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ו

נחל, הוא רוצה את החיים שלנו בתוך המצווה. למלך בשר -הקדוש ברוך הוא לא זקוק לקיום המצוות שלנו, אומר הערבי

"וחי בהם", ודם לא חשוב למה העבד עושה, העיקר שהמעשה יעשה. אבל בעבודת הקב"ה לא מספיק המעשה, צריך 

צריך שהמעשה יבוא מתוך כוונה, מתוך לב, "רחמנא ליבא בעי", צריך לחיות את חיי התורה. לא די בקיום המצווה בפן 

המעשי, צריך שהמצווה תעשה מתוך הבנה שהקב"ה חפץ את הכוונה בעשיה. זאת הסיבה שהפסוק חוזר ואומר "ֲאֶׁשר 

ת הכוונה להבין, להאמין ולקיים את הדברים מתוך הבנה תמימה, זאת השאיפה שלנו. יֲַעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם", לחיו

וכמו במצוות בן אדם למקום, גם את המצוות שבין אדם לחברו צריכים לעשות מתוך חיבור ואמונה. אי אפשר להיות גדול 

", גם את אהבת הרע צריך אני ה' -בתורה אם לא מקיימים את ואהבת לרעך כמוך, הפסוק אומר: "ואהבת לרעך כמוך 

   לעשות בגלל שה' ציווה ולא בגלל איזה חשק עצמי של אינטרסים. זאת הדרך לקדושה.

  

אנחנו מתקרבים לל"ג בעומר, יומו הגדול של רבי שמעון בר יוחאי, דמות מופת שמתנזרת לגמרי מענייניי העולם. הגמרא 

  המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי:במסכת ברכות (לה, ב) מביאה את 

ֶ מה ת''ל לפי שנא' לֹא יָמּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶה ִמִּפי יכול דברים ככתבן ת''ל וְָאַסְפָּת ְדגָ ֶ הנהג בהן מנהג דרך ת''ר וְָאַסְפָּת ְדגָנ נ

ורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה ארץ דברי ר' ישמעאל ר''ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וז

וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע''י אחרים שנא' וְָעְמדּו זִָרים 

ֶ ולא עוד אלא שמלאכת וְָרעּו צֹאנְכֶם וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע''י עצמן שנא' וְָאַספְ  ָּת ְדגָנ

אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה  .אחרים נעשית על ידן שנא' וְָעַבְדָּת ֶאת אֹיְֶבי וגו'

  .בידן

הסיבות שאילצו את רבי שמעון בר יוחאי לברוח למערה, על פי הסיפור במסכת שבת (לג, ב), התחילו מההסתכלות 

בענייני העולם הזה שהיו בשבילו משהו חיצוני לחלוטין. מרחץ? בשביל מה צריך בית מרחץ. אוכל? מספיק חרובים. 

הסתכל על דמות הזאת כשאיפה? וודאי. האם זאת בעפר. מלאך, כל כולו תורה. האם עלינו ל אפשר להתכסותבגדים? 

צורת חיים שאנו צריכים לחיות? הגמרא אומרת לא, "הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן כר' שמעון בן יוחי ולא עלתה 

בידן". אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים לחיות חיי בני אדם. לא צריכים לאכול לחם מרגרינה כל השבוע, אפשר לאכול גם 

ל טוב. חובה עלינו לחיות חיי משפחה, "קדש עצמך במותר לך", כפי שהרמב"ן אומר, אסור לאדם להתנזר מחיי אוכ

המשפחה. התורה לא מחייבת אותנו לחיות חיים של סיגוף אבל היא כן מחייבת אותנו להיות קדושים, לראות איך אנחנו 

י שהוא גומר את נזירותו, כי הוא התנזר ממה שהתורה חיים את החיים האלו בקדושה. נזיר צריך להביא קרבן חטאת אחר

התירה. דמותו של רבי שמעון בר יוחאי היא עליונה ונעלה, אבל עלינו מוטל להיות אנשי קודש, להיות אנשים לא מלאכים 

של קדושה, כדי להיות קדושים עלינו לחבר בין מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום, ובכך לתקן את 

אנחנו נמצאים בימים מיוחדים, ימים שלפני מתן תורה, ימי דין וציפייה. עלינו לשאוף  שהיה חסר אצל תלמידי רבי עקיבא.

ולהתקדם לקראת מתן תורה, להיות קדושים, לא פרושים לא מלאכים, אלא אנשי קודש. על כל אחד מאתנו להשתדל, 

באהבה, אהבת התורה, אהבת ה', קיום מצוות, אהבת הבריות, דווקא בימים המיוחדים, האלה להרבות בקדושה, להרבות 

  אהבת עם ישראל, ובעזרת השם נזכה לקבל תורה בשמחה באושר מתוך אהבת ה' גדולה.
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