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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
לסעודה ראשונה – נקדש את שמך

 כולם הגיעו, אפשר להתחיל
  פרשת קדושים מתחילה בפתיחה ייחודית, כמעט אך ורק לה:

ר ֶאל ּבֵ ל ּדַ ֵני ּכָ ָרֵאל ֲעַדת ּבְ   1 ִיׂשְ
  רש"י עומד מיד על הייחודיות הזו:

  2 פרשה זו בהקהלמלמד שנאמרה 
רק עוד פעם אחת בכל התורה כולה מצאנו פתיחה מעין זו, 

  במצווה הראשונה שנצטוו ישראל, עוד כשהיינו במצרים: 
ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש  ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ּדַ

ִית ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאֹבת ׂשֶ   3ׂשֶ
 ו שלהפתיחה הגדול ביותר, מיד עם תחילתאולי זהו שיעור 

המופלא שאנו עוברים בפרשה הזו: כרטיס  'מסע הקדושה'
. בדיוק כמו שלכל עדת בני ישראל 'כלל ישראל'הכניסה הוא 

צריך להגיד שאפשר לצאת ממצרים, כי כל יהודי צריך לצאת 
צרים שלו, כך לכל עדת בני ישראל, בלי יוצא מן הכלל, ימהמ

אפשר להגיע ל'קדושים תהיו'. גם את, וגם אתה צריך לומר ש
בכל דת, להבדיל, מדברים  -על קדושה כולם מדברים וגם אני. 

עליה. אבל היכן ואצל מי מצות הקדושה נפתחת ב'הקהל' 
 ת 'קדושים תהיו' לא מתארת מדרגה עליונה כלשהימצוכזה? 

מות שאיננה מתאימה לֵאי מי מאתנו, כי אם פתיחת של של
פתח לכל מי שרוצה לבוא בשעריה. זהו חלקה הראשון של 

  כולם מוזמנים. –המהפכה הגדולה בפרשה הזו 
  בלי פילטרים

אבל ישנו גם חלק שני, עמוק עוד יותר. מבחינה טכנית, 
ה'הקהל' שכאן מבטא דבר פשוט: בדרך כלל מועברים הציווים 

הקב"ה אומר למשה,  -לעם ישראל בהעברה היררכית מהקב"ה 
ן, שמעביר לזקנים עד שבכל שבט ושבט שמעביר לאהר

מועברים הדברים אל העם. דבר ה' יורד ב'פילטר' ממדרגה 
ת קדושים נאמרת רגה, עד שהוא מגיע אלינו. אך מצולמד

חלוקה וללא פילטרים. אהרן  כלומר לכולם, ללאבהקהל, 
  ותה ביחד!הכהן ואני מקבלים א

                                                           
  ויקרא י"ט, ב' 1
 שם, רש"י 2
  י"ב, ג'.שמות  3

בבת  - 'קדושים תהיו' נאמר לגדול שבכולם ולאחרון שבעם
אחת. אם זה לא היה כך, לא רק שאין טעם למצוות קדושים, 

שלנו, לתורה כולה, לבריאה. אין הצדקה בכלל לכל הסיפור 
' אם לא כל אחת ואחד מאתנו מסוגל להגיע ל'קדושים תהיו

ה כל כך לתוך לשם מה ירדה נשמה קדושה וטהור -וכך לחיות 
גוף שיש לו את הצרכים שלו ואת כוח המשיכה שלו שמבקש 

   !להשאיר אותי למטה כל הזמן?
מילות הפתיחה של פרשתנו הן מצווה והן גם הבטחה. אם 
בכל פרשה אנו מבקשים לעסוק בשמה של הפרשה ולהבין 
כיצד הוא קשור ומבטא את מהותה של הפרשה כולה, נדמה 

הזו היא פשוטה מאד: ביטוי  שבפרשת קדושים המלאכה
הקדושה עצמו שזור עוד כמה פעמים במהלך הפרשה. כך 

   –בעליית 'חמישי' 
ם ּתֶ ׁשְ י ֲאִני ְוִהְתַקּדִ ים ּכִ   4 ֱאלֵֹהיֶכם ה' ִוְהִייֶתם ְקדֹׁשִ

   –וכך בפסוקי החיתום של הפרשה 
יםִוְהִייֶתם לִ  י ָקדֹוׁש ֲאִני  י ְקדֹׁשִ   5ה' ּכִ

מעניין מאד שגם בביטוי הפתיחה וגם בביטוי הסיכום מופיעה 
'כי קדוש אני ה'',  –לצד הציווי 'סיבה' לקיום המצווה 

והשאלה היא פשוטה: מה במילים הללו מהווה הסבר לציווי 
כיצד מצופה גם  -הקדושה?! אדרבה, אם קדוש אתה ה'  על

  .?מאתנו, ממני וממך, להיות כאלה?! 'ואתה קדוש', ואני..
  הכל מקדושתכם

  שואלים ועונים בקצרה: 6חז"ל במדרש רבה
קדושתי למעלה  תלמוד לומר כי קדוש אני. -קדושים תהיו. יכול כמוני 

  .מקדושתכם

ההבנה הפשוטה של המדרש היא שאין לנו יכולת להגיע 
לקדושתו של הקב"ה או להשיג אותה כיון שקדושתו היא 

החסידות המשמעות בתורת אמנם הרבה למעלה מקדושתנו. 
היא אחרת לחלוטין, והיא כל התורה כולה: המילים 'יכול 

ן 'ניחותא'... ומיד מגיע כמוני' אינן בלשון תמיהה אלא בלשו
מקדושתכם!'. שמענו? כל  –'קדושתי למעלה  -ההסבר 

 ויקרא, כ', ז' 4
 שם, שם, כ"ו 5
 ויקרא רבה, פרשה כ"ד 6

 תשע"ו 'קדושים'לחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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נובעת מקדושתכם שלכם, כאן, למטה,  –קדושתי למעלה 
  בדירה שאתם עושים בתחתוניים.

 –שאנחנו מבינים ש'קדושתי למעלה לד. כזה געוו
מקדושתכם', הקדושה הזו לא רק ממלאת את החיים בתוכן, 
היא הופכת את החיים עצמם לקדושים ומקודשים, ופתאום 
מתברר שבמהלך מסע הקדושה אנחנו עוברים בכל המעגלים 
של החיים, החל מ'איש אמו ואביו תיראו' שבין אדם להוריו, 

או ולבריאה כולה, בין אדם לחברו, דרך המעגל שבין אדם לבור
בין איש לאשתו, בין גוף לרוח... אין שטח בחיים שלא נמצא 

  בקדושה הזו.
  קדושים (הקטנים) –אחרי מות (הגדולים) 

. סיפור מותם של ומה מקדים את פרשת קדושים? 'אחרי מות'
נדב ואביהוא היה  ם שלן מניע את הספר כולו. מותבני אהר

חיל ספר הטהרה טרגדיה עצומה, אך גם בֹשורה שממנה הת
י. מהרגע שבו יצאה אש מלפני ה' הגדול לדבר גם אַלי ועל

ואכלה אותם אנחנו הולכים ועולים ב'מעלות הירידה'... אנו 
יורדים למטה למטה כדי להבין איך כל המציאות היא קודש, 

  נו? זה לא הוגן! על מה ולמה נברא –מפני שאם לא כך 
ַוַּיְקִרבּו 'נדב ואביהוא שידרו חיים מחוץ למציאות המצווה, 

א ִצָּוה ֹאָתם ה'ִלְפֵני  הם עלו מאד מאד, אבל . 7'ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 
מחוץ למציאות המצווה אין חיים והם מתו. מרגע מותם 
אנחנו עסוקים בסוגיות הפשוטות והנמוכות ביותר, במאכלות 

בה ובלשון הרע, בנידה ובעריות. בכל הדברים ובצרעת, בזי
שנראים נוראיים כל כך, ורק 'בזכות' נדב ואביהוא הם הלכו 
ונתגלו וחשפו את עומק הקדושה. לא כמו הביטוי העממי 

קדושים' שפירושו שרק לאחר מות אדם  –השגור 'אחרי מות 
'אחרי מות'  –מתבררת גדולתו וקדושתו, אלא הפוך בדיוק 

רון הענקיים, נכנסנו כולנו, הקטנים והנמוכים, שני בני אה
  למסע בדרך להיות 'קדושים'. 

  ספר תולדות אדם
רש"י מלמד אותנו בפסוק הראשון סיבה נוספת לכך שנאמרה 

  פרשה זו בהקהל:

  8 מפני שרוב גופי תורה תלויין בה
  אך ר' לוי עולה קומה נוספת:. 9זו דעת ר' חייא במדרש

 אנכי ה' אלהיך. הדברות כלולין בתוכה מפני שעשרת: ר' לוי אמר

ואלהי מסכה  וכתיב הכא לא יהיה לך. אני ה' אלהיכם: וכתיב הכא

  וכו'... ולא תשבעו בשמי: וכתיב הכא לא תשא. לא תעשו לכם

עשרת הדיברות, אך עם הבדל אחד שהוא כל  מדהים. אותן
החיים. כשעמדנו בהר סיני ושמענו את הדיברות פנינו אל 

   –משה והתחננו על נפשנו 
ָמָעה נּו ְוִנׁשְ ה ִעּמָ ר ַאּתָ ּבֵ   10 ּדַ

לא עמדנו בזה. רק 'אצילי בני ישראל' יכלו לגודל ההוא שהיה 
  שם. 

ַלח ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו  ,ָידוֹ  ְוֶאל ֲאִציֵלי ּבְ ַוּיֶ

ּתוּ  ׁשְ   11ַוּיִ
ל תהליך היו אלו נדב ואביהוא. מהמרחק ההוא מתחי

ברות' של פרשת קדושים. התקרבות ששיאו ב'עשרת הד
אל  'ויקרא –התהליך מתחיל במילה הפשוטה ביותר, בקריאה 

. הקב"ה קורא אל ה'משה' שבכל אחת ואחד 12 משה... אדם'
אדם.  -ו, אל הכוח למשות את עצמנו שבנו, וקורא לו מאתנ

אדם ולא מלאך, אדם ולא שרף, אדם ולא אחר. שיאו של ספר 
הטהרה הגדול הוא לא באש מעל המזבח ולא בקרבנות. הוא 
ב'אדמים' שלא הולכים רכיל, בנטע רבעי, בפירות השנה 

  החמישית, בזהירות מעריות. 
טענה שמחריבה את ול ההתהליך הזה מעמיד אותנו איתנים מ

קרית שגורסת שאמנם יש קדושה, אבל העולם, הטענה הש
 -מה לעשות, יש דברים בלתי הפיכים, החיים חזקים מהכל... 

'דבר  -מול זה אנו ניצבים איתנים, ב'הקהל', משה מכנס אותנו 
אל כל עדת בני ישראל', תגיד לכל מי שיצא ממצרים, לכל מי 

ר, תגיד להם שביחד עם היציאה שיוצא ממצרים בכל דור ודו
  הם קיבלו את הכוח ל'קדושים תהיו'. אפילו אני, אפילו אתה. 

 
   

                                                           
 ויקרא, י', א'. 7
 , ע"פ ויקרא רבה.רש"יויקרא י"ט, ב' ב 8
 ויקרא רבה, פרשה כ"ד 9

  שמות כ', ט"ו. 10
 שם, כ"ד, י"א. 11
  ב'.-ויקרא, א', א' 12
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לסעודה שניה –במעלות האהבה   

  זה אפשרי, כל עוד אנחנו כאן... זה יתכן,
כלומר,  ה'תורה' היא לשון 'הוראה'. –כלל גדול הוא בידינו 
, 'סיסמאות מפוצצות' איננה אוסף שלתורתנו הקדושה היא 

חלילה, רעיונות תלושים וגבוהים, את זה יש בעוד הרבה 
דתות ותרבויות. התורה היא דרך והיא ארגז כלים על מנת 

  תורה לשון הוראה.ללכת בדרך הזו ולהגיע אל היעד. 
כלל זה נכון בכל התורה כולה, ועל אחת כמה וכמה ב'שני' של 

   –פרשת קדושים, שבאמצעו נמצאת המצווה הגדולה כל כך 
מֹוָך ֲאִני    13 ה' ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ

   –רש"י לא מפרש שום דבר, אלא רק מצטט 
  14). ת"כ שם יב( גדול בתורה אמר ר' עקיבא זה כלל

כמה מדהים ומזעזע שאת הפרשה הזו לומדים תמיד בספירת 
העומר, בימים שבהם ר' עקיבא לימד ולימד אבל אנחנו 
אבלים על הפיספוס, על מותם של עשרים וארבעה אלף 
מתלמידיו שלא נהגו כבוד זה בזה. ובכן, אם התורה היא לשון 
הוראה ממש, אני רק מבקש להבין איך באמת ניתן  להגיע 

  ך ניתן לחיות 'ואהבת' בכל רגע. לזה, אי
אנחנו לא צריכים ללכת רחוק ולמצוא פירושים שונים. 
'המקרא מפרש את עצמו'. רש"י מלמד אותנו את הכלל היסודי 
הזה פעמים רבות, והאחרונה שבהם ב'ראשון' של הפרשה. על 
הפסוק 'לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא 

יאר רש"י איך מפרשת התרה את ת 15תישבעו בשמי לשקר'
   –עצמה 

  16אם גנבת סופך לכחש סופך לשקר סופך להשבע לשקר
גם בדרך ל'ואהבת' הציבה לנו התורה סולם, שהתבוננות בכל 
שלביו תפלס לנו נתיב להגיע אל הכלל הגדול הזה שבתורה, 

  הוראה למעשה.
  סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע ל'ואהבת'!

  שנראה קצת 'לא קשור': כך מתחיל הסולם, בפסוק
ט לֹא ּפָ ׁשְ ּמִ א ְפֵני לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ ָ ֵני ָגדֹול ִתׂשּ ר ּפְ ֶצֶדק  ָדל ְולֹא ֶתְהּדַ ּבְ

ּפֹט ֲעִמיֶתך ׁשְ    17 ּתִ
נראה שהפסוק הזה בכלל מדבר אל השופט והדיין. נשאיר 

  אותו לרגע בצד ונראה את השלב הבא:
יָך לֹא  לֹא ַעּמֶ ם ֵרֶעָך ֲאִני ַתֲעמֹד ַעלֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ   18ה'  ּדַ

עכשיו כבר מרגישים קרוב יותר ל'ואהבת'. את הסמיכות 
הקשה שבין שני הציווים שבפסוק הזה מסביר הרמב"ם 

  בעקבות חז"ל:

                                                           
 ויקרא, י"ט, י"ח. 13
  שם ברש"י 14
  ויקרא, י"ט, י"א. 15
 שםרש"י  16
 ויקרא, י"ט, ט"ו. 17

עוון גדול  -) על 'לא תלך רכיל'שאע"פ שאין לוקין על הדבר הזה (
עמוד הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נסמך לו 'ולא ת

על דם רעך'. צא ולמד מה אירע לדואג האדומי שריכל על דוד ואחר 
  19 כך נהרגה נוב עיר הכהנים כולה

'לא תלך מדרגה של להגיע ל נוכלמזעזע. אבל איך  אכן קשר
רכיל', היכן ההוראה המעשית? זוכרים את הפסוק ה'לא קשור' 
מההתחלה? רש"י וגם הרמב"ם מלמדים אותנו שהפסוק בכלל 

נאמר לשופט בבית המשפט. אדרבה, אם היה מדובר על לא 
השופט, מה פירוש המילה 'עמיתך'? וכי רק את עמיתו צריך 
השופט לשפוט בצדק? 'צדק צדק תרדוף'! אלא כך פוסק 

  הרמב"ם בספר המצוות:
והוא אומרו: 'בצדק תשפוט עמיתך', שחייב אדם לדון את חברו לכף 

  20 סדזכות ולא יפרש מעשיו אלא לטוב ולח
אתם יודעים, אומרים שלשפוט זו תכונה אנושית מובנית. 
ובכן, התורה מכירה בתכונה הזו והיא אומרת לי ולנו שזה 

אם אתה לא רק זה מותר, וזכות. כף בסדר שנשפוט, אבל רק ל
  יודע לעשות את זה, פשוט אל תשפוט... 

  להיות צודק, לראות טוב
א תלך רכיל זה לא ייאמן. אתם יודעים מהי ההקדמה ל'ל

'בצדק תשפוט עמיתך'. כי מי שמתרגל לדון את חברו  -בעמך'? 
לך רכיל. פשוט לא יֵ לכף זכות ולפרש את מעשיו אך לטוב, 

כמה קשה להרגיל את ומנגד כמה קל להתרגל לפרשן כל דבר, 
לא יהיה לו  –הנפש לפרשנות אך לטובה. מי שיזכה ויצליח 

יש את הדחף הזה שום צורך במחלת הרכילות, הוא לא ירג
  ללכת ולעבור ולספר 'נו, שמעת? ראית את ההוא?'

ן לכף זכות? לא איזשהו בונוס, לא 'לפנים מה היסוד של לדו
משורת הדין'. בצדק! כי הצדק מחייב לדון לכף זכות. הצדק 
אומר שצריך לראות טוב, ובהיעדר ראייה כזה, הרי שעשיתי 

ן, גם אם אתה עוול במשפט. לא רק אם אתה דיין בבית הדי
, בחנייה או הרודי, אם אתה בן אדם שפגש אותי במקיה

אתה לא שופט צדק,  –ואתה לא רואה בי טוב  מרקטבסופר
  אתה עושה עוול בדינך. 

   :לעלות בסולם ונמשיךזו ההוראה הראשונה, 
  להוציא החוצה לפני שיישפך

ָנא ֶאת לֹא ְלָבֶבךָ  ִתׂשְ א ָעָליו  ֲעִמיֶתָך ְולֹא ֶאת הֹוֵכַח ּתֹוִכיחַ  ָאִחיָך ּבִ ָ ִתׂשּ
  21ֵחְטא

כתוב  -נקודה נדייק בפסוק: לא כתוב 'לא תשנא את אחיך' 
. כי התורה היא הוראה והיא לא "בלבבךלא תשנא את אחיך "
עלינו סתם מילים יפות. כי יתכן שמישהו ממש פגע  'מנחיתה'

בך, יתכן שיש בך שנאה כלפי מישהו חלילה. אז אל תשנא 
 שם, ט"ז. 18
  רמב"ם, הלכות דעות פרק ז' הלכה א' 19
  ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קע"ז 20
  ויקרא, י"ט, י"ז. 21
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תשפוך, תגיד לו. 'הוכח תוכיח את עמיתך'. יתכן  -אותו בלב 
שהיום איננו יודעים לקיים מצוות תוכחה, אבל לשפוך את 

זה כל כך קשה לך ומדוע אתה  מדועאתה מסוגל?  ךמה שבלב
 כי לא דנת לכף זכות. -משאיר את זה כשנאה עמוקה בלב? 

כי מן הסתם כבר הלכת רכיל בעמך, אז כבר אי אפשר להגיד 
  '.'דוגרי

בך, ציא החוצה, לא תנטור את השנאה בלאבל אם תוכיח, תו
אז אתה תראה איך לאט לאט 'לא תשא עליו חטא' בכלל. 

  רש"י מסביר את המילים הללו כך:
   22 לא תלבין את פניו ברבים

יום  -לומר אותו בלב ואתה לא מצליח לך כי כשמשהו שמור 
בד, זו אחד זה יתפרץ, וכשזה יתפרץ זה לא יהיה ביניכם בל

כבר תהיה הלבנת פנים ברבים. השנאה הזו שהייתה שמורה 
בלב תישפך החוצה בלי שום מעצור ותזהם את כל האוויר. 
אתם יודעים מה זה 'להלבין'? אומרים שכשמביישים מישהו 
'יורד לו הצבע מהפנים' והוא נשאר לבן. זה נכון, אבל תוך כדי 

'להלבין'  הכשרות הכלים לפסח השנה חשבתי לעצמי שאולי
פירושו לשרוף מישהו חזק כל כך, עד שהוא מלובן לחלוטין. 
ועוד חשבתי, שהמלובן הזה, לא עלינו, הרוויח. כי הוא יצא 
כשר ומזוכך, אבל המלבין? הוא איבד את עולמו הבא לגמרי... 
גם אלה שנמצאים ליד הסיר המתלבן חוטפים חלק מהגיצים, 

  אבל גם הם זוכים להכשרה ולטיהור. 
  אהבת היום

  והנה השלב הבא בסולם:
ךָ  ִתּטֹר ֶאת ִתּקֹם ְולֹא לֹא ֵני ַעּמֶ   23 ּבְ

זה כל כך קשה. רש"י מלמד אותנו שליטור זה לא להרביץ ולא 
אבל לא לשכוח להזכיר  - להכאיב. הפוך, זה בסך הכל לעזור לו

לו כמה שהוא רשע לעומת כמה שאני צדיק... 'בוודאי שאני 
יא אשאיל לך את הסיר, לא כמו שאתה אף פעם לא משאיל, 

קמצן'. זה צורך נפשי שנובע מהמחסור בשלבים הקודמים. 
רע ולא עוד לא טיפלתי ב'לא תלך רכיל' כי אני עדיין רואה 

  וקם ונוטר.אז אני נ -שופט בצדק את עמיתי 
  איך כתב לנו דוד המלך בפסוק המדהים בתהילים?

ים ֹאֵהב ָיִמים ִמי   24 ִלְראֹות טֹוב ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ
 אף -ה לחיות חיים? תשאל ברחוב מי לא רוצבמי לא חפץ 

אחד לא ירים את היד. אבל האם גם כולנו 'אוהבי ימים'. בדרך 
כלל אנחנו 'אוהבי מחרים'. מחר יהיה טוב, אבל היום?? הכל 
באסה, תסתכל, איך אפשר לאהוב את היום? התשובה היא 
אחת: 'לראות טוב'. פשוט תראה טוב ואז תאהב את היום. 

  ובואפן אוטומטי מה יקרה?
ָפֶתיךָ ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע  ר ִמְרָמה ּוׂשְ ּבֵ   25 ִמּדַ

  'כי אהבת נפשו אהבו'
הגדול, ולאחר כל שלבי הסולם אנחנו מגיעים אל הכלל 

'. דבריו הפשוטים של הרמב"ן הם 'ואהבת לרעך כמוך, אני ה'
  העומק של כל מה שדיברנו בו:

כי פעמים שיאהב אדם את רעהו בדברים ידועים, להטיבו בעושר 
יחפוץ שיזכה רעהו  וכיוצא בזה, ואם יהיה אוהבו בכל ולא בחכמה

האהוב לו בעושר ובנכסים ובחכמה... שיהיה הוא יותר ממנו בכל 
  26 טובה

, לאט לאט הוא ממש מאמין כשאדם פשוט אוהב ועושה טוב
  ונותן בלי גבול.

בלבו, אבל יאהב ויצוה הכתוב שלא תהיה פחיתות הקנאה הזאת 
דם עושה לנפשו ולא יתן שיעורין רו כאשר אברבות הטובה לחב

  באהבה
בלי אבל ובלי בערך, פשוט יאהב!  היינולא יתן 'שיעורין', 

  והרמב"ן ממשיך ונותן דוגמא שלא תיאמן:
מידת ועל כן אמר ביהונתן 'כי אהבת נפשו אהבו', בעבור שהסיר 

  .בו ואמר 'ואתה תמלוך על ישראל'הקנאה מל
וך הוא שיחרר את ונתן שיחרר את עצמו מהרצון למלהכשי

הוא ראה עצמו מלראות את דוד כמישהו שחוטף ממנו. אז 
הגיע לשיאה כך לא שנא ולא נקם וטוב, והוא לא הלך רכיל, 

  של המצווה הגדולה הזו 'ואהבת לרעך כמוך, אני ה''. 
 
  

   

                                                           
 רש"י שם 22
 ויקרא, י"ט, י"ט. 23
 תהילים, ל"ד, י"ג. 24

 שם, י"ד. 25
  רמב"ן, ויקרא, י"ט, י"ט. 26
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שלישית לסעודה – 'ואתה קדוש יושב תהילות ישראל'

ב'שלישי' של פרשת קדושים נדמה שמסע הקדושה שאנו 
כך  –עוברים בו בפרשה זו מגיע לרף נוסף. כעומק הדברים 

  שבו וממנו נפתח את עיוננו בקריאה זו. 27עומק הסיפור
  הפרנסה של הקב"ה

לפני שנתגלה ר' ישראל 'בעל שם טוב' ולפני שעוד יצא טבעו 
כפרי פשוט  בעולם, הוא היה במשך זמן רב מסתובב בבגדי

מעין  ועובר מעיר לעיר ומכפר לכפר כנודד וגולה. היה לו
בכל מקום שאליו הגיע, היה  -'תחביב' אחד מיוחד בתקופה זו 

פונה אל יהודים, מאיש ועד אשה ומנער ועד זקן ושואל 
לשלומם, למצב בריאותם, לפרנסתם אם היא ברווח... ומגמה 

ם ולשבוע מהם לשמוע את תשובות היהודי –אחת הייתה לו 
נחת גדולה. כל כך אהב לשמוע 'ברוך ה'', או 'ישתבח שמו 

  לעד', כך הייתה עבודתו בקודש. 
ובאותה העיר, כך סיפרו  ,פעם הגיע לעיר אחת במהלך מסעו

לו, בחדר פנימי באחד מבתי הכנסיות ספון יהודי צדיק ופרוש, 
גאון עולם, זקן ושבע ימים. כבר למעלה מיובל שנים יושב 

יהודי הזה בחדרו מבוקר עד לילה, עטור בטליתו ותפיליו ה
ועוסק בלימוד התורה הקדושה. הבעל שם טוב החליט לנסות 
את 'התחביב' שלו גם על גאון גדול זה. הוא מצא את חדרו, 
נכנס ושאל אותו: 'רבי, איך הפרנסה? איך הבריאות?'. היהודי 

ה לא כל כך שם לב לשאלה ורק רצה להיפטר מהמטרד הז
איך  –פציר יו באמצע היום. הבעל שם טוב שב והשהתרגש על

הבריאות, ומה עם הפרנסה... משרבו ההפצרות והבעש"ט 'לא 
הבין' את הרמז, סימן לו הצדיק בתנועת ידו לכיוון הדלת, 
לאמר: יילך מכאן כבודו ויניחני. בהגיעו אל הדלת, פנה 

אתם  הבעש"ט אל אותו צדיק ואמר לו רק משפט אחד: 'מדוע
מונעים את הקב"ה מהפרנסה שלו??'... לשמע השאלה הזו 

אני מונע?!  !התבלבלו מחשבותיו של הגאון הפרוש. פרנסה?
  ח שיצר הבילבול הקצר והחל להסביר:הבעש"ט הבחין בפת

מתפרנסים? מהקב"ה,  אנו'תראה, רבי. אנחנו, היהודים, ממה 
אבל הקב"ה כמובן. הוא מפרנס אותנו בבני, חיי ומזוני רויחי. 

ממה הוא מתפרנס? יהודים 'יושבים' טוב, מהפרנסה שלו  –
 וענההבעל שם טוב על מה יושב?'. שאל  –יתברך, והוא 

'ובכן, על השאלה  -הכל מתחיל  תשובה מופלאה, שממנהש
קדוש, יושב  ואתה" –הזו כבר ענה דוד המלך בספר תהילים 

מובדל, הרי קדוש, רבש"ע, . כלומר: אתה 28תהילות ישראל!"
כל העולם כולו כלא וכאין לגביך, ועל מה אתה 'יושב' וממה 

ל', מ'ברוך ה'', -אתה מתפרנס? מ'תהילות ישראל'. מ'השבח לא
מהתהילות האלה הוא מתמלא נחת ואז הוא מעניק לנו 

  ומפרנס אותנו בבנים ובחיים ובמזון'. 
                                                           

ש קדושים "אוצר לקו בלקוטי שיחות חלק ז' קדושים שיחה א'מובא  27
  שיחה ב'

אל עליו שתי שאלות ר נפלא. הרב מליובאוויטש זיע"א שסיפו
  ת, שמעלות את ההבנה בו למדרגה אחרת לחלוטין.פשוטו

  אבני בניין רוחני
 אפשר לכאורה אך ישראל של בעבודתם צורך יש...אמנם להבין יש

 זאת אמר מדוע כך ואם .התורה לימוד באמצעות גם לכך להגיע

 מיובלה יותר במשך ולילה יומם תורה למד אשר לגאון טוב שם הבעל

 כאשר ובמיוחד" וכו הוא ברוך לקדוש פרנסה מספק אינך מדוע שנים

 בלימודו שקוע היה הוא זאת לו אמר טוב שם הבעל כאשר אז אף
29  

מה אכפת לבעש"ט שהקב"ה מתפרנס מהתורה של היהודי 
הרי  מדוע הוא ביקש לשמוע דווקא 'ברוך ה''?הצדיק הזה? 

דווקא אל הגאון הגדול ביותר הלך  ודי כופר.לא מדובר ביה
  הבעש"ט...

 תהלות באמצעות דוקא קדוש ואתה לידי שמגיעים נבאר אם אף

 הקדוש את לשבח הגאון את לעורר טוב שם הבעל היה יכול ישראל

 אותו לשאול צריך היה מדוע ובקדושה בפרישות לימודו על הוא ברוך

   וכדומה בריאות גשמיים ענינים אודות
כלומר, גם אם רצה הבעש"ט 'לסחוט' מהיהודי שבח והילול, 
שלא יהיה רק 'יבש' בלימודו, שישאל אותו איך היה 
ה'תוספות', או איך הסברא שהוא חידש אתמול, ואז הוא ייצא 

ל, ש'חבל על הזמן'... זה שהוא לא מתעניין -בכזה שבח לא
  בקופת חולים ובפרנסה זאת בעיה? 

לא ייאמן. אתם יודעים, הרי את הענין בהסבר י מסביר הרב
 הקב"ה כל תכלית כוונת הבריאה של הקב"ה, היא 'נתאווה 

להיות לו דירה בתחתוניים'. זה מוכרח להיות כך, שאם לא כן, 
ציאות התחתונה הזו שכל הוא  לא היה צריך לברוא את המ

? משאיפות אלוקיות. ואיך נעשית לו הדירה הזו כך מרוחקת
על ידי שהעניינים דווקא  -ם חומרי הבניין שלה? ה מה

התחתוניים ביותר מתרוממים למעלה, ועל ידי כך שיהודי 
יודע שהכל הכל רק ברכת ה'. כך כל העניינים הגשמיים 

  הופכים להיות דירה לו יתברך.
לימוד התורה של הגאון המופלג מהסיפור הוא בוודאי עצום, 

הקב"ה, הוא לא 'יושב' על זה... ענק! אבל מזה לא 'מתפרנס' 
'יושב' פירושו שהקדוש ברוך הוא, שהמובדל ברוך הוא 'מוריד 
את הברכיים' כביכול, ומשפיל את עצמו למטה עד שהכל נהיה 
קודש. זה שיהודי עוסק בתורה ונהנה ממנה זה ענק, אבל זה 
עוד לא 'יושב תהילות ישראל', זה לא התהילות שבאות 

  של ישראל ומגלות את עומק הקדושה.  מהמקום הכי תחתון 

 תהילים כ"ב, ד'. 28
 ש שם"לקו 29
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זהו כל הגילוי שבפרשתנו. ניתנים בידינו כלי עבודה 
המחדירים את הקדושה, מקיימים בה את כל שדרות החיים 

  והופכים את המציאות כולה לקודש קודשים.
  נאמן לשמור הבטחתי

ב'שלישי' הגילוי הזה נחשף במלואו. ב'שני' עסקנו ב'כלל 
ל מה שבדרך אליו, ובקריאתנו הנוכחית הגדול שבתורה' ובכ

  עוברים להלכה חקלאית, ברובד החיים הפשוט והארצי ביותר. 
ל ָתֹבאּו ֶאל ְוִכי ם ּכָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ֵעץ ַמֲאָכל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעּתֶ ְריֹו  ַוֲעַרְלּתֶ ּפִ

ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹׁש ׁשָ   30 .לֹא ֵיָאֵכל ׁשָ
בשלוש השנים הראשונות הפירות ערלים, מכוסים ואסורים 

  מאיתנו. 
ל ָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ּכָ ָ ְריוֹ  ּוַבׁשּ    31'ה-קֶֹדׁש ִהּלּוִלים לַ  ּפִ

בשנה הרביעית יש בפירות קדושה של ממש. הם כבר לא 
אסורים, הם מותרים באכילה, אך בתנאים מגבילים בדיוק 

יש להעלות אותם לירושלים,  –כמו אלה של מעשר שני 
לאכלם בטהרה ועוד. בשנה הזו נקראים הפירות 'נטע רבעי'. 

ומותרים גמורים לאחר השנה הרביעית הפירות הם 'חולין' 
'חופשי חופשי'... ניתן לאכול אותם בכל מקום, ואפילו במצב 

   –של טומאה. אך התיאור של התורה הוא מיוחד מאד 
ת ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ בּוָאתֹו ֲאִני אְכלּו ֶאתתֹּ  ּוַבׁשּ ְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ּתְ  ה' ּפִ

  32 ֱאלֵֹהיֶכם
היכם' מופיע דווקא כאן, כשהפירות ל-מה פתאום 'אני ה' א

הידיעה הזו?  מדוע דווקא מהשנה הזו מתגלההם חולין? 
ושאלה נוספת: מה פירוש הביטוי 'להוסיף לכם תבואתו'? 

  רש"י מסביר:
המצוה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם . להוסיף לכם תבואתו

תבואתו, שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות, היה ר' עקיבא 

אומר דברה תורה כנגד יצר הרע, שלא יאמר אדם הרי ארבע שנים 

אני  '.אני ה: אני מצטער בו חנם, לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו

  33 ה' המבטיח על כן, ונאמן לשמור הבטחתי
על פי הסוד מלמדים אותנו שעומק  34סידותאבל בכתבי הח

התוספת שבפסוק הוא לא רק הוספת הברכה הגשמית, אלא 
תוספת מעלה רוחנית בפירות השנה החמישית. אם פירות 
השנה הרביעית היו קודש, הרי שפירות החמישית הינם קודש 

  קדשים. 
  הילולי חולין

עוד ות השנה החמישית קדושים נו, אז אם כך, אם באמת פיר
בהם קדושה עוד יותר  האם לא היה ראוי שננהג -יותר 

אם את פירות השנה הרביעית יש לאכול  חמורה? למשל,
בירושלים, אולי את פירות השנה החמישית יהיה עלינו לאכול 

  ! ?רק בתוך הר הבית
? שיאה של המצווה בו פתחנו זוכרים את הסיפור של הבעש"ט

שיא ההילולים הוא  הזו הוא לא בשנה הרביעית המקודשת,
לא בהילולי הקודש הטהורים, כי אם בהילולי החולין של 
השנה החמישית. השנה הרביעית היא רק שלב ב'. הקדושה 
האידיאלית היא זו המאפשרת לי לאכול אצלי בחצר, אולי 
אפילו בטומאה, ולהלל את הקב"ה מעומק המציאות הזו 

  ך שמו!'. שכולה כולה קודש. 'ברוך ה'!' 'ברוך הוא וברו
'קדושים תהיו', ומקדושתנו זו נפרנס את הקב"ה היושב על 

  היכם'. ל-'כי קדוש אני ה' א –תהילות ישראל, ומתוך כך 
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