
 מזורז לדוברי מצרית / הרב אלישע וולפיןקורס  –פרשת קדושים 
 

 חברות יקרות, חברים יקרים,
  

 החזרתם כבר את כלי הפסח למקום? אל תמהרו! חג החירות עוד לא נגמר. 
  

 השבוע אנחנו מגיעים לפסגה של תורת ישראל: אנחנו מגיעים למהות ייעודנו כעם:כי 

  
ֶהם )א( ויקרא, פרק י"ט:  ל ְוָאַמְרתָֹ ֲאלֵּ אֵּ י ִיְשרָֹ ל ֲעַדת ְבנֵּ ר ֶאל כָֹ ה ֶאל מֶשה לֵּאֹמר: )ב( ַדבֵּ ר ְיהֹוָֹ ַוְיַדבֵּ

יֶכם: ה ֱאֹלהֵּ דֹוש ֲאִני ְיהֹוָֹ  ְקדִשים ִתְהיּו ִכי קָֹ
  

 ייעודנו כעם: "קדושים תהיו"! 
  

 אם תשאלו למה? התשובה היא, "כי קדוש אני, ה' אלוהיכם". 
  

ְדָך ִלְקֹצר -)ט( ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאתילה רשימה יפהפיה של מצוות: ואז מתח ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶלה ְפַאת שָֹ
ט. ט  ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלקֵּ ל ּוֶפֶרט ַכְרְמָך ֹלא ְתַלקֵּ ם   )י( ְוַכְרְמָך ֹלא ְתעֹולֵּ ִני ְוַלגֵּר ַתֲעֹזב ֹאתָֹ ֲאִני ֶלעָֹ

יֶכם ה ֱאֹלהֵּ ְבעּו ִבְשִמי -)יב( ְוֹלא  ְתַשְקרּו ִאיש ַבֲעִמיתֹו.-ְתַכֲחשּו ְוֹלא-( ֹלא ִתְגֹנבּו ְוֹלא)יא  .ְיהוָֹ ִתשָֹ
ֶקר ם ֱאֹלֶהיָך -ְוִחַלְלתָֹ ֶאת  ַלשָֹ השֵּ ֲעָך ְוֹלא ִתְגֹזל, ֹלא-ַתֲעֹשק ֶאת-)יג( ֹלא  .ֲאִני ְיהוָֹ ִכיר -רֵּ ִלין ְפֻעַלת שָֹ תָֹ

ן -)יד( ֹלא  לומר, לא תדחה את תשלום המשכורת[.]כֹבֶקר -ִאְתָך ַעד ר ֹלא ִתתֵּ י ִעּוֵּ ש ְוִלְפנֵּ רֵּ ל חֵּ ְתַקלֵּ
ֱאֹלֶהיָך  אתָֹ מֵּ רֵּ הִמְכֹשל ְויָֹ ט ֹלא-)טו( ֹלא  .ֲאִני ְיהוָֹ ֶול ַבִמְשפָֹ א ְפנֵּי-ַתֲעשּו עָֹ י -ִתשָֹ ל ְוֹלא ֶתְהַדר ְפנֵּ דָֹ

דֹול ִכיל ְבַעֶמיָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל-)טז( ֹלא  ְבֶצֶדק ִתְשֹפט ֲעִמיֶתָך.  גָֹ ְך רָֹ לֵּ ֶעָך-תֵּ ה  ַדם רֵּ -)יז( ֹלא  .ֲאִני ְיהוָֹ
א ֶאת ַח תֹוִכיַח ֶאת-ִתְשנָֹ ֶבָך הֹוכֵּ ְטא.-ֲעִמיֶתָך ְוֹלא-ָאִחיָך ִבְלבָֹ יו חֵּ לָֹ א עָֹ -ִתֹטר ֶאת-ִתֹקם ְוֹלא-)יח( ֹלא  ִתשָֹ

מוֹ  ֲעָך כָֹ י ַעֶמָך ְוָאַהְבתָֹ ְלרֵּ ה  ָךְבנֵּ ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ְיהוָֹ אתָֹ מֵּ רֵּ ן ְויָֹ קֵּ י זָֹ ַדְרתָֹ ְפנֵּ קּום ְוהָֹ ה תָֹ יבָֹ ֲאִני ... )לב( ִמְפנֵּי שֵּ
ה גּור ִאְתָך גֵּר ְבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו.-. )לג( ְוִכיְיהוָֹ ר ִאְתֶכם   יָֹ ֶכם ַהגֵּר ַהגָֹ ח ִמֶכם ִיְהֶיה לָֹ )לד( ְכֶאְזרָֹ

מ ִים -ֹוָך ִכיְוָאַהְבתָֹ לֹו כָֹ יֶכםגִֵּרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצרָֹ ה ֱאֹלהֵּ ה -. )לה( ֹלאֲאִני ְיהוָֹ ט ַבִמדָֹ ֶול ַבִמְשפָֹ ַתֲעשּו עָֹ
ה. ל ּוַבְמשּורָֹ י ֶצֶדק ַאְבנֵּי  ַבִמְשקָֹ ֶכם-)לו( ֹמאְזנֵּ יַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה לָֹ יֶכם   ֶצֶדק אֵּ ה ֱאֹלהֵּ ֲאִני ְיהוָֹ

ִיםה-ֲאֶשר ֶאֶרץ ִמְצרָֹ אִתי ֶאְתֶכם מֵּ ל-)לז( ּוְשַמְרֶתם ֶאת  .ֹוצֵּ ל-ֻחֹקַתי ְוֶאת-כָֹ ַטי ַוֲעִשיֶתם -כָֹ ִמְשפָֹ
ם ה  ֹאתָֹ  . ֲאִני ְיהוָֹ

  
 מדהים ומרגש! אשרי העם שזו תורתו!

  
מה הקשר בין הרשימה המופלאה הזאת וקדושה? ואם בייעוד  !אמנם מדהים, אבל לגמרי לא ברור

 , מהו הייעוד?עסקינן
  

להשגת קדושה? כלומר,  הדרך הבדוקהאתי, היא -האם הרשימה הזאת, שהיא בעיקר קוד מוסרי
ובגלל זה אתם כבר קדושים,  –קדושים? או שמא ההפך  שאז גם תהיואם תהיו מוסריים הרי 

מתנהגים זה עם שכעם קדוש תפעלו על פי כללי המוסר והאתיקה, כי כך אנשים קדושים  חשוב
 זה? 

  
. לא בכדי יהודים מכנים את אלוהיהם: "הקדוש ברוך הוא". הקדושה האולטימטיבית, היא אלוהים

פעמיים הקדושה. כפסגת הקדוש, בהא הידיעה! סידור התפילה מלא בהתייחסות לאלוהים כי הוא 
דֹוש ְוִשְמָך בתפילת העמידה, למשל: "קדוש קדוש קדוש ה' צבאות, מלא כל הארץ כבודו"; "אַ  ה קָֹ תָֹ

ה".  ל יֹום ְיַהְללּוָך ֶסלָֹ דֹוש ּוְקדֹוִשים ְבכָֹ  קָֹ
  

יפה! אז אלוהים קדוש, אפילו קדוש מאוד. אבל זה לא עוזר לנו עם השאלה: מה הקשר בין 
"קדושים תהיו", לבין הרשימה המרגשת שבאה אחריה? הרי בשום מקום לא כתוב שקדושה 

לומר על אלוהים שהוא קדוש, אבל האם אפשר לומר עליו שהוא מוסרי?  פירושה מוסריות. אפשר
יכול היה "כפוף" בעצמו -המידה המוסריים האנושיים שלנו. אם אלוהים הכל יבוודאי לא בקנ

לאו  –לחוקי המוסר שלנו, איך נסביר את כל הזוועות והאכזריות הקורית בעולם מדי יום ביומו 
? איך נסביר מוות של פעוט ממחלת סרטן? איך נסביר אסונות את אלה שעושים בני האדםדווקא 

  טבע שפוגעים הן בצדיק והן ברשע ללא כל אבחנה? 
  

לכן, למרות הנטייה לעשות את ההשוואה הזו, אני חושב שלא נכון יהיה להסיק מפרשת קדושים 
 שקדושה = "התנהלות מוסרית".

  



קדושים תהיו כי קדוש אני" לבין הרשימה שבאה בעקבותיה? אז מהי קדושה? ומה הקשר בין "
 ומדוע אחרי כל שתי מצוות ברשימה מופיעה החתימה "אני ה'"?

  
נבדלות! אלוהים, על פי התפיסה הרווחת  ,. כןנבדלותהפירוש היהודי לקדושה הוא בדרך כלל: 

פרשת קודשים הוא בפרשנות היהודית, הוא נבדל. למעשה, אלוהים הוא שיא הנבדלות. והנה ב
מבקש גם מאיתנו, בפעם הראשונה בתורה, להיות כמוהו, נבדלים, או מופרשים. לא סתם 

דֹושִכי ַעם מופרשים, אלא מופרשים לו. שנהיה לו לעם סגולה. דברים, י"ד, ב: " ה ַלה' ֱאֹלֶהיָך  קָֹ ַאתָֹ
ַחר ה'  ַעִמיםּוְבָך בָֹ האֲ  ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻלָֹה ִמֹכל הָֹ מָֹ ֲאדָֹ  ".ֶשר ַעל ְפנֵּי הָֹ

  
אם כן, ייעודנו הוא להיות "גוי קדוש", כלומר, עם נבדל, עם סגולה )עם מסוגל(, עם השייך 

 לאלוהים.
  

לא פתרנו את השאלה  עדייןיש כאלו שמאוד יאהבו את הייעוד הזה, ויש כאלו שיסלדו ממנו. אבל 
 )נבדל( לבין רשימת המצוות הבאה אחריו?הגדולה: מה הקשר בין הכרזת הייעוד שלנו כעם קדוש 

  
החוזרת על עצמה פעם אחר פעם בשתי פרשות הקדושה )"אחרי מות", מלפני שבועיים, הנוסחה 

. היא להיות שונים )נבדלים( מאומות העולם, ובאופן ספציפי, לא להיות כמו המצריםו"קדושים"(, 
 עושה.  לאלמודל לכל מה שעם קדוש  הפכה מצרייםמשם הרי אלוהים הוציא את עם ישראל, ולכן 

  
מהי קדושה. כלומר, דווקא דרך מעשי מצרים נדע מה  סוף כל סוף וכך, אולי על דרך השלילה נדע

 מהות הייעוד שלנו. 
  

 עולה מתוך פרשת קדושים:חוליי מצריים, כפי שהוא  תהנה עיקר רשימ

         !אין מנוחה לאדם הפשוט. במצריים במצרים לא הייתה שבת 

        .במצרים עבדו פסלים מעשה ידי אדם 

         .)במצרים התקיימו טקסים דתיים מיניים, אורגיות אקסטטיות והקדשת זרע למולך )לאל
 ייתכן שהטקסים הללו היו כרוכים בניצול מיני.

        .במצרים דיכאו את הגר ושיעבדו אותו 

         את פשוטי העם, את העניים ואת העמלים.במצרים רמסו 
  

 לא הפנמנו: סתם מבט מהיר ברשימה הזאת מגלה לנו את מה שידענו תמיד, 

  
 ם האדם משועבד. יבמצרי

 במצריים אדם משועבד לאדם.
  .(ומשועבד לאלילות )מעשי ידיבמצריים האדם 
 הבית". משועבד לבעלי הכוח, הוא משועבד לגחמות המלך ו"בעלי במצריים האדם 

 אונו של האדם, כוחו, מרצו, הונו וכל אשר לו, משועבדים לבעלי השררה. כל ם יבמצרי
 .במצרים האדם הוא חפץ

  
קדושה אינו יכול להיות משועבד לאדם אחר! קדוש מכאן עולה שקדושה היא הכרה בכך שאדם 

 שאדם אינו חפץ!היא הכרזה חד משמעית 
  

 וזו מהפכה!!! 
  

זזנו מהמקום. עודנו במצרים. והקדושה, הלאה בקושי  !מאוחר יותר, עודנו שם 3,3,3ואנחנו... 
 מאיתנו. 

  
עוד לא קמה בעולם מערכת כלכלית שבה אין שיעבוד של אדם אחד לאחר. היו הרבה ניסיונות 

ושיטה אחר שיטה למצוא את השיטה האולטימטיבית שתשחרר את האדם מהשעבוד שלו, 
 ! נכשלה

 מרקסיזם ניסה לשחרר ונכשל. ה
 הסוציאליזם ניסה לשחרר ויצא משעבד. 

 הקפיטליזם התיימר לשחרר, ויצא חזירי ואכזר. 
  

נולד  -כפי שהבטיחה האומה שהמציאה את הקפיטליזם  -בשם זכותו של האדם לחירות ולאושר 
מה: רובנו השעבוד המתוחכם והמתעתע ביותר שאי פעם היה כאן. בואו נודה על האמת העירו



משועבדים לאלילי הקפיטליזם. רובנו עבדים לבעלי ההון. ואלה מוצצים את אוננו והוננו עד תום. 
ומקריבים את אוננו למולך. חזרנו למצרים והפכנו  !(ואנחנו, בלי לשים לב, משתפים פעולה )כרגיל

 לעם של עבדים. 
  

כי רק חופשיים )וגם אנחנו(,  שהם חושבים בטעות אגב, זו לא אשמת בעלי ההון והשררה. הם 
, וכמובן, לקנות הם יכולים לעלות על המטוס הפרטי לטוס לאי הפרטי שלהם מתי שרק בא להם

אוי כמה שהם )ואנחנו( טועים. כמו פרעה, שגילה שהוא הקורבן של המערכת  ולקנות ולקנות.
שהייתה לו רות איבד את החי פרעה. גם , כך גם כל משעבדשהוא עמד בראשה לא פחות מעבדיו

 הפך בעצמו לעבד של השיטה שהוא עמד בראשה. פרעהלשחרר את העבדים. עד שלב מסוים 
  

 המיזם הגדול הזה, שנקרא: יציאת מצרים, נכשל! 
  

וכאן נדרשת זהירות גדולה! התשובה המקובלת של רוב מתקני העולם )או כאלו שרוצים להיות 
שתשים את האדם, את כזו השיטה, בהא הידיעה, מתקני עולם( היא להמציא עוד שיטה, הפעם 

הצדק ואת החירות במרכז. אולי שיטה הומניסטית כזו או אחרת. זה לא יעבוד!!! כי ברגע 
שיטה וחירות שמייצרים שיטה, סופה שהאדם שוב יהיה משועבד. הפעם הוא יהיה משועבד אליה. 

מצאת שיטת ממשל טובה יותר, התשובה לכישלון היציאה ממצריים אינה בההן מילים סותרות! 
 או שיטה כלכלית טובה יותר המקיימת. 

  
פרשת קדושים מזמינה אותנו להבין שאנחנו נבדלים. נבדלים מהכול. והכוונה היא, שכל דבר, כל 

חפץ, כל "משהו", הוא בעצם כפוף לחוקי מצריים. דין הגוף היהודי כדין הגוף המצרי. דין היצר 
 המיני של הגוי.  המיני העברי, כדין היצר

  
הוא חולין  -כל אובייקט, כל גוף אנושי, כל בעל חיים  -פרשת קדושים מציעה לנו שכל חפץ 

. אלא שבכל חפץ, אובייקט, גוף אנושי ובעל חיים, קיים אותו ניצוץ אלוהי של )היפוך של קודש(
פץ. הוא לא הוא נבדל. הוא מעבר לח -יש הקוראים לו המהות  -קדושה. הניצוץ הקדוש הזה 

    החפץ עצמו. הוא נצחי. הוא נשגב. 
  

המקיים את אם נצליח לזכור את המהות הזו, את ניצוץ הקדושה הבוער בכל, המחייה את הכול, 
כאילו מצריים שקעה ולו לרגע אחד, כאילו יצאנו שוב ממצריים, ממש באותו רגע הכול, הרי ש

 . ולו לפעימת לב אחתשוב בתהומות ים סוף, 
  

אני רוצה להציע לא להסתפק בהבנה אינטלקטואלית של העניין הזה, אלא לחוות אותו. לחוש 
מי הוא המדבר? החפץ או הניצוץ? שהרי  –אותו. להרגיש אותו: כל פעם שאני אומר "אני" 

שניהם יכולים לדבר, אבל האחד מדבר מצרית עתיקה והשני מדבר קדושה. לכן שימו לב מי 
כאותו ניצוץ  -את זה שאומר "אני", את הווייתכם  -ים לחוש את עצמכם מדבר? האם אתם מצליח

 קדוש, נבדל, ונשגב? או שאתם החפץ, האובייקט?
  

 זה דורש תרגול. אבל בשביל זה יש שבת שלימה! ויש את כל החיים... בידינו הדבר. 
  

מכם כקדושים, אם תדעו לחוות את עצ –'הלוחש לעבדים' לוחש לנו כל העת: אני קדוש. גם אתם 
 לחוות את "האני" המדבר מתוככם כניצוץ האלוהי.

  
וכשזה יקרה, חוויית החיים תשתנה מן היסוד. המציאות החיצונית לא, שהרי נופי מצריים לא 

שוב  -או המציאות הפנימית  -באמת שונים מנופי ארץ ישראל במובן המהותי. אבל חוויית החיים 
 ה גדולה של חירות.לא תהיה משועבדת. היא תהיה חגיג

  
מי שחשב שבהחזרת כלי הפסח לבוידעם סיימנו לשנה אחת את סיפור יציאת מצריים, טועה. 
 ממצריים יוצאים כל הזמן. בראש, בלב, בחוויה, בבחירה החופשית שלנו עם מה אנו מזדהים. 

  
אלוהיכם, אז יללה. נגמרו התירוצים. קדושים תהיו. נבדלים ונשגבים תהיו. כי קדוש אני ה' 

 המוציא אתכם מארץ מצריים, מבית עבדים. 
  

 שבת שלום. שבת של קדושה. 
  

 אלישע

 



 


