
 
  

  

  

  

  

  
  טו -ז פסוקים  פרק טעמוס ספר                       

  קדושים  - פרשות אחרי מות 

הזהירה התורה את ישראל שלא יעשו עבירות כמעשה ארץ מצרים, ומפטירים בפרשה זו הפותחת בלשון  בפרשת השבוע

  ם, שהם אחיהם של המצריים. 'כבני כושיים אתם לי', להזכיר שלא ינהגו ככושיי

לאחר שהתנבא עמוס דברי פורעניות על ישראל, מסיים את ספרו בדברי תנחומים,    )(ז  ט:  פרק

המיוחדים וניכרים לאבותיהם תמיד מחמת צבע עורם, ואינם נאבדים בין    ֻכִׁשִּיים   ִכְבֵני  ֲהלֹוא

כן גם אם יגלו ישראל אל בין האומות,  ול  ,ה'  ְנֻאם  ,ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  , ִלימיוחדים    ַאֶּתםאחרים, כך  

לה'.   בנים  שהם  בכך  ומצויינים  ניכרים  תמיד  יהיו  אופן  בכל  העמים,  בין  מעורבים  ויהיו 

ועל אף שהיו משועבדים שם מאות    ,ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעֵליִתי   ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ֲהלֹואוהראיה לכך, כי  

ם, והיה ניתן להוציאם מתוך מצרים  שנים לא התערבו במצריים אלא היו ניכרים בפני עצמ

וביחוסם,   בשמותיהם  ניכרים  ישראל  היו  כי  עצמה,  בפני  וכי    -  ִמַּכְפּתֹור  ּוְפִלְׁשִּתִּיים כאומה 

לאחר שהפלישתים נכבשו על ידי הכפתורים, והוצאתי אותם משם, ניתן לומר שהוצאתי את  

לאו והפכו  כפתור  בני  עם  מעורבים  היו  כבר  והלא  אחת,  'פלישתיים',  וכן    -  ִמִּקיר  ַוֲאָרםמה 

יהיו   כבר  והלא  כ'ארם',  שמם  ישאר  האם  משם,  אותם  ואוציא  לקיר,  ארם  בני  גלו  כאשר 

נשארו   ישראל  ורק  הראשונה,  לאומתם  ייחוס  כל  להם  ישאר  ולא  קיר,  אנשי  עם  מעורבים 

  ֱא�ִהים  ה'  ֵניֵעיכאשר    ,ִהֵּנה  )(ח מובדלים וניכרים בפני עצמם, גם כשהיו מעורבים בין הגויים.  

העולם,    ַהַחָּטָאה  ַּבַּמְמָלָכהניתנים   נותר    ,ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל  ֹאָתּה  ְוִהְׁשַמְדִּתיבאומות  לא  ואז 

בעולם כלל שמה של אותה אומה, אלא הנותרים ממנה מתערבים בין הגויים האחרים, ואינם  

  ,ַיֲעֹקב  ֵּבית  ֶאת   ַאְׁשִמיד   ַהְׁשֵמיד   לֹא גם אם אעניש את בני ישראל, אך    ִּכי  , ֶאֶפסניכרים בהם,  

  ,ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ִּכי   )(טאלא תמיד יהיו ישראל ניכרים ונחשבים כאומה בפני עצמה.    ,ה'  ְנֻאם

יתפזרו ישראל בין כל האומות, ודבר זה הוא לטובתם,    -   ִיְׂשָרֵאל   ֵּבית   ֶאת  ַהּגֹוִים   ְבָכל  ַוֲהִנעֹוִתי 

אחת, וגם כדי שלא תשלוט עליהם שום אומה לכלותם, אלא כאשר  שלא ייטמעו בתוך אומה  

והנעתם מאומה לאומה תהיה   רבים במקום אחר,  יישארו   ַּכֲאֶׁשריהרגו מהם במקום אחד, 

ובעוד    -  ַּבְּכָבָרה  ִיּנֹועַ  מהפסולת,  להפרידם  בכברה,  החיטים  גרעיני  את  שמסננים  כפי 

גרעיני החיטה הטובים,    -  ָאֶרץ  ְצרֹור  ִיּפֹול  לֹאוְ שהפסולת נופלת דרך החורים הדקים שבכברה,  



  
  
  
  
  
 

  

 

יפלו ארצה אלא ישארו למעלה.   ומבאר עתה מי המשול    )(יהצוררים בתוכם את הקמח, לא 

מהכברה,   שתיפול  הכופרים    , ַעִּמי  ַחָּטֵאי  ֹּכל  ָימּותּו  ַּבֶחֶרבל'פסולת'  והם  הפסולת,  שהם 

העליונה,   אלינו    -  ָהָרָעה  ַּבֲעֵדינּו  ְוַתְקִּדים  ַתִּגיׁש  לֹא  ,ָהֹאְמִריםבהשגחה  ובאה  הניגשת  הרעה 

הם  ובכך  החטאים,  בגלל  לבא  הרעה  תמהר  לא  גם  ולכן  הרעים,  מעשינו  על  כעונש  אינה 

ישראל.   וייפרדו מקהל  ימותו בחרב  והם  ועונש,  ובשכר  ובעת הגאולה,    )(יאכופרים בהשגחה 

שלבים,   בכמה  דוד  בית  מלכות  בתחילה    -   ַהֹּנֶפֶלת   ָּדִויד   ֻסַּכת  ֶאת   ָאִקים   א ַההּו  ַּבּיֹוםתצמח 

דוד,   מבית  נשיא  יעמוד  כי  חלשה,  כמלכות  כלומר,  בלבד,  נופלת'  כ'סוכה  התקומה  תהיה 

דוד   בית  של  ה'סוכה'  תחשב  עדיין  ואז  ומשפט,  צדקה  לעשות  ישראל  את  יכריח  שבתחילה 

הנהג את  ישראל  כל  יקבלו  מכן  לאחר  אמנם  שלימה,  ולא  ברצון,  כ'נופלת',    ֶאת   ְוָגַדְרִּתיתו 

הדור    -  ִּפְרֵציֶהן פרצות  את  ולא    -   ָאִקים  ַוֲהִרֹסָתיויגדרו  שלימה,  ה'סוכה'  תהיה  זה  ידי  ועל 

הרוסה, כי תהיה הנהגתו ברצון העם, ואחר כך תתגלה מלכות שמים בשלימותה, ודוד יהיה  

יבנה ה' את מלכות בית    -   ּוְבִניִתיהָ מלך על ישראל, ולא תהיה המלכות כסוכה עראית, אלא  

דוד.    -   עֹוָלם   ִּכיֵמי דוד   מלכות  בזמן  לכן,  קודם  שהיתה  ומגוג,    )(יבכפי  גוג  מלחמת  ולאחר 

  ֱאדֹום  ְׁשֵאִרית  ֶאתישראל ומלך המשיח בראשם    ִייְרׁשּו  ְלַמַעןשייהרגו רוב בני אדום במלחמה,  

אדום,    - שישאר ממלכות  יכירו    ,ֲעֵליֶהם  ִמיְׁש   ִנְקָרא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְוָכלמה  שישארו  אותם  כי 

  ָיִמים  ִהֵּנה  )(יג  ּזֹאת.  ֹעֶׂשה  ה'  ְנֻאם במלכות ה' ויאמינו בו, והם יהיו ירושה למשיח ולישראל,  

והפירות,    , ה'  ְנֻאם  ,ָּבִאים התבואה  מאד  יתרבו  שאז  השלימה,  הגאולה    חֹוֵרׁש   ְוִנַּגׁש בזמן 

כ   ,ַּבֹּקֵצר רב  זמן  ימשך  התבואה  קציר  את  כי  שוב  לחרוש  יתחילו  כבר  שבסיומו  עד  כך,  ל 

  ֶהָהִרים   ְוִהִּטיפּו   ,ַהָּזַרע  ְּבֹמֵׁש�ידרכם זמן רב, מחמת ריבויים, עד שיגש    ֲעָנִבים  ְוֹדֵר�האדמה,  

הפירות,    ,ָעִסיס והצאן,    ,ַהְּגָבעֹות  ְוָכלמדבש  הבקר  ירעו  חלב.    ִּתְתמֹוַגְגָנהששם   )(ידמרוב 

העליונה,    ,ִיְׂשָרֵאל  ַעִּמי  ּות ְׁשב  ֶאת   ְוַׁשְבִּתי  הראשונה,  למדרגתם  - [  ְנַׁשּמֹות   ָעִרים   ּוָבנּושישובו 

שוממות],     )(טו   ְּפִריֶהם.   ֶאת   ְוָאְכלּו  ַגּנֹות   ְוָעׂשּו   , ֵייָנם  ֶאת  ְוָׁשתּו  ְכָרִמים   ְוָנְטעּו  ,ְוָיָׁשבּושהיו 

  ִיָּנְתׁשּו   ְולֹאשאינו נעקר מאדמתו,  שיהיו ישראל כעץ הנטוע במקומו,    ,ַאְדָמָתם   ַעל  ּוְנַטְעִּתים 

  :ֱא�ֶהי� ה'  ָאַמרכי לא יגלו עוד ממקומם לעולם,  ,ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ַאְדָמָתם  ֵמַעל עֹוד


