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 להיות לי   ואבדיל אתכם 

 1.כו(  ויקרא כ :ָוַאְבִדל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמים ִלְהיֹות ִלי ה'ִוְהִייֶתם ִלי ְקֹדִשים ִכי ָקדֹוש ֲאִני 

 2. (היט  שמות  )  ָהַעִמים ִכי ִלי ָכל ָהָאֶרץ:  ְוַעָתה ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרֶתם ֶאת ְבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻלה ִמָכל

 לשמימובדלים   – ספרא קדושים פרשה ד פרק ט

אתם של  הרי    ,לאו  ואם  .ם מן העמים הרי אתם לשמי את ם  אם מובדלי  -"  יל אתכם מן העמים להיות ליבדוא"

  3. נבוכדנצר מלך בבל וחביריו

ל בשר חזיר, אי איפשי  י ללבוש שעטנז אי אפשי לאכוש מנין שלא יאמר אדם אי איפ  : ר' אלעזר בן עזריה אומר

ואבדיל אתכם מן העמים  למוד לומר: "ת  . גזר עלי כך  לבוא על הערוה, אבל איפשי מה אעשה ואבי שבשמים

 4מים.ו מלכות שנמצא פורש מן העבירה ומקבל עלי  - "י להיות ל

 השמן משל –דברים רבה ז ג פרשת כי תבוא 

  .אף ישראל אין יכולין להתערב בעובדי כוכבים  ,אחרים  ערב במשקיןול להתיכ   ןאימה השמן הזה  דבר אחר:  

 5".ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי מר: " שנא ?מנין

 
ְוִאיׁש אֹו  אמת את הפרשה: "ב "והייתם לי קדושים". )והפסוק הנוסף החותם  :  זה  הפרשה ב"קדושים תהיו" וסיימה בפסוק  פתחה  1

ם אֹוב אֹו ִיְדֹעִני מוֹ ה ִכי ִיְהי  ִאש   ה  ם ְדמ  ה ב  ן ִיְרְגמּו ֹאת  ב  א  תּו ב  םת יּומ  ם ב    כך גם סוף רע.  סיים בדבר  " באמת מתמיה מה גם שהוא מיה 
לפניוצ"ע(.  מצורע למשל,  פרשת   "ז  ויקרא ככן בפרשת המולך,    ועוד  קְ ְתַקִדְׁשת  ְוהִ :  ם  ִוְהִיית  ֲאנִ ם  ִכי  יכ  ֹדִׁשים  ֱאֹלה  ". וקדמה  םי ה' 

ץ ִמְצַריִ : "מה  ויקרא יאלכולם, פרשת מאכלות אסורים,   ר  א  ם מ  ְתכ  כ םם ִלְהיֹ ִכי ֲאִני ה' ַהַמֲעל ה א  דֹוׁש אֹלִהים ִוהְ ל    ת ל  ם ְקֹדִׁשים ִכי ק  ִיית 
הנה, בפסוק עצמו כבר  . אך  בפרשה זו  קדושים תהיוברינו  ד  ראוים רבים,  נך מדרשים ופרש". מה פירוש להיות קדוש? יש על כיָאנִ 

ובדל  . מריך להיות קדוש הובדל הוא צ, או שמא בגלל שהוא  ומופרש  דוש הוא מובדלק  -לכאורה התשובה: "ואבדיל אתכם"    המצוי
 ל ממה? דבממי? מו ומופרש  

דֹוׁשם תִ ְוַאת  וההמשך שם: "  2 ת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ק  כ  שמות    ר מצוי בספרת עם ישראל לקב"ה כבמוטיב הבדלת או הקדש' ".  כוו  ְהיּו ִלי ַמְמל 
מתאים  ולי  ה שאוקא שם מודגש מוטיב הכהונ. ודובדברי הקב"ה למשה שיאמר לבני ישראל ערב מתן תורה וההתגלות על הר סיני

ויקרא  יותר )  סדמשמ  לספר  הכהונה  דווקא  ואואת מעמד  אינו מתאים,  לי  זו  רבים  .  (כפי שנראה להלןמסיבה  ואמנם, מדרשים 
"ה הקבביחס  , אליהם ניתן להוסיף פסוקים נוספים מהמקרא המציינים את ייחודיות עם ישראל  בין שני הפסוקים לעיל   יםמחבר
דש ישראל  וקירמיהו ב ג: "ות בית ישראל", ה ז: "כרם ה' צבא ישעיהו , ת האזינו לתו" בשירנח חבלקב "יע :כגון ,לטוב ולמוטבאליו 
ם י דַ ג ב: "ס עמו , לה' " ְתכ  םְעִתי ִמֹכל מִ ַרק א  יכ  ל ֲעֹוֹנת  ת כ  יכ ם א  ְפֹקד ֲעל  ן א  ה ַעל כ  מ  ֲאד   . רבים ועוד  "ְׁשְפחֹות ה 

מיוחדין לי עסיקין    -והייתם לי  מכל העמים: "  גולהססוק "והייתם לי  הפ  על  ה  יטשמות    פרבסמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי  ם בכך ג  3
  . ם אתם לי ילין מן העמי בזמן שאתם בד -כ כו(   ראתכם מן העמים להיות לי )ויקיל אואבדר:  וכן הוא אומ  .צותי בתורתי עסיקין במ

דבר החביב  האת ו לעצמ שאדם מסגל ה סגולתה של הסגולוהמשך הדרשה שם על . " וחביריוע רשה לנבוכדנצר  הרי אתם  ,ם לאו וא
לרשימת פסוקי הבחירה  כאן רק נוסיף    .ם"ם לי סגולה מכל העמילדרוש בפסוק: "והיית   כשנזכה  ועל כך בע"ה בפרשת יתרו  ,לו

ה'  ה לַ דֹוׁש ַאת  ִכי ַעם ק  , ככתוב: "סגולה""עם    דושים"שמחבר ישירות את "קפרשת ואתחנן  ז ו  דברים  בהפסוק  שמנינו לעיל, את  
ַחר   יָך ְבָך ב  ַעִמים  ֱאֹלה  ה ִמֹכל ה  יָך ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגֻל  אֲ ה' ֱאֹלה  ר ַעל ְפנ י ה  הֲאׁש  מ  חזרה מדויקת על פסוק זה בדברים יד ב )הראשון , ו"ד 

ר ם ִלְהיֹות לֹו ְלַעם סְ ָך ַהּיוֹ ֱאִמיְר ַוה' ה  : "פרשת כי תבואיט  -כו יחדברים  עוד ב.  (באיסור עבודה זרה והשני במאכלות אסורים ה ַכֲאׁש  גֻל 
ְך   ר ל  ר...  ִדב  ַכֲאׁש  יָך  ֹדׁש ַלה' ֱאֹלה  ל ד: "קלה  תהלים  ת הסגולה גם מספר  רלא נעד". ורב  דִ   ְוִלְהֹיְתָך ַעם ק  א  ִיְשר  י ּה  ַחר לֹו  ַיֲעֹקב ב  ִכי 
תוֹ   . ומוטיב ההבדלה עמים להיות לי"כם מן האבדיל אתפסוק: "והוא ה הפעם ינו עניינ, אך  "ִלְסגֻל 

על  מדרש הגדול שים לדרוש סמוכים. ראו קבפני עצמה, אנו מבעומדת  היא עניין אחר ובן עזריה למרות שאפשר שדרשת ר' אלעזר  4
בעריות   : תדברים הללו הובדלו ישראל מן האומובשני   - מן העמיםמקרא של הפסוק: "ואבדיל אתכם בהפסוק שמדגיש את הקשר 

מכילתא  מדרש כבר אבל  עבודה זרה(.את איסור  גם כה )שמוסיף ויקרא יח  רמב"ן בפירושו בפרשתנו כך גם ". לות האסורותובמאכ
ת וכך נראה שעושה זאת ר' אלעזר  ו", מרחיב למצוות נוספ סוק בשמות: "והייתם לי סגולהעם הפבפרשתנו  חבר את הפסוק  לעיל שמ

איסורי התורה דבר 'בלתי  מהות  אין ב.  תתי, אלא הרחבה מהועטנז דווקא קלה של הוספת איסור שית  בן עזריה. ולא הרחבה כמות
בבקשות ילתא אשתו של רב  ן קט  יאה, בפרט גמרא חולבפרשת ר  תרתי לךאסרתי לך הו  דברינ)ראו  'בלתי מציאותי'  או  שרי'  אפ

נוש. מה  וגזירתו שתהיו מובדלים משאר העמים. כל מהות איסורי התורה הוא ציווי הקב"ה  נחמן( גד במידה מסוימת את  אולי 
אמירת    ב יפה עםול להשתל, אך יכלז ע"א(  גמרא בכורות)מכות פרק ג משנה טו,    "קצה בהם  דברים "שנפשו של אדםההגדרה של  
  דש אתה ירא אלא ממי אף מקדש לא מן המק  , לא מן השבת את מתיירא אלא ממי שפיקד על השבתבפרשתנו: "ם  ספרא קדושי 

 . זקוק לעיון נוסף עניין שמ  נושא". וזה שפקד על המקדש
ם  ע כסמל לוטיב השמן  רחבנו במ" וכבר האלהיך עליוןך ה'  ונתנ  : מה השמן נעשה עליון אף ישראל: "וני ישעיהו רמז תפילקוט שמעוב  5

רדה ן מסמל הפלא רק השמאות ארץ ישראל,  בעיני הדרשן הבקי בחקלאך    בפרשת תצוה.  אל בזיתנמשלו ישרדברינו  בישראל  
דש ישראל לה' וק  :ר הכתובזה הוא שאמ: "פרשת כי תבוא כו א  מדרש הגדול דברים  ישראל מאומות העולם, ראו    והבדלה של עם

  את ישראל וקידשם מאומות ב"ה  ר הפיסוק הזה כנגד ההבדלה שהבדיל הקנאמ  -  ג(  )ירמיה בוכו'   מויאש  כליווראשית תבואתו כל א
הקב"ה   ם מן העמים להיות לי )ויקרא כ כו(. ולפי שהובדלו לשמו של בדיל אתכוא  : ונאמר  .שיםוקד  והייתם לי  : העולם, שנאמר

לגורן מלא תבואה, באו בעליו דשוהו    ?למה הדבר דומהלה' ראשית תבואתו. משל    שראלדש יק  :אמרונקראו ראשית, שננקראו קדש  
בואה אלו בני אדם שנחלקו לאחת  רן זה העולם, ת, גוב"הה הקמלך ז ,מו. כך קו שלמלך במקוקו, והניחו חלוזרוהו ונטל כל אחד חל

".  )להלן לב, ט(כי חלק ה' עמו    :שלהקב"ה, שנאמר  ורלוו בגנשארו ישראל על  ושבעים אומות. כל אחת ואחת טבחה בשר לעצמה,
ב בהרבה  חריף  מדרש  רבה  ראו  ה  בראשית  לב)פג  עוד  שנראה  ועשו  יעקב  "עימות  על  והלן(  והקש  ""  המוץהתבן  מריבים  שהיו 

ויש לשים לב לאופן בו  .  החטיםו  עד שבא  ",בשבילי נזרעה השדה וזה אומר בשבילי נזרעה השדה  :זה אומר  ,עם זה  ינים( זהי)מד

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%94%d7%99%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%a1%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9a
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a0%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%95-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%99%d7%aa
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 יום השני המן ותשובת הקטרוג  – ה ז סימן יאפרש אסתר רבה

יונים למים  להע   ביום שני הבדלת בין מים  ,ריבונו של עולם  :ואמר  ה"הקבלפני    6רֹוהפיל פור ביום שני ועמד ש  

ורשע    ",ם מן העמים להיות ליתכא  ילבד ואהוא דכתיב: ", הדא  וכן ישראל מובדלים הם מן האומות  ,התחתונים

 7.ה אותםל  כ  ך הפוך עליונים ותחתונים ואחר כ ?ה רוצה לאבדןז

 הבדלת הבריאה ביום השני  –  ק נג( פר אגדת בראשית )בובר

)בראשית יא ל(, כנגד    "  ותהי שרה עקרה וגו'"  :כתיבנה שרה, דוראש שבע עקרות הן כנגד שבעת ימי בראשית, ה

כנגד יום    8  -  כה כא(  )שם  "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא"  :, שנאמרהשנייה רבקה...    יום ראשון

ו(. אף רבקה   )בראשית א  "ויהי מבדיל בין מים למים  ים קיע בתוך המהי רי: " עהרקי? ברא ביום שנישני, ומה נ

 9)ויקרא כ כו(.  "ואבדיל אתכם מן העמים" :נים יעקב ועשו, שנאמרש הוליד 

 הם "דודי ורעי" מי  –פרשת נשא י א  רבהבמדבר 

  : לוימר ר'  א  ".י ות להעמים להיואבדיל אתכם מן שאתה אומר: "כמו    –י" )שיר השירים ה טז(  "זה דודי וזה רע

של  מעשיהם  הע  כל  אומות  מן  מובדלים    ם, בדישת  ם,בעומר  ,םבקצירת  ,םיעתרזב,  םתבחריש  :ולםישראל 

ובתגלחת  ,בגרניהם ובמניינםביקביהם  יחדו"  :םבחרישת  10. ם  ובחמור  בשור  תחרוש  כב  "לא    , ( י  )דברים 

כלאים  שדך"  :םבזריעת תזרע  יט"  לא  פא"  :בקצירתן  ,(יט  )ויקרא  תכלה  שד לא  בקת  כב  )שם  "צרךוך   , (כג 

  כה   )שם  "לא תחסום שור בדישו "  :םבדישת,  (יט  כד  םי )דבר"  לא תשוב לקחתו   עומר בשדה  ושכחת"  :םבעומר

)ויקרא  "  פאת זקנם לא יגלחו ו: " בתגלחתם,  (כח  )שמות כב"  מעך לא תאחרמלאתך וד: "ביקביהםובגרניהם    ,(ד

)שמות    "  וגו'   ל בני ישראכי תשא את ראש  "  .ומות העולם מונין לחמהשישראל מונים ללבנה וא   -   במניינם,  (ה  כא

זה דודי וזה  "  :הוי  .יאתם שלהרי    -"  להיות ליבמדבר א ב(. "" )  וגו'שראל  כל עדת בני י  שאראת    שאו, "(יב  ל

 11". רעי

 
רשה / גורל זה . בין כך ובין כך, האם הבדלה / הפבחרו את השר שלהם  , לאחר שכל שאר העמיםהקב"ה  עלה עם ישראל בגורלו של

 ה בטובתו של עם ישראל ביחסיו עם האומות מהם הופרש או פרש?הי
 שרו של היום השני.  6
דש אינו טוב לישראל, וכן  ווכשרצה המן להשמידם הסתכל בחדשי השנה איזה ח: "53)אייזנשטיין( אסתר עמוד    אוצר מדרשיםוב  7

ומם ולילה  אם לא בריתי י   :בראו שמים וארץ וכתיב בו נהראשון כי    הסתכל בימי השבוע וראה ביום  . ובכוכבים  הסתכל בימי השבוע
  : שנאמר  , כך ישראל נבדלים מן האומות  ,ויבדל בין המים וגו'  : שני ומצא בום  וראה ביו  .(הג כוארץ לא שמתי )ירמיה לחוקות שמים  

כבר עמד בלעם בדבריו ספק  העמים,    עם ישראל משארל  בידועל  י לגורל.  ונפסל יום שנ".  ו(כ  ואבדיל אתכם מן העמים )ויקרא כ
בר בין  שמח  פתרון תורה  . ראו מדרשראו דברינו בנושא זה בפרשת בלק()  "ובגויים לא יתחשב  עם לבדד ישכוןברכה ספק קללה: "

ובגוים לא    : ם, לכך נאמרדונין עם הגויולם הבא אילא הן ואינן נילע  ה()בשישמח    שאין אומה: "ברכת בלעם והפסוקים בפרשתנו
ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. חכמת  " בן אשר על הפסוק:  בחיי    רבי ראו גם פירוש  ".  ואבדיל אתכם מן העמיםר:  יתחשב. ואומ

הם מקנאים בנו, ומתוך  התורה    מובדלין במאכלנו ובמשתנו ובמלבושינו, ומתוך שאנו מסוגלין במצותהתורה חייבה לנו להיותנו  
ע"י   לעיל כדבר חיובי שהוא למעלת עם ישראל, נוצל לאורך הדורות  נים מה שנחשב בעיני הדרשדא עקא ש  ".קנאתם ישנאו אותנו

כל מנהגיו הם  עצמו ואינו מחשיב אותם.  את  בימחשהוא העם שנפרד משאר העמים משום שהנה    –שונאי ישראל לשנאה וקיטוב 
ַעִמים ְבֹכל  : " ...  חג  אסתר  ב  , ככתוב שוומקטרג לפני אחשור שבא    הואהמן  ן  אוכול.  להפרדה וביד ין ה  ד ב  ר ּוְמֹפר  ד ְמֻפז  ח  י ְׁשנֹו ַעם א 

ם ֹׁשנֹות יה  ת  ָך ְוד  ם  ְמִדינֹות ַמְלכּות  ל ע   היום השני כאן?אך מה פשר .  " וכו'  ִמכ 
 ות. בפרשת תולד עתידהראו דברינו   8
הסתיימה בו ביום ונמשכה ליום השלישי, חוזרת ומסמלת  לא  במעשה הבריאה של היום השני, עד שהמורכבת  מלאכת הבדלת המים    9

יאמץ"(   ולאום מלאוםה לאומית זו )"הבדל  יםהבדלה בין עם ישראל לגויים. אבל מי הוא או היא אשר יוצרגם כאן את עומק ה
ִמצְ : "הנהגותלות אסורים ושאר  בפרשת עריות ומאכשמצווה את עם ישראל להיזהר  ר ויקרא  לראשונה? לא ספ ץ  ר  ר  א  ֲאׁש  ַרִים 

ּה ם ב  ר ֲאִני מ  " ו"ְיַׁשְבת  ץ ְכַנַען ֲאׁש  ר  הא  מ  ְתכ ם ׁש  הנים וגוי קדוש" ערב מתן  ", לא ספר שמות בהפרשת עם ישראל ל"ממלכת כִביא א 
רשי  וכל אחד לדרכו. ש  עשה אבות ואמהות! עקרותה של רבקה שסופה שהולידה תאומים שנפרדומ  ורה, אלא ספר בראשית!ת

! האם באנו  של אברהם ויצחק אבות האומה  בביתםמקורם  ו   נעוצים ביריבות עשו ויעקב  דיל אתכם מן העמים להיות לי""ואב
, יציאת  על עריות, מאכלות אסורים וכו'   אציוויי ספר ויקר  בידול עם ישראל משאר העמים? יבות  סיינת מה הם  למחלוקת מענ

 בספר בראשית?  בות ואמהותמעשי אשמא מצרים ומתן תורה בספר שמות, או 
  ". האם זה הבדל משמעותי? מאומות העולם   משונים   אלבכל מעשיהם ישר"בפסיקתא דרב כהנא ובשיר השירים רבה הנוסח הוא:    10

  ? וכי כושים היו  -הלא כבני כושיים אתם לי בני ישראל )עמוס ט ז(  : "טלותך פיסקא צבהעספרי במדבר  ב   דרשה זו בתמצית  ראו
שמצטטת את    מועד קטן טז ע"ב". וכך גם בגמרא  אף ישראל משונים במצוות יותר מכל אומות העולם  ,מה כושי משונה בעורו  אלא
ראו דברינו    ופיה".והכל סכים בי"  ונאה  כושיתשהייתה  ב וכך גם ציפורה אשת משה  . משונים או מובדלים, הכל לחיוש ספרימדר

 , ראו במקורות שם. הסופר וך בן נריהוברשהיה משכמו ומעלה וכך גם שאול המלך   בפרשת בהעלותך. אשה הכושיתה
, הנ"ל שמרחיבים את מדרש ספרי  זה לכםחודש הדרב כהנא הזו הוא בשיר השירים רבה פרשה ו ובפסיקתא  מורחבת  שהקור דרמ 11

ונסביר  , כפי שנראה  : דרשת ר' לוי תחילה, ודרשת ר' יודן לאחריהאך העדפנו את נוסח במדבר רבה המאוחר בשל סדר הדרשות
וש  ומעניין לדראת המצוות שיוצרות הבדלה זו.    ומפרטת   מכל העמיםת עם ישראל  נס את הבדל   מעלה על ת ר' לוי  . דרשלהלן

  , התפילה רי עבודה זרהעיסוק בתורה, איסו, ברית מילה, הומועדים  למשל שמירת השבתלמה לא    , אלהמצוות  ולחקור מדוע דווקא  
: חרישה, זריעה קצירה  לםת העוגם לאומומשותפים    שלכאורההחקלאיים  מעשה  דווקא סממנים של חיי הבחר  הדרשן  אפשר שוכו'.  
בכל המקורות  כך או כך,  ניתן להבין.    ראלד לעם ישהבחירה בלוח השנה המיוחאת  גם    שגם בהם מתנהגים היהודים אחרת.,  וכו'

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%93-%d7%99%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%aa
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ואבדיל  " :כתיב ?דיצכ 12. יםע  ר  שהוא מרבה לי  :ר' יודן בשם ר' חמא ב"ר חנינא ור' ברכיה בשם רבי אבהו אמר

קומה לאומות העולם, אלא:  ת  ייתה. אילו נאמר: ואבדיל את העמים מכם, לא ה" להיות לי  אתכם מן העמים

שכל מי שבורר את הרע מן    ,ררבורר וחוזר ובו ,כזה שהוא בורר את היפה מן הרע -מים"  על אתכם מן ה"ואבדי 

 13. לתחת כנפיו םיעשו תשובה ויקרבשמא   ,םת העולמצפה לאומו ה"הקבכך   .שוב אינו חוזר ובורר ,היפה

 גרים ל פתחמה - חומא )בובר( פרשת ויצא סימן כבמדרש תנ

כ    ויקרא )   "ואבדיל אתכם מן העמים"  :ראה מה כתיב  :אמר ר' אבהו  14, " )שיר השירים ה טז(חכו ממתקים"

, ולא היה  ואבדיל העמים מכם, לא היה תקוה לגוי עובד כוכבים :אילו היה כתיב: ה " הקבדותיו של כו(, ראה מ

, אבל אם  רעותעל הר  ת, אין סופו לחזוופן הי וא הרעות מאדם שיש לפניו תאנים, אם בורר ה ?כיצד .גר מתגייר

  - "  ואבדיל אתכם מן העמים"  :ה"הקבלכך אמר    .בורר  –אם הוא מבקש לברור מן הרעות  הוא בורר הטובות,  

 15. "כו ממתקיםח"  :הוי  ?יש חיך נאה מזה .נתן רמז לגוים למי שמבקש להתגייר

 כהונה המעמד  –יח ז פרשת קרח  מדבר רבהב

ל  " ר א  תֹו ל    ח ֹקַר ַוְיַדב  ל ֲעד  ל כ  ְבַחר בֹו יַ ְוא  ר י  ת ֲאש  יו ְוא  ל  יב א  ְקר  דֹוש ְוה  ת ַהק  ר לֹו ְוא  ת ֲאש  ר ְוֹיַדע ה' א  יב  אֹמר ֹבק  ְקר 

יו  ל  והוא שאמר    ?כולים אתם לערב יום ולילהי  .בעולמו  ה" בקהגבולות חלק    :משהלו  מר  א  – " )במדבר טז ה(  א 

בשביל    - (  שם ד)  "אור ובין החשךויבדל אלהים בין הא ה(, "   " )בראשיתקרב  ויהיויהי ערב  "  :להיהכתוב בתח

  , ל ישראל מן האומותיכך הבד  ,םשך בשביל תשמישו של עולווכשם שהבדיל בין האור ובין הח  .תשמישו של עולם

 
ספרי דאגדתא  ראו  ר שונאי ישראל,  אבל אם נחזור להמן ושאו שונים מכל האומות ואין זה אלא לשבחם.  לים א ישראל מובד,  האלה

רוש  ויאמר המן למלך אחשוכיצד המן מקטרג על מנהגי היהודים השונים: "  רש פנים אחרים )בובר( נוסח ב פרשה גמד  -  על אסתר
.  ג י-". וכך גם באסתר רבה פרשה ז יבמה הם משונין, ומעוותין מכל האומותבוא וראה ...  ודתיהם שונות מכל עם....   ישנו עם אחד

  ה שלהם וקוראים בספריהם ומתכנסים בבתי התפיל   אינם עובדיםהם  שבהם    שראלועדים של עם ישם אגב, הקטרוג הגדול הוא המ 
עם ישראל )כולל אזכור    שבחור לאמ ככולן  הדרשות לעיל מספרי ועד במדבר רבה  לעומתן,  וכו'.  י תקווה  תהל  ואומרים: לזדים א

ז(  מדרש תהלים בוא לשבח,  הפסוק: "ודתיהם שונות מכל עם", שגם ה בפסוק משיר  ם ר' לוי את דרשתו  לא בכדי מסיי .  מזמור 
מה  ,  איתם אין טעם לדון  נניח בצד את מקטרגי עם ישראלשאלה אחרת:    מעוררשבח זה  דווקא  אבל  השירים: "זה דודי וזה רעי".  

לקיים את התורה והמצוות? האם הבדלה ת הקב"ה בהבדלת עם ישראל? ליצור קבוצה אנושית סגורה שרק היא נבחרה  כוונ  באמת
 האנושות?  ירושם סגירות מוחלטת כלפי כל שאר, פאלה ם שוניוקדושה וג

  ים עִ מבקש להרבות לו ר  קב"ה  שהאומר ר' יודן )יהודה(:  מה משמעות הפסוק "זה דודי וזה רעי" שבה חתם ר' לוי את דרשתו לעיל?    12
נוספים  וסף רעים וידידים  להתול רעים ודודים, אלא קבוצה פתוחה אליה יכולים  לא קבוצה סגורה ומצומצמת שודודים )ידידים(!  

 כיצד?השל הקב"ה. 
 מרתק   ר דימוייצ  עונה לר' לוי לעיל ואנו נוטים לדמיין שהיה זה באותו מעמד ובאותו בית מדרש. ואם לא, אזי עורך המדרשדן  ר' יו  13

פסוק "ואבדיל אתכם מן  'פותח' את האם גם  שבשיר השירים, כי    וזה רעי""זה דודי  ופותח את הפסוק  ב  י מרחרק  זה. ר' יודן לא  
רמב"ם הלכות שבת פרק  בו קריאה חדשה. קריאה שיש לה סמך חזק בהלכות בורר בשבת. ראו  העמים להיות לי" שבפרשתנו ויוצר  

צאת הפסולת מתוך האוכל )בורר  שעיקר האיסור בשבת הוא הו  ,שיטסימן הלכות שבת אורח חיים  ן ערוךולחוכן ש יג-ות יבח הלכ
הקב"ה לא בבחירת עם ישראל,    (.בכלי  איד ול)בתוך הפסולת )היפה מתוך הרעה( מותרת  אבל הוצאת האוכל מ  ,רעה מתוך היפה(

להזדמנות    ,שאר, יהא מונח בצד בינתיים וההראוי,  אלא ברר את  ,  תקנה  ושוב אין לכמי ש  בצד  ו השליכמי שאינו ראוי וברר את  
לו נאמר ואבדיל את העמים  יאהנ"ל )ו ה( על עם ישראל פנימה: "ה  שיר השירים רבבת במקור  של ר' יודן נאמר   שה זו דראחרת.  

, אבל  ינו חוזר ומבררמהיפה שוב א מברר הרעהכזה שהוא    .ואבדיל אתכם מן העמים  : אלא  .ישראלנאי  לשו  תה תקומהלא הי   , מכם
מו(. וכבר שם חותם המדרש  ישראל" הוא כינוי בלשון סגינהור לעם ישראל עצנאי  ו". )"שוב חוזר ומבררהמברר היפה מן הרעה ש

הופך את  ומדרש במדבר רבה  בא  ".  תחת כנפיויעשו תשובה ויקרבם  העולם ש  לאומות  ה"הקבמר  מכאן שא"  :רבי אחאבדרשת  
  הבדיל אותם לא  –עולם הרבם תחת כנפי השכינה, אבל לא ריחק את אומות ב"ה הבדיל את ישראל וקדרשת רבי אחא לעיקר: הק

חוזר  , תמיד יהיה "ם גם באו בני ישראל( ותמיד תיתכנה הבדלות נוספות במרחב האנושות הכולל )מש  . הם נשארווהוציאם לחוץ 
 . לרות  של מי שבא לחסות בצל כנפי אלוהי ישראל כמאמר בעז "היפהובורר את 

עִ ִחכֹו ַמְמַתִקים ְוֻכלֹו ַמֲחַמִדי "ראו הפסוק המלא:  14 ל ִ  ים ז ה דֹוִדי ְוז ה ר   ". דרשה על "דודי ורעי" כבר ראינו לעיל. םְבנֹות ְירּוׁש 
טז  י אליעזר פרשה  משנת רבפתח לגרים! כך גם בכולו    –: חכו ממתקים, כולו מחמדים, זה דודי ורעי  כל הפסוק בשיר השירים  15

ר' : "ףשניתן לצר יפות בטנא עוד תאנים יש ת ומברר אם בעל טנא התאנים, היינו הקב"ה בנמשל, הוא זה שחוזר כל העמדגיש שש
ומות העולם, לא היה פתח לגר אחד שיתגייר  תקומה לאיתה  לא האמר ואבדיל את העמים מכם,    ו: איל רחנניה בן אנטיגנס אומ

הרי פתח    מים,ואבדיל אתכם מן הע:  א אומרוך היפות, שוב אינו חוזר על הרעות. וכשהומת  לבורר הרעות  ?המהן. למה הדבר דומ
גם  וכך בלשון דומה  ".  פותלבורר יפות מתוך הרעות, שוב הוא חוזר על הרעות, שמא ימצא בהן י  ?בר דומהדלמה ה  .לגרים להתגייר

א  מלך שנשא מטרוניתהמשל הוא על "  ק ו הלכה אמסכת שמחות ברייתות מאבל רבתי פרובמקבילה בכ כו.  במדרש הגדול ויקרא  
אתם בשר אף כי    :לישראל  ב"ההק  רכך אמורם: "תזכורת לעם ישראל מהיכן הם באו ומה מקיש  ם  שו,  "ממשפחה שאינה מיוחסת

י האדמה, יש  עה באתם מכלל שאר האומות, אחרי אשר בחרתי בכם להיות לי לעם סגולה מכל העמים אשר על פנודם רמה ותול
ובאה  שה אולי זו גם הכוונה בסוף מכילתא דרשב"י  ף ש". ונראה להוסיו שאני קדושמ ם להדמות אלי ללכת בדרכי ולהיות קדושים כלכ

)הוא הקב"ה בנמשל(   י הגב של הבעל / האבאורמאח סגל ים ללא יכול)עם ישראל בנמשל( והבן   שהאשה ה( שמדגיש3)הערה לעיל 
האשה  או כשם ש...  אינו מחבב אלא ישראל    היה העולםכל העולם כולו למי שאמר ואף על פי ש: "ולצבור רכוש פרטי משלהם

פירוש    יוצרזה  ו".  הארץ  כי לי כלתלמוד לומר:    ?אומות העולםו כך ישראל יסתגלו מעלה ובן מסתגל מאחרי אבילת מאחר ב מסתג
ל"מעניין בקריאת הפסוק:   ה ִמכ  ם ִלי ְסגֻל  ַעִמים ִכי ִלי כ    ִוְהִיית  ץה  ָאר  כי הארץ    -  תהיו לי סגולה?  למה  :  הכוונה היא  . כפשוטו"ל ה 

רק    לא: אתם תהיו לי סגולה, אבל  חלופית  קריאהבל מדרש אחרון זה מציע  א   .י, רשב"ם()רש"ושייכים לי    בתוכה  ואתםשלי    כולה
ראו    ת הכהנים והגוי הקדוש.כלתי אתכם, אסגל כל מי שירצה להצטרף לממלגיכל הארץ וכמו שסלי    –אתם. יש לי עוד ברואים  

 . ותעבחג השבו   ו גריםכולנדברינו 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d


 פ"בתש   קדושיםפרשת 
 

 5מתוך    4עמ'  

 

לי":  שנאמר להיות  העמים  מן  אתכם  ה   ",ואבדיל  אהרןוכך  " שנאמר  ,בדיל  בקדש  :  להקדישו  אהרן  ויבדל 

אתם יכולין    ,שךוהבדלה שהבדיל בין האור ובין הח  אם יכולין אתם לערב אותה  .(יג  א כג  דברי הימים)  "םקדשי

ואת  "   ,כבר הוא מתוקן  - "  אליו  הקדוש והקריב   ר לו ואתקר ויודע ה' את אשוב"  :לכך אמר להםו.  לבטל את ז 

 16. "אשר יבחר בו יקריב אליו

 שבת במוצאי הבדלה – פרקי דרבי אליעזר פרק כ 

דַרב   י ֹוק אֹו י צ  ל מ  ר, כ  ן  מ  יל ַעל ַהַיי  ינֹו ַמְבד  א  ינֹו  ש  ים, א  יל  ן ַהַמְבד  ַע מ  ינֹו שֹומ  תֹות, אֹו א  י ַשב  א  ן    ְבמֹוצ  ימ  ה ס  רֹוא 

ה ְלעֹול   כ  ים א   ם.ְבר  יל  ן ַהַמְבד  ַע מ  הּוא שֹומ  י ש  ל מ  ן,  ְוכ  יל ַעל ַהַיי  תֹו, נ ה אֹותֹו ל  ֹו ק  ה "הקב ֹו ַמְבד  ֱאַמר  ְסגֻל  נ  ל  : "ש  ַאְבד  ו 

ְת  יםא  ַעמ  ן ה  ם מ  י", (כו  ויקרא כ" ) כ  ם ל  ית  ְהי  ה ו   17(. ה שמות יט" )ְסגֻל 

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

  ?דש השלישי ו)שמות יט א(. למה בח  דש השלישי ובח":  פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא יבראו    : 1  מים אחרונים 

ראו באיזה   :הקב"ה  להם  רהיינו עושים אותה. אמ  ,אילו נתן אף לנו את התורה  :תחון פה לומרות העולם פתן לאומשלא לי 

חודש נתתי את התורה, בחדש השלישי, במזל תאומים, שאם ביקש עשו הרשע להתגייר ולעשות תשובה ולבוא וללמוד  

, בולט 'אחינו התאום'  האת התור  רבו לקבלי שס  העמיםמכל    ."דש השלישי ותורה יבוא וילמד ומקבלו אני, לפיכך נתנה בח

וחזרנו אל רבקה    .()וממנו אולי גם העמים האחרים  אל העם הנבדל מן העמים  להצטרף  תמיד פתוחה בפניו, שהדלת  עשו

את ההבדלה הראשונה של ישראל    ( יצרהעקבהבתה לי )וא  . רבקה שעקב עקרותה וצער הריונהאגדת בראשית לעילבמדרש  

מחדש, גם    עשו ויעקבאת האפשרות לחבור    ,יאמץ"מים: "לאום מלאום  היא שגם שתלה, בעצם לידת התאואך    ,מהעמים

 וגם המים שהופרדו והובדלו במעשה היום השני, חוזרים ומתחברים וחורזים. ים.אם רק ליחיד

מי י )בתפר בין שני    גבורהשואה ולליום הזכרון ל  מיכותסהשנה שהיא מעוברת, חלה פרשת קדושים ב:  2מים אחרונים  

עם יום הזכרון לשואה בה הובדל דמו של עם ישראל וערכו  וב ולמוטב, קשור  שאר העמים, לטההבדלה מהזכרון(. מוטיב  

 האנושי, מכל שאר העמים. לפיכך, הוספנו פיוט קצר בעמוד הבא.

 
 

ה   ים נּו תָּ ל  דַ ב  ה  ַאתָּ ַעמ  ל הָּ כָּ  מ 

 
יפה כלשון ספר שמות  השא.  בתוך העם שהובדל מכל העמים  פנימהמבט  , חזרנו אל האנושית-הרחבה הכלל/להבדלה  לאחר שהפלגנו  16

  – קדושים ובתוכם ה' "  כולם  כל העדה  נה "כי  עכאשר קרח בא בט  "ממלכת כהנים וגוי קדוש", אבל  יהיהכולו  שעם ישראל    היא
ות פנימיות, יש מי  , בא משה ומעמיד אותו על טעותו. יש גם הבדל(מי שהובדל  )יחד עם טענה על התנשאות   אותו הדבר כולנו  

 המוטלות על הכהנים ם לפני ה', ראו מצוות הנגעים  ת, ראו בני אהרון שמתו בקרבגם משלם על כך מחיר)ו  בחר לשמש בקודשנש
  גגה, חוסר נחלה בארץ ועוד(. ערי הלוויים שמשמשים מקלט לרוצחים בשתזריע,  בפרשת  האוכל מן הקור לוקה מן הקורהבדברינו 

עד ההבדלה של מעשה הבריאה  מקצין  במדרש,  מי שמופקד עליהם. משה  יש  תפקידים ויש    –  יש תהליך של בחירה וזכוך פנימי
אבל    ולילה, חושך ואור.  כמו יום  חתום ותחוםהכל    –  מדרש אגדת בראשית ורבקה לעיל(  , השווה עם דווקא   ון)מלאכת היום הראש

, עם קצת סבלנות ופחות  פתיחות. האם מי מצאצאיו של קרח יכול להיות כהן גדול? בוודאי  הקדשה הפנימית יש-להבאמת גם בהבד
הגר שביקש להיות כהן    ודברינ, בהללשמאי ומה ענה אותו  ענה אותו    . ראו הסיפור על הגד שביקש להיות כהן גדול, מהפלגנות

  : וריותת את מסכת ה. ראו המשנה המסיימחשובות ופתוחות יותר פרישות  קדושה וות,  ההבדליש  את ועוד,  ז.  בפרשת במדבר  גדול
  , אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ   ,בזמן שכולן שוין  ?אימתי...  ישראל לממזר    ,וי לישראלל  ,כהן קודם ללוי"
ממזר תלמיד חכם קודם  ...    שמסיימת: "  ב יקבילה בתוספתא הוריות  במובפירוט רב  ".  מזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץמ

". )ראו גם בירושלמי שבת יב ג בדרשת רבי  מכהן גדול הנכנס לפניי לפנים  -יקרה היא מפנינים  אמר:  עם הארץ שנ  הוא לכהן גדול
מנין אפילו גוי ועושה את התורה  ..  : .היה רבי ירמיה אומר  -אשר יעשה אותם  : "ספרא אחרי מות פרשה ח פרק יגדרש  ובמ.  (יוחנן

לכהנים ללויים לישראלים לא    - הטיבה ה'    :וכן הוא אומר...    אותם האדם וחי בהם אשר יעשה    : תלמוד לומרכהן גדול?  הרי הוא כ
 ."גוי ועושה את התורה הרי הוא ככהן גדול לוהא אפי .הטיבה ה' לטובים :אלא ,ר כאןנאמ

ן במוצאי  היי  כל שאינו מבדיל על  :ר' צדוק אומר: "רב עמרם גאון )הרפנס( סדר מוצאי שבת  רו דיסלזה אחר כבוד    מדרשנכנס    17
י שבתות הקדוש ברוך הוא  אוכל מי שהוא מבדיל על היין במוצ   . בדילין אינו רואה סימן ברכה לעולםהמשבתות או אינו שומע מפי  

  , והייתם לי סגולה מכל העמים   :ים וגוי קדוש. ואומריו לי ממלכת כהנואתם תה  :שנאמר  ,קוראהו קדוש ועושה אותו מסגולתו
יב כ ומקורות נוספים.  שכל טוב )בובר( שמות כך גם במדרש  ".  אני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות ליוהייתם לי קדושים כי קדוש  

בין    "בין קודש לחול,   בהם פתחנו להבדלה שאנו עושים בכל מוצאי שבת )ויום טוב(:הנה כי כן, חזרו והתחברו כל הפסוקים לעיל  
האדם כשהוא נפרד  שעושה  זו ההבדלה/תזכורת    לששת ימי המעשה".   אור לחושך, בין ישראל לעמים" ואימתי? "בין יום השביעי 

? איך יקיים  . מה תהיה שם ההבדלההמעשהחיי  בריאת העולם, אל עולם החולין ומשבת קודש שהיא הבדלה ברורה בזמן ונטועה מ
  ? בששת ימי השבוע  היו"ם וגוי קדוש" ו"קדושים ת, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנימים", "והייתם לי סגולה""ואבדיל אתכם מן הע

ְמַתִקים  ִחכֹו מַ "כי  .  ביחסם לכל אדםבמשאם ומתנם, בדיבורם ונימוסם,    ובזריעתם,  ם: בחרישת וות של חיי המעשהדווקא באותן מצ
ִעי בְ  םְוֻכלֹו ַמֲחַמִדים ז ה דֹוִדי ְוז ה ר  ל ִ  . בברכת "החונן לאדם דעת"  ה". לא לחינם נקבעה הבדלנֹות ְירּוׁש 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%a9-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c
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ה  עַ ת  לְ דַ בְ ה  ַאת  ל ה  כ  ְהיֹונּו מ  ים / ל   ת ַרק ְלך מ 

ה ְלַקי ם ים / ּוְלע   תֹור  ְצוֹות ְוֻחק  ה מ  ְמח  ך ְבש   ְבד 

ה נּו ת  לְ דַ בְ ה   ית  ל מ  ים ש  ים / לֹא ְקדֹוש  ים ַבַחי  ְהיֹות ְקדֹוש   ל 

ים / לֹא ְבאּו יר  יר ְבאֹורֹות ְמא  א  נּו ְלה  ַדְשת  ה ק  יג   ר ַהֲהר 

ְצב   ה ְונ  ְמד  ים / ּגֹול  ַאְך ע  מ  ל ד  ה ש  ל  ה ה ַאחַ ה ַהְבד   ר ּגֹול 

ה ְקו  ל ת  ְמחֹות כ  ים / ְול  ל ַהְיהּוד  ת כ  ד א  יד, ַלֲהֹרג ּוְלַאב   ְלַהְשמ 

... 

א   ל זֹאת ְבמֹוצ  י כ  ה ְוַאֲחר  ימ  א  עֹות ּוְשנֹות ה  ה / ְבשֹוְך ַהְזו   י ַהּׁשֹוא 

ל   ר ַהְבד  ד  ַזְרנּו ַלֲעֹרְך ס  יחַ ה /  לְ ח  ר ַאֲחרֹון ּוְלר  ה   אֹור נ  פ   ַהְשר 

ַדע  ם לֹא נ  ין ּוְלעֹול  ב  ם לֹא נ  ְלעֹול  ַרע / ש  ר א  א ֲאש  ין ַהנֹור  ה ב  ל   ַהְבד 

ים ְות   ל ַחי  יב ש  ין ְשב  ץ ְמכֹוּוב  ר  א  ים ב  ְתַחְדש  ים מ  ל ַחי  ה / ש  ה ְקו   ר 

ה ַאַחת ְקַטנ   ל  ינּו ַרק ְתפ   ה ּוְבפ 

יל  הַ  ה נּו זֹאת ַהַפַעם לְ ְבד  ה  / דַ  הכ  ר  בְ ל  וְ  טֹוב  ְנא  ה ְוש  ְנא  ל ק  ה ש  ל   י ְלַהְבד 

נּו ֲחפ   ים א  ל ַחי  ה ש  ל  ים טֹוַהְבד  ְצוֹות ּוַמֲעש  ל מ  ה ש  ים / ְקֻדּׁש  ים צ   ב 

ֹ ן וְ ֹו אשר  כַ ט ֹו מל י  בַ י / לְ יש  ל  ְש ת הַ י  ב  ה הַ ים ז  י  ַק ל וְ ד  בְ הַ   י נ  ּׁש  א כַ ל

 


