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פרשת קדושים
נושא השבוע :והדרת פני זקן
מה

• קדושים תהיו – הפרשה פותחת בפניה לבני ישראל להיות
קדושים כדי להתקרב למעלת קדושת האלוהים .
• לקט צווים דתיים ומוסריים – מעין "אני מאמין" דתי מוסרי

בפרשה

של האדם מישראל בדומה לעשרת הדיברות .בפרשה זו נמצא
חוקים גם מן התחום הפולחני וגם מן התחום המוסרי :מורא
הורים ,שמירת שבת ,איסור עבודה זרה ,זבח שלמים ,מתנות
עניים ,יושר ביחסים שבין אדם לחברו ,איסורי כלאיים,
שפחה חרופה ,איסור ערלה ומצוות נטע רבעי ,איסורי חיקוי
למנהגי עבודה זרה ,קדושת השבת והמקדש ,איסור אוב
וידעוני והגנה על החלשים בחברה.

קדושים כדי להתקרב למעלת קדושתו של אלוהים
עצמו .לאחר מכן בא לקט של צווים דתיים ומוסריים.
אחת המצוות שם היא המצווה לכבד את הזקן .המושג
"להדר פנים" משמעותו לחלוק כבוד .בניגוד לנטייה
הטבעית שלנו לזלזל במי שאין כוחו במתניו ,כיבוד
הזקנים בחברה ,הוא מסממניה של חברה מתוקנת.
הציווי חוזר בפסוק בשני ניסוחים :האחד" -מפני שיבה
תקום" והשני" -והדרת פני הזקן" .חז"ל ,לכן ,דרשו
שבחלק השני של הפסוק לא מדובר בזקן בגיל אלא
בתלמיד חכם.
פרשת קדושים -1-

נושא השבוע

פרשת קדושים פותחת בפניה לבני ישראל להיות

שאלו תלמידיו את רבי זירא :במה הארכת ימים?
אמר להם :לא הקפדתי )כעסתי( בתוך ביתי
לא ששתי בתקלת חברי,
ולא קראתי לחברי בכינויים ושמות גנאי.
)על-פי גמרא מסכת מגילה דף כח' עמוד א'(.

ביטוי קשה:

מ

לא ששתי בתקלת חברי =לא שמחתי
בכשלון חברי

ד

קריאת המדרש ודיון
בראשית הדברים נזכיר כי בפרשת צו הוצג מדרש נוסף שעסק אף הוא

ר

בסיבות לאריכות ימים .שם התמקדנו במשמעות המילולית של 'יום
ארוך יותר' ,אולם במדרש שלפנינו נתמקד בכיוון אחר.
ניתן לפתוח בשאלה :מדוע יש לכבד דווקא אנשים זקנים? יש לכבד כל

ש

אדם ,לאנשים זקנים ניתן כבוד מיוחד כי יש להם ניסיון רב יותר ,חכמה
רבה שצברו בחייהם .אנו יכולים ללמוד מהם רבות ,וכדי ללמוד  -יש
לכבד .אם חלילה נזלזל באדם  -גם חכמתו לא תהיה ראויה בעינינו.
בזכות מה האריך רבי זירא ימים ,על פי דבריו? כל תשובותיו קשורות
להתנהגות מכובדת כלפי הזולת .האם יש קשר ישיר בין התנהגותו
לאריכות חייו? ניתן לאמר כי מוצגת כאן "מידה כנגד מידה" :כשם
שרבי זירא כיבד את הזולת ,הוא זכה להגיע לגיל מבוגר בו אחרים יכבדו
אותו.

פרשת קדושים -2-

