
  
פרש''י הוו פרושי� מ� העריות ומ� העבירה, שכל  )קדושי� תהיו (י''ט, א'

 המהר''ל (גור ארי') פי'מקו� שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה. 
 לומר שש� קדושה נאמר על פרישה מ� עניני הגו� ותאותיו, לכ� יותר ראוי

וא פורש מי שפירש מ� הערוה השה� תאות הגו� ביותר, ו � על גדר ערוה
פרוש מעניני עול� הזה שהוא נקרא קדוש ר''ל  הוא ,מתאות הגו� החמרי

 דהיינו ,ת קדושי� תהיו הוא מצוה בפני עצמהשמצו ולפ''ז י''ל הגו�.
לעבור עליה� ג�  ועכשיו הוסי�וה על עריות בלאו, בפרשה הקודמת צ

   (עיי� באור החיי�) בעשה. 
  

שמצות קדושי� תהיו אינו עשה על עריות,  � וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''�
דהיינו , באכילה ושתי' להיות פרוש מ� המותרות חדש אלא הוא עשה

 �  ביתר ביאורלא יהא נבל ברשות התורה. שצרי  לקדש עצמו במותר לו, ו
עפ''י דברי הרמב''� (דברי�, זקני הרה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב לב) פירש 

שתהי' לו בכל עת כעבד שעושה מלאכת רבו  –) ואותו תעבדו י''א, כ''ב
לש� שמי�, ויכוו� בכל  עצמו עראי, וכמ''ש כל מעשי  יהיו עיקר, וצורכי

עני� מראה הסול� ליעקב אבינו, כי  ווזהצורכי הגו� לעבוד בה� את ה'. 
ה' בכל  ש� ובבית ש� ועבר, והי' עובד ,בתחלה הי' באר# ישראל בבית אביו

שלא יטרדוהו  –ויירא יעקב מאד  –בית לב� עת, ובצאתו לחו# לאר# ל
 –צורכי הגשמי והגו�, וישכחוהו מעבודת הבורא, ולזה נראה לו בחלו� 

והנה סל� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלקי� (ה� 
 –רכי הגו�) בו (בצ במחשבת� בתורה ובתפלה) ויורדי�עולי� ( )הצדיקי�

אותה בחינה ירד לראות את היינו ב(ד באותה בחינה שעולי� בו יורדי�
והנה ה' נצב עליו על  –כי ה� יודעי�  רכי גופו דבוק במחשבתו בה')עצמו בצ

  שויתי ה' לנגדי תמיד.  –כמ''ש הרמ''א על הפסוק  ,האד� ורואה במעשיו
  

א� בערה  – הרה''ק ר' משה ליב מסאסיב זצ''ל וכדאי להזכיר דברי זקני
ותירא ותפרוש ב  כח התאוה, זכר מי יסד ב  כח התאוה הלא השי''ת, 

דהיינו האי  יכול אד�  –כוונת הפסוק קדושי� תהיו  ולפ''ז י''למיראה. 
כי קדוש אני ה'  –א� זכור  –לקדש עצמו במותר ל   –להגיע למדריגה זו 

זכור צרי  ל ,יש ל  תאוה להיות נבל ברשות התורה א� דהיינו –אלקיכ� 
  ד ב  כח תאוה הנ''ל, ועי''ז בודאי תפרוש מיראה. יסמי 
  

, לאנשי� ונשי� וט� – שפרשה זו נאמרה בהקהל � דזה שפרש''י  ''לולפ''ז י
לא בפרשה, ש שאר מצות האמורות עלרק לא קאי על מצות קדושי� תהיו, 

נשי� לקשה הי' שבהקהל,  נאמרה קדושי� תהיו של זו מצוהמתסברא ש
 ,קאי על דברי� שהתירה התורהש � הרמב''�לדעת  ובפרטוהט� לקיימה, 

 �  ולא לכל ישראל ,לבני עלייה דוקא שמצוה כזו יותר מסתברא לומר
  . אנשי� נשי� וט�

  
שלשו�  עפ''י דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה), וי''ל באופ� אחר

דהיינו  )ל''ח, כ''א בראשית, �  (עיי� פרש''י קדוש''ה הוא מלשו� הזמנה
שתהיו תמיד מוכני� ומזומני� להשראת הקדושה, כמו אשה לבעלה 

ולפ''ז המכינה את עצמה בטהרה, פ� בפתע יבוא בעלה וימצאנה טהורה. 
דבר אל כל עדת בני ישראל דייקא הוא, שאל יחשוב  – י''ל כוונת הפסוק

אינו בר אוריי�,  איש ההמוני שהוא אינו ראוי להשראת השכינה, כי הוא
וכול�  �בהקהל  � דבר אל כל עדת בני ישראל  � ויתיאש עצמו מזה, ע''כ

 –ראויי� לזה, ואמרת לה� קדושי� תהיו ר''ל יהיו מזומני� ומוכני� אלי 
ת ארקרניכ� בכבוד השכביכול אני כבר מוכ� ומזומ� להרי�  –כי קדוש אני 

ויתוק� הכל כרגע.  ,, רק בהכנת המקבלכלו� ה, ומצידי לא חסרהשכינ
, דזה שפרשה זו נאמרה בהקהל, קאי ג� על מצות קדושי� תהיו ולפ''ז י''ל

וג� הוא צרי   , אסור להתייאש,השאפילו מי שהוא במדריגה שפל להורות
  ולהכי� את עצמו למדריגה גדולה של השראת השכינה.  להזמי�

  
בהוויית�  �קדושי� תהיו  – וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק מווארקא זצ''ל

וזהו היינו בהמדריגה שאתה עומד בה, בהמדריגה הזו תהי' קדוש.  –תהי' 
, ג� הוא יכול להיות קדוש, השבמדריגה שפל , שאפילו מיכדברינו הנ''ל

יכול להתקדש, וכמ''ש דוד  הוא דהיינו בכל מצב ומדריגה שאד� נמצא
דאפילו מי שהוא בתו   – ממעמקי� קראתי  ה') ק''ל, א'המל  בתהלי� (

  עומק ושפלות הנפש, ג� מש� יכול להתפלל ולהתקרב להשי''ת. 
  

 הפטרת פרשת מצורע) �  כ' –כי� ב' (ז', ג' וי''ל עוד עפ''י הפסוקי� במל
שב� הדד מל  אר� צר על שומרו� (עיר המלוכה למלכי ישראל) ויהי רעב 

שמעו דבר ה'  ליהור� ב� אחאב מל  ישראל, גדול בשומרו�, ויאמר אלישע
 –' נס גדול יהוסאתי� שעורי� בשקל, ו ,כעת מחר יהי' סאה סולת בשקל

ששכרו היהודי� מתייראי�  היו וה�, שמיע למחנה אר� קול חיל גדולהה' ו
 ש� ועזבו, מולדת� להלח� כנגד�, וה� נסו לאר# את החתיי� והמצריי�

 שהיו רעי�ומצאנשי� ד'  על מנוסת� ע''י המל  ישראל נודעוכל רכוש�, 
רעי�, ומצאנשי� כאלה שהיו הישועה ע''י  הנתגלגללמה צ''ע חו# לעיר. אז 

בא להורות שאפילו מי שהי' ש ולדברינו י''ל. י�כשרולא ע''י אנשי� 
יכול  הואג� ש חשוב כמת, אל תתיאש,ש �כמו מצורע  הלבמדריגה שפ

קדושה, כמ''ש חז''ל דישראל יש לו ניצו# אחד מלכל הנה ש לפעול הישועה,
ריקני� שב  אפילו  –) כפלח רמו� רקת  ו', ז'על הפסוק בשיר השירי� (

  מצוות כרמו�. מלאי� 
  

ר'  וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי המאור ושמש זצ''ל, עפ''י דברי הרה''ק
, על הפסוק (ירמי', כ''ג, כ''ד) א� יסתור איש מליזענסק זצ''ל אלימל�
יוחד יתבודד אד� עצמו בחדר מא�  –� ואני לא אראנו נאו� ה' במסתרי

ואני לא אראנו  –סבור שזה עיקר עבודה, אבל הקב''ה אמר  בסתר, ויהי'
ר''ל שג� אני כביכול לא אראנו בו, כי עיקר העבודה הוא שיתחבר אד� ע� 

הש� באמת, ללמוד  וכשרי�, ועי''ז יכול לבוא לעבודת בני ישראל צדיקי�
ממעשיה� הטובי�, כי עיקר התבודדות הוא במחשבה, לחשוב תמיד 

שבתו א בתו  קהל רב, ידבק מחרוממות אלקותו ית', הג� שהוא נמצב
 תמיד בהשי''ת, כמ''ש החובת הלבבות (שער פרישות) שידמה האד� בעצמו

היינו שידבק עצמו במחשבתו ד �שהוא בבית מלא בני אד� כריק מה� 
שכמעט לא ידע שיש כא� עמו שו� אד�, ובפרט בעת התפלה צרי   בהשי''ת,

אד� לבוא לדביקות גדול, עד שלא ידמה בעצמו שיש כא� שו� ברי' רק 
קדושי�  –'ת, וזהו עיקר התבודדות, ולכ� נאמרה פרשה זו בהקהל השי'

עדה קדושה ביחד,  –תהיו ר''ל פרושי� תהיו, דהיינו הג� שתהיו בהקהל 
תהיו פרושי� כל אחד לעצמו, לדבק ולקשר עצמו במחשבתו ית' שמו, ויהי' 

    כאלו אתה לבד  בלי שו� אד�. 
  

טוב הפרישות  – מסאסיב זצ''ל וי''ל עוד עפ''י זקני הרה''ק ר' משה ליב
יש לדייק שלא אמר טוב הפרישות מ� הבריות. וזהו כדברינו  –ע� הבריות 

הנ''ל, שעיקר עבודת ה' הוא שיתחבר עצמו ע� בני ישראל צדיקי� וכשרי�, 
ואדרבה עיקר פרישות הוא במחשבתו, לחשוב תמיד ברוממות אלקותו ית', 

  הג� שהוא נמצא בתו  קהל רב.   
 

, עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל יש לפרש )קדושי� תהיו (י''ט, א'ב) 
שלכל אחד יש לפרש  וויית� יהא.בה – יהיו הגמ' בפסחי� (כ''ג)עפ''י 

לת ממקו� צנאהיא א חלק אלקי ממעל, והוש ,נשמהמישראל יש לה� 
יזכה למה  , הואבטהרה בעול� הזה את נשמתו ה, וא� אד� משמרטהר

) ברו  אתה בבוא   כ''ו, ו' דברי�,על הפסוק ( (ב''מ, ק''ז) שאמרו חז''ל
אשרי אד� שעת מיתתו כעת לידתו, מה בשעת  –וברו  אתה בצאתי  

 �  כוונת הפסוק ולפ''ז י''ל. מחטא , א� בשעת מיתתו נקימחטא לידתו נקי
ת ממקו� לצכמו שנא � כי קדוש אני ה'  יהא.בהוויית�  –קדושי� תהיו 

 ולפ''ז י''לקדוש, כ  תהא בהוויית� בקדושה כל ימי היות� בעול� הזה. 
, דהיינו כיו� דזה שפרשה זו נאמרה בהקהל, קאי ג� על מצות קדושי� תהיו

מצות י� על ומצו , ה�נשמה חלק אלקי ממעליש לו לכל אחד מישראל ש
 נשמתו התתו יכולכדי שאחר מי י',דהיינו לשמור על קדושי� תהיו,ד העש

  העליו�.    בשורשה לחזור ולדבק
  

אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעי� גורלינו ומה  � מה שאמרועפ''י וי''ל עוד 
כי  א)כי עבודת ה' וקיו� מצותי' ראוי לנו מג' טעמי�.  – יפה ירושתינו

, כמ''ש העליו� שורשהב ראוי לדבקהוא חלק אלקי ממעל, ו הנשמה
 ,ואמי עזבוני ר''ל כי הגו� שהוא חלק מאביו ואמו) כי אבי כ''ז, י'בתהלי� (

 �  באד�, וה� כלי� ונפסדי�, אבל חלק השי''ת יש ג' שותפי� חז''ל כמ''ש
וז''ש וה'  חוזר לשורשו העליו�, דהיינו אחר מיתתו הוא אליו תאס�,

עוצה לנו מאת ה' הי ההעצה הטובב) מה טוב חלקנו.  וזה – יאספיני
ומה נעי�  וזה –) ובחרת בחיי� דברי�, ל', י''טכמ''ש ( ,בתורתו הקדושה

 �  גורלי יאתה תומ) ה' מנת חלקי וכוסי , ה'ט''ז, וכמ''ש בתהלי� (גורלינו
שנאמר ובחרת בחיי�,  ,פרש''י אתה הוא אשר הנחת ידי על החלק הטוב

 מזכהש ,ראוי לנו מצד אבותינו הקדושי� ג)את זה אשר בחר ל .  � ואומר
אשר יצוה ) למע� בראשית, י''ח, י''טדורות, כמ''ש ( לדורי אותנו בקדושתו

  מה יפה ירושתינו.  וזה –דר  ה' את בניו אחריו ושמרו 
  

 דהיינו – קדושי� תהיו � דבר אל בני ישראל – הפסוקכוונת ולפ''ז י''ל 
תהלי�, קל''ה, ד') , כמ''ש (אבינו � אנו בני ישראלמצד ש להתקדש, שראוי�

אבות, כמ''ש כולל כל ג' יעקב ישראל לסגולתו, ו בחר לו קא יעקבכי 

  
  

  פרשת
 אחרי מות
 קדושי�
  תשע''ז
 לפ''ק



 –ואמרת אליה�  שכל האבות נקראו ע''ש ישראל. שית רבה (ס''ג, ג')אבבר
ובחרת  �  מהשי''ת עוצה לנוהיהטובה  ג� מצד העצהדהיינו  –קדושי� תהיו 

ראוי להיות הוא חלק אלקי ממעל  הנשמהש ו�כיוג�  –. כי קדוש אני בחיי�
 על מצותג� קאי  ,בהקהלנאמרה דזה שפרשה זו  ולפ''ז י''ליתה ושורשה. כהווי

שכול�  נשי� וט�,אנשי�  ,בה כול� שוי�בג' טעמי� אלו  דהיינוקדושי� תהיו, 
 –של בעצה זו  שוי� כול�ואלקי ממעל, ה חלק מיש לכול� נשובני האבות, 

    ת בחיי�.רחוב
  

דהא ג� שאר צ''ע  .בהקהל מלמד שנאמרה פרשה זו �  פרש''יש וי''ל עוד
כיצד סדר  �  כמו שפרש''י בסו� פרשת כי תשא ,פרשיות נאמרו לכל ישראל

האור מוכח מזה שכל התורה נאמרה לכל ישראל.  ,נכנסו כל הע�משנה וכו' 
כסדר שהיו מקובצי� נצטוה משה לאומרו לכל הקהל ביחד, שכא�  החיי� תי'

'כ שאר פרשיות לא נאמר רק והיינו אנשי� נשי� וט�, משא'במת� תורה, 
, תרי''ג מצוותא ביאור והקדמה להכיו� שמצוה זו הי ולדברינו י''ל. לגברי�

 ומרהאנצטוה לע''כ  הנ''ל, לנו מג' טעמי� 'דהיינו קיו� התורה ומצותי' ראוי
  . לכול�

  
 �  קדשי� תהיו – )על המדרש (פירושהיפה תואר  קושייתליישב  יש ולפ''ז

היו  �  יהיו קדשי�, ולא רק לשו� צווי כמו מלותש �משמע שמבטיח לה� 
� ישממי ששולדברינו י''ל  צווי זה בלשו� הבטחה.למה כתבה  צ''ע. קדשי�

התורה קיי� י בודאי שויתי ה' לנגדי תמיד, הוא –אלו בגדר  לפניו ג' טעמי�
הטע� שהרמב''� לא מנה  ולפ''ז י''לקדוש.  מובטח להיותהוא ועי''ז  ,ומצותי'
 אי� זו מצוה בפני עצמה,באמת קדושי� תהיו בכלל התרי''ג מצוות, שמצות 

א ביאור והקדמה להתרי''ג מצוות, ואינו נכלל במני� המצוות כדביאר אלא הו
     ר המצוות שרש י'. בספ

  
 שקדושי� תהיו הוא דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה) עפ''י וי''ל עוד

יה''ר שתהיו  –קדושי� תהיו  –אמור לה� צוה למשה שהקב''ה  ,ברכה
  . אכי''ר הקב''ה מקיי�, ויהיו קדושי� לעול�וצדיק גוזר קדושי�, 

  
נאמר (דברי�, ל''א, י''ב) הקהל את  וי''ל באופ� אחר, עפ''י הגמ' בחגיגה (ג')

א� אנשי� באי� ללמוד, נשי� באות לשמוע, ט�  ,הע� האנשי� והנשי� והט�
דזה שפרשה זו נאמרה בהקהל,  ולפ''ז י''ללמה באי�, כדי לית� שכר למביאיה�. 

קאי ג� על מצות קדושי� תהיו, ואע''פ שמצוה זו שיי  רק לאנשי�, אבל נאמר 
של  ודאי צרי  זכות להגיע למדריגה כזובהקהל לית� שכר למביאיה�, דהיינו ב

תהיו, ולכ� צוה להביא בניה�, ובזכות זה יזכו לקיי� המצוה קדושי�  –
  דקדושי� תהיו. 

  
שאי� כוונת הגמ' כפשוטו, שהוא  ,זצ''ל עפ''י דברי החת� סופרוי''ל עוד 

לתועלת ההורי�, שעי''ז יקיימו מצוות ה' שצוה להביא�, אלא התועלת היא 
להקטני�, דהיינו הג� א� הט� אינ� שומעי� ואינ� לומדי� בזמ� שה� קטני 

מביאיה� שחייבי� לקטני�, השמיעה משפיעה לחינו  בעתיד, וזה שכר 
ר' שאמרו על  –יבמות וכ� נראה מדברי הירושלמי ספ''ק ד לעתיד.בחינוכ� 

כדי שידבקו אזניו  ,מוליכתו לבית הכנסת יהושע אשרי יולדתו, שאמו היתה
עי''ז ו ,שיש תועלת בעצ� השמיעה המכשירה את הילד נראה מזהבדברי תורה. 

   חושיו ואבריו.  שת אתמקד
  

יותר קל יו קשה להשיגה, אבל קדושי� תה שאע''פ שמדריגה זו של וי''ל עוד
לכ� נאמר מצוה זו של  ,קדושי�, שכבר הי' לו חינו  בזה להגיע א� הוריו ה�

רוצי� � הורי� שאאנשי� נשי� וט�, כדי לרמז ל –קדושי� תהיו בהקהל 
שמעשה אבות סימ�  �  צריכי� להיות קדושי� ה� שבניה� יהיו קדושי�, אז ג�

, הפטרת פרשת י''ד –ק בשופטי� (י''ג, י''ב לזה מהפסו יש להביא ראי'לבני�. 
ויאמר מלא   –) ויאמר מנוח עתה יבא דברי  מה יהי' משפט הנער ומעשהו נשא

מכל אשר יצא מגפ� היי� לא  –ה' אל מנוח מכל אשר אמרתי אל האשה תשמר 
מר למנוח האי  להתנהג ע� והלא המלא  א צ''ע –תאכל ויי� ושכר אל תשת 

דמשמע שהוא צוה  –אל תשת  –לא תאכל  –הילד (שמשו�) וא''כ למה אמר לו 
שהמלא  אמר לו שא''א  ולדברינו י''לוהוא לא תשת.  ,שהוא לא תאכל ,למנוח

 ,, שא� אתה רוצה שבנ  יהי' קדושבנ  להיות נזיר, רק א� ג� אתה נזהר בזהל
     ג� אתה צרי  להיות קדוש. 

  

זה לזה. ת וסמיכה ומה צ''ע –) קדושי� תהיו וגו' איש אמו ואביו תיראו ג
הסתכל עקביא ב� מהללאל אומר המשנה באבות (ג', א') עפ''י  הקדושת לוי תי'

מאי� באת, ולא� אתה הול  וכו' דע  –ג' דברי� ואי� אתה בא לידי עבירה ב
דע מאי�  –שראוי לומר אריכות הלשו�  צ''ע. מטפה סרוחה וכו' והדר מפרש

כי יש שני מיני מדריגות של יראת הש�.  ותי'וכ� בכול�.  ,מטפה סרוחה �באת 
א מדריגת יראת הרוממות, והיא יראה האמיתות, והי ב)יראת העונש.  א)
 ,מחמת שהצדיק מסתכל תמיד באי''� נעל� והחכמה מאי� תמצא ,צדיקי�ה

ומעלה תמיד על מחשבתו שהבורא ית' אי� סו� ואי� תכלית, ולית מחשבה 
בתו אי  שכל המלאכי� ושרפי� וחיות ומעלה תמיד על מחש ,תפיסה בי' כלל

כול�  ,וכל העולמות עד אי� מספר ,ואופני הקודש עד אי� שיעור ומספר
הוא  ,� ומתפחדי� מאימתו, והנה כשבא צדיק ליראה זו ומתמיד בהמתבהלי

 ,הוא חלק אביו ואמו שנתנו בוש תאות הגשמיות, ומשבר כל דבוק ברוחניות
הוא וכמאמר חז''ל שלשה שותפי� באד�,  ומדבק בנר ונשמה חלק אלקי ממעל,

עניו מכל האד�  תמיד באי''� הנעל�, וזה הי' מדריגת משה רבינו שהי' מסתכל
כל וממילא הי' בעיניו כאי�, והי' עניו מ ,ר''ל שהי' תמיד דבוק באי''� הנעל�

כיו� שהזדכ  חמרו ובטל ממנו חלק אביו ואמו  ,מי שזוכה ליראה זואד�, ו
הול  למקו� עפר וכו',  לאפה סרוחה, ואינו בא מטבודאי הוא  ,ודבק בהשי''ת

כמ''ש ב� חכ� ישמח אב, והחכמה הוא  ,וג� ידוע שהצדיק נקרא ב� להקב''ה
כמ''ש ראשית חכמה יראת הש�, וכשבא ב� אצל אביו למשפט בודאי  ,היראה

אי� לו לירא כלל מ� הדי�, כי בודאי יצא זכאי בדי�, משא''כ מדריגה השני' 
הוא מדובק בחלק אביו ואמו, אז  ,הוא יראת העונש, ואי� לו יראת הרוממותש

הוא בא מטפה סרוחה, והול  למקו� עפר וכו', והוא במדריגת עבד, והעבד 
  כשבא למשפט אינו יודע א� יצא זכאי. 

  
הנ''ל, מדריגה שמדבר מב' מדריגות  שזהו כוונת עקביא ב� מהללאל ולפ''ז י''ל

אי  הוא מחי'  ,ר''ל שיסתכל האד� תמיד באי''� הנעל� דע מאי� באת �הא' 
יותו הכל אפס, י הליש, ובלת �  מאי� ,ומהוה כל העולמות כול� בכל רגע ממש

ג''כ ולא� אתה הול  ר''ל שכל עשיית המצות הוא כדי שיתקרב עצמ  למדת וזה 
 אז � ותדבק עצמ  בגשמיות ,נו של מקו�והאי''�, משא''כ ח''ו א� לא תעשה רצ

מטפה סרוחה, ולא� אתה הול  וכו' ולפני מי אתה עתיד לית� די�  –מאי� באת 
כיו� שהוא במדריגת עבד דהיינו וחשבו� לפני מל  מלכי המלכי� הקב''ה, 

סמיכות  ולפ''ז י''לא� יוצא זכאי.  ח''ו משפטו לפני המל  דייקא, ואינו יודע
תיראו ר''ל שצרי   איש אמו ואביו � קדוש אני  קדושי� תהיו כי �  הפסוקי�

אדרבה צרי  ו ,אד� לירא שלא ידביק עצמו בחלק אביו ואמו שהוא הגשמיות
  כי קדוש אני ה'.  �לקדש את עצמו ולדבק בהשי''ת, ויהי מובדל מהגשמיות, וזה 

  
, דזה שנאמר ולדברינו הנ''ל י''ל כוונת המשנה בדר� זה אבל באופ� אחר

קאי על מי שהי' במדריגה גדולה, והוא מסתכל תמיד  �  מאי� באת דע � מתחלה 
 � לפרוש מעבירה. וזה שנאמר זה מעוררו ובודאי בני האבות הקדושי�, שהוא 

שב תמיד על וג''כ קאי על אד� שהוא במדריגה גדולה, וח – לא� אתה הול 
רק ע''י זה מעוררו לפרוש מעבירה, שוחלק אלקי ממעל, קדושת נשמתו, שהוא 

לפני מי  � . וזה שנאמר העליו� שורשהלדבק בנשמתו  ה ומצותי' יכולקיו� התור
, ג''כ קאי על אד� כזה שהוא במדריגה גדולה –אתה עתיד לית� די� וחשבו� 

כי� הקב''ה, לפני מל  מלכי המל � לכ� לא נאמר שב תמיד על גדלות ה', ווחו
וא כי�, שהמלההוא מל  מלכי 'ה אינו מצד זה ששאצלו הרוממות של הקב'

הסביר ל ומשיג הרבה יותר מזה, דהיינו גדלותו של הקב''ה אי� סו�, וא''א ל
לפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, ואד�  –אמר סת� לכ� , רוממותו במלות

זה מעוררו לפרוש מעבירה, וכמ''ש המסלת ישרי� כזה יש לו יראת הרוממות, ו
הגדול ית' שמו, כי  רחיק מ� החטאי� מפני כבודוצרי  לה שאד�(פרק כ''ד) 

לעשות דבר נגד רצונו של  או אי  יערב לבו של בשר וד� שפל ונמאס, אי  יקל
ועל יראת הרוממות אמר משה רבינו  – ומסיי� ש� המסילת ישרי�הקב''ה. 

כי זה עיקר היראה שיהי'  –ובעבור תהיה יראתו על פניכ� לבלתי תחטאו  � ע''ה 
ר יראה זו ממנו, כי עי''ז ודאי לא יבוא האד� ירא ומזדעזע תמיד עד שלא תסו

כאונס יחשב, ודוד המל  השתבח בזה ואמר שרי�  � לידי חטא, וא� יבוא 
רדפוני חנ� ומדבר  פחד לבי (דהיינו שדוד לא הי' ירא מהיסורי� שהשרי� 

  מייסרו, רק ירא מהקב''ה, וזה יראת הרוממות). 
  
  
  
  
  

 ,היה יהודי פשוט ,א� היית מגיע למקומו. אחד ממתפללי הרומנישער שוהל ,מה שהיית אוהב בעד� ,אהוב בעד רע� פי' הספורנו –ואהבת לרע� כמו� 
 ,הג� שא� הוא הול� לרופא מרגיש בעצמו אי נעימות � ענה לו ,יע! לו אבי זצ''ל ליל� לרופא עיני�התחילו עיניו לכהות מראות,  ,שמשו�. וכשנזדק�ושמו 

והגיד להמזכירה את  ,כשהגיע שמשו� להמשרד יו של אבי, ונקבע בעדו מועד לבוא,שהיה א' ממכיראבי שיל� לרופא מומחה מ''מ ישמע לעצתו. הציע לו 
על מה  ,שאל שמשו� את הרופא ,בדק אותושהרופא  מבלי שיצטר� להמתי�,  והרופא קיבל פניו בכבוד גדול. אחר ,מיד מיהרה להכניסו אל הרופא ,שמו

ואמר לי לקבל אות�  ,התקשר אלי הרב שפיגעל על הטלפו� ,אבל קוד� שבאת להמשרד ,שבאמת איני מכיר� מעול� הרופא השיב לו,בוד כזה, זכיתי לכ
  כמו שאני מקבל את הרב בעצמו.   ,בסבר פני� יפות

  
לא הייתי יודע מהו אהבת ישראל עד שלמדתי משיכור אחד, שפע� שמעתי שיכור שואל את חבירו ''הא� אתה  ,זקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיב אמר

ע מה חסר לי אוהב אותי'' ודאי אני אוהב אות� מאד השיב הלה, ''התדע מה חסר לי'' חזר ושאל הראשו� ''וכי מני� אדע זאת ענה השני'' וכי א� אינ� יוד
  ומר שאתה אוהב אותי. (סיפורי צדיקי�)אמר הראשו� כיצד אתה יכול ל

 
המגיד מקעל� ראה בשבת שהעול� מניחי� ידיה� על הספר תורה ואח''כ מנשקי� האצבעות, ועוד שמע שהשמש קרא בקול שאות�  � ויראת מאלקי� 

ובכא� נושקי� ביד ונותני� רק בפה.  ,נושקי� בפה ונותני� ביד� עול� הפו� ראיתי בנוהג שבעול� ואמר לה ,שלא ישלמו הנדרי� לא ישיגו עוד עליות
  (סיפורי צדיקי�)

  
הרה''ג ר' נפתלי אמסטרד� מחכמי המוסר היה מדקדק מאד בשפתיו שלא להוציא מלה אסורה ובעיקר היה נזהר מלשו� הרע. והיה  � לא תל� רכיל

שאי� זה אלא חר� דרבינו גרשו�,  ,לישא אשה שני' מתמה על אנשי� שמזלזלי� באיסור זה והיה אומר ראיתי אנשי� המחפשי� היתר של מאה רבני�
  שהוא איסור דאורייתא. (סיפורי צדיקי�) ,והרי למה אינ� מחפשי� היתר של מאה רבני� לדבר לשו� הרע

   

 kolyaakov44@gmail.com התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


