
  
פרש''י דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלה� קדשי� תהיו (י''ט, א') 

למה נצטוה משה  צ''ע. אנשי� נשי� וט� �מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל 
בודאי יקשה על הנשי� והט� לקיימה, ובפרט מצות , שמצוה זו לכול� לומר

קאי על דברי� שהתירה התורה, , שאליבא דפירוש הרמב''� ''קדושי� תהיו''
קדושי� ''משו� דיכול האד� להיות נבל ברשות התורה, וע''ז צותה התורה 

כי יפלס האד� דרכו להתקדש ולטהר את עצמו ג� בדברי�  ,עשה מיוחד ''תהיו
ויהיה מושל ברוחו בכל עניני היתר, שמצוה כזו יותר מסתברא לומר , המותרי�

  אנשי� נשי� וט�. ,אלולא לכל ישר ,דוקא לבני עלייה
  

שלמה המל  יזהיר  – וי''ל עפ''י דברי הרבינו בחיי בהקדמתו לפרשתינו
שלא  –''ג, י''ט) תאוה נהי' תערב לנפש ותועבת כסילי� סור מרע במשלי (י

ימשי  האד� אחר התאוות, אלא יכניע� אות�, כי כל המתגבר עליה� הוא 
הנה הוא במדריגת בהמה, וע''כ  ,וכל המגביר תאוותיו עליובמדריגת מלא , 

ראוי לכל משכיל לשבר תאותו ולהכניעה, ושיהי' שברו� התאוה לנפש השכלית 
תאוה נהי' תערב לנפש, התאוה הנשברת  – אמר שלמה המל  דבר ערב, ועל זה

דבר מתוק וערב לנפש המשכיל, ע''כ אמר ותועבת כסילי� סור מרע, כי מה 
  מתועב לכסיל, לפי שהוא הפכו.  הוא דבר ,שהוא ערב לנפש המשכיל

  
, והמש  אחר התאוות הוא אחר התאוות עובר על התורה כולה כי הנמש  וידוע

 האחד במחשבתוגופו. ב ד)במאכלו.  ג)בדבורו.  ב)במחשבתו.  א)על ד' חלקי�. 
כי ימש  האד� אחר מחשבתו בהרהורי� רעי� ומחשבות רעות, וכבר גלה לנו  –

כמ''ש  ,כי האד� נענש על חטא המחשבה כאילו חטא בפועל ,שלמה המל  ע''ה
א� במצוה א�  ,כי שמחת הלב היא –במשלי (ט''ו, י''ג) לב שמח ייטב פני� 

לפי שהלב שרש הגו�, וליחות השרש מתגלה  ,בגו�בעבירה, הנה היא נכרת 
(עיי� בספר בעל הנפש להראב''ד בתחלת  בענפי�, והרי זה כאילו חטא בפועל

 – השני בדבורו. שקדושה היא קדושת הלב ונקיות המחשבה) � ושה שער הקד
בור מגונה ומשוק#, יחטא לשו� הרע ורכילות ונבלות הפה, שהחלק הזה מהד

ואסור מדי� התורה, וע''ז אמר שלמה (ט''ו, ב') ופי כסילי� יביע אולת, וסמי  
זה בור היבכל מקו� עיני ה' צופות רעי� וטובי�, כלומר ישגיח בד � לי' 

ורה או אחר תאותו במאכלי� שאסרה תשימש   – השלישי במאכלולהענישו. 
) י� (מ''טוע''ז אמר דוד המל  בתהל המותרי�, שג� זה אסור מדי� התורה,

ותורת  בתו  מעי, דהיינו שבח את עצמו שלא נת� בתו  מעיו מעול�, ולא הי' 
כי י� אסורי�, מאכלו כי א� ע''פ התורה, ואי� צרי  לומר שהי' נזהר מהמאכל

) צדיק אוכל לשובע , כ''הא� מ� המותרי� במותרות הי' נזהר, כי (משלי י''ג
ת נפשו. ו) שומר פיו ולשונו שומר מצר'גכ' ,נפשו, ואמר הכתוב (משלי, כ''א

שימש  אחר תאותו בעני� העריות, ואי� צרי  לומר במה  – הרביעי בגופו
  שאסרה התורה ממנו, כי ג� המותר במותרות הוא חטא. 

  
שהאד� מוטבע להמש  אחר תאותו בה�, ומני� שהנמש   ,ל  ד' חלקי� הרי

העני� אחר התאוות הוא עובר על כל התורה כולה, הלא שלמה המל  גלה לנו 
) לתאוה יבקש נפרד בכל תושי' יתגלע, דהיינו מי א' הזה, שאמר במשלי (י''ח,

ישאר ה ומבקש אותו, ימצא עצמו נפרד, כלומר יחידי, שלא אושרוד� אחר הת
ומסתלקי� מעליו לרוע הנהגתו, והנה זה בועט  ,לו ריע, שהכל בורחי� ממנו

צטוינו בתורה שנפרוש נ ומגלה פני� בתורה, זהו בכל תושי' יתגלע, ומפני זה
(יבמות  מהתאות, ואי� צרי  לומר בדבר האסור, כי ג� במותר, וכ� אמרו חז''ל

ש, שכ� מצינו קדש עצמ  במותר ל , וכל הפורש עצמו מ� התאוות נקרא קדו כ')
) קדוש , ה'כמ''ש (במדבר, ו' ,שלא פרש אלא מהיי� בלבד נקרא קדוש ,בנזיר

 ,יהי' גדל פרע שער ראשו, וכ� ישראל בסיני נקראו קדושי� כשקבלו התורה
כת כהני� וגוי קדוש, כדי שיפרשו ) ואת� תהיו לי ממל, ו'ש (שמות, י''טכמ''

  . שי� תהיוקדו כא� שנאמר ווזה ,מהתאוות נצטוו על מדת הקדושה
  

 שחסר מעלה של מי שרוד� אחר תאוותיו, לא רקש , נראה מדבריו חידוש גדול
יש לפרש עפ''י דברי התורה רח''ל.  לעבור על לו רמה, אלא זה גהקדוש

 (מובא באמרי אמת, מהרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל) הרה''ק מאיזביצא זצ''ל
פרש''י זהו פרישות  –) והתקדשת� והיית� קדושי� ויקרא, כ', ז'עפ''י הפסוק (
א� רק יפרוש מעבודה זרה בלבד, עבור זה נקרא ''קדוש''.  צ''ע עבודה זרה.

שמלת קודש (בתואר נפש מישראל) כ  הוא פירושו, שבאמת נפש מישראל  ותי'
שיי  לו ית', ובא� נפש הישראלי אי� לו שו� דבר המענגו, רק במה שהוא 

  מי שרוד� יפז יהי' קדוש, וכ� להני� והתקדשת�, ועי''מקושר בו ית', הוא ע
וזה גרמה לו לעבור על  אחר תאוותיו, הוא מאבד הקשר שיש לו ע� השי''ת, 

  התורה רח''ל. 
  

, לכול� של ''קדושי� תהיו'' מצוה זו ומרנצטוה משה ל שמטע� זה ולפ''ז י''ל
דמי  רה תלוי במצוה זו של ''קדושי� תהיו'', לרמז שקיו� התואנשי� נשי� וט�

 הזה רוב גופי תורה נאמרשנמש  אחר תאוותיו עובר על התורה. ואפשר מטע� 
''קדושי� תהיו'' יכול  מצוה זו של רק ע''ישלרמז  בפרשה זו (עיי� בפרש''י)

  . התורהלקיי� 

''ז הרה''ק ר' חיי� האגער זצ''ל, האדמו''ר מקאסוב דוי� לדברי מתא וזה
שדוד המל  באבות (ו', ג')  להסביר בדר  רמז מה דאיתא (בעל תורת חיי�)
לגבי הנהגות בני ש (שלא מבואר במשנה מה ה�)שני דברי� למד מאחיתופל 

שהמעשה לא  ,אד� אי� כא� רק שני דברי�, טוב ורע, ואי� כא� עוד דר  בינוני
הוא  ,אבל ג''כ אינו דבר רע, דא� המעשה שעשה אינו דבר טוב ,נחשב דבר טוב

 מי שמתגבר על תאוותיו נקרא קדוש,ש, וזהו כדברינו הנ''לדבר רע. נחשב 
 ,רח''ל הרי הוא כבהמה מי שנמש  אחר תאוותיו,  יפלהו ומקיי� התורה,
  . ועובר על התורה

  
 המלא העומר (הרה''ק ר' ארי' ליב צינ� אב''ד פלאצק)וי''ל עוד עפ''י דברי 

שרמז הכתוב כי יצרו של אד�  ופירשחסר כתיב.  ''קדושי�''שמדייק שמלת 
מתגבר עליו כשבא לאחוז ולבוא לידי קדושה, ואלמלא הקב''ה עוזרו לא יכול 

ויבא  ,ואז הקב''ה מסייעו לכבוש היצר ,לו, ועיקר הוא האד� שבא לטהר
 ,וזהו קדושי� תהיו ר''ל א� שאצלכ� אי� הקדושה בשלימות ,למדריגה עליונה

כי קדוש  ,אני אסייע לכ� לגמור הקדושה מ''מ ,מחמת יצר לב האד� המתעהו
של  מצוה זו נצטוה משה לומרשמטע� זה  ולפ''ז י''לאני ה' אלקיכ�. 
 לבני עליי' קשה להגיע למדריגת ג�באמת לרמז ש ,לכול� ''קדושי� תהיו''

כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, אלא  וכמו שאמרו חז''ל (סוכה, נ''ב)קדוש, 
ש, אייאינו במדריגה גדולה אסור להתמי שולכ� אפילו  הכל בעזרת השי''ת,

ואדרבה צרי  להשתדל כל אחד לפי כחו להתעלות ולהיות קדוש, וכמ''ש חז''ל 
ביומא  , וכדאיתאכשפותחי� מצידנו פתח של מחט, הקב''ה פותח פתח כאול�

(ל''ט) אד� מקדש עצמו מעט, מקדשי� אותו הרבה, מלמטה, מקדשי� אותו 
  . ל� הזה, מקדשי� אותו לעול� הבאמלמעלה, בעו

  
אמרו חז''ל (יבמות כ') קדש  וי''ל עוד עפ''י דברי האגרא דכלה (פרשת חקת)

 ,עצמ  במותר ל , דהיינו כל הדברי� המותרי� וההכרחי� יקח מה� די הסיפוק
האכילה ההוא לעבוד את השי''ת,  , דהיינו ליל  בכחהדעתו לצד הקדוש בכיוו�

שיעור  בפירוש שלא פירשה התורהצד התאוה, והטע� ולא לעסוק במותרות ל
ההכרח וגבולו, אשר בעבור הגבול הוא המותרות, שא''א לפרש זה בתורה, כי 
בזה אי� אד� דומה לחבירו, דהנה יש ל  אד� שצרי  למאכל ג' לטרות למלאות 
בטנו, והנה כאשר ישער ויכוי� לש� שמי�, ויקח די בסיפוק ב' לטרות, בכדי 

קיי� ''קדושי� תהיו'' ומעשיו ה� לצד  הוא ות תאוותו, הנהשלא למלא
הקדושה, ויש ל  אד� אשר יתמלא בטנו ע''י מזו� ליטרא אחת, ויאכל כל שבעו 

, השודשו� אכל יותר, ע� כל זה מעשהו בקלמלאות תאוותו, הנה הג� שהרא
והשני בתאוה יתהל , והנה עפ''י המשל הזה תבי� כל ענייני בני האד�, וא''א 
לפרש השיעור והגבול בתורה, רק סת� קדושי� תהיו, והוא בשיקול הדעת, 

דבר אל כל עד''ת בני ישראל,  –ואפשר יש לרמז שעל כ� נאמר בפרשת קדושי� 
ניתנה התורה לישראל במדבר, להורות  , ומטע� זהרצ''ל דע''ת בני ישראל

יהיו  שעיקר דרכי התורה הוא שלא להנות מעול� הזה, רק כל ענייני האד�
לצור  גבוה, להעלות כל הנאות יישוב העול� מקליפת נוגה אל מקו� הקדוש 

שמטע� זה נאמרה מצוה זו של ''קדושי� תהיו''  ולפ''ז י''ל. ע''י הכרעת הדעת
לפי מצבו לקיי�  עכ''פ יכול ,בהקהל, להורות שג� מי שאינו במדריגה גדולה

  מצוה זו. 
  

 ,לפי מה שהוא ,הוא דכל אחד ואחדדהפירוש וכעי� זה פירוש הש� משמואל, 
מצוה עליו שיפרוש ויבדל ממה שהוא עומד בו, ובאמת כי הקדושה של פשוטי 

לא נחשב לאנשי המעלה מאומה כמוב�, ומ''מ לאיש כזה שהוא מבדיל  ,הע�
עצמו מהחומריות שנחשב אצלו לחומריות היא אצלו קדושה, ולאנשי המעלה 

 ,להבדיל עצמו ג� ממה שהוא בתמידות עדיי� אי� זה קדושה כלל, והוא צרי 
א� שלגבי הפשוטי� התמידות שלה� היא לה� לקדושה גדולה, הכלל שהיא 
מצות כוללת, א  לכל אחד ואחד יש קדושה אחרת מה שאי� לזולתו, כי כל איש 

  צרי  להתקדש במה שטבעו נוטה לזה.
  
י� מצוה של ''קדושהשיש מדריגות חלוקות בקיו�  ,כבר מצינו ברמב''�ו

לפיכ  ראוי לו לאד� לכו�  –כתב (כ''ב, כ') תהיו'' שבסו� הלכות איסורי ביאה 
נכונה,  בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעהיצרו בדבר זה, ולהרגיל עצמו 

 , כ''א)ש�( כדי להנצל מה� (מגזל, ועריות, שנפשו של אד� מחמדת�). ואח''כ
גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו  –כתב 

   בחכמה, שאי� מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מ� החכמה.  
  

השי''ת ''קדושי� תהיו'' הוא בגדר ברכה מאת  דזה שנאמר באופ� אחר, וי''ל
דהיינו שיזכה להיות  –מר לה� ''קדושי� תהיו'' לנוכח ישראל, וצוה למשה לא

וי''ל עוד עפ''י דברי  נשי� וט�.לרכה זו שיי  לכל אחד ואחד אפילו קדושי�, וב
רבינו משה נצטוה דזה ש (אילת השחר) הגאו� ר' אהר� לייב שטיימא� שליט''א

על  הי' מצוהה הי' חלוק ממצות הקהל, דבהקהל, בפרשה זו לדבר לכל ישראל
מצותו, משא''כ כא� , וא� אחד לא בא הוא מבטל לשמוע כל אחד ואחד לבוא

לדבר  משה רבינו נצטוה המצוה לא הי' על האנשי� ונשי� וט� לבא, אלא

  

  
פרשת 
 קדושי�

  תשע''ו
 לפ''ק



ולדברינו . לבוא לשמועעליה�  פתא דגבראקלא הי' מצוה אקרזה לכול�, אבל 
קדושי� תהיו, הוא בגדר ברכה, לכ� לא  –דזה שמשה רבינו מדבר לכול�  י''ל

, שהברכה חל רק על מי עלשמו פתא דגברא על כל אחד לבאקהי' ציווי אקר
  שרוצה לקבלה, ולא על מי שמוכרח לקבלה.  

  
זה שאיתא בחגיגה (ג') שבת של מי היתה, שבת של ר''א ב� ד, יש לפרש ולפ''ז

קהל, ומה דרש בה היתה הגדה היו�, אמרו לו בפרשת העזרי' היתה, ובמה 
נשי� באי� את הע� האנשי� והנשי� והט�, א� א ) הקהל, י''ב(דברי� ל''א

הי' ביאיה�, לא נשי� באות לשמוע, ט� למה באי�, כדי לית� שכר למללמוד, 
, �צרי  להביאבודאי הי' בפרשתינו לא קשה ''ט� למה באי�'' ששיי  לכא�, ד

 ואולי י''ללהיות קדושי�. ו גדלהתהט� ל שיזכו משה רבינו,כדי לקבל ברכת 
אי� ל  שכר גדול מזה,  לית� שכר למביאיה�, דהיינו �דזה גופא הי' כוונת הגמ' 

  גדולי ישראל. ו קדושי� שבניה� יזכו להיות
  

, למר� הגאו� קוד� בר מצוה שלי כשהלכתי להניח תפילי� ,זכרתי ימי קד�
שתזכה להיות ''גדול  ,מבר� אותי והואהגדול ר' משה פיינשטיי� זצ''ל, 

בברכה בחור בר מצוה, וזה הי' פלא בעיני, שמר� הראש ישיבה מבר� הדור'' 
, אפילו כל אחד ואחדכדברינו הנ''ל, שמשה רבינו מבר�  ! וזהו ממשגדולה כזו

   .להיות במדרגת קדוש, שהוא מדריגה מעולה מאד ,לנשי� וט!
  

קמ''ו, על הפסוק בתהלי� (וי''ל עוד עפ''י דברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל, 
דמשמע  עיריש לה �) אל תבטחו בנדיבי� וגו' תצא רוחו ישב לאדמתו ג'

 ,שסו� האד� למות, אבל במי שלא מת דהטע� שלא יבטחו בה�, הוא, כיו�
 וכמ''שיכול לבטוח בו, ובודאי א''א לומר כ�, דאי� לבטוח רק בה',  ,מלא  כגו�

דכוונת הפסוק  תי'ו ישראל בטח בה' עזר� ומגנ� הוא. בתהלי� (קט''ו, ט')
אל שאלה והוא, דאע''פ שיש זמני� שיוכל לבטוח בבני אד�, כגו� א� אחד ש

ממורה הוראה, שיכול לסמו  עליו שפסק כראוי, אבל צרי  לידע שלא יכול 
לסמו  עליו לעול�, שסו� האד� למות, לכ� ראוי לכל אחד ואחד ללמוד כדי 

ר אד� שיש גדולי� לסמו  , שאל יאמוזהו כדברינו הנ''לל לפסוק בעצמו. וכשי
צרי  לטרוח להגיע למדריגה גדולה בתורה ובעבודת הש�, אלא  ינואעליה�, ו

אדרבה יש לכל אחד נשמה שהוא חלק אלקי ממעל, ומי שמשתדל ומתגבר על 
כמבואר בסו� , לדברי� הרבהלמדריגות גדולות ותאוותיו, ועמל בתורה, זוכה 

  אבות. 
  

עפ''י מה ששמע  האגרא דכלה (פרשת קדושי�)עפ''י דברי עוד וי''ל 
 , ל''ח, כ''א,, שקדוש''ה הוא מלשו� הזמנה (עיי� פרש''ימהרה''ק רמ''מ זצ''ל

ולפ''ז ת הקדושה. ראבפרשת וישב) דהיינו שתהיו תמיד מוכני� ומזומני� להש
שמטע� זה משה אמרה מצוה זו של ''קדושי� תהיו'' בהקהל, שאל יחשוב  י''ל

ת השכינה, כי אינו בר אוריי�, ויתיאש אראוי להשאיש ההמוני, שהוא אינו ר
עצמו מזה, ע''כ דבר אל כל עדת בנ''י, דהיינו שכול� בני ישראל המה, וראויי� 
לזה, ואמרת אליה� קדושי� תהיו, דהיינו יהיו מזומני� ומוכני� אלי, כי קדוש 
אני, כביכול אני כבר מוכ� ומזומ� להרי� קרניכ� בכבוד השראת השכינה, 

  ידי לא יבצר, רק בהכנת המקבל יתוק� הכל כרגע.  ומצ
  

אינו במדריגה  הוא כל אחד מישראל צרי  להתחזק ולדעת שאפילו א�ובאמת 
''קדוש'' וכדאיתא בשבת (ק''ה ע''ב) ר''ש ב� אלעזר  הוא נחשב , עכ''פגדולה

חייב לקרוע, הא למה זה דומה  ,בשעת יציאת נשמה ,אומר העומד על המת
פרש''י הרואה ס''ת שנשר� חייב לקרוע כדאמרינ�  –שרפה לספר תורה שנ

במו''ק, א� נשמת ישראל הניטלת דומה לו, שאי� ל  ריק בישראל שאי� בו 
רמו� ה (ד', ג') כפלחתורה ומצוות. וכבר אמרו חז''ל על הפסוק בשיר השירי� 

  . (חגיגה כ''ז) מצות כרמו�� אפילו ריקני� שב  מלאיש –רקת  
  

שכוונת  (אור גדליהו) דברי הגאו� ר' גדלי' שארר זצ''לעפ''י , וי''ל באופ� אחר
שכל  ,הואשפרשה זו בהקהל נאמרה, מפני שרוב גופי תורה תלויי� בה,  � פרש''י 

המצות תלויי� במצות ''קדושי� תהיו'', כי בכל מצוה יש קדושה עד אי� שיעור, 

כמו שאומרי� בברכת המצוות ''אשר קדשנו במצוותיו'' וכמו שהמצוה של 
(שנכלל במצוה זו  ''קדושי� תהיו'' היא עד אי� שיעור ''העכער או� העכער''

כמו''כ היא בכל המצוות,  )פרישות שאי� לה גבול עד ''כי קדוש אני ה' אלקיכ�''
נצטוה שמטע� זה  ולפ''ז י''לכמ''ש (תהלי� קי''ט, צ''ו) רחבה מצות  מאד. 

שאפילו מי שאינו מגיע , לרמז לכול� של ''קדושי� תהיו'' מצוה זו ומרמשה ל
בודאי , וע''י קיו� המצוות קדושה יש בכל מצוהש , צרי  לדעתלמדריגת קדוש
  . ''קדושי� תהיו''יי� מצות קדוש, ולק יותר קל להיות

  
דהמכוו� וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק מלובלי� זצ''ל (ישראל קדושי�) 

וכדאיתא ביבמות (כ') דוהתקדשת� הוא  ,של כל המצוות הוא להיות קדוש
מצות עשה שכוללת כל עשה ול''ת שבתורה, דהיינו כל המצוות מכניסות 

וכמו  ,כמ''ש ועשית� את כל מצותי והיית� קדושי� ,קדושה בלב ישראל
מוב� הטע� שמצות ולפ''ז שמברכי� עליה� אשר קדשנו במצותיו וצונו וכו'. 

אלא  ,שאינה מצוה בפני עצמה ,לא נמנה בכלל התרי''ג מצוות ''קדושי� תהיו''
  דהיינו שעל ידה נעשה קדוש.  ,היא תכלית כל המצוות

  
, שהטע� שמצוה זו של ''קדושי� רי הישמח ישראלוי''ל באופ� אחר, עפ''י דב

תהיו'' נאמר בהקהל, להורות דכדי להיות נפרש ונבדל מעניני עול� הזה, 
לכלל ישראל, ואגודת ריעי� האהובי�.  עצמו ולהיות קדוש, הוא רק ע''י ביטול

שפסק כר''י שוחטי�  ולפ''ז פירוש כוונת הרמב''� (פרק ב' מהלכות קרב� פסח)
''ש בכס� משנה ''כ כתב שישתדל להיות בחבורה, ועחיד, ואחאת הפסח על הי
ר כנוכל ב� נכר לא יאכל בו, היינו המת –דבפסח כתיב  ותי' שהקשה עליו.

בבית אחד יאכל,  –מאביו שבשמי�, ותאב לעניני עול� הזה, ועצה אמונה לזה 
בחבורה חדא יתאכל, כי עיקר הכנה וטהרה הנחוצה  –כפירוש התרגו� 

 –, וזהו שכתב להקרב� פסח הוא אסיפת המנוי� ואגודת רעי� האהובי�
ישתדל להיות בחבורה, וכמאמר� ז''ל (כלי� פרק י''ב) כל המחובר לטהור 

  המה מחוברי� בשורש�. ,טהור, כי כל זמ� שישראל המה מחוברי� יחד
  

לתאוה יבקש נפרד, דהיינו מי  משלי (י''ח, א')ולפ''ז י''ל הפסוק הנ''ל ב
, דרק מי שמחובר לכלל שנפרד מכלל ישראל הוא מבקש תאוות עול� הזה

מי שרוד� אחר ד, וי''ל עוד עפ''י דברינו הנ''ל. ישראל יכול להיות טהור
ה ומבקש אותו, ימצא עצמו נפרד, כלומר יחידי, שלא ישאר לו ריע, שהכל אוהת

 ,בדר� חידוש ולפ''ז י''ל. תלקי� מעליו לרוע הנהגתובורחי� ממנו, ומס
היו'' יכול להיות חלק דרק ע''י ''קדושי� תשמטע� זה נאמרה מצוה זו בהקהל, 

, דהיינו היכי תמצא להיות מחובר לכלל ישראל הוא ע''י קיו� מכלל ישראל
דזה שנאמר שמצוה זו בהקהל נאמרה, ולפ''ז י''ל . המצוה של ''קדושי� תהיו''

לא קאי על כל הפרשה, ועל כל המצוות שנשנו כא�, אלא כוונת� רק על הדבור 
  ''קדושי� תהיו''. 

  
א� איש הישראלי דר באיזה  – (פרק ו') וי''ל עוד עפ''י הרמב''� בהלכות דעות

מקו� שיש בו דעות רעות, ומנהיגי� לא טובי�, צרי  לברוח מ� המקו� ההוא, 
ל  ממקו� למקו� וכו' עד שיבא למקו� תורה ודעות ישרות, וא� אינו וצרי  לי

כדי שיברח  ,מוצא שו� מקו� אשר ייטב לו, צרי  להתבודד במדברות וביערות
מדעות רעות ומאנשי רשע וכו' א  זאת אינו מועיל אלא להנצל מ� הדברי� 

בק המעכבי� עבדות השי''ת, אבל להשיג הקדושה העליונה אינו זוכה עד שיד
די ה' באמת, ולהשתת� עמה� יחד בעבודה רבה, ה� בועצמו אל אנשי הש� ע

נסי' יחד ע� מבקשי ה', ד התורה, ועיקר המצות הכל יהי' בכוה� בלימו ,בתפלה
ואז יכול להשיג הקדושה העליונה, ולפי רוב הע� המתקבצי� יחד לעסוק 

המשנה, לפי  בעבודת ה', כ� שורה עליה� הקדושה העליונה, וכמו שאמרו חכמי
נה, ויי רוב הקהל כ� משיגי� הקדושה העלרוב הקהל ה� מברכי� וכו' כי לפ

  שברוב ע� הדרת מל .   
  
  
  

  
היה יהודי  ,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  � ענה לו ,התחילו עיניו לכהות מראות, וכשיע� לו אבי זצ''ל ליל� לרופא עיני� ,ושמו היה שמשו�. וכשנזדק� ,פשוט
 יו של אבי, ונקבע בעדו מועד לבוא,מ''מ ישמע לעצתו. הציע לו אבי שיל� לרופא מומחה בבית החולי� שהיה א' ממכיר ,מרגיש בעצמו אי נעימות
 מבלי שיצטר� להמתי�,  והרופא קיבל פניו בכבוד גדול. אחר ,מיד מיהרה להכניסו אל הרופא ,ירה את שמווהגיד להמזכ ,כשהגיע שמשו� להמשרד

 ,אבל קוד� שבאת להמשרד ,שבאמת איני מכיר� מעול� הרופא השיב לו,על מה זכיתי לכבוד כזה,  ,שאל שמשו� את הרופא ,בדק אותושהרופא 
�  כמו שאני מקבל את הרב בעצמו.   ,קבל אות� בסבר פני� יפותואמר לי ל ,התקשר אלי הרב שפיגעל על הטלפו

  
'ק ר' משה זצ''ל, זצ''ל, נסע החידושי הרי''מ מבחירי חסידי קוצק לבנו הרה' המגיד מקוזיני� –מספרי� שאחרי פטירתו של הרה''ק ר' ישראל 

�כדי לעמוד על מידת גדולת� בתורה של החסידי�, לאחר שהחידושי הרי''מ , נקלע לש� אחד הרבני� שנשלח ע''י המתנגדי�, בהיותו בקוזיני
החידושי הרי''מ  חיבה, נשק לו במצחו, בו ברגע פרש גילה פירוש גאוני במקו� הקשה שבתלמוד, ק� הרה''ק מקוזיני� וכאות הוקרה, ומרוב

  � וינקר בגידי� שלי, ויוכיח אותי תמיד. אני זקוק לרבי שאפחד מפניו, שידקור אותי במחטי –מרבו, ועבר לפשיסחה ואמר 
  

סיפר אחד מחסידי קוצק, בשבת שקראו בו פרשת ''קדושי�'' גבר החשק אצל אחד החסידי� להסתתר מאחורי דלתו של האדמו''ר זצ''ל, לשמוע 
כמו�, ואחר הפסקה של  –הא  –ואהבת לרע� כמו�, בצורה זו  –כיצד הוא עובר על פרשת השבוע, והנה הוא שמע נהימת הרבי בהגיעו לפסוק 

כמו�, הצורה של השאלה והתשובה הסעירה את לבו, ולא ידע לפרשה, לבסו! שאל אל  –א  � א –רגעי�, שמע החסיד את ההמש� בצורת אתנחתא 
רו ''כמו�'' כלומר הרבי שאל את עצמו, כיצד אומרת התורה שאד� חייב לאהוב את חבי –ר' הירש מטומשוב, נאמ� ביתו של הרבי, ענה לו בקיצור 

רה לכל מה שלמדנו בקוצק, שאהבה ית, הלא זה סבאותה מידה שאתה אוהב את עצמ�, הנ� חייב לאהוב את חבר�, כלו� את עצמו מותר לאהוב
ובה עצמית מביאה לידי זיו!, לידי רמאות עצמית, ולידי הונאה עצמית, לעשיית דברי� בלתי נתפסי� בשכל, לעצלות המחשבה וכדומה, א� התש

 היתה שהפירוש הוא, כי כש� שהנ� חייב לשנוא את עצמ� תכלית שנאה , באותה מידה הנ� חייב לאהוב את אחרי� בתכלית אהבה. 
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