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דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו...  
 ג'(-איש אמו ואביו תיראו )יט', ב'

 מדוע נאמרה מצוות כיבוד הורים מיד לאחר קדושים תהיו?
כל יהודי חייב לקיים את כל  :מובא בשם האר"י הקדוש זיע"א

ל אחר כדי להשלים התרי"ג מצוות ואם לא זכה יחזור בגלגו
שאת מצוות כיבוד  ,את מה שלא קיים. אבל מוסיף האר"י

כיוון שיתכן שהוריו לא   ,הורים לא כל אחד יוכל לתקן בגלגול
 .פגום לנצח רויישא יבואו בגלגול ולא יהיה לו את מי לכבד

  בעל כורחכם דהיינו 'קדושים תהיו'לפי זה התורה מורה לנו 
ביו אם כעת ובין  תרי"ג המצוות, היים את כל לקתהיו חייבים 

 'איש אמו ואביו תיראו'אבל את המצווה של אם בגלגול אחר, 
כיוון שלא בטוח שתוכלו לתקן אותה  בשלימות,  דאגו לקייםת

 וטים נפלאים(ק)לי     מתוק מדבש!      . ל אחרבגלגו
***** 

 )יט, ג'( לוקיכם-א איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה'

חתם אני ה'   מדוע? וכיבוד הורים לשמירת שבת מדוע נסמך
 לוקיכם ולא רק אני ה'?-א

  :הקדמה': חדוות אליהוה' בעל זצ"ל ר' אליהו חדאדמתרץ 
המכבד אביו ואמו  שיש קבלה שכל 'מאין יבואפר 'סבמובא 

   .אין חילול שבת בא על ידו
ברא את העולם קים שלו-הוא האשה' השבת היא עדות  כן כמו

 .בשישה ימים וביום השביעי שבת ממלאכה
תזכו   וע"י זה 'איש אמו ואביו תיראו': לפי זה אומרת התורה

 'לוקיכם-אני ה' א'ובכך תעידו כי  'את שבתותי תשמורו'ל
 מתוק מדבש!     שבראתי שמים וארץ...

***** 
 שעטנז לא יעלה עליך )יט', יט'( ובגד כלאים

אבל יחד עם זאת איסור שעטנז הוא בגדר חוק ללא טעם 
 הובאו בחז"ל מספר טעמים:

ל בצמר ופשתים מזכיר את חטא קין וה : בגד)תנחומא( טעם א'
ביא מפרי האדמה שהרי הרצח הראשון נגרם כיוון שקין ה

ולכן   .והבל הביא מבכורות צאנו .וחז"ל ביארו שזה היה פשתן
 אסרה התורה לדורות חיבור של צמר ופשתים.

כך הייתה דרך הכמרים שעבדו לעבודה זרה  : מב"ם(ר)ה טעם ב'
 שהיו מערבים בבגדיהם צמר ופשתים.

י שלכן נקרא האיסור בשם 'שעטנז' נוטריקון  מוסיף הרקאנט
שהמלאך הממונה על קבלת התפילות דוחה את  'עז - שטן'

תפילתו של האדם שלובש צמר ופשתים בבגדו משום שנדמית 
 לו כתפילת הכמרים לעבודה זרה.

על חייט שהיה מכשיל  : ובספר 'מעם לועז' הובא מעשה נורא
טר  בגדי צמר ופשתים וכשנפלבישת שראל ביבמזיד רבים מ

מן האדמה  נפלטמספר שעות נודע כי הוא  ולאחר לקברובאו 
ושוב נפלט וכך גם בשלישית. רב העיר   לקברוניסו  .בביזיון

ערך תיקון וביקש לדעת פשר  ,לקח עשרה תלמידי חכמים
 והנה לפתע פתח הנפטר את פיו והתוודה על חטאו .העניין
   לא הכשיהו ,ילה שהוא נענש במידה כנגד מידהוגהנורא 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל
 ז"ל זאב אופגנג בן ר' יהודה

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

 
 אנשים בלבוש אסור ולכן האדמה שהיא לבוש הגוף לאחר

מותו לא מוכנה לשמש לו ככיסוי. הרב גזר על האדמה 
דינו בבית דין של מעלה ואז   רשייגזלקלוט אותו וביקש 

 )שבת טיש( .האדמה קלטה אותו לקבורה
יזהר כל אחד שלא ללבוש בגד שהוא מסופק האם  הומז

 .הוא נגוע בשעטנז
 

 ובעניין 'מת' מילתא דבדיחותא

 ית העלמין?איך נקרא החדר שבו יושב השומר בב

 פינת החי'' – התשובה

***** 
 ואהבת לרעך כמוך אני ה' )יט', יח'(

זה כלל  ידועה אמרתו של רבי עקיבא: ואהבת לרעך כמוך
 גדול בתורה

אם אבל הרי במקום אחר הובא שדעת רבי עקיבא היא ש
ברו שנאמר 'וחי אחיך יש לאדם קיתון מים הוא קודם לח

 .חייך קודמין לחיי חברך -עמך' 
 זיע"א אך לפני כן הקדמה:  'רחתם סופ'מתרץ נפלא ה

מרו דעת ותורה יבקשו כי שפתי כהן ישהפסוק אומר: '
אם הרב דומה  'פיהו כי מלאך ה' צבאות הוא' ודרשו חז"ל מ

ואם לאו אל יבקשו תורה   ,למלאך ה' יבקשו תורה מפיהו
בדיוק יש בכיס תמונה של מלאך כדי  מאיתנו מפיהו' ולמי 

 לבדוק האם הרב דומה לו או לא?
כיוון  'עומד'מתרץ ר' יהודה צדקה זצ"ל: המלאך נקרא 
ומת זה לע .שהוא לא יכול להתעלות בדרגתו הרוחנית

 .ברוחניות יכול להתעלותכי הוא  'הלך'האדם נקרא 
רב שמלמד תורה צריך להיות דומה למלאך שמוכן לעמוד 

אלא כל חפצו להעלות ולקדם את  ,ולא להתקדם בעצמו
אלא כל חפצו  ,ולכן אם הרב לא דומה למלאך .ודיתלמי

אל 'מרב כזה  ,בלי לבדוק למידה בלבדהוא להעביר מידע 
 .'ורה מפיהויבקשו ת

זיע"א: ואהבת לרעך כמוך זה  'ופרחתם ס'ץ הלפי זה מתר
לימוד תורה האדם דהיינו שב ,לל גדול אבל רק בתורהכ

עצמו יעמוד  רו להתקדם אפילו אם הואם לחבצריך לגרו
 .'חייך קודמין לחיי חברך'אבל בגשמיות  .במקום

***** 
 )יט', יח'( ואהבת לרעך כמוך אני ה'

מובא בגמרא המעשה בגוי שבא לפני שמאי וביקש לגיירו 
  דחפוו גער בו שמאי ,בתנאי שהוא עומד על רגל אחת

אמר לו  ,. בא לפני הלל וביקש ממנויין שבידובאמת הבנ
מה ששנוא עליך  -' ני עלך לחברך לא תעבידאמאי דס'הלל 

 אל תעשה לחברך.
מדוע הלל לא אמר בדרך חיובית כלשון הפסוק 'ואהבת 

 לרעך כמוך?
 כיצדאת הכלי לאותו גר הלל נתן  :וחשבנו לומר בס"ד

 מה ששנוא  'את ע"י שוז 'לרעך כמוךואהבת קיום 'הגיע לל
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את ובין היתר תלמד תמיד לדון  .'לא תעשה לחברךעליך 
 חברך לכף זכות.

 
הבן ניגש   ,על אבא שביקש מבנו תפוח עץ פרמסובעניין זה ו

נשארו, ששם שני תפוחים אחרונים  הורא לסלסלת הפירות
ולאחר מכן לקח את השני וגם  הוא לקח אחד נגס ממנו

כך למדת כיבוד  'מר אהזדעזע ו המופתעהאבא  ,ממנו נגס
אני יודע   - להיפך יקר, חס ושלום אבא'אמר לו הבן  'הורים?

כדי לבדוק   משניהם ולכן טעמתי ,ח מתוקשאתה אוהב תפו
 א יותר מתוק ואותו אתן רק לך אבא!!!'איזה תפוח הו
 יהודי עד שנגיע למקומו...  שום לא לדון רלהיזהכמה צריכים 

 
 א דבדיחותאבן ואב מילתובעניין 

עצימת 'אבא אתה יודע לחתום ב'ילד ניגש לאביו ושואל 

עונה   'למה אתה שואל?' עונה האב 'בוודאי' ''?עיניים

 'כי אני רוצה שתחתום לי על התעודה...' :הבן

***** 
 )יט', יח'( ואהבת לרעך כמוך אני ה'

הם נכנסו  ,ת הברית את גרמניהחו בעלומסופר כי כשנצ
למחנות ההשמדה ונחרדו לראות את הניצולים שנשארו  

קו החיילים לניצולים לשהיו מזי רעב. באחד מהמחנות חי
חפיסות שוקולד כדי להעלות את רמת הסוכר בדמם לפי  
שהם אוכלים. הניצולים קפצו רובם ככולם על החפיסות. 

עמד בצד זצ"ל ש שם יהודי אחד בשם רבי גדליה אייזנר היה
תגיד אתה לא אוהב 'ולא עט על השוקולדים, שאלו אותו 

 אבל יותר מזה אני ,בוודאי שאני אוהב'והוא ענה:  'שוקלד?
 !!!'ם שוקולדאוהב לראות את החברים שלי אוכלי

***** 
 )יט', ל'( את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'

 ?מקדשמדוע נסמכה שמירת שבת למורא 
יש קבלה בידינו   :: אומר השל"ה הקדוש זיע"אתירוץ א'

 .'אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד הם נגאלים'ש
שתי )את שבתותי 'אם תדאגו לקיים  :קוזהו שאומר הפסו
 דשי תיראו'אז תזכו מיד ל'את מק 'שבתות( תשמורו

במשנת ')בגיליון : הובא בשם ה'מנחת ישראל' תירוץ ב'

כומר אחד שאל את  :בבדיחותא מסופר: א' הקדמה: (הפרשה'
יץ זצ"ל מדוע בבית התיפלות שלהם שורר בשרבי יהונתן איי

ט בשעת ההתכנסות ואילו בבתי הכנסת שלכם שקט מוחל
 היהודים יש תמיד דיבורים?

ידוע שאתם הגויים נקראים  ,ענה לו הרב 'תראה זה פשוט
פוחדים  םולכן כעבדים את .עבדים ואנו נקראים בנים

מרשה   והבן ,אבל אנחנו נקראים בנים פצות את פיכםל
 .יו לא יכעסכי הוא יודע שאבבבית התפילה לעצמו לדבר 

ותכליתה לדחות את  .כמובן שתשובה זו היא יפה ומבדחת
זה לא פוטר אותנו מהחובה   אבל ,דברי הכומר שונא ישראל

 על קדושת בתי הכנסת ובתי המדרש.לשמור 
השבת היא ההוכחה לכך שאנו בנים והגויים  הקדמה ב':

מדוע? כיוון שהשבת היא שרביטו של הקב"ה ולכן  .עבדים
רביטו שן שהוא משתמש בכיוו ,גוי ששמר שבת חייב מיתה

של המלך. ומי כן יכול להשתמש בשרביט המלך? הבן של 
 שאנו בנים לקב"ה ראיה וולכן השבת ניתנה רק לנו וז .המלך

את 'אומרת באה התורה ו ':מנחת ישראלה'לפי זה אומר 
ובזה תהיה לכם הוכחה שאתם בנים  'שבתותי תשמורו

לא יגרום לכם לחשוב שמותר לכם  שזה אבל תיזהרו .לקב"ה
' תיראוומקדשי 'לדבר בבית הכנסת ולכן הוזהרנו מיד 

 !ק מדבשומת      !!! ולמה? כי אני ה'

 )יט', ב'( דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו

להיות   כל עדת ישראלל כיצד ייתכן שהתורה מצווה ע
 קדושים? הרי קדושים הם לכאורה רק יחידי סגולה?

 - יינשטוק)הרב משה ו נפלא רבסיפו בס"ד נפתחתשובה הלצורך 

 :מרווה לצמא(
שנעצר ע"י אנשי הק.ג.ב ברוסיה הקומוניסטית  יהודיב מעשה

  אויבבחשד לריגול למדינת הוא נשפט  ,על לא עוול בכפו
  לשנים רבות. והושם במאסר

ונת החריש ביקש היהודי חופשה כדי לעזור לאביו  ע הכשהגיע
בחרישת השדה אך נענה בשלילה. הוא היה בצער כיוון שאביו  

א לא ישוחרר השדה לא היה מבוגר וחלש והבן ידע שאם הו
 תיחרש.

 כתב מכתבהוא ? המה עש .לפתע עלה במוחו רעיון גאוני
, אני מבקש את סליחתך על כך  אבא היקרהתנצלות לאביו '

  שאיני יכול לחרוש את השדות. אבל בקשה אחת לי אליך:
אל תיתן   י את השדות,היות ואין באפשרותי לחרוש בעצמ

השאר את השדות כך ואל  ,לעשות זאת במקומי לאף אדם
 '!באהבה רבה בנך תחרוש אותם...

הנוהל היה  הוא העביר את המכתב לסוהר כדי לשולחו לאביו. 
ראו ובדקו את תוכנו, רים בלי שקשאין להוציא מכתב מהאסי

ומיד עלה  ,חו את המכתב, קראו את תוכנותפמנהלי הכלא 
מוטמנים סודות מדינה  המדובר בשדהכנראה שהחשד 

לא נשלח ליעדו   . המכתב כמובןאלשוווהחשד שלנו לא היה 
אל השדות. הם הפכו וחרשו כל  ובמקום זאת נשלחו פועלים

חזרו   לוםלא מצאו ככאשר ו ,במשך מספר ימים דותששעל ב
 .ודיווחו למנהלים

ואז שלח הבן מכתב נוסף לאביו ובו הוא כתב: 'אבא יקר, 
 ות לא התאפשר לי, עשיתילהגיע בעצמי לחרוש את השד

וגרמתי לכך  אפוא, את ההשתדלות המעטה שיכולתי
 שהשדות ייחרשו ע"י אחרים, בנך האוהב!'

  
ם! לקחים רבים ניתן ללמוד מסיפור מופלא זה  אחים יקרי

 ועוד... 'לך מלחמה תעשהבתחבולות 'כמו 
הרי קדוש זו   קדושים?כולנו איך נהיה  :האבל שאלנו שאל

ל כל אחד אב ,קשה נכון זה היא, דרגה גבוהה? התשובה
  .בסולם הקדושה להתקדםכדי  תדלותשה מצווה לעשות

ואיך? ע"י   .? ע"י שתדאג תמיד לחרוש את השדה שלךכיצד
 .כי מי שלא לומד לעולם לא יתקדם !!!קביעת עתים לתורה

   'אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד'שנאמר 
 

שלא  לולהשתד השדהאת לעצמנו על כולנו לחרוש חובה 
י שקבענו בו זמן ללימוד  יום אחד בלאפילו יעבור עלינו 

 ושים תהיו...'ד'קקבוע והתקדמנו במשהו בסולם של 
 

 שבת שלום ומבורך!   ה' יזכנו, אמן! 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

  B@Hadera.muni.il-Baruch    3601136-151להקדשה: 

 )יט', ג'( איש אמו ואביו תיראו
 '...וכו' כיצד מורא אב? לא ישב במקומו' :מובא בשו"ע

מכאן עלינו לדאוג לא  :שליט"א אומר הרב אלימלך בידרמן
   ! ומה הכוונה?לשבת במקומו של אבא'לה שבשמים

התפקיד   :. כלומר'הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדוע ש'י
ילו  וכו'... וא סהנלפר ,לבריאותלנו  של הקב"ה הוא לדאוג

ולכן צריך לדאוג לא  שלנו צריכים לדאוג ליראת שמים אנחנו
 מתוק מדבש!     ...לשבת במקומו של אבא
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