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 וסיפורים ליקוטים  
 קדושים -נפלאים 

 

 

 רפואה שלמהיהונתן שלום בן ארית טליה ל

 

 "קדושים תהיו" )יט, ב(
בקניית קנין הקדושה הזהירו ועוררו לנו רבותינו מאורי הדורות 
בגדול קדושת העיניים ובכך יקנו את קנין הקדושה לקנין נצחי. 
כאשר ישבתי פעם אחת לפני הגה"ק רבי עקיבא סופר זצ"ל 
אב"ד פרעשבורג, ושם איתנו הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 

"ש וואזנר על )זצוק"ל( בעל "שבט הלוי", שוחחתי עם הגר
נחיצות "שמירת העיניים" במיוחד בדורנו, אשר הניסיונות 
והפרצות רבו מאוד. פנה אלינו הרב מפרעשבורג ואמר לנו: 
"קינדער! קינדער! אפילו איך מוז זיך היטן די אויגן!" )ילדים! 

והרב  –ילדים! אפילו אנכי מוכרח לשמור את עיני!( 
 באותם הימים. מפרעשבורג כבר קרוב "לגבורות" היה 

 )הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר(
 

 )יט, ב(" תהיו קדושים"
 אין אלא? קדוש למדרגת להגיע אדם מבן לדרוש הייתכן
 כל. ישיג לא זו מדרגה, מעלה מלאכי לקדושת שיגיע הכוונה

. בה עומד שהוא במדרגה קדוש להיות - הוא שמצווה מה
 . קמעה ועלו התקדשו, בו שתהיו מצב בכל, תהיו קדושים

 (מווארקא מנחם מנדל' ר ר"אדמו)
 

  אלוקיכם"' ד אני קדוש כי תהיו "קדושים
 ( ב, יט)

 מדאגת פטור כבר הלה, הבריות עליו אומרים עשיר לאב בן
 הכתוב כאן אומר בזה כיוצא. אותו יפרנס אביו שכן, הפרנסה

'", ד אני קדוש כי. "קדושים להיות אתם יכולים", תהיו קדושים"
 . לכולכם לחלק כדי מספקת במידה קדושה בידי יש

 ל("זצוק מאלכסנדר ק")הרה
 

  אלוקיכם"' ד אני קדוש כי תהיו "קדושים
 ( ב, יט)
 קדוש כי' מחמת, קדושים תהיו סוף כל סוף, עתיד לשון' תהיו'

 והחלק, ממעל אלוקי חלק הוא ישראל נשמות הלא, ''ד אני
 אתם ומוכרחים, נדח ממנו ידח בל לשורש להדבק מוכרח
, והליבונים הכיבוסים כל לכם ולמה, מעוונותיכם וליבון לכיבוס

 לבוא תצטרכו לבל, בעצמכם התקדשו בעולם שאתם זמן כל
 שמים יראת לי היה אם: היה אומרהוא . וזיכוך כיבוס לשום

 התורה על עוברים אתם מה ולצעוק בחוץ לילך לי היה כראוי,
 משה( )אמרות '. תהיו קדושים' בה שכתוב

 

 "איש אמו ואביו תיראו" )יט, ג(
מי שראה את אביו של זבולון, לא האמין כי זהו אביו! האב הזקן 
נראה כאחד הקבצנים העלובים שבעיר, וזאת בעוד זבולון בנו 
מתגורר לו עם משפחתו בבית הדור למראה ועושה חיל 

  בעסקיו.

ב אכן, זבולון התעלם מאביו הישיש. כלל לא חס על הא
התשוש, שכוחותיו עזבוהו זה מכבר. בשום פנים ואופן לא 
הסכים זבולון להכניס את אביו לביתו ולתת לו אוכל ובגדים. 
"ידאג הוא לעצמו!" נהג זבולון להפטיר בזלזול. לא ייפלא 
אפוא, שהאב הזקן סבב לו ברחובות עם שאר קבצני העיר הן 

 בימות החורף הקרים והן בימות הקיץ הלוהטים.
יה זה יום חורף צונן במיוחד. האב הזקן ישב לו בחברת כמה ה

מרעיו העניים על ספסל עלוב באחד מרחובות העיר. והנה עבר 
 במקום נכדו הקטן, צעיר בניו של זבולון.

קם הסב ממקומו וניגש אל הנכד. "בקש מאביך שישלח לי בגד 
 חם, ללבוש בימים הקרים הללו".

בא מבקש בגד חם!" האב לא אץ הנכד הביתה ואמר לאביו: "ס
הראה סימני התעניינות מיוחדים. "עלה אל העליה. שם יש בגד 

 התלוי על מסמר", פלט לבסוף, "הורד את הבגד ותן לו".
טיפס הנכד אל העליה, לחפש את הבגד, אך כשראה למה 
התכוון אביו הזדעזע! הבגד הישן, שהיה תלוי על מסמר חלוד, 

 ם חורים.היה קרוע ובלוי, כולו חורי
דאב ליבו של הנכד על סבו המסכן. הרהר רגע קט, ואחר נטל 
זוג מספריים שמצא בעליה וגזר את הבגד לארכו לשני חצאים 

 שווים.
אביו, שהרגיש כי הבן מתמהמה בעליה זמן רב מהנחוץ, קרא 
אליו מלמטה: "רד כבר! מדוע אתה מתעכב? מה אתה מעולל 

 שם?"
 הבגד.לבסוף ירד הבן ובידו מחצית 

"מה זה?" שאל האב, וכעס בקולו, "מדוע חתכת את הבגד 
 לשניים? והיכן המחצית השניה?"

"המחצית השניה נשארה בעליה, תלויה על המסמר", השיב 
 הבן.

  "מדוע?" האב היה תמה ורוגז.
"את המחצית השניה שומר אני בשבילך. בעוד שנים, כשאתה 

אתה ברחובות  תזקין, אוציא אותך מהבית הזה. ואז תסתובב
העיר יחד עם יתר העניים. ובימות הקור, כשתבקש ממני בגד 
חם ללבוש, אשלח לך את מחצית הבגד שנותרה בעליה, כפי 

 כך אנהג אני איתך בבוא העת". –שאתה מתנהג עם אביך 
בוש האב ונכלם. צעיר בניו עורר אותו לחשוב מה מעולל הוא 

עיר, ביקש ממנו לאביו. מיד יצא לחפש את אביו ברחובות ה
 מחילה והכניסו לביתו. 

 )נפלאים מעשיך(
כשנפטר הרב טולידנו, הספידו הרב משאש, והוא סיפר כי למד 
עם הנפטר בהיותם ילדים. פעם אחת, כשהרב טולידנו היה ילד 
בן עשר נפל למשכב, והוא בא אליו לביקור חולים. כשהוא נכנס 

להתאנח, אך  אליו היה נאנח מרוב כאבים, אבל לפתע הפסיק
 כעבור כמה רגעים, חזר ונאנח שוב.

שאל אותו הרב משאש, האם הרגשת קודם טוב יותר, 
 כשהפסקת להתאנח? ענה הרב טולידנו:

לא, כאב לי גם אז. אלא ראיתי שאבי עובר על יד החדר ולא 
 רציתי לצער אותו, לכן הפסקתי להתאנח. )שאל אביך ויגדך(
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 יהונתן שלום בן ארית טליה לרפואה שלמה

 

 )יט, ג( תיראו" ואביו אמו "איש
 רק שלא אותנו מצוה ביאורם של דברים שהתורה הקדושה

 ומשתה במאכל הוריו לטובת להגיע צריך עדיין שהבן בזמן
 כבר שהבן" איש" גם אלא מפניהם, ולירא לכבדם עליו מוטל
 .ואמו מאביו ולירא לכבד עליו גם למחייתו לעצמו ודואג איש

 סופר( )כתב
 

"איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו 
 אני ד'..." )יט, ג(

'סמך שמירת שבת  –אומר רש"י: "ואת שבתותי תשמורו" 
למורא אב, לומר: אע"פ שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך 
חלל את השבת, אל תשמע לו. וכן בשאר כל המצוות'. "אני ד' 

'אתה ואביך חייבים בכבודי לפיכך לא תשמע לו  –אלקיכם" 
 לבטל את דברי' )יבמות ה(. הר"ר יעקב הורביץ ז"ל למד
בבחרותו בישיבת 'בית יוסף'. יום אחד נקרא לביתו ונאמר לו 
שהמצב הכלכלי בבית קשה ועליו לצאת לעבוד. הלך לשאול 
בעצת ה'חזון איש' זצ"ל. אמר לו ה'חזון איש': "ואם אבא יגיד 
לך לחלל שבת, גם אז תשמע לו", "עד כדי כך", שאל. חייך 

 )מעלות התורה( ה'חזון איש' והנהן בראשו. 
 

 שבתותי ואת תיראו ואביו אמו "איש
 ( ג, יט) תשמורו"

 רוח נחת לעשות רוצה אדם שאם, כתוב הקדושים בספרים
 מעטרים עדן בגן כי, בשבת תורה דבר יחדש – שנפטרו להוריו

 ואביו אמו איש" הפסוק שאומר מה זה. כך על ההורים את
 אבא את לכבד רוצה אתה –" תשמורו שבתותי ואת תיראו
 א(")חיד . בשבת תורה דבר תחדש, ואמא

 

 "ואת שבתותי תשמורו" )יט, ג( 
בעת שנתמנה רבי עקיבא איגר לרבה של פוזן, הגיעה שמועה 
לאוזניו, כי רבים מחוגי המשכילים נוהגים לבקר בתיאטראות 
בליל שבתות. כשעלה לדרוש בפני הקהל בבית המדרש אמר 

נבי ישראל בין השאר מצינו במסכת עבודה זרה )ע.( רובא ג
נינהו. לכאורה, מאמר זה תמוה במקצת, וכי מה ליהודים 
ולגניבה, אולם עתה נתיישבו לי הדברים היטב, הלא ידוע, 
שבליל שבת מתלווים שני מלאכי שרת לכל יהודי, וכאשר 
יהודים הולכים בליל שבת לתיאטרון ומצרפים אליהם את שני 

 ...המלאכים בלי כרטיס כניסה, הרי הם פשוט גנבים
 

 "ואת שבתותי תשמורו" )יט, ג( 
 מעשה ברבי יצחק מוולוז'ין שנזדמן לשבות שבת אחת בווילנא,

בשבת לאחר התפילה, כשיצא מבית מדרשו של הגר"א 
בלוויית אחדים מנכבדי העיר, פגע בחבורה של בחורים 
מגוהצים ומצוחצחים, לבושים מלבושי כבוד עם כפתורים 

ש לו אחד מן הנכבדים נוצצים וסיגריות בפיהם, לח
"התכשיטים האלה" הם מבית המדרש לרבנים של הממשלה. 
פנה רבי יצחק ואמר אליהם: כפי הנראה שכחתם כי שבת היום, 
השיב אחד מן החוצפנים שבהם: למה לנו לשקר רבי, יודעים 
אנו שעל פי "השולחן ערוך" שלכם אסור לעשן סיגריה בשבת, 

שאנחנו לא על פי השולחן  ואף על פי כן אנו מעשנים, מתוך
ערוך אנו חיים. אמר להם הרב: רואה אני שאתם אנשי אמת, 
ואנשים כמוכם מקום בעולם האמת, ותמה אני למה אתם 

 מתהלכים כאן בעולם השקר. 
 )דעת ר' חיים מוולוז'ין(

 

 "איש אמו ואביו תיראו" )יט, ג( 
לפני שנים רבות נפטר בבני ברק אדם לאחר כמה שבועות 

ר בנו ותיהום כל העיר. מהרו ל'חזון איש' זצ"ל. ביטל ה'חזון נפט
איש' את הענין במחי יד: אתם יודעים כמה פעמים בא אלי 
האבא ובכה על הצרות שבנו עושה לו. ועתה לאחר שנפטר 
האבא, הוא קרא לבנו לדין תורה. מעשה זה מביא הגר"ח 

ל קנייבסקי שליט"א בספרו 'אורחות יושר'. והוא מוסיף שע
כיבוד אב ואם נפרעים גם בעולם הזה וכמו שהאדם מתנהג עם 
הוריו, כך בניו יתנהגו עמו וזה מהדברים שרואים גם בזמננו. 
ומעיד הגר"ח, שיש תלמיד חכם שלא התנהג כשורה עם אביו 

 ואח"כ יצאו בניו לתרבות רעה ר"ל... וד' יתברך יצילנו מכל זה.
 

"וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט 
 לעני ולגר תעזוב אותם" )יט, י(

הנה במתנות כהנה ]שהוזכרו בסוף פרשת קרח[, ציוונו הקב"ה 
לתת חלב דגן ותירוש, היינו את הטוב והמשובח ביותר, ואלו 
כאן במתנות עניים נצטווינו להביא מן הדברים הפחותים. מה 

 פשר הדבר?
, ביאר רבי זלמן סורוצקין זצ"ל: כאשר האדם נותן מתנות לכהן

לא אכפת לו לתת לו גם את הטוב והמשובח, כי הוא עושה 
חשבון: הכהנים לא קיבלו חלק בארץ ואני כן, לכן מגיע להם 
משהו. אני, אמנם, עבדתי בשדה, אך הכהן גם עבד בבית 
המקדש ומגיעה לו נתינה מכבדת. לעמת זאת העני, הלא הוא 

 קיבל חלק בארץ, ומדוע אתן לו מחלקי?!...
שענין הנתינה לעני קשה על האדם, ולכן ציותה  ראתה התורה

לתת לעני רק את החלקים הללו שבקצה השדה, את השכחה, 
את הפרט ואת העוללות, שכל אלו לא מתאימים לאדם מוצלח 

 כמוך, אבל לעניים כן...
מסופר על רבי אליהו אליעזר דסלר זצ"ל, ששאל פעם גביר 

ים: "מאיזה סוג בד שהיה רגיל לקנות חליפות לבחורי ישיבה עני
ענה הגביר: "אני תופר  אתה תופר לבחורים את החליפות?"

"ולעצמך, אתה קונה חליפות מבד משובח?"  להם מבד רגיל".
 "כן, ודאי". המשיך הרב ושאל.

אמר לו הרב דסלר: "אם כך, אינך סוחר ממולח!... הרי לעצמך 
הנך קונה חליפה פעמיים בשנה. אם כן, אינך צריך בד משובח, 
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 ארית טליה לרפואה שלמהיהונתן שלום בן 

שהרי החליפה אפילו אינה מספיקה להתבלות. לעומת זאת 
החליפות שאתה קונה לבחורים הן החליפות שילוו אותך לנצח 

 ותר"... נצחים, ואותן ודאי צריך לתפור מהבד המשובח בי
 

 )יט, יא( תגנובו" "לא
 גם ומחריש הרואה כי רבים בלשון" תגנובו לא" שאמר טעם
   . גנב הוא

  עזרא( )אבן
 

 "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" )יט, יג(
יריד גדול עמד להתקיים בקרבת העיר ברדיצ'וב אליו עמדו 

 לבוא קונים מכל קצוות הארץ.
ביניהם איך יוכלו להגביר התכנסו סוחרי ברדיצ'וב וטיכסו עצה 

את מכירותיהם זה אומר בכה וזה אומר בכה. כעבור ימים 
מספר החל היריד ולהפתעתם הרבה ראו בני העיר את הצדיק 
רבי לוי יצחק שהוא ממהר אל היריד. מה לרבי וליריד  תמהו 
כולם, כאשר התקרבו אליו שמעו אותו ממלמל ושב וממלמל 

חו. "מה שכחנו?" שאלו לעצמו, אוי ואבוי הסוחרים שכ
 הסוחרים המודאגים.

דנתם על כל אופני  -אמר רבי לוי יצחק  -כאשר נאספתם 
המסחר ואיך להגביר את הרווח, אולם בדבר אחר שכחתם 

 לדון. "ומהו?" תמהו הסוחרים.
"שכחתם לדון על הזהירות הרבה שיש לנהוג בשעת המסחר 

 ואונאה!"... כדי שחלילה וחס לא תכשלו בעוון החמור של גזל
 

 ולא דל פני תישא לא' וגו עוול תעשו "לא
 (טו ,יט) גדול" פני תהדר

, הרע וליצר הטוב ליצר כאן רמזה שהתורה לומר נראה
 דל פני תישא שלא, השופט ואתה. במשפט הזמן כל שנמצאים

 תהדר ולא'. וחכם מסכן ילד' עליו שכתוב כמו, הטוב היצר זה -
 דהיינו'. וכסיל זקן מלך' נאמר שעליו, הרע היצר שזה, גדול פני

 כדכתיב, אותו להדר שמצוה חושבים והיינו, גדול יותר שהוא
 '.אותו תהדר אל' התורה אמרה ולכן'. זקן פני והדרת'

 זה הרי? הטוב היצר שזה', דל פני תישא לא' פירוש מה ולכאורה
 מדי יותר מוסיף האדם שלפעמים הכוונה אלא. לו לשמוע טוב

 שיש אומרת'( ה) חגיגה במסכת הגמרא גם. צריך שלא במקום
 לעסוק לו שאפשר מי - עליהם בוכה ה"שהקב אנשים שלושה
, ועוסק בתורה לעסוק לו אפשר שאי ומי, עוסק ואינו בתורה
 שאי זה ולכאורה. שמים לשם שלא הציבור על המתגאה ופרנס
 הרי? עליו בוכה ה"הקב למה, ועוסק בתורה לעסוק לו אפשר

 .לשמוח דווקא צריך
 באדם כאן שמדובר, ל"זצ שאול אבא ציון בן הגה"ק רבי מסביר

. כלל מבינם שאינו גבוהים דברים ולומד מדי יותר ששומע
 תלמד אל דהיינו', הבין אין כפרד כסוס תהיו אל' נאמר ועליו
 - פר"ד. קבלה דהיינו, ס'ודות סו'די תיבות ראשי שזה) סו"ס
 התורה באה זה ועל(. הבין אין - ד'רש ר'מז פ'שט תיבות ראשי

, ובצדק ישר בשכל, דבר כל ולעומק היטב לבדוק שיש ואמרה
 כל בחפזי אמרתי אני" בהלל שאומרים כמו. נחפז תהיה ואל

 ".כוזב האדם
 

 "לא תהדר פני גדול" )יט, טו( 
אל ר' דוד מטאלנא נכנס עשיר אחד, וישב בחדרו כמה שעות, 
כשיצא נכנס אליו איש עני אחד ובמשך כמה רגעים יצא 
מלפניו, אחד הרבנים שהיה נוכח אז שאל לרבי: וכי חס ושלום 
משא פנים להעשיר יש כאן, ענהו הרבי: שוטה שכמותך, העני 

שעשיר זה כשנכנס אני תיכף יודע מי לפני ומה הוא צריך, אך כ
נכנס, הייתי צריך לשבת אתו הרבה זמן עד שנתברר לה שהוא 

  עני גדול וזקוק לרחמים. 
 )באהלי צדיקים(

 

 (טז יט,) בעמך" רכיל תלך "לא
 לו מובטח - הרע לשון ידבר שלא שאדם אומר י"האר רבינו
 רואה הוא אם ולכן. עליו ירכלו ולא הרע לשון עליו ידברו שלא

 כדאי - אחרים על שיכעס במקום, הרע לשון עליו שדיברו
 .קודם עצמו על שיכעס

 שכל, הרע לשון בעל לשם כשמגיע ה"להקב הגיהנם פונה
. מחטאיו אותו ולכבס לטהר יספיקו לא ביחד הגיהנם עונשי
 עליו משליך ואני, מלמטה אתה' לו ואמר לגיהנם ה"הקב ועונה
 לשון לך יוסיף ומה לך יתן מה' שנאמר', מלמעלה אש של חצים
 ולכן'. רתמים גחלי עם שנונים (ה"הקב שזה) גיבור חיצי, רמיה

 .לטהרה ויזכה - ואזניו לשונו ינצור דעת בר כל
 

 (יז ,יט' )וגו בלבבך" אחיך את תשנא "לא
 הנוראים בימים הדין ליום שניגש שאדם כותב הקדוש ש"הרש

 יכול זה שהרי, עבר הוא' תשנא לא' של לאוין כמה חשבון יעשה
 בלבו וחושב שונאו ליד דקות כמה יושב אדם אם. המון להיות

 צריך כמה, כן ואם. לאו על עובר הוא ורגע רגע כל - השנאה על
 שלך מהעדה לא הוא אם גם יהודי שום לשנוא לא להיזהר
 גם - יהודי שום על מקפיד ולא שונא שלא מי, ואדרבה. וכדומה

 .בשמים יקפידו לא עליו
 

 ( יז, יט) עמיתך" את תוכיח "הוכח
 עבירה שעבר חכם תלמיד ראית אם: ישמעאל רבי דבי תנא

שמא עשה . תשובה עשה שמא, ביום אחריו תהרהר אל בלילה
(, יט. )ברכות. תשובה עשה ודאי אלא דעתך? סלקא תשובה

 עובר חכם כשתלמיד: הלצה בדרך חריף אייזיל רבי כך על אמר
 הוא שבוודאי כיון" תשובה עשה שוודאי" אומרים אנו עבירה

 העבירה, הדין פי שעל ומוכיח" ותשובה שאלה" וכתב התיישב
 . כלל עבירה אינה שעשה
 המוסר( )תורת
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 עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח"
 (יז, יט" )חטא

 לך ידוע יהא כי, חברך את מוכיח שאתה בעת עצמך את הוכח
 ולא, "מישראל אדם כל של בחטאו חלק בך יש אתה שגם

 .החטא כל את עליו תטיל אל" חטא עליו תשא
 תועיל בתשובה ותחזור לחטאו כשותף עצמך את תרגיש אם

 (אמת שפת. )בתשובה יחזור הוא שגם תוכחותיך
 

 )יט, יז( עמיתך" את תוכיח "הוכח
 לפרש ויש. פעמים" מאה "אפילו לא( )בבבא מציעא איתא

 על מוסר לו וכשיטיף הרבה עוולות בחבירו רואה אדם שכאשר
 רשע הוא כאילו לו שנראה לייאוש יפול הרי ומעשה מעשה כל

 שעליו פעמים' ק אפילו אלא יעשה כך לא אלא, ו"ח גמור
 לאט שיעכל עד פעמים' ק עד אפילו לאט לאט התוכחה לחלק

 . מעשיו וישפר מוסר ויקבל התוכחה דברי לאט
 מקעלם( )המגיד

 

 ( יז, יט) עמיתך" את תוכיח "הוכח
 ואתה יש פעם. פעמים" מאה אפילו תוכיח "הוכח ל"חז אמרו
 אינו והלה יש ופעם, להיאמר הראוי את לומר מסוגל אינך

 יארע פעמים מאה אגב רק. להישמע הראוי את לשמוע מסוגל
 והלה להיאמר הראוי את לומר תוכל שאתה, אחת בפעם אולי
 . להישמע הראוי את לשמוע יוכל

 אחד( גדול בשם ל"זצ בלייכר דוד' ר ג")הרה
 

 ( יח, יט) "'ד אני כמוך לרעך "ואהבת
 מלעלוב דוד רבי ק"רביה זקני של קדשו דברי פי על לומר יש
 כששני אך ,'ה שם הוא זה לצד זה שווים ן"יודי ששני א"זיע

, הפסק של סימן הנו זה גב על זה והנם שווים אינם ן"היודי
 אחד ואין באחדות נמצאים יהודים שני שכאשר להורות
 על מתנשא האחד כאשר אבל', ד שם הוא חברו על מתגאה

, הכא לומר יש' הק דבריו פי ועל. הפסק נעשה אזי חבירו
 והרעות האהבה תהיה שכאשר', ד אני כמוך לרעך ואהבת
' ד אני אזי, חבירו על האחד יתנשאו ולא ישראל בין שרויה
 . ה"הקב של שמו מזה נעשה

 ל("זצ מלעלוב ר"אדמו ק")כ
 

 "ואהבת לרעך כמוך" )יט, יח(
 – ת: ת"ר שהם פסוקים מחמישה מורכבת תשובה המילה

 לנגדי' ד שויתי" – ש(. יח דברים" )אלקיך' ד עם תהיה תמים"
 ויקרא'" )ד אני כמוך לרעך ואהבת" – ו(. טז תהילים" )תמיד

 – ה(. ג משלי" )אורחותיך יישר והוא דעהו דרכיך בכל" – ב(. יט
 חמשת את שמקיים מי(. ו מיכה" )אלקיך עם לכת הצנע"ו

 . בתשובה אמיתית חוזר הוא, האלה הפסוקים
 ע("זי מקוריץ פנחס רבי ק")הרה

 

 ואהבת עמך בני את תטור ולא תקום "לא
 ( יח, יט) כמוך" לרעך

: קוברין של רבה, מארים מאיר רבי את ידידים חסידים שאלו
 חכם תלמיד כל( ב, כב דף) יומא במסכת ל"חז אמרו הלא

 רבינו מה ומפני, חכם תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקם שאינו
 תלמיד אינו כלום, בכבודו ופוגעים בו למתגרים לסלוח מרבה

 לבית וכשאבוא, ונוטר נוקם, חלילה, אהיה אם: להם אמר, חכם
 לאו על ועברת ונטרת נקמת מה מפני, ישאלוני מעלה של דין

 חכם תלמיד: אומר אם", תטור ולא תקום לא" בתורה שכתוב
, חכם תלמיד" מאיר" הגם ויאמרו לי וילעיגו יצחקו הלא אני

 ולא נקמת לא למה, אתה חכם תלמיד הלא ישאלוני אם אבל
יעשו עמי , חכם תלמיד שהנני ידעתי לא: להם אומר אני, נטרת

 לחברו( אדם )בין . לי.. ילעגו לא מה שיעשו, אבל
 

 "לא תשחית את פאת זקנך" )יט, כז( 
איש חסיד שסטה מדרך החסידות וגילח זקנו, בא פעם לפני ר' 
ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע כשהוא לבוש מעיל פרווה יקר 
ערך, התחיל הרבי להחליק בידו על צווארונו של המעיל, ואמר 
כמה יפה מעיל זה. האיש הזה גבה לבו כי הרבי מוצא עניין 

פרווה שלו והתחיל לשבח את המעיל, כי זה היה הפרווה הכי ב
יקרה ביריד, ושילם בעדה יותר מאלף רובל, וכי כל חבריו 
מקנאים בו. והרבי עומד כל הזמן ומחליק בידו על שערות 
הפרווה. לבסוף שאלו הרב: תגיד נא ידידי, במקרה שהשערות 

האיש, אז נמרטות מכאן יש עוד איזה ערך לפרווה זאת? ענה לו 
היא לא שווה כלום. הרים הרבי את ידו מעל הפרווה ושם אותה 

 על לחייו המגולחות למשעי ואמר לו "נו"... 
 )הרה"ק ר' ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע(

 

 ( לא, יט) נפשותיכם" את "ועניתם
 ל"י, תעשה בלא פ"יוהכ עינוי על התורה ציותה לא למה קשה

 ה"שס י"ע מקטרג השטן וכנגדם בשנה ימים ה"שס יש כידוע
 ניתנו השטן קטרוג וכנגד בשנה. יום לכל אחד ממונה ממונים

 יום השטן של כוחו לדחות בכוחן שיש לא תעשה מצוות ה"שס
 והיא לקטרג כח לשטן לו אין בשנה אחד יום הנה, יום אחר
 בגימטריא" השטן" תיבת כי עליו מעיד ששמו כמו פ"יוהכ
 צריך אין זה ביום כי כיפור ביום לא תעשה נכתב לא לכן, ד"שס

 (אליהו אדרת)  . השטן קטרוג נגד לפעול
 

 ויראת זקן פני והדרת תקום שיבה "מפני
 ( לב, יט) "'ה אני מאלוקיך

 בטרם – שיבה מפני – בתשובה תשוב בצעירותך כבר כאשר
 אשרי: עליך שייאמר בכך – זקן פני והדרת – אזי, זקנת

 (אפרים מחנה דגל) . זקנותינו את ביישה שלא ילדותינו

 א גוט שבת 
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