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  !ושיםפרשת קד
שלושה דברים הם יסודות : אמר ע"מפרשיסחא זי בוניםשמחה ק רבי "הרה

   ...א"בבא קמוסימנך . ומסכת אבות, משלי, שיםפרשת קדו: מוסר לאדם

ם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת אליה 'וידבר ה

  ) ב- א .יט(היכם אל' קדוש אני הקדושים תהיו כי 
 

" קדושתי למעלה מקדושתכם –' כי קדוש אני'ד לומר תלמו? יכול כמוני"

  ). רבה כדויקרא (

הרי ? וכי מה זה בא ללמדנו ע"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"הרהשאל 

? אשר מעפר יסודו, גדולה מקדושת ילוד אשה' שקדושת ה, כל ילד יודע

כל הקדושה  –" שקדושתי למעלה! "תדעו לכם: אלא כוונת הכתוב היא כך

מכוח קדושתכם למטה כאן בעולם  –" מקדושתכם"היא רק , עלהשלי למ

ה "כך שמו של הקב, וככל שאדם מרבה לשמור עליו כאן למטה! השפל

  !...מתגדל ומתקדש למעלה
 

השוכן אתם ) "טז. ויקרא טז(הכתוב אומר  :פירשו צדיקים ,ובדרך אחר

הגם שהם , בקדושתה, ללמדך ששכינה שרויה ביניהם". בתוך טומאתם

  . טמאים

שגם האדם יכול להיות קדוש ובד בבד לשכון , "יכול כמוני"על זה נאמר 

קדושתי , "וש אניכי קד"תלמוד לומר . ה"הקב כמדתו של, במקום טומאה

אבל , "בתוך טומאתםהשוכן אתם "רק אצלי נאמר . למעלה מקדושתכם

    ...גל לכךהאדם אינו מסו

אל משה לאמר דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת ' וידבר ה

  )ב. יט(אלקיכם ' אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה
ושנינו " קדושים תהיו" בכתוע "רבי העניך מאלכסנדר זי ק"הרה אמר

אלא גם הבטחה שתוכלו , "קדש עצמך"במדרש שלא זו בלבד שזו מצוה 

ובמתנה אני נותן לכם " כי קדוש אני"נאמר , תשאלו איך, להיות קדושים

לקחת דברים מהעולם הזה ולהביא לכלל  מתנה טובה שנוכל, מקדושתי

   .קדושה

רק , "דבר אל כל עדת בני ישראל"ולא מצינו בשום מקום בתורה כתוב 

דבר אל "כי אילו נאמר כאן ? ולמה .נאמרו דברי הללו" שיםקדו"בפרשת 

מה לנו , שראל אומרים לעצמםהיו פשוטי העם בני י, ראשי המטות

, גבוהות וקדושות עלי נשמותלגדולים לב, השייכת לראשי העדהשה ולקדו

, בלי יוצא מן הכלל" דבר אל כל עדת בני ישראל"ווקא אבל נאמר כאן ד

ה "וזאת משום שמעיד הקב, ושדהיינו שכל אחד מבני ישראל יוכל להיות ק

יש לאביך  , אין לך מה לדאוג, משל לאב עשיר שאומר לבנו. כי קדוש אני

ה יש די קדושה עבור כל אחד ואחד מבני "להקב, די כסף לכל צרכיך

   ...ישראל שירצה לקיים את הדברים להצטרף אל הקדושה
 

.) עירובין נד" (א דמיאדעלמא דאזלינא מיניה כהילול"ל "על מאמר חז

ההשואה לחתונה באה  ע"יק רבי מנחם מנדל מקוצק ז"הרההסביר 

' הרי את מקודשת'כמו שאם בשעת הקידושין כשהחתן אומר , להורות

כן גם מי שעבר . הרי הפסיד את כל הסעודה, "לי"שכח לומר את המלה 

 ולעומת זאת, כהובלך הלך י, ושכח לקדש ולטהר את עצמו את העולם הזה

  ...בא יבא ברינה, עצמו במותר לוהמקדש 

  )ב. יט(אלקיכם ' קדושים תהיו כי קדוש אני ה
נסע פעם לגרמניה למעיינות  ע"ק בעל התפארת שלמה זי"הרה כי, מסופר

כמה משכילים לאכסניא שלו  בשבת קודש פרשת קדושים הגיעו, מרפא

   :מראפתח ו, ונתם להתלוצץ ממנוהבין שכו הרבי, ובקשוהו שיאמר תורה

  

  

  

  

אני  'וגו איש אמו ואביו תראו". אלקיכם' אני ה "'וגו קדושים תהיו"כתוב בפרשה 

  ."אלקיכם' אני ה 'וגו אל תפנו אל האלילים ". "אלקיכם' ה

היה , אלקיכם' פעמים אני ה ושמדוע הכתוב מסיים של ע"זי' שיך הקהאלמקשה 

כנגד שלושה אלא הכתוב מדבר . אלקיכם' אני ה הפסוקים' די שיסיים אחר ג

   .ינונים ורשעיםב ,צדיקים :קבוצות שיש בעם ישראל

, שעים'ינונים ור'דיקים ב'תיבות צ ראשי ,בורצורה ודרשה בומי שאומר דברי ת

קדושים תהיו , תחילה מדבר נגד צדיקים. צריך לומר נגד רוחו של כל אחד ואחד

אמר נגד  ואחר כך, אלקיכם' השיקדשו עצמם במותר להם וגמר הדרשה אני 

ונגד רשעים אמר , אלקיכם' ושמירת שבת וסיים אני הכיבוד אב ואם , בינונים

' אני ה שווסיים הדר, על כל פנים אל תשתמדו, הכתוב אל תפנו אל האלילים

  .אלקיכם

אף שאינכם , מדברת גם כלפיכם התורה: כאן פנה התפארת שלמה כנגדם ואמר

ישראל , אף שחטא, שראלי, ו"ם חאל תמירו דתכ, ושים עבירותשומרים שבת וע

   )א. סנהדרין מד(א הו

  )יח. יט(אהבת לרעך כמוך ו
אל  ע"זיה מזועהיל 'ק רבי שלומק"הרהשפעם פנה  ,מובא" יסוד צדיק"בספר 

ר בדברי רבי עקיבא ושאל אותו הביאול "זצ ראטה' צ רבי אלי"משמשו הגה

אם הוא אומר כלל , "ורההבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתוא") שיםקדו' כ פר"תו(

החריש והמתין ' אלי' ר ?ומהו אפוא אותו כלל קטן ,סימן שיש גם כלל קטן גדול

  .הרבילמוצא פי 

למשל אם תשמע שסוחר : הרבי ואמר לו ביאור הדברים כך הואהמשיך 

שעינך  אז הכלל קטן הוא, ויח במסחר האתרוגים סכום עתקואתרוגים נודע הר

ואילו , .)שבת לא(כי מה דעלך סאני לחברך לא תעביד , לא תהיה צרה ברווחיו

ח בהם כמו לא תכאב על רווחיו אלא אף גם תשמהכלל גדול הוא שלא רק ש

   ...!וזה הכלל גדול ואהבת לרעך כמוך, שאתה בעצמך הרווחת אותם
 

מר כן בי עקיבא אושר" תורת משה"מפרש בספרו  ע"ק בעל החתם סופר זי"הגה

 ה שםבסוגי( .דמין לחיי חברךחייך קו "וחי אחיך עמך"שדרש  ,.)במ ס"ב( לשיטתו

יש  מהם ולאחד ,ךם היו מהלכים בדרינחלקו בן פטורא ורבי עקיבא במקרה ששני

 או שישתה האחד, ואז ימותו שניהם, האם חייב לתת גם לשני -קיתון מים 

 ימותו שניהם ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו"בן פטורא סובר  ,ויחיה

חייך  -" וחי אחיך עמך"ואילו רבי עקיבא דורש מהפסוק , מסברה ולא מפסוק

  .)חברך קודמים לחיי

לכן אומר שחייך  ,כ כיון שחייך קודמין כיצד יתכן לומר ואהבת לרעך כמוך"וא

התורה בלימוד  –אבל בחיים הנצחיים  ,העולם הזהבענייני  וקאקודמין היינו דו

על כן אמר רבי , אם על ידי כך מבטל עצמו מלימודו חייב ללמד אחרים אפילו

וב את לימוד התורה הוא כלל גדול לאהשבענין , עקיבא זה כלל גדול בתורה

    .חברך כמוך

  

  )יח. יט(ואהבת לרעך כמוך 
. שהלל למד לגוי מאי דעלך סאני לחברך לא תעביד )א. שבת לא(בגמרא איתא 

ואהבת לרעך ", מדוע לא אמר לו את הכתוב כלשונו ע"זי א"המהרשכבר שואל ו

ע בעל "נתנזון זי שאולהגאון רבי יוסף  וכתב ?אלא תרגם בלשון שלילי" כמוך

קאצק ומטו  חסידי מחברתשמעתי  :ת"עה" דברי שאול"בספרו  "בהשואל ומשי"

גוי לא מסוגל להבין דרגת : ע"ם זי"ק בעל החידושי הרי"הרהל בה משמו ש

הוא , שבילומדריגה זו היא יותר מדאי ב, על דרך החיוב" ואהבת לרעך כמוך"

  ...זה עוד נתפס בשכלו, יכול להבין שלא לצער ולעשות רע לשני
 

שהרי אמרו בגמרא  ,תירץ בפשטות ע"ק בעל הבית ישראל מגור זי"הרהואילו 

   .ב לארמיתפיכך תרגמו לו את הכתול, שאסור ללמד לגוי תורה) א. יג(חגיגה 



 

   

   

  )טו .יט(בצדק תשפוט עמיתך 
ידועים הם ). י"רש(דבר אחר הוי דן את כל האדם לכף זכות , כמשמעו

הוי דן את ) "ו .א .אבות(על המשנה ע "ק בעל השפת אמת זי"הרהדברי 

עליך להתבונן לפני שאתה הולך לדון את האדם ש –" דם לכף זכותכל הא

לחקור , להעמיק אל צפונות נפשו, לרדת אל שרשיו מילדות ,"כל האדם"ב

  הולך 'האם , במצבו הכלכלי, בכישוריו, ועוד פעם לחקור בבעיותיו האישיות

יש לך את הזכות  –" כל האדם"ורק אחרי שהתבוננת ב, בחיים או לא' לו

אולי עדיף ו? היום יוכי מה אתה יודע מה עבר על. הכריע לכאן או לכאןל

גם , "מתחת לאדמה"ואפילו  ,לימוד זכותבלאמן ולתרגל את מוחך לך 

  - ואפילו עד כדי כך , בדברים כאלה שלכאורה אין כל הגיון להצדיקו

זה , לכוון את המחשבות אל הנתיב הבלתי מסתבר" לעקם את שכלך"

אפילו  –ו אולי בכל זאת סיבה זו וז: ולחשוב, ל על דעתךשאינו עולה כל

       ...אותו להתנהגות שכזוהביאה , שאינה הגיונית
 

הגאון הצדיק הירושלמי רבי אותו סיפר  –מפרטי הסיפור המדהים הבא 

נוכל ללמוד עד כמה צריך לפעמים להפעיל את  – ע"אריה לוין זי

' ר: בצדק עשאו –הזולת  כדי להבין שהמעשה שעשה, "עקמימות השכל"

המון רב . ל השתתף פעם בהלווייתו של תלמיד חכם גדול"אריה זצ

אריה הלך אחד מגדולי ' ולצידו של ר, צעד אחר המיטהמתושבי ירושלים 

אריה את ' רואה ר, לפתע. שנודע לצדיק מפורסם וגאון נודע, ירושלים

יד חלון מתעכב דקות ארוכות ל, הצדיק ההוא עוצר ליד חנות פרחים

גם כאשר אחרון המלווים כבר . הראווה ואינו ממשיך עם מסע ההלוויה

בוחן את כל , נשאר עדיין הצדיק להתבונן בחלון הראווה, עזב את השטח

. ואינו ממשיך בקיום המצוה של הלוויית המת, העציצים שהוצעו למכירה

 הוא רואה בפליאה שהגאון .המפתיע וב אחרי המחזהקאריה החליט לע' ר

שוהה שם כמה דקות ויוצא לאחר מכן עם , נכנס אל תוך חנות הפרחים

 ,ממשיך כמה צעדים, שהיה מלא עד גדותיו באדמה ובצמחים, אגרטל ענק

, שב על עקבותיו ונכנס שוב לחנות ולבסוף יוצא ממנה עם העציץ לבד

  . ללא הצמח

איך אדם מגיע ? אריה ותמה כיצד אפשר ללמד עליו זכות' עמד הצדיק ר

כדי להיכנס לחנות , מצוות הלוויית המת את לכזה דרגה נמוכה לנטוש

כ "אחועל מה ולמה החזיר ? ומדוע לקח דווקא עציץ ענק שכזה! ?פרחים

 –אריה מנסה להעלות השערות מסוימות אבל ללא הצלחה ' ר? את הצמח

? פרחים –באמצע לווייה , הוא לא מצליח להבין בדעתו מה קורה כאן

החליט לגשת אל , ראה שאינו מצליח ללמד עליו זכותכש! ?עציץ ענק

האיש ולשאול אותו בעצמו לפשר מעשיו התמוהים בכדי לא להיכשל 

אריה ' ואכן אותו גאון החזיר לו תשובה שהותירה את ר. בדונו לכף חובה

נוהג אני מימים ימימה לבקר את חולי השחפת : וכך הסביר! המום

באחד . חמורה וכרוכה בפיקוח נפש שסכנת הידבקות בהם היא, בירושלים

והרופאים רצו לשרוף את , חולה שחפת, מבתי החולים נפטר זה עתה

מחשש , התפילין שלו יחד עם כליו ובגדיו וכל מה שבא עמו במגע

הסברתי לרופאים שאסור לשרוף את התפילין ודרשתי להביאם . הידבקות

את התפילין  הם מיאנו לשמוע ועמדו על דעתם שאסור להוציא. לקבורה

לאחר מאמצים רבים הצלחתי לשכנע אותם לקבור . משטח בית החולים

אך במשך שעות ארוכות אימצתי את . את התפילין בשטח בית החולים

מוחי במחשבה כיצד ואיך ניתן להשיג אדמה היות ולא רציתי לחפור 

משחלף המסע ההמוני ליד , בעיצומה של ההלוויה. בשום מקום מחשש גזל

עם , עלה בדעתי רעיון לרכוש עציץ פרחים רב מידות, רחיםחנות הפ

אולם כשיצאתי מהחנות העליתי . וכך עשיתי, כמות גדולה של אדמה

הוצאתי את , לכן חזרתי על עקבותיי, בדעתי שבעצם אין כל צורך בצמח

  ....השתיל והחזרתיו למוכר בכדי שלא לעבור על בל תשחית

מי , בואו ונראה: א זה היה אומראריה לספר את מעשה מופל' כשסיים ר

הלא טווח הראייה של עיני ? יכול היה להעלות במוחו ובדמיונו סיפור שכזה

הבשר שלנו היה מסוגל רק לצפות בכך שהצדיק הזה עזב את ההלווייה 

בעוד שאליבא דאמת היה לו צידוק ! ונכנס ללא הסבר לחנות פרחים

לא נוכל להגיע ש: והמסקנה המתבקשת היא. מופלא לכל מה שעשה

למעלת לימוד הזכות אלמלא נאמץ את כל סעיפי המוח שלנו לחשוב 

ולדעת שאין באפשרותנו להכיל , גם אם הוא אינו הגיוני, בכיוון כזה

  "...     כל האדם"ולהקיף את 
  

  

  

  

  

  

  
  

  'פרק ג –פרקי אבות 
הסתכל בשלשה דברים ואין אתה בא לידי , עקביא בן מהללאל אומר

ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין , באתמאין , דע .רהיעב

   )משנה א( וחשבון
למי אתה "וצריך היה להיכתב במקומה , נראית כמיותרת" לפני"המלה , לכאורה

', שיש עבירות שהן בגדר חילול ה ע"ל זי"המהריאלא מבאר " עתיד ליתן דין

את יש לו השפעה על אותם אנשים שראו  –ואדם שעבר עבירות מעין אלה 

לא די בכך שאתה צריך לתת דין וחשבון על , לפיכך. מעשיו ואף למדו ממנו

והם , בצעת את העבירה' לפניהם'אלא גם על אותם אנשים אשר , מעשיך

  ...מי אתה עתיד לתן דין וחשבון' ולפני'שלמדו ממעשיך וזהו הכוונה 
 

ד מי כנג –" לפני מי: "היה מפרש ע"ק רבי משה צבי מסווראן זי"הרהואילו 

כי עתיד אתה ליתן דין וחשבון לא רק . ובשביל מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון

שבת (וכגון זו שאמרו חכמינו . אלא גם בעבור מי שאתה ערב בשבילם, בעבורך

... נתפס על אנשי ביתו –מי שאפשר לו למחות לאנשי ביתו ולא מיחה ) "ב.נד

     !...כי הערבות לזולת מחייבת אותך". נתפס על כל העולם כולו – בכל העולם כולו
 

ברכות (באופן נפלא את המסופר בגמרא  ע"ק מסווראן זי"הרה ובכך היה מפרש

התחיל  וכשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו כיון שראה אותם:) "כח

ני מה אתה אמרו לו תלמידיו נר ישראל עמוד הימיני פטיש החזק מפ ,לבכות

שהיום כאן ומחר  ,אמר להם אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי ?בוכה

 ,ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם ,כועס עלי אין כעסו כעס עולם שאם ,בקבר

שמוליכים אותי  ועכשיו ,כ הייתי בוכה"אעפ ,ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם

שאם  ,וקיים לעולם ולעולמי עולמים ה שהוא חי"הקב מלך מלכי המלכיםלפני 

כועס עלי כעסו כעס עולם ואם אוסרני איסורו איסור עולם ואם ממיתני מיתתו 

מלך בשר ודם שכועס : ע כך"ק מסווראן זי"ופירש הרה ?"ולא אבכה מיתת עולם

וכעסו ועונשיו הם על עוונותיו של האדם  –אוסר אותו או ממית אותו  –על אדם 

א כועס על אדם בשל עוונות של אחרים או בגלל עוונותיו של אך אין הו, עצמו

שאם כועס , ולכך כיוון רבן יוחנן בן זכאי באומרו על מלך בשר ודם. העולם כולו

, "עולם"אין הוא כועס עלי בגלל עוונותיהם של ה, "עולם"אין כעסו כעס  –" עלי"

בשל עוונות אין הוא אוסר אותי " עולם"אין איסורו איסור  -ואם אוסרני  

, "עולם"אך מלך מלכי המלכים דן את האדם גם בשל עוונות ה"... עולם"ה

נתפס על עוונות  –לא עשה כן ו, בציבור והאדם שיכול היה למחות. הציבור כולו

כועס הוא עלי , כלומר". עולם"כעסו כעס  –שאם כועס עלי : כפי שאמר". עולם"ה

   .םהכעס הראוי לכל באי עולם עקב עוונותיה את

  !...נורא מאד

וכל שאין רוח , רוח המקום נוחה הימנו, כל שרוח הבריות נוחה הימנו

  )יג. (אין רוח המקום נוחה הימנו, הבריות נוחה הימנו
שם (רב הונא ורב חסדא ישבו יחד וראו את גניבא : תמספר) :א"גיטין ל(הגמרא 

הבה  -" דבר אוריין הוא, ניקום מקמי: "אמר אחד לחבירו. עובר על ידם) אדם

 – ?"מקמי פלגאה ניקום: "ועל כך השיב לו חבירו! נקום מפניו כי בן תורה הוא

בינתיים ניגש אליהם גניבא ושאל אותם במה ? בעל מחלוקת נקום, מפני פלגן

הכי אמר רב חנן בר רבא אמר : "אמר להם". ברוחות: "והשיבו לו, עוסקים הם

והרי . !..רוחות מנשבות בכל יום' ד: כך אמר רב חנן בר רבא בשם רב –" רב

, "רוחות"איך יתכן שאמרו לו שני החכמים הללו שהיו עוסקים ב: תמיהה היא

בשאלה אם  ,והרי בשעה שהוא התקרב אליהם היו עוסקים בשאלה אחרת לגמרי

ק רבי "הרהבצורה נפלאה גמרא אלא הסביר את ה? ראוי להם לקום מפניו או לא

רוח , כל שרוח הבריות נוחה הימנו :באבות נאמר :ע"שמשון משיפיטובקה זי

אין רוח המקום נוחה , וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו, המקום נוחה הימנו

ח המקום נוחה הימנו רוח כל שרו: "כנגד זה בירושלמי הנוסח הפוך. הימנו

". ן רוח הבריות נוחה הימנויוכל שאין המקום נוחה הימנו א. הבריות נוחה הימנו

, אחד מהם היה סבור. ובזה באמת היו רב הונא ורב חסדא חלוקים בדעותיהם

הואיל , ולפי הנוסח בירושלמי, "משום שהוא בר אוריין, שיש לקום מפני גניבא

כנגד זה האחר היה ". ם רוח הבריות נוחה הימנוורוח המקום נוחה הימנו ג"

רוח "ואין , בעל מחלוקת, "פלגאה"מפני שהוא , שאין צריכים לקום מפניו, סבור

 חכל שאין רו - אבותבמסכת  - ונכון יותר הנוסח השני, "הבריות נוחה הימנו

ולפיכך כששאל אותם במה ... הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו

" רוח המקום"בשאלה של , "ברוחות: "השיבו לו תשובה נכונה מאד, וסקיםהיו ע

רוחות  –" ברוחות"אבל הוא קיבל את התשובה בפשטות והבין "... רוח הבריות"ו

  "...   רוחות מנשבות בכל יום' ד: "והוסיף להם לענין דרוש שהיה זכור לו, סתם

  

  לעילוי נשמת האשה החשובה מרת  

  א אייר"יע "נלב –ה "עדב ' מרים גיטל בת ר

  י בני המשפחה"הונצח ע

  


