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 ליקוטים נפלאים 
 אחרי קדושים

 
 "קדושים תהיו" )יט, ב(

זהו תפקידנו בעולם, להתקדש, ולדעת שחוץ מזה הכל הבלים, 
כמו שאחד היה עני ואביון והלך ברחובה של עיר, והנה מצא 
שטרות כסף וחשב בלבו שאפילו שעכשיו שבת ויש דין מוקצה 

בביתו יש לו משפחה עם כמה נפשות ואין להם לחם לאכול, אבל 
והנה זהו חסד דאורייתא, אם כן דאורייתא מול מוקצה דרבנן, 
אולי מותר. עבר שם אחד ואומר לו, אתה לא רואה שכולם 
שטרות מזויפים? והנה פרח לו כל התאווה לזה, כי זה לא שווה. 

חשוב שהכל ככה צריכה להיות כל ההסתכלות על הניסיונות, ל
 מזויף והנה אז יתבטל לך כל התאוות ותגיע לקדושה.

 )באר הפרשה(
 

 " )יט, ב( "קדושים תהיו כי קדוש אני
ולכאורה קשה, היה צריך לכתוב "קדושים ֶהיּו" מה זה הלשון 

 "תהיו". 
ויש לומר שהכוונה הוא שהקב"ה מודיע לעמו ישראל, כי סוף 

גד רצונכם, כי הרי יבואו סוף "קדושים תהיו", גם אם זה יהיה נ
עליכם צרות וייסורים, ובין כך תצטרכו לשוב בתשובה 
ולהתקדש ולהיטהר, ולכן מה לכם לחכות עד בוא הצרות, מוטב 
שכבר כעת "תתקדשו" ותעשו המצוות, ולא תצטרכו להצטער, 

 )מהר"ש מבעלזא( ורק אז לבוא אל שורש הקדושה. 
 

אמו "קדושים תהיו כי קדוש אני וכו' איש 
 ג( -ואביו תיראו" )יט, ב

ולכאורה צריך ביאור מה שייכות יש ביניהם, ועוד צריך ביאור 
למה הקדים דווקא ציווי ד"איש אמו ואביו תיראו". ונראה לומר 
פירוש דהנה איתא בשם האר"י הקדוש שאם האדם לא קיים 
מצוה אחת כדבעי יורד שוב בגלגול כדי להשלים את המצווה 

, והנה במצוות "כיבוד אב ואם" לא שייך שוב ולעשותה בשלמות
לרדת בגלגול כי הרי המצווה לכבד את אביו הזה, ומי יודע אם 
אביו זה ירד עוד פעם בגלגול, לכן צריך לראות לקיים מצוות 
כיבוד אב ביתר שאת, וזה הפירוש בשאר המצוות "קדושים 

ו תהיו" ממילא אם לא בגלגול זה אז בגלגול אחר, אבל "איש אמ
 ואביו תיראו", ביתר שאת כי בזה לא שייך לתקן בגלגולים. 

 )מאירות עיניים(
 

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

הלא כל עיקרה של מצוות כיבוד אב ואם היא, משום שהם 
הביאוהו לעולם, והרי מאידך אמרו חכמינו ז"ל: "נוח לו לאדם 
שלא נברא משנברא", משמע שאין משום גמילות טובה 
בהולדתו של אדם, ואם כן הרי אין מקום למצוות כיבוד אב ואם, 

לה ולפיכך אמר הכתוב מיד: "ואת שבתותי תשמרו" והרי שקו
שבת כנגד כל התורה" ו"כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד 

ואדם שאין בו חטאים והוא  -עבודה זרה מוחלין לו כל עוונותיו" 
מקיים את כל התורה, אין אומרים "נוח לו שלא נברא", אלא 

אדרבה בואו לעולם הוא בגדר זכות וממילא ראוי לו לכבד את 
היא אפוא כעין טעם הוריו שהם הביאוהו לעולם, שמירת שבת 

 )תורת משה( והסברה למצווה של איש אמו ואביו תיראו. 
 

 "ולא תשקרו איש בעמיתו" )יט, יא( 
השקרן הריהו גרוע מן הגנב ומן הגזלן: הגנב גונב בלילה, ואינו 

ביום הוא מפחד. הגזלן גוזל בלילה, אבל רק מן  –גונב ביום 
חד. ואילו השקרן היחיד, ולא רק מן הרבים מפני הרבים הוא מפ

 משקר ביום ומשקר בלילה, הן ליחיד והן לרבים. 
 )המגיד מקעלם זצ"ל(

 

 "לא תקלל חרש" )יט, יד( 
מדוע הדגישה התורה את איסור קללת החרש? והלא אסור 
לחלוטין לקלל כל יהודי, ואפשר היה לכתוב: "לא תקלל", ותו 

התורה כתב רבינו ניסים זצ"ל, הר"ן, בדרשותיו, ש -לא! אלא 
גילתה לנו כאן יסוד נפלא: אם נשאל את עצמנו, מדוע אסור 

תהיה זו שאלה מוזרה. אסור לגנוב, כי אסור לשלוח יד  -לגנוב 
ברכוש הזולת. אסור לפגוע בו, אסור להזיק לו. ובכן, את טובתו 
של מי דרשה התורה? את טובתו של הנגנב. הוא הדין, בקללה. 

יהודי, אסור להכאיב לו.  מדוע אסור לקלל? כי אסור לצער
והשומע קללתו, נפגע. הדבר חורה לו, פוגע בו. מציק ומדכדך 

היה מותר לקלל חרש! מדוע לא? הרי אינו  -ומכעיס. אבל, אם כן 
שומע. ולעומתו, המקלל משכך את כעסו. פורק את זעמו. יש 
כאן רווח, בלי הפסד... אך לא, התורה אסרה אף לקלל חרש! 

? משום שלא הבנו נכון את מהות האיסור! ובאמת, מדוע לא
לא בגלל  -מהאיסור לקלל חרש, נמצאנו למדים שאסור לקלל 

אלא חסה על המקלל,  -שהתורה חסה על המתקלל המצטער 
המשחית את נפשו על ידי "נקמתו" וקללתו: תלמד להבליג, 

ואל תקלל גם אם הלה אינו שומע! וממילא,  -לסלוח, למחול 
אינו רק לטובת הנגנב,  -ודומיו  -האיסור לגנוב  נמצאנו למדים כי

אלא גם לטובתו של הגנב! התורה דאגה לו, לבל ישחית את 
 נפשו בגנבה, שלא יתדרדר ושלא יחטא!!! 

 )הר"ן(
 

 "בצדק תשפט עמיתך" )יט, טו(
כמשמעו. דבר אחר: הוי  -מפרש רש"י: ׳בצדק תשפוט עמיתך 

 דן את חברך לכף זכות׳.
לכף זכות׳, שבה נקטו חז״ל בבואם להגדיר את האופן ’מהי לשון 

שבו צריך אדם מישראל לשפוט את מעשי תכירו? על איזו ׳כף׳ 
 בדיוק הייתה כוונתם?

 הרה"צ  לעי"נ
 בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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צחות׳ האדמו"ר בעל 'פני מנחם׳ מגור  אמר פעם ב׳דרך -ה׳כף׳ 
  היא כף... נעליים! -

שכן כאשר בה אדם לנעול נעל, והיא צרה ובקושי מצליחה הרגל 
להידחק לתוכה, הרי הוא נוטל כף נעליים, דוחק בכל כוחו את כף 

  רגלו, עד שמצליח להשחילה פנימה.
וכך כאשר בא האדם ללמד זכות על זולתו, עליו להשתמש 

׳כף נעליים׳, כדי שאף אם צד הזכות דחוק ובקושי ניתן במעין 
יכניסנו בכוח לליבו, וכך ידון את חברו לכף  -להעלותו על הדעת 

 )ושלל לא יחסר( זכות... 
 

 "בצדק תשפט עמיתך" )יט, טו( 
אחד האריות שבחבורת קאצק, תחת הנהגתו של רבי מנחם 

ריצוהו מנדל מקוצק, היה רבי הירש בר מגרבוביץ, שרבים הע
ואמרו עליו שהיה ראוי להנהיג עדה של ארבעים אלף חסידים. 
פעם ישב עם אחד מבניו: ועסק בפרקי אבות, וכשהגיעו לדברי 

מדוע נאמר ”שאל הילד: ”, הוי דן את כל האדם  לכף זכות”התנא 
הסביר לו ”? ׳הוי׳? ולא נאמר סתם ׳תדון את כל אדם לכף זכות׳

י, אם מישהו יספר לך על אביך ׳אמר נא בנ’האב במתק שפתיו: 
השיב הילד בשלילה ”? שהוא חלל את השבת, האם תאמין לדבר

״ואם יגידו לך שאביך שקר ”! לא, לא אאמין”מוחלטת, ואמר: 
יודע אתה ”אולי כן״, השיב הילד בהיסוס. ”? ”פעם, האם תאמין

מה ההבדל בין שתי השאלות? ההבדל נעוץ בך. לא תאמין 
פני שגם אתה לא מסגל ל חלל את שחיללתי את השבת מ

השבת, אולם לשקר גם אתה יכול לפעמים, יוצא אפוא שכל 
אדם מודד את השני לפי מצבו הוא, ואם הוא עצמו לקוי בדבר 
מה הוא לא מסגל להפך בזכותו של האחר. וזהו אפוא באור 
הלשון במשנה ׳הוי׳, כי הוראה יש כאן לכל אחד, ׳תהא בן אדם׳! 

ראוי המתקן במעשיו, ואז תוכל לדון את כל הפך להיות איש 
 צק(א)בית ק  ”...אדם לכף זכות

 

"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" 
 )יט, יז(

כשאומרים תוכחה לאדם אין לשים אותו רשע, אלא אדרבה, יש 
לפנות אליו בדברים שיש בהם כדי לרוממו ולקרבו, כגון שאינו 

כי אז עשויה התוכחה להועיל, "הוכח  -יאה לו לעשות כדבר הזה 
אם אתה אומר תוכחה לאדם, תשים אותו "לעמיתך",  -תוכיח" 

אל תשימהו  -חטא" "ולא תשא עליו  -שהוא חברך, איש כערכך 
לחוטא, שכן אז יפנה מעליך לחלוטין ולא תעלה בידך מאומה. 

 )חוות יאיר(
 

 "לא תקום ולא תטור את בני עמך" )יט, יח(
אינו  -אומרים חז"ל, 'כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש 

תלמיד חכם'. ולכאורה הדברים תמוהים: וכי בגלל שאתה 
תי עבירות חמורות? ולא זו תלמיד חכם מותר לך לעבור על ש

בלבד, אלא שאם אתה לא נוקם ונוטר אתה לא נקרא בכלל 
 תלמיד חכם? וכן למה דווקא אמרו כנחש?

אלא יש נקמה ויש נקמה. אם הנקמה שלך היא כדי לספק את 
זה גרוע מאוד. אבל אם  -עצמך ולהרגיש טוב ע"י שתנקום בו 

שהוא מטיל אתה נוקם כנחש, דהיינו כמו שהנחש לא נהנה כ
ארס )שהרי אינו אוכל בכך את בשר האדם אלא מכישו והולך 

כך גם התלמיד, שנוקם ונוטר בשביל כבוד התורה ולא למען  -לו( 
הכבוד העצמי. ואיך אדם יכול לבחון זאת? אם אתה רואה 
שפוגעים בתלמיד חכם אחר, ואתה מוחה על כבוד התורה כמו 

 .זו הראיה -שמחית על כבוד התורה שלך 
 

 "ואהבת לרעך כמוך" )יט, יח( 
הטפל לרעך׳. בפשטות, דברי  -מובא במדרש: ׳ואהבת לרעך 

פנינה המופלאה על כך, מובאת בשם  המדרש הם חסרי פשר.
 האדמו״ר הישר שלום׳ מבעלזא זצ״ל:

המדרש התקשה בהבנת האות לי בציווי ״ואהבת לרעך כמוך״, 
כאן מרבה שלכאורה די היה לומר ״ואהבת רעך כמוך״? ומ

הטפל לרעך׳. ועדיין עלינו להבין מה פשרו של  -המדרש: ׳לרעך 
 ריבוי זה, ומה משמעותו הלכה למעשה?

אלא הפסוק )משלי כז, יב( אומר: ״כמים פנים לפנים כן לב 
האדם לאדם״, ולכאורה אם רצה החכם מכל אדם להמחיש לנו 

יכול היה לנקוט במידה מבוררת יותר: של מראה  -ללב׳  מהו מ׳לב
מלוטשת, שהמסתכל בה רואה את עצמו, כאשר הפנים שהוא 

ניבטים אליו בדיוק נמרץ ממנה אליו, ומדוע  -מראה למראה 
 העדיף שלמה המלך את המים?

אך זאת עלינו לדעת: הרוצה לאהוב את תכירו באהבה אמיתית 
עצמו כלפי חברו, כי אם יחזיק  מוכרח הוא להשפיל ולהכניע -

יקשה עליו לאהוב באמת  -עצמו ככליל המעלות ביחס לחבירו 
והנה, כאשר האדם מסתכל  את תכירו. כזה הוא טבע האדם.

במראה, יכול היה לעמוד בקומה זקופה ולראות בה את עצמו, 
-אך לעומת זאת המבקש לראות את דמותו משתקפת במים 

כרוע כנגד המים, ורק כך יוכל מוכרח הוא להשפיל עצמו ול
ואם כן, אמר שלמה המלך, ״כמים  לחזות בדמותו בתוך המים.

פנים לפנים כן לב האדם לאדם״: כשם שאדם הרוצה לראות את 
כן לב האדם לאדם, שאם  -פניו במים מוכרח לכופף את קומתו 

מוכרח הוא להכניע ולהשפיל  -ירצה לאהוב את חברו בלב שלם 
  !עצמו כנגד חברו
 )ושלל לא יחסר(

 

 "ואהבת לרעך כמוך אני ה'" )יט, יח(
על פי מה שנאמר בתהילים  –פירש הבעל שם טוב הק' זי"ע 

 –)קכא. ה(: "ה' שומרך ה' 'צילך' על יד ימינך", ומהו הכוונה? 
אלא ה', הוא כצילו של האדם, וכמו שצילו של האדם עושה רק 

ו שהוא נוהג כלפי כך גם ה' מתנהג עם אדם כמ –מה שהוא עושה 
אחרים, אם הוא גומל חסדים ואוהב אפילו כאלה שאינם ראויים 

 גם ה' יאהבנו ואף על פי שאינו ראוי לכך... –לאהבה 
ש"כמוך  "וזהו הכוונה גם בדברי הכתוב: "ואהבת לרעך" משום

כמו שאתה תתנהג עם חברך אפילו כשלא מגיע לו כך  –אני ה' 
 גם אתנהג עמכם...
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