
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 
דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת """" 

' ' ' ' אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני דאלהם קדשים תהיו כי קדוש אני דאלהם קדשים תהיו כי קדוש אני דאלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ד
 )ב, יט (                                                   """"אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם

דבר אל כל עדת בי ישראל ואמרת אלהם 
 מלמד שאמרה פרשה זו -קדשים תהיו 

לא קדושה של ). תורת כהים, י"רש(בהקהל 
אדרבא , אלא,  וזירות דורשת התורההבדלות

 היו קדושים - קדושים בהקהל אמרה 
בהיותכם בתוך קהל ועדת ומעורבים עם 

 )חתם סופר(                                           .הבריות

 
, י"רש(מלמד שאמרה פרשה זו בהקהל 

שרק בכח הכלל , העין הוא). מתורת כהים
. לא מכוחות עצמוו, יכול הפרט להיות קדוש

ר הרבי מקוצק אמר בזו "ק זקי אדמו"וכ
 אלא - יםאיך יכולים להיות קדוש: הלשון

 )שם משמואל(   . אלוהיכם' בגלל כי קדוש אי ד

 
,  בזה מתחילה פרשתו-  קדושים תהיו

 אף -קדושים תהיו ". דמיהם בם"יימת תומס
                   .בפשכם וחייכם, אם יעלה לכם מדמכם

 )מ מקוצק"מ' ר (                                                      

 
ה צריך לכתוב ' לכאורה הי- קדושים תהיו

ולמה אמר , בלשון ציווי, "קדושים היו"
כי ,  אלא דייק הכתוב-? "תהיו", בלשון עתיד

שבי ישראל , ה"זאת הבטחה לעתיד מאת הקב
ם "ברמבוכן מובא . יהיו וישארו קדושים

וכבר הבטיחה ): ה"ז ה"הלכות תשובה פ(
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף ה

ה כי יבואו 'שאמר והי, גלותן ומיד גאלין
                  .אלהיך' עליך כל הדברים ושבת עד ד

 )יחזקאל הלברשטאם' ר ר"אדמו(                         

 
ים  אבל לא פרושים ופורש- "קדושים תהיו"

ואף על פי כן הי " כי קדוש אי", מן העולם
זכר כל הבריות . שוכן אתכם ומתהלך  בתוככם

      .בא לפי ואי סוקר ורואה מעשה כולם
 )כתב סופר(                

 
ובירושלמי ). י"רש(הוו פרושים מן העריות 

שכל הפורש מעריות קרא ) ד"ב ה"יבמות פ(
ודם שחטאו בתחילה ק) 'ג(ובסוטה . קדוש

 היתה השכיה שורה עם כל -  בעריות -ישראל 
: שאמר, וכשחטאו סתלקה השכיה, אחד

תצא ( ושב מאחריך - ה בך ערות דבר 'ולא יהי
וזה שאמר דוד בפרק המדבר בבוא ). טו, כג

תהלים (אליו תן הביא כאשר בא אל בת שבע 

אל תשליכי מלפיך ורוח קדשך אל ): יג, א
 )' י'פ(                                                    .תקח ממי

 
): קדושין ל(ל אמרו "חז. להבת הסמיכות

. אביו ואמו, ה" הקב-שלשה שותפים הן באדם 
.  עליכם להתקדש- קדושים תהיו : וזה הפירוש

 איש אמו - אבל , שחלקי קדוש, כי קדוש אי
 .מהחלק של אב ואם צריך לפחד-ואביו תיראו

 )ןמאיר מפרמישל' ר ר"אדמו(                                 

 
 - איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו

פי - על-סמוך שמירת שבת למורא אב לומר אף
אם יאמר לך חלל את , שהזהרתיך על מורא אב
מקשים למה ). י"רש(השבת אל תשמע לו 

שלא ישמע לאביו , גילתה התורה בשבת דווקא
הה :  וראה לומר-? אם אומר לו לחלל שבת

ומלאכה , בתבשבת  אסורה רק מלאכת מחש
' עי(ה 'שאיה צריכה לגופה אין חייבים עלי

כי , ז מביא"ק שורש קל"ובמהרי). חגיגה י
במלאכה שעשתה בשבת מפחד עוש ליכא 

כי זו מלאכה שאיה צריכה , איסור תורה
שאם אביו צוה , ה עולה על הדעת'והי. לגופה

כי , לו לחלל שבת לא עבר על איסור דאורייתא
לכן ,  צריכה לגופהזוהי מלאכה שאיה

כי במקום , ישמע לומשמיעו הכתוב שלא 
לכן ,  שאיה צריכה לגופהאיסור אין מצוה

כי במקום , משמיעו הכתוב שלא ישמע לו
ואם אין מצוה , איסור אין מצוות כיבוד אב

כל שכן , הרי עשה מלאכה בשבת ולמדים מזה
שאין בהם עין של מלאכה , בשאר עבירות

 )הדרש והעיון(                   .פהשאיה צריכה לגו
        
לרצכנם לרצכנם לרצכנם לרצכנם ' ' ' ' וכי תזבחו זבח שלמים לדוכי תזבחו זבח שלמים לדוכי תזבחו זבח שלמים לדוכי תזבחו זבח שלמים לד""""

 )ה, יט(                                "   "   "   "   תזבחהותזבחהותזבחהותזבחהו
וכי תזבחו זבח : יש מפרשים בלשון תמיהה

, וכי דורשים מכם לזבוח זבחים'? שלמים לד
את ,  לרצוכם תזבחהו-? בעולה וזבח' החפץ ד

טלו רצוכם מפי רצון תב, רצוכם תקריבו לו
 )בספרים(  .      זה כל מה שדרש מכם. המקום

 
אמר ) כט, כב(אמור '  הה בפ- לרצכם תזבחו

בשיר ,  ראה לומר-? "לרצוכם תזבחו"
אומר , ישקי משיקות פיהו): ב, א(השירים 

. מפה אל פה. י כשיקות חתן אל כלה"רש
שהכיוי , א בספר אדרת אליהו"וביאר הגר

כמו , א" ה-וקבה , ו" אות וא-בסתר לזכר 
, ואם חברו שתי האותיות ביחד. ביתה-ביתו

, ה'שזה חיבור מן פיו ופי, כמו משיקות פיהו
ולכן אמר . הרי זה מורה על שי המיים יחד

. גם בבהמה למיהו להורות על שי המיים
ם זבח או, ושלמים גם כן באים משי המיים

, ויקרא ג(כר אם קבה  אם ז-שלמים קרבו 

ואחרי שכבר אמר , לכן אמר כאן תזבחהו, )א
 )'י', פ(    .הרמז כאן אין צורך לחזור עליו שית

        
ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה """"

        """"רך לא תלקטרך לא תלקטרך לא תלקטרך לא תלקטייייפאת שדך לקצר ולקט קצפאת שדך לקצר ולקט קצפאת שדך לקצר ולקט קצפאת שדך לקצר ולקט קצ
 )ט, יט(      

מעתה , שלא יאמר אדם אם חטא ותחייב כרת
ויוכל ,  עצמואיו צריך לשמור, אין לו מה לסכן

וזה ובקצרכם את . להמשיך בחטאו ולעשות רע
,  שחטא עד שקצר קציר ארצו-קציר ארצכם 

  לא -ד "קיצור ימיו שחייב כרת או מיתת בי
 לא תכלה את פשך -תכלה פאת שדך לקצור 

כי תמיד יש , עד הקצה האחרון, עד השורש
  )לפי אור החיים(.     מקום לתשובה

  

ו ולא תשקרו איש ו ולא תשקרו איש ו ולא תשקרו איש ו ולא תשקרו איש א תגנבו ולא תכחשא תגנבו ולא תכחשא תגנבו ולא תכחשא תגנבו ולא תכחשלללל""""
 )יא, יט(                                                    """"בעמיתובעמיתובעמיתובעמיתו

 לכן -  ..לא תגבו... לעי ולגר תעזב אתם
, הסמיכה התורה איסור גיבה לדיי לקט

ללמדך שכדי למוע את הקהל  , שכחה ופאה
יש צורך לספק להם את , מגיבות וגזילות

, עב(וזה המכוון בתהלים . צרכיהם החיויים
 מתוך ומחמס יגאל - יחוס על דל ואביון ): יד-יג

על , בזה שחסים על הדלים והאביוים, פשם
מצילים ,  ידי חוקים טובים ומעשה חסד וצדק

  )יוסף קארו' ר(          .אותם מכשלוות מוסריים

  
 כי -  בלשון רבים - וטעם לא תגובו -  לא תגבו

  )וריץפחס מק' ר(   .הרואה ומחריש גם הוא גב

 
שמחה זיסל מקלם '  פעם עבר ר- לא תגבו

צבי ברוידא דרך השוק באחת ' בלוויית חתו ר
וראה איך שיהודי אחד סוחב תבן , העיירות

ז התעצב מאוד אל לבו על "רש. מעגלה של כרי
חתו . ופיו היו פולות כל היום, המקרה הזה

. חשב שאיו בקו הבריאות ולא שאלו מאומה
, ראה שרוחו טרם שבה אליוכש, לעת ערב

ז תמה על שאלתו "רש. שאלהו לסיבת הדבר
אם רואים , איך אפשר לחיות במוחה"ואמר 

    ".כל כך הרבה חטאים בעולם
  )המאורות הגדולים(                  

 
 מי שאיו מדבר שקר - לא תגבו ולא תכחשו

לא תגבו ולא תכחשו : ורמז, אין גיבה בביתו
  )פחס מקרויץ' ר(                            .ולא תשקרו

  

לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין """"
 )יג, טי(               """"פעלת שכיר איתך עד בקרפעלת שכיר איתך עד בקרפעלת שכיר איתך עד בקרפעלת שכיר איתך עד בקר

ב ופועליו אם שולם "אם יש סכסוך בין הבעה
שבאותו היום , הדין הוא, שכר העבודה או לא

, הפועל אמן בשבועה שלא קיבל משכורתו
ואילו למחרת אין, ושבע ווטל



 אמשה בבא מציע(לפועל אותה הזכות 
ב "שבעה, ולכן קודם אומרת התורה). א"קי

, "לא תעשוק "-לא יעשוק את פועלו 
ושהפועל לא יקבל פעמיים משכורתו ויגזול 

, והרי יכול להיות". לא תגזול "- ב "מבעה
 עד מחר בכווה להשהותושבעל הבית ירצה 

כדי שהפועל יאבד את זכותו לגבות ממו 
 לא תלין -לכן מזהירה התורה , הבשבוע

 )ליבוש חריף' ר(     .פעולת שכיר איתך עד בקר
 

לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן """"
 )יד, טי(          """"''''מכשל ויראת מאלקיך אני דמכשל ויראת מאלקיך אני דמכשל ויראת מאלקיך אני דמכשל ויראת מאלקיך אני ד

חיים : וטריקון" חרש "- לא תקלל חרש
שלא יקלל , אזהרה היא לאדם. רעים שלך

וכן . את עצמו בהיותו במצב רע וחי חיי צער
תלת איון דגרמין ביש : תא בזהר פחסאי

  .ה'מאן דלייט גרמי, וחד מהן, לגרמייהו
 )שפתי כהן (                                                          

 
,  מה טוב-  כשיש יראה -  ויראת מאלקיך

פשיטא שצריך בפחד , חס ושלום, וכשאין
  .ובמורא

כל חללו של עולם איו שוה כלום כגד חוט 
  .שמיםהשערה של יראת 

אהבה בלי , יראה בלי אהבה איה שלימות
     .יראה איה ולא כלום

 )אהרן השי מקרלין' ר ר"אסמו(   

 
' יבוז'ברוך ממז'  הרבי ר-  ויראת מאלקיך

מפחד אי אפילו מפי : ה אומר על עצמו'הי
וחומר שהייתי מפחד לעבור - קל, קוזק אחד

חמש מאות בכל , בין שתי שורות קוזקים
 המחזיקים רצועות בידיהם ,אחת מהן

ועדיין פחד זה הוא כאין וכאפס . להכותי
לעומת האימה והפחד שיש לי מפי דבר 

ואפילו מפי דוד קל של עבירה , עבירה
 )שעיר צדיקים(                                   .מדרבן

 
 כל דבר המסור ללבו של - ויראת מאלקיך

  ).י"רש(אמר בו ויראת מאלקיך .. אדם
 - שמקיימים את המצוות התלויות בלב 

כי כל מצוה במעשה מתקת . זוכים ליראה
מעשה האדם ומצוות התלויות במחשבת לב 

  .האדם מתקות לבו של אדם
, על הפסוק) ם"החידושי הרי(ז "וכן אמר אא

ולא תוו איש את עמיתו ויראת מאלקיך 
על ידי זהירות בהואת דברים ): יז, בהר כה(

  .ראהזוכים לי
לפי המאמר , ובאמת שי הפירושים הם אמת

על ידי עומק היראה . שכר מצוה מצוה
לכן , יכולים לקיים יותר מצוות התלויות בלב

כדי לקיים על ידי זה ,  היראה-שכר המצוה 
 )שפת אמת(                  .עוד מצוות בטוב טעם

 
לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל """"

ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט 
 )טו, יט(                                                 " עמיתךעמיתךעמיתךעמיתך

 כל אדם עלול לעשות -  לא תעשו עול במשפט
אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא , עוול

, ואפשר לתקן את העוול על ידי חרטה. יחטא
רע הדבר אם מחפים . תשובה ומעשים טובים

, אם מחפשים תחבולות להצדיקו, על העוול
להוכיח , בטומאה" יראה"להכיס את ה

 ובמשפט עשו מה לעצמם ולאחרים שבדין
, " במשפט-לא תעשו עול "וזהו . שעשו

  )איגר' הרב י(             .בכסות עיים של משפט

 

שאלו   –לא תשא פי דל ולא תהדר פי גדול
, רבה של פילץ, פחס אליהו' פעם את ר

, מדוע הוא מזלזל בגידים, מחסידי קוצק
. משפיל את התקיפים ומגלה קלום ברבים

טי עם הוא מלא ואילו כלפי שפלים ופשו
וכי הגאוותים אים בעלי מום ? חמלה

  ?הזקוקים לרחמים
.  אי מרחם על אלה ועל אלה-: עה הרב

, הדכא זקוק למילת עידוד והוא מקבלה
  . והוא מקבלה- והגאה לקצת שפלות 

שכל מה שיש בקדושה יש כגדו , לה בידיוה
ה 'כדי שתהי, זה לעומת זה ממש, בקליפה

, עזאזל. בחור בזה או בזההבחירה חופשית ל
 .לקיםאשה עה זעומת לה זראשי תיבות 

 )בית קוצק       (

        
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם """"

 )טז, יט(                                           """"רעך אני דרעך אני דרעך אני דרעך אני ד
אל תדבר רכילות על   –לא תלך רכיל בעמיך 

 )ט"הבעש(                                       ....עמך

, מסטרדאםפתלי א -  לא תלך רכיל בעמיך
, ה מדקדק מאוד בשפתיו'הי, מחכמי המוסר

ה זהר 'בעיקר הי. שלא להוציא מלה אסורה
מתוך ראייתו את חומר הדברים . מלשון הרע

ה תמה על אשר אשים מזלזלים באיסור 'הי
ראיתי אשים המחפשים : ה אומר'זה והי

, ה'היתר של מאה רבים לישא אשה שיי
ולמה , םשאין זה אלא חרם דרביו גרשו

אים מחפשים היתר של מאה רבים לדבר 
שהוא איסור דאורייתא ואחת , לשון הרע

   .העבירות החמורות ביותר
 )המאורות הגדולים(  

 

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח """"
        """"תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטאתוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטאתוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטאתוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא

 )יז, טי(                                    
ת עצמו אם המוכיח צריך קודם כל לבדוק א

כלפי , או הקפדה, רוגז,  שבלבהאין לו טי
רק אם ברי לך . האיש שהוא עומד להוכיחו

שאיך שוא את אחיך בלבבך רשאי אתה 
 )המוכיח מפולא, יהודה ליב' ר (          .להוכיחו

 
למען , "אח"בחרה תורתו כאן את התואר 

כך , להזכיר לאדם שאם חטא איש גדו
ואף , "ע)י(ר"ם שאיו ראוי להיקרא עוד בש

והשם , בכל זאת אחיך הוא, "עמית"לא בשם 
בכל התאים . הזה אי אפשר להפסיד ולאבד

    ..והמקרים אחיך הוא ולא תשא אותו
 )שמשון רפאל הירש' ר( 

 
יחיאל מאיר מגוסטיין הטיל ' ר ר"אדמו

שי שלומויפעם על ששיקבצו סכום , ים מא
כסף הגון לדבר שבצדקה מאת החסידים 

, עשירים שסתופפו אותה שעה בצלוה
ה בייהם אחד עשיר מווארשה 'הי. בגוסטיין

חרה הדבר . שלא רצה ליתן אלא סכום מועט
ם שהתעסקו בזה וסיפרו על העין ילהשי
  .להרבי

לא תשא "כתוב : יחיאל מאיר' אמר להם ר
הרי , בלב טוב' אם חך ד, "את אחיך בלבבך

לך לשוא את וחלילה , מתה היא זו שתן לך
  .גלל כך שאין לו לב טוב כמוךבאחיך 

  ". לא תשא את אחיך בלבבך"
  )מאוצר המחשבה(

 
לא "איזו סמיכות הפרשיות יש כאן בין 

,  ההסבר הוא-? "הוכח תוכיח"ובין " תשא
כי התוכחה האמיתית אפשרית רק למי 

שהתהגותו וגעת ללב ורואים , שאוהבים

, כיח את בוכמו אב המו, שייטיב את דרכו
, ככל שאדם קרוב למי שהוא. ולא בו של זר

 היא יותר תהאהבה היא יותר גדולה והתוכח
ותוכחה שהיא תוצאה מאהבה . רציית

לשוא אין להוכיח וגם אין . משפיעה יותר
" לא תשא"על ידי ה. לתוכחה כל השפעה
  ".הוכח תוכיח"אפשר גם לקיים את 

 )אבי אזל(   

 
 -  את עמיתך -ואחר כך , ךראשית הוכח לעצמ

ולא , ויתברר שיש לך גם כן חלק בחטאו
ולא תעמיס את החטא רק , תשא עליו חטא

 )ט"בשם הבעש(                                        .עליו

 
, שצריך אדם להוכיח את חבירו, הפירוש הוא

שישראל , כדי שלא ישא הוא עליו חטא
  . חברוערבים זה לזה ומצא ושא חטאים של

יוסף ' ר' אביו של הג, ה ליב תזון'ארי' ר  (
 )שאול

 
אהרן ליב '  ר- הוכח תוכיח את עמיתך

יחיאל ' מתלמידיו של המגיד ר, מפרמישלן
הכיר במצחו של איש שבא , וב'מיכל מזלוצ

אהרן ליב ' לאחר שר. אצלו אות של עבירה
כס עם האיש בדברי ריצוי והכין את לבו 

למצח , כתוב: אמר לו, חהלקלוט דברי תוכ
בבוא אליו תן הביא כאשר בא , מזמור לדוד

מה פירשו ). ב- א, תהלים א(אל בת שבע 
אילו בא .  לימוד גדול כלול בהם-? הדברים

ה 'והי, תן הביא אל דוד כמוכיח ושופט
אפשר , מוכיחו ברבים מתוך רוגז וקפידה

ה 'אפשר שהי. ה מגיע אל תכליתו'שלא הי
ד את לבו ואוטם את אזיו משמוע דוד מכבי

, אלא תן בא אליו באהבה ובצעה. לדבריו
לכן כסו , "אל בת שבע "- דוד -" כאשר בא"

דברי הביא בלבו של דוד ועלה מתוכו מזמור 
חי אלקים כחסדך כרוב : "של תשובה

  ".רחמיך מחה פשעי
לאחר כמה דברי מוסר הבין האיש את דברי 

שהיו מכווים אליו , אהרן ליב' ר, הצדיק
הודה על חטאו וחזר בתשובה , באהבה
 )מאוצר החסידות(                                .שלימה

 
 אפילו מאה פעמים - הוכח תוכיח את עמיתך

לא תטיף את כל מוסרך ). בבא מציעא לא(
לא תשפוך את כל התוכחה בפעם . בבת אחת

קמעא תצביע לו על -אלא קמעא, אחת
 - " אפילו מאה פעמים. "שגיאותיו וחטאיו

, למאה פעמים תחלק את מת המוסר שלך
 )שמחה זיסל מקלם' ר(        .כדי שייטיב לעכלו

  

 עמך ואהבת  עמך ואהבת  עמך ואהבת  עמך ואהבת לא תקם ולא תטר את בנילא תקם ולא תטר את בנילא תקם ולא תטר את בנילא תקם ולא תטר את בני""""
 )יח, טי(                             """"''''לרעך כמוך אני דלרעך כמוך אני דלרעך כמוך אני דלרעך כמוך אני ד

' ר ר" אדמו-  לא תקם ולא תטר את בי עמך
משה מקוברין היו לו הרבה מתגדים 

והוא שמע , שהעליבוהו וציערו אותו ביותר
  .את עלבוו ושתק

 - שאלו אותו פעם אחת מעריציו - רביו -
תלמיד חכם כל : אמרו) יומא כב(ל "הרי חז

, שאיו וקם ווטר כחש איו תלמיד חכם
ולמה כבודו שותק ואיו מגיב על עלבוו של 

  ?תלמיד חכם
משה '  הסביר להם ר- העין הוא כך -

 כשאבוא לפמליא של מעלה -מקוברין 
למה שתקת ולמה לא התהגת : וישאלוי

: אעה? כתלמיד חכם בשעה שהעליבו אותך
אבל אם . חכםלא חשבתי עצמי לתלמיד 

ד של "אתקם במתגדי וישאלו אותי בבי
התלמיד , למה התקמת וטרת איבה, מעלה



 

  

 מה -? ואולי הגדשת את הסאה? חכם אתה
 )כץ' א (                                            ?אעה על זה

 
אברהם ' ר ר" אדמו- ואהבת לרעך כמוך 

קי 'שמל' וב שאל את רבו ר'חיים מזלוצ
איך אפשר , בת לרעך כמוךהוא: מיקלשבורג

  ? את הרשעלאהוב גם
כל שמות ישראל הן : קי'שמל' עהו ר

כשם ששמתך מצאת בכל . כשמה אחת
אברי גופך ואם קורה לפעמים שידך פוגעת 

כלום תכה על ידך על שלא , באחד מאבריך
  ?ותגדיל בזה את כאבך, זהרה

אשר שמתו היא , בשעה שחברך, כך הדבר
האם , גורם לך רעה מחוסר דעת, שמתך

הרי בזה אתה רק פוגע ? לו רעהעליך לגמול 
  )ממעיות הצח(                                   .בעצמך

 
היהודי " הקשה - ואהבת לרעך כמוך 

כלום אפשר לאהוב את ? הכיצד": הקדוש
הרי את הצדיקים צריך ? הכל באופן אחד

  .לאהוב יותר
,  כמוך-יש לדייק בכתוב : ואמר היהודי

שאין , כשם שאתה והג באהבת גופך, הייו
,  לזה במעלת אהבתךכל האברים שווים זה

כי את הלב אתה מחבב ומוקיר יותר מן 
כך , יםי יותר מן הרגל-ואת הראש , םיהידי

  .צריך לאהוב כל אדם לפי ערכו
 )שער החסידות(

 
 לכל דבר יש בחיה -ואהבת לרעך כמוך 

הבחיה . לבחון את הדבר אם הוא לא מזויף
לדעת אם אדם מישראל הוא יהודי אמיתי 

כמידת אהבתו לישראל . להיא אהבת ישרא
 במידת -וזה ואהבת לרעך . כך חלקו ביהדות
  . אתה מדד-כמוך , אהבת הריע שבך

 )ר שמחה בום משפיסחא"ר( 

 
 כיצד מצוה התורה -ואהבת לרעך כמוך 

וכי מותר , "כמוך "ושאדם יאהב את חבר
הרי אהבה עצמית מביאה ? לאהוב את עצמו

את להו, לעצלות המחשבה, לידי אוכיות
 כשם -כמוך : התשובה היא. עצמו ועוד

שאתה חייב לשוא ולבטל את עצמך תכלית 
אחרים הכך אתה חייב לאהוב את , ביטול

 )מבית המדרש של קוצק(           . תכלית אהבה

 
 בה במידה שחסר יהודי - ואהבת לרעך כמוך 
 - " ואהבת לרעך כמוך"שלימות במצוות 

ואהבת את "באותה מידה הוא פגום במצוות 
 )בשם גדול אחד(                             ".לקיךא' ד

 
 כמו שאתה אוהב את -ואהבת לרעך כמוך 
לא , כך אהוב את אחיך, עצמך לא לשם מצוה

 )הסבא מסלובודקה(                      . לשם מצוה

 
דעלך סי : ל" ובחז-ואהבת לרעך כמוך 

לא תעשה , הייו). שבת לא(לחברך לא תעביד 
עליך . הרע שהוא שואך לחברך-את יצר

דעלך . ש את רעתךלדעת שהוא שואך ומחפ
 לא - מי שאתה שואו וממאס בו -סי 

 )המגיד מדובא(                       .תעשהו לחברך
  

בום '  אמר פעם הרבי ר- ה ר ע -את י צ ר 
 צריכים לראות בדמיון כמו -מפשיסחא 

והוא מוכן , רוצח העומד לפיך ובידו גרזן
  .תמיד להתיז ראשך

הו מישהו מן ו שאל-?  ואם קשה לציירו כך-
  .החסידים

 הרבי שכבר התיז את - עה -  סימן הוא -
  )שיח שרפי קודש(                                 .ראשך

 
 דעלך סי לחברך לא -ואהבת לרעך כמוך 

 זו היא כל התורה כולה ואידך -תעביד 
מדוע לא ). שבת לא(פירושה הוא זיל גמור 

ואהבת לרעך : אמר הלל לגר בלשון הכתוב
דעלך סי לחברך : למה שיה ואמר לו? כמוך

כי הלל הכיר בגר ,  אפשר לומר- ? לא תעביד
שהוא רוצה ללמוד עיקרי היהודת בדרך קלה 

הבין שהשגתו היא קלושה והוא יכול , ווחה
שלא לעשות רע , לתפוס רק עת הצד השלילי

אבל . ה גורם גם לו כאב'מה שהי, לזולת
בחית , להשיג את הצד החיובי של האהבה

ה מעל לכח 'זה יהי, "ואהבת לרעך כמוך"
ולכן בחפצו לקרבו ולהכיסו תחת . סתותפי

לל בצורת דיבור כזו ההשתמש , כפי השכיה
 )ם"חידושי הרי(         .שתהא קרובה להשגתו

 
 אם אוהב אתה את רעך -ואהבת לרעך כמוך 

, היהודי וחושב אתה בלב תמים כי הוא כמוך
לא שאתה גבוה , עומד אתך במדריגה אחת

 אלא, ממו ועולה עליו במעלות ובמידות
זה על יד זה בשורה , שהוא עומד עמך יחד

 בלשון אידיש - דין "יו(אז בשי יהודים , אחת
שאהבה תמימה ושוויון , כאלה) מדוברת

מתמלא ',  אי ד-גמור שרויים בייהם 
 -דין"שתי יו(ה "משיהם יחד שמו של הקב

  ) ה"במקום שם הוי
  )ט"מתלמידי הבעש, דוד ממיקוליוב' ר(

 
 אם יהודי אחד אוהב -ואהבת לרעך כמוך 

הרי יש כאן , כמו לעצמו, את השי כמוהו
" אהבה"ו.  לעצמו ולחברו-אהבה כפולה 

). 26" (ה'הוי"בגימטריא שם , כפול שתיים
 אם -ואהבת לרעך כמוך : וזה פירשו הכתוב

אי , " כמוך- לרעך "ה אהבה כ פ ו ל ה 'תהי
  . ה"עלה מזה שם הויא', ד

 )טריסקהמגיד מ, אברהם' ר ר"אדמו(

 
כל זמן : ה אומר" הקב- ואהבת לרעך כמוך 

אי  "- איש את רעהו באמת יםשאתם אוהב
תקחו גם אותי לתוך , מבקש, כביכול, "'ד

 )כהן' הרב מ(                      . החברותא שלכם

 
 -כמוך ,  ואהבת לרעך-ואהבת לרעך כמוך 

 כך אי -' אי ד, כמו שאתה תתהג עם רעך
  .אתהג אתך
 )ב מסדיגורהאברהם יעק' ר ר"אדמו(

        
 )יח, טי(                      ....."....."....."....."מפני שיבה תקוםמפני שיבה תקוםמפני שיבה תקוםמפני שיבה תקום""""

 כל תלמיד חכם שאיו -מפי שיבה תקום 
עומד מפי רבו קרא רשע ואיו מאריך ימים 

ואיו מאריך "מדוע העוש ). קדושין לג(
 אלא יש בזה משום מידה כגד - ? "ימים
, "עומד מפי רבו"כי אם הוא איו . מידה

ולא יזכה שיקיימו , שלא יאריך ימיםעושו 
  .שיעמדו לפיו, "ומפי שיבה תקום"בו 

  )חתם סופר"בשם ה, מגזו העתיק(

 
ה מפי " כשאמר הקב-מפי שיבה תקום 

שיבה תקום אמר משה קום בתולת ישראל 
ל אמרו "חז, ההסבר הוא). מדרש פליאה(
, שמלת תקום מוסבה גם למטה): קדושין לג(

כן- אם: ואמר משה. י זקןתקום והדרת פ ,

גם אי אדרוש כך בפסוק פלה לא תוסיף 
שמלת קום מוסבת , קום בתולת ישראל

  .קום בתולת ישראל, ה'למלים שלאחרי
 )גלילי זהב( 

  

 הליכות והלכות 
  מדיי שקר

וישם " מדבר שקר תרחק: "צטוויו בתורה
  :חילוקים בזה

כגון ,  לחברו וגוזל ממוולהמשקר ויש עוו. א
מכחיש בפיקדון או בהלוואה או במשכורת 

  .של עובדים או מרמה במסחר או במשקל
כגון , קמשקר ואין זק כספי אבל יש לו ז. ב

שמראה לשי שהוא אוהבו בכדי שיאמין בו 
ואחר כך יוכל להפסידו באיזה ממיי 

  .הזקים
שבא בערמה לשי להפסידו דבר שיוכל . ג

שהריוח יבוא אליו ולא , לזכות בו ולהרויח
  .לחברו

המשה דברים ששמע אף על פי שאין בהם . ד
אבל כיון שאין לו תועלת מזה אז , זק לשי

שהרי בשאט פש עובר על , ריש בו איסו
  .התורה כיון שהשקר דבוק בו

שמבטיח לשי שיתן לו איזה דבר או . ה
ועל זה . מתה ובאמת אין בליבו לתת לו

צור לשוך מרע ושפתיך מדבר "אמר 
ואם באמת רצה להיטיב לו ורק איו ". מרמה

. יכול לקיים שכך עובר על איסור של אואה
לום לעשות אבל אם משקר משום דברי ש

, שלום בין אדם לחבירו או בין איש לאשתו
או שמשקר על מת להציל עצמו מגב או 

שאומר דבר שמובן לכל , גוזמה. גזלן מותרמ
כגון ראיתי ערים בצורות עד , שזה הגזמה

שאומר דבר שמובן לכל , גוזמה. גזלן מותר
שאין קיים דבר  וגם השומע מבין, לשמים

  .לא חשב שקר ומותר, זה

 

לקרב את הבריות לתורה ולא 
  יותאת התורה לבר

אוהב את הבריות ... הוי מתלמידיו של אהרן
  .ומקרבן לתורה

  :יש הטועים וחושבים
כדי לקרב את הבריות לתורה כדאי להקל 
מעליהם קצת מצוות שלא תכבד עליהם 

היא ' תורת ד! וחלילה להוג כך. 'עבודת ד
מי שאיו רוצה לקבל עליו . תמימה ושלימה

לא הרי , עול תורה בשלימות ובאמת ובתמים
  .יקבל על עצמו גם מקצת מצוות התורה

אין או בעלים על התורה שיותר , בוסף לכך
הבא , אלא. לו לוותר על חלקים ממה

לשאול ולהתקרב אל שערי התורה והמצוות 
יש לומר לו ולהודיע לו בדיוק את מצוות 

  .התורה בשלימות
המסתיר את שלימות התורה וההלכה , ועוד

כי שמא ברצוו , ילועלול להכש, בפי השואל
ידי -ועל, לקיים את ההלכה בשלימותה

, הטעיה יחשוב השואל שוהג כדת וכדין
ולפי עיוור לא תיתן "ומצא המשיב עובר על 

  ".מכשול
ל "זצ מסביר הגאון רבי תן גשטטר –וזהו 

:  מה שתכוון הלל–)  אבות–" ולהורות תן("
 שצריך –" אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

 ולא את –רב את הבריות אל התורה לק
  .התורה לבריות

ברוח דברים אלו סיפר הגאון רבי מרדכי 
  ל"זצגיפטר 



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

הגאון רבי מרדכי פגרמסקי (סיפר לי רביו "
 פוסקת –שעקב יגיעתו הרבה והבלתי , )ל"זצ

חלשה בריאותו והוא אלץ , בעיון המחשבה
שם היו גדולי הרופאים , לסוע לוויה
לדרוש בהם אודות , סיכולוגיהוהבקיאים בפ
כשפגש עם הרופאים ודיברו . מצב בריאותו

כל . הם יצאו מגדרם מרוב התפעלות, בייהם
בחן רביו בזוך , ידיעה ורעיון שהציגו לפיו

אם מצא מקור אמן מדברי , והיה. שכלו
היה מאשר להם את , ל או מן המקראות"רז

הדברים ואומר כי אכן כך קבעה תורתו 
הדברים את ולא תאמו במדה ו. שההקדו

וסולל להם , תרלאהיה פוסלם ל, ל"דברי חז
  .פי דרך התורה- תיב אמן על

באחת השיחות הציגו בפיו הרופאים בעיה "
כאשר הרעיוות שהם , פסיכולוגית סבוכה

רביו . משמיעים לא תאמו את דרך התורה
ביטל את דבריהם ופתח בפיהם תיב חדש 

בוסס על דברי הגמרא שמ, לפתרון הבעיה
פתרון הבעיה היה ראה כה פשוט . בדרים

הם . אחד הסכימו לדבריו-ובהיר עד שפה
ביקשו ממו להעלות את דבריו על הכתב 

- בשפתם ובסגום על מת להפיצו ברחבי
תבל אצל הרופאים והמומחים העוסקים 

. למען האיר בפיהם את הדרך, בתחום זה
אם במשך כיומיים הסתפק בשאלה ה

להסכים לבקשתם ובכך יתקדש שם שמים 
אין זה מן או שמא ; ותרום קרה של תורה

ל "הראוי שיפול דבר אחד מדברי רז
הקדושים והטהורים בין ספריהם המלאים 

לאחר העיון . וגדושים בדברי כפירה ומיות
שאין זה מן הראוי המעמיק החליט רביו 

  ".מקור החכמה, להוזיל את קדושת התורה
' שבתוך שיח יוסף דה חלק ב" ת מרדכיגדול("

  )'עמוד כו
  

  מעשה חכמים
  

 ויתור מציל חיים
סיפר רבי ' עזר מציון'בדיר של , פעם אחת

הייתי ער צעיר : "ל"חיים קרייזוירט זצ
לימים והורי שלחוי ללמוד במרחק רב 

ה 'הגעתי לישיבה בה לא היתה פימי. מהבית
 אצל בעלי' ימים'אכלו , ולא חדר אוכל

לצעירים . הבתים וישו בכל מקום מזדמן
ואי אכלתי אצל " להתקדם"לקח הרבה זמן 

מ "ה דר במרחק של כארבעה ק'בעל בית שהי
וישתי בחות ירקות תחת הסטד , מהישיבה

  ...של הירקות
קיבלתי בעל ! 'הסתדרתי'לאחר שבע שים 

ה על מזרן יבית שגר מול הישיבה ומקום ש
יגש ' זמן'אשון של הביום הר. בעזרת השים

ה 'אלי בחור צעיר שכס זה עתה לישיבה והי
. הוא שאלי היכן יישן ויאכל, ה'כבד ראי

אתה תאכל אצל בעל : "עיתי לו על אתר
הבית כאן מול הישיבה ותישן בעזרת 

  !ואי התחלתי הכל מהתחלה".. .השים
אבל , הייתי בטוח שויתרתי לבחור הזה, אז

  ... מי קיבל ומי תןכעבור שים התברר לי
, לאחר מספר שים הגרמים פלשו לעירו

קר אחד מאות חיילים עם שק דרוך ווב
הקציים עלו לעזרת . הקיפו את חצר הישיבה

השים וביקשו את רשימת שמות הבחורים 
הם . הם החלו קוראים בזה אחר זה לכולם

שאלו לשמו של הבחור ולשם הוריו וכשוידאו 
העמידוהו על יד שהוא ברשימה שלהם 

ירו בו למות וזרקו את גופתו , החלון
  ...מהחלון

כולם ..  שרר יום כיפור-בבית המדרש למטה 
אמרו וידוי והכיו עצמם למות , בכו וזעקו

". קרייזוירט חיים"והה קוראים . קדושים

עליתי לעזרת השים ואז זכרתי בויתור 
ה באותו 'שעשיתי עם הבחור כבד הראי

 יתי לקדוש ברוך הוא .. שיםמקום בעזרתפ
עשה ! ריבוו של עולם: "ואמרתי אליו

והה בעוד ..." כמחשבתך אך זכור לי מעשי
אי עומד ליד הקצין הוא שא אלי עייו 

  "?יש לך הורים: "ושאלי
  .עיתי לו, "כן"

וכשם שהם , גם לי יש הורים: "ואז אמר לי
ודאי גם הוריך , רוצים לראותי בחיים

אי יורה באויר ואתה קופץ , בכןו...רוצים
לאחר מכן ... מהחלון ומתערב בין המתים

  !וכך עשה, "תברח
ואי , שלוש מאות בחורים מתו באותו מעמד

  !היחיד ששארתי בחיים
וכי אי ויתרתי ותתי : "שאלתי את עצמי

 !"הרי הוא תן לי חיים במתה? לבחור הזה
  

  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

  


