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ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַּדֵּבר 
ִּכי  ִּתְהיּו  ְקדִׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 

ָקדֹוׁש ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיֶכם: 

קדושים תהיו 
בני  עדת  כל  אל  רש"י  'דבר  ופירש 
זו  פרשה  שנאמרה  מלמד  ישראל'. 
תלויין  תורה  גופי  שרוב  מפני  בהקהל, 
בני  עדת  כל  את  בהקהל  שמזהיר  בה: 
'קדושים  הקדושה  בעבודת  ישראל 
מדרגא  תמיד  עצמו  לקדש  תהיו', 

לדרגא, שרוב גופי התורה תלויין בה. 

כי קדוש אני
הוא בחי' מלכות  "אני"   – 'כי קדוש אני' 
תלויה  שהאמונה  כנודע,  אמונה 
את  לקדש  האדם  צריך  ולכן  בקדושה, 
היפך  שהם  הדברים  מכל  לצאת  עצמו 
את  ומעלימים  המסתירים  הקדושה 

האמונה מהאדם. 

הקדושה – עיקר תיקון 
האדם

האדם,  תיקון  עיקר  היא  הקדושה  כי 
כמ"ש בזה"ק שעיקר דיצרא בישא הוא 
התפילה  את  מאבדים  ועי"ז  עריין,  על 
ובתו'  כ"ב  בתו'  כמ"ש  האמונה  ואת 
לגאולת  בא  הברית  קדושת  וע"י  ל"א, 
וזוכה לאור משיח, אור האמונה,  הנפש 
וחייו חיים, ואם לא הרי הוא חי כמו גוי, 

קדושת  הוא  ישראל  קדושת  עיקר  כי 
העמים  מכל  בנו  בחר  והשי"ת  הברית, 
כמעשיהם,  נעשה  שלא  אותנו  להבדיל 

רק נקיים משפטיו וחוקיו ונחיה בהם.

וכמו שמברך העולה לתורה ברכו את ה' 
המבורך, לחבר אמונה וברית יסוד עולם 
)כנודע מהאר"י(, ואחר זה מברך 'אשר בחר 

בנו מכל העמים' וגילה לנו סוד הבריאה, 
מגונות  תאות  בעולם  ברא  שה'  שמה 
יהיו  שהם  העולם,  אומות  עבור  הוא 
התאות  בלא  כי  התאוות,  בכל  עסוקים 
ולכן ברא  כולם מתגיירים,  היו  המגונות 
ה' הנ"ל שיהא נדמה להגויים כאילו יש 
להם  אסרו  ולא  בעוה"ז  נעימות  איזה 
של  פנים  מע'  רחוקים  שישארו  כלום, 
אומה  מכל  בנו  בחר  אותנו  אבל  תורה, 

ולשון.

צריך  מישראל  שכ"א  ל"ו  בתו'  ואי' 
כעצמים  אומות  הע'  בתוך  לעבור 
נפשו,  את  מוצא  ואין  המלאה,  בבטן 
עד שצועק ונולד נשמתו בחי' 'נשמתין 

חדתין'. 

שבירת התאוות – ע"י 
נעימות ושמחה

ושמחה  ונועם  האדם  קדושת  ועיקר 
נעימות  אין  כי  תאוה,  שבירת  ע"י  הוא 
ושמחה בעולם כמו כששובר איזה תאוה 
גשמית, איזה מתיקות ונועם עליון שיש 
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הנעימות  את  לנו  מאבד  והבע"ד  בזה, 
ורוצה להשכיח מאתנו את נועם ה'.

היא,  התאוה  שבשבירת  והצמצום 
יותר  רוצה  כי  עוה"ז  תאות  את  שמניח 
ריבוי  ה' העליון המתוק, בלא  נועם  את 
ליצרו  וטוען  בתקיפות  עומד  ולכן  אור, 
המתנה  את  ממני  להסתיר  תרצה  איך 
השי"ת  בי  שבחר  המתוקה  הנפלאה 
וקירב  העמים,  מכל  האוהב  האבא 
ונתן לי את התורה והמצוות  אותי אליו 
קוב"ה  ליחד  שאזכה  ומשפטים,  חוקים 
לו  אין  בקדושה  וכשפוגם  ושכינתיה, 
שכל ודעת לשמוח עם משפטי התורה, 
בלא  "יבשים"  אצלו  נעשים  המצוות  כי 
חיות ואור נקודת הדעת. אך משה רבינו 
אור הדעת עומד נגד בלעם הרשע דעת 
דסט"א, ומחזיר לנו את נקודת האמונה.

אמירת 'שמע' ו'ברוך שם'
רעים  הרהורים  לבטל  הסגולה  ועיקר 
]והוא  שם',  וברוך  ישראל  'שמע  הוא 
סגולה  שהוא  בכש"ט[  בבעש"ט  גם  מובא 

שם  וברוך  שמע  כי  מניאוף,  להשמר 
תאות  מבטלת  והאמונה  האמונה,  הוא 
בתכלית  לקדשנו  רצה  והשי"ת  ניאוף, 
דקדושה  מלכות  לנו  ומגלה  הקדושה, 
וו'  דשמע  תיבות  ו'  בחי'  בקר  י"ב  על  ]שעומדת 

כי  הפסוק  הקדמת  וזהו  שם[  דברוך  תיבות 

"אני"  עם  קשר  לך  יש  אם  "אני"  קדוש 

תוכל  עי"ז  אמונה,  בחי'  מלכות,  בחינת 
הוא  הקדושה  עיקר  כי  קדוש,  להיות 
ישראל  שמע  בעולם,  ה'  מלכות  לגלות 
אמונה,  היא  הקדושה  כל  כי  אחד,  ה' 
למוחין  ומדעת  לדעת,  זוכה  ומאמונה 
עלאין, וז"פ הפסוק קדושים תהיו שתלך 
מדרגא לדרגא, כי קדוש אני, כי השי"ת 
מתרומם ומתעלה רק על ידינו, קדושתי 
קדושתכם,  ידי  על  מקדושתם,  למעלה 

ע"י שמתחזק בעבודת ה'.

ה'  'אני  הקדושה  למצוות  הקדמה  וזהו 
הבוחר  הוא  שהשי"ת  לדעת  אלקיכם', 
יתגלה  מתי  היינו  בו,  בוחרים  ואנו  בנו 
כשאנו  היינו  כש'אלקיכם'  ה'',  ש'אני 
כשאר  אנו  שאין  אלקותו.  מקבלים 
הגוים, רק ישראל עם קודש אשר בחר 
להצילנו  הגדול  החסד  לנו  ונתן  בנו 
ה'  ורצון  העוה"ז.  וטעויות  משטויות 
שהם  והמחשבה  העינים  את  שנקדש 
דבר  על  יסתכל  שלא  הקדושה,  עיקר 
אלקיכם'.  ה'  ה'אני  את  ממנו  שמשכיח 
המשכחות  מחשבות  יחשוב  לא  וכן 
את השי"ת, והוא בכל אופן ובכל מקום 
אשר דר שם, שלא יאמר האדם שאינו 
יכול להתקדש מחמת המקום שדר שם 
וכדו', וכן לא ישאל הרי הגמרא אומרת 
אפי'  כי  וכדו',  מחמדתן  האדם  שנפש 
במצרים היית דר 'אשר ישבתם בה' וגם 
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שם צ"ל בקדושה, כי גם אם אתה בבחי' 
בתוך מצרים גם שם צריך להיות קדוש 

לה'. 

כמעשה ארץ מצרים
'וכמעשה  וזהו דכתיב בפרשה הקודמת 
לא  כנען  ארץ  וכמעשה  מצרים  ארץ 
תעשו', שצריך מאד להזהר מהם, כלשון 
מאד  שצריך  פנים  א  'סי'האט  רביה"ק 
היו  מצרים  בארץ  כי  מהרהור',  ליזהר 
טומאות רבות, ואפי' במצב כזה ג"כ צ"ל 
בקדושה, שלא יחשוב האדם שרק מחוץ 
בקדושה,  להתנהג  יוכל  וכדו'  לישוב 
העולם  בזה  לרדת  כשצריך  אפי'  אלא 
וצריך  במצרים  ממש  ואתה  הזה  ובדור 
מה  יודע  ואין  עליו,  שעובר  מה  לעבור 
רוצים ממנו, רק שלא יפול למעשה ארץ 
יצאת  שכבר  א"י  בתוך  ואפי'  מצרים, 
זהירות,  שאי"צ  יחשוב  אל  ממצרים, 
אלא כמעשה ארץ כנען וכו' כי בא"י כח 
המנגד גדול לעומת כח הקדושה שיותר 
בא"י,  היום  גם  יש  כנען  ואחיזת  בא"י, 
בחי' ז' מלכין קדמאין שנשברו שדייקא 
]וכסגולת הרה"ק ר' אלימלך  גוברים  בא"י הם 
האמורי  החתי  הכנעני  לומר  הרהור  לו  כשיש  לומר 

מתגברים,  הם  בא"י  שדווקא  היינו  וכו'[, 

יש  ה',  בעבודת  נכנס  שיותר  מה  היינו 
'ובחקתיהם  מזהיר  וע"ז  התגברות, 
ישראל  קדושת  שעיקר  תלכו',  לא 

ואכן צריך מאד  שהבדילנו מחקותיהם, 
עם  ובגדי  והפיאות  הזקן  עם  לשמוח 
ולהתרחק  יהדותו  קדושת  ועם  קודש 

מתאותיהם.

ה',  את  לזכור  שישתדל  ה''  'אני  וזהו 
מושג  ואין  לעולם,  וקים  חי  שהשי"ת 
מקרבת  האדם  את  שתאבד  נפילה  של 
ה' לנצח, כי על כל פגם וחטא יש תיקון, 
להתנתק  הרע,  מקומו  את  שיעזוב  רק 
מהרצון להרגיש עניני גשמיות ומשיכות 
עיניו  לקשר  להשי"ת,  ויתקרב  העוה"ז, 

ומחשבתו באור האמונה. 

שמע  קריאת  לקרוא  היא  העצה  ולכן 
לכל  כאשר  שהכל  להודיע  שם,  וברוך 
ואין שום חיות חוץ  ה',  הוא רק אחדות 
ממנו, והכל ניסים ונפלאות, שמים וארץ 
מכונה  האדם,  וגבעות,  הרים  אילנות 
נפלאה עד מאד, כי היוכל האדם לברוא 
אלפי  השלחן  על  ישים  אם  גם  אדם, 
כל  אלא  ורגלים,  ידים  ורבבות  עינים, 
שהשי"ת  פלא  דבר  הוא  אדם  מציאות 
מחיה אותו, וגם כשאין לו הידיעה הזאת 
לזה  עוה"ז,  גשם  מרגיש  ועדיין  בבירור, 
נמצא  שהשי"ת  שם,  ברוך  אומרים 
אחר  להגרר  ואסור  העולם,  בזה  כאן 
והדרך  ה',  כבוד  שמסתירים  מחשבות 
היחידה להשמר במצרים ובכנען הוא רק 
ע"י אמונה אני ה', לזכור תמיד שהשי"ת 
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מסתכל עליו, ומסתכלים על כל אנחה, 
ה',  אני  להשי"ת,  שמתנתק  תנועה  וכל 
כי  לפני,  מתייגע  שאתה  מה  רואה  אני 
אם  חשבונו  כל  הרי  ה'',  'אני  אור  בלי 
יצליח או לא, אם נתגדל בקדושה, ואם 
יש לו עוד מדרגה או לאו, ואזי אם יראה 
כשעושה  אבל  לגמרי.  יפול  חסרונותיו 
כל  ואדרבה  אדרבה  ה',  אני  עבור  הכל 
לקבל  בשביל  באים  הם  המחשבות 

תיקון, ]כמ"ש בתו' כ"ז 'בהיינו דעאל'[.

השי"ת,  עבור  הכל  עשה  ה'',  'אני  וזהו 
ואפי' שעובר עליו, השי"ת יודע שעובר 
לעבור  צריך  תיקונו  לפי  וכאו"א  עליו, 
למקומות  ונכנס  הפרטי,  שלו  באופן 
שהמלך  הבעש"ט  שפי'  ע"ד  כאלו 
עיקר  וזה  אותנו,  לנסות  כדי  מתחפש 
העולם  סוד  וזהו  השי"ת,  של  רוח  נחת 
עוה"ז,  בתענוגי  מתלבש  שהשי"ת 
וכשהאדם עומד קצת על דעתו מתחיל 
עומד  ואזי  ה'',  'אני  האמונה  ע"י  להבין 

בזה בנקל ונעשה איש מלחמה.

ביאור שאר מצוות הפרשה 
לאור ענין הקדושה

בפ'  מגלה  דלכאורה  להבין  יש  והנה 
מקושרים  שאינם  מצוות  כו"כ  קדושים 
ל'קדושה' כלל, לכן נבוא לבאר המצוות 
כאן  המוזכר  ומצוה  מצוה  כל  כיצד 

בפרשתן מחובר לענין הקדושה.

איש אמו ואביו תיראו
ִאּמֹו  'ִאיׁש  היא:  הראשונה  המצוה 
ֲאִני  ִּתְׁשֹמרּו  ַׁשְּבֹתַתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו 
חפץ  כשהאדם  הנה  כי  ֱאֹלֵקיֶכם':  ה' 
לקדושת  לזכות  באמת  להתקדש 
המחשבה לקיים 'שויתי ה' לנגדי תמיד', 
יש  אזי  דאתי,  בעלמא  תמיד  ולזכור 
שצריכים  מצוות  שיש  שכמו  לידע  לו 
לפרוש מענינים של האי עלמא שפילה 
כן  כמו  כראוי,  להתקדש  לזכות  כדי 
עלמא  בהאי  דייקא  שהם  מצוות  יש 
וכמו  אליהם,  'לרדת'  מאד  וצריכים 
לירד  שצריך  ואם  אב  כיבוד  מצוות 
ממש,  בגשמיות  ואמו  אביו  את  ולכבד 
ועי"ז  ומנעיל,  מלביש  ומשקה  מאכיל 
ממש,  העולם  בזה  ית'  שכינתו  משרה 
]וזהו הבטחת 'למען יאריכון ימיך' במצוה זו, כי מאר 
לו להאריך  שמשרה שכינתו בהאי עלמא, לכן טוב 

ימים לישב בעוה"ז להמשיך ולהשרות שכינתו כאן[, 

שבזה  העולם  זה  של  והיראה  ומהכבוד 
יש לכל אדם הרגשה, מזה הוא לומד ג"כ 
ויכול להתקדש  ה',  ויראת  ה'  מהו כבוד 
במחשבות הדביקות של יראה וכבוד ה'. 

ואת שבתותי תשמורו
ַׁשְּבֹתַתי  'ְוֶאת  מזהיר:  שהפסוק  אלא 
'שסמך  רש"י  שפירש  כמו  ִּתְׁשֹמרּו' 
על  אף  לומר  אב,  למורא  שבת  שמירת 
יאמר  אם  אב,  מורא  על  שהזהרתיך  פי 
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וכן  לו,  תשמע  אל  השבת,  את  חלל  לך 
כי  ֱאֹלֵקיֶכם'  ה'  'ֲאִני  המצות:  כל  בשאר 
לא  לפיכך  בכבודי  חייבים  ואביך  אתה 
לו לבטל את דברי עכ"ד רש"י,  תשמע 
הוא  ואם  אב  כיבוד  מצוות  כל  הרי  כי 
המשך של מצוות 'קדושים תהיו' לזכות 
ולהשרות  ה'  את  ולעבוד  להתקדש 

שכינתו בעולם הזה כנ"ל. 

תסירו  הזו  שהמצוה  באופן  אבל 
דהיינו  בהשי"ת  והדביקות  מהקדושה 
כשאביו מכריחו להסירו מדרכי עבודת 
שבוודאי  אף  לו,  לשמוע  צריך  אין  ה', 
צריך להמשיך לכבד בתכלית הכבוד את 
אביו ואמו, שלא יכנס בדבריו, ולא ילבין 
פניו וכדו' אבל מאידך אין לו לאב שום 
עסק בעבודת ה' של בניו. וזהו 'קדושים 
תהיו' שתקיים את המצוות שמקושרים 
באופן  שיהא  תיזהר  ואזי  גשמי,  לדבר 

שתבא אל תכליתה של המצוה כנ"ל. 

הוא  אלא  או"א,  בכיבוד  רק  לא  וזהו 
לעוה"ז,  המקושר  ענין  לכל  גם  לימוד 
ובנים  הפרנסה  ועסק  בית  לבנות  כמו 
וכדו', שצריך שיהא בבחי' 'ואת שבתותי 
תשמורו', שיביאו לדביקות ואמונה ולא 
'דעת'  דהיינו  שבתות,  ב'  'שבתותי'  ]וזהו  להיפך, 
שה'  אלקיכם'  ה'  ל'אני  לזכות  ו'אמונה'[, 

בכם  השכינה  שישרה  אלקיכם,  יהיה 
מצוה  שבכל  ידי  על  הזה,  בעולם  כאן 

יהא נזהר לקיימו בשביל תכליתו לגלות 
האמונה בחי' 'שבתותי'.

אל תפנו אל האלילים
ֶאל  ִּתְפנּו  הוא 'ַאל  הפסוקים  והמשך 
ָהֱאִליִלם ֵואֹלֵהי ַמֵּסָכה ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני 
'קדושים  שהוא המשך של  ֱאֹלֵקיֶכם'  ה' 
'אל תפנו אל האלילים' נדרש  תהיו', כי 
בחינת  שהוא  מדעתכם'  אל  תפנו  'אל 
)ליקו"מ  ז"ל  רבינו  וכדפירש  זרה,  עבודה 
הקדוש  הבעש"ט  בשם  ס"ב(  סי'  ח"ב 

שתיכף  ועבדתם'  'וסרתם  הפסוק  על 
בחי'  ע"ז  בחי'  הוא  מהשי"ת  כשסרים 
תעשו  לא  מסכה  'ואלהי  וכו',   ועבדתם 
מדברים  "מציאות"  יעשה  שלא   - לכם' 
בזה"ק  כמ"ש  ה',  כבוד  הסתרת  שהם 
ראיות  על  רשב"י  שאמר  פ"ד(  דף  )פרשתן 

וזהו  האלילים,  אל  תפנו  אל  אסורות 
ההמשך שלא יעשה מזה 'מסכה', דהיינו 
שלא יעשה עסק מהחן של שקר, נישט 
מאכן קיין גישעפט ממתיקות ומשיכות 
הוא  רק  כלום,  אינו   באמת  כי  עוה"ז, 
כוזב  דמיון  יהא  עשה  שה'  מלך  גזירת 
להעלות  שצריכים  א'  תורה  בליקו"מ  )ועי'  כזה, 

החן האמיתי של ישראל(. 

זבח שלמים
ְׁשָלִמים  ֶזַבח  ִתְזְּבחּו  ְוִכי  אומר:  ואח"כ 
ַלה' ִלְרֹצְנֶכם ִּתְזָּבֻחהּו: כי ענין ה'שלמים' 
העולם,  בזה  אלקות  שמקשר  הוא 
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הוא  והרי  לה'  וזובח  הבהמה  שלוקח 
'לרצונכם תזבחוהו'  נאכל לבעלים, ולכן 
שיזהר לזכות בסעודתו ל'הארת הרצון', 
שבעת  ז'(  סי'  תנינא  )בלקוטי  רבינו  כמ"ש 
האכילה אפשר לזכות לשיאיר לו הרצון 
להשתוקק ולכסוף מאד אליו ית' ברצון 

מופלג.

ֵהָאֹכל  ְוִאם  וגו'  ֵיָאֵכל  ִזְבֲחֶכם  'ְּביֹום  וזהו 
ֵיָאֵכל ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּפּגּול הּוא ֹלא ֵיָרֶצה: 
ענין  אינו  'אם  ברש"י(  )ומובא  חז"ל  ודרשו 
לחוץ לזמנו, שהרי כבר נאמר ואם האכל 
וגו', תנהו ענין  זבח שלמיו  יאכל מבשר 
למה  להבין  וצריך  ע"כ,  למקומו'  לחוץ 
אם  לדרוש  שיצטרכו  כזה  בלשון  כתב 
אינו ענין וכו', מדוע לא כתב להדיא 'חוץ 
למקומו', ויובן כי כל ענין 'קדושים תהיו' 
מהמקום  'למעלה  לבחינת  לבוא  היינו 
'לרצונכם  ענין  לבאר  ובא  והזמן', 
לקשר  שצריך  שנתבאר  תזבחוהו' 
לבוא  שיזכה  עד  ברוחניות  הגשמיות 
שצריך  מוסיף  ועתה  הרצון',  ל'הארת 
וזמן,  ממקום  שיוצא  כזה  הרצון  הארת 
האדם  של  המקום  כי  הרצון,  אל  ועולה 
ולכן  גורם ליפול )כמבואר ע"פ לקו"ת סי' א(, 
מקומו  על  במחשבתו  מצטמצם  אם 
ומקלקל,  הוא מפגל  עי"ז  וזמנו הפרטי, 
הרצון,  בהארת  השי"ת  לעבוד  צריך  כי 
ח"ו  לחשוב  במחשבתו  לפגל  ולא 

מצבו  וזמנו,  מקומו  יהא  מה  באמצע 
ומעמדו. 

תהיו'  ל'קדושים  המשך  הוא  ולכן 
להארת  ויכנס  הנ"ל  מכל  שיתעלה 
תהיו'  'קדושים  אחר  תיכף  כי  הרצון, 
צריך לגלות ענין השלמים שהוא חיבור 
עוה"ז אל הקדושה, והוא רק ע"י שיוצא 
מקומו  על  יתבלבל  שלא  וזמן,  ממקום 
רק  וכו',  מחר  אלך  ואיפה  נפלתי,  לאן 
יתעלה להארת הרצון, אמונה באלקותו 
פיגול  כל  ללא  אליו  וכיסופין  ורצון  ית' 
מחשבה, ואם לאו הוא 'נותר' שנופל ח"ו 

לבחינת מותרות. 

קציר ארצכם
ֶאת  ּוְבֻקְצְרֶכם  הוא,  הפסוקים  והמשך 
ְקִציר ַאְרְצֶכם ֹלא ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְדָך ִלְקֹצר 
ֹלא  ְוַכְרְמָך  ְתַלֵּקט:  ֹלא  ְקִציְרָך  ְוֶלֶקט 
ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך ֹלא ְתַלֵּקט ֶלָעִני ְוַלֵּגר 
מצוות  כי  ֱאֹלֵקיֶכם:  ה'  ֲאִני  ֹאָתם  ַּתֲעֹזב 
שכחה  לקט  עניים  מתנות  של  אלו 
ללמד  באים  וכו'  ופרט  עוללות  ופאה, 
בתוך  הרצון  הארת  להמשיך  שצריך 
הגשמיות ע"י צדקה, והיינו שיזכה לרצון 
בכל  ואפילו  השי"ת,  את  רק  לרצות 
ושאר  השדה,  עבודות  כגון  הגשמיות 
ימסור  דאגותיו  כל  אזי  הפרנסה,  עסקי 
הכל להשי"ת, לידע שהכל ממנו ית' מה 
אזכור ומה אשכח, וזהו עבודת ה'שכחה' 
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כי  לזכור,  אי"צ  ששכח  מה  שכל  היינו 
וכו'  וה'פאה'  להשי"ת,  עניניו  כל  מוסר 
היינו  שבכל דבר נותן איזה חלק לרצון 
לתוך  השדה,  לתוך  זאת  וממשיך  ה', 
האכילה,  בענין  וכן  הגשמיות,  עבודות 
חלק  דהיינו  פאה  בחי'  להשאיר  יש 
שאינו אוכל ]כידוע מספר המדות[, )וכן שכחה, 
עיקר  כי  וכו'(,  לאכול  לשכוח  לפעמים  שמותר 

העבודה של 'קדושים תהיו' הוא לזכות 
מיושב  יהא  שהמח  המחשבה,  לבנות 
ימים  של  עבודה  והיא  מבולבל,  ולא 
ושנים, לקדש עצמו בכל דבר וכו' וכנ"ל.

לא תגנובו
ְוֹלא  ִּתְגֹנבּו  'ֹלא  הפסוק  ממשיך  ואח"כ 
וכן  ַּבֲעִמיתֹו'  ִאיׁש  ְתַׁשְּקרּו  ְוֹלא  ְתַכֲחׁשּו 
וכו'  שכיר  שכר  של  הפסוקים  שאר 
וקללת חרש ולפני עור וכו'. שבא ללמד 
בר  להיות  הוא  תהיו'  'קדושים  שענין 
הוא  הקדושה  שמירת  עיקר  כי  דעת, 
לא  הישר  הדעת  וזהו  הדעת,  הארת 
יבא  ולבסוף  וכו'  חבירו  ממון  לרצות 
היא  השמירה  עיקר  כי  שקר,  לשבועת 
בליקו"ה(.  הרבה  מהרנ"ת  )כמ"ש  הדעת  ע"י 
האדם  שיזכה  היא  הדעת  תיקון  ועיקר 
שנותן  עור'  'לפני  היפך  טובה'  ל'עצה 

עצה רעה להכשילו. 

לא תלך רכיל
ְּבַעֶּמיָך'   ָרִכיל  ֵתֵלְך  'ֹלא  אומר  ובהמשך 

דהנה  ו'(  אות  כ"ט  סי'  )עי'  רביה"ק  מגלה   -
סודות  שמגלה  שמי  הקדוש  בזהר  פי' 
הולך  בחי'  הוא  ראוי  למי שאינו  התורה 
הוא  הגדול  "והסוד  סוד,  מגלה  רכיל 
לדעת האיך מקיימים קדושים תהיו", כי 
הברית  קשת  היה  שהוא  דרשב"י  ביומו 
וכן  לדבר,  מותר  היה  לקדושה,  שזכה 
היום אם הסודות נוגעים לעבודת ה' אזי 
מותר לגלות, אלא שאם אין מי שצריך 
תלך  לא  על  ועובר  לדבר  אסור  הסוד, 
רק  נעשה  הסוד  הבנת  כי  בעמך,  רכיל 
וחסידות  קבלה  שמדברים  חשבון,  כמו 
זה  שדבר  איך  החשבון  תורת  ע"פ 
מקושר בענין זה וכדו' והאיך שהאורות 
מקושרים להפליא, אך האדם עצמו אין 
רכיל  'הולך  בחינת  שזה  שם,  מקושר 
אומר  שלבסוף  גורם  וזה  סוד',  מגלה 
האדם לעצמו, הרי אני כבר בקי בקבלה 
אינני  באמת  כשר  ואיש  וחסידות, 
תהיו',  מ'קדושים  מתיאש  לכן  כלל, 
ע"פ  לגלותם  ליזהר  צריך  "סודות"  כי 

צמצום הנכון ע"ד רביה"ק.

ומוהרנ"ת מבאר )בהל' ק"ש ה"ד – ע"פ ליקו"מ 
לצייר  הכח  להם  יש  שהצדיקים  לו(  סי' 

תהיו'  'קדושים  ענין  כל  כי  לטוב,  האור 
להמשיך  לטוב,  האור  את  לצייר  הוא 
השכל  שפע  דהיינו  חדתין,  נשמתין 
ולזה  ולברכה,  לחיים  שיצטייר  והנשמה 
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את  לצייר  בבוקר,  השכם  ק"ש  קוראים 
אך  לטוב,  מציירה  והצדיק  לטוב,  האור 
ההיפך  הוא  אזי  הציור,  תיקון  כשחסר 
רכיל,  תלך  לא  בבחי'  תהיו',  מ'קדושים 

לא תגלה סוד וכנ"ל.

כי כשחסר אהבה קדושה, שאין דורשים 
תורות  לגלות  אסור  אזי  ה',  אהבת 
כשחסר  לדבר  למי  אין  כי  גבוהות, 
קשה  ולכן  וגעגועים,  ורצונות  כיסופין 
קשה  כשמדברים  ואפי'  תורה,  לגלות 
דרישה  חסר  כי  הדיבורים,  להמתיק 
נעשה  ואזי  ה',  לעבודת  אמיתית 
וכולם  ורכילות  הרע  ולשון  פוליטיק 
תהיו',  'קדושים  חסר  כי  לה"ר,  באבק 

היינו השתוקקות וכיסופין להשי"ת.

לא תעמוד על דם רעך
וזהו חיבור הפסוק 'לא תלך רכיל בעמך 
תעמוד  שלא  ֵרֶעָך'  ַּדם  ַעל  ַתֲעֹמד  ֹלא 
אחד  כל  להציל  תראה  רק  דמו  על 
ויאירו  פיו  שיפתח  ידי  על  מישראל, 
בזה"ק  כמ"ש  להשי"ת,  להחזירו  דבריו 
שבימי רשב"י היו אומרים זה לזה פתח 
פיך ויאירו דבריך, שדיבורים שלך יאירו 
לא  מקיים  ובזה  להשי"ת,  להחזירני  בי 
אל  לקרבו  שזוכה  רעך,  דם  על  תעמוד 
הצדיק, כי אל תעמוד על דמו אשר הוא 
נטבע ביון מצולת הבלי עוה"ז, רק עשה 
וגם  רביה"ק,  אל  לקרבו  "קדוש"  ממנו 

דיבור  וזהו  תהיו',  ל'קדושים  יזכה  הוא 
על  יעמוד  שלא  כדי  שמדבר  לצורך, 
תלך  לא  של  האיסור  מבטל  שזה  דם, 
רכיל כנ"ל. נמצא שבכאן נתגלה החיבור 
סודות  גילוי  ואיסור  לשה"ר  איסור  של 
החיבור  ]ופשטות  הקדושה.  לענין  התורה 
'לא תלך רכיל  של רכילות לעמידת על דם הוא, כי 
בעמך' הוא רק באופן שאין שם רציחה ועמידה על 
דם, כי אל"כ הרי אז מצוה להציל הנרדף ולגלות את 
מחבר  ולכן  הנ"ל,  רכיל  תלך  לא  שייך  ולא  הרוצח 
הפסוק שני הענינים, כי מתי לא תלך רכיל בעמך רק 

כשבשתיקה זאת אין אתה עומד על דם רעך[.

לא תנחשו ולא תעוננו
ובהמשך 'ֹלא ְתַנֲחׁשּו ְוֹלא ְתעֹוֵננּו' שהוא 
הוא  הפרשה  סוף  וכן  כישוף,  איסור 
'ְוִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְּדֹעִני 
מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן ִיְרְּגמּו ֹאָתם ְּדֵמיֶהם ָּבם' 
לא  מבאר  ורביה"ק  כישוף,  עניני  שהם 
לעונן  הנחש  את  יגביר  שלא  תנחשו 
תעוננו  לא  ענין  זהו  כי  העתים,  בכ"ד 
מקושר  והוא  העתים,  את  לחשב  שלא 
'עת' אל  יבא בכל  ואל  פ' אחרי,  לראש 
הקודש, כי רק זה שגבוה מן בחי' ה'עת' 

הוא יכול תמיד ליכנס לקה"ק. 

וענין העתים הוא תיקון הדעת, וכדמגלה 
רביה"ק שם בתו' כ"ט שלתקן כל הלאוין 
צריך  כי  מאד,  קשה  הצרים  והמקומות 
כו"כ תעניות על כל דבר וכו', ועיקר סדר 
להיכא  המוחין,  הרמת  הוא  התשובה 
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הוא  התשובה  כלליות  כי  מינך,  דמידלי 
בהשי"ת  בדביקות  לחשוב  בפשיטות 
יחשוב  יכול,  אינו  ואם  גבוהים,  בענינים 
בשבח הצדיקים, שכח הצדיק גדול כ"כ 
הגדול  הכח  והוא  בזה,  השגה  לנו  שאין 
שבזה  רביה"ק,  וציון  הכללי  תיקון  של 
ולדמות  לחשוב  בעולם,  שמחה  נמשך 
של  והניגונים  השבת  את  במחשבתו 
המח  נתרומם  שבזה  וכו',  וכו'  רביה"ק, 
ובא לתיקון הכללי וי' מיני נגינה, וההיפך 
העתים  שמחשב  ח"ו  שמעונן  הוא  מזה 
בגד  בחי'  הנחש,  את  ומגביר  והעונות, 

בוגדים בגדו, שהבגידות שולטין עליו.

ומנחש,  מעונן  איסור  ובפשטות 
למכשפים  התורה  חכמי  בין  שההבדל 
רוצים  האמיתים  הצדיקים  כי  הוא, 
להשפיע לאדם אור ה', שימאס בתאות 
וכיסופין  מהתכלית,  ויחשוב  עוה"ז 
להשי"ת, ולהודות לו ית' על כל ישועה, 
ולהרבות  לישועתו  תמיד  ולצפות 
בתפילה, אבל המנחשים מדברים תמיד 
לדבר  שמרבים  ועונות,  עיתים  בבחינת 
שיהיה  ומה  ההיא,  בעת  שהיה  ממה 
עתידות  בגילוי  ועוסקים  שיבא,  בעת 
העתיד  על  סרק  איומי  או  למיניהם, 
שגובים  הפדיונות  הם  בם'  )ו'דמיהם  להתרחש 
רק  עצותיהם  וכל  העתידות(,  דמיון  עבור 

מעשה  וזהו  וכו',  פרנסה  עוה"ז  בעניני 

אחד,  לכל  גם  ששייך  מה  וידעוני  אוב 
נחלש  שבזה  מעוה"ז  לפחדים  שנופל 
בדאגת  היום  כל  דואג  כי  הדעת  אור 
ולהיפך,  לטובה  עתים  ומחשב  עוה"ז, 

היום הלך לי טוב ומה יהיה מחר וכדו'.

סיום הפרשה בדבר טוב
ירגמו  'באבן  הפרשה  שמסיים  ומה 
אותם דמיהם בם', וקשה שלכאו' צריך 
לסיים בדבר טוב? אלא אדרבה 'דמיהם 
אדם,  לדם  ויזכה  שיתקן  היינו  בם' 
ספירת  בסוד  בדם,  האורות  שנבלעים 
אל  הדעת  הארת  בהם  שנמשך  העומר 
המוחין  להבליע  שענינם  המדות,  תוך 
ויה"ר  הספירה(,  מכוונת  )כנודע  בהאברים 
הצדיק  בכח  תהיו'  ל'קדושים  שנזכה 

אמן. 



תורתו מגן לנו היא מאירת עיננו  

S
hl

om
o 

M
es

hi

השנה זוכים להכין כלים נפלאים כדי 
לקבל את שפע האור שרשב"י הקדוש 
משפיע על הבאים לשמוח בהילולא 
קדישא דבר יוחאי, להתחיל לחיות חיים 
טובים אמיתיים.

הופיע האוצר הבלום מאוצרות הנחל 
נובע מקור חכמה על גדולת התנא 
האלוקי רשב"י, סגולת יומא דהילולא 
קדישא, ועצות מעשיות כיצד לקבל את 
הישועה האמיתית אצל רשב"י. 

קונטרס נוסף מסידרת "שאל בני" 

שאלפים מעידים כי האיר את חייהם 

להתחיל מחדש לטעום את מתיקות 

נועם ה'!!!

להשיג במרכזי ברסלב ובחנויות הספרים 

המובחרות

לפרטים: 058-328-8729

oradaat@gmail.com :לקבלה בדוא"ל
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