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  קדושי	 תהיו
 

פרשת קדושי� הנקראת בימי ספירת העומר בי� חג פסח לחג 
לפי מני� המצוות של (כוללת חמישי� ואחת מצוות , השבועות

המפורטות ) ח מצוות לא תעשה"ג מצוות עשה ול"י, �"הרמב
  . בששי� וארבעה פסוקי� שבה

לנוכח חשיבותה הרבה נאמרה פרשת קדושי� בפני כלל ע� 
פרשה זו נאמרה בהקהל : חייא' תני ר: "כמובא במדרש, ישראל

מפני שעשרת : לוי אמר' ר, מפני שרוב גופי תורה תלויי� בה
  ).פרשה כד, ויקרא, ר"מד" (הדברות כלולי� בתוכה

  
, "קדושי�"רשו כלל עדת ישראל להיות בתחילת הפרשה נד 

, אי� התורה דורשת מ� האד� לבצע דבר שאינו אפשרי, דהיינו
אלא התורה מלמדת שבאמצעות קיו� המצוות המקיפות את כל 

  . שטחי החיי� נית� להגיע לקדושה הנדרשת מכל אד�
מ "המצוות ה� הכלי שהתורה נתנה בידי האד� ע, כלומר

לפיכ! כל אד� מישראל אשר יש לו  ,להתעלות במדרגות הקדושה
יכול להגיע לדרגת , נגיעה למצוות האמורות בפרשת קדושי�

  . קדושה בקיימו אות�
: כגו�, מטע� זה נאמרו בהמש! הפרשה מצוות במגוו� נושאי�

מצוות של , מצוות שבי� אד� לחברו, מצוות שבי� האד� למקו�
מקדש מצוות של מורא ה, מצוות התלויות באר", צדק חברתי

  .ואיסורי גילוי עריות, איסורי חוקות הגויי�, והקרבנות
מריבוי המצוות הכתובות בהמש! הפרשה אשר ה� , כלומר 

נית� להסיק במוב� הפשוט , כוללות את כל תחומי החיי� הרגילי�
הקדושה אינה , דהיינו, כי קיו� המצוות הוא הדר! להתקדשות

שבי� האד� מתקיימת רק במקדש או בטכסי הטהרה והכפרה 
אלא הקדושה מתבטאת ג� בקיו� המצוות שבי� האד� , למקו�
  . 'וכו, שבי� האד� לסביבתו, שבי� האד� לחברו, להוריו

לפיכ! קיו� מצוות התורה מתו! מחויבות עמוקה של האד� 
גורמת לכ! שכלל ישראל יכולי� , להשתפר מבחינה מוסרית

  ".קדושי� תהיו"להגיע לדרגת 

 
הוו  –קדושי� תהיו : "י"י� את פירושו של רשבדר! זו נית� להב

י לא בא למעט "הרש , דהיינו, "פרושי� מ� העריות ומ� העבירה
שראשית תהלי! : י מכוו� לומר"אלא הרש, את עני� הקדושה

וההתרחקות מ� המעשי� השליליי�  ההתקדשות הוא ההמנעות 
מ לסלול את הדר! להתעלות בקדושה "ע, הכתובי� בתורה

  . עשייה החיובית של קיו� מצוות העשה שבתורהבאמצעות ה
  

הוא ג� הבטחה " קדושי� תהיו"לפיכ! נית� לומר כי ציווי התורה 
קדושי� "האומרת שבאמצעות קיו� מצוות התורה הקדושה 

  ". תהיו
  

כמו , הקדוש לדבקה באל ', וגוי קדוש: "�"וכ� פירש הרמב
והנה , )'ב, ט"ויקרא י(' קדושי� תהיו כי קדוש אני ה': שאמר

  ). ו, ט"י, שמות" (הבטיח� בעול� הזה ובעול� הבא
, ויקרא, ר"מד" (פרשה זו נאמרה בהקהל: חייא' תני ר"לפיכ! 

משו� שהאד� יכול להגיע לשיא הקדושה רק , )פרשה כד
ה קידש את כלל "כי הקב', בהקהלת עצמו ע� ציבור מבקשי ה

כל פרט  וקדושת ע� ישראל מורכבת מצרו$ קדושת� של , ישראל
  . מישראל

  
  

  
רבי ', ואנשי קדש תהיו� לי וגו.): "קכא, שמות(וכ� מובא בזוהר 

והחכמה מאי� תמצא ואיזה מקו� '): ח"כ, איוב(יהודה פתח 
דקודשא ברי! הוא בעי ליקרא לו�   זכאי� אינו� ישראל', בינה

): ט"י, שמות(בקדמיתא אמר לו� , יתיר על כל שאר בני עלמא
לא אעדי רחימותא סגיאה מנהו�  ', ממלכת כהני�ואת� תהיו לי '

לא אעדי רחימותא מנהו� , דאיהי יתיר' וגוי קדוש': עד דקרא לו�
לא אעדי ', כי ע� קדוש אתה'): ד"י, דברי�(עד דקרא לו� 

תהיו� ' ואנשי קדש'): ב"כ, שמות(רחימותא מנהו� עד דקרא לו� 
  ". לי דאיהו יתיר מכלא

ה רצה לקרוא אות� יותר "שהקב  זכאי� היו ישראל: תרגו�(
ואת� תהיו ממלכת ", בתחילה אמר לה� . מעל כל שאר העמי�

, "וגוי קדוש"לא הסיר  רחמיו הרבי� מה� עד שקרא� , "כוהני�
, "כי ע� קדוש אתה"לא הסיר מה� רחמיו הרבי� עד שלא קרא� 
ואנשי קודש תהיו� "לא הסיר רחמיו הרבי� מה� עד שקרא�  

  .)על כול� שהוא יותר" לי
, קודש הוא שיא מדרגת הקדושה של כלל ע� ישראל, דהיינו
כל אכליו יאשמו  ראשית תבואתה ' קדש ישראל לה: "שנאמר

  )ג', ב, ירמיה(" 'רעה תבא אליה� נא� ה
  

לפיכ! נית� לומר כי פרשת קדושי� הנקראת בי� חג פסח לחג 
נועדה ג� ללמד את ישראל כי , השבועות בימי ספירת העומר

קיומ� של המצוות היא הדר! להתקדשות� בטר� יו� קבלת 
משו� שהתורה היא הגור� להבדלת� לטובה מיתר עמי   ,התורה
אלהי! ' אלהי! ב! בחר ה' כי ע� קדוש אתה לה: "שנאמר , האר"

, ז, דברי�" (להיות לו לע� סגלה מכל העמי� אשר על פני האדמה
  ). 'ב, ד"י', ו

בימי ספירת " לרע! כמו! ואהבת"לפיכ! ג� קריאת מצות 
בימי ספירת העומר עד   ע"והלקח ממות� של תלמידי ר, העומר

מלמדי� את כלל ישראל לדורותיו כי התנאי , חג מת� תורה
ומכא� נובע הצור! להתחזק , "אהבת ישראל"לקבלת התורה הוא 

בקיו� מצוות התורה ובאהבת ישראל במיוחד בימי ספירת 

 )ו"פ מאמר של חגי רפאל הי"ע(                           .                 . העומר
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 מעיינות יואב% קדושי	 –פרשת אחרי מות
  ו"מאת הרב יואב שוכר הי                             

' אל משה אחרי מות שני בני אהר� בקרבת	 לפני ה' וידבר ה"
מה עניי� להזכיר את מות בני אהר� אלא ללמדנו בעזרת  "וימותו

שכל העניי� שמתו התחיל מזה שקינאו למשה ואהר� ואמרו ' ה
לכו אלה ואנו ננהיג את הע� ולכ� מפה נגר� שיצאו מהעול� מתי י

' בקברת�'דוקא שינוי המילה עצמה ' בקרבת�'בגי� זה ועוד דבר 
  .רקב כלומר אחז הרקב בעצמות� מכיו� שקינאו% זה מת

  

אלא ' אל משה' ויאמר ה'לכאורה היה צרי! להיות כתוב ,א"ד
שכ� יש  שזה רומז על קושי הדבר' וידבר'דוקא לשו� הכתוב 

אחריות על משה שהוא המנהיג בכל מה שקרה כמו יוס$ שראה 
' וידבר אית� קשות'את עצמו מנהיג על אחיו ולכ� שנפגשנו כתוב 

  .'האיש אדוני האר" דבר איתנו קשות'ועוד נאמר ) ז/מק" מה(
  

לאחר הטלת האחריות והקפידה על משה שיבי� את חומרת המצב 
אל משה דבר ' ויאמר ה' כדכתיב   כעת בלשו� רכה' ה פונה אליו 

 .כעת אתה צרי! להזהיר את אחי! בלשו� קשה' אל אהר� אחי!
ומדגיש בפניו את הסכנה בדבר שג� הוא יכול למות כלומר אי� 

ינהג כמו שכתוב לא אלא בכל פע� ייענש א�  ,פה עונש חד פעמי
בתורה שיבוא ע� קטורת ויביא פר ב� בקר לחטאת ואיל לעולה 

כדי שלא יהיה קטרוג שא�  ,ולא מכובד ומעוטר ,טולבוש פשו
  .כיו� שזה יזכיר את חטא העגל ,יבוא בלבוש זהב

  

 .."יבוא בכל עת אל משה דבר אל אהר� אחי& ואל' ר הויאמ"
מרמזת שצרי! לשלוח שעיר לעזאזל ' עת'המילה ' בכל עת'דוקא 

  .וזה מזכיר את האיש העתי קוד� שיכנס לקודש' יעתביד איש '
  

כי בענ� 'כדכתיב ' כפר'לשו�  "אל פני הכפרת.. ית לפרכתמב"
על 'העניי� מרמז על ריצוי וכיפור ולכ� נאמר ' אבוא על הכפרת

  .'הכפרת
  

האמצעי� שבידי ישראל לבטל   % בזאת יבוא אהרו� אל הקודש
, ותשובה ותפילה וצדקה'(' ממו�'ו' קול', 'צו�': גזירות רעות ה�

  ). 'מעבירי� את רוע הגזירה
ושלושת� ביחד , כל אחד מה� עולה למני� מאה שלושי� ושש

   .'זאת'כמניי�  % עולי� למני� ארבע מאות ושמונה 
, קול, צו�': בשלושת הדברי� הללו % ' בזאת'וזהו הרמז שבדבר 

אפשר לבוא אל הקדש כדי לבטל  % ' זאת'העולי� למני� ', ממו�
  . גזירות רעות מעל ישראל
' תקו� עלי מלחמה בזאת אני בוטח א�': וזהו ג� הרמז שבפסוק

ישראל %במלחמותיה� הקשות ביותר של שונאי % ) ג% ז"תהילי� כ(
, קול, צו�': בשלושת הדברי� %' זאת'הריני בוטח ב, נגדנו

   ...'ממו�
  

כדי  'והקריב את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו"
צרי! להיות נקי מחטאי� ולכ� קוד� , להיות שליח מתאי� 

כדי שיהא ראוי לכפר על אהל מועד ועל בני  ,פר על עצמושיכ
י הקרבת הקרבנות מטהר את עצמו ובני ביתו "כלומר ע . ישראל

מועד ואת בני ישראל ולבסו$ מטהר את המזבח ולאחר   ואת אהל
לאחר שנעשו כל פעולות  ,מכ� יכול להקריב את הקרב� על המזבח

  .הטהרה וכל המחנה נמצא קדוש
ש שפע של קדושה ובגלל שעלולה להיות מזה ירידה וכ! נמצא שי 

לטומאה אהר� סומ! את ידיו על השעיר החי ומתוודה עליו את 
שזה לשו� , כל עוונות בני ישראל ושולח את השעיר ביד איש עתי

  .בכל עת שכל הזמ� רגיל בדבר והוא ישלח את השעיר למדבר
  

ה לאחר שנתכפר לע� ישראל מעוונ� מקריב אהר� קרב� עול
כלומר לאחר שנעשו פעולות הטהרה להג� על ע� ישראל שלא 

צרי! קרב� עולה לרצות , יפגעו ולא יהיו קטרוג עליה� מצד עוונ�
שכ� כעת זוהי שעת רצו� לפניו יתבר! ואז בודאי הכל ' את ה
  .נמחל

  

' כי ביו	 הזה יכפר עליכ	 לטהר אתכ	 מכל חטאתיכ	 לפני ה"
טהרתו של ', ר הוא לפני הכאש? מתי אד� יהיה טהור" תטהרו

האד� תלויה בזה שהוא בתו! התורה והמצוות ולכ� אומר הכתוב 
כל נפש מכ� 'ולאחר מכ� מזהיר על אכילת ד�  .' תטהרו' לפני ה'

ואת הד� זורק הכה� על ' כי נפש כל בשר דמו היא.. לא תאכל ד�
  .המזבח כדי לטהר

  

  
  

  פרשת קדושי	
א� היה כתוב רק  "יכ	אלה' קדושי	 תהיו כי קדוש אני ה"
כל אחד היה מסביר את הכתוב לפי מידותיו ' קדושי� תהיו'

ולא בטוח שהיו מגיעי� לאפס קצה ההתקדשות  ,והשקפותיו
אלא דבר פשוט להבנה  .ולא כמו שאמר הבורא ,שהתכוו� הכתוב

  .'כי קדוש אני' תהיו כמוני 
הוא הדוגמא הטובה ביותר לאד� כדי לדעת כיצד ' כלומר ה

יות קדוש טוב לו לאד� שיתדבק בבוראו בכל ואז מובטח לו לה
  .שלא יטעה לעול�

  
כיו� שיש לאד� שותפי� ליצירתו ג�  "איש אמו ואביו תיראו"

מצד הגשמיות ואלו הוריו שה� שותפי� להבאתו ולבריאתו יכול 
שאד� יחשוב שכיו� שהוא חייב בכבוד� לא יודע עד היכ� מגיע 

הכתוב ועוד יותר לא רק לכבד אות�  לכ� הוסי$ , כיבוד הורי�
שאפילו מצד זה שיש לו מורא טבעי מהוריו  ,'תיראו'אלא ג� 

  .וסמ! לזה שמירת שבת ,'הוסי$ הכתוב מורא בציווי ה
לומר ל! שאי� לשמוע לה� א� זה נגד קיו� המצוות ולכ� מיד 

ו לידי חילול שבת "שלא יבוא ח, ' ואת שבתותי תשמורו'הוסי$ 
צות כיבוד הורי� שכ� א� תהיה מצוה הבאה כדי לקיי� מ

  .בעבירה הפסיד את שניה� ג� יחד
  

' ולאחר מכ� מזהיר על גדרי צניעות ועל זה אומר הנביא יחזקאל 
ואמר אליה� איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרי� אל 

ראיית וזה רומז על שמירת העיניי� ועל '  אלוהיכ�' תטמאו אני ה
  .ת העיניי� וצרי! להיזהרא שיש בו לשק" מראה 

  
מזהירה התורה " ולא תקיא האר$ אתכ	 בטמאכ	 אותה"

עריות שג� האר" לא יכולה לסבול דבר זה  הקדושה בעניי� גילוי 
  .והיא מקיאה את עושי התועבות האלה

  
יש עונש כרת אבל ' ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמ�'דבר נוס$ 

שלא יהיה לו זכר לא עד  ,זה לא רק בגשמיות זה ג� ברוחניות
  .בעול� הזה ולא בעול� הבא

ואמר רב פפא אד� שחטא בערוה מ� העריות יורד לגיהנ� ונידו�  
ב חודש נשמתו נשרפת ורוח מפזרת� תחת "ב חודש ולאחר י"י

  .כפות רגלי צדיקי�
  
אי� מלכות נוגעת במלכות כמלוא  "לא תגנובו ולא תכחשו"

ה מחלק באופ� מדויק "שידע שהכל נשפע מלמעלה והקב, הנימה
  .יתבר!' ולכ� יזהר לא לשנות מדבריו של ה

  
לא מתו! רחמי� על המסכ� ולא מתו!  "לא תעשו עוול במשפט"

  .התחשבות בכבוד העשיר
  
אומרי� " הוכח תוכיח את עמית&, לא תשנא את אחי& בלבב&"

כיוו� , ל שא� הוא לא שונא אותו אז בודאי הוא יוכיח אותו"חז
ה היא במקו� שיש בו אוז� קשבת וזה מבאר את שמצוות ההוכח

וכ! תרבה האהבה ' הוכח תוכיח'ל' לא תשנא'תמידות הפסוק בי� 
  ". 'ואהבת לרע! כמו! אני ה"ביניה� כמו שכתוב 

  
כלומר אהבה ע� תוכחה מרבה קדושה ומונעת עבירה ומתקדש 

ה והשכינה שורה עליה� ולכ� קבע זאת רבי עקיבא "שמו של הקב
ל בתורה כיוו� שמצווה זו כוללת בתוכה את כל התורה לכלל גדו

  .כולה
  .ר"אכי .ק באהבת חינ�חזיהי רצו� שנת

  

  !שלו	  –שבת 
  
  
  
  
  

.  לו ולמשפחתו, ו לברכה ולהצלחה"י אייל בוסי הי"טור זה נתר	 ע
  .ל"שלו	 בוסי זצ' ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי	 ב� ר

  

  



 

  
  ופרשת קדושי	% חודש אייר

  יכרו� לחללי צהליו	 הז

 - שהרוגי מלכות אי� כל) ב, בבא בתרא ד$ י(ל אומרי� "חז
 והגמרא שואלת הא� הכוונה על, בריה יכולה לעמוד במחיצת�

 הרי הוא מעלתו גדולה בשמי� ג� מבלי שנהרג על? רבי עקיבא
 י מסביר"ורש .והגמרא מתרצת ש� כגו� הרוגי לוד ,קידוש הש�

 ,וס שמסרו עצמ� על קידוש הש�שה� שני אחי� לוליינוס ופפ
 ולא ברמתו של רבי עקיבא ג� ה� ,היינו אפילו אנשי� פשוטי�

 אי� שו� בריה יכולה לעמוד במחיצה' א� נהרגו על קידוש ה
 .שה� נמצאי�

 אומרת אוי לה� )א, ד$ כג(הגמרא במסכת ראש השנה 

 ,� שאי� לה� תקנה שנאמר תחת הנחשת אביא זהב"לעכו
 ותחת האבני�, ותחת העצי� נחושת, כס$ ותחת הברזל אביא

 ועליה� הוא אומר ? מאי מביאי� תחת רבי עקיבא וחביריו . ברזל

 )ל"מר� הרב מרדכי אליהו זצ( .שוכ� בציו�' ונקיתי דמ� לא נקיתי וה

 

  :אהבת לרע& כמו&ו
ואהבת לרע! כמו! "בפרשת קדושי� נאמרה המצוה הכללית של 

, ותרחמי לחבר!: "תרגו� יונת� פירש, )ח"י, ט"י, ויקרא" ('אני ה
, ואהבת לחבר!, דהיינו, "'דמ� אנת סני ל! לא תעביד ליה אנא ה
  . 'ומה ששנוי עלי! אל תעשה לחבר! אני ה

תורה התרגו� פירש בדר! השלילה את המצוה האמורה ב, כלומר
זו , דעל! סני לחבר! לא תעביד: "וכ� אמר הלל, בצורה חיובית

  ..)לא, שבת" (היא כל התורה כולה
זה ספר תולדות אד� זה כלל : ב� עזאי אומר: "וכ� מובא במדרש 

זה כלל גדול ' ואהבת לרע! כמו!': ע אומר"ר , גדול בתורה
הואיל , שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חבירי עמי, בתורה

  .)פרשה כד, בראשית, ר"מד" (ונתקללתי יתקלל חבירי עמי
.). סא, מ"ב" (חיי! קודמי� לחיי חבר!', וחי עמ!: "ע"וכ� לימד ר 

ואהבת לרע! "מאחר וקיי� קושי מעשי לקיי� את מצות , כלומר
ל לקיי� בפועל את מצוה עשה זו "קבעו חז, כפשוטה" כמו!

ה זו להעשות בדר! ואילו ברוחניות נקבעה מצו, כמצות לא תעשה
  . מחשבה חיובית

  
', ואהבת לרע! כמו!'טע� ): "ח"י, ט"י, ויקרא(� "הרמב  וכ� כתב
כי לא יקבל לב האד� שיאהוב את חבירו כאהבתו את , הפלגה
� כאשר יאהב יאלא מצות התורה שיאהב חבירו בכל עני... נפשו

אבל יאהב ברבות הטובה לחבירו כאשר ...את נפשו בכל הטוב
  ". ושה לנפשואד� ע

  
זה כלל גדול ' ואהבת לרע! כמו!'ע שמצות "מטע� זה אמר ר

לא : משו� שמצוה זו מצויה ביסוד� של מצוות רבות כגו�  ,בתורה
תוכ� מצות ואהבת לרע! , דהיינו', וכו, לא תסיג גבול רעי!, תגנוב

מצות ההתחשבות בזולת אשר באמצעותה נשללת : כמו! הוא
ועל ידי כ! , פש האד� ונעקרת השנאהמדת האנוכיות הטבועה בנ

  .גורמת מצות ואהבת לרע! לאהבת הזולת

 

  :אהבת ישראל
אהבת "ג שמצות ואהבת לרע! כמו! מלמדת את חשיבותו של המו

שע� הוא כגו$ אחד של� המורכב : שפירושו הוא, "ישראל
על כ� אהבת כל אד� מישראל היא כאהבת האד� את , מאברי�

  . כל אחד מאברי גופו
, "זה כלל גדול בתורה' ואהבת לרע! כמו!: "ע"ו� כ! אמר רמש

חיי! קודמי� "הכלל הגדול הוא אהבת עצמ! בבחינת , דהיינו
ומכא� אתה למד את הכלל הקט� לאהוב , .)סא, מ"ב" (לחיי חבר!

  . את זולת! כאהבת כל חלק מגופ!
פרשה זו נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי : חייא' תני ר"לפיכ! 

משו� שהמקיי� את , )פרשה כד, ויקרא, ר"מד" (י� בהתורה תלוי
הרי , בשלמות" ואהבת לרע! כמו!"המצוה הקשה והכוללנית של 

המקיי� את המצוות שבי� , דהיינו, כמקיי� את התורה כולה
מקיי� ג� המצוות שבי� , האד� לחברו ה� במחשבה וה� במעשה

את כי אהבתו את הבריות היא תולדה של אהבתו , האד� למקו�
: שנאמר, יתבר! אשר הוא אביה� של כלל ישראל' מצוות ה

  ). 'א, ד"י, דברי�" (אלהיכ�' בני� את� לה"

  
  

מצוה על כל אד� לאהוב ): "ה,ג, ו"פ, דעות(� "לפיכ! פסק הרמב
', ואהבת לרע! כמו!': שנאמר, את כל אחד ואחד מישראל כגופו

על ממו�  לפיכ! צרי! לספר בשבחו ולחוס על ממונו כאשר הוא חס
והמתכבד בקלו� חבירו אי� לו חלק , עצמו ורוצה בכבוד עצמו

, כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה"ו"....לעול� הבא
  ". לא תשנא את אחי! בלבב!': שנאמר
אהבת "היא למעשה מצות , מצות ואהבת לרע& כמו&, כלומר
 ".ישראל

  
לרע!  ואהבת"שהלל בחר ללמד את הגר דוקא את מצות , ודע

משו� שאהבת הזר , "אהבת ישראל"אשר שורשה הוא " כמו!
דעל! סני : "לפיכ! אמר הלל לגר, אינה קיימת באומות העול�

  ..)לא, שבת" (זו היא כל התורה כולה, לחבר! לא תעביד
" ואהבת לרע! כמו!"הלל אמר לגר לקיי� את מצות , דהיינו

  ". הבת ישראלא"כ! יגיע הגר למדרגת  י "בכדי שע, בדר! השלילה
  

וחידש כי לע� ישראל נאמרה המצוה באופ�  ע "ר לעומת זאת בא 
  .'ואהבת לרע! כמו!: "'כמובא בגמ, חיובי

, :ל, סנהדרי�, ירושלמי" (זהו כלל גדול בתורה: אומר ארבי עקיב 
ע נבע מ� העובדה שתלמידיו מתו "של ר נראה כי חידושו   ,)ד, ט"פ
שני� עשר אל$ : "'כמובא בגמ ,"מפני שלא נהגו כבוד זה לזה"

וכול� מתו , זוגי� תלמידי� היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס
כול� מתו מפסח ועד ...בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

  :). כב, יבמות" (עצרת
ע קבע כי אי� להסתפק בקיו� המצוות באופ� אישי "ר, כלומר

את מצות אהבת אלא יש לקיי� ג� , ע"ולהיות צדיק כתלמידי ר
, בשלמות" ואהבת לרע! כמו!"ישראל אשר היא קיו� מצות 

  ". כלל גדול בתורה"ע כי דוקא מצוה זו היא "לפיכ! ציי� ר
  

כאיש "וכ� מצאנו שע� ישראל קבל את התורה רק בזמ� שהיו 
אמר : "וכ� מובא במדרש, )'ב, ט"י, שמות, י"רש" (אחד בלב אחד

ויסעו '): ג"ל, במדבר(כתיב גדול השלו� שבכל המסעות : חורי
כיו� שבאו כול� לפני , נוסעי� במחלוקת וחוני� במחלוקת  ',ויחנו

  . הר סיני נעשו כול� חנייה אחת
ויחנו ש� בני ישראל ', ויח� ש� ישראל'): ט"י, שמות(הדא דכתיב 

: אמר הקדוש ברו! הוא', ויח� ש� ישראל'אלא , אי� כתיב כא�
, כלומר). פרשה ט, ויקרא, ר"דמ" (הרי שעה שאני נות� תורה

  .בזכות השלו� והאחדות נעשו ישראל ראויי� לקבלת התורה
 

בימי " ואהבת לרע! כמו!"לפיכ! נית� לומר כי קריאת מצות 
ע בימי ספירת "והלקח ממות� של תלמידי ר, ספירת העומר

מלמדי� את כלל ישראל לדורותיו כי , העומר עד חג מת� תורה
ומכא� , "אהבת ישראל"וא קיו� מצות התנאי לקבלת התורה ה

  .נובע הצור! להתחזק באהבת ישראל במיוחד בימי ספירת העומר
 

מיחדת ומאחדת את ישראל " ואהבת לרע& כמו&"שמצות , ודע
  .מיתר אומות העול	

במל! גוי שבקש מ� הרב הוכחה מוחשית לכ!  וכ� היה מעשה 
ודה כשרה אמר לו הרב הכ� סע, שקיי� הבדל בי� ישראל לגויי�

והזמ� לחדר אחד עשרה יהודי� ולחדר שני , בשני חדרי� סמוכי�
וצוה עליה� לאכול רק ע� סכיני� ומזלגות שאני , עשרה גויי�

  . את� לה�
ער! המל! סעודת מלכי� כשרה למהדרי� והזמי� לשני חדרי� 

וצוה עליה� לאכול רק ע� , נפרדי� עשרה גויי� ועשרה יהודי�
  . י הרב"יסופקו עסכיני� ומזלגות אשר 

נכנס הרב והניח לפני המוזמני� בשתי השולחנות אשר בחדרי� 
הגויי� הביטו על . הנפרדי� סכיני� ומזלגות באור! מטר וחצי

האוכל ולא יכלו לאכל ממנו ע� הסכיני� והמזלגות היו ארוכי� 
ואילו היהודי� שבחדר השני כל אחד נטל אוכל במזלג , מדי

ממנו מטר וחצי עד שגמרו לאכל את והאכיל את חברו המרוחק 
  . כל הסעודה

אצל הגויי� לא עלתה ? אמר הרב למל! נוכחת לראות את ההבדל
לעומת זאת אצל , במחשבה לסייע לזולת לכ� נשארו כול� רעבי�

היה זה א! , "ואהבת לרע! כמו!"היהודי� המצווי� על מצות 

  .טבעי לעזור לזולת ובכ! אכלו כול� ושבעו
  )ו"פ מאמר מאת חגי רפאל הי"ע(                                                      

  

  ה"תנצב  ל"ז שער אושרת מזל  של נשמתה לעילוי נתר	 זה טור



 
                                         

  

 פרפראות
' אל משה אחרי מות שני בני אהרו� בקרבת	 לפני ה' וידבר ה"

  )א,טז( "וימתו
" א$ לזאת יחרד לבי: "איוב מיתת שני בני אהר� אמרכיו� ששמע 

כי איוב נדו� ביסורי� על שו� ששתק בעת , חכמינו אמרו . )מדרש(

  .ולא מחה על כ!, שגזר פרעה להשלי! את ילדי ישראל אל היאור
היו משה : "על חטאת� של נדב ואביהוא אמרו חכמינו, והנה

� וכל ישראל ואהר� מהלכי� בדר! ונדב ואביהו מהלכי� אחריה
אימתי ימותו שני זקני� הללו , אמר לו נדב ואביהוא, אחריה�

נראה מי קובר את : ה"אמר לה� הקב. ואני ואתה ננהיג את הדור
 ".מי

אלא מכא� ? א� נדב אמר זאת מדוע איפוא נענש אביהוא , וקשה
הריהו ראוי , שהשומע דבר רע ואינו מוחה אלא שותק, אנו למדי�

ג�  –� ששמע איוב על דבר מיתת שני בני אהר� כיו, ובכ� .לעונש
שהעובר בשתיקה על דברי� רעי� נענש , למד מזה –של אביהוא 

כי הבי� שג� הוא צפוי לעונש על אשר , מיד נחרד לבו –ג� הוא 
   )נחל קדומי�(                    .שתק ולא מחה כנגד גזרותיו של פרעה

                                                                        

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליה	 קדושי	 תהיו כי "
 ". לוהיכ	%הוה א% קדוש אני י

כמו בקידושי� , מובדל ומופרש% הפירוש הפשוט ביותר הוא 
מופרשת ומובדלת לי ולא  %"הרי את מקודשת לי"שאומרי� 

העמי� בכ! ע� ישראל מובדל ומופרש מבי� , לאנשי� אחרי�
כל אד� מישראל ששומר מצוות כבר , שהוא שומר תורה ומצוות

ג� א� , אד� שומר תורה ומצוות  .נכנס להגדרה זו של קדוש
היות שהוא , כבר נכנס להגדרה זו של קדוש%נהנה מהעול� הזה

שזהו הפירוש הפשוט , כמוב�  , מופרש ומובדל מעמי� אחרי�

 .מעמיקי� יותר, �ויש פירושי� אחרי, ביותר למילה קדוש
מה שלא " אלוהיכ�'  אני ה כי קדוש"הכתוב ממשי! ואומר 
ה מניח תפילי� "שהקב' על א$ דברי הגמ, מצינו בא$ מצווה אחרת

, ה מניח תפילי�"לא כתוב בתורה להניח תפילי� בגלל שהקב% 

 .ה מקיי� אותה"בשו� מצווה לא נאמר לקיי� אותה בגלל שהקב
צווה אחרת כל ע� ישראל מקיי� כל מ%נראה לומר בטע� הדבר

ולא שיי! שהאחד יתגאה על  , לפחות את עיקר הדי�,אותה בשווה

א! במצוות הקדושה שמטבע הדברי� משתנה מאד�  .השני
יכול אחד לכאורה ו, יש דרגות בהקפדה על קדושה % לאד�

באה , להתגאות בפני חבירו ולומר לו שהוא קדוש יותר ממנו
עוד % יות שיש ל! עוד למה לשאו$אל תתגאה ה% התורה ואומרת

 .ה"לא הגעת למשהו מקדושתו של הקב
  

  חודש אייר וספירת העומר
ניכר  ,שבו כל יו� קשור ע� מצות ספירת העומר, בחודש אייר"

שלכ� ראשי (  בגלוי עניי� האבות והאמהות בעבודת ע� ישראל
  ,)אברה� יצחק יעקוב רחל: הוא אייר  תיבות

שלכ� ראשי ( % שלימות הבריאות  וע� ישראל במעמד ומצב של
כל המחלה אשר "באופ� ש ,"רופא!' אני ה"הוא  אייר  תיבות

  ").לא אשי� עלי!, שמתי במצרי�
 % תכלית עבודת המידות  –" הוד שבהוד"וכשמגיעי� למידת 

הדרגה התחתונה ביותר שבה מאיר האור העליו�  % תכלית הביטול 
ול להתגלות רק שהרי ככל שהאור גבוה יותר הוא יכ( ,ביותר

הוא לפי ער! " עומק תחת"כי ער!  ,במדרגה התחתונה ביותר
  ,")עומק רו�"

שמעו� בר ' יו� ההילולא של ר % ) ח אייר"י(ג בעומר "חוגגי� את ל
  ,"אילנא דחיי" –התנא שגילה לנו את פנימיות התורה  .יוחאי

 ,ועבודתו היא לרפא ולבטל את כל המחיצות שבי� כל הענייני�
" אית�"מבחינת  % מלמעלה למעלה עד למטה מטה  ולהמשי!
כשממנה נמשכת שמחה , עד לשמחה כפשוטה ,"אר""בבחינת 

הפורצת את כל גדרי הגלות ומביאה  ,שמחת עול� –גדולה ביותר 
  .גאולה אמיתית ושלימה על ידי משיח צדקנו

  
, ו  לברכה והצלחה"י  וואשדי אברה	 הי"טור זה נתר	 ע
  .ו "לו  ולכל  משפחתו  הי,  ה שלמה ורפוא, לבריאות טובה

  .ר"אכי". וכל אשר יעשה יצליח"ויקויי	  בו מקרא שכתוב  

 
  

  

 �  קדושי	 %אחרי מותלפרשת חידו
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למזל בת , גידיה  ה"ח אבריה ושס"ברכות לרפואה שלמה ברמ
. אל נא רפא נא לה: בה מקרא שכתוב  ויקויי	 , ו "סוזי הי

  .ר"אכי
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