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השבת, נקרא את הציווי: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' 

אלוהיכם". דהיינו, עם ישראל מצווה לקיים את כל המצוות של 

נוסח הברכה: התורה, ועל ידי כך להתקדש, כמו שאנו אומרים ב

דשנו במצוותיו", שעל ידי כל מצוה י"אשר ק

הרוח חלק שאדם עושה, הרי הוא מגביר את 

, ובכך הוא מקדש חלק הגשמי שבושבו על ה

 .עצמו  את

וכמו שאומר בעל התניא בספרו ליקוטי 

אינה רק מלשון  'מצוה'ש)פרשת בחקותי( תורה 

ציווי אלא גם מלשון "צוותא וחיבור" שהיהודי 

מקיים מצוה הוא מתחבר ומתקשר אל בורא 

על ידי קיום  הגיעעולם. ורבי שעון בר יוחאי 

אני לדודי של " לדרגה נעלית ביותרהמצוות 

כל יומין דאתקטרנא בהאי ו. ועלי תשוקת

א ביה בקוב"ה", בחד קטירא אתקטרנעלמא 

כמובא באדרא זוטא, היינו שהגיע לשיא 

 הדביקות שיהודי יכול להגיע בעולם הזה.  

וכך כתב רבינו יוסף חיים זי" בספרו בן 

ביאור  :(ז"יסעיף פרשת וישלח )ש"א איש חי 

ברכת השיבנו, כתבתי בסה"ק מקבציאל, על פי 

מה שכתב רבינו האר"י ז"ל, שהאדם על ידי 

משך עליו נותיו גורם לסלק אור הקדושה הנועו

ת, עיין בסידור ומן התורה ומן התפילה והמצו

ולזה  .רבינו הרש"ש ז"ל בביאור ויהי נועם וכו'

, הוא אור 'השיבנו אבינו לתורתך'מתפללין 

 .הקדושה הנמשך עלינו על ידי עסק התורה

, הוא אור הקדושה שנמשך עלינו 'וקרבנו מלכנו לעבודתך'

 כו'. עכ"ל.ות, דהם נקראים עבודה, וומתפילה ומצ

להיות קדושים מובן,  שואל המגיד מדובנא, הציוויאלא ש

אני ה' הסיבה שנותנת התורה, קדושים תהיו "כי קדוש  בלא

אלוהיכם", אינה מובנת, וכי אנו יכולים להתקדש ולהגיע לדרגה 

של קדושת ה', ומה שייך לומר קדושים תהיו כי קדוש אני ה', וכי 

 ? אנו יכולים להגיע כביכול לדרגת קדושתו של בורא עולם

ומבאר המגיד מדובנא כדרכו במשל, על כפרי שהיה גר 

ת כלילת המעלות. והחליט בכפר נידח אבל כסף רב היה לו, וכן ב

ראה אביה כי בכפר הזה לא לקחת עבורה חתן תלמיד חכם. 

ימצא את מבוקשו, קם ונסע לעיר 

שהייתה בה ישיבה גדולה עם  הגדולה

בחורי חמד שעוסקים בתורה יומם 

יש  ביקש,ולילה. ניגש לראש הישיבה ו

ורוצה עבורה  בת כלילת המעלות ול

טובות, בחור מהישיבה בעל מידות 

מוכשר, בעל שאיפות, אשר עדיו 

ומוכן שיבוא לכפר וילמד תורה . לגדולות

יומם ולילה, עד שיהיה גדול בתורה, 

פרנסו עד שיסיים את מסכת הוא יו

 .לימודיו

שמע זאת ראש הישיבה, ומיד הציע 

מיוחד  לו את הבחור הכי מתמיד והכי

בישיבה, אשר יושב ועוסק בתורה יומם 

ה, ואשר בטוחים בו כי ולילה, ללא הפסק

 .הוא יצא אחד מגדולי הדור בעתיד

הכפרי על החתן המפואר  שמח

שנפל בחלקו, וחיש חתם על שטר 

לאחר  חתונה.תנאים ונקבע תאריך ל

שנערכה ברוב פאר והדר, קבלו  נהותהח

הזוג הצעיר דירת מגורים מפוארת בכפר, 

ולמד תורה ללא  והחתן הצעיר ישב

חוץ מהפסקות לאוכל ושינה. הפסקה, 

ראה זאת אבי הכלה, והיה מאושר על הזכות שנפלה בחלקו, 

 וירא שמים.  תלמיד חכםלקבל כזה חתן 

אלא שכעבור חצי שנה, באחד הימים כשיצא החתן ממקום 

לימודיו לביתו, נכנס לרגע לראות את עדרי הבקר והצאן, והדבר 

עם לשבת מצא חן בעיניו, ובהפסקת הצהרים היה נהנה מידי פ

בדשא עם הכבשים והעיזים, וליהנות מהאוויר הצח והצלול 

 היגרר אחרלאט לאט החל לשבכפר ששכן למרגלות ההרים. 
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ומידי יום הוסיף עוד זמן לטייל ולהתבטל על חשבון  הבטלה,

 לימודיו, והדבר הפך לשיחת היום בכפר. 

שמע זאת הכפרי ומיד קרא לחתנו ואמר לו, הרי הבטחת 

ומדוע אתה מתבטל? ענה לו חתנו, שתלמד תורה ללא הפסקה, 

מה אתה מדבר? אני לומד כל בוקר שעתיים אחרי התפילה וזה 

יותר מכל אנשי הכפר אשר אינם פותחים ספר כלל, ואני יותר 

 טוב מכולם! 

קצף חמיו ואמר לו, וכי לקחתי אותך לחתן ואתה סמוך על 

שולחני בגלל שאתה יותר טוב מכל אנשי הכפר שלי? הלא 

בגלל שאתה היית הכי מתמיד בישיבה שלך בעיר  לחתןלקחתיך 

ריך הגדולה, ולכן את היחס ללימודיך צריך להיות מקביל לחב

בישיבה ולא לאנשי הכפר שלי! שמע זאת החתן וקיבל על עצמו 

 .לחזור ללמוד כפי שהיה

הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו קדושים תהיו, ל, הנמש

דם מישראל ויאמר, מספיק תקיימו את מצוותי ותתקדשו. יבוא א

לי במעט המצוות שאני עושה, שהרי ביחס לחברי או לשכני 

שהוא רשע גמור אני יותר טוב, ואני צדיק ממנו, אם כן די לי 

"כי   במעט שלי. על כך באה התורה ואומרת, קדושים תהיו,

לקיום המצוות שלכם ולקדושה, לא יהיה   קדוש אני ה''! היחס

של אדם פשוט מישראל, ואז תסתפקו   ותכלפי קיום המצו ביחס

כלפי שמיא, כלפי במועט, אלא הקדושה תהיה תמיד ביחס 

 המלאכים ויושבי עליון. 

ונראה לתת טעם אחר מדוע הוסיפה התורה "כי קדוש אני 

מביאה בענין יוסף  )לו:(הגמרא במסכת סוטה ה' אלהיכם", 

תה שעה באו ,ותתפשהו בבגדו לאמר וגו'הצדיק ואשת פוטיפר: "

עתידין  ,יוסף :אמר לו .באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון

רצונך שימחה שמך  ,אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם

מיד  ",ורועה זונות יאבד הון"מביניהם ותקרא רועה זונות דכתיב 

 ". ע"כ.ותשב באיתן קשתו"

ונשאלת השאלה, מדוע יעקב בחר לשכנע את יוסף שלא 

לחטוא מחמת שלא יכתב על אבני האפוד, וכי לא די בהתראה 

)וכבר עמד על שאלה זו בספר על העונש שעתיד לקבל על חטא זה 

 ?יערות דבש ח"א דרוש ב', יעו"ש מה שתירץ בזה(

אלא, שיש שתי אפשרויות להינצל מיצר הרע, האחת על ידי 

ונש, להזכיר לעצמו את גודל העונש שעתיד לקבל על יראת הע

. אולם יש דרך , הן בעולם  הזה והן בעולם הבאכל חטא וחטא

ע"י שמגביר בנפשו התשוקה אחרת, נעלה ומרוממת יותר, 

במדרגה גבוהה, ובזה זוכה  בהשי"תודבקות ה' הגדולה לקרבת 

למוחין דגדלות שיבטלו ממנו את התאוות השפלות והנמוכות 

ין דקטנות ]וכדאי לציין את היצה"ר שנאחזים באדם רק במוחשל 

שבשעה שאדם עומד בנסיון נפתח  ,דברי הרה"ק מקאמארנא זי"ע

  .לו הפתח לזכות למדריגות גבוהות מאד[

לכן אמר הכתוב: "קדושים תהיו" וכיצד תתגברו על היצר 

הרע להחטיא ולטמא את האדם? "כי קדוש אני ה' אלהיכם", על 

וחטא מרחיק אותנו ממנו ידי הרצון להידבק בו יתברך, וכל חטא 

 יתברך שמו. 

וזהו שאומר האלשיך הק' בפרשתינו בביאור מצות קדושים 

"להיותו יתברך בא להזהיר את האדם על חסידות  :תהיו וזל"ק

וקדושה לקנות רוח ונשמה להידמות לבוראו יתברך, והנה יש בני 

באומרם כי לא כל אדם  ל,אדם גם בני איש תועים מדרך השכ

וזוכה לזה כי אם חד בדרא ותרי בדרא, ויתרשלו ע"י כן ראוי לכך 

מלעלות בסולם השלמות בתורה ומצוה והתנהג בחסידות, אך 

לא כי הוא כי אם שאין איש בישראל שלא ישיג אם ירצה לעלות 

בתורה וכשרון המעשה והתבודד בחסידות עד קדוש יאמר לו, על 

י ישראל וכו' וה יתברך יאמר 'דבר אל כל עדת בניכן להורות זה צ

קדושים תהיו', כי הקהיל את כלם להורותם כי כל העדה מוכנים 

 ך".  לכ

רבי משה איסרליש נולד בשנת ה'ר"פ בעיר קראקא לאביו 

רבי ישראל איסר'ל, שהיה עשיר גדול ומראשי הקהילה, ואחד 

משני סוחרים יהודים, שהמלך הפולני, זיגמונד, העניק להם 

 .ות ללא כל הגבלהרשיון לפתוח חנויות מסחרי

רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים, ומפני כבוד השבת 

 .בצהרים 12היה נוהג לסגור את החנויות בערב שבת כבר בשעה 

זאת ידעו כל לקוחותיו; אפילו שהחנות תהיה מליאה 

על נעילת החנות,  – 12בדיוק בשעה  –בקונים, יכריז רבי ישראל 

 .חדולא יעזרו אז תחנוניו של אף א

פעם, ביום ששי, נכנס לחנות סוחר גדול וביקש לרכוש 

כמות נכבדה מאוד של סחורה. רבי ישראל איסר'ל מדד לו בדיוק 

 .את כמות הסחורה שביקש, והגיש לו את החשבון

הסוחר אמר לבעל החנות שהוא זקוק לכמות יותר גדולה 

, 12דקות לפני  5של סחורה, אבל השעון הראה כבר על השעה 

שההכנה והמדידה של כמות כזו, תארך זמן רב, הציע אפוא  וכיון

 .ר' ישראל לסוחר לדחות את סיום העסקה ליום ראשון

אולם, הסוחר דחה את ההצעה באומרו שיש עוד זמן רב עד 

לכניסת השבת, ואם לא יגמרו ביניהם עכשיו, יבטל את כל 

 .העיסקה

 של 12ר' ישראל הסביר לו שכך הוא נוהג תמיד, שבשעה 

יום ששי, הוא סוגר את החנות, וגם עכשיו לא ישנה את מנהגו, 

 .גם אם מדובר בעיסקה גדולה שיש בה חשש הפסד מרובה

הסוחר לא האמין למשמע אוזניו, והיה בטוח שהמוכר 

היהודי מהתל בו. וכי מי יהיה מוכן לתת לרווח שכזה לחמוק 

 !?מבין אצבעותיו

קש ר' ישראל , בי12אבל כאשר השעון הצביע על השעה 

סליחה מהסוחר, ביקש ממנו לעזוב את המקום, וסגר את החנות 

 .על מנעול ובריח

בליל שבת גילו לר' ישראל מן השמים שהיה זה עבורו נסיון 

בחנות, או  מן השמים, לבודקו האם יתפתה לרווח הגדול, וישאר

שמא כבודה של השבת יעמוד גם הפעם מול עיניו, והוא לא 

 .יוותר על מנהגו הקבוע

מאחר שעמדת בנסיון, תזכה להוליד בן שיאיר את עיני 

 .העולם כולו, הבטיחו לו מן שמיא

ראה את הנסיון העומד  ,רבי ישראל אביו של הרמ"א ,והיינו

עמד בפרץ שלא מולו, כדרך להתקרב אליו יתברך, ולכן התגבר ו

 להמשיך בעסק לאחר השעה שקיבל על עצמו לסגור את החנות. 

 


