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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  וא ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב 'ויקרא יט" )תהיו דושיםקואמרת אליהם . ״דבר אל כל עדת בני ישראל

, גיע אל הקדושהד יכול להחא סבורים שלא כלו שיש בני אדם התועים מדרך השכלהקדוש  "אלשיך"האומר 
לפי ו .זכות אבותו מידות מזוקקות לובע, נשמה זכה וטהורהלצורך ההתקדשות על האדם להיות בעל שבחשבם 

מחשבה זו גורמת לאדם להתרשל מלעלות , מחשבה זו יוצא שמספר קטן של אנשים בדור יכול להגיע למעלה זו
אין איש בישראל שלא מסוגל , ובאמת, אלא שלא כך הדבר. בסולם השלמות בתורה ומצות ולהתנהג בחסידות

ה "זו הסיבה שהקב". ש יאמר לוקדו"לעלות במעלות התורה והמצוות ולהתבודד בחסידות עד ש, אם ירצה, להשיג
להורות להם שכולם , "קדושים תהיו"כנס את כל העדה ואמור להם , "דבר אל כל עדת בני ישראל", מורה למשה

אתם צריכים לדעת ולהאמין , כלומר, לוקיכם״-קדוש אני ה׳ א ״כימוכנים ומסוגלים לכך והראיה והטעם לכך היא 
כלומר בכל אחד מישראל טמון הפוטציאל . לוה של כולכם-הוא מי שהוא אכי הלא קדוש , שכולכם מוכנים לקדושה

 .ה והפער הוא רק ברצון ובהכנה המתאימה"להגיע אל הקדושה ולהידמות לקב
 

 (ב 'ויקרא יט" )אני קדוש כי תהיו קדשים"

מצד האסורים ומאכלים אכילת העריות ובאת האדם שלא יכשל באיסורי זהירה מ, מצד אחדהתורה ש ן"הרמבאומר 
בעם מצא יכול להי, לכאורה, ושאר מאכלים איש באשתו ואכילת בשר וייןשל הביאה שני היא מתירה לאדם את 

וידבר כרצונו בכל , סובאי יין בזוללי בשרין בשיהיה מת אשתו או ימקום להיות שטוף בזשימצא ה ובעל תאוישראל 
, לפיכך בא הכתוב, "נבל ברשות התורה"ול האדם להיות יוצא שיכ, זה בתורההאיסור הלא הוזכר הרי ש, הנבלות

מן גם שנהיה פרושים  "קדושים תהיו", ה בדבר כלליוצומו, לגמריהתורה אותם  ההאיסורים שאסראת שפרט  אחרל
 . ים ושכל התנהגותנו תהיה במידה הנכונהמותרדברים הה

 

 (ג' יטויקרא )" אמו ואביו תיראו איש"
שיהיה לבו גס בהם אף על פי  אופןבשלו ההורים בוד יכשלא יהיה לאדם להורות בא הכתוב טוען ש" ספורנו"ה

( .לא קדושין) "יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם"ל "זחאמרו ובמלבוש כמו ש ובמשתהשיכבדם במאכל 
 .ה גבוההמעלשהוא רוחש לאנשים שמבחינתו הם בד וכבו הכמיהיה הם ילא כבודו אלא

 

 (ד' יטויקרא ) "תפנו אל האלילים אל"
בא להורות  "לרצונכם תזבחוהו"לפסוק הבא שאומר  "אל תפנו אל האלילים"שסמיכות הפסוק  "כלי יקר"מבאר ה
ותולים , ם אלא אם כן הם מקבלים טובהלאלוהיה זובחים םשאינובדי האלילים כמנהג ע 'ה אל הבזביח הגשלא ננ

 'חבקוק א) "ומאכלו בריאה ,חלקוכי בהמה שמן  ,כמרתוויקטר למ ,על כן יזבח לחרמו"זאת בהם כפי שאמר הנביא 
באה התורה ומרמזת לנו אתם אל  .קבלת הטובותשל כרח האלא זוהי זביחה שנובעת מהרצון מאין זה זביחה כי ( טז

היה לכם שום תלא שו חוזבלאתכם ה חיבה המכריאין לכם שום סש לויכא "לרצונכם תזבחוהו"כי אם  'להתעשו כן 
כי  "חוץ לזמנו וחוץ למקומו"וכל מחשבה זרה נקראת , ה"הקב לעשות נחת רוח לפניונתכם תהייה לא כואכוונה זרה 

 ."מתעסק בקדשים"אין זה מקומו וזמנו ונקרא 
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 ( ה 'יטויקרא " )תזבחהו לרצנכם ' וכי תזבחו זבח שלמים לה"
לומר כ', שלמים להמו זבח הכזבחי היצר הרע את ח וזבעלינו לששהתורה מלמדת אותנו  "נעם אלימלך"מבאר ה
שלא  ,הרצון שלכם אתשתזבחו הוא " לרצונכם תזבחוהו"ש הכתוב וריפו. 'השם כולה לומה ישלתהייה הזביחה 

ח ובריאות והיה לעבודת הבורא שיהיה לך כתאלא כל כוונתכם ת נפשכם ותאואת תהיה כוונתכם באכילה למלאות 
השפעות על את להמשיך היא עיקר כוונתו ש ,לו נאכל ממילאיכאשהזבח , "ביום זבחכם יאכל"נה וכוהו וז. לעבודתו

קבל ולמחר ל ,היום לעשותם"ל "שכרו לעולם הבא על דרך שאמרו חזאת צה לומר שיקבל ור, "וממחרת"ידי אכילתו 
נקרא לזמן משיח צדקנו שכלומר , תר לך ליום השלישיואם תרצה שיו, "והנותר ביום השלישי"( .עירובין כב)" שכרם

את צריך אתה לעבוד , (ב 'הושע ו) "ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו באש ישרף" כמו שנאמר "ביום שלישי"
 . הדביקות גדולבהבורא בלהבות אש ו

 

 (יד' יטויקרא " )תקלל חרש לא"
ר שאמע כוששלא  ,החרשאסור לקלל את אם , ל וחומרקמכך ד למשנכדי  "חרש"את הזכיר הכתוב מ רבינו בחיילפי 

שמטרת  רבינו בחיימבאר . את הקללות וכועס או מתבייש מעוששחומר שאסור לקלל אדם וקל , אותו יםמקלל
חברו זה שמצד אינו האיסור ו. הזורעה הושלא ירגיל את נפשו בתכונה  "גדור בדבורו"האיסור לגרום לאדם להיות 

 אצלשיהיה גדור אם הוא גדור בזה אצל החרש כל שכן כך ש, מצד עצמוהאיסור הוא  אלאאת הקללות שומע 
בני מציאות בה  ,בר הכתוב בהווהישד רבינו בחיימציין  .והוא בנין אב לכל השאר "חרש"הזכיר הכתוב  ןלכ. השומע

שכל  "יךקל-ויראת מא"אמר הוסיף הכתוב וועל זה , מהם יםיראור ולא יהעאת החרש ומכשילים את אדם מקללים ה
  ."יךקל-ויראת מא"ללב נאמר בו  המסורדבר 

 

 (חי' יטויקרא " )רעך כמוך אני ה׳לואהבת  ,ני עמךבלא תקום ולא תטור את "

כאשר נת דוד המלך וכושז״ל חמה שאמרו את הקשר בין שני חלקי הפסוק על פי " פני דוד"מפרש ב א"רבינו החיד
את שיסבלו בעולם הזה  ,נפשםאת לתקן תה כדי הייבן צרויה ויואב בן גרא  שמעילנקום בשלמה המלך ציוה את 

ם יסורייהאדם באת סר ישמיה "של הקב דתוימי גם הווז .שאר נפשם מתוקנת לעולם הבאיתבכך ו עונש המיתה
אבל , "לא תקום ולא תטור"הכתוב שאמר מה וזה . לעולם הבא ישאר נקייו נותיוועואת למרק בעולם הזה על מנת 

 כדי נטורלנקום ומותר לך לבדבר הנוגע לאהבת נפשו אם מדובר , "תטור לא תקום ולא"ך וה אותי מצואנשעם כל זה 
יש בכך וום וליטור לנקנפשו מותר את לתקן ורצונך אהבתך  שמצד, "ואהבת לרעך כמוך"לכן הוסיף ואמר , לתקן

מייסר נוהג כך ו, ה"הקב, הואגם כביכול ש" אני ה׳"וסיים הכתוב , עונותיואת למרק כדי ו אות רסילי כי טוב, והומצ
 . אשר שיחתאת לתקן כדי בה לטואת האדם 

 

 (יח 'יטויקרא " )'ואהבת לרעך כמוך אני ה"
 (ה 'קכאתהילים ) "על יד ימינך צילך' שומרך ה' ה: "נאמרהעל פי את הפסוק  "בעל שם טוב"רבי ישראל המבאר 

כך גם עושה אדם של האדם עושה רק מה שה לצהכמו ש, צילו של האדםמו הוא כה "לומר שהקב" צילך"ב הכוונהש
אם הוא גומל חסדים ואוהב אפילו כאלה שאינם ראויים , נוהג כלפי אחרים אדםמתנהג עם אדם כמו שהה "קבה

תאהב את חברך " ואהבת לרעך: "בדברי הכתובו הכוונה וז .וי לכךואף על פי שאינו ראאותו  יאהב' גם הלאהבה 
 .כפי שאתה מתנהג עם חבריך אתנהג עמכם "'כמוך אני ה"משום ש, גם אם לא מגיע לו ותכבד אותו

 

  (יט' ויקרא יט" )בהמתך לא תרביע כלאים"
 "למינם"שכל הדברים נבראו במעשה בראשית מה שכתוב לפי הוא " כלאים"איסור השטעם  "רצרור המו"מבאר ה

לשון ו. מין בשאינו מינושל והכלאים באדם ובבהמה הוא ערוב . ין שלא יהיה ערבוב בין הדבריםיבענ "למינהו"
מניעת הכוחות ממה הוא  "כלאים"ו. (ו' שמות לו" )ויכלא העם מהביא"שכתוב כמו  "מניעה"לשון הוא מ "כלאים"

. אלא אחדות שלימה ואהבה ,שלא יהיה ביניהם ערבוב ,לפי קדושתם ,ישראלהכתוב אצל וה יולכן כמו שצ. שנבראו
של שהוא ערבוב משום . שלא יזרעו כלאים ולא ילבשו כלאיםהכתוב וה יכן צכמו . ולא לשון הרע ונטירה ושנאה

ין ימענם כן שזה ג. "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש"הכתוב גם את וסמך . חותוהכ
 . צריך אלבוב זרע במקום שכלאים וער

 

 (ב 'כויקרא )" תאמר שראליואל בני "

תכוון להזהיר הוא שהכתוב מ". תאמר ואל בני ישראל: "הכתוב אומרלמה שטעם שההקדוש " אור החיים"אומר ה
לומר שמלבד " ואל", ו"ואהאות בתוספת זאת ואמר  .הנותן מזרעו למולךאת להרוג שעליהם ישראל עם  כללאת 

 . אותו כל העם להענישעל גם חיוב את בנו למולך יש  המעבירשיש על ב וחי
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