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

 

 
 "לא תקם ולא תטר את בני עמך" )ויקרא יט' יח(

חול ובנה " ממשיל זאת לילד המשחק בארגז כלי יקרהכתוב אוסר על האדם לבקש נקמה על מעשה שנעשה בגוף. ה"
בו ארמון מפואר ולפתע מגיע איזה אדם ומקלקל את כל מה שבנה הילד. והילד בא וצועק לפני אביו ומבקש ממנו 
להרוג את אותו האיש. ואילו היה אביו משגיח בדברי הילד ועושה את רצונו הוא היה צריך להרוג את האדם הזה, אלא 

פי מיעוט שכלו, הוא חושב שמה שעשה האיש הוא מעשה נורא שהאב אינו משגיח בקול הילד כלל. כי אמנם הילד, ל
ורעה גדולה, מכל מקום, האב מבין, בשכלו הבוגר, שאין הדבר כן, ושכל מעשה הילד היו הבלים מעשה תעתועים, 
ואינם מצדיקים את הריב והנקמה מאותו האיש, כיון שלפי האמת הוא לא עשה לו כלום. כך הוא העניין בין אבינו 

לבין ברואיו, אשר לפי מיעוט השגתם הם חושבים שכל ענייני העולם הזה יש בהם צד מעלה ושלימות,  שבשמים
והנוגע בכבודם או בגופם או בממונם נראה להם כי הגדיל לעשות עמהם רעה, והם צועקים לאביהם שבשמים שינקום 

בות של דבר הנוגע בנשמתו של את נקמתם. אבל לפעמים אין הקב"ה משגיח בקול זעקתם, כשאין ברעה הזו תערו
אדם, כי בעיני הקב"ה כל העניינים אשר בני אדם מסגלים להם בעולם הזה, דומים ממש לצחוק ושחוק שעשה לו הילד 
שהזכרנו בארגז החול, לכן אין הקב"ה משגיח בהם אלא אם כן על ידי המאורעות שבגופות האדם יגיע לידי ביטול 

 ה'.  תורה ומצוות אז הנקמה היא נקמת
 

 "וערלתם ערלתו את פריו" )ויקרא יט' כג(
 "ואטמתם אטימתו, יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו" )רש"י(

שלפי פירוש רש"י יוצא שמשמעות הכתוב "ערל לב" )יחזקאל מד' ט( היא "סגור לב", כמו שנאמר  הרמב"ןמבאר 
מיה ו' י( היא שאזנם סגורה ואטומה עד שאין "ואקרע סגור לבם" )הושע יג' ח(, וכן משמעות הכתוב "ערלה אזנם" )יר

הקול נכנס בה, ומשמעות הכתוב "ערל שפתים" )שמות ו' יב( היא "סגור שפתים" כי העילגות נובעת מאוטם וסגירות 
בגידי הלשון או בגידי השפתיים שאינם נפתחים כראוי, וידוע שהדיבור נקרא "פתיחה", בבחינת "פתח פיך לאלם" 

ו "פתח איוב את פיהו" )איוב ג' א(, וכמו "ומפתח שפתי מישרים" )משלי ח' ו(, וכן "משוכבת חיקך )משלי לא' ח(, א
שמור פתחי פיך" )מיכה ז' ה(. ומסביר שהכתוב מזכיר בלשון "אטימות" כאשר מדובר בפרי הבא בתוך שלש שנים 

, והטעם הוא מפני שביאת הפרי כדי לאסור אותו בהנאה, ואילו בשאר איסורי הנאה הכתוב אינו מדבר בלשון הזו
בתחילתו נקראת "פתיחה", כמו שנאמר "פתח הסמדר" )שה"ש ז' יג(, ולכן אמר "שלש שנים יהיה לכם ערלים", כאילו 

 בשלש שנים אלו הפירות היו סגורים באילנות לא הוציאו פרח ולא פתחו סמדר.
 

 "והייתם לי קדושים" )ויקרא כ' כו( 
ונת הכתוב לומר שאל יעלה על רוחכם שאתם כבר "לי" מבלי שתהיו "קדושים" ופרושים, " הקדוש שכואלשיךאומר ה"

אלא "והייתם לי", על ידי היותכם "קדושים", והטעם הוא "כי קדוש אני". ואם תאמרו שכבר אתם "לי" מאז הפלתי 
מר שמה שעשיתי היה את גורלות ביני ובין שבעים שרי האומות, על כך אמר הכתוב "ואבדיל אתכם מן העמים", לו

רק להבדיל אתכם מהם, אך עדיין נשארה בידכם האפשרות להיות "לי", וכדי להיות "לי" אתם צריכים להיות קדושים 
 במעשיכם. 
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 יט' ב(ויקרא יכם" )הל-"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' א

בלשון רבים "קדושים תהיו" ו"אל תפנו אל האלילים"  בתחילה מדברת הפרשה רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
ובהמשך הפרשה מדברת בלשון יחיד "לא תכלה", ואחר כך חוזר הכתוב ואומר "לא תשבעו וחללת" וכיוצא בזה בכל 
התורה "ראה אנכי נותן לפניכם" ערבוב של לשון יחיד ולשון רבים. מבאר רבינו שבפרשתנו אנו מגלים מדוע הערבוב, 

סוק "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט' יח(. שמרמז שאין ראוי שיהיה חילוק ביניהם אלא כאילו היו איש אחד. וזה מהפ
באופן שאף על פי שיהיו ישראל אלף אלפי רבבות אנשים, כולם חשובים כאיש אחד ללא חילוק ופירוד. ולכן, לרוב 

"לא יהיה לך" "לא תעשוק את רעך". להיך" -התורה מדברת עמם כמו שמדברת עם היחיד ואומרת "אנכי ה' א
וכשהכתוב מדבר בלשון רבים, הוא מדבר עם הרבים כמו שהוא מדבר עם היחיד. וזה מה שאמר התנא באבות "עשרה 
שיושבים ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם", לפי שעשרה כמאה. ומנין אפילו חמישה, ומנין אפילו אחד. לפי 

ה. ולכן אפילו כאשר הכתוב מתחיל לדבר בלשון רבים הוא מסיים בלשון יחיד שהאחד הוא כמו עשרה, מאה ורבב
להיך". וזה היתרון שיש לאומה ישראלית מכל האומות, שכולם -כמו "לא תשבעו בשמי לשקר וחיללת את שם א

חשובים כאיש אחד. וזה מצד פטרונם ומצד נפשם. מצד פטרונם שהוא "ה' אחד". ומצד נפשם שהיא חצובה מכסא 
כבודו. ואחר שכל הנפשות חצובות ממקום אחד. ראוי שגם גופם יהיה אחד. וזהו "ודגלו עלי אהבה". שדגלו הוא "ה' 

 אחד". ולכן בעשו הזכיר ו' נפש ואמר בהם "נפשות ביתו". וביעקב שהיו שבעים אמר "שבעים נפש". 
 

 "ואת שבתותי תשמורו" )ויקרא יט' ג(

ון רבים, "שבתותי", לומר לנו שלא רק על שבת בראשית בלבד מזהיר כתוב " שהכתוב מדבר בלשספורנומסביר ה"
אלא האזהרה היא על כל מיני שבת המוזכרות בתורה "שבת בראשית", "שבת הארץ" ו"שמיטת כספים" שכל שבתות 

 אלו מעידים על חידוש העולם על ידי הקב"ה. 
 

 להיכם" )ויקרא יט' ג(-"אני ה' א

ל מדעתכם. -שכוונת הכתוב "אל תפנו אל האלילים", שלא תפנו את הא רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"אומר 
 ואלהי מסכה לא תעשו לכם", שלא תצטרכו לדאוג לכסף ולזהב כלל. ואז במילא, "

 

 "וכי תזבחו זבח שלמים לה'" )ויקרא יט' ה(

מהפסוק "זבחו זבחי צדק ובטחו אל ה׳" )תהלים ד' ו( שהצדקה חשובה כמו הקרבנות  החיד"א ב"כסא דוד"רבינו לומד 
ואפילו יותר, כיון שכתוב "עשה צדקה ומשפט נבחר לה׳ מזבח" )משלי כא' ג(. "זבחו זבחי צדק", כלומר תעשו קרבנות 

אתה עושה תהיה בשמחה וברצון, וזהו התכלית מהצדקה, "ובטחו אל ה׳" שהוא יתן ויחזור ויתן. אבל צריך שהצדקה ש
שיהיה בשמחה ובטוב לבב, וזה רמוז בכתוב "והיה מעשה הצדקה שלום" )ישעיה לב' יז(, וידוע ש"והיה" הוא לשון 
של שמחה כמו שאמרו חז״ל "אין והיה אלא לשון שמחה", "מעשה הצדקה", כשהיא בשמחה, "שלום". לדעת רבינו 

מרמז על כך, "וכי תזבחו זבח שלמים", שהוא קרבן הצדקה שעושה שלום בין העניים החיד"א הפסוק שלפנינו 
להקב״ה. "לרצונכם תזבחוהו", הקרבן הזה של הצדקה, יהיה לרצונכם בלבב שלם ולב שמח. ואז "ביום זבחכם יאכל", 

", שגם לעתיד יהיו יאכל את הפירות בעולם הזה, כי יש בצדקה גמילות חסדים, ואוכל פירות בעולם הזה. "וממחרת
 פירות, כמו שאמרו חז״ל שהקב״ה "זורע צדקות ומצמיח ישועות" חוץ מהקרן הקיימת. 

 

 "לא תלך רכיל בעמיך" )ויקרא יט' טז(
שכוונת הכתוב "בעמך" היא "עם עמיך" כמו שמשמעות הכתוב "לא תענה  הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מסביר 

ר שהכוונה כאן היא ללמדנו שהרכיל דרכו למכור ממקום למקום, וכן הנושא ברעך" הכוונה היא "עם רעך". ומבא
דברים של אדם לחבירו. ובזה הוא מוכר את אותו האדם לחברו כדי שינקום בו. וזה נקרא שהוא רכיל בנפש אדם. 

נפש, והזהירה תורה שלא תמכור את עמך. "לא תעמוד על דם רעך". ואפילו אם לא הרכיל הוא זה שגרם לנטילת ה
אלא נטילת הנפש נגרמה מעצמה, אסור לך לעמוד על דם רעך. אבל רכילות אסורה אפילו לא יהא נוגע לנפשו ודמו 

 ממש, אלא רק גורם נזק וכדומה, מכל מקום הרי הוא נחשב כמוכרו, לכן אסור לעמוד על דם רעך. 
 

 א יט' יט("בהמתך לא תרביע כלאים, שדך לא תזרע כלאים, ובגד כלאים שעטנז" )ויקר
שלפי הכתוב ,ישנם שלשה איסורי כלאים בשלשה דברים. בבהמות, בזרעים ובבגדים. ומסביר שמה  רבינו בחיימבאר 

שנאסר הכלאים בבהמות הוא משום שטבע התולדה של האדם והבהמה הוא שווה. והטעם שנאסרו כלאים בזרע השדה 
כמו השדה. ומה שנאסר לנו כלאים בבגדי הצמר הוא משום שהאישה הוקשה לשדה, בהיותה מוכנה לקבל תולדה 

והפשתים הוא משום שהנולדים ראשונה, קין והבל, הקרבן שהביאו היה מצמר ומפשתים, הבל הביא את הצמר וקין 
הביא את הפשתים, ולכן נאסר לנו החיבור של "צמר ופשתים יחדו" משום שהחיבור של שניהם בכרס אחת לא עלה 

כחות הגורם לדבר שהוא היפך השלום, וסופו הוכיח על תחילתו שאח אחד רצח את אחיו יפה, כי היה בזה ערבוב 
 בסוף, ונאבדו שניהם מן העולם. 

 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו
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