
 
  
  
  
  
  

  

  
 

 

 )ב – ט"י'(  

מפריש עצמו כש" כי קדוש"זהו כאשר , "קדוש"קרא ילה כזאתדהיאך יכול אדם לבוא למעלה  ,רמז בזה   

ז "עכ, שאף שיש לו הכל במילוי וברווח, מורה על שם הרחמים וכל ההשפעות טובות" 'אני ה"אף כאשר 

  .קרא קדושיעל צמצום ואזי יכול לה' רו" אלוקיכם" נתנוהג בעצמו בבחי

 

 

 )א"י -' י –ט "י(  

תן צדקה ועשה ית, "אל תגנבו"אבל , יהודי צריך לרחם על העני וליתן לו צדקה" לעני ולגר תעזב אתם"   

  .'בה וכדויולא מכספים לא כשרים הבאים מגנ, חסד רק מכספך

 

 

 )ז"ט –ט "י(  

שדעת החסידים לא היתה , של אדם אחד א השיא את אחת מבנותיו לבנו"ק רבי ברוך מעזבוז יע"הרה   

נמלכו , אולם אף אחד מהחסידים לא העיז לומר לצדיק שלא עשה יפה, כי היו מרננים אחריו, נוחה הימנו

 נכנס, שהוא ירמז על כך במילתא דבדיחותא" פולימאוסטרוהירשלי "' רהחסידים וביקשו מהבדחן של הרבי 

, הבין רבי ברוך את הרמז". על חטא"ה הארוך התחתן עם" חוםוהוא ר"עתי והשמ: הירשלי לרבו ואמר לו 'ר

שהיו מספרים  ראוי סיפרו לו על מעשה לא, שלח לקרוא לחסידים ושאל אותם מה שמעו על המחותן שלו

? א"ק רבי זאב מזיטומיר זיע"אולי תדעו מה אמר אז על זה הרה, שאל אותם הצדיק, יטומיר'עליו בעיר ז

יתחתן בגדול , אם הדבר הוא שקר: דיק עמד והביט אז מחלון ביתו החוצה ואמרשהצ, ואמרנזכר אחד מהם 

   .ולא הוסיפו להרהר עוד אחר רבם, נתיישבה דעתם של החסידים. הדור

  

ז"י –ט "י(  

 בשני "שהכוונה , "בכל לבך"ולא " ל לבבךבכ"למה כתוב , נדרש" אלקיך בכל לבבך' ואהבת את ה"בפסוק

, טובהולא ביצר , לא ביצר הרע, בשני היצרים –" לא תשנא את אחיך ", ואף כאן זאת הכוונה". יצרך

  .כי מצוה לשנוא אותו חושב אתה, שעל משום שאחיך אינו ירא שמים דיו, כבכול לשם שמים

  )א"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"הרה(

 

ז"י –ט "י(  

ומאידך שנא את העשירים שבעיר שהיו , צדקהבמצוות הבגוסטינין היה עשיר שהצטיין בטוב לבו ו   

לא תשנא את אחיך "כתוב , א"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זיע"אמר לו הרה, קמצנים ולא נהגו כמותו

 "– כי לבך טוב מלבו, בגלל לבבך.  



  

 

 )ח"י –ט "י(  

שאין , כשם שאתה אוהב את עצמך אף על פי שאתה מכיר את עצמך ואתה יודע, "ואהבת לרעך כמוך"   

  .כך תאהב גם את רעך למרות חסרונותיו, אתה נקי מחסרונות

 

 

 )ח"י –ט "י(  

 על אותו נכרי שבא להלל הזקן וביקש שיגיירו על מנת שילמדו  )א"שבת לא ע(ידוע המעשה המובא בגמרא

מה ששנוא עליך לא , "דעלך סני לחברך לא תעביד" והלל ענה לו בלשון זו, אחת את כל התורה על רגל

ג הנעלה שהמוס, אלא, "כמוך ואהבת לרעך"למה לא אמר לו כלשון הכתוב , וצריך ביאור. תעשה לחברך

לא לעשות רע לחברו שעלולה היתה להכאיב גם , גל לתפוס הוא הצד השליליביותר ששכלו של נכרי מסו

זה כבר איננו , שיאהב את הזולת ממש כשם שהוא אוהב את עצמו, אולם להשיג גם את הצד החיובי, לו

חייב היה לפנות אליו , הלל שביקש לקרב את הנכרי ולהכניסו תחת כנפי היהדות. מושגיו של הנכרי ילפ

מה דעלך סני לחברך לא "לכן אמר לו , וכשיתגייר יבין יותר, ולמת את מידת השגותיו עד כהבלשון כזו הה

  ".ואידך זיל וגמור, תעביד

 

 

 )ח"י –ט "י(  

" אהבה"שכן פעמיים , "'אני ה"אז , בשעה ששני יהודים אוהבים זה את זה, "ואהבת לרעך כמוך"   

  .ה"בגימטריה שם הוי

 

  

 )ח"י –ט "י(  

בגלל ואפילו , ך כהוגןיאין הוא נוהג כלפאפילו בשעה ש, אם תהיה אוהב את חברך, "ואהבת לרעך כמוך"   

לפנים , אף אני אהיה נוהג כך כלפיך, ה אומר"הקב" 'כמוך אני ה", אינו ראוי לאהבתך, מעשיו והתנהגותו

  .משורת הדין

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ונמצא זה , לקרותו שבת' כי מה שמוסיף מחול על הקודש יסכים ה, "לעשות את השבת"עוד ירצה באומרו    

  .בני ישראל עושים אותם שבת, שהם חול' וגם מיום א' כי שעות מיום ו, האיש עושה שבת ממש

 

 

 


