
  

  

תשע"ז - ויקראפרשת 

  מידת הענווהב יסוד

   ').ויקרא א, א(", רוהל מועד לאמוויקרא אל משה וידבר ה' אליו מא"

"ויקרא אל משה וידבר ה', מכאן אמרו איתא, (ויקרא רבה א') במדרש כאן 
כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו, צא ולמד ממשה רבינו 

מצרים ועל ע"ה שהיה אבי החכמה ואבי הנביאים שהוציא את ישראל מ
ידו נעשו כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום 
והוריד תורה מן השמים ונתעסק במלאכת המשכן ולא נכנס לפני 

  ולפנים עד שקרא לו שנאמר ויקרא אל משה וידבר ה' אליו" ע"כ.
מה שלא נכנס יש להעיר על הלשון "תלמיד חכם שאין בו דעת", שהרי ו

קריאת הקב"ה, זהו מחמת ענוותנותו, שהיה סבור על משה רבינו בלא 
עצמו שהוא כלום ואינו רשאי להיכנס כרצונו לדבר עם הקב"ה מתי 

היה  א"כל"דעת" אלא ל"ענווה", ולכאורה שירצה, ואין לזה שייכות 
  ראוי לומר כל ת"ח שאין בו "ענווה" נבילה טובה הימנו.

בו דעת הכוונה לבעל  ת"ח שאין, שגופא כוונת חז"ל ואכן זהשנראה ו
כי מידת הגאווה אין לה מקום עפ"י שכל כלל, שהרי כל מה שיש גאווה, 

לאדם זהו מתנת שמים מהקב"ה, וא"כ במה יתגאה האדם, והלא אינו 
עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות, ואדרבה, מי שזוכה באמת להיות 
גדול בתורה, אינו מתגאה במה שיש לו, אלא הוא חושש תמיד שלא 
השתמש מספיק בכוחותיו המיוחדים שניתנו לו, ומייסר עצמו על מה 

וזהו כוונת חז"ל באומרם "תלמיד חכם שאינו נוהג כפי שנתבע ממנו, 
מידת הגאווה שהרי והיינו "תלמיד חכם בעל גאווה",  –שאין בו דעת" 

 ובאמת הגאווה היא גם הוכחה לעניות בתורה,       יסודה בעניות הדעת.
בהיותו  -יתגאה יותר  ךינת האדם בהבנת התורה, כשקצרה בשכפי מה 

, ומאידך השיג את חכמת התורהסבור שהוא ברוב חכמתו הצליח ל
כן מתגבר אצלו יותר כמה שמשיג האדם יותר ויותר בחכמת התורה, 

חכמת עומק קצרה השגתו לעומת כמה  בראותו –ויותר מידת הענווה 
ו הגדול ביותר מכל שמשה רבינו היה העני סוד הדברוזהו          .התורה

וכשהקב"ה שלח אותו להיות מושיען [(במדבר י"ב ג'), האדם אשר על פני האדמה 

 אדם אין "כישל ישראל הוא השיב "שלח נא ביד תשלח" (שמות ד' י"ג), ופירש הרמב"ן 

שמשה רבינו הגיע פני והיינו מ, ]לשליחות" ממני יותר הגון יהיה שלא בעולם
האנושי שהקב"ה דיבר עמו לבדו בקדשי  לפסגה הגבוהה ביותר במין

כיון שהוא היה בעל דרגה יותר מכל שאר בני הקדשים מבין הכרובים, ו
 ךכשאדם, לכן באותה המידה הוא גם היה עניו יותר משאר בני אדם, 

       .האדם, כן מתגבר אצלו מידת הענווההוא הכלל שלפי גודל מדרגת 
מאן דאיהו זעיר ") א"ח ע"קס(ח"ג, פרשת שלח, בזוה"ק  הדברים מפורשיםו

". [ובתרגום: "מי שעניו הוא גדול, יהו רב, ומאן דאיהו רב איהו זעירא
  ומי שגדול הוא עניו"].

  זהירות והרחקה מעוון גזל

אדם למה נאמר, מה ופירש"י "(א, ב'). "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'", 
אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו 

  ".מן הגזל
שכשם שאדם הראשון לא היה שייך אצלו , ונראה בביאור דרשת חז"ל

שאין שירגיש עד  גזלמחק להתר כל אחדצריך כך גזל, מציאות של כלל 
, ועי"ז יהא נקי לגמרי מציאות בעולם לקחת שלא כדין ממון של חבירו

  חשש גזל.נדנוד מכל 
ושמעתי בשם ה"חפץ חיים" הקדוש שפירש מה שאנו אומרים בברכת 

"ונא אל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם המזון 
לכאורה יש להעיר מדוע  הנה", ששלא נבוש ולא ניכלם לעולם וועד

שמשמעו שלא נבוש בעולם  -אנו מתפללים שלא נבוש לעולם וועד 
למתנת בשר ודם בושתו היא בעולם הזה ולא  האדם שנצרךלא הבא, וה

לעולם הבא, וכיצד תהיה לו בושה לעולם וועד, וביאר החפץ חיים, 
שלפעמים אין לאדם בושה לקבל כסף בעולם הזה, וכגון שהוא מצטייר 

ואז , ואנשים נותנים לו מתנות בתור תלמיד חכם וצדיק, כאדם צדיק
ו, אבל יהא לו מכבדים אותאלא אדרבה בעולם הזה אין לו שום בושה 

, שזהו מעין גזל שלקח כסף מאנשים שהחזיקו מזה בושה לעולם הבא
  .בעוד שלא היו דברים מעולםאותו כצדיק 

  לקדש עצמו גם באכילתו –עבודת האדם בחיי המעשה 

נה אמרו חז"ל ה(א, ד'). ", לה ונרצה לו לכפר עליוווסמך ידו על ראש הע"
ויש להעיר שלכאורה יש כאן  ".עולה באה על הרהור הלב"(ויקר"ר ז, ג') 

דבר פלא, שהחוטא בהרהורי הלב, יש לו להביא דווקא עולה שכולה 
לכהנים,  תלה' כליל, אבל החוטא במעשה מביא חטאת שנאכל

ולכאורה הרי הדעת נותנת להפך, שהחטא במעשה חמור יותר מחטא 
א"כ אם בחטא של הרהורי הלב צריך להביא קרבן עולה בהרהור הלב, ו

  כליל לה'.לכאורה להביא קרבן צריך היה כליל לה', כ"ש שבחטאת 
 וקא החוטא במעשה צריך להביא חטאתדוונראה בביאור העניין, ש

משום שהוא פגם בחיי המעשה וכתיקון לזה גם באכילה, להתכפר 
על ידי מה שמקדשים  צריך הוא להביא חטאת שהכפרה באכילתה הוא

לשם שמים, אבל מי חיי המעשה ואוכלים מתוך כוונה טהורה גם את 
שפגם רק בהרהורי הלב, כיון שהחטא הוא בינו לבין הקב"ה ולא בתוך 
חיי המעשה, כך גם כפרתו הוא בקרבן עולה כליל לה' בלא צורך 

ל האדם על ידי האכילה יכוובאמת     בעבודת האכילה שבחיי המעשה. 
והיינו , המאכילפרישה התקדש יותר מהקדושה שיכול להשיג על ידי ל

על ידי שיאכל בקדושה וייזהר שגם בעת אכילתו לא ישקיע עצמו 
שאע"פ ת רצון הקב"ה, וזהו יסוד הדבר ם הזה אלא יכוון לעשובעול

יום כיפור שהלא המחלל [, פחותה מקדושת השבת שקדושת יום כיפור

ביום כיפור מ"מ , ]סקילהחמור בשבת עונשו כרת ואילו המחלל בעונשו 
העולם הזה ולהתענות, ולעומת זאת בשבת נצטווינו לפרוש מחיי 

קודש שקדושתה חמורה יותר נצטווינו דווקא להתענג במאכלים ולא 
, דווקא בשבת קודש שקדושתה חמורה יותר להתענות, והטעם בזה כי

על ידי האכילה לשם שמים, שכן נצטווינו להתקדש יותר על ידי 
  .ההתקדש יותר ממה שהוא פורש מאכילל האדם להאכילה יכו

ם כ"רוחניים" על ידי שכומריהם של הגויים עושים עצמוידוע 
ומדמים שפורשים לגמרי מחיי העולם הזה ואינם חיים עם אשה כלל, 

האדם פורש לגמרי מהעולם הזה הרי הוא "קדוש" בכך, אשר כש הם
עיקר הקדושה הוא להתקדש להפך, נחנו יודעים שהאמת הוא אאבל 

כהן דווקא בתוך חיי המעשה ולא בבריחה ויציאה מחיי המעשה, ולכן ה
ביום הכיפורים שהוא אדם המקודש ביותר שנכנס למקום  גדול

שעבודת עבודתו אם אין לו אשה, המקודש ביותר, אינו יכול לעבוד את 
   בבריחה מהעולם הזה.ולא דווקא חיי המעשה את  לקדשהקדושה היא 

  הנחשבת כקרבן מעלת התענית

  (א, ט').", והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח לה'"
בזמנינו שאין לנו בית המקדש להקריב בו קרבן, התענית היא הנה 

שכיון שדמו וחלבו של אדם מתמעט בתענית, נחשב לו במקום קרבן, 
בגמ' בברכות כאילו הקריב חלבו ודמו על גבי המזבח לקב"ה, וכמבואר 

יהי רצון "שרב ששת היה מתפלל בשעה שהיה יושב בתענית,  )י"ז ע"א(
ודמי שנתמעט כאילו הקרבתיו לפניך על גבי מלפניך שיהא חלבי 

  ".המזבח ותרצני
"בית הלוי" מרן בעל הלנכנס ביום תענית ומעשה היה במשכיל אחד ש

הבין מיד כי אין  "בית הלוי"ה להתענות.הוא , ושאל, האם צריך זצ"ל
שהלא צריך לצום,  כוונתו אלא על מנת לקנטר, והשיב לו "אינך

ודמו לקב"ה, והחלב והדם שלך הם  בתענית מקריב האדם את חלבו
נבילות וטריפות, וא"כ חלבך ודמך לא יעלו אתה אוכל שהרי נבילה, 

  . "לרצון לפני ה'
"זבח רשעים תועבה" ולכן (משלי כ"א, כ"ז) ובאמת כשם שבקרבן נאמר 

כך גם בתענית צריך להתוודות ולשוב בתשובה קודם הקרבת הקרבן, 
בה, אין תעניתו רצויה ענה ולא שב בתשוהעיקר הוא התשובה, ואם הת

שעיקר התענית היא כדי  )רפ"ה מתעניות(ברמב"ם וכמבואר לפני הקב"ה, 
 )תקמ"ט 'סי("ב שנמה כן פסקו ,"לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה"

בשם האחרונים שביום התענית חייב כל אדם לפשפש במעשיו ולחזור 
לגזור צום עבור ל "ו כמה גדולים זצכאשר רצבתשובה, ויש שמועה ש

ב שהעיקר לשוומשום הגר"ח מבריסק זצ"ל, התנגד אחינו בני רוסיא, 
    .ום ולא סתם לצוםודם הצובה קבתש

  שליט"א חיים עוזר רביבן לבנו הרה"ג שליט"א  למרן רבינו נכד אברהם ישעיהו שטרנבוך הבחור המופלג ברכת מזל טוב לחתן היקר
   שליט"א הרב מורי בנק איש החסדבת ידידינו  ברכה הכלהעם בואו בברית האירוסין עב"ג  

 הי"וסורובסקי משפחת  -ם נפש יהונצח על ידי ידיד

  "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ  שטרנבוךלפי החיפוש   "נדרים פלוס"להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום



שיש לשוב בתשובה קודם מבואר בקדמונים  תפילהבכעין זה גם ו
"תפילות כנגד קרבנות תיקנום", הש הוא מפניטעם הדבר והתפילה, 

גם כך , שבקרבן צריך לשוב בתשובה קודם הקרבת הקרבןכשם ולכן 
בתפילה שהיא במקום קרבן, יש לשוב בתשובה קודם התפילה כדי 

  .שתפילתו תתקבל

  שאיפות לגדלות

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה', קרבן ראשית  
, הבעש"ט הקדושבדרך רמז פירש בזה י"ב). -(ב' י"אתקריבו אותם לה'", 

שהשאור עולה וטופח כלפי מעלה, [שאור ודבש מרמזים על גאווה, שה
וב "לא , ועל זה אמר הכת]מרמז על גאווהואיכותו וכן מתיקות הדבש 

תקטירו ממנו אישה לה"', והיינו שהגאווה הוא דבר פסול ומאוס 
בתכלית בעבודת ה', אבל "קרבן ראשית" והיינו כאשר האדם מתחיל 
בעבודת ה', אז אסור לבוא עם ענוה ולומר אני לא יוכל להיות גדול 
בתורה, אלא אדרבה "תקריבו אותם לה'", שבראשית העבודה הדרך 

עם גאווה דקדושה והיינו עם שאיפות לגדלות להצליח הוא דווקא 
ולחשוב "אני יכול להיות גדול בתורה", ולא להתייאש ח"ו מלהיות גדול 

ומו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל היה דורש מכל בחור        בתורה.
 ,היה חוזר ואומר הרבה פעמים בשיחותיוו, לשאוף להיות גדול בתורה

סקער ור' עולם כמו ר' חיים ברי שכל בני הישיבה יכולים לצמוח גדולי
 אין לו כשרונות מזהיריםמי שאף הוי מרגלא בפומיה שוחיים עוזר, 
כפי כוחותיו, שאם תייגע בתורה אם אך יגדול בתורה  יכול לצמוח

זוכה לסייעתא דשמיא בלתי האדם עושה מצידו כפי יכולתו הרי הוא 
  , אבל מי שיסתפק במועט לא יצליח.טבעית

רים צריכים לשאוף שבניהם יהיו גדולי תורה ממש, גם ההובאמת ו
ועליהם ולהתפלל על כך תמיד ולהחדיר לבניהם את הידיעה הזאת 

ושמעתי מפי הגה"ק רבי אלחנן , שבכוחם לצמוח לגדולי תורה ממש
אינו יהיה תלמיד חכם גדול,  בנוש אינו משתדלש שאבא וסרמן זצוק"ל

הרב  בשו"ע וכמבואר תורה,מהתורה ללמד את בנו מקיים חובתו 
להחזיק את בנו אפילו לאחר הוא שהחיוב מהתורה (הלכות תלמוד תורה) 

  הנישואין כדי שיוכל ללמוד תורה עד שיהא בקי בכל התורה,

  תפילה ועבודת ה' מתוך טעם

יש לפרש בזה בדרך רמז, שהנה . )ג"ב, י(", על כל קרבנך תקריב מלח"
מטרת המלח הוא לתת טעם במאכל, ולרמז בא שבכל קרבן או תפילה 

היינו וועם טעם,  -הבאה במקום קרבן, יש להביאו דווקא עם מלח 
באופן  בהתלהבותשבשעת הבאת הקרבן או בשעת התפילה יתעורר 

  יבשה בלא שום טעם.ולא בדרך ', טעם' שיהא בו

  על עבירה שהיא מצוהשיחשוב  האדםסמא את היצה"ר מ

", אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו אשר לא תעשינה"
וש הלשון "ועשתה מכל מצוות ה'", והרי יש לדקדק מהו פיר    (ד', כ"ב).

 ולכאורהאדרבה החוטא "עבר" על מצוות ה' ולא קיים את מצוות ה', 
  "ועברה על אחת ממצוות ה'".ראוי לכתוב היה 

לפתות את הנשיא לעבור שה מאוד קליצר הרע יש לפרש בזה, שו
 -מעבירה מצוה לו ועושה מתחכם עבירה ממש, ועל כן היצה"ר 

זהו ו סמא את עיניו שידמה שעבירה חמורה היא בעצם מצווה,ומ
שהוא עשה מה שהיה נדמה לו  -, "ה'מצוות ועשתה אחת מכל "

  אין זה מצווה אלא עבירה. –כמצווה, אבל באמת "אשר לא תעשנה" 
, וכתב מזהיר מאוד משיטה זו של היצר הרע(פ"ג) במסילת ישרים ו

 רע כאלו הוא ממש טובעד שרואים ה" מטעה ראייתםהרע שהיצר 
והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. 

כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, 
אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם 
הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם 

שהאדם מלביש את הדבר מצוי בעוה"ר ו         ".תם אל באר שחתומביא
אנשים ולבזות לדבר לשון הרע קנאות של מצווה של חטאיו ברוח 

נקי כפיים ובר ולבזות לחרף ולא די שמתירים בכך  ,כשרים בישראל
ובעוה"ר ישנם גם "זריזין מהעבירה מצווה,  יםשולבב, אלא גם ע

ואז החטא  ,ה"מצווה" בהידור המשתדלים לקיים אתמקדימין למצוות" 
שמלביש את חטאיו במצוות ה', וזהו בכלל "מצוות ה'  -חמור ביותר 

  אשר לא תעשינה".

  חוטאשעל האדם לפשפש במעשיו אם נזדמן לו לראות יהודי 

 (ויקרא י"ח)במדרש תנחומא כאן  ", (ה, א').ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה"
ונות ווגדופין, אלא מתוך ע לא מטובתו של אדם שומע חרופיןאיתא "

אתה מוצא , וכו', ר נפש כי תחטא ושמעה קול אלהשיש בידו, שנאמ
ם והאזנים והאף, ינן ברשותו של אדם, העינישאי שלשה דברים

אה רמה יעשה, היה עובר בשוק ראה עשה עבירה בשוק,  -ם יהעיני
שמע קול חרופין וגדופין ולא היה רוצה  -שלא בטובתו, האזנים 

 בודה זרהעבר במקום ע - , מה יעשה, שמע שלא בטובתו, האףלשמוע
והריח קטורת של ע"ז, ולא הריח ברצונו, מה יעשה, הריח שלא 

או אם מזדמן לאדם לראות ש ,ומבואר כאן במדרש יסוד     ".בטובתו
ירה רח"ל, עליו לפשפש במעשיו איך יהודי אחר עובר עבלשמוע 

מאותו עבירה, שאם לא כן ולשוב בתשובה, ומשום שבוודאי גם לו יש 
וזהו הכוונה "נפש לא היה הקב"ה מסובב שהוא יראה או ישמע עבירה, 

כי תחטא ושמעה קול אלה", שרק משום שכבר נתקיים בו "נפש כי 
  .(שבועת שקר)ול אלה נזדמן לו לשמוע ק -תחטא", לכן "ושמעה קול אלה" 

בעיר  שבהיותו שמעתי מפי מו"ר הגה"צ רבי משה שניידער זצ"ל,ו
לעיר ממל ל "רבי  עקיבא איגר זצפעם בא הגאון שמע ש ,מגוריו ממל

 המחותן, ותוך כדי סעודת החתונה היה חתונה של אחד מצאצאיול
שרוי בגילופין ואמר להגרעק"א "אינני שבע רצון ממך". הגרעק"א 
נבהל ושאל את המחותן איזה אשמה יש בו, והשיב לו המחותן שלא 

 אהגרעק" .ליצנות בעלמאבדרך  רקנות אלא נתכוון לומר כן ברצי
הנפש ועשה חשבון אוי לאוזניי ששמעו דברי ליצנות,  ,ואמר נזדעזע

דה , והלך מהסעוולכן נזדמן לו לשמוע דברי ליצנות בוודאי חטאש
  ואח"כ שב למקומו.ועשה חשבון הנפש ושב בתשובה, 

  הזמןניצול חשיבות 

על" ראשי כתב החיד"א "מ (ה, ט"ו).", ה בשגגהל מעל וחטאונפש כי תמע"
שהלא אמרו תיבות "מאבד עצמו לדעת", ובביאור הדבר יש לומר, 

, ואם כן כשאדם ""איזהו שוטה המאבד מה שנותנים לו(חגיגה ג' ע"ב) חז"ל 
חוטא הוא בעצם מאבד בידיים את נשמתו הטהורה שניתנה לו כדי 

על ידה לחיי העולם הבא, מעשים טובים ולזכות בלעסוק בה בתורה ו
, "וחטאה בשגגה נפש כי תמעול מעל"זה מה שנרמז בפסוק כאן ו

מאבד את נשמתו ש -שבמעשה העבירה הרי הוא מאבד עצמו לדעת 
"העולם אומרים זמן זה , החפץ חייםאמר על הבלים ממש, וידוע מה ש

(להגה"ק בעל ובספר דרך פיקודיך      ף, ואני אומר זמן זה חתיכת חיים".כס

א כתב שביטול זמן להבל וריק הוא ענף רציחה, שהלבני יששכר זיע"א) 
מבואר בשו"ע שאסור לגעת בגוסס כיון שמקרב בזה את מיתתו בכמה 

, וא"כ באותה המידה גם מי שביטל מזמנו ונחשב בזה כשופך דם רגעים
כמה רגעים להבל וריק נחשב לענף רציחה, כיון שזמן הוא חתיכת 

   .י שאיבד חלק מחייומחיים, והמבטל זמנו ואינו מנצלו הרי הוא כ

  ונקלט מתוך ספרי רבינו שליט"אנערך  – הלכות ברכת האילנות
  חלות החיוב 

חובה לחפש , ואין שמוציאין פרחחיוב ברכת האילנות הוא רק על מי שראה אילנות 

לשבח ולהודות להשי"ת על כדי מדת חסידות לחפש אחריהם . אך מ"מ אילנות ולברך

  ח"א סי' ק"צ).וה"נ תש(. תיקון לנשמות המגולגליםגם הבריאה המתחדשת, ועפ"י סוד יש בזה 

  נשים בברכת האילנות

להם אין שנזדמן להם לראות אילנות מלבלבים, יברכו ברכת האילנות, אך נשים 

  ח"א, סי' ק"צ).תשוה"נ (. שכל כבודה בת מלך פנימה ,בשביל זה לחפש ולצאת

  ברכת האילנות בשבת

לנות, אך אם נזדמן לו לראות בשבת קודש אילנות מלבלבים, יברך עליהם ברכת האי

  (תשוה"נ ח"א, קצ"א).נהגו שלא לצאת באופן מיוחד בשבת לברך ברכת האילנות. 

  האילנות מספרשיעור 

במקום שיש בו ריבוי אילנות וכמו ברכת האילנות דווקא מצוה מן המובחר לברך 

 יםהדרמהמדקדקים מעיקר הדין יכול לברך אפילו על אילן אחד. ויש בפרדס, אך 

, ויש יסוד למנהגם, וראוי להדר ששני אילנות יהיו משני ווקאלברך בשני אילנות ד

  ח"א, קצ"א).תשוה"נ (. מינים שונים

  עץ מורכב

נחלקו האחרונים אם מברכים ברכת האילנות על עץ מורכב, ולמעשה נראה, 

שלא אין לברך עליו [ ,באפרסקים מורכבים וכדומה שטעמו וצורתו שונה מבריאתוש

בתפוזים ואשכוליות אך  ,]נוצר במעשה בני אדם בעבירה כיוצא בו, אלא קב"הברא ה

אבל כיון שאין ניכר שינוי בטעם הפרי, ואין מרכיבים אותו אף שמרכיבים בחושחש, 

  תשוה"נ ח"א תצ"ב).עליו. ( לברך ישלחזקו ולחסנו כנגד מחלות התוקפים אותו, אלא כדי 

  התאספם יחדברכה לתשב"ר ב

כולם  םם שיש גינה עם אילנות ומברכים שלמקותשב"ר את המובילים יש מקומות ש

ולחנך הנערים שכל הבריאה כולה ם שמים מנהג נאה ויאה לקדש ששזהו יחד, ונראה 

 (תשוה"נ ח"א, קצ"א). .ה"הקביצירת 


