
מושל ברוחו – סימן לחכמה ודעת
ויקרא אל משה וידבר ה' אליו )א, א(. מכאן אמרו כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבילה 

טובה הימנו וכו' )מדרש רבה(.  
ויקרא אל משה - תמיד מתוך הענן, כענין בהר 
סיני, כאומרו "ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך 
הענן" )שמות כד, טז( כי לא יכנס שם 'לעולם' 

בלי רשות". )ספורנו(. 
התנהגותו האצילה של משה רבינו ע"ה, ומסקנת 
חז"ל שבעקבותיה - "כל תלמיד חכם שאין בו 
דעה נבילה טובה הימנו" - מעמידות אותנו, לדעת 
מרן המשגיח הגר"י ליבוביץ זצ"ל בספרו "דעת 

תורה" על סוד הגדרת הדעת. 
בספר מסילת ישרים מביא הרמח"ל בפרק הדן 
בענין הזהירות )סוף פ"ב( את דברי הגמ' בברכות 
)דף לג.(: "כל מי שאין בו דיעה אסור לרחם עליו". 
הקשר בין "מי שאין בו דיעה" למידת הזהירות 
בביאור  עצמו  הרמח"ל  דברי  פי  על  מתבאר 
מידת הזהירות: שיהיה האדם מתבונן ומפקח 
על מעשיו ודרכיו וכו'. ושלא ילך במהלך הרגלו 
"כי  מסיק:  הוא  ג  בפרק  ושם  באפלה.  כעיוור 
העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא 
לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת 

יד יצרם ומשלו בו". 
מדבריו למדנו ש"ענין הזהירות הוא שליטת האדם 

על עצמו". זהו גם סוד ה"דעת", שהיא החשובה 
מכל המידות: לשלוט על הטבעיים ועל ההרגלים 
השונים. מעתה מובן היטב כיצד משתלב ענין 
הדעת בנושא הזהירות. יסוד שניהם הוא חובת 

האדם להיות מושל ברוחו. 
אילו לא היה משה רבינו ע"ה עוצר ברוחו והיה 
הגדולות  מעלותיו  כל  היו  קריאה,  ללא  נכנס 
הממשל  הוא  האדם  עצמות  כל  סוד  בטילות. 
מה  ביה,  דיעה  "ודלא  כאמור,  הדעת  שיסודו 
ביה"! ולפיכך: "כל תלמיד חכם שאין בו דעת, 

נבילה טובה הימנו". 
בזה ניתן לבאר, מדוע דוקא בפתיחת ספר "ויקרא" 
העלו חז"ל ענין זה, אף על פי שבעצם לכל דברות 
קדמה קריאה כמבואר ברש"י )עיין רמב"ן ושפתי 
חכמים( אלא בספר זה מתבארים עניני הקרבנות 
ומשמרת המקדש שבעניינם נאמר "זובח לאלהים 
יחרם בלתי לה' לבדו" )שמות כב(. דהיינו, קירוב 
הכל אל ה' כלשון "קרבן". ענין זה נרמז ב"ויקרא 
אל משה" - ביטול הרצונות העצמיים, היינו מושל 

ברוחו שאינו נכנס בלי קריאה. 

ילקוט לקח טוב

"עקירת התורה" - דוחה פיקוח נפש
אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו )א, ג(. תמים - בלא מום )רש"י(.

ובר קמצא, רבי זכריה  מצאנו במעשה קמצא 
קרבן  את  להקריב  שלא  הכריע,  אבקולס  בן 
הקיסר שהוטל בו מום, שמא "יאמרו בעלי מומין 
קרבין לגבי מזבח" )גיטין נה ע"ב(. ובשל עמדתו 
לא הוקרב הקרבן, והקיסר החריב בחמתו את 

ירושלים והמקדש. 
וכולם תמהים, האם הספק שמא יקריבו בעלי 
יחריב  שמא  הנורא  החשש  על  עדיף  מומים 
הקיסר את הגליל ואת יהודה, יהרוג רבבות בני 
אדם, ויגלה את ישראל מעל אדמתם?! ומה בכך 
אם "יאמרו"?! הלא כל התורה נדחית מפני ספק 
פיקוח נפש של יהודי "אחד", וכל שכן שפיקוח 
מהלכות  הלבה  דוחה  ישראל  כלל  של  נפשו 

הקרבנות! 
ביאר מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: 

אמנם כן, 'ספק לאו' ואפילו 'לאו ודאי' מהלכות 
המקדש, אכן נדחה מפני פיקוח נפש, אבל חשש 

"עקירת התורה" - דוחה פיקוח נפש! 
רבי זכריה לא חשש מכך שיקריבו בעלי מומין 
קרבין",  מומים  בעלי  ש"יאמרו  אלא  בעתיד, 
"יאמרו" - כך בבית המדרש לדורי דורות, יכניסו 
סעיף מוטעה ל"שולחן ערוך" שמותר להקריב בעל 
מום, וכך תחדור לנצח טעות לתורת ישראל! רבי 
זכריה ירא מהשכחה עולמית של אחד מפרטי 
תורת ה' התמימה, ודבר זה חמור גם מפיקוח 
נפש. ]והביקורת של חז"ל על רבי זכריה, כשאמרו 
"ענוותנותו של רבי זכריה החריבה את ביתנו" - 
אינה באה לסתור נכונותו של שיקול עקרוני זה, 

אלא מכוונת לנקודה אחרת יעו"ש[. 
שיחות מוסר )עמ' רס(

 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

דבר הישיבה

 קרבן עני –
יש בו יותר מסירות נפש

בפרשתנו אנו למדים "ונפש כי תקריב קרבן 
מנחה לה'" )ב, א(. וברש"י "ונפש כי תקריב 
- לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא 
אמר  עני  מנחה  להתנדב  דרכו  מי  במנחה 
הקב"ה מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו".

אמר על כך מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל: 

כל דבר גשמי, באמת הוא גם רוחני, אלא 
שהוא עטוף ומכוסה בגשמיות, אבל בתוכו 
ופנימיותו יש בו יסוד רוחני. בכל קרבן וקרבן, 
עיקר ההקרבה על המזבח היא הקרבת החלק 
הרוחני שבקרבן. וזהו עניין זריקת הדם על 
יב,  )דברים  הנפש"  הוא  הדם  "כי  המזבח 
כשהעני  לכן  רוחניות.  יותר  נמצא  ובו  כג( 
להקריב  הכתוב  אומר  קרבנו  את  מקריב 
על גבי המזבח גם את הכנפיים, וזאת כדי 
להוציא במידת האפשר אף את החלק הרוחני 

הנמצא בהן.

עני  בקרבן  אומרת  התורה  למה?  כך  וכך 
)לקמן ב, א(: "ונפש כי תקריב" ופירש רש"י: 
אלא  נדבה  קרבנות  בכל  נפש'  נאמר  "לא 
במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה? עני, אמר 
הקב"ה: מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו". 
היינו, בקרבן עני יש יותר מסירות נפש, ולכן 
זה מועיל שאף את הכנפיים מעלים על גבי 

המזבח.
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מבאר רבותינו

שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

להיזהר בכבודו של עני וקבצן עלוב
ושסע אותו בכנפיו לא יבדיל )א, יז(. 

בכנפיו - נוצה ממש, והלא אין לך הדיוט שמריח 
ריח רע של כנפים נשרפים ואין נפשו קצה עליו, 
ולמה אמר הכתוב "והקטיר" - כדי שיהא המזבח 

שבע ומהודר בקרבנו של עני )רש"י(.
מרן  זה ללמדנו, אומר  מוסר השכל בא פסוק 
"דעת  בספרו  זצ"ל  ליבוביץ  הגר"י  המשגיח 
תורה": טבעו של אדם להתענג על ידי הימצאותו 
בקפידה,  הלבושים  עשירים  של  במחיצתם 

מסודרים ונקיים וכל הופעתם מעוררת כבוד. 
שונה לגמרי הרגשת האדם הנמצא בחברתו של 
ומלוכלכים.  בלויים  קרועים,  בגדיו  אשר  העני, 
במצב כזה קשה להימצא בחברתו, ואם נודף מן 

העני ריח לא נעים אף מתרחקים ממנו. 
אך לא כך הן דרכי ה' שנצטווינו ללכת בהן. דברי 
רש"י מלמדים אותנו שדוקא אל אדם כזה יש 
להתקרב, לסייע בידו ולהראות לו פנים שוחקות, 

ובודאי שאין היתר להראות לו שמץ של סלידה 
מהאי נעימות הנגרמת על ידו לאחרים. 

יותר מכך, נתחייבנו נצטווינו גם לכבדו. שכן שכינת 
דכא  ואת  "...אשכון  כנאמר:  עמו  יתברך  כבודו 
ושפל רוח". אם יכבדנו - את ה' הוא מכבד. ואם 
ימאסנו ידע את מי הוא מואס - את מי שהמזבח 

שבע ומהודר מקרבנו!
לקח טוב

חביבה שעה אחת בתורה - מתוך הדחק 
ונפש כי תקריב. )ב, א(

לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, 
מי דרכו להתנדב מנחה? עני, אמר הקב"ה מעלה 

אני עליו כאלו הקריב נפשו )רש"י(.
בשיחה שנשא מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל 
לוינשטיין זצ"ל לפני בני הישיבה בשנחאי אמר, 
כי התורה מחשיבה את קרבנו של  רואים אנו 

העני, מפני שבקרבנו יש יותר מסירות נפש, ועל 
כן שורפים אף את הנוצות שריחן רע, כדי שיהא 

המזבח שבע ומהודר מקרבנו של עני.
ועל פי זה יוצא לנו לימוד נפלא, כי אחד שהוא 
עמוס בטרדת הפרנסה ואין סיפק בידו ללמוד אלא 
שעה אחת ביום, ואפילו אם אינו יכול להעמיק 

את  נותן  אם  מ"מ  טרדותיו,  מחמת  בלימודו 
נפשו על זה, כי אז חביבה תורתו יותר מתורתו 
של העשיר שלומד מתוך הרחבת הדעת, על אף 

שמעיין ומעמיק יותר בלימודו.
יד יחזקאל )עמ' קע"ג(

ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וגו' )לה, כא(.

ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר 
חטא שתי תורים או שני בני יונה לה' אחד לחטאת 

ואחד לעולה )ה, ז(.

רבינו האבן עזרא הקשה מדוע צריך העני להוסיף 

על קרבנו ולהביא תור לעולה, הרי העשיר מביא 

רק בהמה אחת לחטאת ואינו מביא כלל קרבן 

עולה, ומביא לתרץ בשם ר' יצחק "בעבור שלא 

תגיע ידו, אולי עלה על רוחו מחשבה" - וכוונתו 

שמא יש בליבו טרוניה כלפי שמיא על שלא שפר 

גורלו ואין בידו להביא קרבן עשיר כחבירו, ועל 

כך באה קרבן העולה לכפר על הרהורי לב אלו.

הקשה הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, מה 

נשתנה עכשיו שצריך להביא קרבן על שמקנא 

בחבירו העשיר, והרי זה ימים מקדם שרואה העני 

והוא צריך  את רעהו העשיר שיש לו ממון רב 

להסתפק בקורטוב, ולא מצינו שיתחייב כפרה 

על שמהרהר בליבו על כך, אלא על כרחך שהוא 

שמח בחלקו, וא"כ מדוע דוקא עכשיו כשהוא 
מביא 'קרבן-עני' מתעוררים בליבו הרהורים נוגים 

אלו - על שלא משיגה ידו כמו עמיתו העשיר.

אלא מכאן מוכח יסוד גדול - בעבודת ה', דגם 
אדם שהוא בעל מדריגה ועבד על עצמו עד שכבר 
אינו חומד ממון חבירו, ואף שיש לחבירו הרבה 
יותר מכדי מחסורו והוא העני אין לו אפילו כדי 
בכדי מחייתו, ועם כל זה הרי הוא שמח בחלקו. 
וחומריות,  בעניני העולם בגשמיות  הוא  זה  כל 
אבל כאשר מגיעים אצל עבודת הבורא בדברים 
רוחניים, בזה מתעוררת קנאתו מתוך שאיפתו 
הטהורה לעבודת בוראו, והוא מיצר וכואב בראותו 
אצל חבירו אתרוג וטלית נאה וכיו"ב, ואילו לו אין. 
וכן בקרבנות הוא מתקנא שחבירו מביא קרבן נאה 
ומהודר ולו יש רק קרבן עוף, ועל זה הוא מתקנא 
שאין לו את הכלים לעבודת ה' כמו לחבירו, ואנו 
חוששים שמא מחמת קנאתו עלה בליבו הרהורים 
כלפי שמיא, ועל זה אמרה התורה שצריך להביא 

עולת העוף לכפר על הרהורים אלו.

מוסר  מכאן  אנו  רואים  פינקל,  הגרא"ב  הוסיף 

השכל גדול ונשגב, אמנם קנאת סופרים משובחת 

היא וכמו שאמרו חז"ל )ב"ב דף כ"א ע"ב( קנאת 

כאשר  רק  זה  כל  אבל  חכמה,  תרבה  סופרים 

הוא מקנא למה לא למד ולא עמל כמו חבירו, 

ושאיפתו להגיע למעלת חבירו, אבל אין לקנאות 

במה שיש לשני כישרונות יותר גדולים, כי לכל 

אחד יש מתנת שמים במידה אחרת, ואין האדם 

מצווה בעבודת בוראו אלא כפי כוחותיו ומה שיש 

לו. )משלחן רבי אליהו ברוך - עמ' ט'(.

בענין זה שח מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין 

זצ"ל והזהיר, שאף שאמרו "קנאת סופרים תרבה 

גדולה,  סכנה  בזה  כרוך  מקום  מכל   – חכמה" 

שהרי במציאות הוא משתמש עם כח של מדת 

הקנאה וסכנה גדולה צפויה לו אם משתמש בה 

ואין מגיע לתוצאות הרצויות ולתכלית המכוונת, 

קנאה"  "בעל  וישאר  גדול  גאון  שיהיה  ויתכן 

שתוציא אותו מהעולם )לאנוש בינה עמ' תל"ז(.    
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קנאת סופרים - ולא קנאת כישרונות...



עיון בפרשה

רבי אברהם צבי 
קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

המלבלבים  אילנות  ורואה  ניסן  בימי  היוצא 

חסר  שלא  ברוך  אומר:   - פרח  שמוציאים   -

בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות 

טובות ליהנות בהם בני אדם )ברכות דף מ"ג 

ע"ב; שלחן ערוך סי' רכו(

הגאון רבי עקיבא אייגר מסתפק )גליון השו"ע 

או"ח סימן רכו( אם אפשר לברך ברכת האילנות 

על אילני ערלה, ולמעשה כתב בכף החיים )ס"ק 

יא( ועוד אחרונים שאין לברך.

ומסתפקים האחרונים, מה הדין בשדה שיש בה 

הרבה אילנות של ערלה, האם יכולים לברך שם 

ברכת האילנות, או שמא מאחר ולא יודעים מי 

הם האילנות הכשרים, נמצא שבפועל אי אפשר 

ליהנות מאף אילן, כי ספיקא דאורייתא לחומרא, 

ואין כאן ביטול ברוב כי האיסור קבוע?

ומספרים )קובץ ישורון כרך ט"ו עמ' תקא - ב(, 

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ישב פעם 

בסוכתו, ודיבר מענין הגאונים שהיה כל הש"ס 

פרוש לפניהם כשמלה, וכשאחד הגיב שכאילו 

הם היו רק פעם, הגיב ואמר, למה אתה אומר כן, 

אני ראיתי כן פעמים רבות את הגאון מטשעבין, 

דוגמא,  והביא  לפניו,  פרוש  הש"ס  היה  שכן 

שפעם אחת נשאלה השאלה האם אפשר לברך 

ברכת האילנות על אילני ערלה, ומיד הגיב בעל 

הדובב מישרים, שיש לזה לכאורה ראיה מהמשנה 

במעשר שני )פ"ה מ"א הובא בבבא קמא דף 
סט ע"א( שאילן ערלה מציינין אותו בחרסית, 
שגנבים לא יאכלו ממנו, ורשב"ג חולק וסבירא 
האילנות  על  לציין  יש  בשביעית  דדוקא  ליה 
להציל בני אדם, אבל בשאר שנים אם באים 
ליטול שלא ברשות משדה שלו, אינו צריך לציין 
להצילם, דהלעיטהו לרשע וכו', ואם נימא שאין 
מברכים עליו ברכת האילנות יהיה צריך לציין 
ויעברו  זו,  ברכה  עליהם  לברך  ייכשלו  שלא 
בלאו דלא תשא. אמנם בשו"ת דובב מישרים 
)ח"ג סימן ה( הביא דבר זה בלשון ודמות ראיה 
נראה לי, אך בפעם ראשונה כאשר ראינו ושמענו 
איך שהרב מטשעבין כשנשאל שאלה זו מגיב 
על אתר שלכאורה גמ' ערוכה היא, ראינו כמה 

רחבה ומקיפה שליטתו במכמני הש"ס.

ויעוין שם בשו"ת דובב מישרים )הוספות מכת"י( 
שהעיר על דבריו, שאפשר לדחות הראיה ממשנה 
דמעשר שני, דהנה יש להעיר על משנה דשם 
הלא  בשביעית,  ואפילו  לציין  כלל  צריך  למה 
זה שיאכלנו לא יעבור איסור כיון דרוב אילנות 

אינן ערלה ומותר לו לסמוך על הרוב ולאכלו.

ויש הרוצים ליישב )ראה חשוקי חמד - ראש 
השנה יא.( עפ"י המבואר בכמה מקומות שדבר 
וא"כ  כקבוע,  וחשיב  הואיל  בטל,  אינו  מחובר 
האוכלו  יכשל  שלא  לציין  דצריך  ניחא  שפיר 
יועיל הרוב בזה, דחיישינן  ולא  באיסור ערלה 

שמא יאכלנו במחובר, ואז עובר איסור דלא מהני 

רוב היתר דבמחובר נחשב קבוע כנ"ל. וא"כ אין 

ראיה דמותר לברך ברכת האילנות על עצי ערלה, 

דהא דאין צריך לציין משום שהברכה הוא שברא 

אילנות ליהנות בהן בני אדם, ושפיר מותר לברך 

גם על אילן זה שאין יודע המברך שזה ערלה, 

יהיה מותר ליהנות  כיון שאחר שיהיו נתלשין 

בהם משום דאזלינן בתר רובא.

אמנם למעשה מסיק הגר"י זילברשטיין שבנידון 

האחרונים  מחלוקת  שכל  כיון  להקל,  יש  זה 

אמורה בשדה שיש שם רק אילנות של ערלה, 

אבל בענייננו שבשדה יש לפחות שתי אילנות 

הרי  הם,  היכן  יודע  שאינו  אף  ערלה,  שאינם 

מתכוון בברכתו אליהם, שבהם אפשר ליהנות 

בני אדם, ואף על פי שאנחנו לא מכירים אותם, 

ובני אדם אינם יכולים ליהנות מהם, אבל בורא 

ליהנות  אילנות  יצר  והוא  הם,  מי  יודע  עולם 

בהם בני אדם. 

האם מותר לומר "ברכת האילנות" על עצי ערלה

"לעורר את לבבו הטהור". מכתב ייחודי 
שנשלח על ידי מרן ראש הישיבה 

הגאון רבי חיים לייב טיקטיסנקי זצ"ל, 
בשנת תר"מ, אל אחד מתומכי הישיבה 
שהתגורר בלונדון, בבקשה לסייע בידי 
שד"ר הישיבה שנשלח ללונדון, להעיר 
את הלבבות לתמיכה בישיבה הקדושה

ברכנוכם מבית ד'

ברכת מזל טוב שלוחה מהיכל התורה
קמיה משפחת האי גברא רבא ויקירא
נושא בעולה של הישיבה המעטירה

למען אלפי עמלי התורה
לרומם קרנה של תורה להגדילה ולהרבות כבודה

ידידינו היקר והנכבד

 הנגיד הרבני

רבי אברהם שלום מושקוביץ שליט"א 
ומנב"ת רעיתו שתחי'

ראש הקהל דקהילת אגודת ישראל וינה

לרגל השמחה השרויה
בהגיע לנועם עול מצוות - נכדם היקר 

כמר דוד אברהם נ"י
בן לחתנם הרב שמעון צוקר שליט"א

ממלכות התורה שלוחה הברכה
כי תרוו נחת מחתן הבר מצווה
בכרם בית ישראל יעלה ויפרח 

לתפארת המשפחה הרוממה
לרוב נחת ממנו יחד עם כל יוצ"ח נ"י

בהרווחה במנוחת הדעת והנפש, בריות גופא 
ונהורא מעליא, 

ולא תמוש התורה ממשפחתכם 
ברכות התורה עד בלי די על ראשכם 

ובני ביתכם לטוב לכם כל הימים עדי ביאת ינון.
כעתירת וברכת

ישיבת מיר

 מעומק לבנו
הננו לשגר ברכת מזל טוב
לידידנו היקר עושה ומעשה

הרב משה כץ הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה
לרגל הולדת הבן ני"ו

יזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים 
 ולרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם

 רוב נחת ושמחה,
בבריות גופא ונהורא מעליא

ימים מקדם

>>>
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היו נכונים!


