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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקרא תשע"ז

שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי 

הקריב  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  שפלה,  שדעתו 

זבחי  נא-יט(  )תהלים  שנאמר  כולם,  הקרבנות  כל 

אלקים רוח נשברה".

יומתק לבאר בזה מאמר הזוהר הקדוש )פרשת 

לו-ז(:  )תהלים  כי ענין הקרבנות רמוז בפסוק  כו:(,  צו 

- "אמר רבי שמעון, הא  ה'"  ובהמה תושיע  "אדם 

כן  ובגין  ה'...  תושיע  ובהמה  אדם  דכתיב  אתמר 

כתיב אדם כי יקריב מכם... וכלא איהו בקרא אדם 

ובהמה". ויש לפרש הכוונה בזה על פי מה שדרשו 

ה',  תושיע  ובהמה  "אדם  ה:(:  )חולין  לשבח  בגמרא 

ואמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומין 

בדעת ומשימין עצמן כבהמה".

כאדם  בדעת,  ערומים  "שהן  רש"י:  ופירש 

הראשון, ומשימין עצמן כבהמה, דכאי רוח". מעתה 

ירווח לנו להבין דברי רשב"י כי ענין הקרבנות רמוז 

בזה  שהכוונה  ה'",  תושיע  ובהמה  "אדם  בפסוק: 

ישים עצמו כבהמה להיות עניו ושפל רוח, ועל ידי 

כאילו  הכתוב  עליו  "מעלה  בגמרא:  שנינו  הרי  זה 

הקריב כל הקרבנות כולם".

הקב"ה  שפתח  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

כדי  משה,  של  ענוותנותו  במדת  הקרבנות  ספר 

משה  של  בדרכו  ישראל  ילכו  שאם  בכך  ללמדנו 

הקריבו  כאילו  נחשב  זה  הרי  בענוה,  להתנהג 

שאפילו  להבין  נשכיל  ומזה  הקרבנות,  כל  את 

בפועל,  קרבנות  להקריב  אפשר  שאי  הזה  בזמן 

במדת  להתנהג  רבינו  משה  של  בדרכו  נלך  אם 

את  הקרבנו  כאילו  הכתוב  עלינו  מעלה  הענוה, 

ב"אורח  שפירש  מה  לצרף  יומתק  הקרבנות.  כל 

לחיים" )פרשתנו ד"ה או יאמר אדם(: 

חפץ  אין  באמת  דהנה  וכו',  יקריב  כי  "אדם 

את  שיכניע  הקרבנות  עיקר  רק  בקרבנות,  השי"ת 

ויתוודה את חטאיו, כמו שכתוב  לבו לפני המקום 

מקרא  וגם  וכו',  בעולות  ה'  החפץ  טו-כב(  א  )שמואל 

וכו'.  נשברה  רוח  אלקים  זבחי  נא-יט(  )תהלים  מלא 

וזהו שאמר, אדם, רצה לומר אד"ם בגימטריא מ"ה, 

 הרברה בחק לגל   שנ   נ   
תל מתה בז אחה לסזק הרקבנ  

לנו  לגלות  הקב"ה  שבחר  הטעם  לבאר  ויש 

גודל ענוותנותו של משה רבינו בפסוק: "ויקרא אל 

משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר", על פי מה 

שדרשו חכמינו ז"ל במדרש )ויק"ר א-טו(:

"ויקרא אל משה. מיכן אמרו כל תלמיד חכם 

שכן,  לך  תדע  הימנו,  טובה  נבילה  דעת  בו  שאין 

הנביאים,  אבי  החכמה  אבי  ממשה  ולמד  צא 

כמה  נעשו  ידו  ועל  ממצרים,  ישראל  שהוציא 

לשמי  ועלה  סוף,  ים  על  ונוראות  במצרים  ניסים 

מרום והוריד תורה מן השמים, ונתעסק במלאכת 

לו,  שקרא  עד  ולפנים  לפני  נכנס  ולא  המשכן, 

שנאמר ויקרא אל משה וידבר".

נמצינו למדים מזה כי ממה שכתוב: "ויקרא אל 

משה", למדנו גודל מדת ענוותנותו של משה שלא 

נכנס רק אחרי שקרא לו הקב"ה להיכנס, לכן דבר 

זעירא  באלף  ענוותנותו  על  לרמז  טוב  מה  בעתו 

של תיבת "ויקרא", שהרי מכאן למדנו שהיה עניו 

אל  "ויקרא  הכתוב:  של  שהפשט  באופן  באמת, 

בקנה  עולים  זעירא  אל"ף  של  הרמז  עם  משה", 

אחד כפתור ופרח.

שספר  מאחר  לבאר,  לנו  נשאר  שעדיין  אלא 

הקב"ה  המתין  מדוע  הקרבנות,  ספר  הוא  ויקרא 

בפתיחת  משה  של  ענוותנותו  גודל  לנו  לגלות 

הספר: "ויקרא אל משה", שלא נכנס לפני ולפנים 

הלא  להיכנס,  הקב"ה  שהזמינו  עד  מועד  באהל 

ענין זה היה אפשר לגלות בכל הפרשיות מהקמת 

המשכן ואילך.

 מא תדש   תזלה כאאל 
הרקאב כל הרקבנ  

ששנינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בא  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר  ה:(:  )סוטה  בגמרא 

הקב"ה,  לפני  הרוח  נמוכי  גדולים  כמה  וראה 

שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, 

השבת  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  בשבת 

אנו  חדשים,  ראש  ניסן  בחודש  הראשונה 

הספר  את  הקדושה  בתורה  לקרוא  מתחילים 

השלישי מתוך חמשה חומשי תורה "ספר ויקרא", 

אשר חלק גדול ממנו עוסק בדיני הקרבנות. הנה 

שבחר  במה  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי 

זעירא  אל"ף  עם  ויקרא  ספר  לפתוח  הקב"ה 

בפסוק )ויקרא א-א(: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 

ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר,  מועד  מאהל 

אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה 

מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם".

והנה נמסר במסורה לכתוב בספר תורה מילת 

הטורים"  "בעל  וביאר  זעירא.  א'  עם  "ויקרא" 

הענין בזה, כי משה רבינו מפאת גודל ענוותנותו 

כתב א' קטנה: 

גדול  היה  שמשה  זעירא,  דויקרא  "אל"ף 

דבר  לא  כאילו  ויקר,  לכתוב אלא  רצה  לא  ועניו, 

בבלעם  שנאמר  כדרך  בחלום,  אלא  עמו  הקב"ה 

נראה  לא  כאילו  בלעם[,  אל  ]ויקר  כג-ד(  )במדבר 

לכתוב  הקב"ה  לו  ואמר  במקרה,  אלא  השם  לו 

גם האל"ף, ושוב אמר לו משה מחמת רוב ענוה, 

אלפי"ן  משאר  יותר  קטנה  אלא  יכתבנה  שלא 

שבתורה וכתבה קטנה".

באמת  נראה  שהקב"ה  מאחר  ביאור  וצריך 

הסכים  מדוע  במקרה,  ולא  בקביעות  למשה 

נאמר  כאילו  זעירא  א'  משה  שיכתוב  הקב"ה 

"ויקר", הלא תורת ה' היא תורת אמת. ויש לומר 

ענוותנותו  גודל  בכך  ללמדנו  הקב"ה  שביקש 

של משה, שביקש להסתיר שלא ידעו שהקב"ה 

הכתוב:  לנו  מגלה  ובכך  בקביעות,  עמו  נפגש 

שקרא  משה  שזכה  הטעם  משה",  אל  "ויקרא 

הקב"ה דוקא אותו, רמוז בתיבת "ויקרא", משום 

שהתחנן לפני הקב"ה בגודל ענוותנותו לכתוב א' 

על  שכינתו  את  להשרות  אוהב  והקב"ה  זעירא, 

העניו ושפל רוח.

“ סמך אד  של קאת הש להר

 לרח נתגב במד  השנ ה מבהמה כתקה
תמתזאלה קאתה  ח  אד  תל אדם
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כי יקריב מכם, רצה לומר אם תקריב זו המדה של 

קרבן  זהו  מ"ה,  במדרגת  אתם  שתהיו  מכם,  מ"ה, 

לה' שחפץ בו השם יתברך".

 שנ רה בגאמטקאא סמארל
לקמפ תאאן ל  תלאטה בשנא 

מה  שאת,  ביתר  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

שפתח הקב"ה ספר הקרבנות במדת ענוותנותו של 

משה רבינו, על פי הקדמה יקרה שכתב רבי חיים 

ו מענף הג'(  )סוף פרק  זי"ע ב"שער היחודים"  וויטאל 

בשם רבינו האריז"ל, כי כל מי שיש בו מדת הענוה 

בגימטריא  ענו"ה  שכן  בו,  שולט  הרע  היצר  אין 

סמא"ל שהוא שמו של היצר הרע, ובלשון קדשו: 

"ענו"ה גימטריא סמא"ל, לרמז מי שיש בידו ענוה 

אין סמאל שולט בו ואין יכול לקטרג עליו".

על פי האמור מביא שם רבי חיים וויטאל דבר 

"מעבר  בעל  ברכיה  אהרן  רבי  הרה"ק  בשם  נפלא 

יבק", כי מטעם זה בספר תהלים מזמור קל"א, שהוא 

קל"א,  בגימטריא  סמא"ל  ששמו  הרע  היצר  כנגד 

סידר דוד המלך נעים זמירות ישראל: "מזמור לדוד 

בגדולות  הלכתי  ולא  עיני  רמו  ולא  לבי  גבה  לא  ה' 

ובנפלאות ממני", ללמדנו כי היצר הרע נכנע על ידי 

מדת ענוה בלי גבהות הלב והרמת עינים.

על  דוקא  למה  האריז"ל,  דברי  לבאר  ונראה 

ידי מדת ענוה מבטלים את היצר הרע, על פי מה 

לספר  )הקדמה  יוסף"  "אמרי  בעל  הגה"ק  שהביא 

ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  למהרי"א(  וש"ס  תורה  לקוטי 

בקדשו  דיבר  אשר  זי"ע,  מניקלשבורג  שמעלקא 

במעלת מדת הענוה שהיא יסוד כל התורה, על פי 

אדם  ילמד  "לעולם  ה.(:  )סוטה  בגמרא  ששנינו  מה 

וגבעות  הרים  כל  הניח  הקב"ה  שהרי  קונו,  מדעת 

המתגאה  על  אבל  סיני".  הר  על  שכינתו  והשרה 

אמר  הרוח,  גסות  בו  שיש  אדם  "כל  )שם(:  אמרו 

הקב"ה, אין אני והוא יכולין לדור בעולם".

והנה שנינו בגמרא )קידושין ל:(: "יצרו של אדם 

מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר )תהלים 

לז-לב( צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא 

אלקים לא  הקב"ה עוזרו אין יכול לו, שנאמר )שם( 

יעזבנו בידו". מבואר מזה שאין בכח אנוש להתגבר 

על היצר ללא עזר אלקי יתברך שמו. נמצא לפי זה 

כי בעל גאוה שאין הקב"ה רוצה לדור עמו, אין לו 

עזר מאת ה' יתברך להתגבר על היצר ועל ידי זה 

הוא נכשל בכל העוונות.

ובאמת רעיון נשגב זה מבואר בפירוש ב"שערי 

תשובה" לרבינו יונה )שער ראשון אות כז( אשר דיבר 

גורמת  הגאוה  כי  מלבד  "והטעם,  הגאוה:  בגנות 

)משלי  שנאמר  כמו  חטאת,  עצמה  המדה  חטאים, 

טז-ה( תועבת ה' כל גבה לב, ובעל הגאוה נמסר ביד 

יצרו, כי אין עזר השם עמו אחרי אשר הוא תועבת 

הנה כי כן ירווח לנו להבין דברי האריז"ל,  השם". 

ענוה  ידי  שעל  לרמז  סמא"ל  בגימטריא  ענו"ה  כי 

זוכים  ענוה  מדת  ידי  על  שכן  היצר,  את  מבטלים 

בעדו  מסייע  הקב"ה  ואז  השכינה,  להשראת 

להתגבר על יצרו הרע.

הקב"ה  שפתח  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

היות  כי  משה,  של  בענוותנותו  ויקרא  ספר 

שהקרבנות באים כדי לכפר על החטאים והעוונות, 

שיסלק  הגורמת  הגאוה  במדת  שורשם  אשר 

הקב"ה שכינתו מן האדם, ועל ידי זה אין לו סיוע 

במדת  הקב"ה  פתח  לכן  הרע,  היצר  על  להתגבר 

הענוה כדי ללמדנו דעת, כי שורש התיקון על כל 

החטאים הוא מדת ענוה, אשר אז זוכים להשראת 

ועל  יצרו,  על  להתגבר  לאדם  המסייעת  השכינה 

ידי זה אינו צריך להביא קרבן על חטאיו.

 סאמן זלא לבהמה כתקה
אם  תזאל קאתה  ח  אד 

המשך  זה  לפי  לפרש  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה  אל  "ויקרא  הכתוב: 

אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר,  מועד 

אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר 

ומן הצאן תקריבו את קרבנכם". נקדים מה שהביא 

)יו"ד סימן לה אות א( דבר פלא בשם  ב"דרכי משה" 

התשב"ץ )סימן תקנג(:

"מצאתי כתוב בשם הר"ר יהודא חסיד ]בעל ספר 

חסידים[, שאמר שיש להעביר ולמשמש היד על גבי 

ודאי  ידו  בהמה בעודה חיה, אם תשפיל לארץ תחת 

כשרה ואם לאו טריפה, ונתתי בו סימן )תהלים נא-יט( לב 

נשבר ונדכה וגו' עד )ישעיה נז-טו( ושפל רוח להחיות". 

וכתב על זה ה"דרכי משה": "ונראה דאין לסמוך על 

זה לענין בדיקת טריפות הריאה". ופירשו המפרשים 

יכול לסמוך על סימנים  כי לא כל אחד  הטעם לכך, 

וכן  לכך,  הראויים  גדולים  לצדיקים  אולם  סגוליים, 

לכהנים הקדושים בזמן שבית המקדש היה קיים, היו 

יכולים לסמוך על סימן זה לשם תוספת כשרות.

שנדפסו  נפלאים  )ליקוטים  יצחק"  "קהלת  בספר 

דבר  כך  על  מביא  וישלח(  פרשת   - תר"ס  שנת  בווילנא 

שמעון  משה  רבי  הגדול  מהדרשן  ששמע  נפלא 

וישלח  בפרשת  שכתוב  מה  לפרש  מווילנא,  הכהן 

הרשע  לעשו  הדורון  כששלח  אבינו  יעקב  אצל 

)בראשית לב-יד(: "וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא 

בידו מנחה לעשו". כי לכאורה קשה איך שלח יעקב 

בהמות כשרות לעשו הרשע, עזים, תיישים, רחלים, 

אילים, הלא רשע זה בודאי לא תיקן במאכלו את 

ניצוצי הקדושה שהיו בתוך הבהמות הכשרות.

מתרץ  עצמו  שהכתוב  לומר  יש  האמור  לפי 

הקושיא: "ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו". כלומר 

המבחן  לעשות  קדושתו  בגודל  ידע  אבינו  יעקב 

של  הראש  את  להעביר  החסיד,  יהודה  רבי  של 

שהשפילו  ואותן  ידו,  תחת  הכשרות  הבהמות 

שהן  ידע  "בידו"  נשארו  ולא  ידו  תחת  ראשן  את 

את  השפילו  ולא  "בידו"  שנשארו  ואותן  כשרות, 

כשרות  ואינן  טריפה  שהן  ידע  ידו,  תחת  ראשן 

הכתוב:  פירוש  וזהו  לעשו,  שלח  ואותן  לאכילה 

ולא  בידו  שנשארו  מאלו  בידו",  הבא  מן  "ויקח 

השפילו את ראשן, אותן שלח "מנחה לעשו". 

  כלא  אכאל  בתק להשל   
נאצ צא רד תה ב  ך הבהמה

רחש לבי דבר טוב לבאר עומק הענין, שבהמה 

כשרה משפילה את ראשה תחת ידו של אדם, ואילו 

בהמה טריפה איננה משפילה את ראשה. זאת ועוד, 

הטעם שלא כל אחד ראוי לסמוך על סימן זה, על פי 

מה ששנינו בגמרא )פסחים מט:(: "תניא רבי אומר עם 

זאת  )ויקרא יא-מו(  הארץ אסור לאכול בשר, שנאמר 

תורת הבהמה והעוף, כל העוסק בתורה מותר לאכול 

אסור  בתורה  עוסק  שאינו  וכל  ועוף,  בהמה  בשר 

לאכול בשר בהמה ועוף".

)פרשת  המצות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

עקב( הטעם לכך, על פי הידוע שהקב"ה ברא בעולם 

צומח  ]אדמה[,  דומם  מזו:  למעלה  זו  מדרגות  ד' 

]אדם  מדבר  חיים[,  ]בעלי  חי  שצומח[,  דבר  ]כל 

 קבא אה דה החסאד: ראת להשבאק  למתמת האד של גבא בהמה בש דה חאה,
אם  תזאל לאקץ  ח  אד   דאא כתקהר

 ר סמך אד  של קאת הש להר, כדא תאלמד המ גאה
מד  השנ ה מהבהמה תמתזאלה א  קאתה  ח  אד 

 בדארה פ  האא קר אצל צדאראם, תהבהמה הכתקה
נכנש   ח  אד  כדא תאתחטנה באד   א רנה באכאל  

 רשם האקץ אס ק לאכ ל בתקר, כא אאנ  מ רן הבהמה אלא מרלרלה,
לכן אאנה מתזאלה קאתה  ח  אד 
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שיש בו כח דיבור[, שכל אחד מהם ניזון בגשמיות 

יונק  ה"צומח"  שכן  ממנו,  מהנמוך  ברוחניות  וגם 

האדמה,  שהיא  ה"דומם"  מן  חיותו  את  ומקבל 

ניצוצי הקדושה מן הדומם אל  זה עולים  ידי  ועל 

הצומח ומתחברים עמו.

אחר כך כשבא בעל ה"חי" ואוכל את ה"צומח", 

החי  בעל  אל  הצומח  מן  הקדושה  ניצוצי  עולים 

ומתחברים עמו, אחר כך כשבא האדם ה"מדבר" 

שהוא למעלה מכולם, ושוחט את בעל החי כדת 

ניצוצי  עולים  בברכה,  בשרו  את  ואוכל  וכדין 

ניצוצי  גם  כלולים  שעמו  החי  בעל  מן  הקדושה 

קדושה שעלו אליו מהדומם והצומח, ומתחברים 

עם האדם ונעשים חלק בלתי נפרד ממנו. 

מן  הקדושה  ניצוצי  כל  עליית  תכלית  והנה 

כדי  היא  המדבר,  האדם  אל  והחי  הצומח  הדומם 

ניצוצי  כל  של  והחיות  הכח  עם  האדם  שישתמש 

בתורה  שיעסוק  ה',  לעבודת  הללו  הקדושה 

ובעבודת ה' בכח החיּות והמזון של הדומם הצומח 

ניצוצי  לכל  ועליה  תיקון  יש  זה  ידי  ועל  והחי, 

הקדושה שעולים כקרבן לריח ניחוח אשה לה'.

החי,  בעל  את  שאכל  אחרי  האדם,  אם  אולם 

אינו משתמש בכח הזה שניתוסף לו לעבודת ה', 

אלא הוא משתמש ח"ו בכח הזה לדברים בטלים 

שאינו  רק  לא  אז  כי  ח"ו,  עבירה  לדבר  שכן  וכל 

שנתחברו  הקדושה  ניצוצי  כל  את  ומתקן  מעלה 

לבאר  ח"ו  ומפילם  מורידם  עוד  הוא  אלא  עמו, 

שחת כיון שנעשה בהם שימוש לדבר עבירה.

מותר  בתורה  שעוסק  חכם  תלמיד  רק  כן  על 

בכח  בתורה  עוסק  שהוא  ידי  על  כי  בשר,  לאכול 

מתקן  הוא  חי,  הבעל  מן  ששאב  הקדושה  ניצוצי 

ניחוח  לריח  כקרבן  הקדושה  ניצוצי  כל  ומעלה 

בתורה  עוסק  שאינו  הארץ  עם  אבל  לה',  אשה 

בשר,  לאכול  לו  אסור  הזה  העולם  בהבלי  אם  כי 

מאחר שאינו מעלה את ניצוצי הקדושה אלא הוא 

מוריד אותם לבאר שחת.

של  הטהורה  ממשנתו  גדול  יסוד  עוד  נקדים 

ה"קדושת לוי" )ליקוטים ד"ה אמרה ליה ילתא לר' נחמן(, 

הרי  שמים,  לשם  היתר  ממאכל  שהאוכל  כמו  כי 

ההוא,  במאכל  שיש  הקדושה  ניצוצי  מתקן  הוא 

יש  טמאות  וחיות  שבבהמות  הקדושה  ניצוצי  כן 

להם עליה, על ידי שאיש ישראל אינו אוכל אותם 

משום שכך צוה ה'.

 בהמה כתקה מתזאלה קאתה
 כא האא מברת   אר ן

מעתה מצינו טעם לשבח למבחן הנפלא שגילה 

היד  ולמשמש  להעביר  "שיש  החסיד:  יהודה  רבי 

על גבי בהמה בעודה חיה, אם תשפיל לארץ תחת 

הבהמה  אם  כי  טריפה",  לאו  ואם  כשרה  ודאי  ידו 

היא כשרה אז היא מבקשת תיקון מידו של האדם, 

שישחט אותה כדת וכדין ויאכל אותה עם ברכה, 

שבקרבה,  הקדושה  ניצוצי  את  יתקן  זה  ידי  ועל 

לכן היא משפילה את ראשה ונכנעת תחת ידו של 

האדם, כמבקשת לקבל תיקון מידו של האדם.

תיקון  לה  ואין  טריפה  היא  הבהמה  אם  אך 

אינה  אז  כי  באכילה,  אסורה  היא  שהרי  באכילה 

משפילה את ראשה תחת ידו של האדם, כדי לרמז 

לו שלא ישחט אותה בידו, כי אין ברצונה להכשיל 

את בעליה שהוא צדיק, כמו ששנינו בגמרא )חולין 

ו.(: "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על 

ידן, צדיקים עצמן לא כל שכן".

זאת ועוד, שהרי כבר למדנו מדברי ה"קדושת 

לוי", שאם יזהר האדם שלא לאכול את הטריפה, 

משום שכך צוה ה' שלא לאכלה, כי אז הוא זוכה 

לתקן גם ניצוצי הקדושה אשר בקרבה, לכן בהמה 

שהיא טריפה אינה משפילה את ראשה תחת ידו 

של האדם, כדי לרמז לו בכך שלא יאכל אותה ועל 

ידי זה יתעלו ניצוצי הקדושה אשר בקרבה.

אולם כל זה הוא רק אם הבודק הוא אדם כשר 

אחריו  רודפים  שאז  ולילה,  יומם  בתורה  שעוסק 

עסק  ידי  על  ויתקנם  אותם  שיאכל  והחי  הצומח 

התורה, אבל אם הוא אדם שאינו משתמש עם הכח 

של המאכל לעסוק בתורה ובעבודת ה', אלא הוא 

המאכל  מן  מקבל  שהוא  והחיות  הכח  את  מבזבז 

לעסוק בהבלי העולם הזה, כי אז הרי הוא בכלל מה 

שאמר רבינו הקדוש: "עם הארץ אסור לאכול בשר", 

כיון שאינו מתקן ניצוצי הקדושה אשר בקרבם.

הנה כי כן אדם כזה אסור לו לסמוך על המבחן 

עליון,  לקדושי  רק  שהוא  החסיד  יהודה  רבי  של 

שהרי הבהמה הכשרה לא תשפיל את ראשה תחת 

לתקנה  בכוחו  שאין  רק  לא  כי  זה,  אדם  של  ידו 

אלא אדרבה יגרום קלקול לניצוצי הקדושה אשר 

בקרבה. זאת ועוד, שהרי יתכן שהבהמה הטריפה 

תשפיל את ראשה תחת ידו כדי להכשילו במאכל 

שאין  צדיקים  של  שמירה  לו  אין  שהרי  איסור, 

הקב"ה מביא תקלה על ידי בהמתן, לכן יפה כתב 

ה"דרכי משה" שאין לסמוך על בדיקה זו.

ר סמך אד  של קאת הש להר

מקרא  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

"וסמך ידו על ראש  )ויקרא א-ד(:  שכתוב בפרשתנו 

העולה ונרצה לו לכפר עליו". והענין הוא על פי מה 

שנתבאר כי שורש כל החטאים הוא מדת הגאוה, 

שעל ידי זה מסלק הקב"ה שכינתו מן האדם, ואז 

אין לו סיוע מאת ה' להתגבר על יצרו הרע.

הגאוה  על  מכפר  "עולה"  קרבן  כי  ידוע  והנה 

שלבו "עולה" בקרבו, כמו שדרשו במדרש )ויק"ר ז-ו( 

"כל המתגאה אינו  מקרא שכתוב אצל קרבן עולה: 

על  היא העולה  ו-ב(  )ויקרא  נידון אלא באש, שנאמר 

לחוטא  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה  מוקדה". 

שנכשל בקליפת הגאוה: "וסמך ידו על ראש העולה", 

כי מחמת קדושת הקרבן במקום המקדש השפילה 

העולה את ראשה תחת ידו של האדם, ומזה ילמד 

החוטא לקח נשגב על מדת הענוה שצריך להשפיל 

את ראשו, ועל ידי זה "ונרצה לו לכפר עליו".

כיון שבאנו לידי כך ירווח לנו להבין, מה שפתח 

הקב"ה את ספר הקרבנות בפסוק: "ויקרא אל משה 

וידבר אליו מאהל מועד לאמר", אשר מזה אנו למדים 

באהל  נכנס  שלא  רבינו,  משה  של  ענוותנותו  גודל 

ועוד,  זאת  הקב"ה.  שקראו  עד  ולפנים  לפני  מועד 

שהסכים הקב"ה עם רצונו של משה לכתוב במילת 

"ויקרא" א' זעירא, כדי ללמדנו ללכת בדרכו להתנהג 

במדת ענוה שהיא יסוד לקיום כל המצוות.

יכול  אחד  כל  שלא  אדם  יחשוב  שמא  אך 

ממשיך  לכן  רבינו,  ממשה  הענוה  מדת  ללמוד 

החוטא  לה'",  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  הכתוב: 

שנכשל במדת הגאוה, וכתוצאה מכך סילק הקב"ה 

יצרו  על  לו להתגבר  סייע  ולא  את שכינתו ממנו, 

אד"ם  בבחינת  להיות  רוצה  הוא  עתה  והנה  הרע, 

להתקרב  שיוכל  כדי  ענוה,  מדת  מ"ה  בגימטריא 

לכך  העצה  היצר,  על  להתגבר  לו  שיסייע  ה'  אל 

 הקהרר מק פ'אן פארש: בהמרה האא א  א   בה מרה,
תהם נאצ צא רד תה תצקאך האדם הא כל לבקק  ל רן

 בא  אהקן: רפא  החאה אתק  אכל ר,
כתאדם א כל אקאה לה צאא א  החא    הק חנא   תב  כה להשל  ה

 נאצ צא רד תה תהם בבחאנ  מרה תאת בבהמה,
הם נאצ צא רד תה תל מד  שנ ה תצקאך הא כל להשל  ם

 רתלחנ  תל אדם מכזק שלא ר, כתא כל בתק בהמרה - בה מרה,
 משלה נאצ צא הרד תה בחאנ  מרה
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"מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את  היא: 

כשרות  מבהמות  הענוה  מדת  שילמד  קרבנכם", 

המשפילות את ראשן תחת ידו של האדם.

בהמרה א  א   בה מרה

בדרך  בזה  הביאור  להרחיב  נלך  המלך  בדרך 

עבודה, בהקדם לבאר מה ששנינו בגמרא )ברכות נה.(: 

"כל זמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר על ישראל, 

ועכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו". ונראה לבאר 

קרבנות,  במקום  עליו  מכפר  אדם  של  שלחנו  איך 

על פי מה שהביא הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע 

ב"בית אהרן" )פרשת שמיני( ענין נפלא בשם הרה"ק 

רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, כי בהמ"ה היא אותיות בה 

ניצוצי קדושה שאדם האוכל  מ"ה, לרמז שיש בה 

בשר צריך להעלותם אל הקדושה.

על פי האמור מוסיף ה"בית אהרן" לפרש הפסוק 

הבהמה  מכל  תאכלו  אשר  החיה  "זאת  יא-ב(:  )ויקרא 

אשר על הארץ". והנה הדברים בלשון קדשו:

הוא  לישראל  לאכול  השי"ת  שהתיר  דבר  "כל 

כל  להעלות  וצריך  חיותו,  בתוכו  שנמצא  מחמת 

הניצוצות הקדושות שיש בתוכו... וזהו זאת החיה 

ובהמה  אדם  כתיב  כי  הבהמה,  מכל  תאכלו  אשר 

הקדוש  הצדיק  מחותני  בשם  ואומרים  ה',  תושיע 

אותיות  בהמ"ה  מרוז'ין,  זצוק"ל  ישראל  ר'  הרב 

בה מ"ה, כי נמצא בתוכה בחינת מ"ה גם כן, וצריך 

להוציא כל החיות הנמצא בהם ולהעלותם".

מהי  לבאר,  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

הבחינה של מ"ה שהם ניצוצי הקדושה הנמצאים 

פי  על  להעלותם,  בה מ"ה שצריך   - בהמ"ה  בתוך 

מאמר הגמרא הנ"ל: "אדם ובהמה תושיע ה', ואמר 

רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומין בדעת 

דמיון  כי  מזה  מבואר  כבהמה".  עצמן  ומשימין 

האדם לבהמה רומז על מדת הענוה.

יש  מטבעה  הבהמה  כי  בזה,  הביאור  לומר  ויש 

לכן היא הולכת תמיד  רוח,  בה מדת ענוה ושפלות 

וזהו  האדם,  בפני  ונכנעת  מטה  כלפי  ראש  כפופת 

הענין שצריך החוטא לסמוך את ידיו על ראש העולה, 

כדי שילמד מהראש של הבהמה שהוא תמיד כפוף 

כלפי מטה, ומזה יזכור מה שאמרו חכמינו ז"ל )ברכות 

מג:(: "המהלך בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו 

מלוא כל הארץ  )ישעיה ו-ג(  דוחק רגלי שכינה, דכתיב 

"ואני  עג-כב(:  )תהלים  המלך  דוד  שאמר  וזהו  כבודו". 

בער ולא אדע בהמות הייתי עמך".

הנה כי כן זהו הרמז בשם בהמ"ה שהיא אותיות 

בבחינת  שהיא  ענוה  מדת  בה  יש  כלומר  מ"ה,  בה 

שנאמר  "גדול  פט.(:  )חולין  בגמרא  כמבואר  מ"ה, 

דאילו  באברהם,  שנאמר  ממה  יותר  ואהרן  במשה 

באברהם כתיב )בראשית יח-כז( ואנכי עפר ואפר, ואילו 

במשה ואהרן כתיב )שמות טז-ז( ונחנו מה".

של  קדשם  דברות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בשר  שהאוכל  אהרן",  וה"בית  מרוז'ין  הרה"ק 

שנמצאים  קדושה  ניצוצי  להעלות  צריך  בהמה 

החיות  כי  הידוע  פי  על  מ"ה,  בבחינת  בבהמה 

בלתי  לחלק  נהפכת  האכילה  מן  אדם  שמקבל 

אדם  כשאוכל  כי  נמצא  עצמו,  האדם  מן  נפרד 

מדת  של  קדושה  ניצוצי  בה  שיש  בהמ"ה  בשר 

על  להעלותם  צריך  הוא  הרי  מ"ה,  בחינת  הענוה 

ידי שיתנהג במדת הענוה, ועל ידי שמצרפם אליו 

הרי הוא נעשה בבחינת אד"ם בגימטריא מ"ה. 

נפלאות  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הבורא, שברא את מין הבהמה כך שהיא משמיעה 

קולה  את  בכך  משמיעה  היא  כי  מ"ה,  קול  נהימת 

לבני אדם, שילמדו ממנה מדת הענוה בבחינת מ"ה. 

יומתק להבין בזה מנהג ישראל תורה, שבעת רצון 

עונים  והם  קדשים",  "צאן  ישראל:  לילדי  מכריזים 

בקול מ"ה, כי ילדים קטנים הם רמז על מדת הענוה 

מ"ה לרמז על  ושפלות רוח, לכן הם עונשים בקול 

מדת הענוה שהיא שורש כל הקדושה.

 בכח השנ ה צקאך
ללמ ד   קה של התלחן

אנו  איך  שאת,  ביתר  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

בתוך  הנמצאים  מ"ה  של  קדושה  ניצוצי  מעלים 

המבואר  פי  על  מ"ה,  בה  אותיות  שהיא  בהמ"ה 

למים,  תורה  דברי  נמשלו  "למה  ז.(:  )תענית  בגמרא 

דכתיב )ישעיה נה-א( הוי כל צמא לכו למים, לומר לך מה 

מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי 

תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה".

בשר  אוכל  יהודי  איש  כאשר  כי  זה  לפי  נמצא 

בהמה ובפרט בשבתות ובימים טובים, ובכח החיות 

הענוה,  מדת  בנפשו  רוכש  הוא  מהאכילה  שקיבל 

וזוכה  בתורה,  האכילה  בכח  עוסק  הוא  כך  ואחר 

הוא  הרי  נמוך,  למקום  יורדת  היא  שהרי  להשיגה 

מעלה את בחינת מ"ה ניצוצי ענוה שהיו טמונים בתוך 

הבהמה, שהרי גרמו לו להשיג השגות התורה.

דברי  לומר  שצריך  הטעם  בזה  להבין  יומתק 

פ"ג  )אבות  במשנה  ששנינו  כמו  השלחן  על  תורה 

עליו  ואמרו  אחד  שלחן  על  שאכלו  "שלשה  מ"ג(: 

ברוך  מקום  של  משלחנו  אכלו  כאילו  תורה,  דברי 

)יחזקאל מא-כב( וידבר אלי זה השלחן  הוא, שנאמר 

מ"ה  כי אדם המשתמש עם מדת  ה'".  לפני  אשר 

שהעלה זה עתה מאכילת בשר בהמ"ה כדי להשיג 

השגות התורה, מתקן את ניצוצי הקדושה בחינת 

שהיו בבהמה, והרי זה כאילו אוכל משלחנו  מ"ה 

של מקום, כי הקב"ה משרה שכינתו על העניו, ועל 

זה כתוב: "וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה'".

הלומד  על  פד.(  )חולין  בגמרא  ששנינו  וזהו 

כח  לו  שיהיה  כדי  בשר  לאכול  שצריך  תורה, 

כגון  נחמן,  רבי  "אמר  כך:  כדי  עד  בתורה,  לעסוק 

אנו לווין ואוכלין". פירוש, כגון אנו שנמצאים בדור 

כדי  כסף  לווים  אנו  פרוטה  לנו  אין  אפילו  חלוש 

בזכות  כי  בזה,  הביאור  האמור  ולפי  בשר.  לאכול 

העלאת ניצוצי הקדושה בחינת מ"ה זוכים למדת 

הענוה ולהשגות התורה שיורדת למקום נמוך. 

רבינו  שאמר  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

מאחר  כי  בשר",  לאכול  אסור  הארץ  "עם  הקדוש: 

יורדת  שהיא  לתורה  זכה  שלא  הארץ  עם  שהוא 

למקום נמוך, הרי מוכח מזה שאין בו מדת ענוה, לכן 

אסור לו לאכול בשר בהמ"ה, כי לא רק שאינו מתקן 

מקלקל  הוא  אלא  הבהמה,  שבתוך  מ"ה  בחינת 

אותה והרי זה כאילו אוכל מזבחי מתים.

לחוטא,  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

ניצוצי הקדושה שבבהמה,  שקלקל באכילתו את 

יקריבנו  שלחנו, אלא  הבהמה על  את  יאכל  שלא 

ראש  על  ידו  את  ויסמוך  המקדש  בבית  ה'  לפני 

יזכה להוציא ממנה  הקרבן, כי שם במקום קדוש 

את ניצוצי הקדושה בחינת מ"ה של מדת הענוה, 

ולהתקרב לפני ה' שיחזור להשרות עליו שכינתו, 

לסייע לו להתגבר על יצרו. 

המקדש  שבית  זמן  "כל  המאמר:  ביאור  וזהו 

קיים מזבח מכפר על ישראל", כי על ידי שהקריבו 

ראש  על  ידיהם  את  וסמכו  הבהמה,  מן  קרבנות 

את  להרכין  הענוה  מדת  ממנה  למדו  הבהמה, 

אדם  של  שלחנו  "ועכשיו  אדם,  כל  בפני  הראש 

בהמה  בשר  אוכל  שאדם  ידי  על  כי  עליו",  מכפר 

מדת  ללמוד  שבתוכה  מ"ה  בחינת  מעלה  והוא 

כל  על  עליו  לכפר  נפלא  תיקון  זה  הרי  ענוה, 

להשראת  זוכים  ענוה  בזכות  שהרי  החטאים, 

היצר  על  להתגבר  הקב"ה  מאת  ולסיוע  השכינה 

הרע ולעבוד את ה' בתכלית השלימות.
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