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 לא תיתני ענוה דאיכא אנא

 עמוד ב
  

 טתשע'' זכורמפתח נושאים פרשת ויקרא 
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קורבנות העשיר קרבן דלות וקרבן דלי דלות, 
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 ותשלך אמת ארצה

 
 טעמוד 

דברים נוראים איך היו כאלה שלא עמדו 
 בנסיונם בזמן השואה 
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 יש לכוון אשר קרך אתה עיף 

 אל מים קרים על נפש עיפה
 

  בעמוד י
כמו כן יש לכוון יעשו עגל בסיני וישתחוו לשור 

 בכח שור זה סיני אל
 
   

 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ב

 
תחילת לימוד התורה בויקרא שיש 

 ענוהתורה ברמז לל בה א' זעירא
 

 -ח ''פרק כ -ילקוט שמעוני במדבר ) ,איתא במדרש
מפני מה  ,אמר רבי דוסא (,ו''המשך רמז תשע

יתחילו מתחילין לתינוקות בתורת כהנים 
מה  ,, אלא אמר הקב"הלהם מבראשית

 ,וקות טהוריםהקרבנות טהורים אף התינ
 הורים. טיבואו טהורים ויתעסקו ב

 
דלפיכך מתחיל התינוק בויקרא  יש לומר,

משום שיש בה א' זעירא, ללמדך שעיקר 
כנתינתה בסיני  לימוד התורה הוא בענוה,

 מחמת הענוה כדאיתא  במגילה כ''ט,
 

שאמר לא ענותנותו של רב יוסף 
 תיתני ענוה דאיכא אנא

 
רב יוסף ביומא  (ב''ח ע''פסחים ס) איתא בגמרא

אי  ,עבדי לי עגלא תלתא אמר ,דעצרתא אמר
לא האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא 

 ,בשוקא
 

 פסחים דף סח עמוד ב) עין יעקבעל  בענף יוסף
ולכאורה אינו , כתב (אמר אי לאו האי יומאד''ה 
דבודאי מדת רב יוסף היה שלא  ,מובן

  ,להתפאר עצמו
 

ברהם אבינו ע"ה שהשיג בא דמצינו אך יבואר
כל המצות מפאת שכלו כמו שאחז"ל קיים 

והיה זה מחמת  ,א"א כל התורה עד שלא נתנה
שהיה מתחזק ומתגבר א"ע נגד היצה"ר והיה 
מזדכך החומר שלו עד שבא להתפשטות 
הגשמיות והיה דבוק בהשי"ת דביקות עצמית 

  ,עד שהשיג כל המצות
 

נו לפני אלו קרב ,וכן פירשו המפרשים באגדה
 ,הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו

שבעת  ,ובמדרש ,בזוהר הקדוששמבואר 
עמדם לפני הר סיני היו כל כך בהזדככות 
החומר כמו אדה"ר קודם החטא וכמלאכי 

ואם היו נשארים במדריגה זו היו  ,השרת
יכולים לדבק בבורא יתברך שמו בכל עת ובכל 

יגים רגע אף בלא נתינת התורה כי היו מש
בשכלם הזך כל המצות כמו אברהם אבינו 

  ,ע"ה
 

שלא יעמדו במדרגה זו  לפי שראה הקב"ה אך
וגם לאו כל מוחא סביל דא שיוכל לבא 

 לזה נתן לנו תורה הקדושה כדי  ,למדריגה זו
 
 

 
אדם את הדרך אשר ילך בה ואת  שידע כל

 ,המעשה אשר יעשה האדם וחי בהם
 

שלמא אי ב וזהו שאמר רב יוסף דרך ענוה
הייתי במדריגה זו להשיג התורה מפאת שכלי 

הגשמיות ולא הייתי צריך לזה  תע"י התפשטו
לא הייתי צריך לשמוח  ,היום שנתנה בו תורה

  ,כ"כ הרבה בזה היום נתינת התורה
 

אי לאו האי יומא דקא גרים  אבל האמת היא
פי' דמשום שקבלתי  ,כמה יוסף איכא בשוקא

שום הכי ליכא כוותי התורה שנתנה ביום זה מ
אבל בלא נתינת התורה אז הייתי גם  ,בשוקא

שלא הייתי  ,כן כמו כמה יוסף דאיכא בשוקא
וא"כ כיון דזה  ,משיג התורה מעצמי ומדעתי

היום עשה ה' לי שאוכל לבוא למדריגה זו ע"כ 
נגילה ונשמחה בו וזהו שאמר חדאי נפשאי 
והגם לגודל מעלת תהלת צדקת רב יוסף 

ה תמיד בהתפשטות הגשמיות להשיג בודאי הי
 ,אפס לגודל ענוותנותו השפיל עצמו ,התורה

ע''כ , יצחק מברדיצ'וב( מהגאון וחסיד מוהר"ר לוי)
 בענף יוסף,

 
כי גם שאמר  רב יוסף אי לאו האי  ,מבואר

יומא כמה יוסף איכא בשוקא, הרי זה בדרך 
ענוה, שאמר, אילו זכיתי למדריגה כאברהם 

רה מבלי שנתנה הקב''ה היה אבינו לדעת התו
זה משלי, אך כיון שאין בי דרגה זו, הרי אין 

 זה משלי,
 

  בגמרא דאיתאהא  בדרך זה אפשר לבאר
אמר  ,בטלה ענוה ,משמת רבי( ב''ט ע''סוטה מ)

לא תיתני ענוה דאיכא  ,ליה רב יוסף לתנא
איך היה מתפאר בענוה שבו, והקשו,  אנא.

ן בספר ילקוט והובא בזה עשרות תירוצים, עיי
 ישעיהו, ילקוט ביאורים, ובש''ס שוטנשטיין,

 
 ביאור הענין ע''ד אנא נפשי כתיבת יהבית

 
מנין ללשון  (א''ה ע''שבת ק)  איתא בגמרא

י ''אנכ ,נוטריקון מן התורה רבי יוחנן אמר
 ע''כ, ,הבית'תיבת י'פשי כ'נ נא 'א ,נוטריקון

 
, עפ''י ביאורו הנפלא של הבארדיצ'בער

נותו  של רב יוסף היתה במה שהיה שענות
צריך לקבל את התורה, יש לפרש דברי רב 

" אנא"לא תיתני ענוה דאיכא  יוסף שאמר,
, הבית'תיבת י'פשי כ'נא נ'אכונתו דאיכא, 

 .שהוא קבלת התורה
 

 * * * * * * * 
 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ג

 
רב יוסף קרא אנפשיה רב תבואת בכח 

 שור לומר שאין זה משלו

 
)משלי  כתיב (,אע'' ב''סנהדרין מ) איתא בגמרא

 ,"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה", כ''ד ו'(
אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר 

במי אתה מוצא מלחמתה של תורה  ,רבי יוחנן
קרי רב  ,במי שיש בידו חבילות של משנה

 ע''כ, ור",ורב תבואות בכח ש" ,יוסף אנפשיה
 

ורב  בד''ה אע'' ב''סנהדרין מ) תוספותכתבו ה
 ,איקרי בכור שור דיוסףמשום  ,(ואותתב

  ,הדר לו שורובכור  ג('')דברים לכדכתיב 
 

)הוריות כדאמר  חטין ובעל שמועות הוא בעל
ואמרינן  הכל צריכין למרי חיטיא  ,ד(''י

ע''כ  ,דרב יוסף סיני ,ד('')שם יבשילהי הוריות 
 לשון התוספות,

 
 של רמזים בכתובים לרב יוסף שבכוחו 

 היה מרבה תורהיוסף הצדיק 
 

במרכבת וירכב אותו " )בראשית מ''א מ''ג( כתיב
 ,משנהחבילות של ל רמז ",אשר לו המשנה

 )סנהדרין מ''ב ע''א(
 

ויסר פרעה את , "(ב)בראשית מ''א מ'' כתיב
רמז , "על יד יוסףתה ומעל ידו ויתן א טבעתו

תנו , (קידושין דף ל עמוד א) להא דאיתא בגמרא
דברי תורה מחודדים ושננתם שיהו , רבנן

בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם 
)משלי ז' שנאמר ותאמר לו, אלא אמור לו מיד, 

ויתן  טבעתו", וזהו, קשרם על אצבעותיך"ג'( 
 על יד יוסף 

 
ותעש הארץ בשבע , "(ז)בראשית מ''א מ'' כתיב

 ,לקמצים רש"יפירש " לקמציםשני השבע 
 רמז  ,יםהיו אוצר יד על ידקומץ על קומץ, 

אמר רב  (,א''ט ע''עבודה זרה  י)להא דאיתא 
הון מהבל " )משלי י''ג י''א(הונא, מאי דכתיב 

אם עושה אדם  "ימעט וקובץ על יד ירבה
קובץ  חבילות מתמעט, ואם  חבילותתורתו 
, (א''ט ע''עבודה זרה  י)  רש"יפי ירבה.על יד 
דגריס הרבה יחד אינו יכול לחזור   חבילות

 ,מעט  על יד ים רבות ומשכח.עליו פעמ
 

כחול יוסף בר  ויצבר, (ט)בראשית מ''א מ'' כתיב
  להא דאיתא בגמרא רמז, "הים הרבה מאד

אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן  ,ד('')הוריות י
שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר סיני עדיף, 

 רב יוסף סיני,עוקר הרים עדיף.  ,וחד אמר
 איזה מהם  ,רבה עוקר הרים, שלחו לתמן

 
הכל  ,סיני עדיף, דאמר מר ,שלחו להו ,קודם

 ,חיטיאצריכין למרי 
 

באו  וכל הארץ" ,(נ''זא ''בראשית מ) כתיב
כי חזק הרעב בכל מצרימה לשבר אל יוסף 

 א(''י' עמוס פרק ח)להא דכתיב  רמז ,הארץ
והשלחתי  ה' אלוקיםהנה ימים באים נאם "

כי ללחם ולא צמא למים  רעבלא  רעב בארץ
 ,ה'אם לשמע את דברי 

 
ויוסף הוא המשביר " ,(ו' ב''בראשית מ) כתיב
 רב תבואותשע''י , רמז, "עם הארץלכל 

נתבטלו עמי הארצות, וזהו רב יוסף שהרבה 
 ,משביר לכל עם הארץ

 
היה  שרב יוסף מרוב ענוה שהיה בו מבואר
רבה הוא מכוחו של יוסף יכי תורה שהסבור 

 הצדיק ואין זה משלו,
 

דאיכא מה שאמר לא תתני ענוה  ארלב
 הכונה לאנא מזרעא דיוסף אנא אנא,

 
שרב יוסף כששמע משמת לפי הנ''ל יש לבאר, 

רבי בטלה ענוה, בא לפרש, שמה שאדם מקבל 
וכך  אין זה ענוה,ומחזיק בדבר שאינו שלו 

 אנא, הכוונה אנאאמר לא תתני ענוה דאיכא 
 , ותורה שלמדתי הו מכוחו  מזרעא דיוסף

 אין זה משלי,ו
 

כאשר ראובן נכנס לבנק וראה  את  כך היה-וכ
חברו שמעון סופר מליון דולר, אמר לו ראובן 
לשמעון, הריני מתפעל מרוב ענותנותך, שאתה 
סופר מליון דולר, ולא נראה על פניך שמץ של 
גאוה, מנין לך ענווה שכזו, אמר לו שמעון אם 
 זה היה שלי ואיני מתגאה היית אומר כי יש

א''כ כאן ענווה, אבל הכסף הזה אינו שייך לי, 
 איזו ענוה יש כאן,

 

 * * * * * * * 
 

לתורתינו מצינו ארבע התחלות 
 וביאורם הקדושה

 
 ' בראשית ברא  אהתחלה 

 
 )בראשית פרק א פסוק א( תחילת התורה

ים את השמים ואת ק"בראשית ברא אל
 הארץ" 

 
איתא כד, מתחיל בבראשית, התחלה ראשונה

 מה טעם  )תנחומא בראשית אות י''א(דרש במ



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ד

 
כח מעשיו  )תהלים קי"א(משום  פתח בבראשית

 ,הגיד לעמו
 

 מצוות התורה התחלת ' בהתחלה 
 

)תנחומא בראשית אות י''א( איתא במדרש כד
אמר רבי   '(פסוק א 'רש"י בראשית פרק א)מובא ב

 ,את התורהלהתחיל לא היה צריך  ,יצחק
מצוה ראשונה  יאשה מהחודש הזה לכםאלא 

  ,שנצטוו בה ישראל
 

 ', תינוק היודע לדברגהתחלה 
 

קטן  ,תנו רבנן (אע'' ב''סוכה  מ) איתא בגמרא
 ,וקריאת שמע יודע לדבר אביו לומדו תורהה

 )דברים ל''ג ד'( אמר רב המנונא ,תורה מאי היא
 , תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 
 אמתחילין לתינוקות בויקר', דהתחלה 

 
 '(,פסקה ג 'ויקרא פרשה זרבה ) ,מדרשאיתא ב

מפני מה מתחילין לתנוקות  ,אמר רבי אסי
 ,אלא ,ואין מתחילין בבראשית ,בת"כ
יבואו  ,והקרבנות טהורין  ,ת טהוריןונוקישהת

 ם,טהורין ויתעסקו בטהורי
 

 * * * * * * * 
 

קורבנות העשיר קרבן דלות וקרבן דלי 
 ''זותירוצים לקושיית הטדלות, 

 
 או מן הצאן עשיר מן הבקר נותקרב

" הבקרעלה קרבנו מן "אם  ' ג'(,ויקרא  א) כתיב
עלה  את הכל המזבחהוהקטיר הכהן  ('טא' )

 ,אשה ריח ניחוח לה'
 

א' ) "קרבנו הצאןואם מן " '(,י' ויקרא  א) כתיב
והקטיר המזבחה  הכהן את הכלוהקריב  ג(''י

 ,עלה הוא אשה ריח ניחח לה'
 

 ות עולת העוףקרבן דל
עלה  העוףואם מן " (,י''ד' ויקרא  א) כתיב
המזבחה  אתו הכהןוהקטיר  ז(''יא' ) ו" קרבנ

על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח 
 ,ניחח לה'

 
 קרבן דלי דלות מנחה

 
קרבן  ונפש כי תקריב" (,ב' א'ויקרא  ) כתיב
והקטיר הכהן את אזכרתה  ' ב'(ב) לה' מנחה

 ,ניחח לה'המזבחה אשה ריח 
 

 
 - ונפש כי תקריב   (,ב' א'ויקרא  ) רש"יכתב 

אלא , בכל קרבנות נדבה נפשלא נאמר 
במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, אמר 

מעלה אני עליו כאלו הקריב הקדוש ברוך הוא 
 ,נפשו

 
הקרבת כי המשובח שבקורבנות הוא  מבואר,
 הנפש,

 
לת בעונאמר , (אע''י  ''מנחות  ק) איתא במשנה

אשה ריח  ובעולת עוףאשה ריח ניחוח,  בהמה
 ,אשה ריח ניחוח, לומר לך ובמנחהניחוח, 

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו 
 י''ז( ויקרא א' , )מובא ברש''י , ע''כלשמים

 
נאמר ד''ה  אע''י ''מנחות  ק) מהרש"אכתב ה

שהיא עולת  בקרבן עשירר"ל בין , (בעולת בהמה
ובין  קרבן דלותולת העוף שהוא בהמה ובין בע
היינו א' המרבה  קרבן דלי דלותבמנחה שהיא 

 ,כו'ואחד הממעיט ו
 

 לאחד המרבה ואחד הממעיט קושיית הט''ז
 

)שולחן ערוך או''ח סימן א' ס''ק ג'(,  כתב הט''ז
אחד המרבה ואחד  , (אע'' י''נחות  ק)מ איתא,

, וקשה, יםהממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמ
אם זה מרבה וזה ממעיט, למה יהיו ממ''נ 

 המרבה והממעיט,  ,שווין כאחד
 

, ובכל  הרי גם שניהם היו מכוונים לש''ש
, א''כ למה ממעיטואחד  מרבהזאת אחד 

 יושוו שניהם כאחד, ע''כ, עיי''ש במה שתירץ, 
 

 יש לתרץ עפ''י השינוי בלשון הכתובים
 

 את הכלוהקטיר הכהן " בקרבן עשיר כתיב,
  ",עלה אשה ריח ניחוח לידודהמזבחה 

 
הכהן  תוואוהקטיר , "בקרבן דלות כתיב

  ",לידוד  אשה ריח ניחח הואהמזבחה עלה 
 

קרבן  ונפש כי תקריב" בקרבן דלי דלות כתיב
 מנחה לה'

 
 וכך יש לבאר את הבדל הלשון

כי הכתוב בא לומר, בקרבן דלי יש לומר, 
מעלה אני עליו כאלו ,  רק מנחה דלות המביא 
 ,הקריב נפשו

 
שלא יצא ידי חובה ע''י  מכיון שחושב בנפשו
העשיר , משא''כ מנחההביאו לקרבן רק 

בכך שהביא  את עצמו,מרגיש הוא  המרבה
 בהמה לשמים, 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ה

 
 בעולת העוף כתיב והקטיר אותו כלומר את המקריב

 
אצל עולת העוף שנאמר והקטיר  כך יש לומר

 "אותו", שמקריב המקריב, לרמז על "אותו"
 כלומר, את רצונו ונפשו לפני ה', 

 
ולא  אותולא נאמר והקטיר  רק בקרבן עשיר

משום שהעשיר די לו  כי תקריב, ונפשנאמר 
במה שהביא בקר או צאן, ואינו צריך יותר 

 להקריב נפשו,
 

, ואחד הממעיט בקרבן, אחד המרבה ולפיכך
לשמים, אחד הם  נפשו, אך הקריב את בקרבן

מז מאוד בשינוי המרבה והממעיט, כמרו
 בכתובים.

 
 * * * * * * * 

 
 ביאור נוסף בקושיית הט''ז

 
אם בעשיית  , דגםיש לבאר בקושיית הט''ז

, אחד מרבה ואחד ממעיטובקיום המצווה יש 
אפשר  ובכוונת העניןלמצווה  בהכנהאבל 
   זה וזה שווין,שיהיו 

 
 ע''ד שאמרו בכוונת הנשיאים וביאור

 
פרשת נשא פרשה יג  במדבר רבה) איתא במדרש

מה ראו הנשיאים להקריב קרבנות (, סימן יד
רבנן אמרין אף על פי שקרבן שוה  ,בענין הזה

על דברים גדולים הקריבו וכל  ,הקריבו כולם
  וכונתו, דעתואחד ואחד הקריבו לפי 

 
כי הכתוב חזר לכתוב בכל נשיא  ופירשו,

ונשיא את קורבנו אע''פ שכולם הקריבו 
ואותו הקרבן, רק משום שכל באותם הכלים 

נשיא ונשיא כיוון בדעתו כונה אחרת, לפיכך 
חזרה התורה בכל נשיא ונשיא ואמרה את 

 קרבנו,
 

שאע''פ  על זה הדרך יש לפרש ולומר בהיפוך,
שוה   קרבנם, ואין אחד מרבה ואחד ממעיטש
, וזה יכולים הם להיות שווים בכוונתםל בא

בעשיית הפירוש, אחד המרבה ואחד הממעיט, 
יהיה  שיכווין, כלומר, שבשעה ובלבדהקורבן, 

הכוונה לשמים, ואז קרבנותיהם שווים 
 , בכוונתם

 

 * * * * * * * 
 
 

 
ביאור בהתחלה שמתחיל תינוק 

 היודע לדבר תורה צוה וגו'
 

קטן היודע לדבר  (אע'' ב''סוכה  מ) איתא בגמרא
אמר רב  ,תורה מאי היא ,אביו לומדו תורה

תורה צוה לנו משה  ים ל''ג ד'()דבר המנונא
 , מורשה קהלת יעקב

 
)דברים , כתיב (,אע'' ז''ברכות  נ) איתא בגמרא

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת "  ל''ג ד'(
, מאורשה אלא ,מורשהאל תקרי  ",יעקב

 , ע''כ,מאורסהאלא  )פסחים מ''ט ע''ב(
 

מפני מה אין  (,אע'' א''נדרים  פ) איתא בגמרא
אמר רב יוסף  ,לצאת ת"ח מבניהןמצויין ת"ח 
  ,תורה ירושה היא להם ,שלא יאמרו

 
עיי''ש בפירושי התוס' הר''ן הראש ובפירוש 

שכאשר יאמרו כי ירושה היא, הנקרא רש''י, 
בני ת''ח לא ילמדו שיסמכו שיבוא להם 
בירושה, או אחרים שאינם בני ת''ח יתיאשו 

 מללמוד מכיוון ורק בירושה הוא בא,
 

  '(ג פסקה ז''רבה שמות פרשה ל) דרשמאיתא ב
מלמד  מאורסהאלא  מורשהאל תהי קורא 

 (')הושע בלישראל שנאמר  ארוסהשהתורה 
 , ע''כ,וארשתיך לי לעולם

 
אל תהי שם במפרשים, דהא דאמר ומבואר 

הוא ע''ד שאמרו , מאורסהאלא  מורשהקורא 
התקן עצמך  ' משנה י''ב(אבות פרק ב) במשנה

, ולפיכך אל לך שהוינה ירשאללמוד תורה, 
 ,מורשהתהי קורא 

 
 איך מלמדים התינוק שהתורה ירושה ואינה ירושה

 
כיון שנתבאר, דאין התורה  יש להקשות,

ירושה היא נקנית בירושה, ואדרבה, אם ידעו 
מאחר שהם סומכים  לא ילמדו תורה - להם

, כמבואר לעיל, א''כ למה היא להם שירושה
ל לדבר, את היפך מלמדים התינוק שרק מתחי

 המטרה, 
 

 ז''ברכות  נ)לפי מה שדרשו חז''ל  ועוד קשה,
, תורה צוה לנו משה מורשהבהא דכתיב  (,אע''

, משום מאורסהאלא  מורשהדאל תהי קורא 
, א''כ למה היה צריך אינה ירושה לךדהתורה 

, מאורסה, לקרי, וגם מורשה לכתיב,גם 
 ,תורה צוה לנו משה מאורסההיל''ל 

 

 * * * * * * * 
 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ו

 
 ביאור ענין תורה הבא בירושה

 ותורה שאינה בירושה 
 

, (דברים פרק לג פסוק ד) בעל הטוריםכתב ה
יעקב איש  )בראשית כה כז(משום דכתיב ביעקב 

מה טובו אהליך יעקב  יושב אהלים.תם 
אימתי התורה מתקיימת  )במדבר כד ה(.

 )קה"ר יב יא(:כשמתאספין קהלת יעקב 
 

שאין התורה מתקיימת ע''י  מבואר הדבר,
ירושה אלא ע''י העסק בתורה, א''כ איך 
אומרים לתינוק שהיא ירושה ואינו כך, ולמה 

 מורשה, וכתיבמאורסה  קריצריך 
 

 ביאור הדבר דיש חלק בתורה  שאינו בא בירושה 
 

וידיעת  דלימוד ועסק התורהיש לבאר, 
, ומבלי לעמול אין הדבר בא בירושההתורה 

 תורה לא ניתן להגיע לתורה, ולהתייגע ב
 

 ויש חלק בתורה שבא רק בירושה
 

ללימוד התורה דבר זה  אך הרצון והחשק
מהבורא  ולבקש עליוצריך האב ללמד לבנו 

 ית' וזה החלק בתורה שבא רק בירושה,
 

ט פסקה ''רבה במדבר פרשה י)  כדאיתא במדרש
  ב('')תהלים י כתיבתנחומא חוקת פרק ד'(  ', ב

תינוקות שהיו  ,אמרות טהורות אמרות ה'
היו יודעין  ,שלא טעמו טעם חטאבימי דוד עד 

לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים 
)תהלים ואומר  והיה דוד מתפלל עליהם , טהור

נטר אורייתהון  ,אתה ה' תשמרם ,ב(''י
 , תנצרם מן הדור זו לעולם ,בלבהון

 
דלבוא לרצון וחשק ללימוד התורה, מבואר, 

חינוך בר זה בא ע''י הורשת האב לבנו וצריך ד
, כמו שביקש דוד, תמידי ושמירה מעולה
  ,תנצרם מן הדור זו לעולם

 
 בכך מובן כמין חומר 

 
וגם כתיב  מאורסהלמה יש גם קרי שהוא 

משום שחלק הרצון והשמירה מורשה, שהוא 
  מאב לבנו, בירושהבא 

 
בא רק ע''י יגיעה ע''ז , ידיעת התורהוחלק 

 אל תקרי מורשה.נאמר הקרי 
 

 * * * * * * * 
 

 
 התחלת התינוק בלימוד 

 התורה הוא בויקרא
 

אמר רבי  (,ד ''צו פרק י  תנחומא) ,מדרשאיתא ב
למה הם מתחילים התינוקות של בית  ,אסיא

מפני שכל  ,אלא ,רבן ללמוד בספר ויקרא
ומפני שהם טהורים עד  ,הקרבנות כתובים בו

 ,ם מהו טעם חטא ועוןואינם יודעי ,עכשיו
שיהו מתחילין  ,לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא

יבואו טהורים  ,תחלה בסדר הקרבנות
  ,ויתעסקו במעשה טהורים

 
לפיכך אני מעלה עליהם כאלו הם עומדים 

שאף על  ,והודיעך ,ומקריבים לפני הקרבנות
 ,ואין קרבן נוהג ,שחרב בית המקדשפי 

נות לא אילולי התנוקות שקורין בסדר הקרב
 . ע''כ,היה העולם עומד

 
ח ''פרק כ -ילקוט שמעוני במדבר ) ,ואיתא במדרש

 ,(ג'ח '')במדבר כ כתיב (,ו''המשך רמז תשע -
ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לידוד 

שנים ליום עלה  ,כבשים בני שנה תמימם
  ,תמיד

 
מפני מה מתחילין לתינוקות  ,אמר רבי דוסא
, אלא מבראשיתיתחילו להם בתורת כהנים 

מה הקרבנות טהורים אף  ,אמר הקב"ה
יבואו טהורים ויתעסקו  ,התינוקות טהורים

 הורים. טב
 

 ,בני שנה )מלשון כיבוס(, כבשים ,בן עזאי אומר
ועושין אותן  ,שמכבסין עונותיהן של ישראל

 כתינוק בן יומו. ע''כ,
 

 רמז לתינוק בן שנה כלי יקר א' דויקרא זעירא
 ,בני שנה )מלשון כיבוס(, כבשים ,בן עזאי אומר

ועושין אותן  ,שמכבסין עונותיהן של ישראל
 ע''כ, כתינוק בן יומו.

 
, '(פסוק א 'ויקרא פרק א) לי יקרכתב הכ

למה מתחילין התינוקות  ,ובילקוט מסיק
ללמוד מן פר' קרבנות, מה הקרבנות טהורים 

 אף התינוקות כן, 
 

 -ר במדב)על דרך שמסיק בילקוט  וזה מבואר
 ,בני שנה ,כבשים (,ו''המשך רמז תשע -ח ''פרק כ

שמכבסים עונות האדם ועושין אותו כתינוק 
רמז  ,קטנה האל"ףבעבור זה  ,בן שנה

 ,ולימוד זה הוא בראש ,שהקטנים יתחילו כאן
 עכ''ל הכלי יקר. .כאל"ף ראש לאותיות

* * * * * * * 
 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ז

 
התינוק מתחיל בחומש ויקרא ל  ש''י

  שהוא האמת  ות ו'כדי שיתחיל בא
 

, דבתחילה כשבאים אל התינוק נראה לי לומר
ללמדו ספר, ולהגות באמרי שפר, בראש 

מדת הדברים יש להשריש בו וללמדו את 
 ע''כ,, האמת

 
 זוהר הק' פרשת ויקרא

 
אות ו'  )ויקרא דף ב' ע''א( איתא בזוהר הקדוש

)ראה להלן הסברים למה אות ו'  היא אות האמת,
 ע''כ,  ת(,היא אות האמ

 
 ,ראש דברך אמת" ס(''ט ק'')תהילים קי, כתיב

לפיכך ראוי ללמד צדקך",  ולעולם כל משפט
, ו' , בראש ובראשונה, את האותאת התינוק

שהיא האות הראשונה בחומש ויקרא, והיא 
אות האמת, ושאותה ילמד ראשונה בתורתינו 

 הקדושה, 
 

 ראיה לדבר  במה שאמר קהלת יעקב
 

  דאיתא בגמרא,, מהא ועוד יש להביא ראיה
יודע לדבר אביו לומדו ה קטן ע''א( ב''סוכה מ)

 ,אמר רב המנונא ,תורה מאי היא  ,תורה
 , קהלת יעקבתורה צוה לנו משה מורשה 

 
, ע''ד דייקא יעקבקהלת דאמר  יש לומר,

, דיעקב אמת ליעקב תתן )מיכה ז' כ'(הכתוב 
 ,('ב 'עמוס ז)הוא מדת האמת, וכתיב ביעקב 

 ,כי קטן הוא ,יעקב
 

, יש יעקבשהיא מדת  האמת, דמדת מבואר
, כדכתיב  יעקבהמכונה בשם  לקטןללמדו 

, ויש ללמדו זאת בעצם יעקב כי קטן הוא
אביו  ,יודע לדברובראשונה, כדאיתא, קטן ה

אמר רב  ,תורה מאי היא ,לומדו תורה
תורה צוה לנו משה מורשה קהלת  ,המנונא

ן יש עליך, בראש דברך ללמדו , ולכיעקב
תחילה, את האות ו' שהיא אות האמת 

 ,כדאיתא בזוה''ק
 

* * * * * * * 
 אות ו' נקרא אות האמתלמה 

 
בפתח  (,א' ע''דף ב 'חלק ג)ויקרא  ,זוהרב איתא

 )ויקרא א' א'(דברי הזוהר לחומש ויקרא, 
)ישעיה ז' , כתיב  כתב הזוהר,, ויקרא אל משה

, אות ממש, דכלהו הוו נטלין אותשאל לך  י''א(
 )שכולם היו מתנהגים בסוד צירופי  ,ברזא דאתוון

 

 
 ב(''י ')יהושע בוכן ברחב מה כתיב  האותיות(,

ת ו', דדא אקרי ודא א אות אמת,ונתתם לי 
אות אמת, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון 

, אות אמת אקרי אין, אלא אות דא אמת,
 ע''כ,

 
 א הנקראת אות האמת.דאות וא''ו, הי מבואר,

 

* * * * * * * 
 

ביאור המגיד ממזריטש, האות ו' הוא 
 אות האמת משום שעושה לאחרים

 
כתב בספר תורת המגיד מרבינו המגיד 

איתא בזוה''ק,  )פרשת תרומה(,, זי''ע ממזריטש
 ' י''ב(יהושע ב)בעל הפסוק  )ויקרא דף ב' ע''א(,
 ,א(''י ')ישעיה זת, ועל הפסוק ונתתם לי אות אמ

זה הוא האות  ,שאל לך אות מעם ידוד אלהיך
  וא''ו,

 
למה אות וא''ו הוא אות  ושאלו לו להמגיד,

אמת, והשיב, לפי שאות ו' בראש התיבה, הוא 
אות המשמש כהוספה לאחרים, ולא לעצמו, 
וכל מה שעושים לאחרים ולא לעצמו, זהו 

 האמת, 
 

, וויהם זהב )שמות כ''ו ל''א(,הכתיב  ושאלו לו
ואין ו' דוויהם מוסיף לאחרים, והשיב הרב 
המגיד זי''ע, דרש''י פירש ואונקליות קבועין 
בהם עקומין למעלה להושיב עליהן כלונס, 

שווין הם שהרי כמין ווים הם עשויים, היינו 
 ג''כ לא בשביל עצמן, אך לשמש לאחרים.

 
 יש ללמד לתינוק שעיקר הלימוד ללמד לאחרים

 
ביאורו של המגיד כי האות , ע''ד גם יש לומר

ו' מלמד שיש לעשות לאחרים, א''כ יש ללמד 
התינוק שלימוד התורה הוא בעיקר ללמד 

  )סנהדרין צ''ט ע''א( כדאיתא בגמרא,לאחרים 
הלומד תורה ואינו  ,היה רבי מאיר אומר

 זה הוא דבר ה' בזה. -מלמדה 
 

 פירוש נאה במהרש''א מהו כי דבר ה' בזה
 

כי דבר ה' " (,א''ט ע''הדרין צסנ) מהרש"אכתב 
זה הלומד כו'. דלומד אפשר בשמיעה.  "בזה

אבל מלמדה לאחרים א"א אלא בדבור דבר 
ה'  דברוזה שאינה מלמדה ה"ז מבזה , ה'

 וק"ל:

* * * * * * * 
 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ח

 
 ביאור השפת אמת למה נקרא 

 האות ו' אות האמת
 

שנת  -פרשת ויצא  -בראשית ) שפת אמתה כתכ
  ",תתן אמת ליעקב" )מיכה ז' כ'( כתיב א'( תרנ"ח

 
כולל מראשית עד אחרית אותיות  ,ת'מ'א

)א' אות ראשונה, מ' אות אמצעית, ת' אות  אמ"ת.
 אחרונה( 

 
והוא מדת  ,כי אות ו' נקרא אות אמת ,ואיתא

 ,חד האמתיוהקב"ה א ,בריח התיכון ,יעקב
כל המתנות שנתן להם  ,שבחר באבות ובנ"י

 לת העולם ועד סופו. אינו במקרה רק הם מתח
 

ואות ו' מהפך התיבה מעתיד לעבר ומעבר 
לשון עבר.  "ויהי" ,לשון עתיד "יהי" ,לעתיד

 לשון עתיד.  ה"והי" ,לשון עבר ה"הי"
 

מחבר היה  ,לרמוז כי אות ו' שהיא כח התורה
אז  ,הוה ויהיה. ולכן כשיתקיימו ההבטחות

 יתברר למפרע כי הכל הי' לטובה. 
 

כי הנחמות  ,ב"ה בעל הנחמותולכן נקרא הק
אבל של בני אדם א"י לתקן כל הצער העבר. 

הנחמה שיהי' מהקב"ה יהי' מהופך כל הצער 
 לטובה. 

 
איך יהי' מתהפך  ,והגם כי אין אנו מבינים

לפי שאנחנו בתוך הטבע והזמן.  ,מה שעבר
. נראה ונבין זה ההיפוך לטובה ,אבל לעתיד

ה' לי  עבר( )לשוןה והי"ולכן אמר יעקב אע"ה 
פרש"י שיחול שמו עלי מתחלה ועד  "לאלקים

סוף. כי זה הי' בחי' יעקב אמת. והאמין כי 
  ,ויהי' למפרע הכל מתוקן ,יחול אלקותו עליו

 
מה שזוכין לעורר  ,וזה מפתח של גאולה

כי מאחר שכל ההנהגה  ,הארה מעין עוה"ב
יתברר אח"כ. ממילא יכולין למצוא בחי' אמת 

 . עכ''ל השפת אמת,ל זמןבכל מקום ובכ
 

 
 ע''ד השפת אמת ביאור הכתוב נחמו נחמו עמי

 
דלפיכך אמר הכתוב, "נחמו נחמו  אפשר לומר

עמי" שתי פעמים, האחד לנחמת בני אדם, 
שבנחמה זו אינו יכול לתקן כל הצער העבר, 
והנחמה השנית היא לנחמת בעל הנחמות, 
שאז יתהפך עלינו לטובה גם מה שעבר, הגם 

 ן אנו מבינים. וזהו נחמו נחמו עמי.שאי
 

* * * * * * * 

 
למה נקרא האות ו' אות  יש לומר
 ע''ד ותשלך אמת ארצה האמת

 
 ( 'פסקה ה 'רבה בראשית פרשה ח) מדרשאיתא ב

בשעה שבא הקב"ה לבראות את  ,א"ר סימון
נעשו מלאכי השרת כיתים  ,אדם הראשון

  וכו', כיתים וחבורות חבורות
 

 ,ומהם אומרים יברא ,אל יבראמהם אומרים 
צדק  ,חסד ואמת נפגשו" ה('')תהלים פהה"ד 

  ",ושלום נשקו
 

  ,שהוא גומל חסדים ,חסד אומר יברא
 

  ,שכולו שקרים ,ואמת אומר אל יברא
 

  ,שהוא עושה צדקות ,צדק אומר יברא
 

  ,דכוליה קטטה ,שלום אומר אל יברא
 

 ,מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו לארץ
אמרו  ",ותשלך אמת ארצה" (')דניאל ח הה"ד

 ,רבון העולמים ,מלאכי השרת לפני הקב"ה
)זהו , מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך

תעלה אמת מן  חותמו של הקב''ה, שהוא אמת(
אמת  ה('')תהלים פהדא הוא דכתיב  ,הארץ

 , ע''כ, מארץ תצמח
 

על שלשה דברים  '(,אבות פרק א) משנהאיתא ב
 , השלוםועל  האמתועל  הדיןעל  העולם עומד,

 
אמת ומשפט שלום שפטו " (')זכריה ח שנאמר

 ", בשעריכם
 

, דשלושה דברים שעליהם עומד העולם מבואר
 , האמתהם דברים הצריכים אל 

 
 וכו',  אמת, אמז''ל כל דיין הדן דין הדין

 
 עצמה,   האמת,

 
בין  שלוםיהיה  צדקכי אם תשפטו ,  והשלום

)זכריה  וכתיב, ' ט''ז(ד"ק זכריה חר)בעלי הדינין 
 "והאמת השלום אהבו",  ח' י''ט(

 
, דשלשה דברים שעליהם עומד העולם, מבואר

, והם צריכים אל אמת דין ושלוםשהם, 
כמו שביארנו, א''כ הם צריכים חיבור  האמת

 ששם נמצאת האמת, הארץאל 
 

ובודאי  וכל יסוד צריך חיבור בעומק הארץ,
 עולם עומד, הם צריכים היסודות שעליהם  ה



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 ט

 
, ושם נמצא הארץחיבור חזק ביותר אל 

, והאות ו' הוא היתד, כיון שצורתו יתד, האמת
 הוא המחברם לארץ,

 
 מבואר א''כ שהאות ו' הוא אות האמת 

משום שהוא זה שמחבר את יסודות העולם 
 לאמת שבארץ. 

 

* * * * * * * 
 

 דברים נוראים איך היו כאלה 
 נם בזמן השואה שלא עמדו בנסיו
  

דברים נוראים ששמעתי מאמו''ר הרה''ח ר' לייבל 
 יוד ז''ל,  ומצוה לפרסמם

 
, שאלה בימי נערותי שאלתי את אבי ז''ל

 הרי בימי השואה האיומה,מטרידה במיוחד, 
היו אברכים שקידשו שם שמים, עלו ונתעלו 
בתוך התופת מדרגא לדרגא, והיה שם שמים 

בתוכם ובראשם מתאהב על ידם, ביניהם 
אברכי משי מחסידי גור, כעדותו של קדוש 

זצוק''ל, שהעיד  אדמו''ר מבעלזאהרון כ''ק 
זצוק''ל כאשר נפגשו  האמרי אמתבפני בעל 

 בירושלים לאחר השואה, 
 

היו ר''ל בשואה, כאלה שלא  ומאידך גיסא
עמדו בנסיונות והיו בבחינת הולך ופוחת 

, והיו ברוחניות עד שפרקו עומ''ש מעליהם
ביניהם גם כאלה אשר היו לפני השואה, 

 שארפע קאמדאנטען בשטיבלעך, 
 

, מה גרם לאלה שזכו לקדש שם ושאילתיו
שמים בשואה, ומהיכן בא ח''ו הדרך הלא 

 נכונה שנפלו בה רבים,
 

חיל ורעדה יאחזון למשמע תשובתו שהיתה בפיו 
 כחרב חדה, במושכל ראשון ברור כשמש 

  
שהיו לפני השואה, קודם כל אלה  וכך אמר לי,

ומיסרים את עצמם,  דורשים מעצמם,
, ולפני שהיו מעירים קשוט עצמךבבחינת 

לאחרים, היו שואלים את עצמם מאה פעמים 
ואחד, מה כבר דרשתי היום מעצמי ברוחניות, 

הם היו  ורק אח''כ באו ללמד את האחרים,
אלה שגם בימי השואה המשיכו לדרוש 

מם, וכך היו עולים מעצמם, לשאול את עצ
ומעלים והגיעו לדרגת קידוש ה' שלא היה 

 מימות עולם כזאת מסירות נפש, 
 

, בשטיבלעך היה אך אלה שלפני השואה
 קשוט רצונם להיטיב את האחרים בבחינת 

 
בטרם שאלו את עצמם לקשוט את  אחרים,

עצמם, רק היו יודעים היטיב את החסרונו של 
היו אלה   הזולת והיו באים להיטיבם, הם

שבשואה נפלו לכבשן הספיקות והיו  נופלים 
  והדברים נוראים.ר''ל, 

 

 * * * * * * * 
 

ארבעה דרכים בדרכו של עמלק לבוא 
 להלחם מרומזים בפרשת זכור

 
 להפוך למכשול קטן  כל עבירה חמורה .א
 
 להחשיב את הערב והמועיל ולא את הטוב          .ב
 
 עשותו למחרללדחות כל דבר שבקדושה  .ג
 
 האמונה כח  לבטל את .ד
 

 להפוך למכשול קטן  כל עבירה חמורה .א
 

שבעה שמות  )סוכה דף נב עמוד א( איתא בגמרא
, שנאמר מכשוליש לו ליצר הרע, ישעיה קראו 

"סולו סולו פנו דרך, הרימו  )ישעיהו מ' ג'(
 מדרך עמי",   מכשול

 
בד''ה  )סוכה דף נב עמוד א( כתב המהרש''א

ואמר ישעיה ,  , וז''למכשול יה קראוישע
הרימו )ישעיהו מ' ג'( ", שנאמר מכשולקראו 
מורה  מכשול,מדרך עמי" וגו'. מלת  מכשול

)הושע על חטא שאינו גדול, כמו השוגג, כמ"ש 
"כי כשלת בעוניך" שזדונות נעשו לו  י''ד ב'(

 כשגגות, 
 

אם מונח על הדרך דבר שאינו  ועל דרך משל,
אפשר שלא ירגיש בו האדם גדול כל כך, 

, אבל אם מונח על אם הדרך דבר ויכשל בו
 ולא יכשל בו,, ירגיש בו ההולך גדול וגבוה

שירים ויגביה אותו וגו',  הרימו מכשולוז"ש 
, ולא יכשלו בובעיני הצדיקים,  המכשול

וכדאמרינן לעיל לצדיקים נדמה להם כהר 
 עכ''ל. ומרחיקים מתחלה מהעבירה

 .המהרש''א
 

כי דרכו של יצה''ר, להנמיך כל דבר  ואר,מב
גדול ולעשותו לדבר קטן, וכל עבירה חמורה, 

קטן הוא.  מכשולבא הוא לומר, כי אינו אלא 
 אך דרכה של תורה לעשות מכל מכשול קטן 

 
ומשה אהרן וחור עלו  , וע''ז הרמז,וגבעההר 

 ,ראש הגבעה



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 י

 
 ב. להחשיב את הערב והמועיל ולא את הטוב         

, כך )מסכת אבות פרק ו משנה ד( איתא במשנה
היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים 

 ועל הארץ תישן, במשורה תשתה 
 

"על הארץ כי דרכה של תורה הוא מבואר, 
ריפודים כל  שלא לישון על, , כלומרתישן"

שהם, אך דרכו של עמלק היא, וילחם עם 
 ",ב"רפידיםישראל 

 
  הכתוב מלשוןהוא  רפידיםכי אפשר לומר, 
)שיר השירים ב' , יצועי" "רפדתי)איוב י''ז י''ג(,  

בתפוחים",  וזו היא מלחמתו של  "רפדוניה'(, 
, אלא "על הארץ תישן"עמלק, שלא לקיים 

 ,יצועי" "רפדתי
 

ויקחו  )שמות י''ז י''ב(, וכך אפשר לרמז בפסוק
 וישימו תחתיו וישב עליה, לרמז ולומר, כי  אבן

תחתיו. ולא  אבןהיא לשים הדרך הנכונה 
 כדרכו של היצה''ר.  רפידים

 
 ג. לדחות כל דבר שבקדושה לעשותו למחר

"ויאמר משה אל יהושע  )שמות י''ז ט'( כתיב
 בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר", 

 
 )רבה בראשית פרשה כ''א פסקה ו'(, איתא  במדרש

ועתה  )דברים י(אלא תשובה שנאמר  ועתהאין 
 ה' אלוקיך וגו' ישראל מה

 
ואל תאמר  )אבות פרק ב'( איתא במשנה

 לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה,
 

לומר בכל דבר  דרכו של היצה''ר הוא,
שבקדושה, מה שהנך יכול לדחות למחר, למה 
לעשותו היום, וע''ז בא משה אל יהושע ואמר, 

, כלומר באותו מחרשיש להלחם בעמלק של 
צא הלחם , עמלק שדוחה כל דבר למחר, וזהו

    ,מחרשאומר על כל דבר, בעמלק, 
 

 האמונה כח  לבטל את .ד
)ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח  איתא במדרש

שהאמינו בי  האמונהכדאי היא  רמז רלג(
 ,שאקרע להן את הים

 
בנ''י בצאתם ממצרים בחרו ללכת בדרך 

, ועמלק, ביקש לפגוע בישראל דווקא האמונה
 , מקרהכל דרך בדרך האמונה, ולומר כי ה

 
שעמלק בא לומר כי  בדרך" פירוש, קרך"אשר 

היפך האמונה כי הכל  מקרההכל הוא בדרך 
 , מקרה" מלשון קרךמאתו ית' וזהו אשר "

* * * * * * * 

 
ביאור הפלא ופלא במסירות הנפש 
שהיה לשאול ליטול חלק בקבלת 

 התורה מרצון
 

אמר רבא אף על  (א ע'' ח''פ שבת) איתא בגמרא
רש"י ופ ,הדור קבלוה בימי אחשורושכן  פי

איתא בפרקי דרבי להם,  מאהבת הנס שנעשה
המדבר בענין שאול המלך )פרק מ''ט(  אליעזר

 ומצינו שם על הגליון,  שחמל על אגג,
 

בפירושו  מבעל שבט מוסרביאור הפלא פלא 
", בד''ה  , "ולא עוד אלאעל פרדר''א, הנקרא

אופן ב ם לומריכולי, כתב וז''לוהענין עצמו, 
  ,זה

 
ין לעונש דעתי שהיו שידע שאול ואנשיו

לא חשו  ועכ"ז ,בהיותם חומלים על אגג
 ר המןשישא ,של ישראל םותלתועל ,עליהם

יצר יכדי ש ,רשע הזה של עמלקה מזרע
ה תשעד ע , ןוצמראת התורה  ויקבלו ,לישראל

בלת על צד והיותה מקב רפויהיתה בידם ה
  ,האונס

 
או מן בבומיד  ,כן שאולובהיות כוונת 

שאול  אמר ,א שמואל אליווב ה,מחהמל
 ,'ה רבהקימתי את ד 'ך אתה לה, ברולשמואל

, אלא רצה לרמוז לו מיד ר,למה משק, קשהד
, ם של ישראלובתהיה לט ,שמה שחמל על אגג

על  ,הורשהיא הת ',ה ברד להקים ולקיים
  ,כמדובר ןוצמרה ולבשיק, ישראל

 
 ,ושתק על אגג ,שאול יוד דברס יןבושמואל ה

 ,ניחא ענין אגג' כלו ,ומה קול הצאןושאל 
נו העם וזה כוב והשיב שאול כי גם ,הצאן למה

  ',לזבוח לה ,לטובה
 

ה בה רוכיון שכווין למצ ,נענש למה ת,וא"
שי בכ דבהדים ומש, אלא נענש ,כזאת

לגלגל  למקוםרבה פתחים ה ,רחמנא למה לךד
 , שיקבלו התורה ברצוןאופן 

י ''אעפ ,אמר ,י"ל ,שאול סברומה  ,ת''או
 י דהבהיות מתערב בלעונש דם הא שראוי

 
 ה כזאת על ידיוא מצבי ,מנארחכבשי ד

ויעבור  ,בתיירצון בסב התורשיקבלו ישראל ה
 עכ''ל, מ''ד ועיין לעיל פרק ,עלי מה

 

* * * * * * * 
 
 
 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 יא

 
מלה בסלע משתוקא בתרין מכוון 

 לשאול באחת דוד בשתיים 
 

 (ט' שמואל א' טו') טרת פרשת זכורבהפ
 ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן"

 ,שאול וגו', ויאמר לו ואת דברי לא הקים וגו' ,
 ומה קול הצאן הזה',  הקימותי את דבר ה

 ,אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר וגו', 
ואלך  ,שמעתי בקול ה'וגו',  למען זבח לה'

 ", בדרך אשר שלחני
 

שאול באחת  (ב ע"ב''יומא כ)  בגמראאיתא  
ועלתה לו, דוד בשתים ולא עלתה  )מעשה דאגג(

ועלתה לו  ,לו. וברש"י שאול נכשל באחת
לקונסו מיתה לבטל מלכותו, ודוד נכשל  ,לרעה

, ובמפרשיםבשתים ולא עלתה לו לרעה. 
לא ניסה להסביר את , ושתקמשום דדוד 

 ,דיבר ,, אבל שאולחטאתיאמר  ורק ,שעשה
  ,ומדוע עשה ,מה עשה והסביר

 
לך  ,מאי דכתיב (,אע'' ח''מגילה י) איתא בגמרא
כי אתא  ,סמא דכולה משתוקא ,דומיה תהלה

 ,מלה בסלע ,אמרי במערבא ,רב דימי אמר
 מלה בסלע  ,פירוש  ין,משתוקא בתר

 ,שתיקה בתרין ,דיבור שווה אחדשה
  ,תיקה שוה שתייםהשש
 

 הדיבורע"י  ,שאול באחת  וכך אפשר לפרש,
הדיבור,  שדיבר ועשה ויכוח עם שמואל,

שאול באחת וזהו  עלתה לו, ששוה אחד
 , ועלתה לו

 
 ,שתייםששוה  ששתקהשתיקה ע"י  ,דוד אבל

דוד בשתיים ולא , וזהו לא עלתה לולפיכך, 
 עלתה לו.

* * * * * * * 
 

 למלכות אין בת אמר פרנץ יוזף 
 על נפוליאון

 
)פרק מ''ב דף  יצחקבעקידת מצינו  הסבר נפלא

בביאור ההבדל בין , פ''ח עמוד  א' עד צ''א ע''א(
 ותו''ד הם,  שאול לדוד

 
יכול לנהוג בדרכו מלך המנהיג את העם, 

האישית עפ''י תכונותיו, אם בחמלה וכו', אבל 
בבואו להנהגה המדינית עליו לנהוג לפי 
המתחייב, ולא עפ''י תכונותיו גם אם הוא 

 איש חמלה,
 

 

 
 בפראנץ יוזף חמיו של נאפוליון מעשה

 
, בביאור מקור והביא ע''כ בספר עקידת יצחק

חיים,  מעשה שהיה בשנת תקע''ד שהיה 
הקיסר פראנץ יוזף מבקש להוריד את חתנו 

 נאפוליון מלמשול על צרפת, 
 

אל אביה שינהג  ובאה בתו של פראנץ יוזף
ברחמים עם בעלה נאפוליון, אמר לה אביה, 

כלומר, "למלכות אין בת" י אינך יודעת כ
 ,במלכות אין חמלה

 
וכך פירש בעל העקידה, דשאול היה איש 

, והיה נוהג בחמלה גם בהתנהגותו חמלה
 , במלכותו, וגם בהנהגתו האישית

 
, האישיתבהתנהגותו  חמלהודוד היה איש 

 היה מתקשה כעץ,  המדיניתובהתנהגותו 
 

אלה   (,בע'' ז''מועד קטן ט) כדאיתא בגמרא
ישב בשבת  ,רים אשר לדודושמות הגב

 יעדינו העצנשי הוא יראש השל ,תחכמני
עדינו העצני ודרשו חז''ל,  ח'( ג''פרק כ 'שמואל ב)

היה מעדן עצמו  ,כשהיה יושב ועוסק בתורה
היה מקשה  ,ובשעה שיוצא למלחמה ,כתולעת

, ולכן שאול נענש, משום שנהג עצמו כעץ
 עשות כן,במלכותו בחמלה, מה שלא היה לו ל

 
 , שאול באחת  דוד בשתיםובכך ביארנו 

 
, שנהג בה גם אחתדשאול היתה לו הנהגה 

 עלתה לו,בביתו וגם בצאתו למלחמה, ולכן 
, שהיו לו שתי הנהגות שונות בשתייםודוד 

 לא עלתה לו,בביתו ובמלחמה, לכן 
 

* * * * * * * 
 

 יש לכוון אשר קרך אתה עיף 
 אל מים קרים על נפש עיפה

 
 

בדרך וגו'  קרךאשר )דברים פרק כה יח(  כתיב
 ויגע וגו', עיףואתה 

 
, צננך והפשירך קורלשון כתב רש"י, 

מרתיחתך, שהיו כל האומות יראים להלחם 
בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים. 
משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה 
לירד בתוכה, בא בן בליעל אחד קפץ וירד 

י שנכוה, הקרה אותה בפני לתוכה. אף על פ
 אחרים, 

 



 
 טתשע'' זכור  פרשת ויקרא פארפרפראות 

 יב

 
 )שמות יז ג(עיף בצמא, דכתיב  - ואתה עיף ויגע

ויצמא שם העם למים, וכתיב אחריו ויבא 
 עמלק,ע''כ,

 
על נפש  קרים"מים  )משלי כ''ה כ''ה( כתיב
מים  – עיפה, על נפש פירש רש"י" וגו',עיפה
 עיפה,עשויה להשיב נפש  קרים

 
ו הדרך שבא עמלק כי באותיש לכוון ולומר, 

ואתה  קרךכמ''ש אשר  עיפה לקרר,על נפש 
, בדרך זה בא שלמה המלך לחזק נפש עיף

על נפש  קריםכמ''ש מים  קריםעיפה ע''י מים 
 ,עיפה

 
* * * * * * * 

 
כמו כן יש לכוון יעשו עגל בסיני 

 וישתחוו לשור אל בכח שור זה סיני
 

"יעשו עגל בחרב כ'( -)תהלים ק''ו י''ט כתיב
וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית 

 שור אכל עשב"
 

למה כפל דהע''ה את חטא העגל,  יש לשאול,
 יעשו עגל, וימירו את כבודם בתבנית שור,

 
 י''ל בשור מצינו דבר והיפוכו  מקצה לקצה

 
דבשור מצינו דבר והיפוכו מקצה  יש לבאר,

 לקצה, 
 

שאין לך מנוול משוקץ   בצד השלילי מצינו
ועב מן השור בשעה שהוא אוכל עשב, ומת

 )רש"י תהלים פרק קו פסוק כ(
 

לעולם ישים אדם עצמו על  בצד החיובי מצינו
 )עבודה זרה דף ה עמוד ב(,דברי תורה כשור לעול 

 
)משלי  כתיב )סנהדרין  מ''ב ע''א( ואיתא בגמרא

"כי בתחבלות תעשה לך מלחמה", אמר כ''ד ו'( 
' ר אסי אמררבי אחא בר חנינא אמר רבי 

יוחנן, במי אתה מוצא מלחמתה של תורה,  
 במי שיש בידו חבילות של משנה, 

 
ורב  )משלי י''ד ד'( ", קרי רב יוסף אנפשיה
 תבואות בכח שור", ע''כ,

 
)סנהדרין  מ''ב ע''א ד''ה ורב  כתבו שם התוספות

 שור,, משום דיוסף איקרי בכור תבואות(
ר לו" ובעל "בכור שורו הד )דברים לג( כדכתיב

)הוריות יד  כדאמרשמועות הוא בעל חטין 
הכל צריכין למרי חיטיא, ואמרינן  ברכות ס''ד(

 .סינידרב יוסף,  )הוריות יד(בשילהי הוריות 
 

 שתי קצותיו של השור
 

"באין אלפים אבוס בר ורב  )משלי י''ד  ד'( כתיב
 תבואות בכח שור",

 
,  באין באין אלפים אבוס בר פירש רש"י,

ורים האבוס ריקם שאפילו תבן אין מצוי שו
נקי וריקם כלומר במקום שאין  בר, בבית,

תלמידי חכמים אין הוראה נמצאת כהלכה, 
 ע''כ,

 
, שהשור, מצד אחד הוא מסמל את מבואר

הריקנות והכיעור, ומצד שני השור מסמל את 
הגדולה שבגדלות, כרב יוסף שקרא אנפשיה 

ה שנקרא ורב תבואות בכח שור, והגיע לדרג
 ,סיני

 
 יש לכוון יעשו עגל בסיני וישתחוו לשור 

 אל בכח שור זה סיני
 

, וישתחוו סינייעשו עגל בחורב זה  ובכך מכוון,
, ולמרות השפלות של מעשה העגל ניתן לשור

כיוסף  סינילהתעלות ולהגיע לדרגה של 
 כדלעיל,  סינישנקרא 

 
שלפיכך כפל דוד המלך לפי זה יש לומר, 

'ו  את מעשה העגל, לומר לך, שגם בתהלים ק'
לאחר מעשה העגל ניתן להפוך בכח השור 

 ,תבואות בר לרבמאבוס 

 
* * * * * * * 
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