
  לק"י

  פרשת ויקרא התשעו'
זהו שאמר . משה אל ויקראב' " סימן ויקרא פרשת תנחומא איתא במדרש

יהכתוב  ה ֲעֵלה ְלךָ  ֲאָמר טֹוב ּכִ יְלךָ  ֵהּנָ ּפִ ר ָנִדיב ִלְפֵני ֵמַהׁשְ ). משלי(: ֵעיֶניךָ  ָראוּ  ֲאׁשֶ
 תעלה ואל, עלה לך שיאמרו מקומות שלשה שנים ממקומך רחק אומר תנחום' ר

 דעת שפתי יקר וכלי פנינים ורב זהב יש פתח תנחומא' ר. רד לך יאמרו שלא
 לא משה אף, חסרת מה קנית דעה, קנית מה חסרת דעה אמר מתלא), משלי(

  ."משה אל ויקרא הוא ברוך הקדוש שקראו עד עלה

המדרש מדבר על המלה הראשונה שפותחת את ספר ויקרא והיא בקריאתו של 
הקב"ה אל משה רבנו לבוא. ובקריאה זו אומר המדרש כי לקח ולימוד גדול בה. 
והוא שלא יקפוץ האדם ליקח את מקומו הגם שמרגיש ויודע בפנים ששלו הוא 

נה משליך את הנוהג בדבר זה העד שיקראו לו. והנה ניסיון גדול הוא. כי הנה 
מי שמנהל את העולם בלתו עצמו על הבורא יתברך באמונה שלימה שאין 

ובאה באופן המתבקש מכל מי  ובלעדו. והנה הנהגה זו הינה בכל פרט בחיים
  אלא בוודאי ובוודאי עניין זה שייך בהתחלת ההתמנות.  שאמונה חופפת עליו.

ר ַאלומשליך המדרש את עניין זה על הפסוק במשלי  ְתַהּדַ  ּוִבְמקֹום ֶמֶלךְ  ִלְפֵני ּתִ
דִֹלים ֲעֹמד ַאל ּגְ י. ּתַ ה ֲעֵלה ְלךָ  ֲאָמר טֹוב ּכִ יְלךָ  ֵהּנָ ּפִ ר ָנִדיב ִלְפֵני ֵמַהׁשְ . ֵעיֶניךָ  ָראוּ  ֲאׁשֶ

. כי הבא לעמוד לפני מלך או גדולים ממנו הנה לא ופירוש הפסוק בא בעניין זה
ד שם וליקח מקומו, כי אם יבוא באופן יבוא עניינו באופן שמרגיש שראוי לעמו

של הרגשה של מגיע לי וזהו מקומי הראוי הנה יכול לבוא לו השפלה שיורידוהו 
ממקומו וזהו אשר אומר אשר ראו עיניך היינו שרואים בכל יום גלגל סובב בעולם 
אשר בו אנשים עולים ויורדים ממעמדם וממקומם ושרים הולכים על הארץ 

ל ימשול בבן מביש. ולכן אל תראה בדבר זה ראוי ומגיע לך כעבדים ועבד משכי
  על מנת שלא תתאכזב מדרכו של עולם.

 ורב זהב ישח. והוא מביא את עניין הפסוק במשלי ֶת כאן פֶ  פתח תנחומאור' 
ויבוא פירושו בעניין זה. כי גם אם יש לאדם זהב  דעת שפתי יקר וכלי פנינים

הנה בלא כלי נמצאו אובדים ומתפזרים ומצינו בכל משלי כי  והרבה פנינים
ֵריממשיל שלמה המלך ע"ה את החכמה לפנינים ולזהב וכמו שמצינו שכ' "  ַאׁשְ

י ָיִפיק ְוָאָדם ָחְכָמה ָמָצא ָאָדם בּוָנה. ּכִ ַחר ַסְחָרהּ  טֹוב ּתְ ֶסף ִמּסְ בּוָאָתּה.  ּוֵמָחרּוץ ּכָ  ּתְ
ִניִנים מפניים ִהיא ְיָקָרה ווּ  לֹא ֲחָפֶציךָ  ְוָכל ִמּפְ ֶסף ְוַאל מּוָסִרי ְקחוּ ". ועוד "ָבהּ  ִיׁשְ  ּכָ
י ֵמָחרּוץ ְוַדַעת ִניִנים ָחְכָמה טֹוָבה ִנְבָחר. ּכִ ווּ  לֹא ֲחָפִצים ְוָכל ִמּפְ ." ויבוא כאן ָבה ִיׁשְ



בפירוש הפסוק כי החכמה היא בחינת זהב ורב פנינים והכלי המכיל אותה הוא 
וקא שפתי דעת. והנה עניין שפתי דעת יבוא בעניין פירוש המלה שפה כקצה דו

וכמו שכתוב במעיל שפה לפיו היינו התוחם והקצה של בד המעיל. והוא כי הדעת 
הינה הקצה והתוחם של החכמה ונקראת כלי יקר. והנה הקצוות של הדעת הם 

חיל בחכמה הממשיכות את החכמה אל הכלים. וכדי להבין, הכל כאשר לכל מת
תחילה. אלא ה ומקרא מלא הוא ה' בחכמה יסד ארץ וסוף מעשה במחשב

בכל מובניו ועניינו. והיא  שהתבטאות החכמה תבוא באדם השואף לשלימות
 ניכר שהחכם כשם' "א הלכה' ה פרק דעות הלכות ם"רמבהלכה פסוקה ב

 במעשיו ניכר שיהיה צריך כך, העם משאר בהם מובדל והוא ובדעותיו בחכמתו
 ובמלבושו ובהילוכו ובדבורו צרכיו ובעשיית ובבעילתו ובמשקהו במאכלו
 ומתוקנים נאים האלו המעשים כל ויהיו, ובמתנו ובמשאו דבריו ובכלכול
כי התבטאות החכמה תבוא בדרך של שלבים. והוא היות האדם  "ביותר...

השואף לחכמה תבוא לו מצד הטוב של החכמה והוא הרצון להשפיע לתקן 
ולשנות בכל העניינים אשר בהם הוא יכול להשפיע. כי שורש הכל הוא הרצון 

ולכן הדעת . להיטיב ולשנות. וכלי החכמה שורשם ובסיסם בא ברצון להיטיב
ת החיבור בין החכמה והבינה היא זו אשר ממשיכה את החכמה שהיא התמד

הלאה ולכן היא הנקראת כלי יקר. ובא ר' תנחומא ואומר המשל אומר דעה 
חסרת מה קנית דהיינו אם חסרת את הכלי של הדעת שהוא התמדת החיבור של 
החכמה והבינה אל הדעת הרי שיסוד החכמה שהוא הרצון להמשיך ולהשפיע 

מה בידך?! ואם יש לך את הכלי שהוא הדעת להמשיך ולהשפיע הנה חסר ואם כן 
בוודאי תבוא לך החכמה כי ברצון להיטיב הנה ה' יתן מפיו חכמה והוא אשר יתן 
לך את החכמה כי ברצון להשפיע התחברת אל יסוד החכמה אשר ממילא תבוא 

  לך.

המשכת ויבוא פירושו גם בעניין אחר והוא כי הנה מידת הענווה שורש לכל 
החכמה וכל השפע בעולם. והיא הנקראת אסקופה הנדרסת כי היא המעלה את 
האדם ומביאה לו את הרצון לקבל עוד ועוד חכמה ומעלה אותו בכל הדרגות 
בעבודת ה'. והנה עם היכנס החכמה אל האדם נכנסת בו הרגשת היישות. כי בזה 

עצמו בעל דעה  יל והחכים הנה הוא טוב יותר מהאחר ובהרגיש האדם אתכשהש
ויבוא פירוש משל  וחכמה הנה יכול הוא להגיע למצב שבו הענווה התרחקה ממנו

זה באופן זה דעה קנית היינו אם הרגשת עצמך חכם ומשכיל והחכמה שלך 
וקניינך היא ואם כן מה חסרת והיינו חסרת את אופן הביטול של בחינת מה והיא 

 רבי משום יוחנן רבי אמר'. "פט חוליןדרגתו של משה בחינת מה כדאמרינן ב
 רבי של בנו אליעזר רבי של דבריו מוצא שאתה מקום כל: שמעון' בר אלעזר

 בכם' ה חשק העמים מכל מרבכם לא, כאפרכסת אזניך עשה בהגדה הגלילי יוסי



 שאני בשעה שאפילו, בכם חושקני: לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר', וגו
 אמר - לאברהם גדולה נתתי, לפני עצמכם ממעטין אתם גדולה לכם משפיע

 תולעת ואנכי אמר - לדוד, מה ונחנו אמר - ואהרן למשה, ואפר עפר ואנכי לפני
 נבנה הבה אמר - לנמרוד גדולה נתתי, כן אינן כוכבים עובדי אבל, איש ולא
', וגו הארצות אלהי בכל מי אמר - לסנחריב', ה מי אמר - לפרעה, עיר לנו

 אלהים מושב אמר - צור מלך לחירם, עב במתי על אעלה אמר - לנבוכדנצר
 יותר ואהרן במשה שנאמר גדול: יוחנן' ר ואיתימא רבא אמר. ימים בלב ישבתי

 במשה ואילו, ואפר עפר ואנכי כתיב באברהם דאילו. באברהם שנאמר ממה
 אלא מתקיים העולם אין: יוחנן' ר ואיתימא רבא ואמר. מה ונחנו כתיב ואהרן

 ."בלימה על ארץ תולה התם וכתיב, מה ונחנו הכא כתיב, ואהרן משה בשביל
ואם אתה מרגיש את עצמך בבחינת חסר דעה וזקוק אתה לעוד חכמה ובינה 
ודעת הרי אתה קנית מדתו של משה בחינת ונחנו מה והיינו דעה חסרת היינו 
אתה מרגיש עצמך כחסר בדעה אז מה קניית היינו קנית את מידת הענווה שהיא 

  בחינת ונחנו מה.

ו להגיע אל בחינת הענווה האמתית ייתן לנו ה' ברכה בעמלנו ובעבודתנו ויתן לנ
  להיות בחינת ונחנו מה אכי"ר

  שבת שלום 

     יוסף בן דוד

  

  

  

 


