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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' ויקרא א(" מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקרבו את קרבנכם"
שהחיות שו� מ. א: החיותנבחרו ג� קרבנות ולא שמש כ לונבחרות בלבד מיש שלוש סיבות מדוע הבהל "חזלפי  

להביא על מנת מדברות בביערות ולצוד הטריח את האד� לצאת ה ל"רצה הקבולא , שובימקומות ה בותאינ� מצוי
ה אוהב את "ידוע שהקב. ב.  ואי� טרחה מרובה להשיג�ישובמקומות ה בותימצוכ� בהמות אילו הו,  לקרב�החיהאת 

ולא ' לכ� בחר בה� העל ידי החיות נרדפת ה� הבהמות הו, )טו' קהלת ג( "לקי� יבקש את נרד��והא: "הנרדפי� שנאמר
שלפי " ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי"אומר ה. בהמהתכונה שאי� ל,  גסות רוח�הביש בחיות לקרב� מפני שלא בחר ה "הקב. ג. בחיות

והראיה מהפסוק המדבר על מה , הסיבה העיקרית לאי בחירת� של החיות לקרב� היא הסיבה השלישית, מפרשי�ה
, )'ישעיה יא( "ואריה כבקר יאכל תב�, פיר ומריא ונער קטו� נוהג בה�ועגל וכ, פרה ודוב תרעינה יחדיו: "שיהיה בעתיד

לא ירדפו אחר הבהמות ובכל זאת לא יקחו מה� ישוב וג� מקומות הבות מצויהנביא מבטיח שבעתיד החיות תהיינה 
�את ב אוהה "הקב )'תהלי� נא(" לקי� לא תבזה�לב נשבר ונדכה א": את הפסוקי�רבינו  פרשמלפי הסבר זה . לקרב

בזמ� , "נה חומות ירושלי�ב ת,ברצונ# את ציו�ה הטיב" :ראיה היא שלמרות שנזכה למצב שלוה, השפלי�הנדכאי� ו
אז תחפו$ זבחי : "בכל זאת, הגאולה העתידית שאז לפי הנביא החיות תהיינה מצויות ולא תרדופנה אחר הבהמות

   . חיותהולא יעלו על המזבח , מי� הבהמותשה� מ, דווקא פרי�" צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבח# פרי�
  

   ) ג'אויקרא (" ' לפני הל מועד יקריב אותו לרצונוהתמים יקריבנו אל פתח אזכר "
: ואחר כ# חוזר שוב הכתוב ואומר" יקריבנו� זכר תמי"נאמר בתחילה  ,וקסבפרואי� אנו כפילות מיותרת , על פניו 

הקרב� על : � הנדרשי� מהקרב�שלשה תנאינאמרו וק זה סשבפ, "אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורה"בא במו? מדוע. "יקריב אותו"
 �דהיינו מרצונו " לרצונו"וצרי# המקריב להביא אותו , דהיינו ללא מו�" �תמי"חייב הוא להיות , "זכר"להיות ממי

� לבדוק ולוודא את קיו� שני הכה יכול, אל פתח אוהל מועד וכאשר אד� מביא את העולה .החופשי ולא בכפיה
א# כיצד ידע הכה� שהמקריב מביא את , היות שה� דברי� חיצוניי� הנראי� לעי�, " תמי�,זכר", י� הראשוני�התנא

 �יקריב אותו  "כלומר א� אתה מעוניי� לדעת א� המקריב', להקריב אותו לפני העל כ# יש צור# ? "לרצונו"הקרב
  . לבהתעלומות את הוא היודע רק כי " 'לפני ה"אזי הביאהו " לרצונו

  

   ) ט'אויקרא (" 'ניחוח לה המזבחה עלה אשה ריח ן את הכלהכהר טיקהו" 
�את הכל את הכל את הכל את הכל """"���            ))))ככככ""""תותותותו" (" (" (" (והטלפי�והטלפי�והטלפי�והטלפי�רני� רני� רני� רני� הקהקהקהקלרבות לרבות לרבות לרבות     

והטלפיי� על כ# � ירניהכוונה שיש להקטיר ג� את הק" את הכל: "במדרש שמה שכתוב בפסוקל "זרואי� לפי ח
ל "שהרי אמרו חז, קרניוע� לעולה איל את הינו אבלא הקריב אברה� מדוע , שא� כ#, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מקשה ה

?  של משיחולשופרהניח הימנית את הקר� ו, מת� תורהשופר של שמאלית להקר� את השהניח , )'לאפרקי דרבי אליעזר (
א# הדי� קובע ג� , על המזבח אכ� הדי� הוא שיש להקטיר ג� את הקרניי� והטלפיי�. א. ומתר$ שלושה תירוצי�

ויתכ� שזה מה שקרה לקרני האיל . לא מחזירי� אות�, דהיינו נפלו לפני שנשרפו, ל המזבחשא� ה� פקעו מע
אולי נתלשו הקרניי� מהאיל לפני שנזרק למזבח כי די� הקרניי� להיקרב על המזבח הוא כאשר . ב. שהקריב אברה�

. י� להקטיר� על המזבחא, ה� עדיי� מחוברי� לגו� הקרב� א# א� ה� נתלשו מגו� הקרב� לפני הזריקה על המזבח
 משו� שלא נתנה עדיי� התורה ואי� הוא מחוייב לדי� קרניויחד ע� לעולה איל את האבינו לא הקריב אברה� אולי . ג

היה זה מרצונו של אברה� ולא , )יומא כח(" קיי� אברה� אבינו אפילו עירובי תבשילי�" :ל"זחשאמרו  למרות ,זה
נישואי או , נישואי תמר ליהודהבאמר נכמו ש, זכותה או הכרח בדבר לאיזו סיבא# לא כאשר היה איזה , משו� חובה

  . הוקטרו ע� האיללא המיועדי� לבשר את ע� ישראל איל הקרני לכ� ו, אחיות ליעקב וכדומההשתי 
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  )ג' ויקרא א("  עולה קרבנו מן הבקראם"

 מבאר את הטע� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי". עולה" קרב�בפרשה מתוארי� סוגי הקרבנות ודיניה� וראשית מתחילה היא ב
. ל המציי� שקרב� עולה הוא כנגד מחשבות רעות והרהורי עבירה"שהפרשה מתחילה בקרב� עולה לפי מאמר חז

הכתוב לפרש את דיני לכ� הקדי� , מחשבה היא ראשית הכלכי ה,  קוד� לחטא המעשההמחשבהחטא והיות ש
, צא�המשי# בעולת ה, פרעולת הלה יתחופירש ב, עולההקרב� גי את סודר הכתוב יוס.  לפני שאר הקרבנותעולהה

,  שסוגי העולות מותא� לפי האד� המקריב ולגודל החטארבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר . עו�פירש הכתוב את עולת ה #כר ואח
הכתוב גס בו ומתגאה ובוטח בעשרו ועל כ� חייבו של העשיר שלבו מקריב וזאת משו� עשיר שה הוא קרב� פר

חייב עשיר ה  בחטא כמומתמידכל כ# ואינו בו לאד� בינוני שאי� לבו גס א# , לעולה, שהוא דבר יקר, להביא פר
שאר מפני לבו נכנע והוא שפל לא רק שאי� לבו גס בו אלא אפילו ואד� עני ש,  בלבדצא�הכתוב להביא עולת אותו 

  . שהוא דבר מועט, עו�רק עולת להביא הכתוב חייבו לכ� אד� הבני 
  

  )יד' ויקרא א( "התורים או מן בני היונה מן"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���משו� שה� זמיני� לאד� מאוד כפי שמבאר  , תורי� ובני היונה, וללבחר בשני המיני� ה מסביר שהכתוב 

שיקריב מ� הגדלי� על אבוסו ולא יצטר# לשאת כליו תליו , שה כשבי� ושה עזי�: "המדרש על סוגי הקרבנות
, גדולי�� המקריבי� כשהתורי� את , א שיש הבדל בי� התורי� ליוני�אל. )א רבה כז וויקר(" וקשתו לצוד ציד להביא

שכיו� שאבד ב� זוגו , הטע� הוא משו� תכונת התורי� שה� נאמני� לבני זוג�, ואת היוני� מקריבי� כשה� קטני�
קנאי� ה� , זה שונה� ל היוני# אצא. ל אחר לעול��ולא ידבקו בא'  בהדבוקי�ישראל # ע� כ, לא ידבק באחר לעול�

כי היונה בקטנותה , הקטני� קוד� שיזדווגוביוני�  אלא הכתובעל כ� לא בחר , ובקנאת� יתפרדו ויחליפו, מאד
 א� יגע אד� בק� שלה� לקחת מש� אפרוחי� ,העופותכל ל ש"רו חזמ כפי שאק� יותר משאר העופותאוהבת את ה

את ישראל לא יחליפו # ע� כ. מקרהבשו�  את הק� בוהיונה לא תעזלו איו, ולא יקננו בו לעול� אותו  יעזבו,או ביצי�
  . בורא� ותורתו לעול�

  

   ) יא'בויקרא (" 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה"
        ))))כהני�כהני�כהני�כהני�    רתרתרתרתוווותתתת ( ( ( (""""''''ו ממנו אשה להו ממנו אשה להו ממנו אשה להו ממנו אשה להירירירירטטטטכל דבש לא תקכל דבש לא תקכל דבש לא תקכל דבש לא תקוווו מפני שהתורה אמרה כי כל שאור  מפני שהתורה אמרה כי כל שאור  מפני שהתורה אמרה כי כל שאור  מפני שהתורה אמרה כי כל שאור ????ולמה אי� מערבי� בה דבשולמה אי� מערבי� בה דבשולמה אי� מערבי� בה דבשולמה אי� מערבי� בה דבש""""

ואומר שלפעמי� בא האד� לחקור ולדרוש את טעמי  ל הנזכר" מוסר גדול ממאמר חזמדול וצקוצקוצקוצקמנדל מקמנדל מקמנדל מקמנדל מק    רבי מנח�רבי מנח�רבי מנח�רבי מנח�
על אד� זה לדעת שהתשובה היא " ?ולמה אי� מערבי� בה דבש"? ולמה? המצוות ולשאול על כל מצוה ומצוה מדוע

 בקטורת משבחת אומרי� שנתינת מעט דבשגיו� והשכל הישר ישההלמרות , כלומר. "מפני שהתורה אמרה: "פשוטה
  .ר# בהסברי� נוספי�ואי� צו" התורה אמרה"ש... את ריחה בכל זאת אי� להוסי� דבש לקטורת וזאת משו�

  

  )יד' ויקרא ב( "ואם תקריב מנחת בכורים"
לאהר� מגיע  ללוהות מהמנח הנותרש ,בניגוד לשאר המנחות,  התורהמציינתלא במנחת הביכורי� ובמנחת סוטה 

 �? וצרי# להבי� מדוע לא כתבה זאת התורה. ל שג� מותר מנחות אלו מגיע לכהני�"ת שלמדו חזלמרו, ניובולהכה
ואומר שהטע� שלא הזכירה התורה את מותר המנחות הללו הוא משו� שמנחות אלו היו " מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מתר$ ה

מנחות אלו המותר מכתב שא לוחסה תורה משו� כבוד� של הכהני� ו, ותמאכל בהמזהו ושעורי� , באות משעורי�
 . על כבוד בריותיו יותר מכבוד המזבחה "קבוחס ה,  לקבל זאתלה�� זה כבוד שאי, יתחלק לאהר� ולבניו

  

   ) ב'דויקרא ( "אשר לא תעשנה ועשה אחת מהנה' נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה "
מבאר ". חת מהנהועשה א: "ונאמר "נפש כי תחטא בשגגה : "לכאורה נראה שיש כפילות מיותרת בפסוק נאמר 

שפע� משו� א# ורק זה , "נפש כי תחטא בשגגה : "הנכשלת בחטא בשגגמישראל א� נפש הקדוש ש" אלשי#אלשי#אלשי#אלשי#"ה
 שלא עבר מעול� על עבירה במזיד שומרי� עליו מ� השמי�  כי אד�,"ועשה אחת מהנה"קודמת הוא חטא במזיד 

  . בשוגגג� שלא יכשל 
  

   )יא' הויקרא ( "א את קרבנו אשר חטא עשירית האיפה סולתוהבי... ואם לא תשיג ידו לשתי תורים" 
אי� , בדלותו כי רבה, #א, ל חטאו עכפרשרוצה להביא קרב� על מנת לתורה חסה על העני מהפסוק אנו לומדי� שה

ל שזכות זו "אלא שלמדו חז. ונותנת לו אפשרות להתכפר במנחת סולת, שתי תורי�אפילו לתו להביא שה או וביכ
לומד מכ# מוסר גדול בעניי� " חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�"ה. ני בלבד ואילו עשיר שמביא מנחת סולת אינו מתכפר בכ#שמורה לע

אי� העשיר יכול לפטור את ,  היות שכ#, שכעת שבית המקדש נחרב מצוה זו היא מכפרת במקו� הקרבנות,הצדקה
יכול עשיר אילו היוצא ידי חובתו ובזה פרוטה ויכול לתת עני כיו� ש. ועליו לתת כפי יכולתאלא , עצמו בתרומת עני

  . אל� זוז ועדיי� לא יצא ידי חובת נתינהלתת 
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