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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 
  )א' ויקרא א(" אליו'  וידבר ה אל משהויקרא"

פסוק הת בתחיל להזכירהיה מ� הראוי ? ש� הקוראהכתוב את לא הזכיר הקדוש מדוע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לומד ה". אליו'  הוידבר: "במקו� לכתוב, אל משה המדבר הואשוממילא מוב� , ה קרא למשה"שהקב

זולת איש   אותולא שמעבכל זאת שקרא בקול גדול ה שהג� "של הקבצמותיו ועהקדוש שבכ� מלמדנו הכתוב את 
לא נשמע בקולו הגדול קרא ה "כלומר למרות שהקב, "משהויקרא אל  "אמר מה שנהזו, ' החפו יאשר האיש 

אפשר , כפי ששאלנו, "אל משה' ויקרא ה"וא� היה אומר הכתוב , לפניועמד מי שכל ולא ל, הדיבור אלא אל משה
שרחוקי� האנשי� שיכול לחשוב שמשה כ� , בקול נמו�הגיע הדיבור משה אל אבל , קרא בקול גדול' שהה להבי� הי

ויקרא אל : "הכתוב אמר כ�ל',  הותפלאולא מראה את נואי� כא� חידוש , ו לא ישמעוילכי� א סמוואינ�ממנו קצת 
  . זולתואותו איש לא שמע בכל זאת  ו,ששמע קול גדול, גדולג� לגבי משה היתה קריאה בקול כלומר , "משה

  

  )ב' ויקרא א(" ואמרת אליהם  אל בני ישראלדבר"
רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימתר  ? "ואמרת אליה�: "ואחר כ� נאמר " אל בני ישראלדבר: "מדוע הכפילות בפסוק שבתחילה נאמר

. יכללאופ� לה בעני� קרב� העו לבני ישראל את שיודיעה את משה " הקבצוהמ " אל בני ישראלדבר: "שבמאמר
דהיינו , קרב� העולההקשורות לפרטי הפעולות את �  לעשיודיעהדרישה ממשה היא " ואמרת אליה�: "ובמאמר

והעצי� שה� , וכ� שיודיע� מי השוחט, עני� השחיטה שתהיה בצפו� ולא בשאר הרוחות,  הקרב�חותיונה פשטה
הוא דבור שה, "דבר אל בני ישראל ואמרת אליה�: " זה מתאי� לכל מקו� בתורה שבו נאמראורי ב.לקרב�כשרי� 

דבר אל : "למשל מה שנאמר". ואמרת אליה�", ה המצווהאמירה על פרטי ,"דבר אל בני ישראל" ,על כלל המצוה
יודיע� משה ש היא ,"דבר אל בני ישראל: "כוונת הכתוב, ציציתה שבמצות )'במדבר טו(" בני ישראל ואמרת אליה�

יהיו ש, י מצות הציציתפרטמטרתו לומר למשה שיבאר את , "ואמרת אליה�", יכללאופ� בציצית המצות על תחלה 
  . דברי� שנמסרו בקבלה מרבותינו ואינ� מבוארי� בכתוב, וחמשה קשרי�,  בכל כנ$�חוטיה שמונ

  

  )ב' אויקרא ( " כי יקריב מכםאדם"
:מה שנאמר דר� עלקריב מעצמכ� בוידוי דברי� והכנעה  לומר שעליכ� לה"מכ�"  שכוונת הכתוב"ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 

את כסילי� המקריבי� אות� הב' הכי אי� חפ  , "נשברהי� רוח קל%זבחי א" : וכאמרו"ונשלמה פרי� שפתינו"
    . ובלי לחזור בתשובה הכנעה קודמתאללקרבנ� 

  

   )ט' ויקרא א("  ' הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח להוהקטיר"
ב� שמעו� רבי אמר תניא: "ל"הנלמד ממה שאמרו חז,  בקרבנות סוד נעל�ישש , דר� האמתעל, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
שלא לית� פתחו� פה לבעל ' להי� אלא ה%ל ולא א% שלא נאמר בה� לא אקרבנות בוא וראה מה כתיב בפרשת :עזאי

אומר א� ארעב לא "תלמוד לומר , לאכילהה צרי� את הקרבנות "כביכול שהקבושמא תאמר , .)מנחות קי(" די� לחלוק
' וכל מטרת ציווי הקרבנות היא רק על מנת שבני ישראל יקיימו את דבר ה, ) יב'תהלי� נ( " תבל ומלואהליל� כי 

  " אמרתי ונעשה רצוני"בבחינת 
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 "ויקרא"פרשת 

 "עם זו יצרתי" :הפטרה

 ד"עתש 'באדר  'ו
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
  ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 ה"    תנצב   ג "אדר תשע' ע כב"ל נלב"יצחק בר שרה לוי ז            אדר   ' ע יא"שמעון בן חמו בר אסתר נלב



 

  )ב אויקרא (" '״ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה
        ) ) ) ) קדקדקדקדמנחות מנחות מנחות מנחות  ( ( ( ("""" מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו::::הההה"""" אמר הקב אמר הקב אמר הקב אמר הקב,,,, עני עני עני עני????מי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחהמי דרכו להתנדב מנחה""""

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה". קרב� מנחה", "מ� העו$", "מ� הצא�", "מ� הבקר", מתחילת החומש בוארו כל סוגי הקרבנות
 לידיקוד� לבא ה הוא י�וכל הקוד� בפסוקשסדר הצגת סוגי הקרבנות אינו אקראי אלא מסודרי� ה� לפי שכיחות 

 "אשר נשיא יחטא" :ראיה ממה שנאמרמביא  ו,ממנוכל מי שהוא גדול מחבירו בעושר או בכבוד יצרו גדול ש, חטא
 לכ� .שיצרו גדול מחבירומשו� חטא ה לידיו ה אות מורה על הודאי לפי שנשיאתו מביא"אשר"לשו� שה ) כב'ויקרא ד(

 "צא�מ� ה"הזכיר רי כ� ואח, עשירהוא  "מ� הבקר" קרב� שמסתמא המקריב, "בקרמ� ה"תחילה הכתוב הזכיר 
המנחה את הזכיר לבסו$  שדרכו של עני להביא עו$ ו"עו$מ� ה" ואחר כ� הזכיר קרב� , צא� של בינוני להביאשדרכו

וקרבו וכרעיו ירח  " ,"בקרמ� ה"קרב� נאמר בלפי זה נית� לבאר את מה ש.  מי שהוא בדלי דלותמביאשאותה 
בו כי על הרוב  טומאתועמוק לא רוח  ועוד ה וולבהמקריב איש של קרב ה אבל ,קרב�הקרבו של כלומר  "במי�

 נאמר בו כ�ת על ומחשבב הוא יותר טהור ,"מ� הצא�"המביא ,  אבל הבינוני, ומצואתו לא רוח הטיבעלהעושר גור� 
ונח� "האיש בתשובה י הקרב� ישוב ל ידאיש המקריב שעשל הקרב את ה לכלול ג� "והקרב והכרעי� ירח  במי�"

והסיר את מוראתו " מכול� נאמר בו ומחשבתביותר טהור שהוא , "מ� העו$"המביא קרב� , העני� א, "על הרעה
רמז שישלי� מקרבו כל או� ולב נכו� יתחדש ל , הסרה והשלכה זו יותר טובה מ� הרחיצה" והשלי� אותהבנוצתה
 ' שהוא נכנע ביותר ותמיד עיניו נשואות אל ה,"מנחה", בדלי דלותאילו בקרב� הבא ו.  ויש� מפני חדש יוציאבקרבו

 וכולו 'זו שמשלי� מתוכו כל תו� ומרמה אלא כל נפשו הוא מקריב כליל להרק  כי לא "תקריבונפש כי "נאמר בו 
   . קוד� שנזכרו 'אשי ההיא קדושה יותר מכל  "'קודש קדשי� מאשי ה" נאמר במנחה זו לכ�נעשה בריה חדשה 

  

  )יג' בויקרא (" על כל קרבנך תקריב מלח...וכל קרבן מנחתך במלח תמלח "
קרב� ל וכ" :מדוע חוזר הכתוב ואומר "על כל קרבנ� תקריב מלח" :בפסוקכתוב כבר א� , רבי לייביש חרי$רבי לייביש חרי$רבי לייביש חרי$רבי לייביש חרי$שואל 
כל קרב� מורכב מארבעת יסודות הבריאה שומתר   ?"כל קרבנ�"הרי קרב� מנחה כלול ה, "ת� במלח תמלחמנח
מדנו ללהוא  "על כל קרבנ� תקריב מלח" :שנאמר המו .הכה�% ומדברבהמה%חי, נסכי�%צומח, מלח%דומ�, �"דצח
להביא ינו חושבי� לומר שאולי היחי היסוד מנחה שחסר בו אבל בקרב� , צרי� את כל ארבעת המרכיבי�בכל קרב� ש

שג� על קרב� לחדד את העובדה  ,"וכל קרב� מנחת� במלח תמלח" ,התורהומדגישה לכ� חוזרת  מלח%הדומ�ג� מ
  .מלחהמנחה צרי� להקריב 

  

 ) יד'ויקרא ב( "ואם תקריב מנחת בכורים"

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (''''היה היובלהיה היובלהיה היובלהיה היובלא� יא� יא� יא� י''''וכ� וכ� וכ� וכ� , , , , עתידה שתפסוק ותחזורעתידה שתפסוק ותחזורעתידה שתפסוק ותחזורעתידה שתפסוק ותחזור""""
אילו לא בטלה והמקדש קדושת בית  שאומר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאת הנאמר במדרש על פי דברי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

לכ� , :)מנחות פג( האר היא מצוה הבאה מעומר ומצות ה, )ז"הטו "פ הלכות בית הבחירה(קדושת האר  הראשונה בטלה 
כי דינה  אי� להביא,  שאינו בא אלא מ� האר ,העומרו את אפשר להקריב קרבנות למרות שבית המקדש לא קיי� ואיל

המדרש שמצוה זו אמר זו הסיבה למה ש. לאר   חוהוא כדי� , עזראשנית בימי שקדשה לפני , אר  ישראלשל 
 )יט' ועזרא (ומשו� כ� הכתוב ,  בימי עזרא שיקדש את האר  שניתותחזור תתבטל קדושת האר ר שכאעתידה שתפסוק 

 אלשכל זמ� שמשו� , עומראת השהקריבו ולא מציי�  י�עולות ופסח שעלה עזרא לאר  הקריבו הגולי� מציי� שלפני
 .  ויובלותותלא מנו שמיט שעד שלא עלה עזרא .)ערכי� יג(ל "כמובא בחזתקדשה האר  הי� לא יעזרא עדעלה 

  

  )יט' ויקרא ה( "'אשם הוא אשם אשם לה"
אש� "מדוע חוזר  הכתוב ואומר , "ונסלח לו" :בפסוק הקוד� נאמרשהרי , שהפסוק שלפנינו מיותרנראה לכאורה 

פי על  ,"פני דודפני דודפני דודפני דוד" בספרו ,אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר . בפסוק "אש�" שורש בהמשולששימוש ה ולא ברור מהג�  ?"הוא
 "אש� תלוי" שהקריב את אשמו יאחר  א�בלא, א� לא נודע לו שודאי חטאעל האד�  מכפר "תלוי אש�"שהידוע 

קרב� עד שיקריב ועומדת וכפרתו תלויה  , שהביא"אש� תלוי"תכפר במלא הרי שהוא , ודאי חטאש תברר לוה
 כלומר א� "הוא אש�"א� א� . מכפר על הספק "וילתאש� ה"ש "ונסלח לו"בפסוק הקוד�  שנאמרמה וזה . "חטאת"

 �צרי�  ו"אש� אש� לה&"ועדיי�  ,א שהבי"אש� תלוי"הקרב�  לוועיל לא י, "אש� הוא" וודאי חטאשתברר האחר כ
   .כפרההוא להביא 
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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