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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א' אויקרא ) "אליו' אל משה וידבר ה ויקרא"

ה רצה "כל פעם שהקבכלומר , "קריאה דמהלכל הדברות ולכל האמירות ולכל הצוויים ק"שבמדרש אמרו ל "חז
מבאר , לפי זה. משהאת ז זרכדי לבה ויחשל דרך בזה היה ו, "הנני"משה אמר ו "משהמשה "נאמר לדבר אל משה 

שאר  למד על כלבא גם הוא ל מועדאליו מאהל גיע האל משה דבור מה שנאמר כאן בפעם הראשונה שהש, ן"הרמב
 . כי כן יהיה משפטו כל הימים בכל התורה, ה דבר אל משה"הפעמים שהקב

 

 (ב' ויקרא א)" קרבנכם את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה מן"

 בקר או הן מירק מעליו להביא קרבן בהמה לאומר כאן הכתוב שאדם המעוניין להביא " ספורנו"לפי ה
 ... אשר תאכלו הבהמהזאת : "אמרמו שנכ, היא בכלל בהמההחיה שלמרות , שום מין חיהמ לאאבל צאן ה ממין

 מיני  את, מיני מביאי הקרבןאת א לפרש יהאלו  פרשיותבנה כוווה, (ה' יד םדברי)" ויחמור איל וצבי
 נדבה מקבלים הקרבנות את שהכתוב רש פמו, .בות ההקרבהיסאת ו הקרבנותמיני את , ותקרבמובהמות הה

 מכל להיכם -בן נכר לא תקריבו את לחם א ומיד"כמו שביאר אחר כך באמרו , יםיהגומכל אדם אפילו מ
 בודה זרה לע התועיםבפרט , התועיםאותם אלו מבני ישראל ו, (כה 'כב ויקרא)" ום בםבהם מ משחתםאלה כי 

 , בהמהמה ,בקר וצאן הםקרבים מוה םמיניהרש שפהכתוב מ .יםיהגוגרועים מהם  ,ולחלל שבתות בפרהסיא
 הם עולה שלמים שמיני הקרבן הכתוב רש פמו, במנחות ,ולבונהוסולת ושמן , עופותמה ,תורים ובני יונה

 ואל "לפי זה אפשר להבין את הנאמר , חובהרק כבאים ש ,חטאת ואשםו, לפעמים נדבה הבאים, ומנחה
  שהוכיחכמו , מכת המינים שאין מקבלים מהם קרבןהיה קין כי  (ה' בראשית ד)" שעהקין ואל מנחתו לא 

 " את ריח הניחוח' וירח ה"נאמר וכן בנח , להקרבהבלתי ראוי שממין היתה מנחתו וש, לתויסופו על תח
 ראוי ה המיןהיותו ממשום , החלק מקרבנותיו שהיה ראוי לריח ניחוח אותואת קבל ' כלומר ה (כא' בראשית ח)

 יובן גם כן מה לפי זה ו, הטהורה ומכל העוף הטהור הבהמהאבל לא קבל כל קרבנו שהיה מכל , להקרבה
  (יא' ישעיהו א) "זבחיכם רבלמה לי " אמרהנאת ו (ז' תהלים מ) "זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי" אמרנש
 התכלית אשר את ג להשיכדי  חר במין הראוי לקרבןויב, כשר להביאשהקרבן אדם את  המביאראוי שיהיה ש

 אצל  יןיענפי הכ, ונו על ראש הקרבןועל קרבנו כמתנפל ומתפלל שיהיה ע ידוויסמוך את , בא להקריב הבסבת
  ".ונרצה לו לכפר עליו"התשובה אשר בלבו  מחשבתעל של הכנעה את ופובזה יוציא ל, שעיר המשתלחה

 הלב יאות אותו החלק הרהור  לכפרתהנה  ,קצתם במחשבת הלב בלבד וקצתם גם במעשה החטאמיני שובהיות 
 יאותו חלקי הקרבן  המעשהולכפרת , מורי הקרבנות ואזכרת המנחותהעולה וא והם, אשר יעלה בלהב המזבח

  לעובדיאיברי הקרבן מנתן חלק ישהתעסקו בפעולת הרע י החוטא ו שלתמורת איבריכלומר , הניםותן לכיהנ
 עוד ו (יז' ויקרא י)" ר עליהםאת עון העדה לכפ לשאתואותה נתן לכם "הכתוב  אמרמכ, המתעסקים בעבודתו' ה

 קצתו עם כובד  בקרבןובהיות הפועל הרע הראוי להתכפר ". ובעלים מתכפרים אוכליםהכהנים "ל ש"זחאמרו 
 , הנה לחלק הראשון יאות החטאת, עם איזה חלול בקדש אבלוקצתו קל מזה  ,כמו חייבי כריתות ,ןועו

 יאות האשם להעביר  שניולחלק ה, "ההיאונכרתה הנפש " אמרשנאת הנפש שנטמאה בחיוב כרת  לחטא
 .בהכנעת הקרבן עם התשובה וזה, גרםנש קודשהחלול את 
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 (א' ויקרא א)" אליו מאהל מועד לאמר 'הויקרא אל משה וידבר "
ומדוע , "וידבר אליו"ורק אחר כך לומר  "אל משה' ויקרא ה"היה קודם לומר הראוי ן מהקדוש ש" אלשיך"אומר ה
ל "זחאמרו ש המביא את מו ?"אליו' וידבר ה" ואמרת באהזכיר זרק בהמשך ו, משהקורא ל' ההכתוב שזכיר לא ה

אחר כך ו, על יד המלאך' האברהם קרא לכי , אברהםעם הכבוד שנעשה משה מעם נעשה שכבוד הגדול ש ,במדרש
' ל במדרש לומר שה"מבאר שכוונת חזו. וילאדבר מהוא לפני שו ל ראוקזה שהוא ' ה, משהצל ואילו א ,עמו' הדבר 

מלך הכבוד ן זה מאי, כי ברצות מלך לדבר עם אחד מאוהביו. אברהםעם גדול מה שלא עשה  כבודב הכיבד את מש
, אחד מהנערים משרתי פניו לקרא לולח ושאלא הוא , א לפניו או להודיעו שחפץ לדבר עמוועצמו שיבבו ללקרא 

מלאך וקראו מן אליו עם אברהם ששלח מעשהו פי כ, פה ידבר בו כמשפט לאוהבי שמו פה אל, ובבואו לפניו
, 'הה על ידי תהי, בורידלהכנה השהיא  ,משה אפילו הקריאההכתוב שאצל  מרואכאן . דבר עמו' ואחר כך ה, השמים

היה  זהוכל , בעצמו' על ידי ההיו הקריאה והדבור ש ,בעצמו ,"'וידבר ה"וגם  "ויקרא אל משה"אמר ה שנמוזה 
 .   אברהם לאצבלבד מה שאין כן  "אליו"
 

 (ב-א' ויקרא א) "מאהל מועד לאמר אדם כי יקריבאליו ' וידבר ה"

אין  העוסק בתורה"ש כמובא בגמרא כקרבנות חשוב "תלמוד תורה. "קרבנותמו שהם כל "אמרו חז שלשה דבריםעל 
אומר . חלבו ודמואת מקריב כאילו א כקרבן ישה "תענית"ו ,ןקרבמו כ שהיא "תפלה". (.קימנחות ) ..."צריך לא עולה

היא  "מועד מאהל" :שלפנינו אלו רמוזים בכתובשהם כקרבנות ששלושה דברים  "רוח חיים"בא "רבינו החיד
כל אחד מאלו ש. ודמו תענית שמקריב חלבוה לערמז מ "כי יקריב מכם אדם"ו תפלהה לערמז מ "לאמר". התורה

 . "תקריבומן הבקר ומן הצאן  הבהמה מן"חשוב קרבן לה׳ כאלו 
 

 (א' גויקרא )" האליה תמימה לבוח"

מתערב שהשומן ו, נקלף ממנוהבשר ונפרד משבלשון הקדש הוא השומן  "בל  ח  "שמה שנקרא  רבינו בחיימסביר לנו 
השומן כינו את ל "זח .('דברים לב)" וישמן ישרון"שכתוב פי כ, "שומן"בלשון הקודש קרא נממנו  נפרדעם הבשר ואינו 

בו  מתלבשלבוש שהבשר הם שהוא ושמבשם הזה  ול קראבחרו לו, קרום ונקלף "תותב", שהוא נפרד מן הבשר ,הזה
" חלב"מכאן אנו לומדים ש. קלףיוהוא קרום והוא נוח לה, "תותביה"הוא  "שמלתו"המילה של תרגום הכי כשמלה 

הבשר נקרא נקלף מנפרד וששהשומן , בשמםשונים  .בטבעםגם לא אבשמם רק א ם שני דברים שונים לה" שומן"ו
קר ולח ויש לו גסות הוא הנפרד  השומןכי  ,בטבעםשונים , "שומן"נפרד ומתערב בבשר נקרא  שאינושומן ו, "חלב"

 .בשר הוא חם ולחאל ההשומן המחובר אילו ו, להתבשל באסטומכאלו קשה עד ש, ועובי
 

 (ב' ויקרא ג) "ושחטו פתח אהל מועד"
 תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה מעלה "( .קי)במנחות ל "אמרו חזמביא את מה ש" משך חכמה"ה

 יינו הו (א 'קלד תהלים)" בלילות' העומדים בבית ה' עבדי ה": שנאמר" קים בעבודהוסעליהם הכתוב כאילו ע
 עוסק בתורה כל ה" (:לב)בתמיד ל "חז אמרולכן  בלילהגם עבודה שכשרה ההכוונה היא לסוף שאומרים 

  (יט' איכה ב)" 'ה פני נכח לבך כמים שפכי רותואשמ לראשקומי רוני בלילה : "שנאמר "בלילה שכינה כנגדו
 הכוונה של שומבאר . כתחילת עבודה שכשרה ביוםנחשב זה שהרי  פתוחה לאוהל מועד' שהתגלות הכיון ש
 הלומד כי , בעת הדחק, נעאבצ, בסתראלא כבוד שם לא ל, לומד בעת אופלהוא א שיה" לימוד בלילה"

 וא הגיע למטרתו הואחרי כן כש, "זורע"הוא כהרי , עשות רב או להשלים את נפשוהיעל מנת להתכבד או ל
 אם לא ש, נאמר על כל מפעלות האדם (ה' תהלים קכו)" וקצורהזורעים בדמעה ברינה י"ב תוהכו. "קוצר"נעשה כ
 אבל העוסק בתורה במסתרים . "רינה"ואין זה שעת , לאיזה פעולה "זורע"נעשה כהוא התכלית אל עדיין הגיע 

 ו וז, השכר שלו הוא משיג בעת עסקו בתורהלכן את , בלבדתורה ה לא התקשראלא כדי ל בלי לאיזה תכלית
 מדי עסקו בתורה ה "לקבקשור הוא כי , רונן מטוב לבהוא מתלימוד שתיכף בעת ה, "קומי רוני בלילה" הכוונה

 .לקית-נועם התורה האאת טועם א וה
 

 (א' הויקרא )" ושמעה קול אלה תחטא כינפש ו"
? "אלהכי תשמע קול נפש "הסתפק בלומר לא ו" כי תחטאנפש "הקדוש מדוע אומר הכתוב " החיים אור"שואל ה

 לזכותלהעיד לא רצה להעיד עדות שיש לו אותו האדם שאת האדם הוא רק אחרי  להשביעמתרץ שכל הצורך ו
, והוא כפר בעדות ואמר שאינו יודע עליו עדות השבעה לאלותו עדלהעיד את ממנו הוא בקש כי בתחילה , המבקש

" אלהשמעה קול "העיד לאחר שו, בר שקריםידשהוא חטא הוא הכי , "כי תחטא"ו קורא עליו הכתוב ה זועל כפיר
מלמד שבנוסף לשמיעה ישנו חטא נוסף ש "ושמעה"במילה ו "ואמובנת נוכחות האות ובזה , בקרבן תחייבהוא גם מ

 . של העדות ההכחשהחטא והוא 
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