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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' ויקרא א)  "מאוהל מועד אליו' אל משה וידבר ה ויקרא"

מתרץ ? המקומות בשארדבר שלא נאמר " אליו' ה וידבר"לפני שאומר " משה אל ויקרא" הכתובכאן  מרואמדוע 
ל "ון שלפי חזכי .משםיהיה ' השדבור ולא ציפה , מועד באהלנמצא ' ה לא ידע שכבודשכפי הנראה משה  ן"הרמב

לפני  ,מועד אהללקודש הקודשים שבמשה ה נכנס "של הקבואחרי הקריאה . יום השמיניהענן כיסה את האוהל רק ב
ל יבא ואין משה בבהוא  רןאה"ש( ב' ויקרא טז" )ואל יבוא בכל עת אל הקודש"ל על הפסוק "חזשדרשו  פיכ. ולפנים

תר לו לבא אל הקודש ביום הכיפורים בלבד על אהרון חל האיסור לבא אל הקודש בכל עת ומו, כלומר" יבאבבל 
 . ואילו על משה לא חל האיסור לבא אל הקודש והוא יכול להיכנס בכל עת שיחפוץ 

 

 (א' ויקרא א" )ויקרא אל משה"
ולא " ויקרא אל משה"מדוע שינה הכתוב ואמר , "אל משה וידבר אליו' ויקרא ה"צריך היה הכתוב לומר , לכאורה

שהכתוב לא ציין מי הוא הקורא על מנת להורות לנו שאף על פי שספר  רבינו בחיימבאר ? ציין מי הוא הקורא
, י כל התורה כולה היא בנין אחד וקשר אחדכ, הוא ספר בפני עצמו הוא מחובר ודבוק עם מה שכתוב לפניו" ויקרא"

 ( לה' שמות מ" )מלא את המשכן' וכבוד ה" "שמות"שנזכר בסוף ספר ' מתייחסת אל כבוד ה" ויקרא"והמילה 
 

   (ב' ויקרא א) "'קרבן לה מכםיקריב  כי םאד"

  (מדרש" )א שלא ליתן פתחון פה למינים"ד ה"י אומר כל מקום שנאמר קרבן אמור ביו"ר"
א שהרי "ד וה"באותיות יו' על המובא במדרש שבכל מקום שמדברים על קרבן מוזכר שם הה ישוקיש  ,כאורהל

" להים-ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לא"ב ווכת, (א 'בראשית מו" )להי אביו יצחק-ויזבח זבחים לא"ב וכת
ים של בכינויריך לומר זאת כשמקריב קרבן צאדם שאין כאן קושיה כי ברור ש" פנים יפות"מסביר ה ?(יב 'שמות יח)

" לא כשאני נכתב אני נקרא" ל"אמרו חזשו כמ, מפיו 'שם האת אסור להוציא א כיון ש"ד וה"ולא בשם יו' שם ה
מספר שהכתוב  ,יעקבאצל אבל , א"ד וה"יובשם שהוא שנכתב בתורה במדרש הם למה י "ר דבריכוונת ו .(פסחים נ)

 .יתרואצל וכן  ,כינויב' שם האת הזכיר  ןלכ ,דברי יעקבלנו את 
 

   (ב' ויקרא א) "'קרבן לה מכםיקריב  כי םאד"
והשם . "אנוש"ו "אדם", "גבר" ,"איש: "ארבעה כינוייםאדם ל שאמרו שיש ל"מביא את דברי חז" צרור המור"ה

" אדם"והשם . "דמות כמראה אדם עליו"במרכבת יחזקאל והביאו ראיה ממה שכתוב . "אדם"הנבחר מכולם הוא 
שהוא השם המובחר כיון  "אדם"הוא אדם הראשון הולכן שם . במילואו' ה כמו שעולה שם ה"מבגימטריה עולה 

ומי שרוצה . בשמות לפי שהוא הנבחר "אדם" הבמל התחילמקרבנות שפרשת ה, גם כן, וזהו הסיבה. מכל השמות
יהיה איש המעלה הנקרא הוא ראוי שמן ה, פשוולהקריב קרבן גופו ונ ,'האל דבק ולהתקרב ילה ,להקריב קרבן

את המקריב  כי, "'אדם כי יקריב מכם קרבן לה"הכתוב אמר כן ול. ידבק באדם העליון ויתקרב אליוכל הוא ב. "אדם"
ראוי  ,צה להקריב קרבןושר לכן מי" שונא גזל בעולה"ה "ל שהקב"עוד אמרו חז. "אדם"ראוי שיהיה , הזההקרבן 

מה אדם הראשון לא הקריב  לומר לך , "אדם כי יקריב"הכתוב ולכן אמר . ע כפיו ולא מן הגזליהיה מיגיהקרבן ש
 . תקריב מהגזל לאאף אתה . שהכל היה שלוכיון מהגזל 
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 (א' אויקרא " )אליו מאהל מועד' ה וידבר"
שרק ביחס אמר נשלא בא ללמדנו כתוב הקדוש שה "אור החיים"מבאר ה ?"אליו"לומר הכתוב הוצרך טעם מאיזה 

באהל מועד ה עם משה "הקבבר ידר שאכ אבל, בלבדמשה את הקול היה ע מי ששמו ,קולוה את "קבמנע הלישראל 
 לא בגשת משה שאפילו "אליו מאוהל מועד"כן אמר הכתוב ל, שםכהנים המשרתים שמיעת הדבור מה המנענלא 

 .משה אלרק נשמע בכל זאת הדיבור ', כהני השבו נמצאים אוהל מועד 
 

 (יד' ויקרא א) "והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו 'הואם מן העוף עלה קרבנו ל"
רי ה, עני ון שהוא עוף כיומביא  הכבש או שלהביא  "ל הוא ואין ידו משגתד"הקדוש שאדם ש" אלשיך"אומר ה

לב נשבר "בא במחשבה זו גורמת לאיש הזה ל. ה לא יקבל אותו"קטן מדי והקברון שלו שבליבו הוא חושב שהדו
ה את הקרבן "קבהאם יקבל ה, לא השיגה ידי די שהעד כיד כך ש, "אוי לי כי עוניתי"בלבו הוא אומר כי , "ונדכא
לכן אני , זה חשוב יותר בעיניאדם המביא עוף לעולה הדבר ה, "ואם מן העוף עולה קרבנו"ה "תשובת הקב ?ממני

אלא , ולא עוד. לשמים היתהכוונתו ה כיון שוז, ראשוניםאצל הקרבנות ה אמרדבר שלא נ, "'קרבנו לה"אומר עליו 
, "את קרבנו"..."והקריב"מה שנאמר  וזה. ונושברוהלב הכנעת את ו, העוףאת קרבן , מקריב קרבן כפולשאדם זה 

הדבר נחשב כשני ועל כן , לבהת שברון א סביה, שקרבנו מועטכי העובדה . גם את שברון לבומרבה  "את"המילה ש
, כי על ידי היותו עני ונכה רוח. קרוב הוא ממזבח העליוןשלרמוז , "והקריבו הכהן אל המזבח"מיד , ועל כן. קרבנות
 . צדיק הויהי 'ה דברלד הוא חר

 

 ( ט 'בויקרא )" 'אשה ריח ניחוח לה" 
לומר לך אחד  'חוריח ניחאשה 'במנחה ו 'חוריח ניח האש'ף ועולת עבו 'אשה ריח ניחוח'לת בהמה ונאמר בע"

 ( גמרא. )לשמים ון לבווד שיכבלובאחד הממעיט והמרבה 
 

 (כב' דויקרא )" נשיא יחטא אשר"

ישורון  וישמן"הכתוב  מרואמו שכ, יחטאהנשיא זה דבר מצוי ששאין זה חידוש שהנשיא חוטא ו" ספורנו"אומר ה
 . שחטאבכך יכיר מעצמו ר שהנשיא כלומ  "ואשם"הכתוב מר ואהחידוש הוא מה ש "ויבעט

 

  (א 'הויקרא ) "ושמעה קול אלהנפש כי תחטא "
לשון מהוא , "והוא עד", קול האלה והשבועהאת שומע עתה מחדש הוא מה לו כאלו דנש" נעם אלימלך"מבאר ה
צדיק לעוררו שיחרד הדבר שמעיד ומתרה במה  :פירושו הואש( כו 'דברים ד)" העדותי בכם"כמו שנאמר התראה 

קודם ש, "או ראה או ידע"דיק צהמתרה להוא זה הדבר הלומר כ, "והוא עד"מפרש את התשובה הכתוב ו? לבבו
טרו על וואחר כך בא מלאך וס ,כל התורהאת אותה  םעולמות ומלמדיהאותה בכל  םמוליכי ,לעולםהנשמה יציאת 

העולמות את יוכל אחר כך להשיג הוא שכדי א יעולמות ההכל לעובר את לו  םשמראיסיבה שה ?וכל זאת למה. פיו
לא הוא , ומלמדים אותו את כל התורהלו ם אילולי זאת שמראיכי , התורה שלמדאת ולהשיג ', את הולעבוד בהם 

נרשם בו קודם יציאתו ם ששורק על ידי הרו, העולמות העליוניםאת התורה ולא את היה יכול להשיג כלל וכלל לא 
 . לא היה לו שום שכר בעבודתו ,ואם לא היה נשכח ממנו כל מה שראה ולמד ,יכול אחר כך להשיגהוא לעולם 

 

 (ז' ויקרא ה" )אחד לחטאת ואחד לעולה"

 ,ל"ר״ת אלוהם " עולה'אחד ל'חטאת ו'חד ל'א" מיליםשה רבינו אפריםאת דברי " חומת אנך"במביא  א"רבינו החיד
שנאמר , העבירות שבידומ אלול היה כל אחד מישראל חרד ושבחודש שהגיע  כיון, קייםהיה בית המקדש שכאשר 

 מעשיו מר״חאת וב ולחדש ראוי לכל ירא וחרד לש ועכשיו שאין לנו קרבנות, "בעיר ועם לא יחרדו אם יתקע שופר"
אפשר גם דש אלול וחבשעל דרך המוסר רמז מ "אחד לחטאת ואחד לעולה"שהכתוב ומוסיף רבינו . אלול ואילך

, חטא אשראת לתקן דהיינו  "אחד לחטאת"וזהו . התורה קדושה ולעלות במעלותבו לקנות וגם  חטאהמ לשוב
 "ייעין אותוסמ הבא ליטהר"כי , להוסיף תוספת טובההתורה ומעלות בת ועלדהיינו להשיג ול "ואחד לעולה"

 

 (יא' ויקרא ה" )חטאת היא כי"

, דהיינו שלא ירוויח החוטא, "חוטא נשכר יהאשלא "כדי נסכים יהיה צורך בחטאת יה ראוי שגם בקרבן דין העל פי ה
שהיות וקרבן חטאת בא החזקוני מתרץ ? "יתן עליה לבנה ישים עליה שמן ולא לא"על החטאת  אם כך מדוע נאמר

אבל . סכים עם קרבן החטאתלכן פטרה התורה את החוטא מלהביא נ לא רצתה התורה שהקרבן יהיה מהודר, על חטא
על לכפר  םבאי םאינקרבנות אלו שצריך להביא עמם גם את הנסכים היות מצורע מביא האשם ש ואחטאת בקרבן 

 . ומטרת הקורבנות היא רק לטהר את המצורע, םעצמ יםשהרי את הכפרה קיבל החוטא דרך הנגע, חטא
 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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