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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" )יקרא א' ב( 

שסמיכות הפסוק שלפנינו לפסוק הקודם בו נאמר "מאהל מועד לאמר" מזכירה את  רבינו החיד"א ב"ראש דוד"אומר 
דברי המדרש שאומר שאומות העולם שאלו את בלעם מדוע ביקש הקב"ה מבני ישראל להביא קרבנות, והלא הוא 

ת, כי לכן אמר "אדם כי יקריב מכם" ולא מהגזל, ומאחר שכן, מדוע אמר לישראל שיביאו קרבנו ?שונא גזל בעולה
מהיכן יש להם צאן ובקר, הלוא כל אשר בידם הוא גזל מעשו, כי העולם הזה שייך לעשו, ומצד שני, אנחנו, שהעולם 

הקב"ה שנביא קרבנות. תשובתו של בלעם להם היתה ציווה הזה שייך לנו ויכולים להביא קרבנות משלנו, לנו לא 
ת התורה זכה בכל העולם הזה כדין "מציל מזוטו שהקרבנות הם שלום רק למי שקיבל את התורה. כלומר מי שקיבל א

של ים" שהרי אלו שלו, ואתם בהתחלה פסלתם את התורה ועכשיו אתם מבקשים להקריב קרבנות? הרי עתה חזר הדין 
שעולם הזה שייך לישראל, וגזל הוא בידכם, שנאמר "ה' עוז לעמו יתן", ועל ידי התורה ברכם בקרבנות שהם שלום, 

התורה הם קנו העולם הזה. זה מה שרמוז בכתוב שלפנינו. "מאהל מועד לאמר", בגלל אהל מועד, כי בזכות קבלת 
שישראל קבלו את התורה וקנו את העולם כדין "מציל מזוטו של ים", לכן "דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם". 

ורה קניתם את העולם, ומאחר שיכולים אתם להקריב קרבנות והם נחשבים "מכם" ולא מן הגזל, שעל ידי קבלת הת
 שכך, "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" בשפע גדול, איש אשר כברכתו ועושרו כה יעשה לבקרו.

 

 יד( 'אויקרא )והקריב מן התורים או מן בני היונה" "
 רבינו בחייאומר  ." היא לקטנים שביוניםבני היונההיא לגדולים שבתורים והכתוב " "התורים מןכוונת הכתוב "

 היא ,בן זוגה ת אתאבדמ תוריםהנקבה מהכאשר , כי שיש ביניהם הגדולים בתורים מפני הדבקותאת בחר שהכתוב 
הכתוב   ולכן פסל .ו באחראות לעולם לא ימירוודבקים בקב"ה , הם ישראל ך עםבאחר לעולם, כ קודבלמסוגלת  אינה
 םפני שהם קנאימ היוניםמן הגדולים צד שני פסל הכתוב את לזווג. מעדיין ראויים בתורים כיון שהם אינם קטנים את ה

הכשירה  שלאקודם היותם ראויים לזווג. ומה שביונים בקטנים הכתוב בחר  ןלידי פירוד, לכ ים על ידי כךלכל אחד ובא
הקבלה נוסף על דרך . רבינו בחיי מביא פרוש מהישהם בעלי זהוא משום מזבח, הגבי  ללעתות עהתרנגולים את התורה 

 .צורך גדול לעולם בכל דברהוא גדולים לרמוז כי החסד התורים ההוכשרו ן , לכ"מיםהוא "התורים ואומר שיסוד 
ירוק גוון הוא הזהב צבע (, כי ')תהלים סח "ואברותיה בירקרק חרוץ" יונהעל ה שכתובמו , כ"אשהוא  "היונים יסוד ו

 .והוכשרו הקטנים כי מעט ממנו מספיק הגדוליםנפסלו  ןתוקף הדין, ולכהוא להראות את ירקרק ה למיהאש, והכפל ב
 

 (' גד" )ויקרא המשיח יחטא לאשמת העם ןאם הכה"
משיח הכהן שהשום " שהדבר הוא ממשך חכמה", מבאר ה"עה החטאתדונו"לא כתוב  "כהן המשיחעניין "הבכאן,  הנה

ביחס אליו, רבים  םשה ,ריןדורו הסנהיאחר כך מצב שיכול להיות אבל שוגג בהוראה, כאשר הוא חייב בהוראת עצמו 
כל מקום יש , מעמוין דלא חטא וההוא אומר שעדיין פי שהוא ל עף רך להביא קרבן אטצוהוא ישהוא שגג בהוראה, 

אליו  העדלא נוות ש"למר ןכם לפסוק כרבים, אהוא רבים ומוכרח במצב הזה היא כמו ההלכה , והרביםל ומ דיחיכאן 
 " הוא חייב להביא קרבן. החטאת
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 (ויקרא א' ב" )אדם כי יקריב מכם קרבן לה'"

בנטיעות. וכמעט קצץ בחטאו אדם הראשון את עניין הקרבנות ואומר שה רבי אברהם סבע מסביר ב"צרור המור"
בגלל החטא הזה נחש הקדמוני. והחטא והכל בגלל כמו גן לעבודת האדם. הזה שהקב"ה ברא העולם את השחית ש

וישמעו את קול "תיב . כדכק השכינה מהתחתוניםוליסגרם ל. והוא מתמוטט, היה שנברא בששת ימים ,העולםשכמעט 
הוא  ,קצץ בנטיעותהאדם הראשון שנקרא גן. הזה העולם  הוזש (בראשית ג' ח" )להים מתהלך בגן לרוח היום-ה' א

ימי  תשהם כנגד שבע ,רקיעיםה שבעלמעלה מ קב"ההאת  וקין ודור אנוש ודור המבול ודור הפלגה ונמרוד. עד שסלקו
 ומנח ועד ,עשרה דורות מאדם ועד נחחז"ל "שאמרו מה  העולם. וזהאת השחיתו הם בחטאם יוצא שבראשית. 

 ,נברא במאמר אחדהעולם אם היה אותו. ו םהרשעים מאבדיש. כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ו"אברהם
העולם שנברא את קיים יהעולם קרוב להתמוטט. בחר באברהם שהקב"ה שו. ולפי שראה תוא אבדלל קיותר היה 

 ,אלוסיונות ינבהעולם את להעמיד כדי דורות של הרשעים. ה סיונות כנגד עשריו בעשרה נאות בעשרה מאמרות. וניסה
 ,האבות קהת ועמרם ולוי ומשה ,שבאו שבעה צדיקיםחז"ל העולם. ולכן אמרו את להעמיד והשכינה לארץ את להוריד 
" כלומר וצדיקים ישכנו ארץמה שכתוב " ם. וזהשלה אות העלורשעים רקיעים ששבעת ההשכינה מאת להוריד 

וה יוצלכן . תחזקהעולם הימי בראשית לקדמותם ושבעת שבזה חזרו אופן השכינה בארץ. באת ישכינו הצדיקים 
שכינתו שהיתה בהר. את להשרות כדי  לעשות לו מקדש, השכינה לתחתוניםאת יקים הללו הורידו שהצד יאחר קב"ה,ה

ה להקריב קרבנות ווי. ולכן צן תורהתשי של מישכבר נתקיים ביום השהעולם את ישראל ולקיים עם וכל זה לכפרת 
 . ימי בראשיתאת שבעת בתוכו ולעשות קרבנות בשבעת ימי המילואים. כדי לקיים 

 

 (יא 'ב" )ויקרא כי כל שאר וכל דבש"

על הבורא של להוסיף על הבריאה כדי שאור הוא אמצעי הנעשה בידי אדם הש הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"אומר 
 הקב"יותר לים מתקרבשכל שכללמדנו  ,בבית במקדש ממנו מלהקריבהזהיר הכתוב כך משום  .תחבולות בני אדםידי 

אמונה ההשרשת של זמן פסח הוא ההזהיר הכתוב על החמץ בפסח משום שכך משום  בתחבולות אנוש.עט ראוי למ
 בלב ישראל. אכן במקום הקרבה לפני ה' אזהרה תמידית היא. 

 

 (ב 'ד" )ויקרא כי תחטא נפש"

 הנפשכתוב "וכן כי תחטא" נפש "לא אומר א "אדם כי יחטא"אומר לא " שהכתוב דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
אחד  ,לשני בני אדם שחטאו למלך משל .קר החטא תלוי בנפשישענו להודיעוהטעם לכך הוא  "החוטאת היא תמות

ואת בן הפלטרין לדון  כריוהנלפטור את ה וויצהמלך ן וישניהם לבימה לדאת העלו  .שלו פלטריןהאחד מבני כרי וונ
כרי ואינו מכיר בטובי אבל וזה נ"המלך אמר להם  "?גם זה חטא לך והלא"פלטרין שלו האמרו לו בני קשים.  םיסורייב

תונים אבל התחמ אשנברכיון כרי והוא נ הגוףכך  ".זה עליוהדין היצא  ,שהוא מבני ביתי ומכיר בטובי ופשע בי זה
את והנשמה תקבל  בקברלפיכך הגוף הושלך  ,חטאהילו הכי ואפ ,טהורה תודינה להיו העליוניםהנשמה שהיא מ

 . ודן אותם ונשמהולעתיד לבא הקב"ה מביא גוף  ם,יסוריהי
 

 ה' א(ויקרא )  "עד או ראה או ידע והוא"

לא ראיה לעד אפשרות להיות כי אין שאין כוונת הכתוב לשלשה דברים שונים, "עד", "ראה", "שמע",  הרמב"ןאומר 
בדבר שהוא עד בין בראיה בין בידיעה, אם לא יגיד יש עליו אם שמע קול אלה כוונת הכתוב לומר ש א ללא ידיעה, אלו

כך פירשו בדינו. ואותו המשביע יזכה בזכותה יודע עדות שהוא תחייב בקרבן הזה אלא אם כן מלא , אך עדיין הוא ןועו
 :תובעהאומר  ?לא ראיה. כיצדלשתועיל בידיעה עדות לא ידיעה, ויש לבראיה  שתועיליש עדות ש)שבועות לג:(  חז"ל

אומר יעה. , זו היא ראיה בלא יד"יבואו ויעידו מעולםלא היו דברים "טוען נתבע , ו"מנה מניתי לך בפני פלוני ופלוני"
 ., זו היא ידיעה בלא ראיה"מנה הודית לי בפני פלוני ופלוני, יבואו ויעידוע: "תובה

 

 (זדי שה" )ויקרא ה' לא תגיע ידו  ואם"
 שיביאמנין  ,צרכיוכדי אין לו אבל  שהיש לו . באומנותך עסוקאין אומרים לו ללוות ואין אומרים לו ש "חזקוניאומר ה"

 ". די שה" מוד לומרלת? עניקרבן 
 

  כו( ה' ויקרא ) "מכל אשר יעשה לאשמה בה"
לאו הניתן  הולמרות שז ",לא תגזול"השבועות שקר וגם על מה שעבר על שהקרבן מכפר על " פנים יפותה"פרש מ

ם טעומה (מ"ב 'דאבות )" עבירה גוררת עבירה"חז"ל מרו כיון שא. ויש לומר שצריך כפרההוא  אופןכל בשבון ילה
שעדיין לא  ,ראשונההבפעם גם  ם כן, א(.קידושין כ" )כל העובר עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר"חז"ל אמרו הזה 

שהקרבן הכתוב אמר  הזל שיתגרה יצרו בו כשיבא לידי עבירה שעבר בו כבר, ועגורמת לו כל מקום מ ,נעשה לו כהיתר
  העבירה לגמרי שלא יעשה עוד לאשמה בה.את מכפר עליו לעקור 

 

 

 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 
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