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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

 

 
 (ו' ב ראקוי" )ניו לאמרבואת  צו את אהרן"

זה חשוב ומקבל ומרוצה  שפתותינולהי אבותינו, שיהא שיח -להינו וא-א 'הרצון מלפניך  יהי" ז״ל לומר בתפלהחתקנו 
 הטור א״ח וכן כתב ,"פרים שפתינו ונשלמהעמדו. כמו שנאמר לפניך כאלו הקרבנו קרבן התמיד במועדו ועמדנו על מ

יהי רצון מלפניך שיהא זה חשוב ומקובל לפניך כאילו הקרבתי עולה , בון העולמיםיכשיסיים פרשת העולה, יאמר: ר"
 העוסקהמידה היא ששאם  רבינו החיד"א ב"כסא דוד". שואל "בזמנה. וכן יאמר בפרשת המנחה והשלמים והאשם

 ? תפלהבצורך דוע יש המצות, מאת  נחשב כאלו קייםבתורה 
 "רוח", ותלמוד תורה הוא ב"עשיה"ה עולםאת ומתקן  "נפש"קיום המצות הוא בשז״ל  האר״ימה שכתב ומתרץ על פי 

, "רוח"בור ותלוי ביד ואההלימוד שכיון  מעשהמו הדין היה שלא יעלה הלימוד כמן  ,ואם כן ."יצירהעולם ה"והוא ב
שהיא הקריאה את שה׳ ברחמיו יעלה  צריך תפלהכך משום . "עשיהעולם ה"וב "נפש"הוא ב קיום המצוה בפועלאילו ו

אם כן ", 'ברכי נפשי את ה" כדכתיב "נפש"הם בשוהברכות  התפלהשכתב האר״י ז״ל דבר נוסף . למעשה בחינת דבור
לאמר זאת תורת העולה  צו את אהרן ואת בניובפסוק שלפנינו. "ז וזה רמדבר  בזה.חלק ל"נפש"  שיהיההתפילה היא 

 זאת תורת העולה היא" ,בפיו ",לאמר"צריך הוא  ,למעשהלו יחשב הדבר כדי ש ,להוהקורא בתורת עש, "היא העולה
זאת תורת "תפלה של  דרךב, שיאמר "לאמר"כתוב האמר לכן חשוב כעולה.  מה שקרא בתורה יהיהש, ויתפלל "העולה
, "אהרן ואת בניו לאמר וידבר ה׳ אל משה לאמר צו את"ורמז קודם  ."היא העולה" יחשב כאלו ,תיאקרש "העולה

, כלומר כשירצו "וידבר ה׳ אל משה לאמר" אפשר לרמוז,מה שהוסבר אך לפי  ?םיפעמימדוע נכתב "לאמר" ולכאורה 
שיאמרו  ,"תורת העולה"שילמדו ״לאמר״  "אהרן ואת בניו צו את"אין בידם להקריב, כאשר פרשת הקרבנות  לומר

 ...".זאת תורת העולה"בתפלה 
 

  (קרא ו' בוי" )זאת תורת העולה"
על  םהקרבנות באישאר שכל כיון הקרבנות. שאר מעולה מכל היא שהעולה  "צרור המורי אברהם סבע ב"בראומר 
 אלא על הרהור הלבמעשי ן וקרבת לשמה אינה באה לא על חטא ולא על עומוהעולה הואילו אשמה. על  ואחטא 
. "רעיוני האדם על משכבו סליקו". לפי שבלילה "קדה על המזבח כל הלילההיא העולה על מוהכתוב "לכן צוה . בלבד

להוט אחר והוא לכפר על הרהור הלב. ולפי שיצר לב האדם רע מנעוריו כדי נשרפת בלילה העולה ולכן ראוי שתהיה 
 .הבזמתגאה האדם ד ועוה. ואש התאו

 

 (טז 'ו" )ויקרא כליל תהיה לא תאכל מנחת כהן וכל"
 עולה לא היה לא היתה שמתחייב לומר שמנחת כהן עולה כליל כי אם היא  "דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא ב

 מביא ישראל כאשר  בשלמא. כי שאינו אלא דבר מועט "כמלא קמצו' כי הוא נותן רק "הלפני ן ודורניכר שזהו 
 , משלחן גבוהזוכים בזה הנים וכהו ,הניםונאכלים לכ והשירים ,נקטרממנו קומץ סולת שביא עשרון הוא ממנחה 
 זה דורון באין  ,השיריםאת היה אוכל הוא אם  ,של כהןהיא  כאשר המנחהאבל , דורוןהמנחה היא  לכשנמצא 

 העורות ם על המזבח קטרימו םהחלב והאימורי, שהרי שם הניםוכהלחטאות ואשמות של  המודלה'. ואין זה 
 . משמרהלאנשי ניתנים 
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 ה(ויקרא ו' ) "וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים"
  (רש"י" )עולת תמיד היא תקדים עליה העולה, וערך"

" בשרו בד ילבש על ולבש הכהן מדו בד ומכנסי", בלבד מכנסיםהכתונת ואת ההזכירה התורה צריך להבין מדוע 
שהפרשה " פנים יפותמתרץ ה" :(ביביומא ) "ילבש לרבות מצנפת ואבנט להרמה"בגמרא נאמר למרות ש (גויקרא ו' )

חטאות ואשמות שאין קבוע להם קרבנות נדבה וחובות  ובפרשת ויקרא נאמרהוא שטעם וה הזאת נאמרה לאהרן ולבניו
 םכשרים אפילו בכהנים הדיוטות, חוץ מפר העלם דבר של צבור ופר כהן משיח שנאמר בהם בפירוש שעבודתשזמן 
ום שכשרה כל השנה אפילו בכהנים הדיוטות חוץ מי ,בפרשת תרומת הדשן ,י כהן משיח, אבל כאןל ידעית נעש

גדול הכהן ה כיון שאין לבושאבל בניו, את רן ואהאת לכך כלל בצואה זו  ,כשרה אלא בכהן גדול השאינהכיפורים 
וכן המצנפת , היה של בוץ טוידן האבנט של כההגדול היה של כלאים והכהן האבנט של כי ה, םהדיוט שוויהכהן הו

 םשווישהם נסים מכהכתונת ורק את ההזכירה התורה  ן, לכיוטדן הה כמו המצנפת של כהתגדול לא היהכהן השל 
 הראוי לו.דהיינו כל אחד ילבש את  "ילבש"ב וכת םדומי םבשאר הלבושים שאינאבל לגמרי באהרן ובבניו, 

 

 (ו 'וויקרא " )המזבח לא תכבה תוקד על תמיד אש"
" הכוונה היא לומר אפילו בשבת ואפילו בטומאה. ומה תמיד אש" את הפסוק ואומר שמה שכתוב "חזקונימבאר ה"
 ? להם , מה עושיבטלהכבוד שמים הוא שלא תהא כירתו שמסעות, הכוונה היא אפילו בזמן ה "תכבה אלשכתוב "

 . דברי רבי יהודהכפסכתר עליה  םכופי
 

  (ויקרא ו' כ" )כל אשר יגע בבשרה יקדש"

יקדש,  ,אל הבשר דהיינו לתאוותו תמחשבה הנוגע ואיז אדםבא לתאם ש "נעם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"אומר 
 . א אל הקדושהוהדבר ההאת לומר יראה להביא כ

 

 (ויקרא ז' לז) "זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים"

 ב(  ')אבות אעל גמילות חסדים" על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה "
תורה השניתנה אז מו, "גמילות חסדים"ת, היה העולם עומד על רגל אח להיבתחש ,זועל משנה במדרש ז"ל אמרו ח

ל השלישית, גרהוהיה העולם רותת, כשהוקם המשכן והיתה  תורה","ו "גמילות חסדים", םרגלי על שניהעולם  עמד
היה העולם "" הקדוש, מדוע כאשר עמד העולם על רגל אחת לא נאמר שאלשיךשואל ה"תבסס העולם. ה ",עבודה"

 , "עבודה", והעולם נרגע? בא העמוד השלישישעד  "ולם רותתהיה הע"ד על שתיים נאמר שוכשעמ "תתרו
לקיום של הרגל האחת, "גמילות חסדים" הספיקה זכות הן, על כן וחטא ועולא נמצא בנו  ומתרץ שלפני שניתנה התורה

מאבדים את ה, הלא לעומת זה יש העולםאת קיים המשני העמוד הת בנחשגם שהיא ה, לאחר שניתנה תורההעולם. אך 
 "עבודה"ה הבאש . על כן היה העולם רותת, עד"אשר לא תעשינה ואשמו" ,מצות התורהעל העוברים אלו העולם, 

 "עבודה"ין היענאת  אומרשהוא חרי א . וזה מה שבא הכתוב שלפנינו לומרהתורהאת חוקי ותו ועאשר על אלה לכפר 
לעלה היא " "זאת התורה"התורה, כי עמוד הוא ויש לנו עמוד גדול מזה שהכתוב כאן מר ו. אתהשלישירגל שהוא ה

כל מו חשוב כוזה ד אותה ועסוק בה, למ ,אותהקיים מר כלו "למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים
מה שאין כן בהיות עמוד גמילות , אחר מתן תורה הקרבנות תריך אלמה צקרבנות שבעולם. ושמא תאמר אם כן ה

התורה כך שלהיא  ן גורם. והראיהו, אל תתמה, כי עתה העוהכתוב זה אמר ל? עחסדים לבדו, שלא היה צריך דבר אחר
ביום צוותו את בני ישראל "ה על דברי עולה וזבח. אך ווי, ולא צ"אשר צוה ה' בהר סיני"שאמרתי היא לבדה תספיק. 

לא היו הם ן, היו קדושי עליווכי בהיותם בהר סיני . "בהר סיני", ולא "במדבר סיני"זה , היה "הםלהקריב את קרבני
את לתקן כדי הקרבנות ת על צווצריך להיה , םעגל, וחזרה זוהמתחטא שחטאו בקרבנות. אך אחרי ה ם אתצריכי

 ".תורה לא היה חטאהכי בלי "לה, יתחבמצות התורה, מה שאין כן עברו על עוותתם, ש
 

 (ג 'ח " )ויקראואת כל העדה הקהל"
נראה כבוד שבו "ביום השמיני  בשלמאשל העדה? זו הקהלה ההתכלית מה  הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"שואל 

היה ראוי להקהיל את ישראל. אבל בשבעת  כךמשום ( משלי יד' כח) "ברוב עם הדרת מלךידוע ש"ו( כג' ט" )ויקרא ה'
והקהלת את כל הציווי "הלוים שהיה גם הזו? ואין זה דומה למעמד שבו חנכו את  הקהלההטעם ללו מה הלימים ה

וסמכו בני ישראל את ידיהם על "דכתיב  "סמיכהשם "ל( כיון שההקהלה שם היתה ט' ח" )במדבר עדת בני ישראל
אף על פי שלא סמכו אלא הנבחרים מהם מכל מקום כיון שהיו כקרבן ראוי היה , כךשום מ ( י' ח)במדבר  הלוים"

שינהגו הכל שהטעם הוא כדי  אמדרש מובבמתרץ שו? עניין להקהלה יההאבל כאן מה  ,שיעמדו כל ישראל על קרבנם
שהיו כמה שינוים במעשה ממה שנשמע מלשון הפרשה שאמר  ,כמו שיבואר בסמוך ,ונראה עוד שהוא ,קדושה בכהונה

קבלה של ח וכאת הקהל. ולמדו כאן כל ישראל ילהם משה כבר, ובא הכל בקבלה שכך יעשה, משום הכי נצטוו לה
 דרך התורה. את עצמו עושה באופן אחר מהדבור שבכתב. וידעו כל העדה במשה רבינו שבתורה שבע"פ, שראו 
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