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  )א, א(             "              ויקרא אל משה"

  :בונ� מפשיסחה� שאלו לרבי שמחה
  ?� זעירא"באל" ויקרא"מדוע כתובה תיבת 

  :נענה ואמר
לצפור קטנה שעל ראש , משל למה הדבר דומה

והצפור נשארת קטנה כמו , הגג גבוה, הגג
  ...שהיתה

, התורה העלתה אותו למרומי�, כ  ג� משה
והוא נשאר , בכבודו ובעצמו קרא אליוה "הקב

  ...  זעיר מכול�, בעיני עצמו קט! מאד

��������    

כל דברות ולכל אמירות לכל צווי� קדמה ל"
לשו! שמלאכי השרת , קריאה לשו! חיבה

". 'שנאמר וקרא זה אל זה וכו, משתמשי! בו
  )י"רש(
שבעצ� הקריאה , היינו, "קריאה לשו! חיבה"

לשו! "וא� . בהמורי� לו בזה חי, לאד� בשמו
שנאמר וקרא , שמלאכי השרת משתמשי! בו

שמתו  חיבת� זה לזה נהגו , היינו, "זה אל זה
חובה אפוא עלינו לנהוג כיוצא בזה ע� . כ 

ולקיי� בו מצות , לקראו בשמו, חברנו
  )רבי יחזקאל סרנא       ".ואהבת לרע  כמו "

  
  )א, א(                  "ויקרא"
, ל"זודרשו ח. קטנה היא" ויקרא"של " אל�"

" ויקר"כי משו� ענותנותו ביקש משה לכתוב 
" ויקרא"ולא , הנזכר אצל בלע�, לשו! מקרה

, שהוא לשו! שמשתמשי� בו מלאכי השרת
  )י"ראה רש(זעירא ' לכ  כתב א

מהיכ! נטל משה קרני "והנה נאמר במדרש 
 מעט דיו –" כי קר! עור פניו" ככתוב –הוד 

ומזה , והעבירו על מצחו, נשתייר לו בקולמוסו
, והדברי� טעוני� ביאור". נעשו לו קרני הוד

הרי משמי� ניתנו , וכי מעצמו נטל קרני הוד
הלא הדיו שנשתייר לו , עוד קשה. לו

הוא ממה שכתב את התורה וא� , בקולמוסו
כיצד נית! לו יותר מכדי , כזו סגולה טמונה בו

  .צורכו
שאותו דיו נשאר לו , אלא הנראה הוא

, פירוש. קטנה" ויקרא"� של "מכתיבת האל
משו� , כל הסיבה שקיבל משה קרני הוד היתה

ונתעורר החשש שהע� לא , שהיה עניו עד מאד
, לכ  ניתנו לו קרני הוד. ינהגו בו בכבוד הראוי

, וכפי שאכ! קרה, למע! יראו ההמו! מפניו
 ויראו –והנה קר! עור פניו "כמאמר הכתוב 

 ומתי נתגלתה ענוה זו בכל". מגשת אליו
� "באל" ויקרא"את המלה כשכתב , תוקפה
  .למעט מחשיבות עצמו, קטנה

 מהיכ! נטל . "נמצא המדרש מבואר כמי! חומר
 

 
 

 –באיזה זכות נטל� , פירוש, "משה קרני הוד
בכתבו אות , "מעט דיו נשתייר לו בקולמוסו"
ומזה נעשו לו קרני ", קטנה" ויקרא"של ' א

י בדיו אשר באה לביטו, מכח אותה ענוה". הוד
  . נעשו לו קרני ההוד, הנותר

  ")תקנת עזרא"בעל , מפי רבי עזרא אלטשולר(

  
  )ב, א("                         אד� כי יקריב"
, הדא הוא דכתיב', אד� כי יקריב מכ� קרב! לה"

  )מדרש שוחר טוב" (ימינו כצל עובר
  .דברי המדרש סתומי� המה

המפריש , ל במסכת נדרי�"אמרו חז, אלא
כי שמא בהוציאו , קרב!', לא יאמר לה, ב!קר

לא יספיק לגמור הדבר עד ' מפיו תיבת ה
ונמצא שהוציא ש� שמי� , שתצא נשמתו

לזה . 'כ! יקדי� מלת קרב! לה�על, לבטלה
 אינו –אד� כי יקריב מכ� ", כיוו! המדרש

, "' קרב! לה–קרב! אלא ' רשאי לומר לד
כי עיקר , "ד ימינו כצל עובר"הה"? ומדוע

 .החשש הוא שמא ימות
 )בש� רבי חיי� מבריסק(           

   
  )ה, א(               "  ושחט את ב� הבקר"

מחותנו , העיר הגאו! המקובל רבי נח מינדס
הנה ידוע כי כוונת המקריב צריכה : א"של הגר
כאילו הוא עצמו שחוט במקו� , שתהא
והיינו כאילו ששוחט את השט! הוא , הבהמה

ב! ", רמז לכ  נמצא במקרא שלנו. היצר הרע
ושחט "הוי אומר , "שט!"בגימטריא " הבקר

  )רבי נח מינדס(    . הוא השט!, "את הב! הבקר

  
  )ה, א(       "  'ושחט את ב� הבקר לפני ה"

ושחט ) "א, פרשת נשא ד� קכד(איתא בזוהר 
". דכהנא אסור ליה  בדינא, אחרא ולא כהנא

! אסור מדוע כתב שלכה, דבר זה תמוה הוא
ודאי ג� , הלא א� ששחיטה כשרה בזר, לשחוט

  ?כה! כשר לשחיטה
בש� , ר שלמה הכה! מוילנא לתר&"הביא הג
  שכל כוונת הזוהר , ר בצלאל"אחיו הג

כי מאחר . לכה! לשחוט בבגדי כהונה, היא
א� כ! אינה נחשבת , ששחיטה כשרה בזר

, נמצא שא� הכה! ילבש את בגדיו. לעבודה
אחר שזה הותר לו ,  כלאי�ילקה משו� איסור

היא הנותנת שכתב . רק לש� עבודה בלבד
כיו! , היינו זר" ושחט אחרא"הזוהר לשו! 

, בזמ! שאי! בגדיה� עליה�, שדי! הוא שכהני�
לעני! עבודת המקדש , אי! כהונת� עליה�

בבגדי , כלומר" כהנאולא ", )ב, זבחי� יז(
כה! שאינו , אבל אי! הכי נמי. הכהונה שעליו

 . לבוש בגדי הכהונה מותר לשחוט כזר
  )מוילנאמפי רבי בצלאל הכה� (   

  

 
  )ט, א(        "            'אשה ריח ניחוח לה"

 –א� לא ההקטרה , לא ההקרבה עושה מצוה
בש� רבי חיי� " נתיבות שלו�"אומר בעל 

בעולה '  כי הלא אי! חפ& לה–חייקל מאמדור 
של האש , "' ריח ניחוח להא ש ה"אבל ; וזבח

המה , ההתלהבות והשמחה שבה, המצוה
המה אשר יעלו לרצו! , עושי! את המצוה
  .ה"ולנחת רוח לפני הקב

  
         " אויקר"

 למה –מסיק ) ג, ר ז"וכ! הוא בויק(ובילקוט 
, מתחילי! התינוקות ללמוד מפרשת קרבנות

  .מה הקרבנות טהורי� א� התינוקות כ!
, סד שמסיק בילקוט פרשת פנח"וזה מבואר ע

 שמכסי! עונות האד� –" כבשי� בני שנה"
� "בעבור זה האל. ועושי! אותו כתינוק ב! שנה

ולימוד זה , שהקטני� יתחילו כא!, רמז, קטנה
  .� ראש לאותיות"הוא בראש כאל

) ג"ג ל"איוב ל(� לשו! לימוד כמו "א אל"ד
שאי! הלימוד מתקיי� , רמז, "ואאלפ  חכמה"
שמשה , רמזוכ! . א במי שמקטי! את עצמו"כ

לפי שהקטי! את עצמו וברח , זכה לקריאה זו
לא איש דברי� ) "י, שמות ד(מ! השררה ואמר 

  .כדמסיק בילקוט" אנכי

 
זכר תמי� יקריבנו אל פתח אוהל מועד "

   )ג, א(                "'יקריב אותו לרצונו לפני ה
הנה הדר בכפר ועוסק תמיד יומ� ולילה 

 אי! לו שו� רצו! ונטיה, בעבודה בבית ובשדה
כי אינו רואה ש� א� אחד , לתורה ולתעודה

אמנ� א� בוא יבא , אשר יעסוק בדברי� האלו
ורואה , עיר גדולה לאלקי�, ק"ירושלי� עיה

  , שכולה רק תורה ועבודה
לאוהל ' וא� הול  מעלה מעלה בקודש לפני ה

' ורואה ש� הכהני� משרתי ה, מועד ומשכ!
, אשר כל היו� כולו רק בעבודה הקדושה

אשר ,  הסנהדרי גדולה עיני העדה המהורואה
כל היו� והשכינה ' כל אחד ואחד דבק רק בה

ורואה הכהני� הלוי� , חופפת על ראש�
וקדושת� , בבגדיה� בגדי כהונה אשר עליה�

אז , ובפרט קדושת מקו� המקדש, עליה�
 כ אשר רגשי לבבו יהמיו! בו"ההתפעלות כ
 אלקיו ולתורתו ולעבודתו לעבדו' להתקרב לה

אשר ואז קרבנו , בלבב של� ובנפש חפיצה
רק עד , לרצונו הוא בשמחה רבה' יקריב לפני ה

מש� , שמגיע שמה מהכפר אשר דר בו מנעוריו
אבל כאשר יבוא אל , יביאו אותו בעל כרחו

רגשות קודש , הקודש פנימה ויראה כל אלה
  .אז יעשה הכל מרצונו הטוב באהבה רבה, בו



היינו עד פתח , "אל פתח אוהל מועד"וזה 
אבל , כ"בע" יקריב אותו"אוהל מועד 

שיר (', לפני ה"הוא כאשר בא " לרצונו"
  )חת� סופר(       ).מעו!

  
  )ט, א(   "        וקרבו וכרעיו ירח� במי�"

' שמו ר, מאר& הקדושה' שמעתי מפי חכ� א
דגבי ב! הבקר שדרכו , ס שתיר&'שלו� פניא

ומסתמא , הוא אוכל מיגיעו, לעשות מלאכה
, אוכל מ! הגזל לרעות בשדות אחרי�אינו 

שנתגדלו " וקרבו וכרעיו"לפיכ  אמר 
כ "משא. וה! מיוחסי� לו, מיגיעו ומלאכתו

גבי הצא! הכבשי� והעזי� שדרכ! לרעות 
  בשדות אחרי� ואוכלי� מ! הגזל אמר 

לא , דמעלמא נתגדלו, "והקרב והכרעי�
  .ח"יחס� לה� ודפח

הבקר דגבי ב! , ולי הצעיר נראה לפרש
וגבי , "וקרבו וכרעיו"שהוא מי! אחד אמר 
מ! הכבשי� או מ! "הצא! שאמר הפסוק 

והקרב "אמר , מיני!' וה! ב" העזי�
בי! יהיו מ! הכבשי� או , כלומר, "והכרעי�
ט "שמות כ(וראיה מפרשת תצוה , של עזי�

ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת "שאמר ) יז
  ) טובח�(     .שדיבר במי! אחד" קרבו וכרעיו

 
  )ב, א(   "                אד� כי יקריב מכ�"
 מרומז –" 'אד� כי יקריב מכ� קרב! לה"

, אותיות מיכאל, חו& מתיבת קרב!. ת"בר
לרמז שהוא מקריב נשמות ישראל ומביא 

' ובתוס: ב"חגיגה ד� י' בגמ' כדאי(אות� קרב! 
 )דברי צדיקי�(        ).י בש� מדרש"מנחות ד� ק
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לת שמונה עשרה בברכת בתפי(ועל זה תקנו 

. ב"ח ק" טור או–" ואשי ישראל) "רצה
. י מיכאל"אנשי ישראל הנקרבי� ע, כלומר

  ".אשה ריח ניחוח"או יהיה מלשו! 
קרבנות ישראל דהיינו נפשותיה� , כלומר

ג� תפלת� , י מיכאל"שה! עצמ! נקרבות ע
  .הכל תקבל ברצו!, של ישראל

  )ש עוד"יעו(בית יוס  (

 
  )ט, א(         "    את הכלוהקטיר הכה� "

שמות (ל בפרשת יתרו "! ז"וכ! הקשה הרמב
במשו  היובל המה יעלו : "ל"וז) יג, יט

שכ! , הוא שופר של איל, י" לשו! רש–" בהר
.) ו"ה כ"ר(בערביא קורי! לדכרא יובלא 

, )א"א ל"פרד(ושופר אילו של יצחק היה 
  .כ"ע

כי אילו של יצחק עולה  , ולא הבינותי זה
והקרני� והטלפי� הכל נשר� , ב אותוהקרי

  ).ה"זבחי� פ(בעולות 
ה עפר קרנו והחזירו למה "אולי גבל הקב

  .שהיה
, אבל לפי דעתי האגדה הזו יש לה סוד

ולכ  , ואמרו שזה הקול הוא פחד יצחק
ויחרד כל הע� אשר  ")ז"ש� פסוק ט(אמר 

ולא השיגו דיבור בגבורה הזאת , "במחנה
  ).יב, דברי� ד". (זולתי קול"
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מ "ר הר"צ האדמו"ושמעתי בש� הרה
ל "ד רז"ל שאמר לתר& עפי"מפילאב זצ

הובאו ). ד"תנחומא שלח י', ו ט"ר נ"ב(
ויקח את "פ "עה) יג, כב(וירא ' י בפ"ברש

 מהו תחת –" האיל ויעלהו לעולה תחת בנו
על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל , בנו

 ר שתהא זו כאילו היא עשויה"יה, ואומר
. כאילו דמו זרוק, כאילו בני שחוט, בבני

כאילו הוא נקטר ונעשה , כאילו בני מופשט
כ קרני� שאי! כנגד! בב! אד� "וא. כ"ע, דש!

שאי! בזה משו� , לא היה לו עני! להקריבו
  .ח"ודפח, הקרבה שתהא תחת בנו
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  .כ חטאת"ומה שהעולה היא כליל משא

ל הטע� משו� שהעולה באה על הרהור "נ
ומבואר בבעל העקידה ) ג, ר ד"ויק(הלב 

יומא (שהרהורי עבירה קשי� מעבירה 
מטע� שא� מהרהר ואומר שאי! זו ). ט"כ

כ "משא. עבירה אז עוקר כל המצוה לגמרי
רק יצרו , א� אד� עושה עבירה בלי הרהור

. ש"עיי, כ לא יעבור"אז אפשר שאח, תקפו
ולכ  עולה הבאה על הרהור הלב היא כולה 

וכמו , ז ולהורות שענשו חמורלרמו. כליל
ששורפי! את כל הבהמה כ! היה ראוי 

  .לשרו� אותו מחמת שהרהור קשה מאד
אז אי! , אבל חטאת שבאה על מעשי אד�

לכ  שורפי! מקצת , כ"עונשו חמור כ
לרמוז ולהורות , החטאת ומקצתו נשארת 

לנו שכ! היה ראוי לעשות לו למרקו 
רפו להעביר ממנו את החטא ולצ, ביסורי!

  .ק"ש ודו"וא, כצר� הכס�
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ל שלח "י! ז'ר חיי� מוולוז"שמעתי שהג

לא רצה ' וא. משולח לאסו� מעות להישיבה
, חיי�' אנכי בעצמי את! לר: ואמר, לית!
: והנות! אמר, ח לא רצה ליקח ממנו"והגר

אנכי רציתי שיהיה כל מעותי במלוא� 
ושלא יקבל המשולח מזה חלקו . להישיבה

  .עבור טרחתו
כשנותני� , �"זה מנהג עכו: ח"ל הגר"וא

י "אי! נותני� ע, מעות לבית תיפלה שלה�
שג� , י אמצעי"אבל אנו נותני� ע, אמצעי

דהדי! שמקבלי� , ישראל אחר יהנה מזה
� רק עולות ולא שלמי� "קרבנות מעכו

דכשנות! דעתו , והטע�:). ג"מנחות ע(
, ועולה כולה כליל', שקרבנו יהיה כולו לה

הוא ,  בעלי� אוכלי� וג� הכהני�ושלמי�
ואנשי� ' שהוא ית! קרב! לה, אינו מבי! זה

  )פרדס יוס (                 .יהנו ממנו

 
"והקריב מ� התורי� או מ� בני היונה"

  )יד, א(                                        
בחר הכתוב בשני מיני! האלה , !"כתב הרמב

רו כאשר אמ, בשביל שה! מצויי!  יותר
שור או כשב או "ב) ו, כז, ר"ויק(רבותינו 

ולא , שיקריב מ! הגדלי� על אבוסו" עז
יצטר  לשאת כליו תליו וקשתו לצוד ציד 

  .להביא
ורצה בתורי� הגדולי� בעבור פרישות� 

שכיו! שאבד ב! זוגו לא , והדבק� במינ�
' וכ! ישראל דבקי� בה, ידבק באחר לעול�

  .�אלהיה� ולא ידבקו באל אחר לעול
אבל היוני� קנאי� מאד ובקנאת� יתפרדו 

על כ! לא בחר בה� אלא הקטני� , ויחליפו
כי היונה בקטנותה אז , קוד� שיזדווגו

תופסת אהבה בק! גידוליה  יותר מ! 
כי ) ה, ר א"והזכירו רבותינו שהש, העופות

כל העופות א� יגע אד� בק! שלה� לקחת 
משו� אפרוח או ביצי� יעזבוהו ולא יקננו 

וכ! , והיונה לא תעזבנו בשו� עני!, ו לעול�ב
, ישראל לא יחליפו בורא� ותורת� לעול�
אלא או יהודי או צלוב ומה שלא הכשירה 
התורה התרנגולי� לגבי המזבח לפי שה� 

  ) רבינו בחיי–ת "טור עה(             .בעלי זימה

  
  "   'ונפש כי תקריב קרב� מנחה לה"

  )א, ב(                      
פני מה נשתנית מנחה שנאמר מ, ר יצחק"א

ה מי דרכו להביא "אמר הקב". נפש"בה 

מעלה אני עליו כאילו הקריב , מנחה עני
  .נפשו לפני

מפני מה נשתנית מנחה שנאמר , ר יצחק"א
סלת מחבת (בה חמשה מיני טיגו! הללו 

ומרחשת וחלות ורקיקי! דמנחת מאפה כל 
, )י" רש–מידי דאית ביה שמ! קרי טיגו! 

, ד שעשה לו אוהבו סעודה" בומשל למל 
עשה לי מ! , אמר לו, ויודע בו שהוא עני

כלומר (, חמשה מיני טיגו! כדי שאהנה ממ 
  :ד"מנחות ק). י" רש–שתקובל לפני בה! 

הא פרידה אחת , "הפלאה"והקשה מורי ב
של תור או ב! יונה איננו שוה כמו עשירית 

  .האיפה סולת ושמ! ולבונה למנחה
פ "מקריב מנחה אעכי העני ה, ל"ונ

שהמנחה ביוקר יותר מפרידה אחת של עו� 
א  מה לו לעשות ואי! לו , וג� איננו נפש

א  קמה סולת , פרוטה לקנות פרידה אחת
והוא , ושמ! יש לו מלקט שכחה ופאה שלו

הרי מקריב נפשו . מקמ& ממאכלו  ומקריבו
באמת שמתענה וממעט חלבו ודמו יו� 

  )חת� סופר(  .במנחה" נפש"כ כתיב "ע, אחד

  
ושחט אותו על יר" המזבח צפונה "

  )יא, א(          "                             'לפני ה
, בשעה שעקד אברה� אבינו את יצחק בנו"

ה שני כבשי� אחד של שחרית "התקי! הקב
שבשעה שהיו , וכל כ  למה, ואחד של ערבית

גבי המזבח וקורי! את �ישראל מקריבי! תמיד על
ה "זוכר הקב',  צפונה  לפני ההמקרא הזה
  )ה, מדרש רבה א. (עקידת יצחק

מה עני! אילו של יצחק לשחיטה בצפו! 
מה ראה להזכיר אילו של , ועוד. דוקא

  .יצחק ולא את עקידת יצחק עצמו
אלא שבתחילה היה המנהג לשחוט את 

 כמו שנהג, הקרב! על המזבח ולא בצידו
ויש� אותו על "אברה� שעקד את יצחק 

אל תשלח יד  "לפיכ  שנאמר לו ". המזבח
והראו לו את האיל נאחז , "אל הנער

היה צרי  להוריד את יצחק , בקרניו
אלא . מהמזבח ולהעלות את האיל במקומו

ה "שהוא ברוב תשוקתו לקיי� רצו! הקב
חשב אולי בכל זאת יצטר  עוד להקריב את 

, שיארע דבר מה באילמשו� , עצמויצחק 
ואילו את האיל שחט , והשאירו כמות שהוא
  .בצד צפו! של המזבח

, לפיכ  שעה שישראל מקריבי� איל לקרב!
, ושוחטי� אותו על יר  המזבח צפונה

או אז , "'צפונה לפני ה"וקוראי� המקרא 
עולה זכרונו של אילו של יצחק שנשחט 

ודוקא זכרונו של האיל . בצפונו של המזבח
משו� שבכ  יותר ניכרת ,  העקידה גופאולא

שג� אחר שנאמר לו , צדקותו של אברה�
עדיי! היה מוכ! " אל תשלח יד  אל הנער"

ושחט האיל רק בצפונו , להקריבוומזומ! 
ובאמת משו� מעשה זה עצמו . של המזבח

נקבע לדורות ששחיטת קדשי קדשי� 
  )רבי יהושע ליב דיסקי�(                     .בצפו!

 
אשה ריח ... והרי� הכה� מ� המנחה"

  )ט, ב(                         " 'ניחוח לה
נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח ובעולת עו� 

 לומר –אשה ריח ניחוח ובמנחה אשה ריח ניחוח 
ל  אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוו! 

  )גמרא. (לבו לשמי�
תלמידו של , יעקב מפאריז� סח רבי שמואל

  :צבי מלומז' הרבי ר



לא נאמרה כלפי ..." ובלבד שיכוו!"סיפא זו 
שהרי מ! הסת� לבו נשבר , הממעיט דוקא

 לב נשבר" וכתוב – כי עני הוא –בקרבו 
אלא אזהרה היא ". ונדכה אלקי� לא תבזה

ובלבד "; שקרבנו מהודר, לעשיר, למרבה
 אחרת לא יירצה –" שיכוו! לבו לשמי�

   .       הקרב!
  
כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו "

  )יא, ב(               "'אשה לה
  :מנדל מקוצק�דרש רבי מנח�
למה אי! מערבי! בה ו: "כהני��שנינו בתורת

דבש מפני שהתורה אמרה כי כל שאור וכל 
אל יעלה על : ללמדנו". דבש לא תקטירו

דעתכ� לחקור תמיד אחר טעמי המצוות 
. ולהשיג� בשכל המצומצ� של בני תמותה

מפני "פשוט " ?ולמה אי! מערבי! בה דבש"
וא� שההגיו! והשכל הישר , "התורה אמרהש

שאלמלי נותני� בקטורת , אומרי� להיפ 
כ  מבוסמת עד �קורטוב של דבש נעשית כל

  ...שאי! אד� יכול לעמוד מפני ריחה
ואי! כל צור  " התורה אמרה"מספיק ש

  ...בהסברי� נוספי�
  
על ... כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו"

  )יג$ יא, ב(         "כל קרבנ" תקריב מלח
הרי , וכ! השאור, מה נשתנה דבש ממלח

שניה� כמו המלח נועדו מעצ� טבע� 
כי , להשביח טעמו, ומהות� למע! הזולת

השאור מחמי& העיסה והדבש ממתיק כל 
  ?הופ  אותו למתוק, תבשיל

כי עיקר , יעקב מפאריז�מבאר רבי שמואל
 שהוא מנפח ג� את מי –החסרו! בשאור 

 שהוא מהפ  –והמגרעת בדבש ; שלא צרי 
א  , יהיה מה שהוא, כל תבשיל להיות כמותו

 מסוגל – בניגוד לסוכר –אי! הוא עצמו 
  ...להתבטל לגבי אחרי�

ואילו המלח הוא עצמו מתבטל כליל באותו 
  . לכ  זכה. דבר שנות! בו טע� לשבח

  
  )ב, ד(                 "נפש כי תחטא"

  :עטר' הקשה רבי חיי� !
וטאת א� הנביא אומר שמשפט נפש הח

ידי � אי  באמת האד� נפטר מעונש על, למות
  ?קרב!

  :הוא מותיב והוא מפרק
הרי נכנסה בו רוח שטות , כשאד� חוטא
אמנ� ברגע . נהפ  לבהמה, ואינו אד� כלל

החוזר בתשובה , הלא רוח היא באנוש, ששב
 וכי –מתעלה אז ממדרגת בהמה לדרגת אד� 

  ?ראוי להמית אד� תחת בהמה
, ת שיביא קרב! בהמהלפיכ  התורה אומר

וישתת� עמה בצער המחשבה , כעי! החוטא
שכל מה שעושי� , שיחשוב בעת ההקרבה

  ...לבהמה היה מ! הדי! לעשות בו
  
והקטירו הכה� המזבחה לח� אשה "

  )יא, ג(                      "    'לה
  ?מה עני! לח� אצל הקרבנות

מבאר הגאו! המקובל רבי אברה� שמחה 
,  ששמע מדודו ורבועל פי מה, יסלאב'מאמצ
שנכנס " דיבוק"מעשה ב: י!'ח מוולוז"הגר

שאיימו עליו , בנער אחד מתושבי נובהרדוק
א "כי יובילוהו לוילנא אל הגר, והזהירוהו

ונבהל הדיבוק מפחד , כדי שיגרשו מגו� הנער
  .האיו�
א "הלוא הגר, מפני מה חושש אתה, שאלוהו

שכ! רק . איננו מסג� עצמו בתעניות

אבל בזקנותו ,  סיג� עצמו מאדבצעירותו
כי , אוי לנו ג� מאכילתו: "והשיב. פסק מכ 

כי שקולה אכילתו , ג� זה מזיק ומאבד אותנו
  ".כקרבנות

כי כוונת הקרבנות והאכילה , ביאור הדבר
כמו שאמרו . אחת היא ממש בכל עניניה�

בזמ! שבית המקדש ) "א, ברכות נה(ל "חז
ל אד� ועכשיו שלחנו ש, קיי� מזבח מכפר

כי האכילה טהורה והזכה היא ". מכפר עליו
כמו כ! גבי קרב! . 'היא הקרב! הנרצה לפני ה

כי לח� אלוקי  "שנאמר , מצינו עני! אכילה
לח� אשה "וכ! במקרא שלנו , "הוא מקריב

כאכילה , כביכול, שכ! הקרב! נחשב". 'לה
  .כלפי שמיא

תורה על השלח! �זו הסיבה שצרי  לומר דבר
ידי �כי כש� שהקרב! נעכל על. הבזמ! הסעוד

כ  האכילה צריכה לעלות , האש של מעלה
המשולי� לאש של , ידי דברי התורה�על

  ". הלא כה דברי כאש"כמאמר הכתוב , מעלה
  )יסלאב'רבי אברה� שמחה מאמצ(

  
"'נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה"

  ) ב, ד(                  

, נפש החוטאת מה תהא עליה, אלו לחכמהש"
, שאלו לנבואה. חטאי� תרד� רעה, תה החכמהוענ

, אמרה, שאלו לתורה. נפש החוטאת תמות, אמרה
  ".שיעשה תשובה, ה אמר"והקב, יביא קרב!
שלפי הנבואה היה מ! הראוי כי כל , הוי אומר

ואילו עצת התורה היתה שיביא , חוטא ימות
אלא שעצה זו אינה טובה אלא בזמ! . קרב!

. שחרב מה יהיהובזמ! , שבית המקדש קיי�
, ה בעצמו הרי ציוה על התשובה"אבל הקב

זהו שאמר הכתוב . וזו טובה לכל עת
עדותי  נאמנו מאד לבית  נאוה ", בתהלי�
 –עדותי  ", פירוש". לאור  ימי�' קודש ה

 עצתה טובה –" נאמנו מאד "–היא התורה 
לבית   "–אלא שזו אינה אלא , ונאמנה מאד
, יה קיי� בעת שהמקדש ה–" נאוה קודש
כי התשובה , "לאור  ימי�', ה "–אבל עצת 

בש� רבי שלמה זלמ� (.מועילה בכל הזמני�
  )צ דוילנא"המגיד ומו, זאב וול 

  
"    א� הכה� המשיח יחטא לאשמת הע�"

  )ג, ד(                    
, א היה אומר"הגאו! רבי אברה� אחי הגר

לא ) ב, ז ד"ע(מכא! רמז למה שאמרו בגמרא 
אלא כדי לית! פתחו! ,  העגלעשו ישראל את

לא היה דוד ראוי לאותו , פה לבעלי תשובה
  .אלא להורות תשובה ליחיד, מעשה

 הוא אהר! שהשתת� בעשיית –" א� הכה!"
 זה דוד המל  שהוא משיח –" המשיח", העגל

, "לאשמת הע�"אי! זה אלא , "יחטא"', ה
  .כדי להורות לה� דר  התשובה

  ")מעלות התורה"בעל , בש� רבי אברה� רגולר(
  

  בעור החמ�
, רומז ליצר הרע, ל"ז זצ"כתב הרדב, החמ&

ומדוע נרמז . ועל כ! נצטוינו לבערו מ! העול�
  ?היצר הרע בחמ& דוקא

תבונ! בתחילתה המ, ל"הסביר מר! זצ, אלא
, של תורה יראה בה חטאו של אד� הראשו!

שלא באה תורה לספר לנו קורות , וידע
, כי תורת חיי� היא. העתי� ומעשה שהיה
ומיד בתחילה בקשה . ובאה לאלפנו בינה

אשר מלאכי� , שנדע שהאד� הגדול בענקי�
יציר כפיו של בורא , בקשו לומר לפניו שירה
 הוא עלול לאבד ג�, עול� ונביא מיו� הוצרו

ולהיות נדח מרו� הפסגה , עולמו ברגע אחד
  .לשפל המדרגה

כיצד נדחה , וכיצד ארע המכשול הגדול
ושאלו . כי הנחש פתה את חוה? מעולמו

וגילו ? ואד� היכ! היה באותה שעה: ל"חז
  ).ג, בראשית רבה יט(שבאותה עת יש! 

שעה , בשעה של שנה ורפיו! ידי�, הנה כי כ!
נפרצה הפרצה ואבד , ל המשמרבה לא עמד ע

  !עולמו
אי! צור  להחמי& את : וזו הוראת החמ&

, די להניחה בחוסר מעש. העיסה בידי�
וכבר תחמי& , להסיח ממנה את הדעת

  !מאליה
  !ד על המשמרוכמה יש לעמ, כמה נורא

 

   )כב, ד(            "אשר נשיא יחטא"
אשרי הדור שהנשיא שלו נות! . אשר לשו! אשרי"

קל וחומר שמתחרט , לב להביא כפרה על שגגתו
  )א, י מגמרא הוריות י"רש". (על זדונותיו

שנשיאו חטא , וכי מה זכות יש לדור בכ 
  .ומביא על כ  קרב!

, מאחר שאי! אד� רואה חובה לעצמו, אלא
על , והנשיא בכל זאת מביא קרב! חטאת

רק הגידו לו , כרח  שהדור לא החני� לו
  .לפיכ  אשרי הדור הזה. עוונו

  )בש� רבי ישראל מסלנט(

  והלכות הליכות
  הכשרת המטבח לפסח

א� עשויי� ממתכת יש לנקות : כיורי�* 
 שעות במי� 24להשתמש היטב ולהזהר לא 

ולאחר מכ! לערות מי� רותחי� על כל , חמי�
יש לערות בכל פינה ופינה בתנועות (הכיור 

ולהקפיד שלכל מקו� ומקו� יגיעו , סיבוביות
ובמקו� יציאת , )מי� ישירות מהקומקו�

המי� ינקה היטב ע� חומר חיטוי שיפגו� כל 
א� עשויי� מחרסינה . החמ& שנשאר בתוכו

ות להכשיר לפסח כיור כזה ולכ! אי! אפשר
ראוי להניח על גבי הכיור תבנית כיור 

ומכל מקו� ינקה את . מפלסטיק בגודל זהה
כיור החרסינה היטב ויערה עליו מי� 

  .רותחי�
א� עשוי מפורמיקה מעיקר  ":שיש"ה* 

הדי! מספיק לערות עליו מי� רותחי� מכלי 
אול� כדאי ) כדוגמת כיור הנירוסטה(ראשו! 
וכ  ראוי ' תו בנייר אלומיניו� וכדולכסו
  .לנהוג
את החלקי� שעליה� מבשלי�  :הגז* 
  יש ) הברזלי� שניצבי� עליה� הסירי�(

י אש ויש מקילי� בליבו! קל וכ! נהגו  "ללב! ע
  .ויש מחליפי� לחדש בפסח

המגש מתחת לשיפוד כיוו! שעשוי אמאיל 
יש איפוא לערות , וספק מועילה לו הגעלה

. תחי� ולכסותו בנייר אלומיניו�עליו מי� רו
הכפתורי� בה� מדליקי� וגו� התנור 

ועדי� להשתמש , לנקות היטב יש, מסביב
  . בכפתורי� חדשי� לפסח

  :קרני הגז* 
יש לכסות את . ידליק האש עד שינוקה היטב

לאחר שינקה היטב , קולט האדי� שמעל לגז
  .מהלכלו 

י "יש מקילי� לנקות היטב ע :תנור אפיה
מיוחד להדליקו בחו� גבוה למש  שעה חומר 

,  שעות24וכל זה לאחר שלא היה בשימוש 
יש . ולצפות בניר כס� כל אוכל שנכנס לתוכו

, י ליבו! ע� מבער"מחמירי� ומכשירי� רק ע
וא� יש לתנור דלת זכוכית יש אוסרי� בכל 

  אופ! ולכ! כדאי לשאול שאלת רב על כל 
  



 
 

 

  המש" הליכות והלכות
 SELF)בתנור ע� ניקוי עצמי . תנור

CLEANING) יש קולא יותר .  
יש : מקפיא וארונות המטבח :מקרר* 

במיוחד יש . לנקות היטב במי� קרי�
כי מצוי , להקפיד ולנקות את הגומי המבדד

  .ובמקפיא מרובי� הסדקי�, בו חמ&
  .יש לשאול רב :מדיח הכלי�* 
כלי� חדשי� יש לטבול במקוה ואי! צור  * 

ה כלי זכוכית ומתכת טובלי� בברכ. בהגעלה
וראוי לקחת כלי . וכלי חרס ללא ברכה

ממתכת ע� כלי מחרסינה כדי שיוכל לבר  
  . על כלי המתכת ולפטור את כלי החרסינה

   מעשה חכמי�
            "אשר נשיא יחטא"
 אשרי הדור שהנשיא שלו נות! –לשו! אשרי "

  ).י"רש" (לב להביא כפרה על שגגתו
ילדיו של רבי דור בכר ביו� נשואי אחד מ

בעת שכתב אליו , הנודע ביהודה כותב עליו(
יצא לדר  ") שיני דא לדא נקש!", תשובה

בעגלה רתומה לסוסי� אבל הנסיעה התנהלה 
עבר זמ! רב וסבלנותו של רבי דוד . בעצלתיי�

ר מחכי� ועדיי! בפקעה ביודעו שהאורחי� כ
. המרחק ניכר ושעת החופה מתקרבת ובאה

אינ  יכול , שלומיאל: "ו!להעגפלט לעבר 
העגלו! הגביר את ? לזרז את הנסיעה

, הצלפותיו וביני ביני הגיעו למקו� החתונה
מיהר רבי דוד שיל� לעגלו! שכר טרחתו ויצא 

  .לקראת החופה
 לאחר שנסתיימה החופה התחיל רבי דוד 

ברר לו נתכ! העגלו! וכשיבכר לשאול ה
ו שהעגלו! כבר עזב את המקו� ויצא לדרכ

ציוה להכי! עגלה אחרת וכמה שעות דלקו 
ואז ירד . אחר העגלו! הראשו! עד שהשיגוהו

אנא מחל : "רבי דוד מ! העגלה וקרא לעגלו!
נתעקש בעל העגלה ". לי על שהעלבתי 

נתעצב רבי דוד ! והשיב כי אינו מוחל לו
הלא ראית שכל כ  מיהרתי ורציתי : "ואמר

 איני :א  העגלו! בשלו, "להגיע בלא איחור
  .מוחל

מה בכל זאת רוצה אתה כדי להתפייס "
השיב . הוסי� רבי דוד לשאלו" ?ולמחול לי

העגלו! ואמר כי יתרצה ויתפייס א� רבי דוד 
לא היסס . ית! לו מחצית מהעול� הבא שלו

מחצית עול� הבא שלי : "בכר והשיברבי דוד 
והעגלו! ". נתו! ל  ועתה הואל נא למחול לי

פור הזה יכתבי� נמצא הסוב. נתרצה ומחל לו
ורצה לית! לו כל הונו ולא : "וש� נאמר

  ".הסכי� עד שנת! לו חצי עול� הבא שלו
וככל הנראה היה זה נסיו! שבו העמידו את 
רבי דוד בכר לבחו! אותו כיצד ידקדק ע� 

לרצות את "עצמו לכשיגיע לידו עני! זה של 
  "חבירו

  ונמשל משל
  ונפש כי תקריב

: ה"אמר הקב! עני? א מנחהמי דרכו להבי"
" מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני

  ).ד"ק) מנחות (
י "לעשיר שהיה עושה משא ומת! שלו ע: משל

וקרה מקרה שפשעו השלוחי� . שלוחי�
. במשמרת הסחורה ונגנבה כל סחורת�
והשתדלו והרבו תחינה ובקשה מ! הסוחר 

והעשיר התפשר , שיתפשר עימ� על ההיזק
למו לו רק אחד למאה ממה עימ� שיש

זהובי� ' שהזיקו וג� זאת בתשלומי� של ג
  .לשבוע

' והיה אחד מ! הסוחרי� דל והביא רק ב
זהובי� לשבוע והיה מבקש מהסוחר 
. שיקבל� כי ג� ה� באו לידו בקושי גדול

זהובי� ' והיה סוחר שני שהביא בכל שבוע ז
  יותר מנתינת השני הנות! יותר ממה 

  
  

רק עיקר התשלומי! הוא הבושה . שהזיקו לי
שיתביישו מפני ויתנו אל ליב� מהיו� להבא 

וזה שהביא . להזדרז ולהזהר יותר במסחר�
פחות ממה שהבטיח בא לפני בבושה וברוח 

לא כ! השני שהביא יותר ממה , נכאה
בעזות מצח וליבו גס בו שהבטיח א  בא הוא 

וממילא , כאילו מרויח הוא לי רווח ממוני
ניו לפשוע בשנית אחר שדומה ייהיה קל בע

  .בעיניו כי משל� הוא מלא כל ההיזק
ה "הלא אצל הקב', המביא קרב! לה: ונמשל

רק עיקר , אינו כלו� נגד הפג� אשר חטא
היא א� באמת ליבו ' הסליחה שימחול לו ה
קבל הוא על עצמו נשבר ונדכה שאז מ

מכא! ולהבא מ! החטא לבלתי הכשל להשמר 
  .בו בשנית
העשרתי : המביא פר וחושב בליבו, ומעתה

ושב מ! המזבח בלב שמח כאילו , ה"את הקב
 נקל יהיה בעיניו לחזור –ה הרויח ממנו "הקב

לא כ! העני המביא מעט . ולשנות על אוולתו
בבושה , מביא הוא בלב של�, סולת ושמ!

 יקרה מנחתו ומקובלת – ושברו! לב וכלימה
  )משלי יעקב. ('לפני ה

  

  שלו�שבת 
  !!!ולמוד מהנה

  
  

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

  ה"ע רחל בת שרה יג�
  ה.ב.צ.נ.ת


