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 (א, א" )ויקרא"
 לשון קריאה קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל הדברות לכל"

 (.י"רש" )בו משתמשין השרת שמלאכי לשון, חיבה
בעל האמרי ל "זצוק מספינקא מאיר יוסף רבי שואל, לכאורה

 ? לחוד פעם כל מחדש לו לקרוא צריך היה למה ,יוסף
 או מלאך אפילו: לומר רגיל היה מלובלין החוזה הנה, כך והסביר

 מיטיב שאני לפי, לו מאמין אינני, אתה צדיק לי אומר שרף
 ה"הקב אפילו אלא עוד ולא. אני ומה מי, עצמי את להכיר ממנו

, לרגע רק לו מאמין הריני, צדיק שאני לי אומר ובעצמו בכבודו
 שכבר לי ברור רגע כעבור אך, שאומר כפי שאומר רגע אותו

 .קלקלתי
 האמין', ה לו שקרא כיון: האדם מכל הענו, כן רבינו משה ואף
 יקרא שלאחריו ברגע ואילו, כדאי היה זה ברגע רק כי לבו בכל

 – ונמשך הדיבור מוסיף ואם, כדאי אינו שוב כי, למישהו אחר' ה
 לו לקרוא צורך היה זה מטעם …אחר למישהו שמכוון פשוט

 . דיבור כל לפני מחדש
 (הנצח ממעיינות)

 

 (א, א" )משה אל ויקרא"
 אמרו מכאן. לו שקרא עד( משה) נכנס לא: "המדרש אומר

 ".הימנו טובה נבלה, דעת בו שאין חכם תלמיד
 נבלות מאכיל שהיה בציפורי טבח על במדרש ומסופר

 את ושאלו באו. ומת ונפל לגג עלה אחד שבת ערב. וטריפות
 ?הכלבים מן הגופה את לחלץ האם חנינא רבי
 - כתוב שהרי משלהם אוכלים שהם לכלבים הניחו: להם ענה

 מהכלבים גוזל היה הזה הטבח והוא", אותו תשליכון לכלב"
 .ממנו נפרעין כעת ולכן אדם לבני הטריפות את ומאכיל

 את איסורים ומאכיל כדין שלא ופוסק דעת בו שאין ח"ת, לכן
 הנבלה שהרי הימנו טובה נבלה הרי, אותו השואלים האדם בני

 .כלבים בפי נאכל הוא ואילו אדם בני בפי ידו על נאכלת
 )לב האר"י(

 

 (א, א'' )משה אל ויקרא''
 החל רבן בית של תינוקות עם חומש ללמוד מתחילים טעם מה

 שהם קרבנות על מדובר זו שבפרשה משום? ויקרא מפרשת
 חטא מכל טהורים הם גם רבן בית של תינוקות והרי, "טהורים"

 (.ילקוט) "טהורים" בפרשת ויעסקו טהורים אפוא יבואו – ועוון
 האדם שיהיה הצורך מן ולמצוות לתורה הילדים את לחנך כדי

 שכר לשלם עליו. נפשו את ולמסור קרבנות להקריב מוכן
 דאגה לדאוג אין. מפיו לחם פת לחסוך הוא אנוס אם אף, לימוד
 של נעוריו שנות את להקדיש אם כי'', תכלית''ל בנוגע יתירה
 בפרשת הילד עם ללמוד מתחילים לפיכך. התורה ללימוד הילד

 אם קרבן כל להקריב נכונים יהיו כי, להורים בזה לרמז, קרבנות
 (אזל אבני. )לתורה ילדם את לחנך נפשם יש

 אמרו לפיכך: לובלין של רבה, ל''ז שפירא מאיר רבי הגאון אמר
 לפי –'' תורה תצא שמהם עניים מבני היזהרו: ''חכמינו

 שהם, לתורה לחנכם כדי נפשם את מוסרים הללו של שהוריהם

 ומגופם מפיהם וחוסכים צער מתוך לימוד שכר משלמים
 הוא ההורים של הנפש מסירות כח. תורה בנם שילמד ובלבד

 תצא שמהם'' – תורה בני תמיד נשארים ובניהם ויציב איתן
 ''…תורה

 

 כי אדם אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר"
 ומן הבקר מן הבהמה מן' לה קרבן מכם יקריב
 (ב, א" )קרבנכם את תקריבו הצאן

 ולא הקרבנות להקרבת בבהמות דווקא ה"הקב בחר מדוע
 לכך מביא( מות אחרי' פר) בדרשותיו" חי איש בן"ה? בחיות

: הראשון הטעם. ל"חז בדברי הוזכרו שכולם טעמים שלושה
 ה"הקב הטריח לא, היישוב במקומות מצויות אינן שהחיות כיון
 לפיכך, קרבן להביא בכדי ולמדבריות ליערות לצאת האדם את

. היישוב במקומות המצויות הבהמות מן רק להקריב ציוה
 את יבקש והאלקים( "טו, ג קהלת) שכתוב כיון: השני הטעם

 דווקא ה"הקב בחר, מהחיה נרדפת יותר תמיד והבהמה", נרדף
: השלישי הטעם. הרודפת היא, כלל שבדרך, בחיה ולא בה

 בחר לפיכך, הבהמה מן רוח גסות יותר הן מטבען, החיות
 שאף, המפרשים בשם" חי איש בן"ה ומוסיף. בבהמות ה"הקב

 הוא העיקרי הטעם מקום מכל, טעמים שלושה בזה שנאמרו
 לבוא לעתיד שגם מכך היא לכך הראיה. השלישי הטעם

 תהיינה לא וגם, אדם בני מגורי בקרבת מצויות תהיינה שהחיות
 זאב וגר(: "ז-ו, יא ישעיהו) נאמר זו תקופה על שהרי, רודפות

 קֹטן ונער ומריא וכפיר ועגל'... וגו ירבץ גדי עם ונמר כבש עם
. המזבח גבי על להקרבה החיות אז יוכשרו לא ודאי"… בם נוהג
-יט, נא תהלים) הפסוקים מן המפרשים הביאו זה לפירוש רמז
 את ברצונך היטיבה. תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב(: "כא

 אז וכליל עולה צדק זבחי תחפוץ אז. ירושלים חומות תבנה ציון
 –" תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב". "פרים מזבחך על יעלו
, השפלים את הוא שאוהב כיון, לקרבן בבהמות בחר ה"הקב

 את ברצונך היטיבה"ש לבוא לעתיד שגם היא לכך וההוכחה
 ולא מצויות החיות תהיינה ואז", ירושלים חומות תבנה ציון

 אז וכליל עולה צדק זבחי תחפוץ אז" כן פי על אף, תירדפנה
 . כלל חיות עליו יעלו ולא", פרים מזבחך על יעלו

 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן" )א, ב( 
פירש רש"י 'אדם', למה נאמר, מה אדם הראשון לא הקריב מן 

בו מן הגזל. פעם, הגזל, שהכל היה שלו אף אתם לא תקרי
כשהגיע החפץ חיים בברכת המזון ל'ונא אל תצריכנו ד' אלוקינו 
לא לידי מתנת בשר ודם... שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד', 
נאנח אנחה גדולה. לאחר שסיים את ברכת המזון שאלו בנו, ר' 
אריה לייב, על מה ולמה נאנח בהגיעו לתיבות אלו, השיב 

סיום הברכה אינו מובן, שהרי אם חס ה'חפץ חיים', דלכאורה, 
וחלילה נזקק האדם למתנת בשר ודם כי אז הבושה היא כאן 
בעולם הזה ולא בעולם הבא, ומדוע אומרים 'שלא נבוש ולא 
נכלם לעולם ועד'. אלא לעיתים מקבל האדם מתנת בשר ודם 
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בזכות היותו נחשב בעיני הבריות כתלמיד חכם וירא אלוקים 
נאתו מנכסיהם ומממונם. אך לעתיד לבוא, וחפצים הבריות לה

בעולם שכולו אמת, כאשר יתברר שלאמיתו של דבר אינו 
תלמיד חכם וירא שמים, כי אז ייתבע על כך שקיבל מתנת בשר 
ודם שלא כדין, וקרוב הדבר לגזל, ואז תהיה גדולה הבושה 

 )שביבי לב( והכלימה. 
 

 (ב, א''' )לה קרבן מכם יקריב כי אדם''
 הוא – נשבר ולב הכנעה לו שיש – מגופו מקריב שהאדם מה

, ובהכנעה בתשובה מלווה אינו הקרבן אם. האמיתי הקרבן הוא
 יקריב כי אדם''(. ''בכסילים חפץ אין)'' בו חפץ יתברך השם אין

 זה הרי אזי - שלו'' אני''ה מן, ו נ מ מ הוא המקריב אם –'' ם כ מ
 '''. לה קרבן''
 (ספורנו)

 כיצד אדם יראה שכאשר, הוא קרבן של עניינו כי אומר ן''הרמב
 כי בליבו יחשוב, איבריה את ושורפים הבהמה דם את זורקים

 אך, חטאיו בגלל כך לו שייעשה עצמו הוא היה ראוי הדין מן
 כפרה בתור הבהמה את מקבל שהוא יתברך' ה מאת הוא חסד

 של לאמיתו –'' מכם יקריב כי אדם: ''הכתוב שאמר זהו. תחתיו
 אלא, גופו האדם מן –'' מכם'' להיות הקרבן היה ראוי דבר

האדם  עם יתברך' ה שעושה חסד –'' הבהמה מן' לה קרבן''
 . תחתיו בהמה שיקריב אלא, ממנו זאת דורש ואיננו

 (האלשיך הק')
 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן" )א, ב( 
די שבאתי ליישוב אחד והיה שם מנין בצמצום, מעשה בא לי

והתארחתי אצל הפרנס שהיה גם קצב ושחט בהמתו בזמן 
התפילה והפצרתי בו לילך לבית הכנסת, ואמר שרוצה לבדוק 
הבהמה להכינה לכבודי לאכול ממנה בלילה. ואמרתי לו אם 
תבדוק בשעה שהציבור מתפללים הבהמה תהיה טריפה, ואין 

כול ממנה בלילה. והיה זה כמשחק בעיניו. אנחנו יכולים לא
וכשבאתי מבית הכנסת צועקת עלי אשתו שקיללתי הבהמה 
שלה. ואמרתי לה לא אני גרמתי וקיללתי להטריף הבהמה 
שלכם, אלא דעו כי רובא דרובא אם אין הולך לבית הכנסת 
בהמה שלו תהיה טריפה. כי ד' יתברך משלם לו מדה כנגד מדה 

מ'דה כ'נגד מ'דה[ קרבן, –ריב מכ"ם ]מכ"ם דכתיב אדם כי יק
ובזמן שהיה בית המקדש קיים היה צריך להביא חטאתו לבית 
המקדש לכפר על חטאיו, ואם לא היה מביא קרבנו לבית 
המקדש היה חוץ למקומו והיה טריפה, ועכשיו הבית הכנסת 
הוא המקדש, והתפילה במקום קרבן, ואם אינו מתפלל בבית 

ו יהיו ג"כ טריפה מ'דה כ'נגד מ'דה זה ר"ת הכנסת הבהמות של
 )דרך משה(  מכ"ם. 

 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" )א, ב(
שמעתי מאאזמו"ר הגה"ק זי"ע מפה"ק, בשם רבינו הגה"ק 
המפורסם מצאנז זי"ע בעל דברי חיים, כי מקובל בידם אשר 
בהקרבת קרבן בבוא הבעל חוטא והביא הקרבן לפני הכהן 

הן על מה חטא זה וסיפר לו האיש בעצבון רוחו ושאל אותו הכ
במה שנכשל, וצעק הכהן אוי ואבוי איך בא לידך כזה חטא לפני 
השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, וכיוצא בזה דברי מוסר 
באימה וביראה, ורמז הכהן ללויים העומדים על דוכנם והתחילו 

לסמוך לנגן בכלי שיר ניגון התעוררות של בכי והתחילו הבעלים 
על הקרבן להתוודות: חטאתי עבירה פלונית וחזרתי בתשובה 
וזה כפרתי, ועל ידי גודל התעוררות בכה במר נפש בווידוי 
וחרטה וכאשר ראה הכהן לב הבעלים כי כמעט יצתה נפשו 
בדברו מרוב המרירות אז רמז ללויים והתחילו שוב לנגן בכלי 

חטו הקרבן שירה ניגון של שמחה כדי שתשוב רוחו אליו וש
 מיד ועל כן נתכפר לו שפיר. 

 )שערי יששכר מאמר שוב ישראל אות כ'(
 

 "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" )א, ב(
פירש רש"י מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה 
שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. בשנים שהיה ה'חפץ חיים' 
 נע ונד ברוסיה, היה מצבו הכלכלי בכי רע, פעם הגיעה לידיו
מעטפה בדואר מאת נדיב ידוע ממוסקבה ובה שלוש מאות 
רובל. כשקרא את תוכן המכתב ציוה להחזיר מיד את ההמחאה 
לבעליה. למקורביו המופתעים הסביר החפץ חיים, כי הוא 
חושש שיש בכך משום גזל. וכל כך למה, כיון שאת המכתב 
פותח הנדיב בתיאור ארוך של מעלות ותארים, ואם כן הריהו 

לה דעתו כי כך הוא מעריך אותי וכי כל התארים הללו אכן מג
הולמים אותי, ומשום כך הוא שולח לי את סכום התמיכה. 
הוסיף החפץ חיים ואמר: אלמלי ידע שאינני זכאי אפילו לתואר 
אחד מן התארים הללו ושאינני אלא יהודי פשוט, ודאי שלא 

גזל. אחד היה שולח לי סכום כזה. ואם כן, יש בכך משום חשש 
מן הנוכחים טען כי מצבו של החפץ חיים דחוק מאוד והממון 
הזה נחוץ למחייתו ומן הדין להשתמש בו. אך החפץ חיים 
בשלו, כיצד אפשר לעשות דבר שכזה. הרי כל יהודיה פשוטה 
יודעת שאם טיפת חלב ניתזת על גבי בשר אסור הבשר 

ור גזל, באכילה, ומה החילוק בין איסור בשר בחלב לבין איס
עמלם של בני הבית היה לריק והחפץ חיים לא נח ולא שקט עד 

 שאחד מהם הלך לבית הדואר והחזיר את המכתב לשולחו. 
 )ה'חפץ חיים' חייו ופעלו(

 

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

פסוק זה ביאר באופן נפלא רבי יוסף חיים, בעל ה"בן איש חי", 
על פי משל: בעיר אחת חי רב גדול בתורה. תלמידים רבים היו 

ורה מפיו, והרב לא מנע מצטופפים בבית מדרשו ומבקשים ת
מהם ובמשך שעות ארוכות הרביץ בהם תורה ודעת. יום אחד 
אמר הרב לתלמידיו כי ברצונו לצאת יחד עימם לטייל בשוק. 
תמהו התלמידים על כך ואף שטחו בפניו את תמיהתם, אולם 
הרב נותר איתן בדעתו. כאשר הגיעו אל השוק ראו סבלים 

בדרכם לחנויות השוק. שגיבי כח הנושאים משאות כבדים 
"ראו את הסבלים הללו", אמר הרב, "מוסר גדול יש ללמוד 
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מהם! הם נושאים משא כבד עד שקומתם נכפפת מחמתו. אין 
הם משגיחים בחום או בקור, את עבודתם הם מבצעים. כך הם 
עמלים כל היום כולו בכל יום. גם אנו", אמר הרב, "אל לנו 

ל לנו להתרפות מעמל להתחשב במאמץ, בחום או בקור. א
התורה אף לא לרגע אחד ומשום סיבה שהיא!" לאחר מכן 
המשיכו הרב ותלמידיו והגיעו אל בית מסחר. הסוחר היה 
שקוע ראשו ורובו בספרי חשבונותיו. על השולחן שלפניו 
הייתה מונחת צלחת אוכל, אולם הוא לא נגע בה כלל אלא היה 

בנו של הסוחר, טרוד בחישובים ובמספרים. "אבא", פנה 
"האוכל כבר קר... מדוע אינך אוכל?" "מזה שלוש שעות", ענה 
הסוחר, "אני מתייגע למצוא היכן יש טעות בחשבונות החנות 
כי חסרים לי סך של שני זהובים"... "רואים אתם?" אמר הרב 
לתלמידיו, "סוחר זה נעשה עבד לממונו. הוא נותר בלא אכילה 

אשו שלוש שעות כדי למצוא ובלא שתיה והוא מכופף את ר
טעות של שני זהובים!... אף אנו כאשר אנו מתייגעים בהבנת 
הסוגיה, עלינו לשקוע בכך בכל מאודנו עד שלא נבחין בכלל 
באוכל או במשקה, ובלבד שיבוא הדבר על הסברו הראוי 
והנכון! זהו עמל התורה!" המשיכו הרב ותלמידיו והבחינו 

שחקם. היו בהם שקפצו בקבוצת ילדים המשתובבים במ
בשלולית מים והיו שהתפלשו בעפר והיו שצחקו ורצו ללא כל 
סיבה נראית לעין. "ראו את הילדים הללו", אמר הרב, "עושים 
הם מה שליבם חפץ ואין הם מתביישים כלל מפני המלעיגים 
עליהם. אף אנו, כאשר אנו עוסקים בתורה ובמצוות כחפצנו, 

 יגים עלינו!"אל לנו להתבייש מפני המלע
זהו גם הנמשל אמר ה"בן איש חי" נאמר בפסוק: "מן הבהמה 
מן הבקר ומן הצאן", רמז לשלושה קבוצות הללו: "מן הבהמה" 
הסבלים הנושאים משאות כבדים כבהמת משא. "מן הבקר" 
הסוחר המבקר ובודק תמיד את ספרי חשבונותיו. "ומן הצאן" 

ץ. מכל אלה הם הילדים הצעירים העושים מה שליבם חפ
 "תקריבו את קרבנכם" תלמדו מוסר ותתקרבו לעבודת ה'!

 

 (ג, א'' )קרבנו עולה אם''
 מעשה סוף'' – מעשה לכל תמיד קודמת אדם של מחשבתו
 על לכפר בא העולה שקרבן ומכיון'', תחילה במחשבה
 . הקרבנות שאר לפני תחילה בתורה הוא נאמר הרעה המחשבה

 (בחיי רבנו)
 

 לפני לרצונו אותו יקריב מועד אהל פתח אל''
 (ג – א''' )ה

, רצונו נגד הקרבן הבאת את עליו לכפות הכרח שהיה זה אפילו
 שכן; מועד אוהל לפתח עד הקרבן את שיביא בכדי זה היה

 הייתה לא, הגוף ותאוות בגשמיות שקוע, בביתו שרוי בהיותו
 אוהל לפתח מגיע משהיה אולם; קרבן להביא חושקת נפשו
 בעבודת העוסקים הכהנים את, המקדש בית את ורואה מועד

 כל את האופפת העליונה בקדושה וחש מרגיש והיה, הקודש
. הקרבן את להביא אמיתי רצון בו מתעורר היה מיד – הסביבה

 לידי בא והיה ואפסותו ערכו מיעוט לעיניו מתגלה היה כאן

 הרצון במלוא הקרבן את נותן שהיה עד, לב ושברון ענווה
 אותו כופין שהיו אפשר –'' מועד אוהל פתח אל. ''והמסירות

 אך כאשר'', לרצונו'' הופך זה היה כאן אולם''; אותו יקריב''ש
 '''. ה לפני'' הגיע

 (ל''ז ס''החת מנכד מעון שיר)
 

" לנתחיה אותה וניתח העולה את והפשיט"
 ( ו, א)

 יגיע פן הוא וחושש, טובות במעלות מחונן שהוא שסבור מי
 את שינתח, הוא לכך היעוצה העצה הרי, גאווה לכלל זה בגלל

 תחת אותם ויעביר נתחים לנתחים הטובים ומעלותיו מעשיו כל
 מן מעשיו רחוקים שעדיין לראות ייווכח אז כי, ביקורת שבט

 את והפשיט, "ועיקר כלל מעלות אינן המעלות וכי השלמות
 הגאות את עצמו מעל להפשיט אדם רוצה אם" ה"העול

 לבטל רוצה הוא המידה וזה בגאווה עולה שלבו, ה"עול שנקרא
, עשות והגדיל הרבה שכבר בסוברו בקרבו להתעורר עלולה כי

, היטב בהן ויעיין מעלותיו את ינתח" לנתחיה אותה ניתח" הרי
 . להתגאות במה לו שאין לראות ייווכח אז כי
 (נחל ערבי)

 

 ( ז, א" )המזבח על אש הכהן אהרן בני ונתנו"
 להיות שצריך' ד בעבודת ההתלהבות אש זה מפסוק ונלמדה

 להציף מסוגלים מים נחשולי. משל דרך על ונבאר, באדם
 המים כאשר אולם. מקום לכל להגיע ובכוחם ענק שטחי

 יכולת ללא במקומם נותרים הם, קרח אלא אינם והם קפואים
 קפואים מים, כשיתוק כמוהו הקיפאון. כולה הארץ את לשטוף

 ישראל עם, הוא הנמשל. ממקומם זזים אינם וגם זורמים אינם
 ואש בהתלהבות שרויים הם כאשר היהודים. למים נמשל
, זאת לעומת. מטרה לכל להגיע הם יכולים, בקרבם יוקדת
 ביכולתם ואין, כקרח כמוהם ואדישים קרים, קפואים הם כאשר
 והתעוררות הלב חום, הקודש להט. רוחניים הישגים להשיג

 יהודי, באמונתו החי יהודי. היהודי של החיים סימני הם הנשמה
 להדביק ובכוחו קודש באש הוא לוהט, אלקיו עם שלם שלבו

 כמים', ד לעבודת ולקרבם בהתלהבותו יהודים ועוד עוד
 . ומלואה תבל המציפים

 (ל"זצ שפירא מאיר' ר ג"הרה)
 

 "אשה ריח ניחוח לה'" )א, יז(
פירש רש"י נאמר בעוף: "ריח ניחוח" ונאמר בבהמה: "ריח 
ניחוח", לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון 

שני חסידים אחד קוצקאי ואחד צ'רנובילי את לבו לשמים. 
נפגשו יחד ושוחחו על דרכי החסידות. אמר הצ'רנובילי: 
בשלושה דברים עיקר החסידות של צ'רנוביל בליל ערב שבת 
ניעורים כל הלילה, בערב שבת נותנים צדקה כפי כוחם, בשבת 
קודש אומרים כל ספר תהילים. השיבו הקוצקאי: בקוצק אין 

אלא ניעורים בכל הלילות, וצדקה נותנים בכל עת  סדר זה נוהג,
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שמזדמן עני ובכל עת שיש מעות בכיס, ותהילים אין בכוחם 
לומר בפעם אחת את כולו, אלא אומרים איזה מזמורים בכוונה, 
וכי הייתכן שמה שדוד המלך עמל ויגע במשך שבעים שנה, 

 )הגות לבי(  נאמר אנחנו בפעם אחת. 
 

 ן מנחה לה''' )ב, א("ונפש כי תקריב קרב
עני, אמר הקב''ה: מעלה אני  –רש''י: "מי דרכו להתנדב מנחה 

 עליו כאילו הקריב נפשו".
לכאורה קשה להבין, למה לא נאמר ''נפש'' מטעם זה גם אצל 
קרבן עוף? הרי ברור הדבר כי עשרון סולת, שמן ולבונה, 
הדרושים למנחה, מחירם עולה בהרבה על מחירו של תור בן 

ונה, ואם כן הרי זה שמקריב קרבן עוף הנהו יותר עני מזה י
שמקריב מנחה? על כך משיב החתם סופר ז''ל: מי שמקריב 
מנחה מוכיח בזה שאין לו אפילו מספר פרוטות הדרוש לקניית 
תור בן יונה, והריהו נוטל אפוא מעט סולת ומעט שמן ממה 

ן, שאסף בלקט שכחה ופאה, ומביא זאת לקרבן. יוצא אם כ
שהוא חוסך ממש מפיו את פת לחמו כדי להביא קרבן לה' 

   ולפיכך הריהו ''כאילו הקריב נפשו''. 
 )תורת משה(

 

 '" )ב, א(ה"ונפש כי תקריב קרבן מנחה ל
פירש רש"י "לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי 
דרכו להתנדב מנחה, עני. אמר הקב"ה, מעלה אני עליו כאילו 

ו". מלך הגיע לביקור באחת הערים, ובני העיר החלו הקריב נפש
להביא לפניו את מתנותיהם. מפני כבודו של המלך הם לא 
נכנסו בעצמם לטרקלינו של המלך, אלא הגישו את מתנותיהם 
לשר שעמד בפתח, והוא היה מגיש את המתנה למלך ומוסר לו 
את שמו של נותן המתנה. והנה, הגיע לפתח המלך עני מרוד 

יא עמו מתנה השווה פרוטות. באהבתו את המלך הוא והב
החליט לחסוך לחם מפיו ולאסוף פרוטה לפרוטה עד 
שהתאפשר לו לקנות את המתנה הפשוטה. בהגיע תורו 
להושיט את המתנה לשר העומד בפתח, הוא סירב להושיט 
אותה לשר, ובמקום זאת הוא פרץ פנימה הגיע במרוצה 

את המתנה בעצמו. שאל אותו למרגלות כסא המלך והושיט לו 
המלך, מדוע לא נהגת כמנהג כל האנשים המוסרים את 
מתנותיהם לשר. ענה על כך העני מתנתי היא עניה ודלה. בזיון 
הוא למלך לקבל מתנה כה פחותה. אולם אם אגיש אותה למלך 
בעצמי, והמלך יראה את דלותי, הוא יבין שמתנה מועטת זו, 

ם ונפש חפצה הנני מגיש אותה מרובה היא עבורי ושבלב של
למלך. המלך שמע את דבריו, נוכח בצדקתו ואהבתו גברה אל 
אותו עני. הנמשל הוא על הפסוק "ונפש כי תקריב" אומרים 
חז"ל שהעני נחשב כאילו הוא מקריב את נפשו בהביאו קרבן. 

כו( "כי לא בזה ולא שיקץ ענות -וכן נאמר בפסוק )תהלים כב
ו ממנו". ד' מתייחס באהבה וברצון עני, ולא הסתיר פני

לפניותיהם ולתפילותיהם של העניים. מעשינו מועטים ואנו 
נחשבים כעניים העומדים בפתח המלך. לכן, עלינו להשתדל 
בענווה וברצון לחלות את פני המלך עצמו והוא יחוס עלינו. 

כאשר ד' יראה שתפילותינו ומעשינו נובעים מעומק לבנו, הוא 
הבה וברצון ואנו נחשב מרואי פני המלך, אהוביו יקבל אותם בא

   ועושי רצונו. 
 )אהל יעקב(

 

 אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל כי"
 (יא, ב'" )לה
 יותר מתוקים או מדי יותר חמוצים דברים אוהב ה"הקב אין

 . מדי
 (מקוצק מ"רמ ק"הרה)

 

 (כב, ד" )יחטא נשיא אשר"
 .(ל"חז) שגגתו" על קרבן מביא שהנשיא הדור "אשרי

 על קרבן מביא הנשיא אם לדור יש זכות איזו השאלה: נשאלת
מוכרח לעצמו,  חובה רואה אדם שאין משום אלא ?שגגתו

 ולכן עוונו. את לו הגיד אף אלא לו, החניף לא להיות שהדור
לנשיאו, והראיה לכך היא שהנשיא  מחניף שאינו הדור אשרי

 . מביא קרבן
 (מסלנט י"ר)

 

 ( כז, ד" )תחטא אחת נפש ואם"
 עם מעורב אינו האיש אם" אחת נפש אם: "צחות בדרך

', ה לדרך לבו שיעורר מי לו שאין כך, לעצמו נפש והוא, הבריות
 . חוטא הוא בסוף" תחטא"
 (אברהם דברי)

 

"נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות ד' 
 אשר לא תעשינה" )ה, יז(

נפגשו שניים מתלמידי המגיד ממעזריטש איש ברעהו, אמר 
האחד. מה יהא בסופנו, להיכן נוביל את כל העבירות שלנו. 

אינני דואג, לכך תיקנו תשובה, אלא  השיבו חברו, על העבירות
מוטרד אנכי בשל המצוות שלנו, איך נישא פנים עם 'מצוות' 

   כאלה. 
 )ממעיינות הנצח(

 

 וכחש' בה מעל ומעלה תחטא כי נפש"
 (כא, ה" )בפקדון בעמיתו

 או ...בפקדון בעמיתו וכחש: "הירש רפאל שמשון רבי אומר
 על ונשבע בה וכחש אבדה מצא או עמיתו, את עשק או בגזל,
 שבין חטאים –'" בה מעל ומעלה" הם אלה חטאים –" שקר
 .מעלה כלפי ומרד הם מעילה, לחברו אדם
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