
 

 ּתורה ונפׁש
9 ADAR II  5776                  ·A WEEKLY TORAH THOUGHT ·                   PARSHAS VAYIKRA 

 
ָבָקר ּוִמן  ָמה ִמן הַּ הֵּ בְּ ֹה ִמן הַּ ָבן לַּ ִריב ִמֶכם ָקרְּ ֶהם ָאָדם ִכי יַּקְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ ִריבּו ֶאת דַּ קְּ צֹאן תַּ ֶכם )א הַּ נְּ בַּ ָקרְּ

 ב(

Speak to the Bnei Yisrael, and say to them: When a man from [among] you brings a sacrifice 
to Hashem; from animals, from cattle or from the flock you shall bring your sacrifice. 
 
(רש"י)     אדם כי יקריב מכם: כשיקריב, בקרבנות נדבה דבר הענין

 
When a man from [among] you brings a sacrifice: when he brings. [That is, the Torah is not 
dealing here with an obligatory sacrifice, in which case it would have said, “a man shall bring 
….” Rather,] the Torah is speaking here of voluntary sacrifices.  
 
The Klei Yakar1 makes the following observation. The pasuk begins in the singular form, 
ָבן) ִריב ִמֶכם ָקרְּ  when a man from among you brings a korban and concludes in the (ָאָדם ִכי יַּקְּ
plural form, (ֶכם נְּ בַּ ִריבּו ֶאת ָקרְּ קְּ  shall sacrifice your korban. Why did the Torah phrase the (תַּ
pasuk in this manner and not maintain grammatical consistency? 
 
The Klei Yakar begins by explaining that the Torah is warning the one bringing the korban 
not to falter in two areas which were prevalent with Kayin and Hevel who were of the first 
individuals to bring korbanos to Hashem. Kayin brought a korban of flax, a poor choice 

                                                
1
אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. התחיל בלשון יחיד וסיים בלשון רבים תקריבו קרבנכם, ומה שפירש"י מלמד שב' מתנדבים עולה  

לסופו כי לא ידענו היכן הפסיק הענין. ונ"ל שרצה להזהיר כל מקריבי קרבן בשותפות אינו מספיק לישב המקרא לחברו מראשו 

לה' שלא יכשלו בב' דברים אשר בהם נכשלו קין והבל שהיו ראשונים בהקרבת קרבן, כי קין נכשל במה שהביא מן הפחות והגרוע 

קב"ה לעני להביא מנחה שאין בה והוא זרע פשתן והחטאים בנפשותם צריכין להביא נפש הבהמה תמורת נפשם ובדוחק התיר ה
נפש ומעלה עליו כאילו הקריב נפשו כמו שפירש"י על פסוק ונפש כי תקריב מנחה )ב.א( והבל אע"פ שהביא מבכורות צאנו מ"מ 

לא טוב עשה שלא נתעורר אל הקרבן מעצמו ולא נזדרז למצוה זו מעצמו, רק אחר שראה שהקריב קין קרבן אז נתקנא בו והבל 

וא להשוות עצמו אליו כמבואר למעלה פר' בראשיתהביא גם ה  
ע"כ אמר אדם כי יקריב מכם לשון יחיד, לומר לך שהמקריב יהיה כאדה"ר בקרבנו שהיה יחידי בעולם, וכשם שמזה הצד היה 

ודאי ניצול מן הגזל שהיה יחידי והיה הכל שלו, כך מזה הצד היה ניצול מן הדבר שנכשל בו הבל כי מצד שהיה יחידי בעולם 

נתעורר אל הקרבן מעצמו ולא מצד שראה אחרים עושין, ועל זה אמר אדם כשיהיה כאדה"ר כי יקריב מכם שתהיה ההקרבה מכם 
ולא מזולתכם כי מכם ובכם יבא ההתעוררות אל המקריב, זהו קרבן לה' כי ודאי אין כוונתו כ"א לשם ה' לאפוקי מי שאינו נתעורר 

לה'. אינו מכם, שהרי ההתעוררות בא לו מאחרים ולא מכם ממקריב הקרבן עצמו, ואינו קרבן  מעצמו זהו אינו מכם ואינו קרבן

לה', כי כל מה שהוא קנאת איש מרעהו אינו עושה כי אם להתהדר עצמו בפני הבריות ונמצא שאינו קרבן לשם ה' כ"א לשם 

דמן לו שור בעל קרן אחת כי היה דומה אל האדם הבריות. וזה"ש )שבת כח:( שור שהקריב אדה"ר קרן אחת היה לו במצחו לכך נז
שהיה קרן א' ר"ל שהיה יחידי בעולם ולא גזל משום אדם, ולא נתעורר משום אדם, כ"א מעצמו דהיינו מכם ע"כ עלה קרבנו 

. ומה לרצון נמצא שקרבן לה' הפסיק הענין. ואח"כ אמר מן הבהמה וגו' להוציא זרע פשתן אלא יעשה כהבל שהביא מבכורות צאנו

שאמר תקריבו קרבנכם היינו מחלביהן החלק המובחר שאדם בוחר לעצמו הנקרא קרבנכם אותו תקריב לגבוה ונקט קרבנכם לשון 
.רבים כפירש"י לומר שב' מקריבין בהמה  

 



being from the lowest grade and since a korban which serves in place of the sinner as the 
animal is being killed in his stead, it should have been from an animal with a life force, a 
soul. Kayin too, although he selected a korban from his cattle, brought his korban only after 
Hevel brought one. His motivation was seeing Kayin and then acting out of jealousy 
prompting him to bring his own. As the pasuk in Beraishis tells us  ֹכרֹות ִביא גַּם הּוא ִמבְּ ֶהֶבל הֵּ וְּ

 .teaches that his bringing was a reaction and a response to Kayin גַּם הּוא  The words .צֹאנֹו
Therefore explains the Kli Yakar, our pasuk begins in the singular form of  ִר יב ִמֶכםָאָדם ִכי יַּקְּ  to 
teach us just like ָאָדם who surely didn’t bring a korban from a stolen source since there was 
no one to steal from, so too, he did not bring a korban in the manner that Hevel did in 
which he was motivated by seeing what others were doing since there was no one else 
around to be envious of. Adam brought his korban on his own and sincerely without 
duplicating someone else’s actions. The pasuk is teaching us to be like Adam and bring the 
korban ִמֶכם from your own desire and interest and not with ulterior motives. Then, 
continues the pasuk, it will be a true  ָבן לַּה  because your true intentions are to get closer ָקרְּ
to Hashem and not to exceed others. The pasuk then continues with ָמה הֵּ בְּ  making it clear ִמן הַּ
to us that the choice korban is an animal like that which Hevel brought and excludes items 
such as flax and plants which do not serve as a parallel for the sinner’s soul. The pasuk 
concludes with ֶכם נְּ בַּ  which is the plural form since this is symbolic of the choicest and ָקרְּ
finest grade of cattle which is worthy and appropriate for a sacrifice to Hashem. In other 
words, a person selects for himself the best he could find and this is called ֶכם נְּ בַּ  .ָקרְּ
 
Later on, in the parsha, we find that the Torah prohibits the bringing of chometz and honey 
when offering a Korban Mincha. 
 

ִריבּו  קְּ אִשית תַּ ן רֵּ בַּ ִטירּו ִמֶמּנּו ִאֶשה להֹ : ָקרְּ קְּ ש לֹא תַּ בַּ ָכל דְּ ֹאר וְּ ץ ִכי ָכל שְּ ָעֶשה ָחמֵּ יֹהָוה לֹא תֵּ ִריבּו לַּ קְּ ָחה ֲאֶשר תַּ ִמנְּ ָכל הַּ

יחַּ ִניֹחחַּ  )ב יא – יב( רֵּ חַּ לֹא יַּעֲלּו לְּ בֵּ ִמזְּ ֶאל הַּ יֹהָוה וְּ   ֹאָתם לַּ

No meal offering that you sacrifice to Hashem shall be made [out of anything] leavened. For 
you shall not cause to [go up in] smoke any leavening or any honey, [as] a fire offering to 
Hashem; [However,] you shall bring them as a first [fruit] offering to Hashem; nevertheless, 
they shall not go up on the mizbaiach as a pleasing fragrance to Hashem. 
 

קרבן ראשית תקריבו: מה יש לך להביא מן השאור ומן הדבש קרבן ראשית שתי הלחם של עצרת הבאים מן השאור 

()רש"י שנאמר )ויק' כג יז( חמץ תאפינה, ובכורים מן הדבש, כמו בכורי תאנים ותמרים     

 
[However,] you shall bring them as a first [fruit] offering: What can you bring from leaven and 
honey? A first [fruit] offering, namely, a) the י תֵּ ם שְּ חֶּ ַהלֶּ , the two loaves [of bread] brought on 
Shavuos, which come from leaven, as it is said: “they shall be baked leavened” Vayikra , 23:17, 
and b) The ִבכּוִרים, “first fruits” which [contain] ש בַּ  .honey, e.g., the first fruits of figs and dates ,דְּ
 
The Klei Yakar2 explains that all people have materialistic desires symbolized by honey as 
honey is sweet and desirable and too much of it can be harmful. The same is true with our 

                                                
2
הלחם של כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו וגו', קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. פירש"י שתי  

עצרת באים מן השאור וביכורים מן הדבש. ביאור הדברים כי כל אדם יש לו תאוה לכל חמדות העה"ז המכונים בדבש כי כמו 

שהדבש מתוק לחיך ורבויו מזיק כך כל חמדות העה"ז הם הכרחיים ורבויים מזיק, וזאת העצה היעוצה שישתמש האדם במוכרחות 
 ל היצר הרע כמ"ש ר' אלכסנדרי בתפלתו )ברכות יז.( רצוננו לעשות רצונך אלא ששאורוהמותר יחרים. והשאור הוא דוגמא א



materialistic needs. What is needed serves us well but in excess harms our spiritual 
development. Chometz is symbolic of the Yetzer Hara3 which is also a necessity for the 
world to exist since this allows for man to marry a wife and build a family. It is for this 
reason then that the Torah refers to these two offerings, the Bikurim and Shtei HaLechem, 
with the word ראשית; to teach us that the prerequisite for an individual to develop his 
relationship with Hashem may be the honey and chometz which assist our beginnings. It is 
also specific to these offerings that honey and chometz were allowed because the Shtei 
HaLechem were brought Shavuos specifically the Yom Tov in which we celebrate the giving 
of the Torah and therefore taught us that material goods may precede the giving of the 
Torah so as to allow the Torah itself to be more accessible. The Bikkurim incorporated 
dates (honey) since it was now that the fruits were being brought to Hashem in recognition 
of the source of the fruits and blessings  so the harmful symbolism of the honey was 
tempered by the reason for the offering itself. Therefore, these two items are excluded from 
all other korbanos as they have no relevance after the ראשית and can actually cause harm.  
 

When first beginning our journey in our avodas Hashem surely these additional ingredients 
are needed to sweeten the deal and help motivate us but afterwards, we need to separate 
and detach ourselves from them and we are no longer to pair them in our efforts to build a 
closer relationship with Hashem just as with all the other korbanos which were forbidden 
to be brought with honey and chametz. 
 

Perhaps another reason can be offered as to why Bikkurim and Shtei HaLechem are the 
exceptions to the rule. The Klei Yakar on the pasuk of ִריב ִמֶכם  explained that the ָאָדם ִכי יַּקְּ
Torah’s choice of words was with the intent of teaching us the importance of bringing a 
korban with pure intention and self-motivation. Why then should there be an exception for 
the Bikkurim and Shtei HaLechem which are brought with ingredients symbolic of anything 
but pure intention and true willingness to obtain a closer relationship with Hashem? 
Perhaps the common denominator between these two offerings is that the whole tzibbur 
was equal in bringing these. The Bikkurim were each individuals first fruits and the Shtei 
HaLechem were brought on Shavuos witnessed by all those being Oleh Regel. All of Bnei 
Yisroel were one and the same and there wasn’t any room for individual tainted intentions 
in their bringing and, therefore, special allowances could be made with honey and chometz 
being included. In contrast, the pasuk of ִריב ִמֶכם  deals with a Korban Nedava, a ָאָדם ִכי יַּקְּ

                                                                                                                                                       
שבעיסה מעכב, וב' אלו הכרחיים למציאות האדם. כ"א לא ישתמש בצרכיו ההכרחיים המכונים בדבש ימות ולא יחיה ולא יהיו 

אשה ולא בונה בית ונמצא העולם חרב. וב' אבריו חזקים אף בריאים להטריח במצות ה', ואלמלא היצר הרע לא היה האדם נושא 

אלו קודמים בזמן אל עסק התורה והמצות כי אם לא יאכל תחילה קמח אין תורה, אבל עסק התורה ראשית במחשבה ובמעלה לפי 

שהשאור והדבש שהזכרנו אין בהם שלימות מצד עצמם לעלות לריח ניחוח לה' אך שהם ראשית והתחלה אל האדם שעל ידם הוא 
לבא לידי שלימות הנפש יכול  

על כן נאמר כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'. כי מצד עצמם אין בהם שום צד שלימות אשר יעלה לריח ניחוח לה' 

אך קרבן ראשית תקריבו אותם, כדי להורות שהם ראשית והתחלה אל האדם להביאו לידי השלימות האמיתי אשר א"א להשיגו 
מקריבין מהם כ"א השאור לקרבן ראשית ביום מ"ת כי התורה כמו תבלין אל היצר הרע והיו ב' הלחם של  בלעדם, ומזה הטעם אין

עצרת מן החמץ כי התורה שנתנה בו רפאות תהא לשריך, והביכורים באים מן הדבש כי בזמן שיתן אל ה' ראשית פרי אדמתו מכל 

ש כי זה הוראה שאכילתו על כוונה זו שהשלימות האמיתי הוא מאכל אשר יאכל, אז יאכל כל ימיו חולין שנעשו על טהרת הקוד

.ראשון אצלו במחשבה. וכן טעם הביכורים הוא לשבר תאותו כמו שיתבאר בע"ה בפר' כי תבא  
 
3 See Maseches Berachos 17a 



private sacrifice, and there the temptation to stand out and bring a korban for other 
reasons other than for its true purpose may be motivated, therefore, honey and chometz 
representing character flaws and the Yetzer Hara were forbidden. Let us appreciate our 
self-worth and recognize our own strengths without the need to be motivated by those 
around us and driven to act falsely in a shelo lishma manner. 
 

Good Shabbos 
 
 
 
 


