
 

 ~1 ~ 

 וריםפוסיליקוטים 
 וצ - נפלאים

 
 (ב, ו'" )וגו בניו ואת אהרן את צו"

 חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון' ר ואמר
 כשמקריבים לכהן נגרם כיס חסרון איזה: ותמוה(. י"רש) כיס

 ל"חז ואמרו. הדשן תרומת גם נאמרה זו בפרשה אלא, קרבן
 בהוצאת ילכלך שלא כדי, אחרים בגדים ללבוש צריך למה

 שיש זה וענין(, י"רש) תמיד בהם משמש שהוא בגדים הדשן
 על הממונים רוב פי על כי, רב זירוז צריך ציבור ממון על לחוס
 . הציבור כספי על ביותר חסים אינם ציבור כספי

 (אפרים שם)
 

 ( ב, ו" )אהרן את צו"
, ולדורות מיד זירוז לשון אלא צו אין" אהרן את צו" י"רש פירש
 בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר: שמעון רבי אמר

, ח פרק) תרומה במסכת ירושלמי בתלמוד מסופר. כיס חיסרון
 אותו שאלו, יוחנן רבי של כיסו נגנב אחת פעם(: ד הלכה

 תלוי השכל: להם אמר. להם משיב היה ולא שאלה תלמידיו
, דעת חיסרון גם יש כיס חיסרון יש אם. בכיס תלוי והלב, בלב

 שכולה כיון, ממנה הנאה לכהנים שאין עולה קרבן ובהקרבת
 נאמר לכן, להקריבה הכהנים יזדרזו שלא חשש יש למזבח כליל
 . זירוז לשון כאן

 (אפרים עוללות)
 

 (ב, ו" )אהרן את צו"
 הכתוב צריך ביותר שמעון ר"א... זירוז לשון אלא צו אין י"פירש

 לשמירת רמז בזה לומר ואפשר. כיס חסרון שיש במקום לזרז
 לאיברים כיסוי לאדם ברא ה"הקב דהנה, העבירה מן האדם
 שיכול שפתיים לו יש הפה, העבירה מן את עצמו לשמור שיוכל

 יכול העיניים בראיית כ"כמו, אסורים מדיבורים ולהימנע לסוגרן
 באוזניים וגם, אסורים מראות לראות שלא העפעפיים לסגור

, לשמוע שאסור מה לשמוע ולא האליה י"ע לסותמן יכול
 לחסום ידו על שיוכל כיסוי שום לו אין המחשבה כ"משא

 בשביל יתירה וזריזות התאמצות לזה צריך ולכן המחשבות
 במחשבות לבו מחשבות אחרי לתור ולא' ה מצוות את לקיים
 בענין לזרז צריך ביותר שמעון' ר בדברי הכוונה וזהו, ו"ח רעות

 ז"ועי, כיסוי שום לזה אין היינו כיס חסרון בו שיש המחשבה
 הרהור על מכפר עולה שקרבן ל"חז שאמרו מה להבין אפשר

 . הלב
 ( תורה של מעינה)

 

 ( ב, ו" )העולה תורת זאת"
 ויורד שנתמעט אדם כל לומר רצונו, הלצה בדרך לומר יש

 היא כן שאין מה, וכיוצא טוב ויום בשבת ועולה חוזר, לגיהנם
 כל בשבת שדולק ל"ר, הבוקר עד הלילה כל מוקדה על העולה
 כן גם בו תוקד המזבח אש אז, שבת ומחלל הבוקר עד הלילה

 שהיו מי ומפרש, לגיהנם עצים יהיה מאין תימא וכי, בשבת אף
 מדה אז, בשבת עצים להביא שבת מחללין ובהמותיו סוסיו

 שאמר וזה. בשבת כן גם לגיהנם עצים לו מביאין מדה כנגד
 כי, בשבת אף לומר רצונו תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש
 ת"והשי, לעיל וכנזכר בבוקר בבוקר עצים, הכהן עליה וביער
 . יכפר

 (פענח צפנת)
 

 (ב, ו'" )וגו העולה תורת זאת"
 על אלא באה העולה אין לעולם, יוחאי בן שמעון רבי אמר

 קשים עבירה הרהורי(. ז"פ צו' פ רבה מדרש) הלב הרהור
 קשים עבירה שהרהורי, הוא הפירוש(, כט יומא) מעבירה
 שבא מי. העבירה את שעשה משום, העבירה בכלל – מעבירה

 . הרהור אין חטא בלי. עבירה שעבר סימן קשים הרהורים לידי
 (ממעזריטש המגיד בער דוב' ר)

 

 ( ב, ו" )תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש"
 היה וזה, מתגברת הייתה המערכה שאש זמנים שהיו כאן נרמז
 שנה ארבעים( א, לט יומא) ל"חז שאמרו, הצדיק שמעון בימי

 היו ולא מתגבר מערכה של אש היה הצדיק שמעון ששימש
 עצים גזרי משני חוץ, למערכה עצים להביא צריכים כהנים
 אין פעמים מתגבר פעמים ואילך מכאן. עצים מצות לקיים

 כל למערכה עצים מלהביא נמנעים כהנים היו ולא. מתגבר
 – ולמצוה. תכבה לא המזבח על והאש: כאן נרמז וזה. היום

 . בבוקר בבוקר עצים הכהן עליה וביער
 (העומר מלא)

 

 על ילבש בד ומכנסי בד מדו הכהן ולבש"
 (ג, ו" )בשרו

 אסור כי". פסולה עבודתו – הדיוט כהן בגדי שלבש גדול כהן"
 ילקוט"וב(. הספרי. )יתירה בענווה" שחק"ל גדול לאדם

 שהכהן, כלומר", עימהן חול בגדי ילבש שלא, "אומר" שמעוני
 בגדי את ינצל שלא, חולין לענייני הקודש בבגדי ישתמש לא

 .קדושות שאינן למטרות ומעמדו הקודש
 

 (ג, ו" )הדשן את והרים"
 – ביותר הקדוש במקום, הכיפורים יום – ביותר הקדוש ביום

 סדר) הקודש עבודת את הגדול הכהן מתחיל, הקודשים קודש
. המזבח מעל האפר בהורדת, כלומר, הדשן הרמת ...ב( העבודה
. הפשוטים מהדברים להתחיל יש הקודש עבודת שאת, ללמדנו
 את. ועוד זאת. החינוך – הקודש בעבודת גם כך. מלמטה

: ללמדנו .סגניו לא, בעצמו הגדול הכהן מבצע הדשן הרמת
: חהמפשיס בונים שמחה רבי כך על ואומר. בזויה מלאכה שאין

 הכיפורים ביום הקודשים בקודש הגדול שהכהן, חששה התורה
 על להתפלל וישכח, הנשגבים הרוחניים בעניינים רק יעסוק

 וצרכיהם ישראל של פרנסתם, הגשמיים", פשוטים"ה העניינים
 היכנסו שעם, הגדול הכהן נצטווה לפיכך. האחרים" פשוטים"ה

, פשוטים בבגדים הכהונה בגדי את יחליף, הקודשים לקודש
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 כי, יזכור ודאי, אז. פשוטה הכי חולין בעבודת דווקא ויתחיל

 ".עמך צרכי מרובים"
 

 ( ד, ו" )למחנה מחוץ אל הדשן את והוציא"
 בבעיות זוג הגיעו - ץ"כ מרדכי חיים רבי טלז ישיבת ראש אל

 מהבעל ביקשה שהאשה, היה הדברים מן אחד, בית שלום
 והבעל, וישפכנה מהבית האשפה יפנה לישיבה שהולך שבדרך

 פסק, בזה להתעסק תורה לבן יאה ולא, תורה בן שהוא טען
 אולם. אשפה לפנות תורה בן לבעל מתאים לא שאכן הרב

 צריך אולי ואמר לביתם טלז ישיבת ראש הגיע בבוקר למחרת
 לשפוך וראוי נאה ולי תורה בן לא אני מהבית אשפה לפנות

  ...האשפה
 אהרן של שמו נזכר לא ויקרא פרשת שבכל העיר סופר החתם

 את "צו נאמר הדשן הוצאת בפרשת רק" אהרן בני" אלא, לבד
 ועבודת בזויה כעבודה נראית הדשן הוצאת כי, אהרן"

 הבדל אין' ד ציווי פי שעל שעבודה תורה אמרה לכן, השמשים
, בזויה עבודה שנראה ככל מזה יותר ועוד, העבודה היא מה

 שער) הלבבות בחובת שכתב וכמו, לעשותה צריך לבד אהרן
 הגבהת ויסיר עצמו שישפיל מביא הדשן שהוצאת( ו"פ הכניעה

  . לבו
 (ומנוחה בית)

 

 ( ד, ו" )אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט"
 ונבאר, ללבבות הקדושה הכנסת לפני העולם מהבלי התנערות

 הוא. כסף סכום בה והרוויח לעיר הגיע איכר. משל פי על
 בגדי לבוש הוא כאשר, העשירים כאחד לעירו לשוב החליט

 בגדי המוכרת חנות לעבר פעמיו את שם הוא. והדר פאר
 ניסה כאשר אולם. ועדין יקר משי בבגד שם ובחר, עשירים

 והשרוולים גופו על כלל עלה לא הוא הבגד את ללבוש האיכר
 וטען למוכר בטרוניה פנה האיכר. לידיו כלל מתאימים היו לא

, בו הביט המוכר, כלל לי מתאים שאינו בגד לי נתת מדוע, כלפיו
 אתה אולם, למידתך בהחלט מתאים הבגד, ואמר הצטחק

, העבים הבגדים את תחילה להסיר עליך. חמורה טעות טועה
. גופך על המשי בגד את ללבוש כך אחר ורק, האיכרים בגדי את
 הבגדים, בהם לבוש שהנך הבגדים את הסרת שלא עוד כל

 עלינו ציוה ה"הקב, הוא הנמשל. כלל לך יתאימו לא שלנו
 אולם. קדושות מחשבות ולהרהר מפניו להתיירא, אותו לאהוב
 ה"הקב לפני בטרוניה בא הוא, בכך מצליח אינו האדם כאשר

. בהם לעמוד מסוגל הוא שאין ומצוות חיובים לו שנתן כך על
 העולם מהבלי התנערתם לא עוד כל: התשובה באה כך ועל
, והעבים הפשוטים האיכרים בגדי את הסרתם לא עוד כל, הזה

 חומריות ועל תענוגות על במחשבות מלא לבכם עוד כל
 תצלחנה לא טהורות רוחניות שמחשבות בוודאי, וגשמיות

 את תחילה להסיר היא' ד את לעבוד הדרך. ללבכם להיכנס
 לפנימיותו להכניס קל ויהיה הלב יתפנה אז, ההבל מחשבות
 באופן. יתברך' לד ויראה אהבה של מחשבות, ראויות מחשבות

 לקיים יוכל והאדם קודש ברגשות גדותיו על הלב יתמלא זה

 . בעולמו חובתו את מלא באופן
 (יעקב אהל)

 

 (ו, ו" )תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
" חייב – וכיבה מזבח גבי מעל גחלת המוריד: "חכמינו אמרו

 עובר הגשמי המזבח מעל גחלת מכבה אם(. ב, צא זבחים)
 וחומר קל", תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: "בלאו

, אדרבא. הרוחני המזבח מעל, עליונה רוחנית גחלת למכבה
 באור, טוב ובשכל טעם בטוב –" ההדיוט מן אש" להוסיף צריך
 בכל, וגבורה כוח ומוסיפה עולה שתהא כדי, מצוה ונר תורה

 . החיים דרגות
 (קוק הכהן יצחק אברהם הרב)

 

 (ו, ו" )תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש"
 בה העוסקים כל אשר, תמיד לאש נמשלה הקדושה התורה

 ...תכבה שלא עליה הם שומרים בהתמדה
 מבקש האדם כאשר. קודש לאש משולה היא גם התפילה
 הוא ויכול בפניו נפתחים תורה ושערי זוכה, בתפילתו ומתחנן
 .בהתמדה בה לעסוק

 כבעל ולתהילה לשם שנודע מומחה-צורף אמן חי אחת בעיר
 שרים היו המדינה רחבי מכל. חן אבני בשיבוץ נפלא מלאכה
 משבץ היה והלה ומרגליות, טובות אבנים אליו שולחים ורוזנים

 והייתה רבה במומחיות ובכתרים בתכשיטים מקומן על אותן
 .ברווח פרנסתו

 יכול היה לא שוב. ידו את ושבר נפצע והאיש אירע אחת פעם
 ...נדבות לקבץ פנה כן על הצורפות במלאכת לעסוק

-צורף – מקורביו לו אמרו – כבודך לפי ואינו לך יאה אינו הדבר
 השכם לפתחך משחרים היו ורוזנים שמלכים, כמוך אמן

 ?!...יד פושט אתה וכעת, והערב
 יכול איני ושוב נשברה ידי והרי – האיש קונן –? אעשה ומה

 !כבתחילה באומנותי לעסוק
 אדם על חובה – מדובנא המגיד אמר – הנמשל גם הוא כן

 וקיום התורה לימוד של הקודש במלאכת ימיו כל לעסוק
 היצר שפעמים אלא, בכך להתרפות לאדם לו ואל, המצוות

 כן על הבל לדברי אותו ומסית הוגנת שאינה עצה לו משיא הרע
 רחמים יבקש, בתפילה כפיו ישא אלא לכך ליבו ישעה אל

 נכון ורוח אלוקים לי ברא טהור לב: ויתחנן לב לשבורי מהרופא
 !בקרבי חדש

 

 תישחט העולה תישחט אשר במקום"
 (יח, ו" )החטאת

 על עצמו מעלה שהאדם הגאוה על ל"כנ מרמז העולה הנה"
 חסרון לשון הוא חטא כי רוח שפל על מרמז והחטאת אחרים

 מה וזה חטאת נקרא( בנשמתו) בנפש חסרון לו שיש שהאדם
 במקום דהיינו" העולה תישחט אשר במקום" הכתוב שאמר
 תישחט" צריך זו מידה לשבור וכדי האדם שמתגאה ובדבר
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 לשבור וכדי האדם שמתגאה ובדבר במקום דהיינו" החטאת

 זה בדבר עצמו שישפיל דהיינו החטאת לשחוט צריך זו מידה
  זו". ובמידה

 (סופר חתם)
 

 תישחט העולה תישחט אשר במקום"
 ( יח, ו" )החטאת

 פתוחי" בספרו ל"זצ אבוחצירא יעקב רבי ר"האדמו פירש
 בני רוח: "שנאמר כמו", עולה" קרויה האדם של נשמתו" חותם
, חוטא וכשהאדם(. כא, ג קהלת" )למעלה היא הֹעלה, האדם
 עבירה העובר כל: "ל"חז כדברי, משחית מלאך בעוונו נברא
 מקטרג הזה והמלאך(. יא, ג אבות" )אחד קטגור לו קונה, אחת

 לשוב, כנגדו עצה לאדם לו יש אבל. להמיתו ומבקש האדם על
 כמו, וניצול, הקטגור את הורג הוא ובכך, חטאו על בתשובה
 את המית", חטאתך העביר' ד גם: "ה"ע המלך לדוד שבישרו
: שנאמר וזה(. יג יב ב שמואל" )תמות לא" ולכן, הקטגור

 לאבד במקום". החטאת תישחט העלה - תישחט אשר במקום"
 את ויאבד בתשובה ישוב שהאדם מוטב, ונשמתו – האדם את

 הדין בחיי רבינו כתב. בחטאיו שנבראו המשחיתים המלאכים
, המדבר בשבילי שרכב לאדם, דומה הדבר למה משל: ל"זצ

 רודפים החלו. ליסטים בו הבחינו לפתע. זהובים שק עמו מוליך
 ומעבר, המדבר בקצה לנהר הגיע. מפניהם בורח והוא,  אחריו
 איך אך. ויינצל, השניה לגדתו יעבור אך, יישוב מקום השני

. יהרגו ואותו, יקחו הרכוש את מתקרבים והליסטים, יעבור
, זהוביו את לתוכו יזרוק. הנהר את לייבש בייאושו החליט
, הנהר בתהומות צללו, זהוב אחר זהוב זרק... גבם על ויעבור

 זרק. והולכים מתקרבים והשודדים. קרבו אל באו כי נודע ולא
 הזהוב בידו נותר. כמקדם זורמים והמים, חופן אחר חופן

 את לו הציע, לו קרא, בסירתו חותר ספן ראה לפתע, האחרון
 הזהובים כל עשו שלא מה. הנהר את העבירו והלה, הזהוב

: והנמשל. הנכון לאדם שנתן אחד זהוב פעל, לשווא שהשליך
, החיים למצולות לו אשר כל בהשלכת ימיו כל את מבלה אדם

 מפני מקלט יבטיחוהו לא אלו וכל, והוללות ושנה ושתיה אכילה
 עד הצלחת יבטיחוהו לא. הנצחי בעולם הנוקב וחשבון הדין

 ובחרטה אמת בתשובת, האחרון ברגע אבל. עולמים וטובת
. גיהנום של מדינה ויינצל טוב שכלו לעולם בטח יעבור, כנה

 .דעת יוסף. חלקו ואשרי אשריו
 (הלבבות חובות)

 

 תישחט העולה תישחט אשר במקום"
 ( יח, ו" )החטאת

 שביאר, נזר האבני אביו מאמר על משמואל השם לבעל שאלו
 הרהורי על שבאה מפני הוא, בצפון נשחטה שהעולה הטעם

 כן אם מדוע, והקשו. סתרים בסתרי ומוצנע מוצפן שהוא, הלב
 במקום, בצפון, גלויים חטאים על שבאה, החטאת גם נשחטת

 נכשל שהיהודי בפועל חטא שכל בידינו דקבלה, והשיב? העולה

 הלה שהשתוקק, אסורה מהשתוקקות נביעותו מקור, בשוגג בו
. ה' יראת מפני מעשותו נמנע לבסוף אם ואפילו, זה לחטא
 על אלא אינו, דבר של לאמיתו, שוגג של במקרה הכפרה עיקר

 תלה ולכן. ובצפון בסתר שהייתה, הראשונה ההשתוקקות
 העולה תישחט אשר ׳׳במקום בעולה החטאת את הכתוב

 דבר אותו על תכפר החטאת באשר, החטאת׳׳ תישחט
 . מכפרת שהעולה

 (הנצח ממעינות)
 

 (יא, ז'" )לד יקריב אשר השלמים זבח תורת"
 זבח לתורת מגיעים כך ואחר אשם, חטאת, עולה: הוא הסדר

, עתיד לשון" יקריב: "כתוב השלמים בזבח רק מדוע. השלמים
, החובה קרבנות כל לאחר בסוף נכתב השלמים זבח מדוע ועוד

 תהלים" )טוב ועשה מרע סור: "כתוב': שאול גבעת'ה מסביר
 חטאת שהביא לפני שלמים להביא יכול לא אדם(. טו לד,

 קרבנות את לעשות יש שקודם, בעתיד נאמר לכן. ואשם
 עבירה שעשה שאדם, המוסר בספרי גדול כלל: ועוד. החובה

 לו שיש לאדם, דומה הדבר למה משל. תשובה לעשות ימהר
 הבגד לנקות ניתן עכשיו רק התלכלך זה אם. הבגד על לכלוך

 צריך כ"אח, מיד מורידים לא אם אבל. וסבון מים קצת עם מיד
 כל ממילא... יצליחו בכלל אם הלכלוך להוריד כדי קשה לעבוד

 קרבנות. תשובה לעשות הזמן זה השתרש לא שהחטא זמן
. מיד להביא יש חטאיו על להביא חייב שאדם ואשם חטאת

. מיידית לעשות בוער לא זה, בעתיד ניתן' יקריב' שלמים אבל
 (שאול גבעת)

 

 (יב, ז" )יקריבנו תודה על אם"
 נס על הודאה דבר על אם" יקריבנו תודה על אם" י"רש פירש

, בנהר עציו שהוליך עצים סוחר אחד בעשיר מעשה. לו שנעשה
 עם ונשאר, בעיר לעבור לו הניחו לא פטרבורג לעיר וכשבא

 נראה מצבו וכל, מטה ירדו העצים ומחירי, בנהר עציו
 ומחיר חירום שעת נעשתה והנה. גורלו מר על ובכה, כמתמוטט

 הסוחר וכראות. רב עושר והתעשר, מעלה מעלה עלה העצים
 ח"להר בא, רב עושר התעשר והנה, בעזרו היה' שה עצים

 על יתברך' לה תודה כאות, לישיבה הגונה תרומה לתת ין'מוולוז
 לו סיפר, זו הגונה הנדבה לתת ראה מה: הרב שאלו. הצלתו
 נסים יש יום כל באמת: חיים' ר לו אמר. העניין כל העשיר
 משתכרים ולמחרת פרוטה בלי הם שבלילה לעניים

 ואביון עני: "שנאמר כמו', לה והודיה שבח ונותנים, ומתפרנסים
 רואים אינם העשירים אבל( כא, עד תהלים" )שמך יהללו

: שנאמר וזהו, הטבע מדרך למעלה כשמצליחים רק', ה השגחת
 (. ו, קלח תהלים" )יידע ממרחק וגבוה יראה ושפל' ה רם כי"
 

 (יב, ז" )יקריבנו תודה על אם"
 ביאור וביתר', ד חסדי את להבין מתחילים ומצוקה צרה בשעת

 בתוך יתום גידל אדם ארוכות שנים במשך. משל דרך על נבאר
 ולא שלו כבתוך בבית הרגיש היתום. מחסורו לכל ודאג ביתו
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. ארוכות כה שנים במשך חסד איתו עושים, שלמעשה חש
 פסק לא ופיו, הגונה נדבה לו ונתנו לבית עני הגיע הימים באחד

 לנוכח. הגדול חסדו על לו ולהודות הבית בעל את מלברך
 העני מדוע, בעלה את הבית בעלת שאלה, העני של אלו ברכות

 היתום ואילו, רבות כה לנו מודה אחת פעם טובה לו שעשינו
 גדולה כה טובה עליו ומשפיעים בביתנו מגדלים שאנו

 לגרום יכול אני, בעלה לה אמר, פעם אף מודה אינו, ותמידית
 גידלנו, לו ואמר קרא הוא. לי להודות שיתחיל יתום לאותו
 כה מצוה לנו זימן' שד כך על שמחים מאוד ואנו, היום עד אותך

 ברשות לעמוד באפשרותך ויש גדלת עכשיו אולם, חשובה
 חיים לחיות ותנסה ביתי את שתעזוב מציע הנני, לכן. עצמך

, מאוד קשה באופן היתום של לבו על נפלו הדברים. עצמאיים
, אוכל ולמצוא להתפרנס ניסה, לרחוב יצא הוא ברירה בלית אך

 עלה לא הדבר לצערו. ועוד ועוד מגורים מקום למצוא ניסה
 אותו זאת כשראה. ברחובות הסתובב הוא ומושפל רעב. בידו
, ולכן לבד מסתדר שאינו רואה שהוא ואמר לו קרא הוא, אדם
 מאותה. כה עד שהיה כפי לביתו בשמחה שוב אותו יקבל הוא

 העובדה. למיטיבו להודות כיצד יתום ילד אותו ידע ואילך שעה
 את לדעתו החדירה, לו שהייתה הטובה מכל אותו לנשל שניתן

 ולהודות טובה להכיר ועליו תמידי חסד עמו שעושים הידיעה
 משפיע' וד ה"הקב של בעולמו חי האדם, מובן הנמשל. כך על

 אינו זאת לכל שהורגל האדם אולם. הרף ללא תמידי חסד עליו
 כאשר אולם. כך על' לד להודות יודע ואינו הגדולה בהטבה חש

 מבין הוא מיד, מחלה אותו שפוקדת או לצרה ו"ח נקלע האדם
 לו מעניק יתברך שהבורא חסד הינם שלו נשימה וכל חייו שכל

 על' לד להודות כיצד גם לומד הוא שעה באותה. רגע באותו
 עושה שהוא מה כל על' לד טובה מכיר והוא, התמידיים חסדיו
 . תמיד למענו

 (חי איש בן)
 

 (יד, ז..." )השלמים דם את הזורק לכהן"
 החלות ושאר והשוק החזה את שמקריב לכהן ממנו נותן

 השחיטה יום: אכילה זמן ושיעור הקרבן בעל יאכל והבשר
 כל בכלל למחרת ממנו להותיר ואסור חצות עד כ"שאח ולילה

 לשון זה קרבנות כי וזהירות דיוק דורש בקרבנות שקשור מה
 ואין עוונותינו את לנו שיכפר ה"לקב אותנו שמקרבים הקרבה

 .קודשים קודש שכולו הקרבנות בתהליך ראש להקל
, ברקאי כפר איש יששכר נקרא שהיה גדול בכהן היה ומעשה
 ידיו את כורך היה המקדש בבית עבודה לעשות רוצה וכשהיה

 של ובדם בבשר ידיו יגעו שלא כדי( כפפות) ידיים בבתי
, זה בעוון ידיו שיקוצצו השמים מן גזרו. מפונק שהיה הקרבנות

. בהם לנגוע בעיניו שמאוס ת"השי בקדשי מזלזל שהוא שנקרא
 היו והם ביניהם יםומתווכח והמלכה המלך יושבי היו אחת פעם

 יותר טעים הגדי בשר: אמר המלך. חשמונאי בית ממלכות
 יששכר את נזמין: אמרו. להיפך אמרה והמלכה, הטלה מבשר

 שהרי, בטעם בוודאי בקי והוא גדול כהן שהוא, ברקאי כפר איש
 יששכר את הביאו. המקדש בבית קרבנות יום כל מקריב הוא

 יד בתנועת להם אמר. זו שאלה אותו ושאלו ברקאי כפר איש
 שכן, יותר חביב הטלה בוודאי והרי: זו היא שאלה איזו כרומז

 ולא, יום שבכל לתמידין כבשים שני להקריב ציותה התורה
 שעשה יד תנועת אותה בגלל המלך כעס. גדיים להקריב ציותה

 שהפרכת בלבד זו לא: לו אמר. המלך בשאלת שזלזל שנקרא
. בשאלה מזלזל שאתה יד בתנועת הראית אף אלא, דברי את

 זה במקום לו שיקצצו שוחד יששכר נתן. הימנית ידו לקצץ וגזר
 כך המלך מששמע. השמאלית ידו וקצצו. השמאלית ידו את

 איש יששכר: יוסף' ר ואמר. הימנית גם לו לקצוץ וציוה כעס
 בקדשי שזלזל מאחר, לו הראוי עונשו השמים מן קיבל ברקאי

 בשיראים ידיו וכרך הקרבנות בבשר מלנגוע והתגעל ת"השי
 .מידה כנגד מידה, ידיו קוצצו לכן, העבודה בשעת

 
 ירצה לא השלישי ביום ייאכל האכל ואם"

      " יהיה פיגול לו ייחשב לא אותו המקריב
 (יח, ז)

, מדבר הכתוב בשלישי לאכלו בשחיטה במחשב י"ופירש
 לשחוט' ה עובדי הכהנים מלפני זאת תצא איך ייפלא ולכאורה

, עסקינן ברשעים והאם השלישי, ביום לאכלו מנת על הזבח את
, תשובה לעשות לבו אל החוטא שישים הוא הקרבן ענין כל אכן

 זאת הייתה ודאי ובכן, כלום אינו הקרבן אזי שב אינו אם אבל
 שבו לא הבעלים דבאם, כליות ובוחן לב החוקר' ה מאת סיבה

 במחשבתו נזרקה הכהן של כרחו בעל אז, כראוי בתשובה
 וזה. הקרבן ונפסל השלישי ביום הקרבן לאכול הקרבה בשעת
 י"רש כפירוש, השלישי ביום יאכל האכל ואם הכתוב שאמר

 איך תקשה ושלא, ירצה לא, השלישי ביום לאכלו שמחשב
 לא אותו המקריב אמר זה על, בכהנים פיגול מחשבת תצוייר
 בתשובה לשוב הנפש חשבון עשו לא הבעלים' פי, לו יחשב

 במחשבת זאת הייתה' ה מאת כי, יהיה פיגול ולכך, ה"הקב לפני
 . למזבח יעלה לא למען, הכהנים

 (משה ישמח)
 

 ( יט, ז" )יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר"
 דווקא מה שום על, זה עם זה במגע באים וטמא טהור כאשר
 הגיון אותו פי על והרי. להיפך ולא, הטהור את מטמא הטמא

 כך על אומר היה. הטמא את יטהר שהטהור לומר אפשר היה
 לכח הטהרה כח את להשוות אפשר איך וכי, מקאצק ר"האדמו

 טהור אינו הטהור ואילו, הוא ודאי טמא הטמא והרי; הטומאה
. טהרה של לשלמות להגיע לעולם אפשר אי שהרי, בשלמות

 . טומאה של כוחה גובר לפיכך
 (ע"זי מקאצק ר"האדמו)
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