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פ ָּ ָר ׁש ַיו ַת ָּ ְּ
ּּבנֹוו ָר יֹונֹוו ַּבּּק ער ַָ

פ ָּ ָר ׁש ֵסֶפָ ַת
ְלִסּפּוִרים,  ְרִגיִלים  ֲאָנִׁשים  ְמֻסָּבְך,  ַלֲאָנִׁשים  ִנְרֶאה  ַוִּיְקָרא  ֵסֶפר 
ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית אֹו ֵסֶפר ְׁשמֹות, ְּדָבִרים ָיִפים, ִמְצֹות ָיפֹות. ִּפְתאֹום 
ְמִליָקה, ְׁשִחיָטה, ַחָּטאת, עֹוָלה, ָמה  ָקְרָּבנֹות, ָּדם,  ַמְתִחיִלים  ֹּפה 
ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו? ַּבִּׁשעּור ַהֶּזה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִנֵּתן ַּכָּמה ַרְעיֹונֹות 
ֶׁשָאָדם  ְּפסּוִקים  אֹוָתם  מּוָבִנים,  ַהֹּלא  ֵמַהְּפסּוִקים  ַּדְוָקא  ֶׁשעֹוִלים 
קֹוֵרא אֹוָתם ְּבתֹור ֶטְקְסט ְוׁשֹוֵאל ֶאת ַעְצמֹו ָמַתי ֵהם ִנְגָמִרים, ַּדְוָקא 

ֵמַהְּפסּוִקים ָהֵאֶּלה ַּכָּמה מּוָסר ּוְדָבִרים ִנְפָלִאים ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד. 



ֶָֹבו ּּגֵזל ַּתֲע
ָּכתּוב “ְוִאם ִמן ָהעֹוף ֹעָלה ָקְרָּבנֹו ַלה’” )ויקרא א, יד( - ָאָדם ֶהְחִליט 
ְלָהִביא ָקְרָּבן ֶׁשל עֹוף ַלה’, “ְוִהְקִריב ִמן ַהֹּתִרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה 
ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו" )שם יד  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאל  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריבֹו  ָקְרָּבנֹו,  ֶאת 
ַּבִּצֹּפֶרן )זבחים דף סה ע"א,  - טו( - ֹלא ׁשֹוֲחִטים עֹוף ֶאָּלא מֹוְלִקים 

ורש"יעל התורה שם(, "ְוִהְקִטיר ַהִּמְזֵּבָחה ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר ַהִּמְזֵּבַח" 

)שם פסוק טו( - לֹוְקִחים ֶאת ָהעֹוף ּומֹוְלִקים אֹותֹו ְוַאֲחֵרי ֶׁשּמֹוְלִקים 

ֻמְרָאתֹו  ֶאת  “ְוֵהִסיר  ָסִביב,  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְמַמִּצים  אֹותֹו 
ַהָּדֶׁשן” )שם  ֵקְדָמה ֶאל ְמקֹום  ַהִּמְזֵּבַח  ֵאֶצל  ְוִהְׁשִליְך ֹאָתּה  ְּבֹנָצָתּה 
פסוק טז( – ַהֹּכֵהן ֵמִסיר ֶאת ְמקֹום ַהֶּזֶפק ְוַהֵּמַעִים ַיַחד ִעם נֹוָצָתּה 

ּוַמְׁשִליְך ֶאת ָּכל ַהֲחָלִקים ָהֵאֶּלה ֶאל ְמקֹום ַהֶּדֶׁשן. ֵּכיָון ֶׁשָהעֹוף ִנּזֹון 
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ֵמַהָּגֵזל, הּוא ְמַנֵּקר ֹּפה ְמַנֵּקר ָׁשם, ָלֵכן ַמְׁשִליִכים ֶאת ַהֵּמַעִים ִמחּוץ 
ַלִּמְזֵּבַח )מדרש רבה פרשת ויקרא פרשה ג סימן ד(, ה’ ֹלא רֹוֶצה ָקְרָּבן 

ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַּתֲערֶֹבת ָּגֵזל. 

ֹאתֹו  ְוִהְקִטיר  ַיְבִּדיל  ֹלא  ִבְכָנָפיו  ֹאתֹו  “ְוִׁשַּסע  ַהָּכתּוב:  ּוַמְמִׁשיְך 
ַהֹּכֵהן ַהִּמְזֵּבָחה ַעל ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ַעל ָהֵאׁש ֹעָלה הּוא ִאֵּׁשה ֵריַח ִניֹחַח 
ַלה’” )שם פסוק יז( -  ַהֹּכֵהן ְמַׁשֵּסַע ַּבָּיד ֶאת ַהְּכָנַפִים, ְוִעם ַהְּכָנַפִים 

ְוַהּנֹוצֹות הּוא ַמְקִטיר אֹוָתם ַעל ַהִּמְזֵּבַח.



י יֹוו ֶהּענש גר ָש

ִלְפֵני  ָלעֹוף  ַהּנֹוצֹות  ֶאת  מֹוִריִדים  ֹלא  ָלָּמה  ַהְּׁשֵאָלה:  ְוִנְׁשֶאֶלת 
נֹוצֹות,  ִעם  עֹוף  ּוְמַקֵּבל  ְּבִמְסָעָדה  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ִמי  ַלִּמְזֵּבַח?  ַהַהְקָטָרה 
ַּבִּמְקֶרה ַהּטֹוב הּוא ַרק ַיֲחִזיר ֶאת ֶזה ַלִּמְטָּבח, ְוֵאיְך ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה 

ְלַהֲעלֹות ֶאת ָהעֹוף ְּבצּוָרה ָּכזֹו ַלִּמְזֵּבַח?

ה,  סימן  ג  פרשה  ויקרא  פרשת  מרגליות  )רבה  ַּבִּמְדָרׁש  ֲחַז”ל  ּוְמָבֲאִרים 
הובא ברש"י על התורה שם(, ֵאין ְלָך ֶהְדיֹוט ֶׁשֵּמִריַח ֵריַח ָרע ֶׁשל ְּכָנַפִים 

ֵהן  ִנְׂשָרפֹות  ְּכֶׁשֵהן  ַהְּכָנַפִים    - ָעָליו  ָקָצה  ַנְפׁשֹו  ְוֵאין  ִנְׂשָרִפים 
ְּכֵדי  ְּכָנָפיו  ִעם  ֶׁשַּיְקִטירֹו  ַהָּכתּוב  ְואֹוֵמר  ְוָעָׁשן,  ָרע  ֵריַח  עֹוׂשֹות 

ֶׁשִּיְהֶיה ַהִּמְזֵּבַח ָׂשֵבַע ּוְמֻהָּדר ְּבָקְרָּבנֹו ֶׁשל ֶהָעִני. 

ַּכָּמה ֶרֶגׁש ְוֹעֶמק ֵיׁש ַּבִּצּוּוי ָהֱאֹלִקי ַהֶּזה. ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִנְכָנס ָעִׁשיר 
ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ַמֲעִלים אֹותֹו  ָּגדֹול,  ֵמִביא ׁשֹור  ַהִּמְקָּדׁש, הּוא  ְלֵבית 
ָהֵאׁש אֹוֶכֶלת ֶאת ַהָּקְרָּבן ְוֶהָעִׁשיר ַּבַּצד ַמְּבסּוט ָּכל ַהְּזַמן ַהֶּזה. ֲאָבל 
ֶהָעִני ִמְסֵּכן, ֵמִביא ֵאיֶזה עֹוף ָקָטן, ָמה ְּכָבר ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו? 
ֶהָעִני ַמְרִּגיׁש ֹלא טֹוב, ַמְרִּגיׁש ְמֻאְכָזב, ָלֵכן ְמַצֶּוה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ֶׁשֹּלא ָיִסירּו ֶאת ַהּנֹוצֹות ֵמָהעֹוף ְּכֵדי ֶׁשִּיַּקח יֹוֵתר ְזַמן ַעד ֶׁשָהעֹוף 
ַהָּקָטן ִיָּׂשֵרף, ֶׁשַּגם ֶהָעִני ַיְרִּגיׁש טֹוב ַּבַּדּקֹות ֶׁשִּנְׂשָרף ַהָּקְרָּבן ֶׁשּלֹו. 
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ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר: ֲאִני רֹוֶצה ֶׁשַּגם ֶהָעִני ִיְהֶיה ָׂשֵמַח ְוָרגּוַע 
ִעם ָהעֹוף ַהָּקָטן ֶׁשּלֹו. ֶזה ָהַרֲעיֹון ָהִראׁשֹון.



ַלל ּהּעם יּוו ַעל ּכר ָּ ַפחר
ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה ְמַצָּוה ַהּתֹוָרה “ִּכי ָכל ְׂשֹאר ְוָכל ְּדַבׁש ֹלא ַתְקִטירּו 
ַהִּמְצָוה  ְוִהיא  ְּדאֹוַרְיָתא,  ָלאו  ֶזה  יא(,  ב,  )ויקרא  ַלה’”  ִאֶּׁשה  ִמֶּמּנּו 
ַה-קי”ז ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך, ֶׁשָאסּור ְלַהְקִטיר ְׂשֹאר ּוְדַבׁש. ֵסֶפר ַהִחּנּוְך 
ַּכָּידּוַע ָנַתן ַטַעם ְוִהְסִּביר ָּכל ָּדָבר, ִּפְתאֹום ָּכאן הּוא ּכֹוֵתב: ֹׁשֶרׁש 
ִמְצָוה זֹו ֶנֱעָלִמים ְמֹאד ִלְמֹצא ֲאִפּלּו ֶרֶמז ָקָטן ֵמֶהם - אֹוֵמר ַהִחּנּוְך: 
ַּבִּמְצֹות,  ַטַעם  ָלֵתת  ִנְסיֹונֹוַתי  ָּכל  ְּגאֹונּוִתי,  ָּכל   ִחּבּוִרי,  ָּכל  ִעם 

ַּבִּמְצָוה ַהּזֹו ֵאין ִלי ֲאִפּלּו ֶרֶמז ָקָטן. 

ּוַמְמִׁשיְך ְואֹוֵמר: ְואּוָלם ִמְּפֵני ֶׁשְּכָבר הֹוַדְעִּתי ְּבֶפַתח ְּדָבַרי ֶׁשַּכָּוָנִתי 
ָלֶהם  ּוְלַהְטִעים  ַהְּנָעִרים  ְלַהְרִּגיל  ּכֹוֵתב  ֶׁשֲאִני  ַהְּטָעִמים  ְּבֵאּלּו 
ֶׁשְּכָבר  ְואֹוֵמר  ְמָבֵאר  ַהִחּנּוְך   – ֵסֶפר  ִּדְבֵרי  ִלְׁשֹמַע  ּבֹוָאם  ִּבְתִחַּלת 
ָּכַתב ַּבַהְקָּדָמה ְלִחּבּורֹו, ֶׁשַהִחּבּור ֶׁשָּכַתב הּוא ֹלא ְּכֵדי ִלְמֹצא ְטָעִמים 
ְוָכָכה  ִצָּוה  ֱאֹלִקים  ֶזה,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהָּפׁשּוט  ַהַּטַעם  ֶׁשֵּכן  ַלּתֹוָרה, 
)עיין ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא  ְרצֹוִני  ְוַנֲעָׂשה  ָאַמְרִּתי  עֹוִׂשים!, 
קז(, ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשִאם ֹלא ַּתְסִּביר ָלֶהם ְוֹלא ַּתְטִעים 
ָלֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה ֵהם ֹלא ְיַקְּבלּו ֶאת ַהְּדָבִרים, ָלָּמה? ִּכי ֵיׁש ְלִדְבֵרי 
ּוְכִפי  ֶׁשָּלֶהם  ַהֶהְרֵּגל  ֶּדֶרְך  ַעל  ִויַקְּבלּום  ְותֹוֶעֶלת  ְטָעִמים  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשָּצִריְך  ֵׂשֶכל’  'ֲחלּוֵׁשי  ֶׁשֵהם  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵּיׁש  ִמֵּכיָון   – ִׂשְכָלם  ֻחְלַׁשת 
ְלַהְראֹות ְטָעִמים ְוִאם ֵהם ִיְראּו ֶׁשֵּסֶפר ַהּתֹוָרה הּוא ְּכֵסֶפר ָחתּום, 
ֵהם ִיְבֲעטּו ָּבֶהם ִמּתֹוְך ָּכְך ְּבַנֲערּוָתם ְוַיִּניחּום ַּבֶהֶבל, ַעל ֵּכן ֶאְכּתֹב 

ָּבֶהם ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה ִּבְתִחַּלת ַהַּמֲחָׁשָבה. 

ִנְמָצא ּוִמְתַּגֶּלה ָלנּו ֹּגֶדל ַאְחָריּותֹו ַעל ְּכַלל ָהָעם, ֶׁשִּבְׁשִביל אֹוָתם 
'ֲחלּוֵׁשי ַהֵּׂשֶכל’ ִחֵּבר ַהִחּנּוְך ֶאת ִחּבּורֹו ַהָּגדֹול ְוֶהָעצּום. ָאָדם ַאֵחר 
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ָהָיה אֹוֵמר: “ָמה ִאְכַּפת ִלי ֵמֶהם, ֹלא רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו”, 
ֲאָבל ַהִחּנּוְך אֹוֵמר: “ֹלא ָוֹלא, ֵיׁש ָלנּו ַאְחָריּות ַּגם ְלאֹוָתם  'ֲחלּוֵׁשי 

ַהֵּׂשֶכל’, ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ָלֹבא ּוְלַהֲאִהיב ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּתֹוָרה”. 



ֹפָ יב ׂשר ָש ָר ַה ַהַּטַעם ֶיֹּלפ לר
ָהגּון  ַטַעם  ָמָצא  ֹלא  ֶׁשהּוא  ַהִחּנּוְך  ֶׁשָּכַתב  ַלְמרֹות  ָּכאן,  ַּגם  ְוָלֵכן 
ָלָּמה ִיְהֶיה ָאסּור ְלַהְקִטיר ְׂשֹאר ּוְדַבׁש ַּבִּמְקָּדׁש, הּוא ִמְתַאֵּמץ ִלְמֹצא 

ַטַעם ֶׁשַּיְרִּגיַע ֶאת ַהַּדַעת ּוְמָבֵאר:

ֶׁשל  ַהַּתְכִלית   - ַהַּמְקִריב  ַמֲחֶׁשֶבת  ְלעֹוֵרר  ֻּכָּלם  ַהָּקְרָּבן  ִעְנַין  ִּכי 
ּוִמֶּזה  ֶׁשִהְקִריב.  ֶזה  ֶׁשל  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ּוְלעֹוֵרר  ָלֹבא  הּוא  ַהָּקְרָּבן 
ְוַהְּמִהירּות ְּבַמֲעֵׂשה ה’  ְוַהַּקּלּות  ִיַּקח ִּדְמיֹון ִלְקנֹות ִמַּדת ַהְּזִריזּות 
ָּברּוְך הּוא – ְמָבֵאר ָלנּו ַהִחּנּוְך ֶׁשָהַרֲעיֹון ֶׁשֹּלא ְלַהְקִריב ְׂשֹאר, ֶׁשֶּזה 
ַהְּזִריזּות  ַעל  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ְּכֵדי  ִמַּדי,  יֹוֵתר  ְוָתַפח  ֶׁשֶהְחִמיץ  ָּבֵצק 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ֶׁשֵּכן ָלָּמה ַהְּׂשֹאר ּתֹוֵפַח? ִּכי ִהְתַעַּצְלָּת! ִּכי ִחִּכיָת!,  
ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז”ל )מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ט( 
“ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות” )שמות יב, יז( - ַאל ִּתְקֵרי ַמּצֹות ֶאָּלא ִמְצֹות, 
ֶׁשִאם ָּבָאה ְלָיְדָך ִמְצָוה ַאל ַּתֲחִמיֶצָּנה. ָלֵכן ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: “ִּכי ָכל 
ְועֹוֶׂשה  ִמְתַעֵּכב  ַאָּתה  ִאם   – ַלה’”  ִאֵּׁשה  ִמֶּמּנּו  ַתְקִריבּו  ֹלא  ְׂשֹאר 

ְּבַעְצָלנּות, ֶזה ֹלא ַלה’. 



ַבי יב ּדר ָש ָר ַה ַהַּטַעם ֶיֹּלפ לר
ַהְרָחַקת  ּוְבִעְנַין  ַהִחּנּוְך:  ְמָבֵאר  ְּדַבׁש  ַהְקָטַרת  ִעְנַין ִאּסּור  ֶאת  ַּגם 
ַהְּדַבׁש ֹנאַמר ֶאל ַהְיָלִדים ָהַרִּכים ְּכֵדי ְלַיְּסָרם - ֵיׁש ַהְרֵּבה ְיָלִדים ֶׁשָּכל 
ַהְּזַמן אֹוֲהִבים ְּדָבִרים ְמתּוִקים, ְּדָבִרים ֶׁשל ַּתֲאוֹות, “ְׂשַמח ָּבחּור 
ְּבַיְלדּוֶתיָך” )עיין קהלת יא, ט( ְוָלֵכן ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ְלַהְקִטיר ֶאת 
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ַהְּדַבׁש ֶׁשהּוא ִסָּבה ַלִּדְמיֹון, ֶׁשְּיַמֵעט ָהָאָדם ִמִּלְרּדֹף ַאַחר ַהַּמֲאָכִלים 
ַהְמתּוִקים ְלִחּכֹו ְּכִמְנַין ַהּזֹוְלִלים ְוַהּׂשֹוְבִעים ֶׁשִּיָּמְׁשכּו ְלעֹוָלם ַאַחר 
ְלגּופֹו  ַהּטֹוִבים  ַהַּמֲאָכִלים  ַעל  ִאם  ִּכי  ִלּבֹו  ִיֵּתן  ְוֹלא  ָמתֹוק,  ָּכל 
ְוַהְּצִריִכים ְלִמְחָיתֹו ְוׁשֹוְמִרים ְּבִריאּות ֵאָבָריו, ְוָלֶזה ָראּוי ְלָכל ַּבַעל 
ֵׂשֶכל ְלַכֵּון ִּבְמזֹונֹו ּוְׁשִתָּיתֹו ֹלא ְלַכָּוַנת ֲהָנַאת ִמּׁשּוׁש ַהָּגרֹון – ַּכָּמה 
מּוָסר ְמֹבָאר ָּכאן, ַהּתֹוָרה ַמְזִהיָרה ּוְמִאיָרה ֶאת ַהֶּדֶרְך ֶׁשל ָהָאָדם 
ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַּתַאְוָתן, ֶׁשֹּלא ְיַחֵּפׂש ֶלֱאֹכל ַרק ַמה ֶּׁשָּטִעים ּוָמתֹוק לֹו, 
ָלֵכן ְּדַבׁש ֶׁשהּוא ָמתֹוק, ֶׁשהּוא ַּתֲאָוה, אֹוֵמר ֱאֹלִקים: ֲאִני ֹלא רֹוֶצה! 

ֹלא ְׂשֹאר ֶׁשֶּזה ַעְצָלנּות ְוֹלא ְּדַבׁש ֶׁשֶּזה ַּתֲאוֹות.



”ֵע”ו ַלֲעׂשֹוו”
ְוָאָדם ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ְׁשֵּתי ַהִּמּדֹות ָהֵאּלּו, ַעְצָלנּות ְוַתֲאָוה, ֹלא יּוַכל 
ָלֶזה ַמה ֶּׁשָאַמר ַהָּכתּוב "ֵעת  ְוֶרֶמז  ְוַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה,  ַלֲעֹבד ֶאת ה’ 
ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ֵע”ת  קכו(,  קיט,  )תהילים  ּתֹוָרֶתָך"  ֵהֵפרּו  ַלה'  ַלֲעׂשֹות 
ִמַּדת  ִעם  ַלה’  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָּבא  ֶׁשָאָדם  ּוֵבאּורֹו  ַּת’ֲאוֹות,  ַע’ְצָלנּות 
ָהַעְצָלנּות ְוַהַּתֲאוֹות, “ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך” – ֹלא ַיְצִליַח ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד 

ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות.  



”ּּכל ֵחֶלב ַלה’”
ְּבֶהְמֵׁשְך ַהָּפָרָׁשה אֹוֵמר ַהָּכתּוב “ָּכל ֵחֶלב ַלה’”, ּוְמָבֵאר ָהַרְמָּב”ם 
ַלה’”  ֵחֶלב  “ָּכל  ֶּׁשָּכתּוב  ִמַּמה  יא(,  הלכה  ז  פרק  מזבח  איסורי  )הלכות 

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  טֹוִבים  ֲהִכי  ַהֲחָלִקים  ָּכל  ֶאת  ְוָלֵתת  ָלֹבא  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלה’. ְוַהֶהְסֵּבר ָּבֶזה, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ֵמִסית ֶאת ָהָאָדם ָּכל ַהְּזַמן, ‘ֵיׁש 
ַלּכֹוֵלל,  ֶזה  ֶאת  ַקח  ַהַּתֲאִריְך?  ָלֶהן  ְמַעט עֹוֵבר  ְלָך עּוִגּיֹות ֶׁשעֹוד 
ָהַאְבֵרִכים ְּכָבר ֹיאְכלּו’. ‘ֵיׁש ְלָך ְׁשֵאִרּיֹות ִמַּׁשָּבת? ֲחָבל ִלְזרֹק ַלַּפח, 
ֵיׁש ִלי ֵאיֶזה ַאְבֵרְך ֹּפה, ֵּתן לֹו’. ‘ֵיׁש ְלָך ֵאיֶזה ָׁשִטיַח ָקרּוַע? ַקח ֶאת 
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ַהְלָאה  ְוֵכן  ָׁשִטיַח...’,  ֵאין ָׁשם  ְּכָבר  ְזַמן  ַהְרֵּבה  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ֶזה 
ָהַרְמָּב”ם:  אֹוֵמר  ְוָלֵכן  ָּבֶזה,  מֹוֵאס  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ָוַהְלָאה, 
ָקְרָּבנֹו  ְוָיִביא  ָידֹו  ְוַיְרִחיב  ָהָרע  ִיְצרֹו  ָיכֹף  ַעְצמֹו  ְלַזּכֹות  ָהרֹוֶצה 
ּוְבִמִּלים  ִמֶּמּנּו –  ֶׁשָּיִביא  ַהִּמין  ֶׁשְּבאֹותֹו  ְּביֹוֵתר  ַהְמֻׁשָּבח  ַהָּיֶפה  ִמן 

ֲאֵחרֹות, ַּתְפִסיק ִלְהיֹות ַקְמָצן ְוַחְסָכן ְּבִעְנָיִנים ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ּוִמְצָוה.

ַגם  ֵהִביא  "ְוֶהֶבל  ַּבּתֹוָרה  ֶנֱאַמר  ֲהֵרי  ָלֶזה:  ְרָאָיה  ֵמִביא  ְוָהַרְמָּב”ם 
ִמְנָחתֹו"  ְוֶאל  ֶהֶבל  ֶאל  ַהֵּׁשם  ַוִּיַׁשע  ּוֵמֶחְלֵבֶהן  ֹצאנֹו  ִמְּבֹכרֹות  הּוא 
ה’  ַלה’,  טֹוָבה  ַמָּתָנה  ֵמִביא  ָהָאָדם  ֶׁשִאם  ָלנּו  ֲהֵרי  ד(,  ד,  )בראשית 

ְמַקְּבָלּה. ּוַמְמִׁשיְך ָהַרְמָּב”ם: ְוהּוא ַהִּדין ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ְלֵׁשם ָהֵאל 
ָנֶאה  ִיְהֶיה  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ָּבָנה  ִאם  ְוַהּטֹוב,  ַהָּנֶאה  ִמן  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהּטֹוב, 
ִמֵּבית ְיִׁשיָבתֹו, ֶהֱאִכיל ָרֵעב, ַיֲאִכיל ִמין ַהּטֹוב ְוַהָּמתֹוק ֶׁשְּבֻׁשְלָחנֹו, 
ִּכָּסה ָערֹם, ְיַכֶּסה ִמין ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְכסּותֹו, ִהְקִּדיׁש ָּדָבר, ַיְקִּדיׁש ִמין 

ַהָּיֶפה ֶׁשִּבְנָכָסיו.



ו ֶָ ֹפֶפ כּוּנה ַהמר ֶנֶסו ַּבּׁשר ֵּביו ַהּכר
ְלַצֲעֵרנּו ָהַרב ַהּיֹום ֵאֶצל ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים עֹוָלם ָהפּוְך ָרִאיִתי )פסחים 
דף נ ע”א(, ֶאת ַהַּבִית ֶׁשּלֹו הּוא ּבֹוֶנה ְּכמֹו ַאְרמֹון ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ִנְרֶאה 

ְּכמֹו ַמְחָסן ַּבִּמְקָלט ַהִּצּבּוִרי. 

ְּבַאַחת  ֶׁשִּנְמָצא  ְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִלְדרֹׁש  אֹוִתי  ִהְזִמינּו  ַאַחת  ַּפַעם 
ֵמַהְּׁשכּונֹות ֲהִכי ֲעִׁשירֹות, ֹלא ַנְזִּכיר ֶאת ַהֵּׁשם ֶׁשל ָהִעיר, ְׁשכּוָנה 
ְמֹאד ְמֹאד ְיָקָרה, ָּכל ַּבִית ָׁשם ָיכֹול ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ִמִּמְליֹון ָוֵחִצי 
ּדֹוָלר, ָּבָאֶרץ ֶזה ַיֲחִסית ָיָקר. ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ָׁשם ִנְמָצא ְּבסֹוף ַהְּׁשכּוָנה 
ְּבתֹוְך ֵאיֶזה ַּגן ְיָלִדים, ָצִריְך ַלֲעלֹות ֶּדֶרְך ַמְדֵרגֹות לּוְלָיִנּיֹות ּוִמָּׁשם 
ַמִּגיִעים ְלָמבֹוא ַצר, ְוַאֲחֵרי ַהָּמבֹוא ְלעֹוד ָמבֹוא ּוִמָּׁשם ָּברּוְך ַהֵּׁשם 
ֵיׁש ֶּדֶלת ְרִגיָלה, ַאָּתה ּפֹוֵתַח אֹוָתּה ְוִנְכָנס ְלֵאיֶזה אּוָלם ֶׁשָּבֶאְמַצע 

ֵיׁש ִוילֹון ֲאָרִעי ְוֵׁשם ֵיׁש ַצד ֶאָחד ְּגָבִרים ְוַצד ֶאָחד ָנִׁשים. 
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ֵיׁש ְלָך ַּבִית ִּבְׁשֵני ִמְליֹון ּדֹוָלר, ַאָּתה ֹלא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ַרק  ֹלא  ֶזה  ֶּזה.  ַמה  ְמִביִנים  ֹלא  ֲאָנִׁשים  ַּלֲעׂשֹות,  ַמה  ֲאָבל  ָיֶפה? 

ַהּיֹום, זֹו ְּבָעָיה ֶׁשַּקֶּיֶמת ְּכָבר ָׁשִנים! 



י ּפכש יפ ַמלר ּתֹוַכַחו ַהּּנבש
ַהָּנִביא ַמְלָאִכי ָהָיה ַהָּנִביא ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוהּוא מֹוִכיַח 
ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵׁשם ה’ ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הֹוֵלְך ְלַהֲחִריב ָלֶכם 
ִעֵּור  ַתִּגׁשּון  “ְוִכי  ֲחָטֵאיֶהם:  ֶאת  ְמָפֵרט  ְוהּוא  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת 
ִעֶּוֶרת  ִּכְבָׂשה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָחד  ֵיׁש   – ח(  א,  )מלאכי  ָרע”  ֵאין  ִלְזֹּבַח 
ֶׁשִהְׁשּתֹוְלָלה יֹוֵתר ִמַּדי, ָרָצה ְוִנְכַנס ָלּה ֵאיֶזה מֹוט ַּבְרֶזל ְלתֹוְך ָהַעִין 
ְוִהְתַעְּוָרה, ְוַהֶּבְנָאָדם אֹוֵמר: ֵאיֶזה יִֹפי, ַהְרֵּבה ְזַמן ָרִציִתי ְלַהְקִריב 
ָקְרָּבן, ַעְכָׁשו זֹו ַהִהְזַּדְּמנּות ֶׁשָאִביא אֹוָתּה ְלָקְרָּבן, “ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח 
ְוֹחֶלה” – ַאֲחֵרי ַּכָּמה ֳחָדִׁשים ָהָיה לֹו ֵאיֶזה ׁשֹור ֶׁשִּנְקְטָעה לֹו ָהֶרֶגל, 
ְוהּוא אֹוֵמר: “ָּברּוְך ה’ ֶזה ִמָּׁשַמִים, יֹום ִראׁשֹון ֲאִני הֹוֵלְך ְלַהְקִריב 
ִמימֹות  ָקפּוא  עֹוף  ֵאיֶזה  לֹו  ֵיׁש  ַהּיֹום,  ֲאָנִׁשים  ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  אֹותֹו”. 
ְמתּוֶׁשַלח, ָעַבר לֹו ַהַּתֲאִריְך ִמְּזַמן, ְוהּוא ָׂשֵמַח: “יִֹפי, ֲאִני ָאִביא ֶאת 
ֶזה ָלַאְבֵרִכים”. ָהעֹוף ַהֶּזה ְּכָבר ָהָיה ָצִריְך ָלקּום ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים, 
ֵאיְך ַאָּתה ֵמִביא ָּדָבר ָּכֶזה? “ַהְקִריֵבהּו ָנא ְלֶפָחֶתָך ֲהִיְרְצָך אֹו ֲהִיָּׂשא 
ְלַׂשר  ֶזה  ֵמִביא ֶאת  ִנְרֶאה אֹוְתָך  ֹּבא  ְצָבאֹות” )שם(  ָאַמר ה’  ָפֶניָך 

ַּבֶּמְמָׁשָלה, ְלֹראׁש ָהִעיר ֶׁשְּלָך.

ֵהִביאּו ָלנּו ַּפַעם ַלּכֹוֵלל ְּתרּוָמה ֵמֵאיֶזה ָמקֹום ֶׁשל ֵּפרֹות ִויָרקֹות ה’ 
ְיַרֵחם, ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי מּוִמים, ֵאין ְּפִרי ֶאָחד ָׁשֵלם, ָחֵסר ְוָקטּוַע ְוֶחְלָקם 
ְרקּוִבים, ָאַמְרִּתי ָלַאְבֵרִכים: “ָאסּור ָלַגַעת ְּבֶזה, ֶזה ִחּלּול ַהֵּׁשם”. ָצִריְך 
ָלַקַחת ֶאת ֶזה ְלַגן ַחּיֹות ַלִּפיִלים, ֲאִפּלּו ֵהם ֹלא ָּבטּוַח ֶׁשִּיְּגעּו ְּבֶזה, 
ַוֲאָנִׁשים ְמִביִאים ֶאת ֶזה ַלּכֹוֵלל ְלַאְבֵרִכים ְועֹוד רֹוִצים ִמי ֶׁשֵּבַרְך. 
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ל ָּ לר ָֻ ֹתו ּּבעֹוף ַהמר צר ַהּמש
ֶאת  ִנְּקָתה  ִאְׁשּתֹו  ֶאָחד  יֹום  ַקְמָצן,  ֶאָחד  ָעִׁשיר  ֵאיֶזה  ַּפַעם  ָהָיה 
ָאַמר  הּוא  ֶׁשָעַבר,  ִמֶּפַסח  ְמֻבָּׁשל  עֹוף  ֵאיֶזה  ָׁשם  ּוָמְצָאה  ַהַּמְקֵרר 
ָלּה: “ֲחָבל ִלְזרֹק ֶאת ֶזה, ֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ֶזה ַלָּׁשֵכן ֶהָעִני ֶׁשָּלנּו ִלְכבֹוד 
ַׁשָּבת”. ְוָהעֹוף ַהֶּזה ְּכָבר ָאַבד ִסְברֹו ְוִנַּטל ִסּכּויֹו )עיין עירובין דף כא 
ע”ב(, ֵאין ּבֹו ׁשּום ַלְחלּוִחית ֶׁשל ַחּיּות, ֲחִצי ְמֻקְלָקל, ְוהּוא הֹוֵלְך 

ַלֲעׂשֹות ִעם ֶזה ִמְצֹות.

ֶהָעִני ָאַכל ֶאת ָהעֹוף ְּבַׁשָּבת, ְוַהֵּמַעִים ֶׁשּלֹו ִהְתִחילּו ִלְכאֹב, ֶהָעִני 
ִקֵּבל ַהְרָעָלה ֲחִריָפה ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִּפּנּו אֹותֹו ְלֵבית חֹוִלים. ַהָּׁשֵכן 
ִּבּקּור  ִמְצַות  ַלֲעׂשֹות  “ֵנֵלְך  ְלִאְׁשּתֹו:  ְוָאַמר  ֶזה  ֶאת  ָרָאה  ֶהָעִׁשיר 
ְוֶהָעִׁשיר  ַהחֹוִלים,  ְּבֵבית  ִנְפַטר  ֶהָעִני  ָיִמים  ְׁשבּוַע  ַאֲחֵרי  חֹוִלים”, 
ִנחּום  ֶזה  ְוַאֲחֵרי  ַהֵּמת,  ַהְלָוַית  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ָלֹבא  ִהְזָּדֵרז  ַּכּמּוָבן 
ֲאָבִלים. ְּכֶׁשָחַזר ִמָּׁשם הּוא ָאַמר ְלִאְׁשּתֹו: ִּתְרִאי ַּכָּמה ִמְצֹות ָעִׂשינּו 

ְּבעֹוף ֶאָחד, ְוַאְּת עֹוד ָרִצית ִלְזֹרק ֶאת ֶזה.



ָֹוג? יּפה פֹו ֶפור ֲחלש
אֹותֹו  ֵמִסית  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ִמְתַקְמֵצן,  ָהָאָדם  ְצָדָקה  ְּבִמְצַות  ַרק  ֹלא 
קֹוִנים  ֲאָנִׁשים  ַהְרֵּבה  ֻסּכֹות  ַחג  ִלְפֵני  ִיְתַקְמֵצן.  ַהִּמְצֹות  ֶׁשְּבָכל 
ֲחִליָפה ִלְכבֹוד ֶהָחג, ֵיׁש ֲאָנִׁשים ַמֲחִמיִרים ַּב'ִּמְצָוה’ ַהּזֹו, ְמַבְזְּבִזים 
ַּכָּמה ָׁשעֹות ַעד ֶׁשֵהם ַמְתִאיִמים ֶאת ָהֲעִניָבה ַלְּׂשרֹוִכים ֶׁשַּבַּנֲעַלִים. 
הּוא ְמַבְזֵּבז ֶּכֶסף, ְזַמן ְוֹכַח, ְוהּוא אֹוֵמר ֶׁשֶּזה ִלְכבֹוד ֶהָחג, ּוֶבָחג הּוא 
ִנְרֶאה "ֶּכָחָתן ַהּיֹוֵצא ֵמֻחָּפתֹו” )תהילים יט, ו(, ֲאָבל ַלָּמֳחָרת ַּבּבֶֹקר, 
ַאְרַּבַעת  ֶאת  מֹוִציא  הּוא  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת  ֶאת  ְלַנֲעֵנַע  ְּכֶׁשָּבִאים 
ַהִּמיִנים ֶׁשּלֹו, ֶׁשִּנְרִאים ְזָוָעה, ֶאְפָׁשר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם "ָּברּוְך ְמַׁשֵּנה 
ַהְּבִרּיֹות”, ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו: “ֵמֵאיֹפה ָקִניָת ֶאת ֶזה?” ְוהּוא אֹוֵמר 
ֲאִני  ְּכִניַסת ֶהָחג ֲאִני הֹוֵלְך ִלְקנֹות,  ִלְפֵני  ְלָך ְּבִהְתַלֲהבּות: “ָׁשָעה 
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ֵמִביא ֵסט ְּב - 10 ֶׁשֶקל”. ָלָּמה ֶׁשֹּלא ֵּתֵלְך ָׁשָעה ִלְפֵני ֶהָחג ִלְקנֹות 
ָׁשבּוַע  ֶׁשְּלָך  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ַמְׁשִקיַע  ַאָּתה  ַּבֲחִליָפה  ָלָּמה  ֲחִליָפה? 
ֶׁשל  ַלָּתִוית  ַּבֲחִליָפה  ַהּפֹוְנּפֹון  ֶאת  ְלַהְתִאים  ֶׁשִהְצַלְחָּת  ַעד  ָׁשֵלם 
ַהּגּוִפָּיה, ְוַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ַאָּתה הֹוֵלְך ָׁשָעה ִלְפֵני ְּכִניַסת ֶהָחג ְועֹוד 

ְמַבֵּקׁש ֲהָנָחה... 



ימֹון לש סּול תר ְּ  לּוּלב 
אֹותֹו ָּדָבר ַּגם ְּבִמְצַות ִחּנּוְך. ָׁשַמְעִּתי ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוְמִרים ְּבֶעֶרב ַחג 
ֻסּכֹות ַלּמֹוֵכר: “ֵיׁש ְלָך ֵאיֶזה לּוָלב ָּפסּול ִּבְׁשִביל ַהֵּבן ֶׁשִּלי? הּוא ֹלא 
ָעָׂשה ַּבר ִמְצָוה”, ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו: “ֶּבן ַּכָּמה ַהֵּבן ֶׁשְּלָך?”, ּוִפְתאֹום 
ִמְתַּגֶּלה ֶׁשַּבֹחֶדׁש ַהָּבא ַהֵּבן ֶׁשּלֹו עֹוֶׂשה ַּבר ִמְצָוה, הּוא ְּכָבר ֻמְפָלא 
ְׁשָקִלים.  ַּכָּמה  ִמְתַקְמֵצן ַעל  ְוַאָּתה  )עיין נזיר כט ע”ב(,  ְלִאיׁש  ָסמּוְך 
ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשִּבְכָלל ַמְגִזיִמים ְונֹוְתִנים ַלֶּיֶלד ֶׁשָּלֶהם ִלימֹון, ַאָּתה ֹלא 
ָיכֹול ִלְקנֹות ַלֶּיֶלד ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים? ַּכָּמה ֶזה ְּכָבר עֹוֶלה? ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשל ִמְצָוה הּוא ִמְתַקְמֵצן, ְּבָגִדים הּוא ִיְקֶנה ַלֶּיֶלד, אֶֹכל טֹוב, ַהֹּכל, 
ֲאָבל ִּבְדָבִרים ֶׁשל ִמְצֹות, ַהַּקְמָצנּות עֹוֶבֶדת ֶאְצלֹו ָׁשעֹות נֹוָספֹות. 

ְוָלֵכן אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרה “ָּכל ֵחֶלב ַלה’” - ְלַלֶּמְדָך ֶׁשְּכֶׁשַאָּתה ָּבא ּוֵמִביא 
ַלה’, אֹו עֹוֶׂשה ִמְצָוה, אֹו ֵמִביא ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָּתִביא ָּדָבר ָיֶפה, 

ְמֻכָּבד ְוָראּוי.



ּלּול ַהֵּׁשם ֲעֹתן חש
ַהֹּכֵהן  ֶׁשל  ַהָּקְרָּבנֹות  ִּדיֵני  ֶאת  ְמָבֶאֶרת  ַהּתֹוָרה  ַהָּפָרָׁשה  ְּבֶהְמֵׁשְך 
ַהָּנִׂשיא )שם  יג( אֹו  ָהָעם )שם פסוק  ְּכַלל  ְוֶׁשל  )ויקרא ד, ג(,  ַהָּמִׁשיַח 

פסוק כב( ִאם ָחְטאּו. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ֶאְפַרִים ִמּלֹוְנִׁשיץ ַזַצ”ל ְּבִחּבּורֹו ְּכִלי ְיָקר )ויקרא 
פרק ד פסוק כ( ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת – ַהָּגאֹון ַהֶּזה נֹוַלד ְּבלֹוְנִׁשיץ 
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ַהַּמַהְרַׁש”ל,  ָהָיה  ַהֻּמְבָהק  ַרּבֹו  למנינם(,   1540( ש'  ִּבְׁשַנת  ְּבפֹוַלְנָיה 
ַרִּבי ְׁשֹלֹמה לּוְרָיא ְּגדֹול ַחְכֵמי ַאְׁשְּכַנז – ְוׁשֹוֵאל: ָלָּמה ְּבֹכֵהן ָמִׁשיַח 
ֹלא ִנְכַּתב ‘ְוִנְסַלח לֹו’ ְלַאַחר ַהְקָרַבת ַהָּקְרָּבן, ְוִאּלּו ַעל ְּכַלל ָהָעם 
ֶׁשָחָטא  ָנִׂשיא  ַעל  ְוַגם  כ(,  פסוק  )שם  ָלֶהם’  ‘ְוִנְסַלח  ָּכתּוב  ֶׁשָחְטאּו 

ִנְכַּתב “ְוִנְסַלח לֹו” )שם פסוק כו(?

ּוְמָבֵאר: ְּכֶׁשַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח חֹוֵטא הּוא ֶנֱהָפְך ִלְהיֹות ִּבְכַלל ַמֲחִטיא 
ָהַרִּבים, ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו )עיין אבות 
ֵּכן ֹלא  ָוֹחֶמר, ַעל  ְּבַקל  ַיֲעׂשּו  ְוֵכן  ִיְראּו  ִמֶּמּנּו  ִּכי  פרק ה משנה יח(, 

ֶנֱאַמר ּבֹו ְוִנְסַלח לֹו ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהָּקְרָּבן ַיְסִּפיק ְלָהִסיר ֵמָעָליו 
ֶחְטאֹו ְוָסר ֲעֹונֹו, ִמָּכל ָמקֹום ִנְׁשַאר ֲעַדִין רֶֹׁשם ֵחְטא ָהַרִּבים ַהָּתלּוי 

ּבֹו ְוָלֶזה ֵאין ְסִליָחה. 

ְוַהְּדָבִרים ַמְבִהיִלים, ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ֵחְטא ֲאִפּלּו ְּבׁשֹוֵגג, ַּכָּמה ִחּלּול 
ַעד  ָלָאָדם  ִמְתַּכֵּפר  ֹלא  ַהֵּׁשם  ִחּלּול  ַוֲעֹון  ִמֶּזה,  ָלֵצאת  ָיכֹול  ַהֵּׁשם 
ְּבִחּלּול  ֵמִזיד  ְוֶאָחד  ׁשֹוֵגג  ְוֶאָחד  ע"א(,  פו  דף  )יומא  ַהִּמיָתה  יֹום 
ַהֵּׁשם )אבות פרק ד משנה ד(, ְוָלֵכן ֹלא ִנְמַחל ְלַגְמֵרי ֶהָעֹון ֶׁשל ַהֹּכֵהן 

ַהָּמִׁשיַח ֶׁשָחָטא. 

ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר ַהְּכִלי ְיָקר, ַאל ְּתִׁשיֵבִני ִמַּמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְלׁשֹון ְסִליָחה 
ַהָּנִׂשיא,  ִמַּמֲעֵׂשה  ִיְלַמד  ֹלא  ָהָעם  ֶׁשְּכַלל  ִמֵּכיָון  ַהחֹוֵטא,  ְּבָנִׂשיא 
ְנִׂשיאּותֹו  ֶׁשָּנַהג  ֶׁשַּבֲעבּור  לֹוַמר  ִּבְנִׂשיאּותֹו  ַהֵחְטא  ֶאת  ֶׁשּתֹוִלין 
ְּבָרָמה ְוַגֲאָוה ִנְכַׁשל ָהֲעֵבָרה, ִּכי ַהֹּכל יֹוְדִעין ֶׁשַּגּסּות ָהרּוַח ֶׁשָּבָאָדם 

ַמֲעִבירֹו ַעל ַּדַעת קֹונֹו. 

ַּגם ִמֶּזה ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד ַּכָּמה ְלִהְתַרֵחק ִמַּגֲאָוה ְּפסּוָלה ֶׁשַּמִּפיָלה ֶאת 
ָהָאָדם ְלָכל ָהֲעֵברֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמְסַּתֵּלק ִמֶּמּנּו 

ּוְמַכֵּנהּו ּתֹוֵעָבה )עיין משלי טז, ה(.





פ ָּ ָר ׁש ַיו ַת ָּ ְּ

13

י ּענש ַּבן ַחּּטפו לר ָר ָּ
ָקְרָּבן,  ְלָהִביא  ָצִריְך  ָהָיה  ֶׁשָחָטא  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ַּבָּפָרָׁשה  ָלַמְדנּו  עֹוד 
ָידֹו  ַתִּגיע  ַּכְמֹבָאר ַּבּתֹוָרה: “ִאם ֹלא  ָקְרָּבן  ֵמִביא  ָהָיה  ָעִני  ַוֲאִפּלּו 
ֵּדי ֶׂשה ְוֵהִביא ֶאת ֲאָׁשמֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְבֵני יֹוָנה 
ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלֹעָלה “ )ויקרא ה, ז(. ְוַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶׁשּצּוַרת 
ֶאל  ֹאָתם  “ְוֵהִביא  ְמֻיֶחֶדת,  ְּבצּוָרה  ִּתְהֶיה  ֶהָעִני  ְלָקְרַּבן  ַהַהְקָרָבה 
ַהֹּכֵהן ְוִהְקִריב ֶאת ֲאֶׁשר ַלַחָּטאת ִראׁשֹוָנה ּוָמַלק ֶאת ֹראׁשֹו ִמּמּול 
ָעְרּפֹו ְוֹלא ַיְבִּדיל” )שם פסוק ח(. רֹוִאים ָאנּו ֶׁשֵּיׁש ָּכאן ַּכָּמה ְּפָרִטים 
ַהָּקְרָּבנֹות  ֶׁשְּׁשָאר  ְּבעֹוד  ָקְרָּבנֹות:  ִמְּׁשָאר  ֶהָעִני  ְּבָקְרַּבן  ׁשֹוִנים 
ִנְׁשָחִטים ְּבַסִּכין, ָקְרַּבן ֶהָעִני ִנְמָלק ַּבִּצֹּפֶרן. ֵיׁש ִצּוּוי ְמֹפָרׁש ֶׁשֹּלא 
ְּכִפי  ִמְצֹות  ַּתְרַי”ג  ִּבְכַלל  ֶׁשִּנְכָלל  ִצּוּוי  ְוהּוא  ָהֹראׁש  ֶאת  ְלַהְפִריד 
ֶׁשּמֹוֶנה אֹותֹו ְּבֵסֶפר ַהִחּנּוְך )מצוה קכד( ֶׁשַהִּמְצָוה ִהיא ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריד 

ֶאת ָהרֹאׁש ְּבַחַּטאת ָהעֹוף ְּכֶׁשּמֹוְלִקים אֹותֹו.



י ַמן ֶהּענש זר
ַהְּמִליָקה  ִּבְדַבר  ֶזה:  ְלָכל  ַטַעם  נֹוֵתן  ַּבֹּקֶדׁש  ְּכַדְרּכֹו  ְוַהִחּנּוְך 
ָרַמז  ָעִני,  ֶׁשל  ָקְרָּבן  ֶׁשהּוא  ָהעֹוף,  ְּבַחַּטאת  ַהּכֵֹהן  ְּבַיד  ַהַּנֲעֵׂשית 
ֹלא  ֵּכן  ְוַעל  ָעִני,  ֶׁשל  ָצְרּכֹו  ַהְּמִהירּות  ְּבַתְכִלית  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשְּיַמֵהר 
ַהַּסִּכין  ַאַחר  ְלַחֵּזר  ַהֹּכֵהן  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא  ְׁשִחיָטה,  ָקְרָּבנֹו  ָצִריְך 
ּוְלָבְדקֹו, ְוִיְתַּבֵּטל ֶהָעִני ָׁשם ִמְּמַלאְכּתֹו ֵּביְנַתִים. ַּגם ְלָזֵרז ַהְּמִהירּות 
ָאַמר ֶׁשַּיְתִחיל ִמּמּול ָעְרּפֹו ֶׁשל ָהעֹוף ֶׁשֹּלא ִיְצָטֵרְך ְלָהְפכֹו ִויַאֵּבד 

ְזַמּנֹו ֶׁשל ֶהָעִני. 

ֵמַהִּצּוּוי ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ָּבָאה ְלַלֵּמד ֵאיְך ָצִריְך ְלַמֵהר ּוְלִהְזָּדֵרז ְּכֶׁשָעִני 
ַמה  ַּפְרָנָסה,  לֹו  ֵאין  ֶחְסכֹונֹות,  לֹו  ֵאין  ִמְסֵּכן,  ֶהָעִני  ֵאֶליָך,  ַמִּגיַע 
ֶּׁשהּוא אֹוֵכל ַהּיֹום ֶזה ַמה ֶּׁשהּוא ַמְרִויַח. ְוָלֵכן ֲאִפּלּו ִאם הּוא חֹוֵטא 
ְוֹלא  ִּבְמִליָקה  ִנְסַּתֵּפק  ְמֻיָּתר.  ֶרַגע  לֹו  ְּתַבְזֵּבז  ַאל  ָקְרָּבן,  ּוֵמִביא 



ּּבנֹוו ָר יֹונֹוו ַּבּּק ער ַָ

14

ָהֹראׁש  ֶאת  ַוֲאִפּלּו  ַהְּזַמן,  ְלִקּצּור  ֵמַהַּצָּואר  ְוֹלא  ֵמָהֹעֶרף  ִּבְׁשִחיָטה 
ַאל ַּתְפִריד. 



זּו יי ַּגמר ּהעֶֹני ֶיל ַנחּום פש
ַעל  ֶׁשְּמַסֶּפֶרת  )תענית דף כא ע”א(  ַהְּגָמָרא  ֶאת  ַמְזִּכיר  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון 
ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות ֻסָּמא ִּבְׁשֵּתי ֵעיָניו, ִקֵּטַע 
ִּבְׁשֵּתי ַרְגָליו, ִּגֵּדם ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְוָכל ּגּופֹו ָמֵלא ְׁשִחין, ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? 
אֶֹכל,  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ֶאָחד  ָעִני  ִהִּגיַע  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ֵּכיָון  ָלֶהם:  ָאַמר 
ֵמת.  ְוֶהָעִני  ַהֲחמֹור”,  ֵמַעל  ֶׁשֶאְפרֹק  ַעד  “ַהְמֵּתן,  לֹו:  ָאַמר  ְוהּוא 
ּוִבְגַלל ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַהַהְמָּתָנה ַהּזֹו ֶׁשָהָיה ָצִריְך ֶהָעִני ְלַהְמִּתין ּוְכָבר 
ֹלא ָיכֹול ֵמרֹב ַרֲעבֹונֹו, ִקֵּבל ָעָליו ַנחּום ִאיׁש ַּגְמזּו ֶאת ָהֹעֶנׁש ַהּנֹוָרא 

ַהֶּזה )עיין דעת תורה לרבי ירוחם ממיר פרשת עקב עמוד קמ(. 

ִּבְכבֹודֹו  ְזִהירּות  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ְלִהָּזֵהר  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה 
ּוְכָבר  ֶלָעִני.  ּוְלַסֵּיַע  ְוַלֲעֹזר  ָלֹבא  ָצִריְך  ַּכָּמה  ֶהָעִני,  ֶׁשל  ּוִבְזַמּנֹו 
ָהְראּוָיה  ַּבֲחִתיָכה  ֶׁשָּצִריְך,  ְּכמֹו  ְּבָכבֹוד  ַלֲעֹזר  עֹוְזִרים  ִאם  ָאַמְרנּו 

ְלִהְתַּכֵּבד ּוְבִׂשְמָחה. 



ּּבנֹוו  ָר ח ֵמַהּּק ַָ ַהֶּל
ֲהֵרי ָלנּו ֶׁשָּכל ִעְנְיֵני ַהָּקְרָּבנֹות ֵהם ִּבְׁשִביל ָלֹבא ְוִלְלֹמד ֵמֶהם ֵאיְך 
ְלַׁשֵּפר ֶאת ִמּדֹוֵתינּו ְוַהְנָהגֹוֵתינּו, ּוְלעֹוֵרר ַמֲחֶׁשֶבת ַהַּמְקִריב )חינוך 
מצוה קיז(. ֵסֶפר ַוִּיְקָרא הּוא ֵסֶפר ִנְפָלא, ֵסֶפר ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו 

ֲהמֹון מּוָסר, ִמּדֹות טֹובֹות ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, ַרק ָצִריְך ֶּבֱאֶמת ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַּבְּפסּוִקים ּוְבִפְרֵטי ַהִּדיִנים, ְוִלְלֹמד ֵאיְך ְלַׁשּנֹות ֶאת ַעְצֵמנּו ְוַלֲעלֹות 

ַּבְּמִסָּלה ָהעֹוָלה ֵּבית ֵאל. 

ה’ ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְלַמד ֶאת ַהְּדָבִרים ְוִנְזֶּכה ְלַקְּיָמם ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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