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ויקרא תשס"ט
"אד כי יקריב מכ קרב לה' וגו' א עולה קרבנו וגו' אל
פתח אהל מועד יקריב אותו וגו' וסמ ידו" )א א(
רבינו החת סופר בספרו "תורת משה" מפרש פסוקי
אלו על פי ההלכה שערל אינו נכנס לעזרה אלא משלח
קרבנותיו .וכיו שאינו יכול להכנס ,כמוב שאינו סומ על
הקרב ,דאי השליח סומ .ולפי זה "אד כי יקריב קרב"
 שיקריב תחילה קרב מעצמו ובגופו ,דהיינו שיעשה ברית
מילה ,אז "יקריב אותו"  בעצמו" ,אל פתח אהל מועד" 
ולא ע"י שליח ,וע"י זה "וסמ ידו".
"מ הבהמה מ הבקר ומ הצא" )א ב(
כתב ב"דעת זקני מבעלי התוספות" :בתורת כהני
מסיק ,למדנו ענוותנותו של הקב"ה שלא הטריח בניו
להביא חיות מ היערות אלא בהמות המצויות לה  .עכ"ל.
ועל זה כותב הרב עזריאל לנגה זצ"ל בספרו "עקבי ערב":
והוא דבר מבהיל מאד ,עד כמה היא אהבת הקב"ה לעמו
דא! על פי שלכאורה היה קרב מ החיות יותר חשוב
מקרב בהמות שהרי מאכל מלכי הוא )כמו שמצינו
ביצחק שהיה אוהב ביותר את בשר החיות והמטעמי
שנעשו ממנה( מכ"מ ויתר הקב"ה על כבודו בזה כדי שלא
להטריח על ישראל אוהביו הנקראי בניו.
ואול במדרש רבה פרשת אמור )פרשה כז סו! סימ ה'(
כתב טע אחר ,והוא :שהקב"ה אוהב את הנרד! ולא את
הרוד! ,כמו שכתוב בקהלת פרק ג' "והאלוקי יבקש את
הנרד!" .והביאו ש כמה ראיות על זה ולבסו! כתבו :רבי
אלעזר בנו של רבי יוסי ב זמרה אמר א! בקרבנות כ,
אמר הקב"ה שור נרד! מפני ארי ,עז נרד! מפני נמר ,כבש
מפני זאב ,לא תקריבו לפניי מ הרודפי אלא מ הנרדפי .
הה"ד )ויקרא כ כז( "שור או כשב או עז כי יוולד" עכ"ל
המדרש.
והנה מדרש זה תמוה מאד .דג שיש בי החיות רודפי ,
דהיינו חיות הטורפות כמו הארי והדוב והנמר וכו' ,ואול
אלו אינ ראויי לקרב מצד אחר ,שהרי אמרו חז"ל שרק
"המותרי בפי" מותרי לקרב ואלו הרי בכלל בהמה
טמאה שאסורי באכילה וממילא אסורי למזבח ,אבל
החיות הטהורות כגו הצבי והאיל והיחמור בודאי אינ
בכלל הרודפי אלא אדרבה בכלל הנרדפי  ,ומדוע נאסרו?
ואולי י"ל ,דכיו שבמי החיות יש רודפי כנ"ל ,כבר נפסל
"ש חיה" מ המזבח ,בי א היא ממי הטורפי
הרודפי  ,ובי א ה ממי הנרדפי  ,דש חיה הוא
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המאוס והפוסל ולא חילקה התורה בזה .ורק בבהמות
שאי בה מי של רודפי כלל ,הוא האהוב למקו  ,וראוי
להקרב לפניו למזבח.
א יש להקשות על תירו %הנ"ל שהרי בי העופות יש ג כ
מיני טורפי  ,ואמנ הנשר ושאר עופות דורסי פסולי
למזבח ,א מכל מקו יש מיני עופות כמו תורי ובני יונה
שמקריבי מה על המזבח? ואולי יש לתר %קושיה הנ"ל
דאמנ יש ג בי העופות מיני שטורפי  ,בכ"ז כיו שרוב
העופות ה טהורות ,כמו שרואי ממה שמנה את העופות
הטמאות בפרשת שמיני ולא את הטהורות כמו אצל
החיות ,ממילא לא אכפת לנו ממיעוט הטמאות.
"אד כי יקריב מכ קרב לה'" )א ב(
במדרש נאמר על פסוק זה הה"ד ימינו כצל עובר.
ומסביר בספר "ליקוטי בשמי" לפרש זאת על פי הגמרא
במסכת נדרי ד! ו' מני שלא יאמר אד  ,לה' מנחה לה'
תודה לה' שלמי  ,ת"ל קרב לה' .והטע שלא יאמר קוד
ש ה' ,שמא ימות באמצע דיבורו ונמצא מוציא ש שמי
לבטלה.
וממילא זו כוונת המדרש ,קרב לה' נאמר בפסוק "ולא לה'
קרב" ,משו שחוששי שמא ימות ,והה"ד ימינו כצל
עובר.
"אד כי יקריב מכ קרב לה' מ הבהמה וגו' תקריבו את
קרבנכ" )א ב(
בספר "אמרי יוס "#הובאו דבריו ב"ילקוט האורי" כתב
לבאר פסוק זה ע"פ מאמר חז"ל ששאלו את מידת הדי מה
יעשה החוטא אמרה נפש החוטא תמות .התורה אמרה
יביא קרב ויתכפר והקב"ה אמר יעשה תשובה ויתכפר.
וא"כ ,מידת הדי חסה על הבהמה ולא על האד  ,והתורה
חסה על האד ולא על הבהמה ,והקב"ה חס על שניה .
יעשה תשובה ויתכפר וג האד וג הבהמה נשארו חיי .
וא"כ לפי זה ,אפשר לפרש את הפסוק "אד ובהמה תושיע
ה'" שה' ע"י שאמר שיעשה תשובה ויתכפר ,מושיע ג את
האד וג את הבהמה .וכ במקרא קודש שלפנינו" ,אד
כי יקריב מכ "  שיעשה תשובה בתענית ,שק ואפר ,וע"י
התענית יתמעט חלבו ודמו ,זה קרב לה' ,שהקב"ה ציוה.
אבל "מ הבהמה וגו' תקריבו" זהו קרבנכ  ,כי זה מ
התורה אשר נתתי לכ  .אבל הקב"ה לא ציוה רק לעשות
תשובה.

"א עולה קרבנו מ הבקר זכר תמי יקריבנו לרצונו לפני
ה'" )א ג(
בספר "תבואות יקב" כתב לבאר פסוק זה על פי דברי
הגמרא במסכת קידושי ,האומר רגלה של זו עולה פשטה
הקדושה בכולה .מה שאי כ האומר לאשה הרי את
מקודשת לי לחצי ,אינה מקודשת .והסיבה היא ,שבהמה
היא ברשותו של האד  ,ואי לה דעת מה שאי כ אשה,
שאינה ברשותו ויש לה דעת ,וממילא רק א היא תסכי
היא תתקדש ,אבל אי אפשרות שהקידושי יחולו על כולה
א הסכימה רק לחציה.
ולפי זה יבואר הפסוק" :א עולה קרבנו מ הבקר" 
שהקדיש מקצת מ הבקר שאמר רגלה של זו עולה" ,זכר
תמי יקריבנו"  מפני שפשטה הקדושה בכולה .וא
תאמר מה זה שונה מאשה שאינה מקודשת? על זה אמר
הפסוק "לרצונו לפני ה'" שבבהמה תלוי ברצונו בלבד ,מה
שאי כ באשה שזה תלוי ברצונה") .ילקוט האורי"(
"וזרקו את הד" )א ה(
לגבי מקו זריקת הד יש חילוק בי חטאת ועולה ובי
קרב בהמה לקרב העו! .בקרב בהמה ד החטאת נזרק
למעלה מחוט הסקרה ,וד העולה למטה מחוט הסקרה,
ובקרב העו! להיפ .ד העולה למעלה מחוט הסקרה וד
החטאת למטה.
ובביאור הדבר אומר ה"חוזה מלובלי" זצ"ל )הובאו דבריו
ב"ליקוטי בתר ליקוטי"( כי קרב בהמה מביא עשיר,
וכשהעשיר מודה שחטא ומביא קרב על חטאתו ,זהו
חידוש גדול לכ נהגו בו כבוד ,לזרוק ד קרבנו למעלה .לא
כ א מביא עולת נדבה ,הואיל והוא עשיר אי בזה חידוש
כ"כ ולכ זורקי את ד החטאת למטה .לא כ אצל קרב
העו! ,שמביא עני .ש הכל הפו .א מביא עולה בתורת
נדבה הרי כא חידוש גדול ,שהרי הוא עני ובכל זאת מביא
נדבה ,ולכ זורקי את הד למעלה ,לא כ א מביא העני
חטאת ,אי זו רבותא ,כי מחמת שברו לבו הוא תמיד
מודה ועוזב את חטאיו.
"ושסע אותו בכנפיו לא יבדיל וגו' עולה הוא אשה ריח
ניחוח לה'" )א ז(
חז"ל אמרו מבדילי בעולת העו! ואי מבדילי בחטאת
העו!.

לעילוי נשמת

משה ב מנח
מנדל שניצר

על דר הדרוש מפרשי  ,שכאשר שונאי ישראל רואי או
מוצאי אחד מישראל שחטא והתנהג בצורה לא הומאנית,
אז מגלגלי חטא זה של היחיד על כל כלל ישראל כולו,
ואי מבדילי לומר שרק יחיד זה חטא .לעומת זאת
כשאחד מישראל עושה דבר יפה ,ומועיל לכל האנושות ,אז
אומרי שיש איזה יהודי אחד שהוא בסדר.
והנה ע ישראל נמשלו ליונה  עו! ,וזהו "מבדילי בעולת
העו!" ,כי כשע ישראל נמצא בו משהו נעלה ש הגוי
מבדילי ואומרי שזה רק אחד .אבל "אי מבדילי
בחטאת העו!" .כשאחד מישראל חטא ,אומרי שכל
היהודי כ.
"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' .קרב
ראשית תקריבו אות לה'" )ב יא(
הרב פולק זצ"ל ,אב"ד בוניהאד בספרו "וידבר משה" כתב
לרמוז בפסוק זה את מאמר חז"ל אל תאמר אשנה שאקרא
רבי וכו' אלא עשה דברי לש פועל  ,ועוד אמרו חז"ל אל
תהיו כעבדי המשמשי את הרב ע"מ לקבל פרס .והנה
שאור הוא כינוי לגאוה )כי הוא מחמי %את העיסה ומנפח
אותה( ,דבש הוא כינוי לתענוגי  ,וממילא אומרת התורה
כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' .אמנ אמרו
רבותינו ז"ל לעול יעסוק אד בתורה שלא לשמה שמתו
שלא לשמה יבוא לשמה .וזהו "קרב ראשית"  כשיתחיל
לעבוד את ה'" ,תקריבו"  אז מותר ג באופ זה ,מפני
שעל ידי זה יבוא לשמה כשיבי ערכה.
"וכפר עליו הכה על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח
לו" )ה יח(
הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספרו "טעמא דקרא" כותב
לבאר פסוק זה על פי מה שדרשו רבותינו ז"ל בתורת
כהני שמדובר פה על אד שאכל חתיכת בשר אחת מתו
שתי חתיכות .ועכשיו יש לו ספק הא אכל ֵח ֵלב או בשר
ולכ מביא אש תלוי .וממילא מוב מדוע הוסי! הפסוק
את המילי "אשר שגג" ,מפני שבאמת יתכ שאי כא
הח ֵלב ,אלא
עבירה ,שהרי יתכ שאכל את הבשר ולא את ֵ
העבירה כא היא שלא נזהר מספיק ואינו יודע א אכל
כשר או טר! ,וזהו "אל שגגתו אשר שגג" שהעבירה היא על
מה ששגג.
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