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 .מלכותו עלינו ך הקב"היכי בחודש זה המל - חשיבות חודש ניסן
שבשינוי אותיות זה "( לכם)"החודש הזה ורמוז במילה "לכם" 

"מלך", בזמן שהקב"ה גאל אותנו ממצרים המליך עצמו עלינו 
 ואנחנו נהיינו עבדים לה'.

הוא ראש השנה  -לכם דבר נוסף )גמ' ר"ה, ב'( "החדש הזה
 למלכים גם מצד מלכות יהודה".

אל" )ר"ה, יא'( רמז לדבר כמו בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיג
אלא ישיר,  ,לא נאמר ,שכתוב "אז ישיר משה ובני ישראל", שר

 לומדים מכאן רמז לשירה שיאמרו שיבוא משיח צדקנו,
" גימטריה פעמיים "פה" שזה גם רומז שבחודש ישירו ניסן"

 פעמיים כנאמר לעיל.
 

הפרשה אינה מתחילה כמו פרשיות אחרות, "וידבר" "ויאמר" 
אלא מתחילה "ויקרא אל משה", כיוון שקודם לכן כתוב  , ו'וכ

)שמות מח/ לה( "ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו 
 הענן וכבוד ה' מלא את המשכן".

"וכבוד ה'" מתרגם אונקלוס "ויקרא דה'" כמו שקראנו במגילה 
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" ופירשו רבותינו 

ונבין מכאן כאשר משה ביקש מה' "הראני נא  . תפילין"יקר" זה ה
את כבודך", הראה לו קשר של תפילין, ופה בפרשה מתחיל במילה 
"ויקרא" האות אלף היא זעירא, נמצא המילה ויקרא גם לפי 
 התרגום של "כבוד ה'", מראה שה' מגלה כבוד מיוחד למשה רבנו.

 
 )ויקרא א/ב(  "אדם כי יקריב מכם"

וזה מלמד  ," נקראת גם מהסוף להתחלה אותו דברהמילה "מכם
 המקריב קורבן. על תיקון החטא בשלמות ע"י 

 )ויקרא א/ד( "וסמך ידו על ראש העולה"
פעולת הסמיכה מראה התחברות בין המקריב לקרבן שמראה 

 כאילו הוא עצמו נהיה קרבן לה'.
בתחילה כתוב "אדם כי יקריב  – "ונפש כי תקריב קרבן מנחה"

שהקרבנות היו מכובדים מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן  מכם"
ולכן המקריב אין לו בושה גדולה כל כך, אבל לאדם עני שמביא 

ולכן אין  ,קרבן סולת מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את נפשו
מקפידין עליו. ונקרא קרבן מנחה רמז שקרבנו רצוי לפני ה' כמו 

בקרבן מנחה, נענה ני שלמדנו שאליהו הנביא נענה במנחה וגם הע
 .תחילה 

 
)ויקרא " לה' ממנו אשה  "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו 

 ב/יא(
"כל שאור" זה בבחינת השאור שבעיסה שהוא מתפיח את העיסה, 

עפר מן האדמה,  -שהוא עיסה  הכוונה ליצר הרע שגורם לאדם
 להיות במידת גאווה.

העולם וזה "וכל דבש" זה תאוות האדם שמפסיד זמנו בהבלי 
היצר הרע של תאוות שאינו רוצה שהאדם יתענג על ה' ויזכה לחיי 

 עולם הבא.
 -וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ....עם כל קרבנך תקריב מלח"

חזר הכתוב שלושה פעמים על המילה מלח כנגד קרבנות: א( מן 
 ג( סולת ומאפה התנור עוףהבהמה ב( מן ה

לח בטבעו שני הפכים ומדוע צריך מלח בכל קרבן? כיוון שהמ
וכשם שהמלח בתחילה מוצק וכאשר הוא ניתן במים הוא נמס 
והופך לנוזל, כך האדם שחטא יש עליו מידת הדין ולאחר שהקריב 

 קרבן מהפך מידת הדין למידת הרחמים.
 

)ויקרא  "נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה"
הנפש. "מצוות ה'" נפש זה רמז לגוף כמו שכתוב הדם הוא  -ד/כ(

 רמז לנשמה שרצונה לקיים מצוות ה'.
שהיא חלק אלוה ממעל,  -הגוף לבין הנשמה  -ההפרדה בין הנפש 

ולכן החטא הוא שאינו מחבר . שכתוב "ויפח באפו נשמת חיים"
 בין הגוף לנשמה.

 
)ויקרא  "ואם כל עדת בני ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל"

מילת תנאי, שכאשר אין מנהיג לעדה המילה "ואם" היא  -ד/יב(
והוכחה לדבר חטא העגל, כשבושש משה לבוא עשו עגל  ,הם ישגו

 מסכה.
"דבר" רומז על "בעל דבר" שזה  - "ונעלם דבר מעיני הקהל"

 היצר הרע שמכשילם בעבירה.
רמז למנהיגי העדה שהם משמשים עיניים לקהל  -"מעיני הקהל"

 להורות להם את הדרך ילכו בה.
 

פה לא כתוב "ואם נשיא  - )ויקרא ד/כב( שר נשיא יחטא""א
יחטא", שכן נשיא זה לשון התנשאות כמו "ומדוע תתנשאו על 

 וכיוון שיש גאווה באים לידי עבירה., קהל ה'"
 

 )ויקרא ה/כ"א(" "נפש כי תחטא ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו
 מפרש בעל הטורים: הואיל וכחש בין בה', בין בעמיתו, שמכחיש

אין עליו כפרה עד שיתקן  ,וחברו בדבר ואין יודע, אלא הקב"ה
"ושלם אותו בראשו  :שכתוב ,בינו לבין חברו ,חטאו קודם

בינו לבין  ,ורק לאחר מכן )ויקרא ה/כד(וחמישיתו יוסף עליו" 
 "ואת אשמו יביא לה'" : שכתוב .קונו

 
 ""והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה

תקן את מעשיו אשר לא טובים שלא נלמד מכאן שאדם צריך ל
ויעשה אדם תשובה ויחזור בו מדרכו הרעה  ,מועיל הקרבן בלבד
רק כאשר מתקן עצמו בשני הדברים האלה  ואז נמצא מתוקן.

 כתוב )ה/כ"ו(: "וכפר עליו הכהן לפני ה' ונסלח לו"
 

 שבת שלום 
דף זה נתרם ע"י רשת המזגנים "התותח". להצלחה                      

 טובה להם, לקוראינו,  ולכל בית ישראל. אכ"יר. לברכה לבריאות
 
 

טור זה נתרם,  לעילוי נשמת המנוח  ר' שלום  בוסי זצ"ל . תנצב"ה.  
 ולעילוי נשמת המנוח רפאל בן מאיר מגדלי ז"ל . תנצב"ה.
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ְקָרא  ול כוונת הלבטקס מ :פרשת ַויִּ
 מאת מוטי לקסמן

 .בעיקר במהות לעיתים מרוב פרטים לא מבחינים
ְקָרא.   השבוע אנו מתחילים את העיון והלימוד בחומש ַויִּ

ְקָרא הוא השלישי מחמשת חומשי התורה, והוא קרוי גם  חומש ַויִּ
של הכהנים היה בתפעול בית  "תורת כהנים". עיקר עיסוקם

 ת; המקדש ובהקרבת הקורבנו
ְקָרא נקרא גם בו מפורטים כללי  כהנים" כי  "תורת  חומש ַויִּ

 עבודת הקורבנות בבית המקדש וגם שאר דיני המקדש, הטומאה
 .והטוהרה

פרשת השבוע, הפרשה הפותחת את החומש, כמו בחומשים 
ְקָרא–כל החומש  אחרים, נקראת על שם  .ַויִּ

 
ְנָחה"  '(, אפרשה זו כוללת פירוט הקורבנות: "ֹעָלה" )פרק  ָקְרַבן מִּ

ים ָקְרָבנֹו" )פרק ג(. קרבנות אלה מוגדרים  )פרק ב(, "ֶזַבח ְשָלמִּ
כקרבנות נדבה: "כשיקריב, בקרבנות נדבה דבר הענין" )רש"י 

 (.לויקרא א, ב
 

ה, מוצגות הנסיבות בהן אדם מישראל –בהמשך הפרשה, פרקים ד
ְשגָ  "ֶנֶפש  מצווה להקריב: י ֶתֱחָטא בִּ ְצֹות ה' ֲאֶשר לֹא כִּ ֹכל מִּ ָגה מִּ

יב ַעל ַחָטאתֹו ֲאֶשר ָחָטא ַפר   ֵמַאַחת ֵמֵהָנה ֵתָעֶשיָנה ְוָעָשה ְקרִּ ]...[ ְוהִּ
ים ַלה ֶבן ָבָקר ג(. האדם מצווה –ְלַחָטאת" )ויקרא ד, ב’ ָתמִּ

יכול לכפר, אלה קרויים  להקריב כי חטא בשגגה, וכך הוא
 .קורבנות חובה

 
 .בפירוט ,רשה מובאות הנחיות רבות של ההקרבהבכל הפ

 
כמעט ורצינו להציג אותן ואז נזכרנו ששמואל הנביא יצא בשצף 

ים  קצף על שאול שהקריב: "ַויֹאֶמר ְשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַלה' ְבֹעלֹות ּוְזָבחִּ
ְשֹמעַ  ים"  כִּ יב ֵמֵחֶלב ֵאילִּ ֶזַבח טֹוב ְלַהְקשִּ ֵנה ְשֹמַע מִּ ְבקֹול ה' הִּ

י  ,מ"א טו)ש כב(. וגם הנביא ישעיהו לא חסך שבטו מהם: "ָלָמה לִּ
ְבֵחיֶכם יֹאַמר ה ים  'ֹרב זִּ ים ְוַדם ָפרִּ יאִּ ים ְוֵחֶלב ְמרִּ י ֹעלֹות ֵאילִּ ָשַבְעתִּ

ים י" )ישעיהו א, יא ּוְכָבשִּ ים לֹא ָחָפְצתִּ  (.ְוַעתּודִּ
 

ירּו: "הנביא ישעיהו מוסיף ומדגיש ַזכּו ָהסִּ ֹרַע ַמַעְלֵליֶכם  ַרֲחצּו הִּ
ְדלּו ָהֵרעַ  ֶנֶגד ֵעיָני חִּ ְפטּו  :מִּ ְשָפט ַאְשרּו ָחמֹוץ שִּ ְרשּו מִּ ְמדּו ֵהיֵטב דִּ לִּ

יבּו  (.יז–ַאְלָמָנה" )שם, טז ָיתֹום רִּ
 

 ,במלים אחרות, שמואל וישעיהו ממעיטים בערך הקורבנות
ומדגישים את האמונה באלוהים ואת ההתנהגות המוסרית של 

 .האדם
 

 ?בין הכתוב בפרשה לדברי הנביאים האם קיים פער כזה
על תהליך  אם נחזור ונקרא את הפרשה, נראה שהפרטים הרבים

 .ההקרבה מסתירים היבטים ערכיים חשובים
 

ְקָרא ֶאל ֹמֶשה, ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל  עיון בפסוק הראשון: "ַויִּ
 :יוחדתתופעה מ מֹוֵעד ֵלאֹמר" )ויקרא, א, א(. מגלה

ְקָרא בחומש היא אות זעירה )  (. יש 1האות "א" בסוף המילה ַויִּ
להבין זאת כהבהרה שדברי אלוהים במקום זה מופנים  המציעים

המקור הבלעדי להעברת  אל אוזנו של משה בלבד, והוא יהיה
 המסר לעם. 

חוזרים  ואכן בהמשך הכתוב, לאחר פירוט מי דובר אל מי, אנו
י  ָאָדםות רגילה בראש המילה אדם: ""א", הפעם א  לאות כִּ

ֶכם יב מִּ  ָקְרָבן ַלה'".  ַיְקרִּ
זאת אפשר להבין בשני אפנים: א. אמנם המסר הועבר למשה 

 תכלית המסר היא לכל העם, לָאָדם.  בלבד, אבל
הראשון לא  למה נאמר, מה אדם -ב. על כך אומר רש"י: "אדם 

תקריבו מן הגזל"  הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא
ב(. כלומר, אדם המקריב צריך שייתן משלו ולא  ,)רש"י לויקרא א

 משל אחרים. 
 
 

 
 
 

 .אינה נתפסת כפעולה טכנית בלבד הבנה זו מראה שהקרבת קרבן
יב ָקְרַבן י ַתְקרִּ ְנָחה ַלה'" )ויקרא ב, א(.  יתר על כן, "ְוֶנֶפש כִּ מִּ

 הנושא "ָאָדם" התחלף בנושא "ֶנֶפש". 
קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב  "לא נאמר נפש בכל

הקריב נפשו"  עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו  מנחה,
 )רש"י לויקרא ב, א(. 

חסר  .כן, רש"י שוב מדגיש את משמעות הקרבת הקורבן-אם
האמצעים מוותר הרבה יותר מאשר בעל האמצעים הרבים. זה 

מקריב, ולא הביצוע הטני של ה החשוב, מעורבות האישית של
 (.2ההקרבה )

 
כאשר הוא דן בהקרבת , היבט זה מודגש גם על ידי רש"ר הירש

הקורבן הראשונה: "אין הוא אומר וישע ה' אל מנחת הבל, ואל 
ַשע ה'   קין לא שעה, מנחת ְנָחתֹו: אלא "ַויִּ ן   ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל מִּ ְוֶאל ַקיִּ

ְנָחתֹו לֹא ָשָעה" )בר ְוֶאל  ה(. –' ד, דמִּ
קין היה . ההבדל תלוי באישיות המקריבים, לא בקורבנותיהם

פסול, ומשום כך נפסל קרבנו, ואילו הבל היה רצוי ומשום כך 
 (.על אתר רש"ר)נרצה קרבנו" 

 
כן רציית הקורבן לפני ה' תלויה באישיות המקריב ולא בטיב -אם

 .הקורבן
ם למילה גישה זו אפשר למצוא גם בהתייחסות פרשנים אחרי

י ֶתֱחָטא ]...[ אֹו ֶנֶפש  "ֶנֶפש" שמופיעה גם בהמשך הפרשה: "ְוֶנֶפש כִּ
ַגע ְבָכל ָדָבר ם  ֲאֶשר תִּ ְשָפַתיִּ ָשַבע ְלַבֵטא בִּ י תִּ ָטֵמא ]...[ אֹו ֶנֶפש כִּ

 (.ד–א ,ְלָהַרע" )ויקרא ה
 

בעבור היות המחשבה  -מסביר הרמב"ן: "נפש כי תחטא בשגגה 
השוגגת, הזכיר כאן נפש: וטעם הקרבנות על הנפש  היאבנפש, ו

בנפש והם מום בה, ולא  השוגגת, מפני שכל העונות יולידו גנאי
תזכה להקביל פני יוצרה רק בהיותה טהורה מכל חטא, ולולי זה 

טפשי העמים זוכים לבא לפניו, ולכן הנפש השוגגת תקריב  היו
בור זה גם כן אשר נתנה. ובע קרבן שתזכה לקרבה אל האלהים

 '(.רמב"ן לויקרא ד, ב)הזכיר נפש" 
 

השתמשה במילה נפש להראות חשיבות  לפי גישה זו התורה
הקורבן  הכוונה והאישיות המוסרית של המקריב יותר מאשר

 .המועלה בטקס
 

ותהא דעתנו על הקרבת קורבנות לאלוהים אשר תהיה, החשוב 
 .וגישתו הערכית  האדם המקריב הוא

 
יש לו  אנו יכולים לסכם מן הדיון: א. חוטא בשגגהשני דברים 

דרך לכפר על מעשיו. ב. בדרך הכפרה לא חשוב האמצעי או 
י  הטקס אלא היערכותו הכנה של האדם לכפרה ולסליחה, "כִּ

 .ְבַנְפשֹו ַהָדָבר ַהֶזה
 

כך גדול בין הלכות הקורבנות לדעת  מכאן, שאין פער כל
 .הנביאים

 .המצויה בהן רשה זו אלא המהותלא הפרטים חשובים בפ
יום, שהכוונה, ההתייחסות -האם אנו זוכרים זאת במעשינו ביום

 .לאין ערוך מהחפץ המעורב בתהליך חשובים
 

 
  הערות

 תופעה שקיימת בעוד מספר מקומות במקרא בהם אות אחת זעירה או (1)
רבתי'( מוגדלת מאוד. אין הסבר מוסמך לתופעה זו: "וטעם האותיות הגדולות )'

 לא נודע לנו" )מנחם בולה, ספר ויקרא, ירושלים תשנ"ב, עמ' ו(. והזעירות

מושפע ממירון ח' איזקסון, "הקול העצום מצטמצם לאל"ף  דיון אחרון זה (2)
 .3עמ' ה ,31/03/06 זעירה", הארץ תרבות וספרות

 
טור זה נתרם ע"י אייל בוסי הי"ו לברכה ולהצלחה, לו ולמשפחתו.  

 ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיים בן  ר' שלום בוסי זלה"ה.

 



 

 כופין אותו עד שיאמר רוצה אני
 ןעובד והובא ע"פ מאמר מאת הרב יהושע ויצמ

  
אנו פותחים בקריאת ספר ויקרא, ספר הקרבנות, שבועיים לפני 

 חג הפסח, בעיצומה של השאלה והדרישה בהלכות הפסח. 
מפסוקי הפרשה עולה נקודה חשובה, שיש בה להאיר את עניינו 

 ג'(: -חג החרות )ויקרא א', א' -של חג הפסח 
ְקָרא ֶאל מֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹו ֵעד ֵלאֹמר. ַדֵבר ֶאל ְבֵני ַויִּ

ן ַהְבֵהָמה  ֶכם ָקְרָבן ַלה' מִּ יב מִּ י ַיְקרִּ ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ָאָדם כִּ יִּ
ן  ם ֹעָלה ָקְרָבנֹו מִּ יבּו ֶאת ָקְרַבְנֶכם. אִּ ן ַהצֹאן ַתְקרִּ ן ַהָבָקר ּומִּ מִּ

יֶבנּו ֶאל ֶפַתח ֹאֶהל מֹו ים ַיְקרִּ ְרֹצנֹו ַהָבָקר ָזָכר ָתמִּ יב ֹאתֹו לִּ ֵעד ַיְקרִּ
ְפֵני ה'.   לִּ

 

 רש"י בעקבות חז"ל, כותב: 
 .לרצונו ,ת"ל ? יכול בעל כרחו . מלמד שכופין אותו -יקריב אותו 

 עד שיאמר רוצה אני.  ?הא כיצד כופין אותו
 

"מכל מקום".  -יקריב   הביטוי "יקריב אותו", משמע בכפיה,
"כופין אותו עד שיאמר רוצה  ומיד אחר כך כתוב: "לרצונו". לכן

 אני". 
זהו משפט שאנו רגילים לאמרו, ועלינו לבחון אותו לחיות לאור 

 האמירה העולה ממנו. 
אמנם האדם אמר "רוצה אני", אך הוא אמר זאת בכפיה. האם 
זהו באמת מה שהוא רוצה? איך אפשר לראות באמירתו ביטוי 

 לרצונו? 
הרמב"ם מסביר את הביטוי: "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" 

 )הל' גירושין פ"ב ה"כ(: 
שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית  , מי שהדין נותן

דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה 
ואמרו לו  , ויכתוב הגט והוא גט כשר, וכן אם הכוהו גוים , אני

מה שישראל אומרין לך, ולחצו אותו ישראל ביד הגוים עד עשה 
שהרי הוא אנוס בין  ?ולמה לא בטל גט זה. שיגרש הרי זה כשר... 

אלא למי שנלחץ  , ביד גוים בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס
ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו, כגון מי 

יצרו הרע לבטל מצוה שהוכה עד שמכר או נתן, אבל מי שתקפו 
או לעשות עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד 

אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס  ,שנתרחק מדבר שאסור לעשותו
עצמו בדעתו הרעה, לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא 

ות ולהתרחק ורוצה הוא לעשות כל המצ -רוצה להיות מישראל 
קפו, וכיון שהוכה עד שתשש יצרו מן העבירות, ויצרו הוא שת

 כבר גרש לרצונו.  ,ואמר רוצה אני
עדיין יש להבין, אין אנו מסתפקים בכך שיכתוב גט, אלא דורשים 
שיאמר "רוצה אני". מדוע? מדוע לא ניתן לכפותו, שהרי זהו 

 הפירוש של רצונו להיות מישראל? 
   

 ל האדם. נראה, שאנו עומדים כאן על עומק המשמעות של רצונו ש
אדם שעושה מעשה שלא מתוך רצון, אין זה  הוא אדם!  -הרצון 

 נקרא שהוא עשה את המעשה. 
 פטור.  -בהלכה אנו למדים שאדם שעשה דבר בלי שהתכוון לכך 

עי' באתוון דאורייתא כלל כ"ד: "דמעשה בלי כוונה ) : האחרונים מגדירים
מעשה כלל וזה טעם איננה מתייחסת אל האדם ונחשב כאילו לא עשה הוא ה

שעשיה בלי כוונה לא קרויה על שם  (. הפטור בכל דבר שאינו מתכוון".
האדם. זהו מעשה שהטבע עשה, ולא האדם. רק מעשה בבחירה 

 שם האדם.   על  וברצון קרוי
 

 -האדם הוא גם חלק ממערכת הטבע. כשעושה מעשה שלא כאדם 
, ואין זה לא מתוך בחירה ומחשבה, הרי הוא ככח מכוחות הטבע

 נקרא על שם האדם. 
מכאן אנו למדים, שהבחירה והחופש הם הדברים היקרים ביותר 

 לאדם, הם המגדירים אותו כאדם. 
 

זהו פירוש הדברים שאמר הרב אשלג: "אין כפיה ברוחניות" 
)תלמוד עשר הספירות, ח"א פ"ב(. רוחניות חייבת לבוא מרצונו 

 א רוחני. זה ל -זה בא מרצון  של האדם. אם אין 
דבר שנעשה בכפיה איננו דבר רוחני, הבונה את אישיותו של 
האדם, ומוביל אותו להשגות גבוהות. הישגים יכולים להיות כאן, 

 אך לא השגות. 

 
 
 

חייבת להיות  -על כן, כאשר התורה רוצה שאדם יעשה מעשה 
מידה מסויימת של רצון. אם לא אמר "רוצה אני", אין המעשה 

  נקרא על שמו.
ש"כופין אותו"   אמירת "רוצה אני" מתוך -מידה קטנה של רצון 

 מקשרת את המעשה אל האדם.  -
יש מדרגות שונות של רצון. יש רצון פנימי ועמוק, ויש רצון 

 חיצוני. אך חייבת להיות מידה של רצון במעשיו של האדם. 
ניתן להרים לאדם אחר את היד. אין זה נקרא שהוא הרים את 

זה  -גם לשכנע אותו להרים את היד. אם הוא הרים  ידו. ניתן
מעשה שנעשה ברצונו, גם אם הרצון הזה נובע מאיום או מכפיה. 

 של הרצון.  -קטן ביותר  -הרמת היד היתה גילוי 
   

הבנת משמעותו של הרצון מובילה להבנה על חשיבותם של 
 החופש ושל החרות. 

 מהו החופש האמיתי של האדם? 
 ת היא חרות המחשבה. החרות האמיתי

ניתן לקשור את ידיו ורגליו של האדם, ניתן לאטום את אזניו ואת 
 עיניו. אי אפשר לכלוא את הרוח. האדם הוא המחשבה.

 )הבעש"ט שם הוא -אדם   במקום שמחשבותיו של 
 

 אמרו חכמים )כתובות ע"ה ע"א(: 
"ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון". אמר ר' 

אחד הנולד בה ואחד המצפה   מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי:
 לראותה. 

 מי שמצפה לראות את ארץ ישראל, הרי הוא כמי שנולד בה. 
בכל מעשה של האדם נדרשת מידה של רצון. יש רצון נמוך שבא 
מתוך "כופין אותו", ויש רצון גבוה ועמוק, שמבטא את אישיותו 

 פשר בלא רצון. של האדם בצורה מלאה. אך אי א
התורה מלמדת יסוד זה בפרשת הקרבנות, כיון שזו הדרך של 
קרבה לה' ודבקות בו. בקרבנות נמצאות ההשגות הרוחניות 

 באמת, ועל כן דווקא בהם חשוב גילוי הרצון של האדם. 
   

ההבנה הזו חשובה לחיים, ויש לה השלכות על כל מעשה ומעשה 
 של האדם. 

או בכפיה? זה תלוי באדם, בגישה שלו האם המעשה נעשה ברצון 
 למעשה. 

אדם הולך לאכול ארוחת ערב. האם הוא רוצה לאכול או חייב 
אי אפשר לו לאדם בלא  -לאכול? תלוי בו. מצד אחד הוא חייב 

אין הוא חייב לאכול עכשיו, ולאו דווקא את  -אכילה. מצד שני 
 המזון הזה, ויכול הוא להחליט איך יאכל, מה ומתי. 

כול האדם להחליט אם הוא עושה את המעשה כאדם, מתוך י
מחשבה ובחירה, או עושה זאת כמעשה טבעי, כבהמה שאף היא 
אוכלת. אמנם האריה איננו נוטל ידיים לפני שהוא טורף את 
הג'ירפה, ואתה כן נוטל את ידיך, אך עם זאת אתה יכול לאכול 

 כאחד היצורים הטבעיים שזקוקים למזון. 
כול אדם לחשוב קודם אכילתו, לבחור שזה מה שטוב מצד שני, י

ונכון לעשות, להבין את רצונו של הבורא בכך שברא אותו כיצור 
 אנושי, בחירי.  בדרך זו האכילה הופכת למעשה   אוכל.

   

 באותה מידה יכול אדם להתייחס לעבודתו. 
כדי לפרנס את משפחתו. אז הוא עושה  -חייב הוא ללכת לעבוד 

שכפאו שד, בין אם השד הזה הוא הבוס שלו או בני זאת כמי 
 משפחתו שמצפים למשכורתו. 

אך אפשר גם לעשות את זה מתוך רצון. לשמוח בכך שמפרנס את 
שכך ברא הקב"ה את עולמו. כך מקבל הוא מעבודתו  -משפחתו 

את הערכים שהוא יכול לקבל ממנה, ומפרנס את בני ביתו 
ה, והתשובה עליה תלויה זו שאלה של גיש  בשמחה וברצון.

 באדם. 
   

מן הפרשה אנו למדים, שיכול האדם להחליט שהוא רוצה. כל 
חיינו אנו נעים במתח שבין הכפיה ובין הרצון, ואנו מחליטים איך 

 להגדיר את החיים, "חיים ברצונו" או בכפיה. 
החרות האמיתית שאנו שואפים אליה בחג החרות היא חרות 

דם לשלוט, לבחור ולחיות את חייו המחשבה, היכולת של הא
  חג חרות שמח!                      מתוך רצון. 

 ( ישיבת מעלותהובא מאתר )                                                                   

 טור זה נתרם לעילוי נשמתה של מזל אושרת שער ז"ל תנצב"ה



 
 

 פרפראות
  ".אלין בהלכות פסח, קודם לפסח שלושים יום"שו"

 )שולחן ערוך תכ"ט, א'(
שלושים יום לפני ליל הסדר )כבר במוצאי פורים( מצווה להתחיל 

 –וללמוד את הלכות החג. הלכות רבות מיוחדות לחג הפסח 
ביעור חמץ, בדיקת חמץ, הגעלת כלים, הלכות ליל הסדר... מלבדן 

ת לפסח ולסוכות( והלכות ליום יש הלכות לחול המועד )ששייכו
 טוב )שנוהגות בכל החגים(.

 
 אין מתענים בניסן

"אין נופלין על פניהם בכל חודש ניסן, ואין אומרים 'צדקתך' 
בשבת במנחה, ואין מספידין בו, ואין מתענין בו..." )שולחן ערוך 

 תכ"ט, ב'(
קדושה מיוחדת יש לחודש ניסן וקדושה זו באה לידי ביטוי 

שינויים בתפילה, לא עורכים הספדים על  –מנהגי אבלות במיעוט 
 )להוציא תענית חלום ותענית בכורות(. . הנפטר ולא צמים

 
 נמנעים מאכילת מצה

 יש הנוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן.
יש הנוהגים שלא לאכול מצה כבר מראש חודש ניסן. אחרים 

ם למנהגים נמנעים מאכילתה ביממה או ביום שלפני החג. הטע
 ניכרת. –אלו הוא שתהיה אכילת המצה, בליל הסדר 

 
 קמחא דפיסחא

"ומנהג לקנות חיטים ולחלקם לעניים לצורך פסח." )קיצור 
 מדברי הרמ"א( –שולחן ערוך תכ"ט, א' 

 –דואג, שהעניים בתוכו יוכלו לקיים את כל מצוות החג   כל ישוב
ג הפסח הוא חג אכילת מצות, סעודה, ארבע כוסות וכו'. שהרי ח

החירות ואיך נוכל להרגיש בני חורין, אם בסביבתנו יש אנשים 
 רעבים, שאין להם מה לאכול?

כל תושבי המקום חייבים לתרום ממון )או מזון( לעניים. עד כדי 
 כך, שכל אחד צריך להיות או מהנותנים או מהמקבלים.

, נשים נהגו לאפות במו ידיהן מצות ולחלקן לעניים ללא תמורה
 בצירוף מוצרי מזון בסיסיים אחרים )יין, ביצים, שמן וכד'.( 

 
 "שבת הגדול"

 "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול" )שולחן ערוך ת"ל(
טעמים רבים ניתנו לשם המיוחד של השבת האחרונה לפני הפסח. 

דרשה גדולה,  –אחד מן הטעמים הוא דרשת היום בבתי הכנסת 
 מנהג שהחל כבר בימי המשנה. מפיהם של גדולי התורה.

גדולי הרבנים, בכל עיר ושכונה, נוהגים לדרוש בבתי הכנסת 
המרכזיים שבמקום. הדרשות עוסקות בהלכות העיקריות של 

דיני הגעלה, ביעור חמץ ואפיית מצות. נוהגים לברך זה  –הפסח 
 את זה בברכת "שבת הגדול מבורך!"

 

שירות לחג הפסח, לסיום נצרף הלכה נוספת, שאינה קשורה י
 אלא לעונת האביב.

 

 ברכת האילנות
"היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח, אומר "ברוך... 
שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות 

 ליהנות בהם בני אדם" )שולחן ערוך רכ"ו(
 

את 'ברכת האילנות' מברכים, כשרואים עצי מאכל פורחים. הטוב 
תר הוא לברך על שני עצים ממין שונה )לכל הפחות(, אולם ביו

אפשר לברך גם על שני עצים ממין אחד, או על עץ בודד )הברכה 
 לרוב בפרק המיוחד לברכות(. מופיעה בסידורי התפילה, 

 לברך את ברכת האילנות בשבת.  רצוי שלא
 

רצוי שלא לברך על עצים שגילם פחות משלוש שנים )שאז הפירות 
 בגדר "ערלה" והם אסורים באכילה(. עדיין

 
חודש  –לעיון ולהעמקה בדיני פסח: ספר התודעה / אליהו כי טוב 

 ניסן; משנה ברורה החל בסעיף תכ"ט.
 

 
 

 ראויק לפרשת חידון 
 מאת עזרא מרום

 שאלות
מה מתחילים התינוקות בתורת כהנים ולא בספר בראשית"? )מדרש . "מפני 1

 רבה ז'(
 . ציין שני טעמים לכך שבמילה "ויקרא" האות א' זעירה.2
. "אדם כי יקריב מכם קרבן לד'". א.אילו כינויים נוספים ידועים לך למילה 3

 אדם? ב.מה ההבדל בין "אדם" ליתר הכינויים?
 ם מהמילה "אדם"? )רש"י(. "אדם כי יקריב...". מה למדי4
. שש פעמים מופיע בפרשתינו הביטוי "אישה ריח ניחוח לד'". כיצד מפרשים 5

 רש"י ואונקלוס ביטוי זה?
 . "ונפש כי תקריב מנחה לד'". מפני מה נשתנתה מנחה שנאמר בה נפש?6
 . "ואם זבח שלמים קרבנו". מה משמעות השם שלמים?7
 מים לשם עולה.. "אם עולה קרבנו". ציין שני טע8
 . "וערכו עצים על האש". אילו עצים לא נשרפים במערכה ומדוע?9

.בעולת העוף נאמר: "והסיר את מוראתו בנוצתה". א.מהי מוראה? ב.מדוע 10
 זורקים אותה? 

 
 מן ההפטרה:

 . באילו כינויים נקרא עם ישראל בהפטרה?11
 . אילו סוגי קורבנות מוזכרים בהפטרה?12
 עצים המוזכרים בהפטרה? 4של . ציין שמות 13
מי   (4. הנביא ישעיהו מתאר את ישראל "כערבים על יובלי מים". )פסוק 14

 "כארזים עלי מים"? -בתורה השתמש בתיאור דומה
אילו כלי עבודה הם:   (12. "חרש ברזל מעצד ופעל בפחם ובמקבות". )פסוק 15

 א. מעצד. ב.מקבות.? 
 

  תשובות
ורים והקורבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו . הואיל והתינוקות טה1

 בטהורים!.
. א( בעל הטורים: משה כתב כך משום ענוותנותו וצניעותו, כדי שיראה כאילו 2

 כתוב "ויקר", שה' פנה אליו במקרה.
ב( כלי יקר: לרמז שהקטנים יתחילו ללמוד מכאן, כמו שהאות א' היא תחילת 

 האותיות.
ילה אדם היא רק בלשון יחיד, ואילו היתר הם גם . א. איש,אנוש,גבר ב.המ3

 בלשון רבים. )אישים, אנשים, גברים(
. למדים שאסור להקריב מהגזל, כמו שאדם הראשון הקריב רק משלו שהרי 4

 היה היחידי בעולם.
לפי אונקלוס: קרבן שמתקבל   . לפי רש"י: אישה= אש ; ניחוח= נחת רוח.5

 ברצון לפני ה'.
חות ק"ד: מי דרכו להביא מנחה? עני, מעלה אני עליו כאילו . לפי הגמרא מנ6

 הקריב נפשו לפני!
. מלשון שלום, כי כולם נהנים מהקרבן: הקב"ה, הכהנים והבעלים )מדרש 7

 תורת כהנים(
. עולה= א(מעלה את ישראל מהגיהנום. ב( מעולה מכל הקורבנות כי כולה 8

 נשרפת, והבעלים לא נהנים מבשרה.
 כשרים למערכה חוץ מגפן וזית בגלל שיש להם פירות משובחים.. כל העצים 9

. א.זפק. ב.הואיל והעוף אוכל מהגזילות, הכל מצטבר בזפק )=כיס המזון( 10
 והרי אסור להקריב מגזל! 

 
 תשובות על ההפטרה:

 (7(, עם עולם )פסוק 2. ישורון )פסוק 11
 . עולה, מנחה וחטאת.12
 (14וק . ארז, תירזה, אלון ואורן.)פס13
 (5-6. בלעם אומר : "מה טובו אהליך יעקב..כארזים עלי מים". )במדבר כ"ד, 14
 . א. מעצד= גרזן. ב. מקבות= פטישים. 15
 

ברכת רפואה שלמה ובריאות טובה לכל חולי עמך בית 
 ישראל . אכי"ר

 

טור זה נתרם ע"י  אברהם ושדי הי"ו  לברכה בכל מילי דמיטב 
ולהצלחה  רבה וסייעתא דשמייא, לו  ולכל בני משפחתו, בכל 

העניינים, לדרורה בת דבורה, לתמיר ואלון ובני ביתם,  וימלא  
 ת ליבם לטובה אכי"ר.האל כל משאלו

 

 תרומות וחסויות, קודש להוצאת העלון
 יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבים

 זכות הרבים תלויה בו.
 לתרומות, חסויות והפצה
 נא לפנות עו"ד יאיר בוסי

 052-2545521טל.   


