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 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

 לסעודה ראשונה - להאיר את חשכת הלילה 

 הגילוי הגדול ביותר

כהקדמה לחג הפסח ולספר ויקרא נתחיל ללמוד את החיבור 

שביניהם. חומש ויקרא פותח בגילוי הגדול ביותר שבין האדם 

  -לקב"ה 

לשון  אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לכל דברות ולכל

וקרא  בה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר,יח

זה אל זה, אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה אליהן בלשון 

 1.וטומאה, שנאמר ויקר אלהים אל בלעם עראי

ואין הדבר הוא בגלל שנביאי ישראל הם בעלי הזכות הגדולה 

  -אלא בגלל זכותם של ישראל 

צא ואמור להם דברי כבושים, בשבילכם הוא נדבר לאמר. 

 שהיו ישראל במדברעמי, שכן מצינו שכל ל"ח שנה 

כמנודים מן המרגלים ואילך, לא נתייחד הדבור עם משה, 

שנאמר ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות, וידבר ה' 

 2.אלי לאמר, אלי היה הדבור

'רק בשבילכם, רק בזכותכם בא גילוי החיבה הגדולה של 

תחילת ספר ויקרא', הבא מיד לאחר הפסוקים שחותמים את 

 ספר שמות. 

 ר שאחרי החושךהאו

החיבור בין סוף ספר שמות לתחילת ספר ויקרא מופלא; בסוף 

  -פרשת פקודי, מדובר על הענן המכסה על המשכן 

א ֙א ֶאל ְול ֹֽ ה ָלבו  ל מ ש ֶֶׁ֗ י ָיכ ֹ֣ ֹֽ ד כ   ע ֵ֔ ֶהל מו  ן א ֹ֣ ָעָנָ֑ יו ֶהֹֽ ַ֥ן ָעָלָ֖ כ   3...ש ָ
ענן הוא העלם. ענן הוא ההסתר שמונע ממשה רבנו להיכנס 

'ויקרא אל -רק מתוך ההעלם הזה מגיע לאחר מכן האל האהל ו

משה' באופן של גילוי מחודש, של חיבה מופלאה. זהו הגילוי 

                                                           
 רש"י, ויקרא א', א'. 1
 שם. 2
 שמות מ', ל"ה. 3
 אגרות הקדש לאדמוה"ז, פרק כ"ח.עי' תניא פרק כ"ז, וכן  4

שבא לאחר ההעלם. וזאת עלינו לדעת כי בכל פעם שהאור 

הוא גדול למעלה למעלה מהגילוי  -והגילוי בא לאחר החושך 

כשלעצמו, כי כעת מאירים עוד מקום נמוך שלא היה מואר 

 ן.לפני כ

העלם הוא בעצם מה שקורה לאדם לפני עבודת התשובה 

שלו, שכן תשובה באה לאחר שאדם התרחק מאלוקות, כאשר 

והתשובה היא ההשבה אל  -התגלתה מציאות של העלם 

המקור, הגילוי. וגדולה מעלת בעלי תשובה ממעלתם של 

הצדיקים הגמורים עד שאינם יכולים לעמוד בה, כי רק על ידי 

מההעלם, מהחושך, יכולים זדונות להפך לא  תשובה שבאה

  -רק לשגגות אלא אף לזכויות 

 4.ואתהפכא חשוכא לנהורא

 מתחיל בגנות ומסיים ב... אור גדול

הכל הוא  -מהו בעצם כל סיפור פסח, כל סיפור ליל הסדר? 

הסיפור להתחיל בגנות ולדעת עד כמה ההעלם הוא גדול ועד 

לסיים עד שלא שרים את השירים ולא  -כמה החושך היה נורא 

 -על 

ם ב יו  ְיָלה ָקר  ם ְול א ל  ר הו א ל א יו   ...ֲאש ֶ

יר א  ָ ְיָלה ת  ת ל  כ  ם ֶחש ְ ר יו  או   5.כ ְ

עד אשר 'לילה כיום יאיר'. ואין זו רק הוראה כללית לצדיקים או 

להיפך לאלו שהגיעו למקומות קשים. זו הוראה פרטית לכל 

 -בכל מציאות בה אנו נמצאים  אחד ואחת מאתנו, בכל מצב,

יש פסח! פסח הוא הקרבן שמקריב האדם, אותו השה שעד 

והנה עכשיו הוא  6אתמול יתכן מאד שהוא עצמו השתחווה לו,

את מה שהוא היה מכור לו, והוא בא  -בא וקושר אל המיטה 

ומקריב את הפסח, והוא מצליח לבטל את החמץ, והאור שהוא 

 פיוט מתוך ההגדה של פסח. 5
 ( שהיו ע"זוהר תרומה ק .ו, ה"; ט'כ ',מדרש תהלים אע"פ מאמר חז"ל ) 6

 הללו עובדי עבודה זרה והללו  -המלאכים באים לפני הקב"ה ואומרים לו    
 עובדי עבודה זרה.   

 חתשע"רא ויקת יופרש 
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הוא אור שלא היה קודם לפני  -וך מגיע אליו מהמקום הכי חש

 כן.

 'ולילה כאור יאיר'

זוהי התחושה של ערב ליל הסדר. העבודה שאנו עושים 

איך יתכן,  -לקראת פסח. הרבה פעמים אנו שואלים את עצמנו 

הן מהבחינה  -איך אפשר שמשיח יגיע למציאות כל כך סבוכה 

 אישית?-הכללית והן מהבחינה הפרטית

מה שלא זכו דורות של  -ם את עצמנו לפעמים אנו שואלי

צדיקים וטהורים, איך יתכן שאנו נזכה? לכן בא ספר ויקרא ובא 

 דווקא -ליל הסדר והם מלמדים אותנו בדיוק את ההיפך הגמור 

אל  7לילה כיום יאיר',מההעלם הגדול ביותר מגיעים אל 'ו

ההארה הגדולה ביותר. והדרך להגיע לשם, כל פעם מחדש, 

פעם בשנה להטעין  -יום ויום אנו יוצאים ממצרים  את מה בכל

שבאה ההארה הגדולה  -את עצמנו בתחנת התדלוק הגדולה 

 -מלמעלה שנותנת לנו את הכח, ומתוך הענן לשמוע 

א ֶאל ְקָרָ֖ י   ָ֑ה ו  י ...מ ש ֶ ֹֽ ם כ   ם ָאָדֶׁ֗ ֶּ֛ כ ֶ יב מ  ַ֥ ְקר   8...י 
הוא לא  -כל אדם באשר הוא, אם רק ירצה להקריב, להתקרב 

צריך שום דבר מבחוץ. זה נמצא אצלנו מבפנים. גם אם נדמה 

                                                           
 תהילים קל"ט, י"ב. 7
 ב'.-ויקרא א', א' 8
 'א'  -האות א' במילה 'ויקרא' נכתבת בספר התורה בגודל קטן במיוחד  9

אין לנו הוכחה טובה יותר איך  -לנו שהכל כבר מכור וחשוך 

מתוך ההעלם הזה תופיע הקריאה הגדולה, 'לשון חיבה'. הא' 

זוהי האלוקות שכמעט ולא נראית, אך  - 9תהיה זעירא וקטנה

ל הקב"ה בלעדיה פתיחת הספר תהיה דומה חלילה לפנייתו ש

א' הפיצפונת הזו -אבל ה 10אל בלעם, אל חכמי אומות העולם,

 א' הנמצאת בתוך כל אחד ואחת מאתנו.-היא ה

 האלוקות שמאירה בתוכי

הענן כיסה ומשה לא יכול להיכנס, ומתוך אי היכולת הזו 

הטומנת בחובה את העוצמה של היהודי שמבין שהוא 

 -בחשיכה אך מבין גם שהחשכה הזו מעידה על דבר אמיתי 

-רק ה -אני עצמי באמת לא יכול, כי אפילו משה רבנו לא יכול 

רק היא יכולה להתרומם מתוך  -א' שבי, האלוקות שבי 

 החושך. 

זוהי הדרך להיכנס אל לימוד חומש ויקרא, אל חג הפסח, 

ובעז"ה כימי צאתנו מארץ מצרים נראה נפלאות בעגלא ובזמן 

 קריב.

 

  

 זעירא'.   
 לשון מקרה, קרי ועראי. -'ויקר' )במדבר כ"ג, ד'(  10
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 לסעודה שניה - אֶשה ריח ניחוח

 ריח ניחוח לה'

אחד המוטיבים המרכזיים שחוזר ונכתב פעמים רבות במהלך 

 - הקרבנות הוא המגמה המשותפת לכולםתיאורי 

ָחה  ְזב   מ   כ  ל ה  ן ֶאת ה  כ  ה  יר ה  ְקט  ם ְוה  י  ָ מ  ץ ב   ְרח  ְכָרָעיו י  ו  ו  ְרב  ְוק 

ח  לה' יחו  יח  נ  ה ר  ש     11.ע ָלה א 

 - ך גם במנחה, בקריאת שני של הפרשהכ

ה   ָ ְלת  ָ ס  ם ְמל א ֻקְמצו  מ  ָ ש   ץ מ  ים ְוָקמ  כ  ֲהנ  ֲהר ן ה  י א  נ  יָאה  ֶאל ב ְ ֶוֱהב 

ָחה  ְזב   מ   ָרָתה  ה  ָ ְזכ  ן ֶאת א  כ  ה  יר ה  ְקט  ל ְלב ָנָתה  ְוה  ָ ל כ  ְמָנה  ע  ש    ו מ 

יח ח  לה' יח  נ  ה ר  ש      12.א 

המגמה  -וכך אף בהמשך בשלמים ובחטאות ובכל קרבן וקרבן 

ל '. עם ישראל אף מוזהר לב'ריח ניחוח לה'א להיות ולעשות הי

  -יתבטל 'ריח הניחוח' הזה לעולם 

יח   י ר  ש    י ְלא  ְחמ  י ל  נ  ֶהם ֶאת ָקְרב ָ ָ ֲאל  ְרת  ל ְוָאמ  ָרא  ש ְ י י  נ  ו ֶאת ב ְ צ 

ֲעדו   מו  י ב ְ יב ל  ְקר  ְמרו  ְלה  ש ְ י ת   יח ח   13.נ 

ה הפירוש בכלל לכך מה פירוש המושג הזה, 'ריח ניחוח'? ומ

 שהקב"ה מריח, ושכביכול על ידי זה הוא נהנה מהקרבן?

 באה מנוחה לעולם

כמו תמיד, כאשר אנו מבקשים לעמוד על טיבה של מילה או 

על פירושו של ביטוי, שומה עלינו לחזור אל הפעם הראשונה 

בה הוא מוזכר בתורה. הביטוי 'ריח ניחוח' מוזכר כבר בסיפורו 

 - יוצא מהתיבה אל העולם החרב שבחוץשל נח, כאשר הוא 

י  אֶמר ה' יח ח  ו  נ   יח  ה  ח ה' ֶאת ר  ר  י ָ ל  ו  ל   ף ְלק  ו  ל א א ס  ב  ֶאל ל 

ֻעָריו  נ ְ ע מ  ב ָהָאָדם ר  ֶצר ל  י י  ֲעבו ר ָהָאָדם כ   ד ֶאת ָהֲאָדָמה ב   עו 

י... ית  ר ָעש   ֲאש ֶ י כ   ל ח  ָ ת ֶאת כ  ו  כ  ד ְלה  ף עו     14 ְול א א ס 

עד כדי כך ראו חז"ל את ריח הניחוח הזה כמשמעותי בסיפור 

 נח נגזר מהריח הזה בעצמו:המבול, שיש שהסבירו כי שמו של 

ר''א אומר על שם קרבנו נקרא שנאמר וירח ה' את ריח 

 15.הניחוח

האבן עזרא בפירושו למילים 'ריח ניחוח' מבהיר מה אינו יכול 

 להיות הפירוש ומציע את הסברו שלו:

וחלילה חלילה להיות השם מריח ולא אוכל. כי כן כתוב 

ל העולה וישרה "אשר חלב זבחימו יאכלו". רק הטעם שקיב

 16.א ערבולפניו, כאדם שמריח ריח טוב וה

                                                           
 טויקרא א,  11
 בויקרא ב,  12
 בבמדבר כ"ח,  13
 כ"אבראשית ח,  14
 בראשית רבה פ'כ"ה 15

ת בעצם, אומר האבן עזרא, הביטוי הזה מגיע כדי 'לסבר א

'אתם יודעים מה קורה לי  - אזננו'. כביכול אומר לנו הקב"ה

  -' כשאני מקבל את קרבנותיכם? אני נח. אני במנוחה

 .17 'וינח ביום השביעי'

של האבן עזרא אך שונה  ירושורש"י מסביר באופן דומה לפ

 - במעט

 18.נחת רוח לפני. שאמרתי ונעשה רצוני

כך או כך, בין אם המנוחה היא הרעיון המבוטא בפסוק ובין אם 

זו נחת רוח לפני ה' יתברך, ברור שהכוונה כאן היא בצורה של 

דווקא מפני זה חובה  .19משל, 'דיברה תורה כלשון בני אדם'

עלינו לנסות בלשוננו, לשון בני אדם, להבין את המושג עד 

 כמה שניתן ולהביא אותו אל חיינו שלנו. 

 נפיחה והרחה

 קריאתבכשעסקנו  בעבר,. לדאוועהמושג הזה הוא באמת ג

'ראשון' של הפרשה, עסקנו במילה הפותחת את החומש כולו, 

לה הזו היא לא מיותרת, במילת החיבה 'ויקרא'. הזכרנו שהמי

אדרבה, זוהי הקריאה המיוחדת ביותר של ה' השוכן באהל 

מועד למשה העומד בחוץ והיא מבקשת להביא לחיבה ולחיבור 

השלם ביותר. הזכרנו שהקריאה הזו, בראשית חומש הטהרה 

והכהונה, היא תיקון לקריאה הראשונה בעולם, שנקראה 

הייתה 'לא ידעתי'  לאחר החטא בגן עדן, זו שהתשובה אליה

ההיענות הפשוטה  -אשה אשר נתת' אבל העיקר היה חסר ו'ה

 לקריאה, ה'הנני'! 

אם הדברים נכונים, נדמה לי שבהמשך להשוואה הזו ניתן גם 

' העולה מקרבנותינו לפתח הבנה בעומק מושג 'ריח הניחוח

 ;ומהקרבותינו

פעולות  כשברא הקב"ה את העולם כולו הוא שיתף בבריאה

בנה.  הוא יצר, הוא עשה, הוא -ת שדרכן הוא יצר הכל רבו

 - המשותף בכולם הייתה האמירה

 20 בעשרה מאמרות נברא העולם

אותו, הוא אמר שהוא יהיה  עשההוא אמר שיהיה רקיע ואז 

אותו. אך בבריאת האדם  הבדילמובדל מהרקיע התחתון ואז 

הסיפור הוא שונה לחלוטין. ריבונו של עולם אמר שהוא יעשה 

 כ"אאבן עזרא בראשית ח,  16
 חשמות כ,  17
 י"חרש"י שמות י"ג,  18
 ועוד ספרי במדבר קיב 19
 אאבות ה,  20
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אדם בצלם ובדמות והוא עשה את הגוף אבל אז נעשתה 

 - ולה נוספת שלא קדמה לה שום אמירהפע

ים י   ת ח  מ  ש ְ יו נ  ָ פ  א  ח ב ְ פ   י     21 ו 

 - ההבדל בין נפיחה לדיבור הוא עצוםלימדו אותנו ש 22חז"ל

ור יוצא ממך והוא איננו חלק ממך יותר. בנפיחה אתה הדיב

מעניק אותך עצמך אל המנופח. כשנפח הקב"ה את האלוקות 

לוה ממעל ממש. כשהוא -באדם הוא הפך אותו להיות חלק א

-חוטא, קורא הקב"ה אל האדם ושואל אותו אייכה. החלק א

לוה ממעל שלך לא יכול להתחבא, 'מלא כל הארץ כבודו'. לכן 

אתה בורח ממני אליך  -גם כשתברח עד קצה העולם  תמיד

ובחזרה. כל יסוד של כל חטא הוא כאשר ה'ויצר' משתלט על 

ה'ויפח' והאדם שוכח מהו. האדם מגורש מגן עדן, והאנושות 

הולכת ומתפתחת, וככל שהיא מתפתחת ה'ויפח' הולך 

 ונשכח, הולך ונעלם, עד שאין כבר שום טעם: 

י...ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם  ָראת  ר ב ָ  23 ֲאש ֶ

חוץ  -מבול, כמו מקווה טהרה ענק, שוטף את העולם כולו 

מתיבה אחת ובה נח ומשפחתו. כשנח יוצא מן התיבה אל 

עולם חדש הוא מקריב קרבן והקב"ה מריח. ואז, רק אז, מריח 

 הניחוח הזה, באה תקווה לעולם. מדוע?

 'כריח שדה אשר ברכו ה''

ם )לפעמים דווקא הם הכי מצליחים נסביר כמו שילדים מסבירי

לדייק(. נח מקריב קרבן ל'ריח ניחוח' בעולם שאיבד את 

הנפיחה שלו, את האלוקות. אתם יודעים מהי הנפיחה? 

'פווווו'. מוציאים אויר החוצה. אתם יודעים מהי ההרחה? 

שאיפה מלוא הריאות. 'לקחת שאכטה', בלשון היום, לתוך 

ה הריח את ריח הניחוח של נח כשהקב" -הגוף. זה לא ייאמן 

הוא הריח מחדש את עצמותו, את האלוקות שנמצאת באדם. 

ואז באה מנוחה. בדיוק כמו שלאחר שנפח הקב"ה נשמה 

  –באדם בגן עדן הוא עשה איתו פעולה אחת בלבד 

                                                           
 זבראשית ב,  21
 ג ותניא ריש פ'ב בשם הזה"ק, קכז המלך עיין עמק 22
 זבראשית ו,  23
 ט"ובראשית ב,  24

ֶדן ן ע  הו  ְבג  ח  נ   י    24 ו 

תנוח. לא כי אתה עייף, אלא כדי שתהיה מנוחה, כדי שתהיה 

כדי שהנפיחה תיזכר כל הזמן. כשהאדם מאבד את אלוקות, 

הנפיחה הוא מסתובב, אין לו מקום ואין לו מנוחה, הוא רק גוף 

שנע מצד לצד. הקב"ה קורא למשה ואומר לו ש'אדם כי יקריב 

מכם קרבן לה'' יקריב אותו לריח ניחוח, כלומר: כשאתם תחזרו 

את ותתבטלו אלי באמת באמת אני אזכר בנפיחה, אני אריח 

כוונתכם הפנימית. מכל החושים, הריח הוא זה שאינו מוגבל 

ואינו מוגדר, לא חשים אותו ולא מרגישים אותו, פשוט מריחים. 

 את האלוקות שבכם אני אריח, וכך תבוא מנוחה לעולם.

לא רק נח הציל את העולם בזכות הריח. כשיצחק אבינו לא 

ד ַצִיד'  -שתמש בכל החושים , הוא מ25 יודע 'ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהצָּ

הוא ממשש והוא שומע, הוא טועם והוא לא יכול לראות 

  -בר לא הולך הוא מזהה על פי הריח וכששום ד

ֶדה  יח  ש ָ ר  י כ ְ נ  יח  ב ְ ה ר  י  אֶמר ְרא  הו  ו  ְיָבֲרכ  ָגָדיו ו  יח  ב ְ ח ֶאת ר  ר  י ָ ו 

ֲרכו  ה' ר ב     26.ֲאש ֶ

מהר המוריה. זה אומרים  שהוא הריח את ריח העקידה  27חז"ל

הרי לא היה בעקידה שום ריח גשמי כי יצחק לא  -דבר פלאי 

נשחט בסוף. הכוונה אכן הייתה, המוכנות הפנימית להיעקד 

אכן הייתה, ואת זה ניתן רק להריח. עם הריח הזה של מסירות 

הנפש נכנס יעקב אבינו והכריע שעם ישראל יקבל את 

 הברכות ויביא גאולה לעולם.

וח השיב נוח לעולם את המנוחה, ובריח גם העדן בריח הניח

העביר יצחק ליעקב את הברכה לעם שלם, ובריח הניחוח זוכה 

כל יהודי לבוא ולהקריב ולעשות נחת רוח לפניו יתברך, 

 שנעשה רצונו הפנימי. 

יהָ  ת  ו   י א  ב כ   ש   ד פ  ה א  י ע  י ֲעד   28.ז את ְמנו ָחת 

  

 ל"גבראשית כ"ז,  25
 כ"זבראשית כ"ז,  26
 ק"ז( אגדת בראשית פ'מ"ב )מובא בתורה שלמה שם 27
 י"דתהילים קל"ב,  28
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 לסעודה שלישית - 'לעשות רצונך חפצתי'

החוזר לאורך הפרשה בקריאת 'שני' עסקנו במושג 'ריח ניחוח' 

מבטא מבחינות רבות את מטרת עבודת הקרבנות כולה. ו

הסברנו כי הריח העולה מהקרבנות 'מחזיר' לקב"ה ומזכיר לו 

זאת את הנפיחה, את האלוקות שהוא נפח בקרבנו, ומתוך כל 

באה מנוחה, תיקון לעולם. דרך קריאת 'שלישי' של הפרשה 

נבקש להעמיק במושג זה מתוך עיון קצר בהיקף השימוש בו, 

 ו דווקא אי השימוש בו.א

 אדם ונפש

רגע לפני שניכנס לעומק העניין, נעשה מעט סדר בפרשה 

הקדושה הזו, שלעיתים כגודל מעלתה וקדושתה כך גודל 

נסה לקרב אלינו את המרחק שאנו מרגישים כלפיה. נ

 ;הקרבנות

בקריאת 'ראשון' של הפרשה ובתחילת 'שני' עסקנו בקרבנות 

הבקר, מהצאן ומהעוף הנדבה מה למיניהם. עולות העולַ 

עולות כליל לה', ולא הכהן ולא הבעלים  -שכשמן כן הן 

מקבלים חלק בהן. אלה הן 'עולות היחיד'. ישנה גם עולת ציבור 

עולת  - 29העולה כליל גם היא ובה עסקנו כבר בחומש שמות

 התמיד המוקרבת מדי יום ביומו, בשחר ובבין הערבים.

ובקריאת 'שלישי' כולה עברנו לעסוק בעיקר קריאת 'שני' 

במנחות. גם המנחות הן עולות כליל לה', אך בעוד ב'ראשון' 

ובתחילת 'שני' עסקנו בקרבנות הבאים מבעלי חיים שונים, 

הרי שהמנחות הן 'צמחוניות', קרבן עני. מי שאין ידו משגת 

יא קרבן מהמוצרים להביא קרבן מבהמה יכול גם להב

ם ח ושמן. כל כך יפה לימדונו חז"ל בדיוקקמ -הפשוטים ביותר 

  - במילה הפותחת את פרשיית המנחות

אמר הקב"ה, מעלה אני עליו כאילו  -ונפש כי תקריב 

  30.הקריב נפשו

מה יש לו בביתו, לעני זה? קצת סולת, קצת קמח, שגם בהם 

יתכן וזכה מלקט ושכחה מכאן או מפאה מכאן. הוא בא ומקריב 

והקב"ה מחבב את הקרבן כאילו הקריב את כל המעט שיש לו 

את נפשו ממש. אין שום הבדל אם הבאת כמה פירורי סולת 

 31.'רחמנא ליבא בעי' -וקמח או אם הקרבת פר ואיל 

                                                           
 שמות כ"ט, ל"ח 29
 רש"י ויקרא ב, א 30
 סנהדרין ק"ו: 31
  חוץ מאחת שכן, חטאת היחיד שהיא נדבה, ובסיבה לכך נעסוק כשנגיע  32

בהמשך תעסוק התורה גם בחטאות ובאשמות ובשאר 

 ננו.יקרבנות כולם. עד כאן ההקדמה לעניה

 לא תמיד ריח ניחוח...

שעסקנו בו כמאפיין את כל תורת הביטוי 'ריח ניחוח לה'' 

הקרבנות, מופיע באופן מפתיע רק בחלק מסוגי הקרבנות 

כאשר מחלקם האחר הוא הושמט. הוא מופיע בעולה ובמנחה 

כשם שכבר ראינו, הוא יופיע בהמשך בקרבנות השלמים, אך 

הוא לא יופיע ולו פעם אחת לא באשמות שמביא האדם כדי 

חטאות הבאות על חטא לתקן אשמה שהוא אשם בה, לא ב

ובאופן מפתיע גם לא בקרבן התודה שעליו נקרא  32מסוים

 בפרשת צו. 

בהתאמה מוחלטת, גם בשבעת ימי המילואים, כאשר יקריב 

משה את הקרבנות יופיע הביטוי 'ריח ניחוח' בכל קרבנות 

העולה והשלמים, אך בקרבנות החטאת שיוקרבו שם לא יופיע 

 הביטוי. 

שהיא מתפרשת בתורתו של הרבי התופעה הזו, כפי 

טומנת בחובה יסוד אדיר שמשלים  33,מליובאוויטש זיע"א

 ומעמיק את מה שדיברנו בעניין ריח הניחוח בקריאת 'שני'.

 לעשות נחת רוח

 - "י מסביר את המילים ריח ניחוח כךרש

 34.נחת רוח לפני

אז הבנו כבר שבקרבנות יש מעלה גדולה של עשיית נחת רוח 

יווה לעשות. אך השאלה היא עשה מה שהוא צלה' בכך שנ

מדוע דווקא בקרבנות? מה כל כך ייחודי בקרבנות  -פשוטה 

מכל מצוות התורה שדווקא בהם באה לידי ביטוי נחת הרוח של 

ה' בכך שנעשה ציוויו? מדוע תפילין, למשל, או שבת, או 

ציצית, אינן ריח ניחוח לה'? הרי בכל קיום המצוות אנו עושים 

 צונו! מה נשתנו הקרבנות?את ר

אם ננסה לענות ולומר שהקרבנות הם מצוות ששייכות לתחום 

הלא שכלי, הלא חברתי, וממילא הם נכנסים למשפחת 

ה'חוקים' שאיננו עושים מתוך הבנה ותפיסה אלא רק מתוך 

'גזרת עליון' ולכן דווקא בהן מופיע הביטוי 'ריח ניחוח', יהיה זו 

 לחטאת הזו    
 .1לקוטי שיחות חלק ל"ב עמ'  33
 .רש"י ויקרא א, ט 34
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חוקים  , שהרי' מעטוא יהיה 'בעייתיהסבר מעולה, אך עדיין ה

'ריח ניחוח', והשאלה  םשאינ לא מובנים יש עוד הרבה מאד

מה במקו -בקרבנות מובא הביטוי ריח ניחוח  מדוע דווקא

 ת.נותר

 שולחן גבוה

ההסבר הוא נפלא. ישנן מצוות רבות, מובנות ונתפסות בשכל, 

שלאדם המקיים אותן ישנה תועלת מוחשית כלשהי מהן. 

גם בחוקים, במצוות שאינני מבין ואינני תופס,  -רה מזאת ית

אני מקבל עלי  - דבר יש לי תועלת מסוימת מעשייתן בסופו של

את מרות המלך, אני מקבל עלי את גזירותיו וכמו בקבלת עול 

מלכות אנושית, להבדיל, עם הנאמנות למלך מגיעות לי גם 

זכויות רבות, 'דיבידנדים'... המלך פורס עלי את חסותו ואת 

 כנפיו, בתמורה לנאמנותי המוחלטת אליו. 

ו לב לדיוק ין. שימהסיפור שונה לחלוטלעומת זאת,  ,בקרבנות

'שאמרתי ונעשה רצוני'. לא 'גזרתי', לא 'חוקה  -הביטוי ברש"י 

חקקתי', הקרבנות אינם גזירת המלך. הקרבנות זה משהו 

משונה מאד, הם 'לחמו של הקב"ה'. אנחנו לא מבינים את זה 

בכלל בכלל, אך זוהי ההגדרה ההלכתית והמשפטית שלהם. 

מה העניין? מה מה אני עושה, בעצם? שורף בהמה. מדוע? 

התועלת בכך? אני גם לא מתקן בהקרבה הזו שום דבר בעצמי, 

איזה ביטוי  אז מה אני עושה בה? מעלה אותה ל'שולחן גבוה'.

 !מדהים

הוא לחמו של  ,העולה כולו על המזבח ,לא רק 'קרבן העולה'

ות הקב"ה; בעומק ההגדרה, גם שלמים, הניתנים בשותפ

המזבח 'זוכה' בהם ומקנה  - לכהן ולבעלים, הם שולחן גבוה

 אותם הלאה לכהן ולבעלים. 

 רק לעשות רצונו!

ריח הניחוח, נחת הרוח הגדולה לקב"ה, היא דווקא בקרבנות. 

כיון שאין לי בהם שום הבנה ואני לא מפיק מהם שום תועלת, 

הם מבטאים בצורה הטובה ביותר לקב"ה את זה שהוא פשוט 

 אמר ונעשה רצונו, ללא שום עירוב של תועלת או רצון אחר. 

א מופיע מעתה נבין מדוע בחטאות ובאשמות ובקרבן התודה ל

כי אין בהם ולו אבק של תועלת 'מהצד'.  -הביטוי ריח ניחוח 

'החטאות' ו'האשמות' מסייעות בעדי לכפר על דבר שעשיתי. 

א גם 'התודה', המשמשת כהכרת טובה, מבטאת רגש שהו

וממילא בהקרבתה יש לי  -לומר תודה  -צורך אנושי בסיסי 

וח', כיון שעל תועלת. לכן בכל אלו לא מופיע הביטוי 'ריח ניח

אין זו  אותה רמה  -דאי מצוין ומקובל ברצון לפני ה' ואף שזה בו

 של ה'נחת רוח' הטהורה של הקרבנות.

 ונעשה תמיד רצונו! -שנזכה לשמוע את הקב"ה אומר 
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 לסעודת מלווה מלכה -' קרבת אלהים לי טוב'

גדול בין הבהתבוננות נוספת עלינו לתת את הדעת אל השוני 

לימוד פרשת וספר 'ויקרא' לבין איך באמת נראה סדר היום 

 בבית המקדש, שיבנה בב"א. 

 לו"ז בית המקדש

בבית המקדש, אחרי שמנקים את המזבח ומרימים את הדשן 

מהלילה מתחילים את היום בהבאת קרבן עולת התמיד של 

ן ציבורי, והוא קרבן חובה. הוא אינו תלוי באירוע שחר. זהו קרב

הוא חובה והוא חייב לבוא משל כל הציבור. הוא  -כזה או אחר 

חטאות ציבור, קרבנות  -גם מאפיין של קרבנות דומים נוספים 

 המועדים.

לאחר מכן במהלך היום באים קרבנות רבים נוספים שחלקם 

הם חובה, כמו או אולי אף רובם קרבנות יחיד ובתוכם יש ש

 קרבן יולדת, ואחרים שהם קרבנות נדבה.

כלומר הלו"ז של בית המקדש בנוי כך שפותחים בציבור, בעם 

בקרבן התמיד של בין  -ישראל, ובכך גם מסתיים היום 

הערביים, קרבן של כלל ישראל, שלאחריו אין קרבים עוד 

קרבנות. בתחילת היום כל אחד הוא חלק מעם ישראל וכך אף 

היום, ואילו באמצע יש מקום לקרבנות יחיד, ואף  בסוף

 לקרבנות נדבה.

 היגיון סדר הקרבנות

'ראשון'  -אמנם בפרשת 'ויקרא' הדברים מסודרים אחרת 

'שלישי' עוסקות -עוסק בעולות נדבה ורק ביחיד, קריאות 'שני' ו

בעניים שלא מביאים מבעלי חיים את קרבנותיהם אלא רק 

קרבן מנחה שהוא קרבן נדבה, קרבן יחיד. רק חריגה אחת יש 

א יוהשם והיא מנחת הביכורים שהובאה שם, אגב המנחות 

 קשורה לחג.

'רביעי' עוסקת כל הקריאה בפרשת השלמים, שגם -ואילו ב

'חמישי' ואילך נכנסים -הם הינם קרבנות יחיד ונדבה. רק מ

לחטאות הציבור שהן חובה, הבאות בעקבות החטא, ולאשמות 

 שחלקם קרבנות יחיד וחלקם קרבנות ציבור. -

ודם כל האם לא היה ראוי והגיוני יותר להתחיל בכלל ולסקור ק

אז בכך  -את קרבנות הציבור שהם חובה ואם כבר ביחיד 

 שקרבן בא לכפר על חטא?

אוי ואבוי  -צאו וראו מה באה התורה ללמדנו בסדר הפלאי הזה 

אם נחשוב שעניינו של המזבח יופיע בחיי רק כאשר חטאתי. 

זה דימוי נורא. זה דימוי את מקום הקודש כמין 'וועד לחיפוש 

שחטאתי צריך להקריב קרבן. זה נכון אך אם חטאים', שאחרי 

זה לא בדת שלנו. זה  -נתפוס תפקיד הקרבן רק כוידוי על חטא 

 קתולי.

 סתם, רציתי להתקרב...

הוא להתקרב אל  35תפקידו של הקרבן כפי שמנסח הרמב"ן

להתקרב  -הקב"ה. להביא את חלבי ודמי, ובמקום את עצמי 

הביא את הקרוב לי לוה ממעל'. ל-ולבטא את היותי 'חלק א

ולכפר על חטא.  Vבמקום את עצמי. אני לא מגיע כדי לסמן 

חס ושלום! החצי הראשון של הפרשה הפותחת את העיסוק 

בתורת הכוהנים כלל לא עוסק בכהנים, לא בחטאים ואפילו לא 

אלא ביחיד, שיודע שבעצם קיומו יש בו הכוח  -בציבור ובעם 

שום חטא  -זה שום סיבה והרצון הפנימי להתקרב. לא צריך ל

או להבדיל שום אירוע גדול. אלא סתם, כי אני רוצה להביא 

את נפשי  -ואין לי כלום. 'נפש כי תקריב'  -קצת קמח וסולת 

 שלי אני רוצה להקריב.

ואז מגיעים אל המקדש, ועל הקרבן שאני מביא שומעים את 

 'שיר של יום'-לא זו שמושרת לכל עם ישראל ב -שירת הלווים 

על קרבן התמיד אלא שיר המיוחד לי, לנפשי, ורק אחרי 

שעוברים את החצי הראשון של הפרשה שמתאר את הפרטי 

מגיעים לחצי השני שלה, אל החלק שמתאר איך בנוי עם  -שלי 

שלם שיודע שבמרכזו בית מקדש, איך בנוי עולם שלם 

שבמרכזו 'בית תפילה לכל העמים'. אכן יש התיקון לחטאים 

אבל ההתקרבות לקב"ה איננה  -ייחסות לאירועים ויש ההת

 מקום להפקת אירועים כי עצם החיים. 

 לכל אחד יש את הניגון שלו

'ויקרא אל משה'. אפילו לא 'ויקרא  -שמו של הספר הוא כזכור 

ה' אל משה'. עצם האלקות קוראת אל כל מי שיודע שהוא יכול 

ד טיפה לגלות את המושה שבתוכו ורוצה למשות את עצמו עו

 ועוד טיפה.

בין אם יש לי בעל חיים להקרבה ובין  -הקול האלוקי קורא אלי 

אם יש לי רק מעט סולת שנותרה לי מהלקט, מהשכחה 

 ומהפאה. אותי אני יכול להקריב אל האלוקות שבי. 

בית המקדש הוא המקום שבו כל אחד יודע  -אין לך יותר מזה 

לכל אחד ואחת יש  איך הוא חלק מהכלל, וכל הכלל יודע איך

 והניגון המיוחד רק לו. -את המקום שלו עם הסולת הקמח 

 

  

                                                           
 פירוש הרמב"ן על התורה, ויקרא, א', ט'. 35
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 שיחת בונוס - 'נפש כי תחטא בשגגה'

 קרבן

לאחר שלמדנו מתחילת הפרשה על קרבנות העולה, המנחה, 

הנדבה והשלמים. עוברת התורה בקריאת 'חמישי' לקרבן 

  -החטאת 

ר ֶאל ב  ֵּ֞ י ד   ֶפש  כ   אמ ֒ר ֶנֶׁ֗ ֘ל ל  ָרא  ש ְ י י  ֹ֣ נ  ת  ב ְ ֹ֣ ְצו  כ  ל֙ מ  ָגָגה֙ מ  ש ְ א ב  תֱֶֹֽחָטָ֤

נ ָ  'הֵ֔  ֹֽ ה  ת מ  ָ֖ ח  א  ֹֽ ה מ  ָ֑יָנה ְוָעש ָָׂ֕ א ת ָֹֽעש ֶ ָ֖ר ל ֹ֣  36.הֲאש ֶ
שגגה. וצריך  -ההגדרה ההלכתית לקרבן החטאת היא חשובה 

להבין דבר זה לעומק; שגגה הוא דבר שאני באמת לא אשם בו 

לא ידעתי, לא הייתה לי שום כוונה לחטוא, מוכח לחלוטין  -

 שהדבר נעשה ללא שום התערבות מודעת מצדי. 

קרבן זה הוא הבסיס לכל הקרבנות שהתורה תפרט מכאן 

בפרשה; יתכן שהנפש החוטאת היא הכהן הגדול, יתכן  ואילך

שהכוונה היא לכל הסנהדרין הגדולה שחטאו בטעות בשגגה 

ובעקבותם עם שלם נופל ואז הקרבן נקרא 'חטאת הקהל'. זה 

בין אם הם יכלו  -מילא אם הסנהדרין טעו בדבר  -דבר לא מובן 

א וצריכים להבי -לדעת או לא )ומוכח שהם לא יכלו לדעת( 

אבל העם מה חטא? הרי העם הקשיב לקול הסנהדרין  ,קרבן

 ובכל זאת זה נקרא 'חטאת הקהל'! -ועשה את דבר ה' 

יתכן אף שמדובר בנשיא שחטא, וכפי שמסביר שם כל כך יפה 

  -רש"י 

לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו . אשר נשיא יחטא

נותן לב להביא כפרה על שגגתו, ק"ו שמתחרט על 

 37.וזדונותי

 מהו הרעיון שאני מחויב על שגגה? מדוע?

 להיות שליט על המציאות

רבי משה אלשיך זיע"א, האלשיך הקדוש מצפת, מנתח את 

 -הפסוק בו פתחנו באופן כל כך יפה 

שאם יחטא איש שוגג אין זה כי אם שנפשו לא טובה היא 

 38מאיזה עון שעשה תחילה...

ם חוטא אלא לא כתוב 'אדם כי יחטא', לא האד -שמענו? 

הנפש. הנפש, כנראה הושפעה מדברים שהיא אפילו לא 

מודעת אליהם, והיא כנראה עשתה משהו תחילה ואותה 

היא זו שגרמה לו עכשיו להגיע  -עברה שהיא עברה אי פעם 

לשגגה הזו. שורש המילה שגגה הוא שגיאה, אבל הכפילות 

של האות ג' באה להדגיש את החזרה הבלתי מודעת על אותה 

 -ממשיך ה'אלשיך'  39טעות.

                                                           
 ויקרא ד', ב'. 36
 רש"י, ויקרא ד', כ"ב. 37
 ה"ת, ויקרא, ד', א'.אלשיך ע לר' משה 'תורת משה' 38

אין שוגג בא על והוא כי אשר אין בידו עון אשר חטא ...

אפילו בהמתם של צדיקים אין הקב"ה מביא  'ידו, כי הוא ית

תקלה על ידם צדיקים עצמם לא כל שכן. והוא מאמר הכתוב 

וזהו מה שראוי לאמר . ..רגלי חסידיו ישמור )שמואל א, ב ט(

, מהיכן נמשכה לו תקלה זו, 'נפש כי תחטא בשגגה'הוא 

אשר לא תעשינה ועשה מאחת  'מכל מצות ה'הלא הוא 

תקלת  חטא, כי אשר כבר עשה אחת מהנה גרם לו 'מהנה

 .שגגה זו מתחת ידו

דבר עמוק מאוד! ההבנה שהמציאות מתרחשת וגם אם זה 

היא הבנת היסוד  -אינני שליט בה, יכול הייתי להיות שליט בה 

י שמתחיל כעת במזבח הכפרה. עד עכשיו לכל העולם המוסר

דיברנו על המזבח כאל מקום שמביאים אליו קרבנות נדבה, 

חיובי, אבל בטרם אנו מגיעים לקרבנות שמביאים -מרצון פנימי

על דברים שליליים ברורים ומוגדרים אנו פותחים ב'משפחה' 

 של החטאות, של השגגות.

 עולם נקי וטהור

הזקן, על כך שקרבן חטאת מובא יש ביטוי ידוע של האדמו"ר 

על חטא בשוגג למרות שלא הייתה שום ידיעה, כי עצם 

העובדה שאדם יכול היה להיכשל בשוגג היא עצמה ההוכחה 

שלא הייתי במקום הרוחני בו הייתי אמור להיות, והדבר נובע, 

  -בלשונו 

 40.מהתגברות נפש הבהמית שמנ גה

טבעית. נפש -בהמיתאלוקית ו -יש ביהודי כידוע שתי נפשות 

יש בי רצונות ששייכים לחלק האלוקי  -בעברית פירושה 'רצון' 

שבי ויש ששייכים לחלק האנושי החיוני שבי, ומשניהם יחד 

מורכב הדבר המדהים שנקרא אדם. והנפש מושפעת, ואילו 

הייתי יכול שהמוח היה פועל עוד יותר בי הייתי מגיע למקום בו 

 לא הייתה מתרחשת. השיגיון הזה, השגגה הזו, 

המודעות לכך צריכה לחרוז החל מהכהן הגדול דרך העדה 

ואשרי הדור שהנשיא לו מבין שהוא צריך להביא  -והנשיא 

לא על זדונותיו, כלל לא מדובר פה על  -כפרה על שגגתו 

זדונות. כי הדור שהנשיא שלו מביא כפרה על שגגותיו הוא דור 

שההדרכה שלו היא שבסופו של דבר אני אוכל להביא 

אות, לעולם, שהמודעות הפנימית היא כזו שתקלות למצי

 עד לעולם נקי וטהור.  -כאלה תצטמצמנה עוד ועוד 

 מוח שליט על לב

קרבנות החטאת באים להודיע שגם במה שחטאתי, ללא כל 

 ,האדם -פספסתי בלי כוונה, לא ידעתי, החטאתי  -אשמה 

בקבוק,  -בדומה למילים אחרות בעברית שכופלות את ההברות בהן  39

 געגוע, פעפוע ועוד.
 תניא, אגרות הקודש כ"ח. 40
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מוחו שליט על לבו ובעצם ההגעה אל המזבח והבאת החטאת 

'אני יודע כמה אני גדול, ואני יודע גם  -כאילו אומר לקב"ה  אני

שבהביאי את החטאת אני עצמי מעיד על מעלתי הגדולה ואני 

 יכול להתקדם ממנה'.

 שיגיון לדוד

 -יש מזמור בתהילים שמתחיל במילים 

ַ֥ד ו  ן ְלָדָ֫ ו  יֶׁ֗ ג ָ ר ש   ֹֽ  ֲאש ֶ ַ֥ר ל   41'...ה-ש ָ

דוד בנושא זה או שהכוונה היא לשגגתו של  42יש המסבירים

 אחר, ואחרים מסבירים שהכוונה היא לכלי זמר, כלי נגינה.

אולי צריך לדעת לנגן על כך  -ואולי אין כאן כלל מחלוקת? 

 שהאדם ידע שגם את שגגותיו הוא יוכל יום אחד לתקן.

 שיגיון לדוד! -איזה ניגון מופלא 

 

 

                                                           
 עי"ש ברש"י. 42 תהילים ז', א'. 41

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  18:24|  17:12 -ירושלים 

  18:26|  17:27 -תל אביב 

 18:26|  17:18 -חיפה 

 18:24|  17:25  -טבריה ומגדל 

 18:26|  17:29 -באר שבע 
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