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 בס"ד

 

 

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 ראשונהלסעודה  – 'לי ברא טהור לב'

 

 לעסוק בטהרות

זוכים לפתוח חומש ופותחים את הלב לעיסוק השבוע אנו 

 בקרבנות בקדושה ובטהרה.

ואין מתחילים  א"ר אסי מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים

בבראשית, אלא שהתינוקות טהורים והקרבנות טהורים יבואו טהורים 

  1 ויתעסקו בטהרות

שמות רבים נעטרו לחומש שלנו: תורת כהנים, ספר 

ועוד. אבל השם הכי מוכר, הכי 'שלנו', הוא  הקדושה

. למדנו כבר ששמו של חומש הוא )נהגה מלעיל( 'ויקרא'

ראשונות שלו, אלא יש בו לא רק המילה הראשונה או מה

כדי לתת משמעות לחומש כולו. כך 'בראשית' איננה רק 

המילה הראשונה של הספר הראשון, אלא כל משמעות 

הספר היא תיאור הראשית, תיאור היסודות עליהם 

מושתת הכל. 'שמות' איננו רק הרשימה השמית של יורדי 

מצרים המופיעה בתחילת הספר. מגמת הספר כולו היא 

בעולם שבו מבקשים המצרים לכלות את  שמותוי הגיל

השם ולהפוך עם לעבדים. אנו באים כנגדם ומגלים שלכל 

איש יש שם ותפקיד, וממילא כל אחד יכול להיות מקום 

 לאלוקות ובלבבו משכן לבנות. מצוין.

יתי... מה עומקה של בחומש שלנו זה נראה מעט בעי

רת, 'ויקרא'? זוהי מילה שמתא - המילה הפותחת

לכאורה, פועל די סתמי ובודאי שקשה לראות כיצד 

נותנת משמעות לחומש שלם העוסק בענייני  דווקא היא

הקדושה והקרבנות. השאלה בולטת במיוחד כאשר 

  –קוראים את הפסוק הראשון כולו 

ד לֵּאמֹר אֶֹהל מועֵּ ָליו מֵּ :. ַדבֵּר ֶאל ְבנֵּי וַיְִּקָרא ֶאל מֶֹשה וַיְַדבֵּר יְהוָה אֵּ

ל וְָאַמְרָת ֲאלֵֶּהם   2..יְִּשָראֵּ

כלומר, לא רק שהמילה 'ויקרא' נראית סתמית, היא גם 

מיותרת לחלוטין! מה היה חסר מן הספר אם היה לכאורה 

                                                           
 ויקרא רבה ג:ז 1
 ויקרא א:א 2

נפתח ב'וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני 

 ישראל...'? 

 כאן יסוד חשוב: נורש"י מלמד

ויקרא אל משה. לכל דברות ולכל  אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה,  

בה, לשון שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר, וקרא זה אל ילשון ח

 3 זה

לכל הדיברות והאמירות קדמה בעצם, על פי רש"י, 

חיבה. מצוין, אבל למה דווקא  ה, שהיא ביטוי שלקריא

כאן מתחדש היסוד הזה ומדוע על שם החידוש הזה נקרא 

הכל? נדמה לי שהבנת המילה הזו, המעניקה את השם 

לחומש כולו, פותחת שער לעולם הקדוש והטהור שאנו 

 עומדים על מפתנו ומבקשים להיכנס בו בחומש זה.

 לקרוא למשה

את המקרא  פשט. אנו צריכים 'לפשוט' –לפני הכל 

ולקרוא אותו באופן הנכון. מי שזוכר את סיומו של ספר 

שמות מבין ש'ויקרא' היא מילה המוזמנת מסוף 'הפרקים 

 הקודמים'. בפסוקי החיתום של ספר שמות כתוב כך:

ְשָכן ד ּוְכבוד ה' ָמלֵּא ֶאת ַהמִּ וְלֹא יָכֹל מֶֹשה  .וַיְַכס ֶהָענָן ֶאת אֶֹהל מועֵּ

ְשָכןלָבוא ֶאל אֹהֶ  ד כִּי ָשַכן ָעָליו ֶהָענָן ּוְכבוד ה' ָמלֵּא ֶאת ַהמִּ   4 ל מועֵּ

נו? משה עומד בחוץ ולא יכול לבוא אל אוהל מועד, אז 

הקריאה  עשות? לקרוא לו. בוא, משה. יבוא.מה צריך ל

גש בין הקב"ה למשה למעין שיחה הזו הופכת את המפ

 ה ואמר'. חיבה בין שני מלאכים, 'וקרא זה אל ז תמלא

ל להיכנס לשם, כשהענן זה לא ייאמן. איך אפשר בכל

הל? איך אפשר בכלל להגיע אל המקומות מכסה את הא

טהורים', שאנו חותרים להגיע אליהם בספר הזה? 'יבואו 

, כפי שאמרנו בפתח הדברים, 'ויעסקו בטהרות'. תינוקות

כי הם מלאים טהרה, אז הם יכולים. ומה אתנו, כשלא 

נו כל כך טהורים? פעמים רבות כל כך אנו תמיד אנח

  רש"י שם 3
 שמות ל"ד:מ 4

 תשע"ו ויקראלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים –טועמיה 
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עומדים מחוץ לאוהל המכוסה בענן, משתוקקים להיכנס 

אל הקודש פנימה, אך נדמה לנו שאין דרך לעשות את 

זה, אין שום סיכוי שפתאום יקראו בשמנו. אך הקול קורא 

, מנין הכוח . אזצריך רק לדעת כיצד עונים - כל הזמןלנו 

 בחוץ עם הנפילות שלנו?? איך לא נשארים באמת

 הקריאה הראשונה

את המילה המרטיטה הזו, 'ויקרא', אני נזכר  קוראכשאני 

בפעם הראשונה שהיא מוזכרת בתורה במובן של קריאה 

למישהו. גם שם, ה'ויקרא' נראה כל כך מיותר, אך הוא 

 ממש כל התורה כולה. 

ים ֶאל ָהָאָדם וַיֹאֶמר לו ַאיֶ -וַיְִּקָרא ה' א     5 ָכהלֹהִּ

זו הייתה יכולה להיות הקריאה שתשנה את העולם. זו 

י שחטא בעץ הדעת. שם הקריאה אל האדם הראשון אחר

 האדםשהתחבא מאחורי ענן אלא  קב"הלא היה זה ה

מפני ה'. גם שם הייתה הקריאה  שהתחבא בתוך העץ

  –אה חיבה ורצון לשיח מל

א יהא נבהל להשיב יודע היה היכן הוא, אלא ליכנס עמו בדברים, של

 6 אם יענישהו פתאום

אייכה, אדם? ענני! אבל אנחנו התחלנו לספר כל מיני 

סיפורים ו'אל תשאל', ו'האשה אשר נתתה', 'כי יראתי'... 

אם רק היינו עונים ש'הננו', אם רק היינו נכנסים פנימה 

לד. זוכרים את אוועל הקריאה... ההשוואה הזו היא גלקו

שבמילה ויקרא? מבחינה ויזואלית, האות  הא' הזעירא

אל"ף מופיעה קטנה, פעם יחידה בתנ"ך. ובכן, פעם אחת 

בדברי . מוגדלת ,האות אל"ף ,מופיעה היא גםבתנ"ך 

  – הימים

ת א נושָא  7.ָדם שֵּ

ה'אל"ף רבתי' לא מעידה על גאווה, חלילה. אל"ף רבתי 

מבטאת עוצמות אדירות. הרי אם יש מישהו בעולם 

יסודות שלו זכה למתנות גדולות יותר ממשה רבנו זהו שב

כנראה רק אדם הראשון. משה רבנו זכה להיוולד אצל 

עמרם ואצל יוכבד, אחר כך 'זכה' לגדול בארמון המלוכה 

המצרי, אצל בתיה בת פרעה ובהמשך זכה להוציא את 

עם ישראל ממצרים ולהוריד את התורה. אדם הראשון 

-בים'. אם היה 'איש אים טונולד אצל הקב"ה... 'הור

הים' לפני משה ושמעלתו היא אולי למעלה ממעלתו של ל

ים הל-הראשון. אז למה כשקרא לו ה' א זהו אדם המש

 הוא נפל וחטא? 

דם התחיל לחשוב חטא עץ הדעת הוא החטא שבו הא

הים. אם יש בו כאלה מעלות עצומות ל-שאולי גם הוא א

הים', אמר ל-אאז אולי גם הוא כל כך גדול. 'והייתם כ

להם הנחש, 'יודעי טוב ורע'. כאשר עמדנו למרגלות הר 

'פסקה זוהמת אותנו משה,  הביאלשם ר שא ,סיני

 ההוא, החטא תוקן.  8'הנחש

 אדם כי יקרב

ו זה 'ויקרא אל משה'? משה הוא ה'ענאתם יודעים מה 

מאד מכל האדם אשר על פני האדמה'. אוי ואבוי אם 

נחשוב לרגע שפירושה של הענווה הוא אי הכרה בערך 

עצמי. הפוך לגמרי. ענווה פירושה: אני מכיר את ערך 

עצמי, מודע היטב לכוחותיי, אבל יודע שכל מה שיש לי 

הוא אך ורק מתנה מהקב"ה. משלי אין כלום כי כל מה 

מכיר את ערך עצמי ואומר, שיש לי הוא משלו. אני 

הכוחות שלי,  בערך, את הדבר הבא: אילו היה לחברי את

אם גם הוא היה נולד אצל עמרם  - את תנאי הגדילה שלי

ויוכבד וגדל אצל בת פרעה, מן הסתם הוא היה לוקח את 

זה למקומות הרבה יותר גבוהים ממה שאני לקחתי. אני 

וכח לרגע מתנה קיבלתי, אך לא שה לגודלהיטב  מודע

שזו מתנה. כשהאדם יודע לבטא את ההערכה האמיתית 

הזו ובאמצעותה הוא מבטא את ערך עצמו, הוא ייענה 

ל'ויקרא', באל"ף זעירא, ולא יהיה לו שום צורך להתחבא 

 בתוך העץ.

 - הקול האלוקי אומר 'אדם כי יקריב'הוא ישמע את 

אדם, אדם! אדם שפעם קראו לו 'אייכה', קראו לו שיבוא 

יתקן כל חטא.  –להתקרב, אדם כי יקריב וייענה לקריאה 

לא רק אל משה האיש קרא הקב"ה להיכנס אלא לכולנו, 

אל משה בתוך כל אחת ואחד מאתנו, קורא הקב"ה מתוך 

 הענן ומחכה שניענה. 

אל  שנזכה להיכנס בנחת לספר הקדושה והטהרה הזה,

 ספר ויקרא.

 

  

                                                           
 בראשית ג:ט 5
 רש"י שם 6

 דברי הימים א' א:א 7
 ויקרא רבה י"ח:ג 8
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לסעודה שניה – כר'זי'להריח ולה

 ניחוח לה'ריח 

אחד המוטיבים המרכזיים שחוזר ונכתב פעמים רבות 

 במהלך תיאורי הקרבנות הוא המגמה המשותפת לכולם:

ה  שֵּ ְזבֵָּחה עָֹלה אִּ ן ֶאת ַהכֹל ַהמִּ יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ ְרבו ּוְכָרָעיו יְִּרַחץ ַבָמיִּם וְהִּ וְקִּ

יַח נִּיחוַח   9 לה'רֵּ

 הפרשה:כך גם במנחה, בקריאת שני של 

ַשְמנָּה  ָסלְָתּה ּומִּ ָשם ְמלֹא ֻקְמצו מִּ בִּיָאּה ֶאל ְבנֵּי ַאֲהרֹן ַהכֲֹהנִּים וְָקַמץ מִּ וֶה 

יַח נִּיחַֹח  ה רֵּ שֵּ ְזבֵָּחה אִּ ן ֶאת ַאְזָכָרָתּה ַהמִּ יר ַהכֹהֵּ ְקטִּ לה' ַעל ָכל לְבֹנָָתּה וְהִּ

10  

 - בשלמים ובחטאות ובכל קרבן וקרבן בהמשך אףוכך 

'. עם ישראל 'ריח ניחוח לה'א להיות ולעשות המגמה הי

  –אף מוזהר לבל יתבטל 'ריח הניחוח' הזה לעולם 

י  יַח נִּיחֹחִּ ַשי רֵּ י לְאִּ ל וְָאַמְרָת ֲאלֵֶּהם ֶאת ָקְרָבנִּי לְַחמִּ ַצו ֶאת ְבנֵּי יְִּשָראֵּ

יב לִּי ְבמוֲעדו ְשְמרּו ְלַהְקרִּ  11 תִּ

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

לכך 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' 

הוא יוצא מהתיבה אל מוזכר כבר בסיפורו של נח, כאשר 

 העולם החרב שבחוץ:

ף לְַקלֵּל עוד ֶאת ָהֲאָדָמה  יַח ַהנִּיחַֹח וַיֹאֶמר ה' ֶאל לִּבו לֹא אֹסִּ וַיַָרח ה' ֶאת רֵּ

ף עוד לְַהכות ֶאת ָכל  נְֻעָריו וְלֹא אֹסִּ ַבֲעבּור ָהָאָדם כִּי יֵֶּצר לֵּב ָהָאָדם ַרע מִּ

י... יתִּ    12 ַחי ַכֲאֶשר ָעשִּ

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

בסיפור המבול, שיש שהסבירו כי שמו של נח נגזר 

 מהריח הזה בעצמו:

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

האבן עזרא בפירושו למילים 'ריח ניחוח' מבהיר מה אינו 

 יכול להיות הפירוש ומציע את הסברו שלו:

                                                           
 ויקרא א:ט 9

 ויקרא ב:ב 10
 במדבר כ"ח:ב 11
 בראשית ח:כ"א 12
 בראשית רבה פ'כ"ה 13

ילה חלילה להיות השם מריח ולא אוכל. כי כן כתוב "אשר חלב וחל

ניו, כאדם שמריח זבחימו יאכלו". רק הטעם שקיבל העולה וישרה לפ

 14 ריח טוב והא ערב

בר סבן עזרא, הביטוי הזה מגיע כדי 'לבעצם, אומר הא

'. כביכול אומר לנו הקב"ה: 'אתם יודעים מה את אזננו

קורה לי כשאני מקבל את קרבנותיכם? אני נח. אני 

 במנוחה. 

 .15 'וינח ביום השביעי'

רש"י מסביר באופן דומה לפירושו של האבן עזרא אך 

 שונה במעט:

 16 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 

. 17 היא בצורה של משל, 'דיברה תורה כלשון בני אדם'

דווקא מפני זה חובה עלינו לנסות בלשוננו, לשון בני 

אדם, להבין את המושג עד כמה שניתן ולהביא אותו אל 

 חיינו שלנו. 

 נפיחה והרחה

לימוד הקודמת, בשיחה המושג הזה הוא באמת גוועלד. ב

עסקנו במילה הפותחת את החומש  ,'ראשון' של הפרשה

כולו, במילת החיבה 'ויקרא'. הזכרנו שהמילה הזו היא 

לא מיותרת, אדרבה, זוהי הקריאה המיוחדת ביותר של 

ה' השוכן באהל מועד למשה העומד בחוץ והיא מבקשת 

להביא לחיבה ולחיבור השלם ביותר. הזכרנו שהקריאה 

ראשית חומש הטהרה והכהונה, היא תיקון לקריאה הזו, ב

הראשונה בעולם, שנקראה לאחר החטא בגן עדן, זו 

שהתשובה אליה הייתה 'לא ידעתי' ו'האשה אשר נתת' 

ההיענות הפשוטה לקריאה,  –אבל העיקר היה חסר 

 ה'הנני'! 

אם הדברים נכונים, נדמה לי שבהמשך להשוואה הזו 

ושג 'ריח הניחוח' העולה ניתן גם לפתח הבנה בעומק מ

 מקרבנותינו ומהקרבותינו. 

 אבן עזרא בראשית ח:כ"א 14
 שמות כ:ח 15
 רש"י שמות י"ג:י"ח 16
 ועוד ספרי במדבר קיב 17
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כשברא הקב"ה את העולם כולו הוא שיתף בבריאה 

הוא יצר, הוא עשה,  –פעולות רבות שדרכן הוא יצר הכל 

 הוא בנה. המשותף בכולם הייתה האמירה.

 18 בעשרה מאמרות נברא העולם

אותו, הוא אמר שהוא  עשההוא אמר שיהיה רקיע ואז 

אותו. אך  הבדילדל מהרקיע התחתון ואז יהיה מוב

בבריאת האדם הסיפור הוא שונה לחלוטין. ריבונו של 

עולם אמר שהוא יעשה אדם בצלם ובדמות והוא עשה את 

הגוף אבל אז נעשתה פעולה נוספת שלא קדמה לה שום 

 אמירה:

  19 ַחיִּים נְִּשַמת ְבַאָפיו וַיִַּפח

יחה לדיבור הוא לימדו אותנו שההבדל בין נפ 20 חז"ל

עצום. הדיבור יוצא ממך והוא איננו חלק ממך יותר. 

בנפיחה אתה מעניק אותך עצמך אל המנופח. כשנפח 

-הקב"ה את האלוקות באדם הוא הפך אותו להיות חלק א

לוה ממעל ממש. כשהוא חוטא, קורא הקב"ה אל האדם 

לוה ממעל שלך לא יכול -ושואל אותו אייכה. החלק א

כל הארץ כבודו'. לכן תמיד גם כשתברח  להתחבא, 'מלא

אתה בורח ממני אליך ובחזרה. כל יסוד  -עד קצה העולם 

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 

  :טעםאין כבר שום ונשכח, הולך ונעלם, עד ש

י ֲאֶשר ָהָאָדם ֶאת ֶאְמֶחה  21 ...ָבָראתִּ

 - ענק, שוטף את העולם כולוטהרה מבול, כמו מקווה 

חוץ מתיבה אחת ובה נח ומשפחתו. כשנח יוצא מן התיבה 

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

 מריח הניחוח הזה, באה תקווה לעולם. מדוע?אז, 

 '''כריח שדה אשר ברכו ה

הכי הם )לפעמים דווקא  נסביר כמו שילדים מסבירים

. נח מקריב קרבן ל'ריח ניחוח' בעולם (מצליחים לדייק

שאיבד את הנפיחה שלו, את האלוקות. אתם יודעים מהי 

ו'. מוציאים אויר החוצה. אתם יודעים ווהנפיחה? 'פוו

, מהי ההרחה? שאיפה מלוא הריאות. 'לקחת שאכטה'

ריח כשהקב"ה ה - לתוך הגוף. זה לא ייאמן בלשון היום,

ח הוא הריח מחדש את עצמותו, את את ריח הניחוח של נ

האלוקות שנמצאת באדם. ואז באה מנוחה. בדיוק כמו 

שלאחר שנפח הקב"ה נשמה באדם בגן עדן הוא עשה 

  –איתו פעולה אחת בלבד 

הּו ֶדן ְבגַן וַיַנִּחֵּ  22 עֵּ

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

שתהיה אלוקות, כדי שהנפיחה תיזכר כל הזמן. כשהאדם 

מאבד את 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 

בטלו אלי באמת תיח ניחוח, כלומר: כשאתם תחזרו ותלר

 באמת אני אזכר בנפיחה, אני אריח את כוונתכם

ה שאינו מוגבל ואינו זהפנימית. מכל החושים, הריח הוא 

מוגדר, לא חשים אותו ולא מרגישים אותו, פשוט 

מריחים. את האלוקות שבכם אני אריח, וכך תבוא מנוחה 

 לעולם.

ח הציל את העולם בזכות הריח. כשיצחק אבינו לא רק נ

ייודע  לא , הוא משתמש בכל 23 'ַציִּד ַהָצד הּוא אֵּפוא 'מִּ

הוא ממשש והוא שומע, הוא טועם והוא לא  –החושים 

יכול לראות וכששום דבר לא הולך הוא מזהה על פי הריח 

–  

יחַ  ֶאת וַיַָרח יחַ  ְראֵּה וַיֹאֶמר וַיְָבֲרכֵּהּו ְבגָָדיו רֵּ יחַ  ְבנִּי רֵּ  בֲֵּרכו ֲאֶשר ָשֶדה ְכרֵּ

  24 ה'

שהוא הריח את ריח העקידה מהר   אומרים25חז"ל 

הרי לא היה בעקידה שום ריח  -המוריה. זה דבר פלאי 

גשמי כי יצחק לא נשחט בסוף. הכוונה אכן הייתה, 

המוכנות הפנימית להיעקד אכן הייתה, ואת זה ניתן רק 

להריח. עם הריח הזה של מסירות הנפש נכנס יעקב 

ל יקבל את הברכות ויביא אבינו והכריע שעם ישרא

 גאולה לעולם.

בריח הניחוח השיב נוח לעולם את המנוחה, ובריח גם 

העדן העביר יצחק ליעקב את הברכה לעם שלם, ובריח 

הניחוח זוכה כל יהודי לבוא ולהקריב ולעשות נחת רוח 

 לפניו יתברך, שנעשה רצונו הפנימי. 

י זֹאת י ְמנּוָחתִּ ב פֹה ַעד ֲעדֵּ שֵּ יהָ אִּ  כִּי אֵּ 26 ּוִּתִּ

 

                                                           
 אבות ה:א 18
 בראשית ב:ז 19
 ג ותניא ריש פ'ב בשם הזה"ק, קכז המלך עיין עמק 20
 בראשית ו:ז 21
 בראשית ב:ט"ו 22

 בראשית כ"ז:ל"ג 23
 בראשית כ"ז:כ"ז 24
 (ז"מובא בתורה שלמה שם ק)ב "בראשית פ'מדת אג 25
 תהילים קל"ב:י"ד 26
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 שלישיתלסעודה  – 'חפצתי רצונך לעשות'

 

בקריאת 'שני' עסקנו במושג 'ריח ניחוח' המבטא 

הקרבנות כולה. הסברנו  מבחינות רבות את מטרת עבודת

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

ומתוך כל באה  ,הנפיחה, את האלוקות שהוא נפח בקרבנו

 הפרשה קון לעולם. דרך קריאת 'שלישי' שלמנוחה, תי

נבקש להעמיק במושג זה מתוך עיון קצר בהיקף השימוש 

 בו, או דווקא אי השימוש בו.

 אדם ונפש

לפני שניכנס לעומק העניין, נעשה מעט סדר רגע 

בפרשה הקדושה הזו, שלעיתים כגודל מעלתה וקדושתה 

כך גודל המרחק שאנו מרגישים כלפיה. ננסה לקרב אלינו 

 את הקרבנות.

בקריאת 'ראשון' של הפרשה ובתחילת 'שני' עסקנו 

בקרבנות העולה למיניהם. עולות הנדבה מהבקר, מהצאן 

הכהן ולא  ולא ,לה' עולות כליל –ן ומהעוף שכשמן כן ה

יחיד'. ישנה הן. אלה הן 'עולות הבעלים מקבלים חלק בה

גם עולת ציבור העולה כליל גם היא ובה עסקנו כבר 

עולת התמיד המוקרבת מדי יום ביומו,  - 27 בחומש שמות

 בשחר ובבין הערבים.

בעיקר קריאת 'שני' ובקריאת 'שלישי' כולה עברנו 

 בעודגם המנחות הן עולות כליל לה', אך לעסוק במנחות. 

'שני' עסקנו בקרבנות הבאים מבעלי תחילת ב'ראשון' וב

המנחות הן 'צמחוניות', קרבן עני. מי הרי שחיים שונים, 

שאין ידו משגת להביא קרבן מבהמה יכול גם להביא 

ח ושמן. כל כך קמ –קרבן מהמוצרים הפשוטים ביותר 

לה הפותחת את פרשיית ם במידיוקיפה לימדונו חז"ל ב

  המנחות:

  28נפשו הקריב כאילו עליו אני מעלה, ה"הקב אמר –ונפש כי תקריב 

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

בהם יתכן וזכה מלקט ושכחה מכאן או מפאה מכאן. הוא 

בא ומקריב את כל המעט שיש לו והקב"ה מחבב את 

הקרבן כאילו הקריב את נפשו ממש. אין שום הבדל אם 

                                                           
 שמות כ"ט:ל"ח 27
 רש"י ויקרא ב:א 28
 סנהדרין ק"ו: 29

 -י סולת וקמח או אם הקרבת פר ואיל כמה פירור הבאת

 .29 'רחמנא ליבא בעי'

בהמשך תעסוק התורה גם בחטאות ובאשמות ובשאר 

 הקרבנות כולם. עד כאן ההקדמה לענייננו.

 לא תמיד ריח ניחוח...

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

פן מפתיע רק בחלק מסוגי הקרבנות הקרבנות, מופיע באו

ושמט. הוא מופיע בעולה ההוא חלקם האחר כאשר מ

כבר ראינו, הוא יופיע בהמשך בקרבנות שובמנחה כשם 

השלמים, אך הוא לא יופיע ולו פעם אחת לא באשמות 

שמביא האדם כדי לתקן אשמה שהוא אשם בה, לא 

ובאופן מפתיע גם לא  30 בחטאות הבאות על חטא מסוים

 בקרבן התודה שעליו נקרא בפרשת צו. 

לואים, כאשר בהתאמה מוחלטת, גם בשבעת ימי המי

בכל  'ריח ניחוח'את הקרבנות יופיע הביטוי  יקריב משה

קרבנות העולה והשלמים, אך בקרבנות החטאת שיוקרבו 

 שם לא יופיע הביטוי. 

התופעה הזו, כפי שהיא מתפרשת בתורתו של הרבי 

טומנת בחובה יסוד אדיר , 31 מליובאוויטש זיע"א

שמשלים ומעמיק את מה שדיברנו בעניין ריח הניחוח 

 בקריאת 'שני'.

 עשות נחת רוחל

 רש"י מסביר את המילים ריח ניחוח כך:

 32 לפני רוח נחת

שבקרבנות יש מעלה גדולה של עשיית נחת  כבר הבנו אז

רוח לה' בכך שנעשה מה שהוא ציווה לעשות. אך השאלה 

מדוע דווקא בקרבנות? מה כל כך ייחודי  –היא פשוטה 

בקרבנות מכל מצוות התורה שדווקא בהם באה לידי 

ביטוי נחת הרוח של ה' בכך שנעשה ציוויו? מדוע 

? אינן ריח ניחוח לה' ,או שבת, או ציציתתפילין, למשל, 

חוץ מאחת שכן, חטאת היחיד שהיא נדבה, ובסיבה לכך נעסוק כשנגיע  30
 לחטאת הזו

 1לקוטי שיחות חלק ל"ב עמ' 31
 רש"י ויקרא א:ט 32



 

6 
 

הרי בכל קיום המצוות אנו עושים את רצונו! מה נשתנו 

 הקרבנות?

הקרבנות הם מצוות ששייכות אם ננסה לענות ולומר ש

וממילא הם נכנסים  ,לתחום הלא שכלי, הלא חברתי

למשפחת ה'חוקים' שאיננו עושים מתוך הבנה ותפיסה 

ולכן דווקא בהן מופיע הביטוי  ת עליון'גזר'אלא רק מתוך 

יהיה א הועדיין , אך מעולה הסברזו יהיה 'ריח ניחוח', 

 וד הרבה מאד' מעט: גם חוקים לא מובנים יש ע'בעייתי

, והשאלה מדוע דווקא בקרבנות מובא שאינן 'ריח ניחוח'

 במקומה עומדת. –הביטוי ריח ניחוח 

 שולחן גבוה

ההסבר הוא נפלא. ישנן מצוות רבות, מובנות ונתפסות 

מוחשית בשכל, שלאדם המקיים אותן ישנה תועלת 

גם בחוקים, במצוות שאינני  -כלשהי מהן. יתרה מזאת 

תופס, בסופו של דבר יש לי תועלת מסוימת מבין ואינני 

מעשייתן: אני מקבל עלי את מרות המלך, אני מקבל עלי 

 ,את גזירותיו וכמו בקבלת עול מלכות אנושית, להבדיל

עם הנאמנות למלך מגיעות לי גם זכויות רבות, 

, את חסותו ואת כנפיו 'דיבידנדים'... המלך פורס עלי

  .בתמורה לנאמנותי המוחלטת אליו

בקרבנות הסיפור שונה לחלוטין. שימו לב לדיוק הביטוי 

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

חקקתי', הקרבנות אינם גזירת המלך. הקרבנות זה משהו 

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

זוהי ההגדרה ההלכתית  את זה בכלל בכלל, אך

אני עושה, בעצם? שורף בהמה.  והמשפטית שלהם. מה

מדוע? מה העניין? מה התועלת בכך? אני גם לא מתקן 

בהקרבה הזו שום דבר בעצמי, אז מה אני עושה בה? 

 איזה ביטוי מדהים. גבוה'. מעלה אותה ל'שולחן

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

בעומק ההגדרה, גם שלמים, הניתנים  של הקב"ה;

המזבח  –תפות לכהן ולבעלים, הם שולחן גבוה בשו

 'זוכה' בהם ומקנה 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 

אמר ונעשה רצונו, ללא שום  שהוא פשוטאת זה לקב"ה 

 עירוב של תועלת או רצון אחר. 

תודה לא מדוע בחטאות ובאשמות ובקרבן ה יןבנ מעתה

בהם ולו אבק של  איןכי  -מופיע הביטוי ריח ניחוח 

מסייעות בעדי  'האשמות'ו 'החטאות'תועלת 'מהצד'. 

, המשמשת כהכרת 'התודה'לכפר על דבר שעשיתי. גם 

לומר  –טובה, מבטאת רגש שהוא צורך אנושי בסיסי 

 בכל אלווממילא בהקרבתה יש לי תועלת. לכן  –תודה 

ודאי זה בעל אף ש, כיון ש'ריח ניחוח'לא מופיע הביטוי 

 מה שלראין זו  אותה  –מצוין ומקובל ברצון לפני ה' 

 ' הטהורה של הקרבנות.רוחה'נחת 

 תמיד רצונו! ונעשה -ה אומר שנזכה לשמוע את הקב"

 

 :בכתובת – שבוע מדיהרשמה לקבלת "טועמיה" 
http://eepurl.com/bC0OHn 
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