
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 הצאן ומן, הבקר מן, הבהמה מן', לה קורבן מכם יקריב כי אדם ,אליהם ואמרת ישראל בני אל "דבר

 (ב, א ויקרא) קורבנכם." את הקריבו
  

 - יתברך לבורא, דמיון מלשון, להידמות שרוצה מי הוא אדם? אדם זה ומה'. לה קורבן להקריב יכול אדם דווקא
, וחנון רחום הוא יתברך שהבורא כפי .(יא, דעות הלכות, ם"רמב) "רחום היה אתה אף, רחום נקרא הוא מה"

 יכול כבר דמי - אותו יתגמל שמישהו כדי או לו ישתלם שזה כדי עצמו למען לא הם שלו והאהבה והחסד והרחמים
 כפי. להם להיטיב למען, באמת לנבראים טהורה אהבה היא שלו שהאהבה אלא? משהו יתברך לבורא לתת

 ואנחנו -שהוא מה כפי אחד לכל, לכולם להיטיב רוצה ה"הקב". ולטובים לרעים והמיטיב הטוב" ל"חז שאמרו
 תועלת משום ולא לתת רצון מתוך, אהבה מתוך להיעשות צריך זה נותנים וכשאנחנו. בדרכיו ללכת צריכים
 שהוא רוצים, רוח נחת לו לגרום רוצים, לו לתת ורוצים הנאהב את ומעריכים מחשיבים שאנחנו משום רק .עצמית

 – לכך מסוגלים ישראל דווקא - "ישראל בני אל דבר" כתוב ולכן. עצמית תועלת שום למען ולא - בשמחה יהיה
 פנים כל על שרוצה מי דווקא, אדם בגדר שהוא מי דווקא - '"לה קורבן מכם יקריב כי אדם אליהם ואמרת"

 . עצמית תועלת למען ולא עצמו למען לא -' לה קורבן להקריב שיכול זה הוא - אדם להיות
 

 זה אם, כאמור. הזולת למען או שלנו העצמית האהבה כנגד עושים שאנו דבר כל הוא הקורבן? הקורבן ומהו
 הדברים - שבעולם הדברים כל את לעשות יכול אדם. כקורבן נחשב זה אין שלנו העצמית התועלת את מתגמל

 של בתשלום שמעוניין אחד יש. לו משלמים כ"שאח יודע הוא אם - ביותר המשוגעים והדברים ביותר המסוכנים
 מזה לו ואין ביותר הקטן הדבר את לעשות צריך האדם כאשר אבל' . וכו כבוד של בתשלום שמעוניין אחד ויש כסף
 הקטן הדבר את לעשות צריך אדם כאשר, מרירות או הפסד איזה או נפש עגמת מזה לו יש ולפעמים, תועלת שום

. התורה מדברת זה על. קורבן נקרא וזה הטבע מן למעלה כבר זה אז - מזה כלום יוצא לא ולו, זולתו למען ביותר
; מזה יותר אפילו ולפעמים שעה-שעה, יום-יום מאתנו נתבע הוא הזה והקורבן. נדרשים אנו שכזו קורבן להקרבת

 . למקום אדם ובין לחברו אדם בין מאתנו נתבע זה
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 פנינה לשבת
 חשע"ת ויקרא

 



 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 סוריםיברית מלח וברית י

ן "ְוָכל ח ִמְנָחְתָך ָקְרבַּ לַּ מֶּ ְשִבית ְוֹלא ִתְמָלח בַּ ח תַּ לַּ יָך-א   ְבִרית מֶּ ל ֹלהֶּ ָך ֵמעַּ ל ִמְנָחתֶּ ְקִריב ָקְרָבְנָך ָכל עַּ  תַּ

ח." לַּ  )ויקרא ב,יג(  מֶּ

 

 :הפסוק פשט

 .קרבן כל על מלח להוסיף מצווה

 

 (א עמוד ה דף ברכות מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על האגדה

 שאדונו כנעני עבד של פיצוי עם שחרור מצוות] לחרות בהן יוצא עבד - אדם של מאבריו אחד שהן ועין שן מה

, לקיש בן שמעון דרבי והיינו. וכמה כמה אחת על - אדם של גופו כל שממרקים יסורים[, לאבריו נזק וגרם היכה

 ְוֹלא[ "שלנו בפסוק] ככתוב, במלח ברית נאמר; בייסורים ברית ונאמר במלח ברית נאמר: לקיש בן שמעון רבי דאמר

ית ית ֶמַלח ַתְשבִּ ְבֵרי ֵאֶלה: "ככתוב, בייסורים ברית ונאמר", ְברִּ ית דִּ  - במלח האמור - ברית מה(. ח"כ דברים" )ַהְברִּ

 .אדם של עונותיו כל ממרקין יסורים - בייסורים האמור ברית אף, הבשר את ממתקת מלח

 

 :למחשבה נקודות

ֵפל ֲהֵיָאֵכל: "ככתוב" תפל" נקרא מלח ללא אוכל י, תָּ ְבלִּ ֵפל" והמילה(. ו איוב" )ֶמַלח-מִּ ֵפל" למילה קרובה" תָּ  –" טָּ

 בנוגע האדם את לחנך בא קרבן לכל מלח להוסיף התורה ציווי. לעיקר שנצמד לוואי שהוא, בחשיבותו משני דבר

 של תחושה הוא הטעם, העברית בלשון. אוכל שהוא המזון כמו לאכילה וטעים ערב להיות שצריך, הקרבן לערך

 מעבר, וכוונה" טעם" הוספת חשיבות על מרמזת המלח הוספת, ולכן. הדבר ועיקר משמעות וגם, לחיך ערבות

 הוא קרבן.  בכלל המצוות ולכל בפרט הקרבנות לעבודת חשוב זה עקרון. שלה ההלכתיים – הטכנים לצדדים

 כל על. חטאיו על מחילה וקבלת תשובה של תהליך להשלים וגם', לה להתקרב האדם צריך ודרכו", קרב" מלשון

 ועליו, למזבח הדומה השולחן עומד, מעט מקדש הנחשב, היהודי הבית במרכז. לימינו עד זו מצווה התגלגלה, פנים

 .במלח אותו לטבול עלינו, לחם אכילת עם בארוחה פותחים אנו כאשר, לכן. לקרבן הנחשבת הסעודה אוכלים

 צמיחה מונע הוא, האדמה על אותו  כשזורעים, אחד מצד. ומשלימות מיוחדות תכונות למלח, הירש ר"הרש פי על

ה ֶאֶרץ" נקראת גידולים מצמיחה שלא וארץ. ושינוי  של סגולה לו מקנה עצמה תכונה אותה אבל(. יז ירמיהו" )ְמֵלחָּ

 הכינוי מובן זה ובהקשר. ואבדון לרקבון להביא העלולים חידקים התרבות מניעת ידי על, המזון על והגנה שמירה

ית ֶמַלח" – שלנו בפסוק  המלח של  התמדה ישראל מצד דורשת ישראל לעם ה"הקב בין הברית גם". ֹלֶהיָך-א   ְברִּ

 ההיסטוריה במהלך ישראל עם על לשמור  הברית מבטיחה בתמורה אך. וסטיה שינוי ללא נצחית לתורה וציות

 . בדרכו העומדים והאתגרים, הקשיים, האוייבים כל  אף על, שלו הסוערת

 כח המלח בעצם יש: "בחיי רבינו ובלשון. הפכיות תכונות משתי הבנויה, מורכבת מציאות, כן אם, מסמל המלח

 העולם של זה מורכב טבע". הדין ומדת רחמים מדת והם, העולם קיום שבהם המדות שתי כנגד שהם, והאש המים

 שאינו ראה, הדין במדת אותו לברוא במחשבה עלה, עולמו את הוא ברוך הקדוש כשברא: "המדרש על מבוסס

 רומז בבשר הנמצא הדם, לענייננו(.  ב"פי רבה בראשית" )הדין מדת עם ושתפה רחמים מדת הקדים, בו מתקיים

. ממנו הדם יציאת לאפשר כדי אותו למלוח עלינו, לאכילה הבשר את להכשיר מנת ועל. הקשים הדין לכוחות

 על, האדם על הבאים ליסורים גם. הבשר" להמתקת" - אגדתנו  בלשון -  הוא גורם, המלח של חריפותו ולמרות

 '.ה אל ולחזור, נפש חשבון ולערוך, להתבונן, לעצור לנו גורמים הם. ותועלת טוב של צד יש, ומרירותם חריפותם כל

 

 



 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

 

 אם כי, חטאים על לכפר בא הקרבנות הקרבת עניין כי לפרש ואפשר. וקטן זעיר הוא דויקרא' א -" משה אל ויקרא"

.  הבריאה בכל זוהמה ונכנס החבילה נתפרדה הפגמים י"וע, וחי צומח דומם כל את כולל היה אזי, זוכה היה האדם

 בא הקרבנות שציווי וכיוון. האדם בקומת שוב חי, צומח, הדומם כל את ולאחד לחזור הוא הקרבנות הקרבת ועניין

 י"ע, ואנו. החטא מחמת שנוצרה לשפלות רמז. קטנה היא, האדם על שרומזת', א אות לכן, פגמים על לכפר

" לימוד".  "חכמה ואאלפך" מלשון, לימוד לשון" אלף" כי, לגדולה מקטנה' א אות את להגדיל חוזרים, עבודתנו

 ראשה' ל האות. למד אלף זה" אל" - "משה אל ויקרא" וזהו.  חכמה למד - למד אלף  לימוד שהוא', ל לאות קשור

, בעיניו יותר שפל נהיה כך, שלומד כמה כפי השלם האדם כי. ביטול עניינו לחכמה שרומז אלף, שני מצד.  זקוף

 לימוד י"ע דווקא הביטול אור האדם על שמאיר, והתפילה הקרבנות עניין שזה. ביטול, מה-כח – החכמה עניין שזה

 –" משה אל ויקרא" וזה.  כאחד והשפלות הגדלות את שמאחד, האדם שלמות שזה. יתברך שמו וידיעת' ה חכמת

 גילוי, ובקרבן בתפילה הנעשה הרצון תיקון", לרצונו" שכתוב וזהו. הקרבנות תיקון י"ע גדולה' א זעירא' מא שיעשה

 ביטול עניין שזה". אדם קרויים העולם אומות ואין אדם קרויים אתם" בלבד זה מצד. האדם בנפש להשפיע הרצון

 .שבעולם הפגמים מכל למעלה שהיא נקודה, ת"להשי העצמי

 

 ובין אור במצבי בין' ה את עובדים ישראל. מתחדשת הלבנה חודש בכל. ללבנה מונים ישראל, החודש פרשת

, הקדושה האמונה את ישראל קונים זה ידיד ועל.  מאירה ולפעמים חשוכה שלפעמים, הלבנה כמו חושך במצבי

, והתענוג החכמה אור עם האמונה של החסדים חיבור, בעולם החכמה אור לגילוי דבר של בסופו גורמת שהיא

 לרמה רמז, החמץ את מנקים שישראל קיונותיהנ של רמז שזה". להשפיע מנת על מקבל"  של השלמות שזהו

 מתחדש ניסן ובחודש.  ונשמתנו האמונה אור את החוסמים אישיות ונגיעות ופגמים מעבירות קיוןינ של הגבוהה

 אור שתהיה לבא לעתיד נזכה עדי.  בטהרתה האמונה על שרומזת, מצה אכילת י"ע ובפרט, בנפשותינו הזה קיוןיהנ

 .שבעתיים החמה ואור החמה כאור הלבנה

 

 

 

 )ויקרא ה כג("והשיב את הגזלה אשר גזל" 

 רוצה.כאשר האדם לוקח בכוח, אף על פי שהנותן לא גזלה נקרא 

העליון רוצה שהתחתון יקבל רק בזמן שמשלם תמורה, היינו על מנת שהמוכר יהנה. בגשמיות הוא נותן לו כסף, 

, היינו את כל מה שקיבל בעל מנת לקבל, שיתקנו בעל מנת והשיבוברוחניות נקרא בעל מנת להשפיע. וזהו 

 להשפיע.

ב וגו'. ואשם, ויתקן. אמר רבי יוסי, משמע והשיב מעצמו : "והיה כי יחטא ואשם וג'ו. האשם המושבזוהר )אות רנ"א(

 )היינו מאהבה(.

 רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, מאמר רנב

 ביאורים:

 כתוב "כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גזל את אביו ואמו שהם קוב"ה ושכינתיה". 

הכול צריך לתקן על  –יות שנהנה לתועלת עצמו הן הנאות גשמיות והן הנאות רוחנ –"והשיב את הגזלה אשר גזל" 

 מנת להשפיע.

 

 



חודש ניסן –דיומא פניני   

 

חודש ניסן הוא חודש הגאולה, חודש המסוגל לגלות את מלכות ה' בעולם. בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. 

 הגילוי הזה נעשה דרך ג' בחינות: עולם, שנה, נפש.

לוהי. יש בה את הסגולה להכיל -זוהי ארץ ישראל. בארץ ישראל גנוזה תכונה טבעית מותאמת לגילוי הא –עולם 

 את הקודש העליון ולהיות הצינור שדרכו יושפע האור לכל העולם.

 זוהי השבת. יום המיוחד לגילוי הקודש. יום השבת הוא נצח המתלבש בזמן. –שנה 

 ינסופי מלמעלה למטה הוא עם ישראל.הכלי המיועד להוליך את האור הא –נפש 

עם ישראל נולד בחודש ניסן ביציאת מצרים. מה מיוחד בזמן הזה שדווקא אז הופיע עם ישראל על במת 

 ההיסטוריה?

אומר רש"י:  –לוהים את השמים ואת הארץ" -כל הבריאה כולה קשורה במהותה לעם ישראל. "בראשית ברא א

אומר רבי יהושע בגמרא ראשית תבואתו )ירמיהו ב'(.  –"קודש ישראל ה'  בשביל ישראל שנקראו ראשית. שנאמר:

 )ר"ה יא, א(: "בניסן נברא העולם". הולדת עם ישראל שבשבילו הייתה הבריאה, הייתה אף היא בפסח בחודש ניסן.

כי גר  תהליך העיבור שקדם להולדת עם ישראל בפועל הינו תהליך מורכב מאוד. נאמר לאברהם אבינו: "ידוע תדע

יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה".  בחינת הבכוח הייתה קיימת במחשבת הבריאה, 

רק כך  אלא שכדי להוציא את הדברים לפועל היה צורך בתהליך הדרגתי ארוך ונסתר של הכנה והכשרת הכלים.

ל בעולם בפסח היא תוצאה של כל הייתה יכולה הנשמה הישראלית להתגלות בעולם. ההופעה של עם ישרא

 העיבור התת קרקעי שקדם לו.

ניסן הוא החודש הראשון בשנה. ונראה לומר בס"ד שזו הסיבה להולדת עם ישראל דווקא בחודש זה, כי רצה 

המאציל ית' להראות שקיים עם אחד בעולם המסוגל לשלוט על כל הבריאה כולה ובפרט על מערכת הזמן, והעם 

 ישראל.הזה הוא עם 

זה סוד הכתוב: "החודש הזה לכם". אם החודש שהוגדר "ראש חודשים" שייך לישראל, קל וחומר שמושג הזמן 

. עם ישראל בכללותו שייך להם. עם ישראל משתמש במערכת הזמן כדי לגלות את הקודש העליון בכלל הבריאה

 ר.לוהית שהיא למעלה ממגבלות הזמן והחומ-מחובר במהותו לכוח ההשגחה הא

לוהית בעלת סגולות מיוחדות המעניקות לו את הכוח -עם ישראל אינו אוסף של פרטים. עם ישראל הוא בריאה א

 לגלות קודש. עם ישראל הוא נשמה פנימית שנוצרה כדי לספר את תהילת ה' בעולם.

וחנית. מצרים מכאן מובן מדוע עוברת הופעתו של עם ישראל דרך הגלות במצרים שהייתה גלות כפולה: חומרים ור

הזמן, הריבוי, הפיצול, הפרט. פרעה  –אלוהי מצרים זה הטבע  היא סמל הטבע על כל מגבלותיו וצמצומיו.

שנה. מלך מצרים מסמל את הרצון לקבל לעצמו בכל תפארתו. האנוכיות והדאגות העצמיות הן  – 355בגימטריה 

 השולטות אצל פרעה ובמצרים. "לי יאורי ואני עשיתיני".

יציאת מצרים היא  יות מפתחת אצל האדם רעיונות משובשים. במצרים האדם חושב את עצמו לאלוה.המצר

היכולת להשתחרר מהכלא החומרי שבטבע וממגבלות הזמן והמקום. זוהי הנקודה שבה נולד עם ישראל, העם 

בעולם הזה. עם  המסוגל מיסודו להתעלות למעלה מכל הצמצומים וההגיונות האנושיים ולהמשיך את נהר ההוויה

ישראל הוא עם האמונה, הוא נולד כשכוח החומר הגיע לשיאו בסוד מ"ט שערי טומאה במצרים, מצב שבו כל אדם 

בשיא הטומאה, משתחרר עם שלם ונגאל כשהמפתח הסודי דווקא רגיל נופל למלכודת הייאוש והדיכאון ח"ו. והנה 

לוהי -". גילוי מדרגתם המהותית הוא בעצם גילוי הכוח האלגאולתו היה ונשאר תמיד: "גילוי פנימיותם של ישראל

 השורשי המופיע בשם הו"יה. כשמתגלה האור הזה בעולם הוא עובר דרך ישראל ויש בכוחו לבטל את הגלות.

מקום. מתוך חודש ניסן הוא חודש הניסים, ואף על פי כן, יש בו הכוח להתחבר למציאות הטבעית של הזמן וה

חודש ניסן הוא פותח לנו  כשמגיעצרים של העולם, משם יצאו בני ישראל מגלות לגאולה. וגבולות הזמן ומתוך המי

 כל פעם מחדש את שערי הגאולה.
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