
 בס"ד 

 שפת אמת ויקרא 

 ספר ויקרא פרק א 

ר  ְקָרא ֶאל מֶשה ַוְיַדבֵּ אֹמר: ה')א( ַויִּ ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו מֵּ  אֵּ

ֶכם ָקְרָבן לַ  יב מִּ י ַיְקרִּ ֶהם ָאָדם כִּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ְשָראֵּ י יִּ ר ֶאל ְבנֵּ ן   ה')ב( ַדבֵּ ן ַהָבָקר ּומִּ ָמה מִּ ן ַהְבהֵּ מִּ

יבּו ֶאת ָקְרַבְנֶכם:  ַהצֹאן ַתְקרִּ

 

 רש"י על ויקרא פרק א פסוק ב 

מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל שהכל היה שלו אף אתם לא אדם? למה נאמר  -אדם 

 תקריבו מן הגזל: 

 

 שפת אמת ויקרא תרל"ה 

ברש"י אדם למה נאמר. מה אדם לא הקריב מן הגזל כו'. כי האדם מקריב נפש בהמה ומתכפר 

לו. ומה טעם יהי' מכופר בנפש הבהמה. רק מצד שהאדם ממשיך חיות לכל הבע"ח שהוא 

למעלה מהם כמאמר כל שתה תחת רגליו. ובוודאי אדה"ר הוא המדבר ומשפיע חיות לבעלי  

 ל דור ודור.  חיים כסדר דצח"מ. וכן בכלל כ

אבל האדם הפרטי אם אינו במדריגות מדבר כמו שמצינו יתוש קדמך א"כ נקרא גזילה מה 

 שמביא נפש בע"ח להתכפר בו. רק העצה לבטל עצמו לכלל ישראל כמ"ש כי יקריב מכם כו': 

 

 פרשה ב פסקה יא  -מדרש רבה ויקרא 

אמרו בשעה שעקד אברהם אבינו  )יא( ושחט את בן הבקר וגו' ובאיל הוא אומר צפונה לפני ה' 

את יצחק בנו התקין הקדוש ברוך הוא ב' כבשים אחד של שחרית ואחד של ערבית וכל כך למה 

שבשעה שהיו ישראל מקריבין תמיד על גבי המזבח וקורין את המקרא הזה צפונה לפני ה' זוכר  

ישראל בין איש  הקדוש ברוך הוא עקידת יצחק מעידני עלי את השמים ואת הארץ בין גוי בין 

בין אשה בין עבד בין אמה קורין את המקרא הזה צפונה לפני ה' זוכר הקדוש ברוך הוא עקידת  

 יצחק שנאמר צפונה לפני ה'

 

  תרל"אשפת אמת ויקרא 

אא"ז מו"ר זצ"ל הגיד פי' המדרש צפונה לפני ה' כו' זוכר עקידת יצחק. כי עיקר הקרבן הי' 

ההסתר שהי' בהקרבן. ונק' צפונה. וזה יוכל להיות גם עתה.  הרצון למסור נפשו להשי"ת. וזה 

ופי' צפונה לפני ה' להיות מקום הצפון שבאדם להשי"ת ולא בגילוי על המצח עכ"ד ז"ל. ובוודאי 

כי זה עיקר בחי' הקרבן כי יקריב מכם. להיות כל האדם משועבד להשי"ת. וזה עקידת יצחק.  

   ב במעשה ממש בהמה ועוף.ורק שהי' במעשה ג"כ שצוה השי"ת להקרי

 

 תרמ"גשפת אמת ויקרא 

בשם מו"ז ז"ל על המאמר בתנא דבי אליהו ובמדרש כל האומר פסוק ושחט כו' צפונה לפני ה' 

הוא כי   הקב"ה זוכר לו עקידת יצחק דכתיב כי יקריב מכם כו' מן הבהמה כו' הבקר כו'. הענין

צריך להיות הרצון למסור נפשו לה'. רק השי"ת נותן להיות הבהמה תמורת האדם. וזה פעל  

יצחק אבינו במה שנעקד. והקב"ה קיבל שה חלופו. נמצא עיקר הקרבן הוא מן האדם עכ"ד ז"ל. 

וזה ענין הסמיכה בכל כחו. דבמחשבה ורצון הוא מוסר נפשו. רק שצריך להיות פעולה במעשה 

 זה נעשה ע"י הבע"ח. אבל הפנימיות יש גם עתה. ג"כ. ו

לכן תפלות נגד תמידין תיקנום דכתיב ונשלמה פרים שפתינו. שהדיבור יהי' כמעשה להצטרף 

עם המס"נ במחשבה. דכתיב ואשפוך את נפשי לפני ה'. שעיקר התפלה צריך להיות במס"נ 

 לה'. 



כל ישראל. לקיים מסירת נפש כי יקריב    כי התמידין היו קרבן צבור. ולכן היו אנשי מעמד בעבור 

מכם כנ"ל. ע"כ צריכין להיות מוכן לזה הקרבן מאתנו ממש. ואז הי' הקב"ה בונה ביתו לקבל 

הקרבן במעשה כנ"ל. ואז אחר החטא היו בנ"י באמת מוכנים למסור נפשם לה'. וניתן להם 

י ה' היינו המחשבה ורצון  העצה במעשה ע"י הקרבן כנ"ל. וביאר מו"ז ז"ל כנ"ל פי' צפונה לפנ

 שהוא עיקר הקרבן מן האדם עצמו לפני ה' הבוחן לבות:

 

 משנה מסכת מנחות פרק יג 

ה  שֵּ ְנָחה אִּ יחֹוַח(, ּוַבמִּ יַח נִּ ה רֵּ שֵּ יחֹוַח, )ּוְבעֹוַלת ָהעֹוף אִּ יַח נִּ ה רֵּ שֵּ ָמה אִּ )יא( ֶנֱאַמר ְבעֹוַלת ַהְבהֵּ

ד, ֶשֶאָחד הַ  יחֹוַח, ְלַלמֵּ יַח נִּ ם:רֵּ ן ָאָדם ֶאת ַדְעתֹו ַלָשָמיִּ ְלַבד ֶשְיַכּוֵּ יט, ּובִּ  ַמְרֶבה ְוֶאָחד ַהַמְמעִּ

 

 שפת אמת תרל"א

אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד בשם הרב ז"ל מפרשיסחא על מ"ש אחד המרבה וא' הממעיט ובלבד  

ץ הוא ז"ל שיכוין לבו כו'. והקשה בט"ז סימן א' אי גם המרבה מכוון לשם שמים טפי עדיף. ותיר

למשל ב' סוחרים שנסעו לדרך אחד. והא' בא מיד. והב' הי' לו סיבות ומניעות עד שלזמן רב 

בא ג"כ ושאלוהו מה זה שלא באת עד עתה והשיב מאחר שבאתי ג"כ מה שהי' הי'. עכ"ד ולא 

 פי' יותר.  

שפי' ובלבד שיכוון לבו שסוף ותכלית מעשיו יהיה שיהי' מכוון להשי"ת כראוי בין שבא לו   ונ"פ

זה ע"י עבודה מעט. או ע"י יגיעות הרבה. רק שיועילו מעשיו לכוון לבו לשמים. והדברים נכונים  

מאוד. שהרי גם כאן נאמר זה על הקרבן מנחה שמאחר שנתקרב קרבנו להשי"ת וזה תכלית 

דבר. א"כ אין נ"מ בין שהי' מרבה וממעיט. כי סוף הכל אחד שיתקרב להשי"ת.  המכוון וסוף

 וזה עצמו פי' יכוון לבו כענין הקרבן להיות נמשך אחר השורש והוא חיותו ית' שניתן בכל דבר:

 

 שפת אמת ויקרא תרל"ו

במשנה נאמר בבהמה ריח ניחוח ובעוף ריח ניחוח ובמנחה ריח ניחוח לומר לך אחד המרבה 

אחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים. בט"ז הקשה ממ"נ אי גם המרבה כוונתו לשמים אם ו

כן המרבה עדיף ע"ש שמיישב בטוב טעם ודעת. אעפ"כ נראה דקושיא מעיקרא ליתא. כי באמת 

אין הפרש בין מרבה לממעיט אף אם שניהם מתכוונים לטוב. כי בעבודת הבורא אין נ"מ בריבוי  

ן אמת בלב. ואדרבא מי שאינו יכול לעשות הרבה ומכוון בהמעט אפשר רק בהתעוררות רצו

 חשוב יותר.  

ובאמת נראה הפי' מרבה וממעיט בענין ימי הטובה וימי הרעה כי התרבות המעשים טובים  

בעת פתיחות לב האדם. והתמעטות המעשים בימי הרעה שניהם בקנה אחד עולים. והוא כענין  

ז"ל לפרש הגמ' משנכנס אדר מרבין בשמחה ואב ממעטין  שאמרו בשם הרב מלובלין הקדוש

בשמחה. ופי' להרבות צד הקדושה ולמעט צד הטומאה. וכן נפרש כאן. וגם דברים אלו נכללין 

 בדברי הט"ז ע"ש באו"ח סימן א':

 

 שפת אמת ויקרא תרמ"ב

וכן   ונפש כי תקריב קרבן מנחה מי דרכו להתנדב מנחה עני מעלה הכתוב כאלו הקריב נפשו.

במשנה. נאמר בעולת בהמה ריח ניחוח ובעוף ריח ניחוח ובמנחה ריח ניחוח ללמדך אחד 

המרבה כו'. ובוודאי אין הכוונה על הפרש שיווי של הקרבן. דכך לי דינר כך לי מאה מנה כלפי 

שמיא. ומאי קמ"ל בזה. אכן באמת כוונתם גם על הממעיט שאין לו דעת להעלות קרבן חשוב.  

גדלה מעלת העולה על המנחה. שהוא העלאת החי וזה העלאת הצומח. אעפ"כ מי  כי בוודאי 

שמכיר את מקומו בוחר במעט אשר יהי' באמת. מלקפוץ למעלה ממדריגתו. כמ"ש במד' בפסוק 

טוב מלא כף נחת כו'. וכ"כ הט"ז באו"ח שהממעיט לשם שמים. היינו שאינו רוצה להרבות. ע"י 

מעט. וזה הרצון אמת חשוב לפניו יותר כאלו הקריב נפשו שמבין שיעשה יותר בטוב. זה ה

 שהוא מדבר למעלה ממדריגת החי כנ"ל:

 


