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øôúù àø÷éå  
  

  

  .ויקרא אל משה
  .'שטייט מיט א קליינע א' ויקרא'עס ווערט געברענגט פארשידענע טעמים פארוואס 

ע ענטפערט ווייל אין די ספרי המקובלים שטייט אז "ק רבי שלום קאמינקער זי"הרה

  .ה טויזנט אורות"ביים חטא העגל איז אוועק גענומען געווארן פון משה רבינו ע

אין די לוחות ' און ס' אז די ם.) דף קד(שבת ' עס קען זיין דאס ענין לויט די גמרא אין מס

ן עגל האט זיך 'ך על התורה שטייט אז בשעת"און אין ספר ש. האבן זיך געהאלטן בדרך נס

און , זענען ארויסגעפאלן פון די לוחות' און ס' און אלע שטיקלעך פון ם, אויפגעהערט דער נס

  .ז געווען די שבירת הלוחותדאס אי

 X 22(וואס דאס באטרעפט פונקט טויזנט ',  ס2און '  ם22אין די עשרת הדברות איז דא 

ה "און די אלף אורות איז אוועק גענומען געווארן פון משה רבינו ע) 1000 = 120 + 880 = 40

  .ביים חטא העגל

ז א רמז אויף די טויזנט אורות  וואס דאס אי–' אלף'און וועגן דעם שטייט אויך א קליינע 

  .וואס דאס איז אוועק גענומען געווארן

   
  

אם עולה קרבנו . תקריבו את קרבנכם' אדם כי יקריב מכם קרבן מן הבהמה וגו
  .'וגו

ד על לשון הכתוב שהתחיל בלשון יחיד כי יקריב מכם קרבן וסיים בלשון רבים "יל

ונראה לפרש דהנה כל ישראל ,  עולה קרבנוושוב חזר וכתב בלשון יחיד אם, תקריבו קרבנכם

ז כשיחזור "ולפי, ז לכלל ישראל"ערבים זה לזה ואם אחד מישראל חוטא יגיע העונש עי

, אין הקרבן בא לו לבד אלא על כל ישראל להצילם מן העונש' בתשובה ויביא כפרתו קרבן לה

) ט"דברים כ (והנה ערבות לא הוי רק על חטאים הנגלים אבל לא על הנסתרות כדכתיב

ג "סנהדרין מ' עי(, שרק על הנגלות אנו ערבים, אלקינו והנגלות לנו ולבנינו' הנסתרות לה

ז "ולפי, י לעולם אין העולה באה אלא על הרהור הלב"ארשב) צו' פ(ואיתא במדרש , )ב"ע

המביא קרבן עולה מביאו רק בשבילו כיון דעולה באה על הרהור הלב שהוא מן הנסתרות 
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ומדוייק לשון , כ בשאר קרבנות מביאו בשביל כלל ישראל"משא, ך בהם ערבותדלא שיי

דהיינו אדם מישראל כשמביא אחד מכל הקרבנות " אדם כי יקריב מכם קרבן"ק "דה, הכתוב

אלא הרי זה כאילו קרבן כולכם , בלשון רבים שאין הקרבן רק לו לבד" תקריבו את קרבנכם"

" קרבנו"ביא עולה הבאה על הרהור הלב אז אין זה אלא שהוא מ" אם עולה"אבל , משום ערבות

  .                                                     דהיינו רק בשבילו כיון דאין שייך ערבות
  )א"דברי מהרי( 

  

  

לא תעשה חמץ כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ' כל המנחה אשר תקריבו לה
   .'קרבן ראשית תקריבו אותם לה' וגו

', חמץ תאפינה ובכורים מן הדבש וכו' הלחם בעצרת הבאים משאור שנא' י ב"רש' פי

' י מה"י דברי רבינו הגדול פ"ל עפ"י. להבין טעמו ועל מה מרמז ומורה בזה דרך לעבודה

תשובה אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה בשביל שאקבל הברכות הכתובות בה או 

ב שאין ראוי "ת כדי שאנצל מהקללות והענוש של עוהב ואפרוש מעבירו"שאזכה לחיי עוה

ז רק עמי "ואין עובדים עד) ולטובת עצמו(לעבוד השם על דרך זה שזה נקרא עובד מיראה 

' כ שם בהל"הארץ והקטנים שמחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה וכ

תוך שלא לשמה בא ואמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמ' ה

לפיכך כשמלמדים את הקטנים ועמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה , לשמה

  .ל"ולקבל שכר עד שתרבה דעתן וידעוהו ויעבדוהו מאהבה עכ

לא תעשה חמץ היינו שלא תעשה בתערובות מחשבות בלתי רצויות ' גוש כל המנחה ו"וז

שהן להנאת עצמך להנצל מעונש או לקבל שכר שכל זה נקרא חמץ המחמיץ הדבר ההוא 

י אשה "א כי כל שאור יכונה העונש וכל דבש כנוי לשכר המתוק לא תקטירו ממנו היינו ע"ועז

הלחם '  הכניסה לעבודה דוגמא לדבר בהיינו בראשית' קרבן ראשית תקריבו אותם לה' לה

ס הנאמר בו "ש ועול התורה מחדש מדי שנה בשנה וז"בעצרת שאז זמן ראשית קבלת עול מ

ואז נאמר חמץ תאפינה שמותר בראשית העבודה לעבוד מיראת ' והקרבתם מנחה חדשה לה

תר העונש וכמו כן ראשית בכורים בא מדבש שהוא רומז לראשית בכורי ימי אדם שאז מו

לעבוד מכח אהבת שכר המתוק אבל ואל המזבח מי שזבח יצרו והסיר הרע מאתו לא יעלה 

  . עבודה מכח שכר ועונש לריח ניחוח
  )ייטב לב (
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  והקרב והכרעים ירחץ במים

 øôñ ïéà"òùåäé úìåãâ) "äâäî íé÷éãö éøåôéñ"ø ö 'éøà äùî 'öæ ååòì"áà ì" ã

øàååùòîòè ( àìô äùòî à èìééöøòã èøòåå ïòååòâ øøåòî èàä áì áèéé øòã éåæà éåå

ïééæ äøãñ øéáòî ïèéî æéåìá äáåùúì.  

áù áøò ìàîðééà" éãéñç éìåãâî äçôùî òèðà÷àá à ïåô ïúç à æéà àø÷éå úùøô ÷

èòâéñ ,áù íòðòé ïééæ èôøàãòâ èàä ïôøàååàá ïééæ ñàåå"÷ , ùãå÷ä ìà ïòâðàâòâðééøà

éæ áì áèéé ïâéìééä íåö äîéðô"ò ,åà ïåà ïùèðòá íéà ìàæ áø øòã æà ïèòáòâ èàä øò ï

äðåúç éã åö ïùèðåàååðà.  

èâàæòâ áì áèéé øòã íéà èàä" : íèñàô ïòðò÷ èñìàæ åã æà ïôìòä øéã èòåå òèàè ïééã

äôåçä íåéá ,ïäåè äáåùú ïòðò÷ èñìàæ åã æà ïôìòä øéã ìòåå êéà ïåà."  

 øòã èàä ïòðàèùòâ èøàã êàð æéà ïúç øòã ïòåå äøãñ øéáòî åö ïáéåäòâðà áì áèéé

àø÷éå úùøô íåâøú ãçàå àø÷î íéðù ïééæ , ïøéôù åö ïáéåäòâðà ãìàá èàä ïúç øòã ïåà

äáåùú úåøøåòúä ò÷øàèù à ,úåøøåòúä ñéåøâ ïåô ïòðééåå åö ïáéåäòâðà èàä øò ïåà.  

 áì áèéé øòã ïòåå øòèøòåå éã åö ïòîå÷òâðà æéà"íéîá õçøé íéòøëäå áø÷äå " øòã èàä

ñéåøà èîòð áì áèéé øòã éåå èøéôùòâ ùîî ïúç èùàåå øò ïåà íéøòãòâ ïééæ íéà ïåô 

ñéåà ñàã ,èðééååòö ÷øàèù øàâ êéæ èàä øò ïåà ,àøåî à èéî' øò ñàåå úåøøåòúä  òâéã

èøéôùòâ èùéð ïáòì ïééæ ïéà ìàîðéé÷ êàð èàä.  

ò ïéöéáòø éã ïòîå÷òâðééøà æéà ïèéîðéà"ä ,å ïåà èééèù ïúç øòã éåå ïäòæòâ èàä éæ ïòå

éáø íòðéà'úåéëá òëéì÷òøù òëìòæà èéî èðééåå øò ïåà øòîéö ñð , èùéð ñàã éæ èàä

 ïàî øéà åö ïôåøòâðà êéæ èàä éæ ïåà ï÷å÷åö èðò÷òâ"øåçá íòã ïééâ ïéåù íéà æàì."  

øøåòúä ñàã ïøéôù åö ïøòäôéåà ìàæ øò æà èëàîòâ áì áèéé øòã èàä ïàãúå , øò ïåà

 äøãñ øéáòî øòèééåå èàä áì áèéé øòã ïòåå úòùá èøéôùòâ èùéðøàâ øòî èàä

ïòååòâ.  


