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 ד'שעאדר א' ת                                בס"ד 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
                     " יצרתיך עבד לי" –הפטרת פרשת ויקרא ל

  שביב(יהודה משה ליכטנשטיין והרב של הרב  ים)על פי שיעורויקרא פרשת ל
 
 ד,כג"מ –ג,כא "ישעיהו מ -הפטרת ויקרא .1

י -ַעם כא י לִּ רּו.זּו ָיַצְרתִּ י ְיַספֵּ ָלתִּ י ָקָראָת ַיֲעֹקב-ְולֹא כב  ְתהִּ   ֹאתִּ

י ל-כִּ ְשָראֵּ י יִּ ה ֹעֹלֶתיָך ּוְזָבֶחיָך לֹא -לֹא כג  .ָיַגְעָת בִּ י שֵּ יאָת לִּ בֵּ הֵּ

ְלבֹונָ  יָך בִּ ְנָחה ְולֹא הֹוַגְעתִּ יָך ְבמִּ י לֹא ֶהֱעַבְדתִּ ַבְדָתנִּ -לֹא כד  .הכִּ
י  י ַאְך ֶהֱעַבְדַתנִּ יָתנִּ ְרוִּ ֶלב ְזָבֶחיָך לֹא הִּ י ַבֶכֶסף ָקֶנה ְוחֵּ יָת לִּ ָקנִּ

י ַבֲעו י הּוא ֹמֶחה  כה  .ֹֹנֶתיָךְבַחטֹאוֶתיָך הֹוַגְעַתנִּ י ָאֹנכִּ ָאֹנכִּ

י ָשְפָטה ָיחַ  כו  .ְוַחטֹאֶתיָך לֹא ֶאְזֹכר  ְפָשֶעיָך ְלַמֲענִּ י נִּ נִּ ירֵּ ד ַהְזכִּ

ְצָדק ר ַאָתה ְלַמַען תִּ יֶציָך ָפְשעּו  כז  .ַספֵּ אשֹון ָחָטא ּוְמלִּ יָך ָהרִּ ָאבִּ

י ל  כח  .בִּ ְשָראֵּ ֶרם ַיֲעֹקב ְויִּ י ֹקֶדש ְוֶאְתָנה ַלחֵּ ל ָשרֵּ ַוֲאַחלֵּ

ים דּופִּ   .ְלגִּ

י בֹו א ל ָבַחְרתִּ ְשָראֵּ י ְויִּ ' הָאַמר -ֹכה ב.  ְוַעָתה ְשַמע ַיֲעֹקב ַעְבדִּ
ֶבֶטן י -ַאל  ַיְעְזֶרךָ  ֹעֶשָך ְוֹיֶצְרָך מִּ רּון ָבַחְרתִּ ישֻׁ י ַיֲעֹקב וִּ יָרא ַעְבדִּ תִּ

י ֶאָצק ג  .בֹו ם ַעל-כִּ ים ַעל-ַמיִּ א ְוֹנְזלִּ י ַעל-ָצמֵּ -ַיָבָשה ֶאֹצק רּוחִּ

י ַעל ְרָכתִּ ים ַעל ד  .ֶצֱאָצֶאיָך-ַזְרֶעָך ּובִּ יר ַכֲעָרבִּ ין ָחצִּ -ְוָצְמחּו ְבבֵּ

י ְבלֵּ ם-יִּ םה' ֶזה יֹאַמר לַ  ה  .ָמיִּ ְקָרא ְבשֵּ י ְוֶזה יִּ ַיֲעֹקב ְוֶזה -ָאנִּ
ְכֹתב ָידֹו לַ  ל ְיַכֶנה.ה' יִּ ְשָראֵּ ם יִּ   ּוְבשֵּ

ל ְוֹגֲאלֹו -ֶמֶלְךה' ָאַמר -ֹכה ו ְשָראֵּ י   ְצָבאֹותה' יִּ אשֹון ַוֲאנִּ י רִּ ֲאנִּ

ין ֱאֹל ַבְלָעַדי אֵּ י ז  .יםקִּ ַאֲחרֹון ּומִּ יֶדָה כָ -ּומִּ ְקָרא ְוַיגִּ י יִּ מֹונִּ

י ַעם ּׂשּומִּ י מִּ ידּו ָלמֹו-ְוַיְעְרֶכָה לִּ ּיֹות ַוֲאֶשר ָתבֹאָנה ַיגִּ   .עֹוָלם ְוֹאתִּ

ְפֲחדּו ְוַאל-ַאל ח י ְוַאֶתם -תִּ ַגְדתִּ יָך ְוהִּ ְשַמְעתִּ ָאז הִּ ְרהּו ֲהלֹא מֵּ תִּ

ָדי ֲהיֵּש אֱ  ין צּור ַבל-עֵּ ַבְלָעַדי ְואֵּ יָידָ -לֹוַה מִּ י ט  .ְעתִּ ֶפֶסל -ֹיְצרֵּ
יֶהם ַבל ָמה ַבל-כָֻׁלם ֹתהּו ַוֲחמּודֵּ יֶהם הֵּ דֵּ ילּו ְועֵּ ְראּו ּוַבל-יֹועִּ -יִּ

י י  .יְֵּדעּו ְלַמַען יֵֹּבשּו יל-מִּ י הֹועִּ ְלתִּ ל ּוֶפֶסל ָנָסְך ְלבִּ ן  יא  .ָיַצר אֵּ הֵּ
ְתַקְבצּו כֻׁ -ָכל ָאָדם יִּ ָמה מֵּ ים הֵּ ָריו יֵֹּבשּו ְוָחָרשִּ ָלם ַיֲעֹמדּו ֲחבֵּ

ְפֲחדּו יֵֹּבשּו ָיַחד ָחַרש ַבְרֶזל ַמֲעָצד ּוָפַעל ַבֶפָחם ּוַבַמָקבֹות  יב  .יִּ
ְזרֹוַע ֹכחֹו ַגם הּו בִּ ְפָעלֵּ הּו ַוּיִּ ְצרֵּ ין ֹכַח לֹא-יִּ ב ְואֵּ ם -ָרעֵּ ָשָתה ַמיִּ

יָעף הּו ַבֶּׂשֶרד ַיֲעשֵּ  יג  .ַוּיִּ ים ָנָטה ָקו ְיָתֲארֵּ צִּ עֹות ָחַרש עֵּ הּו ַבַמְקצֻׁ
ְפֶאֶרת ָאָדם ָלֶשֶבת  יש ְכתִּ ית אִּ הּו ְכַתְבנִּ הּו ַוַּיֲעשֵּ ּוַבְמחּוָגה ְיָתֳארֵּ

ת ְכָרת יד  .ָביִּ ְרָזה ְוַאלֹון ַוְיַאֶמץ-לִּ ַקח תִּ ים ַוּיִּ י-לֹו ֲאָרזִּ -לֹו ַבֲעצֵּ

ל ֶהם  טו  .ָיַער ָנַטע ֹאֶרן ְוֶגֶשם ְיַגדֵּ ַקח מֵּ ר ַוּיִּ ְוָהָיה ְלָאָדם ְלָבעֵּ
יק ְוָאָפה ָלֶחם ַאף-ַוָּיָחם ַאף ְפַעל-ַיּׂשִּ ְשָתחּו ָעָשהּו ֶפֶסל -יִּ ל ַוּיִּ אֵּ

ְסָגד ש ַעל-ֶחְציֹו ָשַרף ְבמֹו טז  .ָלמֹו-ַוּיִּ ְצֶלה -אֵּ ל יִּ ֶחְציֹו ָבָשר יֹאכֵּ

ְשָבע ַאף י ְויִּ י אּורָיֹחם ְויֹאַמר ֶהָאח ַחמֹו-ָצלִּ יתִּ י ָראִּ  יז  .תִּ
ְסלֹו יסגוד ל ָעָשה ְלפִּ יתֹו ְלאֵּ רִּ ְסָגד -ּוְשאֵּ ל -)יִּ ְתַפלֵּ ְשַתחּו ְויִּ ( לֹו ְויִּ

י ָאָתה לִּ י אֵּ י כִּ נִּ ילֵּ ָליו ְויֹאַמר ַהצִּ ינּו יח  .אֵּ י   לֹא ָיְדעּו ְולֹא ָיבִּ כִּ

ֹבָתם יל לִּ ַהְשכִּ יֶהם מֵּ ינֵּ ְראֹות עֵּ בֹו -יב ֶאלָישִּ -ְולֹא יט  .ַטח מֵּ לִּ
י ְבמֹו-ְולֹא ַדַעת ְולֹא אֹמר ֶחְציֹו ָשַרְפתִּ י -ְתבּוָנה לֵּ יתִּ ש ְוַאף ָאפִּ אֵּ

ָבה ֶאֱעֶשה ְלבּול -ַעל ְתרֹו ְלתֹועֵּ ל ְויִּ ֶגָחָליו ֶלֶחם ֶאְצֶלה ָבָשר ְוֹאכֵּ

ץ ֶאְסגֹוד ָטהּו ְולֹא כ  .עֵּ ב הּוַתל הִּ ֶפר לֵּ יל ֶאת-ֹרֶעה אֵּ ַנְפשֹו -ַיצִּ
 ֹ י.ְול ינִּ ימִּ    א יֹאַמר ֲהלֹוא ֶשֶקר בִּ
י -ְזָכר כא  ל כִּ ְשָראֵּ ֶלה ַיֲעֹקב ְויִּ יאֵּ יָך ֶעֶבד-ַעְבדִּ י-ָאָתה ְיַצְרתִּ  לִּ

י נִּ ָנשֵּ ל לֹא תִּ ְשָראֵּ י ָכָעב ְפָשֶעיָך ְוֶכָעָנן  כב  .ַאָתה יִּ יתִּ ָמחִּ

יָך י ְגַאְלתִּ ַלי כִּ יָרנּו ָשמַ  כג  .ַחטֹאוֶתיָך שּוָבה אֵּ ם כִּ  ה'ָעָשה -יִּ
ָנה ַיַער ְוָכל ים רִּ ְצחּו ָהרִּ ּיֹות ָאֶרץ פִּ יעּו ַתְחתִּ ץ בֹו-ָהרִּ י  עֵּ ָגַאל -כִּ

ְתָפָאר. ה' ל יִּ ְשָראֵּ    ַיֲעֹקב ּוְביִּ
 במסכת ראש השנה )טז ע"א( גמרא .2

"אמר רבי יצחק למה תוקעין בראש השנה? למה תוקעין?! 
מריעין?! רחמנא אמר רחמנא אמר תקעו! אלא למה מריעין? 

 זכרון תרועה!". 
 ישעיהו מ"ג ז:.3

 "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" 
 :הרמב"ן על ויקרא א' ט.4

ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשי 
בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה, צווה ה' כי 

נגד המעשה, כאשר יחטא יביא קרבן, יסמוך ידיו עליו כ
ויתוודה בפיו כנגד הדבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם 
כלי המחשבה והתאווה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם 
העושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו 
בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלהיו 

לולא חסד  בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו
הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת 
דמו, נפש תחת נפש, וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, 
והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו. וקרבן 
התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד. ואלה דברים 

 .מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה
 :התו"כ רש"י עפ"י.5
 בקרבנות נדבה דיבר בענין"  -אדם כי יקריב מכם קרבן לה' "
 :הו מ"ב כבישעי.6

"והוא עם בזוז ושסוי הפח בחורים כלם ובבתי כלאים החבאו 
 היו לבז ואין מציל משסה ואין אמר השב"


