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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א' ויקרא א)" אליו' וידבר ה אל משה ויקרא"

מזכיר הכתוב מי הוא הקורא  אחר כךאמנם , "אל משה ויקרא"אלא מתחיל מיד ? הקוראהכתוב מי זכיר מלא מדוע 
מובן היה מילא מו" אל משה' ויקרא ה"לומר ו, בתחילהכבר להזכירו היה מן הראוי אך " אליו' וידבר ה"בכך שאומר 

ה לא מזכיר את שמו בהתחלה ולא "הקדוש שהקב "אור החיים"מתרץ ה ?"דבר אליווי"המדבר כשיאמר  הואכי 
משום שהוא מעדיף להזכיר את שמו על דיבור של מצוה מאשר להזכירו במאמר שהוא " אל משה' ויקרא ה"אמר 

 . שהיה הדיבור בדרך של כבוד, כפי שאומר המדרש, הזמנה בעלמא או
 

 (א' ויקרא א) "אליו' אל משה וידבר ה ויקרא"

 ?בשאר המקומותפי שאומר הכתוב ולא כ" אליו' אל משה וידבר ה ויקרא"כאן  מרואמדוע חורג הכתוב ממנהגו ו
אלא  'ששכן שם כבוד ה היות, היה לבא אל אהל מועדיכול לא שהכתוב נקט בלשון זה כיון שמשה  ן"הרמבמתרץ 

" אשר אועד לך שמה ...אתך מעל הכפורת ודברתיונועדתי לך שם "שכבר נאמר למשה לפי , רשלו במפויקרא ' אם ה
בהר סיני פי שנהג כ, אליואהל עד שיקרא אל נתירא לבא הוא  שםנמצא ' הכבוד שמשה וכיון שידע , (כב 'שמות כה)

 . (טז 'כד מותש) "ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן: "אמרנש
 

   (ב' ויקרא א)" 'לה קרבן מכם כי יקריב אדם"

לא לה משפיע מחמת חסדו הגדול "בדמות השפע שהקבהוא הקרבן ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
משום , הנסכים הם מצומצמים, מצד שניו, ה"חי מהקבהוא כי , הוא חיבא כשהקרבן  כןל, נבראיםהמצד מעשה שום 

ומורים על השפע , העיאו זר העינט לשאדם צריך לעשות בו פעולה י הכ, של הנבראיםעל ידי מעשה שהם באים 
שהבורא ישפיע עליהם  ,מחמת מעשיהם הטובים ,יםיישראל ראועם שו, םנבראיהשל הנשפע מהבורא מחמת מעשה 

ולכך היה , הם מחמת חסדו הגדולילעה השפיע "הקבבה היו בבחינה שהם ישראל במדבר כשהיו עם והנה . טובות
אבל בארץ ישראל היה השפע , אדםהמהנובע דהיינו המן והבאר שאין בהם כלל מעשה , התאםשפע להם בהשפע הנ

 . נטעו מזה אכלוממה שמה שזרעו ומהיה השפע הנשפע עליהם  כןול, םהימחמת מעשעם ישראל  הנשפע על
 

 (טז' ויקרא א)" את מראתו בנוצתה והסיר"
 הזפק בעורו ובנוצה שעליו והיה משליךאת הכהן היה נוטל , זפקהמוראה הוא האוכל שבתוך הש רבינו בחיימבאר 

את רוחץ הכוהן ו כשם שהיה אות ויקטירץ אותו היה שירחדי לא  ,שהוא כלי המזון ,והזפק. מקום הדשן אלהכל  את
וכן דרשו , זון מן הגזל מה שאין כן בבהמהיונמפה לשם הולך  שהעוףמפני , םאות בהמה ומקטירשל הם יהקרבי

זון מהגזל יאבל עוף שהוא נ, "ירחץ במים והקטיר והכרעיםוהקרב "בהמה שאוכלת על אבוס בעליה נאמר בה  :ל"זח
כאן התעוררות גדולה  ישמוסיף רבינו ש. הגזלמים שאכלו יישליך המעשכלומר , "והשליך את מוראתו" :נאמר בו

 עלקרב הל וכלי המזון שבעוף ולא זכת אה מרחיק מן המזבח "כי כשם שהקב, גזלה שיש בחומרהן ילבני אדם בעני
יראה לפניו ולא לא שלא יעלה וכך  האדם שיש בידו גזלה ממנו את "הקבכן ירחיק , מפני שהוא כלי הגזל' מזבח ה

שהוא של הגזלן עונשו החמור את גילה לנו ירמיה הנביא ו, את הגזלה לא יחזיר אםה "יזכה להיות במחיצתו של הקב
כלומר עונש , ('ירמיה יז) "בחצי ימיו יעזבנו במשפטעושה עושר ולא : "אמרנש, הבאעולם מהמהעולם הזה ו טרדני

לעלות לפניו הם  הזוכיםשבאר דוד מצד שני מו, מעכב שלא תשוב נפשו לשרשה שהוא כסא הכבודהוא שהוא הגזל 
 ('תהלים כד)" לבב ברונקי כפים  ?ומי יקום במקום קדשו' מי יעלה בהר ה: "אמרנש, שהם נקיים מהגזלאלה אותם 
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  (א 'אויקרא ) "אליו מאהל מועד לאמר' הויקרא אל משה וידבר "
 "ויקרא אל משה"מו שכתוב ולא כ כדי שנדע מי קרא, "אל משה וידבר אליו' הויקרא "לכאורה היה ראוי לכתוב 

כי , ף זעירא"אל" אל משה ויקרא: "בזוהרעל פי המובא ין יהענאת " נעם אלימלך"מבאר ה ,יודע מי קראון סתם ואיב
הוא בבית ה "של הקבר ועיקר מקום כבודו במדבישראל ואז היו  ,השכינה אינה במקומה אזי היא זעיראכאשר 

אך אחר כך כשכבר  "קרא אל משה"ף זעירא "אלכלומר ה "ויקרא אל משה: "תחילה נאמרבהמקדש בירושלים ולכן 
מדרגה הוא הגיע לעצמו במאוד מאוד את לתו והיה מקדש וקראו והיה משה רבינו מטה עצמו לעבודת הבורא בכל יכ

 ,כי עתה (יג 'תהלים קב)" לעולם תשב' אתה ה: "שהתפלל דודמה  וזה .רחמיםשל  שהוא שם "אליו' וידבר ה"של 
כסא  דין ולישב עלהצריך לעמוד מכסא הוא ן את ישראל וה רוצה לד"שהשכינה בגלות כשהקב ,בעוונותינו הרבים

ועל זה  .לכסא כולו רחמים גמורים ולא יצטרך לעמוד מכסא דין כלל ולשנות מכסא' האבל לעתיד לבא יהיה  ,רחמים
 ותפילתו של דוד היתהעיקר שכינת כבודו הוא על הצדיקים ש "לעולם תשב כסאך לדור ודור' אתה ה: "דודהתפלל 

 .אור שכינתךאת תחופף עלינו ו, אף על פי כן יהיה כסאך עלינו בכל דור ודור, אף על פי שנתמעטו הדורותשלאמר 
 

  (ג 'אויקרא )" 'ותו לרצונו לפני העד יקריב אוזכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מ"
בכפר ועוסק יומם שאדם שגר  החתם סופרמבאר ? "יקריב אותו"מדוע נאמר שוב " זכר תמים יקריבנו"אם נאמר 

. סק בדברים אלוושע חדאינו רואה אף אהוא כי , 'הת דבואין לו שום נטיה לתורה ולע, ולילה בעבודה בבית ובשדה
את ורואה שם מתקרב הוא למקדש ואם  , רק תורה ועבודהזה ה כול ראה שכלוי, יםר הקודש ירושלאם יבא לעיך א

כל היום  'דבק בהמהם דולה אשר כל אחד הג ןהסנהדריאת ורואה , כל היום רק בעבודה הקדושהשעסוקים הנים והכ
התפעלות זו יש בכח , עליהם ה אשרקדושהכהונה והדי גוים בבוהלוהנים והכאת ורואה , ווהשכינה חופפת על ראש

ואז קרבנו אשר יקריב לפני , עבודתו לעבדו בלבב שלם ובנפש חפצה לאתורתו ו לאלקיו -א 'ה לאלהתקרב לגרום לו 
אבל כאשר יבוא אל , בעל כרחוצריך להביאו , אל ירושליםיע מהכפר אלא שכדי להג. לרצונו ובשמחה רבהיהיה ' ה

מה שאמר  הוז .באהבה רבהוהכל מרצונו הטוב את עשה אז י, תוכוקודש בהשות גר תאגיש הקודש פנימה ויר
זה הופך להיות אבל , כלומר בעל כרחו" יקריב אותו"ל מועד היינו עד פתח אודה, "ל מועדהאל פתח או: "הכתוב

  ". 'הלפני "וא בא כאשר ה" לרצונו"
 

  (יג-יא 'בויקרא )" על כל קרבנך תקריב מלח ...ל שאור וכל דבש לא תקטירוכי כ" 

ר מחמיץ והשא, םעטהאת להשביח עדו ונ ,כמו המלח ,שניהםהלוא ? המלחלבין השאור וההבדל בין הדבש מה 
שהוא מנפח גם את הוא ן בשאור וסריהחש, יעקב מפאריז רבי שמואלמבאר  ? למתוק כל תבשילהופך העיסה והדבש 
מסוגל אינו , כרובניגוד לס, הואאך ,ות כמותושהוא מהפך כל תבשיל להיהיא והמגרעת בדבש , מי שלא צריך

 . לחמה כך זכהמשום , דבר שנותן בו טעם לשבחל כליל בטהוא עצמו מתב ,ואילו המלח  .אחריםמפני להתבטל 
 

 (יט' ויקרא ה)" 'אשם הוא אשם אשם לה"

 ומחשבת עבודה זרה .באה על המחשבהמשום שעולה  ,לחטאת עולה קודמתהעבודה זרה הבא על ידוע שבקרבן 
, חטאת קודמת לעולההבשאר קרבנות ש ולכן אף, "בלבם כמו למען תפוש את ישראל"ב וכמעשה ככתנחשבת היא 

 מחשבהש יםמה שאין כן בשאר חטא, כמעשההיא  שהמחשבהמשום , עולה קודמת לחטאתהעבודה זרה על  בקרבן
 בפרשתש "פני דוד"א ב"רבינו החידעל פי זה מבאר  .קודמת לעולה חטאתה כןול, מעשהרעה אין הקב״ה מצרפה ל

הידוע  ,"הכהן"כלומר , "וכפר עליו הכהן"שאמר  במה ,טעםובסוף הפרשה נרמז האהרן שמו של ויקרא לא נזכר 
שפשע ב שאהרון חשות לאשו. ונסלח לו, לכפר על מעשה העגל "עגל קח לך"כמו שנאמר  "יכפר עליו" ,אהרןדהיינו 

שאמר מה וזה . דבר שהיה עושה נחשב לו פשע קדושתו ויקר תפארת גדולת נשמתו כלגודל לפי לא שא, חטא וא
כך ומשום  ."לאשמה בה"וזהו , אשר יעשה נחשב לו פשע כלומר כל דבר קטון, "אחת מכל אשר יעשה על"הכתוב 

 אין ממששבשביל מה שאמר לישראל , "לאמר" ,של אהרון מה היה חטאואם תשאל ו. לא נזכר שמו בפרשה הזו
לא אהרון עצמו  עגלחטא האבל ב, בפרשהשמו לא הוזכר לכן ו םמזידי םעשאמשום שהקב״ה כך כעס ומשום , בעגל
, לחטאת עולה קודמתשהעבודה זרה מו בקרבן על עולה ולא כשהקריב את ה חטאת קודםאת השהרי הקריב , חטא
 ".חטאתך ואת עולתך ח ועשה אתקרב אל המזב: "שאמר הכתוב כמו

 

  (א 'חויקרא )" יגיד ונשא עוונו ם לאונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה א"

אותה הלא השבעתי  ,"ושמעה קול אלה" ? האם הנפש מסוגלת לחטוא ,"ונפש כי תחטא: "הקדוש בזוהרמבואר  
שהזהרתי אותה לשמור ם כמה פעמיאחרי , "דוהוא ע" ,םירדה לעולא היי והעדתי בה כאשר לבשמי שלא תשקר 

ם א" .אורסתכל בהן ועבר על מצות בוהאת אותן העבירות שעשה ו, "או ראה או ידע" ,ולפיכך כיון שהוא עד. מצוות
 . "ונשא עוונו" ,םשיצא מהעולם טרם ודה עליהולא יתם א, "דלא יגי
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