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

 

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

 אמנם אומר הכתוב אחר כך ? למשה" קרא"הקדוש מדוע לא מציין הכתוב מי הוא זה ש" אור החיים"שואל ה
 תוב לומר כלומר היה על הכאך מן הראוי לומר זאת כבר בתחילה , "קרא"כך שאנו יודעים מי " אליו' וידבר ה"

 מי חביב "בין אהרון והזקנים  השיחהמתאר ומתרץ על פי המדרש , "אל משה וידבר אליו' ויקרא ה"כך 
  "ומדבר עמו' אלא למי שיקרא ה, אין אנו יודעים איזה מהם חביב לפני המקום"שסיכומו הוא ? "לפני המקום

  "ויקרא"מאמר הכי , בקריאה 'את האין מקום להזכיר  המדרש הזהלפי ש". ויקרא אל משה"נאמר ן לכ
 ויקרא אל "אין לומר אלא  כןל', למי יקרא ה ראותהיו מצפים לגדולי ישראל ש, הבחנהבמשמעות של הוא 
 אל הכוונה ש, "אליו"ק באומרו פתולא הס, "אל משה"לומר הכתוב הוצרך מדוע גם תיישב לפי זה מ". משה

 וסמך , ולא הזכיר למי נגלה, "וירא אליו"תחילת פרשת בשאמר הכתוב כמו , וף הפרשה הקודמתמשה שהוזכר בס
 .ת לך לךפרשסוף באברהם הזכרת על 

 

  (א 'אויקרא ) "ויקרא אל משה"
 על פי ביאור  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר , "ף זעירא"אלנכתבת בתורה ב" ויקרא"המילה 

 עושה רושם הזו ה והמצו, והואדם עושה מצשכאשר , (א 'שמות כד) "'ואל משה אמר עלה אל ה": הכתוב
 היה לעשות רבינו משה  רצון שלה. והוהמצאותה רצון הבורא באת וזה מעורר אותו לעשות תמיד , למעלה

 שהיה צא יו, (ג 'שמות יט) "יםקל-ומשה עלה אל הא"על הפסוק כמבואר בזוהר הקדוש ', ולעלות תמיד אל ה
 ואל משה "שאמר הכתוב וזהו . 'זה היה מעורר אותו תמיד לעלות אל הו', לעלות אל הל משה שרצונו תמיד 

 ף "אלאות וזהו הרמז ב. "'עלה אל ה"הכתוב לו  אמר', זה שהיה רצונו לעלות אל ה, "'אמר עלה אל ה
 ף זעירא לרמוז על "האל ןולכ, (ג 'במדבר יב) "אדםהעניו מכל "ה שהיה תהימשה רבינו ל שדתו ימש, זעירא
 . הענווה של משה מידת

 

  (ט' אויקרא )" 'הכהן את הכל המזבחה עולה אשה ריח ניחוח לה והקטיר"
  (מדרש) "פתחון פה לאפיקורסים לרדות תןשלא לי, א"ד ה"רבי יוסי אומר כל מקום שנאמר קרבן אמור ביו"

והעלית עליו עולות "ר שנאמ, אבל מצאנו, יםלוק-אפרשת הקרבנות לא נאמר לא אל ולא שאמנם ב ן"הרמבאומר 
 וקדשתו כי את לחם : "וכן, (ו 'כא ויקרא) "יהם הם מקריביםלוק-אלחם : "בוכתכן ו, (ו 'כזדברים ) "יךלוק-א' לה

מבואר ן יהענישומתרץ (. יד 'תהלים נ) "ים תודהלוק-אל זבח"תהלים וכתוב ב( ח 'ויקרא כא)" הוא מקריב יךלוק-א
 ,לחם לאשכוונה שה, (יא 'ג ויקרא)" לחם אשה: "אמרנו, (ב 'במדבר כח) "את קרבני לחמי לאשי: "רשנאמ, בתורה

אותך בהר  הראהכאשר , "אש"כמו " אשה"הכתוב  אמרו, "'אש ריח ניחוח לה עולת"וונה היא כה" עולה אשה"ו
אלא לדבר אחר בזמן הזביחה ן וושלא יתכ, לבדב' לשם ההיא והזביחה , דת הדיןיבמהוא הקרבן  והנהבמתן תורה 
שלא הזכיר רבי יוסי במדרש  אמר ןולכ. "אשה הוא", "ולה הואע"למה שנאמר טעם הוזה , לבדב' רק לשם ה

, לבדב' להתהיה בעבודה ונה וכי הכ, "'חוח להיאשה ריח נ"אלא  "יםלוק-א"ולא  "ל-א"קרבנות לא הואות של ובצ
 . מיוחדה' לשם האלא במחשבתו המקריב לא יעלה ש
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 (טז' ויקרא א)"והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן"
העוף לא היה של זפק העל כן , מה שאין כן הבקר וצאן ,שהעוף אוכל גזלות מאשר ימצאבמדרש שכיון ל "זחאמרו 

על כן היה נרחץ במים ונקטר על , שמתמלא מאבוס בעליו ,הבהמהשל קרב המה שאין כן , הרעולה על המזבח להקט
. ידו במה שאינו שלואת תה בדלותו לפשוט פתי אשל, ז לדלרממוצא בדברים אלו הקדוש " אלשיך"ה. גבי המזבח
לתו וכל יככיעשה רמז נוסף לדל הוא ש. דחה מעל המזבחנהוא , בו מן הגזלשכיון שיש , קרבנושל זפק שילמד מה

, לרמוז לו. מזבחמעל הוסר שמ, הוא נוצתוהקרבן ש וכסות, קרבנושל זפק שילמד זאת מה. כפיו להתפרנס מיגיע
זפק מאכלו , על כן קרבנו, לפי שדרך העני לאכול וללבוש מאחריםש. יקח לחם לאכול ובגד ללבוש רק משלוש

נהנה ה ,הדללעומת  עיניו במאכלי העשיר ולבושו הטובאת יתן  אשלרמוז לדל עוד י. בחולבושו ידחה מעל המז
הוא , הבאה לו מן העשיר ,הנאה זוש לבואת ישית ה ש"הקברמז לו . בחדשלא יאכל לשבעה ולא יכסה ש, מיגיעו

כאשר אחרי אכלו תרנגולת , שלואחרי אכלו ארוחת ירק מ, וכך יהיה בריא. ומדי עברו והיה כלא היה, דבר עובר
 . כי יהיה כדבר נשכח ונבלע כל השבע ההוא, פטומה ויין ישן מהעשיר

 

 (ב' דויקרא " )כי תחטא בשגגה נפש"
-א' וייצר ה: "במעשה בראשית שכתובנו מצאש, יחדבהנפש עם הגוף של בור יא חיה "נפש"ה מלה רבינו בחייר מאו

זה מה ו, "נפש"הכתוב קראם  ,הגוף והנפש ,וכשהתחברו שניהם, ('בראשית ב) "את האדם עפר מן האדמה יםלוק
ינה חבור הגוף יענ "פשנ" הלימהוכן , הוא חבור הגוף והנפש "אדם"כי , "ויהי האדם לנפש חיה"הכתוב שאמר 
כך שאין לו זכויות ואין לא  פעולאפשרות ל לווכל אחד לבדו אין  ,יחדלשניהם שייכים  יםת והחטאיוזכוכי ה, והנפש
שותה ו אוכלש הזהוא הגוף שרואים הרי כולנו , ('ויקרא יז)" ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם: "לכן נאמר, חטאים

חבור הגוף והנפש קורא לשראיה הו וז, "נפש האוכלת"הכתוב אמר בכל זאת ו, כל עניני שאר החושיםמפעיל את ו
 . "נפש"הכתוב 

 

 (כב' ויקרא ד) "אשר נשיא יחטא"

פנים "מתרץ ה? "אשר יחטא"ואצל הנשיא נאמר " אם יחטא"שבכל השאר נאמר ? הלשון אצל הנשיא ימה פשר שינו
נאמרו  םכול ,בפר הכהן המשיח ופר העלם דבר וחטאת יחיד, מפני שכל הקרבנות האמוריםהלשון  את שינו" יפות

 לא לאחר שיכבשובני ישראל לקיים אצטוו הלא  "פרשת מלך"על אבל , במדברישראל  ינב בהיותפילו א, םלשעת
לא כל מקום היה דין מלך משה רבינו למש .(זבחים קא)פילו למאן דאמר וא, :(זלקידושין )אליה ויכנסו את הארץ 

 ". אשר יהיה נשיא לזמנו"כלומר  "אשר נשיא יחטא"אמר  ןכלומר על עצמו למשה רצה 
 

 (א 'הויקרא )" ונפש כי תחטא"
, חטאתש נהנפש העליוה תמיה עלשהכתוב  הלשון תמיהב, "ונפש כי תחטא"ארים את הכתוב מבבזוהר הקדוש 

שעבר על איזה מדה  ,על נפש צדיק שחטא באיזה חטא קל כחוט השערהשהפסוק מרמז " נעם אלימלך"מבאר ה
והצדיק הזה הנכשל חלילה באיזה מדה כחוט  ,גה גדולהכפירוש הזוהר הקדוש שנפש היא מדר, והנהגה טובה

ויחרד לב הרשעים העוברים עבירות חמורות כקלות כמו  ומי יתן .השערה אזי יחרד לבו בקרבו ותאחז נפשו פלצות
הצדיק הזה אשר הקל שבקלות בעיניו כחמורות ונפשו תאבל עליו ותחרד מאוד כאלו עתה שומע השבועה שהיו 

 ( :נדה ל)אותו קודם שיצא לאויר העולם  םמשביעי
 

 (יט' הויקרא ) "'אשם אשם לה הוא אשם"

, באותו החטא נכשלא גם כאשר האדם ליובא שהקרבן לפעמים יצא , הוא על ספקהאשם היות שש "ספורנו"אומר ה
אף על פי , הוא קרבן אשם על כל פניםאלא שלא כך והקרבן , עזרהבחולין והיינו חושבים שבמצב כזה שחטנו 

לומר עצם העובדה שהאדם כ, "'אשם לה אשום"והטעם הוא כי , נכשל באותו החטא שנפל בו הספק לאהאדם ש
 "'אשם לה"זהו  בספקהדבר שלא נזהר בדבר עד שנפל 

 

 (יט' הויקרא ) "'אשם אשם לה הוא אשם"
אינו ון הלשכפל וגם ? מדוע חוזר על כך הכתוב, "ונסלח לו" בוכתכבר  מיותר שהרינראה זה הכתוב הלכאורה כל 

אחר  אך אם, תלוי מכפר אם לא נודע לו שודאי חטא אשםלפי הידוע ש, "פני דוד"בדא "מתרץ רבינו החי. מובן
וכפרתו תלויה עד שיקריב  ,תלויהתכפר באשם מלא החטא , שודאי חטא תברר לוה ,"אשם תלוי" ,שהקריב את אשמו

תברר יכלומר אם אחר כך  "הוא אשם"אך . זה מכפר על הספקהאשם שה "ונסלח לו" שנאמרמה וזה . חטאתקרבן 
 . כפרהצריך הוא ו "אשם אשם לה׳"ועדיין  ,לא יעשה כלום בקרבן אשם תלוי, ודאי חטאשאשם שהוא 
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