
  ד"בס

 

  íéøãòä å÷ùé àåää øàáä ïî -  úùøôàø÷éå 
  

 ויקראפרשת 

  

  'זכיתה 
  ו" הייוסף מאיר שווארץר "הר

 



  ד"בס

 

  íéøãòä å÷ùé àåää øàáä ïî -  úùøôàø÷éå 
  

  

  
  

  

åãéç"ú øôì' àø÷éå  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

נפש כי תחטא בשגגה ' וגו' וידבר ה

אשר לא תעשנה ' ה" מצוות"מכל 

  . ועשה אחת מהנה

ועשו ' ולקמן ואם כל עדת ישראל וגו

, אשר לא תעשנה' ה" מצוות"אחת מכל 

אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל 

והוא פלא . אשר לא תעשנה' ה" מצוות"

ה הכתוב בכל הפרשה כאן את דלמה כינ

העבירה למצוה הא מיירי הכא בעשה 

ל ועשה "עבירה שמביא עליה קרבן והול

  .דבר אשר לא יעשה

ל דהנה בפרשה זו מיירי בסנהדרין "ואפ

ר "ובנשיא שחטאו ובוודאי אין היצה

מפתה אותם לחטוא על דבר שהוא 

עבירה כי בוז יבוזו לו וצא יאמרו לו אבל 

 ערמה ומסמא הוא בא בתחבולות

עיניהם לאמר על עבירה שהוא מצוה 

הפרו תורתך ' משום עת לעשות לה

וכדומה יביאו חבילות של ראיות כי היא 

  .מצוה ולא עבירה

ט הקדוש לפרש מאמר "ש הבעש"וכמ

שוחט משום מאי מחייב ) שבת עה(' הגמ

' התוס' רב אמר משום צובע ופי

ט "הבעש' ופי, דאשוחט דעלמא קאי

ר " דעלמא הוא היצההקדוש דשוחט

פ "ה יפרע ממנו לעתיד אע"והקב

שהוא צובע , משום צובע, שנצטווה לכך

את העבירה למצוה ומטעה את הבריות 

  .לכך הוא חייב

ועל כן נקט הכתוב ועשה אחת מכל 

מצוות דכיון דהפרשה מיירי בסנהדרין 

ר לומר "כ שפיתה אותם היצה"ונשיא ע

  . שהוא מצוה וכך לכד אותם ברשתו

  )דברי יואל (

  

  

אליו ' ויקרא אל משה וידבר ה

  .מאהל מועד לאמר

ל צא ואמור להם דברי "י ז"פירש

. ב"וצ. בשבילכם הוא נדבר עמי, כבושין

תפארת שלמה ונראה על פי מה שכתב ב

אדם ) ויקרא' פר(לפרש הפסוק , בפרשתן

כי האדם הרוצה להקרב , מכםכי יקריב 

יקח לו ראיה מן הבהמה , ת"להשי

ת הקדש להקרבה על פי דיבורו שנעשי

 ונעשית , עולהוזרי שאמר השל אדם 

 רק על ידי דיבורו והבל פיו קודש קדשים

עצמה שהבהמה על פי אף ו, של האדם

אך , והיא כמו שהיתהא נשתנית ל

הדיבור שמוציא האדם הוא קודש 
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, קדשים והוא חל על הבהמה והקדישה

ראה האדם גודל הקדושה אשר ומזה י

בור של יהדל וחומר ומה עוד ק, בדיבורו

וזהו הפירש , ת"תורה ותפילה לפני השי

אדם כי יקריב מכם שרוצה להתקרב 

יקח ראיה מן הבהמה שחל ', לה

 ,הקדושה עליה על ידי דיבור פיו

  .ק"דהעכ

' פ(ה בייטב לב "ז זללה"והנה כתב א

בטעם שנתעלה משה רבינו יותר ) מטות

מכל הנביאים שתהא שכינה מדברת 

מפני שהיה פיו ודיבורו ,  גרונומתוך

וכמו שאמר , קדוש וטהור עד מאוד

, כי כבד פה וכבד לשון אנכי) 'י' שמות ד(

, ר ממלל אנא"וביאר התרגום ארי יקי

והיה , שהיה הדיבור יקר אצלו מאוד

שומר פיו ולשונו לבלי לדבר רק די 

ש "עיי, סיפוקו ומעודו לא חטא בשפתיו

  .שהאריך בנועם אמריו

 בפתח פרשת הקרבנות המלמדים ומעתה

, את ישראל גודל מעלת וקדושת הדיבור

ה למשה צא ואמור להם "אמר לו הקב

דברי כבושין להזהר ולהשמר על מוצא 

וזה , שפתותיהם שיהיה טהור וקדוש

, שסיים ואמר בשבילכם הוא נדבר עמי

בשביל שלא נזהרו ישראל על קדושת ' פי

י "ר עמ"על כן הוא נדב, הדיבור כראוי

שרק משה רבינו זכה שיהא , דייקא

ולא היה , ה נדבר עמו מתוך גרונו"הקב

עוד בישראל נביא כמשה שתהא שכינה 

וזה היה הדברי , מדברת מתוך גרונו

  .ז"כבושין שהוכיחם משה ע

  )ברך משה (

  

  

אליו ' ויקרא אל משה וידבר ה

  .מאהל מועד לאמר

ל צא ואמור להם דברי "י ז"פירש

ויש .  הוא נדבר עמיבשבילכם, כבושין

להבין איזו דברי כבושין יש כאן 

  .לישראל

ה "ז זללה"א ויתבאר על פי מה שכתב

ל "על מה שאמרו חז ,רשתןפבבעצי חיים 

כל העוסק בתורת עולה .) מנחות קי(

ולכאורה לפי זה , כאילו הקריב עולה

אמר יאמר כלום מה הפסדנו במה שאין 

, לנו כהן בעבודתו להקריב קרבנותינו

דהא גם באמירה בעלמא אם נעסוק 

בתורת עולה הרי הוא כאלו הקרבנו 

אך ביאור הענין דאף שהעוסק . העולה

,  כאילו הקריב עולהבתורת עולה הוא

עם כל זה העוסק בתורת עולה על כרחך 

והתורה אינו בעצם , היא רק דוגמא

ואם כן אם ירצה , בפועל ממש הקרבן

לצאת ידי חובת הקרבן על ידי עסק 

  .צריך להיות בכוונה זכה, התורה
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וממשיך שם בעצי חיים כי לפי האמת גם 

וכמבואר , עצם הקרבן אינו רק דוגמא

, בטעם הקרבנות) צו' פ(בישמח משה 

שעל ידי זה ישים החוטא אל לבו 

על אחת , שהפחות נשתעבד אל הנכבד

כמה וכמה האדם בודאי ראוי להשתעבד 

לשמו הנכבד מלך מלכי המלכים 

אך זה ברור כי מה שהוא , ה"הקב

יותר , מקריב גוף הקרבן מן הבהמה

נקרא עצם המצוה מאם לא עשה כלום 

רה נחשב בפועל ורק על ידי עסק התו

וזה שאמר הכתוב . כאלו הקריב קרבן

זאת תורת העולה היא ) ויקרא ו ב(

והיינו דהכתוב מלמדינו דכמו , העולה

, שתורת העולה דהוי כאילו הקריב עולה

ובזה בודאי שצריך להיות בכוונה רצויה 

כמו כן , ובלב שלם כיון שאינו רק דוגמא

העולה עצמו אף שהוא עצם הקרבן 

, גם כן אינו רק דוגמאעם כל זה , ממש

, אם יהיה בלב שלם' ובכן ירצה לפני ה

וכמו העוסק בתורת העולה שצריך 

  .ד"עכ, להיות בלב שלם

ובכן יש לומר כי אלמלא זכה האדם 

והיה עושה הכנה ראויה להקרבת הקרבן 

לא היה צריך , בכל הכוונות הראויות

להקריב עצם הקרבן כי היה די 

ד להקריב ומה שצריכים עו, בכוונותיו

עצם הקרבן הוא מחמת שאין כוונת 

ובוודאי . האדם באופן היותר מועיל

משה רבינו הגיע למדריגה נעלה וגבוה זו 

והיה די , שלא היה צריך להקריב קרבן

לו במה שהיה מכוין כוונה זכה במעשה 

  .הקרבנות

ת על מעשה "ולזה כאשר צוה השי

הקרבנות מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן 

ולא די במה ,  קרבנכםתקריבו את

והוא , שילמדו ויכוונו במעשה הקרבן

מחמת שאינם מכוונים בכוונה זכה 

ה למשה צא ואמור "אמר הקב, וראויה

ם הוא נדבר "להם דברי כבושין בשבילכ

כלומר שפרשת הקרבנות לא נאמר , עמי

מאחר שלא זכו , כי אם בשביל ישראל

מחמת מיעוט כוונתם הזכה שיחשב להם 

ונה כאילו הקריבו בפועל כאילו הכו

אבל משה רבינו היה יכול לצאת , ממש

מעשה הקרבנות אף בכוונה זכה לשם 

  .שמים

 א"ק שליט"ק מרן רבינו הגה"כ
      

  

  

  

  


