
 פרשת ויקרא

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו 

הקב"ה   –מאהל מועד לאמר"  
קורא למשה ומלמד אותו את 

דיני הקרבנות על מנת שימסור 

 אותם לעם ישראל.

אמנם פנייתו של הקב"ה אל משה כאן שונה מפנייתו אליו 
בהזדמנויות אחרות. בדרך כלל, כאשר הקב"ה מעוניין 

"וידבר   –מה למשה הרי הוא פונה אליו ישירות  -לומר דבר 
ה' אל משה לאמר", מדוע כאן הוא 'קורא' לו לפני תחילת 

 הדיבור?

כתב רש"י: 'לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה 
קריאה לשון חיבה', והסביר ה'שפתי חכמים' שרש"י 
מתייחס לשני מקרים נוספים בהם מצאנו בפירוש שהקב"ה 

 קורא למשה לפני הדיבור איתו:

( במעמד הסנה, ההתגלות הראשונה של הקב"ה אל 1
משה, נאמר: "וירא ה' כי סר לראות, ויקרא אליו אלהים 

 מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני" )שמות ג, ד(.

( לפני מתן תורה נאמר: "וירד ה' על הר סיני אל ראש 2
ההר, ויקרא ה' למשה אל ראש ההר ויעל משה. ויאמר ה' 

 כא(.-אל משה רד העד בעם..." )שם יט, כ

 לשון אמירה. –בסנה מצינו "ויקרא... ויאמר" 

 לשון ציווי. –לפני מתן תורה מצינו "ויקרא... רד" 

 לשון דיבור. –בקרבנות מצינו "ויקרא... וידבר" 

שלשת המקרים האלה הם 'בניין אב', 
ומהם למדנו שבכל פעם שהקב"ה פונה 

הרי   –אל משה ואומר או מדבר או מצֶוה  
הוא מקדים וקורא תחילה אל משה 

 בלשון חיבה ורק אחר כך מדבר אליו.

כדי להבין את משמעותה של 'קריאה' זו נזדקק למאמר 
חז"ל במסכת יומא )ד ע"ב( שלומד מן הפסוק שלנו לימוד 

 אחר לגמרי:

למה הקדים קריאה לדיבור?   -'ויקרא אל משה וידבר  
לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחבירו אלא 

 אם כן קורהו'.

לכאורה מאמר זה פשוט ואין בו שום חידוש, שהרי מובן 
שלפני שאדם מדבר עם חבירו הוא צריך לפנות אליו כדי 

 שיידע שהוא מדבר אליו!

נראה לומר שבמאמר זה חז"ל דורשים מהאדם שבעת 
 –עם אשתו, עם ילדיו, עם חבריו    –שיחתו עם אדם אחר  

יהיה מרוכז בשיחה איתם באופן מקסימאלי, ולא יתעסק 
תוך כדי שיחה באינספור דברים אחרים. הפנייה והתקשורת 

 בין בני אדם תהיה אישית ומרוכזת.

לפני   –אם כן הוא הדין גם בפניותיו של הקב"ה אל משה  
כל דיבור קרא הקב"ה אל משה, ובזה כביכול הודיע כי הוא 

 מרוכז ברגע זה במשה בלבד.

פנייתו   –הואיל וידוע שמשה רבנו שקול כנגד כל ישראל  
של הקב"ה אל משה היא למעשה פנייה והתייחסות אל כל 

 אחד מאיתנו באופן פרטי ואישי!

התורה בחרה לכתוב את ה'ויקרא' דווקא בשלשת המקרים 
הנ"ל, ללמדנו שיש שלש דרכים עיקריות בהן הקב"ה פונה 

 אל כל אחד ואחד מאיתנו:

בסנה התגלה הקב"ה למשה כדי לייעד אותו 
ללמדנו   –לטפל בעם ישראל להוציאו ממצרים  

שהקב"ה מדבר עם כל אחד מאיתנו דרך 



 ההיסטוריה הלאומית שלנו.

ללמדנו שהאדם   –לקראת מתן תורה קרא ה' אל משה  
לוקי הפונה אליו -הלומד תורה יכול לשמוע את הקול הא 

 בזמן לימודו.

ובימינו התפילה  –לפני פרשת הקורבנות קורא ה' אל משה 
ללמדנו ולהחדיר למודעות שלנו   –היא כנגד הקרבנות  

שהתפילה היא באמת קשר מיוחד וישיר בין האדם לאבינו 
 שבשמים.

 -לוקי בכל הדרכים  -יהי רצון שנזכה לשמוע את הקול הא 
ו  דרך ההיסטוריה של עמנו, תוך כדי לימוד תורתנ

 הקדושה, ובמהלך כל תפילה ותפילה!!

בפרשת ויקרא ה' מוסר למשה 

את פרטי הקורבנות. נתמקד 
בקורבן חטאת. קרבן חטאת 

 משתנה על פי מי שחטא.

ככל שהחוטא במעלה גבוהה יותר כך הקרבן יקר יותר 
וחשוב יותר. דבר זה הגיוני מכיוון שככל שאתה יותר חשוב 
ככה אתה משפיע יותר וממילא החטא שלך משפיע יותר 

 על אחרים וזה שונה לגמרי מחטא רגיל.

ל  ו  ְוֶנְעַלם -עוד סוג של חטאת הוא: "ְוִאם כ ָּ ג  ֵאל ִיש ְ רָּ ֲעַדת ִיש ְ
ל  ִמכ ָּ ַאַחת  ו   ש  ְועָּ ל  הָּ ַהק ָּ ֵני  ֵמֵעי ר  בָּ ר לֹא -ד ָּ ֶ ֲאש  -ִמְצֹות ה' 

ו  ז ישראל  ו שעדת  לנ מו ". רש"י אומר  ֵ ש  ְואָּ ה  נָּ י ֶ ש  ֵתעָּ
הסנהדרין. והם טעו להורות בעניין חמור שעונשו כרת 
שהוא מותר ולפי זה עשו הציבור על פיהם. כלומר 
הסנהדרין, הגוף התורני הכי חשוב טעה במשהו ובגלל זה 

 כל עם ישראל טעה על פיהם.

האם הגיוני שהאסיפה של מי שאמורים להיות הכי חכמים 
בתורה, טועים בדבר ה', ומחטיאים את כל הקהל? האם 
הגיוני שכל החכמים שכל חייהם עסקו בתורה יטעו במשהו? 
שאף אחד לא יעיר משהו? שהקהל פשוט ילך אחריהם 
בנאמנות  עיוורת ולא יעלה על זה שהם עשו טעות? ומי 
מביא את הקרבן? הסנהדרין שבגללם חטאו או האנשים 

 שחטאו בפועל?

במסכת הוריות שכולה עוסקת בנושא זה עונים לנו על כל 
 השאלות.

בפרק א' משנה ג' אומרים לנו שאם בית הדין עוקר את כל 
המצווה כולה מהתורה, לדוגמה: הם אומרים שאין שבת 
מהתורה,  אין זה נחשב שהם חטאו מכיוון שברור שהציבור 

לא יאמין להם ואם הציבור חוטא זאת אשמתו. הסנהדרין 
נחשב שהוא חוטא רק עם הוא בטל חלק מהמיצווה וחלק 
אמר לקיים לדוגמה, אם הסנהדרין אומרים: שמותר לזרוק 
ולהושיט מרשות לרשות בשבת, מכיוון שהוא לא יצא 
בעצמו מרשות לרשות. לטעות בדבר כזה זה שונה 
לחלוטין מאשר להגיד אין שבת מהתורה, שפה יש מקום 
להתבלבל. אבל עדיין זו הלכה יחסית פשוטה איך בית דין 

 חכמים יכול לטעות בדבר כזה? 11של 

במשנה הבאה אומרים לנו שאם הורו בית דין ואחד אמר 
להם שהם טועים והם בכל זאת לא הקשיבו לו אין זה 
נחשב שהם הורו לא נכון ומי שחטא בגללם מביא קורבן 

ל  ֵאל חייב שיהיה -חטאת רגיל מכיוון שכתוב כ ָּ רָּ ֲעַדת ִיש ְ
כולם. המשנה גם אומרת שאם ראש הסנהדרין לא היה 

 בישיבת הסנהדרין אין זה נחשב שהם הורו טעות.

במשנה הבאה אנחנו רואים שיש שלוש שיטות למי מביא 
את הקורבן. הראשונה: הסנהדרין מביאים. השנייה: כל 

שבטים אז   1שבט ושבט, והשלישית כל שבט שחטא אם  
 שבעה פרים.

מזה שהתורה נתנה קורבן מיוחד למקרה של טעות בסדר 
גודל כזה וגם מהמשנה אנחנו מבינים דבר אחד כמו שאמר 
הרמב"ם בהקדמה למסכת הוריות: כי כל מי שיש בו טבע 

 בשר, אי אפשר שלא יטעה ויחטא.

 כל אחד יכול לחטוא ולטעות אפילו האדם הכי חשוב.

 

שונאי ישראל משתמשים 
בסיסמת הגזענות כטיעון נגד  
האמונה בבחירת ישראל 

מכל העמים, ובעצם נגד 

 התורה כולה.
המושג ה'עם הנבחר' הינו ביטוי המרגיז ומקומם את הגויים. 
שונאי ישראל ראו בו גאווה ושחצנות בלתי נסבלות. 
התעמולה האנטישמית טענה וממשיכה לטעון גם היום, כי 
היהודים רואים רק את עצמם ראויים לתואר 'אדם'. הם 

עולמי. התקווה -הוסיפו שהיהודים שואפים לשלטון כלל 
לביאת המשיח נראית בעיניהם כשאיפה לשעבוד כל 

 האומות תחת מרות עם ישראל.

דורנו רגיש במיוחד לכל אפליה על רקע של גזע או מוצא, 



שהרי חשנו על בשרנו את מוראות תורת הגזע הנאצית. 
ולכן, כל השקפה המזכירה במקצת שיטה מעוותת זו, 
מעוררת רתיעה אינסטינקטיבית. משום כך משתמשים 
שונאי ישראל בסיסמת הגזענות כטיעון נגד האמונה 

 בבחירת ישראל, ובעצם נגד התורה כולה.

 

השקפת העולם הרחב הינה בעיקרה הומניסטית, כלומר, 
האדם נמצא במרכז ההשקפה. אם יש מקום לדת בהשקפה 
זו, הרי מקומה שולי בהחלט, והיא משמשת רק כאמצעי 
נוסף להשגת האושר האישי הנכסף. מכאן נגזרת ההשקפה 
אודות השוויון בין כל בני האדם. אם הערך העליון הוא 
אושרו של אדם, אין להעדיף את אושרו של פלוני על 
אושרו של אלמוני, וכי מפני שפלוני נולד להורים בעלי 
צבע עור כהה, אין לו זכות לאושר בדיוק כזכותו של אדם 
הנולד להורים בעלי צבע בהיר? כל אדם זכאי לאושר 
באשר הוא אדם, ו"כל בני האדם נולדו שווים". אף 
הסובלנות הדתית שורשה בהשקפה זו, שכן, על פי 
תפיסתם, הדת אינה אלא אמצעי לאושר נפשי, וכל 
 הדתות כשרות בעיניהם כאשר הן מובילות לאותה מטרה.

על פניה נשמעת בשורת השוויון כהוגנת, 
אולם התבוננות נוספת מגלה בה בקיעים 
ואפילו סתירות פנימיות. הכול מודים 
שבמציאות לא כל בני האדם נולדים 
שווים, שהרי יש חכמים ויש טיפשים, יש 
יפים ויש מכוערים, יש עשירים ויש עניים. 
אם אותם נתונים טבעיים שיש לאדם 
מלידה אינם מקריים, ברור שחוסר השוויון 
קית של  האלו ת  י מהתכנ חלק  ו  נ הי
הבריאה. אותו בורא שיצר בעולמו דרגות 
שונות של חיים )צומח, חי, מדבר(, יצר גם 
בני אדם השונים איש מרעהו תכלית 
השוני מבחינה גופנית ומבחינה נפשית 
כאחת. ברור לנו שיש צורך בגיוון ובצורות  
שונות של חיים, כדי שיהיה בניין העולם 
שלם. כשם שבגוף האדם קיימים איברים 
שונים, שלא כולם חשובים באותה מידה, 
אך הם מצטרפים לחטיבה אחת וממלאים 
את תפקידם בשלימות, כך הוא הדבר גם 

 בעולם הגדול.

כל חלקי הבריאה מצטרפים לתזמורת אדירה המנגנת לחן 
אלוקי נפלא. אין אפשרות לתת לכל הנגנים למלא את 

פי כן יש חשיבות לכל אחד מהם, -על -תפקיד הסולן, ואף 
 כי רק בצרוף כולם נשמעת המנגינה העריבה.

חוסר שוויון פועל אפוא במציאות כולה, ואין הוא מקרי 
כלל. אומנם אין תופעה זו נחשבת לחוסר שוויון זכויות, 
אלא לחוסר שוויון חובות! התפקידים השונים המוטלים על 
הנבראים אינם שווים. כן הדבר גם באשר לשכר שמעניק 

 הבורא ברוב חסדו.

לאור עיקרון זה נסביר את ההעדפה של עמנו: בחירת 
ישראל בעיקרה היא בחירה של חובה, ולא של זכות, 
או  בחירה של הטלת שליחות ולא של השתררות 

אין משמעותו 'העם הטוב   –התנשאות. הביטוי 'עם נבחר'  
ביותר והמעולה ביותר', אלא העם שבחר בו האלוקים 

 לצורך מילוי תפקיד.

נכון, שחובה זו עצמה נחשבת לזכות. מי שסבור כי הערך 
העליון בעולמנו הוא מילוי רצונו של האלוקים, מבין כי 
בחירה לתפקיד כה נכבד היא אושר שאין למעלה ממנו. 
אולם אין מקום לטרוניות ולתלונות על בחירה זו, הדלת 

 פתוחה בפני כל הרוצה להתגייר ולהסתפח לנחלת ה'.

מעמד עם ישראל בבריאה משול למעמדו של שר 
בממשלה. במעמד זה יש אמנם גם כבוד ושררה, אולם 
עיקרו הוא קבלת אחריות ממדרגה ראשונה. זוהי עבדות 
ולא השתררות. ברור שקשה פי כמה להיות יהודי נאמן 
ולשמור תרי"ג מצוות, מאשר להיות אדם השומר רק על 
שבע מצוות בני נח. מכאן שהכלים הנפשיים המיוחדים 
שניתנו לעם ישראל, אינם אלא אמצעים למילוי תפקיד 

 קשה ומחייב זה.

מנקודת מוצא זו קל הרבה יותר להסביר את ההבדל שבין 
ישראל לעמים. ההעדפה של היהודים אינה השפלה של 
אומות העולם, וגם אינה אי הכרה במעמדם האנושי כ"צלם 
אלוקים", אלא היא העלאתם של היהודים לדרגה גבוהה 

 יותר מ"צלם אלוקים" לדרגת ישראל.

דא עקא, הסברים הגיוניים מסוגלים לשכנע את השכל, אך 
לא תמיד הם מדברים אל הרגש. העליונות של ישראל מול 
וה גורם מקומם בקרב האומות, למרות  העמים מהו
ההצדקה שלה ודווקא בגללה. מאז קיבל עמנו את המעמד 
העליון כעם הנבחר, הוא משלם את המחיר הכבד הכרוך 

 בו.

למרגלות הר סיני, בשעה שנעשינו לממלכת כהנים וגוי 
קדוש, בעת שנקרא עלינו שמו הגדול והקדוש של הבורא, 
החלו ההתנכלויות כלפינו מכל העברים. הפיוט: "שלא 
אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור 
עומדים עלינו לכלותנו" )הגדה של פסח(, הוכיח את עצמו 
שוב ושוב במרוצת הדורות. המושג 'שנאת עולם לעם 



 הגליון נתנדב על ידי הרוצה בעילום שמו,
 נ האשה החשובה הצדקת הרבנית מרת“לע

 ה“נעמה בת אסתר ע
 יהי זכרה ברוך

 עולם' הפך למציאות כואבת.

הסיבה האמיתית לשנאה שגילו העמים כלפי עם ישראל, 
 הוגדרה בבהירות רבה על ידי הרמב"ם ב'איגרת תימן':

"ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו, 
והתבארה מעלתנו על זולתנו... קנאונו עובדי 
עבודה זרה כולם על דתנו קנאה גדולה, ולחצו 
מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, 
ורצונם להילחם בה' ולעשות מריבה עימו, ואלוקים 

 הוא, ומי יריב לו?"

במודע או שלא במודע, מכירים הכול בעובדה שעם ישראל 
הוא העם היחיד בתבל שהאמת הגדולה של האמונה מצויה 

 בידו.

לנוכח העובדה שהאומות חסרות אותה הכרת אמת, מתעוררת 
קנאה בלבם, והיא מביאה אותם לידי משטמה. זוהי הסיבה 
הראשונית לשנאת ישראל. גם אם תתעטף השנאה בחיפויים 

 שונים, עיקרה וגרעינה נותרים בעינם.

מטרת השנאה ברורה: מלחמה בה' ובתורתו, 
אך מכיוון שאי אפשר להילחם באלוקות, הם 
נלחמים בעם הנושא את בשורת האלוקות 

 ומפיץ את תורת האמת בעולם.

באותה איגרת מונה הרמב"ם כמה קווי פעולה ראשיים של 
מלחמה בכוח הזרוע, כמלחמתם של עמלק   –אויבינו: האחד  

וסיסרא, סנחריב ונבוכדנצר, טיטוס ואדריינוס. צורה נוספת של 
הלחימה היא התנצחות, כמו זו שהיתה מקובלת בוויכוחי הדת 

 לפני מאות שנים.

על שני צירי פעולה אלו הובטחנו על ידי הנביא ישעיהו: "כל 
כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון תקום אותך למשפט 
תרשיעי" )ישעיה נ"ד, י"ז(. לא בכלי משחית ולא בלשון 

 מדברת גדולות, יוכלו לנו אויבינו.

שיטה נוספת היא הניסיונות לייצר תיאוריות ודתות שיתיימרו 
אמת. גם על ניסיונות אלו הובטחנו -להוות 'תחליף' לתורת 
 שהן מועדות לכישלון.

חשוב לציין שהשקפה זו שימשה מקור 
תקווה ונוחם עבור היהודים שהיו נתונים 
תחת לחצם של מגפי הנוגשים למיניהם. הם 
ידעו שהמלחמה נגדם הינה מלחמה נגד ה', 

 ומכך הם שאבו את נחמתם.

נצחיות הבורא ונצחיות תורתו העניקו נצחיות גם לעם המייצג 
אותם. היהודי הנצחי הביט בנוגשיו וזכה לראות אותם כלים 
ונעלמים מעל בימת ההיסטוריה, נמחקים מהמפה, ואילו הוא 

 ל אחד.-ממשיך לבשר לעולם את בשורת האמונה בא

האמונה מפיחה ביהודי עוז רוח נגד הקמים עליו 
ומעצימה בו את הציפייה ליום שעליו מתנבא הנביא: 
"והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש 
ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו 
עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה', אל בית 
ה  כ ל נ ו ו  י כ ר ד מ ו  נ ר ו י ו  , ב ק ע י י  ק ו ל א
באורחותיו" )ישעיהו ב', ב'(. עמים רבים ינהרו 
באותה שעה אל הר ה' ללמוד את דרכיו. העם 
הנבחר יהווה מגדלור לכל העמים העולים למקדש 

 ה', וכולם ייעשו אגודה אחת לעובדו בלב שלם.


