
VAYIKRA  
 

A Message for Our Times 

 
1. The Small Aleph of Vayikra 

 ויקראפ' 
 אליו מאהל מועד לאמר ה'אל משה וידבר  אויקר

 

 בעל הטורים
אל"ף דויקרא זעירא שמשה היה גדול ועניו לא רצה לכתוב אלא "ויקר" כאלו לא דבר הקב"ה עמו אלא בחלום כדרך 

כאלו לא נראה לו השם אלא במקרה, ואמר לו הקב"ה לכתוב גם האל"ף ושוב אמר לו שנאמר בבלעם )במדבר כג, ד( 
 משה מחמת רוב ענוה שלא יכתבנה אלא קטנה יותר משאר אלפי"ן שבתורה וכתבה קטנה.

 
➢ Message from Rav Chaim Kanievsky 

Strengthen ourselves in avoiding loshon hora מעביר על   and ענוה and in middah of  לשון הרע 

 as per the Rosh in Horayas 14a מידותיו
 

 הוריות יד.
 אמר רבי יוחנן: פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, חד אמר: סיני עדיף, וחד אמר: עוקר הרים עדיף. 

ף, דאמר מר: הכל צריכין למרי רב יוסף סיני, רבה עוקר הרים, שלחו לתמן: איזה מהם קודם? שלחו להו: סיני עדי
שרין ותרתי שנין, והדר מלך רב יוסף. וכל שני דמלך רבה, רב חטיא, ואפילו הכי לא קביל רב יוסף עליה. מלך רבה ע

.יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליף  

 
 רש"י

.מי ששנה משנה וברייתא סדורין לו כנתינתן מהר סיני -סיני עדיף   
.דחריף ומפולפל בתורה אף על פי שאין משנה וברייתא סדורין לו כל כך -וחד אמר עוקר הרים   

.קרו ליה סיני לפי שהיו משניות וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני אבל לא היה מפולפל כרבה  -רב יוסף   
מהר סיני כלומר רב יוסף הוא מרי חטיא שמשנה וברייתא סדורין לו מפי השמועה כנתינתן  -הכל צריכין למרי חטיא 

.דמשנה וברייתא אבוהון דהלכתא  
שלא רצה לנהוג שררה בעצמו כל אותן השנים שמלך רבה אפילו בהאי שררותא שלא רצה  -אומנא לביתיה לא קרא 

להביא שום אומן בתוך ביתו אלא כשהוא רוצה להקיז דם היה האומן על לביתיה דרבה ושם היה מקיז ואית דגרסי 
ו כל אותן שנים שמלך רבה כלומר שלא היה לו פנאי להקיז עצמו אלא היה עוסק כל שלא רצה לנהוג שררות בעצמ

.שעה בתורה לפני רבה  

 
 תוספות הרא"ש 

והרמ"ה ז"ל פי' כך הואיל שהשפיל רב יוסף את עצמו ולא רצה לנהוג שררה בפני רבה הגינה זכות ענותנותו עליו ועל  
להקיז דם לא הוצרך לקרות לביתו. הדין הוא  אומן לואנשי ביתו שלא חלה אחד מהם כל השנים שמלך רבה ואפי

.פירושא דאסתבר לן ופי' מעליא הוא  

 
 אורחות צדיקים 

  השער השני - שער הענוה 
 הענוה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאוה, ומי שיש בו המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. 

ומי שהגיע אל מעלה זאת הנכבדת, עושה מצוה ומקבל שכר לפי גודל ענותנותו, כי הענוה שורש העבודה, ומעשה קטן 
.ידות יותר ממעשה גדול של הגאוה של הענוה מתקבל לפני השם, ברוך הוא, אלף   

 

 מוצאי שבת - ויתן לך 
ָתנּו וְּ ל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ָשם ַאָתה מֹוֵצא ַענְּ ֻדָלתֹו שֶׁ ָכל ָמקֹום ָשַאָתה מֹוֵצא גְּ י יֹוָחָנן בְּ תֹו. ָאַמר ַרבִּ  

ים.  יאִּ בִּ ָשנּוי ַבנְּ יםָדָבר זֶׁה ָכתּוב ַבתֹוָרה. וְּ תּובִּ ֻשָלש ַבכְּ ּומְּ  

 

 



2. No artificial flavouring! 
 

 ויקראפ' 
 יג  ים יא,פרק ב פסוק

 :ה'לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ל ה'כל המנחה אשר תקריבו ל
 על כל קרבנך תקריב מלח: .... וכל קרבן מנחתך במלח תמלח 

 

➢ True Humility v False Humility, Moshol of artist and school magazine etc. 

➢ Two contrasting stories of Rav Shlomo Zalman Auerbach ztl 

 
3. Satisfying Aromas 

 

 א פרק 

 ... ה'ואם מן העוף עלה קרבנו ל )יד(
 ה'.ל האש עלה הוא אשה ריח ניחח לוהקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר ע …ושסע אתו בכנפיו )יז( 

He shall split it – with its feathers…the Kohen shall burn it on the altar on the wood that is on the fire, 

an olah fire offering, a satisfying aroma to Hashem 

 
➢ Why burn the feathers? 

 

 רש"י
והלא אין לך הדיוט שמריח ריח רע של כנפים נשרפים ואין נפשו קצה עליו, ולמה אמר הכתוב והקטיר, כדי שיהא 

.המזבח שבע ומהודר בקרבנו של עני  

 
➢ Lesson from Bikurim 

 

 בבא קמא צב.
דתנן: עשירים מביאין אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי: בתר עניא אזלא עניותא? אמר ליה, 

.ותנים לכהניםבסלי נצרים של ערבה קלופה, הסלים והבכורים נ -בכורים בקלתות של זהב ושל כסף, ועניים   

 
 בדד ישב .4

 

Introspection and the question of the Imrei Emes 

Power of a thank you – Zalmy Unsdorfer & Colonel Richard Kemp 
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