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 זכורשבת פרשת השבוע ויקרא מת נגיעו

 

שמות מזכיר  ספר .ות ראשיתו של עם ישראלתולד על קראנו .את ספר שמותלקרוא בשבוע שעבר סיימנו 

 .בור לעשיה נעהזיכרון מדברי  .של היהדות סוהבסי ותהיסוד , ת המהות, א כעם את המורשת שלנולנו 

 קריאהיש . מלאכת הכהנים המשרתים במשכן" תורת הכהנים " – ראאת ספר ויקלקרוא תחיל נהשבת 

                                 ע (.מ)תרתי מש דה הדורשת הקרבת קורבנותעבו. עבודת ה'ל -עשיה לצאת לברורה 

לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה , ספר הקורבנות ברגש ואומר " רש"י פותח את ספר ויקרא

שאם הוא פונה אותנו ומלמד אהבה פונה ב, הכל יכול , הקב"ה בורא עולם ." בהילשון ח , קריאה

י"  .הרי שעל כולנו לנהוג כך כלפי הזולתלברואיו ברגישות ובאהבה  ם ָקְרָבן-ָאָדם כִּ כֶּ יב מִּ ההקרבה "  ַיְקרִּ

ע"י זה שאדם יקריב  .וג ברגישות לזולתלנה ,התחשב בכל הסובבים אותוהראשונה שהאדם יעשה היא ל

                                                                                                                 .למעשיו ולדרכו רבים  מעצמו הוא יקרב אליו

 

תקִּ ַוַיְרא ֱאֹל "' ה 'בראשית רבה פ"גמדורשים חב"ד  י-ים אֶּ כנגד ספר בר והדרש שמד את "טֹוב -ָהאֹור, כִּ

י ולכן " הלכותמרובה בויקרא ש את "כי טוב"  ייחסואז מדוע  בהלכותגם הוא ספר דברים מלא ." טֹוב -כִּ

נחשב ויקרא ספר  .הרבה טוב מביאיםלפי הזהר הקדוש יגיעה ועמל בלמוד התורה  לויקרא ? קא ווד

אשר מקריבים בו יגעים . הדרושה יגיעה רבה בכדי להבינולקשה ביותר להבנה מבין ספרי התורה ו

 . ולעולם הםטוב ל ויביאמקדישים את זמנם ללימודו ו

את רוב אולם  ומש אחרמצוות מכל חיותר יש בו  בין ספרי התורהמ ספר ויקרא הוא החומש האמצעי

בימי המשכן ובית המקדש  , שנה 1,500 -כ. במשך לקיים ללא בית המקדש םהמצוות שבו לא ניתן כיו

  .בכפוף לזמנים השונים כסדרם ובמועדםהקריבו קורבנות 

יָאדָ " ם ָקְרָבן לה' " )א' ב'(-ם כִּ כֶּ יב מִּ ם"  המפרשים מבינים מהכתוב ַיְקרִּ כֶּ שהקרבן הוא מאת המקריב,  " מִּ

הרע שבכל אדם הקשור לתענוגות  היצר ,, יש המדברים על הצד החייתימנומש מהאדם מקריב קרבן מ

רע רש להקריב את היצר ההגשמיים בניגוד לנפש האדם ולרוחניות ועל כן ניתן להבין שהאדם למעשה נד

 ויש חשיבות רבה התפילות מחליפות את עבודת הקורבנותכיום כשאין לנו קורבנות  .ובחייתי שהיצר 

הוא בכוונה שלמה וכנה הרי  כשהאדם מוכן להקריב מעצמו לקב"ה מעצמו מרכושו כוונה .למחשבה ול

ת " קרבן לשם קרבן הרי על זה נאמר " ומי שהקריבָקְרָבן לה'  " ה מקיים את יבּו, אֶּ ם -ַתְקרִּ )א'   "ָקְרַבְנכֶּ

 ב' ( הקרבן שלכם ולא קרבן לה' .

 

אדם נכנע לתאוותיו הגשמיות כאשר  ." בין האדם לבהמה הוא ה"שכלההבדל ספר החינוך מסביר כי 

 .עליו להקריב בהמההוא ביטל את ההבדל הגדול בינו לבין הבהמה ו וחוטא הרי

  -, האחד שהאדם מקריב את רוח הבהמה שבליבו וגם כאן יש שני סוגים יםהחסידות מלמדב"ד ותורת ח

 ,הוא הכבש - ופי של תוקפנות כעס ועצבנות הסוג השניא , המדמה את האופי שעלינו לבטל , מן הבקר

וגות לאוכל ותענ ההתאוואת מה שמזכיר ומדמה וכל לא ם מקדיש את כל זמנולוהכבש אינו תוקפן א

אימון ושליטה ליצור , ללמוד להתגבר על היצר ולדחות סיפוקים, להתגבר על התאווה תרגול זהו  .העולם

השור יכול להשתולל לדרוס ולהרוס אך  .בהמה שאין לה כל שליטהבדיל אותנו מההלבכל סוג של יצר 

וראוי ממנה  עדיף על הבהמההאדם  . ך את הכח שלו למועיל וחיוביוהפלה והוא יכול להירתם למחרש

להפנות את  ויכול האדם יכול להיות מושחת והרסני .את כל כוחותיו למעשים חיובייםולהפנות  להפוך

הרי שר אדם מקריב את קורבנו כא .יםומועיל יםלהיות פרודוקטיביהמשאבים הפנימיים שלו הנמצאים בו 

ר ָעָליו שיתקיים בו "  ְרָצה לֹו, ְלַכפֵּ  " .ְונִּ

 

ְך ָזכֹור " נקרא גם את פרשת זכורהשבת  רֶּ ק ַבדֶּ ר ָעָשה ְלָך ֲעָמלֵּ ת ֲאשֶּ בקשר לקריאת פרשת זכור  ..." אֵּ

ת למחום יה אנו מזכירים בשבת שלפני פורישיש להקדים זכירה לעשי חז"ל מלמדיםבשבת שלפני פורים 

המן הרשע מזרע תליית  בצורת בפורים נתקיימה המצווה של מחיית עמלק .לקמעאת זכר  (  ...)למחוק

     .מהזיכרוןלהשמיד  /ח זכור בשביל לשכו .כוביכול דבר והיפוהציווי הוא כ ., צאצאיו וממשיכי דרכועמלק

 לא להעלות ,ז ועד עולםר הכי הגיוני הוא לא להזכיר אותו מא"מחוק "את זכר עמלק הדבאם היו רוצים ל

מידי שנה בשנה  תורהזכבוודאי שיה נעלם עם השנים .יתרה מזאת וא הוהעל הכתב בשום מקום  את שמו

עה של רבטל את דרכו הזכור לאלא שהציווי מלמד שיש ל ...את זכרו המנציחרק  מחות אותולבשביל ו

   .ה ביותר שיש להתרחק ממנה ולהתנגד לה בתוקףהתנהגות הרעהוא הדוגמא הטובה ביותר ל .עמלק

 . ופורים שמחשבת שלום                                                                                   

 תןשלר אי                                                        
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.


