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 פרשת השבוע ויקרא  מת נגיעו

 

לשם פניה אל  במתחם אהל מועד ( ...בבידוד ) ופניה של ה' למשה ביחידות בקריאה מתחילספר ויקרא 

ְקר  "   אל הציבור - הרבים ר ֹמֶשה-ֶאל ,אַויִּ יוה'  ַוְיַדבֵּ ל  אֹמר אֵּ ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ ר ֶאלדַ  .מֵּ ַמְרת  -בֵּ ל, ְוא  אֵּ ְשר  ְבנֵּי יִּ

ֶהם י ֲאלֵּ ם כִּ ד  ן, לַ -א  ְרב  ֶכם ק  יב מִּ ןה' ַיְקרִּ ן-מִּ ה, מִּ מ  ן-ַהְבהֵּ ר ּומִּ ק  יבּו, ֶאת-ַהב  ְרַבְנֶכם-ַהצֹאן, ַתְקרִּ כתוב ה"  ק 

י" תחיל ביחיד מ ם כִּ ד  יב-א  יבּו, ֶאת "ים ב ומסתיים בר "  ַיְקרִּ ְרַבְנֶכם-ַתְקרִּ רבי שלמה אפרים מלונציץ " ק 

ם קרבן היחיד  הייחשב ל אדם הראשון (ה ) אדם אחדכבאחדות מצוי כשעם ישראל  -מלמד שמדובר ברמז 

 ,רונהוהמלחמה במגפת הקעל רקע  של היחיד מצילה את הרבים הההשקע. בו קרבן לה'לו כולם הקריאכ

ולכבד את לשמור  כולו של הציבוראת בכך ושלו לה המלא את שיתוף הפעו דורשו יחידקורא להממשל 

                               .לשמירה על החולים ואוכלוסיות הסיכוןלמען מיגור המגפה ומורות ההנחיות הח

נדרש  כאשר כל יחיד לכלל הציבור מהבודד  המחלה הפצתאת  מצמצמים ו בדרך הזו לחברוכל אדם ערב 

   .על ההרגלים קבועים וותרלו חופש הפרט  ,בתחום הכלכלי קורבנות אישים עצומיםלהקריב 

 

ם  כשמקוים באדם "  אומרואת דרגת הרצון להקרבה עצמית מקדש רבי אברהם יהושע השל מאפטא  ד  א 

י ן-כִּ ְרב  ֶכם ק  יב מִּ י "- רות נפשבמסיבנפש שמחה וחפצה מוכן להקריב מעצמו  שהאדם " כ ַיְקרִּ -ְוֶנֶפש, כִּ

ְרַבן יב ק  ן, לַ "צמו בבחינת הרי זה ע " ַתְקרִּ ְרב  המקריב  עצמו אולם  אילו הקריב מדמוים עליו כעלמו"  ה'ק 

ן"רק  ן-מִּ ה, מִּ מ  ן-ַהְבהֵּ ר ּומִּ ק   בהוצאה הכספית  רקחובה ומסתפק לצאת ידי רק מקריב הכלומר "  ַהצֹאן-ַהב 

יבּו, ֶאת"  אמרו נ עלי ְרַבְנֶכם-ַתְקרִּ . ערך הקורבן " כל אחד והקרבן שלו עם ערכו הרוחני הגבוה או נמוך ק 

ן" ניתן לבחור את סוגי הקורבנות לכן פי הערך הכספי נקבע על פי שוויו הרוחני ולא ל ן-מִּ ה, מִּ מ  -ַהְבהֵּ

ן ר ּומִּ ק   " ַהצֹאן-ַהב 

 

  ושא הקורבנות כמטאפורה לעבודת ה' היום יומיתת את נ דות תופסהחסי ,ללא בית מקדש שלנו במציאות 

ע"י הקרבה זו  ות השוטפות לועובפה ושעה בכל שערלבנטית לימינו ה הבקרההומתוך כוונה מלאה למעשי 

 .אל ה'במעלות הרוחניות תקרב לה

ה-ןמִּ  "הוא הכתוב  ן הראשוןקרבהשאומר  הרב איתמר אלדר מ  היצר   צדביטוי להתנתקות מלאות  " ַהְבהֵּ

י" אומר   שפת אמת' ה'. הדרדרותלהליכה בדרך הישר וסור מרע ולמניעת  םבאדהבהמי ש רעה ם כִּ ד  -א 

יב יש'. האדם, על פי ה'שפת אמת' מתייחס לשימוש הכתוב בתואר 'אדם' ולא 'או  את עצמו  " ַיְקרִּ

ובהסתמך על דברי המדרש, רומז לאדם הראשון, שהיה יחידי בעולמו. האדם הראשון קודם חטאו, לא 

היה רק יחיד בעולמו, אלא שמתוקף יחידות זו נשא בעול תיקון העולם כולו, ובלשון ה'שפת אמת' 'כי 

היקום כולו, ותיקונו הוא תיקונו של עולם.   האדם כולל כל הברואים'. האדם הוא מעין מיקרו קוסמוס של

הוא ביטוי ליכולתו של האדם לקרב לא רק את עצמו, אלא את המציאות כולה לד' יתברך.  אדם כי יקריב, 

איננו האיש המביא עז אל המזבח, אלא אותו אדם שמצליח להפוך את המציאות כולה האדם המקריב, 

ובבחינת  חו ורצונו להשם יתברך ומפנימיות כ ןייתשעל ידי  '', ואזי הוא הופך מ'איש' ל'אדםהבן ללקר

ענין  אמר שהגם שכל אחד יתן,שלקרב כל המעשים להשם יתברך. וכתב מכם...  מפני רצונו בטל רצונך

  .ויתור על הפרטיות על ידי התכללות בכלל ישראל"  שלו יהיה על ידי הכנסת עצמו בתוך כלל ישראל

 

 ות:הראי"ה קוק זצ"ל מתייחס לאבדן ולוויתור הנתבע בתנועה הנפשית המעוצבת על ידי הקרבנ 

ית צריך האדם להיות אזור בגבורה, להיות מוכן ללחום עם ק"אומרים הקרבנות, שבשביל השאיפה האל

ית אינו איבוד, כי  קעצמו ועם העולם. לאבד צריכים כדי למצא. אמנם מה שמאבדים בשביל השאיפה האל

וי להיות אם מציאה ורוממות. מה שנאבד בעד התשוקה של הדביקות בד', הרי הוא מתעלה, ואין רא

מבקש ללמדנו כי איבוד  ו  ת ה'איבוד' ל'מציאה'ופך אהרב ה "מתעלה, כי אם מה שכבר העילוי מושרש בו.

 ומציאה הינם מושגים סובייקטיביים, והם נגזרים מן הערך שלמענו מאבדים או מוצאים.  

אלא מציאה ורוממות. כשם שהקרבת  הוויתור למען השאיפה האלוקית, קובע הרב קוק, איננו איבוד

ם ומנשאם אל , הוא מרומ וומאווייהבהמה הטהורה היא עילויה כך גם כשאדם מקריב את רגשותיו, צרכיו 

                                                                                   על.

דש לנו את החודש יהי רצון שהקב"ה יחו " נגאלו ובניסן עתידין ליגאל בניסן" נכנסנו השבוע לחודש ניסן 

 . ולכל עם ישראל חיים ארוכים ובריאים לשמועות טובות ובשורות טובותתן לנו ילטובה ולברכה ו הזה 

   חודש טוב שבת שלום ו                                                                                  

 שלר איתן                                                         

 . ולרפואת חולי ישראל ילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל לע


