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 חברים יקרים שבת שלום,

פותחים השבת ספר חדש. אבל זה הרבה יותר מסתם עוד ספר. השבוע אנחנו פותחים תורה 
 חדשה: "תורת כהנים", זהו שמו השני של ספר ויקרא.

  
 שהחיינו וקיימנו, ספר ויקרא התחיל. 

  
הפרשות הראשונות שלו, אלו העוסקות בקורבנות ובמחלות עור שונות. זהו ספר קשה, לפחות 

אבל אל תתפתו לדלג עליו! ספר ויקרא הוא ספר חשוב ביותר. הוא מגלה לנו סודות כמוסים על 
בניית יחסים עם עצמנו, עם זולתנו, ועם אלוהינו. בעיקר הוא מחנך אותנו להתקרב! בשיאו של 

ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא י"ח(. אבל עד אז עוד נזיע הרבה כדי הספר, יופיע הפסוק האלמותי: "
 להתמודד עם ענייני הקורבנות.

  
פרשת ויקרא עוסקת כל כולה בקורבנות שמקריבים הכהנים  נתחיל כהרגלנו עם תמצית הפרשה:

 במשכן שזה עתה הוקם. הקורבנות נחלקות בין קורבנות חובה וקורבנות רשות.
  

 חמישה סוגי קורבנות )יש עוד, והם יופיעו בהמשך הספר(: בפרשה שלנו מופיעים
שמביא אדם מרצונו החופשי, והוא בא מהבקר, הצאן או העוף. הקורבן הזה נשרף  - קורבן עוָלה

 כולו על המזבח ולא נֹוָתר ממנו דבר לכהנים לאכול.
 כזה!(.קורבן הודיה, העשוי מסולת ושמן )קורבן צמחוני, כן כן, יש דבר  - קרבן מנחה

 גם הכהנים וגם זה שהביא את הקורבן. –קורבן שאוכלים אותו לאחר ההקרבה  – קרבן ְשָלמים
קורבן שמקריב מי שחטא בטעות, והוא אפילו לא ידע שהוא חטא, עד שהעירו לו  – קורבן ַחָטאת

 על כך. הקורבן הזה מכפר על החטא.
 ספק אם היה כאן חטא או לא. קורבן של חרטה על מעשה שנעשה, או כשיש - קורבן ָאָשם

  
 אל תתייאשו! לא נעסוק כאן בדיני שחיטה ונפנוף!

  
פרשת ויקרא, כאמור, היא תורת ההתקרבות. זקוקים לפרשה כזו, ואולי לכמה, כי להתקרב זה 

ממש לא פשוט. קרבה ואינטימיות הם לפעמים מאוד מפחידים. הפחד הוא מהתאיינות, כלומר, 
. לא פעם אנחנו חושבים שאנחנו רוצים להתקרב, באמת רוצים, בטוחים מהיעלמות העצמי שלנו

רק לא  –שאנחנו רוצים, אלא שבפועל, באופן לא מודע, אנחנו עושים הכל כדי לשמור על המרחק 
 להיפגע, לא לאכזב, לא להרגיש כאב... והכי חשוב, לא להתאיין ולהעלם בתוך הזולת. 

  
ק: להאשים אחרים, למצוא בהם פגמים, ועוד. אבל מתחת יש לנו דרכים רבות וסמויות להתרח

 להתרחקות, הנובעת תמיד מפחד, קיימת תמיד, תמיד, תמיד, כמיהה עזה לקרבה. 
  

 אז איך מתקרבים?
  

ובכן, יש דרכים רבות. אמת היא אחת מהן, ואחת העוצמתיות שבהן. אני יודע, המילה "אמת" היא 
יבור כאן, אבל אם כבר הזכרנו... אז אני מבקש להציע מילה טעונה, ולא נרחיב עליה את הד

האשמות, שיפוט,  האמת החומלת, כזו שמתעקשת על ראיית הטוב.שמדובר בחיפוש עמוק אחר 
אעז ואקבע שאם   ורכילות, גם אם הן עטופות באצטלה של אמת, הן באופן חד משמעי לא!

לבד, הרי שיש כאן שיפוט ודין, "האמת" שצפה במוחנו אינה אמת של חמלה, אלא מידת הדין ב
 אבל לא אמת! )למי שזקוק ל"הוכחה" לטיעון זה, אשמח לספק אותה בהזדמנות אחרת.(

  
מכיוון שהאמת החומלת היא אולי הקשה ביותר לנו, והיא רק מותירה את מלאכת ההתקרבות 

ידינו, ספר ויקרא לא דורש אותה מאתנו כדי להתקרב, שהרי לא היינו רחוקה רחוקה מהישג 
 עומדים בדרישה הזו.

   



 . נתינה תחת זאת, ספר ויקרא מספר לנו באופן שלא משתמע לשתי פנים, שהאדם מתקרב על ידי
  

התקרבות מלשון קורבן, וקורבנות הן עניינה המרכזי של פרשת ויקרא והשתיים שבאות אחריה. 
מת החומלת, גם הנתינה לא פשוטה כלל וכלל. הנטייה הטבעית שלנו היא לעשות בדיוק כמו הא

את ההפך: ברגעים מאתגרים אנחנו נסגרים, נשמרים, מגביהים חומות )"שלא ייקחו לי!"(, שומרים 
על הקיים )"לא זמן לקחת סיכונים"...(, או מנסים להשיג לעצמנו אף יותר )"אתם יודעים..., לכל 

 א יהיה"(. מקרה של
  

שחרור מאשמה, בקשת סליחה, תיקון  –רוב רובו של ספר ויקרא מגלה שהמפתח לשחרור 
 הוא הנתינה! -הקלקולים והעיוותים שיצרנו 

  
פרשת ויקרא מזמינה אותנו לתרגול עוצמתי: כל אימת שעולים חוויות של קושי, תקיעות, ופגיעה 

זה דווקא הזמן לתרגל  –המשותפת לכל הקטגוריות הללו היא של ריחוק ובדידות כשהחוויה  -
 נתינה!

  
נתינה מחלצת אנרגיה תקועה. בדוק! נתינה משנה את כיוון הזרימה, ובכך מייצרת דינמיקה של 

תיקון. זה מתחיל מנתינה קטנה )אבל עם כוונה גדולה להיטיב(, והולך וצובר תאוצה, נפח, וחיות, 
 דור שלג המתגלגל במדרון הלבן, אנרגיית החיים שבה לזרום.וכמו כ

  
 הנה כמה הוכחות מהכתובים:

  
: מתקיעות לזרימה, מאסון מתקרב המהפך הגדולבעוד שבוע בדיוק פורים. פורים מייצג את 

]זה אשר  "ְוַהֹחֶדש להקלה גדולה, מסכנת השמדה אכזרית למהפכה בחצר המלך, וכך נכתב במגילה:
ֲאֶשר ֶנְהַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ַלֲעשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְשֶתה  שבוע[התחיל ה

(. משלוח מנות, ומתנות 11 - 12)אסתר ט', "ּוִמְשֹלַח ָמנֹות ִאיש ְלֵרֵעהּו ּוַמָתנֹות ָלֶאְבֹיִנים ְוִשְמָחה
 כיוון הזרימה של הגורל. לאביונים: נתינה! והיא זו שמסמלת את שינוי

  
הרמב"ם, בעקבות הוראתה של אסתר, מדגיש כיצד נתינה עדיפה על פני הנטייה הטבעית שלנו, 

"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו..., שאין שם  לקחת ולשמור לעצמנו:
לב האומללים שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח 

 )רמב"ם, הלכות מגילה וחנוכה ב, יז(.האלו דומה לשכינה"
  

עברו השנים. המשכן פורק, בית המקדש חרב, ואת חמשת הקורבנות הרשומים לעיל כבר לא 
מקריבים. אבל גם הנביאים וגם חז"ל לא נבהלו מכך! הם פסקו בצורה נחרצת שאת מלאכת 

"כי חסד  שהיא, כי אין דרך טובה יותר להתקרב מנתינה:הקורבנות תחליף נתינה אחרת, כל נתינה 
  ( 6)הושע ו'  ]נתינה[ חפצתי ולא זבח ]קורבנות[..."

  
לשכנה שלי, שגרה ממול, קוראים חמוטל בן זאב. אישה יקרה, משוררת. והיא כתבה שיר מרגש. 

ר אותו. אני תמיד נזכר בו כשאני קורא את פרשת ויקרא. הלחן של בועז שרעבי, והוא גם ש
 הביצוע מצורף. תיהנו!

  
 לתת את הנשמה ואת הלב
 לתת, לתת כשאתה אוהב
 ואיך מוצאים את ההבדל

 שבין לקחת ולקבל
 עוד תלמד לתת לתת.

  
 לגלות סודות בסתר

 להתיר את סבך הקשר
 כשהלב בך נצבט



 מכל חיוך מכל מבט.
 אתה נזהר אתה יודע

 וחוץ ממך איש לא שומע
 פוסע בין הדקויות

 וממלא שעות פנויות.
  

 לתת את הנשמה...
  

 אתה לומד עם השנים
 לבנות ביחד בניינים

 לחיות עם כל השינויים
 לרקום איתה סיפור חיים

 ולעבור ימים קשים
 במצוקות וריגושים
 תמיד לדעת לוותר
 ואת הטעם לשמר.

  
 לתת את הנשמה...

  
 לראות בתוך הנפילה
 שיש מקום למחילה

 תמיד אפשר שוב להתחיל
 כמו יום חדש כמו כרגיל

 לתת.
  

לכן השבוע שמים לב לנתינה. מרגישים מועקה? נותנים דבר מה. מרגישים לחוצים? נותנים 
 משהו, ולו הקטן ביותר. מרגישים עצב? כעס? אכזבה? נותנים!

  
 שבת של נדיבות ושל שלום!

  
 אלישע

 

 


