
 

 / שלום רוזנברג ויקראפרשת 

ְקָרא ֶאל מֶשה  ַויִּ

 

בפרשת 'ויקרא' קוראים אנו על עבודת הקורבנות. זהו נושא עדין הפוגע באנינותם של רוב 

קוראי. כצמחוני, אינני יכול להיות שותף אתם ברגשותיהם, היות ולדעתי הם פוגעים בחיים, 

בנות רחוקה מאתנו היום. אני שייך לאלה וזאת למטרות זולות יותר. על כל פנים, עבודת הקור

המאמינים שבעתיד נשוב ונעבוד את הקב"ה במקום המקדש, אך בטוח אני שתהיה זאת 

עבודה שבלב, תפילה, המלווה במנחות, שהן קורבנות מן הצומח. דבר זה נובע מקריאה 

יָכלֹו ָהָאדֹון ֲאֶשר ד(: "... ּוִפְתֹאם ָיבֹוא ֶאל ה  -מדוקדקת בדברי אחרון הנביאים, מלאכי )ג, א

י ִמְנָחה ִבְצָדָקה. ְוָעְרָבה לה'  ִוי ְוִזַקק ֹאָתם... ְוָהיּו לה' ַמִגיש  י ל  ַאֶתם ְמַבְקִשים... ְוִטַהר ֶאת ְבנ 

י עֹוָלם ּוְכָשִנים ַקְדֹמִנּיֹות".   - -ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִים   ִכימ 

ה אתנו פרשת הקורבנות כאחד מנושאי לימוד התורה, בין העבר והעתיד, בהווה, נשאר

ממנה אנו מתעשרים תמיד. הדגישה זאת הגישה החסידית שלימדה שמכל פרשה, בין שהיא 

היסטורית, בין שהיא מתייחסת למצוות שאינן נוהגות היום, אנו יכולים לקבל השראה, 

קסט מתייחס ל'אני', השראה קולקטיבית לדור, והשראה אינדיבידואלית לכל אדם ואדם. הט

כאן ועכשיו. דוגמה קלאסית להתייחסות זאת מצויה באנקדוטה חסידית שגיבורה הוא 

הראשון לשושלת חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל ה'תניא'. בגלל פעילותו החסידית נכלא 

הרבי לזמן מה בבית האסורים בפטרבורג. פעם אחת נכנס לתאו אחד הקצינים שחקר אותו. 

שהתרשם עמוקות מהופעתו והנהגותיו של הרבי, שאל אותו שאלה תיאולוגית  הקצין

שכמאמין ב"ברית הישנה" הטרידה אותו: הקב"ה פונה אל אדם הראשון אחרי החטא 

ֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָכה", "הייתכן שהקב"ה, שהכל גלוי -)בראשית ג, ט(: "ַוִּיְקָרא ה' א  

ל ַאֶּיָכה"? הרבי השיב לו: "הקדוש ברוך הוא קורא לכל אדם, בכל זמן ועידן לפניו, צריך לשאו

"ַאֶּיָכה, היכן אתה בעולמך? כבר עברו וחלפו כך וכך ימים ושנים מקצבת חייך, ואתה, עד היכן 

הגעת בעולמך?" הקב"ה קורה גם אותך ושואל אותך: "ארבעים ושש שנים חיית עד היום, 

 ?" הקצין יצא ולבו היה מפרפר בקרבו.והיכן אתה עומד בדרכך

זאת הייתה הדרך החסידית, ועל פי דרך זאת כתב ר' יעקב יוסף מפולנאה, תלמידו של ר' 

ישראל בעל שם טוב )הבעש"ט( את ספרו 'תולדות יעקב יוסף'. בפירושו לפרשת ויקרא מוסר 

לפרקי אבות )ו,  הוא לנו דבר ששמע ממורו, הבעש"ט, כפירוש למאמר שהובא בפרק שנתווסף

ב ּוַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת אֹוי ָלֶהם  ַהר חֹור  את מ  ִוי, ְבָכל יֹום ָויֹום ַבת קֹול יֹוצ  ַע ֶבן ל  ב(: "ָאַמר ַרִבי ְיהֹושֻׁ

ֶעְלבֹוָנּה ֶשל תֹוָרה". הבעש"ט התפלא ושאל על משמעותו של הבת קול, כרוז מסתורי -ַלְבִרּיֹות מ 

 ות שהאנושות שכחה. כיצד נשמעים דברי הכרוז? הבעש"ט ענה וביארהמכריז בעולם אמיתוי

"כי למעלה אין אומר ואין דברים רק עולם המחשבה". "למעלה", העולם הרוחני הוא מעבר 



 

לשפתנו, לרמקולים ולרשמקולים הגשמיים, אולם הכרוז נשמע בעולמנו הפנימי, "אם כן מה 

זה. ורבי יעקב יוסף מוסיף: "אם יטה אוזן שמגיע לאדם הרהורי התשובה הוא מן הכרוז" ה

 לשמוע קול הקריאה והכרוז אפשר לכל אדם שישמע, והיינו במחשבה". 

החסידות לימדה אותנו להתייחס לעולמנו הפנימי בכבוד ודרך ארץ. אין אנו יודעים 

להעריך נכונה את העולם האינסופי כמעט שמציץ מתוכנו. הגישה הפרוידיאנית חינכה אותנו 

מודע. התודעה האנושית איננו אלא שטיח שטחי, אלא -היות מודעים לקיומו של הבלתיל

שמתחתיו הצטבר אבק. זאת הייתה עמדתם של רבים בתנועת המוסר בעולם הישיבות. לא כך 

חשבה החסידות. כגישות פסיכולוגיות לא פרוידיאניות היא דגלה בהסתכלות שונה. אמנם כן, 

מתבוססים בו, אולם עמוק יותר מצויים מים חיים, המביאים  מתחת לשטיח יש אבק, והרבה

בשורה מעולמות אחרים, בשורה היכולה להאיר את התפתחותנו הרוחנית. את הרעיון הזה 

פיתחו החסידים על בסיס פירושם לקבלה. אני זוכר את מורי ורבי פרופ' שושני, מצביע על 

פרי קבלה, המתייחסים לכאורה קירות החדר, ורומז לי שהחדר כולו יכול להימלא בס

לעולמות העליוניים, אך הנה באה החסידות, שהגות חב"ד פיתחה, וקבעה שהם מדברים 

בעצם על הנפש האנושית. ואני זוכר עוד בבירור את אמרתו, טרם הצלחתי לפענחה, גם תיקון 

 לאה ותיקון רחל הקבליים, הם מושגים פסיכולוגיים. 

נים יפה, מקורם באבק, ואולי בסטרא אחרא. בעל את ההרהורים הרעים אנו מבי

ה'תולדות', ר' יעקב יוסף מדגיש שאותם הרהורים טובים שלפעמים מתגלים בתוכנו באים 

מעולמות נסתרים וגבוהים. ההרהור הטוב "הוא קול הכרוז, והבת קול ממנו יתברך בעצמו 

תעלמים מהקולות ע"י התפשטותו בעולמות עד שמגיע למחשבת אדם זה". אם אין אנו מ

הנאצלים שבתוכנו, "אזי יוסף ה' דבר ִעמו איך יתנהג בדרכי ה' כמו שנאמר )תהלים כה, ח(: 

ן יֹוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶרְך". אלא שיש המתמרדים נגד הכרוז ו"כשבאין לו  - -טֹוב ְוָיָשר ה'  ַעל כ 

י נפש". אלו ילמדו רק הרהורי תשובה מהכרוז, נתעצב והולך לבית היין לומר תנו שכר למר

 כאשר המציאות הקשה תראה להם את המבוי הסתום שבדרכם, אם בכלל.

ה'דעת' היא האפשרות להקשיב לקולות הבונים הבוקעים מתוכנו. משה מייצג את אנשי 

הדעת, המסוגלים לשמוע ומתוך כך להבין את המציאות, את הדיבור והמעשה לפני שהם 

וסף, המובן העמוק של מלות הפתיחה של פרשתנו 'ַוִּיְקָרא ֶאל מתרחשים. זהו, לפי ר' יעקב י

מֶשה', "קול הקריאה והכרוז מן הקדוש ברוך הוא שהיא התורה מגיע אל משה שיש לו דעת". 

זהו מקורו של המצפון, ואם האדם זוכה, גם מקורה של יצירתיות אנושית במדע, במוסר 

 ובתורת ה'. 

ם במבצרי הפילוסופיה היהודית החדשה, בייחוד בהגותו בנוסח שונה נאמרו דברים אלה ג

-של יהודה )פרנץ( רוזנצווייג. בעקבותיו נפנה שוב אל הפסוק שבבראשית )ג, ט(: "ַוִּיְקָרא ה' א  

ֹלִהים ֶאל ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו ַאֶּיָכה". לקריאתו הנצחית של הקב"ה, עונה האדם הבורח ומסתתר: 



 

א". לפי רוזנצווייג הקב"ה ציפה לתשובה  "ֶאת ֹקְלָך ָשַמְעִתי ָחב  יֹרם ָאֹנִכי ָוא  ַבָגן ָוִאיָרא ִכי ע 

אחרת. כדי לקבלה היה צריך הקב"ה לחכות מאות שנים. רק בפרשת העקידה )בראשית כב, 

ִני". זאת הייתה התשובה  ָליו )ה'(: ַאְבָרָהם!", ואברהם עונה "ִהנ  א( היא נתנה: "ַוּיֹאֶמר א 

ה. 'הנני' זה מהדהד בפילוסופיה של עמנואל לוינס, והיא מבטאת את נכונותו של שנשתהת

 האדם להיענות לקריאתו של הקב"ה ולקריאת רעהו.

בפרשת 'ויקרא' יש לקריאה זאת תוצאות פולחניות. אלא שסיומה של הפרשה, הדנה 

לפגוע  בקורבנות האשם, פותחת לפנינו את מלוא האופק שבקריאה, ומדגישה את האיסור

ָטא -בקודש, וגם את החומרה שבפגיעה בזולת )ה, כא ּוָמֲעָלה ַמַעל בה'  - -כב(: "ֶנֶפש ִכי ֶתח 

ָדה ְוִכֶחש ָבּה  ל אֹו ָעַשק ֶאת ֲעִמיתֹו, אֹו ָמָצא ֲאב  ש ַבֲעִמיתֹו ְבִפָקדֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגז  ְוִכח 

מקבילים מצויים בנבואת אחרית הימים של הנביא מלאכי שהבאנו ְוִנְשַבע ַעל ָשֶקר..." דברים 

ר ַבְמַכְשִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבִנְשָבִעים ַלָשֶקר -לעיל )ג, ה ד ְמַמה  יֶכם ַלִמְשָפט ְוָהִייִתי ע  ו( "ְוָקַרְבִתי ֲאל 

ר ְולֹא יְ  י ג  י ְׂשַכר ָׂשִכיר ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ּוַמט  אּוִני...". והקב"ה מוסיף בפיו של מלאכי" ּוְבֹעְשק  ר 

י ַיֲעֹקב לֹא ְכִליֶתם", חיים אתם  "ֲאִני ה' לֹא ָשִניִתי" לא ביטלתי את בריתי הנצחית, "ְוַאֶתם ְבנ 

למרות הרדיפות והשואות. חיזרו עתה לנחלתכם, אך בנו חברה המבוססת על יראת שמים, בה 

 ים.ימצאו מחסה גם העני, היתום והגר התמ


