Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Vayikra
ראשי פרקים ותוכן הענינים בקיצור
בס״ד פרשת ויקרא
ספר ויקרא נקרא תורת כהנים לפי שבו מרוכזות עיקר המצוות שניתנו לכהנים בעבודת בית המקדש
ננסה להעמיק בענין הקרבנות שהיתה עיקר עבודת המשכן והמקדש
 [1נתחיל בשאלה :
למה המשכן הוקם בראש חדש ניסן ?
והלא בכ״ה בכיסלו כבר הכל היה מוכן !?

👈

הטעם-כי זה החדש שנולד בו יצחקשאלה מדוע רצה הקב״ה שהמשכן יוקם דוקא
בחדש שנולד בו יצחק אבינו ע״ה ? מה הקשר בין המשכן ללידת יצחק ?
 [2עוד שאלה :
בצלאל הוא שזכה להיבחר לתפקיד החשוב הזה לבנות המשכן וניתנו לו משמים כישרונות נפלאים המתאימים לתפקיד הזה ?
למה דוקא זה השכר שניתן לחור-שבצלאל נכדו יבנה המשכן ?

👈

 [3עוד שאלה הנה המחבר פסק בשולחן ערוך )או"ח א ,ח(:
"יאמר עם הקרבנות הפסוק 'ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה''
ואז הקב״ה זוכר עקדת יצחק
-מה הטעם ?

 [4כדי לתרץ שאלות אלו נקדים מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן בטעם הקרבנות :
לפי הרמב״ם  :זה כדי לשלול הדעת של עובדי עבודה זרה שהיו מחשיבים אותם לכוחות של שדים ולכן לא אכלו אותםולהרמב״ן  :זה היה כדי שהאדם יתכפר על ידי שיבין שהיה מגיע לו למות בגלל חטאו והקב״ה ברחמיו קיבל הבהמה ככפרה עליו-ועשו לה את מה שהיה ראוי לעשות לו ,לפי חטאו
 [5אפשר להוסיף עוד טעם  -על יסוד דברי הרמב״ן עצמם :
שכל מי שהביא קרבן למקדש היה באמת מוכן להקריב את ״עצמו״ להקב״ה למסור נפשו על קידוש השם והיה מרגיש שכל מה
שעושים לבהמה ,שהיתה ״תמורתו וחליפתו״ ״
והיה מגיע למדרגה ״שהיה מוכן שיעשו לו את כל זה״ להקריב את עצמו קרבן לשם.
ועי״ז היה מתכפר ומתקרב להקב״ה )קרבן מלשון התקרבות(

👈

 [6אבל השאלה נשאלת  :איך כל יהודי היה מסוגל להגיע לדרגא כזאת ,להיות מוכן להקריב את עצמו להקב״ה ?
התשובה היא  :על ידי ״המקום והזמן״
המקום  :המשכן נבנה ע״י בצלאל !
והזמן  :המשכן הוקם בחדש שנולד בו יצחק אבינו !
״ושניהם״ היו בעלי ״מסירות נפש״ על קידוש השם !

👈
👈

 [7״מקום של קידוש השם״
״בצלאל בן אורי בן ״חור״ למטה ״יהודה״
חור נהרג על קידוש השם
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יהודה ״היתה יהודה לקדשו״ בים סוף
כח הפועל בנפעל-ֹ
וּבְנּ ֽח ֶשׁת״
וּב ֶכּ ֶ֖סף ַ
ָה֥ב ַ
שׁבֹ֑ת ַֽל ֲעשׂ֛וֹת ַבּזּ ָ
ַחשׁ֖ב ַֽמ ֲח ָ
וזאת הכוונה המרומזת בפסוק האומר שהיה חכמה לבצלאל ״ל ְ

👈

 [8והיכן מצאנו ״שכח הפועל בנפעל״ ?
אצל בתיה בת פרעה ,שמסרה נפשה להציל את משה רבינו נגד רצון אביה ונגד עצת שפחותיה-וקראה לו משה ולא ״נמשה״!
לפיכך היה לו הכח גם הוא ״למשות״ אחרים ואת עם ישראל )שהרי הציל את האיש העברי מיד המצרי-את בנות יתרו ואת עם
ישראל(..
 ולכן מובן ,שגם המשכן שנעשה ע״י בצלאל היה רווי ״מכח הפועל בנפעל״ וכל מי שהיה בתוכו קיבל את הכח הזה למסור נפשולכבוד השם יתברך

👈

 [9״קדושת הזמן״
מכיון שהמשכן הוקם בחדש שנולד בו ״יצחק אבינו ע״ה״  -״שמסר נפשו בעקידה כקרבן ממש״ -
לכן כל מי שהביא קרבן היה מסוגל להגיע לדרגת יצחק אבינו

👈
👈

 [10וכמו שחנה ושבעה בניה ,ירשו את כח המסירות נפש על קידוש השם ,מהעקידה.
ולכן בכל קרבן או אפילו רק באמירת הפסוק ״ושחט אותו ..״ כבר הקב״ה מזכיר לנו זכות אבות
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