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פרשת ויקרא  ח' באדר ב' ה'תשע"ט ()3/2019

 הדבר היקר ביותר 
אנחנו מתחילים את חומש ויקרא ואני תמיד מחזיקה בהתרגשות
ענקית את החומש הלא-מרגש הזה ,לכאורה .אותי הוא מרגש.
אתם יודעים שאני עוסקת בנערים נושרים ,נערים שבכל כך הרבה
מקומות שמעו את המילים "לא בבית ספרנו" .ואני מחזיקה בחיקי
את הספר הזה וכמעט בוכה ,מפני שכשילדים מתחילים ללמוד
חומש בגיל שלוש ,או חמש ,הם מתחילים ממש ב"-ויקרא" .זאת
אומרת שאת החומש הזה הם מחזיקים כשהם עדין מאמינים
שהם יהיו משה רבנו .שהם יכולים להיות גדולי הדור .כשאף אחד
עוד לא שבר את ליבם .כשאף אחד עוד לא אמר להם "אתה לא
יכול ,אתה לא מתקבל" .בואו ,טהורים ,אומר להם החומש הזה.
והתעסקו בטהרות1.
מה פירוש "התעסקו בטהרות"? הרי הם לא מבינים כלום ,בגיל
שלוש או בגיל חמש .גם אני לא ,האמת .אז למה נותנים להם את
החומש? מפני שחומש ויקרא מתחיל במילה "ויקרא" ,אבל
כשילד קטן פותח את החומש ,הוא לא רואה "ויקרא" .האות
אל"ף כתובה בקטן והוא רואה "וִ ָיקר" .כמו "לַ ְּ ּיהו ִּדים ָהיְּ ָתה אוֹ ָרה
וְּ ִש ְּמ ָחה וְּ ָששֹן וִ ָיקר" 2.יודע מה הדבר הכי יקר ,ילד? אומרים לו
ממש בתחילת הלימוד .הכי יקר בעולם זה קשר עם הקב"ה .נכון,
אתה בכלל לא מבין את המילים שכתובות בחומש הזה .אתה
בכלל לא מבין את המילים שכתובות בתפילה .אבל רק אתה ,ילד,
מבין את הדבר היחיד שצריך להבין ,שכשאתה עושה אותו ,אתה
זוכה לדבר היקר ביותר ,וזה להיות קשור לקב"ה.
הערב הזה ,ז' באדר .יום פטירת משה רבנו .ומשה אומר לקב"ה:
"אני לא רוצה למות".
" ַרב לָ ְּך ,משהַ ,אל ּתוֹ ֶסף דַּ ֵּ ּבר ֵּאלַ י עוֹ ד ַ ּבדָּ ָבר ַה ֶּזה" 3,ה' אומר.

ְהֹורים" ,ויקרא רבה ז' ,ג:
ְהֹורין ְוי ִתְ ַעסְקּו ִבט ִ
 1בפרפראזה על "יבואו י ָבֹואּו ט ִ
ְתֹורת כ ֹּ ֲהנִים ְואֵּין ַמתְ חִילִין
"ָאמַר ַרבִי ַאסֵּי ִמ ְפנֵּי מָ ה ַמתְ חִילִין לַתִ ינֹוקֹות ב ַ
ְהֹורין ְוי ִתְ ַעסְקּו
ְהֹורין י ָבֹואּו ט ִ
ְהֹורין ְו ַהק ְָרבָנֹות ט ִ
ש ַהתִ ינֹוקֹות ט ִ
ִב ְב ֵּראשִיתֶ ,אלָא ֶ
ְהֹורים".
ִבט ִ
 2אסתר ח' ,טז.
 3דברים ג' ,כו.

ואז משה ,האיש הגאון הזה ,אומר" :ה' אמר לי ' ַרב לָ ך' .זאת
אומרת שגזירת מיתה נגזרה על הרב משה ,ולא על משה התלמיד.
אז אני אפסיק להיות משה הרב ,ואהיה משה התלמיד .כך תסור
מעלי גזירת המיתה".
הוא נכנס לבית המדרש ,זה קורה הערב ,ואומר ליהושע תלמידו:
"תלַ ֵּמד".
"אבל אתה הרב!"
"אתה רוצה שאני אמות ,יהושע? על הרב משה נגזרה מיתה!"
ויהושע ,בדמעות ,עולה לסטנדר ומלמד .ואז נשמע קולו של ה'
קורא מאוהל מועד .משה רבנו קופץ ואז הוא נזכר" :לא .אני כבר
לא משה הרב .יהושע ,תיכנס".
יהושע נכנס לאוהל מועד ומשה מחכה לו בחוץ ,מחכה לו כל כך
ויהושע יוצא" .יהושע ,מה ה' אמר לך?"
"אתה יודע שמי שנכנס לאוהל מועד לא יכול לספר מה הוא
שמע" ,יהושע עונה בדמעות" .אני לא יכול לספר לך מה ה' אמר".
משה מרים עיניים לשמים" .ה' ,קח אותי .אני רוצה למות".
"למה?"
"וְּ לִ י ַמה ָ ּי ְּקר ּו ֵּר ֶע ָ
יך ֵּא-ל" 4,משה אומר" .אין לי דבר בעולם יקר
מהדיאלוג ,מהדו-שיח ,שיש לי איתך .ואם את זה לקחו ממני ,ואני
כבר לא אוכל להתוועד איתך ולשמוע את קולך באוהל מועד ,קח
אותי למעלה ואני אוכל להיות איתך ברעות"5.

 4תהילים קל"ט ,יז.
שעַָ ,אמַר ְל ָפנָיוִ ' :רבֹונֹו שֶל עֹולָם ,י ִט ֹּל
 5דברים רבה ט' ,ט" :ק ְָרא ֶאת י ְהֹו ֻׁ
שלִי ֶו ֱאהֵּא חָי'ָ ,אמַר ַה ָקדֹוש בָרּוְך הּואֲ ' :עשֵּה לֹו כְדֶ ֶרְך שֶהּוא
ַאר ִכי ֶ
ש ַע ְ
י ְהֹו ֻׁ
ש ַע וְָאמַר:
שעַ ,נִתְ י ֵָּרא י ְהֹו ֻׁ
שכִים משֶה ְו ָהלְַך ְלבֵּיתֹו שֶל י ְהֹו ֻׁ
עֹושֶה לְָך' ִ ,מי ָד ִה ְ
שעַ ,נִ ְכנְסּו
שמ ֹּאלֹו שֶל י ְהֹו ֻׁ
'משֶ ה ַרבִי בֹוא ֶא ְצלִי" ,יָצְאּו ַלהֲֹלְךָ ,הלְַך משֶה ִל ְ
לְאֹּהֶל מֹועֵּד ,י ַָרד עַּמּוד ֶה ָענָן ְו ִה ְפסִיק בֵּינֵּיהֶםִ ,משֶ נִסְתַ לֵּק עַּמּוד ֶה ָענָן ָהלְַך משֶה

בואו ,טהורים ,אומר החומש הזה לילדים ,לגדולים ,לנו .אנחנו
רוצים שתדעו שהדבר היקר ביותר בעולם זו היכולת לדבר עם ה'.
ית ָ ּלנ ּו 6.הבית
ְּּת ִפ ָ ּלה לְּ מֹ ׁ ֶשה ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים .ה' אדֹנָ י ָמעוֹ ן ַא ָּתה ָהיִ ָ
שלי זה אתה .כשאני מדברת איתך ,אני מרגישה בבית .לַ ְּ ּיהו ִּדים
ָהיְּ ָתה אוֹ ָרה – זו תורה .וְּ ִש ְּמ ָחה – אלה שבתות וימים טובים .וְּ ָששֹן
– זו מילה וִ ָיקר – אלה תפילין שבראש; 7תפילה.
זה מה שראיתי בחיי .זה סוד השמחה .לַ יהו ִדים ָהי ָתה אוֹ ָרה .יש
כאלה שלומדים תורה ולא נראים שמחים .ו ִשמ ָחה– אלה שבתות
וימים טובים .זה משמח אותך כשאומרים לך " ָאבִ יב ִה ִג ַיעֶּ ,פ ַסח
ָבא"? 8לא תמיד .ו ָששֹון – זו השמירה על הצניעות .האם זה
משמח? לא תמיד .וִ י ָקר – אלה תפילין שבראש .אנשים שקשורים
לקב"ה תמיד ,שפונים אליו ,כמו משה רבנו בכל רגע שהוא רק
רוצה ,אלה האנשים השמחים שפגשתי בחיים .אלה השמחים
באמת .בואו ,טהורים .התעסקו בטהרות.
הערב ומחר (יום חמישי) ,נדליק נר למשה רבנו ולאסתר המלכה
ונעשה את מה שהם ידעו לעשות הכי טוב :להתפלל .אין יותר יקר
מזה .ילד שיודע לדבר עם הקב"ה ,תמיד יהיה לו עם מי לדבר.
בצוות העריכה :הדסה סאסי

ש ָהיָה הַדִ בּור
ש ַעְ ' :כ ֶ
ש ַע וְָא ַמר' :מָה ָאמַר ְלָך הַדִ בּור?' ָאמַר לֹו י ְהֹו ֻׁ
ֵּאצֶל י ְהֹו ֻׁ
שעָה ָצעַק משֶה וְָאמַר מֵָּאה
נִגְלָה ָע ֶליָך יֹודֵּ ַע ָהי ִיתִ י ַמה מְדַ בֵּר ִע ְּמָך' ,אֹותָ ּה ָ
ש ִקבֵּל ָעלָיו לָמּות ,הִתְ חִיל ַהקָדֹוש בָרּוְך הּוא
מִיתֹות וְֹלא ִקנְָאה ֶאחָת ]...[ .כֵּיוָן ֶ
ְמ ַפי ְסֹוָ ,אמַ ר לֹוַ ' :חי ֶיָך בָעֹולָם ַהזֶה ִהנְ ַהגְתָ ֶאת ָבנַיַ ,אף ֶלעָתִ יד לָבֹוא עַל י ָדֶ יָך
ֲאנִי ַמנְהִיג אֹותָ ן'".
 6תהילים צ' ,א.
 7תלמוד בבלי ,מגילה טז ,ע"ב" :אמר רב יהודה אורה זו תורה וכן הוא אומר
ְתֹורה אֹור" ,שמחה זה יום טוב (דברים טז ,יד)
(משלי ו ,כג) "כִּי נֵר ִּמ ְצוָה ו ָ
"וְשָ ַמחְתָ ְב ַחגֶָּך" .ששון זו מילה (תהלים קיט ,קסב) שש אנכי על אמרתך
ויקר אלו תפלין (דברים כח ,י) "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך" .ותניא רבי אליעזר הגדול אומר' :אלו תפלין שבראש'".
 8בפרפראזה על "שמחה רבה" ,מילים :בלהה יפה ,לחן :ידידיה אדמון.

עכשיו זה רשמי :הספר החדש של הרבנית
ימימה מזרחי – 'הזמנה לשמחה' –
כבר מככב בטבלת רבי המכר!

ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים
(סטימצקי ,צומת ספרים וכו')
גם אצלנו הספר חזר למלאי! כעת שוב ניתן לרכוש אותו
דרכנו ,ולקבל גם את  2המגנטים החגיגיים עם אמרות
חוכמה של הרבנית ימימה

לפרטים ,אקססוריז ורכישה מאובטחת לחצי
כאן >>

