פרשת ויקרא
פרשת ויקרא היא הפרשה הראשונה בספר ויקרא .הפרשה מתחילה בפרק א' פסוק א' ומסתיימת
בפרק ה' פסוק כ"ו.



הפרשה עוסקת בקורבנות אותם בוחר האדם להקריב בהם סוגים שונים של קורבנות :עולה,
מנחה ושלמים.
בפרשה דיון נרחב על קורבנות אותם מקריב אדם לאחר שחטא ברשימה מופיעים :
חטאת הכהן המשיח – הכהן הגדול ,חטאת הציבור  ,חטאת הנשיא  -המלך וחטאת היחיד .
כולם יכולים לחטוא ולכולם האפשרות לתקן חטאיהם.

הפטרה :ברוב השנים ,מפטירים בספר ישעיהו ,מפרק מ"ג פסוק כ"א עד פרק מ"ד פסוק כ"ג
(התימנים מסיימים בפסוק ו') ,שם נוזף ישעיהו בעם על שלא הקריבו את הקורבנות.
נושאים להעמקה ולדיון:

מעמד האדם

שוויון מעמדי
ככל הנראה מעולם לא התקיימה חברה אנושית שוויונית לחלוטין – תמיד היו
מעמדות ,תמיד היו אנשים עשירים ואנשים עניים .התורה מכירה בכך שיש
מעמדות ,ואף יותר מכך ,היא מכירה בכך שבדרך כלל העשירים זוכים ליותר הערכה
וליותר זכויות .לאורך כל ספר ויקרא ניתן למצוא ציוויים שמטרתם לצמצם את
הפערים בין המעמדות .ברור כיצד צדקה לעני מטרתה לצמצם את הפערים .אבל
התורה מוסיפה נדבך נוסף – צריכה להיות גם מודעות לכך שלעני יש פחות יכולות
כלכליות ,אבל הדבר אינו מעיד על צרכיו .העני רוצה לקחת חלק בציווי להקריב
קורבנות בדיוק כפי שהעשיר רוצה בכך ,אך התורה מנסה להתחשב בו בהכירה
ביכולותיו המצומצמות .ולכן ,גם אם העני לא יכול להקריב עז ,מאפשרים לו להקריב
יונים ,ואם הוא לא משיג יונים ,מאפשרים לו להקריב מנחה מהצומח.
יא וְ ִאםֹ-לא תַ ִשיג יָד ֹו לִ ְש ֵּתי ת ִֹרים ,א ֹו לִ ְשנֵּי ְבנֵּי-י ֹונָה--וְ הֵּ בִ יא ֶאתָ -ק ְרבָ נ ֹו אֲ ֶשר חָ ָטא ע ֲִש ִירת
סלֶת ,לְ חַ ָטאת; ֹלא-י ִָשים עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן ,וְ ֹלא-יִ ֵּתן עָ לֶיהָ לְ ֹבנָה--כִ י חַ טָ את,
הָ אֵּ פָ ה ֹ
ִהוא .יב וֶ הֱ בִ יאָ ּה ,אֶ ל-הַ ֹכהֵּ ן ,וְ ָקמַ ץ הַ כֹהֵּ ן ִמםֶ מָה ְמלוֹא קֺ ְמצ ֹו אֶ תַ-אזְ ָכ ָרתָ ּה וְ ִה ְק ִטיר
הַ ִםזְ בֵּ חָ ה ,עַ ל ִא ֵּשי יְ הוָ ה; חַ ָטאתִ ,הוא .יג וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹהֵּ ן עַ ל-חַ טָ את ֹו אֲ ֶשר-חָ טָ א ,מֵּ ַאחַ ת
מֵּ אֵּ לֶה--וְ נ ְִסלַח ל ֹו; וְ הָ יְ תָ ה ַלכֹהֵּ ן ,כַ ִםנְחָ ה.

תרבות מתחדשת

מדוע התורה מאפשרת לכל בני ישראל לקחת חלק בפולחן? מה משיגים בכך שכל
אחד יכול להקריב קורבן? מדוע יש מדרג – עז ,יונים וצמחים – מה נועד לסמל
המדרג? האם שימרנו את עקרון השוויוניות המופיע בתורה – האם גם בחברה
הישראלית ישנו שוויון בין העשירים לעניים?
תורת הכהנים – תורת הטהורין
ספר ויקרא ,הפותח בפרשת "ויקרא" נקרא גם תורת כהנים .מדוע? משום שהוא
מפרט את עבודת הכהנים המשרתים במשכן ובבית המקדש.
נהוג להתחיל ללמד את התורה מספר בראשית ,אבל המדרש הבא מציע להתחיל
דווקא בספר ויקרא:

אמר רב איסי :

מפני מה מתחילין לתינוקות בתורת כֹּהנים ?
יתחילו להן מבראשית !
אמר הקב"ה :
הואיל וקרבנות טהורין והתינוקות טהורין ,
יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין.
ויקרא רבה ,מהדורת מרגליות ,פרשה ז' סימן ג'

ערכים אז והיום

למה על פי המדרש אלוהים מציע להתחיל דווקא בספר ויקרא? מה אתם חושבים
האם ערך הטוהר הוא הערך שממנו צריך להתחיל את כל הלימוד?
כפרה וחרטה
חלק מהקורבנות מוקרבים מתוך הכרה של האדם שהוא צריך לכפר על מעשיו.
האם לדעתכם הקרבת קורבן אכן מבטאת חרטה וכפרה? האם יש דרכים אחרות
בהן ניתן לכפר על המעשים?
חז"ל אומרים בקשר ליום הכיפורים שהוא אולי מכפר על עבירות שבין האדם
לאלוהיו ,אבל אין הוא מכפר על עברות שבין אדם לחברו .לשם כך ,האדם צריך
לגשת אל חברו ולבקש את סליחתו .האם לדעתכם הקורבנות מבטאים את הגישה
הזו ,או שאולי הם מבטאים את הגישה שניתן לכפר על כל חטא כל עוד מעלים
קורבן?

