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 | הרב אליעזר קשתיאל  ויקרא פרשת

 עבודת הדיוק המעשי בעבודת השם.

 אנחנו מתחילים השבת בשעה טובה ספר חדש, ספר ויקרא. ספר שתחילתו בהרבה קרבנות.1

 בחודש ניסן חודש העבודה, עבודת קרבנות, עבודת הפסח.

 ן חטאת. יותר מכל קרבן אחר.התורה בפרשת ויקרא. הכי מאריכה ומפרטת בקרב

חטאת כה"ג, מלך, בי"ד, יחיד, סוגי חטאת שונים. עולה ויורד, על שבועה, גזל וטומאת מקדש 

 וקדשיו.

 לא רק שיש בו אריכות. סדר העבודה בחטאת שונה משאר הקרבנות.

 מזה הכהן עם כלי על קרנות המזבח. –באחרים, עולה, שלמים, אשם: הדם, שבו עיקר הכפרה 

 כהן עומד על רצפת העזרה.ה

בחטאת: הכהן עולה לראש המזבח ועובר מפינה לפינה ומאצבעו מניח את הדם בדיוק על חוד קרן 

 המזבח. זו עבודה מדוייקת שישנה רק בחטאת.

 ביחיד חטאת רק מהנקבה.

 ולא בשאר קרבנות. –חטאת שנעשתה בה עבודה שלא לשמה פסולה 

 קרבן חטאת. –המזבח ליחיד מטרתו העיקרית של 

בה להתמודד עם בעייתנו העיקרית בעבודת ה': לא כוונות רעות ולא חוסר רצינות או  –חטאת 

 חוסר רצון לעבוד את ה'. אלא כמו במדינה, רוב האנשים יש להם טעויות.

 רוב האנשים לא עושים תאונות דרכים בכוונה. כן רוב טעיותינו: חוסר שיקול דעת, חוסר דיוק,

 חוסר הבחנה.

רוב כשלונותינו המוסריים, הרוחניים והערכיים הם לא כשלונות מכוונה רעה, אלא של שכחה 

 וחוסר עירנות.

זוהי הבעיה העיקרית של עובדי כל כך חשוב לפתוח פתח של תיקון ושל התמודדות מחודשת כי 

 .ה': הטעויות

 קרבן חטאת קורא עלינו: עלה קדימה, לך קדימה.
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 לא מוגההפנימי  –ב שיכתו 
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העליה העיקרית בחיים שלנו היא היכולת להעלות את רמת הדיוק והירידה ? ומהי העליה 

 לפרטים.

 לאט לאט לקדם יכולתנו לעשות דברים בצורה ביקורתית, עירנית. לא בערך. בדיוק.

נלך ונצא מעולם הערפל של  –המון שאלות הלכתיות שיש לנו בחיים וככל שנשאל ונדייק, נתבונן 

 השוגג, "טעיתי"...

 זאת עבודה.-זה לא קורה ביום בהיר אחד  –לדייק 

הכהן עולה על המזבח שריבועו מדוייק ביותר )רמב"ן(. עומד הכהן בדיוק מול הזוית ועושה עם 

 האצבע פעולה מאוד מדוייקת. כך ארבע פעמים. לכן גם מכוונים בחטאת לשמה.

 סיף ירידה לפרטים.ההתקדמות הרוחנית לצאת, להתקדם ולנוע היא להוסיף דיוק ועירנות , להו

בעיצומה של עבודה זאת שאנחנו בתחילתה, עבודת הפסח, נגיע לבדיקת החמץ. מאוד בולט 

שחז"ל דרשו מהאדם ירידה לפרטים. לא מספיק "ניקיתי לפסח". חפש בחורים ובסדקים. דרישה 

 לעירנות גבוהה ודיוק.

 ריך לרבע את העיגול...!יש סוג של חמץ, סוג של החמצות בחיים שלנו של 'עיגול פינות'. צ

 עבודת ה' המרכזית של רובנו בחיים היא התמודדות עם דברים שנחמצים מבין ידינו.

 אנחנו צריכים לדייק במילים, לדייק בכוונות. עוד ועוד כדי לצאת מההחטאה וההחמצה.

עבודת ה' גדולה שמחכה לנו כל החיים. על אחת כמה כפולה ומכופלת למקום עלינו: הכניסנו 

 בשביל מה? לכפר על כל עוונותינו. –ארץ ישראל ובנה לנו את בית בחירה ל

תפילתנו שהקב"ה גם מצידו יעזור לנו להחזיר את בית המקדש והמזבח למקומם ויעזור לנו לכפר 

 ולצאת מהחטאותינו והחמצותינו.

 שבת שלום, חודש טוב ובשורות טובות.

 


