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פרשת

ויקרא

קול קרא לי
הכרזת העצמ ות שו רצות הברית מדברת עו "זכויות
ש ינן ניתנות והכחשה" :הזכויות וחיים ,וחירות וובקשת ה ושר.
בשנים ה חרונות ,בעקבות עבודתו החווצית שו מייסד סכוות
הפסיכוווגיה החיובית מרטין סויגמן ,הופיעו מ ות ספרים עו
ושר .ו שכדי ש דם ירגיש שהו חי ת חייו כר וי ,דרוש
וו דבר בסיסי פיוו יותר מ ושר :דרושה וו משמעות .וכ ורה,
ה ושר והמשמעות הם היינו הך .מי שמוצ משמעות בחייו הו
דם מ ושר ,והמ ושר הו זה שמצ משמעות .ך וה הם שני
דברים שונים ,וו תמיד הם חופפים.
ה ושר הו במידה רבה עניין שו מיווי צרכים ורצונות.
המשמעות ,ועומת ז ת ,עניינה תחושה שו ייעוד בחיים ,ובפרט
ייעוד שו תרומה חיובית וחייהם שו חרים .ה ושר נוגע בעיקר
והרגשה בהווה .ו יוו המשמעות הי ה ופן ש דם שופט בו ת
חייו כמכווו :העבר ,ההווה והעתיד.

ינו ייחודי ו דם .גם חיות חוות סיפוק כשהרצונות והצרכים
שוהן מתמו ים .ו יוו משמעות הי תופעה נושית ייחודית.
הי קשורה ו וטבע ו ותרבות .הי נוגעת ו ומה שקורה
ונו ו ודרך שאנו מפרשים בה ת מה שקורה ונו .ייתכן
ושר בוי משמעות ,ותיתכן משמעות בהיעדר ושר ו פיוו בוב
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המ פויה והייסורים.
במ מר מרתק ,שהופיע בירחון ' טונטיק' תחת הכותרת
" ושר הו ו הכוו בחיים" 2,טוענת מיוי סמית שרדיפת
ה ושר עוווה והוביו וחיים רדודים ומדי המת פיינים
בהתעסקות עצמית ו פיוו ב נוכיות .החיפוש חר משמעות
שונה מהחיפוש חר ה ושר ,מפני שהמשמעות הי דבר רחב
יותר מה דם עצמו.
השנה ,בסדרת שיחותינו זו ,הזכרנו ו פעם ת ה יש
המזוהה ביותר עם הכנסת סוגיית המשמעות ושיח המודרני:
ויקטור פר נקו .בשווש שנות מ סרו במחנה ושוויץ הצויח
פר נקו ושרוד ,ועזר ו חרים ושרוד ,עו ידי כך שעזר והם
וגוות ייעוד בחייהם — פיוו בוב הגיהינום עוי דמות .שם
הו ניסח ור שונה ת הרעיונות שו חר מכן פיתח וכדי סוג
חדש שו פסיכותרפיה ,המתבסס עו הנחתו כי "ה דם מחפש
משמעות" .ספרו ,בכותרת זו ,נכתב בתוך תשעה ימים בשנת
 ,1946נמכר ביותר מ 10-מיויוני עותקים ברחבי העוום ,ונחשב
ו חד הספרים המשפיעים ביותר במ ה העשרים.

ה ושר קשור בוקיחה; המשמעות — בנתינה .נשים
הנתונים ועקה ,וד גה ו וחרדה ינם מ ושרים ,בו ייתכן
שחייהם עתירי משמעות .ירועים עצובים ש ירעו ונו בעבר
מפחיתים ת ה ושר שונו בהווה ,ך נשים רבים מספרים
שדווק בעת ירועים כ וה גיוו ת משמעות חייהם .ה ושר

פר נקו הבין ש סיר במחנות המוות ש יבד ת רצונו
וחיות ,יבד גם ת הסיכוי ושרוד .הו מספר כיצד עזר ושני
סירים ומצו סיבה וחיות וותוות בה ת תקוותיהם .ו חת
היה יוד שחיכה וה ב רץ חרת .השני פרסם כרכים ר שונים
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בסדרת מדריכי טיווים שכתב ,ונותרו וו עוד כרכים וכתוב.
ושניהם היה פו טעם וחיות.
פר נקו נהג וומר שהדרך ומצו משמעות יננה וש וו
מה נחנו רוצים מהחיים ,ו וש וו מה החיים רוצים מ תנו.
כו חד מ תנו ,מר ,ייחודי :נו מתייחדים בכישרונותינו,
ביכווותינו ,בכישורינו ובנסיבות חיינו .ו ם כן ,וכו חד מ תנו
יש משימה שרק הו יכוו ובצע .ין פירוש הדבר ש נחנו טובים
מ חרים .בו ם נו מ מינים ש נו חיים בשביו יזו תכוית,
כי ז ישנו יזה תיקון בעוום שרק נחנו יכווים ובצע ,ניצוץ
שרק נחנו יכווים והציו ,מעשה שו חסד ,שו ומץ ,שו נדיבות
שרק נחנו יכווים ועשות ,פיוו מיות עידוד ו חיוך שרק
נחנו יכווים ותת — משום שרק נחנו נמצ ים בזמן ובמקום
הנכונים ,עם דם מסוים ברגע מסוים בחייו" .החיים הם מטוה",
כתב " ,ך בשביו ה דם הדתי הם גם שויחות ,והו מודע וקיומו
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שו השווח .במשך ופי שנים שווח זה נקר ווהים".
זו משמעותה שו המיוה שנתנה ופרשת השבוע שונו,
ווחומש השוישי כווו ,ת שמם" :ויקר " .המיוה וכ ורה
מיותרת בפסוק השום" ,וַ ִ ּי ְק ָר ֶ ו מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֵ ָויו ֵמ ֶֹהו
מוֹ ֵעד ֵו מֹר" (ויקר  .) ,ם ה' דיבר ו משה ,מדוע צריך
וספר ונו שהו קר וו? רש"י מסביר כך" :וכו דברות ווכו
מירות ווכו ציוויים קדמה קרי ה — ושון חיבה ,ושון שמו כי
השרת משתמשים בו ,שנ מר 'וְ ָק ָר זֶ ה ֶ ו זֶ ה וְ ָ ַמר' (ישעיה ו,
ג)".

ו בדרך חיים ו רק מפני שהו רוצה ו בגוו טובות ההנ ה
הכרוכות בהם ,ו מפני שהו מרגיש שהוא נקרא לעשות
זאת .דם מרגיש שזו המשמעות והשויחות בחייו .שושם כך
הו ב ועוום הזה.
בתנ"ך יש קרי ות רבות כ וו .כזו הייתה קרי ת ה' ו ברהם
ווכת מ רצו ו ה רץ שר יר הו .כזו הייתה קרי ת ה' ומשה
בסנה .כזו הייתה התקדשותו שו ישעיהו ונבי  ,כשר ה בחזון
ת ה' יושב עו כיס ו ומוקף בשרפים" :וָ ֶ ׁ ְש ַמע ֶ ת קוֹ ו ֲ דֹ-נָ י
וּמי יֵ ֶו ְך ָונוּ? וָ ַֹמרִ :הנְ נִ יְ ׁ ,ש ָו ֵחנִ י!" (ישעיה
ֵֹמר ֶ :ת ִמי ֶ ׁ ְש ַוח ִ
ו ,ח) .נוגע ווב במיוחד סיפורו שו שמו ו הנער ,ש מו חנה
הקדישה ותו ושמש בקודש במשכן ,צו עוי הכהן .במיטתו
בויוה הו שמע קוו קור בשמו .הו חשב שזה עוי .הו רץ
ור ות מה עוי רוצה ,ועוי מר וו שו קר וו .הדבר קרה
בשנית ובשוישית ,ו ז הבין עוי שה' הו הקור ונער .הו
מר ושמו ו שבפעם הב ה שישמע ת הקרי ה יענה "דַּ ֵּבר,
ה'ִּ ,כי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְבדֶּ ָך" (שמו ו ' ג– ,י) .הנער הצעיר ו העוה
עו דעתו שה' יקר וו ושויחות ,בו זה מה שהיה .כך יצ
ו דרך חייו כנבי  ,כשופט וכמושחם שו שני מוכי ישר ו
הר שונים ,ש וו ודוד.

"ויקר " ,ומר רש"י ,פירושו שה' זימן את משה למשימה
מתוך אהבה .זה מקורו שו חד הרעיונות המרכזיים במחשבת
המערב ,רעיון ההיקראות לשליחות :הרעיון ש דם בוחר במקצוע

כש נחנו רו ים עווו שיש ותקן ,חווי שיש ורפ  ,מחסור
שיש ומו  ,ומרגישים שצורך זה מדבר וינו ,קור ונו ,מזמן
ותנו — ו -ז נחנו מתקרבים ,ככו ש פשר והתקרב בתקופתנו
ש ין בה נבו ה ,וכדי שמיעת קרי תו שו ה' וינו ,וכדי
"ויקר " .ומדוע מופיעה מיוה זו דווק כ ן ,בתחיות החומש
השוישי ,ה מצעי ,המרכזי? מפני שספר ויקר עוסק בקרבנות ,וזו
גם עניינה שו הקרי ה .אנחנו מוכנים להקריב קרבנות כשאנחנו
מרגישים שזה חלק מהמשימה שנקראנו למלא.
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ופעמים ,כש נחנו חושבים עו ממדי הנצח והיקום ,נחנו
מרגישים חסרי חשיבות .נחנו טיפה ב וקיינוס ,גרגיר חוו עו
החוף ,בק עו שפתי ה ינסוף .אבל אנחנו כאן מפני שאלוהים
רצה שנהיה כאן ,מפני שיש משימה שהוא רוצה שדווקא אנחנו
נבצע .החיפוש חר משמעות הו החיפוש חר משימה זו.
כו חד מ תנו ייחודי .גם ת ומים זהים במטענם הגנטי
שונים זה מזה .יש דברים שרק נחנו יכווים ועשות; נחנו,
שהננו מה שהננו ,בזמן הזה ,במקום הזה ובנסיבות הווו .וכו
חד מ תנו הכין ה' משימה .מו כה ובצע ,חסד ועשות ,מתנה
ותת ,הבה וחווק ,בדידות ושכך ,כ ב ורפ  ,חיים שבורים
ועזור ותקן .זיהוי המשימה הזו ,שמיעת ה"ויקר " שונו ,הו
מן ה תגרים הרוחניים הגדווים העומדים בפני כו חד מ תנו.
בספרי
ִ
יך נדע מהי המשימה שונו? ופני שנים חדות,
כוו-מנחה שנר ה וי נכון גם עכשיו:
ֶ
'ורפ עוום שבור' ,הצעתי
היכן ש"מה ני יכוו ועשות" נפגש עם "מה צריך והיעשות" —
שם נמצ ה תגר ה ווהיָ ׁ .שם ה' רוצה שנהיה.
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