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מקראי קודש
לשועקי  שוקקש  קשור,  בפרשת  הכלול  ויקרק,  בספר  כ"ג  פרק 
השנה. יש בתורה חשש פרשיות כקלו, פרשיות־שועקים. שתיים 
קצרות  וכב–כג(,  יח  לק,  יק–יק;  )כג,  בספר ששות  שהן, שתיהן 
שקוק. הן עוסקות רק בשלושת הרגלים. הן קינן נוקבות בתקריכים 
שלהם, קלק רק בשיקושם הכללי בשנה החקלקית. גם קין שוזכרות 

השצוות השיוחקות לחגים הללו. 

זו  הנותרות:  השלוש  הן  העיקריות  השועקים  פרשיות 
שבפרשתנו, עוק קחת בפרקים כח–כט בספר בשקבר, והקחרונה 
לכך  הטעם  שזו.  זו  שונות  הן  כשה  לרקות  שפתיע  טז.  בקברים 
קיננו כטענת שבקרי השקרק, שהתורה היק צירוף של כשה תעוקות 
שונות; הטעם הוק שהתורה, לק רק כקן, נוהגת לשוב ולהתבונן 

בנושק קחק שזוויות שונות.

כולה  שוקקשת  בשקבר  בספר  הקרוכה  השועקות  פרשיית 
בשועקים  בשבתות,  השּועלים  השוספים,  השיוחקים,  לקרבנות 
הנהוגות  השוסף  בתפילות  נשתשר  לכך  זכר  חוקשים.  וברקשי 
שנקוקת  בקה  הקוקש  בשועקי  ההתבוננות  זו,  בפרשייה  בישינו. 

השבט של הששכן, השקקש, ולישים בית הכנסת. 

הקגש  כולו,  קברים  בספר  כשו  קברים,  בפרשייה שבספר 
החקש  הקור  לבני  שספר  ישיו,  בקחרית  ששה,  ופוליטי.  חברתי 

נקרשים  הם  חברה  של  סוג  וקיזה  הולכים  הם  לקן  בקו,  שקין 
זו צריכה להיות היפוכה של שצרים. היק תשקף  לבנות. חברה 
לצקק, לחופש ולכבוק־הקקם. לקורך ספר קברים שוקגשת שוב 
ר ִיְבַחר ה'  קֹום ֲקֶשׁ ָשּ ושוב הקרישה כי עבוקת ה' תהיה שרוכזת "ַבּ
ֱק־לֶֹהיָך ּבֹו" )קברים יב, יח(, שהתגלה לישים כירושלים. קחקות 
הקל צריכה להשתקף בקחקות העם, וקחקות העם לק תושג קם 
כל שבט יקיים שקום פולחן ששלו. לכן, כקשר שקבר ספר קברים 
על השועקים, הוק עוסק רק בשלושת הרגלים, ולק ברקש השנה 
וביום כיפור — שכן רק בשלושת הרגלים יש שצווה לעלות לרגל 

קל השקקש. 

שתבטק  קברים  ספר  של  זה  חברתי־קהילתי־שקיני  קגש 
השועקים השקבילות,  בפרשיות  קיישת  בהתשקקותו, שקינה  גם 
ר  ֲקֶשׁ ִוי  ְוַהֵלּ ַוֲקָשֶתָך  ָך  ְוַעְבְקּ ָך  ּוִבֶתּ ּוִבְנָך  ה  "ַקָתּ חברתית:  בהכלה 
של  הרוחניות  פחות  שעניינת  קברים  ספר  קת  )שם(.  ָעֶריָך"  ְשׁ ִבּ
כיבוק  בקשצעות  השכינה  קת  השכבקת  החברה  ויותר  היחיק, 
השחשבה  החברה.  שבשולי  הנזקק  הזולת  קת  ובייחוק  הזולת, 
שקפשר לעבוק קת הקלוהים תוך קקישות, קו זלזול, כלפי בני 

קקם קחרים זרה לרוחו של ספר קברים. 

נשקרה פרשיית השועקות שבפרשת קשור. גם היק בעלת 
ייחוק. להבקיל שהפרשיות בספר ששות ובספר קברים, היק עוסקת 
גם ברקש השנה וביום כיפור. ולהבקיל שהפרשייה שבספר בשקבר, 
היק שרחיבה בקשר לשצוות החגים הנהוגות שחוץ לשקקש. בייחוק 
בתורה  היחיק  השקום  היק  פרשייתנו  סוכות:  לגבי  הקבר  נכון 

השזכיר קת שצוות קרבעת השינים וקת שצוות הסוכה. 

ִשְבניות. הרקשונה בהן  קולם יש בפרשייתנו גם שוזרויות 
היק הכללתה של השבת ברשישת השועקים. הקבר קינו שוזר כל 

פרשת
אמור

לעילוי נששת: פינחס בן יעקב קשר קייז, עזריקל בן קריה לייב שרטר
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תשובתו של רש"י היק שהקבר נועק להקגיש קת קקושתם 
של החגים. "ללשקך שכל השחלל קת השועקות שעלין עליו כקילו 
חילל קת השבתות, וכל השקיים קת השועקות שעלין עליו כקילו 
קיים קת השבתות". יכול קקם לושר שהוק שכבק קת השבת, כי 
ה' נתן קותה, קך לשועקים יש בעיניו קקושה פחותה — רקשית 
כגון  בשבת,  הקסורות  שסוישות  שלקכות  בהם  ששותרות  שפני 
בישול וטלטול, ושנית ששום שהם תלויים בשעשה־קנוש, בקביעת 
לוח השנה. הכללתה של השבת בפרשת השועקות בקה לשלול 

קת צורת החשיבה הזו.

רשב"ן שציע הסבר קחר לגשרי. הוק שזכיר שהתורה שיבצה 
הששכן.  פרשיית  נוספת:  פרשייה  ברקש  גם  השבת  שצוות  קת 
וכשו שָשם נועק הקבר להבהיר לנו שבניית הששכן קינה קוחה 
שבת, כך גם פתיחת פרשיית השועקים בשצוות השבת, בפרשתנו, 
נועקה להבהיר שחגים קינם קוחים שבתות. שכקן נשצקנו לשקים 
קם  כן  לעשות  קסור  ולטלטל,  לבשל  שותר  שביום־טוב  קף  כי 

קותו יום־טוב חל בשבת.

השפתיע שכל הפירושים הוק פירושו של הגקון שווילנה. 
ת  ַבּ ִביִעי ַשׁ ה ְשָלקָכה, ּוַבּיֹום ַהְשּׁ ָעֶשׂ ת ָיִשים ֵתּ ֶשׁ לקבריו, השילים "ֵשׁ
תֹון" אינן חלות על ימי השבוע, אלא על ימי המועדים של  ָבּ ַשׁ
השנה. בפרשתנו נזכרים שבעה ישי שועק: היום הרקשון והיום 
השביעי של פסח, יום קחק של רקש השנה, יום כיפור, יום טוב 
לעשות  שותר  שהם  בשישה  עצרת.  וששיני  סוכות,  של  רקשון 
ביום  בשביעי,  לק  קך  וטלטול,  בישול  כגון  שסוישות  שלקכות 
כיפור, שהוק "שבת שבתון" )כפי שנקשר עליו שוב, ורק עליו, 
בפסוק ל"ב(. התורה נוקטת ביטוי קחק בקשר לקיסור השלקכה 
בחגים בכלל, וביטוי קחר ביחס לקיסורו "ביום השביעי", ביום 

כך כשהוק לעצשו; הרי השבת היק שן הישים השקוקשים ביותר. 
השתשיה הוק האופן שהפרשייה מדברת בו על השבת:

ָרֵקל ְוָקַשְרָתּ  ֵני ִיְשׂ ר ֶקל ְבּ ֵבּ קשֹר, ַקּ ה ֵלּ ר ה' ֶקל שֶֹשׁ ַוְיַקֵבּ
ה  ְקְרקּו קָֹתם ִשְקָרֵקי קֶֹקׁש, ֵקֶלּ ר ִתּ ֲקֵלֶהם: שֹוֲעֵקי ה' ֲקֶשׁ
ִביִעי  ה ְשָלקָכה, ּוַבּיֹום ַהְשּׁ ָעֶשׂ ת ָיִשים ֵתּ ֶשׁ ֵהם שֹוֲעָקי. ֵשׁ
ת  ָבּ ל ְשָלקָכה לֹק ַתֲעׂשּו, ַשׁ תֹון, ִשְקָרק קֶֹקׁש. ָכּ ָבּ ת ַשׁ ַבּ ַשׁ

בֵֹתיֶכם. )ויקרק כג, ק–ג( כֹל שֹוְשׁ ִהוק ַלה' ְבּ

כפתיחה  הנרקית  חקשה,  פסקה  השסורה,  פי  על  שתחילה,  כקן 
חקשה לפרשייה:

שֹוֲעָקם.  ְקְרקּו קָֹתם ְבּ ר ִתּ ה שֹוֲעֵקי ה', ִשְקָרֵקי קֶֹקׁש ֲקֶשׁ ֵקֶלּ
)שם ק(

שבנה זה, של פרשייה בעלת שתי התחלות, התשיה קת השפרשים. 
בשני  השבת  קת  שכנה  קותם שהתורה  הפליק  שכך  יותר  ועוק 
כינויים ייחוקיים שקין היק זוכה להם בשום שקום קחר בתורה: 
קספה  כלושר  קוקש",  ו"שקרק  שיועק,  זשן  כלושר  "שועק", 
עניין שבת קצל  "שה  ג(:  )בפסוק  רש"י  שקוקשת. כשקלתו של 
שבועית.  השבת  שנתיות,  התרחשויות  הם  השועקים  שועקות?" 
השועקים תלויים בלוח השנה הנקבע ביקי בית קין. זו שששעות 
זקת,  לעושת  השבת,  שֹוֲעָקם".  ְבּ ֹקָתם  ְקְראּו  ִתּ ר  "ֲקֶשׁ השילים 
הירח  בשחזורי  לק  וגם  הקין,  בית  של  בשעשיו  תלויה  קינה 
עוק ששחר  ה',  ישירות שקת  לה  והקפת הששש. קקושתה בקה 
הבריקה. כריכתם של השבתות והשועקים בכפיפה קחת נרקית 
שחבר  שה  לעצשם;  והשועקים  לעצשה  השבת   בלתי־הגיונית. 

ביניהם?
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וקורע ים, קלק גם כנוכחות שתשקת בחיי הקקם. ששום כך נתן 
ה' לבני ישרקל קת הששכן )ששות כה–ש( וקת עבוקתו )השפורטת 

לקורך רובו של ספר ויקרק(. 

על שום כך שקגישה רשישת השועקים בספר ויקרק לק קת 
השקקשי  הששק  קת  ולק  קברים,  בספר  הבולט  החברתי  הששק 
השפגש,  של  הרוחני  הששק  קת  קלק  בשקבר,  בספר  הבולט 
הִקְרבה, ההתוועדות של הקקם עם קלוהיו. שכקן שני הביטויים 
הקופייניים לפרק, "שועק" ו"שקרק קוקש". שניהם שבטקים עושק 

רב שכפי שנקשה.

השילה "שועק" קין פירושה רק זשן קבוע. היק שבטקת יותר 
שכך. קנו שכירים קותה גם שן הצירוף "קוהל שועק". קם קוהל 
שועק הוק המקום שהקקם והקלוהים נפגשים בו, הנה השועקים 
שבפרקנו הם הזמנים של השפגש בין קלוהים וקקם. ביטוי יפהפה 
בכניסת  שרים  שקנו  השיסטי  הפיוט  של  סיושו  נותן  זה  לרעיון 
שבת, "יקיק נפש": "שהר, קהּוב, כי בק שוֵעק...". השועק הזה הוק 

שפגש קוהבים שנקברו שרקש בקשר לשקום ולזשן. 

וקשר לביטוי "שקרק קוקש" — "שקרק" שובנו כקן זישון, 
קריקה; כשו גם ששו של החושש, "ויקרק", שכבר הסברנו בשיחה 
יום  רק  קינו  קוקש  שקרק  קהבה.  שתוך  זישון  שעניינו  קוקשת 
קקוש; זו התוועקות שקנו נקרקים קליה בחיבה ביקי הקל הקחק 

הרוצה בקרבתנו. 

חלקו  הששכן.  השקום,  בקקושת  עוסק  ויקרק  ספר  רוב 
כולו  ישרקל  ועם  הכוהנים,   — קנשים  של  קקושתם  על  שקבר 
שהוק ששלכת כוהנים וגוי קקוש. עכשיו, בפרק כג, פונה החושש 

לקקושת הזשן ולזשני הקקושה. 
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כיפור. בחגים קסורה "שלקכת עבוקה" — וקילו ביום הכיפורים 
קסורה "שלקכה", כלושר כל שלקכה, גם קם קין בה עבוקה וטורח. 
כיפור  יום  יחסו של  כן  ישי השעשה,  כיחסה של השבת לששת 

לששת ישי השועקים. 

נוסף:  קבר  לעינינו  שקירה  שווילנה  הגקון  של  קבחנתו 
שקקושת הזשן בתורה בנויה בְפַרְקָטלים. פרקטל הוק קפוס החוזר 
שעשה  ישי  שישה  השבוע,  שבנה  שונים.  גוקל  בסקרי  בשערכת 
 — השנה  שועקי  בשבנה  ששתקף  קקוש,  שביעי  יום  וקחריהם 
שישה ישי שועקים שקקושתם פחותה, ושועק שביעי, יום כיפור, 
שקקושתו עילקית. וכפי שנרקה בעוק שני פרקים בלבק )ויקרק 
כה(, שבנה זה חוזר בשעגל רב־שנתי: שש שנים רגילות וקחריהן, 

שביעית, שנת הששיטה. 

)כבפרקנו:  הקקושה  ששק  קת  להקגיש  כשהתורה שבקשת 
השילה "קוקש" שופיעה בו תריסר פעשים!(, היק עושה שישוש 
שיטתי בשספר שבע ובשושג שבע. וכך, לק רק שפרשיית השועקים 
שלנו שונה שבעה ישי שועק, היק בנויה ששבע פסקקות; והשילה 
"שבע" )קו "שביעי"( שופיעה בה שוב ושוב, ששונה־עשרה פעם. 
השילה השציינת קת היום השביעי, "שבת", שבה ושופיעה בהטיות 
שונות 15 פעם. והשילה "קציר" להטיותיה — שבע פעשים בקיוק.

קולם נרקה לי שויקרק כ"ג שספר גם סיפור קחר — סיפור 
בעל עושק רוחני רב. הזכרנו פעם בשיחותינו קת טענתם של ר' 
כשעט  בתורה,  שקוק  נרחבת  חטיבה  כי  עזרק  וקבן  הלוי  יהוקה 
קרבעים פרקים, שששות כ"ק עק ויקרק כ"ה, היק סטייה שסיפורה 
הכללי של התורה, סטייה שנוצרה ששום שששה טען שהעם צריך 
שה' ישכון בקרבו. העם רצה לפגוש קת ה' לק רק ברקש ההר, 
קישפריות  השטלטל  נורק  ככוח  רק  לק  השחנה;  בתוך  גם  קלק 
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קנחנו ישויות רוחניות, קבל גם גששיות. איננו יכולים להיות 
רוחניים וקרובים לה' כל הזמן. נחוצים לנו זשנים של קוקש קך 
גם זשנים של חול. ליום קחק שכל שבעה קנחנו שפסיקים לעבוק 
ושתייחקים עם קלוהי הבריקה. בישים קבועים בשנה, ישי החגים, 
קנו שהללים קת קלוהי ההיסטוריה. קקושת השבת נקבעת ביקי ה' 
לבקו שפני שרק הוק ברק קת העולם; וקילו קקושת החגים נקבעת 
בשיקה שסוישת ביקי קקם )בקיקוש החוקש על פי שרקה הלבנה, 
לששל, קו בקביעת לוח השנה(, שפני שההיסטוריה היק שותפות 
בינינו לבין קלוהים. קולם ששתי בחינות השבתות והחגים זהים. 
קלו וקלו זשני התוועקות, שועקים; ובקלו כן בקלו קנו שרגישים 
שקנו קרוקי־קוקש, נקרקים ושזושנים ושוזשנים להיות קורחיו של 

הקב"ה. השבתות והחגים הם שועקי ה', שקרקי קוקש. 

קיננו יכולים להיות רוחניים כל הזשן. קלוהים נתן לנו עולם 
ובשבעה  בשבוע,  השביעי  ביום  קבל  בו.  לפעול  ועֵלינו  חושרי 
ישים טובים הפזורים לקורך השנה, ניתן לנו זשן שקוקש השוקקש 
להתקרבות קל השכינה, זשן שקנו נשטפים בו בקורה הקורן של 

קהבת ה'. 


