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פרשת ויקרא
מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם )א ,ג(
פסוק זה תיאר באופן נפלא רבי יוסף חיים ,בעל ה"בן איש חי" ,על פי משל :בעיר אחת חי רב גדול בתורה.
תלמידים רבים היו מצטופפים בבית מדרשו ומבקשים תורה מפיו ,והרב לא מנע מהם ובמשך שעות
ארוכות הרביץ בהם תורה ודעת.
יום אחד אמר הרב לתלמידיו כי ברצונו לצאת יחד עימם לטייל בשוק.
תמהו התלמידים על כך ואף שטחו בפניו את תמיהתם ,אולם הרב נותר איתן בדעתו.
כאשר הגיעו אל השוק ראו סבלים שגיבי כח הנושאים משאות כבדים בדרכם לחנויות השוק.
ראו את הסבלים הללו אמר הרב מוסר גדול יש ללמוד מהם! הם נושאים משא כבד עד שקומתם נכפפת
מחמתו.אין הם משגיחים בחום או בקור ,את עבודתם הם מבצעים.כך הם עמלים כל היום כולו בכל יום.
גם אנו אמר הרב אל לנו להתחשב במאמץ ,בחום או בקור.אל לנו להתרפות מעמל התורה אף לא לרגע
אחד ומשום סיבה שהיא!
לאחר מכן המשיכו הרב ותלמידיו והגיעו אל בית מסחר.
הסוחר היה שקוע ראשו ורובו בספרי חשבונותיו.על השולחן שלפניו היתה מונחת צלחת אוכל ,אולם הוא
לא נגע בה כלל אלא היה טרוד בחישובים ובמספרים.
אבא פנה בנו של הסוחר האוכל כבר קר ...מדוע אינך אוכל?
מזה שלוש שעות ענה הסוחר אני מתייגע למצוא היכן יש טעות בחשבונות החנות כי חסרים לי סך של שני
זהובים...
רואים אתם אמר הרב לתלמידיו סוחר זה נעשה עבד לממונו.
הוא נותר בלא אכילה ובלא שתיה והוא מכופף את ראשו שלוש שעות כדי למצוא טעות של שני זהובים!...
אף אנו אמר הרב כאשר אנו מתייגעים בהבנת הסוגיה עלינו לשקוע בכך בכל מאודנו עד שלא נבחין
בכלל באוכל או במשקה ,ובלבד שיבוא הדבר על הסברו הראוי והנכון! זהו עמל התורה!
המשיכו הרב ותלמידיו והבחינו בקבוצת ילדים המשתובבים במשחקם.היו בהם שקפצו בשלולית מים והיו
שהתפלשו בעפר והיו שצחקו ורצו ללא כל סיבה נראית לעין.
ראו את הילדים הללו אמר הרב עושים הם מה שליבם חפץ ואין הם מתביישים כלל מפני המלעיגים עליהם.
אף אנו אמר הרב כאשר אנו עוסקים בתורה ובמצוות כחפצנו ,אל לנו להתבייש מפני המלעיגים עלינו!
זהו גם הנמשל אמר ה"בן איש חי" נאמר בפסוק" :מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן" ,רמז לשלושה קבוצות
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הללו:
"מן הבהמה" הסבלים הנושאים משאות כבדים כבהמת משא.
"מן הבקר" הסוחר המבקר ובודק תמיד את ספרי חשבונותיו.
"ומן הצאן" הם הילדים הצעירים העושים מה שליבם חפץ.
מכל אלה "תקריבו את קרבנכם" תלמדו מוסר ותתקרבו לעבודת ה'!

מקור :וקראת לשבת עונג

