
 םממעמקים קראתיך, אדפרשת ויקרא:               
 הרב אלישע וולפין                             

 
 חברים,

 
פרשה חדשה, ספר חדש, פרק חדש באבולוציה העברית הקדומה. ברוכים הבאים לספר 

ויקרא, הספר שגם נקרא תורת כהנים. אפשר לומר, שיותר מכל ספרי התורה, הוא הבסיס 
 לעבודת השם היהודית עד עצם היום הזה. 

 
ושהוא בכלל קוטע את תמיד חשבתי שספר ויקרא הוא סוג של "פסק זמן" ברצף של התורה, 

הרצף הסיפורי שמתחיל בשמות וממשיך בספר במדבר. גם אם זה נכון, הפסוק הפותח את 
 …ספר ויקרא הוא פשוט גאוני! קראתי אותו אינספור פעמים, ומעולם לא שמתי לב

 
אמֹר"-"וַיְִּקָרא ֶאל)ויקרא פרק א, א(  ד לֵּ אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ה' אֵּ  . מֶֹשה, וַיְַדבֵּ

 
קורא אל משה? ולמה? הרי אפשר היה להתחיל את הספר מהמילים "וידבר ה' אליו )אל  מי

 משה(...".
 

 גם הפרשנים הקלסיים תוהים, מדוע כתוב "ויקרא אל משה"?
 

מי שקרא את הדרשה מהשבוע שעבר, אודות הסיום המופלא של מלאכת הקמת המשכן 
ה' מלא אותו, ושמשה כבר לא יכול בסוף פרשת פקודי, זוכר שהענן כיסה את המשכן וכבוד 

היה להיכנס אליו! הדרשה בשבוע שעבר עסקה בכך שהמשכן הפך להיות "הר סיני נייד", כדי 
שבני ישראל יוכלו להיפרד מ"הר האלוהים" ולהמשיך במסע שלהם. מה שהפך את המשכן 

וד ה' ששכן הענן שכיסה את הר סיני מכסה כעת את המשכן, וכב -ל"הר סיני נייד" היה הענן 
על ההר, עמוק בתוך הענן, ממלא כעת את המשכן. וכשם שמשה עלה אל הר סיני, "אל 

הערפל, אשר שם האלוהים", כך הוא ניגש כעת אל הענן, המכסה את המשכן, אשר בתוכו 
 שוכן האלוהים. 

 
החידוש השבוע הוא, שכשם שמשה היה צריך להמתין על הר סיני ששה ימים בשולי הענן עד 

ּתֹוְך ֶהָעָנן"-וַיְִּקָרא ֶאל" -והים קרא אליו לבוא שאל י מִּ יעִּ  -)שמות כ"ד, ט"ז(  מֶֹשה ַביֹום ַהְשבִּ
כך כעת, משה יכול לגשת רק עד שולי הענן המכסה את המשכן, אבל לא יכול להיכנס אליו, 

סוף כל סוף  אלוהים - מֶֹשה"-"וַיְִּקָרא ֶאלעד אשר יקרא לו אלוהים. והנה השבוע זה קורה: 
 קורא לו.

 
קריאה איננה כמו דיבור. היא גם שונה מאוד מ"ויאמר". קריאה היא משהו ראשוני, משהו 

שמושך את תשומת ליבנו עוד לפני שהדיבור מתחיל. לא במקרה הקריאה מגיעה מתוך 
מהענן המכסה את המשכן. הדיבור הוא כבר שלב מתקדם  -גם בהר סיני וגם כאן  -הערפל 
קציה, כי הוא כבר אוסף מילים מוגדר. קריאה היא משהו ערפילי, לא ברור, עוד לא בקומוני

 מוגדר, והוא מגיע מהמעמקים: 
 

יָך ה'".תהילים, פרק ק"ל, פסוק א,  ים ְקָראתִּ ַמֲעַמקִּ   "מִּ
 
 

היא מן המעמקים  -גם זו של אלוהים אל האדם, וגם זו של האדם אל האלוהים  -הקריאה 
י", ממשיך מזמור התהילים. הקריאה הזו,  הנסתרים של הקיום ְמָעה ְבקֹולִׁ שלנו. "ֲאדֹנָי, שִׁ

 התחינה הזאת, היא זעקה אילמת של האדם.
 

מכל אדם בוקעת זעקה מתמדת. העוצמות שלה משתנות, אבל היא נוכחת כל הזמן. כל 
!". קורא אל אלוהיו: "שמעה בקולי -בין אם הוא ער ובין הוא ישן  -אדם, בכל רגע ורגע 



הקריאה הפנימית הזאת זועקת מתוכנו כל הזמן. לפעמים הקריאה הזו הופכת לדיבור, 
לשיח, או למעשה פרקטי. אבל על פי רוב הקריאה הקמאית, הפנימית, שזועקת מתוכנו ללא 

 שום קול, נשארת אילמת לעולם.
 

ל איזו סביר להניח שרוב הקוראים שהגיעו עד לכאן בדרשה תוהים: על מה הוא מדבר??? ע
קריאה אילמת, קמאית, מתמדת הוא שח? מה כל כך אילם וקמאי בקריאה של ה' אל 

 משה??? 
 

ובכן, אני מדבר על ה"משהו" המסתורי הזה, שנוכח באופן תמידי בכל. אני מדבר על התנועה 
בעולם, בתוכנו, בטבע. אני מדבר על הכמיהה התמידית להגשמה ומימוש  -המבקשת לקרות 

היה אשר אהיה", ועל הגעגוע התמידי אל האינסוף, שממנו באנו ואליו נשוב, "א -מצד אחד 
 "השיבנו ה' אליך, ונשובה". -מצד שני 

אנו קוראים אל האלוהים באופן מתמיד מן המעמקים, ואלוהים קורא אלינו באופן מתמיד מן 
 הערפל, מן המסתורין של החיים. הוא קורא אלינו להיות והוא קורא אלינו לשוב. 

 

 
 

מי שמעולם לא "שמע" או חש או הרגיש או "ידע" את הקריאה הזאת, לא יידע על מה אני 
 מדבר. מי ש"שמע", יודע בדיוק! 

 
למי שתוהה איך "שומעים" את הקריאה האלוהית האילמת, התשובה היחידה שאני מכיר, 

היא: המתנה! אי אפשר לזמן את הקריאה האלוהית. רק היא מזמנת אותנו, ולא להיפך. משה 
המתין לה, וכשהיא הגיעה הוא "שמע" אותה. בהמתנה יש שעמום, חוסר מעש, חוסר 

 התעסקות. 
 

 הקול הקורא והאוזן הפנימית שלנו: הסחות הדעת והצורך בבהירות. שני דברים עומדים בין 
 

באשר להסחות הדעת, היום יותר מתמיד, אנחנו ממלאים כל רגע פנוי ב"רעש": בדיקה 
וכתיבה של הודעות ווטסאפ, בדיקה ושליחה של אי מיילים, מעקב נוירוטי אחר החדשות, 

ר קשב אנושי כפי שיש כיום. החברה התעסקות אובססיבית בפייסבוק. מעולם לא היה חוס
האנושית מעולם לא הייתה חסומה לקריאה האלוהית, כפי שהיא היום. מי יודע, אולי זו 

הפסקנו לשמוע את הקריאה העמומה מן …(. הסיבה לטירוף שאחז בעולמנו )ואולי לא
  המעמקים. אנחנו שומעים רק את הקשקשת המטופשת )ברובה( מן המסכים. 

 
הוא  -הן האלוהית והן האנושית  -משמעותי ביותר ל"שמיעה" של הקריאה אבל החסם ה

דווקא הצורך בבהירות! בהירות חונקת את הקריאה מן המעמקים. הקריאה הפנימית 
(. יש אמנם ערך גדול ביצירת בהירות, אבל mistבמהותה היא ערפילית. היא מיסטית )מלשון 

רפל. זה השיעור הגדול שאלוהים ניסה ללמד הקול האלוהי לא נמצא בבהירות, הוא נוכח בע
שנה אחרי שאלוהים קרא אל משה על אותו ההר  500 -את אליהו על הר סיני, כ 

נֵּה ה' )מלכים א', פרק י"ט(  ממש:  ְפנֵּי ה', וְהִּ א וְָעַמְדָּת ָבָהר לִּ י"א. וַיֹאֶמר )ה' אל אליהו(, צֵּ
י ק ָהרִּ ר, וְרּוַח ְגדֹוָלה וְָחָזק ְמָפרֵּ ְפנֵּי ה', ֹלא ָברּוַח ה'! וְַאַחר ָהרּוַח עֹבֵּ ים לִּ ר ְסָלעִּ ם ּוְמַשבֵּ

ש קֹול ְדָמָמה ַדָקה ַרַעש, ֹלא ָבַרַעש ה'.  ש ה'. וְַאַחר ָהאֵּ ש, ֹלא ָבאֵּ   …".י"ב. וְַאַחר ָהַרַעש אֵּ
 

תפקידו של השכל האנושי להפוך את הקריאה האילמת לדיבור בהיר. אל דאגה, השכל כבר 
ג לתרגם את הערפילי לצו ברור. הקריאה האלוהית היא תמיד "קול דממה דקה". רק ידא



השכל האנושי המדהים הוא שיודע להפוך את הדממה הדקה לרוח חזקה מפרקת הרים 
 ומשברת סלעים, ולרעש גדול, ולאש. 

 
קשה היום יותר מתמיד לפנות מקום וזמן מכל הרעש שעוטף אותנו. הרוח חזקה מדי, הרעש 

ול והאש ענקית. קשה היום פשוט להשתעמם. וקשה עוד יותר להתמסר לערפילי. העולם גד
 רוצה תוצאות, שורה תחתונה, תכניות פעולה... 

 
אבל לאלוהים יש זמן. הוא לא מפסיק לקרוא לנו )או יותר נכון, אלינו( מתוך הערפל גם 

לקרוא אליו, גם כשאנחנו  כשאנחנו עסוקים וטרודים. ואנחנו, מן המעמקים שלנו, לא מפסיקים
מוסחים על ידי מסכים ולא שומעים את הקריאה הזועקת בלחש מתוך המעמקים שלנו 

 עצמנו. 
 

נתה מאז נברא האדם שתבשמיעה הסלקטיבית שלי הקריאה של אלוהים אל האדם לא ה
 התבוני: 

 
 "איכה?"

 
 והקריאה של האדם אל האלוהים? מה היא?

 
של הזעקה החרישית שזעק יצחק אל אביו, כשהוא  הווריאציותאני חושב שהיא אחת מאלפי 

 טיפס עמו אל הר המוריה, כשהאש והמאכלת בידו והעצים למזבח על גבו: 
 

  "איה השה לעולה?"
 

 -שלי לפחות  -אני שומע קריאה מן המעמקים  -ספר הקרבנות  -כן, בפתחו של ספר ויקרא 
שיר שמלווה את מעמקי חיי הדתיים כבר שנים, שיר שאני נאבק איתו כמו שיעקב נאבק עם 

 :איש הלילה ההוא

 
 בלבבי משכן אבנה

 ,להדר כבודו
 ובמשכן מזבח אקים

 ,לקרני הודו
 

 ולנר תמיד
 אקח לי

 ,עקידהאת אש ה
 ולקרבן אקריב לו

 את נפשי היחידה.
 

 שבת שלום,
 
 

 אלישע

 


