
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 לפני הכל - בעניין האסון הכבד והכואב מהשיטפון - יש לי בקשה:
 

 אנא, היזהרו משיפוט! המכינות הקדם צבאיות הן הדבר הנפלא ביותר, הערכי ביותר, הבריא ביותר
 שצומח במדינת ישראל בעשרים השנים האחרונות.  מדינת ישראל הינה - ותהיה עוד יותר - טובה בזכות
 המכינות הללו. מכינת בני ציון בתל אביב היא אור גדול בשמי העיר והארץ הזאת. מנהל המכינה, שברגע
 זה יושב במעצר, הוא מסוג האנשים שאנו רוצים שיצמחו לנו עוד ועוד כאלו בארץ הזאת - איש, שמקדיש

  את ימיו ואת לילותיו ואת כל מרצו לחברה הישראלית, לאנשים במצוקה, ולנוער שלנו.
 

 קרתה כאן טרגדיה נוראית!  אני מכיר את אחת המשפחות. זה הזמן להתאבל בשקט. להימנע, ולו לכמה
 ימים, מהאשמות. לקבל בתום לב שגם מקומות שבהם יש עשייה ענקית, משמעותית ומיטיבה, אינם חפים

 מטעויות אנוש קשות וטרגיות.
  

 ליבי עם המשפחות שאיבדו את ילדיהן, ועם החניכים שעברו את החוויה הקשה הזאת. וליבי גם עם מנהל
  המכינה וצוותו, שחייהם לעולם לא ישובו להיות כפי שהיו.

 
  עד כאן.

 
 פרשת אמור פותחת בקדושתם וטהרתם של הכהנים.

 
 באחד מרגעי השיא שלה, היא דורשת דרישה מקוממת וקשה: שהכהנים המשרתים בבית המקדש יהיו ללא

  כל מום:
 

 ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֵּלאמֹר׃ ַּדֵּבר ֶאל־ַאֲהרֹן ֵלאמֹר ִאיׁש ִמַּזְרֲעָך ְלדֹרָֹתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו מּום לֹא ִיְקַרב
 ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱאלָֹהיו׃ ִּכי ָכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב, ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו ָׂשרּוַע׃ אֹו

 ִאיׁש ֲאֶׁשר־ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל אֹו ֶׁשֶבר ָיד׃ אֹו־ִגֵּבן אֹו־ַדק אֹו ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו אֹו ָגָרב אֹו ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח
 ָאֶׁשְך׃ ָּכל־ִאיׁש ֲאֶׁשר־ּבֹו מּום ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב ֶאת־ִאֵּׁשי ה' מּום ּבֹו ֵאת ֶלֶחם

 ֱאלָֹהיו לֹא ִיַּגׁש ְלַהְקִריב׃ ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ּוִמן־ַהֳּקָדִׁשים ֹיאֵכל׃ ַאְך ֶאל־ַהָּפרֶֹכת לֹא ָיבֹא
 ְוֶאל־ַהִּמְזֵּבַח לֹא ִיַּגׁש ִּכי־מּום ּבֹו ְולֹא ְיַחֵּלל ֶאת־ִמְקָּדַׁשי ִּכי ֲאִני ה' ְמַקְּדָׁשם.

 
 לרגע עולה בי חשד שבגלל הדרישה הקשה הזאת חרב בית המקדש!

 
  היום, כמובן, הוראה כזאת לא הייתה עוברת.

 



 אפשר כמובן לטעון שהתורה נכתבה בתקופה אחרת, תקופה שבה אפליה מסוגים שונים הייתה רווחת
 ומקובלת, ושתקינות פוליטית כלל לא הייתה קיימת. אלא שאז אנו מוותרים על נצחיותה של התורה, ובכך אנו

  מצהירים שהיא לא יותר ממסמך היסטורי מרתק, סיפור אודות שבט עתיק ו... פרימיטיבי.
 

 לעניות דעתי, ההפך הוא הנכון, או כך לפחות כך אני בוחר להתייחס - הן לפסקה הזאת והן לתורת ישראל
 בכלל. הפסקה הזאת היא מסוג ההוראות שבתורה שאנחנו איננו בשלים עדיין

 להבין! אל תגלגלו עיניים ואל תלגלגו. אנחנו לא חכמים יותר מאף אחד, ועוד לא סיימנו בעצמנו לצמוח
  ולהתפתח, מבחינה רוחנית, רעיונית, שכלית ומוסרית.

 
 במסגרת הלימוד שעשינו על כתבי הרב קוק בבית המדרש של קהילת "ואהבת", נחשפנו לתפיסת עולם
 מקורית וחדשנית. כמו הוגים דתיים לפניו, גם הרב קוק מחזיק באמת פנימית, שלפיה הבורא הוא כליל

 השלמות ואין שלם ממנו. אלא שבידו השנייה הוא מחזיק בידיעה נוספת, אחרת: שהבריאה שברא הבורא
 המושלם איננה מושלמת כלל וכלל. הבריאה היא יצירה משתלמת - כלומר, היא הולכת ונעשית שלימה. הרב

 קוק הינו חסיד גדול של תורת האבולוציה (אם כי לאו דווקא בגרסתה הדרוויניסטית - שהרי יש עוד כמה
 גרסאות). הרב האמין שהבריאה - ובעיקר האדם - נמצאים בתהליך של השתלמות. אנחנו הולכים ומתפתחים,

  הולכים ומתקדמים, אל עבר השלימות של הבורא.
 

 כחסיד גדול של עצי אקליפטוס, אני נוהג להביא דוגמאות רבות מעולמם של העצים העצומים והמרהיבים
 הללו. למדנו שהעצים האוסטרליים שאמנם לא הצליחו לייבש את הביצות, אבל אפשר לראות אותם היום

 מהחלון של קהילת ואהבת, וכמעט מכל חלון ארץ ישראלי - לא תמיד היו ענקיים. פעם הם היו לא יותר מזרע
 קטן. ובתוך הזרע הקטן והתמים הזה היה טמון כבר עץ האקליפטוס הענק. העץ הבוגר לא יכול היה להתממש

  בעולם אילולא כל תכונותיו לא היו כבר בזרע - כפוטנציאל, כמובן.
 

 וכמו במשל זרע האקליפטוס, הבורא - לתפיסתו של הרב קוק - הוא מקור השלימות. הכל בו שלם ומושלם.
 ממנו נובעת הבריאה, שבתחילתה היא מהססת, חלקית, חסרה, חלשה ומתקשה. אבל היא צומחת

 ומתפתחת, צומחת ומתפתחת, כדי לממש בעולם הנגלה את אינסוף פניו המושלמים של הבורא.
 

 כשם שעץ האקליפטוס הינו התפתחות מדויקת להפליא של הפוטנציאל הטמון בזרע הקטן שממנו הוא נבט,
 כך גם בתינוק הרך טמון כבר הפוטציאל המלא של האדם הבוגר, הבשל והשלם שעתיד לגדול ממנו. למעט
 תנאים אופטימליים להתפתחות, אשר גם העץ וגם האדם זקוקים להם - כמו שמש (במידה), מים (במידה),
 חמצן (במידה), אהבה (ללא מידה), חינוך (אוהב), ואתגרים - לתינוק לא נדרשת כל תוספת חיצונית. יש בו
 הכל! הפוטנציאל שבו שלם ומושלם. וכמו שעץ האקליפטוס הוא מימוש הפוטנציאל שכבר קיים בזרע, וכשם

 שהאדם הבוגר הוא מימוש הפוטנציאל שכבר קיים בתינוק, כך האדם נברא בצלמו ובדמותו של בוראו
 המושלם. הפוטנציאל קיים בו בשלמותו - לא חסר בו דבר - אבל ייקח שנים, דורות, ואולי אפילו רבבות של

 דורות, כדי שהפוטנציאל הזה יצא מן הכוח אל הפועל.
 

  הכהנים היו אמורים להיות מודל לחיקוי - הם נקראו להיות קדושים, כי כל העם הזה קדוש.
 

 בקדושה, הכוונה להיותם מחוברים לפוטנציאל האינסופי. הכהן "העולה לדוכן" לברך את עם  ישראל, אינו
 מברך בשמו. הוא איננו ולא כלום! הוא מברך את עם ישראל בשם מקור הברכות, בשם מקור השלימות, בשם

  הפוטנציאל האינסופי.
 

 החזון של התורה, על פי הרב קוק, הוא שעם ישראל יתפתח להיות אומה של כהנים - "ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת
 ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" (שמות י"ט, ו'). הייעוד של עם ישראל היה להיות מודל לחיקוי לשאר אומות העולם, כי



 הקדושה - הפוטנציאל האינסופי - אינה שמורה לעם ישראל בלבד, היא נחלתם של כל בני האדם, ושל כל
  הבריאה כולה.

 
 הרמב"ם במורה נבוכים אומר ללא כחל וסרק שהתורה כלה, מראשיתה ועד סופה, היא מטפורה. ולכן, לעניות

 דעתי - ובאמת לעניות דעתי - גם הכהנים נקראו להיות מטפורה - ורק מטפורה - לשלמות שממנה הכל בא
  ואליה הכל שואף.

 
 לא רק הכהנים נדרשו להיות ללא כל מום, גם הקרבנות שהם הקריבו. והרי ברור לנו שגוף האדם, כמו גם גוף
 הבהמה - נטולי מום ככל שיהיו - אינם קשורים לשלימות. כל אורגניזם נולד, חי, מתפתח ונובל. כל גוף הינו בר

  חלוף. כל דוגמנית תזדקן, וכל דוגמן יגדל קרס...
 

 כן. הכל בר חלוף… חוץ מדבר אחד: הפוטנציאל! הפוטנציאל האינסופי הינו הצלם האלוהי, המקורי, שממנו
  הכל בא ואליו הכל שואף.

 
 הפוטנציאל - שטמון בזרע, שטמון בתינוק, ושטמון בבריאה כלה, נובע מהבורא, שהוא השלימות שאין שלם
 ממנו - והוא לעולם ימשיך לנבוע, ימשיך להתממש, ימשיך לזרום - מהאינסוף השלם והמושלם, ובחזרה אל

  האינסוף השלם והמושלם.
 

 הכהן - כמו כל אדם, כמו האקליפטוס שמחוץ לחלון, כמו החתול שעל עדן החלון - איננו מושלם. הוא משתלם.
  כל הזמן משתלם. לעולם משתלם.

 
 לצערי הרב עם ישראל לא עמד במבחן! אבותינו (ואנחנו) לא הבינו שהתורה היא מטפורה, שהקריאה

  לשלימות היא משל. כי את האמת הרי לא ניתן לומר, ניתן רק לרמוז אליה.
 

 חז"ל מספרים לנו שבית המקדש השני חרב בגלל שאיזה איש, בשם בר קמצא, הביא לבית המקדש קרבן עם
 מום והרבנים התלבטו שעות אם להקריבו או לא. הבעיה הייתה שהקרבן היה מטעם הקיסר הרומי, וקמצא

 הטיל בו מום בכוונה כדי לסכסך בין היהודים לבין הרומאים. "ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס", מספרת
 לנו הגמרא, "החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו". רבי זכריה בן אבקולס סרב להקריב את

  הבהמה. ובכך גזר על עם ישראל חורבן וגלות.
 

 רבי זכריה בן אבקולס היה צדיק וענו, כביכול. בצדיקותו הוא סרב לעבור על חוקי התורה. אבל הוא לא הבין,
 טוענת בעקיפין הגמרא עצמה, שזה היה מבחן! הבהמה המסכנה הזאת הרי איננה מושלמת. לחשוב שהיא
 מושלמת זו אלילות! רק הבורא - הפוטנציאל האינסופי - הוא מושלם. כל השאר יכול להיות מטפורה - טובה

 יותר או טובה פחות - לשלמותו של הבורא.
 

 העבודה שבלב: אין שלם יותר מלב השבור
 

  הרבי מקוצק באימרתו הידועה, זעק אל עבר חסידיו: "אין שלם יותר מלב שבור".
 

 לא הכהן שלם, ולא הבהמה שלימה. לב נשבר הוא הקרוב יותר אל השלם!
 

  מדוע אין שלם יותר מלב שבור?
 

 מכיוון שלב שאינו שבור הוא לב סגור ומסוגר. הוא לב אטום. הוא מתבונן בחיצוניות. הוא דורש שלימות בממד
  הפיזי העכשוי - היכן שאין שלימות וגם לא יכולה להיות שלימות.

 



 כמו שקליפת הזרע של האקליפטוס חייבת להיסדק ואף להירקב, כדי שהזרע ינבוט, וכדי שהפוטנציאל של
  העץ יתממש, כך לב שבור נותן לאור האלוהי - אור השלימות - להיכנס.

 
  לב שבור - או סדוק - נותן לפוטנציאל האינסופי לצמוח ולהתפתח, להתממש ולהתגשם.

 
  במובן הזה (כי יש גם מובנים אחרים), לב שלם הוא לב גאוותן, אטום וסתום.

 
 כולנו נכנסים אל השבת הזאת עם לב שבור. האסון שקרה בנגב שבר את ליבנו לרסיסים. נספו טובי ילדינו.

  מלח הארץ. הלב לא מבין וגם לא יכול להבין.
 

 בעזרת השם, דרך הלב השבור תחדור קרן של אור, האור האלוהי של הפוטנציאל האינסופי. ומהסופיות
  הנוראית הזאת של אנשים טובים, יקרים, ולא שלמים, יצמח ויעלה אור האינסוף, השלם והמושלם.

 
 ליאונרד כהן, בתרגומו הנפלא של קובי מידן, כתב כך: "הכל סדוק כאן, כל דבר, כי כך חודר האור.."

 ובתקווה זו נתנחם.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


