
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 חוקרי המקרא מזהים ארבעה קולות ייחודיים בספר התורה. הם אמנם לא מזהים את הקולות כאלוהיים,
 כמובן,  אבל אני כן: הקול הראשון הוא זה של אלוהי הטבע, והוא מככב בעיקר בספר בראשית. הקול השני

 שייך לאלוהי "הרוח", הוא האלוהים של יציאת מצרים ושל הניסים הגדולים שליוו את בני ישראל במסעם
 המכונן. הקול השלישי נשמע בעיקר בספר דברים, והוא הקול של אלוהי המוסר, הצדק והסדר החברתי. הקול

  הרביעי והאחרון הוא קולו של אלוהי הכהנים והממסד הדתי.
 

 השבוע, אנחנו נכנסים עמוק עמוק אל עולמו של הקול האחרון - אלוהי הכהונה. ספר ויקרא אמנם איננו הספר
 האחרון בתורה, הוא האמצעי, אבל החוקרים טוענים שהקול האלוהי העולה מתוכו, היה האחרון להישמע.

 ולמרות שאין בית מקדש, ואנחנו כבר לא מקריבים קורבנות על המזבח, הרי שהקול הכוהני עיצב את
 הציוויליזציה היהודית יותר מכל קול אחר בתורה, והוא חקוק ב - DNA היהודי עד עצם היום הזה.

 
 מה מספר לנו הקול הזה ומה הוא רוצה מאיתנו?

 
  אלוהי ספר ויקרא הוא אלוהי הקודש והחול והטומאה והטהרה. הוא אלוהי המשכן והמקדש, הטקס והפולחן.

 
  הוא דורש מאיתנו דיוק בעבודתו והימנעות מרגשנות וספונטניות.

 
 אני יודע… התיאור הזה לא ידבר אל רבים מהקוראים. הוא מאוד לא מתאים למי שסולד מממסדיות. הוא

 מרוחק ומאוד לא אישי. על פניו, זהו אלוהים מאוד "דוס". אולי העלבון הגדול ביותר שנוכל להטיח באלוהים
 הזה, שהוא נשמע לפעמים כמו אלוהי הרבנות הראשית… מי שאינו חובב הלכה ופולחן, מי שלא אוהב את

  המילים "צריך" ו"חייב",  יתקשה להתחבר לפן המסוים הזה של האלוהות.
 

 אז איך קרה שהקול האלוהי הזה השתלט על השיח היהודי? איך הצליח אלוהי הכהונה לדחוק את אלוהי
 הטבע, ואלוהי הרוח ואלוהי הצדק והמוסר לשוליים, והפך לקול המרכזי?

 
 אלוהי ספר ויקרא בא להסדיר בעיקר את היחסים שבין האדם לאלוהיו, בין שמים וארץ, בין האנושי לנשגב.

 הקרבת קרבנות (שלושת הפרשות הראשונות של ספר ויקרא), שלימים התחלפה בתפילה מהסידור, היא אולי
 הביטוי המובהק ביותר ליחסים הללו. אבל גם הלכות הצדקה לעניים, פאה, לקט ושכחה - שלוש דרכים

 להשאיר תבואה בשדה למלקטים העניים - (פרשת קדושים המפורסמת), וחוקי השמיטה של הקרקע, למען
 תנוח ותתחדש (פרשות בהר ובחוקותי), ואפילו המצוות "לפני עיוור לא תשים מכשול" ו"ואהבת לרעך כמוך"

 (גם הם מפרשת קדושים), באים מהקול הזה. גם האיסורים המיניים - עם מי מותר ועם מי אסור לנו לקיים
 מגע מיני (פרשת אחרי מות) - הם כולם נובעים מדרישה אלוהית ולא מנדיבות הלב הספונטנית וההתחשבות

  הטבעית שלנו באחר.
 



 אלוהי הכהנים מכיר בחולשות שלנו. הוא יודע שרגע אחד אנחנו מלאי רצון טוב, ורגע אחר אנחנו עייפים,
 סגורים, ועיוורים - הן לזולת והן לנשגב. רגע אחד אנחנו מלאי אהבה וחמלה, ורגע אחר אנחנו לא רואים את

  האחר ממטר.
 

 לכן, אלוהי הכהנים הוא אל המשמעת הרוחנית. לא "הטבע יעשה את שלו", ולא ההשראה של הרגע, אלא
 החובה הבלתי משתנה. לא מתפללים אליו כשנחה עלינו הרוח, לא נותנים צדקה כשאנחנו מרגישים ממוזלים
 או כשאנחנו רוצים להרוויח כמה נקודות של צדקנות בשמים ובארץ, אלא כל יום וכל רגע. גם כשלא מתחשק.

 
 אלוהי ספר ויקרא הוא אוניברסלי. הוא מושיב את הנזיר הבודהיסטי כל יום עם עלות שחר על כרית המדיטציה

 שלו, הוא מכנס את המשפחה לארוחה משפחתית בשבע בערב - גם אם לא רעבים. הוא אלוהי חדרי הכושר
 והרצים למיניהם. הוא אלוהי הדיאטנים ואלוהי המרשמים הרפואיים. הוא אלוהי קוד הנימוסים וההליכות, שלא
 בונה על מצב הרוח הרגעי שלנו או על איזה רגל קמנו בבוקר. הוא אלוהי הטקסים הקטנים, מצחצוח השיניים

  בבוקר ובלילה, דרך כוס הקפה הראשון של הבוקר, ועד למקלחת של הילדים לפני השינה.
 

 לכן, מסתבר, הוא ממש לא אלוהי "הדוסים" והרבנות הראשית. כולנו עובדים אותו. כולנו זקוקים לו כדי לשמור
  על שפיותנו.

 
 אני מודה, רוב חיי לא אהבתי אותו, את האלוהים הזה, אבל משהו בי נמשך אליו כל יום מחדש. זהו האלוהים
 שמעניק סדר לחיינו. הוא לפעמים קצת גננת, לפעמים מנהלת בית ספר קשוחה, והרבה פעמים רס"ר אימתני

  עם שפם. בלעדיו חיינו מתפרקים. בלעדיו נסיים כל יום במפח נפש ובלבול.
 

  אשרי האיש שאינו זקוק לו. באמת! אני, מבחינתי, מודה לו כל בוקר.
 

 ברוך אתה, אלוהי ספר ויקרא, אלוהי הכהנים, אלוהי ההרגלים הקטנים, אלוהי ה"צריך" וה"חייב", ששמרת עלי
 גם כשאני הזנחתי. שאהבת אותי גם כשבליבי לא הייתה אהבה. שראית אותי, גם כשאני לא ראיתי ממטר.

 שרוממת אותי לרגעים של קדושה, גם כשאני ידעתי להתפלש רק בחול.
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


