
 
 

 חברים יקרים,
 

 פורים מאחורינו, פסח עוד חודש בדיוק! השבת מתרחשת דרמה אדירה: דרמה בין הפרשה וההפטרה. כזכור,
 הפרשה תמיד באה מהתורה וההפטרה תמיד מגיעה מאחד מספרי הנביאים.

 
 פרשת צו - השנייה בספר ויקרא - ממשיכה את העיסוק הכמעט אובססיבי בתורת הקרבנות שהכהנים נקראו

 להקריב על המזבח במשכן (וכרגיל, מי שמתקשה להתחבר לפרשות הראשונות והמדממות של ספר ויקרא
 בודאי לא קורא אותן באופן אלגורי/מטאפורי, וחבל). הפטרת צו, לעומת זאת, הלקוחה מספר ירמיהו,

 משתלחת בעבודת הקרבנות, אותה עבודה שהפרשה כל כך עסוקה בה!
 

 הנביא ירמיהו, שפעל וניבא בתקופת חורבן בית ראשון (586 לפני הספירה), מטיח באליטה הירושלמית של
 אותה תקופה, את ההאשמה שהם עיוותו  לחלוטין את דבר ה'. אלוהים מעולם לא ביקש את הקרבנות הללו,

  הוא טוען. לא זו עבודת השם. בעלי השררה באותה עת לא אהבו את המסר שלו ורדפו אותו עד חורמה.
 

 ירמיהו טען, בשם ה', "ִּכי לֹא־ִדַּבְרִּתי ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִּויִתים ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל־ִּדְבֵרי
 עֹוָלה ָוָזַבח " (ירמיהו ז, כ"ב). כלומר, מי בכלל ביקש מכם קרבנות??? כל מה שביקשתי מכם - ואני עדיין

 מבקש מכם - זה שתקשיבו לקולי!
 

  זו ביקורת נוקבת, וכפי שנראה, זו גם דרישה קשה!
 

 ההפטרה מסתיימת בפסוקים הבאים: (ירמיהו ט, כ"ב-כ"ג) ֹּכה ָאַמר ה':  'ַאל־ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו
 ְוַאל־ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור ִּבְגבּוָרתֹו, ַאל־ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו. ִּכי ִאם־ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל: ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי ִּכי

 ֲאִני ה', עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ, ִּכי־ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי, ְנֻאם־ה' .
 

 לא החכמה האנושית, לא הכוחניות, ולא הממון יביאו לכם תהילה. תהילה תבוא אם באמת תדעו את ה', כי אז
 תדעו שכל רצונו שתעשו חסד, משפט וצדקה.

  
 אם בשבוע שעבר כתבתי בשבחו של אלוהי הכהנים - אלוהי הרוטינה, הפלחן והמסורת - הרי שהשבוע ירמיהו

 מזמין אותנו להכיר ולהתחבר אל אלוהי הנביאים.
 

 לעומת הכהן, האמת של הנביא איננה באה משום הרגל או רוטינה. האמת נובעת מהמעין הנשגב בכל רגע
  מחדש - מהלב, מההשראה, מהחלום, או מהמצפון העמוק ביותר הנטוע באדם.

 
  הנביא דורש אותנטיות תמידית. הוא קשוב כל העת לדיבור האלוהי, הטרי, העכשווי.

 
 הסכנה הגדולה בדרכו של הכהן היא הקיבעון המחשבתי. קיבעון משחית את האמת. וזה קורה לכולנו: זוכרים
 ששמעתם פעם, או אולי קראתם, איזו אמת נפלאה, אמת שהרעידה את אמות הסיפים של חייכם? אולי אפילו
 כתבתם אותה לעצמכם כדי שלא תשכחו - שהיא לא "תתאדה", שלא תתמסמס. רציתם לשמור עליה ולקרוא

 אותה שוב ושוב. העברתם אותה לילדיכם. הגנתם עליה בחירוף נפש מפני אמיתות אחרות, מתחרות. וכך, עם



 הזמן, האמת האותנטית ההיא, שהייתה פעם טרייה, ראשונית ומסעירה, החלה להתקבע, להתכסות באינסוף
 כיסויים, מילים, הסברים, טיעונים, וויכוחים, עד שלא נשארה בה הרבה מהחיות הראשונית ההיא. מהריגוש

  ההוא נותר רק צל. הלב כבר מזמן לא שם. רק המוח עדיין נלחם על הקליפה.
 

  כך מתאבנת האמת.
 

 אבל לא רק על השגרה הפולחנית המסואבת בירושלים הוא זועם. הוא  זועק גם  את זעקתו של אלוהי החסד
  והצדק.

 
 גם הנביא הושע, כמאתיים שנים לפני ירמיהו, זעק את הזעקה הכפולה הזאת: (הושע ו, ו) "ִּכי ֶחֶסד ָחַפְצִּתי

 ְולֹא ָזַבח, ְוַדַעת ֱאלִֹהים ֵמעֹלֹות."  גם חסד וגם דעת אלוהים. רק לא עולות וזבחים.
 

 הדרישה של הנביאים מאתגרת: בעבודת ה', הם אומרים, הפולחן וההרגלים משניים לחיבור העכשווי והרענן
  לקול האלוהי. זאת ועוד: דעת-אלוהים שתתגלה לנו, אם רק נסכים להקשיב, תביא לנו תורה של חסד.

 
 זה קשה! קשה מאוד להתחבר לאמת עכשווית וטרייה. לשם כך צריך לוותר על כל כך הרבה: על כל ההתניות
 שלנו, על כל העוגנים שלנו, על כל מה שחינכו אותנו (אותן "אמיתות" חלולות ומאובנות). אני מכיר מעט מאוד

  אנשים שמסוגלים להקשיב באמת - הן לאל-חי והן לחבריהם - הקשבה צלולה ונטולת קיבעון.
 

 אז איזה אלוהים הוא אלוהי ישראל? אלוהי הפולחן או אלוהי החיבור העכשווי? אלוהי המצוות או אלוהי
  החסד?

 
 המורשת היהודית מאתגרת אותנו פעם אחר פעם לחיות את חיינו ב"גם וגם" - גם דין וגם חסד, גם תורת

 הכהנים וגם תורת הנביאים, גם ריטואל, שגרה וקבע וגם אמת עכשווית וטרייה. כל "או-או" (או אלוהי הכהנים
 או אלוהי הנביאים, או שגרה וקבע, או אמת עכשווית טהורה) מייצרה את חיינו, מולידה עבודה חלקית,

  שטחית. צמצום הווייתו של אלוהים מוביל בסופו של דבר לאלילות
 

 כמה אומץ היה לבעלי המסורה בטבריה במאה ה - 10 לספירה, שהעזו לשדך הפטרה חתרנית, אנטי-כוהנית,
  לפרשה כל כך כוהנית ופולחנית, כמו פרשת צו.

 
 האם גם אנחנו נצליח לחיות ב"גם וגם"? האם יהיה בנו האומץ להכיר באינסוף פניו של הבורא - גם זה של

 אבותינו ואמותינו מימי המקרא, גם זה שמדבר אלינו היום, גם זה שיתגלה לנו מחר, וגם זה שממש לא בטווח
  השמיעה שלנו (אבל לגמרי בטווח השמיעה של מישהו אחר)?

 
 זו תפיסת עולם וזו דרך חיים. "גם וגם" דורש בשלות: שגרה, רצף ומסורת, מצד אחד, וקשר עכשווי, טרי,

 ובעיקר חי, מצד שני! לכל אחד מאיתנו יש את ההעדפות והנטיות שלו. חלקנו חייבים שגרה שתגן על שפיותנו,
 חלקנו מוכרחים שינוי והתחדשות מתמדת, אחרת נשתגע.

  
 לכן, השבת נקבל "צו" - צו שמונה, אם תרצו (שמונה, סמל האינסוף) - לחזק את החלקים הדורשים חיזוק,

 ולמתן את החלקים שזקוקים לריסון, ולמצוא את האיזון העדין בין אלוהי הקבע והשגרה ואלוהי הכוונה
 וההתחדשות המתמדת.

 
 פורים שמח לאחינו "המוקפים חומה" (שחוגגים את פורים היום, ט"ו באדר) ושבת שלום גם לאלה וגם לאלה,

 
 אלישע


