
 
 / הרב אלישע וולפין םפרשת בחוקותי: גישה חדשה )וחתרנית( לחוקי

 
 ,חברים יקרים

  
פרשת בחוקותי, היא הפרשה האחרונה בספר ויקרא. אבל זה הרבה יותר מסתם סיום של ספר. זו 
סיומה של תקופה מאוד משמעותית: אנחנו לקראת פרידה מהר סיני. בשבוע הבא יתחיל המפקד 

הגדול, בקרוב מאוד יעלה עמוד הענן מעל אוהל מועד, ויחל פירוק המחנה והמשכן ונחיל גדול של 
 א למסע הארוך, אל היעד שאליו הם לא יגיעו )הם רק עדיין לא יודעים את זה(.אנשים יצ

  
השבוע אנו שומעים את הדיבור האחרון הבא מהר סיני! מעתה ועד סוף התורה )האמנם יש לה 

 סוף?( השיחה בין האדם )משה( לאלוהיו תתקיים באוהל מועד.

  
היה בצורה של התנייה: אם תשמרו על לכן זה זמן מעולה לסיכומים. וכמה מתאים שהסיכום י

חוקותיי ומצוותיי יהיה לכם טוב, ממש טוב! אם לא... יהיה לכם רע, ממש רע, פי כמה וכמה 
 מהטוב שיכול היה להיות לכם!

  
 אוי וויי!!!

  
כשתקראו את הציטוט הבא, שימו לב עד כמה רשימת הברכות קצרצרה, לעומת רשימת הקללות 

עונש האולטימטיבי: גלות! למה? התשובה מאוד תמוהה: כי החטא הארוכה. שימו לב גם ל
האולטימטיבי שלנו היה שסרבנו לשמוט את האדמה בשנת השמיטה. רק הגלות שלנו מהארץ 
תאפשר לשמיטה להתרחש. מעניין ומעורר מחשבה! אבל הפעם אני מבקש להסב את תשומת 

 ח.לבכם לשתי מילים החוזרות שוב ושוב בטקסט. כי הן המפת
  

ֶאת-ִאם ויקרא כו, )ג( לֵּכּו וְּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ו-בְּ ָתם.ִמצְּ רּו ַוֲעִשיֶתם אֹּ מְּ )ד(  ]והנה רשימת הברכות[ ַֹּתי ִתשְּ
. יוֹּ ן ִפרְּ ץ ַהָשֶדה ִיתֵּ עֵּ בּוָלּה וְּ ָנה ָהָאֶרץ יְּ ָנתְּ ִעָתם וְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ ִהִשיג ָלֶכם ַדִיש ֶאת  וְּ ָבִציר -)ה( וְּ

ֶכם.-ִציר ַיִשיג ֶאתּובָ  צְּ ַארְּ ֶתם ָלֶבַטח בְּ ֶכם ָלשַֹּבע ִויַשבְּ מְּ ֶתם ַלחְּ ם ָבָאֶרץ   ָזַרע ַוֲאַכלְּ ָנַתִתי ָשלוֹּ )ו( וְּ
ַבִתי ַחָיה ָרָעה ִמן ִהשְּ ין ַמֲחִריד וְּ אֵּ ֶתם וְּ ַכבְּ ֶחֶרב ֹלא-ּושְּ ֶכם.-ָהָאֶרץ וְּ צְּ ַארְּ ר בְּ ֶתם ֶאת  ַתֲעבֹּ ַדפְּ -)ז( ּורְּ

בֵּ  יְּ נֵּיֶכם ֶלָחֶרב.אֹּ לּו ִלפְּ ָנפְּ יֶכם   יֶכם וְּ בֵּ יְּ לּו אֹּ ָנפְּ פּו וְּ דֹּ ָבָבה ִירְּ ָאה ִמֶכם רְּ ָאה ּומֵּ פּו ִמֶכם ֲחִמָשה מֵּ ָרדְּ )ח( וְּ
נֵּיֶכם ֶלָחֶרב. ִתי ֶאת  ִלפְּ ֶכם ַוֲהִקימֹּ יִתי ֶאתְּ בֵּ ִהרְּ ֶכם וְּ יִתי ֶאתְּ רֵּ ִהפְּ יֶכם וְּ ֶכם.-)ט( ּוָפִניִתי ֲאלֵּ ִריִתי ִאתְּ ( )י  בְּ

ִציאּו. י ָחָדש תוֹּ נֵּ ָיָשן ִמפְּ ָשן וְּ ֶתם ָיָשן נוֹּ ֹלא  ַוֲאַכלְּ ֶכם וְּ כְּ תוֹּ ָכִני בְּ ָנַתִתי ִמשְּ ִשי -)יא( וְּ ַעל ַנפְּ ִתגְּ
ֶכם. יּו  ֶאתְּ ַאֶתם ִתהְּ ָהִייִתי ָלֶכם לֵּאֹלִהים וְּ ֶכם וְּ כְּ תוֹּ ִתי בְּ ַהַלכְּ ִהתְּ ָעם.-)יב( וְּ הָוה ֱאֹלהֵּ   ִלי לְּ יֶכם )יג( ֲאִני יְּ

ִמיּות. מְּ ֶכם קוֹּ ְך ֶאתְּ לֵּ ֶכם ָואוֹּ ת ֻעלְּ טֹּ ר מֹּ בֹּ ת ָלֶהם ֲעָבִדים ָוֶאשְּ יֹּ ַרִים ִמהְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ֶכם מֵּ אִתי ֶאתְּ צֵּ  ֲאֶשר הוֹּ
ִאם )יד( ת ָכל ֹלא-וְּ ֹלא ַתֲעשּו אֵּ עּו ִלי וְּ מְּ ו-ִתשְּ ֶלה.ַהִמצְּ ִאם ]והנה באה רשימת הקללות[ ֹּת ָהאֵּ -)טו( וְּ

ִאם ֶאת ָאסּו וְּ ַתי ִתמְּ ֻחקֹּ ִתי ֲעשוֹּת ֶאת-בְּ ִבלְּ ֶכם לְּ שְּ ַעל ַנפְּ ָפַטי ִתגְּ ו-ָכל-ִמשְּ ֶכם ֶאתִמצְּ רְּ ַהפְּ -ַֹּתי לְּ
ִריִתי. יֶכם ֶבָהָלה ֶאת-ֲאִני ֶאֱעֶשה-)טז( ַאף  בְּ ִתי ֲעלֵּ ַקדְּ ִהפְּ את ָלֶכם וְּ ֶאת-זֹּ ת -ַהַשֶחֶפת וְּ ַכלוֹּ ַהַקַדַחת מְּ

ֶתם ַרעְּ ת ָנֶפש ּוזְּ ִדיבֹּ יַנִים ּומְּ יֶכם. ָלִריק עֵּ בֵּ יְּ ֲעֶכם ַוֲאָכֻלהּו אֹּ י   ַזרְּ נֵּ ֶתם ִלפְּ ִנַגפְּ ָנַתִתי ָפַני ָבֶכם וְּ )יז( וְּ
ין אֵּ ֶתם וְּ ַנסְּ יֶכם וְּ אֵּ ָרדּו ָבֶכם שֹּנְּ יֶכם וְּ בֵּ יְּ ֶכם.-אֹּ ף ֶאתְּ דֵּ ִאם  רֹּ עּו ִלי-ַעד-)יח( וְּ מְּ ֶלה ֹלא ִתשְּ ִת   אֵּ ָיַספְּ י וְּ

ֶכם ֶשַבע ַעל ָרה ֶאתְּ ַיסְּ יֶכם.-לְּ אתֵּ ִתי ֶאת  ַחטֹּ ָשַברְּ ָנַתִתי ֶאת-)יט( וְּ ֶכם וְּ ן ֻעזְּ אוֹּ ֶאת-גְּ ֶזל וְּ יֶכם ַכַברְּ מֵּ -שְּ
ֻחָשה. ֶכם ַכנְּ צְּ ַתם  ַארְּ ֹלא ָלִריק )כ( וְּ ֲחֶכם וְּ ֶכם ֶאת-כֹּ צְּ ן ַארְּ .-ִתתֵּ יוֹּ ן ִפרְּ ץ ָהָאֶרץ ֹלא ִיתֵּ עֵּ בּוָלּה וְּ כא( )  יְּ

ִאם כּו ִעִמי-וְּ לְּ יֶכם. ֶקִרי תֵּ ַחטֹּאתֵּ יֶכם ַמָכה ֶשַבע כְּ ִתי ֲעלֵּ ָיַספְּ ַע ִלי וְּ מֹּ אבּו ִלשְּ ֹלא תֹּ ִתי ָבֶכם   וְּ ַלחְּ ִהשְּ )כב( וְּ
ִריָתה ֶאת-ֶאת ִהכְּ ֶכם וְּ ָלה ֶאתְּ ִשכְּ יֶכם-ַחַית ַהָשֶדה וְּ כֵּ ָנַשמּו ַדרְּ ֶכם וְּ ִעיָטה ֶאתְּ ִהמְּ ֶכם וְּ תְּ ֶהמְּ ִאםבְּ -. )כג( וְּ

ֶתם ִעִמי רּו ִלי ַוֲהַלכְּ ֶלה ֹלא ִתָּוסְּ אֵּ ִתי ַאף  .ֶקִרי בְּ ָהַלכְּ ֶקִרי ֲאִני ִעָמֶכם-)כד( וְּ ֶכם ַגם בְּ יִתי ֶאתְּ ִהכֵּ ָאִני -וְּ
יֶכם.-ֶשַבע ַעל אתֵּ ַקם  ַחטֹּ ֶקֶמת נְּ יֶכם ֶחֶרב נֹּ אִתי ֲעלֵּ בֵּ הֵּ ֶתם ֶאל-)כה( וְּ ֶנֱאַספְּ ִרית וְּ יֶכם וְּ -בְּ ִתי ֶדֶבר ָערֵּ ִשַלחְּ

ַיד ִנַתֶתם בְּ ֶכם וְּ כְּ תוֹּ יֵּב.-בְּ ה  אוֹּ ִרי ָלֶכם ַמטֵּ ִשבְּ ַתנּור ֶאָחד -)כו( בְּ ֶכם בְּ מְּ ָאפּו ֶעֶשר ָנִשים ַלחְּ ֶלֶחם וְּ
ִאם ָבעּו. )כז( וְּ ֹלא ִתשְּ ֶתם וְּ ָקל ַוֲאַכלְּ ֶכם ַבִמשְּ מְּ ִשיבּו ַלחְּ הֵּ עּו ִלי ַוֲהלַ -וְּ מְּ את ֹלא ִתשְּ זֹּ ֶתם בְּ כְּ

ֶקִרי ִעִמי ִתי ִעָמֶכם ַבֲחַמת  .בְּ ָהַלכְּ ֶכם ַאף ֶקִרי-)כח( וְּ ִתי ֶאתְּ ִיַסרְּ יֶכם.-ָאִני ֶשַבע ַעל-וְּ אתֵּ )כט(   ַחטֹּ
לּו. אכֵּ יֶכם תֹּ תֵּ נֹּ ַשר בְּ נֵּיֶכם ּובְּ ַשר בְּ ֶתם בְּ ִתי ֶאת  ַוֲאַכלְּ ַמדְּ ִהשְּ ַרִתי ֶאת-)ל( וְּ ִהכְּ יֶכם וְּ תֵּ ָנַתִתי ַחָמנֵּיכֶ -ָבמֹּ ם וְּ

יֶכם ַעל-ֶאת רֵּ ֶכם.-ִפגְּ ִשי ֶאתְּ ָגֲעָלה ַנפְּ יֶכם וְּ י ִגלּולֵּ רֵּ ָנַתִתי ֶאת  ִפגְּ ִתי ֶאת-)לא( וְּ ָבה ַוֲהִשמוֹּ יֶכם ָחרְּ -ָערֵּ
ֲחֶכם. יַח ִניחֹּ רֵּ ֹלא ָאִריַח בְּ יֶכם וְּ שֵּ דְּ ִתי ֲאִני ֶאת  ִמקְּ בֵּ -)לב( ַוֲהִשמֹּ יְּ מּו ָעֶליָה אֹּ ָשמְּ ִבים ָהָאֶרץ וְּ שְּ יֶכם ַהיֹּ

ִים  ָבּה. ֶכם ֱאָזֶרה ַבגוֹּ ֶאתְּ ִתי )לג( וְּ ָבה )לד(  ַוֲהִריקֹּ יּו ָחרְּ יֶכם ִיהְּ ָערֵּ ָמָמה וְּ ֶכם שְּ צְּ ָתה ַארְּ ָהיְּ יֶכם ָחֶרב וְּ ַאֲחרֵּ
ֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַבת -ָאז ִתרְּ יֶכם ָאז ִתשְּ בֵּ יְּ ֶאֶרץ אֹּ ַאֶתם בְּ י ָהַשָמה וְּ מֵּ ל יְּ ֶתיָה כֹּ תֹּ ָצת ֶאתַשבְּ ִהרְּ -ָהָאֶרץ וְּ

ֶתיָה. תֹּ ת ֲאֶשר ֹלא-)לה( ָכל  ַשבְּ ת אֵּ בֹּ י ָהַשָמה ִתשְּ מֵּ ֶכם ָעֶליָה.-יְּ תְּ ִשבְּ יֶכם בְּ תֵּ תֹּ ַשבְּ ָתה בְּ )לו(   ָשבְּ
ל ָעֶלה ִנָדף וְּ  ָתם קוֹּ ָרַדף אֹּ יֶהם וְּ בֵּ יְּ ת אֹּ צֹּ ַארְּ ָבָבם בְּ ֶרְך ִבלְּ אִתי מֹּ בֵּ הֵּ ָאִרים ָבֶכם וְּ ַהִנשְּ נַֻסתוְּ ֶחֶרב -ָנסּו מְּ

ף. דֵּ ין רֹּ אֵּ לּו וְּ ָנפְּ לּו ִאיש  וְּ ָכשְּ נֵּי-)לז( וְּ ִמפְּ ָאִחיו כְּ ֹלא-בְּ ף ָאִין וְּ דֵּ רֹּ י -ֶחֶרב וְּ נֵּ קּוָמה ִלפְּ ֶיה ָלֶכם תְּ ִתהְּ
יֶכם. בֵּ יְּ יֶכם.  אֹּ בֵּ יְּ ֶכם ֶאֶרץ אֹּ ָלה ֶאתְּ ָאכְּ ִים וְּ ֶתם ַבגוֹּ ָאִרים ָבֶכם   )לח( ַוֲאַבדְּ ַהִנשְּ ָֹּנם ִיַמקּו ַבֲעו)לט( וְּ



ַאף ַבֲעו יֶכם וְּ בֵּ יְּ ת אֹּ צֹּ ַארְּ ָתם ִאָתם ִיָמקּו.בְּ ת ֲאבֹּ ַודּו ֶאת  ֹּנֹּ ִהתְּ ֶאתֲעו-)מ( וְּ ַמֲעָלם ֲאֶשר ֲעו-ָֹּנם וְּ ָתם בְּ ֹּן ֲאבֹּ
ַאף ֲאֶשר-ָמֲעלּו כּו ִעִמי-ִבי וְּ ֶקִרי ָהלְּ ְך ִעָמם-. )מא( ַאףבְּ לֵּ ֶקִרי ֲאִני אֵּ  ....בְּ

  
 ה!!!—ש—ק
  

 מיד עולות כמה שאלות:

האמנם? האם באמת כך הם פני הדברים? כלומר, אם תהיו בסדר יהיה לכם טוב, ואם לא       .1
 רע? כי אז, מה עושים עם "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו"?-זה-תהיו בסדר יהיה לכם מה

ברגע של מחויבות  וגם אם היינו פותרים את השאלה התיאולוגית הקשה הזו ומחליטים      .2
( המצוות? והרי רוב 316על אילו חוקים ומצוות בכלל מדובר? תרי"ג ) - גדולה להיות "בסדר"

 316המצוות במניין התרי"ג עוד לא היו קיימות בשלב זה של חיי האומה! וגם אם נגיד שכל 
והוציאו המצוות "הוסתרו" בתוך התורה ברמת הפוטנציאל, עד שבאו חז"ל אלף שנה מאוחר יותר 

אותם מן הכוח אל הפועל, עדיין, לפי איזו רשימת תרי"ג נלך? הרי אין רשימה מוסכמת אחת! אז 
אולי רק החוקים של ספר ויקרא )כמו "ואהבת לרעך כמוך"(? או אולי עשרת הדיברות )המופיעות 

 בכלל בספר שמות(? ואולי מדובר רק בחוקי השמיטה, שהרי נראה שזה הנושא המרכזי ברשימת
העונשים הקשה? במילים אחרות, לגמרי לא ברור אילו חוקים ומצוות יזכו אותנו בברכה 

הנכספת, ואילו עברות יביאו עלינו את הקללות הקשות המוזכרות בפרשה. קצת קשה ככה להיות 
 ילד טוב.

וגם אם מסכימים שמדובר באחת מרשימת המצוות היותר המוכרות, מה זה אומר על רוב       .3
 ראל שממש לא חי את חייו על פי מצוות הדת, לפחות לא במובנן הצר?עם יש

"??? מילה ממש לא ברורה החוזרת על עצמה שבע קרימה זה לכל הרוחות " -והכי חשוב       .4
ִאם ֶתם ִעִמי-פעמים בפרשה! ]כך למשל: )כז( וְּ עּו ִלי ַוֲהַלכְּ מְּ את ֹלא ִתשְּ זֹּ ֶקִרי בְּ ִתי עִ   .בְּ ָהַלכְּ ָמֶכם )כח( וְּ

ֶכם ַאף ֶקִרי-ַבֲחַמת ִתי ֶאתְּ ִיַסרְּ יֶכם[.-ָאִני ֶשַבע ַעל-וְּ אתֵּ  ַחטֹּ

  
המפתח לכל השאלות הללו, לעניות דעתי, טמון בשאלה הרביעית והאחרונה. כי כשמשהו מופיע 
שבע פעמים, מישהו כנראה מנסה להגיד לך משהו! וכשמוטיב החוזר הוא: 'אם אתם תלכו עמי 

 אלך עמכם בקרי', הרי שכאן מסתתר המפתח.בקרי, גם אני 

  
 אז מה זה "קרי"?

  
רבותינו אמרו: עראי,  -דבר ראשון כמובן, בודקים ברש"י. הוא אומר, "'ואם תלכו עמי קרי' 

 במקרה, שאינו אלא לפרקים...".
  

גם בקודקס ההלכתי שלו, "היד החזקה",  –"הנשר הגדול", הלא הוא הרמב"ם, במספר מקומות 
וגם בספרו הפילוסופי, "מורה נבוכים", מסכים שקרי בא מלשון מקריות. אבל הוא מוסיף דבר מה 

 מאוד חשוב. בהלכות תענית, פרק א הלכה ג, הוא מפרש את אותו הפסוק:
אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם  ר, לא יתפללו ויתחננו[]כלומ "אם לא יזעקו ולא יריעו

]כלומר, הצרה  וצרה זו נקרה נקרית ]כלומר, האסון הזה הוא חלק מהטבע[ אירע לנו
]כלומר, הפרשנות הזו של  הרי זו דרך אכזריות שבאה עלינו היא סתם עניין של מקריות[,

-]להמשיך ו ורמת להםוג בני האדם לאסונות שפוקדים אותם היא פרשנות אכזרית![
הצרה צרות אחרות, הוא שכתוב  ]כלומר, תגרור[ להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף [

קרי", כלומר כשאביא עליכם  בחמת בתורה )ויקרא כ"ו( "והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם
]כלומר, שהצרה שהבאתי  אם תאמרו שהוא קרי ]מדרככם הרעות[, צרה כדי שתשובו

 ".]מקריות[ אותו קרי [-]עוד יותר מ אוסיף לכם חמת [-הרי ש ,ותעליכם היא סתם מקרי
  

 נראה שהמפתח כאן, הוא אזהרה לבל נראה את המציאות כאוסף/רצף מקרי של אירועים.
  

 ואם לא מקריות, אז מה??? מה ההפך ממקריות?
  

)לכל תופעה  על פניו נראה שההפך ממקריות הוא הכרחיות, כלומר, רצף הכרחי של סיבה ותולדה
יש סיבה שגרמה לה, ולכל תופעה יש גם השלכה, כלומר, גם היא הופכת להיות הסיבה לתופעה 



תהליך הכרחי של סיבה  –אחרת(. קוראים לגישה הזאת בשפה הפילוסופית, "דטרמיניזם" 
ומסובב: אם מפילים אבן ממגדל גבוה, למשל, הוא חייב ליפול למטה. בעזרת חוקי הדטרמיניזם 

לחשב בדיוק את מהירות הנפילה, מקום הנפילה ועוצמתה. זה היתרון הגדול של דטרמיניזם ניתן 
  תמיד ניתן לחזות מה הדבר הבא שיקרה. זה מעניק תחושת שליטה מאוד גדולה.  –
  

או "קרי" בלשון הפרשה  - אבל, למרות שעקרון הדטרמיניזם הוא באמת ההפך מעקרון המקריות
ניסטית אין חופש בחירה. ואם אין יתכוונה התורה, כי בתפיסה הדטרמלא ייתכן שלכך ה - שלנו

חופש בחירה, לא ניתן בשום פנים ואופן לבוא אל האדם בטענות: "זו לא אשמתי" הוא יאמר, 
ובצדק! "כך נולדתי", או "כך בראת אותי", או "כך חינכו אותי הוריי", ולכן "זה חזק ממני". על פי 

 פילה, אין כל סיבה לערוך חשבון נפש, וגם אין צורך לבקש סליחה.הגישה הזאת, אין מקום לת
  

ללכת קרי, אם כן, יכול להיות אחד משני דברים: לראות בכל דבר מקריות; או שהדברים אינם 
מקריים, אבל החוקים המושלים בחיינו קשיחים, בלתי משתנים, ובעיקר אדישים לנו ואינם 

, תודתנו, וכן הלאה(. מעניין, שהמילה המופיעה הרבה לצד קשובים לגחמותינו )תפילתנו, זעקתנו
"קרי", היא "ריק". יש קשר בין שניהם. תפיסה של מקריות עלולה להיות חוויה מאוד ריקנית, 

  מאוד מרוקנת. 
  

 פרשת בחוקותיי, מסתבר, מזהירה אותנו מפני תפיסת המקריות אבל גם מפני ההכרחיות.
  

הן ממקריות והן מהכרחיות. היא מספרת לנו שדווקא  –הגמור  הפרשה מלמדת אותנו את ההפך
לא במובן של  -יש לנו כוח. כוח אדיר! יש לנו חופש בחירה ויש ביכולתנו לשנות את פני הדברים 

"אם תהיו טובים )ממושמעים, צייתנים...(, אז אלוהים ייטיב אתכם בחזרה" )שגם זה סוג של 
)וממש בכוונה לא הוספתי: פנייה  הכוח שיש בעצם הפנייה :כוח!(, אלא עוצמה מסוג שונה לגמרי

אין כאן עניין של אמונה/הכרה בקיומה של "ישות" מכוונת, ממש לא! אלא גילוי הכוח  למי...(.
הכוח שעולה כאן, נובע מעצם היכולת של האדם לפנות,  הטמון בתחינה, בתפילה ובזעקה!

 כאן נמצא הכוח לשנות.כאן טמונה הבחירה,  –להתפלל, לבקש, להתחנן 
  

'חוקותיי  אם כך, ולאור הפרשנות של הרמב"ם, מתגבשת כאן תיאולוגיה מדהימה למדי:
הדגש בכלל אינו על  !נתונה או רשימת מצוות מסוימת אינם בהכרח מערכת חוקים ומצוותיי'

 .שלי . המצוותשלי אלא על המילה המובלעת: "שלי". החוקים החוקים והמצוות,
  

בואו נהיה כנים... כמו בכל מערכת יחסים אין באמת חוקיות. כלומר... יש... )חוקי הטבע, למשל, 
שהם חוקים מאוד עוצמתיים(, אבל מעל החוקיות הזו יש "כוח" הרבה יותר חזק. הכוח לפנות 

 אל... בידיעה שפנייתנו נשמעת.

  
מו מאש. היא נשמעת הרי כל כך רובנו, במיוחד הספקנים שבינינו, בורחים מהתיאולוגיה הזאת כ

ואני ביניהם(. אבל היא לא. ממש לא! הלוואי והייתה  –)וסליחה מראש מקוראיי הדוסים  "דוסית"
שפה לא "דוסית" לתאר את מערכת היחסים הזאת, אבל אין, כי הכרה עמוקה בכוחה של עצם 

רה רליגיוזית )כלומר, הפנייה, של העלאת רצוננו מעלה מעלה, בציפייה שיישמע ויתממש, היא הכ
 בעלת רגש דתי(.

  
עקרון הפנייה לא כל כך פשוט.  וגם מי שלא נבהל, וליבו פתוח לשיח הזה, הרי שהיישום של

עיוור לרצונותיו האמיתיים, הקמאיים, אלו שבוקעים מתהומות הלב ומשם  -כל אדם  -האדם 
עולים אל "המרומים". אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שאנחנו 

כל רצון מסתתר תמיד יודעים מה טוב ונכון לנו. אבל זה אף פעם לא "זה"! אף פעם! כי מתחת ל
רצון אחר. תמיד! ומתחתיו עוד רצון, וכן הלאה, עד אין סוף! ורק הרצון הקמאי ביותר, הנסתר 

הוא, ורק הוא,  -ואני יודע שזה נשמע כמו סתירה כביכול, אבל זה לא!  -ביותר, האינסופי ביותר 
 נענע. והוא תמיד נענע!

  
כלומר, הרצון העמוק ביותר,  –לכל חי רצון" פעמיים ביום אנחנו אומרים בתפילה: "משביע 

הקמאי ביותר נענע כל העת. ]ואנא מכם, אל תאמרו: "אז מה, אתה מאמין שהילד הקטן שמת 
מסרטן, עמוק בתוכו רצה למות???". אל תאמרו את זה, כי אין לי אומץ לענות על השאלה, 

אכן, רצוננו העמוק ביותר נענע, ובעיקר כי אני לא באמת יודע. אבל אני נוכח יותר ויותר לכך ש
 ואני נוכח יותר ויותר לכך שאנחנו לא מכירים באמת את רצוננו העמוק ביותר![

  
לכן הפנייה "אליו" מתחילה בענווה, ולפי הרמב"ם היא ממשיכה בזעקה. הענווה מכירה בכך 

אנחנו לא שאנחנו לא יודעים מה באמת אנחנו רוצים. אנחנו רק יודעים שבחוויה הגלויה לנו 
רוצים את מה שקורה כרגע, או רוצים משהו אחר שאינו קיים בחיינו כעת. ואת הרצון הזה אנחנו 



זועקים, או מתפללים. בשפה החסידית, זה נקרא "לשפוך את הלב". היכולת באמת לפתוח את 
היכולת הזו, היא היא "אם בחוקותיי תלכו". כלומר, ישנו )בתפיסה  –ולמלל את רחשיו  הלב
. אבל חופש הבחירה החוק עד כאן -מונית של רבים מאיתנו( כוח המכוון ומניע את הבריאה הא

וזה  -הוא אם להיות איתו בתקשורת, תקשורת אפקטיבית, תקשורת שיכולה לשנות את המציאות 
  "! בחוקותייה"

  
אני רוצה לסיים בשיר של אהוד מנור, על מהות התפילה. דווקא השיר הזה יעזור לנו להשתחרר 

מהשפה ה"דוסית" הכבדה, ולהזכיר לנו שגם מזווית "חילונית", כביכול, ערכה של התפילה, 
 הזעקה, הוא ביצירת שינוי! הפזמון הוא החלק המשמעותי ביותר בשיר:

  
 כמו תפילה

 מילים: אהוד מנור
 ן: חנן יובללח

  
 כל מילה

 שנלחשת, שמושרת
 כל מילה

 שנשברת בסופה
 היא תפילה

 כל מילה
 שהלב בוכה ונאנח

 אל בית רחוק, או חלום שנשכח
 בכל שפה

 היא תפילה
  

 אולי האל מעל
 אינו שומע כלל

 את מה שפינו ממלמל
 אבל תפילה לאל

 משנה את מי שמתפלל
  

 זו תפילה
 שנמשכת כל הדרך

 זו תפילה
 מדברת ועושה

 זו תפילה
 שאני אומרת לעצמי

 תפילה לשום אהוביי לשלומי
 אותה אשא

 עד סוף מסע
  

 אולי האל מעל...
  

 יש תפילה
 שפותחת את הבוקר

 יש תפילה
 שנועלת את היום

 תפילה לאו
 לחום

 ולשלום
  

 אולי האל מעל
 אינו שומע כלל

 את מה שפינו ממלמל
 אבל תפילה לאל

 .משנה את מי שמתפלל
  



תתפללו חברה, תתפללו! אפשר עם סידור תפילה. אבל אי אפשר בלי לב פתוח, כנות, והרבה 
 ענווה!

  
כזכור, השבת אנחנו מסיימים את ספר ויקרא. לכן מתאים לסיים את הפרשה במנטרה המקובלת: 

 חזק חזק ונתחזק...

  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 


