
 השראה מן הפרשה לפרשת אמור / הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,
  

 "אין שלם יותר מלב שבור", אמר רבי מנחם מנדל מקוצק.
  

אני כל כך מאמין באמירה הזאת! כבר ציטטתי אותה מספר פעמים בדרשות שלי. אור גדול 
 לוא בתוכו.וחכמה אין סופית ניגרים מהסדקים של הלב השבור. בלב השלם האור חסום, כ

  
 אבל אז באה פרשת אמור, בספר ויקרא, פרק כ"א, ומערערת לנו את הכל:

  
יׁש יח י ָכל אִּ ר ּבֹו מּום )כהן( כִּ ְקָרב  ֲאׁשֶׁ ח   ֹלא יִּ סֵּ ר אֹו פִּ ּוֵּ יׁש עִּ אֹו ָחֻרם   )אל המזבח לשרת בקודש(: אִּ

. יׁש יט אֹו ָשרּוע  ר ָרגֶׁל  אֹו אִּ בֶׁ ְהיֶׁה בֹו ׁשֶׁ ר יִּ ר ָיד.  אוֹ   ֲאׁשֶׁ בֶׁ ק כ ׁשֶׁ ן אֹו ד  ּבֵּ ינוֹ   אֹו גִּ לֻל ְּבעֵּ אֹו ָגָרב   אֹו ְתב 
ת פֶׁ ְך.  אֹו י לֶׁ ר ּבֹו מּום כא אֹו ְמרֹוח  ָאׁשֶׁ יׁש ֲאׁשֶׁ ג ׁש  ָכל אִּ ן ֹלא יִּ ֹכהֵּ ע ַאֲהֹרן ה  ר  זֶׁ י   מִּ שֵּ ת אִּ יב אֶׁ ְקרִּ ְלה 

ם ֱאֹלָהיו חֶׁ ת לֶׁ ְקרִּ   ְיהָוה: מּום ּבֹו אֵּ ג ׁש ְלה  ם ֱאֹלָהיו כב יב.ֹלא יִּ חֶׁ ים  לֶׁ ָדׁשִּ קֳּ י ה  ָקְדׁשֵּ ים  מִּ ָדׁשִּ קֳּ ן ה    ּומִּ
ל. ת ֹלא ָיֹבא כג ֹיאכֵּ ָפֹרכֶׁ ל ה  ְך אֶׁ י  א  ְקָדׁש  ת מִּ לֵּל אֶׁ י מּום ּבֹו ְוֹלא ְיח  ג ׁש כִּ ח  ֹלא יִּ ְזּבֵּ מִּ ל ה  י ְיהָוה   ְואֶׁ י ֲאנִּ כִּ

ְדָׁשם".  ְמק 
  

 אוי!
  

 במיוחד הפסוק האחרון???מה עושים עם האמירה הזאת, 
  

קראתי פרשנים רבים, בתקווה שיאירו באור חדש את עניין המום. רוב הפרשנים באים לתרץ 
ולהסביר. בעבר ההסברים סיפקו אותי. אבל היום כבר לא. האפולוגטיקה כבר לא עובדת 

 עלי.
  

להתקרב אל לכוהנים בעלי מום  רק אם נכון ש"אין שלם מלב שבור", הרי שצריך היה להתיר
 הקודש!

 
אני מודה ומתוודה, אני במצוקה: עבורי התורה היא דברי אלוהים חיים. זה אומר, שהמשימה 
להבין את כוונת התורה רובצת עלי ולא ההפך. היא דורשת ממני לעבוד קשה. לחפור, 

 להפוך, לחצוב בסלע, עד האור. אני צריך להזיע, לא התורה.
  

רבים מאתנו להזיע. הוא משליך לעברנו אתגרים ודורש מאתנו ספר ויקרא כולו, הרי, גורם ל
להתמודד. מדובר במציאות שמאוד לא מוכרת לנו כיום: בית מקדש, מזבח, קורבנות, טומאה 
וטהרה. גיבורי המציאות העתיקה הזאת הם הכוהנים. עבודת הקודש היא ייעודם ותפקידם 

 בעולם.
  

ר הקורבנות, אבל גם בבשר הכוהנים. לא הכהונה בעצם עסקה בענייני הבשר: גם בבש
במקרה הכהונה עוברת בתורשה גנטית. הגן שלך, או הגזע שלך קובעים את כישורייך 
לכהונה, ולא כל דבר אחר. ולכן, המבחן החשוב ביותר הוא שלימותו הגופנית של הכהן, או 

  אם תרצו, של בשרו. 
  

עה על "דפקט" חיצוני, גופני, שנראה המילה מום, מופיעה כאן לראשונה בתורה. היא מצבי
על פניו לא נורמאלי, לא תקין, לא שגרתי, ולכן גם כנראה לא בסדר. מן הסתם, אנשים הביאו 
את מנחתם וקורבנותיהם אל המקדש, ודמיינו שקורבנם עלה השמימה, התקבל אצל היושב 

ם בולט ישתול במרומים וכתוצאה מכך כמיהתם נענתה. לכן, סביר להניח שכהן שיש בו מו
 דאגה בלב מביא הקורבן, שמא הוא "לא עושה את זה כמו שצריך"!

  
המממםםם... אז אולי זה המפתח? שנאסור על כהן בעל מום לכהן בקודש, כי אנחנו חושבים 

 שיש רק דרך אחת לעשות משהו "כמו שצריך"?



א נכונה". יש בחיים הדתיים זה בולט במיוחד: יש את הדרך "הנכונה", ויש את הדרך ה"ל 
לעשות "כמו שצריך" ויש את המחפפים, מעגלי הפינות, וכו. היום יש לנו את הרב, ואנו 
מצפים ממנו שיגיד לנו מה נכון ומה לא. ואנחנו מאוד רוצים שהוא, נציג האלוהים עלי 
אדמות)...( וזה שכמובן "יודע", יגיד לנו מה נכון ומה לא. היום זה הרב, או אם תרצו, 

 בעל השם העולמי". אז זה היה הכהן. ה"מומחה
  

אלא שחז"ל, בתלמוד הבבלי, מסכת קידושין דף ע' עמוד א, קבעו ש"כל הפוסל, במומו 
 פוסל". המשפט הזה אהוב עלי במיוחד.

  
 כהן בעל מום מזכיר לבאי בית המקדש את מומיהם שלהם.

  
כיר לנו את הפגמים אז לא, זה לא שיש פגם כלשהו בכהן בעל מום. הוא פשוט עלול להז

שיש לנו. מום הוא דבר ניטראלי לגמרי. מום אינו פגם! אלא אם כן יש לנו  חושבים שאנחנו
 שיפוט על המום. הבעיה, אם כן, אינה עם המום, אלא עם השיפוט שיש לנו לגבי המום.

  
כשאדם בא להקריב את קורבנו, בא לכפר על חטא, בא להודות, או בא לתקן, הוא מגיע עם 

ק מלא בשיפוט עצמי על גבו: הוא בוודאי לא מספיק טוב, לא ממש שווה, לא באמת ראוי... ש
ומהמקום החסר הזה הוא פונה, באמצעות הכהן, אל הישות האחת והיחידה שהוא תופס 

וממנה הוא מבקש תיקון, לעצמו ולחייו. כדי אותה כשלימה וכמושלמת )אלוהים, כמובן(, 
שהאדם יחוש שקורבנו התקבל ושהקלקול שבו תוקן, הכהן, המייצג את היישות המושלמת 
הזאת, חייב להיראות כמוה, שלם ומושלם. חשוב להזכיר, שגם הקורבן עצמו היה חייב 

 להיות ללא כל מום, להיות תמים )מושלם(.
  

 ביקשה לייצר פסאדה של שלימות!במילים אחרות, המערכת כולה 
  

אלא שבמבחן המציאות המערכת הזאת לא עבדה!!! היא קרסה מהר, כמעט מיד עם 
הקמתה. עוד הרבה לפני חורבן בתי המקדש, מגלים לנו הנביאים שהכהונה הייתה מושחתת 
ומסואבת. כבר בחנוכת המשכן במדבר מתו שניים מארבעת הכוהנים הצעירים, על כך 

 אש זרה". משהו בקונספט הזה לא היה נכון בסופו של דבר.שהביאו "
  

למעשה, ספר ויקרא כולו מספר לנו על כמיהה. כמיהה לשלימות, געגוע לאחדות גדולה, 
קמאית. הכמיהה לשלימות, כמובן, רומזת לנו שהמציאות היא מאוד אחרת, מאוד לא 

שבר, וקלקול. שהרי,  שלימה... ברובד שמסתתר מתחת לכמיהה לשלמות יש תחושת חסך,
היכן שאין חסך גם אין כמיהה. יתרה מכך, היכן שאין חסך, אין כמיהה לחיים! היכן שאין 
תחושה של שבר אין בקשה לחמלה, ואין חיפוש אחר אהבה. בכלל, במקום של אחדות אין 

 כמיהה, אין בקשה, ואין תקווה.
  

זה. שתחושת השבר, החסך, אלא שהמקדש היה אמור לשקף לנו שיש עוד רובד בסיפור ה
והקלקול אינם תשתיתו של העולם. אדם אינו מתגעגע לדבר שלא קיים. משמע שמתחת 
למציאות הזו של שבר וחסך, ישנו רובד עמוק יותר, רובד של שלימות. ובהגיענו אל המקדש 
 היינו אמורים להיזכר ברובד הזה, להיזכר בשלימות הזו, לחוות אותה לכמה רגעים, ולתת לה
לחיות אותנו, עד הפעם הבאה שנעלה לרגל אל מקדש השלימות. המינון היה יפה: שלוש 
פעמים בשנה בא האדם להיזכר בתשתית השלימות והאחדות של העולם, שמרגיש לנו כל 

 כך מקולקל, פגום, כואב ואכזרי.
  

אז למה זה לא עבד? למה המערכת הזאת קרסה ובסוף אפילו חרבה? מה השתבש 
  בתוכנית? 

  
 אולי )וכאן נדרשים יותר סימני שאלה מסימני קריאה(, אולי הבנו לא נכון את המילה "מום".

  



התורה אמנם מפרטת רשימה ארוכה של מומים, כך שקשה לטעות. אבל אפשר לטעות 
 בקלות בכוונה.

  
השלימות החיצונית, הן של הכהן והן של הקרבן, הייתה אמורה להזכיר לנו שהכל בבסיסו 

שרק נראה לנו שהעולם פגום, אבל הוא לא. כך היינו אמורים להיזכר שהכל אחד, הכל  שלם.
 שלם בתכלית השלימות.

  
אבל במקום השראה קיבלנו קנאה עוד יותר גדולה. השלימות של הכהן דווקא העמיקה את 
תודעת הקלקול שלנו. במקום שהכהן ישקף לנו את השלימות הבסיסית הקיימת בכל, 

 , היא הזכירה לנו כמה אנחנו לקויים."אפילו" בנו
  

הלקויות שלנו ולא אוהבים שמזכירים לנו שאנחנו בעצם די  אנחנו לא אוהבים להתעמת עם 
פגומים. ואז קורה דבר מדהים: אנחנו משליכים חזרה על מי שמשקף לנו את המציאות 

מכוער??? אתה המקולקלת שלנו, את כל הקלקולים שלנו... אני פגום??? אתה פגום!!! אני 
מכוער!!! אתה ... אתה... אתה.... וכך, במקום שמקדש השלימות יעמיק בנו את תודעת 

 השלימות הקיימת בנו, הוא הלך והעמיק את תחושת הקלקול המוכרת.
  

יש הרבה מומים בעולם. אבל מום אינו פגם. מום אינו קלקול. ההפך, מומים הם סימן ההיכר 
 , משמע אני קיים"!של החיים עצמם! "יש בי מום

  
אין שלם יותר ממום! הכהן בא לשקף לנו שאנחנו שלמים, עם כל המומים וה"דפקטים" שבנו. 
אבל היה כשל גדול בתהליך. הכהן, שהיה אמור להחזיק את הכוונה הגדולה הזאת, ולהזכיר 
לנו את שלמותנו, שיקף לנו שיפוט, שיש היררכיה של שלמים ופגומים, שיש טובים יותר 

 וטובים פחות... הם העמיקו את התחרות, את הקנאה, ואת הבוז.
  

הכוהנים הפכו מצינור של ברכה אלוהית, מהשראה לשלימות הנמצאת בכל, ממודל לכל מה 
 שנשגב ונעלה, לעוד מערכת שיפוטית, שמקטינה את האדם ומזכירה לו את שברו.

  
ת, בני זוג לפעמים מעצימים זה קורה גם בזוגיות אוהבת, שבמקום העצמת תודעת השלימו

 את תודעת הקלקול שבשני. ואז זה לא עובד.
  

ולכן המקדש, סמל לאהבת חינם, סמל לשלימות הבלתי מעורערת הקיימת בכל, הפכה 
 למקום של תככים, שנאה, וקנאה. והסוף היה כמובן חורבן גדול.

  
אה ניו אייג'ית, אלא את עבודת הכהן, אמרו לנו חז"ל, החליפה העבודה שבלב )זו לא המצ

קביעה חז"לית ממש(. את הכהן, אם כן, החליף "הלב"! "הלב" מזכיר לנו שמתחת לכל 
 המומים שלנו, מסתתרת שלימות גדולה, אהבה גדולה.

  
ואור השלימות הזאת קורן ומאיר מבעד לסדקים. לסדקים הללו שדרכם מגיע האור, קוראים 

 מומים.
  

 כי אין שלם יותר מלב שבור.
  

 וכל האוהב, במומיו אוהב!
  

 שבת שלום!
  

 אלישע

 


