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. מציאות-אנטי לדיסטופיה אשר לא בשמים היא על-מציאות-הברכה והקללה מתנהלים בין אוטופיה
כמעט מושלמת לגלות כמעט ין גאולה ב יםבדורנו 'מטריקס' ופוסט אפוקליפסה. העם והיחיד נע

בלתי נמנעת, כאילו התהפך ציר ההמתנים את הסתחררות ההפוכה ובעים סדקים יבשתיהן נ מוחלטת.
"בחוקותי" היא שיאו של  וחוזר חלילה. ,והשיא כלפי החוץ והקריסה ,הסיבוב במקום כלפי הפנים

 בחיי תהמתממשמעפל חוזר אל הר סיני לשוב ולקבל את התורה כתורה גואלת  - ספר ויקרא
  .ולא רק כתכנית הפעלה ,הקטניםבפרטים  ,היומיום

הבסוף הפרשה: " םסיכוהשל ספר ויקרא הוא פסוק  ושיא ר  ֵאלֶּ ים ְוַהּתֹוֹרת ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ים ְוַהמִּ ַהֻחקִּ
אֵ  ְשרָּ יַני ְבַידנַָּתן ה' ֵבינֹו ּוֵבין ְבֵני יִּ ה-ל ְבַהר סִּ  :(כך בפירוש יונתן)והוסיף יונתן בן עוזיאל  ". ותרגםֹמשֶּ

נבנה במבט הסיכום  אפשר להוסיף בהם דבר וציווה משה להראותם לכל ישראל בהר סיני".שאי "
החוזרת על פרשת ) "מות-אחרי"הרצפים של פרשות מתוך כלל הספר, עבודת הקרבנות, לאחור 

תלכיד של  יםהוומכל אלה . "אמורו" "קדושים"מאכלות אסורים, הלכות טומאה וטהרה,  (,"שמיני"
ש( וזמן )שבתות ורגלים( הנקצבים במקצב השירי של הברכה הבוקעת כמו מקום )מקדמצוות 

יגמאליה: " שִּ ת ְוהִּ ש אֶּ ם ַדיִּ כֶּ ת-לָּ יג אֶּ יר ַישִּ צִּ יר ּובָּ צִּ ַרע-בָּ ל " :כמו ברית מי נוח לאחר המבול )כו:ה( "זָּ כָּ
ה ֹלא יִּ  ַלְילָּ ף ְויֹום וָּ ֹחרֶּ ץ וָּ ֹחם ְוַקיִּ יר ְוֹקר וָּ צִּ ַרע ְוקָּ ץ זֶּ ָארֶּ חקלאית, הברכה הת ועונ(; ד:ח" )ְשֹבתּוְיֵמי הָּ

ו. החפיפה החלקית בין העונות יעד עונת הזריעה בסת ותמגיעוהאסיף הבציר הקציר, הדיש, ת ועונ
ככתוב  ,שיכול להיות אופקי ואנכי היוצרת את מומנט הסיבוב מבטאת את רצף הברכה ללא מעצור
 כה(:-)ב:כג בנבואת הושע המתארת את הגאולה

יָּה  ֱענֶּה ְנֻאם ְוהָּ ץ ה'ַבּיֹום ַההּוא אֶּ ָארֶּ ת הָּ ם ְוֵהם ַיֲענּו אֶּ יִּ מָּ ת ַהשָּ ֱענֶּה אֶּ  .אֶּ
אל ְזְרעֶּ ת יִּ ר ְוֵהם ַיֲענּו אֶּ ְצהָּ ת ַהּיִּ ירֹוש ְואֶּ ת ַהּתִּ ן ְואֶּ גָּ ת ַהדָּ ץ ַּתֲענֶּה אֶּ ָארֶּ  .ְוהָּ

י ְללא  ה ְוָאַמְרּתִּ מָּ ת לא ֻרחָּ י אֶּ ַחְמּתִּ ץ ְורִּ ָארֶּ י בָּ יהָּ לִּ י עַ ּוְזַרְעּתִּ ה ְוהּוא יאַמר אֱ ַעמִּ י ַאּתָּ י-מִּ   .להָּ
  :(טו-יג:ט)עמוס ובנבואת 

ים ְנֻאם  אִּ ים בָּ ֵנה יָּמִּ ַגש חֹוֵרש ַבק ה'הִּ ים ְבמוֵצר ְודוְונִּ ל וֵרְך ֲענָּבִּ יס ְוכָּ סִּ ים עָּ רִּ הָּ יפּו הֶּ טִּ ַרע ְוהִּ ֵשְך ַהזָּ
ְתמֹוַגְגנָּה עֹות ּתִּ ת ְשבּות ַעמִּ  .ַהְגבָּ י אֶּ תּו ְוַשְבּתִּ ים ְושָּ מִּ בּו ְונְָּטעּו ְכרָּ ים ְנַשמֹות ְויָּשָּ רִּ נּו עָּ ֵאל ּובָּ ְשרָּ י יִּ

ם יהֶּ ת ְפרִּ שּו ַגנֹות ְוָאְכלּו אֶּ ת ֵיינָּם ְועָּ ר  .אֶּ ם ֲאשֶּ תָּ נְָּתשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדמָּ ם ְולא יִּ תָּ ים ַעל ַאְדמָּ ּוְנַטְעּתִּ
ם ָאמַ  הֶּ י לָּ יָךול-אֱ  ר ה'נַָּתּתִּ  .הֶּ

בתקופה שבין פסח מלווה אותנו  ,כלפי מעלה, ספירלה ולא רק סולםות הזאת ת ההסתחרריחווי
שהיא הסתחררות כלפי חג החמישים , מצוות ספירת שמיטין ויובלותכ ,בספירת העומר ,לשבועות

                                                 
  מומחה לחקר עגנון  . הואידישיש המרכז לחקר לשון הורא שראלים פרופ' הלל ויס מרצה במחלקה לספרות ע

 ואידיאולוג.
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ית הסתחררות הפוכה, יחוו יש חס ושלום ת ההעפלהיהמתקרב, הידוע כחג מתן תורה. מול חווי
, התפוררות "והיה אם תלכו עמי בקרי"געלות אל הגלות: יצה, ההתמוטטות, קריסה ונפילה החו

מתוך ירידה במדרון השואב את האדם והעולם כמו אל חור שחור, אל אבדון שאין כוח ורצון 
"כי תבוא"  המופיעה בפרשתאבדתם בגויים" קללת "ועד כמעט חלץ ממנו עד סוף הגלות המרה, ילה

ה ְוַעל ")ות ותמורות אילולא חסד ה' לסבב חליפ ,שבספר דברים ֵאל ַעל ַהְגאּולָּ ְשרָּ ים ְביִּ נִּ ְוֹזאת ְלפָּ
יש ַנֲעלֹו ְונַָּתן ְלֵרֵעהּו וְ  ַלף אִּ ר שָּ בָּ ל דָּ ה ְלַקֵּים כָּ ֵאלַהְּתמּורָּ ְשרָּ ה ְביִּ  .ז(:רות ד ,"ֹזאת ַהְּתעּודָּ

: רץגעלות, לפליטה ולהקאה של האיגאולה להדבקות בבין  האומה היאוית היחיד יכל הוו
ת ַשְבת" ץ אֶּ רֶּ ם ְותִּ ֵזב ֵמהֶּ ץ ֵּתעָּ ָארֶּ ָאסּו וְוהָּ ַטי מָּ ְשפָּ ת ֲעֹונָּם ַיַען ּוְבַיַען ְבמִּ ְרצּו אֶּ ם ְוֵהם יִּ ה ֵמהֶּ ְהַשמָּ יהָּ בָּ תֶּ

ת ֻחק םוֹ ְואֶּ ה ַנְפשָּ ֲעלָּ ה' צריך לחשוק בעם  יכול לגאול עצמו. ה' יגאלנו,אמנם אינו העם  " )כו:מג(.ַתי גָּ
 – "געלתי": ולכן הפעלים המהדהדים הםגם אם הגיע כמעט למ"ט שערי טומאה. כמו באבותיו 

ים ְנֻאם " :, ככתובקניתי מחדש את קניני – "בעלתי" ולפעמים "גאלתי" בִּ ים שֹובָּ נִּ י ה' שּובּו בָּ י ָאֹנכִּ כִּ
ה ְוֵהֵבא חָּ ְשפָּ מִּ ם מִּ יר ּוְשַניִּ ד ֵמעִּ חָּ ם אֶּ ְתכֶּ י אֶּ ַקְחּתִּ ם ְולָּ כֶּ י בָּ ַעְלּתִּ ּיֹוןבָּ ם צִּ ְתכֶּ י אֶּ  .(יד:ג 'יר) "תִּ

םבשלושים וארבע הצעות פירושיו לביטוי "דוש "אורח חיים" הק אומר  )ג( "ְבֻחֹקַתי ֵּתֵלכּו-אִּ
 :בפירוש שור או כשב וגו' )לעיל כב( ח"ג, צא:)עוד ירצה על דרך אומרו בספר הזוהר  בפירוש כ"ג:

ה שאין כן בני אדם, ישתנו לצד מעשיהם והולכים כז(, כי מין הבהמי אינו משתנה מגדר שבו נולד, מ
  :מגדר לגדר עליון, כאומרו )זוה"ק ח"ב, צד:(

זכה יתר יהבין ליה וכו', זכה יתרי הולך הלוך וגדל, ואין אני יודע מי הוא סובב מהלכים אלו. 
אם בחוקותי, באמצעות עסק התורה תהיה ההשגה הלז הולך ואור  ובא הכתוב כאן וגילה ואמר

 אכי"ר. .דרגה שפלה למדרגה עליונה, ומן העליונה לשלמעלה ממנהממ
לבוא יש כיצד  הנים ולגוי הקדושומורה לממלכת הכ ,בנוי לתלפיות ממסד ועד טפחותה ,ספר ויקרא
יש וכיצד  ,בחר ה' ולא רק במשכן ובמדבריבמקום אשר  ,בארץ ישראלבעיקר  ,והמקדש אל הקודש

יבוא  יצדכהמורה הוא  .יהולהגן על תדיר המתחדשתוהאישית הלאומית  מערכת הקדושהאת לשמר 
מכלול  .אל ליבת המערכתכששיאו הוא בשנת היובל,  ,הן הגדול אחת בשנה ביום הכיפוריםוהכ

 "ביאת מקדש וקודשיו" בתוך ליבת קדשים וטהרות הרמב"ם: ןשנתן להבכינוי  ותדועההלכות הללו י
 .'נותועבודת הקרב בתוך סדר 'העבודההנמצאים 
אשר זניו של משה והנשמעת רק לא אזעיר ל"ףמאז הקריאה בא בוקעכניסה למקדש הך יתהל

 !ולשם מה, מתי ,וכיצד אל הבית פנימהמי נכנס א מבין הכרובים צמהקול היומדנו יל
 ,הן הגדולוהכאהרון לאחיו כדי שיבוא וילמד משה רבנו זני ואלרק בפועל מיועדת הקריאה 

ולא יבואו שתויי יין שלא  ולבניו אחריו ,אלא אחת בשנהעת אל הקודש  שאף הוא לא יבוא בכל
אב למוטיב הגבול: -ןימעגל הבלימה הזה הוא בני .יציתו אש זרהולא פרומי בגדים ולא בעלי מומין 

עגל מוקטן של מ יםמהווהם ו ,פרשת ההגבלות בהר סיניבדומה לכל זה  .עד כאן תבוא ולא תוסיף
ולעתיד  ,כינה בראשםשוהישראל אלפי בות אלא רב ,כנס לארץימשה לא י .הכניסה לארץ-אי פרשת

ְלַקת ְמח" כנדרש על הפסוק ,לבוא אף הוא עמהם ם חֶּ י שָּ ְדַקת וכִּ ם צִּ אֵשי עָּ פּון ַוֵּיֵתא רָּ ה ה' ֵקק סָּ שָּ עָּ
ֵאל ְשרָּ ם יִּ יו עִּ טָּ ְשפָּ   (.כא:לג 'דב) "ּומִּ
בהר "ות ייקרא מסוכמים ומתעצמים בפרשוספר בשמלמד משה בעיקר הקדושה יסודות הנכחת 

האדם מראשיתה והתחדשות התחדשות הבריאה  מבשרותהו שמיטה ויובל ןניעניש, "יתַ קֹ בחֻ "ו "סיני
 ולא כחזרה הנצחית האלילית ההבלותית. ,היונקות מהר סינילמלוא עצמות הבראשית שלהם והעם 

ות יפרששלוש ועד ל ,שמות שבו מסתיים חומש ,(יום שנטל עשר עטרות) מאז היום השמיני
ערכות מחנה ישראל סביב יה – ההמשנֶּ ת את מערכות סהתורה פורבו ש ,הפתיחה של ספר במדבר

ל סטאטי ול לימוד, הכונתקעת למעשה עלילת המסע. הכ ,השקדוגרעין ה סביבקיימות תהמ ,למשכן
 רון.כדי שאפשר יהיה אולי להמשיך במסע אם המתלוננים לא יסלקו את השכינה מן הא

לאחר  ,"קותיבחֻ "פעם אחת בפרשת נו פעמיים. בפרשתכל התורה כולה שניתנה בסיני מסתיימת 
ה ה מתוךעצמו, פודה עצמו ל אכאשר ה' גו ,הברכה והתוכחה ֲעלָּ ים ְוֹלא-ֹלא" :מג( פס')גָּ -ְמַאְסּתִּ

י ה י ֲאנִּ ם כִּ ּתָּ י אִּ יתִּ ֵפר ְברִּ ם ְלהָּ ים ְלַכֹּלתָּ ם-' אֱ ְגַעְלּתִּ האֵ  ...ֹלֵהיהֶּ ר נַָּתן ה'  לֶּ ים ְוַהּתֹוֹרת ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ים ְוַהמִּ ַהֻחקִּ
ְשרָּ  יַני ְבַידֵבינֹו ּוֵבין ְבֵני יִּ ה-ֵאל ְבַהר סִּ במילות  'ָךכְ ְר יה לאחר פרשת 'העֶּ יופעם שנ (,מו:מד,כו" )ֹמשֶּ

 .ממשויקרא סיום ספר 
הקנאה עד תומם. תמיד אחר מידות הכעס ו "סחףימתיר לעצמו לה"ינו אה' שומר את תורתו ו

המעגליות של הערכים זו גזרת הגאולה! כמו גזרת החורבן ר"ל. פדיון, כפרה ותמורה! ו יהי
 ."קותיחֻ ב"הקודמת ל "בהר סיני"ת פרשעולה כבר בהללו בכינוייהם לפי מסדי חשיבותם והעקרונות 

 :"ר סיניהב"פרשת ב ".קותיחֻ "ב בראשגם  בוקעת לראשונה מערכת הפסוקים המתנוססתשם 
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ם" יתֶּ ת ַוֲעשִּ ת-אֶּ ם ַעל-ֻחֹקַתי ְואֶּ יַשְבּתֶּ ם וִּ ם ֹאתָּ יתֶּ ְשְמרּו ַוֲעשִּ ַטי ּתִּ ְשפָּ ַטח-מִּ בֶּ ץ לָּ ָארֶּ ְריָּּה  .הָּ ץ פִּ ָארֶּ ְונְָּתנָּה הָּ
םַואֲ  שֹבַ  ַכְלּתֶּ יהָּ לָּ לֶּ ַטח עָּ בֶּ ם לָּ יַשְבּתֶּ ספר מסתחרר  ,טין ויובלותיפרשת שממ ,וממנה (.יט-יח:כה) "ע וִּ

הן הגדול ביום ועם תום עבודת הכ תקיעת שופר הגאולה ;מעגל היובל האוטופישיאו של  לא ויקרא
ם" – הכיפורים אתֶּ ל ּוְקרָּ ץ ְלכָּ ָארֶּ יהָּ -ְדרֹור בָּ תושבי ערי ו ,שדות ועבדים משתחררים. )כה:י( "ֹיְשבֶּ

וזאת  ,בספר ויקראבעיקרה ערכת שהוקמה מתמה ונשלמה ה. גאולה באה לעולם :נגאלים המקלט
 עולם חסד נבנה. :המצווה את הברכה בשיאיההתורה 


