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הלל ויס

הברכה והקללה מתנהלים בין אוטופיה-מציאות-על אשר לא בשמים היא לדיסטופיה אנטי-מציאות.
בדורנו 'מטריקס' ופוסט אפוקליפסה .העם והיחיד נעים בין גאולה כמעט מושלמת לגלות כמעט
מוחלטת .בשתיהן ניבעים סדקים המתנים את הסתחררות ההפוכה והבלתי נמנעת ,כאילו התהפך ציר
הסיבוב במקום כלפי הפנים ,והשיא כלפי החוץ והקריסה ,וחוזר חלילה" .בחוקותי" היא שיאו של
ספר ויקרא  -מעפל חוזר אל הר סיני לשוב ולקבל את התורה כתורה גואלת המתממשת בחיי
היומיום ,בפרטים הקטנים ,ולא רק כתכנית הפעלה.
שיאו של ספר ויקרא הוא פסוק הסיכום בסוף הפרשה" :אֵ לֶּה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפָּ ִּטים וְ הַ ּת ֹורֹת אֲשֶּ ר
נָּתַ ן ה' בֵ ינ ֹו ּובֵ ין בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל בְ הַ ר סִּ ינַי בְ יַד-מֹ שֶּ ה" .ותרגם והוסיף יונתן בן עוזיאל (כך בפירוש יונתן):
"שאי אפשר להוסיף בהם דבר וציווה משה להראותם לכל ישראל בהר סיני" .הסיכום נבנה במבט
לאחור מתוך כלל הספר ,עבודת הקרבנות ,הרצפים של פרשות "אחרי-מות" (החוזרת על פרשת
"שמיני") ,הלכות טומאה וטהרה ,מאכלות אסורים" ,קדושים" ו"אמור" .כל אלה מהווים תלכיד של
מצוות מקום (מקדש) וזמן (שבתות ורגלים) הנקצבים במקצב השירי של הברכה הבוקעת כמו
מאליה" :וְ הִּ ִּשיג ָּלכֶּם ַדיִּש אֶּ ת-בָּ צִּ יר ּובָּ צִּ יר י ִַּשיג אֶּ ת-ז ַָּרע" (כו:ה) כמו ברית מי נוח לאחר המבול" :כָּל
ָארץ ז ֶַּרע וְ קָּ צִּ יר וְ קֹ ר וָּ חֹ ם וְ קַ יִּץ וָּחֹ ֶּרף וְ יוֹם וָּ ַל ְילָּה ֹלא ִּי ְשבֹתּו" (ח:ד); עונות הברכה החקלאית,
יְמֵ י הָּ ֶּ
עונות הקציר ,הדיש ,הבציר והאסיף מגיעות עד עונת הזריעה בסתיו .החפיפה החלקית בין העונות
מבטאת את רצף הברכה ללא מעצור היוצרת את מומנט הסיבוב שיכול להיות אופקי ואנכי ,ככתוב
בנבואת הושע המתארת את הגאולה (ב:כג-כה):
ָארץ.
וְ הָּ יָּה בַ ּיוֹם הַ הּוא אֶּ ֱענֶּה ְנאֻם ה' אֶּ ֱענֶּה אֶּ ת הַ שָּ מָּ יִּם וְ הֵ ם ַיעֲנּו אֶּ ת הָּ ֶּ
ָארץ ּתַ ֲענֶּה אֶּ ת הַ ָּדגָּן וְ אֶּ ת הַ ּתִּ ירוֹש וְ אֶּ ת הַ ּיִּ צְ הָּ ר וְ הֵ ם ַיעֲנּו אֶּ ת יִּזְ ְרעֶּ אל.
וְ הָּ ֶּ
ָארץ וְ ִּרחַ ְמּתִּ י אֶּ ת לא רֻ חָּ מָּ ה וְ ָאמַ ְרּתִּ י לְ לא עַ ִּמי עַ ִּמי אַ ּתָּ ה וְ הּוא יאמַ ר ֱא-להָּ י.
ּוזְ ַרעְ ּתִּ יהָּ לִּ י בָּ ֶּ
ובנבואת עמוס (ט:יג-טו):
הִּ נֵה י ִָּּמים בָּ אִּ ים ְנאֻם ה' וְ ִּנגַש חו ֵֹרש בַ קוצֵ ר וְ דו ֵרְך ֲענָּבִּ ים בְ מושֵ ְך הַ ז ַָּרע וְ הִּ ִּטיפּו הֶּ הָּ ִּרים עָּ סִּ יס וְ כָּל
הַ גְ בָּ עוֹת ּתִּ תְ מ ֹוגַגְ נָּה .וְ שַ בְ ּתִּ י אֶּ ת ְשבּות עַ ִּמי י ְִּש ָּראֵ ל ּובָּ נּו עָּ ִּרים נְשַ מוֹת וְ יָּשָּ בּו וְ נ ְָּטעּו כְ ָּר ִּמים וְ שָּ תּו
ַאדמָּ תָּ ם אֲשֶּ ר
ַאדמָּ תָּ ם וְ לא ִּינָּתְ שּו עוֹד מֵ עַ ל ְ
אֶּ ת יֵינָּם וְ עָּ שּו גַנוֹת וְ ָאכְ לּו אֶּ ת פְ ִּריהֶּ םּ .ונְטַ עְ ּתִּ ים עַ ל ְ
נָּתַ ּתִּ י לָּהֶּ ם ָאמַ ר ה' ֱא-לוהֶּ יָך.
חוויית ההסתחררות הזאת כלפי מעלה ,ספירלה ולא רק סולם ,מלווה אותנו בתקופה שבין פסח
לשבועות ,בספירת העומר ,כמצוות ספירת שמיטין ויובלות ,שהיא הסתחררות כלפי חג החמישים


פרופ' הלל ויס מרצה במחלקה לספרות עם ישראל וראש המרכז לחקר לשון היידיש .הוא מומחה לחקר עגנון
ואידיאולוג.
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המתקרב ,הידוע כחג מתן תורה .מול חוויית ההעפלה יש חס ושלום חוויית הסתחררות הפוכה,
התמוטטות ,קריסה ונפילה החוצה ,היגעלות אל הגלות" :והיה אם תלכו עמי בקרי" ,התפוררות
מתוך ירידה במדרון השואב את האדם והעולם כמו אל חור שחור ,אל אבדון שאין כוח ורצון
להיחלץ ממנו עד סוף הגלות המרה ,כמעט עד קללת "ואבדתם בגויים" המופיעה בפרשת "כי תבוא"
שבספר דברים ,אילולא חסד ה' לסבב חליפות ותמורות ("וְ זֹאת לְ פָּ נִּים בְ י ְִּש ָּראֵ ל עַ ל הַ גְ אּולָּה וְ עַ ל
עּודה בְ י ְִּש ָּראֵ ל" ,רות ד:ז).
מּורה לְ קַ ּיֵם כָּל ָּדבָּ ר שָּ לַף אִּ יש ַנעֲל ֹו וְ נָּתַ ן לְ ֵרעֵ הּו וְ זֹאת הַ ּתְ ָּ
הַ ּתְ ָּ
כל הוויית היחיד והאומה היא בין דבקות בגאולה להיגעלות ,לפליטה ולהקאה של הארץ:
ָארץ ּתֵ עָּ זֵב מֵ הֶּ ם וְ תִּ ֶּרץ אֶּ ת שַ בְ תו תֶּ יהָּ בָּ הְ שַ מָּ ה מֵ הֶּ ם וְ הֵ ם י ְִּרצּו אֶּ ת ֲע ֹונָּם יַעַ ן ּובְ יַעַ ן בְ ִּמ ְשפָּ טַ י מָּ ָאסּו
"וְ הָּ ֶּ
וְ אֶּ ת חֻ ק ֹותַ י ָּג ֲעלָּה נַפְ שָּ ם" (כו:מג) .העם אמנם אינו יכול לגאול עצמו .ה' יגאלנו ,ה' צריך לחשוק בעם
כמו באבותיו גם אם הגיע כמעט למ"ט שערי טומאה .ולכן הפעלים המהדהדים הם" :געלתי" –
"גאלתי" ולפעמים "בעלתי" – קניתי מחדש את קניני ,ככתוב" :שּובּו בָּ נִּים שוֹבָּ בִּ ים ְנאֻם ה' כִּ י ָאנֹ כִּ י
ּוש ַניִּם ִּמ ִּמ ְשפָּ חָּ ה וְ הֵ בֵ אתִּ י אֶּ תְ כֶּם צִּ ּיוֹן" (יר' ג:יד).
בָּ עַ לְ ּתִּ י בָּ כֶּם וְ לָּקַ ְחּתִּ י אֶּ תְ כֶּם אֶּ חָּ ד מֵ עִּ יר ְ
"אורח חיים" הקדוש בשלושים וארבע הצעות פירושיו לביטוי "אִּ ם-בְ חֻ קֹ תַ י ּתֵ לֵכּו" (ג) אומר
בפירוש כ"ג :עוד ירצה על דרך אומרו בספר הזוהר (ח"ג ,צא ):בפירוש שור או כשב וגו' (לעיל כב:
כז) ,כי מין הבהמי אינו משתנה מגדר שבו נולד ,מה שאין כן בני אדם ,ישתנו לצד מעשיהם והולכים
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.
ובא הכתוב כאן וגילה ואמר אם בחוקותי ,באמצעות עסק התורה תהיה ההשגה הלז הולך ואור
ממדרגה שפלה למדרגה עליונה ,ומן העליונה לשלמעלה ממנה .אכי"ר.
ספר ויקרא ,הבנוי לתלפיות ממסד ועד טפחות ,מורה לממלכת הכוהנים ולגוי הקדוש כיצד יש לבוא
אל הקודש והמקדש ,בעיקר בארץ ישראל ,במקום אשר יבחר ה' ולא רק במשכן ובמדבר ,וכיצד יש
לשמר את מערכת הקדושה הלאומית והאישית המתחדשת תדיר ולהגן עליה .הוא המורה כיצד יבוא
הכוהן הגדול אחת בשנה ביום הכיפורים ,כששיאו הוא בשנת היובל ,אל ליבת המערכת .מכלול
ההלכות הללו ידועות בכינוי שנתן להן הרמב"ם :בתוך ליבת קדשים וטהרות "ביאת מקדש וקודשיו"
הנמצאים בתוך סדר 'העבודה ועבודת הקרבנות'.
תהליך הכניסה למקדש בוקע מאז הקריאה באל"ף זעירא הנשמעת רק לאוזניו של משה אשר
לימדנו מהקול היוצא מבין הכרובים מי נכנס אל הבית פנימה וכיצד ,מתי ,ולשם מה!
הקריאה מיועדת בפועל רק לאוזני משה רבנו כדי שיבוא וילמד לאחיו אהרון הכוהן הגדול,
שאף הוא לא יבוא בכל עת אל הקודש אלא אחת בשנה ,ולבניו אחריו שלא יבואו שתויי יין ולא
פרומי בגדים ולא בעלי מומין ולא יציתו אש זרה .מעגל הבלימה הזה הוא בניין-אב למוטיב הגבול:
עד כאן תבוא ולא תוסיף .כל זה בדומה לפרשת ההגבלות בהר סיני ,והם מהווים מעגל מוקטן של
פרשת אי-הכניסה לארץ .משה לא ייכנס לארץ ,אלא רבבות אלפי ישראל והשכינה בראשם ,ולעתיד
לבוא אף הוא עמהם ,כנדרש על הפסוק "כִּ י שָּ ם חֶּ לְ קַ ת ְמחוקֵ ק סָּ פּון וַ ּיֵתֵ א ָּראשֵ י עָּ ם צִּ ְדקַ ת ה' עָּ שָּ ה
ּומ ְשפָּ טָּ יו עִּ ם י ְִּש ָּראֵ ל" (דב' לג:כא).
ִּ
יסודות הנכחת הקדושה שמלמד משה בעיקר בספר ויקרא מסוכמים ומתעצמים בפרשיות "בהר
סיני" ו"בחֻ קֹ תַ י" ,שעניינן שמיטה ויובל והמבשרות התחדשות הבריאה מראשיתה והתחדשות האדם
והעם למלוא עצמות הבראשית שלהם היונקות מהר סיני ,ולא כחזרה הנצחית האלילית ההבלותית.
מאז היום השמיני (יום שנטל עשר עטרות) ,שבו מסתיים חומש שמות ,ועד לשלוש פרשיות
הפתיחה של ספר במדבר ,שבו התורה פורסת את מערכות המש ֶּנה – היערכות מחנה ישראל סביב
למשכן ,המתקיימות סביב גרעין הקדושה ,נתקעת למעשה עלילת המסע .הכול לימוד ,הכול סטאטי
כדי שאפשר יהיה אולי להמשיך במסע אם המתלוננים לא יסלקו את השכינה מן הארון.
כל התורה כולה שניתנה בסיני מסתיימת בפרשתנו פעמיים .פעם אחת בפרשת "ב ֻחקותי" ,לאחר
הברכה והתוכחה ,כאשר ה' גואל עצמו ,פודה עצמו מתוך ה ָּג ֲעלָּה (פס' מג)ֹ" :לאְ -מַאסְ ּתִּ ים וְ ֹלא-
גְ עַ לְ ּתִּ ים לְ כַֹּלתָּ ם לְ הָּ פֵ ר בְ ִּריתִּ י אִּ ּתָּ ם כִּ י ֲאנִּי ה' ֱאֹ-להֵ יהֶּ ם ...אֵ לֶּה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפָּ ִּטים וְ הַ ּת ֹורֹת אֲשֶּ ר נָּתַ ן ה'
בֵ ינ ֹו ּובֵ ין בְ נֵי י ְִּש ָּראֵ ל בְ הַ ר סִּ ינַי בְ יַד-מֹ שֶּ ה" (כו:מד,מו) ,ופעם שנייה לאחר פרשת 'העֶּ ְרכְ ָך' במילות
סיום ספר ויקרא ממש.
ה' שומר את תורתו ואינו "מתיר לעצמו להיסחף" אחר מידות הכעס והקנאה עד תומם .תמיד
יהיו פדיון ,כפרה ותמורה! זו גזרת הגאולה! כמו גזרת החורבן ר"ל .המעגליות של הערכים
והעקרונות הללו בכינוייהם לפי מסדי חשיבותם עולה כבר בפרשת "בהר סיני" הקודמת ל"בחֻ קותי".
שם בוקעת לראשונה מערכת הפסוקים המתנוססת גם בראש "בחֻ קותי" .בפרשת "בהר סיני":
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ָארץ פִּ ְריָּּה
ָארץ לָּבֶּ טַ ח .וְ נָּתְ נָּה הָּ ֶּ
" ַועֲשִּ יתֶּ ם אֶּ ת-חֻקֹ תַ י וְ אֶּ ת-מִּ שְ פָּטַ י ּתִּ שְ ְמרּו ַועֲשִּ יתֶּ ם אֹתָּ ם וִּ ישַ בְ ּתֶּ ם עַ ל-הָּ ֶּ
ַו ֲאכַלְ ּתֶּ ם ָּלשֹבַ ע וִּ ישַ בְ ּתֶּ ם לָּבֶּ טַ ח עָּ לֶּיהָּ " (כה:יח-יט) .וממנה ,מפרשת שמיטין ויובלות ,מסתחרר ספר
ויקרא אל שיאו של מעגל היובל האוטופי; תקיעת שופר הגאולה עם תום עבודת הכוהן הגדול ביום
ָארץ לְ כָּל-י ְֹשבֶּ יהָּ " (כה:י) .שדות ועבדים משתחררים ,ותושבי ערי
ּוק ָּראתֶּ ם ְדרוֹר בָּ ֶּ
הכיפורים – " ְ
המקלט נגאלים :גאולה באה לעולם .תמה ונשלמה המערכת שהוקמה בעיקרה בספר ויקרא ,וזאת
התורה המצווה את הברכה בשיאיה :עולם חסד נבנה.

