כ"ה אייר תשע"ה14.5.2015 ,
גיליון מס' 458
פרשת בחוקותי
וְ זָכַ ְר ִּתי
מאת אמיתי פורת ,קיבוץ כפר עציון
פרשת בחוקותי פורשת בחלקה העיקרי את הברכה-שכרִ " :אם-בְּ חֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו" והקללה-עונש" :וְּ ִאם ֹלא ִת ְּש ְּמעּו לִ י".
מבנה של ברכה וקללה לאחר סדרה של מצוות מבטא את הרעיון שיש כאן מסגרת של ברית בין ה' ובין ישראל.
ואכן מילה זו" ,בְּ ִרית" ,נזכרת בפרק כו שמונה פעמים .הקמת הברית היא עצמה חלק מהשכר והיא מתבטאת כאן
ֹלהים
ִיתי ָלכֶם לֵּאִ -
בצורה יוצאת דופן" :וְּ נ ַָת ִתי ִמ ְּש ָכ ִני בְּ תוֹּכְּ כֶם וְּ ֹלאִ -ת ְּגעַ ל נַפְּ ִשי אֶ ְּתכֶם וְּ ִה ְּתהַ לַכְּ ִתי בְּ תוֹּכְּ כֶם וְּ הָ י ִ
וְּ אַ ֶתם ִת ְּהיּו לִ י לְּ עָ ם" (כ"ו,יא-יב) ,בדומה למה שנאמר בספר שמות בציווי הקמת המשכן.
על מה בדיוק נכרתת הברית שבפרשתנו? אפשר שברית זו היא ברית סיני וכוללת גם את המצוות האמורות
בפרשות יתרו-משפטים וכן את מצוות הקמת המשכן ,הכוהנים ,הקרבנות ,טומאה וטהרה וכד' .אם כן הוא ,הרי
שתי בריתות כרת ה' עם ישראל – ברית סיני ,והברית בערבות מואב האמורה בספר דברים .כך אכן מסכם ספר
דברים בסוף פרשת הקללה "אֵּ לֶה ִדבְּ ֵּרי הַ בְּ ִרית אֲ ֶשר-צִ ּוָה ה' אֶ תֹּ -מ ֶשה ,לִ כְּ רֹּת אֶ ת-בְּ נֵּי י ְִּש ָראֵּ ל--בְּ אֶ ֶרץ מוָֹּאבִ :מלְּ בַ ד
הַ בְּ ִרית ,אֲ ֶשר-כ ַָרת ִא ָתם בְּ ח ֵֹּּרב" (כח ,סט) .אולם דומה שמקום מיוחד בברית זו יש דווקא למצוות השמיטה והיובל
(ומצוות נוספות הכרוכות בהן) ,לגביהן מציין הכתוב " ַוי ְַּדבֵּ ר ה' אֶ לֹּ -מ ֶשה ,בְּ הַ ר ִסינַי לֵּא ֹּמר" (כ"ה,א) ,וכך חוזר בסוף
פרשת הקללות ,ואילו חלק מהדינים האמורים בראשית ספר ויקרא נאמרו דווקא מאוהל מועד .הדבר מבואר לא
רק מהגדרת מיקומה של הברית בְּ הַ ר ִסינַי ,אלא ביתר שאת ,מהנמקה המפורשת לעונש הגלות בפרשה ,התלוי
בחטא ההפרה של מצוות שבת הארץ.
אז יש לנו ברית עם ברכות וקללות ,ויש לנו תוכן לברית – קיום מצוות תורת הכוהנים והקדושה ובייחוד מצוות
השמיטה והיובל – הפרוגרמה החברתית-דתית של ספר ויקרא לקיומה של חברה חקלאית עובדת ה' ,שהוא בעליה
של הארץ ואדון לכל בני ישראל ,עבדיו ,ומתוך כך ביסוס של חברה רודפת חסד ,ושואפת צדק ותיקון חברתי.
ביטולה של תכנית זו לתיקון תודעה וחברה ,גוררת עונשים שונים והחמור מכולם הוא עונש הגלות .עד כדי כך
חשובות מצוות אלו לפי ספר ויקרא.
יתי י ְִּצחָ ק וְּ ַאף
יתי ַי ֲעקוֹּב; וְּ ַאף אֶ ת-בְּ ִר ִ
מיוחדת היא חתימת פרשת הברכה והקללה בסוף פרק כ"ו :וְּ ָזכ ְַּר ִתי ,אֶ תְּ -ב ִר ִ
ַֹּלתם--
ַאס ִתים וְּ ֹלא-גְּ עַ לְּ ִתים לְּ כ ָ
ָארץ אֶ ְּזכֹּר  ...וְּ ַאף-גַם-זֹּאת בִ ְּהיו ָֹּתם בְּ אֶ ֶרץ ֹּאיְּבֵּ יהֶ םֹ ,לאְּ -מ ְּ
יתי ַאבְּ ָרהָ ם ,אֶ ְּזכֹּר--וְּ הָ ֶ
אֶ ת-בְּ ִר ִ
אתיֹּ -א ָתם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם לְּ עֵּ ינֵּי
ש ִנים :אֲ ֶשר הוֹּצֵּ ִ
יתיִ ,א ָתם :כִ י אֲ ִני ה' ,אֱ לֹּ-הֵּ יהֶ ם ; וְּ ָזכ ְַּר ִתי לָהֶ ם ,בְּ ִרית ִרא ֹּ
לְּ הָ פֵּ ר בְּ ִר ִ
ֹלהים--אֲ ִני ה'" .כאן אנו שומעים לראשונה ובאופן יוצא דופן מכל האמור ,שברית זו גם אם
הַ ג ֹּויִם ,לִ ְּהיוֹּת לָהֶ ם לֵּאִ -
הופרה ע"י ישראל ,הרי שביסודה עומדת עדיין ברית בלתי מותנית ,זו שנכרתה עם האבות וזו שנכרתה עם ישראל
יוצאי מצרים .דבר זה יוצא דופן בספר ויקרא שכן הכתובים מקפידים לתלות את המצב הלאומי וביטחון קיומו

של עם ישראל בארצו בשמירת החוקים והמשפטים ואם לא ישמרו מצוות אלו ובייחוד דיני העריות ,הארץ צפויה
להקיאם .את קדושת ישראל מגדיר הכתוב כיעד שיש לשאוף אליו ולהתנהג על פיו ,כמצווה שיש לעמול על
קיומה ,והיא אינה מצב סטאטי קיים ועומד .העמדת יחס מיוחד ואינטימי בין הקב"ה וישראל הוא ייעודה של
יציאת מצרים ,כך הבדיל ה' את ישראל מן העמים ולקח אותם לו (בבחינת קידושין?) ,אך יחס זה מותנה
בהתנהגות המתאימה של בני ישראל בהתקדשות שלהם ע"י קיום המצוות .אם כך מהיכן צצה לה כאן ברית
ראשונים ויחס מיוחד ובלתי מותנה של ה' לישראל?
יושם לב כי אין כאן פעולת תשובה ואין כאן סליחה .ישנו לכל היותר וידוי" :וְּ ִה ְּתוַּדּו אֶ ת-עֲ וֹּנָם" (כו,מ) .המפנה בא
ֹלהים אֲ נִי
אתי א ָֹּתם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְּצ ַריִם לְּ עֵּ ינֵּי הַ ג ֹּויִם לִ ְּהיֹּת לָהֶ ם לֵּאִ -
ש ִנים אֲ ֶשר הוֹּצֵּ ִ
רק בפסוק מה" :וְּ ָזכ ְַּר ִתי לָהֶ ם בְּ ִרית ִרא ֹּ
ה" .יש כאן זיכרון שמופיע בתחילה כפעולה שה' עושה בינו לבין עצמו ,ולבסוף כפעולה למען ישראל  -וְּ ָזכ ְַּר ִתי
לָהֶ ם .יש כאן הנמקה מוזרה לכך שהקשר לא יינתק והברית בסופו של דבר לא תופר :כִ י אֲ ִני ה' אֱ ֹ-להֵּ יהֶ ם ולשם כך
הוצאתים ממצרים כדי להיות להם לא-להים .הקב"ה מכריז שלא יינתק הקשר ,ולא יימאסו ישראל עליו ולפניו
ולא יכלה אותם ,ולא יפר בריתו איתם .למה? "כִ י אֲ ִני ה' אֱ ֹ-להֵּ יהֶ ם" ,כפי שאומר האב "כי אני אבא שלו" ,ואין לו
ולאחרים עוד צורך בהנמקות בדבר עוצמת הקשר לבנו .אמנם כתובי תורת הכוהנים בספר ויקרא נמנעים מתיאור
של יחס אישי ברור בין ה' לאדם ולעם ,ובכל זאת במעמקים מבעד למרחק ,לשגב ולנבדלות מצויה פעולת וְּ ָזכ ְַּר ִתי
והיא מקפלת בתוכה גם יחס של אהבת איש לאשתו ורחמי האב לבנו כפי שהיטיב לפרש ירמיהוָ ..." :זכ ְַּר ִתי לְָך
שּועים כִ י
לּולתיְִך ,לֶכְּ תֵּ ְך ַאחֲ ַרי בַ ִמ ְּדבָ ר בְּ אֶ ֶרץ לא זְּרּועָ ה" (ב,ב); " הֲ בֵּ ן י ִַקיר לִ י אֶ פְּ ַריִם ִאם ֶילֶד ַשעֲ ִ
ָ
עּוריְִך ַאהֲ בַ ת כְּ
חֶ סֶ ד נְּ ַ
ִמּדֵּ י דַ בְּ ִרי בו זָכר אֶ זְּכְּ ֶרּנ ּו עוד ,עַ ל כֵּן הָ מּו מֵּ עַ י לו ַרחֵּ ם אֲ ַרחֲ מֶ ּנּו נְּאֻ ם ה'" (ל"א יט)( .חז"ל כרכו את פסוקי חתימת
הברית של פרשתנו ,בפסוקי ירמיהו אלו בתפילת הזכרונות במוסף של ראש השנה).
נמצא שיש בברית של ויקרא כפל פנים (שנמצא אותן כמוטו חוזר במקרא במקומות נוספים לפעמים בשינויים
קלים) :מחד ברית שמעניקה משמעות עצומה לבחירת האדם והעם ומעשיהם ,ולכן אחריות גדולה לעתידם
וגורלם ,ומתוך כך גם קיימת האפשרות ,שייענשו בעונשים קשים ומרים ואף יגלו מארצם .מאידך יחס עמוק,
מיוחד ובלתי מותנה של א-להים לעמו ,זיכרון שמקפל בתוכו אהבה ,רחמים ,וייעוד שאינו בטל לעולם .בזכירה זו
מצוי סוד גאולתם של ישראל ,ועליה יאה לברך :זוכֵּר הַ בְּ ִרית.
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