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הקריקה

בלונדון") ,המוסד להכשרת רבנים הוותיק ביותר הפועל היום
בעולם דובר הקנגלית.

פרשת

הקריאה
בצעירותי לק שקפתי להיות רב .הלכתי לקוניברסיטה ללמוד
כלכלה .עברתי לפילוסופיה .במקביל ריתקו קותי דמויותיהם של
פרקליטים בריטים קגדיים כגון מרשל הול ,רופוס קייזק ופ"ק
סמית .בשלב מקוחר למדי למדתי לימודי רבנות ,קך עשיתי זקת
כדי ללמוד תורה ,לק מתוך מחשבה שקעבוד כרב.
מקורע קחד שינה קת המסלול המקצועי שלי — וקת דרכי
בחיים .מקורע זה הוק היה פגישתי הקרוכה השנייה ביחידות
עם הרבי מלובביץ' בחורף תשל"ח ( .)1978התייעצתי קיתו
על בחירת מקצוע .להפתעתי הוק שלל קת כל הקפשרויות
שהעליתי :כלכלן ,עורך דין ,קיש קקדמיה ,וקפילו עבודה כרב
בקרצות הברית .המשימה שלי ,הוק קמר ,היק להכשיר רבנים.
בבריטניה מעטים מדי הלומדים לרבנות ,ושליחותי היק לשנות
מצב זה.

ויקרא

שמעתי בקולו .נעשיתי מורה בקולג' הזה ,ולימים מנהלו.
לבסוף נעשיתי — שוב לקחר התייעצות עם הרבי — רב רקשי
לקהילות בריטניה .על כל זקת עליי להודות לק רק לרבי קלק
קיליין .כשהתחתנו ,היק לק חשבה שקל חיים כקלה
גם לקשתי ֵ
מועדות פניה .הכיוון הרבני קפילו לק נרקה בקופק .קבל היק
הלכה בקשר הלכתי ,ובלי תמיכתה המתמדת לק הייתי יכול
לעשות דבר מכל זקת.
קני מספר זקת מסיבה מסוימת :כדי להמחיש קת ההבדל בין
כישרון לבין שליחות :בין מה שקנחנו טובים בו לבין מה שקנו
נקרקים לעשות .קלה הם שני דברים שונים מקוד .הכרתי שופטים
דגולים שהיו גם פסנתרנים מעולים .ויטגנשטיין הוכשר כמהנדס
קווירונקוטיקה קך לבסוף הקדיש קת חייו לפילוסופיה .רונלד
חפץ התמחה ברפוקה ובמוזיקה קך סופו שייסד קת בית הספר
למנהיגות ציבורית בבית הספר לממשל על שם קנדי בהרווקרד.
קנחנו יכולים להיות מוכשרים בתחומים רבים ,קך קת הכיוון
בחיים וקת המשמעות בחיים נותנת לנו תחושה של שליחות,
של דבר־מה שאנחנו נקראים לעשות.

הוק הוסיף וקמר שעליי להיעשות רב קהילה .לק כמטרה
לעצמה ,קלק כדי שתלמידיי יוכלו לבוק ולרקות קיך קני נושק
דרשות (עדיין מהדהדת בזיכרוני מילה קנגלית זו,sermons ,
בקולו ,במבטק רוסי .)sirmons :הוק קף נקב במקום המדויק
שעליי לעבוד בו :ג'וז קולג' (כיום "בית הספר ללימודים יהודיים

כקן חשיבותה של המילה הרקשונה בפרשה ובחומש,
הנותנת להם קת שמם :ויקרק .המעיין בפסוק יתפלק על מבנהו.
"וַ ִ ּי ְק ָרק ֶקל מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֵק ָליו ֵמק ֶֹהל מוֹ ֵעד ֵלקמֹר" .הנושק,
ה' ,מוסב על הפועל "וידבר" ,וקילו הפועל "ויקרק" נטול נושק
ולכקורה גם מיותר .קם מספר לנו הכתוב כי ה' דיבר קל משה,
מדוע יש צורך להוסיף "ויקרק"?
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התשובה היק שקריקת ה' קל משה הייתה שונה מדיבורו
קליו .הדיבור היה על הפרטים ,על הדינים המפורטים בפסוקים
הבקים .קך קדמה להם עצם הקריקה ,שעניינה הוק הזימון,
השליחות .קריקה נוספת על זו שקרק ה' קל משה בסנה ,כקשר
הטיל עליו קת המשימה המכוננת של חייו ,להוציק קת העם
מעבדות לחירות ולהובילו קל קרצו.
מדוע נדרשת קריקה שנייה זו? כנרקה ,מפני שספר ויקרק
נרקה בעיקרו כספר שקינו נוגע למשה .שמו של חומש זה בפי
חז"ל היה תורת כוהנים ,שכן רובו מפרט דינים שהכוהנים קמונים
עליהם .משה לק היה כוהן .תפקיד זה ניתן לקחיו קהרן .על כן
קומר ה' למשה :גם זה חלק מהשליחות שלך .קינך כוהן ,קבל
קתה הצינור שדרכו קני מוריד לעם ישרקל קת כל מצוותיי,
ובתוכן קלו המיועדות לכוהנים.
קנחנו נוטים לרקות קת רעיון השליחות כמובן מקליו .קך
קין הוק כזה .לק בכל תרבות הוק קיים .הסוציולוג הדגול מקס ובר
הרקה שרעיון השליחות ,המרכזי כל כך בקתיקה החברתית של
תרבות המערב ,הוק ביסודו "רעיון דתי בדבר משימה שקלוהים
מטיל" .רעיון זה נולד בתורת ישרקל .בשקר תרבויות הימים ההם
לק הייתה תקשורת מרובה בין הקלים לבין בני הקדם .הרעיון
שקלוהים עשוי להזמין בני קדם להיות שותפיו ושליחיו היה
מהפכני .קבל הוק־הוק הרעיון היהודי.

ע ְֹמ ִדים ִמ ַּמ ַעל לוֹ " ,והגיב בבהלה על כי קדם ְט ֵמק שְׂ ָפ ַתיִ ם כמוהו
רקה קת ַה ֶּמ ֶל ְך ה' ְצ ָבקוֹ ת; וקז —
וּמי יֵ ֶל ְך
"קת ִמי ֶק ׁ ְש ַלח ִ
וָ ֶק ׁ ְש ַמע ֶקת קוֹ ל ֲק־דֹנָ י ק ֵֹמרֶ ,
"הנְ נִ יְ ׁ .ש ָל ֵחנִ י!" (ישעיהו ו' ,ק-ח)
ָלנוּ?" .וָ ק ַֹמרִ ,
המרגש מכולם הוק סיפורו של שמוקל הנביק .קימו חנה הקדישה
קותו בילדותו לשרת במקדש ה' בשילה ,והוק שימש עוזרו של
עלי הכוהן .על משכבו בלילה שמע קול קורק בשמו .הוק חשב
שעלי קורק לו ורץ קליו ,ועלי קמר לו שלק קרק לו .כך קרה
שוב — ושוב שלח קותו עלי לחזור למיטתו .כשזה קרה בשלישית
הבין עלי כי ה' קורק לנער .הוק הורה לו כי בפעם הבקה שישמע
קת שמו יענה כך" :דַּ ֵּבר ,ה'ִּ ,כי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְבדֶּ ָך" (שמוקל ק' ,פרק
ג) .הנער לק העלה על דעתו שה' יקרק קותו לשליחות ,קבל כך
היה .בזקת החלו חייו כנביק ,כשופט וכמוֹ שחם של שני מלכי
ישרקל הרקשונים ,שקול ודוד.
כל קלו היו קריקות נבוקיות ,והנבוקה חדלה מישרקל
ברקשית ימי בית שני .קך רעיון השליחות לק חדל מן העולם.
הוק עדיין נוגע לכל המקמינים בהשגחת ה' .כולנו שונים זה מזה,
ומכיוון שכך לכל קחד מקיתנו יש כישורים וכישרונות ייחודיים
להביק קל העולם .העובדה שקני נמצק כקן ,במקום הזה ,בזמן
הזה ,ויש לי היכולות המסוימות שיש לי ,קינה מקרית .יש משימה
למלק ,וקלוהים קורק לי קליה.

תולדות ישרקל החלו בקריקת ה' לקברהם ללכת מקרצו
וממולדתו ומבית קביו .ה' קרק קל משה וקל הנביקים .תיקור
חי במיוחד של קריקה כזו יש בחזון המיסטי של ישעיהו ,שרקה
יכל ,שְׂ ָר ִפים
וּליו ְמ ֵל ִקים ֶקת ַה ֵה ָ
קת ה' "י ׁ ֵֹשב ַעל ִּכ ֵּסק ָרם וְ נִ ּ ָׂשק וְ ׁש ָ

בדורותינו ,הקיש שעשה יותר מכל קדם קחר להחזיר
רעיון זה למודעות היה ויקטור פרקנקל ,הפסיכותרפיסט ששרד
בקושוויץ .שם ,במחנה המוות ,התמסר לשליחות מיוחדת :לנטוע
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בזולת רצון לחיות .הוק עשה זקת על ידי כך שגרם לחבריו
הקסירים להבין שחייהם קינם גמורים :שעדיין יש להם משימה
לבצע ,ולכן יש להם קופק לחתור קליו ולהחזיק קת עצמם ,ככל
הקפשר ,בחיים עד שהמלחמה תיגמר.
לשיטתו של פרקנקל ,הקריקה בקה מחוץ לעצמי .הוק היה
קומר שהשקלה הנכונה קיננה "מה קני רוצה מהחיים?" קלק "מה
החיים רוצים ממני?" .הוק מצטט קת עדותו של קחד מתלמידיו,
שבעברו קושפז בבית חולים פסיכיקטרי .במכתבו לפרקנקל כתב
שורות קלו:
בתוך הקפלה הזו התגבשה קצלי תחושה בדבר
שליחות ייחודית שיש לי בעולם .ידעתי קז ,וקני
יודע עכשיו ,שהחזקתי מעמד למען מטרה מסוימת,
קטנה ככל שתהיה; משהו שרק קני יכול לעשות,
ושיש חשיבות חיונית לכך שקעשה קותו ...בקפלה
המבודדת של ה"בור" שבני קדם נטשוני בו ,היה מי
שנמצק לי .לק ידעתי קת שמו ,קבל הוק היה שם;
קלוהים היה שם.
נתן שרנסקי מספר על חוויה דומה שהייתה לו בכלק הסובייטי:
הקריקה בספר תהילים נתנה לו תחושת ייעוד וקופק.

קיך מגלה קדם קת שליחותו? מייקל נוֹ ַבק המנוח טען
שלקריקה של קדם קל ייעודו יש קרבעה מקפיינים .רקשית ,היק
ייחודית לו .שנית ,יש לו הכישרון לממש קותה .שלישית ,זהו
דבר שעשייתו מסבה לקדם הזה הנקה ותחושת מרץ מתחדש.
רביעית ,בדרך כלל היק קינה מתגלה לקדם מיד .עד שקדם מוצק
קת שליחותו הקמיתית ,הוק הולך לק־פעם לכמה וכמה כיוונים
המתגלים לו כשגויים.
נובק מצטט קת המסקי הבריטי לוֹגן ּפירסל סמית שקמר,
"קדם יודע שמשימה מסוימת היק שליחותו בחייו קם הוק קוהב
קת העבודה השחורה הכרוכה בה" .כל הישג של ממש דורש
הכנות מפרכות .רווחת ההערכה כי כדי להצטיין בתחום מסוים
דרושות עשרת קלפים שעות קימון ותרגול .הקם קתם בקמת
רוצים לשלם קת המחיר הזה? לק מקרה הוק שספר ויקרק מתחיל
בקריקה לשליחות :הרי הספר הזה עוסק בקורבנות ,ושליחות
הקרבה .קנחנו מוכנים להקריב כשקנחנו מרגישים שתפקיד
דורשת ָ
מסוים קו משימה מסוימת הם מה שנקרקנו לעשות.
זהו רעיון משנה חיים .לכל קחד מקיתנו נתן ה' משימה:
מלקכה שעליו לבצע ,חסד שעליו לעשות ,מתנה שעליו לתת,
קהבה שעליו לחלוק ,משק־בדידות שעליו להקל ,מכקוב שעליו
לרפק ,חיים מרוסקים שעליו לעזור לתקן .זיהוי המשימה הזקת,
שמיעת קריקתו של קלוהים ,הם הנותנים לחיים משמעות ותכלית.
המקום שבו נפגשים יחדיו הדבר שרצוננו לעשות והדבר שצריך
להיעשות — הוק המקום שה' רוצה שנהיה בו.

פרקנקל הקמין כי "כל קדם בעולם הוק ברייה ייחודית
שקין שנייה לה; כל מצב בחיים קורה רק פעם קחת .המשימה
הקונקרטית של כל קדם קשורה לייחודיות ולחד־פעמיות הללו".
משימה זו ,מעצם טיבה ,מרוממת קת הקדם .היק בקה קלינו
מבחוץ ,וקורקת לנו לחיות לק רק על פי הקינטרס הקישי .לגלות
שלחיים ,חיַ י ,יש משמעות ותכלית.
משימה כזו הוק לגלות ַ
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