
 

 פרשת בחוקותי: אם נדע להרגיע את האימה, אם רק נדע
 הרב אלישע וולפין

 
 חבריי,

  
"בכל זאת הגענו למרות הכל" לסוף ספר ויקרא. בחוקותי היא הפרשה האחרונה והלא 

  פשוטה בספר הלא פשוט הזה. מהשבוע הבא מחליפים הילוך, ובגדול...
  

פרשת בחוקותי אומרת דבר פשוט למדי: אם תלכו בחוקותי הרי שברכה גדולה תשרה 
הברכות קצרה, אבל יפיפייה(. ואם לא, הקללה תהיה קשה, כואבת עליכם )רשימת 

 ואכזרית )רשימת הקללות ארוכה ומעיקה. ממש קשה לנשום(.
  

הפרשה  - וזהו "אבל" ענק -אני מודה ומתוודה: אני מאמין בלב שלם בהתניה הזו! אבל 
לא, לא מפרטת מה הם אותם החוקים והמצוות שאם נלך לאורם נהיה מבורכים, ואם 

נהיה מקוללים, ואני בכלל לא בטוח שמדובר בתרי"ג המצוות המוכרות לנו היום. מן 
הסתם, מדובר בעיקר במצוות המוזכרות בספר ויקרא, שהוא ספר הקדושה וההתעלות, 

  החל מ"לא תעמוד על דם רעך", ו"לא תלך רכיל בעמך", וכלה ב"ואהבת לרעך כמוך".
  

הקל אל הכבד, מהקשה אל הנורא. כשאני קורא את הקללות מוצגות לנו על קו רצף, מ
רשימת הקללות, אני מתכווץ, ומאחל לעצמי ולאהוביי, ולכל מי שאני מכיר, שהקללות 

 הללו, גם המתונות וגם הקשות, יישארו רשימה תיאורטית בלבד. 
  

אבל, זה לא כך! משיח מתמשך עם חבריי בני האדם, מקריאה בעיתונים, מצפייה )מועטה 
ם( בערוצי המדיה השונים, ובעיקר מהתבוננות בחוויה האנושית, אני נדהם לגלות אמנ

בעים  שבעצם, רוב האנושות חווה הרבה יותר את מימד הקללה מהברכה. רובנו, גם השְׂ
שבינינו, פוגשים את חוויית החיים מהצד המאתגר והקשה שלה. אנחנו לא חושבים, 

ו נדע בהחלט למנות את ברכותינו, אבל אם חלילה, שאנחנו מקוללים, ואם ישאלו אותנ
אפשר היה להקליט את רצף המחשבות החולפות בראשינו, מן הסתם היינו שומעים שיח 
ארוך של קושי, כאב, אכזבה, פחד ותחרות. בודאי תאמרו, "הגזמת! אלה לא קללות, אלה 

נה פשוט אתגרי החיים, זה רק שאנחנו בטבענו קוטרים נוראיים, אל תסיק מזה שה
ההוכחה שאנחנו מקוללים...". ובכל זאת, אם לשפוט לפי רשימת התלונות של רובנו 
)בעיקר התלונות שאנו אומרים רק לעצמנו( הרשימה מזכירה מאוד את רשימת הקללות 
שבפרשה. על הקלף של התורה הרשימה נראית נוראית, אבל אם תחשבו על זה, היא 

  מהדהדת חלק גדול מאוד מאתגרי חיינו.
  

 אז מה זה אומר???
  

 האם אנחנו עבריינים הנענשים על חטאינו???
  

ואם נגיד לצורך הדיון שכן, מה הן העבירות? על אילו חוקים אנחנו מצפצפים שככה אנחנו 
 נענשים.

  
אז זהו, זו השאלה! רובנו הרי בסך הכל אנשים די הגונים, ולפחות משתדלים להיות טובים 

אם כן, מה אנחנו עושים "לא בסדר" שאנחנו חווים כל כך  ונחמדים לעצמנו ולזולתנו.
  הרבה קושי ואתגר?

  
לעניות דעתי התשובה נמצאת בשורה שמגיעה מיד לאחר רשימת הקללות. הקללה 

ֶצה מ"ג( -)ויקרא כ"ו, ל"ד האחרונה היא גלות! ואז, לאחר הגירוש מהארץ נאמר: רְׂ "ָאז תִּ
ֹתֶתיָה ֹכל יְׂמ   בְׂ ת הָ ָהָאֶרץ ֶאת שַׁ בַׁ שְׂ יֶכם. ָאז תִּ ֶאֶרץ ֹאיְׂב  ֶתם בְׂ אַׁ ָמה ]=השממה[ וְׂ ָאֶרץ י ָהשַׁ

שַׁ  ָתה בְׂ ת ֲאֶשר ֹלא ָשבְׂ ֹבת א  שְׂ ָמה תִּ י ָהשַׁ ֹתֶתיָה. ָכל יְׂמ  בְׂ ָצת ֶאת שַׁ רְׂ הִּ ֶכם וְׂ תְׂ בְׂ שִּ יֶכם, בְׂ ֹתת  בְׂ



ֹתֶתיהָ  בְׂ ֶרץ ֶאת שַׁ תִּ ֶהם וְׂ ָעז ב מ  ָהָאֶרץ ת  צּו ֶאת ֲעו ֹ  ָעֶליָה... וְׂ ם יִּרְׂ ה  ֶהם וְׂ ָמה מ  שַׁ ן ָבהְׂ יַׁעַׁ ן ּובְׂ ָנם יַׁעַׁ
ָשם" י ָגֲעָלה נַׁפְׂ ֶאת ֻחֹקתַׁ י ָמָאסּו וְׂ ָפטַׁ שְׂ מִּ כשתגורשו מן הארץ ותותירו אותה  -. כלומר, אז בְׂ

את כל  –הארץ תוכל סוף כל סוף לשבות את שבתותיה, קרי, את שמיטותיה  –שוממה 
 תם לקיים. שנות השמיטה שאתם מיאנ

  
 הסיום הזה תמוה ביותר, משתי בחינות לפחות: 

נראה כאילו שתכלית הגירוש מהארץ היא לאפשר לארץ לשבות )לקיים את       .1
 שנות השמיטה(! 

לשבות כל שבע שנים, אלא שבני  רוצהלארץ, מסתבר, יש רצונות! היא       .2
 האדם לא נותנים לה!

   
"גלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל במסכת אבות, בפרק האחרון, כתוב: במשנה, 

. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, גלוי עריות ועל שפיכת דמים ועל השמטת הארץ"
זה מובן. אבל שמיטה? מה עניין שמיטה לעבירות האחרות שבגללם האדם נעקר מהארץ? 

 השמיטה על ידי בני אדם ובין "רצון הארץ"?קיום שנת -ומה הקשר בין קיום או אי
  

כזכור לנו, לפני שבוע, עיקרה של פרשת "בהר" הייתה השמיטה והיובל. רבות דובר על 
חשיבות השמיטה, וכי בשל חשיבותה האדירה נקשר שמה עם הר סיני, מקום בו ניתנו 

לפני פרשת עשרת הדיברות והתורה כולה )וזאת למרות שמתן תורה בהר סיני היה הרבה 
 בהר(. 

  
והנה, אולי דרך רעיון השמיטה, נוכל להבין את מהות החטא האנושי, אותה עבירה מכוננת 

כן... זה כנראה החטא  הקושי הגדול לשמוט!שבגינה האדם חווה כל כך הרבה סבל: 
 האנושי האולטימטיבי. 

  
ות שהיא הוא בגלות. כל אדם חווה את העולם כיש האדם, במהותו, מנותק מהעולם.

חיצונית לו. יש אותי ויש את העולם שמסביבי. אין אדם בר דעת שלא רואה כך את העולם. 
חלק מבני האדם חווים יותר חיבור ואמפטיה לעולם  –נכון, יש ספקטרום לניתוק הזה 

שמסביבם, וחלק שפחות. חוויית הניתוק הזה, לצערנו הרב)?(, היא מקור כל פחדיו, כל 
אביו של האדם. ומכיוון שזו חוויית חייו הבסיסית של האדם, הוא מנסה שיגעונותיו, וכל כ

לשלוט בעולם שמסביבו. הוא חושב שככל שישלוט יותר בסביבתו כך חייו יהיו בטוחים 
יום קשור בניסיון הנואש שלנו לשלוט בנסיבות שסביבנו, במטרה -יותר. רוב עיסוקנו ביום

דם בלבד, אמנם!(. הוא לא יכול אחרת וכנראה להיטיב את גורלנו. זה אך טבעי )לטבע הא
 גם לא יוכל.

  
אני אסתכן ואומר כעת משהו מאוד מתנשא... כל מי שאינו חושב שהאדם חווה את עצמו 
מנותק מהעולם שמסביבו, ושלכן הוא טרוד כל כך בניסיון לשלוט בסביבתו, כנראה כל כך 

נו רואה עד כמה זו המציאות. הדג, רגיל ומשועבד לחוויה האנושית הבסיסית הזו, שכבר אי
 כידוע, אינו יודע שהוא רטוב...

  
אין עוד בעל חיים אחד )למיטב ידיעתנו( שחווה את עצמו מנותק עד כדי כך, ושעסוק כל 
כך בשליטה וטרוד כל כך בעתיד כמו האדם )שליטה ועתיד הם אותו הדבר!!! רצון לשלוט 

הלא ידוע והלא נשלט(. בכל אורגניזם קיים  נובע מתחושת חוסר האונים והחרדה מהעתיד
מנגנון של הישרדות כזה או אחר. אבל זה שונה לגמרי מנזר הבריאה הזה שנקרא "אדם". 
אני לא יודע מה "חווים" החיות או הצמחים ומה הם "חושבים" על מצבם, אבל אני כן 

, הם לא רואה בבירור שמעבר למעשים רגעיים ובעיקר אינסטינקטיביים של הישרדות
עסוקים בתכנון ארוך טווח ובשליטה רחבה בסביבתם )גם מרחבי "שליטה" של זכרים 

הוא לא  –למיניהם בעולם החי, הוא לא יותר מאקט רגעי ואינסטינקטיבי של הישרדות 
חושב "מה יהיה מחר?". הוא מטיל את שליטתו עכשיו. ורק עכשיו. אין "ביטוחי חיים" אצל 

 ל זכרי האלפא.גם לא אצ –בעלי החיים 
  



האמירה הכל כך מוזרה, ש"הארץ רוצה את שבתותיה", נעשית לפתע ברורה לגמרי: החיים 
יות. הקיום "רוצה" להתקיים. הארץ "רוצה" פשוט... להיות!   "רוצים" לֶהחַׁ

  
 אבל האדם לא נותן!!!

  
חסר יהיה הטרף "חמוד" ו –בעל חיים טורף אינו עובר כל עבירה כשהוא טורף את טרפו 

אונים ככל שיהיה. הכבשה אינה חוטאת גם כשהיא עולה על השדה של האיכר ואוכלת 
בהנאה את יבוליו. העשבים העקשנים אינם חוטאים כשהם משתלטים את גינותינו 
המטופחות. אם כן, מדוע האדם מושלך לכלא כשהוא "טורף" את החלש? או פולש לשטח 

 לא לו? או הורס את יצירתו של שכנו?
  

האדם אינו מונע מאינסטינקט בלבד, אלא מחוויית הניתוק הבסיסית שהוא שרוי בה,  כי
שמובילה אותו לניסיון שליטה תמידי, ומשם מביאה אותו לתאוות הבצע, שהיא לא יותר 

מתוך הפחד המתמיד  –חומריים או נפשיים  –יהיו אשר יהיו  –מניסיון להרבות את נכסיו 
 שמלווה אותו שמחר לא יהיה! 

  
מתייחס לכל חוקי השמיטה  –הפסוק הפותח את הפרשה  –לכן, "אם בחוקותי תלכו" 

באשר הם. כל העבירות האנושיות נובעות ממקור אחד: הפחד לשמוט, לסמוך על החיים, 
לגמרי להתמסר לזרימה של החיים, לגמרי לסמוך גם.... על המוות! כי המחשבות על 

 חד הבסיסי שמניע את כל עבירות האדם. הוא הפ –על אפשרות אי קיומנו –המוות 
  

החדשות הרעות הן, שאין מה לעשות, אכן יהיה "רע"...! יבוא יום ולא נהיה כאן יותר. 
ובהחלט יכול להיות שמחר יחסר לנו. ולגמרי ייתכן שאם לא נעבוד קשה ונחסוך לעתיד 

שלנו לא ניתן נרעב יום אחד ללחם, ולא יהיה מי שיכלכל אותנו. את החרדות הקיומיות 
 לכבות!!! 

  
החדשות הטובות הן, שיש הרבה מה לעשות. מותר לחסוך. מותר ואף רצוי לתכנן היטב 
את העתיד. מותר להתכונן ליום סגריר. אבל יותר מכל, מותר, כדאי, ורצוי בהחלט 

שלנו גם לטובה )ולא רק ככלי להרבות שליטה ונכסים בעולם(. כדאי להשתמש בתודעה 
לנו ללמוד את מה שבעלי החיים כנראה לא צריכים לדעת וללמוד: שהרצון הפרטי, 
ההישרדותי שלנו לא ממש משנה. הוא חביב, אבל לא ממש רלוונטי לחיים. "הרצון של 

 רָצה כל העת. הארץ", של החיים, של הקיום, או אם תרצו, של אלוהים, נִּ 
  

וכדאי, כן כדאי, להשקיט מעט את האימה, ולהקשיב. להקשיב להמיית החיים עצמם. 
 לכמיהה של הקיום להתקיים, ושל הארץ להיות ולהתהוות. 

  
 ואולי אז נלמד להרגיע את התאווה, את יצר השליטה, את החמדנות, ונדע לשמוט מעט. 

  
אולי יקרה דבר מדהים: הכאב, הסבל, הפחד, תחושת הגלות הבסיסית שלנו תפחת ואז 

 מאליה. והנה פתאום תתקיים בנו הברכה האדירה, המובטחת לנו בפרשת בחוקותי: 
  

ָשֶדה יִּ י"ג(  –)ויקרא כ"ו, ד  ץ הַׁ ע  ָנה ָהָאֶרץ יְׂבּוָלּה וְׂ ָנתְׂ ָתם וְׂ עִּ יֶכם בְׂ מ  שְׂ י גִּ תִּ ָנתַׁ יֹ"וְׂ רְׂ ן פִּ יג ת  שִּ הִּ . וְׂ
תֶ  בְׂ ישַׁ ע וִּ ֶכם ָלשבַׁ מְׂ חְׂ ֶתם לַׁ לְׂ ֲאכַׁ ע וַׁ יג ֶאת ָזרַׁ יר יַׁשִּ יר ּוָבצִּ יִּש ֶאת ָבצִּ ֶכם. ָלֶכם דַׁ צְׂ ַארְׂ ח בְׂ ם ָלֶבטַׁ

חֶ  ן ָהָאֶרץ וְׂ ָיה ָרָעה מִּ י חַׁ תִּ בַׁ שְׂ הִּ יד וְׂ ֲחרִּ ין מַׁ א  ֶתם וְׂ בְׂ כַׁ י ָשלֹם ָבָאֶרץ ּושְׂ תִּ ָנתַׁ ֲעֹבר וְׂ ֶרב ֹלא תַׁ
ַא ָעם. אֲ בְׂ י לְׂ יּו לִּ הְׂ ֶתם תִּ אַׁ ים וְׂ אֹלהִּ י ָלֶכם ל  יתִּ ָהיִּ ֶכם וְׂ תֹכְׂ י בְׂ תִּ כְׂ לַׁ הַׁ תְׂ הִּ ֶכם... וְׂ צְׂ יֶכם רְׂ י ה' ֱאֹלה  נִּ

ֶכם ֹבר ֹמֹטת ֻעלְׂ ים ָוֶאשְׂ ֹית ָלֶהם ֲעָבדִּ הְׂ יִּם מִּ רַׁ צְׂ ֶאֶרץ מִּ ֶכם מ  י ֶאתְׂ אתִּ ֶכם  ֲאֶשר הֹצ  ְך ֶאתְׂ ָואֹל 
יּות". מִּ  קֹמְׂ

  
 בת של שמיטה, שבת של שפיות.שבת שלום, ש

  
 אלישע 


