
  בין כיפור לסוכות: קיצור תולדות הצדק, והזמנה לדרך חדשה
 הרב אלישע וולפין 

 
 

 חברים יקרים,
 

הדרשה שנשאתי בערב יום הכיפורים אני שולח השבת את לבקשת מספר רב של אנשים, 
 תגובות תתקבלנה בשמחה רבה. בבית הכנסת. )תשע"ו( 

 
שבמחזור  יוהווידומיד לאחר תפילת העמידה, ורגע לפני שהחלו תפילות הסליחות 

נשאתי  –שעות הצום  52שעליהם חוזרים לא פחות מתשע פעמים במהלך  –התפילה 
על אחד ממנגנוני הסבל שלנו: . הדרשה הייתה דרשה )ארוכה, כרגיל... אני מכה על חטא!(

 הצורך האולטימטיבי להיות צודקים.
 

זמן אחת לעסוק בדרשה לא אופייני לי  הדרשה הזאת נכתבת לי בראש.חודשיים שר כב
 , למשל...( מתחילים לגלות25)... זה ממש לא נכון: בגיל מסוים במחשבה שנייהם כי, א! רב

דשנו בהם שוב  .שלושה נושאים מרכזיים-שאת כל חיינו בעצם בילינו סביב אותם שניים
ושוב, טחנו אותם עד דוק, ועל פי רוב, ללא תוצאה פורצת דרך... הנושא של "להיות 

 צודק", הוא כנראה אחד מהם. 
 

מצאתי )לאכזבתי, אני חרשתי מקורות רבים. ברוב המקורות המסורתיים בהכנה לדרשה 
י שם, מעבר נמצא אוהוא שגב, , נשקיים צדק אלוהי ,בלתי מעורערתנקודת הנחה  מודה(

להשגתו של האדם. מלך מלכי המלכים שומר את סודותיו מוצפנים היטב ב"ענן ענני 
, הם ת הצדק והמשפטומערכ(. כל הדתות, כל האידיאולוגיות, כל the G-cloudהעננים" )

הקובץ המוצפן. מוצפן, תרתי משמע,  להשתלט עלניסיון אנושי סיזיפי לפצח את הקוד, ו
 כמובן. 

 
 מה אם אין צדק אלוהי?מה אם אין קובץ כזה?  אם אין?אבל... מה 

 
המשורר הלאומי שלנו, בוגר ישיבה, בקיא ברזי ארון הספרים של עם ישראל, מעז ביאליק, 

. אלוהי אין צדקייתכן שאין! ש ייתכןשאכן, , על השחיטה"להציע, בפואמה הקשה שלו, "
 יֹוַפע ִמיָּד!" – ֶצֶדק-לנוכח זוועות הפוגרומים הוא זועק: "ְוִאם ֶיׁש

 
 ן הוא לא כל כך הצדק, אלא דווקא ה"להיות הצודק".אהעניין  שלנו כלהזכירנו, אבל, 

 
להיות צודק זה אחד העוגנים החשובים לי להרגיע: אני יודע היטב שחשוב שנמשיך, לפני 

המנגנון הבסיסי מבטיח לא לקחת את אני קל ראש בכך, ומאני לא ביותר בחייו של האדם. 
 . יםו, להיות צודקנו שכלנל תןשנ
 

והמטורף להיות צודק נותן לנו כוח להתמודד, להילחם, לעשות סדר בעולם הכאוטי 
הוא היה כאוטי עוד לפני דאעש ומיליוני הפליטים, הוא הרי נברא  שבו אנו חיים.לחלוטין 

 כל "סדר עולמי" תמיד יהיה מבוסס על "האני הצודק" של הכוח השולט. מתוהו ובוהו
באותה עת. גם מתנגדי הסדר העולמי )המוכרים יותר כאויביו( נשענים על איזה שהוא 

 "אני צודק" משלהם. ותמיד תהיה מלחמה בין "אני צודק" אחד ל"אני צודק" אחר.
 



, הנעלה ביותר, לגייס כוחות כביכולהדרך הקלה ביותר, והינה  , להיות צודק,על פניו
להצדיק "להיות צודק" נועד החשוב מכל: , ובעד או נגד )לא חשוב מה( – לעשייה ולמאבק

 ובצדק... את דרך חיינו.עצמנו ל
 

שומטת את הקרקע היציבה . היא ממש ומטלטלתתחושה של חוסר צדק מאוד מאיימת 
, אם נעשה לנו עוול, כלומר נהגו בנו בחוסר צדק, אנחנו ממורמריםמתחת לרגלינו. 

ללילה לשעה קלה, ליום,  – מתקשים לתפקדובמקרים מסוימים  חסרי מנוחה,כעוסים, 
, "נטחן" אותה, לנו . אנחנו נעסוק בעוולה שנעשתהלתקופת חיים שלימהולפעמים לבן, 
ונדמיין את הצדק הגואל )או קורבניות, תלוי באופי האדם(,  בראשינו שיחות הרואיותננהל 

 יוצא לאור לעיני כל. 
 

עד בלתי אפשרי בסך הכל אדם טוב )קרי, צודק...( קשה  בלי התחושה הבסיסית שאני
נו אם אנחנו עצמשהרי, לכולנו יש מתנגדים ושונאים, וולצאת לעמל יומנו.  לקום בבוקר

לא נוכל לחיות את , או שכנינו, או סתם מבקרנו, שונאינומה שאומרים עלינו לנאמין 
מלחמת חורמה נגד איומים המוח האנושי מתורגל להלחם לכן, חיינו אפילו יום אחד. 

המשרד לענייני "הצדקה  שכאלו ויעשה הכל לייצר תמונת עולם שבה אנחנו צודקים.
 שבראשנו.שרדי "ממשל העצמי" עצמית" הוא אולי המתוחכם והסמוי ביותר מכל המ

  
 : גאולהלאפשרות , כי שם נמצא ומן המוח האנושי, אל המקורות

 
אבל . אלו רגעים מכוננים! בהיותו של מישהו צודקבשני מקומות בתנ"ך יש הכרה עמוקה 

הרגעים הללו מייצרים מהפך הצד השני, ולכן דווקא בשניהם הצודק הוא הפלא ופלא, 
. שני המקרים, באופן מפתיע ולא מתואם, קשורים בדמות אחת משותפת: אדיר בסיפור

 דמות המשיח העתידית! 
 

ה שכלתו, תמר, "הרת - השבט היהודיאבי  -נודע ליהודה פרק ל"ח,  ,בראשיתבספר  .5
אה לבנו של יהודה. אבל הוא מת וגבר זר(. תמר הייתה נש" )כלומר הרתה ללזנונים

גם הוא ואחריו ילדים. תמר נישאה לאחיו הצעיר. אבל גם הוא מת  שהותירללא 
צעיר מכדי להתחתן עם אלמנת עדיין השלישי היה  הותיר אותה ללא ילדים. האח

יגדל. אבל הוא גדל, הילד בית הוריה, עד ש לאתמר ודה שולח את לכן יהאחיו, ו
. תמר מתחפשת והעגונה ויהודה לא קיים את הבטחתו לכלתו, האלמנה הצעירה

, והוא שוכב איתה, בלי שידע שזו כלתו. בדרכו , אורבת ליהודהלקדשה )זונה(
כשנודע לו שכלתו הרתה, הוא דורש לשרוף אותה באש. כשהיא מובלת אל 

והגדילים של יהודה )אותם הפקיד )החותמת( עקידה, היא שולפת את המטה ה
. יהודה (לשלם לזונה שעמה שכבכסף באמתחתו בידיה כמשכון, משום שלא היה 

מיד מזהה את הפריטים, ומבין את הכל, אבל ממש את הכל. ברגע מופלא ונעלה, 
ה )את המטה והגדילים ש" (פסוק כ"וכתוב: ) ר ְיהּודָּ ה ', ַוֹיאֶמר שלפה תמר(ַוַיכֵּ ְדקָּ צָּ

ן ֹלא-ַעל-ִמֶמִני, ִכי ה ְבִני-כֵּ לָּ ּה-, ְוֹלא'ְנַתִתיהָּ ְלׁשֵּ )הקפיד לא לשכב אתה  יַָּסף עֹוד ְלַדְעתָּ
-הזה נולדו תאומים, ואחד מהם הוא סב מהעיבור. יותר, כעת שהוא יודע מי היא("

 ממנו יבוא המשיח לעתיד לבוא. ו של דוד המלך, וסב-סב
 

שכבר נמשח למלך בסתר, על ידי שמואל נצר לאותו יהודה, והנה אותו דוד,  .5
הנביא, נרדף על ידי שאול, שרואה בדוד איום ממשי על מלכותו. אבל דוד נשבע 

מספר  דודולא מבין מדוע שאול רודף אותו. היו ל לא לפגוע בשאול לעולם
מתעקש לראות ולרשת אותו, אבל הוא של שאול הזדמנויות להתנקש בחייו 

זה היה  -, ולא מעז להרים עליו יד. בשלב מסוים מלך לגיטימי, משיח ה' בשאול



המנסים וחייליו שנמצא במנוסה משאול  ,דוד -, באחת המערות שבנחל בעין גדי
את שאול, אבל הוא נמנע מלעשות  חסללהורגו, מקבל הזדמנות פז לו לצוד אותו

ַוֹיאֶמר )שאול( (, "א', פרק כ"ד,פסוק י"ז שמואל)נכתב:  זאת. כששאול מגלה את זה
ִוד, '-ֶאל הדָּ ה ַצִדיק ַאתָּ עָּ רָּ ה ַוֲאִני ְגַמְלִתיָך הָּ ה ְגַמְלַתִני ַהּטֹובָּ  .'"ִמֶמִני, ִכי ַאתָּ

 

צודק, לבין להיות שעשיתי אבחנה בין צדק  כך התנ"ך בענייני "להיות צודק". אבל מכיוון 
משפט . ענייני צדק, ודרישה בלתי מתפשרת לעשיית צדקחשוב לציין שהתורה מלאה ב

לא פעם  ."צדק צדק תרדוף!": בספר דברים, בפרשת שופטיםנמצא  הצדק האולטימטיבי
זו דרכה של התורה להדגיש. ולא רק "ועשית צדק", אלא תרדוף  –אחת, אלא פעמיים 

 צדק.
 

 "להיות צודק", עליך "להיות רודף )צדק(". התורה כאילו אומרת, אל תנסה 
 

זה האם  מספיק אחד!הרי "צדק צדק"? התורה כותבת כאן היא, למה הידועה אבל השאלה 
 באמת רק לשם הדגשה?

 
והם נותנים תשובות שונות ויפות, וחלקן אף נדרשים לשאלה הזאת, כל הפרשנים 

 ן.רלוונטיות לענייננו. אבל אף לא אחת מהן מספקת לחלוטי
 

 תשובה:עמו הגיעה הוהגיע יום הכיפורים,  ואז
 

ולכן יום כיפורים  .הלוחות השנייםעם מהר סיני ביום הכיפורים משה ירד  ,על פי המסורת
על חטא העגל, שבגינו, כביכול, נשברו הלוחות חשב ליום הכפרה והמחילה והסליחה נ

. הפסקה ששרנו אין ספור פעמים בתפילות יום הכיפורים, "ה', ה', , האלוהייםהראשונים
מתהליך הכפרה על חטא העגל, מפרשת "כי תשא", היישר אל רחום וחנון...", לקוחה 

 תהליך שמסתיים בלוחות השניים.
 

הראשונים לשניים. הלוחות הראשונים לא שרדו, הלוחות בין  של שמיים וארץישנו הבדל 
שהם נכתבו באצבע אלוהים, והיו כתובים משני עברי הלוח, כך שהיה כידוע, אבל נאמר 
ומכל זווית מבט. הלוחות הראשונים התרסקו  הכתוב עליהם מכל כיוון אפשר לקרוא את

משה שב אל ההר, מתחנן למחילה, . על הארץ בני האדם -בדרכם מ"השמים" אלינו 
, בניסיון לחקות את ם. משההשנייהלוחות ובסופם הוא מצווה לחצוב ולחרוט בעצמו את 

הם היו כתובים רק על אבל . האבן בדם ויזע..לוחות על את עשרת הדיברות חקק  המקור,
, כפי שכל הלוחות האנושיים כתובים. אפשר היה לקרוא אותם של הלוח, כמובן צד אחד

  רק מצד אחד, רק מזווית ראיה אחת! 
 

בעת ובעונה אחת.  צד אחדאפשר לראות תמיד רק בפרספקטיבה האנושית ללמדנו, ש
 . צדדים אין סוףאפשר לראות אלוהית בפרספקטיבה ה

 
הוא תוצר של הלוגיקה האנושית, המוגבלת, לומר שמשהו אחד צודק ומשהו אחר לא, 

אם הבורא הוא  לאינסופיותו של הבורא: -, אף היא לוגית –עומד בסתירה הצרה. אבל זה 
 פרספקטיבה שאינה אפשרית "בעולמו".  אינסופי, הרי שאין

 
  וגם....-וגם-וגם-או. אצל הבורא הוא גם-הוא או הצדקאצל האדם 

 
יסיון אנושי, ילדותי משהו, הוא לא יותר מאשר נההתעקשות שלנו להיות צודקים, ולכן, 

  מעין: "אבא, תגיד לו..."! לצד שלנו.הבורא לכופף את 



 
זה זה כל כך מגוחך, אבל אנחנו עושים את זה כמעט כל רגע ורגע בשעות הערות שלנו. 

 הקיצור האמיתי של תולדות האנושות... 
 

. האדירכוח תחושת לנו נותן שלנו,  המוגבללהיות צודק, או הניסיון לכופף את הבורא לצד 
לא שמחה,  ביאוהחשוב מכל, הוא לעולם לא ירגעי, אשלייתי, הוא אבל הכוח הזה הוא 

הוא יביא רק תחושה חולפת של רוח גבית. בסופו של . גאולה יביא לנו מזור, לא יביא לנו
 צמצום נוראי. אקט של זה דבר, 

 
רק את החלק שאומר לנו . האינסופית רק חלק מהתמונהמתעקשים לראות אנחנו וכך, 

 שאנחנו צודקים.
 

 ות. להיות צודקים זה להתעקש על חלקיות הקיום והמציא
 

 האנושות עושה את זה כבר המון זמן. ואת זה 
 

 אבל אולי אפשר אחרת.
 

לראות את הקיום מכל עבריו ? משום שבו אנו מוזמנים צדק צדק תרדוף"מכאן, מדוע "
יש שהאמת היא... ו חות שניים,לפלראות שאין צדק אחד, מוחלט ומוגבל. יש האפשריים. 
  זו הקריאה המאתגרת ביותר הניצבת בפני האדם. אינסוף צדק.

 
בל נטעה: הפירוש של . )שזה גם סמלו של חודש תשרי( הסמל של הצדק הוא המאזניים

. אין שום ויתור במאזני ("אני אוותר קצת ואתה תוותר קצת"מאזניים איננו פשרה )סמל 
נים: שכל צד הוא המקבילה ללוחות הראשוהוא תי" י"אמאו. איזון -כי זה לא או הצדק,

 נכון. במידה שווה. 
 

הוא הדבר  דק"צ , כתב בחמדה גנוזה:לשעבר הרב דוד חיים שלוש, הרב הראשי של נתניה
 "שאינו נוטה לצד אחדכמאזני צדק,  המאוזן

 
 לפסים מאוד מעשיים. מהענן לקראת סיום, אני מרגיש שחייבים להוריד את הרעיון הזה 

 
של סוכות, יום לפני שמיני עצרת(, שערי שמיים פתוחים  עד הושענא רבה )היום האחרון

 לתשובה. הנה שלוש המלצות לתשובה:
 
אמנם  - הכירלאפשר מכעס ומתחושה של חוסר צדק משווע,  יםגם כשהמעיים מתהפכ .5

שאף אחד תמיד! בכך שכל צד בטוח שהוא צודק!  - לא שם( כי הלב עוד) בשכלנו רק
יוכל להביט לא הוא , שבלעדיו ה של צדק בסיסיעם עצמו בלי תחוש לא יוכל לחיות

את מעשיו האיומים ביותר, והוא באמת לעצמו . גם גדול "המנובלים" יצדיק במראה
 יאמין בכך, בדיוק באותה מידה שקורבנותיו יאמינו ברשעותו.

 
לשפוט כל אדם לכף זכות! או במילים אחרות "להצדיק רק ומכיוון שכך, נותר לנו  .5

עשה דבר נפירושו ש איןשל סליחה! לסלוח,  נעלה ביותר סוגהינה אותו". כף זכות 
מתוך נדבות ליבנו, ומתוקף היותנו רחמנים בני רחמנים, אבל אנו, חמור ולא צודק, 
כף זכות, לא!!!  .לוסולחים , ולכן גם נקודות זכות מנוול ההואשיש למזכירים לעצמנו 



"אני לגמרי מתוך תחושה עמוקה של באותו רגע על פ המנוול ההוא, שגם משמעה
 גם אצלו המנגנון ההישרדותי הזה משוכלל, לא פחות משהוא משוכלל אצלנו. ."דקוצ

  
לקחת בכך ו, אי אפשר לשמוט את הקרקע מתחת לרגלינו, ומכיוון, שאחרי ככלות הכל .3

אני רוצה להציע להחליף לאלתר את  -ות צודק" ה"להי -כוחנו המדומה מאתנו את 

" אינה זו דרכי". "!"זו דרכישאומרת: אחרת, בהכרה אנושית  "האני הצודק"

מתיימרת להיות צודקת. היא סובייקטיבית בהגדרתה. היא מכירה בזה שיש הרבה 
 דרכיבחילה ושאט נפש! את השראה וחלקן מעוררות בנו , חלקן מעוררות בנו דרכים

, ואף לשכלל נכונה לי, עובדת עבורי מדויקת ליעדיין אני יכול לבחון, לראות אם היא 
 ... ולשוב כל יום ולהתחייב אליה. אותה

, אני יכול להיות להלהתנגד אני יכול לקבלה, אני יכול  ...לדרכךבאשר ". וזו דרכי"
אין באמת כבר לפעמים ואפילו לצאת למלחמה נגדה! ואם ארצה, אוכל . אפאטי לה

מלחמות של צדק לא מובילות לשום מקום. אין דרך לשוחח. "האני צודק" על ברירה! 

להיפרד, או להמשיך  אפשר. ואם לא מגיעים להסכמה, אפשר בהחלט לשוחח דרךעל 

המלחמה תיראה וגם . היסודאו להילחם. אבל איכות השיחה משתנה מן , להידבר
 מאוד אחרת! 

 
 שניים מהם כבר שלחנו, אבל אפשר לשלוח אותם כל יוםולסיום, שלושה טקסטים, 

לבין מספר  של קופת חוליםעם המספר המגנט ... כדאי לגזור ולשים על המקרר, בין מחדש
 : הטלפון של הווטרינר

 
 

 יהודה עמיחי
 

קֹום ֶשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים,  ִמן ַהמָּ
ם  ֹלא ִיְצְמחּו ְלעֹולָּ

ִחים ּבָּ   ָאִביב.ְפרָּ
 

קֹום ֶשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים  ַהמָּ
ֶשה מּוס ְוקָּ  הּוא רָּ

ר. צֵּ  ְכמֹו חָּ
 

ל ס בֹות עֹוִשיםֲאבָּ קֹות ְוֲאהָּ  פֵּ
חּוחַ  ם ְלתָּ עֹולָּ  ֶאת הָּ

ִריש.  כמֹו ֲחַפְרֶפֶרת, כמֹו חָּ
קֹום ַמע ַּבמָּ ה ִתשָּ  ּוְלִחישָּ

יָּה ַהַּבִית  ֶשּבֹו הָּ
 ֲאֶשר ֶנֱחַרב.

 
 

 / אהוד בנאי ניצוץ האהבה
 

 כל כך גדול השוני.
 את מה שאני מרגיש מבפנים

 איש לא מרגיש כמוני.
 את מה שאתה חושב עמוק

 אני חשוב שטוח.



 מה שאתה רואה סגור
 אני רואה פתוח.

 את מה שאני רואה לבן
 אתה רואה שחור.

 שיורדת עלי החשיכה
 עליך זורח אור.

 מה שבשבילך חלום
 לי זו האימה.

 שלוםמה שבשבילי 
 לך זו מלחמה.

 למקום אליו אני הולך
 הן גם אתה תגיע.

 כל דרכים הרי עולות
 אל אותו הרקיע.

 למקום אתה הולך
 הן גם אני תגיע,

 אך בלי ניצוץ האהבה
 שום דבר לא יטמיע.

 למקום שאני הולך הן גם אתה תגיע
 למקום שאתה הולך הן גם אני אגיע,

 כל הדרכים הרי עולות אל אותו הרקיע,
 בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יטמיע. אך
 
 

 :)פרשת השבוע של אוניברסיטת בר אילן , על פרשת משפטיםיֹרחם שמשוביץ
כי בשבועה שנשבע עו"ד בכניסתו לתפקיד בערכאות האזרחיות  נזכיר להקדמת הענין"

במדינת ישראל הנוסח הוא שהוא יעזור לבית משפט לעשות משפט. משפט ולא צדק. לפני 
שנים מספר, בראיון לרדיו, התגאה דיקאן הפאקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב 

יחת שנת הלימודים שהם בכך שהוא תמיד מזהיר את הסטודנטים בהרצאה הראשונה בפת
 באו לכאן ללמוד משפט ולא צדק. 

 
 שבת שלום, גמר חתימה טובה, שנה טובה וחג שמח!

 
 אלישע


