
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 מי שאוהב חוקים, מאוד יאהב את פרשת משפטים. היא מגיעה מיד אחרי מתן תורה, והיא למעשה הרחבה
 חוקתית ושיטתית של עשרת הדיברות. יש בה חוקים מופלאים, כמו עיגון זכויותיהם של העבדים והבטחת

 חירותם, הגנה על החלש בחברה - האלמנה, היתום, השכיר - דרישה לכבד את מערכת המשפט, עיגון
 הסמכות ההורית, הגנה מפני "שור מועד" ועוד.

 
 מאז שאני זוכר את עצמי, חוקים מעוררים בי רגשות מעורבים. מצד אחד, חוקים תמיד רגשו אותי! נתנו לי

 תחושה של הגנה. מצד שני, קול פנימי תמיד ביקש לאתגר כל חוק, או לפחות לברר - למה? מאין הוא הגיע?
 למי היה אינטרס לחוקק אותו? על איזו מצוקה הוא בא לענות? מה החוק הזה אומר עלינו, בני האדם?

 
 מכל תחומי הלימוד שלמדנו בחמש השנים האינטנסיביות של ההסמכה לרבנות, דווקא מלימוד ההלכה נהניתי

 במיוחד. יותר מהדיון המפולפל בגמרא, אהבתי את ה"שלחן ערוך" על ארבע כרכיו, שמציג את השורה
  התחתונה של עשה ואל תעשה, של אסור ומותר!

 
 לקח לי הרבה שנים להבין מה כל כך הלהיב אותי בלימודי הלכה. זה הרי כל כך לא אופייני לי לאהוב דווקא את

  הסד החוקי יותר מהפלפול הפילוסופי והתיאולוגי.
 

  גיליתי שמשהו בשיח ההלכתי מרגיע אותי, מעגן אותי, מחבר אותי.
 

 אבל למה? הרי לא הגעתי ממקום נטול גבולות. לא הייתי זקוק למשטר של עשה ואל-תעשה. נהפוך הוא!
  באתי ממקום מאוד ברור.

 
 כבר חלפו לא מעט שנים מאז שנכנסתי אל עולמה של תורה. התבגרתי. השערות הלבנות מספרות

 שהזדקנתי. וכשמגיעה פרשת משפטים, ופרשות אחרות הדומות לה בעומס החוקים הרב המאפיין אותן,
  הבגרות ניכרת… כבר מבינים דבר או שניים.

 
 לפני שנים רבות, בביקור בבולדר קולורדו, זכיתי ללמוד שיעור תורה אצל רב זקן ויקר, הרב זלמן שכטר-שלומי

 ז"ל. הרב דיבר על כך שכולנו נמצאים על רצף, שהוא קרא לו "בעלי השריון ובעלי החוליות". בקצה אחד של
 הרצף נמצאים אלה המבקשים לעצמם שכבת הגנה חיצונית - קרי, שריון, קליפה קשיחה, או קונכייה - כזו

 שתעטוף אותם במעטפת מגינה. הנמצאים בקצה הזה בדרך כלל רכים ומאוד פגיעים, או לפחות כך הם חווים
 את עצמם. בקצה השני של הרצף נמצאים בעלי החוליות. אלה מבקשים לחזק את חוט השדרה שלהם. הם

 נהנים להיות חשופים לאוויר העולם ולרוחות, והגפיים שלהם נעות בחופשיות בעולם. אבל דווקא הליבה זקוקה
  לחיזוק.

 
 הרב הזקן שאל את החבורה שהייתה איתי בהתוועדות עמו - קבוצה של רבנים צעירים מכל הזרמים - היכן
 אתם על הרצף? האם בחוויה שלכם אתם רכים ופגיעים וזקוקים להגנה קשיחה מסביבכם, כזו שתגן עליכם



 מפני הסכנות שסביבכם או שתגן על סביבתכם מסכנה הטמונה בכם? או שמא, אתם בעלי עמוד שדרה, ואתם
  מבקשים לחזק ולהגמיש אותו, כך שהגוף יוכל לנוע ביתר חופשיות במרחב?

 
 כי תפיסת ההלכה, אמר הרב הזקן, תהיה אחרת אצל כל אחד על-פי מיקומו על הרצף. אדם "רך", הזקוק

 לשריון קשה שיגן עליו - הן מפני העולם והן מפני עצמו - ימצא בהלכה אורח חיים שיכול בהחלט לספק את
 הסחורה: מעטפת חיצונית, גדר, שכל כולה ערכים ועצות טובות, שתגן עליו מפני הפיתויים של הבלי העולם

  ומפני הסכנות שבחוץ.
 

 אדם המבקש לחזק ולהגמיש את חוט השדרה שלו, ימצא בהלכה עקרונות ערכיים ונשגבים, שיעגנו אותו היטב
 בחיים ויאפשרו לו את החופש והגמישות שהוא מבקש. ההלכה עבורו תהיה מעין מצפן פנימי במסע חייו

 ותעשיר את עולמו מבפנים.
 

 לרב שכטר-שלומי ז"ל הייתה בהחלט הערכה גדולה יותר לסוג השני של מבקשי הדרך - ל"בעלי החוליות",
 אבל הוא גם הבין את צרכיהם של "בעלי השריון". הרבה מהחוזרים בתשובה מחפשים גבולות לעולמם הפרוע

 - מערכת נשגבת שתתחום אותם, ותעניק להם מסגרת בריאה לצמוח בה, להכיל את עולמם ולהתחבר אל
 עצמם. דווקא הוותיקים יותר בעולם ההלכה, אלה שגדלו בעולם שבו היו גבולות מאוד ברורים ומכילים,
 שאיפשרו להם לבנות בבטחה את עמוד השדרה שלהם, יאמצו בבגרותם את תפיסת ההלכה של "בעלי

  החוליות".
 

 וגם אני מאלה שגדלו בעולם החילוני ומצאו את עצמם נמשכים אל עולמה של תורה, מוקסמים ונרגשים משורה
 כמו "אלה המשפטים", הפותחת את הפרשה שלנו. אבל אני לא באתי מעולם פרוע, ומעולם לא חייתי חיים

 פרועים, ולכן לא הייתי זקוק לשריון חיצוני - מזה היה לי בשפע… גדלתי בעולם מאוד ערכי, שהייתה בו
 מסגרת מובנית וברורה (קיבוץ). אבל כמו בעלי תשובה רבים, כן הייתה כמיהה עמוקה לעוגן רוחני, למצפן

 פנימי חי, נושם, גמיש, שמכויל אל הנשגב, אל האינסוף. שלא תבינו לא נכון. המצפן שעליו גדלתי היה מצפן
 ראוי מאוד. הוא היה מכויל לנורמות חברתיות, לעשה ואל-תעשה סוציולוגיים וקהילתיים, ואני מודה על כך.

 ובכל זאת, משהו בי ביקש עוגן עמוק יותר (מבחינתי), גבוה יותר (לתפיסתי). עוגן שמחובר אל שורש הקיום,
  ומכוון אל האינסוף.

 
 לא חיפשתי בהלכה גבולות חיצוניים של עשה ואל-תעשה, אלא חיבור עמוק ופנימי למעיינות התת-קרקעיים

  שמהם נובעים החיים, שמהם נגזרים בסופו של דבר גם הגבולות שהופכים את החיים למסע קסום של יצירה.
 

 ואתם, היכן אתם על הרצף?
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


