
 
 
 

 חברים יקרים,
  

 פרשת בחוקותיי סוגרת את ספר ויקרא - ספר לא פשוט, אבל משמעותי ומכונן. הוא מתחיל בדם הקרבנות -
 שאני מודה, אני רק עכשיו מתחיל להבין - ומסתיים בחוקי השמיטה, שהם אולי השיא הרוחני של התורה כלה.

  
 פרשת בחוקותיי (ואגב, בתורה זה עם י' אחת בלבד) נפתחת בפנטזיה של כולנו. כן כולנו!  ִאם־ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו
 ְוֶאת־ִמְצוַֺתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם, ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו  (ויקרא

 כ"ו, ג-ד).
  

 כולנו מחפשים את נוסחת הזהב: מה הם חוקי החיים, או הדרכים שיבטיחו לנו גשמי ברכה בחיינו? מה יביא
 לנו הגשמה? מה יניב לנו רווחה ושפע?

  
 בתחילת החיים ההורים מתלבטים עבור ילדיהם: מההחלטה היכן ואיך ללדת, דרך בחירת הגן והגנן/ת,

 ומערכת החינוך המתאימה ביותר, כמה שעות מסך ביום, איזה אוכל לבשל, איך לתגמל ואיך להעניש, איך
 לכוון, איך להגביל, ואיך להכיל. בהמשך, כל אחד עושה את חשבון חייו/ה: שנת שירות, מכינה, השירות

 הצבאי, הטיול הגדול שאחרי, מה ללמוד (האם לנשמה או דווקא לחשבון הבנק, והילכו שניהם יחדיו?), עם מי
 להתחתן, היכן לגור, דילמות של קריירה מול משפחה, אתגרי גידול הילדים, לצלוח משברים בנישואים,

 לפעמים לפרק אותם, ואיך לעשות גם את זה נכון, קריירה שנייה, שלישית, וכן הלאה.
  

 הגענו לעולם המורכב הזה ללא הוראות הפעלה. אנחנו פונים אל המומחים, נעזרים במאמנים, קוראים ספרי
 הדרכה, מתייעצים עם רבנים, עם מיסטיקנים, עם מורים רוחניים, בולעים מאמרים באינטרנט - איך לעזאזל

 עושים את זה? איך חיים את החיים האלו?
  

 מה יבטיח לנו גשמים בעתם ויבול בשפע?
  

 ואם התשובות אכן נמצאות בפרשה שלנו - מה הם בדיוק "חוקותיי" שהפרשה מכוונת אליהן? האם אלו תרי"ג
 מצוות התורה - רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה – והאם הן תבטחנה לנו הגשמה ושפע?

  
 והיה אם נקיים את הכל, ואכן נזכה לגשמי ברכה ושפע כלכלי, האם אלה יביאו לנו את האושר המיוחל? את

 השמחה שאנחנו כל כך רוצים?
  

 אני לא יודע!
  

 המילה "בחוקותיי" אומרת לנו שיש יותר מחוקה אחת, וזה מוזר! חוקה אמנם מורכבת מחוקים רבים, אבל כאן
 יש ריבוי של חוקות! האם מדינה או חברה יכולות להתנהל לאורן של שתי חוקות ואף יותר?

  



 כשלומדים את חז"ל - את המשנה והגמרא ואת ספרות המדרש והאגדה - פוגשים עושר גדול של שבילים, של
 דרכים ושל חוקים. ובעיקר פוגשים הרבה מאוד סתירות. עורכי התלמוד (= הצירוף של המשנה והגמרא) טרחו

 להשאיר לנו את כל מגוון הדעות, הן אלה שנכנסו בסופו של דבר לספרי החוקים, והן את אלה שלא.
  

 זאת ועוד. במהלך נועז ביותר הכריזו חז"ל שגם דעת המיעוט, זו שלא זכתה להתקבל כהלכה למעשה, גם
 היא "דברי אלוהים חיים".

  
 הסוגייא המפורסמת ביותר המעידה על כך נמצאת בגמרא במסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב':  שלוש שנים

 נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. יצאה בת קול [קול
 שמימי, אלוהי] ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל.

  
 ההלכה - חוקי ההתנהגות שמכוננים חברה צודקת – היא כבית הלל, אבל חוקת האמת האלוהית? לא ולא!

  
 לכן תמיד היו זרמים ביהדות. מעולם לא הייתה דרך יהודית אחת. מעולם! אזכיר רק את המפורסמים שכולם

 מכירים: הפרושים והצדוקים, הקנאים והמתונים, בית הלל ובית שמאי, רבני בבל ורבני ארץ ישראל, הליטאים
 והחסידים, הספרדים והאשכנזים, וכמובן הזרמים היהודיים של ימינו. ואלה רק המוכרים יותר. הציוויליזציה

 היהודית במהותה היא ציוויליזציה פלורליסטית ורב גונית, דווקא משום שאלוהים הוא אינסופי.
  

  ואתה, "עשה לך רב", כך אומרת המשנה במסכת אבות, כלומר, תבחר את דרכך בחיים, ותהיה נאמן לה.
  

 יש אמנם ניסיון מתמיד לייצר חוקת התנהלות משותפת, אבל אין חוקת אמת אחת! הבורא הוא אינסופי,
 וחוקותיו אינסופיות. החוקה שהתקבלה כהלכה המעשית הייתה החוקה של בית הלל, שהיא בדרך כלל

 המתונה יותר. אבל גם החוקה של בית שמאי היא אמת אלוהית, אלא שהיא לא מתאימה לריאליה של החיים
 כרגע. יבוא יום ואולי דווקא היא תהיה מתאימה יותר (יש האומרים שהיא תהיה ההלכה-למעשה כשיבוא

 המשיח, כלומר, כשתשתנה לחלוטין המציאות)!
  

 אז אם הכל אמת והכל דברי אלוהים חיים… באיזו דרך עלינו ללכת? מהי החוקה שתביא לנו את גשמי הברכה
 ואת השפע המיוחל?

  
 שוב, אינני יודע!

  
 ובכל זאת, אני רוצה להציע כיוון…

  
 ייתכן והתשובה לשאלה טמונה באות י' שבסוף המילה "בחוקותי".

  
 היוד הזאת רומזת לנו על כיווניות מסויימת, מעין מצפן. טבעו ויופיו של המצפן שהוא נותן כיוון אל היעד שאליו

 לעולם לא נגיע. הכיוון הוא האלוהי - הנשגב, הגבוה, העמוק, הפנימי.
  

 כשאנחנו מבקשים למצוא את דרכנו ביער האינסופי הזה, שנקרא חיינו, יש דרגות שונות של שיח פנימי: מהי
 הדרך הנראית קצרה ביותר, קלה ביותר, רווחית ביותר, בטוחה ביותר, נוחה ביותר, כיפית ביותר, מצמיחה

 ביותר, משמעותית ביותר, וכו'. כל שאלה תניב תשובה שונה ותפלס עבורנו דרך שונה.
  

 על פי רוב, התוצאה המבוקשת מובלעת בשאלה שנשאל - שיהיה לנו נעים, שיהיה לנו קל, שיהיה לנו
 משמעותי, וכן הלאה.

  



 השאלה שפרשת בחוקותי מזמנת היא, מהי הדרך האלוהית - הנשגבת, הגבוהה, הפנימית, העמוקה,
 "הנכונה" - ללא קשר לתוצאות ספציפיות!

  
 גשמים בעתם ויבול מבורך אינם תוצאה ספציפית. אלו חוויות ותחושות. לא כתוב כמה גשם, ולא כתוב כמה

  יבול, רק שהתחושה הפנימית וחוויית החיים תהיינה של ברכה ושפע.
  

 ואיך יודעים מהי הדרך האלוהית?
  

 לא יודעים! שהרי "אלו ואלו דברי אלוהים חיים". האלוהות אחת היא, אבל דרכים רבות לה! לכל אדם נכונה
 (תרתי משמע) דרך אחרת. בירור הדרך הוא כנראה הדבר הקשה ביותר אבל גם החשוב ביותר שאי פעם

 נעשה! הוא דורש אימון רוחני - כי זה בדיוק הוראות ההפעלה שאותם לא קיבלנו כשהגענו לעולם.
  

 וחשוב: את התוצאה של הבחירה שלנו אסור למדוד במדדים כמותניים (כמות הגשם וכמות היבול), אלא
 בחווייה - חוויית ההגשמה, חוויית השפע - גם אם ביחס לנורמה החברתית הכמות היא נמוכה יותר או גבוהה

  יותר.
  

 אני מאחל לנו שנפגוש זה את זה בשבילים של היער האינסופי. שנלמד יחד. שנהיה פתוחים לדרכו של האחר
 ונכבד אותה, גם אם היא שונה משלנו. ושנהיה נאמנים לדרכנו - בעדינות, ברכות ובענווה.

  
 בשבוע הבא אנחנו פותחים ספר חדש, ספר במדבר. במדבר, כמו ביער, אין דרכים ידועות מראש. כדאי

  להתחיל להתאמן!
  

  חזק חזק ונתחזק.
  

 שבת שלום,
  

 אלישע
 


