
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת שופטים היא פרשת הצדק והמוסר החברתי: "ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים ִּתֶּתן־ְלָך ְּבָכל־ְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך
 ֹנֵתן ְלָך ִלְׁשָבֶטיָך, ְוָׁשְפטּו ֶאת־ָהָעם ִמְׁשַּפט־ֶצֶדק. ֹלא־ַתֶּטה ִמְׁשָּפט ֹלא ַתִּכיר ָּפִנים ְוֹלא־ִתַּקח ֹׁשַחד, ִּכי ַהֹּׁשַחד

 ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם. ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף ְלַמַען ִּתְחֶיה… " (דברים ט"ז, י"ח-כ).
 

 אין עוד אורגניזם בעולם כלו, חוץ מהאדם, שזקוק לשופטים ושוטרים. וגם אין עוד בעל חיים שיודע לתת או
 לקבל שוחד. אז איך קרה שהאדם - נזר הבריאה ופאר האבולוציה - הפך לאורגניזם הרע ביותר, האכזרי

 ביותר, ההרסני ביותר והמסוכן ביותר לקיומו של העולם, יותר מכל אורגניזם אחר עלי אדמות?
 

 ולא, הסיבה אינה נעוצה ביכולתו הטכנולוגית. אמנם, בעוד האריה מסוגל להרוג זברה אחת בכל פעם שהוא
 רעב, האדם, בעזרת הטכנולוגיה שהוא פיתח, מסוגל להשמיד את העולם כלו בלחיצת כפתור אחת, בין אם

 הוא רעב ובין אם לאו. ועדיין, לא זו המסוכנות שלו.
 

  לעניות דעתי, הסיבה נעוצה בכך שרק האדם אינו יודע שובע.
 

 אריה שבע הולך לישון ולא יפגע בזבוב. אדם שבע לא מפסיק לצוד לעולם. הוא תמיד רוצה עוד, ועוד, ועוד.
 שופט או פוליטיקאי לא לוקח שוחד כי הוא רעב ללחם, אלא משום שכמו כל אדם אחר, הוא פשוט לא יודע מתי

  די.
 

 בני האדם מונעים על ידי הבנה שגויה של המציאות, המבוססת על פחד קיומי. ההבנה המוטעית הזו היא
 הסיבה המרכזית לאומללות האנושית ולרעב התמידי שמוציא אותנו מדעתנו פעם אחר פעם, ומצריך שופטים

 ושוטרים שישימו לנו גבולות.
 

 את העקרונות המוטעים הללו הורינו הטביעו בנו מגיל אפס. זו לא אשמתם. הוריהם הטביעו את הטעות הזו
  בהם. אנו נעביר אותה לילדינו, והם לילדיהם, עד קץ הדורות, או עד שייחרב העולם - מה שיבוא קודם.

 
 ההבנה המוטעית היא שהאושר, השמחה, ההצלחה והביטחון, נמצאים מחוצה לנו, ושם עלינו לחפשם: פרנסה

  טובה, בריאות טובה, מקצוע טוב, וזוגיות טובה.
 

 זה פשוט לא נכון. לא נכון חלקית ולא נכון בכלל!
 

 זה לא אומר שפרנסה, בריאות, מקצוע וזוגיות אינם דברים ראויים שכדאי לשאוף אליהם. יתרות של כסף
 בבנק מביאים שקט מסוים ומאפשרים לנו לעשות הרבה דברים נפלאים. זוגיות טובה תורמת תרומה

 משמעותית לשמחת החיים ולתחושת הביטחון שלנו. מקצוע מתאים יכול להביא הרבה סיפוק ויצירתיות.
 בריאות טובה בודאי תורמת לאיכות חיינו! אבל אף לא אחד מאלה הם מקור השמחה שלנו, וגם לא מקור

 הביטחון.



 
 בפרשה שלנו מופיעים חוקי המלך העברי. וחוקי הכהן והלוי. על המלך העתידי להיות אחד מהעם, ו"ַרק

 ֹלא־ַיְרֶּבה־ּלֹו סּוִסים… ְוֹלא ַיְרֶּבה־ּלֹו ָנִׁשים… ְוֶכֶסף ְוָזָהב ֹלא ַיְרֶּבה־ּלֹו ְמֹאד! " (דברים י"ז, ט"ז-י"ז). לכהנים
  וללויים - משרתי העם - אסור שתהיה להם נחלה!

 
 מי שמרבה לו סוסים, נשים, כסף וזהב, איננו באמת מלך. הוא "עבד כי ימלוך" - הוא משועבד לרעב האנושי

  שאינו יודע שובע. בנקודה הזאת שלמה המלך - החכם שבאדם - נפל.
  

 כל עוד אנחנו חושבים שמקור האושר והבטחון נמצאים מחוצה לנו, לעולם לא נדע שובע! תמיד נרצה עוד
  כסף, עוד "דברים" ועוד גירויים. לעולם לא יהיה לנו מספיק.

 
 בהמשך ספר דברים כתוב באופן המפורש ביותר: "ֹלא ַבָּׁשַמִים ִהוא… ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא… ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך

  ַהָּדָבר ְמֹאד, ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך …"  (דברים ל, י"ב-י"ד).
 

 המשפט האהוב עלי בכל התורה כולה - והוא מתנוסס על תעודת ההסמכה שלי לרבנות - מופיע בפרשה שלנו:
  ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיךָ  (דברים י"ח, י"ג). תמים, במובן שלם.

 
 עבורי, משמעות המשפט הזה, היא שאנחנו במהותנו שלמים. איננו שבורים, איננו חסרים, ובודאי שאיננו

 מקולקלים. מתוקף השלמות הזאת, כל מה שאנחנו כמהים אליו נמצא כבר בתוכנו מיום הגעתנו לעולם (וכפי
  שתבינו, גם הרבה לפני).

 
 אוויר נקי, אוכל מזין, מים טובים, שמש במידה, ומחסה נוח ובטוח, חיוניים לקיומו של גופנו, ואם לא נקבל

 אותם נמות. וכאן כנראה נוצר הבלבול העצוב. מכיוון שהמרכיבים הללו כל כך חיוניים לקיומנו הפיזי, חשבנו
  בטעות שהם מקור האושר והביטחון שלנו.

 
 מקור האושר, הביטחון והשמחה נמצא אך ורק "בתוכנו". לא במקום מסוים בגוף הפיזי - לא בחדרי הלב, ולא

  בכליות ולא בתוך תאי הגוף - הלב והליות הם מטאפורה בלבד ("לב חכם", "מוסר כליות").
 

 מקור האושר והביטחון גנוז במהות שהננו, ובמובן זה בלבד הוא "בתוכנו". המהות הזאת היא אלוהית, היא
  נצחית, היא אינסופית, ולא רק שהיא קרובה אלינו מאוד, מכיוון שהיא היא המהות שהננו, קרוב מזה אין.

 
 למהות הזאת התורה קוראת "ה' אלוהיך", ולכן, "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך", פירושו, שלם תהיה עם המהות

  האלוהית שהנך.
 

 ואת זה לא מלמדים בבתי הספר ולא מעבירים מדור לדור. וכמו שאמר הרב קוק: "באים מחנכים מלומדים,
 מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ,

 מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והאני הולך ומשתכח, וכיון שאין אני אין הוא, וקל
 וחומר שאין אתה... את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא…" [שמונה קבצים קובץ ג' אות כ"ד]

  
 האדם חולה. החברה חולה. אפילו השופטים והשוטרים שלנו חולים. אבל זה לא אשמתם! הכל בשל הטעות
 הטרגית בהבנת הקיום, טעות שמלווה אותנו משחר קיומנו. כמו הרופאים שסרבו לרחוץ את ידיהם והעבירו
 את המחלות מגופם של המתים לגופן של הנשים היולדות בחדר הסמוך, כך האדם מעביר את הטעות מדור

 לדור. כוונותיו טובות, שהרי לימדו אותו שהאושר והביטחון נמצאים "שם", רק "הושט היד וגע בם". כשיהיה לי
 מקצוע ראוי להתגנדר בו, אהיה סוף סוף מאושר. ואם לא, אז כשהפרנסה תגיע לרמה של… אז אהיה סוף כל
 סוף מאושר באמת. אם גם זה לא, אז בודאי זוגיות טובה מזו שיש לי תביא לי את האושר המיוחל. אם גם זה



 לא, אז דיאטה, כושר, אוכל בריא - רצוי אורגני - והרבה ויטמינים, יעשו את העבודה... ואם עדיין לא מצאתי
  את האושר המיוחל, תמיד יש ציפרלקס.

 
 יש כאן הזמנה למהפכה תודעתית אדירה. באנגלית קוראים לזה game changer. בכוחה של המהפכה הזאת

 לשנות את הקיום האנושי ואת החברה האנושית מן היסוד. המהפכה אמנם מתחילה בהבנה אינטלקטואלית,
 אבל ללא הפנמה עמוקה וחווייתית של האמת הפנימית הזאת, אין למילים כאן יותר מדי ערך. זה נשאר

  פטפטת רוחנית בעלמא.
 

 חודש אלול הוא הזדמנות נפלאה לבדיקה מעמיקה של "המשענות" הנסתרות שלנו בחיים. "מאין יבוא עזרי?"
  (תהילים קכ"א).

 
 אפשר להתחיל בהבנה עמוקה שהננו כבר שלמים. תמיד. ושבשלמות הזאת נמצאות כל התשובות שאנו

  מחפשים, כל משאבי הכח, הביטחון והאושר שאנו זקוקים להם.
 

 הכסף, המקצוע, הזוגיות, וכל השאר, הם רק ביטוי חי - וחיצוני - למהות השלמה - התמה - ש"בתוכנו", שהננו.
 

 שבת שלום,
 

  אלישע


