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 חברים יקרים,
  

לפנינו פורמט מעט שונה השבוע, אשמח לדעת אם זה הוסיף )או גרע...(: נתחיל בתמצית הפרשה 
)בצבע סגול( לטובת מי שפחות מכיר את תכני הפרשות. בהמשך שזורות שאלות לרפלקציה )בצבע 

 בהם, ואולי אפילו להעלות אותם לשיחה עם בני משפחה או חברים. כתום(. מוזמנים להרהר 

  
: פרשת משפטים, הפותחת במילים "ואלה המשפטים", היא הפרשה תמצית הפרשה

הששית בספר שמות, והיא המשך ישיר של הפרשה שלפניה, פרשת יתרו, שבה ניתנו 
היא מערך  על, פרשת משפטים-עשרת הדיברות. בעוד עשרת הדברות הן מעין חוקת

החוקים הפרקטיים הנגזרים מאותה חוקה שמימית. בפרשת משפטים מופיעות חמישים 
והן כולן קשורות  –יחסים שבין אדם לחברו, דיני ממונות, נזיקין ועוד  –ושלוש מצוות 

באופן ישיר לעשרת הדיברות. כך למשל, הפרשה פותחת בדיני עבד עברי, שכן עשרת 
)שמות  " ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ָאֹנִכי"הדיברות נפתחות ב

כ', ב'(. דוגמא נוספת היא האיסור החמור על אלימות פיזית ומילולית כנגד ההורים, וזה 
כמובן מתקשר לדיבר החמישי של כיבוד אב ואם, ומכיוון שבדיבר זה מובטח למי שיקיים 

למען יאריכון ימיך"...(, בפרשת משפטים ישנו עונש מוות על מי אותו אריכות ימים )"
שמתעמר בהוריו! כמו כן, לראשונה בתורה מופיע הרעיון הלא פשוט בכלל של "ֶנֶפש 

ַעִין ַתַחת ַעִין, ֵשן ַתַחת ֵשן, ָיד ַתַחת ָיד, ֶרֶגל ַתַחת ָרֶגל. ְכִוָיה ַתַחת ְכִוָיה ֶפַצע  ַתַחת ָנֶפש.
ולסיום, בניגוד לדעה הרווחת, הן  כ"ה(.-ַתַחת ָפַצע ַחבּוָרה ַתַחת ַחבּוָרה" )שמות כ"א, כ"ג

באירוע המכונן של מתן תורה, וגם כאן, בפרשת משפטים, שבה משה מקבל את החוקה 
העברית הקדומה, הוא נמצא כל למטה, למרגלות הר סיני, עם כל עם ישראל. רק בסוף 

משה עולה להר סיני,  רק אזר שהתקבלו הדברות והחוקים, פרשת משפטים, לאח
לארבעים יום וארבעים לילה. על מה, אם כן, דיברו משה והקב"ה על הר סיני אם לא על 

 הדברות והחוקים? או! על כך נופתע )מאוד!( בשבוע הבא.
  

 אז למה מזמנת אותנו פרשת משפטים? לאיזו צמיחה, ולאיזו הבנה חדשה?
  

שנים לפני כינון  0,533ר מתחילה עם חוקי העבד וזכותו לחירות. זה רעיון מהפכני! הפרשה כאמו
החוקה האמריקאית והגעתו של פסל החירות מהרפובליקה הצרפתית לאליס איילנד, החוקה 

העברית כבר נפתחה עם העיקרון האלוהי של החירות. כמו ביקשה התורה לומר לנו, שהחירות 
רשנות וניסיון ליישם את החירות הזאת בחיים. זאת ועוד: זה ממש היא העיקר, וכל השאר זה פ

לא מקרי, שאלוהי ישראל, שהיה עד עתה "אלוהי אברהם יצחק ויעקב", או "אל שדי", משנה את 
שמו. בפתיחת עשרת הדברות הוא מתעטר בתואר חדש ומרענן: אני הוא האלוהים אשר מוציא 

מבית עבדים )שימו לב,  אותךהצרים, מוציא מהמקומות  אותךמארץ מצרים, מוציא  אותך
 !(4302"מוציא" כתוב בזמן הווה. כלומר: עכשיו. היום. בשנת 

  
היא בעצם שואלת שאלה הרבה יותר גדולה,  אבל פרשת משפטים לא עוסקת בסוגיית החירות.

של מי החיים האלה? החיים שאנו קוראים להם שהחירות היא רק נגזרת שלה. היא שואלת: 
 ואם תרצו, אז גם למי שייך אפינו....?ו", האמנם? האמנם שלנו? למי "שייכת" נשמת אפינו? "שלנ

  
החברה המערבית בכלל והישראלית בפרט נקרעת בין שלוש אפשרויות עיקריות. הרוב "החילוני" 

לכיוון זכויות האדם. כלומר, לאדם יש זכות  –של מי החיים האלה?  –ייקח את השאלה הזאת 
ל חייו, על גופו, על יצירותיו, על ממונו, על נכסיו האינטלקטואליים, וכן הלאה. הוא בלעדית ע

הריבון. הוא הבעלים. מנגד, דתיים רבים יאמרו, כאמירתו הנצחית של איוב: "ה' נתן, ה' לקח, יהי 
תי( יאמרו, "לא שם ה' מבורך"... בטווח, אבות הציונות )ובודאי אבות התנועה הקיבוצית ממנה בא

זה ולא זה": חיינו שייכים לחברה, לקהילה, ל"ביחד", לעם, לאומה, בבחינת "טוב למות בעד 
 ארצנו", או אם תרצו אפשרות פחות שבטית וצרה, אז... למשפחת האדם. 

  
אני מציע לכם לבדוק עם עצמכם )כן, כן! ממש ברגע זה!(, לאיזו אסכולה, אם בכלל, 

 ובהקת נוספת, אשמח לדעת! אתם שייכים? ואם אתם מזהים אסכולה מ
  

שייכים! אבל יש לי גם  אינםאני בדקתי עם עצמי, עם הבטן שלי... ברור לי לגמרי למי חיי  םאז ג
 שייכים.  כןתחושת בטן מאוד חזקה למי הם 

  



יתרו, מהשבוע שעבר )עשרת הדברות(, ומפשטים  –לעניות דעתי, שתי הפרשות האחרונות 
! הפרשות לא החיים לא שייכים לנולהציע לנו בראש ובראשונה ש)פרשת השבוע שלנו(, באים 

אומרות את זה במפורש, אבל הרי, אם החיים שייכים לנו, אז חייבים לשאול, מי זה בדיוק "לנו"? 
 גופי? שכלי? מצפוני? רצוני?  -מי הוא ה"אני" הזה שהחיים שייכים לו 

  
, החיים שייכים לאלוהים. זה פשוט. שהרי כאדם דתי, אני מתפתה ללכת עם המובן מאליו, ולומר

כתוב: "ִכי ִלי ָהָאֶרץ, ִכי ֵגִרים ְותֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי" )ויקרא כ"ה, כ"ג(. אבל זה פשוט מדי! קודם כל, 
רוב הקוראים של הדרשה הזו אינם דתיים, ואני לא רוצה לאבד אותם... שנית, גם אם אתעקש על 

, שחיינו שייכים לאלוהים??? אם אלוהים מופיע בדמיונכם כאבא אלוהים, מה זה בכלל אומר
על במשחק החיים, הרי -גדול, או כבוס נדיב במיוחד, או חלילה, כמנהל מפעל אכזרי, או שופט

שבעייתכם נפתרה: יש על מי לתלות את החיים שאנו חיים. אבל אם יש אלוהים בשיח שלכם 
יים ומהבריאה )כמו דמות אב שמימי, בוס רחמן, אבל הוא לא מופיע אצלכם כישות נפרדת מהח

על(, ואם הוא לא נראה כמו "מתלה" לכל שאלה, הרי שהשאלה שלנו -מנהל קשוח, או שופט
 מי החיים האלו, לעזאזל?   בעינה עומדת: של

  
יושב ומתפתל, יושב ותוהה: האם להציע את תשובתי? מי אני יושב כבר הרבה זמן מול המקלדת, 

 אני שאציע תשובה לשאלה כה גדולה זאת? 
  

ובכן, יש לי תשובה שאני עונה לעצמי. היא שלי, היא ביני לביני והיא לא מחייבת איש. אבל 
 בתחושת הבטן שלי היא מאוד עוצמתית, ובשמחה אשתף אותה עמכם. אבל קודם כל... 

  
הבטן" שלכם, אל הקישקעס. בדקו עם עצמכם עוד פעם אחת: החיים הזורמים שובו אל "

  בגופכם, השכל החושב שבראשכם, של מי הם? של מי החיים האלו?
  

אם התשובה שעולה לכם נעימה לכם, רכה, משמחת, והנה טיפ קטן, אבל ממש חשוב)!(: 
ה, מעיקה, או הרי שמצאתם כנראה את התשובה שלכם, לפחות לעת עתה. אם היא כבד

  מבלבלת, זה סימן שעוד לא הגעתם, וצריך להמשיך לחקור.
  

 הרי שהם...  -אם הם בכלל שייכים  -לעניות דעתי, החיים 
 ! לחיים עצמםשייכים 
 ! לחיים האינסופייםשייכים 
 !לחיות המחייה כל אטום וכל מולקולה בקיוםשייכים 

  
שם "הויה". אחרים יקראו לה "היקום" או "הטבע", יש כמובן מי שיקראו לחיות הזו "אלוהים" או 

למרות שזה לא אותו הדבר. בפרשות האחרונות שלנו התורה עצמה קוראת לזה "אנכי" )אחת 
 המילים העמוקות ביותר והתמוהות ביותר בתורה(!

  
יש עוד מילה אפשרית לחיות הזו. מילה אנושית יותר: אברהם ומשה, כשהם שמעו את הקול 

לקום, ללכת, לחיות, ולהביא ברכה לעולם, הם ענו מהבטן, מהקישקעס שלהם, הם שקרא להם 
 ענו "הנני"! 

  
 "הנני" הנו כנראה ההדהוד האנושי של "אנכי" האלוהי. 

  
 "הנני" מהדהד חזרה לבריאה ולבורא: אני כאן, אני חי. אתה מקור החיים ואני החיים עצמם.

  
תנסו משהו ענק ומחניק משתחרר. העבדות נמסה.  כשהחיים שייכים לעצמם, שייכים לחיים,

. כשהחיים לא שייכים "לי", ולא לקולקטיב זה או אחר, הם הופכים להיות הרבה יותר ותבדקו
  קלילים. אפשר אז באמת לחיות. אפשר לנשום. אפילו המוות לא יכול להם, כי הם החיים! 

  
 אז... לחיים, לחירות, ולשבת של שלום!

  
 אלישע

 

 


