
 / הרב אלישע וולפין השראה מפרשת שופטים
 

 חברים יקרים,  שלום

השבוע הפרשה שלנו עוסקת בענייני צדק, משפט ומנהיגות. "צדק צדק תרדוף"! כן כן, זה 
 מהפרשה שלנו!

  

פרשת שופטים, שהיא הפרשה החמישית בספר החמישי )דברים(, מייצרת קשר נפלא בין 
ון נקראות להנהגה צודקת: החל ממערכת המשפט מנהיגות ובין צדק. כל רשויות השלט

ואכיפת החוק, המשך במערכת הדתית, וכלה במנגנון הפוליטי. לראשונה אנו מקבלים 
הנחיות ברורות לקיומו האפשרי של משטר מלוכני בישראל, אבל כזה המגביל מאוד את כוחו 

מלך שמעל כל של המלך: המלך כפוף לתורה, שכל תכליתה משפט וצדק, והיא שופרו של ה
 המלכים.

  

השילוב הזה, בין צדק ומשפט מצד אחד, ומנהיגות ראויה מצד שני, יכול למלא אותנו בגאווה 
גדולה: הנה אנחנו, בני האדם, נזר הבריאה, מהווים דוגמא ומופת לבריאה כלה. אנו 

 מנהיגים את עולמנו על ערכים של צדק ומשפט...

  

 אה לרדיפת צדק נשמעת היכן שהצדק איננו מובן מאליו!אז זהו, שלא! ההפך הוא הנכון: קרי

  

האריה, מלך החיות, טורף ומסוכן. הוא טורף כשהוא רעב. לא מתוך בצע ולא מתוך פחד 
ממחסור. אם האריה רק היה מפותח תודעתית כמונו, הוא היה מבין שיש ממה לפחד, אוהו, 

ם באמת מסוכן... אם הוא רק ועוד איך יש ממה לפחד! אם האריה רק היה יודע כמה העול
היה יודע שייתכן שמחר לא יהיה טרף... הוא לא היה נח לרגע )האריות רוב הזמן נחים!(, 

אלא היה טורף עוד ועוד, שמא מחר לא יהיה לו. אלא שמלך החיות רעב עכשיו. מלך החיות 
קוף, מאוים עכשיו. מלך החיות מיוחם עכשיו. לא מחר. לא בעתיד. הוא מסוכן והוא ית

 כשהוא רעב או מאוים, עכשיו.

  

אבל אנחנו מפותחים. ובעיקר, אנחנו זוכרים. בזכות הזיכרון שלנו, אנחנו הרבה יותר 
מפוחדים מבעלי החיים. אנחנו לא פוחדים רק מאיום עכשווי, אלא, ובעיקר, מהעתיד, בגלל 

 הזיכרונות שלנו מהעבר.

  

 ולכן אנחנו כוחניים ומסוכנים.

  

אי, "נו, טוב שכך!". אכן, העולם מפחיד ומסוכן, וצריך להיערך לכל תרחיש. ואנחנו תגידו בווד
 צודקים. העולם באמת מסוכן. קורים בו דברים נוראיים ובסוף גם מתים.

  

האכזריות של העולם מחד, ויצרו של האדם מאידך, מחייבים מנהיגות חזקה, המושתתת על 
האחרים. את הגבולות הללו אנחנו מתרגמים שימת גבולות ברורים לכוחניות שלנו ושל 

 לקודים של התנהגות, לחוקים ומשפטים, וקוראים להם צדק ומוסר.

  

בטבע אין מערכת חוקים של צדק, מוסר ומשפט, כי בטבע אין זיכרון )במובן התודעתי הצר 
הגוף, למשל, זוכר היטב!(. בפרשת  –של המילה, כי במובן הרחב יותר, יש בהחלט זיכרון 

שופטים מלך בשר ודם נדרש לקרוא, לכתוב, ולשנן את התורה )את מערכת החוקים 
 והגבולות(. למלך החיות אין מה לקרוא ולשנן, כי הוא לא זוכר. האינסטינקט מולך.

  

הזיכרון התודעתי, אם כן, הוא המבחין בינינו לבין אחינו בעלי החיים. זיכרון תודעתי מייצר 
 ותנו לייצר חוקים ומשפטים, ולקבוע סטנדרטים של צדק ומוסר.פחד וחרדה, ואלו דוחפים א

  

 ובא לציון גואל.

  



 כמעט...

  

כי בדיוק כשחשבנו שהכל בסדר, מגיע המשפט האהוב עלי ביותר בכל התורה כולה )אני 
יודע... אני אומר את זה על הרבה מאוד משפטים בתורה. מה לעשות, הרבה משפטים הם 

תר בתורה"...(, אבל השבוע, המשפט הזה הוא באמת האהוב עלי "המשפט האהוב עלי ביו
  ביותר:

  

ִמים ִתְהיֶה ִעם ה' ֱאֹלֶהיָך! דברים י"ז, י"ג:  תָּ

  

אנחנו חיים בעידן שבו תמים הוא במקרה הטוב נאיבי, במקרה הפחות טוב פראייר, ובמקרה 
 הגרוע, ממש טמבל.

  

אבל במקרא, "תמים" הינה המעלה הגבוהה ביותר אליה ניתן להגיע. תמים, פירושו שלם. 
 לכן, ההזמנה כאן היא: שלם תהיה עם ה' אלהיך.

  

 יש קרבן תמים, והשבוע יש גם קריאה לאדם להיות תמים!

  

 תמים תהיה עם ה' אלהיך... מה זה אומר? איך מגיעים למעלה הזאת?

  

 ת, כדאי לברר מהו ההפך מתמים, משלם.בכדי להגיע למעלה הזא

  

יש שני הפכים אפשריים למילה שלם: חסר ופגום )שיש בו מום(. ההבדל בין שני ההפכים 
הללו גדול. המילה פגום היא מילה שיפוטית. היא אומרת לנו שמשהו לא סדר. במילה חסר 

 אין שיפוטיות, הכל בסדר, פשוט... פשוט חסר...

  

 אבל מה חסר?

  

 ה אומר להיות חסר?מה ז

  

 להיות חסר זו ההוויה הבסיסית של החיים! לא פחות.

  

)רבי נחמן, הרב קוק, הרב אשלג  -ברוב התפיסות הרוחניות ביהדות של העת החדשה +/
ואחרים( המצב הבסיסי של "חסר" הוא המפתח לקיומו של העולם. חוסר מייצר תודעה של 

למלא את החסך, או להשלים את החסר, הוא חסך. תודעת החסך מייצרת רצון, והרצון 
 מהות היצירה, ולכן מהות הקיום.

  

בשורה התחתונה, בלי חסר, אין חסך. בלי חסך, אין רצון. בלי רצון אין יצירה, ובלי יצירה אין 
 קיום.

  

אלא ש... החסך הוא גם מקור תחושת האומללות של בני האדם, ובעיקר, זיכרון החסך היא 
 חד הגדול שעליו דיברנו לעיל.סיבת החרדה והפ

  

האשליה הגדולה, שרובנו חיים אותה בכל רגע של חיינו, היא ש"אם רק יהיה לי 
_________ )מה שחסר לי, כמובן(, אז סוף סוף אהיה בטוח ואולי אפילו מאושר". רע לי כי 

 חסר לי. מפחיד לי, כי אולי גם מחר לא יהיה לי ואמות.

  

לבטל בשום פנים, כי היא, כאמור, מניעה את החיים. אבל, כן את תודעת החסך לא ניתן 
 ניתן לשנות, אם רוצים )כמובן...( את היחס שלנו לחסכים שלנו.

  

 הפסוק מהפרשה שלנו, "תמים תהיה עם ה' אלהיך" היא כנראה התשובה.



  

 תמים תהיה, רומזת לנו שאפשר להיות שלמים. היא אף דורשת זאת מאיתנו.

  

ך, אומרת לנו הפרשה, אבל אין "באמת" חסך. ה"אמת" היא, שהכל, כמו חס תודעת יש
בין אם היא  –הבורא עצמו, שלם בתכלית השלימות ולא חסר דבר. אבל בתודעה 

יש חסך! והחסך, ובעיקר זיכרון  –קוגניטיבית, כמו אצל האדם, ובין אם לא, כמו בטבע 
 והיצירה היא הבריאה.החסכים מהעבר, מייצרים רצון, והרצון מאפשר יצירה, 

  

עכשיו רגע! אם אתם עדיין איתי... אל תלכו למקום הרגיל המבחין בין "אמת" אלוהית )שהכל 
 שלם(, לתודעה האשלייתית של האדם )שחסר לו(.

  

 לא. זה לא קורס בבודהיזם!

  

 "תמים תהיה עם ה' אלהיך" הינה הזמנה לפרדוקס האולטימטיבי:

  

ימות, וכחלק מהשלימות הזאת, יש בך תודעה של חסך. דע, שהנך שלם בתכלית השל
 החסך מייצר רצון, שמייצר חיים.

  

לכן, מסתבר, בניגוד למה שכתבתי לעיל, שחסר/חסך אינם באמת ההפך משלם! כי 
בשלימות יש הכל, גם את החסך וגם את תודעת החסר! אחרת איך זה יהיה שלם בתכלית 

 השלימות?

  

נו יכולים להכיל את הפרדוקס הנפלא והבלתי אפשרי הזה, שמצד איך ייראו חיינו, אם היי
אחד לא חסר דבר כי הכל שלם בתכלית השלימות, ומצד שני בהחלט חסר, ואף חייב להיות 

 חסר כל הזמן, כי בלי חסר וחסך אין רצון ואין קיום?

  

ים שהמוח נסו את זה בבית. אבל הכי כדאי לנסות לחוות את זה. כי החוויה שלנו מבינה דבר
 לא מצליח להכיל.

  

 תמימים נהיה.

  

 אמן

  

 ושבת שלום.

  

 אלישע

 
 


