המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת משפטים  -תשס"ה

רות דרורי-בינדר

מי שיצי בפרשה יגלה אוס גדול של חוקי )משפטי( שאלהי מצווה אות לבני
ישראל.
כשקוראי את רשימת החוקי אפשר קצת להתבלבל .מי זה האלהי הזה? ואיזו
מי חברה הוא מעוניי ליצור דר החוקי שחוקק? איזה מי ַע הוא מקי? אילו
יחסי בי אד לאד הוא מכונ?
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אוס של חוקי שרירותיי נקמניי וקרתניי.
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מעניינת השאלה הא המוסר הוא עניי מתפתח ומשתכלל מדור לדור? הא כמו
המדע והטכנולוגיה יש 'קידמה' במוסר? הא האד היו מוסרי יותר מפע? וא
מעד(ת אחת לכ שלא – מדוע החקיקה הזו מצמררת אותנו? הא
לא – ויש יותר ֵ
ג אז )במעמד הר סיני( חשו אנשי לא בנוח ע ה'עי תחת עי' הגור והמוחלט
הזה? שהרי יצא ישירות מפי השכינה ,והשכינה איננה בת פלוגתה ,יריבה או מיצגת
תרבות שונה; היא הביטוי המוחלט של האמת הקוסמית המוכללת והבלתי נתנת
לעירעור.
מזלנו שהתבר הע היהודי בבעלי תבונה ובבעלי לב ,שהצליחו לפרש ולדרוש את
הציוויי האלהיי האלה לפרקטיקה אנושית יו+יומית מתקבלת על הדעת .כמו
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שאמר המהטמה גנדי )שהיה תלמיד חכ בסנהדרי הגדולה(" :א נקיי 'עי תחת
עי' ,נגרו לכ שתו זמ קצר יתעוורו כול".
וכמו תמיד ,ג פרשת משפטי ,משאירה אותנו ע השאלה "איזה מי יהודי
אנחנו רוצי להיות?" מה מהמקורות נאמ ,ומה נדרוש ונדרוש ,נקרצ  ,נצחצח
ונשיי  ,עד שיהיה חלק+ויפה +ונכו+ומתאי לנו ,ובלבד שלא 'נזרוק אל גל האשפה'
)ברל כצנלסו" ,מקורות לא אכזב"(?

