פרשת בחוקותי
בחֻ ק ֹתַ י היא פרשת השבוע העשירית והאחרונה בספר ויקרא .היא מתחילה בפרק כ"ו פסוק ג' ומסתיימת בסוף
הספר ,פרק כ"ז פסוק ל"ד .בשנים שאינן מעוברות קוראים בדרך כלל את פרשת בחוקותי ביחד עם
פרשת בהר.
הפטרה :האשכנזים והספרדים מפטירים בספר ירמיהו ,מפרק ט"ז ,פסוק י"ט עד פרק י"ז פסוק י"ד.
הנביא ירמיהו מברך את הבוטחים בה' ומקלל את שאינם בוטחים בו.
התימנים מפטירים בספר יחזקאל פרק ל"ד ,פסוקים א'-כ"ז .בהפטרה זו מנבא יחזקאל על השיבה מן הגלות.

מעמד האדם

אפסות האדם
האדם ,כפי שהוא מופיע בפרשה מתואר כבובת חוטים שמופעלת על ידי אלוהים.
אם הוא יעשה טוב בעיני האל – אלוהים יגמול לו בטוב ,אם יעשה הרע בעיני האל –
אלוהים יגמול לו רעה .בפרשה קיימים תיאורים נוראיים של מה שעתיד לקרות לעם
ישראל אם הוא לא ילך בחוקותיו של אלוהים:
כז וְ ִאם-בְ זֹאתֹ--לא ִת ְש ְמעּו ,לִ י; וַ הֲ לַכְ ֶתם עִ ִםי ,בְ ֶק ִרי .כח וְ הָ לַכְ ִתי עִ םָ כֶ ם ,בַ חֲ מַ תֶ -ק ִרי;
ֹאתי ֶכם .כט וַ אֲ כַלְ ֶתם ,בְ ַשר בְ נֵיכֶ ם; ּובְ ַשר בְ נ ֵֹתי ֶכם,
וְ יִ סַ ְר ִתי אֶ ְת ֶכם ַאףָ-אנִיֶ ,שבַ ע עַ ל-חַ ט ֵ
ַאר ְצ ֶכם ְשמָ מָ ה,
תֹאכֵלּו [. ]...לג וְ אֶ ְת ֶכם אֱ זָ ֶרה בַ ּגוֹיִ ם ,וַ הֲ ִריק ִֹתי ַאחֲ ֵריכֶם חָ ֶרב; וְ הָ יְ ָתה ְ
וְ עָ ֵרי ֶכם יִ ְהיּו חָ ְרבָ ה".
אחת המוסכמות המקובלות הן שהורים אוהבים את ילדיהם אהבה שאינה מותנית,
כלומר – בכל מצב הורים אוהבים ,דואגים ושומרים על ילדיהם .מהפסוקים
המצוטטים כאן ניתן להסיק שאפילו המוסכמה הבסיסית על פיה הורה לעולם לא
יפגע בילדו נפרצת ,והורים עושים את הגרוע מכל ואוכלים את ילדיהם.
למה לדעתכם משת משים בתיאור כל כך קיצוני ונוראי בשביל להמחיש את חוסר
היכולת של האדם לשלוט במעשיו כשהוא ממרה את רצון האל? האם אתם חושבים
שאנשים יכולים להיות כל כך אכזריים אפילו לילדיהם?

עולמם של אבותינו

בהמשך הפרשה מופיע פסוק שיכול להסביר מה יכול לגרום לאדם להיות אכזר
אפילו לילדיו .רמז :זה קשור במה שאלוהים עשה לפרעה בשעה שבני ישראל רצו
לצאת ממצרים .אם תמצאו את הפסוק ,אולי תוכלו לקבל הסבר להתנהגות האלימה
המתוארת בפרשה.
התחשבות בעני
שיטת המס המקובלת במדינת ישראל בימינו היא מס פרוגרסיבי ,כלומר ,מס שבו
העשיר משלם יותר מהעני ,משום שיש לו יותר אמצעים לתשלום.
גם אבותינו נהגו בשיטה היחסית שבה אנו נוהגים גם היום .כשבפרק השני של
הפרשה ,פרק כ"ז ,מפורטים דיני התרת נדרים (אם אדם רוצה לצאת מהתחייבות
שהוא נטל על עצמו ,הוא צריך להתיר את הנדר) מופיע הפסוק הבא :ח וְ ִאם-מָ ְך
הּוא ,מֵ עֶ ְר ֶכָך--וְ הֶ ע ֱִמיד ֹו לִ פְ נֵי הַ כֹהֵ ן ,וְ הֶ ע ֱִריְך אֹת ֹו הַ כֹהֵ ן
מך=עני

לכל אדם יש מחיר שונה להתרת הנדר ,ואם מגיע עני שרוצה להתיר את הנדר,
הכהן צריך להעריך מה יכולתו לשלם ,ובהתאם לכך לדרוש ממנו מחיר ההולם את
יכולותיו הכלכליות.

ערכים אז והיום

האם לדעתכם השיטה המדורגת לקביעת המס היא שיטה נכונה? האם הייתם
מציעים שיטה אחרת? מה ניתן ללמוד על העולם היהודי בעת ההיא לאור
ההתחשבות בעני?
שכר ועונש
" ִאם-בְ חֺ קֹתַ יֵ ,תלֵכּו; וְ אֶ תִ -מ ְצוֹתַ י ִת ְש ְמרּו ,וַ ע ֲִשיתֶ ם אֹתָ ם .ד וְ נ ַָת ִתי גִ ְשמֵ י ֶכם ,בְ עִ ָתם; וְ נ ְָתנָה
ָארץ יְ בּולָּה ,וְ עֵ ץ הַ ָש ֶדה יִ ֵתן פִ ְרי ֹו .ה וְ ִה ִשיג ָל ֶכם ַדיִ ש ֶאת-בָ ִצירּ ,ובָ ִציר י ִַשיג ֶאת-זָ ַרע;
הָ ֶ
ּושכַבְ ֶתם וְ אֵ ין
ָארץְ ,
ַאר ְצ ֶכם .ו וְ נ ַָת ִתי ָשלוֹם בָ ֶ
ישבְ ֶתם לָבֶ טַ ח ְב ְ
וַ אֲ כַלְ ֶתם ל ְַח ְמכֶם ָלשֹבַ ע ,וִ ַ
ַאר ְצ ֶכם".
ָארץ ,וְ חֶ ֶרבֹ ,לא-תַ ֲעבֹר בְ ְ
מַ חֲ ִריד; וְ ִה ְשבַ ִתי חַ יָה ָרעָ הִ ,מן-הָ ֶ
"יד וְ ִאםֹ-לא ִת ְש ְמעּו ,לִ י; וְ ֹלא תַ עֲשּו ,אֵ ת ָכל-הַ ִם ְצוֹת הָ אֵ לֶה .טו וְ ִאם-בְ חֺ קֹתַ י ִת ְמָאסּו ,וְ ִאם
יתי .טז ַאף-אֲ נִי
אֶ תִ -מ ְשפָ טַ י ִתגְ עַ ל נַפְ ְש ֶכם ,לְ בִ לְ ִתי עֲשוֹת ֶאתָ -כלִ -מ ְצוֹתַ י ,לְ הַ פְ ְר ֶכם ֶאת-בְ ִר ִ
אֶ ע ֱֶשה-זֹאת ָל ֶכם ,וְ ִהפְ ַק ְד ִתי ֲעלֵי ֶכם בֶ הָ לָה ֶאת-הַ ַשחֶ פֶ ת וְ אֶ ת-הַ ַק ַדחַ תְ ,מכַלוֹת עֵ ינַיִ ם,
ּומ ִדיבֹת נָפֶ ש; ּוזְ ַרעְ ֶתם ל ִָריק זַ ְר ֲע ֶכם ,וַ אֲ ָכלֺהּו אֹיְ בֵ י ֶכם .יז וְ נ ַָת ִתי פָ נַי בָ כֶ ם ,וְ ִנּגַפְ ֶתם לִ פְ נֵי
ְ
אֹיְ בֵ י ֶכם; וְ ָרדּו בָ ֶכם שֹנְ אֵ י ֶכם ,וְ נ ְַס ֶתם וְ אֵ ין-ר ֵֹדף אֶ ְת ֶכם".
פרשת בחוקותי מתייחסת לרעיון שיש סיבה ותוצאה  -יש שכר ועונש בעולם.
האם לדעתכם העולם מתנהל בשיטת שכר ועונש? האם יש קשר בין המעשים לבין
תוצאותיהם? האם לדעתכם תמיד לצדיק טוב ולרשע רע?

