
 / הרב אלישע וולפין כשהמדבר, השומע והדיבור נפגשיםפרשת בהר: 
 

 חברים יקרים,
  

פרשת בהר. פרשה אחת לפני אחרונה בספר ויקרא. זו הפרשה שרוב רובה עסוק בשנת 
 השמיטה )השנה השביעית( ובשנת היובל )שנת החמישים(. 

  
על הפסוק הפותח את פרשת בהר שאל רש"י את שאלתו המפורסמת ביותר: "מה עניין 

 שמיטה אצל הר סיני?"
  

חלפו מאז ירד משה מהר סיני בפעם השנייה והאחרונה. כבר ניתנו חודשים ארוכים כבר 
עשרת הדיברות. כבר נבנה המשכן ואף נחנך. כבר חלפה ועברה לה חצי תורה. ולפתע 
פתאום נזכרים שוב בהר סיני! מה פתאום, שואל רש"י. והלא כל המצוות הן מהר סיני! מה 

כירים לנו שהמצווה באה מהר פתאום דווקא עכשיו, שאנו עוסקים בשנת השמיטה, מז
 סיני?

  
התשובות לשאלה הזו רבות: אולי להזכיר עד כמה חשובה שנת השמיטה; אולי להכיר בכך 
שרעיון השמיטה קשה במיוחד, ולכן מעודדים אותנו שלא להישבר, וכי המצווה הזאת, 

וט הוא ישירות מהר סיני באה!; אולי מכיוון שהעונש שיושת עלינו אם לא נשבות ולא נשמ
חשוב להזכיר שהמקור למצווה זאת מפיו של הבורא  –הארץ תקיא אותנו מתוכה  –נוראי 

 בהר סיני; ואולי כל הסיבות גם יחד. 
  

אני כרגע יושב על המטוס בדרך חזרה הביתה משליחות קצרה לגולה הדוויה והיפה 
 באמריקה. 

  
ו בכל מקום, וכמו גם לפני לפני כל הרצאה שלי שם, כמו גם לפני כל שיעור שלי בארץ א

כל דרשה, עולה השאלה: "מה אני רוצה לומר?". אבל אז צצה ועולה שאלה מדויקת יותר: 
?". אלה שתי שאלות מאוד שונות! כשנוצר קשר בין שתיהן אני יודע מה מבקש להיאמר"

 שאני הגעתי להר סיני. 
  

 מקום אחר: מהר סיני. ?" מגיע ממה מבקש להיאמר"מה אני רוצה לומר?" מגיע ממני. "
  

אני קורא למקום הזה "הר סיני", משום שהתורה מייחסת להר סיני את המפגש המופלא 
בין העם לבין אלוהיו. מעין חוויית "יוריקה!", או "בינגו!", או "כן, כן, כן!!! זה זה!!!". 

  מכירים? זו חוויה של בהירות גדולה. הכל נופל למקומו. כל חלקי הפאזל מסתדרים.
  

והם  –אישי. זהו אותו הר סיני, אבל ישנם רגעים מסוימים -יש הר סיני אישי ויש הר סיני על
כשקולקטיב שלם "קולט" איזה מסר חשוב, או מזנק ביחד לרמת תודעה  –לא קורים הרבה 

גבוהה יותר. המסורת שלנו מספרת לנו שכל אחד מאתנו היה שם למרגלות הר סיני 
את כלה! אבל כל אחד  –היינו שם, כולנו שמענו את התורה כלה כשניתנה התורה. כולנו 

זכר משהו מעט שונה, זכר את מה שהוא היה בשל לשמוע. כקולקטיב היינו בשלים לשמוע 
את התורה כלה, כיחידים, היינו בשלים לזכור חלקים קטנים בלבד. לכן אנחנו מתקבצים 

את הפיסה שהוא זוכר מהמפגש כל אחד מביא ללימוד  –ביחד ללמוד יחדיו את התורה 
 ההוא.

  
אחד מרגעי "הר סיני" המכוננים של העת החדשה הייתה הכרזת העצמאות של מדינת 

. הר סיני היה בביתו של דיזינגוף 16:30ישראל. זה היה ביום ששי, ה' באייר תש"ח, בשעה 
 בשדרות רוטשילד בתל אביב. 

  



המכונן ההוא. הקמת הממשלה החדשה עד עצם היום הזה, אנחנו מנסים לפרש את הרגע 
השבוע מחד, וההפגנות הסוערות של בני העדה האתיופית מאידך, מוכיחים שהדרך עוד 

 ארוכה. 
  

הרב אברהם יהושע השל, אמר על הנאום המכונן של מרתין לותר קינג, בדבר השוויון 
יני. השל המהותי בין כל הצבעים של כל בני האדם, שהנה הוא עומד שוב למרגלות הר ס

היה שם לצדו של קינג, והוא לא היה שם לבד. הוא עמד שם עם מיליוני אנשים שידעו 
שמה שהיה כבר לא יהיה ושעידן חדש בפתח. באותו נאום נשמעה קריאה חדשה לבני 
האדם. קריאה גבוהה, נעלה, מכוננת, מלאת השראה, ופשוט נכונה! היא הייתה נכונה גם 

 יע. לפני, אבל זמנה עוד לא הג
  

בהר סיני חוברים ארבעה גורמים: המדבר, השומע, הדיבור והזמן. אמירה הופכת ל"דיבור" 
)מלשון "דיברות"( כשהזמן שלה נכון. אפשר לשאול בזהירות, אם הנאום של קינג היה 
נאמר בזמן אחר, האם האמירות שלו לא היו נכונות? במובן מסוים התשובה חיובית. 

נכונות", אבל רק ברמה התיאורטית, כי זמנן עוד לא הגיע, עוד לא כלומר, כמובן שהן היו "
הבשילו. עוד לא היו שם המדבר, השומע והדיבור באותו הזמן. עד אז האמת ההיא חיכתה 

 בבית גנזיו של הבורא והמתינה לשעתה. במובן הזה רק בשעתה היא "נכונה" באמת. 
  

בני האדם, היא כמובן אמירה נכונה. תיאורטית. אבל אם הדובר איננו שוויון מהותי בין כל 
"מכוילים" עדיין למסר הזה, הרי   "השופר" המדויק לאמירה הזאת, ואם השומעים אינם

 שאין לנו "הר סיני".
  

פרשת "בהר )סיני(" היא פרשת החירות הגדולה והשוויון המוחלט. השיא שלה הוא שנת 
בה תוקעים בשופר וקוראים "דרור בארץ"! חירות האדם הוא היובל, שנת החמישים, ש

מסר כל כך גבוה ונעלה, כל כך מוחלט ואלוהי, שהוא יכול היה להיאמר רק בהר סיני. עד 
שהוא נאמר בהר סיני הוא היה נכון רק בתיאוריה, בעולמו הנסתר של הבורא. בהר סיני 

 הוא יצא מההסתר והדהד בכל העולמות ובכל הלבבות. 
  

עם זאת, מהרגע שבו אמת גדולה ואלוהית פוגשת את האדם על הר סיני, ישנם עוד כמה 
וכמה שלבים בדרך למימוש. למעשה המימוש כלל לא מובטח, והוא בודאי שלא מובן 
מאליו. עובדה: אנחנו עדיין לא בני חורין. אנחנו עדיין לא רואים את המהות השווה שבכל 

מבדילים בין גוון עור אחד למשנהו. אבל ברגע שקורה הדבר אדם ובכל ברייה. אנחנו עדיין 
המפגש בין האדם לבורא על הר סיני, המצפן מתכייל מחדש. אנחנו  –המופלא הזה 

נשארים אמנם רחוקים מהיעד, אבל כיוון חדש וכוונה חדשה נחרטים בתודעה. ומאותו 
 רגע כל מה שנעשה וכל מה שנאמר יהיה ביחס למצפן שהתגלה.

  
ד לקיים את שנת השמיטה, זה ממש לא ברור. מלחמת עולם ניטשת בין המחנות: כיצ

אנחנו עדיין   "היתר מכירה" "אוצר הארץ", "אוצר בית דין", שמיטה רוחנית בלבד, ועוד...
רחוקים ממימוש הדברים, אבל האמירה נאמרה, והיא מחלחלת, והיא הופכת להיות 

נו שופטים, לאורו אנחנו נכשלים, ולאורו אנחנו המצפן שלאורו אנחנו הולכים, לאורו אנח
 מתקנים. 

  
כיצד ניתן לקיים בפועל שוויון מוחלט בין בני האדם שהם כל כך שונים האחד מן השני 

גוון עור, השכלה, ארץ מוצא, כישרונות, אמביציה, מורשת תרבותית?  –בכל מובן אפשרי 
בדיוק שוויון! התנועה הקיבוצית קרסה אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו גם לא יודעים מהו 

על הסוגיה הזאת. וזה לא בגלל שאנחנו רעים. אנחנו עדיין מנסים לעכל, להבין ולממש את 
מה שנאמר לנו על הר סיני. כל אידיאולוגיה היא ניסיון אנושי לפרש את הדיברות שנתנו 

    על הר סיני.
  



אנו קיבלנו את המצפן שלנו, ואליו אנו החדשות הטובות השבוע הן, שישנו הר שכזה, ועליו 
שבים כל דור ודור בניסיון לדייק את המסע לאורו, לדייק את ההליכה שלנו. המצפן אומר: 

 "חירות" ו"שוויון", והוא אומר את זה בדמות שמיטה ויובל. 
  

ובכלל, נותר לנו כעת לשוב ולעבוד על הכיול שלנו. לדייק את בעקבות אירועי השבוע, 
השמיעה ואת ההבנה. לטהר את הלב מהרעשים שמרחיקים אותנו מהר סיני. זה דורש 
עבודה. חז"ל קראו לעבודה הזו, "העבודה שבלב". כי שם נפגשים המדבר, השומע והדיבור. 

 אבל "העבודה שבלב", זו כבר דרשה אחרת... 
  

 נחתתי! 
  

 שבת שלום, ונתראה שוב )ושוב ושוב( למרגלות ההר ועל שביליו הפתלתלים. 
  

 אלישע
 
 


