
 

 

 ?שבת חזון, שבת דברים: לבד בחושך פרשת דברים:                       

 הרב אלישע וולפין                                

 חברים יקרים,

 

הגענו לספר דברים הספר האחרון בהחלט בתורה. הספר מתפרש על פני חודש אחד והוא 

למעשה נאומי הפרידה של משה מבני ישראל. בעוד חודש בדיוק משה ייפרד לשלום מצאן 

מרעיתו יטפס אל פסגת ההר הניצב כעת מאחוריו, יביט אל הארץ המובטחת ויחתום את 

 הית.מסע חייו בנשיקה אלו

 

מולו עומד עם אשר לא ידע את פרעה וגם לא ידע את הר סיני דור של נוודים חופשיים. 

שנות " הם בודאי שרו סביב המדורה. משה מספר לדור הזה את  04"אנחנו הילדים של 

 תקציר הפרקים הקודמים, סיפורי מורשת, סיפורי "אנו באנו".

 

. ספר ההיסטוריה של משה מתחיל מופלא ועמוק בעיני סדר הדברים שהוא בוחר לספר

דווקא מרגע עזיבת הר סיני, ומממשיך עם סיפור המרגלים, אותם מרגלים שתרו את הארץ 

לארכה ולרחבה ושבו ממנה עם תיאורים מקסימים על הארץ אבל עם אזהרת מסע חמורה: 

 לעם ישראל אין כל סיכוי לרשת את הארץ!

 

 מדוע דווקא כאן להתחיל את הסיפור?

 

בה הפשוטה היא שהקהל שניצב לפני משה ברגע זה הוא בעצם התוצאה של חטא התשו

 המרגלים הם נולדו לאחר החטא ההוא.

 

 אבל יש משהו עמוק יותר ועליו ארצה לעמוד השנה:

 

ָרֵאל בדילוגים( -)דברים פרק א  ל ָכל יִשְּ ה אֶּ ר מֹשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים ֲאשֶּ ה ַהדְּ ר … ֵאלֶּ ה' ֱאֹלֵהינּו ִדבֶּ

ת ָבָהר ַהזֶּה!  בֶּ חֵֹרב ]הר סיני[ ֵלאמֹר: "ַרב ָלכֶּם שֶּ עּו ָלכֶּם ֵאֵלינּו בְּ נּו ּוסְּ בּון …!". פְּ רְּ וִתקְּ

ָפֵנינּו וְּיַ  ָחה ֲאָנִשים לְּ לְּ רּו "ִנשְּ כֶּם וַתֹאמְּ לְּ ת ֵאַלי כֻּ ץ וְּיִָשבּו אָֹתנּו ָדָבר אֶּ ת ָהָארֶּ רּו ָלנּו אֶּ פְּ חְּ

רּו "טֹוָבה  ן"... וַָיִשבּו אָֹתנּו ָדָבר וַיֹאמְּ ר ָנבֹא ֲאֵליהֶּ ָעִרים ֲאשֶּ ה ָבּה וְֵּאת הֶּ ר ַנֲעלֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ַהדֶּ

ם ַלֲעֹלת, וַַתמְּ  ר ה' ֱאֹלֵהינּו נֵֹתן ָלנּו". וְּ]אבל[ ֹלא ֲאִביתֶּ ץ ֲאשֶּ ת ִפי ה' ֱאֹלֵהיכֶּם. ָהָארֶּ רּו אֶּ

יַד ָהֱאמִֹרי  ָריִם ָלֵתת אָֹתנּו בְּ ץ ִמצְּ רֶּ ִשנְַּאת ה' אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמאֶּ רּו "בְּ ָאֳהֵליכֶּם וַתֹאמְּ נּו בְּ וֵַתָרגְּ

ִמיֵדנּו" ַהשְּ ֵניכֶּ … לְּ ם. ה' ֱאֹלֵהיכֶּם ַההֵֹלְך ִלפְּ אּון ֵמהֶּ צּון וְֹּלא ִתירְּ ם הּוא וָאַֹמר ֲאֵלכֶּם: "ֹלא ַתַערְּ

ר נְָּשֲאָך ה'  ר ָרִאיָת ֲאשֶּ ָבר ֲאשֶּ ֵעיֵניכֶּם, ּוַבִמדְּ ַריִם לְּ ִמצְּ כֶּם בְּ ר ָעָשה ִאתְּ יִָלֵחם ָלכֶּם, כְּכֹל ֲאשֶּ

ם ַעד בֲֹאכֶּם ַעד ַהָמקֹום ַהזֶּה".  ר ֲהַלכְּתֶּ ְך ֲאשֶּ רֶּ ָכל ַהדֶּ נֹו בְּ ת בְּ ר יִָשא ִאיש אֶּ יָך ַכֲאשֶּ ֱאֹלהֶּ

כֶּם.ּוַבָדָבר  ְך, ָלתּור ָלכֶּם ָמקֹום ַלֲחנֹתְּ רֶּ ֵניכֶּם ַבדֶּ  ַהזֶּה ֵאינְּכֶּם ַמֲאִמיִנם בה' ֱאֹלֵהיכֶּם ַההֵֹלְך ִלפְּ



הנקודה שבה מתחיל כל סיפור טוב וכל מסע משמעותי הוא במקום שבו אלוהים נעלם! מקום 

שבו אין לנו אלוהים! היכן שיש, שם אין סיפור, וגם לא מסע. זה מקום שקשה להיות בו, אבל 

 זו נקודת ההתחלה.

הסיפור איננו מתחיל  -שזה בדיוק משמעותו של ספר דברים  -לכן, בגרסה של משה לתורה 

כי שם היה אלוהים!  -בבריאת העולם, אפילו לא באברהם אבינו, גם לא ביציאת מצרים 

הסיפור החשוב מתחיל ברגע הנטישה, ברגע הגירוש הקשה מהר סיני, מחיקו של אלוהים, 

מגיע המפגש הקשה עם אבדן האמונה, אבדן האמון, הביטחון  -אי אפשר שלא  -ומיד אחריו 

 והתקווה.

, אומר להם משה, כאן מתחיל כל סיפור, וכאן הדרך מתחילה להתארך כאן מתחיל הסיפור

 ולהתפתל.

 אין, מסתבר, קיצורי דרך!

הסיבה שמנקודה זו מתחיל המסע ונוצר הסיפור, היא שזה המנוע המניע את מסע האדם: 

מאלוהים ואליו. ולא, זו לא חזרה לאותו מקום, לאותה  -מודע ולא מודע  -מסע של חיפוש 

זהו מקום גבוה יותר בספירלה. וכשנמצא שוב את אלוהים, ננוח שם קמעא, ננשום הנקודה. 

 אוויר פסגות, ונגורש שוב.

כשהיינו ילדים, המדריך בתנועה, כשהוא רצה להיפטר מאיתנו ולקבל מעט שקט מהנודניקים 

ינו ואנחנו הי…"! )אנחנו(, הוא נהג לצוות עלינו ברצינות תהומית, "לכו לראות אם אני באוהל

תנועה, תרתי  -רצים לראות אם הוא שם. מסתבר שגם אלוהים הוא סוג מדריך בתנועה 

הוא שולח אותנו לחפש אותו "שם" )כי הרי, "שם עוד לא היינו"(. אלא שההבדל  -… משמע

בינו לבין המדריכים שלנו, שהוא באמת נמצא גם "שם"... והמשחק הזה, הוא הוא משחק 

אותי, תנוחו מעט, וצאו שוב לחפש אותי "שם", כי "שם" עוד לא החיים: חפשו אותי, תמצאו 

 הייתם, או "שם" עוד לא מצאתם אותי.

השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון", שבת של אימה גדולה, של צער, שדווקא בה 

 מתחיל לבצבץ החזון, בה מתחילה להתבהר הדרך.

אמון, אמונה, ותקווה, זהו המקום שממנו לכן, היכן שאין לנו אלוהים, היכן שאין לנו בטחון, 

מתחיל המסע שלנו, כל פעם מחדש. מתנתו של משה היא, ואולי של פרשת דברים, ובעצם 

של התורה כלה, זה שיש כאן הדרכה, ויש כאן כוונה, ויש כאן גם ידיעה עמוקה: אלוהים 

ר יעקב, נמצא בכל מקום, וכל הר הוא הר האלוהים, אלא "שאני לא ידעתי", כפי שאמ

  כשהתעורר משנתו וגילה שגם בגיא צלמוות אלוהים היה שם איתו. 

מחר בערב ערב תשעה באב. הצטרפו אלינו לקריאת מגילת איכה המסורתית שלנו, תחת 

 כיפת השמיים. פרטים בהמשך המייל.

 שתהיה שבת שלום, שבת של חזון עמוק!

 אלישע

 


