
 תמצית הדרשה: אנחנו נוהגים לחשוב שאנחנו רוצים דברים (things). אבל אנחנו לא!
 עמוק בתוכנו, "הנשמה" שלנו (מילה שאני נזהר מאוד מלהשתמש בה) כמהה אל הרווח

 המחייה את הדברים, ולא אל הדברים עצמם. אלא שאיש מעולם לא לימד אותנו שיש
 מרחב כזה, שיש בית, אחוזה, נחלה, שהיא מקור החיות ומקור החיים ושאליה אפשר

 לשוב. למדנו לבקש דברים, לא למדנו לבקש חיים.
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת בהר, כשמה כן היא. היא אחת הפסגות הגבוהות בתורה. היא עוסקת בעיקר בשמיטה וביובל, אבל גם
 ביחס כלפי מי שחווה קריסה כלכלית.

 
  הפרשה מסתיימת בפסוק, שהוא סוג של "השורה התחתונה" של התורה כלה:

 
 (ויקרא כ"ה, נ"ה) ִּכי־ִלי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים, ֲעָבַדי ֵהם, ֲאֶׁשר־הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני ה'

 ֱאלֵֹהיֶכם.
 

 אני בהחלט מודע לכך שלאוזניים חילוניות הפסוק הזה נשמע נורא, או במקרה הטוב, חסר משמעות ולא
 רלוונטי בעליל. הוא מצייר את אלוהים כמגלומן, כטייקון שמתגאה ברכושו, במשרתיו, כישות שתלטנית

 ואובססיבית.
 

 לא?
 

 ובכן, אותי הפסוק הזה תמיד ריגש מאוד!
 

 מי שחושב במושגים אנתרופומורפיים (כלומר, מייחס לאלוהים תכונות אנושיות) בוודאי יתקשה להתחבר אל
  הפסוק הזה (למעט מי שאוהב שאנשים אחרים - רצוי חזקים - שולטים בהם ולוקחים עליהם חסות…).

 
 בזכרון יעקב, ובמושבות העלייה הראשונה בכלל (ומן הסתם, גם בכמה ממעוזי העלייה השנייה) עדיין אפשר
 לשמוע אנשים שואלים, "של מי אתה?", כלומר, נצר לאיזו משפחה אתה? מה ייחוסך? אנשים מנסים למקם

 את האחר במבנה החברתי-כלכלי המוכר להם, לעשות "סדר" באנדרלמוסיה האנושית שנוצרה סביבם עם
 השנים.

 
 אנחנו, בני האדם - ולא חשוב לאיזו "עלייה" נולדנו - אוהבים (ויש שיאמרו זקוקים) למסגרת ברורה, לשייכות,

  לזהות. כל אלה נותנים לנו עוגן. ללא העוגנים הללו, אנו חווים ניכור, תוהו ובהו, בדידות, ואולי אף חרדה.
 

 אני גבר, אני יהודי, אני צבר, אני דתי, אני שייך לזרם המסורתי, אני קיבוצניק לשעבר, ולא סתם קיבוצניק - אני
 מכפר הנשיא, הקיבוץ הכי נפלא, יפה, מיוחד ואהוב בתנועה הקיבוצית(...) - אני נשוי פלוס אחד, מזה ח"י

 שנים שאני זכרונאי (אם כי זקני זיכרון ממש לא מקבלים אותי ככזה…), וכן הלאה. כל אחד מהזהויות הללו
 יקרות לי מאוד. אני גאה בכל אחת מהן! כל אחת מהזהויות הללו היא קצת מולדת, קצת בית. עד היום, כשאני

 נכנס לקיבוץ כלשהו, גם אם מעולם לא הייתי בו, אני מיד מתמלא נינוחות. כשאני שומע עברית בחו"ל אני
 מתרגש ומיד מרגיש בטוח יותר. כשאני שומע ברדיו את השיר שאותו אנחנו שרים בקהילתנו כל ערב שבת

 לפני תחילת התפילה ("לפנות ערב") אני מיד מתחיל לנשום אחרת. כל אלה הם העוגנים שלי. הם הלבוש, או
 התלבושת האחידה שלי.

 



ִּכי־ִלי ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים, ֲעָבַדי ֵהם, ֲאֶׁשר־הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני  ואז בא הפסוק שלעיל - 
  ה' ֱאלֵֹהיֶכם  - וכאילו מבקש לפרק את כל העוגנים שעיגנו אותנו כל חיינו.

 
  הפסוק הזה מזמין אותנו לבדוק מחדש, ואף לפרק, את כל הזהויות שלנו ואת כל התחפושות.

 
 אבל הפסוק הזה מופיע בתוך הקשר מאוד מסוים: פרשת בהר עוסקת בחירות. השבת, השמיטה, ובמיוחד
 היובל, הם מנגנוני החירות שהתורה יצרה עבור בני ישראל: (ויקרא כ"ה, י') ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים

  ָׁשָנה, ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל־ֹיְׁשֶביָה, יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם.
 

 השבת, השמיטה והיובל הם פועל יוצא של החירות שלנו ממצרים - חירות מכל מה שמצר את חיינו, מה
 שמגביל את אינסופיותנו. חירות מכל השעבודים.

 
ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש  עם זאת, בשנת היובל אנחנו לא הופכים להיות נטולי עוגנים. המשך הפסוק על הדרור הוא: 

  ֶאל־ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁש ֶאל־ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו.
 

 על פניו, נראה שהפרשה קוראת לנו לשוב אל העוגנים המבניים המקוריים שלנו. כמו דגת הסלומון השוחה
 בכל כוחותיה נגד הזרם כדי לשוב אל המקום שבו אמה הטילה אותה, אני נקרא, כביכול, לשוב אל הקיבוץ, אל

  המשפחה, אל בית אבא ואמא…
 

 אז זהו, שלא. אחוזה היא לשון מטפורית. עם ישראל נקרא להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש", ועל הכהנים
 והלוויים נאמר: ה' הּוא ַנֲחָלתֹו . בניגוד לכהני מצרים, שהיו בעלי הקרקעות הגדולים בארץ הנילוס, לכהני

  ישראל, שהיו אמורים להיות דוגמא לקדושה, לא הייתה נחלה ולא  אחוזה. ה' הוא נחלתם.
 

 אבל מה משמעות הביטוי, "ה' הוא נחלתם"? איך ה' הוא נחלה?
 

 לא קל לענות על השאלה הזאת. ה' הרי איננו מקום מסוים (ולכן הוא נקרא "המקום", בהא הידיעה). אנחנו
 רגילים לדבר במושגים קונקרטיים, רגילים להתייחס לאובייקטים (בית יפה, ילדה חכמה, אוטו מהיר, וכו'.).

 אבל ה' איננו אובייקט. הוא איננו קונקרטי. הוא אפילו לא "הוא". ה' איננו "יש". זה ישמע מוזר מאוד, אבל ה'
  פשוט איננו ישנו…

 
 עם זאת, הוא ההוויה המהווה את כל היש בעולם, ומכאן שמו - ה.ו.י.ה. ברמה המטפורית (כי רק מטפורות
 יכולות לתאר את מה שאינו ניתן לתיאור...), ה' הוא הרווח שבין הדברים. וכידוע, רוב היקום מורכב מרווח,

 ולא מ"דברים". רוב רובו של האטום הוא בכלל נפח פתוח (הרווח הטעון שבין הגרעין לאלקטרונים החגים
 סביבו מהווה את רוב נפח האטום), ומכיוון שהאטום מרכיב את כל היש בעולמנו - כולל את גופנו - הרי שכל

 היש - כולל גופנו - הוא ברובו מרחב פתוח. אבל זהו איננו סתם רווח (ושוב, זו רק מטפורה, אל תשכחו!)
 הרווח הזה טעון מאוד במטען אלקטרומגנטי. המתח הזה - שהוא בלתי נראה - הוא המאפשר את קיומו של
 האטום הזה. ללא המתח הזה, האטום היה קורס או מתפרק והיה חדל להיות. לכן המתח הטעון הזה שבין

 הגרעין לאלקטרונים הוא המהווה את האטום, והוא המהווה של כל מה שהאטום הזה הינו חלק ממנו -
  מהמולקולה הקטנה ביותר (צירוף של כמה אטומים), ועד לאדם, לעץ ולאבן.

 
 אם כן, ה' - מטפורית בלבד - הוא הרווח הטעון שבין כל הדברים! הוא מהווה אותם. הוא התנועה שבין

 העיצורים. הוא הרווח הלבן שבין האותיות השחורות של התורה.
 

 הרווח הטעון הזה הינו מרחב חי! מרחב שבו נמצא מעין החיים. זהו המרחב, שוב מטפורית!,
 המחייה והמזין והמאפשר את כל היש, את כל הקיים, את היקום כולו!



 
 הרווח הזה הוא "המקום" - מטפורית - של כל פוטנציאל. ברווח הזה אפשר להיות כל דבר.

  
 העבודה שבלב

 
 פרשת בהר מזמינה אותנו להשתחרר מהשיעבוד שלנו - מההזדהות שלנו - עם "דברים", יהיו נחמדים ככל

  שיהיו, ולראות ברווח החי את אחוזתנו, את נחלתנו, את משפחתנו המקורית, את אלוהינו!
 

 רוב הזמן (שש שביעיות מהזמן, לפי החישוב היהודי) אנחנו נזדהה עם הדברים שאנו רגילים להזדהות איתם -
 גופנו, משפחתנו, ייחוסנו, מוצאנו, עבודתנו, וכו'. אבל שביעית אחת (שבת, שמיטה ויובל) אנחנו נקראים לשוב

  אל הרווח המחייה, המהווה, שבין כל הדברים שאיתם אנחנו מזדהים ביום יום.
 

 אנחנו נוהגים לחשוב שאנחנו רוצים דברים. אבל אנחנו לא! עמוק בתוכנו, "הנשמה" שלנו (מילה
 שאני נזהר מאוד מלהשתמש בה) כמהה אל הרווח המחייה את הדברים, ולא אל הדברים עצמם.

 אלא שאיש מעולם לא לימד אותנו שישנו מרחב שכזה, שיש בית, אחוזה, נחלה, שהיא מקור
 החיות ומקור החיים. למדנו להשיג דברים, לא לבקש חיים.

 
 פרשת בהר, כאמור, היא אחת הפסגות הגבוהות של התורה, תרתי משמע. היא מזכירה לנו לשמוט את

  הדברים, ולשוב אל הרווח המחייה והמאפשר שביניהם.
 

  ברווח שבין הדברים מסתתרת החירות העברית הקדומה.
 

 אפשר לחוות את המרחב הזה ואפשר לשוב אליו. זו "העבודה שבלב". אך מכיוון שהמקום הזה איננו מקום
 ספציפי, הוא דורש דמיון. אולי זו הסיבה לכך שהתורה מספרת לנו שהאדם נברא בדמותו של בוראו. כי רק

 האדם מסוגל לדמיין את המרחב האינסופי הזה, מרחב אשר מצד אחד הוא נטול כל יש, ומצד שני הוא מהווה
 את כל היש. מרחב הטעון כולו באנרגיית החיים. הפרשה הבאה - בחוקותיי - תרמוז לנו שהמרחב הזה הוא

  הארץ המובטחת האמיתית!
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


