
 / הרב אלישע וולפיןבחוקותי  –השראה מפרשת בהר 

 חברים יקרים,

טובה מגיע ספר ויקרא לסיומו. עברנו חודשיים מאתגרים למדי. קורבנות, כוהנים, אסונות,  בשעה
מחלות, טומאה וטהרה, קדושה וחולין, גילוי עריות, וכעת, לשתי הפרשות שביחד סוגרות את ספר 

 בחוקותיי.-ויקרא: בהר

 0,911שתי מסורות ענק התחרו על עתיד העם היהודי. שני רבנים גדולים נאבקו על נשמתנו לפני 
שנה. שניהם חפשו דרכים להפוך אותנו מעם של קסטות, בית מקדש וקורבנות, לאומה שוויונית, 
ערכית, מוסרית, אשר במרכזה מקומו של האדם בעולם. אבל כל אחד מהם ביקש לעשות את זה 

 ת לגמרי!אחרת. אחר

רב אחד ניצח, ועמו גם מורשתו כולה. את הרב השני אנחנו מזכירים כל בוקר בתפילת שחרית, 
אבל בפועל, הוא הפסיד במערכה ופחות או יותר נעלם מחיינו. היהדות שלנו היום היא נצחונו 

 הגדול של רבי עקיבא. זה שנגנז הוא רבי ישמעאל.

 מדוע אני מזכיר את העניין הזה?

 תי הפרשות השבוע הן הפרשות האהובות ביותר על רבי ישמעאל.משום שש

הפרשה הראשונה, פרשת "בהר", עוסקת ברובה המכריע בענייני שנת השמיטה )שבראה כל שבע 
 (.0+  99שנים( ושנת היובל )שהיא שנת החמישים, לאחר שבע שנות שמיטה, כלומר, 

ר ְיהָוה ֶאלַוְיַד  א ויקרא כ"ה, פרשת בהר פותחת האמירה הנפלאה: ר  ב ֹמֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּאֹמר.-בֵּ ַדבֵּ

ֶהם ִכי ָתֹבאּו ֶאל-ֶאל ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ן ָלֶכם ְוָשְבָתה ָהָאֶרץ ַשָבת -ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

ש ָשִנים ִתְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאסַ  ג ַליהָוה. ש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְושֵּ ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ַשַבת  ד ְתבּוָאָתּה.-ְפָת ֶאתשֵּ

ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור  ה ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַשָבת ַליהָוה ָשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר. אֵּ

י ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְשַנת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ.-ְוֶאת ְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה ְלָך ּוְלַעְבְדָך  ו ִעְנבֵּ

 ְתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל.-ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ָכל ז ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָגִרים ִעָמְך.

ני??? מה, אחרי שקיבלו את התורה בני תגידו, מישהו עוד זוכר שאנחנו עדיין למרגלות הר סי
ישראל לא המשיכו במסע לארץ המובטחת? אז זהו שלא. כבר שנה שהם חונים למרגלות ההר, 
קיבלו את התורה, בנו משכן, הקריבו קורבנות, למדו חוקים כאלו ואחרים. אבל לא זזו. רק בספר 

 הבא, ספר במדבר יתחיל המסע הגדול הביתה.

היינו למרגלות הר סיני, מדוע כבר כמעט ספר וחצי שהר סיני לא מוזכר?  אבל אם כל הזמן הזה
 למה נזכרו בו כאן, עכשיו, ככה, לפתע פתאום?

אז זהו. גם רש"י תהה. כאן בדיוק הוא שואל את השאלה המפורסמת על הפרשה שלנו: 'מה עניין 
, ומדוע התורה שמיטה אצל הר סיני?', או בעברית, מה הקשר בין הר סיני למצוות השמיטה

 מזכירה לנו שאנחנו עדיין למרגלות הר סיני?

רבי ישמעאל נותן לנו הסבר מהפכני: הוא טוען שצירוף הפסוקים הללו מלמד אותנו שמצוות 
 השמיטה והיובל הן תמצית התורה כולה!

אם רבי עקיבא טען ש"ואהבת לרעך כמוך" )מלפני שבועיים( זה העיקר, הרי שלשיטתו של רבי 
ל, השמיטה היא העיקר. או ליתר דיוק בשמיטה מתחילה הברית בין עם ישראל לקדוש ישמעא

 ברוך הוא, והכל נגזר ממנה. השמיטה היא מהות הברית האדם לאלוהיו.

 מדהים, לא?



סיום הפרשה לגמרי מאשש את הסברה של רבי ישמעאל. לאחר פירוט מקסים ומרגש של חוקי 
אִתי ויקרא כ"ו, מה השמיטה והיובל, באים דברי הסיכום: -ְוָזַכְרִתי ָלֶהם ְבִרית ִראֹשִנים ֲאֶשר הֹוצֵּ

אֹלִהים ֲאִני ְיהָוה. ינֵּי ַהגֹוִים ִלְהיֹות ָלֶהם לֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלעֵּ ֶלה ַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים  מו ֹאָתם מֵּ אֵּ
ל בְ  ין ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ינֹו ּובֵּ  ֹמֶשה.-ַהר ִסיַני ְבַידְוַהתֹוֹרת ֲאֶשר ָנַתן ְיהָוה בֵּ

סיום הפרשה כאילו אומרת לנו, שהשמיטה היא היא הברית, היא היא הסיבה ליציאת מצרים, היא 
הסיבה לבחירה בעם ישראל, והיא תמצית החוקים והמשפטים והתורות שניתנו לעם ישראל בהר 

 סיני.

דברים יותר חשובים???  תשאלו בודאי... למה??? למה השמיטה היא העיקר? אם כל הכבוד, אין
למשל, "ואהבת לרעך כמוך"? אם שאלתם את השאלה הזאת, אתם בחברה טובה. גם רבי עקיבא 

 חשב כך, ודרכו ניצחה!

התשובה ניתנת בצורה שלא משתמעת לשתי פנים בפרשה השנייה של השבוע שלנו, פרשת 
 בחוקותיי. יתרה מזו, פרשת בחוקותיי מאששת סופית את עמדתו של רבי ישמעאל.

פרשת בחוקותיי מזהירה את בני ישראל שאם יישמעו לחוקים יהיה להם נפלא. אבל אם לא... 
א הנוראי ברשימת האסונות מגיע בסוף: גלות! מדוע מתחילה רשימה ארוכה של אסונות. השי

גלות? ובכן, הפרשה נותנת סיבה אחת בלבד: כי לא קיימנו את שנת השמיטה, שהיא תמצית 
הברית. רק אם נגלה מן הארץ, אומרת הפרשה, תוכל הארץ סוף סוף ליהנות מהשמיטה המגיעה 

 לה!!!

ִרים ְותֹוָשִבים -ִלי ָהָאֶרץ, ִכי-...ִכי כג אל:אבל הנה הסיבה האמיתית, בסיס תפיסתו של רבי ישמע גֵּ
רבי ישמעאל מזכיר לנו שאנחנו אורחים זמניים כאן. שאנחנו גרים. איננו בעלי   ַאֶתם ִעָמִדי.

 הקרקע. שנת היובל מזכירה לנו שלמעשה, כלום לא באמת שלנו. כלום. הכול בהשאלה.

 לימה.וזהו החופש האמיתי. זו היא יציאת מצריים הש

זוכרים את ג'ורג' אורוול מ"חוות החיות", שתיאר את המאבקים החברתיים והמהפכות לצדק 
 חברתי כהחלפת אליטה אחת באחרת?

פרשות בהר ובחוקותיי מציעות לנו שיש דרך אחרת. שלא כולם חזירים. אבל הדרך קשה! מאוד 
 קשה! עובדה, אין כבר שנת יובל, וגם שנת השמיטה לא ממש מתקיימת.

כל עוד המאבק שלנו הוא מי ישלוט, "אנחנו" או "הם", הרי שהפסדנו. לא להם הפסדנו, אלא 
לעצמנו, או אם תרצו, הפסדנו לו, ליושב במרומים. כי התעקשות על בעלות על מה שאינו שלך 

 בהגדרה, הוא מקור להרבה כאב.

 מאומה אינו שלנו, מזכיר לנו רבי ישמעאל. הכל זמני, הכל בהשאלה.

 וזו תמצית הברית בין עם ישראל לאלוהיו, על פי רבי ישמעאל.

האירוניה היא, שאם נסכים לוותר על אשליית הבעלות על האדמה הזאת, הרי שמובטחת לנו 
 ישיבה בטוחה ושלווה כאן בארץ, והיא תהיה "שלנו" לעד...

  את הברית הזאת עוד לא ניסינו. מעיזים לנסות?

איבה שמשהו כאן שייך לנו. שנזכור שהארץ הזו היא שלנו שנזכה להשתחרר מהאשליה המכ
באדם, בחי, ובצומח. אין  –כערבון בלבד, ויש לנו אחריות גדולה כלפיה וכלפי דייריה האחרים 

 פטור מאחראיות. אבל יש בהחלט פטור מלא מאשליית הבעלות.

   שבת שלום, שבת דרור.

 אלישע


