
 שנשפכת כמים / הרב אלישע וולפיןתורה  –פרשת יתרו 
 

 חברים,
  

ימים חלפו מאז אותו לילה מרגש שבו עזבנו את בתינו ואת כל רכושנו, את כל מה שהיכרנו זה  05
 שנים, ויצאנו למסע המפורסם ביותר בהיסטוריה של החברה המערבית.  015

  
ליציאתנו ממצרים אנו כבר רואים את הר סיני מרחוק. לאחר שלושה  74 –והנה, השבוע, ביום ה 

 ימים של הכנות, מתח, רצוא ושוב והתקדשות, אנחנו מוכנים!
שמות ואז... ההר כלו מתמלא עשן, חלקנו ברחנו בבהלה גדולה. מסביב נשמעים השופרות, ו... 

ל א  ,כ ת כָּ ר ֱאֹלִהים אֵּ לֶּה לֵּ -ַוְיַדבֵּ אֵּ ִרים הָּ ץ ִמְצַרִים  ב  אֹמר.ַהְדבָּ רֶּ אֶּ אִתיָך מֵּ ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶּ ה ֱאֹלהֶּ ָאֹנִכי ְיהוָּ
ִדים ית ֲעבָּ ִרים ַעל-ֹלא  ִמבֵּ י.-ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאחֵּ נָּ   פָּ

כולנו היינו שם. כולנו! אין יהודי אחד שלא היה שם, כשאלוהי החירות מנה את עשרת העיקרים, 
 עשרת הדיברות.

  
 נו לא זוכרים! חבל... כמה חבל...היינו שם. אבל רוב

  
 מאז אנחנו מתווכחים על שתי שאלות גדולות: 

האם המפגש המכונן הזה היה חד פעמי? כלומר, היה ונגמר? או שמא היה זה מפגש, אמנם       .1
 אדיר ורב רושם, בשרשרת של מפגשים בין האל לברואיו? 

א ברור. מה בעצם היה שם? מה בדיוק עם התיאור של ההתגלות מאוד דרמטי, אבל ממש ל     .2
על פי מידת  –ישראל שמע? חז"ל מספרים לנו שכל אחד שהיה שם שמע את זה אחרת 

ההתפתחות הרוחנית שלו ועל פי תבנית נשמתו. ואם כך, מי היה זה ששמע דווקא את הגרסה 
 המונחת כיום לפנינו? והאם היו עוד גרסאות?

  
 האדיר הזה: יש שתי גישות עיקריות לאירוע

  
גורסת שאכן, מדובר באירוע חד פעמי שלא חזר על עצמו מאז. הוא  הגישה המסורתית הקלאסית

למסע(  05 –קרה בתאריך מסוים )ו' בסיון, החודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, ביום ה 
מהאירוע, ובמקום מסוים )הר חורב(. ולכן, על פי התפיסה הזו, ככל שאנחנו מתרחקים יותר 

אנחנו זוכרים אותו פחות, הוא הולך ומטשטש. ומרוב שכחה, קומתנו הרוחנית הולכת וקטנה, 
הולכת ודועכת, ומתבטלת לגמרי אל מול פני "הענקים" שקדמו לנו. הענקים הם תמיד על פי סדר 
קרבתם אל האירוע המכונן הזה. הם אלו שמסרו את הזיכרון מדור לדור: משה שמסר את התורה 

יהושע, שמסרה לזקנים, והם לנביאים, והללו לאנשי כנסת גדולה )חז"ל(, ואלו ל"ראשונים" )כמו ל
הרמב"ם ואחרים(, וה"ראשונים" מסרוה לבסוף ל"אחרונים" )כמו הפוסקים הגדולים של המאה ה 

(. בקיצור, על פי התפיסה המסורתית הקלאסית "הולך ופוחת הדור" )גדולתו פוחתת(, ואנו, 05 –
 רונים בשרשרת המסירה, הקטנים מכולם.האח

  
גורסת שההפך הוא הנכון: ככל שחולף הזמן אנחנו רק חכמים יותר, כי אנחנו  הגישה המודרנית

היום יודעים יותר, מגלים יותר, ולכן גם מבינים יותר את סודות הבריאה. בתקופה המקראית, 
נימה פנימה אל תוך תוכה של למשל, עוד לא היה מיקרוסקופ, שמאפשר לנו היום להתבונן פ

הבינו בכלל על מבנה החיים? גם טלסקופ לא היה  -בני דורו של משה רבנו  –המציאות! מה הם 
המכשיר שבעזרתו אנחנו מביטים החוצה, אל החלל החיצון, ומבינים את האמת הגדולה  –להם 

עגול ולא שטוח.  שהם לא ידעו, שהעולם שלנו כנראה אינו מרכז היקום, וכי כדור הארץ מסתבר
התפיסה המודרנית מקדשת את החדש ובזה לישן. בעולם האקדמי, ככל שהמקור שאתה נסמך 

עליו חדש יותר ועכשווי יותר, הרי שהוא נכון יותר. משה, על פי התפיסה הזו, היה אמנם מאוד 
   מתקדם ונועז לתקופתו, אבל הוא פרימיטיבי למדי יחסית אלינו, אנשי המערב הנאור.

 אירוע היסטורי חד פעמי או תופעה שחוזרת ונשנית?  –מה זה היה  אז
התשובה לשאלה מסתתרת לה, כמו רוב התשובות בתורה, בפינה חשוכה ושקטה בפרשה 

הקודמת, פרשת בשלח: אחרי שים סוף נחצה לשניים, ובני ישראל עברו לצידו המדברי של החיים, 
שהרי במדבר אין מים! ובלי מים אין חיים! ובין  הם גילו שאולי כל המסע הזה, בטעות יסודו...

עבדות במצרים ומוות אכזרי במדבר, אולי עבדות במצרים עדיפה??? אל תקלו ראש בשאלה 
מצב מעיק, קשה  -חלקנו הגדול שואל אותה בווריאציות שונות כמעט כל יום: מה עדיף  –הזאת 

 ל הזמן בין חיים למוות? ומלחיץ, אבל בטוח ומוגן, או חיים של חירות, התלויים כ
אין מים! פשוט אין מים! והעם זועק וזועם. ואז זה קורה: אלוהים מורה למשה להכות בסלע, 

 ומהסלע יוצאים מים חיים. 



אבל שימו לב לתיאור, כי מתחבא בו פרט שאנשים בדרך כלל לא שמים אליו לב, והוא התשובה 
 לשאלה שלנו: 

 , שמות יז
ל א יֲעדַ -ַוִיְסעּו כָּ ל ִמִמְדַבר-ת ְבנֵּ אֵּ ם ַעל-ִיְשרָּ יהֶּ ין ַמִים ִלְשֹתת -ִסין ְלַמְסעֵּ ה ַוַיֲחנּו ִבְרִפיִדים ְואֵּ ִפי ְיהוָּ

ם... עָּ ל ה הָּ ה אֶּ ר ְיהוָּ ת-ַוֹיאמֶּ ר ִהִכיתָּ בֹו אֶּ ל, ּוַמְטָך ֲאשֶּ אֵּ י ִיְשרָּ ם, ְוַקח ִאְתָך ִמִזְקנֵּ עָּ י הָּ ה: 'ֲעֹבר ִלְפנֵּ -ֹמשֶּ
.ַהְיֹאר  ְכתָּ לָּ ְדָך, ְוהָּ נֶּיָך ו  ַקח ְביָּ ד ְלפָּ ם ַעל ִהְנִני ֹעמֵּ ב-שָּ ה  ַהּצּור ְבֹחרֵּ תָּ ּנּו ַמִים ְושָּ ְצאּו ִממֶּ ְוִהִכיתָּ ַבּצּור ְויָּ

ל. אֵּ י ִיְשרָּ ינֵּי ִזְקנֵּ ה ְלעֵּ ן ֹמשֶּ ם'. ַוַיַעש כֵּ עָּ  הָּ

  
הצור )שהוא גם כמובן שם נרדף לקדוש ברוך הוא(, נמצא בחורב! חורב הוא הסלע, או יותר נכון, 

והוא מתגלה כמעין הר סיני. כן, כן! עוד לפני שבני ישראל הגיעו להר סיני, אלוהים כבר מתגלה. 
   !מים חיים

  
במסורת ישראל מעולם לא הגדירו היכן נמצא הר סיני. ובצדק! )קביעת המיקום הנוכחי הוא חלק 

מאוד שנוי במחלוקת של הכנסייה הנוצרית בראשית דרכה, אי שם בסוף המאה הרביעית  ממסע
לספירה, לזהות ולהשתלט את המקומות הקדושים המתוארים "בברית הישנה"(. טוב שהיהדות לא 

הלכה בדרך אלילית זו, כי כך נשארת אפשרות מאוד ריאלית שהר סיני כלל איננו מקום. הר סיני 
סיני הוא כל מקום שבו אדם חווה התגלות משמעותית. הר סיני הוא מעיין מים הוא קונספט! הר 

 חיים ומחיים. 
  

 והרי, התורה משולה למים חיים, כי היא הגיעה מהמעיין שבצור שבהר סיני. 
  

 ואם "הר סיני" הוא בכלל מעיין, הרי שכל עוד המעיין איננו יבש הוא ממשיך לנבוע. 
  

הוא נבע יותר מפעם אחת: בדיוק בנקודה הזאת משה רואה את הסנה אנחנו יודעים שהמעיין ה
ת אשמות ג, הבוער ואינו עוכל:  ה אֶּ יָּה ֹרעֶּ ה הָּ ת-ּוֹמשֶּ ן ַוִיְנַהג אֶּ ן ִמְדיָּ ַהֹּצאן ַאַחר -ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹכהֵּ

ר  לַהִמְדבָּ ה-ַויָֹּבא אֶּ בָּ ֱאֹלִהים ֹחרֵּ עדיין לא מאמינים שזה אותו המקום בדיוק, ]אבל אם אתם  .ַהר הָּ
ל יא: הרי שבהמשך נאמר[ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ל-ַוֹיאמֶּ ְך אֶּ לֵּ ֱאֹלִהים ִמי ָאֹנִכי ִכי אֵּ ת-הָּ י -ַפְרֹעה ְוִכי אֹוִציא אֶּ ְבנֵּ

ִים. ל ִמִמְצרָּ אֵּ ר ִכי יב  ִיְשרָּ ה-ַוֹיאמֶּ ְך ְוזֶּ ְהיֶּה ִעמָּ אֹות ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִת -אֶּ ת  יָךְלָך הָּ ם -ְבהֹוִציֲאָך אֶּ עָּ הָּ
תִמִמְצַרִים  ר ַהזֶּה-ַתַעְבדּון אֶּ הָּ ֱאֹלִהים ַעל הָּ  . הָּ

  
זהו ההר של הסנה הבוער, וזהו ההר שממנו נבע המעיין שהשקה את העם, וזה ההר של מתן 

 תורה, תורה של מים חיים. 
  

מרגעי השפל הנוראיים  שנה מאוחר יותר, באחד 055וזה לא הכל. שוב אנו שבים אל הר חורב, 
במסעו של אליהו הנביא. אחרי הדרמה הגדולה בהר הכרמל, הוא בורח. הוא בורח ושוקע בדיכאון 

חריף. הוא זוחל )ממש זוחל, בכוחותיו האחרונים!( אל הר חורב, כדי לגמוע ממי המעיין ההוא, 
 הנובע מהצור, בכדי להשיב את רוחו ובכדי לקבל תשובה לשאלת חייו.

  
 –, בין הגישה המסורתית הקלאסית, לזו המודרנית, מתברר שלא זו ולא זו. יש גישה אחרת לכן

נקרא לה גישת הנצח. על פי התיאור הזה, המעיין שהתגלה בהר סיני נובע תמיד. נביעתו נצחית. 
 ביום שבו תיפסק נביעת החיים הזו יתייבש העולם.

  
, אומרים: "הלכה למשה מסיני". כלומר, לא בכדי, כשפוסקים הלכה שאין לה סימוכין בתורה

 המעיין ממשיך לנבוע, גם היום. 
  

עם חפץ חיים, אדם חפץ חיים, לא יכול להסתפק בהתגלות חד פעמית של חכמה גדולה, שהייתה 
 והסתיימה, ושמאז נשאר ממנה רק זכרון עמום ודהוי. 

  
 יתחדש.כל הצמא ימצא את ההר ההוא, את המעיין הזה, ויגמא מים חיים ו

  
ואיך נדע שזהו ההר? שזה אכן מעיין המים החיים? במקום שבו אלוהים מדבר אל כל הבריות, 

שם המעיין שהוא  –אבל כל אחד שומע את הניגון האלוהי הייחודי שלו, הניגון המתאים בדיוק לו 
 חיפש!

  
 ואיך יודעים שזה הניגון האלוהי הייחודי שלו? 

  
 בלימוד שלנו בבית הכנסת....על כך נדבר מחר בבוקר 



  
 שבת שלום,

  
 אלישע

 


