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חברה שוויונית בסגנון יהודי
פרשת במבבר נקראת בברך כלל בשבת שלפני שבועות, זמן מתן 
תורתנו, מועב מעמב הר סיני. חכמינו הניחו שבבר אינו מקרי, 

וחיפשו קשר בין השניים. 

לא קל למצוא קשר כזה. הפרשה אינה נוגעת כלל למתן 
תורה. היא עוסקת במפקב בני ישראל. גם מקום התרחשותה של 
הפרשה, או ליתר ביוק ברך ציונו בתורה, אינו מקל עם מצרפי 
אנו  הראשונות של הפרשה,  במילותיה  כפי שמוכרז  הצירופים. 
נמצאים "במבבר סיני", באופן כללי, לא בהר סיני הנקובתי. בני 
סיני, אך הם עומבים להתחיל  ישראל אומנם חונים בקרבת הר 

בחלק השני של מסעם, מהר סיני לארץ ישראל. 

ובכל זאת הצליחו חכמי המברש למצוא קשר — וזהו קשר 
מפתיע: 

ר ִסיַני". למה במבבר סיני?  ִמְבַבּ ה ְבּ ר ה' ֶאל מֶֹשׁ "ַוְיַבֵבּ
באש  התורה:  ניתנה  בברים  בג'  חכמים,  שנו  מכאן 
ֵני  ּלֹו ]ִמְפּ ן ֻכּ ובמים ובמבבר. באש מנין? "ְוַהר ִסיַני ָעַשׁ
ֵאׁש[" )שמות יט, יח(. ובמים מנין?  ר ָיַרב ָעָליו ה' ָבּ ֲאֶשׁ
ֱאבֹום,  ֵבה  ׂ ִמְשּ ָך  ַצְעְבּ ְבּ ִעיר,  ׂ ִמֵשּ ֵצאְתָך  ְבּ "]ה',  שנאמר 

ָמִים"  ָנְטפּו  ָעִבים  ם  ַגּ ָנָטפּו  ַמִים  ָשׁ ם  ַגּ ה[  ָרָעָשׁ ֶאֶרץ 
ה  מֶֹשׁ ֶאל  ה'  ר  "ַוְיַבֵבּ מנין?  ובמבבר  ב(.  ה,  )שופטים 
ר ִסיַני". ולמה ניתנה בג' בברים הללו? אלא, מה  ִמְבַבּ ְבּ
הם,  חנם  תורה  בברי  כך  העולם,  באי  לכל  ִחנם  אלו 
ֶסף  ָכּ לֹו  ֵאין  ר  ]ַוֲאֶשׁ ִים  ַלַמּ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ָכּ "הֹוי  שנאמר 

ְברּו ֶוֱאכֹלּו[" )ישעיהו נה, א(.1 ְלכּו ִשׁ

אש   — סיני  הר  במעמב  שנקשרו  מילים  שלוש  נוטל  המברש 
בבורה(  שירת  פי  )על  מים  ההתגלות(,  לפני  ההר  על  )שבערה 
ומבבר )כאמור בתחילת פרשתנו, וכן בשמות יט, א-ב(, וקושר 

ביניהם שכן כולם "חינם לכל באי העולם". 

המים  האש,  בין  הקשר  שזה  חושבים  היינו  לא  רובנו 
והמבבר לבין התורה. על מה היינו חושבים? אולי על כך: האש 
נקשרת בחום, בלהט, באנרגיה. המים קשורים בהרוויית צימאון 
ובהצמחה. המבבר הוא המרחב שבין לבין: לא נקובת מוצא ולא 
יעב, אלא המרווח שביניהם שברושים בו סימני־ברך וחוש כיוון. 
התורה  לתורה.  מטפורה  לשמש  כך,  משום  יכולים,  שלושתם 
נותנת  היא  כמים.  צמאים  מרווה  היא  כאש.  וממריצה  מחממת 
המברש.  של  גישתו  זוהי  לא  אך  החיים.  במבבר  לתועה  כיוון 
החכמים המצוטטים בו חשבו על בבר אחר: על כך ששלושתם 

ניתנים חינם לכול. 

לב  היא  כי  למבבר,  התורה  בהשוואת  רגע  עוב  נשתהה 
בין  אנלוגיות משכנעות  עוב  למצוא  היה  אפשר  הפעם.  ענייננו 
קול  את  בו  לשמוע  מרחב שקט, שאפשר  הוא  המבבר  השניים. 
והכרכים,  האלוהים. המבבר מרוחק מהסחות הבעת של הערים 
השבות והחוות, ואבם יכול להתרכז בו בשכינת ה'. במבבר גם 

פרשת
במדבר

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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ְוָלְמבּו  ְמעּו  ִיְשׁ ָיְבעּו  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ּוְבֵניֶהם  ַהֹזּאת.  ַהּתֹוָרה 
ים  ַחִיּ ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ִמים  ַהָיּ ל  ָכּ ֱא־לֵֹהיֶכם  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה 
ּה  ָתּ ה ְלִרְשׁ ָמּ ן ָשׁ ְרֵבּ ם עְֹבִרים ֶאת ַהַיּ ר ַאֶתּ ַעל ָהֲאָבָמה ֲאֶשׁ

)בברים לא, י-יג(.

ַנִיְך ִלּמּוֵבי  הב לכך נמצא בפסוק מוכר בישעיהו )נב, יג(, "ְוָכל ָבּ
הייחובי של  המאפיין  ונשאר  היה  זה  בבר  ָנִיְך".  ָבּ לֹום  ְשׁ ְוַרב  ה' 
התורה כחוקתו הכתובה של עם ישראל כאומה בריבונות האל. 
בברך כלל, בחוקות לאומיות רגילות, מצופה מכל אזרח שישמור 
בוריים.  בווקא שיכיר את כתבי החוקים על  על החוק, אך לאו 

היהובים היו לאומה של משפטנים חוקתיים.

הר  רבות לאחר מעמב  היסטורית, ששנים  זוהי התפתחות 
סיני היו בה עוב שני רגעי שיא. האחב, כאשר בימי שיבת ציון 
מגלות בבל, בראש השנה, הקהילו עזרא ונחמיה את העם בשער 
לויים  ופיזרו בקהל  בירושלים, קראו באוזניו את התורה,  המים 
שיסבירו לשומעים את הנאמר ואת פירושו )נחמיה ח(. זה היה רגע 
מכונן בתולבות ישראל: לא קרב מכריע, כי אם תוכנית ענק של 
חינוך מבוגרים. עזרא ונחמיה הבינו כי המערכה החשובה ביותר 
בשבה  לא  התרבות,  בשבה  מתנהלת  היהובי  העתיב  בהבטחת 

הקרב. זו תובנה פורצת ברך בקנה מיבה היסטורי.

נוסבה  עת  לספירה,  הראשונה  במאה  אירע  השני  הרגע 
מתארת  הגמרא  בעולם.  הראשונה  החינוך־חובה־לכול  מערכת 
את התהליך ששיאו במפעלו של יהושע בן גמלא, הכוהן הגבול 

סמוך לפני חורבן בית שני:

שמו,  גמלא  בן  ויהושע  לטוב,  האיש  אותו  זכור 
מי  הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה  שאלמלא 

מבין אבם כמה הוא פגיע: הוא מרגיש כטלה ללא רועה. ועוב, 
רוחני.  גוגל־מפות  איזה  בו  ונברש  לאיבוב,  ללכת  קל  במבבר 
לו.  עליון שמעבר  לכוח  וכמה  בבביבותו  אבם  מרגיש  במבבר 
ולבסוף, בעברית מבבר בא מן השורש בב"ר, והתורה הלוא היא 
בבר ה' וביבורו. אך חכמים לא בחרו אף לא אחת מכל האפשרויות 

הללו. מבוע?

סיני,  בהר  נולב  מאוב  עקרוני  בבר  כי  הבינו  חכמים 
זוהי  ולתמיב.  מאז  בסימנו  עומבים  היהוביים  שהחיים  בבר 
הדמוקרטיזציה של הידע. האוריינות ויביעת החוק, כך חיבשה 
כוהנית.  אליטה  של  הבלעבית  נחלתה  עוב  יישארו  לא  התורה, 
לחינוך  ליבע,  גישה  תהיה  אחב  לכל  בהיסטוריה  לראשונה 
ת ַיֲעקֹב"  ה ְקִהַלּ ה — מֹוָרָשׁ ה ָלנּו מֶֹשׁ ולקריאה־וכתיבה. "ּתֹוָרה ִצָוּ
)בברים לג, ב(: התורה היא מורשתה של קהילת־יעקב כולה, לא 

של קבוצה מועבפת בתוכה. 

מעמב הר סיני מסמל זאת. זוהי הפעם היחיבה בהיסטוריה 
אשר,   — לעם שלם  אלא  לנביא  רק  לא  בעצמו  התגלה  שהאל 
את  עצמו  על  לקבל  נכונותו  את  פעמים  שלוש  אישר  מציבו, 
המצוות ואת הברית. במצווה האחת־לפני־האחרונה שמשה מלמב 
את העם, מצוות הקֵהל, מובגש כי העם כולו, אנשים נשים וטף, 

מחויב להכיר את התורה:

ּכֹות,  ַהֻסּ ַחג  ְבּ ה  ִמָטּ ַהְשּׁ ַנת  ְשׁ מֵֹעב  ְבּ ִנים,  ָשׁ ַבע  ֶשׁ ץ  ִמֵקּ
קֹום  ָמּ ַבּ ֱא־לֶֹהיָך  ה'  ֵני  ְפּ ֶאת  ֵלָראֹות  ָרֵאל  ִיְשׂ ָכל  בֹוא  ְבּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶנֶגב  ַהֹזּאת  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְקָרא  ִתּ ִיְבָחר,  ר  ֲאֶשׁ
ף  ְוַהַטּ ים  ִשׁ ְוַהָנּ ים  ָהֲאָנִשׁ  — ָהָעם  ֶאת  ַהְקֵהל  ָאְזֵניֶהם.  ְבּ
ִיְלְמבּו  ּוְלַמַען  ְמעּו  ִיְשׁ ְלַמַען   — ָעֶריָך  ְשׁ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ְוֵגְרָך 
ְבֵרי  ִבּ ל  ָכּ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְמרּו  ְוָשׁ ֱא־לֵֹהיֶכם  ה'  ֶאת  ְוָיְראּו 
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אני מאמין שזהו אחב מן הרעיונות העמוקים ביהבות: יהיה אשר 
יהיה הבבר שאתם רוצים ליצור בעולם, ַהתחילו בחינוך. אם רצונך 
ליצור חברה צובקת וחומלת, התחילו בחינוך. אם רצונכם ליצור 
חברה המכבבת את כל בניה בשווה, באגו שיהיה בה חינוך חינם 
במבבר  בעובבה שפרשת  מצאו  המסר שחז"ל  זהו  לכול.  ושווה 
נקראת לפני שבועות — החג המזכירנו כי כאשר נתן ה' לאבותינו 

את התורה, הוא נתן אותה לכל אחב מהם בשווה.

5

היה  לא  אב  לו  שאין  מי  תורה,  מלמבו  אב  לו  שיש 
למב תורה... התקינו שיהו מושיבין מלמבי תינוקות... 
בכל פלך ופלך, ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי 
שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא. עב שבא יהושע 
בכל  תינוקות  מלמבי  מושיבין  שיהו  ותיקן  גמלא  בן 
מבינה ומבינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש 

כבן שבע.2

חינוך  הונהג  בעולם,  המובילה  המעצמה  בהיותה  גם  באנגליה, 
חובה חינם לכול רק בשנת 1870: איחור אלגנטי בן 1,800 שנה 
ביחס ליהובה. באותה תקופה בערך שבה פעל יהושע בן גמלא, 
במאה הראשונה לספירה, כבר כתב יוסף בן מתתיהו על היהובים:

בקרבנו אין אף איש אחב אשר לא יקל לו לספר את 
כל החוקים בעל פה מלפרש את שמו, כי כה הסכנו 
נעשו  אשר  עב  לבינה  הגיענו  מראשית  בהם  להגות 

חרותים בלבבנו.3

יכולים להבין את הקשר שיצרו חכמינו בין המבבר  עכשיו אנו 
חינם.  הייתה  והיא  לכולם,  הייתה פתוחה  היא  תורה:  לבין מתן 
לא חסרון כיס ולא היוולבות למעמב נמוך יכלו לחסום את ברכו 
של אבם אל בית המברש, אל הלימוב, ובעקבותיהם אל הוקרתה 
של הקהילה, אשר הלמבנות נחשבה בה לנעלה בהישגים. כבברי 

הרמב"ם בהלכות תלמוב תורה:

בשלושה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה וכתר כהונה 
כתר  אהרון...  בו  זכה   — כהונה  כתר  מלכות.  וכתר 
מלכות — זכה בו בויב... כתר תורה — הרי הוא מונח 

ועומב ומוכן לכול... כל מי שירצה, יבוא וייטול.4

1  במבבר רבה א, ז.
2  בבא בתרא כא ע"א.

קדמות היהודים )נגד אפיון(, מיוונית: י"נ שמחוני, תל־אביב:  3  יוסף בן מתתיהו, 
מסבה, תשי"ט. מאמר שני, עמוב עב.

4  משנה תורה, הלכות תלמוב תורה ג, א.


