
 שבת שלום חברים יקרים,
 

  השבוע מופיעה בפעם הראשונה דמותו של המורה הרוחני שהכל באים להיוועץ בו.
 

 ארבעים ושבעה ימים חלפו מאז יצאו בני ישראל ממצרים. הם הגיעו להר האלוהים, שייזכר לנצח כ"הר סיני".
 האיזור הזה היה בית-גלותו של משה במשך עשרות שנים, עד ששב למצרים. שם, במרחב של חותנו, יתרו,

 הוא פגש את אלוהים בפעם הראשונה, נישא אליו מתוך בסנה הבוער. חלפה שנה מלאת נפלאות, וכעת, יתרו
 בא לקבל את פניו, ומביא איתו את ציפורה, אשתו של משה ואת שני ילדיהם. יתרו שומע ממשה על חוויות

  השנה החולפת והוא נרגש ביותר (יש אומרים שאף התגייר). ואז…
 

ָּמֳחָר֔ת, ַוּיֵֶׁ֥שב מֶֹׁש֖ה ִלְׁשּפֹ֣ט ֶאת־ָהָע֑ם, ַוַּיֲעמֹ֤ד ָהָעם֙ ַעל־מֶֹׁש֔ה ִמן־ַהּבֶֹ֖קר ַוְיִהי֙ מִֽ  (שמות י"ח, י"ג - י"ח) 
ה־ַהָּדָב֤ר ַהֶּזה֙ ֲאֶׁש֨ר ַאָּת֤ה עֶֹׂשה֙  ַעד־ָהעֶָֽרב. ַוַּיְרא֙ ֹחֵת֣ן מֶֹׁש֔ה ֵא֛ת ָּכל־ֲאֶׁשר־הּ֥וא עֶֹׂש֖ה ָלָע֑ם ַוּיֹ֗אֶמר, "מָֽ

 ָלָע֔ם? ַמּדּ֗וַע ַאָּת֤ה יֹוֵׁשב֙ ְלַבֶּדָ֔ך ְוָכל־ָהָע֛ם ִנָּצ֥ב ָעֶל֖יָך ִמן־ּבֶֹ֥קר ַעד־עֶָֽרב?". ַוּיֹ֥אֶמר מֶֹׁש֖ה ְלֹחְתנֹ֑ו,
ים. ּכִֽי־ִיְהֶי֨ה ָלֶה֤ם ָּדָבר֙ וָּב֣א ֵאַל֔י ְוָׁשַ֣פְטִּת֔י ֵּב֥ין ִא֖יׁש ּוֵב֣ין ֵרֵע֑הּו ְוהֹוַדְעִּת֛י  "ּכִֽי־ָיבֹ֥א ֵאַל֛י ָהָע֖ם ִלְדרֹׁ֥ש ֱאלֹהִֽ

ה! ָנבֹ֣ל יו". ַוּיֹ֛אֶמר ֹחֵת֥ן מֶֹׁש֖ה ֵאָל֑יו, "לֹא־טֹוב֙ ַהָּדָב֔ר ֲאֶׁש֥ר ַאָּת֖ה עֹׂשֶֽ  ֶאת־ֻחֵּק֥י ָהֱאלִֹה֖ים ְוֶאת־ּתֹורֹתָֽ
ָך".   ִּתּבֹ֔ל ַּגם־ַאָּת֕ה ַּגם־ָהָע֥ם ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר ִעָּמְ֑ך ּכִֽי־ָכֵב֤ד ִמְּמָך֙ ַהָּדָב֔ר, לֹא־תּוַכ֥ל ֲעׂשֹ֖הּו ְלַבּדֶֽ

 
 יתרו הינו איש חכם. הוא מתבונן במשה ובהתנהלותו כמנהיג העם. בפעם האחרונה שהוא ראה את משה, הוא

 היה רועה צאן, וכעת הוא רועה בני אדם. יתרו נבעת ממראה עיניו: תור ארוך של אנשים שבאים לקבל עצה,
 הדרכה או הנחייה, נשרכים מחוץ לאוהלו של משה. משה יקרוס! הוא לא יוכל לעמוד בזה לאורך זמן. בהמשך,
 יתרו ייעץ לו כיצד להתארגן נכון יותר: תמצא אנשים חכמים ונבונים ותפנה אליהם את העם. אתה, משה, טפל

  רק בבעיות שהם לא מצליחים לפתור. זו האצלת הסמכויות הראשונה בתורה.
 

 נוהגים לומר שיתרו היה היועץ הארגוני הראשון. יתרו העניק לעם ישראל את המנגנון המשפטי הארגוני
 המשמש אותו ואת החברה המערבית עד עצם היום הזה. יש הטוענים שאילולא ניתנה כאן מערכת המשפט,
 פרשת ההתגלות האלוהית ועמה עשרת הדיברות, שבאה בפרשה שלנו מיד אחרי האפיזודה הזו, לא הייתה

  אפשרית, שכן האור (ההתגלות האלוהית) זקוק לכלי (מערכת ארגונית) שיכיל אותו.
 

 זה פירוש חשוב, אבל אני רוצה להציע פירוש אחר הפעם!
 

ים ! העם לא ּכִֽי־ָיבֹ֥א ֵאַל֛י ָהָע֖ם ִלְדרֹׁ֥ש ֱאלֹהִֽ  יתרו חושב במושגים ארגוניים, משה לא! הוא אומר בפירוש: 
  מבקש עצה או חוק; העם מבקש אלוהים. העם דורש אלוהים!

 
  מה זה אומר? מה רוצה העם? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו באמת באמת מבקשים, עמוק עמוק בפנים?

 
 למילה אלוהים יש כמה וכמה משמעויות במקרא. אלוהים בספר שמות ובספר דברים הוא בדרך כלל מילה

 נרדפת לשופטים - שופטים בשר ודם - וכך גם יתרו  מבין זאת, ולכן מייחסים לו את הקמת המנגנון השיפוטי.
 בספר בראשית אלוהים בא במשמעות של כוחות הבריאה של הטבע. בדרך כלל אלוהים בא במשמעות של

  כוח עליון - כלומר האל הבכיר בהיררכיה של פנתאון האלים.
 

 השבוע אני מבקש לייחס למילה אלוהים משמעות רחבה יותר, שתכלול את כל הפירושים גם יחד: אלוהים זה
 הנשגב. אלוהים מבטא את הכמיהה שלנו למשמעות גבוהה. אלוהים זה הפוטנציאל שאנחנו מבקשים לממש

 בחיינו. אלוהים הוא מידת הצדק הגבוהה ביותר - לא היחסית הנהוגה במערכת המשפט האנושית - אלא
 המוחלטת. אלוהים זה אינסוף האפשרויות. אלוהים זה כל מה שרוצה לקרות בחיינו אם רק נסכים.

 



 אלוהים זו הכמיהה הגבוהה ביותר שבאדם.
 

 ואת זה העם דורש. את זה משה שומע עמוק בליבם. ואני בספק אם את זה יתרו מצליח לראות כשהוא מתבונן
  בחתן שלו מן הצד.

 
 רבי שלמה אפרים מלונטשיץ, הפרשן בן המאה ה-17, המכונה "כלי יקר", מסביר שהעם בא לבקש את

 הנבואה - כלומר את הנשגב, את הגבוה, את המקור, את מה שמעבר לשיפוט כזה או אחר, ולא איזו עצה
 ארגונית או טכנית. "כי יהיה להם דבר [עניין כלשהו], בא אלי [לא האדם, כי אם התשובה לשאלה]… כי הדבר
 [התשובה] בא אלי בנבואה. והכל ביד ה' עלי השכיל, וכל דבר נעלם, שאין עדים בדבר, בא אלי...". כלומר, לא
 העם באים אלי, אלא הנבואה באה אלי, התשובות הגבוהות באות אלי. ואת זה העם מבקש! הם מבקשים את

 מה שה' השכיל בתוכי, את הנעלם, את הדבר שאין לו עדים! "על כן" ממשיך הרב מלונטשיץ, "אין נכון לי
  להשמט מן הדינין", כלומר, אני לא יכול להיות פטור מתפקידי.

 
 בפעם הראשונה בתורה מופיעה דמותו של המורה הרוחני, הנביא, ולימים הרב. זה שתפקידו לזהות את

 הכמיהה העמוקה המקננת בנפשו של כל אדם, גם כשהאדם עצמו כלל איננו מודע לכך! המורה הרוחני הוא זה
 שיודע, שכשאדם מבקש דבר מה, לא את הדבר עצמו הוא מבקש, אלא את המהות הפנימית של הדבר, את

 האלוהים, את הנשגב.
 

 אבל המורה הרוחני גם יודע שאת מה שהאדם באמת רוצה לא ניתן לקבל! אפשר להשיג רק את הביטוי
 הגשמי, החיצוני, של הדבר בעולם. והביטוי הגשמי לעולם לא ישביע, לעולם לא יענה באמת על מאוויינו. הרעב

  לאל חי תמיד יהיה שם, לפעמים יותר ולפעמים פחות.
 

 ואז קורה הדבר הנפלא: כשמשה מזהה את הכמיהה האנושית - את הדרישה לאלוהים, לאל חי - מגיעה
 ההתגלות הגדולה. הקול האלוהי, שהתגלה עד עכשיו רק למשה בסנה הבוער שבהר האלוהים, מתגלה לכל

 עם ישראל באותו הר עצמו, הר סיני. קולו נשמע - אפילו "נראה" - אבל הפלא ופלא, כל אדם שומע משהו
  אחר! כי כל אדם שומע את מה שרמתו הרוחנית ויכולתו להכיל מאפשרת לו.

 
  משה מלמד אותנו שבני אדם מבקשים אלוהים, מבקשים אל חי, רוצים את הנשגב ביותר.

 יתרו מלמד את משה, שמוחם של בני האדם קטן ומצומצם. הוא כמו שנאי חשמלי, שמוריד את הזרם מ -
 220v ל - 12v. בני אדם מסוגלים לשמוע בכל זמן נתון רק את מה שמוחם מוכן להכיל. וכל מה שלא, פשוט

 לא יישמע! אין טעם לומר לאדם דבר שאין ביכולתו לשמוע או להכיל. ללא שנאי העם יבול, וגם המורה הרוחני
  יבול, כי הוא יתעקש ללמד את העם דבר מה שהעם אינו מסוגל לשמוע.

 
 העבודה שבלב

 
 אנחנו נכנסים אל השבת הזו עם שני שיעורים גדולים:

 ממשה אנחנו לומדים שמה שאנחנו, בני האדם, באמת רוצים, זה את אלוהים! לא את האלוהים1.
 "הדתי", אלא את אלוהי החיים - את הנשגב, את המשמעות הגבוהה ביותר, את האמת המוחלטת,

 את מקור החיים.
 מיתרו אנחנו לומדים שבסופו של יום אנחנו נסכים לשמוע רק את מה שהקיבולת הרוחנית שלנו2.

 מסכימה לשמוע. נכון, אנחנו באמת רוצים אלוהים, אבל אנחנו רוצים את האלוהים במינונים ובאופנים
 שאנחנו יכולים להכיל. עמוק בהווייתנו אנחנו אמנם רוצים את הנשגב ביותר - 220v ולא פחות - אבל
 בפועל, אנחנו נדע לבקש תמיד ״רק״ משפחה אוהבת, בית, בטחון, פרנסה, בריאות ואריכות ימים -

 אנחנו רוצים את אלוהים ב - 12v או פחות.
 



 עם שני הרצונות הללו אנחנו נעים במדבר של החיים, וצומחים לנו לאטנו, מגדילים את הקיבולת שלנו לאט
 לאט.

 
 יש משהו מנחם בידיעת השניות הזו - שמה שאנחנו באמת רוצים, מעבר למודע, זה את מה שיש למשה

 להציע לנו - את האמת המוחלטת והנשגבת. ובה בעת, מה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים, זה את מה
 שיתרו מציע לנו - את הקליפה החיצונית של אותה אמת מוחלטת ונשגבת. כל עוד אנו מסוגלים להחזיק

 בתודעה שלנו את שני הרצונות שלנו, הצמיחה הרוחנית והגשמית שלנו תהיה הרמונית. ברגע שנוותר על
 אחד מהם, פשוט ניבול. כל אחד מהרצונות הללו, כשהוא עומד בפני עצמו, ממית. ביחד ובאיזון, הם

 מחיים.
 

 וסתם שאלה מטפורית… למה באמריקה הזרם המרכזי עומד על 110v בלבד?
 

 שבת שלום,
 

  אלישע
 
 


