
 

 
 

 שלום חברים,
 

  פותחים ספר חדש. ספר שמות. הכל משתנה בספר הזה. הכל. שום דבר לא נשאר כפי שהיה.
 

 יוצא ("במקרה"...) ששיעורי בית המדרש שלנו (בקורס השנתי, "אוי, אלוהים!") נושקים פעם אחר פעם
 לפרשת השבוע, באופן שלא מפסיק להדהים אותי. אם תשאלו, כמה אפשר כבר להתרגש מ"צירופי המקרים"

  הללו? התשובה היא: המון! הפלא הזה - יש כאלה שיקראו לזה synchronicity - לא מפסיק לרגש אותי.
 

 ואכן, מזה שבועיים שאנחנו לומדים אודות אחד מרגעי השיא בפרשת שמות, ויש שיאמרו בהיסטוריה של בני
 האדם - המפגש בין משה ומלאך ה' בסנה הבוער, בספר שמות פרק ג', א-ו.

 
  המפגש מול הסנה הבוער הינו רגע מכונן ומהפכני בתודעה האנושית. לא היה מפגש כזה בכל ספר בראשית.

 
 זו הפעם הראשונה שבה מופיעה פליאה, שבה מתעוררת יראה: 'ָאֻסָרה־ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת־ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה

  ַמּדּוַע לֹא־ִיְבַער ַהְּסֶנה?'.
 

 זו הפעם הראשונה שמישהו רואה מימד אחר בקיום: המימד הנצחי שלא כבה לעולם: ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש
  ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל.

 
 זו גם הפעם הראשונה בתורה שמופיעה נגזרת של המילה קדושה: ַׁשל־ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר

  ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת־קֶֹדׁש הּוא.
 

 השבוע גיליתי חידוש מופלא (עבורי, לפחות), שכתב עמוס חכם, מחבר "דעת מקרא" (בהוצאת מוסד הרב
  קוק). ובחידוש הזה אתמקד.

 
 לפני החידוש, חשוב לציין שהבחירה במשה לא הייתה מקרית. הסנה הרי תמיד בוער! הוא תמיד בוער והוא

 לא אוכל לעולם! זה לא אירוע שאירע לכבודו של משה. רבים וטובים חולפים על פני הסנה הבוער, ולא שמים
  לב. משה פשוט היה הראשון שליבו ותודעתו היו פתוחים לראות את המימד הנצחי הזה.

 
 התיאור של הבערה הוא משמעותי: ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְּבַלַּבת־ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה . משה ראה את הנשגב

 בלבת-אש, כלומר, הוא ראה לרגע את הליבה של הסנה, את המהות, את אותה נוכחות נצחית שמהווה את
  כל החומר ביקום - את "החלקיק האלוהי", אם תרצו, את החיות העדינה הנוכחת והבוערת בכל.

 
 בשפה עכשווית, נוכל לומר שמשה חווה רגע של הארה, רגע מכונן שבו הוא התחבר לאור האלוהי, לליבה

 הבוערת המקיימת את היקום.
 

 אלא מה… זה דבר אחד לחוות הארה, ודבר אחר לגמרי לספר לחברה!



 
 כש-ה' דורש ממשה לקחת את ההארה שהוא חווה, לשוב למצרים, ובעזרתה להוציא את בני ישראל משם,

 אומר לו משה, בצדק רב: אני רועה צאן! ברחתי מהציוויליזציה כי לא יכולתי לסבול לראות כל כך הרבה עוולות.
  טוב לי כאן. שלח מישהו אחר! וחוץ מזה, לעולם לא אצליח להעביר לאחרים את החוויה שאני עברתי היום.

 
 משה לא היה מגמגם! זו אגדה אורבנית. משה חווה את עצמו ככבד פה וכבד לשון, כי איך יצליח להעביר

 לאדם אחר את החוויה הרוחנית העמוקה שהוא עבר? גם אם יאמינו לו, מי בכלל יבין אותו??? הרי, אין מילים
  שיכולות לתאר באמת את המפגש עם הנשגב.

 
 נו, ואנחנו כן מבינים??? אנחנו כן הצלחנו לרדת לעומק הדברים??? האם אנחנו הפנמנו את המסר של ה'

 בסנה הבוער???
 

 ממש לא!
 

 לכן משה שואל את אלוהים, ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל־ַּפְרעֹה ְוִכי אֹוִציא ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים?… ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא
  ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם, ֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם, ְוָאְמרּו־ִלי, ַמה־ְּׁשמֹו? ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם?

 
  איך לעזאזל אספר להם עליך???

 
 אלוהים עונה לו תשובה, שנראית על פניו ממש עלובה (שימו לב לפיסוק): ַוּיֹאֶמר, ִּכי־ֶאְהֶיה ִעָּמְך! ְוֶזה־ְּלָך

  ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיָך: ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת־ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת־ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה.
 

 נו, באמת! איזו מן תשובה זאת: אל תדאג משה, אני אהיה איתך, ואת הראייה לכך תקבל כשתביא את העם
  להר הזה…

  
 וכאן מגיע החידוש הגדול. עמוס חכם מלמד שאת הפסוק הזה צריך לקרוא אחרת לגמרי: ַוּיֹאֶמר, ִּכי־ֶאְהֶיה

  ִעָּמְך, ְוֶזה־ְּלָך ָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְחִּתיךָ  (נקודה!).
 

 במילים אחרות, תשובתו הנפלאה של אלוהים היא: אתה תדע שאנכי שלחתיך כשבאמת תדע/תרגיש/תחווה
  שאהיה עמך! זה לך האות. אין אות אחרת! כשתחווה אותי בתוכך, אז ידוע תדע שאני עמך.

 
 זאת ועוד. "אהיה עמך" הוא ביטוי הרבה יותר עמוק ממה שחשבנו. אלוהים מגלה למשה את שמו: ַוּיֹאֶמר

 ֱאלִֹהים ֶאל־מֶֹׁשה, 'ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה', ַוּיֹאֶמר, 'ּכֹה תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם'.
 

  "אהיה" הוא שמו של אלוהי החירות.
 

  אבל, איזו מן מילה זאת, "אהיה"?
 

 "אהיה" הוא העתיד שבא לידי ביטוי בהווה. אני העתיד, אומר אלוהים, זהו שמי, אבל לא במובן של מה שעתיד
  לקרות - זה הרי פתוח לחלוטין - לא, אני הוא תודעת העתיד, ואני נוכח בזמן הווה!

 
  במילים אחרות, אני הוא תודעת הנצח שבהווה.

 
  וכעת, בואו נשוב אל ההבטחה של אלוהים למשה:  ַוּיֹאֶמר, ִּכי־ֶאְהֶיה ִעָּמְך.

 



 כלומר, "אהיה" - שמו של הנשגב - יהיה עמך!!! בעומדך לפני פרעה ולפני בני ישראל, "אהיה" - תודעת
 הנצח שבהווה - תהיה עמך. משה, אומר לו אלוהים, שא אותי - את חוויית ה"אהיה" - בתודעתך, ותראה מה

  יקרה!
 

 ההזמנה של אלוהים למשה (על פי הפרשנות הזאת) היא לחוות ולהרגיש את נוכחות ה"אהיה" - את הנצח -
  בתוכו, וזאת תהיה לו האות ש"אנכי" (עוד אחד משמות האל, אגב - לפעם אחרת) שלחתיו.

 
  מי שמחובר למימד הנצחי שבתוכו ("כי-אהיה עמך"), אין לו ממה לפחד.

 
 מי שחווה את עצמו כמימד הנצחי שבקיום לא ימות לעולם!

 
 זה מתחיל מעבודה פנימית, הכרתית-תודעתית, וממשיך בדרישה "להוריד" את ההכרה הזאת אל מחוזות

  החוויה והרגש.
 

 נסו זאת בעצמכם. זה עובד!
 

 אלפי שנים חלפו מאז התגלה "אהיה" למשה בסנה הבוער. ארבעים שנה משה ניסה להכיר לנו אותו, וללא
  הצלחה יתרה. כל מי שינסה להכיר אותו לאדם שאיננו בשל לדעת אותו באמת, יחוש כבד פה וכבד לשון.

 
 השנה היא 2018, תשע"ט, לא הגיע הזמן שנכיר אותו יותר לעומק? סוף סוף?

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


