
 
 
 

 חברים יקרים,
 

  השבוע אנחנו כולנו מתייצבים למרגלות הר סיני, וכולנו רואים את הקולות!
 

  מעולם לא הייתה אחדות כזו בעם ישראל.
 

 הביטוים המכוננים כאן הם  "העם", "בית יעקב" ואפילו "כל העם".
 

 (שמות פרק י"ט) ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל־ָהֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה' ִמן־ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה תֹאַמר  ְלֵבית ַיֲעקֹב  ְוַתֵּגיד  ִלְבֵני
 ִיְׂשָרֵאל … ַוַּיֲענּו  ָכל־ָהָעם  ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו, 'ּכֹל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה'… ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך

 ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע  ָהָעם  ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם־ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם… ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני  ָכל־ָהָעם
 ַעל־ַהר ִסיָני… ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל־ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד

 ַוֶּיֱחַרד  ָּכל־ָהָעם  ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה. ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת־ ָהָעם  ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן־ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר…
  (שמות, פרק כ: ט"ו) וְ ָכל־ָהָעם  רִֹאים ֶאת־ַהּקֹולֹת ְוֶאת־ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת־ָהָהר ָעֵׁשן…

 
 על פי המסורת (המבוססת על תיאור מעמד הר סיני בספר דברים), כל יהודי שאי פעם היה ואי פעם יהיה - בין

 אם נולד יהודי ובין אם התגייר - היה שם בצורה כזו או אחרת ברגע המכונן הזה של מעמד הר סיני.
 

 וכך קרה, שהסיפור של מעמד הר סיני, שבו התגלה ה' בפני "כל העם", הפך עבור "אורתודוקסים" רבים
 הוכחה ניצחת לקיומו הבלתי מעורער של אלוהים ולאמיתות התורה. שני מיליון איש הרי אינם טועים, אינם

  מדמיינים, ואינם הוזים.
 

 זו תפיסה אפולוגטית ("העיסוק האנושי בהגנה שיטתית על עמדה מסוימת", לפי ויקיפדיה) שהחלה בימי
  הביניים, וקודמה על ידי גדולי הפרשנים שלנו, ביניהם הרמב"ם, רבי יהודה הלוי, הרמב"ן, ורבים אחרים.

 
  עם כל הכבוד לענקי הרוח הללו, ועם כל ההערכה שיש לי לאחי ואחיותיי ה"אורתודוקסים", זו עמדה עצובה!

 
 היא עצובה, כי היא משקפת תפיסת חיים נפוצה מאוד, שהמציאות קורית מחוצה לנו, היא עובדתית, ושאנו

 פשוט עדים לה, מגיבים אליה, ובמידה רבה קורבנות שלה,  ושאם לא ניתן להוכיח אותה,  הרי שהיא לא
  קיימת.

 
 לעניות דעתי - ואין לי שום דרך להוכיח אותה - מהות החוויה האנושית היא ההפך הגמור מהתיאור הזה, וכך

  גם מעמד הר סיני ומתן תורה.
 

 אין לנו מושג מה באמת קורה שם "בחוץ"! אנחנו אפילו לא יודעים בודאות שקיים דבר כזה, "בחוץ". את
 ה"בחוץ" הזה אנחנו חווים בחושינו - רואים, שומעים, מריחים, טועמים ואפילו ממששים - אבל כזכור, לא

 העיניים הן הרואות, ולא האזניים הן השומעות, אלא המוח שלנו. למיטב הבנתנו היום, החושים קולטים אותות



 ומעבירים את הנתונים למוח, והוא מעבד אותם לכלל תמונה אחידה, רציפה, הגיונית וקוהרנטית, ואז הוא
  מספר לנו שזו "המציאות".

 
 אכן, המוח שלנו מופלא!!!

 
 וכדי שלא נשתגע, בני אדם משוחחים ביניהם, משתפים זה את זה בחוויותיהם, ומסכימים ביניהם על מה

 שראו, שמעו והריחו, ומגיעים למסקנה שאכן, יש מציאות אובייקטיבית שם "בחוץ" והיא נראית ונשמעת כפי
  שהם חוו אותה.

 
 ולמרות שאין לנו מושג מה "באמת" קורה שם "בחוץ", ואם בכלל יש דבר כזה "חוץ" (שהרי החושים שלנו אינם

 מדד אובייקטיבי), אני לא מכיר אדם שלא חי כך את חייו, כאילו אין מציאות אובייקטיבית מחוצה לנו. ככה
 נבנית "תפיסת עולמנו", תרתי משמע - מערך האמונות שלנו והאופן שבו אנחנו תופסים את המציאות.

 
 אינני בא לטעון שאין דבר כזה "חוץ" וכי המציאות היא אך ורק פיקציה דמיונית של המוח שלנו, ואני גם לא חי

 את חיי כאילו אין חוץ, אבל אני כן מבקש להציע שהגאולה הפרטית שלנו - שמחת החיים, בריאות הנפש,
  ואפילו בריאות הגוף - לא תבוא מ"הוכחות" חושיות של האירועים שקורים כביכול "בחוץ".

 
 אני מבקש להציע שמעמד הר סיני ומתן תורה הם תיאור נפלא ומדויק לחוויה פנימית, עמוקה, מטלטלת

 ומכוננת, שנקרית בעברית, התגלות אלוהית. משה, לפי התורה, חווה אותה שנה אחת קודם בסנה הבוער,
 באותו מקום בדיוק - בהר חורב, הר האלוהים - כשרעה שם את צאנו. ומכיוון שהחוויה הזו הייתה כה מכוננת,
 הוא הביא לשם את בני ישראל - בהוראתו המפורשת של האל שנגלה אליו - כדי שיחוו גם הם את ההתגלות

  הזו.
 

 מאז, עם שלם מנסה לחדש ולהתחדש בחוויית ההתגלות הזו הזו פעם אחר פעם. כל פעם ש"עולים לתורה",
 כאילו עולים מחדש להר סיני, להר האלוהים, בתקווה לחוות שוב את ההתגלות המכוננת. זו גם החוויה

  שמבקש כל מי שלומד תורה ברצינות, לחוות עמוק בתוכו את אלוהים המגלה לו את רזי הקיום.
 

 ההסכמה שההתגלות שחוו משה ובני ישראל למרגלות הר סיני היא בראש ובראשונה חווייה פנימית,
 מאפשרת לנו להפסיק סוף כל סוף לחפש הוכחות מיותרות לאמונותינו מחוצה לנו, ובמקום זאת להפנות את

 תשומת ליבנו "פנימה", ושם למצוא את התשובות שלנו. וכפי שכבר כתבתי בשבוע שעבר, "פנימה" ו"בתוכנו"
 אינם איזה איבר מסוים בגוף. כי אז גם האיבר הזה הופך להיות "שם", כלומר "בחוץ" - מחוץ לחוויה שלנו.

 
 זה מאוד כיף, ובוודאי מאשר, כשמישהו אחר מעיד שחווה חוויה זהה לשלנו. בראש ובראשונה, זו "הוכחה"
 לכך שאיננו משוגעים… אבל יותר מכל, זה נותן לנו אישור שמה שחווינו הוא "אמיתי". ישנה בדידות גדולה

 בחוויה עוצמתית - קשה או מרוממת - שרק אתה חווית (כמו ניצולי שואה שחיים בקרב אנשים שלא היו
 בגיהנום ההוא ולכן לעולם לא באמת יבינו, חיילים שראו את חבריהם נופלים בשדה הקרב ושבים הביתה, כמו

 ליקום מקביל, אדם שחווה כאב פיזי נוראי שהאחר לעולם לא יוכל לתפוס, ועוד).  זו בדידות נוראית שאפשר
 ממש להשתגע ממנה. כשאנחנו אומרים זה לזה, "כן, גם אני הייתי שם", או "גם לי זה קרה", לפתע איננו לבד

  והמשא הכבד נעשה מעט יותר קל!
 

 אנחנו יצורים חברתיים, וזה נפלא לחלוק זה עם זה את חוויות חיינו, במיוחד את החוויות שמשנות את מי
  שאנחנו מהיסוד!

 
 הכאב, השואה, הקרב הנורא, או להבדיל, החוויה הנפלאה שחווינו - הם כולם אמיתיים לחלוטין! אבל הנחמה

  לא באמת תבוא מחיפוש האמת שלנו "שם בחוץ".
 



 בסופו של יום, יש לנו רק את החוייה הפנימית שלנו. המחשבות שלנו, האמונות שלנו, הדעות שלנו, החינוך
  שקיבלנו, עוזרים לנו לעצב "חוץ" קוהרנטי והגיוני.

 
 ואז, לא צריך להוכיח את קיומו של אלוהים, ולא צריך להוכיח יותר אם "באמת" היה מעמד הר סיני ואם

  "אלוהים כתב/הכתיב את התורה". אין יותר על מה להתווכח.
 

  ברור שאלוהים קיים - אם בחוויה הפנימית שלך אלוהים חי, לוחש ורוחש, ובורא אותך כל יום וכל רגע מחדש.
 וברור שמעמד הר סיני היה - אם בחוויה הפנימית שלך עמדת למרגלות ההר ההוא וראית את הקולות.

 וברור שהתורה היא תורת אמת - אם בחוויה הפנימית שלך היא לא מפסיקה להתגלות בפניך ולהדהד בתוכך
  את רזי הקיום.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


