
 
 

 
 חברים יקרים,

 
 פרשת "בהר" (או בשמה המלא, "בהר סיני") מזכירה לנו שעירומים באנו אל העולם ועירומים גם נעזוב אותו.
 בניגוד לתרבות הפרעונית, לא יחנטו אותנו, ולא יקברו אותנו בפירמידה של נצח מדומה, עם נשותינו ועבדינו

  החיים.
 

 התורה לא עוסקת בכלל בשאלה שמטרידה את רוב בני האדם - מה קורה לאחר מותנו. החיים פשוט
 מסתיימים. נקודה. הילדים והנכדים הם ההמשכיות שלנו. התורה מזכירה בפרטי פרטים מי הוליד את מי, כי זו
 ההמשכיות היחידה שהיא מכירה. אנחנו יכולים לתת שמות מדויקים להפליא לכל עשרת הדורות שהשתלשלו
 מאדם וחוה עד לנח ואשתו, ועשרת הדורות מנח עד לאברהם ושרה. כל אחד יודע לספר שמאברהם והגר יצא

 ישמעאל, ומאברהם ושרה יצא יצחק - לאחר שנים של עקרות וציפייה להמשכיות. מיצחק ורבקה יצאו עשו
 ויעקב (גם לאחר עקרות ממושכת). מיעקב, לאה, רחל, בלהה וזלפה, יצאו שנים עשר אבות שבטי ישראל,

  ועוד בת אחת, דינה. וכן הלאה, עד סוף התורה, ובמקרים מסוימים עד סוף התנ"ך.
 

 בתנ"ך אין הפרדה בין גוף, נפש ונשמה - הם יחידה אחת אחדותית אורגנית. לכן, המילה הנרדפת למוות
 בתורה הינה "נאסף אל אבותיו", כי כל אדם הוא חולייה חיה בהמשכיות האין סופית של החיים. כל עוד האדם

 חי, עליו לקיים את הדיבר החמישי, "כבד את אביך ואמך", קרי, זכור וכבד את העובדה שאתה ההמשכיות
 האורגנית של הוריך. המשך הדיבר הוא "למען יאריכון ימיך…" - כי ילדיך הינם אריכות ימיך - הם ההמשכיות

  האינסופית שלך.
 

 רק בתקופת חז"ל, כתוצאה מהמפגש עם תרבות יוון, הופיעו ביטויים שהעידו על פיצול בין גוף ונשמה, ועל
 המשכיות כלשהי של האדם לאחר שגופו מת. אין כבר צורך לחנוט את הגוף עצמו, כדרך המצרים, כי הוא

 באמת שב אל האדמה, "התגלה" מימד נוסף שהוא חלק מאיתנו - ויש אומרים שהוא המהות האמיתית שלנו -
 שממשיך הלאה. אולי אל "העולם הבא", אולי לגן עדן, אולי "יתגלגל" ויקבל גוף חדש, ואולי ישוב ויתלבש בגוף

  המקורי ב"תחיית המתים".
 

 הפחד מהמוות ומההתאיינות (כשהיש הופך לאין) מנהל את חיינו מהרגע שבו אנחנו נעשים ערים לסופיותנו,
 בגיל ארבע לערך, והוא ממשיך ומייסר אותנו עד יום מותנו. חוסר התוחלת שבסופיות שלנו היא זו שייאשה כל

 כך את קהלת הזקן - מה הטעם לחיים, אם יום אחד הכל פשוט נגמר?
 

 כמה מנחמת המחשבה שיש פיצול בין גוף לנשמה, וכי אפשר להיאחז בהמשכיות הנצחית של מי שאנחנו גם
 לאחר שגופנו ישוב אל האדמה. היא גם מנחמת אותנו כשאנו נפרדים מיקירינו.

 
 אבל מה היה קורה אם היינו מעזים לשוב אל התפיסה של התורה, שבה לנו, באופן אישי, אין המשכיות?

 שחיינו הם אחדות אחת מלאה וחד פעמית, שלא תשוב עוד? האם נוכל להתגבר על הפחד והייאוש ולהתחבר
  דווקא אל העוצמה האפשרית במחשבה הזאת?

 
  האפשרות הזאת דורשת מאיתנו להתחבר לתפיסת זמן שונה לחלוטין מזו שמנהלת אותנו כיום.



 
 הפחד שלנו מהמוות נעוץ בתפיסת הנצח המוגבלת שלנו. התודעה שלנו מכירה רק נצח במימד הזמן, קרי, בקו

  הליניארי בין העבר לבין העתיד.
 

 התפיסה הזאת נראית לנו לגמרי הגיונית. השעון שעל ידנו (או על מסך הטלפון) מוכיח לנו שתפיסה הזמן שלנו
  היא האמת האובייקטיבית.

 
 אבל מה אם זו אשלייה? מה אם נצליח להוכיח ש"הזמן האובייקטיבי", שהוא כל כך "עובדתי" וכל כך "ברור",

  קיים רק בתודעה שלנו, רק במחשבה שלנו, רק במוחנו?
 

 ישנה תודעה אחרת, והיא עומדת בבסיסן של רוב התורות הרוחניות, שהנצח לא נמצא במימד הזמן.
 הנצח נוכח ברגע זה ממש. הוא בהווה, הוא ההווה עצמו. מכאן נגזר שמו של אלוהי ישראל - ה.ו.י.ה.

 הנצחיות של ה.ו.י.ה איננה מכירה את מימד הזמן, ולכן גם איננו יכולים להגות אותה (כי אפילו הגייה של
  מילה היא במימד הזמן - קרי, חלקיק השניה שלוקח להגיד אותה!).

 
 לצערי הרב לא נצליח להוכיח את זה, כי תודעה - או "מטריקס" - לא משתנה על ידי הוכחות. שינוי תודעתי

 עמוק הוא תהליך מסתורי, שכרוך בהבנה עמוקה, במידה זו או אחרת של "הארה". ואת התהליך הזה כל אחד
  יצטרך לעבור בעצמו.

 
 אבל די אם נזכיר לעצמנו, שהזמן הוא "רק" יצירה של מוחנו המבריק, הוא תודעתי בלבד, ולמרות שאנחנו
 כלואים במוחנו ובתודעתנו, ומתקשים לתפוס את האל-זמן, או את האין-זמן, האופציה הזו קיימת. אם נכיר

 בכך, אם נשאיר את הדלת התודעתית שלנו פתוחה לאפשרות התיאורטית הזאת, הרי שיש סיכוי שהיא
  תתגלה לנו. זה יקרה באיזה הבזק של הבנה, באיזו "הארה" רגעית. וכשזה יקרה הכל ישתנה.

 
 שנת השמיטה שבפרשה שלנו, המבוססת על תפיסת השבת - שהיא לב ליבה של התורה - היא היא הבזק

 ההבנה וה"הארה" הרגעית הזאת.
 

 גם שנת השמיטה וגם יום השבת - ועוד יותר שנת היובל המופלאה, המוזכרת אף היא בפרשה - הן הזמנה
 חוזרת ונשנית בתורה לקחת פסק זמן מכבלי הזמן. פעם בשבעה ימים (בתודעת הזמן הרגילה והמדומיינת
 שלנו), ופעם בשבע שנים (בתודעת הזמן הרגילה והמדומיינת שלנו), לעצור, לשמוט את התודעה המוגבלת

 שלנו, ולדמיין מציאות אחרת - מציאות אחדותית - שבה אין זמן, אין עבר ועתיד, יש רק את הרגע הזה, וברגע
 הזה טמון השפע האינסופי. אין בו מחסור, אין בו מוות, אין בו עבדות ושיעבוד ואין בו היאחזות בדברים.

 
 תודעת הנצח הזו, היא תודעת "הר סיני" - המקום שבו ה.ו.י.ה  - אלוהי הנצח והאינסוף - התגלה למשה בפעם

 הראשונה בסנה הבוער, והתגלה לכל עם ישראל במעמד מתן תורה. ולכן הפרשה מייחסת את השמיטה להר
 סיני, למקום שבו התגלה לנו הנצח: "ַוְיַדֵּבר ה.ו.י.ה ֶאל־ֹמֶׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאֹמר׃ ַּדֵּבר ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת

  ֲאֵלֶהם, ִּכי ָתֹבאּו ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם, ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה.ו.י.ה " (ויקרא כ"ה, א-ב).
 

 וזו התשובה לשאלה המפורסמת ביותר של רש"י, "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?" - כלומר, מה פתאום
 נזכרת התורה בהר סיני? אנחנו הרי בסוף ספר ויקרא, ועד לרגע זה הר סיני לא הוזכר בו אפילו פעם אחת!

 
 שנת השמיטה היא הזדמנות מופלאה לזכור שעירומים הגענו לעולם, ועירומים גם נצא ממנו. הגענו לכאן

 ל"רגע" קצר וחולף, ל"שבריר שנייה" במושגי הזמן האשלייתיים של תודעתנו. אבל ב"רגע" הקצר והחולף הזה
  שאנו כאן, טמון הנצח והאינסוף.

 
 והרי נצח ישראל לא ישקר.



 
 שבת שלום,

 
 אלישע


