
 

 
 

 שלום חברים, מועדים לשמחה ושבת שלום.
 

 רגע לפני שמחת תורה, ורגע לפני הפרידה ממשה, עוזבים את הרצף וחוזרים ארבעים שנה לאחור, לאחד
  הרגעים המכוננים במסע של בני ישראל במדבר.

 
 הפרק שאותו קוראים בשבת של חול המועד מתרחש בחודש השלישי ליציאת מצרים, לאחר חטא עגל הזהב

  ותהליך ההיטהרות שבא בעקבותיו.
 

 בפרק הזה מתרחש משא ומתן דרמטי בין משה לאלוהים. אלוהים עדיין לא נסוג מההתחייבות שלו להביא את
  בני ישראל אל הארץ המובטחת, והוא אפילו מסכים לשלוח מלאך לפניהם אשר יגרש את יושבי הארץ מדרכם.

 
  נשמע טוב, לא? מה עוד אפשר לבקש?

 
 אלא שאז הוא מטיל "פצצה" רוחנית מטלטלת, (שמות ל״ג, ג) "ִּכי ֹלא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבָך ִּכי ַעם־ְקֵׁשה־ֹעֶרף

 ַאָּתה... ".
 

 אנחנו רגילים לחשוב על דור המדבר כדור פרוע, בעייתי, כפוי טובה, כזה שמתקשה להוציא את מצרים
 מהראש ומהגוף. אבל חז"ל אומרים לנו שדור המדבר היה נעלה מאיתנו בהרבה. הנביא ירמיהו כבר מדבר

 עליהם כאהבתו הראשונה של אלוהים: (ירמיהו ב, ב) "ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי
 ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ". ובתלמוד הירושלמי (מסכת עבודה זרה פרק א הלכה א) כתוב, "אי זה דור חביב

 מכל הדורות? אמר להן, דור המדבר".
 

 וכאן בדיוק - רגע אחרי סיפור עגל הזהב - מתגלה גדולתו של דור המדבר. גם משה וגם העם מבינים כמה
 מזעזעת האמירה האחרונה של אלוהים: (שמות ל"ג, ד) "ַוִּיְׁשַמע ָהָעם ֶאת־ַהָּדָבר ָהָרע ַהֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו

  ְוֹלא־ָׁשתּו [שמו] ִאיׁש ֶעְדיֹו [תכשיטיו] ָעָליו ".
 

 הם מבינים את גודל האסון. אבל האם אנחנו מבינים? הרי הובטח להם שאלוהים יביא אותם אל ארץ זבת
 חלב ודבש, הובטח להם שמלאך ילך לפניהם ויסיר כל מכשול מדרכם. אותנו זה היה מספק, אז למה הם שקעו

 במרה שחורה?
 

 גדולתו של דור המדבר היה שהם - בניגוד אלינו - ידעו לחוות את האלוהות בקרבם, בתוכם פנימה. לא מחוצה
 להם, לא "בשמים", ולא כאיזה רעיון פילוסופי מרוחק.

 
 החוויה הזאת, של האלוהות הפועמת בקרבך, זורמת בעורקיך, מחייה כל תא ותא בגופך, שום דבר אינו דומה

 לה! ואולי מתוך החוויה הזאת הגיע התיאור של "ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים " (שמות י"ט, ד), כי זו
 התחושה: משהו עלום שנושא אותך מבפנים, שמגביה עוף, שמרומם את חוויית החיים מהסתמיות של היום

  יום - והכל כנוכחות פנימית.
 



 דור המדבר היה מכור לחוויה הזאת. "ג'נקיז" של ממש. ואנחנו, כביכול, מפותחים יותר, חכמים יותר, נאורים
  יותר, משכילים יותר - כמעט ולא מכירים את חוויית הנוכחות האלוהית בקרבנו.

 
 ועל זה בדיוק היה המשא ומתן המופלא בין משה ובין האלוהות, שבו משה מודיע שהנחיה חיצונית איננה

  מספיקה. הוא דורש נוכחות פנימית.
 

 דור המדבר אולי היה קשה עורף, ולכן לאלוהות היה קשה לפעמים להיות נוכחת בתוכו, אבל מה איתנו? אנחנו
 קוראים את הטקסט הזה ואפילו לא מבינים על מה המהומה. בשבילנו האלוהות היא במקרה הטוב עניין של

  אמונה, של ספקולציה פילוסופית-אינטלקטואלית.
 

 אני מבקש להציע שאנחנו עוסקים בשטויות: יש אלוהים, אין אלוהים, יש הוכחה, אין הוכחה, מדע מול
  אמונה…

 
 לא זה העניין!

 
 השאלה היחידה שמעניינת - אותי, לפחות - איננה אם יש אלוהים או לא, אם אפשר להוכיח את קיומו או לא

 (והרי ברור שלא!), אלא האם האלוהות נוכחת בקרבי או לא. ואם לא, אז כפי שאומר משה בפרשה של שבת
 חול המועד (שמות ל"ג, ט"ו): ִאם־ֵאין ָּפֶניָך ֹהְלִכים [אם אינך בקרבנו], ַאל־ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה [אל תטרח בכלל

  להעלות אותנו לארץ זבת חלב ודבש. כבר עדיף למות במדבר].
 

 לא מספיק לו מלאך, או אמונה עיוורת, או טיעון פילוסופי מנצח. משה מתעקש על חוויית האלוהות בקרבו.
 

 זהו ההבדל הגדול בין להאמין באלוהים - שזה באמת חביב ונחמד - לבין לחוות את נוכחות האלוהות בקרבך.
  זהו גם ההבדל בין "אלוהים" כשם-עצם חיצוני לי, ל"אלוהות", כחוויה מחייה.

 
 וזו צריכה להיות גם ההתעקשות שלנו. עלינו לבקש עבור עצמנו - ואפילו לדרוש! - נוכחות אלוהית פנימית,

  שתנחה אותנו, שתישא אותנו על כנפי נשרים. עם פחות מזה נכריז על שביתה איטלקית.
 

 איך עושים את זה?
 

 אז כרגיל, אין נוסחה, אבל אפשר לסמן מתווה כללי:
 

 קודם כל מבינים…
 אחר כך באמת מבינים…

 ורק אחרי שמבינים שאת חוויית האלוהות אי אפשר להבין, אלא רק לחוות, וכמו כל חוויה, ניתן לפגוש אותה
 רק בתוך הגוף פנימה, עוברים לשלב הבא: מתעקשים! דורשים את החוויה הזאת - את הנוכחות האלוהית
 בתוכנו. את הדרישה לא מפנים לממשלה (גם אם יש ממשלה מתפקדת…), לא דורשים אותה מהרב ולא

 מהבוס - אלא מהחיים עצמם, ובעיקר בעיקר, מעצמנו. מחליטים שלא ממשיכים לחיות בלי זה, ושזה בכלל לא
  נתון למשא ומתן.

 
 ואז עובדים על זה, שוב ושוב ושוב, כל יום מחדש. רוב העבודה היא תודעתית. ורוב העבודה התודעתית היא

  פינוי מקום - לפנות את עצמנו מעצמנו - ולהפנות את תשומת הלב לנוכחות האלוהית.
 

 אבל חשוב גם לדעת, שנוכחות האלוהות בקרבנו היא אקט של חסד, לא של זכות. אי אפשר לזכות בנוכחות
 הזאת על ידי עשייה ומאמץ (ולכן גם אין נוסחה). צריך לקבל שגם כאשר נבין, ונדרוש ונתעקש, יהיו זמנים
 שלא נצליח לחוות את חווית האלוהות בתוכנו.  בשיר השירים כתוב (פרק ח', פסוק ד'): "ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם,



 ְּבנֹות ְירּוָׁשלִָם, ַמה ָּתִעירּו ּוַמה ְּתֹעְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ ". אי אפשר לכפות על האלוהות מאומה.
 אפשר לפנות לה מקום, אפשר להזמין אותה, אפשר להפנות אליה תשומת לב, אפשר אפילו להתחנן. אבל לא

 יותר.
 

 הפרויקט האדיר של משה ודור המדבר - של הנכחת האלוהות בקרבנו - הוא הנושא שלנו השבת הזאת, ואני
 נוטה לחשוב שהוא הפרויקט הראוי היחיד שיש. כל השאר זה קישוטים מתכלים לסוכה.

 
 שבת שלום ומועדים לשמחה.

 
  אלישע

 


