
 

 
 
 

 חברים יקרים,
 

 דרשותיי מכוונות לציבור שמאס בהגדרות כמו "דתי" ו"חילוני". הדברים הנכתבים כאן ממילא אינם הלכתיים
  (במובן הצר של המילה), אבל הם מאוד אמוניים (במובן העמוק והרחב של אפשרויות האמונה).

 
 אני מאמין שיש בבריאה אינטליגנציה מופלאה. לאינטיליגנציה הזאת יש אינסוף שמות. אני, למשל,  קורא לה,

 "אלוהים", "הבורא", "הקדוש ברוך הוא", או סתם "השם". מישהו אחר יקרא לאותה אינטיליגנציה, "הטבע".
 השם ממש לא חשוב. מה שחשוב הוא, שכשמעמיקים, מגלים שהאינטליגנציה הזאת היא הרבה יותר חכמה
 מהאינטליגנציה האישית של האדם היחיד - כן, כן, הייצור הזה שאוהב להתגנדר בתואר "נזר הבריאה". הוא

 אולי נזר הבריאה, אבל הוא הרבה הרבה פחות אינטליגנטי מאותה אינטליגנציה המקיימת את היקום
  שמסביבנו ושבתוכנו.

 
 אלברט איינשטיין - בתשובה לשאלה מאוד מודאגת ששאל אותו הרב הראשי בניו יורק בסוף שנות ה - 20 של

 המאה הקודמת (האם הוא מאמין באלוהים?) -  ענה שהוא מאמין באלוהי שפינוזה. על אלוהי שפינוזה אני
 כותב לא מעט בדרשות שלי, כולל האחרונות. לשפינוזה הייתה אמונה מאוד עמוקה באלוהים, ולדעתי, הרבנים

 שהחרימו אותו, ועדיין מחרימים אותו, פשוט לא הבינו אותו ולא ירדו לעומק מחשבתו.  הוא הסביר ופרט את
  אמונתו.

 
 משחר ההיסטוריה - כתב איינשטיין במאמר בניו יורק טיימס ב - 1930, בהשראת אותה שיחה שהוא קיים עם
 הרב הראשי בניו יורק - האדם בעצם מנסה להבין את אותה אינטליגנציה מופלאה ואינסופית, והוא לעולם לא

 יבין אותה עד תומה, שהרי היא אינסופית.
 

 מי שלא מקבל את אלוהי איינשטיין/שפינוזה - על האינטליגנציה המופלאה הקיימת ומקיימת את הכל - כנראה
 מעולם לא התבונן לעומק בעץ אקליפטוס, ולא ראה פצע מגליד, ולא למד בבית ספר על האנטומיה של גוף

 האדם, ולא ראה מישהו נושם בשנתו, ולא נדהם ממטוס ממריא, ולא ראה מנתח לב משתיל לב חדש בגופו של
 אדם, והלב נקלט!

 
 כמו המילים בשירו הנפלא של יהודה עמיחי, 'אני רוצה לבלבל את התנ"ך': ...ָהעֹוָלם ָמֵלא ִלּמּוד / ִצֳּפִרים

  לֹוְמדֹות ִמן ָהרּוַח ַהּנֹוֶׁשֶבת / ּוְמטֹוִסים לֹוְמִדים ִמן ַהִּצֳּפִרים / ּוְבֵני ָאָדם לֹוְמִדים ִמֻּכָּלם ְוׁשֹוְכִחים…
  

 ועם כל זאת, תהום ענקית פעורה בין אלוהי איינשטיין/שפינוזה ואלוהי הדתות המונותאיסטיות. ועל התהום
  הזה מעטים מאוד הצליחו לגשר.

 
 אבל הנה הבטחה: מי שיצליח לגשר ימצא את המפתח המיוחל לרמת התודעה שכולנו מבקשים לעצמנו.

 
 אלוהי איינשטיין/שפינוזה הוא אולי עוצמתי ומופלא, אבל הוא אדיש לחלוטין לגחמותיו של האדם, ובודאי שאינו
 שומע ל/את תפילותיו. לא אכפת לו מהרווחה שלנו, מהאושר שלנו ומהיחסים שלנו (וכמו שאמר יובל נח הררי,



 הומוסקסואל מוצהר, בראיון הנפלא שהוא קיים במטה גוגל לא מזמן - שממנו ציטטתי בהרחבה לפני כמה
 חודשים - ש"לאלוהים שאני מאמין בו, ממש לא אכפת עם מי אני מקיים יחסי מין").

 
 לאלוהי הדתות, לעומת זאת, כן אכפת. מאוד אכפת! הוא רחום וחנון, כועס ונוטר, אוהב וחומל, ובעיקר, הוא

  מצפה מהאדם לנאמנות מוחלטת.
 

  ואכן, כך נפתחת הפרשה שלנו, פרשת עקב (וזה פחות או יותר רוח הפרשה כלה):
 

 (דברים ז, י"ב-ט"ו) ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְוָׁשַמר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך
 ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך. ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך

 ְוִתיֹרְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתֹרת ֹצאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך. ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמכׇּל
 ָהַעִּמים ֹלא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּתָך. ְוֵהִסיר ה' ִמְּמָך כׇּל ֹחִלי ְוכׇל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת ֹלא

 ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם ְּבכׇל ׂשְֹנֶאיָך.
 

 הנוסחה של פרשת עקב היא פשוטה: אם נשמע ונשמור ונעשה ונקיים את מצוותיו של ה' אלוהינו, מובטחים
 לנו חיים נפלאים. ואם לא… ההמשך כבר ברור, והוא מפורט בכאב רב בפרשות הבאות.

 
 לכן השאלה היא, איך מגשרים בין אלוהי המדענים ואלוהי המסורות הדתיות. איך, למשל, מתפללים לאלוהי

  הטבע האינטליגנטי הזה, איך עובדים אותו (אם בכלל)?
 

 תשובות רבות לשאלה הזאת נמצאות בפרשת עקב, ולהלן רק אחת מהן (יש עוד!). אבל חשוב לי להזהיר:
 הסוגייה הזאת דורשת לימוד הרבה יותר מעמיק ממה שניתן לעשות בדרשה אחת בודדת.

 
 (דברים ח', ב-י"ט) ְוָזַכְרָּת ֶאת כׇּל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליְכָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר… ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך
 ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה

 ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש. ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם ֹלא ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל
 ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנֹחֶׁשת. ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת… ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך… ֶּפן ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים

 ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת. ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ִיְרֶּבה. ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת…
  ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה.

 
 האדישות המסוכנת ביותר, אינה האדישות של אלוהים - או האינטיליגנציה של הטבע - כלפי האדם, אלא זו

  של האדם כלפי אותה אינטליגנציה!
 

 מאחורי האדישות הזאת מסתתרת יוהרה, משהו שנע בין "מה זאת אומרת? את זה אני עשיתי! מה לאלוהים
 ולכל זה?", לבין עיוורון מוחלט לפלא הגדול הזה שמתחולל סביבנו, בתוכנו, ומקיים כל מולקולה וכל אטום וכל

 ריקוד של פרוטון ואלקטרון, שמהם אנו עשויים.
 

 אני עשיתי את זה??? אני יודע איך להגליד את הפצע הכי פשוט? אני יודע איך להצמיח אקליפטוס ענק מזרע
 קטנטן? אני יודע איך לחבר בין פרוטון ואלקטרון?

 
 כשאני מתפלל מסידור התפילה, אני לא פונה לאיזה זקן חכם וטוב לב (מעין דמבלדור שכזה…) היושב לו על
 איזה ענן לבן ושמיימי, עם זקן ארוך ולבוש בגלימה לבנה. לא, ממש לא. אני פונה אל אלוהי הפלא, אל אלוהי

  הקסם, ואל אלוהי הנס - כי הבריאה, והטבע, והאנטומיה של האדם, הם לא פחות מנס מופלא.
 



 בתפילה שלי, אני כבר מזמן לא באמת מבקש לעצמי שום דבר מסוים - כסף, בריאות, שמחה. בעזרת המילים
 שבסידור התפילה - ללא שום צנזורה - אני מבקש דעת והבנה. אני מתחנן לחוש, להכיר והכי חשוב, לחוות את

 הקסם ואת הנס ואת הפלא המכונן את הבריאה.
 

 כי בהכרה המופלאה הזאת - בה, ורק בה - נמצא את הרווחה, את הבריאות ואת השמחה שאנחנו כולנו
  מבקשים לעצמנו.

 
  אנחנו לא באמת זקוקים להרבה בחיינו. וכשיש בנו את תודעת הנס של האינטליגנציה הזו, יש לנו הכל.

 
 אפילו הפחד מהמוות נעלם לנוכח האור הבוהק של האינטליגנציה המופלאה של הבריאה. שם, גם המוות,

  שיבוא יום אחד, בוודאות, הוא חלק מאותו נס, מאותו פלא, מאותו קסם של האינטליגנציה האינסופית!
 

 כל תודעה אחרת - שהכסף, הבריאות והרווחה הם מקור האושר בחיינו, ש"ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל
 ַהֶּזה  - היא "תודעת אלהים אחרים", והיא מקור הרעב, חוסר הסיפוק והבלבול שבחיינו: (דברים ח', י"ט) ְוָהָיה

 ִאם ָׁשֹכַח ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך [את הקסם, את האינטליגנציה המכוננת של הטבע] ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים
 ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון.

 
 אהוד מנור ז"ל כתב בשיר שלו, 'כמו תפילה', את הפזמון הבא: אולי האל מעל / אינו שומע כלל / את מה שפינו

 ממלמל / אבל תפילה לאל / משנה את מי שמתפלל.
 

 זה החוט העדין הראשון שיכול לגשר מעל התהום הפעורה בין אלוהי איינשטיין ושפינוזה לבין אלוהי סידור
 התפילה.

 
 ואגב, אני לא יודע אם איינשטיין הכיר את החוט המגשר הזה, אבל שפינוזה בודאי הכיר אותו היטב. לכן הוא
 היה אדם מאושר (בניגוד למה שטוענים מתנגדיו), למרות שהיה מנודה, שנוא ורדוף! הוא אמנם לא התפלל

 מסידור התפילה, אבל הכתיבה העשירה שלו היא לא פחות מתפילה לאלוהים.
 

 שפינוזה התמחה בליטוש עדשות… הוא כנראה ידע שכל מה שצריך לעשות זה לפקוח קצת את העיניים
  ולחדד את הראייה. זה הכל. השאר בידי שמיים.

 
 שבת שלום, שבת של מודעות לפלא האינסופי.

 
 אלישע

 


