
 

 

  פרשת ואתחנן, שבת נחמו: ואהבת! כל התורה בפרשה אחת

  

 חברים יקרים,

  

 פרשת ואתחנן היא פרשה ענקית. אפשר כמעט לומר שהיא תמצית התורה כלה. אפילו עשרת הדיברות
 מופיעים בה (בגרסה המאוחרת שלהם, כי הגרסה הראשונה נמצאת בפרשת יתרו, ארבעים שנה מוקדם

 יותר, במעמד הר סיני). זאת ועוד, ה"שמע ישראל" - הסיסמה הנצחית של עם ישראל - מופיעה בה
 לראשונה, ומיד אחריה המילה האהובה עלי... "ואהבת".

  

 אבל לא (רק) בגלל עשרת הדיברות, ה"שמע ישראל" וה"ואהבת" פרשת ואתחנן כל כך מופלאה. יש בה
 את הלוז - התמצית - של האמונה העברית, אותה אמונה אשר בזכותה עם ישראל זכה לתואר העם

 הנבחר (גם הרעיון הזה מופיע בפרשה) ובזכותה השתנה השיח האנושי.

  

 העם הנבחר לא רומז ולא מציע שאנו טובים יותר, גם לא נחמדים יותר. חכמים יותר? אולי... תלוי… על
 כך בהמשך.

  

 חשוב לזכור גם שרוב רובו של עם ישראל, בעבר ובהווה, לא באמת תופס, שלא לדבר על מקיים
 באורחות חייו, את הצו האמוני הקדום שמהדהד בפרשה שלנו. לא החרדים, לא הדתיים, ולא החילונים.

 זה שמור ליחידי סגולה בודדים, לעניות דעתי, ולא תזהו אותם על פי כיסוי ראש שמעטר את ראשם (ולא,
 גם אני לא ביניהם. הלוואי ואזכה).

  

 הפרשה מציעה שאין לשום דבר חיצוני כוח משל עצמו, ולכן, אין דבר אשר שולט בחיינו - לא כסף, לא
 בריאות, לא אהבתו של אדם יקר. לא כלום!



  

 "החלקיק האלוהי"- כפי שכינו זאת המדענים במאיץ החלקיקים ליד ג'נבה, בשווייץ - הוא מקור הכוח,
 החיות, והקיום. הוא, ואין בלתו. הוא, ואין זולתו.

  

 אם העם היהודי באמת חכם באופן יוצא דופן, הרי שזה מקור חכמתו: ההבנה של שורש הקיום. כי
 ההבנה הזאת משנה את הכל. את הכל!

  

 את ההבנה הזאת הביא אברהם העברי לעולם. הוא "עבר" את הנהר, מהגדה של הטמטום האנושי
 (סליחה על הבוטות) - שם נמצא מקור הסבל והאומללות, השיעבוד והבלבול (הוא הרי יצא מבבבל,

 מקום הבלבול המטאפורי) - אל הגדה השנייה, הגדה של החירות המוחלטת, הארץ המובטחת, ארץ
 שכולה זבת חלב ודבש. נא לא להתבלבל! זה לא תיאור גיאוגרפי, אלא תיאור מטאפורי בלבד! אין יותר

 חכמה, או פחות טמטום, במדינת ישראל מאשר בכל מקום אחר (אם למישהו היה ספק…).

  

 צאצאיו של אברהם איבדו את ההארה הגדולה שזכה בה הסבא הגדול. הרעב הגשמי החזיר אותם אל
 הנהר (אמנם נהר אחר), ובמקום לחזור ברגע שהרעב חלף, הם השתקעו - ובעיקר שקעו - בגדה
 הפורייה של נהר הנילוס, ארץ החומר והשפע, ארץ השבר הגדול, תרתי משמע. מצרים היא סמל

 האמונה בנצחיות החומר ובכוחו האלילי.

  

 זו איננה דרשה נגד חומריות! חלילה. אם אין קמח אין תורה. שפע חומרי הוא ברכה גדולה. הבלבול הוא,
 שכולנו - נו, טוב, כמעט כולנו - עמוק בתוכנו, מתחת למילים היפות שלמדנו להגיד, מאמינים מאוד בכוח

 האדיר הטמון בכסף ובחומר בכלל.

  

 מדינת ישראל היום היא מופת לבלבול הזה. וקשה מאוד לצאת מהמטריצה הזאת.

  

 שלא כמו הנצרות הקלאסית, שקידשה את העוני, הנזירות והסגפנות, אין כאן קריאה לוותר על משהו
 ממנעמי החיים. נהפוך הוא. קידוש העוני זהה לקידוש הכסף! שניהם מקדשים צד אחר של אותו מטבע

 חומרי.

  



 היהדות תמיד ברכה על השפע. הסכנה היא רק בהבנה המוטעית שהשפע בא לידי ביטוי בכסף, בחומר,
 ובכלל, בדברים. כי הדברים הם הקליפה החיצונית - והמתוקה, אולי - אבל לעולם לא המהות.

  

 וכך הגענו לפרשת ואתחנן, כשמשה מתחנן בפני אלוהים: ֶאְעְּבָרה־ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר
 ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבנֹון (דברים ג', כ"ה). אלוהים עונה לו, במילים שלי: "שתוק! לא הבנת
 כלום? הארץ הטובה לא נמצאת מעבר לירדן. היא נמצאת בתודעה שלך. היא שוכנת בתוכך פנימה! רק

 שם תמצא אותה".

  

 את השיעור הנשגב הזה משה מלמד את בני ישראל. והוא מזכיר לצאצאי העבדים המשוחררים כי
 החירות איננה טמונה בשום דבר חומרי. היא נמצאת אך ורק בהבנה העמוקה ש"החלקיק האלוהי", ורק
 הוא, הוא מקור כל החיים, כל החוויות וכל המציאות כולה. כל הבנה אחרת היא שיעבוד: ָאנִֹכי ה' ֱאלֶֹהיָך

 ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים [ממקום השיעבוד והבלבול, מעבדות לכל מה שאין לו כוח
 באמת]. לֹא ִיְהֶיה־ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל־ָּפָניַ. נקודה. לא אלוהי הכסף, ולא אלוהי הנימוסים, ולא אלוהי

 הבריאות, הכושר והרזון, לא אלוהי התארים והקריירות, ואפילו לא אלוהי הרומנטיקה, המשפחה
 והילדים.

  

 ומה לגבי אלוהי האהבה? דווקא כן (בכל זאת, ט"ו באב היום). אבל מדובר באהבה אחרת, ולא, היא לא
 אפלטונית. היא יכולה להיות אפילו אירוטית (תקראו את שיר השירים!). זו אהבה של המהות המכוננת

 של המציאות: ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל־ְלָבְבָך ּוְבָכל־ַנְפְׁשָך ּוְבָכל־ְמאֶֹדָך (דברים ו', ה'). זו אהבה של
 הניצוץ האלוהי הקיים בכל - בדומם, בצומח, בחי ובאדם, ובכסף ובחומר. הניצוץ הוא מקור השפע, לא

 הכסף עצמו ולא החומר עצמו. לא השטר, לא המטבע, לא הביטקוין, לא המנייה, ולא הנכסים - הניידים
 והלא ניידים - אלא רק החלקיק האלוהי המהווה אותם ומקיים אותם, ומחייה אותם.

  

 את החלקיק האלוהי אי אפשר לראות, במובן הרגיל של המילה. אפשר רק לדעת שהוא קיים, וששום
 דבר לא יכול להתקיים בלעדיו.

  

 ואפשר לאהוב אותו.

  

 האמת? כדאי לאהוב אותו! כי הוא הכל. כל השאר זו קליפה - יפה יותר, יפה פחות, נוצצת יותר, נוצצת
 פחות. וכשאוהבים את החלקיק האלוהי הקיים בכל, נוכח בכל, ומחייה את הכל, גם הקליפה יפה

 שבעתיים.



  

 ומי שלומד לאהוב את האלוהי, יוצא ממצרים על כנפי נשרים, ובא הישר אל הארץ המובטחת. ללא
 ארבעים שנה, ללא ביקורת דרכונים. ישר הביתה.

  

 "נחמו נחמו עמי", אומר ישעיהו הנביא בהפטרה השבת - זו שבאה תמיד אחרי ט' באב.

  

 לפעמים צריך חורבן נוראי של הקליפה, כדי לגלות את הניצוץ האלוהי שהסתתר עמוק בתוך שברי
 המפולות.

  

 אחד ההוגים הגדולים והבודדים שהבינו את הסוד העברי הקדום היה, באופן מפתיע ביותר, דווקא
 שפינוזה, ה"כופר" הגדול, שהממסד הדתי - הן היהודי והן הנוצרי - כל כך תיעב. שפינוזה, המכונה "אבי

 החילוניות", הוא זה שראה את האלוהות בבריאה כלה, ואת זה הוא הוכיח בספרו הענק "אתיקה".
 שפינוזה קם מהחורבן הנוראי של יהדות ספרד ופורטוגל, והצביע לעיני כל על מקור החיים. אלא שכרגיל,

 איש לא רצה להקשיב. הם פחדו. כמו שפחדו מאברהם אבינו. כמו שכל ממסד פוחד מאלה שמצביעים
 על מקור החיים. כי הממסד תמיד מפחד לגלות שהמגדלים והארגונים, והדתות, והמפלגות, הם כולם

 קליפה חיצונית.

  

 אבל אין ממה לפחד. כי לכל מגדל, ולכל ארגון, ולכל דת, ולכל מפלגה - כמו לכל אדם ואדם - יש חלקיק
 אלוהי שמהווה אותו, מחייה אותו ומקיים אותו.

  

  ואותו אי אפשר לראות, אבל כשמבינים עניין, אי אפשר שלא לאהוב!

  

 שבת שלום,

  

 אלישע


