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 ,חברות וחברים
 

״אהיה אשר אהיה״, זה שמי! אולי האמירה המשמעותית ביותר בתורה כלה! אמירה ששינתה את פני 
 .ההסטוריה האנושית. היא לא שינתה את המציאות, אלא את תפיסת המציאות, וההבדל עצום

 
אהיה אשר אהיה... לא אלוהי הרבנות הראשית, לא אלוהי תעודות הכשרות, לא אלוהי תלמידי 

 הישיבות, אפילו לא אלוהי היהודים. אבל אולי ״הוא״, ורק ״הוא״, מתת העם העברי לעולם.
 

 אהיה אשר אהיה... אלוהי הפוטנציאל המחכה להתממש.
 אהיה אשר אהיה... אלוהי כל האפשרויות.

 אהיה... האלוהים המוציא את האדם מן המיצר. אהיה אשר
 אהיה אשר אהיה... אלוהי החירות.

 
 שלוש איכויות אלוהיות יש לנו בתורה. שלוש הדרגות הגבוהות בפירמידת המימוש האנושי:

״אל שדי״, אלוהי הפוריות של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל. הוא האלוהים שאליו פונה כל 
קרות מקרוב, לא רק העקרות הגניקולוגית, אלא כל מי שערוצי הפיריון בחייו מי שמכיר את הע

 חסומים.
״אלוהים״, אלוהי יוסף, אלוהי החוקיות של הטבע, אלוהי הבריאה, אלוהי השפע והבצורת, אלוהי 

הדטרמניזם. הוא האלוהים שאליו פונה כל מי שמרגיש שהחיים האלו פשוט גדולים עליו, והוא עומד 
 ל הכוחות האדירים של הבריאה. זהו אלוהי הפירמידה המצרית.רופס מו

זמן, ואלוהי כל מי -והשבוע, ״אהיה אשר אהיה״, הויה, אלוהי משה, אלוהי כל האפשרויות, אלוהי העל
עבודה פנימית, רוחנית. אלוהי בני החורין. אלוהי אלו  שיודע שהרשות תמיד נתונה למי שמוכן לעשות

 העברית. העומדים בראש הפירמידה
 

״אל שדי״ הוציא את אברם ושרי מאור כשדים ומהעקרות הנוראה. הוא זה שהבטיח שזרעם יהיה 
 כחול אשר על שפת הים לרוב, עוד לפני שהיה להם אפילו ילד אחד... אל האמונה בהמשכיות.

 ״אלוהים״ הוציא את יוסף מהבור, ובהמשך מבית האסורים. הוא זה שלימד את יוסף שאת הטבע אי
אפשר לעולם לשנות, אבל בעזרת המוח האנושי אפשר להיערך לכל תרחיש, לאגור מזון, לייצר 

תקציב משפחתי, להתכונן לעיתות משבר, להשקיע בביטוחי חיים למיניהם ובפנסיה, ולהתגבר על 
 רוב האתגרים של החיים. חוץ מאתגר אחד...

 
 ם״ = מצרים!!!״אל שדי״ + ״אלוהי אם כן, הנה הנוסחא של ספר בראשית:

לא במקרה ספר בראשית נגמר במצרים. לא מפתיע בכלל שאת יוסף חונטים וקוברים עמוק בבוץ של 
נהר הנילוס. בתחילה הורידו האחים את יוסף למצריים, בסוף כבר שיקעו המצרים את ארונו של יוסף 

קרקעית סיר  בבוץ הטובעני של הנילוס, ובכך הושלמה הירידה של משפחת ישראל כלה, עמוק אל
 הבשר והשפע, עד אשר קם מלך חדש שבכלל לא זכר שהיה פעם כזה איש.

 
ואז, כשכבר אי אפשר יותר לנשום, באה הנוסחא של ספר שמות: ״אהיה אשר אהיה״ = חירות = 

יציאה מהבוץ = חילוץ מהמקומות הצרים והקשים של חיינו. וזו המתנה הגדולה של בני ישראל 
 צת שכחנו.לעולם. רק שאנחנו ק

 
וכמו בספיראלה נעלמה, אנחנו מטפסים מעקרות לפיריון, מפיריון לפרנסת המשפחה, מפרנסת 

המשפחה לשפע, ומשפע לעוד יותר שפע, ומשם לשיעבוד לשפע, ומשיעבוד לשפע לעבדות, 
 ומעבדות ל...

 
 ...לחירות גדולה.

  החירות שבה הכל צפוי, הכל אפשרי, והרשות לגמרי נתונה לבחירה מלאה.
 

 שבת שלום,

 
 

 אלישע


