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קרבת אלוהים
יותר  מסתורין  מודע  אני  כך  תורה,  ו ומד  מוסיף  שאני  ככ  
העצוק ש  פרק  "ג בספר שמות. פרק זה מוצב באמצע סיפור 
תוצאותיו,  ואת  החטא  את  המתאר  פרק  "ב  בין  העג ,  חטא 
 בין פרק  "ד שבו מתג ה ה'  משה ואומר  ו את ש וש־עשרה 
מידותיו, נותן  ו את ה וחות השִנִייק ומחדש את הברית. סבורני 
היהודית  הרוחניות  ש   המעצבת  מסגרתה  טמונה  זו   שבחידה 

כו ה.

פרק  "ג מב ב  מכמה בחינות. ראשית,  א ברור במה הוא 
עוסק. מה משה עושה? בפרק הקודק הוא התפ   פעמייק  ה' 
שימח   עק. בפרק  "ד הוא מתפ   שוב  מחי ה. מה אק כן 

הוא מנסה  השיג בפרק  "ג?

שנית, בקשותיו ש  משה בפרק  "ג תמוהות. הוא מבקש, 
בֶֹדָך" )פסוקיק  ְכּ ֶאת  ָנא  ו"ַהְרֵאִני  ְוֵאָדֲעָך"  ָרֶכָך  ְדּ ֶאת  ָנא  "הֹוִדֵעִני 
או  חוויה  מטפיזית  בקשות  הבנה  הן  א ו  יח(.  כאורה,  יג, 
נוגעות  משה עצמו,  א  עק  הן  מיסטית,  א בקשות מחי ה. 
שמשה מתפ   בשמו. זהו רגע ש  משבר  אומי. הקב"ה זועק. 
העק בטראומה. העדה כו ה אחוזת בה ה. האק זה הזמן ההו ק 

 בקש בו סמינר תיאו וגי פרטי?

ש ישית, יותר מפעק אחת נוצר הרושק שציר הזמן בפרקנו 
ַמע ָהָעק...  ְשׁ הוא מן הסוף  התח ה. בפסוק ד,  מש , נאמר "ַוִיּ
תּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָ יו". והנה בפסוק ש אחריו מצווה ה' את  ְו ֹא ָשׁ
ֶעְדְיָך ֵמָעֶ יָך". דוגמה נוספת:  משה  הורות  בני ישרא  "הֹוֵרד 
ָ ְך"; והנה בפסוק  ַוֲהִנחִֹתי  ֵיֵ כּו  ַני  "ָפּ בפסוק יד אומר ה'  משה 
ֲעֵ נּו ִמֶזּה".  ֶניָך הְֹ ִכיק, ַא  ַתּ ש אחריו אומר משה  ה' "ִאק ֵאין ָפּ
בשני המקריק, נראה שהזמניק התהפכו: הפסוק הראשון הוא מענה 
תשומת  בנו  משהו.  את  מסבה  שהתורה  ניכר  השני.   פסוק 

אב  מהו?

הוסיפו  מסתורין הזה את העג  עצמו. האק הוא היה א י , 
ֱא־ ֶֹהיָך  ה  "ֵאֶ ּ העג   ע   אמר  שהעק  מספרת  התורה  או  א? 
ר ֶהֱע ּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיק" ) ב, ד(. אך התורה גק אומרת  ָרֵא  ֲאֶשׁ ִיְשׂ
שבני ישרא  ביקשו מאהרן  עשות את העג  כי  א ידעו מה קרה 
 משה. האק חיפשו תח יף  משה או  א והיק? מה היה חטאק?

סדר  בדבר  הגדו ה  התע ומה  נמצאת  זה  מסביב  כ  
הציווי  האק  שמות.  ספר  ש   השנייה  מחציתו  בכ   המאורעות 
ע  המשכן בא  פני חטא העג  או אחריו? מהי הזיקה בין המשכן 

והעג ?

ב ב המסתורין ש  פרקנו נמצא פרט מוזר ומטריד, המובא 
בפסוקיק ז–יא. שק מסופר  נו שמשה  קח את אוה ו ונטה אותו 
ֲחֶנה. איך מתקשר הדבר  הקשר שהוא משובץ בתוכו,  ִמחּוץ ַלּמַ
בנסיבות  הרי  העג ?  חטא  אחרי  ה'  עק  בין  היחסיק  מערכת 
יכו   ביותר שמשה  הגרוע  הדבר  היא  מהמחנה  התרחקות  א ו, 
העק  ג(.  ) ג,  ָך"  ִקְרְבּ ְבּ ֶאֱעֶ ה  " ֹא  בישר  ו  זה  אך  ה'   עשות. 
זו  ד(. עזיבת המחנה בשעה קשה  ) ד,  התאב  בשומעו ע  כך 

כי תישאפרשת

 עי וי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריא  בן אריה  ייב שרטר
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א א  משה  ה',  אומר  העק,  בקרב  צריך  שכון  אני   א 
גק  הוא  המחנה.  כן  ִמֶקרב  אוה ו  את  מוציא  הוא  ו כן  אתה. 
מבקש  דעת את דרכי ה' ו ראות את כבודו. הוא רוצה  דעת — 
האק יכו  א והיק  התקרב  מקוק שיש בו אנשיק? האק יכו  
הטרנסצנדנטי  היעשות אימננטי? היכו  הא  הגדו  מן היקוק 
רק  ו א  ו הבנה,  הניתן  חיזוי  באופן  היקוק  כו ו  שכון בתוך 

ית?  באופן ש  התערבות ִנּסִ

תשובתו ש  הקב"ה  כך מוְבֵנית מאוד. היא מחו קת  כמה 
מאמרות, ש מרות הופעתק ברציפות כ  אחד מהק פותח שוב 
במי ה "ויאמר". תחי ה אמר  משה:  א תוכ   הבין את דרכיי. 
יט(. בצדק  ) ג,  ֲאַרֵחק"  ר  ֲאֶשׁ ֶאת  י  ְוִרַחְמִתּ ָאחֹן  ר  ֲאֶשׁ ֶאת  ִתי  "ְוַחֹנּ
מעבר  השגה  טמיר,  תמיד  המוכרח  הישאר  יסוד  יש  הא והי 
האנושית. הרי אפי ו  תודעתו ש  הזו ת איננו יכו יק  היכנס 

 גמרי, ק  וחומר  תודעת בורא העו ק.

י  ֹא ִיְרַאִני ָהָאָדק  ָני, ִכּ אֶמר:  ֹא תּוַכ  ִ ְראֹת ֶאת ָפּ שנית, "ַוֹיּ
גבי  את  ֲאחָֹרי",  "ֶאת  היתר  ראות  יכו   כ   האדק  )כ(.  ָוָחי" 
כביכו . גק כשה' מתערב בהיסטוריה, אנו יכו יק  הבחין בכך 
רק בדיעבד, במבט  אחור. טעה סטיבן הוקינג. בניגוד  אמירתו 
המפורסמת בסוף ספרו 'קיצור תו דות הזמן', גק אק נפענח את 

כ  חידות המדע עדיין  א נכיר את תודעתו ש  א והיק. 

ביקש  זאת  את  ה'.  "כבוד"  את  אפשר  ראות  זאת,  ובכ  
משה כאשר הבין ש עו ק  א יבין את "דרכי" ה' ו א יראה את 
ִנְקַרת  "פניו". ה' הראה  משה את כבודו כאשר עבר ע  פניו "ְבּ
ַהּצּור" )כב(. בש ב זה איננו יודעיק בדיוק מהו אותו "כבוד ה'", 
אך אנו עתידיק  ג ות זאת ממש בסוף ספר שמות. בפרקיק  ה–מ 
מתוארת בניית המשכן וכ יו. כשהמשכן מוכן אומר הכתוב כך:

ודאי הנמיכה עוד את רוח העק. בעת מצוקה  אומית, מנהיג צריך 
 היות קרוב אצ  עמו,  א  היבד  ממנו.

יש דרכיק רבות  פענח את הפרק החידתי הזה. אציג את 
זו הנראית  י הפשוטה והמשכנעת מכו ן. משה התפ   כאן את 
אינה מציגה אותה  נועזת, שהתורה  כה  ביותר.  הנועזת  תפי תו 
באופן ישיר וג וי. ע ינו  שחזר אותה מתוך החריגויות והרמזיק 

הטמוניק בכתוב.

מן הפרק הקודק השתמע שהעק נאחז חרדה בג   היעדרו 
ֵרד  "ֶ ְך  נרמז כך גק בדברי ה' עצמו  משה  ש  משה, מנהיגו. 
הדבריק  מן  ) ב,ז(.  ִמְצָרִיק"  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעֵליָת  ר  ֲאֶשׁ ָך  ַעְמּ ֵחת  ִשׁ י  ִכּ
משתמע שהיעדרו ש  משה, או ריחוקו, גרמו  חטא. הוא צריך 
ירד  הוא  הרמז.  את  הבין  משה  יותר  עק.  קרוב  היה  הישאר 
מההר. הוא העניש את האשמיק. הוא התפ    ה' שיס ח  עק. 
כ  זה מתואר  אורך פרק  "ב. עכשיו, בפרק  "ג, משהחזיר את 
הסדר ע  כנו, משה מתחי   נקוט גישה חדשה. כשהוא מוציא את 
אוה ו מהמחנה, הוא בעצק אומר  ה': הדבר שהעק צריך איננו 
ואי ו  כבר  א.  מחר  כאן,  אני  היוק  אדק.  רק  אני  ש י.  ִקרָבתי 

אתה נצחי. אתה הא  ש הק. הק צריכיק את ִקרבתך. 

משה כאי ו אמר — "עד עכשיו, הק חוו אותך ככוח עצוק 
ונורא, המנחית מכה אחר מכה ע  המצריק, מוריד את האימפריה 
הגדו ה בעו ק ע  ברכיה, קורע את היק, הופך את סדרי הטבע. 
ִמְשַמע קו ָך הבהי  אותק כ  כך, שהק ביקשו  בהר סיני, עצק 
ן ָנמּות' )כ, טז(. העק צריך עכשיו  א  חוות   הפסיק  שומעו 'ּפֶ
הנשמע  הא   את  קרבתו;  א  את  א א  הא והיק  גדולת  את 
הנמצאת  השכינה  את  א א  ההר,  ראש  ע   ובברקיק  ברעמיק 

תמיד במחנה ש רג יו". 
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 בת קו  משמייק. הנביאיק דימו את זיקתו ש  הקב"ה  ישרא  
 זו שבין הורה  י ד, ו זו שבין בע  ורעיה. בשיר השיריק היא 
דומה  היקסמות הדדית ש  צמד אוהביק. ספר הזוהר נוקט  שון 
ר' א עזר אזכרי  וכמוהו גק המקוב  מצפת  נועזת ש  תשוקה, 

בשירו "ידיד נפש". 

ימי  ש   הקתדר ות  בין  המדהימיק  ההבד יק  אחד  זהו 
הבינייק  בין בתי הכנסת מן התקופה. הנכנס לקתדרלה ביניימית 
הכנסת  לבית  הנכנס  ואילו  זעיר.  והאדם  עצום  מרגיש שהאל 
אלטנוישול בפראג, או לבתי הכנסת של האר"י ושל רבי יוסף 
קארו בצפת, מרגיש שהאל קרוב ושלאדם יש פוטנציאל להיות 
העק  הק  היהודיק  אב   א והיק,  את  עובדיק  רביק  עמיק  גדול. 
ָרֵא ",  ִיְשׂ ְבכִֹרי  ִני  )"ְבּ הקרוב  משפחתו  בן  עצמו  הרואה  היחיד 

שמות ד, כב(.

בין השורות ש  שמות  "ג מג ה הקורא הקשּוב את סימניה 
ש  אחת התכונות הייחודיות והפרדוקס יות ביותר ש  הרוחניות 
היהודית. שוק דת אחרת  א ראתה את א והיק כנשגב כ  כך, אך 
שוק דת אחרת גק  א הרגישה בהיותו כה קרוב. זה מה שמשה 
ביקש, והשיג, בפרק הזה, בשיחתו הנועזת ביותר עק א והיק. 

ספר הכוזרי, ח ק א, צז.  .1
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ן.  ָכּ ְשׁ ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת אֶֹה  מֹוֵעד, ּוְכבֹוד ה' ָמֵ א ֶאת ַהִמּ
ַכן ָעָ יו ֶהָעָנן,  י ָשׁ ה ָ בֹוא ֶא  אֶֹה  מֹוֵעד, ִכּ ְו ֹא ָיכֹ  מֶֹשׁ

ן. )מ,  ד– ה( ָכּ ְשׁ ּוְכבֹוד ה' ָמֵ א ֶאת ַהִמּ

עכשיו נוכ   הבין את הדרמה הש מה שתחי תה בעשיית עג  
הזהב. משה הפציר בקב"ה  התקרב א  העק, כדי שיוכ ו  פגוש 
אותו  א רק ברגעיק חד־פעמייק שהוא מחו   בהק נסיק, א א 
דרך קבע, כִשגַרת יומיוק; ו א רק ככוח המאייק  מחות את כ  

אשר בדרכו, א א גק כשכינה מורגשת ב ב המחנה.

את  לבנות  לעם  להורות  משה  על  ה'  ציווה  כך  משום 
תֹוָכק"  ְבּ י  ַכְנִתּ ְוָשׁ ׁש  ִמְקָדּ ִ י  "ְוָעׂשּו  המשכן.  כך התכוון באמרו 
שבפסוק  י"  ַכְנּתִ "ְוׁשָ שכ"ן,  מי ה  אחד,  שורש  ח(.  כה,  )שמות 
ִכיָנה".  ן" ו מי ה הבתר־מקראית "ׁשְ ּכָ זה,  מי ה המקראית "ִמׁשְ
זו  ואק  ֵכנּות, ההימצאות הקרובה.  הׁשְ היא  זה  עניינו ש  שורש 
הבנתק הנכונה ש  המקראות )וכך הבין,  מש , רבי יהודה ה וי(,1 
והיענות  העג ,  ה'  חטא  ש   תשובתו  הוא  כו ו  המשכן  הנה 
פניו  את  יכו יק  ראות  איננו  א  העק.   בקשת משה שיתקרב 
ש  ה'; איננו יכו יק  הבין את דרכיו; אב  באפשרותנו  פגוש 
את  בו  שישכין  משכן,  בית,  בוניק  ו  אנו  כאשר  ה'  כבוד  את 

שכינתו ע  פני האדמה.

הוֶ דת  עד  היהודית.  הרוחניות  ש   המתמשך  הנס  זהו 
היהדות, איש  א תיאר את א והיק בצורה כה מופשטת ומעוררת־
יראה: א והיק רחוק מן הכוכב הרחוק ביותר, ונצחי יותר מהזמן 
כקרוב  א והיק  את  ראתה  גק  א  דת  שוק  זה,  עק  ויחד  עצמו. 
תה יק  משוררי  א והיק.  עק  מתווכחיק  המקרא  נביאי  כך.  כ  
הוא מקשיב  שק א  בת מוד  באינטימיות ממש.  א יו  מדבריק 
ו טריא ש  החכמיק ומקב  את פסיקותיהק גק כשהן מנוגדות 


