יום שני  23מרץ 2009
יום שני כ"ז אדר תשס"ט

אילנה לב-ארי

ILANA LEV-ARI
WWW.ILANA-7.CO.IL

זכות הבחירה במעמד הר סיני השני  -סיכום שיעור מיום ה – 10.3.09
בחיים  ,אין מקריות  ,אלא יש עובדות  .בורא עולם מוכיח את האמת לכל מי שצריך .הוא המגן ,שופט
עליון ואין כמוהו כדי לעשות צדק ו/או להוציא את הצדק לאור.
אלוהים בגדולתו יודע את העתיד ,את הצפוי לבוא בטרם הדבר מתרחש .דוגמה מוחשית לכך ניתן לראות
במעמד הר סיני .שם על הר סיני העביר אלוהים למשה את עשרת הדיברות שביניהם ציוויים מפורשים כי
אין לפנות אל האלילים ואין לעשות אלוהי מסכה על פניו .מכאן אנו למדים שאלוהים ידע מה מתרחש
למטה .אלוהים כאמור ראה את הנולד ,את מה שהעם עשה למטה ועדיין נישאר סובלני ,למרות שיכל
לקבור את כל עם ישראל על כל גלגוליו שם .הסיבה לכך נעוצה בעובדה שידע שיש צורך בתיקון.
אולם האדם אשר חדור עליונות ויומרנות הורס בידיים שלו כל רצון טוב של אלוהים ,כל ניסיון חיובי
מצדו ללמד את עמו מהי הדרך הנכונה וגורם לשינוי גורל.
במעמד הר סיני שינוי הגורל בא לידי ביטוי עם שבירתם של לוחות הברית ע"י משה .האבן ממנה היו
הלוחות עשויים התנפצה באדמה וגרמה לפעירת האדמה כאות לכעס אלוהים על שברון הלוחות.
אלוהים נתן לאדם ,לבקשתו ,את זכות הבחירה עוד מתקופת גן עדן .לפיכך ,היתה לעם ישראל הזכות
המלאה לעשות לעצמו את העגל .היות ומשה סירב לתת לדבר להיות עובדה קיימת ,הוא לקח את
המושכות לידיים שלו ושבר את לוחות הברית.
אלוהים לא רצה שהעם יבוא אליו מתוך פחד או כפייה אלא מתוך מודעות ,מתוך הבנה כנה ואמיתית שאין
לו שום אינטרס מלבד זה שיהיה לאדם טוב ,מתוך אמונה אמיתית ומלאה" :ואהבת את ה' אלוהיך בכל
לבבך ,בכל נפשך ובכל מאודך".
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ייתכן ואם משה לא היה שובר את לוחות הברית ,אלא מקריא לעם את הדיברות  ,הגורל היה משתנה.
אחרי הקריאה יכול היה לשאול "מי לה' אליי" ואז העם היה בוחר אם ללכת עם אלוהים או לא .יתרה
מזאת ,משה היה יכול להוביל רק חלק מהעם ,את החלק שהאמין בקיום אלוהים ובנפלאותיו באמונה
שלמה ואז היה נמנע התוהו ובוהו שמתקיים היום.
עם ישראל אבד בדרך עד כדי כך שבהמשך התנ"ך אלוהים אומר" :חמור ידע אבוס בעליו ,שור ידע קונהו
רק ישראל לא ידע ,עמי לא התבונן" – מסרב לראות .אלוהים עושה לנו מדי יום ניסים ואנו לא מאמינים
בו ,לא רוצים לראות  ,רוצים את ה"חופש" את החשקים .אותו הדבר קרה במעמד הר סיני שעם ישראל
לא רצה לראות את הניסים שאלוהים עשה עבורו.
הדרך קשה לאדם בגלל שמתנגחת עם היצרים הרעים שלו ולא בגלל שהיא קשת ביצוע .לכן צריך להגיע
אליה מתוך החלטה ואמונה מלאה באלוהים .צריך רצון כדי להתגבר על היצרים הרעים ,צריך לאהוב את
הדרך בצדק ,באמת ,באמת של אלוהים וכל ניסיון התגרות בדרך ובנו ,כל ניסיון ללבות יצרים ,לא תזיז
אותנו מהאמת.
חייבת להיות הבנה בתודעה מהי האמת ,מהו הנכון ,חייבת להיות אמונה!
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