
 פסח תשע"ה: הכל בסדר? / הרב אלישע וולפין

 חברים יקרים,

"אז איפה אתם בסדר השנה"? כך חפרתי לכל כך הרבה אנשים השבוע. זו הרי הסיסמא 
היהודית שבלעדיה אין לך רשות לעבור מהחורף אל האביב. זו גם הסיסמא הישראלית 

 שמקנה לך כניסה לפקקים הגדולים של ערב החג. 

 אז, איפה אתם בסדר השנה?  

 סדר... איזו מילה מוזרה!  

כמובן שהמשמעות הפשטנית של המילה "סדר" נובעת מהסדר הפנימי של קטעי 
הקריאה, כוסות היין, הברכות, השירים ופרטי המזון בהגדה. ממש כשם שספר התפילה 

 היהודי נקרא "סידור", על שום הסדר המדוקדק של התפילות והברכות שבו. 

ובכל זאת... אתם יודעים... לכל מילה ולכל שם יש אין סוף רבדים של משמעויות, אשר  
 לחלקם "התכוון המשורר" עצמו, ולחלקם כיוון המשורר הנסתר... 

את הבית )חלקנו קצת, וחלקנו קצת יותר( ומנקים אותו  מסדריםלקראת הפסח אנחנו  
מנו את הישן, את מה שהחמיץ, את )חלקנו קצת וחלקנו הרבה יותר מדי...(, ומפנים מ

קרי,  – לא בסדרמה שכבר לא רלוונטי לחיינו יותר. או במילים אחרות, את מה שכבר 
 של חיינו.  לסדראת מה שלא שייך יותר 

 אני רוצה להציע שיש שתי רמות של סדר: 

הרמה הראשונה, הפשטנית משהו, אומרת שבחיינו יש כאוס )קטן, או גדול, או מוחלט 
וי בתפיסת העולם או בחוויה האישית של כל אחד ואחד(. מאין תוהו ובוהו תל –

בראשיתי. כשם שהבורא ברא את עולמו מתוך התוהו ובוהו, כך גם עלינו לעמול ולייצר 
בעולמנו הכאוטי סדר. על פי התפיסה הזו, הסדר לא רק מרגיע אותנו, הוא בורא! 

י לא שש לסדר, אבל כשאני כבר באופן אישי, אני מאוד אוהב את הרמה הזאת. אנ
מגיע סוף סוף לסדר איזו פינה מוזנחת בחיי, אני מרגיש נפלא! כאילו שמשהו נפתח. אני 

 ממש נושם אחרת! 

. במקומם הנכוןברמה הזאת, "מצרים" זה התוהו ובוהו, המצב שבו הדברים אינם 
בתחושה של מצרים מסמלת את כל מה שצר ולוחץ בחיינו. לכן, חוויית הכאוס מלווה 

היצרות: אנחנו מוצאים את עצמנו מצטמצמים לכיסי האוויר הצרים שבהם עוד אפשר 
לנו לנשום. "פרעה" הוא כמובן הכוח הפורע והפרוע. פרעה מפתה אותנו להישאר 

הרבה יותר גרועה.  -כך הוא משכנע אותנו  –במקום הלא נכון לנו, כי האלטרנטיבה 
בדו קשה, תבנו מבני פאר גדולים, תוכלו אוכל טוב. פרעה מציע לנו אשליה של סדר: תע

מה רע?!? הכול רע. האל הגבוה של מצרים הרי נקרא "רע", ובשירותו אנחנו עובדים, 
את מקדשיו אנחנו בונים ואת קורבנותיו אנחנו אוכלים. עד שאנחנו כבר לא יכולים 

שהם צריכים  יותר! עד שאנחנו מבינים שזה פשוט לא מקומנו. שהדברים אינם היכן
 להיות. ואז אנחנו עושים איזה מעשה נועז. עושים סדר! 



אז "אצל מי אתם עושים את הסדר השנה"? ברמה הזאת, התשובה היא: אצלנו. 
 בעולמנו. אין מקום אחר לעשות בו סדר. 

. זו רמה מאתגרת למי שאיננו הכל כבר בסדרהרמה השנייה של ה"סדר", גורסת ש...  
)כולנו לפעמים, ורובנו רוב הזמן...(. הרמה הזאת מזמינה אותנו  בן בית ברמה הזאת

. שתוהו ובוהו אינו קשור כלל וכלל לכאוס. שאין כאוס כלללשקול את האפשרות 
שבכלל הבנו לא נכון את סיפור הבריאה ואת המושג "תוהו ובוהו". אין כאוס, יש רק 

ומערערת, אבל היא . חוויית הכאוס יכולה אמנם להיות אדירה חוויה של כאוס
נשארת ברמה הסובייקטיבית של החוויה, כשבמציאות, כל דבר נמצא בדיוק היכן 

  שהוא אמור להיות. 

, זו שחווה את החיים ואת מקומנו בהם החוויה הפנימית"מצרים" כאן היא כמובן 
כלא נכונים, כלא בסדר. שאנחנו לא בסדר. התחושה הפנימית הזו שאנחנו לא נמצאים 

 אנחנו אמורים להיות, ולא עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות. היכן ש

נעבוד )יותר  רק אם"פרעה" כאן הוא הלחש המתמיד שמזכיר לנו שאנחנו לא בסדר, ש
הכול יהיה  אזקשה(, נבנה )יותר גדול וגבוה( ונאכל )יותר בצלים, שומים וקישואים(, 

. אז הכל יהיה בסדר. לא הסדר הוא על תנאי: "רק אם..בסדר. הוא מזכיר לנו ש
 . רגע קודם"

יש כאן פרדוקס מושלם: "פרעה" של הרמה השנייה הוא בעצם... "הסדר" של הרמה  
הראשונה!!! להזכירנו: ברמה הראשונה העולם במהותו נמצא במצב של כאוס, הסדר 
הוא רק פוטנציאל שצריך לממש, אבל מכיוון שאנחנו לא שם אנחנו סובלים. ברמה 

נו לא בסדר )עדיין(. עלינו לעבוד ולעמול כדי לעשות סדר בינינו ובין עולמנו. הזו, אנח
ברמה השנייה, לעומת זאת, הכל כבר בסדר. זהו רק קולו של פרעה שרודה בנו ומזכיר 
לנו עד כמה איננו בסדר. כך יוצא, שמי שמתבונן בעולם מבעד למשקפיים של הרמה 

ות מאשר המזימה הגדולה של פרעה, השנייה, רואה שהרמה הראשונה היא לא פח
 שלוחש לנו שוב ושוב שאנחנו לא בסדר, כשבפועל, הכל בסדר. 

 אני אוהב פרדוקסים. הם סימן לאיזו אמת נסתרת. 

כבר בסדר, גם ברמה הזאת יש הזמנה לעבודה. ההבדל  למרות שלפי הרמה השנייה הכל
הוא שהעבודה כאן אינה כרוכה בשינוי סדרי עולם, שהרי... הכל כבר בסדר... ברמה 

שהכול בסדר! וזה מאתגר  לדעתהזאת העבודה היא תודעתית בלבד: ההזמנה היא 
חוויה, ואפילו מסוכן: ברגעים של קושי גדול, כאב, או עצב, ממש לא הכול בסדר )ב

כמובן(! אסור בתכלית האיסור "לרמות" ולזייף כאן: לשכנע את עצמנו ואת חברינו 
שהכול בסדר, כשבפנים הכול מרגיש שבור, כואב ומעורער, נקרא בשפה הפשוטה 
שלנו: הכחשה! הכחשה היא מתכון בדוק להעצמת הסבל. נכון, במובן העמוק של הרמה 

. כי היא כנראה החוויה שהמציאות "בחרה" השנייה, גם הכחשה היא כמובן "בסדר"..
בה מסיבה זו או אחרת, אבל הכחשה אינה מאפשרת חירות, שהיא כמובן תכלית 

 הסיפור שלנו. 

חלק מהתגובות שאני מקבל על הדרשות שלי כל שבוע אומרות משהו כמו: "אז מה אני  
נו לספירה אמור לעשות עם מה שאתה כותב?" מכיוון שהדרשות על פי רוב מפנות אות

 התודעתית ולא הפרקטית, השאלה היא בעצם: "איך עושים עבודה תודעתית"? 



על פניו, התשובה נורא פשוטה: את העבודה התודעתית עושים בתודעה. אני יודע... זו  
תשובה נוראית ומעצבנת. ובכל זאת, בשלב הראשון ההזמנה היא באמת להבין. להבין 

, כלומר, להבין "בפנים": בחוויה, בגוף! עם פניםלהבשכל. בשלב השני, ההזמנה היא 
זאת, לכול אורך הדרך צריך לבדוק: האם מה שאני מציע בכלל נכון לך? אם השכל 
דוחה את ההזמנה המובאת כאן, הרי שהיא פשוט איננה ההזמנה הנכונה עבורך. אם 
ת השכל מבין, אבל החוויה עדיין לא שם, אז יש מקום להמשך העמקה. כשהשכל באמ

יבין וירד לעומק הרעיון, הרי שגם התודעה תשתנה ובעקבותיה גם החוויה. אבל... גם 
כשהתודעה תשתנה, צריך לזכור: זה רגעי בלבד, שהרי התודעה אינה יציבה. רגע אחד 
מבליחה בה הבנה עמוקה, ורגע אחרי הברק, היא שבה לקדמותה. ובכל זאת, משהו 

ו הזה" 'רשימו': רשימו הינו הרישום של בגוף נשאר. בשפת הקבלה קוראים ל"משה
החוויה בגוף. כל עוד הזיכרון הזה נצרב בגוף והרישום נחרט, הרי התודעה תשוב אליו 

 פעם אחר פעם.

אז, "אצל מי אתם בסדר השנה"? או ליתר דיוק, עם איזה "סדר" אתם נכנסים אל  
פרעה? מי פורע הסדר השנה? מאיזה מצרים אתם יוצאים? מאיזה מקום צר? ומי הוא 

 אתכם?

אם השנה, או כרגע, קצת צר בחייכם, ולפעמים קשה לכם לנשום בכיסי האוויר הצרים 
שעוד נותרו סביבכם, ואם קול לוחש מהמעמקים, שאתם )שוב( "לא בסדר", שיש מקום 
נכון "אי שם" אבל אתם )שוב( ממש, אבל ממש לא שם, ש)שוב( התעצלתם, ושאתם 

יק...", ושאתם )שוב( לא מגשימים את ייעודכם... הרי שההזמנה )כרגיל( פשוט "לא מספ
ואם התשובה היא חד משמעית "כן",  האמנם?היא קודם כול לבדוק )ואז ושוב לבדוק(: 

אז... תבדקו עוד פעם אחת... ואם בכל זאת, התשובה נשארת "כן" מוחלט, אז מצוין, 
ים מספיק לסדר פינה ההזמנה הבאה המתבקשת היא להתחיל "לעשות סדר". ולפעמ

מבולגנת בבית, וכבר העולם יתחיל להתבהר. כמו שמצווה גוררת מצווה, כך סדר גורר 
 סדר. עד הפעם הבאה. 

ואם הלילה הזה השכל מוכן להשתעשע עם הרעיון שאולי בעצם הכול כבר בסדר, 
באמת בסדר, )לא "בכאילו"(, גם אם זו עדיין לא החוויה, הרי שים סוף מתחיל קצת 

זה שיוצא ממצרים, ועובר בין שני מיצרי ים  –להיבקע. אמנם השביל הבתולי הזה 
תמיד היה שם, רק התודעה מתחילה כעת לראות אותו. כמו הגר, שרק  -אדירים 

כשהתמסרה להבנה שהיא כבר לא תוכל להציל את בנה, נפקחו עיניה והיא ראתה את 
שם הבאר הזאת, או שהיא  התמיד הייתה –באר המים הנמצאת בתווך. היא תהתה 

נבראה עבורה זה עתה? אבל זה לא באמת משנה. לאלוהים אין אגו. העיקר שהבאר 
נמצאת. העיקר שהשביל היוצא ממצרים מתגלה ושהכל בסדר. הכל כבר בסדר. 
וכשהשביל הזה מתגלה לו טיפין טיפין, ההזמנה היא להעמיק את התודעה הזו, לתרגל 

 אותה, לחוות אותה, להביא אותה לגוף. יותר ויותר ויותר. אותה, להבין אותה, להפנים

 עושים סדראם אתם הערב  –ו... אל דאגה, כך או כך  שיהיה חג שמח וסדר משמעותי. 
, ואתם "רק" מתכנסים ביחד בכדי לחגוג את הסדר הכול כבר בסדרבחייכם, או אם 

 שגיליתם שתמיד היה שם, נתראה כולנו על גדות ים סוף.

 אלישע

 


