
 ...פרשת שמות: יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה         
 הרב אלישע וולפין                              

 
 חברים יקרים,

  

השבוע מתרחשת תפנית חדה בסיפור. ספר בראשית פינה את מקומו לספר שמות, ובני 
  ישראל מתרסקים להם מאיגרא רמא לבירא עמיקתא... 

  

בחשיבה המקובלת, דיכוי ושיעבוד באים מתודעה של פחד. פרעה חש מאוים מהכוח 
ה לו יועץ טוב המצטבר של בני ישראל. הוא חושש שיהפכו לגייס חמישי בתוך ארצו. אם הי

לענייני העם היהודי, הוא היה מרגיע אותו ומבטיח לו שאם רק ייתן להם לחיות בשקט, הם 
כבר ייעלמו מעצמם. יהודים, כשטוב להם, אינם מזיקים לאיש. הם פשוט שוכחים מי הם, 

מאין באו ומהו ייעודם. אבל הפחד של פרעה חזק משכלו עד שהוא כבר לא יכול להתאפק, 
בני ישראל פתאום נזכרים שיש להם ארץ … יל להתעלל בעם ישראל. והפלא ופלאוהוא מתח

משלהם אי שם במזרח, שיש להם אלוהים שמחכה להם בסבלנות, שיש להם מסר של חירות 
להביא אל העולם. במו ידיו פרעה הפך את בני ישראל מאליטה מפונקת, עשירה ומתבוללת, 

 לעם ער, המודע לעצמו ולדרישותיו. 

  

חשיבה היהודית הקלאסית אינה מקבלת את החשיבה המקובלת. על פי חז"ל, פרעה איננו ה
הרשע בסיפור. במובנים רבים הוא בכלל הקורבן של אלוהים. הוא כלי שרת בידיו של הקדוש 

ברוך הוא )כמו הבבלים, ובהמשך הרומאים, שנבחרו מכל העמים להרוס את בתי המקדש, 
. באמצעות גזרות פרעה אלוהים ביקש להעיר את עמו כחלק מתוכנית אלוהית גדולה(

מתרדמת האליטיזם שהיה שקוע בה. הוא סוגר ואוטם את ליבו ואת מצפונו של פרעה ולא 
 מאפשר לו לשחרר את עבדיו. 

  

הן של  -אייג'ית אם תרצו, כל החלוקה הזאת -חסידית, או הניו-בתפיסה החסידית, או הניאו
של "אנחנו והם" היא בכלל מלאכותית. בעולם  -סת חז"ל החשיבה המקובלת והן של תפי

חסידי כל החלקים בדראמה הגדולה הזאת מתקיימים בתוכנו פנימה. זה לא אומר -הפסיכו
שלדרמה הפנימית אין ביטוי או מימוש חיצוני, אבל כמו שאומרים, "זה הכל בראש", גם אם 

 בהמשך זה מתבטא גם במציאות החיצונית. 

  

חסידית, לפיה סיפור יציאת מצרים איננו )רק( אירוע -סיד של התפיסה הניאואני כמובן ח
 עצמולאומי והסטורי, אלא בעיקר סיפור אישי, עכשוי וקיומי. לכן נאמר: "חייב אדם לראות 

יצא ממצרים", והייתי מוסיף, "הבוקר!". הדרמה הגדולה מתרחשת בתוכנו פנימה,  הואכאילו 
שפרה ופועה, עמרם ויוכבד,  –יות מוכרות: פרעה, המיילדות ומככבות בה דמויות ארכיטיפ

האחות המלווה, בת פרעה, האיש המצרי המכה איש עברי, ציפורה, ויתרו. בהמשך נפגוש 
דמויות נוספות, כמו אהרון, מרים )לא ברור אם היא האחות שליוותה את אחיה התינוק( 

 ורבים אחרים. הארכיטיפים הללו קיימים בכולנו. 

 

 

כן, בואו נכיר את הדמויות הללו מעט יותר לעומק. חשוב לציין: התיאור שלהלן הוא לא  אם
ם הפנימי שלי. אדם אחר יספר על כל דמות יאיזו אמת מוחלטת. הוא כולו מגיע מעולם הדימוי

סיפור אחר לגמרי, על פי עולמו הפנימי שלו או שלה. העיקר כאן הוא המטודולוגיה: 
 רמה כחלקים פנימיים בתוך הנפש.התייחסות אל גיבורי הד

  

פרעה הוא המלך השקרי המנהל אותנו. זה שהמלכנו על חיינו ממקום של פחד.  .1
הפחד מנתק אותנו מזרימת החיים ומהבורא. על החלק הזה נאמר "עבד כי ימלוך" 

איכות שהייתה אמורה לעבוד בשירותו של הבורא, אבל מתישהו תפסה את  –
 ה יודעת למלוך באמת, היא משפילה ומנמיכה אחרים.ון שהיא איננוהמלוכה. מכי



המיילדות הנועזות, הם החלק שבנו שלגמרי מחויב לחיים. זהו חלק נועז. תפקידו  .2
ליילד אותנו כל יום מחדש, כנגד הכוחות המבקשים להחליש ולהמית את עוצמות 

 החיות שלנו.
כיות, החיבור הם תודעת המורשת שבנו. הם קול ההמש -בני לוי  -עמרם ויוכבד  .3

העמוק לשרשרת הדורות. כל מי שמכיר את סבא רבא של עמרם, הלוי הראשון, 
יודע שהוא לא ייתן לאף אחד לבזות את מורשת אבותיו. הוא מגן על כבודה 

 הרמוס של האחות הפנימית.
וזה מביא אותנו אל האחות שמשגיחה על התינוק ועל התיבה )מרים?(. היא  .4

והערבות ההדדית שבנו. אם עמרם ויוכבד הם החיבור תודעת האחווה, האחריות 
האנכי, בינינו לבין הדורות הקודמים, הרי שהאחות מייצגת את תודעת החיבור 

 האופקי של האדם, בינו לבין אחיו בני האדם.
בת פרעה היא תודעת הצדק, המוסר הגבוה, המצפון שבנו. היא נציגת השכינה  .5

 ה בתיה! האלוהית בחיינו. חז"ל קראו לבת פרע
האיש המצרי המכה איש עברי הוא משרתו הנאמן של המלך השקרי  .6

תפקידו להשליט את מוראו של המלך השקרי ולדכא את תודעת החירות  ההוא. 
שלנו ולהשכיח מאיתנו את המלך האמיתי. הוא קול הדיכוי וההשפלה. פעמים 

 רבות הוא מופיע כקולה של הביקורת הקטלנית. 
קלט הפנימי, השותפה הנאמנה והתומכת. ביאליק היה מיטיב ציפורה היא הקן, המ .7

לכתוב עליה: "הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. ויהי חיקך מקלט ראשי, קן 
 תפילותי הנידחות". יונג אולי היה קורא לה "האנימה". 

יתרו הוא העיניים הרואות קדימה. הוא המבוגר האחראי שבתוכנו. הוא החכם  .8
הפרקטי. הוא יודע איך לארגן את חלקי הנפש באופן שיעבדו בהרמוניה 

 פונקציונאלית.
  

יפה. כל השחקנים מוכנים על הבמה והמסך כבר עולה. אבל חסרה דמות אחת חשובה. האם 
 ן היא? היא כבר הגיעה? אומרים שכן. אבל, היכ

 

 הדמות החשובה בכל סיפור טוב, היא ה"אני". 

 

זוכרים את "איכה"? מהפרשה הראשונה של ספר בראשית. ובכן, הנה הוא, הנה ה"אני", 
 והוא מתגלה לנו בפרשה הראשונה של ספר שמות. 

 

אני רוצה להציע שה"אני" של האדם מופיע בפרשה שלנו במלוא תפארתו לקראת סופה של 
גע לפני התפנית הגדולה בסיפור. הוא מופיע בדמות קול, קול שסוער ובוער הפרשה, ר

 בתוכנו. זהו הקול המדבר אל משה מתוך הסנה הבוער. 

 

 והאם זה סותר? … ואני אומר, נכון… תגידו, ובצדק, שהקול הזה היה קולו של מלאך

 

. הוא שאל אותו, מי תשאלו, ובצדק, איך קוראים לקול הזה, ל"אני" הזה? ובכן, גם משה תהה
 אתה? והתשובה שהוא קיבל מרגשת אותי כל פעם מחדש: 

 

ֹּאַמר ִלְבֵני יְִשָרֵאל 'ֶאְהיֶה' ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם. ֹּה ת ֹּאֶמר, כ  'ֶאְהיֶה ֲאֶשר ֶאְהיֶה', וַי

 )שמות ג, י"ד(. 

 

אבל זה לא! שמו … שזה שמו של הבורא, לא של ה"אני" -ושוב, בצדק כמובן  -וכעת תגידו 
של הבורא יתגלה רק בפרשה הבאה, פרשת "וארא"! שם אלוהי ישראל יציג בפני משה את 

שמו "האמיתי", זה שאי אפשר להגות אותו: ה.ו.י.ה! הבורא אף יאמר למשה שזו הפעם 
 ך בפני בני האדם. הראשונה שהוא מציג את עצמו כ

 

 אף אחד לא שאל לפניו.  -"מי אתה?"  -את השאלה שמשה העז לשאול 

 



הנו  -זה שנברא בצלמו של ה.ו.י.ה  -ובכן, נא להכיר: שם השם הוא ה.ו.י.ה, ושמו של ה"אני" 
 "אהיה אשר אהיה", או בשמו המקוצר, "אהיה". 

  

חות הבלתי נראית. כמו בוראו, הוא כמו הבורא, כך גם ה"אני" שנברא בצלמו, הוא הנוכ
לעולם לא מסתובב גלוי לעין, אלא תמיד לבוש באינסוף לבושים: פרעה, מיילדת, לוי, אמא, 

אחות, בת פרעה, ציפורה, יתרו, ורבים אחרים. יש רגעי הבזק בהם ה"אני" מבצבץ לו מבעד 
 ות. למלבושים העוטים אותו, אך מיד הוא שב ונעלם עמוק בתוך ארון התחפוש

 

ואני, בתוך הגולה. האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור... חטאנו עם אבותינו, חטא אדם, 
הראשון, שנתנכר לעצמיותו... ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת 'איכה', 

 )הראי"ה קוק(.מפני שלא ידע נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו... 
 

ה"אני" מבקש לממש את ייעודו: "אהיה אשר  -כל הזמן, למעשה  -כל יום, כל רגע, כל דקה 
אהיה", "להיות", לצאת מן הֵמיַצִרים, מהישן, מהמאובן, מהאתמול, מהגלות, ולשוב ולרקוד 

 את ריקודו של הבורא בעולם. לכן, כל יום אנחנו יוצאים ממצרים מחדש. 

 

כיר את חלקי המערכת ואת הכוחות הפועלים בה. אבל זו ההזמנה השבוע היא קודם כל לה
רק פתיחה להזמנה הרבה יותר גדולה: להכיר ולזהות את ה"אני", זה שהיה פעם ערום, אז 
בגן עדן מקדם, עד ש"נפקחו העיניים" ומאז הוא לובש ופושט אין סוף תחפושות, עלי תאנה 

 וכותנות עור. 

 

 של ה"אהיה אשר אהיה".  ת התעוררותו המחודשת השבת, עם הקור העז שבחוץ, חוגגים א

 

 השבת זוכרים, שזו יציאת מצרים הנצחית.

 

 השראה!… ורגע לפני סיום

 

מתגלה  -אשר היה פעם ערום וגלוי וכעת מוסתר  -ה"אני" הזה, ה"אהיה אשר אהיה" 
 לפעמים לשבריר שנייה. כמו ציפור דרור, כמו פרפר, כמו ניצוץ של השראה. ושוב נעלם:

 

 ראיתי ציפור רבת יופי 

 הציפור ראתה אותי 

 ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד 

 עד יום מותי 

 

 של שמש  עבר אותי אז רטט

 אמרתי מילים של שלום 

 מילים שאמרתי אמש 

 לא אומר עוד היום

 ]נתן זך[

 

 

 שבת שלום,

  

 אלישע

 

 
 
 
 
 


