
 פרשת וארא: משה ואני יצאנו לדרך        

 הרב אלישע וולפין                  

 

 חברים יקרים,

 

מי שקרא את הדרשה בשבוע שעבר )על פרשת שמות( בוודאי שם לב שהחסרתי דמות. קיבלתי לא 

מעט תגובות על כך, עם השאלה הזועקת, "מה עם משה???". אכן, את משה השמטתי מרשימת 

  האיכויות שפותחת את ספר שמות.

 

מצורפת לסוף מי שלא קרא/ה ורוצה לקרוא, רשימת הדמויות/איכויות הפותחות את ספר שמות 

 הפרשה הנוכחית )במסגרת(.

 

פרשת וארא היא הפרשה השנייה בספר שמות. משה כבר שב למצרים לממש את ייעודו והמשא 

 ומתן עם פרעה בעיצומו. בפרשה זו מופיעות שבע מתוך עשר מכות מצרים.

 

ר יש סיבה שקשה לכתוב על משה כ"איכות". משה ילווה אותנו מתחילת ספר שמות ועד סוף ספ

דברים. הוא מככב בארבעה מחמשת הספרים של התורה. ואם באיכויות פנימיות עסקינן, הרי שזה 

 קצת מזכיר לי מישהו... לא?

 

 לא מזכיר לכם... אותנו!

 

בדרשה מהשבוע שעבר הצעתי שהתורה רומזת לנו על קיומן של כמה רמות של "אני" )ראו פרשה 

נקרא בפרשה "אהיה", או  –האלוהי  –ה"אני" הגבוה קודמת, הלינק מצורף למטה).ביקשתי לטעון ש

אותנו, שמצמיח אותנו, שנושא אותנו, שמייעד  שמהווה "אהיה אשר אהיה". זהו החלק האינסופי

 אותנו. זהו לא "אני" פסיכולוגי, אלא "אני" רוחני.

 

אי מתי, יצא משה מייצג את ה"אני" המצומצם, הפרטיקולארי, האישי. זהו ה"אני" הפסיכולוגי, שנולד 

הונח בתיבה קטנה והוא מיטלטל לו בנהר החיים.  -מן הנסתר אל הנגלה  –מהמחבוא בו הוא הוצפן 

הוא מתנקז אל אחד מיובליו, ונישא אל גורלו. בשלב מסוים הוא מוצא בחום ובחמלה מן התיבה ושם 

 גם מקבל את שמו. שמו ייתן לו את זהותו האישית ויש אומרים גם את ייעודו.

 

שם הזה לנצח יפריד אותו מאחיו ואחיותיו, בני האדם. מרגע זה ואילך הוא יעסוק בעיקר ה

בהישרדות, בניסיון לשמר את זהותו המצומצמת. במסגרת המאבק ההישרדותי שלו הוא תמיד יהיה 

שנאה עם ה"אהיה" שלו, אותו "אני" גבוה, זה אשר מבקש לשלוח אותו למשימות -ביחסי אהבה

שהרי, המשימות מפחידות ומסוכנות, כי החיים מסוכנים.  –ובצדק!  –ת. הוא מפחד עלומות ומטורפו

 עובדה: איש לא שרד.

 

 . לא יותר.120 –זה דינו של ה"אני" המצומצם, הפרטיקולארי, והאישי. במקרה הטוב הוא יגיע ל 

 

לוא בכלא משה הוא כבד פה וכבד לשון. הוא ערל שפתיים. כך בדיוק הוא ה"אני" המצומצם: הוא כ



השפתיים, כלא השפה. כל מה שיש לו זה מילים. מצד אחד, בעזרתן הוא מתבטא, מצד שני, בגללן 

הוא אף פעם לא מצליח לומר את מה ש"מעבר", את האמת האינסופית המסתתרת מאחורי המילים 

ה הסופיים כל כך. משה תמיד יהיה מתוסכל מהמגבלה הזאת, עד יומו האחרון. מרוב תסכול הוא יכ

   בסלע במקום לדבר אליו.

 

גדולתו של משה היא הענווה שלו, שהרי, כל מה שנותר ל"אני" המצומצם, הוא להכיר בצמצומו, 

במוגבלותו. רק כך יוכל להתמסר ל"אני" הגבוה, האלוהי, ה"אהיה אשר אהיה", זה אשר יבוא 

 .120להספיד אותו אחרי 

 

נה, בין ארמון המלך למדבר, ובין הר סיני להר נבו בין התיבה לס -משה הוא ה"אני" הקשוב. בטווח 

הוא מפוחד, מאבד אמונה, כועס, מתוסכל ומתחנן. אבל כל העת הוא קשוב. הוא קשוב לקול  -

הגבוה, העלום, המסתורי, קולו של ה"אהיה". לפעמים הוא מופיע כעמוד אש, לפעמים כעמוד ענן. 

 ים זו אינטואיציה.לפעמים הוא קול פנימי. לפעמים זו תחושה. לפעמ

 

ואנחנו? אנחנו עם משה! אנחנו יוצאים עמו למסע הארוך והמפרך של ה"אני" המצומצם שלנו. 

 .120"האני" המצומצם שלנו ייטלטל כמשה, מהתיבה אל הר נבו. מהלידה עד 

 

 בעזרת השם...

 

 שבת שלום,

 

 אלישע

  

 הדמויות/איכויות הפותחות את ספר שמות:

המלך השקרי המנהל אותנו. זה שהמלכנו על חיינו ממקום של פחד. הפחד  פרעה הוא         .1

איכות שהייתה  –מנתק אותנו מזרימת החיים ומהבורא. על החלק הזה נאמר "עבד כי ימלוך" 

אמורה לעבוד בשירותו של הבורא, אבל מתישהו תפסה את המלוכה. מכיון שהיא איננה יודעת 

 חרים.למלוך באמת, היא משפילה ומנמיכה א

 

המיילדות הנועזות, הם החלק שבנו שלגמרי מחויב לחיים. זהו חלק נועז. תפקידו ליילד          .2

 אותנו כל יום מחדש, כנגד הכוחות המבקשים להחליש ולהמית את עוצמות החיות שלנו.

 

וק הם תודעת המורשת שבנו. הם קול ההמשכיות, החיבור העמ -בני לוי  -עמרם ויוכבד          .3

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 תודעת          .4

בות ההדדית שבנו. אם עמרם ויוכבד הם החיבור האנכי, בינינו לבין הדורות האחווה, האחריות והער

 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 האלוהית          .5



 לבת פרעה בתיה! בחיינו. חז"ל קראו

 

תפקידו   האיש המצרי המכה איש עברי הוא משרתו הנאמן של המלך השקרי ההוא.         .6

להשליט את מוראו של המלך השקרי ולדכא את תודעת החירות שלנו ולהשכיח מאיתנו את המלך 

 האמיתי. הוא קול הדיכוי וההשפלה. פעמים רבות הוא מופיע כקולה של הביקורת הקטלנית.

 

ציפורה היא הקן, המקלט הפנימי, השותפה הנאמנה והתומכת. ביאליק היה מיטיב לכתוב          .7

עליה: "הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. ויהי חיקך מקלט ראשי, קן תפילותי הנידחות". יונג 

 אולי היה קורא לה "האנימה".

 

וגר האחראי שבתוכנו. הוא החכם הפרקטי. יתרו הוא העיניים הרואות קדימה. הוא המב         .8

 הוא יודע איך לארגן את חלקי הנפש באופן שיעבדו בהרמוניה פונקציונאלית.

 

 את הדרשה כולה אפשר לקרוא כאן
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