
 חברים יקרים,
 

  ספר חדש - ספר שמות - והוא הפותח בסיפור השעבוד הגדול.
 

 אנחנו רגילים להעלות את יציאת מצרים על ראש שמחתנו. הפעם אני רוצה לשים את העבדות במרכז.
 

 עבדות היא אחת מחוויות החיים המוכרות לנו ביותר. יותר מאהבה ויותר משנאה, יותר משמחה ויותר מעצב,
 יותר מרווחה ויותר ממחסור. כל כך בסיסית היא חוויית העבדות, שאנחנו כבר לא מבחינים בה. היא כמו איבר

 מאיברי גופנו. היא מובנת מאליה. רובנו לא זוכרים חוויית חירות אמיתית, כזו שאיננה רגעית וחולפת.
 

 חוויית העבדות מתבטאת בידיעה המודעת, ובעיקר התת-מודעת, שאנו נשלטים על ידי כוחות אדירים - החל
 מהצרכים הבסיסיים ביותר שלנו בפירמידה של מסלאו, המשך בצרכים הגבוהים יותר, בהתמכרויות הקטנות
 והגדולות שלנו, וכמובן, בבוסים שלנו, שטובת העסק/העבודה/השורה-התחתונה קודמת לטובתנו, בטייקונים

 שמשמינים על חשבון הפנסיה שלנו, בפוליטיקאים שהישרדות השררה קודמת אצלם לשירות הציבור, בשכנים
 שמבקשים להתרחב ולהגביה בכל מחיר, ברבנים ששמים את ההלכה לפני החמלה ואת התורה לפני דרך

  ארץ, ועוד ועוד ועוד.
 

 חוויית העבדות היא כל כך בסיסית, שלא עולה בדעתנו לשחק אחרת את המשחק. גם הבוסים, וגם הטייקונים,
 וגם הפוליטיקאים, וגם השכנים, וגם הרבנים - כלומר, כולנו - משועבדים באותה מידה. הבוסים משועבדים

 בעצמם למשחק הכלכלי, שהרי גם מעליהם יש בוסים. הטייקונים משועבדים לשימור כוחם בכל מחיר ולחרדה
 הגדולה סביב דירוג הונם בצמרת עשירי המדינה. הפוליטיקאים חייבים לשמר כוחם, כי בלי כוח הם לא

 קיימים. השכנים חייבים להתרחב ובמיוחד להגביה, כי גם השכנים שלהם התרחבו והגביהו. והרבנים… טוב,
 הרבנים חייבים לשמור על אלוהים ועל השבת ועל הכשרות… כי אם לא, מי ישמור על אלוהים?

 
 בחוויית העבדות מתערבבים להם צרכים קיומיים אמיתיים עם חרדות קיומיות, צרכים רגשיים עם אגו אנושי.

  הערבוב כל כך גדול ומוחלט שכבר קשה להתיר את סבך הקשר ולעשות סדר בחוויית העבדות האנושית.
 

  לכן פרשת שמות כל כך נהדרת. היא מציבה בפנינו מראה קיומית מדויקת להפליא.
 

 אבל האם אפשר אחרת? או שמא אנחנו משועבדים לשיעבוד? האם אפשר לבחור לצאת מהמשחק הזה? או
 שמא גם אנחנו חייבים לרדת פעם אחר פעם למצרים, לסיר הבשר, ולהשתעבד בעל כרחנו לחוקי המשחק של

  החומר ושל החיים?
 

 נראה לי שהתשובה החד משמעית היא,: לא, אי אפשר אחרת!
 

 את מסע האדם מוביל רצון אדיר - בין אם הוא מודע ובין אם לא - הרצון להתקיים, הרצון לשרוד, הרצון
 לנוחיות, הרצון לצמוח, הרצון לביטוי עצמי, הרצון להגנה, הרצון להמשכיות, הרצון לעשות לעצמנו שם, הרצון

  לחיי נצח… כל אלה טבועים עמוק בדי.אנ.איי הקיומי שלנו.
 

 כל הדתות ביקשו להתגבר על הרצון, לדכא אותו, להכניע אותו, או לפחות להתעלות מעליו. כי רק מי שיתגבר,
  ידכא, יכניע או יתעלה, יזכה בחירות המיוחלת. כך הן הבטיחו.

 
 האם זה אפשרי? האם, בשם החירות, אפשר להתגבר, לדכא, להכניע או להתעלות מעל הרצון הקיומי הטבוע

 באדם ומשעבד אותו?
 



 אני מבקש להציע, שהרצון, במהותו, הוא האלוהים, הפועל דרכנו כדי להתממש בעולם. ולכן אין דבר העומד
  בפני הרצון. אם אין רצון אין אלוהים. אם מדכאים את הרצון, מדכאים את החיות האלוהית הנוכחת בכל.

 
  במילים אחרות, בלי פרשת שמות התורה כלה מתבטלת.

 
 העבודה שבלב

 
  העבדות היא עובדה.

 
  ומכיוון שכך, אין מנוס מקבלה מוחלטת של מצרים ושל העבדות המגיעה עמה.

 
 וכאן בדיוק מתגלה הנקב הזעיר, כמו קוף של מחט, שממנו ניתן להשתחל ולצאת מחוויית העבדות! הפתח

  הצר הזה, נקרא קבלה. קבלה מוחלטת של העובדות, קבלה מחולטת של העבדות.
 

 קבלה איננה כניעה! קבלה היא הסכמה עמוקה לקבל את הדברים כמות שהם. לקבל את היותנו תלויים,  לקבל
 את קיומם של הצרכים הבסיסיים ההכרחיים לקיומנו, לקבל את קיומו של הרצון, לקבל את קיומו של האגו,

 לקבל את הדרייב של האדם להצליח, להגשים, להתעשר, לקבל את הכמיהה שלנו לחיי נצח, לקבל את
  התחרותיות הטבועה בנו.

 
 לקבל את האלוהי - הנוכח, המחייה, הזורם, המצמיח והדוחף - שבתוכנו.

 
 מתוך קבלה עמוקה, ואולי גם חומלת, אפשר סוף סוף להתרווח קצת, ולחוות את החיות ואת המופלא שיש

  בעבדות. כי דווקא במקומות הצרים ביותר בחיינו מתעבר השלב הבא.
 

ַוּיֹאֶמר [פרעה] ֶאל ַעּמֹו, ִהֵּנה  כמו הרחם וכמו חבל הטבור, במצרים נולד עם ישראל: (שמות פרק א', ט') 
 ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  פרעה היה הראשון שראה! הוא הראשון שזיהה את לידתו של עם ישראל. איש לא ראה זאת

  לפניו.
 

  ואז, מתוך הקבלה גדולה, ומתוך הפתח הצר, מתוך תעלת הלידה, מתחילה היציאה המיוחלת מעבדות.
 

 יציאה מעבדות… לעבדות חדשה… וחוזר חלילה.
 

  חיינו.
 

 גשמי ברכה ושבת שלום,
 

 אלישע


