
 פרשת בשלח - אף אחד לא באמת רצה לצאת ממצרים, חוץ מהמציאות
 

 חברים יקרים,
 

 השבת שלפנינו נקראת "שבת שירה" מפני שבפרשת השבוע - פרשת בשלח - אנחנו קוראים על חציית ים סוף
 ובעקבותיה שירת הים של משה וריקודי השמחה של מרים. בהפטרה (בנביאים) אנו נקרא מחר על ניצחונו של

 ברק וצבאו בקרב על סיסרא וחילותיו, ובעקבותיו שירתה המרגשת של דבורה הנביאה. אבל יש עוד סיבה,
  לדעתי, לכינוי שהודבק לשבת זו, והיא תתגלה בסוף הדרשה.

 
 בפרשה שלנו מסתבר שבני ישראל לא רצו לצאת ממצרים! ממש לא רצו! כל מה שלימדו אותנו בכיתה ג' איננו

 נכון:
 

 (שמות י"ד, י-י"ב) ּוַפְרעֹ֖ה ִהְקִר֑יב ַוִּיְׂשאּו֩ ְבנֵֽי־ִיְׂשָרֵא֨ל ֶאת־ֵעיֵניֶה֜ם ְוִהֵּנ֥ה ִמְצַרִ֣ים נֵֹסַ֣ע ַאֲחֵריֶה֗ם ַוּיִֽיְראּו֙
ִמְּבִל֤י ֵאין־ְקָבִרים֙ ְּבִמְצַרִ֔ים ְלַקְחָּת֖נּו ָלמּ֣ות  ְמאֹ֔ד ַוִּיְצֲעקּ֥ו ְבנֵֽי ִיְׂשָרֵא֖ל ֶאל ה'. ַוּיֹאְמרּו֮ ֶאל־מֶֹׁשה֒ הַֽ

 ַּבִּמְדָּב֑ר ַמה־ּזֹאת֙ ָעִׂש֣יָת ָּל֔נּו ְלהֹוִציָא֖נּו ִמִּמְצרִָֽים׃ ֲהלֹא־ֶז֣ה ַהָּדָב֗ר ֲאֶׁשר֩ ִּדַּבְ֨רנּו ֵאֶל֤יָך ְבִמְצַרִ֙ים֙ ֵלאמֹ֔ר
ר׃  ֲחַד֥ל ִמֶּמּ֖נּו ְונַַֽעְבָד֣ה ֶאת־ִמְצָרִ֑ים ִּכ֣י טֹ֥וב ָל֙נּו֙ ֲעבֹ֣ד ֶאת־ִמְצַרִ֔ים ִמֻּמֵת֖נּו ַּבִּמְדּבָֽ

 
  כבר אמרנו לך במצרים, אומרים בני ישראל למשה, אנחנו לא רצינו לצאת!

 
 למעשה, חוץ מאלוהים, אף אחד לא רצה את הסיפור הזה:

 לא פרעה, כמובן, שנשא ונתן בנוקשות רבה, וכשהוא נעתר סוף סוף לבקשתם של משה ואהרון, הוא●
 בכלל לא ידע שמדובר על עזיבה לתמיד. הדרישה ממנו, לכל אורך המשא ומתן, הייתה אך ורק

 ליציאה לכמה ימים, לחגוג ולזבוח לאלוהי ישראל ולשוב למצרים!!! זו הסיבה, שבחלוף שבוע, בהגיענו
 לפרשת בשלח, כשפרעה נוכח שבני ישראל לא שבו מחגיגותיהם, הוא מבין שהונו אותו. הוא עולה על

  מרכבתו ויוצא למרדף המפורסם שממנו הוא לא ישוב.
 גם משה לא רצה בסיפור הזה. הוא העדיף להישאר רועה צאן נטול דאגות במדיין.●
  וכעת מסתבר שגם בני ישראל העדיפו את סיר הבשר של מצרים על פני המדבר ועל פני החירות.●

 
  רק אלוהים לבדו רצה שבני ישראל יצאו ממצרים…

 
  בדרמה הזאת, שנקראת "חיינו" (כי התורה היא "תורת חיים"), מתגלים שני רצונות:

 הרצון שלנו, שמחפש תמיד נוחות, או ריגוש, או כיף ואפילו אתגרים וצמיחה - כל עוד אלו אתגרים1.
 שאנחנו רוצים, ש"בא לנו" עליהם, ושבסופו של יום, מאתגרים ככל שיהיו, הם עדיין כאלו שנוחים לנו.

 
 הרצון האלוהי, או למי שהמילה "אלוהים" קשה לו, יתרגם את זה ל"רצון הגבוה", או "הרצון של2.

 החיים".
 

 הרצון האישי שלנו נראה לנו מאוד אינטליגנטי ונכון. המוח שלנו יעבוד קשה כדי לייצר רצף הגיוני שיצדיק את
 הרצון שלנו. לכן הוא תמיד יופיע, כשהוא מגובה ברציונל ועטוף בהסברים שנותנים לנו את הרושם שהרצון

 שלנו ראוי ומדויק. אני רוצה ללמוד X, כי נראה לי שאני טוב בזה, וכי המקצוע הזה מציע הכנסה יפה ובטוחה,
  ובוודאי ארגיש שאני מביא את עצמי לידי מימוש בחיי. סיבות טובות לממש את הרצון שלי!

 
 הרצון האלוהי, לעומת זאת, בדרך כלל אינו אינטליגנטי בכלל. לצאת ממצרים???? השתגעתם???? ועוד

 למדבר???? הרצון האלוהי לא יכול להיות אינטליגנטי, כי הוא לא בא ממוחנו הקודח או מהדחפים שלנו. אם
 הוא היה הגיוני, היינו כבר חושבים עליו בעצמנו. לרוחניים שבינינו יש אשליה שהרצון האלוהי - לכשיתגלה לנו

 - יהיה בוודאי מבריק, בבחינת: "ואו, איך לא חשבנו על זה בעצמנו". אלא שעל פי רוב, ההפך הוא הנכון! הרצון



 האלוהי - כשהוא מתגלה - נראה ממש לא חכם, ממש מרגיז, ובעיקר…. לא רצוי! שהרי, מי רוצה לצאת  מסיר
  הבשר אל המדבר הקשה???

 
 איך נדע את ההבדל בין רצוננו לרצון האלוהי? ובכן, את רצוננו אנחנו פחות או יותר מכירים. כיצד נזהה את

 הרצון האלוהי?
 

 אני מבקש להציע שהרצון האלוהי בא לידי ביטוי ב… מציאות. יתרה מכך, הרצון האלוהי הוא בעצם מילה
  נרדפת למציאות. ובפשטות, הרצון האלוהי הוא הוא המציאות.

 
  בחוויית המציאות שלנו קיימת התנגשות מתמדת בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שקורה בפועל (במציאות).

 חוויית המציאות מעמתת אותנו כל הזמן עם דברים או מצבים העומדים בסתירה למה ש"בא לנו", למה
 שמתחשק לנו באותו רגע, למה ש"מרגיש לנו" כמו הרצון האישי שלנו. המציאות כל הזמן מעקמת לנו את היד

 - פעם אחר פעם אחר פעם.
 

 לחיים, או למציאות - כך נראה - יש רצון משלהם, ואני מבקש להציע שהרצון הזה הוא הוא הרצון האלוהי.
  

 חשוב להדגיש, הפיצול בין הרצון האישי לרצון האלוהי (קרי, המציאות) קיים רק בחוויה שלנו. שני הרצונות
 הללו נמצאים רק בחוויה האנושית - גם הרצון האישי שלנו וגם חוויית המציאות. מעבר לחוויה האישית

 שלנו, הכל הרי אחד, הכל אלוהי, הכל בידי שמים. אם אמרנו שהמציאות היא היא רצון השם, ממילא גם הרצון
 האישי שלנו הוא חלק ממציאות חיינו, ולכן גם הוא במקורו אלוהי. אלא שבחוויה שלנו הרצון שלנו הוא נפרד

 והוא אישי, והוא נוגד את חוויית המציאות שלנו. בני ישראל, בחוויה שלהם, לא רצו לצאת ממצרים. זה כתוב
 שחור על גבי קלף בפרשה שלנו (לעיל). אף אחד בדרמה הזאת לא רצה את יציאת מצרים. חוץ מאלוהים. חוץ
 מהמציאות. המציאות - קרי, אלוהים - רוצה אותנו נעים קדימה, יוצאים מתקיעות לאורה גדולה. רק אנחנו לא

  תמיד רוצים, ובצדק...
 

 אנחנו במאבק מתמיד עם המציאות (כפי שאנו חווים אותה). זה טבענו: הרצון האישי שלנו - להיטיב עם
 עצמנו, להגדיל את שמנו בעולם, למצוא עניין וריגוש בחיים, או סתם לשרוד - פוגש את המציאות, שנחווית
 לעיתים קרובות כאדישה למאוויינו. כשזה קורה הרצון שלנו מתחיל לעבוד קשה! הוא עמל לשנות את פני

 המציאות. לפעמים, כך נראה, רצוננו האישי ינצח, והמציאות אכן תתעצב על פי רצוננו. מלמדים אותנו
 ומעודדים אותנו ש"אין דבר העומד בפני הרצון", וזה נכון… אבל רק עד גבול מסוים. כי לפעמים המציאות

  מנצחת, והיא מותירה אותנו מותשים, מאוכזבים, ומבולבלים.
 

 וכך אנו מגיעים אל הדרמה הגדולה שהתרחשה לחופי ים סוף. באופן מאוד תמוה אלוהים מנחה את בני
 ישראל אל "פי החירות", שהיוותה סטייה גדולה מהדרך. אפשר היה להגיע אל מדבר סיני מעט יותר צפונה

 וכלל לא להירטב במי הים (וגם לא להיתקל בפלישתים האימתניים ששלטו בצפון סיני). הסטייה הההיא
 מהדרך, כביכול, יצרה את הרגע המכונן ההוא, כשמצד אחד מים עמוקים ומצד שני הצבא המצרי ההולך וקרב.

 והתכנית עבדה: עם ישראל שלא רצה לצאת ממצרים התחבר לרצון אישי לשרוד, לברוח, להתקיים! ולרגע
  קסום אחד ונדיר הרצון העז שלהם - לשרוד - פגש את הרצון האלוהי - לצאת ממצרים. ואז נקרע הים!

 
  לנצח ייחקק בתודעת בני ישראל הזיכרון של הנס שקרה ברגע שבו הרצון האנושי פגש את הרצון האלוהי.

 
 

 העבודה שבלב
 



 איך זה ייראה אם היינו יכולים להתייחס אל המציאות - או אל האופן שבו אנחנו חווים אותה - כביטוי של רצונו
 של הבורא, או כמימוש הרצון הכמוס של החיים עצמם. האם חוויית המציאות תראה לנו אחרת? האם פחות

 נתייסר כשרצוננו האישי לא יתממש?
 

 שלא ישתמע מההזמנה הזאת קריאה לוותר על רצוננו האישי - נהפוך הוא! הרצון האישי טבוע בנו, גם הוא
 אלוהי במקורו ואנו נקראים להיות נאמנים לו! ההזמנה היא לבדוק האם יש דרך אחרת שדרכה נוכל להתבונן

 במציאות, במיוחד כשהיא מתעקשת לעמוד בסתירה לרצוננו האישי. מבט אחר - a different matrix - על
 המציאות ייצר מן הסתם חווית מציאות אחרת - רכה יותר, חומלת יותר, אוהבת יותר ומפרגנת יותר.

 
 אם רצוננו בכל זאת יצלח והמציאות "תתיישר" לפיו, זו לא תהיה הכנעה של המציאות, או התגברות הרואית
 שלנו על הרצון האלוהי. לא! הגשמת רצוננו פשוט תהווה ביטוי לכך שקרה הנס המיוחל: רצוננו יימצא תואם

  לרצון הגבוה / לרצון האלוהי / לרצון של החיים.
 

 ואולי הסיבה שהשבת הזאת נקראת שבת שירה היא מעבר לשירת משה ושירת דבורה, היא משום ששירה
 טובה - כמו נס טוב - היא תמיד תוצאה של מפגש: מפגש בין הלב, מיתרי הקול, הכישרון, האותנטיות שלנו,

 הנשימה, המילים, המנגינה ועוד. נס טוב קורה כתוצאה ממפגש בין רצוננו העז לבין הרצון האלוהי, קרי
 המציאות.

 
 תנסו. ושתפו אותי בתוצאות.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


