
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 השבוע מתבקשים בני ישראל למרוח דם על משקופי בתיהם, כדי שאלוהים יפסח על בתיהם בבוא מלאך
 המוות להרוג את כל בכורי מצרים.

 
 התיאור קשה, אבל אני מבקש להציע שמדובר בסיפור עמוק ומלא משמעות.

 
 בני ישראל היו רועי צאן. המצרים, לעומתם, היו עובדי אדמה. רועי הצאן נחשבו לנחותים במצרים, ובקסטות

 המצריות הם אף הוגדרו כטמאים. זאת הייתה הסיבה שיוסף הושיב את אחיו בארץ גושן, הרחק מכל ישוב
  מצרי אחר. למעשה, גושן הייתה  הגטו "היהודי" הראשון.

 
 ראייה לכך, היא שמשה, אשר מעולם לא דרש מפרעה לשחרר את העבדים העבריים, ביקש בסך הכל כמה

 ימי חופשה כדי לצאת למדבר - הרחק ממושבותיהם של המצרים - כדי להקריב צאן ובקר  לאלוהי ישראל
 שנגלה אליו, מעשה שנחשב לתועבה בעיני המצרים. על זה היה כל המשא ומתן! כן, כן, לא להאמין, אבל

 סביב העניין הפעוט הזה היו כל עשר המכות!
 

 הדם, מסתבר, סימל את ההבדל הגדול בין בני ישראל למצרים!
 

 בתורה, דם מסמל חיים.
 

 אני יודע… לאוזניים שלנו זה נשמע כמו ההפך הגמור! כתמי דם, הרי, רומזים על מקום שבו נרצח מישהו.
  הדם מסמל את המוות.

 
 אז זהו, שלא. הדם, כשהוא זורם בעורקינו, הוא אנרגיית החיים המחייה אותנו. בגלל זה אנחנו תורמים דם.

 
 בסיפור הבריאה האדם היה צמחוני. רק בפרשת נח, אחרי המבול שהחריב את הכל, ניתנה לאדם הרשות

  לאכול מן החי. אבל ההיתר לווה באיסור אחד מוחלט - ולא, לא בענייני כשרות היה האיסור - אלא הדם:
 

 (בראשית ט', א-ד) ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת־נַֹח ְוֶאת־ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ. ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם
 ִיְהֶיה ַעל ָּכל־ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל־עֹוף ַהָּׁשָמִים ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל־ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו.

  ָּכל־ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא־ַחי, ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה, ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת־ּכֹל. ַאְך־ָּבָׂשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא תֹאֵכלּו.
 

 ומיד אחרי זה, הציווי הזה מקבל הרחבה משמעותית:
 

 (שם, ה-ו) ְוַאְך ֶאת־ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש! ִמַּיד ָּכל־ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו, ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרֹׁש
 ֶאת־ֶנֶפׁש ָהָאָדם. ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעָׂשה ֶאת־ָהָאָדם.

 
 שני דברים נאמרים לנו מתוך הפסוקים הללו: שהדם הוא הנפש של החיה, ושדם האדם הוא צלמו האלוהי!



 
 מה הקשר בין דם לנפש, ואיך ייתכן שדם האדם הוא צלם האלוהים שבו?

 
 בספר דברים (פרק י״ב, פסוק כ״ג) חוזר האיסור על אכילת הדם, הפעם כחלק מחוקי הכשרות: ַרק ֲחַזק

 ְלִבְלִּתי ֲאכֹל ַהָּדם, ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְולֹא־תֹאַכל ַהֶּנֶפׁש ִעם־ַהָּבָׂשר.
 

 וכן בספר ויקרא (פרק י״ז פסוק י״א) ִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהוא, ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל־ַהִּמְזֵּבַח ְלַכֵּפר
 ַעל־ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִּכי־ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר.

 
 בתוך מחזור הדם זורמת לה החיות - אנרגיית החיים - שבחי! ובמובן הזה הדם הוא גם הנפש, כי  הנפש היא

  מה שמפיח בבשר המת את החיות שלו.
 

  על מים צוננים ביום חם אומרים: "מחייה נפשות!", כלומר, מפיח אנרגיית חיים.
 

 בקידוש של שבת בבוקר מקריאים פסקה מבראשית, המציינת שביום השביעי אלוהים "שבת וינפש". כלומר,
  הוא שבת ממלאכת היצירה עצמה, אבל המשיך להפיח אנרגיית חיים ביצירה שיצר.

 
  ולכן מותר לאכול את הבשר - את החומר עצמו - אבל לא את אנרגיית החיים שהפיחה בו חיים.

 
 נותרת השאלה, מה הקשר בין הדם וצלם האלוהים?

 
  אחת מאינסוף ההגדרות לאלוהים, היא היותו החיים עצמם. הוא החיים הזורמים בכל ומחיים את הכל.

 
 כמה מדויק, אם כן, הוא החיבור בין הדם, הנפש וצלם האלוהים! הדם הוא לא האלוהים, הוא "רק" צלם

  אלוהים - הוא נושא את החיות האלוהית בגוף החי, ומוביל חיות לכל תא ותא בגוף.
 

 מצרים העתיקה הייתה תרבות שבה נהגו לקדש את המתים. הפירמידות המצריות נבנו בעמל רב, כדי להיות
 מקום משכנם של הפרעונים המתים. תכליתה של הארכיטקטורה המצרית המפוארת, שעומדת על תילה עד

  עצם היום הזה, נועדה בעצם לקדש את המתים! הן היו חלק אינטגרלי מפולחן המתים המצרי.
 

 בני ישראל נקראו לקדש את החיים. הם נקראו לצאת מתוך התרבות שמקדשת את המוות, ולהפיץ תורה
  חדשה בעולם, את תורת החיים.

 
 וכך, בפרשה שלנו בני ישראל נצטוו למרוח דם - את סמל החיים - על משקופי בתיהם, לסמן שביתם הינו בית

  חפץ חיים.כאילו להכריז: בחרנו בחיים!
 

  ומלאך המוות? הוא יראה את האות, ויפסח על בתיהם של מי שבחרו בחיים.
 

 ולא, לא מדובר במוות ממש, וגם לא במלאך ממש. מדובר בכוחות ובאיכויות. המוות הוא איכות, כמו שהחיים
 הם איכות, והמלאך הוא כוח הפועל בעולם (ולא יצור עם כנפיים). הכוחות הממיתים אותנו נהדפים כשהם

 פוגשים את המחויבות שלנו לחיים. ולא, זה לא אומר שלא נמות לעולם, אבל זה בהחלט אומר שכל עוד נפש
  החיים נמצאת בקרבנו, נחייה  את החיים במלואם!

 
  כמה יהודי המסר הזה!

 



 ייחודה של התרבות היהודית, ובכך היא נבדלת מכל הדתות כולן, היא במחויבות שלה לחיים והאופן שבה היא
  מקדשת את החיים. לא בכדי, הברכה האהובה על היהודי מכל הברכות, היא "לחיים!".

 
 הנביא יחזקאל, שניבא בזמן גלות בבל, כשממלכת יהודה חרבה - מתה - עסק הרבה בסוגיית החזרה לחיים.

 אחד הביטויים המפורסמים לכך, הוא משל העצמות היבשות, אשר קורמות עור וגידים ומתמלאות מחדש ברוח
 החיים שהאלוהות מפיחה בהם. בפרק ט"ז יחזקאל מספר על ירושלים החרבה, המוטלת כתינוקת נטושה

 בשדה, ואלוהים מבטיח לה: ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך, ָואַֹמר ָלְך, ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך, ְּבָדַמִיְך
 ֲחִיי.

 
 מול כוח החיות עומדים תמיד הרבה כוחות הפוכים. יש ימים שכוחות המוות מושכים אותנו מטה מטה: קשה

 לקום בבוקר! קשה להתגייס למטלות של היום יום. קשה לחיות - כאילו אנרגיית החיים עזבה אותנו, כאילו
 הדם הפסיק לזרום.

 
 אבל אז באה פרשת בא, ומזכירה לנו: בדמייך חיי, בדמייך חיי! כלומר, התחברי מחדש אל כוחות הנפש

  והחיות שבקרבך.  אל תתני למוות למשוך אותך ביגון שאולה.
 

 (דברים ל', י"ט) ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת־ַהָּׁשַמִים ְוֶאת־ָהָאֶרץ, ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶניָך, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה,
 ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה, ַאָּתה ְוַזְרֶעָך.

 
 אבל זכרו, לא הגוף הוא החיים - מעפר בא ואל עפר ישוב - וגם לא הדם הפיזי עצמו, אלא החיות המופלאה

  והמסתורית הזורמת בו, רוחשת בו, ומפיחה בו חיים, כל רגע מחדש. אלה החיים.
 

 אז לחיים! לשבת של שלום; לשבת של חיות והתחדשות.
 

 אלישע


