
 
 
 

 חברים יקרים,
 

  הגענו לים סוף!
 

 השבוע הראשון מתוך ארבעים שנות הנדודים מאחורינו, שבוע  שבו ראינו הכל: רגעים של אימה ורגעים של
 גאולה, רגעים של ייאוש נוראי ורגעים של שמחה מתפרצת. היה צמא גדול והיה רעב. היו געגועים והייתה

  ערגה לסיר הבשר. היו ניסים גדולים והיו ניסים קטנים. הופיע המן הפלאי, ואפילו מים שצפו להם מתוך הסלע.
 

 והייתה כמובן שירת הים שפרצה מגרוננו כשהבנו שתם השיעבוד באופן סופי, והמשעבדים  שלנו טבעו
  במצולות.

 
 לכן, השבת שבה קוראים את פרשת בשלח נקראת "שבת שירה", הן בשל שירת הים של משה, מרים ובני
 ישראל והן בשל שירת הניצחון של דבורה הנביאה, אותה קוראים בהפטרה (כזכור, הפרשה מגיעה תמיד

  מהתורה וההפטרה מהנביאים).
 

 פרשת בשלח מזמינה אותנו לחוויה יוצאת דופן. היא לא קורית הרבה בחיים, אבל כשהיא קורית, היא נחרטת
 היטב בתודעה שלנו: הים נפתח לפנינו, אנחנו עוברים בתוכו, בשמחה ובבטחון. כל צרותינו לא משיגות אותנו.

 אנחנו קלילים והן כבדות ומסורבלות. אנחנו נעים קדימה והם שוקעים בבוץ. ואז אנחנו נותנים את הקפיצה
  האחרונה, עולים לגדה השנייה, וכל הצרות שרדפו אותנו טובעות להן במצולות. לעולם לא נפגוש בהן שוב!

 
 האם אפשר לזמן חוויות שכאלה, או שמא הן חסד אלוהי טהור, ולנו אין כל שליטה על התרחשותן?

 
  מן הסתם, גם וגם.

 
 את הרגעים שבהם זה פשוט מתרחש - קרי: חסד אלוהי - אנחנו מכירים. אבל איך מזמנים חוויה מעצימה

  שכזו?
 

 רגעי ים סוף הם רגעים מזוקקים, שבהם קורה משהו מופלא בתוכנו: אנחנו נעשים קלילים ומחוברים -
 מחוברים באופן יוצא דופן - אל תעצומות החיים הנוכחות בתוכנו. התעצומות הללו זמינות לנו תמיד, אבל הן

  מחייבות רמת תודעה "אחרת".
 

 מנגד, ישנו הצבא המצרי... אם אנחנו קלילים, הרי שהוא כבד, הן בחומר והן ברוח - (שמות י"ד, י"ז) "ַוֲאִני
 ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת־ֵלב ִמְצַרִים ְוָיֹבאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל־ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ". אם אנחנו

 מחוברים, הרי שהוא מנותק - מנותק מעצמו, מעצמיותו, מהאלוהי שבו, וכל כולו אחוז שנאה, כעס ונקמה.
  שנאה וכעס לעולם לא נגמרים טוב. גם הכמיהה לשלוט באחר, אין לה תוחלת.

 
  איך מתחברים אל תעצמות החיים?



  היכן הן שוכנות, אותן תעצומות?
 איך מזמנים את "רמת התודעה האחרת" שמאפשרת את החיבור הזה?

 
 תעצומות החיים, לעניות דעתי, שוכנות בתוכנו תמיד. אלא שהמילה "בתוכנו" קצת מטעה. כי הן לא נמצאות

 בלב, ולא שוכנות במוח, ולא מתחבאות בכליות. ובכל זאת, הן בתוכנו! הן "שם" עוד מלפני שנוצרנו, והן
 תהיינה "שם" גם אחרי שנמות. גופנו הוא רק מעטפת חיצונית - זמנית ודינמית - לתעצומות הללו. הוא נושא
 אותן קדימה, מבטא אותן, רוקד אותן, מממש אותן בעולם. מכאן ברור, שהתעצומות הללו הן גם לא "שלנו".

 אם כבר, אנחנו שלהן. הן, כמונו, שייכות לחיים עצמם.
 

 מרכבות מצרים וחיל פרשיו של פרעה הם כל מה שמנוגד לתעצומות החיים. הם הכוח הפיזי של הגוף. הם
 האני החיצוני - "אני אשלוט, אני ארדוף, אני, אני, אני" - האני המגודל, הפרעוני, שהוא בעצם אני מצומצם

  וקטן.
 

 בעוד העוברים את ים סוף הם החיים עצמם, מרכבות מצרים הן השיקולים הזרים, המחשבות הטורדניות,
  המכבידות, והמתחשבנות.

 
 רוב הזמן חיל פרשיו של פרעה מושל בנו. אנחנו מנוהלים על ידי מחשבות רבות וטורדניות. כל הזמן!

 המחשבות הללו הן רעש רקע כל כך מוכר וקבוע - מעין טרטור מונוטוני - שאנחנו בכלל לא שמים לב לקיומן.
 אבל לפעמים, ברגעי חסד יוצאי דופן, מבליחה איכשהו קרן אור של ַחּיּות טרייה מבעד למסך המחשבות

 והרעש. לרגע - לפעמים זה כמה דקות, לפעמים שעות, ולפעמים יום או יומיים, נדיר שהרבה יותר - מתגלית
 לפנינו דרך בתוך הים, כזו שמפציעה לה בבהירות צלולה, לאחר שנים שבהן עמדנו לחופו של הים הזה, ורק

 ראינו את צידו השני מרחוק. ואז אנחנו, כמו בני ישראל, עוברים "ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם חָֹמה ִמיִמיָנם
 ּוִמְּׂשמֹאָלם ".

 
 נכון, הרגעים הללו הם רגעי חסד חד פעמיים. חסד, פירושו מתנת חינם - מתנה שלא עשינו שום דבר כדי

 לזכות בה, והבעיה עם חסד היא שאין לנו כל שליטה עליו...
 

  אבל, כאמור, אפשר לזמן את החוויה הזו.
 

 המפתח כאן הינו הידיעה שהשיעבוד המצרי הוא בעיקר פיקציה של המחשבות שלנו עצמנו. הוא נראה ומרגיש
  מאוד אמיתי, אמנם, אבל הוא רק אמיתי כל עוד המחשבות שלנו נותנות לו אמיתיות.

 
 חובבי הארי פוטר בודאי מכירים את הסוהרסנים. הסוהרסנים הם יצורים דוחים ואפלים, והם ניזונים מאנרגיית

 החיים של האחרים. הם מותירים את קורבנותיהם מיואשים ומרוקנים. כשהסוהרסנים קרבים - כמו הצבא
 המצרי הקרב - הראש, הלב והגוף כןלו, מתמלאים בתחושת ייאוש נוראית. המחשבות הקשות ביותר שבנו

 צפות ועולות בתוכנו, מחלישות אותנו ומוסרות אותנו לידיהם - ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'. ַוּיֹאְמרּו
 ֶאל־מֶֹׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין־ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים?

 ֲהלֹא־ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאמֹר, 'ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת־ִמְצָרִים ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעבֹד
  ֶאת־ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר' . המחשבות השליליות מרוקנות אותנו ממעט הכח שנותר בנו.

 
 הקסם היחיד  נגד הסוהרסנים הינו ה"פטרונוס" - קסם נפלא - ולא צריכים להיות תלמידים בהוגוורטס כדי

 ללמוד אותו ולהשתמש בו: במקום לעשות את הדבר שאנחנו בדרך כלל עושים - נבלעים בתוך לועו של הייאוש
 והפחד ושבים למצרים עם הזנב בין הרגליים - נזכרים דווקא, ובאופן יזום, בחוויה שמחה - מאוד שמחה! -
 חוויה שכל כולה ַחּיּות מתפרצת. ואז שולפים את "השרביט" (במקרה של משה, זה היה המטה שלו, אנחנו

 נשתמש בדמיון בלבד), מתרכזים בחווית הַחּיּות הנפלאה ההיא וממש ממלאים את עצמנו בה. ואז יוצא



 מאיתנו (מ"השרביט" הדימיוני שלנו) פטרונוס - הולוגרמה כסופה וקסומה של בעל חיים (מטאפורה לַחּיּות
  נפלאה), אשר כל כולה קלילות ושמחה. הסוהרסנים לא יכולים לעמוד בזה ובורחים.

 
  רק שימו לב, לא ניתן לדמיין דבר מה שאיננו כבר נמצא בתוכנו.

 
 מוזמנים, אם כן, לנסות את זה בבית. ברגעים שבהם חיל הפרשים של פרעה מתקרב - קרי: כל אותם מצבים

 שמרוקנים אותנו מכוחות הַחּיּות שלנו - כשמרגישים קור בלב וכבדות מעיקה מתפשטת באיברים, כזו
 שמאיטה את גלגלי חיינו, ומוצאת אותנו שוקעים עמוק בבוץ - זה הזמן לזכור שקרתה כאן השתלטות עוינת

 של המחשבות שלנו, לא יותר. אין מה להילחם בהן - הן ערמומיות, מתעתעות, וגורמות לנו לחשוב שהן
 אמיתיות לגמרי. כל מה שניתן לעשות, הוא לזמן ַחּיּות גדולה ולהתחבר מחדש אל החיים עצמם - אל כל מה
 שהפוך לעריצות של המחשבות. נדע שהצלחנו אם שמחה, קלילות ואופטימיות קלה תמלא את הווייתנו. זה

 יהיה לנו האות שהתחברנו אל תעצומות החיים הנמצאות בתוכנו בשפע. חילותיו של פרעה פשוט ייעלמו בים
 המחשבות.

 
  ואז שירה גדולה תצא מאיתנו, כי שירה היא השפה הפנימית של הַחּיּות השוכנת בתוכנו.

 
 שבת שלום, שבת שירה.

 
 אלישע


