
 
 
 

 חברים יקרים מאוד,
 

 פרשת כי תבוא היא שיעור באמנות הכרת התודה העברית: את ראשית כל-פרי האדמה שים בטנא והבא
 אותו אל המקדש. הנח את הטנא לפני הכהן (כלומר, לפני אלוהים), ודקלם לפניו את תמצית הסיפור

  העברי.
 

 חז"ל הפכו את התמצית הזו ללב ליבה של ההגדה של פסח. למעשה, רוב ה"מגיד" שבהגדה (שזה עיקר
  ההגדה) הוא אוסף פרשנויות רבניות לפסוקים הפותחים את פרשת כי תבוא.

 
 (דברים כ"ו, ה-י) וְ ָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך: "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט,

 ַוְיִהי־ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב. ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה. ַוִּנְצַעק ֶאל־ה' ֱאֹלֵהי
 ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת־ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת־ָעְנֵינּו ְוֶאת־ֲעָמֵלנּו ְוֶאת־ַלֲחֵצנּו. ַוּיֹוִצֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע
 ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ַוְיִבֵאנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב

  ּוְדָבׁש. ְוַעָּתה, ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת־ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ִּלי ה'...".
 

 אז מהו בעצם תמצית הסיפור העברי?
 

 כך אני מבין אותו:
 

 הגענו לעולם הזה אבודים, מבולבלים, נבוכים, חסרי אונים ומגששים באפילה (ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ). מרגע לידתנו
 ועד יום מותנו אנחנו נחפש את דרכנו. הרעב והמחסור ינחו אותנו ויורידו אותנו אל ארץ השפע החומרי (ַוֵּיֶרד
 ִמְצַרְיָמה ). זה יצליח לנו בגדול! (ַוְיִהי־ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב ). נעשה שם חיל ונתעשר מאוד מאוד. כנראה

 שיותר מדי (הסיפור היהודי הקלאסי!) כי הכל יתהפך עלינו. השפע החומרי יהפוך למלכודת דבש נוראית.
 אנחנו נתמכר ונשתעבד לסיר הבשר (ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה ). לא נצליח להוציא
 את עצמנו מהמקום הזה והעינוי יהיה גדול.  נותר יהיה לנו רק לזעוק. לזעוק אל כוחות החירות, הממתינים לנו
 באיזו פינה נידחת בסבלנות שנים רבות, בעוד אנו עסוקים בלהתעשר ולהשתעבד  (ַוִּנְצַעק ֶאל־ה' ). וכשהאדם

 זועק באמת, מתעוררים בתוכו כוחות אדירים, כוחות שתמיד היו שם, אבל הוא לא ידע. מתוך הכוחות הללו
 נגלה יד חזקה וזרוע נטויה, ונגלה אותות ומופתים. ואלה יוציאו אותנו מן המיצר, מסיר הבשר (ַוּיֹוִצֵאנּו ה'

 ִמִּמְצַרִים ). והכוחות הללו גם יביאו אותנו אל ייעודנו, אל ארצנו, אל מקומנו (ְיִבֵאנּו ֶאל־ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן־ָלנּו
 ֶאת־ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש) . ואז נוכל להציג בפני כל את הפירות המובחרים של של כוחות

  החירות והיצירה (...ֲאֶׁשר־ָנַתָּתה ִּלי ה' ).
 

 הסיפור הזה איננו סיפור היסטורי. הוא קורה היום. כל יום. הוא סיפור קיומי, אישי ועכשוי והוא תמיד אקטואלי,
 אם כי התפאורה והלבוש משתנים. הוא מתחיל בבלבול, אובדן דרך או תקיעות, והוא מלווה בדרך כלל

 בתחושה מעיקה של מחסור. ואז, בהיעדר מצפן אחר, המחסור תופס פיקוד ומוביל אותנו בדרך. וכאן בדיוק
 מתחילה הטרגדיה האנושית, כי המחסור המנחה אותנו הוא לעולם לא המחסור האמיתי שבאמת מציק לנו,

  הוא תמיד מחסור מדומה!
 

  כל דרך מונחת-מחסור מסתיימת על שפת איזשהו יאור כוזב, שיעבוד ואומללות.



 
 אז מה באמת אנחנו רוצים? מה מביא אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש ולא אל שפת היאור הכוזב.

 
 מכיוון שזו ההונאה הבסיסית ביותר בתודעת האדם, זה יהיה קצת קשה להסביר. אבל אנסה…

 
 כולנו - המאמינים שבינינו, האתאיסטים שבינינו והלא-כל-כך-בטוחים שבינינו - מבקשים, מייחלים, כמהים
 ונכספים לדבר אחד. לדבר האחד הזה יש אינסוף שמות ואף שם לא באמת מגדיר אותו (ולכן אנחנו כל כך

 אבודים… הרי איך אפשר לכסוף לדבר לא מוגדר???). אבל עובדה שאפשר. יש שקוראים לדבר הזה
 "אהבה". אחרים קוראים לו "שמחה". "אלוהים" הוא גם אחד משמותיו. אני באופן אישי קורא לו "אינסוף". אבל

  שוב, כל מילה וכל שם רק מצמצמים אותו.
 

 והגעגוע ל"דבר" הזה מתלבש כל פעם במחסור מדומה אחר: אדם בודד מתגעגע לחברה, אדם רעב כמהה
 לאוכל, האדם הכואב נכסף למזור, למי שחסר חמצן, רק קצת אוויר יעשה לו טוב, ומי שסתם משועמם מחפש

  גירוי…
 

 כן, כן, זהו תמצית הסיפור העברי. תמצית ההגדה של פסח, ותמצית חיינו: המסע בעקבות מחסורים מדומים,
  וחניות ארעיות על שפת ייאורים כוזבים, השתעבדות להם, יציאה, וחוזר חלילה למחסור הבא.

 
 אם כל זה נכון, האם אפשר לקצר תהליכים? האם אפשר להגיע ישר אל הדבר "האמיתי", זה שאליו אנו

 באמת כמהים? האם אפשר לעקוף את כל הסבל האנושי ולהגיע כבר אל ארץ זבת חלב ודבש?
 

 לא. כי האינסוף - או האהבה, או השמחה - תמיד מתלבשים בלבוש אחר של מחסור, ולכן תמיד יהיה מחסור
  כלשהו שיניע את חיינו וידחוף אותנו הלאה במסע החיפוש והבלבול.

 
  אבל אפשר בהחלט לצמצם את הסבל. מאוד, אפילו! וכרגיל, זה קורה בתודעה.

 
 אפשר, כאמור, לדעת שהמחסור שמנקר בנו הוא לעולם לעולם לעולם לא המחסור האמיתי שמוחנו אומר

  שהוא, למרות שהוא מרגיש כל כך משכנע! אפשר לזכור שכל מחסור, כל מועקה, הם לבוש בלבד.
 

 והחשוב מכל הוא הידיעה, שהאינסוף עצמו - כמו גם האהבה וגם השמחה - לא באמת חסרים! אינסוף לא יכול
 להיות חסר… אחרת הוא לא היה האינסוף. האינסוף הוא הוא הנוכח בכל, הוא המחייה ומקיים את הכל. ממנו

  הכל בא, ואליו הכל ישוב.
 

 ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי  (תהילים כ"ג, ד').
 

 מי שיבין את זה באמת, ויצליח לחוות את נוכחות האינסוף בכל דבר - ובודאי בתוך המחסור המדומה - יצא
 מיד מהמחסור ויגיע אל ארץ זבת חלב ודבש. וירגיש מיד את הפסוק המסיים את הפסקה הזו: ְוָׂשַמְחָּת

  ְבָכל־ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך, ַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך.
 

 כשתצליח להבין ולחוות את נוכחות האינסוף בכל, הרי שתשמח מאוד בכל הטוב הקיים. אז תדע שהאינסופי
 הוא מנת חלקך - הוא תמיד היה שם, תמיד יהיה, ולעולם לא יחסר ממנו דבר. ואז, תאציל ממנו גם על הלוי

 והגר, שלשניהם אין נחלה בישראל.
 

 אבל זהירות! אין כאן נוסחה. יש כאן רק תודעה חמקמקה, שבאה והולכת. רגע אחד אנו חווים בבהירות
 מופלאה את האינסוף הנוכח בכל ומקיים את הכל, ואנו לגמרי שבעים ונינוחים, ורגע אחר, שב הבלבול

 האנושי, ואנחנו שוב במחסור מטורף - כל פעם של משהו אחר.



 
 זו לעניות דעתי תורת ישראל על רגל אחת. וכל השאר, "זיל גמור", כלומר, צא ולמד - צא והרחב את תודעתך.

 
 שבת שלום.

 
 אלישע


