
 ? / הרב אלישע וולפיןפרשת שמות: איך זה שכוכב נופל? האם הוא נופל
 

 חברים יקרים,

  
השבוע מתרחשת תפנית חדה בסיפור. בני ישראל מתרסקים להם מאיגרא רמא לבירא 

  עמיקתא... 
  

המון שאלות עולות, כרגיל, אבל זו שהעסיקה אותי השבוע היא: איך נפלו גיבורים? איך נפלו בני 
ממעמדם הרם במצרים, למקום של  –האדמיניסטרטיבית/פיננסית במצרים האליטה  -ישראל 

 ?שיעבוד ורדיפה
 

 ובכלל... איך זה שכוכב אחד נופל? 
  

ית", בשפה של הארי פוטר(, שיעבוד מקורו בפחד. פרעה חש מאוים בתפיסה הנורמטיבית )"מוגל
ך ארצו. הפתרון: צעדים מהכוח המצטבר של בני ישראל, והוא חושש שיהפכו לגייס חמישי בתו

להוציא מהאדם את יצר הקיום שלו  –המצמצמים את מספריהם. כשזה לא עובד, עוברים לדיכוי 
ואת הרצון שלו להמשיך ולהתרבות. כשגם זה לא עובד )למעשה קרה בדיוק ההפך!(, עוברים 

ואף  להשמדה. כמה מוכר: מהאליטה של מרכז אירופה, לחוקי נירנברג, ומשם לעידוד הגירה
גירוש, וכשזה לא הספיק, עברו לגטאות, ומשם הדרך קצרה מאוד להשמדה. על פי התפיסה הזו 
האשם הבלעדי בשעבוד של עם ישראל הוא פרעה. עם ישראל הוא הקורבן האומלל. נו, כמה 

 מוכר... 
  

ו בתפיסה היהודית הקלאסית, פרעה איננו אשם. הוא רק כלי שרת בידיו של הקדוש ברוך הוא, כמ
שהרומאים היו כלי בידיו של אלוהים כשנבחרו מכל העמים להרוס את בית המקדש השני. 
אלוהים בעצם משתמש בפרעה כדי להראות את גדולתו בעולם. לכן, באופן מפתיע, דווקא פרעה 
הוא הקורבן. זה לא שהוא עמד בדרכם של בני ישראל במימוש התכנית האלוהית להשיב את העם 

ת בני ישראל ממצרים הייתה יכולה להיות הפתרון האלגנטי ביותר לחרדותיו ארצה, שהרי, יציא
של פרעה. אלוהים סוגר ואוטם את ליבו ואת מצפונו של פרעה ולא מאפשר לו לשחרר. ואז 
מתחילה ההתעללות הגדולה, המכות שמנחית אלוהים על פרעה ועל עמו. אלוהים מבקש שידעו כל 

, שהוא האלוהים, ואין עוד מלבדו. בעוד פרעה הוא הקרבן, יושבי תבל, או לפחות עמו הנבחר
האשמים בשעבוד )למעט אלוהים, שהוא מן הסתם ה"אשם תמיד"...( הם דווקא בני ישראל! הם 
שכחו את אלוהיהם ונזקקו לתזכורת דרמטית לקיומו. המכות לא באו להרשים את פרעה. הם 

 נועדו להזכיר לעם ישראל את מה שהוא שכח. 
  

אייג'ית אם תרצו, התשובות לשאלות השעבוד, -חסידית, או הניו-יסה החסידית, או הניאובתפ
הנפילה והגאולה, הן אחרות לגמרי. כל החלוקה הזאת, של "אנחנו והם" היא מלאכותית. בעולם 

חסידי כל החלקים השונים בדרמה הגדולה הזאת קיימים בתוכנו. חשוב לי מאוד -הפסיכו
נו, אבל הם לא בהכרח אנחנו. כלומר, הם אינם חלק מהעצמי שלנו, להדגיש: הם קיימים ב

 מה"אני" שהננו. 
  

סיפור יציאת מצרים, להזכירנו, הוא סיפור אישי: "חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא 
שפרה  –ממצרים. לכן הדרמה הזאת היא בעיקרה פנימית, בתוכנו, ומככבים בה פרעה, המיילדות 

בד, האחות המלווה, בת פרעה, האיש המצרי המכה איש עברי, ציפורה, ויתרו. ופועה, עמרם ויוכ
בהמשך נפגוש דמויות נוספות, כמו אהרון, מרים )האם זו בהכרח האחות שליוותה את אחיה 

 התינוק? לא ברור( ורבים אחרים. הדמויות הללו, אם כן, קיימות בכולנו:
  
שמולך על חיינו ממקום של פחד. זה שמנותק. זה  פרעה הוא המלך השקרי מנהל אותנו. זה     .1

עבד  –ובתחרות עם האינסטנציה הגבוהה, העליונה. הוא בעצם "עבד כי ימלוך"  -שמאוים מ
 שעולה למלוכה תמיד ישפיל ויעביד אחרים.

המיילדות הנועזות, הם החלק שבנו שלגמרי מחויב לחיים. תפקידן להוציא אותנו מהכוח אל      .2
 יילד את החיים בכלל ואותנו בפרט.הפועל, ל

עמרם ויוכבד, בני לוי, הם תודעת המורשת, ההמשכיות, החיבור העמוק לשרשרת הדורות. כל      .3
מי שמכיר את סבא רבא של עמרם, הלוי הראשון, בודאי זוכר שהוא "לא פראייר". כל מי 

 שמתהדר בשם לוי, לא ייתן לאף אחד לבזות את מורשתו.
ת המשגיחה על התינוק ועל התיבה, היא תודעת האחווה, האחריות והערבות ההדדית. האחו     .4

אם עמרם ויוכבד הם החיבור האנכי, לדורות הקודמים, הרי שהאחות מייצגת את תודעת החיבור 
 האופקי של האדם.



בת פרעה היא תודעת הצדק, המוסר הגבוה, המצפון. היא נציגת השכינה בחייו של האדם.      .5
 ז"ל קראו לה בתיה! ח
דברו של המלך השקרי ההוא. תפקידו -כוחו ועושה-האיש המצרי המכה איש עברי הוא בא     .6

להשליט את מוראו של המלך ולדכא את תודעת החירות של האדם. הוא הקול המכה והמדכא של 
 הביקורת. 

היה מיטיב לכתוב ציפורה היא הקן, המקלט הפנימי, השותפה השקטה והתומכת. ביאליק      .7
 עליה: "הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. ויהי חיקך מקלט ראשי, קן תפילותי הנידחות".

 יתרו הוא העיניים. הוא המבוגר האחראי שבתוכנו. הוא החכם!     .8
  

 נשארו שתי שאלות גדולות מאוד: 
 ה"אני"? -או היכן נמצא  -כשאנו מביטים בכל הדמויות הללו הקיימות בתוכנו, מי הוא      .1
 מי הוא משה?       .2
  

נתחיל מהשאלה הראשונה: מי הוא או היכן הוא ה"אני" בסיפור הגדול הזה? אין כמובן "תשובת 
 בית ספר" לשאלה הזאת. זה עניין של תפיסת עולם. 

  
האדם מתגלה בפרשה שלנו במלוא תפארתו לקראת סופה. הוא אני רוצה להציע שה"אני" של 

מופיע במשפט המופלא העולה מתוך הסנה הבוער. כשמשה שואל את הקול המדבר אליו, מי 
אַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל 'ֶאְהֶיה'  אתה? התשובה שהוא קיבל הייתה: "'ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה', ַויֹּאֶמר, כֹּה תֹּ

)שמות ג, י"ד(. זה שמו החדש והנצחי של אלוהי ישראל, ומכיוון שהאדם נברא ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם" 
בצלם בוראו, האני האוטנטי של האדם זהה ל"אני" של בוראו: "אהיה אשר אהיה", או בקיצור, 

 "אהיה". 
  

המתחילה בירידת בני ישראל למצרים לשבור שבר, וממשיכה בהצלחה הגדולה  -הדרמה הגדולה 
 –ה אותם להשתקעות ולשקיעה, ואשר בסופו של דבר מובילה אותם לשעבוד שלהם שם, ומביא

הדרמה הזאת, היא הסיפור הגדול של ה"אהיה": האני הגדול והאלוהי, באמצעות האני "הקטן" 
האלוהי  -והמצומצם של האדם, הולך ומתממש בעולם, הולך ומתגשם. זהו סיפורו של "האני" 

 . היוצא מן הכוח אל הפועל -והאישי 
  

בתהליך ההתגשמות וההתממשות של האדם מופיעים כל השחקנים המרכזיים בחייו: הראשון 
שבהם הוא המלך השקרי, זה שלא זכר את יוסף, כלומר, לא זכר מי הם נתיניו, לא זכר כמה 
גדולים ויפים הם! שלא זכר את נפלאות הקיום והבריאה, ורואה רק את הפחד והאיום שהחיים 

המיילדות, המוציאות את החיים מן הכוח אל הפועל, גם במחיר מותן שלהן! ויש מזמנים. וישנן 
את נושאי המורשת, שמזכירים לאדם את שליחותו, את השתייכותו, את סיפורו הגדול. וכך 

 מופיעים להם שאר בני בריתו הפנימיים לצד החלקים האנטגוניסטיים והמעכבים.
  

שלווים, שגרתיים ופסטוראליים, כשהכבשים רועות וברגע מכונן ומופלא, דווקא כשהחיים 
במורדות ההר וייצר ההישרדות רדום... דווקא אז נשמע קול מוזר. והקול הזה בוקע מהשיח 
הקוצני הכי פחות מרשים במדבר. ולפתע ה"אני" של האדם פוקח עין, ועוד עין, ומתעורר, ומקשיב 

האדם "סר לראות", והנה הסנה בוער, אבל שהוא בעת ובעונה אחת גם מוזר וגם מוכר. ו –לקול 
באורח פלא איננו עוכל. והקול הנשמע אליו, שבא ליילד אותו מחדש, אומר לו: צא מן המייצרים, 

 צא אל המרחב... היה אשר תהיה! 
  

אבל בשביל להיות, להתהוות, להתממש, צריך לעמוד מול המלך השקרי, ולומר לו: שחרר אותי! 
מפחיד! מפחיד מדי. חלק אחר בתוכו מבקש שמישהו אחר ידבר עם המלך, שלח אותי! וזה מאוד 

כי הוא לא טוב בזה. אבל זה מאוחר מדי. ברגע ש"האני" של האדם שמע את הקולות והריח את 
ריח החירות, כל דבר אחר כבר נעשה תפל. אחרי ויכוח קצר ועקר האני יוצא למסעו הבלתי נמנע. 

 אמת האינסופיים. צרי השקר אל מרחבי ההמסע ממי
  

אז האני הוא הנוכחות הבלתי נראית, כמו האלוהי, שהוא כור מחצבתה. רגע אחד היא נוכחת 
במלוא תפארתה, רגע אחר היא נעלמת לטובת החלקים האחרים המציפים את התודעה ומתחזים 

 לאני.
  

)חוץ משבת( כל יום אנחנו יוצאים ממצרים מחדש. לא פעם בשנה. והראייה לכך היא, שכל יום 
האדם המסורתי מניח תפילין, והתפילין הם זכר ליציאת מצרים. לכן, כל יום, כל רגע, כל דקה, 
האני מתגלה ומסתתר. רגע אחד הוא מוביל ורגע שני הוא מובל, לפעמים הוא זוהר, לפעמים הוא 

ה כאילו נפקד לחלוטין. וכל שאר הדמויות בדרמה של החיים, הם שותפינו הגדולים ביציר



המופלאה של ההתממשות אלוהית והאישית. החלקים שאינם ה"אני" אינם אויבים! הם מגרש 
 המשחקים הגדול של בריאתנו. 

  
 אז איך זה שכוכב אחד נופל? איך זה שאדם, או קבוצה, נופלים מאיגרא רמא לבירא עמקיתא?

  
רחית בתהליך מסתבר, שאף אחד לא נופל! התורה קוראת לזה "ירידה למצרים". הירידה הכ

הן של האלוהי והן של האישי. כל ירידה היא חלק מדרמת הבריאה, מדרמת  –המימוש וההגשמה 
ההתהוות. היא מגרש המשחקים הגדול של יציאת האני האישי והאלוהי מן הכוח אל הפועל. זה 

 אמנם כואב, אבל פחות כואב כשיודעים שזה המשחק. שאלו החיים עצמם, במלוא תפארתם!
  

 ה רק שאלה אחת לא פתורה... מי הוא משה בכל הדרמה הזאת?נשאר
  

 אולי... הוא המכלול. הוא האדם השלם. הוא המראה ההפוכה של... השם.
  

 שבת שלום,
  

 אלישע
 
 


