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 חברים,

  
 כל כך הרבה תבונה גבוהה יש בפרשה שלנו, פרשת וארא.

  
 אבל גם הרבה קושי!

  
תהליך היציאה ממצריים מתחיל לתפוס תאוצה. מאז שמשה הגיע לממש את שליחותו המצב רק 

יותר קשים. השליחות לא פשוטה בכלל. מילא פרעה שצוחק החמיר והחיים של בני ישראל נעשו 
 למשה בפנים, בני ישראל עצמם דוחים אותו ואת שליחותו!

  
אנחנו הקוראים מטולטלים בין המילים הנשגבות של אלוהים אל משה בדבר הישועה הקרבה 

 ובאה, לבין המציאות שרק נעשית יותר קשה ויותר מעיקה. 
  

ארבע  –בפרשה שלנו, הוא שומע לראשונה את חמשת לשונות הגאולה  משה זקוק לחיזוק. וכאן,
מתוכן יהפכו לימים לארבע הכוסות של ליל הסדר, והחמישית, זו שמסמלת את החזרה הביתה, 

לארץ, היא עתידה להפוך לכוס אליהו הנביא. אלף חמש מאות שנים אחרי יציאת מצרים, יהדות 
לא אהבה צביעות. האמת היא, שהיה  -בזכרה את ציון שישבה על הנהר ובכתה   -בבל המפוארת 

להם ממש טוב שם בבל, והם לא רצו לשוב אל הארץ המובטחת, גם כשהיה אפשר, לכן הם דחו 
 את הגאולה ותלו אותה באליהו הנביא שיבוא יום אחד. אולי... )רק לא מהר מדי, בבקשה!!!(. 

  
ַמְעִתי ֶאת השמות ו,  ֶאְזֹכר ֶאתַנֲאקַ -ְוַגם ֲאִני שָׁ ם וָׁ ֵאל ֲאֶשר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאתָׁ  ו  ְבִריִתי.-ת ְבֵני ִיְשרָׁ

ֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני ה, -לָׁ ֵאל: ֲאִני ְיהוָׁ ם  ְוִהַצְלִתיֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים  ְוהֹוֵצאִתיִיְשרָׁ תָׁ ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבדָׁ
ִטים ְגֹדִלים.ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּויָׁה ּוִבשְ  ְוגַָׁאְלִתי ַקְחִתי ז  פָׁ ֶכם ֵלאֹלִהים  ְולָׁ ִייִתי לָׁ ם ְוהָׁ ֶאְתֶכם ִלי ְלעָׁ

ִים. ה ֱאֹלֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצרָׁ ָאֶרץ -ֶאְתֶכם ֶאל ְוֵהֵבאִתי ח ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ְיהוָׁ הָׁ
אִתי ֶאת ם לְ -ֲאֶשר נָׁשָׁ הָׁ ּה ְלַאְברָׁ ֵתת ֹאתָׁ ִדי לָׁ ה.יָׁ ה ֲאִני ְיהוָׁ שָׁ ֶכם מֹורָׁ ּה לָׁ ק ּוְלַיֲעֹקב ְונַָׁתִתי ֹאתָׁ  ִיְצחָׁ

  
 טמשה מתעודד ומתחבר מחדש לשליחות. הוא בא להעביר את המסרים החדשים. אלא ש...: 

ְמעּו ֶאל-ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֵכן ֶאל ֵאל ְוֹלא שָׁ ה. -ְבֵני ִיְשרָׁ שָׁ ה קָׁ  ֹמֶשה ִמֹקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבדָׁ
 לא שמעו אליו...  הם

  
כמה פעמים שמעתי אדם מתלונן נורא על מצבו, ואני רואה את הפתרון המיוחל מתגלגל לו 

מצחוק ממש מתחת לאף. אבל הוא לא רואה אותו. חמור מזה, גם כשהצבעתי על הפתרון, הוא 
לי מי סרב בתוקף לראות אותו! וגם ההפך כמובן: כמה פעמים אני הייתי במקום צר וכואב, ואמר 

שאמר שהפתרונות כל כך פשוטים, "הושט היד וגע בם", ואני הסברתי לעצמי ולו עד כמה הוא 
טועה, ועד כמה הוא לא באמת מבין את המצב, ועד כמה זה לא ככה, ועד כמה זה פשוט לא 

 אפשרי... וכך נשארתי במצריים, מקוצר רוח ומעבודה קשה. 
  

 ה אנחנו דוחים את הפתרון ומעדיפים לסבול? למה? למה זה צריך להיות כל כך קשה? למ
  

 אולי כי אנחנו לא באמת סובלים. כלומר, אנחנו כן, אפילו מאוד, אבל אנחנו נהנים!
  

כי החיים קשים... כי עשו לו... כי לא עשו לו... כי  -האם יכול להיות שכשאדם מספר שקשה לו 
צם רוצה בדיוק את מה שיש לו? או, אם האם יכול להיות שהוא בע -קרה כך... כי קרה אחרת... 

נרכך מעט את האמירה, נאמר שהוא יותר רוצה את הסבל שלו מאשר את החלופות, ולו גם 
 חלופות ממש טובות!

  
ההסבר שנתנו לתופעה בעבר הייתה שבני ישראל העדיפו את הידוע והמוכר )מצרים( על פני האי 

 וודאי )הארץ המובטחת(, ולכן לא רצו לשמוע. 



  
ייתכן שהשיחה כאן אינה באמת על העדפת המוכר על פני אי הידיעה, אלא פשוט מאוד, על 

 העדפת הסבל!
  

אני מפחד לומר את האמירה הזאת. כי יש אנשים שסובלים נורא ברגעים אלו ממש, ומי אני 
פני החלופות האפשריות. אני רוצה לבדוק את זה בדחילו מעדיפים את סבלם על  שאומר שהם 

 וברחימו! 
  

הוא מצב נתון,  –פיזי או נפשי  –קודם כל, חשוב שנזכיר שסבל וכאב אינם היינו הך! כאב 
  "אובייקטיבי". הסבל הוא פרשנות. 

  
ת סיפור יציאת מצרים מספר לנו שבני ישראל באמת נאנחו ובאמת צעקו. במילים אחרות, באמ

ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני כגהיה כואב! שמות ב,  מָׁ ֵהם ַויָׁ ַרִבים הָׁ ֵאל ִמן-ַוְיִהי ַביִָׁמים הָׁ ה -ִיְשרָׁ ֲעֹבדָׁ הָׁ
ם ֶאל תָׁ קּו ַוַתַעל ַשְועָׁ ֱאֹלִהים ִמן-ַוִיְזעָׁ ה.-הָׁ ֲעֹבדָׁ ם ַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים-ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים ֶאת כד  הָׁ תָׁ  .ַנֲאקָׁ

  
תם עלתה מעלה מעלה, אבל כשהגיע שלב הפתרון..., להפתעת הקורא התמים הם העדיפו את שוע

 המצוקה! 
  

 הכאב, כאמור, הוא מצב נתון, אבל האחיזה בו, היא כבר סבל.
  

 למה לאחוז בסבל? מה הרווח? מה נותנת לנו המצוקה?
  

 אוי הרבה דברים. הרווח מהסבל הוא עצום.
  

ועודנה שהאדם רוצה שיהיה לו טוב. כל אדם באמת ובתמים רוצה  הנחת העבודה שלנו הייתה
שיהיה לו טוב! על פניו נראה שבחירה בסבל היא ההפך מהרצון שיהיה לו טוב ולכן טענותיי לא 

נשמעות הגיוניות כלל. אלא שזה כנראה ממש לא נכון. יש אנשים, הרבה למעשה, אולי אפילו 
סבלם! הם אכן רוצים שיהיה להם טוב, והם אפילו הרוב, שבאופן כזה או אחר, טוב להם ב

מספרים לעצמם עד כמה הם היו רוצים מציאות אחרת, אלא שבאיזה אופן עצוב ומופלא הסבל 
 עודנו טוב יותר מהמציאות האחרת שהם חולמים עליה. 

  
 למה? למה שנעדיף סבל?

  
זה פשוט מדי, ואני לא בטוח  כי סבל נותן לנו המון. יש כמובן את המובן מאליו: תשומת לב. אבל

 עד כמה זה הגורם המרכזי. 
  

 סבל פשוט נותן לנו זהות! 
  

 אני סובל, משמע אני קיים.
  

 מה זו זהות ומה הקשר של הזהות לסבל? 
  

גדר  –עצמי. כשאני מגדיר את עצמי אני למעשה מקים גדר זהות היא האופן שבו אני מגדיר את 
סביב עצמי. זהות נוצרת בתהליך שבו אני מפריד את עצמי מהכלל. לפעמים יש זהות קולקטיבית, 
ואז כולנו סובלים ביחד והכיף גדול עוד יותר )"העולם כולו נגדנו, זה ניגון עתיק מאוד, שלימדונו 

זו זהות!(. בלי נפרדות אין זהות. אלא שנפרדות היא היא מקור  –..." .אבותינו, לזמר וגם לרקוד
 הסבל. 

  
את השלווה, את השקט, את השלם, את  –ואנחנו הרי כל כך בטוחים שאנו רוצים את ההיפך 

השלום, את הנינוחות... אבל אבותינו לא למדונו זהות של שקט ושלווה. אלפי שנים של מלחמות 



יו על מקורות מים וחיים. רובם היו מלחמות של זהות. כי שקט וסבל נוראי, שרק חלקם הקטן ה
ושלווה הם דבר משעמם! זהות ונפרדות הם הדבר המעניין ביותר בנמצא. אין דבר מעניין יותר. 

 למעשה, זו הגדרת המילה "מעניין" = שונה, נפרד, אחר, מיוחד.... 
  

 ו??? -י-ד-ע-ל-ב –ה -י-ה-ת –י -מנו, אז לך תוותר על סבלך! והרי, מי תהיה בלעדיו? באמת! 
  

הזהות שלי מספרת לי מי אני. יתרה מזו: הזהות מסבירה לנו מי הוא "האני". כשאני אומר "אני", 
חלקן מאוד מצמצמות ומצרות  –מה אני אומר? למי אני מתכוון? יש הרבה תשובות אפשריות 

חלקן כל כך רחבות, שהן כבר  )"מצרים"(, וחלקן מאוד מרחיבות )"ארץ גדולה, טובה ורחבה"(.
 חובקות עולם. 

  
ְמעּו ֶאלכגודל צמצום זהות ה"אני", כך גודל הסבל, וכך גם גודל ההנאה מהסבל! " ֹמֶשה -ְוֹלא שָׁ

 ".ִמֹקֶצר רּוחַ 
  

לראשונה בהיסטוריה האנושית התבונית, יש הזמנה להרחבה מאוד גדולה של "האני", של הזהות: 
ִאיִתי ֶאת ַוֹיאֶמר ז שמות ג,  ֹאה רָׁ ה רָׁ ִים ְוֶאת-ְיהוָׁ יו ִכי -ֳעִני ַעִּמי ֲאֶשר ְבִמְצרָׁ ַמְעִתי ִמְפֵני ֹנְגשָׁ ם שָׁ תָׁ ַצֲעקָׁ

ַדְעִתי ֶאת יו.-יָׁ ֵאֵרד ְלַהִצילֹו ִמַיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ח  ַמְכֹאבָׁ ָאֶרץ ַהִהוא ֶאל-וָׁ ה -הָׁ בָׁ ה ּוְרחָׁ ֶאֶרץ טֹובָׁ
ַבת חָׁ -ֶאל ש...ֶאֶרץ זָׁ ב ּוְדבָׁ    לָׁ

  
כשבא משה אלינו, ומזמין אותנו להרחבת התודעה, לצאת ממקומות צרים בחיינו, לצאת אל 

המרחב הגדול, מה צריך לקרות כדי שנקשיב? על מה נצטרך לוותר? ואיך נדע שאנחנו בשלים 
 לוותר על סבלנו?

  
יה ממש קשה. ממש כואב. אני חושב שהתשובה של הפרשה היא... מכות! והרבה!!! כי צריך שיה

 ממש רע. ממש צר. גם למצרים וגם לנו. 
  

עד שהזהות שלנו לא תאמלל אותנו מספיק, לא נרחיב את גבולות זהותנו ואת  -באשר אלינו 
 גבולות תודעתנו. 

אנחנו צריכים לראות שאלוהי מצרים, שכבר שנים אנו סוגדים להם, כמו אותו  -באשר למצרים 
למעשה אלילים קטנים ומנופחים! ואם נראה אותם עצמם קורסים תחת  קוסם מארץ עוץ, הם

 הסבל שהם מביאים על כולם, ולא עומדים בלחץ, אולי כולנו נתחיל לשקול דרכים אחרות.
  

להסכים להרחיב את תודעת הזהות המצומצמת שלנו, את תודעת "האני" שגיבשנו לעצמנו, היא 
א יהיה בפרשת יתרו בעוד שלושה שבועות, ההזמנה החשובה ביותר של ספר שמות. השי

בהתגלות הגדולה. אז "האני" יהפוך ל"אנכי". אנכי שאין אני גדול ממנו, אנכי שהוא האני שאליו 
"האני" הקטן והמצומצם  –אנחנו מוזמנים, שהוא בדיוק ההפך מהמילה המודרנית אנוכי 

 והאגואיסטי שבדרך כלל מיוחס ל"אני".
  

 אז, בואו נתרחב.
  

 בת שלום,ש
  

 אלישע

 

 


