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 חברים יקרים!

 

כל ספר בחומש הוא יצירה שלימה, עם התחלה אמצע   ספר שמות מגיע השבוע לסיומו.
 וסוף. כל אחד מהספרים הוא מטפורה לפן אחר במסע האדם.

 

ספר בראשית מספר לנו על התפתחות האדם כיצור חי, מלידתו עד מותו, מבריאת האדם, 
דרך חיפוש מקומו בעולם, ועד פטירתו וקבורתו במערת אבותיו, בתום מסע חיים מתיש 
ומפרך. מסעו האחרון אל מערת הקבורה, הוא גם תחילת המסע של ילדיו, שמתחילים את 

ת המסע השלם שלו. אין קיצורי דרך. אין מסעו של האב הכל מהתחלה. כל אדם חייו לעבור א
 פוטר את הבן ממסעו שלו.

 

הוא מתחיל בירידה למצרים, בשקיעה   ספר שמות מספר לנו על מסעו הרוחני של האדם:
הוא ממשיך   בבוץ הטובעני של סיר הבשר, ובשיעבוד הבלתי נמנע לתביעותיו וגחמותיו.

התמכרויותיו ועל בחירותיו. אנו נזכרים כל העת בסבל הנורא של המחיר שהאדם משלם על 
שההתמכרויות הללו והבחירות שהובילו אותנו למקום הקשה הזה באו ממקום של הישרדות, 
של רעב גדול, של חיפוש אחר בטחון וקיום. אבל בתוך הסבל הגדול מתחילה ההתעוררות. 

תמכרויות מתחיל התהליך הארוך וההפכפך של החירות והשחרור מאחיזתן של הה
 ההישרדותיות.

 

מטרה אחת יש לו לשחרור: לא בכדי להגיע למקום מסוים, "למנוחה ולנחלה", או "ארץ זבת 
אלה רק שמות קוד אשלייתיים, שעוזרים לו להתחיל את המסע, מעין "איך זה  –חלב ודבש" 

ל ייראה כשתהיה בן חורין". מטרת המסע היא לברר את מי ואת מה הוא עובד, מי ומה מנה
את חייו, למה הוא משועבד ומי מזמין אותו להיות הויה שלימה. כשהוא מבין שמה שמעביד 
אותו לעולם לא ייתן לו ללכת, כי את החירות לא מקבלים מהסוהר, אז בא הרגע הגדול 

 )פרשת "בא"!(. זה קורה לעיתים קרובות בחשכת הלילה, כשברור שזה עכשיו או לעולם לא.

מרגש, זה ממש אופורי.   מתחיל ללכת... ברגע הראשון זה עובד, זהפתאום קם אדם בלילה ו
הוא יוצא ביד רמה. התחושה היא שסוף כל סוף הוא מצא את הדרך! הוא פותח דף חדש. 
אפילו הים האינסופי נקרע לרגליו והכל פתאום נראה אפשרי. אבל הרגע הזה חולף לו 

וקשה, בתהליך זיכוך אכזרי. הקריז במהירות. העבד המשוחרר מוצא את עצמו במדבר צחיח 
את מעיינות  וללא מאחר לבוא. התאווה בוערת בו. הוא זועק והוא בוכה והדמעות מגלות 

 חייו, הן ממתיקות את מימיו. הן הופכות את הכאב לחסד מופלא.

 

ואז, ברגע של ניקיון פנימי ראשון, של בהירות פתאומית בערפל, הוא חווה הארה רגעית 
רה שכמוה לא ייראה שוב לעולם. מכיוון שהיא רגעית והוא רוצה כל כך לשוב ומופלאה, הא

אליה, הוא יהפוך את רגע ההתגלות לחוויה המכוננת בחייו, וינסה לעגן אותה על ידי תרגומה 
בהתחלה עשרה כללים, ובהמשך מערכת מורכבת של חוקים  –למערכת של חוקים וכללים 

א לא רק להארה שהייתה. הוא כמהה ונכסף לאל חי, ומשפטים. אך בכך לא די. הגעגוע הו
לנוכחות אלוהית בקרבו. מסע חייו הופך כעת לניסיון לעגן בחיי היומיום שלו את חוויית 

 הנוכחות הרגעית שהוא חווה למרגלות ההר.

 

פרשות שלימות, או במילים אחרות, את  1פרקים,  51איך האדם מנכיח אל חי בקרבו? 
אדם להיות הוא עצמו המשכן הנייד שבקרבו תבער נוכחות האל )"ועשו שארית חייו, יקדיש ה

 לי מקדש ושכנתי בתוכם"(.

 

 –המסע התחיל מהתמכרות למלכות פרעה עלי אדמות. והנה, ארבעים פרקים מאוחר יותר 
פרעה כבר איננו, ואת החלל הפנוי שנוצר ממלאת  – -כי בתהליך שלם יש תמיד ארבעים 

 הית.השכינה, הנוכחות האלו



השבוע אנחנו מסיימים את המסע הרוחני. אבל המסע, לפי ספר שמות, בעצם לא מסתיים 
לעולם. הוא ממשיך במדבר של החיים, רק קצת מודע יותר, נוכח יותר. מעתה זהו מסע 

 שבמרכזו אלוהים.

תלג :(04שמות מ )פרק  ה אֶׁ ל מ לד ַהְמָלאָכה.-... ַוְיַכל ֹמשֶׁ ת ֹאהֶׁ ָעָנן אֶׁ ֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ַוְיַכס הֶׁ
ְשָכן. ת ַהמִּ ל-ְוֹלא לה אֶׁ ה ָלבֹוא אֶׁ י-ָיֹכל ֹמשֶׁ ל מֹוֵעד כִּ ת-ֹאהֶׁ ָעָנן ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא אֶׁ -ָשַכן ָעָליו הֶׁ

ְשָכן. ם.לו ַהמִּ ְשָרֵאל ְבֹכל ַמְסֵעיהֶׁ ְסעּו ְבֵני יִּ ְשָכן יִּ ָעָנן ֵמַעל ַהמִּ ם לז ּוְבֵהָעלֹות הֶׁ ָעָנן ְוֹלא -ְואִּ ה הֶׁ ֹלא ֵיָעלֶׁ
ְסעּו ַעד י ֲעַנן ְיהָוה ַעל לח יֹום ֵהָעֹלתֹו.-יִּ ְהיֶׁה ַלְיָלה בֹו ְלֵעיֵני ָכל-כִּ ְשָכן יֹוָמם ְוֵאש תִּ ְשָרֵאל -ֵבית-ַהמִּ יִּ

ם.-ְבָכל  ַמְסֵעיהֶׁ

  

ץ ְוָכלַוְיֻכּלּו ַהָשַמיִּ  א ,בראשית ב "ויכל" מזכיר לנו את סוף סיפור הבריאה: ַוְיַכל  ב ְצָבָאם.-ם ְוָהָארֶׁ

ָכל י מִּ יעִּ ְשֹבת ַבּיֹום ַהְשבִּ ר ָעָשה ַוּיִּ י ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ יעִּ ים ַבּיֹום ַהְשבִּ ר ָעָשה.-ֱאֹלהִּ ְך  ג ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ ַוְיָברֶׁ

ת ים אֶׁ ָכל-ֱאֹלהִּ י בֹו ָשַבת מִּ י ַוְיַקֵדש ֹאתֹו כִּ יעִּ ר-יֹום ַהְשבִּ ים ַלֲעשֹות-ְמַלאְכתֹו ֲאשֶׁ  .ָבָרא ֱאֹלהִּ
  

בממלכת הזמן )השבת(. ממלכת הזמן היא למעשה מסכת חייו   בספר בראשית הוקם משכן
ת המרחב. המשכן בממלכת בספר שמות הוקם משכן בממלכ  של האדם מלידתו ועד מותו.

 המרחב היא מלאכת הנכחת האלוהי בלב ליבו של מסע חייו.

 

 המסע לא נגמר. הוא לא נגמר לעולם. הוא רק מבורך יותר ובעיקר... מקודש.

 

מחר בבוקר, כשנגיע לפסוקים האחרונים של ספר שמות, נעמוד על רגלינו העייפות מהמסע, 
 ובקול גדול נאמר: "חזק חזק ונתחזק".

 

 בת שלוםש

 אלישע

 


