
 טבת תשע"ח            בס"ד 

 נגיעות מפרשת השבוע שמות    

מֹות בע"ה נתחיל השבת  מֹותפרשת ספר הגאולה , ב  -לקרוא את ספר שְׁ ספר בראשית התחיל בבריאת  . שְׁ
סיפורי האבות קראנו את  .אחרלשפל מוסרי כל פעם עלייתה והתדרדרותה  ,יצירת האנושותהעולם וגן עדן , 

 התעלותם לרמות גבוהות באמונה יחד עם פעולותיהם האנושיות לטוב ולרע.  ,כיחידים בתוך הכללהקדושים 

. ובסערה אליה הוא נכנס מתחיל ב"בריאת " עם ישראלספר שמות  ,בתקשורת מזהירים מסערה של יום אחד

נּו"  - חיובי  ובהקשר "   " עם ישראלהמושג  לראשונה  מוזכרבפרשה  ָעצּום, ִממֶּ ל ַרב וְׁ ָראֵּ נֵּי ִישְׁ  " .ִהנֵּה, ַעם בְׁ
 ,שנאת ישראל מגיעהעם ישראל מיד עם הזכרת  .לעם ישראל יש רווחה והצלחה והוא גודל ומתבוסס במצרים

ָמה, לֹו: כבר מתוכננת עלילהכמעט באותה הנשימה , בפסוק הבא  ַחכְׁ ן  " ָהָבה ִנתְׁ ה-פֶּ בֶּ ר ורצמוצג בפנינו ". ִירְׁ
רצח ות אכזריות של דרישבאמצעות גזרות קשות ועבדות על עם ישראל , שמד מלחמתשהכריז ראשון ישראל ה

עם ישראל לא  ,שהיא סיבהכל אין  כלשהי,נקמה לרצון . אין כאן אפילו שנאה או זכר יהודי כל תינוק תוהשמד
לאלא רק מתוך קנאה ופחד " הזיק ולא איים על האימפריה המצרית  ר, אֶּ נֵּי יִ   ַעמֹו:-ַוֹיאמֶּ ל ִהנֵּה, ַעם בְׁ ָראֵּ ַרב שְׁ

ָמה, לֹו: ַחכְׁ נו ָהָבה ִנתְׁ ָעצּום, ִממֶּ ן  וְׁ ָהָיה ִכי-פֶּ ה, וְׁ בֶּ נֹוַסף ַגם-ִירְׁ ָחָמה וְׁ אָנה ִמלְׁ רֶּ ַחם-הּוא ַעל-ִתקְׁ ִנלְׁ ינּו, וְׁ אֵּ ָבנּו, -ֹשנְׁ
ָעָלה ִמן ץ " ה-וְׁ  אולם אופיו ים.ומתרב יםמסתדר יםמצליחהם במצרים וח נעם ישראל די לם רואים שמצריָהָארֶּ

 .וייחודי יוצר רגשות עזים כנגדו מאז ומעולםוא מסוגר מבודד של עם ישראל שה

אנו מזכירים את יציאת  .גלות מצרים ויציאת מצרים היא יסוד מיסודות היהדותהרב עדין שטיינזלץ מלמד ש
הגלות והגאולה אינן מאורע חד פעמי אלא מאורע לצערנו בקידוש. ובחגים תפילות מצרים בכל הזדמנות ב

של ההיסטוריה היהודית עתידו , וסיפור ביציאת מצרים יש את תבנית היסוד  .שחזר שוב ושוב לאורך הדורות
 "מדבר"רכים עקלקלות ביוצאים ממנה בדיש החיים שנים בגלות בקשיים ובבעיות ו .חייו של היהודי הבודד

רדיפות . היהדות לאורך הדורות עברה בהתגברות על המכשולים ובמציאת פתרונותומגיעים אל הגאולה 

ָמה, לֹו: ַחכְׁ ן  התעללויות רבות בכל פינה בעולם צוררים קראו " ָהָבה ִנתְׁ ה-פֶּ בֶּ  פתרונותוחשבו שמצאו "  ִירְׁ
ַענּו  ה הפוכ היתההתהליך הקשה בכל מקום התוצאה בסוף  . סופיים ל"בעיה היהודית " הבלתי מזיקה ר יְׁ ַכֲאשֶּ " וְׁ

ֹרץ " ן ִיפְׁ כֵּ ה וְׁ בֶּ ן ִירְׁ ַדע ִכי -הקב"ה לאברהם ודעת הגלות מובנת בתורה החל מה .ֹאתֹו, כֵּ ֲעָך -" ָיֹדַע תֵּ יֶּה ַזרְׁ ר ִיהְׁ גֵּ
ִענּו ֹאָתם..." ם, ַוֲעָבדּום, וְׁ ץ ֹלא ָלהֶּ רֶּ אֶּ  .וההיסטוריה היהודית התורה התנ"ך ולאורך בְׁ

גלות ? אדם שמגיע לארץ חדשה , מתיישב בה ועושה חיל האם הוא רואה בכך גלות ? האם  המתי בעצם מתחיל
ִענּו ֹאָתםבשל היותם יהודים ? האם   הנגרמות צרות הגלות נחשבת רק משלב  " ?  רק מהשלב של " ַוֲעָבדּום, וְׁ

ו דורות הוא כבר יחשב אולם לאחר דור א בגלותשיהגר לארץ זרה ירגיש הגלות איננה "נכס " יהודי , צרפתי 
            .ונשאר גר זר  לא נטמע בגויים יםשנ 2000יהודי חי בגלות מעל העם רק ה.  כבן המקום ולא בגולה

הרי שהוא  נמצא במקום שבו הוא אמור להיות , במקום הנכון שלו לפי הסדר של בורא עולם אינו יהודי אשר כ
אישי כאשר הם מתעלמים מזהותם וממורשת הוריהם ה. יהודים בעולם פותרים את בעיית הגלות באופן בגלות 

מתנתק מכלל היהודים הוא כביכול אינו בגלות והוא כביכול פתר את בעיית הגלות  יהודי ומשפחתם , ברגע ש
ברגע שיש רק מתחילה  הוא מסודר ואפילו מצליח ... ההכרה בגלות ונוח ל, האישית שלו ויוצא ל" גאולה "

רואים בו עובד זר , גר ,בעיה,  אזורחיצונית כאשר באותו פעולה חיבור לשורשים או שלרצון להרגשה פנימית 
 העיקרית זו הסיבה .ההכרה הזו תביא להכרה בבעיה היסודית של הגלות ותעורר את הרצון לשינוי  .אינו שייך

. ספר שמות מלמד שצריך לעשות  דבר תמיד תצוץ ותצוף הגלות בסופו של לנדודי העם היהודי בכל העולם
 מהפכה שלימה בשביל לצאת מהגלות.

האחד כרוך בשני ההכרה של אדם בכך שהוא בגלות היא זו שיוצרת עבורו את  .הגלות והגאולה מגיעים יחד
אפשרות אדם המקבל את המציאות הקיימת לא יוכל לעולם להכיר שיש  .הפתח ליציאה ממנה ולהגעה לגאולה

את מציאות חייו והוא זה בידי האדם היכולת לקבוע  .לא יפעל לשינויכשנוח לו והוא מצליח הוא של גאולה , 
 .האישית שלו גאולההשיכול להתחיל בתהליך 

 איתן שלר                    שבת שלום                  

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.

 


