לפרשת וארא ()2

א .כמה קשה לשכנע את האדונים לשחרר את עבדיהם .כמה קשה לשכנע את העבדים לשחרר את
עצמם .מופתים מחד ומכות מאידך ,ועדיין הגאולה לא באה.

ּוש ִמי ה' ֹלא
ב( .ב) ַויְדַ בֵּ ר אֱֹלהִ ים אֶ ל מֹ שֶ ה ַויֹאמֶ ר אֵּ לָיו ֲאנִי ה'( :ג) וָאֵּ רָ א אֶ ל ַאבְ ָרהָ ם אֶ ל יִצְ חָ ק וְ אֶ ל ַיעֲקֹ ב בְ אֵּ ל שַ ָדי ְ
נוֹדַ עְ תִ י לָהֶ ם( :ד) וְ גַם ה ֲִקמֹ תִ י אֶ ת בְ ִריתִ י אִ תָ ם לָתֵּ ת לָהֶ ם אֶ ת אֶ רֶ ץ כְ נָעַ ן אֵּ ת אֶ ֶרץ ְמג ֵֻּריהֶ ם אֲשֶ ר גָרּו בָ ּה( :ה) וְ גַם
ֲאנִי שָ מַ עְ תִ י אֶ ת ַנאֲקַ ת בְ נֵּי יִשְ רָ אֵּ ל אֲשֶ ר מִ צְ רַ יִם מַ עֲבִ ִדים אֹ תָ ם וָאֶ זְ כֹר אֶ ת בְ ִריתִ י( :ו) ָלכֵּן אֱמֹ ר לִ בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל ֲאנִי
ה' וְ הוֹצֵּ אתִ י אֶ תְ כֶם מִ תַ חַ ת סִ בְ ֹלת מִ צְ רַ יִם וְ הִ צַ לְ תִ י אֶ תְ כֶם מֵּ ֲעבֹדָ תָ ם וְ גַָאלְ תִ י אֶ תְ כֶם בִ זְ רוֹעַ נְטּויָה ּובִ ְשפָ ִטים גְ דֹלִ ים:
(ז) וְ לָקַ חְ תִ י אֶ תְ כֶם לִ י לְ עָ ם וְ הָ יִיתִ י ָלכֶם לֵּאֹלהִ ים וִ ידַ עְ תֶ ם כִ י ֲאנִי ה' אֱֹלהֵּ יכֶם הַ ּמוֹצִ יא אֶ תְ כֶם ִמתַ חַ ת סִ בְ לוֹת
מִ צְ רָ יִם( :ח) וְ הֵּ בֵּ אתִ י אֶ תְ כֶם אֶ ל הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר נָשָ אתִ י אֶ ת י ִָדי לָתֵּ ת אֹ תָ ּה לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק ּולְ ַיעֲקֹ ב וְ ָנתַ תִ י אֹ תָ ּה ָלכֶם
מוֹרָ שָ ה ֲאנִי ה'( :ט) ַויְדַ בֵּ ר מֹ שֶ ה כֵּן אֶ ל בְ נֵּי יִשְ רָ אֵּ ל וְ ֹלא שָ מְ עּו אֶ ל מֹשֶ ה ִמקֹ צֶ ר רּוחַ ּומֵּ ֲעב ָֹדה קָ שָ ה[ :שמות ו2 ,
– ]9

ג .בתוך היומיום המפרך ,בתוך הכאב וההשפלה ,בתוך שגרת העבדות ,קשה לשמוע את האור שבקצה
המנהרה ,קשה לראות את התקוה ,גם כשקולה בהיר וצלול.

ד .ציפור אחוזת קסם  /זלדה
כַּאֲ ֶׁשר הַּ ּגּוף הָ ַּרך
מָ ט ִל ְנ ֹּפל
וְהּוא ְמגַּלֶׁ ה חֶׁ ְר ָדתֹו ִמ ְפנֵי הַּ ֵקץ
ְשמָ ה,
לַּ נ ָ
מַּ צְ ִמיחַּ עֵ ץ הַּ ִשגְ ָרה הַּ נָמּוך
ֶׁשאָ בָ ק אֲ כָלֹו
עָ ִלים יְרֻ ִקים ִפ ְתאֹּם.
כִ י מֵ ֵריחַּ הָ אַּ יִן י ְַּפ ִריחַּ
הָ דּור נָאֶׁ ה
ּובצַּ מַּ ְרתֹו צִ פֹור
ְ
אֲ חּוזַּת ֶׁקסֶׁ ם.

