
 הרב אלישע וולפין/  שביעי של פסח: ההונאה הגדולה בהיסטוריה
 

 חברים יקרים,
  

 הגענו לשביעי של פסח. 
  

חלף שבוע מאז עזבו בני ישראל את מצרים, ואנחנו איתם, עם מצות, חופש, ותחילתו של 
 אביב נפלא!

של הילדים,  חלף שבוע מאז עזבו בני ישראל את מצרים, ואנחנו איתם, בפקקים ובשיעמום
 , מה עשינו?OMGומתחילים להתעשת ולשאול את עצמנו... 

  
שביעי של פסח מסמל את רגע ההתעשתות מכל ההבטחות. הקריאה בתורה לשביעי של 

 פסח לקוחה מפרשת בשלח, הדרמה הגדולה על גדות ים סוף. 
  

ַרִים ִכי ָבַרח ָהָעם "ַויַֻּגד ְלֶמֶלְך ִמצְ ו( -פרעה הוא הראשון להתעשת: )שמות, פרק י"ד, ה
ְך ְלַבב ַפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל נּו. -ִשַלְחנּו ֶאת-ֹזאת ָעִשינּו ִכי-ָהָעם ַוֹיאְמרּו ַמה-ַויֵָּהפֵּ ָעְבדֵּ ל מֵּ ִיְשָראֵּ

 .ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו"-ִרְכּבֹו ְוֶאת-ַוֶיְאֹסר ֶאת
  

ממזרח, גם העבדים  וכשהצבא המצרי סוגר על עם ישראל ממערב, והים סוגר עליהם
ין-"ַוֹיאְמרּו ֶאלי"ב( -המשוחררים מתחילים להתעשת: )שמות י"ד, י"א -ֹמֶשה: ֲהִמְּבִלי אֵּ

א ֶזה ֹזאת ָעִשיָת ָלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים? ֲהֹל-ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר? ַמה
לֶ  אֹמר, 'ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאתַהָדָבר ֲאֶשר ִדַּבְרנּו אֵּ ִמְצָרִים ִכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד -יָך ְבִמְצַרִים לֵּ

נּו ַּבִּמְדָּבר'"-ֶאת  . ִמְצַרִים ִמּמֻּתֵּ
י"ח( -אפילו לאלוהים יש ספקות ותהיות ואפילו הוא, כביכול, מתעשת: )שמות י"ג, פסוק י"ז

ִכי ָאַמר   ָנָחם ֱאֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא,-אָהָעם ְוֹל-"ַוְיִהי ְּבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת
ב ֱאֹלִהים ֶאת-ֱאֹלִהים ֶפן ם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה ְוָשבּו ִמְצָרְיָמה. ַוַיסֵּ ר ָהָעם ֶדֶרְך ַהִּמְדּבָ -ִיָּנחֵּ

 .סּוף..."-ַים
  

ע מה הולך להיות?(, אבל ברור לגמרי לגבי אלוהים אני ממש לא בטוח )מה, הוא לא יוד
בבסיס יציאת מצרים הייתה הונאה גדולה! אולי אחת מדוע בני ישראל ופרעה מתעשתים: 

  ההונאות הגדולות בהיסטוריה האנושית.
  

נתחיל עם ההונאה הגדולה שמשה הונה את פרעה: לכל אורך המשא ומתן, כשבין 
עניין אחד: בקשתם של משה ואהרון לשחרר את הדיונים שזורות עשר המכות, דובר רק על 

העם לשלושה ימי חגיגות במדבר, שלאחריהן בני ישראל ישובו. מעולם לא דובר על יציאה 
מעבדות לחירות! אפילו במשפט הפתיחה: "שלח את עמי ויעבדוני" לא מוזכרות המילים 

העם היה אמור "שחרור" או "חירות". לכן, שבוע אחרי ששולח העם לעבוד את אלוהיו, ו
לשוב למצרים אחרי החגיגות שלו, כפי שהבטיחו משה ואהרון, התברר לפרעה שהעם 

 ברח! משה ואהרון לא עמדו בהסכם!
  

 –ההונאה השנייה הייתה מול בני ישראל: הובטח להם שאלוהים יוציא אותם ממצרים 
דבש". על ויביא אותם "לארץ טובה, גדולה ורחבה, ארץ זבת חלב ו -אותה ארץ "צרה" 

בסיס ההבטחה הזאת הם ניאותו לצאת ממצרים. עד לשביעי של פסח הכל היה בסדר: 
המורל גבוה והתרמילים עוד מלאים במצות ובאוכל. הנה, אוטוטו מגיעים... אלא שלפתע 

"שיקרתם לנו" הם הטיחו  הצבא המצרי!מה עושה כאן ים??? ומאחוריהם:  ים!פתאום: 
ה לא יכול להיות, כבר עדיף היה להישאר במצרים! יתרה מזו, במשה ואהרון. יותר "צר" מז

גם כשהם יעברו את ים סוף, לאחר שיסתיימו תרועות הפסטיבלים, הם יגלו שהם... 
זה שעובר בשביעי  –במדבר! היי! איפה החלב? איפה הדבש? ואף יתרה מזו... הדור הזה 

ס ולנוכח ההבטחה הגדולה של פסח בין מיצרי ים סוף, וכולו אחוז התרגשות לנוכח הנ



הדור הזה, עוד לא יודע שהוא בכלל לא יגיע!  –שהנה מגיעים הביתה, אל הארץ המובטחת 
 לעולם! הדור הזה יתייבש ויבול במדבר הגדול של החיים. 

  
איך ייתכן שהאירוע המכונן ביותר בנרטיב של עם ישראל הוא בעצם ההונאה הגדולה 

 ביותר בתולדות האנושות?
  

 ט! מאוד פשוט!פשו
  

מכיוון שסיפור יציאת מצרים הוא לא רק נרטיב לאומי מקודש ומכונן, אלא גם )ובעיקר( 
ההבטחה וההונאה הם מנת  –יהודי ושאינו יהודי  –משל למסע האישי של כל אדם ואדם 

 חלקם של כל בניהם ובנותיהם של אדם וחוה.
  

 כל השכמה בבוקר נושאת בחובה הבטחה גדולה )אחרת לא היינו יוצאים מהמיטה!(. 
)כמעט( כל ילד שמגיח אל העולם, מלווה בשמחה אדירה ובתחושות עילאיות של תקווה 

 והבטחה )אחרת לא היו נולדים ילדים, במיוחד בעת החדשה, שבה אפשר למנוע הריון(.
ילות של תקווה, הבטחה, ותחושה שהשנה השנה מלווה במילים, ברכות ותפ-כל ראש

הזאת תהיה טובה בהרבה מקודמתה )"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה", 
 לאלה שזוכרים את הדרשה שכתבתי לראש השנה(.

כל אביב מתפרץ אלינו מחדש בשלל פריחותיו וריחותיו, והנה נראה לרגע פתאום 
כל כך של דויד גרוסמן, על בנו שנפל שהפריחה תלווה אותנו לנצח. כמו בשיר הכואב 

שהאביב הישראלי כל כך קצר.   -כמו כולנו!  -במלחמת לבנון השנייה, והוא בהלם 
 . 20לפחות(, אבל בקושי מלאו לו  90)או  120הבטיחו 

  
 יש רגע קצר בין אדר לניסן 

 שהטבע צוהל בכל פה 
 הוא שופע חיים 
  -שיכור ומבושם 

 איך שיופי יכול לרפא! 
  

 נסער ומשולהב ומתיז 
  -ניצוצות 

 אך עוד רגע ייּבול ויצהיב 
  -כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת 

 קצר פה כל כך האביב. 
  

 קצר וחטוף ושובר את הלב 
 לחשוב שהוא תכף ידעך 

 מבטו רק נפקח 
  -אך התחיל ללבלב 

 רק ניתן לי ותכף נלקח. 
  

 ימים וסוער -אביב עול
  -וסופו

 כבר כתוב בעלי ניצניו, 
 אבל הוא מסתחרר 

 כפרפר במעופו, 
 נצחי בעיניו. -וכמוהו

  
 קצר וחטוף ושובר את הלב 



 לחשוב שהוא תכף ידעך 
 מבטו רק נפקח 

  -אך התחיל ללבלב 
 רק ניתן לי ותכף נלקח. 

  
 ואת ואני היודעים 

  -ונורא הדבר שרק הוא לא 
 עד כמה קצרים החיים, 

 שניתנו לו. החיים הקצרים 
  

 נדיב ונסער ומכאיב 
 קצר פה כל כך 

 האביב.
  

לא באתי להחריב את שמחת החג. נשבע לכם שזו לא דרכי. אבל יש פיל לבן בחדר והמלך 
 הוא עירום!

  
שביעי של פסח. עצם המספר שבע הוא כבר רמז גדול לתעתוע השבועי הקיים בחיינו. 

השבת נאמר "מעין עולם הבא". בשבת אנחנו  היום השביעי הוא יום שכל כולו הבטחה. על
כל הלכות השבת מכוונות למקום הזה. אבל,  –נדרשים לעשות "כאילו" העולם מושלם 

כפי ששיננו לנו מפקדינו בטירונות, מבעד לחיוך הזדוני ולמשקפי ה"דיסטאנס", "לכל שבת 
ים בשמים יש מוצאי שבת". ובועת השבת מתפוצצת לנו בפנים כשמופיעים שלושה כוכב

)ומפקד תעב כוח אחד, עם חיוך זדוני ועם משקפי "דיסטאנס", למרות שכבר חושך...(. וגם 
היום, באזרחות, עם צאת שלושה כוכבים, המלכה חומקת חזרה אל הארמון שממנה 

 הגיעה, ואנו נערכים לשבוע העבודה הבא. 
  

כל כך זמני וקצר. כמו המספר שבע, מלשון שובע, מלהיות שבע. והרי גם השובע שלנו הוא 
 האביב. כמו החיים.

  
לכן, בשביעי של פסח יש גם את ההתעשתות מהפנטזיה )קודם של פרעה, ובהמשך של 
בני ישראל(, אבל גם הבטחה מחודשת )קריעת ים סוף ושקיעתו הסופית של הצבא המצרי 
בים( שמוביל לפרץ מחודש של התרגשות גדולה, ובסופו של החג, עם הופעתם של שלושה 

הקשה על קרקע המציאות המדברית )אלא אם כוכבים בשמיים, באה הנחיתה המפוכחת ו
כן, אתה מתנחם במופלטות של המימונה(. בהמשך הסיפור עוד יבואו נסים נוספים, כמו 
המתקתם של המים המרים, הוצאת מים מסלע, הופעת המזון הפלאי שאיש עד היום לא 

ממצרים, יודע מה הוא )המן(, ועוד כהנה וכהנה... אבל, ההבטחה הגדולה, שעבורה יצאנו 
לא תתגשם לעולם )לפחות לא בתורה, הספר המכונן של עם ישראל(. אל הארץ 

 המובטחת לא נגיע!
  

 נו... האין זה התיאור המדויק ביותר של טלטלות המסע של חיינו??? 
  

אז יש כאלה שיאמרו שהשיעור הגדול שעלינו לקחת מהיום השביעי הוא, "העיקר הדרך, 
, אבל זה לא מסביר מדוע הסיפור מושתת על הבטחות שלא לא ההגעה". זה בודאי נכון

 מתקיימות, ומדוע הסיפור כלו נח על זרי ההונאה. 
  

 אז מה כן...?
  

כרגיל, הכל שב וחוזר אל תודעת הזמן שלנו. יציאת מצרים, להזכירנו, היא יציאה מתמדת 
שראל כך: מממד הזמן הסיזיפי. רבי יהודה הלוי טבע את המושג המתמצת את מחשבת י



. הזמן הוא סיזיפי, כי, כמו שאמר "עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי"
ל ֲהָבִלים ַהֹכלקהלת בדברי הנצח המייאשים שלו )פרק א(:  ָכל ָהֶבל. ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ  "ֲהבֵּ

ַח הּוא ָשם... ָכלֲעָמלֹו ֶשַיֲעֹמל ַתַחת ַהָשֶמש... ָזַרח ַהֶשֶמש ּוָבא ַהָשֶמש ְוֶאל ְמקֹומֹו ש ף זֹורֵּ  ֹואֵּ
א, ֶאל-ַהְּנָחִלים ֹהְלִכים ֶאל יֶנּנּו ָמלֵּ ם ָשִבים ְמקֹום ֶשַהְּנָחִלים ֹהְלִכים שָ -ַהָים ְוַהָים אֵּ ם הֵּ
ין ָכל... ַמה ֶשָהָיה הּוא ֶשִיְהֶיה, ּוַמה ֶשַּנֲעָשה הּוא ֶשיֵָּעשֶ ְיֵגִעיםָלָלֶכת. ָכל ַהְדָבִרים  ָחָדש -ה ְואֵּ

ה ֶזה, ָחָדש הּוא! )אבל לא ין ִזְכר-ַתַחת ַהָשֶמש. יֵּש ָדָבר ֶשֹיאַמר ְראֵּ ן, ֹו( ְכָבר ָהָיה ְלֹעָלִמים... אֵּ
 . ָלִראֹשִנים ְוַגם ָלַאֲחֹרִנים ֶשִיְהיּו, ֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ִזָכרֹון..."

  
 אז מה כן???

  
הקריאה בתורה מחר, בשביעי של פסח, מסתיימת בקרקע המציאות של המדבר, ואומרת 
את המשפט הבא )אנא, אל תיבהלו מהשפה ה"דתית", זו רק תחפושת!(, שמות ט"ו, פסוק 

לָשמֹוַע ִתְשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך... -אֶמר, ִאם"ַויֹ כ"ו:  ר-כָּ ה ֲאשֶׁ -ַשְמִתי ְבִמְצַרִים ֹלא-ַהַמֲחלָּ
ָך יָך ִכי ֲאִני ה' ֹרְפאֶׁ לֶׁ ִשים עָּ  "אָּ

  
 אז נסכם:

  
 "מצרים". שם המחלה:

 תודעה מתעתעת של הבטחה וחיים רוויי אשליות. תסמינים מרכזיים:
כאב של  ם אתה סובל מאחת מהתחושות הבאות:אתה יודע אם אתה חולה, א

 אכזבה מתמדת ותחושה מרירה של רמייה והונאה )"הכוכבים רימו אותי", כתב ביאליק(.
 הקשבה לקול האלוהי...! התרופה:

  
אני יודע היטב מי קהל היעד שלי. הסוציולוגים יתארו את רובו כ"חילוני". אבל "להקשיב 

חילוני. זו אבחנה מודרנית מוטעית. לצערי, רוב רובו של לקול האלוהי" לא קשור לדתי או 
הציבור ה"דתי" אינו קשוב לקול האלוהי, בדיוק כפי שרוב הציבור החילוני לא קשוב לקול 

 הזה. 
  

היא הקשבה לקול  –או, אם תרצו, החלמה ממחלות מצרים  –יציאת מצרים 
לא חוזר על החרישי שנשמע בקושי רב מתחת לכל הבטחה. זהו קול שלעולם 

עצמו. הוא בכל רגע חדש. בכל רגע עכשווי. אין לו שום עניין בעבר, וגם לא 
בעתיד. הוא עסוק רק בהווה. רגע אחרי שנשמע, הוא כבר לא רלוונטי יותר, ושוב 

או דוקטרינה, היא  אידאולוגיהצריך להקשיב. כל ניסיון לקבע את הקול הזה לכדי 
 תחילתה של "מחלה מצרית", והיא מידבקת!

  
 צר לי, אבל אין שיטה! איך מקשיבים לקול הזה? 

  
יש רק כוונה: כוונה מתמדת להיות בהקשבה מתמדת לקול הפנימי. כל ניסיון לתת 
מרשם רופא קבוע רק יעמיק את תחושת ההונאה. לתרופה הזו אין תוקף, כי היא 

 הזמן.מחוץ למשחק 
  

 עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבדו חופשי.
  

 שביעי טוב,
  

 נתראה בשמיני!
 חג שמח ושבת שלום, 
  

 אלישע


