
 

 שביעי של פסח: הצעקה שמשנה סדרי עולם!

 הרב אלישע וולפין

 

 חברים,

 

בשביעי של פסח חוגגים את היום השביעי ליציאת מצרים, שבו בני ישראל הגיעו לחופי ים סוף, ומצאו 

את עצמם לכודים בין הים לצבא המצרי. ים סוף נבקע לשניים ובני ישראל עברו בו בחרבה )על אדמה 

אל מקומו, בני יבשה(. הבוץ, לעומת זאת, האט את התקדמות מרכבות הצבא המצרי, וכשהים שב 

 ישראל הביטו כיצד סמל האימה והשעבוד טובע במצולות. 

 

שום ים לא נבקע לשניים והצלה   1939-1945בעוד פחות משבוע נציין את יום השואה. באירופה בין 

לא הייתה. מיליוני ילדות וילדים, נשים וגברים, זקנות וזקנים לא זכו לעמוד מנגד ולראות כיצד כוח 

 ותם ממגפיו האימתניים של הצורר הנאצי. עליון הציל א

 

וַיְַרא יְִשָרֵאל ֶאת ַהיָד ַהְגדָֹלה ֲאֶשר ָעָשה ה' ְבִמְצַריִם, לאחר חציית ים סוף כתוב )שמות י"ד, ל"א(: 

. מה הפלא, שלאחר השואה רבים עדיין שואלים: וַיִיְראּו ָהָעם ֶאת ה', וַיֲַאִמינּו ה' ּוְבמֶֹשה ַעְבּדֹו

להאמין? במי? איך עוד אפשר להאמין? יתרה מזאת, איך נחגוג מחר את הנס של ים סוף בלב שלם, 

כשכמה ימים מאוחר יותר נשקע כולנו במצולות של ים הדמעות ונשקע בבוץ של הכאב הנוראי, 

 בידיעה כי שום נס לא גאל את אבותינו ואמותינו, את סבינו וסבתותינו?

 

שבעוד כמה מאות שנים, כשצאצאי צאצאינו יספרו את סיפור השואה, זה לגמרי לא מופרך, אגב, 

כבר יהיה שם איזה "ים סוף". אולי הקמת מדינת ישראל תהיה הים סוף שלהם. כאב זכרון ששת 

המיליונים יפנה מקום ל"נס הגדול של עם אשר שב אל ארצו על כנפי נשרים, כשמעטים נלחמו נגד 

 העולם כלו הוקמה ממלכת ישראל השלישית. רבים, וכנגד כל הסיכויים וכנגד 

 

אולי. ואולי לא. נשארת השאלה, איך אנחנו, הדור השני והשלישי שאחרי השואה הגדולה, יכולים 

להתחבר מחדש לסיפור ים סוף המופלא, ולהאמין שהנס הזה איננו חד פעמי, וכי הוא זמין לנו, גם 

 , וגם אם הוא לא הציל את הסבים והסבתות שלנו?אם אנחנו עצמנו לא ראינו אותו קורה לנגד עינינו

 

 -מהרגע הראשון ועד לרגע האחרון  -המוטיב המרכזי בסיפור יציאת מצרים הוא הצעקה/הזעקה 

 הצעקה הניעה את גלגלי הגאולה.

 

וַיְִהי ַביִָמים כ"ה(: -הזעקה הופיעה לראשונה בשמות פרק ב', ממש בתחילת הסיפור )שמות ב', כ"ג

-ָהֱאֹלִהים ִמן-, וַַתַעל ַשוְָעָתם ֶאלוַיִזְָעקּום ָהֵהם, וַיָָמת ֶמֶלְך ִמְצַריִם וַיֵָאנְחּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה, ָהַרִבי

וַיְַרא  ַאְבָרָהם ֶאת יְִצָחק וְֶאת יֲַעקֹב.-ָהֲעבָֹדה. וַיְִשַמע ֱאֹלִהים ֶאת נֲַאָקָתם, וַיִזְכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו, ֶאת

   ֱאֹלִהים ֶאת ְבנֵי יְִשָרֵאל, וַיֵַדע ֱאֹלִהים.

 

הגאולה אמנם עוד הייתה רחוקה, אבל התהליך החל. …. הזעקה נשמעה, אלוהים שמע, נזכר וידע

 נפער סדק קטן במציאות, ודרך הסדק הזה עלתה הזעקה "השמימה" ונשמעה. 

  

את בליל הכוחות המבולבלים, הזועקים לעזרה. גאולה דורשת מנהיגות. נדרש מישהו שיוכל לנתב 

אלוהים מחפש רועה צאן. במפגש עם המועמד המתאים ביותר, בסנה הבוער, מוטיב הצעקה מופיע 

וַיֹאֶמר ה' ]אל משה בסנה הבוער[ ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳענִי ַעִמי ֲאֶשר ְבִמְצָריִם, וְֶאת ט( -שוב: )שמות ג',  ז



וְַעָתה, ִהנֵה ַצֲעַקת ְבנֵי … י ִמְפנֵי נְֹגָשיו, ִכי יַָדְעִתי ֶאת ַמְכאָֹביו. וֵָאֵרד ְלַהִצילֹו ִמיַד ִמְצַריִםַצֲעָקָתם ָשַמְעתִ 

 יְִשָרֵאל ָבָאה ֵאָלי וְַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלַחץ ֲאֶשר ִמְצַריִם ֹלֲחִצים אָֹתם.

 

 הסוסים שוחררו מהאורווה, וההמשך ידוע. 

 

יום השביעי ליציאת מצרים, על גדות ים סוף, הצעקה מופיעה בפעם השלישית והאחרונה והנה, ב

ּוַפְרעֹה ִהְקִריב, וַיְִשאּו ְבנֵי יְִשָרֵאל ֶאת ֵעינֵיֶהם וְִהנֵה ִמְצַריִם נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם. וַיִיְראּו ְמאֹד )שמות י"ד, י(: 

 - "הטובים )ש(בהם צעקו אל ה'"וסיף שלא כולם צעקו, רק הרמב"ן מ יְִשָרֵאל ֶאל ה'.-וַיְִצֲעקּו ְבנֵי

ללמדנו שהצעקה הייתה נכונה, היא הדבר הטוב לעשות והיא המפתח,. ולא רק העם צעק )או 

ִתְצַעק -וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹשה, ַמההטובים שבהם(, אפילו משה צעק! בהמשך נאמר )שמות י"ד, ט"ו(, 

 משמע, שגם הוא צעק, אם כי נראה שצעקתו הייתה שונה. ָרֵאל וְיִָסעּו!ֵאָלי? ַּדֵבר ֶאל ְבנֵי יִשְ 

 

 אם כן, מה יש בצעקה הזו, שבכוחה להניע את גלגלי הגאולה ואף להבקיע את הים?

 

 מה אנחנו, הדור שכבר איננו מאמין בניסים, יכולים לקחת ממנה?

 

 קשים?כיצד היא יכולה להציל גם אותנו ולעזור לנו ברגעי מצוקה 

 

 ואיך צעקה או זעקה שונה מקיטורים ותלונות מאוסות?

 

ישנו סיפור אינטרנטי חביב )אך מזעזע(, המתאר צפרדע המתבשלת לאיטה במים. אם יכניסו את 

הצפרדע למים רותחים היא מיד תנסה לקפוץ החוצה ולהימלט. אבל אם היא תוכנס תחילה למים 

ן הדרגתי, היא לא תבחין בסכנה, היא תתרגל לעלייה קרירים ונעימים, שיחוממו לאט לאט, באופ

האיטית של הטמפרטורה ולא תנסה להימלט. היא לעולם לא תזעק, רק תתבשל לאיטה ובסוף 

 תמות. 

 

תמיד הדהים אותי איך אנחנו, בני האדם, מתרגלים בסופו של דבר לכל, במיוחד אם מחממים את 

ון, התרגלנו לקפיטליזם החזירי, התרגלנו למחירי המים סביבנו לאט. התרגלנו לחיים במזרח התיכ

הדיור, התרגלנו למערכת החינוך, התרגלנו לכפייה הדתית, והתרגלנו לבהמיות שמסביבנו. מצד שני, 

… אולי אין ברירה! המציאות הרי כל כך מורכבת ואנו כל כך חסרי אונים לעומתה. מה נותר לנו חוץ מ

הם כולם כל כך … ית, מערכת החינוך, הרבנות, הבהמיותלהתרגל? המזרח התיכון, השיטה הכלכל

 גדולים עלינו! אם לא היינו מתרגלים לבישול האיטי שלהם, איך היינו שורדים? 

 

מסתבר שכמו אותה צפרדע שלוקה, רוב בני האדם לא יצעקו לעולם. הם יקטרו, הם יתלוננו, חלק 

, אבל הם לא יזעקו, וצעקתם לעולם לא ילדותי tantrumאפילו יתעצבנו מאוד, אולי יזרקו איזה 

 תישמע "במרומים". 

 

מה צריך עוד לקרות כדי שנאמר "די!"? באיזו טמפרטורה בכל זאת מתחילים לצעוק? ואיך צועקים 

צעקה אפקטיבית, כזו שתיצור סדק בתקרת חוסר האונים שמעלינו ותפער שביל הליכה צר בתוך ים 

 אוש שלמרגלותינו? יהי

 

לכן, אציע את … גדול לזעקות ולצעקות. גם אני, מסתבר, מתבשל לאט יחד עם כולם אני לא מומחה

 ההבנה הקטנה שלי, בידיעה שהיא חלקית. מאוד אשמח לשמוע מכם על הזעקה שלכם. 

 



אני בהחלט חוויתי בחיי חוויות של צעקה אפקטיבית. היו רגעים שבהם הזעקה שלי הייתה כל כך 

 לקרות. מדויקת, שמשהו טוב היה חייב

 

אולי האל מעל / אינו שומע כלל / את מה אהוד מנור כתב בשיר נפלא אודות התפילה/הצעקה, ש"

  .שפינו ממלמל / אבל תפילה לאל / משנה את מי שמתפלל"

 

 פירוש המילה "להתפלל", זה לרצות מאוד )מהשורש פ.ל.ל(.  

רש רצונו! בשורש הרצון האל לכן, בהבנה שלי, צעקה מדויקת ואפקטיבית נוצרת כשאדם יורד לשו

 מעל אולי שומע, אבל האדם הזועק מתחיל להשתנות. 

 

ללא כחל וסרק, מה הוא רוצה, הרי שנוצר סדק בקרום הקשה של הלב הקשה, ו כשאדם יודע באמת,

והרצון עולה לו כצעקה "לפני היושב במרומים" )מטפורית או לא, את זה אתם תחליטו, זה כל כך 

ל הוא, שכשהרצון נעשה בהיר ונהיר, הצעקה דווקא אינה קולנית. היא שקטה חשוב(. הפלא הגדו

להפליא. אבל היא עדיין צעקה. היא צעקה, מפני שהיא מרעידה את כל העולמות, היא בוקעת בחדרי 

הלב שלמטה, חודרת מבעד לכל העכבות, מסיטה את כל החסימות, וסופה שהיא מהדהדת בחדרי 

 הלב שלמעלה. 

 

ן, אם כן, הוא המפתח. כשהרצון מזוקק אזי הבכי מטהר והזעקה מאפשרת. באותו רגע בירור הרצו

 נראה שהכול אפשרי. 

 

עבורי, שאלת הרצון היא השאלה הגדולה ביותר הניצבת בפני האדם. כבר כתבתי עליה בעבר, אבל 

חסידית לעולם אי אפשר לכתוב עליה יותר מדי. הן בספרות חז"ל, הן בספרות הקבלה, הן בהגות ה

בכלל והברסלבית בפרט, ולאחרונה גם בהגותו של הרב קוק, הרצון הוא הכלי המרכזי שבאמצעותו 

את העולם בכוח הרצון. וכרגיל, למי שהמילה  -וממשיכה לברוא  -נבראו עולמות. האלוהות בראה 

 "אלוהות" קשה לו או, שיחליף אותה במילה אחרת, כמו "החיים" או "הטבע". 

 

משפט ידוע ומאוד מאוד חזק! אבל הוא גם תמוה: באמת אין דבר  - ומד בפני הרצון""אין דבר הע

העומד בפני הרצון? זו לא סתם קלישאה? כנראה שלא! כדי שרצון יהפוך לצעקה המשנה מציאות, 

דרושה גם כוונה מדויקת. רצון וכוונה בדרך כלל באים יחדיו והם תלויים האחד בשני: הרצון לא יהיה 

הכוונה לא תהיה מדויקת, וההפך.  כשהרצון ברור והכוונה שבו מדויקת, אזי כוחות הבריאה ברור אם 

 או היצירה מנותבים באופן מאוד אפקטיבי. מכאן, שאין דבר העומד בפני כוונה מדויקת ורצון מבורר. 

 

כרגיל, רובנו לא יודעים מה באמת אנחנו רוצים, וכשמחממים את המים סביבנו לאט, … אלא מה

לעולם גם לא נטרח לברר. וכשגם הכוונה נותרת מטושטשת למדי, מלווה ברגשות אשמה או 

לי" הרצון הולך ונחלש, הולך ומתמוסס. ואז הזעקה הופכת ליבבה, או -מגיע-באמת-מחשבות של "לא

 לכלום.... … לקיטורים, או ל

 

הקודמת, את סיר של המאה  30 -בני ישראל לא זעקו ביום שבו החלה העבדות. כמו בשנות ה 

בני ישראל גם לא החלו לזעוק ביום שבו ניתן הציווי להשליך את הבנים … ההשמדה חיממו לאט

שנולדים אל היאור. כלנו "מכירים" משפחה אחת, מפורסמת מאוד, שגם אחרי שלושה חודשים של 

היאורה,  ניסיון כושל להצפין את בנם, לא זעקה ולא צעקה, אפילו לא בכתה. היא השליכה את הבן

 קל צף, אבל גם הם ידעו שאת התנינים זה בוודאי לא ירשים. -אמנם בתוך סל

 



עד שהגיע הרגע ההוא! הרגע שבו הם סוף כל סוף זועקים את זעקתם. ואלוהים, שכאילו חיכה 

לשמוע את הזעקה הזאת, שומע, ואפילו הוא כבר לא יכול לעמוד מנגד. משהו ברצון שלהם השתנה, 

 לך כבר אין דבר העומד בפני הרצון. ומרגע זה ואי

 

מה גרם להם סוף כל סוף  -חזרתי אל הרגע הזה, וקראתי אותו שוב ושוב, כדי לנסות ולזקק אותו 

)הציטוט המלא … וַיְִהי ַביִָמים ָהַרִבים ָהֵהם, וַיָָמת ֶמֶלְך ִמְצַריִםלצעוק? והנה מצאתי: )שמות ב', כ"ג( 

 לעיל(.

 

 משמעות הדבר? מדוע מותו של מלך מצרים פתח את הצוהר לצעקה? מהמלך מצרים מת! 

 

כולם הרי …(. מצרים היא סמל העריצות של הגורל, ואדישות הטבע )"ככה זה", אומרים במצרים

יודעים, שאין מה להילחם בגורל! הגורל הוא העריץ הגדול. אבל אחרי הרבה מאוד ימים, "מלך 

גם עריצות הגורל! סדק קטן נפער בתודעה: רגע, אולי  מת, ועמו מתה -מלך הגורל  -מצרים" 

העבדות הזו איננה גזירת גורל? אם אפילו מלך הגורל הלך כדרך כל בשר, אולי הוא לא באמת היה 

 מלך הגורל? אולי הוא היה מתחזה? אולי גם הגורל עצמו הנו התחזות אחת גדולה???

 

 ת לאנחה והאנחה לזעקה גדולה! ואם אין גורל אפשר להתחיל לנשום...ו הנשימה הופכ

 

הוא קריטי לקיומו של מנגנון  - שהכול בר שינוישאין גורל, שדבר אינו גזירה משמים,  -התודעה הזו 

 הרצון, שהרי אם יש גורל, אין כל משמעות ותפקיד לרצון. 

 

גורל או  שביעי של פסח תשע"ו הגיע. כולנו ניצבים )שוב( על חוף החירות. רגע ההכרעה )שוב( הגיע:

 חירות???

 

  זו השאלה.… גורל או חירות

 

 גורל או חירות, זו שאלת תקפותו של הרצון! 

 

שביעי של פסח תשע"ו הגיע. בשביל לצאת ממצרים, צריך להיכנס פנימה. עמוק עמוק פנימה )יש כל 

ואם מיני שיטות ודרכים, מי שרוצה להכיר חלק מהם, אשמח לעזור(. מה אנחנו רוצים? מה בדיוק? 

 רצוננו יתממש, מה אנחנו רוצים ברצון הזה?

 

אם ים סוף לא יפתח, אולי הצעקה עוד לא נשמעה. אולי הרצון לא מבורר עד תומו. אולי הרצון הוא 

לא "בכל נפשכם, ובכל לבבכם ובכל מאודכם". אולי הכוונה לא מדויקת וישנה עננה המעיבה על 

כך …  זה )קורה הרבה מאוד!(, והוא מנוגד לרצון הנגלההרצון. ואולי ישנו עוד רצון נסתר בסיפור ה

או כך, אם הצעקה דומה יותר לקיטור, או לקול ענות חלושה, היא תשאר קרובה לקרקע, והיא 

 תתערבב לה עם זיהום האוויר הכללי. ואז צריך להמשיך לברר. 

 

מתחממים המדבר מחכה בסבלנות והמים … יש זמן… המצרים מתקרבים אמנם, אבל זה בסדר

 לאט.

 

 חג שמח,

 

 אלישע


