
 חברים למסע, חג שמח ומועדים לשמחה!
 

  פסח מגיע לסיומו.
 

 כבכל שנה נכנסנו אליו בהתרגשות גדולה, כל אחד על פי דרכו ומנהגי שבטו: חלקנו הוצאנו סכומי כסף אדירים
 על מתנות ואפיקומנים, מחזרנו בדיחות נהדרות בקבוצות הווטסאפ שלנו ושלחנו סמסים המוניים של איחולים

 גנריים - בעיקר על אביב וחירות ושמחה. הבלוגרים שבינינו כתבו הגיגים על ההזדמנות הגדולה לחירות
 ולהגשמה עצמית, ואיך לכל אחד מאיתנו יש מצרים שהוא צריך לצאת ממנה, ואם אין לו מצרים, אז צריך

 שיהיה לו, כדי שהוא יוכל לצאת ממנה. ואז צלחנו פקקים, והגענו כל אחד אל הסדר הייחודי שלו. ישבנו סביב
 שולחנות עמוסים, קראנו ממגוון ההגדות ההולך ומתרחב בשנים האחרונות, שרנו בקולי קולות את השירים,

  ודרך החלונות שמענו את הסדרים של שכנינו - כל משפחה והניגון שלה ושל שבטה.
 

 והנה כל זה מגיע אל סיומו. מי שהחליף את הכלים לקראת החג יחליף אותם בחזרה, מי שסגר ארונות ומכר
 את החמץ שבתוכם, יתיר את הקשר ויפתח את הדלתות המוגפים (והשנה, בגלל השבת, כל זה יקרה רק
 במוצ"ש), והבית שמתרענן כל שנה לקראת הפסח, יתמלא באוויר אביבי נפלא, וכן, עמו ייכנסו גם האבק,

  היתושים והחרקים, שהם חלק בלתי נפרד מהאביב הארץ ישראלי.
 

 החל מיום ראשון רשתות השיווק יסלקו את הכשל"פ מהמדפים, ויתחילו להופיע מבצעים של אביזרי מנגל
 למיניהם ומוצרי בשר לקראת החג הבא עלינו לטובה. והשנה השמחה גדולה במיוחד - חוגגים שבעים, כל

 שבטי ישראל, מי שאכל קטניות בפסח יחד עם מי שנמנע, ומי שאכל רק מצות יחד עם מי שאכל גם וגם - גם
 מצה וגם חמץ. ביום העצמאות הבא עלינו לטובה נהיה כולנו שוב די דומים.

 
ּוַבֲחִמָּׁשה  שביעי של פסח הוא חג בפני עצמו והוא מצוין כבר בתורה כיום של חג ושבתון: (ויקרא כ"ג, ו'-ח') 
 ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ַחג ַהַּמּצֹות ַלה', ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו... ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש, ָּכל

 ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו.
 

  האירוע המכונן של היום השביעי ליציאת מצרים היה קריעת ים סוף.
 

 לא למדו אותנו בכיתה ג' - כאשר למדנו את סיפור יציאת מצרים לראשונה - שמשה מעולם לא אמר לפרעה
 שעם ישראל עוזב לנצח! ממש לא! לא על כך דובר. לכל אורך המשא ומתן הקשה עם פרעה, משה ואהרון

 דרשו בסך הכל לקבל חופשה של שלושה ימים בכדי לחגוג לה' במדבר. (שמות ה׳, א-ג) "ואחר באו משה
 ואהרן ויאמרו אל־פרעה, 'כה־אמר ה' אלהי ישראל, שלח את־עמי ויחגו לי במדבר'. ויאמר פרעה,

 'מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את־ישראל? לא ידעתי את־ה' וגם את־ישראל לא אשלח!'.
 ויאמרו, 'אלהי העברים נקרא עלינו, נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה לה' אלהינו…'".

 מכיוון שמנהגי בני ישראל נחשבו לתועבה בעיני המצרים הם לא יכלו לחגוג בתוך מצרים והיה עליהם
 להתרחק מרחק שלושה ימי הליכה. תרגיל ההטעיה אפילו כלל השאלה המונית של כלי כסף וזהב משכניהם

 המצריים. היה ברור לכל,שבתום החגיגות שבים למצרים. כשהעם לא שב, פרעה הבין שרימו אותו, והוא מיהר
  לאסור את רכבו ואת פרשיו ויצא בראש הצבא לרדוף ולהשיג את העבדים הנמלטים.

 
  המפגש הדרמטי התרחש על גדות ים סוף.

 
 במדרש נפלא, מאסופת המדרשים "פרקי דרבי אליעזר", פרק מ"ב, מסופר שהים לא נבקע לשביל אחד, אלא
 לשניים עשר שבילים - שביל לכל שבט משבטי ישראל: "רבי אליעזר אומר: 'ביום שנקוו המים ביום ג'
 [של הבריאה] נקפאו, ונעשו לי"ב שבילים שהם כנגד י"ב שבטים, ונעו חומות מים, ובין שביל

  ושביל חלונות, והיו רואין אלו את אלו'".



 
 אני מאוד אוהב את המדרש הזה! הוא מזמן פרשנות מיוחדת במינה.

 
 הסיפור האפי של קריעת ים סוף הוא מטפורה נפלאה לאופן שבו האדם מוצא לעצמו שביל בעולם. אנחנו

 מגיעים אל העולם ללא הוראות הפעלה, ללא מפה, מצוידים רק בגנטיקה, דחפים, רצונות, מאוויים, ויש שיגידו,
 גם ייעוד אישי ושליחות שעלינו להגשים בעולם. החיים הם כים רחב, ים שאין לו סוף. הכל אפשרי - והיום יותר
 מאי פעם! ילד שמגיע לעולם במאה ה - 21 יוכל להיות מי שהוא רק ירצה, פחות או יותר, הוא יוכל ללמוד מגוון

  אדיר של תחומים ומקצועות.
 

 אבל איך אדם בוחר? בצמתים משמעותיים בחיים - לקראת הצבא, לקראת הלימודים, בבחירת בן/בת זוג,
  בבניית הקריירה, במשברי גיל הארבעים והחמישים והששים - איך מחליטים על השביל הייחודי שאליו נפנה?

 
 איך נופלת הכרעה בין אינסוף האפשרויות? ו… האמנם באמת אנחנו אלה שבוחרים? או שמא החיים - או כל

  "כוח" אחר - בוחרים בשבילנו?
 

 הים שניצב לפנינו - מושג קבלי רב עוצמה - משול לחסד האינסופי: אינסוף האפשרויות הניצבות לפנינו. הצבא
 המצרי הנושף בעורפנו הוא מידת הדין המגבילה והמצמצמת: הציפיות של כל העולם (ואשתו) מאיתנו,
 הנורמות החברתיות והתרבותיות שבתוכן  אנחנו מתנהלים, החובה להתפרנס, ההתחשבות בכל אלה

 שצועדים עמנו במשעולי החיים, חוקי המדינה, וכן הלאה.
 

 מתוך השילוב המוצלח כל כך, בין ים האינסוף, שכל כולו חסד ואינסוף אפשרויות, והצבא המצרי, שהוא הדין
 הטהור, נוצר איכשהו שביל, מתגלה כבדרך נס נתיב, עולה פתרון ייחודי. אין כמו איום ואתגר כדי להוציא אותנו

 מההתלבטויות בין יותר מדי אפשרויות ולעזור לנו להכריע.
 

 כך, בין אם אנחנו בחרנו בשביל, ובין אם השביל נבחר עבורנו - על ידי המציאות, על ידי אלוהים, על ידי גורל
 עלום - נמצא את עצמנו מספרים (בעיקר לעצמנו) סיפורים שיצדיקו לעצמנו ולאחרים את בחירותנו. מהרגע

 שהשביל נבחר אנחנו נגן על בחירותינו בחירוף נפש. לא אחת אף נבטל ונפסול את הבחירות שעשו חברינו, כי
 בחירותיהם מאיימות עלינו ומערערות את צדקתנו. הן מציבות בפנינו יותר מדי ספקות וסימני שאלה באשר

  לשביל שבו אנו פוסעים: האם בחרנו נכון? מדוע השביל שלו יציב יותר משלי? ירוק יותר? מוזהב יותר?
 

 מדרשים רבים עוסקים במחלוקות הקשות שפרצו בין מנהיגי העם על שפת הים באשר לצעד הבא. משה, איש
 שבט לוי, דרש להתפלל שתימצא הדרך; נחשון בן עמינדב, ממנהיגי שבט יהודה, דרש מעשים - לקפוץ לים

 ולשחות! שבטי יוסף  - אפרים ומנשה, שנשאו את ארונו של יוסף - דרשו לצעוד בראש, לכבודו ולזכרו של יוסף
  שהוביל את העם למצרים והצילם מרעב, וכן הלאה (כן, בעם ישראל לא השתנה דבר!).

 
 המדרש המצוטט לעיל, מפרקי דרבי אליעזר, הוא כל כך נפלא, כי הוא משחרר אותנו מהצורך להצדיק את

 בחירותינו ולבטל את הבחירות של זולתנו. לכל שבט נפתח שביל אחר בים האינסוף. ואף היו חלונות בין שביל
  לשביל, כדי שנראה זה את זה, זה את שבילו של זה, למרות הבחירות השונות שנבחרו.

 
 העבודה שבלב: דע לך, שכל רועה ורועה, יש לו ניגון מיוחד משלו

 
 מאתיים ועשר שנים לפני יציאת מצרים, כשבני ישראל ירדו למצרים לשבור שבר, יעקב אבינו שלח עמהם
ַוּיֹאֶמר  מ"זמרת הארץ", להביא מנחה לפני המשנה למלך מצרים (הלא הוא יוסף): (בראשית מ"ג, י"א) "

 ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם, 'ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו ְקחּו ִמִּזְמַרת ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש



 ִמְנָחה…'".   "זמרת הארץ" היא כמובן פירות הארץ, אבל רש"י - ובעקבותיו רבי נחמן, ובעקבותיו נעמי שמר -
  פירש את "זמרת הארץ" מלשון זמר, שירה: ׁשהּכל מזּמרים עליו ּכׁשהּוא בא לעֹולם.

 
 רבי נחמן, כהרגלו, עשה מזה מטעמים ברסלביים נפלאים: "ַּדע, ִּכי ָכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה ֵיׁש לֹו ִניּגּון מיוחד ְלִפי

 ָהֲעָׂשִבים ּוְלִפי ַהָּמקֹום ֶׁשהּוא רֹוֶעה ָׁשם. ִּכי ָכל ְּבֵהָמה ּוְבֵהָמה ֵיׁש ָלּה ֵעֶׂשב ְמֻיוָחד, ֶׁשִהיא ְצִריָכה
 ְלָאְכלֹו. ַּגם ֵאינֹו רֹוֶעה ָּתִמיד ְּבָמקֹום ֶאָחד. ּוְלִפי ָהֲעָׂשִבים ְוַהָּמקֹום ֶׁשרֹוֶעה ָׁשם, ֵּכן ֵיׁש לֹו ִניּגּון. ִּכי ָכל

 ֵעֶשב ָוֵעֶשב ֵיש לֹו ִשיָרה ֶשאֹוֵמר"  (ליקוטי מוהר"ן תניינא, ס"ג)
 

"ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב".   ונעמי שמר, שחרזה מהפנינים שיר, סיכמה זאת כך: 
 

 בני ישראל היו שבט של רועים. כידוע, לכל רועה יש את הטריטוריה שלו, והוא קנאי לה! הסכסוכים בין בני
 יעקב היו ידועים. למעשה, הם שהורידו את בני ישראל למצרים והביאו על עם ישראל את העבדות. ברגע
 המכונן הזה, שבו הם יורדים יחדיו לשבור שבר - להציל את השבט מכלייה - הם מתאחדים. אבל הם לא

 נעשים אחד! הם הופכים לקהילה הרמונית של קולות: וכל אחד נדרש להביא עמו את שירת הארץ הייחודית
 שלו, את הניגון המיוחד שלו, הניגון שנוצר לפי "העשבים והמקום שרועה שם". בהמשך הסיפור, לאחר שיוסף
 חושף בפני אחיו את זהותו האמתית, והוא שולח אותם חזרה הביתה להביא את המשפחה ואת אביהם הזקן,

 הוא מבקש מהם שלא יריבו ויתווכחו האחד עם השני בדרך. גם יעקב וגם יוסף ידעו את נפשם של בני ישראל -
  לכל אחד יש שביל וזמר, וכל אחד בטוח שהשיר שלו - הנוסח שלו, הסלסול שלו - הוא "הנכון", הוא הרצוי.

 
 בפני כולנו ניצב ים אינסופי של אפשרויות. כל אחד מאיתנו ימצא את דרכו על שביל  ייחודי בחייו - בין אם

 השביל נבחר עבורו ובין אם הוא עצמו בחר בו במודע או שלא במודע - כל שביל הוא אפשרי, כל שביל הוא
  תוצאה של מפגש עלום בין חסד לדין, בין אינסוף האפשרויות לבין אילוצים, איומים ואתגרים.

 
  ואין צורך להצדיק את השביל.

 
  ובין שביל לשביל יש חלון, שממנו רואים את השבילים האחרים.

 
 ואין צורך לבטל את השביל של חברינו.

 
 אפשר להתבונן, אפשר גם להקשיב לניגון העולה מהשביל שלנו ומהשבילים האחרים.

 
 מיד אחרי פסח יחגגו יוצאי מרוקו את המימונה. ושבועיים לאחר מכן יחגוג עם ישראל כולו שבעים שנות

 עצמאות.
 

 שבעים זה מספר נפלא. יש "שבעים פנים לתורה". האם נצליח להתבונן דרך החלון של המחנה שלנו, השבט
 שלנו, השביל שלנו, הבחירות שלנו, הזרם שלנו, המפלגה שלנו, ולראות את אחינו? האם נצליח לשיר את

 הניגון שלנו ובו בעת לשמוע את הניגונים האחרים העולים מכל השבילים האחרים?
 

 ים סוף נבקע ונקרע, אבל לא לשביל אחד, אלא להרבה שבילים, וביניהם חלונות. אפשר לנופף לשלום. בקצה
 הים בלאו הכי ניפגש, ונרקוד ביחד את שירת הים, נהלל, נשבח ונודה על הנס הנפלא הזה, של שבילים

 ייחודיים שנוצרים בים האינסוף, שנפגשים ומתפצלים, ושוב נפגשים, וחוזר חלילה.
 

  ימין ושמאל, רק חול וחול
  יצהיב מדבר ללא משעול.
  אורחה עוברה, דומם נעה



  כדמות חלום שם מופלאה
  וצליל עולה יורד קצוב,

  גמלים פוסעים בנוף עצוב.
  לין-לן, לין-לן, זה שיר הנדוד,

 שתוק ושאת - שתוק וצעוד.
 יעקב פיכמן כתב, דוד זהבי הלחין, נתנאלה שרה.

 
 אלישע


