
 

 
 

 חברים יקרים,
 

 הדרשה השבוע קצת יותר ארוכה מהרגיל… אבל מאוד חשובה.
 

 למה חשובה? כי בשביעי של פסח נחשפת התרמית הגדולה ביותר בנרטיב ההיסטורי של עם ישראל, אבל גם
  הזמנה לחירות שאין דומה לה.

 
 כן, כן, בבסיסו של סיפור יציאת מצרים ניצב שקר מזעזע. משה שיקר במצח נחושה. הוא שיקר לפרעה והוא

  שיקר לבני ישראל. והתרמית, כאמור, נחשפת בחג השני של פסח, ביום השביעי ליציאת מצרים.
 

 הבנת השקר הזה תסביר לנו הרבה מאוד דברים: היא תסביר מדוע פרעה, לאחר ששחרר את בני ישראל,
 משנה את דעתו ושולח את צבאו לרדוף אחריהם ולהשיבם לעבודה. היא תסביר את סיפור חציית ים סוף. היא

 תסביר את התלונות של בני ישראל לכל אורך המסע. היא תסביר את סיפור המרד של קורח ועדתו. היא
 תסביר את הסיבה למסע הארוך, עד שכל הדור המסכן והמרומה הזה ימות, ויקום דור חדש, שלא ידע את

  השקר. והיא תסביר גם מדוע משה לא נכנס בסוף אל ארץ כנען (אבל זה כבר לדרשה אחרת).
 

 בסנה הבוער משה חווה הארה רוחנית! הוא פוגש שם את המימד האלוהי. במעמד זה הוא גם מקבל מסר חד
 וברור לגבי בני ישראל: (שמות פרק ג, ז-ח) ַוֹּיאֶמר ה'... ָוֵאֵרד ְלַהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא
  ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי' .

 
  המסר האלוהי איננו משתמע לשני פנים: הכוונה היא להוציא את בני ישראל ממצרים ולהביאם אל ארץ כנען.

 
 אבל כשמשה פונה אל פרעה, הוא לעולם - לעולם!!! - לא מזכיר את התכנית הזאת. לא. התכנית היחידה

  שמשה נושא ונותן עליה היא חופשת חג של שבוע ימים:
 

 (שמות ה, א-ג) ְוַאַחר ָּבאּו ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה, 'ֹּכה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי
 ַּבִּמְדָּבר…'. ַוֹּיאְמרּו, 'ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ִנְקָרא ָעֵלינּו, ֵנְלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְוִנְזְּבָחה ַלה' ֱאֹלֵהינּו…'

 
 משה מבקש רשות לצאת למדבר, מרחק שלושה ימי הליכה, כדי לזבוח לה'. ברור מכאן שבסוף החגיגות

 חוזרים לעבודה. שלושה ימי הליכה הלוך, יום של חגיגות, ושלושה ימי הליכה חזור - שבוע ימים בדיוק. משה
 מעולם לא הזכיר בפני פרעה את הכוונה לעזוב את מצרים. אף לא פעם אחת. אף לא ברמז.

 
  זו הייתה התכנית שעליה נסב כל המשא ומתן הכואב בין משה לפרעה, עם כל עשר המכות.

 
 זאת ועוד, גם לעם המצרי וגם לבני ישראל תכנית הבריחה לא הייתה ידועה. לראייה, ההוראה שניתנה לבני

 ישראל לפני המכה האחרונה, לשאול משכניהם כלי כסף וזהב בשביל החגיגות אשר תתקיימנה במדבר. אתה
 לא משאיל דבר מה למישהו שלא מתכוון להשיבו. גם בני ישראל לא היו שואלים את הכלים משכניהם אם היו

 יודעים שלא ישיבו אותם לכשישובו מהחגיגות!



 
  ואכן, בחלוף שבעה ימים מאותו לילה דרמטי, כשבני ישראל היו אמורים לשוב, פרעה הבין שרימו אותו:

 
 (שמות, י"ד, ה-ט) ַוֻּיַּגד ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעם ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם... ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב

 ָּבחּור ְוֹכל ֶרֶכב ִמְצָרִים... ַוִּיְרֹּדף ַאֲחֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל… ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם ַוַּיִּׂשיגּו אֹוָתם חִֹנים ַעל ַהָּים…
 

  ברגע הדרמטי הזה גם בני ישראל הבינו שרימו אותם:
 

 (שם, י-י"ב) ...ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם, ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם, ַוִּייְראּו ְמֹאד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל
 ה'. ַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה, 'ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר? ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ָּלנּו, ְלהֹוִציָאנּו

 ִמִּמְצָרִים? ֲהֹלא ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר, ֲחַדל ִמֶּמּנּו ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמְצָרִים, ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד
 ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר!' .

 
 בני ישראל הבינו שנחטפו! הם התחרטו על שהאמינו לאיש הזה, ששכנע אותם לצאת למדבר, לעבוד את

 אלוהי החירות המסתורי שנגלה אליו. בסך הכל היה להם טוב במצרים, ובודאי עדיפה העבודה במצרים ממוות
 אכזרי במדבר!

 
 לאחר חציית ים סוף הייתה אופוריה גדולה אבל היא חלפה מהר מאוד. חגיגות, שירים וריקודים לנוכח המראה

 של הצבא האדיר ביותר בעולם ניגף בין גלי הים, התחלפו רגע אחרי, כשהעם התעשת, והבין שעשו לו דבר
 נורא: הוציאו אותו ממקום ישוב, בטוח, מסיר של בשר, אל המדבר היבש והבלתי אפשרי הזה. ומרגע זה, ועד

  מותם של אחרוני יוצאי מצרים, לא חדלו בני ישראל להתגעגע למקום שממנו נחטפו.
 

 במרידה הגדולה של קורח ועדתו, ראשי המורדים מטיחים במשה ואהרון את הזעם ששמרו בבטנם כבר כמעט
 שנתיים, מאז יצאו ממצרים: (במדבר ט"ז, י"ג-י"ד) ַהְמַעט ִּכי ֶהֱעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ַלֲהִמיֵתנּו

  ַּבִּמְדָּבר… ַאף ֹלא ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנּו… ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵּקר?...'
 

 אז למה??? למה הסיפור המפורסם ביותר בציוויליזציה המערבית, הסיפור, שהיווה השראה להמוני נדכאים
  לאורך ההיסטוריה, מבוסס על תרמית כל כך קשה? למה משה לא דיבר אמת - הן בפני פרעה והן בפני העם?

 
 האם היה זה היעדר אמונה בשליחות שלו ובשולח עצמו? שהרי ברור שפרעה לא יסכים בשום פנים ואופן
 לשחרר את בני ישראל ליותר משבוע (אם גם לשבוע אחד לא הסכים)! ואולי חשש שאלוהים לא יקיים את

 הבטחתו, או גרוע  מכך - שהאלוהים "הרוחני" לא באמת חזק יותר מפרעה העוצמתי, בעל הצבא החזק ביותר
 בעולם? ואולי הוא חשש שמא בני ישראל לא יסכימו לצאת מארץ גושן אם ידעו אם האמת?

 
 רוב הפרשנים הקלאסיים מסכימים עם אחת או יותר מהסיבות שלעיל.

 
  אני רוצה להציע אופציה נוספת.

 
 מדוע בכלל יש יום שביעי של פסח? כבר במעמד יציאת מצרים נאמר, (שמות י"ג, ו') ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמֹּצת

 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַל-ה' . יום חגיגת יציאת מצרים הוא ברור לגמרי, למה צריך לחגוג גם ביום השביעי? מה
  כבר קרה ביום השביעי שמצריך חג?

 
 שימו לב, היום השביעי הוא "חג ל-ה'", כלומר, חג לאלוהי, לתכנית האלוהית. היום השביעי הוא יום האמת,

 הוא היום שבו מתבהר שיש תכנית הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו!
 

  מהי התכנית, תשאלו? בריחה? להגיע אל הארץ המובטחת?



 
 לעניות דעתי, לא זה ולא זה. התשובה תהיה מבלבלת, אולי אף מאכזבת. התכנית (ושוב, לעניות דעתי בלבד)

  היא הנצח!
 

  אין מחר. אין "כבר מגיעים". אין "כבר חוזרים".
 

 החירות נמצאת בהבנה העמוקה והקשה שאין באמת תכנית. יש רק את הרגע הזה, ובו טמונים אינסוף
 אפשרויות לאינסוף תרחישים עתידיים אפשריים. הכל אפשרי. אבל התכנית היחידה שתצא אל הפועל,

   היא זו שאנחנו מאמינים שהיא אפשרית.
 

 יום השביעי של פסח הוא המקבילה בספר שמות ליום השבת של ספר בראשית. גם בסיפור הבריאה החג
 הגדול באמת הוא היום השביעי, יום השבת. בערב שבת הוכרז שהכל כבר קיים - כל האפשרויות כולן נבראו

 בראשית הבריאה, במפץ הגדול, והן כולן טובות מאוד: (בראשית א, ל"א) ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת כׇּל ֲאֶׁשר ָעָׂשה
 ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד . לכן, שבת היא חגיגת הנצח והאינסוף. יום ראשון הוא כבר היום שבו אנחנו בוחרים את דרכנו

  מתוך אינסוף האפשרויות שניתנו לנו.
 

 לכן - אם הגעתם עד לסופה של הדרשה הארוכה הזאת - שביעי של פסח הוא היום החשוב ביותר בפסח,
  כמוהו כשבת.

 
 משה, גדול הנביאים, הביא את בני ישראל ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת, ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים  (שמות י"ד, ב'). הם/אנחנו

 ניצבים על סיפה של החירות הגדולה, במיצר הנורא, שמוכתב כולו אך ורק מסך כל האמונות שלנו: בין "הצבא
 המצרי" - קרי, האיום הקיומי התמידי מעוצמות החיים המשעבדים והמכלים - לבין ים סוף - אימת אינסוף

  האפשרויות (וכן, זו אימה!).
 

 בשביעי של פסח משה מזמין אותנו למצוא חירות בהבנה העמוקה שכל מה שאמרו לנו אי פעם לא נכון. כן,
 שקרו לנו: אין תכנית! או לפחות לא תכנית אחת. יש אינסוף אפשרויות.

 
 זוכרים? אלוהיו של משה, זה מהסנה הבוער, הוא "אהיה אשר אהיה".

 
 ויש עוד חירות: לקבל את הבחירות שבחרנו. אין מקום לחרטות ולרגשות אשמה. מה שבחרנו היה הדבר הטוב

  ביותר והנכון ביותר שיכולנו באותו רגע.
 

 ומרגע זה, אפשר תמיד לבחור מחדש.
 

 חג שמח (ובאותה הזדמנות גם שבת שלום),
 

 אלישע


