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 יוסי ומקל הפלאים .1

 

כבר למדתי לכתוב, אך הפעם החבר'ה. בשבוע שעבר הייתה לי יום הולדת, כל אני יוסף, יוסי בפי 

קבלתי מאבא מתנה יקרה מאד, פנקס שדפיו עשויים מפפירוס. אבא אמר לי: הפפירוס הוא נייר 

קח לך קנה מן היאור ודיו, ותתאמן בכתיבה בפנקס הזה. אם תכתוב דברים מעניינים,  .יקר מאד

 .ה ליראאם תמאד  אשמח

 החלטתי שאתחיל לכתוב יומן. 

 

 יום א'. 

הוליכו כמו תמיד הקבועה שלהם. אבא, חנוך, אוהד ויכין, הלכו הבוקר לעבודה, עם כל הקבוצה 

ם. נשארתי בבית עם אימא, דבורה וצרויה. אימא לא רצתה שאפריע לה יהנוגשים המצריאותם 

לדוג בה דגים.  יתיסיליאור. הייתה לי רשת קטנה, ונבבית, ואמרה לי לצאת ולשחק בחוץ. הלכתי 

עליתי על ענף גדול של עץ שנפל אל תוך הנהר, פרשתי את הרשת, החזקתי אותה חזק בחלק 

שאריות של לחם וחיכיתי. שמתי העליון, שמתי אבן כמשקולת על הצד התחתון של הרשת, בפנים 

מיהרתי לקפוץ למטה וסגרתי את הרשת  הפיתיון עבד, עם זרם המים נכנסו אל הרשת כמה דגים.

כך הצלחתי לתפוס שלושה דגים גדולים מאד, וגם כמה סרדינים קטנים. הבאתי אותם לחצר שלנו, 

שם צלינו אותם על הגחלים עם שום ודלועים, וכל מיני תבלינים שצמחו אצלנו בחצר. ואימא 

 היום.  צרכילטריות אפתה פיתות 

 ,עם פיתותבעלים גדולים ושמה בסל  ,ה שני דגים גדוליםהגיעה שעת הצהריים. אימא עטפ

ושלחה אותי להביא לאבא, כדי שיהיה להם מה לאכול. הדרך לרעמסס לא הייתה כל כך רחוקה, 

עיר אבל היה חם והרבה אבק, והזעתי כהוגן עם הסל הכבד על הגב. הגעתי לרעמסס, שם בקצה ה

 ודים בנו. כל היההמחסן האדיר, ש ,'בית המסכנות'התרומם 

נבנה מבלוקים, שעשו מן הטיט הבית האתר נראה כמו קן נמלים, עשרות יהודים עבדו במרץ. 

שליד היאור. קבוצה אחת עדרה את הטיט על גדת הנהר, והביאה אותו. קבוצה אחרת ערבבה את 

הטיט עם התבן ולבנה לבנים מרובעות בתוך תבניות מיוחדות. אחר כך העמידו את הלבנים 

 גבוהות לייבוש בשמש וברוח.  בשורות

הסבלים לקחו מן הלבנים המוכנות, גם טיט, והעלו אותם אל הפיגומים בגובה של כמה קומות, 

למעלה למעלה עמדו הבנאים. הם קבעו את הבלוקים זה בצד זה בטיט, שורה אחרי שורה, והקיר 

גדולים, בהם יאכסנו  אולמותהלך וגבה. כל אחד יכול היה לראות שזה יהיה בית גדול, מחולק ל

 את המיסים שגובה פרעה, מן התבואה, השמן והיין, התמרים והדבלים. 

בקשתי לעלות על הפיגום כדי להביא לאבא את האוכל, אבל מסביב עמדו השוטרים המצריים ואי 

צעקו עליו להמשיך.  ,אפשר היה לגשת. הם לא נתנו לפועלים מנוחה לרגע, מי שהפסיק לעבוד ונח

 היה לו כוח לסחוב את דליי הטיט הלאה, קיבל מכות בשוט. מי שלא 
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ישבתי רחוק והסתכלתי. אחרי שעה התעייפו השוטרים המצרים, והתיישבו בצד לשתות משהו. 

ניצלתי את ההזדמנות ועליתי מהר בפיגום מן הצד השני. זה היה מפחיד לעלות לגובה כזה, אבל 

ו אותי ושמחו, הם כבר היו עייפים ורעבים. צריך היה להביא לאבא את הסל. אבא ואוהד רא

מהר לפני שהנוגשים המצריים יחזרו. אחר  ל תלךאב", אמר אבא, ""הדגים נראים טעימים מאד

אל תבוא על הפיגום. אבל מחר לכל העובדים זמן לאכול, והדגים האלה יעזרו נמצא דאי וכך בו

 נסתדר עם מה שיש בבית". נחנו , יש לכם שיעור אצל אלצפן, ואהנה

 

 יום ב'.

היום בבוקר היינו בחצר של אלצפן הלוי. עשרים ילדים ישבו סביבו במעגל, תחת העץ הגדול. 

את אלצפן כולם העריצו, הוא היה איש חכם, עם עיניים טובות וזקן לבן ארוך. תמיד היה רץ 

הי חלתה, או ילדה, אלצפן ועסוק, מארגן דברים. כולם ידעו שאם מישהו נפצע בעבודה, או מיש

ידאג שיביאו להם אוכל, ויטפלו בילדים שלהם. הוא היה נחמד מאד כלפינו הילדים, מקשיב 

 ומדבר, וקשה היה לנו לסרב לו, כאשר שלח אותנו לשליחויות האין סופיות שלו. 

לנו בכל יום שלישי היה לנו שיעור אצלו תחת העץ הגדול. הוא לימד אותנו להתפלל, וגם סיפר 

סיפורים. היום הוא סיפר לנו על אברהם אבינו שחי לפני ארבע מאות שנה. "אברהם היה איש 

חשוב מאד בארץ כנען. אדם עשיר עם הרבה כבשים ורכוש גדול. הוא נחשב בעיני הכנענים כמו 

 . "נשיא. וכאשר חדרו לארץ ארבעה מלכים, הוא לבדו יצא נגדם למלחמה וניצח אותם

לה אליו ואמר לו: שבניו ירדו למצרים והמצרים יעשו אותנו עבדים, ייענו אותנו יום אחד ה' התג"

 ויעבידו אותנו בפרך, ונסבול מאד". 

אלצפן שתק לפתע. אחר כך דיבר בשקט ואמר שיש לו סוד בשבילנו. "תדעו לכם שה' אמר 

מצרים. לאברהם שהוא ישמור על היהודים גם כאשר יהיו כל כך מסכנים, וידאג שבסוף נצא מ

 וכל הנוגשים שמכים עכשיו את היהודים ישלמו על זה ביוקר, וייענשו באופן חמור מאד". 

 "ואיך נדע אם הגיע זמן הגאולה?" שאל פרץ.

 אלצפן עצם את עיניו ואמר לו: "יפה שאלת." 

 "ומה התשובה?" שאלנו בחוסר סבלנות.

ליח של ה', ויאמר לנו 'פ' 'פ', סימן "כן", אמר אלצפן: "יש לנו סימן. 'פ' 'פ'. כשיבוא אלינו ש

 שהגיע הזמן.

 נו, והגיע השליח? שאלנו.

אלצפן ביקש ממנו להתקרב ואמר לנו בלחש, כן! הגיע איש אחד בן שמונים ממדין, קוראים לו 

וג אותו, משה. הוא אדם מיוחד, כשהיה קטן הוא גדל בארמון אצל בת פרעה, ופרעה רצה להר

וא לא נמצא פה, כבר שכחו אותו כמעט כולם. עכשיו הוא חזר, אסף הואז הוא ברח. ששים שנה 

 את הזקנים ואמר להם בשם ה': 'פ' 'פ', 'פקד פקדתי'. והזקנים התרגשו מאד, הסימן הגיע.

 "אז למה אנחנו ממשיכים לעבוד?" לא הבנו.
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 אותנו."  אלצפן חייך: "זה לא תלוי רק בנו, הוא צריך ללכת לפרעה ולהכריח אותו להסכים לשחרר

 "אז מדוע הוא לא עושה את זה?"

 "זה לא פשוט," נאנח אלצפן.

 "למה?"

 "הוא אמר לזקנים שהוא ילך לפרעה, אבל לפני כן הוא צריך למצוא את 'המטה'".

 "את המטה"?

 "כן, את המקל".

 "מה יעשה המקל, הוא ישחרר אותנו?"

 פרעה.""לא, ה' אמר לו לקחת אתו את המקל הזה כדי להכריח את 

    "אז מה הבעיה לעשות מקל? הנה יש כאן כמה ענפים שאפשר לעשות מהם כמה מקלות".

אין כתוב עליו סוד הגאולה. ו"זה לא מקל פשוט. זה מקל מיוחד, הוא עשוי מעץ יפה ויקר מאד, 

אדם הראשון קיבל אותו ומסר אותו הלאה, עד שהגיע אל יעקב אבינו, שעבר איתו  .עוד מקל כזה

 ליוסף".  ונתן את המקל הזהאת הירדן והלך לחרן, חזר איתו לארץ. 

 "אז מה הבעיה?"

ושם את זה אצלו באוצר.  ,"הבעיה היא שכאשר יוסף מת, לקח פרעה את כל מה שהיה לו בבית

יודע מי לקח אותו. זהו המצב, ילדים, זה סוד גדול, עכשיו אתם ומאז המקל הזה נעלם, ואיש לא 

 שותפי סוד, אל תדברו על זה עם אף אחד."

  

 יום ג'.

 מן השיעור של אלצפן הלכתי הביתה עם פרץ, שנינו גרנו אחד ליד השני. 

 "מה יהיה בלי מקל הפלאים?" לחש לי פרץ בדאגה.

 "מה, נתייאש? צריך לעשות משהו". אמרתי.

 אנחנו הילדים יכולים כבר לעשות?" ענה. "מה

"ממנו הילדים אף אחד לא מפחד, מתייחסים אלינו כאילו היינו אוויר, יתוש על הקיר, אולי דווקא 

 אנחנו נוכל לגלות משהו בארמון יוסף הישן."

 פרץ נדהם: "אנחנו הילדים נביא את הגאולה?"

 אמרתי לו: "למה לא!?"

 ת, סיכמנו להיפגש מחר וללכת לארמון.כל הדרך הביתה חשבנו מה לעשו

בבוקר מיד אחרי שקמנו ואכלנו ארוחת בוקר, שמעתי את פרץ שורק בחוץ. אמרתי לאימא שאני 

הולך אתו, ואולי אחזור מאוחר היום. יחד הלכנו לרעמסס. כולנו הכרנו את ארמון יוסף, זה היה 

של האל אמון. הוא היה כבר זקן,  בניין ישן ומפואר בקצה העיר, היום גר בו שנהת, הכהן הזקן

בודד, ולא השתתף בפולחן במקדש. כבר שכחו אותו. אבל הוא גר שנים רבות בארמון יוסף, ואיש 

   לא חשב להוציא אותו משם.
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הלכנו מסביב לגדר הארמון. היא הייתה ישנה, ובקלות מצאנו פרצה ונכנסו אל הגן הגדול. הבית 

ק כמו שצריך הרבה שנים. הלכנו שפופים אל הצד האחורי, וחזתהיה יפיפה אבל לא שופץ ולא 

שם היו חלונות למרתף בו הניחו את המצרכים. לחלון לא היה כיסוי ואנחנו נכנסנו פנימה. המרתף 

כבר זמן רב לא היה בשימוש, זרקו לתוכו כל מיני רהיטים ישנים, עברנו אחד אחד והסתכלנו 

נו. בצד האחר של המרתף חדר אור מלמעלה. עלינו היטב אולי מונח שם במקרה המקל. לא מצא

בשקט במדרגות ונכנסו אל תוך אולם הכניסה הגדול. מן האולם עברנו אל חדרי המגורים. הבית 

היה די ריק ובשום מקום לא ראינו את מקל הפלאים. לפתע שמענו צעדים מדשדשים, מישהו גרר 

להתחבא אבל לא היה היכן, מולנו צעד שנהת את רגליו בכבדות לאורך המסדרון ובא מולנו. רצינו 

 הזקן ומקל בידו. חשבנו: הנה המקל שאנחנו מחפשים ונשארנו עומדים במקומנו. 

הוא ראה אותנו, התרגז וצעק: "ילדים, מה אתם עושים פה?" פחדנו, ונשארנו עומדים משותקים 

ה מלבדו בבית, והוא במקומנו. הוא התקרב מנפנף במקל, מתכוון להרביץ לנו. אבל איש לא הי

לא היה יכול לרדוף אחרינו. פרץ התמלא פתאום אומץ, ואמר לו: "אנחנו מחפשים את המקל של 

 יוסף".

 "המקל של יוסף?" הוא צחק בבוז, "המקל של יוסף?"

"חה, חה, חה, המקל של יוסף היה מקל ישן שלא שווה כלום. תראו את המקל שלי", הרים את 

הגדולה בראשו, כולו מצופה בכסף ומעוטר בעיטורים נהדרים. מקלו המפואר בעל הגולה 

. שלו והמקל "כשבאתי לארמון הזה" הוא המשיך "מצאנו בין כל החפצים גם את הגביע של יוסף

הגביע היה יפיפה, מיוחד במינו, ואותו לקחו לאוצר של פרעה. אבל מה אפשר לעשות עם מקל 

באותיות אפילו אני המומחה  .והיה חרוט עליו משהו ישן כזה? הוא היה עשוי מעץ שאני לא מכיר,

 : דצ"ך, עד"ש, באח"ב. סימןלא הבנתי, זה היה מין עבריות 

יחד אתי לארמון גם יתרו, והוא ביקש בא  ,בפעם הראשונהאז לאש, אבל  המקל כמעט זרקתי את

ממני שאתן לו את המקל. אמרתי לו: אם אתה כל כך אוהב 'אלטה זאכן' אז קח לך את המקל הזה 

 בשמחה". 

 לנו זה הספיק, מיהרנו לברוח מן הבית לפני שמישהו יכנס ויתפוס אותנו.

 

 יום ד'.

. "יוסי וממיין אותם מצאנו אותו עומד בחצר ליד ערימה גדולה של בגדים .נרגשים באנו לאלצפן

ופרץ", הוא שמח, "בואו תעזרו לי לסווג את הבגדים לפי הסוגים והגילים. הביאו לי מכל הסביבה 

אותם לפי מצבם. אם הם מתאימים לחורף או לקיץ,  חלקבגדים וצריך לחלק אותם לעניים. צריך ל

 אימו לגילים שונים.ולפי הגודל, כדי שית

 "אלצפן" אמרנו לו ביחד, נכנסים אחד לדברי השני, "אין זמן, מצאנו את המקל". 

 "איזה מקל?" שאל.

 "את מקל הפלאים של יוסף."
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 הוא נדהם: "אתם מצאתם את המקל של יוסף, איפה הוא?"

     "לא, אמרנו, לא מצאנו, אבל אנחנו יודעים איפה הוא, אפשר לגאול את ישראל".

אלצפן שמע את הסיפור שלנו ואת מה שאמר לנו שנהת, והתרגש מאד גם הוא. "אתם יודעים, 

 מה, זה אפילו יותר חשוב מחלוקת הבגדים הזאת. צריך לומר למשה." 

עוקב אם מישהו בזהירות לראות ביט כל הזמן לצדדים ואחורנית האלצפן הלך ואנחנו אחריו, הוא 

הגיע לבית קטן וישן  סביב דרך ארוכה, לבסוףהולך מטא, ילסמטא יעבר מסכך  .חרינומסתכל או

דפק על דלתו של הבית.  , וכשראה שאף אחד לא הולך אחרינו,מסביב ב הסתכלשושגגו שוקע. 

 לא הבנו: "זה הבית של משה? האיש שצריך לגאול את ישראל?"

: "את זרמישהי שראשה עטוף במטפחת גדולה וצבעונית פתחה מעט את הדלת ושאלה במבטא 

 מי אתם מחפשים?" 

 אלצפן שאל: "הגואל נמצא?" 

 היא היססה, "על מה אתה מדבר?"

 ל, אני מוכרח לדבר אתו." ואבל אלצפן אמר: "אני יודע הכ 

מי שראה את אלצפן הזקן התקשה לסרב לו, וגם האישה הזאת פתחה את הדלת ואמרה: "תיכנסו 

 מהר".

ישב איש משונה, שקוע בהרהורים, זקנו הגדול והארוך  בפנים .החדר היה אפלולינכנסנו פנימה. 

 יורד אל חזהו. האיש היה כה מרשים, שנדמה שבא ממנו אור גדול. 

 אלצפן אמר לו: "רבנו, יש לי משהו חשוב לומר לו".

 משה התעורר ממחשבותיו וענה: "מה הדבר?" 

ותוכל לבצע את  אלצפן אמר לו בהתלהבות: "מצאנו את מקום המקל, עכשיו הוסר העיכוב,

 השליחות הגדולה". וסיפר לו את מה ששמענו משנהת.

 משה נענע בראשו לשלילה: "אל תתרגש אלצפן," ניסה להרגיעו, "הבעיה שלנו אינה המקל".

 "מה פירוש לא זו הבעיה? אמר אלצפן, "הרי בגלל זה אתה לא יכול ללכת לפרעה?"

לא זו הסיבה הגאולה לא תלויה בו. , אבל למצוא את המקל הזהטוב "לא, לא", אמר לו משה, "

 העיקרית שבגללה אני עוד לא הולך".

 "אז מה מפריע?"

אמנם יש "אני שואל את עצמי כל הזמן," דיבר משה כאילו אל עצמו, "באיזו זכות נזכה לגאולה. 

לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאבות, והוא בודאי יקיים אותה, ויגאל, אבל מי אמר שעכשיו? 

האם אנחנו צדיקים ומושלמים? אולי הוא בודק אותנו אם אנחנו באמת ממשיכים את דרך האבות 

 ואת מעשיהם הטובים. 

והיו מה שכל אחד עושה באופן אישי, מ פשר היה להתעלםאילו היינו מאוחדים ומלוכדים, א

ל כך אבל אני רואה שהאנשים כ .על העם כולו, ומבחינה לאומית הגיע זמן הגאולהמסתכלים 
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לחוצים מן העבודה הקשה, שהם רואים רק את עצמם, דורכים אחד על השני, מתקוטטים ורבים 

 כל הזמן, אז איך תבוא הגאולה?" 

 ,ם אומץ ואמרתי למשה: "רבנו, אתה חזרת רק עכשיוואני לא יודע מה קרה לי, אבל קבלתי פתא

ואתה לא מכיר את כולם. נכון שכולם לחוצים ורבים, אבל זה רק בחוץ, בפנים האנשים טובים, 

אלא שאין להם זמן וכוח להראות את זה. תראה את אלצפן," הצבעתי עליו, "הנה אדם שכל זמנו 

אנחנו אז מוקדש לעשות טוב לאנשים, וכולם אוהבים אותו, ורוצים לעזור לו במה שהוא עושה. 

 כך רעים".לא כל 

על פניו של משה עלה חיוך, ואור גדול זרח בחדר "יפה אמרת", אמר לי, "צריך ללמד זכות על 

לב, ראה בפנים כולם חברים. באמת שמתי קשים, אבל אתה צודק, כנ נוישראל, הצרות עושות אות

ית, מאוחדים בדברים הבסיסיים, כולם מדברים עברנשארו שגם אחרי כל השנים שלא הייתי, כולם 

 ". כמו יהודיםכולם נשארו עם אותם שמות שהיו להם, כולם לבושים 

בשמחה הוסיף: "אתה צודק מאד. נקרא לצפורה, ונשאל אותה על המקל. הרבה זמן אני אצל יתרו 

ולא ראיתי בביתו את המקל הזה". משה קרא לאשתו, זו העטופה במטפחת הגדולה, ושאל "את 

 את מקל הפלאים של יוסף?"  יודעת משהו על זה שאבא יתרו לקח

 "איך נראה המקל הזה?" שאלה.

"זה מקל ישן מעץ מיוחד, שכתוב עליו באותיות עבריות משהו משונה: דצ"ך, עדש, באח"ב." 

 אמרנו.

עליו היו ש ,עץ מיוחדלנו היה  בחצר, אבל מקל כזה לא היה לנו ,"אה", ענתה ציפורה, "בבית

 אולי אבא הצליח לשתול את. אחד לא הצליח לפענחחרוטות האותיות המשונות הללו, שאף 

 . "ולעשות ממנו עץ המקל הזה

המקום האפל ביותר הוא מתחת  .עץשהוא חפשנו מקל ואף פעם לא חשבנו " פניו של משה קרנו.

 "המנורה, שם אף אחד לא מחפש

 

הוא פנה אלי ואל פרץ ואמר: מגיעה לכם הכרת תודה גדולה מכל העם. אסור להמשיך לחכות 

 ךלממנו את מקל הפלאים וא קחאאל יתרו כשאחזור ולהסס, כל יום שישראל בגלות הוא עבירה. 

    אל פרעה."

 עד כאן מיומנו של יוסי.

ציפורה והילדים, כדי את ההמשך כולם יודעים. משה רכב על החמור למדיין, השאיר שם את 

שהמצרים לא יתנקמו בהם, הלך אל פרעה ואמר לו: "כה אמר ה', שלח עמי ויעבדוני". ועם מקל 

 הפלאים עשה את כל הניסים של עשר המכות, עד שפרעה גרש את ישראל מארצו.

 ומה פירוש הכתובת המוזרה שעל המקל?

   ....את זה בוודאי כולכם יודעים
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 יוסי וסוסי הפרא .2
 

 א. 

היה יום חם, התחיל כבר האביב. ישבנו על שפת הנילוס, לא רחוק מן המדרגות המלכותיות, 

שמתחת ארמון פרעה. במצרים אין הבדל גדול בין עונות השנה. בחורף לא יורד אצלנו גשם, 

והימים חמים למדי. את המים שואבים  מן הנילוס, והוא מקבל את מימיו מן הגשמים העזים 

ם הרחוק, וזורם מאוגנדה שעל קו המשווה עד למצרים התחתונה. את הקיץ שיורדים בדרו

מרגישים יותר, כי ישנם ימים חמים מאד, ולפעמים באות סופות חול מן המדבר, והכל מתכסה 

 בשכבת חול צהוב אדמדם. 

לפתע נפתחו שערי הארמון ותהלוכה מלכותית יצאה וירדה במדרגות אל הנילוס. תחילה קבוצת 

ואחריהם על אפריון גדול ומהודר הובל פרעה בעצמו, לרחוץ ביאור. שמרנו על מרחק,  חיילים,

 שלא יראו אותנו, רק זה חסר לנו שיתפסו אותנו וירביצו לנו? 

כאשר התהלוכה הגיע לאמצע גרם המדרגות הגדול, הופיע פתאום משה רבנו. הוא עמד זקוף 

פחדתי שיהרגו אותו. אבל הם נזהרו לא לגעת  באמצע, ולא נתן להם לעבור. החיילים הקיפו אותו,

 בו. מאז שהתחילו המכות הם פחדו ממנו.

 הם הורידו את האפריון ופרעה עמד מול משה, ואז שמענו את משה אומר לו בקול רם בשם ה':

 מחר יהיה ברד כזה שמעולם לא היה במצרים. 

 ים גשם, אז ברד?לא האמנתי למה ששמעתי, ברד?! כבר אמרתי שבמצרים כמעט ולא רוא

ומשה המשיך: שלח ותודיע לכולם להכניס את הרכוש מן השדות אל הבתים, אין לו שום סיכוי 

 לשרוד בברד הזה. 

משה העמיד את פרעה במבחן קשה. אם יעשה כדבריו ויאסוף את הרכוש ואת הבהמות מן השדה, 

יתעקש להראות שהוא אז הוא מודה שה' הוא השולט בעולם, ואם כן עליו לשחרר אותנו. ואם 

 השליט, אז הוא במו ידיו מביא על עצמו את האסון הזה.

אבל פרעה היה גאוותן כל כך גדול, שהיה ברור לנו שלא ייכנע. לא רק שלא יכניס את רכושו 

לבתים, אלא בוודאי גם לא ייתן לפרסם את דברי משה, ולא ירשה לאף אחד להכניס את הבהמות 

 הביתה.

לא ישמע את אזהרת משה, ושלח אותי ואת פרץ אל איוב למסור לו את  אלצפן ידע שאף אחד

 ההוראה. 

לידנו. הוא היה ידוע ומפורסם כאדם צדיק וישר. הוא היה ידוע כמגן העניים. הוא לא  איוב גר

חיכה למשטרה שתעשה את עבודתה אלא כאשר היה נדמה לו שעושים עוול לחלשים, התייחס 

בעצמו אל הרשעים. הוא לא נרתע מלהתקוטט אתם, לשבור להם את לזה כאילו היו בניו, ויצא 

השיניים וכך הוציא את הרכוש הגנוב. היה לו ארמון יפהפה, שבעה בנים ושלוש בנות. הגדול 

 בהם היה סתי, ילד טוב, הגון ונחמד, לא היה לנו קשר ממשי אתו, אבל ידענו להעריך אותו.



9 

 

הגמלים והסוסים הענקית שלו. הוא הביא סוסים גזעיים  עושרו של איוב ועיקר פרסומו, בא מחוות

ופראיים ממדבר ערב וטיפח עדר סוסים משובח. הסוסים היו חזקים, זריזים ופראיים, קשה היה 

לרכב עליהם, רק רוכבים מומחים ומנוסים היו מעיזים לעלות עליהם. אף על פי כן הם היו יקרים 

ראיות. מכל העולם באו קציני צבא אל איוב, לקנות מאד, כי עיקר שימושם היה כחיות מלחמה פ

 את הסוסים המהוללים שלו למרכבות הברזל.

אמר לנו אלצפן: תלכו אליו בערב בסתר, כאשר יחשיך, ולא יראו אתכם. אדם צדיק כמו איוב, 

  כדאי להציל את רכושו הגדול.

פנימה. אף אחד לא  עשינו כמו שאמר. קפצנו מעל הגדר אל החצר הגדולה של איוב והתגנבנו

ראה אותנו, הלכנו בצדי השביל המרוצף שהוביל אל הארמון. שם זרמה אמת מים וגדלו ערוגות 

 בשמים ואנחנו התחבאנו בהם. היה חם וראינו את איוב יושב מתחת העץ הגדול בכניסה לארמון.

תנו ונרגע. כשהתקרבנו גילה אותנו סתי, וחשב שאנחנו גנבים, אבל כשראה אותנו באור הכיר או

 איוב חשב כנראה שבאנו לבקש נדבה, ושאל: ילדים, מה אתם רוצים? 

 אמרנו לו: יש לנו סוד בשבילך.

 מה הסוד?

לא גילו זאת בעיר, אבל משה רבנו אמר שמחר ירד ברד כבד במצרים, ואם אתה רוצה להציל את 

 הסוסים שלך, צריך מהר להחזיר אותם מן השדות.

ל במצרים? לא יורד אצלנו אפילו גשם, אז ברד? תראו כמה חם פה איוב לא האמין: ברד גדו

 עכשיו, אז איך ירד ברד קפוא? זה הזוי לגמרי.

 אמרתי לו: איוב, ולא אמרתם כך על הדם והצפרדע? ומה עם הדבר והערוב?

 איוב חשב קצת ואמר: תראו, אני לא יודע אם משה צודק, אבל אם לא יועיל לא יזיק. 

חברו הטוב ועוזרו הראשי, והורה לו לשלוח מיד את כל הבוקרים לכנס את  מיד קרא לבלדד,

 הבהמות ולמצוא להם מחסה. 

לפני שיצאנו אמר לנו איוב: תמסרו דרישת שלום לאלצפן, והרבה תודות ממני. יפה מאד שדאג 

 לי ושלח אתכם אלי. 

מבוהלים מאד. למרות מעטה הסודיות שהטיל פרעה, שמועות התפשטו במצרים והאנשים היו 

אלה שניסו להכניס את הבהמות הוכו על ידי השוטרים המצריים. אמרו שהם בוגדים והם 

מבהילים בכוונה את כולם. המשטרה התקשתה להשתלט על כל העיר, ולשטחים של איוב הם 

 פחדו להיכנס.

למחרת בדיוק באותה שעה שדיבר משה עם פרעה קרה משהו שמעולם לא ראינו. השמים התכסו 

בעננים שחורים, נעשה קר, ברקים קרעו את השמים מצד לצד ובעקבותיהם באו רעמים עצומים, 

היה מפחיד לראות את ההבזקים ולשמוע את הרעמים כאילו מתפוצץ משהו ממש מעלינו. התחיל 

מן השמים. לא סתם ברד אלא כדורים גדולים של קרח. הם דפקו על הגגות בקולי  לרדת ברד

מה שהיה בחוץ, אף עץ לא שרד. כולם התחבאו בבתים, רועדים מקור ומפחד. קולות, ושברו כל 
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זו הייתה סופה אדירה, אבל כמו שבאה כך גם הלכה. השמש זרחה מחדש ומצרים נשארה מוכה 

לכל מקום שהלכנו היו העצים, הקנים והשדות מרוטים ושבורים. פגרי פרות, סוסים  וחבולה.

 וגמלים, היו מוטלים בכל מקום. 

עיקר הפגיעה הייתה באורוות של פרעה, את הסוסים השאירו בשטח הפתוח. אפשר היה בקלות 

להכניסם לאורוות הקרובות, אבל פרעה רצה להפגין את זלזולו במשה, ועכשיו כל חטיבת 

המרכבות הייתה מושבתת. הסוסים נפגעו קשה. אלה שלא נהרגו היו פצועים והתקשו ללכת. 

חירום של אנשים מן הרחובות, למהר לפנות את הפגרים, לפני שתפרוץ שוטרים הכריזו על גיוס 

 מגיפה במצרים.

 
 

 ב. 
הגיע ליל חג הפסח. אחרי לילה ללא שינה, בו אכלנו את הפסח, בכורות מצרים הוכו ופרעה התחנן 

לפני משה שייקח אותנו ויצא, הגיע הבוקר וכולנו יצאנו ממצרים. היה מדהים לראות את כולם 

ם. מכל הסמטאות, נהרו משפחות עם התינוקות והילדים, והצטרפו אל ההולכים, עד מתאספי

 שנוצר נהר גדול וצפוף. כולם יוצאים, הבקר והצאן, החמורים והמשא.

הלכנו בביטחון. אף אחד לא העז להפריע לנו. הצבא המצרי והמשטרה נכנעו. האמת היא שהם 

רק חיל רגלים, חיל המרכבות וסוסי המלחמה, גם לא יכלו לעשות שום דבר. לצבא המצרי נשאר 

 יצאו מכלל פעולה. 

כאשר עברנו על יד המכלאה הגדולה של איוב, ראינו שם פעילות רבה. שרשרת של חיילים הקיפה 

את החווה, ולא נתנה לאף אחד להיכנס או לצאת. איוב רכב בעצבנות על סוסו הלבן, וחבורה 

פתע נפתח פשפש צדדי, והרבה גמלים וסוסי פרא גדולה של קצינים עמדה ושוחחה עמו. ל

ברגליהם בכוח באדמה,  הצליחו לברוח. זה היה מחזה מרהיב. עשרות סוסים אציליים בועטים

שועטים במהירות, ועפים כמו רוח. איוב עזב את הקצינים ומיהר לרדוף אחרי סוסיו. איש לא יכול 

רתעו לאחור שלא ירמסו תחת רגליהם. היה לעמוד בפניהם. הם היו סוסים מסוכנים, וכולם נ

הסוסים הגיעו אל הדרך הראשית בה הלכנו כולנו. אנשים נבהלו וברחו, כך נוצר מעבר, בו הם 

טסו ועברו לצד השני. איוב רדף אחריהם, גם הוא עבר את נהר הצועדים, ושם התחיל לרכז את 

מטפלים בסוסים, ולמרות הסכנה  הסוסים. אני ופרץ ניגשנו לעזור לו, פעמים רבות ראינו כיצד הם

 שבדבר, חשבנו שנוכל להועיל.

 גם אלצפן התקרב ושאל את איוב: בשביל מה הצבא צריך את הסוסים? 

איוב ענה: מה פירוש, הסוסים של הצבא מתו בדבר ובברד, ופרעה ביקש ממני לתת לו מיד את 

 כל הסוסים שלי.

 סוסים ודווקא עכשיו.אמר לו אלצפן: ומדוע פרעה זקוק לכל כך הרבה 

 איוב: לכל מדינה יש  צרכים צבאיים.

 אלצפן: וזה כל כך דחוף?
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 איוב: אני הרמטכ"ל?

אלצפן: אני אגיד לך בשביל מה הוא צריך את הסוסים. אנחנו יוצאים עכשיו ממצרים, יותר לא 

 תראו אותנו. אבל אם יהיו לפרעה סוסים הוא יוכל לרדוף אחרינו ולהחזיר אותנו חזרה.

 איוב חשב מעט ואמר: מה שאתה אומר די הגיוני.

 אלצפן: ואתה עוזר לו, ונותן לו את הסוסים שחסרים לו?

איוב: מה אני יכול לעשות? אני לא נותן לו שום דבר. אני נגד כול האכזריות של פרעה, אבל אני 

 אזרח שומר חוק. אם המלך נותן הוראה ורוצה את הסוסים, אני צריך לקיים.

 אבל עכשיו הסוסים ברחו, תן להם להמשיך לברוח, ולא תצטרך לתת.אלצפן: 

איוב: אני צריך לקיים הוראות. אם כל אזרח יתחמק ויעשה מה שבראש שלו, המדינה תתרסק. כך 

 עזב אותנו איוב והמשיך לרדוף אחר סוסיו.

 

 ג.

ות הדליקה במשך היום צעדנו מרעמסס לסוכות. בלילה התארגן כל העם לשינה. כל קבוצת משפח

לה מדורה, ישבה ואכלה, וספרה חוויות מן היום המופלא הזה. צריך היה להתרגל למעבר החד, 

 בלילה היינו עבדים ועכשיו בני חורין. 

אלצפן קרא לנו, לילדים, וערך לנו מדורה קטנה משלנו. "חופש זה לא בלגאן" אמר, "חופש זה 

 היכולת לשלוט בזמנך ולעשות מה שאתה רוצה וצריך. לכן צריך ללמוד גם כשהולכים בדרך". 

 ישבנו סביבו והוא אמר: "טוב, יצאנו ממצרים, נגמר השעבוד, אבל לאן הולכים עכשיו?" 

 הולכים?" לא הבנו. אחד אמר: "אתה לא רואה שאנחנו הולכים לכיוון המדבר?" "מה פירוש לאן

 אחר הוסיף: "אנחנו הולכים לאן שמשה רבנו ייקח אותנו".

אלצפן נענה בראשו ואמר: כן, כן, הכול נכון, אנחנו הולכים לארץ ישראל. זה אמנם רחוק, אבל 

 לו ה', ושם נזכה לכך גם אנחנו.זו המטרה. בדרך משה לוקח אותנו להר סיני, שם התגלה 

 ראינו שאלצפן מוטרד ומהורהר, ולא הבנו.

 "הכל הסתדר כל כך טוב, מה מפריע לך?" 

 אלצפן שתק.

 "עשית משהו לא בסדר?"

 "כן", ענה אלצפן אחרי שתיקה ארוכה. "עשיתי משהו לגמרי לא בסדר".

הצלנו אותו, ובגללנו נשארו "אתם זוכרים ששלחתי אתכם לאיוב להזהיר אותו מן הברד? אנחנו 

הסוסים שלו בחיים. עכשיו אני מפחד שפרעה ייקח את הסוסים הללו, ירדוף אחרינו, ויחזיר אותנו 

 למצרים. אנחנו נקלקל את כל היציאה, ואנחנו נהיה אשמים בזה".

 "איך היינו יכולים לדעת שאיוב ייתן לו את הסוסים?"

 ייתי צריך לחשוב על זה. הייתי תמים מדי"."אתם לא הייתם צריכים לדעת, אבל אני ה

 "למה היית צריך לחשוד בו".
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אלצפן אמר: "עכשיו מותר לספר סוד כמוס. זו לא פעם ראשונה שאיוב נמצא בין הפטיש לסדן, 

ועומד בפני הכרעה מוסרית קשה. לפני הרבה שנים כינס פרעה יחד את כל המומחים, ואת כל 

זה. -תרון לבעיית היהודים. הישיבה המכרעת התקיימה בוואןהגורמים הקובעים, כדי למצוא פ

והוא הזמין לשם כיועצים את גדולי החכמים בעולם. ביניהם היו שלושה בולטים: בלעם הארמי, 

יתרו כהן מדין, ואיוב. זו הייתה ישיבה סודית, אבל יתרו הדליף לנו את מה שנאמר. פרעה הציג 

שתלטים עליהם. בלעם הציע לו להכביד את העבודה על את הבעיה, איך מרסנים את היהודים ומ

העם, להגדיל את מכסת הלבנים, לא לתת תבן וקש ושאר חומרי גלם, לעשות את זה כל כך קשה, 

שלא יהיה ליהודים זמן וכוח להתארגן להתנגדות. בלעם לא הסתפק בזה והוסיף: "צריך לזרוק 

א יהיה להם עתיד, ואז הם לא יוכלו לאיים על את הילדים שלהם ליאור. אם לא יהיו להם ילדים, ל

 מצרים". 

פרעה פנה גם אלינו ושאל את איוב מה דעתו. אני הייתי בטוח שאיש צדיק כזה לא ייתן לפרעה 

 לעשות מעשה עוול כזה, לשעבד את העם בלי סיבה, ולהרוג את הילדים? רצח שפל כזה?!

התלבט, בסוף הוא שתק. פרעה שאל אותו הסתכלתי על איוב היטב לראות מה יאמר. הוא היסס ו

מה זו השתיקה הזאת? והוא אמר: "אני אדם פשוט, אני לא מבין בענייני ציבור ומדיניות 

 ממלכתית. יחליט פרעה מה שיחליט, אני מקבל כל מה שפרעה יגיד".

"ואתה מה עשית?" שאלנו את יתרו. והוא אמר: "להתנגד לפרעה לא יכולתי, היו הורגים אותי 

 יד. אבל גם לשתוק ולשתף אתו פעולה אני לא יכול".  מ

 "אז מה עשית?"

 "אתם לא רואים? אני הצלחתי לצאת החוצה וברחתי למדין. מאז פרעה רודף אותי".

ואז פנה אלינו אלצפן: תראו כמה אני תמים. הייתי צריך לזכור את הכלל: 'כבדהו וחשדהו'. איוב 

ריך היה גם לחשוד בו ולהיזהר ממנו. אסור היה לי לשכוח הוא איש טוב, צריך לכבד אותו, אבל צ

שהוא זה ששתק, והשלים עם מה שאומרים לו. לא הייתי צריך להציל לו את הסוסים. ועכשיו עוד 

 נשלם על זה ביוקר.

 

ואתם הקוראים יודעים שהוא צדק ולא צדק. נכון שפרעה לקח את הסוסים הללו, רדף אחרי בני 

ים סוף. אלא שקרה הנס הגדול, הים נקרע, ובסופו של דבר הסוסים האלה  ישראל והשיג אותם על

 הביאו את פרעה וצבאו אל אובדנם בתוך הים. 

 אתם יודעים מה קרה לשלושת החכמים הללו בסוף?

 בלעם שהציע את כל העצות הרעות, נהרג במלחמת מדין.

 יתרו שברח, עלה לגדולה ונהיה חותנו של משה רבנו.

שילם בסוף על השתיקה. כן, גם השתיקה היא עמדה. הוא סבל בסוף יותר מכל אדם ואיוב? איוב 

אחר בעולם, כמו שמסופר בספר שלו. כל רכושו נמחק, הסוסים והכסף הכול הלך, גם הילדים 

 שלו נהרגו כשהבית שלהם התמוטט. 
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 יוסי ותעלומת ה'נון' .3
 

 א.

עצוב. ב. הוא משאיר הרבה שאלות אתם בודאי לא תאהבו כל כך את הסיפור הזה. א. הוא 

פתוחות. אז מי שבכל זאת לא יוותר ויקרא את זה, בטח הילדים הגדולים, אולי יהיו לו אחר כך 

 תשובות יותר  טובות משלי, ואני אשמח לשמוע אותן.

החורף במצרים הוא לא משהו. לא יורד גשם, אבל לפעמים קר מאד, והרוחות ממדבר הסהרה 

היה אמצע החורף, וזה לא מנע מאתנו להמשיך בכל הפעילויות שלנו כרגיל.  .מביאות סופות חול

כשלא למדנו או עזרנו לאימא, היא הייתה שולחת אותנו לנילוס לדוג דגים. במצרים זה היה מאד 

 מקובל. הנילוס היה לפנינו וקל היה ללכת ולדוג אותם שם, בכל מקום ובחינם. 

שאצלנו בבית היה מנהג משונה, תמיד כשאכלו דגים היו  גם אנחנו אהבנו דגים, אבל שמתי לב

אומרים: "שנזכה לגאולה". הרבה פעמים שאלתי למה אנחנו מברכים זאת, והתשובה שקבלתי 

 הייתה: "לא מדברים על זה אצלנו". כולם נתעטפו בשתיקה. 

 גם אצלכם בבית יש דברים כאלה, ש'לא מדברים עליהם'?

הדגים שלא מדברים על זה? ואם זה כל כך נורא מדוע אוכלים  לא הבנתי איזה דבר נורא עשו

 אותם? ובסוף עוד מברכים "שנזכה לגאולה".

לא התאפקתי ופעם אחרי השיעור אצל המורה הזקן, אלצפן, כשאף אחד לא נשאר שאלתי אותו. 

 אבל גם הוא התחמק ולא אמר. התעקשתי וחזרתי ושאלתי, ואז הוא אמר דבר משונה שלא הבנתי:

 ".לארץ את ישראל מכניסמו כשם הדג מי שש"

זו הייתה חידה כפולה ומכופלת: מה הקשר בין הגאולה לבין דגים? ומדוע הגואל יקרא בשם של 

דג. וזה הרי גם לא נכון. משה רבנו מוציא אותנו ממצרים, ו'משה' זה לא שם של דג, אלא אם כן 

בנו' זה שם. הרי זה שם שהילדים קוראים נחשב את 'דג משה רבנו', אבל זה שם כמו ש'פרת משה ר

להם ולא באמת. ואם זה לא שם של דג, אז מה אלצפן רוצה לומר, שמשה רבנו לא יצליח להוציא 

 אותנו ממצרים, ואנחנו נשאר כאן תמיד?

התחלתי לשאול את השאלות שלי, אבל אלצפן נפנף בידו, לא, לא! ולא היה מוכן להסביר יותר. 

 ר מדי". "אמרתי לך כבר יות

אני לא אוהב סודות, ואם יש סוד לחברים שלי, זה רק מסקרן ומושך אותי יותר להתעניין יותר, 

לפענח אותו ולמצוא את הפתרון. אז מדוע המבוגרים חושבים שלהם מותר לדעת כל דבר, 

 ולילדים אסור לדעת כלום?

 

 

 

 ב.
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ולא יורד גשם  והנה בא ברד  בשבוע שעבר ירד הברד הגדול. זה היה מחזה מדהים. אצלנו כמעט

גדול, כדורים גדולים של קרח, ששברו את כל מה שהיה בחוץ, אף עץ לא שרד, כולם התחבאו 

לכל מקום שהלכנו העצים, הקנים  בבתים, רועדים מקור ומפחד. מצרים נשארה מוכה וחבולה.

 והשדות הכול היה מרוט ושבור. 

 ו המצרים מסכימים.זה היינו בטוחים שאו טו טו, אנחנו יוצאים.

במצרים קמה מפלגה חדשה. כמה חרטומים חשובים התארגנו בסיסמא 'שלום עכשיו', ודרשו: 

 'עם ישראל לארץ כנען'. צריך לשחרר את עם ישראל ולשלוח אותו ממצרים מיד. 

 יודעי דבר עמדו וספרו בחשיבות: הנה המכה השביעית! 

 מה זה אומר?

 ע שהוא שבעה ימים. אז הברד צריך להיות המכה האחרונה.שבע זה מספר שלם כמו מעגל השבו

 לא ידענו מה יקרה עכשיו, חיכינו לבשורה. 

 עברו כמה ימים ולא קרה כלום. פרעה התעקש לא לתת לנו ללכת.

אמרו שהוא מפחד להפסיד עם שלם של עובדים. אבל אנשי 'שלום עכשיו' אמרו לו: "מה לנו 

ל לא בשבילם אלא לטובת עצמנו. זה חשוב למצרים להפטר ולצרה זו, צריכים לשחרר את ישרא

 מהם, שילכו להם, מצרים תסתדר לבד בלעדיהם. 

גם אצלנו. אנשים התווכחו כל הזמן. היו ששאלו: למה  לא רק המצרים היו מפולגים וחלוקים,

להפריע משה רבנו מחכה, צריך לנצל את ההזדמנות ולצאת. אנחנו נקום ונצא, המצרים לא יעיזו 

 לנו.

אחרים אמרו: אם נצא בלי הסכמה של המצרים, הם יבואו עם כל הצבא הגדול שלהם ויהרגו 

 אותנו?

 היה באוויר מתח גדול. 

לילה אחד התעוררתי באמצע הלילה. שמעתי אנשים מתווכחים בחוץ בהתרגשות מסביב למדורה. 

לחש. התאמצתי לפענח את בקשתי לשמוע על מה הם מדברים, אבל זה היה קשה, כי הם דברו ב

המילים היחידות שהגיעו לאוזני. הם חזרו הרבה פעמים על המילים, 'לצאת עכשיו', ואבא אמר 

 להם כל הזמן: 'תזכרו את נון, זה יביא אסון'.

 'נון', מי זה נון? 

נזכרתי שזה שמו של דוד זקן שהיה לנו. אני לא הכרתי אותו, כי הוא מת לפני שלושים שנה. לא 

לי אף פעם מי הוא היה ומדוע הוא מת, כי זה היה מן 'הדברים שלא מדברים עליהם אצלנו'.  ספרו

 והנה כעת אבא חוזר על זה כל הזמן: 'נון', 'נון'. 

 שכבתי ושברתי את הראש: מה זה יכול להיות 'נון'?

 פתאום עלה לי הרעיון: 'נון' בארמית, זה הרי 'דג'!!!

'מי ששמו כשם הדג יכניס את ישראל לארץ'. כלומר, נון  אז זה הפירוש של מה שאמר אלצפן:

 יגאל את עם ישראל ויכניס אותו לארץ. 
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 חה, חה, חה, עניתי לעצמי: נון כבר מת, איך הוא יכניס אותנו לארץ?  

 לא יכולתי להירדם, חידה אחת הולידה חידה נוספת.

 

 ג.

 בבוקר אמרתי לפרץ שצריך למצוא מי זה 'נון'.

 עליו?מה אתה יודע 

אין לי מושג, אני יודע רק ש'נון' זה שם נפוץ אצלנו בשבטי יוסף, אצל מנשה ואפרים, כמו הקרוב 

 הזקן בשם הזה שהיה במשפחה שלי. 

לפרץ הייתה הברקה: אני יודע שזה לא צריך להיות כל כך מסובך. בכל שבט יש מישהו שיש לו 

ת המשפחה כמו עץ. יש גזע שממנו רשימות של תולדות המשפחה. יש כאלה שאפילו מציירים א

 יוצאים אחר כך כל הענפים.

 חשבתי, אצל מי אצלנו יש עץ כזה? 

היה לי דוד ששמו עזר, הוא היה דוד נחמד, שאהב ילדים ותמיד סיפר זיכרונות ואסף דברים ישנים. 

 בבית שלו היו המון דברים שכולם כבר זרקו מזמן. 

 אליו הביתה. עזר גר לא רחוק מאתנו, ואנחנו מיהרנו

 דפקנו בדלת והוא צעק: יבוא.

נכנסנו פנימה. החדר היה אפלולי מעט, ולקח לנו זמן להתרגל לאור הזה ולראות שהוא יושב על 

 כסא ושותה כוס משקה חם.

הו יוסי, שלום! כבר הרבה זמן לא ראיתי אותך. נהיית אדם עסוק ואין לך זמן בשביל הדוד עזר? 

 הוא צחק.

 סליחה שלא באתי. אבל יש לי משהו שאני מחפש? הדוד עזר, באמת

 ומה שאתה מחפש נמצא אצלי?

 אולי. אני לא מחפש איזה חפץ, אני רוצה לדעת מי היה נון.

 נון?

 אתה לא יודע ש'לא מדברים על זה אצלנו'?

סוף נו, דוד עזר, נמאס לי מן הסודות. לכל מקום שאני הולך אני שומע 'נון', 'נון', אני רוצה להבין 

 סוף מי זה, ולמה לא מדברים עליו!

 לדוד עזר היה לב רך והוא ענה: לא מדברים על זה לטובתכם, אבל אם אתה מתעקש. אז בא תראה.

הוא חיפש מתחת למיטה, עד שמצא מגילת קלף. הוא פרש אותה לפנינו והיה מצויר בה עץ ובו 

 שמות.

צל לשניים, ענף אחד נקרא מנשה והשני הנה אתם רואים את הגזע, כתוב עליו 'יוסף'. הגזע מתפ

נקרא אפרים. עכשיו תסתכלו כאן באפרים, יש פה כמה אנשים שנקראו נון. הנה פה למשל נמצא 

 שותלח והנה תראו יש לו נכד שנקרא עמיהוד, ולזה יש נכד שנקרא נון.   
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 התאכזבתי: אז זה כל העניין, מדוע אסור לדבר על זה?

ל כך קשה, שאנשים התייאשו ולא רצו לחיות יותר. היו שחשבו תראו, עבודת הפרך הייתה כ

 שיותר טוב למות מאשר לסבול כל כך. 

אז קם הנון הזה שהיה אדם מאד חכם ואמיץ. ואמר: נשלחתי מן השמים להוציא אתכם ממצרים. 

הוא היה אדם חשוב, לכן שמעו אליו רבים משבט אפרים, והלכו אחריו עם המשפחות שלהם 

רים. הם יצאו לדרך, אבל המצרים רדפו אחריהם, ואלה שהצליחו לברוח ולהתקרב ויצאו ממצ

לארץ ישראל הותקפו ממזרח על ידי הפלשתים, וכולם נהרגו. זה היה אסון גדול. הגיבורים 

הגדולים הללו מתו סתם. היה אבל כבד, במיוחד התאבל עליהם ימים רבים סבא שותלח הזקן 

 על זה.המופלג. ומאז לא רוצים לדבר 

יצאתי ממנו מבולבל. מצד אחד נתגלתה התעלומה והתחלתי להבין: 'נון' שזה כמו שחשבתי 'דג', 

היה אמור לגאול את ישראל. וגם הבנתי מדוע אכילת הדג, ה'נון', הזכירה לכולם את האסון ההוא 

 של הדוד 'נון' ולכן ברכו 'שנזכה לגאולה'.

 נון לא הצליח להכניס את ישראל לארץ. אבל מן הצד האחר, בניגוד למה שאמר אלצפן,

בגלל המשמעות הקשה שלו. איך זה יכול להיות  ,ת הסיפור הזה, והייתי מבולבללא אהבתי א

ויש כישלונות. ואם הניסיון לא מצליח משלמים על זה ביוקר. הכי  שיש טעויות בדרך לגאולה

ר מסוכנת: אם כך, מי מפחיד במחשבה הזאת היה שאם כך. זה עסק מסוכן! ועוד מחשבה יות

 אומר שמשה רבנו יצליח, ואם לא, אז שוב נשלם על זה בהרבה הרוגים? 

 חיכיתי להזדמנות לשאול על זה את אבא, וזו הגיעה מוקדם ממה שחשבתי.

 

 ד.

הלכתי עם אבא לשוק לקנות מחצלת חדשה לתקן את הגג. היה שם זקן אחד שמכר כל מה שצריך 

לבניין, והוא אמר לאבא: שמעת, אמרו בשם משה רבנו שאפשר לחזור לשגרה, לא יקרה עכשיו 

 שום דבר, ופרעה לא ייכנע! 

ל סוף העניין, זה הכאיב מאד. עכשיו זה רשמי ועוד מפי משה רבנו. חשבנו שהגענו אל השבע, א

 ופתאום לא יוצא מזה שום דבר, והכול מתחיל מחדש.

אמרו: זהו!  דובריםבשוק התגודדו הרבה אנשים מאוכזבים, דברו וצעקו. הקולות גברו, ורוב ה

לעשות מעשה, לקום ולצאת. נראה אם יהיה למצרים צריך  .עשינו את הכול! לא צריך לחכות

  אומץ להפריע לנו. 

וא עלה ועמד על אבן גדולה, השתיק את כולם ואמר: מספיק עם דיבורים לא ה .אבא היה נרגש

הוא יצא בלי הוראה מפורשת מן השמים רציניים. מי שמדבר על יציאה עכשיו שיזכור את נון. 

וקרה מה שקרה. משה רבנו לא עושה מה שמתחשק לו, אלא מחכה שתבוא פקודה כזאת ואז הוא 

 יאמר לכולנו לצאת.

 בדיוק למה הוא מתכוון. העסק מסוכן מאד. אפשר לצאת וזה יגמר לא טוב. עכשיו הבנתי



17 

 

 דבריו לא עברו בשקט, היה הרבה רעש מסביב.

אבל אז התעוררה התרגשות גדולה בשוק, משה רבנו הגיע. כולם עמדו על רגליהם בציפייה 

 לשמוע מה יש לו לומר: 

נחנו נמצאים במעגל הגדול בל אהקטן, א"רבותי, תירגעו. המכות לא נגמרו. שבע מכות זה המעגל 

שלא מסתיים בשבע כמו שחשבתם, אלא בעשר. עכשיו מתחיל שלב חדש, הכול עולה דרגה. כל 

רק קדימון למה שיקרה עכשיו. יבואו עוד שלוש מכות, יותר חזקות ויותר  יהמה שהיה קודם ה

 ר שלם".אימתניות, ביחד עשר מכות. עשר זה מעגל מסוג אחר, יותר גדול ויות

עם ישראל אינו מפחד מדרך לחש לי: "צריך תמיד הרבה סבלנות.  מצב הרוח בקהל השתנה. ואבא

 ארוכה".

זבנג וגמרנו? אם הוא רוצה לגאול למצרים ואני שאלתי: ה' הוא כל יכול, אז מדוע הוא לא נותן 

 וכל המצרים יעופו? פו, את ישראל הוא יכול לעשות פו

איננו יכולים לדעת את התכנית השמימית. ה' לא עושה סתם ניסים, הוא ברא אנחנו ואבא ענה לי: 

את העולם לפי חוקים מסוימים ולא משנה זאת. גם לניסים שלנו יש סדר ומסגרת. זה לא קורה 

התפתחות של עשרה שלבים. המטרה היא לא רק שנצא, תה רואה שיש פה א .בבת אחת פתאום

, ושהאלילים שלהם לא שווים כלום. אולי הוא מחכה אלא שגם המצרים ידעו שה' שולט פה

 שפרעה ומצרים יבינו זאת עוד יותר טוב, ויבקשו מאתנו לצאת. 

חזרנו הביתה עם תקווה חדשה. אבל מה אני אגיד לכם, לא נפתרו לי כל השאלות, אולי אתם 

 יודעים מדוע 'מי ששמו דג יכניס את ישראל לארץ'?
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 יוסי ותעלומת דרך ים סוף .4
 

 .א

הגיעה ההוראות המפורשות לשבוע הבא. היום הגדול קרוב. בשבת, י' בניסן צריך לקחת כבש בן 

ליל שנה ולייחד אותו לקרבן. ביום רביעי הוא ישחט, ודמו יינתן על המזוזות והמשקוף. הלילה, 

חמשה עשר בניסן, הוא הלילה הגדול. על כולם להסתגר בבתים ולאכול את הכבש הצלוי, אז 

 הדבר, תבוא מכת הבכורות ובעקבותיה הגאולה.יקרה 

כבש. היו לנו בארץ גושן עדרי צאן, עוד כאלה שנולדו מן הכבשים  לא בעיה גדולה להשיג

שהביאו יעקב ובניו מארץ כנען. אבל כולם דברו בהתרגשות על הבעיה לשחוט את הכבשים לעיני 

נו להם להסתובב חופשי בכל המצרים. הם החשיבו את הכבשים כקדושים, לא אכלו אותם ונת

 מקום וללא פגע, כמו שעושים בהודו לפרות. הם לא יתנו לנו לשחוט את הכבשים בגלוי. 

וחוץ מזה צריך לעשות עוד הרבה דברים, להכין את הציוד לדרך, זו המון עבודה כי צריך להחליט 

 מה לוקחים, הרי לא נחזור הנה.

  

ישבנו יחד וגלגלנו סיפורים על האירועים המרגשים  .הילדים התרגשות המבוגרים אחזה גם בנו

שקרו לנו השנה, ניסינו לתאר כיצד תראה הגאולה שעתידה לבוא, ואיך תהיה מופלאה יותר מכל 

 מה שהכרנו.

 ואז שאל פרץ שאלת תם: ומה יהיה אז?

 מה פירוש מה יהיה אז?

יקרה באיזו שהיא צורה,  והוא ענה: משה אומר שיקרה נס ופרעה ישחרר אותנו מיד, זה בוודאי

 אבל מה נעשה אז?

 מה נעשה!? נצא ממצרים!

 אך פרץ התעקש, לא מספיק לצאת ממצרים, צריך לחשוב מה עושים אחר כך. 

 הביתה. אבל גם זו לא שאלה. מה נעשה כשנצא ממצרים? נחזור לארץ ישראל, נלך

 ל?אבל פרץ פתח את עינינו לחשוב על הפרטים: ואיך הולכים לארץ ישרא

לא הבנו מדוע הוא מתעקש. מה פירוש, כולם יודעים שהדרך הקצרה ביותר ממצרים אל ארץ 

וקוראים לה 'דרך הים'.  ונוחה, דרך המלך, ישראל, הולכת מזרחה לאורך חוף הים. היא דרך גדולה

 זו הדרך שבה ירדו אבותינו למצרים ובה נחזור אל הארץ. 

כאן פרץ 'הוציא את המרצע מן השק', ושאל: אבל כולם יודעים שלאורך הדרך הזאת יש מצודות 

של הצבא המצרי, אז איך נוכל ללכת שם? וכיוון שאין דרך אחרת זאת אומרת שבסוף נשאר 

 במצרים. 

כולנו ישבנו המומים, לא חשבנו על זה. הנה שאלה אחת פשוטה קלקלה את כל שמחת הגאולה, 

 אותנו לדאגה ודיכאון. והכניסה
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 ב. 

ברחבה שלפני הבית שלנו עמדו המבוגרים חבורות חבורות והתווכחו בקולי קולות. התברר 

 שהשאלה הזאת של פרץ העסיקה את כולם.

היו הרבה שכל כך אהבו את משה, שענו על כל השאלות: הוא בטח חשב על הבעיה הזאת, ויש 

 לו פתרון בשבילה. 

הבו את משה, אבל חשבו שהם מבינים בעניינים מעשיים יותר ממנו. הם אבל היו אחרים שגם א

אמרו: משה הוא שליח של ה', הוא הבטיח שנצא, אבל אין לו ראש להתעסק בפרטים, הוא לא 

 אמר דבר על מה שיקרה בהמשך, לאן נלך ובאיזו דרך. 

שמנהלים את  עם יש צוות של עוזרים ואנשי ארגוןמנהיג של ידענו שגם אלה צודקים. לכל 

הדברים ומאפשרים לו להתפנות לדבר המרכזי החשוב. אבל אנחנו היינו משועבדים למצרים והם 

 למשה לא היו עוזרים.  לא נתנו לנו להתארגן.

אז עלה בראשי רעיון, אמרתי לפרץ: בוא ניתן למבוגרים להתווכח, אנחנו נהיה העוזרים של משה 

 החיילים שלו בכל מקום.נהיה רבנו. נארגן את הילדים ונהיה 'בני משה', אנחנו 

אם כדי להחליט באיזו דרך ללכת משה צריך מידע על מספר החיילים שנמצאים במצודות שעל 

 אם הם שומרים ברצינות וקפדנות.  גלים שלו. נלך ונבדוק מה קורה בשטח,הדרך, אנחנו נהיה המר

 פרץ נבהל: אבל אם יתפסו אותנו מרגלים, הם יהרגו אותנו!

אני כבר חשבתי על זה ואמרתי: טוב, כדי לדעת מה כוונת המצרים לא צריך ללכת רחוק ולסייר 

לכיוון הים, ושם ליד החוף הולכת לאורך כל הדרך. הדרך הראשית מתחילה פה. היא יוצאת צפונה 

לאורכו מזרחה. מספיק אם נבדוק מה קורה בכניסה אל הדרך הראשית, ולפי מספר החיילים וצורת 

 השמירה שלהם נבין כמה הם רציניים, ולפי זה נדע מה קורה בהמשך.

תמיד מתחפשים.  פרץ התחיל להתלהב מן הרעיון. ואמר: מרגלים לא הולכים ישר ובגלוי, הם

 מה נתחפש? ל

בוקרים, לנים ולא דיאנתחפש לאיאסור להתחפש למשהו משונה, כי יבינו מיד שזה כיסוי, לא נ

צריך להתחפש למשהו פשוט ורגיל, שאף אחד לא יחשוד שיש פה משהו חריג. הדבר הכי פשוט 

 זה מה שעשינו מדי פעם בפעם, הלכנו למכור דגים שצדנו בנילוס, זה לא יעורר חשד. 

הבית שתי מכמורות קטנות. הכרנו מקום בנילוס בו הוא התעקל וצמחו הרבה קנים,  לקחנו מן

הדגים אהבו להצטופף שם, ולשם היינו רגילים ללכת לדוג. זה לקח שעתיים עד שכל אחד מאתנו 

מילא את המכמורת ויחד הייתה לנו כבר ערימה גדולה של דגים. מלאנו סל אחד גדול וכבד, 

 ה קצרה, היה כבד וחם, הזיעה נטפה ממצחנו, גם הלב רעד ודפק במהירות.  והלכנו. הדרך לא היית

התקרבנו אל המצודה הראשונה שבתחילת הדרך. בדרך כלל היו בה קצת חיילים. הם נשארו 

בפנים ולא התעסקו עם ההולכים בדרך. רק כשהגיעה שיירה גדולה ומשמעותית הם יצאו החוצה 
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בדקו כל מי הדרך עם מחסום,  לעשונה. שומרים ישבו ממש  ובדקו של מי היא. אך הפעם זה היה

 שעבר ושאלו לאן הוא הולך. העסק רציני.

כשהם ראו אותנו עם הסל סימנו לנו לעצור. אין רשות להמשיך בדרך! בכינו, חצי היה כאילו,  

וחצי היה באמת, מפחד. אמרנו שאנחנו צריכים למצוא קונים לדגים ואם נחזור הביתה בלי כסף 

 נישאר רעבים.

החיילים צחקו, ולקחו את הדגים. הם אמרו שהיום תגברו את הכוח והכניסו למצודה הרבה 

חיילים, הם צריכים את כל הדגים. זרקו לנו מעט כסף, ואנחנו מיהרנו לברוח. הספקנו לראות 

שבאמת הקימו בחוץ אוהלים בשביל החיילים החדשים. ברור אפוא שהצבא המצרי נערך לשמירה 

 וקה לאורך הדרך.הד

 

 ג.

חזרנו הביתה נרגשים והלכנו ישר אל המורה שלנו, אלצפן הלוי, אמרנו לו מה שראינו. הוא נבהל 

 ואמר: אוי ואבוי, בואו נתייעץ עם הדוד עזר, הוא מבין במדיניות ובטח ידע מה לעשות.

ם את השמירה הדוד עזר שמע את הסיפור שלנו ואמר: יכול להיות שאתם צודקים והמצרים מגבירי

בדרך, אבל לא צריך להיבהל. אתם חושבים שזה מקלקל את תכנית הגאולה, אבל זה לא נכון, זה 

אפילו מחזק אותה. כי אחרי שתבוא המכה הבאה ובכורות מצרים ימותו, פרעה יהיה מוכרח לתת 

ישתים. בדרך המלך, והצבא שמוצב על הדרך יגונן עלינו עד שנגיע לארץ פל לנו לצאת. אנחנו נלך

 נלך בחסותו כמה ימים ולא יקרה לנו דבר. 

דבריו היו מרגיעים, באמת אין צורך להעלות חששות שווא. הדברים יכולים להסתדר היטב ואפילו 

יותר מזה. והוא המשיך: אולי כדאי להכין דגלים וכתובות בכתב החרטומים, כדי שהילדים ינפנפו 

 לשתף אתנו פעולה.  בהם לחיילים בדרך, והם יזהו אותנו וישמחו

 טוב, אם כך חזל"ש, חזרה לשגרה, הכול בסדר. חוזרים להכנות ליציאה.

כשבקשנו לצאת הוא עוד הוסיף: אתם עוד תראו שכשנגיע לפלישתים בעזה, המצרים ישמחו 

 במקומם. שלהם לתת לנו ציוד וסוסים כדי שנעשה את העבודה 

 איזו עבודה? שאל אלצפן.

עם הפלישתים. אלה באים בסירות מהים היווני ומקימים מושבות לאורך נו, יש למצרים בעיה 

החוף. בהתחלה הם עלו לחוף במצרים, והמצרים נלחמו בהם ועצרו אותם בתוך המים. היו שם 

מלחמות ימיות אכזריות, אומרים שהים נעשה אדום מרוב דם. עכשיו הפלישתים עולים אל החוף 

 ת זה, והם בוודאי ירצו שאנחנו נטפל בזה כשנגיע לשם.בארץ כנען. המצרים לא אוהבים גם א

צא ממצרים לחירות, לא נהיה יותר משועבדים, לא נצטרך לעבוד כאשר נאלצפן נדהם: חשבתי ש

קשה ויהיה לנו שקט ושלווה. עכשיו אתה מספר לנו שאנחנו יוצאים כדי לפתוח במלחמה חדשה 

יציאה, צריך לחשוב כמה העל רק דבר נגד הפלישתים, ועוד בשביל המצרים?! לא מספיק ל
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אולי לא כדאי לצאת, כמו שאתה אומר, צעדים קדימה, ולבדוק מה המחיר של זה. אם המצב 

 במה שאנחנו מכירים ורגילים. ,נשאר כבר פה

להיות בן חורין זה לקחת אחריות על הדברים מישהו הבטיח שלווה? הדוד עזר ענה לו בתקיפות: 

לאן שלא נלך נעמוד מול מתנגדים ובסוף נצטרך לנהל מלחמה. אם לא  שלך ולנהל אותם בעצמך.

 ,תהיה בעיה של הפלישתים אז עדיין יעמדו בפנינו הכנענים. מי שלא רוצה להתמודד עם דברים

אחרים יחליטו בשבילו מה לעשות, ולו לא יהיו דאגות.  .יישאר תמיד עבד ויהיה פטור מאחריות

קשה ויותר כואב, אבל זה אתה, וזה שלך ולא העתק של מישהו זה אולי יותר להיות בן חורין 

 אחר. 

רק נגמור עם המצרים נתחיל עם טוב, אולי אתה צודק אבל למי יש כוח לכל זה, אלצפן נכנע: 

  הפלישתים? 

 

 ד.

הדוד עזר לא הסתפק בזה אלא הוסיף: אבל אל תסמכו עלי. גם אחרי כל מה שאמרתי, צריך לספר 

 זאת למשה רבנו.

 נבהלנו, אנחנו נלך למשה?

הדוד עזר: כיוון שראיתם את הדברים בעיניכם רק אתם יכולים לתת למשה את כל המידע ממקור 

 לשאול. רק אתכם הוא יכולראשון. אם יהיו לו שאלות 

משה היה עסוק מאד בימים אלה של ערב היציאה, והרבה אנשים בקשו לדבר אתו. אבל הדוד עזר 

 כריז בקול: הם בתפקיד ולא באו בשביל עצמם. לחש למישהו באוזן, וה

 מיד פינו לנו דרך בין האנשים להיכנס פנימה. 

 נכנסנו ומולנו ראינו את משה רבנו.

רבנו, הציג הדוד עזר את הדברים, הילדים הללו ריגלו למעננו, הם הלכו אל אם הדרך, ומצאו 

ם, אז גם אם פרעה יסכים לשלוח שהמצרים הגבירו את השמירה והציבו חיילים נוספים על דרך הי

 אותנו, איך נלך לארץ ישראל?

משה נראה מופתע, כאילו לא הבין כל כך את השאלה: מה זה קשור לגאולה, אף אחד לא התכוון 

  ללכת בדרך המלך.

אני חשבתי, המשיך הדוד עזר, שכדאי לנו ללכת דרך שם בחסות הצבא המצרי. זה יקרב אותנו 

 ו לנו להיכנס לארץ ולהילחם בפלישתים.אל הארץ והם עוד יעזר

משה נענע את ראשו ושלל זאת בתוקף: אנחנו לא נלך שם. לא נלך בדרך שפרעה והצבא שלו 

 רוצים, לא נשתף אתם פעולה, אלא נעשה את הכול להרגיז אותם.

 מדוע? התפלא הדוד עזר, אם אפשר להשתמש במצרים, אז מה רע בזה?

 הם חושבים שהם משתמשים בך.  נדמה לך שאתה משתמש בהם, אבל

  אז מה יש, אנחנו נשתמש בהם והם ישתמשו בנו?
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ם זהו שלא. הדבר הזה נגמר. אנחנו יוצאים עכשיו לחירות. להיות בן חורין פירושו שאנחנו חופשיי

פלישתים בשביל המצרים, אז עדיין אנחנו ממשיכים להיות לעשות מה שטוב ונכון לנו. אם נלחם ב

א המשך המאסר להישאר תחת ההשפעה והכוח שלהם הו ם ולא בני חורין.מצריה העבדים של

הוא מרופד בדברים טובים. רק מי שנפשו נפש של עבד מוכן יהיה להישאר בבית גם אם שלנו, 

 כי נותנים שם אוכל טוב.  ,הסוהר

נלך אנחנו כמובן שתקנו ולא פתחנו את הפה. אבל הדוד עזר לא נרגע והמשיך לשאול:  אז איך 

 לארץ?

אנחנו נלך בדרך ההפוכה, הם חושבים שנלך אל צפון מזרח כמו שהם רוצים, אז נלך בכיוון דרום 

 מזרח.

משה לא שכח אותנו: יפה ילדים שאתם רוצים לעזור, תארנו לעצמנו שהמצרים ישימו את הצבא 

 שלהם על דרך הים, ואתם הבאתם מידע חשוב שמאשר את זה. 

פקיד חדש: אם באמת אתם רוצים לעזור, תלכו בכיוון ההפוך ותבדקו הוא גם נתן לנו פתאום ת

 מה קורה בדרך דרומה. 

 

 ה.

הפעם כבר ידענו מה לעשות. השתמשנו באותה הסוואה גם הפעם. נשארו לנו מן הדיג של הבוקר 

מספיק דגים למלא סל נוסף. שוב הלכנו, וזה היה די רחוק, הדרך הזאת הייתה מעט משובשת, כי 

בה אנשים הלכו בכיוון הזה. אבל למען המטרה החשובה היינו מוכנים לכל. הגענו אל לא הר

הפנייה, שם הייתה מצודה צבאית קטנה, אך לא ראינו כל תנועה. התקרבנו ולא ראינו חיילים. 

נגשנו אל המצודה עצמה, מקווים שאף אחד לא יתפוס אותנו. ולהפתעתנו השער היה פתוח, על 

י בגדים וציוד שבור, המקום נראה נטוש וריק, לא ראינו איש. נראה הרצפה התגוללו חלק

 שהחיילים עזבו את המקום לא מזמן. אבל לאן הם הלכו?

בדרך החוצה ראינו על הרצפה פפירוס מעוך. פפירוס הוא מין מגילה קטנה שעושים מקנים. 

מין נייר.  מניחים אותם לאורך ולרוחב וכותשים אותם היטב היטב לשכבה דקה, עד שיוצא

הפפירוס די יקר משתמשים בו רק לדברים חשובים. והיה מוזר לראות שזרקו אותו כך על האדמה 

 ודרכו עליו.

לא ידענו לקרוא את כתב ההירוגליפים המצויר של המצרים, רק חרטומים ידעו אותו. גם החיילים 

גבוהים, אנשי אצולה לא ידעו לקרוא זאת, אז למי שלחו את המגילה? זה סימן שהיו פה קצינים 

 שידעו לקרוא. לקחנו את הפפירוס אתנו.

 חזרנו אל הדוד עזר והלכנו יחד אל משה.

משה פרש את המגילה וקרא בה בעיון. הוא גדל בבית פרעה וידע היטב לקרוא את כתב 

החרטומים. הוא הרים את ראשו ואמר: אתם יודעים מה כתוב פה? זו פקודה לקצין הגבוה, לקחת 

 צבא ששמר על הדרך דרומה ולהעביר אותו לשמירה לאורך דרך הים הצפונית. את כל ה
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הוא חייך ואמר: טוב, הכול מתנהל לפי התכנית. פרעה חושב שנלך בדרך שלו והוא ימשיך לשלוט 

בנו גם אחרי שנצא. אנחנו נראה לו שטעה. נלך בכיוון ההפוך, אנחנו עצמאיים, ולא שואלים אותו 

ה מה הוא יעשה לנו. אם הוא יתרגז וינסה לרדוף אחרינו, זה יהיה סופו, יותר . נראולאן איך ללכת

 לא נראה את המצרים ולא נצטרך את חסותם.

הדוד עזר עוד לא נרגע: נלך דרומה רק כדי להרגיז את פרעה, הרי זו לא הדרך הנכונה, והיא לא 

 תביא אותנו אל הארץ. בסוף הדרך הזאת חסומה על ידי הים והמדבר?

שה לא התרגש. אנחנו נלך אחרי ה', ולאן שיאמר לנו ללכת נלך. רק עבד ה' הוא לבדו חופשי, מ

רק כך נהיה בני חורין אמתיים. לא נצא מן השעבוד המצרי עד שנמרוד בהם לגמרי, ונקבל עול 

מלכות שמים. ואתה עזר, אל תדאג לארץ. אם ירצה ה', נגיע אליה גם דרך המדבר. אנחנו לא 

 ם לארץ, בדרך נעבוד את ה' על הר סיני, ונכנס אל הארץ כעם ה'.הולכים סת

 

בדרך הדרום מזרחית.  ,אתם ילדים יודעים את הסוף. פרעה הופתע כאשר הלכנו, בניגוד לציפיותיו

ואיננו מתכוונים להיות מדינת חסות שלו. הוא לא השלים  התברר לו פתאום שיצאנו לחירות באמת

א שרוכז בדרך הצפון מזרחית, דרומה. הוא רדף אחרינו עד ים סוף, עם זה, התרגז, ולקח את הצב

ולבסוף הוא וצבאו טבעו בים. מאז ברור שעם ישראל עצמאי, ואיננו כפוף או מחויב לאף אחד, 

 חוץ מן הקדוש ברוך הוא.
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 יוסי והתופים .5
 

 א.

כשספרנו לכם את תעלומת 'דרך ארץ פלישתים', לא ידענו איזו טלטלה קשה נעבור כולנו בגללה. 

 אבל נספר הכול לפי הסדר. 

כאשר משה אמר בערב שבת שהשבוע נצא ממצרים. היה ברור לכל משפחה שהיא צריכה לדאוג 

ימים. מה לצידה לדרך. עם שלם הולך לאט, וכולם לקחו בחשבון שהדרך תארך כעשרה  לעצמה

נאכל בדרך? יש אפשרות לפעמים לקנות מזון מסוחרים. וכאשר נגיע אל ארץ ישראל נצטרך 

המקורות הללו.  לארגן אספקה מקומית. אולי ניעזר גם בצבא המצרי. אבל אי אפשר לסמוך רק על

היוצאים לטייל מכינים צידה, אז בוודאי כאשר יוצאים לדרך ארוכה מוכרחים להתארגן באופן 

 שלהם לשבוע ויותר. ני. ואכן בכל מקום שהלכנו ראינו אנשים עסוקים בהשלמת רשימת הציודרצי

לאכילה. מצות דקות  היה ראויי אלאחרי יום אחד, ובחום  התקשוא יאי אפשר כי ה לקחת לחם

וקשות אי אפשר לקחת, כי הן תופסות הרבה מקום, ובטלטולי הדרך יהפכו לקמח. מה שאפשר 

 מח ממש ולאפות לחם בדרך. לעשות זה לקחת ק

שעברו אצלנו.  ,איך אופים פיתות בדרך בלי תנור? זאת למדתי בעצמי מאנשי שבא, נוודי המדבר

בלי כלום. קוששו קצת קוצים או גללים לערימה,  הם הצליחו לאפות פיתות בכל מקום ובכל מצב

יבו את המדורה רידדו והדליקו מדורה קטנה. לשו את  הקמח עם מים על משטח סלע ויצרו בצק. כ

את הבצק על מחצית הגחלים, ערמו עליו את שאר הגחלים וכיסו את הכול בעפר. אחרי עשר 

דקות, הסירו את שכבת העפר והוציאו פיתה אפויה, ניערו אותה היטב מן העפר והאבנים, ואכלו 

 אותה טרייה.

כל הטוב והחשוב. אתם את  יש בבשרםכי  לנו הילדים נתנו משימה מיוחדת. להכין לדרך דגים,

כבר יודעים שהיינו מומחים בציד הדגים בנילוס, אבל חוץ מזה גם ידענו לצלות אותם. אין דבר 

יותר פשוט וטעים מזה. את הדגים הטריים שדגנו עכשיו ניקינו מן הקשקשים והקרביים. מרחנו 

וחשות. אחרי כמה עליהם מעט שמן זית, שום, מלח ומיץ לימון, וערכנו אותם על ערימת גחלים ל

דקות הפכנו אותם אל הצד השני, וריח טוב היה עולה ומתפשט מהם, מוכנים לאכילה, וטעמם 

 טעם גן עדן.

מראש לו אי אפשר לדוג. מי שרוצה אותם צריך להכין  אלא שדגים מתקלקלים הכי מהר. ובדרך

תם. גם את זה ראיתי מעושנים או מלוחים. דגים מלוחים לא חיים בים המלח, צריך להכין אודגים 

אצל הנוודים. הם ניצלו את ההזדמנויות שהיו ליד הנילוס וייבשו להם דגים בתוך המון מלח. אי 

אפשר לאכול אותם כך, אבל אפשר לקחת אותם בדרך. וכשרוצים לאכול שוטפים אותם במים, 

 ומבשלים אותם במרק, אז הם אכילים.

 

 ב.
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ולם  שהוא לא מתכוון ללכת בדרך הים, אלא דרך אבל אחרי שחזרנו ממשה רבנו וסיפרנו לכ

המדבר אל הר סיני ומשם אל הארץ, השתנה הכול. כאן התחילה המהומה הגדולה. אנשים התחילו 

לחשוב מה יאכלו במדבר, ואז הם נבהלו. לא מדובר בדרך קצרה של שבוע או עשרה ימים. זה גם 

ים או , אין אוכל, רק קצת קוצים, אין עצלא אזור שיש בו סוחרים שיביאו אוכל. במדבר אין מים

  עשבי בר, ואין ממי לקנות, אין כלום. שדות, אי אפשר לקטוף

אבא חישב מה הוא צריך לקחת: כמה נאדות מים, גם כמה שקי קמח. צריך קצת שמן, קטניות, 

ירקות פירות, וזה חוץ מבגדים, שמיכות, ומשהו לעשות אתו אוהל נגד השמש ביום, הרטיבות 

והקור בלילה, ויש עוד כמה דברים בסיסיים שכל אחד רצה לקחת אתו. הוא הסתכל ברשימה 

 קל מאות ק"ג! מבוהל ואמר: זה שו

עכשיו חישב כיצד נסחב את זה. בשביל לסחוב את כל זה צריך שניים שלושה חמורים, צריך גם 

והחלשים. הוא מלמל בייאוש: זה כבר התארגנות אחרת  חמור או שניים להרכיב עליו את הזקנים

עצמם לגמרי. איפה נמצא את כל המצרכים האלה. מי מחזיק כל כך הרבה חמורים. וגם החמורים 

צריכים אוכל. ואחרי הכול זה לא יספיק אלא לתקופה קצרה, ומי יודע כמה זמן ייקח הסיבוב 

 הזה?

. הוא אמר: את התכניתים. גם השכן ממול התקשה להבין אחרא יצא החוצה לברר מה עושים אב

ולחצות אתם את על חמורים להרכיב אותם  ,קבוצה של צעירים תחיכול לקגיבור גדול, הוא משה 

תארו  .אישה וכמה ילדים, מה הוא יעשה באמצע המדבר ,משפחה אבל אדם אחראי עם מדבר.ה

 ? , מאיפה הוא יביא להם לחםצמאברעב וילדים יבכו בה ,לא יהיה אוכליום אחד לעצמכם ש

ויכוח בין שתי אפשרויות שוות, דרך סתם זה לא . חששניםקבוצה גדולה של  המהר מאד נמצא

התסיסה לא היה כלום לעומת  מה שדברו אצלנוהים או דרך המדבר, אלא שאלה של חיים. 

 בחוץ.  השהתרחש

. עברו ממקום למקום , היו כאלה שבחשו בקדירה הזאתטבעיהעממי הפחד ההתברר שחוץ מן 

יים, שום דבר שעשה משה לא יו ממורמרים מקצועה הם. דתן ואבירםאלה היו  וליבו את האש.

הוא אמר שיבואו המכות, הם אמרו: למה להרגיז את כבר מאז שהיה ילד. מצא חן בעיניהם. 

מה יועיל לנו שפרעה ייתן לנו ללכת, לאן נלך, למות במדבר?  :המצרים. המכות באו, הם אמרו

  מכל תהליך הגאולה. רבים לידי ייאוש גמור וביאו אווירה של פחד והרהם יצ

 

 ג.

תקשה להתרכז עליו ראינו שהוא מללמוד. אבל גם אלצפן אנחנו הילדים ישבנו בכל יום אצל 

אל השיעור. אז  נו אותן אתנוא. ומה הפלא גם אנחנו הילדים הבולברוח מן השאלות הבוערות

 הוא פנה אלינו ואמר:
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כל כך הרבה זמן אנחנו משועבדים ומחכים לרגע הזה לצאת ממצרים, והנה ילדים זו שעה גורלית. 

ת ם לא ננצל אאהמצרים אלא אצלנו. ל שהבעיה לא אצופתאום מתברר  אנחנו כבר רגע לפני

 , הרי אנו ובנינו נשאר משועבדים לפרעה במצרים.הזאת שעהה

 ב?אחרי רגע של הרהור הוא המשיך: אתם יודעים מי יכול להציל את המצ

  תם!א -

 ?נחנוא -

 מה אנחנו יכולים לעשות?

היות צבא ופחדים. אתם יכולים לעוד לא התקלקלתם בחשבונות צדיקים וטהורים, אתם הילדים 

 כולם אל דרך הגאולה. ורה', אתם תלכו בראש ואחריכם יחז

 הרעיון של אלצפן נראה לי מקסים, מדוע אנחנו צריכים לחכות למבוגרים שיגידו לנו מה לעשות.

הרי לפעמים הם בעצמם לא יודעים ולא מבינים. אנחנו נקים גדוד של חיילים, נעמוד לפקודתו 

גם פרץ ושאר הילדים התחילו להתלהב. תמיד חלמנו שיהיה לנו צבא כמו למצרים  של משה רבנו.

 ואנחנו נהיה חלק ממנו.

כשאנחנו צועקים:  העמדתי את כולם בשורה והתחלנו ללכת 'שמאל ימין' אל ביתו של משה רבנו.

 אלינו. עוד ועוד. צטרפו'בני משה', 'בני משה'. ילדים ראו אותנו הולכים בשורה וה

  הרבה ילדים, ועוד אחרים זרמו כל הזמן. נוו אחריכשהגענו לבית של משה רבנו כבר הי

דתן ואבירם ואתם עוד עשרות  כבר עמדואלא שכאן צפתה לנו הפתעה. מול ביתו של משה 

ולא  ,'לא רציני :נגד משה דתן החל לצעוק סיסמאהפגנה קולנית. ייתה זו ה דאגים.מבוגרים מו

 אחראי'.

לפתע ניגש  .משה', 'בני משה'. הם לא אהבו את זה ק 'בניוצעגם אנחנו התחלנו לעמדנו מולם ו

 ?נגד מבוגרים'אתה עומד חזקה: 'ילד חצוף,  ת לחידתן ונתן לי סטיר אלי

 עניתי לו: ולדבר נגד משה רבנו זו לא חוצפה?מיד , אבל לא התבלבלתיהופתעתי, 

לא זה מדוע , לשאלה שלהםאמתית  הבושתצריך לתת , במילים הבנתי שלא מספיק לנצחאבל 

 חוסר אחריות ללכת למדבר?

עניין אישי  אספקת האוכל היאש יםשבוחאתם : ואמרתי תי לפני כולםדמעחשבתי שיש לי הסבר, 

אנחנו אן כמשפחה הולכת לבד.  שראכרק נכון זה אבל . לזה פתרון, ואין כל משפחה שבאחריות

עשה, אנחנו הולכים אנחנו יוצאים יחד, כל העם כולו. אנחנו יוצאים בעזרת הנסים שצבא ה', 

יו. והוא ידאג פקודותאת מלא ונלך אחריו כמו חיילים נ ואת תפקידו. אנחנ עשה. כל אחד יאחריו

 .ליולחיי אספקהלדואג  צבאשלנו כמו 

ריך -ח-"א :בקצב וינהילדים ענאנחנו ו ,'חוסר אחריות' :הרוחות התלהטו המבוגרים צעקו

כאילו אפשר לחתוך אותו  ,למשש אותויה לך וגדל, אפשר הה שני המחנות. המתח בין למדבר"

  בסכין.
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 .ד

 אבל אז שמענו פתאום קולות נקישה:

 בום, בום בום, 

 תק, תק, תק,

 בום, בום, בום,

 תק, תק.תק, 

בום,  שוב ושוב.קישה בתוף הוהיא  ,ומצלתיים תוף מן הבית, ובידה היצא , אחות משה,מרים

 בום, בום, תק, תק, תק.

 .ושתתקהכולם 

סביב  ,יצאו נשים מכל הבתים מסביב עם תופים, נבלים ומצלתיים ,קסםמטה כמו בלשמע התוף, ו

 :פו יחד אתהתופמרים נוצר מעגל גדול של מתופפות, ש

 תק. תק תקבום,  ,בום ,בום

, עם תופים ןועוד נשים הצטרפו אליה. אך עוד הגברים הסתכלו מכושפים ולא הבינו מה היא עושה

 : בום בום בום, תק תק תק. צב התחיל לתפוס את כולםקהו

יש בין בני הזוג אם אפשר להתחתן רק . זה כמו חתן וכלהאת כולם ואמרה: מרים השתיקה אז 

בעיניים  ומוכנה ללכת אחרייודעת שהחתן רוצה שיהיה לה הכי טוב, והיא כלה אם ה אמון מלא.

אהבת כמו כלה אחרי החתן, זו  , רק אז הזוגיות תצליח. אנחנו הולכים אחרי ה' למדברעצומות

 צריך להאמין וללכת. כלולות.

 .'כלולותאהבת ' ו ותופפו:שרעם הנשים מרים ו'אחריך במדבר',  :שובלה  נינועאנחנו הילדים 

 במדבר". ך, "אהבת כלולותיך, אחריוצר פה שיר עם קצבנ

 : "אהבת כלולותיך, אחריך במדבר".בהתלהבות כולם התחילו לרקוד את זה

העיקר הוא להאמין ולא להיבהל, ניקח מה שיש, ולשאר ידאג כבר ה'.  :אמרהעצרה מרים ואז 

אתם הצידה שלנו. אנחנו נרקוד  יויההתופים הללו צידה, תספיק כל ה אלכשהולכים למדבר כבר 

 ונודה לה' על כל הטובה שיגמול אתנו. 

באווירה מרוממת זו התפזרו כולם והלכו הביתה עם מסר של אמונה בלב. לא צריך לדאוג יותר 

  ם.דתן ואבירם נשארו לבדמדי, נסתפק במה שיש, ניקח את הבצק שהכינו לאותו יום ומזה נחיה. 

 התקיימנו במדבר?אז תשאלו איך באמת 

 , עד שירד לנו המן והבעיה נפתרה.בצק שלקחנוסתדרנו עם האבל ה ,אני לא יכול להסביר את זה

 

מאות  עשת. חזר עליו ירמיהו הנביא , שרים אותו עד היוםאת השיר הזה גם אתם בוודאי מכירים

ה ָאַמר לשירתה של מרים: ו לחלקם של הילדים מזור כשהוא ,חר כךשנה א י ָלְך ֶחֶסד  ,ה'כֹּ ָזַכְרתִּ

ְך ְך ,ְנעּוַריִּ ְך  ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיִּ ְדָברַאֲחַרי בַ ֶלְכתֵּ  .ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה מִּ
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 יוסי ורחל בת שותלח .6
 

 א.

כבר כמה שבועות שאף אחד לא יוצא לעבודה. המשטרה המצרית ונוגשיה לא מתקרבים אל 

מאד. היום יום רביעי י"ד בניסן. הבוקר  השכונות שלנו. הברד, הארבה והחושך הפחידו אותם

אמרה לנו אימא, שזה היום. משה אמר שהגיע הזמן והיום נצא ממצרים. לא הבנתי איך משה 

ום בעיר, ועל הגבול. בכביש הראשי עוברות קיעשה את זה. הרי גדודי הצבא המצרי נמצאים בכל מ

ת על גבי המרצפת בקול צהלה, בדהרה כל הזמן מרכבות ברזל מפוארות. אופני המרכבה משקשקו

הסוסים האצילים צוהלים, מרימים רגליים ושועטים, מנפנפים בזנבם בגאווה. מה נעשה כאשר 

   כל הכוח הזה יופנה כלפינו? אפילו חרבות אין לנו, האם נצא כנגדם עם אבנים ומקלות של קנים?

דולים. ראית את כל המכות אבל אימא אמרה: "כבר היינו במצב קשה יותר, וה' עשה לנו ניסים ג

שהמצרים קבלו, גם אז שאלת איך משה יעשה את זה, אבל הוא עשה. סוף סוף ה' שומע בקולנו, 

 ואם הוא אומר עכשיו שזהו, צריך להאמין לו"! 

 בשבת הביא אבא כבש בן שנה וקשר אותו אל המדרגות בחצר: "זה יהיה לקרבן פסח". 

האחרונה. ה' יצא להעניש את המצרים, יפסח על בתינו  היום הוא בא ואמר: הלילה תהיה המכה

ויוציא אותנו בשלום מעבדות לחירות. לכן נשחט אחר הצהריים את הכבש, ואת דמו נמרח על 

המזוזות והמשקוף, נצלה אותו בטבון הגדול, ונאכל אותו כולנו יחד בלילה. אסור יהיה לצאת מן 

 ציאה, לבושים לדרך עם כל הצידה והתרמילים. הבית בחושך, וכולנו צריכים להיות מוכנים לי

"אבל", הזהירה אותנו אימא, "לפני כן צריכים לנקות את הבית מכל החמץ, זה התפקיד שלכם 

ילדים, לחפש כל פירור של לחם ולא להשאיר כלום, מי שיש לו חמץ לא יכול לעשות את קרבן 

 הפסח".

, עם כל מה שצריך לדרך. גם כך זה היה בחצר עמדו שני חמורים, לידם היו מונחות החבילות

משא כבד, ועוד צריך לשמור מקום למי שיהיה עייף בדרך. מפעם לפעם דפק מישהו על שער 

עם כל מיני מתנות יקרות שאף והתחנפו אלינו החצר. היו אלה השכנים המצריים, שעמדו שם 

משהו? עוד אתם רוצים  מתחנן: אולייעים, מנורות, ושאלו בקול פעם לא נותנים, כלי כסף, גב

היה מצחיק לראות את המבוגרים הללו, שתמיד צעקו עלינו והרביצו לנו כשעברנו, והנה עכשיו 

 הם הביאו לנו לילדים כל מיני חרוזים וצעצועים. 

 

 

 

 ב. 

זג,  אחורה, זיג נוקרו כל מיני דברים שהחזירו אות, וזזה קדימה הגאולה התפתחהאלא שככל ש

גרם לנו בלבול וסחרחורת. היו ימים שראינו שהכול זז קדימה, . זה קדימה ואחורה, רצוא ושוב
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ולפתע הכול השתבש ופנה אחורה. כל יום היה צריך לשאול מחדש, מה קורה. הסיפור שלנו היום 

 .הוא עצוב מאד, אבל ככה זה היה במצרים

פסקה. אבל דווקא בסוף, כאשר מצרים בחודשים האחרונים התרופף כוחה של המשטרה, העבדות 

ד שולט במצב. לפתע היו אזורים ולהראות שהוא ע כעס פרעה ורצההייתה מפולגת ומשוסעת, 

כשהם מוכים באופן אכזרי ביותר.  ,מסוימים נסגרים, וכל האנשים שנמצאו שם נלקחו לעבודה

 ת הנשים והילדים.הם דרשו להגביר את ההספק, וגייסו לעבודה גם א נכנסו ללחץשהמצרים כ

את העבודה ה'קלה', נתנו ולילדים לנשים אותו.  ואת הטיט על גדת הנהר, והביא ועדרהגברים 

, כדי להפכו לטיט בניין. הנשים קפצו ודרכו עליו ותם יחדלרמוס א ,את הטיט עם התבן לערבב

תבניות מרובעות לקחו והכניסו להזה כדי להפוך אותו לעיסה אחת חלקה. את הטיט  ,עוד ועוד

 בשורות גבוהות לייבוש בשמש וברוח. אותן העמידו  ,לבניםוכך נוצרו 

של  טיט, והעלו אותם אל הפיגומיםדליי הלבנים המוכנות, גם  הם לקחו את .סבליםגברים היו ה

, ים זה בצד זה בטיטבנקבעו את הלו ,, עמדו הבנאיםוהגבעל הפיגום הלמעלה ו. המחסן הענק

 . השורה אחרי שור

העבודה הייתה קשה. צריך היה להכין בזמן קצר כמות עצומה של לבנים, וכל עיכוב נענה במטר 

מכות על ימין ועל שמאל, עד זוב דם. הנוגשים המצריים עמדו עם מגלביהם וזרזו במכות את 

העובדים. הנוגשים היו אכזריים ולא התחשבו בשום דבר. מי שהיה חלש ולא היה לו כוח והפסיק 

 גם הנשים והילדים קבלו מכות כמו כולם. ד, הוצא החוצה והוכה מכות רצח.לעבו

 

 ג.

תפסו אותנו המצרים כאשר היינו בתוך ההכנות ליציאה, כך קרה שביום האחרון, בי"ד בניסן, 

והם רצו היה חם, הם לא התחשבו בשום דבר.  והובילו את כולנו, אנשים, נשים וילדים לעבודה.

 היכו את כולם על ימין ועל שמאל.הספק גדול, על כן 

יחד אתנו נתפסה רחל בת בנו של שותלח הזקן משבט אפרים. היא הייתה כבר בהיריון מתקדם, 

ם התעקשו לקחת גם אותה. אחרי מצרי. אבל הלה בטן גדולה הכבידה עליה, כל צעד היה קשה

קושי נשמה. כדי פניה האדימו מחום והזיעה נגרה עליהם, והיא ב קפיצות על הטיט,שעה של 

 להגן עליה העבירו אותה האנשים לצד הרחוק מן הנוגשים, שלא ישימו לב אליה ולא ייגעו בה. 

נותנים לה לנוח, היו הצירים עוזבים אותה ואבל מרוב מאמץ תקפו אותה צירי לידה. אם היו 

 פסיקההוהיא יכלה להשלים את ההיריון באופן נורמלי. אבל הנוגשים הרגישו שהיא  ,נרגעים

לעבוד וניגשו אליה. היא לא יכלה להסתיר את המצב. והם הניפו את הפרגולים באטימות של אבן, 

. כולם מסביב התחננו אליהם להיות בני אדם, לרחם עליה ולתת קפוץוהכריחו אותה להמשיך ל

 לה לנוח. 

ה על לא האמנו שהמצרים מסוגלים להגיע לשפל כזה של רוע. אבל הם עמדו על גבה עד שכרע

מתבוססת בדמה. הטיט האדים, אך הטיט, התעלפה ונפלה לתוכו רגליה, הפילה את הילד אל תוך 
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הנוגשים דרשו להמשיך ללוש את הטיט ולא ויתרו עד שנעשו ממנו לבנים, שיצאו אדומות מרוב 

 הדם שבתוכן. 

בבוץ, חיוורת לאיש לא נתנו לגשת. אבל לי הילד לא הפריעו להביא לה כד עם מים. היא שכבה 

ומלוכלכת בדם, דוממת. חשבתי שכבר מתה. אך מקרוב ראיתי שהיא נושמת בכבדות. השקתי 

 : 'אז איפה הגאולה?'בתי את אוזני, והיא לחשהאותה מעט מים. ושמעתי שהיא מלמלת משהו, קר

 

 ד.

ו שחררו אותנו. המבוגרים לקחו את רחל על אלונקה, וכולנו חזרנעד שארוכה שעה עברה עוד 

שפופים הביתה. רחל צדקה. כל כך התכוננו ליום הזה, הכנו כבר כבש לקרבן הפסח, ציוד לשחרור 

בא משה רבנו, וליציאה ממצרים, והנה במקום לצאת אנחנו חוזרים לעבודה הקשה, כאילו לא 

 שום דבר לא נשתנה.  ,מכותכל ההיו ולא 

רשעה לא נעלמת אלא מתגברת אירוע כזה יכול לייאש. אם הגאולה מתקרבת, אז איך זה שה

לא נמצא מן  אולי התקווה לשחרור המתקרב לא הייתה אלא אשליה, ובאמת לעולם ומתחזקת?

 לא תבוא.השעבוד והגאולה 

ספרתי לכם על בני אפרים, שבקשו את הגאולה כל ימיהם. נון, נכדו של שותלח, לא יכול היה 

ש בני אפרים בכוח ממצרים. אלא שהם לסבול את השעבוד הקשה, ויום אחד הוא מרד ויצא ברא

 לא הצליחו להגיע לארץ ישראל ונהרגו בקרב. 

ה התקשו יותר מכולם להסתגל לרשעות אללעבוד תחת עול המצרים. אך  מי שנשאר מבניו חזר

וכל והמכה שספגו לא נמחקה.  ,סף הגאולהאחת על ל ם רגהנוגשים ולסבול אותה. הם היו כבר ע

או שהכול חלום ואשליה. על פניה של רחל אפשר היה  ,גאולהפעם האם תבוא ה ,שאלוהזמן 

הסדר, שהישועה מראה את עצמה מתקרבת, אבל ברגע האחרון היא  זההאם  .לראות את ההלם

 נעלמת?נותנת לנו מכה ו

 

 ה.

לא יכולנו להירגע מן האירוע הקשה והלכנו אל אלצפן לשאול אותו, אם יש טעם להמשיך בהכנות 

, אגם מים שרואים הצמאים מקסם שוואכמו 'פאטה מורגנא', לקראת ערב הגאולה, או שהיא 

 .ההולכים במדבר החם

ף קהל אלצפן הבין את כאבנו. ולקח אותנו אל ביתו של אהרון, אחיו של משה רבנו. שם התאס

 גדול שביקש להבין את המתרחש.

אנחנו  הבמאהרון יצא החוצה ואמר לכולם: "האם שאלתם את עצמכם בזכות מה אנחנו נגאלים? 

ולא יצאו? הרבה מקטרגים עלינו ועל הגאולה, גם בשמים  ,יותר טובים מאבותינו שהיו משועבדים

וגם בארץ. הם אומרים, מה נשתנו היהודים מן המצרים? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי 

 עבודה זרה? 
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כל מיני ני יודע שאתם מחזיקים בכיסים ף על פי כן אאנחנו נמצאים אחרי כל המכות, וא .וזה נכון

השמש, צפרדעים של חקת אלת חרפושיות קטנות של חפרי אל  סמלים של האלים המצריים.

 הפוריות, או סמל הפרה של חתחור אלת האהבה".

 אנשים מיששו בכיסיהם במבוכה והרכינו את ראשם בבושה.  שהאפשר היה לראות 

אהרון המשיך: אתם יודעים, פתחו לנו מן השמים את השער, אבל גם עכשיו ברגע האחרון הוא 

אנחנו לא כל כך טובים, אבל כי יש לנו הרבה חסרונות, ואיננו ראויים להיכנס דרכו.  יכול להיסגר,

מסוגלים רוצים להתחלף עם המצרים, לא היינו נרדפים, לא היינו למרות שאנחנו , ברורדבר אחד 

 עושים.מה שהם לעשות את 

. אני לטובתנו , זה עומדשנאה, רשעות ורצחנותבשהמצרים גרועים הרבה יותר מאתנו, מלאים זה 

בטוח שהמלאך מיכאל לקח את הלבנים האדומות הללו אל השמים, והעמידם לפני כיסא הכבוד. 

שם לא יוכלו להבליג ולשתוק לרשעות האיומה הזאת של המצרים. דמה של רחל ותינוקה יזעזע 

זרז הוא ידווקא סוף הגאולה, אילו הוא את השמים, ויכריע את הכף נגדם. מה שאתם רואים כ

 הערב.  תגיעאותה, והיא אכן  יאבוי
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 יוסי והארון הנעלם .7
  

 א. 

 מן האכזריות המצרית. עצובים והמומים הביתה חזרנו לקראת הצהרים 

פתאום אלצפן הלוי, המורה הזקן שלנו שאהבנו ללמוד אצלו, ואמר לי: יוסי, תעזוב את חזר ואז 

 צריך אותך עכשיו.אני ל, והכ

 בשביל מה צריך אותי?

 שמעתי שמשה רבנו נעלם.יש לנו צרה נוספת. הוא לחש לי: 

 מה פירוש הוא נעלם? 

 לפני שלושה ימים הוא יצא מן הבית ומאז הוא לא חזר.

כול היהודים מתכוננים ומחכים לו שייתן את הבטיחו שהגאולה תבוא הערב, איך זה יתכן, 

 אולי צודקת רחל בת שותלח, אולי משה ברח? ההוראה לצאת, וכעת הוא נעלם?

 לא! אמר אלצפן. עם כל הכאב והצער אנחנו ממשיכים להתכונן לגאולה. 

  איפה משה רבנו יכול להיות?אז 

 אומרים שהוא הלך לחפש את ארון הקבורה של יוסף.

בארץ יוסף? יוסף היה אדם חשוב, בזכותו נתנו לנו לבוא למצרים בשנות הרעב, וקבלנו מקום 

גושן, אבל יוסף מת לפני יותר ממאתיים שנה, מדוע צריך להתעסק עכשיו עם עצמותיו? זה נראה 

בשעה כל כך קובעת, עוזב משה רבנו את הכול ומחפש עצמות ישנות, ובגלל זה  .לי משונה מאד

 נחמיץ כולנו את כל הגאולה?

לעצמך שנצטרך לחזור  "אם הוא לא יבוא", אמר אלצפן, "ייעצר הכול ונישאר במצרים. תאר

 לעבודה, ולהחזיר את כל הכסף והזהב!

יוסי, אני יודע שאתה ילד, אבל עכשיו מצב חירום וצריך לנצל כל אחד, כל כישרון. אני מכיר 

אותך, אתה יודע לחפש עתיקות, כבר מצאת את המקל של יוסף, אולי תמצא גם את הארון שלו. 

 כך נחזיר את משה רבנו ונציל את המצב.

  

 ב. 

איפה משה רבנו יכול להיות? במקום בו אמור הארון של יוסף להיות. ומאחר ובמצרים קברו את 

 האנשים הכי חשובים, את המלכים, בפירמידות, אז אולי גם יוסף שהיה משנה למלך נקבר שם?

יש הרבה פירמידות במצרים, בכל מיני מקומות, אבל החשובות נמצאות על יד העיר שלנו 'און', 

ר נמצאת בצד המזרחי של הנהר בצד זריחת השמש, ועיר הקברים עם הפירמידות על גדתו העי

המערבית של הנילוס, כי המתים שייכים למקום בו השמש שוקעת. קראתי לפרץ ושנינו יחד הלכנו 

 תלחפש שם את משה רבנו. חצינו את הנהר, והלכנו כמעט שעה עד שהגענו אל הפירמידות. שלוש
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ות שם בשורה, אחת יותר גדולה מן האחרת, האמצעית, הפירמידה של חאפרו, הפירמידות עומד

 היא הבינונית, אבל נדמה שהיא הכי גבוהה, כי היא זקופה ותלולה יותר. 

שם באמת מצאנו את משה יושב על אחת האבנים הגדולות, בשורה התחתונה של הפירמידה. 

 נראה עצוב ואובד עצות.ראינו אותו שקוע במחשבות, ראשו נשען על ידיו, הוא 

 נגשנו אליו בכבוד ושאלנו: רבנו, אתה כאן? כולם מחפשים אותך?

 כן, אני כבר שלושה ימים מסתובב פה ומחפש את ארונו של יוסף. 

אבל רבנו, מה חשוב עכשיו ארונו של יוסף? מצרים רותחת ומשתגעת, עם ישראל מתכונן לצאת, 

 וברגע הכי חשוב אתה נעלם? 

ם, אתם צודקים, חיכינו כל כך הרבה לבוא הגאולה, אך זו לא תבוא אם לא נמצא את ילדים טובי

 ארונו של יוסף. 

 נבהלנו, ככה? כל המהלך ייעצר וייפול בגלל דבר כל כך צדדי?

"זה לא דבר צדדי", אמר לנו משה, "הבטחנו ליוסף שכאשר נצא ממצרים ניקח אתנו את עצמותיו 

חה צריך לקיים. מי שהוא כפוי טובה ומפר הבטחות אין לו זכות ונקבור אותם בארץ ישראל, הבט

 לגאולה".

אמרתי לו: אבל הפירמידות האלה ישנות, הן קיימות כבר אלף שנים, כשיוסף מת הן כבר היו 

 נמצא לו מקום שם.  עתיקות, ובודאי לא

נכון, לא סביר שהוא קבור בתוך הפירמידה, אף על פי שגם לשם טיפסתי וזחלתי בכל המעברים, 

אבל כאן באזור מסביב נקברו האצילים והחשובים במצרים, כאן חיפשתי, ואפילו חפרתי פה ושם, 

 ולא מצאתי שום סימן. 

ני מבוכים אתם יודעים שהפירמידות מלאות סודות, ומעברים נסתרים, בנו אותם עם כל מי

והטעיות מחוכמות ומסתוריות, כדי להטעות את השודדים, שינסו לגנוב את האוצרות שטמנו יחד 

עם המלך. כנראה שבדרך זו הם הצליחו להחביא את הארון של יוסף באופן שלא נוכל למצוא 

 אותו.

להם למה עו מאמץ להחביא את קברי המלכים, כי היו חשובים להם, אבל רבנו, החרטומים השקי"

 "להחביא את ארון יוסף?

זה העניין, גם יוסף היה חשוב להם. הוא הציל את מצרים מרעב, לכן הם קברו אותו פה, כדי "

שיישאר כאן תמיד וימשיך להביא להם ברכה. הם הסתירו את קברו, כדי שלא ניקח אותו, ואולי 

 ."גם חשבו שאם לא נמצא את יוסף, נהיה מוכרחים להישאר כאן

שבניינים גדולים ובולטים מושכים את השודדים", העזתי   אחרי שראו החרטומיםש אבל ידוע"

לשאול, "הם למדו שכדי לשמור על קבר צריך לשים אותו דווקא במקום לא בולט, שם אף אחד 

 לא יעלה על דעתו לחפש. כמו שקברו את המלך תות אנך אמון במערה פשוטה מתחת לאדמה.

 "?ותוכל מקום במצרים, איך נוכל למצוא אאז יכול להיות שהארון נמצא ב
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עלה בדעתי שאם רוצים לנחש את המקום שבחרו בו החרטומים, צריך להיכנס לראש שלהם, 

 לנסות לחשוב כמותם, מהו המקום שאף אחד לא יחפש בו?

מולי זרם הנילוס, נהר גדול שעל גדותיו סוף וקנה, גם תמרים גבוהים ועבים. רצועת מים ירוקה 

מוכספת באור הצהריים, בתוך המדבר הצהוב של מצרים. פתאום הבנתי. אם הייתי צריך נוצצת ו

 להחביא משהו, הייתי שם אותו שם בתוך הנילוס. אף אחד לא יעלה זאת על דעתו.

אבל אפוא בנילוס? החלק המשמעותי של הנילוס הזורם במצרים הוא יותר מאלף קילומטר. והוא 

נילוס הלבן באגמי ויקטוריה, בקניה י כן, חלקו מתחיל בלפנעוד מתחיל חמשת אלפי קילומטר 

אל הים יחד כל הדרך נילוס הכחול באתיופיה, שניהם מתאחדים וזורמים חלקו בואוגנדה, ו

 התיכון, איך נמצא את הארון? 

בפעם הקודמת חיפשנו זקן שיכול לדעת אפוא מקל הפלאים, והלכנו אל שנהת, אבל את הסוד 

 לא יודע. אולי יש עוד זקנים שיכול לדעת ולזכור? הזה גם הוא בודאי

 ואז פרץ צעק: אני יודע, סרח בת אשר.

 סרח?!

כן, סרח, היא עוד ראתה את סבא יעקב, והיא שומרת על סודות הגאולה. כשמשה רבנו בא ואמר 

שהגיע זמן הגאולה ועשה את האותות, לא מיהרו להאמין לו, אלא הזקנים הלכו אל סרח וספרו 

ה שקרה. היא לא התפעלה מן האותות האלה ואמרה: 'זה כלום, אל תאמינו לו'. רק כאשר לה מ

להים אתכם", היא רעדה מהתרגשות, ואמרה: זה האיש. כך אמר -ספרו לה שאמר: "פקוד יפקוד א

לי אבא אשר, סוד הגאולה רמוז בחמשת האותיות הכפולות, הסופיות. פ"א פשוטה ופ"א סופית 

 דתי', אם הוא השתמש בקוד הזה, סימן שהוא הגואל האמיתי. הם רמז ל'פקוד פק

  

 ג. 

משה שמח על הרעיון הזה וכולנו חזרנו לאון, שם מיהר ללכת אל ביתה של סרח, כשאנחנו 

בעקבותיו. ביתה של סרח היה מן הבתים הישנים בעיר, כל כך ישן שקירותיו וגגו התעקמו ועמדו 

כפופה, כמו הבית שלה, מעבר לכל גיל, אבל שכלה היה בנס. היא עצמה הייתה זקנה מצומקת ו

 חריף וזיכרונה חד. 

את משה רבנו היא לא הכירה, אבל כאשר אמר לה שהוא בן עמרם, זכרה את החתונה שלו עם 

יוכבד לפני יותר משמונים שנה. איך פחדו אז להתחתן בגלל הגזירה של פרעה על הילדים, 'כל 

עמרם ויוכבד הראו לכולם שצריך להילחם בגזירה, ולהמשיך הבן הילוד היאורה תשליכוהו'. 

   להתחתן ולגדל ילדים.

 משה שאל את סרח במתח: את זוכרת היכן קברו החרטומים את יוסף?

וכאילו השמש זרחה, פניה של סרח האירו, והיא זכרה זאת היטב: שמעתם את הכלל ש'המקום 

איש לא רואה. גם החרטומים החביאו את  האפל ביותר הוא מתחת למנורה'? את הדבר הכי גלוי

הארון במקום הכי מרכזי פה בעיר און, ולכן אף אחד לא יודע אפוא הוא. הם שמו אותו בארון 
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כבד של עופרת במשקל של חמש מאות כיכר, הביאו אותו על סירה אל מרכז הנילוס בקטע הכי 

סף שיהיה בתוך הנהר, יהיו בו עמוק והכי סוער של הנהר, ושם השקיעו אותו. האמינו שבזכות יו

מים תמיד. ומצרים תלויה בנילוס, אלה המים היחידים שיש, בלי הנילוס מצרים היא מדבר ללא 

 גשם. 

סרח קמה במרץ ואמרה: זה לא רחוק מכאן. יצאנו מן הבית בשיירה. סרח בראש, הולכת לאט 

חריהם, עד שהגענו אל לאט, נשענת על המקל העקום והישן שלה, אחריה משה רבנו, ואנחנו א

 גדת הנהר. 

זה היה מראה עצוב מאד. עמדנו ליד הנילוס, ראינו את המקום בו נמצא הארון, פתרנו את החידה, 

אבל זה לא עוזר כלום. אין לנו שום דרך להוציא את הארון משם. הכול אבוד. השמש כבר נמצאת 

הפסח ולהיכנס אל הבתים, במערב, אחר הצהריים מתקדם, היהודים התחילו לשחוט את קרבן 

 מרחו את הדם על המזוזות. ובשעה גורלית זו אין לנו שום פתרון. 

אז גליתי מיהו משה רבנו, ומדוע נבחר להנהיג את ישראל. לפתע הוא עמד מול הנהר וקרא בקול 

יוסף, יוסף, הגיעה השעה שה' גואל את ישראל. עם ישראל מחכה לך, אתה מעכב את הקדוש "רם: 

וא בדרך לגאולה. אם אתה מגלה את עצמך עכשיו מוטב, ואם לאו נהיה אנחנו נקיים מן ברוך ה

 . "השבועה שהשבעת את אבותינו

משה גמר לדבר. ואז לנגד עיננו התחילו המים במרכז הנילוס לגעוש ולבעבע, ופתאום באמצע 

ום בעיה המערבולת צף ארון העופרת של יוסף, כאילו היה עשוי עץ קל. עכשיו לא הייתה ש

 למשוך אותו אל שפת הנהר, ומשה לקח אותו אתו.

זו דרכו של משה רבנו, כשכולם עוסקים באיסוף מתנות כסף וזהב של המצרים, הוא עוסק בקיום 

ההבטחה ליוסף. כך לקח על גבו את הארון וזה נדד אתו במשך כל ארבעים השנה שהיינו 

    במדבר.
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 מכת הבכורותוסתי ב יוסי .8
 

 א.

אך כל זה  .תיארנו לעצמנו את הרגע האחרון בפרטי פרטים. חשבנו על סופו של השעבודהרבה 

 אירועים המרעישים שהתרחשו במציאות.ה לשצל חיוור  היה

, אך ל תנאי השחרורשא ומתן עמלמשה וניהל אתו פרעה קרא אחרי מכת חושך שאתם יודעים 

אז התרגז פרעה וגרש את משה מלפניו, גם הזהיר אותו שאם יראה ם פרט. וש לעמשה לא ויתר 

 ימות.שוב אותו 

בחצות פרעה: להודיע ום בו במקנבואה חדשה, ובאה למשה עמד לצאת, אך אז לפני פרעה משה 

 צרים וכל הבכורות ימותו.מהלילה יעבור ה' בארץ 

ם. השרים דרשו מפרעה מבוהלינרגשים ומשה יצא, והשאיר אחריו בארמון את פרעה עם שריו 

ך פרעה לשלח את ישראל. מי צריך את היהודים, שילכו להם לכל הרוחות ויעזבו אותנו לשלום. א

עיוורת מלחמה ושקע בהיגיון ל קשראיבד כל , הוא וף אחד לא הבין מה קרה להתעקש וסרב. א

 בה' ובמשה. 

פרעה לא  .תגרות ידייםלגם הם הגיעו  ,הרוחות התלהטו שרים והחרטומים התווכחו וצעקו,ה

על  רחפתהמאת הסכנה ם ישמע ע, והל הציבוריגיע א מידעהאם וויתר, אבל דבר אחד הוא הבין, 

כל העניין, וגזר שמי שידליף על איפול חמור פרעה ל על כן הטי. יהיה גרוע עוד יותרזה ראשו, 

נזהרו לא לפתוח פה  םהוהשרים המשטרה עקבה אחרי  .לם בחייומשהו ממה שנאמר אל העם יש

 דבר. תגלולולא 

 

 ב.

חזר משה על היהודים כבר לא הייתה לו שליטה. אבל פרעה יכול לצוות על שריו ועל המצרים, 

אז תבוא מכת בכורות וצריך להתכונן להקרבת הפסח, בחצות  את העתיד להתרחש.ם וגילה לכול

 יפתחו השערים ואנחנו נצא.

אי אפשר העם המשעבד, הפכו חלק מן כולם במשך השנים  ם.עם המצריישיר לא היה לנו קשר 

 וציקו אותנו בשדותיהם, העבידהולם י ככל המצרים, כל ,השוטרים והקלגסיםבין ל יבדההיה ל

 עונש. הם היו ראויים ללא היו בלבנו רחמים עליהם,  .םשוטימקלות וב היכו אותנולנו, ו

 מן הכלל. יםיוצאו גם הי ובכל זאת

כאשר הגיעה , והיה צדיק וירא השםהוא שגר לא רחוק מאתנו.  המצרי איובעל  כבר ספרנו לכם

הגזעיים מן השדות למקום  והבריח את סוסילהזהיר אותו. אז הוא אלצפן שלח אותנו מכת ברד 

 ., וכך הצילםמסתור

. יםילדשונה מכל הבנו הגדול. הוא היה סתי הכרנו את אבל  ,עצמוהיה לנו קשר עם איוב לא 

פילו הילדים המצרים רדפו אחרינו וגרשו אותנו. י סיבה, אלבהמצרים זלזלו בנו והכו יהודים סתם 
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מעולם לא ראינו אותו משתתף בהצקות לילדים חלשים, גם עשה לנו רע. מעולם לא י בל סתא

איוב וסתי  ,בשדות אצלם דועברחוב ולוקחים אותם להמצרים היו חוטפים יהודים מן הכאשר 

 עשו זאת.מעולם לא 

 הגיעהיו אמורים לפתע של המשטרה ש סיורי יותר מזה. קרה כמה פעמים שסתי הזהיר אותנו מפני

 טבעתם בנילוס.הלמנוע את ו ,הקטניםנו להחביא את הילדים הצלחואז  לשכונה שלנו,

בכור הולך לשלם לבוא מכת בכורות, הרגשנו רע מאד עם העובדה שסתי הידענו שעתידה עכשיו ש

 תו של פרעה ושאר המצרים.רשע את מחיר

 מה עושים?

לכבוד קרבן הפסח.  ווייחדנו אותכבש קחנו בשבת ל ההזדמנות באה לידי ביום ראשון בבוקר.

אבל לידינו עברו על זה בשתיקה. יהמצרים לא ש י ידענוכו להסתיר את הכבש. נבדרך כלל הצלח

לקחו בחשבון את הכעס גרה משפחה פשוטה ותמימה, שקשרה את הכבש במרכז החצר, ולא 

 המצרי. 

. הם החלו קשור הכבש תא האתרורים מצריים, גברתנים ואלימים, ועברה קבוצה של בח

סתי  באותה שעה עבר ולהרוס את כל מה שבא לידם. ,להשתולל, להכות על ימין ועל שמאל

 ,בחצרמקל שמצא שם עם  להתבלבל הוא התנפל עליהם לבדובלי ברחוב וראה אותם, בלי להסס ו

 לפני שיפגע בהם אנושות.  ,וברחו מהרמפניו עשה בהם שפטים. הגיבורים הללו נבהלו ו

לסתי, שהתנהג כמו לא מכוונת נועדה לרשעים, היא בוודאי חשבתי שהגזירה על מכת הבכורות 

 על כן לחשתי לו, שבלילה צפויה מכת בכורות ושיזהר, הוא על הכוונת.  .יהודי

 

 ג.

והיא עברה מאחד לשני  ,יםהבכורחבריו הפיץ את הידיעה בין מיהר לסתי לא ישב בשקט הוא 

 הבכוריםהתעוררה תסיסה גדולה. כשריפה בתוך שדה קוצים. תוך זמן קצר כל מצרים ידעה זאת. 

לא התכוונו ללכת כצאן לטבח. יש דרך והוכרזו כמעומדים למות, רגישו כברווזים במטווח, הם ה

? ואם פרעה יושב בארמון הרחוק ואינו מקשיב כלוםלמנוע את המכה, אז מדוע פרעה לא עושה 

 לאיש, השרים והחרטומים נמצאים כאן ואפשר להפעיל עליהם לחץ. 

פחדו מפרעה ולא עשו אך אלה  .השרים לאופנו הרגישו את החרב מונחת על צווארם,  הבכורים

 יקרה דבר. צריך להיבהל, לא לא  ,טענו: משה רק מאייםניסו להרגיע ור. הם דב

וף כל מה תשע פעמים חשבנו שמשה רק מאיים, ובס .ענו: כבר היינו בסיפור הזה יםאבל הבכור

 אמר התקיים. ש

אפילו פנו אל ההורים המבוגרים ובקשו את עזרתם, אבל גם אלה פחדו. הבכורות נדהמו,  יםהבכור

א עשו מספיק להצילם. קבוצות של בכורות התאספו סביב בתי השרים, ול בגדו בהםיהם משפחות

, הרסו את כל דבר שבירחלו בפעולות אלימות. משלא נענו, הלקבל את דרישות משה. בקול ותבעו 
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בכוח, היו פצועים בשני  יםבכורההפגנות את שרים הוכו. המשטרה נכנסה לפעולה והחלה לפזר 

 הצדדים. 

 .ההפגנות נעשו יותר חריפות ואלימות הזמן הלך ואזל,אדרבה, ככל שלא הפסיקו,  הבכורים

הצבא המצרי נקרא להתערב. מרכבות הברזל והקשתים נצבו ו המשטרה הגיבה בזעם ובתקיפות,

אך  ,הפגנה אחת פוזרה במכות רצח כאלה, שהבכורות ברחובכל מי שזז. חיצים בכל פינה וירו 

 . גוויותרחוב עשר באחריהם רו ישאה

ממש, על החיים ועל המוות.  למלחמה שלהפכו עכשיו ההפגנות היה הקש ששבר את גב הגמל. זה 

מחסני התבואה ורשימות חייבי המיסים  י הממשלה והעלו אותם באש.התנפלו על משרד הבכורים

 .   כבר לא היה מה להפסיד והם עברו מבית לבית במסע רצח, הרס וחורבן יםנשרפו. לבכור

מיתמר ועולה ממוקדי השריפה, ומכסה מרחוק את העשן ראינו שהיינו רחוקים מן העיר אנחנו 

פליטים שברחו סיפרו  עמום של שאגות המפגינים הגיע עד אלינו.ם הקול אפילואת השמים. 

הדם נשפך ו ,הסתערו בזעם על ארמון פרעה עצמו, אל מול הצבאש ,המפגיניםסיפורי אימה על 

המצרים לא עמד בעקשנותו. פרעה שרד, ו אך אל הארמון הם לא חדרו, .את המרצפות םוהאדי

 שחררו אותנו.

 

 ד.

אנחנו היינו סגורים בתוך הבתים. על כל משקוף של מרות אש ועשן. ימן העיר עלו תהלילה.  הגיע

יים, בית יהודי, היה סימון של דם הפסח. כל משפחה התרכזה בביתה, מוכנה ליציאה. בגדים, נעל

 חגורים וחמושים, וכך אכלנו את הפסח הצלוי מוכנים לתזוזה.

לא היה בית שלא היה בו מת. המגפה החלה.  -איום וקינה קול יללה  שעת חצות, מן העיר עלה

שהשאירו  ,צרור מכותאלא מכה אחת קשה וכואבת, הייתה פילו לא אזו . ונוראה מכה איומה

נהרגו גם אלפים בקרבות הרחוב  .מתולא רק הם אך  ,המצרי. מתו הבכורות עםחותם עמוק על ה

לא  והביזה פשטו בעיר. באש, והשוד רבים מנאמני פרעה. הדם זרם כמים. חלקים מן העיר עלו

 רק בכורי מצרים הוכו, אלא גם מצרים הוכתה על ידי בכוריה, וכמעט שהתרסקה לחלוטין.

 לא היה מה לשתות, ,מי היאור לדם והפכננזכרתי שגם המכות האחרות באו בצרורות. במכת דם 

 מחלותחד מפני והפ ,כל סביבת היאור נרקבה והצחינה .מה לאכולגם דגים שביאור מתו ולא היה ה

והרג הבהמות אך היכה גם את  ,היכה ושבר את העציםהוא  ,הברדכך גם . הבריח את כולם ממנו

אכל את כל הארבה  ת גדולות.הוא הבעיר שרפו, ואש מתלקחתגם הייתה בתוכו אותם כמו הדבר. 

 .את היום כמעט כמו בלילה ךיחשהושמים סה את עין היכהצומח, אבל הוא גם 

 

  ?לסבול בתוך מצרים כזה צריךבחור טוב מדוע  ,סתיכל הזמן הזה דאגתי ל

 עצמו ניצל.אך סתי 

 איך?



39 

 

המתועבת אכזריות רשעות וההלא יכול היה לסבול את שנא את ההתנשאות המצרית וכל כך הוא 

אתנו לכל אשר נלך.  א יהיה יהודי וילךוה .בור צדשות מעשה קיצוני ולעהחליט לעש ד, עםשלה

אתנו למחרת פגשתי אותו הולך יחד וכאשר הגיעה שעת חצות הוא כבר בכלל לא היה במצרים, 

 אל ארץ ישראל.בדרך 
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 וסי וקולות הלילהי .9
 

 א.

צעדו אנשים, נהר אדם. משפחות גדולות, הורים  יצאנו ממצרים. קהל גדול ועצום. לאן שלא פנית

וילדים. הסבתא רוכבת על החמור, מחזיקה את התינוקת הנכדה על ידיה, ומסביב כולם הולכים 

ולא יאבדו  ,הגדולים צריכים להשגיח על הקטנים שילכו עם כולם .ברגל. לכל אחד יש תפקיד

נחשב גדול, נתנו לי להשגיח על שני במהומה הגדולה. לכל משפחה כמה חמורים, אני יוסי כבר 

החמורים שעליהם שמנו את הציוד, יריעות לאהלים, חפצים חשובים שהובאו ממצרים, גם מזון 

 בסיסי. 

מסע כמונו לעם שלם  נת לילה. מעולם לא יצאלשע. ניתנה ההוראה להתארגן בערב עצר המס

רות קטנות הוצתו מקוצי המדבר. ומדובכל מקום נדודים, ציבור גדול וצפוף כל כך. אוהלים צצו 

משטח ישר ונוח, שכולם יוכלו לישון ברווחה. יחד לסעוד את לבה. מארגנת  כל משפחה ישבה

 שמעת כל מה שנאמר מסביב.   ,אין מחיצות ,זה היה מוזר, אין בתים

 , המורה שלנו, קורא לנו אליו ל"א"ש לילה". צפן הלויואמר: אל רץפלפתע בא 

 שאלתי.  מה זה "אש לילה"?

  .יםמתרגלהחיילים המצרים ראינו שא"ש זה ראשי תיבות של "אמוני שדה", כמו ש

 "א"ש לילה"? זה  בל מהא

 , לא?"א"ש לילה" בלילה אז זהאם זה 

 צפן, וכבר הרבה ילדים התרכזו סביבו וישבו במעגל.מצאנו את מקומו של אל

לקולות הלילה. ביום העולם רועש הוא חיכה שכולם יירגעו ואז אמר: "הפעם נלמד להקשיב 

גם  .. בלילה משתרר שקט, אנחנו לא שומעים את הקולותוגועש, הקולות נבלעים בהמולה כללית

אפילו  ,כאן המחנה כבר נרגע, רבים ישנים, עכשיו אפשר להתחיל לשמע קולות ולזהות אותם

אותנו. אם איננו  ממרחקים. כך נוכל להתכונן ולהישמר ממי שמתקרב אלינו. וכך שומעים גם

 ."רוצים להיחשף, עלינו להיזהר ולפעול בדממה מוחלטת

 ."עכשיו נשב בשקט ונשמע מה קורה"

 

 

 ב.

והשקט  חושךהוהקשבנו, אף אחד אחד לא הוציא מילה. לא היינו רגילים לזה, אבל  ישבנו בשקט

ושם עוד נשמעו לאט לאט להבחין בין הקולות. פה נפתחו אוזנינו וישבנו מחרישים עשו את זה. 

קולות של אנשים, מצד אחד שמענו דיבורים, ומן הצד האחר קולות של שירה, אך אלה היו 

 מעטים, המחנה כולו הלך ושקע בתרדמה, אחרי יום של הליכה מאומצת.
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לפתע נשמעה תקיעה מחרישת אוזניים מן המאהל הסמוך. חמור החל לנעור בקולי קולות, נושם 

חמורים אחרים התעוררו והצטרפו אליו. מכול  ,זו מחלה מדבקתוכאילו  !יה-אי !יה-ומתנשף: אי

כמו שחמורים יודעים לעשות. זה היה מבדח,  !!יה-אי !!יה-עבר באו ועלו קולות של נעירה: אי

 ולא התאפקנו מלצחוק. 

סערת הנעירות הגיעה לסיומה והחלה משתתקת. חשבנו שבזה נגמר העניין, אך אז החלו נביחות 

 הב, עוד ועוד. –הב  –ים, לא כלב אחד אלא כלבים רבים הצטרפו, נבחו ויללו ביחד: הב של הכלב

נגמר מחזור אחד של הקולות. ושוב החלו החמורים נוערים, והכלבים ענו להם, נראה היה כאילו 

החמורים והכלבים גילינו פתאום כמה רבים  זו מקהלה שלמה השרה בשני קולות. זה היה מדהים,

 .מחנהכאן בתוך ה

החמורים ששמתם לב "אלצפן הקשיב יחד אתנו בשקט, וכאשר ראה שקלטנו את העניין. אמר: 

 מישהו יודע מה הם אומרים?" .שיח-זה נראה כמו דו .והכלבים מתייחסים אלה לאלה

 " להן שפה?יש יודעות לדבר? חיות "ה

 של ויכוח.  אף פעם לא חשבנו על זה כמו סוגבאמת, כאילו לנביחות הללו יש משמעות? 

 גם אלינו.אז זה מתייחס  ,הם מדבריםאם שאני מניח ולא רק זה,  .כןאני חושב שאמר: צפן אל

 לא שותפים שלנו?  הם ואין להם שכל לא הבנו: הם הרי רק חיות, 

כן, אבל עובדה שאנחנו שומעים את כל זה. בשביל מה אנחנו שומעים את הקולות אם אין לזה 

על ואני מניח שזה  ,על משהו עכשווי בשבילנו? אני שומע כאן סוג של ריבמשמעות קשר ושום 

 ביציאה שלנו ממצרים. נגיד שהם מתווכחים על החלק שלהם . בואושלנו משהו ממשי וברור

 השפעה וקשר למהלכים שלנו? שוב לא הבנו: לחמורים ולכלבים 

 ז מה הם עושים פה?, לכלבים ולחמורים אין תפקיד ביציאת מצרים? אומה אתם אומרים

טוב, אפשר לומר שלחמורים יש תפקיד חשוב, הם סוחבים על גבם את כל המסע הזה. המשאות 

שלנו עליהם ובלעדיהם לא היינו יכולים לזוז, היינו נשארים בלי שום ציוד. מגיע להם כל הכבוד, 

 מה עשו הכלבים? ךא תודה וברכה!

ברגע הקובע, במכת בכורות, ואף על פי כן צרים, שייכים למהיו הרי הם גם לכלבים יש  תפקיד, 

הם החליפו את הנאמנות שלהם, נבחו על המצרים והגבירו שם את הבלגאן, ועלינו לא חרץ כלב 

 לשונו.

הם מתווכחים מי מהם יותר טוב, החמורים או שאלצפן המשיך את הקו הזה ואמר: אני חושב 

 שלנו, של אלה או של אלה.הכלבים, ותרומתו של מי יותר חשובה ליציאה 

 טוב, ענינו, ברור שכל אחד יגיד שהוא הטוב ביותר.

 צפן.אבל מה אתם אומרים? שאל אל

ולוקחים את כל  ,שהחמורים יותר חשובים, הם עוזרים לנו בפועל" , אמר פרץ,"אני חושב"

 לא עוזרים לנו באופן ממשי. רק שתקו ולא הפריעו, הם הכלבים  .המשאות

 פן, אז מי צודק?צנו, אמר אל
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 אנחנו: איך אפשר להכריע?

 .יש לי תשובה. שמענו ממשה רבנו היום שתי מצוות שנוגעות לכלבים ולחמוריםואלצפן ענה: 

צריך  'פטר חמור'בקשר לקדושת הבכורות, ואמר שהוא הזכיר  החמוראת נותנות להם שכר. הן ו

הוא אמר, שבשר של בהמה שנטרפה ה. ועל הכלב זאת אומרת שיש לו איזו שייכות לקדוש .לפדות

 שהם לא נבחו עלינו.פרס על זה בשדה, צריך להשליך לכלב. וזה 

 אז מי יותר גדול הכלב או החמור?

לכלב ו ,לחמור מתייחסים בכבוד כאילו יש לו סוג של קדושהכולנו צעקנו יחד: החמור!! כי 

 .ורקים רק בשר מאוס של טרפהז

 

 ג. 

מר לנו להקשיב עוד, ולומר לו צפן המשיך לשבת ואלילה". אבל אלו שבזה נגמר ה"א"ש חשבנ

אחד אמר: שומעים ילד . וא צדק. שוב ישבנו בשקט, והפיםנוס יםמשמעותי ותקולים מעושאם 

 פרות גועות. אחר אמר: אני שומע צרצרים. 

 אז איך נקרא לכל הקולות הללו יחד?

 אני חושב שזו מן מקהלה גדולה ששרה מנגינה שלמה.

 נכון, זה כמו תזמורת ענקית שמנגנת סימפוניה גדולה.צפן שמח על התשובה הזאת: אל

 רוב הילדים הקשיבו בעניין לקולות החיות, אבל לא כולם מצאו עניין ב'חפירה' הזאת לעומק. 

מכל דבר הוא עשה צחוק. , ליצן גדול ועושה צרות היה ילד מוכשר וחריף, אךפלג, בנו של דתן, 

הוא התחיל , וכל השתיקה וההקשבה הזאת עלו לו על העצבים, חקשל לבשבימלכתחילה הוא בא 

 לצחוק: 

 קולות הכי משמעותיים הם קולות הצפרדעים". האמר: "תקשיבו טוב! 

ואכן קרקור מתמשך עלה ללא הרף מריכוזי הצפרדעים בביצות שליד היאור. לא קול גבוה 

 ה. -ה, קוו-ה, קוו-קוו -ומרעיש, אבל כל הזמן 

תראו איזו . וה-וה קוו-קו - הן לא מפסיקות לרגע ,צפרדעים מקרקרות כל הזמןאתם שומעים, ה"

בלי  יםשיר תמזמר היא !מאה !שרסימפוניה נהדרת. על כל שיר הודיה שלנו הצפרדע אומרת ע

יותר טובות אתה רוצה לומר שהן הקרקור שלהם מעצבן, ווהאלה מגעילות הצפרדעים  אותיסוף. 

 ?מאתנו

  ., הם באמת טובותאתה צודק: נרתעאלצפן לא 

מילים, תוכן, צורה, קצב ויופי, לנעירות  עםפשר להשוות את השירה שלנו, יך אפלג נדהם: א

 ?מקהלה וה שלהם הוא-וה קו-הקומצחיק לומר שלא ולקרקורים? 

עולה מנגינה נפלאה מן הטבע שאם הקשבתם טוב הלילה, אז הבנתם צפן המשיך בקו שלו: לא

יינו פותחים יותר את הראש ומפעילים את . אם הגדולה שכולם שותפים לה היא באמת סימפוניהו

והצפרדעים  ,חיים יש תפקידכל אחד מבעלי השל ,הצפרדעים מזכיר לנו היה קרקור ,דמיוןה
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זוכרים איך הן באו במכה השנייה, ונכנסו לכל מקום אצל אתם . כל חייהם עושים זאת בנאמנות

לעשות משהו, אנחנו בודקים את התועלת והנוחיות שלנו, אבל  מטילים עלינור שאהמצרים. כ

לחדר של המצרי לא התנהגו כמונו, הן עשו את זה בלי חשבון. אולי צפרדע שהגיעה  צפרדעיםה

ונכנסה למיטה שלו נהנתה, אבל האחרות נכנסו לכל מקום, ואלו שנכנסו לתנורים שלמו על כך 

כשהם מבצעים את תפקידם באופן הטוב ביותר, זה "פרק שירה". זה כמו לשיר לפני בחייהן. 

 לעמוד במשימתו.  לו, על שזכו הקב"ה ולהודות

הם מוכרחים לעשות את זה. זה בטבע שלהם, ים עושחיים ה ישבעלמה אבל כן, פלג לא נרגע: 

  .חירהמבינים מה שאנחנו עושים ופועלים מתוך רצון ובאנחנו רק 

מי אנחנו צריכים ללמוד מן הצפרדעים. אם ואף על פי כן  בדיוק.ה: דווקא נשמע מרוצאלצפן 

ים זאת, שמביננפש, אנחנו העל כך את  בשלמות, ומוסר בוראהאת רצון  הושלו שכל עשאין 

  שות את מה חשוב ולקיים את תפקידנו.בחור לעבוודאי צריכים ל

 

 ד.

 .גדול ה'חופרים'בעצמו  תפס לפתע לרעיון הזה ונעשהנכל ה'חפירות' האלה,  לשצחק עפלג, 

החמור יותר טוב. מהם מי  לא ברור כלביםעל החמורים והגם  אז לפי זה: התחיל לחשוב בקולהוא 

אתה שם עליו את הכול והוא  ,שקט טבעוהוא בהוא עשה מה שהוא רגיל. כמו הצפרדע, הוא 

ם ם תוקפנים, נובחים על כולם, מתנפלים ונושכים. אם ההלעומת זאת הכלבים  .סובלמקבל ו

 .יםמן החמור יםהרבה יותר טוב םהאז , כושנ אלו םעל עצמ ותגברה

'ילד טוב גם אצל אנשים זה כך. יש ילד שהוא נכון, ו אלצפן הביט בו בעיניים טובות ואמר:

יכול הוא לפעמים  .לא מתאמץ לשם כך. הוא נוטה בטבעו לטובממושמע  ,הוא שקדןירושלים', 

 תםוא סיכנמ'חמור נושא ספרים', זאת אומרת, הוא רק נושא אותם בראש שלו, אבל לא  להיותגם 

את מי צריך יותר ר על עצמו ועוצר. אבל מתגב ,ילד שנוטה להשתולל ישלעומת זאת לתוך הלב. 

 להעריך? 

 ולא פעלשהכלבים (. לכן !השכרלפי גודל הצער והקושי כך עיקרון: "לפום צערא אגרא" )יש לנו 

 .יותר ים, משובחםתגבר על עצמלה ואלא בחר ,לפי הטבע

אתם סוד גדול. עוד יש כלבים יפור של הלסכאן אלצפן הנמיך את קולו ודיבר כמעט בלחש: 

ן ולכ ,יש לנו עורותשזה מין נייר שעשוי מקנים, אנחנו  ,יודעים שהמצרים כותבים על פפירוס

לא נרקב ומתקלקל  רועהאיך  ,עור מעובד. אבל איך מכינים את הקלף, שזה כותבים על קלףאנחנו 

 כמו הבשר?

לידנו גר בורסקאי שמעבד עורות, זה מקצוע נורא. יש לו ליד הבית  !אני יודע :פרץ התפרץ ואמר

ם שורפים ה .לכמה שבועותבהם הוא משקיע את העורות  ,בורות עם חומרים חריפים ומסריחים

שהוא ן הדקים ריח נודף למרחוק. מן העורות העבים עושים סנדלים, ומאת כל שאריות הבשר, וה

 בה.הוא עושה קלף לכתיהיטב היטב, גרד 
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 ? שם החומר החריף שהוא שםעיקר אבל אתה יודע מהו  .נכון, אמר אלצפן

 .כולנו רצינו לדעתאלצפן עשה מזה סוד גדול, אז 

 !צואת כלבים -אני אגיד לכם 

 ככה? 

ומוציאה אותו מן את כל הלכלוך שורפת שהיא  ,כל כך חריפההפסולת המצחינה של הכלבים 

 .נקי ויפההוא נשאר כך ש ,עורה

הכלבים הם תוקפנים וחצופים, לכן הם מאוסים המשיך אלצפן: סתורי. שונה וממתראו כמה זה 

והנה, הכלבים  .ולהשתמש בו למענה כניס כלב למקום של קדושהלהודחויים. לא יעלה על הדעת 

 !. זה מדהיםדברי קדושהם עליו , שכותביקלף צואתםב ועבדשיזכו האלה עצמם, 

בר טוב. היא מנסה להרוס כל אמירה חיובית, לפורר כל התארגנות החוצפה היא האויב של כל ד

תפקיד חיובי. כמה שהיא לה של מסגרת חברתית מועילה. אבל כמו אצל הכלבים נראה שיש גם 

שלילית ופוגעת, כך היא מכריחה אותנו להשתפר, להזדכך ולתקן. היא גורמת ללב שלנו להיטהר 

 ואז הוא כשר לקלוט דברי תורה. 

כי  כמה הוא רע ואכזר. וחשבת לא, אל תזלזלו בזה  וכלב נובח מולנופעם הבאה שתשמעו בלכן 

נברכה לפני ה'  ,או נשתחוה ונכרעהוב": ואומר לכל הכלביםעכשיו קורא הוא ייתכן שבאמת 

 עושנו".
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 דרשי חכמיםמ

  .אליעזר פרק מ"ז פרקי דרביפקד פקדתי:  מחזור ויטרי, פרקי אבות ה'. :מקל הפלאים
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 החמץ וחג יוסי. 01 

 

 .א

 צריכה משפחה כל. שבועיים בעוד, הגאולה ליום להתכונן כיצד ההוראות פורסמו ניסן חודש בראש

 בבתים להסתגר, והמשקוף המזוזות על הדם מן למרוח, ו"ט יום בערב אותו לשחוט, כבש לקנות

 .ממצרים נצא זה אחרי. ומרור מצות על צלי, בחיפזון אותו ולאכול, בלילה

, מעבדות נצא ואז, המהפך יתחולל שבועיים עוד. בנו שאחזה ההתרגשות גודל את לתאר יכול איני

 חופשיים נהייה אנחנו, בפרגוליהם אותנו מכים מצריים נוגשים עוד נראה לא. המצרים מן נשתחרר

 .להאמין קשה. רוצים שאנחנו לאן וללכת לצאת, לנפשנו

 מיני כל עשינו הילדים אנחנו גם. לדרך לקחת שיצטרכו מה לאסוף והתחילו התרוצצו המבוגרים

 לחבורה שותף שהיה מי. ביחד ונלך תתארגן שלנו החבורה, לדרך יצא ישראל כשעם איך תכניות

 .ישראל לארץ בדרך גם שלנו חבר להיות ימשיך, השעבוד בהרפתקאות שלנו

 . וההתרגשות ההמולה את להשתיק היה קשה אבל, אלצפן עם ללמוד התאספנו

 .חורין בן שיהיה ברגע לעשות רוצה שהוא הראשון הדבר מה, ויגיד יחשוב אחד שכל ביקש הוא ואז

 לאן ללכת? ולהשתולל לרוץ רוצה שאני? אגיד מה, חשבתי אני גם. וחשבו חשבו וכולם שקט השתרר

 כלים ולשטוף תורנויות לעשות רוצה לא שאני? רוצה שאני שעה באיזו הביתה לחזור? רוצה שאני

 ?  בבית

 נניח. שנעשה במה ישתנה הרבה לא, זה על כשחושבים, בעצם. מכשילה שאלה בעצם שזו הבנתי

 כשאהיה גם. שלא ברור? לשם ללכת באמת יכול אני אז, לאפריקה ללכת לי ומתחשק חורין בן שאני

 ורוב. הבית סדרי על לשמור אצטרך אז גם אז, להתקיים תמשיך שלי שהמשפחה רוצה אני חופשי

 יהיה הבית, מלוכלכים יישארו בבית הכלים אחרת. אז גם נעשה, עכשיו עושים שאנחנו הדברים

 . בו לחיות יהיה אפשר ואי מבולגן

 את כבר שמעתי שבעצם אז נזכרתי. אותו צריכים וכולם רוצים שכולם, פשוט משהו לבחור צריך

: ואומרת נאנחת הייתה, מצות פתות אופה הייתה שאימא אחרי תמיד. הזאת לשאלה התשובה

 אני: לאלצפן ואמרתי התפרצתי אז". חמץ לחם לאפות זה, הגאולה כשתבוא שאעשה הראשון הדבר"

 .חמץ לחם לאכול זה לחרות כשנצא שנעשה הראשון הדבר, יודע

 .לחם לאכול רוצים אנחנו גם, נכון: אחרי ואמרו הצטרפו וכולם שנייה עברה לא

 ?לחם דווקא, זהו: ואמר, ופתעה קצת אלצפן

 והקשות הדחוסות המצות פיתות את לאכול יושבים כשאנחנו העיניים לנו יוצאות תמיד. כן: לו אמרתי

 התפלות המצות עם אנחנו. ורך תפוח, יפה לחם ואוכלים המצריים הנוגשים יושבים ומולנו, שלנו

 הצלחת את מנגבים, בציר שלהם השמן הלחם את טובלים, בנחת יושבים והם, השיניים את שוברים

 . פרוסה מכל ונהנים

 עד לנו נתנו לא למה יודע אתה. צודק אתה אבל, זה על חשבתי לא, מעניין: ואמר זה על חשב אלצפן

 יש. מאד מהר עושים מצות פיתות כי? מצות לאכול אותנו הכריחו מדוע? לחם לאפות המצרים היום

 אותו לעשות יכול, לגמרי אחר משהו זה טוב לחם. מיד ואופים לשים, ומים קמח, שהן מה את רק בהן

 עושים. זמן הרבה צריך ממש לחם לאפות כדי. רוצה שהוא מה לעשות יכול והוא חופשי שזמנו מי רק

 כל עוד גם להוסיף אפשר, מאד שהחמיץ ישן משאור שמרים אליה מכניסים, ומים מקמח, גדולה עיסה

 ואז, היטב היטב הכול את לשים, שרוצים מה וכל תבלינים, ביצים, ומלח שמן, טובות תוספות מיני

 יוצאת. טוב ומתנפחת תופחת שהעיסה עד, שעות לקחת יכול זה. שצריך כמו יתפח שהבצק מחכים

. וחלקה גמישה נעשית היא, אחרת צורה מקבלת העיסה. שהכנסנו ממה ויותר שניים פי גדולה כמות

 כל את שווה התוצאה אבל. זמן יותר לוקחת האפייה וגם, העב יותר העיסה מן שקורצים הלחם

 .פרוסה ועוד עוד, הרבה לאכול אפשר, ורך וטעים אוורירי, רך יוצא הלחם, ההשקעה
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 ונתכנן נחשוב ולא בנחת לשבת נוכל שלא, הזמן כל אותנו העסיקו הם לכן, בנו לשלוט רצו המצרים

 הכריחו אלא, ובנעימות בהרחבה ונאכל, שצריך כמו לחם שנאפה רצו לא לכן. לחירות מהם לצאת איך

 '. עוני לחם, 'מצות מהר לאכול אותנו

 הוא, ממצרים ונצא הגאולה כשתבוא שבועיים בעוד שנעשה הראשון שהדבר מציע אני אז, טוב

 . עושים שהמצרים כמו, ומריח מזין, טעים, ואוורירי נפוח, חמץ לחם ונאפה כולנו שנתכנס

 '. החמץ חג'ל היציאה את נהפוך: ואמר פרץ תערבה, טוב רעיון זה

 

 . ב

 עם הפסח את ואכלנו בבתים התכנסנו, ו"ט יום הגיע, הסיפור כל את יודעים אתם, שבועיים עברו

 .יצאנו ובבוקר מצרים בבכורות המגפה הייתה. לנו שנאמר כמו, ומרורים מצות

. יפה יפה יהיה והכל, האש ועל חפלה נעשה, וריקודים בשירה ונלך יפה נתלבש, בנחת שנצא חשבנו

 בו להתעסק נאסר ולא, אותו לבער צריך לא אבל, חמץ לאכול היום שאסור נאמר, לנו שנתנו בהוראות

 לאפות התארגנה משפחה כל. חמץ לחם הכנת ידי על היום את לחגוג כולם בקשו כן על. אותו ולהכין

 כל את ואספו, ושמרים שאור, לבצק גדולות קערות, קמח הרבה מראש הכינו כולם. בוקר לפנות

 בלילה ואז, אותו ונאפה לתפוח לו ניתן, הבצק את נעשה לדרך שנצא לפני שבבוקר כדי, החומרים

 . אותו לאכול הטוב הלחם את לנו יהיה, בדרך נהיה כאשר

 כך כל הם. ומבוהלים מוכים היו שהם המצרים את הפתיעה כה בכורות מכת. שהיה מה לא זה אבל

 כבר כן על. קשות יותר עוד אולי, מכות עוד יופיעו במצרים שנישאר דקה שבכל שחששו, מאתנו פחדו

 היה לא זה אם. יותר אותנו יראו שלא ובלבד, מהר מהר לצאת אותנו דחפו, מנוח לנו נתנו לא בלילה

, בכוח בנו החזיקו והמצרים לצאת בקשנו אנחנו המצרים היום עד. מבדח היה זה, מפריע כך כל

 .האפשר ככל מוקדם שנצא הכול את עשו והם מיהרנו לא אנחנו ועכשיו

 ולא ריקודים לא, להתקשט לא, שצריך כמו לארוז היה אפשר אי, השתבשו ליציאה ההכנות כל

 התוכנית, החמץ לחם לאפיית ביחס הייתה האכזבה עיקר. אותנו גרשו ממש. החוצה מהר, מחולות

 . יום בכל כמו, ומים מקמח, מצות פיתות מהר ואפינו הכלים את אספנו. התבטלה

 אבות, צעד שלם עם. והלך שגבר, ההולכים בזרם משתלבים, הראשית הדרך אל הבתים מן יצאנו כך

 וכל, ומטלטלים ציוד סחבו חמורים. מקל על שנשענים וזקנים בוכים תינוקות, וילדים נשים, ובנים

 המון בתוך יאבד קטן ילד אם. בדרך יתבלבלו לא םוילדי, להתפזר שלא עצמה על שמרה משפחה

 .   שחת בערמת מחט תמצא לך, ההולכים האנשים

 שטח לה מצאה משפחה כל, נעצר העם. להירגע התחיל הכול, ממצרים התרחקנו כאשר בערב רק

 . ואכלו בבוקר שאפו מצות הפיתות את הוציאו אז. ולישון לאכול התארגנה עליו קטן

 

 

 .ג

 ספרו כולם. אלצפן אצל יחד להתכנס והצלחנו, ויתרנו לא הילדים אנחנו הבלבול כל למרות

, לנשום להם נתנו לא המצריים השכנים איך. היציאה ובשעת בלילה שלהם החוויות את בהתרגשות

 .כבר שנלך העיקר, ומתנות בממתקים כיסינו את מלאו

 בני כמו טוב חמץ לחם לאכול תכננו, "לנו שקרה מה את מסביר הוא איך, אלצפן את פרץ שאל ואז

 בידנו להחזיק ממשיכים ואנחנו, אינם הנוגשים, ממצרים יצאנו, ותראה', החמץ חג' את לעשות, חורין

 ?" מצות

 גדול הכי הבצק את היום ראיתי אני, פרץ יודע אתה: ענה הוא ולבסוף, במחשבות שקע אלצפן

 הנהר. אנשים של אחד נהר, בדרך יחד הלך העם היום כל. הזה הבצק אנחנו. בעולם פעם אי שנעשה
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 ואת צרכיו את והדגיש לעצמו רק דאג אחד כל. פרטיים אנשים הרבה של אוסף אתמול עד היה הזה

 שום, חיטה של אבק, פרורים פרורים, קמח של ערימה כמו הוא פרטים של כזה אוסף. שבו המיוחד

 של אבק היינו כי, למצרים כך כל משועבדים שהיינו הסיבה זו. יחד אותם ומגבש אותם מחבר לא דבר

 . יחידים

 מים של מטר, ממרומים גדולה רוח באה וכאילו לעינינו הופיע' ה הלילה. אחר משהו ראיתי היום אבל

 העם. ועצום גדול אחד לבצק והפכו התגבשו והם, האלה הקטנים הגרגרים את פתאום שאיחד, חיים

, לפנינו והלך האש עמוד בא זה כל מול. גדול תפקיד, משותפת מטרה, רוח לו יש, יחד קדימה צועד

 . אחד לגוף לתמיד העם את ומעצבת אותנו אופה הגאולה אש איך ראיתי

 ? מצה עם דווקא נשארנו מדוע הסברת לא עדיין אבל, התעקשתי, מאד יפה משל זה

 מן אותנו למדו, שלנו הטעות הייתה זו, רואים אתם: ואמר דבריו חוט את לטוות המשיך אלצפן

 '.המצות חג' אלא' החמץ חג' לא הוא הזה החג, לקח השמים

 חמץ בלחם  לשמוח ובמקום לחירות יצאנו? משוגעים אנחנו, מה: לו ואמרתי מאד אותי הפתיע זה

 ? במצות אותה וחגגנו לעבדות להתגעגע פתאום התחלנו

 חופשיים אנשים כמו לאכול ונוכל הובשלוו בשמחה ממצרים שנצא חלמתי אני גם: ואמר חייך הוא

 לעשות חופש לא זה, הפקרות אינה החירות. גדולה הזאת הטעות כמה הבנתי היום אבל. חמץ לחם

 שאנחנו מה על אחריות לקבל היכולת היא החירות. ונכון שצריך מה לעשות אלא, שרוצים מה כל

 מצרים אבל, ממצרים יצא אמנם שהוא הראה, החמץ מן גדול עניין שעשה מי. להם ולהתחייב עושים

 חושב מישהו. חשיבות חסרות חומריות לתאוות, שלו ליצרים משועבד נשאר הוא. ממנו יצאה לא

 ?טעים יותר לחם לנו שיהיה כדי, אותנו גאל ה"שהקב? והנסים הצרות כל את עברנו זה שבשביל

 מן יצאנו אנחנו'. ויעבדוני עמי שלח' אלא', עמי את שלח: 'סתם לו אמר לא הוא לפרעה הלך כשמשה

 והמרץ הזמן את ולהקדיש, ה"לקב עבדים להיות סיני להר ללכת כדי, המצריים הנוגשים של העול

 את, מצות לאכול ממשיכים אנחנו השחרור אחרי גם, לקח לנו הראה הוא לכן. רצונו את לעשות שלנו

 . לשמים אלא למצרים עבדים איננו אבל', והעבדות העוני לחם'

 בה שיש ראינו כולנו? הזאת בעיסה היה מה. גדולה לעיסה היום הפך העם איך אתי יחד ראיתם אתם

 שיש מה בדיוק היא, מצה זו חמץ לא זה. והשכינה אנחנו היינו, נוסף דבר שום בלי, בלבד דברים שני

 .אותה לשנות יכול לא דבר ששום, ומגובשת דחוסה למצה שלנו העם את עושה שלנו הגאולה. בה

 


