מרחוק כל דבר נראה נס
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ארבעה עמדו על הים  /רבי אברהם אבן עזרא

ַארבָּ עָּ ה עָּ ְמדּו עַ ל הַ יָּם,
ְ
צּור וְ ִציר צֹאן וְ צָּ ר;
צָּ ר הֵ ִציק לְ צֹאן,
וְ צֹאן צָּ עַ ק לְ ִציר,
וְ ִציר חָּ נַן לְ צּור,
וְ צּור ִצּוָּ ה לְ ִציר:
צֵ א וְ חַ לֵץ צֹאנִ י ִמיַד צָּ ר;
זֶה צּור י ְִשעֵ נּו,
פָּ צּו פֶ ה ְקהָּ לֵנּו,
ָאמרּו ,יי מַ לְ כֵנּו
וְ ְ
הּוא יו ִֹשיעֵ נּו
צּור י ְִש ָּראֵ ל.

" ְמ ָרחֹוק כָל דָ בָ ר נ ְִר ָאה נֵס
אֲ בָ ל ִמ ָקרֹוב גַּם נֵס ל ֹא ִנ ְר ֶאה ָכְך.
אֲ פִ ּלּו ִמי שֶ עָ בָ ר בְ יָם-סֹוף בִ בְ ִקיעַּ ת הַּ יָם
ָר ָאה ַּרק ֶאת הַּ גַּב הַּ מַּ זִ יעַּ שֶ ל הַּ הֹולְֵך ְל ָפנָיו
וְ ֶאת נֹועַּ י ְֵרכָיו הַּ גְ דֹולֹות".
יהודה עמיחי

 .2שמות פרק יד
ִיראּו ְמאֹ ד וַ י ְִצעֲ קּו בְ נֵי־י ְִש ָּראֵ ל אֶ ל־ה':
(י) ּופַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ י ְִשאּו בְ נֵי־י ְִש ָּראֵ ל אֶ ת־עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵה ִמ ְצ ַריִם נֹ סֵ עַ ַאחֲ ֵריהֶ ם וַ י ְ
ית לָּנּו לְ הוֹצִ יָאנּו ִמ ִמ ְצ ָּריִם:
ין־קבָּ ִרים בְ ִמ ְצ ַריִם לְ ַק ְח ָּתנּו לָּמּות בַ ִמ ְדבָּ ר מַ ה־זֹאת עָּ ִש ָּ
ֹאמרּו אֶ ל־ ֹמ ֶשה הַ ִמבְ לִ י אֵ ְ
(יא) וַ י ְ
ּומ ְשמֹ אלָּם:
ימינָּם ִ
(כב) וַ ָּיבֹאּו בְ נֵי־י ְִש ָּראֵ ל בְ תוְֹך הַ יָּם בַ יַבָּ ָּשה וְ הַ מַ יִם לָּהֶ ם חוֹמָּ ה ִמ ִ
ּומ ְשמֹ אלָּם:
ימינָּם ִ
(כט) ּובְ נֵי י ְִש ָּראֵ ל הָּ לְ כּו בַ יַבָּ ָּשה בְ תוְֹך הַ יָּם וְ הַ מַ יִם לָּהֶ ם חֹמָּ ה ִמ ִ
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רמב"ן יד' ,י':

"וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה' ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים"–איננו נראה כי בני אדם
הצועקים אל ה' להושיעם יבעטו בישועה אשר עשה להם ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם אבל הנכון שנפרש כי
היו כתות והכתוב יספר כל מה שעשו כלם אמר כי הכת האחת צועקת אל ה' והאחת מכחשת בנביאו ואינה מודה
בישועה הנעשית להם ויאמרו כי טוב להם שלא הצילם ועל זאת כתוב וימרו על ים בים סוף ) תהלים קו ז ( ולכך
יחזיר הכתוב "בני ישראל" פעם אחרת ויצעקו בני ישראל אל ה' כי הטובים בהם צעקו אל ה' והנשארים מרו
בדברו ולכך אמר אח"כ (להלן פסוק לא) וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו לא אמר "וייראו ישראל את
ה' ויאמינו" אבל אמר "העם" כי "בני ישראל" שם ליחידים ו"העם" שם להמון וכן וילונו העם (להלן טו כד) וכך
הזכירו רבותינו (במדב"ר כ כג) ויחל העם לזנות) במדבר כה א (בכל שנאמר "העם" לשון גנאי הוא וכל מקום
שנאמר "ישראל" לשון שבח הוא והנה לא אמרו "לקחתנו למות במלחמה" אבל לקחתנו למות במדבר וממותנו
במדבר כי טרם יראו מלחמה לא היו חפצים לצאת אל המדבר פן ימותו שם ברעב ובצמא ויתכן שאמרו לו כן
בצאתם ועודם בארץ מצרים כאשר הסב אותם אלהים דרך המדבר ים סוף או שאמרו לו מתחלה אנה נצא אם
דרך פלשתים ילחמו בנו ואם דרך המדבר טוב לנו לעבוד את מצרים ממותנו במדבר ואפשר עוד לומר כי היו העם
מאמינים בה ' ומתפללים אליו להצילם אבל במשה נכנס ספק בלבם פן יוציאם למשול עליהם ואע"פ שראו
האותות והמופתים חשבו שעשה אותם בדרך חכמה או שהשם הביא עליהם המכות ברשעת הגוים כי אלו חפץ
השם ביציאתם לא היה פרעה רודף אחריהם ואונקלוס תרגם בכאן ויצעקו וצעיקו עשאו ענין תרעומת לומר שלא
התפללו אבל היו מתרעמים לפניו על שהוציאם ממצרים כלשון ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך
)לעיל ה טו) וכמוהו ותהי צעקת העם ונשיהם גדולה אל אחיהם היהודים) נחמיה ה א (מתרעמים עליהם בקול
גדול וצעקה ובמכילתא (כאן) תפשו להם אומנות אבותם ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים מאחר
שנתנו שאור בעיסה באו להם אצל משה אמרו לו הלא זה הדבר אשר דברנו אליך וגו' ושאור שבעיסה הוא היצר
הרע והיה דעתם לומר כי מתחלה צעקו אל ה' לתת בלב פרעה לשוב מאחריהם וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל
היה נוסע וקרב אליהם אז אמרו לא נתקבלה תפלתנו ונכנסה בלבם מחשבה רעה להרהר אחרי משה כאשר
בתחלה.
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ילקוט שמעוני רמז רלג

ארבע כתות נעשו ישראל על הים אחת אומרת נפול לים .ואחת אומרת נחזור למצרים .ואחת אומרת נעשה
מלחמה כנגדן .ואחת אומרת נצווח כנגדן .זו שאומרת נפול לים נאמר להם התיצבו וראו .זו שאומרת נחזור
למצרים נאמר להם כי אשר ראיתם .זו שאומרת נעשה מלחמה כנגדן נאמר להם ה' ילחם וזו שאמרת נצווח כנגדן
נאמר להם ואתם תחרישון:
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ילקוט שמעוני רמז רלד:

ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה .ר' מאיר אומר בלשון אחד .ר' יהודה אומר בלשון אחר .ר' מאיר אומר כשעמדו
שבטים על הים זה אומר אני ארד וזה אומר אני ארד ומתוך שהן עומדין וצוהבין קפץ שבט בנימין וירד לים תחלה
שנאמר שם בנימין צעיר רודם אל תקרי רודם אלא רד ים .התחילו שרי יהודה מרגמין אותם באבנים שנאמר שרי
יהודה רגמתם... .
ר' יהודה אומר כשעמדו ישראל על הים זה אמר איני יורד וזה אמר איני יורד שנאמר סבבוני בכחש אפרים וגו' .מתוך
שהיו עומדין ונוטלין עצה קפץ נחשון בן עמינדב ונפל לגלי הים עליו הוא אומר הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש
טבעתי ביון מצולה אל תשטפני שבולת מים .באותה שעה אמר הקב"ה למשה משה ידידי (אתם) משוקעים במים והים
סוגר ושונא רודף ואת עו מד ומרבה בתפלה .אמר לו ומה עלי לעשות אמר לו ואתה הרם את מטך ,ומה אמרו משה
וישראל על הים ה 'ימלוך לעולם ועד אמר הקב"ה מי שהמליכני תחלה על הים אעשנו מלך על ישראל
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מדרש רבה ,שמות פרשה כד':

שנאמר )ש"ב ז ,כג (אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו וכן הוא אומר )תהלים קו ,ז ( וימרו על ים בים סוף מהו
שני פעמים אלא על הים המרו שלא היו רוצים לירד אלולי שבט יהודה שקפץ תחלה וקדש שמו של הקדוש ברוך
הוא שנאמר (שם קיד ,א-ב) בצאת ישראל ממצרים היתה יהודה לקדשו ובים סוף מנין שהמרו אלא כיון שירדו
לתוך הים היה מלא טיט שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט שנאמר (חבקוק ג ,טו) דרכת בים סוסיך
חומר מים רבים והיה אומר ראובן לשמעון במצרים בטיט ובים.
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 .אבות דרבי נתן ,פרשה לג'

בשעה שעמדו אבותינו על הים ,אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו לו ,לא נעבור עד שנראה הים נקבים נקבים.
נטל משה מטהו והכה על הים ונעשה הים נקבים נקבים שנאמר( ,חבקוק ג" )נקבת במטיו ראש פרזיו".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו לו :לא נעבור עד שנעשה הים בקעה לפנינו.
נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם בקעה ,שנאמר( ,תהלים עח" )בקע ים ויעבירם" ונאמר (ישעיה
סג" )כבהמה בבקעה תרד".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שנעשה לפנינו גזרים גזרים.
נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה לפניהם גזרים גזרים ,שנאמר( ,תהלים קלו" )לגוזר ים סוף לגזרים".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שנעשה לפנינו חומר.
נטל משה המטה והכה הים ונעשה לפניהם טיט שנאמר( ,חבקוק ג" )דרכת בים סוסיך חומר מים רבים".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשה לפנינו מדבר.
נטל משה את המטה והכה על הים שנאמר( ,תהלים קו" )ויוליכם בתהומות כמדבר".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשה לפנינו פירורים פירורים.
נטל משה את המטה והכה על הים שנאמר( ,שם עד" )אתה פוררת בעזך ים".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשה לפנינו סלעים סלעים.
נטל המטה והכה על הים ונעשה סלעים סלעים ,שנאמר( ,שם" )אתה שברת ראשי תנינים על המים" והיכן משברין
ראשי תנינים ,הוי אומר ראשי תנינים אין משתברין אלא על הסלעים.
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אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשה לנו יבשה,
נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה יבשה .שנאמר( ,שם סו" )הפך ים ליבשה" ואומר (שמות יד" )ובני
ישראל הלכו ביבשה בתוך הים".
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשה לפנינו חומות.
נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה חומות .שנאמר( ,שם יד )והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.
אמר להם משה :קומו ,עברו .אמרו :לא נעבור עד שיעשו לפנינו נאדות.
נטל משה את המטה והכה על הים ונעשה נאדות .שנאמר( ,שם טו )נצבו כמו נד נוזלים .ומים שבין הגזרים ירדה
אש וליחכתן ,שנאמר( ,ישעיה סד" )כקדוח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך" .והיו הנודות מושכין
שמן ודבש לתוך פיהן של תינוקות והן יונקין מהם שנאמר( ,דברים לב" )ויניקהו דבש מסלע".
ויש אומרים ,היה יוצא להם מים חיים מן הים ושותין בתוך הגזרים ,לפי שמימי הים מלוחים הם ,שנאמר
"נוזלים" ,ואין נוזלים אלא מתוקים ,שנאמר( ,שיר ד" )באר מים חיים ונוזלים מן לבנון" .וענני כבוד למעלה מהם
שלא ישלוט בהם השמש .ועברו ישראל כן כדי שלא יצטערו.
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פסחים קיח:

ואקדיח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס אמר לו הקב"ה רד באותה שעה פתח גבריאל ואמר ואמת ה' לעולם ר' נתן
אומר ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרוהו כדרב הונא דאמר רב הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו
וכדדרש רבה בר מרי מאי דכתיב (תהלים קו ,ז) וימרו על ים בים סוף מלמד שהמרו ישראל באותה שעה ואמרו
כשם שאנו עולין מצד אחד כך מצריים עולים מצד אחר אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה אמר לפניו
רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנו אמר לו אתן לך אחד ומחצה שבהן אמר לו רבש"ע יש
עבד שתובע את רבו אמר לו נחל קישון יהא לי ערב מיד פלט אותן ליבשה ובאו ישראל וראו אותן שנאמר )שמות
יד ,ל (
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נּון  /נתן אלתרמן

בְ בִ ְק ָתה ִמ ְתמֹוטֶ טֶ ת ִמישֶ ן,
עִ ם ֶאחָ יו בְ חַּ ְסדֵ י ֵאל חַּ ּנּון,
גֹורר לֹו ֵאיָ -אז ִאיש בְ גשֶ ן,
ִה ְת ֵ
ּושמֹו נּון.
ִאיש-עִ בְ ִרי ָפלְמֹונִי ְ
בְ ע ְֻמ ֵקי סֵ פֶרְ -שמֹות – שָ ם שָ ַּקע הּוא
בֵ ין ִמכְ רֹות ַּרעַּ ְמ ֵסס אֹו פִ תֹם.
נֹור ִאים ל ֹא ִחכָה הּוא
ּולְמֹופְ ִתים ָ
כִ י ָאמַּ ר הּוא :מֹופְ ִתים? מַּ ה פִ ְתאֹם?
קֹורעַּ
ַּתחַּ ת שֵ בֶ ט נֹוגֵׂש הַּ ֵ
מֵ עָ לָיו ֶאת עֹורֹו הַּ צָ הֹב,
דֹם ִהּלֵך ,הּואָ ,א ִדיש וְ ָיגֵעַּ ,
וְ לִבֹו ל ֹא ִנ ְשבַּ ר ִממַּ כְ אֹוב.
אֹותּה הֲ לִיכַּת עֲצַּ ל ְַּתיִם
ּובְ ָ
הּוא ִנגַּש וְ ָאסַּ ף ֶאת ֵכלָיו
בְ יֹום צֵ את י ְִש ָר ֵאל ִמ ִמצְ ָריִם…
כ ָָאמּור שָ ם בַּ סֶ פֶר הָ עָ ב.
וְ ִה ְדלִיקּו שָ מַּ יִם ו ָָא ֶרץ
ֶאת מֹופְ ֵתי לֵדָ תֹו שֶ ל הָ עָ ם,
וְ ָר ְתחּו הַּ ְתהֹומֹות וְ סָ עָ רּו
ּו ִל ְש ַּניִם נ ְִק ַּרע הַּ יָם – –

אֲ בָ ל גַּם ֶאת הַּ יָם הַּ ָקרּועַּ ,
וְ הַּ מָ וֶת ִמ ְשנֵי עֲבָ ָריו,
הּוא עָ בַּ ר ,עִ ם סַּ ּלֹו הָ ָקלּועַּ ,
כְ דָ בָ ר הַּ מּובָ ן מֵ ֵאלָיו.
וְ הַּ ְק ָרב ל ֹא נ ַָּתן בֹו צְ מַּ ְרמ ֶֹרת
וְ לִבֹו עֹוד עִ ֵקש ּומַּ חֲ שֶ ה–
ֹורת
כְָך ִהגִ יעָ ה ִאתֹו הַּ מָ ס ֶ
סּוקי “ ָאז י ִָשיר משֶ ה”…
ֶאל פְ ֵ
אֲ בַּ ל ָאז ,עֵ ת גֻ ְלגַּל כְ מֹו ַּרעַּ ם
ִׁשיר-הֶ חָ ג בְ ַּא ִדיר עַּ ל הַּ חֹוף– ,
ָאז (גַּם נּון ל ֹא יָדַּ ע עֹוד מַּ ה-טַּ עַּ ם…)
בֹו הָ ְשבַּ ר לְבָ בֹו כִ י בָ א סֹוף…
הּוא ָזכַּר ֶאת הַּ ִטיט וְ הַּ חֹמֶ ר,
וְ ָזכַּר ֶאת הַּ שֹוט ְב ָאדֹם,
ּופְ צָ עָ יו שֶ הֶ חֱ ִרישּו בְ לִי אֹמֶ ר,
צְ עָ ָקה נ ְָׂשאּו יַּחַּ ד פִ ְתאֹם.
הּוא ָזכַּר הַּ מֹופְ ִתים שֶ בָ ָא ֶרץ,
הּוא ָזכַּר ֶאת הַּ חֹשֶ ך-וָדָ ם,
הּוא ָזכַּר הַּ ְתהֹומֹות שֶ סָ עָ רּו,
הּוא הֵ בִׁ ין
כִׁ י נ ְִׁק ַרע לֹו הַ יָם – –
3

ירה כְ מֹו יַּעַּ ר
בְ יָדֹו הַּ ְשעִ ָ
ֶאת ר ֹאש בְ נֹו הּוא הֶ חֱ לִיק בְ עֶ ְדנָה.
וִ יהֹושֻ עַּ (בִ ן-נּון) עֹודֹו נַּעַּ ר,
עֹודֹו נַּעַּ ר ָקטָ ן בַּ ג ְַּד ָנ”ע…

בְ ע ְֻמ ֵקי סֵ פֶרְ -שמֹות ִה ְת ַּיפֵחַּ
ִאיש ז ֵַּקן ִמפְ שּוטֵ י י ְִׂש ָר ֵאל –
וְ הֵ ִאיר ָאז אֹותֹו הַּ י ֵָרחַּ ,
הַ ּדֹולֵק מֵ עָ ֵלינּו הַ ֵליל
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עִ ם קֹמֶ ץ שָ מַּ יִם בַּ יָד
ִיתי עֹובֵ ר ֶאת חַּ יַּי.
הָ י ִ
ִיתי חֹוצֶ ה ֶאת הַּ יָם
הָ י ִ
בְ ַּרגְ לַּי
עִ ם קֹמֶ ץ שָ מַּ יִם בַּ יָד.
אברהם חלפי

עֹורר
ִמדֵ י ב ֶֹקר ָאדָ ם ִמ ְת ֵ
עַּ ל ְׂשפָתֹו שֶ ל יַּם הַּ מָ חָ ר
שֹואל ֶאת עַּ צְ מֹו :ל ְַּחצֹות
וְ ֵ
אֹו ל ֹא ל ְַּחצֹות
אריה סיוון

**
.11
לא האמנתי
בעמדי על גדת הנהר,
הרחב והסוחף,
שאעבור גשר זה,
הקלוע מקנה דק ,שביר
קשור בסיבים.
פסעתי קל כפרפר
וכבד כפיל ,
הלכתי בוטח כרקדן
ומתנודד כעיוור.
לא האמנתי שאעבור את הגשר הזה.
ובעמדי כעת בגדה השנייה,
איני מאמין שעברתי אותו
ליאופולד סטאף
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