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  הרב מרדכי אלון
 נערך ע"י תלמידים

  שלוש פעמים  -הים הופך ליבשה 
  מעטפת של מצווה

את סיפור קריעת ים סוף נספר הפעם בשלשה שלבים. 
המציאות שים הופך ליבשה מתרחשת שלוש פעמים לאורך 
ההיסטוריה, ואלו הם שלשה שלבים שמשנים בעצם את פניה 

  של ההיסטוריה. 
הפעם הראשונה שזה קרה היא 'שביעי של פסח'. בני ישראל 

עבירנו עוברים 'בתוך הים ביבשה', הקב"ה קרע לנו את הים וה
  בתוכו בחרבה.

  הירדן יסב לאחור
בפעם השניה זה קורה ארבעים שנה לאחר מכן, כאשר יהושע 
יעבור אתנו את הירדן. בדיוק אותו סיפור, רק נזכיר את 

  –שהזכרנו את זה בכל יום ויום מימות הפסח 
ִים ְצָר֑ ָרֵאל ִמּמִ ׂשְ את ִי֭ ֵצ֣ ז ּבְ ם ֹלֵעֽ ב ֵמַע֥ ֲעֹק֗ ֥ית ַי֝ ה  ָהְיתָ֣ה. ּבֵ ְיהּוָד֣

וֹ ְׇלק לֹותָֽיו ְדׁש֑ ל ַמְמׁשְ ָרֵא֗ ׂשְ ס. ִי֝ ֹנ֑ ָאה ַוּיָ ם ָר֭ ֣ ב ְלָאֽחֹור ַהּיָ ן ִיּסֹ֥ ֗ ְרּדֵ ּיַ . ַה֝
ים ָהִרים ָרְק֣דּו ְכֵאיִל֑ ְבֵני ֶה֭ ָב֗עֹות ּכִ אן ּגְ֝   1.ֹצֽ

דוד המלך במזמור התהילים הזה הופך להיות כמו אחד הבנים 
   –מההגדה, והוא שואל 

ָך֣ הַ֭  ַמה י ָת֑נּוסּלְ ֣ ם ּכִ ב ְלָאֽחֹור ּיָ ּסֹ֥ ן ּתִ ֗ ְרּדֵ ּיַ ְרְק֣דּו  .ַה֝ ָהִרים ּתִ ֶה֭
ים ְבֵני ְכֵאיִל֑ ָב֗עֹות ּכִ אן ּגְ֝   2.ֹצֽ

   –והקב"ה, האבא, נותן תשובה 
דֹון ֣חּוִלי ָאֶ֑רץ י ָא֭ ְפֵנ֣ ב ִמּלִ י ֱא֣לֹוּהַ ַיֲעֹקֽ ְפֵנ֗ ּלִ ּור ֲאַגם ִמ֝ י ַהּצ֣  ַהֹהְפִכ֣

ִים יׁש ְלַמְעְינוֹ  ָמ֑ ִמ֗ ּלָ ִים ַח֝   3.ָמֽ
בעומק, הפסוק האחרון הזה כבר רומז לפעם השלישית אבל 

  נגיע אליה בהמשך. 
  דה ז'ה וו -עוברים בחרבה 

בני ישראל מגיעים לשפת  –בואו וניזכר לרגע בסיפור הירדן 
הירדן והקב"ה מצווה ליהושע שיצווה לכהנים נושאי ארון ברית 

  – ה' להיכנס לתוך הנהר
ֵא֩י ֲא֨רֹון  י ַהּכֲֹהִנ֡ים ֹנׂשְ ֹות ַרְגֵל֣ ּפ֣ ֣נֹוַח ּכַ ל 'ה֜ ְוָהָי֡ה ּכְ ֶר֙ץ  ֲא֤דֹון ּכָ ָהָא֙

ים ִמְלָמְ֑עָלה ְוַיַעְמ֖דּו  ִ֥ים ַהּיְֹרִד֖ ֵר֔תּון ַהּמַ ֣ ֙ן ִיּכָ ְרּדֵ י ַהּיַ ן ֵמ֤ ֔ ְרּדֵ י ַהּיַ ֵמ֣ ּבְ
ד ד ֶאָחֽ   4.ֵנ֥
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'מלפני  -'אדון כל הארץ' זו בדיוק הסיבה שראינו שנסו ההרים 
כי  –אדון חולי ארץ'. והתיאור ביהושע הוא מדויק ונפלא. מדויק 

   –זה תאריך מאוד ספציפי, הם עוברים את הירדן ביום י' בניסן 
ן ָמֵל֙א ַעל...  ֗ ְרּדֵ ל ְוַהּיַ יר ּכָ ל ְיֵמ֥י ָקִצֽ יו ּכֹ֖ דֹוָת֔ ַעְמ֡דוּ . ּגְ ִי֩ם  ַוּיַ ַהּמַ

מּו ֵנד ְעָלה ָק֣ ים ִמְלַמ֜ ד ַהּיְֹרִד֨ ֶגד ְיִריֽחוֹ  ...ֶאָח֗ ם ָעְב֖רּו ֶנ֥ . ְוָהָע֥
ִרית ֵאי ָהָא֨רֹון ּבְ ׂשְ ים ֹנ֠ ַעְמ֣דּו ַהּכֲֹהִנ֡ ן  'ה֜  ַוּיַ ֖ ְרּדֵ ֥תֹוְך ַהּיַ ה ּבְ ָרָב֛ ָחֽ ּבֶ

ר ָהֵכ֑ן ְוָכל ד ֲאׁשֶ ה ַע֤ ָרָב֔ ָח֣ ְבִרים֙ ּבֶ ל ֹעֽ ָרֵא֗ ֙מּ  ִיׂשְ לּתַ ר  וּ֙ ּכָ ֹוי ַלֲעֹב֖ ַהּג֔
ן ֶאת ֽ ְרּדֵ   5.ַהּיַ

ממש אותן מילים כמו בקריעת ים סוף! והקב"ה מצווה שם את 
   –יהושע דבר נוסף 

֑ים ִאישׁ  ְק֤חּו ָלֶכ֙ם ִמן ֖ר ֲאָנׁשִ ים ָעׂשָ ֵנ֥ ם ׁשְ ד ִאישׁ  ָהָע֔ ד  ֶאָח֥ ֶאָח֖
ֶבט ָֽ ֽאוּ . ִמׁשּ ּו אֹוָת֮ם ֵלאֹמ֒ר ׂשְ ֙ב  ְוַצּו֣ ּצַ ן ִמּמַ ֗ ְרּדֵ ֹוְך ַהּיַ ה ִמּת֣ ם ִמזֶּ֜ ָלֶכ֨

ים ּתֵ ים ָהִכ֖ין ׁשְ י ַהּכֲֹהִנ֔ ים ְוַהֲעַבְרּתֶ֤ם אֹוָת֙ם  ַרְגֵל֣ ה ֲאָבִנ֑ ֵר֣ ֶעׂשְ
ם ֶכ֔   6.ִעּמָ

  מה האבנים האלה לכם
הם לוקחים את האבנים ואז אומר הקב"ה ליהושע להסביר 

   –לעם 
י ... ֽ ם ָמחָ  ּכִ ֵניֶכ֤ ָא֨לּון ּבְ םִיׁשְ ה ָלֶכֽ ים ָהֵאּ֖לֶ ה ָהֲאָבִנ֥ ר ָמ֛ . ֙ר ֵלאֹמ֔

ִרית ֵנ֙י ֲא֣רֹון ּבְ ֙ן ִמּפְ ְרּדֵ י ַהּיַ ר ִנְכְר֜תּו ֵמיֵמ֤ ם ֲאׁשֶ֨  'ה֔  ַוֲאַמְרּתֶ֣ם ָלֶה֗
֛רֹון  ה ְלִזּכָ ּלֶ ים ָהֵא֧ ָהיּו ָהֲאָבִנ֨ ן ְו֠ ֑ ְרּדֵ י ַהּיַ ן ִנְכְר֖תּו ֵמ֣ ֔ ְרּדֵ ּיַ ָעְברֹו֙ ּבַ ּבְ

ָרֵא֖  י ִיׂשְ ם ל ַעדִלְבֵנ֥   7.עֹוָלֽ

ממש אותן מילים של יציאת מצרים. זה מדהים! השאלה הזו, 
   –אגב, חוזרת שוב בסוף הפרק 

֥ר ָלְק֖חוּ ִמן ה ֲאׁשֶ ּלֶ ֲאָבִני֙ם ָהֵא֔ ה ָהֽ ֵר֤ ים ֶעׂשְ ּתֵ֨ ים  ְוֵא֩ת ׁשְ ן ֵהִק֥ ֑ ְרּדֵ ַהּיַ
ל ֽ ְלּגָ ּגִ ַ֖ע ּבַ אֶמר ֶאל 8.ְיהֹוׁשֻ ָרֵא֖ל  ַוּיֹ֛ י ִיׂשְ ֵנ֥ ָא֨לּון ּבְ ֩ר ִיׁשְ ר ֲאׁשֶ ֵלאֹמ֑

ם ָמָח֙ר ֶאת ֵניֶכ֤ ה ּבְ ּלֶ ים ָהֵאֽ ר ָמ֖ה ָהֲאָבִנ֥ ְוהֹוַדְעּתֶ֖ם . ֲאבֹותָ֣ם ֵלאֹמ֔
ל ֶאת ֶאת ָרֵא֔ ר ִיׂשְ ֙ה ָעַב֣ ׁשָ ּבָ ּיַ ר ּבַ ם ֵלאֹמ֑ ֵניֶכ֣ ה ּבְ ֽ ן ַהזֶּ ֖ ְרּדֵ   9.ַהּיַ

יהושע מדבר פה לעם בגוף ראשון, יחיד ורבים, כנציג הדור 
   –יצא ממצרים ועבר את ים סוף, ואומר  אשר עוד

ר ם ֶאת 'ה֨ הֹוִביׁש֩  ֲאׁשֶ ד ֱאֹלֵהיֶכ֜ ֵניֶכ֖ם ַעֽ ן ִמּפְ ֛ ְרּדֵ י ַהּיַ ָעְבְרֶכ֑ם  ֵמ֧
֩ה  ֣ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ם ְלַים 'ה֨ ּכַ ר ֱאֹלֵהיֶכ֧ ינּו ַעד ֛סּוף ֲאׁשֶ ֵנ֖  הֹוִב֥יׁש ִמּפָ

 ז'.-שם, ו' 7
   ַהּ֗יֹום ַּגּ֛לֹוִתי ֶאת' -נקבע כפי האמור בפסוק שם  -גלגל  -שמו של המקום  8

ה    ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ל ַע֖ ם ַהָּמ֤קֹום ַההּו֙א ִּגְלָּג֔ א ֵׁש֣ ם ַוִּיְקָר֞ ִים ֵמֲעֵליֶכ֑ ת ִמְצַר֖   '. (שם, ֶחְרַּפ֥
 ה', ט')   
 כ"ב.-שם, כ' 9

 תשע"ז פסח שביעי של 



 

2  
 

נוּ  ל. ָעְבֵרֽ ַעת ּכָ ֜ ַמַען ּדַ ֶר֙ץ אֶ  ְל֠ י ָהָא֙ ֤ ד  תַעּמֵ ֣ ה ִה֑יא  'ה֔ יַ ֥י ֲחָזָק֖ ּכִ
ַען ְיָראתֶ֛ם ֶאת ל 'ה֥  ְלַמ֧ ים ֱאֹלֵהיֶכ֖ם ּכָ ִמֽ   10.ַהּיָ

   –זה בדיוק סיפור יציאת מצרים. גם הבן החכם הרי שואל 
ם ה ְיֹהָו֥ה ֱאלֵֹה֖ינּו ֶאְתֶכֽ ֛ ֥ר ִצּוָ ים ֲאׁשֶ ִט֔ ּפָ ׁשְ י֙ם ְוַהּמִ ֻחּקִ ת ְוַהֽ ה ָהֵעֹד֗  ָמ֣

11  

  -והתשובה היא  
ִים  ִמְצָר֑ ה ּבְ ינּו ְלַפְרֹע֖ ֥ ים ָהיִ ם... ֲעָבִד֛ ָ֑ יא ִמׁשּ   12ְואֹותָ֖נּו הֹוִצ֣

'מה שאתם רואים היום זה בדיוק מה שאנחנו עברנו'. אבות 
'למען דעת כל עמי  –ובנים. בכל דור ודור. והתכלית של זה היא 

  הארץ את יד ה' כי חזקה היא'. 
  -ובדיוק כמו בקריעת ים סוף  

ְֽמ֥עוּ  ֑זּון ׁשָ ֖ים ִיְרּגָ ת ַעּמִ ׁשֶ ָלֽ ֵב֖י ּפְ ז יֹׁשְ יל ָאַח֔   13.ִח֣
   –כך גם כאן כתוב 
ל ַע ּכָ ֹמ֣ י ִכׁשְ ה ְוָכל ַוְיִה֣ ּמָ ן ָי֗ ֜ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֨ ֩ר ּבְ י ֲאׁשֶ י ָהֱאֹמִר֡  ַמְלֵכ֣

֣ר ַעל ַנֲעִני֙ ֲאׁשֶ ּכְ י ַהֽ ר-ַמְלֵכ֤ ת ֲאׁשֶ ם ֵא֠ יׁש  ַהּיָ֔ י  ֶאת' ה֜ הֹוִב֨ ן ֵמ֧ ֛ ְרּדֵ ַהּיַ
י י ְבֵנֽ ֵנ֥ ָרֵא֖ל ַעד ִמּפְ ם ְוֹלא ִיׂשְ ס ְלָבָב֗ ֣ ּמַ ם ַוּיִ ָיה  (עברנו) ָעְבָר֑ ָה֨

י ֵנֽ י ּבְ ֵנ֖ ל ָב֥ם עֹו֙ד ֔רּוַח ִמּפְ ָרֵאֽ   14.ִיׂשְ
סיפור ההפיכה של הים ליבשה הוא אם כן סיפור ההתחלה של 
היציאה ממצרים, אז הופך הים, שבדרך כלל הוא נסתר, לגלוי, 

ראל עוברים בתוך הים ביבשה כדגים בקרב הארץ. וכאשר ויש
מאוחר יותר, עוברים בדיוק  נכנסים לארץ, מקץ ארבעים שנה
   את אותו התהליך בפעם השניה.

  הפעם השלישית
  מתי תהיה הפעם השלישית?

אתם יודעים, בהפטרה של 'שביעי של פסח' אנחנו קוראים על 
   -המשיח  המשיח, ומסיימים בפסוק שמדבר במפורש על

ה ׂשֶ ֹו ְוֹעֽ ֹול ְיׁשּו֣עֹות ַמְלּכ֑ י֛חוֹ  ִמְגּד֖ ֶסד ִלְמׁשִ  ְלָדִו֥ד ּוְלַזְר֖עֹו ַעד ֶח֧
ם   15.עֹוָלֽ

ובחו"ל, אם עוד נשאר שם איזה יהודי בטעות ולא הספיק 
להגיע, יקראו מחר את הפטרת 'אחרון של פסח', הפטרה 

לא שמוכרת לנו, הישראלים, כהפטרה שתקנו באופן כל כך נפ
   –גדולי הדור שעבר לקרוא ביום העצמאות, ושם יאמר 

ה ֥יו ִיְפֶרֽ ָרׁשָ ָ ֶצר ִמׁשּ ֑י ְוֵנ֖ ַזע ִיׁשָ ֣ ֶטר ִמּגֵ א ֹח֖   16.ְוָיָצ֥
ובהמשך הפרק מתואר שם כל קיבוץ הגלויות שיהיה לעתיד 

  -לבוא בקרוב 
ָרֵא֑ל ּוְנֻפ֤צֹות י ִיׂשְ ף ִנְדֵח֣ ם ְוָאַס֖ ֥א ֵנ֙ס ַלּגֹוִי֔ ץ  ְוָנׂשָ ְיהּוָד֙ה ְיַקּבֵ֔

ֶרץ ְנ֥פֹות ָהָאֽ ֖ע ּכַ   17.ֵמַאְרּבַ
   -ומה יהיה אז? 

ים  ֹון ָים 'ה֗ ְוֶהֱחִר֣ ת ְלׁש֣ יף ָי֛דֹו ַעל ֵא֚ ִים ְוֵהִנ֥ ם  ִמְצַר֔ ֣ ְעיָ ָה֖ר ּבַ ַהּנָ
ים ָעִלֽ ּנְ יְך ּבַ ים ְוִהְדִר֖ ה ְנָחִל֔ ְבָע֣ הּו֙ ְלׁשִ ֙ ה . רּו֑חֹו ְוִהּכָ ְוָהְיתָ֣ה ְמִסּלָ֔

אָ֣  ֥יֹום ִלׁשְ ל ּבְ ָרֵא֔ ְיָת֙ה ְלִיׂשְ ֤ר ָהֽ ֲאׁשֶ ּור ּכַ ֑ ַאׁשּ ֵא֖ר ֵמֽ ָ ֥ר ִיׁשּ ֹו ֲאׁשֶ ר ַעּמ֔
ִים   18.ֲעֹל֖תֹו ֵמֶאֶ֥רץ ִמְצָרֽ

  -או אז תימלא 
ָע֙ה ֶאת ֶרץ ּדֵ ים 'ה֔  ָהָא֗ ֽ ם ְמַכּסִ ֥ ִ֖ים ַלּיָ ּמַ   19.ּכַ

מדהים! בעתיד, יהפוך הים ליבשה אבל לא כמו בירדן שהוא 
א לשבעה נחלים והוא יהיה מסילה לא רק נחצה לשניים, אל

למי שכבר באו, אלא 'לשאר עמו אשר ישאר מאשור, כאשר 
  היתה לישראל ביום עלותו ממצרים'. 

  מים ממעייני הישועה
אלו השלבים שבהם הים, הנשמה הפנימית הנסתרת תיהפך 
ליבשה והמצרים, המיצר שמכסה על הים לא יכסה עוד. ביום 

   -ההוא כולנו נאמר 
ֹום ַה֔הּוא אֹוְדָך֣  ּי֣ ֙ ּבַ ַמְרּתָ ֑י 'ה֔ ְוָאֽ ְפּתָ ּבִ ֥י ָאַנ֖   20..ּכִ

נודה לקב"ה לא רק על הדברים הטובים אלא אז נבין איך 
המציאות כולה, גם ובעיקר האתגרים והקשיים, היו הזדככות 

עד שהים נבקע והצור  –ארוכה, מעין יציאת מצרים נמשכת 
יש, גילה איך 'יפוצו הפך לאגם מים, והסלע הקשוח, החלמ

   -מעינותיך חוצה'. ואז נשאב כולנו 
ה י ַהְיׁשּוָעֽ ַעְיֵנ֖ ֹון ִמּמַ ׂש֑ ׂשָ ִים ּבְ   21.ַמ֖

ולמשיח בן דוד לפנינו  שנזכה במהרה בימינו לגאולה שלמה
במהרה ממש.
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