The Sea Resists
שמות יד
(כא) וַ יֵּט משֶׁ ה אֶׁ ת יָד ֹו עַ ל הַ יָם וַ י ֹולֶׁך ה' אֶׁ ת הַ יָם בְּ רּוחַ ָק ִדים עַ זָ ה כָל הַ לַיְּ לָה וַ י ֶָׁשם אֶׁ ת הַ יָם לֶׁחָ ָרבָ ה
ּומ ְּשמֹאלָם( :כג)
ימינָם ִ
וַ יִ בָ ְּקעּו הַ מָ יִ ם( :כב) וַ ָיבֹאּו בְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל בְּ תוְֹך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה וְּ הַ מַ יִ ם לָהֶׁ ם חוֹמָ ה ִמ ִ
וַ יִ ְּר ְּדפּו ִמ ְּצ ַריִ ם וַ ָיבֹאּו ַאחֲ ֵּריהֶׁ ם כֹל סּוס פַ ְּרעֹה ִרכְּ ב ֹו ּופָ ָר ָשיו אֶׁ ל ּתוְֹך הַ יָם( :כד) וַ יְּ ִהי בְּ אַ ְּשמ ֶֹׁרת הַ ב ֶֹׁקר
וַ י ְַּש ֵּקף ה' אֶׁ ל מַ חֲ נֵּה ִמ ְּצ ַריִ ם בְּ עַ מּוד אֵּ ש וְּ עָ נָן וַ יָהָ ם אֵּ ת מַ חֲ נֵּה ִמ ְּצ ָריִ ם( :כה) וַ יָסַ ר אֵּ ת אֹפַ ן מַ ְּרכְּ בֹתָ יו
משה
וַ יְּ נַהֲ גֵּהּו בִ כְּ בֵּ דֻ ת וַ יֹאמֶׁ ר ִמ ְּצ ַריִ ם ָאנּוסָ ה ִמפְּ נֵּי יִ ְּש ָראֵּ ל כִ י ה' נִלְּ חָ ם לָהֶׁ ם בְּ ִמ ְּצ ָריִ ם( :כו) וַ יֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל ֶׁ
משה אֶׁ ת יָד ֹו עַ ל הַ יָם וַ י ָָשב
נְּטֵּ ה אֶׁ ת י ְָּדָך עַ ל הַ יָם וְּ יָשֻ בּו הַ מַ יִ ם עַ ל ִמ ְּצ ַריִ ם עַ ל ִרכְּ ב ֹו וְּ עַ ל פָ ָרשָ יו( :כז) וַ יֵּט ֶׁ
ּומ ְּצ ַריִ ם נ ִָסים לִ ְּק ָראת ֹו וַ יְּ נַעֵּ ר ה' אֶׁ ת ִמ ְּצ ַריִ ם בְּ תוְֹך הַ יָם( :כח) וַ יָשֻ בּו הַ מַ יִ ם
הַ יָם לִ פְּ נוֹת ב ֶֹׁקר לְּ אֵּ יתָ נ ֹו ִ
ּובנֵּי
וַ יְּ כַּסּו אֶׁ ת הָ ֶׁרכֶׁב וְּ אֶׁ ת הַ פָ ָר ִשים לְּ כֹל חֵּ יל פַ ְּרעֹה הַ בָ ִאים ַאחֲ ֵּריהֶׁ ם בַ יָם ֹלא נ ְִּשַאר בָ הֶׁ ם עַ ד אֶׁ חָ ד( :כט) ְּ
ּומ ְּשמֹאלָם:
ימינָם ִ
יִ ְּש ָראֵּ ל הָ לְּ כּו בַ יַבָ שָ ה בְּ תוְֹך הַ יָם וְּ הַ מַ יִ ם לָהֶׁ ם חֹמָ ה ִמ ִ
מזמור קיד
(א) בְּ צֵּ את יִ ְּש ָראֵּ ל ִמ ִמ ְּצ ָריִ ם בֵּ ית ַי ֲעקֹב מֵּ עַ ם ֹלעֵּ ז:
הּודה לְּ ָק ְּדש ֹו יִ ְּש ָראֵּ ל מַ ְּמ ְּשלוֹתָ יו:
(ב) הָ יְּ תָ ה יְּ ָ
(ג) הַ יָם ָרָאה וַ ָינֹס הַ י ְַּר ֵּדן יִ ּסֹב לְּ ָאחוֹר:
(ד) הֶׁ הָ ִרים ָר ְּקדּו כְּ אֵּ ילִ ים גְּ בָ עוֹת כִ בְּ נֵּי צֹאן:
(ה) מַ ה לְּ ָך הַ יָם כִ י תָ נּוס הַ י ְַּר ֵּדן ִּתּסֹב לְּ ָאחוֹר:
(ו) הֶׁ הָ ִרים ִּת ְּר ְּקדּו כְּ אֵּ ילִ ים גְּ בָ עוֹת כִ בְּ נֵּי צֹאן:
ָארץ ִמלִ פְּ נֵּי אֱ לוֹהַ ַי ֲעקֹב:
(ז) ִמלִ פְּ נֵּי ָאדוֹן חּולִ י ֶׁ
(ח) הַ הֹפְּ כִ י הַ ּצּור אֲ גַם מָ יִ ם חַ ל ִָמיש לְּ מַ עְּ יְּ נ ֹו מָ יִ ם:
מכילתא מסכתא דויהי פרשה ד
ויט משה את ידו על הים ,התחיל הים עומד כנגדו אמר לו משה בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו
הראהו את המטה ולא קבל עליו.
משל למה הדבר דומה למלך שהיו לו שתי גנות זו לפנים מזו מכר את הפנימית ובא הלוקח ליכנס ולא
הניחו השומר אמר לו הלוקח לשומר בשם המלך ולא קבל עליו הראהו את הטבעת ולא קבל עליו עד
שניהג (הלוקח את) המלך (בעצמו) ובא כיון שבא המלך התחיל השומר בורח אמר לו כל היום הייתי
אומר לך בשם המלך ולא קבלת עליך ועכשיו מפני מה אתה בורח אמר לו לא מפניך אני בורח אלא
מפני המלך
כך עמד משה על הים אמר לו משה בשם הקב"ה שיבקע ולא קבל עליו הראהו המטה ולא קבל עליו עד
שנגלה הקב"ה עליו בכבודו וכיון שנגלה הקב"ה בכבודו ובגבורתו התחיל הים בורח שנ' הים ראה וינס
(תהלים קיד ג) אמר לו משה כל היום הייתי אומר לך בשם הקב"ה ולא קבלת עליך עכשיו מפני מה
אתה בורח מה לך הים כי תנוס ,אמר לו לא מפניך בן עמרם אני בורח אלא מלפני אדון חולי ארץ
מלפני אלהי יעקב ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים:
מדרש רבה פרשה כא:ו
מיד שמע משה להקב"ה והלך לקרוע הים וכיון שהלך לקרוע את הים לא קבל עליו להקרע אמר לו
הים מפניך אני נקרע אני גדול ממך שאני נבראתי בשלישי ואת נבראת בששי ,כיון ששמע משה כך הלך
ואמר להקב"ה אין הים רוצה להקרע ,מה עשה הקב"ה נתן ימינו על ימינו של משה שנאמר (ישעיה סג)
מוליך לימין משה וגו' ,מיד ראה להקב"ה וברח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינס מה ראה אלא
שראה להקב"ה שנתן יד ימינו על משה ולא יכול לעכב אלא ברח מיד ,אמר לו משה מפני מה אתה
בורח אמר לו הים מפני אלהי יעקב מפני יראתו של הקב"ה.

