להרים את העיניים
מקצה הנעליים
וַ ּיוֹ ׁ ַשע ה' ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא ֶאת יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ַ ּיד ִמ ְצ ָריִ ם.
וַ ַ ּי ְרא יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמת עַ ל שְׂ פַ ת ַה ָ ּים.
וַ ַ ּי ְרא יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָ ּיד ַה ְ ּגדֹלָ ה ֲא ׁ ֶשר עָ שָׂ ה ה' ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם
וַ ִ ּי ְירא ּו ָהעָ ם ֶאת ה'
וַ ַ ּי ֲא ִמינ ּו ַ ּבה' ו ְּבמ ׁ ֶֹשה עַ ְבדּ וֹ .
ש ָירה ַה ּזֹאת לַה') ...שמות י"ד ,ל'-ל"א  -ט"ו ,א'(
ָאז יָ ׁ ִשיר מ ׁ ֶֹשה וּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּׁ ִ
ההדגשה "אז ישיר" באה ללמדנו על פי פשוטו של מקרא ,כי רק אז ,לאחר
שבשלו התנאים שצוינו בפסוקים הקודמים ,זכו ישראל לומר שירה.
ארבעה שלבים מנויים בפסוקים אלה:
שׂפַת ַהיּ ָם".
א .ראיית המציאות" :וַיּ ְַרא יִשְָׂראֵל אֶת ִמצְַרי ִם מֵת עַל ְ
ב .ראיית הכוח האלוהי הניצב מאחרי המעשים" :וַיּ ְַרא יִשְָׂראֵל אֶת ַהיּ ָד ַהגּ ְֹדל ָה
ֲאשֶׁר עָשָׂה ה’ ְבּ ִמצְַרי ִם".
ג .הפנמת הראיה לחוויה של יראת שמים" :וַיּ ִיְראוּ ָהעָם אֶת ה’ ".
ד .הפיכת היראה לאמונה" :וַיּ ַ ֲאמִינוּ בַּה’ וּ ְבמֹשֶׁה עַבְדּוֹ".
ומתוך כל אלה בוקעת שירה" :אָז יָשִׁיר."...

"במצרים טיט  ובים טיט"...
כמה שונה מעמד נשגב זה ,ממצבם הנפשי הירוד של ישראל שעות ספורות
קודם לכן ,עת רואים הם את חיל פרעה רודף אחריהם ,וצועקים אל משה:

ַמה ּזֹאת עָ שִׂ ָית ּ ָלנ ּו לְ הוֹ ִצ ָיאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.

חז"ל מחריפים עוד יותר תמונה עגומה זו ,וכה דבריהם בשמות רבה כ"ד:
"...וימרו על ים בים סוף" )תהילים ק"ו ,ז'(.
מהו שתי פעמים?
אלא על הים המרו שלא היו רוצים לירד...
ובים סוף מנין שהמרו?
אלא כיוון שירדו לים היה מלא טיט...
והיה אומר ראובן לשמעון :במצרים טיט ,בים טיט,
במצרים בחומר ובלבנים ,ובים חומר מים רבים.
הווי "וימרו על ים בים סוף".
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להרים את העיניים מקצה הנעליים
שׁו ֵה לנגד עינינו את התמונה המזעזעת שפורש המדרש בפנינו:
נְ ַ
שׂמ ֹאל ָם".
ישראל עוברים ביבשה בתוך הים "ו ְ ַה ּ ַמי ִם ל ָהֶם חוֹמָה מִימִינ ָם וּ ִמ ּ ְ
אין צורך להרחיק ראות ולתלות עין בשמים ,די להרים את הראש ולהביט אל
הנס ’בגובה העיניים’...
אבל יש אנשים שגם בשעה גדולה זו אינם מסוגלים להרים את העיניים מקצה
הנעליים ,ובעיניהם דומה שלא נשתנה דבר :במצרים טיט ,ובים טיט...
לאמיתו של דבר לא הטיט שעל נעליהם מעיק עליהם אלא הטיט השרוי בעומק
נפשם ,ו"במקום שבו נמצאת מחשבתו של אדם ,שם הוא כל האדם".

לראות דברים בפרספקטיבה!
ומימי צאתנו מארץ מצרים ועד ימינו אלה ,שאור וחושך משמשים בהם
בערבוביא ,חוזרת ומנקרת שוב ושוב השאלה:
הנדע להכיר בגודל השעה? הנדע להכיר את היד הגדולה הניצבת מאחרי קיבוץ
הגלויות ושובנו הביתה לארץ חמדה טובה ורחבה ,או נהיה חלילה כפויי טובה
ובכל אשר נביט נראה רק טיט וטיט?
πππ

אספר חוויה אישית:
בעיצומה של הפגנת הענק למען הגולן בשנת תש"ס ,נכנסתי לבית קפה בשולי
הכיכר .הטלוויזיה הייתה פתוחה בקולי קולות ב’קליפ’ של זמרת זרה ולעומתה
התנועעה 'בדבקות' מוכרת צעירה.
שאלתי אותה ,מה היא אומרת על ההפגנה? והיא השיבה :אני עסוקה בטלוויזיה.
שאלתי :ואם ניסוג מהגולן ...ענתה :עזוב אותך מהגולן...
חידדתי :ואם נמסור לפלשתינאים את גוש דן?
אמרה בציניות :מה אכפת לי ,העיקר שלא יקחו לי את הטלוויזיה...
ובכן זהו מוקד המאבק על לבו של העם! אין מאבק זה מכוון דווקא כנגד
קבוצות אידיאולוגיות מוגדרות הרודפות "שלום עכשיו" בכל מחיר ,אלא עיקרו
נעוץ בהתמודדות על לבו של הציבור הרחב ,הנבוך ,המיואש ,המסתגר בדל"ת
אמותיו ואינו מבקש אפילו "שלום עכשיו" ,אלא "כיף עכשיו"...
הנדע להרים את העיניים מקצה הנעליים ,להתנער מההמולה הגואה של תופי
הטם טם ברדיו ובטלוויזיה ולראות דברים בפרספקטיבה?
היעמוד לנו הכוח להיחלץ מהטיט הרובץ על בתי נפשנו ,להביט ולראות את
העומד אחר כתלנו?
אנא ,אל נא ,רפא נא לה.
ותפילה בוקעת ועולה:
גל את עיני האומה לראות את היד הגדולה,
ופתח אוזניה לשמוע פעמי מבשר גאולה.
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מדרשיר

"אין בעל הנס מכיר בנ ִסו" כך לימדונו
חכמים ,ומימרא זו כוחה יפה מני קדם
ועד היום.
המחשה אירונית מרה לתובנה זו באה לידי
ביטוי במאמר "להרים את העיניים מקצה
הנעליים" ,בעקבות המדרש בשמות רבה
המשרטט לפנינו תמונה עגומה:
בעת קריעת ים סוף ,בשעה שעוברים בני
ישראל ביבשה בתוך הים ,מתנהלת לה
כביכול שיחת רעים בין שני יהודים ,ראובן
ושמעון ,וראובן פונה לשמעון ומפטיר
בעצב’ :שמעון אחי ,מה הרווחנו? במצרים
טיט ופה טיט ,במצרים חומר ולבנים ופה
חומר מים רבים.’...
πππ

אין ספק שבשיר 'תמים' זה ,שולח נתן
אלתרמן חצי ביקורת מושחזים כלפי
אותם 'חכמים מחוכמים' שבדורנו,
הסבורים שכל המהלך הפלאי של
שיבת ציון ,המתחולל לנגד עינינו,
אינו אלא אוסף מקרים המתרחשים
בדרך הטבע ,ודבר אין לו עם ההשגחה
העליונה היורדת ממרום לגאול את
בניה מבור גלותם ביד חזקה ובזרוע
נטויה.
דווקא הבן התם שחושיו לא כהו
והתפעמותו לא פגה ,הוא היודע
אליבא דנתן אלתרמן לקרוא נכון
יותר את מפת המציאות ...ומספרים:
”שֶׁהוּא ִדבֵּר ֲאפִלּוּ צִיּוֹנוּת".

ברוח אירונית דומה ,אם כי קצת פחות
בוטה ,כתב נתן אלתרמן את השיר "אחד
תם" על הבן התם שבהגדה.
"הבן התם" המתואר בשירו של נתן
אלתרמן אינו ’שוטה הכפר’ ואף לא בור
ועם הארץ שאינו מבין את אשר לפניו
ושואל לפי תומו "מה זאת" ,אלא אדרבה
בן רגיש ובר לבב העומד נפעם נוכח הנסים
המתחוללים סביבו ואינו נותן להם לחלוף
על פניו כדבר המובן מאליו.
"הבן התם" של נתן אלתרמן מציב תמונת
ראי כנגד כל החכמים שהורגלו במעשי
נסים כמו עמוד האש ועמוד הענן ,או
קריעת ים סוף והוצאת מים מן הסלע,
ולדידם זוהי תופעה נורמלית שאינה
ראויה לתשומת לב מיוחדת.
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ארכיון צה”ל ומערכת הביטחון ,מאוסף ”במחנה”

להרים את העיניים מקצה הנעליים

ֶאחָד תָּם  /נתן אלתרמן
"תָּם מַה הוּא אוֹמֵר :מַה זּ ֹאת?"

הַמִּין הַזּ ֶה אָפֵס .כֻּלּ ָנוּ חֲכָמִים.
אַ כַּנְִּראֶה הָי ָה ז ֶה ֹלא ָמשָל שֶׁל ְסתָם.
כַּיּוֹם אוּלַי ָקשֶׁה בְּכ ָ לְהַ ֲאמִין
ֲאבָל הָי ָה אֵי פַּעַם ֶא חָד תָּם...
מוּז ָר הָי ָה הָאִישׁ .כּ ָל עַם יוֹצְאֵי ִמגֹּשֶן
ָראוּ אֶת הָאוֹתוֹת וְהַמּוֹפְתִים בְּעַיִן,
ָראוּ אֶת הַמַּכּוֹת וְאֶת נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת,
ָראוּ אֶת הֶהִָרים ֶשׁנּ ָז ְלוּ מַי ִם 
בִָּראשׁוֹנ ָה הָיוּ עוֹמְִדים כְּנִפְעָמִים
וּמִיָּדָם צוֹנְחִים הַסִּיר וְהַיָּעֶה...
ֲאבָל חִישׁ ַקל ָתּפְסוּ :ז ֶה טֶבַע הַיָּמִים
ז ֶה סְִדָרם וְכ ָ נָאֶה וְכ ָ יָאֶה.
אָכֵן ֵמעֵת צ ֵאתָם אֶת אֶֶרץ ַרעַ ְמסֵס
הִ ְתחִילוּ הֵם תּוֹהִים
עַל יוֹם ֶשׁאֵין בּוֹ נ ֵס.
ֲאבָל ֹלא כֵן הָאִישׁ הַלּ ָז הָ ַאגּ ִָדי
ֲאשֶׁר נ ִ ְמנ ָה עִם בְּנֵי ִמ ְשׁפַּחַת הַקְּהָתִי.
צ ִָרי הָי ָה ל ְִראוֹת אֶת ז ֶה הַגּוּץ הַתָּם
וְאֶת פִּתְחוֹן עֵינָיו
בְּהִקַָּרע הַיּ ָם...
צ ִָרי הָי ָה ל ְִראוֹת כֵּיצ ָדִ ,מבְּל ִי ל ָמוּשׁ
הִבִּיט בַּיּ ָם הַנּ ָס,
כְּאִלּוּ ז ָה חִדּוּשׁ...

הַ ִתּמְהוֹנִי! ְשׁכֵנָיו ָראוּ אוֹתוֹ רוֹג ֵשׁ
ֲאפִלּוּ כַּ ֲאשֶׁר
נִגְל ָה עַמּוּד הָאֵשׁ...
כִּאִלּוּ ֹלא יַָדע וְֹלא ָשׁמַע בְּעֵֶר
ֶשׁעַמּוּד אֵשׁ ַמגּ ִיעַ לְכ ָל אִישׁ בַּדֶֶּר!
הוּא כְּנ ְִדהָם הִבִּיט וּבְעוֹד גּוּפוֹ סוֹמֵר
ַרק "מַה זֹּאת?" הוּא אָמַר 
כִּי תָּם מַהוּ אוֹמֵר?..
גּ ַם ַאחַר כּ ָ ,בִּהְיוֹת הַצּוּר לַ ֲאג ַם מַי ִם,
)עוֹד ֹלא הְֻרגּ ַל הָאִישׁ!(
פָּעַר הוּא שׁוּב עֵינ ַי ִם.
וּבְל ִי חֲֹקר אִם נ ֵס גּ ָדוֹל הוּא אוֹ ָקטָן
הוּא מַי ִם כּ ָל הַיּוֹם ָשׁאַב כִּבְכוֹר ָשׂטָן.
אַף עֵת הִָרים ָרְקדוּ ִמנֶּג ֶד כְּאֵיל ִים
אוֹמְִרים שֶׁהוּא כִּ ְמעַט יָצ ָא מִן הַכֵּל ִים.
וּ ְשׁנֵי שֵָׂרי מְאוֹת ֲאשֶׁר חִלְּקוּ צ ִיּוּד
ִספְּרוּ שֶׁהוּא ִדבֵּר ֲאפִלּוּ צ ִיּוֹנוּת...
אָכֵן ,מַה נַאֲִריך ִמלּ ִים מִזַּן אֶל זָן?
תָּלוּשׁ הָי ָה הָאִישׁ וּכְמוֹ מִחוּץ לַזְּמָן...
  אַ אִלּוּל ֵא ָראוּ עֵינָיו מַה שֶָּׁראוּ
וְאִלּוּל ֵא יַָדע ל ִבּוֹ מַה שֶּׁיַָדע,
ָקשֶׁה לְהַעֲלוֹת ֲאפִלּוּ בְּהְִרהוּר
מַה ֶשּׁהָי ָה נ ִ ְשׁאַר ִמכּ ָל הַהַגָּדָה.
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