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שבת שירהשבת שירהשבת שירהשבת שירה 
 

מיוחדת היא שבת זו מכל השבתות שבשנה, ושם מיוחד נתנו לה חכמים: "שבת-שירה", על שם השירה 
הכתובה בפרשה. שירת הים, היבטים שונים לה, הן מבחינת צורתה והן מבחינת תכנה. ואכן, בעל-הקורא 
כשהוא קורא את הפרשה, הוא מבחין מיד בכתיבה המיוחדת של שירת-הים על גבי הקלף. כתיבה זו 
קרויה: אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח. המקור לכך מצוי בגמרא במסכת מגילה,1 במסכת 
סופרים2 ובהלכות ספר-תורה לרמב"ם.3 הטעם לצורת הכתיבה הזו מובא במחזור ויטרי:4  "שירה זו, 
אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח, וסתומה משני ראשיה. וטעם סתימתה מפני שסגר הים על 

המצריים מלפניהם ומאחריהם".5    
נשאלת השאלה, למה שרו משה ובני-ישראל דווקא אחרי קריעת ים-סוף, הרי לכאורה היו צריכים לשיר 
כבר עם יציאתם ממצרים? על כך משיב רש"י :6 "אז כשראה הנסכשראה הנסכשראה הנסכשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה". וביתר 
הדגשה אומר זאת בעל כלי-יקר:7 "מה שלא שר זאת תיכף בצאתם ממצרים, לפי שידע משה שעדיין 
בני-ישראל מפקפקין באמונה, עד שראה על הים שהאמינו בה' ובמשה עבדו, אז ישיר". כדי להבין את 
משמעותה של שירת-הים עלינו לחזור אל הפסוקים שקודמים לה, והמשמשים מבוא לשירת-הים: 
"ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת-הים: וירא ישראל את 
היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד ל-לא), ורק לאחר 
מכן "אז ישיר". ומשלים את אותו רעיון בעל מנחה בלולה8 באמרו: "ביום ההוא - אז היתה התשועה 
שלמה ולא קודם לכן, ועל כן לא אמרו שירה בצאתם ממצרים". מעניין כי הביטוי "ביום-ההוא" מופיע 
גם בשירת דבורה, שהיא ההפטרה של פרשתנו. שם הוא מופיע אפילו פעמיים: "ויכנע אלקים ביום ההוא 
את יבין מלך כנען לפני בני ישראל" (שופ' ד כג). וכן "ותשר דבורה וברק בן אביֹנעם ביום ההוא לאֹמר" 

(ה א). 
ראיית הנס היא זו שהביאה ליראת ה' ולאמונה בו. תחילה וירא ישראל את מצרים, אח"כ וירא ישראל את 
היד-הגדולה, וכתוצאה מכך: "וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד לא). השירה שבאה 
לאחר הנס הגדול של קריעת ים סוף הייתה הבעת רגשות עילאית וביטוי לאמונה. וכך מובא במכילתא:9  

             

גדולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם, שבשכר שהאמינו ישראל בה' שרתה 
עליהם רוח-הקדש ואמרו שירה, שנאמר 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו', ונאמר 'אז ישיר משה 
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ובני-ישראל'... וכן אתה מוצא באברהם אבינו שלא ירש את העולם-הזה והעולם-הבא אלא בזכות 
האמונה שהאמין בה', שנאמר (בר' טו ו): 'והאִמן בה' ויחשבה לו צדקה'. 

 
מכאן מובן על שום מה פתח רבי יהודה הלוי10 את באור דת ישראל למלך הכוזרים דווקא מיציאת מצרים 
שהיא בסיס האמונה, ולא מבריאת העולם. בהקשר זה ראוי להזכיר את דברי ר' אליעזר במכילתא:11 מנין 
אתה אומר שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בנבואתו - שנאמר זה א-לי ואנוהו". ומסביר 

בעל תורה-תמימה,12 שהשפחה ראתה בפועל ממש ואילו הנביאים רק במחזה הנבואה. 
במסכת סנהדרין13 מובא: "אמר רבי מאיר, אז ישיר משה - שר לא נאמר, אלא ישיר, מכאן לתחיית 
המתים מן התורה". ואילו בעל-הטורים מביא פרוש נוסף14 (שמקורו כבר במכילתא בשינוי גרסה), לפיו 

התוספת של האות י'י'י'י' במלה ישיר היא כנגד עשר שירות: 
שירת-הים, שירת הבאר, שירת האזינו, שירת יהושע, שירת דבורה, שירת חנה, שירת דוד, שירת שלמה, 

שירת חזקיה ושירה לעתיד לבוא. 
באשר לתכנה של שירת-הים, הרי היא שירת הודיה והלל לה'. בשירה זו המשתרעת על-פני 18 פסוקים, 
מופיע שם ה' לא פחות מ-14 פעמים, באופנים שונים. כדרך הבעת שירה בדרך כלל,  אנו מוצאים בה 
הדגשות גם ע"י כפל עניין במילים שונות, ופעמים גם ע"י חזרה על אותן מילים, כגון: "זה א-לי ואנוהו - 

אלקי אבי ואֹרממנה"; מי כֹמכה באִלם ה' - מי כֹמכה נאדר בקדש".  
עוד ראוי לשים לב לפסוקים י"ג וי"ז  שבשירה: בראשון נאמר "נהלת בעזך אל נוה קדשך", ובשני 
"תִבאמו ותטעמֹו  בהר נחלתך". אין ספק כי מדובר כאן על הבאת עם-ישראל לארץ-ישראל. כיצד זה 
מתקשר עם פרשתנו? הרשב"ם, הידוע כפשטן מובהק, כותב במפורש: "נהלת בעזך - מנהל את ישראל 
עכשיו כדי להכניסם ולהורישם את ארץ כנען, שהיא נוה-קדש". זאת גם לפי אונקלוס, המוסיף אחרי "עד 

יעֹבר עם זו קנית": ית ירדנה, כלומר תעבירם את הירדן. 
על פי פשט הפסוק נראה, כי יש לראות את הקשר לארץ ישראל ברוח הדברים שאמר הקב"ה כבר 
בתחילת פרשת וארא15, לאחר ההבטחה של ארבע לשונות הגאולה, באה הלשון החמישית: "והבאתי 
אתכם אך הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני 
ה'". המדרש בשמות רבה16, מתייחס גם להיבט של מידה כנגד מידה בעונשו של פרעה: "פרעה אמר כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו - והוא הושלך לים, שנאמר מרכבות פרעה וחילו ירה בים". ולבסוף - כשם 
שהשירה פותחת באמונה בה', כך היא מסיימת בכך. השירה פותחת במבוא: "ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו", ומסיימת בפסוק: "ה' ימֹלך לֹעלם ועד". היינו, האמונה הזאת לא תהיה חד-פעמית, אלא אמונת 

נצח מוצקה וקבועה - לעולם ועד. 
 

רואים אנו אפוא כי שירה זו, הבאה לבסס את יסוד ושורש עבודת ה' - את האמונה, היא גם המגשרת 
והמקשרת לא רק על המעבר מן השעבוד לגאולה, אלא גם בין יציאת מצרים לבין מתן תורה (שבפרשה 

הבאה), וגם בין יציאת מצרים לבין ארץ-ישראל שהובטחה לאבותינו. 
האמונה מביאה גם לביטחון, כפי שמציין ר'בחיי בחובות-הלבבות,17 וביטוי נאה לשילוב של השירה עם 
האמונה והביטחון מוצאים אנו בנבואת הנביא ישעיהו (כו א-ד) "ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ "ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ "ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ "ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ 
יהודה, עיר עז לנו ישועה ישיתיהודה, עיר עז לנו ישועה ישיתיהודה, עיר עז לנו ישועה ישיתיהודה, עיר עז לנו ישועה ישית חומות וחל. פתחו שערים ויֹבא גוי צדיק ֹשמר אֻמנים. ...חומות וחל. פתחו שערים ויֹבא גוי צדיק ֹשמר אֻמנים. ...חומות וחל. פתחו שערים ויֹבא גוי צדיק ֹשמר אֻמנים. ...חומות וחל. פתחו שערים ויֹבא גוי צדיק ֹשמר אֻמנים. ... בטחו בה' בטחו בה' בטחו בה' בטחו בה' 

עדי עדעדי עדעדי עדעדי עד כי ביכי ביכי ביכי בי----ה ה' צור עולמים". ה ה' צור עולמים". ה ה' צור עולמים". ה ה' צור עולמים". 
    

פסוקים אלה מקבילים בתכנם לרעיונות המובעים בשירת-הים, היא שירת-האמונה והתקווה. 
 
דוד פרנקל, שופט 

הפקולטה למשפטים  
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 14 שמות טו א.  
 15 שמות ו ו-ח.  

 16 בשלח, פרשה כ.  
 17 שער הביטחון.  


