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    כאכאכאכא----אאאא, , , ,  שמות טו שמות טו שמות טו שמות טו–על שירת הים על שירת הים על שירת הים על שירת הים 

' לבנה על גבי אריח, אריח על גבי לבנה' בספרי התורה שלנו הוא אופן הרישום של שירת היםאופן הרישום של שירת היםאופן הרישום של שירת היםאופן הרישום של שירת הים. אאאא
אופן ). יח' תה, ב כב"שמ(ושירת דוד ) ה' שו(כך נרשמים בספרינו גם שירת דבורה ). א, מנחת שי על טו(

כל : שילא איש כפר תמרתא' ר חנינא בר פפא דרש ר"א): "ב"ע, טז(כבר במסכת מגילה רישום זה נזכר 
לבנה הוא , אריח הוא הכתב: י שם"רש". השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח

 .א סעיף  ג"וכן בטור שולחן ערוך תרצ, והאריח חצי לבנה, חלק שהוא כפליים מן הכתב

כמו (א רישום בשורות בעלות שתי צלעות מקבילות "ז', אריח על גבי אריח' רישום בחרנו כאן בצורת
וכן המילים והביטויים , הבתים ניכרים היטב: כך מתקבלת תמונה כללית יותר ברורה). בשירת האזינו
משה : ואולי בשתי מקהלות, רישום כזה משקף בוודאי גם את אופן השמעת השירה במקורה. המקבילים
    .כפי שנאמר בפסוק א, ובני ישראל עונים בשניה, ע הראשונהפותח בצל

אחריהן שבעה בתים של ארבע , )א' פס( ומתקבלות שתי שורות פותחות , את השירהכךרשמנו להלן 
 .של שירת מרים הנביאה והנשים, כ של ארבע שורות"ג, ואחריהם עוד בית, שורות כל אחד

 

 
1 
2  

 ובני ישראל 
 ויאמרו לאמר

 שה אז ישיר מ
 'את השירה הזאת לה

 .א

 

1 
2 
3 
4 

 

 סוס ורכבו רמה בים
 ויהי לי לישועה

 .להי אבי וארֹממנהו-א
 .שמו' ה 

 

 כי גאה גאה' אשירה לה
 עזי וזמרת יה
 זה אלי ואנוהו

 איש מלחמה' ה

 
 .ב
 
 .ג

 

5 
6 
7 
8  

 

 .ומבחר שלשיו ֻטבעו בים סוף
 .ירדו במצולת כמו אבן

 .תרעץ אויב' ימינך ה
 .ח חרֹנך יאכלמו כקשתשל

 

 מרכבֹת פרעה וחילו ירה בים
 תהֹמֹת יכסֻימו

 נאדרי בקודש' ימינך ה
 וברב גאונך תהרס קמיך

 

 .ד
 .ה
 .ו
 .ז

 

9 
10 
11 
12 

 

 נצבו כמו נד נֹזלים
 .בלב ים

 ארדף אשיג אחלק שלל
 .אריק חרבי תורשימֹו ידי

 

 וברוח אפיך נערמו מים
 קפאו תהמת
 אמר אויב

 תמלאמֹו נפשי

 

 .ח
 
 .ט

 
 

13 
 

 .צללו כעפרת במים אדירים
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 את התף בידה
 

 .בתפים ובמחֹלֹת
 

 .סוס ורכבו רמה בים

 

ותקח מרים הנביאה אחות 
 אהרן
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 ותען להם מרים
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    ::::הוא כדלהלןהוא כדלהלןהוא כדלהלןהוא כדלהלן, , , , התוכן של שמונת הבתים בקיצורהתוכן של שמונת הבתים בקיצורהתוכן של שמונת הבתים בקיצורהתוכן של שמונת הבתים בקיצור. . . . בבבב

) זה מה שראו בני ישראל במו עיניהם(שהשליך את הסוסים ורוכביהם לים ' שיר שבח ותהילה לה .1
 .לוהותו-ולכן נתעלה בא, וכך הושיע את ישראל

 .'י כוחו האדיר של ה"הטבעת חיל פרעה הנבחר בים והשמדתו הגמורה ע .2
 .יאור תבוסת האויב שבקש להרוג את ישראל ולשלול את ביזתםהמשך ת .3
 .כשהכוונה במיוחד לאלהי מצרים, להותו היא מעל לזו של כל האלים-א: 'נצחונו של ה .4
עמי כנען יזדעזעו לשמע . גאל את עמו וינחה אותם אל בית מקדשו שעתיד להבנות בארץ כנען' ה .5

 .שראלי י"מפלת מצרים בגלל הכיבוש הקרוב של ארצם ע
 .שם הכין לעצמו בית מקדש, יביא את עמו לארץ כנען' ה .6
 אבל בני –הוא הביא על פרעה וכל חילו את מי הים שהטביעום .  נצחית'מלכותו של ה: סיכום .7

 .ישראל עברו ביבשה בתוך הים
י "להותו ע-שהתעלה בא' לכבוד ה) ו, א יח"ראה שמ(שירת מרים הנביאה והנשים שיצאו במחולות  .8

 . על אויביוניצחונו
    הערות לשוניות קצרות לפסוקים אחדיםהערות לשוניות קצרות לפסוקים אחדיםהערות לשוניות קצרות לפסוקים אחדיםהערות לשוניות קצרות לפסוקים אחדים. . . . גגגג
כך תרגום (אינה שירה " זמרת "-לפי הפשט ". ה-י) י(עזי וזמרת" יש להשלים -עזי וזמרת יה עזי וזמרת יה עזי וזמרת יה עזי וזמרת יה  .1

מכאן כנראה השם זמרי מן . שמשמעו להגן או להיות בעל עצמה' זמר'אלא משורש , )י"אונקלוס ות
 .יד, קיח' ב ותה, יב' לות היחידות למשפט הזה הן ישהמקבי). ט, א טז"מל; יד, כה' במ (1זמריהו

ומשמע ,  להיות גבוה-" נוה" נראה שיש לפרש מלה קשה זו לפי הערבית משורש - זה אלי ואנוהוזה אלי ואנוהוזה אלי ואנוהוזה אלי ואנוהו .2
' יר" (נוה צדק הר הקדש: "כגון מבוצר, הוא מקום גבוה' נוה'לפי זה . 'ארֲֹמֶמנהו'ההפעיל מקביל ל

). יד, לד' יח" (ישראל יהיה ְנֵוֶהם-ובהרי מרום"; )יג,  ט'הו"  (ראיתי לצֹור שתולה בָנֶוה"; )כב, לא

                                                           
 .סימן שזוהי צורה משוחזרת  1
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כי אכל את יעקב ואת ָנֵוהו "; )יג, טו -בשירה " (נוה קדשך: "נוה  משמש גם ככינוי לבית המקדש
  2. אבנה לו בית מקדש– ואנוהו: מכאן פירוש המדרש). ז, עט' תה" (השמו

אלא משורש הלל שמשמעו זרח באור , כאן אינה במשמע של שבח וכדומה ' תהלה '-נורא ְתִהלֹת נורא ְתִהלֹת נורא ְתִהלֹת נורא ְתִהלֹת      .3
 וכן התרגום 3.המסנוור והמהמם את האויב, באורו הנורא והחזק' כאן הכוונה היא להופעת ה. חזק

 .JSP החדש של 
. גאל את ישראל במסגרת בריתו עימהם' מעידה על כך שה' חסד' המלה - נחית בחסדך עם זו גאלתנחית בחסדך עם זו גאלתנחית בחסדך עם זו גאלתנחית בחסדך עם זו גאלת .4

 ".ולקחתי אתכם לי לעם…וגאלתי אתכם : "ז-ובעיקר פסוקים ו, ח-ב, ו' ראה שמ
 'אס"  (בימים ההם כֶשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו"כמו ', למלכותך' משמעו - מכון לשבתךמכון לשבתךמכון לשבתךמכון לשבתך .5

, א ח"מל" (עולמים)ל(מכון לשבתך  ":בחנוכת בית המקדש בירושליםהמלך אמר גם שלמה ). ב, א
 .ק"כשכוונתו בדבריו לביהמ, )יג

 //   ג- ב-א : פסוקים לפי מקצב הידוע היטב מהשירה האוגריתית) חצאי(שירת הים מכילה שלושה  ....6666
 :ד-ב-       א

 ;)ו' פס(תרעץ אויב ' ימינך ה/ נאדרי בכח '                  ימינך ה
 ;)יא' פס(כה נאדר בקֹדש מי כמֹ/ '                  מי כמֹכה באִלם ה
    ).טז' פס(  4עד יעבֹר עם זו קנית/ '                  עד יעבֹר עמך ה

מבלי (לכן . ובפרט בשירה העתיקה, שיטת הזמנים של הפועל שונה מאד בשירה מזו של הפרוזה .7
נסתפק בציון אותם הפעלים שזמנם שונה בשירה זו להקלת ) שניתן לעמוד כאן על פרטי שיטה זו

  .  תבלעמו– תַשַלח – תהרס – תרעץ – יכֻסימו –ישיר : פעלים בצורת עתיד שמשמעם עבר. אאאא. . . . בנתםה
פעלים . גגגג.  תפל– יאחזמו – ירגזון – ארֹממנהו –אנוהו :  פעלים בצורת עתיד שמשמעם הווה....בבבב

 ). ידיך( כוננו – פעלת –שמעו : בצורת עבר שמשמעם עתיד
מפני שכל אחד משלושת משפטיו מסתיים באותה  , השירהיש לראות בו חלק מ: הערה לפסוק יט .8

 . בתוך הים– מי הים –בים : מלה
ימלוך ' ה: משמעו" ימלֹך לעֹלם ועדימלֹך לעֹלם ועדימלֹך לעֹלם ועדימלֹך לעֹלם ועד' ' ' ' הההה: נסיים בפסוק יח שהוא בלי ספק נקודת השיא של כל השירה .9

מהפסוק הזה . וימלוך לעד) 'מן'=ל(ֵמעולם )  דלעיל7ראה סעיף (מלך ' ה: וביתר דיוק, ולעדולעדולעדולעדלעולם 
יש להעיר שבפסוק קצר . ימלוך לעולם ועד' ה, ָמַלך' ה, ֶמֶלך' ה: וצר המאמר הידוע מסידור התפילהנ

במשלי : נושא זה זוכה לשני אזכורים נוספים בלבד. בפעם הראשונה בתורה' זה נזכרת מלכותו של ה
 ).  ה,לג' דב" (ויהי ביֻשרון מלך" -ובברכת משה  , )כא, כג' במ" (ותרועת מלך בו "- בלעם

 

 : שלושת האזכורים האלה נאמרו לרגל אירועים יוצאים מן הכלל
 ; על ישראל לעומת מלכותו של פרעה עליהם' של ה  מלכותו–על מצרים ' לרגל ניצחון ה

ויש לו מעמד של מלך ) ִעם ַעם ישראל" (להיו ִעמו-א' ה"ש!) רצונולד וגינב(לרגל הודאת בלעם 
' ו וכן ראה תה, צח' תה" ('הריעו לפני המלך ה /  צרות וקול שופרבחצֹ"שהרי הם מריעים לו , בתוכם

 ; )ו, א, מז
את ברכתו לישראל בתיאור הפיוטי של מעמד הר סיני  ולרגל הסתלקותו הקרובה של משה הפותח

 ) .ה-ב, דב לג(

 ר משולם מרגליות"ד                                                                                                                         
 ירושלים                                                                                                                                            

 

 

 

                                                           
 .127' עמ,  רבין–האראווטיץ ' מכילתא דרבי ישמעאל מהד: ראה  2
 ".ותהלתו ָמלאה הארץ/ כסה שמים הֹודו: "ג, ג' ראה חב  3
  .יט,יד'  בר–" קֹנה שמים וארץ"השווה '; יצרת', 'בראת'משמעו " קנית  "4
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:  אילן בכתובת-טרנט באתר המידע של אוניברסיטת ברהוא מופיע באינ. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha .יש , כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת השבוע
 sub: בגוף המכתב, יש לכתוב שורה אחת בלבד.   אין לכתוב נושא למכתב . . . .listserv@vm.biu.ac.il:  לפנות לכתובת

parasha-l firstname lastname כאשר  first-name  ו last-name -הינם השם הפרטי ושם המשפחה של השולח . 


