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 הלל והודאה או בקשה לעתיד   - שירת הים 
  ג איתמר ורהפטי 

הכתובלפי   באופן    ,פשט  נאמרה  הים  שירת 
של   שביעי  בליל  ישראל  ובני  משה  ע"י  ספונטני 

המצרים  ,  פסח את  ובראותם  הים,  מן  בצאתם 
   ו.שטבעו ב

הודאה  האם היא    ?ה של שירה זוי מהו אופי
על העבר או בקשה לעתיד? נראה ששני יסודות  

 נמצאים בה, ובדרך זו ניישב כמה שאלות.  האל

 מבנה השירה 
ההצלה,  השירה   נס  על  בהודאה  פותחת 

שיבואר.   כפי  העתיד,  על  בתפילה  ומסיימת 
שבח  כן  ו  ות סיפור העובדכולל את  אור העבר  ית
 :)שמ' ט"ו( התמונהלהלן ל. -לא

 כי גאה גאה...  – א: סיפור
 עזי וזמרת... – ג: דברי שבח-ב
 מרכבות פרעה...  – ה: סיפור-ד
 ימינך ה'...  – ז: דברי שבח-ו
 וברוח אפיך... – סיפורי: -ח

 מי כמכה...  – יא: דברי שבח
 נטית ימינך...     – יב: סיפור

 עד כאן החלק הראשון. ומכאן עם הפנים לעתיד. 
 בחסדך... 1נחית  – יז: תפילה לעתיד -יג
 2...ה' ימלך – דברי שבח וסיום: יח

 מה עניינה של תפילה בשירה? 
הראשון   השירה  החלק  בסיפור  של  משתלב 

מצרים הר  ו  , יציאת  במעמד  מסתיים  זה  שלב 
סיני, כפי שנזכר במפגש הראשון של הקב"ה עם  

 
למשפטים,      * הספר  בית  ורהפטיג,  איתמר  ד"ר  הרב 

בר  אלון -אוניברסיטת  צומת,  מכון  )גימלאי(;  אילן 
ארץ",  שבות   "משפטי  מכון  "תחומין"(;  )מעורכי 
 עפרה.

זמנים,    1 על  הקפדה  אין  יכולה  לשון  בשירה  עבר 
"נחית   שם:  חזקוני  להפך.  וכן  כעתיד,  להתפרש 
לשון   משפט  וכן  עתיד,  בלשון  עבר  לשון  ונהלת 

 מפרש באופן דומה. "עברא .הנבואות והשירות"
זו הפסוק האחרון   2 אינו חלק   ...'כי בא' :לפי חלוקה 

עי   .מהשירה הדעות,  נחלקו  זו  בפרשני    ינובשאלה 
 המקרא ובשו"ע או"ח נה, יז. 

( מִ   ֶאת  ִציֲאָךֹוהּב  "  :יב(:ג  שמ'משה  ַרִים ּמִ ָהָעם    צ 
דּתַ  הַ -ָהא    ֶאת  ןּוַעב  ָהָהר  ַעל    , אמנם   ."הּזֶ ֹלִהים 

לארץ   השיבה  גם בשורת  לו  נאמרה  סופי  כחזון 
( מודיעשם:ישראל  ומשה  ישראל  הח(,    כדי   לבני 

המדבר,  הוא  שהיעד  יחשבו  אך   3שלא 
היציאה עצם  על  היא  יציאה    ;ההתמקדות  לא 

ע יציאה  אלא  הבורח,  עבדי    נתמל  כעבד  להיות 
ריה"ל: "עבד ה' הוא לבדו חפשי".   , כפי ששוררה'

ראש ישרא אבל  בני  של  לחזון    לם  פנוי  היה  לא 
והמקדש. הסדר,    4הארץ  בליל  גם  כשעושים לכן 

שותים  סימנים   מצרים,  ליציאת  כוסות    4זכר 
גאולה,    4כנגד   הוא ו לשונות  שבהם   :האחרון 

ָלַקח  " ָעם   י ּתִ ו  ֶכם ִלי ל  אין חובה של    " )שמ' ו:ז(. ֶאת 
כנגד   חמישית  ֶאל "כוס  ֶכם  ֶאת  ֵהֵבאִתי  "  ָהָאֶרץ  ו 

 ...  )שמ' ו:ח(

היציאה    בשביעי  ממצרים  סיפור  מסתיים 
כעת סוף.  ים  בקריעת  פסח,  שנפטרו  מ  ,של 

ה המצרי,  מהעול  לשמוע    םביליה  סופית  פתוח 
הסופי החזון  על  והמקדש.   –  יותר  ישראל  ארץ 

ראשונה  העם  הפ  , שזובכךבשירה  רעיון זה בולט  
לארץ:    מזכיריםש הכניסה  את  רק  ע"ׁשָ לא    ּו מ 
 5אלא גם את המקדש:  ,מ' טו:יד(" )שןּוז ּגָ ִיר    יםּמִ עַ 
)שם:יז(.  '..ה  6ׁשדָ ּק  מִ   ...ָךּת  ב  ׁשִ ל    ןֹוָמכ"   ובסיום, ." 

ָוֶעד" ת:התכליגם   ֹעָלם  ל  ֹלְך  ִימ  )שם:יח(ה'   "  .
נמצא כי החלק השני של השירה צופה פני עתיד,  

 
בני ישראל כאילו משה    התלוננו  בשעת משבר  ,ואכן   3

שהיעד  יג.: טז 'למשל, במ והוציאם למות במדבר, רא
 ח. : בפרק ושוב  נאמר לו  הוא ארץ ישראל  

ֹלא  " : ט: ו  בשמ'ואולי על אזכור הארץ נאמר    4 עׁשָ ו    ּו מ 
 ".הׁשָ קָ   ֵמֲעֹבָדהּו  חַ ּור  ֶצרּקֹ מִ   הׁשֶ מֹ   ֶאל

חז"ל אומרים שבים זכו    .למקדש  רמז נוסףאולי יש    5
( שכינה  הים"לגילוי  על  שפחה  מכילתא,  "ראתה   ...

 שירה, פרשה ג(, וגם במקדש יזכו לגילוי שכינה. 
אונקלוס  6 תרגום  נזכר    ,לפי  השירה  בתחילת  כבר 

הפסוק:   את  מתרגם  הוא  שכן  ֵאִלי  "המקדש,  ֶזה 
ֵוה ַאנ   דין אלקי ואבני ליה מקדשא.  " )שמ' טו:ב(: ּוו 
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ותפילה    7ועובר מהודאה על העבר לדברי נבואה 
 על העתיד. 

 תפילה או נבואה 
יש   השני.  עדיין  החלק  של  בטיבו  לעיין 

וכן   לעתיד,  תפילה  בגדר  הוא  כי  לומר  אפשר 
בביאור ששרו    שם.  הרמב"ן  משמע  ישראל  בני 

עם משה לא נבאו על העתיד. הרמב"ן קושר בין  
לבין   הראשון  החלק  השני תסוף  החלק    חילת 

   :יד( -יג:טו)בפירושו לשמ' 

ַחס  " ב  עָ   ּתָ ֵנַהל    ּתָ ָאל  ּגָ   ּוז  ַעם   ָךּד  ָנִחיָת  "  ָךּז  ב 
.ועל דעתי כי יאמר נטית ימינך על האויב  ..

ו הארץ,  ַחס  " ותבלעם  ב  בעמוד    "ָךּד  ָנִחיָת 
, ונהלת  ָּת"ָאל  ּגָ   ּו ז "הענן לנחותם הדרך עם  

ידיך   בעז  ָקד    ֶאל"אותם  ֵוה  אליו "ָךׁשֶ נ  כי   ,
וכן   ָנֲהר" הולכים.   ')יש  "ִיםּגֹוהַ   לּכָ ֵאָליו    ּו ו 

ו:ב ָקד  "ב(.  ֵוה  המקדש    "ָךׁשֶ נ  בית  הוא 
עוד,   יאמר  ה'דָ ּק  מִ "כאשר    "ָיֶדיָך  ּוֲננּכֹו  ׁש 

ע... "ׁשָ יז(שמ' טו:) יאמר,     ", ןּוזּגָ ִיר    יםּמִ עַ   ּו מ 
ידיך,   מתגרת  ירגזון  העמים  שמעו  כאשר 

יֹ "ו ָאַחז  ששמעו.    ֶׁשת" לָ ּפ    ֵבי ׁש  ִחיל  בעת 
כי   שיאמר  כל  ויתכן  העמים  שמעו  כבר 

מצרים בארץ  השם  עשה  וירגזון    אשר 
ה מן  בהם,  תמיד  אשר שם  ויתפלל  מחלה 

יצאו   שלא  ופחד  אימה  עליהם  שתפול 
   ...לקראת ישראל למלחמה 

תוך   עכשיו  שקורה  את  מתארת  השירה  כן,  אם 
 כדי תפילה לעתיד. 

אבל אפשר שאין זו רק תפילה אלא גם דברי 
עם   את  ינחה  שהקב"ה  מתנבא  משה  נבואה. 

הנכספת למטרה  בואו  עד  ֹלְך  "ה'   – ישראל  ִימ 
ָוֶעד ֹעָלם  על  ל  יתגבר  ישראל  עם  טו:יח(.  )שמ'   "

ויקל עליהם לכבוש  יפחדו,  כל הקשיים, העמים 
הוא   הארץ,  את  ינחל  שהעם  ולאחר  הארץ.  את 

מקדש. עם    8יקים  כאשר  לעיל,  שנאמר  כפי 
התפנה   הוא  המצרי,  מהעול  השתחרר  ישראל 
להתעסק בהמשך הדרך; לא רק בהצלה, ואף לא  

בסיני.   התורה  לשמוע  בקבלת  מוכן  היה  הוא 
 נבואה על המקדש וגילוי שכינה. 

 הלכות השירה 
זה הסבר  פי  גם    ,על  בשירה    מבט שיש 

שלושה עניינים: ביאור פסוק    ו לנו בהרלעתיד, יו
  :ן השירה יהלכות בעני ושתי 

 
וציון     7 ע"י משה,  נאמר  זה של השירה  אפשר שחלק 

עיי  בנבואה.  לו  בא  על    נו המקדש  עזרא  שמ'  אבן 
רּיֹ וַ   ...הׁשֶ מֹ   ירׁשִ ָאז יָ " : אטו:  השירה ומשה חיבר  ",  ּואמ 

 וישראל עונים. 
 זו הפעם הראשונה שמקדש נזכר במקרא.     8

"ה.1 שאלה:  מעורר  ט  אפסוק    ף ּדֹ ֶאר    ֵיבֹוָאַמר 
של ָללׁשָ   קּלֵ ֲאחַ   יגּׂשִ אַ  מקומו  לכאורה   ."...

זה   זו  פסוק  אמירה  שהרי  השירה,  בתחילת 
-איש-של האויב קדמה בזמן לנס ולקחו. הבן

שהסדר   בזמנו(,  כך  על  )קראתי  הסביר  חי 
הנכון של הודאה לקב"ה הוא לשון הווה, עבר 
מה   על  לקב"ה  מודה  האדם  תחילה  ועתיד. 

מתי  הוא  כך  מתוך  בעצמו.  חש  חס  ישהוא 
פונה   כך  ומתוך  באת',  'מאין  בחינת  לעבר, 

, ה'  ֶמֶלְךעל דרך הכתוב בתפילה: "ה'  לעתיד,  
ֹעָלם ָוֶעד , ה'ָמָלְך ֹלְך ל   ". ִימ 

בהתייחסות   פותחת  השירה  כאן  גם 
"  להווה, לעבר:  זכר  אוממנו  )שמ'  ֵיבֹוָאַמר   "

טו:ט(, ורק אחר כך באה גם תפילה או נבואה  
 לעתיד.

  )סי' נא, יז(:כתוב על פי הזוהר משנה ברורה ב .2
הים   שירת  בדעתו  "ויאמר  וידמה  בשמחה 

והאומר בשמחה   .לו באותו היום עבר בים יכא
לכאורה עונותיו".  לו  אינה    ,מוחלין  הודאה 

ות המקדש  ואבל מצ  9, כרוכה בהכרח בשמחה
לולב   לנטילת  ביחס  שנאמר  כפי  בה,  כרוכה 

ֵני    םּתֶ ַמח  ּוׂש  "  :במקדש ַעת ׁשִ ֹלֵהיֶכם  -א    ה'ִלפ    ב 
 מ(. :כג 'ָיִמים" )וי

הים    .3 שירת  באמירת  אם  נחלקו  האחרונים 
מצרים   יציאת  זכירת  חובת  ידי    ו רא)יוצאים 

ג סז,  סי'  ברורה,  נופך  (משנה  להוסיף  נראה   .
ת הזכירה מתמקדת  ודעת השוללים, כי מצו ל

העבר היציאה    ;בזכר  שצריך  ממצרים  סיפור 
ואילו בשירת הים, אנו    ,שומו עלינוילהותיר ר

עתיד פני  צופים  ורושם    , כבר  רעיון  שמבטא 
 נפשי אחר. 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
שו"ע    ורא .ות שמחהואין מצ בוחנוכה שחג הל  והשו  9

 או"ח סי' תרע, ב, ומשנה ברורה שם סק"ו. 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

