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   –שירת משה  
 שירה של תוכחה ועדות לישראל לדורות עולם 

שע יוסף אלי 
ובכללן    א.  מקראיות  שירות  האזינו  עשר  שירת 

  ך ימן: הזיו ל" בס 

[ שירת 1המדרש מונה עשר שירות מקראיות:  ]

[ הראשון,  ]2אדם  אבינו,  אברהם  שירת   ]3  ]

[ שירת  5[ שירת בארה של מרים, ]4, ]שירת הים

]6]  ,ַהֲאִזינּו""  –משה   יהושע,  שירת  שירת  7[   ]

שירת שלמה  [ 9תהלים, ] –[ שירת דוד  8דבורה, ]

השירים,  – הב[  10]  שיר  לעולם   א שירה 

  1(.י:מ"ב' )יש "ִשירּו ַלה' ִשיר ָחָדש": (שנאמר)

  מוצאות את ביטוָין בבתי הפיוט   שירות אלו

כ  ירָ ִש "אָ  ה"ה  ֹמשֶׁ בבתי    ,ִשיַרת  ת  כנסהּמּוַשר 

ב  אפריקה  צפון  שירה'בקהילות  )בשלח(    'שבת 
בפרשתנו,  ובשביעי ש רבנו  ל פסח.    פונהמשה 

כאל    ,ם ולארץילשמימות  דאביומו האחרון עלי  
)לשון  עדי לעולם!"  קיימים  "שהם  נצחיים  ם 

שירת תוכחתו  את    םלהשמיע כדי  א(,  :ברש"י: ל

 לחיי העוה"ב.ילך ם רטבהאחרונה 

בפרשה הראשון  ַמִים":  הפסוק  ַהשָּׁ  ַהֲאִזינּו 

ה רָּׁ ָאֶרץ  ,ַוֲאַדבֵּ י  ְוִתְשַמע הָּׁ בנוי כתקבולת   "יפִ   ִאְמרֵּ
הואישרה את    ;  לשמימייחס  ואת  יה'האזנה'  ם, 

ה   הנביא  וישעיהלארץ.    –'שמיעה'  מקבילתה, 
של כל הנביאים", אך בסגנונו    ןמ"רב  הדוגמלקח  

 
במכללת   * ומרצה  ללשון  ד"ר  הוא  אלישע  יוסף 

 "אורות ישראל", רחובות. 
הורה ** לע"נ  מוקדש  עמרם ימאמר  ר'  היקרים:  י 

בש    בן  אלישע   בת  ִויהודית  לבית  י שמחה,  ה 
 ., מנוחתם עדןמימון

ורא  1 א;  פרשה  השירים,  שיר  זוטא,  גם    ומדרש 
 .  שירה, פרשה אמסכת  ,מכילתא לפרשת בשלח

ִביִאים י שהר –  2ודי לוהייח ֵני נ  ִאים  "ֵאין ש  ַנב  ִמת 

ָחד"  נֹון אֶׁ ִסג  הן את סדר הנושאים והן  הפך    –  3ב 

עּו  2")אומרו:   באת סדר הנשואים בפסוק,   ( ִשמ 

( ַהֲאִזינִ 1ָשַמִים  ו  ץ"(  רֶׁ אֶׁ שינה   .(א:ב)  י  "ולמה 

מנת שתיָּמצא תאימות   לע  ישעיה את הלשון?"

שת העדים,  גרסות  מכוונ  האבין  ת עדותן 

)שניהם    "נמצאו  :ומתקיימת בלשון 1מעידים   )

 '( ובלשון שמיעה" )רש"י לפרשתנו, דב2האזנה )

: "כה  ואמר הנביא ירמיה  ך ב(. וכ:א  ש'א, ולילב:

ָלה ֻחּקֹות    ִאםָאַמר ה'   ִריִתי יֹוָמם ָוָלי  ם  יִ מַ שָ ֹלא ב 

ץ )  ֹלא  ָוָארֶׁ ִתי"  התורה   .ה(כ:גלָשמ  ללא  כלומר, 
לע  אין קיום   עלזכות  יבואו    ולם,  ם ישמיהכן 

התורה  הו לקיום  נצח  עדי  וישמשו  ארץ 

ַהחּוט    –ומצוותיה הנצחיות על ידי עם הנצח   "ו 
ֵהָרה ִינָ  ֻשָלש ֹלא ִבמ   ב(. :ידה' קֵתק" )ַהמ 

הגרא ברמה  השירות,   ,צורנית-תיפמבנה 

למשל,   כך,  זהה.  'שירת  'שירת  אינו  וכן  הים' 

אריח,    על גבי"לבנה  תובות בצורה של  דבורה', כ

לבנה" גבי  על  בנדבכי  אריח  לבנים  כשורות   ,
מנת  על  מסורגת  בצורה  הנבנות  הבנייה, 

מע  שתתאחזנה ותחזקנה  בחברתה  מד  האחת 
זו של משה, שהיא שירת  הדק היטב. אך שירתו  

כ אינה  אלא  ותתוכחה,  כן,  גבי  בה  על  "אריח 

 
וכן אנו מוצאים אצל הנביא מיכה את הדימויים:     2

ִביִביםכִ   ה'ֵמֵאת    ַטלכ  " הפטרת    ,ו: ה" )בשֶׁ עֵ   ֲעֵלי   ר 
ש  (בלק  פרשת ללשונו  בפרשתנו: בדומה  משה    ל 
ִתיאִ   ַטלכַ "ִתַזל   י  ְוִכְרִביִבים  ...  ְמרָּׁ ֶשב  ֲעלֵּ   ')דב  "עֵּ

תו  בהיו  . כלומר, משהויקמד  כמעט  ציטוט    ב(,:לב
מטבעות לשון  "רבן של כל הנביאים" מתווה כאן  

 .שיריות לנביאים הבאים אחריו
 דעת רבי יצחק.  ע"א, פ"ט סנהדרין  3
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לבנה" גבי  על  לבנה  כשת  .אריח,  י כלומר, 

הם עמידה פרדים, שאין ל, שני טורים נעמודות
עוצמתית, על מנת שלא יתגשמו דברי התוכחה  

ה ולא יתחייבו עם ישראל כליה על רוע  שירשב

לבוא,   לעתיד  עם מעלליהם  יחד  ושלום.  חס 

טוב רימוז  ישנו  לידי  שרבפ  זאת,  שבא  זֹו,  ה 

ע  ביטוי בנוטריקון של האות הראשונה מכל קט 

לתור העליות  מחולקת  מקטעי  פיהם  שעל  ה, 
ם נצרף אותיות אלו זו לזו נקבל את  א  ;הרשהפ

תיבות  באקרוסטיכון,  לך"  "הזיו  המילים: 

והוד הדרו  זיו  על  של    המרמזות  תפארתו  יקר 

 .הבורא יתברך

  סמנטי -ניתוח תחבירי   – " ֹו ֳעל ּפָ   ִמים תָ   רּצּו הַ " ב.  

  שום אך מ  4כולה קרויה שירה,אמנם כל התורה  

ה שירית, ניתן למצוא בפרשתנו כתובה בלשון  ש

רבים כמ ודימויים  תחביריים  מאפיינים   ה 
ללשונה   השירה   של  הקישוטית  האופייניים 

(Figurative Speech).  ך, למשל, נאמר בפסוק כ

ל  -הוא, הא  וךברהמתאר את יושרתו של הקדוש  

 ֹוֳעלּפָ   ִמיםתָ   רּצּוהַ "  :הנאמן, הצדיק בכל הדורות

ּפָ מִ   ָרָכיוּד    ָכל  יכִ  ֱאמ  ,טש  צַ   הנָ ּוֵאל  ל  ָעוֶׁ ֵאין    ק יּדִ ו 

יָ  ד(. מבחינה תחבירית פסוק  :בל  ' )דב  "אּוה  רשָ ו 
ה דרך  על  בנוי  של    .ייחודזה  המבנה  כלומר, 

שזהו משל להשם  ,הפסוק הזה לוקח את ה"צור"

והא החזק  החלמיש,  ן  יתיתברך,  כצור  כסלע, 

לראש   אותו  (,  Extra-position)  רהדיבוומעלה 

שוא השמני לאחר מכן בא הנ  .למיקוד ולהדגשה
של   במשמעות  ,"תמים"  ר מאייךתוא-שם  שהוא

של  התמאטי  נושאו  מוזכר  ולבסוף  שלמות, 

משפט הזה, שהוא פועלו של הקדוש ברוך הוא  ה

כינו בתוספת  כולם,  העולמות  ובכל  י בעולמנו 

ה"צורמו על  העומד    .ו  X  –  "סב החוזר  המשפט 

שלו  העומק  במבנה  הזה  הפסוק  של  בתשתיתו 

"פועל ב  –  הצור-הוא:  יש  בנוסף,  פסוק  תמים". 
טאוטול מבעים  ֵליהזה  )ִכפ  חוזרים לשון(  -וגיים 

נחלק את הפסוק לשניים, נקבל ונשנים. כך אם  

 
ה"  4 ֶכם  ִכְתבּו   ְוַעתָּׁ ה  תאֶ   לָּׁ ֶאתְוַלמְ   ַהזאת  ַהִשירָּׁ ּה   דָּׁ

י ְבִפיֶהם  ְבנֵּ ּה  ִשימָּׁ ל  אֵּ ִתְהֶיה  ,ִיְשרָּׁ ה הַ ִלי    ְלַמַען    ִשירָּׁ
ְלעֵּ  לַהזאת  אֵּ ִיְשרָּׁ י  ִבְבנֵּ )דבד  זה    .ט(י:אל'  "  בפסוק 

המילה  כוונ כולה.    שירה""ת  התורה  לכל  היא 
יּו  "ְזִמרו תוכמאמר דוד מלכנו בתמניא אפי:     ִלי -הָּׁ

  ד(. נ:טקי' יָך" )תהֻחקֶ 

רישא של  מבנה  בעלי  משפטים  סיפא,  -שני 

 :ן. נציג את הדבריםיורעהמביעים את אותו 

]צלע   ָּפֳעלֹו,  ָתִמים  ַהּצּור  א[  ]צלע  רישא: 

ָרָכיו ִמש  -ב[ ִכי ָכל  ;ָּפטּד 

א[ ]צלע  ֱאמ1)   סיפא:  ֵאל   )( ֵאין  2ּוָנה,  ו   )

ָיָשר ל; ]צלע ב[ ַצִּדיק ו    .הּוא ָעוֶׁ

ישנה  הסיפא,  של  א'  בצלע  לראות,  שניתן    כפי 

פני  גם דיכחלוקה  ֱאמּוָנה, 1)  וטומית:מית  ֵאל   )
כאן2) עד  ל.  ָעוֶׁ ֵאין  ו  התחבירי.   (  לתחום  באשר 

כפול מבנים  הסביר  זצ"ל  קארו  יצחק  ים  הרב 

ש כמי  אלו,  מצבי  ורבועים  לארבעת  מתייחסים 

( צדיק1האדם:  )  וטוב  (  ) 2לו,  לו,  ורע  צדיק   )3  )

( לו,  וטוב  כמקבילות 4רשע  או  לו,  ורע  רשע   )

עולמות:   אצי1)לארבעה   )( )  (2לות  ( 3בריאה 

 5:( עשייה4) יצירה

הנשמות  בעולם  משפט  שדרכיו  לפי 
דרך   וזה על  לו שם,  ּפ  מִ "שיענישו    ה'  ֵטיש 

קמֶׁ אֱ  ָצד  יתה)  "וּדָ ַיח    ּות  מתי (י:ט'   ,

מ "כשתחבר  הזה "צדקו"?  העולם  שפטי 

והעונש,  השכר  הבא",  העולם  משפט  עם 

 ממיָלא יובן הכול! 

ִקנֹו"   ָיִעיר  ר  נֶׁשֶׁ "כ  ומטפוריקה    –ג.  דימויים 

  בשירה 

השירה ברוך  מדמה  תוב  הכ  במהלך  הקדוש  את 

המסוכך   לנשר  עמו,  על  השומר  גוזליו הוא,   על 

נֶׁשֶׁ "  :עליהם  גונןמו ִקנֹו, ַעל  רכ  רַ זָ ּגוֹ   ָיִעיר  י  ף ָליו    חֶׁ

ִיָּקֵחהּו ָנָפיו  כ  רש  ַעל  ִיפ  ָרתוֹ   ִיָשֵאהּו  ב  ב' )ד  אֶׁ

א(. רש"י על אתר הסביר על שום מה בחר  י:בל

ולא  העופות,  מלך  של  בדימוי  דווקא  הכתוב 

המעופפים  בבעל מממלכת  אחר  שני    .כנפיים 

  ויחסו הרחום   חמלתומצד  הן    ]א[:  לדבר  טעמים

"כ בניו:  בעל  על  רחמני  הזה  ינו א  ...ניו  נשר 

ע מחופףמכביד  אלא  עליהם,  ואינו  צמו  נוגע   ,

ש הוא  ברוך  הקדוש  אף  מצאנוהו  -נוגע,  לא  די 

כוח מצד  ]ב[  ",  שגיא  יתר    עליונותוהן  על 

ואופן הישמרו תו מהציידים האנושיים, העופות 

א  ו ירא אל הנשר אינהייחודי לו מיתר העופות: "

 
כי הצלע האחרונה חצויה    ואף  5 עולמות,  חמישה 

קארו,    ראו:  .לשניים יצחק  יצחק תולרבי  ,  דות 
דף אלבו,    האזינו,  יוסף  רבי  ספר  תע"א; 

 ., פרק ח לקראת סופוהעיקרים 
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כ על  נושאן  לפיכך  החץ,  "מנפימן  אומר:  וטב ו, 

כך גם כשנסעו    .ס החץ בי ולא ִיָכנס בבַני"שִיָכנ
בני ישראל והשיגום על הי היו  מצרים אחרי  ם, 

מיד   בליסטראות,  ואבני  ִחצים  בהם  זורקים 

ָהאֱ   עִּיּסַ וַ " ַאְך  לד,  יד:יט  שמ')  "ֹלִהים-ַמל  ב' רש"י 

לדעת  י:בל אינו  דימ  ,יץ'ליבובנחמה  א(.  זה  וי 

פיוטית הרחבה  לדימ-אלא  נשיאתם ציורית  וי 

כנש על  ישראל  האל  ידי  על  נשרים  ל,  -פי 
ר  ֲאשֶׁ ם  ִאיתֶׁ ר  ם  "ַאתֶׁ שמות:  בספר  כבר  המופיע 

ַעל ם  כֶׁ ת  אֶׁ ָשא  ָואֶׁ ָרִים  ִמצ  ל  ָשִרים   ָעִשיִתי  נ  ֵפי  ַכנ 

ם ֵאָלי" )ָוָאִבא  כֶׁ ת   :ד(. לדבריה:טי' שמאֶׁ

שבשירתיובצ הפיוטי  מתואר    ר  האזינו 

המע  הנשר ִקנו  הגדול,  את  והמרחף יר 

ג את  ללמד  כדי  צד  אל  ומצד  וזליו  מעליו 

הם   הגוזלים  שעליהם  לעוף.  העמים 

ֵחל  :לבדב'  מדובר בשירת האזינו ) ַהנ  ח(: "ב 
ּגֹוִים יֹון  ל  ב    עֶׁ ִרידֹו  ַהפ  ָאָדםב  ֻבֹלת    ֵני  ּג  ַיֵּצב 

נֵ  ב  ַּפר  ִמס  ל  ָרֵאל".ַעִּמים  ִיש  הנשר ו  י  הנה 

פורש   גוהזה  על  לוקכנפיו  אחד זליו,  ח 

עד   אברתו  על  עייף,  או  חרד  גוזל  מהם, 

אביו,  אחרי  עצמו  בכוחות  לעוף  שיעז 

נּו חֶׁ ַינ  "ָבָדד  ֵנָכר"   אשר  ֵאל  ִעּמֹו  ֵאין  ו 

אי:שם) ב-ב(.  את  לוהים  בעצמו  וחר 

לקראת   אותו  ומנחה  עליו  מגן  ישראל, 

  6.היותו לעם

שדימויענהמ הוא,  מ  יין  אחהנשר  פעם  ת ופיע 

בתו בנוספת  תבואפרשת  רה,  מדומה   .כי  שם 

אויָבם   דווקא  שאלנשר  גוי  אותו  ישראל,  -של 

 7,לוהים משתמש בו כ"מטה זעמו" וכ"שבט אפו"

לשמש   מנת  הה  8מרדות""רצועת  על  ולך  לעם 

ּגֹוי  יָך  ָעלֶׁ ה'  "ִיָשא  ובמועצותיו:  ליבו  בשרירות 

צֵ  ץ  ֵמָרֹחק ִמק  ה ַהנָ ר יִ ַכֲאשֶׁ ה ָהָארֶׁ אֶׁ ר ד  ַעז  ּגֹוי    ...,  שֶׁ

ֹלאָּפִנים ר  ֲאשֶׁ ַנַער  ,  ו  ָזֵקן  ל  ָפִנים  ָיֹחן"   ִיָשא  ֹלא 

שמדובר כאן שם,    הסביר  חזקונינ(.  -טמ:ח' כ)דב

ככתוב:  רומי,  מלכות  כּוָתם   על  ַמל  ַאֲחִרית    "ּוב 

ִעים ָהֵתם ַהֹּפש  ְך ַעז ָּפִנים"    כ  לֶׁ ג(.  כ:, ח')דנַיֲעֹמד מֶׁ

בַ נורב ִייו  שהבאר  ח  כאן,  הוא    מדובר 
ממלכי  מלכים  שהיו  וטיטוס,  ב"אספסיאנוס 

ט(.   :מחכ'  לדב  פירושו" ) אדום והחריבו בית שני

 
דברים  עיונים לייבוביץ',  נ'    6 ירושלים  ,  בספר 

 . 333עמ' ימצאהו בארץ מדבר,  המאמר:תשנ"ד, 
 .  ה: י' ביטויים על פי ישה   7
 . על פי במדבר רבה, פרשה י"ט, כ  8

הרשעים   דימוי  את  הסביר  לנשר רש"י 

לאפקט   האויב  בהתייחסו  לקלילות  ההפתעה, 
ר'"  ;והצלחתו ה ַהָנשֶׁ אֶׁ ר ִיד  פתאום! ודרך    –  'ַכֲאשֶׁ

זאת   . דב' כח: מט(לי  " )רש"סוסיוחת ויַקלּו  מצל

דימויים   מוצאים  אנו  הנביאים  בדברי  גם  ועוד: 

 בעלי החיים מממלכת בעלי בלגבורת הלוחמים  

מדבריות לשוכני  ועד  בק  .הכנף  דוד  כך  על  ינת 

נגד   בקרב  ויהונתן  שאול  של  שתים פלהנופָלם 
עִ   :בגלבוע ַהנ  ו  ֱאָהִבים  ַהנֶׁ ִויהֹוָנָתן  יִמם "ָשאּול 

ַחּיֵ  מֹוָתםיהֶׁ ב  ּוב  ָרדּו  ם  ִנפ  ַקלּו   ֹלא  ָשִרים    ִמנ 

)שמ ָּגֵברּו"  א"ֵמֲאָריֹות  כאן  כ:ב:  אמנם  ג(. 

במ"ם הדימויים  בכ"ף   מופיעים  ולא  היתרון, 

מן הד קלים  יותר  הלוחמים  כלומר,  ימוי. 

 הנשרים וכו'.

המשנה   מעולם  דימוי  מופיע  בלשון  מרובע 

הּוָדה   "י  הֱ החיות:  אֹוֵמר:  ֵתיָמא  ן  ַכנָ וֵ בֶׁ ַעז  ֵמר,  י 
ר ַקל ַכנֶׁשֶׁ ִגבֹור ָכֲאִרי  ו  ִבי, ו  ָרץ ַכּצ  צֹון   –, ו  ַלֲעשֹות ר 

)אבותָאִבי ַבָשָמִים"  שֶׁ זו  ,  ה  ָך  גם  כ(.  זו:  אף 

בתפילה לא נמנעו אנשי כנסת הגדולה מלדמות 

את ישראל לנשרים )עוף דורס( ואין צריך לומר  

( התמקדלאיילות  מתוך  טהורה(    ותבהמה 

ש אחת  מצטבתכונה  חיים  בעל  בה, כל  יין 

ידינו  ואימוצה   ָיֵדינּו   וניתובהעל  "ו  ה':  לעבודת 

רּושֹות   ָשָמִיםפ  ֵרי  ִנש  קַ   ,כ  ֵלינּו  ַרג  ָכַאָּילֹות" ו  לֹות 

 )מתוך תפילת השבת(. 

יכול  עצמו  דימוי  שאותו  למדים,  נמצאנו 

הן לשלילה, והכול הולך על  להתפרש הן לחיוב ו

תורה  דרכה של שירת ה  רו, שכן כך היאשפי הק

ובהמשך   בכללותו,  המקרא  ושירת  גם   –בפרט 

ישראל   חכמי  של  בלשונם  הדימויים,  בעולם 

 .במשנה ובתפילה
 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 פיע גם באתר המידע שלומולתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
asha2http://www1.biu.ac.il/par 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

דף מדי שבוע  ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את ה
 בדוא"ל.  

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 

 שמעון  עורך: ד"ר צבי  
 כהן שיף ה   רחל : ן כת לשועור 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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