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 החלוקה הפנימית של שירת האזינו 

משה מנדלבאום 

ניתן  ו  ,התורה מחולקת לפרשיות פתוחות וסתומות
פרשיות לפיהן  לראות   של  הפנימית  החלוקה    את 
 התורה. 

האזינו,   בשירת  הדבר  השירה  שכן  קשה  שם 
כתובה ברצף. אמנם חז"ל חילקו את השירה לשישה  

נוגעת לקריאת   ואולם חלוקה ז  1,חלקים "הזי"ו ל"ך"
 הוכחה מתוך השירה עצמה. לה  ואין  ,התורה

חלוקה מוכחת מתוך פסוקי  כאן  ברצוני להציע  
 השירה. 

שירת האזינו בספרי התורה שלנו כתובה "אריח 
לבינה" גבי  על  ו"לבינה  אריח"  גבי  כל   ,כלומר  .על 

 שורה מחולקת לשתי עמודות עם רווח ביניהן. 
השירה   שבתחילת  מראה  בפסוקים  התבוננות 

ימין,   מצד  מתחילים  ייקראו  הם  להלן  והפסוקים 
 .  ימנייםפסוקים  

  פסוקים  תלמשל )המילים המובלטות הן תחיליו
 :(ב[-]דב' לב:א
ַמִים  ַהֲאִזינו  ה  ַהשָּׁ רָּׁ ָאֶרץ ְוִתְשַמע ַוֲאַדבֵּ י הָּׁ  .ִפי ִאְמרֵּ
ר  ַיֲעֹרף טָּׁ ִתי  ַכַטל  ִתַזל  ִלְקִחי  ַכמָּׁ י  ִכְשִעיִרם  ִאְמרָּׁ  ֶדֶשא   ֲעלֵּ

י ְוִכְרִביִבים ֶשב ֲעלֵּ  . עֵּ
זאת בעמודה   ,לעומת  המתחילים  פסוקים  ישנם 
 .  שמאלייםלהלן ייקראו פסוקים  והשמאלית, 

  פסוקים  תלמשל )המילים המובלטות הן תחיליו
 : (יז[-]דב' לב:יד

ב ְוַדם נָּׁ ֶמר ִתְשֶתה עֵּ רון  ַוִיְשַמן  .חָּׁ ט  ְישֻׁ  ַוִיְבעָּׁ
ַמְנתָּׁ  ִביתָּׁ  שָּׁ ִשיתָּׁ  עָּׁ הו  לֹוהַ -א   ַוִיטש   כָּׁ שָּׁ    עָּׁ
ל תוֹ  צור ַוְיַנבֵּ עָּׁ הו  .   ְישֻׁ ִרים ַיְקִנאֻׁ    ְבזָּׁ

ֹבת הו ְבתֹועֵּ ִדים ִיְזְבחו  .   ַיְכִעיסֻׁ ֹלהַ  ֹלא ַלשֵּ  א 

התבוננות בשירה מגלה שהשירה מתחלקת לשלושה  
 חלקים:

 יד הם פסוקים ימניים  –פסוקים א  .1
 לט הם פסוקים שמאליים – פסוקים טו  .2
 מג הם פסוקים ימניים –פסוקים מ  .3

הם   הימניים  הפסוקים  כיצד  לראות  מדהים 
בעוד  נחמה,  פסוקי  חיוביים,  פסוקים  בעיקרם 

 
 משה מנדלבאום, פסגות.  *  
 .בע"ראש השנה לא    1

הפסוקים השמאליים הם בעיקרם פסוקי פורענות.  
ז הזוהר:   ו עובדה  דברי  את  ימינא,   2תואמת  "חסד 

 א". גבורה שמאל
הוא  הפסוקים השמאליים  הפסוק הפותח את 

)דב'   פסוק ט"ו, המציין את הקלקול של עם ישראל
 :לב:טו(

ִשיתָּׁ ַוִיטש   ִביתָּׁ כָּׁ ַמְנתָּׁ עָּׁ ט שָּׁ רון ַוִיְבעָּׁ ַוִיְשַמן ְישֻׁ
תוֹ -א   עָּׁ ל צור ְישֻׁ הו ַוְיַנבֵּ שָּׁ  .לֹוַה עָּׁ

- יט  וקיםמשם ממשיכים פסוקי פורענות. למשל פס
 :כ

יו וְבֹנתָּׁ יו  נָּׁ בָּׁ ִמַכַעס  ַוִיְנָאץ  ה’  ַוֹיאֶמר   . ַוַיְרא 
ם ִכי דֹור  ה ַאֲחִריתָּׁ ֶהם ֶאְרֶאה מָּׁ ַני מֵּ ה פָּׁ ַאְסִתירָּׁ

ם ן בָּׁ מֻׁ ִנים ֹלא אֵּ ה בָּׁ מָּׁ ֹכת הֵּ  .ַתְהפֻׁ
בפסוק   יסתיימו  הפורענות  שפסוקי  מצפים  היינו 

 :ו עובר לכאורה לפסוקי נחמה"שכן פסוק ל ,ה"ל

ם ִכי ִיְרֶאה ִכי   יו ִיְתֶנחָּׁ דָּׁ ִדין ה’ ַעמֹו ְוַעל ֲעבָּׁ ִכי יָּׁ
זוב צור ְועָּׁ  .ָאְזַלת יָּׁד ְוֶאֶפס עָּׁ

 ה:"וכפי שכותב רש"י על פסוק ל
  להיות   תוכחה  דברי  משה  עליהם  העיד  כאן  עד

  הפורענות  עליהם  כשתבא  לעד  הזאת  השירה 
  ואילך   מכאן.  מראש  הודעתים  שאני  ידעו
  עליהם   שיבאו  תנחומין  דברי  עליהם  העיד
 למעלה   אמר  אשר  ככל  הפורענות  ככלות

ִכי" יָּׁה  ֶליָך  ויָֹּׁבא  ְוהָּׁ ל:א(  'וגו  "עָּׁ ה בְ הַ "  )דב'  כָּׁ  רָּׁ
הּקְ ְוהַ  לָּׁ   ֹלֶהיָך ֶאת-א    ה'  בשָּׁ וְ "   )שם:שם(  'וגו  "לָּׁ
 . ' )שם:ג(וגו "ְתָךובשְ 

לו פסוקים  כן  אם  הם  -מדוע  פסוקים  לט  עדיין 
 שמאליים? 

 המעבר בין החלקים 

בכל אחד מחלקי השירה הפסוקים נשארים באותו  
עימוד )ימני או שמאלי(, מכיוון שמספר הצלעות בכל 

זוגי  הוא  דוגמה    :פסוק  צלעות.  ארבע  או  שתיים 
 : )דב' לב:א( לשתי צלעות

ַמִים ַהֲאִזינו  ה ַהשָּׁ רָּׁ ָאֶרץ ְוִתְשַמע ַוֲאַדבֵּ י הָּׁ  . ִפי ִאְמרֵּ
 :)שם:ב(  דוגמה לארבע צלעות

ר ַיֲעֹרף טָּׁ ִתי ַכַטל ִתַזל           ִלְקִחי ַכמָּׁ   ִאְמרָּׁ

 זוהר ח"ג דף קמב, א ובעוד מקומות.   2
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י ִכְשִעיִרם י  ְוִכְרִביִבים       ֶדֶשא ֲעלֵּ ֶשב ֲעלֵּ  . עֵּ

התחיל   הפסוק  שאם  לכך  מוביל  הזוגי  המספר 
בעמודה הימנית, סיומו יהיה בעמודה השמאלית, כך  

 שהפסוק הבא ממילא שוב יתחיל בצד ימין.
  ,גם במובן הרעיוני, טבעי הדבר שהמקצב הזוגי

מנחמה לפורענות וכן   ילא ייצר שינו   ,שהוא מונוטוני
 להיפך.

מה הם אם כן שני הפסוקים ה"אי זוגיים" היוצרים  
 ? את המעברים

 המעבר הראשון )מימין לשמאל( 
 ד:"המעבר הראשון הוא בפסוק י

ר ֶחְמַאת קָּׁ ב בָּׁ ֶלב ִעם       ֹצאן ַוֲחלֵּ ִרים חֵּ   כָּׁ
יִלים י ְואֵּ ן ְבנֵּ שָּׁ ֶלב ִעם    ְוַעתוִדים  בָּׁ ה ִכְליֹות חֵּ   ִחטָּׁ
ב ְוַדם נָּׁ ֶמר ִתְשֶתה עֵּ  .חָּׁ

הוא  הפסוק  נושא  זה  לפסוק  הקודמים  בפסוקים 
 . יג(-)שם:יב הקב"ה

ד’ ה דָּׁ ין                  ַיְנֶחּנו בָּׁ ל ִעמוֹ  ְואֵּ ר אֵּ  .נֵּכָּׁ
הו י ַעל ַיְרִכבֵּ ֳמותֵּ י ְתנוֹבת ַוֹיאַכל      ָאֶרץ בָּׁ דָּׁ   שָּׁ
הו ַחְלִמיש ְוֶשֶמן           ִמֶסַלע ְדַבש ַויִֵּנקֵּ  .צור מֵּ

זאת י  ,לעומת  פסוק  הראשון של  מעורפל "חלקו  ד 
מבחינה תחבירית. אין נושא ונשוא אלא רשימה של  

 שמות עצם:  
ר ֶחְמַאת קָּׁ ב בָּׁ ֶלב ִעם      ֹצאן ַוֲחלֵּ ִרים חֵּ    כָּׁ
יִלים י ְואֵּ ן ְבנֵּ שָּׁ ֶלב ִעם    ְוַעתוִדים  בָּׁ ה ִכְליֹות חֵּ   ִחטָּׁ

 בסופו של הפסוק הנושא הוא עם ישראל:
ב ְוַדם נָּׁ ֶמר ִתְשֶתה )אתה( עֵּ  .חָּׁ

באופן דומה הנושא בפסוקים השמאליים הבאים )טו  
 ולא הקב"ה:  ישראל   עם יח( הוא   –

רון ַוִיְשַמן   ט  ְישֻׁ    ַוִיְבעָּׁ
ַמְנתָּׁ  ִביתָּׁ  שָּׁ ִשיתָּׁ  עָּׁ הו  לֹוהַ -א   ַוִיטש          כָּׁ שָּׁ    עָּׁ
ל תוֹ  צור ַוְיַנבֵּ עָּׁ הו          .ְישֻׁ ִרים ַיְקִנאֻׁ    ְבזָּׁ

ֹבת הו ְבתֹועֵּ ִדים  ִיְזְבחו        .ַיְכִעיסֻׁ ֹלהַ  ֹלא ַלשֵּ    א 
ֹלִהים עום ֹלא א  ִשים           ְידָּׁ ֹרב ֲחדָּׁ או ִמּקָּׁ    בָּׁ

רום ֹלא יֶכם ְשעָּׁ ְדָך צור       .ֲאֹבתֵּ    ֶתִשי ְילָּׁ
ל ַוִתְשַכח  .ְמֹחֲלֶלָך אֵּ

ישראל עם  על  משפיע  שהקב"ה  הטובה   , לעומת 
בפסוקים   השירה  של  הראשון  בחלק  המתוארת 

. ניתן  ו, עם ישראל מתרכז בעצמו ובתאוותי םהימניי
ד סוג של שיכרון.  "לראות ברשימת העצמים בפסוק י

טובה   מרוב  שיכרון  ורק  אך  אלא  ונשוא  נושא  אין 
 גשמית. 
ר ֶחְמַאת קָּׁ ב בָּׁ ֶלב ִעם       ֹצאן ַוֲחלֵּ ִרים חֵּ    כָּׁ

יִלים י ְואֵּ ן ְבנֵּ שָּׁ ֶלב ִעם    ְוַעתוִדים  בָּׁ ה ִכְליֹות חֵּ   ִחטָּׁ
לב במדבר  בספר  דומה  פסוק  מזכיר  זה   , ד-ג:פסוק 
 העוסק בבני גד ובני ראובן בפנייתם אל משה:

רֹות          ה  ְוַיְעזֵּר   ְוִדיֹבן   ֲעטָּׁ ה   ְוֶחְשבֹון   ְוִנְמרָּׁ לֵּ   ְוֶאְלעָּׁ
ם  .וְבֹען וְנבוֹ  וְשבָּׁ

ָאֶרץ          ה   ֲאֶשר  הָּׁ ל  ֲעַדת  ִלְפנֵּי’  ה  ִהכָּׁ אֵּ   ֶאֶרץ   ִיְשרָּׁ
ֶדיָך  ִהוא ִמְקֶנה  . ִמְקֶנה ְוַלֲעבָּׁ

ונשוא נושא  אלא    ,בחלקו הראשון של הפסוק אין 
נשואות עיניהם של    ןאליהשרשימת שמות של ערים  
י ראובן.  ובני  גד  מאפשר יבני  אינו  שהשיכרון  תכן 

 בניית משפט מסודר תחבירית.
 )משמאל לימין( המעבר השני  

 ט:" המעבר השני הוא בפסוק ל
ה ְראו    הוא ֲאִני ֲאִני ִכי ַעתָּׁ
ין ִדי  ֹלִהים-א   ְואֵּ   ַוֲאַחֶיה ָאִמית ֲאִני     ִעמָּׁ

ַחְצִתי א ַוֲאִני מָּׁ ין    ֶאְרפָּׁ ִדי ְואֵּ  . ַמִציל ִמיָּׁ
ייחודי כינוי    ,בפסוק זה המרכז הוא הקב"ה. באופן 

בפסוק.  פעמים  ארבע  חוזר  הקב"ה   = "אני"  הגוף 
זה   יהוא  פסוק  לפסוק  בולט  הוזכרה  שד  "ניגוד  בו 

רשימה של תחליפים גשמיים לקב"ה, והמרכז הפך  
 להיות עם ישראל המשמין ולאחר מכן בועט.

 פסוקי הנחמה שלפני המעבר השני 

מהי אם כן מהותם של פסוקי הנחמה שלפני המעבר  
ִדין  ִכי  :השני  ?לח(-)שם:לו... ַעמו’ ה יָּׁ
תקופה          מתארים  אלו  ישנה  שפסוקים  בה 

על הפורענות של    ,נחמה. הקב"ה מתנחם על הגלות
עם ישראל. עם ישראל אינו נשלט עוד על ידי גויים.  
יש לו עצמאות משלו, אבל עדיין אינו מכיר בקב"ה  

הקב"ה   "אי    "זז" כגואלו.  לעם:  ואומר  הצידה 
ויעזרוכם"  אלהימו... נראה ובואו    ,כלומר  .יקומו 

בלעדיי מסתדרים  שאתם    ,אתכם  האלוהים  עם 
בודים לכם. אתם תעברו מקונספציה אחת לאחרת, 
את  לפתור  ביכולתו  שתבטחו  אחד  ממנהיג 

עד שתגיעו בכוחות עצמכם,    ,בעיותיכם למנהיג אחר
למסקנה ש"אני   ,בראייה שתבוא מכם: "ראו עתה"

אל ואין  הוא  עהאני  עוד  ים  יהיה  לא  זה  מדי". 
הראשון   בחלק  שמתואר  כמו  דלעילא  באתערותא 

 י"ג: -של השירה, פסוקים י"ב
רה'            ֵנכָּ ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ד  דָּ ַעל   .בָּ ַיְרִכֵבהּו 

ְדַבׁש   ַוֵיִנֵקהּו  י  דָּ שָּ ְתנּוֹבת  ַוֹיאַכל  ָאֶרץ  ֳמוֵתי  בָּ
 .ֵמַחְלִמיׁש צּורִמֶסַלע ְוֶׁשֶמן 

לבוא   חייבת  בקב"ה  ההכרה  האחרונה  בגאולה 
 מלמטה, מהבחירה החופשית של עם ישראל:

ה   ...  ִכי ֲאִני ֲאִני הּוא ְראּו ַעתָּ
לפסוקים   המעבר  את  תאפשר  זאת  ראייה  רק 

השירה,   את  המסיימים  הקב"ה  שהימניים  בהם 
 מתנקם בגויים וגואל את עם ישראל גאולת עולם.

 

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  השבועידף ה

 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   
 עלון יש לשמור על קדושת ה

 

 
 

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