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 שירת הים ושירת דוד ושירת דבורה 
דוד בגנו 

פסח   של  את  בשביעי  בתורה  הים,  קוראים  שירת 
הוכיו סוף  ים  קריעת  שנס    ,זה  ביוםתרחש  ן 

ההפטרה שהוצמדה לקריאה זו היא שירת דוד על  ו
)שמו ומשאול  מאויביו  הקב"ה  ע"י  ב  "הצלתו 

לעובדהמ.  ב("כ בשירות  עבר  השאלה ,  שמדובר 

 1אם יש קשר מהותי בין שתי השירות הללו?היא 
 

רבה  )איכה  במדרש  חז"ל  בדברי  נתבונן 
 פתיחתא ל(. זו לשונם: 

  תבע   לא   זה  שתבע  מה  היו   מלכים  ארבעה
.  וחזקיהו  יהושפט,  אסא,  דוד.  הן  ואלו,  זה

ְוַאִּׂשיֵגם"  אמר  דוד )וגו  "ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי    'תה' 
  אני  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  .(לח:יח

ֵמַהֶּנֶׁשף "  ד"הה,  כן  עושה ָּדִוד  ַוַּיֵּכם 
ְלָמֳחָרָתםְוַעד   מהו   .(יז:ל  א"שמו)  "ָהֶעֶרב 

  לשני  אמר  לוי  בן  יהושע'  ר  "?למחרתם"
  הוא  ברוך   הקדוש  היה   אחד   וםוי  לילות
 כמה,  וברקים  בזיקין  בלילות  לו  מאיר

  ועל  הזועות  ועל   הזיקין  על  תמן  דתנינן
ֵנִריִּכי"  ד"הה,  הברקים ָּתִאיר    ' וגו  "ַאָּתה 

  בי   אין  אני  ואמר  אסא  עמד(.  כט:יח  'תה)
  ואתה  אותם  רודף  אני   אלא,  להם  להרוג  כח

ַוִּיְרְּדֵפם  "  שנאמר,  עושה  אני   לו   אמר,  עושה
ה'  ִנְׁשְּברּו ִלְפֵניִּכי "'  וגו  " ִעּמֹוָסא ְוָהָעם ֲאֶׁשרָא

  אין  אסא לפני(,  יד:יב ב "דהי) "ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהּו
 עמד.  מחנהו  ולפני '  ה  לפני  אלא,  כאן  כתיב

 ולא  להרוג  לא  כח  בי  אין  אני  ואמר  יהושפט
,  עושה  ואתה  שירה   אומר  אני  אלא,  לרדוף

,  עושה  אני  הוא   ברוך  הקדוש  לו  אמר
ה'  ּוְבעֵ "  שנאמר ָנַתן  ּוְתִהָּלה  ְבִרָּנה  ֵהֵחּלּו  ת 

ַעל ְוַהרְמָאְרִבים  מֹוָאב  ַעּמֹון  ' וגו  "ֵׂשִעירְּבֵני 
  בי  אין  אני  ואמר  חזקיהו  עמד(.  כ:כב  שם)

,  שירה  לומר  ולא   לרדוף   ולא  להרוג  לא  כח
  לו   אמר,  עושה  ואתה   מטתי   על   ישן  אני   אלא

 
הרב דוד בגנו ר"מ במכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר    *

 אילן. 

ַוְיִהי  "  שנאמר  עושה,   אני   הוא   ברוך  הקדוש
וַ  ַההּוא  ְּבַמֲחֵנה  ַּבַּלְיָלה  ַוַּיְך  ה'  ַמְלַאְך  ֵּיֵצא 

 . (יט:לה ב"מל' )וגו "ַאּׁשּור
 

בקשת דוד המלך ע"ה מופיעה גם בפסוקי השירה  
כב:לחאל  בשמו ֹאְיַבי  "  :לט-ב  ָוַאְׁשִמיֵדם  ֶאְרְּדָפה 

ַעד ָאׁשּוב  ְיקּומּון  .  ַּכּלֹוָתםְוֹלא  ְוֹלא  ָוֶאְמָחֵצם  ָוֲאַכֵּלם 
 ".ַוִּיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי

 
הי  מתארים  כל  חז"ל  למלך.  ממלך  דרדרות 

והדברים   מקודמיו.  יותר  "התפנק"  לכאורה,  אחד, 
  : מה פשר התהליך הזה? ועוד תמוה. צריכים ביאור

ל בבקשה  לבוא  אפשר  על  קב"ה  הוכי  ישן  "אני 
ואם   עושה"?!  ואתה  לבקש  אפשר    אכןמיטתי 

כזו לא  בקשה  המלך  חזקיהו  של  קודמיו  מדוע   ,
 ? הםביקשו זאת גם 

הענ את  לבאר  מזמור כדי  בפתיחת  נתבונן  יין 
המלבי"ם:"צ של  פירושו  פי  על  בתהלים  '  ה"  ג 

  ֵּתֵבל  ִּתּכֹוןַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז '  ה  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש   ֵּגאּות  ָמָלְך
בעולם,    ."ִּתּמֹוטַּבל הקב"ה  של  הנהגות  שתי  ישנן 

זה:   בפסוק  מתוארות  ההנהגה   –  האחתושתיהן 
בגלל   "עוז"  נקראת  זו  הנהגה  התמידית.  הטבעית 

שבהתהעָ  הנסית.    –  הי והשני מדתה.  צמה  ההנהגה 
הנהגה זו נקראת "גאות" )גאוה(, כמו בשירת הים  

ָּגָאהִּכילה'    ָאִׁשיָרה" טו:א(  "ָגֹאה  הסיבה  .  )שמ' 
זה היא ההתגאות וההתרוממות של הקב"ה   כינויל

 מעל חוקי הטבע בעת עשיית הנס.
תו של דבר, לא ברור כלל מדוע יש  אולם לאמִ 

מו"גאו יותר  בנס  הטבעית  באשר  ה"  הנהגה 
חד אירוע  הוא  הנס  אדרבה!  פעמי,  -התמידית? 

 !הנהגה קבועה ותמידית –ארעי, ואילו הטבע 
באמצעו  המלבי"ם זאת  משלמסביר  למה   :ת 

גלגלי   מאד  הרבה  עם  למכונה  דומה?  הדבר 
שיניים, שכל אחד מסובב את משנהו. אפשר לתת 
לה לעבוד כרגיל או לנסות לעצור אותה באמצעות  

הגלגלים ועצירתו, שתגרור אחריה את    תפיסת אחד
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לעצור גלגל אחד,   אי אפשרעצירת כל המכונה. אך  
מכוח הפועלים  הגלגלים  לשאר  לאפשר  ו  ועדיין 

או   :כך גם בהנהגת העולם  להמשיך לעבוד כרגיל.
או   הטבע  בדרך  להתנהל  לעולם  נותן  שהקב"ה 
הטבע,   מערכות  את  ו"עוצר"  נס  עושה  שהקב"ה 

היעצר! אולם בפועל אין זה  צריך ל  לו הכ וממילא  
יחד עם התרחשות הנס העולם הטבעי ממשיך    ;כך

 בנס.ש ה" ולתפקד כרגיל. זו ה"גאו
הפסוק הנ"ל במזמור מפרש את    כך המלבי"ם

"ה'  "צ ָלֵבׁשג:  ֵּגאּות  הנסית(. ָמָלְך  )בהנהגה   "
ה )נס( "עוז התאזר"  ו ן שיחד עם הגאווומדוע? כיו

  ֵּתֵבל ִּתּכֹון ַאף ש"  –)=הנהגה טבעית(, והראיה לכך 
 ". שאר העולם ממשיך לתפקד כרגיל.ִּתּמֹוטַּבל

היא  הקב"ה  של  בהנהגתו  ההכרה  שלמות 
על והנס,  -דווקא  הטבע  שבין  השילוב  הבנת  ידי 

דרך   בעת    שניהםכאשר  העולם  את  מנהיג  הקב"ה 
 ובעונה אחת.

 
ם היה  הינההבדל בי  נחזור לארבעת המלכים: 

הזאת: ההבחנה  היה  ביכולת  ע"ה  המלך    דוד 
את   ולייחס  אויביו,  את  ולהשמיד  לרדוף  מסוגל 

)הלל  ו הכ  אני  קב"ה  אמר:  אסא  שירה(.  =ולשיר 
אהרוג   אני  אם  יותר.  נמוכה  את    –בדרגה  אייחס 

יהרוג. שהקב"ה  לכן ביקש אסא  ו  ,צחון לעצמייהנ
שחלקו    –יהושפט   ביקש  ולכן  מזה,  פחות  עוד 

בדרגה    –צחון יהיה רק באמירת שירה. וחזקיה  יבנ
ל  נמוכהה ביחס  לכן  ביותר  מלכים.  הוא  אותם 

להיות  שביקש   הנלא  בתהליך  כלל   ,צחוןימעורב 
 ל לקב"ה.ו כדי שיכיר בנס, וייחס את הכ

 
קצוות שני  מתארות  דוד  ושירת  הים    : שירת 
  ; שירת הים מתארת נס ברור ללא מעורבות מצדנו

דוד  והכ שירת  ואילו  מוחלטת.  נסית  בהנהגה  ל 
מרי, אך דוד המלך צחון שנראה טבעי לגימתארת נ

בו   רואה  המ  מאת  נסע"ה  נס  בתוך הקב"ה,  ורכב 
 הטבע, כמבואר לעיל.

הפסח   חג  של  מלא    –בסיומו  שכולו  חג 
בשירה לקב"ה )משירת ההלל בליל הסדר, דרך כל 

ובסיומו   החג,  דוד(    –ימי  ושירת  הים    –שירת 
המשימה שלנו היא לדעת לשיר לקב"ה לא רק את  

של    בנסיו להכיר    ;ת דודשירת הים אלא גם את שיר
אלא   נקרעים,  המים  או  כשהשמים  רק  לא  הקב"ה 
זה   שאת  ייתכן  עמנו".  יום  שבכל  נסיך  ב"על  גם 

ב ללמדנו  חז"ל  דוד    תהצמדאמצעות  רצו  שירת 
 לשירת הים בשביעי של פסח.  

ההפטרה שצמודה לפרשת "בשלח" )הפרשה 
בשירה היא  גם  עוסקת  הים(  שירת  כתובה    ,שבה 

נ דבורה.  דבור  ראה שירת  בשירת  אפשר  שגם  ה 
" יסוד:  אותו  את  ַהּכֹוָכִבים  ִמןלראות  ִנְלָחמּו  ָׁשַמִים 

וגו'"    ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם.  ִסיְסָראִמְּמִסּלֹוָתם ִנְלֲחמּו ִעם
 כא(. -)שופ' ה:כ

"נפתחו"  שהשמים  נראה  אלו  מפסוקים 
וצבאו,  סיסרא  עם  בקרב  פתחו  והכוכבים 

השמים   מן  לחיילים  ק  –וכהשלמה  נחל  ישון  בא 
אותם את והטביע  המתאר  הקודם,  הפרק  אולם   .

ברק  כלל.  זאת  מזכיר  אינו  וצבאו,  ברק  עם  הקרב 
איש: " עם עשרת אלפים  ה'  יורד מהר תבור  ַוָּיָהם 

ֶחֶרב ִלְפֵני ַהַּמֲחֶנה ְלִפיָּכלָהֶרֶכב ְוֶאתָּכלִסיְסָרא ְוֶאתֶאת
   (.טו:ד' שופ)" ָבָרק

"ויהם" הכוונה ייתכן לפרש שבתיאור    אמנם, 
ית, אך אין הכרח בזה. בהחלט מסתבר לפעולה נס

מברק   נבהל  פשוט  יתרון    -שסיסרא  בגלל  אולי 
נחל   לכיוון  תבור  מהר  )שירד  ברק  של  הגובה 

אחרת   סיבה  בגלל  או  הבהלה    -קישון(  ומתוך 
נשטפו   הסוער(  האוויר  מזג  גם  )ואולי  והבלבול 

 חיילי סיסרא וטבעו בנחל. 
הטב שהניצחון  בכך  להכיר  עי,  היכולת 

, של ברק וצבאו על סיסרא אינו אלא גילוי  לכאורה
מסר   אותו  את  אותנו  מלמדת  ה',  השגחת  של 

 המלך ע"ה בשירתו. שלימד אותנו דוד
בדורות  בפרט  שלנו,  הטבעית  ההתנהלות 
האחרונים בשיבה לארץ ישראל, היא נס לא פחות  
גדול מהנסים הגדולים של קריעת ים סוף, ועל זה  

  ה"בע  שנזכה   רצון  יהי .  ה"להקב  להודותעלינו  
  כה מי" )ִנְפָלאֹות  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ   ֵצאְתָך  ִּכיֵמי"ל
 (.טו:ז
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