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פרשת

בשלח 
שירת הים1

מיד לאחר יציאת מצרים שרו משה ובני ישראל את שירת הים, ובכך מסתיים סיפור יציאת 

דזמרא רק את מזמורי התהילים מפרק קמ"ה  היחידה של פסוקי  כללה  מצרים. בעבר 

("תִהלה לדוד") עד סוף ספר תהילים.2 עם זאת, צירופה של שירת הים כחלק אינטגרלי 

מפסוקי דזמרא מקובל היום למעשה בכל תפוצות ישראל, ולהלן אסביר את הגורמים לכך. 

עיון במקבילות הלשוניות בפרקים העוסקים בקריעת הים ובשירה מראה לנו, שמשה 

ובני ישראל בחנו את המציאות הפיזית של קריעת ים סוף בראייה דתית עמוקה, וזיהו 

דרכה את יד ה' בעולם. נציין כאן כמה דוגמאות לכך. 

בפסוקים לפני שירת הים נאמר: 

"ַוּיֹוַׁשע ה' ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים 

ַוַּיְראַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים: 

ַוַּיְראַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים 

ַוִּייְראּוַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבמֶֹׁשה ַעְבּדֹו" (שמות י"ד, ל-לא)

בהתחלה ראו בני ישראל "ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים", דהיינו את נפילת האויב המצרי; 

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  "ַוַּיְראַוַּיְרא  במישור אחר:  דתית  והפנמה  כראייה  מיד  זו מתפרשת  פיזית  ראייה 

ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבִמְצַרִים", דהיינו ההכרה בנוכחות יד ה' במציאות; הראייה הזו 

מתורגמת ליראת ה' במישור האמוני: "ַוִּייְראּוַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹו".

בתחילת השירה נאמר: 

"...ָאִׁשיָרה ַלה' ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמהָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָי-ּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵא-ִלי 

ְוַאְנֵוהּו, ֱא-ֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּוַוֲאֹרְמֶמְנהּו" (שמות ט"ו, א-ב)

בני ישראל ראו את נפילת האויב בגלים הרמים של הים - "סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמהָרָמה ַבָּים", ובעקבות 

כך הם למדו לשבח ולרומם את ה' - "ֱא-ֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּוַוֲאֹרְמֶמְנהּו".

ראו גם את העיון לשביעי של פסח.    .1
כפי שמשתמע מהתלמוד (שבת קיט ע"ב), ומסידוריהם של רב עמרם גאון, של אבן ירחי ושל הרוקח.  2
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בים סוף בני ישראל ראו את כוחו של ה' מול האויבים: "ְיִמיְנָך ה' ֶנְאָּדִריֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנָך ה' ִּתְרַעץ 

אֹוֵיב" (שמות ט"ו, ו), והאויבים "ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִריםַאִּדיִרים" (פסוק י), אך הכרה זו בכוחו של 

ה' הפכה לבסוף גם להכרה בקדושתו: "ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה' ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדרֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש" (פסוק יא). 

באופן כללי ניתן לסכם ולומר, ששירת הים מפרשת באופן דתי את המציאות הפיזית של 

נס יציאת מצרים: בני ישראל מפנימים בשירה זו שהם העם אשר נגאל משיעבוד מצרים, 

בדרכו להגשים את ייעודו בארץ ישראל, "ְנֵוה ָקְדֶׁשָך" (שמות ט"ו, יג). הבנת המציאות על פי 

השגחת ה' בעולם היא עיקר המסר של שירת הים.

במכילתא דרבי ישמעאל מובא המדרש הבא: 

"אמר המקום למשה: משה! בני נתונים בצרה, והים סוגר, ושונא רודף, ואתה עומד ומאריך 

בתפלה? אמר לפניו: ומה בידי לעשות? אמר לו: 'ואתה הרם את מטך ונטה ידך על הים וגו'' 

ואתה תהא מרומם ומשבחומשבח ונותן שיר ושבח והודאה וגדולה ותפארתשיר ושבח והודאה וגדולה ותפארת והוד  (שמות י"ד, טז) - 

והללוהלל למי שהמלחמות שלו." (מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח, מסכתא דויהי, פרשה ג)

הניסוחים במדרש זה מוכרים לנו מברכת "ישתבח" אשר חותמת את פסוקי דזמרא:

"ִיְׁשַּתַּבחִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵא-ל ַהֶּמֶלְך ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ִּכי ְלָך ָנֶאה ה' ֱא-ֹלֵהינּו 

ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו: ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהֵּלל ְוִזְמָרה, ֹעז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח, ְּגֻדָּלהְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה, ְּתִהָּלה ְוִתְפֶאֶרתְוִתְפֶאֶרת, 

ְקֻדָּׁשה ּוַמְלכּות, ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹותְוהֹוָדאֹות ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֵא-ל ֶמֶלְך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות, 

ֵא-ל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהִּנְפָלאֹות, ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵא-ל ֵחי ָהעֹוָלִמים."

דזמרא,  הייתה חלק מפסוקי  לא  הים  בעבר, כששירת  ללמדנו, שאף  באה  זו  מקבילה 

תכניה שולבו בתוכם. 

רבי דוד אבודרהם, מראשוני ומגדולי פרשני הסידור בספרד במאה ה-14, מסביר את 

מקומה של שירת הים בפסוקי דזמרא כך: פסוקי דזמרא מורכבים משני חלקים רעיוניים 

שונים. החלק הראשון כולל ששה מזמורי תהילים המתארים את בריאת העולם; והחלק 

השני כולל את "ַויֹוַׁשע ה'" ואת שירת הים, המתארים את יציאת מצרים. שני החלקים 

מסיימים בהכפלת הפסוק האחרון שלהם: "ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָי-ּה ַהְללּו ָי-ּה" בסוף מזמורי 

תהילים, ו"ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד" בסוף החלק השני. חלקים אלה הם זכר למעשה בראשית 

וזכר ליציאת מצרים. יש להדגיש, כפי שנכתב לעיל, שיציאת מצרים, ובמיוחד ביטויה 

בקריעת ים סוף, מסמלים את שליטת ה' בעולם, ואת הכרת עם ישראל בכך.
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גם  יחדיו  מופיעים  מצרים  יציאת  וסיפור  הבריאה  מעשה  שסיפור  לב,  לשים  מעניין 

בברכות קריאת שמע: ברכת יוצר המאורות וברכת הגאולה. בברכות קריאת שמע של 

תפילת ערבית אף ניתן למצוא לכך רמז לשוני מעניין: לפני קריאת שמע נאמר: "ּבֹוֵרא 

יֹום ָוָלְיָלה, ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶׁשְך ְוחֶׁשְך ִמְּפֵני אֹור, ּוַמֲעִבירּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה", ובברכת הגאולה 

לאחר קריאת שמע אנו אומרים: "ַהַּמֲעִבירַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף, ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם 

ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע". 

על פי זה נוכל לומר, שהשילוב של שירת הים, כזכר ליציאת מצרים, יחד עם מזמורי 

תהילים, כזכר למעשה בראשית, בפסוקי דזמרא מבטא יסוד חשוב באמונה: ה' מנהיג 

את העולם הן כ"ְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֶׂשה ְבֵראִׁשית", והן כ"ַּבַעל ִמְלָחמֹות, זֹוֵרַע 

ְצָדקֹות, ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות".


