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 שירת הים בפסוקי דזמרא –בשלח  פרשת
 

 

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

" םשירת הי"נעיין תחילה בהקשרה של . 'פסוקי דזמרא'בסוף , מצאה את מקומה גם בתפילת שחרית של כל יום

 .כדי להבין את המסר של השירה, ובהמשך נעיין בכמה מפסוקי התורה, "פסוקי דזמרא"במסגרת 

 

עד "( תהילה לדוד)"ה "כוללת רק את מזמורי תהלים מפרק קמ' פסוקי דזמרא'היחידה של , מבחינה היסטורית

ושל ' אבן ירחי'של , ומסידוריהם של רב עמרם גאון, (ב"ט ע"שבת קי)כך משתמע מהתלמוד . סוף ספר תהלים

מקובלת היום למעשה בכל ' פסוקי דזמרא'כחלק אינטגראלי מ" שירת הים"צירופה של , עם זאת 1.'הרוקח'

 . וברצוני להסביר את הגורמים לכך, תפוצות ישראל

שני חלקים ' פסוקי דזמרא'מזהה ב, 41-מראשוני ומגדולי פרשני הסידור בספרד במאה ה, רבי דוד אבודרהם

והחלק השני כולל את  ,החלק הראשון כולל שישה מזמורי תהלים המתארים את בריאת העולם: שונים רעיוניים

שני החלקים מסיימים . בהיסטוריה' המתארים את יציאת מצרים ושלטון ה, "שירת הים"ו" ויברך דוד"הקטעים 

" ימלך לעולם ועד' ה"ו, בסוף מזמורי תהלים" ה-ה הללו י-כל הנשמה תהלל י: "בהכפלת הפסוק האחרון שלהם

 2 .שני החלקים הם זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים, לפי האבודרהם. בסוף החלק השני

במדרש זה . 'בשלח'על פרשת  'ישמעאל דרבי מכילתא'ניתן להסתמך על דברי ה, נוסף על הסברו של האבודרהם

 : זמן קצר לפני קריאת ים סוף, ה"מופיע כעין ויכוח בין משה להקב
 

 'פסוקי דזמרא'בסוף ' ישתבח'ברכת   (ג פרשה דויהי מסכתא) בשלח ישמעאל דרבי מכילתא
 סוגר והים בצרה נתונים בני משה למשה המקום אמר

 לפניו אמר ?בתפלה ומאריך עומד ואתה רודף ושונא
 ונטה מטך את הרם ואתה לו אמר ?לעשות בידי ומה
 שיר ןונות ומשבח מרומם תהא ואתה' וגו הים על ידך

 למי והלל והוד ותפארת וגדולה והודאה ושבח
 .שלו שהמלחמות

ח בַּ תַּ לְׁכֵּנּו ִישְׁ ד מַּ עַּ ָך לָּ אֵּ . ִשמְׁ יִם -הָּ מַּ שָּ דוֹּש בַּ קָּ דוֹּל וְׁהַּ גָּ ְך הַּ לֶּ םֶּ ל הַּ
ץ ָארֶּ ה ה. ּובָּ ָך נָּאֶּ ינּו וֵּא-א  ' ִכי לְׁ ינּו-ֹלהֵּ י ֲאבוֹּתֵּ ה: ֹלהֵּ חָּ בָּ לֵּל ִשיר ּושְׁ  הַּ

ה עֹּז ּו רָּ ִזמְׁ ח וְׁ צַּ לָּה נֶּ שָּ מְׁ המֶּ לָּ דֺּ ִהלָּה  גְׁ ה תְׁ בּורָּ תּוגְׁ רֶּ אֶּ ִתפְׁ ה  וְׁ שָּ דֺּ קְׁ
לְׁכּות כוֹּת : ּומַּ רָּ אוֹּתבְׁ הוֹּדָּ ד עוֹּלָּם וְׁ עַּ ה וְׁ תָּ עַּ ה ה. מֵּ תָּ רּוְך אַּ לְֶּך -אֵּ ' בָּ ל מֶּ

חוֹּת בָּ ִתשְׁ דוֹּל בַּ לָּאוֹּת-אֵּ . גָּ מִפְׁ אוֹּת ֲאדוֹּן הַּ הוֹּדָּ י . ל הַּ ִשירֵּ ר בְׁ בוֹּחֵּ הַּ
ה רָּ ְך אֵּ מֶּ . ִזמְׁ עוֹּלִָּמים-לֶּ י הָּ  :ל חֵּ

 

אשר חותמת את " ישתבח"מוכרים לנו מברכת  -" הודאה וגדולה ותפארת הלל, שיר ושבח" -הניסוחים שבמדרש 

לאחר תיאור : 'פסוקי דזמרא'היא חלק מהותי מ" שירת הים"ש, אם כן, מקבילה זו באה ללמדנו. 'פסוקי דזמרא'

מי "גם את ' שירת הים'אנו משבחים ב, (את פסוקי דזמרא במזמורי התהילים שפותחים)מעשה הבריאה 

 ". המלוכה ומושל בגוים' כי לה" -על תולדות העמים ואומות העולם ' דהיינו את ממשלת ה, "שהמלחמות שלו

ברכת : שסיפור מעשה הבריאה וסיפור יציאת מצרים מופיעים יחדיו גם בברכות קריאת שמע, מעניין לשים לב

רמז לשוני לכך ניתן למצוא אף של תפילת מעריב בברכות קריאת שמע ". גאולה"וברכת , "יוצר המאורות"

ֲעִביר . ּגֹוֵלל אֹור ִמְפנֵי חֶשְך ְוחֶשְך ִמְפנֵי אֹור. ּבֹוֵרא יֹום ָוָליְלָה: "לפני קריאת שמע נאמר: מעניין יֹום ּוֵמִביא ּומַּ

ֲעִביר: "אומריםכת הגאולה לאחר קריאת שמע אנו ובבר, "ָלְיָלה םַּ ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת . ָּבנָיו ֵּבין ִּגְזֵרי יַם סּוף הַּ

ֲעִביר"מעשה בראשית ויציאת מצרים מנוסחים באותו לשון של ". ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע  ". מַּ

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

מחדש בטובו בכל יום תמיד "מנהיג את העולם הן כ' ה: מבטא יסוד חשוב באמונה –" פסוקי דזמרא'בראשית ב

 ".  מצמיח ישועות, זורע צדקות, בעל מלחמות"והן כ, "מעשה בראשית
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 .'פסוקי דזמרא'ביחידות על  www.tefilah.orgראו באתר    
2

( יא, כ שמות)' שנא בראשית למעשה זכר :בתורה כתובות אלו זכירות שני:  "'דזמרה ופסוקי שאמר ברוך' על' בודרהםספר א'ב ראו   
 ".'וגו במצרים היית עבד כי וזכרת( יב, י דברים)' שנא מצרים ליציאת וזכר ,'וגו' ה עשה ימים ששת כי
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שמשה ובני ישראל בחנו את המציאות , ובמקבילות לשוניות לאורך הפסוקים מלמד" שירת הים"עיון ב, ואכן

 : נציין כאן כמה דוגמאות בלבד. בעולם' וזיהו דרכה את יד ה, של קריעת ים סוף בראייה דתית עמוקההפיזית 

 ֵמת ִמְצַרִים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוּיְַרא ִמְצָריִם ִמּיַד ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַההּוא ַּבּיֹום 'ה ַוּיוַֹשע: "בפסוקים לפני שירת הים נאמר 

 ּוְבֹמֶשה 'הּבַ  ַוּיֲַאִמינּו 'ה ֶאת ָהָעם ַוִּייְראּו ְּבִמְצַרִים 'ה ָעָׂשה ֲאֶשר ַהְּגדָֹלה ַהּיָד ֶאת לִיְׂשָראֵ  ַוּיְַרא :ַהּיָם ְׂשַפת ַעל

דהיינו את נפילת , "ַהּיָם ְׂשַפת ַעל ֵמת ִמְצַרִים ֶאת" ראובהתחלה בני ישראל . (לא-ל, ד"י פרק שמות" )ַעְבּדוֹ 

 ַהּיָד ֶאת יְִׂשָרֵאל ַוּיְַרא: "והפנמה דתית במישור אחר כראייהד פיזית זו מתפרשת מי ראייה; האויב המצרי

הזו מתורגמת בלשון נופל על לשון  הראיה; במציאות' דהיינו הכרת יד ה, "ְּבִמְצַרִים 'ה ָעָׂשה ֲאֶשר ַהְּגדָֹלה

 ".ּדוֹ ַעבְ  ּוְבֹמֶשה 'הּבַ  ַוּיֲַאִמינּו 'ה ֶאת ָהָעם ַוִּייְראּו: "במישור האמוני 'ליראת ה

 ְוִזְמָרת ָעִזי: ַבּיָם ָרָמה ְורְֹכבוֹ סּוס ָּגָאה ָגֹאה ִכי' הלַ  ָאִשיָרה: "בתחילת השירה נאמר  ָ  ֶזה ִלישּוָעה ִלי ַוְיִהי ּה-י

בני ישראל ראו את נפילת האויב בגלים הרמים של (. ב-א, ו"שמות ט" )ַוֲארְֹמֶמְנהּו ָאִבי ֹלֵהי-א   ,ְוַאְנֵוהּו ִלי-אֵ 

 ".ַוֲארְֹמֶמְנהּו ָאִבי ֹלֵהי-א  " –' ובעקבות כך הם למדו לשבח ולרומם את ה, "ַבּיָם ָרָמה ְורְֹכבוֹ  סּוס" - הים

 אֹויֵב ִתְרַעץ' ה ְיִמיְנָך ַּבכֹחַ  נְֶאָּדִרי' ה ְיִמינְָך: "מול האויבים' בים סוף בני ישראל ראו את כוחו של ה", 

' להכיר את קדושת הו למדאך בסופו של דברי בני ישראל י, "ַאִּדיִרים ִיםְּבמַ  כַעֹוֶפֶרת ָצֲללּו"והאויבים 

 ".ַּבֹקֶדש נְֶאָּדר ָכֹמָכה ִמי' ה ָּבֵאִלם ָכֹמָכה ִמי" :באותו ניסוח

 

: מפרשת באופן דתי את המציאות הפיזית של נס יציאת מצרים' שירת הים'ש, ולומר באופן כללי ניתן לסכם

, את ייעודו בארץ ישראללהגשים  ובדרכ, העם אשר נגאל משעבוד מצריםרה זו שהם בני ישראל מפנימים בשי

ולכן השירה זכתה ', שירת הים'בעולם היא עיקר המסר של ' הבנת המציאות על פי השגחת ה ."ָקְדֶשָך ְנֵוה"

 .'פסוקי דזמרא'למקום מכובד בתפילת שחרית ב

 

 


