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 יהושע ענבל הרב

 ראש כולל 'חושן משפט' ומחבר ספר 'תורה שבעל פה'

 עין עיליתדימו

*קטע מספר הישרור חזש
 

ה להתחקות על מהותו שם 'ספר הישר'. במאמר זה אנסר מספר פעמים ספר, במוזכאים ביבנ

 של אותו ספר ולשחזר קטע מתוכו.

 נאמר: )יג ,י(ביהושע 

ויעמד השמש  הלא היא כתובה על ספר הישרח עמד עד יקם גוי איביו ויר השמש"וידם 

 א כיום תמים".בחצי השמים ולא אץ לבו

 :נאמר )זי ,א( שמואל בבו

מר ללמד בני יהודה קשת ל שאול ועל יהונתן בנו. ויאדוד את הקינה הזאת ע קנן"וי

 ".וריםו גב. הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלהנה כתובה על ספר הישר

בהמשך המקראות לא מוזכר ספר זה, ומשני המקומות האלו נראה שהכיל שירים שתיארו 

ולכן דרשו מזה רמז [ר' הוא לשון עתיד ז ישיכן 'אלי שמו הוא 'ָיַשר', שעות בישראל. ואומאור

ַשר ]לתחיה"מ כר: ובז דבורה', לשון עבר,, ואילו  'אז ָיַשר' הוא לשון עבר, או 'וָישר', כמו: 'וּתָ

 'וָיַשר'.

 בגמרא עמדו על מקראות אלו ואמרו: 

 קראו ישרים, שנא': תמותם יצחק ויעקב שנא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברה

מתי יהיה מלא הגוים? בשעה א? וזרעו יהיה מלא הגוים, אית ישרים. והיכא רמיזי מונפש

 .1שעמדה לו חמה ליהושע

ר' יוחנן בא לפרש מהו ספר הישר, ואמר שספר  א. :שיםירוניתן לפרש בדברי ר' יוחנן שני פ

 שרברים הכתובים בספר היחנן דורש שהדיו ר' ב. הישר הוא ספר אברהם יצחק ויעקב.

 ויעקב, הוא ספר בראשית. גם בספר אברהם יצחק זים רמו

אם כוונת ר' יוחנן לפרש פשט הפסוק, שספר הישר הוא ספר אברהם יצחק ויעקב, הרי 

ר אברהם יצחק ויעקב זהה לספר בראשית, שהרי הנביא אומר "על כן ייאמר ספ איןבהכרח 

ה של דוד על שאול הקינוכן ראשית, אלא רק רמוזים. ים לא אמורים בבבספר הישר", והדבר

לדרך זו ספר אברהם יצחק ויעקב הוא ספר נפרד, והגמ'  יא כתובה על ספר הישר". ולכן"ה

 .שות המחברדיין בכתובים ונדפס כאן ברהנמצא עלקוח מתוך פירוש לספר שמות זה  מאמר *

 ז כה."ע 1
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ר' יוחנן רק לדרוש שגם בבראשית שעוסק באבות  ונתכו ה. ואםשואלת היכא רמיזא בתור

ותב "על כן ייאמר בספר זה פשט הנביא שכשנקראו ישרים יש רמז, בודאי אין הכוונה ש

נה תורה, זה שופטים, יטות שבאו בגמ' בהמשך, זה משצטט משפטים ממנו. הש" ומהישר

 מז.א רשהובגמ'  בודאי באו רק לדרוש ולבאר 'היכא רמיזא' כמו שביארו שם

במדרשים מאוחרים מוזכר ספר הישר כספר שהיה קיים לפני מתן תורה, כמו במדרש משה 

עמ'  מדרשים (אוצר" רש וספר הישרהמפושם  המגילה בידו וכתב עליה עשה משה נטל את "מה

. וכן היה מצוי כבר אצל הגאונים ספר שימוש בשמות שיוחס למשה ונקרא גם ספר הישר )367

טו: "והנוסחים שראיתם הרוצה לעשות כך וכך יעשה כך וכך, הרבה ק קאופראה תשוה"ג [

בות י האלמעשוכן קיים כנודע המדרש  ,]קרא ספר הישר"מאד יש אצלנו מזאת כאשר נ

בזמן הראשונים כונה 'מלחמות בני יעקב', ראה למשל רמב"ן [ספר הישר' והשבטים שכונה '

ם אלו אינו ספר הישר שאליו פרימס אף אחד, אבל כתבו הראשונים ש]בראשית לד יג

י שמות שם, וכן וכן חזקונז יד, שמות י[נתכוונו הנביאים. ראה אבן עזרא "אין לנו ספר הישר" 

במדבר כא יד, ובשם וגם מן האחרונים: רש"ר הירש , רלב"ג ליהושע שם, ט א "י אהרד"ק ד

 . ]הגדולים: "ורבים אינם מאמינים בספר זה"

ברים זרים, כמו ששמעון לקח לו משכם אשה כנענית יפת ם דעמיבספר זה מתוארים לפ

ר אומ נענית', ובכלל ר' נחמיהסוק 'שאול בן הכאמנם מבאר בזה הפ[תואר ויפת מראה, 

. ועל ]רה אינו אלא כנגד יצה"ראבל לקיחתה כשלל מלחמה לכאו שבטים כנעניות נשאו,שה

ו הרמב"ן ספק, שהרי מפורש ל בהטילחינם עיקר הסיפור המרכזי של מלחמות בני יעקב, לא 

 בפסוק 'ולא רדפו אחריהם'.

הם ריו זה חובר בדור המדבר. דבעלים כותב שספר רק רבי אברהם בן הגר"א בספרו רב פ

צ''ע שבסוף הספר י. ובפרט דבריו ופלא שאינו מביא לפחות צד שננגד דעת הראשונים,  כ

שהיה אחרי דור המדבר, וכן ', וכוהכניס המחבר גם את הפסוק 'וידום השמש וירח עמד' 

 לפי האמור בשמואל נמצאה בספר הישר קינת דוד.

ביא שולח את הקורא והנ נביאות של ספרים המוזכרים באהביאו עוד דוגמהראשונים הנ"ל 

ימים למלכי ישראל ויהודה, ואפשר שלא נשתמרו כי לא עיין בהם כמו ספרי דברי הל

רם, אמנם נזכרו גם דברי הנביא עדו ועוד, לשמבה נתחברו ברוח הקדש ולכן לא היתה חו

 .וכיון שכתבם הנביא משמע שהוצרכו לדורות

, ד"דף שס ושב"כ פ' בלק בהגה"ה"ה תבשל גם ו בעוונות, וכן נראהשתכחו ונאבדר שנואפש

שפרשת בלעם  וכ"נ ד' רש"י) ,ב"ב כ(שנאבדו ספרים מכלל כתבי הקדש עקב הגלות. וכן הריטב"א 

 (אף לאמוראים, כנר' שלא תמהו ע"ז מאומה)יבר משה ואבד מעמנו והיה לחז"ל שח רוךספר א שהוא

2. 

                                                 

בעור, ויש בה כמה הקבלות למתואר  בדורינו נמצאה בעבר הירדן כתובת ארוכה העוסקת בבלעם בן 2
 חלקו. בתורה, ואפשר שהיא קשורה לספר זה, או שהיא גלגול של

וכן: כתובת בלעם, . עלילות בלעם בר בעור מעמק סוכותלית, : מרגלנוסחה ותולדותיה של הכתובת, ראה
 .141-147עמ'  ב"ו תשמ-ון למקרא ולחקר המזרח הקדום המ. וידנפלד, שנת
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מלחמות ה', ו'יאמרו פר : סשני מקורות לשירים כאלו ה עודזכרים בתורמלבד זאת נ

' מובא תיאור כמה מסעות בעבר הירדן ושירת הבאר, ובשם מושלים', מספר מלחמות הה

, ויתכן שהוא אותו מקור, ומכיון (במדבר כא)ועוג ן חוהמושלים מובא תיאור מלחמות ארץ סי

 וצרכה שוב לציין אלא "עלמלחמות ה", לא השמתחילה נאמר בתורה "על כן ייאמר בספר 

הספר הנ"ל. ועוד יתכן,  ממשלי משלים ומשוררים כותבימרו המושלים", כלומר יא כן

ישר, אבל בזמן הנביאים ה פרדיין סשהשירים האלו קובצו יחדיו, ובזמן מתן תורה לא נקרא ע

 כונה ספר הישר, והוא אותו ספר שממנו מצטטים הנביאים.

שר ספר כזה, היא השירה שר בקשוה, יש רגליים לדבר שהוא בתור שיר המוזכרוהנה בעוד 

: "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה ה' (במדבר י' לה')מסעו:  משה עצמו לפני הארון בעת

 שנאיך מפניך, ובנחה יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל", והשיר הזהויפוצו אויבך וינוסו מ

וע ספר בפני בנסהי וגריים]. ואמרו חז"ל שויכות [בצורה של סמסומן בשתי אותיות נ' הפו

(שער מדובר בחלק מספר אחר גדול, שיתגלה לעתיד לבא , ופי' האריז"ל ש(שבת קטז) עצמו הוא

, ומסתבר שספר זה הוא ספר השירות שמתאר את ים פ"ו)הגלגולים, פירוש החיד"א למסכת סופר

גדולים שאירעו מיציאת ה' וכל המעשים ההשירות ששרו בני ישראל לה' בכל מלחמות 

נצרך לדורות, והשאר היה הביאו משירים אלו מה שהיה  לאה, והתורה והנביאיםוה ריםמצ

ספר הישר. ובאגדה  ספר בפני עצמו, ואפשר שגם הספר הזה שמדובר עליו כאן, הוא הוא

ח וזו הכוונה "ותנאמרו שפרשת ויהי בנסוע היא מנבואת אלדד ומידד.  ("מדרש חסרות ויתרות")

ם יו הם ממשוררי ישראל המושליבואתם כתובה, ואולי ה, נים"עליהם הרוח והמה בכתוב

                                                 

ן עוד השוואות ולהלהנדיר 'קבה' המופיע בתורה בפרשת בלעם,  יש לציין כי הכתובת משתמשת בשורש
 לשוניות:

 בת בלעם בר בעורכתו

 
 (בשינוי הסדר):ת בלעם מתוך שיר

אל אשר מחזה בלעם בן בעור.. שמע אמרי  זה ספר בלעם בר בעור איש חוזה אלהין
 ..שדי יחזה ויודע דעת עליון

 

 ..ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאתו אלוה אליו בלילה ויאמרו לו כמשא אל

 .ה' לשטן לוויתיצב מלאך 

 ..עת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אלכ עור כה יפעל אל אתראה איש לרואהויאמרו לבלעם בן ב

 לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל

.. וקרקר כל .מיעקב . דרך כוכב.ארה לי יעקב. ...מן רחוק ושתקוושמעו חרשין 
 ...בני שת

 ...ם ותהי אחריתי כמהושי מות ישריתמת נפ עקב מכחשן בחשן ואבדןהכרכת בני י

לעולמים על משכבך  תשכב חלוש... והואיננו הנה תשט
 תסתלק לאחריתך

 

 . ואחריתו עדי אובד.והאביד שריד מעיר.

 

 "ועמ"לעם מכונים בני עדתו של ב

 
 ארץ בני עמו

 

 ויקם בלעם מן מחר
 

 יקם בלעם בבקרו
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(וגם הנבואה שפירשו חז"ל בשמם, עסקה בענין היסטורי: "משה מת ויהושע מכניס", מן 

. ומשה שר לפני הארון משיריהם,  ומצאנו גם ם אין זו לשון הנבואה אלא קיצור תכנה)הסת

ק בהבאת העוס ובשיר, (תהלים סח)ו" פניו מוצו אויביו וינוסו משנאי"יקום אלהים יפ לדוד ששר

וגם שלמה , (תהלים קלב ח)הארון להר הבית אומר דוד: "קומה ה' למנוחתך אתה וארון עוזך" 

ואולי על השיר הזה אומר ירמיהו . (דה"ב ו)ארון עוזך" ה' אלהים לנוחך, אתה ואומר: "קומה 

בשיר הזה  . שאין די להשתמשח') ג' לים(ראה גם תהה והושיעינו" רעתם יאמרו קומ ב' כז': "ובעת

 .מבלי לשמוע בקולו

 הוא מוציא את ביאת אליהו)-(באותה שעה כך נאמר גם לגבי ספר הישר, במדרש שהש"ר ה': "

ל התורה הזאת אינה אלא שירה אחת מתוכו". הכוונה כנראה לשירים ספר הישר. שכ

ה מתואר בספר שהימה , שאינם אלא  מיעוט מכל ים את מלחמות ה'שבתורה, שמתאר

 במדרש שם.יתגלה לעתיד כמוזכר הישר, ש

נשאלת השאלה, האם בידינו לעקוב ולדעת על הספר הזה, על טיבו ועל תכנו, יותר ממה 

 אינו עד כה. והנה, כפי שראינו לעיל שספר בלעם היה ביד חז"ל, מוצאים אנו דבר מפליאשר

כה. הובא ליד  (ע"זמה הוא ספר הישר בה נו י ישראל, באותה סוגיא שדשירי בנ גע לספרגם בנו

ישראל מאי אמרו? אמר ר' יצחק  -: "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ה' , אמרו)2הע' 

ני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת בריקמי זהב המהוללה בדביר נפחא: רוני רו

בלשון  כתבשנ יזה מקור,ק נפחא מצטט מא. ברור שר' יצח3יים"ארמון ומפוארה בעדי עד

השיטה היתה העץ ממנו נעשו עצי (והיא קרובה ללשון הנביאים  ''ל הרגילה,שאינה לשון חז

. הביטוי "עדי עדיים" (שמות לו')ומזהב  כז')ות (שמהמשכן. ולעצי המשכן היו חישוקים, מכסף 

וכנראה ו, קור), אבל לא הזכיר מהמדבר כלפי דור ' י')ז(טז' ו', וכעין זה טמוזכר עוד רק ביחזקאל 

 כלשהי של המשך השיר של ויהי בנסוע, כפי שהוזכר לעיל.ידם גרסה ה מצויה בהיית

 עקבות השירות בנביאים

דם שירים אלו או חלקים מהם, ם בכל הדורות, נראה שהיו ביוהנה, בעיון בלשונות הנביאי

של אותם ות הבאים בהקשר ושוב אותן לשונ כי אנו רואים שבדבריהם חוזרים שוב

של ויהי בנסוע, בקריעת ים סוף, ובמתן תורה.  ורים בשיר זה, ולשונות הנביאים קששיםהמע

אים. ולכן נראה שבאמת כל ושלשת הדברים האלו יחדיו הם תיאור גילוי ה' בעיני הנבי

' הוא לתאר איך ה השירים האלו הם בכלל ספר הישר, או עכ"פ ספר אחד של שירות. התוכן

נראית לישראל. ודבר  יביו ושכינתוניע את הים ואת כל אומכ ושםל המדבר יוצא ממקומו א

יהם בולט הוא בנביאים, שכמעט ולא מציינים את מתן תורה כדבר נפרד, אלא הוא אחד בעינ

 עם התגלות ה' ביציאת מצרים, על הים, ועם נסיעת הארון מול האויבים.

                                                 

יך מארץ הפלשתים. אשנשאו את הארון בגמ' מייחסת את הפסוק הזה לשירת הפרות  שיטה אחרת שם 3
ט ס' בית "ל בחידושי אגדות שם, מבי"יב, מהר ו, ם שמואל א,"יין מלביפרש את משמעות הרעיון הזה (עשנ

 פ גם משיטה זו עולה שהיתה זו שירה ששרו נושאי הארון."ב) עכ"היסודות פכאלוהים שער 
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היו רק פועל יוצא ים מצרים של יציאת הבלתי טבעי שכל הסממניםים, הנראה מלשון הנביא

דתו למצרים, התגלות ה' כרוכה בענני אש ועשן, ברעידת האדמה, ברעש גלות ה' וירימהת

לל כרצונם, אך ה' מייבש את הים, ועוצר את איתני גדול. הים ואיתני הטבע חפצים להשתו

ראשית, ועצירתו: בימי בים של יבוש הים הטבע כפי רצונו. ולכך מתקשרים שני האירוע

, ובימי יציאת מצרים, כאשר יבש הים לצורך יבשה מול היםבע גבול ישוב האדם והנק אשרכ

 ישראל.בני 

ית, הוא ניצחון ה' על התנין. בימי קדם ענין נוסף הקשור ליציאת מצרים אך גם לימי בראש

חיים בארץ, וה' ימו על המינים הדע 'התנינים הגדולים', יצורים מפלצתיים שאיהיו כנו

 4י הנביאים,י המצרים עצמם וע"ן ע"שדומתה לתני . וגם האלילות המצריתמיםל ההכניעם ע

מש גם למצרים אף היא נופצה על המים. אף שר הים שנוצח נקרא 'רהב', וכינוי זה מש

 .הלים פז' ד')ומצרים הבל וריק יעזרו, לכן קראתי לזאת רהב.. וכן בת(כרמוז בישעיה ל' ז': "

עים, גבעות מרקדות ורוגזות, קרנ נמסים כדונג, שמים ריםל היאורים בשירת הנביאים שתה

 ארץ רועשת, אש ענן וערפל, ימים ונהרות מתייבשים. אינם תיאורים מן המציאות בימיהם,

ולא היו בתקופה ההיסטורית בישראל וסביבותיה הרי געש פעילים, או רעידות אדמה 

. אך ידה אחת: בימי עוזיהורע כללצאת מן ה(יון להופעת ה' שהיה אפשר לקשר יוצאות דופן

קשרה בנביאים להופעה של ה' או לאירוע בעל תוכן רוחני כל שהוא. והיא גם זו לא נ

על מה אמר איוב 'המעתיק הרים', האם הוא צפה בהיווצרות . מאוחרת לרוב התיאורים כאן)

ן וכ במציאות?שלא נראה מעולם שבח את ה' בדבר ההעתקים בהרי האנדים? מי הוא זה שי

ו כל המים שבעולם, וריב ההרים לפני מתן תורה, ועוד ים סוף נקרע ל שבזמן קריעתברי חז"ד

מ המשך של אירוע מאורעות יצי" הרבה מקורות כאלו, מראים שבעיני הקדמונים היו כל

 אחד של התגלות ה' שניכר גם בטבע העולם ובשינוי סדרו.

ה'  , שהיתה תקופת התגלותריםמצ פת יציאתו במסורת על תקוכל התיאורים האלמקור 

כן צירפו את עצירת השמש והירח, על פי המסופר ביהושע. ונראה שגם תקופת לעמו. ול

ה השקפה של 'ימי התגלות ה'. לפיכך מסיימת שירת הכיבוש הראשונה נכנסה תחת אות

י נצחון הים קדומה, שע"ן של כל השירה ה, משום שזה התוכה' ימלוך לעולם ועד"הים ב"

לכות ה' לעולם. (וקינת דוד אולי היתה הוספה הכירו הכל במהב' והתנין אשר בים, 'ר שרוו

 יותר מאוחרת, ראה להלן מחבקוק).

הובא מדבריהם רק מה שנוגע למלכות המקורות השונים, (כאן  בטבלה המצורפת, מובאים 

כולם צד כי מהם נראהבקטע הקודם),   סטוריים מוזכריםס, החלקים ההיי קרי"ה' הניכרת ע"

רעיונות, שניכר שיסודם במקור אחד, אולי השירה ונחים ואותם משתמשים באותם מ

ירות הוא בעיקר עניני, ופחות העברית הקדומה ביותר שבידינו. הקשר בין התורה לבין הש

 ם גם בתורה.השירה היא מסמך נפרד שחובר על פי הסיפורים המוזכרי -לשוני. 
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בר בשירה עתיקה, יש לומר שבמקור נאמר 'אל שון 'ה' עולם', ולפי המבואר שמדולהמפרשים נתחבטו ב 5
ת כא' לג') ותהלים השתמש בשם ה', כמו בכמה שירות שהוחלפו עולם', כינוי השגור אצל האבות (בראשי

 נודע.ם משם אלהות לשם ה', כבתהלי
 בא לעיל.ס לעתיד. מו"סוף הפרק עוסק בקרי 6
 ס לעתיד. מובא לעיל."סוף הפרק עוסק בקרי 7
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 ס לעתיד. מובא לעיל."וסק בקריסוף הפרק ע 8
רוחו לסלק את מי המבול, ומלך שוב על הבריאה החדשה. אפשר לפרש 'למבול ָיָשב', כמו 'ַיֵשב', שנשב ב 9

ֶשב ה' מלך', וכן דומה ל'ייבש' חו וקרע את הים, ונתמלך.  ונופל על 'ויֵ ובזה דומה לקריעת ים סוף שנשב ברו
ן שהרי מדובר בלשון עבר והוא כמו קוד שלנו: ָיָשב, ניתן לפרש כה היבשה. ואף בנישיבשו המים ונראת
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 חמר מים רבים 

 

 ק גחבקו שעיהוי ביואל  –ט  איוב סח  תהילים זתהילים פט, צ ים השופט תורה

חמת תנינים 

יינם וראש 

.. פתנים אכזר

לי נקם ושילם.. 

מחצתי.. (דברים 

 לב') 

ימינך ה' תרעץ 

 אויב..

ירד שריד 

לאדירים .. כן 

יבך יאבדו כל או

 ה'

אתה דכאת כחלל 

עזך  רהב בזרוע

 ת אויביךפזר

אך אלהים ימחץ 

 ראש איביו
יב אפו לא יש והאל

יו שחחו תחתו תחת

 ב (איוב ט')עזרי רה

בכחו רגע הים 

 ובתבונתו מחץ רהב:

לבשי עז זרוע ה' עורי  ריעו

ם עורי כימי קדם דורות עולמי

הלוא את היא המחצבת רהב 

 )(נא' מחוללת תנין

על לויתן  יפקד ה'..יום ההוא ב

ועל לויתן נחש  נחש ברח

מחצת 

ראש מבית 

 רשע
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------ 

נראה שהשירה הזו הקשורה באירועי יציאת מצרים כזמן גילוי מלוכת ה' בעולם כולו היתה 

 12רים האלו יחדיו, והן הלשונות השונים.וקיימת בישראל, הן התוכן של חיבור הדבידועה 

ברים ידועים, שדי לצטט ה כדם ואחרונים, הסתמכו עליובים, ראשוניוהכת ביאיםולכן הנ

ר לעיל) הם ראש משפט, קצה קצהו של ענין, בכדי שהשומע יבין. סביר לפיכך להניח (כאמומ

מואל שולחים ושיה נפוץ בישראל עד כדי שספרי יהושע שהמדובר בקטע מספר הישר, שה

אל ותהלים בני התקופה. ת שופטים שמולשונושיר לאת הקורא אליו. לכך מתאים הקשר הי

ם הוא משני (כפי שניתן לראות בטבלה). ואפשר שבימיהם ו הדמיון ללשונות הנביאיואיל

 בשלמות. לא היה ספר הישר קיים 

 וכך תוכן הדברים:

אין כה' עושה פלא. ה' בא מוקף בפמליה דמוניות וימי קדם, בכל האלים רה היה קנושא השי

, אשר כמובן אין בהם כבתולאכים, שנמשלו לסוסי מראו כרובים ומושים של קדומרכבות 

ים בבות הקדושים כמוהו ולא אשר יעשה כמעשיו. כח ה' על המים, מרכבותיו באות במובר

רבים ויבשים. ח נהרות נסים ממנו ונבקעים לבקעים. הםאדירים, בתהום ובמצולות, והים וה

                                                 

 ס לעתיד. מובא לעיל."סוף הפרק עוסק בקרי 10
 ס לעתיד. מובא לעיל."וף הפרק עוסק בקריס 11
, כך למשל תיאורו של יואל באהעולם, וגם לעתיד לאלו גם לבריאת הנביאים קושרים את התיאורים ה 12

בטבלה. כי זה מעיקרי הנבואה, שעתיד לבא יתגלה ) את יום ה' העתידי קשור גם בפסוקים האלו כמובא (ב
 הראשון. ר העולם לתיקונו כמו שהתגלה בראשית לאדםמ, ויחזו"ה' התגלות יותר ממה שהיה ביצי

אמר אויב 

ארדוף אשיג.. 

ם כסמו ים.. במי

אדירים (שירת 

 הים).

ברוחו שמים שפרה 

חללה ידו נחש בריח 

 (איוב כו')

הרג את התנין אשר עקלתון ו

בים (כז') 
10 

 שעיהוי ביואל  –איוב ט  תהילים עז תהילים סח  תהילים פט, צז תורה

וגאלתי אתכם בזרוע 

נטויה (שמות ו' ו') עזי.. 

 ם)ימינך.. בעזך (שירת הי

ם גבורה ..לך זרוע ע

רום תעז ידך ת

 ך:ימינ

ה' יתן בקולו 

ל עז.. ועזו קו

 קיםבשח

 מים עזךת בעהודע

 גאלת בזרוע עמך..

 ורעם גבורותיו מי יתבונן (איוב כו')

 וה' נתן קולו (יואל ב')

עורי עורי לבשי 

זרוע ה' (נא')עז 
 

11 

 ביואל  –איוב ט  תהילים עז תהילים פט, צז תורה

 מי כמוכה באלים ה'.. 

 אעושה פל רא תהלותונ

 כי מי בשחק יערך לה' ידמה

 לה' בבני אלים

 כאלהים ולגד מי אל

 אתה האל עשה פלא

עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין 

 מספר (איוב ט')

 תהילים סח  ים השופט תורה

יאמו ותטעמו בהר נחלתך מקדש ה' כוננו בת

 ידיך
 וננתה..אה אתה כחלתך ונלף אלהים נגשם נדבות תני גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים

 צח.. ממקדשךאף ה' ישכן לנהים לשבתו ההר חמד אל
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מו ם עצהב', עוצר ומרגיע את היתנינים, ו'ר ראשי יביו,ה' מדכא ומוחץ בעוז זרועו ראש או

 בים.  ושם לו גבול. ה' מושל

ה' יוצא ממקומו, ומופיע מן המדבר והישימון, מדרום מכיוון אדום, וממדבר קדש, אל מדבר 

הארץ רועשת והשמים נוטפים. לפני עמו לישעם. קולו מחיל את המדבר, פארן וסיני, יוצא 

ההרים חלים  ונג.סיני רוקדים ונמסים כד גבעות שבמדברים והוההר עמודי הארץ רוגזים,

 צים ומושפלים. רק הר אחד ה' חומד לנחלתו.ממנו, מתפוצ

הטת את צריו. ה' יורד וערפל תחת רגליו, קולו חוצב להבות אש, אשו הגדולה הולכת ומל

 ה' מולך על כל העולם. 13רץ רועשת.נשמעים רעמים וברקים והא

י המשוררים וש ע"לשימה ביטויים שוים, שבאים אלא גם בהרב תוכן,רק ב ההקבלות אינן

קים מהתיאור של מלכות ה'. וייתכן שהשירה המקורית עצמה ות שונות בנוגע לחלבוריאצי

ופיע ברבבות ון, כך למשל ה' מופיע מָקֵדש, אך גם מאף חזרה על ביטויים בלשון נופל על לש

הרים נזלו כן: כב אלהים סיני בקודש, וי בא, וגם: רמסינ '. ה'ֹקֶדש, ואף: 'היתה יהודה לָקְדשוֹ 

ני. או שהשם סיני הופיע בשיר בכמה הקשרים, או שהמשורר משתמש מפני ה' זה סי

 ריו.רה המקורית, ומשנה אותם לפי צורך דבבביטויים מהשי

 וסים של פרעה,, עליבות המרכבות והסרים וגבעות"החריב הה' החריב את הים, אך גם "

הרים צאים אילי מואב, בשירה הה נממרכבות ה' וסוסיו. בתורשהמדובר נגד שת, כמודג

ה'. בשירות רקדו כאילים. המכסים את המצרים הם התהומות, זו תהום רבה שהתמרדה נגד 

ה קוראת 'עורי עורי . דבורגאה גאה"הוכנע, בתורה ה' הוא ש"קדם הים גאה נגד ה' עד ש

, ויעל בים ים הם 'אדירים' הטובעיםרוע ה'. המצרורי זורי עדברי שיר', וישעיה אומר 'ע

 .14ל אדירים'ספב'משקה את סיסרא 

התורה, שמתארת את מלוכת ה', אינה מתארת מול ה' את התנין או את הים, אפילו לא 

השירה שמרה תיאור זה, המופיע ח. שהרי אין כאן באמת אויב ריאלי. רק כאוייב זמני ומנוצ

שיר ושבחה. אך י ה', הוא סוג של המנוצח ע"י של 'אויב' הדימוכאשר ל. גם באגדות חז"

, כפי שמודגש הדבר פעמים רבות, הלוחמים עם אויבי ה'"לי של השירה הוא "שא הכלהנו

כן , ")כו ,(שופטים ד, ה', לעזרת ה' בגיבורים"רת לעזישראל נתפסו כאויבי ה', המלחמה היא "

 ויבך וינוסו משנאיךויפוצו אקומה ה' " ר בתורהאם לאמו. בתו)(שם לא יאבדו כל אויבך ה'"

ממצרים ובכיבוש הארץ, כל הפרעה היא  קשורה היתה בעליה. כל עוד המלחמה מפניך"

 .מלחמת לה' בעמלק". כמו: "מלחמה בה'""

                                                 

התגלות ה' עצמה היא בדממה. שכן אין  לדמות להתגלות ה', אבשכל אלו רק הקהמסורת היתה מגידה,  13
רעש, אלו רק פמלייתו, רבבות קדושיו. וראה מלכים א' יט' ח': ה' גוף או דמות הגוף שנוכל לקשרו עם אש ו

עד הר האלהים חרב.. ויאמר צא  כח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילהויקם ויאכל וישתה וילך ב"
גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה' לא ברוח ה' ואחר  חה' והנה ה' עבר ורו עמדת בהר לפניו

. וראה איוב ד' טז': "ה' ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול דממה דקה הרוח רעש לא ברעש
 ."עיני דממה וקול אשמעתמונה לנגד "

 ."וכקול אל שדי בדבר": ה ,ה יחזקאל ימוקדש כולו לתיאור קול ה', ורא מזמור כט' בתהלים
 מלחמת דבורה כתובה אף היא בלשונות קריעת ים סוף ורומזת עליהן. 14
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נה מדברת על אש ועשן באופן יפור ההיסטורי. איטים, ומתארת את הסהתורה, היורדת לפר

וכן כל שאר . איזה אופן שירתו את ישראלוד הענן ובהאש ועמל עמוד כולל, אלא מסבירה ע

תי טבעיים, כולם מתוארים בתורה לתכלית מדוייקת. אבל במבט מרחוק, המאורעות הבל

 .15זת הארץ, אש וענן סביבותיוה של התגלות ה' על ידי הרעשה ורגינראית הבחינ

נקודת מבט , נותן ומחלקם בין כל האירועים שהסיפור ההיסטורי מפרטםהזה ש החיבור

אויבי ה', ועל הטבע. ולא לחינם  ת מלכות ה' על ישראל, עלרזחדשה על רצף האירועים. הכ

אורך כי ההתגלות היתה ל ,16ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי"ל "אמרו חז"

 לא היה אלא השיא., ומעמד הר סיני כל הימים האלו

ה בט: התגלותורות של בהתמלכות ה' נמצאו ארבעת הצו כאות ומופת, גמול  בעשליט

ו לרשעים י השגחת ילו ו, הופעתו וג כבוד י  ילו ו, וג ל קו יעת   י כל העם בחורב.  ע" ושמ

ה גסה כמובן, שכן אם באנו לחבר את כל הלשונות שנראים הם כחלק מהשירה, בתור הערכ

קה שג הפיסלנו מו את הסדר של הדברים, או את החלקים החסרים, תיתןאין בידינו לשחזר 

 הבאה:

ני השיטה התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי ו משנאיך מפניך: רוני רומה ה' ויפוצו אויביך וינוסוק

ות בסוד רבבות קדושים: עדיים: אשירה לה' הרוכב בערבלה בדביר ארמון ומפוארה בעדי זהב המהול

 על תהומותלו הרעים י ים: קוים ובקדושים נאדר ונורא: מרכבות ה' וסוסיו דרכו על במתוך באלמי כמ

ו החריבה נהרות: זרוע עוזו דכאה רהב מחצה תנינים שיבר ו ייבשה מים אדירים ימינוישדד מצולות: יד

בר ך לפניהם: בהופיעך מתימן ממדבצאתך ממקומך לישע עמך בצעד ויביו נקם משנאיו: ה'ראשי א

בוער באש  : זה סיניו מפני ה'דונג נמסן בישימון: ארץ רעשה ורגזה גם שמים נטפו: ההרים נזלו כפאר

לו והגבעות רצדו ויתמוגגו: ויט שמים וירד ענן וערפל סביביו: קו שמים: הרים שחו ויתפוצצועד לב ה

 בות אלפי ישראל: ה' רבשובה  אש תלהט סביביו צריו: כברקים חוצב להבות

ות ומלחמות המתאר את מסע ו, בלי קשר לתיאור שבבמדבר כאא נושא לעצמהקטע הזה הו

ישר, ואולי חר בספר הפרק א -ל לפי ההשערה הנ" -בהמשך הארבעים שנה, שהוא ראל יש

, המובא ידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו: וישב ה' מלך לעולם"בו נכלל הקטע: "

בדומה ל'שובה ה' שהיה שר משה לפני הארון. וא סוג של סיומת ואולי 'וישב ה' הביהושע. 

. וכך השיר לעולם"מלך  וישב ה'" (ראה טבלה) מסיים:שהוא חלק מהשירה  וכן בתהלים כט

 סיים בשובה.ותח בקומה ומפ

                                                 

 נוספים שאולי קשורים בשירה: הדימוי של ישראל כצאן, בהתאם לרמזים בשירת הים. נושאים  15
ושע עליה אומר יהלחלקי השירה כלעיל בטבלה. והרי שמש והירח, מוזכרת בחבקוק ובאיוב בצמוד עמידת ה

 ל ספר הישר'.'הלא היא כתובה ע
בכתובת כנתילת עג'רוד, שמקורה זכר לשירת ההרים הנוטפים (ולעוד מונחים הבאים בשירה זו) נמצא גם 

ום ימסון הרים ידכון גבנוננים, לברך בעל ביובזרוח אל ו"בשבט שמי שהכניס לתוכו אלמנטים ישראליים (
ל'גבנונים' בתהלים. ו'יום מלחמה' לשירת ל'הופיע', 'גבנונים' שווה 'זרוח' . ה"מלחמה לשם אל ביום מלחמה

כידוע. בכתובות שם נזכרו עוד ביטויים הידועים מן המקראות, הים. 'בעל' שימש כינוי גם לאלהי ישראל 
 ימים וישבעו).כמו: יברכך וישמרך, יאריך 

 אשפוך את רוחי'. בימים ההם : 'וגם על העבדים והשפחות)ב ,ג(וכנראה גם בהשפעת יואל  16


