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 שירת החכמים  

  המדרש והפיוט  מצביעה על הקשר של עולםה  שירה של חז"ל- דרשהלדרוש בלכבוד שירת הים חשבנו לנכון    מים ראשונים: 

 במים האחרונים.' עדן הכהן  דרדידנו  י מפי  ראו תוספת מים בנושא זה  .  כים לעולםשירדו כרו

 עזרא רבי ט יופ – תלמוד בבלי מסכת מנחות דף נג עמוד א

הוא עשירי  שהוא עשירי לר' אלעזר בן עזריה  שרבי אבטולס  בן בנו של  עזרא    ביר  1רבנן לרבי פרידא:ו  אמרי ל 

  . יאי  –ן אבות  בר אוריין וב  םא  4. יאי  –הוא    בר אוריין  םא  3האי?   אמר: מאי כולי  2נמצא )עומד( בשער. לעזרא  

  6. ליתיול ואמר להו: ליע .אבר אוריין הו :ואמרו ל 5! תוה או תכלאש  –לא בר אוריין ות הוא ובר אב םוא

אמרה    -(  בטז  תהלים  " )ָבִתי ַבל ָעֶליָךָאַמְרְת ַלה' ֲאֹדָני ָאָתה טֹו"פתח ואמר:    7, )דעתו( עכורה עליושרוחו  ראה  

  י נ עולם, החזק לי טובה שהודעתיך בעולם, אמר לה: טובתי בל עליך, איבונו של  י: רה"הקב כנסת ישראל לפני  

ִלְקדֹוִשים ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי  "ם, שנאמר:  לה בעוליעוני תח ק ויעקב שהודיהם יצחא לאברטובה אלמחזיק  

  8. פסוק הצמוד(" )תהלים שם, ה ָכל ֶחְפִצי ָבם 

"  שמעשכיון   ואמר:  "אדיר שאמר  פתח  ְמ   יבוא,  לאדירים  ויפרע  באדירים; ִד אָ אדיר  זה    - אדיר    יבוא  9ירים 

ואדירי כל חפצי  "אלו ישראל, שנאמר:    -ויפרע לאדירים    ,ד(  תהלים צג)  "  ה'  אדיר במרום":  דכתיב  ,ה"הקב

אלו מים,    -באדירים    11, מות טו י(" )שם אדיריםצללו כעופרת במי"אלו המצרים, דכתיב:    -אדירים  מ  10,"בם

  12." )תהלים צג ד(מקולות מים רבים אדירים משברי ים": מרשנא

 
רבי  כר  מוזוכו' ",    ה ושתי הלחם שהן באות חמץ ץ שבתודחוץ מחמ  באות מצהכל המנחות  : "על המשנהבראש הסוגיה הקודמת    1

עומד  רבי פרידא לאדם ש ם את תשומת לבו של  תלמידי ה. בין דיון לדיון מפנים  ו שלפנינ  רסיפוההמשך בומכאן    ,ן דיוח התו כפפרידא  
מת  דוג  או שמא לא כל אחד רשאי היה להיכנס לבית המדרשל דרך ארץ  מבקש להיכנס לבית המדרש. האם היה זה עניין שבחוץ ו

    .ותון גמליאל מנשיארב  אתו הדיחום שיב ינו ראו דבר ?יאותהדחתו מהנשת ליאל בפרש מה שעשה רבן גמ
נעשה בסיוע פירוש שטיינזלץ, אבל האחריות לשגיאות מי  להלן    הגמרא)חלקי( של  ורוצה אך מהסס להיכנס לבית המדרש. תרגום    2

לעזר בן  בי אשל ר  רי לעזרא"יהייחוס "עש  ,על הדחת רבן גמליאל(  של ההערה הקודמת )ואולי לא אגב בב  אג  יבין היא כולה שלנו.
   . כח -כזום רבן גמליאל. ראו בגמרא ברכות גללה מינו אותו במקהוא אחת הסיבות שב העזרי

   ?מייחסים אותו הזה שאתםפשר כל הייחוס מה   .היום בלשוננו ?הענייןמה  3
 הייחוס שפרטתם. אין הוא זקוק לכל ראוי הוא להיכנס ו אם בן תורה הוא )תלמיד חכם(  4
איננו בר  : ואם  פשוט מצב נגדי  היינו מצפים ל  שייכנס,  –ן  רייר אווא בון אם המצב הראש בהמשך ל  אלה?  מה פשר שלושה מצבים   5

זקנו    זקן   ם א את ששוהייחוס של רבי עזרא )שנואבות  כרת זכות הס ושום זכות אבות לא תסייע לו. אבל עצם הזנ, לא יכאוריין
ו בר אוריין והוא אכן  אינאם  כת את המצב.  , מסברוע"י החפצים ביק  עולה של תורה בתחילת ימי הבית השני(  שהקיםסופר  עזרא ה

אחת    :ה הוא שייך. נשארו שתי אפשרויותתאכל אותו משום שאינו ממשיך את השרשרת המפוארת אליאש    –בעל ייחוס לעזרא  
  אשון. צב הרחומר מהמ ל  תרת בקבעל יוחסין כמו שאתם אומרים, אלא שהיא נשמעת מיו גם  שהוא גם בן תורה ו  ,שרבי פרידא מזכיר

והמצב הרביעי    שייכנס.  –חושק בתורה  בעל ייחוס ו  , אבל יננו תלמיד חכם מהמעלה הראשונהשגם אם אהיא    ה שהכוונהונרא
היה דוחה  האם  תו של ר' פרידא:  נזכר כאן. ואין לנו אלא לנחש מה הייתה תשוב  נו יהוא אינו בן תורה ואין לו גם זכות אבות, אש

מקבל אותו כמו שקבלו את ר' עקיבא ור' אליעזר בן הורקנוס  שהיה    או   , אכל אותו(י האש שת לב )רק אולי    השני במצב    אותו כמו 
 . קור הייחוס לא רק שלא היה נחוץ אלא גם הזיכזאנראה ש כך, ך אוכ )שהסתיר את ייחוסו(.

  ברו כל דהיה שונה לד שאח  ידלמתלד ע"ב, בפרט  עירובין נ  ר' פרידא לתלמידיו בגמראעל סבלנותו הרבה של  ראו  יעלה ויבוא'.  '  6
ות  נאבל מרגע שנכנס רבי עזרא לבית המדרש, מתנהג איתו ר' פרידא בסבל  ,קפיד יותרהכאן נראה שר' פרידא  אות פעמים.  מ  ארבע
 . ורכפי שנראה בהמשך הסיפ  רבה

 ח בשיח איתו. פתומהר ל, והוא מ (נסאולי משום שהשתהה בחוץ ולא נתנו לו להיכר' פרידא רואה שרוחו של ר' עזרא עגומה ) 7
בדרשת אגדה  פרידא  'ר  8 עזרא  ר'  זה  חיובית    או דרשהר  .ושלילית  שהיא קצת קשה  , אלאמנסה להפיס את דעתו של  על פסוק 

אתה טובתי בל עליך   אמרת לה' ה'מהעולם בלא ברכה: " הלא נהנאל שבשבח עם ישר ברכות פרק ו הלכה א ירושלמיב ,בתהלים ש
  - ך  טובתי בל עלי. דבר אחר:  מבלה אני טובתי בגופך  -טובתי בל עליך  :  . דבר אחרלו משלך אכלתיאם אכלת וברכת כביכול כא  -

  ןאת הפסוק בטו רידאפכאן ר' מדוע דורש אז .  "מביא טובה על העולם מבלעדיךשאיני  -בל עליך ...  לו כל הטובות ויבואו עליך  יבל
אם  סו של ר' עזרא. הווהדורות הקודמים, שהוא ייחזכות אבות  על חשיבות  לרמוז    משום שביקש  אחר לגמרי? מסביר שטיינזלץ

א  , או שמדמות עזרא הסופרעמד לפניו וראה בעיני רוחו את כאשר ר' עזרא לנושא הייחוס וזכות אבות שינה ר' פרידא את גישתו 
  : לשאינו יודע לשאול  הגדהצה בהע  את  קיימה  פרידא  נקט ר'  "אדירים" בהלשון  ן כך,  לפייס אותו. בין כך ובי  על מנתמר  נאהכל    עדיין

    פיוט שלפנינו."את פתח לו" ור' עזרא מתחיל ב
את  ל זויקבזה    יבוא ,  טוב ויקבל טוב מטוב לטובים   יבוא ...    בחלקו של ידיד  לידיד  יד ה ידויבנ  דידיד בן ידי  יבוא "המשך:  יחד עם הש  9

 מסביר הכל בדרשה ברורה.  ים לפצח. אבל ר' עזראלשומעאתגר וכ שתחילה נאמר ברצף שאפשרחידתי פיוט  יוצר   - "מזה לעם זו
היינו שייחוס אבות הוא כן חשוב,  על האבות,    ם"ב צי  ה דרשת "ואדירי כל חפכאן נראה שר' עזרא עונה לר' פרידא בעקיצה קלה. את  10

   בם.פצי ח  –: ואדירי כל ונראה שהוא דורש את הפסוק  .כולו עם ישראלדורש על עם ייחוסי ני וא
צלל במים כעופרת.  שהצבא המצרי האדיר  ם הוא  האדירי  ,היינו  .אדירים   –ת במים  ר צללו כעופ  רא את הפסוק כך: שהוא קו  אהנר  11

כעופרת,  וא את הפסוק: צללו  יש לקרלשיטתם    רא בראשם רשב"ם ואבן עזרא.כפי שמפרשים פרשני המק  אין זה פשט הפסוקאך  
   .בטעמי המקראכך גם הם האדירים. המים  –במים אדירים 

לוֹּת ַמִים  "ו אומרים )ושרים( בכל קבלת שבת: ראו הפסוק המלא שאנבשבח "האדיר".  ילכאן הוא משלים את הפסוק שהחל לע 12 ִמקֹּ
ֵרי ָים ַאדִ  בְׁ  מים הוא מידה כנגד מידה על השלכת ילדי ישראל ליאור. עונשם של המצרים ב  ". יר ַבָמרוֹּם ה'ַרִבים ַאִדיִרים ִמשְׁ

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%91%d7%95-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95-%d7%90%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%9f-%d7%92%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95
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זה שלמה המלך, דכתיב:    - ידיד    יבואבו ידידים;    רול ידיד ויתכפבחלקו שלידיד    ידה ידויבנ  דידיד בן ידי  יבוא 

זה אברהם, דכתיב:    -  בן ידיד  13)שמואל ב יב כה(.   "  ַוִיְשַלח ְבַיד ָנָתן ַהָנִביא ַוִיְקָרא ֶאת ְשמֹו ְיִדיְדָיּה ַבֲעבּור ה'"

" )תהלים פד  משכנותיך מה ידידות  "דכתיב:    ית המקדש,זה ב  -יד  ויבנה יד   14יא טו(.   " )ירמיה מה לידידי בביתי"

זה בנימין, שנאמר:    -בחלקו של ידיד    16," )ישעיהו ה א(דידישירה נא ליא", דכתיב:  ה"הקב זה    -לידיד    15,ב(

ת  נתתי א "אלו ישראל, דכתיב:  -ויתכפרו בו ידידים  17, לג יב(" )דברים ן לבטח עליוולבנימין אמר ידיד ה' ישכ "

  18. יב ז(  " )ירמיהוביהפשי בכף אוינ דות ייד

ויקבל    19, (ב ב  " )שמותותרא אותו כי טוב הוא"זה משה, דכתיב:    -טוב    יבואטוב ויקבל טוב מטוב לטובים;    יבוא

)תהלים    "טוב ה' לכל ", דכתיב:  ה"הקבזה    - מטוב    20,ד ב(  " )משלי כי לקח טוב נתתי לכם", דכתיב:  זו תורה  -טוב  

 22. (שם קכה ד" )הטיבה ה' לטובים"ב: דכתיישראל, ו  אל -לטובים  21, קמה ט(

 
בפירושו  שם. אבל רמב"ן    ןציו ו   ד דו  כך מפרשים מצודות .  "וה' אהבו"  : כבר בפסוק הקודם שםהוא אהוב ה' כמו שכתוב    שלמה  13

  מדרש כאן.הכבונה המקדש כפי שממשיך    ותפקיד עם  שלמה    "ידיד"את  מקשר    פרשת וזאת הברכהלג יב  דברים  בלברכת בנימין  
לּו  ִשיר  "הלים:  בראש פרק קכז בת   ים פסוקומצאנו עוד קשר של שלמה עם "ידיד" ב א ָעמְׁ ֶנה ַבִית ָשוְׁ ה ִאם ה' ֹלא ִיבְׁ ֹלמֹּ ַהַמֲעלוֹּת ִלשְׁ

ָניו בוֹּ   ַאֲחֵרי ֶשֶבת  ...  בוֹּ ִכיֵמי קּום מְׁ א ָלֶכם ַמשְׁ שלמה הוא ידידו,    -  כן יתן לידידו שנא"שם:  ד"ק  ר". מפרש  ֵכן ִיֵתן ִליִדידוֹּ ֵשָנא..  .ָשוְׁ
נתן האל יתברך המלוכה בלא עמל לשלמה. וזהו: ֵשָנא,  ...  רא שמו ידידיה בעבור ה'. ופירושו  ויק :  מו שכתוב ך, כברידיד האל ית

לים  מה בתהפרק  ן גם את  אפשר לקשר כאואולי    ".ן לו המלוכהכבר האל היה מתק...    או בעודנו ישן  ;במנוחה בלא עמל כאדם הישן
"  קדש למלךהמו ַנֵצחַ אשר פותח בפסוק:  ִדידֹּתַעל שֹּשַ   ַלמְׁ יְׁ ִשיר  ִכיל  ַמשְׁ ַרח  קֹּ ֵני  ִלבְׁ דיון על זהותו של המלך הנזכר כאן   ".ִנים  ראו 

ידידיה,    :שלש שמות נקרא לוב: "א   קהלת רבהובאשר לשמותיו של המלך שלמה, ראו    שאחת מהן היא שלמה.  בפירוש דעת מקרא
  ". ידידיה קהלת שלמה  :ייא שלהםעיקר אותנט  : אמר שמואל  . תיאלקה, למואל, אי שבעה, אגור, י  :ר' יהושע אומר  .לת, שלמהקה
 ". למואל אגור בן יקה קהלת שלמה ידידיה :ששה שמות: "א פרק לט  אבות דרבי נתן נוסחוב

לץ להפליג עד אברהם  זכה לתואר ידיד והדרשן נא  מקרא ל"בן ידיד". דוד אבי שלמה לאן מתקשה מאד הדרשן למצוא סמך בכא  14
שיהם הקשים של בני  על מע  בירמיהו הוא פסוק תוכחה קשהלא גם במהות, שהרי הפסוק  א  פלגה גדולה לא רק בזמןזו האבינו. ו

ֵביִתי ֲעש"  :ישראל צאצאי אברהם במקום המקדש שבנה שלמה ִזָמָתה ָהַרִבים ּוֶמה ִליִדיִדי בְׁ ָתּה ַהמְׁ רּו  וֹּ ֶדש ַיַעבְׁ ַשר קֹּ ֵמָעָלִיְך ִכי ָרָעֵתִכי  בְׁ
אברהם שבא  , על  בהמשך הגמרא שםשל ר' יצחק הסמוכה קשה הדרשת ר' עזרא המפויטת עם הדרשה ובכך מתחברת ". ֲעֹלִזיָאז תַ 

  , ידידו של הקב"העדיין אברהם הוא    גם בשעת החורבן,  ולי ר' עזרא מבקש לומר: אדרבא,א   לקבול לפני הקב"ה על חורבן הבית.
  ., כהמשך הדרשה"ךדות משכנותי בעת שבנה את "ידי  בשעתומצאצאיו היה ידיד גם הוא לפחות  שהוא ושלמה 

ָבאוֹּת:ראו הפסוקים הנאים שם: "  15 ֶתיָך ה' צְׁ נוֹּ כְׁ ִדידוֹּת ִמשְׁ ַגם כָ   ַמה יְׁ ָפה וְׁ סְׁ רוֹּת הִנכְׁ ַחצְׁ ִשי לְׁ ָתה ַנפְׁ נּו אֶ לְׁ ַרנְׁ ָשִרי יְׁ ַגם    ל ֵאל ָחי:' ִלִבי ּובְׁ
ר   ר ֵקן ָלּה  ִצּפוֹּ רוֹּ ָאה ַבִית ּודְׁ רֹּחֶ ָמצְׁ תֶ ֲאֶשר ָשָתה ֶאפְׁ חוֹּ בְׁ ִכי ֵואֹלָהי:יָה ֶאת ִמזְׁ ת ַמלְׁ ָבאוֹּ לּוָך ֶסָלה  יָך ה' צְׁ ַהלְׁ ד יְׁ ֵבי ֵביֶתָך עוֹּ שְׁ ֵרי יוֹּ ". ומי  ַאשְׁ
 במועד זה.   כציפור נודדתדברינו ראו גם  בפרשת קרח.  ובני קרח לא מתונו ! ראו דבריו מזמור זה? בני קרחחיבר

אם נקרא  ו וזה מה שחשוב לדרשן.    הקב"השם הוא  בנמשל  אבל הידיד    .לעם ישראל   חהן בן שמן שגם הוא תוכבמשל הכרם בקר  16
ֶקֶרן ֶבן ָשֶמןָאִשיָרה ָנא ִליִדיִדי ִשירַ "פסוק במלואו:  את ה מוֹּ ֶכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי בְׁ ַכרְׁ ִדי לְׁ הדוד  ד" הוא  " ובין "דוֹּ קשר בין "ידידנקבל  ",  ת דוֹּ

אים  בשניהם    –ד  הוא ידי  ד. דוֹּ , "מה דודך מדוד" ועוד "", "דודי צח ואדוםל דודי דופקרים: "קועליו קראנו בשבת המועד בשיר השי
ידידים  ונתנו  ועל זאת שבחו אהובים    , אולי כפסוק: "דודי לי ואני לו"."ידידים"להדגיש קרבה ורעות. וכאן, גם כנסת ישראל היא  

 בשירת הים. זמירות שירות ותשבחות 
ִדיד  ן: "מיבברכת משה לשבט בני  17 ָיִמן ָאַמר יְׁ ִבנְׁ ֵתָפיו ָשֵכן לְׁ ֵפף ָעָליו ָכל ַהיוֹּם ּוֵבין כְׁ ן ָלֶבַטח ָעָליו חֹּ כֹּ שנדרש במקורות  פסוק    –"  ה' ִישְׁ

 . (לתא דרשב"י יד כב ועודינד ע"ב, מכ, זבחים יהודה ובנימין )יומא יב אנחלות שהיה בתפר בין  ל בית המקדשרבים ע
ִתי ֶאת ֵביִתי ָנטַ "מירמיהו:  וב פסוק קשה ושוב  ש  18 ִתי ָעַזבְׁ ֶביהָ   שְׁ יְׁ ַכף אֹּ ִשי בְׁ ִדדּות ַנפְׁ ", אבל כאמור אין הרבה פסוקי  ֶאת ַנֲחָלִתי ָנַתִתי ֶאת יְׁ

 . לדרשן בכךודי  ות נפשי"דיד"יעם ישראל: מכנה כאן הנביא את  ום כל כעס ע .  לרשות הדרשןמצויים  "ידידות"
"נאה ומשובח מכל  ות,  ראוי לנביאהתמלא אור,  : שנולד מהול, שהבית  מו ראתה אותו שהוא "טוב"ידרשות רבות יש על משה שא  19

ר: טוב שמו; ר' יהודה אומר:  אומ' מאיר  ר"א: "יב עסוטה  בגמרא  ורבי יהודה  ת רבי מאיר  ו אבל נראים כאן הצעבני האדם" ועוד.  
 וכו' ".  ביהו ... ט  רודגיבא ,ל איתוק י ,רבח ,דרי : "א ג ויקרא רבהשמותיו של משה במדרש  ה. ראו עשר"טוביה שמו

רק ו המוקדש כולו לשבח התורה:  , כגון זו שבמסכת אבות פרבו הדרשות על החיבור בין "טוב" ותורה על בסיס פסוק זה במשלי   20
  בולט ומכולן  ".  בוכי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזו:  רשנאמ  ,אלא תורה  ותמימים ינחלו טוב ואין טוב...    לוחכמים ינח  כבוד"

רובץ בין  ...  יששכר חמור גרם  על בסיס שירת דבורה: "ובבראשית רבה צט בברכת יעקב ליששכר    ,של יששכר שלומד תורההתיאור  
 ". תתי לכםכי לקח טוב נ ר:שנאמ ,א מנוחה כי טוב זו התורהויר... י חכמים המשפתים אלו שתי שורות של תלמיד

י מאיר שמתפלל על אלישע בן אבויה רבו  בהקשר לרב  חגיגה ב אבירושלמי    :על פסוק זה  ותשדר "ורחמיו על כל מעשיו". ראו    21
פור האדם שריחם  בסי פרשת נח לג ג בראשית רבה ב בנות צלפחד; דין בפרשת פינחס קלג ספרי במדבר ; בשתכבה האש מעל קברו

מכילתא דרבי  בהיא הדרשה  ראויה מכולם  י  אך אול.  ש שלא ישחטו אותו העגל שביק  עםהנשיא  ורבי  על גרושתו בשנות בצורת  
:  ואומר...   ה' ה' אל רחום וחנון אמר:שנ ,אשירה לה' שהוא רחמן הקשורה לענייני היום: " סכתא דשירה פרשה אמישמעאל בשלח 
   שירת הים.ל פתיחה"טוב" ב   ". טוב ה' לכל וגו' :ואומר  ...זכור רחמיך ה'   :ואומר...  ל רחום ה'  כי א :אומרו...  חנון ורחום ה'  

".  ולישרים בלבותם  :תלמוד לומר  ?יכול לכל  - הטיבה ה' לטובים  : "פרשת מצורעיז א  ה  ויקרא רב  ראו דרשת"ולישרים בלבותם".    22
גוי ועושה  לו  יהא אפ  .הטיבה ה' לטובים   :אלא  ,כהנים ללויים לישראלים לא נאמר כאןל  -הטיבה ה'  : "ספרא אחרי מות פרשה חוב

על הפסוק  מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר(  צד  י כ  וראו עוד.  כרחהב  אין אלה דרשות סותרותו".  ככהן גדול  את התורה הרי הוא
מטוב זה  ....    ל טוב מטוב לטובים, יבא טוב זה משההיטיבה ה' לטובים. יבא טוב ויקב: "מביא את דרשת ר' עזרא  מזמור קכהב

הדרשה את    , אבל מוסיף"ובים ולישרים בלבותםהיטיבה ה' לט  :שנאמראלו ישראל,    -לטובים  ...    טוב זה תורה  ויקבלב"ה ...  הק
     . אך לא ישר וצריך עיון כיצד יכול אדם להיות טוב". ולישרים בלבותם :היטיבה ה' לטובים. יכול לכל, ת"ל: "בויקרא רבה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%97-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%aa%d7%95
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9b%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%95%d7%93%d7%93%d7%aa1
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  - , ויקבל זאת  א(  " )שמות לב כי זה משה האיש "זה משה, דכתיב:    - זה    יבואאת מזה לעם זו;  ל זויקבזה    יבוא

"  ואנוהוזה אלי  "  , דכתיב:ה" הקבזה    -, מזה  " )דברים ד מד(וזאת התורה אשר שם משה"רה, דכתיב:  זו התו

 23." )שם שם טז(ת עם זו קני", שנאמר: אלו ישראל -  וזעם , ל טו ב()שמות 

 בנימין מפי משה בברכת   – ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנב

י שהמלך  שהרבה אוהבים למלך וחביב מכולם מ  ,חביב בנימן שנקרא ידיד למקום  -"    ן אמר ידיד ה'יימלבנ"

:  שנאמר   ,. אברהם נקרא ידיד"ה נא לידידי יראש"  :שנאמר  ,נקרא ידיד  : הקב"היםאוהבו. ששה הם נקראו ידיד 

וישלח  : "שנאמר  ,שלמה נקרא ידיד  ".  אמר ידיד ה'ן  ילבנימ "  :שנאמר  ,ן נקרא ידידי בנימ  ."מה לידידי בביתי"

ש  בית המקד  ".נתתי את ידידות נפשי: "נאמרש ,ישראל נקראו ידידים  ".ביד נתן הנביא ויקרא את שמו ידידיה

או  יבואו ישראל שנקר  .ד לידידיד ויבנה בית ידייבוא ידיד בן יד   .יךדות משכנות ידימה  ":  שנאמר  ,נקרא ידיד

ידידים בני אברהם שנקרא ידיד ויבנו בית המקדש שנקרא ידיד בחלק בנימן שנקרא ידיד להקדוש ברוך הוא  

 24ד.שנקרא ידי

 25ם סוף רא לקריעת י פיוט אבן עז

 ַאְרָבָעה ָעְמדּו ַעל ַהָים, 

ֹ צּור ְוִצי  ר; צָ אן וְ ר צ

 ִציק ְלצֹאן, הֵ  ָצר

 ֹ  ָצַעק ְלִציר,  אןְוצ

 ְוִציר ָחַנן ְלצּור, 

 ְוצּור ִצָּוה ְלִציר, 

 26ֵצא ְוַחֵלץ צֹאִני ִמַיד ָצר; 

 ֶזה צּור ִיְשֵענּו, 

 ָפצּו ֶפה ְקָהֵלנּו, 

 נּו ְוָאְמרּו, ְיהָֹוה ַמְלכֵ 

 הּוא יֹוִשיֵענּו 

 צּור ִיְשָרֵאל. 

 חג שמח 

   מחלקי המים 

 מימינם ומשמאלם  רם שמ ל   להם חומה ם  י מ וה 

ט  דרשת ר' עזרא הנ"ל היא דוגמא לדרשות חז"ל שהן על הגבול הדק שבין פרוזה לשירה )שילוב עולם הפיו  נים: ים אחרו מ 

שזה החידוש הגדול שר'    . אפשרלאסתטיקה התבניתיתרשתו מתוך מודעות  והמדרש( וניכר בהן שהדרשן טרח על מבנה ד

 
עם שירת הים שהיא ר מתקשר  ש, ודי לנו בסיומה א'את מזה לעם זו ל זויקבזה    יבוא  ט האחרונה: "שורת הפיוקצרנו בדרשת    23

דרש ההוא "א: "פח עשבת  גמרא  ו  ומפסח לשבועות מתן תורה, רא  .לקב"ה  "זו קניתעם  "אומר    "זה אלי ואנוהו":  י החגעניינמ
 ". גלילאה עליה דרב חסדא: בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי, על ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי

מרחיב  ר' עזרא  שנראה  ואי לכך   מנחות,  א קדום לדרשה שבגמראשהושסביר  זה  מדרש תנאים בן ידיד מצויה גם ביד  ידיבוא  דרשת    24
האחרות יש להן מקור    אפשרות שגם הדרשותלה את הו. אך הפתיחה ב"אדיר" דווקא, מעמדעת   דומות   פויטות מ דרשות    ומוסיף לה

בימינו  זכה  וחלק זה של הפיוט    מתמקד ב"ידיד בן ידיד"  ט בנימיןב מדרש ספרי שדורש את ברכת משה לש.  קדום שנעלם מאיתנו 
נוסח בגמרא וה  ש ספריסח מדרן נולשים לב ל"הבדל דק" ביויש עוד    .(ביוטיוב  שוואקי  בע"י יעקיצוע פיוט זה  ראו ב)  גם להלחנה

לקם של חומה  שלחלקו של    בין  בנוסח מדרש ספרי יש תקבולת ברורה.  דשבבניין המק  ל הידידים הם עם ישראללגבי חלקם ש
בית מקדש   .. ויבנו.  םיבואו ישראל שנקראו ידידישני: "ה, ובמשפט  : "יבוא ידיד ... ויבנה בית ידיד לידיד"הראשון. במשפט  ישראל

בדרשת ר'  אך המקדש נבנה בשילוב של כוחה של המלכות )אחרי שדוד לא זכה( עם ההתעוררות העממית.  בית". וכו'  דידנקרא יש
חלקם של ישראל    -"  יםבו ידיד  לידיד בחלקו של ידיד ויתכפרו  ויבנה ידיד  דידיד בן ידי  יבוא"ט אחד:  הכל במשפמנחות    בגמרא   עזרא

אבל ,  ב פרק מג   אבות דרבי נתן נוסחהתגלגל להעם בבניין המקדש,  שמשלב את הלכות ונוסח מדרש ספרי  והוא פאסיבי לגמרי.  
 שם. במקור . ראו בית המקדש לירושלים ליף )מרחיב( אתלו כשהוא מחנופך משגם שם הוא מוסיף 

 ט מענייני היום. בפיונסיים  25
ומנין לקח  ציר ומי הוא הצורה מי הוא הצאן, מי הואעד כאן מומלץ לקרוא בשולחן החג ולשאול את הצעירים מה הבינו מהפיוט:  26

 אבן עזרא תארים אלה. 



 בתשפ" שביעי של פסח 

 4וך  מת  4  עמ'

 

א' מירסקי, יסודי צורות הפיוט, ירושלים  יפנו למאמר של  הרוצים להרחיב  ו  27א.ל ר' פרידשו שמדר  עזרא הביא לבית

 ותודה לידידנו דר' עדן הכהן על סיכום קצר זה. תשמ"ה.  

 

 
 על דרשות דומות נוספות, אנא יחיש שמועתו הטובה אלינו.  היודעשלא מצאנו רבים כמותה בספרות חז"ל וכל  27


