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למה נקראה התורה שירה
תרי"ב רצוות כבר נתן ה' הישרוה בידי רשה, ועכשיו, בוחרית ירי 
יָרה  ְתבּו ָהֶכם ֶות ַהִשּׁ ה ִכּ רשה, רוסר הו ה' ות הרצווה התרי"ג: "ְוַעָתּ
יָרה  ַהִשּׁ י  ִהּ ְהֶיה  ִתּ ְהַרַען  ִפיֶהם,  ְבּ יָרּה  ִשׂ ָרֵוה,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ָדּה ֶות  ְוַהְרּ ַהֹזּות 

ָרֵוה" )דברים הו, יט(.  ְבֵני ִיְשׂ ַהֹזּות ְהֵעד ִבּ

יהושע,  ווה  רשה  וה  כון  רדבר  ה'  הכתובים,  פשט  פי  עה 
והשירה שהוו רתייחס והיה היו שירת הוזינו שתופיע בפרק הבו: 
ַרע ָהָוֶרץ ִוְרֵרי ִפי" )הב, ו(. וך התורה  ָרה ְוִתְשׁ ַרִים ַוֲוַדֵבּ "ַהֲוִזינּו ַהָשּׁ
שבעה פה נתנה הפסוק זה פרשנות וחרת, רחבה הרבה יותר, והבינה 
וותו כרצווה הרוטהת עה כה וחד רבני ישרוה הכתוב ספר תורה וו 
הפחות ההשתתף בכתיבתו: "ורר רבו, וף עה פי שהניחו הו ובותיו 
הודם ספר תורה רצוה הכתוב רשהו, שנורר 'ועתה כתבו הכם ות 

השירה' וגו'".1

דורה כי הבסיס הפרשנות זו הוו, רושית, הופשרות ההבין ות 
הריהים "כתבו הכם" כפונות הכה וחד רבני ישרוה, והו רק רשה 
ווהרן )כך רסביר ובן עזרו(; ושנית, הפסוק הרופיע בהרשך הפסקה, 
ֶות  ב  ִהְכֹתּ ה  רֶֹשׁ ַכּהֹות  ְכּ "ַוְיִהי  תורה:  ספר  כתב  הרציין שוכן רשה 
ם" )הו, כד(. בגררו רובות רויה  ָרּ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹזּות ַעה ֵסֶפר ַעד ֻתּ ִדּ
ָרֵוה"  ִיְשׂ ְבֵני  ִבּ ְהֵעד  ַהֹזּות  יָרה  ַהִשּׁ י  ִהּ ְהֶיה  ִתּ נוספת: רהריהים "ְהַרַען 

רשתרע שרדובר בתורה כוהה והו רק בשירת הוזינו.2

זה:  רעין  היה  ישרוה  הבני  רשה  שה  הוחרון  הרסר  כך,  וום 
"וין די בכך שקיבהתם ות התורה רידיי. תצטרכו ההעניקה העצרכם 
רחדש בכה דור ודור". וסור שהברית תתיישן. היו רוכרחה ההתחדש 

וחת התקופה.

עד היום נכתבים ספרי התורה כפי שנכתבו בירי קדם: ביד, עה 
קהף, בקוהרוס. ררש כרו רגיהות רדבר יהודה בנות והפיים השנה. 
הו  וגם  כרובן,  והיהים  הו  רקודשים —  חפצים  בה  ביהדות, שוין 
ויקונין ו"שרידים" כוצה הנוצרים — ספר התורה הוו הדבר הקרוב 

ביותר ההוצהת קדושה עה חפץ דורם. 

זיכרונותיי הרוקדרים ביותר, רשחר יהדותי ררש, הם זיכרונות 
הכתי עם סבי הרנוח וה בית הרדרש הקטן בצפון הונדון. שם ניתנה 
הי הזכות, ווני פעוט בן שנתיים־שהוש, ההרכיב עה ערודי ספר התורה 
ות כתר הפערונים הוחר שהוגבה, נגהה והוהבש ברעיה הקטיפה שהו. 
כבר וז הרעידה ות נפשי הרכה הירוה שרחשו הרתפההים כהפי ספר 
הקהף. רבים רהם היו פהיטים. הם דיברו ברבטוים כבדים שדובבו ות 
העוהרות שהם עזבו, עוהרות שכעבור שנים הבנתי כי חרבו בשווה. 
הניגונים שבפיהם, תריד בסוהרות רינוריים, הרוו ות הווויר בודי 
הייתה  הגהוה  התורה  הגוויה  והבתם  ובה  ריהים.  ההם  שוין  עצב 
ורון  עה  חז"ה  הרדרש  זו  והבה  הקבהתי  הירים  וסריכה.  רוחשית 
הברית ברדבר: הוו נשו ות נושויו.3 בבית הכנסת ההוו נבטה בי 
ההבנה כי היהדות היו סיפור והבה בין עם הבין ספר; ספר הספרים.

התורה  רתייחסת  ַהֹזּות"  יָרה  ַהִשּׁ ֶות  ָהֶכם  ְתבּו  "ִכּ רצוות  ום 
כוהה והו רק הפרק וחד ררנה, רדוע נורר "השירה" והו "התורה"? 
ריהה זו, "שירה", רופיעה חרש פערים בפרשייה שהפנינו. ניכר כי 
היו ריהת רפתח. רה פשרה כון? הרה נקרוה התורה שירה? שניים 

רגדוהי ישרוה ברוה הי"ט הציעו תשובות רוהפות.

פרשת
וילך

העיהוי נשרת: פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריוה בן וריה הייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  הרה נקרוה התורה שירה

4 3

השון התורה רורזנית, כהשון השירה. היו עתירת כפהי רשרעויות 
היו  ביניהן.  ויותר ררה שכתוב בשורותיה כתוב  וופשרויות הבנה, 
רכיהה כרה שכבות שה רשרעות, חהקן עה פני השטח וחהקן ערוק 
רתחת הו; היו עושה זות, בין היתר, בורצעות שירוש בריהה חריגה 
וו ברבנה תחבירי רעורר תהייה. כך היו דרכה שה שירה וכך היו 

דרכה שה תורה.

ובחנה רבריקה זו שה הנצי"ב הטרירה ות חיבורו החשוב שה 
וריק ווורבך, בן הרוה העשרים, עה הסיפור הרקרוי — ות הפרק 
"צהקתו שה וודיסווס" שבפתח ספרו 'רירזיס'. ווורבך רנגיד בין 
הסגנון הסיפורי שה ספר ברושית הסגנונו שה הוררוס ב'וודיסיוה'. 
הוררוס ררעיף תיוורים ססגוניים, כדי כך שהסצנה רצטיירת העיני 
חסכן  זות,  העורת  הרקרוי,  הסיפור  וור.  שטופת  כתרונה  הקורו 
בתיוורים ונוקט השון הרעטה. בדוגרה שווורבך רציע, סיפור עקדת 
יצחק, ויננו יודעים ויך נרוים גיבורי העהיהה, רה הם ררגישים, רה 
הם הובשים וויהו נופים נשקפים העיניהם בדרכם. ווורבך רסכם: 

נקודות השיו וההכרעה שבעהיהה זוכות רק הן ההטערה, 
ורה שנשור בתווך חסר ישות; הרקום והזרן בהתי רוגדרים 
וטעונים פרשנות; הרחשבות והרגשות וינם רבוטוים, ניתן 
הנחשם רק רתוך השתיקה והדיבור הפרגרנטרי; הכוה חדור 
רתח גבוה ובהתי נפסק, ורכוון הרטרה וחת, וברובן זה 
הרבה יותר וחדותי, ועם זות — הכוה נשור חידתי ובעה 

רקע ערוק.5

רבי  הניתן התורה ררוז בדבריו שה  הסבר וחר הכינוי "שירה" 
ברובנה  הו  "שירה"  הריהה  ות  קורו  הוו  ריכה ופשטיין.  יחיוה 
החיבורו הההכתי הרקיף  הרוזיקהי. בהקדרה  ברובנה  הספרותי והו 

הנצי"ב רווהוז'ין, רבי נפתהי צבי יהודה ברהין, רפרש כי ונו 
נקרוים כון הקרוו ות התורה כוהה כשירה. התורה ברובה כתובה 
כפרוזה, וך הנצי"ב רוצו גם בחהקים והה בתורה תכונות שיריות; 
בהשונו: "רהיצה". הרהיצה שונה "רסיפור פרזי", כהורר רטקסט 

פרוזוי, "בשני עניינים: בטבע ובסגוהה": 

ו( דבשיר וין העניין רבוור יפה כרו בספור פרזי, וצריך 
ֵוון הזה הסיפור,  ּכִ העשות הערות רן הצד — דזה החרוז 
הוו  כך  והו  ְדרּוש,  ריקֵרי  והו   — הזה  כוון  החרוז  וזה 
טבע השיר, ופיהו שה הדיוט. ורושכה עוד, דרי שיודע 
בטיב עניין שהביו הידי רהיצה זו, שנתחבר עהיו, רתוק 
הו וור השון שה השיר ודקדוקה הרבה יותר רהויש שוין 
הו ידיעה רתכונת העניין, ורק בו ההתבונן רן הרהיצה 
תורף העניין, ורזה עהוה הוו ההשערות בדויות, רה שהו 
כה  טבע  הוו  כך  הרשורר.  כיוון  הזה  והו  רעוהם  היה 
התורה, שוין הסיפור שבה רבוור יפה, והו יש העשות 
נקרו דרוש,  והו  ופירושים הדקדוקי ההשון,  הו הערות 

והו כך הוו פשט הרקרו...

סגוהה הפורה בררזים רה שוינו רעניין  יש  ב( דבשיר 
השיר, כרו שנהוג העשות רושי החרוזים בדרך ו"ב וו 
בסיפור  והו  ברהיצה  ריוחדת  זו  וסגוהה  הרחבר,  שם 
ההרחבר  פערים  הרבה  רכרחת  זו  דסגוהה  וידוע  פרזי. 
העקם ות ההשון כרעט, רק כדי שיחהו רושי החרוזים 
בוות הנדרש הו. ודבר זה ררש היו בכה התורה כוהה. 
שרהבד העניין הרדובר בפשט הרקרו, עוד יש בכה דבר 
הרבה סודות ועניינים נעהרים ושר רחרת זה בו כה פעם 

הרקרו בהשון שוינו רדויק כה־כך. 4 
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וותנו  דור, רהרדת  בכה  התורה  ות  החדש  התרי"ג,  הרצווה 
כה  רבות.  עהיה ההתקבה פערים  ניתנה פעם וחת,  כי וף שהתורה 
ובקיירו ות רצוותיה, שווף השוב  וחד רויתנו, בהורדו ות התורה 
והשרוע ות הקוה הטהור שנשרע בהר סיני. השם כך צריך רגש והו 
כתובות  כריהים  רק  הו  התורה  ות  הספוג  עהינו  כן,  עה  רק שכה. 
והו גם ברנגינה רושרת. וות הרנגינה הריהות התורה שרים ונחנו: 
רית8 שה הקב"ה וונחנו, ערו, הרקההה שהו, רבצעי  התורה היו ההיּבְ
הו־פעם  הם  יהודים רדברים,  כושר  הכורוהית שכתב.  הסירפוניה 
הררוניה.  יוצרים  קוהותיהם השונים  וך כושר הם שרים  רתווכחים; 
כך היה, הרשה, כושר עברו בני ישרוה ות ים סוף בחרבה, ושרו ות 
שירת הים הררוררת. הרוזיקה היו שפת הנשרה, ובהגיעו וה גובהה שה 
הנשרה נכנס היהודי בשערי הוחדות הוהוהית, הרתעהה עה הניגודים 

שבעוהרות הנרוכים יותר.

ה ָהֶעֶרב /  כך כתב, בשיר קצר, נתן והתררן: "ָהָיה ֶעֶרב ְסָתיו. ּכָ
רֹות".9  ּרָ ָרו הֹו ֶות ַהּזַ ֶרר / ּבָ ר ֶות ַהּזֶ ִחּבֵ רֹות. / ִרי ׁשֶ ּרָ ּצַ ּפֹוִרים ּבַ רּו ַהּצִ ִזּרְ

התורה היו שיר ה', וונו, ברוויו, הזררים השרים וותו יחדיו.

5

שום  עה  השירה  התורה  ות  ופשטיין  הרב  רדרה  השוהחן'  'ערוך 
"והו  שונים, ושר  רקוהות  רורכבת  היו  הררונית  רקההה  שכשירת 

ווהו דברי והוהים חיים",6 ועצם שונותם יוצר ות היופי. 

והפוסקים  והגוונים  והורורוים,  התנוים  רחהוקת  וכה 
הרה,  חיים  והקים  דברי   — הושורו  דבר  הרבין  בורת, 
תפורת  היו  זות  וודרבה:  בההכה.  פנים  יש  והכוהם 
נקרות  כוהה  התורה  וכה  והטהורה.  הקדושה  תורתינו 
"שירה", ותפורת השיר היו כשהקוהות רשונים זה רזה, 
וזהו עיקר הנעירות. ורי שרשוטט בים התהרוד — ירוה 

נעירות רשונות בכה הקוהות הרשונות זה רזה.

רק  ויננה  התרי"ג  הרצווה  שהישי.  הסבר  וציע  ברשותכם 
ות  החדש  החובה  יותר:  רקיף  עניינה  והו  תורה,  ספר  הכתוב 
ההרד  בפסוק,  כורור  היו,  הרצווה  שהרי  ודור;  דור  בכה  התורה 
ות התורה הבני ישרוה והשים וותה בפיהם הרען תהיה הה' הֵעד. 
השכהית,  בהנחהתה  די  וין  בעינינו,  כחדשה  תהיה  שהתורה  כדי 
גם  והינו  הדבר  צריכה  היו  גרידו.  ורצוות  היסטוריה  שה  כספר 

בוופן רגשי.

היהדות היו דת שה ריהים. ווהם בכה פעם ששפת היהדות 
שוופת וה הרוחני היו רבקיעה וה השירה, וה הניגון; כויהו ביקשו 
יש  הנוס רכוח הרשיכה שה הרשרעות הרוחהטת.  הריהים עצרן 
בניגון דבר־רה הררים ות עינינו וה רציוות שרעבר הנתפס, וה 
ַבר  ּדְ ה  ֶבת ׁשֶ ּגֶ ִנׂשְ ה /  חּוׁשָ ושר כינה הרשורר ויהיום וורדסוורת "ּתְ
ָרׁשֹות ׁשֹוְקעֹות, / ָהוֹוְקָיינֹוס  ָנּה הּוו וֹור ׁשְ ּכָ ׁשְ ּרִ ָרה ָעֹרק יֹוֵתר, / ׁשֶ
חֹוה־ְרִקיִעים ְוֶנֶפׁש ָהָוָדם".7 ריהים הן שפת  רּור ְוָהֲוִויר ַהַחי, / ּכְ ַהּקָ

הדעת. רוזיקה היו שפת הנפש. 

1  סנהדרין כו ע"ב.
2  נדרים הח ע"ו. 

3  רש"י הדברי הירים ו' טו, כו.
4  "קדרת דבר" )הקדרה הפירוש הנצי"ב התורה העמק דבר(, סעיף ג.
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בצלקתו של אודיסאוס, חיפה: ווניברסיטת חיפה ופרדס, 2018, ער' 31–51. הרובוה 

רער' 38. 
6  ערובין יג ע"ב; גטין ו ע"ב.

7  רתוך שירו שה ויהיום וורדסוורת "שורות שחוברו הו הרחק ררנזר טינטרן", רונגהית: 
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