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azinu’Structure of Shirat Ha 
Introduction 

  .ִפי-ִאְמֵרי, ַמע ָהָאֶרץְוִתְׁש     ;ַוֲאַדֵּבָרה,  ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִיםא
  ,ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי   , ַיֲערֹף ַּכָּמָטר ִלְקִחיב

  .ֵעֶׂשב-ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי   ,ֶדֶׁשא- ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי
  .לֵֹהינּו-ֵלא, ָהבּו גֶֹדל   :ֶאְקָרא, הָוה- ִּכי ֵׁשם ְיג
 

Thesis – God is Just 
  :ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט-ִּכי ָכל     , ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹוד

  .ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא      ,ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול
  .ּוְפַתְלּתֹל, ּדֹור ִעֵּקׁש     :ָּבָניו מּוָמם,  ִׁשֵחת לֹו לֹאה

  :ְולֹא ָחָכם, ַעם ָנָבל     --זֹאת- ִּתְגְמלּו, ההָו- ְלְי ַה ו
  .הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנָך      ,הּוא ָאִביָך ָּקֶנָך- ֲהלֹוא

 

Proof from History 
God Loves Israel and Took Care of Her 

  .יֹאְמרּו ָלְךְזֵקֶניָך ְו, ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ;ָודֹר-ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר, ם ְזכֹר ְימֹות עֹוָלז
  ;ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם      , ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִיםח

  .ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל      ,ַיֵּצב ְּגֻבלֹת ַעִּמים
  .ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו, ַיֲעקֹב      :ַעּמֹו, הָוה- ִּכי ֵחֶלק ְיט
  ;ּוְבתֹהּו ְיֵלל ְיִׁשמֹן    , ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּברי
  .ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו, ִיְּצֶרְנהּו       --ְיבֹוְנֵנהּו, סְֹבֶבְנהּוְי

  .ֶאְבָרתֹו-ִיָּׂשֵאהּו ַעל, ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו   ;ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף-ַעל,  ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹויא
  .ֵאל ֵנָכר, ְוֵאין ִעּמֹו      ;ָּבָדד ַיְנֶחּנּו, הָוה-  ְייב
  ;ַוּיֹאַכל ְּתנּובֹת ָׂשָדי   , ָאֶרץֵתיָּבֳמ-  ַיְרִּכֵבהּו ַעליג

  .ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור      ,ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע
  ֵחֶלב ָּכִרים ְוֵאיִלים- ִעם      , ֶחְמַאת ָּבָקר ַוֲחֵלב צֹאןיד
  ;ִּכְליֹות ִחָּטה, ֵחֶלב- ִעם       ,ָבָׁשן ְוַעּתּוִדים-ְּבֵני
      .רָחֶמ-ִּתְׁשֶּתה, ֵעָנב-ְוַדם

 
Israel Sinned 

(Poem goes off center)   ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעטטו ,  
  ,ַוִּיּטֹׁש ֱאלֹוַּה ָעָׂשהּו      ;ָׁשַמְנָּת ָעִביָת ָּכִׂשיָת
  ;ְּבָזִרים,  ַיְקִנֻאהּוטז      .ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו

  -- ים לֹא ֱאלַֹּהַלֵּׁשִד,  ִיְזְּבחּויז       .ַיְכִעיֻסהּו, ְּבתֹוֵעבֹת
  ,ֲחָדִׁשים ִמָּקרֹב ָּבאּו      ;לֹא ְיָדעּום, ֱאלִֹהים

  ;יֶּתִׁש,  צּור ְיָלְדָךיח      .לֹא ְׂשָערּום ֲאבֵֹתיֶכם
      .ֵאל ְמחְֹלֶלָך, ַוִּתְׁשַּכח

 
God Punishes Israel 

  ,ַוִּיְנָאץ, הָוה- ַוַּיְרא ְייט      
  --ַאְסִּתיָרה ָפַני ֵמֶהם, ּיֹאֶמר ַוכ      .ּוְבנָֹתיו, ִמַּכַעס ָּבָניו

  ,ִּכי דֹור ַּתְהֻּפכֹת ֵהָּמה      :ָמה ַאֲחִריָתם, ֶאְרֶאה
  ,ֵאל-  ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹאכא      .ֵאֻמן ָּבם-ָּבִנים לֹא



  ,ָעם- ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא      ;ִּכֲעסּוִני ְּבַהְבֵליֶהם
  ,ֵאׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי- ִּכיכב      .ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם

  ,ַוּתֹאַכל ֶאֶרץ ִויֻבָלּה     ;ְׁשאֹול ַּתְחִּתית-ַוִּתיַקד ַעד
  ;ָרעֹות,  ַאְסֶּפה ָעֵלימֹוכג       .ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים

  , ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשףכד       .ָּבם-ֲאַכֶּלה, ִחַּצי
  ,ָּבם-ַּלחֲאַׁש, ְּבֵהמֹת- ְוֶׁשן       ;ְוֶקֶטב ְמִריִרי

 , ֶחֶרב-ְּתַׁשֶּכל,  ִמחּוץכה      .זֲֹחֵלי ָעָפר, ֲחַמת- ִעם
 —ְּבתּוָלה- ַּגם,ָּבחּור- ַּגם   ; ֵאיָמה, ּוֵמֲחָדִרים

      .ִאיׁש ֵׂשיָבה- ִעם, יֹוֵנק
 

God Limits Punishment So Nations Won’t Take Credit 
  ;ַאְפֵאיֶהם,  ָאַמְרִּתיכו     

  --ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור,  לּוֵליכז       .ִזְכָרם, נֹוׁשַאְׁשִּביָתה ֵמֱא
  ,יֹאְמרּו ָיֵדנּו ָרָמה- ֶּפן       :ָצֵרימֹו, ְיַנְּכרּו- ֶּפן

  ;ֵהָּמה, גֹוי אַֹבד ֵעצֹות- ִּכיכח       .זֹאת- הָוה ָּפַעל ָּכל-ְולֹא ְי
  ;ַיְׂשִּכילּו זֹאת,  לּו ָחְכמּוכט      .ְּתבּוָנה, ְוֵאין ָּבֶהם

  ,ֶאֶלף,  ֵאיָכה ִיְרּדֹף ֶאָחדל      .ְלַאֲחִריָתם, ָיִבינּו
  ,צּוָרם ְמָכָרם-לֹא ִּכי-ִאם      :ָיִניסּו ְרָבָבה, ּוְׁשַנִים

  ;צּוָרם,  ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּולא      .הָוה ִהְסִּגיָרם-ַוי
      .ְּפִליִלים, ְואְֹיֵבינּו

 
God Will Take Revenge on Nations 

  ,דֹם ַּגְפָנםִמֶּגֶפן ְס-  ִּכילב     
  רֹוׁש-ִעְּנֵבי, ֲעָנֵבמֹו      :ּוִמַּׁשְדמֹת ֲעמָֹרה
  ;ֵייָנם,  ֲחַמת ַּתִּניִנםלג      .ָלמֹו, ַאְׁשְּכלֹת ְמרֹרֹת
  ;ָּכֻמס ִעָּמִדי, הּוא- ֲהלֹאלד      .ַאְכָזר, ְורֹאׁש ְּפָתִנים

  , ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלםלה      .ְּבאֹוְצרָֹתי, ָחתּום
  ,ִּכי ָקרֹוב יֹום ֵאיָדם      :ָלםְלֵעת ָּתמּוט ַרְג

  ,הָוה ַעּמֹו-ָיִדין ְי- ִּכילו      .ְוָחׁש ֲעִתדֹת ָלמֹו
  ,ָאְזַלת ָיד-ִּכי ִיְרֶאה ִּכי      :ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם-ְוַעל

      .ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב

 
God Rebukes Israel 

  --ֵאי ֱאלֵֹהימֹו,  ְוָאַמרלז     
  , ֲאֶׁשר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּולח       .ָחָסיּו בֹו, צּור

  --ְוַיְעְזֻרֶכם, ָיקּומּו      ;ִיְׁשּתּו ֵיין ְנִסיָכם
  ,ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא,  ְראּו ַעָּתהלט      .ִסְתָרה, ְיִהי ֲעֵליֶכם

  ,ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה      :ִעָּמִדי, לִֹהים- ְוֵאין ֱא
  .ַמִּציל, ָּיִדיְוֵאין ִמ      ,ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא

 

Conclusion – God Promises Revenge 
(Poem gets back on track) 

  .ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם, ְוָאַמְרִּתי     ;ָיִדי, ָׁשַמִים-ֶאָּׂשא ֶאל- ִּכימ
  ;ְותֹאֵחז ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי     ,ַׁשּנֹוִתי ְּבַרק ַחְרִּבי- ִאםמא

  .י ֲאַׁשֵּלםְוִלְמַׂשְנַא      ,ָאִׁשיב ָנָקם ְלָצָרי



  ;ְוַחְרִּבי ּתֹאַכל ָּבָׂשר      , ַאְׁשִּכיר ִחַּצי ִמָּדםמב
  .ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב       ,ִמַּדם ָחָלל ְוִׁשְבָיה

  ;ֲעָבָדיו ִיּקֹום-ִּכי ַדם       , ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹומג
 .ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו      ,ְוָנָקם ָיִׁשיב ְלָצָריו


