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 הקדמה

בספר תהלים, כספר שלם לעצמו, יש צד המאחד את כל מזמוריו הרבים והשונים. 
במובן מסוים כל המקרא כולו הוא התיאור והביטוי של מערכת היחסים שבין 
בוודאי   – המקרא  ספרי  רוב  ואולם  מישראל;  האדם  ובעיקר  והאדם,  הקב”ה 
חמשת חומשי התורה, אך גם ספרי הנביאים – יש בהם התייחסויות הבאות 
שבו  היחידי  הספר  הוא  תהלים  ספר  ואילו  האדם,  אל  ה’  מן  למטה,  מלמעלה 
מסורתי,  באופן  מחולק,  הספר  הקב”ה.  אל  שפונה  זה  הוא  המדבר,  הוא  האדם 
חמישה  בין  הקבלה  ליצור  כוונה  מתוך  אולי   – (”ספרים”)  חלקים  לחמישה 
חומשי תורה ובין חמישה ”חומשי” תהלים, ואולם הקבלה זו היא משני הקצוות 
היא  במהותה  התורה  כאשר  הקב”ה,  לבין  האדם  בין  וההתייחסות  הקשר  של 
של  הראות  מנקודת  כתוב  התהלים  שספר  בעוד  למטה,  מלמעלה  התגלות 

האדם, על מוגבלותה ומורכבותה.
אף שהספר נקרא ”תהלים”, לאמור: ספר המדבר בתהילת ה’, יש בו הרבה 
יותר מאשר דברי תהילה בלבד; למעשה אפשר למצוא בו כמעט כל מה שאדם 
היה רוצה לומר לקב”ה. ובאמת, הספר מכיל סוגים שונים מאוד של שירה, כמו 
שירה  גם  בו  יש  ואישית  פרטית  שירה  בצד  רגשות.  של  ביותר  רחב  מגוון  גם 
ואף  כלל־לאומיים  בנושאים  העוסקים  ועיון,  התבוננות  של  ומזמורים  ית  ֶאּפִ
כלל־אנושיים. אך בכולם – בין בבירור ובמפורש ובין בצנעה ובהעלם – תמיד 
נרגיש ונמצא את המשורר כאדם מסוים, פרטי. מבחינה זו אפשר לומר כי חלק 

מגדולתו של הספר היא בכך שהוא תמיד סובייקטיבי.
של  בדמותו  גם  אלא  השונים,  בנושאים  רק  איננו  תהלים  בספר  המגוון 
המשורר העולה מתוכם. וכך יש מזמורים המבטאים כניעה ותבוסה, בצד שירי 
ניצחון המלאים תחושת עוצמה. יש שוני רב גם באופי ובנימה של המזמורים; 
בלשון מוזיקלית אפשר לומר שיש מזמורים של סטקאטו ולגאטו, לארגו ופרסטו. 
המזמורים גם מבטאים מצבי נפש שונים: יש כאלה שהם מלאים מתח, לעתים 
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מתח דתי ולעתים מתח של תרעומת וטענה, ואחרים שכל כולם רגיעה. משום 
מיתרים  מאוד  הרבה  בו  שיש  לנבל,  התהלים  משורר  את  לדמות  אפשר  כך 
אשר לכל אחד מהם צליל משלו – למן הקצה העליון של המנעד ועד לקצהו 

התחתון, ואין בכך כל סתירה פנימית.
אורכו.  לכל  ונשנים  החוזרים  כלליים  נושאים  בכמה  עוסק  התהלים  ספר 
תואמים  רבה  שבמידה  ותחינה,  תפילה  דברי  הם  הספר  מפרקי  גדול  חלק 
מזמורים  מעט  שלא  למרות  ואולם  דוד.  המלך  של  חייו  מאורעות  את  ומלווים 
הגם  אוטוביוגרפיים.  הם  אין  דבר  של  בעיקרו  ידועים,  למאורעות  נסמכים 
היסטורית,  כאישיות  פרטי,  כאדם  דוד  הרי  דוד,  של  שירתו  הוא  שהספר 
אדם  של  דמותו  איננו  הפרקים  מרוב  שעולה  מה  בתוכם;  כך  כל  בולט  איננו 
מרכיבים  מכילים  מהמזמורים  רבים  שכן  בכלל,  האדם  של  קולו  אלא  מסוים 
המוציאים אותם מגדר של שירה אוטוביוגרפית־פרטית והופכים אותם לשירת 

הכלל.
ימיו  רוב  מוקף  היה  המלך  דוד  היסטורית  שמבחינה  למרות  למשל,  כך, 
בידידים ובמעריצים, הצד הבולט ביותר בפרקי התחינה שבתהלים הוא דווקא 
הרגשת הבדידות; רק לעתים רחוקות יש בספר הרגשה של ”אנחנו” – לטוב או 
לרע. דבר זה משקף ומבטא את אישיותו של המשורר, אשר גם בהיותו בין רבים 
הוא עדיין מרגיש בודד לעצמו. אך דווקא זה מה שהביא לכך שמזמורי תהלים 
הן  לחוויותיהם –  ביטוי  נותנים  גם  אלא  ובמקהלות,  רם  בקול  מושרים  רק  לא 
נפשו  מרת  יודע  ”לב  פרטיים.  אנשים  מאוד  הרבה  של   – הקשות  והן  הטובות 
חשים  אדם  בני  דבר  של  בסופו  שהרי  י),  יד,  (משלי  זר”  יתערב  לא  ובשמחתו 
הם  יכולים  מכן  לאחר  ורק  שמחתם,  את  או  כאבם  את  עצמם,  את  כל  קודם 

להצטרף לחוויותיהם ולתחושותיהם של אחרים.
להבינו  יכולים  שאנחנו  סדר  איזשהו  לפי  מסודרים  אינם  התהלים  מזמורי 
בשלמות, הן מבחינת הרצף שלהם והן מבחינת נושאיהם. כמו כן כמעט שאי 
אפשר להצביע על הבדלים ברורים בין הספרים שבתהלים, שיכולים להסביר 
את אופן החלוקה והסידור של החלקים השונים. אמנם יש פה ושם קבוצות של 
מזמורים שיש ביניהם קרבה חיצונית או פנימית מסוימת; אבל בסך הכל אפשר 
לומר שאין בספר תהלים סדר, ונראה שחוסר הסדר הזה הוא עניין של תפיסת 
עולם. הספר הוא קובץ של מזמורים המביעים רגשות פנימיים של אדם; והרגשות 
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הללו, משום שהם אנושיים, אין להם סדר קבוע, כשם שגם בחיים עצמם אין 
זמנים מסוימים וקבועים מראש של צער או שמחת הלב, של התבוננות או של 
עם  שבו,  הרבגוניות  על  אדם,  של  ספרו  הוא  התהלים  ספר  זה,  ומצד  תהילה. 
הדילוגים וחוסר העקביות שלו – שהרי כך הם חייו של אדם, גם כשהוא מנסה 

להיות מסודר ומאורגן ככל שרק אפשר.
מזמורי התהלים שונים מאוד זה מזה הן מבחינת התוכן, הן מבחינת הסגנון 
בתנ”ך,  ביותר  הקצר  הפרק  נמצא  תהלים  בספר  והגודל.  המבנה  מבחינת  והן 
ושישה  שבעים  מאה  בתנ”ך,  ביותר  הארוך  הפרק  אחריו  ומיד  פסוקים,  שני 
הם  שלהם  והקצב  המצלול  שמבחינת  מזמורים  יש  סגנונית  מבחינה  פסוקים. 
שהם  מזמורים  או  בפשטות  סובלת  נפש  של  תחנונים  שירי  בצד  אפוס,  שירי 
השתפכות הנפש של אדם אשר השיר נובע מתוכו. שירי דמעה כאלה מצויים 
הרבה בספר; לא פעם אין בהם כל סיבה או הסבר לבכייה, מלבד ההרגשה ש”לא 
טוב”; אך בצדם יש גם שירי הגות מובהקים המוקדשים לנושא מסוים ומוגדר, 

כמה שירות היסטוריות, ולא מעט שירי הוראה פשוטים.
כולם  ביניהם:  השוני  כל  עם  המזמורים,  סוגי  בכל  בולט  אחד  דבר  ואולם 
מבטאים אמת. משום כך הם אינם מעגלים פינות או מדלגים על עניינים שונים, 
רק כדי ליצור הרמוניה. אכן, לא פעם יש במזמורים דיסהרמוניה מובנית, משום 
שהמשורר איננו מוותר על איזו נקודת אמת גם כאשר היא אולי אינה תואמת 
את הניגון הכללי. זוהי בוודאי עוד סיבה פנימית לכך שהמזמורים הללו דיברו, 
ומדברים, אל כל כך הרבה אנשים השונים זה מזה בכל קצות העולם; וכך, למרות 
תקופת  מסוים,  ולזמן  ישראל,  ארץ  מסוים,  למקום  מאוד  שייך  תהלים  שספר 

התנ”ך, הוא חוצה את גבולות הזמן והמקום.
ה”אני”  את  המבטא  שירה  של  ספר  איננו  התהלים  ספר  דבר,  של  בעיקרו 
של המשורר, אלא – גם אם זה לא תמיד נמצא באותה מידה של הדגשה בכל 
הפרקים – זהו ספר של תפילות; אכן, באותה מידה שיש בו נוכחות של ה”אני” 
השר כך קיימת בו גם הנוכחות של ה”אתה” האלוקי, שהוא תמיד צדו האחר 
מוזכר  אינו  כשכמעט  ובין  ופסוק  פסוק  בכל  מוזכר  שמים  ששם  בין  השיר.  של 
והשתפכות ”לפני  שיחה  עצמו,  המשורר  כדברי  כאן,  שיש  ברור  כלל,  במזמור 
ה’” (תהלים קב, א). העולם הדתי שבספר איננו מסובך או מסתורי במיוחד, ואף 
שיש בו גם שירים של תלונה ואף תרעומת, הרי שלא כמו באיוב או בקהלת, 
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התרעומת הזו היא תמיד מוגדרת ומבוקרת; וגם כשעולות מן המזמורים שאלות 
שאין עליהן תשובה, עדיין המזמורים הללו הם מזמורי תפילה.

בספר תהלים (ובעוד שני ספרים בתנ”ך: משלי ואיוב) יש מערכת מיוחדת 
מערכת  הספרים.  שאר  של  הטעמים  למערכת  זהה  שאינה  מקרא,  טעמי  של 
כסימני  משמשים  הם  כיצד  היינו,   – תפקודית  מבחינה  לנו  מובנת  זו  טעמים 
פיסוק מורכבים – ואולם נראה כי המסורת המוזיקלית של טעמים אלה אבדה 
מן  חלק  לכן)  קודם  גם  (ואולי  השני  הבית  שבימי  לנו  ידוע  ועוד,  זאת  לגמרי. 
המזמורים הללו הושרו בבית המקדש, אך גם בזה לא נשארה בידינו כל מסורת 

מוזיקלית שאפשר לסמוך עליה.
היה  חז”ל  תקופת  עד  אבל  פרקים,  וחמישים  למאה  בימינו  נחלק  הספר 
מחולק למאה ארבעים ושבעה פרקים בלבד. רוב פרקיו הם מזמורים מוגדרים 
היטב, עם כותרות ומבנה פנימי ברור; רק בעקבות חלוקת הפרקים המאוחרת 
יותר, הלא יהודית, יש פרקים אחדים שאינם נראים כמזמורים שלמים לעצמם, 
ספר  זהו  עצמו,  על  מעיד  עצמו  שהספר  כפי  כאלה.  אינם  באמת  הנראה  וככל 
לדוד  מיוחסים  הספר  מזמורי  רוב  ואכן,  כ).  עב,  (תהלים  ישי”  בן  דוד  ”תפילות 
המלך. עם זאת נזכרים בספר גם שמותיהם של כמה משוררים אחרים. מסורת 
להם  אשר  אנשים  עשרה  שיש  היא  ע”א)  טו   – ע”ב  יד  בתרא  (בבא  חכמים 

מיוחסים מזמור אחד או אחדים (ובכללם אדם הראשון ומשה רבנו).
בשל כל אלה נודע לספר זה מקום יוצא דופן לא רק מבחינה ספרותית, אלא 
גם מבחינת יחסם של בני האדם אליו בכל הזמנים והמקומות. נראה שאין עוד 
ושמחה.  תודה  דברי  גם  כמו  דמעות,  הרבה  כך  כל  אליו  שנתלוו  במקרא  ספר 
בכל  ביותר  הרב  האנושי  השימוש  בו  שנעשה  הספר  הוא  התהלים  ספר  אכן, 
שאינו  מי  והן  המשורר  הן   – אדם  כל  יכול  ואתו  שדרכו  משום  עמנו,  תולדות 
יודע למצוא את המילים והביטויים המתאימים – להתחנן ולהודות, לשפוך את 
מר לבו או פשוט לשוחח עם הקב”ה. בין שמדובר באישה בודדת המבכה את 
צרותיה, באדם שנמצא במבוך מדיני או צבאי או במי שבא לשיר שיר תודה, 
לכל אלה משמש ספר תהלים פה. אכן, אם דוד המלך מכונה בשם ”נעים זמירות 

ישראל” (שמואל ב׳ כג, א) הרי זה משום שהוא שר את שירתו של עם שלם.
של  ניצוצות  גם  בגלוי –  תמיד  לא  כי  אם  בספר –  יש  ושם  פה  ועוד,  זאת 
הכוללת  הדתית  בשירה  מוצנעת  היא  שגם  אלא  מיסטית,  נפש  התרוממות 
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  יג

ואיננה מגיעה לידי ביטוי חריף. וכאן טמון צד נוסף של כוחו המיוחד של הספר: 
מוקצנת.  איננה  לעולם  והירידות,  העליות  כל  אף  על  שבו,  הכללית  הנעימה 
בלי  עליצות  גם  ואולי  נסבלים  בלתי  כאבים  חמורים,  ספקות  חריפות,  שאלות 
גבול, רק מרומזים כאן, אך אין הם מגיעים לביטוי שלם ומלא. אפשר, אפוא, לומר 
שבצד הדברים הנאמרים בכל אחד מהמזמורים משאיר המשורר גם גיליון ריק, 

שעליו יכול הקורא־המתפלל להוסיף את שורותיו האישיות.

הרב עדין אבן־ישראל
ירושלים, התשע"ד
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1  Ø   תהלים          תפילה לפני אמירת תהלים 

  תפילה לפני אמירת תהלים

עֹו  ַזר ּדֹו ּוב ָדִוד ַעב ינּו, ַהּבֹוֵחר ּב ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנֽיָך, יהוה ֱאלֵֹהֽ ִהי  ָרצֹון ִמּל י
ִהי ָרצֹון׳ קודם אמירת תהלים ׳י

מֹוֵרי  ִמז ִריַאת  ק ֶאל  ַרֲחִמים  ּב ֶפן  ֽ ּתֵ ׁשֶ חֹות,  ּבָ ִתׁש ו ירֹות  ׁשִ ּב ַהּבֹוֵחר  ו ַאֲחָריו, 
כּותֹו  ז מֹו,  ַעצ ּב לֹום  ָ ַהׁשּ ָעָליו   ֶלך ֽ ַהּמֶ ִוד  ּדָ ֲאָמָרם  ִאּלּו  ּכ ָרא  ֶאק ׁשֶ ים  ִהּלִ ת
אֹוִתּיֹוֵתיֶהם  ו בֹוֵתיֶהם  ּתֵ כּות  ּוז ים  ִהּלִ ת סּוֵקי  ּפ כּות  ז נּו  ָלֽ ד  ַתֲעמ ו ינּו,  ָעֵלֽ ֵגן  ּתָ
י ֵתבֹות ּוִמּסֹוֵפי ֵתבֹות  ִאים ֵמֶהם ֵמָראׁשֵ מֹות ַהּיֹוצ ֵ ַהׁשּ ַטֲעֵמיֶהם ו ֻקּדֹוֵתיֶהם ו ּונ
ַהחֹוִחים  ל  ּכ ִרית  ַהכ ּול ָעִריִצים  ר  ַזּמֵ ּול ינּו,  ַחּטֹאֵתֽ ו ינּו  ַוֲעוֹנֹוֵתֽ ינּו  ֵעֽ ׁשָ ּפ ר  ַכּפֵ ל
עּוִרים ִעם ּדֹוָדּה  ת נ ׁשֶ ר ֵאֽ ַחּבֵ יֹוָנה ּול ה ָהֶעל ּנָ ֹוׁשַ ִבים ֶאת ַהׁשּ ַהּקֹוִצים ַהּסֹוב ו
נּו  ַטֲהֵרֽ ָמה ל ׁשָ ּונ ֶנֶֽפׁש ֽרּוח ַפע ל ֽ נּו ׁשֶ ך ָלֽ ׁשֵ ם ִיּמָ ָ ֵרעּות, ּוִמׁשּ ַאֲחָוה ו ַאֲהָבה ו ּב
ָאַמר  ׁשֶ ָדִוד  ל ּתָ  ח ַלֽ ּסָ ׁשֶ מֹו  ּכ ינּו,  ֵעֽ ׁשָ ּפ ר  ַכּפֵ ּול ינּו  ַחּטֹאֵתֽ  ֽלֹח ִלס ו ינּו  ֵמֲעוֹנֹוֵתֽ
ָתמּות׃  לֹא  ָך  את ַחּטָ ֶהֱעִביר  ם־יהוה  ּגַ ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ מֹו  ּכ ָפֶנֽיָך,  ל ּלּו  ֵאֽ מֹוִרים  ִמז
ִעים  ב ׁשִ ֶהם  ּבָ ינּו  נֹוֵתֽ ׁש לֹאת  מ ַעד  ֽנּו  ַמּנֵ ז ֽקֶֹדם  ַהֶּזה  ֵמָהעֹוָלם  נּו  ֵחֽ ּקָ ּתִ ַאל  ו
ֹום  ָ ֶך ָעָליו ַהׁשּ ֽ ִוד ַהּמֶ כּות ּדָ נּו, ּוז ת ַחֽ ר ׁשִ ן ֶאת ֲאׁשֶ ַתּקֵ ּנּוַכל ל אֹוַפן ׁשֶ ָנה, ּב ׁשָ
ָפֶנֽיָך,  ֵלָמה ל ׁשּוָבה ׁש ת יָך ּבִ נּו ֵאֶלֽ ָך ַעד ׁשּוֵבֽ ַאּפ ֲאִריך ּתַ נּו, ׁשֶ ינּו ּוַבֲעֵדֽ ֵגן ָעֵלֽ ּתָ
ר  י ֶאת־ֲאׁשֶ ּתִ ִרַחמ ר ָאחֹן ו ַחּנִֹתי ֶאת־ֲאׁשֶ ִתיב, ו ִדכ ֽנּו, ּכ ּנֵ ם ח ַנת ִחּנָ ּוֵמאֹוַצר ַמּת
ָפֶנֽיָך  ה לֹוַמר ל ּכֶ ִנז ך עֹוָלם ַהֶּזה, ּכָ יָרה ּבָ ָפֶנֽיָך ׁשִ ִרים ל נּו אֹומ ָאֽ ם ׁשֶ ׁשֵ ֲאַרֵחם׃ ּוכ
עֹוֵרר  ת ים, ּתִ ִהּלִ ֵדי ֲאִמיַרת ּת ַעל י א. ו ָבָחה ָלעֹוָלם ַהּבָ יר ּוׁש ינּו ׁשִ יהוה ֱאלֵֹהֽ
ן־ָלּה׃ הֹוד  ָבנֹון ִנּתַ בֹוד ַהּל ן, ּכ ַרּנֵ ִגיַלת ו קֹול ָנִעים ּב יר ּב ָלׁשִ רֹון ו ָ ֶֽלת ַהׁשּ ֲחַבּצֶ

ָה. ינּו, ָאֵמן ֶסֽ ָיֵמֽ ֵהָרה ב מ ינּו ּבִ ֵבית ֱאֵֹהֽ ָהָדר ּב ו

נּו׃  ֵעֽ צּור ִיׁש יָעה ל ָנה ַליהוה, ָנִרֽ ַרּנ כּו נ ל
פסוקים אלה נוהגים לומר קודם אמירת תהלים:

יע לֹו׃  ִמרֹות ָנִרֽ ז תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּב ַקּד נ
־ֱאלִֹהים׃ דֹול ַעל־ּכ ֶלך ּגָ דֹול יהוה, ּוֶמֽ י ֵאל ּגָ ּכִ

שמואל ב׳ יב

שמות לג

ישעיה לה

תהלים צה
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3  Ø   ליום ראשון       פרק א  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים 

 פרק א
דברי התבוננות כלליים על דרכו ואושרו של האדם הנוהג כראוי, 

ולעומתם – חייהם של אותם אנשים שהם רעים וחטאים.

֥לֹא א  ִאים  ּטָ ַח֭  ֶרך ֶד֣ ּוב ים  ִע֥ ׁשָ֫ ר ֲעַצ֪ת  ֽ ּבַ  ָ֮הַלך ֥לֹא  ׀  ֤ר  ֲאׁשֶ יׁש  ֵרי־ָהִא֗ ֽ ׁש ַאֽ
ב׃  ֽ ים ֣לֹא ָיׁשָ ִצ֗ ב ֵל֝ ֥ מֹוׁשַ ד ּוב ָעָמ֑

ָלה׃ ב  י ם ָוָלֽ ה יֹוָמ֥ ּגֶ֗ ה ֽתֹוָר֥תֹו ֶי֝ ֥צֹו ּוב פ ת יה֗וה ֶח֫ תֹוַר֥ ם ּב ֤י ִא֖ ּכִ

ספר ראשון
א לחודש

ליום ראשון

ֵריָהִאיׁש – המילה ״אשרי״ מופיעה בעיקר בתהלים. פירושה, בצורה הפשוטה  א  ַאׁשְ
יש  ב״אשרי״  אבל  הזאת.  בדרך  הנוהג  לאדם,  לו,  הוא  אושר  אושר;  הוא –  ביותר, 
הראשונה,  במשמעות  משתלבת  אלא  לגמרי  נבדלת  שאיננה  אחרת,  משמעות  גם 
בדרך  מתייחס,  ״אשרי״  והטוב.  הישר  בבחינת  הנכון,  האופן  הישרה,  הדרך  והיא – 
כלל, לשני המובנים האלה גם יחד: הן להרגשת הטוב הסובייקטיבית, הרגשית, והן 

לצד האובייקטיבי של דרך נכונה וישרה. 

ִעים – עצת רשעים היא עצה לא טובה שנותנים רשעים,  ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֲאׁשֶ
שאדם מקבל אותה ונוהג (״הלך״) לפיה. ואולם במקומות אחרים משמעות המילה 
״עצה״ היא גם קבוצה, חבורה, ולכן פירוש הפסוק הוא גם – האיש שאינו הולך עם 

הרשעים ואינו חלק מחבורתם. 

ִאים לֹא ָעָמד – יש דרכים או מקומות שהם ״דרך חטאים״, דרכם של  ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ
חוטאים; וגם מי שאינו מגיע לדרך הזו עד סופה, מכל מקום הוא עשוי למצוא את 
בוודאי  הזה  בכיוון  ההליכה  שהמשך  כך  חטאים״,  ״דרך  שהוא  במקום  עומד  עצמו 

יביא אותו לרע חמור יותר. 

ב – בספר תהלים, כמו גם בספר משלי ובמקומות אחרים,  ב ֵלִצים לֹא ָיׁשָ ּוְבמֹוׁשַ
המושג ״לץ״ איננו קשור רק לבדיחה או ללצון, אלא יש בו צד מסוים של רוע; אין 
בו תמיד תאווה או תשוקה לרע, ואולם ה״לצים״ הם אלה שמתאפיינים בקלות ראש 
ובבדיחות דעת על דברים טובים. ולכן, גם אם הלצים לא תמיד עושים רע בפועל, 
דרך המחשבה והדיבור שלהם היא פתח לכל דבר אסור. ״ובמושב לצים לא ישב״ בא 
להדגיש שגם מי שאינו שותף פעיל במושב לצים, גם מי שבעצמו איננו לץ אלא רק 
יושב במחיצתם של לצים, עליו לדעת כי החברה הזאת היא חברה רעה, והיא פותחת 
לאדם פתח לרע – לא תמיד מתוך מודעות, אבל על כל פנים יוצרת מוכנות נפשית 

העשויה להתגלגל לרעה בפועל.

תֹוַרת ה’, שתורת ה׳ כהוראה של דרך חיים, היא ֶחְפצֹו, ּוְבתֹוָרתֹו – שהיא  י ִאם ּבְ ב  ּכִ
תורת ה׳, אבל מתייחסת ביתר שאת ל״תורתו״ של אותו אדם, במה שהוא יודע ומבין 
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Ø     פרק א       ליום ראשון  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים

ָעֵל֥הּו ֽלֹא־ג  ֹו ו ִעּת֗ ן ּב ֨יֹו ׀ ִיּתֵ֬ ר ֤ר ּפִ ִים ֲאׁשֶ י ָמ֥ ֵג֫ ל ֪תּול ַעל־ּפַ ֵע֮ץ ׁשָ ה ּכ ָהָי֗ ֽ ו
׃  יח ִלֽ ה ַיצ ֣ ר־ַיֲֽעׂשֶ ֖כֹל ֲאׁשֶ ֹול ו ִיּב֑

׃ ד  ּנּו ֽרּוח ֶפ֥ ּד ר־ּתִ ׁשֶ ֹץ א ּמ֗ י ִאם־ּכַ֝ ֥ ים ּכִ ִע֑ ׁשָ ר לֹא־ֵכ֥ן ָהֽ
ים׃ ה  יִקֽ ת ַצּדִ ֲעַד֥ ֽ ים ּבַ ִא֗ ַחּטָ ֑֝ט ו ּפָ ׁש ּמִ ִעים ּבַ ׁשָ ֭מּו ר ֤ן ׀ ֽלֹא־ָיֻק֣ ַעל־ּכֵ
ים ּתֹאֵבֽד׃ו  ִע֣ ׁשָ ר ֶרך ֶד֖ ים ו יִק֑ ֶרך ַצּדִ ֥ ע ֭יהוה ּדֶ י־יֹוֵד֣ ֽ ּכִ

ה, בעיקר הכוונה היא למחשבה, הגות הלב, אבל כאן יש לכך גם משמעות  בה – ֶיְהּגֶ
נוספת: דיבור והגייה, יֹוָמם ָוָלְיָלה. בפרק זה יש מעין הגדרה של האיש הצדיק: לא 
רק במחשבה אלא גם בחפץ והגיון הלב, כלומר: רצונו הפנימי, שכאשר אין לו לאדם 
האיש  הזה,  העולם  בענייני  ולא  מצווה  בענייני  לא  לעשותו,  עליו  שמוטל  מעשה 
הצדיק הוא זה אשר ַמפנה את הזמן הזה לתורת ה׳, שבה הוא מדבר ועליה הוא חושב. 

מי שנוהג כך, דהיינו: מתרחק מן הרע ודבק בטוב, שכרו הוא –

מצפה  אינו  אפילו  הוא  דבר;  חסר  איננו  כזה  עץ  ָמִים.  ְלֵגי  ַעלּפַ תּול  ׁשָ ֵעץ  ּכְ ג  ְוָהָיה 
לגשם, כי המים משקים אותו תמיד. 

לפעמים  מים  להם  שחסרים  עצים  כי   – לֹא־ִיּבֹול  ְוָעֵלהּו  ִעּתֹו  ּבְ ן  ִיּתֵ ְריֹו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ
הזה  העץ  ואילו  ונושרים,  כמשים  שלהם  והעלים  זמן,  לאחר  פירותיהם  את  נותנים 
רענן וצומח תמיד. בדימוי הזה לעץ יש לא רק ברכה, אלא גם הבטחה ממשית יותר 
לכך שהוא מצליח לתת פרי בכל המובנים: פרי תורתו ופרי עמלו, הצומחים בעתם 
וטובים גם לו וגם לעולם, ושאין הוא צריך לסבול מהתנוונות ומכמישה שלא בעתה. 

. ולעומת אלה – ה ַיְצִליח ר־ַיֲעׂשֶ ובכללו של דבר, לגבי האדם: ְוכֹל ֲאׁשֶ

כפרודות  הם  אלא  שתול,  לעץ  דומים  שאינם  רק  לא  הללו  ִעים;  ָהְרׁשָ ד  לֹאֵכן 
. המוץ, שהוא הקש והמלענים של  ֶפּנּו רּוח ּדְ ר־ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ י ִאם־ּכַ שאינן צומחות, ּכִ
התבואה, אין לו צמיחה ואף אין לו מקום משלו, והרוח מסיטה אותו לכל צד. ואף 
הוויית הרשעים אין לה בעצם מקום משלה, ואין לה אפילו תכנית אמיתית משלה, 

אלא הרשעים זורמים עם כל דבר שמגיע אליהם מבחוץ, ונהדפים מדבר לדבר.

תקומה,  לרשעים  אין  הדין  שעת  כשמגיעה  ט –  ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ִעים  ְרׁשָ ָיֻקמּו  לֹא  ן  ה  ַעלּכֵ
לצאת  יכולים  אינם  שהם  רק  לא  יִקים;  ַצּדִ ֲעַדת  ּבַ יעמדו  ולא  יקומו  לא  ִאים  ְוַחּטָ

זכאים במשפט, אלא אף אינם יכולים להצטרף לחבורה הזאת.

יִקים – ״יודע״ כאן, כמו גם במקומות אחרים, הוא במשמעות  ֶרְך ַצּדִ י־יֹוֵדע ה’ ּדֶ ו  ּכִ
מסוימת: דעת של קשר, של אהבה; ומשום כך הוא מכוון אותם ומסייע להם בדרך 
ִעים, לעומת זאת, ּתֹאֵבד – כי לא רק שאין לה קיום נצחי, אלא  חייהם זו, ְוֶדֶרְך ְרׁשָ

אין לה אפילו עמידה יציבה בפני מאורעות הזמן; זוהי דרך שסופה אובדן.
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5  Ø   ליום ראשון       פרק ב  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים 

פרק ב

מזמור ללא כותרת לכבודו של המלך, 
והמילה ”מלך” נזכרת בו פעמים מספר. 

מתוכנו ומפסוקי החזון שבו עולה שאין מדובר במלך מסוים 
אלא זהו חזון על הגואל, המלך המשיח.

יק׃ א  ּגּו־ִרֽ ים ֶיה ֻאּמִ֗  ּו גֹוִי֑ם ּו֝ ׁש֣ ג ה ָרֽ ּמָ ָל֭
יֽחֹו׃ ב  ׁשִ ַעל־מ דּו־ָיַ֑חד ַעל־֝יה֗וה ו ִנ֥ים ֽנֹוס ֽרֹוז ֶרץ ו ֵכי־ֶא֗ ֨בּו ׀ ַמל ַיּצ ִיֽת
ימֹו׃ ג  ּנּו ֲעבֵֹתֽ ֣ יָכה ִמּמֶ ִל֖ ַנׁש ימֹו ו רֹוֵת֑ ָקה ֶאת־ֽמֹוס ַנּת ֽ֭ נ
ַעג־ָלֽמֹו׃ ד  י ִיל דָֹנ֗ ָח֑ק ֲא֝ ִים ִיׂש ַמ֣ ָ ׁשּ ב ּבַ ֣ יֹוׁשֵ
ֲהֵלֽמֹו׃ ה  ַבֽ ֲחרֹו֥נֹו י ֹו ּוַבֽ ַאּפ֑ ר ֵאֵל֣ימֹו ב ֣ ַדּבֵ ז י ָא֤
י׃ ו  ֽ ׁשִ ד ּ֗יֹון ַהר־ק י ַעל־ִצ֝ ֑ ּכִ י ַמל ּתִ כ ֲאִני ָנַס֣ ַוֽ֭

ים ֶיְהּגּו־ִריק – חושבים  ה ָרְגׁשּו – כלומר: למה סוערים ומרוגשים הגֹוִים, ּוְלֻאּמִ א  ָלּמָ
מחשבות ומתכננים תכניות, ומדברים דברים שבסופם יהיו לריק.

ַמְלֵכיֶאֶרץ, ְורֹוְזִנים, שהם מושלים, נֹוְסדּו־ָיַחד – מתחברים, נועדים יחד  בּו  ב  ִיְתַיּצְ
יחֹו. והתכנית שלהם היא: כדי להילחם ַע־ה’ ְוַעל־ְמׁשִ

אוסרים  שבהן  הרצועות  שהן  מוסרותיהם,  את  ננתק   – ֶאתמֹוְסרֹוֵתימֹו  ָקה  ג  ְנַנּתְ
ּנּו  ִמּמֶ ִליָכה  ְוַנׁשְ השליטים,  ישראל  של  והממשלה  הכוח   – ובהשאלה  חיים,  בעלי 
אותו  של  העיקרית  הכוונה  זוהי  אותנו.  קושרים  הם  שבהם  חבליהם,   – ֲעבֵֹתימֹו 
מרד, הכורך יחד מרידה בה׳, פריקת עולו וגם מלחמה כנגד משיחו, המלך המשיח 

של ישראל, המייצג את הקשר עם הקב״ה.

ָחק, יצחק, ה’ ִיְלַעג־ ַמִים ִיׂשְ ָ ׁשּ ב ּבַ ד  אבל כל התכניות הללו הן תכניות של הבל, כי יֹוׁשֵ
התכניות  כל  דבר  של  לאמיתו  הללו.  התכניות  כלל  ימומשו  שלא  לפי  (להם),  ָלמֹו 

הללו הן דבר של ריק, ובפועל יגיע לאחר מכן גם העונש מלמעלה.

רצונם  את  וישבור  ְיַבֲהֵלמֹו,  ּוַבֲחרֹונֹו  בכעסו,  ְבַאּפֹו,  (אליהם)  ֵאֵלימֹו  ה׳  ר  ְיַדּבֵ ה  ָאז 
בעולם הזה.

ַהר־ ַעל־ִצּיֹון  למלך,  אותו  מיניתי  משחתי,  י –  ַמְלּכִ י  ָנַסְכּתִ המשורר,  אומר  ו  ַוֲאִני, 
י. וכאן באים דבריו של המלך עצמו: ָקְדׁשִ
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Ø     פרק ב       ליום ראשון  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים

יָך׃ ז  ֽ ּתִ ִלד י ַהּ֥יֹום י ִנ֗ ה ֲא֝ ּתָ ִנֽי־ַא֑ י ּב ר ֵאַל֥ ל ֥חֹק ֽיה֗וה ָאַמ֘ ה ֶא֫ ָר֗ ַסּפ א
ֶרץ׃ ח  ֵסי־ָאֽ ָך֗ ַאפ ֲאֻחָּזֽת ָך ַוֽ֝ ָנ֣ה ֭גֹוִים ַנֲֽחָלֶת֑ ֶאּת י ו ּנִ ַא֤ל ִמּמֶ֗ ׁש
ֵצֽם׃ ט  ַנּפ י יֹוֵצ֣ר ּת ִל֖ כ ֶז֑ל ּכִ ר ֶבט ּבַ ֣ ׁשֵ רֵֹעם ּב ּ֭ת
ֶרץ׃ י  ֵטי ָאֽ ֹפ ֗רּו ׁש֣ ֽס ּוָ ילּו ִה֝ ֑ ּכִ ים ַהׂש ָלִכ֣ ה מ ַעּתָ ֭ו
ה׃ יא  ָעָדֽ ר ילּו ּבִ ִג֗ ֝ה ו ָא֑ ִיר ֣דּו ֶאת־יה֣וה ּב ִעב
ל־יב  י ּכ ֵר֗ ׁש ֹו ַא֝ ַע֣ט ַאּפ֑ מ ַע֣ר ּכִ י־ִיב ֽ ֶרך ּכִ דּו ֶד֗ ֬תֹאב ֱאַנ֤ף ׀ ו ֽן־י ר ּפֶ קּו־ַב֡  ַנׁשּ

֥חֹוֵסי ֽבֹו׃

ִני־ ’ּבְ ֵאַלי:  ָאַמר  ה’  למעשיי:  הבסיס  שהוא  הדבר  את  אספר  חֹק –  ֶאל  ָרה,  ז  ֲאַסּפְ
יָך – כלומר: המלך המשיח הוא כבן חביב של ה׳, וכאשר הוא  ה, ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדּתִ ַאּתָ

עולה על כס מלכותו אומר לו ה׳, כביכול: ״אני היום ילדתיך״, אתה נעשה כבני.

ָנה גֹוִים, ַנֲחָלֶתָך – תמשול עליהם, כלומר:  י, אומר לי ה׳, רק בקש, ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ ח  ’ׁשְ
נחלתך תקיף עמים רבים, ַוֲאֻחָּזְתָך תגיע עד ַאְפֵסי־ָאֶרץ, עד קצות הארץ.

ְכִלי יֹוֵצר, ככלי חרס, אשר  ְרֶזל, ּכִ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֵֹעם, תשבור אותם, ּבְ ט  ואת כל אויביך ’ּתְ
ֵצם’. ַנּפְ קל לנפצו, ּתְ

ׁשְֹפֵטי  הדבר,  את  הבינו  מוסר,  קבלו  ְסרּו,  ִהּוָ זאת,  לדעת  ילּו  ּכִ ַהׂשְ ְמָלִכים,  ה,  י  ְוַעּתָ
להילחם  יכולים  אתם  אין  ולכן  והשלטון,  הזכות  את  בידי  נתן  שהקב״ה  דעו  ָאֶרץ: 

כנגד זה. 

ִיְרָאה, שהרי אם לא תעבדוהו, תיענשו בכמה אופנים,  יא  ומשום כך – ִעְבדּו ֶאת־ה’ ּבְ
לעשות  צריכים  אתם  אבל  הזאת,  בממשלה  לשמוח  אתם  יכולים  ְרָעָדה –  ּבִ ְוִגילּו 
זאת מתוך רעדה, כי אין כאן מתנה גמורה של שלווה, אלא יש מאחוריה איום מוסתר 

תמידי.

בן,  של  במובן  בר  הארמית:  הלשון  לפי  זאת  מסבירים  המפרשים  רוב  קּוַבר –  ְ יב  ַנׁשּ
ֶדֶרְך,  ְוֹתאְבדּו  ה׳  יכעס,  ןֶיֱאַנף,  ּפֶ אתה׳,  ׳בני  עליו  אמר  שה׳  המלך  הוא  כלומר: 
מעט  אפילו  אלא  גמורה  ֵחמה  רק  לא   – ַאּפֹו  ְמַעט  ּכִ  – יבער  כאשר   – י־ִיְבַער  ּכִ
ל־חֹוֵסי בֹו, טוב ויפה לאלה  ֵרי ּכָ כעס – לא תהיה לכם תקומה. ומן הצד השני – ַאׁשְ

שחוסים בקב״ה.
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7  Ø   ליום ראשון       פרק ג  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים 

פרק ג

מזמור העוסק בנרדף המוקף באויבים מכל צד, והכל סבורים שאין לו עוד 
תקווה, אך הוא בוטח בה’ שיושיענו מכל אויביו ויביאנו לניצחון ולשלום.

ֽנֹו׃ א  ֬לֹום ּב ׁשָ ֵנ֤י ׀ ַאב ֗חֹו ִמּפ ר ב ָ֝דִו֑ד ּב ֥מֹור ל ִמז
ים ָעָלֽי׃ ב  ים ָקִמ֥ ּבִ֗ י ַר֝ ּו ָצָר֑ ה־ַרּב֣ ֭יהוה ָמֽ
ָלה׃ ג  ים ֶסֽ אלִֹה֬ ֹו ֵבֽ ָתה ּל֬ ֽׁשּוָע֓ י ֵא֤ין י ֥ ׁשִ פ ַנ֫ ים ל ִר֪ י֮ם ֽאֹמ ַרּבִ
י׃ ד  ֽ ים רֹאׁשִ י ּוֵמִר֥ בֹוִד֗ ֝י ּכ ֲעִד֑ ֽ ה ֭יהוה ָמֵג֣ן ּבַ ֣ ַאּתָ ו
ָלה׃ ה  ֹו ֶסֽ ׁש֣ ד ר ק ִני ֵמַה֖ א ַוַּיֲֽעֵנ֨ ָר֑ ֭קֹוִלי ֶאל־יה֣וה ֶאק

נֹו. מזמור זה אינו  לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ א  ִמְזמֹור ְלָדִוד – במזמור זה יש כתובת: ּבְ
מבטא את כל המצוקה של דוד במאורע זה, אלא רק את היותו נתון במצוקה גדולה, 

ויש בו בעיקר תחינה לה׳ לזכות בישועה.

ים ָקִמים ָעָלי – כלומר: עומדים כנגדי להילחם בי. ויש בכך גם  ב  ה’, ָמה־ַרּבּו ָצָרי, ַרּבִ
תוספת הדגשה – הם אויבים והם בעיקר מתקוממים, מורדים. 

י – כלומר: אומרים עליי – ֵאין  ים אחרים האְֹמִרים ְלַנְפׁשִ ג  ובנוסף עליהם יש עוד ַרּבִ
הישיר  האויב  מלבד  עת,  באותה  דוד  של  במצבו  כי  ֶסָלה.*  ֵבאלִֹהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
שלו – צבאו של אבשלום – גם אלה שאינם צד פעיל בסכסוך מרגישים שתקופת 

דוד נגמרה, שאין לו עוד תקווה.

בֹוִדי – או, באופן אחר, אתה גם זה שנותן לי את  ֲעִדי, אתה הוא ּכְ ה, ה’, ָמֵגן ּבַ ד  ְוַאּתָ
י – שלא אהיה מוטל מובס לגמרי. הכבוד, ּוֵמִרים רֹאׁשִ

ה  קֹוִלי ֶאל ה’ ֶאְקָרא ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: אני יכול לשמוע, כביכול, את קול ה׳ 
מדבר אליי מהר הקודש בירושלים.

*  מילה זו מצויה כמעט רק בספר תהלים, ואין פירושה מחוור לגמרי. מסורת עתיקה היא ש״סלה״ 
פירושו: לעולם, לנצח. במקרים רבים משמעות זו יכולה להתקבל, אולם במקומות אחרים אפשר 
יהא  ולפיכך  קודם,  לנאמר  חיזוק  של  כביטוי  המילה  את  המסבירים  יש  בדוחק.  רק  כך  לפרש 
מפרשים  שיש  מוסיקלי,  סימן  כעין  היא  זו  שמילה  אומרים  יש  אכן;  הוא,  כן  ככה,  כמו:  משמעה 
אותו במובן של הגברה, כלומר: כאן יש להרים את הקול; ויש סבורים שהוא סימן המורה להאריך 

את המילה הקודמת על מנת לשמור את משקל השיר.
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Ø     פרק ג       ליום ראשון  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים

ִני׃ ו  ֵכֽ מ י יה֣וה ִיס ֖ ָנה ֱהִקי֑צֹוִתי ּכִ ֥ יׁשָ י ָוִֽא֫ ּתִ ב ַכ֗ ֲאִנ֥י ׁשָ
תּו ָעָלֽי׃ ז  ֣ יב ׁשָ ִב֗ ר ָס֝ ֥ ֥בֹות ָע֑ם ֲאׁשֶ ב יָרא ֵמִרֽ ֽלֹא־ִא֭
ים ח  ִע֣ ׁשָ ֖י ר ּנֵ י ֶלִ֑חי ׁשִ ַב֣ ל־ֽאֹי יָת ֶאת־ּכ ֣ י־ִהּכִ ֽ י ּכִ יֵעִ֤ני ֱאלַֹה֗ ֘קּוָמ֤ה יה֨וה ׀ ֽהֹוׁשִ֘

׃  ּתָ ר ֽ ּבַ ׁשִ
ָלה׃ט  ֽ ָך ּסֶ ָכֶת֣ ָך֖ ִבר ׁשּוָע֑ה ַעֽל־ַעּמ ַלֽיה֥וה ַהי

ֱהִקיצֹוִתי,  אך  למחר.  ציפיות  ובלי  תקוות  בלי  ולפעמים  ָנה,  ָוִאיׁשָ י  ַכְבּתִ ׁשָ ו  ֲאִני 
י ה’ ִיְסְמֵכִני, שהוא נותן לי את הכוח להמשיך  ולא המשכתי לישון שנת עולמים, ּכִ

הלאה. 

שכולם   – ָעָלי  תּו  ׁשָ ָסִביב  ר  ֲאׁשֶ ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא  הזאת  העזרה  ז  ובגלל 
מתייצבים ופונים לצור עליי.

יֵעִני,  הֹוׁשִ במציאות,  יתגלה  שהקב״ה  בקשה  להתגלות,  קריאה  זוהי   – ה’  ח  קּוָמה, 
ובהמשך  מסביב.  אויביי  לכל  סוטר  אתה   – ֶלִחי  לאְֹיַבי  ֶאתּכָ יָת  יִהּכִ ּכִ ֱאַֹהי, 

. ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ לאותו דימוי של סטירה כואבת: ׁשִ

ָך בכלל  ט  בסיכומו של דבר: ַלה’ ַהְיׁשּוָעה, גם כאשר אין היא נראית קרובה, וַעל־ַעּמְ
ָלה. תבוא ִבְרָכֶתָך, ּסֶ
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9  Ø   ליום ראשון       פרק ד  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים 

פרק ד
מזמור תחינה של הנרדף לשווא, אשר אויביו משמיצים אותו ומנסים לאבדו, והוא 

מתפלל לה’, המושיע את הנרדפים ומסכל את מזימותיהם של אנשי רשע.

ד׃ א  ָדִוֽ ֥מֹור ל ִגי֗נֹות ִמז נ ח ּבִ֝ ֥ ַנּצֵ ַלֽמ
י׃ ב  ִתֽ ִפּלָ ע ּת ַמ֥ ִני ּוׁש ּנֵ֗ ֝י ח ֑ ּתָ ּלִ ב ַח֣ ר ִהר ּצָ י ּבַ֭ ִק֗ י ֲעֵנִ֤ני ׀ ֱא֘לֵֹה֤י ִצד ִא֡ ר ק ּב
ָלה׃ ג  ּו ָכָז֣ב ֶסֽ ׁש֖ ַבק יק ּת ֱאָה֣בּון ִר֑ ֽ ה ּתֶ ִלּמָ כ י ִל֭ בֹוִד֣ ה כ יׁש ַעד־ֶמ֬ ֵני־ִא֡ ּב
י ֵאָלֽיו׃ ד  ִא֥ ר ק ע ּב ַמ֗ ׁש יד ֑לֹו יה֥וה ִי֝ ָל֣ה ֭יהוה ָחִס֣ י־ִהפ ֽ ֗עּו ּכִ ּוד

למזמור  שבניגוד  אלא  תפילה,  מזמור  זה  גם   – ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ְנִגינֹות*  ּבִ  ח א  ַלְמַנּצֵ
הקודם אין במזמור זה הרגשה של מצוקה מסוימת או של צרה מידית, כי אם מצוקה 

כללית שיש עמה גם דברי בקשה וגם דברי עידוד לאחרים.

שכל־ בצרה,  במצוקה,  נמצא  כשאני  כלומר:   – ר  ּצָ ּבַ ִצְדִקי,  ֱאלֵֹהי  ֲעֵנִני,  ָקְרִאי  ב  ּבְ
כולה היא הרגשה של מצב שבו המציאות, החומרית או האחרת, דוחקת כביכול את 
ההרגשה  של  תיאור  שהוא  י,  ּלִ ִהְרַחְבּתָ   – לנוע  אפשרות  לו  נותנת  ואיננה  האדם 
כאשר כנגד הצרה באה הישועה, ובמקרה הזה – בלשון של הרחבה, כאילו הדברים 

ִתי. ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ הדוחקים נסוגים הִצדה והאדם יכול לנוע, לנשום. ָחּנֵ

ֵני־ִאיׁש, אשר מצד אחד היא פנייה לאנשים, אויבים או יריבים,  ג  וכאן באה פנייה: ּבְ
בעל  אדם  כלל,  בדרך  משמעו,  ״איש״  המקרא  בכל  כי  יותר;  חשובים  אנשים  שהם 
אתם  כמה  עד  או:  מתי,  עד  ה?  ִלְכִלּמָ ְכבֹוִדי  ַעד־ֶמה  להם:  אומר  והוא  מעמד. 

מזלזלים בי ומביישים אותי? 

או  חסרונותיו  משום  אינה  דוד  כנגד  המלחמה  או  הזו,  ההכלמה   – ִריק  ֱאָהבּון  ּתֶ
שגיאותיו של דוד; בעיקרה היא נובעת מדברים חסרי בסיס, דברים של לא כלום; 
ַבְקׁשּו ָכָזב – הם  אבל אנשים כנראה אוהבים את הדברים הללו, ונתפסים אליהם: ּתְ

הולכים ומחפשים דברים וסיפורים של שקר, ֶסָלה.

י־ִהְפָלה ה’, ה׳ נותן יחס מיוחד לזה שהוא ָחִסיד לֹו,  ד  ּוְדעּו וכנגד רדיפה זו  דעו – ּכִ
בה׳  דבוק  שהוא  הודו  שהכל  נראה  דוד  של  בחייו  גם  כי  ֵאָליו.  ָקְרִאי  ּבְ ַמע  ִיׁשְ ה’ 
*  פתיחת המזמור היא פנייה אל המנצח, האיש המנהיג את השירה והנגינה. יש פניות שונות, מהן 
התייחסות אל כלי הנגינה ומהן ללחן עתיק ונודע, ויש שפירשו שה״נגינות״ עניינן שיש למזמור 
זה שתי נגינות (נעימות), או כמה כלי שיר. אף המילה ״מזמור״ יש בה הוראה מסוימת, המגדירה 

כנראה את מהותה של המנגינה השייכת לשיר זה.
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Ø     פרק ד       ליום ראשון  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים

ָלה׃ ה  ֣דֹּמּו ֶסֽ ם ו ֶכ֗ ב ּכַ ׁש ֶכם ַעֽל־ִמ֝ ַבב ל ֣רּו ִב֭ אּו ִאמ ֱחָט֥ ֽ֫ ַאל־ּתֶ ֽ ֗זּו ו ִרג
֗חּו ֶאל־יהֽוה׃ ו  ִבט ֵחי־ֶצֶ֑דק ּו֝ ֥חּו ִזב ִזב
יָך יהֽוה׃ ז  ֶנ֬ ָֽסה־ָעֵ֑ינּו ֨אֹור ּפָ ֫נּו ֥טֹוב נ ֵא֪ י־ַיר ִרי֮ם ִמֽ ים ֽאֹמ ֥ ַרּבִ
ּבּו׃ ח  ם ָרֽ ֣ ירֹוׁשָ ִתֽ ָגָנ֖ם ו ת ּד י ֵמֵע֬ ֑ ִלּבִ ה ב ָח֣ מ ה ׂשִ ּתָ ָנַת֣
ִני׃ט  יֵבֽ ֹוׁשִ ַטח ּתֽ ֶב֗ ד ָל֝ ָבָד֑ ה יה֣וה ל ֣ י־ַאּתָ ֽ ן ּכִ ֥ יׁשָ ִא֫ ָב֪ה ו ּכ ֮ו ֶאׁש ּדָ ֣לֹום ַיח ׁשָ ּב

מיוחדת  בדרך  נוהג  שהקב״ה  מזכיר  הוא  רבות  פעמים  ולכן  קרבתו;  את  ומבקש 
(״הפלה״) כלפי דורשיו ומבקשיו.

לרגוש,  הוא  פירושו  אלא  כעס  של  עניין  אינו  כאן  ״רגזו״   – ֱחָטאּו  ְוַאל־ּתֶ ה  ִרְגזּו 
לסעור. והוא קורא בכך לאנשים לנֵער בכוח, לשנות את תפיסתם, ואז לא יימשכו 
ְבֶכם – כלומר: נסו לדון בדברים הללו  ּכַ אחרי שגרת החטא ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל־ִמׁשְ
ביניכם לבין עצמכם בשעה שאתם שוכבים לישון, ולא בתוך החברה, העשויה לכוון 
ולהטות את בני האדם למחשבות או לדרכי דיבור גרועות. ואילו כאשר בן אדם בוחן 

את עצמו ביחידות, כשאין סביבו אנשים אחרים, זהו זמן המבחן. 

במה  מעורבים  להיות  לא  דעות,  להביע  לא  ותחליטו  תשתקו,  ואז   – ֶסָלה  ְודֹּמּו 
שאינו מעניינכם ואינו בתחום הידיעה שלכם. במילים אחרות: עצתו לאנשים שונים 

היא, שבמקום להתעסק בו ובחסרונותיו מוטב להם לפנות לה׳.

ו  ִזְבחּו ִזְבֵחי־ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל־ה’. 

ים אְֹמִרים – כביטוי של תפילה – ִמי־ַיְרֵאנּו טֹוב, הם מחפשים מקור של   ז  אכן, ַרּבִ
ברכה; ְנָסהָעֵינּו – נראה כי מילה זו קרובה במשמעה ל״נשא״, ופירושה: הֵבא עלינו 
אני  ואומר:  חוזר  והמשורר  ה’.  ֶניָך,  ּפָ אֹור  את  להתגלות,  להתנוסס)  של  במובן  (גם 

עצמי אינני יושב וחושב ברעתם של אחרים, ואני באמת מנסה להיות דבוק בקב״ה.

ם ָרּבּו; אני אינני  ָגָנם ְוִתירֹוׁשָ י, ֵמֵעת – יותר מאשר בעת שּדְ ְמָחה ְבִלּבִ ה ׂשִ ח  ָנַתּתָ
מקנא בהם, ושמחתי הפנימית ַמספקת לי, ואף גדולה יותר בזמן ההצלחה הגדולה 

של אחרים; וייתכן שהוא אף מפליג ואומר שהוא שמח כאשר אחרים מצליחים.

עם,  ביחד  להיות  כנראה,  פירושו,  כאן  ״יחדיו״   – ן  ְוִאיׁשָ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ ו  ַיְחּדָ לֹום  ׁשָ ט  ּבְ
קשור אל הצד הזה של השלום; כלומר: אם אז הכול (״יחדיו״) בשלום לא תהיה לי 

סיבה לדאוג, ואוכל לשכב ולישון בשקט. 

ה, ה’, ְלָבָדד – לבדך, גם כאשר אין אחרים מחזיקים בדרך זו, די בכך שאתה  י־ַאּתָ ּכִ
יֵבִני. ֶָבַטח ּתֹוׁשִ
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פרק ה
מזמור תפילה כנגד הרשעים, אשר בו אומר המשורר כי אין הרשעים ראויים לחסדי 

ה’, ומתפלל שצדקתו תיראה וישועה תבוא לו ולכל האנשים הראויים לכך.

ד׃ א  ָדִוֽ ֥מֹור ל ִחי֗לֹות ִמז ּנ ל־ַה֝ ח ֶאֽ ֥ ַנּצֵ ַלֽמ
י׃ ב  יָנה ֲהִגיִגֽ ֣ ֲאִז֥יָנה ׀ יה֗וה ּבִ י ַהֽ ֲאָמַר֖
ֽל׃ ג  ּלָ ּפַ יָך ֶאת ֶל֗ י־ֵא֝ ֽ י ּכִ י ֵוֽאלָֹה֑ ֥ ּכִ י ַמל ִע֗ ו ֬קֹול ׁשַ יָבה ׀ ל ֤ ׁשִ ַהק
ֽה׃ ד  ָך֗ ַוֲֽאַצּפֶ ֝־ל ך ֱער ֶֹקר ֶאֽ י ּב֥ ע קֹוִל֑ ַמ֣ ׁש ֶֹקר ּתִ ֽיה֗וה ּב֭
ע׃ ה  ָך֣ ָרֽ ר ֻגֽ ֹא י֖ ה ּתָ ע ׀ ָא֑ ׁשַ ץ ֶר֥ ל־ָחֵפ֮ ֤י ׀ ֤לֹא ֵאֽ ּכִ
ֶון׃ ו  ֲֹעֵלי ָאֽ ל־ּפ֥ אָת ּכ ֵנ֗ ֶנֶ֣גד ֵעיֶנ֑יָך ׂשָ֝ ִלים ל ֹול ֣בּו ֽה֭ ַיּצ ֽלֹא־ִית

ִחילֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד – מה הן נחילות אין אנחנו יודעים בדיוק, אך  ח ֶאל־ַהּנְ א  ַלְמַנּצֵ
סביר להניח שהוא כלי נגינה המלווה את המזמור הזה, ויש שפירשו שהוא כלי נגינה 
שיש בו קול זמזום, כנחיל דבורים. והיו שפירשו שהוא לחן עתיק (שהיה קרוי ״אל 
הנחילות״) שלפיו יש לשיר מזמור זה. גם מזמור זה הוא מזמור תפילה, אלא שאיננו 
בדרך  ההולכים  שונים  אנשים  עם  מתעמת  אלא  המתפלל,  של  בעיותיו  את  מפרט 
לא טובה. והמשורר שב ומדגיש, הן כעצה לאחרים והן כבקשה לעצמו, את הרצון 

בקרבת ה׳ ואת חשיבות ההליכה בדרך הנכונה.

בקשה  זוהי  למחשבתי.  וגם  לדיבורי,  נא  הקשב  ֲהִגיִגי –  יָנה  ּבִ ה’,  ַהֲאִזיָנה,  ב  ֲאָמַרי 
שתישמע גם התפילה הנאמרת וגם התפילה שבלב.

ל – ההדגשה היא על ״אליך״:  ּלָ י־ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי, ּכִ ְוִעי, ַמְלּכִ יָבה ְלקֹול ׁשַ ג  ַהְקׁשִ
אני פונה אליך ורק אליך, לא לאחרים.

ַמע קֹוִלי, ּבֶֹקר – בכל יום –  ׁשְ ד  ה’, ּבֶֹקר – במובן של בכל יום ויום, בכל בוקר חדש ּתִ
ה. והציפייה והתפילה הזו  ֶאֱעָרְך־ְלָך, אני מציב, מעמיד, את עצמי לפניך – ַוֲאַצּפֶ
היא של אדם המנסה ככל יכולתו ללכת בדרך הטוב, ויודע שהדרך האחרת מנוגדת 

לרצונו של ה׳.

ה, שבעצם בא להדגיש ולומר שרצונך, ה׳, הוא בהפך מן  ע ָאּתָ י לֹא ֵאל־ָחֵפץ ֶרׁשַ ה  ּכִ
הרשע; לֹא ְיֻגְרָך ָרע – הרע איננו נמצא, איננו גר יחד אתך.

אינך  כלומר:  ֵעיֶניָך,  ְלֶנֶגד   – כיוון  וחסרי  פוחזים  אנשים   – הֹוְלִלים  בּו  ו  לֹאִיְתַיּצְ
לּפֲֹעֵלי ָאֶון. ֵנאָת ּכָ רוצה שהם יהיו לידך, לפי שאתה הוא תכלית הטוב, שהרי ׂשָ
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ֵע֥ב ׀ יהֽוה׃ ז  ָת֘ ה י ָמ֗ ים ּוִמר ִמ֥ יׁש־ּדָ ָז֥ב ִאֽ י ָכ֫ ֵר֪ ֹב ֮ד ּדֽ ַאּבֵ ּת
ָך׃ ח  ָאֶתֽ ִיר ָך֗ ּב ׁש ד ֝יַכל־ק ֲחֶו֥ה ֶא־ֵהֽ ֽ ּתַ ָך ֶאׁש ָך ָא֣בֹוא ֵביֶת֑ ּד ס ֣רֹב ַח֭ י ּב ַוֲֽאִנ֗
ָֽך׃ ט  ּכֶ ר ָפַנ֣י ּדַ י הו֖שר ל ָר֑ ֹור ַען ׁשֽ ַמ֥ ָך ל ָקֶת֗ ִצד ִני ב ֵח֬ יה֤וה ׀ נ
ֲחִליֽקּון׃ י  ם י ׁשֹוָנ֗ ֝רָֹנ֑ם ל ּג ֥תּוח ֶבר־ּפָ ֹות ק ּו֥ ֪ם ַה֫ ּבָ כֹוָנ֮ה ִקר יהּו נ ִפ֡ ין ּב ֤י ֵא֪ ּכִ
י יא  ֖ ּכִ מֹו  יֵח֑ ַהּדִ ֵעיֶהם  ׁש ּפִ֭ ֣רֹב  ּב ם  יֶה֥ ֲֹע֪צֹוֵת֫ ִמּמֽ לּו֮  ִיּפ ים  לִֹה֗ א ׀  ם  יֵמ֨ ֲאׁשִ ַהֽ

׃  ך רּו ָבֽ ָמ֥

ר ֖ ׁשַ ַהי

ִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ה’. ד ּדְֹבֵרי ָכָזב, וִאיׁש־ּדָ ַאּבֵ ז  ּתְ

אלא  מושלם,  שהוא  לטעון  בא  איננו  המשורר   – ֵביֶתָך  ָאבֹוא  ָך  ַחְסּדְ רֹב  ּבְ ח  ַוֲאִני, 
ה׳  לבית  בואו  עובדת  ולכן  הטובה;  בדרך  ללכת  מנסה  שהוא  מרגיש  הוא  בעיקר 
ה׳.  היכל  אל  להגיע  והרצון  האפשרות  את  לו  שנתן  הקב״ה,  של  מחסדו  כן  גם  היא 

ִיְרָאֶתָך. ָך ּבְ ֲחֶוה ֶאל־ֵהיַכל־ָקְדׁשְ ּתַ ֶאׁשְ
ט  ה’, ְנֵחִני – הנחה אותי, הדרך אותי – ְבִצְדָקֶתָך, שאוכל ללכת בדרך הצדק והראוי, 
ְלַמַען ׁשֹוְרָרי – כדי שאוכל לעמוד בפני אויבי; כי בהיותו מוקף אויבים לא תמיד 
יודע האדם מהי הדרך הנכונה לפעול בה, ודווקא משום שהוא נתון במריבה הוא צריך 

הנחיה מיוחדת כיצד יוכל לשמור את הדרך הנכונה. 

ָך, כדי שאלך בדרך הישרה, שהיא גם נכונה וגם טובה. ְרּכֶ ר – ְלָפַני ּדַ ֵ ר – ַיׁשּ ַהְיׁשַ
ִפיהּו ְנכֹוָנה, והוא משקר כל הזמן.  י מצד שני האויב, שכאן אין שמו מפורש, ֵאין ּבְ י  ּכִ

ם ַהּוֹות – מה שנמצא בתוכו הוא ״הוות״, פורענות, אסונות, צרות, לאחרים; ִקְרּבָ
רָֹנם – במובן מסוים גרונם, פיהם, הוא קבר פתוח; מצד אחד הרקב  תּוח ּגְ ֶקֶבר־ּפָ
תוך  אל  ליפול  אחרים  ומפתה  מזמין  הוא  האחר –  הצד  ומן  מתוכו,  יוצא  שבפנים 

הקבר הזה. 

ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון – כי לא פעם כל אלה אינם דברים של ויכוח או טיעונים ברורים, 
אלא יש בהם גם כזב והסתרה, כך שכלפי חוץ הם מדברים בלשון חלקה.

לפי  אותם  דון  להם,  כראוי  אשמים  אותם  מצא  כלומר:   – ֶאלִֹהים  יֵמם,  יא  ַהֲאׁשִ
אשמתם. 

לּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם – שייפלו, כלומר: שלא יישארו במחשבות ובתכנונים שלהם. ִיּפְ
יֵחמֹו, אתה תדיח, תסיר אותם ממקומם,  ֵעיֶהם – בגלל רוב פשעיהם – ַהּדִ ׁשְ רֹב ּפִ ּבְ
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13  Ø   ליום ראשון       פרק ה  Ø  ספר ראשון  Ø  תהלים 

י יב  ָך֗ ֽאֲֹהֵב֥ ֥֝צּו ב ל ַיע ֽ ָעֵל֑ימֹו ו ך ָתֵס֣ נּו ו ַרּנֵ ֭עֹוָל֣ם י ל ך ל־֪חֹוֵסי ָב֡ ֨חּו כ מ ִיׂש ו
ָך׃  ֶמֽ ׁש

ּנּו׃יג  ֶרֽ ט ע ה ָר֥צֹון ּתַ ּנָ֗ ּצִ יק יה֑וה ּכַ֝ ֥ ּדִ ך ַצ֫ ָבֵר֪ ֮ה ּת י־ַאּתָ ֽ ּכִ

חוזר  הוא  ובסיום  לעונש.  ראויים  הם  ולכן  בך,  מורדים  הם  בעצם  כי  ָבְך –  ָמרּו  י  ּכִ
לדברים חיוביים יותר:

ְוָתֵסְך  נּו  ְיַרּנֵ ְלעֹוָלם  בצלך,  חוסים  או  עליך  הנשענים  כל  ָבְך,  ָכל־חֹוֵסי  ְמחּו  יב  ְוִיׂשְ
ָעֵימֹו – תסוכך, תגן עליהם, 

ֶמָך. ְוַיְעְלצּו, ישמחו, ְבָך אֲֹהֵבי ׁשְ
ְעְטֶרּנּו – כמו צינה, שהיא מגן גדול המקיף  ה ָרצֹון ּתַ ּנָ ּצִ יק, ה’, ּכַ ָבֵרְך ַצּדִ ה ּתְ י־ַאּתָ יג  ּכִ
את כל גופו של האדם ולא רק חלק ממנו, כך אתה תיתן להם את האהבה והקרבה – 
שזה הרצון שמדובר בו כאן, רצון במובן של התרצות; כי רצון משמש בשני מובנים 
רצון  הוא  והאחר  ורצייה,  תשוקה  של  במובן  הרצון  הוא  האחד  בזה:  זה  הקשורים 
במובן של ״שבע רצון״, האושר שיש במילוי הרצון. ותעטרם, כלומר: תקיף אותם 

סביב סביב ברצונך ובאהבתך.
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