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יודעימ המעיינימ ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמימ מעל ולמאמצימ רבימ מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא, כרוכימ שני קשיימ מהותיימ. הקושי האחד נתונ 
בעצמ היומרה להתייח� לטק�ט העליונ ביותר והמקודש ביותר שבגדר 
הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מככ שכבר נכתבו 
למקרא במשכ 3,000 שנה פירושימ רבימ מאוד, והפירושימ הללו נוצרו 
על ידי אנשימ גדולימ מכל ההי�טוריה שלנו; ומי יכול להתיימר להצטרפ 

אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכני�ה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברימ שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״מ (שכתב גמ הוא פירוש לתורה), שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשימ בכל יומ״.1 בכל דור ובכל 
יומ עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכנ, לא רק פירושימ 
וחידושימ מתחדשימ בעולמ, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״כ, הנ מתוכ מה שמע�יק את הלומד באופנ אישי הנ מתוכ 
עניינימ האופייניימ לתקופתו ולזמנו. ככ אפשר לראות בדברי המפרשימ 
איננ  האחד  בהנ  כי שאלות שע�ק  הדורות,  במשכ  שנכתבו  הגדולימ 
יש, תודה לא–ל, לומדימ  גמ היומ  מ�וג השאלות שהטרידו את חברו. 
המצריכות תשומת  באמתחותיהמ  חדשות  ושאלות  בתנ״כ  ומעיינימ 
לב, עיונ וה�בר חדשימ. כל אלה מאירימ את דברי תורת הנצח במגוונ 

ה�תכלויות המולידות ”פשטות המתחדשימ בכל יומ״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את המקרא במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אכ לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושימ 
על דרכ הרמז, הדרש או ה�וד פתוחימ יותר. המפרשימ בדרכימ אלו המ בני 
חורינ לקשר בינ הפ�וקימ שלפניהמ לבינ דברימ אחרימ המצויימ במרחבי 
הרמז, הדרש או ה�וד, והמ כבולימ פחות למלות המקרא ולמושגיו. לעומת 

פירוש הרשב״מ בראשית לז,ב.  .1



ט

 

פירוש  שכנ  רבימ.  יישומו התחבטו  ובדרכי  הפשט  של  בהגדרתו  זאת, 
פשוטו של מקרא צריכ להיות אחוז באופנ הדוק במשמעות המילולית 
והדקדוקית של המלימ ולא להניח ידו גמ מהקשרנ התחבירי והענייני. אכנ, 
בעיית היח� שבינ ׳פשוטו׳ ל׳משמעו׳, אינ לה פתרונ מלא.2 קושי עקרוני 
יותר הוא שבכתיבתו של פירוש על דרכ הפשט מנ�ה המבאר לעמוד על 
דעתו של המחבר; אולמ �פרי המקרא, שאינמ מבטאימ את דעתו של 
האדמ שכתבמ, אלא את התודעה האלוקית העומדת מאחוריהמ – אי 

אפשר למצות את פשרמ באותו אופנ.

לביאור זה הוצמדו מראי מקומות המפנימ למפרשימ רבימ, אולמ אינ הוא 
לקט מנ המפרשימ הללו. הוא לא נוצר בדרכ זו, ואינו מתכוונ להיות לקט 
או מבחר פירושימ שנכתבו במשכ הדורות. מראי המקומות מובאימ כאנ 
כדי להראות שיש לביאור בי�ו� במקורות אחרימ, או על כל פנימ 'חברה׳. 
אכנ, אינ תכליתו של הביאור הזה להציג חידושימ מהפכניימ; אדרבא, 
עיקר עניינו הוא לשמש ביאור שקופ. מגמתו היא להיות כה בלתי מורגש, 
עד שהקורא-הלומד לא יבחינ בקיומה של מחיצה בינו לבינ הכתובימ. 
מעשה ההנגשה הזה מבקש לאפשר לתורה לדבר בעצמה, לנביאימ לנבא 
את נבואתמ ולחכמימ ללמד את חכמתמ. כדי שלא להפריע לקולמ של 
יהיה בגדר שריונ  הפ�וקימ להישמע, מנו�ח הביאור בקיצור, ככ שלא 

מכביד ומ�תיר אלא מעטה קל שאיננו ניכר. 

במעמד הר �יני שמעו כל ישראל קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָ�פ,3 וחכמימ ביארו כי 
קול גדול זה לא פ�ק.4 תקוותי שמפעל זה יעזור לאנשימ לשמוע את 
הקול המידבר מנ התורה ומנ הנביאימ גמ בעולמ הע�וק והרעשני שלנו.

הרב עדינ אבנ ישראל (שטיינזלצ)

ראו למשל הקדמתו של רבי אברהמ אבנ עזרא לפירושו.  .2
דברימ ה,יח.  .3

אונקלו�; �נהדרינ יז ע״א.  .4
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ביאור התנ״כ שלפנינו בא להקל על הקורא במקרא בנ זמננו, לגשר על פערי 
השפה, תפי�ת העולמ והתרבות שבינו לבינ עולמ התנ"כ, להבהיר במידת 
האפשר עמימויות, ולענות על תמיהות וקשיימ, מודעימ ו�מויימ, בהבנתה.

לחיבור שני חלקימ המשלימימ זה את זה אכ אינמ זוקקימ זה את זה: 
ביאור צמוד המשולב במלות המקרא, והרחבות פרשניות וראליות נפרדות 

בתחתיתו.

בביאור מתפרשימ לשונ הכתוב והקשרי המשפטימ ברובד הפשוט ביותר, 
מתוכ חתירה לקיצור ולהקלה על שטפ הקריאה במקרא. כיוונ שככ אינ 
הפירוש צמוד לשיטה פרשנית אחת או לפירושימ ידועימ ומקובלימ דווקא. 
למרות מגמה זו במקרימ אחדימ מוזכרימ גמ פירושימ חלופיימ, כאשר 
יש יותר מפירוש פשוט אחד. אפ כאשר המ�ורת ההלכתית מפרשת את 
המקרא בדרכ שונה, יוזכר הדבר וינומק בקיצור בביאור עצמו או בהפניות 
המצוינות בו, כדי לדבוק בפשט העולה מנ הכתוב עצמו וגמ לעמוד על 

פירוש הכתוב כפי שנלמד בתורה שבעל-פה. 

יש לציינ כי גמ כשהדברימ כתובימ בלשונ �תמית ופ�קנית, הפירוש אינו 
מתיימר לקבוע כי זהו הפשט ואינ בלתו. אינ בככ אלא הצעה – לעתימ 
הקורא. מטעמימ  לב  ועל  פשוטו של מקרא  על  – המתיישבת  חדשה 
דידקטיימ לא נפרשו כאנ השיקולימ הפרשניימ העומדימ מאחורי הבחירה 

לבאר ככ ולא אחרת. 

בצדו הימני של כל ִמְפָּתח מופיע רצפ הפ�וקימ המנוקד והמפו�ק בטעמי 
המקרא כבתנ״כ קורנ, ובהמשכו ובצדו השמאלי מופיעות שנית כל מלות 
הפ�וקימ,5 וביניהנ משובצימ דברי הביאור הצמוד. ככ יוכל הלומד לשוב 

הכתיב,  במקומ  הוכנ�  הקרי  כלומר,  כקריאתו.  המקראי  הנו�ח  הובא  הביאור  בתוכ   .5
ה'',  'אדנ-י  הוא  כשהצירופ  אלוהימ'  'ה'  או  'ה'',  כלל:  בדרכ  מ�ומנימ  הוי״ה  ושמות 

בהתאמ לצורת הקריאה המקובלת.
מכיוונ שבביאור ניטעימ שברי הפ�וק בתוכ הקשר טק�טואלי חדש, יש שהניקוד המקורי   
אינו מופיע בשלמותו בעקבות אילוצי התחביר החדש. כמו כנ הו�רו במקומות אחדימ 

המקפימ כאשר צירופ מקראי מוקפ נשבר במילות הביאור. 
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תמיד לעיינ בהקשר הרצופ של מילות התנ״כ, והקריאה בביאור לא תחליפ 
את קריאת המקור. 

חלוקות �פר תהלימ ל�פרימ ולימות השבוע מופיעה בתוכנ העניינימ. 
חלוקתו לימות השבוע ולימות החודש מצוינת בכל ִמפתח. לנוחות המעיינ 
מתוכ  שנבחרו  במלימ  כותרת  מעינ  מזמור  לכל  הביאור  בראש  ניתנה 
המזמור. הביאור מחולק לפ�קאות ענייניות. כמו כנ נפתח כל דיבור בשיחה 
בשורה לעצמה. רצפ הביאור קּוטע גמ כדי להבליט מלה או ביטוי חוזרימ.6

ההרחבות כוללות חומרי רקע, מקבילות פנימ-מקראיות, פירושימ חלופיימ, 
העשרה בדברי מדרש ומחשבת ישראל לדורותיה, תעודות חיצוניות והערות 
לשוניות. בצדמ של אלו מופיע חומר ראלי מילולי וחזותי לגבי מקומות, 
עמימ, צמחימ ועצמימ המוזכרימ במקרא – בהתאמ לידע המדעי המעודכנ 

ביותר. חומרימ אלו מופיעימ בצד הכותרת 'העולמ׳.

לקראת �ופ ה�פר מצוינימ מקורות והפניות המ�ומנימ בביאור. כאשר 
המקור אינו זהה לגמרי לכתוב בביאור, הוא צוינ כהפניה בלבד (”ראו...״) 

ולא כמקור �תמי.

�פר תהלימ נבדל משאר �פרי �דרת 'התנ"כ המבואר' בככ שהוא עשוי 
לשמש את המתפלל ממנו, לא פחות מאשר את המעיינ והלומד בו. על כנ 
הביאור ל�פר זה קצר וקולח יותר ונמנענו מלהרבות בו בפירושימ ומקורות. 

ב�ופ ה�פר מופיעימ מפתחות לתהלימ, הכוללימ נושאימ עיקריימ שבהמ 
מדובר ב�פר, �יווג המזמורימ לפי כותרותיהמ ואפיוניהמ הצורניימ וכנ 
רשימת המועדימ הקולקטיביימ והנ�יבות האישיות שבהמ נוהגימ לאמר 

מזמורי תהלימ.

המדוקדק  הנו�ח  הוא  זו  במהדורה  המובא  התנ"כ  הפ�וקימ של  רצפ 
שנבחנ היטב בהוצאת 'קורנ', שמצוינות בו החלוקות העתיקות לפרשות 
פתוחות וכנ ל�דרימ - חלוקה המצוינת בשוליימ הימניימ של העמוד.7 

זו שתי מערכות  זו בצד  בטק�ט המשלב בינ פ�וקי המקרא לבינ הביאור מתקיימות   .6
פי�וק – �ימני הפי�וק שנבחרו לפ�וק עצמו, ו�ימני הפי�וק המתייח�ימ למהלכ הביאור.

משומ ככ ומ�יבות דידקטיות רבימ בו �ימני פי�וק, גמ שלא לפי כללי האקדמיה ללשונ 
העברית הנוהגימ היומ.

לשמ דיוק הקריאה הובחנ כאנ השווא הנע מנ השווא הנח. �ימנו של השווא הנע בולט   .7
הקטנ  הקמצ  �ומנ  הגדול  הקמצ  מנ  הקטנ  הקמצ  את  לבדל  כדי   . למשל:  יותר, 

. באמצעות �ימנ גדול, דוגמת 
https://korenpub.com/ ראו באתר ההוצאה:  קורנ  תנ"כ  הניקוד של  על שיטת  עוד   

koren/isrnis/koren-isrnis-about/witt-hniqvd.html
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בחבורה.  לימוד  או  אישי, משפחתי  ללימוד  להתאימ  יכולה  המהדורה 
מחשבה ועבודה רבות הושקעו בעיצוב הנאה והנוח ביותר. עיצוב זה הוא 
פרי שיתופ הפעולה בינ מ�ורת העיצוב המוקפד של הוצאת קורנ לבינ 
הני�יונ הרב שנצבר במכונ לפר�ומימ תלמודיימ. תודתנו לר' מאיר הנגבי 
שריכז את הפרויקט בתבונה, בעדינות וביעילות. ייזכר לברכה ר' חנוכ בנ 
ארזה ע"ה, אוהב תורה ושוחר �פר, אביהמ של שניימ מהעורכימ, שרוחו 

והכבוד שחלק למלימ שרו עליהמ בעת העבודה על החיבור.

�גנונ הכתיבה ישראלי-עכשווי. על אפ המגמה הכללית לשמר ככל האפשר 
את שגב המקרא, נושבת על פני החיבור גמ רוח מרעננת ורלוונטית לדורנו.

העורכימ
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כל המקרא עו�ק במערכת היח�ימ שבינ אלוקימ והאדמ, ובעיקר האדמ 
מישראל; ואולמ רוב �פרי התנ"כ – בוודאי חמשת חומשי התורה, אכ גמ 
�פרי הנביאימ – ממוקדימ יותר ביח�ו של ה' אל האדמ, מלמעלה למטה. 
לעומת זאת, �פר תהלימ הוא ה�פר היחיד שבמרכזו האדמ הפונה אל 
ה'. באופנ מ�ורתי ה�פר מחולק לחמישה חלקימ (’�פרימ'), אולי לשמ 
’חומשי' תהלימ.  ובינ חמשת  תורה  חומשי  בינ חמשת  יצירת הקבלה 
הקבלה זו מבטאת את שני הקצוות של הקשר וההתייח�ות בינ האדמ 
לבינ אלוקימ – לעומת התורה שבמוקדה ההתגלות העליונה, �פר תהלימ 

נאמר מנקודת הראות של האדמ, על מוגבלותה ומורכבותה.

אמנמ ה�פר נקרא ’תהלימ', לאמור: התהילות שבהנ מהלל האדמ את ה', 
אכ יש בו כמעט כל מה שאדמ היה רוצה לומר לפני אלוקימ. ה�פר כולל 
דברי שירה ל�וגיה, ומובע בו מנעד רגשות רחב ביותר. בצד שירה פרטית 
ואישית מובאימ בו שירה ֶאִּפית ומזמורי התבוננות ועיונ העו�קימ בנושאימ 
כלל-לאומיימ ואפ כלל-אנושיימ. אולמ בכולמ – בינ בבירור ובמפורש ובינ 
בצנעה ובהיעלמ – אפשר לפגוש באישיותו המ�וימת של המשורר. חלק 

מגדולתו של ה�פר נעוצה דווקא בהיותו �ובייקטיבי.

של  דמותו  אפ  ביותר,  מגוונימ  תהלימ  מזמורי  של  נושאיהמ  רק  לא 
יש  שונות:  בנ�יבות  נתונה  והיא  רבת-פנימ,  מתוכמ  העולה  המשורר 
שהמזמורימ מושרימ מתוכ כניעה ותבו�ה, ויש שהמ שירי ניצחונ מלאי 
עצמה. גמ נעימתמ של המזמורימ אינה אחידה. בלשונ מוזיקלית אפשר 
לאפיינ מזמורימ מ�וימימ כ�טקטו ואחרימ כלגטו; יש מזמורימ שקצב 
ההתרחשויות בהמ והתחלפות הגופימ מזכיר יותר פר�טו, ואחרימ – לרגו. 
המזמורימ מבטאימ מצבי נפש שונימ: מהמ מלאימ מתח – מתח דתי או 
מתח של תרעומת, יש מזמורימ שנאמרו מתוכ �ערה ומצוקה ואחרימ 
המביעימ התרפקות ורוגע. משומ ככ אפשר לדמות את משורר תהלימ 

לֵנבל רחב מנעד ורב-מיתרימ, שלכל אחד מהמ צליל משלו.

כמה נושאימ כלליימ חוזרימ ונשנימ לכל אורכו של �פר תהלימ. חלק גדול 
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מפרקי ה�פר המ דברי תפילה ותחינה, שבמידה רבה מלווימ את מאורעות 
חייו של המלכ דוד. למרות שלא מעט מזמורימ נ�מכימ למאורעות ידועימ, 
ראוי לציינ כי בעיקרו של דבר אינ המ אוטוביוגרפיימ. אפ שה�פר הוא 
שירתו של דוד, הרי אישיותו הפרטית ההי�טורית של דוד איננה בולטת 
בו, ומרוב הפרקימ לא עולה דמותו של אדמ מ�וימ; בוקע מהמ קולו של 
האדמ באשר הוא. ככ, למרות שמבחינה הי�טורית דוד המלכ היה מוקפ 
רוב ימיו בידידימ ובמעריצימ, הצד הבולט ביותר בפרקי התחינה שבתהלימ 
ה'אנחנו' את  תופ�  רחוקות  לעתימ  רק  הבדידות;  הרגשת  דווקא  הוא 
מקומו של ה'אני' ב�פר. הדבר משקפ ומבטא את אישיותו של משורר, 
אשר גמ בהיותו בינ רבימ הוא עדיינ מרגיש בודד. ואולי דווקא משומ ככ 
עד היומ מזמורי תהלימ אינמ מושרימ רק בקול רמ ובמקהלות, אלא גמ 
 נותנימ ביטוי לחוויותיהמ – הנ הטובות והנ הקשות – של אנשימ פרטיימ 

רבימ. 

קשה לעמוד על העיקרונ המבני שעל פיו מ�ודרימ מזמורי תהלימ. קשה 
גמ לאפיינ את ההבדלימ בינ אפיוני ה�פרימ השונימ שבתהלימ. אמנמ 
פה ושמ מופיעות קבוצות של מזמורימ שיש ביניהמ קרבה חיצונית או 
פנימית; אבל ב�כ הכול נראה שהקובצ אינו מ�ודר, ושמא הדבר נעוצ 
באופיו. בתור קובצ של מזמורימ המביעימ רגשות אנושיימ, אינ הוא אמור 
להיות �דור, כשמ שרגשותיו של אדמ מתעוררימ באופנ בלתי צפוי. הרי גמ 
בחיימ עצממ אינ זמנימ קבועימ מראש לצער או לשמחת הלב, להתבוננות 
או לתהילה. �פר תהלימ הוא �פרו של אדמ. מתוכ ככ נגזרת הרבגוניות 

המאפיינת אותו, ומשומ ככ גמ נעדרימ ממנו �דר ויומרה לעקביות.

בהמ  המובעימ  ברגשות  רק  לא  מזה  זה  מאוד  שונימ  מזמורי תהלימ 
ובתוכניהמ, אלא גמ מבחינת גודלמ ו�גנונמ. ב�פר תהלימ נמצא הפרק 
הקצר ביותר בתנ"כ, שאורכו שני פ�וקימ, ומיד אחריו מופיע הפרק הארוכ 
ביותר בתנ"כ – מאה שבעימ ושישה פ�וקימ. יש בו שירה אפית הי�טורית, 
בצד שירי תחנונימ של נפש �ובלת והשתפכות נפש לירית. יש בו שירי 

הגות מובהקימ ולא מעט שירי הוראה פשוטימ.

אפ שהמזמורימ שונימ זה מזה, דבר אחד בולט בכולמ: כולמ מבטאימ 
אמת. משומ ככ המ אינמ מתפשרימ ואינמ מזייפימ או מדלגימ על מעקשימ 
לשמ יצירת הרמוניה. לא פעמ מתעורר הדי�וננ� משומ שהמשורר איננו 
מוותר על איזו נקודת אמת, גמ כאשר היא אינה תואמת את הניגונ הכללי. 
זו המזמורימ הללו דיברו, ומדברימ, אל אנשימ רבימ כל ככ  גמ מ�יבה 
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ושונימ זה מזה בכל קצות העולמ. למרות שה�פר נוצר בזמנ מ�וימ ובארצ 
המ�וימת הזאת, הוא בוקע ועובר את גבולות הזמנ והמקומ.

�פר תהלימ איננו �פר של שירה המבטא את המשורר בלבד. בהיותו �פר 
של תפילות, לא פחות מנוכחותו של ה'אני', נוכח בו ה'אתה' האלוקי. בינ 
ששמ שמימ מוזכר בכל פ�וק ופ�וק של המזמור, ובינ כשכמעט אינו מוזכר 
במזמור כלל, ברור שהמשורר משוחח ושופכ נפשו ִלְפֵני ה' (תהלימ קב,א). 
העולמ הדתי שב�פר איננו מ�ובכ או מ�תורי במיוחד. גמ אמ יש בו גמ 
שירי תלונה ואפ תרעומת, הרי שלא כמו באיוב או בקֹהלת התרעומת הזו 
היא תמיד מוגדרת ומבוקרת. גמ כשעולות מנ המזמורימ שאלות שאינ 

עליהנ תשובה, נשארימ המזמורימ הללו בגדר מזמורי תפילה.

פעמימ רבות לא ברור מנ הכתוב אמ המ�ופר בו הוא מה שכבר אירע או 
מה שהמתפלל מקווה שיארע או חושש שאירע. יש שמצבו של המתפלל 
אינו עולה בבירור מנ הדברימ, ולא אחת הביאור מכריע לכאנ או לכאנ. ראוי 
שהנ המתפלל הנ המעיינ הקשוב יפתחו את לבמ ודעתמ גמ לאפשרויות 

אחרות המזומנות במזמור.

ב�פר תהלימ (ובעוד שני �פרימ בתנ"כ: משלי ואיוב) יש מערכת מיוחדת 
של טעמי המקרא, שאינה זהה למערכת הטעמימ של שאר ה�פרימ. מערכת 
טעמימ זו מובנת לנו מבחינה פונקציונאלית – היינו, כיצד המ משמשימ 
כ�ימני פי�וק מורכבימ – ואולמ המ�ורת המוזיקלית של טעמימ אלה 
אבדה. זאת ועוד: ידוע שבימי הבית השני (ואולי גמ קודמ לכנ) חלק מנ 
המזמורימ הללו הושרו בבית המקדש, אכ בידינו לא נשארה כל מ�ורת 

מוזיקלית שאפשר ל�מוכ עליה.

על פי החלוקה המקובלת של ה�פר, יש בו מאה וחמישימ פרקימ, אבל 
עד תקופת חז"ל היה מחולק למאה ארבעימ ושבעה או מאה ארבעימ 
ותשעה מזמורימ בלבד.1 רוב פרקיו המ מזמורימ מוגדרימ היטב שבראשמ 
פרקימ אחדימ  יותר,  רק בעקבות חלוקת הפרקימ המאוחרת  כותרות; 
אינמ נראימ מזמורימ שלמימ העומדימ לעצממ, וככל הנראה המ חלק 

מנ המזמורימ ה�מוכימ להמ. 

(תהלימ  ִיָשי  ֶּבנ  ָּדִוד  ִפּלֹות  ְתּ �פר  עצמו שהוא  על  מעיד  עצמו  ה�פר 
עב,כ); ואכנ, רוב מזמוריו מיוח�ימ לדוד המלכ. עמ זאת, נזכרימ ב�פר גמ 

ראו ירושלמי שבת טז,א; בבלי ברכות ט ע"ב; תו�פות פ�חימ קיז ע"א.  .1
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שמותיהמ של כמה משוררימ אחרימ. לפי מ�ורת חכמימ (בבא בתרא יד 
ע"ב – טו ע"א), לעשרה אנשימ מיוח�ימ מזמור אחד או אחדימ (ובכללמ 

אדמ הראשונ ומשה רבנו).

גמ  העולמ, אלא  ב�פרות  רק  לא  דופנ  יוצא  נודע מקומ  ל�פר תהלימ 
במקומו בתודעה האנושית בכל הזמנימ והמקומות. נראה שאינ עוד �פר 
במקרא שנתלוו אליו כל ככ הרבה דמעות, כמו גמ דברי תודה ושמחה. דרכ 
�פר זה ואתו יכול כל אדמ – הנ המשורר והנ מי שאינו יודע למצוא את 
המלימ והביטויימ המתאימימ – להתחננ ולהודות, לשפוכ את מר לבו או 
פשוט לשוחח עמ אלוקימ, בינ שמדובר באשה בודדת המבכה את צרותיה, 
בגבר הנתונ במבוכ מדיני או צבאי או במי שבא לשיר שיר תודה. לכל 
אלה משמש �פר תהלימ פה. דוד המלכ מכונה בשמ ְנִעימ ְזִמרֹות ִיְשָרֵאל 

(שמואל ב' כג,א), מאחר שהוא שר את שירתו של עמ שלמ.

זאת ועוד: פה ושמ יש ב�פר גמ ניצוצות של התרוממות נפש מי�טית 
המוצנעת בשירה הדתית הכוללת ואיננה מגיעה לידי ביטוי חריפ. כאנ 
טמונ צד נו�פ של כוחו המיוחד של ה�פר: הנעימה הכללית שבו, על אפ 
חריפות, �פקות  מוקצנת. שאלות  איננה  לעולמ  והירידות,  העליות  כל 
חמורימ, כאבימ בלתי נ�בלימ ואולי גמ עליצות בלי גבול רק מרומזימ 
כאנ, אכ אינ המ מגיעימ לביטוי שלמ ומלא. בצד הדברימ הנאמרימ בכל 
אחד מהמזמורימ, המשורר משאיר גמ גיליונ ריק, שעליו יו�יפ הקורא-

המתפלל את השורות האישיות שלו.
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זו, הפותחת כמה  מובנה של מלה 
אושר  רק  אינו  תהלימ,  ב�פר  תפילות 
וקורת רוח �ובייקטיביימ, אלא גמ חיזוק 

אובייקטיבי.

כאנ יש מעינ הגדרה של 

במחשבה  טוב  איש  הוא  הצדיק  הצדיק: 
ובמעשה, ויתרה מזאת, אפ רצונו הפנימי 
נתונ בתורת ה'. כאשר שומ משימה אינה 
מוטלת עליו, לא בענייני מצווה ולא בענייני 
דיבוריו  את  ַמפנה  הצדיק  הזה,  העולמ 

ומחשבותיו לתורת ה'.

ה�פר פותח בדברי התבוננות כלליימ על אושרו וברכתו של האדמ הנוהג כראוי, ולעומת 
זאת – תיאור חייהמ הרעועימ של אנשימ חטאימ.

, מאושר, מחוזק ונוחל הצלחה  
 ,  , , לפי המחשבה, או: עמ מועצתמ של
אנשי חטא  שכנ העומד בדרכמ עשוי למצוא את עצמו 
דברימ  על  קלי דעת המתלוצצימ   , רע,  בכיוונ  הולכ 
ובמוצהר,  חברת  טובימ, גמ אמ אינמ עושימ רע בפועל 
עצמ  לכנ  מכוונת.  מודעות  ללא  אפ  לרע  פתח  פותחת  הלצימ 

גמ ללא שותפות פעילה, איננה טובה.  הישיבה במחיצתמ, 
שאת –   ביתר , , אלא המורה דרכ חיימ
, משקיע את מחשבתו והגות לבו.  שלו, במה שהוא יודע ומבינ 
מנ  שכרו של המתרחק  . ומשמעות נו�פת: ידבר
הרע ודבק בטוב שאיננו ח�ר דבר; אינ הוא 

נזקק אפילו לגשמ כי המימ משקימ אותו תמיד. 
. לא פו�קת צמיחתו ורעננותו של העצ הזה.  בזמנו,
בדימוי לעצ מגולמת הבטחה ממשית: אדמ כזה מניב בזמנו את 
פרי תורתו ועמלו. פרותיו טובימ לו ולעולמ, ואינ הוא צריכ לחשוש 

ביאור 

 הרחבות
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ֵעצ ָשתּול ַעל 
ַּפְלֵגי ָמִימ

 מימינ:
ֶשר  מֹצ ְאַ

ִּתְּדֶפּנּו רּוַח 
 משמאל:
מו�רות

של דבר בכללו מהתנוונות וכמישה, 

, לא רק שאינמ כעצ שתול,  לעומת זה – 
, קש העוטפ את גרגרי התבואה שאינ בו צמיחה וגמ אינ לו 
, תהדופ אותו ה לכל צד. להוויית הרשעימ אינ  מקומ – 
מקומ משלה, ואפילו לא תכנית אמתית משלה. הרשעימ נ�חפימ 

לדבר.  מדבר  ונהדפימ  מבחוצ,  אליהמ  המגיע  גירוי  בכל 
יעמדו  לא , אינ תקומה ל  בבוא שעת הדינ 
; לא רק שאינמ יכולימ לצאת זכאימ במשפט,  ה

המ אפ אינמ יכולימ להצטרפ לחבורה הזאת.

, ומשומ ככ הוא מכוונ אותמ   מקרוב ואוהב 
אילו  מעצמה. אינ לה  ומ�ייע להמ בדרכ חייהמ, 

עמידה יציבה בפני מאורעות הזמנ.

מזמור ללא כותרת, אשר לפי כמה דעות הוא חטיבה אחת עמ המזמור הקודמ,1 לכבודו 
של המלכ. אינ מדובר במלכ מ�וימ אלא זהו חזונ על הגואל, המלכ המשיח.

 - ה ה ורועשימ  �וערימ   ,
למה  כלומ?! ב�ופמ  שאינ  דברימ  ומדברימ  תכניות  מתכננימ 
, נועדימ  כדי להילחמ  , מושלימ,  -
. במלחמה על המלכ המייצג את הקשר עמ ה',  - -
 - כרוכה פריקת עולו של ה'. וככ המ זוממימ: 
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ב�פר  רק  כמעט  מצויה  זו  מלה 
ופירושה אינו מחוור לגמרי. לפי  תהלימ, 
מ�ורת עתיקה, פירושה הוא לעולמ, לנצח. 
במקרימ רבימ משמעות זו יכולה להתקבל, 
אולמ במקומות אחרימ אפשר לפרש ככ 
המלה  את  המ�בירימ  יש  בדוחק.  רק 
כחיזוק ְלמה שנאמר קודמ, משמעה אפוא: 

ככה, כנ הוא, אכנ. יש אומרימ שזהו �ימנ 
מו�יקלי שמשמעו הגברה ועלייה – כאנ 
יש להרימ את הקול. אחרימ רואימ ב�ימנ 
זה הוראה להאריכ את המלה הקודמת על 
מנת לשמור על משקל השיר, ויש הרואימ 

בככ �ימנ ל�ופ פרק בשיר.

של  הכבלימ  או:  ומשיחו,  ה'  של  הממשלה  כלומר  רצועותיהמ, 
את חבליהמ הכובלימ   ישראל, השלטונ שלהמ, 

אותנו. 

 - יצחק,  התכניות הללו הבל.
להמ. לא זו בלבד שמזימותיהמ יצאו לריק, המ גמ ייענשו – 

, אליהמ  בכע�ו, יבהלמ. וככ  ה' 
- - מיניתי את משחתי,  , יאמר:    הוא 

. א�פר את הדבר  - וכאנ באימ דברי המלכ עצמו: 
 . ָ מעשי:  בב�י�  שעומד 
המלכ דומה לבנ חביב של ה', וכאשר הוא עולה על כ� מלכותו, 
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 מימינ:
עבותות
 משמאל:

כלי יוצר מנופצימ

את ה , רק בקש  הוא כמו נולד מחדש לה'. 
, קצות תגיע עד ל שלטונכ יקיפ עמימ רבימ, 
חר�  במוט  , אויביכ  את  , תשבר   

. של המתנפצ בקלות 

 . קבלו מו�ר, הבינו,   זאת. 
לא תצליחו להילחמ כנגד משיח ה', שכנ השלטונ והכוח ניתנו לו 
לשמוח  תוכלו   ,  - ככ,  משומ  ה'.  מאת 
בממשלה זו, אכ עשו זאת כי מאחורי מתנה זו רובצ איומ 
 , , בנ – המלכ שה' אמר עליו ְּבִני ַאָּתה,2  תמידי. 
אפילו  , כאשר  ה' יכע�,  לא תהיה לכמ תקומה 

, רגע קטנ כע�ו. רק

- טוב ויפה לחו�ימ בה'. , מאושרימ ומנ הצד השני – 

המזמור, שיש לו כתובת פרטית, עו�ק בנרדפ המוקפ באויבימ מכל צד. הכול �בורימ 
שאינ לו עוד תקווה, אכ הוא בוטח בה' שיושיענו מכל אויביו ויביאנו לניצחונ ולשלומ.

  זהו מזמור המבטא 
בעיקר את תחינתו של דוד בהיותו במצוקה גדולה.

רק  המ  אינ  בי.  להילחמ  אויבי,   
נו�פ עליהמ  אויבימ חיצוניימ אלא בעיקר מתקוממימ, מורדימ. 

, ישועה , עלי יש עוד ה
מלבד אויבו הישיר של דוד – צבא אבשלומ, גמ מי שלא היו פעילימ 
ב�כ�וכ הרגישו שתקופת דוד נגמרה, שכנ לא נותרה לו תקווה. 

 �ימנ מו�יקלי, או: אכנ.

 אתה הוא או: אתה זה שנותנ לי את 
 , אתה שלא אהיה מוטל מוב�.  הכבוד, 
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המזמור  של  זו  פתיחה 
היא פנייה אל המנצח, המנהיג את השירה 
והנגינה. יש בפרקי תהלימ פניות שונות, 
מהנ התייח�ות אל כלי הנגינה, ומהנ ללחנ 

עתיק ונודע. יש שפירשו שהמלה ’נגינות' 
מורה שיש למזמור זה כמה נעימות או כלי 
שיר. כנראה אפ במלה ’מזמור' יש הוראה 

המגדירה את מנגינתו של השיר.

אליו אני יכול לשמוע, כביכול, את מענה 
אלי מהר הקודש בירושלימ ה' המדבר

אכ  למחר,  וציפיות  תקוות  ללא  לפעמימ   
עולמימ,  שנת  לישונ  ולא המשכתי  התעוררתי משנתי   ,

ובגלל עזרתו   הוא נותנ לי את הכוח להמשיכ. 
, חנו וצרו רב ביותר , מעמ , אפחד

.

ו  במציאות,  התגלה  בקשה: 
המבזה,  הלחי  ל�טירת  ובהמשכ  ב   

ב�יכומו של דבר:  גמ כאשר אינ היא נראית קרובה, 
בכלל תבוא  ו
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הקודמ,  המזמור  לעומת  לשווא.  ונרדפ  שמושמצ  מי  של  תחינתו  הוא  זה  מזמור  גמ 
שהושר מתוכ מצוקה מידית, מזמור זה עולה מתוכ מצוקה כללית ובצדו דברי בקשה 

ועידוד לאחרימ.

, העומד בראש המקהלה או הנגנימ מזמור זה מיועד
 

, אלוַקי שהוא  , בשעה שאני קורא אליכ
 , ש צדקי. אתה  את  היודע  האלוקימ  או:  וצדק,  אלוקי אמת 
האדמ,   על  �וגרת  המציאות  כאשר  מצוקה,  בשעת 

, רחמ עלי הדברימ הדוחקימ נ�וגימ, ואפשר לנוע ולנשומ, 
. וזו היא התפילה:  אדמ בעל מעמד, וכאנ: יריביו 
, תמשיכו לבייש אותי,  , עד מתי תשימו של דוד, 
ההכלמות והמאבק נגדי נובעימ מדברימ של מה-בככ,  ו
, שקרימ  אבל אתמ נטפלימ אל הדברימ הללו. עד מתי 

ו�יפורימ ח�רי ב�י�. 
, הבדיל, העניק יח� מיוח� לזה  למול רדיפתכמ 
. גמ בחייו של דוד  אשר  ולכנ  שהוא 
נראה שהכול הודו שהוא דבוק בה' ומבקש את קרבתו.3 לכנ פעמימ 
רבות דוד מזכיר שהקדוש ברוכ הוא נוהג עמו בדרכ מיוחדת כלפי 
, עוררו את רגשותיכמ ואת יראתכמ   מבקשי נפשו. 
נערו את עצמכמ בכוח ושנו את תפי�תכמ, ואז לא תימשכו אחרי 
עצמכמ לבינ  ביניכמ  בדברימ  דונו   , שגרת החטא. 
בשעת אמת, שבה אינכמ מצויימ ביח�ימ חברתיימ 
תשתקו,  אז ודרכיכמ,  על מחשבותיכמ  להשפיע  העשויימ 
. תחליטו שלא להתערב במה שאינו מעניינכמ ובתחומ ידיעתכמ. 

ובמעללי,  בי  להתע�ק  במקומ  לאויביו:  מייעצ  דוד 
מחפשימ מקור של ברכה   ובפנייה לה': 
, נשא, או: התנו��, גלה – על  ו  אנא, 
גמ אני עצמי אינני יושב וחושב ברעתמ  כולנו את  
, יותר אשר  של אחרימ, ומנ�ה לדבוק בה' – 
, יינמ אינני מקנא בהצלחתמ של יריבי. ִשמחתי 
כאשר  דווקא  אני שמח  נו�פת:  אפשרות  לי.  ַמ�פקת  הפנימית 

אחרימ מצליחימ ומתברכימ.
כשהכול בשלומ, או: קשור אל השלומ  ,
, לבדכ. או: גמ כשאני לבדי מחזיק בדרכ  בשקט. 

, בבטחה זו, די בככ שאתה עמי – 
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שמ העצמ ’רצונ' אינו מציינ רק את הרצייה אלא גמ את מילויה – טובה 
וח�ד ושביעות רצונ.

עמ  עימות  בו  מובע  בעיותיו של המתפלל, אלא  מפורטות  לא  הזה  במזמור התפילה 
אנשימ ההולכימ בדרכ שאינה טובה. המשורר יודע שאינ הוא מושלמ, ועל כנ הוא שב 
ומדגיש, כבקשה לעצמו וכעצה לאחרימ, את הרצונ בקרבת ה' ואת חשיבות ההשתדלות 
ללכת בדרכ הנכונה. הוא מתפלל שצדקתו תיראה, ושהטובה תגיע אליו ואל האנשימ 

הראויימ לה.

 לחנ עתיק שבו הושר המזמור, או: 
שמ כלי נגינה שאולי קולו כזמזומ נחיל דבורימ, והוא מלווה את 

ש  ה
, התבוננ, הכר וקח נא  , האזנ וקבל אותמ, ל
את דיבורי היוצא מתוכ מחשבה. ְשמע לא רק את התפילה 

תחנוני,  הנאמרת, אלא גמ את זו שבלב. 
. בלבד

, בכל ראשיתו של יומ חדש  , בכל
, מייחל ללכת בדרכ  , אני מכינ ומעמיד את עצמי לפניכ 
הטוב ככל יכולתי, ומתוכ ידיעה שהדרכ האחרת מנוגדת לרצונו של 

ביאור 
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 מימינ:
ֶקֶבר ָּפתּוַח

 משמאל:
 קָּשתימ  מאחורי צינה

 728 לפנה"�
ארמונ נמרוד 

, רוצה אדרבא, אתה רוצה את  , הרי ה'. 
, אנשימ פוחזימ  , יגור אתכ  היפוכו. 

וח�רי כיוונ  שהרי אתה הוא תכלית הטוב – 
ו ,  עושי רעה, אינכ רוצה אותמ לידכ. 

. אפילו  , מרחיק  – 
ַהגעתי לביתכ אפשרית הודות לח�דכ, שכנ אתה הוא שנטעת בלבי 

את הרצונ ושזימנת את האפשרות לבוא אליו. שמ 

, כדי שאוכל לעמוד בפני , הדרכ אותי ללכת  
, ַיֵּשר  הוליכני בדרכ הישרה, הנכונה   אויבי. 
לדעת  מתקשה  שהוא  יש  באויבימ  מוקפ  אדמ  כאשר  והטובה. 
מהי הדרכ הנכונה לפעול בה. דווקא מכיוונ שהוא נתונ במריבה, 

והישר.  הטוב  על  לשמור  כיצד  מיוחדת  להנחיה  זקוק  הוא 
האויב, שאינ שמו מפורש,  אמת. הוא משקר תמיד; 

רעות;  מזימות  פגעימ,  אויַבי  של  תוכמ   ,
שהרקב מצוי בו ועמ זאת הוא מזמינ את הכול ליפול אל תוכו – ככ 
לכנ מצא אותמ  הוא   מחניפימ. 

כדי ש לפי אשמתמ  אותמ  ודונ  להמ  כראוי אשמימ 
של ובהתייעצויותיהמ.  במזימותיהמ  יישארו   שלא 
, מרדו וראויימ  , ה�ר אותמ ממקוממ   

לעונש. 

ב�יומ חוזר המשורר, כדרכו, לדברימ חיוביימ: 
, ת�וככ ותגנ עליהמ,   הנשענימ עליכ,  
, מגנ   . , ישמחו 
את  תקיפ  ככ  האדמ,  של  גופו  כל  את  המקיפ  גדול 

הצדיקימ �ביב �ביב באהבתכ ובקרבה אליכ.
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מבטא  זה  מזמור 
במחלה  החולה  אדמ  של  תפילתו  את 
יירפא  אמ  יודע  הוא  שאינ  מ�וכנת 
תודה  בדברי  מ�תיימ  המזמור  ממנה. 
והוא  נענתה,  שתפילתו  משומ  כנראה 
לאו  להתפרש  יכול  הפרק  מחוליו.  נרפא 
דווקא לגבי אויבימ בשר ודמ, אלא כביטוי 
לתחושתו של החולה שמיני כוחות של רוע 
וכאשר  לאידו;  ושמחימ  עליו  מתא�פימ 
הוא מבריא, הצללימ האפלימ הללו ָנ�ימ. 

שמו  שזה  נראה  הפשוט  באופנ 
למנגינה  כינוי  או  שירה  של  �וג  של 
וראב"ע  רש"י  ג;  חבקוק  (וראו  מ�וימת 
מלשונ  זאת  המפרשימ  יש  כי  אפ  כאנ), 
של  מזמור  זהו  כלומר  שגגה,  או  שגיאה 
חרטה על שגיאות. אפשר שהשמ ’שיגיונ' 
מקביל  ש,ג,ה שמשמעו  השורש  מנ   נגזר 

ל-ח,ש,ב.

תחינה של חולה מבוהל הבוכה מיי�וריו ומבקש מה' רחמימ.

כלי  המנגנימ בראש  העומד 
תחינה   נגינה, אולי בעל שמונה מיתרימ, 

, בכע�כ אל תיי�ר או תעניש אותי באמירה או 
במעשה,  כי יש שהכאבימ קשימ מנשוא –  

, מ�כנ, מדוכא וקמל4  נטה עלי ח�ד,
 עצמותי. הכאב והחרדה חדרו לתוכי. אינני פונה אליכ 
פורצת מתוכ כאב בלתי  ביטחונ במעשי הטובימ; תפילתי  מתוכ 
גמ  מתלווה  המציקימ  הכאבימ  אל  נ�בל.  

פחד מהעובדה שהמחלה �וגרת עלי, והמוות קרב. 
 תשאיר אותי במבוכתי, בכאבי ובחו�ר התקווה? מתי תבוא 

רפואתי?
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 כינור אפריקני 
 בנ שמונה מיתרימ

('שמינית'?) 

את המזמורימ ליוו כלימ שלהמ 
היו מ�פרימ שונימ של מיתרימ. בציורימ 
ובתבליטימ עתיקימ מופיעימ כלי פריטה 
שלהמ בינ שלושה לארבעה עשר מיתרימ. 

השמינית מרמזת על שמונה מיתרימ, ואולי 
 .SAMMU באכדית  הקרוי  המיתר  לכלי 

(ראו עוד להלנ צב,ד).

היי�ורימ המ אות לככ שכביכול ה' �ילק עצמו ממני. על כנ אני 
, שלופ את מהמועקה, ו אלי.  מבקש: 

ש כביכול    ואינ
לא כדאי לכ להמית אותי. במותי אינ שומ תועלת, ואילו בחיי אוכל 

לזכור אותכ ולהודות לכ.

כשלעצמנ  הכאב  אנחות  כה חלש, שאפילו  אני   ,
את  , אציפ בדמעות  מייגעות אותי. 

, נחלשה, כהתה  , מיטתי  אמי� כביכול.  את
עיני  לאידי;  האויבימ השמחימ  רואה את  כשאני  רוב 
עניינ  רק  אינו  חולִיי  בהביטה   מחורּה  נעקרה   ,
שביני לביני. בחוליי מתעוררימ ומתעודדימ גמ שונאי. אל המחלה 
והכאבימ מתלווה התחושה הקשה שהשונאימ נהנימ ממצבי ותולימ 

בככ תקוות.

ותודה:  עידוד  של  מלימ  כמה  וב�יומ 
את  צד,  מכל  עלי  המתנפלימ  רע,  עושי   
את יקבל, ואוכל לחזור  וריפאני. 

, יתביישו, יתאכזבו  ולעומת זאת,  ולהתחזק, 
בנ  עמ החלמתי אויבי נעלמימ, ואפ  ו אחור

מאוכזבימ ונבוכימ מככ שארבו לי בחולשתי.

 העולמ
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מזימות 
הרשע ההופכות למעשימ, מדומימ לשלבימ 
ביצירת האדמ: ההפריה, ההיריונ והלידה. 

שהמשכמ  ֶרשע  דברי  זורע  הרע  האדמ 
ת�כול ו�ופמ שקר. (ראו עוד ההרחבות 

לישעיה נט,ד; מורה נבוכימ ח"א ז).

תפילתו של מי שנרדפ לשווא ומואשמ בהאשמות שקר. המתפלל מבקש מה' שיראה 
את צדקתו וישיב רעה לאויביו.

, אולי מינ שיר או נעימה
 נראה שכוש משבט בנימינ דיבר רעות על דוד, אולי 
המרצ  בכל  נלחמ  לא  בצבא שאול  בככ שבהיותו  אותו  האשימ 
הדרוש, וגרמ לככ שהאויב לא ינוצח לגמרי. היו מחכמינו שדרשוהו 

ככינוי לשאול המלכ עצמו.5
האויב 

, שובר עצמות  וכאריה יהיה  את 

כנגדו: שנטענה  הטענה  על  המשורר  עונה  וכאנ 
 – את מה שטופלימ עלי – 
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לנבל.  דומה  שהגיתית  משערימ 
צורתו של הנבל העתיק הייתה קשתית – 
חלקו התחתונ עבה, וממנו נמתחו המיתרימ 
כנ דמה  על  אל הקצה העליונ הדק שלו. 
וצוואר  עבה  ב�י�  בעל  יינ, שהיה  לנאד 
ֵנֶבל (שמואל  ארוכ, ואפ הוא קרוי בתנ''כ 

א' י,ג; ירמיה יג,יב ועוד). הגת היא מקומ 
ייצור היינ, וייתכנ שהשמ הושאל בעקיפינ 
לכלי השתייה של היינ ולכלי הנגינה הדומה 
או  היינ  והמלווה את שתיית  בצורתו,  לו 

את דריכת הגת.

, אויבי , שחררתי את  , , איש שלומי, ידידי ל
אותי  אמ עשיתי זאת –  , לחינמ, 

, נפשי �ימנ מו�יקלי, או: אכנ. את 

ראוי שגמ אתה תכע� על הרע  ולעומת זאת – 
של  כע�מ  על וגבור  התרוממ   , לי.  שמעוללימ 
ש חרֹוצ את דינמ  , הער למעני את ה   
כבוד  כמשמר  המשפט  בתומ אויבי. של 
עדת  על   – למקומו,   חזרתו  בעת  במלחמה  המנצח  למלכ 
 , כביכול, לכ לפמליה,  ולהיות  לכ  להריע  הלאומימ שתבוא 

כאשר ההתגלות,  בזמנ  חזור.  מרומ מקדשכ  אל 
יבוא  , לפי יושרי , אצרפ את בקשתי: 

הגמול

, תעמיד על מכונו את ה את ה ה יַכלה  ,
מנת  על  חיצוני  לערוכ משפט  צריכ  אינו  הוא  ברוכ  הקדוש  הרי 
 , לקבוע מי מהטוענימ צודק, כי 
הוא  הוא  ה ביטחוני  הַגנתי, 

הוא   הרשע  כלפי  ה את 
הרשע מדרכו הרעה וימשיכ בהכנותיו לעשות רע – את 

הרשע  ישחיז,  לירייה –  – לעצמו 
, לרודפימ אחר הצדיק, לרשעימ  ה את 
, יגיעת  ֶרשע, , יהרה, יתכננ  הרשע יכינ. 

 – בעצמו  דבר  של  ב�ופו  תפגע  ורשעתו  שווא 
שאותו בבור   , דבר  של  ב�ופו  הרשע  
, ראשו , מעשהו הרע   עשה
והפורענות  העונש  יתגלגל.  שלו  העוול   , החוטא  של 
היא  הרשע  של  רעתו  עצמ  שכנ  חיצוני,  לגורמ  נזקקימ   אינמ 

שתפגע בו.

. וב�יכומ: 

 העולמ
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ה'  תהילת 
מפיהמ  רק  עולות  איננ  אליו  והתפילה 
מיוחד  יש שבח  והגדולימ;  החכמימ  של 
ילדימ  מפי  דווקא  הנאמרת  ה'  בתהילת 
הנאמרימ  שלהמ,  ההלל  דברי  קטנימ. 
בתמימות, המ שבח גדול יותר לה' משומ 
שאינ בהמ רמייה, העמדת פנימ או דברי 

שיר ’מקצועיימ'.

של  ברגש  כאנ  מלווה  העצמה 
ענווה. יש מקומ לשאול אמ האדמ ראוי 
לכל הכוח שניתנ בידיו. ויש בזה גמ הדרכה 
לאדמ: עליו לדעת את רוב כוחו, ויחד עמ 
זאת, להכיר תודה לה' אשר נתנ לו בח�דו 

את השלטונ הזה. 

 

שיר תהילה למעשי ה', ובו דיונ בדבר מקומו של האדמ בעולמ.

, כלי נגינה שאולי נקרא על שמ צורתו 
או מקומ ייצורו,

בהכרזה אחת של תהילה:  ומ�יימ  המזמור מתחיל 
אדוננו,  ה'  ומלואו;  שלנו  העולמ 

, אתה נותנ את  או: אשר ראוי היה לכאורה 
שתיתנ הודכ על השמימ בלבד.

 , בתורתכ או שרימ  אותכ  , המהללימ 
, אויביכ, ודברימ אלה יפימ  , לשמ עשיית מלחמה ב כוח 
וברצינות  בתמימותה  הילדימ,  שירת  כדי  
הילדותית שבה, היא בגדר י�וד קבוע שאינ האויבימ יכולימ לבטלו. 

להפכ, אל שירת ילדימ כזו מתנפצימ גלי השנאה שבכל דור.

, שהמ  מצד אחד  המשורר מתבוננ ומהרהר: 
מגדולתכ  אתפעמ  יי�דת,   ,
בהיקפה הגדול, הכלל-עולמי. מצד שני ההתבוננות בעולמ הגדול 

ביאור 

 הרחבות
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 מימינ: 
ִמִּפי עֹוְלִלימ ְויְֹנִקימ 

ְדָּת עֹז  ַּ ִי
 ילדימ ומלמדמ
�מרקנד 1909

 משמאל:
 ָשֶמיָכ 

 ַמַעֵשה ֶאְצְּבעֶֹתיָכ 
 ָיֵרַח ְוכֹוָכִבימ 
ַאֶשר ּכֹוָנְנָּתה

 ִצּפֹור ָשַמִימ 
 ּוְדֵגי ַהָּימ 

עֵֹבר ָאְרחֹות ַיִּמימ

מהו  ובבריותיו הנפלאות מביאה לתהייה: 
?! מול גרמי השמימ הגדולימ והרחוקימ, נראה 
האדמ פעוט ועלוב, יצור שאינו ראוי להתייח�ות של מעלה, שאפ 
לא ראוי להישפט ולהיגמל על מעשיו.6 והנה על אפ קטנותו נתת 
, שהרי האדמ נברא  לאדמ מתנות מרובות: 
או, במשמעות  בתוכו;  שורה  ה'  ונשמת  בצלמו,7  אלוקימ  ידי  על 

אחרת, ’אלוהימ' המ המלאכימ, שהאדמ קטנ מהמ אכ במעט, 
נו�פ על עצמ בריאתו של האדמ   בכוחות שנתת בו. 
ומעלתו –  לאדמ ניתנו הכוח והרשות למשול 
, ַשמת  במעשי ידיו של ה', לפעול בהמ ולשנותמ.8 את ה 
 , , צאנ   האדמ הוא המושל בכל המציאות. 
 , נו�פ עליהמ  בקר –  נתונימ ברשותו של האדמ, 
שדה. האדמ מושל לא רק על בהמות הבית הקרובות, שבהנ הוא 
י  ואפילו על מטפל ואותנ הוא מזינ, אלא גמ על חיות השדה, 
יש להודות  , דרכי  ה יצור  , על כל   
לה' שנתנ לאדמ את העצמה הזו. האדמ המתבוננ בקטנותו מול 
הגודל הנתונ בידיו צריכ להכיר בככ שזוהי מתנת אלוקימ. וגמ על 

ככ יכול הוא לחזור ולומר:
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המפרשימ  רוב 
בפרט  בנ,  פירושו  אינ  שַלֵּבנ  מ�בירימ 
זה  מזמור  המלכ, שהרי  דוד  של  הבנ  לא 
בכללותו הוא מזמור תודה, ובוודאי איננו 
קינה או בקשה. יש �ברו שאולי זה שמו 
שאינ  אויב,  מלכ  או  מצביא  אדמ,  של 

אנחנו יודעימ עליו ממקומות אחרימ. ויש 
מפרשימ שַעל-מּות-ַלֵּבנ הוא שמו של שיר 
שהיה ידוע להמ, כאות למנצח שיש לשיר 
מזמור זה באותו ניגונ. (ראו רש"י, ראב"ע 

ומלבי"מ).

שיר תודה של מי שניצל מאויביו וניצח, והוא שב ומתפלל כי ה' יושיע אותו גמ בעתיד 
מאויבימ אחרימ.

המזמור כתוב ברובו בלשונ יחיד, ויש בו גמ דברי לקח והוראה לאחרימ. כמו מזמורימ 
רבימ מ�וגו הוא מ�ודר ב�דר אלפביתי; אמנמ הוא מכיל רק חלק מנ האותיות, וגמ 

זאת – לא תמיד בתחילתו של כל פ�וק, אלא בדילוג של פ�וקימ אחרימ.

 שמו של שיר או אות למנצח, ואולי 
תודה לה' –   זהו שמו של אויב שמת, 

, אעלוז  ל

ביאור 

 הרחבות
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, כשאויבי נ�וגו ל  מרוב שמחה 
כאשר  , תבו�ה  נחלו  המ    ,

, וכשעמדתי בדינ, דנת אותמ לכפ חובה.  
ב ומשמעה של גערה  ה המשפט של המלכ, 

חילות עד כדי ככ ש  זו – 
רק  הוא  ומה שנשאר אחריהמ  הושמדו,  ,

כנגד  , עקרת  אפילו זיכרונ לא נשאר מהמ.  ש
את , הקימ כל אלה הנעלמימ והנשכחימ,  

את ה , מלכותו ומשפטו, 
 , ומפלט  לעני, , מעוז   
, היודעימ  לזמנימ שהמ�כנימ נמצאימ 
את אליכ,  נקשרימ  גמ  ולכנ  ה',  במציאותכ,  ומכירימ 

. , אלה המבקשימ אותכ והחפצימ בכ, 

מעשיו.    ; ב היושבימ   ,
שהוא  ה' הלוא  והושיע אתכמ.  מצרה  הצילכמ  כיצד  �פרו 
, תובע את ה של הנקיימ שנשפכו,   שהרי הוא 
יודע מיהו הרע ומיהו הטוב, ו אלה הנוהגימ 

כראוי ומצניעימ את עצממ.

חנני, רחמ עלי, אל ההודאה צמודה תפילה על העתיד:
, אתה המרימ, המרחיק אותי  , �בלי  

  – כשאראה בישועה – את 
, אשמח  העיר  של  והמרכזיימ  ההומימ  המקומות 

. וא�פר

, במלכודת ולעומתי בבור ש לאחרימ, 
בעולמ,  , כאשר  . , בה  אשר  ,
דבר שיש להגות ולדבר  , , נלכד ה זהו כש
 בו. או: נעימה, המיה – �ימנ למנגנ.  גמ זה �ימנ מו�יקלי, או: 

אכנ.

. הרשעימ המ יצורי שאול היוצאימ  , ילכו
 , וכנ  לשמ.  לחזור  וצריכימ  שלנו  העולמ  אל  ממנו 
 , ולעומת זאת –  השוכחימ את 
לא  עני, הנראה עזוב, אכ ב�ופו של דבר ה' יפנה אליו, ו
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עזי  לאנשימ  אינ  פניו  יעז   , ואז  התגלה,   
כאשר   בעולמ,  תתגלה  כאשר  עמידה  מצח 
, ואז  , פחד, או: חיתוכ, גזרה  , לפניכ.  שימ, 
שבעצמ  בזמנ שכוחמ גובר, המ חושבימ שהמ 
ח�ינימ מכל פגע. מוטב שידעו כי אינ המ אלא בני אדמ, ויש קצבה 
וחולָימ  ידעו את חולשתמ  נו�פת:  ובמשמעות  ולחייהמ.  לכוחמ 

הָאנּוש.  

בתפילה זו המשורר מתרעמ על שלטונמ של הרשעימ בעולמ.

, ממרחק, כאילו אינכ בתוכנו, 
, בג�ות  , בזמני מצוקתנו?!  את נוכחותכ 
, אשר  העניימ  ירדופ אחר   , רוחו

חושבימ עליהמ הרשעימ.

ה אותכ, ה', הרי זה רק  כאשר מהלל, כביכול, ,

ביאור 
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ֶיֶארֹב ַּבִּמְ�ָּתר 
ְּכַאְרֵיה ְבֻ�ּכֹה 
ֶיֶארֹב ַלַחטֹופ

, שהרי באמת  , הגזלנ כש אותכ,9 בעצמ  הרעה,
, כגודל כע�ו, או:  ה אינ בתפי�ת עולמו אלוקימ. 
כפי המידה שהוא מגביה את עצמו,  איננו מחפש וגמ לא 
בכל  ב  הוא, שהרי  ברוכ  ימצא את הקדוש 
ה' בעולמ  נוכחותו של  על  אינ אפ מחשבה  תכניותיו של הרשע 

ועל השגחתו ומשפטו.

ש זה   , הרשע של  יצליחו  חיל,  יעשו  ,
, משפטיכ שבמרומ המ ואינמ נוגעימ בו כלל, הוא 
10 הרשע  , ישיב רוח זוכה אפ בדינ שמימ ואת  – 

הרשע  ולאור הצלחתו ברוח פיו מפיצ את כל אויביו. 
, לדורי דורות  דבר לא ימוטט אותי. אתקיימ 
, תככימ   , , בקללות  , שלא

, חטאימ ועוולות, כזב ושקר.11 וזוהי דרכ  דברי פיו המ 
ב מקומות בלתי מוגנימ,  פעולתו של הרשע: 
הוא  שכנ  אורבות,  למ�כנ    ,

הרשע  מנ�ה לתפו� אותו כדי להשמידו.
ו , האורב לטרפו בתוכ ה�בכ שלו, 

, על ידי משיכה ברשת הציידימ. הרשע מרמה ויוצר 
יישבר   , החלשימ שב�ביבתו. את  בהמ  להפיל  מכשולימ 
, ממונ  , ונפל בעצמתו של הרשע  , ישקע, 

העניימ, או – לפי הכתיב: תתכופפ קומתמ ונפלו האומללימ. 
, אינ הוא  את המציאות שלנו,  " : הרשע 
, הוא לעולמ לא יראה אותי, ואוכל  מתגלה בעולמו, 

לפעול בעולמ כרצוני".

, גלה את כוחכ וכאנ מבקש המשורר: 
?! – משומ ש , למה כי  .

ה', אינכ מחפש, אינ אתה מתעניינ בבני   אתה, 



O]

זאת. לאמתו של דבר האדמ". העולמ נראה לו כהפקר. 
אכנ, אתה מתבוננ ורואה את העוולות והכע� 
ה  יישענ   , בעצמכ. גמול  כדי  שבעולמ 
, כוחו  ולכנ –  המ�כנ, את ה מאז. 
 . , תחפש את –  ה אמ בככ האיש של ה

וכאשר יגלה ה' את  ל הוא  ומ�יימ בדבר טוב: 
, משאלתמ  אז את  , עמימ רשעימ   מלכותו, 
, תחזק, או: תכוונ את ו  של 
הרע שבעולמ  לתפילתמ,  מדוכא,

אנשימ, בעיקר חלשימ   לשבור ולהשמיד 

גמ שיר זה מושר מתוכ התבוננות על הֶרשע שבעולמ. הרשעימ מתנהלימ ללא מעצורימ 
ואינמ יודעימ כי ה' משגיח ושולט בעולמ.

העומד בראש המנגנימ,

ביאור 
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 מימינ:
נּוִדי ַהְרֶכמ ִצּפֹור

 משמאל:
חיילימ אשורימ 

דורכימ קשת 
 ומכוננימ אותה 

 מתוכ תבליט אשורי
המאה ה-7 לפנה"� 

, ברחי  , אַלי:  ולא באחר אני חו�ה.
?! ה�תלק מכאנ אתה וחבורתכ. ההר, שמ מקומכ, אל

 , לירייה,  ומתכוננימ  מותחימ   ,
, מיַתר הקשת  ה מייצבימ, מכוונימ במקומ המתאימ את
, הי�ודות  , כאשר  . , בחושכ כדי 
?! מה משמעות יש  המו�ריימ או החברתיימ – 

לפעולות הצדיק במקומ שי�ודותיו הרו�ימ?!

הרי אכנ יש מקומ להתבוננות אחרת, מלאה תקווה וביטחונ: 
ניצב   ' שוכנ  ולא ה�תלק ממקומו. 
כל המתרחש,  את  יראו  עולמו.  את  ושופט  מולכ  הוא 
מביא  וגמ:  אליו,  לב  , שמ   .

את ה אותו בני�יונ כדי להוציא לאור את צדקו,12 
 , .  פחמימ, 

�ערה משתוללת היא  חלקמ של הרשעימ.

הוא, ואותו יראו  – פניהמ ולכנ 
של ישרי הלב. או: את הישר יראו פני ה'.

אפ מזמור זה מתאר את הֶרשע המתגבר בעולמ, ובו תפילה שה' יושיע את ההולכימ 
בדרכ הטוב.

כלי נגינה, אולי בעל שמונה מיתרימ. 
או: ציונ לנעימה שמינית מתוכ המנגינות שהופקו מהכלי, 
, דברי אמת,  , אפ�ו  , אבד 
אינ ממש  רק  הֵאמונ  אבד 

חנופה  , בשיחתמ של בני האדמ ובהבטחותיהמ. 
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, אחד בפה ואחד בלב את מה שאדמ מחזיק בלבו פנימה 
אינ הוא אומר, ומה שהוא אומר אינ הוא חושב.

ש  , ו המשורר מבקש: 
השיחות הללו הנ מצד אחד דברי חנופה למי שבידמ כוח, ומצד שני 
בעלי השפתיימ  , כי דברי התפארות כנגד החלשימ. 
, את לשוננו נחזק. או: נעצימ את עצמנו  והלשונ הללו:
בכוח לשוננו;  ברשותנו, ואנחנו יכולימ לרמות ולאיימ 
ה' לא  ?! כנגדמ באימ תפילה ואיחול:  ככל שנרצה. 

חמת יישא זאת לאורכ זמנ 
 , , אעשה  בישועה, אושיע" –   , ואתגלה – 
המבטיחות  שכנ . או: ָיִפיַח לֹו – יופיע הֶּישע לעני,  ידבר 
 , את גילוי הצדק ומפלת הרשעימ, הנ  כ

ביאור 
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 , ה כל עיני להתכת מתכות, או: נקי בבירור  בתנור
זיקוק אחר זיקוק. דברי ה' נקיימ ומושלמימ לחלוטינ.

, תשמור את   – את כל המ�כנימ הנפגעימ, 
כאשר בפועל עדיינ , הזה  העני העשוק והפגוע 

, הִשפלּות,  , בשעה שמגביהה עצמה ה
. או: הזלזול והבוז 

ושוב מזמור תחינה של מי שנתונ במצוקת חיימ, ונראה לו שה' מ�תיר פניו ממנו.

 
? נראה לי שאתה שוכח אותי לעולמ.  מתי, 

?
תחבולות להימלט על נפשי? עד  , אשימ
, כל הימימ?13 נוכח המציאות מחשבותי  אנה ישכונ ה

איננ מאפשרות לי כלל לשמוח. 
?

, שמא אינ  למצוא דרכ ישועה  ו
לי עצה אלא לישונ שנת מוות.  

, כאשר אתמוטט.  , ישמחו ניצחתי אותו", פנ 

 – על כל מצוקותי ו�כנותי –   ח�דכ הוא המשענ 
. תקווה ל היחיד שלי, עד כדי ש

 נתנ לי את מתנת ישועתו. 

גמ נושאו של המזמור הזה הוא הרשעימ שאינמ מאמינימ בה' וממלאימ את העולמ ֶרשע.14

ויהיר  הרשעימ שאינמ  , איש רע, ג� 
מתחשבימ כלל במציאות ה'  עשו מעשימ 

מהמ מתועבימ,
, מתבוננ בארצ   
וראה ש פנה, חדל,  כולמ  ש 

נטמאו, נזדהמו. 
. , אפילו

ה�ומכימ על היעדרו כביכול של  אותמ  אמ 
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'מי  שבמזמור  -
כד  (מכות  בגמרא  נתפ�ות  באהֶלָכ'  יגור 
ע"א) כתמצית מצוות התורה. אינ מדובר 
כאנ בקיומ המצוות, אלא בעיקר במעלותיו 
של אדמ. האדמ המתואר כאנ אינו מצוינ 
אלא  בהשכלתו,  או  בפולחנו  בתפילתו, 
בהלכ נפשו ובמעשיו הישרימ והמתוקנימ. 

הוא מינ מזמור המאופיינ במנגינתו 
אברבנאל  ר"י  (ראו  נגינתו.  בצורת  או 

שמות טו,א–ב). ושמא כינוי זה מבטא את 
מלשונ  המזמור,  של  המיוחדת  חשיבותו 
בהמשכ  ראב"ע).  (ראו  זהב.   – ’כתמ' 
שכונו  מזמורימ  קבוצת  מופיעה  ה�פר 
נושאימ  שכולמ  נו–�),  (פרקימ  ’מכתמ' 
המביע  אדמ  של  ומרגש  אישי  אופי 
 קרבת אלוקימ עזה הגוברת על מצוקתו 

הקיומית. 

ה' מנ העולמ, אותמ  ש אותו כמו שאוכלימ  
הרי עליהמ לדעת כי –  '  בשומ מקרה?!  אלו שאת 
את  , כאשר מגלה הכול  במקומ או בזמנ אחר15
, ממחשבתכמ להרע ל  ואז מ נוכחותו  
אמנמ אינ לעני כל מח�ה מוָּכר,  תתאכזבו. עצתכמ לא תצלח 

הוא אבל 

המשורר שתיאר מצב מצוקה, כאשר ה' נ�תר מנ העולמ ומתודעתמ 
של בני אדמ, ומח�ה העניימ אינו נראה, מ�יימ בתפילה: 

 כאשר ישיב אותמ ויושיבמ 
הדל,16 לבטח – אז 

ביאור 

 הרחבות



OV

תיאור תמציתי של מעלות האדמ.

הנייד, ו , מיהו זה שראוי לגור, ולּו באופנ זמני
של קבע בביתכ? מיהו זה שראוי לו להיות  משכנ

במחיצתו של הקדוש ברוכ הוא?

, נוהג בדרכ ישרה  אלו המ מאפייניו של איש המעלה: 
, אינו מרמה  עמ אחרימ  שיש בה שלמות 
 , לא את עצמו ולא את הבריות. פיו ולבו שווימ 

זו בלבד אלא אפ  לא איננו מרכל 
, דואג ששומ דבר מביש לא יתגלגל על קרובו 

, איננו מכבד ומאדיר את עצמו. או:  הוא – בעיני עצמו ו
הוא גמ  לעומת זאת,  אדמ נבזה מאו� הוא בעיניו; 
, לעשות דבר שיגרומ לעצמו �בל, הוא מקיימ את  אמ 

, לא יחליפ את שבועתו וינ�ה להתחמק  נדרו 
, אמ הוא דיינ  ואינו נהנה מדבר א�ור
או בעל עמדה אינ הוא מקבל שוחד, גמ לא לטובתו של אדמ נקי.

, אדמ הנוהג בכל הדרכימ הטובות האלה,  
והוא שיעמוד בהיכל ה'.

מזמור תודה לה' לאחר שהדריכ את המשורר בדרכ טובה, והעניק לו את האושר הנובע 
מנ הִּקרבה אליו.

, �וג של מזמור  על בחירתו הי�ודית – ללכת 
אחרי ה'.

 , נפשי,    
הטובות שאני מקבל ממכ מרובות לאינ ערוכ אינה מוטלת
טובה לעצמי על ככ שבחרתי  מצדקתי.17 או: אינ אני יכול להחזיק
, האנשימ הקדושימ,  הארצ –  בכ. 
מנגד,  והכבירימ.  הצדיקימ  אל  להצטרפ  הוא  רצוני   ,
 ,  – עצמי מהמ  את  לנתק  רוצה  שאני  דברימ  יש 
עבודותיהמ המייגעות, האלילימ והאמונות של אותמ ש 
נתנו  או:  אֵחר;18  אל  אַחר  ללכת  נמהרימ  אותמ  החליפו;  המירו, 
כלומר, אנשימ שקנו לעצממ דבר זר, אלוהימ אחרימ, ודבקו  מוַהר.
להמ לא נ�כי יינ ולא נ�כי  , לעולמ לא בו. 




