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 צ': סופיות האדם מול נצחיותו של אלוהים מזמור  
 

ה ִאיש ָהֱאֹלִהיםהוא המזמור היחיד המיוחס  הפותח את הספר הרביעי  מזמור צ'   . כותרת זו תובן לאור ביאורו בכותרתו ְלֹמשֶׁ

ומיקומו של המזמור כמענה לתיאור חורבן מלכות דוד במזמור פ"ט הקודם החותם את הספר השלישי וכפתיח לספר הרביעי  

 (.העוסק בשיקום מהחורבן )ראו במבוא לספר הרביעי 

 

 1מבנה ומשמעות 

על קשייהם לניצחיותו של אלוהים. הציר המרכזי במזמור נמצא  המזמור עוסק בעיקרו בהשוואה בין חיי האדם המוגבלים 

 יב שבהם מתרחשת תפנית ברוחו של המזמור: - בפסוקים יא

ָך  ֹעז  יֹוֵדע    ִמי  פֶׁ ָך: ִלְמנֹות  ּוְכִיְרָאְתָך  א  ְבָרתֶׁ ע  ֵכן   ָיֵמינּו  עֶׁ ב  ְוָנִבא  הֹוד   ָחְכָמה:  ְלב 

יב מתרחשת  - י ישנו תיאור של קוצר ימיו של האדם לעומת נצחיות ה', הנובע המחטאיו ועוונותיו. בפסוקים יא- בפסוקים א

שנה בקשה מה' לנחמה  יז( י - תפנית בה האדם מקבל על עצמו אחריות כנה לתיקון מעשיו. ואכן, לאחר הציר המרכזי )יג

 2ותיקון חיי האדם.

 בהתאם לציר זה המזמור מתחלק לחמישה חלקים: 

ָתה ָמעֹון  ֲאֹדָני המזמור נפתח בהצהרה על הביטחון שה' מספק לישראל לאורך הדורות: " – ב: נצחיות ה'- א  •  ָלנּו  ָהִייתָ  א 

 )ב(.יאה  טרם הברובנצחיותו של ה' שיסודה עוד מ  ָוֹדר" )א(,  ְבֹדר

זמנים ארוכים    3ה נברא )ג(; חיי האדם קצובים ונגזר עליו לשוב לאדמה ממנ  לעומת ניצחיותו של ה'  –י: סופיות האדם  - ג  •

השלמים של האדם עוברים וחולפים ביעף.   ובמושגים אנושיים נדמים כזמנים קצרים בעיני אלוהים, לעומת זאת חיי 

ם בביטחון שמספק לו אלוהים כפי שמבואר בהצהרה שבפתיחה  ההנגדה בין אלוהים לאדם מבארת את הצורך של האד

- ת חיי האדם בגלל עוונם )זאלוהים מקצר אומבואר ש  ,ו( - )ה  חולפים ביעףהחיי האדם  בהמשך המשורר מתאר את    )א(.

גֶׁ  ִכִלינּו תיאור קיצור השנים: "  על כן חיי האדם נגוזים מהר ומלאים הבל ועמל )י(.ו ט(, , מתכתב עם  )ט( "הָשֵנינּו ְכמֹו הֶׁ

ָך" )ז(. התיאור הראשון  ָכִלינּוִכי " התיאור:  פֶׁ   המשורר  –בצורה דיקדוקית סבילה כתיאור מצב קיים  מובא  "ָכִלינּו": ְבא 

, הרומזת לאחריות  ִכִלינּו"" : הצורה של הפועל הופכת לפעילה)ח(  "ֲעֹוֹנֵתינּו" לאחר הוידוי על  סובל מאפו וחמתו של ה'.

 4.ולאשמה של האדם על קיצור ימיו

מאידך  כעסו הקשה של אלוהים שאין אדם שמסוגל להכילו )יא( ו כאמור התפנית מציינת מחד את – יב: תפנית- יא  •

 .באופן נכון וטוב )יב( ועזור לאדם להשכיל ולהבין כיצד לחיות את חיי לבקשה מה'  

בציר המרכזי:    מת כעסו של ה'פש נחמה וחיזוק מה'. לעוהבקשה בתפנית מובילה את המשורר לח  –טז: תפילה לנחמה  - יג  •

ָך ֹעז יֹוֵדע   ִמי " פֶׁ ָך  ּוְכִיְרָאְתָך  א  ְבָרתֶׁ מה' להחליף  ומבקש  )לשון נופל על לשון  המשורר מחליף את היראה בראייה, " )יא(עֶׁ

ְמֵחנּו: "רכהבאת שנות ייסוריהם של עבדי ה' ל ה  ָרָעה.  ָרִאינּו  ְשנֹות  ִעִניָתנּו  ִכימֹות  ש  ל  ֵיָראֶׁ יָך  אֶׁ ָך  ֲעָבדֶׁ טז(. הוא - ..." )טו  ָפֳעלֶׁ

 .עבדיו )יג.טז(ל פונה לה' בטון מפויס ומבקש ממנו למחול ולסלוח  

ְבֵענּו( הזמן הנוכחי: "1) –לאורך חלק זה נמצא מהלך של התרחבות מעגלי הזמן  ר ש  ֹבקֶׁ ָך ב  ְסדֶׁ ְנָנה ח    ְבָכל  ְוִנְשְמָחה ּוְנר 

ְמֵחנּו ( הזמן כתקופה )ביחס לעבר כתקופה(: " 2" )יד(; )ָיֵמינּו  ( הזמן עתידי: 3) " )טו(; ָרָעה ָרִאינּו ְשנֹות  ִעִניָתנּו ִכימֹות  ש 

ה" ל ֵיָראֶׁ יָךֲעבָ  אֶׁ ָך דֶׁ ֲהָדְרָך ָפֳעלֶׁ ל   ו  ם  ע  סות חיי אדם לנצחיותו  . התרחבות זו מהווה משקל נגד להשוואה בין אפ" )טז(ְבֵניהֶׁ

 
. ניתוח של המזמור תוך בחינת הקשרו בספר הרביעי ראו אצל שנוקס 196-213 עמ'לניתוח ספרותי של המזמור ראו אצל וייס תשמ"ח,  1

2002. 

 .209-210 עמ'הבקשה דומה לבקשה בתהלים ל"ט, ה. להרחבה על המאפיינים הייחודיים של כל בקשה ראו וייס תשמ"ח,  2

ד  ט: "על בראשית ג', יהניסוח מתבסס  3 ם ע  חֶׁ ל לֶׁ יָך ֹתאכ  פֶׁ ת א  ל ָעָפר    שּוְבָך ְבֵזע  ָתה ְואֶׁ ָנה ֻלָקְחָת ִכי ָעָפר א  ל ָהֲאָדָמה ִכי ִממֶׁ . המוות "ָתשּובאֶׁ

 ג', כ; י"ב, ז. כשיבה אל האדמה מתואר גם בקהלת
 .206-207 עמ'וייס תשמ"ח,  4
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בזכות ברכת ה' האדם זוכה לחוות את חייו בנועם וקיומו הרגעי הופך לנצחי  –של ה' בחלקו הראשון של המזמור 

 באמצעות המשכיותו בבניו.

כאמור, החלק מסתיים בתקווה שהחסד והנועם האלוהי ישרה על ישראל ובעקבות כך מעשה ידיהם     -   יז: תיקון ובנייה •

 יכון ויתקיים )יז(, ובכך תמשיך הברכה של ה' לישראל כפי שהיה לאורך כל הדורות כמתואר בפתיחת המזמור. 

מבנה קונצנטרי, כפי שמוצג בתרשים.    מלבד הבסיס התוכני, זיהוי הציר נשען על מסגרות ספרותיות שמקיפות אותו ויוצרות

 איברי המסגרות מתכתבים בינהם: 

   5: מסגרת זו ערוכה באופן כיאסטי:מסגרת )א(

 )יז( חתימת המזמור   )א( פתיחת המזמור  

ה  ְתִפָלה ָתה    ן   וֹ ָמ ע      ֲאֹדָני   ָהֱאֹלִהים   ִאיש  ְלֹמשֶׁ  ָעֵלינּו...  ֱאֹלֵהינּו    ֲאֹדָני      ֹנ ע  ם     ִויִהי   ָוֹדר   ְבֹדר  ָלנּו  ָהִייתָ   א 
              
          

         
         

",  ָהִייתָ )"   בעברעל הביטחון שהעניק לישראל לאורך הדורות    ה'ל   ָהֱאֹלִהים   ִאישכותרת המזמור מציינת שמדובר בתפילת משה  

הכיאזם בשיאו בקשר בין ", יז(. ִויִהי א(. בסוף המזמור המשורר מתפלל שאלוהים ישוב ויברך את ישראל בחסדו בעתיד )" 

ם" )יז( למילה "ָמעֹון" )   נ  - ע- א(, שלושת העיצורים של שתי המילים זהים אך גם הם מופיעים בסדר מתהפך: מהמילה "ֹנע 

ָתה    ןוֹ ָמעמ; לפי זה הגנתו של ה' על ישראל בעבר )- ע- נ ם... ...( תהפוך בעתיד לברכה נעימה )ָהִייתָ   א  מסגרת זו מכוננת  (.  ִויִהי ֹנע 

המתואר במזמור. במקבילות למקרא נראה שציר הזמן הזה מתייחס תפילה המחברת בין עבר לעתיד ומונגדת להווה הקשה  

 אל חורבן מלכות בית דוד המתוארת במזמור הקודם ובשיקום מהחורבן המתואר במזמורנו.

בחלקה הראשון של המסגרת מתואר כיצד הזמן   6מוטיב הזמן )ימים ושנים( הינו מרכזי במזמור. – שנים וימים  מסגרת )ב(: 

ף ִכי וכאפס לעומת נצחיות האל: "האנושי הוא כאין  לֶׁ יָך ָשִנים  אֶׁ ְתמֹול"  ְכיֹום ְבֵעינֶׁ )ד(, כאשר חיי האדם נדמים כחולפים  אֶׁ

ְמָתם    ִכי בהמשך מתואר כיצד ה' מקצר את חיי האדם בגלל עוונותיו: " 7ִיְהיּו" )ה(. ֵשָנהמתוך שינה, בלשון נופל על לשון "ְזר 

ְברָ   ָפנּו  ָיֵמינּו   ָכל ָךְבעֶׁ גֶׁה.  ְכמוֹ   ָשֵנינּו  ִכִלינּו  תֶׁ ם  ְשנֹוֵתינּו   ְיֵמי  הֶׁ ן   ָעָמל  ְוָרְהָבם  ָשָנה  ְשמֹוִנים  ִבְגבּוֹרת  ְוִאם  ָשָנה  ִשְבִעים  ָבהֶׁ   ָגז   ִכי   ָוָאוֶׁ

ָנֻעָפה" )ט ִחיש ע ֵכן  ָיֵמינּו "ִלְמנֹותי(. בציר המרכזי המשורר מבקש מה' עזרה להבין כיצד לחיות כיאות את חייו: - ו    ְוָנִבא  הֹוד 

ב ְבֵענּומאלוהים נחמה מכעסו: "" )יב(. בעקבות כך בחלקה השני של המסגרת המשורר מבקש  ָחְכָמה  ְלב  ר  ש  ֹבקֶׁ ְנָנה   ב  ָך ּוְנר  ְסדֶׁ   ח 

ְמֵחנּו  . ָיֵמינּו  ְבָכל  ְוִנְשְמָחה  8טו(.- יד ָרָעה" )  ָרִאינּו  ְשנֹות   ִעִניָתנּו   ִכימֹות  ש 

ד ֱאנֹוש ָתֵשב ה' גוזר מיתה על בני האדם: " בחלקה הראשון של המסגרת  – שו"ב מסגרת )ג(:  ָכא ע  ר ד  ֹתאמֶׁ "  ָאָדם  ְבֵני  שּובּו ו 

ד' ה שּוָבההמשורר מבקש מה' למחול על עונשיו לעבדיו: " בחלקה השני של המסגרתלעומת זאת  ,)ג( ל  ְוִהָנֵחם ָמָתי  ע    ע 

יָך    9עונש המוות העומד על מידת הדין מומר בדברי משה לבקשת רחמים לעבדי ה'.  " )יג(.ֲעָבדֶׁ

ר  : מסגרת )ד(  ֹבקֶׁ המשורר מתאר את קוצרם של חיי האדם החולפים מהר כמו הזמן החולף בעת שהאדם  בחלק הראשון    –  ב 

ְמָתם"ישן, וכאשר הוא מקיץ הוא מגלה שחייו ניצבים בסופם:   ר  ִיְהיּו  ֵשָנה  ְזר  ֹבקֶׁ ָחִציר  ב  ר  .י ֲחֹלף  כֶׁ ֹבקֶׁ ב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ב  רֶׁ   ְימֹוֵלל   ָלעֶׁ

 
( דיון על המבנה הכיאסטי של המסגרת החיצונית, ונוסף כאן ביאור למסגרת. מסגרת היקפית למזמור שרכיביה 2002ראו אצל שנוקס ) 5

 (.למעלהמסודרים באופן כיאסטי קיימת גם במזמור ע"ג )ראו 

  (.2002) אצל שנוקס על הזמן כמוטיב מרכזי של במזמור ראו בהרחבה 6

בטא את התפיסה במזמור ששנות האדם חסרות ערך ועוברות עליו כבשינה. תודות למהפך , מֵשָנהו ָשָנההקשר המצלולי בין המילים  7

 שתקיעת פי על התשובה במזמור חיי האדם מקבלים את ערכם. התפיסה שחיים בחטא הם כשינה באה לידי ביטוי אצל הרמב"ם: "אף

 בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצו ונרדמים תכםֵשנָ מ  ישינים  עורו כלומר בו יש רמז הכתוב גזירת השנה בראש שופר

 ג', ד(. תשובה בוראכם..." )הלכות וזכרו

 (.יד קהלת ז'," )ְרֵאה   ָרָעהְביֹום טֹוָבה ֱהֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ": ה" )טו(; בדומה ראוָרעָ  ינּוָראִ לשון: "בפסוק לשון נופל על  8

ָטָאה מהו שאמר  ביחס למידתו זו של משה: "...אצל חז"ל אנו מוצאים עליית מדרגה  9 ע ְוח  ש  משה  ? אמר)שמות ל"ד, ז(משה ֹנֵשא ָעֹון ָופֶׁ

לא  –( ב"יומא לו ע" )עשה להם זדונות כשגגות -לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאין לפניך ועושין תשובה 

ישראל לה', אלא שבמדרש משה מבקש שהעוונות עצמן ישנו את מהותן בות של רק שמשה מבקש על ישראל רחמים בעקבות המחויי

 לשגגות. 
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בשמחה ובחסד:  עבדי ה'  מלא את חיי להמשורר מבקש מה' כתיקון חלקה השני של המסגרת ו(. לעומת זאת ב- )הְוָיֵבש" 

ְבֵענּו" ר  ש  ֹבקֶׁ ָך  ב  ְסדֶׁ ְנָנה  ח   10ָיֵמינּו" )יד(.  ְבָכל  ְוִנְשְמָחה  ּוְנר 

ולעמוד בכעסו של ה'    לדעת יב משקף את התפנית ברוח המזמור: לא ניתן  - המשחק הלשוני בפסוקים יא  –  ע " מסגרת )ה(: יד 

וילמד אותנו להכיר בקוצר ימינו על מנת להבין בלב )הוא מקום החוכמה במקרא( כיצד   שיודיעולכן המשורר מבקש מה' 

לנהוג בחוכמה. בתפנית זו האדם מקבל על עצמו אחריות כנה לתיקון מעשיו, והיא המובילה לבקשת נחמה לעבדי ה' ולכינו  

 מעשי ידיהם.

ב(, אך  - ורית ה' פרש את חסותו על עם ישראל )אהמבנה הכיאסטי של המזמור הוא ביטוי למסר שלו: בתקופת משה ההיסט

יב(, המהווה בסיס לבקשת  - י(; לכן המשורר מחפש את הדרכת ה' )יא- בעקבות חטאי העם הוא העניש אותם בחומרה )א

 טז( וכינון מחודש של מעשה ידיהם )יז(.- נחמה לישראל )יג

 

   מיים נוספים: פני   במזמור קשרים לשונייםיש  

ף ִכיבתחילת המזמור מתוארת ניצחיות ה': " –בין הטענות השונות שעולות במזמור  מחברת "ִכי "המילה  לֶׁ יָך  ָשִנים אֶׁ   ְבֵעינֶׁ

ְתמֹול  ְכיֹום ֲעֹבר  ִכי  אֶׁ ְשמּוָרה  י  ָלְיָלה  ְוא  ָך   ָכִלינּו  ִכי"   ניגוד זה מבואר בהמשך:   .ו(- " )ד(, המנוגדת לימיו הקצרים של האדם )הב  פֶׁ   ְבא 

ֲחָמְתָך ָךִכי  ; " ִנְבָהְלנּו" )ז(  ּוב  ְבָרתֶׁ  .  המחוללים את כעסו של ה'  קצרים בגלל עוונותיוחיי האדם    –(  " )טָכל ָיֵמינּו ָפנּו ְבעֶׁ

ע ֵכן  ָיֵמינּו ִלְמנֹות"תובנה זו מובילה אל הבקשה  ב  ְוָנִבא הֹוד  להתבונן  עזרתו של ה' ב החפצה ,במרכז המזמורָחְכָמה" )יב(  ְלב 

ם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  לאור מחוייבות זו לה' המשורר מבקש בחתימת המזמור 11.בצורה כנה ואמיתית בחיי האדם : "ִויִהי ֹנע 

ֲעֵשה ָיֵדינּו   ֲעֵשה ָיֵדינּו    כֹוְנָנהּומ   הצלחה במעשה ידיהם.    –  " )יז(כֹוְנֵנהּו ָעֵלינּו ּומ 

 

 בספר תהלים הקשרו של המזמור  

הספר השלישי מתאר את החורבן ונחתם במזמור    –מזמור צ' עומד בציר המרכזי של ספר תהלים )ראו במבוא לספר הרביעי(  

פ"ט המקונן על אובדן מלכות בית דוד. בספר הרביעי נפתח תהליך השיקום של ישראל מהחורבן כאשר מזמור צ' מהווה את  

 התשתית לתיקון.

 

 פר השלישי מתקיים מערך קשרים ענף: החותם את הסאת הספר הרביעי למזמור פ"ט  בין מזמור צ' הפותח  

 מזמור צ'  מזמור פ"ט 

ד   ֵמָהעֹוָלם ]   'ה  ָברּוְך(  נג) ם(  ב) .ְוָאֵמן   ָאֵמן   ְלעֹוָלם  [)מ"א, יד(  ָהעֹוָלם  ְוע  רֶׁ ְתחֹוֵלל  יָֻלדּו  ָהִרים  ְבטֶׁ ץ  ו  רֶׁ ד   ּוֵמעֹוָלם   ְוֵתֵבל  אֶׁ   עֹוָלם   ע 

ָתה  . ֵאל  א 

ה  ֲאִני   ְזָכר(  מח) ד  מֶׁ ל  ָחלֶׁ ה  ע  ד  ֱאנֹוש  ָתֵשב(  ג) . ָאָדם   ְבֵני   ָכל  ָבָראתָ   ָשְוא  מ  ָכא  ע  ר  ד  ֹתאמֶׁ  . ָאָדם  ְבֵני   שּובּו  ו 

ִתְמָאס  )לט(   ְחָת ו  ָתה ָזנ  ְרתָ ְוא  ב  ָך  ִהְתע  ד(  מז). ...  ִעם ְמִשיחֶׁ   ָמה  ע 

ח  ִתָסֵתר'  ה ר  ָלנֶׁצ  ָך   ֵאש  ְכמוֹ   ִתְבע   . ֲחָמתֶׁ

ָך  ָכִלינּו  ִכי (  ז) פֶׁ ֲחָמְתָך   ְבא  ִכי ָכל ָיֵמינּו ָפנּו )ט(    ...  .ִנְבָהְלנּו  ּוב 

ָך  ְבָרתֶׁ ָך ּוְכִיְרָאְתָך  )י(    ...ְבעֶׁ ְבָרתֶׁ  . עֶׁ

ְשֵרי ( טז) יָך ְבאֹור ' ה ְתרּוָעה יֹוְדֵעי  ָהָעם א  ֵלכּון  ָפנֶׁ ( מו)...  .ְיה 

ְרתָ   ...  ֲעלּוָמיו   ְיֵמי   ִהְקצ 

ָתה(  ח) ָך  ֲעֹוֹנֵתינּו  ש  ְגדֶׁ יָך   ִלְמאֹור   ֲעֻלֵמנּו   ְלנֶׁ  . ָפנֶׁ

ְעִתי  ...( ד) ְבִדי ְלָדִוד ִנְשב  ְבִדי  ָדִוד ָמָצאִתי ( כא) ...  .ע  (  מ)...  ע 

ָך   ְבִרית  ֵנַאְרָתה ְבדֶׁ ת  ֲאֹדָני   ְזֹכר(  נא)....    ע  ְרפ  יָך   חֶׁ  ...  ֲעָבדֶׁ

ד' ה שּוָבה( יג) ל ְוִהָנֵחם ָמָתי  ע  יָך  ע  ה( טז)...  .ֲעָבדֶׁ ל ֵיָראֶׁ  אֶׁ

יָך  ָך  ֲעָבדֶׁ ֲהָדְרָך  ָפֳעלֶׁ ל  ו  ם  ע   . ְבֵניהֶׁ

ר(  כב) נּו  ְזרֹוִעי   ַאף  ִעמוֹ   ִתכֹון  ָיִדי   ֲאשֶׁ ְמצֶׁ ם  ִויִהי (  יז) . ְתא  ֲעֵשה  ָעֵלינּו   ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני   ֹנע    ָעֵלינּו   כֹוְנָנה   ָיֵדינּו   ּומ 

ֲעֵשה   . כֹוְנֵנהּו   ָיֵדינּו   ּומ 

 
  .על השימוש במוטיב זה במזמור צ"ב ראו בביאורנו שם 10

ֵטה ְבֵני יֹוֵסף ֹדְבִרים  ֵכן "(;  על אתר...", דהיינו יש אמת בדבריהן )ראו שם במפרשים  ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹדְבֹרת  ֵכן"  :ז  ,ז"במדבר כראו    11 במדבר " )מ 

ָחד ָנְחנּו ", ה(; ו"ל ְגִלים ֵכִניםֻכָלנּו ְבֵני ִאיש אֶׁ יָך ְמר  ְחנּו ֹלא ָהיּו ֲעָבדֶׁ   , ועוד.יא( ,ב"בראשית מ) "ֲאנ 
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נציין את הקשרים המשמעותיים בין .  סמיכות זו מציינת שמזמורנו מהווה תגובה לתחושת היאוש החונק שבסוף מזמור פ"ט

 המזמורים: 

ד ָהעֹוָלם"  • חתימת הספר השלישי קצרה וחסרה ביחס לחתימות שאר הספרים. בין השאר החתימה   –)ב(  "ֵמָהעֹוָלם ְוע 

ד ָהעֹוָלם "חסרה את הביטוי   . חסרונות אלו מבטאים תגובה לחורבן המתואר בספר השלישי ושתיקה רועמת  "ֵמָהעֹוָלם ְוע 

ִתי ": הפרת הברית עם מלכות דוד על ְעִתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית ָכר  ְבִדי  דְלָדוִ  ִנְשב  ד  .ע  ָך ָאִכין  עֹוָלם  ע  ְרעֶׁ   ִכְסֲאָך  ָודֹור ְלֹדר ּוָבִניִתי  ז 

ָלה    ה(.- )פ"ט, ד  "סֶׁ

םתוך הדגשת ניצחיותו  ה'לשבח  פותח בהמשורר  הפותח את הספר הרביעי מהווה בסיס לתיקון.    מזמור צ'   רֶׁ   ָהִרים   : "ְבטֶׁ

ְתחֹוֵלל  יָֻלדּו ץ  ו  רֶׁ ד   ּוֵמעֹוָלם   ְוֵתֵבל  אֶׁ ָתה  עֹוָלם   ע  . השתיקה הרועמת שבסוף מזמור פ"ט מקבלת מענה במזמור צ'  ֵאל" )ב(  א 

 12החורבן.המשתקם מאת תקוות הגאולה לדור    שבו נמצא הפתח לתשובה ורחמים המשיבים

ה ֲאִני  מזמור פ"ט מדגיש את סופיות ושבריריות חיי האדם: "ְזָכר –)ג(  ָאָדם חיי ְבֵני  • ד מֶׁ ל ָחלֶׁ ה ע    ְבֵני  ָכל ָבָראתָ  ָשְוא מ 

ה' הנצחי ברא את    במזמורנו,  חוזרתטענה זו  אשמה המופנית לה' על חורבן מלכות בית דוד.  " )פ"ט, מח( כחלק מהָאָדם 

ד ֱאנֹוש האדם והקציב את חייו: "ָתֵשב ר ָכאד   ע  ֹתאמֶׁ )ג( ועל כן ה' מהווה משענת בטחון לבני האדם   13" ָאָדם  ְבֵני  שּובּו ו 

ולהעניק להם שמחה  עבדיו    לעהמשורר מבקש מה' להינחם    צ'  לאורך הדורות )א(. מסיבה זו בחלקו האחרון של מזמור

 וחסד בשארית ימיהם.

  במזמור צ' )לט.מז( הוא הרקע של אותם ניסוחים החוזרים    מזמור פ"טהמתואר ב  חורבן מלכות בית דוד    –   חמה ועברה  •

 , ועליהם המשורר מבקש את רחמי ה'.י(- )ז

יָך ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  • ְשֵרי במזמור פ"ט קיים ניגוד בין השגחת ה' על ישראל: " - )ח(  ָפנֶׁ יָך  ְבאֹור ' ה ְתרּוָעה יֹוְדֵעי  ָהָעם א    ָפנֶׁ

ֵלכּון  ְרתָ "  : ה' אל מלכות דוד  אל יחסו של  פ"ט, טז()"  ְיה  )פ"ט, מו(. במזמור צ' המשורר מבין שהעונש    ..."  ֲעלּוָמיו   ְיֵמי   ִהְקצ 

ָתהלבני אדם נובע מעוונותיהם: "  ָך ֲעֹוֹנֵתינּו ש  ְגדֶׁ יָך  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלנֶׁ הקשר בין המזמורים מלמד שמזמורנו   14." )ח(ָפנֶׁ

 מתייחס אל ישראל בעת החורבן ותובנה זו היא המובילה לבקשת התיקון המתוארת במזמור.  

יָך  • שנטש  על . כינוי זה אירוני שכן המשורר מאשים את ה' )ד.כא.מ(  ה' עבדכונה לאורך מזמור פ"ט דוד מ –)יג.טז(  ֲעָבדֶׁ

ה' כאשר המשורר מבקש מה' לזכור    עבדי בסוף מזמור פ"ט גם ישראל מכונים  .  עבדו  את משיחו והפר את בריתו עם דוד

ת ֲאֹדָני  ְזֹכראת השלכות החורבן עליהם: "  ְרפ  יָך  חֶׁ למחול  ווב המשורר מבקש מה' לשצ'  מזמור..." )נא(. כתיקון, ב ֲעָבדֶׁ

ל  ְוִהָנֵחם  : "...ולהשגיח עליהם  עבדיו אשר היו לחרפה בעיני האויביםל יָך  ע  ה  ...ֲעָבדֶׁ ל  ֵיָראֶׁ יָך   אֶׁ ָך  ֲעָבדֶׁ  ..." )צ', יג.טז(.ָפֳעלֶׁ

משיחו. לאחר נפילת מלכות  דוד במזמור פ"ט ה' מתאר כיצד הוא יתמוך בצירוף זה נמצא בשני המזמורים.  -  יד + כו"נ  •

שה' יתמוך במפעלם   שואף בדיוק באותה הלשון, כי הוא תקווה ונחמה מה'במזמור צ' דוד והחורבן, המשורר מבקש 

 15כשם שתמך בשעתו במלכות דוד. העצמי של ישראל  

רים  אדוד המתולעם ישראל לאחר החורבן ונפילת מלכות  שיקוםמבקש נחמה וצ'  לאור הדברים הללו ניתן להבין שמזמור

לסופיות האדם ומצהיר    'מנגיד בין נצחיות ה  : בתחילת המזמור המשוררבמזמור פ"ט. קשר זה מבאר את מבנהו של מזמורנו

  (. בהמשך ָוֹדר" )א  "ְבֹדר מתוקף נצחיותו ה' הגן על ישראל לאורך ההיסטוריה: לשם ביטחון והגנה. בוראו שהאדם תלוי ב

המזמור    בסוף.  המתוארים במזמור הקודם  גלות ישראל המוביל לקיצור ימיהם, ולחורבן ו  ' עלהמשורר מתאר את כעסו של ה

 
ד ָהעֹוָלם' מופיע בספר ים הראשון והרביעי.בחתימות הספראך ורק  מליצה זו מופיעה בנוסף 12 תהלים רק במזמור  הניסוח 'ֵמָהעֹוָלם ְוע 

המתוארת שיבת ציון  ב  שלפי הקשרו הוא עוסק  מידת הרחמים שלומהלל את ה' על  דוד  , בו  (יז)  שבתחילת הספר הרביעי ובמזמור ק"גצ'  

 (.בדיון על חתימות הספריםראו ) ישיבת ישראל בארצו את נצחיות , מליצה זו מבטאתבמקראשלפניו.  מזמור ק"בב

 '.ָשְואמקיימת קשר מצלולי עם המילה ' 'שּובּוהמילה ' 13

", אך לפי רש"י בעיני שהוא מגזרת תעלומה על כן למאור פניך"  -מתייחסת אל העוונות הנעלמים מהעין    ֲעֻלֵמנּוראב"ע מפרש שהמילה    14

 הנעורים. פירושו של ראב"ע הולם לכאורה את פשוטו של הפסוק בו )וגם דעת אחרת בראב"ע( המילה מתייחסת לעוונות בתקופת

שם המילה מתייחסת בפירוש אל חיי דוד ולא אל  ", אולם הקשר למזמור צ' תומך גם בפירושו של רש"יֲעֹוֹנֵתינּו" מקביל אל "ֲעֻלֵמנּו"

ְרתָ תעלומה: "  .." )צ', מב(.ֲעלּוָמיו יְימֵ  ִהְקצ 

המהלך המתואר במזמור צ' מקביל אל היחס בין דברים כ"ח המתאר את הברכות לישראל מאת ה' כאשר ישמעו בקולו, אל דברים ל'  15

 Wהמתאר את הברכות לישראל כשישובו בתשובה. להרחבה ראו בהרחבה במאמרי על פרשת התושבה בדברים ל' )גזונדהייט תש"ס(.
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כמיהתו של דור החורבן לשוב ולחסות תחת כנפי השכינה  המשורר מבקש נחמה ובניין, שלפי הקשרו של המזמור מובנים כ

ם מאידך: "ִויִהי מעשה ידיהם המבטא את מעמדם הלאומי את מחדש מחד ולכונן  ֲעֵשה ָעֵלינּו ֱאֹלֵהינּו ָני ֲאדֹ  ֹנע    כֹוְנָנה  ָיֵדינּו ּומ 

ֲעֵשה  ָעֵלינּו    כֹוְנֵנהּו" )יז(.  ָיֵדינּו  ּומ 

 

 מקבילות במקרא

ההוא היחיד בתהלים המיוחס בכותרתו  מזמור צ' הספר הרביעי רצוף בקשרים   ,במבואכפי שהראינו  .ָהֱאֹלִהים ִאיש ְלֹמשֶׁ

 לתורת משה. מזמורנו מצטט מתפילת משה עצמו: 

 מזמור צ'  שמות ל"ב  

* 

 

ִים  ֹיאְמרּו  ָלָמה(  יב) ֲהֹרג  הֹוִציָאם  ְבָרָעה  ֵלאֹמר  ִמְצר  ָהִרים   ֹאָתם  ל    בֶׁ

ֹּלָתם  ל ּוְלכ  ָך  ֵמֲחרֹון  שּוב  ָהֲאָדָמה ְפֵני  ֵמע  פֶׁ ל  ְוִהָנֵחם  א    ָהָרָעה  ע 

ָך מֶׁ  . ְלע 

ָך ֹעז יֹוֵדע   ִמי( יא) פֶׁ ָך ּוְכִיְרָאְתָך א  ְבָרתֶׁ ד ' ה שּוָבה( יג)...  .עֶׁ   ע 

ל  ְוִהָנֵחם   ָמָתי  יָך  ע  ְמֵחנּו( טו)...    .ֲעָבדֶׁ   ְשנֹות   ִעִניָתנּו  ִכימֹות  ש 

 .ָרָעה  ָרִאינּו

' כפי  גדולתו התבטאה בין השאר בסנגוריה על ישראל כנגד כעסו של ה, ומשה רבנו הוא מנהיגם הראשון והגדול של ישראל

ר: "משה מיוצג כמגינם האידיאלי של ישראל בדברי ה' אל ירמיהו 16שהיה אחרי חטא העגל )שמות ל"ב(. ֹיאמֶׁ י ה' ו    ִאם ֵאל 

ֲעֹמד ה  י  י   ּוְשמּוֵאל  ֹמשֶׁ ְפִשי   ֵאין   ְלָפנ  ל  נ  זֶׁה  ָהָעם  אֶׁ מזמור צ' מציג תפילתו של משה לנחמה    )ירמיהו ט"ו, א(. מתוך הקשר זה    ..."ה 

ואכן אנו רואים שבדומה,    של ישראל לאחר החורבן המתואר בספר השלישי )ראו בהקשרו של המזמור בספר תהלים(.  ושיקום

ל ָכל  שראל בימי שיבת ציון לשוב לתורתו של משה: "מלאכי מעודד את י  ר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבֹחֵרב ע  ְבִדי ֲאשֶׁ ה ע  ת ֹמשֶׁ ִזְכרּו תֹור 

 בסוף ספר התורה:   לברכת משהו  אזינוהלשירת  גם  מתקשר  צ'  מזמור  בה זו  מסי   (.כב',  מלאכי ג" )ִיְשָרֵאל ֻחִקים ּוִמְשָפִטים

 מזמור צ'  דברים 

 ...  ָודֹור   דֹור   ְשנֹות   ִבינּו  עֹוָלם   ְימֹות   ְזֹכר(  ז)ל"ב:  

ְבָרָכה  ְוֹזאת(  א)ל"ג:   ר  ה  ְך   ֲאשֶׁ ה   ֵבר  ת  ָהֱאֹלִהים  ִאיש   ֹמשֶׁ   ְבֵני   אֶׁ

ם ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה( כז)מֹותֹו. ...  ִלְפֵני  ִיְשָרֵאל דֶׁ ת קֶׁ ח    ְזֹרֹעת  ּוִמת 

ש  עֹוָלם ְיָגרֶׁ יָך  ו  ר  אֹוֵיב  ִמָפנֶׁ ֹיאמֶׁ  ְשֵמד. ה    ו 

ה  ְתִפָלה( א) ָתה ָמעֹון ֲאֹדָני  ָהֱאֹלִהים  ִאיש  ְלֹמשֶׁ   ָלנּו  ָהִייתָ  א 

ם( ב) .ָוֹדר  ְבֹדר  רֶׁ ְתחֹוֵלל יָֻלדּו ָהִרים ְבטֶׁ ץ ו  רֶׁ   ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל אֶׁ

ד  ָתה  עֹוָלם   ע  ם  ְשנֹוֵתינּו  ְיֵמי (  י )...    .ֵאל  א   ָשָנה ....  ִשְבִעים  ָבהֶׁ

משוררי תהלים ביקשו לדבוק   .ישראל את עם ישראל לעתידם בארץירדן מזרחה ומכין משה עומד בעבר ה במקורות אלו

לקראת שיבת ציון. כשם שמשה לייוה  לאחר החורבן המתואר במזמור פ"ט כדי לחדש את הברית עם ה' משהבדמותו של 

את ישראל בדרכם לארץ, כך בספר תהלים משה מלווה את ישראל בגלות כאשר הם מתכוננים לחזור לארץ ישראל. בשני  

 הוא יענה לדור שיבת ציון.  –ומי שענה למשה  ,  הםי לישראל מפני אויב  ָמעֹון המקורות ה' מהווה  

 .ולדור שיבת ציון ראו בהרחבה במבוא  על הקשר בין הספר הרביעי לדמותו של משה

 

 מזמורנו מתקשר לשונית את נבואה זו בישעיה:   –  ישעיהו מ'

 מזמור צ'  ישעיהו מ'

ר  ְקָרא  ֹאֵמר  קֹול(  ו) ְקָרא  ָמה  ְוָאמ  ָבָשר  ָכל  אֶׁ ְסדוֹ   ְוָכל  ָחִציר  ה    ח 

ה  ְכִציץ ָשדֶׁ  ָאֵכן  בוֹ   ָנְשָבה  'ה  רּוח    ִכי   ִציץ  ָנֵבל  ָחִציר  ָיֵבש(  ז)  .ה 

ר ִציץ  ָנֵבל ָחִציר  ָיֵבש( ח) .ָהָעם ָחִציר    ָיקּום ֱאֹלֵהינּו ּוְדב 

 . ְלעֹוָלם

ם( ב) רֶׁ ְתחֹוֵלל יָֻלדּו ָהִרים ְבטֶׁ ץ ו  רֶׁ ד ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל אֶׁ   עֹוָלם  ע 

ָתה ְמָתם( ה)...  .ֵאל א  ר ִיְהיּו ֵשָנה ְזר  ֹבקֶׁ ָחִציר  ב  (  ו) .י ֲחֹלף כֶׁ

ר ֹבקֶׁ ב  ְוָחָלף  ָיִציץ  ב  רֶׁ  . ְוָיֵבש  ְימֹוֵלל  ָלעֶׁ

בשני המקורות קיימת הנגדה בין ניצחיותו של ה' לקיום האנושי האקראי והרגעי בלשון דומה. בנבואה זו ה' מבשר על קיבוץ 

מזמור צ' המהווה בסיס לתיקון החורבן לאור הקשרו בספר תהלים הוא זה המוביל  –ישראל מהגלות ולכן ההקבלה ברורה 

 
. גם מזמורנו המיוחס למטה  ל, ה' לימד את משה כיצד להתפלל בעתיד על ישראל אם הם חוטאים, ראו ראש השנה יז ע"ב ובדיוןלפי חז"  16

 התשובה.למשה מהווה את הבסיס לשיקום מהחורבן באמצעות 



 
 6על פי הפרשנות ההקשרית     –ספר תהלים כספר וכסיפור  

 

לנבואת הנחמה לגולים שבספר ישעיה. בלשון אחרת, המשורר במזמור צ' מבטא בשפה אישית והגותית את המהלך  

 גאולי שישעיה משרטט.- ההיסטורי 

   

 פתיחת מזמורנו מתקשרת לפרק זה בספר משלי:   –  משלי ח'

 כו - משלי ח', כה מזמור צ', ב:  

ם (  ב) * רֶׁ ְתחֹוֵלל  יָֻלדּו  ָהִרים   ְבטֶׁ ץ   ו  רֶׁ    ְוֵתֵבל   אֶׁ

ד  ּוֵמעֹוָלם ָתה  עֹוָלם  ע   . ֵאל  א 

ם (  כה) רֶׁ  .  חֹוָלְלִתי   ְגָבעֹות  ִלְפֵני   ָהְטָבעּו  ָהִרים  ְבטֶׁ

ד(  כו) ץ  ָעָשה  ֹלא  ע  רֶׁ ְפרֹות  ְוֹראש  ְוחּוצֹות  אֶׁ  . ֵתֵבל  ע 

בספר משלי מתוארת החוכמה שקדמה לעולם והוא מסתיים בהוראה ללכת ולדרוש את החוכמה. מזמורנו המתייחס  זה  פרק  ב

אל משה, מצטט מפרק זה ובמרכזו מציב את דרישת חוכמת ה' כמפתח לתיקון עונשו של האדם. לפי קשר זה החוכמה היא  

 17קום מעשיהם.אזי יזכו בנחמה ובשי   - תורת משה וכאשר ישראל ידרשו את תורת משה  

 

 פרשנות הקשרית בראי הדורות 

מהווה ציר מרכזי בספר תהלים שבו מתחוללת התפנית מהחורבן לשיקום.    כפי שמבואר כאן ובמבוא לספר הרביעי, מזמור צ'

החורבן   שהיא פרק הזמן שבין   18בבל,   עם גלות  " )י(ָשָנה  ִשְבִעים" של  המצוין במזמור  מזהה את פרק הזמן    )צ', ה(ושו  רש"י בפיר

 לשיבת ציון: 

ְמָתם ֵשָנה ִיְהיּו עכשיו חטפתם לאותם השנים והבאתם לימים מועטים שאינם אלא כשנת תנומה ששני הדורות    –  ְזר 

ם  ְשנֹוֵתינּו  ֵמי "יְ שבעים שנה הם, כמו שמפורש בסוף הענין   ְבשּוב  "  : , והם חשובים שינה אחת כענין )י(  ָשָנה"  ִשְבִעים  ָבהֶׁ

ת ִציֹון ָהִיינּו ְכֹחְלִמים  ה' ת ִשיב   19. ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר שהיה שבעים שנה (  , א)תהלים קכ"ו"  אֶׁ

שהרי אין רמז לכך בפשוטו של מקרא אולם הוא מתקשר להקשרו הרחב של המזמור בספר תהלים    זה הוא חידוש גדולזיהוי  

בגלות והתקווה לשיבת ציון. רש"י ושאר פרשני ימה"ב לא הכירו את שיטת כתפנית בין תיאור החורבן לתיאור השיקום 

הפרשנות ההקשרית לספר תהלים, אך פירושו קולע לתפנית ההיסטורית המתוארת בספר תהלים מתקופת בית ראשון לדור  

 שיבת ציון, אשר מתחוללת דווקא במזמור צ' )ראו במבוא(.

 
ב ָחְכָמה" ייתכן שהצירוף 17 פני לאביו שהלך מתכתב עם דברי שלמה בחלומו בגבעון בו הוא מזכיר את דוד  (, יב)צ' " שבמרכז המזמורְלב 

ת "ה'  לשקם את מזמור צ' מבקש  )שם יב(. "ְוָנבֹון ֵלב ָחָכם"תו ומבטיח לתת לו )מל"א ג', ו(, וה' משבח את שלמה על שאל "ֵלָבבְבִיְשר 

ע " ועל כן הוא בוחר בדרך תיקון: ,המתוארים במזמור פ"טנפילת מלכות בית דוד ישראל לאחר החורבן ו ב  ְוָנִבא ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵכן הֹוד  ְלב 

  .השואפת לחידוש ידמי דוד ושלמה "ָחְכָמה

 ם ל"ו, כא.יב; כ"ט, י; זכריה א', יב; ז', ה; דניאל ט', ב; דברי הימי-ראו ירמיה כ"ה, יא 18

במדרש לרש"י  מקור  מצאתי  ים. לא  רב, אך חסר בכתבי ידי   ,217A, דף  23בכתב יד וינה  ונמצא  רבים  פירוש זה של רש"י מופיע בדפוסים      19
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