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"תהלים א-ב" – הפתיח לספר תהלים: תורה ומלכות בציון

הסברים לאיור של האומן דן רובינשטיין

1הסברים בני גזונדהייט

:שני המזמורים הראשונים של ספר תהלים מהווים יחידה אחת, אשר מהווה פתיח ושער לכל תהלים

היחידה משלבת מחד את דביקותו של המשורר בתורה (מזמור א') ומאידך את דביקותו ברעיון של מלכות

ה' יחד עם מלכות ישראל בציון (מזמור ב'). מילים מנחות מחברות את שני המזמורים ל"פרשה חביבה"

אחת (מסכת ברכות ט' ע"ב-י' ע"א): "ַאְשֵרי ָהִאיש' ו'ָלָמה ָרְגשוׁ גוִים' - חדא פרשה היא, דאמר רבי שמואל

בר נחמני אמר רבי יוחנן: כל פרשה שהיתה חביבה על דוד, פתח בה ב'ַאְשֵרי' וסיים בה ב'ַאְשֵרי'; פתח

ב'ַאְשֵרי' - דכתיב: 'ַאְשֵרי ָהִאיש' (תהלים א', א), וסיים ב'ַאְשֵרי' - דכתיב 'ַאְשֵרי ָכל חוֵסי בו' (תהלים ב',

יב)".  הדביקות בתורה (א') והציפייה למלכות ה' בציון (ב') מחוברות ומשולבות למסכת רעיונית אחידה!

באיור מעמיק זה של דן רובינשטיין, מצליח האומן להמחיש בדרך אומנותית את אחדותם של המזמורים

מומלץ להתבונן באיור, ולזהות עלא'-ב' בפתיחת ספר תהלים על פי הפרשנית ההקשרית של ספר תהלים. 

נציג רק מספר הסברים:פי הפרשנות ההקשרית של ספר תהלים את הרעיונות החבויים בו! 

מתאר את הצדיק יושב בצל עץ הזית והוגה   החלק הימניא. ג),  ָוָלְיָלה (תהלים א',  ְבתוַרת ה' יוָמם 

ה יוָמם ָוָלְיָלה, כאשר המילים "ובעקבות הלימוד תוַרת ה' נהיית תוָרתו ְהגֶּ " (א', ב) שזורות בטליתו.יֶּ

הוא יושב בצל העץ, כשפניו פונות אל ירושלים (דניאל ו', יא). דמות זו מהווה דוגמא ומופת לכל ספר

 תהלים. 

העץ (א', ג) בצד ימין משולב עם מגילת התורה עצמה, כי הוא מסמל את ההצלחה של האיש הדבקב.

יָה ְמֻאָשר" (משלי ג', יח), וזה על פי התיאור בתורה, כפי שנאמר "ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים ָבה ְוֹתְמכֶּ

ך ֵעץ ַהַחִיים" (בראשית ג', כד). המוטיב של עץ רֶּ ת דֶּ של עץ החיים שהיה בגן עדן מקדם: "ִלְשֹמר אֶּ

הפרי בצד ימין חוזר ונראה גם בעצים במורדות ירושלים בהרי יהודה הנושאים את פרים לעם ישראל

ם ִתְשאוׁ ְלַעִמי ִיְשָרֵאל ִכי ְרְיכֶּ ם ִתֵתנוׁ וׁפֶּ ָהֵרי ִיְשָרֵאל ַעְנְפכֶּ ם  השב אל ארצו לפי חזון הגאולה: "ְוַאתֶּ

ֵקְרבוׁ ָלבוא" (יחזקאל ל"ו, ח).

לכל ספר תהלים; החלקג. המגילה חובקת את התמונה מימין ומשמאל, והיא מהווה שער כניסה 

התחתון של המגילה בצד שמאל מזמין לדפדף הלאה להמשך הספר.

ך ַצִדיִקים ד. רֶּ ך ְרָשִעים תֹאֵבד, דהיינו היא היא המסר המרכזי של המזמור, אך דֶּ רֶּ נעלמת מעצמה.דֶּ

האומן מבקש להתעלם מפעילות ומהופעת הרשעים בתמונה עצמה, ולכן הוא מסתפק לסמל את

נוׁהרשעים כעלים נידפים בשולי התמונה למטה על פי הפסוק: " ר ִתְדפֶּ לֹא ֵכן ָהְרָשִעים ִכי ִאם ַכֹמץ ֲאשֶּ

 רוַׁח" (א', ד).

, כי הצדיק הוא כמו "מעין המתגבר" (משנה אבות פ"ב,ָשתוׁל ַעל ַפְלֵגי ָמִים (א', ג)ץ ֵהצדיק נמשל לעה.

ֹאתו ם  וְׁרִאיתֶּ ְלִציִצת  ם  ָלכֶּ "ְוָהָיה  ובתורתו:  בה'  דביקותו  מ"ח); הטלית של הצדיק מסמלת את 

ֹזִנים ם  ר ַאתֶּ ם ֲאשֶּ ֵעיֵניכֶּ ְוַאֲחֵרי  ם  ְלַבְבכֶּ ַאֲחֵרי  ְולֹא ָתתוׁרוׁ  ֹאָתם  ם  ַוֲעִשיתֶּ ִמְצות ה'  ָכל  ת  ם אֶּ וְׁזַכְרתֶּ

ֵלא ְקֹדִשים  ם  ִוְהִייתֶּ ִמְצוָתי  ָכל  ת  אֶּ ם  ַוֲעִשיתֶּ ִתְזְכרוׁ  ְלַמַען  ם:  ם" (במדבר ט"ו, לט-מ).-ַאֲחֵריהֶּ לֵהיכֶּ

ַפְלֵגי ָמִים שלהטלית משתלבת עם המים, אשר ממשיכים לזרום לחלק השמאלי של התמונה. בכך 
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ירושלים השומרת על עם ישראל גם בימי צרה, כפי שנאמר: "ָנָהר ְפָלָגיומזמור א' מתחברים עם 

ְליון" (מ"ו, ה).-ְיַשְמחוׁ ִעיר ֱא לִהים ְקֹדש ִמְשְכֵני עֶּ

כל המגילה;  בחלק השמאליו. זה מאפיין את  וצבע  זהב",  של  "ירושלים  בצבעי  ירושלים  מאוירת   

המגילה משלבת בין הצדיק והעץ בצידה הימני לבין חומות ירושלים שהיא מהווה חלק מהן בצידה

צדיקים]? [של  קרנם  מתרוממת  "והיכן  ירושלים:  בטוב  לראות  שואפים  הצדיקים  השמאלי; 

בירושלים!" (מגילה י"ז ע"ב); המושגים "צדיק", "תורה", "ציון" ו"בניין ירושלים" קשורים זה בזה.

"ְוָהָיהז. הנבואי:  החזון  פי  על  מימין  הנהר  תנועת  את  כביכול  ממשיכה  לירושלים  העמים  עליית 

ָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעות   ֵאָליו ָכל ַהגוִים: ְוָהְלכוׁ ַעִמיםְוָנֲהרוְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכון ִיְהיֶּה ַהר ֵבית ה' ְברֹאש הֶּ

ל ֵבית ֱא ל ַהר ה' אֶּ ה אֶּ לֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנוׁ ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ִכי ִמִציון ֵתֵצא-ַרִבים ְוָאְמרוׁ ְלכוׁ ְוַנֲעלֶּ

תוָרה וְׁדַבר ה' ִמירוָׁשָלִם" (ישעיה ב', ב-ג).

בעלייה לירושלים בצד שמאל למטה נראה כלי שבור, אשר קשור בחבל. האומן משלב כאן את בקשתח.

טהעמים " ֲעֹבֵתימו" (ב', ג) ואת תפילת ישראל "ְתֹרֵעם ְבֵשבֶּ נוׁ  ְוַנְשִליָכה ִממֶּ ת מוְסרוֵתימו  ְנַנְתָקה אֶּ

על ורשע  ריק  העמים שהוגים  נמנע מלצייר את רשעת  ט). האומן  (ב',  ְתַנְפֵצם"  יוֵצר  ִכְכִלי  ל  ַבְרזֶּ

ירושלים ועל עם ישראל (ב', א), ומראה בדרך חיובית את עליית העמים לירושלים לעתיד לבוא.

ץ להשכיל ולקבל עליהם את מלכות ה'ט. ָארֶּ אחרי בחירת ירושלים המשורר פונה לְמָלִכים ולֹשְפֵטי 

ת ה' ְבִיְרָאה ְוִגילוׁ ִבְרָעָדה" (ג', יא); בציון (ג', י); הם עולים לירושלים על פי הזמנת המשורר: "ִעְבדוׁ אֶּ

באיור נראים העמים שעולים לירושלים. 

בחלק השמאלי של המגילה נראים העמים, עולי רגל הנכנסים לשערי ירושלים, העיר שחוברה להי.

כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד" (ברכות ל' ע"א). המבנים של ירושלים מסמליםיחדיו, כי "

מסרים מרכזיים:

" :ַצִדיקרחבת הכותל (= אמונה) בכניסה לירושלים כשבאמצע עומד עץ תמר, על פי הפסוק

(תהלים צ"ב, יג-יד). לֵהינוׁ ַיְפִריחוׁ" -ַכָתָמר ִיְפָרח... ְבַחְצרות ֱא

הכנסת (= מלכות ישראל, חוק, צדק ומשפט) נמצאת מעל הכותל, כי המקדש טרם נבנה על

" בבחינת  היא  ישראל  ומלכות  שלמהמקומו,  רבי  של  דודי  (לכה  ְמלוָׁכה"  ִעיר  ך  לֶּ מֶּ ִמְקָדש 

. אלקבץ)

ר ֵאַלי המנורה (= סמל של מדינת ישראל) ממחישה את הנבואה בימי שיבת ציון: "ַוַיַען ַויֹאמֶּ

ל ֵלאֹמר לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבֹכַח ִכי ִאם ְברוִׁחי..." (זכריה ד', ב-ו).  ל ְזֻרָבבֶּ ה ְדַבר ה' אֶּ ֵלאֹמר זֶּ

 .היכל הספר (=מורשת היסטורית) מסמלת את תרבות ישראל לאורך הדורות

טחנת הקמח של משה מונטפיורי (עבודה בארץ ישראל) מסמלת גם את הדאגה לכלכלתם של

יושבי ירושלים.

ימינה מירושלים על ראש הגבעה נמצא מבנה קבורה קטן של קבר רחל. רחל מצד אחד מבכה על בניהכ.

ץ אוֵיב: "ְוֵיש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם ה' ְוָשבוׁבזמן החורבן, אך גם עדה להבטחה על שיבת הבנים  רֶּ ֵמאֶּ

ָבִנים ִלְגבוָׁלם" (ירמיהו ל"א, יד-טז). 
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