
 9   מ נה (ני
נ תשע"ד) מגדי  

  
  

  גזונדהייט מינבני

  
  ל"ד-פרשנות הקשרית באו�פ מזמורימ כ"ה –מצרה לרווחה 

  
  מבוא

הפרשנות ההקשרית עו
קת בפירוש 
מיכות הפרקימ ומגלה מ
רימ חדשימ על ידי 
גישה פרשנית זו יכולה לגלות פנימ חדשימ בלימוד 
פר  1
פר כולו.ההתבוננות במבנה 

וח כל פרק על פי הבנת מיקומו באו
פ תהילימ, הנ על ידי תובנות נו
פות בנית
יחידות הפרקימ  יהמזמורימ ה
מוכימ לו, הנ על ידי זיהוי מ
רימ חדשימ במבנ

  והרחב. המצומצמ מבהקשר מובמשמעות
במאמר זה אציג את המבנה האומנותי ואת ה
יֵּפר (נרטיב) האמוני של עשרת 

עיונית נפלאה. ניתוח ל"ד, אשר בנויימ באופנ 
ימטרי עמ התפתחות ר-המזמורימ כ"ה
יחידה זו יכול לשמש דוגמה מרשימה ליישומ השיטה של הפרשנות ההקשרית בגלל 

  2גודלה ומורכבותה של היחידה.

 
יהונתנ  רנונ, לרב ד"ר חנוכ גמליאל, לרב ד"ר יונתנ גרו
מנ, לד"-ברצוני להודות לרב ד"ר יואל בנ  *

יעקב
 ולרב יעקב מדנ על הערותיהמ והארותיהמ למאמר זה. תודה מיוחדת לאוריאל כהנ על 
כמו כנ אני מודה לנדב ברויאר על על שעות דיונ ולימוד פורות ומפרות. עזרתו בעריכת המאמר ו

  ל
פר תהילימ. מכוונתהפניה 
תמית במאמר הערותיו והארותיו. 
התרומה המיוחדת של הפרשנות ההקשרית ב
פר תהילימ ראו במאמרי 'פ
וקי על על הגישה ו  .1

, 85-109נד, תשע"ג, עמ'  דיממגיחידה 
פרותית ורעיונית על פי פרשנות הקשרית',  –דזמרא 
כדרכ לימוד חדשה ויישומה אליה הפניתי שמ. הכרת הפרשנות ההקשרית שוב
פרות המדעית 
   דיונ מעמיק, ועוד חזונ למועד. ימב
פר תהילימ דורש

 F.L. Hossfeld and E. Zenger, Dieלבמאמר מוצע כבר בפירוש הלועזי שהמובא הניתוח   .2

Psalmen I – Psalm 1-50, Würzburg 1993 פ
. חוקרימ אלה הקדישו מחקר נפרד לפירוש או
F.L. Hossfeld and E. Zenger, ʻ: הפרקימ האלה כיחידה 
פרותית אחת “Von seinem 

Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Erde” (Ps 33,14) – Redaktionsgeschichte 
und Kompositionskritik der Psalmengruppe 25-34’, in: K. Ingo et al. (eds.), “Wer ist wie 
du, HERR, unter den Göttern?” Studien zur Theologie und Religionsgeschichte Israels für 

Otto Kaiser zum 70. Geburtstag, Göttingen 1994, pp. 375-388פ: המקי . ראו גמ במחקר  
G. Barbiero, Das erste Psalmenbuch als Einheit: eine synchrone Analyse von Psalm 1-41, 

Frankfurt am Main 1999.  
יש ה
ברימ והערות רבימ  במאמר זהאכ "אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש" (חגיגה ג ע"א), ו  

פור
מו בשפות זרות מופיעימ בעבודות קודמות. נו
פ על ככ, העבודות  אינמ מיטב ידיעתילש
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  3אציג את הדיונ בכמה שלבימ:

השוואה בינ מזמורימ כ"ה ול"ד תראה שהמ חולקימ מאפיינימ דומימ  – מ
גרת  א.
  ורימ שביניהמ. רבימ, אכ יש ביניהמ גמ הבדלימ הנובעימ מהמזמ

מקבילות לשוניות מצביעות על המבנה ה
ימטרי של כל היחידה  – מבנה 
ימטרי  ב.

ביב מזמור כ"ט. למזמור זה פונימ ושואפימ המזמורימ שלפניו, וממנו מתחזקימ 

 הפרקימ שאחריו.
ה
יפור נעזר במבנה  – שלה הקשרית
יפור רעיוני של היחידה על פי קריאה   ג.

 4בינ הפרקימ ה
מוכימ ובמקבילות אחרות בתוכ היחידה.שימ ה
ימטרי, בשרשור

דפ מקורות המציג את עיקרי הדברימ באמצעימ גרפיימ, כדי  ב
ופו למאמר מצורפ
   5הבנת משמעותמ.על להקל על זיהוי המבנימ ו

  מזמורימ כ"ה ול"ד – מ�גרת היחידהא. 

לזה גמ מבחינה מזמורימ כ"ה ול"ד דומימ אחד לשני מבחינה צורנית וקשורימ זה 
ב
פר תהילימ ישנמ כמה זוגות מזמורימ כאלה, והמ מכונימ לעתימ  6לשונית ועניינית.

צמודימ זה לזה, ישנו מרחק אחרימ ה 'מזמורימ תאומימ'בניגוד ל 7.'מזמורימ תאומימ'
שפרקימ אלה משמשימ כפרקי מ
גרת לתהליכ רב בינ מזמורימ כ"ה ול"ד. מ
תבר 

השוואת שני המזמורימ ר ומפורט לאורכ הפרקימ שביניהמ. ארוכ והדרגתי, אשר מתוא
 

ראויימ  אינמגמ מ
רימ ש נכנ משולבימ בהוכמו  ,ות לרוב קוראי העבריתאיננ נגיששונות ש
  לשלומי אמוני ישראל.

ל"ד בלבד. יחידה זו היא חלק מה
פר - במאמר זה אדגימ את הפרשנות ההקשרית של הפרקימ כ"ה  .3
  זה, ועוד חזונ למועד. הקשר, וניתנ לדונ בה גמ בשל תהילימ הראשונ

קבילות לשוניות ייחודיות, אשר מופיעות רק במזמורימ אלה בתהילימ. ה
ימנ (*) במאמר מציינ מ .4
חלקנ אפ מופיע רק במקומות אלו בתנ"כ כולו. רוב המקבילות הנ הפעמימ היחידות בתוכ היחידה 

  בהנ יש שימוש במילימ אלו.ש
 ניתנ לצפות ב
רט מוקלט של מצגת ושיעור מ
כמ של הנושא, אשר יכול www.tefilah.orgבאתר   .5

  להיות לעזר לקורא וללומד. הצגת הדברימ באופנ חזותי היא מחידושיו של מאמר זה.
 N. Lohfink, ʻLexeme und Lexemgruppen in Ps 25 – Ein Beitrag zur Technik der:ראו  .6

Gattungsbestimmung und der Feststellung literarischer Abhängigkeiten’, in: W. Gross et 
al. (eds.), Text, Methode und Grammatik FS W. Richter, St. Ottilien 1991, pp. 271-295; J. 
Schildenberger, ʻDas Psalmenpaar 25 + 34’, EuA 57, 1981, pp. 270-274; D.N. Freedman, 
ʻPatterns in Psalms 25 and 34’, in: E. Ulrich et al. (eds.), Priests, Prophets and Scribes – 
essays on the formation and heritage of Second Temple Judaism in honour of Joseph 

Blenkinsopp, Sheffield 1992, pp. 125-138.  
 W. Zimmerli, Studien zur alttestamentlichen Theologie und Prophetie, Gesammelteראו: .7

Aufsätze, vol. 2 [ThB 51], München 1974, pp. 261-271 .קי"ב - ק"ו, קי"א- ראו למשל: ק"ה
  קל"א. - וק"ל
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כולו כיחידה 
פרותית מובחנת ומאוחדת. המזמורימ היא המפתח להבנת או
פ 
שני המזמורימ זה מול זה עמ המקבילות הלשוניות ביניהמ.  ימצגומשלהלנ  בנ
פח

רי עמידה על הדמיונ והשוני הצורניימ ת
ייע להבנת המהלכ הרעיוני העומד מאחו
  המזמורימ.

  שני המזמורימ דומימ מאוד זה לזה מבחינה צורנית:

  .'בשניהמ ח
רה השורה עמ האות וו ,בנויימ לפי 
דר א"ב משניה  א.
  לאחר 
יומ 
דר הא"ב נו
פ בשניהמ פ
וק הפותח בשורש פד"ה.  ב.
 ישננ מקבילות לשוניות רבות ביניהמ.  ג.

האחד מתחיל תהליכ  – ענייניהדמיונ הצורני בינ שני המזמורימ מתאימ לקשר ה
ה' מ ההצלה שלווהאחר מ
יימו. התהליכ הפותח בתיאור מצוקת המשורר ובקשת 

על ההצלה (ל"ד). להלנ נפרט את  מודה לה' ומהלל אותוהמשורר בככ ש(כ"ה) מ
תיימ 
 .מאפיינימ אלו הרעיוני העומד מאחורי מ
רמאפייני הדמיונ הצורני ואת ה

  א.א. �דר הא"ב

בשני המזמורימ אינו מושלמ. בעוד שבמזמור כ"ה ח
רות השורות של 
דר הא"ב 
האותיות ב', ו' וק' ויש כפילות של האות ר', הרי במזמור ל"ד ח
רה רק האות ו'. ה
בר 
אפשרי להבדל זה קשור באופיימ של המזמורימ. בעודו בצרה, מחשבותיו של המשורר 

שובש. לעומת זאת, בזמנ ואפ המציאות עצמה איננ מ
ודרות, ולכנ 
דר הא"ב מ
הודאת המשורר על הצלתו, כשמצבו משתפר ומחשבותיו בהירות, חוזר גמ ה
דר 

  לתקנו.

  א.ב. תו�פת הפ�וק הפותח בשורש פד"ה

שני הפ
וקימ פותחימ בשורש  8הפ
וק האחרונ בשני המזמורימ חורג מ
דר הא"ב.
", הופכת הדֵ ּפְ , "פרק כ"הבה מ
תיימ שפד"ה, אכ יש ביניהמ הבדל משמעותי. הבקשה 

  ".הפוד, "בפרק ל"דלשונ הודאה ל
מופיע בפ
וק זה שמ אלוהימ כביטוי למידת הדינ של ה' בזמנ  במזמור כ"הכמו כנ, 

, לאחר ההצלה, מופיע שמ ה' כביטוי למידת בפרק ל"דהצרות, אכ בפ
וק המקביל 
  הרחמימ, שהתגלתה בהצלה.

 
נמצאת  'דווקא בככ שעל ידי הו
פה זו האות ל 'את הו
פת הפ
וק ובחירת האות פ נימקויש ש  .8

ככ הפ
וק הראשונ, האמצעי והאחרונ יוצרימ את המילה  .בדיוק באמצע הפרק שבנוי לפי 
דר א"ב
כה). דבר זה מתאימ לאחד המוטיבימ המרכזיימ של שני  אל"פ, דהיינו ללמד (ראו למשל משלי כ"ב,

 ,A.R. Ceresko:ט; ל"ד, יב). ראו על ככ ,ה ,(כ"ה, דובהוראתנ הצורכ בלימוד דרכי ה'  –המזמורימ 

ʻThe ABCs of Wisdoms in Psalms XXXXIV’, VT 35, 1985, pp. 99-104 .  
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ורי המ
גרת: בחלקה הראשונ השורש פד"ה מופיע פעמיימ נו
פות בינ שני מזמ
כהמשכ  ,(כ"ו, יא)" וחנני ניפדֵ מי אלכ ואני בֻת " – בלשונ בקשההוא מופיע של היחידה 

 מופיע בלשונ עבר כביטוי לביטחונ ולהודאההוא בחלקה השני ואילו של מזמור כ"ה; 
  " (ל"א, ו).אל אמת ה'אותי  פדיתהבידכ אפקיד רוחי " –

  א.ג. המקבילות

מצאות במזמור כ"ה חוזרות על עצמנ במזמור ל"ד. על אפ הדמיונ, מילימ רבות הנ
נגזר מההבדל  השוני .שונימנ המקבילות ולעתימ אפ משמעות הקשרנ של המילימ

  שבינ המזמורימ ומהמהלכ הרעיוני שביניהמ, שיפורט בהמשכ.

המאפיינ המרכזי של שני המזמורימ הוא המעבר מצרה לרווחה. מקבילות רבות   א.
בקשה להצלה במזמור כ"ה של מצוקה או של מעבר זה בככ שלשונ מבטאות 

דווקא בזמנ ההצלה תיאור הצלה במזמור ל"ד. של הודאה או של הופכת ללשונ 
), ומתוכ ככ déjà-vu – וו-לזכור את צרותיו (כעינ חוויה של דז'ההמשורר דואג 

נה כחלק ממעבר זה, משת 9מתחזקת אצלו תחושת ההודאה וההלל בזמנ ההצלה.
נקודת המבט. בעוד מזמור כ"ה מתמקד בגורל המשורר היחיד, מתרחב המבט 

 :במזמור ל"ד לכלל הצדיקימ

 ל"ד כ"ה 
 (כב) ְּפֵדה ֶאלִֹהימ ֶאת ִיְשָרֵאל(*)

 .ִמּכֹל ָצרֹוָתיו
  הֹוִשיעֹו... ּוִמָּכל ָצרֹוָתיו  (ז) ֶזה ָעִני ָקָרא ַוה' ָשֵמַע 

 .ִהִּציָלמָּכל ָצרֹוָתמ ּומִ (יח) ָצַעקּו ַוה' ָשֵמַע

 10.ַצִּדיִקימֵעיֵני ה' ֶאל(טז) .ֶאל ה'ָּתִמידֵעיַני(טו)  

ְוִשְנַאת  (יט) ְרֵאה אֹוְיַבי ִּכי ָרּבּו 

 .ְשֵנאּוִני ָחָמ

 .ַצִּדיק ֶיְאָשמּוְושְֹנֵאי  (כב) ְּתמֹוֵתת ָרָשע ָרָעה

  11.ִהִּציָלִני ֶאת ה' ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ַרְשִּתיּדָ (ה)  .ְוַהִּציֵלִני (כ) ָשְמָרה ַנְפִשי 
 .ִהִּציָלמ ָצַעקּו ַוה' ָשֵמַע ּוִמָּכל ָצרֹוָתמ(יח)

  .ֶיֶחֶ�ה ּבֹו (ט) ַטַעמּו ּוְראּו ִּכי טֹוב ה' ַאְשֵרי ַהֶּגֶבר .ָחִ�יִתי ָבכְ  (כ) ַאל ֵאבֹוש ִּכי 
 .ַהחִֹ�ימ ּבֹו א ֶיְאְשמּו ָּכל(כג) ּפֹוֶדה ה' ֶנֶפש ַעָבָדיו ְולֹ

בקשת הבדל אחר המאפיינ את המזמורימ הוא היח
 ללימוד דרכ ה'. היענות ה' ל  ב.
יוצרת מצב חדש המכשיר ומחייב  12המשורר להדרכתו בדרכ הנכונה (מזמור כ"ה)

 
1905-1997
ופית של ויקטור פרנקל (
גירת מעגל זו מזכירה את משנתו הפ
יכולוגית והפילו  .9 (

  ), ואכמ"ל. Logotherapyהמכונה לוגותרפיה (
ה' בעל אפ הדמיונ הלשוני, ישנו הבדל גדול במשמעות: במזמור כ"ה מדובר על תלותו של המשורר  .10

  (ראו למשל קכ"ג, ב), ואילו במזמור ל"ד מדובר על השגחתו של ה' על הצדיקימ (ראו גמ ל"ב, ח).
  ִהִּציָלִני. –וי הניקוד הוא היוצר את היפוכ המשמעות מצרה לרווחה: ְוַהִּציֵלִני שינ .11
בהקשר המצומצמ של בדרכ יבחר".  יורנוהבקשה מופיעה במזמור כ"ה, יב: "מי זה האיש ירא ה'   .12
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במזמור כ"ה  13.מזמור ל"ד)את המשורר להיות בעצמו מורה דרכ לאנשימ אחרימ (
שה' ילמד אותו את דרכו, כחלק מבקשת ההצלה. בהודאה מבקש המשורר 

 שבמזמור ל"ד כבר יודע המשורר את דרכ ה', ומבקש ללמד אותה לאחרימ:

 ל"דכ"ה
(ה) ַהְדִריֵכִני  .ַלְּמֵדִני(ד) ְּדָרֶכיָכ ה' הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָכ 

ִויַלֵּמד ... (ט) ַיְדֵרְכ ַעָנִוימ ַּבִּמְשָּפט ְוַלְּמֵדִניַבַאִמֶּתָכ 
יֹוֶרּנּו ְּבֶדֶרְכ  ָהִאיש ְיֵרא ה'ֶזה  ִמיַּדְרּכֹו. (יב)  ַעָנִוימ

...ִליֵרָאיוִיְבָחר. (יד) +ֹוד ה'

 ַעָנִוימ(ג) ַּבה' ִּתְתַהֵּלל ַנְפִשי ִיְשְמעּו 
 . (יב) ְלכּו ָבִנימ ִשְמעּו ִליְוִיְשָמחּו
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  14.טו)- , יגד"ל(  ב ַּבֵּקש ָשלֹומ ְוָרְדֵפהּוֵמָרע ַוַעֵשה טֹו
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  בפירוש זה).

אומר אלישע מ
פר פעמימ תופעה דומה ניתנ לראות ב
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 ה', יג
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  15מזמור כ"ט –ב. ציר היחידה 

התגלות זו מופיע ב 16מזמור כ"ט מתאר את התגלות ה' במקדשו למשורר ולעמ ישראל.
אציג את  17האנשימ כולמ.על המתבטא בשליטתו על הטבע וכוחו הרב של ה', 

מרכזי תפקידו כציר במיקומו ובפרק, כדי לדונ אחר ככ של ה המאפיינימ המיוחדימ
איור ראו המזמור בנוי במבנה 
ימטרי מושלמ ( 
פרותי של היחידה כולה.במבנה ה

  ):1מ
פר 

   

 
שנאו . אלהי צבאות אתכמ כאשר אמרתמ ה'ויהי כנ  תחיולמענ  רעואל  טובדרשו  .עת רעה היא

  ."אלהי צבאות שארית יו
פ ה'נ והציגו בשער משפט אולי יחנַ  רע ואהבו טוב
 D. Pardee, ʻOn Psalm 29: structure and meaning’, in: P.W. Flint and P.D.Jr. Miller:ראו .15

(eds.), The Book of Psalms – Composition and Reception, Leiden 2005, pp. 153-183; K. 
Seybold, ʻPsalm 29: Redaktion und Rezeption’, Studien zur Psalmenauslegung, Stuttgart  
1998, pp. 85-111; E. Zenger, ʻTheophanien des Königsgottes JHWH: Transformationen 
von Psalm 29 im Psalter’, in: E. Zenger (ed.), Ritual und Poesie – Formen und Orte 
religiöser Dichtung im Alten Orient, im Judentum und im Christentum, Freiburg i.Br. 
2003, pp. 163-190; M.L. Barré, ʻA Phoenician parallel to Psalm 29’, Hebrew Annual 

Review 13, 1991, pp. 25-32 דיונ על מזמור זה בפרק ה. להלנ. ראו גמ  
  המשורר נעזר במושגימ הרומזימ להתגלויות ה' הגדולות בעבר:   .16

 בריאת העולמ או מי המבול. – (ג) "ימעל מימ רב ה'"א.   
 המבול. – (י) "בלמבול יש ה'"ב.   
בלבת ר מזכיר את התגלות ה' הראשונה למשה "הוא ביטוי יחידאי במקרא, אש(ז) " בות אשהל"ג.   

"). אני מודה אמגו 
ני אבלהבי אישת" (שמות ג', ב; ראו גמ תרגומ יונתנ שמ: "המתוכ ה
נ אש
  לאוריאל כהנ על הפניה זו. 

 י"ג, כו ועוד). במדבר( קדשרומז למ
ע בני ישראל במדבר (ח) " מדבר קדש ה'יל יח"ד.   
  .") נבנה מארזי הלבנונ (מל"א ז', ב ועוד)ובהיכלוש ה' ("מקד – " (ה)נונארזי הלב"ה.   
 ימהר קות את 
יפור אליהו בכרמל: "מפרמזכירז) - (ה" אש תה'... להבו רוישבה'...  לקוהמילימ "ו.   

ה" (מל"א י"ט, דק הדממ לקו האש רה' ואח באש אל אש הרעש רואח י ה'...לפנ ימ
לע רומשב
 :C. Macholz, ʻPsalm 29 und 1. Könige 19: Jahwes und Baals Theophanie’, inו:יב). רא- יא

R. Albertz et al. (eds.), Werden und Wirken des Alten Testaments, Göttingen 1980, pp. 
325-333.  

  ).יגב', ישעיהו ; טו', שופטימ טארזי הלבנונ המוזכרימ במזמור המ אומות העולמ (ראו למשל   .17
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 ל"ד- פרשנות הקשרית באו�פ מזמורימ כ"ה –מצרה לרווחה 

15 

יא) מורכבות משני פ�וקימ, ושמ ה' מוזכר בכל - ב) הנ החתימה (י-הנ הפתיחה (א  א.
  אחת מהנ ארבע פעמימ. 

שמ ה' מוזכר בהמ  ט).-ו; ז- ד; ה- (גבפ�וקימ באמצע ניתנ לזהות שלושה בתימ   ב.
האחרונ ופעמיימ בבית ארבע בבית  ,ת הראשוניעשר פעמימ: ארבע פעמימ בב

 האמצעי.
ובאופנ �ימטרי:  מרכזימופיע שבע פעמימ במזמור, כולנ בחלק ה "ל ה'קוהכינוי "  ג.

 .ופעמ אחת בבית האמצעי האחרונבבית שלוש  ,הראשונ בביתשלוש פעמימ 

  המזמור �ימטרי. בפתיחתו מוזמנימ השומעימ לכבד את במקביל לצורתו, גמ תוכנ 
באמצעו מתואר כוחו של ה' בעולמ (המפגש בינ ה' והאדמ),  18ה' (מהאדמ לה'),

ה זו מלמדת על ההדדיות יובחתימתו מתואר יח�ו של ה' לעולמ (מה' לאדמ). �ימטר
  19שבמפגש עמ ה'.

נ ומעודד את מבנה �ימטרי זה נתמכ במקבילה נו�פת: בפתיחה המשורר מזמי
ניתנ לתאר את ה' בכבוד זה ב). -(א "שמו דכבו ...זכבוד וע�הקוראימ להביא לה' "

חוזרימ  הכבוד והעוז. בהמשכ המזמור ימ" (ג)הרע דהכבול "אבעזרת ראיית המציאות: 
  20נ" (יא).לעמו ית זע�"ה'  ;" (ט)דכבור מלו א�"ובהיכלו ּכֻ מה' לארצ: 

לנו גמ על תפקידו של הפרק בתוכ היחידה. המבנה ה�ימטרי של הפרק מרמז 
  21.כפי שנראה בהמשכ מזמור זה, שיש בו ציר פנימי, הוא גמ ציר של היחידה כולה,

 
ה' על ידי ההזמנה המשולשת "הבו" ופעמ אחת  הפתיחה מזמינה את הקוראימ להתקרב אל  .18

, בשונה מיתר חלקי "ה'"ל –", ובעקבות ככ הופעת שמ ה' בה היא תמיד עמ תחילית "השתחוו
ה' הוא  שמלא תחילית, כי בהמזמור. לעומת זאת, בחתימת הפרק מופיע שמ ה' בכל הפעמימ 

  הברכה לעולמ ולעמ ישראל. מגיעההנושא, וממנו 
שמונה  שבהכב�י� לתפילת העמידה ותפ�ו אותו חז"ל זיהו את האופי הליטורגי של מזמור כ"ט   .19

עשרה ברכות: "הני שמונה עשרה כנגד מי? אמר רבי הלל בריה דרבי שמואל בר נחמני: כנגד 
חז"ל הגדירו  ,ה מזו(ברכות כח ע"ב). יתר "שמונה עשרה אזכרות שאמר דוד ב'הבו לה' בני אלימ'

דומה לעבד שמ�דר שבח  –את המבנה הרעיוני של תפילת העמידה על שלושת חלקיה: "ראשונות 
דומה לעבד שקבל פר� מרבו  –דומה לעבד שמבקש פר� מרבו; אחרונות  –לפני רבו; אמצעיות 

ונפטר והולכ לו" (ברכות לד ע"א). מבנה זה מקביל למבנה מזמור כ"ט. יחד עמ זאת, יש להעיר 
הזכרות של שמ ה',  ארבעשההקבלה לתפילת י"ח אינה מוחלטת: בפתיחת המזמור ובחתימתו יש 

  ברכות בתחילה וב�ופ. שלושבעוד שבתפילת העמידה יש רק 
 ;" (ב)דשבהדרת ק� ה'שמו השתחוו ל כבוד ה'הבו ל" :שהתהליכ כולו נעשה במקדשמעניינ הדבר   .20

ב בשמי שמי קדמ הנ כֵ לר�(ט). אותו עניינ נמצא גמ ב�ופ מזמור �"ח: "" כבודלו אמר ּכֻ  ובהיכלו"
מות לעמ ותעצֻ  זתנ ע�נ�אל ישראל הוא  ממקדשיכנורא אלהימ ... לאלהימ זתנו ע�. זע�בקולו קול  יתנ

 דשבק�כנ " מופיע גמ במקומ אחר בהקשר של המקדש: 'כבוד ועוז'לו). השילוב - " (לדאלהימברוכ 
הבאת כבוד ועוז לה' למקדשו מביאה לככ, שה' יברכ ממקדשו  .(�"ג, ג)" זכ וכבודכעֻ חזיתיכ לראות 

  עוז (ראו גמ צ"ו, ז; דה"א ט"ז, כח).באת ישראל בכבוד ו
) ש�ברו שקיימות מקבילות 1995תל אביב  ,עולמ התנ"כש יש מחוקרי המקרא (ראו �יכומ בפירו  .21
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  ל"ד-כ"ח; ל'-כ"ה –ג. שני חלקי היחידה 

 .של יחידת המזמורימ כולה צירהבמזמורימ עולה, שאכנ מזמור כ"ט הוא  22מעיונ קצר
התכנימ של המזמורימ והמילימ המנחות המחברות ביניהמ מ
פרימ כביכול את 

כ"ח) - (כ"המזמור כ"ט המזמורימ שלפני  ורכ כל היחידה.רו של המשורר לא
יפו
דרכו אל ה'. לאחר תיאור צרות המשורר ובקשתו את בעו
קימ במצוקת המשורר ו

  :)כ"ח-כ"ו( , מתוארת כמיהתו של המשורר להגיע אל הקודש)כ"ה(הדרכת ה' 

. ה ול
פר כל נפלאותיכע בקול תודִמ ְש לַ ה'. ארחצ בנקיונ כפי וא
בבה את מזבחכ "  א.
  .ח)-" (כ"ו, וכבודכאהבתי מעונ ביתכ ומקומ משכנ  ה'

 ה'עמ כל ימי חיי לחזות בנֹ ה'אותה אבקש שבתי בבית  ה'אחת שאלתי מאת "  ב.
 ." (כ"ז, ד)בהיכלוולבקר 

  .(כ"ח, ב) "י אל דביר קדשכי ידַ שִא עי אליכ בנָ ּוְ שמע קול תחנוני בַש "  ג.

מנו
ח במילימ של  ו של הקב"המת במזמור כ"ט ושבחהכמיהה למקדש אכנ מתגש
 " (כ"ט, ט).דכבור מלו אKּכֻ  ובהיכלו"המזמורימ הקודמימ: 

בשונה מהמזמורימ שלפני הכני
ה לקודש, שבהמ נעדרת השמחה, מתפתחת אצל 
הדרגתי המשורר לאחר מזמור כ"ט תחושת שמחה, אשר ממלאת את לבו באופנ 

  23ה השני של היחידה:ילאורכ חצי

 " (ל', ב);י לייַב אI שמחתליתני ולא כי דִ  ה'ארוממכ " – שמחת ההצלה האישית  א.
 ." (ל', יב)שמחהתחת שקי ותאזרני הפכת מ
פדי למחול לי ִּפ "

בח
דכ אשר ראית את עניי ידעת  ואשמחהאגילה " – שמחה אישית בהשגחת ה'  ב.
 ." (ל"א, ח)בצרות נפשי

" וגילו צדיקימ והרנינו כל ישרי לב ה'ב שמחו" – שמחה ציבורית בהשגחת ה'  ג.
תתהלל נפשי  ה'ב); "כא, ג"ל" (לבנו כי בשמ קדשו בטחנו ישמחכי בו " ;)יא, ב"ל(

 ).ג, ד"ל" (וישמחוישמעו ענוימ 

 
וחות בה מתוארימ הופעת האלימ ושליטתמ על כש, יתקדומות למזמור זה ב
פרות האוגרית

הטבע. מזמור כ"ט נעזר במוטיבימ מ
פרות זו, שמ אותמ במרכז ונותנ להמ משמעות 
ל היחיד בטבע ובהי
טוריה, כל אומות העולמ יכירו את ראלית מובהקת: ה' הוא האיש-דתית

  , ועמ ישראל יזכה למעמד מיוחד של עוז ושלומ.ומלכות
  .מופיע להלנ בפרק העיונ מפורט יותר   .22
 ,יא; ל"ג, א; ל"ד, טז ,כד; ל"ב, ו ,(ל', ה; ל"א, יט יו
ידח
יד/חו ימצדיקצדיק/הכינויימ  ,באופנ דומה  .23

 המקומהמדרש: "נקרא . תופעה זו מובנת על דרכ רק בחלק השני של היחידה מופיעימ כב) ,כ
, מט פי
קא דברימ 
פרי" (ח
יד היה אתה אפ ...ח
יד המקומ נקרא .צדיק היה אתה אפ ...צדיק

עושה כלאחר התגלות ה' ). הצדקות והח
ידות אצל האדמ באות רק 114נקלשטיינ עמ' מהד' פי
" מלאה הארצ ה'הב צדקה ומשפט ח
ד אI" –מעניש את הרשע ומציל את המשורר  –צדק וח
ד 

  (ל"ג, ה). 
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יה הראשונ של יבאופנ דומה, הבטחות המשורר לשיר, לזמר, לברכ ולהודות לה' בחצ
רוממות אפ מוצג כמידה כנגד בחצייה השני. עניינ הורימ היחידה מתגשמות במזמ

  המשורר מרוממ את ה' כיוונ שרוממ על ידו: –מידה 

  חצי שני חצי ראשונ
  .ה' ַאָבֵרְכ(כ"ו, יב) ְּבַמְקֵהִלימ 

  .ְירֹוְמֵמִני(כ"ז, ה) ְּבצּור 
  .ַלה' ָאִשיָרה ַוַאַזְּמָרה(כ"ז, ו) 
  .ּוִמִּשיִרי ַאהֹוֶדּנּו(כ"ח, ז) 

  .ה' ַארֹוִמְמָכ(ל', ב) 
  .ְלֵזֶכר ָקְדשֹו ְוהֹודּוַלה' ַחִ+יָדיו  ַזְּמרּו(ל', ה) 

  .אֹוֶדּכָ ָכבֹוד ְוֹלא ִיּדֹמ ה' ֶאֹלַהי ְלעֹוָלמ  ְיַזֶּמְרָכ(ל', יג) ְלַמַענ 
  .ה' ָּברּוְכ(ל"א, כב) 

  .ַעֵלי ְפָשַעי ַלה' 24אֹוֶדה(ל"ב, ה) ָאַמְרִּתי 
  .ֹוַזְּמרּו לר ַלה' ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעשֹוהֹודּו (ל"ג, ב) 
   .ָחָדש ֵהיִטיבּו ַנֵּגנ ִּבְתרּוָעה ִשירלֹו  ִשירּו(ל"ג, ג) 
  .ֶאת ה' ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי ַאָבַרָכה(ל"ד, ב) 

  .ְשמֹו ַיְחָּדו ּוְנרֹוְמָמה(ל"ד, ד) ַּגְּדלּו ַלה' ִאִּתי 

ור ביטחונו בה' לאורכ בהמ משתמש המשורר לתיאשבציוני המקומות גמ ייתכנ ש
 יה יקראת רהמצ נמ"ת בבחינ ,הרחבהתהליכ של , ניתנ לזהות החלק השני של האו
פ

  :)ה, ח"קי" (יה בבמרח יעננ

 .המשורר נפגש כביכול עמ ה' בהיכלו (כ"ט, ט) – היכל ה'  א.
ת ּכַ מזמור שיר חנֻ " המשורר בונה לעצמו כביכול בית בצאתו מנ הקודש: – בית  ב.

 25.), א" (ל'הבית לדוד
בית חזק שהיא " (ל"א, ג), היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני" – מצודה  ג.

 .יותר
  26" (ל"א, כב).כי הפליא ח
דו לי בעיר מצור ה'ברוכ " – עיר מצור  ד.
 .יד) ,ח ,(ל"ג, ההרחבת אופקימ לכל העולמ כולו  – לתב צהאר  ה.

יו" לאהבת ה' (כד), מזמור ל"ב ח
יד המשורר את "כלמזמינ  אל"נ שב
ופ מזמור וכיו
 " (ו), והמשורר מזמינ אליועל זאת יתפלל כל ח
יד אליכמפרט את תכונות הח
יד: "

ת זה בזכו ." (ל"ג, ג)יא), אשר ישירו אתו "שיר חדשב" (ל"ב, "צדיקימ... כל ישרי ל
 יבנתחול על "כל ל" (ל"ג, ח), ויראת ה' ל ישבי תבצ... כהמעגל יתרחב אל "כל האר

 
  מלשונ הודאה ללשונ וידוי. –בשינוי משמעות   .24
תייח
 ל
מיכות עמ המזמור הקודמ): "ואחר כבר המלבי"מ בפירושו ה
ביר ברוח זו (אמ כי בלי לה  .25

שנתרפא נבנה הבית על תילו וישב לימי עלומיו, לכנ ציינ שמ השיר בשמ 'חנוכת הבית לדוד' ר"ל 
 בית דוד העצמי, מעונ נפשו שנתחנכ בהרפאותו".

  מבצר. ר" כעירבעיר מצוהמפרשימ "רד"ק ומצודות על אתר  ורא  .26
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I(ל"ג, יב).  אכ עדיינ נחלתו של ה' היא עמ ישראל 27צ" (ל"ג, יד),שבי הארהאדמ... כל י
: הוא מזמור כ"הב אותו התחילש ,האישי שלו המשורר את המעגל
וגר במזמור ל"ד 

 מזמינ אליו יראי ה', כדי לתקנ יחדיו את העולמ.
היטב  אאפו) משתלב 1 איור מ
פרראו המבנה ה
ימטרי בתוכ מזמור כ"ט (

ב) היא -): תחילת המזמור (א2 איור מ
פרראו במבנה ה
ימטרי של היחידה כולה (
יא) - כ"ח), ו
ופ המזמור (י-חלק מתהליכ ההתקרבות, בדומה לתחילת היחידה (כ"ה

ל"ד). -הוא חלק מההודאה על ברכת ה' לאחר המפגש עמו, בדומה ל
ופ היחידה (ל'
ט) עומדת גמ במרכז היחידה ה
פרותית -התגלות ה' למשורר באמצע מזמור כ"ט (ג

 ל"ד). -כולה (כ"ה

  ד. המבנה ה�ימטרי של היחידה

), אשר 2 איור מ
פרראו אנ
ה להציג 
ממנימ של מבנה 
ימטרי לאורכ היחידה (
להצלתו בידי ה'. מקבילות ועד מתארימ את התהליכ שעובר על המשורר ממצוקתו 

  - יכולוגית ודתית עמוקה ורבתרבות מוכיחות מבנה זה, אשר משקפ משמעות פ

  28משמעות.
להלנ אציג את ה
ימטריות שבמבנה הכולל של המזמורימ על פי ההנחה 

 ,ל"ג מהווימ יחידה אחת בתוכ המבנה, כיוונ שלמזמור ל"ג אינ כותרת-שמזמורימ ל"ב
  29.עניינית הוא ממשיכ ומפרט את מזמור ל"ב הומבחינ
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 

ומדת מפרק זה את השגחת ה' על העולמ כולו: "בראש השנה גמ המשנה בראש השנה פ"א מ"ב ל  .27
' (תהילימ צר יחד לבמ המבינ אל כל מעשיהמהיIשנאמר ' ,כל באי העולמ עוברינ לפניו כבני מרונ

  ל"ג, טו)".
  בפרק ה. להלנ מקבילות נו
פות בתוכ היחידה יידונו   .28
  בדיונ על מזמור ל"ג. הלנראו ל  .29

 

 .ל"ד-המבנה ה
ימטרי של או
פ המזמורימ כ"ה: 2 איור מ�פר

יב). 
הוא 

יטב 
היא 

יא) - 
"ד). 
תית 

אשר 
לות 

  - בת

נחה 
 ,רת

שנה 
ילימ 

 

(ל"ג, י  ישראל
: המזמור כ"הב

הי אאפותלב
ב) ה-מזמור (א

-פ המזמור (י
ל"-היחידה (ל'

חידה ה
פרות

), א2 ר מ
פר
בידי ה'. מקביל
ת עמוקה ורב

 על פי ההנ
ר ל"ג אינ כות

 כולו: "בראש הש
' (תהיל מעשיהמ

 

ל ה' היא עמ
ב אותו התחיל

) משת1 
פר
): תחילת המ2

כ"ח), ו
ופ-"ה
בדומה ל
ופ ה
 גמ במרכז הי

  חידה

איורראו דה (
להצלתו בעד 

כולוגית ודתית

של המזמורימ
כיוונ שלמזמור

חת ה' על העולמ
במ המבינ אל כל

.ל"ד-זמורימ כ"ה

דיינ נחלתו ש
אש ,אישי שלו

 עולמ.
איור מראו  (

2 איור מ
פר
ת היחידה (כ"
המפגש עמו, ב

ט) עומדת-(ג

מטרי של היח

 לאורכ היחיד
וער ממצוקתו


יכמשמעות פ

נה הכולל ש
תוכ המבנה, כ

 29.מזמור ל"ב

  

  

  

  

רק זה את השגח
צר יחד לבהיIמר '

  פרק ה.

רי של או
פ המז

אכ עד 27ג, יד),
הא את המעגל

נ יחדיו את הע
 מזמור כ"ט

ראו ה כולה (
בדומה לתחילת
ת ה' לאחר ה
 מזמור כ"ט (

 המבנה ה�ימ

מבנה 
ימטרי
ר על המשורר
אשר משקפ מ

טריות שבמב
יחידה אחת ב

כ ומפרט את מ

ומדת מפ מ"ב ל
שנאמ , כבני מרונ

בפלהלנ דה יידונו
.  

המבנה ה
ימטר:

צ" (ל"גבי האר
המשורר אוגר

אי ה', כדי לתק

ימטרי בתוכ

רי של היחידה
ההתקרבות, ב
ודאה על ברכ
שורר באמצע

.( 

ד.


ממנימ של מ
התהליכ שעוב
 מבנה זה, א

ג את ה
ימט
ל"ג מהווימ י-

ת הוא ממשיכ

ראש השנה פ"א
למ עוברינ לפניו

פות בתוכ היחיד
יונ על מזמור ל"ג

:2 איור מ�פר
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Iשבאדמ... כל י

ומזמור ל"ד 

זמינ אליו ירא

המבנה ה
מבנה ה
ימט

לק מתהליכ ה
וא חלק מהה

תגלות ה' למש
ל"ד)-ולה (כ"ה


נ
ה להציג 
תארימ את ה
בות מוכיחות

  28שמעות.
להלנ אציג
שמזמורימ ל"ב

ענייני המבחינ
  
  
  
  
  
  

 
גמ המשנה ב  .2

כל באי העול
  ל"ג, טו)".

2.  
מקבילות נו
בדי הלנראו ל  .2

בנ

8

הא
במ
מז

במ
ח

הו
הת
כו

א
מ

רב
מש

ש
ומ

27

28
29
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I(ל"ג, יב).  אכ עדיינ נחלתו של ה' היא עמ ישראל 27צ" (ל"ג, יד),שבי הארהאדמ... כל י
: הוא מזמור כ"הב אותו התחילש ,האישי שלו המשורר את המעגל
וגר במזמור ל"ד 

 מזמינ אליו יראי ה', כדי לתקנ יחדיו את העולמ.
היטב  אאפו) משתלב 1 איור מ
פרראו המבנה ה
ימטרי בתוכ מזמור כ"ט (

ב) היא -): תחילת המזמור (א2 איור מ
פרראו במבנה ה
ימטרי של היחידה כולה (
יא) - כ"ח), ו
ופ המזמור (י-חלק מתהליכ ההתקרבות, בדומה לתחילת היחידה (כ"ה

ל"ד). -הוא חלק מההודאה על ברכת ה' לאחר המפגש עמו, בדומה ל
ופ היחידה (ל'
ט) עומדת גמ במרכז היחידה ה
פרותית -התגלות ה' למשורר באמצע מזמור כ"ט (ג

 ל"ד). -כולה (כ"ה

  ד. המבנה ה�ימטרי של היחידה

), אשר 2 איור מ
פרראו אנ
ה להציג 
ממנימ של מבנה 
ימטרי לאורכ היחידה (
להצלתו בידי ה'. מקבילות ועד מתארימ את התהליכ שעובר על המשורר ממצוקתו 

  - יכולוגית ודתית עמוקה ורבתרבות מוכיחות מבנה זה, אשר משקפ משמעות פ

  28משמעות.
להלנ אציג את ה
ימטריות שבמבנה הכולל של המזמורימ על פי ההנחה 

 ,ל"ג מהווימ יחידה אחת בתוכ המבנה, כיוונ שלמזמור ל"ג אינ כותרת-שמזמורימ ל"ב
  29.עניינית הוא ממשיכ ומפרט את מזמור ל"ב הומבחינ
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
 

ומדת מפרק זה את השגחת ה' על העולמ כולו: "בראש השנה גמ המשנה בראש השנה פ"א מ"ב ל  .27
' (תהילימ צר יחד לבמ המבינ אל כל מעשיהמהיIשנאמר ' ,כל באי העולמ עוברינ לפניו כבני מרונ

  ל"ג, טו)".
  בפרק ה. להלנ מקבילות נו
פות בתוכ היחידה יידונו   .28
  בדיונ על מזמור ל"ג. הלנראו ל  .29

 

 .ל"ד-המבנה ה
ימטרי של או
פ המזמורימ כ"ה: 2 איור מ�פר
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  ל'מזמור כ"ח מול מזמור ד.א. 

בעקבות  הממחישימ את התפנית שהתחוללו עוטפימ את מזמור כ"ט מזמורימ כ"ח ול'
  : זההתגלות ה' במזמור 

  ל' כ"ח  
 מעִ ֶּפנ ֶּתֶחֶשה ִמֶּמִּני ְוִנְמַשְלִּתי  (א)  

 .יֹוְרֵדי בֹור
ִמָּיְרִדי [מיורדי ִחִּייַתִני ה' ֶהֶעִליָת ִמנ ְשאֹול ַנְפִשי  (ד)
 .בֹור]קרי

" אמ ה' לא יעזור לו, הופכ להודאה לה' על יֹוְרֵדי בֹור מעִ יחשב "להשל המשורר  חששו  
  30".בֹור ]קריִמָּיְרִדי [ מיורדישהציל אותו "

  .ְוֶאל ַאדָֹני ֶאְתַחָּננ ֵאֶליָכ ה' ֶאְקָרא(ט) ...ֵאֶליָכ ה' ֶאְקָראְלָדִוד(א) (*)
הוא  ,לעומת זאת ,של מזמור כ"ח. במזמור ל' " הוא פתיחתו ועניינוֵאֶליָכ ה' ֶאְקָראהביטוי "  

  מהווה ציטוט של דברי המשורר בשעת מצוקתו, כדי להראות את גודל ישועת ה'.
ְלעֹוָלמ (יג) ְלֵזֶכר ָקְדשֹו...  ְוהֹודּו(ה) ... ִשירִמְזמֹור (א)   .ַאהֹוֶדּנּו ּוִמִּשיִרי(ז)   

 .אֹוֶדָּכ
", מתגשמת מיד לאחר צאתו מנ ּוִמִּשיִרי ַאהֹוֶדּנּו" הכרזת המשורר ערב כני+תו להיכל ה',  

  על חנוכת המקדש, ומודה לה'."ִשירהקודש. הוא פותח ב"ִמְזמֹור

  מזמור ל"א  ולמזמור כ"ז מד.ב. 

 31המקבילות בינ מזמורימ אלו הנ רבות ומרשימות מאוד, ואתייח
 כאנ רק לחלק מהנ.
ביטחונו בה' יחד עמ פחדיו, ככ גמ בזמנ  כשמ שבתחילת דרכו (כ"ז) תיאר המשורר את

  מהמ הוא ניצל (ל"א).שההצלה הוא משלב את תיאור הפחדימ והמצוקה 

  ל"א כ"ז  
 ַחַזק ְוַיַאֵמצ ִלֶּבָכ(יד) ַקֵּוה ֶאל ה' (*)

 ְוַקֵּוה ֶאל ה'.
  .ָּכל ַהְמַיַחִלימ ַלה' ִחְזקּו ְוַיַאֵמצ ְלַבְבֶכמ(כה) 

את עצמו לקוות ולהתחזק בה'. כחלק מהודאתו לאחר בהיותו בצרה מעודד המשורר   
  32שניצל הוא מזמינ את שומעיו להתחזק אפ המ בה'.

 ְּביֹומ ָרָעה ִיְצְּפֵנִני ְּבֻ�ֹּכהִּכי  (ה)(*)
  ָאָהלֹו ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני. ַיְ�ִּתֵרִני ְּבֵ�ֶתר

 ָּפֶניָכֶאת  ָפָניְלָכ ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקשּו  (ח)
 .ה' ַאַבֵּקש

  הֹוִשיֵעִני ְבַחְ+ֶּדָכ. ַעְבֶּדָכַעל  ָפֶניָכ(יז) ָהִאיָרה 
ִּתְצְּפֵנמ ֵמֻרְכֵ+י ִאיש  ַּתְ�ִּתיֵרמ ְּבֵ�ֶתר ָּפֶניָכ(כא) 

  ֵמִריב ְלשֹנֹות.ְּבֻ�ָּכה 

 
  מזמור כ"ח. ל ההשוואההכתיב והקרי בפ
וק זה לאור ייתכנ שניתנ לה
ביר את   .30
(כ"ז, ב; ל"א,  כש"לפרקימ שלא הובאו בגופ הטק
ט: שורש השני ינ דוגמות נו
פות של מקבילות ב   .31

  (כ"ז, א; ל"א, יב). פח"דד; ל"א, יא, אכ גמ כ"ו, ט); שורש  ,(כ"ז, א "ַחָּיייא); המילה "
ֻעזי ראו גמ "ה'  –הראשונ (כ"ז) ללשונ רבימ בחלק השני (ל"א) לשונ יחיד בחלק מבמקביל לשינוי    .32

  " (ל"ג, כ), ועוד. אננו הורנו ומגִ זע" (כ"ח, ז); "ינומגִ 



  גזונדהייט מינבני

20 

ִמֶּמִּני ַאל ַּתט  ַּתְ�ֵּתר ָּפֶניָכַאל  (ט)
 .ַעְבֶּדָכְּבַאפ 

  משמעויות הפוכות:במזמור כ"ז השורש +ת"ר מופיע בשתי  
  ָאָהלֹו".ַיְ�ִּתֵרִני ְּבֵ�ֶתר " – מקומ +תר – הגנה ושמירהא. 
 ִמֶּמִּני".ַּתְ�ֵּתר ָּפֶניָכ  "ַאל –ה+תר פנימ  – התעלמות וריחוקב. 

במזמור ל"א משלב את שני הני+וחימ אכ במשמעות  "ַּתְ�ִּתיֵרמ ְּבֵ�ֶתר ָּפֶניָכהני+וח "
ה' ממש ובפניו, ממש כבקשת המשורר במזמור כ"ז: "ְלָכ  חיובית: מקומ ה+תר הוא בקרבת

  ה' ַאַבֵּקש" (כ"ז, ח). ָּפֶניָכ  ָפָני ֶאתַּבְּקשּו  ָאַמר ִלִּבי
 בהקשר של ה+תר פנימ (כ"ז, ט), ומבקש באותו ני+וח "ַעְבֶּדָכהמשורר מכנה את עצמו "

  , יז)." (ל"אַעְבֶּדָכ ַעלָפֶניָכ  את הארת פני ה' אליו: "ָהִאיָרה

ִמִּמי ִאיָרא  אֹוִרי ְוִיְשִעי(א) ְלָדִוד ה'   
 33ה' ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד.

  ְבַחְ+ֶּדָכ. הֹוִשיֵעִניָפֶניָכ ַעל ַעְבֶּדָכ  ָהִאיָרה(יז) 

ְּבֹאַרח  ּוְנֵחִני(יא) הֹוֵרִני ה' ַּדְרֶּכָכ   
 ִמישֹור ְלַמַענ שֹוְרָרי.

  ּוְתַנַהֵלִני. ְנֵחִניַּת (ד) ...ּוְלַמַענ ִשְמָכ 

 ל"ג -מזמור כ"ו מול המזמורימ ל"בד.ג. 

כל המזמורימ חוצ ממזמור בכותרות ל"ד מופיע שמו של דוד -באו
פ המזמורימ כ"ה
מ
תבר שמזמור ל"ג קשור למזמור ל"ב ה
מוכ לו. להלנ נראה שאכנ קיימ  34ל"ג.

ל"ג מכוונות גמ הנ - בביניהמ גמ קשר רעיוני, ומקבילות לשוניות בינ המזמורימ ל"
אינ מקבילות לשוניות ול"ג, אכ כמעט -מזמור כ"ו קשור בתוכנו למזמורימ ל"ב 35לככ.

  36ביניהמ.

  ה. �יפור היחידה על פי קריאה הקשרית 

בו מתואר המעבר מצרה לרווחה, נוכל להבינ שאחר הכרת המבנה הכללי של היחידה, ל
ית של הפרקימ והבנת המעברימ את הרצפ הרעיוני של היחידה על ידי קריאה הקשר

ביניהמ. לשמ ככ חשוב להכיר היטב את תוכנו ואת עולמו הייחודי של כל מזמור בפני 

 
לבית מצודות  מעוזהיה לי לצור ה: " ,המושג "מעוז" שבפ
וק זה מופיע גמ במזמור ל"א, ג   .33

ישועות משיחו  ומעוזז למו עI ה'אכ הוא מופיע גמ במזמור כ"ח, ח: " ",מעוזיכי אתה ... להושיעני
  ". הוא

מ"א) שמו של דוד מוזכר בכותרת חוצ ממזמורי - ראשונ של תהילימ (א'ה
פר מזמורימ בה בשאר  .34
 הערהלעיל, מזמור י', אשר מחובר למזמור ט'. ראו בפירושמ של הו
פלד וצנגר (מב' ו-הפתיחה א'

  ), ואכמ"ל.2
  בדיונ על מזמור ל"ג.להלנ ו רא   .35
הב אI " (כ"ו, י), "דחשIה לאמָ  מנימה וימאשר בידיהמ זִ " מופיעה בשני הפרקימ: "הלאמָ רק המילה "   .36


  ח
ד.במשפט וב" (ל"ג, ה); זימה ושוחד הוחלפו כביכול בצדקה, צהארה לאמָ  ד ה'צדקה ומשפט ח
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מטרת מאמר זה, וכדי לא להאריכ יתר על המידה, א
תפק בה
ברימ  ינהעצמו; אכ זו א
  קצרימ ומתומצתימ לכל פרק, אשר תורמימ לקריאה הרציפה של כל הפרקימ 

אציינ את המעברימ הענייניימ מפרק לפרק בשילוב עמ המקבילות  37אחיד. '
יפור'כ
לאורכ עשרת הפרקימ. לקריאה ההקשרית יוקדמ  '
יפור'כדי ל
פר את ה 38הלשוניות,


יפור היחידה כולה.  

  .א. �יפור היחידהה

רצופ  אלאהמשורר עובר ביחידה תהליכ ארוכ מצרה לרווחה. תהליכ זה אינו לינארי 
  עליות וירידות.

מודע לחטאיו, לפשעיו פותח בתיאור מצוקתו של המשורר. הוא  ור כ"המזמ
מתוכ  שידריכו בדרכ ה'הוא מבקש מה'  ולעוונותיו, אשר מונעימ ממנו להתקרב לה'.

  .תקווה להצלחה
מתחיל המשורר בתהליכ התיקונ. הוא מתאר את הליכתו בדרכ ה',  מזמור כ"וב

זו מבקש המשורר להתקרב לה' בה ביקש ללכת במזמור הקודמ. כחלק מהליכה ש
  במקדש ולברכ אותו.

קיימימ רגשות מעורבימ. בחלקו הראשונ של המזמור יש למשורר  מזמור כ"זב
תחושת ביטחונ והצלחה בדרכו, אכ בחלקו השני הוא מלא פחד ומצוקה. 

, גי
א אמביוולנטיות זו במזמור משקפת את מצב המשורר באמצע התהליכ. מחד
, לאחר שמתפוגגת גי
א אכ מאידכ ;כנ הוא בוטח בה' התהליכ כבר החל ועל

התלהבותו הראשונית מתחילת הדרכ, הוא זוכר כי מצוקותיו עדיינ קיימות. ב
יומ 
  יד).-להתגבר על רגשות אלו ולשוב ולהתחזק באמונתו בה' (יגהמשורר המזמור מנ
ה 

 קרבה זותוכ באמונה שמבבקשה להתקרב לה',  מזמור כ"חכהמשכ לככ פותח 
  תגיע ההצלה. בקשת המשורר נענית והוא זוכה לקרבת ה'.

התגלות זו ב מתאר את התגלות ה' במקדשו למשורר ולעמ ישראל. מזמור כ"ט
  האנשימ כולמ.על המתבטא בשליטתו על הטבע ומופיע כוחו הרב של ה', 

הוא מרגיש מחוזק ומתוכ ככ הוא מודה  ',מזמור לבבצאתו של המשורר מהקודש 
  לה'. 

עמ המציאות  במזמור ל"אהתחזקות ראשונית זו על המשורר להתמודד  לאחר
  הקשה של צרותיו הרבות, אכ הוא גמ חש בהצלתו ומודה לה' על ככ.

 
�פר  ;במקראות גדולותקל
יימ המובאימ נעזרתי במדרש תהילימ ובפירושימ רבימ: הפירושימ ה   .37

, ל�פר תהלימ דעת מקראפירוש ירושלימ תשנ"ה; ע' חכמ, , תהלימ עמ פירוש רש"ר הירש
  .הפניות נו
פות להלנ); ראו 2 הערהלעיל, ובפירושימ לועזיימ רבימ (ראו ירושלימ תשל"ט, 

  .2 הערה עיל,ימ לנובמאמרימ המצוי שב
ופ המאמר ותראו גמ ב
יכומ הגרפי בדפ המקור   .38
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תיו ומתברר שהצלה זו אינה הצלה פיזית בלבד אלא אפ 
ליחת עוונ מזמור ל"בב
אותמ הזכיר בהתחלה כגורמ מונע ומעכב. בזכות התהליכ הפנימי ששל המשורר, 

שעבר המשורר, ה' פונה אליו באופנ ישיר, ובעקבות ככ מזמינ המשורר גמ אחרימ 
  תהליכ זה.ללהצטרפ אליו 
הוא משתפ צדיקימ וישרימ בתהילתו על השגחת ה' על  ,מזמור ל"גבבתחילה, 

  כל יושבי תבל.אל ו הארצ כלהעולמ, ומרחיב את המעגל אל 
מ יראת ה', כדי שיוכלו גמ , הוא מבקש ללמד את האחרימזמור ל"דבלאחר מכנ, 

המ לחוות את התהליכ שעבר הוא. הוא עושה זאת על ידי השוואת נקודת המוצא שלו 
  .בתחילת הדרכ (כ"ה) למצבו לאחר ההצלה

  ה.ב. קריאה הקשרית

  39'ה הדרכתלו צרותהמ להצלה הבקש: ה"כ מזמור

ובצרה והוא מודע לחטאיו, לפשעיו ולעוונותיו,  המשורר נמצא במצוקה :תוכנ המזמור
 .בתקווה להצלחה כ ה'דריכו בדרשיהוא מבקש מה'  40אשר מונעימ ממנו להתקרב לה'.

הבוגדימ ריקמ...  וששו יבIלא יבI ויכק0 ל"גמ כ :התקווההיא זה מזמור ב מנחה המיל
דת במרכז המזמור עומ .כא) ,ה ,(ג "ויתיכקִ  ישר יצרוני כמ ויI כל היומ... תIי ויתקִ  אותכ

Iלחת לעו
  41.(יא) א"ני כי רב הוהבקשה: "למענ שמכ ה' ו

דומה למצבו של עמ ישראל לאחר חטא של המשורר יוונ שמצבו : כהקשר המזמור
העגל, שגמ בעקבותיו היה ה
תר פנימ, נעזר המשורר בני
וחיו של משה בתפילתו 

  42:לאחר חטא זה

 
 ,L. Ruppert, ʻPsalm 25 und die Grenze kultorientierter Psalmenexegese’, ZAW 84:ראו  .39

1972, pp. 576-582.  
, ל"קראו גמ חבר. של המחטאיו, פשעיו ועוונותיו  ימבו מתכפרשעל מזמור ל"ב, בדיונ  להלנראו   .40

  ".ראּוָ מכ ה
ליחה למענ ִּת כי ִע . דר יה אדני מי יעמIנות תשמIאמ עוI" ד:- ג
כי  יאויבה רא ...יל ייבא0 אל יעלצו האל אבושכא המ המ
גרת של המזמור: "- ג, יט-הפ
וקימ א  .41

 .יח המשורר מתאר את חטאיו ומבקש הדרכה-ז, טו-בפ
וקימ ד ."כי ח
יתי בכ אל אבוש ...רבו
ל"ד, -במרכז המזמור בפ
וק יא המשורר מבקש 
ליחה מה'. מאמר זה מתמקד בניתוח היחידה כ"ה

לעיל, (רופרט  :אור .מזמורימ הקודמימלאכ קיימות מקבילות לשוניות רבות גמ בינ מזמור כ"ה 
  ).39 הערה

42.  
לאחר שתפילה את הל
דר שלפיו יש  כבר המדרש מזהה בתפילת משה בשמות ל"ד את הב
י
אמר רבי יוחננ: אלמלא  –ז) -(שמות ל"ד, ו 'על פניו ויקרא ה'ר ויעב0'": י שה' י
לחחטא כדה

מלמד שנתעטפ הקדוש ברוכ הוא כשליח צבור והראה לו למשה  ,מקרא כתוב אי אפשר לאומרו
אני מוחל להמ" (ראש יעשו לפני כ
דר הזה, ו –. אמר לו: כל זמנ שישראל חוטאינ �דר תפלה

למי ). ראו גמ ירוש42פירקא כג, מהד' איש שלומ עמ' אליהו זוטא  ב
דרהשנה יז ע"ב; ובמקביל 
 ,ג"משלי י' (הרע פּדֵ תרַ  ימחטא' :אמרו להמ ?חוטא מהו עונשו :שאלו לחכמה: "לא ע"ד ,בפ"מכות 
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  תהילימ כ"ה ל"ד- שמות ל"ב
  ֹאְרחֹוֶתיָכ ַלְּמֵדִני. הֹוִדיֵעִניה'  ְּדָרֶכיָכ(ד) ...ְּדָרֶכָכָנא ֶאתהֹוִדֵעִני (ל"ג, יג)
ְלַאְבָרָהמ ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ַעָבֶדיָכ  ְזֹכר (ל"ב, יג)

ַאֶשר ִנְשַּבְעָּת ָלֶהמ ָּבְכ... ְוָכל ָהָאֶרצ ַהּזֹאת ַאֶשר 
 .ְלעָֹלמָאַמְרִּתי ֶאֵּתנ ְלַזְרַעֶכמ ְוָנַחלּו

  .ֵהָּמה ֵמעֹוָלמַרַחֶמיָכ ה' ַוַחָ+ֶדיָכ ִּכי  ְזֹכר(ו) 

ל ַרחּומ ְוַחּנּונ ֶאֶרְכ ַאַּפִימ ְוַרב (ל"ד, ו) ה' ה' ֵא 
  ָלַאָלִפימ... ֹנֵצר ֶחֶ�דז) שמ, ( .ֶחֶ�ד ֶוֶאֶמת

  ... ְּבִריתֹנִכי ֹּכֵרת י) ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָא שמ, (
ַיד מֶֹשה ְּבִרְדּתֹו ִמנ ּבְ  תָהֵעֻד ט) ּוְשֵני ֻלחֹת כשמ (

  ..ר.ָההָ 

ֶחֶ�ד ֶוֶאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו (י) ָּכל ָאְרחֹות ה' 
  .ְוֵעדָֹתיו

   .ִּכי ַרב הּוא ְוָ�ַלְחָּת ַלַעוִֹני(יא) .ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּוְוָ�ַלְחָּת ַלַעוֵֹננּו , ט)שמ(

תייח
 כאנ לקישורימ ולרצפ הרעיוני ל"ד, ולכנ לא א-מאמר זה מתמקד ביחידה כ"ה
  43שיש להשלימ את הניתוח גמ בהקשרימ אלה. אפלפרקימ שלפניו, שבינ פרק זה 

  44כדרה בתחילת' ה לעזרת בקשה: ו"כ מזמור

... הלכתימי כי אני בֻת "המשורר את הליכתו בדרכ ה': מתאר במזמור זה : תוכנ המזמור
. בעקבות ככ מבקש המשורר את קרבת ה' במקדשו יא) ,(א" פדני וחנני אלכמי ואני בֻת 

 ימ"מרעל קה. דברימ אלו באימ לידי ביטוי גמ במקומו החברתי: הוא מתרחק מ"ח) ,(ו
   .(יב) "ה' אברכימ במקהלכדי להשיג את מטרתו ב
ופ המזמור: " ,(ה)

ביקש ללכת במזמור  בהש במזמור זה היא זובה הולכ המשורר שהדרכ : הקשר המזמור
  שלפניו.

  

 
 .)ד ,ח"יחזקאל י( 'תתמו יאה אתטהחI הנפש' :אמרה להנ ?חוטא מהו עונשו :שאלו לנבואה .)כא

 לע'היינו דכתיב  ;יעשו תשובה ויתכפר לו :אמר להנ ?חוטא מהו עונשו :שאלו לקודשא בריכ הוא
  ."יורה לחטאימ דרכ לעשות תשובה – (תהילימ כ"ה, ח) 'בדרכ ימחטא היור נכ

 T. Lescow, ʻTextübergreifende Exegese: zur Lesung von Ps 24-26 auf redaktioneller:ראו  .43

Sinnebene’, ZAW 107 1, 1995, pp. 65-79.  
  ;54-60ירושלימ תש
"א, עמ'  ,אמונות ודעות במזמורי תהילימ, 'תהילימ כו'ויי
, ' מ :ראו .44

N. Lohfink, ʻEinige Beobachtungen zu Psalm 26’, in: F.V. Reiterer (ed.), Ein Gott – eine 
Offenbarung: Beiträge zur biblischen Exegese, Theologie und Spiritualität – Festschrift 
für Notker Füglister OSB zum 60 Geburtstag, Würzburg 1991, pp. 189-204; E. Zenger, 
ʻ “Ich liebe den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt” (Ps 26,8): tempeltheologische 
Semiotisierung des Alltags im Psalter’, in: O. Keel and E. Zenger (eds.), Gottesstadt und 
Gottesgarten – zu Geschichte und Theologie des Jerusalemer Tempels, Freiburg i.Br. 

2002, pp. 180-206.   
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  כ"ו כ"ה
ְוַלְּמֵדִני... (ו) ְזֹכר ַרַחֶמיָכ  ַבַאִמֶּתָכה) ַהְדִריֵכִני (

 ֶחֶ�ד ֶוֶאֶמתָּכל ָאְרחֹות ה' ... (י) ַוַחָ�ֶדיָכה' 
ָּתִמיד ֶאל ה' ִּכי  ֵעיַני(טו)  .ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו

 ...ִיְּצרּוִניֹּתמ ָויֶֹשר)(כא.ַרְגָליהּוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת

ְלֶנֶגד  ַחְ�ְּדָכָהַלְכִּתי... (ג) ִּכי  ְּבֻתִּמי(א) ִּכי ַאִני 
 ְּבֻתִּמי(יא) ַוַאִני  .ַּבַאִמֶּתָכְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני

ְּבַמְקֵהִלימ  ְבִמישֹורָעְמָדה  ַרְגִליֵאֵלְכ... (יב) 
 45ַאָבֵרְכ ה'.

ת תחילת הליכתו של המשורר בדרכ ה'. הביטויימ המתארימ המקבילות הלשוניות משקפות א
כפועל יוצא של הליכתו בדרכ  ו להנחיה בדרכ זו.בה הולכ המשורר לקוחימ מבקשתשאת דרכ ה' 

  ה', רגלו יוצאת מהרשת ונמצאת כעת במישור.
 יֹוֶרה(ח)  ...ִּתְזּכֹר ַאל ּוְפָשַעי ְנעּוַרי ַחּטֹאותז) (

 ְוִשְנַאת ָרּבּו ִּכי אֹוְיַבי ְרֵאה(יט)  .ַּבָּדֶרכְ  ַחָּטִאימ

 .ְשֵנאּוִני ָחָמ

 ִעמ ֶּתֶא
ֹפ ַאל(ט)  ...ְמֵרִעימ ְקַהל ָשֵנאִתי(ה) 
  ...ַנְפִשי ַחָּטִאימ

במזמור הקודמ הוזכרו חטאות המשורר והשנאה כלפיו, אכ כעת המילימ השליליות הללו 
  של המשורר בדרכ ה'.כלפי אויביו ומשמשות כביטוי לדבקותו  מו
בות

  .ָאִני ְוָעִני ָיִחיד ִּכי ְוָחֵּנִני ֵאַלי ְּפֵנה(טז) 
 .ָצרֹוָתיוִמּכֹלִיְשָרֵאלֶאתֶאלִֹהימ ְּפֵדה) כב(

  .ְּפֵדִני ְוָחֵּנִני ֵאֵלכְ  ְּבֻתִּמיַוַאִני (יא) 

י שפדית כפ –כיוונ שהמשורר חש שהוא ניצל מצרותיו העכשוויות, בקשותיו הופכות לעתידיות 
  וחננת אותי עד עתה, ככ תעשה גמ בהמשכ כשאמשיכ ללכת בדרככ.

  46'בה להתחזק תקווה עמ ופחד נטחויב: ז"כ מזמור

במזמור קיימימ רגשות מעורבימ: המשורר מרגיש מצד אחד תחושת  :תוכנ המזמור
יא). את - וה בפחדימ (זגמ מלּוהוא גי
א ו), אכ מאידכ - ביטחונ והצלחה בדרכו (א

לפתור על ידי תקוותו ודברי העידוד המשורר ה
תירה בינ שני חלקי הפרק מבקש 
   47יד).- לעצמו להתחזק באמונתו בה' (יג

שני חלקיו של המזמור משתקפימ גמ בהקשרו. לאחר שהמשורר פתח : הקשר המזמור
ז מתאר אמביוולנטיות מזמור כ" ,בתיאור מצוקתו (כ"ה) ויצא כביכול לדרכו (כ"ו)

על התכנימ של מזמור כ"ה, כפי שעולה חוזר ד, מזמור כ"ז צד אחמ
וימת: מ
  ילות הלשוניות והרעיוניות הבאות:מהמקב

   

 
  ). ט "א,ל( "ירגלָ ולא ה
גרתני ביד אויב העמדת במרחב "על ככ מודה המשורר גמ בהמשכ היחידה:   .45
אמונות ודעות במזמורי = הנ"ל, ( 323-330, עמ' תשנ"ה ,
ד תרביצ, 'זמ כתהילי, 'ויי
 'מ :ראו  .46


ידלר,  'א על פרק כ"ז; www.tefilah.org); מאמרי באתר 70- 61, עמ' 44, לעיל, הערה תהילימ
  .125- 100 , עמ'א"תשע ,א נו בית מקרא, 'מזמור כז: ביטחונ, חשש ותקווה'

  ).46 הערהלעיל, ככ מפרש ויי
 את מכלול הפרק במאמרו הנפלא (  .47
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  כ"ז כ"ה  
ה) ִּכי ַאָּתה ֶאֹלֵהי ִיְשִעי אֹוְתָכ (ֹלא ֵיֹבשּו...  קֶֹויָכ(ג) ַּגמ ָּכל   

 .ִקִּויִתיָכר ִיְּצרּוִני ִּכי(כא) ֹּתמ ָויֶֹשַהּיֹומ.ָּכל ִקִּויִתי
ֶאל ה' ַחַזק ְוַיַאֵמצ  ַקֵּוה) (יד

  ִלֶּבָכ ְוַקֵּוה ֶאל ה'.
ה'  ְוָיָשר) טֹוב ח( ַלְּמֵדִני. ֹאְרחֹוֶתיָכה' הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָכ(ד)   

 .ַּבָּדֶרְכַחָּטִאימיֹוֶרהַעל ֵּכנ 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָכה'  הֹוֵרִני(יא) 

  ְלַמַענ שֹוְרָרי. ישֹורְּבֹאַרח מִ 
 (ט) ַאל ִּתְּטֵשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני  אֹוְתָכ ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹומ. ֶאֹלֵהי ִיְשִעיה) ִּכי ַאָּתה ((*)

  .ֶאֹלֵהי ִיְשִעי

י שעולה ממשיכ ומפתח את הרעיונות של המזמור הקודמ, כפ צד שני, המשוררמ
  מהמקבילות הבאות:

 כ"ז כ"ו
  .ַיַאְ�ֵפִני) ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ַעָזבּוִני ַוה' (י ִעמ ַחָּטִאימ ַנְפִשי...ֶּתֶא�ֹפ ט) ַאל(
(ד) ִשְבִּתי ְּבֵבית  ִמִּמי ֶאְפָחד. ַחַּייה' ָמעֹוז  (א)  .ַחָּיי) ...ְוִעמ ַאְנֵשי ָדִמימ שמ(

... (יג) ִלְראֹות ְּבטּוב ה' ְּבֶאֶרצ ַחַּייה' ָּכל ְיֵמי 
.ַחִּיימ

ֶלֶאֹכל ֶאת ְּבָשִרי ָצַרי  ְמֵרִעימ) ִּבְקרֹב ָעַלי (ב  .ְוִעמ ְרָשִעימ ֹלא ֵאֵשב ְמֵרִעימ(ה) ָשֵנאִתי ְקַהל 
 .ְוֹאְיַבי ִלי ֵהָּמה ָכְשלּו ְוָנָפלּו

לא רק שהוא לא רוצה להיות  –בקשתו של המשורר על דרכ השלילה הופכת לבקשה חיובית 
לח+ות בצלו של ה'. מגמה חיובית זו היא המאפשרת לו חלק מהחטאימ, הוא אפ רוצה 

  רצה להתרחק. מהמרעימ שמהמלהודות על ככ שה' אכנ הציל אותו 
 ִמישֹור) הֹוֵרִני ה' ַּדְרֶּכָכ ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח (יא  .ְּבַמְקֵהִלימ ַאָבֵרְכ ה' ְבִמישֹוריב) ַרְגִלי ָעְמָדה (

 .שֹוְרָריְלַמַענ
במזמור זה הוא מבקש להמשיכ בדרכ  48המשורר שרגלו עומדת במישור. ביציאה לדרכ אומר

  זו. 

לעתימ המקבילות מתעתעות בנו. מקבילה למזמור כ"ו מבטאת את היותו של המזמור 
  המשכ למזמור כ"ה:

 כ"ז כ"ו
 ְוֶאְזְּבָחה ְ�ִביבֹוַתיַעל ֹאְיַבי ) ְוַעָּתה ָירּומ רֹאִשי (ו .ה' ִמְזַּבַחָכֶאת  ַוַא�ְֹבָבהו) ֶאְרַחצ ְּבִנָּקיֹונ ַּכָּפי (

  .ָעה ָאִשיָרה ַוַאַזְּמָרה ַלה'ְבָאָהלֹו ִזְבֵחי ְתרּו
 וה לפי שעה בעובדה שאויביו 
ובבימ אותו.המשורר ל
ובב את מזבח ה' מלּובקשת 

שהמשורר אכנ יצא לדרכו, אכ הוא  אפואכ"ו עולה -לפי המקבילות עמ מזמורימ כ"ה
ח, אכ בדרכ התרוממות רובמשורר יצא לדרכו באופטימיות וטרמ הגיע ל
ופה. ה

  תו רוח זו. עצמה לא תמיד נשארת א

 
  .לעילראו  ,לאחר שרגלו הייתה טמונה קודמ ברשת (כ"ה, טו) אתז  .48
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  49ההצל על הודאה עמ ממצוקה' ה אל זעקה: ח"כ מזמור

אכ בהמשכ  ה),- (אבמזמור זה המשורר מצד אחד קורא אל ה' ממצוקתו : תוכנ המזמור
והוא מתכוננ  ,הוא כבר מרגיש בקרבת ה', ולכנ הוא מודה לה' על ששמע את תפילתו

  ט). - כלל ישראל (ובשלב זה הוא משתפ בבקשתו את  .כביכול להתגלות ה' ממקדשו

מזמור זה הוא המשכ של קודמו, וגמ בו משמשימ יחד הרע והטוב. : הקשר המזמור
בשונה ממזמור כ"ז, במזמור זה המשורר לא חש בשני רגשות �ותרימ בו זמנית, אלא 

  על ידי התקרבותו לה'.הוא מרגיש כיצד הרע הופכ לטוב 

 כ"ח כ"ז
  צּוִרי ַאל ֶּתֶחַרש ִמֶּמִּני... אֶאְקָר (א) ֵאֶליָכ ה'   ַוַעֵנִני. ְשַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני (ז)

ְּבַשְּוִעי ֵאֶליָכ... (ו) ָּברּוְכ  ְשַמע קֹול ַּתַחנּוַני(ב) 
  .ָשַמע קֹול ַּתַחנּוָניה' ִּכי

הקודמ טרמ נענתה בתחילת מזמור זה, אכ לאחר מכנ ה' שומע בקשת המשורר במזמור 
  לתפילתו.

  .ְישּועֹות ְמִשיחֹו הּואּוָמעֹוז)(ח ...ַחַּיי ָמעֹוזה'  (א)
ַּבְּקשּו  ִלִּבי... (ח) ְלָכ ָאַמר ִלִּביֹלא ִייָרא (ג) 
  ...ָפָני

  50...ִלִּביַוַּיַעֹלז  ְוֶנֶעָזְרִּתי ִלִּבי ָבַטחּבֹו (ז) 

  ...ִלִּביָבַטחּבֹו(ז) .בֹוֵטַחְּבזֹאת ַאִני  (ג)
  .ִּבְלָבָבמְוָרָעה(ג) ...ָרָעהִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻ:ֹּכה ְּביֹומ (ה)
  ...ַאל ֶּתֶחַרש ִמֶּמִּניצּוִרי(א) .ְירֹוְמֵמִני ְּבצּור (ה)
  ...ְוֶנֶעָזְרִּתיּבֹו ָבַטח ִלִּבי (ז) ...ָהִייָת ֶעְזָרִתי (ט)

  51ישראל לעמ ועזרתו' ה מלכות התגלות: ט"כ מזמור

פרק  עיל,מעמדו המרכזי בכל היחידה ראו לעל על ייחודו של המזמור ו :תוכנ המזמור
  .14עמ'  ,ב

לה', שתוארה במזמור הקודמ, מגיעה לשיאה התקרבותו של המשורר  :הקשר המזמור
   מאפשרת לו לראות את הנהגת ה' בעולמ באופנ ברור יותר:ה', אשר של בהתגלותו 

  

 
 P. Auffret, ‘Il jubile, mon coeur – étude structurelle du Psaume 28’, Estudios Bíblicos:ראו  .49

46 2, 1988, pp. 187-215.  
  המילה "לבי" מופיעה ביחידה רק בשני מזמורימ אלה, בכל מזמור פעמיימ.  .50
 E. Zenger, ‘Theophanien des Königsgottes JHWH – Transformationen von Psalm 29:ראו  .51

in den Teilkompositionen Ps 28-30 und Ps 93-100’ :15ערה (לעיל, ה �פר תהילימ, בתוכ ,(
  .442- 407עמ' 
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  ל'  כ"ט כ"ח
 עֹזה' (יא) ... ָועֹזָּכבֹוד ה' ָהבּו לַ  (א)  52...ָלמֹו עֹזה' (ח) ... ּוָמִגִּני ֻעִּזיה' (ז) 

 ...ְלַעּמֹו ִיֵּתנ
ְלַהְרִרי (ח) 
  ...עֹז

(כ"ט,  , ומתוכ ככ הוא קורא להבאת כבוד ועוז לה'(כ"ח, ז, ח) כמקור עוזו המשורר פונה אל ה'
א). בעקבות ככ גמ עמ ישראל כולו מקבל עוז מה' (כ"ט, יא), ולכנ גמ המשורר באופנ אישי חש 

  עוז (ל', ח).
 ַעּמֹוֶאת  ֵרכְ ְיבָ ה'  ִיֵּתנ ְלַעּמֹו עֹזה' (יא)  ...ֶאת ַנַחָלֶתכָ  ַעֶּמָכ ּוָבֵרכְ הֹוִשיָעה ֶאת (ט) 

 .ַבָּשלֹומ
  

  בקשתו של המשורר הופכת לאמירה. מעתה הוא בטוח שה' יברכ את עמו.

  53ממוות הצלה על תודה שיר': ל מזמור

המשורר מודה לה' על הצלתו ממוות, מפחד האויבימ וממחלה קשה.  :תוכנ המזמור
אתו לה', ומלא שמחה לקראת העתיד מתוכ תחושת  הוא מזמינ את הח
ידימ להודות

  54הודאה עמוקה לה'.

ה' לעולמ כולו מתגלה בו שבצאת המשורר מהמפגש עמ ה' בהיכלו, : הקשר המזמור
, הוא מרגיש מחוזק ומתפתחת אצלו שמחה באופנ (כ"ט)ולישראל כמלכו של עולמ 
, כפי שתואר ל"ד)-(ל'נהפכות לו לתחושת הצלה  כ"ח)-(כ"ההדרגתי, כשחוויות צרותיו 

  בפרק ג. מעתה יכול המשורר להודות, אפ שטרמ נושע מכל צרותיו.לעיל 

  ל' כ"ז הכ"  
ֶאלַֹהי ְּבָכ ָבַטְחִּתי ַאל (ב) 55(*)

 .ִלי אְֹיַביֵאבֹוָשה ַאל ַיַעְלצּו 
ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעימ ֶלֶאכֹל ֶאת (ב) 

 ֵהָּמה ָכְשלּו ְואְֹיַבי ִליְּבָשִרי ָצַרי 
 .ְוָנָפלּו

ִּכי ִדִּליָתִני  ה'ַארֹוִמְמָכ (ב) 
  .אְֹיַבי ִליְולֹא ִשַּמְחָּת 

 
  ".נית ז לעמוע0ה' " רומז לנאמר במזמור כ"ט: "ז למוע0ה' מ
תבר שהני
וח הפיוטי "  .52
 E. Zenger, ‘Mit Gott ums;83-112, עמ' תל אביב תשע"ב ,עיונימ במזמורי תהילימ
מט,  'א :ראו  .53

Leben kämpfen: zur Funktion der Todesbilder in den Psalmen’, Jahrbuch für Biblische 
Theologie 19, 2004, pp. 63-78; J. Schreiner, ‘Aus schwerer Krankheit errettet: Auslegung 
von Psalm 30’, Bibel und Leben 10, 1969, pp. 164-175; P.J. Botha, ‘Freedom to roam in a 
wide open space: Psalm 31 read in conjunction with the history of David in the Books of 
Samuel and the Psalms’, in: W. Dietrich (ed.), Seitenblicke, Fribourg 2011, pp. 424-442; 
P. Auffret, ‘Que se rassure votre coeur! Étude structurelle du Psaume 31’, Studi Epigrafici 

e Linguistici sul Vicino Oriente Antico 19, 2002, pp. 59-76 .  
ת בית ּכַ חנֻ יז מתוארת "- ', טזושל מזמור ל' יכול להיות בתקופות שונות: בעזרא  'מושבו בחיימ'  .54

בזמנ הבאת הביכורימ למקדש (משנה ביכורימ פ"ג  היאמרשל בני הגולה; המזמור נבחר ל "אאלה
לימי חנוכה (
ופרימ  'שיר של יומכ') וגמ 292עמ'  , מהד' ליברמנ; תו
פתא ביכורימ פ"ב ה"ידמ"
  ).313, מהד' היגר עמ' י"ח ה"גפ

  "אֹיבי לי" מופיע רק במקומות הנ"ל; במזמור ע"א, ו מופיע "אויבי לי" בכתיב מלא.  .55
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  בקשת העזרה (כ"ה) נענתה (כ"ז), אכ רק כאנ המשורר מודה לה' על ככ.  

 ל' כ"ט
   .ִמְדַּבר ָקֵדשה'  ָיִחילִמְדָּבר  ָיִחילה' ל קֹוח) (

רֹות ַאָּילֹות ַוֶּיֶחשֹפ ְיָע  ְיחֹוֵללה' קֹול (ט) 
 .ָּכבֹודּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר

ִלי ִּפַּתְחָּת ַשִּקי  ְלָמחֹולָהַפְכָּת ִמְ
ְּפִדי (יב) 
ְולֹא  ָכבֹודְלַמַענ ְיַזֶּמְרָכ (יג) . ַוְּתַאְּזֵרִני ִשְמָחה

  .ֶאלַֹהי ְלעֹוָלמ אֹוֶדּכָ ה'ִיּדֹמ
  56.התגלות ה' בעולמ משפיעה באופנ ישיר על התנהגות המשורר

  תואִ  חלשמו הח�ידימ והזמנת ותהצל על ווהודאת המשורר בקשת: א"ל מזמור

  במזמור זה מופיעות יחדיו בקשה ופחד עמ הודאה ושמחה : תוכנ המזמור
 57לאחר ההצלה. המקבילות הרבות לפ
וקימ אחרימ בתהילימ וב
פרימ אחרימ

קתו והצלתו על ידי ה' מצטרפות ל
יפורימ מלמדות, שהמשורר מודע לככ שמצו
 נו
פימ בהי
טוריה. 

אפ שהמשורר התחזק ממפגשו עמ ה' (ל'), הוא ממשיכ לתאר את : הקשר המזמור
ביטויימ ששימשו להודיה (ל'), משמשימ כעת לתיאור  58צרותיו ולהתפלל על הצלתו.

  הצרות וההצלה (ל"א).

  ל"א ל'  
מיורדי ְפִשי ִחִּייַתִני נַ  ְשאֹול(ד) ה' ֶהֶעִליָת ִמנ   

בֹור. (יג) ְלַמַענ ְיַזֶּמְרָכ ָכבֹוד ְוֹלא קרי] ִמָּיְרִדי [
  ...ִיּדֹמ

(יח) ה' ַאל ֵאבֹוָשה ִּכי ְקָראִתיָכ ֵיֹבשּו 
  .ִיְּדמּו ִלְשאֹולְרָשִעימ 

ֶאמּוִנימ ֹנֵצר  ַחִ�יָדיו (כד) ֶאֶהבּו ֶאת ה' ָּכל  ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדשֹו. ַחִ�יָדיוה) ַזְּמרּו ַלה' (  
 ה' ּוְמַשֵּלמ ַעל ֶיֶתר עֵֹשה ַגַאָוה.

ְלַהְרִרי עֹז ִהְ+ַּתְרָּת  ֶהֶעַמְדָּתה(ח) ה' ִּבְרצֹוְנָכ   
 .ָפֶניָכ ָהִייִתי ִנְבָהל

 ֶהֶעַמְדָּת (ט) ְוֹלא ִהְ+ַּגְרַּתִני ְּבַיד אֹוֵיב 
  .ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי

ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָכ  ַוַאִני ָאַמְרִּתיכג) (  .ַשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלמבְ  ַוַאִני ָאַמְרִּתי(ז) (*)
  .ַחנּוַני ְּבַשְּוִעי ֵאֶליָכָאֵכנ ָשַמְעָּת קֹול ַּת 

גמ כשמצבו היה טוב (ל') וגמ כשהיה בצרה (ל"א) חשב המשורר שמצבו לא ישתנה. אכ לא   
  לאחר מצבו הטוב, וה' שמע לתפילותיו כשהיה בצרה.הוא נכנ
 לצרה –ככ קרה 

 
 נב כמו נריִֹש ו נלבנו לעג כמו מוירקיד" המ מלשונ מחול. ראו לפני כנ: "ליחול" ו"יליחנראה ש"  .56

  שפירש באופנ דומה.) 37(לעיל, הערה  על אתר דעת מקרא. ראו "ימראמ
 ירמיהו כ', י; כא  ו', ח; יד  ג; י - כ"ג, ב ק"ב, ג; ד  ג; ג - ע"א, א ד -כ; ב, כ"ה, ב ז', ב; ב  ב   .57

דומה לתפילת "מי  שונימות רוכ"ז, יד. ציטוט של פ
וקימ רבימ ממק יונה ב', ה; כה  כ"ז, ה; כג 
  שענה ל... הוא יעננו".

  . מעבר זה דומה למעבר בינ מזמור כ"ו למזמור כ"ז  .58
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בו נזקק המשורר להמשיכ להתפלל אפ לאחר שה' שמע את שבשונה ממזמור כ"ח, 
קולו, שכנ עדיינ לא ניצל מכל צרותיו, במזמור זה הצלת המשורר הושלמה, והוא קורא 

  לח
ידי ה' לשבח אותו:

  ל"א כ"ח  
... ַשְּוִעי ֵאֶליָכּבְ  ְשַמע קֹול ַּתַחנּוַניב) ((*)

  .ָשַמע קֹול ַּתַחנּוָניָּברּוְכ ה' ִּכי (ו) 
(ט) הֹוִשיָעה ֶאת ַעֶּמָכ ּוָבֵרְכ ֶאת 
 .ַנַחָלֶתָכ ּוְרֵעמ ְוַנְּשֵאמ ַעד ָהעֹוָלמ

ָשַמְעָּת ִהְפִליא ַחְ+ּדֹו ִלי... (כג) ָאֵכנ  ִּכי ָּברּוְכ ה'(כב) 
(כד) ֶאֶהבּו ֶאת ה' ָּכל  .יָכקֹול ַּתַחנּוַני ְּבַשְּוִעי ֵאלֶ 

 .ַחִ+יָדיו ֶאמּוִנימ ֹנֵצר ה' ּוְמַשֵּלמ ַעל ֶיֶתר עֵֹשה ַגַאָוה
  .(כה) ִחְזקּו ְוַיַאֵמצ ְלַבְבֶכמ ָּכל ַהְמַיַחִלימ ַלה'

   59המשורר ושמחת אליו' ה התגלות, המשורר חטאי על' ה כפרת: ב"ל מזמור

הוא ו ,עוונותיועל פשעיו ועל חטאיו, על המשורר זוכה לכפרת ה' : נ המזמורתוכ
ה' שומר עליו ופונה אליו בדיבור ישיר, ולכנ המשורר  .נענומרגיש אושר, כי תפילותיו 

 מזמינ צדיקימ אחרימ לשמוח אתו.

  :הקשר המזמור

  ל"בכ"ה
ָכ ַאל ִּתְזֹּכר ְּכַחְ+ְּד  ּוְפָשַעיְנעּוַרי  ַחּטֹאות(ז) 

ְזָכר ִלי ַאָּתה... (ח) טֹוב ְוָיָשר ה' ַעל ֵּכנ 
(יא) ְלַמַענ ִשְמָכ ה'  ַּבָּדֶרְכ. ַחָּטִאימיֹוֶרה 

 .ִּכי ַרב הּואַלַעוִֹניְוָ+ַלְחָּת 

(ב) ַאְשֵרי ָאָדמ  .ַחָטָאהְּכ+ּוי  ֶּפַשע(א) ַאְשֵרי ְנשּוי 
 ַחָּטאִתיָּיה. (ה) ְוֵאינ ְּברּוחֹו ְרִמ  ָעוֹנֹלא ַיְחשֹב ה' לֹו 

יִתי ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ַעֵלי  ַוַעוִֹניאֹוִדיַעָכ  ִּ  ְפָשַעיֹלא ִכ
 .ֶ+ָלה ַעוֹנ ַחָּטאִתיַלה' ְוַאָּתה ָנָשאָת 

הופכת לרווחה ולתחושת אושר אחרי  60מצוקת המשורר מתוכ חטאיו, פשעיו ועוונותיו (כ"ה)
  61.שה' 
ולח לו (ל"ב)

  ל"בל"א
 ...ֵאֶליָכ ְלֵעת ְמצֹא ָחִ�יד ָּכל(ו) ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל  62...ַחִ�יָדיוָּכלֶאת ה'(כד) ֶאֶהבּו

 
 P. Auffret, ʻEt toi, “tu as enlevé la faute de mon péché”: nouvelle étude structurelleו: רא  .59

du Psaume 32’, Journal of the Ancient Near Eastern Society 32, 2011, pp. 1-9; Idem, ʻDe 
cris joyeux de liberation tu m’entoures: étude structurelle du Psaume 32’, Rivista Biblica 
48 3, 2000, pp. 257-280; Idem, ʻEssai sur la structure littéraire du Psaume XXXII’, VT 38 

3, 1988, pp. 257-285.  
ל"ג, ח; יחזקאל  ושמות ל"ד, ז; ויקרא ט"ז, כא; ירמיה :שגימ האלה ראועל השילוב של שלושת המו   .60

  ; איוב י"ג, כג; דניאל ט', כד.ה- כ"א, כט; תהילימ נ"א, ב
מפשעיו ומעוונותיו (המוזכרימ במזמור כ"ה), לקראת במזמור ל"ב מחטאיו, כבר המשורר מיטהר    .61

רק לאחר 
יומ ההיטהרות  ." (טו)בטו הועש עמר ר
ו"שבו המשורר ילמד את הבנימ  ,ל"דמזמור 
  שלו, כאשר אינ זכר לחטאיו, הוא יכול ללמד יראת ה' לאחרימ.

 ."ח
ידיו והודו לזכר קדשו ה'זמרו ל"בהקבלה זו נוצר רצפ ממזמור ל', ה:   .62
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שומר עליהמ מתפרטת בתיאור תפילתו של כל ח+יד  'אמירתו של המשורר לכל ח+ידי ה' שה
  אשר זכה להיטהר מחטאיו מלפני ה'. ,על פי ני+יונו האישי של המשורר

ַחַּיי ּוְשנֹוַתי ַּבַאָנָחה יא) ִּכי ָכלּו ְבָיגֹונ (
 .ָעֵששּוַוַעָצַמיָּכַשל ַּבַעוִֹני ֹכִחי

  .ְּבַשַאָגִתי ָּכל ַהּיֹומ ַעָצָמי(ג) ִּכי ֶהֶחַרְשִּתי ָּבלּו 

 ְּבָצרֹות(ח) ָיַדְעָּת  .ַפְּלֵטִניב) ְּבִצְדָקְתָכ (
ִלי... (יב) ִמָּכל  ַצר(י) ָחֵּנִני ה' ִּכי  ַנְפִשי.
ָהִייִתי ֶחְרָּפה... (יד) ִּכי ָשַמְעִּתי ִּדַּבת  יצְֹרַר 

ִביבַרִּבימ ָמגֹור  ָּ  ְּבֵ�ֶתר ַּתְ�ִּתיֵרמ... (כא) ִמ
ָּפֶניָכ... (כב) ָּברּוְכ ה' ִּכי ִהְפִליא ַחְ+ּדֹו ִלי 

 ...ה'ֹנֵצר(כד) ֶאמּוִנימ .ָמצֹורְּבִעיר 

 ֵּלט ְּת�ֹוְבֵבִניפַ ָרֵּני  ִמַּצר ִּתְּצֵרִניִלי  ֵ�ֶתר(ז) ַאָּתה 
  .ֶ+ָלה

תיאור ההווה הטוב מהווה השלמה של הבקשות בעבר. תפילת המשורר (ל"ב) נעזרת בחמישה 
ני+וחימ מקבילימ של הבקשות הקודמות (ל"א), כולל לשונ נופל על לשונ ("ַצר... צְֹרַרי... 

 ָמצֹור... ֹנֵצר"; "ִמַּצר ִּתְּצֵרִני").

בהמ מצוטטימ דברי ה' כתגובה לתפילת שמ מועטימ הפ
וקימ ב
פר תהילי
פ
וק ח במזמור זה מתאר את הבטחת ה' למשורר להורות אותו בדרכ  63המשורר.

בפרקימ נכונה ולשימ עליו עינ לשמירתו בעתיד. דברי ה' חשובימ ביותר למשורר, ש
חש שה' מ
תיר את פניו ממנו וביקש את הדרכתו. בדיקה קודמימ של היחידה 

אחרימ מקומות המילימ בפ
וק מופיעות בכמעט כל מראה, ש רי ה'של דבמדוקדקת 
של האישי דברי ה' מענה י
ודי ומקיפ ל
בלו נותנימ בככ . בטבלה)להלנ (ראו  יחידהב

" יידעת בצרות נפשלה': "אכנ מודה המשורר ול"ד), -המשורר לאורכ כל היחידה (כ"ה
  את כוחמ מדברי ה' אלו. דברי המשורר המופיעימ בפרקימ הבאימ שואבימ .(ל"א, ח)

 ל"ד-דברי ה' למשורר (ל"ב, ח) בהקשר הרחב של היחידה כ"ה

  –ל"ב   ל"א  כ"ז  כ"ו  כ"ה
64ַמְשִּכיל)א(

  ל"ד  ל"ג

     ַאְשִּכיְלָכ(ח)     
 יֹוֶרה(ח) 

ַחָּטִאימ 
   .ַּבָּדֶרְכ

יֹוֶרּנּו יב) (
  .ִיְבָחר ְּבֶדֶרְכ

 הֹוֵרִני(יא)   
  ...ַּדְרֶּכָכה' 

 אֹוְרָכוְ  )ח(  
  ְּבֶדֶרְכ

    

 
  טז.-י"ב, ו; מ"ו, יא; ע"ה, ג; צ"א, יד :דוגמות נו
פות לדברי ה' ב
פר תהילימ ראול  .63
ראו דוגמה דומה גמ בפרק נ"ג, א, ג. ייתכנ  רש"ר הירש על אתר.אבנ עזרא ו ישראו בפירו  .64

יל" בכותרת מלמדת, שהמזמור מבקש ללמד מו
ר השכל מה
יפור של כל שהתו
פת "משכ
  , והדבר דורש עיונ בשאר המקומות שבהנ מופיעה מילה זו.היחידה
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 ְוִהְתַהַּלְכִּתי(ג)   
  ַּבַאִמֶּתָכ... 

(יא) ַוַאִני ְּבֻתִּמי 
 ...ֵאֵלְכ

  ֵתֵלְכזּו (ח)     
  

(א) ַוְיָגַרֵשהּו   
  ... ַוֵּיַלְכ
 ְלכּו(יב) 
   ...ָבִנימ

(י) ה' ֵהִפיר   ִאיַעָצה (ח)        
ּגֹוִימ...  ַעַצת
 ַעַצת(יא) 

ה' ְלעֹוָלמ 
  .ַּתַעמֹד

  

 ֵעיַני(טו) 
.ָּתִמיד ֶאל ה'

  

(ג) ִּכי ַחְ+ְּדָכ 
 .ֵעיָניְלֶנֶגד 

  

(י) ָעְשָשה   
... ֵעיִני ְבַכַע+

(כג) ִנְגַרְזִּתי 
 ...ֵעיֶניָכִמֶּנֶגד

ָעֶליָכ (ח) 
  .ֵעיִני

(יח) ִהֵּנה 
ה' ֶאל  ֵעינ

 .ְיֵרָאיו
  

ה'  ֵעיֵני(טז) 
 .ֶאל ַצִּדיִקימ

  65ת העולמ והנהגתו בח�ד: שיר הודאה לה' על בריאמזמור ל"ג

 צטרפ אליו לשיר לה' "שירהמשורר מזמינ את הצדיקימ ואת הישרימ לה: תוכנ המזמור
לאחר תיאור מפורט של השגחת ה' כבורא  66ג), דהיינו גמ לאומות העולמ.-" (אחדש

מבקש להצטרפ לצדיקימ ולהיות כפופ להשגחה זו  משורריט), ה-עולמ וכמנהיגו (ד
  67כב).-(כ

בכל המזמורימ האחרימ  המופיעהבמזמור זה ח
רה הכותרת "לדוד"  :מורהקשר המז
  מזמור ל"ב:ת להרחבה רעיונישל מעינ נ
פח  הואשל היחידה. מ
תבר שמזמור זה 

 
 ,’P. Auffret, ‘Rendez grace a YHWH avec le harpe – étude structurelle du psaume:ראו  .65

Estudios Bíblicos 67 1, 2009, pp. 85-100; E. Zenger, ‘ “Es sei deine Liebe, JHWH, über 
uns!” – Beobachtungen zu Aufbau und Theologie von Pslam 33’, in: R. Achenbach and 
M. Arneth (eds.), “Gerechtigkeit und Recht zu üben” (Gen 18, 19) – Studien zur 
altorientalischen und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religionsgeschichte Israels und 
zur Religionssoziologie – FS für Eckart Otto zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 2009, pp. 
350-361; N. Lohfink, ‘Die Bundesformel in Psalm 33’, in: N. Lohfink and E. Zenger 
(eds.), Der Gott Israels und die Völker – Untersuchungen zum Jesajabuch und zu den 

Psalmen, Stuttgart 1994, pp. 84-116. 
הביטוי "שיר חדש" מרחיב את מעגל המשוררימ לעומת תחילת היחידה שבה השיר הוא של   .66

" (כ"ח, ז). גמ בשאר הופעות אהודנו ּוִמִּשיִריז, ו); "(כ" "ה'אשירה ואזמרה להמשורר בלבד: "
; ג- ישעיהו מ"ב, י; תהילימ מ', ד; צ"ו, א; צ"ח, אהביטוי בתנ"כ ניתנ לזהות הרחבת מעגלימ דומה (

  .)קמ"ד, ט; קמ"ט, א
יט) -ג), לגופ שלישי בשבח על ה' (ד-שינוי מגופ שני בהזמנת הצדיקימ (אחלוקת המזמור נתמכת ב  .67

 כב).- ופ ראשונ ב
ופ הפרק (כולג
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  ל"ג ל"ב
ָּכל  ַצִּדיִקימ ְוַהְרִנינּוַבה' ְוִגילּו  ִשְמחּו(יא) 
  .ֵלב ִיְשֵרי

  אָוה ְתִהָּלה.נָ  ְיָשִרימַּבה' לַ  ַצִּדיִקימ ַרְּננּו(א) 
  ָבָטְחנּו.ָקְדשֹוִּכי ְבֵשמ  ִיְשַמח ִלֵּבנּו(כא) ִּכי בֹו

מ
גרתו של מזמור ל"ג כוללת מושגימ רבימ המופיעימ בחתימת מזמור ל"ב. דבר זה יוצר רצפ 
  כעינ פירוט של 
ופ מזמור ל"ב.הואבינ המזמורימ ורומז לככ שמזמור ל"ג

שבי "כל הארצ... כל יI לאשבמזמור ל"ב מהאדמ הפרטי נות במזמור זה מתרחבימ הרעיו
   68":מכל בני האדל... תב

  ל"ג ל"ב
ה' לֹו ָעוֹנ ְוֵאינ  ַיְחשֹב(ב) ַאְשֵרי ָאָדמ ֹלא 

 ְּברּוחֹו ְרִמָּיה.
  ַעִּמימ.  ַמְחְשבֹות(י) ה' ֵהִפיר ַעַצת ּגֹוִימ ֵהִניא 
  ֹו ְלדֹר ָודֹר.ִלּב ַמְחְשבֹות(יא) ַעַצת ה' ְלעֹוָלמ ַּתַעמֹד 

משנה את ההתייח+ות הפשוטה אליהמ הנ ביח+ לאדמ  בני האדמהתייח+ותו של ה' למעשי 
  רות.הפרטי והנ ביח+ לעמימ. עוונו של האדמ נ+לח ומחשבות העמימ מופָ 

  ְנשּוי ֶּפַשע ְּכ+ּוי ַחָטָאה.  ַאְשֵריא) (
 ...ֹלא ַיְחשֹב ה' לֹו ָעוֹנָאָדמ ַאְשֵרי(ב) 

ַהּגֹוי ַאֶשר ה' ֶאֹלָהיו ָהָעמ ָּבַחר ְלַנַחָלה  ַאְשֵרי )(יב
  .ְּבֵני ָהָאָדמ ָּכללֹו. (יג) ִמָּשַמִימ ִהִּביט ה' ָרָאה ֶאת 

  69שבח האדמ הפרטי (ל"ב) מתרחב לשבח עמ ישראל כחלק מכל בני האדמ (ל"ג).
 ִאיַעָצהְואֹוְרָכ ְּבֶדֶרְכ זּו ֵתֵלְכ (ח) ַאְשִּכיְלָכ 

  70.ֵעיִנייָכ ָעלֶ 
   .ּגֹוִימ ֵהִניא ַמְחְשבֹות ַעִּמימ ַעַצת (י) ה' ֵהִפיר

  ְחְשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר.ה' ְלעֹוָלמ ַּתַעמֹד ַמ  ַעַצת(יא) 
  .ַחְ+ּדֹוה' ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיַחִלימ לְ ֵעינ(יח) ִהֵּנה

 שאפלה', יחלימ יהמשורר את המעודד בו שהמזמור 
וגר מעגל שנפתח במזמור ל"א, 
  שהמצב נראה גרוע, ה' ישמור עליהמ. אמירה זו של המשורר אכנ מתגשמת בהמשכ:

  ל"ג אל"
  71ְלַחְ+ּדֹו.ַלְמַיַחִלימ(יח) ִהֵּנה ֵעינ ה' ֶאל ְיֵרָאיו  .ַלה'ַהְמַיַחִלימִחְזקּו ְוַיַאֵמצ ְלַבְבֶכמ ָּכל (כה)

 
מבקשימ  )2(לעיל, הערה צנגר ו ל"ד, החוקרימ הגרמנימ הו
פלד-במאמרמ על רצפ המזמורימ כ"ה  .68

ל" יכולימ עקרונית להצטרפ כצדיקימ וישרי לב מבנה היחידה "כל יKשבי תב להדגיש, שעל פי
בעקבות ככ ח
רה  .את הדרכ ולהוכיח שהמ ראויימ לככ מעצמלתהילת ה', אכ עליהמ ל
לול ל

 הרחבה של המזמור הקודמ.כבמזמור זה הכותרת, כי הוא נחשב כהמשכ ו
יש כאנ רצפ של שלושה מזמורימ: במזמור ל"ב מזהה המשורר את עצמו כאחד היראימ הנזכרימ   .69

" (ל"א, כ). במזמור מאד יבנ דנג בכ ימ
לחI  פעלת ליראיכ צפנת ראש טובכ בר המבמזמור ל"א: "
 ל"ג מתרחב המעגל לכל בני האדמ.

 ראו דברינו על המזמור הקודמ.  .70
במזמור קמ"ז, יא, אשר מושפע כנ המילה "מיחלימ" מופיעה רק בשני פ
וקימ אלה בתהילימ, ו  .71

   ".לח�דו המיחלימ תא יוירא תא ה' הרוצמתהילימ ל"ג, יח: "
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   72בדרכו מזמור ל"ד: �יפור הצלתו של המשורר והדרכתו את יראי ה'

יא) ומעודד את היראימ ללמוד ממנו -המשורר מודה לה' על הצלתו (ב: תוכנ המזמור
את ה'  ידרשתכב). הוא משתמש בני
יונ שלו כדי לעודד גמ אחרימ לפעול בדרכו: "- (יב

  ב" (יא). לא יח
רו כל טו ’ה ירשוד0" –י" (ה) ועננ
" (טו) בטו הועש עמר ר
והמשורר מבקש לע
וק בתיקונ העולמ על פי העיקרונ: "

טו).  ,יג ,יא ,(טגי
א כב), וחיזוק הטוב מאידכ  ,כ ,יז ,יד(גי
א על ידי ה
רת הרע מחד 
  על פי ני
יונו של המשורר תגשימ את המטרה הזו. נו
פימהוראת יראת ה' עמ ערכימ 

: "לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלכ המזמור י זה עולה גמ מכותרתאמונמ
ר 
הוא היה  ,שהיית דוד אצל אכיש בברחו מפני שאול (שמ"א כ"א)בזמנ  .כ"ויגרשהו ויל

מתאימ כלל  ינולכאורה אב
כנה גדולה ועבר חוויה משפילה ביותר. ציונ ביוגרפי זה 
ביטחונ ושמחה של הצלה. מ
תבר  המשוררמשדר בו שוכלל לתוכנ המזמור, 

גדולה אל לו לחדול כשהאדמ נתונ בצרה גמ  גדול באמונה: שהכותרת באה ללמד מ
ר
מביטחונו בה' שיציל אותו בעתיד. המשורר משתמש בביטויימ המתארימ את 

  73:בהמ את הודאתו לה'דווקא , אכ מתאר התבזותו של דוד כדי שיינצל

 דל" שמ"א
 ַוִּיָרא ִּבְלָבבֹו ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרימ ֶאת ָּדִוד ַוָּיֶשמ(כ"א, יג) 

 ַטְעמֹו ֶאת ַוְיַשּנֹו) יד( .תּגַ  ֶמֶלכְ  ָאִכיש ִמְּפֵני ְמאֹד
 ַּדְלתֹות ַעלקרי]  ַוְיָתיוויתו [ ְּבָיָדמ ַוִּיְתהֵֹלל ְּבֵעיֵניֶהמ

 ָּדִוד ַוֵּיֶלכְ (כ"ב, א)  .ְזָקנֹו ֶאל ִרירֹו ַוּיֹוֶרד ַהַּשַער
 ...ִמָּשמ

ִלְפֵני  ַטְעמֹו ֶאת ְּבַשּנֹותֹו(א) ְלָדִוד 
 ִּתְתַהֵּלל(ג) ַּבה'  .ַלְכַוּיֵ ַאִביֶמֶלְכ ַוְיָגַרֵשהּו 

 ַטַעמּו(ט)  .ַנְפִשי ִיְשְמעּו ַעָנִוימ ְוִיְשָמחּו
 .ּוְראּו ִּכי טֹוב ה' ַאְשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֶחֶ+ה ּבֹו

הרקע הביוגרפי של המזמור ב
פר שמואל את אותו המ
ר שעולה גמ מלמד נבככ 
  מהשוואת מזמור ל"ד למזמור כ"ה.

 
עיצובו האמנותי 'בזק,  'י :ראו גמ ואילכ). 10 'ל"ד (עמ- זמורימ כ"ההמ תעל השווא לעיל ננוראו דיו  .72

 ,S. Leeman);6פרידמנ (לעיל, הערה  ;97-114 , עמ'תשמ"א ,ד-פט ג �יני, 'ופשרו של תהלימ ל"ד

‘The Atbash-acrostic’, Jewish Bible Quarterly 24 1, 1996, pp. 43-45; V.A. Hurowitz, 
‘Additional elements of alphabetical thinking in Psalm XXXIV’, VT 52 3, 2002, pp. 326-

333; P. Auffret, ‘Yhwh entendant – étude structurelle du Psaume 34’, ZAW 116 3, 2004, 
pp. 348-363.  

 על לברכ אדמ חייבה: "את חובת הברכה על הרעה כשמ שמברכימ על הטוב המחברברוח זו פירש   .73
 היא השמ לעובדי הרעה כי, הטובה על בשמחה שמברכ כדרכ, חפצה ובנפש שלמה בדעת הרעה

 את עובד הוא זו רעה שבקבלת נמצא ,השמ עליו שגזר מה מאהבה שמקבל כיונ, וטובתמ שמחתמ

עיפ ג, רכב
ימנ  ,חיימ אורח ,ערוכ שולחנ" (לו שמחה שהיא, השמ.( 
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: בשעה 'מזמורימ תאומימ'כ"ה ול"ד המ  ימפרק 74,עילכח לכפי שהו :הקשר המזמור
 המשורר את מצוקתו ומבקש את עזרת ה', הרי מזמור ל"ד הואמביע שבמזמור כ"ה 

להפוכ  –לאורכ תהליכ ארוכ  –שיר הלל והודאה באותמ ני
וחימ. המשורר הצליח 
  כביכול את מצוקתו להלל והודאה לה'.
  ל"ג: פרק גמ המשכ של מהווה ל"ד  פרק מעבר ל
גירת המעגל של כל היחידה,

  ל"ד ל"ג
ַלְיָשִרימ ָנאָוה  '(א) ַרְּננּו ַצִּדיִקימ ַּבה

  .ְתִהָּלה
 'ַּבה (ג) .ְּבִפי ְּתִהָּלתֹו(ב) ַאָבַרָכה ֶאת ה' ְּבָכל ֵעת ָּתִמיד 

  .ַנְפִשי ִיְשְמעּו ַעָנִוימ ְוִיְשָמחּוִּתְתַהֵּלל
  75תהילת המשורר.בבאופנ מעשי מיושמתרימ להלל את ה'ההזמנה הכללית לצדיקימ וליש

גמ בחזרות של השורש 
ב"ב ניתנ לזהות 
יפור מעניינ לאורכ היחידה. בתחילה 
את מזבחכ  וא�0בבה"ארחצ בנקיונ כָּפי  :משמש שורש זה לתיאור שאיפתו של המשורר

"ועתה ירומ  . לעומת זאת בהמשכ משמש השורש לתיאור אויביו וצרותיו:(כ"ו, ו) "ה'
בהָּו
דמ יחד  מ�ביב"כי שמעתי ִדַּבת רבימ מגֹור  ;" (כ"ז, ו)�ביבותיראשי על אIיבי 

עלי" (ל"א, יד). אכ לב
ופ מתאר המשורר בלשונ זו את הצלתו בידי ה', בבחינת 

לה"  ת�ובבני"אתה 
תר לי מצר תצֵרני ָרֵּני פלט  ;"הפכת מ
פדי למחול לי" (ל', יב)

"חIנה מלאכ ה'  ;" (ל"ב, י)י�ובבנומ מכאובימ לרשע והבוטח בה' ח
ד "רבי ;(ל"ב, ז)
  ליראיו ויחלצמ" (ל"ד, ח). �ביב

  תרומת הפרשנות ההקשרית לפרשנות היחידה וה�פר –ו. אחרית דבר 

ל"ד כיחידה 
פרותית ורעיונית מאוחדת -בניתוח זה ביקשתי להציג את מזמורימ כ"ה
גמ כחלק מאו
פ מגלה לנו  במזמורימעל פי הפרשנות ההקשרית. התבוננות 

, שלא תמיד ניתנ 'אִמתה של תורה'משמעויות ומ
רימ חדשימ וחשובימ על פי 
פ
יכולוגי - באופנ הדרגתי תהליכ דתי חווימלראותמ בדרכ אחרת. המשורר והקורא 

  מצרה (כ"ה) לרווחה (ל"ד), כשבמרכזו עומדת התגלות ה' (כ"ט). של מעבר 
ק מאפשרת לזהות מבנה מקיפ ואחיד עמ משמעות הפרשנות ההקשרית לא ר

עמוקה לאורכ יחידה 
פרותית גדולה של עשרה פרקימ, אלא גמ מגלה תובנות 
 ,פ
וקימ שונימ. אביא כאנ מ
פר דוגמות שהוזכרו לעילבפרקימ ובמקומיות חשובות 

  ההקשרית במזמורימ אלו: הממחישות את תרומתה הייחודית של הפרשנות

 
  ואילכ. 10 מ'ע לעילראו   .74
ולשוני תהגה צדקכ כל היומ  .אהללכאודכ בקהל רב בעמ עצומ "מזמור ל"ה ממשיכ מהלכ זה:   .75

לאלהינו יראו רבימ וייראו ויבטחו  להתהִ ויתנ בפי שיר חדש ראו גמ מ', ד: " .כח) ,(יח" תהלתכ
   .14ה לעיל, הערראו  .ל"ד-מ"א) יש מקבילות רבות ליחידה כ"ה-. בפרקימ הבאימ (ל"ה"ה'ב
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תוכנמ. גמ המשותפ בלשונמ ובדומימ מאוד זה לזה בצורתמ,  ל"דומזמורימ כ"ה   א.
 ואילכ). 10 '(עמ וגמ הניגוד באימ לידי ביטוי בהשוואה ביניהמ

של כל  הוא צירה, אשר מנו
ח בצורה פיוטית ובנוי במבנה 
ימטרי, מזמור כ"ט  ב.
מצד 
ימטרי, הנ אחריו יוצרימ מבנה שלפניו ושהפרקימ  ואילכ). 14 'היחידה (עמ

 ואילכ). 16 'תוכנמ הנ על ידי מקבילות לשוניות (עמ
, נ העבר השניופחדימ מ מנ העבר האחדיש אמביוולנטיות של ביטחונ  מזמור כ"זב  ג.

שורר נמצא בדרכו ממצוקתו בו המשאשר מובנת היטב לפי מיקומו של הפרק, 
 ואילכ). 24 'ה' אליו (עמלקראת התגלות 

של ד") מובנת על 
מכ מיקומו ת הבית לדוּכַ ר שיר חנֻ ("מזמו מזמור ל'הכותרת של   ד.
 76ואילכ). 27 '(עמ הפרק אחרי מזמור כ"ט

מענה לתפילת המשורר בפרקימ  יש משומ מזמור ל"ב, חב דברי ה' אל המשוררב  ה.
עצמה מתגשמות במזמורימ הבאימ. בככ יש לדברי ה'  וכנ הבטחות ה'הקודמימ 

 ואילכ). 29 'ומשמעות מיוחדות בזכות הפרשנות ההקשרית (עמ
מבנה ה
ימטרי של מובנ מבחינת התוכנ ומבחינת ה מזמור ל"גכותרת של העדר יה  ו.

  .ואילכ) 31 מ'(ע היחידה

באופנ שיטתי,  גישת הפרשנות ההקשריתדרושימ דיונימ ומחקרימ רבימ להבנת עדיינ 
לעדכונ של מצב המחקר בתחומ זה ולהגדרת האתגרימ העתידיימ, כדי לגלות פנימ 

   חדשימ במזמורימ הנפלאימ של נעימ זמירות ישראל.
   

 
  .25ראו לעיל, הערה   .76
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  כ"ה ול"ד 'התאומימ ימהמזמור' ביננ�פח: הצגה גרפית עמ מקבילות 
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