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   ( 13202206  מ + ב,  + )   ייאוש, בקשת ישועה וביטחון בה' י"ג:  מזמור  

 

 (  WORD)כל התרשים בתחילת הפירוש, בהמשך לחזור על קשרים עם מזמורים אחרים ועם ספרים אחרים בפורמט של 
 המזמור וחלוקתו מבנה  

ה(  - )דה  עבקשת ישו דרך  ג(  - )במתחושת ייאוש    תפסיכולוגי ־תדתי התפתחות  , אשר משקפים  חלק לשלושה חלקיםתמזמור מה

 .  בפנייה ישירה אל ה' בגוף שני כל התהליך מתאפיין   1.)ו(  ושירה לה' בסוףכרזת ביטחון  הד לע

שלושה  מתוך מצוקה עמוקה ב  "ַעד ָאָנה"רטורית    על השאלהארבע פעמים  המשורר חוזר    –  (ג- ב)  זעקה לה' על מצוקה  •

 :(2)ג  האויב   –(  1-2ג- 4)בהמשורר    –)ב(  : ה'  מישורים שונים

o שכחה  ומה'  הראשון מתאר תחושת ניתוק  הפסוק  , כאשר  אליו  ה'   לשחסו  ני המשפטים הראשונים מבטאים את י ש

י ֶנַצחַעד ָאָנה  "   : נצחית ָכֵחנִּ שְׁ י  ַעד ָאָנה"   –מגדיר את המצב כהסתר פנים  הוא  לכן  )ב( ו"  תִּ ֶמנִּ יר ֶאת ָפֶניָך מִּ תִּ   . )ב(  "ַתסְׁ

 המשורר פותח את המזמור בפנייה ישירה אל ה'!    –למרות תחושת המרחק מה'  אך  

o י יֹוָמםַעד ָאָנה  "   : של המשוררהאישי  והמשבר   מצבו הנפשי מישור הבא הוא  ה ָבבִּ לְׁ י ָיגֹון בִּ שִּ ַנפְׁ ית ֵעצֹות בְׁ  ; (1..." )ג  ָאשִּ

o   י ָעָלי ָירּום  ַעד ָאָנה  "...    : המאיים על חייו  האויבצד  מ  הסיכון הממשי   את  המשורר מתארלבסוף בִּ  .(2" )גֹאיְׁ

בחלק אליו, כי אחרת ימות ואויביו ישמחו על מפלתו. התפילה  שייפנה  המשורר מבקש מה'    –  (ה- ד)   מה'   בקשת ישועה  •

 . האויב )ה(  –(  3-2המשורר )ד  –(  1-2ה' )ד:  סדרהבאותו  אשר מופיעים    באותם שלושה מישורים  עוסקתזה אף היא  

לשמוח בישועת ה' ולשיר  ובכך שיזכה ביטחונו בה',  עלמשורר מצהיר המזמור החתימת ב  – (ו)ה' ב המשורר של   בטחונו  •

ילּו  ָצַרי עתיד. פחדו של המשורר שאויביו וצריו יגילו על מפלתו )ה( מביא אותו להתחזק בה' ולבטוח בו: "בלו   י  ָיגִּ ֶאמֹוט:   כִּ

י  ָך  ַוֲאנִּ דְׁ ַחסְׁ י...".  בְׁ תִּ מזכיר את   , אך הוא לאעל חסדו וישועתו  ה' בובביטחונו  משורר  באמונתו של החלק זה עוסק רק    ָבַטחְׁ

מאוים מהאויב וממילא הוא  חש  המשורר הצליח להתחזק בביטחונו בה', הוא לא    2דמים.וביו כמו בשני החלקים הקי או

   בסוף המזמור!האויב  לא נזכר  לכן  יותר ואת מחשבתו  אינו מעסיק  

 
  ???chapters there!Stimmungswandel Wie ein Baum 2?? ראו וובר ?  1
ָצא  : "...ברורבכמה פסוקים באופן  פורש  ממסר זה      2 מְׁ עֹו ַבל תִּ שְׁ רֹוש רִּ דְׁ קֹומֹו  " " )י', יז(;  תִּ ָת ַעל מְׁ בֹוַננְׁ תְׁ הִּ ֵאין ָרָשע וְׁ ַעט וְׁ עֹוד מְׁ ֵאיֶננּווְׁ  , ז"ל" )וְׁ

ים עֹוד ֵאיָנם(; "י ָשעִּ ן ָהָאֶרץ ּורְׁ ים מִּ ַתמּו ַחָטאִּ  . , ועוד (לה ,ד"ק..." )יִּ
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כעין צורת  בנויים  שלושת החלקים    פסיכולוגי משמעותי מקצה לקצה!־דתי   ר עובר תהליךרהמשו  שלושת חלקי המזמורדרך  

ֵפְך על מצוקתו הקשה  מזעקה לה'  המשורר מתמקד במסר המרכזי:    "שורה התחתונה" בש  הם הולכים ומתקצרים, עד  כאשר,  ַמשְׁ

 . (בלבד  מילים  11ו;  )  לתחושת ביטחון ושמחהולבסוף    (מילים  17רק  ה;  - ד)לה'  לתפילה  הוא עובר    (מילים  24ג;  - ב)

 

 קשרים פנימיים בתוך המזמור 

 המבוססים על חזרות, מצלולים ולשון נופל על לשון: ן  המזמור מלא במשחקי לשו

ה' מופיע במזמור בצלע הראשונה של הפסוק הראשון )בלי פסוק הכותרת( ובצלע האחרונה של הפסוק האחרון, שם   •

     3".ֱאֹלָהי כאשר במופע האמצעי שם ה' מופיע בתוספת "ה'  

יָטה" • י  ַהבִּ יָרה   ֱאֹלָהי   'ה  ֲעֵננִּ יַשן   ֶפן   ֵעיַני  ָהאִּ של ה' יתבטא ויתגשם    המענה  המשורר קובל על הסתר פנים;   ." )ד(ַהָמֶות  אִּ

   המשורר.    עיניכאשר הוא יאיר את  

י  ָירּום  ָאָנה  ַעדהראשון ובסוף החלק השני: "חלק  ההאויב מוזכר בסוף   • בִּ י  ֹיאַמר  ֶפן "  –" )ג(  ָעָלי   ֹאיְׁ בִּ יו   ֹאיְׁ תִּ ָכלְׁ   אן ויש כ  ," )ה(יְׁ

 .  ותוגרום להתמוטטעלול לעל המשורר, הוא גם  מהחמרת המצב: לא רק שהאויב מתרומם  

תחושת  ל  –מתכתבים עם שני החלקים הקודמים, והופכים את הפחדים והמצוקה בעבר  רבים  מושגים  בפסוק האחרון   •

 :  ביטחון ולשמחה לעתיד

o   י   ָיגֹוןעל ישעות ה': "  לבויתחלף בשמחת    –של המשורר על מצבו ופחדו משמחת האויב על מפלתו    לבוצער ָבבִּ לְׁ   בִּ

ילּו   ָצַרי " )ג( ... "...יֹוָמם י  ָיגִּ י   ָיֵגל ט..." )ה( ..."  ֶאמוֹ   כִּ בִּ ישּוָעֶתָך   לִּ   " )ו(.  בִּ

o  י  ָירּום ָאָנה ַעד": עליווהגנתו  בשירה לה' על חסדיו  יתחלף  עליופחדו על התרוממות האויב בִּ יָרה " )ג( ... "ָעָלי  ֹאיְׁ   ָאשִּ

י '  ַלה  .  )ו(  "ָעָלי   ָגַמל  כִּ

o   מתכתב    –המשורר    שלוייאושו  ו הקשה  המתאר את מצוקת  ,ג(- ארבע פעמים )ב"  ָאָנה  ַעד"ייתכן שגם המצלול של

י: " עם ביטחון המשורר בסוף ָך  ַוֲאנִּ דְׁ ַחסְׁ י   בְׁ תִּ      4". ָבַטחְׁ

 

 

 הקשרו של המזמור בספר תהלים 

 מזמור י"ג מתקשר עם המזמורים הקודמים על ידי כמה מקבילות, אשר מגלות מסרים חשובים: 

 

ית ' המילה   • יתה'    ֹיאַמר  ָאקּום  ַעָתההקודם: "במזמור י"ג מתכתבת עם אותה מילה במזמור    'ָאשִּ יַח לוֹ   ָאשִּ ֵיַשע ָיפִּ " )י"ב, בְׁ

ית ָאָנה  ַעד(; "ו י  ָאשִּ שִּ ַנפְׁ פעמים בספר תהלים )ק"א, ג; ק"י, א; קל"ב, יא(,  3. אמנם המילה מופיעה עוד (ג " )י"ג, ֵעצֹות בְׁ

סמוכים מגלה מסר חשוב: ה' אמנם הבטיח במזמור הקודם בגוף ראשון את מעורבותו  אך הופעתה בשני המזמורים ה 

הוא לא    –הנחרצת לטובת העניים והאביונים )ראו בפירוש למזמור י"ב(, אך במזמור י"ג המשורר נראה חלש ומיואש  

ית מצליח למצוא כוח נפשי להתמודד עם המצב הקשה. המילה " כעין משקפת  רר מאידך  " בפי ה' מחד ובפיו של המשוָאשִּ

בסוף מזמור י"ג    , אךראשון הבטחת ה' לעזור לכאורה לא מצליחה לחזק ולעודד את המשורר בשלב  דיאלוג ביניהם;  

ובוטח בה'. השורש "שי"ת" מתפקד כמילה מנחה לאורך החטיבה הראשונה )ראו במבוא שלה  בכל זאת  עודד  המשורר מת

 (.  ???.Error! Bookmark not definedלמעלה בעמ'  

 

 
מסוף    26-מילים מופיעות לפני כן )בלי פסוק הכותרת( והופעת שם ה' היא המילה ה  26המזמור:    עופעת המילים הינה בדיוק באמצה    3

   (.של שם ה'הגימטריה הוא גם   26)אגב, המספר   המזמור
י" ובין "ָאָנהעל לשון בין "אותו לשון נופל   4 יַהֶיֶלד  "...ספר בראשית ל"ז, ל: פיע ב " מוַוֲאנִּ י ָאָנה ֲאנִּ  ", ועוד. ָבא ֵאיֶננּו ַוֲאנִּ
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י'  ה  ָאָנה  ַעד': "ה  בידי   נזנח  כי   המשורר  של  תחושתו • ָכֵחנִּ שְׁ יר   ָאָנה  ַעד  ֶנַצח  תִּ תִּ י" )ב(  ָפֶניָך  ֶאת  ַתסְׁ ֶמנִּ מזימת  , משקפת את  מִּ

בֹו    ָאַמרבמזמור י': "  הרשעים לִּ יר   ֵאל   ָשַכח בְׁ תִּ סְׁ ; המשורר חש תחושת יאוש קשה מפעילות  " )י', יא(ָלֶנַצח ַבל ָרָאה    ָפָניו   הִּ

  אמנם .  (יט,  יח,  ראו גם ט', יגמופיע בכל המקרא רק בשני מקומות אלה;    ארבע המיליםהרשעים במזמור י' )השילוב של  

 הוא נאזר כוח להתחזק בסוף המזמור, לבטוח  בה' ולשיר לו. אך  המשורר מושפע במזמור י"ג קשות מדברי הרשעים,  

 

 

, אך היא מובנת גילת לב בישועתו לכאורה מפתיעהולביטחון בה'  יגון  תחושת  מהסתר פני ה' והתפנית בסוף המזמור   •

חּולאור מזמור ט': "  טְׁ בְׁ יִּ ֶמָך    וְׁ ֵעי שְׁ ָך יֹודְׁ יֹון  בְׁ ַשֲעֵרי ַבת צִּ ָלֶתיָך בְׁ הִּ ָרה ָכל תְׁ ַמַען ֲאַספְׁ ֶשיָך ה'... לְׁ ָת ֹדרְׁ י ֹלא ָעַזבְׁ יָלהכִּ ישּוָעֶתָך   ָאגִּ "  בִּ

ָך  "  -טו(  ,  )ט', יא דְׁ ַחסְׁ י בְׁ יַוֲאנִּ תִּ יָרה לַ   ָבַטחְׁ ישּוָעֶתָך ָאשִּ י בִּ בִּ י ָגַמל ָעָלי   ה'ָיֵגל לִּ רר הטרים כביכול  במזמור ט' המשו  : " )י"ג, ו( כִּ

 את הביטחון בה' לקראת ישועת ה' בציון, ובמזמור י"ג אותו חזון אכן עומד להתגשם.

 

 

ַהָלכּון  "  –אם בחתימת מזמור י"ב יש תלונה על רשעת הרשעים בעולם וזילזולם בצדיקים באופן כללי   • תְׁ ים יִּ ָשעִּ יב רְׁ ָסבִּ

ֻרם ֵני ָאָדם  כְׁ בְׁ ית  "  – )י"ב, ט(, הרי במזמור י"ג הסמוך המשורר שופך את ליבו לפני ה' על מצבו האישי   "זֻלּות לִּ ַעד ָאָנה ָאשִּ

י יֹוָמם ַעד ָאָנה   ָבבִּ לְׁ י ָיגֹון בִּ שִּ ַנפְׁ י ָעָלי   ָירּוםֵעצֹות בְׁ בִּ  " )י"ג, ג(. ֹאיְׁ

 

 

רּוי"ב הרשעים    במזמור • המשורר מבקש שמירה מהם )י"ב, ח(; גם במזמור י"ג המשורר מפחד    דברי שקר )י"ב, ה(, ולכן   ָאמְׁ

י ֹיאַמר    מהאויבים ומדבריהם "ֶפן  בִּ יו" )י"ג, ה(, אך    ֹאיְׁ תִּ ָכלְׁ  . בישועתו  ושמח'  ה  בחסדי   בוטח  הואלבסוף  יְׁ

 

המילה "לב" לאורך החטיבה הראשונה משקפת את הרהורי ליבם של המשורר ושל הרשעים, ומגלה מסרים משמעותיים   •

 (.  ???.Error! Bookmark not definedשל החטיבה )ראו במבוא שלה למעלה בעמ'  

 

לב" מהווים מילה מנחה לאורך החטיבה הראשונה, אשר מגלה מסרים משמעותיים של החטיבה  ו"  "צרה"/ המושגים "צר" •

 (.  ??? .Error! Bookmark not defined)ראו במבוא שלה למעלה בעמ'  

 

    א קשרים עם ספרים אחרים במקר 

   המזמור משבץ ניסוחים מובהקים מספרים אחרים אשר מגלים מסרים חשובים של המזמור: 

 

ממנו את פניו; תעוזה זאת כלפי שמיא הוא  ה' בכאבו ובטענתו שה' כביכול שכח אותו לנצח ומסתיר    לא המשורר מעיז לפנות  

ראו    –עם חבקוק  נוספות  מקבילות   על.  ג', א(, אשר הטיח דברים כלפי שמיא )ראו רש"י חבקוק  למד כביכול מהנביא חבקוק

 (.  ???גם למעלה במזמור י"א ובמבוא לספר  

והצרים )ה( והישועה )ו( מתאימים  במזמור לא מפורשת סיבת הסתר הפנים, הצרה והמצוקה של המשורר, אם כי האויבים  

נאמר על לשון הגלות,   ...זה המזמור: "בבל על גלותמפורשות . לפי רד"ק המזמור אכן מדבר ספציפיים של צרה ומשבר מצבל

י ֶנַצח  ה'ַעד ָאָנה  "" )בפירושו לפסוק א(;  והוא הנכון  ָכֵחנִּ שְׁ יַשן ַהָמֶות  "" )בפירושו לפסוק ב(;  בבבל  –  תִּ יָרה ֵעיַני ֶפן אִּ כי   –ָהאִּ

דבריו חדשניים אך  )בפירוש לפסוק ד(.   "ענני והאירה עיני   - אני בחשכה בתרדמת הגלות והצרות, וקודם שאישן שנת המות  



 
4 

 

עיון במקבילות בספרים אחרים במקרא מגלה שהרד"ק קלע לאמיתה   , אבללהם אחיזה בלשון המזמורקשה למצוא  לכאורה  

 רה! של תו 

   

יָטה הבקשה לה' בלשון " , בה היא מתארת את הסבל הגדול  פעמים!(  4)  בנוסף למזמורנו רק במגילת איכהבמקרא  " מופיעה  ַהבִּ

ף ספר ירמיה על חורבן בבל  והתמונה של שינה עמוקה ממנה לא מתעוררים )י"ג, ד( היא מליצה ידועה מסשל החורבן והגלות.  

יצּו "  שנויִּ   הםעם ישראל:  נגד  כעונש על פשעיהם  בעתיד   ֹלא ָיקִּ ַנת עֹוָלם וְׁ להתעורר מאותה שינה )ראו    אך המשורר רוצה  ,"שְׁ

עולה  כך גם   .כדי לחזור לציון ולשמוח שם בישועת ה' )ראו למעלה במקבילות עם מזמור ט'(  ,ו ובפירוש למעלה( גם מזמור ג',  

יָרה ֵעיַני מהניסוח " בימי  שארית הפליטה  : שם בני  יע בלשון בקשה רק פעם נוספת במקרא בספר עזרא ט', ח", אשר מופָהאִּ

הניסוח המקביל בפסוק האחרון של מזמור י"ג מתכתב עם    בארץ ישראל.לשרוד ולהצליח  כדי    , מתפללים לחסדי ה'שיבת ציון  

י החתימה של מזמור י"ד הסמוך, אשר מפרשת את תקופת שיבת ציון כרקע היסטורי לתפילות אלה:  תִּ ָך ָבַטחְׁ דְׁ ַחסְׁ י בְׁ   ָיֵגל "ַוֲאנִּ

י   בִּ ישּוָעֶתָך לִּ יֹון    –  " )י"ג, ו(בִּ צִּ ֵתן מִּ י יִּ שּוַעת "מִּ שּוב  יְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ בּות ַעמֹו    יִּ ָרֵאל" )  ָיֵגל ה' שְׁ שְׁ ַמח יִּ שְׁ אם מזמור י"ד מדבר    י"ד, ז(; ַיֲעֹקב יִּ

על שמחת כל עם ישראל בישועת ה', הרי מזמור י"ג מקדים לדבר על הצלת הפרט ממצוקתו וביטחונו בישועת ה' )ראו בפירוש  

 לקראת שיבת ישראל לארצו כדברי הרד"ק! למזמור י"ד(. לאור כל זה, מזמורנו אכן מתפרש כתפילה להצלה מגלות בבל  

 

חסד" מופיע במקרא רק במזמור זה - המזמור חותם בנימה חיובית של חסדי ה' בימי הישועה מצרות שונות: השילוב של "גמל

 ט כאשר בשני המקומות מופיעים גם הלשונות יש"ע וצרות:   - ובנבואת ישעיה ס"ג, ז

 

סטורי של ספר תהלים, דהיינו ימי גאולה בימי שיבת ציון. אך ספר תהלים מבקש  הרקע ההי לנו על  מקבילה זו יכולה לרמוז  

     5לכל צרה וצרה שלא תבוא על עם ישראל, ולכן הזיהוי ההיסטורי נשאר בכוונה מטושטש. תפילות להיות ספר  

 

 

 

 

 תהלים י"ג  שמות ט"ו 

ָרֵאל ֶאת  )א(   שְׁ ֵני יִּ יר ֹמֶשה ּובְׁ יָרה ַהֹזאת לַ ָאז ָישִּ רּו  ה'  ַהשִּ ַוֹיאמְׁ

יָרה לַ ֵלאֹמר   י   ה'ָאשִּ בֹו ָרָמה ַבָים:   כִּ ֹרכְׁ  ... )כא(  ָגֹאה ָגָאה סּוס וְׁ

ָים   רְׁ ירּו לַ ַוַתַען ָלֶהם מִּ י   ה'שִּ בֹו ָרָמה ַבָים:ס   כִּ ֹרכְׁ  ָגֹאה ָגָאה סּוס וְׁ

ישּוָעֶתָך  )ו(   י בִּ בִּ י ָיֵגל לִּ תִּ ָך ָבַטחְׁ דְׁ ַחסְׁ י בְׁ יָרה לַ ַוֲאנִּ י   ה'ָאשִּ ָגַמל    כִּ

 ָעָלי: 

 

 
    ???(.ואילך  310כך עולה מהשוואת מזמור י"ח למקורו בספר שמואל ב כ"ב, כפי שמוסבר בנספח למזמור י"ח )ראו עמ'   5



 
5 

 

למרות המצוקה הקשה והסבל, המשורר מסיים את המזמור בנימה חיובית של שירה לה' בעתיד על כל החסד שגמל לו. הניסוח  

יָרה לַ  י   ה'ָאשִּ ישועת ה' ביציאת מצרים מהווה בסיס    6..." מופיע במקרא רק בשירת הים של משה; על פי דברי הנביאים, כִּ

שון האופיינית של שירת הים על נס הצלת ישראל ממצרים, בסוף המזמור  לגאולה העתידית, ולכן המשורר משלב את הל

ָלאֹות "  –כביטוי לביטחונו בה' בימיו שלו   פְׁ ֶאנּו נִּ ם ַארְׁ ָריִּ צְׁ ָך ֵמֶאֶרץ מִּ יֵמי ֵצאתְׁ  (. טו',  מיכה ז" )כִּ

 

 
 ח(; הושע ב', יז; י"ב, י; י"ג, ד; מיכה ז', טו, ועוד. -כ"ג, זטו )= - ראו למשל ישעיה י"א, טז; ירמיה ב', ו; ט"ז, יד   6


