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  ד"בס

ונבנה , ך בעיון"לימוד התנרוש זה נכתב תוך כדי לימוד ספר תהילים כחלק מיפ

מד בעיון גם הלו, עם זאת. רוש קצר המתאים לקריאה תוך כדי אמירת תהיליםיכפ

  . עלתיוכל להפיק ממנו תו

שלב ב, רוש היתהידרך הפ. רוש בנוי על פשט הפסוקים ולא על המדרשיםיהפ

ולפעמים גם , כיוון שלשוננו,  הדבר אינו פשוט. להבין כל מילה בפסוקראשון

כפי , 1ך"משתמשות במילים מסוימות במובן שונה ממובנן בתנ, לשון המשנה

 יש מילים , בנוסף.2"לשון חכמים לעצמן, לשון תורה לעצמה: " הגמראתמרואש

בכל וצריך להבין למה ,  במקצתות זו מזוך שונ"ן בתנשלהת יומשמעוהש, נרדפות

ך "התנ,  פעמים רבות:יתר על כן. 3ה דווקא מילה זו ולא מקבילתהנאמרמקום 

 ,וצריך להבין, מליצהלכוון בה למשל או תומ,  בהשאלה מסויימתמשתמש במילה

לכן פעמים רבות . 4ת המילה בהשאלהמה כוונ, ך" בתניהעל פי שאר הופעות

 את המילים כיוון שאנחנו מבינים, ליחים להבין אותואנחנו קוראים פסוק ואיננו מצ

 מבדילים בין המילים או שאיננו, ך"בלשון התנכמשמעותן כמשמעותן בימינו ולא 

לכן ניסיתי לפרש כל מילה .  מבינים את ההשאלות השונותשאיננואו , הנרדפות

  .5ך שהיא מופיעה בהם"שנראה ממקומות אחרים בתנעל פי מה 

 
 כל מציינת היא ך"התנ בלשון אבל, מספיק ישן שלא מי מציינת בלשוננו" עיף "המילה ,דוגמהל 1

 "ֵהם ֲעֵיִפים ִּכי ְּבַרְגָלי ֲאֶׁשר ָלָעם ֶלֶחם ִּכְּכרֹות ָנא ְּתנּו": בפסוק כמו ,רעב מצד כוח חסר בין, כוח חוסר
 שלא מצד בין ,)יב, מד ישעיהו" (ַוִּייָעף ַמִים ָתהׁשָ  א: "בפסוק כמו, צמא מצד בין ,)ה, ח שופטים(

 ָעְיָפה ִּכי": בפסוק כמו, ייאוש מצד בין ,)כא, ד שופטים ("ַוָּיֹמת ַוָּיַעף ִנְרָּדם ְוהּוא": בפסוק כמו ,ישן
 ַמָּׂשא ֲעמּוסֹות םְנֻׂשֹאֵתיכֶ  ְוַלְּבֵהָמה ":בפסוק כמו, מאמץ מצד בין, )לא, ד ירמיהו ("ְלֹהְרִגים ַנְפִׁשי

 ).א, מו ישעיהו" (ַלֲעֵיָפה
 .ב"ע קלז חולין ;ב"ע נח ז"ע 2
, דבר של לאמיתו. זהה משמעות לכאורה יש" בגלל"ו" עקב", "למען", "בעבור "למילים, לדוגמה 3

 עקיפה תוצאה משמעותה" בעבור"כש, המעשה של עתידית מטרה הוא" למען"ו" בעבור "פרוש
" ָהֱאִהים ֲארֹון ַּבֲעבּור לוֹ  ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ֱאֹדם ֹעֵבד ֵּבית ֶאת' ה ֵּבַר "סוקבפ כמו, מהמעשה שתנבע

 ִמֶּמּנּו ָהֹעֶמר ְמא "בפסוק כמו, ממנו שתנבע שירהי תוצאה משמעותה" למען"ו, )יב, ו' ב שמואל(
" עקב "ואילו; )לב, טז שמות ("ַּבִּמְדָּבר ֶאְתֶכם ֶהֱאַכְלִּתי ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם ֶאת ִיְראּו ְלַמַען ְלֹדרֵתיֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת

, המעשה סיבת של עקיפה תוצאה משמעותה" עקב"כש, היה שכבר מה של תוצאה פרושם" בגלל"ו
 ֶאת ְל ֱאֶהי' ה ְוָׁשַמר ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ּוְׁשַמְרֶּתם ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֵאת ִּתְׁשְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה "בפסוק כמו

 כמו, שלה ישירה תוצאה משמעותה" בגלל"ו, )יב, ז דברים" (ַלֲאֹבֶתי ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהְּבִרית
, יח דברי" (ִמָּפֶני אֹוָתם מֹוִריׁש ֱאֶהי' ה ָהֵאֶּלה ַהּתֹוֵעֹבת ִבְגַללּו ֵאֶּלה ֵׂשהעֹ  ָּכל' ה תֹוֲעַבת ִּכי "בפסוק

 הישירה שהמטרה פרושו) יג, יב בראשית" (ִּבְגָללֵ  ַנְפִׁשי ְוָחְיָתה ַבֲעבּורֵ  ִלי ִייַטב ְלַמַען "לכן). יב
 ירצו כי אלא בשבילי יעשו לא זה ואת, לי שייטיבו היא לעתיד" את אחותי "שתאמרי מכך והמוצהרת

 ישירה תוצאה יהיה נפשי שתחיה שמה ונמצא, אותי יהרגו לא מזה וחוץ; עקיפה בדרך לך להיטיב
 .שנאמרו לאחר דבריך של

 ִיְהֶיה א ְוטֹוב: "בפסוק כמו, כצל מהר וחולף ממש בו שאין לדבר מושאלת" צל "המילה, לדוגמה 4
 כמו, מהשמש מגן שהצל כמו ומחסה ונותן שמגן לדבר או, )יג, ח קהלת" (ַּכֵּצל ָיִמים ַיֲאִרי ְוא ָלָרָׁשע

 .)ב, ל ישעיהו ("ִמְצָרִים ְּבֵצל ְוַלְחסֹות ַּפְרֹעה ְּבָמעֹוז ָלעֹוז: "בפסוק
 מה פי על שם או שורש כל פרשתי זה במילון. כית"תנ לעברית מילון בהדרגה בניתי הלימוד במהלך 5

 של רבות הופעות שיש במקרה ,עיקריותה הופעותה או (ך"בתנ עמופי הואש המקומות מכל שנראה
 פירשתי זה במקוםו, כאן להביא לתיויכ לא במלואו המילון את. המפרשים דברי פי על וכן, )המילה
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ואת , תי להבין את משמעותו של כל פסוק בכללויסינ, רוש המיליםילאחר פ

ובמידת האפשר גם את הקשר בין המזמור , הקשר בין אותו פסוק לשאר המזמור

, אבן עזרא, י"רש: לאחר מכן למדתי את דברי המפרשים. הזה למזמורים שסביבו

  .רושיהםיונעזרתי בפ, ם"ת ומלבימצודו, ק"רד

רוש יהיה יכדי שהפ. רושים אפשרייםיברבים מהפסוקים ומהמזמורים עלו מספר פ

 המתאימים ,רושים נוספיםיפ.  מהם לבחור אחדהיה הכרח, קצר דיו למסגרת זו

  .  הובאו בהערות השוליים,למהלך

 ספר רוש זה הוא שיהיה אפשר לקרוא אתיהקו המנחה של פ, בסופו של דבר

 גם בלי ולהבין את הנאמר, שקוראים ליד חולה או ליד יולדתכמו כ, תהילים

ואינני רואה את עצמי , רושים השוניםיאינני מתיימר כלל להכריע בין הפ. להתעמק

יתכן חשבתי שי, ועיל לימרוש י כיון שהפאבל. ך"רוש לספר בתניבר הכי לכתוב פ

  .יועיל לאנשים נוספיםש

, 6רוש ממוקם לפני המילים של הפסוקיבאופן שהפ, הפסוקרוש משולב בתוך יהפ

כל המילים של המזמור משולבות . רושןיכדי שהאומר את המילים יֵדע כבר את פ

ולומר בפה את , לחשוב על הפירוש, כך שאפשר לקרוא מתוכו את הפרק, בפירוש

במקומות שצריך לשים לב לניקוד כי הוא משנה את . המילים של הפסוק

, במקומות שנוטים להתבלבל ביניהןשמאלית או ימנית '  כמו למשל ש,המשמעות

  .האות מודגשת בצבע אפור

ולצידה המלצה , בראש כל מזמור מובאת כותרת המפרטת את הנושא של המזמור

  .לאיזו מטרה יש לומר את המזמור

או קושיה על מה , רוש מתאים יותריפ, תוכנית או לשונית, אשמח לקבל כל הערה

   .i4477101@gmail.com למייל ,שכתבתי

 'חפציה מרים שתחי, לזכרו של סבא רבא של אשתי" תהלה ליעקב"הספר  נקרא 

 .א"ח במרחשוון תשנ" י- ג "בסיון תרע' ח, ל"יעקב בלום זצ' ר, )לבית כהנא(

  .מופיע בסוף הספר, "לזכר עולם", קונטרס לתיאורו

  אל בן ארציעמנו

 

 
 שהן הראשונים במקומות לפחות, ןבפרוש טעותל שעלולים נפוצות מילים) ולייםהש בהערות(

 . בסוף הספר מופיע מילון חלקי.דוגמאות מספר גם הבאתי ךהצור במקום. בתהילים מופיעות
 .תודתי נתונה כך ועל, "אמת תורת "מתוכנת לקוח הפסוקים טקסט 6



 

  ראשון ספר

ֵרי  א א ְׁשֽ א ָעָמ�ד | יׁש ֲאֶׁש�ר ָהִא� -ַא� �ֹ ים ּוְבֶד�ֶרְך ַח�ָּטִאים ל ִע� א ָהַלְך' ַּבֲעַצ$ת ְרָׁש" �ֹ ל
ב א ָיָׁשֽ �ֹ ים ל ִצ� ב ֵל) ם ְּבת(ַר�   ב :ּוְבמ(ַׁש� י ִא� ם ִּכ� ה י(ָמ� ( ֶיְהֶּג� ( ּֽוְבת(ָרת� ְפצ� ה ֶח" ת ְיהָו�

ְיָלה ל ג :ָוָלֽ ּול ַעֽ ה ְּכֵעץ' ָׁשת$ ָהָי� ( -ְוֽ ִים ֲאֶׁש�ר ִּפְרי0 י ָמ� אִיֵּת3 | ַּפְלֵג" ֹֽ ( ְוָעֵל�הּו ל -ן ְּבִעּת�
ל ֲאֶׁשר (ל ְוֹכ6 יחַ - ִיּב� י ִאם- לֹא  ד :ַיֲעֶׂש�ה ַיְצִלֽ ץ א9ֶׁשר-ֵכ�ן ָהְרָׁשִע�ים ִּכ� ֹּמ� ּנּו-ַּכ)  : ֽרּוחַ ִּתְּדֶפ�

ים-לֹא| ֵּכ�ן -ַעל ה ת ַצִּדיִקֽ ים ַּבֲעַד� ָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפ�ט ְו)ַחָּטִא� �מּו ְר י ו :ָיֻק� �הָוה -ִּכֽ י(ֵד�ַע ְי
ד ֶרְך ְרָׁשִע�ים ּתֹאֵבֽ ים ְוֶד6   :ֶּד�ֶרְך ַצִּדיִק�

, תפילתו שתשמע אדם רוצה שאם, התפילות לכל כהקדמה, מלמדנו המזמור
 קיום לו ויהיה, לאמת מכוון יהיה זהוב. 'ה לרצון מכוון ולהיות' ה בדרכי ללכת צריך

  .'ה בעבודת להתחזק לאמרו ומתאים .הבא לעולם אמיתי

' ה בעיני הרעות עצות מקבל לא ֲאֶׁשר  הוא מייׁשָהִא - ַאְׁשֵרי 1האדם שיהיה לו טוב באמת א

, ואם כבר קיבל את עצתם יחזור מיד בתשובה א ָהַל ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים 2פעמי חד במקרה גם

 ּוְבֶדֶר ַחָּטִאים א ָעָמד ולא ישאר בנתיב שאינו מכוון לאמת ויוביל למעשים רעים נוספים
הם גם הסברים למה עם אלו שיש ל, עד שעלול להשאר דרך קבע בנקודה הנמוכה הזו

, וכיוון שאינו הולך איתם ב  :4 ּוְבמוַֹׁשב ֵלִצים א ָיָׁשבומשם כבר קשה לצאת, 3נכון לחטוא

 עד שתהפוך ֶחְפצוֹ ' ִּכי ִאם ְּבתוַֹרת ה' ת רצון היכול להפנות את כל רצונו המעשי לעשו

 ּוְבתוָֹרתוֹ ֶיְהֶּגה  מה נכון לעשות בכל מצב5וממנה יבין, התורה לצורת החשיבה האישית שלו

 

 בפסוק כמו, רגליו כגון, עליו מיוצב שהאדם מה הם אשורים כי, וקיים יציב טוב הוא" אשרי "המילה פרוש 1
, בדבר לענייננו החשובה התכונה היא" אשר "היחס ומילת, )ג, מ תהלים" (ֲאֻׁשָרי ּכֹונֵן ַרגְַלי ֶסַלע ַעל ַוּיֶָקם"

 ששמחתו מי על אלא, כרגע ששמח מי על נאמר אינו" מאושר "בלשוננו וגם. עליו עומד שהוא מה כלומר
 .וקבועה יציבה

 מעשה לעשות לבחירה מושאלת" הליכה. "שמים דין על מדובר כלל ובדרך, בדין שמורשע מי הוא" רשע "2
  . אפשרויות כמה מבין מסוים

 לפני בא" חטאים דרך "הבאים במשפטים ואילו, "רשעים עצת"ל" הלך "עשההמ את מקדים המשפט כאן
 אבל, המשפט עיקר הוא ולכן לגמרי בחירי הראשון שהמעשה כיון, "ישב "לפני בא" לצים מושב"ו" עמד"

 בשלב ולכן .המשפט עיקר להיות הופכים והם, והלצים החטאים אחרי נגרר הוא, נכון לא שבחר כיון
 .עליו שליטה לרשעים אין עדיין כי, "עצה"ב רק מדובר הראשון

. דיבור של ענין זה כלומר, "מליץ"ו" מליצה "מלשון אלא, בדיחות של במשמעות דוקא אינו" לצים "3
 כדי אידיאולוגיות ובונים ותרוצים הסברים להם שיש אלו שהם נראה, זו מלה שמופיעה ך"בתנ מהמקומות

 .המוטעית דרכם את להסביר

 עושה שאינו אף, לעמוד אין גם אבל; ממש חטא שזה, הרשעים בעצת ללכת לא הוא העיקר: נוסף פרוש 4
 באותה הולכים שכולם רואה שהוא כיון, העולם דרך שכך לחשוב עלול האדם כי, חטאים בדרך, כמותם

 את ישמע כי, כלל עמהם להשתתף בלי אף, הלצים ליד ישב לא וגם; אחריהם להימשך עלול והוא, דרך
 . לליבו שייכנסו וסופם הםדברי

 משמעותו כאן. וכדומה מהלב רעיונות ולהוציא, בפה מילים להוציא זה בכלל. להוציא פרושו" הגה "5
 .מהתורה תובנות להוציא
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 2 תהלה ליעקב

היונקים משיטותיה ְוָהָיה ְּכֵעץ  ואז יהיה מחובר לשורשים עמוקים ונצחיים ג  :6יוָֹמם ָוָלְיָלה

 ֲאֶׁשר ִּפְריוֹ  ופרי מעשיו האמיתי יהיה לעתיד לבואַּפְלֵגי ָמִים- ָׁשתּול ַעל7השונות של התורה
ִיּבוֹל -ָעֵלהּו אוְ אבל גם צרכיו החומריים הנצרכים לעשיית הפרי יתקיימו בעולם ִיֵּתן ְּבִעּתוֹ 

אבל הרשעים  ד  :ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ - ְוֹכל ֲאֶׁשר8יצליחו מעשיו', וכיון שרצונו מכוון לרצון ה

 אלא שהם נצרכים ֵכן ָהְרָׁשִעים-  אמהותי מהעץשהולכים אחר עצת יצרם אינם חלק 

וכשיסיימו את ַּכֹּמץ -ִּכי ִאםלמשל כשצריך לייסר את הצדיק , לפעמים כקליפה לפרי

ולכן נראה  ה  :ִּתְּדֶפּנּו רּוחַ -  ֲאֶׁשרתפקידם צריך דוקא להפרידם מהפרי ולהרחיק אותם ממנו

לא יהיה , בעולם הבא, אבל בזמן המשפט. לפעמים בעולם הזה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו

 ולאלו שמעורבים מטוב ורע יהיה קיום ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט-ֵּכן א- ַעלקיום כלל לרשעים 

משגיח על הדרך הנצחית ' כי ה ו  :10ְוַחָּטִאים ַּבֲעַדת ַצִּדיִקים 9ת הצדיקיםאבל לא במדרג

 אבל ֶר ַצִּדיִקיםּדֶ ' יוֵֹדַע ה- ִּכי עליהם איתה11שבה בחרו הצדיקים ללכת וממילא משגיח

הרשעים הולכים בדרך מקרית וחומרית לפי יצרם ואין לה קיום אמיתי וגם הרשעים אינם 

    :12 ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ֹּתאֵבדמושגחים ואובדים איתה

ים ֶיְהּגּו א ב ּו ג(ִי�ם ּו)ְלֻאִּמ� יק-ָל�ָּמה ָרְגׁש� ּו   ב :ִרֽ ְתַיְּצב0 ֶרץ ְור(ְזִנ�ים ֽנ(ְסדּו- ַמְלֵכי| ִי� -ֶא�
�ַחד ַעל �ַנּתְ   ג :ְמִׁשיֽח(-ְי)הָוה ְוַעל- ָי ימ(- ָקה ֶאתְנֽ יָכה ִמֶּמ�ּנּו ֲעֹבֵתֽ  :ֽמ(ְסר(ֵת�ימ( ְוַנְׁשִל6

י ִיְלַעג ד ֹדָנ� מ(- י(ֵׁש�ב ַּבָּׁשַמ�ִים ִיְׂשָח�ק ֲא) ( ּֽוַבֲחר(נ�(  ה :ָלֽ ָא�ז ְיַדֵּב�ר ֵאֵל�ימ( ְבַאּפ�
מ( י ַעל ו :ְיַבֲהֵלֽ �ֲאִני ָנַס�ְכִּתי ַמְלִּכ� (ן ַהר- ַו ּי� י-ִצ) ר  ז :ָקְדִׁשֽ Fה ָאַמ הָו� ק ְיֽ ל ֹח� ה ֶאֽ" ֲאַסְּפָר�
י ְּבִנ�  יָךֵאַל� י ַהּי�(ם ְיִלְדִּתֽ ִנ� �(ִים ַנֲחָלֶת�ָך ַו)ֲאֻחָּזְתָך�   ח :י ַא�ָּתה ֲא) �ה ג ִּני ְוֶאְּתָנ ְׁשַא�ל ִמֶּמ�

ֶרץ-ַאְפֵסי ם ט :ָאֽ י י(ֵצ�ר ְּתַנְּפֵצֽ �ל ִּכְכִל6 ילּו  י :ְּת�ֹרֵעם ְּבֵׁש�ֶבט ַּבְרֶז ים ַהְׂשִּכ� �ַעָּתה ְמָלִכ� ְו
ֶרץ ְפֵטי ָאֽ ּו ֹׁש� ָּוְסר� ּו ֶאת יא :ִה) ילּו -ִעְבד� )ִג� �ה ְּבִיְרָא�ה ְו הְיהָו ר ֶּפן-ַנְּׁשקּו יב :ִּבְרָעָדֽ Iַב-

� ף  י| ֶיֱאַנ ֶרְך ִּכֽ אְבדּו ֶד� 3ֹ י ָּכל-ְות ְׁשֵר� ( ַא) �ט ַאּפ� �ר ִּכְמַע (ֵסי ֽב(- ִיְבַע       :ח�

 

 בתורה הוא" הגיון"וה, האמיתי החפץ הם אבל בהם להגות אפשר שאי הסודות היא" 'ה תורת: "נוסף פרוש 6
  . הנגלית

 לזמן משל - " חושך"ו, לאדם המאיר ההצלחה לזמן משל הוא" יום", ך"בתנ מיםפע הרבה: נוסף פרוש
 ובוודאי. התורה לפי דרכיו את ליישר עליו, הכל ורואה הכל מבין שהוא לאדם שנראה בזמן גם. הצרות
 .התורה פי על ילך, ממנו רוצה' ה מה מבין כשאינו

 .שונים םפלגי יש ולכן, דורו ולפי שבטו לפי, נשמתו לפי אדם כל 7

 .הם גם ויצליחו, בעולם" מעשיו "הם בניו: נוסף פרוש 8

 ואילו, לגמרי אז יידחו כמוץ שהם" הרשעים"ו. והבירור הזרייה הוא לבוא לעתיד המשפט זמן: נוסף פרוש 9
 הצדיקים בעדת יעמוד לא שבהם החטא צד, תאוותיהם לפי הולכים הם כי, ורע מטוב שמעורבים" החטאים"

 .יעמוד הטוב הצד אבל, רוחב ייזרה אלא

 עליו שבאות הצרות שגם, מים על שתול כעץ הוא ולכן, הצדיק על משגיח' ה: כולו לעניין נוסף פרוש 10
 את לעשות שיוכל כדי, ימות לא עצמו הצדיק גם אבל, זמנו כשיגיע בעתיד פריו שיתן כדי' ה מאת מכוונות
' וה, לכאן ופעם לכאן פעם אותם דוחפות העולם חותרו אלא, מושגחים אינם הרשעים, זאת לעומת. תפקידו

 שאינם כיון, בו יקומו לא שהרשעים, לבוא לעתיד המשפט בזמן ייראה ביניהם וההבדל. דרכם את מכוון אינו
 .מהפרי חלק

 פירושה כלל בדרך" 'ה ידיעת "לכן. מהדברים חלק על להשגיח שלא בוחר שהוא אלא הכל יודע' ה 11
 .ההשגחה

 שהוא יודע הוא', ה בדרך הולך אדם אם אבל. ייסורים דוקא כאן צריך כי, תיענה לא התפילה יםלפעמ לכן 12
 .לו ונכון טוב שכך היא הסיבה, תפילתו נענתה לא ושאם, מושגח
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 האדם צריך איך ומסביר. הקודם המזמור של המעשי הצד הוא הזה המזמור
 ורצו דוד יד תחת כבושים שהיו 13מהגויים משל ידי על, היצר מלחמת עם להתמודד

 ידינו תחת הכבושים הגויים התנגדות על גם לאמרו ומתאים. 14עולו לפרוק
  .הנמשל פי על היצר מלחמת על וגם, פשטו פי על

ָלָּמה ָרְגׁשּו גוִֹים  15לא טוב הדבר שכוחות הגוף מתחברים ושמים את עצמם לעיקר א
  :ִריק- ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו16וההרגלים והמנהגים הרעים גורמים לחטוא גם בלי יצר הרע

-  ִיְתַיְּצבּו ַמְלֵכיוהשכל המולך על הגוף נעמד למצוא אידיאולוגיה שתצדיק את רצון היצר ב
ָיַחד - ְורוְֹזִנים נוְֹסדּו17ונה לרעוהרצון כולו פ, וכיון שהצדיק אותו כבר אין מוסר כליותֶאֶרץ 

ואומרים נמנע  ג  :ְמִׁשיחוֹ - ְוַעל' ה-  ַעלוביצר הטוב שהמליך על הגוף' להלחם ברצון ה

ולא נהיה מחוברים עוד לעשיית רצון  מוְֹסרוֵֹתימוֹ - ֶאת  ְנַנְּתָקה 18מהיצר הטוב לייסר אותנו

 יוֵֹׁשבק להם בשמים והם על הארץ ואינו זקו' אבל ה ד  :ֲעֹבֵתימוֹ  ִמֶּמּנּו ְוַנְׁשִליָכה 19'ה
- ִיְלַעג ֲאֹדָני 20ומצד שהוא אדונם יבוז להם ויראה להם שהם כפופים לרצונו ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים

 ְבַאּפוֹ  ֵאֵלימוֹ  ְיַדֵּבר ָאז באמת רצונו מהם על ידי ייסוריםולכן יכריח אותם להבין מה   ה  :ָלמוֹ 

וברור מה עיקר ומה טפל , וכשיש לאדם איום על חייו או ייסורים קשים התרוצים נעלמים

 ַוֲאִניהמלכתי על גופי את היצר הטוב בלבד , הצדיק, ואילו אני ו  :ְיַבֲהֵלמוֹ  ּוַבֲחרוֹנוֹ  בחיים

 

 .בחומריות ועוסקים האדמה משפחות הם שהגויים כיון 13

 כאן יש. ישראל יד תחת צונםמר שייכנסו ולצפות הגויים את להוכיח טעם שאין כיון, משל שזה פרשתי 14
, שלו המשך שהוא נראה ולכן, אחרת הקדמה או" למנצח"ב מתחיל אינו וגם, הקודם למזמור הקבלות כמה
 מקומות שיש נראה). ב"ע ט ברכות" (היא פרשה חדא גוים רגשו ולמה אישה אשרי: "ל"חז אמרו וכן

; למעשה שלו הביצוע דרך והשני מופשט עיקרון הוא הראשון כאשר, אחד ענין הם מזמורים ששני בתהילים
  .כאן גם וכך

 .הנמשל את רק כאן ופרשתי

 למה "בפסוקים כמו, טוב ואינו ראוי שאינו דבר כאן שנעשה שאומרת רטורית שאלה פרושו" למה "15
 ואילו). יג, ב שמות" (רעך תכה למה", )ו, מג בראשית" (לי הרעותם למה", )כה, כט בראשית" (רמיתני

  ". מדוע "שואלים, דעה הבעת בלי שאלה לשאול כשרוצים
 ונראה. בארמית כמילה מופיעה היא דניאל בספר. בתהילים רק ומופיעה, ך"בתנ נדירה מילה היא" רגש"

 .ומצודות ק"רד פרשו וכן. והתאספות התאגדות אלא, בלשוננו כמו פרושה שאין

 או רעיונות להעלות, להוציא פרושו" הגה. "והמנהג הדת מצד אנשים של התאגדויות הם" לאומים "16
 .בפה דברים להוציא

 שרותאפ. סגורה לקבוצה חיבור ך"בתנ שפרושו, "סוד "מלשון" נוסדו. "המשפט מצד מנהיג הוא" רוזן "17
  .מתבססים הם זה שעל, כלומר, "יסוד "מלשון" נוסדו"ש היא שנייה

" והרוזנים הארץ מלכי", "חטאים דרך "כנגד" לאומים"ה, הקודם שבמזמור" רשעים עצת "כנגד" גויים"ה
 ". לצים מושב "כנגד

 ותובאמצע, הכליות ומוסר השכל באמצעות, האלו הכוחות כל באמצעות האדם את מייסר הטוב היצר 18
' ה את לעבוד גם אפשר ולכן. בו פוגעים חטאים שהרבה, הגוף כוחות באמצעות וגם, הטובים ההרגלים
 .אלו כל באמצעות

, אותה ומכוונות הבהמה את המייסרות המושכות הן" מוסרות. "עגלה המושכת לבהמה הוא כאן המשל 19
 .העגלה אל העול את המחברים עבים חבלים הם" עבותות"

, שבאמת לומר בא הפסוק. שופטם הוא כי, "רוזנים "כנגד" דני-א", "ארץ מלכי "כנגד" בשמים יושב "20
 שטוב מה שזה כיון רצונו את לעשות אותנו מחייב הוא אבל, רצונו את שנעשה צריך  אינו' ה עצמו מצד
 ַחַּטאת ִבְטנִי ְּפִרי ִּפְׁשִעי ְּבכֹוִרי ַהֶאֵּתן ָׁשֶמן נֲַחֵלי ְּבִרְבבֹות ֵאיִלים ְּבַאְלֵפי' ה ֲהיְִרֶצה: "נאמר וכן. ולעולם לנו ונכון
" ֱא6ֶהי0 ִעם ֶלֶכת ְוַהְצנֵעַ  ֶחֶסד ְוַאֲהַבת ְׁשָּפטמִ  ֲעׂשֹות ִאם ִּכי ִמְּמ0 ּדֹוֵרׁש' ה ּוָמה ּטֹוב ַמה ָאָדם ְל0 ִהִּגיד :נְַפִׁשי

 ).ח- ז, ו מיכה(
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 4 תהלה ליעקב

וכיון שאהגה בחוקי  ז  :ָקְדִׁשי-ַהר ִצּיוֹן- ַעל 21כך שיהפוך גם הגוף להיות קודש ַמְלִּכי ָנַסְכִּתי

ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ' היאמר לי שאני בנו בעולם כיון שעושה רצונו ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק שבתורתו ' ה
ואז תוכל להתפלל  ח  : ֲאִני ַהּיוֹם ְיִלְדִּתיויתן לי תכונה חדשה לעבוד אתו בלב שלםַאָּתה 

ְוֶאְּתָנה גוִֹים ויתן לך את הגוף שיהיה בשליטתך ְׁשַאל ִמֶּמִּני כבן המבקש מאביו ' אל ה
 ַאְפֵסי וכל צורכי העולם הזה לשימושךַנֲחָלֶת ואת היצרים וכוחות הגוף  ט  :ָאֶרץ-ַוֲאֻחָּזְת

ואת ְּתֹרֵעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל שלא יתגברו שוב , 22'תייסר במקום שאינם מתאימים לרצון ה

ִּכְכִלי  23תשבור לגמרי,  שיצר היצר הרעשהם כלי, הדעות המעוותות שנלוו למעשים הרעים
ואם כן השכל והרצון השולטים באדם תבינו את תפקידכם על ידי התורה   י  :יוֵֹצר ְּתַנְּפֵצם

 ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי וקבלו את מוסר הכליות כדי שתשפטו נכון מה לעשותַהְׂשִּכילּו ְוַעָּתה ְמָלִכים 
ותשמחו ְּבִיְרָאה ' ה- תִעְבדּו אֶ מיראה במה שעוד אינכם מבינים ' ותעבדו את ה יא  :ָאֶרץ

  : ְוִגילּו ִּבְרָעָדהאבל תוך זהירות שמא לא הבנתם נכון, בעבודתו מאהבה במה שהבנתם
על הנפש עם ' כדי שלא יכעס הַבר - ַנְּׁשקּו 24ץובזה תתחברו לתבואה הנקיה ולא למו יב

שהרי כשיש כעס מאת  ְוֹתאְבדּו ֶדֶר ותאבד עם דרך הרשעים שהלכה בהֶיֱאַנף -ֶּפן 25הגוף

נשארים ' ורק החוסים בהִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפוֹ -ִּכינשרף המוץ מהר מאוד , גם אם מועט', ה

   :י בוֹ חוֹסֵ - ַאְׁשֵרי ָּכל 26יציבים גם בזמנים כאלו

�  א ג (ר ְלָדִו �י ִמְזמ� ( ִמְּפֵנ ָבְרח� (ם ְּבֽנ(| ד ְּב) ה ב :ַאְבָׁשל3 �הָוה ָמֽ ים - ְי ִּב� י ַר) ּו ָצָר� ַרּב�
י ים ָעָלֽ ָלה  ג :ָקִמ� ים ֶסֽ אֹלִה3 ( ֵבֽ ָתה ּל3 Oׁשּוָע י ֵא�ין ְיֽ ְפִׁש� ים ְלַנ" ְוַאָּת�ה   ד :ַרִּבים' ֹאְמִר$

י ים רֹאִׁשֽ י ּוֵמִר� ב(ִד� י ְּכ) � ן ַּבֲעִד� �הָוה ָמֵג ר קָ -ק�(ִלי ֶאל ה :ְי ִני ֵמַה6 �ה ֶאְקָר�א ַוַּיֲֽעֵנ0 ( ְיהָו ְדׁש�
ָלה ִני ו :ֶסֽ �ה ִיְסְמֵכֽ י ְיהָו (ִתי ִּכ6 ָנה ֱהִקיצ� יָׁש� ִא" ְבִּתי ָוֽ י ָׁשַכ� א ז :ֲאִנ� ֹֽ �ם - ל (ת ָע �יָרא ֵמִרְבב� ִא

י יב ָׁש�תּו ָעָלֽ ִב� ר ָס) ּוָמ�  ח :ֲאֶׁש� Fה ק י| ה ְיהָו0 י ִּכֽ יֵע�ִני ֱאֹלַה� Fיָת ֶאת- ה(ִׁש ֹאְיַב�י - ָּכל-ִהִּכ�
ְרּתָ  ל ט :ֶל�ִחי ִׁשֵּנ6י ְרָׁשִע�ים ִׁשַּבֽ �ה ַעֽ ָלה- ַליהָו�ה ַהְיׁשּוָע     :ַעְּמָך6 ִבְרָכֶת�ָך ֶּסֽ

כמו מרד  שיציל אותו גם בצרה מקיפה וכללית ביותר' דוד אומר שהוא בוטח בה

אבל יש בו רמזים רבים , המזמור מנוסח כך שיתאים לכל אדם בצרתו. אבשלום

, ובמיוחד אם היא גדולה, ומתאים לאמרו לכל צרה. 27לסיפור של דוד עצמו

 .יביםובמיוחד אם היא בגלל או

כי רק בך תהיה לי ישועה ' אני פונה אליך ה ב  : ְלָדִוד ְּבָבְרחוֹ ִמְּפֵני ַאְבָׁשלוֹם ְּבנוֹ 28ִמְזמוֹר א

עד שעכשיו גם רבים ממה ַרּבּו ָצָרי -ָמה 30 רבים ממה שחשבתי29שכן התברר לי ששונאי' ה

 
 .והמקדש המלוכה -  בירושלים שיש והחול הקודש שילוב היא" ציון "21
 .האמיתי צורכם את להם שנותן, "רעיה"מ וגם" לרועע"מ גם בא" תרועם"ש נראה 22
 ואז, הרע היצר שנשבר שלב מגיע כך אחר אבל, הגוף כוחות את רלייס צריך ראשון בשלב: נוסף פרוש 23

 .ליבו נטיית לפי להתנהג יכול האדם
 כמוץ אם כי: "הקודם בפרק שנזכר, ממוץ נקיה תבואה הוא" בר. "שנפגשים דברים משמעותו" נשק "24

 ".רוח תדפנו אשר
 ).לז, א דברים" (בגללכם' ה ףהתאנ בי גם "בפסק וכן, באחר גם שפוגע, מישהו על כעס פרושו" אנף "25
 ְוִלַהט ַקׁש ִרְׁשָעה עֵֹׂשה ְוָכל זִֵדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ּבֵֹער ָּבא ַהּיֹום ִהּנֵה ִּכי: "שנאמר כמו, להם מועיל גם הדבר 26

 ).כ-יט, ג מלאכי" (ִּבְכנֶָפיהָ  ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי יְִרֵאי ָלֶכם ְוזְָרָחה  ...ַהָּבא ַהּיֹום אָֹתם
 .בהערות אותם אפרט 27
 .צדדיו כל על נושאה את שמפרט, ענפים הרבה עם שיר ופרושו ,"זמורות" מלשון "מזמור" 28
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ויותר מזה גם רבים מהצדיקים  ג  :ַרִּבים ָקִמים ָעָלי שחשבתי קמים להלחם בי בפועל

 32 כי אני רשע לדעתם31 וזה באופן מהותי ותמידי,לא יושיע את נפשי הרוחנית' אומרים שה

מגן עלי ' אבל אני יודע שאתה ה  ד  : ּלוֹ ֵבאִהים ֶסָלה33ֵאין ְיׁשּוָעָתה ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי

ואני רוצה להיות מכובד בעיניך גם אם לא ָמֵגן ַּבֲעִדי ' ְוַאָּתה ה מהצרות שלא יפגעו בי

ואני לא   ה  :ּוֵמִרים ֹראִׁשי ראשי שגם הם ידעו שאני צדיקועוד תרים את ְּכבוִֹדי  34בעיניהם

כבר ענה לי ' וה ֶאְקָרא' ה- קוִֹלי ֶאל ישועה' מחפש ישועה אצל בני אדם אלא מבקש מה

 של הקודש היציב והתמידי ולא לפי התוכניות שלי כי גם הצרה היא חלק מהגובה

 לשכב לישון וכל כך אני בוטח בו שמרשה לעצמי ו  :ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשוֹ ֶסָלה 35מהישועה

 37יתמוך אותי שלא אפול' ויודע שאתעורר בזמן כי ה ֲאִני ָׁשַכְבִּתי ָוִאיָׁשָנה 36בתוך הצרה
 אפילו מאלפי אנשים 38ני לומד שלא לפחד כללומזה א ז  :ִיְסְמֵכִני' ֱהִקיצוִֹתי ִּכי ה

39שמתקבצים יחד לעם אחד
ֲאֶׁשר   מצור ומלחמה סביבי40ושמיםִאיָרא ֵמִרְבבוֹת ָעם - א 

ותושיע אותי שהרי אני עובד אותך ' קּוָמה התעשה מעשה ' ולכן אתה ה ח  :ָסִביב ָׁשתּו ָעָלי

כי כל אויבי שהיו מעולם הכית אותם מכת בזיון על זה הוִֹׁשיֵעִני ֱאַהי  41ואתה משגיח עלי

ועל ידי המכה הזו שברת את יכולת הנשיכה ֹאְיַבי ֶלִחי - ָּכל-ִהִּכיָת ֶאת-ִּכי 42שהם אויבי

וגם בצרה גדולה  ט  :ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת   וכך תעשה גם הפעםשלהם מצד שהם רשעים

 
 .שלי המקום את להצר שרוצים אלו, כלומר, "הצר "מלשון" צרי "29
 שבע כגון, ממנו מרוצים שאינם ממלכתו בתוך כאלו גם ויש, השכנות בממלכות אויבים יש מלך לכל כי 30
 ממה אויבים יותר הרבה לו שיש לדוד מגלה, עליו קמו ישראל ורוב הקרוב ויועצו שבנו זה אבל. בכרי בן

 .לבטוח במי לו אין וכמעט, שחשב
 ". ותמידי מהותי באופן: "הוא ביותר הנראה פרושה. לתהילים רק כמעט ייחודית" סלה "המילה 31
 ִמֵּביְת0 ֶחֶרב ָתסּור 6א ְוַעָּתה: "שנאמר, שבע בת חטא על כעונש לו בא אבשלום שמרד יודעים שהם כיון 32
 ָרָעה ָעֶלי0 ֵמִקים ִהנְנִי 'ה ָאַמר ּכֹה :ְלִאָּׁשה ְל0 ִלְהיֹות יַהִחּתִ  אּוִרּיָה ֵאֶׁשת ֶאת ַוִּתַּקח ְבזִָתנִי ִּכי ֵעֶקב עֹוָלם ַעד

 שרבים שכיון מצד וגם, לו ומצרים אותו מבזים שהם מצד גם, כפולה צרה וזו). יא- י, יב' ב שמואל (ִמֵּביֶת0
 .צודקים הם אולי, כך אומרים

 ."ישועה "כמו ופרושה, שירית כלשון, נוספת" ישועתה "במילה' הת 33
 .הבא לעולם" ראשי ומרים כבודי", הזה בעולם" בעדי מגן: "נוסף פרוש 34
 .עליו מכפרת שהיא כיון 35
 זאת ובכל; בעצתו אחיתופל סמך זה ועל, המדבר בערבות עצמו מצד לישון שהלך, אבשלום במרד וכן 36

 ).כב- א, יז' ב שמואל(' ה אותו סמך ובזה, העם את ילין שלא אליו שלח חושי כי, ניצל הוא
' ה כי שאקיץ יודע אני אלא, מפחד ואינני', ה בידי רוחי את ומפקיד לישון שוכב אני לילה כל: נוסף פרוש 37

 .מהצרה אותי יושיע' וה, עכשיו גם לפחד לא לומד אני ומכאן, בי יתמוך
 .יצטרך לא זה את וגם. בעתיד נזק למנוע כדי פעולות עשיית אלא רגשי פחד אינה" יראה "38
 כמו אז גם יסמכני' שה יודע אני כי, מהם אירא לא, ישראל כל את עלי להביא חושי עצת כשתבוא גם ולכן 39

  ).שם שמואל עיין (עכשיו
 או" גוי "ך"בתנ נקרא שבלשוננו" עם"ו. רבים אנשים קיבוץ אלא, בלשוננו כמו פרושו אין ך"בתנ" עם"
 ".לאום"

 והפרשים "כמו, המלחמה בענין ולשים, מצור שיםל: משמעויות בשתי הוא וכאן. לשים פרושו" לשית "40
 ).ז, כב ישעיהו" (השערה שתו שות

 אותך עובד שאני או: צדדים משני להיות יכול וזה, לביני בינו יחס שיש אומרת בסמיכות" אלוקי "המילה 41
 .עלי משגיח שאתה או, ה- כאלו

 .שנחנק לאחיתופל רמז שזה דעה במפרשים יש 42
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 6 תהלה ליעקב

מהותי והמטרה שלעם ישראל תהיה ברכה באופן  ַהְיׁשּוָעה' להיש יכולת להושיע ' כזו לה

  :ַעְּמ ִבְרָכֶת ֶּסָלה-ַעל 43ותמידי ולפי זה תהיה הישועה לא לפי טובת דוד עצמו

ד  א ד (ר ְלָדִוֽ (ת ִמְזמ� ַח ִּבְנִגינ� � ִני  ב :ַלְמַנֵּצ� י ֲעֵנ Iֵה� | ְּבָקְרִא Fְבָּת ֱאֹל�ָּצר ִהְרַח�י ַּב י ִצְדִק�
י ע ְּתִפָּלִתֽ ִני ּוְׁשַמ� ֵּנ� יׁש ַעד ג :ִּל�י ָח) Iיק -ְּבֵנ�י ִא ּון ִר� �ְכִלָּמה ֶּתֱאָהב� י ִל ה ְכב(ִד� ּו ֶמ3 ְּתַבְקׁש6

ָלה �ב ֶסֽ י ד :ָכָז ּו ִּכֽ יו-ּוְדע� י ֵאָלֽ ע ְּבָקְרִא� ( ְיהָו�ה ִי)ְׁשַמ� יד ל� �הָוה ָחִס� ּו   ה :ִהְפָל�ה ְי ִרְגז�
ַאל ל-ְוֽ �ְלַבְבֶכם ַעֽ ּו ִב אּו ִאְמר� ֱחָט� ָלה-ֶּת" ּמּו ֶסֽ ם ְוֹד� ּו ִזְבֵחי ו :ִמְׁשַּכְבֶכ� ֶצ�ֶדק - ִזְבח�

ּו ֶאל י ז :ְיהָוֽה- ּו)ִבְטח� ים ֹאְמִרים' ִמֽ ָסה-ַרִּב� (ב ְנֽ יָך ְיהָוֽה-ַיְרֵא$נּו" ט� (ר ָּפֶנ3  :ָע�ֵלינּו א0
ּבּו  ח יר(ָׁש�ם ָרֽ ת ְּדָגָנ6ם ְוִתֽ י ֵמֵע3 ן  ט :ָנַת�ָּתה ִׂשְמָח�ה ְבִלִּב� יָׁש� (ם ַיְחָּדו' ֶאְׁשְּכָב$ה ְוִא" ְּבָׁשל�

י ִני- ִּכֽ ַטח ּת(ִׁשיֵבֽ ֶב� �ה ְלָבָד�ד ָל)    :ַאָּת�ה ְיהָו

ובא , 44המזמור הזה הוא על תפילת הלילה והמזמור הבא הוא על תפילת הבוקר

לומר שעצם מה שאדם יכול להתפלל ולפרוק מליבו את כל דאגותיו שנאספו 

 זה עצמו פעולה חשובה של התפילה גם בלי - ' במהלך היום ולהתחבר אל ה

 .'ומתאים לאמרו כדי להסיר דאגות ולבטוח בה. שנעשתה בקשתו

כשאני קורא אליך ויש לי זכויות מספיקות הרי תענה  ב  : ִמְזמוֹר ְלָדִוד45ִּבְנִגינוֹת ַלְמַנֵּצחַ  א

וגם כשלא מגיע לי עצם  ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאֵהי ִצְדִקי 46כי אתה משגיח עלי לפי מה שמגיע לילי 

ועוד אפשר שאמצא חן בעיניך ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי  מה שביכולתי להתפלל מרחיב לי את הצרה

ְּבֵני ִאיׁש  ואתם רוב בני האדם ג  :ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי לשמוע תפילתי 47ותתן לי מתנת חינם
בושה על מה שלא , שהיא כבוד בעיני, מה עוד צריך לקרות כדי שלא תראו בעצם התפילה

הבים רק תוצאות חומריות שלעומת שאתם אוֶמה ְכבוִֹדי ִלְכִלָּמה -ַעדנעשתה הבקשה 

ולכן מחפשים ישועה באדם או באלילים שמבטיחים ולא ֶּתֱאָהבּון ִריק הרוחניות הם ריקות 

 48מעדיף את הדבק בו מרצונו' אלא דעו שה ד  :ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה באופן מהותי, מקיימים

 
 כי, לכך מוכן דוד, ימלוך שאבשלום יותר טוב אם אבל. עצמו העם טובת היא ךכמל דוד שטובת אלא 43

 .במלחמה מהעם רבים ייפגעו לא, מאבשלום דוד את כשיושיע שגם בקשה רומז והוא. העם טובת הוא העיקר
 את פורק אלא עכשיו פועל אינו שהרי, מיידי מענה מבקש אינו שהאדם הוא הלילה בתפילת המיוחד 44

 והמיוחד. האמת לפי שלו הפתרונות את ומכוון' לה האדם את מקשר הדבר כי, עצמו בפני חשוב וזה, דאגותיו
 מבנה יש המזמורים ולשני. 'ה רצון מול רצונו את יישר, היום בפעולות שיתחיל שקודם הוא הבוקר בתפילת

 .דומה תוכני
 פי על שהם במזמורים, שללמ. עצמה מהתפילה חלק שאינו, פתיחה במשפט פותחים תהילים פרקי רוב 45

 כמו המחבר שם את מכיל הפתיחה משפט, כלל בדרך. מהסדר חלק אינו הפתיחה משפט, האלפבית סדר
 מהמילים חלק. 'וכדו" מזמור", "שיר", "הגיתית על", "השמינית על", "למנצח "כמו נוספות ומילים, "לדוד"

, הפרק של השירה או הנגינה לדרך קשור יחההפת שמשפט נראה כללי ובאופן, פרושן מה לנו ידוע לא האלו
 ּוַמֲעֵׂשיָהּו... ְלַהְׁשִמיעַ  נְחֶֹׁשת ִּבְמִצְלַּתיִם ְוֵאיָתן ָאָסף ֵהיָמן ְוַהְמׁשְֹרִרים: "כא- יט, טו' א הימים בדברי שכתוב כמו

ֹ  ַוֲעזַזְיָהּו ִויִעיֵאל ֱאדֹם ְועֵֹבד... ֲעָלמֹות ַעל ִּבנְָבִלים ּוְבנָיָהּו , "השמינית", "עלמות". "ְלנֵַּצחַ  ַהְּׁשִמינִית ַעל רֹותְּבִכּנ
 וכיון, האלה במשפטים מהמילים משמעותי חלק לפרש יודע שאיני כיון. הפתיחה במשפטי מוזכרים" לנצח"

 .לפרש שיכולתי מסוימות מילים למעט, האלו המשפטים את פרשתי לא, המזמור מתוכן חלק שאינם שנראה
 .בדין זכאי להיות, כלומר, "צדיק "נגזר ומזה, להיות וצריך שנכון מה: "צדק "המילה פרוש זה 46
 .בו שרוצים מצד אלא לו המגיע פי על שלא אדם עם להיטיב רצון, כלומר, חן מציאת מלשון" חנני "47
 .בו מחויב שאינו מה שעושה, "חסד "מלשון" חסיד "48
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ישמע אותי ' ולכן העיקר שהָחִסיד לוֹ ' ִהְפָלה ה-ִּכי ּוְדעּו  להיות שייך לו49ומבדיל אותו

ולכן  ה  :ִיְׁשַמע ְּבָקְרִאי ֵאָליו' ה ומשגיח בי גם אם בוחר לא לענות, כשאני קורא אליו

 50אל תפתרו בעצמכם את הבעיה אם זה כרוך בחטא, כשיש לכם חוסר שקט וחרדה מצרה
- ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעלותלכו לישון בבטחון ' אלא תתפללו על הצרה להֶּתֱחָטאּו -ִרְגזּו ְוַאל

 באופן תמידי, אתם לא תעשו דבר אסור, ובין אם יעשה בשבילכם ובין אם לאַּכְבֶכם ִמְׁש 
 51הכריח אותו לעזור לכםולא כדי ל, בקרבנות ברצון אמיתי' רק תעבדו את ה  ו  :ְוֹדּמּו ֶסָלה
והרי רבים בעולם   ז  :'ה-ּוִבְטחּו ֶאל ותבטחו בו שהוא יעשה הטוב בעיניו ֶצֶדק-ִזְבחּו ִזְבֵחי

אבל  ַיְרֵאנּו טוֹב- ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי ם ממי לקבל את רצונםמחפשים שיהיה להם טוב ואין לה

נקרא עלינו ' שמוקרן ממה ששם ה,  האור52אנחנו יודעים שהטוב האמיתי הוא שיראה עלינו

נתן בי תכונה שיש בי שמחה בעצם ' וה ח  :'ָעֵלינּו אוֹר ָּפֶני ה-ְנָסה 53ושהוא משגיח עלינו

ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי ֵמֵעת  ההשגחה יותר ממה שהם שמחים בטובה החומרית שהם מחפשים
 ְּבָׁשלוֹם ַיְחָּדוולכן נפשי עם גופי אינם מצרים זה לזה וינוחו יחד   ט  :ְּדָגָנם ְוִתירוָֹׁשם ָרּבּו

כיון שאני יודע שאתה תושיב אותי דרך קבע לעולם הבא במדרגה שונה ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן 

ְלָבָדד ' ַאָּתה ה-ִּכיל רע בעולם הזה מכל המחפשים טובה חומרית ובצורה שלא יהיה לי כ
  :ָלֶבַטח ּתוִֹׁשיֵבִני

ל א ה ַח ֶאֽ ד-ַלְמַנֵּצ� (ר ְלָדִוֽ (ת ִמְזמ� י ַהֲאִז�יָנה  ב :ַהְּנִחיל� יִגי| ֲאָמַר6 יָנה ֲהִגֽ ה ִּב�  :ְיהָו�
יָבה  ג י| ַהְקִׁש� י ֵואֹלָה�י ִּכֽ י ַמְלִּכ� (ל ַׁשְוִע� ל-ְלק3 יָך ֶאְתַּפָּלֽ ֶל� ֶקר ִּתְׁשַמ�ע   ד :ֵא) ה ֹּב6 הָו� ְיֽ

ֱעָרְך ֶקר ֶאֽ ה-ק(ִל�י ֹּב� ָך� ַוֲאַצֶּפֽ י  ה :ְל) ל | ִּכ� א ֵאֽ �ֹ ַׁשע - ל ץ ֶר� Fע| ָחֵפ א ְיֻגְרָך� ָרֽ 6ֹ  :ָא�ָּתה ל
א  ו ֹֽ אָת ָּכל- ל ֵנ� �יָך ָׂש) � ֶגד ֵעיֶנ ּו ֽה�(ְלִלים ְלֶנ וֶ - ִיְתַיְּצב� ֲעֵלי ָאֽ �ב   ז :ןֹּפ� ָז י ָכ" ְּתַאֵּבד' ֹּדְבֵר$

ֵע�ב -ִאיׁש Fה ְיָת ים ּוִמְרָמ� (א ֵביֶת�ָך ֶאְׁשַּתֲחֶו�ה ֶאל  ח :ְיהָוֽה| ָּדִמ� ב ַח�ְסְּדָך ָאב� י ְּבֹר� -ַוֲאִנ�
יַכל ָך-ֵהֽ ְדְׁשָך� ְּבִיְרָאֶתֽ �ה  ט :ָק) ַען ׁש(ְרָר�י | ְיהָו ָך ְלַמ� ִני ְבִצְדָקֶת� ר ) הושר(ְנֵח3 ַהְיַׁש6

ָך �י ַּדְרֶּכֽ יהּו ְנכ(  י :ְלָפַנ Iי ֵא$ין ְּבִפ ֶברִּכ� (ת ֶקֽ ּו� ם -ָנה' ִקְרָּב$ם ַה" ׁש(ָנ� �ם ְל) ּוַח ְּגר(ָנ ָּפת�
יקּון ם  יא :ַיֲחִלֽ ֲאִׁשיֵמ0 ם | ַהֽ יֶה� (ֵת" ֹּמֲעצ$ ים ִיְּפלּו' ִמֽ �ְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵח�מ( ִּכיאTֹלִה� ב ִּפ - ְּבֹר�
ְך רּו ָבֽ ּו ָכל יב :ָמ� ַיְעלְ - ְוִיְׂשְמח0 �ַרֵּננּו ְוָתֵס�ְך ָעֵל�ימ( ְוֽ ְך ְלע(ָל�ם ְי Iֵסי ָב) י ח$ ָך� ֹאֲהֵב� ּו ְב) צ�

ָך י יג :ְׁשֶמֽ ּנּו- ִּכֽ (ן ַּתְעְטֶרֽ ה ָרצ� ִּצָּנ� �ה ַּכ) יק ְיהָו ִּד�    :ַאָּתה' ְּתָבֵר$ְך ַצ"

 
, יא שמות" (ישראל ובין מצרים בין' ה להיפ אשר "כמו, אחר על אחד של והעדפה הבדלה פרושו" הפלה "49
 ).ז

 לפני נפש חשבון תעשו ולכן, תחטאו שלא כדי, טועים אתם איפה לראות בחרדה תמיד ֱהיו: נוסף פרוש 50
 .חטא מכל תחדלו ואז, לישון ההליכה

 על לטוב להשתנות בלי, וכדומה קרבנות ידי על השונים הכוחות את להפעיל, זרה עבודה של יסוד שזה 51
 וכדי' ה עבודת לשם הם" צדק זבחי "אבל). יא, א ישעיהו" (זבחיכם רוב לי למה "נאמר זה ועל. זה ידי

 .בו להידבק

 .מרחוק הנראה מוט או דגל, כלומר, )ו, ס תהלים" (להתנוסס נס "מלשון" נסה "52
 השגחה היא האחת. משמעויות שתי לזה יש האדם אל פניו מכוון את' שכשה הוא' ה פני אור של הנמשל 53
 והשנייה. זכאי אינו האדם אם, שלילי גם להיות יכול וזה, ידיעה או בראיה כלל בדרך נמשל וזה, מעשיו על

 בברכת וכן. עליו נקרא ושמו לכיוונו מסתכל' שה כיון גדולה שמעלתו', מה מואר שהאדם מה עצם היא
 כשישגיח בעיניו חן ותמצא" יחונך "זה ידי על כי, "אליך פניו' ה ישא"ל קודם" אליך פניו' ה יאר "כהנים
 ".חסד ואהבת חיים תורת לנו נתת פניך באור כי: "שלום שים בברכת וכן. עליך

Administrator
Typewritten Text
ד
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אלא כוונתו ליישר , כשעוד אין על מה לבקש, בוקרהמזמור הזה הוא על תפילת ה

ומתאים לאמרו לחזק את הרצון . כהכנה לפעולות היום', את עצמו לפי רצון ה

 .'להתיישר לפי רצון ה

ֲאָמַרי  הטה אוזנך להקשיב למה שאני אומר  ב  : ִמְזמוֹר ְלָדִוד54ַהְּנִחילוֹת- ֵּצַח ֶאלַלְמנַ  א
הצורך שלי ובמה צריך ליישר ויותר מזה תבין ממה שאני מוציא מפי מה באמת ' ַהֲאִזיָנה ה

 56ושמע את עצם מה שאני פונה אליך ורוצה למצוא חן בעיניך ג  :ִּביָנה ֲהִגיִגי 55אותי
 שאני מחוייב לעשות רצונך כי אתה המלך ובין מצד שאני בין מצדַהְקִׁשיָבה ְלקוֹל ַׁשְוִעי 

ולכן אני מעמיד את עצמי לדין לפני ַמְלִּכי ֵואָהי  57רוצה לעבוד אותך שאתה אלוקי

ֹּבֶקר ' ה לא מפני צרה, וכבר בבוקר תשמע את קולי ד  :ֵאֶלי ֶאְתַּפָּלל- ִּכי 58השגחתך
אלא שבתחילת היום אבדוק את עצמי מול דרכך בעולם האם אני מקביל ִּתְׁשַמע קוִֹלי 

שהרי  ה  :ְל ַוֲאַצֶּפה-ֹּבֶקר ֶאֱעָר  ואסתכל למרחוק לראות האם אני מתאים למטרתך59,לה

ודבר שאינו טוב לא ָחֵפץ ֶרַׁשע ָאָּתה -ִּכי א ֵאל אתה לא רוצה שיהיה בעולם תכונת רשע

ואלו שמתנהגים ללא הגבלת השכל לא  ו  :א ְיֻגְר ָרע יוכל לשכון אצלך גם באופן זמני

ואתה מרחיק ממך ִיְתַיְּצבּו הוְֹלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶני- א יוכלו להתקיים ולעמוד תחת השגחתך

כי אתה , ואי אפשר לעשות הצגות  ז  :60ֵלי ָאֶוןֹּפעֲ -ָׂשֵנאָת ָּכל כל מי שעושה מעשים רעים

ובמיוחד מי שעושה רע ְּתַאֵּבד ֹּדְבֵרי ָכָזב מאבד את דרכם של המבטיחים ואינם מקיימים 

ולא שאני  ח  :'ָּדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ה- ִאיׁש מרחיק ממנו בכח' ה, מו כצדיקכרצח ומראה עצ

 ושלמיםאבל בחסדך הגדול אפשרת לנו לבוא אל מקומך גם בלי להיות מ, כבר מושלם

 ָאבוֹא ֵביֶת אבל לא אשכח שביתך הוא היכל קודש ואשתחוה לו ביראה ַוֲאִני ְּבֹרב ַחְסְּד

כי , ובקשתי שתכוון אותי  ט  :ָקְדְׁש ְּבִיְרָאֶת- ֵהיַכל- ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל 61ממה שאיני ראוי לזה

ומנע ממני  62ְנֵחִני ְבִצְדָקֶת' ה אתה עושה את הישר והטוב ללמד בני אדם את רצונך

 כדי שהמסתכלים בי ומחכים 63,להכשל מבחינה חומרית בגלל שאני הולך בדרכך הרוחנית

 
 קשור זה פשוט באופן אבל. טוב לעשות רצון לו שינחיל' מה שמבקש, "נחלה "מלשון" נחילות"ש יתכן 54

 .השירה ולדרך לניגון
 .לבי הגיון את ָהֵבן, כוח לי שאיןוכ; האזינה, לבקש כוח לי כשיש: נוסף פרוש 55
 שאני העובדה לעצם, כלומר, "שועתי לקול "אלא, הבקשה לתוכן שפרושו, "לשועתי הקשיבה "אמר לא 56

 .מבקש
: בתחילה" קולנו שמע "בברכת אומרים אנחנו וכך. תפילות שומע' ה שבהם שונים צדדים שני יש שכן 57
 אל ריקם מלכנו ומלפניך" :שני שלבבו ,"אתה ותחנונים תתפילו שומע ל- א כי... קולנו שמע הרחמן אב"

 ".פה כל תפילת שומע אתה כי... תשיבנו
 מופיעה כשהיא, כלל בדרך. בתהילים נדירה מילה והיא, דין שפרושו, "פלילים"מ באה" תפילה "המילה 58

 שישגיחו שמבקש ומי', מה להשגחה בקשה היא התפילה כי, וידוי עם באה היא, אצלנו המקובל במובן ך"בתנ
  .בדין עצמו מעמיד הוא ובזה, ראוי הוא האם נבדק, עליו

 שאתה למה בקשותי את לכוון צריך אני כי, נכון מכוון הוא אם לראות, מבקש שאני למה הקשב: נוסף פרוש
 .הבקשה את לתקן צריך הרי, לרצונך כיוונתי לא ואם; בתפילתי מכוון אני ולזה, ואלוקי מלכי

 .למרחק המסתכל" צופה"מ נגזר" לצפות. "דבר מול דבר לסדר שופרו" לערוך "59
 ומכריח, רע של ותכונות רשע של מידות מעצמי מונע אני, ומטרתך מידותיך למול עצמי את עורך וכשאני 60

 להתייצב יכול אני ולכן; רע עושה איני וממילא, הולל להיות שלא השכל הגבלת פי על לפעול עצמי את
 .מולך

 ".אצפה "כנגד" ביראתך קודשך היכל אל אשתחוה"ו, לך לערוך" ביתך אבוא"ש לפרש אפשר 61
 במידת ואשתחוה, "חסדך רוב" מידת את לי שאימצתי במה אלא ,במנחה לא ,ביתך אבוא אני: נוסף פרוש 62

 .שלך הצדק בדרכי אותי תכוון וכן. ממך היראה
 .ומכשולים בורות בה שאין דרך אלא, וסיבובים פניות בה שאין דרך פרושו אין ך"בתנ" ישרה דרך "63
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  :ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכ) הושר( ולם הזהיראו שדרכך משתלמת גם בעְלַמַען ׁשוְֹרָרי  64לנפילתי
ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו ְנכוָֹנה  65כי שוררי אלו מראים עצמם כצדיקים אבל לתפילתם אין בסיס י

והדיבור שמוציאים מתוכם נועד להרוג אנשים עד ִקְרָּבם ַהּווֹת  הם רוצים רעשהרי בתוכם 

 66אלא שבשלב האחרון של לשונם מישרים את הדבריםָּפתּוַח ְּגרוָֹנם - ֶקֶבר שישווה לקבר

ַהֲאִׁשיֵמם ֱאִהים  ואתה השופט תגלה את אשמתם יא  :ְלׁשוָֹנם ַיֲחִליקּון שיראו דרך ישרה
ִיְּפלּו ִמֹּמֲעצוֵֹתיֶהם  יפלו שם בעצמם, וממה שהתיעצו להפיל בקבר הפתוח אנשים ישרים

ב ְּברֹ  תדחוף אותם גם בעזר שלך לקבר שהכינו לעצמם, וכיון שכבר פשעו הרבה בעבר
ָמרּו - ִּכי לא כדי להציל אותי אלא כיון שאינם מקבלים עליהם את רצונךִּפְׁשֵעיֶהם ַהִּדיֵחמוֹ 

ְוִיְׂשְמחּו ָכל רשעיםואז כל המוגנים אצלך ישמחו על נפילת ה יב  :ָב- וגם כשצר חוֵֹסי ָב

ועוד שעל ידי הפלת ְלעוָֹלם ְיַרֵּננּו  להם ישבחו אותך כי בוטחים שאתה עושה את הטוב

 כי 67ושמחתם תכסה גם על הרגשת הרע שהיתהְוָתֵס ָעֵלימוֹ  הרשעים תגן עליהם מהם

ושמחתם  יג  : ְב ֹאֲהֵבי ְׁשֶמְוַיְעְלצּו 68שיצאה גם ממנו אוהבים לראות את הופעתך בעולם

ומה ' ַאָּתה ְּתָבֵר ַצִּדיק ה- ִּכי 70 היא מצד שבא ממך69על השפע החומרי שיש לעושה רצונך

 73 כי מראה שאתה מרוצה ממנו72 זה כמו כתר בשבילו71צדדיםשאתה מגן עליו מכל ה
  :ַּכִּצָּנה ָרצוֹן ַּתְעְטֶרּנּו

ל  א ו �ְנִגינ(ת ַעֽ ד-ַלְמַנֵּצ�ַח ִּב (ר ְלָדִוֽ ית ִמְזמ� ה ַאל ב :ַהְּׁשִמיִנ� הָו� ַאְּפָך� ת(ִכיֵח�ִני ּבְ -ְיֽ
ַאל ִני-ְוֽ ּו ֲעצָ  ג :ַּבֲחָמְתָך� ְתַיְּסֵרֽ י ִנְבֲהל� �ה ִּכ6 ִני ְיהָו ִני ְרָפֵא� ל ָא� י ֻאְמַל" � ִני ְיהָוה' ִּכ� יָחֵּנ  :ָמֽ

ד  ד �ַנְפִׁשי ִנְבֲהָל�ה ְמֹא� ה ַעד) ואת(ְו ה ְי)הָו� י- ְוַאָּת� �הָוה ַחְּלָצ�ה ַנְפִׁש�י  ה :ָמָתֽ ׁשּוָב�ה ְי
ָך ִני ְלַמ�ַען ַחְסֶּדֽ (ִׁשיֵע� י ֵא�ין ּבַ  ו :ה) י ֽי(ֶדהִּכ� (ל ִמ� ְׁשא� ְך- ָּמ�ֶות ִזְכֶר�ָך ִּב) �ְעִּתי  ז :ָּלֽ | ָיַג
י ַאְׂשֶח�ה ְבָכל ַאְנָחִת� י ַעְרִׂש� -ְּבֽ ִדְמָעִת� י ְּב) הַל�ְיָלה ִמָּטִת� �י  ח :י ַאְמֶסֽ ְׁשָׁש�ה ִמַּכ�ַעס ֵעיִנ ָעֽ

ה ְּבָכל ְתָק� י- ָעֽ) ּורּו ִמ�ֶּמִּני ָּכל  ט :צ(ְרָרֽ י-ס� ֲעֵלי ָא�ֶון ִּכֽ י- ֹּפ� (ל ִּבְכִיֽ ה ק� ע ְי)הָו� ָׁשַמ�ע  י :ָׁשַמ�
 � חְי י ִיָּקֽ ִפָּלִת� ה ְּתֽ י ְי)הָו� ׁשּו  יא :הָוה ְּתִחָּנִת� ּו ְמ�ֹאד ָּכל| ֵיֹב� ׁשּו - ְוִיָּבֲהל� בּו ֵיֹב� ֹאְיָב�י ָי)ֻׁש�

ַגע     :ָרֽ
ומבקש להימנע מהצד הרע , מדבר על פעולתם הטובה של הייסוריםהמזמור 

 .ומתאים לאמרו לכל מי שבאים עליו ייסורים. שיכול להיות בהם

הטוב ביותר שהתוכחה על מעשי הרעים  ב  :ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמוֹר ְלָדִוד-לַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינוֹת עַ  א

י ייסורים יהיה כעס וגם כשבא על ידְּבַאְּפ תוִֹכיֵחִני - ַאל' הלא תבוא על ידי כעס וייסורים 

 
 .לרעה בי שמסתכלים אלו: ופרושו, ראיה מלשון" שוררי "64
 ".וכנו הכיור "מלשון, ויציבה קיימת פרושו" נכונה "65
 .עין למראית אותה מיישרים הם אבל ישרה אינה שדרכם, בליטות ללא פרושו" חלק "66
 .אחרים שותלרג מקום להשאיר בלי הכל שמכסה שמחה הוא" עלץ "67
 .בשם ולקרוא עליו להצביע שאפשר, בעולם מופיע' שה מה הוא" 'ה שם "68
 .לעשות שצריך מה את שעושה, "צדק "מלשון" צדיק "69
 ".תברך "המילה לא, "אתה "המילה הוא המשפט שעיקר מלמד במשפט המילים סדר 70
 .צדדים משלשה האדם את המקיף מגן היא" צינה "71
 .הפאר מצד עליו מדבריםכש, כתר היא" עטרת "72
 ".חפץ "או" חשק "כמו פרושו ואין, רוח נחת ופרושו, אדוניו את המרצה עבד מלשון ך"בתנ" רצון "73

Administrator
Typewritten Text
ה
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וכשבאו עלי ייסורים קשים   ג  :ַּבֲחָמְת ְתַיְּסֵרִני-ְוַאל 74ולא כעס פנימי, כאב לבן, הפנים

כי כבר פעלו את פעולתם להביא אותי לידי ' י הָחֵּננִ אמצא חן בעיניך שתסיר אותם 

מהנזקים של , לא הרופא,  ורפאני אתהִּכי ֻאְמַלל ָאִני 75מסכנות נפשית ולשבור את גאותי

ִּכי ' ְרָפֵאִני ה 76הייסורים כי הם כבר נוגעים אל עצמותי הפנימיות שעלול להיות נזק תמידי
77ועוד יותר מזה שנפשי כבר חוששת לעצם החיים ד  :ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי

והרי ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמֹאד  

  :ָמָתי- ַעד' ְוַאָּתה ה )ואת (אם כן צריך לעצור לפני המוות, הייסורים באים ממך לתקן אותי
ותן לי ישועה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי   והוצא את חיי מהצרה שהם בה'ׁשּוָבה ה תשוב להגלות אלי  ה

 ששמת אותי בעולם אבל אין זו המטרה, אף שמצד הדין הם מגיעים לי, גמורה מהייסורים

תתבטל ' כי מטרת הייסורים הראשונה שיזכור האדם את ה ו  :הוִֹׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּד 78הזה

על חטאו לא תתקיים ' ומטרתם השניה שיתודה לה 79ִזְכֶרִּכי ֵאין ַּבָּמֶות אם יגיע עד המות 

 וכיון שאני רואה שהייסורים לא סרו אני ז  :ָּל-ִּבְׁשאוֹל ִמי יוֶֹדה 80אם לא יהיה בעולם הזה

עד שמבחינת ָיַגְעִּתי ְּבַאְנָחִתי   שאולי לא פעלו מספיק81עמל להרגיש את צער הייסורים

ומבחינת ההתמדה  ִמָּטִתי 82ַלְיָלה- ַאְׂשֶחה ְבָכל כמות הדמעות מיטתי שרויה בהם בכל לילה

ועיני נאכלת מרוב כעס על  ח  :ְּבִדְמָעִתי ַעְרִׂשי ַאְמֶסה הדמעות שוחקות את מוטות המיטה

אלא מעביר את הכעס ' ואיני כועס חלילה על הָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני  83עצם הצרה והקושי

, ואותם אויבים שעושים רע לכו ממני ט  :צוְֹרָרי- ָעְתָקה ְּבָכל הזה על אויבי השמחים לאידי

, שמע את בכיי' כי אני יודע שהֹּפֲעֵלי ָאֶון - סּורּו ִמֶּמִּני ָּכל כי לא תהיה צרה להצר לי בה

 
 את להוכיח היא הבסיסית הייסורים פעולת. חוץ כלפי הכעס התבטאות הוא" אף"ו פנימי כעס היא" חמה "74

 את יבדוק, הייסורים את להסיר רוצה שהוא וכיון, בסדר לא שמשהו לב ישים שהאדם בכך, רעתו על האדם
  .כך להמשיך טוב ולא לשנות שצריך ירגיש, הרע יצר, שלו החומריות מצד וגם ,מעשיו
 פנימית חמה שיש ולמרות. הרחמים מצד אלא, כעונש הכעס מצד תבוא לא שהתוכחה מבקש: נוסף פרוש
 אלא, קשים הם שאז, מחמה אפילו יבואו לא עצמם והייסורים; אותו לתקן תנסה אלא באף תתגלה לא, עליו
 .לסבול יכול שהאדם מה לפי

 בני משאר פחות שהוא צד שיש לו ולהראות האדם גאוות את לשבור, הייסורים של השניה פעולתם זו 75
 .'ה לישועת זקוק הוא אלא עצמו את להציל כח בו ושאין, להם נזקק ושהוא, אדם

 .עונש אלא, אותו לתקן שבאו אהבה של ייסורים אינם שאלו הוא והחשש 76
 הוא ובגלל, בטוח דבר אינם עצמם ושחייו, וזמני חולף שהוא לאדם להזכיר, הייסורים פעולת זו שגם 77

 .באמת החשובים בדברים ומתמקד, לבניו ישאיר ומה הבא לעולם לו הכין מה חושב
  . בעולם' ה את שנעבוד כדי לנו שניתן חסד הם חיינו עצם 78

 .חסד על לא רחמים על מדבר היה, העונש על לו יוותר' שה לבקש נתוכוו היתה אילו
 .אותם ומתקן חטאיו על ומתוודה הרעה ימי בהגיע בוראו את זוכר האדם, שאמרנו מה כל ידי על כי 79
 יתקיים לא וזה, מהצרה אותו שיציל אחרי' לה יודה שהאדם היא הייסורים של השניה המטרה: נוסף פרוש 80

  . בשאול
 על לו ולהודות', ה בשם ולקרוא בריאתו על' ה את להזכיר היא הזה בעולם האדם מטרת: נוסף פרוש

 לא, כזאת אפשרות אין שם כי, ויודה שיזכיר מי יהיה לא, ימות ואם; בברכות עושים אנחנו זה ואת, טובותיו
  ". מי "ואין דעה אין ששם, בשאול ולא, ועומד מוזכר' ה ששם הנשמות בעולם
 מודה אדם אין וכן, שמך להזכיר תועלת במותי יהיה לא ולכן, הרעה על' ה שם את מזכירים אין: נוסף פרוש

 .לך אודה, אותי תציל אם אבל; לשאול שהלך על
 להשיג מאמץ היא" יגיעה"ו. רצוני לא קול היא" אנקה. "הקושי את שמבטא רצוני צער קול היא" אנחה "81

 .ממש ויבכה, וז פעולה אחרי יימשך והלב. מסוימת מטרה
 עוד. ליום הכנה הוא הלילה ובזה. עצמו את לתקן, לעשות עבודה לו יש וביום, בכאבו מתייחד אדם בלילה 82

 .עצמו לבין בינו אלא, בפרהסיא לבכות צריך שלא לומר שבא אפשר
 אין אם גם, תכננו שלא נזק לנו וכשקורה, בכוונה רעה לנו עושה כשאדם בנו שמופיע רגש הוא כעס 83

 ולא הנזק חומרת לפי, הכעס רגש את אליו ולהעביר שהוא כל אשם למצוא טבעית נטייה יש שאז אלא. אשם
 .'ה מול להיות יעבור שלא כדי לאויבי אותו מעביר ואני, כעס לי יש הצרה מעצם לכן. האשם כוונת לפי
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ועל ידי הבכי שמע את מציאת החן  י  :קוֹל ִּבְכִיי' ָׁשַמע ה-ִּכי 84ששערי דמעות לא ננעלו

 85הוכשיגיע הזמן יקח את תפילתי ממקומְּתִחָּנִתי ' ָׁשַמע ה שלי בעיניו ששבתי בתשובה

ואז יתביישו אויבי ויחרדו כי   יא  :ְּתִפָּלִתי ִיָּקח' הויעשה בקשתי להפסיק את הייסורים 

 86וישובו ממה שחשבו עלי ויתיבשֹאְיָבי -ד ָּכלֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמאֹ  כשיושיע אותי אולי הם יפגעו

נגדי היה טעות ואלו היו ' כיון שיראו שכל מה שחשבו שה, מה שמניע אותם ברגע אחד

  :ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע ייסורים של אהבה

ִו�ד ֲאֶׁשר  א ז (ן ְלָד" �ה ַעל-ִׁשָּגי� ר ַליהָו ּוׁש ֶּבן-ִּדְבֵרי-ָׁש� י- כ)� �ה ֱא�ֹלַהי ְּבָך�  ב :ְיִמיִנֽ ְיהָו
יִתי ה(ִׁשיֵע�ִני ִמָּכל ִני- ָחִס� י ְוַהִּציֵלֽ ְדַפ� יל-ֶּפן  ג :ֹר) ק ְוֵא�ין ַמִּצֽ ֵר� י ֹּפ) �ה ַנְפִׁש� ף ְּכַאְרֵי  :ִיְטֹר�

�ה ֱא�ֹלַהי ִאם ד ם- ְיהָו ֹ�את ִאֽ יָע�ֶול ּבְ - ֶיׁש-ָעִׂש�יִתי ז י ָר�ע -ִאם  ה :ַכָּפֽ �ַמְלִּתי ֽׁש(ְלִמ� ָּג
ם י ֵריָקֽ ה צ(ְרִר� ב  ו :ָוֲאַחְּלָצ6 ף א(ֵי0 ַרֹּד� י | ִיֽ Oי ּוְכב(ִד� ס ָלָא�ֶרץ ַחָּי ג ְוִיְרֹמ� י ְוַיֵּׂש� Iַנְפִׁש |

ָלה ר ַיְׁשֵּכ�ן ֶסֽ ה   ז :ֶלָעָפ6 ּוָמ�ה ְיהָו0 Fי | ק ַל� ּוָרה ֵא) (ת צ(ְרָר�י ְוע� ָך ִה�ָּנֵׂשא ְּבַעְבר� ְּבַאֶּפ�
יתָ  ט ִצִּוֽ (ם ֽׁשּוָבהַוֲעַד�  ח :ִמְׁשָּפ� יָה ַלָּמר� �ֻאִּמים ְּתס(ְבֶב�ָּך ְו)ָעֶל� ין   ט :ת ְל ְיהָוה' ָיִד$

י י ָעָלֽ י ּוְכֻתִּמ� �ה ְּכִצְדִק6 ִני ְיהָו ים ָׁשְפֵט� ִּמ� ע -ִיְגָמר  י :ַע" א ַר0 יק | ָנ3 ִּד� $ ן ַצ" ְרָׁשִעים' ּוְתכ(ֵנ
יק ים ַצִּדֽ (ת ֱאֹלִה� (ת ּוְכָלי� �ּב� י ַעל  יא :ּוֹבֵח�ן ִל ִגִּנ� יַע ִיְׁשֵרי- ָמֽ (ִׁש� ים מ) ב-ֱאֹלִה�  :ֵלֽ

ל ֹזֵע�ם ְּבָכל יב יק ְו)ֵא� ( - ִאם יג :ֽי(ם- ֱא�ֹלִהים ׁש(ֵפ�ט ַצִּד� (ׁש ַקְׁשּת� ( ִיְלט� �ׁשּוב ַחְרּב� א ָי �ֹ ל
 ְיכ(ְנֶנֽהָ  ְך ַוֽ ַר� ין ְּכֵלי  יד :ָד) �ל( ֵהִכ� ל- ְו ים ִיְפָעֽ ֹדְלִק� יו ְלֽ ָּצ� ָא�ֶון -ִהֵּנ�ה ְיַחֶּבל טו :ָמ�ֶות ִח)

ֶקר �ַלד ָׁשֽ ל ְוָי ָמ� ה ָע)  ַּיְחְּפֵר�הּו ַו)  טז :ְוָהָר� ה ַוֽ (ר ָּכ�ָרֽ לּב� ל ְּבַׁש�ַחת ִיְפָעֽ ּוב   יז :ִּיֹּפ� ָיׁש�
ד ( ֵיֵרֽ ( ֲחָמס� ְדֳקד� ( ְוַע�ל ָק) ( ְברֹאׁש� ם  יח :ֲעָמל� ה ֵׁשֽ ( ַו)ֲאַזְּמָר� �ה ְּכִצְדק� ְיהָו�ה - א(ֶד�ה ְיהָו

    :ֶעְלֽי(ן

את ההצלה שלו ואת ' והשאיר לה, דוד מדבר על כך שלא רצה להרוג את שאול

ומתאים . 87ו ולא בדודכך שהרע ששאול עושה יפגע בו עצמ, הנקמה בשאול

 .שילחם לו' ובוטח בה, לאמרו למי שלא רוצה להרע לאויבו כדי לא לחטוא

על ' ָׁשר לה- ֲאֶׁשר 'ר לשבח להששְלָדִוד  ִׁשָּגיוֹן שיר על השאלה האם דוד טועה במעשיו א

רק , המשגיח עלי' ה ב  :ְיִמיִני- כּוׁש ֶּבן-ִּדְבֵרי-ַעל 88מה שדיבר עם שאול בן קיש מבנימין

 
 אם שגם אומר בכי אבל ;להיות צריך היה כך לא כאילו', ה רצון נגד נסתרת טענה בה יש רגילה בקשה כי 84
" לב לנשברי' ה קרוב", השאר בין, ולכן תחינה רק אלא התרסה בו ואין, עוד יכול איני, להיות צריך כך
 ).יט, לד תהלים(

 אומרים שאנחנו וכמו, בה המבוקש עשיית לבין' ה אל עולה שהתפילה מה עצם בין שלבים הרבה יש כי 85
 ".ויזכר ויפקד וישמע וירצה ויראה ויגיע ויבוא יעלה: "בתפלה

 .יובש מלשון" בושה "86
 .קמב- קמ לפרקים בפרושנו עיין לזה בדומה 87
 ְו6א ָוֶפַׁשע ָרָעה ְּביִָדי ֵאין ִּכי ּוְרֵאה ַּדע: "למשל. המים צפחת את שלקח ולאחר מעילו כנף את שכרת לאחר 88

ֹ  : ְלַקְחָּתּה נְַפִׁשי ֶאת צֶֹדה ְוַאָּתה ָל= ָחָטאִתי  יֹאַמר ַּכֲאֶׁשר: ָּב= ִתְהיֶה 6א ְויִָדי ִמֶּמּךָ  'ה ּונְָקַמנִי ּוֵבינ0ֶ ֵּבינִי 'ה טיְִׁשּפ
 ַבִּמְלָחָמה אֹו ָוֵמת יָבֹוא יֹומֹו אֹו יִָּגֶפּנּו 'ה ִאם ִּכי 'ה ַחי", "ָּב= ִתְהיֶה 6א ְויִָדי ֶרַׁשע יֵֵצא ֵמְרָׁשִעים ַהַּקְדמֹנִי ְמַׁשל
  .עוד שם ועיין ).כו- ו כד פרקים 'א שמואל ("'ה ִּבְמִׁשיחַ  יִָדי ִמְּׁש6חַ  'המ ִּלי ָחִליָלה : ְונְִסָּפה יֵֵרד
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והצל אותי , ולכן מנע מרודפי להשיג אותי ֱאַהי ְּב ָחִסיִתי 'הבך אני בוטח ולא באדם 

כאריה , הרגניכי אם ישיג אותי שאול י  ג  :ֹרְדַפי ְוַהִּציֵלִני-הוִֹׁשיֵעִני ִמָּכל מהצרה כולה

וגם מפרק את אברי הכבשה ִיְטֹרף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי - ֶּפןהטורף את הצאן שאינו צריך לפחד 

ובנמשל כיון שהוא מלך אף , והרועה לא יכול להציל וֹּפֵרק  ובנמשל יפזר את אנשי.במקום

אני עובד אותך ולכן מוסר לך את משפטי ' ואתה ה ד  :ְוֵאין ַמִּציל אחד לא יציל אותי מידיו

ואפילו לא מרדתי רק ָעִׂשיִתי ֹזאת -ִאם אם אכן מרדתי במלכות כדברי שאולֱאַהי ' ה

או אפילו רק השבתי רעה למי  ה  :ָעֶול ְּבַכָּפי- ֶיׁש-ִאםעשיתי דבר אחר שלא לפי הצדק 

או אפילו ָּגַמְלִּתי ׁשוְֹלִמי ָרע - ִאם ואני הרי לא הרגתי את שאול כשיכולתי, ששילם לי רעה

אז ימשיך שאול  ו  :ָוֲאַחְּלָצה צוְֹרִרי ֵריָקם 89לקחתי את ממונוחילצתי אותו מהצרה אבל 

90ולגרום לאחרים גם כן לרדוף את חיי, לרדוף
 בעליונותו וישיג וידרוךִיַרֹּדף אוֵֹיב ַנְפִׁשי  

תשכון גם כן , ונפשי שהיא כבודיְוַיֵּׂשג ְוִיְרֹמס ָלָאֶרץ ַחָּיי  הרוחנית את חיי לארץ החומרית

אבל כיון שלא  ז  :ּוְכבוִֹדי ֶלָעָפר ַיְׁשֵּכן ֶסָלה בגיהנום באופן תמידי ולא תעלה לגן עדן

ותתעלה בעיני העם ְּבַאֶּפ ' קּוָמה ה בכעסך עליו' עשיתי דבר מכל אלו תפעל אתה ה

ותתחיל להפעיל את המשפט ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברוֹת צוְֹרָרי   צד שני מהמצרים לי91כשתקח בגלוי

ואז ארכז סביבך את כל  ח  :ַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויתָ ְועּוָרה אֵ הראוי לי לפי רצונך שאהיה מלך 

 ויהיו בסיס בארץ להנהגתך מהשמיםַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסוְֹבֶבָּך  שבטי ישראל לקיבוץ אחד
  בעם כאנשי שאול וכאנשי דוד92שישפוט את הקבוצות השונות' ה  ט  : ַלָּמרוֹם ׁשּוָבהְוָעֶליהָ 

 וללא פניות לתועלת הבא עלי משפט לפי מה שאני עושה את הנכון והישרָיִדין ַעִּמים ' ה

ָנא - ִיְגָמר והרע שעושה הרשע עצמו יחסל אותו י  :ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי' ָׁשְפֵטִני ה 93אישית
והרי אתה בודק את הרצון ואת ּוְתכוֵֹנן ַצִּדיק   הצדיק בארץואתה תבסס אתַרע ְרָׁשִעים 

ּוֹבֵחן ִלּבוֹת   ויודע מי מאיתנו הצדיק ומי הרשע כי אתה שופט בצדק94המידות והיצרים
ֱאִהים - ָמִגִּני ַעל יגן עלי' ולכן איני מגן על עצמי משאול אלא ה יא  :ּוְכָליוֹת ֱאִהים ַצִּדיק

ולא צריך לחכות  יב  :ֵלב- מוִֹׁשיַע ִיְׁשֵרי 'כיון שתכונתו להציל את מי שרצונו ישר עם רצון ה

  על הרשע בכל יום95ומביא בשבילו קללה, משגיח על הצדיק' כי ה, למשפט לעתיד לבוא

והרי וודאי לי שאף שעשיתי לו טובה ישוב  יג  :יוֹם- ֱאִהים ׁשוֵֹפט ַצִּדיק ְוֵאל ֹזֵעם ְּבָכל

ַחְרּבוֹ  יחבר את מיתר הקשת וייצב עליה חץ, ישחיז את חרבוא ָיׁשּוב - ִאםלרדוף אותי 
אבל באמת הוא מכין את הכלים האלו להרוג את  יד  :ַקְׁשּתוֹ ָדַר ַוְיכוְֹנֶנהָ  ִיְלטוֹׁש

 

 למלך כבוד זה ואין, "רשע "כאן לו שקורא כיון היא, שאול שם את בפרוש הזכיר שלא שהסיבה נראה
  ".שיובמע משונה שאול אף בעורו משונה כושי מה): "ב"ע טז קטן ועד פ"ע (מפרש י"ורש. ישראל
 .שאול ענין על פרושו" דברי על"ש או. במלכות מורד שהוא שאמר -  שאול" דברי על "לפרש גם אפשר

  . לכך זכות לו שהיתה בלי מהצרה שאול את חילצתי כי, זה את עשיתי לא ואני: נוסף פרוש 89
  .תועלת ללא היה מעילו כנף את כשכרתתי חליצתו את שלקחתי מה: נוסף פרוש
, שיהרגהו כדי אותו לו זימן' ושה, שאול את לשלח לו היה שאסור טענו דוד אנשי: כולו טלמשפ נוסף פרוש

 ְּביֶָד0 אֹיְִב0 ֶאת נֵֹתן ָאנִֹכי ִהּנֵה ֵאֶלי0 'ה ָאַמר ֲאֶׁשר ַהּיֹום ִהּנֵה ֵאָליו ָדִוד ַאנְֵׁשי ַוּיֹאְמרּו: "שם בשמואל שנאמר כמו
 עוול יש ולכן אותו לשלח היה שאסור, כדבריהם זאת עשיתי אם: אומר ודוד". ינֶי0ְּבעֵ  יִַטב ַּכֲאֶׁשר ּלֹו ְוָעִׂשיתָ 

 לי נתן' ה כי, וישיג ירדוף, נכונה סיבה בלי צוררי את וחילצתי, רעה לי ששילם למי טוב שגמלתי במה, בכפי
 .בנפשי חב אני ולכן, עשיתי ולא להינצל הזדמנות

 .ק"רד עיין, "ירדוף "המילה של הניקוד על 90
 .עליו שכועס ממי אחר ֵעבר שלוקח מה מצד, כעס היא" עברה "91
 .בלשוננו כמו ולא, רבים אנשים קיבוץ פרושו ך"בתנ" עם "92
 .'לה בכוונתו שלם שהוא למי פרושו כלל ובדרך, שלם פרושו" תם "93
 משל ןה הכליות. האדם מטרת מה בוחן' ה ובזה, פעולתו את שמגבירים ולרגשות לרצון משל הוא הלב 94

 איזה בוחן' ה ובזה, הרע ויצר הטוב יצר כנגד, כליות שתי שיש כיון, באדם המוטבעות ולתכונות ליצרים
 .כרגע האדם את מניע מהם

 .אותו וממעיט עליו שכועס מי על קללה שמביא מצד כעס הוא" זעם "95
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96עצמו
  :ִחָּציו ְלֹדְלִקים ִיְפָעלוחיציו יפגעו באנשיו הרודפים אחרי ָמֶות -ְולוֹ ֵהִכין ְּכֵלי 
97שהרי הוא זורע זרע של מעשה רע  טו

וזה גורם שהוא מתאמץ לכיוון שלא ָאֶון -ִהֵּנה ְיַחֶּבל 

ְוָיַלד  עד שהתוצאה תהיה נגדו והפך ממה שחשבְוָהָרה ָעָמל  98יתן לו את התוצאות שרוצה
וסופו שהוא עצמו ַוַּיְחְּפֵרהּו  ומעמיק אותוּבוֹר ָּכָרה  שהוא פותח בור למלכודת טז  :ָׁשֶקר

וככל ,  על ידי מעשיו99כך שיהיה הוא אשם במותו יז  :ַוִּיֹּפל ְּבַׁשַחת ִיְפָעל נופל ונשחת שם

 ומה שעושה נגדי שלא כמשפט ָיׁשּוב ֲעָמלוֹ ְבֹראׁשוֹ  100שהעמיק לחפור כך מכתו קשה יותר 

שעשה דיני ' ואני אודה אז לה יח  :וֹ ֵיֵרדְוַעל ָקְדֳקדוֹ ֲחָמסיגרום שמשמים יקחו את כתרו 

שרוצה להביא דרך זה מלך לעמו ,  ואפרט שזה לפי מבטו העליוןְּכִצְדקוֹ ' אוֶֹדה ה לפי הצדק

  :ֶעְליוֹן' ה-ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם ולא רק לטובתי

ל  א ח ַח ַעֽ ד- ַלְמַנֵּצ� (ר ְלָדִוֽ ית ִמְזמ� ה ב :ַהִּגִּת� ינּו ָמֽ �ה ֲאֹדֵנ� �ְמָך ְּבָכל-ְיהָו יר ִׁש - ַאִּד�
(ְדָך�  ר ְּתָנ�ה ה) ִים-  ַעלָהָא�ֶרץ ֲאֶׁש� ים  ג :ַהָּׁשָמֽ י ֽע(ְלִל0 ַען | ִמִּפ� ז ְלַמ� ֹיְנִקים' ִיַּס$ְדָּת" ֹע� ְוֽ

ם ב ּוִמְתַנֵּקֽ (ֵי� ית א) י ד :צ(ְרֶר�יָך ְלַהְׁשִּב� ַח - ִּכֽ ֶאְרֶא�ה ָׁש�ֶמיָך ַמֲעֵׂש�י ֶאְצְּבֹעֶת�יָך ָיֵר�
ים ֲאֶׁש�ר ּכ(ָנֽ ְנָּתה ה  ה :ְו)כ(ָכִב� י-ָמֽ ּנּו- ִתְזְּכֶר�ּנּו ּוֶבן-ֱאנ�(ׁש ִּכֽ י ִתְפְקֶדֽ ם ִּכ� ָד�  :ָא)

הּווַ   ו (ד ְוָהָד�ר ְּתַעְּטֵרֽ ים ְוָכב6 ַּת�ְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂש�י ָיֶד�יָך  ז :ְּתַחְּסֵר�הּו ְּמ�ַעט ֵמֱאֹלִה�
ַחת ל ַׁש�ָּתה ַתֽ יו- ֹּכ) י ח :ַרְגָלֽ (ת ָׂשָדֽ ם ַּבֲהמ� )ַג� ים ֻּכָּל�ם ְו �ה ַוֲאָלִפ� (ר ָׁש�ַמִים  ט :ֹצֶנ ִצּפ�

ים (ת ַיִּמֽ ר ָאְרח� ֵב� �ם ֹע) �י ַהָּי ה י :ּוְדֵג �ינּו ָמֽ מְ -ְיהָו�ה ֲאֹדֵנ יר ִׁש) ֶרץ-ָך� ְּבָכלַאִּד�     :ָהָאֽ

הגדול שומע למה שאדם קטן ' איך יתכן שה, המזמור מדבר על מעלת התפילה

וכשבח על גדולת , ומתאים לאמרו כשבח על עצם התפילה. קורא בשמו

 .האדם

מה ֲאֹדֵנינּו ' ה שאתה אדון לנו גם אם לא נרצה' ה  ב  :ַהִּגִּתית ִמְזמוֹר ְלָדִוד-ַלְמַנֵּצַח ַעל א

 101הרי את הרגשת כבודךָהָאֶרץ - ַאִּדיר ִׁשְמ ְּבָכל-המָ  חשוב לך כל כך שיקרא שמך בארץ

  :ַהָּׁשָמִים- ֲאֶׁשר ְּתָנה הוְֹד ַעלתתן על המלאכים הנכבדים שהם יכירו אותך וזה העיקר 
 ואפילו יונקים שיודעים רק לדקלם, אבל אתה נתת אפילו לקטנים יכולת להתפלל אליך  ג

תפילתם נותנת את בסיס הכח שלא יוכלו אויביך לשנות את עם ִמִּפי עוְֹלִלים ְוֹיְנִקים 

או אפילו מי שינקום , עד שלעתיד לא יהיה לנו כלל אויביםְלַמַען צוְֹרֶרי  ִיַּסְדָּת ֹעז 102ישראל

וכשאני מסתכל על גדולת השמים  ד  :ְלַהְׁשִּבית אוֵֹיב ּוִמְתַנֵּקם  מה שעשינו לו אנחנועל

 
 .חרבו על נפל ששאול, היה וכן 96
 הוא" יחבל"ש לומר גם ואפשר). ה, ח השירים שיר" (ילדתך חבלה שמה אמך חבלה שמה "בפסוק כמו 97

 .האוון את עצמו על שמושך, חבלים מלשון
 ".התעמלות "במילה בלשוננו השתמר זה מובן. לתוצאה מביא שאינו מאמץ פרושו" עמל "98
 .במותו אשם שהוא, "בראשו דמו "כמו 99

" רשע יצא מרשעים "דמוניהק משל דברי את לשאול דוד שאמר כמו, הרשעים אצל כללי חוק זה וכל 100
 גם אלא לעולם רק לא טובה לרשעים שינה ולכן. רשעים רע נא יגמור: כאן אמר וכן). יג, כד' א שמואל(

 ).ב"ע עא סנהדרין (להם
 הוא" הדר"ו, להסביר אפשר שאי באופן אחרים על ַמשֶרה שדבר וכבוד גדולה תחושת הוא" הוד "101

 .חיילים ריבוי או קישוטים כגון, אותו פרטול זו לתחושה גורם מה להסביר כשאפשר
 .לשינוי וקשה ויציב חזק פרושו" עוז "102

Administrator
Typewritten Text
ז
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וכן הירח ֶמי ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתי ֶאְרֶאה ָׁש -ִּכי'  שעשית לכל כוכב מסלולו וכדו103וכל פרטיהם

למול כל , הרי שאיני יודע ה  :ָיֵרַח ְוכוָֹכִבים ֲאֶׁשר ּכוָֹנְנָּתה  שביססת בשמים104והכוכבים

106 שיהיה בקדמת המחשבה שלך105,שוודאי ימות, ה יש באדם חסר סיכוימ, הגודל הזה
 

 שתבדוק מה הם צריכים ותתן להם, שצורכיהם חומריים, ובבני האדםִתְזְּכֶרּנּו -ֱאנוֹׁש ִּכי- ָמה
שיהיו גדולים , צלם אלוקים, והתשובה היא ששמת בהם נשמה  ו  :ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו- ּוֶבן

והקפת אותם בשמך שנקרא עליהם ובכל פרטי ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאִהים  מהמלאכים

וכאלוקים נתת להם שלטון על ידי מעשי המצוות בכל  ז  :ְוָכבוֹד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו 107התורה

וכל בריה אחרת נמצאת תחת ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי  העולם ומשפיעים על הכל

ֹצֶנה ַוֲאָלִפים  כל פרטי הצאן ובעלי החיים המאולפים ח  :ַרְגָליו-ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת 108שלטונם
ִצּפוֹר  ואפילו ציפור שקשה יותר לצודה  ט  :ְוַגם ַּבֲהמוֹת ָׂשָדי וחיות הבר שהאדם צדֻּכָּלם 

כי האדם למד להגיע גם אל מקומם שאינו ּוְדֵגי ַהָּים  וגם הדגים שמוסתרים מהעיןָׁשַמִים 

' הועל ידי שהאדם הזה מתפלל אליך ומקבל אדנותך   י  :ֹעֵבר ָאְרחוֹת ַיִּמים טבעי לו
ַאִּדיר -ָמה בכל העולם החומרי ששולט עליו, גדול, נהיה שמך שקורא בו בתפילתוֲאֹדֵנינּו 

  :ָהָאֶרץ- ִׁשְמ ְּבָכל

(ר ְלָדוִֽ  א ט ן ִמְזמ� ּות ַלֵּב� �הָוה ְּבָכל  ב :דַל�ְמַנֵּצַח ַעְלמ� ה ָּכל-א(ֶד�ה ְי ַסְּפָר� י ֲא) - ִלִּב�
יָך ה ִׁשְמָך� ֶעְלֽי(ן ג :ִנְפְלא(ֶתֽ (ר -ְּבׁשּוב ד :ֶאְׂשְמָח�ה ְוֶאֶעְלָצ�ה ָב�ְך ֲאַזְּמָר6 י ָאח� א(ְיַב�

ּו ִמָּפֶנֽיָך ּו ְו)יֹאְבד� י  ה :ִיָּכְׁשל� ֶדק- ִּכֽ ט ֶצֽ א ׁש(ֵפ� ִכֵּס� ְבָּת ְל) �י ָיַׁש� י ְוִדיִנ  :ָע�ִׂשיָת ִמְׁשָּפִט�
יָת ְלע(ָל�ם ָוֶעֽד  ו ִח� ם ָמ) �(ִים ִאַּב�ְדָּת ָרָׁש�ע ְׁשָמ� �ְרָּת ג ב  ז :ָּגַע א(ֵי0 (ת | ָהֽ ּמּו ֳחָרב� ַּת�

ָּמה ד ִזְכָר�ם ֵהֽ ים ָנַת�ְׁשָּת ָאַב6 ֶנ�ַצח ְוָעִר�  :ם ֵיֵׁש�ב ּכ(ֵנ6 ן ַלִּמְׁשָּפ�ט ִּכְסֽא(ַוֽ�יהָוה ְלע(ָל�   ח :ָל"
ט  ט ּוא ִיְׁשֹּפֽ ים- ְוה� ים ְּבֵמיָׁשִרֽ ֻאִּמ� ין ְל) ל ְּבֶצ�ֶדק ָיִד� �ב ַלָּד�ְך   י :ֵּתֵב� �ה ִמְׂשָּג י ְיהָו ִוFיִה�

ה (ת ַּבָּצָרֽ ב ְלִעּת� ְׂשָּג� א יא :ִמ) ֹֽ י ל �י ְׁשֶמ�ָך ִּכ� �ָך י(ְדֵע ּו ְב 6ְבָּת ֹדְרֶׁש�יָך ְיהָוֽה- ְוִיְבְטח�  :ָעַז
ּו ַל�יהָוה ֹיֵׁש�  יב יוַזְּמר� יל(ָתֽ ים ֲעִלֽ ַעִּמ� ידּו ָב) י  יג :ב ִצּי�(ן ַהִּג� ִמים א(ָת�ם ָזָכ�ר - ִּכֽ �ֹדֵר�ׁש ָּד

א ֹֽ ת - ל ח ַצֲעַק� ַכ� ים) עניים(ָׁש) ֲעֵרי   יד :ֲעָנִוֽ י ִמַּׁש� ר(ְמִמ� �ְנִיי ִמֹּׂשְנָא�י ְמ) ה ְרֵא�ה ָע ִני ְיהָו� ְנֵנ3 ָחֽ
ֶות ל טו :ָמֽ ה ָּכֽ ַען ֲאַסְּפָר� י ַבת- ְלַמ� ֲעֵר� יָך ְּבַׁשֽ ֶת� ָך- ְּתִהָּל" יָלה ִּביׁשּוָעֶתֽ ִג� ּו  טז :ִצּי�(ן ָא) ָטְבע�

ֶׁשת ּו ְּבֶרֽ �(ִים ְּבַׁש�ַחת ָעׂש� ם- ג ה ַרְגָלֽ נּו ִנְלְּכָד� ָמ� ע   יז :ז�ּו ָט) (ַד0 ָׂש� | נ� ה ְיהָוה' ִמְׁשָּפ$ט ָע"
ָלה ׁש ָרָׁש�ע ִהָּגי�(ן ֶסֽ ַעל ַּכ�ָּפיו נ(ֵק� (ָלה ָּכל  יח :ְּבֹפ� ּובּו ְרָׁשִע�ים ִלְׁשא� י - ָיׁש� ם ְׁשֵכֵח� ּג)(ִי�

ים א ָל�ֶנַצח ִיָּׁשַכ�ח ֶאְבי�(ן ִּתְקַו�ת   יט :ֱאֹלִהֽ �ֹ י ל ד) ענוים(ִּכ� ד ָלַעֽ ים ּתֹאַב� ִנִּי�  :ֲע)

 
 .בעשייה דיוק שצריכים הקטנים לפרטים הכוונה כי, "ידיך מעשה "ולא" אצבעותיך מעשה "103
, היום במהלך הוא" שמיך"ש או; ולכוכבים ללבנה נמשלו ישראל כי" וכוכבים ירח "דוקא שנקט יתכן 104

 .בלילה" ביםוכוכ ירח"ו
 ".אנושה "מחלה מלשון, אדם לבני כינוי הוא" אנוש "105
" עמלק לך עשה אשר את זכור", למשל. בפועל הדבר על לחשוב אלא שיכחה אי רק אינו" זכרון "106

 ".תשכח לא "זה ידי ועל, בפועל קריאה ידי על מתקיים
 .גופו הוא" הדר"ו, "דיכבו לארץ ישכן "בפסוק כמו, האלוקית נפשו הוא" כבוד: "נוסף פרוש 107
 מתחת רק הוא וכאילו, לעומתו חומרי הוא העולם כל', ה רצון את עושה שהאדם כיון: נוסף פרוש 108

  . ממנו נפרד האדם ומעלה משם אבל, לרגליו

 .האדם של ליצירתו הקדמה הם הבריות שאר כל: נוסף פרוש
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�הָוה ַאל  כ ם ַעל- קּוָמ�ה ְי ּו ג��ִי� ז ֱאנ��ׁש ִיָּׁשְפט� ה ִׁש&  כא :ָּפֶנֽיָך-ָיֹע� ם | יָת)ה ְיהָו' ֶה� ה ָל+ מ�ָר�
ָלה ּו ג�ִי�ם ֱאנ�0ׁש ֵה�ָּמה ֶּסֽ    :ֵיְדע�

, עושה במשפט' את הכל ה, אומר שגם כשהעמים מתגברים עלינוהמזמור 

והעמים עם כל חזקם נופלים , מושיע את ישראל ששייכים לנצח' וכשמגיע הזמן ה

ם כהודאה על הצלה ומתאים לאמרו ג. 109ומשמידים את עצמם ונשכחים לנצח

וגם כבקשה לנצח אויבים , שהתגברו בעבר על ישראל' ונצחון על אויבי ה

 .כאלה

לא רק על עצם הנצחון החומרי ' אתן תודה לה ב  : ִמְזמוֹר ְלָדִוד110מּות ַלֵּבן-ַלְמַנֵּצַח ַעל א

ולכן אנסח את כל צדדי המעשים ִלִּבי -ְּבָכל' אוֶֹדה ה אלא גם על הופעת הקודש בעקבותיו

  :ִנְפְלאוֶֹתי-ֲאַסְּפָרה ָּכל גם במה שבעיני אנשים הוא טבעי, ה עושההנסתרים והניסיים שאת
 כיון שדרכו הופעת, והשמחה תכסה למפרע גם על הפחד והרע שהיה, מההצלהאשמח   ג

ֲאַזְּמָרה ִׁשְמ ואפרט את ההתגלות שנוספה לשמך בעולם ֶאְׂשְמָחה ְוֶאֶעְלָצה ָב  דרכנו
אוְֹיַבי -ְּבׁשּוב כאשר אויבי נסוגיםוזה   ד  :ֶעְליוֹן במבט של השמים ולא מצד הנצחון הארצי

כי  ה  :ִיָּכְׁשלּו ְוֹיאְבדּו ִמָּפֶני כי מעכשיו אתה נלחם בהם, והרי הם נופלים ונכחדיםָאחוֹר 

ועכשיו ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני -ִּכיעד עכשיו היה כדי לתת לי את עונשי במשפט מה שניצחו 

ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא ׁשוֵֹפט ישבת על כסא המשפט לבחון את צדקתי וראית שאני ראוי להוושע 
ָּגַעְרָּת גוִֹים ִאַּבְדָּת   את הגויים מלהצליח עוד והאבדת את הרשעים111ולכן עצרת ו  :ֶצֶדק

ְׁשָמם ולא יהיה עוד שמם לא בעולם הזה ולא בעולם הבא , כי אין בהם ענין נצחיָרָׁשע 
שלא כישראל , ועריהם נחרבו לתמיד, כך שהאויבים עצמם נגמרו  ז  :ָמִחיָת ְלעוָֹלם ָוֶעד

וכיון שעקרת את הערים ממקומם לא ָהאוֵֹיב ַּתּמּו ֳחָרבוֹת ָלֶנַצח  ששבים לבסוף מהגלות

שהם , ולעומתם  ח  : ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה112ַתְׁשָּת ְוָעִרים נָ יוקמו עוד בשמם גם במקום אחר 

ּכוֵֹנן  ומלכותך בעולם מבוססת על המשפטְלעוָֹלם ֵיֵׁשב ' וה אתה קיים לעולם, נשכחים
ְוהּוא ישפוט את העולם המיושב כולו על פי מה שצריך להיות ' שה ט  :ט ִּכְסאוֹ ַלִּמְׁשּפָ 
  :ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים 113ויתן לכל עם את המגיע לו על פי דרך היושרֵּתֵבל ְּבֶצֶדק -ִיְׁשֹּפט
וכיון שלא הכח קובע אלא המשפט הרי האדם השבור והמסכן יגביה עצמו אליך  י

עצם , שעוד אינך מושיע בו, ם בתוך הזמן של הצרהגִמְׂשָּגב ַלָּד ' ִויִהי ה כשבוטח בך

כי עם ישראל שמכירים את דרכיך  יא  :ִמְׂשָּגב ְלִעּתוֹת ַּבָּצָרה הבטחון בך מגביה אותו

כי אתה לא עוזב לעולם את אלו שמחפשים ְוִיְבְטחּו ְב יוְֹדֵעי ְׁשֶמ  ו בך תמידבעולם יבטח

ולכן  יב  :'ָעַזְבָּת ֹדְרֶׁשי ה-ִּכי א 114אלא מאהבתך, לא לצורכם והצלתם, אותך בעולם

 

, מהסדר חלק הוא גם אליו המחובר הבא המזמור שסוף ויתכן, ב- א פי על חלקי באופן בנוי המזמור 109
 . ת- ו ש, ר, ק אותיות להשלמת

 .הוא מה לי ברור לא אבל, למשהו רומז שהוא יתכן. נגינה של ענין הוא" עלמות "110

 .ממעשיו אותו ומונעת האדם את שעוצרת אמירה היא" גערה "111

 ך"בתנ"  עקירה"ו). ו, כד ירמיהו" (אתוש ולא ונטעתים "בפסוק כמו, לעקור פירושו ך"בתנ" לנתוש "112
 .משימוש דבר הוצאת משמעותה

 שיש הלאומים מול אבל, הקבועים הכללים לפי מתנהלת בראשית ימי מששת שערוכה תבל: נוסף פרוש 113
 .והטוב היושר בשביל הקבועה ההנהגה את' ה יבטל לפעמים, בחירה להם

 חיפוש היא" שהבק. "בדיוק הוא איפה או, הוא מה ידוע לא ורק ידוע שמקומו דבר חיפוש היא" דרישה "114
 .ידוע אינו שמקומו דבר
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115על מה ששוכן דרך קבע בירושלים וישוב אליה' תפרטו את גדולת ה
ֹיֵׁשב ִצּיוֹן ' ַזְּמרּו לה 

 116פרסמו לעמים שאינם מכירים אותו את מעשיו הנובעים ממידותיו, בני ישראל, ואתם

לא מושיע תמיד את ' שאמנם ה  יג  :ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילוָֹתיו שאנחנו יודעים כבר מהעבר

ושומר את ֹדֵרׁש ָּדִמים אוָֹתם ָזָכר -ִּכיעמו מיד אבל נוקם במי שהורג אותם כי הם דבר נצחי 

 117ועושה כשמגיע הזמן', גיע להם אלא לשם הצעקתם אליו מצד שהם אינם חושבים שמ

כאשר '  ה118ָחְנֵנִני ולכן תן לי מתנת חינם גם בעתיד יד  :ֲעָנִוים) עניים(ָׁשַכח ַצֲעַקת -א

, וגם אם צריך ייסוריםְרֵאה ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי  שונאי גורמים לי מסכנות וייסוריםתשגיח במה ש

אלא כדי , וזה לא בשבילי וט  :ְמרוְֹמִמי ִמַּׁשֲעֵרי ָמֶות 119ָהֵרם אותי כשאגיע קרוב למוות

יחד עם , ובשערי ירושליםְּתִהָּלֶתי -ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל שאנסח את כל צדדי השבח שלך

והגויים  טז  :ִצּיוֹן ָאִגיָלה ִּביׁשּוָעֶת-ְּבַׁשֲעֵרי ַבתאשמח בישועה החדשה ,  שינצל120עמה

ָטְבעּו גוִֹים ְּבַׁשַחת ָעׂשּו  יענשו על ידי מעשיהם הרעים עצמם שבגללם הם שייכים לאדמה
  :זּו ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם-ְּבֶרֶׁשת 121ומה שניסו ללכוד את ישראל יביא עליהם את סופם

ִמְׁשָּפט ' נוַֹדע הבעולם כשרואים שעשה בהם משפט ' ובזה עצמו הם תורמים לידיעת ה יז
יו נוֵֹקׁש ְּבֹפַעל ַּכּפָ  וכשרואים מידה כנגד מידה שהרשע הפיל עצמו במוקש מעשיו שלוָעָׂשה 
ולכן  יח  :ִהָּגיוֹן ֶסָלה  תמידי ומהותי בעולם גם אם לא ראית את זה בדורך122וזה כללָרָׁשע 

ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים  כרון לעולם הבא שממנה לוקחו ואין להם ז123הרשעים שבים לאדמה
ּגוִֹים ְׁשֵכֵחי -ָּכל ולכן נשכחים על ידו' וזה קורה לכל העמים שהם שוכחים את הִלְׁשאוָֹלה 

ם אם לא קורה מיד כי יש רשע מאריך ברעתו אבל ישראל שאין בהם כח וג יט  :ֱאִהים

 שואפים 124שישראל המעונים' והִּכי א ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביוֹן  'להציל את עצמם יזכרו על ידי ה

' ולכן מבקש שתקום ה כ  :ֲעִנִּיים ֹּתאַבד ָלַעד) ענוים(ִּתְקַות  אליו לא יעלם מהם לתמיד

ולא יוכל אדם חסר סיכוי לחשוב שיכול להחזיק ' קּוָמה ה לפעול כמו שיהיה לעתיד לבוא

 תסתיר ואז תשגיח על הגויים וממילא ישפטו לפי מעשיהם ולאָיֹעז ֱאנוֹׁש -ַאל 'מעמד מול ה

ואלו שישארו תשים להם הוראה  כא  :ָּפֶני- ִיָּׁשְפטּו גוִֹים ַעל פניך ממעשיהם להאריך להם

ולם שהם רק בני אדם חסרי סיכוי ובני וידעו העמים כמוָֹרה ָלֶהם ' ִׁשיָתה ה מה יעשו

  :ֵיְדעּו גוִֹים ֱאנוֹׁש ֵהָּמה ֶּסָלה 'לחם עם היואין להם לה, באופן מהותי ותמידי, תמותה

 
 משתלבים והחול שהקודש, הזאת בעיר שמופיעה תכונה מציינת" ציון. "העיר שם היא" ירושלים "115

  . מהותי ביניהם שהחיבור, ומלוכה מקדש ידי על, יחד ומופיעים
 .אתכם שהציל כך על' לה זמרו, בציון שיושבים אתם: נוסף פרוש

 מדובר, אדם לגבי ך"בתנ מוזכרת כשהיא, כלל שבדרך כיון, "עלילות "המילה את ם"המלבי מסביר כך 116
 . לטוב מוזכרת היא' ה כלפי ורק, רע במעשה

 .תמיד שומע הוא הענווים ישראל עם את אבל, "דמים דורש "הוא כי רק זוכר' ה הגויים את: נוסף פרוש 117
 .אני את חנון: לשייכות נוספת' ונ, "חנן "הוא השורש 118
 הוא אבל, ממסכנות אותם יציל תמיד ולא, דרכם את ליישר כדי רבות פעמים חסידיו את מייסר' ה כי 119

 רעות רבות "וכן, )טו, קטז תהלים" (לחסידיו המותה' ה בעיני יקר "שנאמר כמו, בקלות למות להם נותן אינו
 ).כ, לד תהלים" ('ה יצילנו ומכולם צדיק

 שערי "לעומת, המצור מצד והשערים. הזה בדור אותה ומהווה בציון שחי מסויים דור היא" ציון בת "120
 .קודם שהוזכרו" מות
 החומריות פעולותיהם ולכן, כישראל' ה אל מתרוממים ואינם לאדמה שייכים הגויים: נוסף פרוש 121

  .מהשחת לצאת יוכלו שלא אותם לוכדת בהם שהתרגלו הרעים ההרגלים ורשת, באדמה אותם מטביעות
 עצמו את מפיל שהוא, רשע כל לגבי ז בפרק שפרט כמו, הדבר עצם את אומר, הזה למשל בנוסף, כמובן
 כאן אומר וכן. עצמו אותו מפילה, לשחת ויפלו שייכשלו כדי ששם והרשת, אחרים להשחית שחפר בבור
 .מיד
 .מהלב בין בפה בין, דברים הוצאת שהוא" הגה "מלשון" הגיון "122
 .האדמה בטן ואה" שאול "123
 .עינוי מלשון אלא כספי ענין דוקא אינו" עני "124
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ה א י (ת ַּבָּצָרֽ ים ְלִעּת� ְעִל� (ק ַּת) ד ְּבָרח� �הָוה ַּתֲעֹמ� �י  ב :ָלָמ�ה ְי ָׁשע ִיְדַל�ק ָעִנ ��ת ָר ְּבַגֲאַו
ּו  Oבּו| ִיָּתְפׂש (ת ז�ּו ָחָׁשֽ י  ג :ִּבְמִזּמ6 ָׁשע ַעל- ִּכֽ �ץ ּתַ -ִהֵּל�ל ָר ְך ִנFֵא� ֵר� ַע ֵּב) ( ּוֹבֵצ� �ת ַנְפׁש� | ֲאַו

ע ְּכֹג�ַבּה ַא�ּפ( ַּבל ד :ְיהָוֽה ים ָּכל- ָרָׁש� ֹלִה� ין ֱא) ׁש ֵא� יו- ִיְדֹר� ילּו  ה :ְמִזּמ(ָתֽ ) דרכו(ָיFִח�
יו  ( ָּכל- ְּבָכל| ְדָרָכ0 (ם ִמ�ְׁשָּפֶטיָך ִמֶּנְגּד� ת ָמר� ם-ֵע� יַח ָּבֶהֽ יו ָיִפ� (ְרָר� �ִלּב(   ו :צ) ָאַמ�ר ְּב

א- ַּבל ֹֽ ר ֲאֶׁש�ר ל ר ָו)ֹד� (ט ְלֹד� ע- ֶאּמ� (   ז :ְבָרֽ ׁש(נ� ַחת ְל) ְך ַּת� (ת ָוֹת� יהּו ָמ�ֵלא ּוִמְרמ� ָאָל�ה ִּפ�
ֶון ל ָוָאֽ ִּמְסּתָ | ֵיֵׁש�ב   ח :ָעָמ� �ים ַּבֽ ב ֲחֵצִר� נּוְּבַמְאַר3 ֵחְלָכ�ה ִיְצֹּפֽ יו ְלֽ יָנ� י ֵע) ג ָנִק�  :ִרים ַיֲהֹר�

ר   ט ב ַּבִּמְסָּת0 ף| ֶיֱאֹר3 �י ַיְחֹט� (ף ָעִנ �ֱאֹרב ַלֲחט� ה ֶי ה ְבֻסֹּכ� ( ְבִרְׁשּֽת(ְּכַאְרֵי3 י ְּבָמְׁשכ� ִנ�  : ָע)
יו ) ודכה(  י ֲעצּוָמ� ל ַּב) ַח ְוָנַפ� ים) חלכאים(ִיְדֶּכ�ה ָיֹׁש� ח   יא :ֵח�יל ָּכִאֽ �ִלּב( ָׁש�ַכֽ ָאַמ�ר ְּב

יו ַּבל ָנ� יר ָּפ) ה ָלֶנַֽצח-ֵא�ל ִהְסִּת� ה ֵא�ל ְנָׂש�א ָיֶד�ָך ַאל יב :ָרָא� ִּתְׁשַּכ�ח -קּוָמ�ה ְיהָו�
ים) עניים( ע | ֶמ�ה - ַעל  יג :ֲעָנִוֽ ץ ָרָׁש� י| ִנֵא6 ׁשֱאֹלִה� א ִּתְדֹרֽ �ֹ ( ל ִלּב� ר ְּב)  :ם ָאַמ�
י  יד ָתה ִּכֽ Iַעס | ַאָּת�ה -ָרִא ָמ�ל ָוַכ0 Fב ֵחֶל�ָכה| ָע�ֶליָך ַיֲעֹז�ָך ָע ֶד� (ם ַּתִּביט' ָלֵת$ת ְּבָי"  ָי)ת�

יָת ע(ֵזֽר| ַאָּת�ה  ְדר(ׁש טו :ָהִי3 ע ִּתֽ (ַע ָרָׁש�ע ָו)ָר� �ֹבר ְזר� ( ַבל- ְׁש א-ִרְׁשע� �ה   טז :ִּתְמָצֽ ְיהָו
ַאְרֽצ( ם ֵמֽ ּו ג)(ִי� �ד ָאְבד� ם  יז :ֶמ�ֶלְך ע(ָל�ם ָוֶע ָּב� ין ִל) �ה ָּתִכ� �ים ָׁשַמ�ְעָּת ְיהָו ת ֲעָנִו ַּתֲאַו3

יב ָאְזֶנֽ ָך ְך ַּבל  יח :ַּתְקִׁש� ָד� (ם ָו" ט ָית� יף-ִלְׁשֹּפ� (ׁש ִמןי(ִס� נ� ץ ֱא) (ד ַלֲעֹר� ֶרץ-  ע�     :ָהָאֽ
' כאן המזמור מקשה על מה שבמציאות לא רואים שה. 125המשך הפרק הקודם

מאריך אפו ולבסוף ישיב ' ומסביר שה, מגן על העני ושהרשע נופל בבור שכרה

 שהשעה רשעים על כתפילה לאמרו ומתאים. את רעת הרשעים בראשם

    .משגיח אינו' שה ומרגיש יאותבמצ שמסתכל למי או, להם משחקת

ובזמני ַּתֲעֹמד ְּבָרחוֹק ' ָלָמה ה זה נראה לא בסדר שאתה כאילו רחוק ולא רואה מה קורה א

וכיון שכך הרשע   ב  :126ַּתְעִלים ְלִעּתוֹת ַּבָּצָרה לא מסתכלצרה שצריך אותך כאילו בכונה 

יח וגם מצל ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני 127ְּבַגֲאַותחושב שהוא העיקר בעולם ולכן רודף אחרי העני 

ועיקר הרעה לא בגלל גורל   ג  : ִּבְמִזּמוֹת זּו ָחָׁשבּו128ִיָּתְפׂשּו לתפוש אותו לפי מה שתכנן

ַּתֲאַות -ִהֵּלל ָרָׁשע ַעל-ִּכי וותיוהעני אלא כי הרשע משבח את עצמו על זה שמשיג את תא
וגם   ד  :'ּוֹבֵצַע ֵּבֵר ִנֵאץ ה 'ועצם זה שרואה בהשגת הבצע ברכה היא מאיסת הַנְפׁשוֹ 

ָרָׁשע ְּכֹגַבּה  עליו' לא בודק מה דעת ה, שיש כעס גדול עליו בשמיםעד , כשמרשיע הרבה
ובכל תכנוניו לעשות רע הוא יוצא מנקודת הנחה שאין אלוקים שופט  129ִיְדֹרׁש- ַאּפוֹ ַּבל

130ומה שחל ומצליח במציאות הם דרכי הרשע ה  :ְמִזּמוָֹתיו- ֵאין ֱאִהים ָּכל בארץ
ָיִחילּו  

ומשפטיך אינם חלים אלא מבחינתו ֵעת -ְּבָכל וזה קורה כל הזמן בניגוד לטבעְדָרָכיו ) דרכו(

א מגרש כאילו ואפילו אויביו הטבעיים הו 131ָמרוֹם ִמְׁשָּפֶטי ִמֶּנְגּדוֹ  הם שייכים רק לשמים

 
 על מדבר הראשון כשהפרק, פרקים זוג יש בתהילים רבים שבמקומות כמו, ביניהם הקבלות הרבה יש 125

 . במציאות ביצועו על השני והפרק העקרון
 .הקודם במזמור" בצרה לעתות משגב לדך משגב' ה ויהי"ל מקביל 126
 .הקודם במזמור" ענוים צעקת שכח לא "נגדכ" רשע גאות "127
 ".רגלם נלכדה טמנו זו ברשת "הקודם במזמור שנאמר מה כנגד 128
 .הקודם במזמור" 'ה דורשיך עזבת לא "כנגד 129
 ".חיל "מלשון, כח מלאות שדרכיו: נוסף פרוש 130
 .הקודם במזמור" עשה משפט' ה נודע "כנגד 131

Administrator
Typewritten Text
י

Administrator
Typewritten Text
בלחודש
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עד שהוא חושב  ו  :צוְֹרָריו ָיִפיַח ָּבֶהם-ָּכל 132שהוא מצליח מעל לדרך הטבע, בנשיפה

ְלֹדר ָוֹדר  וגם הדורות אחריו ימשיכו בדרכיווֹט ֶאּמ-ָאַמר ְּבִלּבוֹ ַּבלשלא יתחיל ליפול לעולם 
 ָאָלה ִּפיהּו ָמֵלא והוא נשבע לשוא ז  :ְבָרע-ֲאֶׁשר אכיון שלא קורה להם דבר רע על זה 

וכל דיבור שלהם מוביל ּוִמְרמוֹת ָוֹת נשים ויש בתוכו מחשבות רעות תמיד ומרמה א

והוא יושב בחוצות  ח  :ַּתַחת ְלׁשוֹנוֹ ָעָמל ָוָאֶון 133למעשים ללא תכלית טובה וכוונות רעות

ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהֹרג ָנִקי  ובסתר מבני אדם יהרוג מי שזכאי בדיןֵיֵׁשב ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים  במארב
ולא שאורב מצד   ט  :ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו 134ויחכה לראות מתי יוכל להזיק לחסר הישע

ֶיֱאֹרב אבל מסתתר כי רוצה להקל עליו את המלאכה , אלא כאריה שיש לו גבורה, שמפחד
ודי לו במשיכת ֶיֱאֹרב ַלֲחטוֹף ָעִני  ומטרתו לגנוב את נפש המסכןַּבִּמְסָּתר ְּכַאְרֵיה ְבֻסֹּכה 

ועוד יתחכם לעשות  י  :135ַיְחֹטף ָעִני ְּבָמְׁשכוֹ ְבִרְׁשּתוֹ מארבוהרשת לחטוף אותו בקלות מ

ָנַפל ַּבֲעצּוָמיו וְ  ואז יפלו ברוב עוצמתוִיְדֶּכה ָיֹׁשַח ) ודכה(את עצמו מוכה וכפוף מחוסר כח 
שכח את ' ומכל אלו אמר הרשע שה יא  :ֵחיל ָּכִאים חסרי ישע רבים מאוד) חלכאים(

או ִהְסִּתיר ָּפָניו  פניו שלא להשגיח בהם בכונהאו שמסתיר  136ָאַמר ְּבִלּבוֹ ָׁשַכח ֵאלהנדכאים 

להוכיח לו ' ולכן תקום לפעול ה יב  :137ָרָאה ָלֶנַצח- ַּבליותר מזה שאינו משגיח בעולם כלל 

ֵאל  להראות שאינך מסתיר פניך ממעשיו, והרם ידך עליו בכוחך 138'קּוָמה היח שאתה משג
 עניים(ִּתְׁשַּכח - ַאל ותזכור את צרת הענוים להושיעם שלא יאמר שכח אלְנָׂשא ָיֶד (

ֶמה ִנֵאץ ָרָׁשע - ַעל ואז יראה שלא היה על מה למאוס את אלוקים שאינו מושיע יג  :139ֲעָנִוים
אלא  יד  :140ָאַמר ְּבִלּבוֹ א ִּתְדֹרׁש ושלא נכון היה לחשוב שלא תחפש את מעשיו ֱאִהים

אלא שאתה מביט גם במעשים חסרי תוצאות טובות ובהכעסת ָרִאָתה ראית כל מעשיו 

על מנת שכשתמלא סאתו ינתן הרשע ַאָּתה ָעָמל ָוַכַעס ַּתִּביט - ִּכיהרשע ומאריך אפך

ָעֶלי  ישועה במקום אחרוחסר הישע יכול להשען עליך ולא לחפש ָלֵתת ְּבָיֶד  141בידך
ואז   טו  :ָיתוֹם ַאָּתה ָהִייָת עוֵֹזר והיתום שאין לו מי שיעזור לו אתה תעזור לוַיֲעֹזב ֵחֶלָכה 

וכל מעשה רע שעשה תחפש ותשפוט אותו  ְׁשֹבר ְזרוַֹע ָרָׁשע תשבור את כוחו של הרשע

' עד שבעתיד לא יהיו עוד רשעים שימשיכו אותו כי עד ארבע דורות ה ָוָרע ִּתְדרוֹׁש עליו

' ה לעתיד לבוא על העולם כולו' וכשימלוך ה  טז  :ִּתְמָצא-ִרְׁשעוֹ ַבלמאריך אף ולא יותר 
ורצון  יז  :143ָאְבדּו גוִֹים ֵמַאְרצוֹ 142אז לא יהיו עוד גויים שיאימו על ארצוֶמֶל עוָֹלם ָוֶעד 

ַּתֲאַות ֲעָנִוים  הענוים שרוצים את רצונך שמעת תמיד ויתפלל אדם גם כשהרשע שולט

 
 שופט' כשה וגם, רעות בעיתות גם מצליחות שדרכיו, לטבע מעל היא שהצלחתו מראה הכל: נוסף פרוש 132
 . מהם מרוויח רק והוא, אויביו את ללכוד פח הם' ה שמשפטי אומר ועוד. מזה מורם הוא העולם כל את
 אבל, אדם ומבני מהחוק מפחד שהרשע לומר כדי, יד חוזק של ולא רמאות של דוקא הן כאן הדוגמאות 133
 .'מה לא
 לא וגם, לגמרי ברור לא פרושה ולכן, הזה במזמור רק ך"בתנ מופיעה" חלכאים" או" חלכה "המילה 134

 .לנוכח פנייה הוא" כה"וה', ה של החיל פרושו ם"המלבי לדעת. מיוחדת מילה חידש למה ברור
  .הקודם במזמור" רגלם נלכדה טמנו זו ברשת "כנגד 135
 .הקודם במזמור" אלקים שכחי גויים כל "כנגד 136
 .הקודם במזמור" אביון ישכח לנצח לא כי "כנגד 137
 .הקודם במזמור" אנוש יעוז אל' ה קומה "כנגד 138
 .הקודם במזמור" ענוים צעקת שכח לא "כנגד 139
 .הקודם במזמור" זכר אותם דמים דורש כי "כנגד 140
 של ולכעס לעמל מביט אתה כי, הכל ראית אלא, טעות היה משגיח שאינך הרשע שחשב מה: נוסף פרוש 141

 . ליתום ושתעזור עליך הגנתו לעזוב החלכה שיוכל עד הגנתם את בידך לתת הענין כי, המסכןו העני
 העמים שבעת את האביד ולכן, הבא לעולם להגיע אותו ומכוון, עכשיו כבר העולם מלך' ה: נוסף פרוש 142

 ).טז, טו בראשית" (הנה ישובו רביעי ודור", סאתם כשמלאה מארצו
 .הקודם במזמור" רשע אבדת גויים גערת "כנגד 143
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ושוב תקשיב אוזנך ָּתִכין ִלָּבם  ועוד תבסס את ליבם לישר אותו על ידי הצרות' ָׁשַמְעָּת ה

ואז אפשר יהיה לשפוט את היתום  יח  :ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנשתהיה ישרה ונכונה  לבקשתם

 וכיון שהצרות יגיעו לתכליתם לא יהיה עוד אדם פחות שיטיל ִלְׁשֹּפט ָיתוֹם ָוָד והמסכן

  :ָהָאֶרץ-יוִֹסיף עוֹד ַלֲעֹרץ ֱאנוֹׁש ִמן-ַּבל של השמיםפחדו על הארץ בלי להתחשב במבט 

ה  א יא יהָו0 ִו�ד ַּבֽ ַח ְלָד" ּו ְלַנְפִׁש�י | ַלְמַנֵּצ� יִתי ֵא�יְך ּתֹאְמר� ּוִדי ַהְרֶכ�ם ) נודו(ָחִס� נ)�
ּו ִחָּצ�ם ַעל  ב :ִצּֽפ(ר ֶׁשת ּכ(ְננ� ּון ֶק� ים ִיְדְרכ3 Iה ָהְרָׁשִע$ י ִהֵּנ (ת ְּבמ(-ִּכ� �ֶתר ִליר� ֶפל - ֶי ֹא)�

ב-ְלִיְׁשֵרי י ַה�ּׁשָ  ג :ֵלֽ יק ַמהִּכ� ִּד� ּון ַצ) ל-ת(ת ֵיָֽהֵרס� �ה  ד :ָּפָעֽ ( ְיהָוה' | ְיהָו יַכ�ל ָקְדׁש� Fֵה ְּבֽ
יו  ( ֵעיָנ�יו ֶיֱחז�ּו ַעְפַעָּפ� ְסא� םַּבָּׁשַמ$ִים ִּכ" �י ָאָדֽ ּו ְּבֵנ �ָרָׁשע  ה :ִי)ְבֲחנ� ן ְו ְבָח� יק ִי" ְיהָוה' ַצִּד$

ה ַנְפֽׁש( ְנָא� ר ַעל ו :ְוֹאֵה�ב ָחָמ�ס ָׂשֽ (ת - ַיְמֵט� ּוַח ִזְלָעפ� �ָגְפִרית ְור� ים ֵא�ׁש ְו ִח� ים ַּפ" ְרָׁשִע�
ם �ת ּכ(ָסֽ י ז :ְמָנ ר ֶיֱחז�ּו ָפֵנֽימ(-ִּכֽ (ת ָאֵה�ב ָי)ָׁש� �הָוה ְצָדק� יק ְי     :ַצִּד�

כדי לבחון את הצדיק שעושה , מאריך אף לרשעים' המזמור מדבר על כך שה

 את לחזק לאמרו ומתאים. ולהפיל את הרשע לגמרי כשתמלא סאתו, לשמה

    .םפני הסתר של בזמנים הבטחון

ֵאי  ָחִסיִתי' בה ולכן איך תחשבו שתקחו ממני את נפשי' הרי אני בוטח בהַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד  א
יתגלה שהוא , יס חזק וגדול במציאות כהרומה שנראה לכם שיש לכם בסֹּתאְמרּו ְלַנְפִׁשי 

שהרי הרשעים מתכננים לקחת את   ב  :נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפוֹר) נודו( כצפור נודדת בבא הזמן

ּכוְֹננּו  ִּכי ִהֵּנה ָהְרָׁשִעים ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת זה מכינים את כלי המלחמהולצורך , נפש ישר הלב
- ֹאֶפל ְלִיְׁשֵרי-144ִלירוֹת ְּבמוֹלא רואה את מעשיהם ' כי חושבים שיש חושך והֶיֶתר - ִחָּצם ַעל

 תהרס על 145,שהיא יסוד הצדק בעולם, כי אם ההשגחה והידיעה, אבל זה לא יתכן ג  :ֵלב

  :ָּפָעל-ַצִּדיק ַמה יתברר שגם מעשי הטוב של הצדיק אינם כלוםִּכי ַהָּׁשתוֹת ֵיָהֵרסּון  ידם
 ויש מצבים ְּבֵהיַכל ָקְדׁשוֹ ' המופיע בגלוי בבית המקדש בתוך העם ' אלא שיש מצבים שה ד

כי יש מצב שעיניו משגיחות על הכל ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאוֹ ' ה שכסאו מתגלה רק בשמים ולא כאן

רוצה לנסות את הצדיקים והרשעים ולכן כאילו עוצם עיניו ורק ויש מצב שֵעיָניו ֶיֱחזּו בגלוי 

 הוא הרע שבא עליו, אבל כלפי הצדיק  ה  :ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם 146מציץ דרך החרכים

 ואילו את הרשע ומעוות המשפט הוא רוצה ַצִּדיק ִיְבָחן' ה ולכן יציל אותו לבסוף, נסיון

וגם   ו  : ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשוֹ להרחיק ממנו ולכן הרע שיבוא עליהם יאביד אותם

- ַיְמֵטר ַעלשולח מהשמים על הרשעים מלכודות שיתפסו בהם בעתיד ' ה, כשלא רואים
ֵאׁש   וכשיבואו לידי ביטוי יכלו אותם כאש וגופרית שהמטיר על סדום ועמורהְרָׁשִעים ַּפִחים

עד שיתמלא '  מאת ה148 הולך ומתמלא ברוח כעס147וכלי הקיבול של מעשיהםְוָגְפִרית 

 
 לירות לעצמם מרשים הם, אופל שיש חושבים שהם משום דוקא. עצמו הדבר בתוך, כלומר - " במו "144

 .בתוכו
 על ייהרס בעבר הטוב בבנין שמו שכבר הטוב כל אם. ׂשם, כלומר, "שת "מלשון" שתות: "נוסף פרוש 145
 ערך שום אין, העתיד בשביל אלא ההווה בשביל עושה שאינו וכיון; הצדיק לפעולות מצטבר ערך אין, ידם

 .לפעולותיו
 דרכיו וגבהו, השמים מחשבת לפי כסאו שבשמים אלא, המשפט בהיכל' ה באמת אבל: נוסף פרוש 146

 .האדם בני מעשי את ורואה עפעפיו דרך מביט הוא, רואה שאינו לנו כשנראה וגם, הכל רואה והוא, מדרכינו
 תוצאות את ישתה שלבסוף עד ומתמלא שהולך, האדם מעשי של קיבול ככלי הוא כוס של הדימוי 147

  . אותו להשמיד כדי כעס מספיק יצבור שהרשע רוצה הוא כי, הרשע את מייסר אינו' ה לכן. מעשיו
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עושה לפי מה ' ויש צורך לבחון את הצדיק כי ה ז  :ְורּוַח ִזְלָעפוֹת ְמָנת ּכוָֹסם וישתו אותו

'  מעשים נכונים מסוג כזה שהם מכוונים בישרות מול פני הולכן אוהב' ַצִּדיק ה- ִּכי שנכון

ולכן צריך לבחון את הצדיק אם ממשיך  ְצָדקוֹת ָאֵהב ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימוֹ  ולא לתועלת אישית

  :149גם כשאין לו תועלת

ל  א יב ַח ַעֽ ד-ַלְמַנֵּצ� �ר ְלָדִוֽ ית ִמְזמ� �הָוה ִּכי  ב :ַהְּׁשִמיִנ� יד ִּכי- ה�ִׁש�יָעה ְי -ָגַמ�ר ָחִס�
ם ים ִמְּבֵנ�י ָאָדֽ מּוִנ� ּסּו ֱא& יׁש ֶאת| ָׁש*ְוא  ג :ַפ� ַדְּברּו- ִא* �ת ְּבֵל/ב ָוֵל�ב - ְיֽ ת ֲחָלק� ֵע�הּו ְׂשַפ� ֵר3

רּו �הָוה ָּכל  ד :ְיַדֵּבֽ ׁש� -ַיְכֵר�ת ְי �ת ָל& ֶרת ְּגֹדֽל�תִׂשְפֵת�י ֲחָלק� ּו   ה :�ן ְמַדֶּב� ְמר8 | ֲאֶׁש*ר ָאֽ
נּו �ן ָלֽ �י ָאד �ְגִּביר ְׂשָפֵת�ינּו ִאָּת�נּו ִמ/ �נּו ַנ �ִנ�ים ַעָּת�ה  ו :ִלְלֹׁשֵנ ת ֶאְבי3 ד ֲעִנִּיים- ֵמַאְנַק: ִמֹּׁש�
יַחֽ ֽל� ַׁשע ָיִפ� ֵי� ית ְּב& �ה ָאִׁש� �ת ֶּכ�ֶסף  ז :ָא�קּום יֹאַמ�ר ְיהָו ר� �ת ְטֹה3 �ת ְיהָוה- ֲאָמר: �ֲמר ִאֽ

ִים ק ִׁשְבָעָתֽ ֻזָּק� ה ח :ָצ�רּוף ַּבֲעִל�יל ָלָא�ֶרץ ְמ& ּנּו - ַאָּתֽ Cם ִּתְּצֶר�ר -ִמן| ְיהָו�ה ִּתְׁשְמֵר� ַהּד/
ם ים ִיְתַהּלָ  ט :ז�ּו ְלע�ָלֽ יב ְרָׁשִע� םָסִב� ּות ִלְבֵנ�י ָאָדֽ ם ֻז&ּל� ּון ְּכֻר�    :כ�

על כך שמתגלה שכל הדור הם באמת ) כנראה בעקבות מרד אבשלום(מדבר דוד 

אומר הוא ו. ולכן לא ידע להתגונן מהם, ורק הציגו את עצמם כצדיקים, רשעים

.  ישמור את האוחזים באמת בתורתו ואת המסכנים שהוא שומע את צעקתם' שה

 . על רשעים שמראים עצמם כצדיקיםומתאים לאמרו

אין ברירה אלא שתושיע עכשיו כי החסידים כמוני   ב  :ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמוֹר ְלָדִוד-ַלְמַנֵּצַח ַעל א

 גם 151 בני אדם שאפשר לסמוך עליהם150כי איןָגַמר ָחִסיד -ִּכי' הוִֹׁשיָעה ההולכים להגמר 

ָׁשְוא  והם מדברים שקרים גם בינם לבין חבריהם  ג  :ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם-ִּכי בין אוהבי
מישרים את המכשולים שבדבריהם שיראה , ורק כשמוציאים מפיהםֵרֵעהּו - ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת

ְּבֵלב ָוֵלב  152ם אם נראה שמדברים מהלב יש להם עוד לב אחרוגְׂשַפת ֲחָלקוֹת  דברים טובים
' ַיְכֵרת ה ישמיד את כל המחליקים את הדברים בצורת הביטוי' ולכן אבקש שה ד  :ְיַדֵּברּו

 ואת אלו שמדברים כביכול בדברים נשגבים אבל זה רק בדיבור ולא בלבִׂשְפֵתי ֲחָלקוֹת - לּכָ 
 ם נשגבים כאילו הם אנשים עליוניםשהם אמרו שדי לדבר בדברי ה  :ָלׁשוֹן ְמַדֶּבֶרת ְּגֹדלוֹת

ומי ידע ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו והרי בידינו לשלוט על מה שאנחנו אומרים ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 

 

 אינו ולכן, התועלת מצד בתשובה חוזר היה, מעשיו על מיד נענש היה אילו שכן, נבחן הרשע גם: נוסף פרוש
 .מהעונש פחד מתוך ולא ועצמ מצד מהרע שיתרחק כדי, מיד העונש את מקבל

 עלים מניעה שרוח כמו. תוצאותיו את רק ורואים אותו רואים שאין מניע ככוח הוא רוח של הדימוי 148
  .תוצאותיו את בעתיד ונראה, המציאות דרך עליהם כעס שיפעל כח יש כך, וכדומה

 .שירית כלשון נוספה' והל, כללי כעס שהוא, "זעף "מלשון בא כנראה" זלעפות"

  .בכך אותו לבדוק היא המטרה כי, פעמים הרבה מיוסר הצדיק לכןו 149
 .להסתתר יוסיף ולא, בעולם התגלותו את יראו הישרים לבסוף ולכן, הצדקות את אוהב' ה: נוסף פרוש

 ."אפס" מלשון "פסו" 150

". אומנות "נקראים הבנין עמודי ולכן, עליו לסמוך שאפשר דבר כלומר, "אמן "משורש" אמונים "151
 ).יב, יא במדבר" (היונק את האומן ישא כאשר": "אומן "גם זו מעותבמש

 ודבר שאומרים אחד דבר -" ולב לב "וזה, לשניים נחלקת שהיא משמעותה" חלקות שפת: "נוסף פרוש 152
 .באמת אליו שמתכוונים אחר
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אבל כיון שפעולתם   ו  :ִמי ָאדוֹן ָלנּו' ובזה כופרים בהשגחת ה, מה אנחנו עושים באמת

ֵמַאְנַקת הרי שומע נאקתם ' וה, ולפגוע באביוניםִמֹּׁשד ֲעִנִּיים  האמיתית היא לקחת מהעניים
ואשים עצמי ' ֹיאַמר ה כשיגיע הזמן' יאמר הַעָּתה ָאקּום  לכן אקום להלחם בהםֶאְביוִֹנים 

ואנשוף ברשע ויראו כולם שכל הטוב שהיה לו היה קליפה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע  שיע לאביוניםכמו

ולכן היא טהורה ואי אפשר '  הִאֲמרוֹת בורא העולם' כי התורה היא דבר ה ז  :ָיִפיַח לוֹ  דקה

 כך 153הנמצא מעל הארץֶּכֶסף ָצרּוף  ככסף שמנוקה מסיגיםֲאָמרוֹת ְטֹהרוֹת לזייף בה 

ואתה  ח  :ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים ועבר בכור שבע פעמיםַּבֲעִליל ָלָאֶרץ שכולם רואים אם יש זיוף 

ויחד איתם תשמור גם אותנו המחזיקים ִּתְׁשְמֵרם ' ה-ַאָּתה 154שומר את אמרותיך מזיוף

מהדור השקרן הזה שלא יפגעו בנו כך שבית דוד ימשיך עד לעולם הבא ִּתְּצֶרּנּו  בתורתך

אנחנו נהיה ָסִביב ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון  ואף שסביבנו מתהלכים הרשעים ט  :ַהּדוֹר זּו ְלעוָֹלם- ִמן

  :ְּכֻרם ֻזּלּות ִלְבֵני ָאָדם מורמים אליך כמו התורה שמזולזלת בעיני בני אדם

(ר ְלָד  א יג ַח ִמְזמ� דַלְמַנֵּצ� �ַצח ַעד- ַעד ב :ִוֽ �הָוה ִּתְׁשָּכֵח�ִני ֶנ ָנה -ָא�ָנה ְי Oיר | ָא ַּתְסִּת6
ִּני- ֶאת �יָך ִמֶּמֽ י י(ָמ�ם ַעד-ַעד  ג :ָּפֶנ י ָיג�(ן ִּבְלָבִב� (ת ְּבַנְפִׁש� Iָנה ָאִׁש$ית ֵעצ ָנה - ָא0 Oּום | ָא ָיר6

י י ָעָלֽ י ֶּפן ד :ֹאְיִב� יַנ� יָרה ֵע) �ה ֱאֹלָה�י ָהִא� ה ֲע�ֵנִני ְיהָו יָטֽ ֶות-ַהִּב� ן ַהָּמֽ ֹ -ֶּפן  ה :ִאיַׁש� אַמ�ר י
י ֶאּֽמ(ט ילּו ִּכ� י ָי)ִג� יו ָצַר� י ְיָכְלִּת� ָך | ַוֲאִנ�י  ו :ֹאְיִב� ֶת� יׁשּוָע" י ִּבֽ � ֵג�ל ִלִּב� ְּבַחְסְּדָך� ָבַטְחִּתי' ָי

יָאִׁש�  י ָגַמ�ל ָעָלֽ �ה ִּכ6     :יָרה ַליהָו

אינו , ואף שהאדם מתפלל, המזמור מדבר על מצבים של הסתר פנים לזמן ארוך

 רב זמן נושע כשלא לאמרו ומתאים .רוצה שיתקן' כיון שאינו יודע מה ה, נושע

    .הגלות התמשכות על, הלאומי מהצד וכן, לתקן מה יודע ולא

 כדי שיפסיק הזמן הממושך 155 עוד לעשותמה הדבר שאני צריך ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

ומה אני צריך לעשות שאראה את הופעתך ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ' ָאָנה ה- ַעד 156שאינך משגיח עלי

ומה אני עוד צריך לעשות אחר שאני שם כל   ג  :ָּפֶני ִמֶּמִּני- ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת- ַעד 157בעולם

נשאר לי אותו  אבלָאָנה ָאִׁשית ֵעצוֹת ְּבַנְפִׁשי - ַעד הזמן ברצוני רעיונות מה אתה רוצה שאתקן

יוָֹמם  158וזה כל עוד יש לי אפשרות לתקןָיגוֹן ִּבְלָבִבי צער קבוע כי זה לא פותר את הבעיה 
וכנגד מה   ד  :ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי-ַעד 160 עלי159 עוד צריך לתקן כדי שאויבי לא יתגברומה

 
 ראש (זו במילה המשנה משתמשת וכך, בגלוי כלומר, "על "של כפול כשורש" בעליל "לפרש אפשר 153

 ).ב"ע כא השנה
, בוודאי יהיה וכך, אותן שומר' וה, טהורות אמרות הם, מלך שאהיה לי שאמר', ה אמרות: נוסף פרוש 154
  .לי יוכלו ולא

 .נגמרו שכמעט, החסידים את שמור: נוסף פרוש
 .מכוון זה מטרה ולאיזה, לקרות צריך עוד מה כלומר, "לאן עד "פרושו" אנה עד "155
 וֶהפכו. המקרה ליד כביכול נתון שהאדם כיון, שוכח כביכול שהוא היא הכוונה אלא', ה אצל שכחה אין 156

 .השגחה של ענין שהוא, "הבטה "הוא בהמשך
 לא אנחנו אבל, רואה' ה כי, מהאדם פניו את מסתיר אלא מפניו האדם את מסתיר אינו' ה כי, בלשונו דייק 157

 .במציאות אותו רואים
 אחר וֶהפכו. לתקן יכול ואני הזה בעולם ואור חיים לי יש שעוד זמן כל כלומר, האור זמן רושופ" יומם "158
 .ללילה נמשלת המוות כאשר, "המות אישן: "כך
 ".ממני יותר צדיק ירגיש"כ או" עלי יתגאה"כ גם לפרש אפשר" עלי ירום "הביטוי את 159
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שהרי אתה אלוקי ֲעֵנִני  וכנגד הסתר הפנים ענה לתפילתיַהִּביָטה  ששכחתני השגח עלי

תן לי הבנה נכונה מה רצונך ֱאָהי ' ההמשגיח עלי ובורא העולם שיכול לענות לכל 

ִאיַׁשן -ֶּפן 161מחשש שלא אספיק עד שאמות ולא אוכל לתקן עודָהִאיָרה ֵעיַני  שאתקן
 'ויהיה חילול ה, יחשוב אויבי שהוא ניצח אותי ולא בא ממך, וגם אם לא אמות ה  :ַהָּמֶות

ואינם מבינים שלא , והמצרים לי ישמחו כשיגלו שהתחלתי ליפולֹיאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו -ֶּפן

אבל אני לא עוזב את בטחוני  ו  : ִּכי ֶאּמוֹטָצַרי ָיִגילּו בנתיים' ויהיה חילול ה, אפול לגמרי

 ולכן עוד אשמח וודאי כשתבוא הישועהַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי  שתציל אותי אף שאיני זכאי
 ויתגדל שם 162כי הישועה הזו אינה למעני אלא שאגיב לה' ואשבח את הל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת ָיגֵ 

   :ִּכי ָגַמל ָעָלי' ָאִׁשיָרה לה 'ה

ה ֵא�ין  א יד יבּו ֲעִליָל� ְתִע� יתּו ִהֽ ְׁשִח� ים ִהֽ �ִלּב( ֵא�ין ֱאֹלִה� ַמ�ר ָנָב�ל ְּב Fִו�ד ָא ַח ְלָד" ַלְמַנֵּצ�
ֵׂשה ל ב :ֽט(ב- ֹעֽ יף ַעֽ ה ִמָּׁשַמִים' ִהְׁשִק$ הָו� ֵרׁש ֶאת- ְּבֵני-ְיֽ יל ֹּד) �ׁש ַמְׂשִּכ� �ְרא(ת ֲהֵי ם ִל ָד� -ָא"

ים ֵׂשה  ג :ֱאֹלִהֽ ֱאָל�חּו ֵא�ין ֹעֽ ו ֶנ" ל ָסר' ַיְחָּד$ ין ַּגם- ַהֹּכ� (ב ֵא)� ד-ט� א ָיְד  ד :ֶאָחֽ �ֹ -עּו' ָּכלֲהל
אּו א ָקָרֽ �ֹ ה ל ֶון ֹאְכֵל�י ַע�ִּמי ָא�ְכלּו ֶל�ֶחם ְי)הָו� י ָא� ֲעֵל" י| ָׁש�ם   ה :ֹּפ$ ים -ָּפ�ֲחדּו ָפ�ַחד ִּכֽ ֹלִה� ֱא)

(ר צַ  יקְּבד� הּו-ֲעַצת ו :ִּדֽ �ה ַמְחֵסֽ י ְיהָו יׁשּו ִּכ6 י ָתִב� ל   ז :ָעִנ� ֵא� $ת ִיְׂשָר" י ִיֵּת�ן ִמִּצּי(ן' ְיׁשּוַע ִמ�
ֵאל ח ִיְׂשָרֽ ב ִיְׂשַמ� ( ָיֵג�ל ַי)ֲעֹק� ּות ַעּמ� �הָוה ְׁשב� ּוב ְי      :ְּבׁש�

, המזמור מסביר איך רשעת הרשעים מביאה את הסתר הפנים מידה כנגד מידה

ביא עליהם את העונש וגם מונע מהם להינצל וזה עצמו מחזק את רשעותם ומ

. 163גם יינצלו מהעונש וגם יסורו הרשעים, על עמו' כשיתגלה ה, ולעומת זאת; ממנו

 .בכללה הגלות ועל פנים הסתר על לאמרו ומתאים

 חוטא כיון שאינו רואה את אלוקים בעולם וחושב 164האדם המרוקן מתוכןַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד  א

 וכתוצאה מזה הוא מקלקל את דרכו הטובהָאַמר ָנָבל ְּבִלּבוֹ ֵאין ֱאִהים  שאין אלוקים
עד שנראה ה ִהְתִעיבּו ֲעִלילָ  165'והדעות האלו מביאות למעשים מאוסים בעיני הִהְׁשִחיתּו 

רוצה להסתכל ' וזה מביא הסתר פנים כי ה ב  :טוֹב-ֵאין ֹעֵׂשהשבדור הזה אין כלל צדיקים 

ולבחון אם יש מי שמצליח להבין בכל ָאָדם - יְּבנֵ -ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל' ה מרחוק מהשמים

 
 האדם ואז, "נצח תשכחני "וזהו, למקרה האדם את עוזב' שה הוא האחד. עונש מיני שני יש: נוסף פרוש 160

 הוא כי, הזמן כל יגון לו יש אבל; בנפשו הזה עולם של עצות שיׂשים ידי על, יומם לו ונחשב להצליח יכול
 אויבו כזה ואדם; פנים הסתר וזהו, אותו להעניש עליו משגיח' שה, אחר עונש מין ויש. אותו עזב' שה מרגיש

 .טבעה מדרך יותר עליו מתרומם
 שלא כדי, שחור ורואה שמתעלף כמי, שאתחזק עיני האר: ומבקש, ונחלש הולך הוא: נוסף פרוש 161

 .ואמות כישן שאהיה, אתעלף
 שאדם צרות הרבה יש. כזה מעשה על להגיב או, תגובה לו שתהיה שראוי מעשה לעשות פרושו" לגמול "162
 היא' ה ישועת אבל. להודות זוכר ואינו ,הרגיל המצב מבחינתו חזר נגמרות וכשהן, שייגמרו מחכה רק

 .מאליה כמובנת אותה נקבל ולא', ה שם את ונפרסם עליה שנשבח ונועדה, גמילה
 שאול ועל האדומי דואג על כאן המדובר הענין את מחיל שם. נג בפרק קלים בשינויים נכפל הזה המזמור 163

 .אותו הרודף
 תיבת לו יש שכנראה, "נבל "הנגינה כלי וכן, "יין נבל "אב זה מלשון. טוב מתוכן שמרּוקן מי הוא" נבל "164

 .חיים מרוח מרּוקן גוף שהיא, "נבלה "וכן, תהודה
 .לרע הוא כלל בדרך, אדם בני על בא וכשהמעשה, מסוימות ממידות הנובע מעשה היא" עלילה "165
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ושיש מי שמחפש קרבת אלוקים גם ִלְראוֹת ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל  נמצא במציאות' זאת שה

כי נראה להם '  עוזבים את ה166וזה עצמו מביא שכולם ג  :ֱאִהים-ֹּדֵרׁש ֶאת כשמסתיר פניו

והרבים משפיעים על אחרים עד שכולם בהיותם יחד ַהֹּכל ָסר שבאמת אין אלוקים 

 וגם טוֹב-ֵאין ֹעֵׂשה עד שאין כלל בדור מי שעושה טובַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו  167'מרחיקים עצמם מה

וזה מביא ( ד  :ֶאָחד- ֵאין ַּגם 168תם לרווח אישיהמעט שנראה שעושים טוב זה מצד כוונ

 וצריכים כל אותם עושי רע לדעת מהנבואה) להסתר פנים גדול יותר שהם מוגלים מארצם
 169שמה שהעמים אוכלים את עם ישראל בגלות כאילו הוא לחמםֹּפֲעֵלי ָאֶון -ֲהא ָיְדעּו ָּכל

הוא מידה כנגד מידה ממה שעם ישראל ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם  שזה הסתר פנים גדול מאוד

ָׁשם  ולכן שם בגלות יפחדו מהעמים ויהיה להם צרות ה  :א ָקָראּו' ה' לא קראו אל ה
ֱאִהים -ִּכי  ולא בדור כזה שמסתיר בו פניו170מופיע להושיעם בדור צדיק' כי הָּפֲחדּו ָפַחד 
ָעִני -ֲעַצתואינם יכולים להנצל כי יבשו את העצה היחידה למעונים כמותם  ו  :ְּבדוֹר ַצִּדיק

ולכן הם מתקשים  ז  :ַמְחֵסהּו' ִּכי ה 171שהוא המגן היחיד לעניים' לפנות אל הָתִביׁשּו 

ותבוא מהקדושה ִמי ִיֵּתן  אבל עוד תבוא הישועה גם אם איננו יודעים איך .להציל את עצמם

משיב את עמו מהגלות שהוא הפך ' וכשיראו שהִמִּצּיוֹן ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל  172'והופעת ה

וכיוון שלא ָיֵגל ַיֲעֹקב  174גם כל הפרטים' אז יגלו את הְׁשבּות ַעּמוֹ ' ב הְּבׁשּו 173מהסתר פנים

   :ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 175יהיו רשעים עוד ישמח העם כולו

�הָ(ה ִמי א טו ִו�ד ְי (ר ְלָד" י-ִמְזמ� ָך-ָיג�ּור ְּבָאֳהֶל�ָך ִמֽ ן ְּבַה�ר ָקְדֶׁשֽ ה(ֵל�ְך ָּת�ִמים  ב :ִי)ְׁשֹּכ�
ת ִּבְלָבֽב( ֶמ� ר ֱא) א ג :ּוֹפֵע�ל ֶצ�ֶדק ְוֹדֵב� ֹֽ ל -ל ( לֹא-ַעל| ָרַג0 �ה - ְלֹׁשנ� �הּו ָרָע ָעָׂש�ה ְלֵרֵע

ה לֹא א ַעל- ְו)ֶחְרָּפ� ב(-ָנָׂש� �ה   ד :ְקֹרֽ ס ְוֶאת| ִנְבֶז �יו ִנְמָא� יָנ Fֵע �ה יְ - ְּבֽ ע ִיְרֵא�י ְיהָו ַכֵּב�ד ִנְׁשַּב�
ר א ָיִמֽ �ֹ ע ְול ָהַר� (  ה :ְל) ַחד ַעל- לֹא| ַּכְסּפ� ֵׂשה-ָנַת�ן ְּבֶנֶׁשְך' ְוֹׁש� ח ֹעֽ ָק� א ָל" �ֹ י ל א -ָנִק� 6ֹ ֵא�ֶּלה ל

םִיּמ�     :(ט ְלע(ָלֽ
יסמוך אותו כאן וישלם שכרו ' שה, בעולם הזה' המזמור אומר מי הקרוב אל ה

    .החומריות מול אל בקדושה להתחזק לאמרו ומתאים .לעולם הבא

 
 .עוזבים ממש אחד עד שכולם לומר בא ולא, כוללת בצורה מצב מתאר הזה המזמור 166
, טו איוב" (ַעְוָלה ַכַּמיִם ׁשֶֹתה ִאיׁש ֱאָלחְונֶ  נְִתָעב ִּכי ַאף" :ך"בתנ אחת פעם עוד רק מופיע" אלח "שורש 167
 .ענין מאותו" אלח "וכנראה רחקמו דבר הוא" תועבה"ו). טז

 . מעטים היו עוד כשקודם אחד לא אפילו טוב עושה אין שממש למצב הביא שהתהליך: נוסף פרוש 168
 .לחם להם חסר לא שאפילו להם הזיק ולא ישראל עם את שאכלו: נוסף פרוש 169
 .הזה לדור שמגיע מה וזה בדינו צדיק' ה כי: נוסף פרוש 170
 הוא כי זה את עשה' וה' ה אל ישובו ולכן יושמדו פן שיפחדו הגלות ענין כי חדפ פחדו שם: נוסף פרוש 171

 שנותרה היחידה העצה שזו ממעשיכם תתבישו ולכן. בתשובה לשוב פתח להם פותח כזה בדור וגם צדיק
 .העניים מחסה שהוא' ה אל לשוב בענייכם לכם

 אבל ישועה בזכותו לו שיתן מי ואין רשע כולו הזה והדור צדיק בדור מושיע אלוקים אמנם: נוסף פרוש 172
 .האנשים זכות מצד ולא ציון למען מציון הישועה את להביא חייב שכולו בדור גם יכול' ה

 בנבואות במילא לומר נאלץ וכן, הגלות קודם דוד ידי על שנאמר כיון הגלות על נבואה כאן שיש יתכן 173
 .וסביבה האזינו בפרשת אומר וכן, גלות שתהיה נורבי משה מזמן כבר ברור היה כי חייבים לא אבל. אסף

 .וכללותו העם עצם את" ישראל"ו מסויים דור או הפרטים את מציין" יעקב "174
 ולכן, בימיהם הישועה תהיה שלא לחשוב אופן בכל או מהגלות להתייאש עלולים הפרטים: נוסף פרוש 175

 אבל, בשבילו חדש גילוי זה ואין, ישועה יהשתה יודע כולו ישראל עם אבל, בישועה גילוי יהיה כי יגילו
 .בפועל כשיהיה אז רק תגיע השמחה
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 24 תהלה ליעקב

מי הוא זה שכביכול גר בעולם הזה ' ה  אתה בורא העולם ומנהיגוְלָדִוד שאמרו דודִמְזמוֹר  א

ומי הוא זה שיוכל בעקבות זה לשכון באופן ָיגּור ְּבָאֳהֶל - ִמי  באוהל הקודש שלך176הזמני

, זה מי  ב  :ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁש-ִמי  של קדשך לעתיד לבוא177קבוע בהר היציב והחזק

על פי דרכך ,  ללא כונות זרות178,כל תנועותיו בעולם הם בשלמות, שמבחינת עשה טוב

ו מכוון על פי האמת בשני ורצונּוֹפֵעל ֶצֶדק  ובעקבות זאת כל מעשיו על פי הדין הוֵֹל ָּתִמים

 180ומבחינת סור מרע לא הזיק לאחר בעקיפין על ידי רכילות  ג  :ְוֹדֵבר ֱאֶמת ִּבְלָבבוֹ  179יצריו
ואם ראה אדם ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו ָרָעה - א 181שה רעה בידיו למי שאיתוולא עְלֹׁשנוֹ - ָרַגל ַעל-א

  :ְקֹרבוֹ -ָנָׂשא ַעל- ְוֶחְרָּפה א הקרוב לו שעושה רעה הוכיחו ומנעו ולכן אינו מתבייש מקרוביו
גם בעינו ' ומבחינת היחס לחומריות אינו מסתנוור ממנה אלא מי שמאוס ומרוחק על ידי ה ד

 ולעומת זאת הוא מכבד את ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ִנְמָאס הוא מבוזה ולא מתרשם מכבודו בעולם הזה

ומרית לא אכפת ומטובת עצמו החְיַכֵּבד ' ִיְרֵאי ה- ְוֶאת שבעיניו זה מה שחשוב' מי שירא מה

  :ִנְׁשַּבע ְלָהַרע ְוא ָיִמר ולא שינה אפילו לפדות בצדקה 182לו שנשבע לצער עצמו בתעניות
כנתינת , מוסכם בעיני בני אדם כצודקולכן מתבטא היחס הזה גם בפועל שגם מה ש  ה

וכן לא ָנַתן ְּבֶנֶׁש -ַּכְסּפוֹ א 'כיון שאינו טוב בעיני ה, לא עשה, הלואה בריבית בהסכמה

ָנִקי א -ְוֹׁשַחד ַעל' לקח תשלום אפילו כדי לזכות מי שבאמת זכאי כיון שאינו טוב בעיני ה
, יסמוך אותו גם אם ייסר אותו' י הכ, ומי שעושה את כל אלה לא יתמוטט לגמריָלָקח 

  :ֵאֶּלה א ִיּמוֹט ְלעוָֹלם- ֹעֵׂשה  יהיה זקוף183ולעולם הבא

י א טז ל ִּכֽ ִני ֵא)� ְמֵר� �ד ָׁשֽ ם ְלָדִו ְך-ִמְכָּת� יִתי ָבֽ �י ָא�ָּתה ָאַמ�ְרּתְ  ב :ָחִס� יהָוה ֲאֹדָנ � ַלֽ
י ַּבל (ָבִת� יָך-ט) �ְקד(ִׁשים ֲאֶׁשר ג :ָעֶלֽ י ָּכל-ִל ם-ֶחְפִצי-ָּבָא�ֶרץ ֵה�ָּמה ְו)ַאִּדיֵר� ּו   ד :ָבֽ ִיְרּב�

רּו ַּבל ָה� יְך ִנְסֵּכיֶה�ם ִמָּד�ם ּֽוַבל-ַעְּצב(ָתם' ַאֵח$ר ָמ" א ֶאת- ַאִּס� ם ַעל-ֶאָּׂש� מ(ָת� י-ְׁש)  :ְׂשָפָתֽ
ה ְמָנת ה הָו� י- ְיֽ יְך ּג(ָרִלֽ ה ּת(ִמ� ָּת� י ַא) י ְוכ(ִס� ים ַאף- ֲחָבִל�ים ָנְֽפלּו ו :ֶחְלִק� �י ַּבְּנִעִמ� -ִל

י ה ָעָלֽ ְפָר� ת ָׁשֽ ְך ֶאת ז :ַנ)ֲחָל� �הָוה ֲאֶׁש�ר ְיָעָצ�ִני ַאף- ֲאָבֵר� יֵל) -ְי ּוִני ִכְלי(ָתֽ (ת ִיְּסר�  :יל�
י ַּבל  ח יִמיִנ� ( י ִמֽ יד ִּכ� י ָתִמ� �ה ְלֶנְגִּד� יִתי ְיהָו י | ָלֵכ�ן   ט :ֶאּֽמ(ט-ִׁשִּו3 � ֶגל ְּכב(ִד� �ִּבי ַוָּי ָׂשַמ�ח ִל

ַטח-ַאף ן ָלֶבֽ י ִיְׁשֹּכ� ָׂשִר� י   י :ְּב) א- לֹא| ִּכ� ֹֽ (ל ל (ת -ַתֲעֹז�ב ַנְפִׁש�י ִלְׁשא� ִסיְדָך� ִלְרא� ן ֲח) ִתֵּת�
ַחת �ָמח(ת ֶאתּֽת(ִדיֵעִני' ֹא�  יא :ָׁשֽ ַבע ְׂש ִּי�ים ֹׂש� (ת ִּביִמיְנָך� ֶנַֽצח- ַרח ַח" �יָך ְנִעמ6    :ָּפֶנ

אלא , כדי שיעשה רצונו ותתקבל תפילתו' המזמור אומר שלא יעבוד האדם את ה

בעולם ' ומה שיתן לו ה, מה שמתבטא בעיקר בטובת עולם הבא', כדי לדבוק בה

 ולא' ה עבודת הוא ולםבע שהעיקר לזכור לאמרו ומתאים.  יתן- הזה 

    . החומרית הטובה

 
 .מקומו בן שאינו מי כלומר, "גרות "מלשון בא" לגור "176
 ועל המקדש על כאן שמדובר נראה שלא כיון. וחזקים יציבים, תמיד שקיימים לדברים משל הם" הרים "177
 .משל שהם לומר צריך, ממש הבית הר
 שלם שופרו" תמים "178
 .מהם בנוי שהלב רצון כיווני שני, יצרים שני שיש לציין בא" לבב. "ורגש רצון פרושו" לב "179
 אחר שמלשין פירושו" לשונו על"ו, מעשיהם את ובודק אחרים אחר הולך כלומר, לרגל מלשון" רגל "180
 .הזה הנושא על הרבה בתהילים יש. אנשים בין ומסכסך כך
 .שהיא סיבה מכל איתו קשר לאדם שיש מי אאל חבר דוקא אינו" ֵרעַ  "181
 .בצדיק מדובר שהרי, רע לעשות שנשבע לפרשו אפשר שאי כיון, המפרשים פרשו כך 182
 .ארוך לזמן רק ולא, הבא לעולם פרושו" לעולם", רבים במקומות 183
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ָחִסיִתי -ִּכי כי רק בך אני בוטחָׁשְמֵרִני ֵאל  184לעולם הבא'  תשמור אותי הִמְכָּתם ְלָדִוד א
ָאַמְרְּת  ואני עובדת אותך לא כדי לקבל שכר, שאתה אדון שלי', ונפשי אמרה לך ה  ב  :ָב
ן אינך מחויב ולכֲאֹדָני ָאָּתה ' לה ]קוראים את שתי השמות בצורה זהה למרות הסמיכות[

אלא שאיפתי להידמות לאנשים שאף   ג  :ָעֶלי-טוָֹבִתי ַּבל לספק לי את טובותי בעולם הזה

והם באמת גדולים מצד העולם ָּבָאֶרץ ֵהָּמה -רִלְקדוִֹׁשים ֲאֶׁש  הם קדושים, על פי שהם בארץ

, לעומתם  ד  :ָבם-ֶחְפִצי-ְוַאִּדיֵרי ָּכלהבא שזה התחומים שבהם כל רצוני המוביל למעשי 

רק מרבים את הצער ,  מוהר לאלהים אחרים כי רוצים להשיג טובה חומריתאלו שנותנים

ואני לא אנסך להם שזה כמו לשפוך דם ִיְרּבּו ַעְּצבוָֹתם ַאֵחר ָמָהרּו  185שלהם כשלא נענים

- ְׁשמוָֹתם ַעל-ֶאָּׂשא ֶאת-ּוַבלואפילו לא אזכיר את שם העבודה זרה ַאִּסי ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם - ַּבל
והוא ישקה אותי מה ֶחְלִקי -ְמָנת' ה הוא עצמו המנה שבחרתי לי בחלוקה' ה  ה  :ְׂשָפָתי

 187ד לי לכוון אותו ואתה תומך בגורל המיועְוכוִֹסי 186שירצה בין כוס טובה בין כוס פורענות
ִלי ַּבְּנִעִמים -ֲחָבִלים ָנְפלּו כך שקבלתי חלקי בעולם הזה בדרך טובה  ו  :ַאָּתה ּתוִֹמי ּגוָֹרִלי

אבל אני מברך  ז  :ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי- ַאף 188'ני כי היא רצון הוגם הנחלה עצמה טובה בעי

ֶׁשר אֲ ' ה- ֲאָבֵר ֶאת לא על הטובה החומרית אלא על שמכוון אותי על ידי הנבואה' את ה
הנטיה הטבעית הנכונה שלי מכוונת אותי כי התורה ,  שאין נבואה189וגם בגלותְיָעָצִני 

' ולכן בכל מעשי אני שם את ה  ח  :ֵלילוֹת ִיְּסרּוִני ִכְליוָֹתי-ַאף הופכת להיות חלק ממני

כיון ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ' ִׁשִּויִתי ה 190לקבל על פי רצונו את החלטותי , כאילו הוא נמצא מול עיני

ולכן  ט  :ֶאּמוֹט-ִּכי ִמיִמיִני ַּבלשכל זמן שמעשי בעולם הולכים לפי רצונו לא אתחיל ליפול 

 ונפשי תשמח לעולם הבא כשתגלה ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי בעולם הזה' רצוני שמח לעשות דבר ה

ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן - ַאףוגם הבשר ישמר בקבר לתחית המתים ַוָּיֶגל ְּכבוִֹדי  191את הצפון לה שם
ִּכי שהרי גם אם אצטרך להתייסר בגיהנום לא תעזוב אותי שם אלא תעלה אותי   י  :ָלֶבַטח

 192אה פני גיהנוםכלל לא יר, ומי שעושה רצונך יותר ממה שמחויבַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאוֹל -א
ולכן בקשתי שתודיע לי מה הדרך הנכונה לחיות בעולם   יא  :ִתֵּתן ֲחִסיְד ִלְראוֹת ָׁשַחת-א

 
 .המזמור לשאר שיתאים כדי, הבא לעולם היא שהשמירה פרשתי 184
 להם מרבים, אחרים לאלהים מוהר שנותנים שאלו לפרש אפשר ודע". עצבים "נקראים האלילים לכן 185

 .אלילים
  .לעם או לאדם משקה' שה כוס על ך"בתנ רבים משלים יש 186

 .כוסו וזהו, לו השמור חלקו את חייו במהלך ממלא האדם: לכוס נוסף פרוש
 לפי הזה בעולם שיצרתי השפע כלי הוא" כוסי", כאלוקית שנבראת הנפש היא" חלקי מנת: "נוסף פרוש 187

  .ממעשי יותר' ה לי שיתן מה הוא" גורלי"ו, מעשי
 הגורל את לבחור ידי את מנמיך' ה כלומר, ")תמך "משורש ולא" (מך "משורש" תומיך: "נוסף פרוש

 .לי המתאים
, בחבל המסומן חלקו את אחד לכל נותנים ואז, במזל שתלוי גורל להפיל היא לבנים נחלה לחלק הדרך 188

 חלקי את לי בוחר' ה כלומר, הטוב הגורל לי שיצא הגורל את תומך' ה. לבניו אותו שינחיל, עולםל שלו והוא
 בזויה בעבודה לעסוק או אחריו הרבה לטרוח צריך שלא כלומר, נעימה בדרך ובא, הזה בעולם החומרי
  . 'ה לו שנתן ממה עושר יותר לעצמו מחפש שאינני כלומר, בעיני חן מוצאת עצמה והנחלה. בשבילו

 בנחת הארץ חבלי את לנו והפיל, לגורלנו בו לבחור אותנו כיוון' שה, כולו ישראל עם על מדובר: נוסף פרוש
 ).יב, יא דברים" (בה אלוקיך' ה עיני"ש כיון בעינינו טובה עצמה והנחלה, לנו נלחם שהוא בכך
 .ולצרות לגלות משל הוא לילה, כלל בדרך 189
 על עזר שויתי "בפסוק כמו, "שימה "של משמעות לו יש. השוואה עניינוו, "שוה "משורש בא" שיויתי "190

 מול' ה את שמתי: כאן וכן. לגיבור מתאים העזר כי, שוויון של ענין בשימה כשיש, )כ, פט תהלים" (גיבור
 .לעשות נכון מה לי ברור כך י"וע, שלי החומריים הרצונות לשפלות' ה גדולת את כשהשוויתי עיני
 .חדש גילוי על שמחה אהי" גילה "191
 ".השחתה "שהוא דבר, זמנו קודם ימות לא חסידך: נוסף פרוש 192
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ֹׂשַבע  בע שמחה ממה שאני רואה הופעתך הגלויה בעולם הזה ואשּתוִֹדיֵעִני ֹאַרח ַחִּייםהזה 
  :ְנִעמוֹת ִּביִמיְנ ֶנַצח יהיה בעולם הבא 193והטוב שתעשה לנו בגלויָּפֶני -ְׂשָמחוֹת ֶאת

ה  א יז ִו�ד ִׁשְמָע�ה ְיהָו0 ה ְלָד" א | ְּתִפָּל� �ֹ ל י ְּב) י ַהֲאִז�יָנה ְתִפָּלִת� יָבה ִרָּנִת� ֶדק ַהְקִׁש� ֶצ�
ה י ִמְרָמֽ ים ב :ִׂשְפֵת� �יָנה ֵמיָׁשִרֽ יָך ֶּתֱחֶז יֶנ� י ֵיֵצ�א ֵע) י  ג :ִמ�ְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִט� ַח�ְנָּת ִלִּב0 Fָּב |

ִני ַבל ְיָלה ְצַרְפַּת� ְדָּת ַּל� ַק� Fי ַּבל- ָּפ י- ַיֲעָבר-ִּתְמָצ�א ַז)ֹּמִת� (ת ָא�ָדם ִּבְדַב�ר  ד :ִּפֽ ִלְפֻעּל�
יץ (ת ָּפִרֽ ְרִּתי ָאְרח� ַמ� י ָׁש) ְך ֲא�ֻׁשַרי ְּבַמְעְּגל(ֶת�יָך ַּבל ה :ְׂשָפֶת�יָך ֲאִנ� (- ָּתֹמ� יָנמ�  :ּטּו ְפָעָמֽ

י  ו י- ֲאִנֽ יָך ִכֽ ט-ְקָראִת� � ִני ֵא�ל ַהֽ י- ַתֲעֵנ י ְׁשַמ�ע ִאְמָרִתֽ ַהְפֵל�ה ֲח�ָסֶדיָך מ(ִׁש�יַע  ז :ָאְזְנָך� ִל)�
יִמיֶנֽ ָך ים ִּבֽ ִּמְתק(ְמִמ� ים ִמ) (ן ַּבת ח :ח(ִס� ִני- ָׁש�ְמֵרִני ְּכִאיׁש� יָך ַּתְסִּתיֵרֽ ָנֶפ� ל ְּכ) �ִין ְּבֵצ�  :ָע

י ְּב)   ט ּוִני ֹאְיַב� ָׁשִעים ז�ּו ַׁשּד� ��י ְר יִמְּפֵנ יפּו ָעָלֽ ֶפׁש ַיִּק� ּו  י :ֶנ� ימ( ִּדְּבר� ּו ִּפ)� מ( ָּסְגר� ֶחְלָּב�
ֶרץ) סבבוני(ַא�ֻּׁשֵרינּו ַעָּת�ה  יא :ְבֵגֽאּות (ת ָּבָאֽ יתּו ִלְנט� ם ָי)ִׁש� ּונּו ֵעיֵניֶה�  :ְסָבב�

ים יב ב ְּבִמְסָּתִרֽ יר ֹיֵׁש� (ף ְו)ִכְכִפ� (ף ִלְטר� �ַאְרֵיה ִיְכס� ( ְּכ ה ַקְּדָמ�ה  יג :ִּדְמֹינ� קּוָמ�ה ְיהָו�
ָךָפ�ָניו ַהְכִר  ע ַחְרֶּבֽ י ֵמָרָׁש� ה ַנ)ְפִׁש� �הּו ַּפְּלָט� ים ָיְדָך0   יד :יֵע ְמִת� ים | ִמֽ ְמִת3 ה ִמֽ Iְיהָו

ַחִּיים'  ם ַּבֽ ֶלד ֶחְלָק� ם ּוֽ ) וצפינך(ֵמֶח� �ים ְוִהִּנ�יחּו ִי)ְתָר� ּו ָבִנ ְטָנ�ם ִיְׂשְּבע� ְצפּוְנָך' ְּתַמֵּל$א ִב"
ם �יָך ֶאְׂשְּבָע�  טו :ְלע(ְלֵליֶהֽ �ה ָפֶנ �ֶצֶדק ֶאֱחֶז י ְּב ָךֲאִנ� יץ ְּתמּוָנֶתֽ ָהִק�    :ה ְב)

שאינו מבקש טובות חומריות , המזמור אומר שהתפילה מתקבלת ממי שזכאי לכך

הם יקבלו טובה חומרית בעולם הזה והוא יקבל טובה ; אלא רק הצלה מהרשעים

 .התפילה לפני דרכיו ליישר כדי לאמרו ומתאים. לעולם הבא

תשמע את התפילה כשהיא נכונה ' אתה הְּתִפָּלה ְלָדִוד  מזמור המדבר על עצם התפילה א

 ולכן בין שתקבל את השבחים שלי ובין שתטה אוזן לבקשות שליֶצֶדק ' ִׁשְמָעה ה ומתאימה
ְּבא  יהיה רק אם שפתי במדרגה שמגיע לי שתשמע אותיִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָּלִתי ַהְקִׁשיָבה ִרּנָ 
ִמְּלָפֶני ִמְׁשָּפִטי ך  אני מעמיד עצמי למשפט לפני194שהרי כשאני מתפלל ב  :ִׂשְפֵתי ִמְרָמה

שבניגוד  ג  :ֵעיֶני ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִריםועיניך משגיחות ביושר ואי אפשר לרמות אותם ֵיֵצא 

ובדקת את מעשי גם בלילה המוסתר ָּבַחְנָּת ִלִּבי   גם את רצונותילשופט בשר ודם אתה בודק

וגם אם ִּתְמָצא -ְצַרְפַּתִני ַבל 195וזקקת אותי עד שלא תמצא בי שום חטאָּפַקְדָּת ַּלְיָלה מעין 

  :ִּפי-ַיֲעָבר-ַזֹּמִתי ַּבל 196תכננתי לעשות דבר רע לא עשיתי אפילו לא פעולה קטנה כדיבור
ִלְפֻעּלוֹת ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתי  והפעולות שאני עושה כאדם נעשות רק לפי המצוות שאמרת ד

ַמְרִּתי ָאְרחוֹת ֲאִני ָׁש  ועשיתי סייגים שלא ללכת בדרכים שיגרמו לפריצת גדרות התורה
197ועל ידי התורה תיצב את רגלי בדרכיך הקבועות  ה  :ָּפִריץ

  ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלוֶֹתי ָּתֹמ

 
 .הטבע בדרך הנסתרת פעולתו היא) 'ה יד כלומר" (שמאלו"ו, הגלויה פעולתו היא" 'ה ימין "193
 שהוא שכיון', ה לפני לדין עצמו את מעמיד האדם, כלומר, התפעל בבנין" פלילים "מלשון בא" להתפלל "194

 גם בה כלולה ממילא, פרטית השגחה מבקש שהוא וכיון; לזה זכאי הוא האם בודקים, במציאות שינוי שמבק
 .הרעים מעשיו על השגחה

 .חטא שום בי נמצא שלא עד, שחטאתי מה על שאתייסר כדי צרות ידי על אותי זיקקת: נוסף פרוש 195
 ).ב"ע לט קידושין (למעשה מצרפה ה"הקב אין רעה מחשבה כי 196
 בהן שהולכים קבועות דרכים הם" מעגלות. "מתיצב אני שעליו הבסיס שהם כיון, רגלי הם" שוריא "197

 .ושוב שוב
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ואני  ו  :ָנמוֹּטּו ְפָעָמי- ַּבל 198 גם באופן חד פעמיובזכות זה לא התחלתי ליפול בחטא

ולכן תשגיח ַתֲעֵנִני ֵאל -ְקָראִתי ִכי-ֲאִניהתפללתי אליך רק כאשר הייתי ראוי שתענה לי 

ואת חסדיך תבדיל לתת   ז  :ָאְזְנ ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי-ַהט 199מוע את תפילותי ותקבל אותםלש

ולא לאלו שמקימים עצמם נגד ים ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מוִֹׁשיַע חוִֹס אותם רק לחוסים בך באמת 

ותשמור אותי שאהיה מושגח אצלך  ח  :ִמִּמְתקוְֹמִמים ִּביִמיֶנ 200הופעתך הגלויה בעולם

- ָׁשְמֵרִני ְּכִאיׁשוֹן ַּבת 201קפות שלי בתוך עינך המשגיחה עליתמיד כי עיקר קיומי הוא ההשת
 202כי לרשעים אין נגיעה שם, אני מוסתר מצרות, ואז כיון שעיקרי רוחני ומרומם בכנפיךָעִין 

 ותשמרני מהרשעים שמנסים לשדוד ממני את קרבת אלוקים זו ט  :ְּבֵצל ְּכָנֶפי ַּתְסִּתיֵרִני
ואויבי בתחום הרוח שאין להם נגיעה שם אבל בכל מקום שאפנה ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני 

והחומריות היתרה שלהם סוגרת את   י  :ֹאְיַבי ְּבֶנֶפׁש ַיִּקיפּו ָעָלי מנסים להכשיל אותי בחטא

  :ִּפימוֹ ִּדְּברּו ְבֵגאּותולכן הם מדברים בגאוה מולו ולא מקבלים מרותו ֶחְלָּבמוֹ ָּסְגרּו  'ליבם מה
ואף שאין להם נגיעה לנפש יש להם נגיעה לרגלינו הנוגעות בחומריות וכיון שרואים   יא

ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה  שתמכת ויצבת אותם במעגלותיך הם באים לחפש איפה אפשר להפילם
 וכל מגמת פניהם להתחיל להפיל אותי מהשמים אל הארציות והחומריותְסָבבּונּו ) יסבבונ(

, לו שאני יכול להלחם בהם לבדואיני מבקש שתצילני מא  יב  :ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטוֹת ָּבָאֶרץ

בין מצד עוצם רצונם לנצח אותי כאריה , בין מצד כוחם כאריה, אלא מאלו שחזקים ממני

ְוִכְכִפיר או שאיני יכול להתגונן כי הם נסתרים ממני ִּדְמֹינוֹ ְּכַאְרֵיה ִיְכסוֹף ִלְטרוֹף  רעב מאוד
ותלחם אתה באויב הנסתר קודם ' קּוָמה ה לכן עשה מעשה להושיעני  יג  :ֹיֵׁשב ְּבִמְסָּתִרים

ובזה תציל את חיי ַהְכִריֵעהּו  203 ואת האויב החזק תנצחַקְּדָמה ָפָניו שיתקוף ותחשוף את פניו

ותצילני ידך מהרשעים  יד  :ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּב בך החזקהמהרשע על ידי חר

שהם שייכים ותצילני מלהיות מהמתים האלו ' ִמְמִתים ָיְד ה 204שבחייהם קרויים מתים

ֶחְלָקם ַּבַחִּיים  שכל חלקם מקבלים בחייהםִמְמִתים ֵמֶחֶלד  205לעולם החומרי בלבד
ּוְצפּוְנ  והטוב הצפון לצדיקים לעתיד לבוא אתה ממלא בו בטנם בעולם הזה) וצפינך(

והם לא ישבעו חומריות כלל כי בטן רשעים תחסר רק בנים יהיה להם די ְּתַמֵּלא ִבְטָנם 

וכל החומריות שתשאר אחריהם יקבלו ִיְׂשְּבעּו ָבִנים י אין להם רצון בהמשכיות צורכם כ

 
 .בודד צעד פרושו" פעם "198
 יצטרכו שלא כדי, תפילתו לשמוע עליו ישגיח' שה טוב לא, להיענות זכאי ואינו' ה אל שקורא שמי כיון 199
 .אותו ולהעניש אותו לדון גם
 החסדים את מהם סוגר שאתה בגלוי שיראו כך, החזקה בידך חסדיך את מהמתקוממים סגור: נוסף פרוש 200

  . בקשתם שתעשה ראויים שאינם שיראו כדי, תפילתם למרות
 סגור, עלי שיקומו רוצה ושאתה, באמצעותם ימינך של פעולה שזה וטוענים נגדי שקמים אלו: נוסף פרוש
 .איתם שאינך שידעו כדי, החסדים את מהם

 ששני וכאן. בארמית" אישון "הוא" עין בת. "שבעין השחור החלק בתוך שנראה קטן איש הוא" שוןאי "201
. שבעין המציאות בת כלומר, העין בתוך שנוצרת המדומה המציאות שזו לפרש אפשר, יחד באים הביטויים

 . כאן השמירה משל של משמעותו וזה, היטב עינו על שומר אדם
 ִקּנֹו יִָעיר ְּכנֶֶׁשר: ֵעינֹו ְּכִאיׁשֹון יְִּצֶרנְהּו): "יא- י, לב דברים (האזינו בשירת ברכ מובאים האלו המשלים שני 202
 ".ֶאְבָרתֹו ַעל יִָּׂשֵאהּו יִָּקֵחהּו ְּכנָָפיו יְִפרֹׂש יְַרֵחף ּגֹוזָָליו ַעל
 וקודם. להכריע גם צריך שניהם שאת, הנסתר האויב את גם בו לכלול כדי בסוף החזק האויב את הזכיר 203

 .נסתר וגם חזק גם הוא שהנסתר לומר, ראשון החזק האויב את הזכיר
 והצל, הרעים מעשיו עותבאמצ בעולם כחרבך בו משתמש שאתה מהרשע נפשי את הֵצל: נוסף פרוש 204

 .הזה בעולם באמצעותם להעניש" ידך "שהם, מתים הקרויים רשעים, "מתים"מ גם אותי
 שיכול זה ואולי"). חולד "נגזר ומזה (שבו העפר צד, העולם של החומרי הצד פרושו" חלד"ש נראה 205

 ".חדל "מהשורש אותיות
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 28 תהלה ליעקב

אבל הרצון שלי בעולם   טו  :ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעוְֹלֵליֶהם 206בניהם שאולי ילכו בדרך טובים

וגם אני לא אשבע ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני הזה רק לראות את הופעתך הגלויה בזכות מעשי 

אז , כי שם העיקר, שלאדם הרוחני הוא בעצם יקיצה מחלום, מזה די אלא רק אחר המות

  :ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶת 207אביט' אשבע שתמונת ה

ה ְלָד" | ַלְמַנֵּצ�ַח  א יח ר ְלֶע�ֶבד ְיהָו� ה ֶאת| ִו�ד ֲאֶׁש�ר ִּדֶּב0 ֹ�את -ַליהָו� ְבֵרי ַהִּׁשיָר�ה ַהּז �ִּד
ִּציל ( ִמַּכ�ף ָּכל-ְּבי�(ם ִהֽ �ד ָׁשֽאּול- ְיהָוFה א(ת� יו ּוִמַּי ְיָב� �ה  ב :ֹא) ר ֶאְרָחְמָך6 ְיהָו Iַוּיֹאַמ

י �ה  ג :ִחְזִקֽ ֱחֶסה| ְיהָו י ֵאִל�י צ�ּוִרי ֶאֽ ְלִט� י ּוְמַפ" י ּוְמצּוָדִת� ְלִע� ִגִּנ� -ַסֽ ( ָמֽ ֶרןּב� י -י ְוֶקֽ ִי)ְׁשִע�
י �ה ּוִמן ד :ִמְׂשַּגִּבֽ עַ - ְמ�ֻהָּלל ֶאְקָר�א ְיהָו י ִאָּוֵׁשֽ ְיַב� ּוִני ֶחְבֵלי ה :ֹא) י -ֲאָפפ� ַנֲחֵל6 ָמ�ֶות ְוֽ

ֲעֽתּוִני �ַעל ְיַבֽ ֶות  ו :ְבִלַּי (ְקֵׁשי ָמֽ ּוִני מ� ְּדמ� ּוִני ִק) (ל ְסָבב� י - ַּבַּצר ז :ֶחְבֵל�י ְׁשא� ְקָר�א | ִל� ֶאֽ
ֵּו�ַע ִיְׁשַמ�ע מֵ -ְיהָוה' ְוֶאל �יו ֱאֹלַה$י ֲאַׁש" י ְלָפָנ ( ק(ִל�י ְו)ַׁשְוָעִת� (א ְבָאְזָנֽיו| ֵהיָכל�  :ָּתב3

ׁש   ח ׁש ַוִּתְרַע0 �זּו ַו) | ַוִּתְגַע3 ים ִיְרָּג ֶרץ ּומ(ְסֵד�י ָהִר� ּו ִּכיָהָא� ָרה ֽל(- ִּיְתָּגֲֽעׁש� ן  ט :ָח� ָל�ה ָעָׁש0 Fָע
( ְוֵאׁש|  ּנּו- ְּבַאּפ� ּו ִמֶּמֽ ים ָּבֲער� יו ּתֹאֵכ�ל ֶּג)ָחִל� ל ַּת�ַחת   י :ִמִּפ� �ט ָׁש�ַמִים ַוֵּיַר�ד ַו)ֲעָרֶפ� ַוֵּי

יו ֶדא ַעל- ַוִּיְרַּכ�ב ַעל  יא :ַרְגָלֽ )ֵּי� ף ַו ֶׁשְך   יב :ֽרּוחַ -ַּכְנֵפי- ְּכ�רּוב ַוָּיֹע� �ֶׁשת ֹח0 ( | ָי ִסְתר�
י יב(ָת� ( ֶחְׁשַכתְסִבֽ ים- ו ֻסָּכת� י ְׁשָחִקֽ ִים ָעֵב� ד ְוַגֲֽחֵלי יג :ַמ)� ָר� ּו ָּב) יו ָעְבר� ( ָעָב� ְגּד� ַגּה ֶנ" -ִמּנֹ�

ׁש ִים  יד :ֵאֽ ם ַּבָּׁשַמ0 ד ְוַגֲֽחֵלי| ַוַּיְרֵע3 ָר� ( ָּב) �ֶעְלי(ן ִיֵּת�ן ֹקל� ה ְו הָו� ׁש-ְיֽ ַוִּיְׁשַל�ח ִח�ָּציו  טו :ֵאֽ
ם ב ַוְיֻהֵּמֽ ים ָר) ּו  טז :ַוְיִפיֵצ�ם ּוְבָרִק� � ָרא0 ל ֲאִפ� | ַוֵּי ֵב� (ת ֵּת"  ִּיָּגלּו' מ(ְסד$ ִים ַוֽ יֵקי ַמ�

ָך ּוַח ַאֶּפֽ ת ר� ִּנְׁשַמ� �ה ִמ) )  יז :ִמַּגֲעָר�ְתָך� ְיהָו יםִיְׁשַל�ח ִמ�ָּמר(ם ִיָּקֵח�ִני ַיֽ ִים ַרִּבֽ ִני ִמַּמ�  :ְמֵׁש�
י  יח י ִּכֽ �ז ּו)ִמֹּׂשְנַא� י ָע ִני ֵמֹאְיִב� ִּני- ַיִּציֵל� ּו ִמֶּמֽ ּוִני ְבי(ם יט :ָאְמצ�  ְיִהי- ְיַקְּדמ� י ַוֽ ְיהָו6ה - ֵאיִד�

י �ן ִלֽ י כ :ְלִמְׁשָע ץ ִּבֽ ֵפֽ י ָח� Fִני ִּכ ִני ַלֶּמְרָח�ב ְי)ַחְּלֵצ� י   כא :ַוּי(ִציֵא� �ה ְּכִצְדִק� ִיְגְמֵל�ִני ְיהָו
י י ָיִׁש� ר ָי)ַד� יְּכֹב� י כב :ב ִלֽ א-ִּכֽ ֹֽ �ה ְול י-ָׁש�ַמְרִּתי ַּדְרֵכ�י ְיהָו ְעִּתי ֵמֱאֹלָהֽ ַׁש� י ָכל כג :ָר) -ִּכ�

יו לֹא י ְו)ֻחֹּקָת� ִּני-ִמְׁשָּפָט�יו ְלֶנְגִּד� יר ֶמֽ יָואֱ  כד :ָאִס� ר ֵמֲע(ִנֽ ( ָו)ֶאְׁשַּתֵּמ� ים ִעּמ� י ָתִמ�  :ִה�
� ֶגד ֵעיָנֽיו-ַוָּיֶֽׁשב כה י ְלֶנ ר ָי)ַד� י ְּכֹב� �ה ִל�י ְכִצְדִק� יד ִּתְתַחָּס�ד ִעם-ִעם כו :ְיהָו ר - ָחִס� ְּגַב�

ם ים ִּתַּתָּמֽ ִמ� ר ִּתְתָּבָר�ר ְוִעם-ִעם כז :ָּת) ל- ָנָב� ׁש ִּתְתַּפָּתֽ ֵּק� י  כח :ִע) יַע - ַא�ָּתה ַעם- ִּכֽ �י ת(ִׁש� ָעִנ
6 ִים ָרמ�  ילְוֵעיַנ י  כט :(ת ַּתְׁשִּפֽ י- ִּכֽ יַּה ָחְׁשִּכֽ י ַיִּג� ֹלַה� י ְיהָו�ה ֱא) יר ֵנִר� י ל :ַא�ָּתה ָּתִא� �ָך -ִּכֽ ְב

י ֲאַדֶּלג אֹלַה� ּוד ּו)ֵבֽ '  לא :ֽׁשּור-ָאֻר�ץ ְּגד� תָהֵאל ( ִאְמַרֽ ְרּכ� ים ַּד" ְיהָו�ה ְצרּוָפ�ה ָמֵג� ן -  ָּתִמ$
ל  ּוא ְלֹכ� ים ּֽב(| ה)� �ה ּוִמ�  לב :ַהֹחִס3 י ֱא�ל(ַּה ִמַּבְלֲעֵד�י ְיהָו י ִמ� ינּוִּכ� י ֱאֹלֵהֽ ּור זּוָלִת�  :י צ)�

י לג ים ַּדְרִּכֽ ן ָּתִמ� ִני ָח�ִיל ַוִּיֵּת6 י  לד :ָה�ֵאל ַהְמַאְּזֵר� ֹמַת� (ת ְוַע�ל ָּב) ְגַלי ָּכַאָּיל� ��ה ַר ְמַׁשֶּו
ִני ֶׁשת לה :ַיֲעִמיֵדֽ ה ֶקֽ ִנֲחָת� �ַדי ַלִּמְלָחָמ�ה ְוֽ י- ְמַלֵּמ�ד ָי ה ְזר(ֹעָתֽ $ ן - ַוִּתֶּתן לו :ְנ)חּוָׁש� ִלי' ָמֵג

 

 להיות רוצה אני, באמצעותו להעניש ההז בעולם חרבך שהוא שאף, מרשע נפשי הֵצל: נוסף פרוש 206
 בבא שמתים כלומר, עפר יסוד בהם ויש חדלים שהם מה מעצם שמתים אלו, ממנו ולא' ה מידך מהמתים

 בטני תמלא הבאים בדורות לי צופן שאתה והטוב, בחיים לי הראוי חלקי את לקבל שאזכה, ועוד. עיתם
 לי שישאר מה את ואניח, לזה הצורך כפי םבני ואשבע, דוד בית באמצעות אותי שימשיכו בילדים

 .'וכו" פניך אחזה "הבא בעולם ואז; יחסר לא להם שגם, לבני מהחומריות

, המתים בתחיית המתים בהתעוררות -" בהקיץ אשבעה"ו, עדן בגן" פניך אחזה בצדק: "נוסף פרוש 207
 ".תמונתך "את אשבע
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יִמיְנָך� ִתסְ  ְׁשֶע�ָך ִוֽ ִניִי" ַעְנַוְתָך� ַתְרֵּבֽ ִני ְוֽ ּו   לז :ָעֵד� ֲעד� א ָמ) �ֹ י ַתְחָּת�י ְול יב ַצֲעִד� ַּתְרִח�
י א לח :ַקְרֻסָּלֽ ֹֽ �ם ְול (ף א�(ְיַבי ְוַאִּׂשיֵג ׁשּוב ַעד- ֶאְרּד� ם-ָא) �ְכלּו - ֶא�ְמָחֵצם ְולֹא  לט :ַּכּל(ָתֽ ֻי

י ּו ַּת�ַחת ַרְגָלֽ ּום ִי)ְּפל� יַע ָקַמ�י ַּתְחּתָֽ  מ :ק� ִני ַח�ִיל ַלִּמְלָחָמ�ה ַּתְכִר6 י   מא :יַוְּתַאְּזֵר� ֹאְיַב� ְוֽ
ם י ַאְצִמיֵתֽ ֶרף ּו)ְמַׂשְנַא� ּו ְוֵאין מב :ָנַת�ָּתה ִּל�י ֹע� א ָעָנֽם-מ(ִׁש�יַע ַעל- ְיַׁשְּוע� �ֹ ה ְול  :ְי)הָו�

ר  מג ם ְּכָעָפ� ֶאְׁשָחֵק� ם-ְּפֵני- ַעלְוֽ (ת ֲאִריֵקֽ יט חּוצ� ּוַח ְּכִט6 י ָע�ם  מד :ר� יֵב" ְּתַפְּלֵטִני' ֵמִר$
אׁש ּג(ִי�ם ַע6ם לֹא �ֹ ע ֹא�ֶזן ִיָּׁש�ְמעּו ִל�י ְּבֵנֽי מה :ְבֽדּוִניָיַד�ְעִּתי ַיֽעַ -ְּת�ִׂשיֵמִני ְלר ר -ְלֵׁש�ַמֽ ֵנ)ָכ�

י- ְיַכֲחׁשּו ם- ְּבֵני  מו :ִלֽ ִּמְסְּגֽר(ֵתיֶהֽ ּו ִמֽ )ַיְחְרג� לּו ְו �הוָ -ַחי מז :ֵנָכ�ר ִיֹּב� י ְי ּוְך צּוִר� ה ּוָבר�
י י ִיְׁשִעֽ ּום ֱאל(ֵה� י מח :ְו)ָיר� ים ַּתְחָּתֽ ר ַעִּמ� (ת ִל�י ַוַּיְדֵּב6 ל ַהּנ(ֵת�ן ְנָקמ� י  מט :ָהֵא� ְמַפְּלִט�

י ַא�ף ִמן ְיָב� ִני- ֵמֹא" ס ַּתִּציֵלֽ ָמ� יׁש ָח) �ה | א(ְדָך6 ַבּג(ִי�ם | ֵּכ�ן - ַעל נ :ָק�ַמי ְּתר(ְמֵמ�ִני ֵמִא� ְיהָו
ָרה ֶסד ַמְגִּד ) מגדל( נא :ּוְלִׁשְמָך� ֲאַזֵּמֽ ֶׂשה ֶח0 ( ְוֹע� ְלּכ� (ת ַמ" ' ְיׁשּוע$ ( ְלָדִו�ד | יל ִלְמִׁשיח�

( ַעד ם-ּוְלַזְרע�    :ע(ָלֽ
' ומפרט את דרכי ההופעה של ה, על שהציל אותו מאויביו' דוד מודה לה

 לנו נותן' שה הכח ועל, ישועה על להודות לאמרו ומתאים. 208במציאות

 מול במלחמה נצחון על לבקש וכן; הצבאי הכח ובמיוחד, בעצמנו לעשות

    .הגויים

ְלֶעֶבד שזה הסיבה שהציל אותו ', ובשביל ה' לדוד מצד שהוא עושה רק את דבר הַלְמַנֵּצַח  א
ֲאֶׁשר  שהיה אויב עיקרי ירה הזו אחר שניצל מכל אויביו וכן משאולשאמר את השְלָדִוד ' ה

ועל זה  ב :ֹאְיָביו ּוִמַּיד ָׁשאּול- אוֹתוֹ ִמַּכף ָּכל' ה-ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביוֹם ִהִּציל- ֶאת' ִּדֶּבר לה

 :ִחְזִקי' ַוֹּיאַמר ֶאְרָחְמ ה אמר שאני מבקש רחמים ממך שאתה תחזק אותי לפעול בעצמי
וכמצודה ַסְלִעי שהוא כסלע שאפשר להתחבא מאחריו ' ה )צורות שונותמגן עלי ב' וה(  ג

ּוְמַפְלִטי  או לוקח אותי מהצרה למקום בטוחּוְמצּוָדִתי  שאפשר להתגונן בה מכל הכיונים
והוא מגן שהצרה כלל ּבוֹ -ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה והוא כוחי וחוזקי ולכן רק בו אני מסתתר מצרות

 הוא מרים אותי 209ובזהִיְׁשִעי - ְוֶקֶרןר לי לנגח ולנצח ולהושיע את עצמי ועוזָמִגִּני  לא תבוא

ְמֻהָּלל לה על ההצ' והעיקר להלל את ה ד :ִמְׂשַּגִּבי 210למקום גבוה שבו ממילא אני מוגן
וכשאני יכול אני מציל את (  ה :ֹאְיַבי ִאָּוֵׁשעַ -ּוִמן וממילא באה גם תועלת אישית' ֶאְקָרא ה

 ועוד דברים המושכים אותי 211נוספו עלי עודש) עצמי בכוחי אבל יש שהצרות רבות כל כך

ְוַנֲחֵלי ְבִלַּיַעל  ואנשים עם תכונה של רוע זורמים אלי כנחליםָמֶות - ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי 212אל המות
) לחםיויש שהצרות נסתרות ממני ולכן לא יכול לה(  ו :ְיַבֲעתּוִני עד שיש בי פחד ללא פתרון

 
 נועדו, שבהם הקלים במיוחד, מהשינויים קחל. כב פרק' ב בשמואל קלים בשינויים מופיע זה פרק 208

 אדם כל שיוכל כדי כאן נכתב שהמזמור מכך נובע וחלקם; שוב נכתב אלא מקרית העתקה אינה שזו להראות
 וכדי, תהילים ספר את כתב שדוד להראות כדי שמואל בספר והובא, עצמו על הזו התפילה את להתפלל
 .שלו ישועתו על להודות

 מגביה הוא וכך החיה ראש מעל שהוא והשני, ומנצח מנגח שהוא האחד: עניינים ניש יש קרן של במשל 209
 .אותה

 .אחר באופן דומה רצף נפרש קמד בפרק 210
 .ועוד עוד עלי באה שהצרה, "גם "כלומר" אף "מלשון" אפף "211
 משברי אפפוני "נאמר שבשמואל, והראיה, הבא בפסוק כמו אותו שמכשילים מצד אינם" חבלים "כאן 212

 ".מות
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ֶחְבֵלי ְׁשאוֹל ְסָבבּוִני שאני מוקף חבלים שיכשילו אותי ליפול לבור הקבר בכל כיון שאבחר 
ואז  ז :ִקְּדמּוִני מוְֹקֵׁשי ָמֶות וצפו את דרכי וכבר הכינו בה מכשולים נסתרים שימיתו אותי

' ִלי ֶאְקָרא ה-ַּבַּצר בכל גודלו ורומו לעזרה' שצר לי ואיני יודע איך לפתור את זה אקרא אל ה
והוא ישמע קולי מהשמים בכל ַׁשֵּוַע ֱאַהי אֲ -ְוֶאלואפנה אליו כי הוא אלקי המשגיח עלי 

יה שלי יולמרות זאת אינו רחוק אלא הפנִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלוֹ קוִֹלי  גבהו ורומו מעניני החומריות

והמשמעות של  ח :ְוַׁשְוָעִתי ְלָפָניו ָּתבוֹא ְבָאְזָניו ומיד כשקראתי יקשיב לי, אליו תתקבל

ַוִּתְגַעׁש ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ קריאתי לא נשארת בשמים אלא יוצרת בארץ מהומה וחוסר שקט 
ּומוְֹסֵדי ָהִרים  ולרוב גודלו מגיע עד יסודות הדברים הקבועים והתמידיים שיחרדו ממנוחתם

ַוִּיְתָּגֲעׁשּו כועס על אויבי כיון שאני משיחו ומזה נגרם כל חוסר השקט ' ולמרות גבהו הִיְרָּגזּו 
שכך (מעלה עשן המסתיר אותו ולא רואים שהעונש בא ישר ממנו כי הכעס  ט :ָחָרה לוֹ - ִּכי

והתוצאות ִמִּפיו ֹּתאֵכל - ְוֵאׁשובא עם אש אוכלת שבאה מציוי פיו ָעָלה ָעָׁשן ְּבַאּפוֹ  )דרכו תמיד

ומוריד את השמים אל הארץ  י :ֶּגָחִלים ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו של זה נשארות במציאות גם אחר כך

וגם אז יש הסתרה שלא יראו את ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד  לשפוט אותה לפי המבט של השמים

 והופעתו יכולה להיות ישירה  יא :ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליועמידתו בארץ ולא יבינו שאלו מעשיו 

ועובד גם בעקיפין דרך הכוחות ְּכרּוב ַוָּיֹעף -ַוִּיְרַּכב ַעל דרך המלאכים שמתגלה דרכם

לא מופיע אלא מסתיר עצמו ' וגם כשה  יב :רּוחַ - ַּכְנֵפי- ַוֵּיֶדא ַעל 213שמניעים את בני האדם

ְסִביבוָֹתיו ֻסָּכתוֹ  214מגן על הצדיקים שסביבו בסוכתו ָיֶׁשת ֹחֶׁש ִסְתרוֹ  בחושך הצרות
 ובאמת נושאים בתוכם את הופעתו בעולם על והמשל לזה מהעננים שמסתירים את השמים

 במה 215וגורמים לשמים להיות יותר קרובים לאדםַמִים -ֶחְׁשַכת ידי המים שמחיים הכל

מופיע בהופעה גלויה יותר ויש אור חוזר ממנו על ' ויש שה  יג :ָעֵבי ְׁשָחִקים שמעבים אותם

ואת מה שמסתיר אותו עוברים ברד הנופל משמים וגחלי אש בתוך הברד ִמֹּנַגּה ֶנְגּדוֹ  הארץ

 המרעים רעם בשמים' וזה ביטוי של קול ה יד :ֵאׁש-ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵליכביטוי לכעסו 

במה ְוֶעְליוֹן ִיֵּתן ֹקלוֹ ואף שקולו עליון מעל הארץ יתן גם בה את אמירתו ' ַוַּיְרֵעם ַּבָּׁשַמִים ה

ויש שנלחם ממש בארץ מרחוק   טו :ֵאׁש-ָּבָרד ְוַגֲחֵלי. שיפגע באויבים על ידי ברד וגחלי אש

או שרוב הופעת אורו ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם כיורה חיצים וגורם לאויבים להתפזר מעלינו 

 :ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם 216מה קורה ואינם יכולים להלחם טובכברק משבשת את הבנתם 
 הזו מתגלה בגודלה בקריעת ים סוף שהמים זזו ונראתה האדמה שתחתם' ופעולת ה  טז

 ובזה נתגלה שעל עם ישראל מיוסדת הארץ כולה ולכן יסודות הארץ אּו ֲאִפיֵקי ַמִיםַוֵּיָר 

ומרוח ' ִמַּגֲעָרְת ה 217הסיג את הים לאחור בדברו' ממה שהַוִּיָּגלּו מוְֹסדוֹת ֵּתֵבל נחשפים 

ושם שלח ידו העליונה ולקח אותי  יז :ִמִּנְׁשַמת רּוַח ַאֶּפ 218קדים חרישית ששלחת מאיתך

 
. תוצאותיו את רק אלא הכח את רואים ואיננו, אחר דבר או אדם שמניע לכוח משל הוא" רוח "213
' ה רוח טבעי באופן רק, לשם אותם הביא למה יבינו לא ידם על פועל' שה שהאנשים פרושה" דאייה"וה

 לפי ,שונים מעשים לעשות אותם מביאה אנשים של רוחם: להפך גם לפרש אפשר. לשם אותם הניעה
 .למטרתו להגיע כדי הרוח בזרמי משתמש הוא כאילו, רצונו את דרכה להוביל אותה מנצל' וה, בחירתם

 עצמו את מסתיר' ה כך. עיר על כשצרים שעושים הסוכות כמו הוא אותו שמסתיר החושך: נוסף פרוש 214
 .למלחמה הכנה רק זה באמת אבל, במציאות מופיע שאינו ונראה

 .אלינו יורדים שהשמים כיון, "שח "משורש בא" שחקים"ש נראה 215
, מהעננים היורד לברד דומה והופעתו, לעננים דומה שחשכתו, העננים של הדימוי את ממשיכים אלו כל 216

 .למטה מלמעלה שפוגע ולברק, מלמעלה הבא ולרעם

 ֹוֵערּג: "סוף ים קריעת על שנאמר כמו, לאחור אותו ומרחיקה האדם את שעוצרת אמירה היא" גערה "217
, קו תהלים" (ַּכִּמְדָּבר ַּבְּתהֹמֹות ַוּיֹוִליֵכם ַוּיֱֶחָרב סּוף ְּביַם ַוּיִגְַער", )ד, א נחום" (ֶהֱחִריב ַהּנְָהרֹות ְוָכל ַוּיְַּבֵׁשהּו ַּבּיָם

 ).ב, נ ישעיהו" (ִמְדָּבר נְָהרֹות ָאִׂשים יָם ַאֲחִריב ְּבגֲַעָרִתי ֵהן", )ט

, ישראל לעם חיים נתינת - " אפך רוח ומנשמת", המצרים על כעס של צד - " 'ה מגערתך: "נוסף ענין 218
 .אחת בפעולה שניהם
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 ִמַּמִים 219ַיְמֵׁשִני ובזה הציל אותי מהמים שלא אטבע ִיְׁשַלח ִמָּמרוֹם ִיָּקֵחִני אליו מתוך הים
וממבקשי ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז  ובזה עצמו הציל אותי מהמצרים שהיו חזקים ממני  יח :220ַרִּבים

והם הגיעו  יט :ָאְמצּו ִמֶּמִּני-ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי רעתי שכמעט והתגברו עלי ואין בי כח נגדם

 אבל אני נשענתי ֵאיִדי- ְיַקְּדמּוִני ְביוֹם לקראתי ביום שנראה היה להם שמזלי מתהפך לרעה

והוציא אותי מחומות המים למרחב  כ :ְלִמְׁשָען ִלי' ה-ַוְיִהי 221שמעל הכוחות הטבעיים' על ה

וחילץ אותי לא למעני אלא כיון שרצה ַוּיוִֹציֵאִני ַלֶּמְרָחב המדבר ומהצרה למרחב הישועה 

ישיב לי לפי מעשי ' וכך גם אצלי כאדם פרטי ה  כא :י ִּכי ָחֵפץ ִּביְיַחְּלֵצנִ שאהיה העם שלו 

 :ְּכֹבר ָיַדי ָיִׁשיב ִלי ולפי נקיון ידי המוחלט ממעשים רעים יתן ליְּכִצְדִקי ' ִיְגְמֵלִני ההנכונים 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי -ִּכי בורא העולם' וצדקתי זו באה ממה שנדמתי במעשי בעולם לדרכי ה כב

כי בכל התלבטות שיש לי  כג :ָרַׁשְעִּתי ֵמֱאָהי- ְוא צוותיוולא עשיתי מה שאסר עלי במ' ה

222אני עושה לפי מה שאמר בתורה
 איני 223 ליוגם מה שאינו מובןִמְׁשָּפָטיו ְלֶנְגִּדי - ִּכי ָכל 

כי לא עושה , ורק כך אני שלם איתו  כד :ָאִסיר ֶמִּני- ְוֻחֹּקָתיו א משליך ממני אלא עושה

 שאם הייתי הולך לפי 224טעיות שהשתרשו בדעתיובזה נשמר מהָוֱאִהי ָתִמים ִעּמוֹ  לפי שכלי

משיב לי כעין מעשי מידה כנגד ' ולכן ה  כה :ָוֶאְׁשַּתֵּמר ֵמֲעוִֹני שכלי האנושי הייתי נופל בהם

225מידה
ולצדיק די במעשה ,  על כל מעשי שיהיו נקיים226ומשגיח מאודִלי ְכִצְדִקי ' ה-ָּיֶׁשבוַ  

 :ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו 227לעזור לו לתקנו, מידה כנגד מידה, קטן לא ישר שיקבל עונשו
ָחִסיד -ִעם ולכן למי שעושה יותר ממה שהוא צריך אתה נותן מעבר למה שמגיע לו כו

בלי כל רע אתה נותן '  ובכל זאת עושה בשלמות לשם ה228ולמי שהוא חזק ויכולִּתְתַחָּסד 

שחלק , ועם מי שצריך לברור כז :ְּגַבר ָּתִמים ִּתַּתָּמם-ִעםכל צורכו בשלמות בלי ייסורים 

ומי שאינו ָנָבר ִּתְתָּבָרר -ִעם תברור לו לכוון אותו על ידי ייסורים, ממעשיו טובים וחלק רעים

- ְוִעם כל אלו מידה כנגד מידה. ותו בעונש גם אתה תעקם א229ישר רק מראה עצמו צדיק
שעם ישראל . ואת כולם תישר על ידי זה למה שהם צריכים להיות כח :ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל

והמצרים שהתגאו הורדת ָעִני תוִֹׁשיַע -ַאָּתה ַעם-ִּכיעה הושעת אותו המסכן שהיה צריך ישו

צמי אני צדיק ולא שמע כט :ְוֵעיַנִים ָרמוֹת ַּתְׁשִּפיל עיניהם למטה להראות להם את האמת

וכיון שאתה ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי -ִּכי אלא אתה נתת לי תורה שתאיר את דרכי בחשכת העולם

 
 ).י, ב שמות" (משתיהו המים מן כי "את מזכיר זה, כמובן 219
 ּוְתִפיֵצם ָּבָרק ְּברֹוק: ְויֱֶעָׁשנּו ֶּבָהִרים ַּגע ְוֵתֵרד ָׁשֶמי0 ַהט' ה: "קמד במזמור בקיצור נאמר הזה הפרוט כל 220

 ".נֵָכר ְּבנֵי ִמּיַד ַרִּבים ִמַּמיִם ְוַהִּציֵלנִי ְּפֵצנִי ִמָּמרֹום יֶָדי0 ְׁשַלח: ּוְתֻהֵּמם ִחֶּצי0 ְׁשַלח
 לשוב לי לגרום רצה רק' ה באמת אבל, הזה ליום קידמו ולכן, לרעה מתהפך שמזלי ראו הם :נוסף פרוש 221

 .שלי לנפילה משען והיה, בתשובה
 לעשות הוא וזה זה במקרה שהמשפט אומרת והתורה, אפשרויות כמה בין לבחור כשצריך הוא" משפט "222
 .וכך כך
 .אנושי בשכל מובן שאינו' ה של כלל הוא" חוק "223
 היצר מהשפעת נובעת הטעות כלל בדרך. טעות בגלל להשתרש לחטא שגורם השכל עיוות הוא" ןעוו "224

 .החשיבה על הרע
 .לפשט מעבר, נוספת משמעות יש שכאן לומר צריך ולכן, א"כ בפסוק כבר נאמר דומה דבר 225
 .עיניו מול ונמצאים מושגחים שמעשי כלומר -" עיניו לנגד "226
 צריך אני, כן לא שאם, מושגח להיות יכול אני, עברה של שמץ מכל לגמרי נקי כשאני רק: נוסף פרוש 227

 .מושגח אהיה ולא, להיענש
 טוב עושה הוא אולי, גיבור אינו אם כי כך שנקט פרשנו. 'ב בשמואל כתוב וכך, "גיבור "מלשון" גבר "228
 ובכך יצרו את לכבוש יכול גיבור רק: נוספת אפשרות. ייסורים צריך והוא, רע לעשות כוח לו אין כי רק

 .לגמרי שלם יהיה
, כך ללכת וכשצריך, בסיבובים הליכה הוא" פיתול. "והיושר התום הפך, ברמאות שהולך מי הוא" עקש "229
 ).ח, ל בראשית" (יכולתי גם אחותי עם נפתלתי אלוקים נפתולי "בפסוק הוא וכך. מותרת היא
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 להבין מה נכון גם בצרה הפרטית 230אלוקי שאני עושה רצונך תתן לי אור חוזר מהתורה

ומה שאני מצליח לראות מה נכון גם בצרה הפרטית שלי ( ל :ֱאַהי ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי' השלי 

כי בשביל הרצון שלך בעולם אני רץ להלחם עם  )נובע ממה שאני עושה הכל למענך

231חיילי
על כל המכשולים וקופץ וכיון ששמך נקרא עלי אני מתגבר בקלות ְב ָאֻרץ ְּגדּוד - ִּכי 

לצרכי ' ולא שאני יכול לנצל חלילה את ה לא :ׁשּור- ּוֵבאַהי ֲאַדֶּלג 232מעל חומות המצור

233 נותן כחאלא דרכו שלמה לכיון שהוא רוצה ולזה
מזוקקת ' ותורת הָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכוֹ  

 ולכן ובשביל זה הוא מגן על אלו שבאים אליו להיות ְצרּוָפה' ה-ִאְמַרתמכל ענין חומרי 

כי שאר הכוחות שאומות העולם מנסים לנצל לטובתם   לב :ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבוֹ  234שלו

ואין לעם ישראל מגן אמיתי ' ִּכי ִמי ֱאלוַֹּה ִמַּבְלֲעֵדי ה 'מקבלים את כחם רק מכוחו של ה

נותן לי את הכח ' ולכן ה  לג :ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאֵהינּו 235מגן על עמו' בעולם חוץ ממה שה

וגם עוזר לי לעבוד אותו בשלמות על פי ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל  וחוגר אותי בכח מלחמתי

ְמַׁשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָּילוֹת נותן לי מהירות לא רגילה להגיע לקרב   לד :ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי 236דרכיו
והוא גם מאמן אותי להשתמש  לה :ְוַעל ָּבֹמַתי ַיֲעִמיֵדִני ונותן לי נקודת פתיחה גבוהה וטובה

ונתת  לו : ְזרוֹֹעָתי237ְנחּוָׁשה-ְוִנֲחָתה ֶקֶׁשת וגם נותן לי נשק טובְמַלֵּמד ָיַדי ַלִּמְלָחָמה בנשק 

ואתה תומך ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶע - ַוִּתֶּתן בידי את כח ההגנה על עצמי והיכולת להושיע את עצמי

אבל אינך מראה עצמך במלחמה ִויִמיְנ ִתְסָעֵדִני אותי בפעולה גלויה שלך כשאני תוקף 

נתת לי צעד יציב להתקדם  לז :ְוַעְנַוְת ַתְרֵּבִני ן לי הרבה חיילים שיראה טבעיאלא נות

ובזכות זה אוכל  לח :ֲעדּו ַקְרֻסָּליְוא מָ  238ובלי שיפגע ביציבותיַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי  מהר

ואוכל גם לכלות את כל היחידים ֶאְרּדוֹף אוְֹיַבי ְוַאִּׂשיֵגם  לרדוף את אויבי הבורחים ולהשיג

ומצד הכח שנתת לי אפגע בהם בצורה אנושה שלא  לט :ַּכּלוָֹתם- ָאׁשּוב ַעד-אְו שהתפזרו

 :ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָליי ולכן ישארו מנוצחים ועבדים ליְֻכלּו קּום - ֶאְמָחֵצם ְואיתקיימו עוד 
אלא גם אלו שקמים ַוְּתַאְּזֵרִני ַחִיל ַלִּמְלָחָמה ואתה נותן לי כח לא רק להשמיד את אויביך  מ

ויברחו ממני כי גם אחר  מא :ַּתְכִריַע ָקַמי ַּתְחָּתיאנצח ,  אישיתלהלחם בי, עלי מישראל

מיד כי הם שונאים וגם אותם אשְוֹאְיַבי ָנַתָּתה ִּלי ֹעֶרף שכבר לא קמים מולי הם אויבים שלי 

יצעקו לעזרה ולא יהיה מי שיעזור ', ואף שנלחמים בי ולא בה מב :239ּוְמַׂשְנַאי ַאְצִמיֵתם שלי

לא יענה להם כי אני ' וגם שיקראו בפרוש אל המוִֹׁשיַע - ֵאיןְיַׁשְּועּו וְ יבודד אותם ' להם כי ה

אפזר ואפורר אותם ו, וזה כיון שהם חומריים ולכן נמשלים לעפר  מג :ְוא ָעָנם' ה- ַעל משיחו

וכבוץ בזוי ומאוס ארוקן אותם החוצה רּוַח -ְּפֵני-ְוֶאְׁשָחֵקם ְּכָעָפר ַעל שעלי' אותם ברוח ה

י רוצה להלחם בתוך עם ישראל אלא תוציא אמנם אינ מד :ְּכִטיט חּוצוֹת ֲאִריֵקם 240ממני

 
 .האור החזר שהוא, "נוגה "מלשון" יגיה "230
 .אויבי של שלם גדוד מרוצץ אני מכוחך: סףנו פרוש 231
 .בארמית חומה הוא" שור "232
 ).כט, לא בראשית" (רע עמכם לעשות ידי לאל יש "בפסוק כמו, כח לשון הוא" ל- א "233
, שני ומצד, בה כלולים העולם עניני וכל, הכל וכוללת שלמה שדרכו, "דרכו תמים ל- הא: "נוסף פרוש 234
 בעולם שיש רע מכל מוגן אליה שמחובר מי, אלו משני וכתוצאה; חומרית מטרה מכל ונקיה" צרופה "היא
 .לאמת ומחובר הנכון הדבר את תמיד עושה הוא כי, הזה
 התקפה שיטת יש, אחרת הגנה שיטת בכל כי', ה י"ע מההגנה חוץ אמיתית הגנה אין: נוסף פרוש 235

 .מולה שמועילה
 .למלחמה להגיע נכונה דרך לי נותן: נוסף פרוש 236
 .נחושת מלשון" נחושה. "בזרועותי הנחת כמו" נחתה "237
 .הרגל למפרקי והכוונה. תחתיו נפל כלומר, "קרס "מלשון" קרסול "238
 .מהמוכר לחלוטין אובד שהנכס פרושה" לצמיתות "מכירה וכן, לגמרי אבד פרושו" צמת "239
 שלא כך ממנה אותם ארוקן, בהם שיש הרוח ומצד, כעפר אותם אפזר, שבי הרוח עוצם מצד: נוסף פרוש 240

 .בחוצות שמאוס כטיט אלא, בנין ממנו לבנות שאפשר כטיט יהיו
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241אותי ממריבות פנימיות
ְּתִׂשיֵמִני  ורק שאהיה מלך על עמים אחרים ְּתַפְּלֵטִני ֵמִריֵבי ָעם 

ָיַדְעִּתי -ַעם אולא אצטרך לשעבד את עמי אלא עמים רחוקים שלא הכרתי ְלֹראׁש ּגוִֹים 
והעמים שירצו לקבל את מרות עם ישראל די יהיה במה שנאמר כדי שיעשו  מה :ַיַעְבדּוִני

 :ִלי-ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו-ְּבֵני שיתנכרו לי ולא יעשו את רצוני ואלו בהםְלֵׁשַמע ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי  רצוננו
ויקחו על עצמם ֵנָכר ִיֹּבלּו -ְּבֵני  יאבדו את כח החיים שלהם מעצם מה שמתנכרים אלינומו

קיים ' ובזה רואים כולם שה מז :וֵֹתיֶהםְוַיְחְרגּו ִמִּמְסְּגר לעבוד אותנו 242את כבלי עם ישראל

עד שירום ּוָברּו צּוִרי והופעתו בעולם גדלה עוד יותר מצד מה שמגן עלי ' ה-ַחי במציאות

ְוָירּום  וזו המטרה ולא הישועה שלי, א משגיח עלי ומושיע אותי לגמריעל כל כשיראו שהו
 243ן ְנָקמוֹת ִליָהֵאל ַהּנוֹתֵ  מתגלה על ידי הכח שבו אנקום באויבי'  שהמח :ֱאלוֵֹהי ִיְׁשִעי

 הוא מי שהציל אותי מאויבי גם לפני כן מט :ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי 244ובשאר העמים אשלוט

ָקַמי - ַאף ִמן  להלחם בי בזה עצמו התרוממתי ונכבדתיוממה שקמו עליְמַפְּלִטי ֵמֹאְיָבי 
רק מציל אותי ולא מרומם שלא יהיה ' ה, ומשאול שרצה לעשות לי שלא כדיןְּתרוְֹמֵמִני 

ועל כל אלו אתן לך תודה לפרסם גדולתך בכל  נ :ֵמִאיׁש ָחָמס ַּתִּציֵלִניבזה ' חילול ה

245הגויים שתחתי
ואפרט את הופעתך בעולם לכל העמים שזה מטרת ' ֵּכן אוְֹד ַבּגוִֹים ה- ַעל 

שאתה מגדיל עוד ועוד את הישועות ) מגדל( נא :ּוְלִׁשְמ ֲאַזֵּמָרהמה שהשלטת אותי עליהם 

ונותן למשיחך שמגלה אותך בעולם ַמְגִּדיל ְיׁשּועוֹת ַמְלּכוֹ שאתה עושה למלך שלך בעולם 

 וזרעי עד עולם שלא במה שהבטחת לי שנמלוך אניְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחוֹ יותר מהמגיע לו 

  :עוָֹלם-ְלָדִוד ּוְלַזְרעוֹ ַעד תפסק המלוכה ממנו

ד א יט (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� ים ְּכֽב(ד ב :ַלְמַנֵּצ� ַסְּפִר� ִים ְמֽ ה ָי)ָד� -ַהָּׁשַמ� יד ֵא�ל ּֽוַמֲעֵׂש� יו ַמִּג�
יעַ  ְיָלה ְיַחֶּוה ג :ָהָרִקֽ ַל� ְיָלה ְּל) ֶמר ְוַל� יַעֽ ֹא� �י(ם ַיִּב� ַעת-י�(ם ְל ין ד :ָּדֽ ֹא�ֶמר ְוֵא�ין -ֵאֽ

ם ע ק(ָלֽ י ִנְׁשָמ� ִל� ים ְּב) ֶרץ - ְּבָכל ה :ְּדָבִר� ֶמׁש | ָהָא0 ֶּׁש� ם ּוִבְקֵצ�ה ֵת�ֵבל ִמֵּליֶה�ם ַל) ָיFָצ�א ַקָּו�
ם ם- ָׂשֽ ֶהל ָּבֶהֽ ( יָ  ו :ֹא� �ָחָתן ֹיֵצ�א ֵמֻחָּפת� ּוא ְּכ ַרחְוה� ּוץ ֹאֽ (ר ָלר� ִגּב� יׂש ְּכ) ִמְקֵצ�ה   ז :ִׂש�

ִים  ( ַעל| ַהָּׁשַמ0 ( ּוְתקּוָפת� ַחָּמת(-ֽמ(ָצא� ר ֵמֽ ין ִנ)ְסָּת� �ה ְּת�ִמיָמה   ח :ְקצ(ָת�ם ְוֵא� ת ְיהָו (ַר� Fּת
ִתי יַמת ֶּפֽ ה ַמְחִּכ� ּות ְיהָו�ה ֶנ)ֱאָמָנ� �ֶפׁש ֵעד� �ָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ט :ְמִׁש�יַבת ָנ �ה ְי י ְיהָו ּוֵד� Fִּפּק-

 ִים ת ֵעיָנֽ ה ְמִאיַר� ָר� ה  י :ֵל�ב ִמְצַו�ת ְיהָו�ה ָּב) ַע�ד | ִיְרַא�ת ְיהָו0 ְטה(ָרה' ע(ֶמ$ֶדת ָל"
ְׁשְּפֵטי ו-ִמֽ ּו ַיְחָּדֽ ְדק� ֶּנֱחמָ  יא :ְיהָו�ה ֱאֶמ�ת ָצֽ ׁש ַהֽ ְּדַב� ים ִמ) ים ִמ�ָּזָהב ּוִמַּפ�ז ָר�ב ּוְמתּוִק� ִד�

ים ב-ַּגֽם יב :ְוֹנ�ֶפת צּוִפֽ �ֶקב ָרֽ ם ֵע ָׁשְמָר� י  יג :ַע�ְבְּדָך ִנְזָה�ר ָּבֶה�ם ְּב) (ת ִמֽ ין -ְׁשִגיא� ָיִב�
ִני (ת ַנֵּקֽ ִּנְסָּתר� ים  יד :ִמֽ �ם ִמֵּזִד0 ל| ַּג ָך ַאֽ ְך ַעְבֶּד� יִתי -ִיְמְׁשלּו-ֲחֹׂש3 )ִנֵּק� י ָא�ז ֵאיָת�ם ְו ִב�

ב ע ָרֽ ַׁשֽ (ן  טו :ִמֶּפ� ְהי�ּו ְלָרצ0 י-ִאְמֵרי| ִיֽ י ְוֹגֲאִלֽ ה צּוִר� �יָך ְי)הָו� י ְלָפֶנ י ְוֶהְגי�(ן ִלִּב� Iִפ:   

 
 ועם בושת איש עם, שאול עם מלהלחם שנזהר, עשה אכן וכך". עמי מריבי "בפרוש כתוב' ב בשמואל 241

 .זכותו על זכותם תגבר, ישראל מעם הם שגם שמאחר שחשש יתכן. אבשלום
. אותיות שיכול זה שכאן ויתכן, "ויחגרו "כתוב' ב ובשמואל. ורשכש ך"בתנ מופיע אינו" חרג "242
 .אותם שסוגרים הכבלים הם" מסגרותיהם"

 .בהם ואשלוט תחתי שיהיו כדי, בהם לנקום שאצטרך אויבים לי נותן: נוסף פרוש 243
 שוןמל, אותם שיהרוג: נוסף פרוש. אותם ולכוון להנהיג, אנשים לקיחת של ארמית תרגום הוא" וידבר "244

 .ֶדֶבר
 בעולם טוב יותר שולט גם' ה בדרכי שהולך שמי רואים כשהם, גדולה של כזה סוג מבינים הגויים גם כי 245

 .הזה
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ולכן , המזמור מדבר על כך שהעולם מתאים לתורה והתורה מתאימה לעולם

ולכן התורה טובה לעושיה ואינה מזיקה , ה מהבריאה"אפשר ללמוד על הקב

 שמרגיש למי או, לעולם התורה התאמת על להודות לאמרו ומתאים. להם

    .לחיים התורה בין סתירה

מנסחים , 246מעשי הבריאה כפי שנראים בכוכבים שמש וירח  ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

ואת פעולתו בתוך העולם ֵאל -ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבוֹד ',לבני האדם את גדולתו וכוחו של ה

והתחלפות הימים   ג  : ַמִּגיד ָהָרִקיעַ ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו 247רואים בעננים ובגשם שמחיים הכל

 249ובלילות יוכלו ללמוד דעתיוֹם ְליוֹם ַיִּביַע ֹאֶמר  מבני האדם דיבור על הבריאה 248תוציא

אף שבשמים עצמם אין אמירה או גם  ד  :ָּדַעת- ְוַלְיָלה ְּלַלְיָלה ְיַחֶּוה 250םמהכוכבים ומחזוריה

שמע קולם רק בני האדם ומה שמביעים אומר זה בלי שנֹאֶמר ְוֵאין ְּדָבִרים - ֵאין דיבור כללי

 נכונים 251והכללים המדודים שלהם ה  :ְּבִלי ִנְׁשָמע קוָֹלםמביעים אותו מהסתכלותם בהם 

וזה גורם שבכל מקום ישוב דנים בהם ָצא ַקָּום ָהָאֶרץ יָ -ְּבָכלונראים בכל מקום בארץ 

שנראה ' ומביא את השמש כדוגמה לטוב ה(ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם  ולומדים מהם על הבריאה

ֹאֶהל - ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ששם לשמש מסתור בלילה כך שאפשר לישון ולאסוף כוחות) בבריאה
ְוהּוא  וכשהשמש יוצאת על הארץ מתקבלת בכבוד כחתן כי היא צורך העולם ו  :ָּבֶהם

ָיִׂשיׂש   ואינו מתעצל252ובכל יום עושה את אותה דרך במהירות הנכונהְּכָחָתן ֹיֵצא ֵמֻחָּפתוֹ 
ִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים והוא מקיף הכל כי יוצא במזרח והולך עד המערב  ז  :ְּכִגּבוֹר ָלרּוץ ֹאַרח

- וֹ ַעלּוְתקּוָפת וההקפה השנתית הולכת פעם על קצה צפון ופעם על קצה דרום מוָֹצאוֹ 
וכמו   ח  :ְוֵאין ִנְסָּתר ֵמַחָּמתוֹ  כך שחום השמש מגיע לכל המקומות בארץ לחיותםְקצוָֹתם 

היא שלמה ומקיפה את כל צדדי ', כיון שבאה מה, ה כך התורה"שהעולם מלמד על הקב

וספורי ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש  253ומחזירה את הנפש אל הגוף ולא מתנגדת לוְּתִמיָמה ' ּתוַֹרת ההחיים 

ולא רק חכמים יכולים ֶנֱאָמָנה אפשר לסמוך עליהם שאינם אגדות ' ֵעדּות ה 254התורה

ואיסורי התורה  ט  :יַמְחִּכיַמת ֶּפִת  יחכים מהם, שקל לפתותו, להבין אלא גם חסר מחשבה

' ִּפּקּוֵדי ה שהופקדנו עליהם מתאימים לנפש אדם ישר ולא סותרים את התחושה הטבעית
ראה שאחר שהתגבר על יצרו הביאו לו רק וכיון שעשה אותם אדם ישמח כיון שיְיָׁשִרים 

ומראים לאדם ָּבָרה ' ִמְצַות ה 255נקיים מכל מטרה חומרית, לעשות' וציווי הֵלב - ְמַׂשְּמֵחי טוב

והפחד שביראת העונש   י  :ְמִאיַרת ֵעיָנִיםאת העולם כמו שהוא באמת בלי מסכי החומר 

ולכן לא תביא ְטהוָֹרה ' ִיְרַאת ה' או הרוממות אינו גורם למעשים טמאים כמו במולך וכדו

 
 .הבריאה את בהם רואים ולכן, הבריאה מאז השתנו לא שהם 246
 אפשר" ידיו מעשה "ואת, שבשמים המלאכים אלו - " ל- א כבוד מספרים השמים "לפרש היה אפשר 247

 .הטבע עולם על רק מדבר המזמור כי, כך לפרש נראה פחות אבל. עצמו עמהרקי ללמוד
 ".נביעה "מלשון" יביע "248
 .להודיע ופרושו מארמית בא" יחוה "249
 מהצרות וגם, בעולם' ה מעשי את לראות אפשר, ליום מיום שבאה ההיסטוריה מתוך: נוסף פרוש 250

 .אלוקים דעת להוציא אפשר, בהם נסתר שהוא, ללילה שנמשלו
 .ומתוכננים מדודים דברים, כלומר, המידה קו או המשקולת קו מלשון הוא" קום"ש נראה 251
 דרך עושה הוא כי -" אורח לרוץ. "מעכבו דבר שאין -" כגיבור. "אותה להשלים מתעצל שאינו" ישיש "252

 .קצר בזמן מאוד ארוכה
 .הבא בעולם למקומה הנפש את מחזירה: נוסף פרוש 253
 .וכדומה הניסים ספורי ובין האבות על הסיפורים בין, לנו מעידה שהתורה מה 254
, יחד באים שכשהם נראה. אותו ציוה' שה מה - " מצות"ו, עליו מופקד שהאדם מה כלומר, "פקודים "255

  .עשה מצוות הן" מצות"ו, תעשה לא מצוות הם" פקודים"ש הוא ביניהם ההבדל
 ".בר "שנקראת, מוץ ללא נקיה כתבואה - " ברה"
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אף שנועדו , ודינים בין אדם לחבירועוֶֹמֶדת ָלַעד  את האדם לפרוק עול אלא תשאר תמיד

וכשעושים הכל לפי המשפט רואים ֱאֶמת ' ה-ִמְׁשְּפֵטי הם גם על פי האמת, להטיל שלום

 אחרי כל עניני 257ולכן ראוי לרדוף יא  :ָצְדקּו ַיְחָּדו 256שהם נכונים כי מאזנים זה את זה

ומצד שהיא מטרה חשובה ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ה מצד התועלת יותר מרדיפת הזהב התור

 258והעושה אותם נעימים לו יותר מדבשּוִמַּפז ָרב לעצמה יותר מחשיבות של הרבה זהב 

וגם מי שלא  יב  : ְוֹנֶפת צּוִפיםונותנים לו את כל סוגי הנעימות שיש בעולם ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש

מצד שהוא עבדך , רואה עוד את נעימות התורה שומר שלא יפגע שום פרט מפרטי התורה

 שכר רב לעולם כי כל פרט מפרטי התורה גורר בעקבותיוַעְבְּד ִנְזָהר ָּבֶהם -ַּגם ועושה דברך

אבל איני יכול  יג  :ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב ָרב 259הבא ומציל מדברים רבים שאיננו יודעים לצפות

ומדברים שנסתרים ממני לא תדון ָיִבין -ת ִמיְׁשִגיאוֹ  ,להזהר מטעויות שכליות שאיני מזהה

שלא ' וכן שמור עלי מחברת אלו שעושים רצון עצמם ולא רצון ה יד  :ִמִּנְסָּתרוֹת ַנֵּקִניאותי 

 וגם לא ישלטו בי שאז לא אוכל לשמור תורתך כראויַּגם ִמֵּזִדים ֲחֹׂש ַעְבֶּד  עלי ישפיעו
כי השגיאות והחברה הרעה ָאז ֵאיָתם  ושלם בתורתך 260ואז אהיה תםִבי -ִיְמְׁשלּו-ַאל

ותשמור שלא רק מעשי אלא גם  טו  :ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב מביאים לידי מעשי מרידה רבים

 וכן מה שיוצא מרצוני שגם הוא גלוי לפניךִפי -ִיְהיּו ְלָרצוֹן ִאְמֵרידברי יהיו לפי הרצוי בעיניך 
 צּוִרי ' ה חנית ומושיע אותי מצרות רוחניותשאתה מגן עלי גם מבחינה רוְוֶהְגיוֹן ִלִּבי ְלָפֶני

  :ְוֹגֲאִלי

ד א כ (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� �הָוה ְּבי�(ם ָצָר�ה ְי)ַׂשֶּגְבָך� ֵׁש�ם  ב :ַלְמַנֵּצ� ב| ַיַֽעְנָך� ְי י ַיֲעֹקֽ  :ֱאֹלֵה3
ח ג ּךָ -ִיְׁשַלֽ (ן ִיְסָעֶדֽ ֶדׁש ּו)ִמִּצּי� ר ָּכל ד :ֶעְזְרָך� ִמֹּק� ָלה- ִיְזֹּכ� �ה ֶסֽ  :ִמְנֹחֶת�ָך ְוע(ָלְתָך6 ְיַדְּׁשֶנ
ֶּתן ה ָכל-ִיֽ אֲעָצְתָך� - ְלָך� ִכְלָבֶב�ָך ְוֽ �ה  ו : ְיַמֵּלֽ ם| ְנַרְּנָנ ָך ּוְבֵׁשֽ ּוָעֶת� יׁש� Fינּו ִנְדֹּג�ל -ִּב ֱאֹלֵה�

ה ָּכל יָך-ְיַמֵּל�א ְי)הָו� יַע  ז :ִמְׁשֲאל(ֶתֽ י ה(ִׁש� ְעִּתי ִּכ� �ֲעֵנהּו | ַעָּת�ה ָיַד� ( ַי יח� ה ְמִׁש" ְיהָו�
�ַׁשע ְיִמיֽנ( (ת ֵי ְגֻבר� ( ִּב) ְחנּו   ח :ִמְּׁשֵמ�י ָקְדׁש� Oים ַוֲאַנ -ְּבֵׁשם| ֵא�ֶּלה ָב�ֶרֶכב ְוֵא�ֶּלה ַבּסּוִס�

יר ד ט :ְיהָו6ה ֱאֹלֵה�ינּו ַנְזִּכֽ ְמנּו ַוִּנְתע(ָדֽ ּו ְוָנָפ�לּו ַוֲאַנ�ְחנּו ַּק)� ְיהָו�ה  י :ֵה�ָּמה ָּכְרע�
ֶלְך יַ  ֶּמ� נּו-ֲעֵנ�נּו ְבי(םה(ִׁש�יָעה ַה)    :ָקְרֵאֽ

שכיון שרצון מלך ישראל מיושר עם רצון , בעקבות המזמור הקודם, מזמור זה אומר

יעזור לו ולעמו במלחמה ובכל צדדי '  שה261מובטח לו, והמלך מחובר לקדושה', ה

 מלך על לאמרו ומתאים. ולא בכוחו' ומזה לומד העם כולו לבטוח בה, החיים

 
 .ביניהם סתירה אין, אדם בני למשפטי בניגוד: נוסף שפרו 256
 ".תחמוד לא "בפסוק כמו" נחמדים "257
 מלשון בא הוא ואולי, מתוק דבר הוא" נופת. "דבש של סוג כנראה הוא" צוף. "זהב של סוג הוא" פז "258

 הם לכןו, עצמי ערך בו מוצאים זה בעקבות אבל, בו שיש התועלת מצד זהב אחרי רודפים אנשים. פיתוי
, כן כמו. אחריו לרדוף עצמי ערך יש בתורה וכן; בכולו לעשות מה להם שאין רב זהב אחרי גם רודפים
 שונים וטעמים שונים דבש סוגי גם רוצים הם אבל, לחיים נעימה התורה וכך, הדבש ממתיקות נהנים אנשים
 .בה כל תחסר ולא, חדשים נעימות סוגי בתורה גם ימצאו וכך, אותם שיפתו

 שהולך דבר כמו, ישירה שאינה לתוצאה משל גם והוא. שכר כמו, בעקבות שבא דבר הוא" עקב "259
 .המובנים בשני פרשתי כאן. אחר דבר בעקבות

 .ך"בתנ כזאת מילה שאין כיון, "תם אהיה "המילים של כשילוב" איתם "פרשתי 260
 .עתיד בלשון כתוב המזמור שכל כיון, הבטחה שזה נראה 261
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 מצרה ישועה בין, דבר בכל לו יסייע' שה שמבקש פרטי אדם ולכל; כשר

    .חומריים אמצעים על ולא' ה על לבטוח וכדי; הצלחה ובין

) כמובא במזמור הקודם' ישר עם רצון ה, המלך, כיון שאתה( ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

ומה ְּביוֹם ָצָרה ' ַיַעְנ ה לתפילתך ביום הצרה עצמו' כשאינך יכול להושיע את עצמך יענה ה

ויעזור לך  ג  :ְיַׂשֶּגְב ֵׁשם ֱאֵהי ַיֲעֹקב א עליך בדור הזה יעלה אותך מהצרהנקר' ששם ה

ועצם מה  ִמֹּקֶדׁש ֶעְזְר- ִיְׁשַלח להלחם או לפעול בעולם לפי מה שאתה מחובר לקודש

  :ּוִמִּצּיוֹן ִיְסָעֶדּךָ  יתן לך תמיכה במעשיך, שענינה לחבר קודש ומלוכה, שאתה מולך בציון
וכאילו דשן העולה ִמְנֹחֶת - ִיְזֹּכר ָּכל ן נזכרות תמידוזה על ידי שהמנחות שהקרבת בציו ד

ונים  מכו262וכיון ששני יצריך  ה  :ְועוָֹלְת ְיַדְּׁשֶנה ֶסָלהשלך מונח על המזבח באופן תמידי 

וכל דבר שאתה יועץ מה לעשות יכוון שכך ְל ִכְלָבֶב -ִיֶּתןיתן לך מה שאתה רוצה ' לרצון ה

על ישועתך שהיא ' נשבח את ה, אנו העם כולו, וכשתנצח ו  :ֲעָצְת ְיַמֵּלא- ְוָכל 263אכן יהיה

שלו אנחנו עובדים '  תהיה סביב שם ה264וגם התקבצותנו למלחמהְנַרְּנָנה ִּביׁשּוָעֶת  ישועתנו

' ְיַמֵּלא ה וגם כל דבר אישי שתבקש ממנו יתן לך כיון שרצונך מיושרֱאֵהינּו ִנְדֹּגל - ּוְבֵׁשם
ועכשיו כשנצחנו אני יודע שהישועה אינה מצד כחנו הצבאי אלא כיון  ז  :ִמְׁשֲאלוֶֹתי- ָּכל

ובה וענה לתפילתו מגְמִׁשיחוֹ ' ִּכי הוִֹׁשיַע ה ַעָּתה ָיַדְעִּתי' ובאה מה' שמלכנו הוא משיח ה

בעולם שהתגברו ' והושיעו בהופעה גלויה של מעשי הַיֲעֵנהּו ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשוֹ  'שמיו לפי רצון ה

בין מצד , ף שהעמים שסביבנו בוטחים בכח צבאיולכן א ח  :ִּבְגֻברוֹת ֵיַׁשע ְיִמינוֹ  על הכל

 אנחנו רק נזכיר עצמנו לפני ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים מיגון כרכב בין מצד התקפה כסוסים

 265והם שעומדים עלינו יתקפלו  ט  :ֱאֵהינּו ַנְזִּכיר' ה-ַוֲאַנְחנּו ְּבֵׁשם בשמו שנקרא עלינו' ה

 266נקום ונתקיים באופן מוחלט, גם אם כבר נפלנו, ואנחנוֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו  ויפלו לגמרי
' האת הישועה ' ולכן גם מכאן ולהבא אנחנו מבקשים מה  י  :ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו ַוִּנְתעוָֹדד

- ַהֶּמֶל ַיֲעֵננּו ְביוֹם יענה לנו תמיד מיד כשנקרא אליו, שהוא מלכנו באמת' וההוִֹׁשיָעה 
  :ָקְרֵאנּו

ד א כא (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� ה ְּבָעְּזָך� ִיְׂשַמח  ב :ַלְמַנֵּצ� הָו� ּוָעְתָך� ַמה-ְיֽ � ֶגיל -ֶמ�ֶלְך ּו)ִביׁש� ָּי
ד יו ַּבל ג :ְמֹאֽ ָפָת� ֶׁשת ְׂש) ( ַוֲאֶר� �ּב( ָנַת�ָּתה ּל� �ת ִל ָלה- ַּתֲאַו י ד :ָמַנ�ְעָּת ֶּסֽ ּו ְת�ַקְּדֶמּנ-ִּכֽ

ז ( ֲעֶט�ֶרת ָּפֽ רֹאׁש� ית ְל) (ב ָּתִׁש� (ת ט� ים | ַחִּי�ים  ה :ִּבְרכ� ֶרְך ָי)ִמ� ( ֹא� ָׁשַא�ל ִמ�ְּמָך ָנַת�ָּתה ּל�
ד יו ו :ע(ָל�ם ָוֶעֽ (ד ְו)ָהָדר ְּתַׁשֶּו�ה ָעָלֽ (ל ְּכ�ב(ד( ִּביׁשּוָעֶת�ָך ה� י ז :ָּגד� ְתִׁשיֵת�הּו - ִּכֽ

ה ֶאת ִׂשְמָח� הּו ְב) �ד ְּתַחֵּד� (ת ָלַע י ח :ָּפֶנֽיָך- ְבָרכ� (ן ַה�ּמֶ - ִּכֽ ְלי� ֶסד ֶע) �ה ּוְבֶח� ֶלְך ֹּבֵט�ַח ַּביהָו
�ְדָך ְלָכל ט :ִיּֽמ(ט- ַּבל יָך-ִּתְמָצ�א ָי א ֹׂשְנֶאֽ יְנָך ִּתְמָצ� ְּכַתּנ�ּור | ְּתִׁשיֵת�מ(   י :ֹאְיֶב�יָך ְי)ִמֽ

ׁש תֹאְכֵל�ם ֵאֽ �ם ְוֽ ( ְיַבְּלֵע �הָוה ְּבַאּפ� ֶנ�יָך ְי $ת ָּפ" ם  יא :ֵאׁש' ְלֵע )ַזְרָע� �ְרָימ( ֵמֶא�ֶרץ ְּתַאֵּב�ד ְו ִּפ

 
 .ורע טוב, צדדים שני בו שיש מציין" לבב. "ורגש צוןר הוא" לב "262
 ידאג' וה; בידו שאינם בנתונים תלוי זה כלל ובדרך, לעשות נכון מה יודע כשאינו מתייעץ אדם כי 263

 .לעצה שמתאים מה כפי תהיה שהתוצאה
 ך"תנב מצויינת שהיא, ימינו בלשון במשמעותו שאינו לוודאי וקרוב, ך"בתנ נדיר שורש הוא" דגל "264

 .מאחד ענין סביב למחנה התקבצות שפרושו נראה". אות"ו" נס "במלים
 .הנפילה תחילת שהיא, הברכיים את לקפל פרושו" לכרוע "265
 .ועוד עוד שנתקיים במשמעות, "עוד "של כפול שורש שהוא נראה. ך"בתנ נדיר שורש הוא" להתעודד "266
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ם ה ַּבל- ִּכי יב :ִמְּבֵנ�י ָאָדֽ ִזָּמ� ּו ְמ) ְׁשב� �ה ָחֽ ּו ָעֶל�יָך ָרָע לּו-ָנט� �י ְּתִׁשיֵת�מ( ֶׁש�ֶכם  יג :יּוָכֽ ִּכ
� ן ַעל יָך ְּתכ(ֵנ יָתֶר� ֵמֽ םְּפֵני-ְּב) ָך  יד :ֶהֽ )ְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתֽ יָרה ּֽו � ָך ָנִׁש� �ה ְּבֻעֶּז ּוָמה ְיהָו     :ר�

', עיני המזמור זה ממשיך את המזמור הקודם ואומר שכשהמלך עושה את הישר ב

שמופיע על ידו ', וטוב גם להופעת ה, ברכות וטוב' שמקבל מה, זה טוב גם למלך

 ומתאים. כי כבר לא צריך שייסרו את ישראל ואפשר להשמידם', נגד אויבי ה

    .כשר למלך וכברכה', ה אויבי נגד לאמרו

ְּבָעְּז ' ה כשאתה נותן כח קבוע ויציב למלך ישמח באופן תמידי ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א
ּוִביׁשּוָעְת וכשצריך ייסורים תהיה לו שמחה של גילוי כשתושיע אותו מהם ֶמֶל - ִיְׂשַמח

ַּתֲאַות ִלּבוֹ ָנַתָּתה  ליבו רוצה ביותרובנוסף על הישועה נתת לו כל מה ש  ג  :ָּיֶגיל ְמֹאד- ַמה
ָמַנְעָּת - ַוֲאֶרֶׁשת ְׂשָפָתיו ַּבל 268 לא עצרת ללכת נגד דבריו267ומה שנתן רשות לאחריםּלוֹ 

ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכוֹת טוֹב - ִּכי 269עוד קודם שיבקש תתן לו רוב שפע שיהיה לו לטובהו  ד  :ֶּסָלה
ַחִּיים  קש ממך שנות חיים לעצמודוד ב ה  :ָּתִׁשית ְלֹראׁשוֹ ֲעֶטֶרת ָּפז ותתן לו כבוד מלכות

 ָיִמים עוָֹלם  ויותר ממה שבקש נתת לו גם מלוכה עולמית לו ולזרעוָׁשַאל ִמְּמ ָנַתָּתה ּלוֹ ֹאֶר
 ָּגדוֹל ְּכבוֹדוֹ ִּביׁשּוָעֶתל במיוחד בעיני הבריות במה שאתה מושיע אותו וכבודו גדו ו  :ָוֶעד

 בתחושת הכבוד שמשרה על אחרים בין מוסברת ובין שאינה 270ועושה אותו כאילו שוה לך

והודך והדרך יהיו עליו לדורות כשתשים את שמו  ז  :הוֹד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו 271מוסברת

 בשמחתו בך עם הופעתך 273 ותאחד אותוְתִׁשיֵתהּו ְבָרכוֹת ָלַעד- ִּכי  תמיד272שיברכו בו

וזה כיון שאף שהוא מלך הוא   ח  :ָּפֶני-ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאתהגלויה בעולם שתופיע דרכו 

 ואתה דואג בחסדך שלא יזוז מלבטוח בך ולא יסור 'ַהֶּמֶל ֹּבֵטַח בה- ִּכי בוטח רק בך

על המלך יש יכולת להלחם ' וכיון שיש הופעת ה ט  :טִיּמוֹ - ּוְבֶחֶסד ֶעְליוֹן ַּבל 274מאחריך

ֹאְיֶבי -ִּתְמָצא ָיְד ְלָכל שהם אויבי עם ישראל'  באלו שמתנגדים טכנית לה275בדרך הטבע
ְיִמיְנ ִּתְמָצא יחשוף אותם ויפגעו דוקא בהופעה גלויה ' מתנגדים בדעתם להופעת הואלו ש
ת עם ישראל  השתמשת בהם כתנור לייסר א276שבזמן שהיה צריך אותם י  :ֹׂשְנֶאי

 שהאש שלהם עצמם , אבל בזמן כעסך עליהם תשמיד אותםְּתִׁשיֵתמוֹ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶני

וגם תוצאות מעשיהם תשמיד כי הם  יא  :ְּבַאּפוֹ ְיַבְּלֵעם ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש' ה תאכל אותם

 
 והוא, )ז, ג עזרא" (ֲעֵליֶהם ָּפַרס ֶמֶל= ּכֹוֶרׁש ִרְׁשיֹוןּכְ  "בפסוק כמו, "רשיון "מלשון הוא" ארשת"ש נראה 267

 .יכולת לתת, לאפשר שפרושו ארמי שורש
 .מיושר שרצונו כיון, אותו עצרת לא, ול שתאפשר ממך בפיו שביקש מה: נוסף פרוש 268
 . 'ה מאחרי לסור לו גורם השפע אם ובמיוחד, רעה לאדם שגורם שפע יש כי 269
  . לו הראוי לפי עליו תשים: לפרש ואפשר. לך שוה כביכול שיהיה - " תשוה "פרשתי 270

 וההדר ההוד גם, מישועתך בא שכבודו כיון: 'לה שלו החיבור מצד ועולה הולכת הדרגה כאן שיש נראה
 .כנציגך אותו רואה שהעם משום הם בעקבותיה הבאים

 כשאפשר הוא" הדר. "מוסבר לא באופן אחרים על משרה שדבר וכבוד גדולה של תחושה הוא" הוד "271
 .חייליו ריבוי ידי על, למשל, תחושה נוצרת איך להסביר

 .כדוד תהיה: שיאמרו, כלומר 272
 .בארמית שמחה שהיא, "חדוה "מלשון לפרשו פשרא עוד". יחד "משורש" תחדהו "פרשתי 273
 .ממנו יסורו שלא כדי אותם ייסר, צורך יהיה ואם, דוד בית מלכי על שישגיח לנתן' ה שאמר כמו 274
', ה כלפי הוא זה במזמור נוכח לשון כי', ה על כאן שמדובר וכיון. יכולת לך שיש פרושו" ידך תמצא "275

, האויבים את ישמיד' שה אפשר אי', ה בדרכי שהולך מלך אין כאשרש לפרש צריך, יכולת חוסר אצלו ואין
 .נסתרת בצורה הטבע דרך' ה הופעת כלומר, השמאל היא" ידך"ו. המלך את ליישר כדי נחוצים הם כי

 .אליו מופנות שפניך לכיוון מתאימים שהם בזמן - " פניך לעת "פרשתי 276
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 38 תהלה ליעקב

ולא יהיה להם המשך גם בילדיהם להראות שתפקידם ִּפְרָימוֹ ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד  פועלים נגדך

הם הטו עצמם בכוונתם ) שאף שפעלו לפי רצונך(  יב  :ְוַזְרָעם ִמְּבֵני ָאָדם בעולם נגמר

אף , והם זממו להגיע לתוצאות אחרות מאלו שאתה רציתָנטּו ָעֶלי ָרָעה -ִּכי 'להרע כלפי ה

  :יּוָכלּו- ָחְׁשבּו ְמִזָּמה ַּבל שבסופו של דבר לא יכלו להגיע אליהם יהיו חייבים על כונתם
ִּכי   במיתר קשתך ונותנים את העוצמה הדרושה277כיון שאתה שמת אותם תומכים יג

 כדי לייסר את עם ויצבת את החץ בכיוון שהיו מופנות פניהם ְּתִׁשיֵתמוֹ ֶׁשֶכם ְּבֵמיָתֶרי

בעולם ' ומכל זה תצא רוממות ה יד  :ְּפֵניֶהם- ְּתכוֵֹנן ַעל 278ישראל אבל לא לפי מזימתם

 ישראל נפרסם ונשבח את גבורותיך המתגלות דרכנוואנחנו עם ְּבֻעֶּז ' רּוָמה השזה המטרה 
ָנִׁשיָרה ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶת:  

ד-ַל�ְמַנֵּצַח ַעל  א כב (ר ְלָדִוֽ ַחר ִמְזמ� �ֶלת ַהַּׁש� (ק ֵאִל�י ֵא�ִלי ָלָמ�ה   ב :ַאֶּי ֲעַזְבָּת�ִני ָרח�
י י ַׁשֲאָגִתֽ י ִּדְבֵר� יׁשּוָעִת� ( לֹא ג :ִמֽ ְיָלה ְוֽ )ַל� �ה ְו א ַתֲעֶנ �ֹ י ֶאְקָר�א י6(ָמם ְול �ה לִֽ -אTֹלַה�  :יֽדּוִמָּי

ל ד (ת ִיְׂשָרֵאֽ ב ְּתִהּל� (ׁש י)(ֵׁש� ה ָקד� מ( ה :ְוַאָּת� ּו ַוְּֽתַפְּלֵטֽ ְטח� ּו ֲאֹבֵת�ינּו ָּב) �ָך ָּבְטח�  :ְּב
ּו ְוִנְמָל�טּו ְּבָך6 ָבטְ   ו ּו ְולֹאֵאֶל�יָך ָזֲעק� י ת(ַל�ַעת ְולֹא ז :ֽב(ׁשּו- ח� ם - ְוָאֹנִכ� ָד� ת ָא) יׁש ֶחְרַּפ� ִא�

ם אׁש- ָּכל ח :ּוְבז�ּוי ָעֽ ֹֽ יעּו ר ה ָיִנ� ָׂשָפ� ירּו ְב) ַאי ַיְלִע�גּו ִל�י ַיְפִט� ��ה -ֹּג�ל ֶאל  ט :ֹר ְיהָו
ץ ּֽב( ֵפֽ י ָח� Fהּו ִּכ י י :ְיַפְּלֵט�הּו ַי)ִּציֵל� י ַעל-ִּכֽ ְבִטיִח� י ִמָּב�ֶטן ַמ) י- ַאָּת�ה ֹגִח� י ִאִּמֽ  :ְׁשֵד�

ָּתה יא י ֵא�ִלי ָאֽ ִּמ� ֶטן ִא) ָצָר�ה -ִּתְרַח�ק ִמ�ֶּמִּני ִּכי- ַאל יב :ָע�ֶליָך ָהְׁשַל�ְכִּתי ֵמָר�ֶחם ִמֶּב�
ין ע(ֵזֽר-ְקר(ָב�ה ִּכי ים ַר   יג :ֵא� �ָבבּוִני ָּפִר� י ָבָׁש�ן ִּכְּתֽרּוִניְס ים ַאִּביֵר6 ּו ָעַל�י   יד :ִּב� ָּפצ�

ג ף ְוֹׁשֵאֽ ה ֹטֵר� ְרֵי� ל טו :ִּפיֶה�ם ַא) ּו ָּכֽ ְרד� ִים ִנְׁשַּפְכִּתי' ְוִהְתָּפֽ �ִּבי -ַּכַּמ� �ה ִל י ָהָי (ָת� ַעְצמ"
י (ְך ֵמָעֽ ס ְּבת� �ג ָנ)ֵמ� ֶרׂש  טז :ַּכּד(ָנ ַלֲעַפר| ָיFֵב�ׁש ַּכֶח0 ְלׁש(ִני ֻמְדָּב�ק ַמְלק(ָח�י ְוֽ י ּו6 ֶות -ֹּכִח� ָמ�

ִני י  יז :ִּתְׁשְּפֵתֽ י ְוַרְגָלֽ י ָיַד� ֲאִר� ּוִני ָּכ) ים ֲעַד�ת ְמ�ֵרִעים ִהִּקיפ� ִב� ּוִני ְּכָל" י ְסָבב� ר  יח :ִּכ� ֲאַסֵּפ�
יטּו ִיְראּוַעְצמ(ָת�- ָּכל ָּמה ַי)ִּב� י-י ֵה� ּו ְבָגַד�י ָלֶה�ם ְוַעל  יט :ִבֽ ל-ְיַחְּלק� ילּו ג(ָרֽ י ַיִּפ� בּוִׁש�  :ְל)

�הָוה ַאל  כ ִתי ֽחּוָׁשה-ְוַאָּת�ה ְי י ְלֶעְזָר� ָילּוִת� יָלה ֵמֶח�ֶרב ַנְפִׁש�י ִמַּיד  כא :ִּתְרָח�ק ֱא) -ַהִּצ�
י ֶלב ְיִחיָדִתֽ ים ֲעִניתָֽ   כב :ֶּכ)� �ה ּוִמַּקְרֵנ6י ֵרִמ� י ַאְרֵי ֲאַסְּפָר�ה ִׁשְמָך�  כג :ִניה�(ִׁשיֵעִני ִמִּפ�

ּךָ  (ְך ָקָה�ל ֲאַהְלֶלֽ ה  כד :ְלֶאָח�י ְּבת6 ּוהּו ָּכל| ִיְרֵא�י ְיהָו0 ְלל� ּוהּו - ַהֽ ב ַּכְּבד� � ַרע ַיֲעֹק� ֶז
ּנּו ָּכל ֶּמ� ל-ְוג�ּורּו ִמ) � ַרע ִיְׂשָרֵאֽ א כה :ֶז ֹֽ י ל י ְולֹא- ִּכ� ּות ָעִנ� ץ ֱענ3 Iא ִׁשַּק $ֹ ה ְול �יו -ָבָז0 יר ָּפָנ ִהְסִּת�

עַ  ( ֵאָל�יו ָׁשֵמֽ יו  כו :ִמֶּמ�ּנּו ּֽוְבַׁשְּוע6 � ֶגד ְיֵרָאֽ ם ֶנ ַׁשֵּל� י ֲא) ל ָר�ב ְנָדַר� י ְּבָקָה� ִת� ִהָּל" ִאְּתָך� ְתֽ  :ֵמ�
ים  כז ּו ֲעָנִו0 לְ | יֹאְכל3 עּו ְיַהֽ דְוִיְׂשָּב� י ְלַבְבֶכ�ם ָלַעֽ ְרָׁש�יו ְיִח6 �הָוה ֹּד� ּו ְי ּו   כח :ל� | ִיְזְּכר�

�הָוה ָּכל- ְוָיֻׁש�בּו ֶאל ָפֶנ� - ַאְפֵסי- ְי ּו ְל) ְׁשַּתֲחו� לָא�ֶרץ ְוִיֽ ם-יָך ָּכֽ (ת ּג(ִיֽ י ַל�יהָוה  כט :ִמְׁשְּפח� ִּכ�
ם ל ַּבּג(ִיֽ ּו  ל :ַהְּמלּוָכ�ה ּו)ֹמֵׁש� ְׁשַּתֲחּו0 ּו ַוִּיֽ ל| ָאְכל3 �ְכְרעּו ָּכל-ִּדְׁשֵני-ָּכֽ �יו ִי ֶרץ ְלָפָנ -ֶא�

א ִחָּיֽה �ֹ ( ל �י ַלּֽד(ר לא :י(ְרֵד�י ָעָפ�ר ְו)ַנְפׁש� אֹדָנ ר ַלֽ � ַרע ַיַֽעְבֶד�ּנּו ְיֻסַּפ6 �ֹבאּו ְוַיִּג�ידּו  לב :ֶז ָי
הִצְד  י ָעָׂשֽ ד ִּכ� ( ְלַע�ם נ)(ָל�    :ָקת�
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39 ליעקב תהלה  

 

, ושהישועה רחוקה, המזמור אומר שגם במצבים שנראה שהתפילה לא מתקבלת

 לאמרו ומתאים. כי הישועה יכולה לבוא מהר, אל יתייאש אדם מלהתפלל

  .נענה ולא זמן הרבה שמתפלל למי או, פתרון ללא שנראית בצרה

 על מה שהישועה שנמשלת לאור היום יכולה לבוא במהירות ובפתאומיות כאיילהַלְמַנֵּצַח   א
ובך אני בוטח גם כשלא מושיע , אתה כוחי שמושיע אותי  ב  :ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמוֹר ְלָדִוד- ַעל

 שאתה משאיר אותי בצרתי 279לא טוב הדברֵאִלי ֵאִלי  כי לפעמים זה מה שאני צריך, אותי

אינה מקרבת את , ליךשאני צועק א, עד שתפילתיָלָמה ֲעַזְבָּתִני ולא לוקח אותי ממנה 

ובך אני בוטח לגמרי שאף שאני קורא  ג  :ָרחוֹק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי 280ישועתי מהצרה

בלילה כשכולם ישנים אני לא ַהי ֶאְקָרא יוָֹמם ְוא ַתֲעֶנה אֱ  אליך כל יום ויום ואינך עונה

רכיך וראוי והרי אתה קדוש ואני הולך בד ד  :דּוִמָּיה ִלי-ְוַלְיָלה ְוא מפסיק גם כן להתפלל

 ,ואתה יושב בעולם דרך מה שישראל מהללים אותך על ישועתםְוַאָּתה ָקדוֹׁש  לישועה

ואבותינו  ה  :יוֵֹׁשב ְּתִהּלוֹת ִיְׂשָרֵאל  ולמה לא תושיע גם אותי שאהלל אותך,כיציאת מצרים

, וכיון שבטחו שמרת אותם מהצרותְּב ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו  בטחו בך ולימדו אותנו לעשות כמותם

וכיון שזעקתם מהקושי כוונה אליך הוצאת אותם ממקום  ו  :ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמוֹ  281שיהיו לך

וכיון שבטחו בך שתושיעם לא היו צריכים להתבייש כי באמת ֵאֶלי ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו  הסכנה

ולעומת מה שלא בושו אני נחשב לאנשים כתולעת   ז  :בוֹׁשּו- ְּב ָבְטחּו ְוא הושעת אותם

וכולם מקללים את מי שרוצים ִאיׁש - ְוָאֹנִכי תוַֹלַעת ְואחסרת סיכוי ושאין בי כח כאיש 

, וכל מי שרואה אותי  ח  :ּוְבזּוי ָעם 282ובזים לאנשים שאיתיֶחְרַּפת ָאָדם שיהיה כמוני , לקלל

מוציא ,  ואם נחשב כחברֹרַאי ַיְלִעגּו ִלי-ָּכל לא עוזר לי' צוחק עלי שה, אם הוא אויב שלי

, ומי שאוהב אותיַיְפִטירּו ְבָׂשָפה  עצמו מהצורך לעזור לילא רוצה בי ומשחרר ' בשפתיו שה

והם כולם   ט  :ָיִניעּו ֹראׁש מראה בתנועת ראשו את התפעלותו ממה שאיני ראוי לעזרה

' ה-ֹּגל ֶאללגלות לו צרותי היה שומר אותי לו '  שאם הייתי באמת מתפלל אל ה283םאומרי
ולכאורה (  י  :ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבוֹ והיה מציל אותי מהצרה אם היה באמת רוצה בי ְיַפְּלֵטהּו 

כמו שהוצאת אותי ) הם צודקים כי כשאתה רוצה אדם אתה מכין לו את הישועה מראש

 שהכנת את ,ומיד נתת לי בטחון שיהיה לי מה לאכול ִמָּבֶטן 284ַאָּתה ֹגִחי- ִּכימצרת הלידה 

וכבר מהלידה רק אתה יכול לעזור לי ואבי  יא  :ְׁשֵדי ִאִּמי- ַמְבִטיִחי ַעל זה מראש לכל אדם

ועוד קודם כשהייתי בבטן אתה היית הכח שיוצר ָעֶלי ָהְׁשַלְכִּתי ֵמָרֶחם  ואמי היו רק שליחים

אל תהיה ) ואם תאמר שתבוא הישועה רק יש עוד זמן( יב  :הִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּת אותי 

ואין לי ָבה ָצָרה ְקרוֹ -ִּכי כיון שהצרה קרובה ותגיע קודם הישועהִּתְרַחק ִמֶּמִּני -ַאלרחוק ממני 

שהרי אני מוקף מכל צד באנשים בעלי כח ורבים ממני  יג  :ֵאין עוֵֹזר- ִּכי עוזר חוץ ממך

  :ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִנידלים בבשן ומקיפים מכל צד והם חזקים כפרים הגְסָבבּוִני ָּפִרים ַרִּבים 
חר שיטרפו אותי וא, והם כאריהָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם  וכבר פתחו עלי פה ועוד מעט בולעים יד
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 40 תהלה ליעקב

ולי  טו  :ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג ואינם חוששים שישמעו אותם, כך ישאגו בשמחה על הצלחתם

 אין לי עמידה אלא נשפך כמיםכי ) שמה שאמור להיות אצלי מוצק נהיה נוזל(אין כח מולם 
ולרצוני אין ַעְצמוָֹתי -ְוִהְתָּפְרדּו ָּכלועצמותי נפרדו זו מזו ואינן מעמידות אותי ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי 

  :285ָהָיה ִלִּבי ַּכּדוָֹנג ָנֵמס ְּבתוֹ ֵמָעיאומץ יותר אלא נמס וניתן להשפיע עליו בקלות 
 שמתיבש ונשבר או מתפורר, כי אין לי כח כחרס) ומה שאמור להיות נוזלי התיבש( טז

ּוְלׁשוִֹני ֻמְדָּבק  286וללשון כבר אין כח להתפלל אלא נצמדה ללסתותָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ֹּכִחי 
 ומתיבשת ונשרפת עד שאחזור לעפר 287ואני כקדרת חרס שמתבשלת יותר מדיָחי ַמְלקוֹ 

אני מוקף ) ךומול מה ששמרת את אבותינו לעצמ( יז  :ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני- ְוַלֲעַפר במיתה

 ומוקף על ידי קבוצת עושי ִּכי ְסָבבּוִני ְּכָלִבים בכלבים עזי נפש שמחכים לקחת ממני נתחים

והם כאריה לעומת כח ידי להלחם ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני  רע שמשתלטים עלי ולא ירחמו

ֲאַסֵּפר ובעוד אני בודק את הנזקים של עצמותי  יח  :ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי וכח רגלי לברוח מהם
ולכן  יט  :ִבי- ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּוגם הם מסתכלים בזה ורואים שהנפילה קרובה ַעְצמוָֹתי - ָּכל

ומה שלא ניתן לחלוקה כבר מפילים ְיַחְּלקּו ְבָגַדי ָלֶהם  כבר מחלקים ביניהם את רכושי

אבל אני עדיין בוטח בך ומבקש שלא  כ  :ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גוָֹרל- ְוַעל גורל לדעת מי יזכה בו

אלא תהיה לי כאיילה שמופיעה מהר ותגיע לעזרתי ִּתְרָחק -ַאל' ְוַאָּתה התהיה רחוק ממני 

ונשמתי ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי  ותציל חיי מהחרב כא  :ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה בצורה מזורזת

ותשמע שוועתי   כב  :ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי-ִמַּיד 289 מהרוצים לקחת אותה לעצמם288היחידה

ומגאוות המרימים עצמם ומתגאים הוִֹׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה  להצילני מתוך פי האריה החזק ממני

  :י ֵרִמים ֲעִניָתִניּוִמַּקְרנֵ בקרניהם הגבוהות במה שתענה לתפילתי ויראו שלא עזבתני 
ֲאַסְּפָרה ִׁשְמ ְלֶאָחי  290שאנסח את הופעתך החדשה לרוצים בטובתי,, ואז יתגדל שמך כג

ואז ישבחו  כד  :ְּבתוֹ ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ ל לשמוע ואשבח אותך בפרסום בתוך עם רב הנקה

וזה יגרום ַהְללּוהּו ' ִיְרֵאי ה אותך אלו שיראים רק ממך כמוני שיראו שדרכם נכונה

ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו - ָּכל ' לשמוע בקול ה291 עם ישראל יבינו שהעיקר בעולםשהפרטים של
כי  כה  :ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל-ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכלכל עם ישראל לעתיד לבוא ' ויגיעו למצב שיהיו ייראי ה

ִּכי מבזה אותו או מנסה להרחיקו ממנו ' יסתבר שמה שהמעונה לא נענה קודם אינו כי ה
ִהְסִּתיר ָּפָניו -ְוא וגם הסתר פנים שהיה לזמן מוגבל לא נמשךָבָזה ְוא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני -א

רק היתה סיבה למה  ּוְבַׁשְּועוֹ ֵאָליו ָׁשֵמעַ  לתואלא כיון שפנה להתפלל אליו קבל תפיִמֶּמּנּו 

והישועה שבאה ממך גורמת שאהלל אותך בפני אנשים רבים  כו  :לא הושיע מיד

'  ואת הקרבנות שנדרתי בצרה אביא מול יראי ה ְתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרבֵמִאְּת  הנקהלים לשמוע

נות הענוים שיודעים ויאכלו מהקרב  כז  :ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו שהם ראויים לזה, דוקא

וכל מחפשי ֹיאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָּבעּו וישבעו מהישועה גם בעולם הזה ' שהעיקר זה השבח לה

ועל ידי זה ֹּדְרָׁשיו ' ְיַהְללּו הבעולם ישבחו אותו כי יגלו אותו בישועתי שאספר לכולם ' ה

 
 .העיכול אברי דווקא לאו, הפנימי החלל משמעותו ך"בתנ" מעי "285
 דוקא שהשתמש נראה. האוכל את שלוקחות לשיניים הכוונה וכנראה, לקיחה מלשון בא" מלקוחי "286

 כבר ואני, לעצמי לקחת צריך שאני המידיים הצרכים מעל להתרומם מצליחות אינן תפילותי: לומר זו בלשון
 .'ה לרצון לכוון מצליח לא
 .יציבה בצורה סיר להעמיד פרושו" לשפות "287
 .נפשי רק לי נשארה, הכל לקחו שכבר אחרי: נוסף פרוש 288
 תלהיו נפשי את לקחת רוצים והם, ָרע אותי לעשות שרוצים אלו הם" מרעים עדת"ש לפרש אפשר 289

 .מזה הצלה מבקש ואני, עמהם
 לפרט יודע הוא כך, הצרה את יותר לפרט שידע שככל, "עצמותי כל אספר "כנגד" לאחי שמך אספרה "290

 .ממנה הישועה את יותר
 הכבד את להזיז ולא, הכבד של רצונו מפני לזוז צריך הקל". קל "מלשון" קלון"ו, "כבד "מלשון" כבוד "291

 .הקל של רצונו מפני
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עד שיזכרו גם הגויים  כח  :ַעדְיִחי ְלַבְבֶכם לָ  292ויתקיים רצונם תמיד' יכוונו רצונם לרצון ה

ויקבלו אדנותו ָאֶרץ - ַאְפֵסי- ָּכל' ה- ִיְזְּכרּו ְוָיֻׁשבּו ֶאל וישובו לעבודתו' שבקצוות הארץ את ה

שידעו אז שהמלוכה  כט  :ִמְׁשְּפחוֹת ּגוִֹים- ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ָּכל והממלכות עליהם גם העמים

, וגם מי שלא מקבל עליו מלכותוה ַהְּמלּוכָ ' ִּכי לה' אינה למלך בשר ודם או אלילים אלא לה

שמה שמענין אותם ) אבל ההבדל בין עם ישראל לבינם( ל  :ּוֹמֵׁשל ַּבּגוִֹיםמושל בו בכח ' ה

רק כדי לקבל שפע חומרי שהם מדושנים בו ורק הארץ ' ם להבעולם זה לאכול ומשתחווי

ואף שמשתחווים לפניו הם ימשיכו למות ֶאֶרץ -ִּדְׁשֵני-ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחּוּו ָּכלמעניינת אותם 

 293ולא תחיה נפשם לעולם הבא גם אזיוְֹרֵדי ָעָפר - ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָּכל ולרדת ולשוב לעפר
גם ' באמת נשמר ונספר להיות לה' אבל עם ישראל שעובד את ה לא  :ְוַנְפׁשוֹ א ִחָּיה

ויקומו לעתיד לבוא ויגידו לדור  לב  :ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאֹדָני ַלּדוֹר בדור תחית המתים

ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתוֹ  294שיוולד רק אז את כל צדקותיו שעשה להם במה שהקימם לתחיה
  :ְלַעם נוָֹלד ִּכי ָעָׂשה

י  א כג ִע� �ד ְיהָו�ה ֹר) (ר ְלָדִו רִמְזמ� א ֶאְחָסֽ �ֹ ֶׁשא ַיְרִּביֵצ�ִני ַעל ב :ל �(ת ֶּד (ת -ִּבְנא� י ְמֻנח� ֵמ6
ִני ִני ְבַמְעְּגֵלי ג :ְיַנֲהֵלֽ  ְנֵח� י ְיׁש(ֵב�ב ַיֽ ֶדק ְלַמ�ַען ְׁשֽמ(- ַנְפִׁש� �  ד :ֶצ)� יַּג $יא -ם ִּכֽ ְך ְּבֵג ֵאֵל0

ֶות לֹא Iע ִּכי-ַצְלָמ א ָר� יָר� Fִני- ִא ָך ֵה�ָּמה ְיַנֲֽחֻמֽ י ִׁשְבְטָך� ּו)ִמְׁשַעְנֶּת� ה ִעָּמִד� ְך ַּתֲעֹר3  ה :ַאָּת�
י  י ְרָוָיֽה| ְלָפַנ0 י ּכ(ִס� אִׁש� (ֹ ֶמן ר ְנָּת ַבֶּׁש� � ֶגד ֹצְרָר�י ִּדַּׁש6 ן ֶנ (ב ָוֶח�ֶסד | ַא�ְך   ו :ֻׁשְלָח� ט�

�ְרְּדפּוִני ָּכל י ְּבֵבית-ִי �י ְוַׁשְבִּת� ים-ְיֵמ�י ַחָּי ֶרְך ָיִמֽ ה ְלֹא�      :ְי)הָו�
' ושכל מה שעושה ה, מבין שגם הרע נצרך, באמת' המזמור אומר שמי שבוטח בה

 על שבאה צרה בכל' בה הבטחון את לחזק לאמרו ומתאים .הוא לטובה

  .האדם

הוא הרועה ולכן אני סומך עליו לגמרי כי הרועה וודאי יודע ' אני ככבש והִמְזמוֹר ְלָדִוד   א

עוסק בצרכים שלי ודאי שלא יחסר ' וכיון שהֹרִעי ' ה את טובת הכבש יותר מהכבש עצמו

ִּבְנאוֹת ֶּדֶׁשא  שיתן לי לרבוץ במקום מתאים למרעה ב  :רא ֶאְחסָ  לי מה שאני באמת צריך
  :יֵמי ְמנֻחוֹת ְיַנֲהֵלנִ -ַעל 295וידאג לכל מחסורי ליד מקומות שנח לשתות מהםַיְרִּביֵצִני 

ויכוון אותי שדרכי החיים החוזרות ַנְפִׁשי ְיׁשוֵֹבב  296וישיב נפשי אל גופי בכל מה שחסר לי ג

ולא למעני אלא למען שמו ֶצֶדק -ְבַמְעְּגֵליַיְנֵחִני   יהיו על פי מה שנכון כלומר התורה297תמיד

וכיון שכך גם אם אני הולך במקום  ד  :ְלַמַען ְׁשמוֹ  298שנקרא עלי והרועה הוא המטרה

ֵאֵל ְּבֵגיא - ַּגם ִּכי ופק ויש שם חושך של מות ואין אור ישועהעמוק שלא רואים את הא
שהרי הרועה איתי ואם שם אותי שם זה ִאיָרא ָרע -א לא אפחד שיש כאן דבר רעַצְלָמֶות 

 
 .בהמשך שיאמר כמו, המתים לתחיית גם כאן רומז הוא 292
 .חומרית לטובה מיועדת היא כי, בעבודתם נפשם את מחיים אינם גויים שאותם עוד לפרש אפשר 293
 .רבים בפני ומודה, מצרתו ניצל שהעני מה מעין וזה 294
 .להסתכן בלי לשתותם ואפשר, גועשים שאינם - " מנוחות מי "295
  .אליו אותה ומחזיר, ממנו פורחת כמעט שנפשו פרושו" נפש להשיב "296

  .הבא לעולם אליו נפשי שישיב: עוד לפרש אפשר
 .הייסורים ידי על אליו נפשי את משיב' ה, וטועה חוטא כשאני: נוסף פרוש

 .ושוב שוב בהם הולך שאדם דרכים הם" מעגלות "297
 אני כי וגם, עצמן מצד ותצודק הדרכים כי גם: כפול שכר כאן ויש, לשמו אותם שאעשה גם לפרש אפשר 298

 .לשמו עושה
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והמקל שמכה אותי והמקל שאני נשען להתרפא מהמכות ַאָּתה ִעָּמִדי -ִּכי הדבר הנכון

גם הרע שאתה מביא , שכיון שאתה מביא את הטובשניהם אותו מקל שלך וזה מנחם אותי 

ועוד יגיע כל זה למטרה גבוהה יותר שלא   ה  :ִׁשְבְט ּוִמְׁשַעְנֶּת ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני הוא לטובתי

וכרועה תגן עלי מצרי שלא יוכלו ַּתֲעֹר ְלָפַני ֻׁשְלָחן  רק לרעות תתן לי אלא שולחן מלא

 לא רק מי 299ואקבל במנת חלקיִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן ֹראִׁשי  ותמשח אותי למלךֶנֶגד ֹצְרָרי  להרע לי

לפי , שבכל זמן החיים שנגזרו על האדם, ומתברר  ו  :ּכוִֹסי ְרָוָיה מנוחות אלא כל צורכי

ַא טוֹב   הוא טוב מצד האמת וגם הדין הוא חסד300כל מה שבא עלי', השנים שנתן לו ה
' ה-ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 301לעולם שכולו ארוך'  אל הואחר המות אשובְיֵמי ַחָּיי -ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל

  :ְלֹאֶר ָיִמים

ּה א כד ל ְוֹי�ְׁשֵבי ָבֽ ֵב� יהָוה ָהָא�ֶרץ ּוְמל(ָא�ּה ֵּת) �(ר ַלֽ ְזמ� ד ִמ" ּוא ַעל-ִּכי ב :ְלָדִו� ים -ה6 ַיִּמ�
(ת ְיכ(ְנֶנֽהָ - ְיָסָד�ּה ְוַעל י ג :ְנ)ָהר� �ה ּוִמי- ַיֲעֶל�ה ְבַהר- ִמֽ (ם ָקְדֽׁש(-ְיהָו י  ד :ָי)קּום ִּבְמק� ְנִק�
ִים ּֽוַבר ב ֲאֶׁש�ר -ַכַּפ� ָב� ה-לֹא| ֵל" א ִנְׁשַּב�ע ְלִמְרָמֽ 6ֹ �ָרָכה  ה :ָנָׂש�א ַלָּׁש�ְוא ַנְפִׁש�י ְול ִיָּׂש�א ְב

י ִיְׁשֽע( ה ֵמֱאֹלֵה� �ה ּו)ְצָדָק� ( ו :ֵמֵא�ת ְיהָו �ה ּד� ב ) דרשו(ר ֶז י ָפֶנ6יָך ַיֲעֹק� ֹּדְרָׁש�יו ְמַבְקֵׁש0
ָלה ים   ז :ֶסֽ ּו ְׁשָעִר0 (א | ְׂשא� �ִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵח�י ע(ָל�ם ְו)ָיב� ם ְוֽ אֵׁשיֶכ� י  ח :ֶמ�ֶלְך ַהָּכֽב(דָרֽ ִמ�

ה (ר ִמְלָחָמֽ ה ִּגּב� (ר ְי)הָו� �הָוה ִעּז�ּוז ְוִגּב� (ד ְי ב� ים   ט :ֶזה' ֶמ�ֶלְך ַהָּכ" ּו ְׁשָעִר0 | ְׂשא�
�ְׂשאּו ִּפְתֵח�י ע(ָל�ם ְו)ָיבֹא ֶמ�ֶלְך ַהָּכֽב(ד ם ּו אֵׁשיֶכ� (ד ְיהָו�ה  י :ָרֽ ב� ּוא ֶזה' ֶמ�ֶלְך ַהָּכ" י ה� ִמ�

ָלה (ד ֶסֽ ֶלְך ַהָּכב� ּוא ֶמ6 (ת ה�    :ְצָבא�
ולכן מה שחשוב , ונועד לגלות את מלכותו' המזמור אומר שהעולם כולו של ה

מזה אף שגם הוא מושפע , ולא הגורל האישי שלנו' בעולם הוא לדבוק בה

 לאמרו ומתאים). גם אם לא נעשתה בקשתנו' והתפילה נותנת לנו דבקות בה(

  .דרכינו את וליישר עלינו' ה את להמליך

ָהָאֶרץ ּוְמלוָֹאּה ' לה 'ל הצומח והחי שייכים כבר עכשיו לההארץ הפיזית וכְלָדִוד ִמְזמוֹר   א
  :ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה וכן העולם המיושב וכל בני האדם אף שהם לא תמיד מכירים במלכותו

וגם ַיִּמים ְיָסָדּה - הּוא ַעל-ִּכי שהרי הוא פינה את המים שתראה היבשה ויוכלו להתקיים ב

ְנָהרוֹת - ְוַעל 302ביסס את המשך החיים בארץ על ידי נהרות שיובילו מים לכל מקום שצריך
להיות עליון יותר ' ולכן מה שבאמת צריך לשאול זה מי יוכל להתקרב אל ה ג  :ְיכוְֹנֶנהָ 

ָיקּום - ּוִמי 303ולהתקיים במדרגת הקדושה העליונה בעולם הזה' ה-ַיֲעֶלה ְבַהר-ִמי ויותר
ולזה צריך תנאים בסיסיים שמראים שהמוסר חשוב לו יותר מהרווח ( ד  :ִּבְמקוֹם ָקְדׁשוֹ 

 
 .בעולם חלקו את ומקבל, במעשיו ממלא שאדם לכלי משל הוא" כוס "299
 .שאפשר מה בכל בי לדבוק מתאמצים הם - " ירדפוני "300
' ה בבית משמעות מלאי ארוכים ימים לשבת שאוכל כדי אלא לעצמי שאהנה כדי לא זה כל: נוסף פרוש 301

  .שם לעובדו
 רק, קרבתו אחפש אז גם אלא, אלוקים קרבת ולחפש להתפלל אפסיק טוב לי שיהיה שאחרי לא: נוסף פרוש

 .רבים ימים למשך הבנוי המקדש בבית להיות שאוכל
 לשמים עיניים נושאים אינם כי' ה את פחות מכירים הנהרות שיושבי אלא, הגשם ידי על גם, כמובן 302

 .נהרות להם יסד' הש ידי על חיותם את מקבלים הם גם זאת ובכל, לגשם
 .המקדש ובית הבית להר משלים שאלו ברור 303
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מבורר מכל מטרה זרה ' ורצונו לדבוק בהְנִקי ַכַּפִים  מי שאינו עושה רע בפועל) האישי

שהוא נפשו המחיה את ',  נשבע בשם השלאֵלָבב -ּוַבר 304שיכולה להיות מעורבת בזה

ְוא ִנְׁשַּבע  לא נשבע לשקר' וגם בלי שם הָנָׂשא ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי - ֲאֶׁשר א לשוא, 305העולם
והוא ' גם יקבל שפע חומרי שיבוא לו מדבקותו בה' ומתוך מה שעולה בהר ה ה  :ְלִמְרָמה

ואלוקיו המשגיח עליו יושיע אותו מצרות כי זה מה ' ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ה 'ירים אותו חזרה לה

ובמדרגה הזו נמצאים בדורות שלנו עם ישראל בלבד  ו  :ּוְצָדָקה ֵמֱאֵהי ִיְׁשעוֹ  שנכון וטוב

הגלויה '  את הופעת ה306והמחפשים בעולםֹּדְרָׁשיו ) דרשו(ֶזה ּדוֹר  'שרוצים לדעת את ה

אבל  ז  :ֹקב ֶסָלהְמַבְקֵׁשי ָפֶני ַיעֲ הם רק כל הפרטים של עם ישראל  באופן מהותי ותמידי

ְׂשאּו ְׁשָעִרים במדרגה גבוהה יותר ' לעתיד לבוא ירימו שערי עם ישראל עצמם לקבל את ה
' ויבוא ה ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָֹלם להתרומם ולקבלו'  הוגם אומות העולם יוכרחו על ידי ָראֵׁשיֶכם

  :ְוָיבוֹא ֶמֶל ַהָּכבוֹד למלוך על העולם כולו שכולם יכבדו אותו מצד שהוא שולט בכל
שאינו משתנה ויכול  וישיגו ממנוִמי ֶזה ֶמֶל ַהָּכבוֹד  'ואז ירצו גם הם לדעת מהי מלכות ה ח

ואז יתעלו  ט  :ִּגּבוֹר ִמְלָחָמה' ִעּזּוז ְוִגּבוֹר ה' הלעשות כל רצונו ויתגלה על העולם במלחמה 

מרצונם ' וגם האומות יתעלו עוד לקבל את הְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם  ישראל התעלות נוספת

  :ְוָיֹבא ֶמֶל ַהָּכבוֹד למלוך בעולם וכולם יכבדו אותו מצד גדולתו' ויבוא הּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עוָֹלם 
הוא המפעיל את ' וידעו שהִמי הּוא ֶזה ֶמֶל ַהָּכבוֹד ואז ידרשו לדעת על עצמות המלכות  י

רק עד והוא מלך תמיד באופן מהותי ְצָבאוֹת ' ה כל העמים ופועל דרכם ולכן נתן להם קיום

  :הּוא ֶמֶל ַהָּכבוֹד ֶסָלה עכשיו לא ידעו את זה

א  א כה י ֶאָּׂשֽ ה ַנְפִׁש� ד ֵאֶל�יָך ְי)הָו� Iַטְחִּתי ַאל ב :ְלָדִו�י ְּבָך� ָב (ָׁשה ַאל- אTֹלַה� ּו- ֵאב�  ַיַֽעְלצ6
י �ם ָּכל  ג :ֹאְיַב�י ִלֽ ם-ַּג ים ֵריָקֽ ׁשּו ַהּב(ְגִד� ׁשּו ֵי)ֹב� א ֵיֹב� �ֹ �הָוה  ד :ק�ֶ(יָך ל ְּדָרֶכ�יָך ְי

ִני ְרח(ֶת�יָך ַלְּמֵדֽ �ִני ֹא6 יֵכ�נִ  ה :ה(ִדיֵע Fָך ַהְדִר י| י ַבֲאִמֶּת0 ִני ִּכֽ ַלְּמֵד� ַא�ָּתה ֱאֹלֵה�י ִיְׁשִע�י - ְוֽ
יִתי ָּכל ִּו� �הָוה ַוֲחָסֶד�יָך-ְזֹכר  ו :ַהּֽי(ם-א(ְתָך� ִק) ָּמהַרֲחֶמ�יָך ְי י ֵמע(ָל�ם ֵהֽ אות   ז : ִּכ6 �ֹ ַחּט

י  י ַאל| ְנעּוַר0 ר ְּכַחְסְּדָך� ְזָכר- ּוְפָׁשַע� ְזֹּכ� ַען טּוְבָך� ְיהָוֽה- ִלי-ִּת" ר - ט(ב ח :ַא�ָּתה ְלַמ6 ְוָיָׁש�
�ה ַעל ֶרְך- ְיהָו ים ַּבָּדֽ ה ַחָּטִא� �ים ַּדְרּֽכ(  ט :ֵּכ�ן י(ֶר6 ד ֲעָנִו יַלֵּמ6  :ַיְדֵר�ְך ֲע�ָנִוים ַּבִּמְׁשָּפ�ט ִוֽ

�הָוה ֶח� -ָּכל  י (ת ְי יוָאְרח� ( ְוֵעֹדָתֽ ִרית� י ְב) ַען  יא :ֶסד ֶוֱאֶמ�ת ְלֹנְצֵר� �ה - ְלַמֽ ִׁשְמָך� ְיהָו
י ַרב י ִּכ� ֲע(ִנ� ָסַלְחָּת� ַל) ר- ִמי יב :ֽהּוא- ְוֽ ּנּו ְּבֶד�ֶרְך ִיְבָחֽ �ה י)(ֶר� �ה ָה�ִאיׁש ְיֵר�א ְיהָו  :ֶז

ֶרץ יג ( ִי�יַרׁש ָאֽ (ב ָּתִל�ין ְו)ַזְרע� �ְפׁש( ְּבט� ( ְלה(ִדיעָֽ  יד :ַנ �הָוה ִליֵרָא�יו ּו)ְבִרית� (ד ְי  :םס�
�י ָּת�ִמיד ֶאל טו י ֽהּוא-ֵעיַנ �ה ִּכ� י-ְיהָו יא ֵמֶר�ֶׁשת ַרְגָלֽ י- ְּפֵנה טז :י(ִצ6 � ִני ִּכֽ י ְוָחֵּנ יד - ֵאַל� ָיִח6

ִני �י ָאֽ י ִהְר   יז :ְוָעִנ (ת ְלָבִב� ִניָצר� י ה(ִציֵאֽ ְּמֽצּוק(ַת� יבּו ִמ) א  יח :ִח� �ְנִיי ַוֲעָמִל�י ְו)ָׂש� ְרֵא�ה ָע
י- ְלָכל ה יט :ַחּטֹאוָתֽ י ִּכי- ְרֵאֽ ת ָחָמ�ס ְׂשֵנֽאּוִני-א(ְיַב� �ְפִׁשי  כ :ָר�ּבּו ְוִׂשְנַא6 ָׁשְמָר�ה ַנ

 

" לבב ובר "במעשים" כפיים נקי. "'לה רק ומכוונים, זרה פנייה מכל נקיים יצריו ששני מי: נוסף פרוש 304
 ?"למרמה נשבע "שאינו הרבותא מה מובן לא זה פרוש שלפי אלא. במידות

 בתוכו נושא כזה שאינו שאדם גם לומר כך נוסח שהפסוק וברור. בנפשו נשבע' שה מצאנו) ח, ו (בעמוס 305
 .לו שניתנה הנפש את לשווא

 בה להעמיק אדם צריך - אלוקים דעת וכן, בו נמצא שהוא שידוע במקום דבר לחפש פרושו" לדרוש "306
 - המקרים  י"ע בעולם' ה הופעת וכן, ידוע מקומו שאין דבר לחפש פרושו" לבקש. "לחפש איפה ידוע אבל
 .יופיע ומתי איפה ידוע לא
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י- ְוַהִּציֵל�ִני ַאל (ׁש ִּכֽ ב� ְך- ֵא) יִתי ָבֽ יָך-ֹּתם כא :ָחִס� י ִקִּויִתֽ ּוִני ִּכ)� ְּפֵד�ה   כב :ָוֹי�ֶׁשר ִיְּצר�
ר(ָתיו-ֱא�ֹלִהים ֶאת ל ָצֽ ֹּכ�    :ִיְׂשָרֵא�ל ִמ)

ובשביל זה , היא שילמד אותו את דרכיו'  שעיקר בקשת האדם מה307המזמור אומר

 לנו יעזור' שה לבקש לאמרו ומתאים.  הישועה מהןצריך גם את הצרות וגם את

 הטוב את לעשות אותנו ושילמד, לחטאינו ושיסלח, דרכינו את ליישר

    .ומהאויבים מהיסורים ישועה לבקש וגם; בעיניו והישר

ומה   ב  :ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא' ֵאֶלי ה רצוני בעולם להרים את נפשי שתהיה קרובה אליךְלָדִוד   א

אינו , מה שאני בוטח בך כי תושיע אותישלא אתבייש מ, המשגיח עלי, שאני מבקש ממך

אלא כדי שאויבי לא ישמחו במפלתי וילמדו מזה ֵאבוָֹׁשה - ֱאַהי ְּב ָבַטְחִּתי ַאלמצד זכותי 

וכך כל מי ששואף אליך כמוני לא יתבייש מעצם   ג  :ַיַעְלצּו ֹאְיַבי ִלי- ַאל שאתה לא משגיח

י א ֵיֹבׁשּו - ַּגם ָּכל כדי שילמדו אנשים להתקרב אליך על ידי שאתה מושיע, שאיפתו קוֶֹ
יבושו ממעשיהם כי לא תהיה להם אפילו תועלת ' ואלו שכאויבי בוגדים בברית עם ה

אבל עיקר בקשתי אינו  ד  :ֵיֹבׁשּו ַהּבוְֹגִדים ֵריָקם חרים מהםחומרית בזה וכך לא ילמדו א

אלא שתודיע לי מה הם דרכיך שאתה מתנהג בהם בעולם , או שלא יהיו לי יסורים, הישועה

ֹאְרחוֶֹתי  308ותלמד אותי לעומק את הדרכים הפרטיות המתאימות ליהוִֹדיֵעִני ' ָרֶכי הְּד 
ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּת   ייסורים או שכרותוביל אותי בדרך לפי אמתך בין אם מגיע לי ה  :ַלְּמֵדִני

ַאָּתה ֱאֵהי -ְוַלְּמֵדִני ִּכיועוד שעל ידי הצרות תלמד אותי שאתה משגיח עלי ומושיע אותי 
אמנם לענין  ו  :ַהּיוֹם- אוְֹת ִקִּויִתי ָּכלוזה ילמד אותי לשאוף אליך גם בזמן הצלחתי ִיְׁשִעי 

ַרֲחֶמי - ְזֹכר חטאי זכור את רחמיך שאתה מרחם על החוטאים והם ממדרגתך ואינם ויתור
ואת מה שאתה נותן לאדם שלא על פי זכויותיו כי כל העולם בנוי על זה וגם האדם מאז ' ה

יכריעו , וכיון שתזכור את רחמיך ז  :ַוֲחָסֶדי ִּכי ֵמעוָֹלם ֵהָּמה 309לא בזכותשנולד מקבל ש

אז כיון שלא תזכור את החטאים שחטאתי בעבר וכבר איני חוטא בהם וכן המרדים שמ

ואילו חסדיך יכריעו שמה שעשיתי ִּתְזֹּכר - ַחֹּטאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי ַאלשכבר אין צורך ביסורים 

כי המטרה בעולם ַאָּתה - ִלי-ְּכַחְסְּד ְזָכר שהוא כענין מידותיך כן תזכור אף שהיה בעבר

ון שכבר והחסדים שעשיתי מצטרפים אליה והחטאים אינם מצטרפים וכי, היא מגמת הטוב

לכן ' ְוָיָׁשר ה-טוֹב גם טוב וגם ישר' אלא שה ח  :'ְלַמַען טּוְב העברו אין צורך לזכור אותם 

 טוב אבל מצד שני מייסר אותם אם עדיין מצד אחד לא מעניש את החוטאים מיד כיון שהוא

  :ֵּכן יוֶֹרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶר-ַעל לכוון אותם לדרך התשובה כיון שהוא ישר, מחזיקים בחטא
עיקר בעולם הזה על ידי המשפט ' בדרך להיות ענוים ולהבין שרצון הויוביל אותם  ט

' וכיון שמחפשים רק מה רצון ה ַיְדֵר ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפטשעושה בהם לכפר על חטאיהם 

 
; ובשלישית בשניה אלא בפסוק הראשונה במלה אינה' ב אות. מעט חסר' ב' א פי על בנוי הזה המזמור 307

 יש מזה חוץ. 'ב' הא בסדר אינו האחרון והפסוק'; ר פעמיים ויש' ק אין; פסוק באותו נמצאות' ו- ו' ה אותיות
  .איכה של אחרון פרקב שיש כמו, לעצמו ענין שהוא, פסוקים 22 במזמור

 מול" נפשי לשוא נשא לא "כמו, הקבלות כמה ביניהן יש כי, הקודם המזמור של המשך הוא שהמזמור נראה
 ".'ה ירא האיש זה מי "מול" הכבוד מלך זה מי"; "אשא נפשי אליך"

 הוא" אורח. "בה ללכת לא או בה ללכת יכול ואדם, ערים שתי בין דרך כגון, עצמה הדרך היא" דרך "308
 ".אורח "בדרך ההולך נקרא זה שם ועל; מקרית או שלו קבועה דרך בין, בה ללכת אדם שבחר הדרך

 אותם ולכן, העולם מיוסד עליהם אלא, שקרה מקרה שהם, חטַאי כמו אינם ורחמיך חסדיך: נוסף פרוש 309
 .לזכור ראוי לא חטאי ואת לזכור ראוי
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ִויַלֵּמד  310בעולם ולא מה רצונם יכולים ללמוד את דרכו וללכת בה ולזכות לקרבת אלוקים
מתנהג עם אדם גם אם נראית קשה זה חסד ' וגם כל דרך פרטית שה י  :ֲעָנִוים ַּדְרּכוֹ 

וזה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ' ָאְרחוֹת ה- ָּכללהשיבו למוטב ונעשית על פי האמת לכפר לו בעולם הזה 

, כי מהרשעים מעלים עיניו(ומרים על מצותיו וזוכרים מעשיו המפורטים בתורה לאלו שש

שאופיע את שמך וכל בקשתי מכוונת  יא  :ְלֹנְצֵרי ְבִריתוֹ ְוֵעֹדָתיו) ופושעים יכשלו בם

ולכן גם לעיוותים המחשבתיים שמקובעים בי תסלח ' ִׁשְמ ה- ְלַמַען שנקרא עלי ולא למעני

מחפש ' ומה שה יב  :הּוא-ְוָסַלְחָּת ַלֲעוִֹני ִּכי ַרבשהם רבים ואיני מצליח להשתחרר מהם 

' כבר יכוון אותו בדרך שה'  וה'ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ה- ִמי באמת'  זה רק אם הוא ירא מה311באדם

ַנְפׁשוֹ ְּבטוֹב ָּתִלין ושכרו יהיה שנפשו אחר המות תהיה בטוב  יג  :יוֶֹרּנּו ְּבֶדֶר ִיְבָחר 312רוצה
לעתיד לבוא ' ושכרם יהיה בחיבורם לה  יד  :ְוַזְרעוֹ ִייַרׁש ָאֶרץ וזרעו ימשיך את מעשיו בארץ

 313'ובעולם הזה יש להם לפעמים ייסורים כדי לכוון אותם לעשות את רצון הִליֵרָאיו ' סוֹד ה
ֵעיַני ָּתִמיד  'והטוב שיוצא מהייסורים שאני מכוון עצמי תמיד אל ה טו  :ּוְבִריתוֹ ְלהוִֹדיָעם

יוִֹציא ֵמֶרֶׁשת -ִּכי הּוא 314כיון שרק הוא מציל אותי ממכשולים שלא ידעתי עליהם' ה-ֶאל
ישגיח עלי ולמצוא חן ' ומה שאין לי עזרה ושאני מעונה גורם שאשאף שה  טז  :ַרְגָלי

והצרות החומריות מרחיבות את לבי   יז  :ָיִחיד ְוָעִני ָאִני-ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי-ְּפֵנה 315בעיניו

ורק אחרי פעולתם הטובה תוציא ָצרוֹת ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ולהתפלל אליך ' שיכלול את רצון ה

ומה שאני מעונה ועמל בעולם  יח  :ִמְּמצּוקוַֹתי הוִֹציֵאִני אותי ממה שמציק לי בהם עדיין

ואז תשגיח לצד  יט  :ַחֹּטאוָתי- ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל 316הזה מכפר על חטאי שעשיתי

ְוִׂשְנַאת ומה ששונאים אותי אינו לפי המשפט ָרּבּו -אוְֹיַבי ִּכי-ְרֵאה השני שאויבי חזקים ממני
ולא ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני  ותשמור את נפשי שתהיה לך ותצילני מהם  כ  :317ָחָמס ְׂשֵנאּוִני

 מהם זה 319שישמור אותיומה   כא  :318ָחִסיִתי ָב- ֵאבוֹׁש ִּכי-ַאל אתבייש במה שבטחתי בך

  :320ִּכי ִקִּויִתי כי אני שואף להדמות אליךָוֹיֶׁשר ִיְּצרּוִני -ֹּתםהשלמות והיושר שיש בי 

 
 קרבת מונעת גאוה ולכן, לעצמו דבר ואינו' מה חלק שהוא מבין שהאדם במה תלויה אלוקים קרבת כי 310

  .אלוקים
 כבר אפשר לכןו ,דעתם לפי להיות צריך שהכל חושבים לא כבר הם ,החוטאים את ןושכיו יאחר: נוסף פרוש
 דרך דבר כל על להסתכל ,גבוהה יותר ענוה יקבלו כך ואחר ;התורה חוקי של המשפט דרך את אותם ללמד
  .טובים ויהיו לו שידמו ,בעולם' ה דרך את וילמדם ,םדעת לפי ולא' ה עיני

 ".באמיתך הדריכני למדני ארחותיך הודיעני' ה דרכיך "המזמור תחילת כנגד הם האלו הפסוקים
 .המזמור לשאר זה משפט בין הקשר ברור לא אבל. מחפש' שה כשאלה" זה מי "פרשתי 311
 .בחר ועצמ שהוא בדרך אותו ויכוון לו יעזור' ה: נוסף פרוש 312
  .עליו להגן אישית ברית איתו כורת' וה, והצדיקים' ה עם אחת בחבורה הוא לזה שזוכה מי: נוסף פרוש 313

 .ידועה ברית הוא" ארץ יירש זרעו"ש מה אבל, "ליראיו' ה סוד "הוא" תלין בטוב נפשו"ש מה: נוסף פרוש
 .הנפש אויבי על מדבר ההמשך כל וגם, היצר מרשת רגלי את יוציא הוא כי: נוסף פרוש 314
 .לי שמגיע ממה יותר אלי קרוב הוא זה ובזכות, ולמסכנים לעניים קרוב' שה מצד וכן 315
 ,האמת על והחשקים התענוגים העדפתמו מגאוה נובע שהחטא כיוון, החטא מול כפרה יש והעמל בעינוי 316

 .חייו על ומקשים יוהנאות את ממעטים הםו ,תענוג שםל נברא לא שהעולם האדם את מלמדים והעמל והעוני
 .הדעת עץ חטא של ורע טוב לידיעת יקוןת הוא )יט, ג בראשית" (לחם תאכל אפיך בזעת" לכן
 .המזמור שבתחילת" לי אויבי יעלצו אל "כנגד 317
 .המזמור שבתחילת" אבושה אל בטחתי בך "כנגד 318
, חמס אנשי שהם, ביםהאוי": יצירה "מלשון גם לפרשו אפשר. שומר כלומר, "נוצר "מלשון" יצרוני "319

 .וישר תם להיות להפוך לי גורמים
 .המזמור שבתחילת" היום כל קיויתי אותך "כנגד 320
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ְּפֵדה  321ראל מצרותיו אחר שיפעלו את פעולתם הטובהוכן בעם כולו תציל את עם יש כב
  :ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרוָֹתיו-ֱאִהים ֶאת

ד  א כו י| ְלָדִו0 ה ִּכֽ ד-ָׁשְפֵט�ִני ְיהָו� א ֶאְמָעֽ �ֹ ְחִּתי ל ַט� י ָהַל�ְכִּתי ּוַביהָו�ה ָּב)  :ֲא�ִני ְּבֻתִּמ�
�ה ְוַנֵּס�ִני  ב � ִני ְיהָו י) צרופה(ְּבָחֵנ ה ִכְלי(ַת�י ְוִלִּבֽ י  ג :ָצְרָפ6 � - ִּכֽ � ֶגד ֵעיָנ י ַח�ְסְּדָך ְלֶנ

ָך ְכִּתי ַּבֲאִמֶּתֽ �ַׁשְבִּתי ִעם-לֹא ד :ְו)ִהְתַהַּל� א ָאֽב(א- ְמֵתי-ָי �ֹ ים ל ם ַנ)ֲעָלִמ�  :ָׁש�ְוא ְוִע�
ב-ָׂש�ֵנאִתי ְקַה�ל ְמֵרִע�ים ְוִעם ה א ֵאֵׁשֽ �ֹ ים ל ָׁשִע� ה ֶאת ו :ְר) -ֶאְרַח�ץ ְּבִנָּקי�(ן ַּכָּפ�י ַוֲאֹסְבָב6

ר ָּכל  ז :ִמְזַּבֲחָך� ְיהָוֽה (ל ּת(ָד�ה ּו)ְלַסֵּפ� ה ָא�ַהְבִּתי  ח :יָךִנְפְלא(תֶֽ -ַל�ְׁשִמַע ְּבק� הָו� ְיֽ
ָך ן ְּכב(ֶדֽ (ם ִמְׁשַּכ� (ן ֵּביֶת�ָך ּו)ְמק� ף ִעם- ַאל  ט :ְמע� י ְוִעם-ֶּתֱאֹס� ים ַנְפִׁש� י -ַחָּטִא� ַאְנֵׁש6

ים ַחָּיֽי ַחד- ֲאֶׁשר י :ָדִמ� ם ָמ�ְלָאה ֹּׁשֽ )יִמיָנ� ם ִזָּמ�ה ִוֽ ִני   יא :ִּביֵדיֶה� ְך ְּפֵד� י ֵאֵל� �ֲאִני ְּבֻתִּמ� ַו
ְך ְיהָוֽה  יב :ְוָחֵּנֽ ִני ים ֲאָבֵר� ַמְקֵהִל� (ר ְּב) ְמָד�ה ְבִמיׁש� ְגִלי ָעֽ �   :ַר

לעשות כל מה , הצידקות הבסיסית: 'המזמור מדבר על שתי מדרגות בעבודת ה

 מתאים. ולברכו' שרוצה לדבוק בה, יותרוהגבוהה ; אבל למען עצמו, שמוטל עליו

 כשאומר עצמו על יכוון שאל נראה אבל(' ה בעבודת להתחזק לאמרו

    ").ולבי כליותי צרפה, ונסני בחנני', ה שפטני"

כי יודע שהליכתי בעולם עד עכשיו ' ָׁשְפֵטִני ה אני מוכן לעמוד למשפט לפניךָדִוד לְ   א

ולכן יודע ָּבַטְחִּתי ' ּובה ושרק בך אני בוטח ולא באדםֲאִני ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי -ִּכי היתה בשלמות

 ואני מוכן שתבדוק אותי שאני באמת צדיק ב  :א ֶאְמָעדשלא אתחיל אפילו ליפול בחטא 
ועל ידי זה תזכך את נטיותי ) צרופה(ְוַנֵּסִני  322ושתתן לי מקרים לראות איך אתנהג' ְּבָחֵנִני ה

כי אני זוכר תמיד  ג  :ה ִכְליוַֹתי ְוִלִּביָצְרפָ   ותמצא שהם זכים בלי סיגים323הטבעיות ורצונותי

ולכן בכל דרכי בעולם מתנהג ַחְסְּד ְלֶנֶגד ֵעיָני -ִּכי שכל מה שיש לי זה חסד ולא בזכותי

שלא נמצא ) ומונע מעצמי מה שיכשיל אותי(  ד  :ְוִהְתַהַּלְכִּתי ַּבֲאִמֶּת ון בעיניךלפי מה שנכ

ולא ָׁשְוא -ְמֵתי- י ִעםָיַׁשְבִּת - אבחברת אלו שמתים כבר בעולם הזה כי עוסקים בשקר 

ואני מרחיק ממני  ה  :ְוִעם ַנֲעָלִמים א ָאבוֹאאבוא לגיהנום עם אלו שאינך משגיח עליהם 

 ולכן איני נמצא בפועל עם מי שאינו זכאי בדיןל ְמֵרִעים ָׂשֵנאִתי ְקהַ  את ציבור עושי הרע
ֶאְרַחץ ואחר כל אלו אני כביכול טובל במה שלא עשיתי רע  ו  :ְרָׁשִעים א ֵאֵׁשב-ְוִעם

ַוֲאֹסְבָבה  324ועובד אותך בעבודת בית המקדש לזרוק את הדם סביב המזבחִנָּקיוֹן ַּכָּפי ּבְ 
ַלְׁשִמַע ְּבקוֹל  שנתת לי בזכות זהוזוכה להשמיע לרבים תודה על הטובות  ז  :'ִמְזַּבֲח ה-ֶאת

אבל יש מדרגה ( ח  :ִנְפְלאוֶֹתי- ּוְלַסֵּפר ָּכל ולנסח להם את כל הניסים שעשית ליּתוָֹדה 

ובשביל ָאַהְבִּתי ְמעוֹן ֵּביֶת ' ה וצה לדבוק במקומך הקבוע הוא השמיםשאני ר) גבוהה מזה

וכדי  ט  :ּוְמקוֹם ִמְׁשַּכן ְּכבוֶֹד 325זה להיות במקום בארץ שבו מופיעה באופן קבוע שכינתך

 
 .עמהן יישאר ולא מצרותיו העם את שתפדה מבקש אני, הטובה הייסורים פעולת למרות: נוסף פרוש 321
 יותר גם בי יש אם לראות" ונסני", להיות אמור שאני כמו באמת שאני לראות אותי ְּבחן: נוסף פרוש 322

 .מזה
 משל הוא הלב. לרע ואחת לטוב אחת: שתיים ויש, וליצריו שבאדם הטבעיות לנטיות משל הן כליות 323

 .הלב של מוגברת בהפעלה מתבטאת שפעולתם כיון, ולרגש לרצון
 ".לבב ובר כפיים נקי קדשו במקום יקום ומי' ה בהר יעלה מי: "כד במזמור שנאמר כמו וזה 324
  .פנימה להיכנס גם אלא, המזבח את לסובב רק לא 325
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ֶּתֱאֹסף -ַאלשאוכל לדבוק בך לעתיד לבוא אני מבקש שנפשי לא תלך למקום החוטאים 
  :327ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי- ְוִעם 326ושלא אמות בעולם הזה כמו הרוצחיםַחָּטִאים ַנְפִׁשי -ִעם
 הם רודפים אחרי תאוותיהם שהרי גם מנאפים בסתר) שאף שגם אני הורג את אויבי( י

וכיון יא  :329ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד לוקחים שוחד להרוג נקיים 328ובגלויִּביֵדיֶהם ִזָּמה -ֲאֶׁשר

ַוֲאִני  )שאם אני הורג זה רק למענך(שאשאר בעולם הזה אוכל להמשיך ללכת בשלמותי 
ְּפֵדִני ְוָחֵּנִניולכן תפדה אותי מהמות ותתן לי חן שנפשי תזכה לעולם הבא  330ְּבֻתִּמי ֵאֵל:  

ומטרתי  331ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשוֹר ולכן אני יודע שלא אפול כי אני אצלך שזה מקום ישר יב

  :'ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵר ה 332בעולם' בעולם תהיה להקהיל את העם ולגלות את ה

ד  א כז �ה | ְלָדִו0 ע(זא(| ְיהָו י ִאיָר�א ְיהָו�ה ָמֽ �ִיְׁשִעי ִמִּמ� י ְו ד-ִר� י ֶאְפָחֽ י ִמִּמ� ַּי�  :ַח)
י  ב ב ָעַל0 ל ֶאת| ִּבְקֹר� י ָצַר�י וְ -ְמֵרִעים' ֶלֱאֹכ$ ִר� לּוְּבָׂש" ּו ְוָנָפֽ ָּמה ָכְׁשל� -ִאם ג :ֹאְיַב�י ִל�י ֵה6

י  ה ָעַל0 א| ַּתֲחֶנ3 ֹֽ י ִאם- ַמֲחֶנה' ל ִּב� א- ִייָר$א ִל" �ֹ ז ּום ָע�ַלי ִמְלָחָמ�ה ְּב) חַ ָּתק� �י ב(ֵטֽ  :ת ֲאִנ
ֵאת| ַאַח�ת  ד י ְּבֵבית- ָׁשַא�ְלִּתי ֵמֽ ׁש ִׁשְבִּת� ֵּק� �הָוה ָּכל- ְיהָוה' א(ָת$ּה ֲאַב" �י ַלֲחז�(ת -ְי ְיֵמ�י ַחַּי

ר ְּבֵהיָכֽל(-ַעםְּבנֹֽ  ה ּוְלַבֵּק� ִני  ה :ְי)הָו� י ִיְצְּפֵנ0 �ְסִּתֵרִני ְּבֵס�ֶתר | ִּכ� ָע�ה ַי ְּבֻסֹּכה' ְּבי$(ם ָר"
ּור ְיר( צ� ( ְּב) ִניָאֳהל� �ָאֳהל(  ו :ְמֵמֽ י ְוֶאְזְּבָח�ה ְב ִביב(ַת� י ְסֽ ְיַב3 י ַע�ל ֹאֽ Iּום רֹאִׁש ה ָיר$ ְוַעָּת0

ה לַ  יָרה ַו)ֲאַזְּמָר� �ה ָאִׁש� א ְוָחֵּנ� ִני ַוֲעֵנֽ ִני-ְׁשַמע ז :יהָוֽהִזְבֵח�י ְתרּוָע י ֶאְקָר�  :ְיהָו6ה ק(ִל�
�י ֶאת| ְלָך�   ח ּו ָפָנ �ִּבי ַּבְּקׁש� ׁש-ָאַמ�ר ִל �ה ֲאַבֵּקֽ ר ּפָ -ַאל ט :ָּפֶנ6יָך ְיהָו יָך ַּתְסֵּת3 ִמֶּמִּני' | ֶנ0

ל ל-ַּתט- ַאֽ י ָהִי�יָת ַאֽ ָך ֶעְזָרִת� ְבֶּד� ף ַע" ִני ְוַאל- ְּבַא� י- ִּתְּטֵׁש� י ִיְׁשִעֽ ִני ֱאֹלֵה� ַעְזֵב� י אָ -ִּכי י :ַּתֽ) ִב�
ִני �ה ַיַֽאְסֵפֽ ּוִני ַוֽיהָו י ֲעָזב� ַען   יא :ְוִאִּמ� ַמ� (ר ְל) ַרח ִמיׁש� �ְנֵחִני ְּבֹא� ְרֶּכ�ָך ּו ה ַּד" ִני ְיהָו� (ֵר� ה�

י ל יב :ׁש(ְרָרֽ מּו- ַאֽ י ָקֽ �ֶפׁש ָצָר�י ִּכ� ֵדי- ִּת�ְּתֵנִני ְּבֶנ י ֵעֽ ס- ִב� ַח ָחָמֽ ֶקר ִויֵפ� � _̂א  יג :ֶׁש) � ̂לּוֵל_
טּוב (ת ְּבֽ ים-ֶה�ֱאַמְנִּתי ִלְרא� ה ְּבֶא�ֶרץ ַחִּיֽ ה ֶאל יד :ְיהָו� ָו�ה ֲח�ַזק ְוַיֲאֵמ�ץ ִלֶּב�ָך - ַקֵּו� ְיה"

ה ֶאל    :ְיהָוֽה- ְו)ַקֵּו�

 

, שבגבעון הגדולה בבמה, בנפרד מזבח שהיה, דוד בזמן שהיה המצב על מדבר זה שמזמור לפרש אפשר
 .עצמו המשכן היה שבו במקום, בנפרד" כבודך משכן מקום"ו, הארון היה שבו באוהל, בנפרד" ביתך מעון"ו

  .הריגה של בהקשר תמיד נאמר" דמים "התואר 326
 נקי שהוא אומר הוא לכן. המקדש בית את לבנות דוד שרצה מה על מדבר המזמור: כולו בענין נוסף פרוש
 לבנות" ביתך מעון אהבתי"ו, בעזרות אותו אסובב כלומר" מזבחך את ואסובבה "ואומר, לזה וראוי לגמרי
 כיון -" חיי דמים נשיא ועם). "ב"ע נד זבחים (המקדש מקום את מצא שדוד - " כבודך משכן ומקום", אותו
 אומר דוד, )ח, כב' א הימים דברי" (לפני ארצה שפכת רבים דמים כי", הבית את יבנה שלא לו אמר' שה

 .רוצחים עם יהיה לא חלקו ולכן', ה למען בצדק אותם שפך שהוא
 ורוצחים; עמהם אותו יאסוף שלא' מה מבקש דוד כאן, רשעים ועם שוא מתי עם ישב שלא מה כנגד 327
 .מלחמות איש שהוא אף זמנו קודם ימות שלא מבקש ודוד, אחרים בידי זמנם קודם כלל בדרך תיםמ

  .בגלוי או בסתר כעשייה כאן הנמשל את פרשתי. ימין יד - " ימינם"ו, שמאל יד -" ידיהם "328
 .טובים שנראים במעשים ה"הקב את כביכול משחדים ובגלוי, מנאפים בסתר: נוסף פרוש

 ".כפי נקיון "לעומת 329
 .העתיד על מבקש הוא כאן, בעבר" הלכתי בתומי אני"ש מה לעומת 330
 .הסביבה מכוח יפול שלא אומר הוא כאן, עצמי מכוח" אמעד לא "לעומת 331
 מצד' ה את מברך הוא כאן, לטובתו שעשה מה על' לה מודה הוא שבו המזמור של הראשון החצי לעומת 332

 .עצמו

Administrator
Typewritten Text
כו
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, וצריך אדם לבקש רק את זה', המזמור אומר שהעיקר בעולם הוא לדבוק בה

 לאמרו ומתאים. 'וכל השאר יבוא מעצמו לפי רצון ה; ולפחד רק שלא יצליח בזה

 לקרבת לשאוף וכדי, צרה בעת במיוחד', בה בבטחון עצמו לחזק כדי

  .אלוקים

ומושיע אותי מאלו אוִֹרי ' המאיר לי את הדרך הנכונה על ידי הייסורים שנצרכים ' ה ְלָדִוד  א

וכל ענין חיי ִמִּמי ִאיָרא ולכן איני צריך כלל להתגונן בפני צרות  ְוִיְׁשִעישאינם נצרכים 

ולכן איני חושש כי אויבי לא יכולים ַחַּיי - ָמעוֹז' ה 333וזה לא ניתן לשינוי מבחוץ' לדבוק בה

 שזה 334ויודע שכשאנשים רעים ירצו לפגוע בצד החומרי שלי ב  :ִמִּמי ֶאְפָחדלגעת בזה 

ָצַרי ְוֹאְיַבי  והם נלחמים בי בפועל וגם אידיאולוגיתְּבָׂשִרי -ִּבְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת בידם
וגם מבחינה לאומית   ג  :ָפלּוֵהָּמה ָכְׁשלּו ְונָ  הרי שמעצמם יתחילו ליפול עד שיפלו לגמריִלי 

-ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה א- ִאם אם יבוא צבא זר לא אפחד ברגש אלא רק במעשים הנצרכים
 איתי אני בוטח בקרבת אלוקים שבזכותה יהיה הדבר הנכון וגם אם בפועל ילחמוִייָרא ִלִּבי 

חד ולכן רק דבר א ד  :ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבֹזאת ֲאִני בוֵֹטחַ - ִאםבין שאנצל בין שאתייסר 

אוָֹתּה  335ולא הישועה שתבוא בזכותו, והוא רצוני' ה-ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת 'אני מבקש מה
כל ימי בעולם הזה ולא רק בעולם ' שאהיה במדרגת קרבת אלוקים כיושב אצל הֲאַבֵּקׁש 

ת ַלֲחזוֹ במבט פנימי ' שאראה בכל דבר בעולם את טוב הְיֵמי ַחַּיי -ָּכל' ה-ִׁשְבִּתי ְּבֵבית הבא
ומעצם מה  ה  :ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלוֹ   אל מול רוממותו336וכשלא טוב אבחן את עצמי' ה-ְּבֹנַעם

ִּכי ִיְצְּפֵנִני   שלא תבוא אליממילא כשיש צרה יסתיר אותי לגמרי כך' שאני נמצא אצל ה
 337וגם כשבאה צרה לכיוני יסתיר אותי שלא תהיה עלי השגחה לרעְּבֻסֹּכה ְּביוֹם ָרָעה 

וגם אם ממש באה הצרה עלי יחזק אותי כצור ועל ידי הצרה ירומם ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלוֹ 

ולאור זאת רואים גם אויבי שסביבי שאני מצליח ונכנעים  ו  :ְּבצּור ְירוְֹמֵמִני 338אותי בעולם

וגם זה לא בשבילי אלא שאתקרב על ידי זה עוד ְוַעָּתה ָירּום ֹראִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבוַֹתי בפני 

ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה  ואודה לו לפרסם את שמו גם לאחריםה ְבָאֳהלוֹ ִזְבֵחי ְתרּוָעה ְוֶאְזְּבחָ ' לה
קוִֹלי ' ה-ְׁשַמע רגתיוכדי לזכות לזה צריך שתשמע את תפילתי שלא אפול ממד ז  :'לה

שרצוני הפנימי אומר לי  ח  :ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני ואמצא חן בעיניך ותתן לי שאלתיֶאְקָרא 

ְל  שרצונך שנחפש בעולם הזה את הופעתך הגלויה) כיון שרצוני שוה לרצונך(בשליחותך 
ולכן כל מה שאני עושה בעולם מטרתו לראות את הופעתך הגלויה בו ַּבְּקׁשּו ָפָני  ָאַמר ִלִּבי

ולכן מבקש שלא תסתיר אתה את הופעתך ממני לעזוב אותי ליד  ט  :ֲאַבֵּקׁש' ָּפֶני ה-ֶאת

 
 .העוז ידי על מתגוננים שבו מקום - " מעוז. "בקלות ילשינו ניתן שלא חזק דבר -" עוז "333
 .הרוחני הצד לעומת החומרי הצד -  כלל בדרך משמעותו" בשר "334
 .בעצמי מחפש אני זה את ורק', מה מבקש אני זה את רק: נוסף פרוש 335
 ,יג ויקרא" (הצהוב לשיער הכהן יבקר לא "בפסוק כמו אלא, בלשוננו כמו מובנו אין ך"בתנ" לבקר "336
. בהיכלו אהיה כבר בוקר שבכל כלומר, "בוקר "מלשון לפרשו גם אפשר. וחיפוש בדיקה של במשמעות, )לו

 .הראשון לפרוש יותר מכוון, כבוד של מקום שהוא" היכלו"ל" 'ה בית "בין הניגוד אבל
 איםרו אין אבל נמצא הוא איפה שיודעים מי - " להסתיר. "הוא איפה יודעים לא שבכלל מי - " לצפון "337

 .אותו
 שיהיה וכוונתו, מגורים מקום הוא" בית. "וצור אוהל, סוכה, היכל, בית: 'ה בית של מדרגות כמה כאן יש 338
 בנוי אבל קבוע בית היא" סוכה. "עצמו את בודק דוד ומולו, המלך מקום הוא" היכל. "הזמן כל' ה עם

 בזה ודי, קבוע במקום אינו וגם עייםאר מחומרים בנוי" אוהל. "מהצרה להסתיר בזה ודי, ארעיים מחומרים
, הרוחנית במדרגה עוסק הראשון שהפסוק נראה. ומוגן חזק אבל פתוח מקום הוא" צור. "ההשגחה לענין
, ארעי באופן מופיע' ה שבו, הזה בעולם במדרגה עוסק השני והפסוק; הקרבה רמת לפי והיכל בית יש ששם

 .הופעהה רמת לפי, וצור אוהל, סוכה הם בו והמדרגות



49 ליעקב תהלה  

 

ְּבַאף -ַּתט- ַאל 339ולא תטה אותי לצד אחר ממך בכעסך עליַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני - ַאל המקרה
 ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל שהרי אתה עוזר לי במעשי בעולם הזה ולכן אל תפסיק את עזרתךַעְבֶּד -

 340וכשיש לי צרה על תשאיר אותי בתוכה כי רק אתה המשגיח עלי ומושיע אותיִּתְּטֵׁשִני 

י לעולם הזה מבחינה חומרית עזבו שהרי אבי ואמי שהביאונ י  :ַּתַעְזֵבִני ֱאֵהי ִיְׁשִעי- ְוַאל

לעולם הבא ואם כן '  וכשאני אמות יאסוף אותי הָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני- ִּכיאותי בו במותם 

לכן כדי שלא תסתיר  יא  :ַיַאְסֵפִני' וה 341לא לעולם הזה, המטרה להיות מחובר אליו

ואף שיכול ַּדְרֶּכ ' הוֵֹרִני הפניך תראה לי מה הדרך הנכונה בעולם הזה להגיע לעולם הבא 

 יראו שאני 343 כדי שגם המחכים לראות במפלתי342יהיה בצורה חלקה, להיות על ידי יסורים

ובוודאי שלא יהיה לצד השני  יב  :ח ִמיׁשוֹר ְלַמַען ׁשוְֹרָריּוְנֵחִני ְּבֹאַר  344מצליח ויצטרפו אלי

הנלחמים בי יצליחו לצרף אותי אליהם שתהיה נפשי כנפשם , שכיון שלא אראה את פניך

ועל ידי ֶׁשֶקר -ִבי ֵעֵדי-ִּכי ָקמּושהם טוענים שאין השגחה בעולם הזה ְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּת -ַאל

והיו מצליחים  יג  :ִויֵפַח ָחָמס 345זה רוצים שגם אחרים ואני ביניהם נעשה שלא כמשפט

לּוֵלא  גם בעולם הזה ולא רק לעתיד לבוא' בזה אם לא שאני סומך שאראה את הטוב של ה
ואם לא ' ה-ַקֵּוה ֶאל' ולכן העצה שתשאף אל ה יד  :ְּבֶאֶרץ ַחִּיים' ה-ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראוֹת ְּבטּוב

תחזק באמונתך בו והוא יחזק עוד את ה אלא ,ראית את טובו אל תחשוב שאין השגחה

  :'ה- ְוַקֵּוה ֶאל 347ושאף שוב כי בסוף תראה בישועתוֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב  346רצונך

ה  א כח ֶל�יָך ְיהָו0 Fד ֵא Iל| ְלָדִו א צּוִרי' ַאֽ ִּני ֶּפןֶּתֱחַר$ - ֶאְקָר� ֶּמ� ה ִמֶּמ�ִּני - ׁש ִמ" ֱחֶׁש� ֶּתֽ
ְלִּתי ִעם )ִנְמַׁש� (ל ַּת�ֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִע�י ֵאֶל�יָך ְּבנָ  ב :י�(ְרֵדי ֽב(ר-ְו י ֶאלְׁשַמ�ע ק� י ָי)ַד� יר - ְׂשִא� ְּדִב�

ָך �ִני ִעם-ַאל ג :ָקְדֶׁשֽ ֶון ֹּדְבֵר�י ָׁש�ל(ם ִעם- ְרָׁשִעים' ְוִעם- ִּתְמְׁשֵכ י ָא� ֲעֵל" ֵעיֶה�ם ְו)ָר - ֹּפ$ ה ֵרֽ ָע�
ם ב -ֶּתן ד :ִּבְלָבָבֽ �ֵדיֶהם ֵּת�ן ָלֶה�ם ָהֵׁש6 ם ְּכַמֲעֵׂש�ה ְי יֶה� ַעְלֵל" ַע ַמֽ ָלֶה�ם ְּכָפֳעָלם' ּוְכֹר$

 
, אחר לצד פני את תרחיק ולא פניך תסתיר שלא צריך ולכן, פניך מול יהיו שפנַי מבקש ליבי: נוסף פרוש 339

 .מכוונים יהיו לא פנינו, כן תעשה אם שהרי
 את משנה ועזיבתו, האדם ביד היה שכבר דבר - " לנטוש. "שהוא כמו במקומו דבר להשאיר -" לעזוב "340

 .מצבו
, יתומים אבי הוא כי, אותי אוסף' ה, אותי עזבו כבר עלי שמרחמים ואמי שאבי במצב אפילו: נוסף פרוש 341

 ?עכשיו אותי יעזוב ואיך
 שהיצר לי עזור, יודע שאני במה" מישור באורח ונחני", יודע שאינני במה" דרכך' ה הורני: "נוסף פרוש 342

 .לקיימו לי יפריעו לא מכשולים ושאר הרע
 .במפלתי לראות המחכים על כלל בדרך ומדובר. ראייה הואש, "שּור "מלשון" שוררי "343
  .השם חילול יהיה לא, יצטרפו לא אם וגם 344

 המצב כי, הנכונה הדרך מה יודע אינו אבל', ה בעיני טובה אינה שדרכו יודע אדם לפעמים: נוסף פרוש
 להשתנות הדרך המ יודע אינו אבל, שיהיה רוצה' ה מה גם יודע שהוא או; ברורה הלכה בו ואין מסובך
 את להראות רגיל' שה הדרך אבל. שילך רוצה שבה הדרך מה לו יראה' שה מבקש הוא ובאלו, כזה ולהיות

 מבקש הוא ולכן; הטובה הדרך את ולחפש טובה אינה שדרכו להבין לאדם שיגרמו, יסורים ידי על היא זה
 הרצון את יאבדו לא עליו סתכליםשהמ כדי, ויסורים בורות ללא, ישרה בדרך זו בדרכו אותו ינחה' שה

 .השערה כחוט הצדיקים עם מדקדק' שה כשיראו', בה לדבוק
 נגדי שקמו הוא המילים פשט אבל. מושאלות והמלים, כולו המזמור עם יסתדר שהפסוק כדי כך פרשתי 345

 משלי" (ָׁשֶקר ֵעד ְּכזִָבים חַ ְויִָפי יְַכּזֵב 6א ֱאמּונִים ֵעד "בפסוק כמו, כנגדי דין עיוות ולפזר שקר בי להעיד עדים
 ).ה, יד

 .לך שיענה הזמן הגיע לא ועוד, היסורים ידי על רצונך את שיחזק לפרש אפשר 346
 אותו ומאמצת האדם לב את מחזקת זו ותקוה', ה אל התקוה הוא העיקר, נענית לא אם אף: נוסף פרוש 347
 .'ה אל שוב יקוה ולכן, נענה כשאינו אף
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ם ינּו ֶאל ה :ְּגמּוָל�ם ָלֶהֽ Iא ָיִב �ֹ י ל �הָוה ְוֶאל- ִּכ� ת ְי �̀ א ִיְבֵנֽם-ְּפֻע �ֹ ם ְול  :ַמֲעֵׂש�ה ָיָד�יו ֶי)ֶהְרֵס�
�ה ִּכי  ו ּוְך ְיהָו (ל ַּתֲחנּוָנֽי- ָּבר� ַמע ק� �ה   ז :ָׁש) � ְרִּתי ֻעִּז�י| ְיהָו ֱעָז ֶנ" י ְוֽ ח ִלִּב� ( ָבַט�  ּוָמִגִּני' ּב�

ּנּו י ֲאה(ֶדֽ י ּֽוִמִּׁשיִר� ז ִלִּב� ז ח :ַוַּיֲעֹל� (ז ְיׁשּו- ְיהָו�ה ֹעֽ ע� Fֽהּואָל�מ( ּוָמ ) (ת ְמִׁשיח�  :ע6
יָעה   ט ְך ֶאת-ֶאת| ה(ִׁש� ָך ּוָבֵר� ם ַעד-ַעֶּמ� )ַנְּׂשֵא� ם-ַנֲחָלֶת�ָך ּֽוְרֵע�ם ְו    :ָהע(ָלֽ

משיב למי שהולך ' ושה,  מציל מי שמחובר אל מעשיו'המזמור מדבר על כך שה

 לאמרו ומתאים. שמתגלה בישועה' והעיקר הוא החיבור לרצון ה; נגד רצונו

  .לאומי ומאויב מרשעים ולהינצל, ישועה לבקש

ואתה החוזק שלי לכן אל תאטום ֶאְקָרא ' ֵאֶלי ה רק אליך אני קורא כשיש לי צרהְלָדִוד   א

שאם לא תעשה דבר לעזרתי יראה שאני ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני -צּוִרי ַאל אוזניך שלא לשמוע תפילתי

לכן קבל את  ב  :יוְֹרֵדי בוֹר- ֶּתֱחֶׁשה ִמֶּמִּני ְוִנְמַׁשְלִּתי ִעם-ֶּפן כמו הרשעים שיורדים לגהנום

לא ְׁשַמע קוֹל ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶלי  מה שאני מנסה למצוא חן בעיניך כשאני מבקש ישועה

 348אלא כי אני מנסה לחבר את מעשי ידי לקודש המופיע בעולםבשביל עצם הישועה 

יים  אבל אינני מבקש שתתן לי זמן ח.ודוקא בשביל זה ג  :ְּדִביר ָקְדֶׁש- ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל

וכמו ְרָׁשִעים -ִּתְמְׁשֵכִני ִעם-ַאלבעולם הזה כמו שאתה מאריך אף לאלו שרצונם רע 

שהם גם כלפי חבריהם מעונינים רק בטובת ֹּפֲעֵלי ָאֶון -ְוִעם שמאריך אף לעושי הרע בפועל

- ֹּדְבֵרי ָׁשלוֹם ִעם 349)ה"וזה הפוך ממני שגם כשמבקש טובת עצמי זה בשביל הקב(עצמם 
 ולא ימשכו ימיהם אלא תתן להם מידה כנגד מידה ממה שעשו ד  :ְוָרָעה ִּבְלָבָבםֵרֵעיֶהם 

שות רע תן על פי כיון שהתכוונו לע, וגם מה שלא הצליחו לעשות רעָלֶהם ְּכָפֳעָלם - ֶּתן

ְּכַמֲעֵׂשה   ואם התכונו במקרה לטוב ועשו רע תן לפי המעשהּוְכֹרַע ַמַעְלֵליֶהם 350הכונה
ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ובכל מקרה תן להם לפי התגובה הראויה לאנשים כמותם ְיֵדיֶהם ֵּתן ָלֶהם 

ִּכי א ָיִבינּו  351רוצה לעשות בעולם ולהצטרף לזה' כי הם לא מנסים להבין מה ה  ה  :ָלֶהם
ולכן ַמֲעֵׂשה ָיָדיו -ְוֶאל 352ואפילו מה שרואים בפועל שעושה לא מצטרפים אליו' ְּפֻעת ה-ֶאל

ולא יסורים על מנת ֶיֶהְרֵסם   מחוברים לעתידכשיסתיים תפקידם יהרוס אותם כיון שאינם

שומע את בקשותי זה ' ולעומת זאת כשה ו  :ְוא ִיְבֵנם 353לבנות אותם אלא רק להרוס

מתגלה בעולם ככח ' כיון שה ז  :ָׁשַמע קוֹל ַּתֲחנּוָני- ִּכי' רּו הּבָ  354מוסיף הופעתו בעולם

ן עלי מצרות ומגֻעִּזי ' ה כי אני מחובר אליו שהוא אינו בר שינוי, ששומר עלי מפני שינוי

ְוֶנֱעָזְרִּתי  ועוזר לי לפעול בעולםּבוֹ ָבַטח ִלִּבי ולכן רק בו אני בוטח ּוָמִגִּני  שכלל לא יבואו עלי
 ואפרסם שבחו על ידי שירי שמחהַוַּיֲעז ִלִּבי  עד שרצוני שמח בזה כי רצוני שווה לרצונו

ולכן ָלמוֹ -ֹעז' השומר על עמו מפני שינוי ' וזה לא בשבילי אלא כי ה ח  :ּוִמִּׁשיִרי ֲאהוֶֹדּנּו

ּוָמעוֹז  הוא מגן על מלכו שיכול להתחזק בו בכל ישועה שצריך כיון שמוביל את העם
ַעֶּמ -הוִֹׁשיָעה ֶאתולכן עיקר בקשתי שתושיע את עם ישראל  ט  :ְיׁשּועוֹת ְמִׁשיחוֹ הּוא

 
 . הקדשים קודש ווןלכי לתפילה משל זה 348
 .משל וזה .איתו ליבם אין ,ה"הקב כלפי כצדיקים עצמם את מראים הם אם גם: נוסף פרוש 349
 .הנפש ממידות הנובעים מעשים - " מעללים "350
 .כפעלם להם ותן, מכוון אינו פעלם ולכן 351
" ידיו מעשה"ו, מגמתו היא" 'ה פעולת"ש להסביר אפשר. מכוונים שאינם, ידיהם כמעשה להם תן ולכן 352

 .עיוור טבע בו רואים שהם, כולו העולם הוא
 .הבא לעולם יבנם ולא: נוסף פרוש 353
 .כמותם יהיה שלא כשביקש קולו ששמע כך על' ה את מברך הוא: נוסף פרוש 354
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 עד 355ותתן לעמך כל צורכם ותרומם אותם אליךַנֲחָלֶת -ּוָבֵר ֶאת ותתן שפע לארץ ישראל

  :ָהעוָֹלם- ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד שיהיו ראויים לעתיד לבוא

ז א כט (ד ָוֹעֽ ה ָּכב� יהָו� ּו ַל) �י ֵאִל�ים ָהב� יהָוה ְּבֵנ �ּו ַלֽ ִו�ד ָהב� (ר ְלָד" ּו ַלֽ�   ב :ִמְזמ� יהָוה ָהב�
ה ְּבַהְדַרת יהָו� ּו ַל) ( ִהְׁשַּתֲחו� (ד ְׁשמ� ֶדׁש- ְּכב� ה ַעל ג :ֹקֽ (ל ְיהָו� ל-ק� ִים ֵאֽ ָּמ� (ד - ַה" ַהָּכב�

ה ַעל יםַמ� - ִהְרִע�ים ְי)הָו� ר- ק(ל ד :ִים ַרִּבֽ ה ֶּבָהָדֽ (ל ְי)הָו� ַח ק� �הָוה  ה :ְיהָו�ה ַּבֹּכ� (ל ְי ק�
ה ֶאת ר ְי)הָו� �ים ַוְיַׁשֵּב� �י ַהְּלָבֽנ(ן- ֹׁשֵב�ר ֲאָרִז ן - ם ְּכמ(ַוַּיְרִקיֵד�  ו :ַאְרֵז (ן ְו)ִׂשְריֹ� �ֶגל ְלָבנ� ֵע

( ֶבן ים-ְּכמ� ׁש-ק(ל ז :ְרֵאִמֽ (ת ֵאֽ ב ַלֲהב� יל   ח :ְיהָו�ה ֹחֵצ� יל ִמְדָּב�ר ָיִח� �הָוה ָיִח� (ל ְי ק�
ׁש ר ָקֵדֽ ה ִמְדַּב� ה  ט :ְי)הָו� (ל ְיהָו0 ( | ק� ּל� ( ֻּכ) (ת ּוְבֵהיָכל� ר� ף ְיָע"  ֶּיֱחֹׂש$ ְיח(ֵל�ל ַאָּיל(ת' ַוֽ

ר ָּכֽב(ד ּול ָיָׁש�   י :ֹאֵמ� �הָוה ַלַּמּב� םְי ה ֶמ�ֶלְך ְלע(ָלֽ �ֶׁשב ְי)הָו� ( ִיֵּת�ן  יא :ב ַוֵּי ז ְלַעּמ� ה ֹע6 הָו� ְיֽ
ה  Oְך ֶאת| ְיהָו ( ַבָּׁשֽל(ם-ְיָבֵר6    :ַעּמ�

והוא , מתגלה דרך איתני הטבע כשהם מייראים את האדם'  שה356המזמור אומר

עושה ' ולכן ה, ששיאם ישראל המקבלים מלכותו, מתגלה בעולם בעניינים נוספים

' ה בגדולת האמונה את לחזק לאמרו ומתאים. בשביל ישראל את צורכם

    .ובכוחו

ותנו לו כבוד ְּבֵני ֵאִלים ' ָהבּו לה ' תנו את כחכם לה357אתם כוחות הטבעִמְזמוֹר ְלָדִוד   א

  :ָּכבוֹד ָוֹעז' ָהבּו לה שידעו שהוא שולט בכם ועוז שיראו שרצונו גובר על כוחות הטבע
ותראו שהוא ְּכבוֹד ְׁשמוֹ ' ָהבּו לה דרככם 358ועל ידי זה תתנו לו את הכבוד הבא מהופעתו ב

' ִהְׁשַּתֲחוּו לה 359אדונכם ואתם חלק מהפרטים שנותנים בעולם את תחושת הקדושה
 360מתגלה קודם לכל במים שמחיים את הכל ובאים על פי רצונו' וציוי ה ג  :ֹקֶדׁש- ְּבַהְדַרת
ִעים ַהָּכבוֹד ִהְר -ֵאל' וברעמים אפשר להרגיש את כבודו וכוחו של הַהָּמִים -ַעל' קוֹל ה

  :ַמִים ַרִּבים-ַעל' הומתגלה עוד יותר מזה כשיש תופעות של מים רבים שהורסים ומציפים 
ואז מבינים שכל איתני ַּבֹּכַח ' ה-קוֹל במיוחד כשמופיע כח טבע חזק' ומרגישים את ציוי ה ד

' קוֹל הגם כשהם במנוחה , שציוה על בריאתם' הטבע הם פרטים שמגלים את ציוי ה
ֹׁשֵבר ' קוֹל ה שוברות עצים חזקים' רוחות חזקות וכדובמוחש כש' ומופיע ציוי ה ה  :ֶּבָהָדר

  :ַאְרֵזי ַהְּלָבנוֹן- ֶאת' ַוְיַׁשֵּבר ה ועל ידם שובר גם את ארזי הלבנון החזקים במיוחדֲאָרִזים 
ואפילו הרים גבוהים ֵעֶגל - ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמוֹובמקרים של רעידות אדמה העצים רוקדים  ו

וכן מוציא מבטן  ז  :ְרֵאִמים-ְלָבנוֹן ְוִׂשְרֹין ְּכמוֹ ֶבן וגדולים כלבנון והחרמון רוקדים אז

 
 .שסביבם העמים על אותם רומם: נוסף פרוש 355
 מה יודע ואיני; מורהמז של השני בחצי שוליים בהערות שאפרט כמו, מסודר מבנה זה לפרק יש 356

 .האמור למבנה לייחס אפשר זה בפרק הדוגמאות בחירת את. זה מבנה של משמעותו
 ידי על הנשלטים, עצמם הכוחות הם" בניהם"ו, הטבע בכוחות השולטים המלאכים הם" אלים "357

 ְּבנֵי ַוּיָבֹאּו ֹוםַהּי ַויְִהי "נאמר וכן). כט, לא בראשית" (ידי לאל יש "בפסוק כמו, "כח "לשון" אל. "המלאכים
 יְִדֶמה 'הל יֲַערֹ= ַבַּׁשַחק ִמי ִּכי": וכן). ו,א איוב" ('ה ַעל ְלִהְתיֵַּצב ְּבתָֹכם ַהָּׂשָטן גַם ַוּיָבֹוא 'ה ַעל ְלִהְתיֵַּצב ִהיםֱא6הָ 
 ).ז, פט תהלים" (יםֵאלִ  ְבנֵיּבִ  'הל

 .שמו את זה על ולקרוא בעולם אותו לראות שניתן מה הוא' ה שם 358
 .הרושם את עושה הוא איך להסביר כשאפשר, אחרים על עושה שדבר הרושם ואה" הדר "359
 ).ב, א בראשית" (המים פני על מרחפת אלקים ורוח "שנאמר כמו 360
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ָיִחיל ' קוֹל ה ויוצר מדבר על ידי שנשרף היער ח  :361ֹחֵצב ַלֲהבוֹת ֵאׁש' ה-קוֹל האדמה אש
 שני לוקח מדבר ויוצר בו חיים על ידי שמוציא מים מהסלע כמו במי מריבת או לצדִמְדָּבר 

וכן מתגלה כשגורם ללידת האילות שקשה להם  ט  :ִמְדַּבר ָקֵדׁש' ָיִחיל ה 362קדש

ַוֶּיֱחׂשֹף והופך אזורי יער למקומות ראויים למגורי אדם  364ְיחוֵֹלל ַאָּילוֹת' קוֹל ה 363ללדת
ּוְבֵהיָכלוֹ ֻּכּלוֹ וכבודו מתגלה בשלמות בבית המקדש כשישראל מקבלים מלכותו  365ְיָערוֹת

יושב על כסא המלכות במבול כששפט את כל ' ומצד אחד נגלה שה  י  :366ֹאֵמר ָּכבוֹד

ומצד שני הוא מלך עד עולם הבא גם בלי להופיע בכח  367ַלַּמּבּול ָיָׁשב' ה העולם בכח גדול

כיון שנגלה על עמו ולכן יתן לעמו כח ככוחו שלא יוכלו  יא  :368ֶמֶל ְלעוָֹלם' ַוֵּיֶׁשב הכזה 

ְיָבֵר ' הומצד שני יתן להם שלום שלא ינסו בכלל לפגוע בהם  369ֹעז ְלַעּמוֹ ִיֵּתן' ה לשנותו
  :370ַעּמוֹ ַבָּׁשלוֹם-ֶאת

(ר ִׁשיר  א ל I-ִמְזמ �דֲחֻנַּכ6ת ַהַּב י ִדִּליָת�ִני ְולֹא  ב :ִית ְלָדִוֽ �הָוה ִּכ� ְחָּת - ֲאר(ִמְמָך� ְי ִׂשַּמ6
י ִני ג :ֹאְיַב�י ִלֽ יָך ַוִּתְרָּפֵאֽ ֶל� �ְעִּתי ֵא) ה הֶֽ  ד :ְיהָו�ה ֱאֹלָה�י ִׁשַּו הָו� (ל ַנְפִׁש�י -ֱעִל�יָת ִמןְיֽ ְׁשא�
ִני  ִּייַת� �ֶכר ָקְדֽׁש(  ה :ֽב(ר-ִמָּיֽ ְרִדי-)מיורדי(ִח) ּו ְלֵז �ה ֲחִסיָד�יו ְו)ה(ד� ּו ַליהָו י  ו :ַזְּמר� ִּכ�

ַגע  ֶקר ִרָּנֽה| ֶר0 ִכי ְוַלֹּב� ין ֶּב� ( ָּב�ֶעֶרב ָיִל� (נ� $ים ִּבְרצ" �י   ז :ְּבַאּפ(' ַחִּי �ֲאִני ָאַמ�ְרִּתי ְבַׁשְלִו ַו
ם- ַּבל (ט ְלע(ָלֽ ה ּבִ  ח :ֶאּמ� הָו� יִתי ְיֽ יָך ָהִי� ְרָּת ָפֶנ� ז ִהְסַּת� י ֹע� ַהְרִר" ְרצ(ְנָך' ֶהֱעַמ$ְדָּתה ְלֽ

ל �ה ֶאְקָר�א ְוֶאל ט :ִנְבָהֽ י ֶאְתַחָּנֽ - ֵאֶל�יָך ְיהָו ֹדָנ� ל-ַמה י :ןֲא) י ֶא" ַצע ְּבָדִמי' ְּבִרְדִּת$ - ֶּב�
ָך יד ֲאִמֶּתֽ ַחת ֲהי(ְדָך� ָעָפ�ר ֲהַיִּג� ֵיה-ְׁשַמע יא :ָׁש� Tִני ְי)הָוה ה � י- ְיהָו�ה ְוָחֵּנ �ר ִלֽ  :ֹעֵז

הָהַפ�ְכּתָ  יב ִני ִׂשְמָחֽ ְּתַאְּזֵר� י ַוֽ ְחָּת ַׂשִּק� י ִּפַּת� (ל ִל� ְיַזֶּמְרָך� | ְלַמ�ַען  יג : ִמְסְּפִדי' ְלָמח$
ם ְיהָו�ה ֱא)  א ִיֹּד� �ֹ ּךָ ָכ�ב(ד ְול י ְלע(ָל�ם א(ֶדֽ    :ֹלַה�

 
 ).ב, לג דברים" (למו דת אש מימינו "בהם שנאמר, הלוחות על זה את לפרש אפשר 361
 .חיים - כאןו הרס יש ושם, מהסלע מים חצב שכאן, "אש להבות חוצב "כנגד זה 362
: ִלְדָּתנָה ֵעת ְויַָדְעּתָ  ְּתַמֶּלאנָה יְָרִחים ִּתְסּפֹר: ִּתְׁשמֹר ַאּיָלֹות חֵֹלל ָסַלע יֲַעֵלי ֶלֶדת ֵעת ֲהיַָדְעּתָ  "שנאמר כמו 363

 ).ג-א, לט איוב( ".ְּתַׁשַּלְחנָה ֶחְבֵליֶהם ְּתַפַּלְחנָה יְַלֵדיֶהן ִּתְכַרְענָה
 יש ושם". מחול "מלשון גם הוא" חולל "כי, "ראמים בן כמו ושריון לבנון עגל כמו וירקידם "כנגד זה 364

 .חיים - וכאן, הרס
 .חיים -  וכאן, הרס יש ששם אלא, "ארזים שובר "כנגד זה 365
 .חיים -  וכאן, הרס יש ששם אלא, המקדש בית נבנה שמהם" הלבנון ארזי "כנגד זה 366
 .הרס -  וכאן, חיים יש ששם אלא, "המים על' ה קול "כנגד זה 367
 העולם כך ואחר בישראל וכאן, הטבע בכוחות מדובר ששם אלא, "קודש בהדרת' לה השתחוו "כנגד זה 368

 .כולו
 .לישראל נותן' ה וכאן, הטבע בכוחות מדובר ששם אלא, "עוזו כבוד' לה הבו "כנגד זה 369
 יחד עובדים שכולם מסתבר, הטבע כוחות על' ה שם שקוראים שבמה, "אלים בני' לה הבו "כנגד זה 370

  .בישראל וכאן הטבע בכוחות מדובר ושם. שלום - אחת למטרה
; סוף ים קריעת -" רבים מים על' ה: "שלאחריה והאירועים מצרים יציאת על גם הפרק כל את לפרש אפשר

  -" ראמים בן כמו ושריון לבנון"; )ט, ב עמוס" (גבהו ארזים כגובה "בפסוק כמו, מצרים - " ארזים שובר"
 יחיל"; תורה מתן - " אש להבות חוצב"; מצרים יציאת על לשמועה כנען מלכי של התגובה או, תורה מתן

; )ז, ב השירים שיר" (השדה אילות "בפסוק כמו האומות הן - " אילות"; מהסלע מים הוצאת - " קדש מדבר
 .המקדש בית בניית - " ובהיכלו"; אפרים בהר היער כמו, ישראל ארץ בכיבוש -" יערות יחשוף"
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כי כשיש לאדם כל טוב הוא מתגאה , המזמור אומר שהצרות הן דבר מוכרח

',  הוא מבין שהכל מה-וכשיש איום לקחת לו את הטוב שיש לו ', ושוכח את ה

על כל מה שיש ' הוא זוכר להודות ולשבח את ה, מושיע אותו' וכשה; והוא מתפלל

 מקבל כשהוא ובמיוחד לאדם שיש ובהט כל על לאמרו ומתאים. 371לו

    .'מה שהכל לזכור כדי, )דומה דבר כל או בית בחנוכת (לראשונה אותה

ֲחנַֻּכת  372בית חדש ומה שדומה לזהעל מה שאדם צריך לחשוב כשנכנס ל ִמְזמוֹר ִׁשיר  א
 בזכות זה שעשית 'ֲארוִֹמְמ ה אשבח את רוממותך מעל מחשבת אנשים  ב  :ַהַּבִית ְלָדִוד

ומצד שני הושעת אותי כך שאויבי לא יכול לשמוח ִּכי ִדִּליָתִני   וזה הזכיר לי אותך373אותי דל

, י ממךשהרי כשזכרתי שאתה המשגיח עלי ובקשת  ג  :ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי-ְוא 374על נפילתי

ובזה  ד  :ֱאָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶלי ַוִּתְרָּפֵאִני' ה 375תיקנת את הנזק והחזרת את המצב לקדמותו

וכיוון ְׁשאוֹל ַנְפִׁשי - ֶהֱעִליָת ִמן' ה אחר המוות מנעת מנפשי לשקוע בחומריות ולרדת לגיהנום

 ,ומזה תלמדו ה  :בוֹר-ִמָּיְרִדי- )מיורדי(ִחִּייַתִני  שכן גם הצלת אותי פיזית מלמות ולהקבר

ותודו לו על מה שהקודש מזכיר את ֲחִסיָדיו ' ַזְּמרּו לה  שהעיקר לפרט את גדולתו,'עובדי ה

ל כעסו רגע אחד לפי הדרוש שנבין מה כי כ ו  :ְוהוֹדּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ  עצמו על ידי הייסורים

וכשמחשיכה הצרה ַחִּיים ִּבְרצוֹנוֹ  ובאמת רצונו בכל זה לתת חייםִּכי ֶרַגע ְּבַאּפוֹ  יכול להיות

 :ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה 'ומיד תזרח שמש הצלחתו וישבח להָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי  ישן בבכי ותפילהי ,לאדם
אי אפשר להפיל ש ו,ואין ברירה כי כשהייתי שליו בלי ייסורים חשבתי שהיציבות ממני ז

העמיד אותי ' אבל האמת שרק רצון ה ח  :ֶאּמוֹט ְלעוָֹלם- ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל 376אותי

 ולכן די בהסתרת פנים כדי ִּבְרצוְֹנ ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז' היציב כהר בלי שיוכלו לשנות 

 ,ואז אקרא אליך שאזכור שהכל ממך ט  :ְבָהלִהְסַּתְרָּת ָפֶני ָהִייִתי נִ שלא אדע מה לעשות 

 ולכן צריך ,ואזכור שאתה האדון והכל למענךֶאְקָרא ' ֵאֶלי הולכן רק אתה יכול להושיע 

 377ואומר שלא תהיה תועלת אם אמות ואשתוק י  :ֲאֹדָני ֶאְתַחָּנן-ְוֶאל למצוא חן בעיניך
א יודה לך על שהרי חומר דומם לָׁשַחת -ְּבִרְדִּתי ֶאל או שארד אל הקברֶּבַצע ְּבָדִמי - ַמה

לא , ומגיע לו, וגם אם עונש זה הוא אמתֲהיוְֹד ָעָפר טובותיך כמו שאני אודה אם תציל אותי 

וכיון שאני ( יא  :ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּת יקרא שמך על המוות כמו שיראו את צדקתך אם תציל אותי

- ְׁשַמעשמע תפילתי ואמצא חן בעיניך לתת לי בקשתי ) מתכוון להודות לך ולהגיד אמיתך
, ולכן לא אחזור למצב שהייתי יב  :ֹעֵזר ִלי-ֱהֵיה' הותהיה בעזרתי להנצל מהצרה ְוָחֵּנִני ' ה

ָהַפְכָּת  גם למדתי דבר חדש שהפך את זה לריקוד של שמחה, ולא רק שהתבטל המספד

 
 ְוָאַמְרּתָ  ...0ֱא6ֶהי 'ה ֶאת ְוָׁשַכְחּתָ  ְלָבֶב0 ְוָרם... ְויָָׁשְבּתָ  ִּתְבנֶה טִֹבים ּוָבִּתים ְוָׂשָבְעּתָ  ּתֹאַכל ֶּפן: "שנאמר כמו 371

 ִאם ְוָהיָה ...ָחיִל ַלֲעׂשֹות ּכֹחַ  ְל0 ַהּנֵֹתן הּוא ִּכי ֱא6ֶהי0 'ה ֶאת ְוזַָכְרּתָ  :ַהּזֶה ַהַחיִל ֶאת ִלי ָעָׂשה יִָדי ְועֶֹצם ּכִֹחי ִּבְלָבֶב0
 ).אילךו יב, ח דברים" (ּתֹאֵבדּון ָאבֹד ִּכי ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעדִֹתי... ֱא6ֶהי0 'ה ֶאת ִּתְׁשַּכח ָׁשכֹחַ 

 ושהוא, הכול לו שיש שמרגיש, לאדם ביותר החשוב הרכוש זה כי, הבית חנוכת את דוקא שהזכיר נראה 372
, ממנו זה את  לקחת לאיים יצטרך לא' ה, בהתחלה כבר להודות יזכור ואם. 'ה לשכחת הסכנה ושם - מוגן
 .'מה שהכל יזכור אלא

 .מהצרה אותי שהרים כך על' ה את מרומם אני כלומר, )יט, ב שמות(" לנו דלה דלה "כמו: נוסף פרוש 373
" ַאּפֹו ֵמָעָליו ְוֵהִׁשיב ְּבֵעינָיו ְוַרע' ה יְִרֶאה ֶּפן: ֶּב0לִ  יָגֵל ַאל ּוִבָּכְׁשלֹו ִּתְׂשָמח ַאל אֹויְִב0 ִּבנְפֹל "שנאמר כמו 374

 .מוחלטת בנפילה רק באמת שמח שהאויב משמע, )יז, כד משלי(
" ההרוס' ה מזבח את וירפא "בפסוק כמו, ממחלה דווקא לאו, הצלה בכל נאמרת ך"בתנ" רפואה "375

 ).ל, יח' א מלכים(
 .ממושך זמן כך נשאר אם במיוחד, יתמיד הנוכחי שהמצב לחשוב רגיל אדם שכן 376
 כדם שאינו, בדמי תועלת אין -" דם "מלשון גם לפרש אפשר). ג, י ויקרא" (אהרן וידום "מלשון 377

 .הקרבנות
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ולא רק הורדת ממני בגדי התענית גם חגרת אותי בשמחה של מצוה ִמְסְּפִדי ְלָמחוֹל ִלי 

והמטרה שיזמרו בני אדם את עצם  יג  : ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחהִּפַּתְחָּת  ומטרה להודות לך

כל הזמן יש על מה  ולא יפסיקו כי ְלַמַען ְיַזֶּמְר ָכבוֹד כבודך גם בלי שיצטרכו צרה לזה

המשגיח עלי ואודה לך על כל מה שעשית ' ולכן אני מכיר שאתה הְוא ִיֹּדם לברך אותך 

  :ֱאַהי ְלעוָֹלם אוֶֹדּךָ ' ה 378עמדי עד עולם הבא

ד א לא (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� �ה ָח�ִסיִתי ַאל ב :ַלְמַנֵּצ� (ָׁשה ְלע(ָל�ם ְּבִצְדָקְתָך� - ְּבָך6 ְיהָו ֵאב�
ִני י  ג :ַפְּלֵטֽ י ָאְזְנָך' ְמֵהָר$ה ַהִּצ" | ַהֵּט�ה ֵאַל0 �ה ִל0 ִני ֱהֵי צּור| יֵל� (ת -ְלֽ ית ְמצּוד� ָמ�ע(ז ְלֵב�

ִני י ד :ְלה(ִׁשיֵעֽ נְ - ִּכֽ ְמָך� ַּתֽ ַען ִׁש) י ָא�ָּתה ּוְלַמ� ִניַסְלִע�י ּוְמצּוָדִת� ִני ּֽוְתַנֲהֵלֽ ִני  ה :ֵח� ּת(ִציֵא�
י �ּו ָט�ְמנּו ִל�י ִּכֽ י-ֵמֶר�ֶׁשת ז עּוִּזֽ ָּתה ָמֽ ה ֵא�ל  ו :ַא) י ְיהָו� יָתה א(ִת� י ָּפִד6 ּוִח� יד ר" ְּבָיְדָך' ַאְפִק$

ת ים ַהְבֵלי ז :ֱאֶמֽ אִתי ַהֹּׁשְמִר� י ֶאל- ָׂשֵנ� )ֲאִנ� ְחִּתי-ָׁש�ְוא ַו ה  ח :ְיהָו�ה ָּבָטֽ יָלה ְוֶאְׂשְמָח� ָאִג�
ִאיתָ  �ָך ֲאֶׁש�ר ָר ְסֶּד� י- ֶאתְּבַח" (ת ַנְפִׁשֽ ְעָּת ְּבָצר� א ִה�ְסַּגְרַּתִני ְּבַיד ט :ָעְנִי�י ָי)ַד� �ֹ �ב -ְול א(ֵי

י ְדָּת ַבֶּמְרָח�ב ַרְגָלֽ ֱעַמ6 ר י :ֶהֽ י ַצ" � ִני ְיהָוה' ִּכ� י- ָחֵּנ י ּוִבְטִנֽ י ַנְפִׁש� ה ְבַכ�ַעס ֵעיִנ� י ָעְׁשָׁש6  :ִל�
ׁשּו יא י ָעֵׁשֽ י ַוֲעָצַמ� �י ֹכִח� ה ָּכַׁש�ל ַּבֲע(ִנ ָח� (ן ַחַּיי' ּוְׁשנ(ַת$י ַּבֲאָנ" Iּו ְבָיג י ָכל$ -ִמָּכל יב :ִּכ�

י  ה ְוִלֲׁשֵכַנ0 Iי ָהִי$יִתי ֶחְרָּפ ִּני| ֹצְרַר0 ּו ִמֶּמֽ ּוץ ָנְדד� י ַּבח� ָע�י ֹרַא� ְמֻיָּד"  :ְמֹאד' ּוַפ$ַחד ִלֽ
ד יג י ֹאֵבֽ יִתי ִּכְכִל� ִי� �ְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמ�ת ִמֵּל�ב ָה) ְעִּתי  יד :ִנ י ָׁשַמ0 ת ַרִּבים' ָמג$(ר | ִּכ� ִּדַּב�

יב ְּבִהּוָ  ִב� מּוִמָּס" י ָזָמֽ ַחת ַנְפִׁש� �ַחד ָעַל�י ָלַק6 �ה | ַוֲאִנ�י  טו :ְסָד�ם ַי ָעֶל�יָך ָבַט�ְחִּתי ְיהָו
ָּתה י ָאֽ ְרִּתי ֱאֹלַה� ַמ� יֵל�ִני ִמַּיד טז :ָא) Fי- ְּבָיְדָך� ִעֹּתָת�י ַהִּצ י ּוֵמֹרְדָפֽ (ְיַב� יָרה ָפ�ֶניָך  יז :א) ָהִא�

ָך-ַעל �ִני ְבַחְסֶּדֽ (ִׁשיֵע ה ַאל יח :ַעְבֶּד�ָך ה6 הָו� י ְקָראִת� - ְיֽ ים ֵא�ב(ָׁשה ִּכ� ָׁשִע� ׁשּו ְר) יָך ֵיֹב�
ּו ִלְׁשֽא(ל (ת ַעל יט :ִיְּדמ� ֶקר ַהֹּדְבר6 י ָׁש� ְמָנה ִׂשְפֵת" ָאַל� ק ְּבַגֲאָו�ה ָוֽבּוז-ֵּת� יק ָעָת�  :ַצִּד�

ב כ �י ָאָדם-טּוְבָך' ֲאֶׁשר-ָמ�ה ַרֽ ֶגד ְּבֵנ ים ָּב�ְך ֶנ)� יָך ָּפ�ַעְלָּת ַלֹחִס� ֶא� יֵר"  :ָצַפ$ְנָּת ִּלֽ
ם  כא יב ְלֹׁשֽנ(ת| ַּתְסִּתיֵר� ה ֵמִר� יׁש ִּתְצְּפֵנ�ם ְּבֻסָּכ� י ִא� ֻרְכֵס" ֶתר ָּפֶניָך' ֵמֽ ּוְך  כב :ְּבֵס� ָּבר�

י ְּבִע�יר ָמֽצ(ר ( ִל)� יא ַחְסּד� Fי ִהְפִל �ה ִּכ� ַמ�ְר | ַוֲאִנ�י  כג :ְיהָו Fֶגד ָא $ י ִנְגַרְזִּתי' ִמֶּנ ִּתי ְבָחְפִז�
יָך י ֵאֶלֽ י ְּבַׁשְּוִע� (ל ַּתֲחנּוַנ� ן ָׁש�ַמְעָּת ק� יֶנ�יָך ָאֵכ� ּו ֶאת כד :ֵע" ֱהב� ה ּכָֽ - ֶאֽ יו - לְיהָו� יָד� ֲחִס"

�ה ּוְמַׁשֵּל�ם ַעל ה ַגֲאָוֽה-ֱא�מּוִנים ֹנֵצ�ר ְיהָו ֶתר ֹעֵׂש� -ִח�ְזקּו ְוַיֲאֵמ�ץ ְלַבְבֶכ�ם ָּכל  כה :ֶי)�
ים ְמַיֲחִל�    : ַליהָוֽהַה)

הציל אותו דוקא על ידי שהוציא אותו ' שה, 379זהו משל ממה שהיה לדוד בקעילה

,  הוא הצלתו-ומזה הוא לומד שלפעמים דוקא מה שנראה לאדם כרעה , מהחומות

 כשאדם לאמרו ומתאים. כשצריך להצילו על ידי יסורים מהיצר הרע, למשל

    .נושע אינו למה מבין שאינו מרגיש

 

, המים על הארץ יציבות כגון, להם רגילים שאנחנו דברים על בהן מודים שאנחנו השחר ברכות כעין 378
 .הגוף אל הנשמה והשבת

 ֱא6ִהים אֹתֹו נִַּכר ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ְקִעיָלה ָדִוד ָבא ִּכי ְלָׁשאּול ַוּיַֻּגד :...ְקִעיָלה יְֹׁשֵבי ֵאת ָּדִוד ַוּיַֹׁשע": שכתוב כמו 379
' ה ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ְּביַד ֲאנַָׁשי ְוֶאת אִֹתי ְקִעיָלה ַּבֲעֵלי ֲהיְַסִּגרּו ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ...ּוְבִריחַ  ְּדָלַתיִם ְּבִעיר ָלבֹוא נְִסַּגר ִּכי ְּביִָדי

 ָּדִוד נְִמַלט ִּכי ֻהַּגד ּוְלָׁשאּול יְִתַהָּלכּו ַּבֲאֶׁשר ַוּיְִתַהְּלכּו ְּקִעָלהמִ  ַוּיְֵצאּו ִאיׁש ֵמאֹות ְּכֵׁשׁש ַוֲאנָָׁשיו ָּדִוד ַוּיָָקם: יְַסִּגירּו
 ).כג פרק' א שמואל" (ָלֵצאת ַוּיְֶחַּדל ְּקִעיָלהמִ 
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והעיקר שלא אתבייש ָחִסיִתי ' ְּב ה אני שייך לך ולכן מוגן אצלך ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

אבל כיון שאתה עושה הטוב והישר תשמור אותי לך גם  ֵאבוָֹׁשה ְלעוָֹלם-ַאל לעולם הבא

 ואני יודע שכבר קודם שאני קורא תכין עצמך לקריאתי ג  : ְּבִצְדָקְת ַפְּלֵטִניבעולם הזה

והישועה תהיה מוכנה קודם ולכן תציל אותי מיד בין אם אני מבין את  ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנ

לא ועל ידי זה תהיה לפעמים מקום חזק להתגונן בו שְמֵהָרה ַהִּציֵלִני  הישועה ובין אם לא

ולפעמים דוקא למקום שאפשר לצוד אותי בו כדי ָמעוֹז -ֱהֵיה ִלי ְלצּור יוכלו לשנות אותי

כיון שמצד אחד אתה חוזקי ומצד שני אני  ד  :ְלֵבית ְמצּודוֹת ְלהוִֹׁשיֵעִני להושיעני על ידי כך

שהרי הכל בשביל לגלות את שמך בעולם ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה - ִּכי סגור אצלך כשצריך

ולכן  ה  :ּוְלַמַען ִׁשְמ ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני ולצורך זה גם תכוון אותי לרצונך וגם תתן לי כל צרכי

כי אתה באמת ּתוִֹציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי  בקעילה אתה מוציא אותי מהמלכודת ששמו לי

ואני איני מחליט מה לעשות אלא משאיר  ו  :ַאָּתה ָמעּוִּזי-ִּכי החוזק שלי ויודע שזו מלכודת

וממילא אתה מוציא אותי מהצרות ְּבָיְד ַאְפִקיד רּוִחי לך לכוון אותי ולהניע אותי לפי רצונך 

גם אם לא נראה שזה הדבר הנכון כי ' ִתי הָּפִדיָתה אוֹ  ומניע אותי לעשות את הדבר הנכון

ואני מרחיק עצמי מאלו שבוטחים  ז  :ֵאל ֱאֶמת אתה פועל לפי האמת ולא כאנשי קעילה

ובהשאלה מאלו שבוטחים בשאול שיגמול להם על הסגרתי , בחומות שזה לא באמת מגן

  :ָּבָטְחִּתי' ה- ַוֲאִני ֶאל בוטח שיציל אותי' ואני לעומתם רק בהָׁשְוא - ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי
ועל הישועה אגיל שהיא גילוי חדש ועל הכיוון שלי בדרך הישר אשמח ששניהם חסד  ח

שראית שאיני יכול להבין שההסגרות בקעילה היא לרעתי ָאִגיָלה ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּד ולא דין 

שי צרה וידעת שנפָעְנִיי -ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת ובצד הרוחני שאין בי מעשים טובים להנצל מהיצר

בדעתה וחושבת רק על התגוננות בחומות ובצד הרוחני ידעת על עוונותי שצריך להטהר 

ר בעיר חומה שאפול בידי שאול ולכן לא אפשרת לי להסג ט  :ָיַדְעָּת ְּבָצרוֹת ַנְפִׁשי מהם

וזה דוקא על ידי שהוצאת אוֵֹיב -ְוא ִהְסַּגְרַּתִני ְּבַידובצד הרוחני מנעת מהיצר להשתלט עלי 

ֶהֱעַמְדָּת  אותי לשטח הפתוח ובצד הרוחני דוקא על ידי הצרות אני רחוק מלהכשל בחטא
אמנם כל זה על הצרה הקטנה של קעילה אבל מהצרה הגדולה ששאול (  י  :ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי

ִּכי ' ָחֵּנִני ה וממנה אמצא חן בעיניך שתצילני כי אני עדיין בצרה) רודף אותי עוד לא נושעתי
נפשי ,  על אויבי כבר נרקבים ונאכלים עיני הרואה אותםכי מרוב זמן של כעסִלי -ַצר

  :ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני 380שמושפעת מהעין וזה מגיע עד החומריות של הבטן
ושנה אחרי ִּכי ָכלּו ְבָיגוֹן ַחַּיי כי בנתיים כל עוד שאול רודף אותי נגמרים חיי בצער תמידי   יא

ועוונותי מכריעים ּוְׁשנוַֹתי ַּבֲאָנָחה שנה לא מגיעה לתכלית הרצויה אלא נגמרת בהבעת צער 

שגם העצמות וזה משפיע עד הבסיס של הגוף ָּכַׁשל ַּבֲעוִֹני ֹכִחי שלא יהיה לי כח להלחם 

ואויבי הרבים גורמים שאהיה בזוי עד שמחרפים בי אחרים   יב  :ַוֲעָצַמי ָעֵׁשׁשּוכבר נאכלות 

שאני שוכן אצלם כזיפים מלשינים עלי מרוב שאיני מכובד וגם אלו ֹצְרַרי ָהִייִתי ֶחְרָּפה -ִמָּכל

עד שבין אלו ּוַפַחד ִלְמיָֻּדָעי  והמכירים אותי מפחדים ממה שקורה ליְוִלֲׁשֵכַני ְמֹאד בעיניהם 

ואלו שיכולים להציל אותי  יג  :ֹרַאי ַּבחּוץ ָנְדדּו ִמֶּמִּניובין אלו לא רוצים להראות בחברתי 

ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת  מבחינתם כאילו כבר מתתי ואין לי תקוה ולכן לא עוזרים, מצד קרבתם אלי
 שיהיה להם כאילו כבר אבדתי והתיאשו, ואלו שיכולים להציל מצד שאני מועיל להםִמֵּלב 

כיון שגם אני כמותם שמעתי  יד  :ָהִייִתי ִּכְכִלי ֹאֵבד תועלת בי בעתיד וגם הם לא מצילים

עד שמכל כיון יש לי פחד שגורם לי ַּבת ַרִּבים ִּכי ָׁשַמְעִּתי ִּד  שרבים מדברים עלי לשאול

 למטרה אחת שמתכננים 382והם יוצרים יחד חבורהָמגוֹר ִמָּסִביב  381לרצות ללכת משם

ולמרות כל זה אני בוטח עליך שגם   טו  :ְּבִהָּוְסָדם ַיַחד ָעַלי ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּולהרוג אותי 

 

 גם יש אבל, ילדים על רומזת" בטן "כלל בדרך. מאוד נדיר" ובטני נפשי "הצרוף כי, קשה זה פסוק 380
 ).כה, יג ימשל" (תחסר רשעים ובטן "בפסוק כמו, חומריות על רומזת שהיא

 .אותו מסובבת שהיא העובדה מעצם לפחד הפכה, להגן שבמקום, קעילה מחומת משל זה גם 381
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 כיון שאני יודע שאתה משגיח עלי' ַוֲאִני ָעֶלי ָבַטְחִּתי ה מזה תציל אותי כמו מקעילה
ְּבָיְד  ואתה מחליט מתי יהיה לי זמן רע ומתי זמן טוב ולא הם טז  :ָאַמְרִּתי ֱאַהי ָאָּתה

ַהִּציֵלִני ולכן תציל אותי מהרוצים ברעתי כזיפים ומהרודפים אחרי בפועל כשאול ִעֹּתָתי 
ומה שאתה משגיח עלי יגרום גם לי הארה להיות יותר טוב ונכון  יז  :אוְֹיַבי ּוֵמֹרְדָפי- ִמַּיד

ָהִאיָרה  אבל אני מבקש את זה כדי לעבדך לא בשביל הישועה, שאז לא יהיה צורך בצרות
ואז לא   יח  :הוִֹׁשיֵעִני ְבַחְסֶּדז הישועה תהיה חסד ולא זכות שלי וגם אַעְבֶּד - ָפֶני ַעל

ולעומת זאת  ֵאבוָֹׁשה ִּכי ְקָראִתי-ַאל' ה אבוש עוד ממה שאני קורא לך כי תציל אותי

ֵיֹבׁשּו הרשעים יבושו שאתגבר עליהם ועוד שישתקו בבטן האדמה שלשם הם שייכים 
ֵּתָאַלְמָנה  עים שטוענים שאין השגחהובזה ישתקו שפתי הרש יט  :383ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאוֹל

שעכשיו מדברים על צדיק דברים שראוי להסירם מתוך שנראה להם ִׂשְפֵתי ָׁשֶקר 

ַצִּדיק ָעָתק ְּבַגֲאָוה - ַהֹּדְברוֹת ַעלשהחומריות שלהם היא העיקר ושמזלזלים ברוחניות שלי 
והרי לעתיד לבוא מוסתר טוב רב לכל יראיך גם אם בעולם הזה לא רואים אותו  כ  :ָובּוז

 ועוד גם תציל את המסתתרים ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי-טּוְב ֲאֶׁשר-ָמה ַרב ושנותיהם כלו באנחה

ָּפַעְלָּת  ול בני האדם בעולם הזה המציקים להםמ, אצלך כשמקבלים עליהם אדונותך
מה שאתה מסתיר מהם פניך זה : ויש כאן שני סוגי הצלה כא  :ַלֹחִסים ָּב ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם

ַּתְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ָּפֶני   ומונע אותם מלעשות רע384אותם מהיצר שנסתר בליבםמסתיר 
ובמקביל אתה מעלים אותם אצלך מההתנגדות שהמלשינים מעוררים עליהם ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש 

' ועל זה אברך את ה כב  :ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנוֹת ולזה די לך בסוכה ולא צריך חומה

שהראה לי שחסדו מופלא מהבנת בני אדם שהוציא ' ָּברּו הוהופעתו שהתגברה בעולם 

וכשמיהרתי  כג  :רִּכי ִהְפִליא ַחְסּדוֹ ִלי ְּבִעיר ָמצוֹ  אותי מהחומה דוקא כדי להציל אותי

ַוֲאִני   מהשגחתך385בחוסר מחשבה מספיקה וחשבתי שזה לרעתי אמרתי שכנראה נגזרתי
אבל באמת הסתבר שדוקא שמעת קול תחנוני וזו י  ִנְגַרְזִּתי ִמֶּנֶגד ֵעינֶ 386ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי

 על כל חסידיו' ולכן תאהבו את ה כד  :ָאֵכן ָׁשַמְעָּת קוֹל ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליהיתה הצלתי 

כי את מה שאתם סומכים עליו שומר לכם לעולם ֲחִסיָדיו - ָּכל' ה-ֶאֱהבּו ֶאת מה שנותן לכם

הבא גם אם לא רואים את זה בעולם הזה ובזה גורם לכם להגדיל את האמונה בו ולזכות 

ומה שיש לרשע זכות משלם לו כל יתרתו בעולם הזה ורק גורם לו בזה ' ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה עוד

  :ֶיֶתר ֹעֵׂשה ַגֲאָוה- ּוְמַׁשֵּלם ַעל גאוה שהוא מצליח וליפול עוד יותר לעולם הבאלחוש 
יאמץ ' וה', חון בהולכן גם אם נראה לכם שלא נענית תפילתכם חזקו את ליבכם בבט כה

ַהְמַיֲחִלים - ָּכל ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכםשתבוא ' אותו שלא תחטאו ותמשיכו לצפות להבטחת ה
  :387'לה

ׂשּוי א לב י ְנֽ יל ַאְׁשֵר� ְׂשִּכ� ד ַמ" ה- ְלָדִו� ּוי ֲחָטָאֽ ַׁשע ְּכס� ב  ב :ֶּפ� א ַיְחֹׁש3 �ֹ ם ל ֵרי ָאָד� ְׁשֽ ַא�
( ְרִמָּיה ין ְּברּוח� ן ְוֵא6 ( ָע(� �ה ל� י ג :ְיהָו ּו ֲעצָ - ִּכֽ י ָּכלֶה�ֱחַרְׁשִּתי ָּבל� ַׁשֲאָגִת�  :ַהּֽי(ם- ָמ�י ְּב)

י  ד לָ | ִּכ� ִיץ ֶסֽ ֵני ַק� י ְּבַחְרֹב6 ְך ְלַׁשִּד� ָך ֶנְהַּפ� ֶד� י ָי" ד ָעַל� י   ה :הי(ָמ�ם ָוַלְיָלה' ִּתְכַּב� ַחָּטאִת0
א ֹֽ יֲעָךI ַוֲע(Fִנ�י ל ן - א(ִד$ ה ָנFָׂש�אָת ֲע(6 �ה ְוַאָּת0 �ָׁשַעי ַליהָו ה ֲעֵל�י ְפ ְרִּתי א(ֶד� יִתי ָאַמ� ִכִּס�

 
 שהחיבור כלומר, "יסוד "מלשון גם אפשר אבל. סגורה חבורה כלומר, "סוד "מלשון" הווסדם "פרשתי 382

 .נפשי את לקחת כדי שהתחברו בכך, גבי על נוסד שלהם
 .שאול של שמו עם ,לשון על נופל לשון גם כאן יש 383
 .לדבר שקשור דבר או, מכוסה דבר זה אולי. ך"בתנ הרבה מופיע אינו כי קשה" רכס "השורש 384
 .זהה המשמעות". גרזן "מלשן או" נגזרתי "של אותיות כשיכול" נגרזתי "לפרש אפשר 385
 ָׁשאּול ִמְּפנֵי ָלֶלֶכת ָּפזנֶחְ  ָדִוד ַויְִהי: "בו ונאמר, קעילה אחרי מיד שנזכר המחלקות סלע על לפרש גם אפשר 386

 ).כו, כג' א שמואל" (ְלָתְפָׂשם ֲאנָָׁשיו ְוֶאל ָּדִוד ֶאל עְֹטִרים ַוֲאנָָׁשיו ְוָׁשאּול
 ".'ה אל וקוה ליבך ויאמץ חזק' ה אל קוה: "כז במזמור האמור כמו זה 387
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ָלהַחָּטאִת�  ל ָּכל-ַעל ו :י ֶסֽ את ִיְתַּפֵּל3 Iֹ יד - ז �ֵׁשֶטף ַמ�ִים | ָחִס0 ק ְל א ַר� �ֹ צ $ת ְמ" ֵאֶליָך' ְלֵע
יעּו א ַיִּגֽ �ֹ יו ל ָל� ים ֵא) ָלה| ַאָּת�ה  ז :ַרִּב� (ְבֵב�ִני ֶסֽ ִני ָרֵּנ�י ַפֵּל�ט ְּתס6 ְּצֵר� ֶתר ִלי' ִמַּצ$ר ִּת"  :ֵס�

יְלָך0   ח ֶרְך| ַאְׂשִּכֽ א(ְרָך� ְּבֶדֽ י-ְוֽ ה ָעֶל�יָך ֵעיִנֽ יֲעָצ6 ְהי�ּו - ַאל  ט :ז�ּו ֵתֵל�ְך ִאֽ ּוס | ִּתֽ ְּכס�
ֶתג ין ְּבֶמֽ ִב� יָך- ְּכֶפֶרד' ֵא�ין ָה" ב ֵאֶלֽ ל ְקֹר� (ם ַּב)� ים  י :ָוֶר�ֶסן ֶעְדי�( ִלְבל� ים ַמְכא(ִב� ַרִּב�

ּנּולָ  ֶסד ְיס(ְבֶבֽ �ה ֶח)� ַח ַּביהָו ע ְוַהּב(ֵט� ָׁש� ינּו  יא :ָר" ים ְו)ַהְרִנ� �ִגילּו ַצִּדיִק� �ה ְו יהָו ּו ַבֽ ִׂשְמח3
ב-ִיְׁשֵרי- ָּכל     :ֵלֽ

שגורמים לאדם לתקן את חטאיו , המזמור מדבר על התועלת הבאה מהייסורים

 ומתאים. ולא שיהיה בשלוה כל ימיו, ושזו הטובה האמיתית; ימחל לו עליהם' ושה

    .יסורים לו שיש למי לאמרו

נושא את ' מיוצב בעולם מי שהַמְׂשִּכיל  מזמור שבא לתת מבט אמיתי על המציאותְלָדִוד  א

וגם מסתיר ֶּפַׁשע -ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי 'ושלא יבדילו בינו לבין ה, פשעיו שבמזיד לאפשר לו לתקנם

לא ' ומיוצב האדם שה  ב  :ְּכסּוי ֲחָטָאה את חטאיו שעושה מתוך הרגל ומובילים לפשע

ועוד לוֹ ָעוֹן ' ַאְׁשֵרי ָאָדם א ַיְחֹׁשב ה כמעשה, שמוביל לחטאים, יסתכל על עיוות הדעת שלו

ְוֵאין ְּברּוחוֹ  ר לגמרי שאז גם לא מגיע לעיוות מחשבתייותר מי שמה שמניע אותו בעולם טהו
הקורא לי לתקן את אלו אז ' וכשאני עושה עצמי חרש שלא לשמוע את קול ה  ג  :ְרִמָּיה

ומול השתיקה אני  ֶהֱחַרְׁשִּתי ָּבלּו ֲעָצָמי- ִּכי יסורים ששוחקים את עצמותי הפנימיות באים עלי

 שאדם לא מתקן אתה מקשה עליו יותר שכיון ד  :ַהּיוֹם-  ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכלצועק בכאבי כל הזמן

עד שהשומן הפנימי ִּכי יוָֹמם ָוַלְיָלה ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶד  ובלי הפסקה כדי שישים לב לשנות

ֶנְהַּפ  כלומר החומריות עצמה הפכה ליובש מחום השמש המכה בה באופן מוחלט ותמידי
וגם לא ַחָּטאִתי אוִֹדיֲע וכדי לא להגיע לזה אתוודה על חטאי  ה  :ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה

כיון שידעתי שאני צריך ִכִּסיִתי - ַוֲעוִֹני א 388אסתיר את העיוות המחשבתי שגורם אותה

ואתה נושא את העיוות ' ָאַמְרִּתי אוֶֹדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי לה 389' מה שמרדתי בהלהתוודות על

ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעוֹן ַחָּטאִתי  והחטאים שנעשו בפועל באופן תמידי שלא יפריעו להתקרב אליך
וכשמוצא את החסיד עת צרה כזו יתפלל אליך על זה שתמחל לו ותכוון אותו  ו  :ֶסָלה

 רק יתפלל גם ָחִסיד ֵאֶלי ְלֵעת ְמֹצא-ֹזאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל- ַעל לתקן ולאו דוקא להסרת הצרה

ֶטף ַמִים ַרק ְלֵׁש  390שהיסורים כמו מים מיעוטם יפה ורובם קשה, שלא ימות מקושי הצרה
וכשבא עלי אויב ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ובאמת אתה מסתיר אותי מהצרות   ז  :ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו

ָרֵּני  כי אתה מציל מהצרה את השבח שאשבח אותךֵרִני ִמַּצר ִּתּצְ  לפגוע בי תשמור אותי לך
י אומר ל' וה  ח  :ְּתסוְֹבֵבִני ֶסָלהולכן תגן עלי באופן מוחלט ותמידי מכל דבר הבא עלי ַפֵּלט 

ועל ידי זה אכוון אותך בדרך הנכונה ַאְׂשִּכיְל  שאני אבין לך את מציאות היסורים באמת

 ואני משגיח עליך במיוחד ליסר אותך כי זה עצה טובה לךזּו ֵתֵל -ְואוְֹר ְּבֶדֶר ללכת בה
ִּתְהיּו - ַאל ולכן אל תתנהגו כסוס שאינו מבין למה מייסרים אותו  ט  :ִאיֲעָצה ָעֶלי ֵעיִני

 

 לשנות שיצטרך םדברי הרבה עוד תלויים החשיבה בצורת כי, להודות לאדם קשה יותר הרבה זה שעל 388
 .המסויים מהחטא חוץ

', בה שמרדתי הפשעים על יכפרו סבלתי שכבר שהיסורים תודה לך שאתן שאמרתי, לפרש אפשר עוד 389
 .עליהם שהתוודיתי כיון, יסורים בלי גם מרד שאינם והחטאים העונות את תשא אתה מזה וחוץ

 מים משטף ניצל ולכן, בהדרגה יסוריםה את מקבל הוא, לו ימחל' שה מתפלל שהוא כיון: נוסף פרוש 390
 אחת בבת דבר של בסופו אליו מגיע והכל מצטברים וחטאיו יסורים מקבל אינו הרשע ואילו, רבים

 .להשמידו
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שבאמת המושכות שנועדו לכוון אותו הם קישוטים לו אבל כיון שאינו ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין ָהִבין 

ָוֶרֶסן ֶעְדיוֹ ִלְבלוֹם ַּבל ְקֹרב -ְּבֶמֶתג צדיקמשמשים רק כדי לעצור אותו מלקרב אל ה, מבין
אבל מי ַרִּבים ַמְכאוִֹבים ָלָרָׁשעכי כל דבר שאינו לפי תכנית הרשע מכאיב לו  י  :ֵאֶלי 

בין אם מקבל טוב ובין אם רע יודע שזה חסד ' ְוַהּבוֵֹטַח בה שעושה הטוב' ם מבטחו בהשש

ולא בטובה חומרית ואז גם '  להולכן הצדיקים ישמחו בקרבתם יא  :ֶחֶסד ְיסוְֹבֶבּנּו מכל כיון

ובישועתם יגרמו לישרי הרצון לשבח את ְוִגילּו ַצִּדיִקים ' ִׂשְמחּו בה יגילו על ישועתם מהצרה

  :ֵלב- ִיְׁשֵרי- ְוַהְרִנינּו ָּכלכשיראו שנושעו הצדיקים ' ה

ה א לג ים ָנאָו�ה ְתִהָּלֽ ְיָׁשִר� �ה ַל) יהָו ּו ַצ�ִּדיִקים ַּבֽ �ה ְּבִכּנ�(ר ְּבֵנ�ֶבל  ב :ַרְּננ� ּו ַליהָו ה(ד�
(ר ַזְּמרּו ׂש� ירּו  ג :ֽל(-ָע) ה- ִׁשֽ ן ִּבְתרּוָעֽ יבּו ַנ)ֵּג� ( ִׁש�יר ָחָד�ׁש ֵהיִט� י  ד :ל6 ר ְּדַבר- ִּכֽ -ָיָׁש�

�ה ְוָכל הּו ֶּבֱאמּוָנֽה- ְיהָו ֲעֵׂש� ֶרץ  ה :ַמ) ה ָהָאֽ ה ָמְלָא� ֶסד ְי)הָו� ה ּוִמְׁשָּפ�ט ֶח�  :ֹא�ֵהב ְצָדָק�
יו ָּכל  ו ּוַח ִּפ)� ּו ּוְבר� �הָוה ָׁשַמ�ִים ַנֲעׂש� ם-ִּבְדַב�ר ְי �  ז :ְצָבָאֽ �ס ַּכ�ֵּנד ֵמ�י ַהָּי ן ֹּכֵנ ם ֹנֵת6

(ת ְּתה(ֽמ(ת ּו ֵמ�ְיהָוה ָּכל ח :ְּבֹאָצר� יְרא� ּורּו ָּכל- ִיֽ ּנּו ָי)ג� ל- ָהָא�ֶרץ ִמֶּמ� י ֵתֵבֽ י   ט :ֹיְׁשֵב� ִּכ�
�ִהי ֽהּוא ּוא ָאַמ�ר ַוֶּי ד-ה�  ַּיֲעֹמֽ ה ַוֽ ָּו� יר ֲעַצת  י :ִצ) ה ֵהִפ� הָו� ים- ְיֽ (ת ַעִּמֽ יא ַמְחְׁשב� ִנ�  :ּג(ִי�ם ֵה)

( יא ּב� (ת ִל) ד ַמְחְׁשב� �הָוה ְלע(ָל�ם ַּתֲעֹמ� רֲעַצ�ת ְי ר ָוֹדֽ �ה - ַאְׁשֵר�י ַה�ּג(י ֲאֶׁשר יב : ְלֹד� ְיהָו
ם  Oה ֽל(| ֱאֹלָה�יו ָהָע�ר ְלַנֲחָל ת  יג :ָּבַח6 ה ֶאֽ ָא� �ה ָר) יט ְיהָו ם-ָּכל-ִמ�ָּׁשַמִים ִהִּב�  :ְּבֵנ�י ָהָאָדֽ

ְּמכ(ן  יד ל ָּכל- ִמֽ ( ִהְׁשִּג�יַח ֶא6 ֶרץ- ִׁשְבּת� ין ֶאל טו :ֹיְׁשֵב�י ָהָאֽ ֵּמִב� �ַחד ִלָּב�ם ַה) -ָּכל- ַהֹּיֵצ�ר ַי
ם ין  טז :ַמֲעֵׂשיֶהֽ א- ַה�ֶּמֶלְך נ(ָׁש�ע ְּבָרב-ֵאֽ ֹֽ (ר ל ל ְּבָרב- ָח�ִיל ִּג)ּב� חַ -ִיָּנֵצ� ֶׁש�ֶקר ַה�ּסּוס   יז :ֹּכֽ

ט א ְיַמֵּלֽ �ֹ ( ל יל� ב ֵח) �ה ּוְבֹר� �   יח :ִלְתׁשּוָע �ה ֵע �הָוה ֶאלִהֵּנ ים ְלַחְסּֽד(-ין ְי ְמַיֲחִל�  :ְיֵרָא�יו ַלֽ
ם ָּבָרָעֽב יט יל ִמָּמ�ֶות ַנְפָׁש�ם ּו)ְלַחּי(ָת� �נּו  כ :ְלַהִּצ� נּו ּוָמִגֵּנ �ה ֶעְזֵר6 יהָו �ְפֵׁשנּו ִחְּכָת�ה ַלֽ ַנ

ְחנּו-ִּכי כא :ֽהּוא ( ָבָטֽ ם ָקְדׁש� י ְבֵׁש6 ( ִיְׂשַמ�ח ִלֵּב�נּו ִּכ� �י כב :ב �ה ָעֵל�ינּו -ְיִהֽ ַחְסְּדָך� ְיהָו
ר  ֲאֶׁש� ְךַּכ) ְלנּו ָלֽ    :ִיַח�

ולא בפתרונות ' אומר שהבטחון האמיתי בעולם הוא רק לבטוח בה 391המזמור

 ומתאים. ולכן העיקר הוא לדבוק בו, יש יכולת באמת בעולם' כי רק לה, ארציים

    .בו לדבוק הרצון את ולחזק, להושיע' ה ביכולת הבטחון את לחזק לאמרו

ומי שליבו ישר ' ַרְּננּו ַצִּדיִקים בה 'אתם הצדיקים תשמחו על מה שאתם מחוברים לה א

ַלְיָׁשִרים ָנאָוה  )והרשע לא יהלל כי הם לפעמים נגדו( 392על מעשיו' מתאים לו להלל את ה
ותפרטו שבחיו בכל מיני הניגון ְּבִכּנוֹר ' הוֹדּו לה וההודאה לו תהיה בשמחה  ב  :ְתִהָּלה

ותשירו לו על כל ישועה ונס פרטי כך שהוא שיר חדש   ג  :לוֹ -ְּבֵנֶבל ָעׂשוֹר ַזְּמרּו שאפשר

 ותמשכו לזה גם לב אנשים אחרים עד שיריעו כולם להתגלות לוֹ ִׁשיר ָחָדׁש-ִׁשירּו בכל פעם

כל מה ) ומגמתו בעולם' שמצד רצון ה(ומה שתשירו לו זה  ד  :ֵהיִטיבּו ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה הזו' ה

וכל מה שעושה ' ה-ָיָׁשר ְּדַבר-ִּכי שיהיה בבריאה מוביל אל הטוב המוחלט' שאמר ה

 

 .כה במזמור שאמרנו כמו, לעצמו ענין שזה פסוקים 22 בו יש אבל', ב' א סדר לפי אינו המזמור 391

 ".לב ישרי כל והרנינו צדיקים וגילו' בה ושמח "הקודם המזמור בסוף שנאמר מה כנגד זה 392
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ומבחינת  ה  :ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה-ְוָכל 393יסטוריה ניתן לסמוך עליו שמוביל לשםבמהלך הה

ב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֹאהֵ  רוצה שיהיה הכל לפי מה שנכון ולפי מה שראוי לכל אחד' המגמה ה
הכל נעשה בחסד ללא גבול וכל מה שקיים נעשה בחסד ורק יוכל , אבל עד שיהיו ראויים

להשפיע ' ומצד יכולת ה(  ו  :ָמְלָאה ָהָאֶרץ' ֶחֶסד ה 394להצדיק בהמשך את קיומו במשפט

395נבראו השמים' באמירה אחת של ה) על העולם
וכל המלאכים ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ' ִּבְדַבר ה 

 והכוחות בעולם הולכים לפי הכיוון וההנעה שהוא נטע בהם שזה מעניק להם את חיותם
ובארץ מצד עצמה לא יכלו להתקיים החיים אלא שקיבץ בבריאה   ז  :ְצָבָאם-ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל

וחלק ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים  396את המים מעל היבשה אל הים נגד תכונתם להיות למעלה

ֹנֵתן ְּבֹאָצרוֹת  כמו שהיה במבול, ץ גם אחר כךמהמים שם כמי תהום שלא יציפו את האר
 ובני ָהָאֶרץ-ָּכל' ִייְראּו מהויראה להפר דברו ' ולכן כל הבריאה עושה דבר ה ח  :ְּתהוֹמוֹת

- ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל 398 מפחדם שלא ישגיח עליהם ולא יפגע בהם397מתרחקים ממנוהאדם 
ורק בגלל ציוויו העולם ִהי ִּכי הּוא ָאַמר ַוּיֶ  כי די היה בדברו לברוא הכל  ט  :ֹיְׁשֵבי ֵתֵבל

ומצד יכולת (  י  :ִצָּוה ַוַּיֲעֹמד-הּואממשיך להתקיים ואם כן יש לו כח לעשות כל מה שירצה 

ומשנה את ּגוִֹים -ֵהִפיר ֲעַצת' ה נע את ביצוע תכנוני העמיםמו' ה) להשפיע על בני אדם' ה

' ולעומתם מה שתכנן ה יא  :ֵהִניא ַמְחְׁשבוֹת ַעִּמים 399עצם הרצון של קבוצות בני אדם

ורצונו המוסתר מעיני אנשים ְלעוָֹלם ַּתֲעֹמד ' ֲעַצת המתקיים כל הזמן עד העולם הבא 

ולכן יציב באמת  יב  :ַמְחְׁשבוֹת ִלּבוֹ ְלֹדר ָוֹדרמתקדם בכל דור לפי מה שמתוכנן לאותו דור 

' שהוא גם העם שהֱאָהיו ' ה- ַאְׁשֵרי ַהּגוֹי ֲאֶׁשרולפי רצונו ' יהיה העם שבוחר ללכת בדרך ה

על בני ' ומצד השגחת ה( יג  :ָהָעם ָּבַחר ְלַנֲחָלה לוֹ בחר לחלקו בעולם ולכן מקדם אותו 

וראה כבר מראש את כל ' ִמָּׁשַמִים ִהִּביט ה הסתכל על הארץ ממדרגת השמים' ה) אדם

ומכסא מלכותו ששופט את  יד  :ְּבֵני ָהָאָדם- ָּכל-ָרָאה ֶאת דורות האדם מה יהיה ענינם

אל כל הגרים בארץ בדור מסוים לכוון את ִׁשְבּתוֹ ִהְׁשִּגיַח -ִמְּמכוֹן העולם מסתכל בדקדוק

והוא יצר את רצונם ויצריהם כולם כאחד ולכן יודע מה  טו  :ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ-ֶאל ָּכלמעשיהם 

ַהֵּמִבין  400ויודע לצפות מה יצא מכל מעשה שעושיםַהֹּיֵצר ַיַחד ִלָּבם  תהיה דרך מחשבתם
שמלך לא ינצל בגלל שיש לו הרבה חיילים ) ומכל אלו יוצא לנו(  טז  :ַמֲעֵׂשיֶהם- ָּכל-ֶאל

ואדם פרטי לא ינצל מצד שיש לו הרבה כח ָחִיל - ַהֶּמֶל נוָֹׁשע ְּבָרב- ֵאיןלא רוצה בזה ' אם ה

 שיושיעו 401והבוטחים על סוסי אחרים  יז  :ֹּכחַ -ִיָּנֵצל ְּבָרב-ִּגּבוֹר אצה בזה לא רו' אם ה

ואפילו אם ִלְתׁשּוָעה ֶׁשֶקר ַהּסּוס אותם עלולים לגלות שאי אפשר לסמוך על המושיעים 

ּוְבֹרב  יבואו להושיעם בחיל רב אפשר שלא יצליחו להציל אותם מהצרה כי האויב חזק יותר
ִהֵּנה ֵעין על מי שרוצים לעשות רצונו ' וזר זה השגחת הומה שבאמת ע  יח  :ֵחילוֹ א ְיַמֵּלט

 
 אם גם, עליו לסמוך אפשר עושה' שה מה ובכל, ישר תמיד הוא לעשות אותנו ציוה' שה מה: נוסף פרוש 393

 ).ד, כג" (ינחמוני המה ומשענתך שבטך "בפסוק שאמרנו כמו, יסורים לך נותן הוא
 חסד הם ושניהם, ייסורים שצריך למי משפט ולעשות, שאפשר מי עם צדקה לעשות אוהב' ה: נוסף פרוש 394

 ".יסובבנו חסד' בה והבוטח"ש הקודם במזמור שאמרנו כמו', ה
 .אמירות בהרבה נבראה הארץ כי 395
 .אחד נד המים שקמו, הירדן ובמעבר סוף ים בקריעת כמו נס ידי על אותם כונס' ה: נוסף פרוש 396
 .וגירות גרירה מלשון, להתרחק לאדם שגורם פחד הוא" מגור "397
 מתוך להתרחק מעדיפים, לקיים רוצים שאינם הגויים אבל, אליו מתקרבים שדוקא ישראל מעם חוץ 398

 .עליהם להשגחה שתגרום, התורה את לקבל ולא, פחדם
 של החופשית בבחירתו מתערב אינו אבל, רבים של חשיבה צורת על רק משפיע' שה היא שהכוונה נראה 399

 .יחיד
 .זה פי על אותם ושופט, עושים האדם שבני המעשים את מניע מה יודע' ה: נוסף פרוש 400
 ַוּיְִבְטחּו יִָּׁשֵענּו יםסּוסִ  ַעל ְלֶעזְָרה ִמְצַריִם ַהּיְֹרִדים הֹוי: "שנאמר כמו, למצרים לרמוז כדי" סוס "דוקא אמר 401
 ).א, לא ישעיהו" (ְמאֹד ָעְצמּו ִּכי ָּפָרִׁשים ְוַעל ָרב ִּכי ֶרֶכב ַעל
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שיתן ולא  יט  :ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ ומצפים שיתן להם בחסדו לא כי מגיע להם ְיֵרָאיו -ֶאל' ה

ולתת ְלַהִּציל ִמָּמֶות ַנְפָׁשם  אלא שלא ימותו, כי לפעמים הייסורים טובים, להם כל רצונם

' ו ממתינים להצלת נפשנו דוקא על ידי הואנחנ  כ  :ּוְלַחּיוָֹתם ָּבָרָעב להם צרכי פרנסתם

ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵּננּו  כי דווקא הוא העוזר לנו במעשי ידינו ומגן עלינו מפני צרות' ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה לה
כי אנחנו רוצים להיות שייכים בוֹ ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו -ִּכי כי רצוננו ישמח בחיבור אליו  כא  :הּוא

ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשוֹ להופעתו בעולם לפי מבט הקדושה לא לפי המטרות של העולם הזה 
לפי ָעֵלינּו ' ַחְסְּד ה-ְיִהיולכן נבקש שיופיע עלינו החסד שלך לפי רצונך   כב  :ָבָטְחנּו

  :ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָל המידה שבה אנחנו מצפים להופעתך עלינו

( ֶאת  א לד ד ְּבַׁשּנ(ת� ְך- ְלָדִו� הּו ַוֵּיַלֽ )ְיָגֲרֵׁש� �י ֲאִביֶמ�ֶלְך ַוֽ -ֲאָבֲרָכ�ה ֶאת ב :ַט�ְעמ( ִלְפֵנ
�ה ְּבָכל י- ְיהָו ( ְּבִפֽ ִהָּלת� יד ְּתֽ ִמ� �ת ָּת) חּו ג :ֵע �ים ְוִיְׂשָמֽ ּו ֲעָנִו  :ַּב�יהָוה ִּתְתַהֵּל�ל ַנְפִׁש�י ִיְׁשְמע6

י ד �ה ִאִּת� ּו ַליהָו וַּגְּדל� ( ַיְחָּדֽ ה ְׁשמ� � ִני ּוִמָּכל- ָּדַר�ְׁשִּתי ֶאת  ה : ּוְנר(ְמָמ6 �ה ְוָעָנ -ְיהָו
ִני י ִהִּציָלֽ גּור(ַת� ם ַאל ו :ְמ) יטּו ֵאָל�יו ְוָנָה�רּו ּו)ְפֵניֶה� רּו-ִהִּב� �ה  ז :ֶיְחָּפֽ �י ָק�ָרא ַויהָו �ה ָעִנ ֶז

יו ה(ִׁשיֽע(- ָׁשֵמ�ַע ּוִמָּכל ר(ָת� �ה ַמְלַאְך  ח :ָצ)  ְיַחְּלצֵֽ -ֹחֶנ יו ַוֽ יֵרָא� יב ִלֽ ִב� Fה ָס Oּו  ט :םְיהָו ַטֲעמ�
�ְראּו ִּכי ֶבר ֶיֱחֶסה-ּו ֶּג� י ַה) ְׁשֵר� �ה ַאֽ (ב ְיהָו אּו ֶאת י :ּֽב(-ט� �ה ְקֹדָׁש�יו ִּכי- ְיר� ין -ְיהָו ֵא�

יו (ר ִליֵרָאֽ ְחס� �ִפיִרים ָר   יא :ַמ) ה לֹאְּכ י ְי)הָו� �בּו ְוֹדְרֵׁש� ּו ְוָרֵע ּו ָכל-ׁש�  :ֽט(ב-ַיְחְסר�
כּו יב ם- ָב�ִנים ִׁשְמעּו-ְלֽ ה ֲאַלֶּמְדֶכֽ ת ְי)הָו� ְרַא� י יג :ִל�י ִיֽ ים - ִמֽ ב ָי)ִמ� �ים ֹאֵה� ָה�ִאיׁש ֶהָחֵפ�ץ ַחִּי

(ת ֽט(ב ה יד :ִלְרא� ר ִמְרָמֽ יָך ִמַּדֵּב� ר ְלׁש(ְנָך� ֵמָר�ע ּו)ְׂשָפֶת� ּור ֵמ�ָרע ַוֲעֵׂשה טו :ְנֹצ� -ס�
(ב ַּבֵּק6  הּוט� (ם ְוָרְדֵפֽ �הָוה ֶאל טז :ׁש ָׁשל� �י ְי יו ֶאל-ֵעיֵנ )ָאְזָנ� ים ְו ם- ַצִּדיִק� �י  יז :ַׁשְוָעָתֽ ְּפֵנ

ם ית ֵמֶא�ֶרץ ִזְכָרֽ ֵׂשי ָר�ע ְלַהְכִר6 �הָוה ְּבֹע� �ה ָׁשֵמ�ַע ּוִמָּכל יח :ְי ּו ַויהָו ם -ָצֲעק� ר(ָת� ָצ)
ם �הָוה ְלִנְׁשְּבֵרי יט :ִהִּציָלֽ (ב ְי ֶאת-ָקר� יעַ - ַּדְּכֵאי-ֵל�ב ְוֽ ּוַח י(ִׁשֽ יק  כ :ר� (ת ַצִּד� ּב(ת ָרע� �ַר

ּנּו ְיהָוֽה ם ַיִּציֶל� ר ָּכל כא :ּו)ִמֻּכָּל� ָרה-ֹׁשֵמ� א ִנְׁשָּבֽ �ֹ ָּנה ל ֵה� ת ֵמ) ְּתמ(ֵת�ת  כב :ַעְצמ(ָת�יו ַאַח�
�ה ְוֹׂשנְ  מּוָרָׁש�ע ָרָע יק ֶיְאָׁשֽ י ַצִּד� ל כג :ֵא6 ּו ָּכֽ א ֶי)ְאְׁשמ� �ֹ �ֶפׁש ֲעָבָד�יו ְול �הָוה ֶנ -ּפ(ֶד�ה ְי

ים ּֽב(   :ַהֹחִס�

ולפעמים הצרות עצמם הן ,  גם בעולם הזה שלצדיקים יש כל צורכם402דוד אומר

 לאמרו ומתאים. מציל אותם מכל צרה' וה, כדי ליישר אותם, חלק מצורכיהם

 .בו לדבוק הרצון את ולחזק, צרות כשיש במיוחד', בה הבטחון את לחזק

 ִלְפֵני ֲאִביֶמֶל 403ַטְעמוֹ-ְּבַׁשּנוֹתוֹ ֶאת כשניצל מאכיש מלך גת כשהראה עצמו משוגע ְלָדִוד א
בעולם גם בעת ' אגדיל את הופעת ה  ב  :ַוְיָגֲרֵׁשהּו ַוֵּיַל 404ויכל ללכת להתחבא מפני שאול

 
 'ו- ו' ה האותיות. האחרון והפסוק הקדמה שהוא הראשון מהפסוק חוץ', ב' א פי על בנוי הזה המזמור 402

 .22 ולא פסוקים 23 יש במזמור. פסוק באותו נמצאות
 יותר עליו ויודע מאכל שטועם מי כמו, שפוגשים הדבר של פנימית הבנה של במשמעות מושאל' טעם '403
 .מראהומ

 ,גדולה בצרה היה כי, אז המזמור את אמר דודש נראה. הזה מקרהה על ישיר באופן מדבר אינו המזמור 404
 כאן שנקרא (אכיש עם המקרה ארע בריחתו בתחילת מיד אבל. רב זמן שנמשכה צרה והיא, שאולמ בבריחה
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ובכל זמן אני עוסק ֵעת - ְּבָכל' ה- ֲאָבֲרָכה ֶאת שטוב לי וגם בעת צרה כי היא ודאי נצרכת

ומה שאני משבח את  ג  :ָּתִמיד ְּתִהָּלתוֹ ְּבִפי בשבח שלו שהוא העיקר ולא מה קורה איתי

והענוים שיודעים שההצלה  ַנְפִׁשי 405ִּתְתַהֵּלל' בה 'עצמי זה רק על מה שאני דבק בה

ואתם הענוים  ד  :ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו 406האישית אינה העיקר אלא הדבקות ישמחו בזה

' ַּגְּדלּו להתוסיפו על הסיפור שלי לספר על הניסים שעשה לכם להראות עד כמה הוא גדול 
וכיון  ה  :ּוְנרוְֹמָמה ְׁשמוֹ ַיְחָּדו 407בוההויחד נגיע להבנה כמה הופעתו בעולם נשגבת וגִאִּתי 

לכן הדברים שאני ְוָעָנִני ' ה-ָּדַרְׁשִּתי ֶאת בעולם וענה לי להתגלות אלי' שחיפשתי את ה

וכך גם  ו  :ְמגּורוַֹתי ִהִּציָלִני-ּוִמָּכל ומציל אותי מהם'  לא טובים גם בעיני המתרחק מהם

 408ִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּוִה  מקבלים ממנו אור ומאירים בעצמם' הענוים כיון שמסתכלים אל ה
 רוצה את הארת פניהם' וממילא אינם צריכים להסתיר פניהם מבושה בבוא הצרה כי ה

' ונה ומסכן אף אם הצרה נצרכת כיון שקורא אל הוכשהצדיק מע ז  :ֶיְחָּפרּו-ּוְפֵניֶהם ַאל

409'שומע ומתחבר בזה אל ה' ומחפש אותו ה
ובבא הזמן יציל אותו ָׁשֵמַע ' ֶזה ָעִני ָקָרא וה 

וכשהצרה נצרכת לא  ח  :ָצרוָֹתיו הוִֹׁשיעוֹ -ּוִמָּכל) גם משאול ולא רק מאכיש(מכל צרותיו 

ָסִביב ' ה-ֹחֶנה ַמְלַאיושיע את יראיו עדיין אבל מלאכו מגן עליהם מסביב שלא ינזקו באמת 
410ויוציאם מהצרה כשיבוא הזמןִליֵרָאיו 

ועל ידי המקרה שלי כולם יוכלו  ט  :ַוְיַחְּלֵצם 

411הוא הטוב האמיתי' בהכרה פנימית ולהבין שה' להכיר את ה
' טוֹב ה-  ּוְראּו ִּכי412ַטֲעמּו 

- ֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסהַאְׁש ולכן מוסתר אצלו מצרות ' וגם בעולם הזה יהיה יציב וחזק מי ששייך לה
ְקֹדָׁשיו ' ה-ְיראּו ֶאת תיראו אותו בפועל לשמור מצותיו' ולכן עם ישראל שקדושים לה  י  :ּבוֹ 

וגם כשאנשים   יא  :ֵאין ַמְחסוֹר ִליֵרָאיו- ִּכימלא מחסורכם י' כי לא יחסר לכם דבר כיון שה

 בעולם ' אלו שמחפשים את הְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו חזקים ככפירים ידלדלו עד שירעבו ללחם

ולכן קומו   יב  :טוֹב- ַיְחְסרּו ָכל-א' ְוֹדְרֵׁשי ה לא יחסר להם כל דבר שהוא טוב באמת

שאלמד אתכם מה המשמעות ִלי - ם ִׁשְמעּוָבִני-ְלכּו הבנים שעוד לא למדו ובואו ללמוד ממני

שמי מכם שרוצה חיים בעולם הזה   יג  :ֲאַלֶּמְדֶכם' ִיְרַאת ה בעולם הזה' של יראת ה

ורוצה אריכות ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים -ִמי) 'תיים של הדבקות בהובאמת גם את החיים האמי(

ובאמת גם (לשמוח בטובה בחייו ֹאֵהב ָיִמים  )ובאמת גם רוצה ימים לעולם הבא(ימים 

אל תיצור סכסוכים בין : כך ינהג יד  :ִלְראוֹת טוֹב )לזכות לראות בעולם את הטוב האמיתי

וביחס בינך לבין אנשים אחרים אל ְנֹצר ְלׁשוְֹנ ֵמָרע  אנשים אחרים על ידי סיפור לשון הרע

ּוְׂשָפֶתי  ובזה תזכה בחיים כי לא יהיו לך אויבים, תנסה להרוויח על חשבונם שלא בצדק

 

 מהצרה גם אותו שיצילו ,אותו ומציל עליו ומשגיח איתו' שה אותו ולימד ,)פלשתים מלכי כשם אבימלך
  .כללי באופן הצדיקים על' ה השגחת על דוד לומד מזה. שאול מצד הגדולה
 ".בגת פלישתים אותו באחוז: "נו במזמור המקרה על מדבר דוד, ישיר יותר באופן

' א שמואל ("ְּביָָדם ַוּיְִתהֵֹלל ְּבֵעינֵיֶהם ַטְעמֹו ֶאת ַויְַׁשּנֹו ":אכיש אצל שנאמר מה על מלים משחק שזה יתכן 405
 .)יד, כא
 היא 'בה ותכללתה כי, הזה בשבח ישמחו ויםוהענ ,מקום מכל, גאוה ואה עצמי שבחש ותלמר: נוסף פרוש 406

 .האמיתית הענוה
, לארץ למטה עד מגיע גם אלא למעלה רק לא, גדול שהוא ללמוד תוכלו איתי מהנהגתו: נוסף פרוש 407

 .ורעיון תפיסה מכל מרומם שהוא יחד ונסכים
 .בעברית" נהר "משורש ולא, בארמית המלה מקור. אור פרושה" נהרה "408
 הושיע שלא שהסיבה ילמד ומכאן, מאכיש אותו הושיע' ה', ה אל שקרא שכיון, שלו המקרה שמוכיח כמו 409

 .הזמן הגיע לא כי אלא, שומע אינו כי אינה משאול אותו
 אייר אבל; מצרותיו ומצילו שומע' ה קורא כשעני ולכן, צעקתם את ושומע לעניים קרוב' ה: נוסף פרוש 410

 .שיצעקו בלי גם מהצרה אותם ומוציא הזמן כל סביבם' ה מלאך כי, לקרוא אפילו צריכים אינם' ה
 .המוחלט הטוב הוא" 'ה טוב כי", המועיל אהבת -" וראו"; הערב אהבת -" טעמו: "נוסף פרוש 411
 .המזמור שבתחילת" טעמו את בשנותו "כנגד 412
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ועשה בפועל סּור ֵמָרע  ותלך מהדרך הגורמת לך לעשות רע בעצמך טו  :ֵּבר ִמְרָמהִמּדַ 

ובינך לבין אנשים וֹב ט- ַוֲעֵׂשה מעשים טובים ובזה תאהב את ימיך למלא אותם בתוכן נכון

ותשלים גם בין אנשים אחרים שמסוכסכים ַּבֵּקׁש ָׁשלוֹם אחרים חפש להיות איתם בשלום 

ובזה תראה את הטוב בעולם כי תראה בכל אדם את הטוב והעולם עצמו יהיה יותר טוב 

' ֵעיֵני המשגיח על הצדיק שלא יהיה לו רע אמיתי ' ואז תראה שה  טז  :ְוָרְדֵפהּו בזכותך
 413וגם כשצריכים את הרע מקשיב לשמוע אם צועקים אליו ואינו מתעלםַצִּדיִקים -ֶאל

 ְּבֹעֵׂשי ָרע' ְּפֵני ה ובעושי הרע אינו משגיח אבל פניו מכוונות נגדם  יז  :ַׁשְוָעָתם-ְוָאְזָניו ֶאל

ולא , לא ישאר להם זכר בעולם הזה, כך שבסופו של דבר אחר שיעשו מה שמשתמש בהם

בעושי רע אז ' וכשמגיע השלב שבו פני ה יח  :ֶאֶרץ ִזְכָרםְלַהְכִרית מֵ  ירצו ללכת בדרכם

גם אלו שהיו צריכים , וגם מציל אותם מכל צרותם, הוא שומע' כשהצדיקים צועקים אל ה

ורצונם הנשבר של הצדיקים גורם להם  יט  :ָצרוָֹתם ִהִּציָלם-ָׁשֵמַע ּוִמָּכל' ֲעקּו והצָ  קודם

414כי הם מבינים שהוא העיקר' קרבת ה
ואלו שנשבר כח הנעתם ולא ֵלב -יְלִנְׁשְּבֵר ' ָקרוֹב ה 

ואל תחשבו שחיי הצדיק קלים  כ  :רּוַח יוִֹׁשיעַ - ַּדְּכֵאי- ְוֶאת יכולים לעזור לעצמם הוא מציל

אבל אינם כדי ַרּבוֹת ָרעוֹת ַצִּדיק  לישר אותו ולכפר על עונותיואלא יש לו רעות רבות 

וגם תוך כדי   כא  :'ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ה 415יציל אותו כשימלאו את תפקידם' להשמידו אלא ה

-ֹׁשֵמר ָּכלשומר שהדברים המהותיים המעמידים את האדם לא יהרסו בכללם ' הצרה ה
  :ַאַחת ֵמֵהָּנה א ִנְׁשָּבָרה ואפילו אחד מהדברים האלה לא ינזק באופן לא הפיךַעְצמוָֹתיו 

 416ְּתמוֵֹתת ָרָׁשע ָרָעה ובסופו של דבר הרשע גם ימות בעולם הזה מעצם הרעה שעשה  כב
ְוֹׂשְנֵאי ַצִּדיק  417וגם יאשם בדין לעולם הבא על מה ששנא את הצדיק והתרחק מדרכיו

 צרות רבות מצילם ממות גם בעולם הזה' ולעומת זאת למרות שיש לעובדי ה  כג  :ֶיְאָׁשמּו
ובזכות הצרות שטיהרו אותם מהיצר הרע יהיו זכאים בדין גם לעולם ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ' ּפוֶֹדה ה

  :ים ּבוֹ ַהֹחִס -ְוא ֶיְאְׁשמּו ָּכלהבא 

ד  א לה �הָוה ֶאתִר | ְלָדִו0 ם ֶאת- יָב�ה ְי ַח� י-ְיִריַב�י ְל) ּוָמה   ב :ֹֽלֲחָמֽ �ה ְו)ק� � ן ְוִצָּנ �ק ָמֵג ַהֲחֵז
י ִני ג :ְּבֶעְזָרִתֽ ְך ָאֽ ֻׁשָעֵת� י ְיֽ ַנְפִׁש� ר ְל) �ְסֹגר ִלְקַר�את ֹרְדָפ�י ֱאֹמ� �ית ּו ק ֲחִנ ֵר� Fׁשּו  ד :ְוָה ֵיֹב�

י י ָרָעִתֽ ְׁשֵב� ּו ֹח) (ר ְוַיְחְּפר� גּו ָאח� י ִיֹּס� ְפִׁש� הְ   ה :ְוִיָּכְלמּו' ְמַבְקֵׁש$י ַנ" ץ ִלְפֵניִיֽ ּו ְּכֹמ� ּוַח - י� ר�
ה �ה ּד(ֶחֽ ְך ְיהָו ִהי  ו :ּוַמְלַא6 ם- ְיֽ ה ֹרְדָפֽ ְך ְי)הָו� (ת ּוַמְלַא� ֶׁשְך ַוֲחַלְקַלּק� ם ֹח� י ז :ַדְרָּכ� -ִּכֽ

ְמנּו �ם ָטֽ י-ִחָּנ ּו ְלַנְפִׁשֽ ם ָחְפר� ָּנ� �י ַׁש�ַחת ִרְׁשָּת�ם ִח) א  ח :ִל ֹֽ ( - ְּתב(ֵא�הּו ׁש(ָאה' ל ע ְוִרְׁשּת� ָד� ֵי"
ה ִיָּפל-ֲאֶׁשר ׁש(ָא� ( ְּב) ּה-ָטַמ�ן ִּתְלְּכד� ִׂשיׂש ִּביׁשּוָעֽת( ט :ָּבֽ �ה ָּת) �ַנְפִׁשי ָּתִג�יל ַּביהָו ָּכ�ל   י :ְו

 
 כענין, ממנו אותם מושיע' ה זאת בכל, הזה הרע את צריכים שהם אף, צועקים שהם כיון: נוסף פרוש 413
 ).ב"ע ה ברכות" (שכרם ולא הם לא? ייסורים עליך חביבים"

 ְוָהיָה: "שאמר כמו, אליהם קרוב' ה זאת ובכל, צדיקים שאינם ועניים מסכנים על גם זה את לפרש אפשר 414
 ליבם את לשנות קל, רוח ודכאי לב נשברי שהם שכיון, )כו, כב שמות" (ָאנִי ַחּנּון ִּכי ְוָׁשַמְעִּתי ֵאַלי יְִצַעק ִּכי

 את לעשות צריך שלפעמים הסיבה זו אולי, השני לצד. תשובה לעשות נוחים והם', ה עם להיות ורוחם
: נא במזמור נאמר וכן. ולתקן מחדש לחשוב קל לו שיהיה כדי, הצרות ידי על רוח ודכא לב נשבר הצדיק

 לב לשבורי הרופא "בפסוק, קמז במזמור שאביא בדוגמאות ועיין". תבזה לא אלקים ונדכה נשבר לב"
 ".לעצבותם ומחבש

 מאכיש והצלתו; משאול להנצל עוד צריך אבל מאכיש עכשיו ניצל הוא כי, יצילנו שמכולם מדגיש הוא 415
 .אותו לתקן אלא להשמידו נועדה לא שאול של ושהצרה צדיק שהוא מוכיחה

 .אותו" תמותת"ש כדי אחת" רעה"ב די ולרשע, אותו שוברות ואינן" צדיק תרעו רבות: "נוסף פרוש 416

 מתנגד שהוא מה ומצד ,עושה הואש הרעה עצם י"ע הזה בעולם ימות, מושגח שאינו ,הרשע: נוסף פרוש 417
 .מושגח הצדיק כי בדין יתחייב ,לצדיק
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י  (ָך ַמִּצ� | ַעְצמ(ַת0 מ� י ָכ" ה ִמ� (ן ִמֹּגְזֽל(ּתֹאַמְרָנה' ְיהָו� י ְו)ֶאְבי� �ק ִמֶּמ�ּנּו ְוָעִנ�  :יל ָע�ִני ֵמָחָז
ר לֹא יא �קּומּון ֵעֵד�י ָחָמ�ס ֲאֶׁש� ְעִּתי ִיְׁשָאֽלּוִני- ְי ה  יב :ָי)ַד� ַחת ט(ָב� ָעה ַּת� �ּוִני ָר ְיַׁשְּלמ�

י (ל ְלַנְפִׁשֽ י ַעל| ַוֲאִנ�י  יג :ְׁשכ� (ם ַנְפִׁש�י ּו)ְתִפָּלִת� �יִתי ַבּצ� ק ִעֵּנ ּוִׁשי ָׂש� ם ְלב3 Iי -ַּבֲחל(ָת ֵחיִק�
עַ  יד :ָתֽׁשּוב �י ִהְתַהָּל�ְכִּתי ַּכֲאֶבל-ְּכֵרֽ ר ַׁשֽח(ִתי- ְּכָא�ח ִל ם ֹקֵד� ּו   טו :ֵא)� ּוְבַצְלִעי' ָׂשְמח$

ּו עָ  פּו ֶנֶאְספ3 ָס� ֶנֱא" ּו ְולֹאְוֽ ְרע� א ָיַד�ְעִּתי ָקֽ �ֹ �ִכים ְול ּמּו- ַל�י ֵנ ק  טז :ָדֽ (ג ָחֹר6 �י ָמע� �ַחְנֵפי ַלֲעֵג ְּב
י יז :ָעַל�י ִׁשֵּנֽימ( ים ְיִחיָדִתֽ ְּכִפיִר� �ְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶה�ם ִמ) ה ָהִׁש�יָבה ַנ ְרֶא�  :ֲאֹדָני' ַּכָּמ$ה ִּת"

ּךָ   יח ְלֶלֽ ּום ֲאַהֽ ל יט :א�(ְדָך ְּבָקָה�ל ָר�ב ְּבַע6ם ָעצ� ם ִל�י ֹאְיַב� -ִיְׂשְמחּו- ַאֽ ָּנ� י ִח) י ֶׁש�ֶקר ֹׂשְנַא�
ִין-ִיְקְרצּו רּו ְוַע�ל ִרְגֵעי כ :ָעֽ ֵּב� (ם ְיַד" א ָׁשל� �ֹ י ל ְרמ(ת ַיֲחֹׁשֽבּון- ִּכ� י ִמ)  :ֶא�ֶרץ ִּדְבֵר�

ם ָא�ְמרּו ֶהָא�ח  כא יֶה� י ִּפ" יבּו ָעַל� ה ֵעיֵנֽינּו| ַוַּיְרִח� ל  כב :ֶהָא�ח ָרֲאָת� �הָוה ַאֽ יָתה ְי -ָרִא�
י ֲאל ֹדָנ� ִּני-ֶּתֱחַר�ׁש ֲא) ק ִמֶּמֽ יָהִע�י כג :ִּתְרַח� �י ְלִריִבֽ י ַוֽאֹדָנ י ֱאֹלַה6 �ָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִט�  :ָרה ְו

י ְוַאל  כד �ִצְדְקָך ְיהָו�ה ֱאֹלָה� י- ִיְׂשְמחּו- ָׁשְפֵט�ִני ְכ �ִלָּבם ֶהָא�ח ַנְפֵׁש�נּו -ַאל כה :ִלֽ ּו ְב יֹאְמר�
ַּלֲעֽנּוהּו- ַאל ּו ִּבֽ ֹ)אְמר� ּו  כו :י ׁשּו ְוַיְחְּפר0 ְלְּבׁשּו| ֵיFֹב� י ִיֽ ִת� ֶׁשת ּוְכִלָּמ�ה -ַיְחָּדו' ְׂשֵמֵח$י ָרָע" ֹב�

י ים ָעָלֽ ַּמְגִּדיִל� ץ   כז :ַהֽ ָחֵפ� �ה ֶה) ּו ָת�ִמיד ִיְגַּד�ל ְיהָו י ְויֹאְמר� ְדִק� ּנּו ְוִיְׂשְמחּו' ֲחֵפֵצ$י ִצ" ָיֹר�
(ם ַעְבּֽד( ָך ָּכל  כח :ְׁשל� �ה ִצְדֶק� �ְלׁש(ִני ֶּתְהֶּג ָך- ּו ּי(ם ְּתִהָּלֶתֽ     :ַה)

גם מאלו , גם מאלו הרודפים אותו בפועל, יציל אותו מאויביו' דוד מבקש שה

וגם מאלו שאינם רודפים אבל , המשתפים איתם פעולה ומראים עצמם כאוהבים

    .יוואויב משונאיו ישועה לבקש לאמרו ומתאים. שמחים לנפילתו

- ֶאת' ִריָבה ה הטוב ביותר שאתה תפתור את ניגודי האינטרסים שיש לי מול אויביְלָדִוד  א
ואם צריך  ב  :ֲחָמי-ַחם ֶאתלְ  ואם אין ברירה אלא להלחם תלחם אתה את מלחמתיְיִריַבי 

  : ְוקּוָמה ְּבֶעְזָרִתי418ַהֲחֵזק ָמֵגן ְוִצָּנה שאני אלחם אתה תגן עלי שלא אפגע ותעזור לי לנצח
ְוָהֵרק  ואם גם צריך שאברח מהם תוציא את חניתך ותסגור בפני אויבי את הדרך אחרי  ג

  שלהועל ידי כל אלו תאמר לנפשי שדבקה בך שאתה המושיעֲחִנית ּוְסֹגר ִלְקַראת ֹרְדָפי 
ֵיֹבׁשּו וכשיראו שאתה מושיע אותה יתביישו אלו שרצו לקחתה  ד  :ֱאֹמר ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵת ָאִני

 שלא מצליחים להרע לי יפסיקו לנסות ויסתירו עצמם אלו וכשיראוְוִיָּכְלמּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 

מפני כמוץ ואלו שאני נלחם בהם יפלו   ה  :ִיֹּסגּו ָאחוֹר ְוַיְחְּפרּו ֹחְׁשֵבי ָרָעִתי שרוצים להרע לי

ִיְהיּו ְּכֹמץ  והמלאך ידחוף אותם באופן מיוחד מצד שנלחמים בי 419הנדחף על ידי הרוח
ם אחרי לא ימצאו את דרכם ויפלו בה וכמו שהם ואלו שרודפי  ו  :ּדוֶֹחה' רּוַח ּוַמְלַא ה-ִלְפֵני

420רודפים אחרי ירדוף המלאך אחריהם להציל אותי
' ַדְרָּכם ֹחֶׁש ַוֲחַלְקַלּקוֹת ּוַמְלַא ה-ְיִהי 

 
 .םשוני הגנה סוגי אלו. כיוונים משלשה - " צינה. "אחד מכיוון  - " מגן "418
 שם". רוח תדפנו אשר כמוץ אם כי הרשעים כן לא: "ב- ו א במזמורים נזכר שכבר לרשעים משל זה 419

 ואין ונדחים ממנו מופרדים הם, תפקידם את מסיימים וכשהם, הצדיק שהוא, לפרי כשומרים שהם פרשנו
 .בזכויותיו חלק להם

 התשובה דרך את ימצאו לא, ובהבתש ולשוב, אותם הרודף מהמלאך להינצל ירצו אם גם: נוסף פרוש 420
  .בה ויכשלו
 שילכו יגרום וזה, בו רוצה' שה מי נגד שנלחמו כשיראו יתביישו כל קודם. הדרגה כאן יש: נוסף פרוש

 לפי' ה מהשגחת ייָדחו, מהתבואה שנפרד כמוץ שהם כך, צורך בהם אין שכבר כיון, ואז, מעצמם לאחור
 כיון, כך אחר. ממני אותם להרחיק מיוחדת השגחה גם תהיה, בי שפגעו כיון אבל; אותם שמובילה הרוח
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- ִּכי ויגלו שכל המאמץ לחפור בור ולהטמין רשתות ללכוד אותי היה ללא תועלת ז  :ֹרְדָפם
וזה כיון שחפרו את הבור ללכוד את חיי בלי שעשיתי להם דבר ִלי ַׁשַחת ִרְׁשָּתם - ִחָּנם ָטְמנּו

ויהיה מידה כנגד מידה שמול מה שניסה להפיל אותי בלי שאדע  ח  :ִחָּנם ָחְפרּו ְלַנְפִׁשי רע

ועוד שיפול וילכד ברשת ֵיָדע - ְּתבוֵֹאהּו ׁשוָֹאה א יבוא לו מקרה רע שלא ידע עליו מראש

- ָטַמן ִּתְלְּכדוֹ ְּבׁשוָֹאה ִיָּפל- ּתוֹ ֲאֶׁשרְוִרְׁש  שטמן לי עצמה והמקרה הרע רק יגרום לו ליפול בה
 בהשלמתוגם תשמח ' ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל בה' והגילוי המשמח יהיה שנפשי מחוברת להט  :ָּבּה

וכיון ששמר כל עצמותי ולא נשברו ילמד מכל אחת  י  :ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתוֹ  421מהצרההישועה 

קא את החלש ודווקא כשאין שאין כמוהו שמציל דווָּכל ַעְצמוַֹתי ֹּתאַמְרָנה  'מהן גדולת ה

ומציל לפי מי שמוסרי יותר שהוא ִמי ָכמוֹ ַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ' ה בכוחו להציל את עצמו

וסוג נוסף של ( יא  :ְוָעִני ְוֶאְביוֹן ִמֹּגְזלוֹ גם מסכן וגם חסר אמצעים והשני גוזל אותו בכח 

ְיקּומּון ֵעֵדי  שמעידים נגדי שלא כמשפט) אויבים שמנסים לעזור לאלו שרוצים לפגוע בי
  :ָיַדְעִּתי ִיְׁשָאלּוִני-ֲאֶׁשר א מה שמעולם לא קיבלתי 422ומבקשים ממני להחזירָחָמס 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה  ובמקום הטובות שעשיתי להם יתנו לי רעה עד שרוצים להרוג את קרובי  יב

ַוֲאִני ַּבֲחלוָֹתם ְלבּוִׁשי וכשהם חלו אני הייתי מתענה בשבילם  יג  :ַּתַחת טוָֹבה ְׁשכוֹל ְלַנְפִׁשי
ּוְתִפָּלִתי  423ומה שבקשתי עליהם חוזר עכשיו ופוגע ביִעֵּניִתי ַבּצוֹם ַנְפִׁשי   וצם בשבילםָׂשק
ְּכָאח ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי -ְּכֵרעַ והתנהלתי איתם בעולם כחברים ואחים  יד  :ׁשּובֵחיִקי תָ - ַעל

וכשאני  טו  :ַׁשחוִֹתיֵאם ֹקֵדר - ַּכֲאֶבלוכשצר להם הייתי מצטער כאדם המתאבל על אמו 

ולי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו הם שמחו על זה ונאספו לראות ּוְבַצְלִעי  שלא נפלתי אבל הוכיתי, צולע

ֶנֶאְספּו ָעַלי  וח על המכה ולא ידעתי את כונתם האמיתיתהראו שמשתתפים בצערי כנכי ר
  :ָדּמּו-ָקְרעּו ְוא 424וקרעו בגדיהם עלי אבל לא דימו להצטער באמתֵנִכים ְוא ָיַדְעִּתי 

הם ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעוֹג  425ובשביל להחזיק ידי הרודפים אותי כדי לבקש מהם רווח מועט  טז

אני מקבל גזרתך אבל שואל כמה תשגיח ו  יז  :ָחֹרק ָעַלי ִׁשֵּנימוֹ  426שואפים להרוג אותי

 ומבקש שתציל את חיי מהרעה שרוצים ֲאֹדָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה במה שעושים לי ולא תעצור אותם

ומהרשעים שרוצים להרוג אותי תציל את נשמתי ָהִׁשיָבה ַנְפִׁשי ִמֹּׁשֵאיֶהם  להביא עליה

ואז לא יהיו לי עוד אויבים ואוכל להודות על הצלתי בפני  יח  :ִמְּכִפיִרים ְיִחיָדִתי 427היחידה

ואקבץ לשם המון אנשים אוְֹד ְּבָקָהל ָרב  אנשים רבים שיקהלו בלי לפחד שיתפסו אותי

וסוג נוסף הם אויבי שלא (  יט  :ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלּךָ  428ה עוצמתישהשבח שיעלה ממנו יהי

ולא ישמחו אותם שאויבים שלי שמצד האמת ) מנסים לעשות לי רע אבל שמחים למפלתי

 

" יכשלו במה ידעו לא כאפילה רשעים דרך"ש, רשע כל כדרך" וחלקלקות חושך דרכם", מושגחים שאינם
 שיראו כדי, במיוחד המלאך ירדוף ואותם, מושגחים שאינם כיון שמצליחים רשעים יש אבל). יט, ד משלי(

 .בי םשנלח מי על רעה מביא' שה
 .הדבר בהשלמת שמחה הוא" ששון "421
 .חפץ השאלת של המשמעות נגזרת מזה. לבקש פרושו ך"בתנ" לשאול "כלל בדרך 422
  .למה ידעתי ולא, רשעים הם באמת כי, ריקם חוזרת היתה תפילתי: נוסף פרוש 423

 .להצלתי תמכוונו יהיו  שהתפילות, עלי יחזור בטעות עליהם שהתפללתי מה שכל מבקש אני: נוסף פרוש
 עלי פיהם ופתחו, צולעים הם גם כאילו כנכים עצמם ועשו לי ללעוג עלי נאספו, כשצלעתי: נוסף פרוש 424

 ).ג, י ויקרא" (אהרן וידום "מלשון, שתקו לא - " דמו ולא", עלי שדיברו מרוב אותו כקורעים
 צחוק הוא" לעג. "הרשע ידי החזקת - השאר בין, בחטאו לאחר עונש גורם או אחר שמחטיא מי -" חנף "425
 כנראה" מעוג). "יא, כח ישעיהו" (אחרת ובלשון שפה בלעגי "בפסוק כמו מובנת לא לשון או, חרפה של

 אינם אבל, עוגה רוצים הם שבעצם פרשתי לכן. באדמה בבור או בכלי שנעשה לחם שהיא, "עוגה"מ נגזר
 .והזיפים שאול כגון, אותי הרודפים ידי את מחזקים שהם ידי על, עקומה בלשון אלא במישרין מבקשים

 .כן לעשות יכולת בלי, אחר אדם לאכול ותכנון רצון מבטא" שיניים לחרוק "426
 .לקחת רוצים אותה וגם, נפשי רק לי נשארה, לי שיש מה כל כבר שלקחו שאחרי או 427
 .וגדול חזק עם, העם כל בפני אותך להלל ואוכל, ישראל על מלך אהיה שאז: נוסף פרוש 428
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והשונאים אותי בלי שפגעתי בהם יסמנו ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר -ִיְׂשְמחּו-ַאל א עשיתי להם דברל

ִּכי א   אלו לא אוהבים מצב של שלוםכי  כ  :ָעִין-ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו אחד לשני על רעתי
וכשיש בארץ אנשים שנחים ורגועים יתכננו לדבר עליהם שקרים לסכסך אותם ָׁשלוֹם ְיַדֵּברּו 

 ועלי מדברים יותר ממה שקרה באמת כא  :ֶאֶרץ ִּדְבֵרי ִמְרמוֹת ַיֲחֹׁשבּון- ְוַעל ִרְגֵעיעם אחרים 

ָאְמרּו ֶהָאח ֶהָאח ומבחינתם כבר שמחים כאילו ראו שנפלתי לגמרי ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם 
- ַאל' ָרִאיָתה המשגיח על כל זה ולכן תשיב להם גמולם ' ואתה ה כב  :ָרֲאָתה ֵעיֵנינּו

- ֲאֹדָני ֲאל וכיון שאני מקבל אדנותך תשאר קרוב להציל אותי שלא אפול באמתֶּתֱחַרׁש 
 תעורר את כוחך והופעתך לשפוט אותי לפי המגיע לי שאני עובד אותך כג  :ִּתְרַחק ִמֶּמִּני

  :ַואֹדָני ְלִריִביוכיון שאתה אדון שלי תנהל את טענותי מולם ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמְׁשָּפִטי ֱאַהי 
הם לא יוכלו ֱאָהי ' ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְק ה וכיון שהמשפט יהיה לפי הנכון והטוב שכך דרכך כד

שלא יוכלו להמשיך לחשוב לעצמם שנפשם היא  כה  :ִלי-ִיְׂשְמחּו- ְוַאל עוד לשמוח לאידי

ולא יוכלו לומר שבשבילם ֹיאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו -ַאלואני מסכן  כיון שהם נגדי' רצון ה

והשמחים לרעתי בין  כו  :ֹיאְמרּו ִּבַּלֲענּוהּו-ַאל םאתה מכה אותי להשמיד אותי מפניה

השונאים ובין המלשינים ובין עושי הרעה בפועל יתיבשו וינסו לכסות עצמם כי לא תהיה 

ואלו שהגדילו עצמם על חשבוני יתגלו לעיני הכל ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ַיְחָּדו ְׂשֵמֵחי ָרָעִתי  עוד רעה

ולעומתם ישבחו   כז  :ֹבֶׁשת ּוְכִלָּמה ַהַּמְגִּדיִלים ָעָלי- ִיְלְּבׁשּו בבושתם וירצו לכלות משם

שהוא ' וישבחו את הָיֹרּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי וישמחו אלו שרצו לראות שאני זכאי בדין 

מתגדל במה שמציל את עבדו העובד אותו מכל פגע ומתגלה שגם ברעה רצה באמת את 

ואני אספר את הדבר הנכון והטוב  כח  :לוֹם ַעְבּדוֹ ֶהָחֵפץ ְׁש ' ְוֹיאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל הטובתו 

וֹם ַהּי-ָּכל ובכל זמן שהוא אהלל אותך גם בזמן שעוד רעּוְלׁשוִֹני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶק  שעשית לי
ְּתִהָּלֶת: 

ַח ַלמְ   א לו ֶבד| ַנֵּצ3 ד-ְלֶעֽ ה ְלָדִוֽ ם ב :ְיהָו3 ין- ְנֻאֽ י ֵאֽ ֶרב ִלִּב� ַחד - ֶּפ�ַׁשע ָל�ָרָׁשע ְּבֶק� ַּפ�
� ֶגד ֵעיָנֽיו ים ְלֶנ ֹלִה� י ג :ֱא) א- ִּכֽ ֹֽ ( ִלְׂשנ א ֲע(נ� 6ֹ �יו ִלְמצ �יו -ִּדְבֵרי  ד :ֶהֱחִל�יק ֵאָל�יו ְּבֵעיָנ ִפ

יב יל ְלֵהיִטֽ ל ְלַהְׂשִּכ� ל| ָא�ֶון  ה :ָא�ֶון ּוִמְרָמ�ה ָחַד6 ב ַעֽ � -ַיְחֹׁש� ( ִי ב� ֶּד�ֶרְך - ְתַיֵּצב ַעלִמְׁשָּכ"
ס- לֹא א ִיְמָאֽ �ֹ ע ל (ב ָר)� ֽמּוָנְתָך� ַעד ו :ט� �הָוה ְּבַהָּׁשַמ�ִים ַחְסֶּד�ָך ֱא) ים- ְי ְתָך0  ז :ְׁשָחִקֽ ִצְדָקֽ
ַהְרֵרי|  ם-ְּכֽ (ם ַרָּב�ה ָא�ָדֽ ל ִמ�ְׁשָּפֶטָך ְּתה� ה ת(ִׁש�יַע ְיהָוֽה- ֵא� ר ַחְסְּדָך� - ַמה ח :ּוְבֵהָמ6 ָּיָק�

יָך ֶיֱחָסֽיּון ָנֶפ� ל ְּכ) ים ּוְבֵנ�י ָאָד�ם ְּבֵצ� ִה� ם  ט :ֱאֹל" �יָך ַתְׁשֵקֽ �ְרְוֻין ִמֶּד�ֶׁשן ֵּביֶת�ָך ְוַנ6ַחל ֲעָדֶנ  :ִי
י  י א(ְרָך� ִנְרֶאה-ִּכֽ �ים ְּב) (ר ַחִּי �ְּמָך ְמק� ְתָך�   יא :ֽא(ר-ִע �יָך ְו)ִצְדָקֽ ְך ַח�ְסְּדָך ְלֹיְדֶע ְמֹׁש�

ב-ְלִיְׁשֵרי �ה ְוַיד-ַאל  יב :ֵלֽ ים ַאל- ְּת�ב(ֵאִני ֶר�ֶגל ַּגֲאָו ָׁשִע� ִני- ְר) עֲ   יג :ְּתִנֵדֽ �ְפלּו ֹּפ� ֵלי ָׁש�ם ָנ
ּו ְולֹא ח�    :ָי�ְכלּו ֽקּום-ָא�ֶון ֹּד)

ושטעות היא , המזמור מדבר על הדרך שבה היצר הרע גורם לאדם להרשיע

כי באמת שכר עולם הבא וקרבת אלוקים גדולים מכל טובה , ללכת אחריו

 היצר על להתגבר כדי לאמרו ומתאים .'וגם אותה יש לדבקים בה, חומרית

    .דרכיו את וליישר

Administrator
Typewritten Text
לה
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כך הם דברי היצר   ב  :ְלָדִוד' ה- ְלֶעֶבד 429ולא רצון עצמו' לדוד שעושה רצון הַלְמַנֵּצַח  א

והבעיה מתחילה ממה ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי -ְנֻאם הרע לרשע כפי שאני מדמה אותם בליבי

שיעניש אותו לא זוכר את זה מול עיניו כשבא לעשות ולכן הנאום הזה ' שגם אם מפחד מה

 כי היצר מישר בעיניו את הדרך העקומה  ג  :ִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניוַּפַחד ֱא-ֵאיןיכול לשכנע אותו 

ִלְמֹצא  'במטרה שלעתיד לבוא ימצא עונו במשפט וידחה מטוב הֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו - ִּכי
ודבריו בכונה רעה שרוצה רק טובת עצמו ולכן גם אין בהם אמת כי רק   ד  :ֲעוֹנוֹ ִלְׂשֹנא

ובעקבותיהם הרשע מפסיק להבין ְרָמה ִפיו ָאֶון ּוִמ - ִּדְבֵרימנסה לאפשר על ידם את החטא 

  :ָחַדל ְלַהְׂשִּכיל ְלֵהיִטיב נכון את המציאות ולכן גם מאבד את השאיפה לעשות טוב
ָאֶון  430 חושב לעשות מעשים רעים ורק חושב ולא עושהומתחיל במה שכשיש לו זמן  ה

אמנם זה מעמיד אותו בתחילת דרך שמובילה למעשים לא טובים כי ִמְׁשָּכבוֹ -ַיְחֹׁשב ַעל

וזה יוביל שגם לא ירתע טוֹב -ֶּדֶר א-ִיְתַיֵּצב ַעל מטרתה אינה הטוב אלא האינטרס האישי

ָרע א  כי טוב ורע אינו מערכת השיקולים שלומלעשות רע בפועל למען מטרותיו האנוכיות 
 בא מהשמים לפי דעת 431שכל טוב העולם נובע ממנו' אבל זה מרמה כי חסד ה  ו  :ִיְמָאס

' וגם במקומות שלא רואים את זה בפועל אפשר לסמוך על הִים ַחְסֶּד ְּבַהָּׁשמַ ' ה עליון

גתך בעולם והנה  ז  :ְׁשָחִקים-ֱאמּוָנְת ַעד 432שיגיע הזמן שהשמים יגיעו לארץ והחסד יבוא

על פי הטוב והנכון גבוהה ויציבה ומשל לזה מה שהצלת את יושבי תיבת נח על הרי אררט 

והמשפט לרשעים נותן עונש שמוריד אותם לעמקי ֵאל - ִצְדָקְת ְּכַהְרֵרי הגבוהים בצדקתך

כי ומי שראוי לזה ִמְׁשָּפֶט ְּתהוֹם ַרָּבה  האדמה כמו שבמבול נפתחו כל מעיינות תהום רבה

ּוְבֵהָמה -ָאָדם 433הוא צדיק כנח או כי לא חטא כבהמות הושעת אז ותושיע בכל דור ודור
עד ָּיָקר ַחְסְּד ֱאִהים -המַ  וחסדך אינו חומרי אלא חשוב הרבה יותר מזה ח  :'תוִֹׁשיַע ה

שבני אדם חומריים יכולים להגיע להיות מוסתרים מצרות בכנפיך העליונות וזה יותר חשוב 

ויותר מכל אוכל חומרי יקבלו סיפוקם  ט  :ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפי ֶיֱחָסיּון מעצם ההצלה

ולעתיד לבוא ישתו מנהר ִיְרְויֻן ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶת  מעבודת הקרבנות בבית המקדש בעולם הזה

כי החיים יוצאים ממך   י  :ְוַנַחל ֲעָדֶני ַתְׁשֵקם היוצא מעדן ומזה אי אפשר לרוות אף פעם

 נוכל 434ובאור התורה שאתה מקרין עלינוִעְּמ ְמקוֹר ַחִּיים - ִּכי ולכן אתה המטרה שלהם

וכיון שבשמים חסדך  יא  :אוֹר- ְּבאוְֹר ִנְרֶאה 435לראות את העולם הזה כמו שהוא באמת

ְמֹׁש ַחְסְּד ְלֹיְדֶעי  ימשך הטוב שאתה עושה בארץ לאלו שיודעים אותך שהם במדרגה הזו
ם הזה נמשך לאלו שליבם ישר עם הטוב והישר שאתה עושה בעול, ל-וצדקתך שכהררי א

ולגובה הזה לא יכולה להגיע רגל הגאותנים לדרוך עלי כי   יב  :ֵלב- ְוִצְדָקְת ְלִיְׁשֵרי רצונך

 
 צריך ודוד, הרע היצר נאום את מדמה שהמזמור מצד, דוקא הזה המזמור בתחילת זה את להדגיש חשוב 429

 או; הנכונה הדרך את אותנו ללמד יכול הוא', ה עבד שהוא שכיון מצד או; כך חושב לא עצמו שהוא להבהיר
 וכבר השני לצד גמריל שייך שהוא מציין דוד, האמיתי השכר מול הרע היצר על מדבר שהמזמור שכיון מצד
 .דרכו את בחר

 .אז פועל שאינו ומצד, לחשוב זמן לו יש שאז מצד: פרושים שני שילבתי - " משכבו על "430
 שום עשה לא עדיין, נולד כשאדם כי, חסד הוא העולם כל. זכותו לפי לא לאדם שנותנים מה הוא" חסד "431

 .שלנו לשהיאכ זכות מצד אינו קיים שהעולם מה ועצם; זה את שיצדיק דבר
. בארץ מיד נראה אינו ולכן, מזה גבוה יותר עוד בגובה הוא עליך להסתמך שאפשר מה: נוסף פרוש 432

 .יותר נמוכים או מהשמים יותר גבוהים" שחקים "אם בשאלה תלוי הפרוש
  .לבהמות הנצרך בחסד להתעסק עד ויורד, אדם לבני בחסד מתעסק' ה: נוסף פרוש 433

, שלו התחתון החומרי הצד את וגם, "אדם "שנקרא, האדם של העליון הצד את םג מושיע' ה: נוסף פרוש
 .כבהמה שהוא

 ".חיים תורת... לנו נתת פניך באור כי: "בתפילה שאומרים כמו 434
, עלינו שהופעת ובאור, אצלך העליון בעולם תישאר הנפש ולכן, אצלך הוא החיים מקור כי: נוסף פרוש 435

 .אהב עולם שכר לקבל אור נראה
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כי ' והרשע לא יכול להזיז אותי מדבקותי בהְּתבוֵֹאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה -ַאל אינם בגובה הזה כלל

יתגלה ' שפט בפני הוכשיגיעו לגובה הזה למ יג  :ְּתִנֵדִני-ְרָׁשִעים ַאל-ְוַיד 436אינה בידו

ולא יוכלו לקום ֹּדחּו  וידחפו משם בכח לגיהנום ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶוןשהרע שעשו מפיל אותם 

  :ָיְכלּו קּום-ְוא 437לתחית המתים

ד  א לז ר ַּבְּמֵרִע�ים ַאל- ַאל| ְלָדִו0 ה-ִּתְתַח� י ַעְוָלֽ א ְּבֹעֵׂש� ַקֵּנ� י ֶכ�ָחִציר ְמֵהָר�ה   ב :ְּת) ִּכ�
ֶׁשא ִיּב(ֽלּון � ֶרק ֶּד)� (ב ְׁשָכן-יהָוה ַוֲעֵׂשהְּבַט�ח ַּבֽ�  ג :ִיָּמ�לּו ּוְכֶי ֶרץ ּוְרֵע�ה ֱאמּוָנֽה-ט�  :ֶא)�

ֶּתן- ְוִהְתַעַּנ�ג ַעל ד �ה ְוִיֽ ָך-ְיהָו ת ִלֶּבֽ ָך� ִמְׁשֲאֹל� יו - ּג�(ל ַעל ה :ְל) ָל� ח ָע) �ה ַּדְרֶּכ�ָך ּוְבַט� ְיהָו
ה ּוא ַיֲעֶׂשֽ ִים ו :ְוה� ָּצֳהָרֽ ָך ַּכֽ ָך ּו)ִמְׁשָּפֶט� (ר ִצְדֶק� יא ָכא� (ם  ז :ְוה(ִצ� ַליהָוה' | ּד�

( אַ  ל ל� (ֵל" ה ְמִזּֽמ(ת- לְוִהְתח$ יׁש ֹעֶׂש� ִא� ( ְּב) ֶה�ֶרף ֵמ�ַאף ַוֲעֹז�ב  ח :ִּת�ְתַחר ְּבַמְצִל�יַח ַּדְרּכ�
ר ַאְך-ֵחָמ�ה ַאל ְתַח� עַ - ִּת) י ט :ְלָהֵרֽ יְרׁשּו-ִּכֽ ה ֵה�ָּמה ִיֽ ּון ְוקֵ(�י ְי)הָו� ֶרץ-ְמ�ֵרִעים ִיָּכֵרת�  :ָאֽ

6 ְנָּת ַעל י (ד ְמ�ַעט ְוֵא�ין ָרָׁש�ע ְוִהְתּב(ַנ ( ְוֵאיֶנּֽנּו-ְוע� ָא�ֶרץ -יְרׁשּוַוֲעָנִו�ים יִֽ  יא :ְמק(מ�
ּו ַעל ב ָׁשֽל(ם- ְו)ִהְתַעְּנג� ק ָעָל�יו ִׁשָּנֽיו יב :ֹר� יק ְוֹחֵר6 ָׁשע ַלַּצִּד� �( - ֲאֹדָנ�י ִיְׂשַחק  יג :ֹזֵמ�ם ָר ל�

י י- ִּכֽ ה ִּכֽ ָא� א י(ֽמ(- ָר) �ֹ �י ְוֶאְבי�(ן | ֶח�ֶרב  יד :ָיב �ַהִּפיל ָעִנ ם ְל ְׁשָּת� ּו ַק" ּו ְרָׁשִעים' ְוָדְרכ$ ְתח� ָּפֽ
(ַח ִיְׁשֵרי ְטב� ֶרְך-ִל) ְרָנהַח�ְרּבָ  טו :ָדֽ ם ִּתָּׁשַבֽ (א ְבִלָּב�ם ְו)ַקְּׁשת(ָת� ְמ�ַעט - ט(ב טז :ם ָּתב�

ים ים ַרִּבֽ (ן ְרָׁשִע� ֲהמ� יק ֵמ) ים  יז :ַלַּצִּד� ְך ַצִּדיִק� ָׁשִעים ִּתָּׁשַב�ְרָנה ְוס(ֵמ6 �(ת ְר י ְזר(ע� ִּכ�
ם ְלע(ָל�ם ִּתְהֶיֽה יח :ְיהָוֽה )ַנֲחָלָת� ם ְו �הָוה ְיֵמ�י ְתִמיִמ� א יט :י(ֵד�ַע ְי ֹֽ �ה - ל �ת ָרָע �ֹבׁשּו ְּבֵע ֵי

עּוּו (ן ִיְׂשָּבֽ י ְרָעב� ים  כ :ִביֵמ6 י ְרָׁשִע0 ּו ֶבָעָׁש�ן | ִּכ� ים ָּכל6 ר ָּכִר� �הָוה ִּכיַק� דּו ְוֹאְיֵב�י ְי יֹאֵב�
לּו ן כא :ָּכֽ � ן ְונ(ֵתֽ יק ח(ֵנ א ְיַׁשֵּל�ם ְו)ַצִּד� �ֹ ָׁשע ְול ��ה ָר י ְמ�ֹבָרָכיו ִי�יְרׁשּו ָא�ֶרץ  כב :לֶ( ִּכ�

תּו יו ִיָּכֵרֽ ְצֲעֵדי כג :ּו)ְמֻקָּלָל� ץֶג�ֶבר ּכ(ָנ� -ֵמ�ְיהָוה ִמֽ ( ֶיְחָּפֽ י כד :נּו ְוַדְרּכ� א-ִּכֽ ֹֽ ל ל יּוָט�ל -ִיֹּפ�
י ְך ָיֽד(- ִּכֽ ה ס(ֵמ� �ַער  כה :ְי)הָו� יִתי ַּגם| ַנ לֹא- ָהִי� ְנִּתי ְוֽ ַק� ( - ָז" �ב ְו)ַזְרע� יק ֶנֱעָז ִאיִתי ַצִּד� �ָר

ֶחם-ְמַבֶּקׁש ה-ָּכל כו :ָלֽ ( ִלְבָרָכֽ �ה ְו)ַזְרע� � ן ּוַמְלֶו ּור ֵמ�ָרע ַוֲעֵׂשה כז :ַה�ּי(ם ח(ֵנ (ב -ס� ט�
ן ְלע( םּוְׁשֹכ� ה  כח :ָלֽ י ְיהָו0 ט ְולֹא| ִּכ� ֵה�ב ִמְׁשָּפ� Fב ֶאת- ֹא�ם ִנְׁשָמ�רּו - ַיֲעֹז�ִסיָדיו ְלע(ָל�ֲח

ת 6 ַרע ְרָׁשִע�ים ִנְכָרֽ יְרׁשּו כט :ְוֶז ים ִיֽ יהָ - ַצִּדיִק� �ד ָעֶלֽ י ל :ָא�ֶרץ ְוִיְׁשְּכנ6ּו ָלַע ַצ�ִּדיק -ִּפֽ
ט ר ִמְׁשָּפֽ ( ְּתַדֵּב� �ה ָחְכָמ�ה ּו)ְלׁש(נ� א  לא :ֶיְהֶּג 6ֹ ( ל יוּת(ַר�ת ֱאֹלָה�יו ְּבִלּב� �ד ֲאֻׁשָרֽ  : ִתְמַע

ׁש ַלֲהִמית( לב יק ּו)ְמַבֵּק� ָׁשע ַלַּצִּד� ��הָוה לֹא  לג :צ(ֶפ�ה ָר ּנּו -ְי א ַי)ְרִׁשיֶע� �ֹ ( ְול ַיַעְזֶב�ּנּו ְבָיד�
�ה ֶאל לד :ְּבִהָּׁשְפֽט( ה -ַקֵּו ת | ְיהָו0 �יר(ִמְמָך ָלֶר�ֶׁשת ָא�ֶרץ ְּבִהָּכֵר6 ( ִוֽ ר ַּדְרּכ� ּוְׁשֹמ3

ה יץ   לה :ְרָׁשִע�ים ִּתְרֶאֽ ִאיִתי ָרָׁש�ע ָעִר� � ןָר ח ַרֲעָנֽ ה ְּכֶאְזָר� �ה  לו :ּו)ִמְתָעֶר� �ַּיֲֽעֹבר ְוִהֵּנ ַו
א א ִנְמָצֽ �ֹ הּו ְול )ֲאַבְקֵׁש� �ּנּו ָוֽ י-ְׁשָמר לז :ֵאיֶנ יׁש ָׁשֽל(ם- ָּת�ם ּוְרֵא�ה ָיָׁש�ר ִּכֽ ית ְלִא�  :ַאֲחִר6

ָתה לח ית ְרָׁשִע�ים ִנְכָרֽ ּו ַיְחָּד�ו ַאֲחִר6 �ֹפְׁשִעים ִנְׁשְמד� �ה  לט :ּֽו �ת ַצ�ִּדיִקים ֵמְיהָו ּוְתׁשּוַע
ם ּבְ  עּוָּז� הָמֽ) �ת ָצָרֽ �ם ִּכי  מ :ֵע ם ְיַפְּלֵט�ם ֵמ�ְרָׁשִעים ְוי(ִׁשיֵע ְּלֵט�  ְיַפ" ה ַוֽ ם ְיהָו�  ַּיְעְזֵר� סּו - ַוֽ ָח�

  :ֽב(

 

 רשע מעשי שאעשה לי יקרה ולא, באלוקות בעיון ואטעה שאתגאה לי יקרה שלא מבקש אני: נוסף פרוש 436
 .באלוקות מהדבקות אותי שיזיזו

 .בתשובה לחזור יוכלו לא כבר ואז: נוסף פרוש 437
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ורק הטוב שמקבלים , ים הרשעים אינו טוב באמת שהטוב שמרוויח438המזמור אומר

הצדיקים מקבלים את כל , בסופו של דבר, ושגם בעולם הזה; הצדיקים הוא אמיתי

 ומתאים. ושצריך להסתכל על זה ולבחור בדרך הטוב, צורכם והרשעים מושמדים

, העולם על האמיתי המבט את ולחזק דרכיו את ליישר שרוצה למי לאמרו

    .מוסריים שאינם דברים לעשות אותו מושך לרווח ןהרצו אם במיוחד

ואל תרצה את הטוב ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים -ַאל אל תנסה להשיג כל מה שיש לעושי הרעְלָדִוד  א

שאף שהם  ב  :ְּתַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלה- ַאל 439שפועל רק לפי הרווח האישי שלושיש למי 

נם להקצר כמוהו גם מהר יגיע זמ, משיגים הרבה וגדלים לגובה כעשב שצומח אחר הגשם

ואף שהם רבים כמשטחי העשב הצומח ִּכי ֶכָחִציר ְמֵהָרה ִיָּמלּו  אחר שעשו את תפקידם

  :ּוְכֶיֶרק ֶּדֶׁשא ִיּבוֹלּון כמוהו במהרה יתרוקנו מחייהם, כי כך דרך רוב בני האדם, בכל מקום
ותחפש לעשות מה שטוב ' ְּבַטח בהשיתן לך מה שאתה באמת צריך ' ולעומתם בטח בה  ג

ותקבל צורכך מידי הרועה שאתה ֶאֶרץ - ְׁשָכןואז תשכון גם בעולם הזה טוֹב -  ַוֲעֵׂשהבאמת

ולא תחפש תענוג חומרי אלא תתענג  ד  : ּוְרֵעה ֱאמּוָנה440סומך עליו שיודע מה צורכך

 ואז כיון שרצונך יהיה ישר יתן לך גם רצונותיך החומריים' ה- ְוִהְתַעַּנג ַעל מקרבת אלוקים
 ַּדְרֶּכ' ה- ּגוֹל ַעלאת בחירת הדרך הנכונה ובה תלך ' ותעביר לה  ה  :ְל ִמְׁשֲאת ִלֶּב-ְוִיֶּתן

ַטח ּובְ  שיטפל בהם והוא יעשה כל צורכך' ואם בגלל זה חלק מצרכיך נזנחים תבטח בה
יגלה שם צדקתך כאור כי ' והטוב האמיתי יהיה לך לעולם הבא שה ו  :ָעָליו ְוהּוא ַיֲעֶׂשה

טך בעולם הבא יהיה מלא אור כצהריים  ומשפְוהוִֹציא ָכאוֹר ִצְדֶק העולם הזה דומה לחושך

וכשבא לידך מעשה לא מוסרי שרווח בצידו לא   ז  :ּוִמְׁשָּפֶט ַּכָּצֳהָרִים 441וזה המטרה

ְוִהְתחוֵֹלל לוֹ   ותייחל לו שיתן לך בדרך היתר'ּדוֹם לה 'ק בהמצד שאתה דב, תעשה אותו
 ואל תנסה להיות כרשע גם אם אתה רואה שהוא מצליח בעולם הזה והשעה משחקת לו

מאפשר לו לעשות מה שזמם ואל תלמד מזה ' וגם כשרואה שהִּתְתַחר ְּבַמְצִליַח ַּדְרּכוֹ -ַאל

ואם אתה כועס על אדם אל תעשה מעשה   ח  :ּמוֹתְּבִאיׁש ֹעֶׂשה ְמזִ רוצה את דרכו ' שה

וגם תשתדל לעזוב מליבך את הכעס הפנימי עליו כי מצד האמת אין ֶהֶרף ֵמַאף  בעקבות זה

שלא תגיע לנקמנות שכל ענינה ַוֲעֹזב ֵחָמה  מחליט מה יהיה לך' רק הביכולתו להרע לך ו

ְמֵרִעים - ִּכי כי לעולם הבא יכרתו עושי הרע ט  :ְלָהֵרעַ - ִּתְתַחר ַא-ַאלרק להרע אחד לשני 
י ה ירשו את ארץ החיים' ורק השואפים אל הִיָּכֵרתּון  ובמבט ארוך  י  :ָאֶרץ- ֵהָּמה ִייְרׁשּו' ְוקוֵֹ

ואף ְועוֹד ְמַעט ְוֵאין ָרָׁשע  גם כן יתוקן ולא יהיו בו רשעיםרק מעט זמן יקח עד שהעולם הזה 

 

 דרךב ונמשך', ב' א- ה מאותיות באות מתחיל ענין כל. פסוקים 40 בו יש אבל', ב' א פי על בנוי המזמור 438
 בפסוקים מדובר אבל, אחד כל אחד פסוק בני הם' ק' ,כ', ד באותיות הפותחים העניינים. פסוקים שני כלל

 .נוספים פסוקים שני באים ואחריו, "טוב עשה "-" מרע סור: "פסוק באותו נמצאות' וע' ס האותיות. ארוכים

 ויש, באמת צריך שהוא מה רק אאל, משיג שהרשע מה כל' מה מקבל אינו הצדיק כי, זה את לומר חשוב 439
 .באמת נצרכים אינם כי, יקבל לא שהצדיק מותרות הרבה לרשע

 נועדו הם באמת כי, אותם תאכל אתה: ואומר, לחציר הרשעים את שדימה כיון" ורעה "דוקא שאמר יתכן 440
 .עליך בהשפעתם היא קיומם מטרת וכל, לצורכך

, טוב עושה שהוא: הרשע על הצדיק חיי של יתרונות םה אלו כל: האחרונים הפסוקים לכל נוסף פרוש 441
 חושש ואינו עשב יצמח שתמיד שמאמין ככבש ורועה, פרנסתו לבקש רחוק ללכת צריך ואינו ארץ ושוכן
 ממה יותר מבקש שאינו -" ליבך משאלות לך ויתן"; פעם אף תענוג לו חסר לא ולכן' ה על ומתענג, לעתיד

 מה להתלבט צריך ואינו הנכונה בדרך אותו יכוון' שה - " דרכך' ה על גול"; מתאכזב אינו ולכן נותן' שה
 כאור והוציא "אלא במחשך מעשיך את לעשות צריך ואינך; הדרך תצליח שגם יעשה' וה, להרוויח הדרך
 ".כצהריים ומשפטך "ולכן, מהמשפט מתיירא אינו גם, טוב עושה שהוא וכיון; "צדקך
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ואלו  יא  :ְמקוֹמוֹ ְוֵאיֶנּנּו-ְוִהְתּבוַֹנְנָּת ַעל 442שהעולם הזה הוא מקומם לא ימצאו אז בו

ולא יחסר להם דבר ָאֶרץ - ַוֲעָנִוים ִייְרׁשּוהוא העיקר ימלאו את העולם הזה ' שיודעים שה

וגם כשהרשע אינו רק  יב  :ֹרב ָׁשלוֹם- ְוִהְתַעְּנגּו ַעל 443בלי שיצטרכו לפגוע באחרים כרשעים

 ורוצה כבר לאכול אותו בפועלֹזֵמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק  מרוויח לעצמו אלא מתכנן לפגוע בצדיק
כי יודע שבזה עצמו לוֹ - ֲאֹדָני ִיְׂשַחק שהוא אדון הכל יצחק לתכנוניו' ה יג  :ְוֹחֵרק ָעָליו ִׁשָּניו

ֶחֶרב הרשעים שולפים את חרבם שעליה סומכים  יד  :ָיֹבא יוֹמוֹ - ָרָאה ִּכי-ִּכי מביא את סופו
ְלַהִּפיל ָעִני  כדי להפיל ברשתם מי שחסר הגנהְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם  ומכינים קשתםָּפְתחּו ְרָׁשִעים 

אבל  טו  :ָדֶר- ִלְטבוַֹח ִיְׁשֵריולהרוג ללא התנגדות את ההולכים בדרך הנכונה ְוֶאְביוֹן 

מה ,  וגם אם צריך להאריך להם זמןַחְרָּבם ָּתבוֹא ְבִלָּבם החרב עצמה ששלפו תהרוג אותם

- טוֹב ודי לצדיק בכח מועט טז  :ְוַקְּׁשתוָֹתם ִּתָּׁשַבְרָנה 444שניסו לפגוע בישרי דרך לא יצליח
' כיון שה  יז  :ֵמֲהמוֹן ְרָׁשִעים ַרִּבים 445לנצח רשעים רבים שמתקבצים יחדְמַעט ַלַּצִּדיק 

ואת הצדיק הוא תומך ִּכי ְזרוֹעוֹת ְרָׁשִעים ִּתָּׁשַבְרָנה ישבור את יכולתם ומה משנה כמה הם 

לא לוקח את הצדיק קודם שיבוא זמנו ' וה  יח  :'ְוסוֵֹמ ַצִּדיִקים הומה משנה כמה כוחו 

ומה שינחילו ְיֵמי ְתִמיִמם ' יוֵֹדַע ה ויודע כמה אמורים להיות ימי השלם להשלים לו אותם

וגם   יט  :ם ִּתְהֶיהְוַנֲחָלָתם ְלעוֹלָ  446לבניהם אחריהם את דרך הטוב ימשך עד עולם הבא

כשבאה רעה על כל העולם הם לא יפלו בה ולא יצטרכו להתביש מחוסר יכולתם להציל 

  :447ּוִביֵמי ְרָעבוֹן ִיְׂשָּבעּו הם יהיה די שבעםוגם כשיש רעב לכולם לֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה -א
זה ' ומה שיש כבוד וכח למי שנלחם בהִּכי ְרָׁשִעים ֹיאֵבדּו וכל זה כי סוף הרשעים לאבדון  כ

שיכלה על המזבח בעשן ִּכיַקר ָּכִרים ' ְוֹאְיֵבי ה  הכבוד שעושים לצאן שמפטמים אותוכמו

ומה שישאר בעולם ילך לצדיקים כבשר הקרבן ָּכלּו ֶבָעָׁשן  448'ויהיה הכילוי ריח ניחוח לה

כיון שדרך הרשע לחפש כל הזמן מה יכול להשיג לעצמו גם אם   כא  :ָּכלּו ולא ישאר להם

ה ָרָׁשע ְוא ְיַׁשֵּלם אינו שלו לכן תמיד לוקח ולא נותן  ואילו הצדיק מחפש מה יכול לעשות לוֶֹ

ולכן כולם מברכים את  כב  :ֵתןְוַצִּדיק חוֵֹנן ְונוֹ טוב במה שיש לו לכן תמיד נותן ולא לוקח 

ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ וירשו בפועל בעולם הזה כדי שיוכלו לעשות עוד טוב ' הצדיקים לה
  :ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו ויכרתו כי גם מה שיש להם אינו שלהם' עים להוכולם מקללים את הרש

רוצה את ' שאז ה ֶגֶבר ּכוָֹננּו-ִמְצֲעֵדי' מה אמר' וכיון שהאדם מכוון צעדיו לפי מה שה כג

לא ִיֹּפל - ִּכיאז גם אם יפול כי מדי פעם צריך ייסורים  כד  :ְוַדְרּכוֹ ֶיְחָּפץ הדרך שהולך עליה

כביכול נותן לו יד מלמעלה וכיון שהוא ' כי היּוָטל -א יציל אותו' יושלך לגמרי אלא ה

ה ויכולתי לראות את ז  כה  :סוֵֹמ ָידוֹ ' ה- ִּכימעוגן למעלה אינו נופל גם אם רגליו נכשלו 

 
 לא, דורות ארבע היותר ולכל, זמן מעט בתוך הרי, וקיים יציב לך נראה הרשע שעכשיו אף: נוסף פרוש 442

  .בלבד עצמו למען עושה שאדם למה קיום אין כי, יהיו לא הם גם', וכו וילדיו נכסיו על תתבונן אם וגם. יהיה
 היא הצלחתו כי, איננו האמת שמצד תראה, במקומו כשהוא עכשיו גם, בדקדוק תתבונן אם: נוסף פרוש

 .מדומה הצלחה
' ה, להם להרע בוחרים אחרים אם וגם, לאחרים מרעים לא שהם כיון רב שלום יש לצדיקים: נוסף פרוש 443

 .שלום להם יש ושוב, אותם מציל
 .להשבר יכולה היא עצמו ומזה, המיתר את ולחבר אותה לעקם כדי ברגל הקשת על דורכים 444
 שמפיל, לרשעים הרכוש המון שגורם ממה ריות טוב לעשות לו גורם לצדיק שיש המעט: נוסף פרוש 445

  .לאבדון אותם
 שמחים אינם כי, שלהם הרכוש בהמון הרשעים מששמחים יותר, לו שיש במעט שמח הצדיק: נוסף פרוש

 .בחלקם
 .הבא לעולם נחלה להם תהיה ולכן, התמימים ימי מעשי על משגיח' ה: נוסף פרוש 446
 ".טוב כל יחסרו לא' ה ודורשי וורעב רשו כפירים: "לד במזמור שאמרנו כמו 447
 חוזרים שאינם כיון לכלות להם גורם הוא כי, צאן שמפטמים כמו הוא' ה להם שעושה הטוב: נוסף פרוש 448

 .בתשובה

Administrator
Typewritten Text
לז
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שאין ָזַקְנִּתי -ַּגםוהעקרון לא השתנה גם עד שהייתי זקן ַנַער ָהִייִתי  במציאות מיד כבר כנער

וגם אחר מותו לא עוזב את זרעו ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב -ְוא עוזב אותו לגמרי' צדיק שה

 ולצדיק עצמו יש די לתת ולהלוות לאחרים תמיד  כו  :ָלֶחם- ְוַזְרעוֹ ְמַבֶּקׁש ההולכים בדרכו

  :ְוַזְרעוֹ ִלְבָרָכה 449וגם לא מכלה בזה את חלק זרעו שגם להם יש ברכהַהּיוֹם חוֵֹנן ּוַמְלֶוה - ָּכל
ואז דרכך וזרעך טוֹב -ַוֲעֵׂשה ועשה טוב בפועלסּור ֵמָרע  ולכן לך מדרך המובילה לרע כז

ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ' ִּכי ה עושה משפט אמת' כי ה כח  :ּוְׁשֹכן ְלעוָֹלם ימשיכו בארץ עד עולם הבא
ֲחִסיָדיו - ַיֲעֹזב ֶאת-ְוא ולכן לא יעזוב את אלו שעושים יותר ממה שחייבים בעולם הזה

אם לא השמיד את הרשע עצמו וגם ְלעוָֹלם ִנְׁשָמרּו  450וישמור שימשיכו את דרכם לעולם

והצדיקים ירשו את הארץ   כט  :ְוֶזַרע ְרָׁשִעים ִנְכָרת 451ישמיד את זרעו שלא ימשיך

  :ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליהָ ולכן תמיד יהיו צדיקים בארץ ָאֶרץ -ַצִּדיִקים ִייְרׁשּו לדורותיהם אחריהם
ולפי זה ְכָמה ַצִּדיק ֶיְהֶּגה חָ -ִּפיוהדרך להגיע לזה היא שהצדיק מוציא בפיו חכמה אלוקית   ל

וכיון  לא  :ּוְלׁשוֹנוֹ ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט את הדבר הנכון לכל מקרה שבא לידו 452יודע לפרט

לכן רגליו ישארו יציבות ּתוַֹרת ֱאָהיו ְּבִלּבוֹ  ושהוא עובד אות' שרצונו מיושר לפי תורת ה

וכשהרשע מסתכל על הצדיק זה   לב  :א ִתְמַעד ֲאֻׁשָריו בדרך הנכונה ולא יתחיל ליפול

  :צוֶֹפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש ַלֲהִמיתוֹ  ם לו לרצות להיות טוב אלא להשמיד אותולא גור
וכשיבוא למשפט עם הצדיק ידאג ְבָידוֹ ַיַעְזֶבּנּו -א' הלא יתן לו לעשות את זה ' אבל ה  לג

וזה על ידי שתשמור ' ה-ַקֵּוה ֶאל 'ולכן תשאף אל ה  לד  :ְוא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטוֹ שיצא זכאי 

 ואם תזכה ירומם אותך לרשת את העולם הזה כבר בחייךּוְׁשֹמר ַּדְרּכוֹ ת את דרכו לעשו
  :ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה וכבר אתה תראה שנכרתים הרשעים מהעולםִוירוִֹמְמ ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ 

ָרִאיִתי ָרָׁשע   וזה דבר שצריך להתבונן בו בעולם כי ראיתי בעולם רשע שמטיל אימתו לה
ואז עובר זמנו ובלי   לו  :ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן ומתגלה בעולם כבן המקום טרי וחיָעִריץ 

ומי שעיניים לו יחפש אותו לראות מה בסופו ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו  ששמים לב הוא כבר לא כאן

 שמור להסתכל על ,ולעומת זאת לז  :ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְוא ִנְמָצא 453ויראה שבאמת אין לו זכרון

ה מה עושה הישר ומה עולה בגורלו ללמוד וראֵ ָּתם -ְׁשָמר  מה יקרה איתו בעתיד,השלם

- ִּכי 454למוד ממנוכי מי שחי בשלום עם בני אדם יש לו המשך שרוצים לּוְרֵאה ָיָׁשר ממנו 
והפושעים שרוצים טובת עצמם ומזיקים לאחרים משמידים כך  לח  :ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלוֹם

 
  .אותם שמברכים מאנשים או' מה ברכה לזרעו יש, משלו שנתן כיון: נוסף פרוש 449

 את סמך' ה ולכן, טובה לא בדרך ללכת חילהת הוא אלא, לגמרי יוטל לא, נופל צדיק ראית אם: נוסף פרוש
 זמני רק זה, "נעזב צדיק"ש נראה, נער כשאתה, שלפעמים אף, לכן. מהדרך יסטה שלא, הנפילה ידי על ידו
 תהיה לזרעו, והלוה שחנן מרוב עני נהיה הוא אם גם כי, "לחם יבקש זרעו "שגם, זקן שתהיה עד יימשך ולא
 .ברכה שוב
 .לעולם שמורים הם ובאמת, זמני זה, חסידיו את עזב' שה ראהנ אם גם: נוסף פרוש 450
 אבל, בזמנו מת עצמו הרשע שהמלך, הרשעים ישראל במלכי פעמים כמה הזה העקרון את רואים 451

 כמה אחרי (יהוא ושושלת בעשא שושלת, נבט בן ירבעם שושלת כך. בנו כשמלך מיד נפסקת השושלת
 ).זכריה אצל, דורות

 .הדיבור פרטי - " לשון. "דיבור של ליכל ענין -" פה "452
 מי אבל. נכונה ושדרכו תמיד שיצליח, לעולם יהיה שכך לכול נראה, מצלחת הרשע של ששעתו בזמן כי 453

 עלה מה להסתכל צריך, דורות ארבעה עד רק אבל, לרשעים אף שמאריך, בעולם' ה דרך את לראות שרוצה
 גם יהיה שכך ויבין, זמן לאורך ממשיכה אינה שהרשעה יראה ואז, הקודמים בדורות הרשעים של בגורלם

  .זמנו של לרשעים

  ".נמצא ולא "הבא לעולם" ואבקשהו", הזה בעולם" איננו והנה יעבור "הרשע: נוסף פרוש
 מרשעים לומדים לא אנשים ולכן, להם טוב שזה, מוסריים יהיו שאחרים רוצים היו רשעים שגם כיון 454

 מי אבל; להם יזיקו שלא כדי, מהרשעים להיפטר מנסים אנשים, ואדרבה, בתםלסבי הזיקו הם כי, לדורות
 לאיש אחרית "אמר ולכן. לדורות ממשיך זה ולכן, לכולם טוב זה כי, בדרכו ללכת מחנכים אנשים -  שמוסרי

 .אנושי עקרון זה כי, לצדיק רק ולא" שלום
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 וגם בעתיד לא ילכו בדרכם כי מעשיהם לא זכורים וּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחּדָ אחד את השני 

ּוְתׁשּוַעת  'וצדיקים ניצלים מהיצר הרע על ידי ה לט  :ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה 455לטוב
  :ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה שהצרה גורמת להם לדבוק בו כי הוא מצילם ממנה' יִקים מהַצִּד 
אבל ַוְיַפְּלֵטם   ידי הצרהומושיעם מהיצר הרע על' ַוַּיְעְזֵרם הועוזר להם במעשיהם בעולם  מ

וכיוון שמגיעים למדרגה ששייכים לגמרי אליו ְיַפְּלֵטם ֵמְרָׁשִעים  לא נותן לרשע להרוג אותם

  :ָחסּו בוֹ - ְויוִֹׁשיֵעם ִּכימושיע אותם מהצרה לגמרי 

יר  א לח �ד ְלַהְזִּכֽ (ר ְלָדִו ה ַאל ב :ִמְזמ6 הָו� ִני-ְיֽ  :ְּבֶקְצְּפָך� ת(ִכיֵח�ִני ּֽוַבֲחָמְתָך� ְתַיְּסֵרֽ
י ג �ֲחתּו ִב� - ִּכֽ ָךִח�ֶּציָך ִנ ת ָעַל�י ָיֶדֽ �י ַזְעֶמ�ָך ֵאין-ֵאין ד :י ַוִּתְנַח6 �ְבָׂשִרי ִמְּפֵנ ם ִּב (ם -ְמֹת� ָׁשל�

י י ִמְּפֵנ�י ַחָּטאִתֽ ֲעָצַמ� ִּני ה :ַּב) ּו ִמֶּמֽ ד ִיְכְּבד� ֵב� א ָכ) י ְּכַמָּׂש� ּו רֹאִׁש� י ֲע�(ֹנַתי ָעְבר�  :ִּכ�
י  ו י ִאַּוְלִּתֽ ְּפֵנ� �ַמּקּו ַחּבּוֹרָת�י ִמ) יׁשּו ָנ ִתי ַעד ז :ִהְבִא� �יִתי ַׁשֹח� ד- ַנֲעֵו ר - ָּכלְמֹא� (ם ֹקֵד� ּי� ַה)

ְכִּתי י  ח :ִהָּלֽ י-ִּכֽ ם ִּבְבָׂשִרֽ ֹת� ין ְמ) ּו ִנְקֶל�ה ְוֵא� �ָסַלי ָמְלא� ד -ְנפּוג�(ִתי ְוִנְדֵּכ�יִתי ַעד  ט :ְכ ְמֹא�
י ת ִלִּבֽ ַּנֲהַמ� ְגִּתי ִמֽ ַא� ֹדָני ֶנְגְּדָך� ָכל י :ָׁש) י ִמְּמָך� לֹא-א9 י ְו)ַאְנָחִת� ָרה- ַּתֲאָוִת� י  יא :ִנְסָּתֽ ִלִּב�

א( י ְוֽ �ַחְרַחר ֲעָזַב�ִני ֹכִח� י-ֵעיַנ�י ַּגם-רְס ם ֵא�ין ִאִּתֽ י   יב :ֵה)� ֲהַב0 � ֶגד ִנְגִע�י | ֹאֽ י ִמֶּנ ְוֵרַע�
דּו ק ָעָמֽ י ֵמָרֹח� דּו ּו)ְקר(ַב� ּו  יג :ַיֲעֹמ� (ת | ַוְיַנְקׁש� ּו ַהּו� ָעִתי ִּדְּבר� �י ְוֹדְרֵׁש�י ָר י ַנְפִׁש� ְמַבְקֵׁש3

(ת ָּכל א ִיְפַּתח יד :ַהּי�(ם ֶיְהּֽגּו- ּו)ִמְרמ� �ֹ ם ל א ֶאְׁשָמ�ע ּו)ְכִאֵּל� �ֹ �ֵחֵרׁש ל �י ְכ יו- ַוֲאִנ י   טו :ִּפֽ ָוֱאִה�
�ִאיׁש ֲאֶׁש�ר לֹא יו ּת(ָכֽח(ת- ְּכ ִפ� ין ְּב) י טז :ֹׁשֵמ�ַע ְוֵא� ֲעֶנ� -ִּכֽ ה ַת) �ה ה(ָח�ְלִּתי ַאָּת� ה ְלָך� ְיהָו

י י יז :ֲאֹדָנ�י ֱאֹלָהֽ ילּו-ִיְׂשְמחּו- ָא�ַמְרִּתי ֶּפן- ִּכֽ י ִהְגִּדֽ י ָעַל� ְגִל� (ט ַר) י יח :ִל�י ְּבמ� ֲא�ִני - ִּכֽ
יד י ָתִמֽ י ֶנְגִּד� (ן ּוַמְכא(ִב6 י  יט :ְלֶצ�ַלע ָנכ� י- ִּכֽ ַחָּטאִתֽ ג ֵמֽ ְדַא� י ַאִּג�יד ֶא) �ים  כ :ֲע(ִנ� �ֹאְיַבי ַחִּי ְוֽ

ֶקר ּו ֹׂשְנַא�י ָׁשֽ ּוִני ַּת�ַחת  כא :ָעֵצ�מּו ְוַרּב6 ָעה ַּת�ַחת ט(ָב�ה ִי)ְׂשְטנ� �-)רדופי(ּוְמַׁשְּלֵמ�י ָר
ְדִפי י ַאל- ַאל כב :ֽט(ב- ָרֽ ֹלַה� �ה ֱא) ִני ְיהָו ַעְזֵב� ִּני- ַּתֽ ק ִמֶּמֽ י כג :ִּתְרַח� ּוָׁשה ְלֶעְזָרִת� י ח� ֹדָנ�  ֲא)

י    :ְּתׁשּוָעִתֽ
, איננו רוצים שירחק ממנו ולא ישגיח עלינו, מייסר אותנו' המזמור אומר שגם כשה

 לאמרו ומתאים. ומצדיקים עלינו את הדין, אלא רוצים לתקן את סיבת הייסורים

    .הדין את להצדיק כדי או, חטאיו את לתקן ומתקשה ייסורים לו שיש למי

  :ְלַהְזִּכיר אף שבזה באים עליו יסורים' שרוצה להזכיר עצמו לפני הְלָדִוד  ִמְזמוֹר א
456אינה שיפסקו היסורים אלא רק שלא יהיו לתקן חטא של אחר' בקשתי מה  ב

- ַאל' ה 
כי  ג  :ּוַבֲחָמְת ְתַיְּסֵרִני אלא לתקן 457ולא יהיו מצד הכעס לכלות אותיְּבֶקְצְּפ תוִֹכיֵחִני 

בזה נחה עלי ידך להשגיח עלי ואיני מבקש ִחֶּצי ִנֲחתּו ִבי -ִּכי עצם מה שחיצך פוגעים בי

 
" אחרית "יש" שלום לאיש "כי, הבא לעולם" יושר תראה "ואז, הזה בעולם" תום שמור: "נוסף פרוש 455

 .הבא מהעולם" נכרתה ואחריתם", וגופם נפשם, "יחד נשמדו "הרשעים אבל; הבא לעולם

 נגרם שהחטא או, אחר באדם גם ופוגע, אחד אדם של מחטא שנגרם כעס כגון, עקיף כעס הוא" קצף "456
 היום תמרדו אתם והיה "וכן, )כב, טז במדבר" (תקצוף העדה כל ועל יחטא אחד האיש "בפסוק כמו, בטעות

 תהלים" (בעבורם למשה וירע מריבה מי על ויקציפו", )יח, כב יהושע" (יקצוף ישראל עדת כל אל ומחר' בה
 ).לב, קו

 .חיצוני כעס של הופעה -" אף. "פנימי כעס - " חמה "457
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ומה שאין מקום שלם בבשר שיכול להתרפא מפני הכעס   ד  :ַוִּתְנַחת ָעַלי ָיֶד שתסור

זה מפני שאין שלמות פנימית אצלי בבסיס ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמ - ֵאין שאתה פוגע בי

כי  ה  :ֵני ַחָּטאִתיָׁשלוֹם ַּבֲעָצַמי ִמּפְ - ֵאין 458המעמיד אותי כי חטאותי יצרו את הפגיעה הזו

והם ִּכי ֲעוֹֹנַתי ָעְברּו ֹראִׁשי  הטעויות המחשבתיות שלי גבהו יותר ממה שיש בי דעת לתקנם

  :ְּכַמָּׂשא ָכֵבד ִיְכְּבדּו ִמֶּמִּניצלי ולא מצליח להפטר מהם מתרבים כל כך שהם כבר מרכזיים א
וזה ּבּוֹרָתי ִהְבִאיׁשּו ָנַמּקּו חַ  מעלות ריח רע ומרקיבות את הבשר' והמכות שכבר קבלתי מה  ו

וככל  ז  :ִמְּפֵני ִאַּוְלִּתי 459מפני שלא החכמתי מספיק לתקן את הדרוש בעקבותיהם

ַנֲעֵויִתי ַׁשֹחִתי  460 כמה שאפשרשעיותתי יותר את דרך החשיבה כך ירדתי יותר כמעט עד
ַהּיוֹם - ָּכל 461אני הלכתי בחשיכה כי לא רואה נכון מה צריך לתקן, ואף שיש יוםְמֹאד -ַעד

גם אברי הפנימיים , ן שמפני כסילותי רצוני הטבעי נהיה בזויכיו ח  :ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי

ואין בכל בשרי מקום אחד שלם שאני עושה בו ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה -ִּכי מתקלקלים מהמכות

וכתוצאה מכל זה   ט  :ְוֵאין ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי את הטוב אלא הכל נגוע בעבירות ולכן גם מוכה

ונהייתי מסכן ושבור עד כמה שאפשר להיות בלי ְנפּוגוִֹתי  462הפסקתי לעשות את מעשי

 464 ואף שרצוני עושה הרבה רעש שלא אשים לזה לבְמֹאד- ְוִנְדֵּכיִתי ַעד 463להשבר לגמרי

שאתה אדון שלי ואתה רואה את  י  :ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת ִלִּבי ל להתגבר עליושאגתי בקול גדו

 שי שלי בעקבות הייסוריםומשגיח גם על הקוַּתֲאָוִתי - ֲאֹדָני ֶנְגְּד ָכל כל תאוותי הרעות
ואין ִלִּבי ְסַחְרַחר  ואילו רצוני מסתובב שוב ושוב וחוזר לסורו יא  :ִנְסָּתָרה-ְוַאְנָחִתי ִמְּמ א

 465ואין בי מספיק תורה שתראה לי את הדרך הנכונהֲעָזַבִני ֹכִחי   שצריךבי כח לתקן כמו
לו שאהבו אותי והיו ואין מי שעוזר לי לצאת מהמצב כי א  יב  :ֵהם ֵאין ִאִּתי-ֵעיַני ַּגם- ְואוֹר

ֹאֲהַבי ְוֵרַעי ִמֶּנֶגד ִנְגִעי  איתי במגע כיון שרואים את מכותי מתרחקים כי חושבים שאני רשע
ּוְקרוַֹבי  466מתרחקים פיזית, אף שאינם יכולים להנתק ממני, ולכן גם קרובי משפחתיַיֲעֹמדּו 

ַוְיַנְקׁשּו  ואלו שרוצים להרגי חושבים שיש להם אפשרות ללכוד אותי בזה  יג  :ֵמָרֹחק ָעָמדּו
ומדברים שקרים ְוֹדְרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּווֹת  והרוצים ברעתי מדברים דברי רעהְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 

וכיון שהתנהגתי כמי   יד  :ַהּיוֹם ֶיְהּגּו- ּוִמְרמוֹת ָּכל 467עזב אותי' באשמתי ושהלומר שזה 

גיתי בתורה מספיק לתקן את ולא הַוֲאִני ְכֵחֵרׁש א ֶאְׁשָמע  'שלא שומע את התוכחה של ה

לכן גם מולם נהייתי כמי שלא שומע דבריהם הרעים עלי   טו  :ִּפיו-ּוְכִאֵּלם א ִיְפַּתחעצמי 

 וזה  טז  :ְוֵאין ְּבִפיו ּתוָֹכחוֹת ואיני מוכיח אותם חזרה על מעשיהםֹׁשֵמַע -אָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר

 ואתה תענה הוָֹחְלִּתי' ְל ה-ִּכי גם כי אין לי דבר איתם אלא שאיפתי אליך: מכמה סיבות

וכן שאמרתי  יז  :ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאֹדָני ֱאָהי להם כשיתגלה שאתה אדון שלי ומשגיח עלי

 
 שהייסורים, )כא, לד תהלים" (נשברה לא מהנה אחת עצמותיו כל שומר "בצדיק שנאמר מה לעומת זאת 458

 .בסיסית פגיעה פוגע חטא ואילו, בבשר רק אלא לתקן אפשר שאי בבסיס פוגעים אינם לצדיק
 .חוץ כלפי רע ריח ועושים, פנים כלפי האדם את הורסים הרעים המעשים: נמשל או נוסף פרוש 459
 .בתשובה לשוב רוצה הוא כי, ממש מאוד ולא" מאוד עד "רק אבל 460
, התורה אור את לו ומחשיך, מהשמים אותו ומנתק לארץ האדם את מוריד העוון: נמשל או נוסף פרוש 461

 .העולם את נכון יראה שלא
 .לפעול להפסיק פרושו" לפוג "462
 .בכלל מאוד ולא" מאוד עד "463
 .לעשות מה ידע שלא כדי, הטרף את לבלבל האריה שעושה קול -" נהם "464
 וכיון; כוחו את ממנו לוקח' וה, רעים למעשים כוחוב שהשתמש כיון, לתקן כוח לו שאין לומר אפשר 465

 .אותו עוזבת היא גם, תורה מספיק למד שלא
 כי, ממנו מתרחקים ורעיו אוהביו ממילא, עצמו בטובת רק ורוצה חוטא שאדם כיון: נמשל או נוסף פרוש 466

 .להם טוב אינו
 שעשה חטאיו על לדבר יכולים רעתו ודורשי, בחטאו ללכדו יכולים נפשו מבקשי: נמשל או נוסף פרוש 467

 .עשה שלא דברים מוסיפים גם וממילא, באמת
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שגם ִלי - ִיְׂשְמחּו- ָאַמְרִּתי ֶּפן-ִּכי ואו עלי עוד צרותשאם אוכיח אותם ישמחו יותר אם יב

ְּבמוֹט ַרְגִלי ָעַלי כשרגלי רק מתחילה ליפול הם יגדילו את הנפילה כאילו נפלתי לגמרי 
ויודע תמיד על ֲאִני ְלֶצַלע ָנכוֹן - ִּכי על צליעה מצד חטאי 468וזה כי אני מבוסס  יח  :ִהְגִּדילּו

וכן מצד שאני   יט  :ּוַמְכאוִֹבי ֶנְגִּדי ָתִמידמכותי וכאבי ושהם יוכלו להוכיח מהם שאני טועה 

ֲעוִֹני ַאִּגיד -ִּכילא מחפש להוריד את הלעג שלהם אלא אני מתוודה על עיוות המחשבה שלי 
וכנגד מה שחיזקתי את היצר  כ  :ֶאְדַאג ֵמַחָּטאִתי ומפחד מתוצאות חטאי ואת זה רוצה לתקן

ומתרבים השונאים אותי אף ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו  הרע עלי גם אויבי מקבלים חיים ועוצמה

 רעה תחת טובה גם הם כך' ותחת מה ששילמתי לה כא  :ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקרשאינם צודקים 

 וינסו להכשיל אותי דוקא על מה שאני מחפש לעשות טובּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת טוָֹבה 
 ולכן אני מבקש שלא תעזוב אותי שלא ליסר אותי כב  :טוֹב-ָרְדִפי-)רדופי(ִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת 

ואז תמהר  כג  :ִּתְרַחק ִמֶּמִּני- ַאל שבזכות זה אשאר בקרבת אלוקיםֱאַהי ' ַּתַעְזֵבִני ה-ַאל

  :ֲאֹדָני ְּתׁשּוָעִתי שאדנותך עלי היא מה שיושיע אותיחּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי  לעזור לי גם מצרותי

ַח  א לט ד) לידיתון(ַלְמַנֵּצ� (ר ְלָדִוֽ ּון ִמְזמ� ידּות� ְׁשְמָר�ה ְדָרַכי'  ב :ִלֽ ְרִּתי ֶאֽ ָאַמ�
י ד ָרָׁש�ע ְלֶנְגִּדֽ (ם ְּבֹע6 י ַמְחס� ה ְלִפ� י ֶאְׁשְמָר� (ִנ� (א ִבְלׁש" ֶנֱאַל�ְמִּתי ד�ּוִמָּיה  ג :ֵמֲחט$

ר י ֶנְעָּכֽ (ב ּוְכֵאִב� י ִתְבַער| י ִלִּב0 -ַחם  ד :ֶהֱחֵׁש�יִתי ִמּט� י ַּבֲהִגיִג� ְרִּתי - ְּבִקְרִּב� ַּב� ֵא�ׁש ִּד)
ה   ה :ִּבְלֽׁש(ִני יֵע�ִני ְיהָו0 Fי ַמה| ה(ִד�ת ָיַמ�י ּוִמַּד יא ֵא) - ִקִּצ� ה ֶמהִה� ִני- ְדָע� ל ָאֽ �ה   ו :ָחֵד� ִהֵּנ
(ת  ל| ְטָפח0 ְך ָּכֽ י ְכַא�ִין ֶנְגֶּד�ָך ַא� י ְוֶחְלִּד� ֶבל ָּכל- ָנFַת�ָּתה ָיַמ� ב סֶֽ - ֶה� ם ִנָּצ� ָד� -ַאְך  ז :ָלהָא)
ְתַהֶּלְך| ְּבֶצ�ֶלם  יׁש ַאְך- ִיֽ לֹא- ִא� ר ְוֽ ֶבל ֶיֱהָמי�ּון ִי)ְצֹּב� ע ִמי- ֶה� ם-ֵיַד� - ְוַעָּת�ה ַמה  ח :ֹאְסָפֽ

יא י ְלָך� ִהֽ (ַחְלִּת� �י ּת) �יִתי ֲאֹדָנ ל ַאל- ִמָּכל  ט :ִּקִּו ת ָנ)ָב� ִני- ְּפָׁשַע�י ַהִּציֵל�ִני ֶחְרַּפ�  :ְּתִׂשיֵמֽ
א ֶאְפַּתח  י �ֹ �ֱאַלְמִּתי ל יתָ -ֶנ י ַאָּת�ה ָעִׂשֽ י ִּכ6 �י  יא :ִּפ� ת ָי)ְדָך� ֲאִנ �ָך ִמִּתְגַר� ָהֵס�ר ֵמָעַל�י ִנְגֶע

יִתי (ת ַעל יב :ָכִלֽ ח� Fת(ָכ ֶבל ָּכל| ָע(0ן - ְּבֽ ( ַא�ְך ֶה6 �ׁש ֲחמּוד� יׁש ַוֶּת�ֶמס ָּכָע ְרָּת ִא� ָאָד�ם - ִיַּס3
ָלה ְמָע�ה יג :ֶסֽ י -ִׁשֽ י | ְתִפָּלִת0 ה ְוַׁשְוָעִת0 Iל| ְיהָו ל- ַהֲאִזיָנה' ֶאֽ י ַאֽ �ר -ִּדְמָעִת� י ֵג ׁש ִּכ� ֱחַר� ֶּת"

ב ְּכָכל (ָׁש� י ִעָּמ�ְך ּת) י-ָאֹנִכ� ֶרם ֵאֵל�ְך ְוֵאיֶנֽ ִּני יד :ֲאב(ָתֽ    :ָהַׁש�ע ִמֶּמ�ִּני ְוַאְבִל�יָגה ְּבֶט6
ומצד עצמו לא היה מתפלל , המזמור אומר שאף שהייסורים טובים לאדם

וכי , כי התפילה עצמה היא דבר טוב, אבל בכל זאת צריך להתפלל, להסרתם

 אריכות לבקש לאמרו ומתאים. שיוכל לתקןצריך לבקש שלא ימות מהם ו

    .ימים

מחשבתי היתה שלא אתפלל על היסורים   ב  : ִמְזמוֹר ְלָדִוד469ִלידּותּון) לידיתון(ַלְמַנֵּצַח  א

וכן שלא אזכיר ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטוֹא ִבְלׁשוִֹני  ָאַמְרִּתי 'כדי לשמור שלא אחטא לדבר נגד ה

ְׁשְמָרה ְלִפי ַמְחסוֹם ְּבֹעד ָרָׁשע אֶ  עונותי בזמן ששעת הרשע מצליחה ויהיה עלי קטרוג מולו
ובזה מנעתי מעצמי את ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה  ולכן עשיתי עצמי כאילם שלא לומר דבר ג  :ְלֶנְגִּדי

וכאבי שלא פרקתי בתפילה הפך בעצמו לפגיעה ֶהֱחֵׁשיִתי ִמּטוֹב  התפילההטוב של 
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 74 תהלה ליעקב

ִלִּבי ְּבִקְרִּבי -םחַ  ואז ליבי עוצר בתוכו את הכאב וכביכול מתחמם  ד  :ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר 470עצמית
ועל כן בכל זאת ֵאׁש - ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער עד שיוצא ממנו אש אל דברי שמוכרח להתפלל

הרי אם ארצה שלא לבקש על הייסורים צריך לדעת שלא ש ה  :ִּדַּבְרִּתי ִּבְלׁשוִֹני התפללתי

 ומה אני יכול להספיק לעשות בעולם הזהִקִּצי ' הוִֹדיֵעִני ה לדעת מה הוא סופי, אמות מזה
אבל אתה בכוונה  ו  :ָחֵדל ָאִני-ֵאְדָעה ֶמה ומה לא אוכל לתקן ולעשותִהיא -ּוִמַּדת ָיַמי ַמה

והזמן ִהֵּנה ְטָפחוֹת ָנַתָּתה ָיַמי נתת את זמן האדם טפחים טפחים שיודע רק על הזמן הקרוב 

 וכל מה שאהיה עומדְוֶחְלִּדי ְכַאִין ֶנְגֶּד   במילא אינו נחשב מולך471שיש לי בעולם הזה

  :ָאָדם ִנָּצב ֶסָלה- ֶהֶבל ָּכל- ַא ָּכל 472בעולם הזה הוא הבל וחולף מתוך הזמן התמידי והמהותי
אבל הם רובם ִאיׁש - ֶצֶלם ִיְתַהֶּלּבְ - ַא וכל ענין האדם בעולם להיות בצלם אלוקים ז

וזה אינו כלום כי ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון -ַא מתעסקים רק בחולף והזמני ומלאים ממנו רעש ומהומה

  :ֹאְסָפם-ֵיַדע ִמי- ִיְצֹּבר ְוא גם מה שיאסוף לא ידע מי יקבל אחריו ולא יקח אותו אחרי מותו
אלא לצפות ִּקִּויִתי ֲאֹדָני - ְוַעָּתה ַמה ולכן אין לי לקות לכסף או לטוב בעולם מהאדון ח

ולכן בקשתי שתציל אותי מהמרידות  ט  :ּתוַֹחְלִּתי ְל ִהיא להיות מחובר אליך לעולם הבא

כדי שלעתיד לבוא לא אהיה בבושה של מי ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני -ִמָּכל שלי גם אם על ידי יסורים

ולענין הייסורים אני כאילם ולא אתפלל   י  :ְּתִׂשיֵמִני- ֶחְרַּפת ָנָבל ַאל 473שמרוקן מטובה

רק אתפלל שתסיר ממני   יא  :ִּפי ִּכי ַאָּתה ָעִׂשיתָ -ֶנֱאַלְמִּתי א ֶאְפַּתח עליהם כי הם רצונך

כיון שנראה שמה שאתה גורר עלי את ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶע  את הייסורים שאתה נוגע בי על ידם

שאחר שכדי להוכיח אדם על  יב  :ִמִּתְגַרת ָיְד ֲאִני ָכִליִתי ידך מכלה אותי ולא אהיה עוד

ומכלה כרקב את רכושו שהוא חומד ָעוֹן ִיַּסְרָּת ִאיׁש -ְּבתוָֹכחוֹת ַעל עונו אתה מיסר אותו בגוף

הרי שמתגלה שהאדם כולו הבל מול הנצח ואפשר  ָעׁש ֲחמּודוֹ ַוֶּתֶמס ּכָ ללמדו שאינו כלום 

' ָּלִתי הְתפִ -ִׁשְמָעה את תפילתי' לכן על זאת קבל ה יג  :ָאָדם ֶסָלה-  ַא ֶהֶבל ָּכלגם שימות
ולכל הפחות אל ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה  והטה אוזן למה שאני פונה אליך שוב ושוב בתפילתי

 שהרי אני זמני בעולם הזהֶּתֱחַרׁש -ִּדְמָעִתי ַאל-ֶאל דמעתי תקשיב ששערי דמעות לא ננעלו
 ּתוָֹׁשב ְּכָכל ממה שאני מחובר לעם ישראל דרך אבותי, ורק קבוע יותרִּכי ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמ -

כדי שלא אלך ְוַאְבִליָגה  ואתחזק מול יצרי הרעָהַׁשע ִמֶּמִּני  לכן פנה ממני  יד  :ֲאבוָֹתי

  :ְוֵאיֶנִּני ואינני גם לעולם הבאְּבֶטֶרם ֵאֵל  מהעולם לפני שאתקן

ַח ְלָדִו�ד ִמְזֽמ(ר א מ ְמַנֵּצ� י ב :ַל) ע ַׁשְוָעִתֽ י ַוִּיְׁשַמ� ַל� �ט ֵא) �ה ַוֵּי �יִתי ְיהָו ה ִקִּו ַוַּיֲעֵל�ִני  ג :ַקֹּו�
6 ֶקם ַעל|  ֵו� ן ַוָּי יט ַהָּי" (ר ָׁשא(ן' ִמִּט$ י-ִמּב� י ּכ(ֵנ� ן ֲאֻׁשָרֽ ַלע ַרְגַל� י  ד :ֶס� ן ְּבִפ0 יר | ַוִּיֵּת3 ִׁש�

ּו ַּביהָוֽה ים ְוִייָר�אּו ְו)ִיְבְטח� ּו ַרִּב� ינּו ִיְרא� ֵה� אֹל" ֶבר ֲאֶׁשר ה :ָחָדׁש' ְּתִהָּל$ה ֵלֽ ֵרי ַהֶּג� ְׁשֽ -ַא�
לֹא ( ְוֽ �הָ(ה ִמְבַטח� י ָכָזֽב- ָפָנ�ה ֶאל-ָׂש�ם ְי ים ְוָׂשֵט� ָהִב� (  ו :ְר) יָת ַרּב� �ה | ַאָּת�ה | ת ָעִׂש0 ְיהָו

ינּו ֵא�ין  ֵל� יָך ֵא" יָך ּוַמְחְׁשֹבֶת� ְפְלֹאֶת� ּו | ֱאֹלַהי' ִנֽ ְצמ� יָדה ַוֲאַדֵּב�ָרה ָע) יָך ַאִּג� ְך ֵאֶל� ֲעֹר3
ר ה  ז :ִמַּסֵּפֽ �ַבח ּוִמְנָח0 א| ֶז ֹֽ ְלּתָ -ל א ָׁשָאֽ �ֹ ה ל יָת ִּל�י ע(ָל�ה ַו)ֲחָטָא� ְצָּת ָא�ְזַנִים ָּכִר�  :ָחַפ�

י- ָב�אִתי ִּבְמִגַּלת-ֵּנהָא�ז ָא�ַמְרִּתי הִ   ח ּוב ָעָלֽ ֶפר ָּכת� ֲעֽׂש(ת  ט :ֵס)� ְרצ(ְנָך� ֱאֹלַה�י - ַלֽ
י (ְך ֵמָעֽ (ָרְתָך� ְּבת� ֶדק  י :ָחָפ�ְצִּתי ְו)ת� א ֶאְכָל�א | ִּבַּׂש�ְרִּתי ֶצ0 �ֹ �ָפַתי ל �ה ְׂש ב ִהֵּנ ָה�ל ָר� Fְּבָק

ְעּתָ  ה ָיָדֽ ה ַאָּת� יִתי - ִצְדָקְתָך3 לֹא יא :ְי)הָו� י ֱאמּוָנְתָך� ּוְתׁשּוָעְתָך� ָאָמ�ְרִּתי | ִכִּס0 (ְך ִלִּב� ְּבת3

 

" 'ה יעכרך עכרתנו מה" ,)כט, יד' א שמואל( "הארץ את אבי עכר" בפסוקים כמו, עצמית פגיעה - " עכר "470
 ).יז, יח' א מלכים" (ישראל עוכר זה האתה" ,)כה, ז יהושע(

 .הזמני העולם הוא" חלד "471

 .ומהותי תמידי באופן: פרושו" סלה "472

 ".יין נבל "וכן, מרוקן דבר הוא" נבל "473



75 ליעקב תהלה  

 

ב- לֹא ל ָרֽ ְדִּתי ַחְסְּדָך� ַו)ֲאִמְּתָך� ְלָקָה� ה לֹא יב :ִכַח� ִתְכָל�א ַרֲחֶמ�יָך ִמֶּמ�ִּני - ַאָּת�ה ְיהָו�
יד ִיְּצֽרּוִני ּו יג :ַחְסְּדָך� ַו)ֲאִמְּתָך� ָּתִמ� י ָאְפפ� י - ִּכ� (ת ַעד| ָעַל0 Iּוִני -ָרע ר ִהִּׂשיג� ין ִמְסָּפ� ֵא3

ִני- ֲע�(ֹנַתי ְולֹא י ֲעָזָבֽ י ְוִלִּב� אִׁש� (ֹ (ת ר ֲער� ּו ִמַּׂשֽ (ת ָעְצמ� ְלִּתי ִלְרא� �הָוה  יד :ָיֹכ� ְרֵצ�ה ְי
ִתי ֽחּוָׁשה ה ְלֶעְזָר� �ִני ְי)הָו� ׁשּו   טו :ְלַהִּציֵל ּו ֵיFֹב� ּה | ְוַיְחְּפר0 (ָת� י ִלְסּפ" י ַנְפִׁש� ַיַחד' ְמַבְקֵׁש�

י י ָרָעִתֽ ֵפֵצ� ּו ֲח) גּו ָא�ח(ר ְוִיָּכְלמ� �ֹׁשּמּו ַעל  טז :ִיֹּס� �ֶקב ּבָ - ָי ח ֵע י ֶהָא� ים ִל)� | ְׁשָּת�ם ָהֹאְמִר�
ח ּו  יז :ֶהָאֽ יׂשּו ְוִיְׂשְמח0 ל| ָיFִׂש� �ה -ְּבָך� ָּכֽ ּו ָת�ִמיד ִיְגַּד�ל ְיהָו יָך יֹאְמר� ְקֶׁש� י ְמַב" ֲהֵב� ( ֹאֽ

ָך י ַאל| ַוֲאִנ�י   יח :ְּתׁשּוָעֶתֽ ֹלַה� י ַא�ָּתה ֱא) י ּוְמַפְלִט� י ֶעְזָרִת� ב ִל� $י ַיֲחָׁש" �י ְוֶאְבי(ן' ֲאֹדָנ - ָעִנ
ר    :ְּתַאַחֽ

המזמור מודה על ישועה מצרה וגם על מה שהצרה עצמה הצילה את האדם 

, צרה מכל ישועה על כתודה לאמרו ומתאים. מלחטוא והשיבה אותו בתשובה

  .עצמה מהצרה שיצא הטוב על וכהודאה

עזר לי ' וה' ַקּוֹה ִקִּויִתי ה כפי שיכלתי' אני מצידי שאפתי אל ה  ב  :ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמוֹר א

והציל  ג  : ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתילכן שמע בקשתי להצלה כיון ששבתי אליווַוֵּיט ֵאַלי שירד אלי 

474אותי מעומק הצרה שהיתה מכלה אותי
קעו אותי ומנעו ומחטאי ששיַוַּיֲעֵלִני ִמּבוֹר ָׁשאוֹן  

ולא רק העלני מהבור גם העמיד אותי על סלע גבוה של  ִמִּטיט ַהָּיֵון ממני להחלץ מהם

ולא רק הצילני מהטיט גם חיזק את רגלי שיהיו יציבות שלא ֶסַלע ַרְגַלי -ַוָּיֶקם ַעלהצלחה 

 ַוִּיֵּתן ועל ידי זה נתן לי אפשרות לשבח אותו שבח על ישועה חדשה  ד  : ּכוֵֹנן ֲאֻׁשָריאחטא
 ְּתִהָּלה שמזה ילמד העם כולו שאלוקינו משגיח עלינו גם בשאר מקריםְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש 

לעשות מצותיו כדי להיות ' וילמדו לירא מהִּבים  ִיְראּו ַר ומזה ילמדו אנשים רביםֵלאֵהינּו 

וילמדו שאף  ה  :' ְוִיְבְטחּו בה475ולבטוח רק בו כי הוא המושיע באמת ְוִייָראּו מושגחים

ִמְבַטחוֹ ' ָׂשם ה-ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר בעת צרה' יה יציב באמת כשסומך על ההגבר החזק יה
ואל אלילים שמסיטים את האדם ְרָהִבים -ָפָנה ֶאל- ְוא476ולא פונה ממנו אל חוזק מדומה

הרי ) 'ואיך אפשר להודות לה( ו  :ֵטי ָכָזבָׂש  וְ ולא מקיימים הבטחתם כשצריך' מדרך ה

 ַרּבוֹת ָעִׂשיָת ַאָּתה מעשיך איתי רבים כל כך שעל כל פרט בחיי צריך להודות על השגחתך
ה ואתה עושה בשבילנו דברים מופלאים כניסים וניסים נסתרים וכן מתכנן מֱאַהי ' ה

שתעסוק , אף שאין לנו שום השוואה אליך ִנְפְלֹאֶתי ּוַמְחְׁשֹבֶתי ֵאֵלינּו לעשות בשבילנו

ואדבר , ולכן גם אם אעביר את המידע על מה שעשית ֵאין ֲעֹר ֵאֶלי בבריות שפלות כמונו

ֵּבָרה ַאִּגיָדה ַוֲאדַ עדיין הם גדולים ורבי כח מכדי שיהיה אפשר לנסח אותם , בזה עוד ועוד
477וכתודה על כל זה לא רצית שאקריב קרבנות ז  :ָעְצמּו ִמַּסֵּפר

אלא ָחַפְצָּת -ֶזַבח ּוִמְנָחה א 

 
 ".שואה "מלשון כאן" שאון"ש נראה 474

 ירידה של משל כאן יש. ובמות שאולה יורד שהרשע ומצד, האדם את לוכדת שהיא מצד לבור משולה צרה
 .חשיכה ושל
 החכמים רק ולא רבים אותו יראו, הקבוע הטבע על ולא הנס על חדש שיר שיהיה כיון: נוסף פרוש 475

 יראו כי" 'בה ויבטחו", הנס ידי על ועונש שכר שיש יראו כי' מה" וייראו", בטבע גם' ה את לראות שיכולים
 .עליו מתגבר' ה אלא העיקר אינו שהטבע
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או , גם מהאזניים האלה לא בקשת עולה שאין חיוב בהוָאְזַנִים ָּכִריָת ִּלי  478שאקשיב לדברך

ולכן העיקר  ח  : עוָֹלה ַוֲחָטָאה א ָׁשָאְלָּת חטאת שהרי אתה מעדיף שאדם לא יחטא

 ָאז ָאַמְרִּתי על ידי ספר התורה ומקבל עלי לעשותו' צהרה שאני בא אל הבהודאה לומר כה
ה נהיה לי רצון מעשי וכיון שמקבל עלי את התור ט  :ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי- ָבאִתי ִּבְמִגַּלת-ִהֵּנה

עד שמגיע למדרגה שהתורה ְרצוְֹנ ֱאַהי ָחָפְצִּתי - ַלֲעׂשוֹת מתרצה בו' לעשות מה שה

בפני ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק  והודעתי את הטוב והישר החדש שעשית י  :ְותוָֹרְת ְּבתוֹ ֵמָעיטבעית לי 

למרות שאי ' כי לא אמנע מלומר את ההודאה לה ְּבָקָהל ָרב אנשים רבים שנקהלו לשמוע

יודע את כל הענין ואני רק אומר מה שיכול ' ואתה ה ִהֵּנה ְׂשָפַתי א ֶאְכָלא אפשר לומר הכל

 וגם את העובדה שהצרה עצמה היתה טוב וישר לא הסתרתי מעצמי  יא  :ַאָּתה ָיָדְעָּת ' ה

ואמרתי לכולם גם את מה שסמכתי עליך בזמן הצרה אף ִכִּסיִתי ְּבתוֹ ִלִּבי -ִצְדָקְת א

ולא העלמתי ּוְתׁשּוָעְת ָאָמְרִּתי וגם את הישועה בסופו של דבר ֱאמּוָנְת שלא נושעתי מיד 

ִכַחְדִּתי ַחְסְּד - אוגם את האמת שבעונש על מעשי, גם את החסד שבישועה ועצם הקיום
 וכל זה לכל האנשים הרבים שילמדו מזה אף שיש בזה בושה לי על מעשי הרעיםַוֲאִמְּת 

ִתְכָלא - א' ַאָּתה הואומר להם שאתה מצידך אף פעם לא עוצר רחמיך  יב  :ָקָהל ָרבלְ 
תמיד תשמור ,  מעשי הרעיםובין אם על ידי חסד ובין אם על ידי אמת לפיַרֲחֶמי ִמֶּמִּני 

וגם מהעונש והייסורים יוצא ( יג  : ַחְסְּד ַוֲאִמְּת ָּתִמיד ִיְּצרּוִניאותי בין מהמות בין מהחטא

עד שהם המצב הרגיל ָעַלי ָרעוֹת - ִּכי ָאְפפּו479נוספו עלי עוד ועוד רעותכי כש) 'שבחו של ה

וזה כיון שתוצאות עיוות המחשבה שלי ֵאין ִמְסָּפר -ַעדואין טעם למנותן כל אחת לעצמה 

-  ְואולא הצלחתי לבדי להבין מה הדרך הנכונה לצאת מזהִהִּׂשיגּוִני ֲעוֹֹנַתי הגיעו אלי 
 480 ָעְצמּו ִמַּׂשֲערוֹת ֹראִׁשיכיון שכיסו את דעתי טעויות רבות בצורת החשיבהָיֹכְלִּתי ִלְראוֹת 

בי אז להצילני ' צה הלמרות זאת יתר  יד  : ְוִלִּבי ֲעָזָבִניוכבר לא היה בי רצון טוב לתקן

ואז  טו  :ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה' הוגם במצב הזה יבא מהרה לעזרתי ְלַהִּציֵלִני ' ְרֵצה ה מחטאי

את נפשי להיות רעה כמותם ויחד עם זה ינסו להעלים יתביישו למפרע אלו שרצו להוסיף 

והרוצים ברעתי מצד עצם  ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ַיַחד ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי ִלְסּפוָֹתּה 481'עצמם מפחד ה

ִיֹּסגּו איתי וינסו שלא להראות מבושתם ' הרעה יחזרו בהם מנסיונותיהם כיון שיראו שה
וכל אלו ששמחו ברעתי על כל צרה וצרה שבאה עלי יהיו  טז  :ִתיָאחוֹר ְוִיָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרעָ 

ֵעֶקב - ָיֹׁשּמּו ַעל שוממים כתוצאה מבושתם כי יתגלה שכל הכיוון שלהם בחיים אינו נכון
השלמת תהליך ולעומתם תהיה שמחה גדולה על   יז  :ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאח

ים את הופעתך  ושמחה על מה שמצאו אותך בעולם אלו שמחפש,ישועתיהרעה על ידי 

' וגם האוהבים דוקא את התשועה יאמרו שבאמת הְמַבְקֶׁשי - ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּב ָּכלבעולם

' ֹיאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל הכי ילמדו מישועתי שגם הצרה היתה בהשגחה , גדול תמיד גם בצרה
ולא שהייתי זכאי לזה אלא אני חסר במעשים ורוצה יותר ממה שיש   יח  :ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶת

 ולכן הוא מחשיב לי את חזרתי אליו אחר הישועה' אבל אני עבד הַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביוֹן  בידי זכות
הוא העוזר לי מיצרי הרע על ידי הצרות ובו אני בוטח שיושיע אותי ' הכי ֲאֹדָני ַיֲחָׁשב ִלי 

ורק מבקש שלא יקח הרבה זמן עד שישגיח עלי ויושיע אותי  ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה מהצרות

  :ְּתַאַחר- ֱאַהי ַאל

 

 ֵמֵחֶלב ְלַהְקִׁשיב ֹובט ִמּזֶַבח ְׁשמֹעַ  ִהּנֵה' ה ְּבקֹול ִּכְׁשמֹעַ  ּוזְָבִחים ְּבעֹלֹות' לה ַהֵחֶפץ "לשאול שמואל אומר וכן 478
 ).כב, טו' א שמואל" (ֵאיִלים

 .ושוב שוב שנוסף דבר ומשמעותו, "אף "של כפול שורש הוא" אפפו "479

 ".מספר אין עד רעות"ה גם, רבים כך כל שהם וכיון". מספר עצמו דברהוא אגידה "כנגד 480

 .סוף לנפשי לשים רוצים כלומר, סוף מלשון גם" לספותה "לפרש אפשר 481
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ד א מא (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� יל ֶאל  ב :ַלְמַנֵּצ� הּו -ַא�ְׁשֵרי ַמְׂשִּכ� ַמְּלֵט� ה ְיֽ ָע� ָּד�ל ְּבי�(ם ָר)
�ה  ג :ְיהָוֽה �יַחֵּיהּו ִיְׁשְמֵר� | ְיהָו ל) יאשר(הּו ִוֽ יו-ְוֻאַּׁש�ר ָּבָא�ֶרץ ְוַאֽ �ֶפׁש ֹאְיָבֽ הּו ְּבֶנ ְּתֵנ�  :ִּת)

�ְסָעֶדּנּו ַעל ד ה ִי הָו� �י ָּכל- ְיֽ �ֶרׂש ְּדָו ְכָּת ְבָחְלֽי(- ֶע ( ָהַפ� ְׁשָּכב� ִני  ה :ִמ) � ִני - א9 �ה ָחֵּנ ָא�ַמְרִּתי ְיהָו
י ִּכי ה ַנ)ְפִׁש� ְך-ְרָפָא� אִתי ָלֽ ד ְׁשֽמ( ו :ָחָט� ּות ְוָאַב� י ָי)מ� ּו ַר�ע ִל�י ָמַת� י יֹאְמר� -ְוִאם  ז :א(ְיַב�

(ת  ( ִיְקָּבץ| ָּב�א ִלְרא0 ר ִלּב� ר- ָׁש�ְוא ְיַדֵּב� ּוץ ְיַדֵּבֽ א ַלח� ( ֵיֵצ6 ֶון ל� ַחד ָעַל�י  ח :ָא� ַי�
�תְ  י -ַלֲחׁשּו ָּכלִי Oי| ֹׂשְנָא�י ָעַל �ה ִלֽ ּו ָרָע ַבר  ט :ַיְחְׁשב6 ב - ְּדֽ ַכ� ר ָׁש) ( ַוֲאֶׁש� ּוק ּב� �ִלַּיַעל ָיצ� ְּב
יף ָלֽקּום- לֹא י - ַּגם י :י(ִס� יׁש ְׁשל(ִמ0 יל ָעַל�י - ֲאֶׁשר| ִא� י ִהְגִּד6 ( א(ֵכ�ל ַלְחִמ� ָּבַט�ְחִּתי ב6

ב ם יא :ָעֵקֽ ה ָלֶהֽ ֲאַׁשְּלָמ� � ִני ַוֲהִקיֵמ�ִני ַוֽ ה ָחֵּנ י יב :ְוַאָּת�ה ְיהָו� �ַדְעִּתי ִּכֽ ֹ�את ָי י -ְּבז ָחַפ�ְצָּת ִּב�
א ֹֽ י ל י- ִּכ� י ָעָלֽ יַע ֹאְיִב� ִני יג :ָיִר6 י ַוַּתִּציֵב6 �ֻתִּמי ָּתַמ�ְכָּת ִּב� י ְּב םַוֲאִנ� �יָך ְלע(ָלֽ  : ְלָפֶנ

ה   יד ּוְך ְיהָו0 ר� Fן | ָּב ֵמ� Fם ָא ָהע(ָלם ְוַע�ד ָהע(ָל� �ל ֵמֽ ֵה�י ִיְׂשָרֵא� Fן| ֱאֹל      :ְוָאֵמֽ
מול ההבנה , שייסורים באים לתקן את האדם, בנה האמיתיתהמזמור מדבר על הה

 ולמי, חולי על לאמרו ומתאים. לא רוצה בו' שזה מראה שה, הנפוצה בהמון

  .כאוהבים עצמם שמראים אויבים לו שיש

יציב יהיה מי שמבין את המציאות של התמעטות ההצלחה מצד  ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

מזה בזכות ' כשיבוא יום של רעה גמורה יציל אותו הויודע שָּדל - ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל האמת

' השומר את נפשו ומחיה אותו גם ברעתו ' ובאמת ה ג  :' ְּביוֹם ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ההייסורים
 ומצד שמסיר ממנו את היצר הרע יהיה יציב בארץ ולא יפול מהרה) יאשר(ְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ִיְׁש 

ולכן גם לא יוכלו אויביו להתגבר עליו למלא תאוות נפשם כיון שהם רשעים ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ 

' התומך אותו ' וכשנופל לחולי של כאב וחולשה ה  ד  :ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו- ְוַאללעומתו
ִמְׁשָּכבוֹ ָהַפְכָּת - ָּכלועל ידי החולי הופך את משכבו של המוות לחייםֶעֶרׂש ְּדָוי -ִיְסָעֶדּנּו ַעל

בקשתי שתחנן ) כשאני הייתי חולה, ולכן כיון שאני משכיל את ענין הדלות( ה  :ְבָחְליוֹ 

- ֲאִניאותי ותרפא נפשי ממה שפגמו בה חטאי שזה העיקר שבשביל זה באה המחלה
אבל אויבי שלא השכילו ענין הדלות אמרו  ו  :ָחָטאִתי ָל- ְרָפָאה ַנְפִׁשי ִּכיָחֵּנִני' ָאַמְרִּתי ה

מות ולא אזכר עוד בעולם והמטרה במחלתי שאאוְֹיַבי ֹיאְמרּו ַרע ִלי  לעומתי שזה בא לרעתי

ויש שהם באים לראות את מחלתי לשמוח   ז  : ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמוֹ ורק מחכים שזה יקרה

 ָׁשְוא ְיַדֵּבר מדבר כאילו בא לבקר את החולה וכאילו מצטערורק ָּבא ִלְראוֹת - ְוִאם בנפילתי
וכשיצא ממני ָאֶון לוֹ - ִלּבוֹ ִיְקָּבץ482אבל בתוכו יאסוף את הרע שרואה אצלי אף שזה שקר

וכל שונאי יחד אינם מבינים את הענין  ח  :ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּברידבר בגלוי את הרעות שראה 

483ומדברים עלי בלחש שלא אשמע
וחושבים ללמוד מכאן שיש ֹׂשְנָאי - ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל 

ואומרים שתוכי כולו תכונה של רוע  ט  : ָעַלי ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִליבי רעה ולכן המחלה מגיעה לי

 ַוֲאֶׁשר ולכן כמו ששכב עכשיו במיטת חוליו כך לא יקום עוד אלא ימותְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבוֹ -ְּדַבר
וכיון שהסתכלותם חומרית בלבד לכן גם מי שהיה איתי בשלום  י  :יוִֹסיף ָלקּום- ָׁשַכב א

ואף  ָּבַטְחִּתי בוֹ - ֲאֶׁשרויכולתי לבטוח בו כל עוד הייתי חזק והיה לו משתלםִאיׁש ְׁשלוִֹמי - ַּגם

כיון שנראה לו שאין עוד את  אוֵֹכל ַלְחִמי 484שהוא אוכל אצלי שיש לו מה להרוויח ממני

אבל אתה   יא  :ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקבהרי הוא דורך עלי ומתגדל על ידי בזיוני , התועלות האלו בי

 

 ).ב, י זכריה" (ֶׁשֶקר ָחזּו ְוַהּקֹוְסִמים ָאֶון ִּדְּברּו ַהְּתָרִפים ִּכי  "בפסוק כמו, ושקרי רע דבר - " און "482

 .לי מגיעה שהרעה במחשבתם מאוחדים, והנסתרים הגלויים, שלי השונאים גיסו כל: נוסף פרוש 483

 .איתו בא לא אבשלום ובמרד המלך שולחן על אוכל שהיה, למפיבושת בזה רומז שהוא יתכן 484
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ָחֵּנִני ' ְוַאָּתה ה לא חושב כמוהם ואמצא חן בעיניך כשאשוב אליך ותקים אותי מחליי' ה
ואני יודע  יב  : ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם485ואז אשלם להם כי התגלה שהם שונאים שליַוֲהִקיֵמִני 

- ְּבֹזאת ָיַדְעִּתי ִּכישאתה רוצה בי לא כשאין לי ייסורים כלל אלא כשאתה מציל אותי מהם 
 ואויבי שחושב שנפלתי לא יוכל להריע בקול כשאמות לגמרי אלא יתהפך הענין ָחַפְצָּת ִּבי

כי כיון שאני הולך בשלמות אתה מחזיק אותי שלא   יג  :486ַע ֹאְיִבי ָעָליָיִרי-ִּכי אלטובתי 

 488עד עולם הבאכדי שאעמוד לפניך לשרת אותך  487 ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּביאפול בחטא
שהוא המשגיח על ' וכסיום ספר ראשון בתהילים מברך את ה יד  :489ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶני ְלעוָֹלם

 ומוביל אותם כמו שפרטנו גם בעולם הזה ועד העולם הבאל ֱאֵהי ִיְׂשָראֵ ' ָּברּו ה ישראל
 גם על הובלתו אותנו בעולם הזה וגם על הובלתו 490ואנחנו סומכיםֵמָהעוָֹלם ְוַעד ָהעוָֹלם 

  :491 ָאֵמן ְוָאֵמןאותנו בעולם הבא

 
 .רעתם למרות, קודם כמו טובה" להם ואשלמה: "נוסף פרוש 485
 ".לי רע יאמרו אויבי "כנגד 486
 ".ימות מתי "כנגד 487
 .הבא בעולם" לעולם לפניך ותציבני", הזה בעולם" בי תמכת בתומי: "ףנוס פרוש 488
 ".שמו ואבד "כנגד 489
, )יב, יא במדבר" (היונק את האומן ישא כאשר "בפסוקים כמו, הזה הדבר על סומך אני: פרושו" אמן "490
 ).ה, ד איכה" (תולע עלי האמונים"

 כונת כי. שונה קצת בשילוב פעם וכל. אמן, לעולם', ה ברוך נאמר בתהילים לספר ספר כל בין במעבר 491
 ולדעת', ה שם את המציאות כל על לקרוא זה, הזה בעולם עליו לסמוך שראוי שמה לומר תהילים ספר כל

 .שנפגוש מקרה ובכל תמיד נכון וזה. הבא לעולם מכוונת שהמטרה



 

 שני ספר

יל ִלְבֵני א מב ַח ַמְׂשִּכ� ַרח- ַלְמַנֵּצ� ג ַעל  ב :ֹקֽ ל ַּתֲעֹר� יֵקי-ְּכַאָּי� י -ֲאִפֽ ָמ�ִים ֵּכ�ן ַנְפִׁש0
ים ג ֵאֶל�יָך ֱאֹלִהֽ י  ג :ַתֲעֹר6 ה ַנְפִׁש0 �י | ָצְמָא3 ה ְּפֵנ (א ְו)ֵאָרֶא� י ָאב� י ָמַת� ֵלאֹלִהים' ְלֵא$ל ָח�

ים ְיָתה ד :ֱאֹלִהֽ י ֶל�ֶחם י(ָמ�ם -ָהֽ י ִדְמָעִת� י ָּכלִּל3 ר ֵאַל� �ה -ָוָל�ְיָלה ֶּבֱאֹמ� (ם ַאֵּי ּי� ַה)
יָך ה   ה :ֱאֹלֶהֽ י | ֵא�ֶּלה ֶאְזְּכָר0 ה ָעַל0 ר | ְוֶאְׁשְּפָכ3 ֱעֹב0 י ֶאֽ י ִּכ� ם ַעדּבַ | ַנְפִׁש� -ָּסְך' ֶאַּדֵּד�

ים ְּבק(ל ִה� ית ֱאֹל" (ן ח(ֵגֽג-ֵּב� ה ָהמ� י -ַמה  ו :ִרָּנ�ה ְות(ָד� (ֲחִח0 י| ִּתְׁשּת3 ָל� י ָע"  ַנְפִׁשי' ַוֶּתֱהִמ$
אֹלִהים ִּכי �יִלי ֵלֽ (ת ָּפָנֽיו- ה(ִח� ּנּו ְיׁשּוע� (ד א(ֶד� ח ַעל ז :ע� (ָח� י ָעַלי' ַנְפִׁש$י ִתְׁשּת" -אTֹלַה�

ן ֶא�ְזָּכְרָך ֵמֶא�  רֵּכ� ר ִמְצָעֽ ים ֵמַה� ן ְו)ֶחְרמ(ִנ� (ל -ֶאל- ְּתֽה(ם  ח :ֶרץ ַיְרֵּד� (ם ק�(ֵרא ְלק� ְּתה�
ל י- ִצּנ(ֶר�יָך ָּכֽ יָך ָעַל� )ַגֶּל� יָך ְו רּוִמְׁשָּבֶר� ה | י(ָמ�ם  ט : ָעָבֽ ה ְיהָו0 �ַבַּלְיָלה | ְיַצֶּו3 ( ּו ַחְסּד�

ה ְלֵא�ל ַחָּיֽי) שירה( ִפָּל� י ְּת) ( ִעִּמ� ה   י :ִׁשיר� ִני | א(ְמָר� ְחָּת� ל ַסְלִעי' ָלָמ$ה ְׁשַכ" ְלֵא�
ָּמה ְך ְּבַל�ַחץ א(ֵיֽב- ָלֽ ר ֵאֵל� ַצח   יא :ֹקֵד� י | ְּבֶר� ם ֵאַל� ּוִני צ(ְרָר�י ְּבָאְמָר� י ֵחְרפ� ַעְצמ(ַת� ְּבֽ
יָך- ָּכל �ה ֱאֹלֶהֽ (ם ַאֵּי ּי� י - ַמה יב :ַה) (ֲחִח0 יִלי - ַנְפִׁשי' ּֽוַמה| ִּתְׁשּת3 י ה(ִח� ָל� י ָע" ֶּתֱהִמ$

אֹלִהים ִּכי �י-ֵלֽ י ֵוֽאֹלָהֽ ַנ� ת ָּפ) (ד א(ֶד�ּנּו ְיׁשּוֹע�    :ע�
ומקווה ומתפלל אל , מדבר על עם ישראל בגלות הצמא לקרבת אלוקיםהמזמור 

 לאדם גם אלוקים קרבת לבקש לאמרו ומתאים. 1שישוב לראות את פניו' ה

 עם לאמרו מתאים, הגלות ולענין; הגלות אריכות על לבקש וכן, פרטי

  .הבא המזמור

,  לחית הבר3כמו שאתה גורם ב  :2ֹקַרח- ַמְׂשִּכיל ִלְבֵניתהבנה פנימית של המציאוַלְמַנֵּצַח  א

4להצטרך לחייו את נחלי המים, האיל
ה צריכה כך נפשי מעצמָמִים - ֲאִפיֵקי-ְּכַאָּיל ַּתֲעֹרג ַעל 

ולכן כשחסר לי בית המקדש יש  ג  :ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲעֹרג ֵאֶלי ֱאִהיםלחייה את הקרבה אליך 

שהוא כח קיים ְמָאה ַנְפִׁשי ֵלאִהים צָ  לנפשי צמא לקרבת אלוקים שלא מצליח להתממש

וצמא ומחכה מתי אוכל לבוא לבית  5ְלֵאל ָחיבאמת ולא כאלילים שעובדים הגויים שסביבי 

 
 יחיד לאדם גם ומתאים, 'לה הצמא על רק מדבר הזה שהמזמור אלא. מחוברים הבא והמזמור הזה המזמור 1

 .מזמורים לשני חולק הענין ולכן, מהגלות העם את יציל' שה הבקשה על מדבר הבא והמזמור, לאמרו
 קשה. שבה אלוקים קרבת מצד מהגלות הגאולה על מדברים מזמוריהם כל. לויים משפחת הם קורח בני 2

 בזמן שהיו או, עליה להתפלל תפילות ותבגל לישראל שיהיו כדי, הגלות על והתנבאו דוד בזמן היו אם לדעת
 .ולכאן לכאן ראיות ויש. אחריה או ראשון בית גלות

, זכר הוא איל. בערוגה מקבלים שהצמחים כמו לחייו הדרוש את לקבל כלומר, "ערוגה "מלשון" תערוג "3
 תגרום', ה, האת: פרושו אלא נקבה לשון אינו" תערוג"ש לומר צריך ולכן, איילת או איילה קוראים ולנקבה

 . נקבה לשון והיא, מעצמה שתערוג, שבסמוך הנפש של" תערוג"ל דומה זה. לערוג לו
, נפשי כך. הנחלים בסביבת להיות מעדיף למים הזקוק שהאיל כיון" מים "ולא" מים נחלי "שהזכיר נראה 4

 .המקדש בית בסביבת להיות מעדיפה, אלוקים קרבת שצריכה
 .חיים למים גם דימוי זה 5
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  :6 ָמַתי ָאבוֹא ְוֵאָרֶאה ְּפֵני ֱאִהיםמתגלה בו' המקדש להראות ולהיות מושגח מהמקום שה
ומה שעוד מקיים אותי כלחם אף שלא מרווה את הצמא היא דמעתי ששערי דמעות לא  ד

ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם -ָהְיָתהננעלו ולכן אני בוכה גם ביום שמחרפים אותי וגם בלילה מצד עצמי 
ביבי אומרים לי כל זמן הצלחתם שאלוקינו עזב אותנו וזה גורם כשהגויים שסיוָֹמם ָוָלְיָלה 

י העליה וכשאזכור את מועד ה  :ַהּיוֹם ַאֵּיה ֱאֶהי- ֶּבֱאֹמר ֵאַלי ָּכלהרגשת ריחוק גדולה

ומחכה שאוכל לעבור  ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי ַנְפִׁשי לרגל תשפך כביכול נפשי מרוב בכי

ואגרום לכל העם לנדוד חזרה אל בית ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבָּס את המסך המבדיל ביני לבית אלוקים 

ן אדם השמח בחגו כמו בקול שבח והודאה על חזרתנו והמוֵּבית ֱאִהים -ֶאַּדֵּדם ַעד המקדש

ומה ִּתְׁשּתוֲֹחִחי ַנְפִׁשי - ַמהאבל למה תרדי מטה מזה ו  :ִרָּנה ְותוָֹדה ָהמוֹן חוֵֹגג-  ְּבקוֹלבעבר

 להתפלל אליו' הפני את ציפיתך כלפי הַוֶּתֱהִמי ָעָלי פנה רק כלפי פנים תוציאי קול יגון המו
כי אנחנו מובטחים שעוד יראנו ישועות כשיופיע אלינו בגלוי להושיענו ואז הוִֹחיִלי ֵלאִהים 

ואפנה אל אלוקי לומר לו שנפשי  ז  :עוֹד אוֶֹדּנּו ְיׁשּועוֹת ָּפָניו- ִּכינזכה להודות לו עליהן

וכיון שאינה יכולה בלעדיו זה גורם לה ֱאַהי ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתוָֹחח  יורדת מאוד מריחוקה ממנו

ולזכור את הרי החרמון ְר ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ֵּכן ֶאְזּכָ -ַעללזכור אותו מארץ הנהרות שמעבר לירדן 

אמנם עכשיו אנחנו  ח  : ְוֶחְרמוִֹנים ֵמַהר ִמְצָערמבבל הנמוכה כבקעה שהיא הר קטן לידו

- ְּתהוֹם מי הצרות והגלות באים אלינו אחד אחרי השני כקוראים אחד לשניבבקעה ומעמקי
וכל  ְלקוֹל ִצּנוֶֹרי 7ואנחנו יודעים שמצד האמת אתה גורם להם לבוא עלינוְּתהוֹם קוֵֹרא -ֶאל

גלי ים הגלות והשבר שגורמת עוברים עלינו לכלותנו אלא שאנחנו נשארים חיים בהם דרך 

נותן לנו את ' ובזמן הצלחתנו ה ט  :ִמְׁשָּבֶרי ְוַגֶּלי ָעַלי ָעָברּו- ָּכל 8נס כיונה במעי הדגה

) שירה(ּוַבַּלְיָלה החסדים ההם ובזמן הגלות נשאר לנו השבח על ַחְסּדוֹ '  יוָֹמם ְיַצֶּוה החסדיו
  : ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּייותפילה אליו על העתיד שישוב להגלות אלינו כי הוא מקור חיינוִׁשירוֹ ִעִּמי 

 למה נראה כאילו עזבת אותנו  אוְֹמָרה ְלֵאל ַסְלִעישהוא הכח שבו אני בוטח'  להולכן אומר י

ולמה האויב יכול לצמצם את מרחב המחיה שלנו עד שנלך חשוכים ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני חלילה 

שמה שהצרים לנו לועגים לנו  יא  :ֹקֵדר ֵאֵל ְּבַלַחץ אוֵֹיב- ָלָּמהכי אין עלינו אור אלוקים

מבחינתנו זה לא סתם לעג אלא כאילו רוצחים את הבסיס שעליו אנחנו עומדים שהוא 

ם שעזבת אותנו שהם מוכיחים מהצלחתְּבֶרַצח ְּבַעְצמוַֹתי ֵחְרפּוִני צוְֹרָרי  קרבת אלוקים

 אבל גם על זה מה תרדי מהרגשת חוסר הקרבה יב  :ַהּיוֹם ַאֵּיה ֱאֶהי- ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל

 תתפללי ותצפי לאלוקיםֶּתֱהִמי ָעָלי - ּוַמהתבכי כלפי פניםולמה ִּתְׁשּתוֲֹחִחי ַנְפִׁשי - ַמה
שעוד יבוא הזמן שאוכל להודות לו על מה שהושיע מהחרפה הזו כי יראו הוִֹחיִלי ֵלאִהים 

   :עוֹד אוֶֹדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואָהי-ִּכיהוא אלוקי ואוכל לשאת פני אליהם ' כולם בפני שה

ים  א מג י ִמּג� | ָׁשְפֵט�ִני ֱאֹלִה0 יָב�ה ִריִב� Fיד ֵמ�ִאיׁש- (י לֹאְוִר ה ְוַעְוָל�ה - ָחִס� ִמְרָמ6
ִני י  ב :ְתַפְּלֵטֽ ָּמה| ַאָּת�ה - ִּכֽ ִני ָלֽ ְחָּת� עּוִּזי' ָלָמ$ה ְזַנ" ר אֶ -ֱאֹלֵה�י ָמֽ ְך ְּבַל�ַחץ ֹקֵד� ְתַהֵּל�

ּוִני ֶאל-ְׁשַלח ג :א(ֵיֽב ּוִני ְיִביא� �ֲאִמְּתָך ֵה�ָּמה ַיְנח� ר-א(ְרָך� ַו ְדְׁשָך� ְוֶאל-ַהֽ יָך- ָק)  :ִמְׁשְּכנ(ֶתֽ
(ָאה  ד ים ֶאל-ֶאל| ְוָאב� ח ֱאֹלִה� י- ִמְזַּב3 ים ֱאֹלָהֽ (ר ֱאֹלִה� י ְוא(ְדָך� ְבִכּנ� יִל� ' ִׂשְמַח$ת ִּג"  :ֵאל

 

 ְּפנֵי ֶאת יֵָרֶאה ְו6א... יְִבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱא6ֶהי0' ה ְּפנֵי ֶאת זְכּוְר0 ָכל יֵָרֶאה ַּבָּׁשנָה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש: "נאמר וכן 6
 ).טז, טז דברים" (ֵריָקם' ה

): ג, לח שמות" (המזלגות את "מתרגם אונקלוס. ויבוס דוד ואצל כאן רק ומופיעה, קשה מילה היא" צינור "7
 ".צנוריתא ית"

 ָעַלי ְוגֶַּלי0 ְׁשָּבֶרי0מִ  ָּכל יְסְֹבֵבנִי ְונָָהר יִַּמים ִּבְלַבב ְמצּוָלה ַוַּתְׁשִליֵכנִי): "ה-ד, ב (יונה בספר מקביל פסוק יש 8
, יותר מפורש המשל ששם כיון ".ָקְדֶׁש0 ֵהיַכל ֶאל ְלַהִּביט אֹוִסיף ַא= ֵעינֶי0 ִמּנֶגֶד נִגְַרְׁשִּתי ָאַמְרִּתי ַוֲאנִי: ָעָברּו
 קיים שנשאר, ישראל עם על משל היא הדג בבטן יונה בליעת. להפך ולא לכאן משם נלקח שהוא נראה

 .אפשרי בלתי נראה שזה אף בגלות
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י - ַמה ה (ֲחִח0 אֹלִהים ִּכי-ַנְפִׁשי' ּֽוַמה| ִּתְׁשּת3 �יִלי ֵלֽ י ה(ִח� ָל� י ָע" ת - ֶּתֱהִמ$ (ד א(ֶד�ּנּו ְיׁשּוֹע� ע�
י י ֵוֽאֹלָהֽ ַנ�    :ָּפ)

יושיע את עם ישראל מהגלות ויחזרו '  שההבקשזו , כהמשך המזמור הקודם

 או, הקודם המזמור עם יחד לאמרו ומתאים. לקרבת אלוקים בבית המקדש

  .ממנה הגאולה ועל, הגלות אריכות על, לבדו

ני מבקש שלא ימשיך המצב שאמרנו במזמור הקודם אלא תשפוט אותי מצד עוונותי וא א

, להציל אותי מעם שכל מה שעושה לנו ָׁשְפֵטִני ֱאִהים ְוִריָבה ִריִבי וריבה ריבי מצד האויב

ותשמור אותי ָחִסיד - ִמּגוֹי א אלא למען עצמו, אף שהגלות היא רצונך, לא בשבילך עושה

ובאמת עושים הכל לפי ,  מרמים אותנו שעזבת אותנו והם שליחים שלךלך מהגויים שהם

נו ומקום שהרי אתה המשגיח עלי  ב  :ִמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני-ֵמִאיׁשהרווח האישי שלהם 

ָלָמה  ואם כן למה אנחנו עזובים לאורך זמןַאָּתה ֱאֵהי ָמעּוִּזי -ִּכי המגן שלנו שלא ישנו אותנו
 9והולכים באופן מתמיד בחושך ממך ובמקום צר שהאויב לא משאיר לנו כל צורכנוְזַנְחָּתִני 

ואם עוד לא תיקנו כל הדרוש שלח אור התורה והאמת   ג  :ֹקֵדר ֶאְתַהֵּל ְּבַלַחץ אוֵֹיב-ָלָּמה

אוְֹר ַוֲאִמְּת ֵהָּמה -ְׁשַלח שלך שכמוה צריך לעשות והם יכוונו אותנו במעשינו בעולם הזה
 אותנו למדרגה הגבוהה של הקדושה ומשם אל מקום הקבע שלך ועל ידי זה יביאוַיְנחּוִני 

נוכל ו ד  :ִמְׁשְּכנוֶֹתי- ָקְדְׁש ְוֶאל-ַהר-ְיִביאּוִני ֶאל 10בעולם הזה המתגלה בבית המקדש

ששם מתגלה הכח שעליו אני שמח ִמְזַּבח ֱאִהים -ְוָאבוָֹאה ֶאל לבוא ולעבוד אותך במזבח

ואודה לך בשמחה ושירים על שאתה ֵאל ִׂשְמַחת ִּגיִלי -ֶאלומגלה אותו מחדש בגאולה 

ולכן אל   ה  :ְואוְֹד ְבִכּנוֹר ֱאִהים ֱאָהיהמנהיג את העולם משגיח עלי כפי שיתגלה אז 

- ּוַמהואל תבכי אל עצמך ִּתְׁשּתוֲֹחִחי ַנְפִׁשי - ַמה ,תאבדי את התקוה לרדת למטה נפשי
 כי את מובטחת שעוד תודי לו על הוִֹחיִלי ֵלאִהים אלא תצפי לישועת אלוקיםֶּתֱהִמי ָעָלי 

  :עוֹד אוֶֹדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואָהי-ִּכי 11הישועות שיעשה לנו שנראה פנינו אליו וישגיח עלינו

ַח ִלְבֵני א מד יל-ַלְמַנֵּצ3 ַרח ַמְׂשִּכֽ ים   ב :ֹק3 ינּו ִסְּפרּו| ֱאֹלִה� ְענּו ֲאב(ֵת� ינּו ָׁשַמ� -ְּבָאְזֵנ3
ֶדם יֵמי ֶקֽ ם ִּב� יֵמיֶה� ( ַעל ָּפַע�ְלָּת ִבֽ ע ָיְד | ַאָּת�ה  ג :ָל�נּו ֹּפ� �ם ָּתַר� ָךI ּג(ִי�ם ה�(ַרְׁשָּת ַוִּתָּטֵע

ם ְּתַׁשְּלֵחֽ ים ַוֽ ֻאִּמ� ֶרץ ּוְזר(ָעם' לֹא ד :ְל) � ְרׁשּו ָא� ם ָי Iא ְבַחְרָּב $ֹ י ל יה(ִׁש$ -ִּכ� ה ָּל�מ( ִּכֽ - יָע"
ם י ְרִציָתֽ יָך ִּכ� (ר ָּפֶנ� �ְזר(ֲעָך ְוא� יְנָך� ּו (ת -ַאָּתה ה :ְיִמֽ ה ְיׁשּוע� ֵּו� ים ַצ) י ֱאֹלִה� ּוא ַמְלִּכ� ה�

ביַ  ינּו  ו :ֲעֹקֽ ּוס ָקֵמֽ ִׁשְמָך� ָנב� �ַח ְּב) �ָך ָצֵר�ינּו ְנַנֵּג א  ז :ְּב �ֹ י ל י ֶאְבָט�ח ְו)ַחְרִּב� א ְבַקְׁשִּת� �ֹ י ל ִּכ�
ִני י ה�(ַׁשְעָּתנּו מִ   ח :ת(ִׁשיֵעֽ ינּו ֱהִביֽׁש(תָ ִּכ� אֹלִהים ִהַּלְל�נּו ָכל ט :ָּצֵר�ינּו ּוְמַׂשְנֵא� �ַהּי�(ם -ֵּבֽ
 Oָלה| ְוִׁשְמָך �ַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמ�נּו ְולֹא- ַאף י :ְלע(ָל6ם נ(ֶד�ה ֶסֽ ינּו-ָז א ְּבִצְבא(ֵתֽ ֵצ�  :ֵת)

מ(- ְּתִׁשיֵב�נּו ָא�ח(ר ִמִּני יא ינּו ָׁש�סּו ָלֽ אן ַמֲאָכ�ל ּו)ַבּג( יב :ָצ�ר ּו)ְמַׂשְנֵא� �ֹ ם ִּת�ְּתֵננּו ְּכצ ִי�
נּו ר  יג :ֵזִריָתֽ א- ַעְּמָך� ְבלֹא- ִּתְמֹּכֽ �ֹ (ן ְול ם- ה� יָת ִּבְמִחיֵריֶהֽ ִּב� ְּתִׂשיֵמ�נּו ֶח�ְרָּפה   יד :ִר)

 
" אויב בלחץ אלך "אמר שם.  זמן לאורך שכחה שמשמעותה, "זנחתני "וכאן, "שכחתני "אמר הקודם בפרק 9

 .קבועה הליכה שמשמעותה, "אתהלך "וכאן
 יביא, כך ואחר, חרב הוא כי, המקדש אל לא עדיין אבל, הבית להר מהגלות אותנו יביאו: נוסף פרוש 10

 .המקדש אל גם אותנו

 .פעמיים מופיע הוא למה להסביר כדי, הקודם במזמור מפירושו בשונה זה ביטוי פרשתי 11
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ינּו ֶלס ִלְסִביב(ֵתֽ ַעג ָו)ֶק� �ינּו ַל� ים-ְּתִׂשיֵמ�נּו ָמ�ָׁשל ַּבּג(ִי�ם ְמֽנ(ד טו :ִלְׁשֵכֵנ אׁש ַּבְלֻאִּמֽ �(ֹ  :ר
�י ִּכּסָֽ -ָּכל  טז ֶׁשת ָּפַנ י ּוֹב6 י ֶנְגִּד� ב  יז :ְתִניַה�ּי(ם ְּכִלָּמִת� (ֵי� ִמ�ּק(ל ְמָחֵר�ף ּוְמַגֵּד�ף ִמְּפֵנ�י א)

ם א-ָּכל  יח :ּוִמְתַנֵּקֽ ֹֽ א ְׁשַכֲחנ�ּוָך ְול �ֹ ֹ�את ָּב�ַאְתנּו ְול ָך-ז ְרנּו ִּבְבִריֶתֽ ַּק� ֹ   יט :ִׁש) (ג - אל ָנס�
ָך י ָאְרֶחֽ ינּו ִמִּנ� ט ֲאֻׁשֵר� (ר ִלֵּב�נּו ַוֵּת� �ים ַוְּתַכ6ס ָעֵל�ינּו  כ :ָאח� (ם ַּתִּנ ִּכיָתנּו ִּבְמק� �י ִד ִּכ�

ינּו ְלֵא�ל ָזֽר-ִאם  כא :ֶותְבַצְלמָֽ  ֵּפ� ׂש ַּכ) א ֱא�ֹלִהים   כב :ָׁש�ַכְחנּו ֵׁש�ם ֱאֹלֵה�ינּו ַוִּנְפֹר� �ֹ ֲהל
י-ַיֲֽחָקר ֹ�את ִּכֽ ב-ז (ת ֵלֽ ַע ַּתֲעֻלמ� ּוא ֹי)ֵד� ְגנּו ָכל- יִּכֽ  כג :ה� אן -ָע�ֶליָך ֹהַר� �ֹ ְבנּו ְּכצ ַהּי�(ם ֶנ)ְחַׁש�

ה ּוָרה  כד :ִטְבָחֽ ן | ע� יָצה ַאל| ָל6ָּמה ִתיַׁש� ִק� �י ָה) ָּמה כה :ֶנַֽצחִּתְזַנ�ח לָ - ֲאֹדָנ ָפֶנ�יָך -ָלֽ
נּו ַלֲחֵצֽ �נּו ְוֽ ח ָעְנֵי יר ִּתְׁשַּכ6 ה ָלָא�ֶרץ ִּבְטֵנֽנּו  כו :ַתְסִּת� י ָׁש�ָחה ֶלָעָפ�ר ַנְפֵׁש�נּו ָּדְבָק6  :ִּכ�

ה עֶ  כז ָךק�ּוָמֽ נּו ְלַמ�ַען ַחְסֶּדֽ    :ְזָר�ָתה ָּל�נּו ּו)ְפֵד�
 שאיננו ,וגם בגלות, אינה תלויה בנסים שאנחנו רואים' אומר שאמונתנו בההמזמור 

. אנחנו זוכרים את הנסים מהעבר ובוטחים בו וממשיכים לעבדו, רואים נסים

  .וצרותיה הגלות אריכות על לאמרו ומתאים

אף שלא ראינו בעינינו ֱאִהים  ב  :ַמְׂשִּכיל הבנה פנימית של המציאותֹקַרח -ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני א

מאבותינו שראו ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו  סיפור גבורותיך עובר מדור לדור עד אלינו, את הופעתך

על ָלנּו - ֲאבוֵֹתינּו ִסְּפרּו בעיניהם את הניסים וניסחו את זה להעביר לדורותיהם אחריהם

  :ֹּפַעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדם פני שנים רבותמעשיך הגלויים שראו בעיניהם אף שהיה ל
וע את שיהיה מקום לנטַאָּתה ָיְד ּגוִֹים הוַֹרְׁשָּת שאתה עצמך פעלת להזיז עמים מהארץ   ג

ובחנת את העמים ונמצאו חייבים ולכן שלחת אותם ַוִּתָּטֵעם  עם ישראל במקום המתאים לו

לא כחם הצבאי ירש את הארץ ,  שנלחמוואף ד  :ָּתַרע ְלֻאִּמים ַוְּתַׁשְּלֵחם 12מארצך הקדושה

אלא הופעתך הוִֹׁשיָעה ָּלמוֹ - ּוְזרוָֹעם אולא כוחם הפיזי הציל אותם ִּכי א ְבַחְרָּבם ָיְרׁשּו ָאֶרץ 

היה מכח מה שהם , וגם מה שהם פעלוּוְזרוֲֹע  שרואים שבאה ממךְיִמיְנ - ִּכיהגלויה 

וגם  ה  :ִּכי ְרִציָתם יית מרוצה בהם ולכן נגלית דרכםכיון שהְואוֹר ָּפֶני  מאירים מאורך

ַמְלִּכי  הּוא-ַאָּתהוכוחך היום ככוחך אז . אתה גם המולך עלי, המושיע אותם, היום אתה
  :ַצֵּוה ְיׁשּועוֹת ַיֲעֹקב  ינצל מהגלות13לכן גם היום תצוה את המציאות שהדור שלנוים ֱאִה 
ים גבוהות לנגוח את וגם עכשיו כיון שאנחנו כלולים בך נתעלה כך שיהיו לנו קרני  ו

ומצד מה ששמך נקרא עלינו נדרוך את הקמים עלינו אל תוך ְּב ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח  המצרים לנו

כי גם היום לא כלי המלחמה הפיזיים מצילים אותי אלא  ז  :ְּבִׁשְמ ָנבּוס ָקֵמינּו האדמה

 צרים לנו אזוכמו שכשהצלת אותנו מהמ  ח  :ִּכי א ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי א תוִֹׁשיֵעִניאתה 
ואז שבחנו את  ט  :ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשוֹתָ   ושנאינו התביישו ונגמרוִּכי הוַֹׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו

והשם שעשית לך אז נשבח אותו עד ַהּיוֹם - ִהים ִהַּלְלנּו ָכלֵּבא הופעתך כל זמן הצלחתנו

לזמן כך גם כשעזבת אותנו  י  :ְוִׁשְמ ְלעוָֹלם נוֶֹדה ֶסָלה עולם ולמדנו מזה עליך לתמיד

וגם לא עזרת לצבא שלנו לנצח בכוחו ָזַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמנּו -ַאףארוך וגרמת לנו בושה במלחמה 

שהשגחת עלינו לרע שאויבינו ינצחו אותנו בשדה ועוד יותר  יא  :ֵתֵצא ְּבִצְבאוֵֹתינּו- ְוא

 וכל השונא אותנו יכל לבזוז את רכושנו כי נצחונם היה שלםָצר -ְּתִׁשיֵבנּו ָאחוֹר ִמִּניהקרב 

 

 הארץ שכיבוש שכמו לומר בא הוא כי, ריםמצ יציאת ניסי על ולא הארץ כיבוש על דווקא מדבר המזמור 12
 .מידיו באות אליה והחזרה מהארץ הגלות כך', ה מידי היה

 .מסוים דור או, ישראל עם של הפרטים עניינו" יעקב "13
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 כצאן 14ויותר מזה שאפשרת להם להרוג אותנו או לשבות אותנו יב  :ּוְמַׂשְנֵאינּו ָׁשסּו ָלמוֹ 

ויותר   יג  :ּוַבּגוִֹים ֵזִריָתנּו והנשארים פוזרו בין הגויים בגלותִּתְּתֵננּו ְּכֹצאן ַמֲאָכל  חסר הגנה

 מזה שהלוקחים אותם אף שהם עמך לקחו אותם בלי להפסיד דבר ולא הענשת אותם

  :ִרִּביָת ִּבְמִחיֵריֶהם- ְוא 15וגם מחיר המלחמה עצמה לא היה גבוההוֹן -ַעְּמ ְבא- ִּתְמֹּכר
ולא ששם מתיחסים אלינו בכבוד כעמו של אלקים אלא הקרובים אלינו שרואים את  יד

ואלו ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו  מצבנו מקללים בנו כשרוצים לקלל אחרים מרוב בזיונינו

וגם   טו  :ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבוֵֹתינּו ים עלינו ומשתבחים במומינושבאים איתנו במגע צוחק

נּו ָמָׁשל ְּתִׂשימֵ בעמים רחוקים שמעו על קלוננו ואנחנו משמשים שם משל לעם בזוי ומסכן 
  :ֹראׁש ַּבְלֻאִּמים-ְמנוֹד וגם בעמים רחוקים מנידים ראשם לאות תמהון וצער על מצבנוַּבּגוִֹים 
ַהּיוֹם ְּכִלָּמִתי - ָּכלאנחנו רואים מולנו את בושתנו ואי אפשר לשכוח את זה כי בכל זמן   טז

כי כל הזמן , והבושה מולנ יז  :ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִניואיננו יכולים להראות פנינו בגויים ֶנְגִּדי 

ולא יכולים ִמּקוֹל ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף  שומעים את קול החרפה על מצבנו והגידוף על דתנו

ִמְּפֵני  16להראות פנינו כי יש לנו אויבים המחפשים להרגנו ועושים עצמם כצריכים לנקום בנו
לא שכחנו שמך ֹזאת ָּבַאְתנּו -ָּכל 17ולמרות שכל זה בא עלינו מידך  יח  :אוֵֹיב ּוִמְתַנֵּקם

ולא עזבנו את קיום התורה והמצוות שהם חלקנו ְוא ְׁשַכֲחנּו  והופעתך שראינו בעבר

ָנסוֹג ָאחוֹר - א ואפילו רצוננו לא הלך לאחור מעבודתך יט  :ִׁשַּקְרנּו ִּבְבִריֶת-ְוא בברית
שהרי גם  כ  :ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו ִמִּני ָאְרֶח 18שזה היה מתחיל את יציאת רגלינו מדרכך ִלֵּבנּו

ִּכי ִדִּכיָתנּו ִּבְמקוֹם ַּתִּנים כששברת אותנו בין האומות שמשולות כחיות שממה רוחנית 
רגנו על שאיננו עובדים וכביכול כיסית עלינו מפניך בחשכת המות שהם רוצים לה

ָׁשַכְחנּו ֵׁשם - ִאםגם אז אם היינו שוכחים אותך  כא  :ַוְּתַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות 19לאליליהם
הרי אתה  כב  :ַוִּנְפֹרׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל ָזר פללים לאלילים כלפי חוץאו אפילו רק מתֱאֵהינּו 

אדם ולא רק שאתה יודע גם מה שבליבו של ֹזאת -ֲהא ֱאִהים ַיֲחָקרהיית יודע את זה 

וגם מי שאינו יודע תעלומות לב יכול לראות שלא   כג  :הּוא ֹיֵדַע ַּתֲעלֻמוֹת ֵלב-ִּכימעשיו 

ָעֶלי -ִּכיו מאמינים בך בכל זמן הגלות עזבנו אותך שהרי הורגים אותנו על מה שאנחנ
וזה קל להם שאנחנו כצאן המיועד להריגה ובכל זאת אנחנו מתים ולא ַהּיוֹם - ֹהַרְגנּו ָכל

ואנחנו יודעים שאתה עדין שם כמו בעבר רק   כד  :ֶנְחַׁשְבנּו ְּכֹצאן ִטְבָחה עוזבים את שמך

 20עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאֹדָני לא פועל ולכן בקשתנו שתתעורר להתחיל לפעול ולא תהיה כישן
ולמה   כה  :ִּתְזַנח ָלֶנַצח- ָהִקיָצה ַאל ולא תשאר רחוק לזמן ארוך כל כך 21ותעצור את הגלות

ולא תשים לב לעינוי שלנו ָפֶני ַתְסִּתיר - ָלָּמהימשך הסתר הפנים  גם כשאנחנו בתוך הגלות

ואם מצד  כו  :22ַלֲחֵצנּוִּתְׁשַּכח ָעְנֵינּו וְ  ולהצרת המקום שמצרים לנו להצילנו לפחות מהם

 
 .להנאה אלא להריגה דוקא אינו" מאכל צאן"ש משמע, "טבחה צאן "נאמר בהמשך 14
, ממונם אהבת מצד עלינו נזהרים היו, כסף בהרבה כרנונמ ואילו. כסף כקנין אלינו מתייחסים: נוסף פרוש 15

 .עלינו נזהרים אינם ולכן, כסף במעט נמכרנו אבל
 .המן כגון, המקומית הצלחתנו על בנו לנקום שרוצים אלו מפני: נוסף פרוש 16
 הביא' שה, ועוד. עלינו אותה הביא' שה בפרוש לומר כבוד זה שאין מפני, מעצמה שבאה משמע" באתנו "17
 .מעצמה באה כאילו ונראה, בנסתר עלינו ותהא
, מצוות לשמור שלא יותר קל בגויים כי, מדרכך רגלינו את שהטית אף ממך נסוג לא רצוננו: נוסף פרוש 18

 .בדרכך אחזנו זאת ובכל
 מכריחים שהם במה מפניך עלינו וכיסית, "תנים"כ שהם, האומות בין אותנו ששמת זה ידי על: נוסף פרוש 19

 ".אורחך מני אשורינו הטית "בזה, לאלהיהם עבודל אותנו
 .אדוננו' שה מדגיש הוא ולכן, מכובד לא נראה הזה שהמשפט היא אדנות שם שנקט שהסיבה נראה 20
 ".קץ "מלשון, השינה מצב את לסיים - " להקיץ. "לפעול להתחיל - " להתעורר "21
"  אותם לוחצים מצרים אשר הלחץ את ראיתי וגם... במצרים אשר עמי עני את ראיתי ראה "שנאמר כמו 22
 ).ט; ז, ג שמות(
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ואנחנו מחפשים רק ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו שנפשנו ירדה אל החומריות כנחש הוא יצר הרע 

אז קום ועזור לנו לחזור  כז  :ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטֵננּו 23'ודת השביעה חומרית ולא לצורך עב

ּוְפֵדנּו ְלַמַען  נוותוציאנו מהגלות מצד חסדך לא מצד זכויותיקּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו  בתשובה אליך
ַחְסֶּד:  

ת- ֹׁש�ַׁשִּנים ִלְבֵני-ַלְמַנֵּצ�ַח ַעל  א מה יל ִׁש�יר ְיִדיֹדֽ ְׂשִּכ� ַרח ַמ) י  ב :ֹק� ַח�ׁש ִלִּב0 Fָב�ר | ָר Fָּד
(ב ֹאֵמ�ר ָא�ִני ַמעֲ  י ֵע�ט ט� ׁש(ִנ� יר| ַׂש�י ְלֶמ�ֶלְך ְל) ר ָמִהֽ ּוַצק  ג :ס(ֵפ3 ם ה� י ָאָד� יָת ִמְּבֵנ3 Iָיְפָיִפ

ַרְכָך6 ֱאֹל-ֵח�ן ְּבְׂשְפת(ֶת�יָך ַעל םֵּכ�ן ֵּבֽ ים ְלע(ָלֽ (ר - ַחְרְּבָך� ַעל-ֲחֽג(ר  ד :ִה� ָיֵר�ְך ִּגּב�
ָך (ְדָך� ַוֲהָדֶרֽ ְרָך0   ה :ה) ל| ַוֲהָד3 ב ַעֽ ח ְרַכ� ֶמת ְוַעְנָוה-ְּדַבר-ְצַל3 �(ת - ֱא ֶצ�ֶדק ְות(ְרָך6 נ(ָרא�

ֶלְך ו :ְיִמיֶנֽ ָך י ַהֶּמֽ ב א(ְיֵב� ֵל� ּו ְּב) ּוִנ�ים ַע�ִּמים ַּתְחֶּת�יָך ִיְּפל� יָך ְׁשנ" ִּכְסֲאָך� ֱא�ֹלִהים  ז :ִחֶּצ�
ָךע(ָל�ם  ר ֵׁש�ֶבט ַמְלכּוֶתֽ יֹׁש� ֶבט ִמ) �ד ֵׁש� ַׁשע ַעל  ח :ָוֶע א ֶר� | ֵּכ�ן -ָאַה�ְבָּת ֶּצֶדק' ַוִּתְׂשָנ"

ֶמן ים ֱא�ֹלֶהיָך ֶׁש� יָךְמָׁשֲחָךI ֱאֹלִה� ֲחֵבֶרֽ (ן ֵמֽ �ִציע(ת ָּכל-ֹמר ט : ָׂשׂש� (ת ְק ִּבְגֹדֶת�יָך -ַוֲאָהל�
ן י ִׂשְּמֽחּוָך- ִמֽ ן ִמִּנ� � יְכֵלי ֵׁש) יִמיְנָך� ְּבֶכ�ֶתם   י :ֵה� ה ֵׁשַג�ל ִלֽ) ְּבנ�(ת ְמ�ָלִכים ְּבִיְּקר(ֶת�יָך ִנְּצָב�

יר יְך- ִׁשְמִעי יא :א(ִפֽ ית ָאִבֽ ְך ּוֵב� ֵּמ� י ַע) � ְך ְוִׁשְכִח� י ָאְזֵנ �ְרִאי ְוַהִּט� ְתָא�ו ַהֶּמ�ֶלְך ְויִ  יב :ַב�ת ּו
� ְך ִּכי ֲחִוי-ָיְפֵי ִיְך ְוִהְׁשַּתֽ ֹדַנ� ּוא ֲא) ת  יג :ֽל(-ה� ר - ּוַבֽ ּו ֲעִׁש�יֵרי עָֽ | ֹצ0 � ִיְך ְיַחּל� �ִמְנָחה ָּפַנ  :םְּב

ּה- ְּכבּוָּד�ה ַבת-ָּכל  יד (ת ָזָה�ב ְלבּוָׁשֽ ִּמְׁשְּבצ6 �יָמה ִמֽ ִלְרָקמ(ת' ּתּוַב$ל   טו :ֶמ�ֶלְך ְּפִנ
ְך (ת ָלֽ ּוָבא� (ת ַא�ֲחֶריָה ֵרע(ֶת�יָה מ6 ֶלְך ְּבתּול� ֶּמ� יָנה  טז :ַל" ֹבֶא� ת ָוִג�יל ְּת) ּוַבְלָנה ִּבְׂשָמֹח� ּת6

ֶלְך מ( ְל)   יז :ְּבֵה�יַכל ֶמֽ �יָך ְּתִׁשיֵת� ים ְּבָכלַּת�ַחת ֲא�ֹבֶתיָך ִיְהי�ּו ָבֶנ ֶרץ-ָׂשִר�  :ָהָאֽ
�ְמָך ְּבָכל  יח יָרה ִׁש ר ַעל- ַאְזִּכ� ר ָוֹד� ד-ֹּד� ָך ְלֹעָל�ם ָוֶעֽ ים ְי)ה(ֻד� ן ַעִּמ�    :ֵּכ�

ואיך לעתיד לבוא , על היחס בין עם ישראל לאומות העולםמדבר במשל המזמור 

 את לתאר כשרוצים לאמרו ומתאים. 24ישלוט עם ישראל ויתקן את כל העולם

    .'ה את יעבוד העולם ושכל לבוא לעתיד ישראל עם גדולת

- ַעל על עם ישראל המשולים לשושנה מול שאר האומות המשולים לחוחיםַלְמַנֵּצַח  א
ַמְׂשִּכיל  25על ידידותו עם ישראל' הבנה פנימית המשבחת בשמחה את הֹקַרח - ֹׁשַׁשִּנים ִלְבֵני

 לבי אומר לי בשקט את הטוב שיהיה בעתיד ולכן נאמר במשל ולא בפרוש ב  :ִׁשיר ְיִדיֹדת

ואני אומר אותו כדי שיהיה ברור שכל הכבוד שיהיה לעם ישראל זה כדי ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טוֹב 

ומשל זה נאמר כעט סופר זריז  ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל ֹאֵמר ָאִני ולא למעננו' שנפעל בשביל ה

עם ישראל   ג  :ְלׁשוִֹני ֵעט סוֵֹפר ָמִהיר במלכתו ויש לדקדק בו ואינו רק לתפארת המליצה

ולכן ָיְפָיִפיָת ִמְּבֵני ָאָדם   פעם אחר פעם יותר משאר עמים26 ויצא יפה וטובנבחן באבות

 
 מחפשת" בטננו "זה ובעקבות, "לעפר "מהשמים שהגיעה עד אלוקים מקרבת התרחקה נפשנו: נוסף פרוש 23

 .חומריות רק
 באופן כולו הפרק מסתדר שכתבתי הפרוש לפי. במפרשים יעיין והרוצה, רבים פרושים יש זה לפרק 24

 . ביניהם הקבלות הרבה ויש, השירים שיר על מבוסס הוא לכאורה. המיטבי
 ידידות את נתתי: "ישראל עם נקראו וכך. משותפת פעולה כלומר, "ויד יד "מלשון באה" ידידות"ש נראה 25

 כאן המוזכר המצב התקיים בזמנו כי, "ידידיה "המלך לשלמה קרא' ה). ז, יב ירמיהו" (אויביה בכף נפשי
 .ביותר הגבוהה ברמה

 .אדם בני משאר גבוהה ישראל עם מדרגת כי, שצריך ממה יותר - " יפה. "להיות שצריך כמו -" בטו "26
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ברך את עם ישראל שיוביל את ' ולכן ההּוַצק ֵחן ְּבְׂשְפתוֶֹתי  ניתנה לו התורה שידברה בפיו

והשלב הראשון בקשר עם האומות  ד  :ֵּכן ֵּבַרְכ ֱאִהים ְלעוָֹלם-ַעל העולם עד עולם הבא

וגבורתך תהיה הרושם ָיֵר ִּגּבוֹר -ַחְרְּב ַעל-ֲחגוֹר שתלחם בהם בחרב ובגבורת מלחמה

והרושם   ה  :ָדֶרהוְֹד ַוהֲ  הפנימי שאתה עושה עליהם והחרב תהיה הרושם החיצוני

ותרכב במלחמתך בתנאי שאתה ַוֲהָדְר ְצַלח  החיצוני שתעשה עליהם במלחמה יצליח בידך

ולא בשביל עצמך ֱאֶמת -ְּדַבר- ְרַכב ַעל עושה את דברי התורה שהם גורמים להודך הפנימי

ואז פעולתך הגלויה תראה לך ֶצֶדק -ְוַעְנָוהוזה הדבר הנכון והישר לעולם ' אלא בשביל ה

ואחר שתנצח את העמים   ו  :ְותוְֹר נוָֹראוֹת ְיִמיֶנניסים נוראים שיצליחו את דרכך 

 ויפלו להיות כנועים לךִחֶּצי ְׁשנּוִנים  שסביבך תפעל גם על העמים הרחוקים כחיצים חדים
ואז תשלוט  ז  :ְּבֵלב אוְֹיֵבי ַהֶּמֶלולכן תצליח ' כיון שרצונם נגד רצון הַעִּמים ַּתְחֶּתי ִיְּפלּו 

ִּכְסֲא ֱאִהים עוָֹלם ָוֶעד שופט את העמים בעולם הזה ובעולם הבא ' בעמים כי על ידך ה
ֵׁשֶבט  ה אתה מולך עליהם ובזכות זֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ותשפוט אותם בכח בשביל הישר והטוב

וזה כיון שאתם כעם לא עושים דברים לטובת עצמכם אלא לפי הישר והטוב ח  :ַמְלכּוֶת 

בחר בכם לשלוט  ולכן שופט העולם שהוא המשגיח עליכם ביחודָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע 

 ,ויבינו שזו השלמתםויבוא זמן שהעמים עצמם ישמחו ֵּכן ְמָׁשֲח ֱאִהים ֱאֶהי - ַעלבעולם 

ואז ישפיעו לבושיך כלומר   ט  :ֶׁשֶמן ָׂשׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריויתחברו אליכם וימשחו אתכם עליהם 

27עליהם בריח טוב של עשבי בשמים, צדדיך החיצוניים
ִּבְגֹדֶתי -ַוֲאָהלוֹת ְקִציעוֹת ָּכל- ֹמר 

ח משם ירצו העמים לשמֵהיְכֵלי ֵׁשן -ִמן מהיכלי כסא המלוכה ששם הקשר שלהם איתך

וכשרונות כל עם ועם נותנות לכם חשיבות   י  :ִמִּני ִׂשְּמחּואתכם ולהקשר אליכם 

וחכמת העולם הזה מסייעת ְּבנוֹת ְמָלִכים ְּבִיְּקרוֶֹתי  ומתווספים אליכם לעזור לכם

ולכן כל עם ועם   יא  :ִנְּצָבה ֵׁשַגל ִליִמיְנ ְּבֶכֶתם אוִֹפירלמעשיכם בעולם בחשיבות מיוחדת 

ובואו לשמוע ממנו מה נכון ַבת ּוְרִאי -ִׁשְמִעי 28ראו את גדולתושמעו את כבוד עם ישראל ו

ואז  יב  :ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִביועזבו את חילוקי הממלכות והאלילים ְוַהִּטי ָאְזֵנ  לעשות

כיון שתכירו שנוצר לעשות בו את ְוִיְתָאו ַהֶּמֶל ָיְפֵי  ה את כשרונכם המיוחד"ירצה הקב

וכמו שסייעו צור לבנות את בית  יג  :לוֹ -ְוִהְׁשַּתֲחִוי ותקבלו מצוותיוהּוא ֲאֹדַנִי -ִּכי' רצון ה

ָּפַנִי ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי כך ירצו לסייע לעם ישראל כל עם ועם ביכולותיו ֹצר ְּבִמְנָחה -ּוַבתהמקדש 
 שהם בני המלך יש להם כבוד הרבה מעבר 29אבל עם ישראל שבאותו דור  יד  :ָעם

ורשומים כולם ֶמֶל ְּפִניָמה -ְּכבּוָּדה ַבת-ָּכל לכשרונות האלו כי נכנסים לפני ולפנים

' והם מובאים אל ה טו  :ִמִּמְׁשְּבצוֹת ָזָהב ְלבּוָׁשּה במשבצות זהב שבאפוד הכהן הגדול

והעמים שאינם עובדים ִלְרָקמוֹת ּתּוַבל ַלֶּמֶל מעבר לשער החצר ופתח אוהל מועד הרקומים 

שעל ידי עם ישראל גם שאר העמים יבואו  ַאֲחֶריָה ְּבתּולוֹת' לאלילים יבואו בעקבותינו לה

ּתּוַבְלָנה ואף שיובלו לשם יהיה ברצונם ולטובתם  טז  :ֵרעוֶֹתיָה מּוָבאוֹת ָל 'לעבוד לה
ובני   יז  :ְּתֹבֶאיָנה ְּבֵהיַכל ֶמֶל 'וגם הם יגיעו אל הקודש להיכל החיצוני של הָמֹחת ָוִגיל ִּבְׂש 

 ולכן יהיו שולטים ַחת ֲאֹבֶתי ִיְהיּו ָבֶניַּת  'עם ישראל יהיו במדרגת האבות לקרוא בשם ה

וגם בדורות   יח  :ָהָאֶרץ- ְּתִׁשיֵתמוֹ ְלָׂשִרים ְּבָכל על כל עמי הארץ שיבואו לשמוע מהם

ולכן גם נגיע ֹּדר ָוֹדר -ַאְזִּכיָרה ִׁשְמ ְּבָכל כל זה נזכיר שמך גם כשאין לנו כבוד כזהשלפני 

  :ֵּכן ַעִּמים ְיהוֹֻד ְלֹעָלם ָוֶעד-ַעל לעתיד לבוא שהעמים כולם יודו לך ויקבלו מלכותך

 

 ".קידה "של תרגום הוא" קציעות. "בשמים כעשבי השירים בשיר מוזכרים" ואהלות מר "27

 .גדולתו את לראות ובאה שלמה שמע את שמעה שבא שמלכת כמו 28

, זכר בלשון ישראל עם המזמור ובשאר, "ירושלים בת "או" וןצי בת "כמו נקבה לשון נקט דור אותו לגבי 29
 .העם כללות על שמדבר כיון
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ַח ִלְבֵני א מו ל- ַלְמַנֵּצ� ַרח ַעֽ יר-ֹק� (ת ִׁשֽ ה  ב :ֲעָלמ� ז ֶעְזָר� ים ָל�נּו ַמֲחֶס�ה ָוֹע� ֱאֹלִה�
ד א ְמֹאֽ (ת ִנְמָצ� ָצר� ים- ֵּכ�ן לֹא-לעַ   ג :ְב) ים ְּבֵל�ב ַיִּמֽ ִר� (ט ָה) יר ָא�ֶרץ ּוְבמ� �יָרא ְּבָהִמ�  :ִנ

ְרֲעֽׁשּו ד ּו ֵמיָמ�יו ִיֽ ּו ֶיְחְמר� (-ֶיֱהמ� ים ְּבַגֲאָות� ָלהָהִר6 ּו ִעיר ה : ֶסֽ יו ְיַׂשְּמח� ר ְּפָלָג� -ָנָה�
ׁש ִמְׁשְּכֵנ�י ֶעְלֽי(ן ֹד� ים ְק) �ִקְרָּבּה ַּבל ו :ֱאֹלִה� ים ְּב ים ִלְפנ�(ת - ֱאֹלִה� ֹלִה� ָה ֱא) (ט ַיְעְזֶר� ִּתּמ�

ֶקר ֶרץ ז :ֹּבֽ ּוג ָאֽ ( ָּתמ� ק(ל� ן ְּב) (ת ָנַת� ּו ג6(ִים ָמ�טּו ַמְמָלכ� (ת ִעָּמ�נּו  ח :ָהמ� �ה ְצָבא� ְיהָו
י יַ - ִמְׂשָּגֽב נּו ֱאֹלֵה6 ָלהָל) ב ֶסֽ כּו  ט :ֲעֹק� �ה ֲאֶׁשר- ְלֽ (ת ְיהָו ֶרץ- ֲח�זּו ִמְפֲעל� (ת ָּבָאֽ ם ַׁשּמ�  :ָׂש6

ית ִמְלָחמ(ת' ַעד  י ׁש- ַמְׁשִּב� ף ָּבֵאֽ (ת ִיְׂשֹר� ָגל� �ית ֲע) �ַׁשֵּבר ְוִקֵּצ�ץ ֲחִנ ֶׁשת ְי ֶרץ ֶק� ָא�  :ְקֵצ$ה ָה"
�ְדעּו ִּכי יא ּו ּו ֶרץ- ַהְרּפ� ּום ָּבָאֽ ם ָאר� ּג(ִי� ּום ַּב) ים ָאר� י ֱאֹלִה� �ה ְצבָ  יב :ָאֹנִכ� (ת ִעָּמ�נּו ְיהָו א�

ָלה- ִמְׂשָּגֽב ב ֶסֽ י ַיֲעֹק� נּו ֱאֹלֵה6    :ָל)
' שעל ידם ישלוט ה, מדבר על שינויי הסדר העולמי ומלחמת גוג ומגוגהמזמור 

 פחד על לאמרו ומתאים. והוא יעשה' ושעם ישראל יבטח בה, בעולם

    .עולמיים כלל ומשינויים ממלחמות

ם המסתור שלנו מצרות ומגן עלינו הוא מקו' ה  ב  :ֲעָלמוֹת ִׁשיר-ֹקַרח ַעל-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני א

ולכן גם כשיש צרות כלל עולמיות אנחנו נמצא בהם ֱאִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז שלא ישנו אותנו 

ולכן אין לנו מה לחשוש כלל  ג  :ֶעְזָרה ְבָצרוֹת ִנְמָצא ְמֹאד עצמם עזרה לנו והגנה מהם

וממלכות גדולות ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ -ֵּכן א-ַעלכשמתחלפות הממלכות השולטות בארץ 

וישמיעו  ד  :ּוְבמוֹט ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים 30ויציבות מתמוטטות בתוך הגלות המשולה למים רבים

והממלכות יזוזו ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו  31קול רעש גדול ויעשו מי הגלות גלים כערמות גבוהות

התמידית ' וכל זה תוצאת העראיות שלהם מול מרכזיותו של הָהִרים -ִיְרֲעׁשּו ולא ישקטו

יבואו המים , ולעומת כל רעש המים הזה ה  :ְּבַגֲאָותוֹ ֶסָלהוהמהותית שמתגלה עליהם 

כיון ֱאִהים - ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר רָנהָ בנחת לירושלים ויתחלקו לכל אחד מישראל לפי צורכו 

ְקֹדׁש  ה בארץ שהוא העיקר היציב בעולם"ששם מתגלה הקדושה העליונה והיא מקום הקב
ֱאִהים ְּבִקְרָּבּה  בקרבה כשכולם מתמוטטים היא לא תתמוטט' וכיון שה ו  :ִמְׁשְּכֵני ֶעְליוֹן

ואף שנראה שיש חושך גדול ומאימים עליה זה רק הקדמה לבוקר הצלחתה ִּתּמוֹט - ַּבל

 ואילו העמים ישמיעו קול גדול כגלי הים  ז  :ַיְעְזֶרָה ֱאִהים ִלְפנוֹת ֹּבֶקרעוזר לה ' וכבר אז ה
ָנַתן ְּבקוֹלוֹ  השמיע קולו עליהם' כי הָמטּו ַמְמָלכוֹת  והממלכות יתמוטטו כהריםָהמּו גוִֹים 

שהוא המניע את קבוצות ' אבל בכל זה ה  ח  :32ָּתמּוג ָאֶרץ ולכן הארץ אינה מחזיקה מעמד

 ולכן אנחנו גבוהים אצלו וניצלים מכל הרעשְצָבאוֹת ִעָּמנּו ' ה האנשים בעולם הוא שוכן בנו
ֱאֵהי   באופן מהותי ותמידי33ישראל בגלות במדרגת יעקבשהוא המשגיח על ָלנּו - ִמְׂשָּגב

אמנם אז כשהגויים יפנו מולנו בגוג ומגוג תוכלו לראות בראיה פנימית את  ט  :ַיֲעֹקב ֶסָלה

ויעצור  י  :ָׂשם ַׁשּמוֹת ָּבָאֶרץ-ֲאֶׁשר שישים שממה בעולם כולו' ֲחזּו ִמְפֲעלוֹת ה- ְלכּו 'לת הפעו

 
" ָּׁשאּוןיִ  ַּכִּביִרים ַמיִם ְׁשאֹוןּכִ  ְלֻאִּמים ְׁשאֹוןּו יֱֶהָמיּון יִַּמים ַּכֲהמֹות ַרִּבים ַעִּמים ֲהמֹון הֹוי "למשל שכתוב וכמו 30
  ).יב, יז וישעיה(

  ".ָוִטיט ֶרֶפׁש ֵמיָמיו ַוּיִגְְרׁשּו יּוָכל 6א ַהְׁשֵקט ִּכי נִגְָרׁש ַּכּיָם ְוָהְרָׁשִעים): "כ, נז (בישעיהו נאמר וכן 31

 ).י, ח שמות" (ָהָאֶרץ ַוִּתְבַאׁש ֳחָמִרם ֳחָמִרם אָֹתם ַוּיְִצְּברּו "בפסוק כמו, עֵרמה הוא" חומר"
 .ומגוג גוג של לצליל לרמוז בא" תמוג"ש יתכן 32
 שקרא אברהם מדרגת שעניינו, הבא שבמזמור" אברהם אלוקי עם "כנגד הוא כאן" יעקב אלקי"ש נראה 33

 .ובצרות בגלות שפעל, יעקב במדרגת עדיין הזה המזמור ואילו, כולו לעולם' ה בשם
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ויוציא ְקֵצה ָהָאֶרץ -ִּבית ִמְלָחמוֹת ַעדַמְׁש  את מלחמות הגויים בנו גם עד העמים הרחוקים

ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר ְוִקֵּצץ ֲחִנית ֲעָגלוֹת ִיְׂשֹרף  משימוש את כלי מלחמתם שלא יוכלו להלחם בנו
ותלמדו מזה דעת  ַהְרּפּו 'ואתם יכולים לעזוב את כלי המלחמה ולסמוך על ה יא  :ָּבֵאׁש

שעל ידי שארים עצמי על הגויים הנלחמים בכם אתרומם על ָאֹנִכי ֱאִהים - ּוְדעּו ִּכי אלוקים

מנהיג את הצבאות ' ואז יתגלה שה  יב  :ָארּום ַּבּגוִֹים ָארּום ָּבָאֶרץהעולם כולו לשלוט בו 

ובו אנחנו מתרוממים ְצָבאוֹת ִעָּמנּו ' ה העולמיים לא רק להגן עלינו אלא לנצח אותם לגמרי

לם כאלוקינו המציל אותנו והוא מתגלה בעוָלנּו - ִמְׂשָּגב למדרגה גבוהה משאר העמים

  :ֱאֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה מהצרות באופן תמידי

ַח  א מז ַרח ִמְזֽמ(ר-ִלְבֵני| ַלְמַנֵּצ3 ל ב :ֹק3 ים -ָה�ַעִּמים ִּתְקעּו-ָּכֽ אֹלִה� יעּו ֵל) ָכ�ף ָהִר�
(ל ִרָּנֽהּבְ  י ג :ק� ֶלְך ָּג)ד(ל ַעל- ִּכֽ �ה ֶעְלי�(ן נ(ָר�א ֶמ� ֶרץ- ָּכל- ְיהָו ים  ד :ָהָאֽ ַיְדֵּב�ר ַעִּמ�

ינּו ים ַּת�ַחת ַרְגֵלֽ נּו ֶאת- רִיְבחַ  ה :ַּתְחֵּת�ינּו ּו)ְלֻאִּמ� ב ֲאֶׁשר-ָל� (ן ַיֲעֹק6 ת ְּגא0 ָאֵה�ב -ַנֲחָלֵת�נּו ֶא�
ָלה ר  ו :ֶסֽ (ל ׁש(ָפֽ �ה ְי)הָ(�ה ְּבק� ּו  ז :ָעָל�ה ֱא�ֹלִהים ִּבְתרּוָע ים ַזֵּמ�רּו ַזְּמר6 ּו ֱאֹלִה� ַזְּמר�

רּו ֶלְך ָּכל ח :ְלַמְלֵּכ�נּו ַזֵּמֽ י ֶמ6 יל- ִּכ� ּו ַמְׂשִּכֽ ים ַזְּמר� ֶרץ ֱאֹלִה� - ָמַל�ְך ֱא�ֹלִהים ַעל ט :ָהָא�
ֹלִה�  א ָקְדֽׁש(- ַעל| ים ָיַׁש�ב ּג(ִי�ם ֱא) ים  י :ִּכֵּס3 יֵב�י ַעִּמ0 Fם | ְנִד ָה� פּו ַעם' ֱאֹלֵה$י ַאְבָר" ֶנֱאָס�

ִגֵּני אֹלִהים ָמֽ �י ֵלֽ ד - ִּכ� ֶרץ ְמֹא� הֶא�    :ַנֲעָלֽ
', יעבדו כל העמים את ה, שאחרי גוג ומגוג, אומר כהמשך למזמור הקודםהמזמור 

 מגמת את לזכור לאמרו ומתאים. אבל עדיין תהיה לעם ישראל מדרגה נפרדת

    .לבוא לעתיד יגיע ולאן העולם

- ָּכל' כל קבוצות בני האדם יעזרו זה לזה לעבוד את ה  ב  :ֹקַרח ִמְזמוֹר-ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני א
ָהִריעּו  35השופט את הארץ וישבחו אותו על מעשיו' וירימו קול גדול לה 34ָכף-ָהַעִּמים ִּתְקעּו

וצריך ֶעְליוֹן ' ה- ִּכי הוא גבוה מכל שאר הכוחות בעולם' ויאמרו שה ג  :ֵלאִהים ְּבקוֹל ִרָּנה

והוא המולך באמת על כל מה שיש בארץ ומקובל על כולם נוָֹרא לירא ממנו לעשות רצונו 

 את העמים שיתנגדו 36ואמנם לנו יש יחס מיוחד כי יהרוג  ד  :ָהָאֶרץ- ָּכל- ֶמֶל ָּגדוֹל ַעל כמלך

  :ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו ואלו שיפריעו לנו לכבוש את ארצנוַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו לשלטוננו 
ששם יתגלה גדולת עם ישראל כמדרגה ַנֲחָלֵתנּו - ָלנּו ֶאת- ִיְבַחרויתן לנו חזרה את ארצנו   ה

 שאותנו אוהב באופן תמידי ומהותי גם כשכל הגויים עובדים אותוֶאת ְּגאוֹן ַיֲעֹקב  בפני עצמו
מתעלה בעולם , שזה השם שמכירים הגויים, ואלוקים כשופט הארץ ו  :ָאֵהב ֶסָלה-ֲאֶׁשר

שזה השם שאנחנו , בורא העולם' והָעָלה ֱאִהים ִּבְתרּוָעה  במה שהם מריעים לגדולתו

ולכן   ז  :ְּבקוֹל ׁשוָֹפר' ה 37לכותומתעלה בקול השופר שלנו שמקבץ אותנו סביב מ, מכירים

כל הגויים תפרטו את גדולת אלוקים השופט וככל שתפרטו כך תבינו יותר דעת אלוקים 

כמלך ישראל שעל ידי ' אבל גם תפרטו את גדולת הים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ֱאִה  38ותוכלו לפרט עוד

 
 משמעותה כאן .ערבות במתן משמשת היא ולכן ,ידך בעזרת תמיד תהיה שידי משמעותה "הכף תקיעת" 34

  .לזה זה ויעזרו' ה את לעבוד יחד ילכו כולםש היא
 כבר ולכן, ולאלוקים למלך' ה את לקבל כולם יסכימו כי ביניהם להילחם יפסיקו העמים כל: נוסף פרוש 35

 .ודתיים לאומיים חילוקים יהיו לא
 .ומגוג בגוג שיעשה מה וזה, מגפה כלומר, "ֶדֶבר "מלשון" ידבר "36
 .בשופר תקעו בהמלכה ולכן, יחד הציבור כל את לקבץ נועדה בשופר תקיעה 37
 כל את שמפרט שבח שיר הוא" זמר", זה לפי. שמתפרטים דקים ענפים שהן, "זמורות "מלשון" לזמר "38

  .הדבר של הצדדים
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שישראל קיבלו מלכותו מלך על העולם כולו וגם מזה תלמדו דעת אלוקים ותוכלו לפרט 

מולך על כל בני העולם ותזמרו לו על מה ' ותזמרו על מה שה  ח  :ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו יותר

מולך ' וה ט  :ָהָאֶרץ ֱאִהים ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל-ִּכי ֶמֶל ָּכל שגרם לכם להבין את מציאותו בעולם

ואז מולך על העולם כולו בכסא ּגוִֹים -ָמַל ֱאִהים ַעל על העמים הנפרדים ביד חזקה

וחסידי אומות   י  :ִּכֵּסא ָקְדׁשוֹ -ֱאִהים ָיַׁשב ַעל המשפט שקדוש ונבדל מעניני העולם הזה

ֶנֱאָספּו ' יתאספו יחד אל עם ישראל לעבוד את הְנִדיֵבי ַעִּמים  העולם שמתנדבים מדעתם
 ַעם ֱאֵהי לעולם כולו' לא רק מצד הפחד כשאר הגויים אלא כמידת אברהם שקרא בשם ה

 במה שהם שייכים לאלוקים באמת ולא רק 40ים על ארצם מצרותכי הם המגינ 39ַאְבָרָהם

ועל ידי זה נעלה עוד יותר שגם הגויים מכירים בעבודה  41ֶאֶרץ-ִּכי ֵלאִהים ָמִגֵּני מיראה

  :ְמֹאד ַנֲעָלה 42מאהבה

ְזמ(ר ִלְבֵני  א מח יר ִמ) ַרח-ִׁש� ינּו ַהר  ב :ֹקֽ ֹלֵה� יר ֱא) ד ְּבִע� �ה ּוְמֻהָּל�ל ְמֹא� (ל ְיהָו -ָּגFד�
(ׂש ָּכל ג :ָקְדֽׁש( ה נ(ף' ְמׂש$ ֶרץ ַהרָה" - ְיֵפ� ב- ָא� ת ֶמ�ֶלְך ָרֽ ְרַי� (ן ִק) �ּי(ן ַיְרְּכֵת�י ָצפ�  :ִצ

ע ְלִמְׂשָּגֽב ד יָה נ(ַד� ים ְּבַאְרְמנ(ֶת� י ה :ֱאֹלִה� ו-ִּכֽ ּו ַיְחָּדֽ ּו ָעְבר� �ה ַה�ְּמָלִכים ֽנ(ֲעד�  :ִהֵּנ
זּו  ו ּו ֶנְחָּפֽ אּו ֵּכ�ן ָּתָמ�הּו ִנְבֲהל� �ָדה ז :ֵה�ָּמה ָר יל ַּכּי(ֵלֽ �ַתם ָׁש�ם ִח)� ָעָדה ֲאָחָז �ּוַח  ח :ְר ְּבר�

יׁש ר ֳאִנּי�(ת ַּתְרִׁשֽ ַׁשֵּב� ים ְּת) ְענּו  ט :ָקִד� ינּו ְּבִעיר| ַּכֲאֶׁש�ר ָׁשַמ0 �ָבא(ת - ֵּכ�ן ָרִא� �ה ְצ ְיהָו
ים ְיכ(ְנֶנ6ָה ַעד ִה� Fיר ֱאֹלֵה�ינּו ֱאֹל�ָלה- ְּבִע ֶרב   י :ע(ָל�ם ֶסֽ ֶק� ים ַחְסֶּד�ָך ְּב) ינּו ֱאֹלִה� ִּדִּמ�

ָך ים ֵּכ�ן ְּת�ִהָּלְתָך ַעל  יא :ֵהיָכֶלֽ ֶדק - ַקְצֵוי- ְּכִׁשְמָך� ֱאֹלִה� ה ְיִמיֶנֽ ָךֶא�ֶרץ ֶצ)�  :ָמְלָא�
יָך- ַהר| ִיְׂשַמ�ח  יב ַען ִמְׁשָּפֶטֽ ַמ� (ן ָּת�ֵגְלָנה ְּבנ�(ת ְיהּוָד�ה ְל) ּוָה  יג :ִצּי� �ּי(ן ְוַהִּקיפ� ּבּו ִצ ֹס�

יהָ  ּו ִמְגָּדֶלֽ ְפר� ם   יד :ִס) יתּו ִלְּבֶכ0 (ר | ִׁש� ּו ְלד� ַסְּפר� ַען ְּת) ּו ַאְרְמנ(ֶת�יָה ְלַמ� ה ַּפְּסג� ֵחיָל� ְלֽ
ה  טו :ַאֲחֽר(ן י ֶז0 ים ֱא�ֹל| ִּכ� �נּו ַעלֱאֹלִה� ּוא ְיַנֲהֵג �ד ה6    :ֽמּות- ֵהינּו ע(ָל�ם ָוֶע

. גם היום וגם לעתיד לבוא, מתגלה בעולם בירושלים דווקא' אומר שההמזמור 

    .לירושלים כשבח לאמרו ומתאים

על כל העולם לעתיד לבוא ויהללו אותו כל ' גם מה שיגדל ה ב  :ֹקַרח- ִׁשיר ִמְזמוֹר ִלְבֵני א

ְּבִעיר  שגם אז יהיה במיוחד אלוקינו' לים עיר היהיה בירושּוְמֻהָּלל ְמֹאד ' ָּגדוֹל ה העמים
שתונף בבת אחת לגובה לעיני כל  ג  :ָקְדׁשוֹ - ַהר ושם תתגלה קדושתו לכל העולםֱאֵהינּו 

וזו דוקא ָהָאֶרץ -ְמׂשוֹׂש ָּכל וימצאו בה את השלמתםוכל העולם ישמחו ה נוֹף ְיפֵ  43העולם

מירך המזבח צפונה מקום שחיטת קדשי ִצּיוֹן - ַהר 44ירושלים שמחברת קודש ומלוכה

 

 . שונים זמנים שני או מדרגות שתי כאן שיש אומר" זמרו אלוקים זמרו "הכפל
 .הקודם שבמזמור" סלה יעקב אלקי לנו משגב "כנגד 39
 ְבָׁשנָה ָׁשנָה ִמֵּדי ְוָעלּו יְרּוָׁשָלִם ַעל ַהָּבִאים ַהּגֹויִם ִמָּכל ַהּנֹוָתר ָּכל יָהְוהָ ): "יז- טז, יד (בזכריה שנאמר כמו 40

 יְרּוָׁשַלִם ֶאל ָהָאֶרץ ִמְׁשְּפחֹות ֵמֵאת יֲַעֶלה 6א ֲאֶׁשר ְוָהיָה: ַהֻּסּכֹות ַחג ֶאת ְוָלחֹג ְצָבאֹות' ה ְלֶמֶל= ְלִהְׁשַּתֲחֹות
 ".ַהָּגֶׁשם יְִהיֶה ֲעֵליֶהם ְו6א ְצָבאֹות' ה ְלֶמֶל= ְלִהְׁשַּתֲחֹות

 ).א, טו בראשית" (מאוד הרבה שכרך לך מגן אנכי "-" אברהם מגן "כנגד 41
 והוא, לאלוקים כולם שייכים, אותם עובדים היו שהעמים, הארץ על המגינים הטבע חותכו כי: נוסף פרוש 42

 .מעליהם" מאוד נעלה "עוד
 .והטוב היפה המחוז שהיא כלומר, "נפה "מלשון" נוף "לפרש אפשר עוד 43
 .יחד והמלוכה הקודש את שמחברת התכונה - " ציון. "עצמה העיר -" ירושלים "44
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ִקְרַית ֶמֶל ועד מקום המלוכה של מלך המשיח שישלוט בכל העולם ַיְרְּכֵתי ָצפוֹן  קודשים
כמגן , לעולם כולו בגוג ומגוג' ולכן גם בארמונות המלכים והנכבדים שבה יוודע ה ד  :ָרב

  :ְׂשָּגבֱאִהים ְּבַאְרְמנוֶֹתיָה נוַֹדע ְלִמ  ומגביה אותה מעל הצרה כיון שהם מחוברים לקודש
ִהֵּנה ַהְּמָלִכים - ִּכי  להלחם בישראל45שהרי מלכי העולם התחברו יחד ועברו את הים  ה

46ולא הבינו את מראה עיניהם' והם ראו את כוחו של ה ו  :נוֲֹעדּו ָעְברּו ַיְחָּדו
ֵהָּמה ָראּו ֵּכן  

עד  ז  :ֶנְחָּפזּו אבל המהירות הזו לא הועילה להםִנְבֲהלּו  ופחדו וניסו להגיב מהרָּתָמהּו 

ִחיל  47וכאב ופחד פנימי כיולדתְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם  שלא ידעו מה לעשות ורק רעדו מפחד
48הבאה מאיתך תשבר את אוניותיהם המביאות את הצבא' וברוח ה ח  :ַּכּיוֵֹלָדה

ְּברּוַח  
וכמו ששמענו מאבותינו על הניסים שעשית לירושלים כן   ט  :ָקִדים ְּתַׁשֵּבר ֳאִנּיוֹת ַּתְרִׁשיׁש

השולט בכל צבאות ' בירושלים שהיא עירו של הַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵּכן ָרִאינּו  ראינו גם בגוג ומגוג

ִעיר ּבְ ומתגלה בה כאלוקי ישראל המשגיח עלינו ְצָבאוֹת ' ה-ְּבִעירהעולם שבאו למלחמה 
ונדמה   י  :עוָֹלם ֶסָלה-ֱאִהים ְיכוְֹנֶנָה ַעד ומבסס אותה להיות עירו עד עולם הבאֱאֵהינּו 

ִּדִּמינּו ֱאִהים ַחְסֶּד ו רק הוא מקומך היה לנו שחסדך מופיע רק בתוך בית המקדש כאיל
אבל אז יתגלה ששמך גדול על כל הארץ וכך יהללו אותך בכל מקום  יא  :ְּבֶקֶרב ֵהיָכֶל

ְּכִׁשְמ ֱאִהים ֵּכן ְּתִהָּלְת  חוקים ביותר בארץ ולא רק בירושלים יכירו אותךעד המקומות הר
 ולא רק חסד יתגלה אלא שהופעתך הגלויה תעשה את הנכון והישר במלואוֶאֶרץ -ַקְצֵוי- ַעל

ִיְׂשַמח  ועל זה תשמח ירושלים שתמיד מחברת את המלוכה והקודש יב  :ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנ
ָּתֵגְלָנה ְּבנוֹת ְיהּוָדה  49וישמחו בגילוי חדש ערי יהודה שלא בנויות על זה תמידִצּיוֹן -ַהר

לכן כבר היום קודם החורבן תלכו סביב  יג  :ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי כשיראו שכל משפטיך אמת

וראו את כמות המגדלים וכבודם כי ֹסּבּו ִצּיוֹן ְוַהִּקיפּוָה ירושלים והקיפו אותה היקף שלם 

ושימו לב מתחתית   יד  :ִסְפרּו ִמְגָּדֶליהָ   יש משמעות לקודשבירושלים גם לפרטי החול

ַאְרְמנוֶֹתיָה ַּפְּסגּו עד ראש הארמונות הגדולים ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלה  50החומה הקטנה החיצונה
ְלַמַען  כדי שתוכלו לנסח את כבודה וגדלה לדורות שישובו מהגלות ויבנו אותה מחדש

 אלוקינו כבר עכשיו ויהיה אלוקינו גם אחר כיון שאלוקים הוא  טו  :ְּתַסְּפרּו ְלדוֹר ַאֲחרוֹן

והוא יוביל אותנו חזרה מהגלות ִּכי ֶזה ֱאִהים ֱאֵהינּו עוָֹלם ָוֶעד  שישלוט בכל העולם

  :מּות-הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל 51בשירים ושמחה

ַח  א מט ַרח ִמְזֽמ(ר-ִלְבֵני| ַלְמַנֵּצ3 �את ָּכל- ִׁשְמעּו  ב :ֹק3 ֹ ינּו ָּכל-ז ֲאִז� ים ַה) ַעִּמ� ֹי�ְׁשֵבי -ָהֽ
ֶלד �י ָא�ָדם ּגַ - ַּגם ג :ָחֽ יר ְוֶאְבֽי(ן-ְּבֵני-םְּבֵנ ַחד ָעִׁש� יׁש ַי)� (ת ְוָהג6ּות  ד :ִא� �י ְיַדֵּב�ר ָחְכמ� ִּפ

י ְתבּוֽנ(ת י ה :ִלִּב� (ר ִחיָדִתֽ ִכּנ� ח ְּב) �י ֶאְפַּת� יֵמי ָר�ע  ו :ַאֶּט�ה ְלָמָׁש�ל ָאְזִנ �יָרא ִּב� ָל�ָּמה ִא
ִני ן ֲעֵקַב�י ְיסּוֵּבֽ ים ַעל  ז :ֲע(6 לּו- ַהֹּבְטִח� ם ִיְתַהָּלֽ ְׁשָר� ב ָע) ח לֹא ח :ֵחיָל�ם ּוְבֹר� ה -ָא� ָפֹד�

 
" עברו "לפרש אפשר עוד אבל. 'וכו יוון, יפת מבני בעיקרם ומגוג גוג מלכי יכ הים את שעברו פרשתי 45

 ולא כמשל" תרשיש אניות "את לפרש צריך זה ולפי. בו להילחם' מה אחר צד שלקחו, ועברה כעס מלשון
 .כפשטו

 ).ד, יב זכריה" (ןַּבִּׁשָּגעֹו ְורְֹכבֹו ַּבִּתָּמהֹון סּוס ָכל ַאֶּכה 'ה נְֻאם ַההּוא ּיֹוםב: "שנאמר כמו 46
 .'ה את יעבדו שהכול, חדש דבר בעולם מוליד הזה הכאב כי היא, ליולדת דוקא שהמשיל שהסיבה נראה 47
 .מרחוק שבאו חזקות כאוניות המשולים ,צבאותיהם את "תשבר" בלבד' ה ברוח: נוסף פרוש 48
 .במלחמה מהגויים הצלתם על ישמחו יהודה ערי: נוסף פרוש 49
, כמובן). ח, ב איכה" (אומללו יחדיו וחומה חל ויאבל "בפסוק כמו, החומה של החיצוני דהצ הוא" חיל "50

 .חומותיה על שעומדים הצבא חיל מלשון לפרשו אפשר
 ַוֲעזִיֵאל ּוזְַכְריָה): "כ, טו(' א הימים בדברי שנאמר כמו, שירה צורת או נגינה כלי שם הוא" מות על "51

 כעלמים הנהגה: לפרש אפשר עוד". ֲעָלמֹות ַעל ִּבנְָבִלים ּוְבנָיָהּו ּוַמֲעֵׂשיָהּו ֶוֱאִליָאב יְוֻעּנִ  ִויִחיֵאל ּוְׁשִמיָרמֹות
 .ובמהירות בקלות, צעירים
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יׁש לֹא ים ָּכְפֽר(- ִיְפֶּד�ה ִא� ן ֵלאֹלִה� ם ט :ִיֵּת6 ל ְלע(ָלֽ ם ְוָחַד� �ֵיַקר ִּפְדי�(ן ַנְפָׁש� יִחי י :ְו -ִוֽ
ַחת א ִיְרֶא�ה ַהָּׁשֽ 6ֹ �ַצח ל (ד ָלֶנ ה   יא :ע� י ִיְרֶא0 יל ָוַב�ַער | ִּכ� �ַחד ְּכִס� ּותּו ַי ים ָימ� ִמ� Fֲחָכ
ם ים ֵחיָלֽ ּו ַלֲאֵחִר� ימ(  יב :יֹאֵב�דּו ְוָעְזב6 ר | ִקְרָּב�ם ָּבֵּת0 ר ָוֹד� ם ִמ�ְׁשְּכֹנָתם ְלֹד� ע(ָל� ְלֽ
ם ֲעֵל�י ֲאָדֽמ(ת ְׁשמ(ָת� ּו ִב) ְרא� �יָקר ַּבל יג :ָקֽ (ת ִנְדֽמּו- ְוָאָד�ם ִּב ל ַּכְּבֵהמ�  :ָיִל�ין ִנְמַׁש6

ְרָּכם   יד ��ה ַד ם ֶז Oֶסל ָל�מ( ְוַאֲחֵריֶה�ָלה| ֵּכ ּו ֶסֽ ם ִיְרצ� אן  טו :ְּבִפיֶה6 �ֹ (ל ַׁשּתּו' | ַּכּצ ְׁשא� ִלֽ
י ּו ָב�ם ְיָׁשִר0 Fְרֵע�ם ַוִּיְרּד ֶקר | ם ָמ�ֶות ִי" ל ֽל() וצירם(ַלֹּב� (ל ִמְּזֻב� (ת ְׁשא� �צּוָרם ְלַבּל�  :ְו

ַּיד- ַאְך  טז �ְפִׁשי ִמֽ ים ִיְפֶּד�ה ַנ י ִיָּקֵח�נִ -ֱאֹלִה� (ל ִּכ6 ָלהְׁשא� י-ַאל  יז :י ֶסֽ יׁש - ִּת�יָרא ִּכֽ ַיֲעִׁש�ר ִא�
י (ד ֵּביֽת(- ִּכֽ ל לֹא  יח :ִי)ְרֶּבה ְּכב� ח ַהֹּכ� א ְב�מ(ת( ִיַּק� �ֹ י ל ד ַאֲחָר�יו ְּכב(ֽד(-ִּכ� -יִּכֽ  יט :ֵיֵר6

ָך ִּכי �יו ְיָבֵר�ְך ְו)י(ֻד� �ְפׁש( ְּבַחָּי ְך- ַנ יב ָלֽ (ר ֲאב(ָת�יו ַעד-ָּת�ב(א ַעד כ :ֵתיִט� א -ּד� �ֹ ַצח ל ֵנ)�
(ת ִנְדֽמּו  כא :ֽא(ר-ִיְראּו ל ַּכְּבֵהמ� ין ִנְמַׁש6 א ָיִב� �ֹ �יָקר ְול    :ָאָד�ם ִּב

שלא יסמוך אדם על עושרו כי אין , שהוא דבר חכמה בפני עצמו, משליש כאן 

'; אלא יבטח בה, והשיקוע בו מונע ממנו חיי עולם הבא, צילו מהמוותבכוחו לה

ורק עם ישראל ימשיך , שהעמים הבוטחים על כוחם יאבדו מהעולם, והנמשל

 עצמו את לכוון לאמרו ומתאים .'להתקיים כיון שהוא עושה את רצון ה

 נראים כשהעמים, הנמשל ומצד; עושר באסיפת ולא' ה בעבודת להשקיע

 חשוב מה לזכור, לעולם בעולם שישלטו ונראה, ישראל מעם תריו חזקים

    .בסופם יהיה ומה באמת

 מצד הנמשל תשמעו כל העמים כיון שמדבר עליכם ב  :ֹקַרח ִמְזמוֹר- ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני א
ֹיְׁשֵבי -ַהֲאִזינּו ָּכל והטו אוזן להקשיב כל בני העולם הזמני והחומריָהַעִּמים - ֹזאת ָּכל-ִׁשְמעּו

 וגם אנשים פרטיים מצד המשלְּבֵני ָאָדם - ַּגם וגם בני האדם בכללם מצד הנמשל ג  :ָחֶלד
  :ְביוֹןַיַחד ָעִׁשיר ְואֶ  וחשוב המשל גם לעשיר שישים לב וגם לאביון שלא ייראִאיׁש -ְּבֵני- ַּגם
והנמשל היוצא מליבי בסתר ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמוֹת  מה שאומר בגלוי הוא דבר חכמה לעצמו ד

ַאֶּטה  ויתרון המשל שגורם להקשיב לו ה  :תְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונוֹ צריך להבינו מתוך הדברים 
ֶאְפַּתח  ועל ידי המשכות הלב אל המנגינה תפתר לאדם החידה המציקה לו ְלָמָׁשל ָאְזִני
שהיא למה אדם מפחד כשבאה רעה ובנמשל שעם מפחד כשבאה עליו  ו  :יְּבִכּנוֹר ִחיָדִת 

בות וזה כיון שהעוונות שבדרך כלל רק הולכות בעקבותי מסובָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע  רעה

ֲעוֹן ֲעֵקַבי  52אותי עכשיו כי לא עשיתי מעשי אמת אלא אספתי הון וכח שלא יועיל בצרה
ם בצרה ובנמשל העמים שאנשים אלו חושבים שכח העושר שלהם יציל אות  ז  :ְיסּוֵּבִני

ומה שמענין אותם ורואים בו דבר ֵחיָלם - ַהֹּבְטִחים ַעלחושבים שכוחם הצבאי יציל אותם 

ולא עושים בכחם   ח  :ּוְבֹרב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּוראוי לשבח זה עושר ובנמשל כבוד וגדולת העם 

דברים טובים כי אפילו את אחיו לא יפדה מצרה בעושרו ושומר אותו לעצמו ובנמשל לא 

ולא ישתמש בעושרו לעבודת ָפֹדה ִיְפֶּדה ִאיׁש -ָאח איצילו עם אחר מצרה בכחם הצבאי 

תמשו בכחם הצבאי לנצח אלוקים אפילו ככופר נפש לכפר על חטא ובנמשל לא יש

ומזה יוצא שלא יוכלו לפדות את עצמם כי  ט  :ִיֵּתן ֵלאִהים ָּכְפרוֹ - א ממלכות חטאות

 

  .הבא בעולם כלומר, "העקב "שהוא, בסופי אותי מסובב העוון: נוסף רושפ 52

" עקבי עוון"ש ממה" אירא "אבל, נשארת הנפש כי, המיתה שהם, "רע מימי לירא "מה לי אין: נוסף פרוש
 .הבא לעולם להגיע ממני ימנע
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זה נהיה מיותר בעולם כי לא עושה שום דבר עוונותיהם כל כך גדולים ובנמשל שהעם ה

 53ולכן ימות גם לעולם הבא ובנמשל העם יורד מבמת ההיסטוריהְוֵיַקר ִּפְדיוֹן ַנְפָׁשם  טוב

ולא יושחתו כלל עוֹד ָלֶנַצח -ִויִחי והם מתנהגים כחושבים שיחיו לתמיד י  :ְוָחַדל ְלעוָֹלם

 חכמים מתים ואיך זה יתכן שהרי רואים בעיניהם שגם יא  :א ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת 54בקבר

וודאי ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו לפחות בעולם הזה ובנמשל שגם אומות חזקות נגמרות לבסוף 

ההולכים אחר יצרם ואלו שמאבדים את חכמתם אובדים גם מהעולם הבא ובנמשל שכמובן 

ובנמשל וכולם משאירים את הונם לאחרים ַיַחד ְּכִסיל ָוַבַער ֹיאֵבדּו  האומות החלשות נעלמות

אבל הם   יב  :ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם 55כל כח האומות האלו נבזז על ידי הכובשים אותם

ור גם לזרעם ובנמשל חושב בקרבם מרגישים שבתיהם לא יפלו לעולם ויעברו מדור לד

ִמְׁשְּכֹנָתם ְלֹדר ָוֹדר  ִקְרָּבם ָּבֵּתימוֹ ְלעוָֹלםהעם הזה שארצו תשאר שלו והוא יגור בה לתמיד 
ָקְראּו ִבְׁשמוָֹתם ֲעֵלי  וחושבים שהם כבר הטביעו את שמם בארץ ולא ישכחו אותם לעולם

אמנם מצד האמת הוא  ָיִלין-ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל ושאדם השרוי בחשיבות לא ימות יג  :ֲאָדמוֹת

ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמוֹת כבהמה אוסף רק עניני חומריות וימות וידום כמותה שלא יזכה לעולם הבא 
ֶזה ַדְרָּכם ֵּכֶסל ָלמוֹ ודרכם הזו היא גורמת להם אטימות שלא לראות את האמת   יד  :ִנְדמּו

ֵריֶהם ְוַאחֲ  56ואלו שיהיו אחריהם יתרצו בכל הרכוש שישאירו להם לאכול באופן תמידי
ומצד האמת מפטמים אותם כצאן ההולך לשחיטה ששמים אותו  טו  :ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה

הוא כדי שלא ישימו לב לשוב בתשובה והמרעה הטוב שמקבלים ַּכֹּצאן ִלְׁשאוֹל ַׁשּתּו  לקבר

וישלטו בחילם הישרים כשתגיע שעתם ובנמשל עם ָמֶות ִיְרֵעם  וימותו גם לעולם הבא

' ורק ה) וצירם(ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלֹּבֶקר ישראל יקבל כל כחם בגאולה המשולה לבוקר 

 ובנמשל עם 57םהמגן עליהם יוציא את הישרים מהשאול להיות במקומו המוכן לצדיקי

' ישראל לא ירד מבמת ההיסטוריה אלא יבלה את השאול כיון שהוא שייך למקומו של ה

ולא הכסף או הכח אלא רק אלוקים יפדה   זט  :ְוצּוָרם ְלַבּלוֹת ְׁשאוֹל ִמְּזֻבל לוֹ  המגן עליהם

כיון שיקח אותי אליו ְׁשאוֹל -ֱאִהים ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי ִמַּיד-ַאאת הנפש מיד האפיסה בקבר 

והמסקנה שלא תפחד מאיש שמעשיר או שיש לו  יז  :ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה להיות במחיצתו

ַיֲעִׁשר -ִּתיָרא ִּכי-  ַאלמתרבים השפעה רבה על ידי כבודו ובנמשל מעם שכוחו והשפעתו
כי זה ענין זמני ובמותו לא יקח את כוחו אלא ירשו אותו  יח  :ִיְרֶּבה ְּכבוֹד ֵּביתוֹ - ִּכי ִאיׁש

  :ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבוֹדוֹ - א  וכבודו לא ימשיך איתו ולא יזכרִּכי א ְבמוֹתוֹ ִיַּקח ַהֹּכל אחרים
ַנְפׁשוֹ ְּבַחָּייו ְיָבֵר -ִּכיכי כל הברכה שעשה עשה לעצמו ותועיל לו רק בחיי עולם הזה  יט

וכשתסתכל  כ  :ֵתיִטיב ָל-ְויוֹֻד ִּכי אבל אתה יודוך גם אחרים ועוד תיטיב לך לעולם הבא

בדורות אבותיו תראה שכמוהו אין להם השארות הנפש ובנמשל שתוכל כבר בזמן הצלחת 

האומה הזו להסתכל באומות הקודמות שהצליחו ולראות שלא נשאר מהם כלום ותלמד 

אבל האדם השרוי  כא  :אוֹר-ֵנַצח א ִיְראּו- ּדוֹר ֲאבוָֹתיו ַעד-ָּתבוֹא ַעד 58מהם על דורך

ולכן פועל כבהמות וידום  ָאָדם ִּביָקר ְוא ָיִביןבכבוד לא מבין את זה כי מסמא את עיניו 

  :ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמוֹת ִנְדמּו לעתיד לבוא כמותם

 
 חדל ואיך, עצמם דותלפ חושבים לא אלו ואיך, נפשו את ולפחות אחיו את פודה איש כל הרי: נוסף פרוש 53

 ?האדם בני רוב אצל הזה הרעיון
 .גופו עם יישחת ולא, לנצח הבא בעולם שיחיה, יתרון יש הנפש שבפדיית, ועוד: נוסף פרוש 54

; "יחד "ונפשם גופם מתים" והבער הכסיל "אבל בגופם רק מתים שהחכמים לראות צריך היה: נוסף פרוש 55
 ".חילם לאחרים עוזבים "כאלו אלו הרכוש לענין, זאת ולעומת

 .בדרכם וילכו, "פיהם"מ ששמעו במה הם גם" ירצו אחריהם "בניהם: נוסף פרוש 56

 .קבוע משכן מקום הוא" זבול "57

 .הבא עולם חיי יראה לא וכמוהם, אבותיו אל מותו אחרי תבוא, בחייו לעצמו שברך, נפשו: נוסף פרוש 58

Administrator
Typewritten Text
מט



 92 תהלה ליעקב

ף ֵא�ל  א נ ָס� (ר ְלָא" ר ַוִּיְקָרא| ִמְזמ� ה ִּדֶּב� הָו� ים ְיֽ IֹלִהTֶמׁש ַעד- ָא�ֶרץ ִמִּמְזַרח-א �  :ְמֹבֽא(-ֶׁש)
יעַ - ִמִּצּי�(ן ִמְכַלל ב ים ה(ִפֽ ִפי ֱאֹלִה� ַאל ג :יֹ� ינּו ְוֽ א ֱאֹלֵה� �ֹ �ב ׁש ֵאׁש- ָי ֱחַר� ְלָפָנ�יו ּתֹאֵכ�ל - ֶי"

יו דּו)ְסִביָב� ה ְמֹאֽ �ל ְוֶאל- ִיְקָר�א ֶאל  ד : ִנְׂשֲעָר� ין ַעּֽמ(- ַהָּׁשַמ�ִים ֵמָע ֶרץ ָלִד� ָא� - ִאְספּו ה :ָה)
י ֲעֵלי י ְבִריִת� י ֲחִסיָד�י ֹּכְרֵת6 יַוַּיִּג�ידּו ׁשָ  ו :ָזַֽבח-ִל� ( ִּכֽ ים - ַמ�ִים ִצְדק� Oּוא | ֱאֹלִה ט ה� ֹׁשֵפ6

ָלה י   ז :ֶסֽ ים ֱאֹלֶה�י| ִׁשְמָע�ה ַעִּמ0 �ְׂשָרֵאל ְוָאִע�יָדה ָּב�ְך ֱאֹלִה6 ָרה ִי ִכיַוֲאַדֵּב� א  ח :ָך ָאֹנֽ �ֹ ל
יד-ַעל י ָתִמֽ יָך ְלֶנְגִּד� �ָבֶחיָך א(ִכיֶח�ָך ְוע(ֹלֶת6 יָך -לֹא ט :ְז ִּמְכְלֹאֶת� ח ִמֵּביְתָך� ָפ�ר ִמ) ֶאַּק�

ים י ָכל-ִּכי  י :ַעּתּוִדֽ (ת ְּבַהְרֵרי-ַחְית(- ִל� ֵהמ� �ַער ְּב) ֶלף- ָי �ַדְעִּתי ָּכל  יא :ָאֽ ים -ָי (ף ָהִר� ע�
י י ִעָּמִדֽ ַד� ַמר ָל�ְך ִּכי-ֶא�ְרַעב לֹא-ִאם  יב :ְוִז�יז ָׂש) ּה-ֹא� ל ּוְמֹלָאֽ ֵב� י ֵת) א(ַכל ְּבַׂש�ר  יג :ִל� �ַהֽ

ה ים ֶאְׁשֶּתֽ ם ַעּתּוִד� ים ְוַד6 יָך יד :ַאִּביִר� ים ּת(ָד�ה ְוַׁשֵּל6ם ְלֶעְלי�(ן ְנָדֶרֽ  :ְזַב�ח ֵלאֹלִה�
ִני טו ַחֶּלְצָך� ּֽוְתַכְּבֵדֽ �ְקָרֵאִני ְּבי�(ם ָצָר�ה ֲא) ע  טז :ּו ים ַמה| ְוָל�ָרָׁש0 ַמ�ר ֱאֹלִה� Fָך -ָא� ְּל

י ֲעֵלי א ְבִריִת� י ַוִּתָּׂש6 יָך- ְלַסֵּפ�ר ֻחָּק� �   יז :ִפֽ יָךְו �אָת מּוָס�ר ַוַּתְׁשֵל6ְך ְּדָבַר�י ַאֲחֶרֽ  :ַאָּתה ָׂשֵנ
ָך-ִאם  יח ים ֶחְלֶקֽ ם ְמָנֲאִפ� ( ְוִע6 ֶרץ ִעּמ� �ָּנב ַוִּת� יָת ַג �ה ּו)ְלׁש(ְנָך�   יט :ָרִא� �יָך ָׁשַל�ְחָּת ְבָרָע ִּפ

ה יד ִמְרָמֽ ן כ :ַּתְצִמ� יָך ְתַדֵּב�ר ְּבֶבֽ ְּמָך� ִּתֶּתן- ֵּת�ֵׁשב ְּבָאִח� ִפי-ִא) יָת   כא :ֹּדֽ | ֵא�ֶּלה ָעִׂש0
ׁשְ  ֶהֱחַר� י(תְוֽ Tיָת ה ֶעְרָכ�ה ְלֵעיֶנֽיָך- ִּתי ִּדִּמ� (ָך א(ִכיֲחָך6 ְוֶאֽ ְהֶי�ה ָכמ� ינּו כב :ֶאֽ �את -ִּבֽ ֹ �א ז ָנ

(ַּה ֶּפן ף - ֹׁשְכֵח�י ֱאל� ְטֹר� ילֶא) ּנּו   כג :ְוֵא�ין ַמִּצֽ ְרֶא� ם ֶּד�ֶרְך ַא) ְנִני ְוָׂש� ְּבָד� ַכ" ה ְיֽ ַח ּת(ָד� ֹזֵב�
ים �ַׁשע ֱאֹלִהֽ    :ְּבֵי

כפי שחושבים הרשעים שהם יתנו לו , בקרבנותצורך עצמי ' אומר שאין לההמזמור 

אלא , 59וכפי שחשבו על האלילים, קרבן והוא ישתוק על רעות אחרות שהם עושים

 ליישר לאמרו ומתאים. הקרבנות נועדו לעזור לאדם לשמור את התורה כולה

  .'ה בעבודת דעתו את

הוא מעל הכוחות ' אלא ה) הוא אחד הכוחות בעולם' אל תחשבו שה( 60ִמְזמוֹר ְלָאָסף א

על כל ָאֶרץ -ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ובדברו נהיתה הארץ כולה' ֵאל ֱאִהים ה כולם ושולט בהם

ואל תחשבו שאינו בכל העולם אלא בירושלים ( ב  :ְמֹבאוֹ -ֶׁשֶמׁש ַעד-ִמִּמְזַרח קצוותיה

 

, דברים להרוויח רוצים אלא, דרכיו את ישנה האדםש רוצים אינם שהאלילים, זרה עבודה השקפת זו 59
 העולם כוחות את להפעיל ומנסה ומתן משא איתם עושה והאדם, אחרים דברים לתת בכוחם יש וכביכול
, זה בחסות רבות רעות ויעשו', ה מול מסודרים שהם יחשבו שאנשים לגרום עלולה זו חשיבה צורת. לטובתו

 ְלִבְלִּתי ַהָּׁשֶקר ִּדְבֵרי ַעל ָלֶכם ּבְֹטִחים ַאֶּתם ִהּנֵה: "ז פרק בירמיהו שנאמר כמו, המקדש בית לחורבן שיגרום עד
 ּוָבאֶתם: יְַדְעֶּתם 6א ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא6ִהים ַאֲחֵרי ְוָה6= ַלָּבַעל ְוַקֵּטר ַלֶּׁשֶקר ְוִהָּׁשֵבעַ  ְונָאֹף ָרצֹחַ  ֲהגָנֹב: הֹוִעיל

 ַהְמָעַרת: ָהֵאֶּלה ַהּתֹוֵעבֹות ָּכל ֵאת ֲעׂשֹות ְלַמַען נִַּצְלנּו ַוֲאַמְרֶּתם ָעָליו ְׁשִמי נְִקָרא ֲאֶׁשר ַהּזֶה תַּבַּביִ  ְלָפנַי ַוֲעַמְדֶּתם
 ּבְֹטִחים ֶּתםאַ  ֲאֶׁשר ָעָליו ְׁשִמי נְִקָרא ֲאֶׁשר ַלַּביִת ְוָעִׂשיִתי ...ְּבֵעינֵיֶכם ָעָליו ְׁשִמי נְִקָרא ֲאֶׁשר ַהּזֶה ַהַּביִת ָהיָה ָּפִרִצים

 ֶאת ִדַּבְרִּתי 6א יִּכ  ...ָּפנָי ֵמַעל ֶאְתֶכם ְוִהְׁשַלְכִּתי :ְלִׁשלֹו ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ָלֶכם נַָתִּתי ֲאֶׁשר ְוַלָּמקֹום ּבֹו
 ַהּזֶה ַהָּדָבר ֶאת ִאם ִּכי: ָוזַָבח עֹוָלה ִּדְבֵרי ַעל ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ אֹוָתם הֹוִציִאי) הוציא (ְּביֹום ִצִּויִתים ְו6א ֲאבֹוֵתיֶכם

 ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר= ְּבָכל ַוֲהַלְכֶּתם םְלעָ  ִלי ִּתְהיּו ְוַאֶּתם ֵלא6ִהים ָלֶכם ְוָהיִיִתי ְבקֹוִלי ִׁשְמעּו ֵלאמֹר אֹוָתם ִצִּויִתי
 רּוחַ  ֱא6ִהים זְִבֵחי: ִתְרֶצה 6א עֹוָלה ֵּתנָהְואֶ  זֶַבח ַתְחּפֹץ 6א ִּכי: "הבא במזמור מוזכר וכן. "ָלֶכם יִיַטב ְלַמַען ֶאְתֶכם

 ".ִתְבזֶה 6א ֱא6ִהים ְונְִדֶּכה נְִׁשָּבר ֵלב נְִׁשָּבָרה

 .נחמיהבו בעזרא ,הימים בדברי רבות פעמים ומוזכר ,דוד בזמן היה אסף 60
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ולכן שם ֹיִפי -ִמִּצּיוֹן ִמְכַלל אלא שציון כלולה כל מיני היופי שבעולם מלוכה ומקדש) בלבד

לעתיד לבוא יבוא ) ואף שהיום מאריך אף על רעותיכם(  ג  :ֱאִהים הוִֹפיעַ  ויהוא מופיע בגל

שפט שידין את העולם ויהיה עת מֶיֱחַרׁש -ָיֹבא ֱאֵהינּו ְוַאל המשגיח עלינו ולא ישתוק עוד

ֲעָרה ְׂש ּוְסִביָביו נִ  61ותהיה סערה גם במי שקרוב אליו כעם ישראלְלָפָניו ֹּתאֵכל -ֵאׁש באש
וידון את עם ַהָּׁשַמִים ֵמָעל -ִיְקָרא ֶאל שבליבו של אדםואז יקרא לשמים להעיד מה  ד  :ְמֹאד

י רק חסידיו שעל יד, להיות לו' ויאמר שידבקו בה  ה  :ָהָאֶרץ ָלִדין ַעּמוֹ - ְוֶאל ישראל בארץ

ואז   ו  :ָזַבח-ִלי ֲחִסיָדי ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי- ִאְספּו 62הזבחים כרתו איתו ברית על כל התורה

שופט את ' שיתברר שה ָׁשַמִים ִצְדקוֹ ַוַּיִּגידּו עושה בעולם' יספרו השמים את הצדק שה

ולכן  ז  :ֱאִהים ֹׁשֵפט הּוא ֶסָלה-ִּכי העולם באופן מתמיד ומה ששותק היום רק מאריך אף

ואתם ישראל שקיבלתם ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה  ותכוונו את עצמכם כבר היום שמעו עבדי

כיון שהופעתי בעולם דרככם ואני משגיח ִיְׂשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָּב  תורה אעיד בכם על רעתכם

והתוכחה לא על ענין הזבחים  ח  :ֱאִהים ֱאֶהי ָאֹנִכי 63עליכם לכן גם שופט אתכם

 ומקריבים מולי את עולת התמידְזָבֶחי אוִֹכיֶח- א ַעל שאותו אתם דוקא עושים טוב
והרי אינני צריך דוקא את ) אלא שחושבים שאני צריך את זה( ט  :ְועוֶֹתי ְלֶנְגִּדי ָתִמיד

 ומהצאן שאתה מגדל לא אקח את הטובים ביותר ֶאַּקח ִמֵּביְת ָפר- אהפר שגדל בביתך 
שהרי אם הייתי צריך בהמות כל חיות הבר שלי בלי צד בעלות  י  :ִמִּמְכְלֹאֶתי ַעּתּוִדים

  :ָאֶלף- ְּבֵהמוֹת ְּבַהְרֵרי  לאלפים64ובהרים יש לי חיות גדולותָיַער -ַחְיתוֹ -ִלי ָכל- ִּכי שלכם
וכל דבר עוֹף ָהִרים - ָיַדְעִּתי ָּכל ואני גם יודע איפה הם ואפילו העופות שנסתרים בהרים  יא

ולכן גם לו יצויר שהייתי זקוק לאוכל כמו   יב  :ְוִזיז ָׂשַדי ִעָּמִדי  שמו איתי65שיש בשדה

כי גם העולם ֹאַמר ָל - ֶאְרַעב א-ִאם שאתם מדמים לא הייתי אומר לכם להביא לי אותו

ויותר מזה שהרי  יג  :ִלי ֵתֵבל ּוְמָאּה-ִּכי ניהמיושב וכל רכושו שלי והייתי יכול לקחת כרצו

  :ַהאוַֹכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה  שאיני צריך לאכול או לשתות66ידוע וודאי
על ידי ' אלא אינני צריך שתתן לי זבחים כדי שאציל אותך רק אחרי ההצלה תודה לה יד

ְוַׁשֵּלם  תי ממך שתנדורומה שנדרת בעת צרה תשלם אבל לא בקשְזַבח ֵלאִהים ּתוָֹדה  זבח
ּוְקָרֵאִני ְּביוֹם ָצָרה  וכשיש לך צרה תקרא אלי ובזה די ולא צריך קרבנות טו  :ְלֶעְליוֹן ְנָדֶרי

ֲאַחֶּלְצ  ז תכבדני לפרסם את הנס שזה העיקר בקרבן התודהואציל אותך מהצרה וא
נסה מה אתה מְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאִהים  'אבל לרשע שאינו חושב כך אומר ה טז  :ּוְתַכְּבֵדִני

ואת מצות התורה ְּל ְלַסֵּפר ֻחָּקי - ַמה לנסח מחדש את המצות הבלתי מובנות כקרבנות

שהרי שנאת את תוכחת   יז  :ִפי-ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵליאתה רק אומר בפיך אבל לא מקיים 

ולכן אחרי שאתה אומר את דברי משליך אותם ְוַאָּתה ָׂשֵנאָת מּוָסר  התורה לתקן את דרכיך

שאתה הולך אחרי תאוותיך ומרצה את הגנב שיתן לך  יח  :ַוַּתְׁשֵל ְּדָבַרי ַאֲחֶרי ולא עושה

 
 .אליו להתקרב יוכלו האמיתיים חסידיו שרק כך, סערה סביבו יש: נוסף פרוש 61

 נְִכְרָתה ְלָכה ְוַעָּתה: "בפסוק כמו, מקרים בהרבה, זבח על שנעשית, אנשים בין ברית לכריתת משל זה 62
; מד, לא בראשית" (ָלֶחם ֶלֱאָכל ְלֶאָחיו ַוּיְִקָרא ָּבָהר זֶַבח יֲַעקֹב ַוּיִזְַּבח... :ּוֵבינ0ֶ ֵּבינִי ְלֵעד ְוָהיָה ָוָאָּתה ֲאנִי ְבִרית

 ).נד

 ואינו אלוקים ל- א הוא' ה, בסיסי שבאופן, היא הכוונה אולי". 'ה אלקים ל- א "כנגד" אנכי אלקיך אלקים "63
 מחייב וזה, "אנכי אלוקיך אלוקים"ו, בעולם לעם קישור לו יש, מציון שהופיע כיון אבל, כלום מאיתנו צריך
 .לעובדו אותנו

" בהמות "כלל בדרך אבל ,בר חיות שהן" חיות "לעומת המבויתות החיות הן" בהמות"ש מקומות יש אמנם 64
 .בר בחיות שמדובר כיון, כאן הפרוש וזה, השאר כל הן" חיות"ו גדולים חיים בעלי הן
 שהיא לפרש נראה. ך"בתנ כזה שורש אין כי, "זז "מלשון שהוא לומר קשה. מאוד נדירה מילה היא" זיז "65

 .שדהב עליו להצביע שאפשר דבר כל לי ידוע: ואומר, "להזות "או" זה "מלשון

 ולכן, אחרת תשובה לענות כלל אפשר שאי ומשמעותו, ייחודי סגנון והוא, רטורית שאלה של סגנון זה 66
 .נכונה לא מתשובה לחשוש בלי לשאול אפשר

Administrator
Typewritten Text
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 ושם את החלק שהרווחת בניאוףָרִאיָת ַגָּנב ַוִּתֶרץ ִעּמוֹ -ִאם חלק בגנבה במקום להוכיח אותו
וגם מה שלא נותן לך רווח ישיר אתה עושה שאתה מדבר רעות  יט  :ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶק

ּוְלׁשוְֹנ וכל פרטי דיבורך צמודים לרמאות לסכסך בין אנשים ִּפי ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה על אחרים 
שדרכך הקבועה לדבר גם על אחיך . עד שתעזוב גם את המוסר הטבעי  כ  :ַּתְצִמיד ִמְרָמה

 67ואפילו בן אמך שלא יורש איתך תנסה להרחיק מעליךֵּתֵׁשב ְּבָאִחי ְתַדֵּבר לשון הרע 
ֵאֶּלה ָעִׂשיָת ְוֶהֱחַרְׁשִּתי  וכיון שעשית רעות כאלו והארכתי לך אף  כא  :ֹּדִפי-ִאְּמ ִּתֶּתן- ְּבֶבן

חשבת שאלוקים כמוך שאינו מחפש מוסר אלא את טובתו הפרטית ורוצה קרבנות ולא 

ולכן אוכיח אותך כאן ואראה לך את דרכי מול ֶאְהֶיה ָכמוֹ -ִּדִּמיָת ֱהיוֹתם מעשים טובי

ה הזו כבר עכשיו כי ומציע שתבינו את התוכח כב  :אוִֹכיֲח ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶני דרכך

ָנא ֹזאת -ִּבינּו מצד האמת' הקרבנות שאתם מביאים בצורה הזו גורמת לכם לשכוח את ה
-ֶּפן 68שאם לא כן כשיבוא זמנכם תמותו ואין מי שיציל אתכם לעולם הבא ֹׁשְכֵחי ֱאלוֹּהַ 

ֹזֵבַח ּתוָֹדה ואילו מי שזובח קרבן תודה כדי לפרסם את גדולתי  כג  :ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִּציל
שיושיע ' הוא יראה לעתיד את תשועת ה ם ֶּדֶרָׂש וְ  ללכת בה' ושם לפניו את דרך הְיַכְּבָדְנִני 

   :ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאִהים אותו

(ר לְ  א נא ַח ִמְזמ� דַלְמַנֵּצ� ב(א ב :ָדִוֽ ֲאֶׁשר- ְּבֽ יא ַּכֽ א ֶאל- ֵא�ָליו ָנָת�ן ַהָּנִב� ַבע-ַּבת-ָּב)�  :ָׁשֽ
י ג יָך ְמֵח�ה ְפָׁשָעֽ ֲחֶמ� ב ַר) ים ְּכַחְסֶּד�ָך ְּכֹר� � ִני ֱאֹלִה� ֶה�ֶרב ַּכְּבֵס�ִני ) הרבה( ד :ָחֵּנ

ִני י ַטֲהֵרֽ �י ּֽוֵמַחָּטאִת� י ה :ֵמֲע(ִנ יד- ִּכֽ י ָתִמֽ י ֶנְגִּד� �י ֵאָד�ע ְוַחָּטאִת6 �ָׁשַעי ֲאִנ ְלָך� ְלַבְּדָך0  ו :ְפ
ָך|  ָך ִּתְזֶּכ�ה ְבָׁשְפֶטֽ ק ְּבָדְבֶר� �ַמַען ִּתְצַּד� יִתי ְל ִׂש� יָך ָע" ע ְּבֵעיֶנ� -ֵהן ז :ָחָטאִתי' ְוָהַר�

י ְתִני ִאִּמֽ ְטא ֶיֱֽחַמ� (ן ח(ָל�ְלִּתי ּו)ְבֵח� ה - ֵהן ח :ְּבָעו� ם ָחְכָמ� (ת ּו)ְבָסֻת� ֶמת ָחַפ�ְצָּת ַבֻּטח� �ֱא
ִני ִני ּוִמֶּׁש�  ט :ת(ִדיֵעֽ ַכְּבֵס� יןְּתַחְּטֵא�ִני ְבֵאז�(ב ְוֶאְטָה�ר ְּת) (ן   י :ֶלג ַאְלִּבֽ ַּת�ְׁשִמיֵעִני ָׂשׂש�

יתָ  (ת ִּדִּכֽ ְלָנה ֲעָצמ� ֵג� ָכל יא :ְוִׂשְמָח�ה ָּת) ה- ַהְסֵּת�ר ָּפ�ֶניָך ֵמֲחָטָא�י ְוֽ ֹנַת�י ְמֵחֽ ֵל�ב  יב :ֲע(6
 �י-ה(ר ְּבָראָט ׁש ְּבִקְרִּבֽ (ן ַחֵּד� ּוַח ָנ)כ� ים ְור� ּוַח - ַאל יג :ִל�י ֱאֹלִה� �יָך ְור� ִני ִמְּלָפֶנ ַּתְׁשִליֵכ�

ְדְׁשָך� ַאל ח- ָק) ִּניִּתַּק� ִני יד : ִמֶּמֽ ּוַח ְנִדיָב�ה ִתְסְמֵכֽ �ָך ְור6 (ן ִיְׁשֶע �י ְׂשׂש�  :ָהִׁש�יָבה ִּל
ים ֵאֶל�יָך ָיֽׁשּובּו טו ים  טז :ֲאַלְּמָד�ה ֹפְׁשִע�ים ְּדָרֶכ�יָך ְו)ַחָּטִא� יֵל�ִני ִמָּדִמ0 Fים | ַהִּצ אTֹלִה�

ָך י ִצְדָקֶתֽ � ן ְלׁש(ִנ� י ְּתַרֵּנ י ְּתׁשּוָעִת� י   יז :ֱאֹלֵה� ָךֲא�ֹדָני ְׂשָפַת�י ִּתְפָּת�ח ּו)ִפ� יד ְּתִהָּלֶתֽ  :ַיִּג�
י   יח ה-לֹא| ִּכ� א ִתְרֶצֽ �ֹ ה ל (ָל� �ַבח ְוֶאֵּת�ָנה ע) ץ ֶז ה   יט :ַתְחֹּפ� ָר� ּוַח ִנְׁשָּב" ְבֵח�י ֱאֹלִהים' ר$ ִזֽ

א ִתְבֶזֽה- ֵלב �ֹ ים ל ֹלִה� ר ְוִנְדֶּכ�ה ֱא) �ְרצ(ְנָך ֶאת כ :ִנְׁשָּב� יָבה ִב (ת - ֵהיִט� ה ח(מ� ְבֶנ� ִצּי�(ן ִּת)
 ם ץ ִזְבֵחי  כא :ְירּוָׁשָלִֽ ּו ַעלֶצ�ֶדק ע(ָל� -ָא�ז ַּתְחֹּפ� ים-ה ְוָכִל�יל ָא�ז ַיֲעל6    :ִמְזַּבֲחָך� ָפִרֽ

 שחטא למי לאמרו ומתאים. יקבל את תשובתו וינקהו מהחטא' מבקש שהדוד 

    .תשובתו את יקבל' ושה בתשובה לחזור ורוצה

כאשר נתן בא והודיעו שמעשה בת שבע היה חטא ושיהיו לו  ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

אמצא חן בעיניך כמו  ג  :ָׁשַבע-ַּבת-ָּבא ֶאל- ָּנִביא ַּכֲאֶׁשרֵאָליו ָנָתן הַ -ְּבבוֹא 69ייסורים על זה

 
 ".הדף "מלשון" דופי"ש נראה 67
 .בשר צריך כביכול' שה חשבו שהם כפי, מהקרבנות משל הוא" אטרוף", כמובן 68
 ִלְהיֹות ַהִחִּתי אּוִרּיָה ֵאֶׁשת ֶאת ַוִּתַּקח ְבזִָתנִי ִּכי ֵעֶקב עֹוָלם ַעד ִמֵּביְת0 ֶחֶרב ָתסּור 6א ְוַעָּתה "שם שכתוב כמו 69
 ַּגם ָּדִוד ֶאל נָָתן ַוּיֹאֶמר  'הל ָחָטאִתי נָָתן ֶאל ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ...ִמֵּביֶת0 ָרָעה ָעֶלי0 ִקיםמֵ  ִהנְנִי 'ה ָאַמר ּכֹה: ְלִאָּׁשה ְל0
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וכיון ֶּד ָחֵּנִני ֱאִהים ְּכַחְס  שאמרת שאני וזרעי נמלוך לעולם, שהיה חסדך איתי עד עכשיו

ולכן אינני  ד  :ְּכֹרב ַרֲחֶמי ְמֵחה ְפָׁשָעי שרצונך בי תנקה את מה שמרדתי בך במידת רחמיך

מעיוות המחשבה  י בייסורים ככל הדרושמבקש שלא תייסר אותי אלא אדרבה תכבס אות

ותטהר אותי מטומאת החטא שכבר עשיתי ֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעוִֹני ) הרבה(המבדיל אותי ממך 

ורואה ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע - ִּכי כי אני יודע עכשיו ומודה שמרדתי ברצונך ה  :ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני

שמצד  ו  :ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי ָתִמיד כל הזמן את החטא שיצרתי בפועל בעולם ורוצה לתקנו

ְל ְלַבְּד  המרד רק לך חטאתי כי כלפי בני אדם יש לי הסברים אבל מולך אין לי פתחון פה
ְוָהַרע  ואני יודע עכשיו שהיה רע, כמו שחשבתי, והמעשה שעשיתי אינו טוב בעיניךָחָטאִתי 

ְלַמַען ִּתְצַּדק  ברת אליואז כשתייסר אותי תקיים בצדק את דברך הטוב שדיְּבֵעיֶני ָעִׂשיִתי 
 ִּתְזֶּכה  70ויחד עם זה תוכל לזכות אותי בדין כיון שהייסורים יכפרו על החטאְּבָדְבֶר
כי כבר מראשית היצירה ) א מוכרחת כיון שהחטא מוכרחוהמחילה על החט( ז  :ְבָׁשְפֶט

 נוצרתי בעיוות מחשבה שיצירת האדם מונעת מתאווה ולא ממחשבה על גדולת המעשה

ורצון אמי במעשה החטיא את המטרה שאם היתה חושבת על צער ְּבָעווֹן חוָֹלְלִּתי - ֵהן

וכך צריך להיות שיהיה החטא  ח  :71ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי ההריון אולי לא היתה רוצה בו

מוכרח כי אתה רוצה אמת כל כך גדולה שאנשים לא יכולים להבינה ולכן היא מטוייחת 

ויש בדברים שנראים ֱאֶמת ָחַפְצָּת ַבֻּטחוֹת -ֵהן הונראית להם בדרכים אחרות כתאוות ההולד

ובהם תודיע לי את חכמתך כשאראה מה , מגלגל' חכמה עמוקה שה, סתומים בעיני אנשים

ומצד טומאת עיוות המחשבה  ט  :ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תוִֹדיֵעִני 72מתגלגל על ידי החטא

על ידי הענוה , כטהרת טמא מת ומצורע, שמרחיקה אותי ממך תחזיר אותי לדרך הישר

ומצד המעשה הרע בפועל  ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזוֹב ְוֶאְטָהרושפלות המחשבה המשולה לאזוב 

דווקא מתוך המעשה הרע שיתברר ' רצון ההמלכלך את העולם תנקה אותי בייסורים ויצא 

, וכמו שהשמעת אותי עכשיו שיבואו לי ייסורים  י  :ְּתַכְּבֵסִני ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין 73למפרע כטוב

ואז ישמחו בגילוי ַּתְׁשִמיֵעִני ָׂשׂשוֹן ְוִׂשְמָחה  נרפא עוונישנשלם התהליך ו שמחה תשמיע לי אז

וכדי שנגיע  יא  :ָּתֵגְלָנה ֲעָצמוֹת ִּדִּכיתָ  חדש על ישועתם גם מוסדי הגוף ששברת בייסורים

ַהְסֵּתר ָּפֶני ֵמֲחָטָאי  לזה אל תסתכל בחטא עצמו לתת לי כפי המגיע לי עליו שאז אמות
ועל ידי הייסורים   יב  :ֲעוֹֹנַתי ְמֵחה- ְוָכלאלא יסר אותי לנקות ממני את עיוותי המחשבה 

 את כיון ההנעה שהיה לי 74ותחזיר ליִלי ֱאִהים -ֵלב ָטהוֹר ְּבָרא תיצור לי רצון נקי אליך

והעיקר שלא  יג  :ְורּוַח ָנכוֹן ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּביקודם שהיה יציב ומבוסס והחטא הסית אותי ממנו 

ואל תקח ממני את ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶני -ַאל תרחיק אותי מקרבת אלוקים להתיאש ממני

  :ח ִמֶּמִּניִּתַּק -ְורּוַח ָקְדְׁש ַאלבמקום להעניש אותי , ההנעה שלך הנובעת מהקודש
ָהִׁשיָבה ִּלי  כשתושיע אותי בהשלמת התהליךואחר שאטהר תחזיר לי גם את השמחה  יד

 

 שמואל" (יָמּות מֹות ְל0 ַהּיִּלֹוד ַהֵּבן ַּגם ַהּזֶה ַּבָּדָבר 'ה אֹיְֵבי ֶאת נִַאְצּתָ  נִֵאץ ִּכי ֶאֶפס: ָתמּות 6א ַחָּטאְת0 ֶהֱעִביר 'ה
 ).יב' ב

 על לכפר כן לפני ייסורים צריך, צודק יהיה שזה כדי אבל, במשפט אותי שתזכה היא המטרה: נוסף פרוש 70
 .בכללו במשפט זכאי יצא שני ומצד, ייסורים בו יש כי, צדק דין יהיה ואז, החטא

 אפשר איך כן ואם, מוכרחת החטא שמציאות משמע, "חוללתי בעוון"ש כיון: כולו הענין על נוסף פרוש 71
 נענש אינו והרשע, "מעווני כבסני הרב"ש, מוכרחת התשובה מציאות שגם, היא התשובה? רשעים להעניש

 שהוא במה ויזכה, כך ולא כך לעשות שמצווה, "בדברו' ה יצדק "ולכן. שב ולא שחטא על אלא שחטא מה על
 .שב ולא לשוב יכול היה שהרשע כיון, משפט עושה

 .המקדש את יבנה שבע בת של בנה שדוקא היה שצריך כיון 72
 אמר וכן. חיים מים באמת שהוא מתגלה, נמס כשהוא, זמן לאחר אבל, וממית קר שהוא, לשלג המשל זה 73

 דברו ישלח: יעמוד מי קרתו לפני כפתים קרחו משליך: יפזר כאפר כפור כצמר שלג הנותן: "קמז במזמור
 ".מים יזלו רוחו ישב וימסם

 .שוב אותו ועושים ישן שהיה דבר משמעותו ך"בתנ מקום בכל" חדש "74
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ניע אותי לעשות בעולם יותר ממה שאני מחויבועל ידי זה תתמוך אותי בכח המ ְׂשׂשוֹן ִיְׁשֶע ,

שאוכל  טו  :ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני שאני יכול להוסיף בעבודתך דוקא כיון שחזרתי בתשובה

ואז יוכלו לשוב אליך כמוני גם ֲאַלְּמָדה ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכי  רכי התשובה למורדים בךללמד את ד

ל אותי מהצורך לשפוך צֵ הסורים ובמהלך היי טז  :ְוַחָּטִאים ֵאֶלי ָיׁשּובּו חטאים אחרים

דמים במרד אבשלום כדי להציל את עצמי כדי שתהיה תשועתי לבסוף שלמה ותהיה על 

ואז אוכל לשבח אותך על האמת שעשית ַהִּציֵלִני ִמָּדִמים ֱאִהים ֱאֵהי ְּתׁשּוָעִתי  75ידך

וכשתושיע אותי אז תפתח  יז  :ְּתַרֵּנן ְלׁשוִֹני ִצְדָקֶת בעצם הייסורים שיתגלו לבסוף כטובה

76את יכולת ההודאה שלי שרוצה להודות כבר עכשיו
ופי יאמר מעצמו  ֲאֹדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח 

כי אין ביכולתי לכפר על   יח  :ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת הישועהאת תהילתך גם על הצרה וגם על 

גם קרבן עולה וַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה -ִּכי אחטא מזיד בקרבנות שאם היית רוצה הייתי נותן 

אלא הזבח הרצוי לך הוא שאשבור את  יט  :עוָֹלה א ִתְרֶצה לא מרצה אותך על מזיד

ִזְבֵחי ֱאִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה  ההנעה השלילית שאפסיק לחטוא כמו שמפורט במזמור הקודם
וזה רצוי לך ולא תרחיק ממך את ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה - ֵלב  וידכא בייסורים77ושישבר רצוני לרע

וסוף שישוב גם החטא הזה למטרתו המקורית ללדת  כ  :ֱאִהים א ִתְבֶזה החוזר אליך כך

-ֵהיִטיָבה ִבְרצוְֹנ ֶאת את שלמה ותרצה בו להקים בציון את בית המקדש כמו שהבטחת לי
םותושיע אותנו מכל אויבינו מסביב ִצּיוֹן  ואז גם תרצה מאיתנו את  כא  :ִּתְבֶנה חוֹמוֹת ְירּוָׁשָלִ

ֶצֶדק - ָאז ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי שלמים שיוקרבו לפי האמת והנכון ולא למילוי תאווה, עבודת הקרבנות
ה על מזבחך פרים רבים ואז יעלה שלמעוָֹלה ְוָכִליל ועוד יותר עולות שיעלו כליל על המזבח 

   :ִמְזַּבֲח ָפִרים-ָאז ַיֲעלּו ַעל 78'ומהחטא המתוקן תצא עבודת ה

ד א נב יל ְלָדִוֽ ַח ַמְׂשִּכ� (א   ב :ַלְמַנֵּצ� $ד| ְּבב� ( ּד(ֵא�ג ָהֲאֹדִמי' ַוַּיֵּג ֹ�אֶמר ל� ּול ַוּי א�  ְלָׁש"
ד ֶאל ִו� א ָד) ֶלְך-ָּב� ית ֲאִחיֶמֽ ל ָּכל-ַמה  ג :ֵּב� ֶסד ֵא)� (ר ֶח� �ָרָעה ַהִּגּב�  :ַהּֽי(ם- ִּתְתַהֵּל�ל ְּב

ה ְרִמָּיֽה ד ׁש ֹעֵׂש� ֻלָּט� ַער ְמ) � ָך ְּכַת� ב ְלׁש(ֶנ ֶקר  ה :ַה�ּו(ת ַּתְחֹׁש� Oב ֶׁש) | ָאַה�ְבָּת aָ�ע ִמּט�
ָלה ר ֶצ�ֶדק ֶסֽ ל ו :ִמַּדֵּב6 ְבָּת ָכֽ הָב� -ִּדְבֵרי-ָאַה� (ן ִמְרָמֽ ֶנ�ַצח -ַּגם ז :ַלע ְלׁש� ' ִיָּתְצָך$ ָל" ֵאל

ָלה �ים ֶסֽ ֶרץ ַחִּי ֶרְׁשָךb ֵמֶא6 ֶהל ְוֵׁשֽ יו  ח :ַיְחְּתָך� ְוִיָּסֲחָך� ֵמֹא� אּו ְוָעָל� ים ְוִייָר� ּו ַצִּדיִק� ְוִיְרא6
קּו ז ְּבַהָּוֽת(  ט :ִיְׂשָחֽ ( ָי)ֹע� ב ָעְׁשר� �ִּיְבַטח ְּבֹר� ּוּז�( ַו ע" ים ָמֽ ים ֱאֹלִה� א ָיִׂש� �ֹ ֶבר ל �ה ַהֶּג�  :ִהֵּנ

ֶסד| ֲאִנ�י וַ   י ְחִּתי ְבֶחֽ ים ָּבַט� ֲעָנן ְּבֵב�ית ֱאֹלִה� �� ִית ַר ד- ְּכַז ים ע(ָל�ם ָוֶעֽ ֹלִה� א(ְדָך�   יא :ֱא)
י ָעִׂש�יָת ַואֲ  �ע(ָלם ִּכ� יְל יָך-ַקֶּו6ה ִׁשְמָך� ִכֽ � ֶגד ֲחִסיֶדֽ (ב ֶנ    :ט)�

. 79ומביא את הדוגמה של דואג האדומי, אומר כמה רע דיבור לשון הרעדוד 

  .באנשים שפוגעים הרע לשון בעלי על לאמרו ומתאים

 
 אשר לדם יכופר לא לארץ "הדין עצם שמצד אף, אוריה דמי על אותי לחייב שלא" הצילני: "נוסף פרוש 75

 ).לג, לה במדבר" (שופכו בדם אם כי בה שופך
 .אותך לשבח רשות לי אין, חוטא אני עוד כל שהרי, פי את בזה תפתח, לי כשתסלח: נוסף פרוש 76
 רוח בקרבו ומחדש טהור לב בו בורא' ה וממילא, הרע רצונו את לשבור הוא עושה שהאדם מה ועיקר 77

 .נכון
, בבמה קרבות יחיד של ואשמות חטאות ואין, חרב שהמשכן כיון" ואתנה זבח תחפוץ אל כי: "נוסף פרוש 78

 לבנות, "ציון את ברצונך כשתיטיב "אבל". נשברה רוח אלקים זבחי: "'ה אל להתקרב דרך יש אז גם אבל
 ". צדק זבחי "גם שנקריב" תחפוץ אז", המקדש את
 .כא בפרק ותחילתו, כב פרק' א בשמואל נמצא הסיפור 79
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והלשין לשאול ְּבבוֹא ּדוֵֹאג ָהֲאֹדִמי  ב  :ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד הבנה פנימית של המציאותַלְמַנֵּצַח  א

ועוד שאמר לו דברים לא מדויקים שמהם משמע שאחימלך ד ְלָׁשאּול ַוַּיּגֵ  על דוד ואחימלך

שבח עצמך מה אתה מ ג  :ֵּבית ֲאִחיֶמֶל- ָּבא ָדִוד ֶאל80ַוֹּיאֶמר לוֹ ידע שדוד בורח משאול

- ַמה ואם חששת שיהרוג אותך גם כן הרי אתה גיבור, בפני שאול על ידי עשיית רעה
 81שעושה חסד תמיד ולא תעשה רעה' ואם עדיין חושש תסמוך על הִּתְתַהֵּלל ְּבָרָעה ַהִּגּבוֹר 

עד שנהיו כסכין ַהּווֹת ַּתְחֹׁשב ְלׁשוֶֹנ  וגרמת לדבריך להחשב דבר רע ד  :ַהּיוֹם-ֶחֶסד ֵאל ָּכל

ויוצא   ה  :ְּכַתַער ְמלָֻּטׁש ֹעֵׂשה ְרִמָּיה 82חדה ועשית על ידם דברים שלא היו צריכים להעשות

שאתה אוהב את הרע עצמו מעצם מה שהוא רע שהרי יכולת לשתוק ולא היית מפסיד 

, ומעדיף באופן מהותי לדבר שקר שהרי גם אם כבר דיברתָאַהְבָּת ָּרע ִמּטוֹב  כמעט כלום

וודאי שאינך רוצה שיעשה הדין ֶׁשֶקר  לא ידע דבריכולת לומר את האמת שאחימלך 

האמיתי שאז היית צריך לא רק לומר אמת אלא לשתוק לגמרי כי שאול יפגע בהם מחשדו 

ועוד שאהבת כל ענין של השמדה והרס  ו  :ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלהגם אם תאמר את כל האמת 

ְלׁשוֹן  ואפילו מוכן לשקר בשביל זהָבַלע -ִּדְבֵרי- ָאַהְבָּת ָכל 83כי גם נהרגו כל עיר הכהנים
שהוא בעל הכח ישבור אותך כמו שמנתצים אבן חזקה שלא ' ה ,וכנגד חוזקך ז  :ִמְרָמה

ויחתה אותך כדשן מהמזבח ֵאל ִיָּתְצ ָלֶנַצח -ַּגם מתאחה עוד ולא יהיה לך קיום לעולם הבא

את זרעך עד שיעקור אותך וַיְחְּת ְוִיָּסֲח ֵמֹאֶהל  84ויוציא אותך מאוהל מועד באופן מהותי

וכשיראו צדיקים את גודל נפילתך ייראו   ח  :ְוֵׁשֶרְׁש ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה גם כן 85מהעולם הזה

ויצחקו עליך שחשבת שאתה אּו ַצִּדיִקים ְוִייָראּו ְוִיְר  כי יראו שאין לסמוך על זרוע בשר' מה

ויאמרו שהנה אתה עם כל גבורתך לא   ט  :ְוָעָליו ִיְׂשָחקּוצדיק ויחזקו בזה את עמידתם 

ורק בטחת ִהֵּנה ַהֶּגֶבר א ָיִׂשים ֱאִהים ָמעּוּזוֹ  בשאול, אלא בבשר ודם'  בהשמת מבטחך

ומזה יצא שהתבצרת ברעתך בלי להשתנות עד ַוִּיְבַטח ְּבֹרב ָעְׁשרוֹ  בכספך והשפעתך

, אף שאיני יכול להיות פיזית במשכן כמוך, ולעומת זאת אני  י  :ָיֹעז ְּבַהָּותוֹ  86שכילתה אותך

 באמת אני שתול במשכן ויונק ממנו תמיד ומשול לזית מצד שמן המשחה היצוק על ראשי

 שיתקיים לי לעולם' ואיני מפחד ממך כי בוטח בחסד הַוֲאִני ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבֵבית ֱאִהים 
אוְֹד  על כל הטוב שכבר עשה איתי' ואודה לה יא  :ֱאִהים עוָֹלם ָוֶעד-ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד

עתך הגלויה שהיא הטוב האמיתי כשתושיע אותי לגמרי כי ואשאף להופְלעוָֹלם ִּכי ָעִׂשיָת 

אבל לא אעשה רעה כדואג להציל את עצמי , מטרת הכל אינה ישועתי אלא הופעת שמך

ואהיה מול חסידך לא מול אנשים כשאול שיכולים לגרום לי לעשות טוֹב -ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמ ִכי

  :ֶנֶגד ֲחִסיֶדי 87רעה

 
 האתנחתא תמיד לא, בכלל שבתהילים להעיר המקום זה. לכאורה, הגיוני לא במקום נמצאת האתנחתא 80

ְתא֑  ץֵח֥  יםִה֥ ֱאלֹ֫  םַוּיֵֹר֗ " בפסוקים למשל, מצפים שהיינו במקום מפסיקה הָל֤ ", "ַמּכֹותָֽם וּ י֗ ָה֝  ֹוםּפִ ֣ ּמָ יִמיֶנ֑  ְדךָ ָי֭  יבָתׁשִ  ךָ ִוֽ

 ֖ יְקךָ֣  ֶרבִמּקֶ ה ֵחֽ ֽ  ולא הנגינה להטעמת קשור הוא ואולי, ך"התנ מבשאר מעט שונה שלה שהשימוש ונראה ".ַכּלֵ
 .האתנחתא במיקום מתחשבת שאינה בצורה פעם לא בתהילים מפרש, למשל ,ם"המלבי. לתוכן רק
 ומה, יותר גדולה הרעה, יותר גיבור שאתה ככל? רע דבר כשהיא בגבורתך מתהלל אתה מה: נוסף פרוש 81

 .הגבורה עיקר וזה, תמיד חסדים גבורתו עם ועושה, ביותר הגיבור הוא' ה הרי? בזה יש שבח
 וחותך אותו מרמה והתער, מעט לחתוך מנסה שאדם עד, חד כך כל שהוא כתער היתה לשונך: נוסף פרוש 82

 .הכהנים עיר כל את והרגת, שאול בעיני חן למצוא ניסית וכן; יותר הרבה
, דבר להם עשה לא ושאול, בכהנים לפגוע סרבו שאול שעבדי ראה הוא: הרע את אוהב שהוא הראיה 83

 .העיר כל את להכות הגדיל ועוד, בעצמו בהם פגע דואג זאת ובכל
 .כצדיק עצמו מראה והוא, המעשה את כשראה דואג היה שם כי, מועד אוהל את דוקא מזכיר הוא 84
 .הזה לעולם כינוי הוא ך"בתנ" חיים ארץ "85
 הכוח שרק חושב שהוא כיון, ממנה משתנה ואינו ברעתו מתבצר שהוא לפרש אפשר - " בהוותו יעוז "86

 .הפירושים כשני פרשתי כאן. רעתו את עליו שהביא מה הוא בו שבטח שמה או; משנה הפיזי
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ל א נג ַח ַעֽ ד- ַלְמַנֵּצ� יל ְלָדִוֽ ת ַמְׂשִּכ� יתּו  ב :ָמֲחַל� ְׁשִח� ים ִהֽ) �ִלּב( ֵא�ין ֱאֹלִה� ַמ�ר ָנָב�ל ְּב Fָא
ֵׂשה ֶול ֵא�ין ֹעֽ יבּו ָע)� ְתִע� ל ג :ֽט(ב-ְוִהֽ יף ַעֽ ים ִמָּׁשַמִים' ִהְׁשִק$ �ׁש -אTֹלִה� �ְרא(ת ֲהֵי ם ִל י ָאָד� ְּבֵנ"

ׁש ֶאת ֵר� יל ֹּד) ים-ַמְׂשִּכ� ֵׂשה ד :ֱאֹלִהֽ ֱאָל�חּו ֵא�ין ֹעֽ ו ֶנ" ( ָסג' ַיְחָּד$ ין ַּגם-ֻּכּל� (ב ֵא)� ד- ט�  :ֶאָחֽ
א  ה �ֹ אּוֲהל א ָקָרֽ �ֹ ים ל ֹלִה� ֶון ֹאְכֵל�י ַע�ִּמי ָא�ְכלּו ֶל�ֶחם ֱא) י ָא� ֲעֵל" ֲחדּו| ָׁש�ם   ו :ָיְדעּו' ֹּפ� -ָּפֽ

י-ַפַחד' לֹא ַחד ִּכֽ יאֱ -ָה$ָיה" ָפ� ָתה ִּכֽ ִבֹׁש� � ְך ֱה) (ת ֹחָנ �ַּזר ַעְצמ� ים ִּפ ם-ֹלִה� ים ְמָאָסֽ  :ֱאֹלִה�
ּוב ֱא�ֹל ז ל ְּבׁש� ֵא� (ת ִיְׂשָר" י ִיֵּת�ן ִמִּצּי(ן' ְיֻׁשע$ ח ִמ� ב ִיְׂשַמ� ( ָיֵג�ל ַי)ֲעֹק� ּות ַעּמ� ִהים ְׁשב�

ל     :ִיְׂשָרֵאֽ

קורא על דואג האדומי ועל דורו שרדפו אותו את מה שאמר במזמור יד על דוד 

  .'ה השגחת את רואים כשלא לאמרו ומתאים. 88דורות של רשעים

האדם המרוקן מתוכן  ב  :ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד הבנה פנימית של המציאותָמֲחַלת -ַעל ַלְמַנֵּצחַ  א

ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבוֹ ֵאין  כדואג אמר לעצמו שכנראה אין אלוקים כלל כיון שלא מעניש אותוטוב 
ולכן הוא ודורו קלקלו את דרכם הטובה עד שעושים מעשים לא לפי הצדק אלא ֱאִהים 

ֵאין  עד שנראה שאין צדיקים כלל בדור הזהִהְׁשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול  רק לפי הרווח האישי
לא מופיע כי מסתכל מרחוק מהשמים לבחון את התנהגות בני ' ובאמת ה ג  :טוֹב- ֹעֵׂשה

כשלא רואים אותו במציאות כדי לראות אם גם ְּבֵני ָאָדם - ֱאִהים ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל האדם

ורק צריך לחפש אותו ִלְראוֹת ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל נמצא בה ' יש מי שמבין את המציאות לעומק שה

', כדואג שנעצר בבית ה, אבל כולם אף שנראים צדיקים ד  :ֱאִהים-ֹּדֵרׁש ֶאתכדי לראותו 

וכיון שהם רבים משפיעים ֻּכּלוֹ ָסג  זה כסיגים שצריך להבדיל מהזהב ואינם צדיקים באמת

עד שנראה שאין בדור כלל מי שיעשה טוב מצד ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו  89'אחד על השני להתרחק מה

- ֵאין ַּגם 90אה שעושה טוב זה מצד כוונה לרווח אישיוגם מי שנרטוֹב - ֵאין ֹעֵׂשה שהוא טוב
שמה שהפלישתים ושאר ֲהא ָיְדעּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון  והאם לא ידעו עושי הרע האלו ה  :ֶאָחד

זה כיון שהם ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם  בעם אוכלים את עם ישראל כאילו הוא לחמם הפוגעים

 כמוני פחדו בדור הזה פחד והצדיקים ו  :ֱאִהים א ָקָראּו לא קוראים אל אלוקים שיצילם

91גדול
- א כביכול מסתיר פניו' אבל באמת אין להם צורך לפחד אף שהַפַחד -ָׁשם ָּפֲחדּו 

ֱאִהים ִּפַּזר - ִּכי 92כי אלוקים פיזר את היסוד המעמיד של מחנה שאול החונה עליָהָיה ָפַחד 

 
 כיון', לה שלי בהודאה טוב יראו לא הרשעים כי, "חסידיך "מול הן התקוה וגם ההודאה גם: נוסף פרוש 87

 .יותר לכפור אותם תביא רק והתקוה, רע הז אולי שבעיניהם
 .שם בפרוש עיין ההבנה להשלמת. יד מזמור כמו במילה מילה כמעט הוא הזה המזמור 88
). טז, טו איוב" (ַעְוָלה ַכַּמיִם ׁשֶֹתה ִאיׁש ֱאָלחְונֶ  נְִתָעב ִּכי ַאף" :ך"בתנ אחת פעם עוד רק מופיע" אלח "שורש 89
 .ענין מאותו הוא" אלח "וכנראה, מורחק דבר הוא" תועבה"

 .בארץ" טוב עושה"ש מי נשאר לא, נוב כהני את והרגו אותו רודפים שהם שכיון היא כוונתו אולי 90
). אלוקים בשם וכאן הויה בשם הכל ששם מהעובדה חוץ (יד ממזמור מהותי באופן שונה הזה הפסוק רק 91

, עצמו דוד הרי אבל, מתפללים לא והם, מחסהו' שה העני עצת את שהבישו אמר ששם היא לשינוי הסיבה
 .מתפלל, הזה במקרה העני שהוא

 ָׂשדֹות יִַׁשי ֶּבן יִֵּתן ְלֻכְּלֶכם ַּגם יְִמינִי ְּבנֵי נָא ְמעּוׁשִ  ָעָליו ַהּנִָּצִבים ַלֲעָבָדיו ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר: "שם שנאמר כמו 92
 יִַׁשי ֶּבן ִעם ְּבנִי ִּבְכָרת ָאזְנִי ֶאת ּגֶֹלה ְוֵאין ָעַלי ֻּכְּלֶכם ְקַׁשְרֶּתם ִּכי: ֵמאֹות ְוָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי יִָׂשים ְלֻכְּלֶכם ּוְכָרִמים

 ַעל נִָּצב ְוהּוא ָהֲאדִֹמי ּדֵֹאג ַוּיַַען: ַהּזֶה ַּכּיֹום ְלאֵֹרב ָעַלי ַעְבִּדי ֶאת ְּבנִי ֵהִקים ִּכי ָאזְנִי ֶאת ְוגֶֹלה ָעַלי ִמֶּכם חֶֹלה ְוֵאין
 ).כב פרק' א שמואל" (ֲאִחטּוב ֶּבן ֲאִחיֶמֶל= ֶאל נֶֹבה ָּבא יִַׁשי ֶּבן ֶאת ָרִאיִתי ַוּיֹאַמר אּולׁשָ  ַעְבֵדי
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 ֱהִבֹׁשָתה ִּכי 93ו מהיות מלךמאס אות' ויתבישו ממני כשאנצל מהם וזה כיון שהַעְצמוֹת ֹחָנ-
ואף שאיני יודע איך תבוא הישועה שלי אבל תבוא ממה שאני הולך  ז  :ֱאִהים ְמָאָסם

ואז כשישיב אלוקים אותי ן ִמִּצּיוֹן ְיֻׁשעוֹת ִיְׂשָרֵאל ִמי ִיֵּת  לבנות את ציון ובית המקדש

ישמחו בגילוי חדש כל פרטי העם שאמלוך עליהם ועל ְּבׁשּוב ֱאִהים ְׁשבּות ַעּמוֹ  94מבריחתי

בעולם כשיהיה להם ' ועם ישראל כולו ישמח בגילוי הָיֵגל ַיֲעֹקב  במציאות' ידי זה יתגלה ה

  :ַמח ִיְׂשָרֵאלִיְׂש  'מלך המתאים לרצון ה

דַלְמנַ  א נד יל ְלָדִוֽ ת ַמְׂשִּכ� ַח ִּבְנִגיֹנ� ד   ב :ֵּצ� ִו� א ָד) �ֹ ּול ֲהל ּו ְלָׁשא� (א ַה�ִּזיִפים ַוּיֹאְמר� ְּבב�
נּו ר ִעָּמֽ �ִני ּוִבְגבּוָרְתָך� ְתִדיֵנֽ ִני  ג :ִמְסַּתֵּת� ֱא�ֹלִהים ְׁשַמ�ע   ד :ֱא�ֹלִהים ְּבִׁשְמָך� ה(ִׁשיֵע

יָנה ְלִאְמֵרי ֲאִז� י ַה) י- ְּתִפָּלִת� ים  ה :ִפֽ י ָזִר0 �ָעִריִצים| ִּכ� י ְוֽ מּו ָעַל� מּו ָק� א ָׂש0 �ֹ ּו ַנְפִׁש�י ל  ִּבְקׁש�
ָלה ים ְלֶנְגָּד�ם ֶסֽ י  ו :ֱאֹלִה6 י ַנְפִׁשֽ ֹסְמֵכ� י ְּבֽ ֹדָנ� �ר ִל�י ֲא) �ה ֱא�ֹלִהים ֹעֵז ָיִׁש�יב ) ישוב(  ז :ִהֵּנ

ם ֲאִמְּתָך� ַהְצִמיֵתֽ ה ֶאְזְּבָחה ח :ָה�ַרע ְלֹׁשְרָר�י ַּב) �ה ִּכי- ִּבְנָדָב� (ֶדה ִּׁשְמָך6 ְיהָו -ָּל�ְך א�
י ִמָּכל ט :ֽט(ב �ִני ּו) - ִּכ� יָצ�ָרה ִהִּציָל ה ֵעיִנֽ י ָרֲאָת�    :ְבֹאְיַב�

גם יעניש את אלו , יציל אותו מהצרה הכללית' אומר שחוץ ממה שהדוד 

 לו שיש מי על לאמרו ומתאים.  ועוזרים לאויביו להילחם בויושמלשינים על

    .במישרין ולא, רעה לו לסבב שמנסים אויבים

ַהִּזיִפים ַוֹּיאְמרּו ְּבבוֹא   ב  : ְלָדִוד95ַמְׂשִּכיל הבנה פנימית של המציאותַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת  א
 כשתופיע בגלוי עלי אז תושיע אותי לגמרי משאול ג  :96ְלָׁשאּול ֲהא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו

ּוִבְגבּוָרְת ועוד תראה גבורתך לדון את הדין שיש לי עם הזיפים יֵעִני ֱאִהים ְּבִׁשְמ הוִֹׁש 
ַמע ְּתִפָּלִתי ֱאִהים ְׁש  תשמע את עצם תפילתי לגבי הצרה הגדולה של שאול  ד  :ְתִדיֵנִני

  :ִפי-ַהֲאִזיָנה ְלִאְמֵריוגם תטה אוזן לאמירות הפרטיות כלפי הזיפים התומכים בצרה הזו 
ם לי ולא היה לי דין ודברים איתם ובכל זאת פוגעים כי אין מי שיעזור לי שהרי הזיפים זרי  ה

ושאול מטיל פחדו על כולם שלא יעזרו לי כי יפגע בהם כמו בנוב עיר  ִּכי ָזִרים ָקמּו ָעַלי 97בי

ובאופן מהותי אינם מתחשבים בטוב בעיניך אלא הולכים נגד ְוָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי  הכהנים

ִהֵּנה ֱאִהים  עוזר לי מהצרה של שאול' אבל הרי ה  ו  :ֶנְגָּדם ֶסָלהא ָׂשמּו ֱאִהים לְ רצונך 
) ישוב( ז  :ְמֵכי ַנְפִׁשיֲאֹדָני ְּבסֹ  וכיון שהוא אדוני ואני עבדו עוזר גם לתומכים אותיֹעֵזר ִלי 

ָיִׁשיב ָהַרע  ולכן מי שמתנגד לי ומסתכל לראות בנפילתי יתן לו חזרה את רעתו בראשו
ואז אף  ח  :ַּבֲאִמְּת ַהְצִמיֵתם 98אמלוך תאביד אותםוכשתגלה את קיום הבטחתך שְלֹׁשְרָרי 

 להודות ָּל-ִּבְנָדָבה ֶאְזְּבָחה שזה קיום הבטחה אזבח זבחי תודה בהתנדבות ולא מצד החובה

 
 ַמֵּלא יְִׂשָרֵאל ַעל ִמְּמ6= ְמַאְסִּתיו ַוֲאנִי ָׁשאּול ֶאל ִמְתַאֵּבל ַאָּתה ָמַתי ַעד ְׁשמּוֵאל ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר: "שנאמר כמו 93

 ).א, טז' א שמואל" (ֶמֶל= ִלי ְּבָבנָיו ָרִאיִתי ִּכי ַהַּלְחִמי ֵּבית יִַׁשי ֶאל ֶאְׁשָלֲח0 ְוֵל= ֶׁשֶמן ַקְרנ0ְ
 .מלחמותיהם את שאלחם ידי על בארצם טובה ישיבה ראליש לעם יתן כשאלוקים: נוסף פרוש 94
 ורק, עצמו האויב לא שהם היא, ובזיפים בדואג העוסקים הפרקים בכל" משכיל "שנאמר שהסיבה נראה 95

 .עליהם להתפלל מה לדעת כדי והבנה דיוק יותר צריך ולכן, לאויב מסייעים
 .כג פרק' א בשמואל כתוב הסיפור 96
 .שאול בעיני חן למצוא כדי אלא, להם שעשה דבר בגלל דוד על הלשינו לא שהרי 97
 שלא וחושבים, בעולם' ה הנהגת את לראות כדי") שור "מלשון (עלי מסתכלים" שוררי: "נוסף פרוש 98

 את מסתיר רק ואתה, לי עוזר אכן שאתה, "אמיתך "תתגלה, אותם שתאביד ידי על ולכן, מהם אותי יושיע
 . מוגבל לזמן פניך
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שאז אוכל   ט  :טוֹב-ִּכי' אוֶֹדה ִּׁשְמ ה להופעתך המתגלה עלי ולספר לכולם את טובך

וגם שכל ָצָרה ִהִּציָלִני - ִּכי ִמָּכל ושאר אויבי לומר שגם הצילני מעצם הצרות של שאול

 :ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני 99המצטרפים אליו ואויבים לי ראיתי במפלתם ולא יצאו נקיים

ד  א נה יל ְלָדִוֽ ת ַמְׂשִּכ� ַח ִּבְנִגיֹנ� �   ב :ַלְמַנֵּצ� י ְוַאלַהֲאִז ם - יָנה ֱא�ֹלִהים ְּתִפָּלִת� ְתַעַּל� ִּת)
י יָמה  ג :ִמְּתִחָּנִתֽ י ְוָאִהֽ יד ְּבִׂשיִח� � ִני ָאִר6 ת   ד :ַהְקִׁש�יָבה ִּל�י ַוֲעֵנ �י ָעַק� ב ִמְּפֵנ (ל א(ֵי� ִמּק�
ף ִיְׂשְטֽמּוִני-ָרָׁש�ע ִּכי ֶון ּוְבַא� י ָא)� יטּו ָעַל� ּו  ה :ָיִמ� ֶות ָנְפל� (ת ָמ)� י ְוֵאימ� יל ְּבִקְרִּב� �ִּבי ָיִח� ִל

י ִני ַּפָּלֽצּותִיְרָא�  ו :ָעָלֽ י ַו)ְּתַכֵּס� �בֹא ִב� �ַרַעד ָי י ז :ה ָו ר ִמֽ ה - ִיֶּתן-ָוֹאַמ� ִּל�י ֵא�ֶבר ַּכּי(ָנ�
ָנה ּוָפה ְוֶאְׁשֹּכֽ ָלה ח :ָאע� ין ַּבִּמְדָּב�ר ֶסֽ ד ָאִל6 יק ְנֹד� יָׁשה ִמְפָל�ט ִל�י   ט :ִה�ֵּנה ַאְרִח� ָאִח�

ַער �ה ִמָּסֽ ּוַח ֹסָע י י :ֵמר6 �ם ִּכֽ ס וְ -ַּבַּל�ע ֲא�ֹדָני ַּפַּל�ג ְלׁש(ָנ יִתי ָחָמ6 ירָרִא0 יב ָּבִעֽ  :ִר�
ָה ַעל יא ְיָלה ְיס(ְבֻב� ּה-י(ָמ�ם ָוַל� ֶון ְוָעָמ�ל ְּבִקְרָּבֽ לֹא יב :ח(ֹמֶת�יָה ְוָא6 (ת ְּבִקְרָּב�ּה ְוֽ -ַהּו�

ה ְך ּוִמְרָמֽ ּה ֹּת� ְרֹחָב� יׁש ֵמ) א יג :ָיִמ� ֹֽ י ל א-ִּכ� ֹֽ א ל ָּׂש� ִני ְוֶא" ְרֵפ� יל -א(ֵי�ב ְיָחֽ ְמ�ַׂשְנִאי ָעַל�י ִהְגִּד�
ּנּו ר ִמֶּמֽ ִעיְוַאָּת�ה ֱאנ�( יד :ְוֶאָּסֵת� י ּוְמֻיָּדֽ ּלּוִפ� י ַא) (ד  טו :ׁש ְּכֶעְרִּכ� יק ס� �ְחָּדו ַנְמִּת� ֲאֶׁש�ר ַי

ֶגׁש ים ְנַהֵּל�ְך ְּבָרֽ ֹלִה� ית ֱא) ֶות ) ישימות( טז :ְּבֵב� י ָמ0 �ים | ַיִּׁש� (ל ַחִּי ּו ְׁשא� ימ( ֵיְרד� ָעֵל�
י ם- ִּכֽ (ת ִּבְמגּוָר�ם ְּבִקְרָּבֽ ִני- ֲא�ִני ֶאל  יז :ָרע6 ה י(ִׁשיֵעֽ ים ֶאְקָר�א ַו)יהָו� ֶע�ֶרב  יח :ֱאֹלִה�

י ע ק(ִלֽ �ָצֳהַרִים ָאִׂש�יָחה ְוֶאֱהֶמ�ה ַוִּיְׁשַמ� ֶקר ְו �ְפִׁשי ִמֲּקָרב יט :ָוֹב� (ם ַנ ה ְבָׁשל� ָד� Fי-ָּפ -ִל�י ִּכֽ
ים ָהי�ּו עִ  ַרִּב� יְב) ל | ִיְׁשַמ�ע   כ :ָּמִדֽ (ת | ֵא0 ָלה ֲאֶׁש�ר ֵא�ין ֲחִליפ� ֶדם ֶס� ב ֶק� ַיֲעֵנם' ְוֹי�ֵׁש� ְוֽ

ים ּו ֱאֹלִהֽ א ָיְרא� 6ֹ יו ִחֵּל�ל ְּבִריֽת( כא :ָל�מ( ְול �ָדיו ִּבְׁשֹלָמ� ּו  כב :ָׁשַל�ח ָי ת | ָחְלק� ַמְחָמֹא�
ֶמן ְוֵה�ָּמה ְפִתֽח(ת-ִּפיו' ּֽוֲקָרב יו ִמֶּׁש� ּו ְדָבָר� ( ַרּכ6 ּב� ה ְיה-ַהְׁשֵל�ְך ַעל כג :ִל" ְיָהְבָך' | ָו0

ְלְּכֶל�ָך לֹא ּוא ְיַכ" יק-ְוה$ (ט ַלַּצִּדֽ ן ְלע(ָל�ם מ� ים  כד :ִיֵּת6 ם | ְוַאָּת�ה ֱאֹלִה0 ר | ּת(ִרֵד3 ִלְבֵא3
ַחת אַ  �ִמְרָמה לֹאַׁש� ים ּו י ֶאְבַטח-ְנֵׁש�י ָדִמ� )ֲאִנ� ּו ְיֵמיֶה�ם ַו ְך- ֶיֱחצ�    :ָּבֽ

מנסים ה,  דואג והזיפיםגוןכ, לו הרשעיםיוא', אומר שהצדיק יכול לבטוח בהדוד 

 לאמרו ומתאים.  פוגעים זה בזה ומביאים על עצמם את סופםלמעשה ,לפגוע בו

    .רעה מחברה להתרחק וכן, אויבים לו שיש למי

הטה אוזנך לעצם מה שאני   ב  :ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד הבנה פנימית של המציאותַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת  א

ואל ַהֲאִזיָנה ֱאִהים ְּתִפָּלִתי  מתפלל לפניך ולא כאלו שלא מושגחים והם מסורים למזל

- ְוַאלתעלים השגחתך בכונה ממני כדי לא לראות את חטאי כי אני מנסה למצוא חן בעיניך 
 והקשב לפנים של מה שאני צריך גם אם לא יודע לבטא את זה ג  :ָּנִתיִּתְתַעַּלם ִמְּתִח 
וכיון שמאזין  ַוֲעֵנִני 100ותתן לי בקשתי אף אם יש סיבות חיצוניות שלא לעשותהַהְקִׁשיָבה ִּלי 

לפנימיות דברי ארד לתהומות הצער במה שאני מדבר עליו תמיד גם אם זה לא יהיה מדויק 

 

 ולא אויביו במפלת ראה ושהוא ממנה נושע שדוד הוא והעיקר, יסורים צריך כי, בעיה אינה עצמה הצרה 99
 .בהם ולא בו רוצה' שה מוכיח וזה, להפך

 אל "זה עם יחד אבל, לפניך עצמי את דן שאני, "פלילים "מלשון, "תפילתי אלוקים האזינה: "נוסף פרוש 100
 בזמן גם - " לי הקשיבה. "החיובי לכיוון יטה שהמשפט כך ךבעיני חן למצוא מנסה שאני, "מתחינתי תתעלם

 אלוקים קרבת להרגיש שאוכל כדי, לי הקשב, לבקשתי לענות אפשר ואי הייסורים את צריך שעוד
 .אותי שתושיע כשיתאפשר" וענני", נחמה חצי שזה, לבטוח מי על לי ושיש, בתפילתי
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כי אין לי  ד  :ְוָאִהיָמה ואפילו רק אוציא קול ללא מילים מצערי אתה תביןָאִריד ְּבִׂשיִחי 

ומפני הלחץ ִמּקוֹל אוֵֹיב  ישוב הדעת לנסח תפילתי מקול השונאים אותי שמלשינים לשאול

כי שונאי ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע  ששאול לוחץ אותי כשאני נמצא לפניו ואיני יכול להשאר במקומי

 ולכן ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון-ִּכיים רעים כזיפים ודואג מפילים עלי אשמות שוא שאני עושה דבר

  :ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִנישאול ואנשיו יכולים להוציא את שנאתם הצפונה בליבם בכעס גלוי 
ומבחוץ באים אל  ִלִּבי ָיִחיל ְּבִקְרִּביבתוכי מה תהיה תוצאת ההלשנות וליבי כואב וחושש   ה

ואני  ו  :ְוֵאימוֹת ָמֶות ָנְפלּו ָעָליליבי כל הזמן פחדים כלליים ממה שמחפשים אותי להרגני 

ִיְרָאה ָוַרַעד  ירא גם מאלו שבתוך המחנה שלי אולי הם מלשינים ורועד כי אין לי פתרון לזה
ַוְּתַכֵּסִני  ומהאנשים שבחוץ מכל כיון מכסה אותי פחד ורעדה שרוצים לתקוף אותי ָיֹבא ִבי
101ולכן תקותי היתה אם היה לי כנפיים כשל יונה שיכולה להנצל בהם מהמבול ז  :ַּפָּלצּות

 

 ואז אעוף רק כשבא האיום עצמו ובשאר הזמן אשכון בטחִּלי ֵאֶבר ַּכּיוָֹנה -ִיֶּתן-ָוֹאַמר ִמי
אבל כיון שאין לי כנפיים אני נאלץ להרחיק ולנדוד מפני שאול כמו  ח  :ָאעּוָפה ְוֶאְׁשֹּכָנה

וגם שם למצוא תמיד מקום ללילה במדבר שאין בו ִהֵּנה ַאְרִחיק ְנֹדד  שניצלו מדור הפלגה

ובזכות זה אני ממהר לתת לעצמי הצלה מהצרה  ט  :ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה ים שילשינו עליאנש

 רוח שתסיע אותם אחד מהשני שתהיה ביניהם ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלישתבוא בהמשך גם עליהם 

אדונם גורם להם ' כיון שה י  :ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער ובעקבות זה סערה חזקה גם בתוך עצמם

כי בתוך העיר  ַּפַּלג ְלׁשוָֹנם וגורם להם פרוד כדור הפלגהָני ַּבַּלע ֲאדֹ  להעלם כדור המבול

 שיש ואף  יא  :ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר- ִּכי שלהם עצמם אין משפט ולכן מתרבה הריב

יוָֹמם ָוַלְיָלה ְיסוְֹבֻבָה  שומרים הסובבים על החומות ביום ובלילה זה לא יעזור להגן עליה
ְוָאֶון ְוָעָמל  102כי המעשה הרע והעשוקים הטורחים לחינם נמצאים כבר בתוכהחוֹֹמֶתיָה - ַעל

ולא יזוז ממנה כל הזמן מחשבות ַהּווֹת ְּבִקְרָּבּה  ודברים רעים קורים בה בפועל  יב  :ְּבִקְרָּבּה

ואני יודע  יג  :ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה ֹּת ּוִמְרָמה-ְוא הז כלפי זהורמאות , רעות שבלבו של אדם

כי הרי דואג שפוגע עכשיו בי לא היה אויב שלי וכך יעשה גם לשאר זה בזה  שיפגעו 

103 ואם היה אויב היה קל יותר לשאת את הבזיונות ממנו,אוהביו
, אוֵֹיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאָּׂשא- ִּכי א 

ואם היה שונא ידוע שלי ומנסה להתגדל על חשבוני הייתי יכול להסתר ממנו ולא היה יכול 

אבל אתה אדם פשוט כמוני שלא   יד  :ְמַׂשְנִאי ָעַלי ִהְגִּדיל ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו- א 104להלשין עלי

ואני רגיל בך ויודע מה שבלבך שלא היית שונא  ְוַאָּתה ֱאנוֹׁש ְּכֶעְרִּכי היתה לך סיבה לקנא בי

והחיבור שלנו יחד היה לנו מתוק ולכן גם הוא לא סיבה שתרצה  טו  :ַאּלּוִפי ּוְמיָֻּדִעי שלי

וגם לא נראה שניגוד האינטרסים גרם לשנאה כי ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סוֹד להפר את החברות 

וזה  טז  :105ְּבֵבית ֱאִהים ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש היה מבוסס על עבודת אלוקים לא על אינטרס אישי

לא מחלוקת בין צדיקים אלא אני יודע שהמות ישכיח אותם מהעולם כי אין מי שירצה 

ֵיְרדּו  לא יזכו לעולם הבאוחייהם ירדו עמהם לקבר וַיִּׁשי ָמֶות ָעֵלימוֹ ) ישימות(  לזוכרם
ולעולם הבא , כי גם בתוך מקומת מגוריהם בעולם הזה עושים רעות זה לזה 106ְׁשאוֹל ַחִּיים

אבל אני לעומתם לא   יז  :ָרעוֹת ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם-ִּכי הרעות בקרבם ולא נשמה טהורה

ויודע  ֱאִהים ֶאְקָרא- ֲאִני ֶאל שופט אותי אני קורא רק אליו' בוטח בבשר ודם אלא גם כשה

ואני מצפה לו  יח  :יוִֹׁשיֵעִני' וה שיבוא זמן שיתגלה אלי במידת הרחמים להושיע אותי

 
 .המבול כמי אותו מכסה" פלצות"וה. הפלגה רדו את מזכיר כך שאחר כמו, דוקא היונה את הזכיר 101
 .המרכזית הנקודה הם" ועמל ואון", הסובב הקו והם, "חומותיה על יסובבוה" "וריב חמס: "נוסף פרוש 102

 ואפשר, מחרף הוא למה ידוע שלא כיון וגם, הבגידה תחושת בגלל, משונא מבזיון גרוע מאוהב בזיון כי 103
 .האמת שזו לחשוב

 .עליו שילשין ידע שלא כיון, אחימלך אל כשברח דואג מפני הסתתר לא דוד 104

 .סגורה לחבורה חיבור - " סוד. "בלשוננו כמו ולא, יחד המתחברים דברים פרושו ך"בתנ" רגש "105

 .כמותם' ה רצון על חולקים שאויבי, קורח לעדת רמז זה 106
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 ואפילו הומה ולא משמיע מילים 107תמיד שבכל זמן ביום אני חוזר שוב ושוב על אותו ענין

שומע קולי תמיד גם אם לא עונה עדיין ' והֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה  מדויקות

אבל כבר עכשיו פדה את נפשי מהצרה הגדולה שלא  יט  :ַוִּיְׁשַמע קוִֹליסיבה כל שהיא מ

וזה כי אני ִלי - ם ַנְפִׁשי ִמֲּקָרבָּפָדה ְבָׁשלוֹ  אהיה בשלום עם עצמי ואנשי ואז הקרב נמצא בתוכי

  :ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי- ִּכי עוזר לרבים וצורך הרבים איתי ולכן גם הם מתפללים בשבילי
ויושיב אותי לקדמותי באופן ִיְׁשַמע ֵאל ְוַיֲעֵנם תפילת הרבים ויענה להם את ' ועוד ישמע ה כ

ֲאֶׁשר ֵאין ֲחִליפוֹת ָלמוֹ כי לשאול לא יהיה מחליף על כסאו ְוֹיֵׁשב ֶקֶדם ֶסָלה  מתמיד ומהותי
וכמו  כא  :ְוא ָיְראּו ֱאִהים 108לעשות את דברו במלחמה עם עמלק' כיון שלא ירא מה

ָׁשַלח ָיָדיו  ששלח ידיו להרוג אותי שהייתי בשלום איתו כך יעשה לשאר מי שבשלום איתו
ִחֵּלל ת איתו  שלא יהרגני וכך יעשה לשאר מי שבברי109וחילל את הברית שכרת ליִּבְׁשָמיו 

וגם דואג המתחנף אליו דבריו חלקים יותר מחמאה שלא רואים עליהם את   כב  :ְּבִריתוֹ 

ודבריו  110ִלּבוֹ- ּוֲקָרב ש קרב גם כלפי שאולאבל בליבו יָחְלקּו ַמְחָמֹאת ִּפיו  הבורות שבהם

אבל הם פתח של בור והרכות ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן  נראים רכים יותר משמן מצד החנופה

לכן אל תסמוך על בני אדם כאלו אלא כל  כג  :ְוֵהָּמה ְפִתחוֹת גורמת שיפלו בלי לשים לב

והוא יתן לך כל ְיָהְב ' ה-ַהְׁשֵל ַעל ' השלך בקשתך אל ה111מה שאתה צריך שיתנו לך

- אכיון שאף שמיסר את הצדיק לא יתן לו לפול לגמרי ְוהּוא ְיַכְלְּכֶל  112צורכך שוב ושוב
ואתה אלוקים השופט תשפוט אותם ותורידם לגיהנום שישחית  כד  : ַלַּצִּדיקִיֵּתן ְלעוָֹלם מוֹט

לא יגיעו ,  ומרמה כדואג,כיון שאנשי דמים כשאולְוַאָּתה ֱאִהים ּתוִֹרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת  אותם

ַאְנֵׁשי אפילו לחצי החיים המגיעים להם כי פעם הם פוגעים באחר ופעם אחר פוגע בהם 
ַוֲאִני  אבל אני אבטח רק בך ואתה תושיעני לתת לי כל ימיֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם - ָדִמים ּוִמְרָמה א

  :ָּב-ֶאְבַטח

ֱאֹח0 - ַעל| ַלְמַנֵּצ�ַח  א נו �ד ִמְכָּת�ם ֶּבֽ ֹחִקים ְלָדִו �(ַנת ֵא�ֶלם ְר ים ְּבַגֽתי3 ( ְפִלְׁשִּת�  :ז ֹאת6
י ב � ִני ֱא�ֹלִהים ִּכֽ ִני- ְׁשָאַפ�ִני ֱאנ�(ׁש ָּכל- ָחֵּנ ם ִיְלָחֵצֽ (ם ֹלֵח� ּי� ּו ׁש�(ְרַרי ָּכל ג :ַה) ַהּי�(ם - ָׁשֲאפ�

י ים ִל�י ָמֽר(ם- ִּכֽ ים ֹלֲחִמ6 ח  ד :ַרִּב0 י ֵאֶל�יָך ֶאְבָטֽ ִנ� ֵּבאֹלִהים' ֲאַהֵּל$ל  ה :י�(ם ִאיָר�א ֲא)
א אִ  �ֹ ים ָּב�ַטְחִּתי ל ( ֵּבאֹלִה� ר� י- יָר�א ַמהְּדָב" ה ָבָׂש�ר ִלֽ י ְיַעֵּצ�בּו -ָּכל ו :ַּיֲעֶׂש6 ַה�ּי(ם ְּדָבַר�

י ָּכל ע-ָעַל6 ר ) יצפינו(| ָיג�ּורּו  ז :ַמְחְׁשֹבָת�ם ָלָרֽ ֲאֶׁש� רּו ַּכ) (נּו ֵה�ָּמה ֲעֵקַב�י ִיְׁשֹמ� ִיְצּפ�
י ּו ַנְפִׁשֽ ֶון ַּפֶּלט-ַעל ח :ִקּו� ים -ָא� ף ַעִּמ� ַא� ים| ָל�מ( ְּב) ד ֱאֹלִהֽ ָּתה  ט :ה(ֵר3 ה ָא� ֹנִדי' ָסַפ$ְרָּת"

ָךִׂש�  א ְּבִסְפָרֶתֽ �ֹ ל י ְבנֹאֶד�ָך ֲה) ּובּו א(ְיַב�י ָא�ח(ר ְּבי�(ם ֶאְקָר�א ֶזה י :יָמה ִדְמָעִת� ז ָיFׁש� - ָא�0
י ְעִּתי ִּכֽ ים-ָי)ַד� יֱאֹלִה� ר יא : ִלֽ ה ֲאַהֵּל�ל ָּדָבֽ יהָו� אֹלִהים ֲאַהֵּל�ל ָּדָב�ר ַּב) �ים   יב :ֵּבֽ אֹלִה� ֵּבֽ

א ִאיָר�א ַמה �ֹ י-ָּב�ַטְחִּתי ל ה ָאָד�ם ִלֽ ים  יג :ַּיֲעֶׂש6 ְךָעַל�י ֱאֹלִה� ת ָלֽ  :ְנָדֶר�יָך ֲאַׁשֵּל6ם ּת(ֹד�
י יד �י ֱאֹלִה� ְתַהֵּלְך ִלְפֵנ �ִהֽ ִחי ְל ֶּד� י ִמ" א ַרְגַל� �ֹ י ִמָּמֶות' ֲהל Iי ִהַּצ$ְלָּת ַנְפִׁש (ר ִּכ� א� ם ְּב)

ים ַחִּיֽ    :ַהֽ

 
 .ןהזמ כל בו מדבר הוא ולכן, האדם את שמעסיק בדבר להתעסק פרושו" לשוח "107
 ).כג, טו' א שמואל" (ִמֶּמֶל= ַוּיְִמָאְס0' ה ְּדַבר ֶאת ָמַאְסּתָ  יַַען "שמואל לו שאומר כמו 108
 ).ו, יט' א שמואל" (יּוָמת ִאם' ה ַחי ָׁשאּול ַוּיִָּׁשַבע יְהֹונָָתן ְּבקֹול ָׁשאּול ַוּיְִׁשַמע "שנאמר כמו 109
 ".לי מקרב נפשי בשלום פדה "כנגד 110
 .לתת ופרושו, מארמית בא" יהב "111
 ".כל "של כפול שורש הוא" לכלכל "112
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יש לו ' ומי שדבק בה, עזב אותו' אומר שעיקר הפחד בצרה הוא החשש שהדוד 

. בעולם הזה' והוא מבקש הצלה מעצם הצרה כדי שיוכל לעבוד את ה; העיקר

    .באמת חשוב מה להבין וכדי, אויבים לו שיש למי לאמרו ומתאים

יוַֹנת ֵאֶלם -ַעל  אבל לא יכול לדבר בידי הפלישתים113על מה שהוא בורח כיונהַלְמַנֵּצַח  א
תוך כדי שאחזו אותו קודם  ְרֹחִקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ורחוק מערי ישראל כי בורח משאול

עיקר פחדי  ב  :ֶּבֱאֹחז ֹאתוֹ ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת וחזים אותו אין לו איך לברוח וכיון שא114שניצל

 ששאול מקווה לבלוע אותי כי רואהָחֵּנִני ֱאִהים  שאינני מוצא חן בעיניך ולכן מבקש על זה

ובמקביל כל הזמן יש לי צרות מאחרים כמו לוחמי הפלישתים שנראה ְׁשָאַפִני ֱאנוֹׁש - ִּכי

וזה מה שמקווים  ג  :ַהּיוֹם ֵחם ִיְלָחֵצִני-ָּכל 115כאילו באות עלי צרות רבות להאביד אותי

 שכמו שיש לוחמים ַהּיוֹם-ָׁשֲאפּו ׁשוְֹרַרי ָּכל  המסתכלים עלי לראות במפלתי116כל הזמן

אבל דוקא  ד  :ַרִּבים ֲחִמים ִלי ָמרוֹם-ִּכי 117רבים בארץ יש גם במרום רבים הלוחמים בי

ודבק בך שזה עיקר צורכי , ביום שבו אני מפחד אני בוטח בך שאתה עושה את הטוב

מוביל ' וגם כשבא עלי משפט ואיני מבין את מה שה  ה  :יוֹם ִאיָרא ֲאִני ֵאֶלי ֶאְבָטח בעולם

ואומר שכיון שאני דבק ֵּבאִהים ֲאַהֵּלל ְּדָברוֹ  שהוא העיקר' גם אז אהלל את רצון ה

ול אדם לעשות לי דבר כי לא יכֵּבאִהים ָּבַטְחִּתי א ִאיָרא , 118באלוקים אין לי סיבה לפחד

  :ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי-ַמה מהותי כי אינו יכול לפגוע בדבקות הזו שהיא העיקר אלא רק בבשר
ות שגורמת לתפילה במימד נוסף שמבקש גם על ועדיין הם גורמים לי כל היום לעצב  ו

- ָעַלי ָּכל וזה כיון שכל מחשבות שאול מושקעות איך להרע ליַהּיוֹם ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו - ָּכל ההצלה
) יצפינו(ָיגּורּו עד שהוא מוכן לגור ולארוב לי במקומות שאני נמצא בהם   ז  :ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע

כי כל תקוותו להשיג ֵהָּמה ֲעֵקַבי ִיְׁשֹמרּו  ושומר כל הזמן את עקבותי לדעת איפה אניִיְצּפוֹנּו 

ל אותי צֵ הועל הרע שהם עושים שאינו על פי דרך הישר  ח  :ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשיאת נפשי 

ְּבַאף ַעִּמים  120ל גם אותם וינוצחושּפֵ הובכעסך על הפלישתים  119ָלמוֹ -ָאֶון ַּפֶּלט-ַעל מהם
ואני יודע שאינך מואס בי אלא כל נדודי עכשיו אתה סופר כי יש להם  ט  :הוֵֹרד ֱאִהים

ולכן גם את דמעותי ֹנִדי ָסַפְרָּתה  איזה ענין כנדודי ישראל במדבר שנספרו בפרשת מסעי

מור אצלך שהם מצטרפים ותספור אותם לקצר לי את הייסורים לפי על הקושי והלחץ תש

י אויבי יברחו ואז כשאהיה ראו  י  :ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶד ֲהא ְּבִסְפָרֶת מידת הצער

ומההצלות ָאז ָיׁשּובּו אוְֹיַבי ָאחוֹר ְּביוֹם ֶאְקָרא ממני וגם אז אקרא אליך ולא בכוחי ועוצם ידי 

הקטנות שבדרך כמו כאן עם הפלישתים אני יודע שאלוקים איתי ודואג לי ולכן יודע שגם 

ואז כמו שהללתי את דברך  יא  :ֱאִהים ִלי- ָיַדְעִּתי ִּכי-ֶזה 121מהצרה הגדולה אנצל

 
 ".כיונה אבר לי יתן מי "הקודם במזמור שאמר כמו 113
 .מכן לאחר מדויקת בצורה וניסחו, העיקר את רק אז אמר אלא, אז זה כל את אמר שלא ברור 114
, משאול שברח הראשונה הפעם היתה שזו) הזה המקרה על הוא גם שמדבר, לד במזמור (ציינו וכבר 115

 .בו רוצה אינו כבר' שה חשש מעלה נוספת צרה עליו באה כך אחר שמיד והעובדה
 .נשימתם ושתתתמ זה שעל, אוויר שאיפת מלשון" שאפו "לפרש אפשר עוד 116
 לטובתי" שנלחמים רבים "יש כי, יכלו לא אבל, "היום כל "אלי להגיע" שאפו שוררי: "נוסף פרוש 117
 ".במרום"

 .תתקיים שההבטחה יודע אני כי, מפחד אינני, מלך שאהיה לי הבטיח' שה כיון: נוסף פרוש 118
 הורד עמים באף" אלא? םמצרותיה אותם "שתפלט" ראוי עושים שהם "וןוהא על" האם: נוסף פרוש 119

  ."אלוקים
 מהפלישתים וגם משאול גם הצלה צריך כי היא משפט באותו זה את אומר שהוא הסיבה, פשוט באופן 120

 שהפלישתים כך ידי על יהיה לא משאול שיינצל שמה מבקש שהוא, לפרש אפשר עוד. אותו האוחזים
 .לבסוף שקרה כמו, יתגברו

 .פיזית דבר של בסופו אותי יציל גם שהוא יודע אני', בה דבק שאני כיון: נוסף פרוש 121
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כך תגיע המדרגה המובנת במידת הרחמים ֵּבאִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר  במדרגה הלא מובנת

ואומר שכיון שבטחתי בך אלוקים לא   יב  :ֲאַהֵּלל ָּדָבר' בה 122ואהלל שוב את דברך החדש

ומה יכול אדם ֵּבאִהים ָּבַטְחִּתי א ִאיָרא היתה לי סיבה לירא כי אתה תציל אותי מהצרה 

ומבחינת הדבקות   יג  :ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי-ַמה  כיון שאלוקים איתי123פניתלעשות לי אפילו גו

ים ְנָדֶרי ָעַלי ֱאִה יצא מזה קרבת אלוקים במה שאביא את נדרי שנדרתי לך בעת צרה ' בה
ֲאַׁשֵּלם במה שאשלם תודות ואפרסם את הנס ' וגם מבחינת ההצלה הפיזית יצא כבוד ה

וגם את רגלי שלא י ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ּכִ  כי מה שהצלת את חיי בעולם הזה  יד  :ּתוֹֹדת ָל

זה כדי שאעבוד אותך ואעשה רצונך לראות  124ֲהא ַרְגַלי ִמֶּדִחי ידחו מדרכך לעולם הבא

  :ְלִהְתַהֵּל ִלְפֵני ֱאִהים ְּבאוֹר ַהַחִּיים 125את אורך העליון בעולם הזה

( ִמְּפֵני-ַלְמַנֵּצ�ַח ַאל א נז �ד ִמְכָּת�ם ְּבָבְרח� הָׁש) -ַּת�ְׁשֵחת ְלָדִו ּול ַּבְּמָעָרֽ � ִני   ב :א� ָחֵּנ
ים  ל| ֱאֹלִה0 י ּוְבֵצֽ ְפִׁש� י ְבָך' ָחָס$ָיה ַנ" ִני ִּכ� ר ַהּֽו(ת- ָחֵּנ� ד ַיֲעֹב� יָך ֶאְחֶס�ה ַע)� ֶא�ְקָרא  ג :ְּכָנֶפ�

י ר ָעָלֽ ל ֹּגֵמ� ֵא� ים ֶעְלי�(ן ָל) אֹלִה� ִים  ד :ֵלֽ י ֶס�ָלה | ִיְׁשַל�ח ִמָּׁשַמ0 ִני ֵחֵר�ף ֹׁשֲאִפ� י(ִׁשיֵע� ְוֽ
( ַוֲאִמּֽת( ים ַחְסּד� ֹלִה� י  ה :ִיְׁשַל�ח ֱא) ֵני| ַנְפִׁש� ים ְּבֽ ֲהִט� (ְך ְלָבִאם' ֶאְׁשְּכָב$ה ֹל" ם -ְּבת� ָאָד�

ה ם ֶח�ֶרב ַחָּדֽ ים ּו)ְלׁש(ָנ� �ית ְוִחִּצ� �ֵּניֶהם ֲחִנ ּוָמה ַעל  ו :ִׁש ים ַע6ל ָּכל-ר� - ַהָּׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�
ָך ֶׁשת   ז :ָהָא�ֶרץ ְּכב(ֶדֽ �י ׁשִ | ֶר� ּו ְלָפַנ י ָּכר� ְפִׁש� ינּו ִלְפָעַמי' ָּכַפ$ף ַנ" ּו ֵהִכ� יָח�ה ָנְפל6

ָלה ָרה ח :ְבת(ָכ�ּה ֶסֽ יָרה ַוֲאַזֵּמֽ ִׁש� י ָא) (ן ִלִּב� י ֱא�ֹלִהים ָנכ� (ן ִלִּב� י  ט :ָנFכ� ּוָרה ְכב(ִד� ע�
ַחר יָרה ָּׁשֽ (ר ָאִע� ה ַהֵּנ�ֶבל ְוִכּנ� ים  י :ע�ּוָרֽ ים| א(ְדָך6 ָבַעִּמ� ַזֶּמְרָך� ַּבְלֻאִּמֽ �י ֲא)  :ֲאֹדָנ

י יא ל ַעד-ִּכֽ ַעד- ָגֹד� ים ֲאִמּתֶֽ -ָׁשַמ�ִים ַחְסֶּד�ָך ְוֽ ּוָמה ַעל  יב :ָךְׁשָחִק� ים ַע6ל -ר� ָׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�
ָך- ָּכל   :ָהָא�ֶרץ ְּכב(ֶדֽ

 שלא כמו, העליון גם אם זה לא ההגיון הפשוט' אומר שיתנהג לפי רצון ה 126דוד

ר את הבעיות בעולם הזה גם פתוי' וה'; הרג את שאול במערה כיון שהוא משיח ה

 במאמציו' לה יחטא שלא כדי לאמרו ומתאים. 127לא ברור איך הוא עושה זאת

  .עצמו את להציל

 כשברח מלפגוע בשאול ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם- ַאל תדאג שלא אלך לאבדון' אתה הַלְמַנֵּצַח  א

מטרתי בעולם למצוא חן בעיניך  ב  :ָׁשאּול ַּבְּמָעָרה-ְּבָבְרחוֹ ִמְּפֵניולא תקף אותו במערה 

אג ששאול לא יהרוג אותי ואתה תן לי מתנת חינם ודְ ָחֵּנִני ֱאִהים  ולכן לא אהרוג את שאול

ואני מסתתר בצל כנפיך ִּכי ְב ָחָסָיה ַנְפִׁשי כי חיי מסתתרים אצלך שאתה תגן עליהם ָחֵּנִני 

עד שיעבור המקרה ְּכָנֶפי ֶאְחֶסה - ּוְבֵצלך ולכן לא אהרוג אותו העליונות לפי המבט של

אני קורא ו ג  :128ַעד ַיֲעֹבר ַהּווֹת הרע הבא עלי ועד שיעבור הנסיון שמושך אותי לעשות רע

 
 .מובן יהיה שעכשיו, הראשון דברך את שוב" אהלל: "נוסף פרוש 122
 ".לי בשר יעשה מה "קודם שאמר מה כנגד 123
 . שאול י"ע לעד מלנדוד -" מדחי רגלי "ואת, הפלישתים י"ע" ממות נפשי את ִהצלת: "נוסף פרוש 124
 בארץ" לפניך להתהלך "שאוכל כדי, ישראל לגבול מחוץ מלהדחות" רגלי "תא גם הצלת: נוסף פרוש 125

 .בחיים אליך הקירבה של" החיים באור "לאור, ישראל
 .קח בפרק שוב חוזרים הזה במזמור מהפסוקים חלק 126
 .ינקום לא עצמו הוא אם גם בשאול ינקום' שה מבקש שדוד, הענין את משלים הבא המזמור 127
 .יעבור ששאול עד במערה חוסה שדוד ממה נמשל זה 128
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ויודע שכוחו ֶאְקָרא ֵלאִהים ֶעְליוֹן  לפי מידתו העליונה אף שאינה מובנת לבני אדם' לה

ויודע   ד  :ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי פועל במציאות וימלא את החסרון שאני לא עושה מצד המוסר

כיון ששאול ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים ְויוִֹׁשיֵעִני שדוקא מהגובה של השמים ישלח מלאכיו ויושיע אותי 

ישלח ' ולכן הֵחֵרף ֹׁשֲאִפי ֶסָלה במעשיו באופן מתמיד ' הרוצה לבלוע אותי מחרף את רצון ה

ונפשי   ה  :ִיְׁשַלח ֱאִהים ַחְסּדוֹ ַוֲאִמּתוֹ  את חסדו דווקא אלי ובדרך שלא תסתור את האמת

נשארת ביציבותה אף שכל אנשי השוכבים סביבי אינם כמוני והם כאריות שרוצים שאהרוג 

ויש להם ֲהִטים  129ורוצים לשורפו מצד קרבתם אליוי ְּבתוֹ ְלָבִאם ֶאְׁשְּכָבה ַנְפִׁש  את שאול

ולשונם שמנסים ָאָדם ִׁשֵּניֶהם ֲחִנית ְוִחִּצים -ְּבֵנישיניים כלומר כלי מלחמה להרגו בעצמם 

אבל אתה מסתכל על הדברים  ו  :ּוְלׁשוָֹנם ֶחֶרב ַחָּדה 130לשכנע אותי להרגו היא חרב חדה

- רּוָמה ַעל בגובה של השמים ולא של הארץ ולכן לא רוצה שאעשה את המעשה הזה
שאול וכבודך מופיע גם על הארץ אף שעוד לא מתגלה ממש להצילני מַהָּׁשַמִים ֱאִהים 

שאם הכינו רשת שתלכוד   ז  :ָהָאֶרץ ְּכבוֶֹד- ַעל ָּכלאבל מציל אותי מכל צרה באופן מקומי 

גרם לנפשי להתכופף ' הנּו ִלְפָעַמי ֶרֶׁשת ֵהִכיאותי מלמעלה במקום שרגלי רגילות ללכת 

ואם חפרו בדרכי בור נפלו ָּכַפף ַנְפִׁשי  ולא להפגע ובנמשל נתן לי ענוה ולא מרדתי בשאול

ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתוָֹכּה  בו הם באופן מתמיד ומהותי ולא אני שרשעתם פוגעת בהם
ויהיה יציב אותו ָנכוֹן ִלִּבי ֱאִהים  אף כשהוא נסתר' ואני רצוני מיוצב עם רצון ה  ח  :ֶסָלה

יעיר את ' וה ט  :ָנכוֹן ִלִּבי ָאִׁשיָרה ַוֲאַזֵּמָרה 'יצילני ואז אשיר ואפרט את גדולת ה' רצון כשה

ויחד עם זה יעיר את תשבחותי בשמחה על הנבל עּוָרה ְכבוִֹדי  כבודי כמלך שיתחיל לפעול

בר עכשיו אני מעורר את אור הצלחתי ועל ידי מה שאני משבח כ עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנוֹר והכינור

וכשאמלוך לא אשכח את המבט הזה ואתן לך תודה בעמים רבים  י  : ָאִעיָרה ָּׁשַחרשיבוא

ואפרט גדולתך בכל אוְֹד ָבַעִּמים ֲאֹדָני  אדון שלילפרסם שמך שאף שאני מלך אתה 

כי יתגלה שחסדך להציל אותי אינו בגובה שלנו אלא מגיע  יא  :ֲאַזֶּמְר ַּבְלֻאִּמים הדתות

והאמת מגיעה ָׁשַמִים ַחְסֶּד -ָגֹדל ַעד-ִּכי מהארץ ועד השמים להיות לפי המבט הנכון

  :ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת-ְוַעד 131מהשמים עד הארץ שמה שקורה בארץ הוא האמת של השמים
רּוָמה מתרומם על השמים דרך מה שעל כל הארץ מופיע כבודך במלואו ' ולכן אתה ה  יב
  :ָהָאֶרץ ְּכבוֶֹד-ָׁשַמִים ֱאִהים ַעל ָּכל- ַעל

ַח ַאל  א נח ם- ַלְמַנֵּצ� ת ְלָדִו�ד ִמְכָּתֽ ים   ב :ַּתְׁשֵח� ּון ֵמיָׁשִר� ם ֵא�ֶלם ֶצ�ֶדק ְּתַדֵּבר� ֻאְמָנ� ַהֽ
ם �י ָאָדֽ ּו ְּבֵנ ְׁשְּפט� ת-ַאף ג :ִּת) ֽסּוןְּבֵלב' ע(ֹל$ ם ְּתַפֵּלֽ ס ְי)ֵדיֶכ� ֶרץ ֲחַמ� Iּון ָּבָא ל� ֹז�רּו   ד : ִּתְפָע"

י ָכָזֽב ֶטן ֹּדְבֵר� ֶּב� ּו ִמ) ּות ֲחַמת-ֲחַמת ה :ְרָׁשִע�ים ֵמָר�ֶחם ָּתע� מ( ִּכְדמ� ֶתן - ָנָח�ׁש ְּכמ(- ָל� ֶפ�
ם ָאְזֽנ( ׁש ַיְאֵט� ֵר� ם-ֲאֶׁש�ר לֹא  ו :ֵח) ים ְמֻחָּכֽ ר ֲחָבִר� (ל ְמַלֲחִׁש�ים ח(ֵב6 �ְׁשַמע ְלק�  :ִי

ים ֲהָרס ז ץ ִׁשֵּנ� -אTֹלִה� ים ְנֹת� ִפיִר� (ת ְּכ) ימ( ַמְלְּתע� ּו ְכמ( ח :ְיהָוֽה| ימ( ְּבִפ� ַמ�ִים - ִיָּמֲאס�
ְך -ִיְתַהְּלכּו יו ְּכמ� ) חצו(ָל�מ( ִיְדֹר� ָּצ� לּוִח) ְך ֵנ�ֶפל  ט :( ִיְתֹמָלֽ ( ַׁש�ְּבלּול ֶּת�ֶמס ַיֲהֹל� ְּכמ�

ֶׁשת ַּבל ֶמׁש- ֵא)� זּו ָׁשֽ יֹרֵתיֶכ�ם ָאָט�ד ְּכמ(  י :ָח� ינּו ִּסֽ י ְּכמ(-ְּבֶט�ֶרם ָיִב� ּנּו- ַח� (ן ִיְׂשָעֶרֽ ר�  :ָח)
 

 אותי לשכנע מנסים שהם מה ידי על וזאת, הגוף את ששורף ארס כלומר, נחש חמת להם יש: נוסף פרוש 129
 ".חדה חרב "שהיא, "לשונם"ב

  .קמא מזמור עיין, לאנשיו דוד של היחס להרחבת 130

 כל והוא, ייכלפ כאריה שהוא שאול עם יחד אחת במערה לשכב מוכן אניש ,בך בוטח אני כך כל: נוסף פרוש
 ולא "וחיצים חנית" הם "שיניהם" ולכן ,אדם בני ואנשיו והוא ;בחומו אותי לשרוף יכול הואש קרוב כך

 .להרגני לשאול לגרום "חדה חרב "היא עלי המלשינים ולשון; אריה כשל שיניים

 הם שבה הדרך מובן תמיד לא ולכן, גבוהה בצורה באים" אמיתך"ו" חסדך"ש" אזמר: "נוסף פרוש 131
 .יתייאשו לא שאנשים כדי, זה את ולפרסם לשבח צריך ולכן, באים
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ע- ִיְׂשַמ�ח ַצ�ִּדיק ִּכי יא ץ ְּבַד�ם ָהָרָׁשֽ יו ִי)ְרַח� ם ְּפָעָמ� �ה ָנָק� י - ְויֹאַמ�ר ָא�ָדם ַאְך יב :ָחָז ְּפִר�
ְך ֵיׁשַלּצַ  יק ַא� ֶרץ- ִּד� ים ָּבָאֽ ים ֹׁשְפִט� ֹלִה�    :ֱא)

הוא גורם , ו ובחר בדודבשמאס '  שומע בקול הינואומר שבכך ששאול אהמזמור 

 ליישר לאמרו ומתאים. 132'לעצמו שיושמד אחרי שיעשה על כורחו את רצון ה

  .מצליחה שדרכם מהרשעים ייבהל ושלא, ירשיע שלא דרכיו את

האם יתכן שאתה  ב  :ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם-ַאל תדאג שלא אלך לאבדון' אתה הַלְמַנֵּצַח  א

ַהֻאְמָנם  שאול תדבר בשם המלכות לקבוע מהו הצדק בצורה שאי אפשר לערער אחריה
ויחד   ג  :ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבֵני ָאָדם ותשפוט כמלך את בני האדם ביושרֵאֶלם ֶצֶדק ְּתַדֵּברּון 

ובפועל בארץ ְּבֵלב עוֹת ִּתְפָעלּון - ַאף עם זה כוונתך הפנימית לפי הרווח האישי ונגד הצדק

ָּבָאֶרץ ֲחַמס   לפי עיוות המשפט שאתם עושים133פעולתכם קובעת מה ישר ומה מישרים
ואינך חוזר בתשובה ולכן נראה שהרשע מקבל את תכונתו כבר מהרחם  ד  : ְּתַפֵּלסּוןְיֵדיֶכם

וכבר מהבטן הוא מאבד  ֹזרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחםלהשאר חומרי כמו בלידתו ' שמרחיקה אותו מה

ָּתעּו ִמֶּבֶטן ֹּדְבֵרי  את דרכו כיון שתכונתו שלא לקיים דיבורו ולכן אי אפשר גם לתקן אותו
 כיון שיש לרשעים ארס כמו של נחש 134הוא יצר הרעובשני אלו דומה לנחש  ה  :ָכָזב

וכמו שהנחש אינו שומע כך הם  ָנָחׁש- ָלמוֹ ִּכְדמּות ֲחַמת- ֲחַמת להזיק ולכן צריך לעצור אותו

מראה להם במציאות ' וגם כשהֶפֶתן ֵחֵרׁש -ְּכמוֹלא שומעים בקול הנביאים כחרשים 

וכך שאול לא  ו  :ַיְאֵטם ָאְזנוֹ  מועשצריכים לחזור בתשובה אוטמים אוזנם בכוונה שלא לש

ִיְׁשַמע ְלקוֹל ְמַלֲחִׁשים -ֲאֶׁשר אמאסו ממלך ורוצה בדוד ' שומע לקול שמואל שאמר לו שה
חוֵֹבר  מגן על דוד לא שב בתשובה' רים במציאות בחכמה ורואה שהוגם כשמתחברים דב

 גם ולכן) 136וכיון שאינו שב ועוזב את דוד אין ברירה אלא לפגוע בו( ז  : ְמֻחָּכם135ֲחָבִרים

בזמן שהמדרגה אינה מובנת ועוד הוא רודף אחרי תהרוס את שיניו שכשנושך לא יוכל 

וכשתבוא המדרגה המובנת שתושיע אותי אז תנתוץ את ִׁשֵּנימוֹ ְּבִפימוֹ -ֱאִהים ֲהָרס להזיק

וכשיסיים  ח  :'ַמְלְּתעוֹת ְּכִפיִרים ְנֹתץ ה  ולא יהיה לו יותר איך לנשוך137בית המלוכה שלו

138את תפקידו לרחוץ פעמי הצדיק ימאס ויושלך כמו מים שהלכו בהם
ַמִים -ִיָּמֲאסּו ְכמוֹ  

כאילו נגדע הקצה החד שלהם ולכן כבר עכשיו כשרוצה לירות בי חיצים יהיו  ָלמוֹ -ִיְתַהְּלכּו

ועצם הליכתו בדרכו זו תגמור אותו  ט  :ִחָּציו ְּכמוֹ ִיְתֹמָללּו) חצו(ִיְדֹר  ואינם יכולים להזיק

ולאחר מעשה ְּכמוֹ ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲה  139 ידי הפרשת מים עד שנגמרכמו שבלול שהולך על

  :ָחזּו ָׁשֶמׁש- ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל 140יהיה כמו נפל של אשה שלא ראה אור שמש וכך לא יזכר

 
 .בו יפגע' ה, במערה בשאול פוגע אינו שדוד שאף לומר, הקודם המזמור המשך זה 132
 . ישר מה יודעים שבאמצעותו כלי שהוא, "פלס "מלשון" תפלסון "133
 .הנחש כמו, בפיו ציוויו ייד על מזיק שמלך כיון לנחש אותו המשיל: נוסף פרוש 134
 .לו שומע לא הוא אבל, בתחכום הנחש על להשפיע דרך לו שיש כלומר, "חבר חובר "מלשון 135
 להתחלף למלכות ונותן בדוד רוצה' שה מהמציאות מבין שהיה או, שמואל בקול שומע היה אילו כי 136

 .בטוב לחיות להמשיך יכול היה, טבעי באופן
 .יםבאבנ פעולה היא" נתיצה "137
 שלא מדבר שדוד, היא לכך שהסיבה נראה. ביותר מסובכת היא הבאים הפסוקים שלושת של לשונם 138

 בדימויים כאן משתמש הוא סיבה מאותה. בקלות מובן יהיה שלא רוצה הוא ולכן, ישראל מלך אל בכבוד
 .פעמים חמש' כמו 'ואומר, רבים

 ".למו יתהלכו מים כמו סוימא "עם לשון על נופל לשון וזה, "נמס "מלשון" תמס "139
 ".מרחם רשעים זורו "כנגד 140
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 קוץ וא שה,141 איך להיות אטד, שהם קוצים קטנים כסירה,עד שלפני שיבינו בני הרשעים י

 142ח אדם חי ובכעס גדולועקר האטד בסערה כנעקר בכייְּבֶטֶרם ָיִבינּו ִּסיֹרֵתיֶכם ָאָטד גדול 
וישמח הצדיק ביסוריו כיון שרואה בעיני רוחו הפנימיות את  יא  :ָעֶרּנּוְׂש ָחרוֹן יִ - ַחי ְּכמוֹ- ְּכמוֹ

ויתגלה שכל כוחו של הרשע היה כדי לזכך את ָחָזה ָנָקם - ִיְׂשַמח ַצִּדיק ִּכי הנקם שעוד יבוא

  שהתהלך בהם הצדיק ונמאסו סיים הרשע את תפקידודרכו של הצדיק בייסורים וכיון
שבני הרשע לא ילכו , ואז ילמד מזה כל אדם את ההבדל יב  :ְּפָעָמיו ִיְרַחץ ְּבַדם ָהָרָׁשע

וילמדו מזה ְּפִרי ַלַּצִּדיק -ְוֹיאַמר ָאָדם ַא י יעקר אבל לצדיק יהיה פרי למעשיו אחריובדרכו כ

ֱאִהים - ַא ֵיׁש משגיח ושופט רק לפעמים מאריך אף לרשע כי יש צורך ביסורים' שה
  :143ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ

ּו ֶאת-ַלְמַנֵּצ�ַח ַאל א נט  ִּיְׁשְמר� ּול ַוֽ ַח ָׁשא� ם ִּבְׁשֹל� ְכָּת� $ד ִמ" ִית ַה) - ַּתְׁשֵחת' ְלָדִו ַּב�
י   ב :ַלֲהִמיֽת( ִני ֵמֹאְיַב� ִני| ַהִּציֵל6 י ְּתַׂשְּגֵבֽ ֲעֵלי ָא�ֶון  ג :ֱאֹלָה�י ִּמִמְתק(ְמַמ� ַה�ִּציֵלִני ִמֹּפ�

ִני ים ה(ִׁשיֵעֽ ִמ� י ָד) �ים לֹא ד :ּֽוֵמַאְנֵׁש� י ָיג�ּורּו ָעַל�י ַעִז ּו ְלַנְפִׁש� Iְרב $ה ָאֽ י ִהֵּנ י ְולֹא-ִּכ� -ִפְׁשִע6
י ְיהָוֽה ִלי ה :ַחָּטאִת� ּון ְוִיּכ(-ְּבֽ י ּוְרֵאהָע�(ן ְירּוצ� ּוָרה ִלְקָראִת� �נּו ע6 -ְוַאָּת�ה ְיהָוֽה  ו :ָנ

ים  ל| ֱאֹלִה� ד ָּכֽ יָצה ִלְפֹק� ל ָהִק� ֵה�י ִיְׂשָרֵא� Fת ֱאֹל) Iן ָּכל-ַהּג(ִי�ם ַאל-ְצָבא ְגֵדי ָא�ֶון - ָּתֹח0 ֹּב6
ָלה יר ז :ֶסֽ (ְבבּו ִעֽ ֶלב ִויס� ּו ַכָּכ� ּובּו ָל�ֶעֶרב ֶיֱהמ� �ה   ח :ָיׁש� ם | ִהֵּנ ּון ְּבִפיֶה� יע� Fַיִּב

עַ - ֲח�ָרב(ת ְּבִׂשְפת(ֵתיֶה�ם ִּכי י ֹׁשֵמֽ �הָוה ִּתְׂשַחק ט :ִמ� ג ְלָכל-ְוַאָּת�ה ְי ְלַע� ם- ָל�מ( ִּת)  :ּג(ִיֽ
י  י ָרה ִּכֽ ים ִמְׂשּגַ - ֻע�ּז( ֵאֶל�יָך ֶאְׁשֹמ� ֹלִה� יֱא) ים ) חסדו(ֱאֹלֵה�י   יא :ִּבֽ ֹלִה� י ְיַקְּדֵמ�ִני ֱא) ַחְסִּד�

י ִני ְבֹׁשְרָרֽ �ם - ַאל יב :ַיְרֵא� ן| ַּתַהְרֵג �נּו -ֶּפֽ ִגֵּנ �ֵחיְלָך ְוה(ִריֵד�מ( ָמֽ �מ( ְב י ֲהִניֵע ּו ַעִּמ� ִיְׁשְּכח3
ַבר- ַחַּטאת יג :ֲאֹדָנֽי ימ( ְּדֽ רּו-ִּפ� �ם ּוֵמָאָל6ה ּוִמַּכ�ַחׁש ְיַסֵּפֽ ּו ִבְגא(ָנ ימ( ְוִיָּלְכד� ֵת�  :ְׂשָפ"

י  די ּו ִּכֽ ֵיְדע� יֵנ�מ( ְוֽ ֵא" ָלה-ַּכֵּל�ה ְבֵחָמה' ַּכֵּל$ה ְוֽ י ָהָא�ֶרץ ֶסֽ ב ְלַאְפֵס6  :ֱא�ֹלִהים ֹמֵׁש�ל ְּבַיֲעֹק�
ּובּו ָל�  טו ירְוָיׁש� (ְבבּו ִעֽ ֶלב ִויס� ּו ַכָּכ� ל ִאם) ינועון(ֵה�ָּמה   טז :ֶעֶרב ֶיֱהמ� ּון ֶלֱאֹכ� -ְיִניע�

ינּו ּו ַוָּיִלֽ א ִי)ְׂשְּבע� �ֹ י| ַוֲאִנ�י   יז :ל ָך ִּכֽ ְסֶּד� ֶקר ַח" � ן ַלֹּב� �ב ִל�י -ָאִׁש�יר ֻעֶּזָך' ַוֲאַרֵּנ ָהִי�יָת ִמְׂשָּג
(ס ְּבי�(ם ַצר י- ּו)ָמנ� י יח :ִלֽ �ִּזי ֵאֶל�יָך ֲאַזֵּמ�ָרה ִּכֽ י- ֻע י ַחְסִּדֽ י ֱאֹלֵה� ְׂשַּגִּב� ים ִמ)    :ֱאֹלִה�

יציל אותו משאול אבל בלי שעם ישראל ייפגע מזה במלחמתו עם '  שהדוד מבקש

. 144קר הענין הוא הצלחת עם ישראל ולא הצלתו האישיתמפני שעי, הגויים

    .בנפילתו השם חילול יהיה שלא, מישראל אויב נגד לאמרו ומתאים

 
  ). טו- יד, ט שופטים (אבימלך של מלכותו על יותם למשל רומז" אטד "אולי 141
 עוון פוקד"' שה הטעם וזה. 'ה דרך את מעונשו ללמוד שיוכלו כדי, קרוב מספיק בזמן ייענש שהרשע ענין יש

 .ריות ולא" ריבעים ועל שילשים על בנים על אבות
 ירגיש בו מתבשלים שאתם שהסיר לפני עוד. זמנכם וקודם אחת בבת פורענות עליכם תבוא: נוסף פרוש 142
 את העדפתי אבל. בסערה וייזרק ויישרף יחרה אחת בבת, חי עדיין והבשר, תחתיו הדולק האטד חום את

 ". לצדיק פרי אך "כנגד, הרשע בני על מדבר שהוא כיון, שבטקסט הפרוש
 ".אדם בני תשפטו שריםמי "כנגד 143
 גרם שזה, הפלישתים עם במלחמה שניצח אחרי מיד היה הזה והמקרה, הצבא שר אז היה שדוד כיון 144

 מתואר הזה המקרה. הצבא שר להישאר וחשב, לברוח החליט לא עוד דוד הזה ובשלב, שאול של לכעסו
  .יט פרק' א בשמואל

 . במפרשים הסברים כמה ויש, בגויים פגיעהל משאול ההצלה בין הקשר את הזה בפרק להסביר קשה

Administrator
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ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכָּתם ִּבְׁשַח ָׁשאּול ַוִּיְׁשְמרּו -ַאל אבדוןתדאג שלא אלך ל' אתה הַלְמַנֵּצַח  א
 כי אתה משגיח תציל אותי מהאיבה של שאול שמטיל בי את החנית  ב  :ַהַּבִית ַלֲהִמיתוֹ -ֶאת

וממה שגורם לעצמו לקום עלי לשמור על הבית תרים אותי שלא ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ֱאָהי עלי 

ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון  שהוא אינו צדיק כמוני אלא עושה רע ג  :ִּמִמְתקוְֹמַמי ְּתַׂשְּגֵבִנייפגע בי 
שהנה עכשיו הם  ד  :ּוֵמַאְנֵׁשי ָדִמים הוִֹׁשיֵעִני 145ואינו רק מאיים אלא רוצה להרגני ממש

ובאים לגור לידי ולעקוב אחרי וקשה ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי  אורבים לי מחוץ לבית להרגני

וכל זה בלי שמרדתי וגם בטעות לא ָיגּורּו ָעַלי ַעִזים לשנותם לשכנע שלא ירדפו אחרי 

ואפילו בלי שיש בי עיוות מחשבתי ביחס   ה  :'ַחָּטאִתי ה- ִפְׁשִעי ְוא-א 146חטאתי לשאול

ולכן צריך שתקום ָעוֹן ְירּוצּון ְוִיּכוָֹננּו - ְּבִלי לשאול הם רצים ומתבססים סביבי במרץ לפגוע בי

ולא למעני אלא   ו  :עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה  להציל אותיעכשיו לפעול לטובתי ותשגיח עלי

הפועל על עם ישראל דרך כל צבאות הגויים ומשגיח על עם ישראל להציל אותם ' אתה ה

מה שתפעל לטובתי יסיים את ֱאִהים ְצָבאוֹת ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל -'ְוַאָּתה ה התהליךמהם בסוף 

 הסתר הפנים שהגויים מנצחים את ישראל כל ימי השופטים במה שאלחם בפלישתים
ויחד עם זה אל תתן חנינה תמידית לשאול הבוגד בי לעשות לי רע ַהּגוִֹים -ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל

ָיׁשּובּו שהנה אחר שלא הצליח להרגני בחנית שב בערב  ז  :ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה-ָּתֹחן ָּכל-ַאל
ם את הבית שלא אוכל ואנשיו מסובביֶיֱהמּו ַכָּכֶלב  וככלב הנובח כך ציוה להרגניָלֶעֶרב 

ופיו של שאול  ח  :ִויסוְֹבבּו ִעירלברוח וכל זה ככלב הדואג לטובת עצמו לא לטובת העיר 

147והוא אומר בפיו לאנשיו להמית אותייעּון ְּבִפיֶהם ִהֵּנה ַיּבִ נובע כל הזמן דברים רעים עלי 
 

כן ול ט  :ִמי ֹׁשֵמעַ - ִּכי 148ומבחינתו אתה לא שומע ואין משגיח עליוֲחָרבוֹת ְּבִׂשְפתוֵֹתיֶהם 

ויחד עם זה תצחק בבוז על ָלמוֹ - ִּתְׂשַחק' ְוַאָּתה ה אתה גם תצחק למאמציהם להרוג אותי

ִּתְלַעג  הפלישתים ואיבי עם ישראל שנפילת שאול לא תעלה אותם אלא אמשיך לנצח אותם
ומה שקשה לשנות את שאול לא אעשה דבר בעצמי לשנות את זה אלא  י  :ּגוִֹים-ְלָכל

כי אתה מעלה אותי להגן עלי מהצרות ואתה ֻעּזוֹ ֵאֶלי ֶאְׁשֹמָרה  אשמור לך את הדבר

וכיון שאתה משגיח עלי לעשות לי חסדים לא לפי   יא  :ֱאִהים ִמְׂשַּגִּבי-ִּכי תטפל בזה

ַחְסִּדי ) חסדו(ֱאֵהי  זכותי אתה תקדם את הצרה לתת לה פתרון עוד לפני שמתרחשת
 149לראות אם אתה משגיח עליועוד תראה לי את נפילת המסתכלים עלי לרעה  ְיַקְּדֵמִני

שעם ישראל לא ישכחו ַּתַהְרֵגם -ַאל ואל תהרוג את שאול ואנשיו יב  :ֱאִהים ַיְרֵאִני ְבֹׁשְרָרי

אלא תניע אותם ממקומם בכוחך ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי -ֶּפן כח מהלבאת הלקח כיון שהמת משת

 ְוהוִֹריֵדמוֹ ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני שאתה אדון שלי ומגן עלי' והורד אותם מגדולתם הֲהִניֵעמוֹ ְבֵחיְל:  
- ַחַּטאת שהרי כנגד חטאתם שהיתה בפיהם לומר להרוג אותי יהיה מידה כנגד מידה יג

ואז כנגד מה ְוִיָּלְכדּו ִבְגאוָֹנם  וגאותם תלכוד אותם ויפלו מגדולתםְׂשָפֵתימוֹ -ִּפימוֹ ְּדַבר

ך ילמדו שאמרו יספרו לכולם על השבועה שנשבע לי שאול ושכחש בה ועל זה נענש וכ

ואילו את הגויים המציקים לישראל תכלה  יד  :ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו 150העם את הלקח

עד שיכלו לגמרי ולא יהיו במציאות וגם ֵחָמה ַּכֵּלה בְ  לגמרי בכעס גדול שלא כמו כלפי שאול

שולט דרך עם ישראל ' שהְוֵיְדעּו  וידעו עם ישראל וכל שאר הגוייםַּכֵּלה ְוֵאיֵנמוֹ  לא יזכרו

 

 .גאהרֵ  לא וגם אהרוג לא שגם ,"דמים אנשי" עם לחםילה מהצורך אותי תושיע :נוסף פרוש 145
 .שאמות משמים לי שיגיע, "'לה חטאתי לא: "נוסף פרוש 146
 ".ָּדִוד ֶאת ְלָהִמית ֲעָבָדיו ָּכל ְוֶאל ְּבנֹו יֹונָָתן ֶאל ָׁשאּול ַויְַדֵּבר: "'א בשמואל הפרק בתחילת שנאמר כמו 147

, אותי להרוג היא כוונתם באמת אבל, אליהם שאצא אלי שלום דברי בפיהם מוציאים הם: נוסף פרוש 148
 .מיכל ידי על זה את לי והודעת, "למו תשחק' ה אתה "אבל; יודע שאין חושבים והם
 לארוב חושבים והם, להודיעני םאות" תקדם "אתה אבל, שאבין בלי אותי לתפוס מנסים הם: נוסף פרוש 149
 .אותם לי" תראה "אתה אבל, שאראה בלי לי

 חטאם על לזה זה האנשים" יספרו", בשרם שיכחש" כחש"ומה עליהם שתבוא מהקללה: נוסף פרוש 150
 .המזמור בכל שם ועיין". מחרבותיהם ודרשו ושאלו בניו ינועו ונוע: "קט במזמור לזה בדומה. אותם כשיראו
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ֱאִהים ֹמֵׁשל ְּבַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ - ִּכי עבדיו בכל הגויים עד קצות הארץ באופן תמידי
ויבקשו אוכל שעל ידי זה ְוָיׁשּובּו ָלֶעֶרב  ואילו שאול ואנשיו ישובו בערוב הצלחתם טו  :ֶסָלה

 ויסתובבו בעיר שעל ידי זה יתפרסם דבר נפילתם וחטאםֶיֱהמּו ַכָּכֶלב יראו את מפלתם 
ְיִניעּון ֶלֱאֹכל ) ינועון(ֵהָּמה  רק שהפעם ילכו ממקום למקום לבקש אוכל טז  :ִויסוְֹבבּו ִעיר
ואני לעומתם אשמח  יז  :ָּיִלינּווַ ְׂשְּבעּו א יִ - ִאםישיגו לפחות מקום לישון בו , וגם אם לא

ובבוקר הצלחתי אשבח ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּז  ואשיר על מה שאתה לא ניתן לשינוי ודברך מתקיים

על מה שהגנת עלי ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּד   שעשית איתי לפרסם אותו בישראלאת החסד

ּוָמנוֹס ְּביוֹם  וביום שניסה להרגני יכולתי לנוס אליךָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי -ִּכי בצרתי מפני שאול
והעוז שיהיה לי אז לא אראה בו כחי ועוצם ידי כעוזו של שאול אלא אפרט  יח  :ִלי-ַצר

ֱאִהים ִמְׂשַּגִּבי -ִּכי כי רק אתה מעלה אותי לגדולהֻעִּזי ֵאֶלי ֲאַזֵּמָרה  שהוא בא ממך
  :ֱאֵהי ַחְסִּדי בהשגחתך עלי ובחסד ולא לפי צדקותי

דׁשּוַׁש�ן- ַל�ְמַנֵּצַח ַעל א ס �ד ְלַלֵּמֽ ם ְלָדִו ּות ִמְכָּת6 (  ב : ֵעד� ת ֲאַר�ם ַנֲהַרִים' | ְּבַהּצ(ת0 ֶא�
� ְך ֶאת- ְוֶאת ב ַוַּי �ָׁשב י(ָא� ה ַוָּי (ָב� (ם- ֲאַר$ם צ" ֶלף-  ְּבֵגיאֱאד� ֱא�ֹלִהים  ג :ֶמ�ַלח ְׁשֵנ6ים ָעָׂש�ר ָאֽ

נּו ב ָלֽ (ֵב� ְפָּת ְּתׁש� ַנ� ה ְׁשָבֶר�יָה ִכי ד :ְזַנְחָּת�נּו ְפַרְצָּת�נּו ָא) �ְׁשָּתה ֶא�ֶרץ ְּפַצְמָּת�ּה ְרָפ6 -ִהְרַע
ָטה ה ה :ָמֽ � ִין ַּתְרֵעָלֽ נּו ַי ְׁשִקיָת� יָתה ַעְּמָך� ָקָׁש�ה ִה) �ס  ו :ִהְרִא� ָנFַת�ָּתה ִּליֵרֶא�יָך ֵּנ

י ֹק�  ְּפֵנ� ָלהְלִהְתנ(ֵס�ס ִמ) יְנָך�  ז :ֶׁשט ֶסֽ יָעה ְיִמֽ ּון ְיִדיֶד�יָך ה(ִׁש6 �ַמַען ֵיָחְלצ� ) ועננו(ְל
ים  ח :ַוֲעֵנֽ ִני ד| ֱאֹלִה� (ת ֲאַמֵּדֽ ה ְׁשֶכ�ם ְוֵע6ֶמק ֻסּכ� ָזה ֲאַחְּלָק� ְעֹל� ( ֶא" ר ְּבָקְדׁש� י  ט :ִּדֶּב� ִל�

ד  ְקִקי| ִגְלָע0 ה ְמֹחֽ י ְי)הּוָד� (ז רֹאִׁש� �ֶאְפַרִים ָמע� ה ְו י ְמַנֶּׁש� י עַ | מ(ָא�ב  י :ְוִל3 יר ַרְחִצ� - לִס3
י ִעֽ י ְּפֶל�ֶׁשת ִהְתֹרָעֽ ַל� י ָנַח�ִני ַעד יא :ֱא�ד(ם ַאְׁשִל�יְך ַנֲעִל�י ָע) (ר ִמ6 �ִבֵלִני ִע�יר ָמצ� י ֹי -ִמ�

א יב :ֱאֽד(ם ֹֽ לֹא- ֲהל ים ְזַנְחָּת�נּו ְוֽ ינּו- ַאָּת�ה ֱאֹלִה� ים ְּבִצְבא(ֵתֽ ֹלִה� א ֱא) ָבה יג :ֵתֵצ� ָּל�נּו - ָהֽ
ְוא ְּתׁשּוַע�ת ָאָדם ים ַנֲעֶׂשה יד :ֶעְזָר�ת ִמָּצ�ר ְו)ָׁש� אֹלִה� ינּוָח� - ֵּבֽ ּוס ָצֵרֽ ּוא ָיב�    :ִיל ְו)ה�

זה , מייסר את ישראל ומגביר את העמים עליהם' אומר שגם כשה 151המזמור

.  בדיוק כמו שאחר כך הוא מושיע אותם ומגביר אותם על הגויים,לטובתם

 מנצחים ישראל עם שאויבי ונראה פנים הסתר כשיש לאמרו ומתאים

    .אותם

ׁשּוַׁשן -ַעל על עם ישראל המשולים לשושנה מול שאר האומות המשולים לחוחיםַלְמַנֵּצַח  א
  :ְלַלֵּמד 'ללמד את כל הדורות את דרכי הֵעדּות ִמְכָּתם ְלָדִוד  עדות לדורות שידעו מה שהיה

ֲאַרם צוָֹבה -ְּבַהּצוֹתוֹ ֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת  עם ארם דמשק וארם צובה152כשגרם מריבה  ב
תן לישראל הצלחה יותר נ' שמראה שה(וכששב משם עוד הכה יואב שר הצבא את אדום 

הרי אתה אלוקים  ג  :ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף-ֱאדוֹם ְּבֵגיא-ַוָּיָׁשב יוָֹאב ַוַּי ֶאת) מגדר הרגיל

ופרצת גדרותינו בפני ֱאִהים ְזַנְחָּתנּו   לזמן ארוך כל ימי השופטיםהוא זה שעזבת אותנו

עד שהוצאת אותנו מחלק ָאַנְפָּת  153וכעסך הכללי על העם פגע בכולםְפַרְצָּתנּו  העמים

 
 .קח בפרק שוב חוזרים הזה במזמור וקיםמהפס חלק 151
, שם הפסוקים עם כאן המסופר להתאמת. ח פרק' ב שמואל עיין הענין הרחבת". ניצים "מלשון" הצותו "152

 .כאן ק"ורד י"רש עיין

 6א הַאּתָ  ַּגם ֵלאמֹר ִּבגְַלְלֶכם 'ה ִהְתַאּנַף ִּבי ַּגם: "וכן, בכלל או באחר גם שפוגע אחד על כעס פרושו" אנף "153
 ). לז, א דברים" (ָׁשם ָתבֹא
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וארץ ישראל רעשה מפני האויבים ופיה נפתח  ד  :ְּתׁשוֵֹבב ָלנּו מהארץ שצריך לשוב אליה

ולא חוזרת ומתאחה אלא מתרופפים ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ ְּפַצְמָּתּה כלומר פרצו את הגבולות 

  :ָמָטה-ְרָפה ְׁשָבֶריָה ִכי השבטים זה מזה וזה כיון שהתמוטטו במעשיהם משמירת התורה
 'ונתתם ביד האויב כדי שיחזרו בהם על ידי הייסורים שיראו שלא טוב לעזוב את ה  ה

ִהְׁשִקיָתנּו  קיבול שהכינוונתת להם את עונשם על עוונותיהם לפי כלי הִהְרִאיָתה ַעְּמ ָקָׁשה 
עד שעם ישראל ירא ממך ואז נתת לו את המלוכה להתחבר יחד סביב  ו  :ַיִין ַּתְרֵעָלה

154הדגל של המלך
  לתת 155כדי לקיים את דברי האמת שלךֵּנס ְלִהְתנוֵֹסס ָנַתָּתה ִּליֵרֶאי 

וכדי שעם ישראל הפועלים איתך  ז  :ִמְּפֵני ֹקֶׁשט ֶסָלה לעם את הארץ באופן מהותי ותמידי

פעלת בגלוי בעולם וענית לתפילתי כיון שאני  156ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי יצאו מהצרהבעולם 

דבר על ידי נביאו ' וכיון שה ח  :ַוֲעֵנִני) ועננו(הוִֹׁשיָעה ְיִמיְנ  המלך שנושעים על ידו

וחיברתי את ֱאִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשוֹ ֶאְעָזה   שמחה המכסה גם על הרע שהיהשאמלוך שמחתי

ֲאַחְּלָקה שכם שבה נחלק אבימלך לקבוע מלכות לעצמו תהיה לי לחלק , עם ישראל כולו
וכן   ט  :ֵעֶמק ֻסּכוֹת ֲאַמֵּדדוְ  וסוכות שסרבו לקבל את מלכות גדעון אמדוד להיות שליְׁשֶכם 

ִלי ִגְלָעד  וגלעד היו פועלים לעצמם כל ימי השופטים, גלעד ומנשה שמופרדים על ידי הירדן
שהוא ראש לבני רחל ומשם היה יהושע שומרים עלי ומצטרפים וגם אפרים ְוִלי ְמַנֶּׁשה 

וכיון   י  :ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי 158וחוקי המלוכה יוצאים מיהודה לכולםְוֶאְפַרִים ָמעוֹז ֹראִׁשי  157אלי

ואת אדום אנצח בקלות מוָֹאב ִסיר ַרְחִצי  שכולם התאחדו מואב ישמשו אותי כסיר לרחוץ בו

 159ועל ידי גם מעמדה של פלשת יתרופףֱאדוֹם ַאְׁשִלי ַנֲעִלי - ַעל כמשליך עליהם נעל בלבד
ִמי ֹיִבֵלִני  ומי הוא זה שהוביל אותי לכבוש את ערי המצור האלו יא  :ָעַלי ְּפֶלֶׁשת ִהְתֹרָעִעי

  :ֱאדוֹם-ִמי ָנַחִני ַעדומי עוד הוסיף לכוון אותי לאדום לפגוע גם בהם בקלות ִעיר ָמצוֹר 
ואתה יוצא עכשיו ַאָּתה ֱאִהים ְזַנְחָּתנּו - ֲהא הרי אתה אלוקים שעד עכשיו עזבת אותנו  יב

ולכן רק ממך נבקש  יג  :ֵתֵצא ֱאִהים ְּבִצְבאוֵֹתינּו- ְוא בצבאינו שעד עכשיו לא יצאת בהם

כי , ולא נסמוך על תשועת אדם גם כשאינך מושיעָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר -ָהָבה עזרה מהצרים אותנו

ָחִיל - ֵּבאִהים ַנֲעֶׂשה 'ועכשיו נאסוף כח ושלל בשם ה יד  :ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדם זה בכונה
  :ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו והוא עוד ירמוס את אויבינו עד האדמה ונכניע אותם לגמרי

ַח  א סא ל| ַלְמַנֵּצ3 ד- ַעֽ ת ְלָדִוֽ י ב :ְנִגיַנ3 יָבה ְּתִפָּלִתֽ ְקִׁש� י ַה) �ה ֱא�ֹלִהים ִרָּנִת�  :ִׁשְמָע
ֶרץ  ג י ְּבצּור| ִמְקֵצ�ה ָהָא0 ף ִלִּב� ִני- ֵאֶל�יָך ֶא�ְקָרא ַּבֲעֹט� ּום ִמֶּמ�ִּני ַתְנֵחֽ י  ד :ָיר6 ִי�יָת הָ - ִּכֽ

ז ִמְּפֵנ�י א(ֵיֽב- ַמְחֶס�ה ִל�י ִמְגַּדל ֶתר ְּכָנֶפ�יָך   ה :ֹע)� ה ְבֵס6 ֱחֶס0 ים ֶאֽ �ָאָהְלָך ע(ָלִמ� ָאג�ּוָרה ְב

 
 . סביבו מתקבצים והכול, שמרימים דגל או מוט הוא" נס "154
 ".יושר"ו" צדק", "אמת "של תרגום הוא" קושט "155
 .ימינם באמצעות" מושיעה ימינך "ולכן, "ביד יד "איתך פועלים הם כי" ידידיך "להם קורא הוא 156
 וירבעם; בשכם שהתבצעה, מאפרים נבט בן ירבעם ידי על ההממלכ התחלקות על נבואה זו: נוסף פרוש 157

 הם גם יהיו שתחתיו אומר דוד. ומנשה גלעד על משם לשלוט כדי מלוכה כעיר סוכות שליד פנואל את בנה
 .מאוחדים

 בחצי ועבר, נהריים מארם בא הוא: מחרן כשחזר יעקב שעשה המסלול הם האלו שהמקומות לציין ראוי 158
, לשכם הלך משם, סוכות ולמקנהו בית לו ובנה לסוכות הלך משם, לבן אותו השיג שם, הגלעד עד המנשה

  .רחל מתה שם, ביהודה אפרתה לדרך ומשם שבאפרים אל לבית משם, דינה מעשה היה שם

 ִמֵּבין ְמחֵֹקקּו ִמיהּוָדה ֵׁשֶבט יָסּור 6א: "ליהודה יעקב ברכת את מזכיר" מחוקקי יהודה"ש עוד לציין צריך
 ).י, מט בראשית" (ַעִּמים יְִּקַהת ְולֹו ִׁשילֹו יָבֹא ִּכי ַעד ַרגְָליו

 ֵמֱאדֹום ָּבא זֶה ִמי: "שנאמר כמו - " נעלי אשליך. "מואב תחת שנמצא המלח לים רומז" רחצי סיר "אולי 159
, סג ישעיהו" (ַּבֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵסם ְּבַאִּפי ְרֵכםְוֶאדְ  ִאִּתי ִאיׁש ֵאין ּוֵמַעִּמים ְלַבִּדי ָּדַרְכִּתי ּפּוָרה ...ִמָּבְצָרה ְּבגִָדים ֲחמּוץ

 .לאבימלך ויצחק אברהם שבועת בגלל מושמדת ואינה" מתרועעת "רק" פלשת). "ג- א
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ָלה י ו :ֶּסֽ ָך-ִּכֽ י ְׁשֶמֽ ת ִיְרֵא� ָּת ְי)ֻרַּׁש� י ָנַת� ים ַעל ז :ַאָּת�ה ֱא�ֹלִהים ָׁשַמ�ְעָּת ִלְנָדָר� -ְיֵמי- ָיִמ�
יו ְּכמ( נ(ָת� יף ְׁש) ר-ֶמ�ֶלְך ּת(ִס� ר ָוֹדֽ ת ַמ�ן ֵיֵׁש�ב ע�(  ח :ֹד� ֶסד ֶו)ֱאֶמ� ים ֶח� �י ֱאֹלִה� ָלם ִלְפֵנ

הּו י י�(ם  ט :ִיְנְצֻרֽ י ְנָדַר� ַׁשְּלִמ� �ד ְלֽ     :ֽי(ם| ֵּכ�ן ֲאַזְּמָר�ה ִׁשְמָך� ָלַע

צרות היא להעלות אותו למדרגה עליו אומר שהתועלת העיקרית במה שבאות דוד 

 ,בין במלכות, שלו' עד שיגיע לרמה שעבודת ה, שלא היה מגיע אליה בלעדיהן

 לזכור כדי לאמרו ומתאים. נמשכת לנצח,  ובין בזמירות התהילים,בין במקדש

    .לכך אותנו מביאות ושהצרות, אלוקים קרבת הוא בחיים שהעיקר

העיקר שתשמע את שבחי שאני  ב  :ְנִגיַנת ְלָדִוד-ַעל 'על המנגינות שדוד ניגן לה ַלְמַנֵּצחַ  א

  שיתפללו כדיותשמע את תפילותי שתקנתי בו ִׁשְמָעה ֱאִהים ִרָּנִתימשבח בספר תהילים 
ואני הייתי בקצה הארץ החומרית רחוק ממך אבל כיון שמשם קראתי   ג  :ַהְקִׁשיָבה ְּתִפָּלִתי

אז כיוונת  ַּבֲעֹטף ִלִּבי כיון שמחמת הצרות נסתר ממני רצוני ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶלי ֶאְקָראאליך 

כי   ד  :ֶּמִּני ַתְנֵחִניָירּום ִמ -ְּבצּוראותי על ידם להתרומם ממדרגתי ולהגיע למקום מבטחים 

והתבצרתי בגובה שלך מפני אויבי ָהִייָת ַמְחֶסה ִלי -ִּכיאתה היית המחסה שלי בכל גבהך 

עד שהגעתי למעלה שאהיה בבית המקדש לעולם כיון שיוקם על  ה  :ֹעז ִמְּפֵני אוֵֹיב-ִמְגַּדל

 ואהיה נסתר בכנפיך העליונות בעולם הבא באופן תמידיָאגּוָרה ְבָאָהְל עוָֹלִמים  ידי בני

- ִּכי כיון שאתה שמעת לנדרי שנדרתי לבנות לך את המקדש  ו  :ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ְּכָנֶפי ֶּסָלה
ָנַתָּת  160רושה את המלכות שגם בני יהיו יראי שמךולכן נתת לי יַאָּתה ֱאִהים ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי 

ָיִמים  ועל ידי זה תוסיף ימי מלך על ימי מלך למלכות אחת ארוכה  ז  :ְיֻרַּׁשת ִיְרֵאי ְׁשֶמ
ֹדר - ְׁשנוָֹתיו ְּכמוֹ  ושנותי ימשכו כמו שנות הדורות כי בכולם ימלכו בניֶמֶל ּתוִֹסיף -ְיֵמי- ַעל

ֵיֵׁשב עוָֹלם ִלְפֵני ֱאִהים  עשות רצונךועל ידי זה ישב לעולם המלך מבני לפניך ל ח  :ָוֹדר
וישמרוהו , ויחד עם זה אמיתך שיהיה ראוי לזה,  חסדך שימלוך161כיון שאתה מזמן

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן  162מהאויבים וישמרוהו מהחטא שאם יחטא יענש על ידי האויבים עד שישוב
ֵּכן  וכמו שהמלכות תמשך לעד כן זמירותי שזמרתי לך ימשכו עד עולם הבא ט  :ִיְנְצֻרהּו

  :ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי יוֹם יוֹם ונדרי יוקרבו לך כל יום בעולת התמידֲאַזְּמָרה ִׁשְמ ָלַעד 

ל א סב ַח ַעֽ ד-ַלְמַנֵּצ� (ר ְלָדִוֽ ּון ִמְזמ� ּנּו -ַא�ְך ֶאל ב :ְידּות� ֶּמ� י ִמ) �ה ַנְפִׁש� ֱא�ֹלִהים ּֽדּוִמָּי
י י לֹא-ַאְך ג :ְיׁשּוָעִתֽ ְׂשַּגִּב� י ִמ) יׁשּוָעִת� ּוא צ�ּוִרי ִוֽ ה- ה� (ט ַרָּבֽ ּו ְּתֽה(| ָא�ָנה -ַעד  ד :ֶאּמ� ְתת�

ר ַהְּדחּוָיֽה ּוי ָּג)ֵד� יר ָנט� ְּלֶכ�ם ְּכִק� ּו ֻכ" (  ה :ַעל ִאיׁש' ְּתָרְּצח$ ּו ְלַהִּדיַח' | ַא�ְך ִמְּׂשֵאת0 ָיֲעצ�
 � ָז ּו ָכ" ם ְיַקְללּוִיְרצ$ יו ְיָבֵר�כּו ּו)ְבִקְרָּב� ָלה- ב ְּבִפ� י ִּכי  ו :ֶסֽ (ִּמי ַנְפִׁש� -ַא�ְך ֵל�אֹלִהים ּד�

י ּנּו ִּתְקָוִתֽ ֶּמ� א ֶאּֽמ(ט- ַאְך  ז :ִמ) �ֹ י ל ְׂשַּגִּב� י ִמ) יׁשּוָעִת� ּוא צ�ּוִרי ִוֽ ֱא�ֹלִהים ִיְׁשִע�י -ַעל ח :ה�
י צּור ים- ּוְכב(ִד� אֹלִהֽ י ֵּבֽ ְחִס� ( ְבָכל  ט :ֻעִּז�י ַמ) ּו ב� Fת - ִּבְטח ם ׁשִ | ֵע0 ְלָפָנ�יו -ְפֽכּוָע�

ים ַמֲחֶסה ָלה- ְלַבְבֶכ�ם ֱאֹלִה6 ֶבל ְּבֵנֽי| ַא�ְך  י :ָּל�נּו ֶסֽ � ִים -ֶה� יׁש ְּבמֹאְזַנ י ִא� $ב ְּבֵנ" ָאָדם' ָּכָז

 
 .בפועל תתבטא שאז, "שמך יראי "בנַי שיהיו זמן כל ירושה המלוכה את לי נתת: נוסף פרוש 160
 .בארמית שורש מאותו הוא שגם, "למנות "לפרש אפשר עוד. לזמן פרושו בארמית" מן "161

 ִּלי יְִהיֶה ְוהּוא ְלָאב ּלֹו ֶאְהיֶה ֲאנִי: עֹוָלם ַעד ַמְמַלְכּתֹו ִּכֵּסא ֶאת ְוכֹנַנְִּתי ִלְׁשִמי ַּביִת יְִבנֶה הּוא: "שנאמר כמו 162
 ָׁשאּול ֵמִעם ֲהִסרִֹתי ַּכֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו יָסּור 6א ְוַחְסִּדי: ָאָדם ְּבנֵי נִגְֵעיּובְ  ֲאנִָׁשים ְּבֵׁשֶבט ְוהַֹכְחִּתיו ְּבַהֲעֹותֹו ֲאֶׁשר ְלֵבן

 ).ז' ב שמואל" (ִמְּלָפנֶי0 ֲהִסרִֹתי ֲאֶׁשר
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) ֶבל ָיַֽחדַלֲעל� ָּמה ֵמֶה� $ל ַאל-ַאל יא :ת ֵה)� ּו ְבֹעֶׁשק' ּוְבָגֵז לּו ַח�ִיל - ִּתְבְטח� ְהָּב� י| ֶּת" - ִּכֽ
ב-ָינ�ּוב ַאל יתּו ֵלֽ ִים| ַאַח�ת  יב :ָּתִׁש� ים ְׁשַּתֽ ר ֱאֹלִה� ים-ִּדֶּב3 ז ֵלאֹלִהֽ י ֹע)�  :ז�ּו ָׁשָמ�ְעִּתי ִּכ�

י-ּוְלָךֽ  יג הּו-ֲאֹדָנ�י ָח�ֶסד ִּכֽ ַמֲעֵׂשֽ יׁש ְּכֽ ה ְתַׁשֵּל6ם ְלִא�    :ַאָּת0
; ולא לפעול לפי ההגיון החומרי אם זה לא מוסרי' אומר שצריך לבטוח בההמזמור 

 ומתאים. מוסרייםמגיעים גם למעשים לא , וכשבוטחים בדברים חומריים בלבד

 גם, מוסרי לא שזה במקום עצמו בכח לפעול ולא' בה לבטוח כדי לאמרו

  .אחר פתרון לו אין אם

- ַא ֶאל רק אל אלוקים מופנים עיני לעשות רצונו ב  :ִודְידּותּון ִמְזמוֹר ְלדָ -ַלְמַנֵּצַח ַעל א
במה והוא יושיע אותי ּדּוִמָּיה ַנְפִׁשי  163ולכן נפשי דוממת ולא פועלת בניגוד לרצונוֱאִהים 

 ורק הוא המגן עלי מצרות ומושיע כשכבר באות עלי ג  :ִמֶּמּנּו ְיׁשּוָעִתי שצריך כשאיני יכול
האמיתית שלא אמוט לגהינום שהוא תהום רבהומרים אותי מהצרה הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי - ַא 

עד איפה תהיו מוכנים ללכת נגד ' ואתם שלא בוטחים בה ד  :ֶאּמוֹט ַרָּבה- ִמְׂשַּגִּבי א

  לאנשים164שתחשבו גם לעשות רעהָאָנה - ַעד צמכם או להרוויחהמוסר להציל את ע
וכולכם נמצאים בעולם כקיר שיכול ְּתָרְּצחּו  165עד כדי שתגיעו לרצוחְּתהוְֹתתּו ַעל ִאיׁש 

וכלפי אלו ֻכְּלֶכם ְּכִקיר ָנטּוי  ליפול כל רגע על מי שסביבו אם זה יהיה לכם פתאום שווה

והסיבה  ה  :ָּגֵדר ַהְּדחּוָיה  בכוונה ופורצים גדרות עולםשבוויכוח אתכם אתם נופלים עליהם

 ַא ִמְּׂשֵאתוֹ ָיֲעצּוהיא מצד שנושא עוון ולא ראו את העונש לרשעים ' שחשבו להתרחק מה
כדי לרצות אותו כי מניחים שמה שאומר שיקרה לעושי רצונו ' והם עובדים את הְלַהִּדיַח 

ִיְרצּו ָכָזב ְּבִפיו ְיָבֵרכּו  166ועוברי רצונו זה כזב ולא יקרה ויברכו אותו בפיהם כדי להתחנף
 167ורצונו שלא רואים בו דבר חשוב' ובתוכם הם מקללים באופן מהותי ותמידי את מצוות ה

אבל בניגוד אליהם אני רק לאלוקים מדמה את נפשי שתהיה   ו  :ֶסָלה-ִקְרָּבם ְיַקְללּוּובְ 

פתי והוא מה שאני רוצה להשיג כי ממנו באה שאי ַא ֵלאִהים ּדוִֹּמי ַנְפִׁשי דומה לדרכיו

 ועל ידי זה הוא גם מגן עלי ומושיע אותי ואיני בוטח בבשר ודם ז  :ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי- ִּכיבעולם 

א ֶאּמוֹט ומעלה אותי אליו שלא אפול מעבודתויׁשּוָעִתי הּוא צּוִרי וִ - ַא והוא   ח  :ִמְׂשַּגִּבי

 בדרכים לא מוסריותגם הנותן לי כח להושיע אחרים ואת כבודי כמלך ואיני צריך להשיגם 

והוא החוזק שלי שלא ישנו אותי ממה שאני חוסה בו ושייך אליו ֱאִהים ִיְׁשִעי ּוְכבוִֹדי - ַעל

ולכן גם אתם עם ישראל תבטחו בו בין בעת טובה בין בעת  ט  :ֻעִּזי ַמְחִסי ֵּבאִהים- צּור

וגם בעת צרה שאינו מושיע תשפכו לפניו בתפילה את כל ֵעת ָעם - ִּבְטחּו בוֹ ְבָכל רעה

כי אלוקים הוא השומר ומגן ְלָפָניו ְלַבְבֶכם -ִׁשְפכּו צרותיכם המעיקות על רצונותיכם ורגשיכם

ָּלנּו -ֱאִהים ַמֲחֶסה דוקא על ידי הצרות והתפילהעל העם כולו באופן תמידי ולפעמים 
ַא וגם אם לא תוושעו הרי חיי האדם בעולם הזה הם הבל לעומת העולם הבא   י  :ֶסָלה

והבעיה שחלק מבני האדם לא עושים את תפקידם ומכזבים באפשרות  ָאָדם-ֶהֶבל ְּבֵני

וכדי לעלות מההבל של עולמם צריך לבדוק אותם במאזניים ָּכָזב ְּבֵני ִאיׁש  התיקון שלהם

 
 .פתרונות לחפש תרעש ולא קטהש תהיה נפשי: נוסף פרוש 163
 ".הוות "מלשון" תהותתו "164
 שתרצחו פירושו, אחת קריאה לפי. שי המנחת שמביא כמו קריאה מסורות שתי יש" תרצחו "במילה 165

 .ק"הרד פרש וכך. שיירצחו אותם מקלל הוא, השנייה ולפי; אחרים אתם
 ".בפיהם "ולא" בפיו "מרנא ולכן, "יברכו "על וגם" כזב  "על גם מוסבת" בפיו "המילה 166
 .רצונם מפני לזוז צריך רצונו, שלדעתם כלומר". כבד "מלשון שבא, הכבוד הפך, "קל "מלשון" לקלל "167
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  :ְּבֹמאְזַנִים ַלֲעלוֹת ֵהָּמה ֵמֶהֶבל ָיַחד 168לראות את מעשיהם הטובים מול הרעים' של ה
 ולכן אל תרגישו בטחון בדבר שלקחתם במרמה מאחרים כי לעולם הבא זה פוגע בכם  יא

ּוְבָגֵזל  ואל תגזלו שזה יהפוך אתכם להבל וחסרי משמעות לעולם הבאִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק -ַאל
ָינּוב -ַחִיל ִּכי וגם אם תראו שרכושו של הגזלן מניב פירות ומצליח בעולם הזהֶּתְהָּבלּו -לַא

אל תשימו שם את רצונכם כי לעולם הבא זה יפיל אותו ושם אין בחיל הזה ממש אלא רק 

', ולא שמי שרוצה רק את העולם הזה לא צריך לעשות את רצון ה  יב  :ָּתִׁשיתּו ֵלב-ַאל חטא

 לא תלה את קיום המצוות בשכר אלא ציוה דבר אחד וציווי מלך מחייב גם בלי שכר' כי ה

 כי זּו ָׁשָמְעִּתי- ַּתִיםְׁש  אמנם אנחנו שמענו מזה דבר נוסף שיש שכר ועונשַאַחת ִּדֶּבר ֱאִהים 

ומה שאתה אדון  יג  :ִּכי ֹעז ֵלאִהיםיש כח לצוות שיצטרכו לעשות כך גם בלי שישלם ' לה

169שיהם זה חסד ולא מצד החובהובכל זאת משלם לעבדיך לפי מע
 ֲאֹדָני ָחֶסד ִּכי-ּוְל-

  :ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו

ה  א סג ר ְיהּוָדֽ ( ְּבִמְדַּב� ְהי(ת� �ד ִּב) (ר ְלָדִו ים  ב :ִמְזמ� ָּך | ֱאֹלִה� ֶר� ַׁשֲח" ה א9 י ַאָּת� ֵאִל�
ה ְלָך0  ֶרץ| ָצְמָא3 י ְּבֶאֽ י ָּכַמ�ּה ְלָך� ְבָׂשִר� � ף ְּבִלי-ַנְפִׁש� 6ה ְוָעֵי ִים-ִצָּי ֶדׁש ֵּכ�ן ַּבֹּק�  ג :ָמֽ

ָך ְּזָך� ּוְכב(ֶדֽ (ת ֻע) יָך ִלְרא� י ְיַׁשְּבֽחּוְנָך-ִּכי ד :ֲחִזיִת� ים ְׂשָפַת� ַחִּי� (ב ַח�ְסְּדָך ֵמֽ ֵּכ�ן  ה :ט�
י א ַכָּפֽ ִׁשְמָך ֶאָּׂש� �י ְּב) (ת   ו :ֲאָבֶרְכָך� ְבַחָּי ָננ� י ְר) י ְוִׂשְפֵת� �ֶדֶׁשן ִּתְׂשַּב�ע ַנְפִׁש� ( ֵח�ֶלב ָו ְּכמ�

י- ְיַהֶּלל יָך ַעל-ִאם  ז :ִּפֽ אַ - ְזַכְרִּת� �י ְּב) (ת ֶאְהֶּגהְיצּוָע ְך-ְׁשֻמר� י  ח :ָּבֽ ָהִי�יָת ֶעְזָר�ָתה ִּל�י - ִּכֽ
 ן ל ְּכָנֶפ�יָך ֲאַרֵּנֽ ה ְיִמיֶנֽ ָך ט :ּוְבֵצ6 י ָּתְמָכ� ה ַנְפִׁש�י ַאֲחֶר�יָך ִּב)� �ׁש(ָאה ְוֵה�   י :ָּדְבָק� ָּמה ְל

ֶרץ ַתְחִּתּי�(ת ָהָאֽ אּו ְּבֽ י ָי)ֹב� ּו ַנְפִׁש� הּו ַעל יא :ְיַבְקׁש�  :ָח�ֶרב ְמָנ6ת ֻׁשָעִל�ים ִיְהֽיּו-ְיֵדי- ַיִּגיֻר�
�ְתַהֵּלל ָּכל יב ים ִי ִה� י ֽד(ְבֵרי- ְוַהֶּמֶלְך' ִיְׂשַמ$ח ֵּבאֹל" ר ִּפ� י ִי)ָּסֵכ� ( ִּכ� ֶקר-ַהִּנְׁשָּב�ע ּב�    :ָׁשֽ

וכל שאר צורכי החיים ', פה בחיים היא רק הדבקות בהאומר שעיקר השאיהמזמור 

 אלא ההצלה אינו שהעיקר לזכור כדי לאמרו ומתאים. נצרכים רק בשביל זה

    .'בה הדבקות

גם  ב  :ִּבְהיוֹתוֹ ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה 170שלקח משל ממה שהוא במדבר ללא מיםִוד ִמְזמוֹר ְלדָ  א

שיש רק מעט אור ואחפש אותך גם כֱאִהים ֵאִלי ַאָּתה   אתה כוחי,כשאתה שופט אותי

ָצְמָאה ְל ַנְפִׁשי  כי נפשי צמאה לקרבת אלוקים ולא למיםֲאַׁשֲחֶרָּך בתחילת הבוקר 
אפילו שאני במקום ָּכַמּה ְל ְבָׂשִרי  מושפע גם בשרי החומרי לחפש את קרבתך 171וכמוה

ה ִצּיָ - ְּבֶאֶרץ  עדיין חושב על קרבת אלוקים יותר מעל המים172מדבר וחוסר כח מחוסר מים
ובאותה מידה גם כשאני נמצא בקודש ורואה אותך שם בראיה פנימית  ג  :ָמִים-ְוָעֵיף ְּבִלי

 
 ההבל כי, יעלו הם, ההבל מול האמיתיות במאזניים אותם תשים ואם, בהצלחתם ממש אין: נוסף פרוש 168

 .מהם כבד יותר יהיה
 ".חסד לך "כי -  שכר וגם, "לאלקים עוז כי "-  שעונ גם, "שתיים שמעתי: "נוסף פרוש 169
 ואנשי אוהביו בין נמצא הוא כי, הסכנה מצד מדבר שאינו לומר היא יהודה את דוקא שהזכיר הסיבה אולי 170

 .יהודה מגבול דרומה, הארץ לגבולות מחוץ הוא כי, במיוחד מהקודש רחוק שהוא לומר או; שבטו
 ". כמו "מלשון ופרשתי. כאן רק ך"בתנ מופיע" כמה "171
 או ייאוש מתוך או ,ישן שלא משום או ,צמא או רעב חמתמ זה אם ,חוכ חסר משמעותו ך"בתנ" עיף "172

 .בהקדמה בהערה דוגמאות ראה .מאמץ
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ורוצה לראות את הקביעות שלך וכבודך ֵּכן ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתי  173גם כן צמא לך להתקרב עוד

כי טוב לי מה שיש לי חסד  ד  :ִלְראוֹת ֻעְּז ּוְכבוֶֹדהמתגלה בעולם לדבוק בך עוד ועוד 

שמטרת החיים ששפתי ישבחו אותך על טוֹב ַחְסְּד ֵמַחִּיים -ִּכימם ממך יותר מהחיים עצ

י לברך אותך ובדרך הזו כל מטרת חי ה  :ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנ 174חסדיך והחיים הם רק אמצעי

 ולהגדיל הופעתך כשאני מתפלל אליך בזמן הצרהֵּכן ֲאָבֶרְכ ְבַחָּיי  על טובך בזמן ההצלחה
ת לפנות אליך ולהתקרב אליך תשבע נפשי כמו ומעצם היכול ו  :ְּבִׁשְמ ֶאָּׂשא ַכָּפי

ועל עצם היכולת לשבח אותך ְּכמוֹ ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי ממאכלים שמנים ומשובחים 

-ִאם עד כדי שאני זוכר אותך גם בשנתי ז  :ִּפי-ְוִׂשְפֵתי ְרָננוֹת ְיַהֶּללבשפתי אהלל אותך 
  :ָּב-ְּבַאְׁשֻמרוֹת ֶאְהֶּגה ועוזב את מיטתי וקם להגות בך גם באמצע הלילהְיצּוָעי -ְזַכְרִּתי ַעל

גורם שאני משבח אותך על ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי -ִּכיכי מה שאתה היית העזרה שלי בעולם  ח

ומזה נמשך שנפשי שואפת רק  ט  :ּוְבֵצל ְּכָנֶפי ֲאַרֵּנןשהייתי אצלך בסתר כנפיך העליונות 

וכיון שכן הופעתך הגלויה תומכת בי שלא אפול כי אני עושה את ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶרי  אליך

אבל הרודפים אחרי אינם כן ואינם שואפים אליך כלל אלא  י  :ִּבי ָּתְמָכה ְיִמיֶנ 175רצונך

ובאים מצד התחתית של העולם ְוֵהָּמה ְלׁשוָֹאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי  שאיפתם להשמיד את נפשי

 ועל ידי חרבם ששלפו שלא ,ולכן זה גם לא יצליח להם יא  :ָיֹבאּו ְּבַתְחִּתּיוֹת ָהָאֶרץהחומרי 

עד שיחרבו ויהיו בתיהם מקום ָחֶרב - ְיֵדי-ַיִּגיֻרהּו ַעל בצדק גוררים את שאול עצמו מכסאו

ואילו אני  יב  :ְמָנת ֻׁשָעִלים ִיְהיּו שתצמח מהם בעולם הזה התועלת וזו. לשועלים

שבח ובעקבות הצלתי יְוַהֶּמֶל ִיְׂשַמח ֵּבאִהים   לא במלכות עצמה,'כשאמלוך אשמח בה

' ופיהם של המשקרים לומר שהַהִּנְׁשָּבע ּבוֹ - ִיְתַהֵּלל ָּכל 176כל מי שבאמת סומך עליו' את ה

  :ָׁשֶקר- ִּכי ִיָּסֵכר ִּפי דוְֹבֵרי  כי יראו כולם את טעותם,לא משגיח יעצר

ד א סד (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� ר -ְׁשַמע ב :ַלְמַנֵּצ� ב ִּתֹּצ� (ֵי� ַחד א) י ִמַּפ� ים ק(ִל�י ְבִׂשיִח� ֱאֹלִה�
(ד מְ  ג :ַחָּיֽי ֶוןַּת�ְסִּתיֵרִני ִמּס� ֲעֵלי ָאֽ ת ֹּפ� ִרְגַׁש� �ם   ד :ֵרִע�ים ֵמ) ֲאֶׁש�ר ָׁשְננ�ּו ַכֶח�ֶרב ְלׁש(ָנ

ר ר ָמֽ ם ָּדָב� ָּצ� ּו ִח) אּו  ה :ָּדְרכ� א ִייָרֽ �ֹ הּו ְול ם ֹי)ֻר� ים ָּת�ם ִּפְתֹא� (ת ַּבִּמְסָּתִר� - ְיַחְּזקּו  ו :ִליר�
מ(  י ִיְרֶאה| ָל0 ּו ִמ� ְמר� (ן מ(ְקִׁש�ים ָא) �ַסְּפרּו ִלְטמ� ע ְיֽ ָב�ר ָר� Fמ(-ָּד ׂשּו ז :ָּלֽ ת -ַיְֽחְּפֽ ע(ֹל�

ק יׁש ְוֵל�ב ָעֹמֽ ֶרב ִא)� ם ח :ַּת�ְמנּו ֵח�ֶפׂש ְמֻחָּפ�ׂש ְוֶק� ּו ַמּכ(ָתֽ י� (ם ָה) ץ ִּפְתא� ים ֵח� ִה� ם ֱאֹל"  :ַוֹּיֵר�
ּו ָּכל  ט �ם ִי)ְתֹנֲדד� ּוהּו ָעֵל�ימ( ְלׁש(ָנ ם-ַוַּיְכִׁשיל� ֵאה ָבֽ ּו ָּכל  י :ֹר� יְרא� ַעל - ַוִּיֽ �ַּיִּגידּו ֹּפ� ם ַו ָד� ָא"

ילּו הּו ִהְׂשִּכֽ ים ּֽוַמֲעֵׂש� ּו ָּכלִיְׂשַמ3  יא :ֱאֹלִה� ְלל� )ִיְתַהֽ ( ְו יק ַּב�יהָוה ְוָח�ָסה ב� -ִיְׁשֵרי-ח ַצִּד�
ב    :ֵלֽ

שאינו ,  מהרשעים המראים עצמם כצדיקיםיציל את האדם' המזמור מבקש שה

אלא כמסווה לעשיית , שאינם מחפשים קרבת אלוקים באמת, יודע להיזהר מהם

 
, הבעיות את לי תפתור שאתה וחושב ציה בארץ כשאני רק לא, אלוקים קרבת על חושב אני: נוסף פרוש 173

 ".חזיתיך -  בקודש "בהיותי גם אלא
 ".מחיים חסדך טוב"ש הוא אותך" ישבחו שפתי"ש מה: נוסף פרוש 174

 בצל "אותי ותסתיר לי שתעזור רצוני מצד, והצרה הלילה בזמן אותך זוכר שאני העובדה: נוסף פרוש 175
, נראה פחות זה פרוש אבל. מצליח ואני בי תומכת כשימינך גם" בך נפשי תדבק "שבהמשך גורמת, "כנפיך

 .כלל בדרך, לצרה משל אינם ותואשמור יצועים כי

 מי כי, בכוונה משמעית- דו לשון שנקט נראה. המלך על וגם' ה על גם להתפרש יכול" בו הנשבע כל "176
 יכתירו בי "הפסוק פרוש יהיה וכן. דברו את עושה שהמלך', ה בשם נשבע בעצם צדיק מלך בשם שנשבע
 ).ח, קמב לקמן" (עלי תגמול כי צדיקים
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 ידועים לא ביםאוי לו שיש למי לאמרו ומתאים. ישיב להם כדרכם' ושה, רע

  .כצדיקים הנראים

 כי לא יודע ,שמע את עומק בקשתי במה שאני מדבר עליו תמיד ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

ושמור את חיי מהפחד שיש לי מאויב לא ֱאִהים קוִֹלי ְבִׂשיִחי - ְׁשַמע לבקש בקשה מבוררת

 הנאספים ,ותסתיר אותי מעושי הרע ג  :ִמַּפַחד אוֵֹיב ִּתֹּצר ַחָּיי  שאין איך להתגונן ממנו,ידוע

ומהתאגדות העושים דברים שלא ַּתְסִּתיֵרִני ִמּסוֹד ְמֵרִעים  שלא יחשבו עלי ,לחבורה סגורה

 הורגים על ידוכי הם שלשון הרע שמספרים חד כחרב  ד  :ֵמִרְגַׁשת ֹּפֲעֵלי ָאֶון 177לפי הישר
ִחָּצם ָּדְרכּו  ופועלים מרחוק כיורים חיצים במטרה לעשות דבר רעֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשוָֹנם 

בסתר שלא ידע מזה ,  ולא חושד בהם,ורוצים לירות במי שאין בו מחשבות זדון ה  :ָּדָבר ָמר

ִּפְתֹאם ֹיֻרהּו ְוא  מת ולכן לא יפחדו שיתגלוירו בו בלי הכנה מוקדִלירוֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם 
ָלמוֹ ָּדָבר ָרע -ְיַחְּזקּו ובחבורתם מחזקים אחד את השני לעשות דברים רעים ו  :ִייָראּו

, ועל שניהם אמרו מי יראהְּפרּו ִלְטמוֹן מוְֹקִׁשים ְיסַ   אחד לשני איך להחביא מלכודותויסבירו

ומראים עצמם  ז  :ָּלמוֹ -ָאְמרּו ִמי ִיְרֶאה שעושים רע' שלא יראו את המלכודות ולא יראה ה

וכאנשים תמים ומצד האמת מחפשים לעשות עוֹת -ְחְּפׂשּויַ כמחפשים להעלות עולות 

וחושבים ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש  שהחיפוש שלהם הוא תחפושת 178ַּתְמנּועוולות עד שיגמרו את כולנו 

וכנגד  ח  :ב ָעֹמקְוֶקֶרב ִאיׁש ְולֵ  שאיש לא יוכל לחפש מה בקרבם באמת ומה בעומק רצונם

, מידה כנגד מידה שיוכו בלי הכנה מוקדמת' מה שהם יורים בתם פתאום כך יעשה להם ה

ַוֹּיֵרם ֱאִהים  אולי לחזור בתשובהובלי יסורים מקדימים שיגרמו להם , כשהם בהצלחתם
היא עצמה תכשיל אותם , וכנגד מה ששננו לשונם כחרב ט  :ֵחץ ִּפְתאוֹם ָהיּו ַמּכוָֹתם

 עד שהרואים את מפלתם יתנודדו מרוב הפתעה על גודל מפלתםמוֹ ְלׁשוָֹנם ַוַּיְכִׁשילּוהּו ָעֵלי
ויאמרו את מעשיו שרואים ָאָדם -ְראּו ָּכלִּייוַ  'ואז כולם יפחדו מה  י  :ֹרֵאה ָבם-ִיְתֹנֲדדּו ָּכל

 ושמאריך אף ,ויבינו את דרכו גם במקרים אחריםַוַּיִּגידּו ֹּפַעל ֱאִהים  שעשה במקרה הזה

 ואז ישמח הצדיק בעצם קרבת אלוקים שבו יא  :ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּואבל משגיח ורואה הכל 
ויהללו ְוָחָסה בוֹ  ובמה שהציל אותו מאלו שאי אפשר היה להתגונן מהם' ִיְׂשַמח ַצִּדיק בה

-ְוִיְתַהְללּו ָּכל את עצמם ישרי הלב על ישרות רצונם שהיא העיקר וטובה גם בעולם הזה
  :ֵלב-ִיְׁשֵרי

יר א סה (ר ְלָדִו�ד ִׁשֽ ַח ִמְזמ� ים ְּבִצּי�(ן ּו)ְלָך�   ב :ַלְמַנֵּצ� ִה� Fה ֱאֹל Oה ְתִהָּל ִמָּי3 ְלָך� ֻדֽ
יָך ָּכל ג :ֶנֽ ֶדר-ְיֻׁשַּלם ֶד� ַע ְּתִפָּל�ה ָע) אּו-ֹׁשֵמ� ר ָיֹבֽ �ְבר  ד :ָּבָׂש� י ֲע�(ֹנת ָּג ּו ֶמ�ִּני ִּדְבֵר�

ם ה ְתַכְּפֵרֽ ינּו ַאָּת� ָׁשֵע� י  ה :ְּפ) ּוב | ַאְׁשֵר� �ְׂשְּבָעה ְּבט� יָך ִנ ֶר� ן ֲחֵצ" ְבַח�ר ּוְתָקֵרב' ִיְׁשֹּכ$ ִּתֽ
ָךֵּביֶת�ָך ְק)  ׁש ֵהיָכֶלֽ (ת  ו :ֹד� ח ָּכל| נ�(ָרא0 �נּו ִמְבָט� ֶרץ -ַקְצֵוי-ְּבֶצ�ֶדק ַּת�ֲעֵננּו ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע ֶא)�

ים �ם ְרֹחִקֽ ה ז :ְוָי ר ִּבְגבּוָרֽ ( ֶנ)ְאָז� ים ְּבֹכח� ין ָהִר� יַח  ח :ֵמִכ� (ן | ַמְׁשִּב� �ִּמים ְׁשא� (ן ַי ְׁשא�
ים (ן ְלֻאִּמֽ ם ַוֲהמ� ּו   ט :ַּגֵּליֶה� �יְרא0 �ָצ(ת ֵמא(ֹתֶת�י| ַוִּי ֵאיֹיְׁשֵב�י ְק (ָצֽ �ֶרב -ָך מ� ֶקר ָוֶע ֹב6

ין ֶרץ  י :ַּתְרִנֽ ְדָּת ָהָא0 ָּנה ֶּפ�ֶלג ֱא�ֹלִהים ָמ�ֵלא ָמ�ִים | ָּפַק� ת ַּתְעְׁשֶר� ָה ַרַּב3 Iְקֶק ין ַוְּתֹׁש$ ָּתִכ�
ם ִּכי ָגָנ� ּה  יא :ֵכ�ן ְּתִכיֶנֽהָ -ְּד) ָּנה ִצְמָח� ֹמְגֶג� ים ְּת) ֵּוה ַנֵח�ת ְּגדּוֶד�יָה ִּבְרִביִב� �ְּתָלֶמ�יָה ַר

ְך ֶׁשן יב :ְּתָבֵרֽ ּון ָּדֽ יָך ִיְרֲעפ� �ת ט(ָבֶת�ָך ּו)ַמְעָּגֶל� �ַּטְרָּת ְׁשַנ (ת ִמְדָּב�ר   יג :ִע �ְרֲעפּו ְנא� ִי

 

 .בלשוננו כמו שלא, התאגדות -" רגש. "סגורה חבורה - " סוד "177

 .בליבם רשעתם את מחביאים שהם כלומר, "מחופש חפש טמנו "גורס י"רש 178
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ְרָנה (ת ַּתְחֹּגֽ יל ְּגָבע� )ִג� ים   יד :ְו ּו ָכִר0 ים ַיַֽעְטפּו| ָלְבׁש3 אן ַוֲעָמִק� �ֹ ּו ַאף- ַהּצ -ָב�ר ִי)ְתר(ֲעע�
ירּו     :ָיִׁשֽ

הוא מהלך אחד שכשנבין אותו , גם בגלות', אומר שכל מה שעושה ההמזמור 

ומביא לזה משל מהצמחת התבואה על ; ואין בו דבר שלא כהוגן, נשבח על כולו

 ולהבין ,השלמה הגאולה על' ה את לשבח לאמרו ומתאים. 179ידי הגשם

    .ותבואה גשמים על להודות, הפשט פי ועל; תקלה ואינה נצרכת שהגלות

גם השתיקה היא , במדרגת ציון, כשאתה שופט את ישראל ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד ִׁשיר א

ְל ֻדִמָּיה אלא שאיננו יודעים לשבח עליהם , כיון שגם הצרות והגלות הם לצורך, שבח לך
אז נדע , וא לעתיד לבוא לשלם את נדרינו שנדרנו בצרהאמנם כשנבְתִהָּלה ֱאִהים ְּבִצּיוֹן 

שכשיתגלה ששמעת את   ג  :ֶנֶדר-ּוְל ְיֻׁשַּלם 180להודות גם על הטוב שיצא מהגלות עצמה

אלא כל החיים יבואו להתפלל אליך ולהתקרב , לא רק אנחנו נודה לך ֵמַע ְּתִפָּלהׁשֹ  תפילתנו

כי אתה רצית ,  לשם נצרךוגם מה שאנחנו סובלים בדרך  ד  :181ָּבָׂשר ָיֹבאּו-ָעֶדי ָּכל אליך

אבל כשעיוותי המחשבה של הדור גברו על יכולתנו לשוב , שנחזור בתשובה בעצמנו

 ,לא נותרה ברירה אלא לכפר על ידי היסורים על פשעינוִּדְבֵרי ֲעוֹֹנת ָּגְברּו ֶמִּני בעצמנו 

, ותקרב אותו אליך, וכשתבחר את הדור שישוב לארץ ה  :ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרםבמקומנו 

שידע שהוא לא סתם ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב  לא ישוב להיות כמו קודם אלא יהיה יציב ומוכן

ואת הטובה החומרית שלו ִיְׁשֹּכן ֲחֵצֶרי  ותך בהםומופיע א' אלא שוכן בחצרות ה, גר בארץ

ועל ידי זה יהיה הדור ההוא קדוש לך ושואף אל ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת  מקבל מבית המקדש

שומע , תענה לתפילתנו, וכיון שיהיה הדור במדרגה הזו  ו  :ְקֹדׁש ֵהיָכֶל היכל קדשך

שהרי אתה המשגיח נוָֹראוֹת ְּבֶצֶדק ַּתֲעֵננּו ויהיו בצדק , במעשים מיראים שתעשה לנו, תפילה

בקצות הארץ , גם בהיותם בגלות, ובך בטחו כל ישראלֱאֵהי ִיְׁשֵענּו  עלינו ומושיע אותנו

ובאמת כל הגלות היתה  ז  :ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחִקים-ַקְצֵוי- ִמְבָטח ָּכלקים ובקצות הים הרחו

וחגרת  ָהִרים ְּבֹכחוֹ ֵמִכין כי אתה בראת את הממלכות הגדולות הנמשלות להרים, הופעתך

, ולכן כשיבוא הזמן ח  :ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרהעצמך בגבורה לפעול דרכם על עם ישראל 

 183וכן את רעש הצרותְׁשִּביַח ְׁשאוֹן ַיִּמים מַ   את רעש ים הגלות ויעלה שבחך ממנו182תשקיט

 
 הקשר מה הוא הבעיה עיקר. כיוונים כמה במפרשים יש. המזמור של הכללי הענין מה לפרש מאוד קשה 179
 וגידול הגשם נתינת על שמדבר, השני חלקו לבין, ישראל עם על שמדבר, ט פסוק עד, הראשון חלקו בין

  .משל היא התבואה שצמיחת ההבנה לפי כאן כתבתי. התבואה

 למעטים רק גלוי שהוא מהשבח, הסדר לפי, בעולם הופעתו על' ה את משבח שדוד, הוא אפשרי נוסף כיוון
 פילהבת' ה והופעת, לו למקריבים רק מובנת המקדש בבית' ה הופעת מדרגת. לכול מובן שהוא השבח ועד

, בתשובה לשבים מובנת הפשעים על הכפרה. אותה יבינו הכול לבוא לעתיד אבל, למתפללים רק מובנת
, בלבד ישראל לעם מובנת והגאולה, אדמתו על יושב כשהוא ישראל לעם רק מובנת ישראל בעם הבחירה

 גם אלא העולם את ברא רק לא' שה שיודע מי כל מבין בעולם' ה שליטת את ואילו; בגלות כשהוא גם אבל
 ידוע הגשם על' ה שבח. העולם את ברא' שה שיודע מי לכל מובן מהמאורות שעולה והשבח, אותו מנהיג

, לחיות גם ידוע התבואה על' ה שבח ואילו, לתבואה הקשר את רואות שאינן, לחיות לא אבל, האדם בני לכל
 .עצמה לקרקע גם מסוים ובמובן

 .אלוקים עבודת יצרה שהצרה ונמצא, צרתו מתוך נודר אדם: לכך דוגמה הוא עצמו הנדר 180
 .אליך למתפללים רק מובנת זו הופעה, כיום 181
" תשבחם אתה גליו בשוא הים בגאות מושל אתה "בפסוק כמו, השקטה של ענין כנראה הוא" שבח "182

. ושלמה דוד בספרי הזה במובן גם ונמצאת, מארמית באה הלל של במשמעות" שבח "המילה). י, פט תהלים(
 . הגלים באמצעות ניכר' ה של ששבחו לומר כדי וגם, השקטה במובן" שבח "במילה כאן משתמש דוד
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  :ַוֲהמוֹן ְלֻאִּמיםואת המיית העמים השולטים בנו ְׁשאוֹן ַּגֵּליֶהם הבאות עלינו בתוך ים הגלות 
ועל כן עדיך כל , ואז ייראו גם הגויים שיושבים בקצות הארץ מהאותות שתעשה בהם  ט

נרנן גם על , וכיון שתצא שמש הצלחתנו בבוקר ַוִּייְראּו ֹיְׁשֵבי ְקָצוֹת ֵמאוֹֹתֶתיבשר יבואו 

שהוא נמשל למה  י  :ֹבֶקר ָוֶעֶרב ַּתְרִנין- מוָֹצֵאי שקיעתה בערב כי נבין שהכל מהלך אחד

, נותן גשם ומשקה אותה אף שלא רואים שמזה תצא התבואה' ה, שכשהארץ צריכה תבואה

ַקְדָּת ּפָ  ובנמשל פקד על ארץ ישראל את חטאי העם ועל ידי זה גרם להם להשתוקק אליו
ובנמשל שהעשיר את ישראל , ומעשיר אותה ברוב מי תהום לפי צורכהַוְּתֹׁשְקֶקָה  ָהָאֶרץ

, גם בקיץ' שיצאו בפלגים ונהרות שיתגלה בהם הַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה בטוב רב שישיגו בגלות 

 ֶּפֶלג ֱאִהים ָמֵלא להשקות אותנו בגלות' ובנמשל שכל ים הגלות הוא זרם שמתפלג מה
ובנמשל על ידי המים מכין את , ועל ידי הגשם יוצר את הבסיס לצמיחת האוכלָמִים 

, שעל זה מבוסס כל מעגל החיים המתחיל בגשםָּתִכין ְּדָגָנם  184התבואה שתצמח מאיתנו

ֵכן - ִּכי ובנמשל כי לצורך זה הכנת את הגלות עצמה גם אם אנחנו לא מבינים את זה
שממלא מים את תלמי , ולצורך הכנת הדגן עושה הגשם כמה פעולות  יא  :ְּתִכיֶנהָ 

185לזה צריך שיחרשו על גבינו שיכנסו בנו מי הגלות, ובנמשל, המחרשה
ואחר ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה  

ובנמשל , את הזרעים  לכסות186החרישה מפיל את החלק הבולט של, יק זמןשיורד מספ

ותוריד רבבות טיפות ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה  את גאותנו שגרמה לחטאים' שעל ידי מי הגלות הוריד ה

ובנמשל המון המעשים הטובים , מים עד שלא תחזיק מעמד בפניהם ויחדרו לעומק הקרקע

ִּבְרִביִבים היה זכות מספיקה להמיס אותה שיעשה עם ישראל בגלות יצטרפו עד שת
ובנמשל עם ישראל יצמח שם למדרגה חדשה , ועל ידי כל אלו יתברכו הצמחיםְּתֹמְגֶגָּנה 

, וכשיש שנה שאתה נותן בה טובה  יב  :ִצְמָחּה ְּתָבֵר אף שעוד לא יראו את התועלת שבזה

ובנמשל עד שתבוא שנה שבה תביא את , אתה מפאר אותה בהיקף של צמחים על כולה

והחזרה של חורף  ִעַּטְרָּת ְׁשַנת טוָֹבֶת שיכירו כולם את טובה, ואותה תעטר בכתר, הגאולה

ובנמשל אמנם כדי , ישפיעו רוב שפע של שומן, שהם הדרכים החוזרות של העולם, וקיץ

וכך בגאולה יברכו , להגיע לטובה של הקיץ צריך גם את החורף ורק משניהם יוצאת הטובה

עד שאפילו המקומות הטובים שבמדבר  יג  :ּוַמְעָּגֶלי ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן למפרע גם על הגלות

תשוב להיות נאוה לעם , ובנמשל שאז ארץ ישראל שהיתה חרבה כמדבר, יתמלאו צמחים

, והגבעות כביכול ישמחו מרוב צמחים שיהיו סביבםִיְרֲעפּו ְנאוֹת ִמְדָּבר  ישראל לשכון בה

וישמח על הגילוי החדש של הגאולה וישוב , דול כגבעותובנמשל שהעם ישוב להיות עם ג

, והצאן שאוכל את העשב יתמלא שומן סביבו יד  :ְוִגיל ְּגָבעוֹת ַּתְחֹּגְרָנה 187לפעול בעולם

ָלְבׁשּו ָכִרים  משל רק אז יכירו כולם בטובת התהליך כולו כשיראו את השומן שיצטברובנ
ובנמשל כשיראו את הטוב שיצא , והעמקים יתמלאו תבואה שזורעים בעמקיםַהֹּצאן 

, על הופעתו' ואפילו החיות יריעו וישירו להָבר - ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו מתהליך הזריעה בגלות

וישירו לו כי יראו את הטוב ' ה דומיה תהילה אלא יריעו כולם להובנמשל אז כבר לא תהי

  :ָיִׁשירּו- ִיְתרוֲֹעעּו ַאף שיצא מהתהליך כולו

 
 ".עברו עלי וגליך משבריך כל): "ד, ב (יונה כדברי 183

 תדפנו אשר כמוץ אם כי הרשעים כן לא... בעיתו יתן פריו אשר: "ב-ו א בפרקים גם מופיע זה משל 184
 ַהּזַָרע ֶמֶׁש= נֵֹׂשא ּוָבכֹה יֵֵל= ָהלֹו=: יְִקצֹרּו ְּבִרּנָה ְּבִדְמָעה ַהּזְֹרִעים: "קכו בפרק כןו, "יאנף פן בר נשקו", "רוח
 .ל"הנ בפרקים בפרושנו ועיין. "ֲאֻלּמָֹתיו נֵֹׂשא ְבִרּנָה ֹואיָב ּבֹא

 ".למעניתם האריכו חורשים חרשו גבי על: "קכט מזמור ועיין 185
 גם נגזר מזה). א, יד דברים" (תתגודדו לא "בפסוק כמו, חיתוך שמעותושמ, "גדד "משורש" גדודיה "186
 . מהצבא חלק שהוא, "גדוד"

 ַהּזֶה ַהֶּׁשֶמן ַּפ= ְוַקח ָמְתנֶי0 ֲחגֹר "בפסוק כמו, לפעולה הזדרזות של במשמעות לפעמים מופיע" לחגור "187
 ).א, ט' ב מלכים" (ִּגְלָעד ָרמֹת ְוֵל= ְּביֶָד0
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אֹלִהים ָּכל  א סו יעּו ֵל) (ר ָהִר� ֶרץ-ַל�ְמַנֵּצַח ִׁש�יר ִמְזמ� ּו ְכֽב(ד ב :ָהָאֽ ימּו -ַזְּמר� ( ִׂש� ְׁשמ�
(ד ְּתִהָּלֽת( ב� ּו ֵל�אֹלִהים ַמה ג :ָכ) ַכחֲ -ִאְמר� ְּזָך� ְיֽ ב ֻע) יָךּנ(ָר�א ַמֲעֶׂש�יָך ְּבֹר� ּו ְלָך� ֹאְיֶבֽ  :ׁש6

יַזְּמרּו| ָהָא�ֶרץ -ָּכל ד �ָך ִוֽ ּו ְל ָלה-ִיְׁשַּתֲחו� ּו ִׁשְמָך� ֶסֽ (ת  ה :ָל�ְך ְיַזְּמר6 �ְראּו ִמְפֲעל� ּו ּו ְלכ�
ה ַעל ִליָל� א ֲע) ים נ(ָר� ם- ֱאֹלִה� ם   ו :ְּבֵנ�י ָאָדֽ ם | ָה�ַפְך ָי0 � ּו ְבָר�ֶגל ָׁש) ה ַּב�ָּנָהר ַיַֽעְבר� ַיָּבָׁש� ְלֽ

( ז :ּֽב(- ִנְׂשְמָחה ֵׁש�ל ִּבְגבּוָרת0 Fים  | ֹמ Oם ִּתְצֶּפ�יָנה ַהּס(ְרִר�יָניו ַּבּג(ִי�ם ֵע -ַאל| ע(ָל�
ָלה) ירימו( ּומּו ָל�מ( ֶסֽ ים  ח :ָיר6 ּו ַעִּמ� (ל ְּתִהָּלֽת(ֱאֹלֵה�ינּו ְו)ַהׁשְ | ָּבְרכ6 יעּו ק�  :ִמ�
א  ט ֹֽ �ים ְול ַחִּי �ְפֵׁשנּו ַּבֽ נּו-ַהָּׂש�ם ַנ (ט ַרְגֵלֽ ן ַלּמ� י י :ָנַת6 נּו -ִּכֽ ַרְפָּת� ים ְצ) נּו ֱאֹלִה� ְבַחְנָּת�

ֶסף-ִּכְצָרף ה ְבָמְתֵנֽינּו יא :ָּכֽ ְמָּת מּוָעָק� נּו ַבְּמצּוָד�ה ַׂש6 (ׁש  יב :ֲהֵבאָת� ְבָּת ֱאנ� ִהְרַּכ�
אנּו נּו ָּבֽ אֵׁש� "ֹ ׁש ּוַבַּמ�ִים ַו)ּת- ְלר ְרָוָיֽהָבֵא� נּו ָלֽ (ת ֲאַׁשֵּל6ם ְלָך�   יג :(ִציֵא� (א ֵביְתָך� ְבע(ל� ָאב�

י ּו ְׂשָפָת�י ְוִדֶּבר-ֲאֶׁשר יד :ְנָדָרֽ י ַּבַּצר- ָּפצ� י-ִּפ)� ים  טו :ִלֽ (ת ֵמִח� ל� Fְך ִעם- ַאֲעֶלהֹע�- ָּל
ר ִעם ה ָבָק6 ֱעֶׂשֽ ֶרת ֵאיִל�ים ֶא� ָלה- ְקֹט� ים ֶסֽ �ֲאַסְּפָרה ָּכל-ְלֽכּו טז :ַעּתּוִד� ּו ַו ִיְרֵא�י - ִׁשְמע�

ים אֲ  יֱאֹלִה� ר ָעָׂש�ה ְלַנְפִׁשֽ י  יז :ֶׁש6 יו ִּפֽ י-ֵאָל� ם ַּת�ַחת ְלׁש(ִנֽ -ָא�ֶון ִאם יח :ָקָר�אִתי ְו)ר(ַמ�
א ִיְׁשַמ�ע  6ֹ י ל יִתי ְבִלִּב� יָא�ֵכן ָׁשַמ�  יט :ֲאֹדָנֽי| ָרִא� (ל ְּתִפָּלִתֽ יב ְּבק� ְקִׁש� ים ִה)  :ע ֱאֹלִה�

א  כ ֹֽ ר ל ים ֲאֶׁש� ּוְך ֱאֹלִה� י-ָּבר� ( ֵמִאִּתֽ י ְו)ַחְסּד� יר ְּתִפָּלִת� Fֵהִס:   
ועם ישראל יֵדע אז ', ר על כך שלעתיד לבוא כל העמים ישבחו את המדבהמזמור 

' לה כשבח לאמרו ומתאים. 188לשבח ולהודות גם על הצרות שעשה לנו

 וסופו; נצרכות עכשיו שיש הצרות שכל לבטוח וגם, העולם בכל ששולט

  .פרטי נס על להודאה גם מתאים

ותשבח אותו בקול גדול ' לעתיד לבוא כל הארץ תכיר את גדולת הִׁשיר ִמְזמוֹר  ַלְמַנֵּצחַ  א

ַזְּמרּו  ותפרטו את הכבוד של הופעתו שאתם רואים בעולם ב  :ָהָאֶרץ-ָהִריעּו ֵלאִהים ָּכל
  שבכבודו אתם מתכבדים.ככבוד שלכם,  ותשימו את מה שאתם מהללים אותוְׁשמוֹ - ְכבוֹד

-ִאְמרּו ֵלאִהים ַמה ותאמרו לאלקים שמעשיו גורמים שיראו ממנו ג  :ִׂשימּו ָכבוֹד ְּתִהָּלתוֹ 
וכל כך אי אפשר לשנותו שמתגלה למפרע שגם אויביו שמשו למטרתו וכחשו  ּנוָֹרא ַמֲעֶׂשי

' ואז כל הארץ יקבלו את מלכות ה ד  :ּו ְל ֹאְיֶביְּבֹרב ֻעְּז ְיַכֲחׁש למעשה למה שהם אויביו

רטו גם לכל ויפָל - ִויַזְּמרּו ויפרטו את הופעתך שיראו בעולםָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְל -ָּכל עליהם

ואז ילכו  ה  :ְיַזְּמרּו ִׁשְמ ֶסָלה הדורות הבאים שידעו לקרוא בשמך על מה שרואים בעולם

וילמדו ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלוֹת ֱאִהים  רבעב'  ויסתכלו גם על מה שעשה ה189באופן אקטיבי

  ואפשר ללמוד מהם למפרע עליו190שעשה מעשים מייראים לבני אדם הנובעים ממידותיו
וחצה לבני ישראל ָהַפ ָים ְלַיָּבָׁשה  על מה שקרע את ים סוף ו  :ְּבֵני ָאָדם- נוָֹרא ֲעִליָלה ַעל

- ָׁשם ִנְׂשְמָחה ומטרת כל זה היה לטובתינו לתת לנו את הארץַּבָּנָהר ַיַעְברּו ְבָרֶגל  את הירדן
 ֹמֵׁשל ִּבְגבּוָרתוֹ עוָֹלם לפי רצונו 191וילמדו שכבר עכשיו הוא מנהיג את העולם בכח  ז  :ּבוֹ 

 
 נמצא ומענין שונה הסבר. השני חלקו עם, יג פסוק עד, זה מזמור של הראשון חלקו את לחבר קשה 188

 .ם"במלבי
 .אקטיבי למעשה כאן מושאלת" הליכה "189

 .מהמידות הנובעים מעשים הן "עלילות "190

 .המונהגים רצון נגד גם בכח שולט -" מושל. "המונהגים המלכת לפי - " מלך "191
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שהסרים מהדרך לא יוכלו להתרומם ֵעיָניו ַּבּגוִֹים ִּתְצֶּפיָנה  ומשגיח גם על הגויים לפי הצורך

ָירּומּו ) ירימו(- ַהּסוְֹרִרים ַאל 192על אחרים באופן תמידי אלא רק לפי מה שמאריך להם אף
ָּבְרכּו ַעִּמים ֱאֵהינּו  שהשגיח על עם ישראל' ואז תברכו כל העמים את ה ח  :ָלמוֹ ֶסָלה

ְוַהְׁשִמיעּו קוֹל  בחיו על מה שעשה לישראל אף שזה היה נגדכםותאמרו בקול את ש
שלמרות כל הצרות שעברו עלינו שם כל הזמן את נפשנו בצד החיים ושמר   ט  :ְּתִהָּלתוֹ 

אבל (  י  :ָנַתן ַלּמוֹט ַרְגֵלנּו-ְוא 193ולא נתן לנו להכשל ולפול כלל ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים ינועל

שגם הצרות היו לצורך כיון שבדקת אם יש בנו שנדע ) עם ישראל ידע להודות על יותר מזה

 זיקקת אותנו מהם כמו שמזקקים כסף מהסיגים, וכיון שהיוְבַחְנָּתנּו ֱאִהים - ִּכיחטאים 
שלפעמים היה די להכניס אותנו בצרה ללא מוצא ואז נסיר את  יא  :ָּכֶסף- ְצַרְפָּתנּו ִּכְצָרף

ולפעמים יותר מזה שהגבלת את כח מותנינו שלא נצליח  ֲהֵבאָתנּו ַבְּמצּוָדההסיגים 

למרות שחסר , ולפעמים יותר מזה היה צריך שאדם יב  :ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו 194להלחם

ולפעמים יותר מזה שנבוא באש ההריגה ובמי ִהְרַּכְבָּת ֱאנוֹׁש ְלֹראֵׁשנּו ישלוט בנו , סיכוי מולך

והוצאת אותנו מכל ַּמִים ָבֵאׁש ּובַ -ָּבאנּו הגלות כמו שצורפים כסף באש ומחזקים אותו במים

ַוּתוִֹציֵאנּו   שקיבלנו מזה את צורכנו האמיתי,הצרות האלו עם יתרונות שלא היו לנו קודם
ָאבוֹא ֵביְת ְבעוֹלוֹת ייחוד ידע לבוא למקדש עם עולות על זה ולכן עם ישראל ב  יג  :ָלְרָוָיה

  :ֲאַׁשֵּלם ְל ְנָדָרישידע להשיג קרבת אלוקים מכל הצרות שהיו , ולהביא את נדריו
ָּפצּו -ֲאֶׁשרשנדרנו לך בזמנים הקשים וזה הופך אותם עצמם לחלק מקרבת אלוקים  יד

 אלוקים שנמחים העולות על ואעלה אותם לך כעבודת  טו  :ִלי-ִּפי ַּבַּצר- ְׂשָפָתי ְוִדֶּבר

ְקֹטֶרת -ִעם ועשן האילים עולה אליך לריח ניחוחָּל - ֹעלוֹת ֵמִחים ַאֲעֶלה המזבח בשבילך
ֶאֱעֶׂשה  וגם אביא זבחים כדי שיבואו אנשים לשמוע את השבחים כענין קרבן תודהֵאיִלים 

  :ֶסָלה ובות האלווכל זה אביא באופן תמידי שתמיד אודה לך על הטַעּתּוִדים - ָבָקר ִעם
- ְלכּו ויבואו לשמוע מה שאנסח מכל העמים מעשה, ואז יעשו יראי האלוקים באמת  טז

מוד את הטובה שעשה עם נפש עם ישראל על ידי וללִיְרֵאי ֱאִהים -ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה ָּכל

שכל הדורות קראתי אל  יז  :ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפִׁשי  שזה רק יראי אלוקים יכולים להבין,הצרות

 וכפועל יוצא של התפילה זה גרם שהתרוממתי למעלה גדולה יותרָקָראִתי -ָליו ִּפיאֵ בפי ' ה
' ליבי מחשבה רעה שהאם חשבתי ב, וגם לענין קבלת התפילה יח  :ְורוַֹמם ַּתַחת ְלׁשוִֹני

ָרִאיִתי -ָאֶון ִאם  לא ישמע את התפילות והוא נעלה מכדי להשגיח ולכן לא עונה195אדוננו
תי שבניגוד למה שחשבתי שמע תמיד וקיבל את התפילה גילי יט  :ְבִלִּבי א ִיְׁשַמע ֲאֹדָני

 יראי בפני כל' ועל זה נברך את ה כ  :ָאֵכן ָׁשַמע ֱאִהים ִהְקִׁשיב ְּבקוֹל ְּתִפָּלִתי בזמן המתאים

ֲאֶׁשר  על עצם מה שאיפשר לנו להתפלל שזה מעלה בפני עצמהָּברּו ֱאִהים  האלוקים
  :ְוַחְסּדוֹ ֵמִאִּתי וגם נתן לנו חסדו להושיע אותנו בסופו של דברֵהִסיר ְּתִפָּלִתי -א

יר  א סז (ר ִׁשֽ ת ִמְזמ� ח ִּבְנִגינֹ� ָלה  ב :ַלְמַנֵּצ� ר ָּפָנ6יו ִאָּת�נּו ֶסֽ �ֵא� יָבְרֵכ�נּו ָי ים ְיָחֵּנ�נּו ִוֽ  :ֱאֹלִה�
ָך-ָא�ֶרץ ַּדְרֶּכ�ָך ְּבָכלָלַד�ַעת ּבָ  ג ם ְיׁשּוָעֶתֽ ים  ד :ּג)(ִי� ּוָך ַעִּמ� ים | י(ד6 ּוָך ַעִּמ� ים י)(ד� ֱאֹלִה�

ם י ה :ֻּכָּלֽ ים ִּכֽ ִּמ� ּו ְלֻא" יַרְּננ� ּו ִוֽ ְׂשְמח� ים -ִיֽ Oר ּוְלֻאִּמ) ים ִמיׁש� ט ַעִּמ� ֶרץ ַּתְנֵח�ם | ִתְׁשֹּפ� ָּבָא6

 
 ומשגיח, בים גם מושל' שה שמראה, סוף ים קריעת את שיראו ממה העמים ילמדו זה כל את: נוסף פרוש 192
 . שנים 210 אחרי ותםא הטביע אלא, תמידי שלטון להם נתן לא, מרצונו שסרו וכיון, המצרים על גם
 בניגוד, ליפול לרגלנו נתן לא גם ולכן, האמיתיים בחיים נפשנו את שם' ה, הצרות ידי על: נוסף פרוש 193

 .ייסורים גם לנו נתן, הים את לנו שקרע למרות, למה מסביר וזה. העמים לשאר

  ).ח, כב דברים" (לגגך מעקה ועשית "בפסוק כמו הגבלה פרושה" מועקה "194

, צבאי לכוח משל וגם, מותניו את בכח חוגר מהר שרץ שמי מפני, והזדרזות לכוח משל משמשת" מותן"
 . במתניים החרב את שחוגרים מפני

 .שמיא כלפי חוצפה כעין היו שדבריו כיון, שלנו אדון' שה מדגיש דוד 195
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 120 תהלה ליעקב

ָלה ים  ו :ֶסֽ ּוָך ַעִּמ� ם| י(ד6 ים ֻּכָּלֽ ּוָך ַעִּמ� ים י)(ד� נּו ֶא�ֶר  ז :ֱאֹלִה� �ה ְיבּוָל�ּה ְי)ָבְרֵכ� ץ ָנְתָנ
ינּו ים ֱאֹלֵהֽ ( ָּכל ח :ֱאֹלִה� ת� ּו ֹא) יְרא� ים ְוִיֽ נּו ֱאֹלִה� ֶרץ- ַאְפֵסי-ְיָבְרֵכ�     :ָאֽ

ואומר שלעתיד לבוא כל העמים יודו , שיך את ענין המזמור הקודםמממזמור זה 

 לזכור לאמרו ומתאים. גם על מה שעשה לישראל וגם על מה שיעשה להם' לה

  .'ה את יעבוד העולם שכל המטרה את

על העולם במה שיתן לעם ישראל חן ' תחילת הופעת ה ב  :ַלְמַנֵּצח ִּבְנִגיֹנת ִמְזמוֹר ִׁשיר א

  ויציל אותנו מהגלות196ויתן לנו מתנת חינם, המיוחד בעיניו על ידי שישיב אותנו בתשוב

ומה שפונה אלינו ישפיע עלינו אור ִויָבְרֵכנּו  ואז יברך אותנו בריבוי טובהֱאִהים ְיָחֵּננּו 

ָיֵאר ָּפָניו  197באופן מהותי ותמידי' שנהיה מוארים מאורו וכל העולם יראה עלינו את אור ה
שאנחנו נדע על ידי האור הזה להבין את מה שאתה עושה בארץ וגם את  ג  :ִאָּתנּו ֶסָלה

כשמושיע ', והעמים יראו דרך האור המופיע עלינו את הָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ  הצרות והגלות

ואז יודו לך קבוצי בני אדם  ד  :ּגוִֹים ְיׁשּוָעֶת- ְּבָכל  זה גם הם יכולים להביןאותנו שאת

יוֹדּו  ליליםרבים על ישועתם של ישראל כשיבינו דרכה שאתה אלוקים באמת ולא הא
ועוד ישמחו   ה  :יוֹדּו ַעִּמים ֻּכָּלם עד שיודו לך כל בני האדם ויעבדו רק אותךַעִּמים ֱאִהים 

ִיְׂשְמחּו  חינה דתית על מה שתעשה להם לעתיד לבואוישבחו אותך העמים המאורגנים מב
ִתְׁשֹּפט -ִּכיכי המשפט של הקיבוצים החוטאים יהיה ישר לפי המגיע להם  ִויַרְּננּו ְלֻאִּמים
ועל ידו תכוון את העמים עצמם איך נכון להתנהג בארץ ושיעבדוך באופן ַעִּמים ִמיׁשוֹר 

ולכן גם על המשפט  ו  :ים ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלהּוְלֻאִּמ  ומטרתו לתקנם לא לנקום, תמידי

 שתבער את יואחריוֹדּו ַעִּמים ֱאִהים  קודם כל אלו שירצו במלכותך .שלהם יודו לך

כיון שבעקבות עבודתך תתן להם הארץ  ז  :יוֹדּו ַעִּמים ֻּכָּלם לך עליו כולםהרשעים יודו 

198את יבולה וברכת העמים תהיה בתחום החומרי
' ל אותנו יברך האבֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה  

ומה שיברך אותנו  ח  :ְיָבְרֵכנּו ֱאִהים ֱאֵהינּו ברכה מיוחדת כי גם אז יהיה אלוקינו בייחוד

- ְוִייְראּו ֹאתוֹ ָּכל  ייראה בכל קצות הארץ שיראו מה עושה לעובדיויוסיף לוְיָבְרֵכנּו ֱאִהים  'ה
  :ָאֶרץ- ַאְפֵסי

יר א סח (ר ִׁשֽ ד ִמְזמ� ַח ְלָדִו� ּוצּו א(ְיָב�יו וְ   ב :ַלְמַנֵּצ� ּום ֱא�ֹלִהים ָיפ� יו ָיק� ַׂשְנָא� ָינ�ּוסּו ְמ)
(ַנג ִמְּפֵני ג :ִמָּפָנֽיו �ף ְּכִהֵּמ�ס ּד ְנֹּד� ן ִּת" ף ָעָׁש� ים ִמְּפֵנ�י אֱ -ְּכִהְנֹּד� ָׁשִע� ּו ְר) יםֵא�ׁש יֹאְבד�  :ֹלִהֽ

ה ד יׂשּו ְבִׂשְמָחֽ ים ְוָיִׂש� ּו ַיֽ�ַעְלצּו ִלְפֵנ�י ֱאֹלִה� ים ִיְׂשְמח� ַצִּדיִק� ירּו  ה :ְוֽ אֹלִהים' | ִׁש� ֵלֽ
( ְוִעְלז�ּו ְלָפָנֽיו ּלּו ָלֹרֵכ�ב ָּב�ֲעָרב(ת ְּבָי�ּה ְׁשמ� Iֹס ) מ� ּו ְׁש" � ן  ו :ַזְּמר$ �ת(ִמים ְוַדַּי י ְי ֲאִב�

(ן ָקְדֽׁש( ים ִּבְמע� ֹלִה� ים  ז :ַאְלָמנ�(ת ֱא) (ִׁש� | ֱאֹלִה� Fים מ יא | יב ְיִחיִד0 ְיָתה מ(ִצ� ַּב�
ה ים ָׁשְכנ�ּו ְצִחיָחֽ (ֲרִר� ְך ס) (ת ַא� �י ַעֶּמ�  ח :ֲא�ִסיִרים ַּבּכ(ָׁשר� �ֵצאְתָך ִלְפֵנ ים ְּב ָך אTֹלִה�

 
 רצון תוךמ אלא זכותו לפי לא לאדם נתינה פרושה" חנינה"ש מפני, ענין אותו הם חינם ומתנת חן 196

, חן מוצא כשאדם לכן. החובה מצד ולא בטובתו שרוצים אדם כלפי שמרגישים מה היא חן ומציאת, בטובתו
 לפנים חן כמוצאים אלינו שיתיחס או, בעיניו חן למצוא לנו שיגרום" יחננו "לפרש אפשר ולכן. אותו חוננים
 .לשלשתם שהתכוון וייתכן; חינם מתנת לנו שיתן או, הדין משורת

 ֵאֶלי0 ָּפנָיו 'ה יֵָאר: ְויְִׁשְמֶר0' ה יְָבֶרְכ0: "כהנים ברכת של הראשונים הפסוקים לשני רומז הזה הפסוק 197
 ".ִויֻחּנֶּךָ 

 6אוְ  ְצָבאֹות' ה ְלֶמֶל= ְלִהְׁשַּתֲחֹות יְרּוָׁשַלִם ֶאל ָהָאֶרץ ִמְׁשְּפחֹות ֵמֵאת יֲַעֶלה 6א ֲאֶׁשר ְוָהיָה "שנאמר כמו 198
 ).יז, יד זכריה" (ַהָּגֶׁשם יְִהיֶה ֲעֵליֶהם
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ָלה (ן ֶסֽ יִׁשימ� ָׁשה   ט :ְּבַצְעְּדָך6 ִבֽ �י -ַאף| ֶא�ֶרץ ָרָע0 �ה ִסיַנ ים ֶז ִה� $י ֱאֹל" ָׁשַמ�ִים ָנְטפּו' ִמְּפֵנ
ים ֹלִה� לִמְּפֵנ�י ֱא) י ִיְׂשָרֵאֽ ה  י : ֱאֹלֵה� ה ַאָּת� )ִנְלָא� ים ַנֲחָלְתָך� ְו �יף ֱאֹלִה� �ָדב(ת ָּתִנ �ֶׁשם ְנ ֶּג

ּה ים-ַחָּיְתָך� ָיְֽׁשבּו  יא :ֽכ(ַנְנָּתֽ �י ֱאֹלִהֽ ין ְּבט(ָבְתָך6 ֶלָעִנ ִכ� ֶמר - ֲאֹדָנ�י ִיֶּתן  יב :ָב�ּה ָּת� ֹא�
ב א ָרֽ (ת ָצָב� ְמַבְּׂשר� יִ  יג :ַהֽ) ּון ּוְנַות ַּב)� ּון ִיֹּדד� �ָבא(ת ִיֹּדד� לַמְלֵכ�י ְצ  :ת ְּתַחֵּל�ק ָׁשָלֽ

ם  יד ק ָחֽר -ִאֽ יַרְקַר� יָה ִּבֽ �(ָנה ֶנְחָּפ�ה ַבֶּכ�ֶסף ְו)ֶאְבר(ֶת� ִים ַּכְנֵפ�י י ָּת�  :ּוץִּתְׁשְּכבּון' ֵּב$ין ְׁשַפ"
ג ְּבַצְלֽמ(ן טו ּה ַּתְׁשֵל� ים ָּב� ִכ� Fי ְמָל Oׂש ַׁשַּד ֵר� Fֹלִהים ַהר- ַהר טז :ְּבָפ�ים -ֱא ר ַּג)ְבֻנִּנ� ָּבָׁש�ן ַה�

ן-ַהר ַרְּצדּו| ָל�ָּמה  יז :ָּבָׁשֽ ( ַאףְּתֽ ים ְלִׁשְבּת� ר ָחַמ�ד ֱאֹלִה� ִּנ�ים ָהָה� ים ַּגְבֻנ" ה -ן' ָהִר$ ְי)הָו�
ן ָלֶנַֽצח ים ִרֹּבַת�ִים ַאְלֵפ�י ׁשִ  יח :ִיְׁשֹּכ� ֶכב ֱאֹלִה� ֶדׁשֶר� ם ִסיַנ�י ַּבֹּקֽ יָת   יט :ְנָא�ן ֲאֹדָנ�י ָב)� ִל� Fָע

(ם  (ְרִר� | ַלָּמר0 ף ס) ְחָּת ַמ�ָּתנ(ת ָּבָאָד�ם ְוַא� ִבי ָלַק� יָת ֶּׁש� ִב� Fן ָׁש ים| ים ִלְׁשֹּכ� ּה ֱאֹלִהֽ  :ָי3
ּוְך ֲאֹדָני' י�(ם   כ ָלה- י�(ם ַיֲֽעָמס| ָּב�ר� נּו ֶסֽ ׁשּוָעֵת3 ֵא�ל ְיֽ Fנּו ָה ָלנּו' ֵא�ל | ָה�ֵא�ל  כא :ָל�

ֶות ּת(ָצֽא(ת ָּמ� �י ַל) (ת ְוֵליהִו�ה ֲאֹדָנ ע� מ(ָׁש" ד -ַאְך כב :ְלֽ יו ָקְדֹק� ְיָב� אׁש ֹא" �ֹ ים ִיְמַחץ' ר ֱאֹלִה�
יו ְך ַּבֲאָׁשָמֽ ְתַהֵּל� �ר ִמ) (ת ָיֽםָאַמ�   כג :ֵׂשָע ְּמֻצל� יב ִמֽ ִׁש� ְלַמ�ַען   כד :ר ֲא�ֹדָני ִמָּבָׁש�ן ָאִׁש�יב ָא)

ים מִ |  (ן ְּכָלֶב�יָך ֵמֹאְיִב� ם ְלׁש� ָד� ץ ַרְגְלָך� ְּב" ְמַח� ים  כה :ֵּנֽהּוִּתֽ ּו ֲהִליכ(ֶת�יָך ֱאֹלִה� ָרא�
ֶדׁש י ַבֹּקֽ י ַמְלִּכ� (ת ֵאִל6 יכ� Fת ּת(ֵפֽפ(ת כו :ֲהִל) ָלמ� (ְך ֲע) �ים ְּבת� ּו ָׁש�ִרים ַאַח�ר ֹנְגִנ  :ִקְּדמ�

ל כז (ר ִיְׂשָרֵאֽ ה ִמְּמק� ים ְי)הָו� ּו ֱאֹלִה� ַמְקֵהל(ת ָּבְרכ� � ן  כח :ְּבֽ ם | ָׁש�ם ִּבְנָיִמ0 יר ֹרֵד� Iָצִע
�הּוָדה ִרְגָמָת�ם ׂשָ  י ְי יָׂשֵר� י ַנְפָּתִלֽ ּון ָׂשֵר� י ְז)ֻבל� ים  כט :ֵר� ֶּז� ָך עּוָּז�ה ֱאֹלִה� יָך ֻע" ִצָּו�ה ֱאֹלֶה�

נּו ּו ָּפַע�ְלָּת ָּלֽ ֵהיָכֶלָך ַעל  ל :ז)� �י-ֵמֽ ים ָׁשֽ ילּו ְמָלִכ� ה  לא :ְירּוָׁשָל�ִם ְלָך� י(ִב6 Iת ָקֶנ$ ר ַחַּי ְּגַע0
ים  ת ַאִּביִר0 ס ְּבַרֵּצי| ֲעַד� ים ִמְתַרֵּפ� י ַעִּמ� צּו-ְּבֶעְגֵל3 (ת ֶיְחָּפֽ ים ְקָרב� ִּמ�  :ָכ�ֶסף ִּבַּז�ר ַע)

ים לב יו ֵלאֹלִהֽ יץ ָי)ָד� ּוׁש ָּתִר� �י ִמְצָר�ִים ּכ� (ת ָה�ָאֶרץ   לג :ֶיֱאָת�יּו ַח�ְׁשַמִּנים ִמִּנ ַמְמְלכ�
ָלהִׁש�ירּו �י ֶסֽ ּו ֲאֹדָנ ים ַזְּמר6 (ל -ָל�ֹרֵכב ִּבְׁשֵמ�י ְׁשֵמי  לד : ֵלאֹלִה� ק(ל( ק� ן ְּב) ן ִיֵּת� ֶדם ֵה� ֶק�

ז ל לה :ֹעֽ ים ַעֽ ִה� אֹל" ז ֵלֽ ּו ֹע� ים-ְּתנ� ( ַּבְּׁשָחִקֽ ( ְו)ֻעּז� ל ַּגֲאָות� ים   לו :ִיְׂשָרֵא� א ֱאֹלִה� (ָר� נ�
ן  ּוא ֹנֵת0 ל ה� יָך ֵא�ל ִיְׂשָרֵא� ֶׁש� ִּמְקָּד" ים| ִמֽ ּוְך ֱאֹלִהֽ ם ָּבר� (ת ָלָע� ז ְוַתֲעֻצמ�    :ֹע6

במשך כל על ידי עם ישראל בעולם הגלויה '  ההופעתמדבר על  199המזמור

 וכשבח, לישראל שמציקים הגויים דנג לאמרו ומתאים. הדורות ולעתיד לבוא

    .בהיסטוריה מעשיו על' לה

יקום להתגלות בעולם ואז הרוצים לעכב ' לעתיד לבוא ה  ב  :ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמוֹר ִׁשיר א

ואלו שלא רוצים במלכותו יברחו ָיקּום ֱאִהים ָיפּוצּו אוְֹיָביו  יתפזרו ולא יוכלו להלחם

חלק מהרשעה תעלם ויתברר ', שכשיתגלה ה  ג  :200ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו להתרחק ממנו

 
 מדרשים עליו יש ולכן, ברור תמיד לא לפסוק פסוק בין והקשר מסובכת לשונו. מאוד קשה זה מזמור 199

 על גם אותו לפרש ניתן. בהערות שנפרט כמו, דבורה בשירת אחדים פסוקים על מבוסס שהוא נראה. רבים
 .ירושלים בשערי סנחריב נפילת

, י במדבר" (ִמָּפנֶי0 ְמַׂשנְֶאי0 ְויָנֻסּו איְֶבי0 ְויָֻפצּו' ה קּוָמה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָהָארֹן ִּבנְסֹעַ  ַויְִהי "על מיוסד זה פסוק 200
 כמבואר, ממצרים כשיצאו היה וזה, "ֱאדֹום ִמְּׂשֵדה ְּבַצְעְּד0 ִמֵּׂשִעיר ְּבֵצאְת0 'ה: "מתחילה דבורה שירת). לה
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וחלקה אמנם היתה ְּכִהְנֹּדף ָעָׁשן ִּתְנֹּדף  שמעולם לא היתה ורק נראה היה שקיימת כמו העשן

  :ֵאׁש ֹיאְבדּו ְרָׁשִעים ִמְּפֵני ֱאִהים- ְּכִהֵּמס ּדוַֹנג ִמְּפֵני 201' מפני האבל אין לה עמידה
202ולא ינזקו' והצדיקים ישמחו בגילוי ה ד

ושמחתם תכסה גם על כל מה  ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו 

ְוָיִׂשיׂשּו  204וישמחו בטוב שיצא מכל התהליך יחדַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאִהים  203שהיה רע בעבר
ִׁשירּו ֵלאִהים   שירו לאלקים אף שעוד לא מתגלה לגמריולכן כבר היום ה  :ְבִׂשְמָחה

ועל ידי זה תסללו ַזְּמרּו ְׁשמוֹ  ותפרטו את מה שמתגלה כבר בעולם ואפשר לקרוא לו בשם

  כדימגיע מהמדבר לארץ הנושבתהוא ו, הצדיקים הם מרכבה לשכינהכי  ,'את הדרך לה

רוכב הוא שעכשיו שמו חסר אבל על ידכם ת ֹסּלּו ָלֹרֵכב ָּבֲעָרבוֹ  205שכל העולם יעבוד אותו

כי כבר עכשיו , ושמחתכם תכסה על כל הקשיים שיש עכשיוְּבָיּה ְׁשמוֹ  עד שיהיה שמו מלא

וכבר עכשיו מתגלה בעולם במה שהוא  ו  :ְוִעְלזּו ְלָפָניו 206.באמצעותם' אתם פוגשים את ה

ורב את ריב ֲאִבי ְיתוִֹמים  וכאב ליתומים שאין להם אב. מרחם על המסכנים וקרוב אליהם

אבל עוד לא מתגלה במלואו בארץ ְוַדַּין ַאְלָמנוֹת  207האלמנות שאין להם מי שיגן עליהם

וגם בצרות יש לו תכניות  ז  :ֱאִהים ִּבְמעוֹן ָקְדׁשוֹ  208אלא הוא נסתר במקום קדשו בשמים

ֱאִהים   ששם את ישראל במצרים להפוך את היחידים לבית ישראל שיהיו עם,ארוכות
מוִֹציא וכשהגיע הזמן הטוב והנכון הוציא אותם מבית אסורים יִדים ַּבְיָתה מוִֹׁשיב ְיחִ 

אבל אלו שסרו מאחריו נשארו במדבר ללא מים כי התורה היא המים ֲאִסיִרים ַּבּכוָֹׁשרוֹת 

 וזה התגלה כשאתה יצאת ממצרים לפני עם ישראל ח  :ַא סוֲֹרִרים ָׁשְכנּו ְצִחיָחה 209באמת

 ִלְפֵני ַעֶּמ ִהים ְּבֵצאְתִביִׁשימוֹן  והלכת איתם במדבר שאין בו חיים באופן מהותיֱא ְּבַצְעְּד
ֶאֶרץ ָרָעָׁשה  אז כל מלכי הארץ הזדעזעו ממה ששמעו וכן ההר עצמו הזדעזע ט  :210ֶסָלה

ָׁשַמִים - ַאףוהשמים נתנו גשם לחיות את ארץ ישראל וכן ירדו למטה אל הר סיני לתת תורה 
ֶזה ִסיַני ובא מסיני שנתן שם תורה ִמְּפֵני ֱאִהים  ו אויביומתקרב לארץ ויפוצ' כיון שהָנְטפּו 

  :ִמְּפֵני ֱאִהים ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל כלומר מפני האלוקים שהתגלה בעולם כאלוקי ישראל

 

 ֵמחֵֹרב יֹום ָעָׂשר ַאַחד: "שנאמר כמו, ברנע קדש דרך ישראל לארץ ללכת סיני מהר כשיצאו והכוונה, בשירה
 ".הארון בנסוע יויה "הפסוק נאמר ואז). ב, א דברים" (ַּבְרנֵעַ  ָקֵדׁש ַעד ֵׂשִעיר ַהר ֶּדֶר=
 .האש ועמוד הענן מעמוד משל שזהו נראה 201
 אויביך שיאבדו מה שבין ,"ִּבגְֻבָרתֹו ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֵצאת ְואֲֹהָביו 'ה אֹויְֶבי0 ָכל יֹאְבדּו ֵּכן: "דבורה שירת סוף זה 202

 עֵֹׂשה ְוָכל זִֵדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ּבֵֹער ָּבא ַהּיֹום ִהּנֵה ִּכי" :שנאמר כמו ,בגבורתו השמש כצאת יהיו ,אוהביו ובין
 ).כ- יט, ג מלאכי" (ִּבְכנֶָפיהָ  ּוַמְרֵּפא ָקהְצדָ  ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי יְִרֵאי ָלֶכם ְוזְָרָחה... ַהָּבא ַהּיֹום אָֹתם ְוִלַהט ַקׁש ִרְׁשָעה

 .אחרים לרגשות מקום להשאיר בלי הכל שמכסה שמחה הוא" עלץ "203
 . הדבר בהשלמת שמחה הוא" ששון "204
 רוכב "גם). ג, מ ישעיהו" (לאלוקינו מסילה בערבה ישרו' ה דרך פנו במדבר קורא קול: "נאמר וכן 205

 .אותה לכבוש ישראל לארץ המדבר מערבות בא הארון שהרי, "בנסוע ויהי"מ משל הוא" בערבות
 .עלץ"ל דומה" עלז "206
 היא וירושלים, )ג, ה איכה" (אב ואין היינו יתומים "שנאמר כמו, ישראל הם" יתומים: "נוסף פרוש 207
 ).א, א איכה" (כאלמנה היתה עם רבתי העיר: "שנאמר כמו, "האלמנה"

 דברים" (ַהָּׁשַמיִם ִמן 0ָקְדׁשְ  ְּמעֹוןמִ  ַהְׁשִקיָפה: "שנאמר כמו, שמיםה אלא המקדש בית אינו" קדשו מעון "208
" ַלָּׁשָמיִם ֹוָקְדׁש ְמעֹוןלִ  ְתִפָּלָתם ַוָּתבֹוא", )ל, כה ירמיהו" (קֹולֹו יִֵּתן ֹוָקְדׁש ְּמעֹוןּומִ  יְִׁשָאג ִמָּמרֹום' ה", )טו, כו
 ).כז, ל' ב הימים דברי(

  .ריקה בארץ ונשארו, "סוררים"ה הם המצרים: נוסף פרוש 209
 מת וסנחריב, הנכון בזמן מהמצור והוציאם, סנחריב מאימת בירושלים ישראל עם את הושיב' ה: נוסף פרוש
 .חיים ללא בארץ ושכן

 'ה: "כתוב שם. אותם מבאר המזמור ובהמשך, דבורה שירת על מבוססים הבא והפסוק הזה הפסוק 210
 זֶה 'ה ִמְּפנֵי נָזְלּו ָהִרים: ָמיִם נְָטפּו ָעִבים ַּגם נָָטפּו ָׁשַמיִם ַּגם ָרָעָׁשה ֶאֶרץ ֱאדֹום ֵדהִמּׂשְ  ְּבַצְעְּד0 ִמֵּׂשִעיר ְּבֵצאְת0

 ".יְִׂשָרֵאל ֱא6ֵהי 'ה ִמְּפנֵי ִסינַי
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211יתן גשם לפי חסדו בארץ' שה" גם שמים נטפו"ופרוש ראשון של  י
ועל ידו ֶּגֶׁשם ְנָדבוֹת  

והארץ העיפה ָּתִניף ֱאִהים ַנֲחָלְת  212תרים את ארץ ישראל למעלה מבחינה מוסרית

והכנת  יא  :ְוִנְלָאה ַאָּתה כוַֹנְנָּתּה 213מחוסר מים ביססת שתהיה מוכנה לחיים על ידי הגשם

והכנת את כל הטוב עוד קודם שנכנסו  ָבּה-ַחָּיְת ָיְׁשבּו את צורכי החיים לעמך היושב בה

ָּתִכין ְּבטוָֹבְת ֶלָעִני  214נסבטובך עם עם ישראל העני שיהיה לו כל צורכו מיד כשיכ, לארץ
 אדון העולם נתן את דברו במצרים ובסיני' שה" ארץ רעשה"ופרוש ראשון של   יב  :ֱאִהים

  :ַהְמַבְּׂשרוֹת ָצָבא ָרב ע את כוונתו לכל צבאות הגויים שבארץ שיבהלושהודיֹאֶמר - ֲאֹדָני ִיֶּתן
ועם ישראל ּון ִיֹּדדּון ַמְלֵכי ְצָבאוֹת ִיֹּדד  נדדו או שגרמנו להם לנדודולכן כל מלכי הצבאות יג

אמנם אם  יד  :215ּוְנַות ַּבִית ְּתַחֵּלק ָׁשָללחילקו את שללם ' שלו נאה להיות בביתו של ה

אז תגלו שלחסות בצל ַפָּתִים ְׁש ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין - ִאם 216תתיחסו לנחלה כמקום לשכב במנוחה

אבל יש גם שימוש נוסף ַּכְנֵפי יוָֹנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף מכוסה בכסף חשוב אמנם זה ' כנפי ה

  :ְוֶאְברוֶֹתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ 217לכנפיים המכוסים זהב עם חריצים שיכול לדוש אתכם
 ַׁשַּדי ׂשְּבָפֵר  דרך המלכים שיתקפו אתכם, יפרוש את הכנפיים במובן הזה עליכם' וכשה  טו

ופרוש  טז  :ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמוֹן אז יתכבסו חטאיכם כשלג במה שתהיו בצל המותְמָלִכים ָּבּה 

 שההר שבחר אלוקים הוא דשן כבשן שהוא מקום מרעה כי הוא הנותן חיות לעם" זה סיני"

כמים והתמצק חזרה ' פני השהוא נזל מ" ארץ רעשה"ופרוש שני של ָּבָׁשן -ֱאִהים ַהר-ַהר

219ולמה תרקדו הממלכות הגדולות המשולות כהרים  יז  :ָּבָׁשן- ַהר ַּגְבנִֻּנים ַהר 218כגבינה
 

ָהָהר ָחַמד  בחר לשכון בו' כלפי עם ישראל שהם ההר שהנִֻּנים ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגבְ 
ופרוש  יח  :ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח' ה-ַאף ישכון בהם לנצח ולא תוכלו להם' והרי הֱאִהים ְלִׁשְבּתוֹ 

 220ֶרֶכב ֱאִהים ִרֹּבַתִים יש רכב מלאכים עשרות אלפים' שלה" אף שמים נטפו"שני של 
והוריד על הר ֲאֹדָני ָבם  אדוננו התגלה בתוכם' והַאְלֵפי ִׁשְנָאן  ואלפי מלאכים שנונים וחדים

 
 ".מים נטפו עבים אף "בשירה דבורה שמוסיפה כמו 211
 ִּתזְַרע ֲאֶׁשר ִמָּׁשם יְָצאֶתם ֲאֶׁשר ִהוא ִמְצַריִם ְכֶאֶרץ 6א ּהְלִרְׁשּתָ  ָׁשָּמה ָבא ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ִּכי: "שנאמר כמו 212
 ַהָּׁשַמיִם ִלְמַטר ּוְבָקעֹת ָהִרים ֶאֶרץ ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה עְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְוָהָאֶרץ: ַהּיָָרק ְּכגַן ְבַרגְְל0 ְוִהְׁשִקיתָ  זְַרֲע0 ֶאת

 דברים" (ָׁשנָה ַאֲחִרית ְוַעד ָּׁשנָההַ  ֵמֵרִׁשית ָּבּה ֱא6ֶהי0' ה ֵעינֵי ָּתִמיד אָֹתּה ּדֵֹרׁש ֱא6ֶהי0' ה ֲאֶׁשר ֶאֶרץ: ָּמיִם ִּתְׁשֶּתה
 ).יב- י, יא

 ְּל0 ְוזֶה: "שנאמר כמו, והתבואה הגשם עם מיוחד ענין שם שהיה, סנחריב על הפרק כל את לפרש אפשר 213
" ִפְריָם ְוִאְכלּו ְכָרִמים ְונְִטעּו ְוִקְצרּו זְִרעּו ַהְּׁשִליִׁשית ּוַבָּׁשנָה ָסִחיׁש נִיתַהּׁשֵ  ּוַבָּׁשנָה ָסִפיחַ  ַהָּׁשנָה ָאכֹול ָהאֹות

 ).כט, יט' ב מלכים(
 .עניים במתנות מחויבים ישראל בארץ כי, הגשם ידי על לעניים אוכל הכנת םג: נוסף פרוש 214
 גרמה, "הבית נות "שהיתה, ויעל, שם" נדדו הצבאות מלכי"ש, סיסרא מלחמת על בנוי זה, כנראה 215
 ".ָׁשָלל יְַחְּלקּו יְִמְצאּו ֲה6א": סיסרא לאם שאמרו מה כנגד, "שלל יחלקו"ש

 ָלָּמה: "דבורה משירת נלקח הזה הביטוי גם. קדירה שפיתת מקום כמו, יציבו מבוסס מקום הוא" שפתים "216
 ".ֵלב ִחְקֵרי ְּגדֹוִלים ְראּוֵבן ִלְפַלּגֹות ֲעָדִרים ְׁשִרקֹות ִלְׁשמֹעַ  ַהִּמְׁשְּפַתיִם ֵּבין יַָׁשְבּתָ 

 לו יש). יט, ח משלי" (נבחר מכסף ותבואתי ומפז מחרוץ פריי טוב "בפסוק כמו לזהב כינוי הוא" חרוץ "217
 וגבעות ותדוק הרים תדוש פיפיות בעל חדש חרוץ למורג שמתיך הנה "בפסוק כמו, חריצים של משמעות גם

, לירוק דומה זהב צבע כי - " ירקרק. "המובנים בשני משמש שכאן ונראה). טו, מא ישעיהו" (תשים כמוץ
 הרשעים הפרדת של' ב- ו' א במזמורים להמש את מזכיר הדימוי. במורג שנידוש כירק שיהיו לרמוז בא ואולי

 .הנקיה מהתבואה מוץ כהפרדת מהצדיקים
   ".ִסינַי זֶה 'ה ִמְּפנֵי נָזְלּו ָהִרים: "בשירה שנאמר כמו 218

 .גובה בעל: נוסף פרוש
 כמו וזה, "תרקדון "כמו הוא" תרצדון"ש אומרים המפרשים רוב. ך"בתנ עוד מופיע אינו" רצד "שורש 219

-ו, קיד תהלים" (יֲַעקֹב ֱאלֹוּהַ  ִמִּלְפנֵי ָאֶרץ חּוִלי ָאדֹון ִמִּלְפנֵי: צֹאן ִּכְבנֵי ְּגָבעֹות ְכֵאיִלים ְרְקדּוּתִ  םֶהָהִרי "בפסוק
 ".דין רצו "או, "צד"ו" רץ "של שילוב שזה אומרים ויש). ז

 .דבורה שבשירת" לֹו ַּבְרזֶל ֶרֶכב ֵמאֹות ְּתַׁשע ִּכי יקוק ֶאל יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיְִצֲעקּו "כנגד 220
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וקבלת את ָעִליָת ַלָּמרוֹם שאתה משה עלית למרום  יט  :ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש סיני את הקודש

ָלַקְחָּת  וקיבלת מתנה את התורה להורידה לבני אדםָׁשִביָת ֶּׁשִבי  221הלוחות כשובה אותם
'  גם לסרים מהדרך לשוב ולשכון אצל הג מידות שמאפשרים"וגם את יַמָּתנוֹת ָּבָאָדם 

ועל זה נברך את אדוננו שרואים את ניסיו כל  כ  :ְוַאף סוְֹרִרים ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאִהים כאלוקיהם

והוא הכח המושיע אותנו מכל צרה ָלנּו -ַיֲעָמס על שנושא את עוונינו ֲאֹדָני יוֹם יוֹם ָּברּויום 

ָהֵאל ָלנּו ֵאל הוא לנו כח מושיע ובעולם הזה  כא  :ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה גם היום ולתמיד
ולאלקים  – קרי[ 222אדוננו להיות אצלו' ולעולם הבא מביא אותנו המות עד הְלמוָֹׁשעוֹת 

ולעתיד לבוא ימחץ את הראש של אויביו שנהנים  כב  :ֲאֹדָני ַלָּמֶות ּתוָֹצאוֹת' ְולה] ני-אד

כיוון שראשם הוא עשיו שהוא איש שעיר ֱאִהים ִיְמַחץ ֹראׁש ֹאְיָביו - ַא 223מהשלוה היום

כי הוא , כמו אצל עם ישראל, שמתהלך בעולם באשמותיו שלא התכפרוָקְדֹקד ֵׂשָער 

ועל זה אמר אדוננו שאתכם אשיב להיות לי כיון  כג  :ִמְתַהֵּל ַּבֲאָׁשָמיו 224בשלוה

ולכן גם אשיב אתכם ָאַמר ֲאֹדָני ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב  שקיבלתם את התורה בהר סיני המשול לבשן

  :ָאִׁשיב ִמְּמֻצלוֹת ָים ית ים סוף אף שהמצרים טבעו שם ומה בין אלו לאלואלי מקרקע
ַחץ ַרְגְל ְלַמַען ִּתְמ  225כדי שתוכל להטביע שם את המצרים ורגלך כמו מוחצת אותם כד

ְלׁשוֹן ְּכָלֶבי  והכלבים שלא חרצו לשונם לבני ישראל ילוקו את דמם של אויביךְּבָדם 
על שפת הים את הליכותיך בעולם איך ואילו עם ישראל ראו  כה  :ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו

שהם צורת ההתנהגות עם הכח המגן עלינו שהוא מלכנו ָראּו ֲהִליכוֶֹתי ֱאִהים  226להתנהג

ולכן שרו   כו  :ֲהִליכוֹת ֵאִלי ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁשהמצוה אותנו להתנהג כך שנהיה קדושים כמוהו 

והנשים שרו ַאַחר ֹנְגִנים  ומזה בא שגם ניגנו ושמחו בךִרים ָׁש ִקְּדמּו לך על הים את שבחיך 

וברכו את אלוקים בהקהלות עם   כז  :ְּבתוֹ ֲעָלמוֹת ּתוֵֹפפוֹת יחד עם התופים בשירת מרים

מופיע בעולם עוד ועוד מהמקור הנובע שהוא עם ישראל ' שהְּבַמְקֵהלוֹת ָּבְרכּו ֱאִהים  רב

מתגלה דרך מעשינו כי בארץ ישראל ' ומאז ה  כח  :ִמְּמקוֹר ִיְׂשָרֵאל' ה הנובעים לו שבחים

ודוד שהיה שר ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם רדה בעמים , בנימין, שאול שבא מהשבט הצעיר

וכן כבר פעלו שרי זבולון ונפתלי ּוָדה ִרְגָמָתם ָׂשֵרי ְיה לשאול מיהודה רגם את גלית באבן

מינה לכם עוז מיוחד לעשות ' כיון שה כט  :ָׂשֵרי ְזֻבלּון ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי 227כשנלחמו עם סיסרא

כי את היכולת הזו עּוָּזה ֱאִהים  מתגלה דרכו' ובאמת זה העוז שהִצָּוה ֱאֶהי ֻעֶּז  צמכםבע

כל בית המקדש יוקרן הקודש על ירושלים כולה ומהי  ל  :זּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו עשית דרכנו' אתה ה

ְל  ולכן לעתיד לבוא יבואו לשם מלכים לתת לך קרבנות ְירּוָׁשָלם- ֵמֵהיָכֶל ַעלשהיא עירך 
ובימי חזקיהו שיהיה כעין גוג ומגוג תרחיק את מצרים שלא יעזרו  לא  :יוִֹבילּו ְמָלִכים ָׁשי

ֲעַדת  ותרחיק גם את אשור הבאים עם סנחריב שהם כפרים חזקיםְּגַער ַחַּית ָקֶנה  228לו
וחזקיה שניסה להתרצות בפני ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים ומחוזקים בעמים נוספים הבאים איתם ַאִּביִרים 

 
  ".ֲאִבינַֹעם ֶּבן ֶׁשְבי0ְ ּוֲׁשֵבה ָּבָרק קּום: "דבורה משירת לקוחה זו לשון גם 221

 .מביניהם התורה את שבה משה, "רבותיים רכב "יש שלמלאכים למרות: נוסף פרוש
 .מוות מביא הוא ולאויבינו, מושיע הוא לנו: נוסף פרוש 222
 ".ַרָּקתֹו ְוָחְלָפה ּוָמֲחָצה רֹאׁשֹו ָמֲחָקה ִסיְסָרא הְוָהְלמָ : "דבורה משירת לקוח זה גם 223
 .העוונות את עליו שלוקח המשתלח משעיר משל כנראה וזה 224
 ּפּוָרה: ְּבגַת ְּכדֵֹר= ּוְבגֶָדי0 ִלְלבּוֶׁש0 ָאדֹם ַמּדּועַ ... ִמָּבְצָרה ְּבגִָדים ֲחמּוץ ֵמֱאדֹום ָּבא זֶה ִמי: "שנאמר כמו 225

" ֶאגְָאְלִּתי ַמְלּבּוַׁשי ְוָכל ְּבגַָדי ַעל נְִצָחם ְויֵז ַּבֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵסם ְּבַאִּפי ְוֶאְדְרֵכם ִאִּתי ִאיׁש ֵאין ּוֵמַעִּמים ְלַבִּדי ָּדַרְכִּתי
 ".בגדים חמוץ "כמו ועניינו, אותיות בסיכול" תחמץ "הוא" תמחץ"ש מפרשים ויש). א, סג ישעיהו(

 .הרשעים את בדם מוחצת שרגלך, "הליכותיך ראו: "נוסף פרוש 226
 מקביל זה קפסו". ָׂשֶדה ְמרֹוֵמי ַעל ְונְַפָּתִלי ָלמּות נְַפׁשֹו ֵחֵרף ַעם זְֻבלּון: "דבורה בשירת שנאמר כמו 227

 .דבורה בשירת שנזכרו השבטים לרשימת
 יִָּסֵמ= ֲאֶׁשר ִמְצַריִם ַעל ַהּזֶה צּוץָהרָ  ָּקנֶההַ  ִמְׁשֶענֶת ַעל ְּל0 ָבַטְחּתָ  ִהּנֵה ַעָּתה: "רבשקה שם לו שאומר כמו 228

 ).כא, יח' ב מלכים" (ָעָליו ַהּבְֹטִחים ְלָכל ִמְצַריִם ֶמֶל= ַּפְרעֹה ֵּכן ּונְָקָבּה ְבַכּפֹו ּוָבא ָעָליו ִאיׁש
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 את העמים שרצו 230יבזוזָכֶסף -ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי 229 ידי שליחים שיתנו לו כסףסנחריב על

מהגויים שיראו את כוחו ' את הואז יבואו לעבוד   לב  :ִּבַּזר ַעִּמים ְקָרבוֹת ֶיְחָּפצּו להלחם בו

231מול סנחריב כמצרים וכוש
 233'ויתרצו במעשה ידיהם לה ִמִּני ִמְצָרִים 232ַחְׁשַמִּנים ֶיֱאָתיּו 

 על גדולתו' ולעתיד לבוא כל ממלכות הארץ ישירו לה  לג  :ּכּוׁש ָּתִריץ ָיָדיו ֵלאִהים
  :ַזְּמרּו ֲאֹדָני ֶסָלה ויפרטו את אדנותו עליהם באופן תמידיַמְמְלכוֹת ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלאִהים 

- ָלֹרֵכב ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי שיתגלה שהוא רוכב תמיד בשמי השמים ומשם מנהיג את הארץ לד
  :ֵהן ִיֵּתן ְּבקוֹלוֹ קוֹל ֹעז וקולו וציויו נותנים את הכח לעם ישראל לפעול בשליחותו 234ֶקֶדם
כי על ידי ישראל הוא ְּתנּו ֹעז ֵלאִהים  שיפעל דרככם' ולכן עם ישראל תנו מעשיכם לה  לה

 ועל ידם מתגלה כוחו בשמים המתקרבים אל הארץִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותוֹ -ַעל מגביה עצמו בעולם
נוָֹרא  ואלקים נורא בכל הארץ ממה שנקרא שמו על מקדשי ישראל לו  :ְוֻעּזוֹ ַּבְּׁשָחִקים

ִהים ִמִּמְקָּדֶׁשיוהוא הנותן לנו כח שלא יוכלו ֵאל ִיְׂשָרֵאל ל ישראל -ונקרא בעולם א 235ֱא

 'ועל כל אלו נברך את ההּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמוֹת ָלָעם לשנות אותנו ועוצמה שנוכל להתחזק בו 
  :ָּברּו ֱאִהים

ל א סט ַח ַעֽ ד-ַלְמַנֵּצ3 ים ְלָדִוֽ אּו ַמ�ִים ַעדה(ִׁשיֵע�  ב :ׁש(ַׁשִּנ3 י ָב6 ים ִּכ�  :ָנֶֽפׁש- ִני ֱאֹלִה�
אִתי ְבַמֲעַמֵּקי| ָטַב�ְעִּתי  ג � ן ְמ�צּוָלה ְוֵא�ין ָמֳעָמ�ד ָּב� ִים ְוִׁשֹּב� -ִּביֵו ְתִניַמ)�  :ֶלת ְׁשָטָפֽ
י ד ל ֵלאֹלָהֽ ַיֵח� �י ְמ) ּו ֵעיַנ י ָּכל� (ִנ� �ְעִּתי ְבָקְרִאי' ִנַח$ר ְּגר" ּו  ה :ָיַג (ת רֹאִׁשי' | ַרּב� ִמַּׂשֲער�

ר לֹא ּו ַמ�ְצִמיַתי ֹאְיַב�י ֶׁש�ֶקר ֲאֶׁש� ָּנ�ם ָעְצמ� יב-ֹׂשְנַא$י ִח" ְלִּתי ָא�ז ָאִׁשֽ ים ַאָּת�ה   ו :ָג)ַז� אTֹלִה�
י ִמְּמָך� לֹא י ְו)ַאְׁשמ(ַת� �ַדְעָּת ְלִאַּוְלִּת� דּו- ָי י - ַאל ז :ִנְכָחֽ ׁשּו ִב0 ה | ֵיFֹב� קֶ(יָך' ֲאֹדָנ�י ְיהִו�

(ת ַאל א� ל- ְצָב" י ִיְׂשָרֵאֽ ֹלֵה� י ְמַבְקֶׁש�יָך ֱא) ה - יִּכֽ  ח :ִיָּכ�ְלמּו ִב� ָע�ֶליָך ָנָׂש�אִתי ֶחְרָּפ�ה ִּכְּסָת6
י ט :ְכִלָּמ�ה ָפָנֽי י ִלְבֵנ�י ִאִּמֽ )ָנְכִר� ּוָזר ָהִי�יִתי ְלֶאָח�י ְו י  י :מ6 ִקְנַא�ת ֵּביְתָך� ֲאָכָל�ְתִני -ִּכֽ

י ּו ָעָלֽ יָך ָנְפל� (ְרֶפ� (ת ח) י  יא :ְוֶחְרּפ� (ת ִלֽ י ַלֲחָרפ� י ַוְּתִה6 (ם ַנְפִׁש� �ה   יב :ָוֶאְבֶּכ�ה ַבּצ� ָוֶאְּתָנ
לְלבּוִׁש�י ָׂש�ק ָואֱ  י ָלֶה�ם ְלָמָׁשֽ ר  יג :ִה6 י ֵׁשָכֽ (ת ׁש(ֵת� �י ֹי�ְׁשֵבי ָׁש�ַער ּו)ְנִגינ�  :ָיִׂש�יחּו ִב

י  יד ים ְּבָרב| ְלָך0 -ַוֲאִנ�י ְתִפָּלִתֽ (ן ֱאֹלִה� ה ֵע�ת ָרצ� Iָך-ְיהָו ת ִיְׁשֶעֽ ִני ֶּבֱאֶמ� ֵנ�  :ַחְסֶּד�ָך ֲע)
 

 ָעַלי ִּתֵּתן ֲאֶׁשר ֵאת ֵמָעַלי ׁשּוב ָחָטאִתי ֵלאמֹר ָלִכיָׁשה ַאּׁשּור ֶמֶל= ֶאל יְהּוָדה ֶמֶל= ִחזְִקּיָה ַוּיְִׁשַלח: "שנאמר כמו 229
 ָּכל ֶאת ִחזְִקּיָה ַוּיִֵּתן: זָָהב ִּכַּכר ּוְׁש6ִׁשים ֶּכֶסף ִּכַּכר ֵמאֹות ְׁש6ׁש יְהּוָדה ֶמֶל= ִחזְִקּיָה ַעל ַאּׁשּור ֶמֶל= ַוּיֶָׂשם ֶאָּׂשא

 ).טו- יד, יח' ב םמלכי" (ַהֶּמֶל= ֵּבית ּוְבאְֹצרֹות 'ה ֵבית ַהּנְִמָצא ַהֶּכֶסף
 ְוָׁשָלל ִּבּזָה ֲאבָֹתיו ַוֲאבֹות ֲאבָֹתיו ָעׂשּו 6א ֲאֶׁשר ְוָעָׂשה: "אחת פעם עוד רק ך"בתנ מופיע" בזר "שורש 230

 .ביזה מלשון שהוא ונראה). כד, יא דניאל" (ְבזֹוריִ  ָלֶהם ּוְרכּוׁש
, כ (בישעיהו שנאמר כמו, אותו ועבדו, בירושלים' ה שעשה מה ראו והם, בשבי אותם לקח סנחריב כי 231

' ה ָאַמר ּכֹה: "נאמר ועוד, "ְויֵָחף ָערֹום ּוזְֵקנִים נְָעִרים ּכּוׁש ָּגלּות ְוֶאת ִמְצַריִם ְׁשִבי ֶאת ַאּׁשּור ֶמֶל= יִנְַהג ֵּכן): "ד
 יְִׁשַּתֲחּוּו ְוֵאַליִ= יֲַעבֹרּו ַּבּזִִּקים יֵֵלכּו ַאֲחַריִ= יְִהיּו ְוָל= יֲַעבֹרּו ָעַליִ= ִמָּדה ַאנְֵׁשי ּוְסָבִאים ּכּוׁש ּוְסַחר ִמְצַריִם יְגִיעַ 

 ִמְצַריִם ְּבֶאֶרץ ָעִרים ָחֵמׁש יְִהיּו ַההּוא ַּבּיֹום", )יד, מה ישעיהו" (ֱא6ִהים ֶאֶפס עֹוד ְוֵאין ֵאל ָּב= ַא= יְִתַּפָּללּו ֵאַליִ=
 ְּגבּוָלּה ֵאֶצל ּוַמֵּצָבה ִמְצָריִם ֶאֶרץ ְּבתֹו=' לה ִמזְֵּבחַ  יְִהיֶה ַההּוא ַּבּיֹום ...תְצָבאֹו' לה ְונְִׁשָּבעֹות ְּכנַַען ְׂשַפת ְמַדְּברֹות

: ַאּׁשּור ֶאת ִמְצַריִם ְוָעְבדּו ְּבַאּׁשּור ִמְצַריִםּו ִמְצַריִםּבְ  ַאּׁשּור ּוָבא ַאּׁשּוָרה ִּמְצַריִםמִ  ָּלהְמסִ  ִּתְהיֶה ַההּוא ַּבּיֹום ...'לה
 ).כד-יח, יט שם" (ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ְּבָרָכה ּוְלַאּׁשּור ִמְצַריִםלְ  ְׁשִליִׁשּיָה יְִׂשָרֵאל יְִהיֶה ַההּוא ַּבּיֹום

 .הבאה בהערה ועיין. פירושה מה ברור מספיק ולא, ך"בתנ מופיעה זו שמילה היחידה הפעם זו 232
 .שליחים של סוג הם" חשמנים "שגם ויתכן". ידיהם"כ שהם, שליחים ישלחו: נוסף פרוש 233
 ".בערבות לרוכב "גדכנ 234
 או; הקודשים וקודש הדביר, ההיכל או; ומקדש משכן שהיו כיון, רבים לשון" מקדשיך "אומר דוד 235

 .בשמים המקדש וכנגדו בארץ המקדש
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�ִני ִמ�ִּטיט ְוַאל טו ֲעַמֵּקי-ַהִּציֵל י ּוִמַּמֽ ְנַא� ֹּׂשֽ ה ִמ) ִים-ֶאְטָּב�ָעה ִאָּנְצָל� | ִּתְׁשְטֵפ�ִני - ַאל זט :ָמֽ
ֶלת ַמ�ִים ְוַאל �ִני ְמצּוָל�ה ְוַאל-ִׁשֹּב� יהָ -ֶּתְאַטר-ִּתְבָלֵע י ְּבֵא�ר ִּפֽ �הָוה ִּכי  יז :ָעַל6 � ִני ְי -ֲעֵנ

) יט� �ה ֵאָלֽ יָך ְּפֵנ ֲחֶמ� ב ַר) י- ְוַאל  יח :ב ַחְסֶּד�ָך ְּכֹר� ַעְבֶּד�ָך ִּכֽ ר -ַצר- ַּתְסֵּת�ר ָּפ�ֶניָך ֵמֽ י ַמֵה� ִל)�
ִני- ָקְרָב�ה ֶאל יט :ֲעֵנֽ ִני ַען ֹאְיַב�י ְּפֵדֽ י ְגָאָל�ּה ְלַמ6 �ָבְׁשִּתי  כ :ַנְפִׁש� י ּו ְעָּת ֶחְרָּפִת� ַאָּת�ה ָיַד�

י ֶנ)ְגְּדָך� ָּכל י-ּוְכִלָּמִת� בְ | ֶחְרָּפ�ה  כא :צ(ְרָרֽ �ה ָלנ�ּוד ָוַא�ִין ָׁשֽ נ�ּוָׁשה ָוֲאַקֶּו ָא" י ָוֽ ה ִלִּב� ָר�
אִתי א ָמָצֽ �ֹ ים ְול אׁש ְו)ִלְצָמִא�  כב :ְו)ַלְמַנֲחִמ� �ֹ י ר ֶמץַוִּיְּתנ�ּו ְּבָברּוִת� ּוִני ֹחֽ י כג :י ַיְׁשק� -ְיִהֽ

ׁש ים ְלמ(ֵקֽ �ם ִלְפֵניֶה�ם ְלָפ�ח ְוִלְׁשל(ִמ� יֶהם  כד :ֻׁשְלָחָנ (ת ּו)ָמְתֵנ� ֶּתְחַׁש�ְכָנה ֵע�יֵניֶהם ֵמְרא�
ד יד ַהְמַעֽ ְּפָך� ַיִּׂשיֵגֽם- ְׁשָפְך כה :ָּתִמ� (ן ַא) ם ַזְעֶמ�ָך ַוֲחר� ם ְנַׁשָּמ�ה -ְּתִהי כו :ֲעֵליֶה� יָרָת� ִטֽ

ם ַאל ָאֳהֵליֶה� ב-ְּב) י ֹיֵׁשֽ י כז :ְיִה� יָת ָרָד�פּו ְוֶאל- ַאָּת�ה ֲאֶׁשר-ִּכֽ (ב ֲחָלֶל�יָך -ִהִּכ� ַמְכא6
רּו ָנה  כח :ְיַסֵּפֽ �ם ְוַאל-ָע�(ן ַעל- ְּתֽ ָך- ֲע(ָנ אּו ְּבִצְדָקֶתֽ �ָּמֽחּו ִמֵּס�   כט :ָי)ֹב� ם ִי �ים ְוִע� ֶפר ַחִּי

ים ַאל ִּדיִק� בּו- ַצ) ִני ל :ִיָּכֵתֽ ים ְּתַׂשְּגֵבֽ �י ְוכ(ֵא�ב ְיׁשּוָעְתָך6 ֱאֹלִה� �ֲאִני ָעִנ ְלָל�ה ֵׁשם לא :ַו -ֲאַהֽ
ה ּנּו ְבת(ָדֽ ים ְּבִׁש�יר ַוֲאַגְּדֶל� יס לב :ֱאֹלִה� ן ַמְפִרֽ ר ַמְקִר� (ר ָּפ� יהָוה ִמּׁש� � :ְוִתיַט�ב ַלֽ

י לג ֹלִה� י ֱא) �ים ִיְׂשָמ�חּו ֹּדְרֵׁש� ּו ֲעָנִו םָרא� י ְלַבְבֶכֽ י לד :ם ִויִח� �ה -ֹׁשֵמ�ַע ֶאל- ִּכֽ �ים ְיהָו ֶאְבי(ִנ
א ָבָזֽה- ְוֶאת �ֹ יו ל ִסיָר� ָכל לה :ֲא) ים ְוֽ �ַהְללּוהּו ָׁשַמ�ִים ָוָא�ֶרץ ַי)ִּמ� ם- ְיֽ ׂש ָּבֽ י   לו :ֹרֵמ� ִּכ�

ים  ם ִויֵרֽׁשּוהָ | ֱאֹלִה0 � �ִיְבֶנה ָעֵר�י ְיהּוָד�ה ְוָי�ְׁשבּו ָׁש) (ן ְו יַע ִצּי� � ַרע ֲע�ָבָדיו   לז :יF(ִׁש� ְוֶז
ּו ( ִיְׁשְּכנּוִיְנָחל� מ� י ְׁש) ּה-ָה ְוֹאֲהֵב�     :ָבֽ

 צרות על לאמרו ומתאים. תפילה על צרות הגלות בלשון של אדם יחידזו 

 ואז, פרטי אדם של אויבים על לאמרו גם ומתאים; לגאולה ולקוות הגלות

    .המזמור של הפשוטה למשמעות יכוון

- ַעל על עם ישראל המשולים לשושנה מול שאר האומות המשולים לחוחיםַלְמַנֵּצַח  א
כי היא כבר נוגעת הוִֹׁשיֵעִני ֱאִהים הצל אותנו מהגלות המשולה למים  ב  :ׁשוַֹׁשִּנים ְלָדִוד

  :ָנֶפׁש-ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד עד הנפש בין מצד החיים עצמם ובין מצד שאנחנו לומדים מהגויים
  עוד ועוד כי לומדים ממעשיהם הרעים של הגויים שסביבנו236שאנחנו טובעים בטיט  ג

ואין לנו ְמצּוָלה  237עלינו' ובחשכת המעמקים מצד שאיננו רואים את השגחת הָטַבְעִּתי ִּביֵון 

ו במעמקי הצרות שאין איך ואנחנְוֵאין ָמֳעָמד  'דבר יציב להאחז בו שלא לסור מאחרי ה

 וזרמי המים עוד מפזרים אותנו ופוגעים בנו גם בתוך הגלותַמִים - ָּבאִתי ְבַמֲעַמֵּקילנשום שם 
עד ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי  כי איננו נענים' והתעייפנו מרוב מאמץ לקרוא אל ה  ד  :ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני

' מרוב ציפייה להָּכלּו ֵעיַני  והעיניים כבר נגמרות כביכולִנַחר ְּגרוִֹני  שהגרון משמיע רק נחרה

ויש בגלות שונאים רבים לנו ושונאים אותנו  ה  :ְמַיֵחל ֵלאָהי 238שיגאלנו שלא מתממשת

והרוצים להשמידנו ַרּבּו ִמַּׂשֲערוֹת ֹראִׁשי ֹׂשְנַאי ִחָּנם  ללא סיבה כי לא עשינו להם דבר

ומחייבים ֹאְיַבי ֶׁשֶקר  סיבהוגם הם נלחמים בנו ללא ָעְצמּו ַמְצִמיַתי  מקבלים עצמה וכח

ואמנם אנחנו   ו  :ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב-ֲאֶׁשר אאותנו לתת את כספנו בעלילת שקר כאילו גזלנו 

 

 ).ג, מ תהלים" (ּיֵָוןהַ  ִּטיטמִ  ָׁשאֹון ִמּבֹור ַוּיֲַעֵלנִי "שנאמר כמו 236

 .אליהם מגיע אינו משהש שאור עד עמוקים כך כל שהמים, "צל "מלשון" מצולה "237

, לקרוא הפסקתי, נעניתי ולא שקראתי מרוב כי, במקומו חור רק שנשאר -" גרוני ניחר: "נוסף פרוש 238
 .זמן הרבה כך כל אחרי גם בא לא לו שציפו שמה כיון, מייחלות אינן וכבר" כלו ועיני"
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והחטאים שעשינו ֱאִהים ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלִאַּוְלִּתי דעת את טפשותינו י' בגלות באשמתנו וה

ל יש בתוכנו המקווים אב  ז  :ִנְכָחדּו- ְוַאְׁשמוַֹתי ִמְּמ א בפועל עוד לא התכפרו ונעלמו

מתביישים שנראה שאינך אדון  לראות את אדנותך על צבאות העולם ואם לא תושיע הם

י -ַאללהם  ואלו שמחפשים לראות שאתה ְצָבאוֹת  'ֲאֹדָני ה ]'ני אלקים-אד '-קרי [ֵיֹבׁשּו ִבי קוֶֹ

מּו ִבי ִיָּכלְ -ַאלמשגיח על עם ישראל לא יצטרכו להסתיר עצמם מבושה שאינך מושיע 
ָעֶלי ָנָׂשאִתי -ִּכי כי על מה שאנחנו שייכים לך מחרפים אותנו  ח  :ְמַבְקֶׁשי ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל

ואנחנו שומרים  ט  :ִּכְּסָתה ְכִלָּמה ָפָני  ששמך נקרא עלינוואנחנו מסתירים פנינו מצד ֶחְרָּפה

 ולא מנסים למצואמּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי  239לך אמונים ולא מתנהגים כמו העמים שסביבנו

ועצם צרת  י  :ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי אחוה והכרה אצל העמים שקרובים אלינו כישמעאל ועשיו

ִקְנַאת - ִּכיו אותו והגלו אותנו הגלות באה לנו ממה שקנאו בנו שביתך שוכן בתוכנו והחריב
 'ואלו שרוצים לקלל אותך מקללים אותנו וצרתנו ובושתנו הם חילול הֵּביְת ֲאָכָלְתִני 

ואנחנו לא עוזבים בגלל זה את עבודתך ואדרבה בוכים  יא  :ְוֶחְרּפוֹת חוְֹרֶפי ָנְפלּו ָעָלי

ועוד מגדילים בזה את בושתנו ָוֶאְבֶּכה ַבּצוֹם ַנְפִׁשי  מעומק הנפש על בית המקדש בצום

ָוֶאְּתָנה ְלבּוִׁשי  ומצערים עצמנו על החורבן ולשוב אליך  יב  :ַוְּתִהי ַלֲחָרפוֹת ִלי שאיננו נענים
עד  יג  :ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל ובזה אנחנו משמשים משל לעם בזוי ומסכן שעזבו אלוקיוָׂשק 

ועד השירים  ָיִׂשיחּו ִבי ֹיְׁשֵבי ָׁשַער שמדברים בי תמיד מהשופטים היושבים בשער העיר

אבל אני יודע  יד   :תמידי' ויש בזה חילול ה ּוְנִגינוֹת ׁשוֵֹתי ֵׁשָכר 240ששרים השיכורים

וגם בתוך הצרה יש ֵעת ָרצוֹן ' ְל ה- ַוֲאִני ְתִפָּלִתי שתמיד כשאני מתפלל אליך אתה רוצה בי

לא ואתה עונה לי במה שמציל אותי בתוך הגלות שַחְסֶּד - ֱאִהים ְּבָרב לך חסדים רבים

ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת  שאף שלא מושיע מהגלות עצמה גם זו ישועה מצד האמת האלוקית. נעלם בה
ַהִּציֵלִני ִמִּטיט   כמוהם לגמרישמציל אותי מהשקיעה במעשי הגויים שלא אהיה טו  :ִיְׁשֶע

ִאָּנְצָלה  ומציל אותי מהשונאים אותי שלא יכלו אותנו כשצרת הגלות גדולה מדיֶאְטָּבָעה - ְוַאל
ִּתְׁשְטֵפִני ִׁשֹּבֶלת - ַאל ודואג שלא נתפזר מדי בגלות עד שנעלם  טז  :ָמִים-ִמֹּׂשְנַאי ּוִמַּמֲעַמֵּקי

ולא נשאר ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה - ְוַאל ולא אבלע בגלות מצד שלא תהיה עלי השגחה כללַמִים 

ועוד יגיע עת רצון שתענה   יז  :ָעַלי ְּבֵאר ִּפיהָ - 241ֶּתְאַטר-ְוַאללנצח בגלות כחלק מהעמים 

ולמרות חטאינו תרחם עלינו טוֹב ַחְסֶּד -ִּכי' ֲעֵנִני הלנו לגמרי בחסד שיראה לנו את טובך 

- ְוַאל ותפסיק את הסתר הפנים של הגלות יח  :יְּכֹרב ַרֲחֶמי ְּפֵנה ֵאלָ  ותפנה להשגיח עלינו
 כיון שאנחנו עבדיך ולא חוטאיםַּתְסֵּתר ָּפֶני  ולכןִלי -ַצר- ִּכי וכי הצרות קשות לנוֵמַעְבֶּד 

ותקרב את נפשנו אליך שזה גאולתה   יט  :ַמֵהר ֲעֵנִנימהר להצילנו ולא תחכה עד הקץ 

יים שעושים לנו אויבינו תקצר את ובגלל הקש ַנְפִׁשי ְגָאָלּה- ָקְרָבה ֶאלובזכות זה תגאל אותנו 

וכיון שאתה יודע את גודל מה שמחרפים אותנו והבושה  כ  :ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני 242זמן הגלות

ויש חשש שנרצה להסירם מעלינו ולהתבולל בעמים , ם לשאת פנינושיש לנו ושאיננו יכולי

לכן אתה דואג שיצרו לי והמצרים לי נמצאים תמיד מולך ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי 

כיון שמה שמחרפים אותי כל כך הרבה כבר שבר את   כא  :צוְֹרָרי-ֶנְגְּד ָּכל ובהשגחתך

ומעצמי אולי הייתי ֶחְרָּפה ָׁשְבָרה ִלִּבי ָוָאנּוָׁשה  רצוני עד שנראה שאין לי תקוה להגאל עוד

או שינחמו ה ָלנּוד ָוַאִין ָוֲאַקּוֶ מתבולל ורק קיויתי שיהיו עמים שישתתפו בצערי ואין כאלו 

 

 .לכלל שמחוץ מי היינו, "זר "מלשון" מוזר "239

 הוא אבל משפטו מצד בזוי שהוא עם ויש, בזוי אינו באמת אבל בזוי ראהנ שהוא עם יש: נוסף פרוש 240
 כשהם בחושים הנתפס מהצד וגם, "שער יושבי "של המשפט מצד גם בעיניהם בזויים ואנחנו, מכובד נראה

 ".השכר שותי "אצל, השכל מגדר יוצאים

 .משם יציאתנו את תגביל הבאר פי על שהאבן כלומר, מוגבל היינו, "איטר "מלשון" תאטר "241

 עת היא אליך שנתפלל עת שכל יודעים אנחנו, נענית אינה שתפילתנו לנו לועגים שהם אף: נוסף פרוש 242
 אותנו פֵדה, לנו ולועגים זה את יודעים שאינם אויבי למען אבל; בגלות עלינו שומר שאתה ורואים, רצון
 .נענית שתפילתנו שיראו כדי, ממש

Administrator
Typewritten Text
סט



 128 תהלה ליעקב

 אותי לתת לי ענין אחר להתעסק בו ולא מצאתי אצלם דבר ששווה לקרבת אלוקים
שלהבריא אותי לחם כאבל ) ושים בשליחותך להפךוהם ע(  כב  :ְוַלְמַנֲחִמים ְוא ָמָצאִתי

ולמה שאני צמא להיות כמוהם השקו אותי חומץ ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי ֹראׁש  נתנו לי אוכל מר

אבל למרות שעושים בזה שליחותך לא יחשב (  כג  :ְוִלְצָמִאי ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץשמצמיא יותר 

אלא כמו שמאכילים אותי ראש כך מה שיש להם רוב אוכל יהיה המלכודת ) להם לזכות

וכמו שהם מתנהגים איתנו כביכול בשלום ומברים אותנו ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח -ְיִהי שלהם

וכמו שעיני   כד  :ְוִלְׁשלוִֹמים ְלמוֵֹקׁש מם יפילו אותם למלכודתבאבלותנו גם אנשי שלו

ה ֶּתְחַׁשְכנָ ישראל חשכות במצולה כך עיניהם יחשכו מרוב צרות שלא יראו להם פתרון 
ומול מה שכח ישראל כשל כך תכשיל כוחם שבמתניהם שלא יצליחו ֵעיֵניֶהם ֵמְראוֹת 

ך כל כמות הכעס וגם עליהם תשפו כה  :ּוָמְתֵניֶהם ָּתִמיד ַהְמַעד להציל את עצמם

והכעס שיש לך עליהם וכרגע לא מגיע ֲעֵליֶהם ַזְעֶמ -ְׁשָפ  שיש לך עליהם243והקללה

יגיע אליהם ויפגע בהם כמו שכעסך פגע , אליהם כי אתה רוצה שישעבדו את ישראל

גם מקומות מבצריהם יהיו , וכמו שהחריבו את ירושלים כו  :ַוֲחרוֹן ַאְּפ ַיִּׂשיֵגם בישראל

 וכמו שהגלו אותנו מהארץ גם בערי הפרזות שלהם לא ישבוִטיָרָתם ְנַׁשָּמה -ְּתִהי שוממים
כי אתה רצית להכות אותנו בצורה מדודה לחנכנו והם רדפו  כז  :ְיִהי ֹיֵׁשב-ְּבָאֳהֵליֶהם ַאל

והפלת לנו חללים להכאיבנו והם ִהִּכיָת ָרָדפּו -ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִּכי אחרינו לעשות יותר מזה

ולכן על עונם  כח  :ַמְכאוֹב ֲחָלֶלי ְיַסֵּפרּו- ְוֶאל  נצחון שלהםמספרים את זה כאילו זה

ולכן גם לגבי ם ֲעוֹנָ -ָעוֹן ַעל-ְּתָנה שפגעו בישראל כרצונך תוסיף עון על מה שעשו יותר מזה

ולא   כט  :ָיֹבאּו ְּבִצְדָקֶת- ְוַאל מה שרצית שיעשו לא יחשב להם צדקות כי עשו בכוונה רעה

ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר   מצד הסתכלות של העולם הזהיחשב להם זכות לעולם הבא כי עשו את זה
כי כוונתם , אף שהיה רצונך, וגם בעולם הזה לא יחשבו להם את זה לדורות כצדקותַחִּיים 

ואני עכשיו מעונה וכואב מהצרות אבל  ל  :ִיָּכֵתבּו-ְוִעם ַצִּדיִקים ַאל עשתה אותם רשעים

ולכן עוד תבוא לי ישועה ממך ותעלה אותי מהצרה ַוֲאִני ָעִני ְוכוֵֹאב  אינם מהותיות לי כמותם

אדע ליחס את הצלחתי , שלא כעמים, ואני  לא  :ְיׁשּוָעְת ֱאִהים ְּתַׂשְּגֵבִנילמעמד גבוה 

ואגדיל את שמו ֱאִהים ְּבִׁשיר -ֲאַהְלָלה ֵׁשם  ואשבח אותו בשמחה, ולא לכחי ועוצם ידי,'לה

טובה יותר ' וזה יהיה עבודת ה  לב  :ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתוָֹדה בעולם על ידי שאודה לו בפרסום

שיהיה בישועה הזו גם גובה והרמת קרן ִמּׁשוֹר ָּפר ' ְוִתיַטב לה מהקרבת הקרבן הגדול ביותר

 'אבל העיקר יהיה ההודאה ופרסום שם ה244מים ברמיסת הרגללישראל וגם שלטון על הע
ובזה ישמחו הענוים כי העיקר אינו גאוות ישראל על אחרים אלא הופעת   לג  :ַמְקִרן ַמְפִריס

יחיה רצונם כיון שיתגלה ולא יהיה עוד ' ולכן המחפשים את הָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו ' השם 

היינו אביונים במצוות בטיט הגלות שמע כי אף ש  לד  :ֹּדְרֵׁשי ֱאִהים ִויִחי ְלַבְבֶכםבמצולה 

ואת האסירים במעמקי מים לא בזה להשאירם שם ' ֶאְביוִֹנים ה-ֹׁשֵמַע ֶאל- ִּכי אל תפילתנו

ויהללו אותו השמים שרואים כל הזמן את הנהגתו ומתוך כך גם  לה  :ֲאִסיָריו א ָבָזה-ְוֶאת

וכל עמי הגלות וכל הגויים ילמדו גם הם ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ  הארץ שתראה אותה בגאולה

 יושיע את ציון' כי לא נהיה עוד במעמקי מים אלא ה לו  :ֹרֵמׂש ָּבם- ַיִּמים ְוָכל 'להכיר את ה

ולא תפזר אותנו השיבולת בין העמים אלא נהיה סביב ירושלים בערי ִּכי ֱאִהים יוִֹׁשיַע ִצּיוֹן 

  :ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוהָ  ם כממלכהושם נשב כמקומנו ונשלוט בהְוִיְבֶנה ָעֵרי ְיהּוָדה  יהודה
ְוֶזַרע ֲעָבָדיו  ולכן נקבל אותה לנחלה לעולם' ולא נבוסס עוד בטיט אלא נעבוד את ה  לז

 

 במדבר" (ישראל זועמה ולכה יעקב לי ארה לכה "בפסוק כמו, הכעס קבותבע ופגיעה קללה הוא" זעם "243
 ).ז, כג

" ַרִּבים ַעִּמים ַוֲהִדּקֹות נְחּוָׁשה ָאִׂשים ּוַפְרסַֹתיִ= ַּבְרזֶל ָאִׂשים ַקְרנֵ= ִּכי ִצּיֹון ַבת ָודֹוִׁשי קּוִמי: "שנאמר כמו 244
 ).יג, ד מיכה(
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ְוֹאֲהֵבי  245כשמקומנו הקבוע יהיה בארץ' יה עוד מצולה אלא נראה את הולא תהִיְנָחלּוָה 
  :ָבּה-ְׁשמוֹ ִיְׁשְּכנּו

יר  א ע ַח ְלָדִו�ד ְלַהְזִּכֽ ְמַנֵּצ� ה ְלעֶ  ב :ַל) �ִני ְי)הָו� ים ְלַהִּציֵל הֱאֹלִה� ִתי ֽחּוָׁשֽ ׁשּו   ג :ְזָר� ֵיֹב�
י י ָרָעִתֽ ֵפֵצ� ּו ֲח) גּו ָא�ח(ר ְוִיָּכְלמ� י ִיֹּס� ְפִׁש� �ׁשּובּו ַעל ד :ְוַיְחְּפרּו' ְמַבְקֵׁש$י ַנ" �ֶקב ָּבְׁשָּת�ם - ָי ֵע

ח  ָא� Fים ֶה ֹאְמִר� ח| ָה) ּו  ה :ֶהָאֽ יׂשּו ְוִיְׂשְמח0 ל| ָיFִׂש� ּו ָת�ִמיד ִיְגַּד�ל - ְּבָך� ָּכֽ יָך ְויֹאְמר� ְקֶׁש� ְמַב"
ָך י ְיׁשּוָעֶתֽ ֲהֵב� ים ֹא) ה| ַוֲאִנ�י  ו :ֱאֹלִה� ים ֽחּוָׁש" �י ְוֶאְבי(ן' ֱאֹלִה$ י - ָעִנ י ּוְמַפְלִט� י ֶעְזִר� ִּל�

ה ַאל ר- ַא�ָּתה ְי)הָו�    :ְּתַאַחֽ
גם על הישועה מהגלות וגם על , כהשלמה לפרק הקודם, בא להודותהמזמור 

 הגאולה על להודות לאמרו ומתאים. 246הגלות עצמה שהשיבה אותנו בתשובה

    .מהגלות שנבעה הטובה על וגם

מציל אותנו ' על ידי המשפט ה ב  :ְלַהְזִּכיר 'להזכיר את עם ישראל לפני הַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד  א

ואחרי זה יכולה מידת הרחמים למהר את עזרתנו לצאת ֱאִהים ְלַהִּציֵלִני  מהחטא והיצר

ואז יתביישו למפרע אלו שרצו את נפשנו להיות רעה כמותם  ג  :ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה' ה מהגלות

והרוצים ברעתנו יחזרו ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי  'ויחד עם זה ינסו להעלים עצמם מפחד ה

ע לנו עוד וינסו שלא להראות שלא איתנו ואי אפשר להר' בהם מנסיונותיהם כיון שיראו שה

וכל אלו ששמחו ברעתי על כל צרה וצרה שבאה  ד  : ִיֹּסגּו ָאחוֹר ְוִיָּכְלמּו ֲחֵפֵצי ָרָעִתייפגעו

בותיהם לאחור מבושתם כשיראו שהצרות נועדו רק לתקן אותנו וגם כל עלי ישובו על עק

  :ָהֹאְמִרים ֶהָאח ֶהָאח ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- ָיׁשּובּו ַעלמה שהיה עד עכשיו לא היה מקום לשמוח בו 
בהצלה וישמחו על השלמת התהליך של בעולם ישמחו ' ואלו שמחפשים לראות את ה  ה

ואלו ְמַבְקֶׁשי -ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּב ָּכל יתגלה בישועתנו אחר שהיה מוסתר' כיון שה, הצרה

 גם בזמן הצרה כי מהגאולה' ילמדו מכאן שתמיד גדול ה, שחיפשו רק את הישועה ממש

ולא שהיינו  ו  :ְוֹיאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ֱאִהים ֹאֲהֵבי ְיׁשּוָעֶת ילמדו שגם הגלות היתה נצרכת

ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביוֹן  ותר ממה שיש בידינו זכויותזכאים לזה אלא אנחנו חסרים במעשים ורוצים י
ֶעְזִרי  ואתה עוזר לנו כנגד היצר הרעִּלי - ֱאִהים חּוָׁשהאבל המשפט מחיש לנו את הישועה 

ולכן הגאולה במידת הרחמים לא תתאחר אלא תבוא ּוְמַפְלִטי ַאָּתה  ומוציא אותנו מהגלות

  :ְּתַאַחר- ַאל' ה מהר קודם זמנה

יִתי אַ -ְּבָךֽ   א עא ם- לְיהָו�ה ָחִס� (ָׁשה ְלע(ָלֽ ה ב :ֵאב� ִני ּֽוְתַפְּלֵט�ִני ַהֵּטֽ - ְּבִצְדָקְתָך� ַּתִּציֵל�
ִני ְזְנָך� ְוה(ִׁשיֵעֽ י ָא) י  ג :ֵאַל� �ה ִל0 י| ֱהֵי �ִני ִּכֽ יָת ְלה(ִׁשיֵע יד ִצִּו� (א ָּתִמ� (ן ָלב� Iּור ָמע -ְלצ�

 
 ואלו, הארץ כל את ולא" יהודה ערי "ואת" ציון "את בעיקר בנו שאז, שני לבית רומז דוד: נוסף פרוש 245

 .בגלות נותרו השאר כי, "שמו אוהבי "היו ששבו

. הקודם למזמור ברור קשר קשורה מ מזמור תחילת כאשר, מ זמורמ סוף של העתק כמעט הוא זה מזמור 246
 ָאזְנַיִם ָחַפְצּתָ  6א ּוִמנְָחה זֶַבח", "ָמֳעָמד ְוֵאין ְמצּוָלה ִּביֵון ָטַבְעִּתי" - "ַהּיֵָון ִמִּטיט ָׁשאֹון ִמּבֹור ַוּיֲַעֵלנִי: "למשל
 "ֲעזָָבנִי ְוִלִּבי רֹאִׁשי ִמַּׂשֲערֹות ָעְצמּו", "ַמְפִריס ַמְקִרן ָּפר ִמּׁשֹור 'הל בְוִתיטַ " -  "ָׁשָאְלּתָ  6א ַוֲחָטָאה עֹוָלה ִּלי ָּכִריתָ 

 על וגם הישועה על גם להודות בא מ מזמור". ֶׁשֶקר אֹיְַבי ַמְצִמיַתי ָעְצמּו ִחּנָם ׂשֹנְַאי רֹאִׁשי ִמַּׂשֲערֹות ַרּבּו" - 
 לומר, ההוא המזמור סוף כאן מובא לכן. בהלתשו אותנו ומקרבת מהחטא אותנו שמרחיקה הצרה עצם

 .ממנה שיצא הטוב בגלל עצמה הגלות על גם' לה מודים שאנחנו

Administrator
Typewritten Text
סט
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ָּתה י ָאֽ י ּוְמצּוָדִת� �ל ְוח(ֵמץ  ד :ַסְלִע6 ף ְמַעֵּו �ד ָרָׁש�ע ִמַּכ6 י ַּפ�ְּלֵטִני ִמַּי י ה :אTֹלַה� ה - ִּכֽ ַאָּת�
י י ִמְּנעּוָרֽ ה ִמְבַטִח� י ֲאֹדָנ�י ְי)הִו� �י | ָעֶל�יָך  ו :ִתְקָוִת� �ִּמי ַאָּת�ה ג(ִז �י ִא ֶטן ִמְּמֵע ְכִּתי ִמֶּב� ִנְסַמ3

ידְּבָך6  י ָתִמֽ ֲחִסי  ז : ְתִהָּלִת� ה ַמֽ ים ְו)ַאָּת� �מ(ֵפת ָהִי�יִתי ְלַרִּב� ז- ְּכ �י ְּתִהָּלֶת�ָך  ח :ֹעֽ ִיָּמ�ֵלא ִפ
ָך- ָּכל (ם ִּתְפַאְרֶּתֽ ּי� ל ט :ַה) לַּת�ְׁשִליכֵ -ַאֽ י ַאֽ ִח� (ת ֹּכ) �ה ִּכְכל� �ת ִזְקָנ ִני- ִני ְלֵע י י :ַּתַעְזֵבֽ -ִּכֽ

ו ּו ַיְחָּדֽ י נ(ֲעצ� י ַנ)ְפִׁש� ּו א(ְיַב�י ִל�י ְוֹׁשְמֵר� ּוהּו  יא :ָאְמר� ּו ְו)ִתְפׂש� ְדפ� ( ִרֽ ים ֲעָזב� ֵל�אֹמר ֱאֹלִה�
יל- ִּכי ין ַמִּצֽ ִתי - ֱא�ֹלִהים ַאל  יב :ֵא� י ְלֶעְזָר� ֹלַה�  :ֽחּוָׁשה) חישה(ִּתְרַח�ק ִמֶּמ�ִּני ֱא)

ׁש יג יֵיֹב� י ָרָעִתֽ ַבְקֵׁש� ּו ֶח�ְרָּפה ּוְכִלָּמ�ה ְמ) י ַיֲֽעט� ְפִׁש� $י ַנ" יד ֲאַיֵח�ל   יד :ּו ִיְכלּו' ֹׂשְטֵנ �ֲאִני ָּתִמ� ַו
י ַעל ָך- לּכָ - ְו)ה(ַסְפִּת� י   טו :ְּתִהָּלֶתֽ ָך ָּכל| ִּפ� ר ִצְדָקֶת� א - ְיַסֵּפ3 6ֹ י ל ַהּי�(ם ְּתׁשּוָעֶת�ָך ִּכ�

ָך טז :ָיַד�ְעִּתי ְסֹפֽר(ת יר ִצְדָקְתָך� ְלַבֶּדֽ �ה ַאְזִּכ6 �י ְיהִו �ְגֻבר(ת ֲאֹדָנ (א ִּב ים  יז :ָאב� אTֹלִה�
ִני ִמְּנעּוָר�י ְוַעד יָך-ִלַּמְדַּת� יד ִנְפְלא(ֶתֽ ָּנה ַאִּג� �ם ַעד יח :ֵה)� ה -ְוַג ים וְ | ִזְקָנ0 ֵׂשיָבה' ֱאֹלִה$

ל ִני ַעד- ַאֽ ְזֵב� (ר ְלָכל- ַּתַע" ָך- ַאִּג�יד ְזר(ֲעָך� ְלד� (א ְּגבּוָרֶתֽ ים ַעד  יט :ָי)ב� -ְוִצְדָקְתָך� ֱאֹלִה�
) ר� י ָכֽמ(ָך-ם ֲאֶׁשרָמ" ים ִמ� ֹלִה� (ת ֱא) יָת ְגֹדל� ִני ) הראיתנו(ֲאֶׁש�ר  כ :ָעִׂש� | ִהְרִאיַת0

ּוב  (ת ָּתׁש� ע� (ת ְוָר" (ת ַרּב� ִניּתְ ) תחיינו(ָצר� ּוב ַּתֲעֵלֽ ֶרץ ָּתׁש� ָא� (ת ָה) �יִני ּֽוִמְּתֹהמ�  :ַחֵּי
ִני| ֶּת�ֶרב  כא ַנֲחֵמֽ ב ְּתֽ י ְוִתֹּס� ֻדָּלִת� י - א(ְדָך� ִבְכִלי| ֲאִנ�י - ַּגם  כב :ְּגֽ ָה� ' ֲאִמְּתָך$ ֱאֹל" ֶנֶבל

ל (ׁש ִיְׂשָרֵאֽ ד� י ֲאַזְּמָרה  כג :ֲאַזְּמָר�ה ְלָך� ְבִכּנ�(ר ְק) �ָפַתי ִּכ� �ה ְׂש � ָּנ י ֲאֶׁש�ר - ְּתַרֵּנ )ַנְפִׁש� ָּל�ְך ְו
יתָ  י ָּכל- ַּגם  כד :ָּפִדֽ �ה ִצְדָקֶת�ָך ִּכי-ְלׁש(ִנ� י- ַה�ּי(ם ֶּתְהֶּג ׁשּו ִכֽ י-ֹב� י ָרָעִתֽ ּו ְמַבְקֵׁש� ְפר�    :ָח)

ולכן אף , ונפרסם את שמו' אומר שעיקר הישועה היא כדי שנודה לה 247המזמור

. יציל אותנו ואז נוכל להודות לו' מבקש שה, שבגלות איננו ראויים להינצל

 של הפשוטה המשמעות פי ועל; מהגלות ישועה לבקש לאמרו מתאיםו

  . מזקנה שחושש למי וגם, פרטית הצלה על להודאה מתאים, המילים

 והעיקר שלא נתבייש לעולם הבאָחִסיִתי ' ה- ְּב248נים אצלךאנחנו שייכים לך ולכן מוג א
אבל כיון שאתה עושה הטוב והישר תשמור אותנו לך גם בעולם   ב  :ֵאבוָֹׁשה ְלעוָֹלם-ַאל

ואנחנו יודעים שכבר קודם שקראנו ְּבִצְדָקְת ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני   ותוציא אותנו מהגלותהזה

ֵאַלי -ַהֵּטהכיון שהצרה באה להועיל לנו , והישועה תהיה מוכנה קודם תכין עצמך לקריאתנו
ומקומנו הקבוע , ועל ידי זה תהיה לפעמים מקום חזק להתגונן בו ג  :ָאְזְנ ְוהוִֹׁשיֵעִני

וגם ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעוֹן ָלבוֹא בבית המקדש  ולבוא אליו לקרבת אלוקים, בהיותנו בארץ

 

, ישראל עם כל על לפרשו יותר נראה אבל. עצמו על דוד כדברי לפרש יותר פשוט הזה המזמור את 247
 המזמור של כוהמש שהוא אומר זה כלל ובדרך, וכדומה' מזמור'ב מתחיל אינו המזמור) א: סיבות מכמה

) ג. ישראל עם כל על שהיו, הקודמים המזמורים לשני מאוד דומה עניינו) ב. ישראל כל על שפרשנו, הקודם
 שכיון, לענות אפשר זה על (מהגלות הישועה ועל ישראל עם על מדברים השני הספר שבסוף המזמורים כל

 חלק שהן, ישועותיו את כאן מזכיר ואה, הבא במזמור בנו שלמה על לדבר רוצה והוא ישראל מלך הוא שדוד
 דבר היא זקנה וכי, זקנה לעת אותו ישליך' שה חושש דוד מדוע הפשט בדרך להבין קשה) ד). הכלל מישועת

 .ישראל לעם שהכוונה לפרש נוח יותר ולכן'? ה בעיני רע

 דוקא לפעמיםש כך על מדובר שם. לא מזמור של ג- ב מפסוקים מסוימים בשינויים לקוחים ג-א פסוקים 248
 כך על מדובר כאן וכן, הרע מהיצר יסורים ידי על להצילו כשצריך כגון ,הצלתו הוא כרעה לאדם שנראה מה

 .מחטאינו שלנו מצילה עצמה שהגלות
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ות לבוא עלינו כדי להושיענו כשאיננו בארץ ואתה לא מגן עלינו גם אז ציוית את הצר

מקום שאפשר לצוד  כיון שמצד אחד אתה חוזקנו ומצד שניָּתִמיד ִצִּויָת ְלהוִֹׁשיֵעִני  מהחטא

ומבקשים שבסופו של דבר  ד  :ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה- ִּכי אותנו בו כדי להושיענו על ידי כך

וממה ששולטים בנו עמים ֱאַהי ַּפְּלֵטִני ִמַּיד ָרָׁשע תציל אותנו גם מהרשעים הפוגעים בנו 

כי  ה  :ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחוֵֹמץ 249שעושים רק לפי הרווח שלהם ולא לפי האמת ומעוותים משפט

-קרי אד[ַאָּתה ִתְקָוִתי - ִּכי אליך אנחנו מקווים שאתה האדון שלנו, גם כשאיננו רואים אותך
ִמְבַטִחי  250שחטאנוובך אנחנו בוטחים עוד מהזמן שהיינו בארצנו קודם ' ֲאֹדָני ה] ני אלוקים

ואתה הוצאת ָעֶלי ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן  בצרתנו וכבר כשנוצרנו במצרים נשענו עליך  ו  :ִמְּנעּוָרי

ומאז אנחנו מהללים אותך תמיד על זה וזוכרים את  ַאָּתה גוִֹזי ִמְּמֵעי ִאִּמי 251אותנו משם

 לכל מופת, עם ישראל, ומניסי יציאת מצרים היינו ז  :ְּב ְתִהָּלִתי ָתִמיד יציאת מצרים

וגם היום אתה מחסה לנו שלא נשתנה ְּכמוֵֹפת ָהִייִתי ְלַרִּבים  העמים על השגחתך ומציאותך

גם , ל מה שנאמר אנחנו מהללים אותךולכן בכ  ח  :ֹעז-ְוַאָּתה ַמֲחִסי ונמשיך להיות עמך

ויודעים לשים לב לטובות שאתה עושה לנו כל ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶת  על הטובה וגם על הרעה

ולכן מבקשים שלא   ט  :ַהּיוֹם ִּתְפַאְרֶּת-ָּכל יום ומוסיפים את זה על הניסים הגדולים

ולא תשאיר ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה -ַאל תרחיק אותנו כשהתרגלנו בעבירות ונגדשה הסאה

  :252ַּתַעְזֵבִני-ִּכְכלוֹת ֹּכִחי ַאל אותנו בגלות כשעזב אותנו כוח צדקותנו שהיינו מוגנים על ידו
והמנסים לקחת את נפשנו ָאְמרּו אוְֹיַבי ִלי - ִּכי כי זה מה שחשבו אויבינו שרוצים להשמידנו י

שנראה  יא  :ֲעצּו ַיְחָּדוְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי נוֹ  לצד שלהם להיות כמותם הסכימו כך מצד חכמתם

ולכן אפשר לרדוף אותנו בגופנו ולתפוס ֵלאֹמר ֱאִהים ֲעָזבוֹ עזב אותנו לגמרי בגלות ' שה

-ִּכי לא יציל אותנו לא מזה ולא מזה' כי הִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו  םאותנו בנפשותינו שנהיה כמות
 םאבל אנחנו לא חושבים כך ומבקשים שלא תרחק נפשנו מקרבת אלוקי יב  :ֵאין ַמִּציל

ֱאַהי ְלֶעְזָרִתי  ותשגיח עלינו ותמהר לעזור לנו מהם לפני הקץִּתְרַחק ִמֶּמִּני - ֱאִהים ַאל
 שטעו ויבושו וממילא לא יהיו יותר 253נפשנוויראו המנסים להכשיל את  יג  :חּוָׁשה) חישה(

ואלו שרוצים להרע לנו יחורפו  ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי כי אי אפשר להטות את נפשנו ממך

על ידי הכל מצד מה שיקרה להם וירצו להעלם ושלא יראו אותם עוד כשיראו את כבודנו 

וגם כשתושיע אותנו נמשיך לצפות לך ולא נסתפק   יד  :ַיֲעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי

- ְוהוַֹסְפִּתי ַעל ונוסיף לספר גם את הטובות שתעשה לנו אזַוֲאִני ָּתִמיד ֲאַיֵחל  במה שטוב לנו
ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶת  ובפינו ננסח שעשית איתנו גם בגלות את האמת והנכון טו  :ְּתִהָּלֶת- ָּכל

ואיננו יודעים ַהּיוֹם ְּתׁשּוָעֶת - ָּכל באו עלינוושגם אז כל יום הושעת אותנו מצרות רבות שלא 

וגם  טז  :ִּכי א ָיַדְעִּתי ְסֹפרוֹת לספור אותם כי אין איך לדעת כל מה שנמנע ממנו

הנותן לנו כח לעשות חיל  ג בעולם בגבורתנו וננצח בכוחנו לא נשכח שאתה אדוננוכשנתנה

ונזכיר רק את צדקתך שעשית במה שנתת לנו ' ֲאֹדָני ה] ני אלוקים-קרי אד[ָאבוֹא ִּבְגֻברוֹת 

ומה שלימדת אותנו את השגחתך כשהיינו   יז  :ַאְזִּכיר ִצְדָקְת ְלַבֶּד כח ולא נתפאר בכוחנו

לא נשכח מאיתנו וגם בגלות אנחנו ֱאִהים ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי  בסדר ועשית לנו ניסים בארץ

 

, א ישעיהו" (ַאְלָמנָה ִריבּו יָתֹום ִׁשְפטּו ָחמֹוץ ַאְּׁשרּו ִמְׁשָּפט ִּדְרׁשּו "בפסוק כמו, "חומס"כ" חומץ "פרשתי 249
 .אותיות בסיכול" מוחץ"כ גם לפרשו אפשר). יז

 לעבוד כוחנו שתשש כזמן הזקנה ואת', ה את לעבוד כוח לנו שיש כזמן הנעורים את הזה במזמור פרשתי 250
 .בעבירות והורגלנו' ה את

 .גזיזה מלשון" גוזי "251

 הרשעים: כך והזקנה הילדות ענין את להסביר צריך, עצמו דוד על שמדובר, הפשט לפי לפרש נרצה אם 252
 שטוב מה לפי אלא הפיזי הכח לפי האדם את מושיע אינו' שה לומר בא ודוד, הכוח לפי העולם את מודדים

 כח לי כשאין, הזקנה בימי אותי תושיע כך, כלל מעצמי כוח לי היה כשלא, הבליד אותי שהושעת וכמו, ונכון
 .כוחו לפי אדם מודד אינו' שה הכול יראו ומזה, עצמי את להושיע

 .מתנגד כח, מכשול - " שטן "253
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ולכן גם כשהעם מגיע להזדקן   יח  :יֵהָּנה ַאִּגיד ִנְפְלאוֹתֶ -ְוַעד מספרים את הניסים ההם

-ֱאִהים ַאלאל תעזוב אותנו ונשאר עמך ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה - ְוַגם ַעד בעבירות וכוחו נלקח ממנו
 254עד שתגיע הגאולה ונוכל לספר את הניסים החדשים שראינו שבאים ממךַּתַעְזֵבִני 

ַאִּגיד ְזרוֲֹע ְלדוֹר -ַעד לדורות הבאים כמו שקיבלנו מהדורות הקודמים את הניסים שלהם
ועוד נספר שגם   יט  :ָיבוֹא ְּגבּוָרֶת- ְלָכלולכל מי שיבוא אחרינו את הגבורות שתעשה לנו 

ְוִצְדָקְת  הגלות עצמה היתה בצדק ולפי האמת והנכון לפי המבט של השמים שהם המטרה
 שעשית לנו תהליכים גדולים שלא רק נוושע אלא גם נהיה ראויים לזהָמרוֹם - ֱאִהים ַעד

ובזה מי כמוך שמעניש ומציל יחד שזה מראה שהעונש היה לטובתנו כמו ָעִׂשיָת ְגֹדלוֹת -ֶׁשראֲ 

ורעות שיאיימו עלינו שנראה שהראית לנו הרבה צרות  כ  :ֱאִהים ִמי ָכמוֹ 255התשועה

ועל ידי זה תשיב ִהְרִאיַתִני ָצרוֹת ַרּבוֹת ְוָרעוֹת ) הראיתנו(ֲאֶׁשר כאילו באות לפגוע בנו לגמרי 

וגם מהגלות תעלה אותנו ְּתַחֵּייִני ) תחיינו(ָּתׁשּוב  אותנו בתשובה ותחייה אותנו לעולם הבא

 ותרבה כבודנו וכוחנו יותר ממה שהיה כא  :ַּתֲעֵלִניּוִמְּתֹהמוֹת ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב  חזרה למעמדנו

  :ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִניובזה תתהפך המגמה ותנחם אותנו גם על הרעות שהיו ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי 
ֲאִני -ַּגםואנחנו מול זה נודה לך בניגון שמביע את הכונה המלאה שלא ניתנה להאמר   כב

ֲאִמְּת ת להצילנו מהחטא על האמת שעשית לנו במה ששמת אותנו בגלוֶנֶבל -אוְֹד ִבְכִלי
את מה שיצא מהצרות שאתה מקדש את ֲאַזְּמָרה ְל ְבִכּנוֹר  ונפרט בניגון של שמחהֱאָהי 

ומה שנוכל להביע במילים זה שבח לך על מה  כג  :ְקדוֹׁש ִיְׂשָרֵאל ישראל להיות לך

ועל עצם מה שהצלת  ָּל-ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי ִּכי ֲאַזְּמָרהשזה גדולתך וישועתך , שאפשר לפרט

ונפרט לעומק את המשמעות של זה לכל יום   כד  :ְוַנְפִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדיתָ  את נפשותנו מהגלות

ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶת  שנוציא בפינו עד כמה כל מעשיך לפי האמת והנכוןַהּיוֹם - ְלׁשוִֹני ָּכל-ַּגם ויום
ל התנהל עד שלא רק שהצלת אותנו אלא גם נענשו הרוצים ברעתנו ולא השיגו דבר והכ

  :ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי-ֹבׁשּו ִכי- ִּכי לפי הצדק

ה  א עב ים ִמ�ְׁשָּפֶטיָך ְלֶמ�ֶלְך ֵּת�ן ְוִצְדָקְתָך� ְלֶבן| ִלְׁשֹלֹמ0 ֶלְך-אTֹלִה� ין ַעְּמָך�   ב :ֶמֽ  ָיִד�
ט �יָך ְבִמְׁשָּפֽ ה ג :ְבֶצ�ֶדק ַוֲעִנֶּי (ת ִּבְצָדָקֽ �ם ּו)ְגָבע� (ם ָלָע ל� Fים ָׁש Oּו ָהִר ט   ד :ִיְׂשא� | ִיְׁשֹּפ�

ק-ע9ִנֵּיי יַדֵּכ�א ע(ֵׁשֽ �י ֶאְבי�(ן ִוֽ �(ִׁשיַע ִלְבֵנ ם י ּוָך ִעם  ה :ָע� יָרא� (ר - ִיֽ ַח ּד� ָׁש�ֶמׁש ְוִלְפֵנ�י ָי)ֵר�
ים �ֵרד ְּכָמָט�ר ַעל  ו :ּד(ִרֽ ים ַזְרִז�יף-ֵי ְרִביִב� �ז ִּכ) ֶרץֵּג ְפַרח ז : ָאֽ ב -ִיֽ יק ְוֹר� יו ַצִּד� ְּבָיָמ�

(ם ַעד ל� חַ - ָׁש) י ָיֵרֽ �ם ַעד  ח :ְּבִל� �ֵיְרְּד ִמָּי ר ַעד-ְו �ם ּו)ִמָּנָה� ֶרץ-ַאְפֵסי-ָי ּו  ט :ָאֽ �ָפָניו ִיְכְרע� ְל
כּו ר ְיַלֵחֽ יו ָעָפ� �ים ְו)ֹאְיָב� א  י :ִצִּי א ּו)ְסָב� י ְׁשָב� �ִאִּיים ִמְנָח�ה ָיִׁש�יבּו ַמְלֵכ� י ַתְרִׁש�יׁש ְו ַמְלֵכ3

( ָכל-ְוִיְׁשַּתֲחוּו יא :יבּוֶאְׁשָּכ�ר ַיְקִרֽ  ים ָּכל-ל� ם ַיַֽעְבֽדּוהּו-ְמָלִכ� י יב :ּג(ִי� �ִּציל ֶאְבי�(ן -ִּכֽ ַי
ֵאין י ְוֽ )ָעִנ� �ַע ְו �ר ֽל(- ְמַׁשֵּו �ֹחס ַעל  יג :ֹעֵז יעַ ַּד� - ָי �ים י(ִׁשֽ (ת ֶאְבי(ִנ (ְך   יד :ל ְוֶאְבי�(ן ְוַנְפׁש6 ִמּת�

ר ָּדָמ�ם ְּבֵעיָנֽיו �ֵמָחָמס ִיְגַא�ל ַנְפָׁש�ם ְוֵייַק6 י ְוִיֶּתן טו :ּו א ְוִיְתַּפֵּל�ל -ִויִח� ָב� ל(' ִמְּזַה$ב ְׁש"
יד ָּכל ( ָתִמ� ְנֽהּו-ַּבֲעד� (ם ְיָבֲרֶכֽ ּי� י ִפַּסת  טז :ַה) ר - ְיִה� �ׁש | ַּב0 ים ִיְרַע ִר� אׁש ָה" $ֹ ָּבָאֶרץ' ְּבר

ֶרץ �ֶׂשב ָהָאֽ יר ְּכֵע ִע� יצּו ֵמ) ם ִלְפֵני יז :ַּכְּלָבנ�(ן ִּפְרי�( ְוָיִצ� ע(ָל� ( ְלֽ י ְׁשמ0 ) ינין(ֶׁשֶמׁש' - ְיִה�
( ָּכל ְרכּו ב� ( ְוִיְתָּב� מ� ם ְיַאְּׁשֽרּוהּו- ִיּנ$(ן ְׁש" ּוְך  יח :ּג(ִי� �ה ֱא�ֹלִהים ֱאֹלֵה�י ִיְׂשָרֵא�ל | ָּבר� ְיהָו

(ת ְלַבּֽד( ה ִנְפָלא� ּוְך  יט :ֹעֵׂש6 �ב(ד( ֶאת| ּוָבר� (ָל�ם ְוִיָּמֵל�א ְכ ( ְלע" ם ְּכב(ד� ל -ֵׁש� ֹּכ�
ן  ֵמ� Fֶרץ ָא ן| ָהָא� ד ֶּבן כ :ְוָאֵמֽ ִו� (ת ָּד) ּו ְתִפּל� ייִ - ָּכּל�     :ָׁשֽ

 

 .'מה בא שהוא שרואים מעשה משמעותו' ה של" זרוע "254

 ".ישועה ומצמיח ומחיה ממית מלך לך דומה ומי גבורות בעל כמוך מי "בתפילה אומרים אנחנו וכן 255
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וישלוט , על מלכות שלמה שיהיה מעין מלך המשיח אחרי גוג ומגוגמתפלל דוד 

. בכל העולם' ועל ידי זה יתברך שם ה, בכל העולם מצד צדקותו לא מצד כוחו

 אור ישראל ושיהיו' ה בדרך תלך ישראל שמלכות להתפלל לאמרו ומתאים

  .לגויים

תתן את יכולת המשפט האמיתית שלך לשלמה ' ה ִלְׁשֹמה 256תפילת דוד על שלמה בנו א

ואת המלכות תן לו לפי הנכון ֱאִהים ִמְׁשָּפֶטי ְלֶמֶל ֵּתן  כשיהיה מלך ותפקידו לשפוט

ולא בשביל עצמו אלא כדי  ב  :ֶמֶל-ְוִצְדָקְת ְלֶבן 257שבני ימלוך אחריוהישר שהבטחת לי 

ם שאין להם כח וגם את הענייָיִדין ַעְּמ ְבֶצֶדק  שידון את עם ישראל על פי האמת והישר

ולא יתן שיפגעו בהם וגם לא יטה את משפטם לטובתם . כפי המשפט, להגן על עצמם

לאו ההרים תבואה שתביא שלום בין ישלים את מעשיו במה שימ' וה ג  :ַוֲעִנֶּיי ְבִמְׁשָּפט

 258לעמו את הטוב והישר' והגבעות יכוסו תבואה כשיתן הִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלוֹם ָלָעם הבריות 
וגם כשיהיה לבריות כל צורכם ימשיך לשפוט את העניים בינם לבין  ד  :ּוְגָבעוֹת ִּבְצָדָקה

ויושיע את בני האביון שאין להם מי שיעזור להם לא מצד אביהם ולא ָעם -ִיְׁשֹּפט ֲעִנֵּיי עצמם

  :ִויַדֵּכא עוֵֹׁשק וישבור את מי שלוקח לאחרים במרמהיוִֹׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביוֹן  מצד כוחם
 ָׁשֶמׁש- ִייָראּו ִעם'וחכמת שלמה תהיה כשמש שתאיר לכולם ותגרום לכולם לירא מה  ה

  :וִֹריםְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדוֹר ּד 259ותועבר על ידי מקבלי החכמה שהם כירח לדורות רבים הלאה
יבוא שפע רוח הקודש לעם המוכן לקבלה שירד כגשם על ירק גזוז שמקבל את ' ומה  ו

  להצמיח צדיקים260וות את הארץוכרבבות טיפות גשם שמר ֵּגז- ֵיֵרד ְּכָמָטר ַעל המים ישירות
- ִיְפַרח ולכן בימי שלמה יפרחו הצדיקים שהעולם יתאים להם  ז  :ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ

יצא שיהיה לעם שלום רב עם כל העולם כי לא יצטרכו ' בדרכי הומההליכה ְּבָיָמיו ַצִּדיק 

ְּבִלי -ְוֹרב ָׁשלוֹם ַעד עד שלא תהיה חשכת צרות כלל בימיו ולא יצטרכו לאור הירח. צרות
- ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ולכן יהיה לו שלטון שישלוט ללא מצרים מים סוף עד ים פלישתים ח  :ָיֵרחַ 
ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים  ויכנעו בפניו ציי אוניות  ט  :ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ּוִמָּנָהר ַעד וממדבר עד הנהרָים 

 לו ויהיה  י  :ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו והמתנגדים לו יכרעו לפניו על כרחם עד שילחכו את העפר

ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש עושר שגם המלכים הרחוקים שמעבר לים ישמעו עליו ויביאו מנחה שוב ושוב 
ַמְלֵכי ְׁשָבא  ומלכי הארצות הרחוקות בקצות הארץ יבואו עם מתנותְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו 
ויהיה לו כבוד כי כל מלכי הארץ יכירו בעליונותו ויכבדו אותו   יא  :ּוְסָבא ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו

ולא מצד ( יב  :ּגוִֹים ַיַעְבדּוהּו- ָּכל וכל העמים יהיו לכן עבדיו ְמָלִכים- לוֹ ָכל-ְוִיְׁשַּתֲחוּו

מצד שלא יתעסק בצרכיו ) שיזכה לשלטון. (אלא מצד מעלתו המוסרית) שיפעיל נגדם כח

ר ולעזור למעונים שאין מי שיעזוַיִּציל ֶאְביוֹן ְמַׁשֵּוַע -ִּכי אלא בצרכי העניים לשמוע צעקתם

כי מכבד את כולם ורואה ) ויזכה לכבוד( יג  :ֹעֵזר לוֹ - ְוָעִני ְוֵאין להם ולכן טוב שהוא ישלוט

מוסרי הם אפילו מועילים יותר תועלת במסכנים והעניים ולא משא כי מהצד הרוחני וה

 
 ".ישי בן דוד תפילות כלו "נאמר המזמור בסוף שהרי, אמרו ששלמה לומר אפשר אי 256

 לבני תן, לי שמגיעה הצדקה ואת, עצמי לי תן, לי לעשות שצריך והמשפט העונש את: נוסף פרוש 257
 .אחרי שימלוך

, תמיד ויציבים קיימים דברים שהם, "ריםה"כ שיהיה" שלום "ישראל לעם יתן המשפט: נוסף פרוש 258
 אדם בין השלום יסוד הוא המשפט כי, "גבעות"כ שלום להם יבוא, והישר האמת לפי שעושים" בצדקה"ו

 .עליו נוספת והצדקה, לאדם
 אתהז ההצלחה ואור ,הצלחה להם הנותן שהוא' מה לירא ידעו ,הצלחתם "שמש" כשתבוא: נוסף פרוש 259

 השמש את המחזיר "ירח"כ אליהם יחזור ממנה שילמדו שמה ,בצרות גם ,הלאה רבים "דורות"ל להם תספיק
 .החשכה את ומאיר

 .נטיפה שזו אומרים המפרשים. ך"בתנ עוד מופיע אינו" זרזיף "260
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ְוַנְפׁשוֹת  ויקרו בעיניו נפשותם ללמדם מוסר ולהצילם מהחטאַּדל ְוֶאְביוֹן - ָיֹחס ַעל מהעשירים
כי הוא יודע מה חשוב באמת בעולם שהוא מציל אותם ) ויזכה לעושר( יד  :ֶאְביוִֹנים יוִֹׁשיעַ 

ִמּתוֹ  מהמחשבה הרעה שבלב האדם ומעשית דבר שלא כמשפט שזה עיקר הצרה בחיים
ְוֵייַקר ָּדָמם  261ושעצם חייהם יקרים לו לא מצד התועלת שיפיק מהםּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם 

ולכן ידאג שהעני יחיה ועוד יתן לו מהעושר שבא אליו שמבחינתו הוא רק כלי  טו  :ְּבֵעיָניו

 שיצליחולכן העני יתפלל תמיד בעד שלמה לוֹ ִמְּזַהב ְׁשָבא - ִויִחי ְוִיֶּתן להועיל לאחרים
ותבואתו  טז  :ַהּיוֹם ְיָבֲרֶכְנהּו-ָּכלועל כל מה שיש לו יברך אותו ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדוֹ ָתִמיד 

262ההרוחנית תתפשט בארץ שכולם יבואו לקבל
עד שבראש כל ַּבר ָּבָאֶרץ - ְיִהי ִפַּסת 

הדברים היציבים וקבועים בארץ ישמעו כולם את שמע בית המקדש שמארזי הלבנון שהוא 

וזה ישפיע גם על כל מי שיגדל בערי ישראל ְּבֹראׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנוֹן ִּפְריוֹ  פרי מעשיו

וזכר  יז  :ָיִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץוְ  263שיגדל על פי התורה שילמד ממנו ולאור המקדש

ולפני שתבוא שמש הצלחתם של ישראל ְיִהי ְׁשמוֹ ְלעוָֹלם שמו וגדולתו יהיו עד העולם הבא 

 ְׁשמוֹ 264ִיּנוֹן יבוא הצאצא שלו הנקרא על שם בית דוד) ינין(ֶׁשֶמׁש - ִלְפֵניח בימות המשי
 וכל העמים יודו שבו ראוי לדבוק והוא היציב וקייםְוִיְתָּבְרכּו בוֹ  ויהיה ברכה לישראל כשלמה

 שהוא הפועל בעולם ומשגיח על ישראל' ואנחנו נברך על זה את ה  יח  :ּגוִֹים ְיַאְּׁשרּוהּו- ָּכל

שכל הצלחת ישראל בימי שלמה ובימי המשיח שהיא דבר ֱאִהים ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ' ָּברּו ה

וכבודו   יט  :ִנְפָלאוֹת ְלַבּדוֹ ֹעֵׂשה מופלא באה וודאי ממנו שרק הוא עושה את הנפלאות 

שאז כל העולם יכיר ּוָברּו ֵׁשם ְּכבוֹדוֹ ְלעוָֹלם  המתגלה בעולם יהיה מבורך עד עולם הבא

הוא אלוקי ישראל ' ואנחנו סומכים גם על מה שהֹּכל ָהָאֶרץ -  ְכבוֹדוֹ ֶאתְוִיָּמֵלא 'בכבוד ה

וזו  כ  :265ְוָאֵמן וגם על מה שימלא לעתיד כבודו את כל הארץָאֵמן  ועושה לנו נפלאות

  :ִיָׁשי-ָּכּלּו ְתִפּלוֹת ָּדִוד ֶּבן תפילתו האחרונה של דוד כשהמליך את שלמה תחתיו בסוף ימיו

 

 .ולהרגם אותם" חמוס"ל ומנסיונות אליהם שמפנים רעות ממחשבות אותם יגאל הוא: נוסף פרוש 261

 .מוץ בלי נקייה תבואה - " בר. "וגדל מתפשט כלומר, "פשה "מלשון" פיסת "262

 בראש"ש הגרועה באדמה תבואה של יד" פיסת "אדם שיזרע עד, תבואה של רב שפע יהיה: נוסף פרוש 263
 רבים אנשים גם יהיו, רבה טובה שתהיה וכיון; "לבנון"ה כארזי מרעישים ועצים פירות ויצמחו, "ההרים
 .להם תספיק והטובה, בערים

 .הרביעי הדור דווקא משמעותו אין ך"בתנ" נין. "צאצא כלומר, "נין "שוןמל" ינון "264
 כונת כי. שונה קצת בשילוב פעם וכל. אמן, לעולם', ה ברוך נאמר בתהילים לספר ספר כל בין במעבר 265
 ולדעת', ה שם את המציאות כל על לקרוא זה, הזה בעולם עליו לסמוך שראוי שמה לומר תהילים ספר כל

 .שנפגוש מקרה ובכל תמיד נכון וזה. הבא לעולם וונתמכ שהמטרה



 

 שלישי ספר

ב אעג י ֵלָבֽ ים ְלָבֵר� ל ֱאֹלִה� ף ַא�ְך ט�(ב ְלִיְׂשָרֵא� ָס� (ר ְלָא" �ְמַעט  ב :ִמְזמ� י ִּכ ) נטוי(ַוֲאִנ�
ִין  ַא� י) שפכה(ָנָט�יּו ַרְגָל�י ְּכ) ּו ֲאֻׁשָרֽ י ג :ֻׁשְּפכ� ה(ְלִל�י-ִּכֽ �ֵּנאִתי ַּבֽ (ם ְרָׁשִע�ים ִק ם ְׁשל6

ה ם ד :ֶאְרֶאֽ יא אּוָלֽ ם ּוָבִר� (ת ְלמ(ָת� ין ַחְרֻצּב� י ֵא6 �מ( ְוִעם  ה :ִּכ� ם - ַּבֲעַמ�ל ֱאנ�(ׁש ֵאיֵנ ָד� ָא)
א ְיֻנָּגֽעּו �ֹ �ה ַיֲעָטףָל�ֵכן ֲענָ   ו :ל ְתמ( ַגֲאָו מ(-ַק� ס ָלֽ ית ָחָמ� � ּו  ז :ִׁש) ְבר� �מ( ָע) �ָצא ֵמֵח�ֶלב ֵעיֵנ ָי

ב יקּו  ח :ַמְׂשִּכּי�(ת ֵלָבֽ רּו| ָיִמ� (ם ְיַדֵּבֽ ֶׁשק ִמָּמר� ּו ְבָר�ע ֹע� ּו ַבָּׁשַמ�ִים   ט :ִויַדְּבר� ַׁשּת�
ֶרץ ֲהַל�ְך ָּבָאֽ ם ִּתֽ א יִ ) ישיב(| ָלֵכ�ן   י :ִּפיֶה�ם ּו)ְלׁש(ָנ� ֵל� י ָמ) ם ּוֵמ� ( ֲהֹל� ּוב ַעּמ� צּו ָיׁש� ָּמ�

מ( ע  יא :ָלֽ ּו ֵאיָכ�ה ָיַדֽ ָאְמר� �ה ְבֶעְלֽי(ן-ְוֽ ֶּלה ְרָׁשִע�ים ְוַׁשְלֵו�י -ִהֵּנה יב :ֵא�ל ְוֵי6ׁש ֵּדָע ֵא�
ם ִהְׂשּגּו (ָל� ִיל- ע) י- ַאְך  יג :ָחֽ �יִר ץ ְּבִנָּקי�(ן ַּכָּפֽ י ָוֶאְרַח6 יִתי ְלָבִב� �גּוַע ָּכל  יד :ק ִזִּכ� י ָנ -ָוֱאִה�

ים י ַלְּבָקִרֽ  ְדִּתי- ִאם טו :ַהּי�(ם ְו)ת(ַכְחִּת� �יָך ָבָגֽ �ה ד�(ר ָּבֶנ ( ִהֵּנ ה ְכמ�  :ָא�ַמְרִּתי ֲאַסְּפָר�
ל   טז ֹ�את ָעָמ6 ּוא ְבֵעיָנֽי) היא(ָוֽ�ֲאַחְּׁשָבה ָלַד�ַעת ז ֵא�ל - ִמְקְּדֵׁשי-ָא�ב(א ֶאל-ַעד יז :ה�
םָא)  יָנה ְלַאֲחִריָתֽ ם ְלַמּׁשּוֽא(ת יח :ִב� ַּפְלָּת� ֵא�יְך ָהי�ּו   יט :ַא�ְך ַּב�ֲחָלק(ת ָּתִׁש�ית ָל�מ( ִה)

ּמּו ִמן פּו ַת)� ֹדָני ָּבִע�יר  כ :ַּבָּלֽה(ת- ְלַׁשָּמ�ה ְכָר�ַגע ָס� יץ ֲא) (ם ֵמָהִק� ם ִּתְבֶזֽה| ַּכֲחל�  :ַצְלָמ3
י ֶאְׁשּת(ָנֽ ן כא י ְו)ִכְלי(ַת� �י ִיְתַחֵּמ�ץ ְלָבִב� יִתי -ַוֲאִני כב :ִּכ (ת ָהִי� ֵהמ� א ֵאָד�ע ְּב) �ֹ ַב�ַער ְול

ְך ְזָּת ְּבַיד כג :ִעָּמֽ ַח� יד ִעָּמ�ְך ָא) �י ָתִמ� י-ַוֲאִנ (ד   כד :ְיִמיִנֽ ר ָּכב� ַּבֲעָצְתָך� ַתְנֵח�ִני ְו)ַאַח�
י ַבָּׁשָמ�ִים ְו)ִעְּמָך� לֹא-ִמי  כה :ִניִּתָּקחֵֽ  ֶרץ- ִל� ְצִּתי ָבָאֽ י צּור כו :ָחַפ� ִב� י ּוְלָב" -ָּכָל�ה ְׁשֵאִר�

ם ים ְלע(ָלֽ י ֱאֹלִה� י ְוֶחְלִק� י כז :ְלָבִב� � -ִּכֽ ָּתה ָּכלִהֵּנ ְצַמ� יָך יֹאֵב�דּו ִה) ּךָ -ה ְרֵחֶק�  :ז(ֶנ�ה ִמֶּמֽ
י| ַוֲאִנ�י   כח ים ִל" ת ֱאֹלִה� ֲרַב� י -ִקֽ (ב ַׁשִּת� �ה מַ | ט� �י ְיהִ( ר ָּכלַּבאֹדָנ ַסֵּפ� י ְל) -ְחִס�

יָך   :ַמְלֲאכ(ֶתֽ
שהעיקר הוא קרבת , ועונה, "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו"מציב את שאלת המזמור 

 להתחזק לאמרו וטוב. 1ושלום הרשעים הוא רק זמני ולמראית עין, אלוקים

 מרשעים להתרגש לא וכדי, החומריות פני על אלוקים בקרבת בהתמקדות

  .ההז בעולם שמצליחים

קודם השאלה כבר מציב את המסקנה שהדבר הטוב היחיד לעם ישראל ִמְזמוֹר ְלָאָסף  א

 ְלִיְׂשָרֵאל ֱאִהים ְלָבֵרי ַא טוֹבכולו וכן למנוקי הלב שבאנשים הפרטיים הוא קרבת אלוקים 
ָנָטיּו ) נטוי(ַוֲאִני ִּכְמַעט  'אבל אני השואל היה חסר רק מעט עד שיטו רגלי מדרך ה  ב :ֵלָבב

ישפכו למקום הנמוך ' הוא כאין עד שרגלי המיוצבות על התורה ועבודת הומעט זמן שַרְגָלי 

ת שיש לאלו כי רציתי את הטובה החומרי ג :ֻׁשְּפכּו ֲאֻׁשָרי) שפכה(ְּכַאִין  והטבעי של הרע

ולא ראיתי שקורה להם איזה דבר רע ִקֵּנאִתי ַּבהוְֹלִלים -ִּכישמתנהגים ללא הגבלת השכל 

 ביניהם לבין 3כי לא ראיתי קשר מיוחד  ד :ְׁשלוֹם ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה 2בגלל הרעות שעושים

 
 .העולם אומות לעומת כולו ישראל בעם וגם, רשעים לעומת פרטי באדם גם היא שהשאלה נראה 1

 לקחת צריך עצמו על רק שחושב מי אבל; להרע לא, עצמו על חושב הוא כי, רשע בהכרח אינו" הולל "2
 .רשע גם יהיה ואז, המוסר עם להתנגש עלול שזה בחשבון

Administrator
Typewritten Text
עג

Administrator
Typewritten Text
יום רביעי
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ּוָבִריא  4וכוחם חזק וגדולִּכי ֵאין ַחְרֻצּבוֹת ְלמוָֹתם  המות ואינם מתים יותר מהר מהצדיקים
אינם צריכים להקשות על חייהם בעבודה המתמידה של בני האנוש חסרי ו ה :אּוָלם

ָאָדם -ְוִעם 6וכשבאים על שאר בני אדם מחלות עליהם לא באיםַּבֲעַמל ֱאנוֹׁש ֵאיֵנמוֹ  5התקוה
ומה ָלֵכן ֲעָנַקְתמוֹ ַגֲאָוה  לכן הם מתנהגים כגבוהים משאר אדם מחמת גאותם ו :א ְינָֻּגעּו

ועיניהם  ז :ִׁשית ָחָמס ָלמוֹ -ַיֲעָטףשלקחו שלא כמשפט מונח עליהם ומגדיל את נפחם 

 מסתפקות ברוב הטובה שיש להם אלא יוצאות לתור ולחפש מה עוד ינןהטובעות בשומן א

ָעְברּו ַמְׂשִּכּיוֹת   לחמוד עוד ועוד7וליבם יוצא מהשומן המסוכך עליו ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמוֹ  לקחת
ָיִמיקּו ִויַדְּברּו  ועודף הבשר מרקיב את נפשם עד שיש להם אידיאולוגיה של רע  ח :ֵלָבב

ֹעֶׁשק ִמָּמרוֹם  כי עוזר להם למעלה מהרגיל' וטוענים שמה שהם עושקים זה רצון הְבָרע 
והם שמים את דבריהם בשמים לדבר בענינים עליונים אבל באמת הם מודדים   ט :ְיַדֵּברּו

 : ִּתֲהַל ָּבָאֶרץַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשוָֹנם את השמים לפי אמות המידה החומריות של הארץ
ָלֵכן למקומם להיות כמותם ' וזה כל כך גרוע כי בגלל דעותיהם והצלחתם ישוב עמו של ה י
 מתוך ראייתם כוס מלאה מי תרעלה של דעות רעות ויסחטו להםָיׁשּוב ַעּמוֹ ֲהם ) ישיב(

' שאיך בכלל יכול ה, מתוך הדעות הרעות האלו, ואמרו  יא :ּוֵמי ָמֵלא ִיָּמצּו ָלמוֹ  8באלוקות

ואולי בכלל אין כונה ודעת למעלה והכל עובד ֵאל -ְוָאְמרּו ֵאיָכה ָיַדע על הפרטיםלהשגיח 

' ודאי רשעים ועושים נגד רצון הוגם הצדיק מקשה שאלו הרי ו יב :ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליוֹן מכאנית

- ּגּוְׂש ִה  וכוחם רק עולה למעלהְוַׁשְלֵוי עוָֹלם  ויחד עם זה הם שלוים תמיד ֵאֶּלה ְרָׁשִעים-ִהֵּנה
ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי - ַא ם כן אין תועלת חומרית לי במה שזיככתי את רצוניוא  יג :ָחִיל

ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיוֹן וכתוצאה מזה לא עשיתי מעשים רעים שכתוצאה מזה אני טהור מכל טומאה 
מוכיח אותי כבר בבוקר ' והַהּיוֹם - ָוֱאִהי ָנגּוַע ָּכלשהרי באים עלי כל הזמן נגעים  יד :ַּכָּפי

 ואם חשבתי לנסח עד כמה אני נגוע  טו :ְותוַֹכְחִּתי ַלְּבָקִרים 9עוד קודם שהספקתי לחטוא
כי הייסורים , מפחד' הייתי גורם לדורות עם ישראל לעזוב את הָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמוֹ - ִאם

וחשבתי לנסות   טז :ִהֵּנה דוֹר ָּבֶני ָבָגְדִּתי 10באים בהדרגה עם היכולת להבין את תועלתם

כי היה נראה לי שמביא לתוצאות שונות ממה ָוֲאַחְּׁשָבה ָלַדַעת ֹזאת  בזה' להבין את דרך ה

עד שבאתי בדעתי אל נקודת הקודש שהיא   יז :הּוא ְבֵעיָני) היא(ָעָמל  11רוצה שיקרה' שה

ועד שהתבוננתי באחרית הרשעים אחר ֵאל -ִמְקְּדֵׁשי-ָאבוֹא ֶאל-ַעדתכלית מעשי הצדיק 

ואז מסתבר  יח :ַאֲחִריָתםָאִביָנה לְ ובאחריתם בעולם הבא , ששעתם המצלחת עוברת

ַא ששמת אותם בהצלחה גדולה שהיא דרך חלקלקה שגורמת שלא ישובו בתשובה 

 
 ָטהמֹו ֲאגֻּדֹות ַהֵּתר ֶרַׁשע ֹותַחְרֻצּב ַּפֵּתחַ  ֶאְבָחֵרהּו צֹום זֶה ֲהלֹוא: "אחת פעם עוד רק ך"בתנ מופיע" חרצובות "3

 .קשר של ענין שזה ונראה). ו, נח ישעיהו" (ְּתנֵַּתקּו מֹוָטה ְוָכל ָחְפִׁשים ְרצּוִצים ְוַׁשַּלח
 - " בריא). "כט, לא בראשית" (רע עמכם לעשות ידי לאל יש "בפסוק כמו, כח היינו, "איל "מלשון" אולם "4

 .ושמן גדול
, האדם את ליישר נועד" לחם תאכל אפיך בזעת. "הרגיל לגדר מעל מצליחים וגם עושקים שהם כיון 5

 .בתשובה לשוב מהם מונע' שה כיון אנוש בעמל אינם אלו ורשעים
 ֲאֶׁשר ְלֵבן ִּלי יְִהיֶה ְוהּוא ְלָאב ּלֹו ֶאְהיֶה ֲאנִי: "שנאמר כמו', ה אל האדם את להשיב נועדו הנגעים גם כי 6

 ).יד, ז' ב שמואל" (ָאָדם ְּבנֵי נִגְֵעיּובְ  ֲאנִָׁשים ְּבֵׁשֶבט ְוהַֹכְחִּתיו ְּבַהֲעֹותֹו
, ח יחזקאל" (ַמְׂשִּכיתֹו ַחְדֵריּבְ  ִאיׁש ַּבחֶֹׁש= עִֹׂשים יְִׂשָרֵאל ֵבית זְִקנֵי ֲאֶׁשר "בפסוק כמו, סוכך מלשון" משכית "7

 ).יב
 .אף חרון מלאה כוס' מה יקבל הזאת ומהחומריות, כמותם ז"ע לעבוד ישוב ישראל עם: נוסף פרוש 8
 .מעט אפילו ליפול לו נותן אינו' ה, הצדיק את ליישר שכדי שראינו כמו 9

 .כבוגדים הזה" דור"ה ייראה, העם שאמר מה כל" אספר "ואם, העם דברי הם' וכו" ריק אך: "נוסף פרוש 10
 גורם הייתי אולי, הזאת החקירה את לאחרים אומר הייתי אם - " כמו אספרה אמרתי אם: "נוסף פרוש 11

 לפשוט דרך לי היה לא ולכן; האמונה בעיקרי לדון, בעיני ורע עמל היה בעצמי עליה ולחשוב; לבגוד להם
 .התשובה שבה הקודש נקודת את שהבנתי עד הספק את
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שמול  יט :ּואוֹתּׁשִהַּפְלָּתם ְלמַ של דבר לשואה ומפילה אותם בסופו ַּבֲחָלקוֹת ָּתִׁשית ָלמוֹ 

 והגיע סופם ונגמרו בבהלהֵאי ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע  הצלחתם המהירה נהיו שממה ברגע אחד
וכל הכח והעושר שאספו מתברר בעולם הבא שאין בו כלום כמו   כ :ַּבָּלהוֹת- ַתּמּו ִמןָספּו

דאג שגם בעיר מגוריהם עד כדי כך שתַּכֲחלוֹם ֵמָהִקיץ  מי שחלם שיש לו עושר והתעורר

ֲאֹדָני   ויראו עם ישראל שאתה אדון גם להם12יבזו את פסלי זכרונם ולא ירצו ללכת בדרכם
ִּכי ִיְתַחֵּמץ ְלָבִבי   עוד החמיץ ותפח יצרי הרע בשאלה הזווגם כאשר כא :ָּבִעיר ַצְלָמם ִּתְבֶזה

ק והתבערה חכמתי בעיסו  כב :ְוִכְליוַֹתי ֶאְׁשּתוָֹנן והמוסר הטבעי שנה בדבר שוב ושוב

היתה ' והתהלכותי עם הַבַער ְוא ֵאָדע - ַוֲאִני בשאלה הזו כל עוד לא מצאתי לה תשובה

כל הזמן הזה לא עזבתי אותך  כג :ְּבֵהמוֹת ָהִייִתי ִעָּמ כבהמה שהייתי מרוכז בחומריות

 ,וראיתי את תמיכתך ביַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמ אף שעוד לא הבנתי , כלל להיות רשע במעשה

וכיוונת אותי ללכת   כד :ְיִמיִני-ָאַחְזָּת ְּבַיד 13שאתה מצליח את דרכי גם בתוך הייסורים

ואחר העולם הזה תקח ַּבֲעָצְת ַתְנֵחִני בעצת התורה בעולם הזה שגם בו היא נכונה יותר 

ואיני עובד בשמים אף מלאך או  כה :ְוַאַחר ָּכבוֹד ִּתָּקֵחִני אותי בכבוד גדול להיות אצלך

וכיון שיש לי קרבת אלוקים ִלי ַבָּׁשָמִים - ִמי רק אותך, ז"כוכב לנצל אותם לצרכי כעובדי ע

 :י ָבָאֶרץָחַפְצִּת - ְוִעְּמ א אין לי עוד שום רצון אחר בארץ גם אם יש לי ייסורים ותוכחות
- צּור מה שרציתי את רצונך יהיה נצחיָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי   ורצונותי14וגם כשיכלה בשרי כו

כי המתרחקים ממך  כז :ְוֶחְלִקי ֱאִהים ְלעוָֹלםא ויש לי חלק בך לתמיד גם לעולם הבְלָבִבי 

וגם בעולם הזה ִהֵּנה ְרֵחֶקי ֹיאֵבדּו -ִּכי בעולם הזה מאבדים בזה את עצמם לעולם הבא

- ִהְצַמָּתה ָּכל ז שהופך את הקדושה לענין של תועלת חומרית"אביד כל מי שעובד עאתה מ
 השכר שאני מחפש ולי יש את הטוב המוחלט שהוא קרבת האלוקים והיא כח :זוֶֹנה ִמֶּמּךָ 

כך שיש לי ' ועוד ששמתי את מחסי מהצרות באדון שלי שהוא הטוֹב -ַוֲאִני ִקֲרַבת ֱאִהים ִלי

ַּבאֹדָני ] 'ני אלוקים- באד'קרי [ַׁשִּתי  הצלה גם בעולם הזה כדי שאוכל לעשות את שליחותי
שהם מטרתנו ומה שחשוב לי לנסח זה את השליחויות שאתה מטיל עלינו בעולם ַמְחִסי ' ה

  :ַמְלֲאכוֶֹתי- ְלַסֵּפר ָּכל בעולם הזה ולא מה שנרוויח מזה

ָך א עד אן ַמְרִעיֶתֽ �ֹ ְּפָך� ְּבצ ן ַא) �ַצח ֶיְעַׁש� �ְחָּת ָלֶנ ף ָלָמ�ה ֱא�ֹלִהים ָזַנ ָס� יל ְלָא"  :ַמְׂשִּכ�
ר ֲעָדְתָך0  ב �ַאְלָּת ֵׁש�ֶבט ַנֲחָלֶת�ָך ַהר| ְזֹכ� ֶדם ָּג ִנ�יָת ֶּק� Fה -ָק� (ן ֶז ּי� ְנָּת ּֽב(| ִצ)  :ָׁשַכ3
�ָעמֶ  ג יָמה ְפ �ַצח ָּכלָהִר� (ת ֶנ ֶדׁש- יָך ְלַמֻּׁשא� �ב ַּבֹּקֽ ע א(ֵי ֶרב   ד :ֵהַר6 ּו ֹצ�ְרֶריָך ְּבֶק� ָׁשֲאג�

מּו א(ֹתָת�ם ֹאֽת(ת ֲסָבְך  ה :מ(ֲעֶד�ָך ָׂש6 יא ְלָמ�ְעָלה ִּבֽ �ָּוַדע ְּכֵמִב� ץ ַקְרֻּדּֽמ(ת- ִי  :ֵע)�
ת ַיֲהֹלֽמּון) ועת(  ו יַלֹּפ� )ֵכֽ יל ְו �ַחד ְּבַכִּׁש� �ַעָּתה ִּפּתּוֶח�יָה ָּי ּו ָב�ֵאׁש ִמְקָּדֶׁש�  ז :ְו ָך ִׁשְלח�

ְׁשַּכן ּו ִמֽ ֶרץ ִחְּלל� ָא� ָך-ָל) ּו ָכל ח :ְׁשֶמֽ �ַחד ָׂשְרפ6 �ם ָי �ִלָּבם ִניָנ ּו ְב ֶרץ- מ(ֲעֵדי-ָאְמר�  :ֵא�ל ָּבָאֽ
ין  ט ינּו ֵאֽ ִא� א ָר" �ֹ ינּו ל א- ֽא(ֹתֵת� ֹֽ יא ְול (ד ָנִב� ַע ַעד-ע� נּו ֹיֵד� ָּת� ה-ִא) ָמַת�י ֱא�ֹלִהים -ַעד  י :ָמֽ

ֶרב ָל�ָּמה ָתִׁש�יב  יא :ְיָח�ֶרף ָצ�ר ְיָנFֵא�ץ א(ֵי6ב ִׁשְמָך� ָלֶנַֽצח � ָך ִמֶּק6 יִמיֶנ �ְדָך ִוֽ ) חוקך( ָי

 

 בעולם מחזיקה אינה והרשעה, )בערך (האדם חיי משך שהוא, דורות ארבע עד רק לרשעים תולה' ה כי 12
 .מזה יותר

 ְלַבּדֹו ַהֶּלֶחם ַעל 6א ִּכי הֹוִדיֲע0 ְלַמַען... ַוּיְַרִעֶב0 ַויְַעּנ0ְ: "שנאמר כמו, אהבה של ייסורים שהם רואים שבכך 13
 יֵַּסריְ  ַּכֲאֶׁשר ִּכי ְלָבֶב0 ִעם ְויַָדְעּתָ : ָׁשנָה ַאְרָּבִעים זֶה ָבֵצָקה 6א ְוַרגְְל0 ֵמָעֶלי0 ָבְלָתה 6א ִׂשְמָלְת0 ...ָהָאָדם יְִחיֶה
 ).ה- ג, ח דברים" (ּךָ יְַּסרֶ מְ  ֱא6ֶהי0' ה נֹוּבְ  ֶאת ִאיׁש

 ורםוע עמי שאר אכלו ואשר עצמותם מעל ושארם מעליהם עורם גוזלי "בפסוקים כמו, בשר הוא" שאר "14
 עליהם וימטר", )כ, עח תהלים" (לעמו שאר יכין אם תת יוכל לחם הגם", )ב, ג מיכה" (הפשיטו מעליהם

 ).כז, שם" (כנף עוף ימים וכחול שאר כעפר

Administrator
Typewritten Text
עג
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ה יְקָך� ַכֵּלֽ ֶרץ  יב :ֵחֽ ֶרב ָהָאֽ (ת ְּבֶק� ֶדם ֹּפֵע�ל ְי)ׁשּוע� י ִמֶּק� �אֹלִהים ַמְלִּכ� ַאָּת�ה  יג :ֵו
ים ַעל ִּניִנ� י ַת) ְרָּת ָראֵׁש� �ם ִׁשַּב6 ִים- פ(ַר�ְרָּת ְבָעְּזָך� ָי ַּצְצָּת ָראֵׁש�י ִלְוָיָת�ן  יד :ַהָּמֽ �ַאָּת�ה ִר

ים �ם ְלִצִּיֽ ל ְלָע ֲאָכ� ן טו :ִּתְּתֶנ�ּנּו ַמ) (ת ֵאיָתֽ ְׁשָּת ַנֲהר� (ַב� ה ה) �ַחל ַאָּת� � ן ָוָנ  :ַאָּת�ה ָב�ַקְעָּת ַמְעָי
�(ם ַאף  טז ִכינ� - ְלָך� י ה ֲה) ֶמׁשְלָך� ָל�ְיָלה ַאָּת� (ר ָוָׁשֽ (ת - ַאָּת�ה ִה�ַּצְבָּת ָּכל יז :(ָת ָמא� ְּגבּול�

ה ְיַצְרָּתם ֶרף ַאָּת� ִיץ ָו)ֹח� את א�(ֵיב ֵחֵר�ף - ְזָכר יח :ָא�ֶרץ ַק� �ֹ ּו | ז ֲאצ� ל ִנֽ �ה ְוַע�ם ָנ)ָב� ְיהָו
ָך יָך ַאל- ַאל יט :ְׁשֶמֽ ִנֶּי� �ת ֲע) �ֶפׁש ּת(ֶר�ָך ַחַּי �ַחַּית ֶנ ט  כ :ִּתְׁשַּכ�ח ָלֶנַֽצח- ִּתֵּת�ן ְל ַהֵּב�

י ית ִּכ� ּו ַמֲחַׁשֵּכיַלְּבִר� ס-  ָמְלא� (ת ָחָמֽ ֶרץ ְנא� (ן - ַאל כא :ֶא)� י ְו)ֶאְבי� ב ַּד�ְך ִנְכָל�ם ָעִנ� ָיֹׁש�
ָך ּו ְׁשֶמֽ ַהְלל� ר ֶחְרָּפְתָך� ִמִּני  כב :ְיֽ ֹלִהים ִריָב�ה ִריֶב�ָך ְזֹכ� �ל ָּכל- קּוָמ�ה ֱא  :ַהּֽי(ם-ָנ)ָב�

יד-ַאל כג יָך ֹעֶל�ה ָתִמֽ ֶמ� (ן ָק) (ל ֹצְרֶר�יָך ְׁשא�    :ִּת�ְׁשַּכח ק�
יתגלה אחרי שהוא מסתיר את פניו כל ' ובקשה שה, תפילה על אריכות הגלותזו 

 ועל הגלות אריכות על לאמרו ומתאים. 15וינקום באויבינו, כך הרבה זמן

    .לישראל עושות העולם שאומות הרעות

על מה הכעס הגדול כל כך שעזבת אותנו ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל הבנה פנימית של המציאות א

ועדיין כעסך קיים עלינו אף שאנחנו צאנך ודרכך ַנְחָּת ָלֶנַצח ָלָמה ֱאִהים זָ לזמן כל כך ארוך 

ות שפעלו אלא בקשתנו שתזכור את האב ב  :ֶיְעַׁשן ַאְּפ ְּבֹצאן ַמְרִעיֶת לדאוג למחסורנו

והענף שלקחת לך ְזֹכר ֲעָדְת ָקִניָת ֶּקֶדם   ולכן קנית אותם להיות לך לעם16יחד בעבודתך

ושילוב המלוכה והמקדש שבחרת להשכין ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶת ממצרים להיות שלך בעולם 

  אתם כביכולרֵ ה ,וכיון שתזכור את אלו ג  :ִצּיוֹן ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבוֹ -ַהרבירושלים כמקומך בעולם 

את החורבות והשואה שנמשכת כל כך הרבה זמן ָהִריָמה ְפָעֶמי  רגליך לפעול ולתקן

 :ֵהַרע אוֵֹיב ַּבֹּקֶדׁש- ָּכל 17ך בתוך הקודשולתקן את כל הרע שעשה אויבאוֹת ֶנַצח ּׁשֻ ְלמַ 
18 הוא אוהל מועד,שהם היו צרים לך ושאגו כמנצחים אותך בתוך בית המקדש ד

ָׁשֲאגּו  
ְּבֶקֶרב  ֹצְרֶרי כי האלילים שלהם , וטענו שהסימנים שלהם הם סימני אמת ומתקיימיםמוֲֹעֶד

 כל אחד שבזמן שבנו את המקדש היה ה  :ָׂשמּו אוֹֹתָתם ֹאתוֹת 19נתנו בידם את ישראל

כבר משעה ִיָּוַדע ְּכֵמִביא ְלָמְעָלה  מישראל שמביא עץ למקדש מתכוון להביאו תרומה אליך

 
 מדבר שהוא נראה. בפרוט הגלות על כותב הוא זאת ובכל, הימים בדברי שמפורש כמו דוד בזמן חי אסף 15
 גלות שתהיה העובדה עצם. מאוד ארוכה גלות וגם הנבואה אבדן את גם מזכיר הוא שהרי, שני בית גלות על

 יש מזה שחוץ ונראה, והאזינו וילך בפרשות בפרוש כתובה שהיא כיון, מיוחדת נבואה בלי גם ידועה היתה
ֹ  ַהָּצָבא ְוָׂשֵרי ָּדִויד ַוּיְַבֵּדל: "הימים בדברי שכתוב כמו, נביא שהיה, אסף שקיבל נבואות כאן  ָאָסף ִלְבנֵי ָדהַלֲעב

 ידוע שהיה שאף ייןלצ ראוי). א, כה' א הימים דברי" (ּוִבְמִצְלָּתיִם ִּבנְָבִלים ְּבִכּנֹרֹות ַהּנְִּבִאים ִוידּותּון ְוֵהיָמן
 על הגלות בזמן להתפלל שיוכלו כדי נאמר המזמור כי, כאן עליה מדבר אינו, גאולה שתהיה גם בנבואה

  .בעתיד יהיה מה כהודעה נאמר ולא, צרתם

 מדרשים גם עליהם יש כרגיל. רמזים בהם מסתירים הם כנראה. במיוחד קשים פסוקים כמה הזה במזמור יש
 .אסף מזמורי ברוב הוא וכך, ל"בחז

 שנקהלו אנשים - " קהל. "יחד נמצאים אינם אם גם, הדבר אותו עושים שכולם אנשים קבוצת - " עדה "16
 .אחת בדעה אינם אם גם יחד

 .המקדש בבית שעשו הרע כל על כנקמה, לאויביך" נצח"ל שתתקיים" שואה "לפעול קום: נוסף פרוש 17
 .במועדים לשם עלו ישראל כי" מועד "נקרא המקדש בית: נוסף פרוש 18
 שלהם החלטה זה כאילו" שאגו "הם, המקדש בית את להחריב שלך" מועד "היה שזה אף: נוסף פרוש 19

 .לזה גרמו שלהם" אותות"ה וכאילו
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ולעומת זאת עכשיו האויבים יחד שוברים ) ועת(  ו  :ֵעץ ַקְרֻּדּמוֹת-ִּבֲסָב שקוצץ את העצים

ְוַעָּתה ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד  20את פיתוחי העץ של קירות המקדש בקרדומים ולא קורה להם דבר
21עד שיכלו גם להצית את המקדש באש ז  :ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלֹּפת ַיֲהמּון

 ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁש 

ָלָאֶרץ ִחְּללּו  וחיללו את המקום ששוכנת בו הופעתך בעולם כאילו הוא מקום ארצי ופשוט
ששרפו את כל ָאְמרּו ְבִלָּבם ִניָנם ָיַחד והם חשבו וכן חושבים צאצאיהם  ח  :ְׁשֶמ-ִמְׁשַּכן

ולעומת   ט  :ֵאל ָּבָאֶרץ-מוֲֹעֵדי-ָׂשְרפּו ָכל 22בארץ ואין אותו כאן יותר' הופעות הקודש של ה

אוֹֹתֵתינּו א ָרִאינּו  אותותם שהיו אותות אנחנו לא ראינו אות לטובה מתי תגמר הגלות
וממילא אין אצלנו עוֹד ָנִביא -ֵאיןופסקה הנבואה ולכן גם דרכה לא נדע מתי תגמר הגלות 

ולכן רק נשאר לשאול מה עוד  י  :ָמה- ִאָּתנּו ֹיֵדַע ַעד-ְואהקץ אף אחד שיודע לחשב את 

והאויב  ָצר ָמַתי ֱאִהים ְיָחֶרף-ַעד צריך לקרות כדי שהצוררים לא יוכלו לקלל את עם ישראל

ולמה   יא  :ְיָנֵאץ אוֵֹיב ִׁשְמ ָלֶנַצח שלנו לא יתייחס להופעתך בעולם כמבוזה וחסרת ערך

ָלָּמה ָתִׁשיב לנו ופועל לטובת האויבים יד שמאלך שהיא הצד הטבעי שב לאחור מלעזור 
 23'והגיע הזמן שגם הימין שהיא צד הנס שבדרך כלל אינו פועל כנמצא בחיקו של הָיְד 

שהרי אתה מולך  יב  :ֵחיְק ַכֵּלה) חוקך(ִויִמיֶנ ִמֶּקֶרב  תוציא מחיקך לשוב ולהשתמש בה

וראינו שאתה עושה ישועה  ֵואִהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם עלינו מאז שנוצרנו וראוי שתציל את עמך

שהרי אתה חצית את ים סוף   יג  :ֹּפֵעל ְיׁשּועוֹת ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץגם בארץ ולא רק בשמים 

ושברת את ראשי ַאָּתה פוַֹרְרָּת ְבָעְּז ָים בכחך שאינך משתנה והוא שינה את טבעו למולך 

  :ַהָּמִים- ִנים ַעלִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּני בעזרת מי הים 24הנמשלים לתנין הגדול המצרים
ואת רכושם וביזת הים נתת ַאָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן  וריסקת את מלכיהם ושריהם יד

וראינו  טו  :26ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצִּיים 25יותלמאכל לעמך שעברו את המים כצי אונ

כלו ויבשת את הירדן שיוַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעָין ָוָנַחל  שבקעת להם את הסלע והוצאת להם מים

אתה עושה את זמן ההצלחה ואתה גם עושה את  טז  :ַאָּתה הוַֹבְׁשָּת ַנֲהרוֹת ֵאיָתן לעבור

לנו את שמש התורה שתאיר לנו את ואתה הכנת ְל ָלְיָלה -ְל יוֹם ַאף הגלות והצרות

  :ַאָּתה ֲהִכינוָֹת ָמאוֹר ָוָׁשֶמׁש 27ואת הירח המחזיר לנו את אורה בחשכת בגלותנו, העולם
ויצרת את ְּגבּולוֹת ָאֶרץ - ַאָּתה ִהַּצְבָּת ָּכל  ארץ ישראל שתהיה שלנואתה סידרת את גבולות יז

 
, "למעלה"' ה אצל מכים כאילו שהם יודעים היו, "בעץ מסתבכים "היו" קרדומות"ה אילו: נוסף פרוש 20

  .המקדש את עזב' שה משמע, "הפיתוחי "את להכות שיכלו כיון אבל
 ובכל קרדומותיהם את בולע שהעץ שראו כיון, "למעלה"' ה אצל מכים הם כאילו שזה ידעו הם: נוסף פרוש

 .להכות מהם מנע לא זאת
 גם אלא אותה שמציתים במקום רק לא שורפת שהאש ומשמעותו, ך"בתנ נפוץ ביטוי הוא" באש שילחו "21

 .ציתהמ של" שליחות"ב כאילו, הלאה
 .עוד יהיו ולא המקדש בתי כל את ששרפו חשבו, השני המקדש את שהחריבו צאצאיהם גם: נוסף פרוש 22
 .לפעול רוצה שאינו מפני, בחיקו ידו שיביא למשה אמר' שה ממה משל זה 23
 ַוֲאנִי יְאִֹרי ִלי ָאַמר ֲאֶׁשר יְאָֹריו ְּבתֹו= ָהרֵֹבץ ַהָּגדֹול ַהַּתּנִים ִמְצַריִם ֶמֶל= ַּפְרעֹה ָעֶלי0 ִהנְנִי: "שנאמר כמו 24

 ).ג, כט יחזקאל" (ֲעִׂשיִתנִי
 ".ציה "ממדבר באש לעמך" מאכל "ארצם את ונתת כנען עמי שבעת את ריסקת: נוסף פרוש 25
 שלא הגלות ים את לפורר יכול "בעוזך" אתה :אומר והוא, לגלות משל הם המים: כולו לענין נוסף פרוש 26

 יכול אתהו ;עצמם שלהם המים על ,העולם אומות כלומר ,"שבו התנינים ראשי "את ולשבר ,עוד יהיה
 עם שהם ,"לציים לעם מאכל תננות"ש עד ,בכיפה המולכות הגדולות האומות שהם ,לויתן ראשי את לרוצץ
 .הגדולים אויביהם את לאכול יוכלוו ,אוניות כצי המים פני על שניצלים ישראל

 אתה", ללילה שנמשל הזה העולם -" לילה לך אף", הבא העולם - " יום לך: "כך לפרש מדויק יותר אולי 27
 מקבלים שהם הימים שבעת אור את ומחזירים לירח שנמשלו ישראל את - " מאור", בחשכה להאיר" הכינות

. הימים שבעת כאור שבעתיים החמה ואור החמה כאור יהיה הלבנה שאור, לבוא לעתיד -" ושמש", מהתורה
 ". שמש "לפני" מאור "נזכר ולכן
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  :ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְיַצְרָּתם 28הקיץ והחורף כדי שנלמד לעבוד אותך דרך הגשם והתבואה
ֹזאת -ְזָכר  שמקלל אותך ואומר שאינך יכול להושיע29וצריך שיזכור את כל זה גם האויב יח

ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו  ועם מרוקן מכל טוב המבזים את הופעתך בעולם שאינך מופיע' אוֵֹיב ֵחֵרף ה
30ואל תתן לאומות המשולים לחיה את נפש ישראל שמשולים לציפור תור שלך  יט  :ְׁשֶמ

 

  של ישראל החסרים לזמן ארוך מדי31ואל תתעלם מצורכי החייםִּתֵּתן ְלַחַּית ֶנֶפׁש ּתוֶֹר -ַאל
ַהֵּבט ַלְּבִרית וגם אם אין לנו זכות עשה בזכות הברית איתנו  כ  :חִּתְׁשַּכח ָלֶנצַ - ַחַּית ֲעִנֶּיי ַאל

כי כל המקומות החשוכים מהשגחתך הפכו למקומות נאותים שיצמח בהם חוסר צדק ולא 

ועוד שלא יצטרך העם המדוכא  כא  :ֶאֶרץ ְנאוֹת ָחָמס-ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי כל לעמוד בזהנו

וכשתגאל ָיֹׁשב ַּד ִנְכָלם -ַאל ןבייסורים לשוב בבושה מתפילתו שלא נענית כל כך הרבה זמ

  :ָעִני ְוֶאְביוֹן ְיַהְללּו ְׁשֶמבזה ' אותנו אז המעונים והחסרים ישבחו אותך ויגדל קידוש ה
כי הרי אין מי קּוָמה ֱאִהים ִריָבה ִריֶב  ם לפעול כי הריב הוא ריב שלךועוד שתקו  כב

אבל אלו מקללים אותך כל הזמן כל . ובטח שלא אדם מרוקן מכל טוב', שיכול לקלל את ה

ואל תשכח את קולות האויבים שלך  כג  :ַהּיוֹם-ָנָבל ָּכל-ְזֹכר ֶחְרָּפְת ִמִּני עוד אינך מתגלה

שהרעש שהקמים ִּתְׁשַּכח קוֹל ֹצְרֶרי -ַאלששאגו בקרב מועדך כשהחריבו את המקדש 

שהם , עליך משמיעים בעולם ממשיך לעלות אליך באופן רצוף כל עוד אינך משיב להם

  :ְׁשאוֹן ָקֶמי ֹעֶלה ָתִמידעדיין מרעים לישראל 

ַח ַאל  א עה יר- ַלְמַנֵּצ� (ר ְלָאָס�ף ִׁשֽ ינּו ְּלָך0  ב :ַּתְׁשֵח�ת ִמְזמ6 (ִד� Fִדינּו | ה)�ים ה אTֹלִה�
(ב ׁשְ  יָךְוָקר� ּו ִנְפְלא(ֶתֽ ְּפר� ט  ג :ֶמ�ָך ִס) ים ֶאְׁשֹּפֽ י ֵמיָׁשִר� ִנ� �ד ֲא) ח מ(ֵע �י ֶאַּק� ים  ד :ִּכ ֹמִג� ְנֽ
ֶרץ ְוָכל ָלה-ֶא� ְנִּתי ַעּמּוֶד�יָה ֶּסֽ י ִתַּכ6 ה(ְלִלים ַאל ה :ֹיְׁשֶב�יָה ָאֹנִכ0 �ּלּו - ָאַמ�ְרִּתי ַלֽ ָּתֹה�

ים ַאל ֶרן-ְו)ָלְרָׁשִע� ימּו ָקֽ ּו- ַאל  ו :ָּתִר� (ם ַקְרְנֶכ�ם ְּתַדְּבר6 ימּו ַלָּמר� קָּתִר� �אר ָעָתֽ  : ְבַצָּו
ים ז ר ָהִרֽ א ִמִּמְדַּב� �ֹ ַּמֲעָר�ב ְו)ל א ִמ�ּמ(ָצא ּוִמֽ �ֹ י ל י  ח :ִּכ� �ה - ִּכֽ יל ְוֶז �ה ַי)ְׁשִּפ� ים ֹׁשֵפ�ט ֶז ֱאֹלִה�

ים (ס  ט :ָיִרֽ י כ$ ַידִּכ� ר - ְּבֽ � ִין ָחַמ0 ה ְוַי Iֶּז�ה ַאְך| ְיהָו $ר ִמ" ֵלא ֶמֶסְך' ַוַּיֵּג ּו -ָמ� �ָמֶריָה ִיְמצ� ְׁש
ל ִרְׁשֵעי ּו ֹּכ)� ֶרץ- ִיְׁשּת� �ֲאִני י :ָאֽ בַו י ַיֲעֹקֽ ה ֵלאֹלֵה� ַזְּמָר� �י - ְוָכל  יא : ַאִּג�יד ְלֹעָל�ם ֲא) ַקְרֵנ

יק ְרנ�(ת ַצִּדֽ ְמָנה ַקֽ ר(ַמ� ַע ְּת)    :ְרָׁשִע�ים ֲאַגֵּד�
, ואומר שהעולם מתנהל על פי המשפט, משלים את המזמורים הקודמיםמזמור זה 

, ואז ישראל יתרוממו, ולבסוף יקבלו את עונשם', והרשעים רק משמשים כלי ביד ה

 וכסיום, הרשעים מהצלחת לדאוג שלא לאמרו ומתאים. כשיגיע זמנם

  .'ה על בקושיה יישאר שלא, הקודם למזמור

 
 היום חלוקת על ומדבר, הנס פעולת על ולא הטבע פעולת על מדבר המזמור של השני החלק: נוסף פרוש 28

, אותה שמגביל מה -" הארץ גבולות"; ביום והשמש בלילה הוא והכוכבים הירח שמאור, כפשוטה והלילה
 .וחורף קיץ, ולילה יום כמו

' שה בקשה יש כבר כב בפסוק כי, האויב שעשה מה יזכור' שה בקשה ולא, יזכור שהאויב לפרש העדפתי 29
 .פעמיים לבקש צורך ואין, יזכור

 שהיה האדם קומת רק להם שיש לאלו, ")תורך ("תורהה את שקיבלו, ישראל את תתן אל: נוסף פרוש 30
 ".נפש חית "-  חיה לנפש

, )י, נז ישעיהו" (ָחִלית 6א ֵּכן ַעל ָמָצאת יֵָד= ַחּיַת "בפסוקים כמו, החיים צורכי גם משמעותה" חית "31
, לח איוב" (ְּתַמֵּלא ְּכִפיִרים ְוַחּיַת ָטֶרף ִביאְללָ  ֲהָתצּוד", )כ, לג איוב" (ַּתֲאָוה ַמֲאַכל ְונְַפׁשֹו ָלֶחם ַחּיָתֹו ְוזֲִהַמּתּו"

 ".תורך נפש לחיה "ולא" תורך נפש לחית "אמר ולכן, לשון על נופל לשון כאן ויש). לט



141 ליעקב תהלה  

 

ַּתְׁשֵחת - ַאל תדאג שעם ישראל לא ילך לאבדון אלא יהיה משפט לבסוף' אתה הַלְמַנֵּצַח  א
הוִֹדינּו ְּל ֱאִהים  הודינו לך על כל הטובות שעשית איתנו בעבר  ב  :ִמְזמוֹר ְלָאָסף ִׁשיר

ויודעים שקרובה הוִֹדינּו  והודינו גם על מה שאתה מציל אותנו מהחטא על ידי הגלות

ִסְּפרּו  נו מנפלאותיך שהיו בעברכי כך למדְוָקרוֹב ְׁשֶמ התגלותך אלינו מיד כשיבוא זמנה 
32וכשאסתכל על זמן הגאולה במבט ארוך ג  :ִנְפְלאוֶֹתי

אז אשפוט את ִּכי ֶאַּקח מוֵֹעד  

הארץ החומרית  ד  :ֲאִני ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט  ואראה שהיא נכונהבצורה ישרה באמת' הנהגת ה

ים ְנֹמגִ  וכל העמים היושבים עליה נגמרים מאליהם כדרך החומר ולכן הרשעים יגמרו גם כן
 את העמודים הנצחיים שלה שהם התורה האמת 33אבל אני מדדתיֹיְׁשֶביָה -ֶאֶרץ ְוָכל

  :ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה ֶּסָלה שעליהם עם ישראל מבוסס ולכן אנחנו נצחיים' והשלום וכדו
- ָאַמְרִּתי ַלהוְֹלִלים ַאל ולכן הצעתי לאלו שמתנהגים ללא הגבלת השכל שלא יעשו כך  ה

ְוָלְרָׁשִעים  34ולרשעים שלא יתגאו וינסו להתגדל על אחרים אלא ילכו בדרך התורהָּתֹהּלּו 
ָּתִרימּו ַלָּמרוֹם ַקְרְנֶכם -ַאל ה"וודאי שלא תנסו להתגדל על הקב ו  :35ָּתִרימּו ָקֶרן-ַאל

ותדברו דברים שאינם בגובה שלכם כאילו הרמתם והעברתם את צווארכם מהמקום שאמור 

שאתם אומרים בטעות  ז  :ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק ברלהיות בו אל מה שאינכם מבינים בו ד

ששפלות האדם וגבהו נקבעים על ידי המערכה לפי תנועת השמש ממוצאה או ממערבה 

או שהארץ הפקר כמדבר  ִּכי א ִמּמוָֹצא ּוִמַּמֲעָרב מילא אין בהם ענין מוסריומ 'ולא על ידי ה

ְוא ִמִּמְדַּבר  שאז ממילא כמו ההרים יש מהם גבוהים ויש מהם נמוכים ואין כאן כוונה
שופט את בני האדם ולכן צריך לפעמים אחד להיות מושפל ואחר ' אלא ה ח  :ָהִרים

והרשעים שעולים  ט  :ֱאִהים ֹׁשֵפט ֶזה ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים-ִּכי להתרומם עליו להענישו

ִּכי  כמו עם ישראל למשל, להשקות בה את החייבים' למעלה משמשים כוס תרעלה ביד ה
אבל ענינו להשפך ְוַיִין ָחַמר  ומלאה יין חומריות שנותן להם הצלחה לשעתם 'ה-כוֹס ְּבַיד

ַוַּיֵּגר  ת ואז תגמר הצלחתםוהולך מהם בהדרגה עד שיגמרו להשקוָמֵלא ֶמֶס  על החייבים
- ַא וישאר להם רק השמרים בקרקעית לשתות בעצמם את תוצאות רעתם עד סופםִמֶּזה 

לעולם כי הצרות ' אבל עם ישראל יגיד שבח ה י  :ָאֶרץ- ְׁשָמֶריָה ִיְמצּו ִיְׁשּתּו ֹּכל ִרְׁשֵעי

וגם בכל דור פרטי נוכל לשבח לאלוקינו ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם  מאפשרות לו להשאר נצחי

וכל רשע שמתרומם עלינו בסופו של דבר  יא  :ֲאַזְּמָרה ֵלאֵהי ַיֲעֹקבהמשגיח עלינו תמיד 

עד ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע -ְוָכל ואנחנו עוד קיימים, קרניו נגדעות שהרי מרים קרניו למרום

  :ְּתרוַֹמְמָנה ַקְרנוֹת ַצִּדיק שלעתיד לבוא יתרוממו קרנות הצדיקים לשלוט בעולם

ַח ִּבְנִגיֹנ�  א עו ירַלְמַנֵּצ� (ר ְלָאָס�ף ִׁשֽ ל   ב :ת ִמְזמ6 ִיְׂשָרֵא� ים ְּב) יהּוָד�ה ֱאֹלִה� נ(ָד�ע ִּבֽ
(ל ְׁשֽמ( ( ְבִצּֽי(ן  ג :ָּגד� (ָנת� ( ּוְמע6 י ְבָׁשֵל�ם ֻסּכ� ן -ַּב�ר ִרְׁשֵפיָׁש�ָּמה ׁשִ  ד :ַוְיִה� ֶׁשת ָמֵג3 ָק�

ָלה ֶרב ּוִמְלָחָמ�ה ֶסֽ ַהְרֵרי ה :ְוֶח6 יר ֵמֽ ה ַאִּד� �א(ר ַאָּת� ֶרף-ָנ ּו  ו :ָטֽ יֵרי | ֶאְׁשּת(ְלל0 ַאִּב�

 

 שלשון כדי, אסף דברי שהם לפרש בחרתי. 'ה כדברי או אסף כדברי להסביר אפשר האלו הפסוקים את 32
 את אביא בהערות. ה"הקב ופעם אסף היא מדבר לשון שפעם ולא, המזמור בכל אסף של תהיה מדבר

 . 'ה דברי שהם הפירוש

 ֲעַפר ַּבָּׁשִלׁש ְוָכל ִּתֵּכן ַּבּזֶֶרת ְוָׁשַמיִם ַמיִם ְּבָׁשֳעלֹו ָמַדד ִמי "בפסוק כמו, מדידה שהוא, "תכן "מלשון" תכנתי "33
 ).יב, מ ישעיהו" (ְּבמֹאזְנָיִם ּוגְָבעֹות ָהִרים ַּבֶּפֶלס ְוָׁשַקל ָהָאֶרץ

 כאילו נראה אכן כן לפני. העולם את אשפוט שבו קבוע זמן יש: כך הוא הפרוש, ה"הקב דברי אלו אם 34
 וכל שהארץ כשנראה וגם. היושר לפי העמים כל את אשפוט, הזמן שיגיעכ אבל, הרשעה לפי מתנהג העולם
. המשפט לפי קיום לה ויהיה שתעמוד" עמודיה "את מדדתי כבר באמת, הרשעים מרשעת מתמוטטים יושביה

. לזה אותם הביאה הרעה ובחירתם, האמת לפי שיתנהגו" ולרשעים" "להוללים "גם בתורה" ואמרתי"
 .'ה כדברי" אגדע רשעים קרני כל "ואת, ישראל עם כדברי" לעולם אגיד ואני: "ראומ' ה המזמור ובסיום

 ".ֶאְרֶאה ְרָׁשִעים ְׁשלֹום ַּבהֹוְלִלים ִקּנֵאִתי ִּכי "מזמורים שני לפני שאמר מה כנגד זה 35
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ּו ְׁשָנָת�ם ְולֹא ּו ָכל-ֵל�ב ָנמ� ם- ַאְנֵׁשי-ָמְצא6 ם  ז :ַח�ִיל ְיֵדיֶהֽ ב ִנ)ְרָּד� �ַּגֲעָר�ְתָך ֱאֹלֵה�י ַיֲעֹק� ִמ
ָּתה ּוִמֽ | ַאָּת�ה  ח :ְוֶר�ֶכב ָוֽסּוס ָך-ינ�(ָרא ַא� ז ַאֶּפֽ יָך ֵמָא� ד ְלָפֶנ� ִמ�ָּׁשַמִים ִהְׁשַמ�ְעָּת  ט :ַיֲעֹמ�

ָטה ֶרץ ָיֽ ְרָא�ה ְוָׁשָקֽ ין ֶא6 יַע ָּכל-ְּבקּום י :ִּד� ים ְלה(ִׁש6 ט ֱאֹלִה� ָלה- ַעְנֵוי- ַלִּמְׁשָּפ�  :ֶא�ֶרץ ֶסֽ
י יא ר-ִּכֽ ת ַּתְחֹּגֽ ית ֵחֹמ� יֶכ�ם   יב :ֲחַמ�ת ָאָד�ם ּת(ֶד�ָּך ְׁשֵאִר6 $ה אTֹלֵה" ּו ְוַׁשְּלמּו' ַליהָו ֲדר� ִנֽ

אְסבִ - ָּכל י ַלּמ(ָרֽ � ילּו ַׁש) א ְלַמְלֵכי  יג :יָב�יו י(ִב� ים נ)(ָר� ּוַח ְנִגיִד� �ְבֹצר ר� ֶרץ-ִי    :ָאֽ
 את לזכור לאמרו מתאיםו. 36אצל סנחריב וחזקיה' הודאה על התגלות הזו 

  .האומות מול כוחו ואת' ה גדולת

על ידי הנס ראו היושבים ביהודה שעוד היו על   ב  :ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ִמְזמוֹר ְלָאָסף ִׁשיר א

ושאר עם ישראל שכבר היו בגלות התגדל  נוָֹדע ִּביהּוָדה ֱאִהים 'אדמתם את התגלות ה

 סוכת 37ועל ידי זה היה בירושלים ג  :ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדוֹל ְׁשמוֹ  שמו בעיניהם כששמעו על הנס

ולכן  ד  :ּוְמעוָֹנתוֹ ְבִצּיוֹן כיון שבית המקדש נמצא בציוןַוְיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכוֹ  'הגנתו של ה

ואת מגיני וחרבות ָקֶׁשת - ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי כשבאו עליה למלחמה שבר את ברק חצי הקשת

ועל   ה  :ּוִמְלָחָמה ֶסָלהָמֵגן ְוֶחֶרב  עד שנשברה המלחמה כולה באופן תמידי ומהותי, האויב

וראו שהוא גדול וחזק מהאומות ַאָּתה  ָנאוֹר  ויכלו לראותו38מקור אור לעולם' ידי זה נהיה ה

וכל חזקי הרצון שאי אפשר   ו  :ָטֶרף-ַאִּדיר ֵמַהְרֵרי הגדולות שבאו לטרוף את ישראל

ָנמּו  ומתו בשנתם ֶאְׁשּתוְֹללּו ַאִּביֵרי ֵלב לשכנעם שלא להלחם גרמו בזה לעצמם להיות שלל
  :ַחִיל ְיֵדיֶהם-ַאְנֵׁשי- ָמְצאּו ָכל-ְוא עד שלא יכלו כל צבא סנחריב להפעיל את כוחםְׁשָנָתם 

 המגן על הדור הזה שתעצור אותם' ולא היה צריך לזה מעשה אלא די היה באמירה של ה ז
 והאנשים כאילו נרדמו וממילא גם בטלה היכולת להפעיל רכב או סוסִמַּגֲעָרְת ֱאֵהי ַיֲעֹקב 

גרמת בזה שייראו ממך כולם ַאָּתה  ואתה אחר שעשית את כל זה ח  :ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס

שידעו שגם אם יכל אדם לעמוד ברשעו זה רק כיון שעוד הארכת לו אף אבל נוָֹרא ַאָּתה 

וכיון שהגיע הזמן  ט  :ַיֲעֹמד ְלָפֶני ֵמָאז ַאֶּפ- ּוִמימאז שהתגלה האף לא יוכל לעמוד 

כל העולם שירא ממנו ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין שהשמעת את דין סנחריב ולא הארכת לו עוד 

- ְּבקּוםשופט הארץ קם לעשות משפט ' כיון שה י  :ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה עד עכשיו שקט
שאינם מחזיקים טובה , ומטרתו באמת להושיע באופן תמידי את ישראל ַלִּמְׁשָּפט ֱאִהים

והכעס הפנימי שיש לך  יא  :ֶאֶרץ ֶסָלה-יַעְנוֵ -ְלהוִֹׁשיַע ָּכל וממילא ניצל כל העולם, לעצמם

כי מה שנשאר מהחמה עליו ֲחַמת ָאָדם ּתוֶֹדָּך - ִּכי על סנחריב יגרום שיודו לך כל העולם

  :ְׁשֵאִרית ֵחֹמת ַּתְחֹּגר חגרת כדי להלחם בו, דו להגלות את השבטיםאחר שעשה את תפקי
ְוַׁשְּלמּו ִנֲדרּו  'ולכן לא רק עם ישראל אלא כל מי שסביבם ככוש ומצרים תעבדו את ה  יב
כיון   יג  :יוִֹבילּו ַׁשי ַלּמוָֹרא 39שממנו אתם יראים' ותביאו מתנות להְסִביָביו -ֱאֵהיֶכם ָּכל' לה

 
 הגמרא. ומגוג גוג על הכל לפרש אפשר אופן באותו לכאורה. המזמור את לפרש ביותר הפשוטה הדרך זו 36
 נכתב שהמזמור וכיון, "ומגוג גוג סנחריבו משיח חזקיהו לעשות ה''הקב ביקש: "אומרת) א"ע צד (סנהדריןב

 יהיה שזה אפשר עוד שמבחינתו אלא, הימים באחרית' ה התגלות על מדבר הוא שבעצם יתכן, לכן קודם
 .ומגוג גוג זה ומבחינתנו, וחזקיהו סנחריב

 .ושלמות שלום לשון - " שלם "37
 .נפעל של' נ עם, "אור "מהשורש שהיא פרשנו. ך"בתנ עוד מופיעה אינה" נאור "המילה 38

 מני חשמנים יאתיו... שי מלכים ויוביל לך ירושלים על מהיכלך "הפסוקים על סח במזמור שאמרנו כמו 39
 ".לאלקים ידיו תריץ כוש מצרים
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ולכן  ִיְבֹצר רּוַח ְנִגיִדים  ואנשיו שהיו מולכים על הארץ את רוחו של סנחריב40שמנע ועצר

  :ָאֶרץ-נוָֹרא ְלַמְלֵכייראים ממנו כל מלכי העולם 

ל  א עז ַח ַעֽ ף ִמְזֽמ(ר) ידיתון(-ַלְמַנֵּצ� ּון ְלָאָס� �ָקה - ק(ִל�י ֶאל ב :ְידּות� ים ְוֶאְצָע ֱאֹלִה�
י ֶאל י- ק(ִל� ים ְוַהֲאִז�ין ֵאָלֽ ֹלִה� י   ג :ֱא) ְׁשִּתי ָיִד� ָר� $י ָּד" א ַל�יְ | ְּבי�(ם ָצָרִתי' ֲאֹדָנ �ֹ �ְּגָרה ְול ָלה ִנ

י ּוג ֵמֲאָנ6ה ִהָּנֵח�ם ַנְפִׁשֽ יָחה  ד :ָתפ� Oה ָאִׂש� ֱהָמָי ים ְוֶאֽ י | ֶאְזְּכָר�ה ֱאֹלִה� ף רּוִח� ְוִתְתַעֵּט6
ָלה ר  ה :ֶסֽ א ֲאַדֵּבֽ �ֹ ְמִּתי ְול �י ִנ)ְפַע� (ת ֵעיָנ (ת   ו :ָא�ַחְזָּת ְׁשֻמר� נ� ֶדם ְׁש) ים ִמֶּק� ִחַּׁש�ְבִּתי ָיִמ�

ים ְיָלה עִ   ז :ע(ָלִמֽ ָּל� י ַּב" ה ְנִגיָנִת� ְזְּכָר� י- םֶאֽ ׂש רּוִחֽ י ָאִׂש�יָחה ַוְיַחֵּפ� ְלע(ָלִמים   ח :ְלָבִב� �ַהֽ
א| ִיְזַנ�ח  ֹֽ �י ְול (ת ֽע(ד- ֲאֹדָנ יף ִלְרצ� ר ט :ֹיִס6 ר ָוֹדֽ ֶמר ְלֹד� ( ָּג�ַמר ֹא)� �ַצח ַחְסּד�  :ֶהָאֵפ�ס ָלֶנ

ָלה-ֲהָׁשַכ�ח ַחּנ�(ת ֵא�ל ִאם  י יו ֶסֽ ף ַרֲחָמ� ַא� ץ ְּב) ין  יא :ָקַפ� (ת ְיִמ� נ� יא ְׁש) (ִתי ִה� �ֹאַמר ַחּל� ָו
ַעְלֵלי) אזכיר(  יב :ֶעְלֽי(ן (ר ַמֽ י-ֶאְזּכ� �ּה ִּכֽ ָך-ָי ֶדם ִּפְלֶאֽ ה ִמֶּק� יִתי ְבָכל יג :ֶאְזְּכָר6 - ְוָהִג�

יָחה יל(ֶת�יָך ָאִׂשֽ ֶדׁש  יד :ָּפֳעֶל�ָך ּֽוַבֲעִל6 ים- ַּדְרֶּכ�ָך ִמיֱא�ֹלִהים ַּבֹּק� אֹלִהֽ (ל ֵּכֽ ל ָּג)ד�  :ֵא�
ים ֻעֶּזֽ ָך טו ְעָּת ָבַעִּמ� ֵׂשה ֶפ�ֶלא ה(ַד6 (ַע ַעֶּמ�ָך ְּבֵני טז :ַאָּת�ה ָה�ֵאל ֹע� ב -ָּגַא�ְלָּת ִּבְזר� ַיֲעֹק6

ָלה ִים  יז :ְוי(ֵס�ף ֶסֽ ּוָך ַּמ0 א� Fף ִיְרְּגז�ּו ְתֹהֽמ(ת| ָר ילּו ַא)� ּוָך ַּמ�ִים ָיִח� ים ָרא� ֹז�ְרמּו  יח :אTֹלִה�
ִים  (| ַמ0 ים ַאףָעב� (ל ָנְתנ�ּו ְׁשָחִק� כּו-ת ק6 יָך ִיְתַהָּלֽ ָצֶצ� (ל ַרַעְמָך0   יט :ֲח) ל | ק� ַּבַּגְלַּג�

 � 6ה ַוִּתְרַע ים ֵּתֵב�ל ָרְגָז ירּו ְבָרִק� ֶרץֵהִא� ָך   כ :ׁש ָהָאֽ �ם ַּדְרֶּכ� יְלָך ) ושביליך(ַּבָּי �ְׁשִבֽ ּֽו
עּו א ֹנָדֽ �ֹ יָך ל ים ְו)ִעְּקב(ֶת� ַיד כא :ְּבַמ�ִים ַרִּב� אן ַעֶּמ�ָך ְּבֽ �ֹ יָת ַכּצ ן-ָנִח� ה ְוַאֲהֹרֽ    :ֹמֶׁש�

, אינו שומע לתפילתנו ואינו משגיח' שנראה שה, מדבר על צרת הגלותהמזמור 

, ת התגלותו אלינו בדורות הקודמיםוהפתרון הוא לזכור א; כאילו נטש אותנו

 במיוחד, הגלות אריכות על לאמרו ומתאים. ולהאמין שכך יעשה גם לנו

, פרטית צרה על גם לאמרו ואפשר; נשמעות שהתפילות נראה כשלא

    .עליה התפילות את שומע אינו' שה כשנראה

ד שאני ואיני נענה ע' אני נושא תפילתי אל ה ב  :ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמוֹר) ידיתון(- ַלְמַנֵּצַח ַעל א

ויטה אוזנו ' אבל עוד יבוא זמן שאקרא אל הֱאִהים ְוֶאְצָעָקה - קוִֹלי ֶאלצועק מקשיי 

שהוא האדון ' וכשיש לי צרה אני מחפש את ה ג  :ֱאִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי-קוִֹלי ֶאל 41לתפילתי

42שלי שיושיע
וכוחי להציל את עצמי על ידי התפילה בחשכת ְּביוֹם ָצָרִתי ֲאֹדָני ָּדָרְׁשִּתי  

ְוא  אבל לא אפסיק לגמרי מלהתפלל ולקוותָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה  43הגלות נגרר ממני ואוזל
ולכן אזכור את   ד  :ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי תהבאמת עזב או' כי נפשי מסרבת לחשוב שהָתפּוג 

אלינו בעבר ואוציא אליו קול אף שכבר לא מילים ברורות כי מרגיש שאין מענה ' הופעת ה

 
 מנועה" בצורת", כניסה מונעת" בצורה "חומה ולכן, ועצירה מניעה משמעותו" בצר "שהשורש נראה 40

 .התפתחותם המשך את מונעת ענבים" בצירת"ו, מגשם
 ִמן יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיֵָאנְחּו: "מרשנא כמו, צעקה שומע הוא כי לקולי יאזין' ה, אצעק כאשר: נוסף פרוש 41

 ).כג, ב שמות" (נֲַאָקָתם תאֶ  ֱא6ִהים ַוּיְִׁשַמע: ָהֲעבָֹדה ִמן ָהֱא6ִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוּיִזְָעקּו ָהֲעבָֹדה
 שוכחים לפעמים, כשטוב אבל, שלי" אדון "שהוא' ה את לחפש נזכר אני" צרתי "בזמן דוקא: נוסף פרוש 42

 .אותו
 .מפסיקה ואינה וליחה דם ממכתה נוזלת ידי: נוסף פרוש 43
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אבל הכח המניע אותי לזה ָאִׂשיָחה  ובזה אתעסק כל הזמןָרה ֱאִהים ְוֶאֱהָמָיה ֶאְזּכְ  לתפילה

ועל שלא אראה אותך ואתה פ ה  :ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלהנסתר מעיני כבר באופן מהותי 

 ואני חוזר אל זה פעם אחר פעם ולא עוזב את העניןָאַחְזָּת ְׁשֻמרוֹת ֵעיָני  כסוגר את עיני
וכיון שאינך  ו  :ְוא ֲאַדֵּבר אבל כבר לא אדבר אפילו תפילה כי הולך ומתייאשִנְפַעְמִּתי 

נראה כאן אני מנסה לחזור במחשבתי לימים שבהם נגלית אלינו בעבר לתלות תקותי בהם 

ואזכור  ז  :ְׁשנוֹת עוָֹלִמים ך"וכל שנות ההיסטוריה כפי שכתוב בתנִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם 

ואדבר כל הזמן ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה  בחשכת הגלות את שמחתי שהיתה לי להודות לך אז

 ואף שרוחי התעטפה ממני יחפש אותהְלָבִבי ָאִׂשיָחה -ִעם' עם רצוני שימשיך לקוות אל ה
ַהְלעוָֹלִמים ִיְזַנח  גם עד עולם הבא, עבדיו, עזב אותנו' ואשאל היתכן שה ח  :ְיַחֵּפׂש רּוִחיוַ 

וגם אם איננו   ט  :ֹיִסיף ִלְרצוֹת עוֹד-ְוא םולא יחזור להתרצות לנו והרי הוא ארך אפייֲאֹדָני 

 ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדוֹ ראויים מצד עצמנו האם לא יעשה לנו מצד החסד והרי הוא רב חסד 

ר והבטיח לנו שנהיה עמו נגמר בדורות הקודמים ולא יהיה לדורות הבאים והאם מה שאמ

ֲהָׁשַכח ל חנון - והלא הוא א? האם שכח את חנינותו י  :ָּגַמר ֹאֶמר ְלֹדר ָוֹדר והלא מידתו אמת
ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו -ִאםוהלא הוא רחום ? והאם כעסו העלים והסתיר את רחמיוַחּנוֹת ֵאל 

 לא כל זה המחלה שלי שעוד לא תיקנתי אותהא, ולכן אמרתי שלא עזב אותנו יא  :ֶסָלה

  :ְׁשנוֹת ְיִמין ֶעְליוֹןהגלויה בעולם שלא תופיע ' והיא משנה את פעולת הָוֹאַמר ַחּלוִֹתי ִהיא 
ֶאְזּכוֹר ) אזכיר( הנובעות ממידותיו כי ישוב להתגלות אלינו' ן אזכור את פעולת הולכ  יב

  :ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא-ִּכי וזה על ידי שאזכור את הניסים שעשית לנו בעברָיּה -ַמַעְלֵלי
וגם שנזכיר את מעשיך שבראת את העולם שזה אפשר להוציא ממה שרואים סביבנו  יג

ונדבר כל הזמן במעשים שאתה ממשיך להנהיג אותו בדרך הטבע גם ָּפֳעֶל -ְוָהִגיִתי ְבָכל

ובאמת דרכך כל הזמן לפי המבט של הקודש גם  יד  :ּוַבֲעִלילוֶֹתי ָאִׂשיָחה בגלות

ואין כח גדול כמוך שמנהיג את כל כוחות ֱאִהים ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ כשמתנהג לפי הטבע 

אבל מופיע גם דרך הניסים   טו  :אִהיםֵאל ָּגדוֹל ּכֵ -ִמי העולם בטבע אל מטרת הקודש

כדי שבני האדם יוכלו ללמוד עליך ושאתה העיקר ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא ומשנה את הטבע 

ולכן גאלת את  טז  :הוַֹדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּז שתנה מולך ולא אתה מולובעולם הזה והטבע מ

קב וההולך במידתו יוסף אף שהם בני יעָּגַאְלָּת ִּבְזרוַֹע ַעֶּמ  עמך בצורה שיראו שבאה מידך

וכמו שפעלת אז בדרך  יז  :ַיֲעֹקב ְויוֵֹסף ֶסָלה-ְּבֵני 44שמידתם היתה לפעול בדרך הטבע

 שאז כיון שרק נגלית אל המים נהיו ,45ת למיםהנס על המים כך תפעל על הגלות הנמשל

  :ָראּו ַּמִים ֱאִהים ָראּו ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמוֹת חולים במכת דם עד למעמקים
יותר כשנתנו קולם  והשמים התגלוֹזְרמּו ַמִים ָעבוֹת  ושפכת מים בצורה מעובה של ברד יח

ֲחָצֶצי - ַאף הורדת מהשמים לפגוע במצרים 46וגם אבניםקוֹל ָנְתנּו ְׁשָחִקים  ברעם על הארץ
ועל הים כבר הופעת יותר שקול הרעם שלך השפיע על גלגלי מרכבות  יט  :ִיְתַהָּלכּו

ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל  48וברקיך האירו את העולם על ידי עמוד האש קוֹל ַרַעְמ ַּבַּגְלַּגל 47פרעה
ויותר  כ  :ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ עךוזה האיר אותך לכל הגויים ששמעו את זה ופחדו מפני שמ

ופתחת להם שביל שיעלם אחר כך עם ) ושביליך(ַּבָּים ַּדְרֶּכ מזה שעברת עם עמך בים 

ואחר ששב הים לאיתנו לא נודע ּוְׁשִביְל ְּבַמִים ַרִּבים  רבים של היםהמצרים בתוך המים ה

 

 בדרך לפעול למידתם שכוונתו ונראה, בייחוד רחל בני את פעמים כמה הקרובים במזמורים מזכיר אסף 44
 .הטבע

 .למים הקשורים אלו רק אלא מצרים יציאת של הניסים כל כאן נזכרו שלא כיון כך פרשתי 45

 .קטנות אבנים כגון, חצויים דברים הם" חצץ "46

 ).כה, יד שמות" (בכבדות וינהגהו מרכבותיו אופן את ויסר "שנאמר 47

 ).כ, יד שמות" (הלילה את ויאר "שנאמר כמו 48
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 אל ארץ ישראל בידי ומשם כיונת את עמך  כא  :ְוִעְּקבוֶֹתי א ֹנָדעּושעברת בו ושב לטבעו 

49משה ואהרון שליחך
  :ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן- ָנִחיָת ַכֹּצאן ַעֶּמ ְּבַיד 

ם ְלִאְמֵרי  א עח ְזְנֶכ� ּו ָא) י ַהּט� �יָנה ַע�ִּמי ּת(ָרִת� ף ַהֲאִז ָס� יל ְלָא" י-ַמְׂשִּכ� ֶאְפְּתָח�ה  ב :ִפֽ
(ת ִמִּני יד� יָעה ִח) י ַאִּב� ֶדם- ְבָמָׁש�ל ִּפ� ינּו ִסְּפרּו ג :ֶקֽ �ם ַו)ֲאב(ֵת�  :נּולָֽ -ֲאֶׁש�ר ָׁש�ַמְענּו ַוֵּנָדֵע

ד  ד א ְנַכֵח0 �ֹ יו | ל �ה ֶוֱעזּוז�( ְו)ִנְפְלא(ָת� (ת ְיהָו ַסְּפִרים ְּתִהּל� � (ן ְמֽ (ר ַאֲחר� ם ְלד� ִמְּבֵניֶה�
ה ּות  ה :ֲאֶׁש�ר ָעָׂשֽ � ֶקם ֵעד0 �ָּוה ֶאת| ַוָּי ל ֲאֶׁש�ר ִצ ֵא� ב ְות(ָרה' ָׂש�ם ְּבִיְׂשָר" ַיֲעֹק� ֲאב(ֵת�ינּו - ְּבֽ

ם ם ִלְבֵניֶהֽ ה(ִדיָע� ּו  ו :ְל) ּו | ְלַמ�ַען ֵיְדע0 יַסְּפר� מּו ִוֽ �ים ִיָּוֵל�דּו ָי)ֻק� (ר ַא�ֲחר(ן ָּבִנ ּד�
ם ַעְלֵלי ז :ִלְבֵניֶהֽ �ְׁשְּכחּו ַמֽ א ִי �ֹ ְסָל�ם ְול ים ִּכ" אֹלִה� ימּו ֵבֽ רּו- ְוָיִׂש� יו ִיְנֹצֽ  :ֵא�ל ּוִמְצ(ָת�

ּו   ח א ִיְהי0 �ֹ ה ּד�(ר לֹא| ְול ֶר� ם ּד(ר' ס(ֵר$ר ּוֹמ" ( ְולֹא- ַּכֲאב(ָת� ין ִלּב� ֵא�ל -ֶנֶאְמָנ6ה ֶאת-ֵהִכ�
י ר(ֵמי- ֵניְּבֽ   ט :רּוֽח( ִים נ(ְׁשֵק� ב- ֶאְפַר� ּו ְּבי�(ם ְקָרֽ ְפכ� ֶׁשת ָה) ית  י :ָק� א ָׁש�ְמרּו ְּבִר� �ֹ ל

ֶכת ( ֵמֲאנ�ּו ָלֶלֽ ים ּו)ְבת(ָרת� ם יא :ֱאֹלִה� יו ֲאֶׁש�ר ֶהְרָאֽ ּו ֲעִליל(ָת�יו ְו)ִנְפְלא(ָת�  :ַוִּיְׁשְּכח�
ִים ְׂשֵדה יב ֶרץ ִמְצַר� �ָׂשה ֶפ�ֶלא ְּבֶא6 � ֶגד ֲא�ב(ָתם ָע ַען- ֶנ �ם ַוַּיֽ יג :ֹצֽ  ַּיֶּצבָּב�ַקע ָי - ֲעִביֵר�ם ַוֽ

ִים ְּכמ( � ן י(ָמ�ם ְוָכל יד :ֵנֽד-ַמ� ׁש-ַוַּיְנֵח�ם ֶּבָעָנ (ר ֵאֽ ְיָלה ְּבא� ַּל� ע ֻצ�ִרים   טו :ַה) ְיַבַּק�
ה (ת ַרָּבֽ ְׁשְק ִּכְתֹהמ� )ַּי� ִים  טז :ַּבִּמְדָּב�ר ַו (ת ָמֽ א נ(ְזִל�ים ִמָּס�ַלע ַוּי6(ֶרד ַּכְּנָהר�  :ַוּי(ִצ�

(ד ַלֲחטֹא  יז יפּו ע6 ְלי� -ַוּי(ִס� (ת ֶע) ְמר� ( ַלֽ ְׁשָאל-ַוְיַנּסּו יח :(ן ַּבִּצָּיֽהל� ל ִּבְלָבָב�ם ִלֽ ֶכל - ֵא� ֹא�
ם ר  יט :ְלַנְפָׁשֽ ן ַּבִּמְדָּבֽ ְלָח� ְך ֻׁש) ים ָא�ְמרּו ֲהי�ּוַכל ֵא�ל ַלֲעֹר� ִה� אֹל" ּו ֵּבֽ  ְיַדְּבר� ֵה�ן  כ :ַוֽ

ּור -ִהָּכה פּו ֲהַגם| צ0 ְׁשֹט� ין ְׁשֵא�ר ְלַעּֽמ(- ֶל�ֶחם י�ּוַכל ֵּת�ת ִאם- ַוָּיז�ּובּו ַמִים' ּוְנָחִל$ים ִי"  :ָיִכ6
ב ְוַגם| ֵכ�ן לָ  כא ה ְבַיֲעֹק� �ֵאׁש ִנְּׂשָק� ר ְו  ִּיְתַעָּב� ה ַוֽ ע ְיהָו� ל-ָׁשַמ� ף ָעָל�ה ְבִיְׂשָרֵאֽ י   כב :ַא)� ִּכ�

י א ֶה�ֱאִמינּו ֵּבאֹלִה� �ֹ יׁשּוָעֽת(ל ּו ִּבֽ ְטח� א ָב) �ֹ י ָׁשַמ�ִים   כג :ם ְול ים ִמָּמ�ַעל ְוַדְלֵת6 ַוְיַצ�ו ְׁשָחִק�
ח ל ּוְדַגן כד :ָּפָתֽ ר ֲעֵליֶה�ם ָמ�ן ֶלֱאֹכ� מ(-ַוַּיְמֵט3 �ַתן ָלֽ ִים ָנ ַמ� ֶל�ֶחם ַא�ִּביִרים ָא�ַכל  כה :ָׁש)

ַבע ה ָׁשַל6ח ָלֶה�ם ָלֹׂשֽ יׁש ֵציָד3 ג ְּבֻעּז�( ֵתי כו :ִא� ןַיַּס�ע ָק�ִדים ַּבָּׁשָמ�ִים ַוְיַנֵה6 ר  כז :ָמֽ ַוַּיְמֵט3
(ף ָּכָנֽ ף ים ע� (ל ַי)ִּמ� יב  כח :ֲעֵליֶה�ם ֶּכָעָפ�ר ְׁשֵא�ר ּֽוְכח� ִב� �הּו ָס) ֶרב ַמֲחֵנ �ַּיֵּפל ְּבֶק� ַו

יו םַוּיֹאְכל�  כט :ְלִמְׁשְּכֹנָתֽ א ָלֶהֽ ם ָיִב� ֲאָוָת� )ַתֽ ד ְו ּו ְמֹא� (ד - לֹא  ל :ּו ַוִּיְׂשְּבע� ּו ִמַּתֲאָוָת�ם ע)� ָזר�
ם ים  לא :ָאְכָל�ם ְּבִפיֶהֽ י ִיְׂשָרֵא�ל | ְוַא�ף ֱאֹלִה0 �ַּיֲהֹרג ְּבִמְׁשַמֵּניֶה�ם ּוַבחּוֵר6 ם ַוֽ ָל�ה ָבֶה� Fָע

יעַ  ְטאּו-ְּבָכל  לב :ִהְכִרֽ �את ָחֽ ֹ א-ז ֹֽ (ד ְול יו-ע� ינּו ְּבִנְפְלא(ָתֽ ֱאִמ� ֶבל ְיֵמיֶה�ם ַּבֶה� -ַוְיַכל  לג :ֶה)
ה ם ַּבֶּבָהָלֽ ֲחרּו-ִאם לד :ּו)ְׁשנ(ָת� בּו ְוִׁשֽ ּוהּו ְו)ָׁש� ל-ֲהָרָג�ם ּוְדָרׁש� י לה :ֵאֽ �ִּיְזְּכרּו ִּכֽ ים - ַוֽ ֱאֹלִה�

ם ְלי(ן ֹּגֲאָלֽ ל ֶע) ם ְיַכְּזבּו לו :צּוָר�ם ְוֵא� ּוהּו ְּבִפיֶה�ם ּו)ִבְלׁש(ָנ� �ִלָּבם לֹא לז :ֽל(-ַוְיַפּת� -ְו
ּו ִּבְבִריֽת( א ֶנ)ֶאְמנ� �ֹ ( ְול (ן ִעּמ� ּום  לח :ָנכ� ּוא ַרח0 לֹא| ְוה� ר ָע(ן' ְוֽ �ִהְרָּבה - ְיַכֵּפ� ית ְו ְׁשִח� ַי"

א ֹֽ ( ְול �ִּיְזֹּכר ִּכי  לט :ֲחָמֽת(-ָי)ִעיר ָּכל- ְלָהִׁש�יב ַאּפ� א ָיֽׁשּוב- ַו �ֹ ְך ְול (ֵל� ּוַח ה)  :ָבָׂש�ר ֵה�ָּמה ר�

 

 שנעלמו אלו גם, ישראל עם את ותלד תחיל, הגלות על שתתגלה כיון - " יחילו מים אוךר: "ובנמשל 49
 את המחזיקים בעמים ותילחם, קולך את כשישמעו מפניך" יזרמו "הגלות ומי; הגלות של המעמקים בחשכת

 יפחד העולם וכל בעולם אותך ויראו הארץ תאיר, בקולך שתופיע וכיון; ברד ואבני חיציך ידי על ישראל עם
 . ישראל ארץ אל המשיח ביד אותם ותביא, דרכה העם את ותוביל הגלות בים דרך שתפתח עד, ממך
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יִׁשיֽמ(ן מ ּוהּו ִּבֽ ּוהּו ַבִּמְדָּב�ר ַי)ֲעִציב� ( מא :ַּכ�ָּמה ַיְמר� ּו ֵא�ל ּוְקד6 ּובּו ַוְיַנּס� ׁש ִיְׂשָרֵא�ל ַוָּיׁש�
ּו ֶאת-לֹא מב :ִהְתוּו (ם א9ֶׁשר-ָזְכר� ( י)� ם ִמִּני-ָיד� ר- ָּפָד� ת(ָת�יו -ֲאֶׁשר  מג :ָצֽ �ִמְצַרִים ֹאֽ ָׂש�ם ְּב

יו ִּבְׂשֵדה ַען-ּו)מ(ְפָת� ם ַּבל מד :ֹצֽ )ֹנְזֵליֶה� �ָדם ְיֹאֵריֶה�ם ְו ְך ְל ח  מה :ִיְׁשָּתֽיּון- ַוַּיֲהֹפ� ְיַׁשַּל3
ַע ַוַּתְׁשחִ  םָּבֶה�ם ָע�ֹרב ַוּיֹאְכֵל�ם ּו)ְצַפְרֵּד� ה  מו :יֵתֽ ם ָלַאְרֶּבֽ )יִגיָע� יל ְיבּוָל�ם ִוֽ  :ַוִּיֵּת�ן ֶלָחִס�

ל מז ֲחָנַמֽ ם ַּבֽ �ם ְו)ִׁשְקמ(ָת� ג ַּבָּבָר�ד ַּגְפָנ �ר ַלָּבָר�ד ְּבעִ  מח :ַיֲהֹר� ם ַוַּיְסֵּג יָר�ם ּו)ִמְקֵניֶה�
ים ם - ְיַׁשַּלח  מט :ָלְרָׁשִפֽ ים| ָּב0 י ָרִעֽ ַחת ַמְלֲאֵכ� ְׁשַל� �ַעם ְוָצָר�ה ִמ) ( ֶעְבָר�ה ָוַז (ן ַאּפ�  :ֲחר3

( לֹא נ ּפ� יב ְלַא" יר- ְיַפֵּל�ס ָנִת� ֶבר ִהְסִּגֽ ם ַלֶּד� � ְך ָּכל  נא :ָחַׂש�ְך ִמָּמ�ֶות ַנְפָׁש�ם ְו)ַחָּיָת� - ַוַּי
ים ְּבָאֳהֵלי (ִנ� ית א) (ר ְּבִמְצָר�ִים ֵראִׁש� ם-ְּבכ� ֶדר  נב :ָחֽ ֵע�  ְיַנֲהֵג�ם ַּכ) ( ַוֽ אן ַעּמ� �ֹ ַוַּיַּס�ע ַּכּצ

ר א ָפָח�דּו ְוֶאת  נג :ַּבִּמְדָּבֽ �ֹ ם - ַוַּיְנֵח�ם ָל�ֶבַטח ְול (ְיֵביֶה� ה ַהָּיֽםא) �ְיִביֵאם ֶאל נד :ִּכָּס� -ַו
( ַהר ּול ָקְדׁש� ה ְיִמיֽנ(-ְּגב� ה ָקְנָת� ם   נה :ֶז)� � ֶרׁש ִמְּפֵניֶה0 �ַּיִּפיֵלם ְּבֶח�ֶבל ַנֲחָל�ה | ַוְיָג ם ַוֽ ּג(ִי�

ל י ִיְׂשָרֵאֽ ם ִׁשְבֵט� ָאֳהֵליֶה� ן ְּב) �ַּיְמרּו ֶאת נו :ַוַּיְׁשֵּכ� ּו ַו א -ַוְיַנּס� �ֹ יו ל ים ֶעְלי�(ן ְו)ֵעד(ָת� ֱאֹלִה�
רּו ֶׁשת ְרִמָּיֽהַוּיִ  נז :ָׁשָמֽ ּו ְּכֶק� �ִּיְבְּגדּו ַּכֲאב(ָת�ם ֶנ)ְהְּפכ� גּו ַוֽ ּוהּו ְּבָבמ(ָת�ם   נח :ֹּס� ַוַּיְכִעיס�

ם ַיְקִניֽאּוהּו ל נט :ּו)ִבְפִסיֵליֶה� ד ְּבִיְׂשָרֵאֽ ֹא� ס ְמ)  ִּיְתַעָּב�ר ַוִּיְמַא� �ִּיֹּטׁש  ס :ָׁשַמ�ע ֱא�ֹלִהים ַוֽ ַו
ם ן ָּבָאָדֽ ֶהל ִׁשֵּכ� ( ֹא)� י עֻ   סא :ִמְׁשַּכ�ן ִׁשל� ( ְבַידַוִּיֵּת�ן ַלְּׁשִב� ִתְפַאְרּת� ר-ּז�( ְוֽ �ר  סב :ָצֽ ַוַּיְסֵּג

ר ( ִהְתַעָּבֽ ( ּו)ְבַנֲחָלת� ְכָלה סג :ַלֶח�ֶרב ַעּמ� יו ָאֽ לּו- ַּבחּוָר� א הּוָּלֽ �ֹ יו ל  :ֵא�ׁש ּו)ְבתּוֹלָת�
יָנה  דס א ִתְבֶּכֽ �ֹ יו ל ן  סה :ֹּכ�ֲהָניו ַּבֶח�ֶרב ָנָפ�לּו ְו)ַאְלְמֹנָת� ץ ְּכָיֵׁש� (ר | ַוִּיַק6 ִגּב� �י ְּכ) ֲאֹדָנ

� ן ִמָּיֽ ִין מ(-ַוַּיְך סו :ִמְתר(ֵנ �ַתן ָלֽ ם ָנ (ָל� ת ע) (ר ֶחְרַּפ� יו ָאח� ֶהל י(ֵס�ף  סז :ָצָר� �ִּיְמַאס ְּבֹא� ַו
ר א ָבָחֽ �ֹ ִים ל ְפַר� ֶבט ֶא) �ִּיְבַחר ֶאת סח :ּֽוְבֵׁש� תֵׁש�ֶבט יְ - ַו ב- הּוָד�ה ֶאֽ (ן ֲאֶׁש�ר ָאֵהֽ ּי� ר ִצ)  :ַה�

�ֶבן ְּכמ( סט ם- ַוִּי ּה ְלע(ָלֽ ֶרץ ְיָסָד� ֶא� ( ְּכ) ִמים ִמְקָּדׁש� �הּו   ע :ָר )ִּיָּקֵח� ( ַו �ד ַעְבּד� �ִּיְבַחר ְּבָדִו ַו
אן ֹֽ ת צ ִּמְכְלֹא� ל ַנֲחָלֽת(  עא :ִמֽ ( ּו)ְבִיְׂשָרֵא� ב ַעּמ� �ְרע(ת ְּבַיֲעֹק� ( ִל ִביא� (ת ֱה" ר ָעל�  :ֵמַאַח�

�ִּיְרֵעם ְּכֹת�   עב םַו ( ּוִבְתבּונ6(ת ַּכָּפ�יו ַיְנֵחֽ    :ם ְלָבב�
מראה את מה שצריכים ישראל ללמוד מסיפור ניסי יציאת מצרים על המזמור 

 לזכרון לאמרו ומתאים. 50ומה קורה כשאינם לומדים את זה, וכוחו' השגחת ה

    . 'ה את לנסות שלא לזכור וכדי, בפסח למשל, מצרים יציאת ניסי

תשמעו עם ישראל את הסיפורים המובאים ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף  הבנה פנימית של המציאות א

 אומר ותנסו להבין גם את המשמעות שאניַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתוָֹרִתי שאני אומר לכם ' בתורת ה

ֶאְפְּתָחה  ואפתח לכם הבנות נוספות על ידי משלים ב :ִפי-ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי לכם בזה
שאנחנו   ג :ֶקֶדם- ַאִּביָעה ִחידוֹת ִמִּני 51רוןואוציא עוד ידע בחידות שצריכות פתְבָמָׁשל ִּפי 

וסיפרו לנו אותם  ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם קיבלנו אותם מהתורה והם חלק מהידע הבסיסי שלנו

 

 בכל והגיתי פלאך מקדם אזכרה כי ה- י מעללי אזכור: "בו שאמר הקודם המזמור של המשכו שזה יתכן 50
 ".אשיחה ובעלילותיך פעלך

 . בכתוב להתעמק ותמכריח" חידות"וה, להקשיב שירצו גורם" משל"ה: נוסף פרוש 51
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ואנחנו לא נעלים מלספר את  ד :ָלנּו- ַוֲאבוֵֹתינּו ִסְּפרּו 52אבותינו שראו אותם בעצמםאבות 

שבכל הדורות ְלדוֹר ַאֲחרוֹן  חרוןויסופר כך עד לדור האא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם  53זה לבני בניהם

ושיכול לעשות כל מה ' ְמַסְּפִרים ְּתִהּלוֹת השהם עיקר הבריאה ' מספרים את שבחי ה

ְוִנְפְלאוָֹתיו ֲאֶׁשר ואת ניסיו שעשה בפועל לאבותינו וכך יכול לעשות גם לנו  ֶוֱעזּוזוֹ שברצונו
שם בתורה את כל העדות על מה שהיה כדי שכל הדורות ילמדו את ' ולצורך זה ה  ה :ָעָׂשה

ְותוָֹרה ָׂשם  ובזכות זה יקיימו את התורה שעם ישראל צריך לקייםַוָּיֶקם ֵעדּות ְּבַיֲעֹקב  זה
אלו ציוה את אבותינו שראו את הניסים וקיבלו את התורה להעבירם ואת כל ְּבִיְׂשָרֵאל 

' ידיעת גדולת הובזה יעבירו את  ו :ֲאבוֵֹתינּו ְלהוִֹדיָעם ִלְבֵניֶהם-ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאתלבנים שלהם 

כי גם הבנים שיולדו להם יקומו לעשות מעשה בתורם ְלַמַען ֵיְדעּו ּדוֹר ַאֲחרוֹן  עד סוף הדורות

ועל ידי זה כל הדורות ישימו את  ז :ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהםולספר לבנים שלהם 

הנובעים ממידותיו ' ויזכרו את מעשי הְוָיִׂשימּו ֵבאִהים ִּכְסָלם  ולא בכח זרועם'  בה54מבטחם

ולכן ישמרו מצוותיו כדי להיות ראויים לשמירתו ֵאל -ְוא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי כמו שיש שכר ועונש

ְוא ולכן לא יהיו הדורות הבאים כמו דורות השופטים  ח :ּוִמְצוָֹתיו ִיְנֹצרּו עניש אותםושלא י
וזה ּדוֹר סוֵֹרר ּוֹמֶרה דו במצוותיו לעבוד אלהים אחרים ומר' שסרו מאחרי הִיְהיּו ַּכֲאבוָֹתם 

ומה שמניע אותו לא היה ֵהִכין ִלּבוֹ - ּדוֹר א עדיין' כיון שליבו לא היה מבוסס בעבודת ה

וזה כשנקראו ישראל בני   ט :ֵאל רּוחוֹ -ֶנֶאְמָנה ֶאת-ְוא 55'ניתן לסמוך עליו בעבודת ה

אפרים כיון ששם שכן המשכן מאז שיהושע משבט אפרים מלך עליהם והלכו בדרך בני 

56רחל
 ה" וסמכו על יכולתם לירות חיצים ולא על הקב57שהיו חמושים בנשק ֶאְפַרִים-ְּבֵני 

כיוון  י :ָהְפכּו ְּביוֹם ְקָרב 58 הארון הפכו את פניהם ונסוובקרב שבו נשבהָקֶׁשת -נוְֹׁשֵקי רוֵֹמי

ולא רצו ללכת  א ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱאִהיםשלא שמרו את הברית שלא לעבוד עבודה זרה 

וזה על ידי שמצד האמת לא הציבו לנגד  יא :ּוְבתוָֹרתוֹ ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת רך שסוללת התורהבד

ואת הניסים שהראה לעם ישראל יו ַוִּיְׁשְּכחּו ֲעִלילוֹתָ לפי מידותיו '  את דרכי ה59עיניהם

שהרי מול אבות אבותיהם עשה   יב :ְוִנְפְלאוָֹתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאםשיכול לתת להם כל צורכם 

 
 שצריך" חידות"ב לפעמים כתובים הם. השכל מוסר בתוכו שצופן" משל "הם התורה ספורי: נוסף פרוש 52

, מההמון מוסתר ואינו בקלות ההשכל מוסר את להבין אפשר כי, "ונדעם שמענו "אבל, להבינם להתעמק
 .באמת היה כך אלא המצאה אינו המשל שגם" לנו ספרו אבותינו"ו

 נשלים אנחנו, מאבותיהם לקבל זכו לא שהיא כל שמסיבה, אבותינו של בניהם שהם, אחינו: נוסף ושפר 53
 ".אחרון דור "עד לבניהם הם גם שיספרו כדי הסיפור את להם

 ".מבטח"ל מקביל" כסל "כלל בדרך. 'בה שמתכסה כלומר, כיסוי מלשון הוא" כסל"ש נראה 54
 אותו וראה' ה של בכוחו מילדותו הורגל שלא כיון ומורה סורר השהי, המדבר כדור יהיו לא: נוסף פרוש 55

 יהיו לא"ש נאמר אם אלא, השופטים דורות על שמדובר לומר יותר נראה מההמשך אבל. בבגרותו רק
 .זה כל להם בא ולכן, המדבר כדור היו אפרים ובני, המדבר דור הם" כאבותם

. הנס על לסמוך ולא, בהן ולהצליח, הגויים כמו הטבע דרכי לפי להתנהג, בפרט ויוסף, רחל בני דרך כי 56
 בני ואילו. מהגויים אותם מבדילה החשיבה צורת רק כי, לגמרי צדיקים להיות חייבים הם, שכן כיון אבל
 תיקון לזה יש, חוטאים כשהם גם ולכן, מהגויים שונה בצורה ופועלים הנס על סומכים, בפרט ויהודה, לאה

 כגון, רחל מבני מנהיג לוקחים, טבעית בדרך ישראל עם את שינהיג מנהיג צריךש במקומות ולכן. פשוט
 נקראת כן ועל. יהודה משבט כשהתפלגו וירבעם, הגויים ככל מלך כשבקשו ושאול, משה מות אחר יהושע
 כן שאין מה, פרטית בצדקות תלויה היא כי, לנצח זו מלכות שתימשך אפשר אי אבל". אפרים "זו מדרגה
 .למוטב משיבו' ה, חוטא המלך שאם, ודהיה בשבט

, יב' א הימים דברי"  (ִמִּבנְיִָמן ָׁשאּול ֵחיֵמאֲ  ַּבָּקֶׁשת ּוַבִחִּצים ָּבֲאָבנִים ּוַמְׂשִמאִלים ַמיְִמינִים ֶקֶׁשת ינְֹׁשקֵ  "כמו 57
 ).יז, יז' ב הימים דברי" (ָאֶלף ָמאַתיִם ןּוָמגֵ ֶקֶׁשת ינְֹׁשקֵ  ְוִעּמֹו ֶאְליָָדע ַחיִל ִּגּבֹור ִּבנְיִָמן ּוִמן" ,)ב

 .המזמור בהמשך כמפורט 58
 היה שאביו, גדעון שאומר כמו, ישראל מעם מצרים יציאת ניסי נשכחו לא שהרי, ממש ששכחו לפרש אין 59

 אלא". 'ה ֶהֱעָלנּו ִּמְצַריִםמִ  ֲה6א ֵלאמֹר ֲאבֹוֵתינּו ָלנּו ִסְּפרּו ֲאֶׁשר נְִפְלאָֹתיו ָכל ְוַאּיֵה: "למלאך, זרה עבודה עובד
 .פיהם על לפעול, עיניהם מול הנסים את שמו שלא
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 :ֹצַען-ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה כשהיו בארץ מצרים ובסביבתהה ֶפֶלא ֶנֶגד ֲאבוָֹתם ָעָׂש ניסים 
העמיד כעמוד ואת המים ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם  שקרע בשבילם את ים סוף והעבירם בחרבה יג

ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן  וכיוון אותם בדרכם על ידי עמוד הענן יד :ֵנד-ַמִים ְּכמוֹ- ַוַּיֶּצבבניגוד לטבעם 
ַהַּלְיָלה -ְוָכל יומם ולילה ושיהיה להם אור על ידי עמוד האשוגם בלילה שיוכלו ללכת יוָֹמם 

 את העם והשקהְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר  וביקע אבנים גם בחורב וגם בקדש  טו :ְּבאוֹר ֵאׁש

ובזה הראה להם כוחו שהוציא נוזל  טז :ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמוֹת ַרָּבה הצמא מים רבים כמי תהום

ולמרות   יז :ַוּיוֶֹרד ַּכְּנָהרוֹת ָמִים 60מים רבים כנהרותוהיה ַוּיוִֹצא נוְֹזִלים ִמָּסַלע  מסלע מוצק

 ַוּיוִֹסיפּו 'כל הניסים שראו רצו לבחון אותו בדברים נוספים שזה היה חטא מצד האמונה בה
  אף שהוא עליון ואף שהיו במדבר וצריכים שיושיע אותם61ולא שמעו בקולולוֹ -עוֹד ַלֲחֹטא

ֵאל -ַוְיַנּסּו  לראות מה יכול ומה לא'וכוונתם היתה לנסות את ה יח :ַלְמרוֹת ֶעְליוֹן ַּבִּצָּיה
אבל בזה   יט :ֹאֶכל ְלַנְפָׁשם-ִלְׁשָאל אף שבפיהם רק בקשו אוכל לחיות את עצמםִּבְלָבָבם 

שראו בו כח מסוים בלבד ורצו לבדוק אם יכול ַוְיַדְּברּו ֵּבאִהים  הכוחות דברו כנגד אדון כל

שהרי עד עכשיו ראו שהוא  כ :ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵאל ַלֲעֹר ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר גם לתת אוכל במדבר

צּור ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו - ֵהן ִהָּכה משפיע על המים ויכול להוציא מים מסלע די הצורך
ויותר מזה אם יסכים לתת להם גם ֶלֶחם יּוַכל ֵּתת -ֲהַגם אבל האם יכול גם לתת להם לחם

' וכיון שזו היתה כונתם ושמע ה  כא :ְלַעּמוֹ ָיִכין ְׁשֵאר -ִאם בשר שאינם חייבים כדי לחיות

והסיק אש בפרטים ַוִּיְתַעָּבר ' ָלֵכן ָׁשַמע ה כעס והציב אותם בצד שמולו כאויבים, אותה

-ְוַגם והיתה מגפה כללית בעם בקברות התאווהָקה ְבַיֲעֹקב ְּׂש ְוֵאׁש נִ  62ההחוטאים בתבער
עליהם וחשבו קיים ומשגיח ' כי לא למדו מהניסים להאמין שה  כב :ַאף ָעָלה ְבִיְׂשָרֵאל

ולא למדו מהם שרוצה ויכול להצילם ִּכי א ֶהֱאִמינּו ֵּבאִהים שמשה מוציא אותם ממצרים 

ציוה , ולכן מצד הנסיון שניסו כג :ְוא ָבְטחּו ִּביׁשּוָעתוֹ  כדי לשים בו את מבטחם ולא לפחד

וילמדו שתמיד הלחם ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל  את השמים שיתנו את לחמם שיראו שזה בא ממנו

ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן  והוריד להם את המן כד :ְוַדְלֵתי ָׁשַמִים ָּפָתח 63בא בציוויו על ידי הגשם
ואכלו כל אחד לפי צורכו לחם   כה :ָׁשַמִים ָנַתן ָלמוֹ - ּוְדַגןשהוא אוכל שבא על ידי נס ֶלֱאֹכל 

64דואג לכל צורכם' המחזק אותם שיראו שה
ושלח להם די צורכם ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש  

 :ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלֹׂשַבע צריכים לסמוך עליוהם שידעו שכדי  65לשבוע אבל לא לשמור
66ועוד הסיע רוח חזקה כו

 :ַוְיַנֵהג ְּבֻעּזוֹ ֵתיָמן והוביל את השליו למדברַיַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמִים  
ודוקא עופות ולא ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר ְׁשֵאר  והוריד להם בשר כעפר שרומז לחומריותם כז

 
, )ו, יז שמות" (בחורב הצור על שם לפניך עומד הנני "שכתוב כמו - " במדבר צורים יבקע: "נוסף פרוש 60
 ).י, כ במדבר" (מים לכם נוציא הזה הסלע המן  "בקדש שכתוב כמו - " מסלע נוזלים ויוצא"

 ".להמרות "כמו" למרות "61
 ולכן, המן נגד דיברו הם כי כאן נזכרו המתאווים. העקרון לפי מסודר והוא, מבתורה שונה הסיפור סדר 62

 .המן בקשת עצם עם אחד ענין הם החטא מבחינת
 ָּכל ַעל ִּכי ָהָאָדם יְִחיֶה ְלַבּדֹו ַהֶּלֶחם ַעל 6א ִּכי הֹוִדיֲע0 ְלַמַען... יַָדְעּתָ  6א ֲאֶׁשר ַהָּמן ֶאת ַוּיֲַאִכְל0: "שנאמר כמו 63

 ).ג, ח דברים" (ָהָאָדם יְִחיֶה' ה ִפי מֹוָצא
 שיבינו כדי, מלאכים של כאוכל שנראה" לחם "אכלו ישראל ובני, המלאכים הם" אבירים: "נוסף פרוש 64

 .כמלאכים להיות ולהתעלות מהחומר להתקדש שעליהם
 המן את לשמור היה אפשר אי ולכן, שביעתם כדי רק להם נתן' ה אבל. לדרך ששומרים מה הוא" צידה "65

 .ליום מיום
 רוח דווקא ולאו, חמה או חזקה רוח משמעותו" קדים רוח "כלל בדרך אבל. מזרח צד הוא" קדים "66

 צד הוא כלל בדרך" תימן. "הכיוון את מציין" קדים"ש לפרש אפשר אי, "תימן "גם שנאמר, כאן. מזרחית
 לפרש אפשר אבל. דרום לכיוון התיכון מהים אותם שהביא יתכן, מהים השליו את הביא' שה וכיון, דרום

 אותם המניעה שהרוח לרמוז שבא ויתכן .התאווה קברות בזמן היו שלידה, אדום לארץ מכוון כאן" תימן"ש
 .ליעקב לא לעשיו שייך התאווה וענין', ה רוח להיות צריכה
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ּוְכחוֹל ַיִּמים עוֹף  בהמות לרמוז להם שישראל שנמשלו לחול הים צריכים להיות מרוממים
וסביב למחנה ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו  ונפל בתוך המחנה לצדיקים שהיה להם די בזה כח :ָּכָנף

 ואכלו ושבעו יותר מכדי צורכם מצד התאוה כט :ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו למי שרצה לאסוף הרבה
יכול לתת גם תאוות ואם כן מה שמונע אותם מהם ' להראות להם שהַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד 

67ועוד לא נמאס עליהם הבשר ל :ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם זה לטובתם
ועודנו ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם -א 

ְוַאף ֱאִהים ָעָלה  ועלה עשן באפו מרוב כעס  לא :עוֹד ָאְכָלם ְּבִפיֶהם הבשר בין שיניהם
והפיל את צעירי ישראל שחטאו ַוַּיֲהֹרג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  והרג את אלו שרצו להשמיןָבֶהם 

 ולמרות כל הדברים האלו המשיכו לחטוא במרגלים לב :ּוַבחּוֵרי ִיְׂשָרֵאל ִהְכִריעַ  בתאוותם
 :ֶהֱאִמינּו ְּבִנְפְלאוָֹתיו-ְוא ולא האמינו שיוכל לנצח את עמי כנעןעוֹד -ֹזאת ָחְטאּו- ְּבָכל
וקיצר את ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם - ַוְיַכל וכילה ימיהם ללא מטרה שהרי רק בניהם יכנסו לארץ  לג

' והכלל הוא שכשה לד :ּוְׁשנוָֹתם ַּבֶּבָהָלה שנותם שימהרו למות ויוכלו בניהם להכנס מהרה

ושבים אליו ומחפשים לראות אותו ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו - ִאם הורג בהם אז הם מחפשים אותו

ואז הם זוכרים שאלוקים הוא המגן עליהם ואם רוצים  לה :ֵאל- ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 68בתוך החושך

שהוא כח עליון גואל ' ושרק הֱאִהים צּוָרם -ַוִּיְזְּכרּו ִּכי להנצל מהצרה צריך לפנות אליו

אבל גם אז לא שבו  לו :ְוֵאל ֶעְליוֹן ֹּגֲאָלם מהאותם מצרותם כי אינם כמשפחות האד

ולא היתה כוונתם ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם  בתשובה אמיתית אלא רק אמרו את המילים הנכונות

-ּוִבְלׁשוָֹנם ְיַכְּזבּו ו באמת אלא רק להסיר את הצרה על ידי הבטחות שלא יקוימולשוב אלי
ואי אפשר היה לסמוך כוֹן ִעּמוֹ נָ -ְוִלָּבם א 'כי עדיין רצונם לא היה מבוסס לפי רצון ה לז :לוֹ 

מרחם ' אבל למרות זאת ה לח :69ְוא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתוֹעליהם שישמרו את הברית גם הלאה 

ולא משחית את עם ְיַכֵּפר ָעוֹן   על עוונם אף שהוא עדיין קיים70סהומכְוהּוא ַרחּום  עליהם

ומשקיט את הכעס בכל ַיְׁשִחית -ְוא ישראל על חטאיהם כיון שחזרו לפחות למראית עין

וכשמעניש אינו מעניש על כל החטאים ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפוֹ  פעם אף שחוטאים שוב ושוב

וזו דרכו כי זוכר שהם חוטאים  לט :ֲחָמתוֹ -ָיִעיר ָּכל-אְו יחד שאז לא היתה להם תקומה

ה ָבָׂשר ֵהּמָ - ַוִּיְזֹּכר ִּכי מצד שהם שייכים אל העפר ויש בהם יצר הרע ולכן יש מקום לסלוח
 71וכן שאם יקח מהם את רוחם לא יוכלו לשוב עוד ולכן יש מקום להאריך אף שיוכלו לשוב

ַּכָּמה  אף שהיו במדבר וזקוקים לו' והרבה מאוד פעלו נגד ציווי ה  מ :72רּוַח הוֵֹל ְוא ָיׁשּוב
ושוב ושוב  מא :ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימוֹן והלכו נגד רצונו אף שהם במקום שממה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר

שמראה שהם תופשים את אלוקים ככח שאפשר לנצל לטובתם ' חנו את כוחו של הניסו וב

וניסו לסמן את גבולותיו אבל באמת הוא קדוש המקדש את ישראל  ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל

ובזה הראו שאינם מחזיקים   מב :ּוְקדוֹׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו למעלה עליונה ולא לעניני עולם הזה

ביום שהציל אותם ָידוֹ - ָזְכרּו ֶאת-א בזכרון את כוחו ולכן מנסים שוב במה שכבר ראו

ואת כל  מג :ָצר- ָּפָדם ִמִּני-יוֹם ֲאֶׁשר מהמצרים שזה מוכיח שיכול להצילם גם מעמי כנען

והניסים המראים ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתוָֹתיו -ֲאֶׁשר הסימנים המעידים על כוחו שעשה במצרים

שמבחינת יכולתו להשפיע על (  מד :ֹצַען-הּומוְֹפָתיו ִּבְׂשדֵ  את גדולתו שעשה בסביבתה

וגם נוזלים אחרים ַוַּיֲהֹפ ְלָדם ְיֹאֵריֶהם הפך את הנהרות עצמם לדם ) סביבת החיים שלהם

 
 ).כ, יא במדבר" (לזרא לכם והיה מאפכם יצא אשר עד "שם שנאמר כמו 67

 גם, במאמץ לחפש פרושו" לשחר. "האור תחילת כלומר, "שחור "מלשון שהוא, "שחר "מלשון" לשחר "68
 .מועט באור

 ".רוחו ל-א את נאמנה ולא ליבו הכין לא דור "כנגד וזה 69

 ומחוץ מבית אותה וכפרת "בפסוק כמו, החטא כיסוי אלא, סליחה כמו מלאה מחיקה אינה" כפרה "70
 ).יד, ו בראשית" (בכופר

 לעתיד" ישוב ולא "מהם הולך עכשיו שמחטיאם הרע ויצרם, חומריים שהם מצד בא החטא: נוסף פרוש 71
 .לבוא

 .אליהם אותו שהביאה" רוח"וה השליו של" בשר"ה גדכנ זה 72
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ושלח את הערוב שאכלם בכל  מה :ִיְׁשָּתיּון-ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל 73ו לשתותשהיו להם לא יכל

 :ְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתםּוְצפַ  74והצפרדע שהשחיתה את אוכלםְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָעֹרב ַוֹּיאְכֵלם מצרים 
ַוִּיֵּתן  נתן את התבואה לארבה שיחסל אותה) ומצד יכולתו להשפיע על האוכל שלהם( מו

והעצים ששרדו את  מז :ִויִגיָעם ָלַאְרֶּבה 75יו לארבהומה שבשדה שעבדו עלֶלָחִסיל ְיבּוָלם 

ואבנים כבדות הרסו את ַיֲהֹרג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם  הארבה נתן לברד להרוס את הגפנים הרכות

ואלו שלא הכניסו את הצאן לבית גרמו לו  מח :ְוִׁשְקמוָֹתם ַּבֲחָנַמל 76ם הגדוליםהעצי

 77 האש המתלקחת בתוך הברדוכלל המקנה על ידיַוַּיְסֵּגר ַלָּבָרד ְּבִעיָרם  להאבד מהם בברד
ולקח ָּבם ֲחרוֹן ַאּפוֹ -ְיַׁשַּלח וקודם שהרג אותם שלח בהם את כעסו מט :ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים

ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה  גרם להם קללה ומיעוט והצר להם את המרחבו, מהם צד אחר כאויבים
כל אלו כדי שישובו בתשובה ולא יהרגו ואלו עשה על ידי מלאכיו שהרעו להם אבל המות 

) ומצד יכולתו להשפיע על החיים שלהם( נ :ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים 78"אני ולא שליח"עצמו 

 אחר ששקל בפלס את מעשיהם הוביל את כעסו בדרך המוכנה למי שלא שב בתשובה

וקודם ָחַׂש ִמָּמֶות ַנְפָׁשם -א ולא מנע עוד את נפשם ממות כיון שלא שבוְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפוֹ 

ואז  נא :ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר הרג את בהמותם שמזה ילמדו שיכול להרוג גם אותםלכל 

כיוון שהם הראשית שהיא צריכה ם ְּבכוֹר ְּבִמְצָריִ - ַוַּי ָּכלהכה במצרים את כל הבכורות 

ֵראִׁשית  79והם אוהלי חם אבי כנען המקולל על מה שעשה באוהל הפך מישראל' להיות לה
ת כל נסיונותיהם לקח אותם ממצרים ודאג לכל צרכיהם ולמרו נב :80ָחם-אוִֹנים ְּבָאֳהֵלי

והגן עליהם  נג :ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר וכיוון את דרכם בהיותם במדברַוַּיַּסע ַּכֹּצאן ַעּמוֹ  כצאן

ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְוא ָפָחדּו  שם מחיות רעות ולא היו צריכים גם לפחד כי מנע את הצרות מראש
והביא אותם אל ארץ  נד :אוְֹיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים- ְוֶאת והמצרים ששיעבדו אותם טבעו בים

81ישראל שהיא הגבול המקודש לו בעולם ואינה סתם ארץ חומרית
ְּגבּול ָקְדׁשוֹ - ַוְיִביֵאם ֶאל 

ָקְנָתה  שקנה במלחמה ניסית מעמי כנעןֶזה - ַהר 82מתגלה בו יותר מבבקעה' וההר שה
וחילק להם ַוְיָגֶרׁש ִמְּפֵניֶהם ּגוִֹים  וגרש את עמי כנען מפני עם ישראל שהוא עמו נה :ְיִמינוֹ 

ונתן את בתי הגויים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה  את ארצם שתהיה לנחלה לבניהם אחריהם

 
  הוא, לשתייה ניתנים לבלתי מים להפוך יכול שהוא שכמו', ה את לנסות בלי גם, מזה ללמוד צריכים היו 73

 .במדבר וגם, מהסלע מים לתת יכול
 בכהו "שנאמר כמו, מעיהם לתוך שנכנסה המדרש כדברי אולי, כלשהי בדרך בהם פגעה שהצפרדע יתכן 74

   ).כט, ז שמות" (הצפרדעים יעלו עבדיך ובכל ובעמך
 .במדבר מפניהם להגן גם יכול הוא, רעות חיות לשלוח יכול' שה שכמו מזה ללמוד צריכים היו
 . יבול לאסוף ובלי בו להתייגע בלי גם אוכל לתת יכול' שה מזה ללמוד צריכים היו 75
 .כבד ברד שהוא נראה עניינו ולפי, ך"בתנ עוד מופיע אינו" חנמל. "לבנייה המשמשים עצים הם" שקמים "76
 . אותו לקחת יכול שהוא כמו בשר לתת יכול' שה מזה ללמוד צריכים היו 77
 ברירה כשאין ורק, להמיתו כדי ולא בתשובה להשיבו כדי האדם את מכה' שה מזה ללמוד צריכים היו 78

 . אותו ממית' ה, שב ואינו
 . ישראל ארץ על במלחמה ממוות להצילם יכול ושהוא', ה של בכורו בנו שהם מזה ללמוד צריכים היו 79
 בתור, התראה בלי הגיעו אלה שמכות הוא הדבר טעם אולי. וחושך, שחין, כינים מכות כאן נזכרו לא 80

 או הסביבה מצד ולא בגוף היה הנזק שבשלשתם מפני או; אות ולא מופת רק והיו, שלישיה בכל השלישית
 אין ולכן, "בצקה לא ורגלך מעליך בלתה לא שמלתך"ש ראו ורק', ה את ישראל ניסו לא זה ועל, הנפש
 .האלו המכות את להם להזכיר סיבה

 ".התוו ישראל וקדוש "כנגד 81
. עמק היא מצרים וכן, )בהר היה שאברהם בעוד (בעמק היתה וסדום, לבקעה הלכו הפלגה דור ואילו 82

 6א ִאם ַּבִּמיׁשֹור ִאָּתם נִָּלֵחם ְואּוָלם ִמֶּמּנּו ָחזְקּו ֵּכן ַעל ֱא6ֵהיֶהם ָהִרים יֱא6הֵ : "ואמרו הארמים טעו זה ובגלל
 ַהָּגדֹול ֶהָהמֹון ָּכל ֶאת ְונַָתִּתי הּוא ֲעָמִקים ֱא6ֵהי ְו6א 'ה ָהִרים ֱא6ֵהי ֲאָרם ָאְמרּו ֲאֶׁשר יַַען 'ה ָאַמר ּכֹה... ֵמֶהם נֱֶחזַק
 ).כ' א לכיםמ" (ְּביֶָד0 ַהּזֶה
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ולמרות כל הטובה הזו המשיכו  נו :ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל 83ל שיגורו בהםלישרא

ֱאִהים - ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו ֶאת עליהםולא לשמוע בקולו אף שהוא שופט ועליון ' לנסות את ה
וחזרו מכל מה  נז :ְוֵעדוָֹתיו א ָׁשָמרּוואת כל המשמעויות של סיפורי הניסים לא למדו ֶעְליוֹן 

' עד שבמקום לפעול בדרך הַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו ַּכֲאבוָֹתם  מדו ובגדו בברית כדור המדברשכבר ל

ֶנְהְּפכּו  84כמו קשת שמנסה לירות אל אויביו ומתהפכת ויורה אל הצבא שלו' הלכו כנגד ה
ואת ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמוָֹתם  ז אף שידעו שזה נגד רצונו"ועשו במות לע נח :ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה

 :ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו העבודה שהיו צריכים לעבוד אותו הפנו לפסילים שאין בהם ממש
ָׁשַמע ֱאִהים ַוִּיְתַעָּבר שמע את מחשבתם הפנימית בזה וכעס ולקח מהם צד נגדי ' וה  נט

על ידי שעזב את  ס :ַוִּיְמַאס ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל והרחיק את ישראל מקרבתו במידה הגדולה

שהוא האוהל שבו שכן בתוך בני ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן ִׁשלוֹ המשכן בשילה כשנוצחו במלחמה 

לשבי ' ונתן את ארון הברית שמראה על כוחו של ה סא :ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם 85האדם

והארון שמפאר את הופעתו בישראל ביד ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזוֹ  הפלישתים כאילו אין לו עוד כח

ואת ישראל עצמם נתן לחרב   סב :ָצר- דְוִתְפַאְרּתוֹ ְביַ  המצרים לישראל שיתפארו בו הם

 :ּוְבַנֲחָלתוֹ ִהְתַעָּבר והשתלטו וכבשו את ארץ ישראל לשלוט בהַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמוֹ  הפלישתים
ולכן גם ֵאׁש -ַּבחּוָריו ָאְכָלה בערה ואכלה את בחורי ישראל במלחמה' ואש חמת ה סג

ובני עלי מתו   סד :ּוְבתּוָתיו א הּוָּללּו הבתולות לא שובחו כי לא היה מי שיתחתן איתן

ְוַאְלְמֹנָתיו  86ואלמנת פינחס מתה גם היא ולא יכלה לבכות עליוֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו  במלחמה
התעורר על אויביו כאילו עד עכשיו רק ' אלא שלא נמשך המצב הזה וה סה :א ִתְבֶּכיָנה

תו אבל וכגבור שהיין מרדים אוַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן ֲאֹדָני  ישן אבל באמת הוא האדון ולא ניצחו אותו

והכה את   סו :ְּכִגּבוֹר ִמְתרוֵֹנן ִמָּיִין מצד שני גורם לו להראות יותר את גבורתו ושישבחו אותו

87הפלישתים שיסוגו לאחור
 והשאיר את חרפתם לעולם על ידי צלמי חוֹר ָצָריו ָא-ַוַּי

אבל הרחיק את אוהל מועד מבני  סז :ֶחְרַּפת עוָֹלם ָנַתן ָלמוֹ טחוריהם ועכבריהם שנתנו לו 

ולא בחר בהנהגתם ולא שיהיה בחלקם המקום אשר יבחר ְמַאס ְּבֹאֶהל יוֵֹסף ַוּיִ  רחל משילה

ֵׁשֶבט ְיהּוָדה -ְבַחר ֶאתַוּיִ  אלא בחר להנהגה את שבט יהודה סח :ּוְבֵׁשֶבט ֶאְפַרִים א ָבָחר 'ה
ַהר ִצּיוֹן ֲאֶׁשר - ֶאת ולמקום משכנו הקבוע את הר ציון המשלב מקדש ומלכות שאותו רצה

ושיהיה הוא ָרִמים ִמְקָּדׁשוֹ - ַוִּיֶבן ְּכמוֹ וחני של השמיםובנה את המקדש בגובה הר סט :ָאֵהב

בד אותו ובחר להנהגה בדוד וזרעו כיוון שע  ע :ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעוָֹלם הבסיס הנצחי של הארץ

ַוִּיָּקֵחהּו ִמִּמְכְלֹאת  ולקח אותו מרעיית הצאן שהוא אדם פשוט ועניוַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדוֹ  באמת
שכך ינהיג את הדור לפי ֵמַאַחר ָעלוֹת ֱהִביאוֹ   המניקותולקחו מהטיפול בכבשים עא :ֹצאן

ּוְבִיְׂשָרֵאל  ואת ארץ ישראל לפי צורכה מול האויביםִלְרעוֹת ְּבַיֲעֹקב ַעּמוֹ  צורכם ומחסורם
ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם  88'וידע מצד שלימות רצונו שהרועה האמיתי של עם ישראל הוא ה עב :ַנֲחָלתוֹ 

 
 .לנדוד יצטרכו שלא כדי, בבתיהם לבטח ישראל את שיכן הוא: נוסף פרוש 83
, קרב ביום עליהם שיגן במקום - " קרב ביום הפכו קשת רומי נושקי אפרים בני "קודם שאמר מה כנגד 84

 .נגדם להיות פניו את הפך
, זה כל של המשמעות את רלשמו לא ימשיכו אם כי, במיוחד שילה משכן חורבן על לדבר לאסף חשוב 85

 .פעמים כמה מתנבא שהוא כמו, המקדש גם יחרב
  .'ד פרק' א בשמואל מופיע ההיא המלחמה סיפור 86

 משום או; לבכות למי יהיה ולא אלמנות תהיינה הנשים רוב כי, יבכו לא ההיא המלחמה אלמנות: נוסף פרוש
 ָאָדם ֶּבן): "כד (יחזקאל כוונת גם שזו נראה. שינחם מי יהיה שלא וכללי מקיף כך כל יהיה הלאומי שהצער

 ִתְבּכּו ְו6א ִתְסְּפדּו 6א... ִּדְמָעֶת0 ָתבֹוא ְולֹוא ִתְבֶּכה ְו6א ִתְסּפֹד ְו6א ְּבַמֵּגָפה ֵעינֶי0 ַמְחַמד ֶאת ִמְּמ0 6ֵקחַ  ִהנְנִי
  ".ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ּונְַהְמֶּתם ַּבֲעֹונֵֹתיֶכם ּונְַמּקֶֹתם

 ".אחור "מכת שהם, לטחורים רמז אןכ יש 87
 ".במדבר כעדר וינהגם עמו כצאן ויסע: "נב בפסוק נאמר וכן 88
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ּוִבְתבּונוֹת  89הבנה נכונה בעולם המעשי לכוון אותם למעשה הנכון' ובזכות זה יתן לו הְלָבבוֹ 
 :ַּכָּפיו ַיְנֵחם

ם   א עט ים ָּב�אּו ג(ִי0 IֹלִהTף א ָס� (ר ְלָא" �ְּמאּו אֶ | ִמְזמ� ָך ִט ַנֲחָלֶת� מּו - תְּבֽ ֵהיַכ�ל ָקְדֶׁש�ָך ָׂש6
ים- ֶאת ּו ֶאת ב :ְירּוָׁשַל�ִם ְלִעִּיֽ Iר -ָנְֽתנ (ף ַהָּׁשָמ�ִים ְּבַׂש� יָך ַמ�ֲאָכל ְלע� ת ֲעָבֶד� ִנְבַל3

ִסי יָך ְלַחְית(ֲח) ֶרץ-ֶד� ם   ג :ָאֽ ּו ָדָמ0 ר| ָׁשְפכ3 ם ְוֵא�ין ק(ֵבֽ �ִ רּוָׁשָל (ת ְיֽ יב� Fִב ִים ְסֽ  :ַּכַּמ�
ינּו ד ֶלס ִלְסִביב(ֵתֽ ַעג ָו)ֶק� �ינּו ַל� �ַצח - ַעד ה :ָהִי�ינּו ֶח�ְרָּפה ִלְׁשֵכֵנ � ף ָלֶנ �הָוה ֶּתֱאַנ ָמ�ה ְי

ָך-ִּתְבַע�ר ְּכמ( ׁש ִקְנָאֶתֽ ל  ו :ֵא)� ְך ֲחָמְתָך0 ֶאֽ (ת ְיָד" - ַהּג(ִים' ֲאֶׁש$ר לֹא-ְׁשֹפ� ּוָך ְוַע�ל ַמְמָלכ� ע�
אּו א ָקָרֽ �ֹ ִׁשְמָך� ל ר ְּב) ת ז :ֲאֶׁש� �י ָאַכ�ל ֶאֽ ֶאת-ִּכ ב ְוֽ ּמּו-ַיֲעֹק� ל  ח :ָנֵו�הּו ֵהַׁשֽ ָלנּו' -ִּתְזָּכר- ַאֽ

ד (נּו ְמֹאֽ י ַדּל� ּונּו ַרֲחֶמ�יָך ִּכ6 ִנ�ים ַמ�ֵהר ְיַקְּדמ� נּו  ט :ֲע(ֹנ$ת ִראֹׁש" נּו ַעל| ָעְזֵר� ֵה�י ִיְׁשֵע� Fֱאֹל-
ר ְּכֽב(ד ר ַעל- ְּדַב� נּו ְוַכֵּפ� ָך-ְׁשֶמ�ָך ְוַהִּציֵל� ינּו ְלַמ�ַען ְׁשֶמֽ ּטֹאֵת� ּו | ָל�ָּמה   י :ַח) יֹאְמר�

ם ִיָּוַד�ע  יֶה� $ה אTֹלֵה" ם) בגיים(ַהּג(ִים' ַאֵּי ת ַּדֽ �ינּו ִנ)ְקַמ� יָך ַהָּׁשֽפּוְך-ַּבּג(ִי�ם ְלֵעיֵנ  :ֲעָבֶד�
ה יא �י ְתמּוָתֽ ר ְּבֵנ (ֵת� יר ְּכֹג�ֶדל ְזר(ֲעָך� ה) ִס� ת ָא" (א ְלָפֶניָך' ֶאְנַק$ �ינּו  יב :ָּת�ב� ֵׁש�ב ִלְׁשֵכֵנ Fְוָה

�ְבָעַתִים ֶאל ּוָך ֲאֹדָנֽי-ִׁש ר ֵחְרפ� ָת�ם ֲאֶׁש6 Fם ֶחְרָּפ �ְחנּו ַעְּמָך0   יג :ֵחיָק� אן ַמְרעִ | ַוֲאַנ �ֹ יֶתָך' ְוצ
ָך ר ְּתִהָּלֶתֽ ר ְנ)ַסֵּפ� ר ָוֹד� (ָל�ם ְלֹד� ה ְּלָך� ְלע" (ֶד�    :נ�

וינקום באויבינו על , יגאל אותנו מהגלות בגלל חילול השם שיש בה'  שההבקשזו 

 על להתפלל לאמרו ומתאים. וממילא אנחנו נינצל, מה שחיללו את שמו

 חורבן על וכן ,מנוצחים כשישראל שיש השם חילול על במיוחד, הגאולה

    .וירושלים הבית

אלקים השופט את הארץ הרי הגויים שכבשו את ארץ ישראל כבשו את ִמְזמוֹר ְלָאָסף  א

וטמאו את בית המקדש שקדושתך התגלתה בו ַנֲחָלֶת ֱאִהים ָּבאּו גוִֹים ּבְ  הנחלה שלך

  :90ְירּוָׁשַלם ְלִעִּיים-ָׂשמּו ֶאת והחריבו אותו ואת ירושלים כולהֵהיַכל ָקְדֶׁש -ִטְּמאּו ֶאת בעולם
 והרוגי עם ישראל הם עבדיך והשאירו הגויים את גופם הריק מרוח חיים לעופות השמים  ב

ואת הצדיקים שעושים יותר ממה שמחויבים הרגו  ִנְבַלת ֲעָבֶדי ַמֲאָכל ְלעוֹף ַהָּׁשָמִים- ָנְתנּו ֶאת

ולא נתבע מהם דם הנרצחים ונחשב  ג  :ָאֶרץ- ְּבַׂשר ֲחִסיֶדי ְלַחְיתוֹ  91ונתנו את בשרם לחיות

ם  באזור ירושלים עירך וערי יהודהָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים להם כאילו שפכו מים  ְסִביבוֹת ְירּוָׁשָלִ
וגם הדורות שאחר כך   ד  :ְוֵאין קוֵֹבר 92ועל ידי זה היו למאכל לחיותואפילו לא קברו אותם 

 ֶחְרָּפה ָהִיינּו נענשו כבר במה שהגויים שאנחנו שוכנים בתוכם מקללים בנו מרוב בזיונינו

 
 .האמת לדרך אותם לכוון יוכל, בתפילה' ה אל כפיו את לשאת יודע שהוא בכך: נוסף פרוש 89
 נבואהה. החורבן את ראה ולא, הבית בניין אחרי קצר זמן חי אסף כי, בנבואה נאמר הזה שהמזמור ברור 90

 .בו להתפלל מזמור להם שיהיה, החורבן שאחרי הגלות לדורות מיועדת
 את עושים' ה שעבדי כיון, "הארץ חיות"ל דוקא" חסידיך"ו" השמים עופות"ל דוקא" עבדיך"ש יתכן 91

, בארץ בהיותם גם לשמים שייכים החסידים ואילו, בשמים רק להיות אותם העלו והגויים, בארץ כאן רצונו
 .מהארץ חלק להיות אותם העבירו והגויים

 קברו לא שהגויים העובדה. מותם על שותק ואתה, לעיניך מושלכים הם ולכן, "קובר ואין: "נוסף פרוש 92
 ולכן, דופן יוצא הוא גוג הרוגי את לבוא לעתיד ישראל שיקברו מה שהרי, חטא להם נחשבת אינה אותם
 ). יג, לט יחזקאל (בגויים שם להם יעשה
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ַלַעג ָוֶקֶלס  וגם שאר האומות שסביבנו מבזים אותנו וקוראים לנו שם של בזיוןִלְׁשֵכֵנינּו 
ות שהכעס שבא עלינו כתוצאה מחטאי הדורות ואם כן מה עוד צריך לקר ה  :ִלְסִביבוֵֹתינּו

ולמה עדיין הכעס על מה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ' ָמה ה-ַעד הקודמים לא ימשך זמן כל כך ארוך

 93שעבדו אבותינו עבודה זרה ממשיך לבעור ולפגוע גם בנו למרות כל מה שכבר סבלו
אלא את הכעס הכמוס שיש לך על הגויים שפוך במלואו ובבת   ו  :ֵאׁש ִקְנָאֶת-ִּתְבַער ְּכמוֹ

ַהּגוִֹים ֲאֶׁשר - ְׁשֹפ ֲחָמְת ֶאל אחת על העמים שבניגוד לישראל כלל אינם מכירים אותך
ניגוד לישראל אינם רואים אותך בעולם כלל ואינם מפרסמים ועל מלכויות שבְיָדעּו- א

 אכלו כי לא רק שאינם יודעים אותך גם  ז  :ְוַעל ַמְמָלכוֹת ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ א ָקָראּו את שמך

ואת ַיֲעֹקב - ִּכי ָאַכל ֶאת להנאת עצמם את הדורות האלו של עם ישראל שכן יודעים אותך

  :94ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו-ְוֶאת ארצם של ישראל שהיתה הממלכה שקוראת בשמך עשו שממה
ָלנּו ֲעוֹֹנת - ִּתְזָּכר-ַאל ואף שעוד לא התכפר עוון הדורות הראשונים אל תפעל על פיו ח

כי אין לנו ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמי  אלא מהר את הקץ קודם זמנו מצד מידת הרחמיםִראֹׁשִנים 

ולכן תעזור לנו לתקן את חטאינו על מנת   ט  :ִּכי ַדּלוֹנּו ְמֹאד 95כח לכפר על עוונותם

כדי שנשוב לתת את הכבוד להופעתך בעולם ולא נעבוד ָעְזֵרנּו ֱאֵהי ִיְׁשֵענּו  שתושיע אותנו

והצל אותנו מהגלות וכסה על החטאים שלא הצלחנו לתקן ְׁשֶמ -ְּדַבר ְּכבוֹד-ַעל לזולתך

ולמה ימשך  י  : ְלַמַען ְׁשֶמכדי ששמך ישוב להופיע בעולםַחֹּטאֵתינּו -ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל

ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגוִֹים  שהגויים אומרים שאיננו נושעים כי אלוקינו לא יכול להושיע' חילול ה
ונזכה אנחנו ַּבּגוִֹים ) בגיים(ִיָּוַדע  ועל ידי גאולתנו יתקדש שמך בכל העמיםַאֵּיה ֱאֵהיֶהם 

ֲעָבֶדי -ִנְקַמת ַּדםיך שאתה נוקם על מה ששפכו אז את דם עבד ְלֵעיֵנינּו לראות את זה
ולא רק תנקום בהם אלא גם תשמע את קול הצער שלנו האסירים בגלות יא  :ַהָּׁשפּו 

, שיוותרו מאיתנו. דל זרועך הנוקמת גם להושיע אותנו מהגלותותגָּתבוֹא ְלָפֶני ֶאְנַקת ָאִסיר 

אנחנו בתוכם ולגויים ש  יב  :ְּכֹגֶדל ְזרוֲֹע הוֵֹתר ְּבֵני ְתמּוָתה כי שם ממיתים אותנו כל הזמן

ה שמקיפה "בגלות תתן נקמה גדולה פי שבע ממה שחרפו אותנו כי כגודל קדושת הקב

על מה שחרפו אותנו שבאמת  ֵחיָקם-ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל כך חומרת בזיונו, הכל

ויתגלה שאנחנו עמך ואתה   יג  :ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ֲאֹדָניחרפו אותך בזה שאתה אדוננו 

וגם אחרי הישועה נשתמש בה להגדיל ַוֲאַנְחנּו ַעְּמ ְוֹצאן ַמְרִעיֶת  מחסורנו כצאן דואג לכל

ונעביר מדור לדור את נוֶֹדה ְּל ְלעוָֹלם  באאת שמך ולהודות לך לפי המבט של עולם ה

  :ְלֹדר ָוֹדר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת 96שבחיך שיתגלו בגאולה

ַח ֶאל א פ ּות ְלָאָס�ף ִמְזֽמ(ר- ַלְמַנֵּצ� �ים ֵעד6 ֵע�  ב :ֹׁשַׁשִּנ Fל ֹר יָנה ֹנֵה�ג | ה ִיְׂשָרֵא0 ַהֲאִז�
יָעה ים ה(ִפֽ ב ַהְּכרּוִב� אן י(ֵס�ף ֹיֵׁש6 �ֹ ִים  ג :ַּכּצ �י ֶאְפַר0 ה ע(| ִלְפֵנ ן ּוְמַנֶּׁש� ה ּוִבְנָיFִמ� ְרָר�

נּו- ֶאת �ָתה ָּלֽ ָעה ד :ְּגֽבּוָרֶת�ָך ּוְלָכ6ה ִליֻׁשָע יָך ְוִנָּוֵׁשֽ ֶנ� ר ָּפ) ים ֲהִׁשיֵב�נּו ְוָהֵא� �ה   ה :ֱאֹלִה� ְיהָו
(ת ַעד ים ְצָבא� ָך- ֱאֹלִה� ְנָּת ִּבְתִפַּל�ת ַעֶּמֽ ַׁש� י ָע) מ(  ו :ָמַת� �ה ַו)ַּתְׁשֵק� ֶה�ֱאַכְלָּתם ֶל�ֶחם ִּדְמָע

 
 .הגויים ידי על המחולל לשמך" קנאתך אש כמו תבער "אלא, "לנצח תאנף "אל: וסףנ פרוש 93

 ֲאֶׁשר ִמְׁשָּפחֹות ְוַעל יְָדעּו0 6א ֲאֶׁשר ַהּגֹויִם ַעל ֲחָמְת0 ְׁשפֹ=: "כה, י בירמיהו גם מופיעים האלו הפסוקים שני 94
  .מתהילים פסוקים עוד יש פרק באותו". ֵהַׁשּמּו נֵָוהּו ְוֶאת ַויְַכֻּלהּו ַוֲאָכֻלהּו יֲַעקֹב ֶאת ָאְכלּו ִּכי ָקָראּו 6א ְּבִׁשְמ0

 עמך ואנחנו "המזמור בסוף שנאמר כמו, הרועה הוא' וה הצאן הוא ישראל שעם, לצאן משל כאן שיש נראה
 .שלו המרעה מקום את השמו - " השמו נוהו"ו, ככבשה" יעקב את אכל "אמר ולכן". מרעיתך וצאן

 .בגלות ונגמר ומידלדל הולך העם כי: ףנוס פרוש 95

. הגויים שאומרים במה השם חילול יהיה שלא כדי) א: שנינצל לבקשה רבות סיבות כאן יש: נוסף פרוש 96
. בגלות שסובל האסיר תפילת את שתשמע ראוי) ג. עבדיך דם את שתנקום בכך השם קידוש שיהיה כדי) ב
 .תהילתך את כולו לעולם ונספר לך שנודה ההודאה בגלל) ה. בעולם אותך שמבזים החרפה בגלל) ד

Administrator
Typewritten Text
עט
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יׁש (ת ָׁשִלֽ �ינּו   ז :ִּבְדָמע� ינּו ִיְלֲעגּוְּתִׂשיֵמ�נּו ָמ�ד(ן ִלְׁשֵכֵנ מ(-ְו)ֹאְיֵב� (ת  ח :ָלֽ ים ְצָבא� ֱאֹלִה�
ָעה יָך ְוִנָּוֵׁשֽ ֶנ� ר ָּפ) הָ   ט :ֲהִׁשיֵב�נּו ְוָהֵא� ם ַוִּתָּטֶעֽ ׁש ּג)(ִי� יַע ְּתָגֵר� �ֶפן ִמִּמְצַר�ִים ַּתִּס� יָת   י :ֶּג ִּפִּנ�

יָה ַוְּתַמֵּלא ָרֶׁש� ׁש ָׁש) �יָה ַוַּתְׁשֵר� ֶרץ- ְלָפֶנ ְרֵזי יא :ָאֽ יָה ַאֽ )ֲעָנֶפ� ים ִצָּל�ּה ַו ּו ָהִר� ל- ָּכּס�  :ֵאֽ
�ם ְוֶאל- ְּתַׁשַּל�ח ְקִציֶר�ָה ַעד יב יהָ - ָי ר ֽי(ְנק(ֶתֽ ּוָה ָּכל יג :ָנ)ָה� ְצָּת ְגֵדֶר�יָה ְו)ָאר� -ָל�ָּמה ָּפַר�

ֶרְך ְבֵרי ָדֽ �   יד :ֹע� �יר ִמָּי ָּנהְיַכְרְסֶמ�ָּנֽה ֲחִז י ִיְרֶעֽ ּוב טו :ַער ְוִז6יז ָׂשַד� ים ְצָבא(ת' ֽׁש" -ֱאֹלִה�
את ֹֽ �ֶפן ז ד ֶּג �ַכָּנה ֲאֶׁשר טז :ָנ�א ַהֵּב�ט ִמָּׁשַמ�ִים ּוְרֵא�ה ּו)ְפֹק� � ָך ְוַעל-ְו �ה ְיִמיֶנ ן - ָנְטָע ֵּב)�

ְך ְצָּתה ָּלֽ דּו יז :ִאַּמ� �יָך יֹאֵבֽ ת ָּפֶנ ִהי  יח :ְׂשֻרָפ�ה ָבֵא�ׁש ְּכסּוָח�ה ִמַּגֲעַר6 �ְדָך ַעל- ְּתֽ יׁש - ָי ִא�
 � ְך- ֶּבן-ָך ַעלְיִמיֶנ ְצָּת ָּלֽ ם ִאַּמ� ָד� א- ְולֹא  יט :ָא) נּו ּוְבִׁשְמָך� ִנְקָרֽ ַחֵּי� (ג ִמֶּמ�ָּך ְּת) �ה   כ :ָנס� ָו Fְיה

ָעה יָך ְוִנָּוֵׁשֽ ֶנ� ר ָּפ) (ת ֲהִׁשיֵב�נּו ָהֵא� ים ְצָבא�    :ֱאֹלִה�
וגם מצד , דואג לצרכי הפרטים בעם ישראל' גם מצד שה,  על הגאולההבקשזו 

יון שצריך להשיב את עם ישראל לארץ כדי וגם כ, שעם ישראל כולו סבל מספיק

ויתכן שהמזמור הזה נועד להתפלל על גלות עשרת (בעולם ' להופיע את מגמת ה

    .הגאולה על להתפלל לאמרו ומתאים). 97השבטים דווקא

ֹׁשַׁשִּנים - ֶאלעל ישראל שנמשלו לשושנה מול אומות העולם שנמשלו לחוחים  ַלְמַנֵּצחַ  א
אתה דואג למחסור של כל פרטי ' ה ב  :ֵעדּות ְלָאָסף ִמְזמוֹרמבוסס על סיפור יציאת מצרים 

ומוביל את עם ישראל כולו ֹרֵעה ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה  עם ישראל לכן תשמע את בקשתנו

וכן מצד שאתה ֹנֵהג ַּכֹּצאן יוֵֹסף  98במדרגת הגלות הנקראת על שם בני רחל אל מקומם

 99ֹיֵׁשב ַהְּכרּוִבים ולםמופיע בעולם דרך עם ישראל ולכן צריך לגאול אותם כדי שתופיע בע
גם לפני עם ישראל שפועלים בדרך הטבע ) שמבחינת הדאגה לעם ישראל(  ג  :הוִֹפיָעה

ְּגבּוָרֶת -  עוְֹרָרה ֶאת101ְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנֶּׁשהִלְפֵני אֶ  100כבני רחל תעיר את גבורתך הניסית
 ולכן גם ד  :ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּו 102ותפעל לפי השלבים המביאים את הישועה מהגלות

ואז תפנה אלינו וזה יאיר ֱאִהים ֲהִׁשיֵבנּו  במדרגת המשפט הפשוט השב אותנו לעבודתך

ומבחינת מה שאתה מנהל (  ה  :ְוָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעהאותנו לתת לנו ברכה וננצל מהגלות 

ֱאִהים ' האמנם מגמתך מתגלה דרך המשפט ודרך פעולות העמים ) את העמים בעולם
אבל מה עוד צריך שיקרה כדי שלא יפסיק עשן כעסך בעד התפילות של עמך ְצָבאוֹת 

והרי הם בוכים אליך תמיד כי זה   ו  :ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת ַעֶּמ- ַעד שמצטברות וצריך שיפעלו

 
 .פעמים כמה יוסף בני בו מוזכרים זאת ולעומת, בו מוזכר אינו המקדש חורבן שהרי 97
 לרעות", "עמך כצאן נחית "בפסוקים כגון, כצאן הם ישראל שעם האחרונים במזמורים שאמר מה כנגד 98

  ".מרעיתך וצאן עמך ואנחנו", "עמו ביעקב
 .אפרים שם על שנקראת, ישראל ממלכת בגלות מדובר: ףנוס פרוש

 ".צר ביד ותפארתו עוזו לשבי ויתן: "עח במזמור הארון על שאמר מה כנגד 99
 .אפרים שם על שנקראו השבטים בעשרת מדובר כי רחל בני את מזכיר הוא: נוסף פרוש 100
 מלך היה לא וממנשה, נימיןמב מלך היה ושאול, מאפרים מלך היה שיהושע הוא זה לסדר שהטעם יתכן 101

 .בשכם אבימלך רק אלא, ממש
" בני אעשה מה אפוא ולכה "בפסוקים כמו, "ְל0 "משמעותו כאן" לכה", המסורה פי על: נוסף פרוש 102

, ג ישעיהו" (לנו תהיה קצין לכה שמלה", )כב, יח' ב שמואל" (מוצאת בשורה אין ולכה", )לז, כז בראשת(
 .שמך למען  אותנו ושיעה: הוא הפרוש כן ואם, )ו
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והדמעות שהם בוכים על כוס ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה   ושערי דמעות לא ננעלו103לחם חוקם

 104תם בכלי מדידה וכשיתמלא תגאל אותםהייסורים שאתה משקה אותם הרי אתה מודד או
והעמים שסביב עם ישראל בגלות מציקים לו ורבים איתו  ז  :105ַוַּתְׁשֵקמוֹ ִּבְדָמעוֹת ָׁשִליׁש

ולכן  ח  :ָלמוֹ - ְוֹאְיֵבינּו ִיְלֲעגּו 106ואלו שאויבים שלנו באמת לועגים לךן ִלְׁשֵכֵנינּו ְּתִׂשיֵמנּו ָמדוֹ 

ותפנה  ְצָבאוֹת ֲהִׁשיֵבנּו ֱאִהים מצד המשפט של כל קבוצות העמים השב את העם אליך

ומצד המטרה להופיע ( ט  :ְוָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעה אלינו ותאיר את העם כולו וננצל מהגלות

ֶּגֶפן   ממצרים107ך זה לקחת את עם ישראל שנמשל לגפןמראש לצור) בעולם' את ה
ְּתָגֵרׁש וגרשת מפניו את עמי כנען ונטעת אותו בארץ המתאימה לגדל אותו ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע 

ִּפִּניָת  וגם את הגויים שסביב הארץ נתת בידם שיהיה להם מקום סביבם י  :ּגוִֹים ַוִּתָּטֶעהָ 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה והיא שלחה שורשים להאחז בארץ ומילאה אותה בבני אדם ְלָפֶניָה 
 ָּכּסּו ָהִרים ִצָּלּה ובצילה חוסים כל הדברים הגדולים והקבועים שבעולם  יא  :ָאֶרץ-ַוְּתַמֵּלא

ושורשיה   יב  :ֵאל- ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי והצל הזה נובע מהמרכז שהוא בית המקדש העשוי בארזים

והשורשים הארוכים יותר עד נהר ָים - ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד הקצרים יותר שלחה עד הים הגדול

אלא שאז פרצת בפני האומות את גדרותיך המגינות עליה  יג  :ָנָהר יוְֹנקוֶֹתיהָ -ְוֶאלפרת 

 108גרמו לה מארה וממילא כל מי שעבר עליה כסנחריב ופרעה נכהָלָּמה ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה 

ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמָּיַער  109עד שנבוכדנצר עקר את שורשיה יד  :ֹעְבֵרי ָדֶר- ְוָארּוָה ָּכל
  :ַדי ִיְרֶעָּנהָׂש ְוִזיז  וממילא כל החיות הקטנות שזזות בשדה שהם שאר האומות בזזו אותנו

ֱאִהים  ואתה הנהגת את כל צבאות הגויים האלו כדי לשפוט אותנו ועכשיו שוב אלינו  טו
ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה  והשגח עלינו מהשמים ולא יהיה עוד הסתר פניםָנא -ְצָבאוֹת ׁשּוב

ואת ארץ ישראל שהיא המקום המוכן   טז  :ּוְפֹקד ֶּגֶפן ֹזאת תושיע את עם ישראל שבגלותו

על עם ישראל שהם הבן שנתת לו וָנְטָעה ְיִמיֶנ - ְוַכָּנה ֲאֶׁשר לה שנטעת אותה שם בניסים

ועכשיו גפן זו שרופה  יז  :ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּל-ְוַעל  מבין כל האומות לעבוד אותך110חוזק מיוחד

111באש וענפיה זמורים
 ,ואם תמשיך לתת בהם פניך לרעה להרחיקםֻרָפה ָבֵאׁש ְּכסּוָחה ְׂש  

112לה אותך בותופיע רוחך להניע אותנו בעולם שנג יח  :ִמַּגֲעַרת ָּפֶני ֹיאֵבדּו יאבדו לגמרי
 

ָאָדם -ֶּבן-ַעל שמכל בני האדם נתת לנו כח מיוחד לגלות אותךִאיׁש ְיִמיֶנ - ָיְד ַעל-ְּתִהי

 
 ".י0ֱא6הֶ  ַאּיֵה ַהּיֹום ָּכל ֵאַלי ֶּבֱאמֹר ָוָליְָלה יֹוָמם ֶלֶחם ִדְמָעִתי ִּלי ָהיְָתה: "מב במזמור שאמר כמו 103
 "ָהָאֶרץ ֲעַפר ַּבָּׁשִלׁש ְוָכל ִּתֵּכן ַּבּזֶֶרת ְוָׁשַמיִם ַמיִם ְּבָׁשֳעלֹו ָמַדד ִמי: "בפסוק כמו, מדידה כלי הוא" שליש "104

 ".ְּבִסְפָרֶת0 ֲה6א ְבנֹאֶד0 ִדְמָעִתי ִׂשיָמה: "נו במזמור אמר, כאן שנאמר מה כעין). יב, מ ישעיהו(
 .מהסלע אותם והשקה המן את כילםשהא עח במזמור שאמר מה כנגד 105
 הוא, "לך ילעגו "לומר במקום: 'ה כלפי יפה כלשון זו לשון נקט כאן". להם "אלא" לנו "אינו" למו "106

  .לעצמם ילעגו כאילו אומר
 שהוא ואלקים', ה אל היא בה" עשנת"ש התפילה": אות-צב אלוקים' ה "כנגד הן כאן המנויות שהצרות נראה

 ".לשכנינו מדון "אותנו שם, העולם בצבאות שולט שהוא ומצד, "דמעה םלח "האכילנו השופט
 לזה שצריך אלא, יין כמו, במיוחד משובח פרי לתת יכול שהוא לומר לגפן נמשל ישראל שעם נראה 107

 .ומיידי טבעי פרי ואינו, ארוך ותהליך עבודה
 לקחו כלומר, "ארור "מלשון היא אלא, כית"תנ לשון זו אין כי, "תאנים אורה "מלשון" ארוה "לפרש אין 108
 .טובּה את
, השורשים עקירת הוא לגפנים עושה בר שחזיר הייחודי הנזק. ך"בתנ עוד מופיע אינו" כרסום "לשון 109

  .כך פרשתי, כולו למזמור מתאים שזה וכיון
 .סנחריב הוא החזיר, השבטים בעשרת רק שמדובר נאמר אם: נוסף פרוש

 .כי"תנ מונח זה אין שהרי, ילד אימוץ מלשון לפרשו אין". אומץ "מלשון" אמצת "110
 .כאן מתאים יותר אבל, בימינו מפרושו כך כל רחוק לא זה. לזמור פרושו בארמית" לכסח "111
 ְּבתֹו= ַויְנִיֵחנִי' ה ְברּוחַ  ַוּיֹוִצֵאנִי' ה יַד יָעלַ  ָתהָהיְ  "בפסוקים כמו הוא אולי. נדיר ביטוי הוא" ידך תהי "112

" עֹזְָביו ָּכל ַעל ְוַאּפֹו ְוֻעּזֹו ְלטֹוָבה ְמַבְקָׁשיו ָּכל ַעל נּוֵהיֱא6 יַד ֵלאמֹר ַלֶּמֶל= ָאַמְרנּו ִּכי", )א, לז יחזקאל" (ַהִּבְקָעה
 ).כב, ח עזרא(
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א ם אחור מלהיות עמךואנחנו לא הולכי יט  :ִאַּמְצָּת ָּליה אותנו גם יחהולכן ָנסוֹג ִמֶּמָּך - ְו

 מצד המגמה ,לכן  כ  :ְּתַחֵּינּו ּוְבִׁשְמ ִנְקָרא  שזו המטרה, ונוכל לקרוא בשמך בעולם,לעתיד

ֱאִהים ְצָבאוֹת ' ה  השב אותנו בתשובה אליך,שבה אתה שופט את כל צבאות העולם
ֵ ֲהִׁשיֵבנּו    :ָהֵאר ָּפֶני ְוִנָּוֵׁשָעהנצל מהגלות ישנגלה אותך ונכדי ר אותנו אֵ הה אלינו וופנ

ַח   א פא ל| ַלְמַנֵּצ3 ף-ַעֽ ית ְלָאָסֽ י  ב :ַהִּגִּת3 יעּו ֵלאֹלֵה� ִר� �נּו ָה) ים עּוֵּז ַה�ְרִנינּו ֵלאֹלִה�
ב אּו ג :ַיֲעֹקֽ � - ְׂשֽ ף ִּכּנ6(ר ָנִע�ים ִעם-ְמָרה ּוְתנּוִז ֶסה   ד :ָנֶֽבל-ֹת� ֵּכ� ֶדׁש ׁש(ָפ�ר ַּב) ּו ַבֹח� ִּתְקע�

ב  ה :ְלי�(ם ַחֵּגֽנּו י ַיֲעֹקֽ ט ֵלאֹלֵה� ְׁשָּפ� ּוא ִמ) ק ְלִיְׂשָרֵא�ל ה� י ֹח� ( | ֵע�דּות   ו :ִּכ� (ֵס�ף ָׂשמ� Fיה ִּבֽ
�ֵצאת( ַעל ת לֹא-ְּב ע- ֶא�ֶרץ ִמְצָר�ִים ְׂשַפ6 (ִתי ִמֵּס�ֶבל  ז :ָיַד�ְעִּתי ֶאְׁשָמֽ יו ֲהִסיר� ָּפ� ( ַּכ) ִׁשְכמ�

ְרָנה ּוד ַּתֲעֹבֽ ְנָך0 ַעל ח :ִמּד� ָּך ֶא�ֶעְנָך ְּבֵס�ֶתר ַר�ַעם ֶאְבָחֽ ְּלֶצ� אָת ָוֲאַח" ה ָקָר� י - ַּבָּצָר� ֵמ6
ָלהְמִריָב�  ל ִאם ט :ה ֶסֽ ע- ְׁשַמ�ע ַע�ִּמי ְוָאִע�יָדה ָּב�ְך ִי)ְׂשָרֵא� ְׁשַמֽ י- ִּתֽ א י :ִלֽ ֹֽ �ָך - ל �ה ְב ִיְהֶי

ר ה ְלֵא�ל ֵנָכֽ ְׁשַּתֲחֶו� א ִת) �ֹ �ר ְול ַּמַעְלָך ֵמֶא�ֶרץ ִמְצָר�ִים | י ָאֹנִכ0  יא :ֵא�ל ָז �יָך ַהֽ �ה ֱאֹלֶה� ָו Fְיה
הּו- ַהְרֶחב יָך ַוֲאַמְלֵאֽ )ִיְׂשָרֵא� -ְולֹא יב :ִּפ)� י ְלק(ִל�י ְו י- ל לֹאָׁשַמ�ע ַעִּמ� ָבה ִלֽ  :ָא�

ם יג מ(ֲעצ(ֵתיֶהֽ ּו ְּבֽ ּות ִלָּב�ם ֵי)ְלכ� ל   יד :ָוֽ�ֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִריר� ּו ַע�ִּמי ֹׁשֵמ�ַעֽ ִל�י ִי)ְׂשָרֵא� ל�
כּו י ְיַהֵּלֽ י טו :ִּבְדָרַכ� יב ָיִדֽ ם ָאִׁש� ֵריֶה� �יַע ְוַע�ל ָצ) �ְמַעט א(ְיֵביֶה�ם ַאְכִנ ְמַׂשְנֵא�י  טז :ִּכ

ֲחׁשּו �הָוה ְיַכֽ ם-ְי י ִעָּת�ם ְלע(ָלֽ ( ִויִה6 ּור ְּדַב�ׁש  יז :ל� �ַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵח�ֶלב ִחָּט�ה ּו)ִמּצ� ַוֽ
ָך     :ַאְׂשִּביֶעֽ

 היא מסביר שאריכות הגלות' ה: 113מזמור זה הוא תשובה למזמורים הקודמים

ואומר ; ושפט אותם על שעבדו עבודה זרה, שהוא ענין חשוב בעולם, במשפט

 הדין בימי לאמרו ומתאים. והדבר תלוי בהם, יגאל אותם, שמיד כשישובו

  .השנה בראש ובמיוחד

 השופט את העמים ומציל אותנו מהגלות' תנו שבח לה  ב  :ַהִּגִּתית ְלָאָסף-ַלְמַנֵּצַח ַעל א

השופט אותנו שלכן שם אותנו ' ול שופר להתקבץ סביב הותריעו בקַהְרִנינּו ֵלאִהים עּוֵּזנּו 

ותנעימו בכלי ִזְמָרה - ְׂשאּו ושאו למעלה פרוט של טובותיו  ג  :ָהִריעּו ֵלאֵהי ַיֲעֹקב בגלות

  :ָנֶבל-ֹתף ִּכּנוֹר ָנִעים ִעם-ּוְתנּו 114והמשפט טובים לנו' נגינה לומר שההתקבצות סביב ה
115ובראש חודש תשרי תתקעו בשופר בראש השנה ד

 116בכסא הדיןֶדׁש ׁשוָֹפר ִּתְקעּו ַבחֹ  

כי זה חוק קבוע לעם ישראל  ה  :ַּבֵּכֶסה ְליוֹם ַחֵּגנּוהמוצב אז שלנו עצם המשפט הוא חג 

ִמְׁשָּפט ֵלאֵהי  שופט את כל הפרטים ביום הזה' כיון שה ֵאל הּואִּכי ֹחק ְלִיְׂשָר  לתקוע בשופר
, לותהנוהג על פי דרכי העולם בג, ואת הגאולה שם לעדות לדורות בעם ישראל ו  :ַיֲעֹקב

 
 ,"קנאתך אש כמו תבער לנצח תאנף' ה מה עד" ,"עמך בתפילת עשנת מתי עד" :בהם נשאלוש השאלות 113
 ."ודור לדור אומר גמר חסדו לנצח האפס"

 .ולחרדה להתאספות רק ולא, נגינה כמו קצת היא השופר תקיעת 114
 שעבדו על המשפט גם וכך, בו שמחים ואנחנו, לנו טוב שהמשפט להראות כדי כאן נזכר השנה ראש ענין 115

 .זרה עבודה
 "יוֵמַאֲחרָ  ִּכֵּסהלַ  ָעגֹל ְורֹאׁש ִּכֵּסהלַ  ַמֲעלֹות ֵׁשׁש "בפסוקים כמו, "כסה "ך"בתנ לפעמים נכתב" כסא "116

 ).ט, כו איוב" (ֲענָנֹו ָעָליו ַּפְרֵׁשז ִכֵּסה ְּפנֵי ְמַאֵחז", )יט, י' א מלכים(
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ְּבֵצאתוֹ  117על ארץ מצרים להכות בהם' כשיצא הֵעדּות ִּביהוֵֹסף ָׂשמוֹ  שנקרא על שם יוסף
ָיַדְעִּתי -ְׂשַפת אשאז היינו בגלות ושמענו סביבנו את שפתם של המצרים ֶאֶרץ ִמְצָרִים - ַעל

וכפות ֲהִסירוִֹתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמוֹ והסרתי מהם את משא הלבנים שסבלו על שכמם  ז  :ֶאְׁשָמע

ואז  ח  :ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה רגליו לא היו צריכות עוד לדרוך בדוד התבן ללבון לבנים

אבל התשובה ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך  למדת שכיון שאתה קורא לי בצרתך אני מציל אותך

לזעקתכם היתה בגובה הרבה יותר גבוה מהישועה עצמה כי הבאתי אותך להר סיני ששם 

כל נסיונות המדבר כמי ובחנתי אותך בֶאֶעְנ ְּבֵסֶתר ַרַעם  שן המסתיר אותינגליתי בקולות וע

ואמרתי  ט  :ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה- ֶאְבָחְנ ַעל 118תי באופן תמידיו אם תשמע למצומריבה וכדומה

ְׁשַמע ַעִּמי  לכם שתשמעו את מצותי ותהיו עמי ואעיד מה יהיה לכם אם תשמעו בקולי
לא יהיה לך אפילו בביתך פסל שצריך להוציאו  י  :ִלי-ִּתְׁשַמע-ְוָאִעיָדה ָּב ִיְׂשָרֵאל ִאם

ְוא ִתְׁשַּתֲחֶוה  ולא תעבוד לאלהי נכר הארץ גם אם לא בביתךִיְהֶיה ְב ֵאל ָזר -אהחוצה 
 119תי אתכם מארץ מצריםישהעלֱאֶהי ' ָאֹנִכי ה הוא אלוקיך' אלא אני ה יא  :ְלֵאל ֵנָכר

 אמלא אותו לפי כלי , כל מה שתרחיבו פיכם לבקש, כךשאם תעשוַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ָׁשַמע -ְוא אלא שעמי לא רצה לשמוע לעצתי יב  :ִּפי ַוֲאַמְלֵאהּו-ַהְרֶחב הקיבול שלכם
ְוִיְׂשָרֵאל  ועם ישראל לא הסכים לקבל עליו את המצוות שלא לעבוד עבודה זרהַעִּמי ְלקוִֹלי 

ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  120ולכן שלחתי אותם בגלות כיון שהלכו לפי מה שלבם רואה יג  :ָאָבה ִלי-א
ילכו לשם להיות , להיות כעמי הארצות, וכיון שזה מה שיעץ להם ליבםִּבְׁשִרירּות ִלָּבם 

אבל גם עכשיו בגלות אם עמי ישמע לי לקבל עליו את  יד  :וֲֹעצוֵֹתיֶהםֵיְלכּו ְּבמ ביניהם

בזמן מועט אכניע את   טו  :ֵּלכּוִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי ְיהַ  וילכו בדרכי מצוותילּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי  עצתי

ְוַעל ואשיב את ידי הקשה מעליהם אל המצרים להם ִּכְמַעט אוְֹיֵביֶהם ַאְכִניַע  הנלחמים בהם
וזמן השילום שלהם  לוֹ - ְיַכֲחׁשּו' ְמַׂשְנֵאי ה 'ואז יהיה רזון לשונאי ה טז  :יָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִד 

 כל צורכו בעולם הזה' ואת עם ישראל יאכיל ה יז  :ִויִהי ִעָּתם ְלעוָֹלם 121יהיה לעולם הבא

  :ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶע 122ויתן לו גם את כל מנעמי העולםַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה 

ב ַּבעֲ  א פב ים ִנָּצ� ף אTֹלִה� ָס� (ר ְלָא" ט- ַדתִמְזמ� ים ִיְׁשֹּפֽ ֶרב ֱאֹלִה� י -ַעד  ב :ֵא�ל ְּבֶק6 ָמַת�
ים ִּתְׂשאּו-ִּתְׁשְּפטּו ָׁשִע� �ֶול ּוְפֵנ�י ְר) ָלה- ָע יקּו- ִׁשְפטּו ג :ֶסֽ י ָוָר�ׁש ַהְצִּדֽ (ם ָעִנ6 ל ְוָית�  :ַד�

ילּו- ַּפְּלטּו ד 6ד ְרָׁשִע�ים ַהִּצֽ ל ְוֶאְבי�(ן ִמַּי ּו   ה :ַד� א ָיֽ ְדע0 �ֹ ינּו ַּבֲחֵׁשָכ�ה | ל א ָיִב� �ֹ ְול
(טּו  ֶרץ-ָּכלִיְתַהָּל�כּו ִי)ּמ� (ְסֵדי ָאֽ ִני  ו :מ� ם- א9 ים ַאֶּת�ם ּוְבֵנ6י ֶעְלי�(ן ֻּכְּלֶכֽ  :ָא�ַמְרִּתי ֱאֹלִה�

לּו ז ים ִּתֹּפֽ ד ַהָּׂשִר� ּון ּוְכַאַח6 יקּו  ח :ָא�ֵכן ְּכָאָד�ם ְּתמּות� - ָמ�ה ֱא�ֹלִהים ָׁשְפָט�ה ָהָא�ֶרץ ִּכֽ
ל ְּבָכל ְנַח� ה ִת) ם-ַאָּת�    :ַהּג(ִיֽ

 
 ).מה, מא בראשית" (מצרים ץאר על יוסף ויצא "מהפסוק לקוחה זו מליצה, כמובן 117
 .עונש בתור רק ולא, בחינה בתור ייסורים גם יש הדורות בכל: נוסף פרוש 118
 ".לך יהיה לא"ו" אנכי" "הראשונות הדברות שתי אלו 119
 .שבלשוננו" שריר "במובן זה אין. ראיה של ענין שהם, "שוררי"ו" שור "מלשון" שרירות "120
, חופשית בחירה להם שתהיה כדי, מיד מהם נפרע אינו והוא, קיומו את מכחישים' ה שונאי: נוסף פרוש 121

 .הבא לעולם יהיה משפטם אלא
 :צּור ֵמַחְלִמיׁש ְוֶׁשֶמן ִמֶּסַלע ְדַבׁש ַוּיֵנִֵקהּו ָׂשָדי ְּתנּובֹת ַוּיֹאַכל ָאֶרץ ָּבֳמֵתי ַעל יְַרִּכֵבהּו: "האזינו שירת פי על 122

 ".ָחֶמר ִּתְׁשֶּתה ֵענָב ְוַדם ִחָּטה ִּכְליֹות ֵחֶלב ִעם ְוַעּתּוִדים ָבָׁשן ְּבנֵי ְוֵאיִלים ָּכִרים ֵחֶלב ִעם צֹאן ַוֲחֵלב ָּבָקר ֶחְמַאת
 אריכות על תתפלאו אל ולכן, קרה אכן בשירה הזהיר' שה ומה, הגלות על מדברת האזינו ששירת הוא הקשר
 .במשפט זכאים תהיו ואז בתשובה שובו אלא, הגלות
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 על לאמרו ומתאים. 123העם יוצא לגלות, אומר שבגלל עיוות המשפטהמזמור 

  .משפט עיוות על ובמיוחד, אדם בני שעושים המשפט

ֱאִהים ִנָּצב ואלוקים עומד בתוכה ' העדה המתקבצת לשפוט שייכת להִמְזמוֹר ְלָאָסף  א
ְּבֶקֶרב ֱאִהים  124'אלהים' נקראים שלכן הם, ושופט דרך רוח הקודש שבשופטיםֵאל - ַּבֲעַדת
125ואם כן כמה אפשר להאריך לכם שתשפטו לפי רווח אישי ולא לפי הצדק ב  :ִיְׁשֹּפט

 

ּוְפֵני ְרָׁשִעים  ובאופן תמידי נותנים עדיפות לרשעים שמשחדים אתכם ָעֶול-ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו-ַעד
ובאמת תפקידכם לחפש את חסרי האמצעים שלא באים כלל למשפט  ג  :ָלהסֶ - ִּתְׂשאּו

 גם ולשפוט בצדק ַדל ְוָיתוֹם-ִׁשְפטּוולעשות להם משפט מול עושקיהם שזה תיקון החברה 

ואלו וגם אלו להציל בפועל מצרתם   ד  :ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו את אלו שלא יכולים לתת שוחד

על ידי שוטרים שיכופו את , ושאים להם פניםומיד הרשעים שעכשיו אתם נַדל ְוֶאְביוֹן -ַּפְּלטּו

ולא ינסו  א ָיְדעּו אבל הם לא ידעו את משפט התורה ה  :ִמַּיד ְרָׁשִעים ַהִּצילּו קיום הדין

יתהלכו בחשכה , וגם אם כן  ְוא ָיִבינּודברי בעלי הדינים לדעת מתוכם מה נכוןלהבין את 

 127והארץ תגלה כיון שיסוד הארץ הוא המשפטַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו  126כי השוחד יעוור פקחים

- ֲאִני שהם כמוני' אלהים'אני קראתי לשופטים   ו  :מוְֹסֵדי ָאֶרץ- ִיּמוֹטּו ָּכל והם מוטטו אותו
ּוְבֵני ֶעְליוֹן ועל ידי זה כל עם ישראל יהיו בני ויתנהגו לפי המבט העליון  ָאַמְרִּתי ֱאִהים ַאֶּתם

אבל בניגוד למה שאמרתי לא רק שאינכם אלהים אלא תמותו במלחמה כמו  ז  :ֻּכְּלֶכם

ולא רק שאינכם בני עליון אלא תפלו ָאֵכן ְּכָאָדם ְּתמּותּון שאר בני אדם שימותו בה 

ולא נותר לנו  ח  :ּוְכַאַחד ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּויפלו בנפילתה ממעמדכם כמו שאר שרי הממלכה ש

כי ֶרץ קּוָמה ֱאִהים ָׁשְפָטה ָהָא שיקום וישפוט את משפטנו מיד הגויים' אלא להתפלל אל ה

   :ַהּגוִֹים-ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל-ִּכי 128אתה לקחת אותנו לך לנחלה מכל הגויים

ף א פג (ר ְלָאָסֽ יר ִמְזמ� ים ַאל ב :ִׁש6 ׁש ְוַאל- ָל�ְך ַאל-ֳּדִמי- ֱאֹלִה� לּתִ -ֶּתֱחַר6 ט ֵאֽ  :ְׁשֹק�
י ג אׁש- ִּכֽ ֹֽ �ְׂשאּו ר יָך ָנ �ה א�(ְיֶביָך ֶיֱהָמי�ּון ּו)ְמַׂשְנֶא� ל  ד :ִהֵּנ ּו -ַעֽ )ִיְתָיֲעצ� (ד ְו ימּו ס� ַע�ְּמָך ַיֲעִר�

אָאְמר�   ה :ְצפּוֶנֽיָך-ַעל ֹֽ �כּו ְוַנְכִחיֵד�ם ִמּג�(י ְול ם- ּו ְל ּו  ו :ִיְׂשָרֵא�ל ֽע(ד-ִיָּזֵכ6ר ֵׁשֽ י נ(ֲעצ� ִּכ�
תּו ית ִיְכֹרֽ יָך ְּבִר� ֶל� ו ָע) ים  ז :ֵל�ב ַיְחָּד� ב ְוַהְגִרֽ ים מ(ָא� ְּגָב�ל  ח :ָאֳהֵל�י ֱא�ד(ם ְוִיְׁשְמֵעאִל�

ֶׁשת ִעם ֶל� �ַעּמ(ן ַוֲעָמֵל�ק ְּפ) �ה ִעָּמ�ם ָה�י�ּו - ַּגם ט :ֹי�ְׁשֵבי ֽצ(ר- ְו (ַע ִלְבֵניַא�ּׁשּור ִנְלָו (ט -ְזר6 ל�
ָלה ה י :ֶסֽ �ַחל ִקיֽׁש(ן- ֲעֵׂשֽ ין ְּבַנ ָיִב� א ְכ) יְסָר� ִסֽ � ן ְּכֽ ם ְּכִמְדָי ֵעין יא :ָלֶה� ּו ְבֽ אר - ִנְׁשְמד� �ֹ ּד

ה ֶמן ָלֲאָדָמֽ יּו ֹּד)� ע ָּכל יב :ָה� �ַבח ּו)ְכַצְלֻמָּנ� �ִדיֵבמ( ְּכֹעֵר�ב ְוִכְזֵא�ב ּֽוְכֶז מ(-ִׁשיֵת�מ( ְנ  :ְנִסיֵכֽ
�יֲרָׁשה ָּל�נּו ֵא)�  יג יםֲאֶׁש�ר ָא�ְמרּו ִנ (ת ֱאֹלִהֽ ׁש ִלְפֵני  יד :ת ְנא� ַק� �ל ְּכ) מ( ַכַּגְלַּג י ִׁשיֵת� -אTֹלַה�

ׁש ִּתְבַער  טו :ֽרּוחַ  ים- ְּכֵא� ט ָהִרֽ ה ְּתַלֵה� �ַער ּו)ְכֶלָהָב� ֵפ�ם ְּבַסֲעֶר�ָך ֵּכ�ן ִּתְרְּד  טז :ָי
 

 .ג מיכה, ה עמוס, כב ירמיהו, ה ירמיהו, נט ישעיהו, א ישעיהו למשל עיין -  הנביאים שצועקים כמו 123
  ).ח, כב שמות" (לרעהו שנים ישלם אלהים ירשיען אשר שניהם דבר יבא האלהים עד: "בפסוק כמו 124

 .כוונותיהם את לבחון, הדיינים של תוכם את גם שופט' ה: נוסף פרוש
 .יותר תשפטו ולא תגְלו, עוד לכם להאריך אפשר שאי וכיון 125
 יתהלכו" לכןו, גלות להם יגרום שזה "יבינו לא"ו, האמיתי המשפט מה "ידעו לא" הם אבל: נוסף פרוש 126

 .והצרות העמים ארץ "בחשכת
 ). ד, כט משלי" (ארץ יעמיד במשפט מלך "שנאמר כמו 127
" חמס הארץ מלאה כי: "שלהם הבעיה היתה שזו, הפלגה ולדור המבול לדור קצת רומז שהמזמור נראה 128

, המבול כנגד" ארץ מוסדי כל ימוטו "כאן אומר הוא ולכן". האלהים בני "היו והחוטאים, )יג, ו בראשית(
 .לו להיות אברהם את מתוכם ולקח, ארצו את גוי לכל הנחיל' ה שאז, הפלגה כנגד" הגויים בכל תנחל אתה"ו
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ם ּו ִׁשְמָך� ְיהָוֽה יז :ּוְבסּוָפְתָך� ְתַבֲהֵלֽ יַבְקׁש6 (ן ִוֽ ּו  יח :ַמֵּל�א ְפֵניֶה�ם ָקל� ׁשּו ְוִיָּבֲהל� ֵיֹב6
דּו- ֲעֵדי ּו ְויֹאֵבֽ ַיְחְּפר� ד ְוֽ י  יט :ַע� ּו ִּכֽ ֵיְדע� (ן ַעל- ְוֽ ְלי� �ה ְלַבֶּד�ָך ֶע) ה ִׁשְמָך� ְיהָו -ָּכל-ַאָּת3

ֶרץ    :ָהָאֽ
עד שייכנעו , יילחם בגויים מצד שהם אויביו ומתנגדים לרצונו בעולם'  שההבקשזו 

 מלחמה ובשעת, לישראל המציקים הגויים נגד לאמרו ומתאים. 'בפני ה

  .בהם

יע כבר הזמן שלא תנהג עוד כאילו אתה דומם ואינך בקשתנו שיג  ב  :ִׁשיר ִמְזמוֹר ְלָאָסף א

- ַאל וגם לא כמי שיכול לעשות אבל לא שומע חרפתוָל - ֳּדִמי-ֱאִהים ַאל עושה דבר
שהרי אויביך  ג  :ִּתְׁשֹקט ֵאל- ְוַאל ולא כמי ששומע אבל בוחר לשבת בשקטֶּתֱחַרׁש 

והשונאים את דרכך הרימו ראשם בגאוה ִהֵּנה אוְֹיֶבי ֶיֱהָמיּון -ִּכי משמיעים קול המון נגדך

דרך מה שיתקבצו לחבורה סגורה למצוא דרכי ערמה  ד  :ּוְמַׂשְנֶאי ָנְׂשאּו ֹראׁש להלחם בך

ומחפשים עצה לנצח את ישראל  ַעְּמ ַיֲעִרימּו סוֹד- ַעל להתגבר על ישראל שהם עמך

וכוונתם להשמיד את עם ישראל מלהיות  ה  :ְצפּוֶני-ְוִיְתָיֲעצּו ַעל שצפונים ומוגנים אצלך

ִיָּזֵכר -ְוא וגם על הפרטים שישארו לא יקרא עוד שם ישראלָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגוֹי  עם
זה נגד ִּכי נוֲֹעצּו ֵלב ַיְחָּדו ובאמת העצה הכמוסה בליבם כולם יחד  ו  :129ִיְׂשָרֵאל עוֹד-ֵׁשם

 שכוללת ז  :ָעֶלי ְּבִרית ִיְכֹרתּו הופעתך בעולם ובשביל להעלימה כורתים ביניהם ברית

ָאֳהֵלי  וישמעאל המפוזרים שם, אדום: יושבי המדבר שבדרום, את כל שכני ארץ ישראל
ויושבי   ח  :מוָֹאב ְוַהְגִרים 130מואב וההגיראים: ויושבי המדבר שבמזרחֱאדוֹם ְוִיְׁשְמֵעאִלים 

ְּגָבל ְוַעּמוֹן ַוֲעָמֵלק  ועמלק המפוזרים שם,  ועמון131גבל הסמוכה ללבנון: צפון מזרח הארץ
וגם מהרחוקים מהארץ  ט  :ֹיְׁשֵבי צוֹר- ְּפֶלֶׁשת ִעם ם והצוריםהפלשתי: ויושבי הים במערב

למואב ועמון שיגלה אותנו באופן קבוע ובזה יעזור ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם -ַּגם נוסף עליהם אשור

ולכן השמד את צבאותיהם על ידי נס שבתוך  י  :לוֹט ֶסָלה- ָהיּו ְזרוַֹע ִלְבֵני 132שישבו בערינו

 או בדרך ניסית לגמרי כצבא יבין ושר צבאו ְּכִמְדָיןָלֶהם - ֲעֵׂשה הטבע כצבא מדין בידי גדעון

שנשמדו לגמרי  יא  :ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשוֹן 133סיסרא שנשמדו על ידי נחל קישון

134אזור עין דארב
והיו מפוזרים על פני האדמה ֹּדאר -ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ולא קמו עוד כממלכה 

 כשרי מדין 135 הגדולים שבהםושים את  יב  :ָהיּו ֹּדֶמן ָלֲאָדָמה כדברים שאין בהם צורך

 
 אל"; "ראש ונושאים יהמיון "הם דומם שאתה כיון שהרי, "לך דמי אל: "דבר כנגד דבר כאן שיש נראה 129

 שרוצים ממה מלהושיע" תשקוט ואל"; "צפונך על ויתיעצו עמך על שיערימו סודם "את מלשמוע" תחרש
 ".עוד ישראל שם יזכר ולא מגוי להכחידנו"

 ִמזְָרח ְּפנֵי ָּכל ַעל ְּבָאֳהֵליֶהם ַוּיְֵׁשבּו יָָדםּבְ  ַוּיְִּפלּו ִאיםַהגְרִ הַ  ִעם ִמְלָחָמה ָעׂשּו ָׁשאּול ּוִביֵמי: "שנאמר כמו 130
 ).י, ה' א הימים דברי" (ַלִּגְלָעד

 ).ה, יג יהושע" (ַהֶּׁשֶמׁש ִמזְַרח ַהְּלָבנֹון ְוָכל יִּגְבלִ הַ  ְוָהָאֶרץ: "שנאמר כמו 131
 ָּגד ֶאת ַמְלָּכם יַָרׁש ַמּדּועַ  לֹו ֵאין יֹוֵרׁש ִאם ְליְִׂשָרֵאל ֵאין ֲהָבנִים' ה ָאַמר ּכֹה ַעּמֹון ִלְבנֵי: "למשל שנאמר כמו 132

 ).א, מט ירמיהו" (יָָׁשב ָעָריוּבְ  ְוַעּמֹו
 נַַחל ְקדּוִמים נַַחל ְּגָרָפם ִקיׁשֹון נַַחל: ִסיְסָרא ִעם נְִלֲחמּו ִמְּמִסּלֹוָתם ּכֹוָכִביםהַ  נְִלָחמּו ָׁשַמיִם ִמן: "שנאמר כמו 133

 ).כא- כ, ה שופטים" (עֹז נְַפִׁשי ִּתְדְרִכי ִקיׁשֹון
 .קישון נחל ליד שהוא יתכן. דאר עין באזור מלחמה על ידוע לא 134
 ֵמַאְׁשּפֹת ָּדל ֵמָעָפר ֵמִקים "כגון, שמתנדב מי רק ולא גדול של במשמעות הוא" נדיב "לפעמים, ך"בתנ 135

 6א ְּבתֹהּו ַוּיְַתֵעם יםנְִדיבִ  ַעל ּבּוז ׁשֵֹפ=", )ח, ב' א שמואל" (יַנְִחֵלם ָכבֹוד ְוִכֵּסא יםנְִדיבִ  ִעם ְלהֹוִׁשיב ֶאְביֹון יִָרים
  ).מ, קז תהלים" (ֵמעֹונִי ֶאְביֹון ַויְַׂשֵּגב: ָדֶר=

 ".וכזאב כעורב "ישראל נגד עמם את מניעים שהם כיון, שבהם הטובים את גם ֲהרוג: נוסף פרוש
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ואת מלכיהם שנסכו עליהם בשמן שים כזבח ִׁשיֵתמוֹ ְנִדיֵבמוֹ ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב עורב וזאב שמתו 

על מה שחשבו לרשת   יג  :ְנִסיֵכמוֹ - ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל וצלמונע מלכי מדין שהרג גדעון

ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניֲרָׁשה ָּלנּו ֵאת  לעצמם את ארץ ישראל שהיא המקום הנאות לאלקים לא להם
ולכן אתה המשגיח עלינו תרחיק אותם מאיתנו כגלגל קש שמתגלגל   יד  :ְנאוֹת ֱאִהים

ומי שרב כעצי היער או כבד ויציב   טו  :רּוחַ - ֱאַהי ִׁשיֵתמוֹ ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש ִלְפֵניבקלות ברוח 

 אחרי כך תרדוף טז  :ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים- ְּכֵאׁש ִּתְבַער 136כהרים תשרוף ותשמיד

וסופתך תלבה את האש ותשמיד את ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶר  הראשונים בסערת רוחך להרחיקם

תרים תהיה הופעתם בעולם מלאה בושה על והנו יז  :ּוְבסּוָפְת ְתַבֲהֵלםהאחרונים מהרה 

ואז יחפשו גם הם את הופעתך ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלוֹן  מה שעשו וידעו שהם קלים לעומתך

ֵיֹבׁשּו  ואלו שלא ישובו אליך יתביישו ויפחדו מנקמתך לעולם יח  :'ִויַבְקׁשּו ִׁשְמ ה בעולם
והנותרים ידעו שאתה  יט  :ְוַיְחְּפרּו ְוֹיאֵבדּו ויעלימו את עצמם ולא יהיו עודַעד -ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי

 והאלילים אינם שותפים לך' ַאָּתה ִׁשְמ ה-ְוֵיְדעּו ִּכי הגדול בעולם' הוא שמתגלה בשם ה
 ָהָאֶרץ-ָּכל-ֶעְליוֹן ַעלומבטך עליון לפי השמים אבל שולט גם על כל מה שיש בארץ ְלַבֶּד:  

ל  א פד ַח ַעֽ ית ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצ� ַרח ִמְזֽמ(ר- ַהִּגִּת� יָך ְיהָו�ה -ַמה ב :ֹק� (ת ִמְׁשְּכנ(ֶת� ְּיִדיד�
ה ְוַגם ג :ְצָבֽא(ת ה -ִנְכְסָפ3 ל| ָּכְלָת0 ּו ֶא�ל ֵאֽ י ְי)ַרְּננ� י ּוְבָׂשִר� ָו�ה ִלִּב� (ת ְיה" -ַנְפִׁשי' ְלַחְצר$

י (ר - ַּגם ד :ָחֽ (ר | ִצּפ0 ִית ּוְדר� Iן ָלּה' ֲאֶׁשר| ָמ$ְצָאה ַב ת-ֵק� יָה ֶאֽ ֶח� -ָׁש$ָתה ֶאְפֹר"
י י ֵואֹלָהֽ ְלִּכ� (ת ַמ) �ה ְצָבא� ָלהַא�ׁשְ   ה :ִמ�ְזְּבח(ֶתיָך ְיהָו ּוָך ֶּסֽ ַהְלל� (ד ְיֽ  :ֵרי י(ְׁשֵב�י ֵביֶת�ָך ע)�

ם-ַאְׁשֵר�י ָא�ָדם ֽע(ז  ו (ת ִּבְלָבָבֽ ִסּל� ( ָב�ְך ְמ) י  ז :ל� ּוהּו | ֹעְבֵר� � ן ְיִׁשית� �ֶמק ַה�ָּבָכא ַמְעָי ְּבֵע
ה- ַּגם ה מ(ֶרֽ (ת ַיְעֶט� ָרכ� �ְלכּו ֵמַח�ִיל ֶאל ח :ְּב) ה ֶאל- ֵי ים ְּבִצּֽי(ן-ָח�ִיל ֵיָרֶא6  :ֱאֹלִה�

�ָבא(ת   ט ים ְצ �ה ֱאֹלִה� ָו Fָלהְיה ב ֶסֽ י ַיֲעֹק� יָנה ֱאֹלֵה6 י ַהֲאִז0 �ה ְתִפָּלִת� ָמ�ִגֵּננּו ְרֵא�ה  י :ִׁשְמָע
ָך �י ְמִׁשיֶחֽ ט ְּפֵנ ים ְו)ַהֵּב� י ֽט(ב יא :ֱאֹלִה� ְרִּתי ִה�ְסּת(ֵפף - ִּכ� ֶלף ָּבַח� ָא� יָך ֵמ" י�(ם ַּבֲחֵצֶר�
ּור ְּבָאֳהֵלי ּד� ַׁשע- ְּבֵב�ית ֱאֹלַה�י ִמ) ֶמׁש  יב :ֶרֽ י ֶׁש0 �ָכב(ד ִיֵּת�ן | ִּכ� ים ֵח�ן ְו ִה� $ה ֱאֹל" ּוָמֵגן' ְיהָו

א ִיְמַנע �ֹ �ה ל ים- ְיהָו ים ְּבָתִמֽ ֹהְלִכ� (ב ַלֽ ְך יג :ט)� ַח ָּבֽ ם ֹּבֵט� ָד� י ָא) ְׁשֵר� (ת ַאֽ    :ְיהָו�ה ְצָבא�
ובזכותה , והיא הדבר שחסר לנו בגלות, אומר שהעיקר הוא קרבת אלוקיםהמזמור 

 שקרבת לזכור, המבט את ליישר לאמרו ומתאים. ובשבילה נצא מהגלות

    .הגאולה על לבקש כדי וכן; הזה בעולם העיקר היא קיםאלו

עד כמה רוצה נפשי להיות קרובה לבית  ב  : ִמְזמוֹר137ֹקַרח-ַהִּגִּתית ִלְבֵני-ַלְמַנֵּצַח ַעל א

' ה 138שכל הצבאות בעולם שלך ולכן עיקר השאיפה אליךְּיִדידוֹת ִמְׁשְּכנוֶֹתי -ַמה המקדש
ִנְכְסָפה  ונפשי משתוקקת ולא מגיעה למימוש כי היא בגלות עד שכביכול נגמרת ג  :ְצָבאוֹת

לפעול בעולם מצד הקודש כך שכל העולם נהיה הצד החיצוני של בית ָּכְלָתה ַנְפִׁשי -ְוַגם

 
 שמלוהטת "להבה "וכמו, שלם" יער "ששורפת אש כמו רבה בעוצמה בהם" תבער "חמתך: נוסף פרוש 136
 .מועט ובחום מהר שנשרף כקש ולא, בהרים שיש הרוח ידי על

 קשה. שבה אלוקים קרבת מצד מהגלות הגאולה על מדברים מזמוריהם כל. לויים משפחת הם קורח בני 137
 בזמן שהיו או, עליה להתפלל תפילות בגלות לישראל שיהיו כדי, הגלות על והתנבאו דוד בזמן היו אם לדעת
 .ולכאן לכאן ראיות ויש. אחריה או שוןרא בית גלות

, וכבוד, ממשלה, כסף, כח כמו דברים עם" מתיידדים "האדם בני שרוב כיון" אות- צב "כאן שנאמר יתכן 138
 .אליך קרוב להיות הוא לחמוד לאדם שראוי העיקר ולכן, שלך" צבאות "הם אלו כל אבל
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בכל ' צוני ורגשותי אלא אפילו הבשר עצמו משבחים את השלא רק ר' ְלַחְצרוֹת ההמקדש 

והיום בית   ד  :ָחי- ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאלל המופיע בחיים -מה שהם עושים שהוא א

אבל בנמשל עם ישראל עוד ישוב מהגלות כמו , המקדש חרב עד שציפורים מקננות במזבח

וגם בגלות הוא חופשי באופן פנימי ִצּפוֹר ָמְצָאה ַבִית - ַּגםהציפור וימצא אותך בבית המקדש 

עד שישימו ּוְדרוֹר ֵקן ָלּה  ומוצא לו משכן עראי של קרבת אלוקים בבתי כנסיות ומדרשות

- ָׁשָתה ֶאְפֹרֶחיָה ֶאת- ֲאֶׁשר  הדורות הבאים לעבוד אותך ממש בבית המקדשבזכות זה את
 שגם כשאתה משאיר אותנו בידי צבאות הגויים אנחנו חופשיים ורק אתה מלכנו ִמְזְּבחוֶֹתי

ויציבים בעולם יהיו הדורות  ה  :ְצָבאוֹת ַמְלִּכי ֵואָהי' ה 139ולך נעבוד ולא להם ולאלהיהם

והם עוד ישבחו אותך באופן תמידי כשזה ַאְׁשֵרי יוְֹׁשֵבי ֵביֶת  שישבו בביתך ממש כציפור

אבל גם עכשיו מיוצב בעולם האדם הצדיק שלא ניתן לשנותו  ו  :עוֹד ְיַהְללּו ֶּסָלה 140יקרה

שיש להם דרכים מוכנות בליבם לעבוד אותך גם  לוֹ ָב-ַאְׁשֵרי ָאָדם עוֹז מלדבוק בך כדרור

, והם הולכים באופן זמני בגלות ז  :וֹת ִּבְלָבָבםְמִסּל אם לא יוכלו להגיע למקדש בפועל

 אבל מדמעותם יוציאו מעין של קרבת אלוקיםֹעְבֵרי ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא שבבל היא כעמק של בכי 
עד שיבוא הגשם הראשון של הגאולה ויעטוף את האדמה בברכות שתצמיח ן ְיִׁשיתּוהּו ַמְעיָ 

ויתאספו חיל אנשים  ח  :ְּבָרכוֹת ַיְעֶטה מוֶֹרה-ַּגם 141כל מה שנזרע בעם ישראל בזמן הגלות

- ֵיָרֶאה ֶאל 142בבית המקדש' ויבואו להראות את פני הָחִיל -ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאלגדול יותר ויותר 
ע תפילתנו לשוב לציון על אף המשפט המגיע לנו והנהגת צבאות ותשמ  ט  :ֱאִהים ְּבִצּיוֹן

והטה אוזנך לתפילתנו בכל דור ודור  ֱאִהים ְצָבאוֹת ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי' ההגויים השולטים בנו 

ומצד  י  :ַהֲאִזיָנה ֱאֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלהבאופן תמידי כי תפילה לקרבת אלוקים מכוונת לרצונך 

ותוביל תהליך  ָמִגֵּננּו ְרֵאה ֱאִהים המשפט השגח עלינו להגן עלינו מהגויים והצרות בגלות

ואנחנו כל כך מבקשים את הגאולה כי  יא  :ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶח שמגמתו להביא את המשיח

יותר מאלף ימים שלא יוֹם ַּבֲחֵצֶרי - ִּכי טוֹב טוב לנו אפילו יום אחד בעבודתך בעולם בשמך

 בעולם הזה על סף הדלת של בית אלוקי שהוא קבוע ואני מעדיף להיותֵמָאֶלף  143בעבודתך

מלגור באופן קבוע אצל הרשעים שחייהם כאוהל ָּבַחְרִּתי ִהְסּתוֵֹפף ְּבֵבית ֱאַהי  לעולם הבא

הוא שמש כלפי ' כי ה  יב  :ֶרַׁשע- ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי עראי שאחר מותם לא נשאר ממנו כלום

ואהלי הרשע שלהם לא מגינים מפניו אבל מגן על " ליהט אותם היום הבא"האומות ש

144ישראל המסתופפים בביתו
ולעולם הבא ששם ביתו קבוע יתן ֱאִהים ' ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ה 

 ,וגם בעולם הזה לא ימנע את הטוב אם אפשר לתתו' ֵחן ְוָכבוֹד ִיֵּתן ה לנו חן בעיניו וכבוד

טוֹב ַלֹהְלִכים -א ִיְמַנע 145 מנסים להשיג בזה רווח חומרייןבתנאי שהולכים בשלמות וא

 
 אפשר שאי דרור ציפור מוכ ,איזון לידי בא לאו הגיוני לא נשאר בגלות מקומנו כי, נחזור בוודאי לכן 139

 .אותה ולכלוא אותה לתרבת
 ברור, "בביתך יושבים "אנחנו עכשיו גם שכאילו עד" נפשנו וכלתה נכספה "כך שכל כיון: נוסף פרוש 140

 .אותך" נהלל עוד"ו, לזה נגיע שגם
  .ולההגא תבוא זה תושבזכ ,ברכותיהם את ילבש לעם התורה "המורֶ : "נוסף פרוש 141

 להם ויורה, בנבואות שנאמר כמו, מים מבועי על אותם ינהל' ה, ממנה לצאת בגלות כשיעברו: נוסף פרוש
 .כך על אותו ויברכו, לארץ הדרך את
 .המקדש בית את להקים שיוכלו לשלב שיגיעו עד, הגאולה בתהליכי ויותר יותר כח יאספו: נוסף פרוש 142
 אחד ליום לזכות כדי, גלות של ימים אלף משנותינו ולקצר ריםייסו לקבל מוכנים אנחנו: נוסף פרוש 143
 ".בחצריך"

 אלקים ,המשפט בזמן בנתיים וגם, הסופית המגמה כשתבוא הצלחתנו "שמש" יהיה' ה כי: נוסף פרוש 144
  ."אלקים ראה מגיננו "שאמרנו כמו, מצרות עלינו "מגן"

 זמן את יקצרו שייסורים, "שמש "מצד) א: הזמנ קודם תבוא שהגאולה אפשרויות שלוש יש: נוסף פרוש 145
 ".בתמים הולכים"ש זכאים שנהיה) ג. חנינה כלומר, "וכבוד חן "בתור) ב. עלינו" מגן"' ה ידם ועל, הגלות
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 ולכן גם בגלות בין צבאות העולם העיקר לבטוח בך והבוטח בך יציב באמת יג  :ְּבָתִמים
  :ְצָבאוֹת ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּב' ה

ַח   א פה ַרח ִמְזֽמ(ר-ִלְבֵני| ַלְמַנֵּצ3 ְבָּת  ב :ֹק3 � �ה ַאְרֶצ�ָך ַׁש) יָת ְיהָו ית ) שבות(ָרִצ� ְׁשִב�
ב יָת ָכל ג :ַיֲעֹקֽ ן ַעֶּמ�ָך ִּכִּס6 �ָׂשאָת ֲע(� ָלה-ָנ ְפָּת ָכל  ד :ַחָּטאָת�ם ֶסֽ (ָת -ָאַס� ִׁשיב� ֶעְבָרֶת�ָך ֱה)

ָך (ן ַאֶּפֽ נּו ה :ֵמֲחר� ַעְסָך� ִעָּמֽ ר ַּכֽ �נּו ְוָהֵפ6 ֱאַנף ו :ׁש�ּוֵבנּו ֱאֹלֵה�י ִיְׁשֵע ָּב�נּו - ַהְלע(ָל�ם ֶּתֽ
רּתִ  ר ָוֹדֽ ְּפָך� ְלֹד� ְך ַא) �נּו ְו)ַעְּמָך� ִיְׂשְמחּו-ה9לֹא  ז :ְמֹׁש� ּוב ְּתַחֵּי ְך- ַא�ָּתה ָּתׁש� ַהְרֵא�נּו  ח :ָבֽ

�ה ַחְסֶּד�ָך ְו)ֶיְׁשֲעָך� ִּתֶּתן נּו-ְיהָו ה ַמה  ט :ָלֽ י | ְיַדֵּבר' ָהֵא$ל -ֶאְׁשְמָע� ָו�ה ִּכ� ר | ְיה" ְיַדֵּב3
(ם ֶאל ( ְוֶאל-ָׁשל� ַאל-ַעּמ� ה-ֲחִסיָד�יו ְוֽ ּובּו ְלִכְסָלֽ (  | ַא�ְך  י :ָיׁש� (ב ִליֵרָא�יו ִיְׁשע� ָקר�

נּו (ד ְּבַאְרֵצֽ ן ָּכב� ֶסד יא :ִלְׁשֹּכ6 קּו-ֶחֽ (ם ָנָׁשֽ ֶדק ְוָׁשל� �ׁשּו ֶצ6 ת ִנְפָּג ֶמת ֵמֶא�ֶרץ  יב :ֶוֱאֶמ� �ֱא
ף ִים ִנְׁשָקֽ ֶדק ִמָּׁשַמ� ּה-ַּגם יג :ִּתְצָמ�ח ְו)ֶצ� ן ְיבּוָלֽ נּו ִּתֵּת� (ב ְו)ַאְרֵצ� �הָוה ִיֵּת�ן ַהּט� ֶצ�ֶדק  יד :ְי

ם �יו ְיַהֵּל�ְך ְוָיֵׂש6 יוְלָפָנ     : ְלֶד�ֶרְך ְּפָעָמֽ
 כל ובוויש, שואל למה שיבת ציון בבית שני לא תהיה הגאולה הכלליתהמזמור 

ועל , שתהיה בסיס הגאולה, ועונה שלשם כך צריך את זכות ישראל? 146הגלויות

    .הגאולה על לבקש לאמרו ומתאים. 'גבי זה יבוא השפע מאת ה

' ָרִציָת ה להשיבה לידינו הרי כבר התרצית לארץ ישראל  ב  :ֹקַרח ִמְזמוֹר- ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני א
 ואם כן כבר נשאת  ג  :ְׁשִבית ַיֲעֹקב) שבות(ַׁשְבָּת  והחזרת את הדור שנשבה לבבלַאְרֶצ

והסתרת את חטאיהם ָנָׂשאָת ֲעוֹן ַעֶּמ  ף שלא שבו לגמריעליך את עיוות המחשבה שלהם א

  :ַחָּטאָתם ֶסָלה-ִּכִּסיָת ָכל אף שלא התכפרו לגמרי, באופן תמידי ומהותי, שעשו בפועל
וכבר ֶעְבָרֶת -ָאַסְפָּת ָכלוכבר הפסקת להיות בצד השני מאיתנו אלא אתה פועל לטובתנו  ד

ם כן למה לא תשיב את כל הגלויות א ה  :ֱהִׁשיבוָֹת ֵמֲחרוֹן ַאֶּפ חזרת בך מכעסך עלינו

ותבטל את מצב הכעס הקבוע שיש  ׁשּוֵבנּו ֱאֵהי ִיְׁשֵענּו ותביא לנו את הישועה המוחלטת

ַהְלעוָֹלם  שהרי לא תעניש אותנו עד עולם ו  :ְוָהֵפר ַּכַעְס ִעָּמנּובמה שרוב ישראל בגלות 
שהרי הבטחת שתחזור  ז  :ִּתְמֹׁש ַאְּפ ְלֹדר ָוֹדר ולא ימשך כעסך בכל הדורותָּבנּו - ֶּתֱאַנף

ויהיה דור שבו ישמחו עמך  ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו-ֲהא לחיות את העם ואם כן לא יהיה לעולם

ַחְסֶּד ' ַהְרֵאנּו ה חסד גמור, בדור הזה, אם כן הראה כבר לנו ח  :ָב-ְוַעְּמ ִיְׂשְמחּו בישועה
 אקשיב לשמוע מה ועל שאלתי ט  :ָלנּו-ְוֶיְׁשֲע ִּתֶּתן ותתן כבר לנו את הגאולה השלמה

ותשובתו שהוא יצווה את השלום ' ְיַדֵּבר ָהֵאל ה- ֶאְׁשְמָעה ַמה שיש בו הרי כח להציל' יענה ה

ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלוֹם  המוחלט לעמו כשיהיו עמו חסידיו ויעבדוהו יותר מחובתם כי ירצו לעבדו
יע כיון שידעו שזה נגד שאז גם כשישיב אותם לארץ לא יחזרו להרשֲחִסיָדיו - ַעּמוֹ ְוֶאל-ֶאל

ַא ָקרוֹב ואם כן קרובה הגאולה אלא שצריך שנירא מפניו  י  :ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה-ְוַאל 'רצון ה
ִלְׁשֹּכן ָּכבוֹד  ון חזרה בארץ בכבוד כיון שהגאולה תגיע לנו מצד מעשינוואז נשכִליֵרָאיו ִיְׁשעוֹ 

 האמת שהגאולה עם, בגאולה יותר מכדי זכותנו' ובזה יפגש החסד שיעשה ה  יא  :ְּבַאְרֵצנּו

כי כל עוד איננו . ואז יוכל הדבר הנכון והטוב להיות השלום ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו-ֶחֶסד תגיע לנו

 

 עוד שנמשכה מגלותם חזרו לא השבטים עשרת ואילו, לבבל מיהודה מהגולים חלק רק אז חזרו ומדוע 146
 ?קודם רב זמן
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ואמת צריכה   יב  :147ֶצֶדק ְוָׁשלוֹם ָנָׁשקּונכון שלא יהיה לנו טוב כדי שנשוב בתשובה , ראויים

והצדק משקיף עליה מרחוק לפי  ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח דווקא להתחיל בעבודתנו מהארץ

ואז כיון   יג  :ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף ההגיון של השמים לראות מתי ראוי שיבוא השלום

ִיֵּתן ַהּטוֹב ' ה-ַּגם לנו את הרצון הטוב כנמשל מגשם' שהתחלנו להצמיח את האמת יתן ה
  :ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה ואז אנחנו ניתן אמת גדולה יותר ונתקרב אליו יותר כשיעזור לנו לעבדו

להתחיל ' יצא הֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּל  בדרך הגאולה בזכות מעשינו' וכיון שהצדק ילך לפני ה יד

  :ְוָיֵׂשם ְלֶדֶר ְּפָעָמיו אותה

ה א פו ִו�ד ַהֵּטֽ ה ְלָד" � - ְּתִפָּל� יְיהָו � ִני ִּכֽ ִני- ה ָאְזְנָך� ֲעֵנ י ְוֶאְבי�(ן ָאֽ י ב :ָעִנ6 ְמָר�ה ַנְפִׁשי' ִּכֽ - ָׁשֽ
ִני ה(ַׁש�ע ַע�ְבְּדָך ַאָּת�ה ֱאֹלַה�י ַהּב יד ָא� יָךָחִס$ ַח ֵאֶלֽ א  ג :(ֵט� ְקָר� י ֵאֶל�יָך ֶא) �י ִּכ� � ִני ֲאֹדָנ ָחֵּנ

א ד :ַהּֽי(ם- ָּכל י ֶאָּׂשֽ י ַנְפִׁש� ֹדָנ� י ֵאֶל�יָך ֲא) �ֶפׁש ַעְבֶּד�ָך ִּכ� י  ה :ַׂש�ֵּמַח ֶנ (ב אַ - ִּכֽ ָּת�ה ֲא�ֹדָני ט�
ֶסד ְלָכל- ְוַסָּל�ח ְוַרב יָך-ֶח)� (ל  ו :ֹקְרֶאֽ יָבה ְּבק� י ְו)ַהְקִׁש� �הָוה ְּתִפָּלִת� �יָנה ְי ַהֲאִז

י י ַתֲעֵנֽ ִני ז :ַּתֲחנּונ(ָתֽ ָּך ִּכ� י ֶאְקָרֶא� ים -ֵאין  ח :ְּבי�(ם ָצ�ָרִת� (ָך ָבֱאֹלִה� י ְוֵא�ין | ָּכמ6 ֲאֹדָנ�
יָך ַמֲעֶׂשֽ (אּו | ּג(ִי�ם -ָּכל  ט :ְּכֽ יָת ָיב� ר ָעִׂש� ּו | ֲאֶׁש� יַכְּבד� �י ִוֽ �יָך ֲאֹדָנ ּו ְלָפֶנ ְוִיְׁשַּתֲחו�

ָך י י :ִלְׁשֶמֽ ָך- ִּכֽ ים ְלַבֶּדֽ ה ֱאֹלִה� (ת ַאָּת6 (ל ַא�ָּתה ְוֹעֵׂש�ה ִנְפָלא� ה   יא :ָגד� ִני ְיהָו0 (ֵר� Fה |
ָך ה ְׁשֶמֽ י ְלִיְרָא� ָבִב� ד ְל) ָך ֲאַהֵּל�ְך ַּבֲאִמֶּת�ָך ַיֵח� �י ֱא�ֹלַהי ְּבָכל| א(ְדָך�   יב :ַּדְרֶּכ� -ֲאֹדָנ

ם ה ִׁשְמָך� ְלע(ָלֽ י ַוֲאַכְּבָד6 י יג :ְלָבִב� (ל - ִּכֽ י ִמְּׁשא� ְלָּת ַנ)ְפִׁש� (ל ָעָל�י ְוִהַּצ� ַח�ְסְּדָך ָּגד�
ים  יד :ַּתְחִּתָּיֽה מּו| ֱאֹלִה� ים ָקֽ ּוָך -ֵזFִד� א ָׂשמ� 6ֹ ּו ַנְפִׁש�י ְול י ַוֲעַד�ת ָע�ִריִצים ִּבְקׁש� ָעַל�
ם ַּפ� -ְוַאָּת�ה ֲא�ֹדָני ֵאל  טו :ְלֶנְגָּדֽ ֶרְך ַא) ּום ְוַחּנ�ּון ֶא� ת-ִים ְוַרבַרח� ֶסד ֶוֱאֶמֽ י  טז :ֶח� ְּפֵנ�ה ֵאַל�

� ִני ְּתָנֽה ֵּנ יָעה ְלֶבן- ְוָח" ָך- ֻעְּזָך� ְלַעְבֶּד�ָך ְו)ה(ִׁש� ה יז :ֲאָמֶתֽ ּו -ֲעֵׂשֽ ה ְוִיְרא� (ָב� (ת ְלט" י א� ִעִּמ�
י ׁשּו ִּכֽ ִני- ֹׂשְנַא�י ְוֵיֹב� ִני ְוִנַחְמָּתֽ ה ֲעַזְרַּת� ה ְי)הָו�    :ַאָּת�

בבקשת כמה רמות , לשון של אדם יחידתפילה ביש כאן , כהמשך למזמור הקודם

 על לבקש לאמרו ומתאים. 148לפי המדרגה שעם ישראל נמצא בה, של גאולה

 את וליישר צרה כל על לבקש מתאים, הפשוטה הלשון ומצד; הגאולה

    .'ה עובד להיות דרכיו

, תרצה להקשיב לתפילתנו ולענות לנו, גם קודם שתיַקנו מה שדרוש לתקןְּתִפָּלה ְלָדִוד  א

כיוון שאתה שומע אל אביונים ָאְזְנ ֲעֵנִני ' ה- ַהֵּטהבין לפי בקשתנו ובין אם בדרך אחרת 

 

, שיפגשו להתאמץ צריך ולכן, כלל בדרך, הפכים הם" ואמת חסד "כי, "נפגשו" רק ולא" נשקו "אמר 147
, "נשיקה "בהם  מתאימה, להתרחק שנאלצו אלא קרובים שהם וכיון, המוחלט" שלום"ה עניינו" צדק"ה אבל

 .קירבה היא ך"בתנ שמשמעותה

. ענין ובאמצע קורח בני מזמורי באמצע ונמצא, שלישי בספר דוד של היחיד המזמור הוא: קשה זה מזמור 148
 דמיון הרבה יש. במשל כולו ישראל עם על מדבר שהוא נראה. השונים חלקיו בין הקשר מה מובן לא גם

 הראנו"; "עבדך נפש שמח "- " בך ישמחו ועמך "כמו, במילים דמיון גם ויש, הקודם המזמור לבין בינו בענין
 אל"; "ואמת חסד ורב", "קוראיך לכל חסד ורב ","עלי גדול חסדך כי "- " נפגשו ואמת חסד",  "חסדך' ה

; "שמך ליראה לבבי יחד", "עבדך הושע "-" ישעו ליראיו קרוב אך"; "אני חסיד כי "- " חסידיו ואל עמו
 אהלך "-" תצמח מארץ אמת",  "נפגשו ואמת חסד"; "לעולם שמך ואכבדה "- " בארצנו כבוד לשכון"

 ".באמתך
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, ויותר מעצם השמיעה ב  : ְוֶאְביוֹן ָאִניָעִני-ִּכיואנחנו מעונים וחסרי יכולת להציל את עצמנו 

כשנעשה יותר מהמוטל עלינו ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי  גם תשמור את חיינו בגלות, כשנהיה זכאים

ויותר מזה שגם תגאל אותנו מהגלות כשנעבוד ָחִסיד ָאִני -ִּכימנו שלכן אתה רוצה בקיו

שהרי אתה משגיח עלינו ואנחנו בוטחים רק בך שתגאל אותנו ולא יהיה הוַֹׁשע ַעְבְּד אותך 

ָחֵּנִני ויותר מזה שאז נמצא חן בעיניך  ג  :ַאָּתה ֱאַהי ַהּבוֵֹטַח ֵאֶלי אז עוד מה שיעכב
ולכן שמים לב כל , גם בזמן הצלחתנו, כי בכל מה שבא עלינו אנחנו קוראים אליך 149ֲאֹדָני

ולכן תתן לנו כל משאלותינו ותשמח   ד  :ַהּיוֹם-ִּכי ֵאֶלי ֶאְקָרא ָּכל הזמן להתאים לרצונך

כי אנחנו מרימים את כל חיינו אליך לעבוד אותך בכל מה שיש לנו ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּד  אותנו

כי כך מידותיך שאתה רוצה להביא אותנו אל הטוב ושנהיה  ה  :אַנְפִׁשי ֶאָּׂש  ִּכי ֵאֶלי ֲאֹדָני

ונותן ח ְוַסּלָ  וכיון שנעבוד אותך סולח לעוונותינו וגואל אותנוַאָּתה ֲאֹדָני טוֹב - ִּכי טובים

 מעצם מה שאנחנו קוראים אליך בצרותנוֶחֶסד -ְוַרב חסדים רבים גם לפני שאנחנו זכאים
' ַהֲאִזיָנה ה לתפילתנו, ננו זכאים עדייןשאי, וכיון שכן הטה אוזן גם עכשיו  ו  :ֹקְרֶאי-ְלָכל

ְוַהְקִׁשיָבה  ושמע לעומק את מה שאנחנו מנסים למצוא חן בעיניך ולעשות רצונךְּתִפָּלִתי 
כי אנחנו  ְּביוֹם ָצָרִתי ֶאְקָרֶאּךָ  וכיון שמוצאת אותנו צרה נקרא אליך ז  :ְּבקוֹל ַּתֲחנּונוָֹתי

ואני יודע שמה   ח  :ִּכי ַתֲעֵנִנייודעים שתענה לנו בין אם לטוב בין אם לא לפי מה שנכון לנו 

ָּכמוֹ -ֵאין שלא גאלת אותנו עדיין אינו מחוסר יכולת כי אין מי שיכול להתגבר עליך
עד  ט  :ְוֵאין ְּכַמֲעֶׂשי ואין דבר שאינך יכול לעשות ועוד תעשה לנו נפלאותָבֱאִהים ֲאֹדָני 

יבואו לעבוד אותך  ּגוִֹים ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ -ָּכלשלעתיד לבוא כל הגויים ששולטים בנו עכשיו 

ָיבוֹאּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶני ֲאֹדָני ִויַכְּבדּו בירושלים ויעבדו אותך ויכבדו כל מה שאתה מופיע עליו 
ועושה גם דברים שלא יכולים ָגדוֹל ַאָּתה -ִּכיכי אתה שולט בכל הכוחות כולם  י  :ִלְׁשֶמ

יים שרק אתה אלוקים והכוחות וידעו מזה כל הגוְוֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת  כוחות הטבע לעשות

וכיון שאנחנו בטוחים אם כן  יא  :ַאָּתה ֱאִהים ְלַבֶּד שעבדו עד היום הם רק עבדיך

ר לנו לדעת מה דרכך האמיתית בעולם שנהיה ראוים בישועתך בעתיד כל בקשתנו שתעזו

ואז תעזור ֲאַהֵּל ַּבֲאִמֶּת ואז נלך מרצוננו בעולם לפי האמת שלך ַּדְרֶּכ ' הוֵֹרִני הלגאולה 

ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה   שלא נרצה לעבור על רצונך150לנו עוד יותר לעשות את שני יצרינו לאחד
ואז נהיה ראויים לגאולה ושני יצרינו יודו לך עליה כי תהיה טובה לנו גם חומרית  יב  :ְׁשֶמ

ם עד עולם הבא ונוכל להוסיף כבוד לשמך בעולְלָבִבי - אוְֹד ֲאֹדָני ֱאַהי ְּבָכל וגם רוחנית

כי כיון שנהיה מכוונים לרצונך  יג  :ַוֲאַכְּבָדה ִׁשְמ ְלעוָֹלם שבו יכבדו את שמך גם הגויים

ותציל את חיינו מהגלות ששם אנחנו  ַחְסְּד ָּגדוֹל ָעָלי- ִּכי תעשה לנו חסד עוד יותר מזכותנו

 זכאים לגאולה אמנם גם קודם שאנחנו יד  :ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאוֹל ַּתְחִּתָּיה כביכול בקבר

בניגוד , כי הגויים שלא רוצים לעשות רצונך, אנחנו צריכים שתושיע אותנו בתוך הגלות

ועמים רבים מטילי פחד פועלים יחד להשמיד ָעַלי -ֱאִהים ֵזִדים ָקמּו קמו להלחם בנו, אלינו

 אותנו אלא רצון ולא מנסים לעשות בזה שליחותך לייסרַוֲעַדת ָעִריִצים ִּבְקׁשּו ַנְפִׁשי  אותנו

ואף שלא סיימנו את תיקון חטאינו ועדיין איננו שלמים   טו  :ְוא ָׂשמּו ְלֶנְגָּדםעצמם 

 שאתה מרחם למרות שלא מגיע לנוְוַאָּתה ֲאֹדָני  ג מידות רחמים"הרי דרכך היא י, בעבודתך
ועושה חסדים ֶאֶר ַאַּפִים  ומחכה עם כעסך שנוכל לשובְוַחּנּון  ונותן מתנת חינםַרחּום -ֵאל

ודואג שכל זה יהיה בסופו של תהליך גם ֶחֶסד - ְוַרברבים החל מעצם החיים ועד הגאולה 

לכן גם עכשיו תפנה להשגיח עלינו ותתן לנו מתנת  טז  :ֶוֱאֶמת אמת שנהיה זכאים לזה

עזור לנו שלא ישנו אותנו מלהיות עבדיך ולהתקדם בעבודתך עד  ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִניחינם 

ל אותנו מהם כיון צֵ ה ,ואף שעוד איננו לגמרי עובדים אותךֻעְּז ְלַעְבֶּד -הְּתנָ  שנהיה ראוים

 

 כעבדו ופועל' ה אדנות את עליו מקבל שהאדם מקום שבכל נראה. נותאד שם הרבה מופיע זה במזמור 149
 .הויה בשם נזכר', ה עובד מספיק אינו שעדיין ובמקומות, אדנות שם נזכר

 הם" לבב. "לאחד שנהיים דברים שני של במשמעות אלא, "מיוחד "של במשמעות אינו" לייחד", ך"בתנ 150
 .כפולה' ב-ה ולכן, היצרים שני
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ינך גואל אותנו לגמרי תעשה ואף שעוד א  יז  :ֲאָמֶת-ְוהוִֹׁשיָעה ְלֶבן 151שאנחנו ילידי ביתך

ויראו אויבינו שאתה משגיח עלינו ויתביישו  ִעִּמי אוֹת ְלטוָֹבה-ֲעֵׂשה לנו סימן שאתה רוצה בנו

- ִּכיבורא העולם תעזור לנו מצרותינו ' כי אתה הְוִיְראּו ֹׂשְנַאי ְוֵיֹבׁשּו  ממה שרודפים אותנו
  :ְוִנַחְמָּתִני וק שלנו ממךותנחם אותנו בזה על הריחֲעַזְרַּתִני ' ַאָּתה ה

( ְּבַהְרֵרי-ִלְבֵני א פז (ר ִׁש�יר ְי)סּוָדת� ַרח ִמְזמ� ֶדׁש- ֹק6 �הָוה ַׁשֲעֵר�י ִצּי�(ן  ב :ֹקֽ ֹאֵה�ב ְי
ב ל ִמְׁשְּכנ�(ת ַיֲעֹקֽ ֹּכ� ָלה ג :ִמ) ים ֶסֽ יר ָהֱאֹלִה� �ְכָּבד(ת ְמֻדָּב�ר ָּב�ְך ִע6 יר  ד :ִנ | ַאְזִּכ�

(ר ִעם �ה ְפֶל�ֶׁשת ְוצ� ְדָע�י ִהֵּנ יֹ" ל ְלֽ ַהב ּוָבֶב� ה ֻיַּלד- ַר� ּוׁש ֶז)� ם-ּכ� (ן ּוֽ  ה :ָׁשֽ ר | ֲלִצּי0 ֵיָאַמ�
�ִאיׁש ֻיַּלד יׁש ְו �ָה ֶעְלֽי(ן-ִא� ּוא ְיכ(ְנֶנ 6ה ֻיַּלד  ו :ָּב�ּה ְוה6 ים ֶז (ב ַעִּמ� �ְסֹּפר ִּבְכת� ה ִי הָו� ם ָׁש� -ְיֽ

ָלה ל ז :ֶסֽ ים ְּכֹחְלִל�ים ָּכֽ ְך- ְוָׁשִר�     :ַמְעָיַנ�י ָּבֽ

, אומר שקיומו של עם ישראל בגלות אינו מוכיח שאין לו צורך מהותי בציוןהמזמור 

 ומתאים.  152וכאילו נולד בה, שייך לציון, גם בגלות, לא כל אדם מישראלא

    .לירושלים ובמיוחד ישראל לארץ יהודי כל של הקשר על לאמרו

ְיסּוָדתוֹ  153יסודו של עם ישראל נמצא בהרי הקודש של ירושליםמוֹר ִׁשיר ֹקַרח ִמזְ - ִלְבֵני א
מחברת הנעשה רק בשערי העיר של ירושלים ה, אוהב את המשפט' ה  ב  :ֹקֶדׁש-ְּבַהְרֵרי

יותר מכל בתי הכנסת והמדרש שבגלות שאינם לבדם ַׁשֲעֵרי ִצּיוֹן ' ֹאֵהב המקדש וממלכה 

וגם עכשיו שהעם בגלות הוא מדבר על  ג  :ִמֹּכל ִמְׁשְּכנוֹת ַיֲעֹקב 154החיבור של העם אליו

ירושלים דברים מכובדים שהיא עירו של אלוקים גם עכשיו באופן מהותי ותמידי למרות 

יעלה את זכרון הגלויות להשיבם ' וכשה ד  :ִנְכָּבדוֹת ְמֻדָּבר ָּב ִעיר ָהֱאִהים ֶסָלהשחרבה 

 ויחפש שם את יודעיו מעם ישראל, שגלו יהודה לבבל ושארית הפליטה למצרים, לבית שני

וכן בגלויות הסמוכות אליהם בין בצור הסמוכה לבבל ובין בפלשת ַאְזִּכיר ַרַהב ּוָבֶבל ְלֹיְדָעי 

יאמר על הנולדים שם שאלו מצד האמת ּכּוׁש - ה ְפֶלֶׁשת ְוצוֹר ִעםִהּנֵ  וכוש הסמוכות למצרים

 שהוא וכל איש מהם יאמר לו ה  :ָׁשם-ֶזה יַֻּלד 155נולדו בירושלים אף שפיזית נולדו בגלות

ָּבּה -ְוִאיׁש יַֻּלד וכל אחד מהם מצד האמת נולד כחלק מענינהּולֲִצּיוֹן ֵיָאַמר ִאיׁש  שייך לציון
וכל אחד מהם במעשיו הטובים עוזר לבנות את ירושלים של מעלה עד שיוכלו להכנס גם 

יכתוב על ספר את הכתובים מישראל ' וכשה  ו  :ְוהּוא ְיכוְֹנֶנָה ֶעְליוֹן 156בירושלים של מטה

ִיְסֹּפר ִּבְכתוֹב ַעִּמים ' ה שמפוזרים בעמים בגלות עשרת השבטים שלא ישכחו לעתיד לבוא

 
 מהמשפחה חלק הוא, בית יליד והוא מאמתו שנולד כיון אבל, האדון רצון עושה שאינו כןיית עבד כי 151

 .זכות בלי גם ונגאל
 המפרשים רוב, זאת למרות. בכוונה כך כתוב הוא וכנראה, מסובך ותחביר מסובכת בלשון כתוב המזמור 152

 .כיוון באותו הולכים
 חייבים לא אבל. אלו שני על מושתת יהודי וכל, ןציו ובהר סיני בהר ישראל עם של יסודו: נוסף פרוש 153

 .בתהילים קיים שכבר ביטוי הוא" ציון הררי "כי, כך לפרש
 גרים שהם המקומות מכל ישראל אליה יבואו שדרכם, ירושלים העיר שערי את אוהב' ה: נוסף פרוש 154

 .בהם
 צור, פלשת כגון, סמוכותה בממלכות שגרים אלו ולכן, גדולות ממלכות הם ומצרים בבל: נוסף פרוש 155

 ישראלי וכן. וקירבתם חשיבותם מצד, ממש שם נולדו שלא אף, בבבל או במצרים נולדו שהם אומרים, וכוש
 .אליה טפלה שהגלות מפני, חשיבותה מצד בירושלים שנולד עליו ייאמר בגלות שנולד

 כל לציון אבל, ובבל כוש גוןכ כולו בעם רק אלא, הפרטיים באנשים ענין אין הממלכות בכל: נוסף פרוש 156
 .למעלה אותה לכונן תפקיד יש אחד ולכל, חשוב ואיש איש

Administrator
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י ותמידי גם אלפי שנים אחר שעזבו גם כן יאמר עליהם שנולדו בציון וכך יהיה באופן מהות

על שיבתם לציון ובין אלו שציון הרה ' ובין השרים לשבח לה  ז  :ָׁשם ֶסָלה- ֶזה יַֻּלד 157אותה

158בגלות
  :ַמְעָיַני ָּב-ָּכל כולם נובעים מציון שהיא מעיין נפשות ישראל ְלִליםִרים ְּכחֹ ָׁש וְ  

ַרח ַלְמַנֵּצ�ַח ַעל א  פח י ֹק� (ר ִלְבֵנ" יר ִמְזמ� ן -ִׁש� יל ְלֵהיָמ� ְׂשִּכ� ָמֲחַל�ת ְלַעּנ�(ת ַמ)
י י י(ם  ב :ָהֶאְזָרִחֽ �הָוה ֱאֹלֵה�י ְיׁשּוָעִת� ָך-ְי �ָפֶניָך  ג :ָצַע6ְקִּתי ַבַּל�ְיָלה ֶנְגֶּדֽ (א ְל ָּתב�

ה י ַהֵּטֽ ְזְנָך� -ְּתִפָּלִת� יָא) י  ד : ְלִרָּנִתֽ יעּו- ִּכֽ (ל ִהִּגֽ י ִלְׁשא� י ְוַחַּי� (ת ַנְפִׁש� �ה ְבָרע� ְבָע  :ָׂשֽ
�ְחַׁשְבִּתי ִעם ה ין-ֶנ �ֶבר ֵאֽ יִתי ְּכֶג ִי� (ר ָה) ים ּבַ  ו :ֱאָיֽל-י�(ְרֵדי ב� ( ֲחָלִל0 י ְּכמ� ְפִׁש� ים ָח" | ֵּמִת�

ָּמה ִמָּיְדָך� ִנְגָזֽרּו (ד ְו)ֵה� א ְזַכְרָּת�ם ע� �ֹ ֶבר ֲאֶׁש�ר ל ְכֵבי ֶק� (ר ַּתְחִּתּי�(ת ַׁש�ַּתִני ְּבב�  ז :ֹׁש�
ים ִּבְמֹצֽל(ת ַמֲחַׁשִּכ� ָלה- ָע�ַלי ָסְמָכ�ה ֲחָמֶת�ָך ְוָכל ח :ְּב) יָת ֶּסֽ יָך ִעִּנ� ְׁשָּבֶר� ְקָּת   ט :ִמ) ִהְרַח�

א א ֵאֵצֽ �ֹ א ְול ֻל� (ת ָל�מ( ָּכ) ִּני ַׁשַּת�ִני ת(ֵעב� ֶּמ� י ִמ" יָך   י :ְמֻיָּדַע� ִני ְקָראִת� י ֹע� ה ִמִּנ" י ָדֲאָב� ֵעיִנ�
�ה ְּבָכל י-ְיהָו ְחִּתי ֵאֶל�יָך ַכָּפֽ ים ַּתֲעֶׂשה יא :י�(ם ִׁשַּט6 ּומּו -ֶּפ�ֶלא ִאם-ֲהַלֵּמִת� ים ָיק� ָפִא� | ְר)

ָלה ּוָך ֶּסֽ ֽמּוָנְתָך�   יב :י(ד3 ֶבר ַחְסֶּד�ָך ֱא) ֶׁשְך ִּפְלֶא�ָך  יג : ָּבֲאַבּֽד(ןַהְיֻסַּפ�ר ַּבֶּק� ֲהִיָּוַד�ע ַּבֹח�
ּךָ | ַוֲאִנ�י  יד :ְו)ִצְדָקְתָך� ְּבֶא�ֶרץ ְנִׁשָּיֽה י ְתַקְּדֶמֽ ִפָּלִת� ֶקר ְּתֽ �ְעִּתי ּו)ַבֹּב� �ה ִׁשַּו  :ֵאֶל�יָך ְיהָו

ִּני טו �יָך ִמֶּמֽ יר ָּפֶנ �ח ַנְפִׁש�י ַּתְסִּת6 �הָוה ִּתְזַנ אִתי   טז :ָלָמ�ה ְי �ַע ִמֹּנ�ַער ָנָׂש6 �י ְוגֵ( ִנ�י ֲאִנ Fיָך ָע�ֵאֶמ
ִני יז :ָאֽפּוָנה יָך ִצְּמתּוֻתֽ עּוֶת� �יָך ִּב) ּו ֲחר(ֶנ ּוִני ַכ�ַּמִים ָּכל  יח :ָע�ַלי ָעְבר� יפּו - ַסּב� ַהּי�(ם ִהִּק6

ְךִהְרַח�ְקָּת  יט :ָעַל�י ָיַֽחד ֻיָּדַע�י ַמְחָׁשֽ     :ִמ�ֶּמִּני ֹאֵה�ב ָוֵר�ַע ְמֽ

ומפרט ; ומדבר על האומה בלשון יחיד, יוציא אותנו מהגלות' מתפלל שההמחבר 

 לאמרו ומתאים. ונשאר בבקשה ללא תשובה, את קושי הגלות והסתר הפנים

 אדם צרת על לצעוק גם מתאים, הלשון פשט ולפי; הגלות קשיי על לצעוק

    .ממוות מפחד הוא אם יוחדבמ, יחיד

 

 הבלועים ישראל את מהם יוציא הוא, לבוא לעתיד דינם את לגזור העמים את יכתוב' כשה: נוסף פרוש 157
 .בציון שיולדו עליהם גם ויאמר, יהודים שהם נשכח שכבר, בהם

 ֶאָחד ְּביֹום ֶאֶרץ ֲהיּוַחל "כמו אלא מחוללים אינו" חוללים "כאן אבל. 'ומחולות שירים 'על מלים משחק 158
 אלו של הגלות מן השיבה על שמדבר, )ח, סו ישעיהו" (ָּבנֶיהָ  ֶאת ןִצּיֹו יְָלָדה ַּגם ָחָלה ִּכי ֶאָחת ַּפַעם ּגֹוי יִָּוֵלד ִאם

 ְוָאַמְרּתְ : ְוֵאֵׁשָבה ִּלי ְּגָׁשה ַהָּמקֹום ִלי ַצר ִׁשֻּכָליִ= ְּבנֵי ְבָאזְנַיִ= יֹאְמרּו עֹוד: "שנאמר וכמו. בארץ נולדו שלא
 ֵאיפֹה ֵאֶּלה ְלַבִּדי נְִׁשַאְרִּתי ֲאנִי ֵהן גִֵּדל ִמי ְוֵאֶּלה ְוסּוָרה ּגָֹלה ּוָדהְוגְַלמ ְׁשכּוָלה ַוֲאנִי ֵאֶּלה ֶאת ִלי יַָלד ִמי ִּבְלָבֵב=

 ָּכֵתף ַעל ּוְבנַֹתיִ= ְּבחֶֹצן ָבנַיִ= ְוֵהִביאּו נִִּסי ָאִרים ַעִּמים ְוֶאל יִָדי ּגֹויִם ֶאל ֶאָּׂשא ִהּנֵה 'ה ֲאדֹנָי ָאַמר ּכֹה: ֵהם
 ).כב-כ ,מט ישעיהו" (ִּתּנֶָׂשאנָה
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שאני ' ה ב  :160 ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי159ָמֲחַלת ְלַעּנוֹת- ִׁשיר ִמְזמוֹר ִלְבֵני ֹקַרח ַלְמַנֵּצַח ַעל א

אני צועק כל יום אליך ֱאֵהי ְיׁשּוָעִתי ' ה יודע שאתה משגיח עלי ואתה תושיע אותי מהגלות

ולכן תשמע   ג  :ַּלְיָלה ֶנְגֶּדבַ  וגם בכל לילה תפילתי נמצאת מולךָצַעְקִּתי - יוֹם על הגלות

ותרצה להקשיב ָּתבוֹא ְלָפֶני ְּתִפָּלִתי  161את תפילתנו ולא תמנע מהתפילות לעלות אליך

כי קבלנו בגלות רעות רבות   ד  :ָאְזְנ ְלִרָּנִתי-ַהֵּטה  ולקבלולשבח שאנחנו משבחים אותך

162ככל שאפשר לסבול וכבר ראוי שיתכפר החטא
חיי האומה ועצם ָׂשְבָעה ְבָרעוֹת ַנְפִׁשי - ִּכי 

ְוַחַּיי ִלְׁשאוֹל  163יורדים לקבר כי הגלות מטה אותנו להיות כעמים ולכן צריך להצילנו ממנה
ֶנְחַׁשְבִּתי  א כאילו מת כי אין עם ללא ארץואף שעם ישראל לא מת ממש אבל הו  ה  :ִהִּגיעּו

ואני בין  ו  :ֱאָיל-ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין ואין לנו יותר כח לפעול כעם במציאותיוְֹרֵדי בוֹר -ִעם

מות העולם שאין להם קרבת אלוקים אליך וחופשי מהמצוות שמקומם העיקרי בארץ או

ולכן אנחנו כמו אומות העולם שסביבנו שחלולות ללא תוכן קדושה ַּבֵּמִתים ָחְפִׁשי  ישראל

ֲאֶׁשר א  שאינך משגיח עליהםֹׁשְכֵבי ֶקֶבר  ונמצאים בארצותיהם החומריותְּכמוֹ ֲחָלִלים 
ואין לנו ( ז  :ְוֵהָּמה ִמָּיְד ִנְגָזרּו ואינך פועל בעולם דרכם וכך נראה שגם אנחנו ְזַכְרָּתם עוֹד

ַׁשַּתִני  איך לעלות ממנו כי שמת אותנו בבור עמוק שאין לנו) איך לפתור את זה בעצמנו
ובמצולות הים ְּבַמֲחַׁשִּכים  ובחשכת הגלות ואיננו רואים את הדרך החוצהְּבבוֹר ַּתְחִּתּיוֹת 

ועוד שכעסך נשען עלינו מלמעלה שלא  ח  :ִּבְמֹצלוֹת שאין לנו איך לנשום ולהתקיים שם

ועל ידי גלי ים הגלות אתה מענה אותנו באופן תמידי ומהותי ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶת  נוכל לעלות

ואם היינו פונים לעמים שהיו בברית איתנו בעבר שיצילו אותנו   ט  :ִמְׁשָּבֶרי ִעִּניָת ֶּסָלה-ְוָכל

עד ששמת אותנו מתועבים בעיניהם ולא ִהְרַחְקָּת ְמיָֻּדַעי ִמֶּמִּני  כבר הרחקת אותם מאיתנו

ים בגלות ואין לנו איך לחזור וכתוצאה מכל אלו אנחנו כלואַׁשַּתִני תוֵֹעבוֹת ָלמוֹ רוצים לעזור 

ומרוב עינוי בגלות עיני מצטערת ובוכה ושערי דמעות הרי לא  י  :ָּכלֻא ְוא ֵאֵצא לארצנו

יוֹם - ְּבָכל' ְקָראִתי ה ובכל יום ויום אני מתפלל אליך שתציל אותי ֹעִני ֵעיִני ָדֲאָבה ִמִּניננעלו 
ִׁשַּטְחִּתי  ופורש אליך ידי להראות שהם נקיות וכבר עזבתי את החטאים שהביאו אותי לגלות

האם תחכה עד שנמות לגמרי ואז תעשה לנו ) וגם מצד גילוי שמך בעולם( יא  :ֵאֶלי ַכָּפי

או שתרפא אותנו מהמות ואז נקום ממנו ונודה לך לעתיד ֶּפֶלא -ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה נס להצילנו

האם אפשר   יב  : ֶּסָלהְרָפִאים ָיקּומּו יוֹדּו-ִאם) ורומז לתחית המתים(לבוא באופן תמידי 

לספר את חסדך בהיותנו בגלות שהיא כקבר והרי אין בזה חסד לספר כמו שיהיה 

והאם אפשר שנאבד ונספר מה שסמכנו עליך  ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסּדֶ  כשתחזיר אותנו לארץ

ואי אפשר להראות  יג  :ֱאמּוָנְת ָּבֲאַבּדוֹן הרי אנחנו סומכים עליך שתציל אותנו מהאבדון

ואת האמת והטוב שאתה עושה ֲהִיָּוַדע ַּבֹחֶׁש ִּפְלֶא  גלות שלא רואים אותך שםאת ניסיך ב

אבל אנחנו לא  יד  :ְוִצְדָקְת ְּבֶאֶרץ ְנִׁשָּיה אי אפשר להראות בארץ ששוכחים אותך בה

ובכל בוקר ִׁשַּוְעִּתי ' ַוֲאִני ֵאֶלי השוכחים אותך בארץ נשיה ומתפללים אליך לא לאלילים 

 

 כי, הצרה על לצעוק פרושו" לענות"ש או. שבה והעינוי הגלות מחלת על ולהשכיל לדבר שבא יתכן 159
 .פתרון בלי צעקה רק יש הזה במזמור

 האזרחי הימן שאלו לומר מקום והיה, )ו, ב' א הימים דברי (ואיתן הימן בשם בנים היו יהודה בן לזרח 160
 על בפרוש מדבר הבא המזמור כי, כך לומר אפשר אי אבל. הבא מורבמז המוזכר האזרחי ואיתן כאן המוזכר

 שם אינו" האזרחי"ו, אסף עם יחד דוד בזמן שהיו המשוררים ואיתן הימן שהם נראה ולכן. המלך דוד
 נאמר ולכן, קורח מבני הוא) יח, ו' א (הימים בדברי המוזכר והימן. זרח בני שם על נקראו ואולי. משפחה

 לא הבא במזמור ולכן, מררי מבני הוא) יז, טו' א (שם המוזכר איתן ואילו, "קורח לבני ורמזמ שיר "גם כאן
 ".קורח בני "מוזכר

 ).מד, ג איכה" (תפילה מעבור לך בענן סכותה "שנאמר כמו 161

 .אותנו השביעו וכאילו, לאכול רצון לנו אין כבר רעות מרוב: נוסף פרוש 162

 ולמה, עוד לרדת אפשר אי ולכאורה, מתים כמעט שאנחנו בגלות גדול כך כל לסבל הגענו: נוסף פרוש 163
 ?מלהצילנו עוד תחכה

Administrator
Typewritten Text
פח



 168 תהלה ליעקב

קודם שאנחנו עושים כל דבר אחר אנחנו פונים אליך שאתה חשוב בעינינו יותר מכל עניני 

ולמה אם כן תשאיר אותנו בגלות זמן ארוך כל כך  טו  :ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ  החומריות

  :ַּתְסִּתיר ָּפֶני ִמֶּמִּני ותסתיר את פניך שלא להשגיח ושלא נראה אותךִּתְזַנח ַנְפִׁשי ' ָלָמה ה
וגופנו הלאומי מת עוד ָעִני ֲאִני  והרי כבר סבלנו די לכפר על עונותינו כי אנחנו מעונים  טז

ַע ִמּנֹ  קודם שנולדנו וכלל לא היתה לנו הזדמנות לחטוא ואת אימתך נשאנו בכל מקום ַער ְוגוֵֹ

וכעסך אף שהיה על הדורות הקודמים עלי עברו  יז  :ָנָׂשאִתי ֵאֶמי ָאפּוָנה שנפנה אליו

ִּבעּוֶתי  והפחד מפני מה שעוד יקרה לי מאביד אותי מהעולם וֶֹניָעַלי ָעְברּו ֲחר תוצאותיו
ַהּיוֹם -ַּמִים ָּכלַסּבּוִני כַ והצרות מסובבות אותי מכל כיון כמים ובכל זמן  יח  :ִצְּמתּוֻתִני

ואיננו נהיים כמו הגויים גם   יט  :ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד ובאות עלי בו זמנית בלי שאוכל להתאושש

 ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרעַ אותנו או שיהיה להם קשר איתנו בגלות כי מנעת מהגויים לאהוב 

  :ְמיָֻּדַעי ַמְחָׁש ואלו שידענו בעבר כבר נשכח הקשר איתם בחשכה

י א פט ֶאְזָרִחֽ ן ָהֽ יל ְלֵאיָת� ְׂשִּכ� ר  ב :ַמ) Oר ָוֹד �הָוה ע(ָל�ם ָאִׁש�יָרה ְלֹד� י ְי ְסֵד� יַע | ַחֽ א(ִד6
י י ג :ֱאמּוָנְתָך� ְּבִפֽ �ה ָׁשַמO - ִּכֽ ְרִּתי ע�(ָלם ֶח�ֶסד ִיָּבֶנ ם| ִים ָאַמ� ן ֱאמּוָנְתָך� ָבֶהֽ  :ָּתִכ6

י ד ְעִּתי ְלָדִו�ד ַעְבִּדֽ י ִנ)ְׁשַּב� �ִרית ִלְבִחיִר� י ְב ִּתֽ יִתי - ַעד ה :ָּכַר� �ָך ּוָבִנ0 ין ַזְרֶע ע�(ָלם ָאִכ�
ָלה-ְלֹדר (ר ִּכְסֲאָך� ֶסֽ �ה ַאף ו :ָוד6 ּו ָׁשַמ�ִים ִּפְלֲאָך� ְיהָו ים-ְויF(ד� ל ְקֹדִׁשֽ ֽמּוָנְתָך� ִּבְקַה�  :ֱא)

ְך לַ  ז י ַב�ַּׁשַחק ַיֲעֹר� י ִמ� ה ִּבְבֵנ�י ֵאִליםִּכ� יהָו� ה ַל) �ה ִיְדֶמ� �ֲעָרץ ְּבס(ד  ח :יהָו -ֵא�ל ַנ
א ַעל יו- ָּכל-ְקֹדִׁש�ים ַרָּב�ה ְו)נ(ָר� �ה   ט :ְסִביָבֽ י| ְיהָו (ת ִמֽ ֵה�י ְצָבא� Fין - ֱאֹל (ָך ֲחִס� מ6 | ָכֽ
יָך �ּה ֶו)ֱאֽמּוָנְתָך� ְסִביב(ֶתֽ ם י :ָי ה ְתַׁשְּבֵחֽ יו ַאָּת� (א ַג)ָּל� �ם ְּבׂש� ּות ַהָּי  :ַאָּת�ה מ�(ֵׁשל ְּבֵגא�

יָךַאָּת�  יא � ְרָּת א(ְיֶבֽ ְּזָך� ִּפַּז (ַע ֻע) אָת ֶכָחָל�ל ָר�ַהב ִּבְזר� ְלָך� - ְלָך� ָׁש�ַמִים ַאף יב :ה ִדִּכ�
ּה ַאָּת�  ל ּו)ְמֹלָא� םָא�ֶרץ ֵּתֵב� (ן  יג :ה ְיַסְדָּתֽ (ר ְו)ֶחְרמ� �ָיִמין ַאָּת�ה ְבָראָת�ם ָּתב� (ן ְו ָצפ�

�ר(ַע ִעם יד :ְּבִׁשְמָך� ְיַרֵּנֽנּו ּום ְיִמיֶנֽ ָך- ְלָך� ְז ז ָי)ְדָך� ָּתר� �ִמְׁשָּפט  טו :ְּגבּוָר�ה ָּתֹע� ֶצ�ֶדק ּו
ּו ָפֶנֽיָך ַקְּדמ� ת ְיֽ ֶסד ֶו)ֱאֶמ� (ן ִּכְסֶא�ָך ֶח� �ה ְי)הָו�   טז :ְמכ� �י ְתרּוָע א(רַאְׁשֵר�י ָה�ָעם י(ְדֵע -ה ְּבֽ

ּון ָּכל יז :ָּפֶנ�יָך ְיַהֵּלֽכּון �ִׁשְמָך ְיִגיל� י יח :ַהּי�(ם ּוְבִצְדָקְתָך� ָיֽרּומּו-ְּב �מ( -ִּכֽ ִתְפֶא�ֶרת ֻעָּז
ּום ַקְרֵנֽנּו) תרים(ָא�ָּתה ּו)ִבְרֹצְנָך�  נּו יט :ָּתר� (ׁש ִיְׂשָרֵא�ל ַמְלֵּכֽ �נּו ְוִלְקד6 ִגֵּנ יהָוה ָמֽ �י ַלֽ  :ִּכ�

ְרּתָֽ   כ יָך - ָא�ז ִּדַּב� ֲחִסיֶד� ז(ן ַלֽ Iֶזר ַעלְבָח��יִתי ֵע אֶמר ִׁשִּו �ֹ ם-ַוּת ּור ֵמָעֽ (ִתי ָבח� (ר ֲהִרימ6  :ִּגּב�
יו כא ֶמן ָקְדִׁש�י ְמַׁשְחִּתֽ י ְּבֶׁש6 �ד ַעְבִּד� ( ַאף כב :ָמ�ָצאִתי ָּדִו (ן ִעּמ� �ִדי ִּתּכ� י - ֲאֶׁש�ר ָי ְזר(ִע�

ּנּו א  כג :ְתַאְּמֶצֽ ֹֽ ( ּוֶבן- ל �ב ּב� א ְיַעֶּנּֽנּו- ַיִּׁש�א א(ֵי �ֹ ה ל ְוָל� �יו צָ  כד :ַע) י ִמָּפָנ ָר�יו ְוַכּת(ִת�
יו ֶאּֽג(ף ּום ַקְרֽנ( כה :ּוְמַׂשְנָא� י ָּתר� ( ּו)ִבְׁשִמ� י ִעּמ� י ְוַחְסִּד� מּוָנִת� ֶאֽ (   כו :ֶוֽ �ם ָיד� י ַבָּי ְוַׂשְמִּת�

(ת ְיִמיֽנ( י זכ :ּֽוַבְּנָהר� ּור ְיׁשּוָעִתֽ י ְוצ� ִל� �ְקָרֵאִני ָא�ִבי ָא�ָּתה ֵא) ּוא ִי (ר -ַאף כח :ה� ָא�ִני ְּבכ�
(ן ְלַמְלֵכי ְלי� �הּו ֶע) ֶרץ- ֶאְּתֵנ ם  כט :ָאֽ �ע(ָל� ֶנת -ֶאְׁשָמר- )אשמור(ְל י ֶנֱאֶמ� י ּו)ְבִריִת� ( ַחְסִּד� ל�

ִים ל :ֽל( י ָׁשָמֽ ( ִּכיֵמ� ( ְו)ִכְסא� �ד ַזְרע� י ָלַע ּו ָב�ָניו ּת(- ִאם לא :ְוַׂשְמִּת� י ַיַֽעְזב� י ּו)ְבִמְׁשָּפַט� ָרִת�
א ֵיֵלֽכּון �ֹ רּו- ִאם לב :ל א ִיְׁשֹמֽ �ֹ י ל י ְיַחֵּל�לּו ּו)ִמְצ(ַת� �ם   לג :ֻחֹּקַת� י ְבֵׁש�ֶבט ִּפְׁשָע ּוָפַקְדִּת�

ים ֲע(ָנֽם א לד :ּוִבְנָגִע� ֹֽ �ַחְסִּדי ל א- ְו ֹֽ ( ְול ִעּמ� יר ֵמֽ י-ָאִפ� ר ֶּבֱאמּוָנִתֽ ַׁשֵּק� ֲאַחֵּל�ל - לֹא  לה :ֲא)
א ֲאַׁשּנֶֽ  �ֹ י ל ָפַת� א ְׂש) י ּומ(ָצ� ם  לו :הְּבִריִת�  :ְלָדִו�ד ֲאַכֵּזֽב-ַא�ַחת ִנְׁשַּב�ְעִּתי ְבָקְדִׁש�י ִאֽ

י  לז ( ַכֶּׁש�ֶמׁש ֶנְגִּדֽ �ה ְוִכְסא6 �ְרע( ְלע(ָל�ם ִיְהֶי (ן ע(ָל�  לח :ַז �ָיֵרַח ִיּכ� ן ְּכ ַחק ֶנֱאָמ� ַּׁש� ם ְוֵע�ד ַּב)
ָלה ְרָּת ִעם  לט :ֶסֽ ְתַעַּב� �ַנְחָּת ַוִּתְמָא�ס ִה) ָך- ְוַאָּת�ה ָז ית ַעְבֶּד�ָך  מ :ְמִׁשיֶחֽ �ַאְרָּתה ְּבִר� ֵנ

ְלָּת ָלָא�ֶרץ ִנְזֽר( ְצָּת ָכל מא :ִחַּל6 ְמָּת ִמְבָצָר�יו ְמִחָּתה- ָּפַר� - ַׁש�ֻּסהּו ָּכל מב :ְּגֵדֹרָת�יו ַׂש6
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ה ִלְׁשֵכנָֽ  ְרָּפ� ְבֵרי ָד�ֶרְך ָהָי�ה ֶח) ְחָּת ָּכל מג :יוֹע� ְׂשַמ� ין ָצָר�יו ִה) יו- ֲה�ִרימ(ָת ְיִמ�  :א(ְיָבֽ
ה-ַאף מד ( ַּבִּמְלָחָמֽ ֵקיֹמת� א ֲה) �ֹ ( ְול ּור ַחְרּב� ָּת ִמְּטָהר�  מה :ָּת�ִׁשיב צ� ֶרץ ִהְׁשַּב� ( ָלָא� ( ְו)ִכְסא�

 ְרָּתה ָלה מו :ִמַּגֽ יו ּבּוָׁש�ה ֶסֽ יָת ָעָל6 ֱעִט0 �הָוה -ַעד  מז :ִה�ְקַצְרָּת ְיֵמ�י ֲעלּוָמ�יו ֶהֽ ָמ�ה ְי
�ַצח ִּתְבַע6ר ְּכמ( ָך-ִּתָּסֵת�ר ָלֶנ י ֶמה-ְזָכר מח :ֵא�ׁש ֲחָמֶתֽ אָת - ַמה- ָח�ֶלד ַעל-ֲאִנ� ְוא ָּבָר� � ָּׁש)

ם- ְּבֵני-ָכל א ִיְרֶאה מט :ָאָדֽ �ֹ �ְחֶיה ְול �ֶבר ִיֽ י ֶג ( ִמַּידָּמ� -ִמ� ט ַנְפׁש6 ָלה-ֶות ְיַמֵּל0 (ל ֶסֽ  :ְׁשא�
�ה  נ יָך ָהִראֹׁשִנ�ים | ַאֵּי ָך| ֲחָסֶד6 ד ֶּבֱאמּוָנֶתֽ ָדִו� ְעָּת ְל) �י ִנְׁשַּב� ר ֲא�ֹדָני ֶחְרַּפ�ת  נא :ֲאֹדָנ ְזֹכ�

י ָּכל ֵחיִק� י ְב) ים-ֲעָבֶד�יָך ְׂשֵאִת� ים ַעִּמֽ יָך  נב :ַרִּב� ּו א(ְיֶב� ר | ֲאֶׁש�ר ֵחְרפ6 �ה ֲאֶׁש� ְיהָו
ָך (ת ְמִׁשיֶחֽ ּו ִעְּקב� ְרפ� ן   נג :ֵח) ֵמ� Fם ָא ע(ָל� ּוְך ְיהָו�ה ְל) ן| ָּבר6    :ְוָאֵמֽ

, וזמן רב כל כך אין לנו מלכות, מדבר על כך שמלכות בית דוד נוצחההמזמור 

מפרט את הוא , וכהקדמה לכל זה; לדוד' שזה כמעט סותר את הברית שכרת ה

 מלכות ושתשוב המשיח על להתפלל לאמרו ומתאים. הברית עם בית דוד

    .דוד בית

שעשה לנו בזמן שהיינו ' חסד ה  ב :164ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי הבנה פנימית של המציאות א

עליו עד ' ולכן נשיר לשבח את ה, לא רק מצד ההנאה שלנו, על אדמתנו הוא ענין עקרוני

לדוד ' ונודיע לכל הדורות את הבטחת העוָֹלם ָאִׁשיָרה ' ַחְסֵדי העולם הבא גם בימי הגלות 

כי בעוד אנחנו  ג :ְלֹדר ָוֹדר אוִֹדיַע ֱאמּוָנְת ְּבִפי תתקיים כשנגאלשעליה אפשר לסמוך ש

אתה הכנת ִיָּבֶנה ָאַמְרִּתי עוָֹלם ֶחֶסד - ִּכי 'חשבנו שהעולם יבנה בחסד גמור לפי רצון ה

ָׁשַמִים ָּתִכן בסיס למלכות על ידי הבטחה בשמים שעליה אפשר לסמוך כל הדורות 
ָּכַרִּתי ְבִרית ִלְבִחיִרי  רית למלך שבחרתיכרתתי ב' וההבטחה היא שאני ה ד :ֱאמּוָנְת ָבֶהם

ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד  והוא וזרעו יהיו מלכים לעולם, ונשבעתי את הברית הזו לדוד שהוא עבדי
עוָֹלם ָאִכין ַזְרֶע -ַעד שאמרתי לו שזרעך יהיה מוכנים להיות מלכים עד עולם הבא ה :ַעְבִּדי

ָודוֹר - ּוָבִניִתי ְלֹדר 165ובכל הדורות שיהיה הדבר אפשרי בהיסטוריה יהיה לך כסא מלוכה
וכשתבוא ההבטחה הזו יודו השמים עצמם שנושאים את ההבטחה על הפלא   ו :ִּכְסֲא ֶסָלה

ומה שאפשר לסמוך על הבטחתך ' ְויוֹדּו ָׁשַמִים ִּפְלֲא ה שתעשה שבא מהגובה של השמים

ֱאמּוָנְת -ףַא יודו כל התקבצות המלאכים יחד שכולם יהיו אחראים לקיים את ההבטחה הזו
לעשות פלאים אלא ' שהשמים יודו כי אין במלאכים מי שישוה בכוחו לה  ז :ִּבְקַהל ְקֹדִׁשים

ואין כח ' ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲעֹר לה עליויכולים לעשות רק כפי שליחותם בתחום שהופקדו 

שהם כל אחד יכול לפעול רק כפי ', בכוחות הטבע שהם ממונים עליהם שאפילו ידמה לה

שולט בכל התקבצות המלאכים הרבים יחד ופועל ' אבל ה ח :ִּבְבֵני ֵאִלים' ִיְדֶמה להטבעו 

וכל כוחות ְקֹדִׁשים ַרָּבה -ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסוֹד להביא את הבטחתו דרך כל הכוחות שבעולם

כי  ט :ְסִביָביו-ָּכל- ְונוָֹרא ַעל הטבע יראים ממנו ועושים את דברו גם אם הוא הפוך מתכונתם

 166שאתה אוסף ואוצר, אין כח כמוךֱאֵהי ְצָבאוֹת ' ה ששולט בכל צבאות העולם' אתה ה

וכל הכוחות שסביבך מחויבים לקיים את ָכמוֹ ֲחִסין ָיּה -ִמי אצלך את כל הכוחות יחד

 

 .איתן היה מי, הקודם במזמור בהערה עיין 164

 .בידך יהיה הממלכה שכסא הדורות בכל סיבות אסובב: נוסף פרוש 165

 ְוֶאת יְגִיָעּה ָּכל ְוֶאת ּזֹאתהַ  ָהִעיר חֶֹסן ָּכל ֶאת ְונַָתִּתי: "בפסוק כמו ונשמר שנאסף מה פירושו' חסן 'שורש 166
 ואם). ה, כ ירמיהו" (ָּבֶבָלה ֶוֱהִביאּום ּוְלָקחּום ּוְבזָזּום אֹיְֵביֶהם ְּביַד ֶאֵּתן יְהּוָדה ַמְלֵכי אֹוְצרֹות ָּכל ְוֵאת יְָקָרּה ָּכל

 הּוא ְוָחסֹן ָּגְבהֹו ָרזִיםאֲ  ְּכגַֹבּה ֲאֶׁשר "בפסוק כמו, ועמידות לכוח ביטוי גם זה, כוח לו נותנים האלו האוצרות
 ).ט, ב עמוס" (ָּכַאּלֹונִים
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וכמו שראינו שאתה שולט בהפכים שגם הרמת את הים  י :ֶוֱאמּוָנְת ְסִביבוֶֹתי הבטחתך

וגם להפך שכשגליו הגיעו ַהָּים ַאָּתה מוֵֹׁשל ְּבֵגאּות  ביציאת מצרים שיוכלו ישראל לעבור

ובזה שברת את  יא :וֹא ַגָּליו ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחםׂשּבְ   לשוב על המצרים167למעלה השקטת אותם

ומה שפזרת את האויב שלך היה ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב מתו המצרים שנקראים רהב עד ש

וגם  יב :ִּבְזרוַֹע ֻעְּז ִּפַּזְרָּת אוְֹיֶבי 168בצורה שרואים שבאה ממך ושאי אפשר להלחם בך

וכשצריך פועל בעצמך בניסים ְל ָׁשַמִים מצד כוחות הטבע אתה שולט בכוחות שבשמים 

וגם העולם המיושב וכל האנשים שיש להם בחירה חופשית ְל ָאֶרץ -ַאףגם ישירות בארץ 

ֵּתֵבל ּוְמָאּה  אתה יסדת את הכללים שעל פיהם יפעלו, וכביכול מעשיהם אינם בשליטתך
וגם גבהי ההרים  ַאָּתה ְבָראָתם 169ָצפוֹן ְוָיִמיןאתה בראת את המרחב  יג :ה ְיַסְדָּתםַאָּת 

ָּתבוֹר  170בריאה שבראתגורמים שישבחו אותך ויזכירו שמך אחר שבהם רואים את גודל ה
ומשנה על ידי ְל ְזרוַֹע  ודרך הטבע והנס אתה פועל ישירות בעולם יד :ְוֶחְרמוֹן ְּבִׁשְמ ְיַרֵּננּו

והטבע שהוא נמשל לידך השמאלית לא משתנה ופועל ְּגבּוָרה -ִעם זה כל מה שתרצה

וכשצריך שתתרומם בעיני הבריות אתה פועל בדרך הנס הגלוי ָּתֹעז ָיְד בכיוון שרצית תמיד 

) ובכל הכוחות האלו אתה פועל בעולם לפי מטרותיך(  טו :ָּתרּום ְיִמיֶנשנקרא ימין 

שהבסיס של מלכותך בעולם הוא עשית האמת והנכון ושיחד עם זה יבוא לפי המשפט 

ובכל מקום שפניך והשגחתך מופנות אליו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכוֹן ִּכְסֶא  המגיע לכל אחד

שלא לפי זכות הנבראים ויחד עם זה הוא מגיע להיות אמת מתגלה חסד שאתה עושה 

 ולכן מיוצבים בעולם יהיו עם ישראל שיודעים לקבל טז :ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶני לבסוף

 171והולכים בעולם באור תורתךַאְׁשֵרי ָהָעם יוְֹדֵעי ְתרּוָעה  עליהם את משפטך בקול שופר

ד ישמחו על כל גילוי שלך שהם רואים את ולכן תמי יז :ָּפֶני ְיַהֵּלכּון-ְּבאוֹר' ה שהיא האמת

וכשיגיע זמן התרוממותם בעולם ַהּיוֹם -ְּבִׁשְמ ְיִגילּון ָּכלהחסד שתתן להם בכל דבר בעולם 

כי העוז של ישראל שאי אפשר   יח :ּוְבִצְדָקְת ָירּומּו יקבלו את הצדק המגיע להם במשפט

ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמוֹ -ִּכי הפאר והפרוט שלו נמצא בך כיון שתפקידם לעבוד אותך, לשנות אותם
ָּתרּום ) תרים(ּוִבְרֹצְנ  וכשתתרצה בנו גם תרים אותנו למעלה עליונה על שאר העמיםָאָּתה 
וגם המלך ָמִגֵּננּו ' ִּכי לה' כי מה שאנחנו מוגנים בעולם זה כדי שנופיע את שם ה יט :ַקְרֵננּו

 :172ְקדוֹׁש ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּוְולִ ואינו כמלכי האומות ' שלנו מגלה את קדושת ישראל ששייכים לה
וכשהגיע בעבר השלב שבו רצית בנו והרמת קרננו אז אמרת בנבואה לנביאיך שמואל  כ

ששמתי את מה שאני עוזר לישראל על שכם מי שזה מתאים ִסיֶדי ְבָחזוֹן ַלחֲ - ָאז ִּדַּבְרָּת  ונתן

 והרמתי מי שבחרתי מתוך העםִּגּבוֹר -ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעֶזר ַעל לו שהוא גיבור גם בפני עצמו
ָמָצאִתי ָּדִוד ַעְבִּדי  ומצאתי בעם מי שעובד אותי באמת שהוא דוד  כא :ֲהִרימוִֹתי ָבחּור ֵמָעם

 :ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיוולכן ימשח למלך בשמן הקודש ולא כמלכי האומות שמלכותם חול 
ופעולה ישירה ממני תאפשר ֲאֶׁשר ָיִדי ִּתּכוֹן ִעּמוֹ ויהיה לו עזר טבעי שאבסס אותו על ידו   כב

ולכן לא יוכל האויב לעשות שואה אפילו   כג :ְזרוִֹעי ְתַאְּמֶצּנּו-ַאף לו למצות את כל כוחו

 
 של במובן" שבח "שהמילה) ח, סה לעיל" (לאומים שאון ימים שאון משביח "הפסוק על אמרנו כבר 167

 .'ה של שבח בזה שיש כאן רומז גם הסתם מן. השקטה פרושה בעברית ואילו, מארמית מגיעה וטוב תהילה

 אויביהם את ויראו, הביזה את ישראל שיקחו כדי מהים החוצה אותם לפזר ועךבזר הוספת: נוסף פרוש 168
 .מתים

 ממערב שמסתכל, המקדש בית של המבט מצד זה לכאורה. דרום פירושו ך"בתנ מקומות בכמה" ימין "169
 .ימין נהיה דרום ולכן, למזרח

' שה הים את כדוגמה תןנ הנס שבהנהגת מה וכנגד, הטבע בהנהגת" ארץ לך אף שמים לך: "נוסף פרוש 170
 וכשם". יסדה ימים על הוא כי "נאמר וכן, הים על" יסדתם אתה ומלואה תבל "כאן גם כך, בגליו מושל
 .תמידי באופן בשמך מרננים וחרמון תבור, כאן גם כך, לך שרנו שבים

 ".חיים תורת... לנו נתת פניך באור כי: "בתפילה אומרים שאנחנו כמו 171

 ".ְמִׁשיֶח0 ְּפנֵי ְוַהֵּבט ֱא6ִהים ְרֵאה ָמגִּנֵנּו: "פד מזמורב שאמר למה מקביל 172



171 ליעקב תהלה  

 

לא ' ומי שפועל על פי הרווח האישי שלו ולא בשליחות הא אוֵֹיב ּבוֹ ִּׁש יַ - אנקודתית בארצו 

ְוַכּתוִֹתי והמצרים לו בפועל ישברו מפניו  כד :ַעְוָלה א ְיַעֶּנּנּו-ּוֶבן 173יוכל אפילו לצער אותו
 :ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגוֹף והשונאים שלו אף שאינם פועלים נגדו יהיו קרובים לנפילה ִמָּפָניו ָצָריו

ומה שמאפשר לו את התגברותו זה ההבטחה שלי שיהיה מלך והחסד שאני נותן לו כח  כה

רא וכל מה שהוא מתרומם בעולם זה במה ששמי נקֶוֶאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמוֹ  למעלה מזכויותיו

ולכן ידו החלשה יכולה לשלוט  כו :ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנוֹ  עליו ואני מתרומם בעולם על ידי זה

174בים שקרוב אליו למשל בפלישתים
וימינו החזקה תשלוט בנהרות הנילוס ם ָידוֹ ְוַׂשְמִּתי ַבּיָ  

והוא לא יתכחש שאני מקור כוחו אלא יקרא לי   כז :ּוַבְּנָהרוֹת ְיִמינוֹ  והפרת ובעמים שלידם

ואתה הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה  יצרת אותי בתכונתי ומצד החסד שאתה נותן ליאבי מצד ש

גם אני לא אתיחס אליו כבן ו כח :ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי המשגיח עלי ובך החוזק שמושיע אותי

ֶעְליוֹן  175ויהיה מעל כל מלכי הארץ ָאִני ְּבכוֹר ֶאְּתֵנהּו- ַאףסתם אלא כבכור עם עדיפות 
- )אשמור(ְלעוָֹלם  כות אשמור לו גם לבניו עד עולם הבאוחסד המל כט :ָאֶרץ-ְלַמְלֵכי
לכן ו  ל :ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לוֹ  ועל זה כרתתי לו ברית שאפשר להסמך עליהלוֹ ַחְסִּדי - ֶאְׁשָמר

וכסא מלכותו כל ימי השמים ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעוֹ  יהיה זרעו קיים עד עולם כדי שיהיו מלכים

, אמנם יש לבניו בחירה חופשית לא :176ְוִכְסאוֹ ִּכיֵמי ָׁשָמִים כיון שההבטחה שמורה לו שם

או לא יעזבו רק לא ישפטו את ַיַעְזבּו ָבָניו ּתוָֹרִתי - ִאם ומה יהיה אם יעזבו את התורה לגמרי

אבל לא , או גם זה לא לב :ּוְבִמְׁשָּפַטי א ֵיֵלכּון העם לפי משפטי התורה שזה תפקיד המלך

אבל לא ידאגו , או גם זה לאֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו - ִאם יקפידו על המצות שאין להם טעם ידוע

אז על המרידה החיצונית   לג :ּוִמְצוַֹתי א ִיְׁשֹמרּו 177לשמור על העם שיקיים את המצוות

ועל עיוות המחשבה הפנימי אביא ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם  אביא עליו מקל חיצוני שיכה אותו

ואת החסד שכרתתי איתו ברית לא   לד :ּוִבְנָגִעים ֲעוָֹנם 178מחלות פנימיות להשיבו בתשובה

ומה שאמרתי ניתן לסמוך עליו ולא יהיה ָאִפיר ֵמִעּמוֹ -ְוַחְסִּדי א אפר אף שהפר ברית תורתי

והברית  לה :ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי-ְוא תן היה לסמוך במשפטישקר אף שעל המלך לא ני

ִריִתי ֲאַחֵּלל ּבְ -א שכרתתי איתו איני מחלל לרוקן אותה מתוכנה אף שהוא חילל את חוקותי
ּומוָֹצא  לא ישתנה לעולם אף שהמלך לא שמר את מצוותי שהם מוצא פי' ומה שיצא מפי ה
שהיא שלא ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי  ויש רק שבועה אחת ללא תנאים לו :ְׂשָפַתי א ֲאַׁשֶּנה

ַזְרעוֹ  אלא זרעו יהיה קיים עד עולם הבא לז :ְלָדִוד ֲאַכֵּזב-ִאם 179אשקר בהבטחתי לדוד
 :180ְוִכְסאוֹ ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי 'ובזמן הצלחת ישראל יהיה כסא המלוכה שלו לעיני הה ְלעוָֹלם ִיְהיֶ 

וגם ְּכָיֵרַח ִיּכוֹן עוָֹלם  182 כירח המתמלא וחסר181בזמן הגלות יהיה לו שלטון לפעמיםגם ו  לח

ְוֵעד ַּבַּׁשַחק ֶנֱאָמן  עד נאמן בשמים שכך יהיה גם בעתיד' כשאין לזה שום ביטוי מעשי ה
ונפלה הממלכה נראה כאילו קרוב להפרת הברית שעזבת את ועכשיו כשנוצח  לט :ֶסָלה

 
 .צורך הכשיהי אותו לצער יוכל' ה בשליחות שפועל מי, בהמשך שנראה כמו אבל 173
 .בים מתבטא כוחו גם ולכן, דוד דרך עובר, הים ידי על שהדגמנו', ה כוח כי, ים של דוגמה נתן 174
 .שלמה בימי במלואו התקיים זה 175
 ".סלה כסאך ודור לדור ובניתי זרעך אכין עולם עד "המזמור בתחילת שאמר מה כנגד זה 176
 .בעצמם חטאו שלא ףא הבמות את הסירו שלא, יהודה מלכי רוב אצל שהיה כמו 177
 ְּבֵׁשֶבט ְוהַֹכְחִּתיו ְּבַהֲעֹותֹו ֲאֶׁשר ְלֵבן ִּלי יְִהיֶה ְוהּוא ְלָאב ּלֹו ֶאְהיֶה ֲאנִי: "לדוד לומר לנתן אמר' שה כמו 178

 ).יד, ז' ב שמואל" (ָאָדם ְּבנֵי ּוְבנִגְֵעי ֲאנִָׁשים
 .'אם 'במילה מתחילות שבועות, ך"בתנ מקומות בהרבה שהרי, השבועה לשון זה 179
 מאיר גם אלא, שמים כימי רק יהיה לא". שמים כימי וכסאו זרעו לעד ושמתי "שאמר מה כנגד זה 180

 .כשמש
 .דוד מבית והיה, השני הבית את לייסד שעלה וזרובבל, דוד מבית שהיה גלותא ריש כמו 181
 מתגלה שהוא יש ולםבע אבל, תמיד מאירה שהשמש כמו', ה אצל תמיד קיים זרעו כמו כסאו: נוסף פרוש 182
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ושמת את המלך מבית ְוַאָּתה ָזַנְחָּת ַוִּתְמָאס  קיום הברית לזמן רב והרחקת את המלכות ממך

ֵנַאְרָּתה ְּבִרית  ושמת מארה בברית איתו  מ :ְמִׁשיֶח-ִהְתַעַּבְרָּת ִעם דוד בצד השני ממך כאויב
 ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ  עד שקדושת שמן קדשך שמשחת אותו חיללת כאילו זה סתם משיחהַעְבֶּד

וגם בתוכה מבצריו ְּגֵדֹרָתיו -ָּפַרְצָּת ָכל וזה על ידי שפרצת את ההגנות של ארצו מא :183ִנְזרוֹ 

ועוד שבזזו אותו כל העמים העוברים  מב :ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו ְמִחָּתה נפלו תחת שלטון האויב

ָהָיה ֶחְרָּפה  והעמים השכנים אליו חרפו אותו על שממת ארצו 184ֹעְבֵרי ָדֶר- ַׁשֻּסהּו ָּכל דרכו
ועל ידי זה כל ֲהִרימוָֹת ְיִמין ָצָריו  ועוד שעזרת לצריו להתגבר עליו בכחם מג :ִלְׁשֵכָניו

ואת חרבו המגינה  מד :185אוְֹיָביו-ִהְׂשַמְחָּת ָּכלהרוצים ברעתו שמחו שנתת להם כל רצונם 

186עליו השבת לאחור שלא יצליח
ולא סייעת לו להצליח לעמוד ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבוֹ - ַאף 

וכסאו ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרוֹ   הפסקת187ואת זריחת שמשו מה :ְוא ֲהֵקיֹמתוֹ ַּבִּמְלָחָמה במלחמה

וימי נעוריו   מו :188ְוִכְסאוֹ ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה שהיה כשמש נגרר לארץ שאין לו מלוכה יותר

ומה שיש לו ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו שבהם מלך בפועל היו קצרים לעומת ימי הגלות הארוכים 

ומה עוד  מז :ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלהבאופן תמידי זה רק את הבושה על חסרון המלוכה 

ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ' ָמה ה-ַעד צריך לקרות כדי שלא תסתיר עצמך מאיתנו זמן כל כך ארוך
ואנחנו זוכרים מה מטרת  מח :ֵאׁש ֲחָמֶת-ִּתְבַער ְּכמוֹ וכעסך עלינו בוער ומכלה אותנו כאש

אז יוצא שכל בני ָחֶלד -ֲאִני ֶמה- ְזָכר העולם הזמני ואם ישראל לא יכולים להוביל אותה

וכמו שאין  מט :ָאָדם-ְּבֵני-  ָכלָּׁשְוא ָּבָראתָ -ַמה-ַעלהאדם נבראו לשווא שאינם חוזרים אליך 

אדם שחי ולא מגיע למות כך נראה שעם ישראל בגלות הולך ונגמר וצריך להצילו קודם 

שהוא בארצות העמים ואיך יציל את נפשו באופן תמידי ָּמֶות -ְרֶאהִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְוא יִ  שימות

ית בעבר ואיפה אם כן החסדים שעש נ :ְׁשאוֹל ֶסָלה- ְיַמֵּלט ַנְפׁשוֹ ִמַּיד 189מלהיות כמותם

 ואיפה מה שנשבעת לדוד ועליך הרי אפשר לסמוך 190ַאֵּיה ֲחָסֶדי ָהִראֹׁשִנים ֲאֹדָני לדוד
מצד שלא הצטערנו מספיק בגלות תזכור את מה ואם   נא :ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶת

ואנחנו נושאים אצלנו ְזֹכר ֲאֹדָני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדי  שמחרפים אותנו על מה שאנחנו עובדים אותך

ַרִּבים - ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל 191 משיבים להם אותהיננואת החרפה הזו שבאה מעמים רבים וא
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אוְֹיֶבי  שאלו שמחרפים אותנו הם באמת אויבים שלך ומחללים שמך נב :ַעִּמים

 :ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבוֹת ְמִׁשיֶחומחרפים עוד יותר על מה שפעמי המשיח מתעכבים ולא בא ' ה
ואנחנו ְלעוָֹלם ' ָּברּו ה ולמרות כל זה אנחנו מברכים אותך כל הזמן עד העולם הבא  נג

 
 ".משחתיו קדשי בשמן "כנגד" נזרו לארץ חללת", "לו נאמנת ובריתי "כנגד" עבדך ברית נארת "183
 ".דרך עוברי כל וארוה גדריה פרצת למה: "פ במזמור אסף שאמר כמו 184
 כל השמחת". "ימינו ובנהרות ידו בים ושמתי "כנגד או, "עמו תכון ידי אשר "כנגד "צריו ימין הרמות "185

 .'וכו" בו אויב ישיא לא "כנגד" אויביו
 ".ישועתי וצור לי- א "כנגד וזה. 'בה ולא בחרבו מבטחו את ששם כיוון לו קרה זה שכל רומז 186
  ".נגדי כשמש כסאוו "שאמר מה כנגד, צהריים שהוא, בארמית פרושה לפי' טהר 'פרשתי 187

 .בנה שהוא הטהור המקום שהיה, המקדש בית את השבתת: נוסף פרוש
 שמימי כדבר לכסאו התייחס שלא, המלוכה להפסקת לסיבה רמז גם זה אולי". נגדי כשמש וכסאו "כנגד 188

 .אותו למגר צריך היה ולכן, ארצי ככסא אלא
 ושלא הזמני העולם ייעוד מה שנזכור, מטרתה את השיגה כבר כי, הגלות את להפסיק אפשר: נוסף פרוש 189

 את להציל הוא בעולם תפקידם ולכן, לבסוף מתים האדם בני שכל ונזכור, האדם בני כל את בראת לשוא
 .מהגהנום נפשם

 לנו עושה אינו כביכול' שה שאומרת, כזאת שאלה לשאול חוצפה כעין שזה כיון, אדנות שם הזכיר 190
 .שלנו האדון ואה' שה מדגיש הוא לכן. חסדים

, "היונק את האומן ישא כאשר", בחיקנו אותם נושאים שאנחנו למרות אותנו מחרפים שהם: נוסף פרוש 191
, כח בראשית" (ובזרעך האדמה משפחות כל בך ונברכו "שנאמר כמו, דרכנו עובר שלהם השפע כל שהרי

 ).ח, לב דברים" (ישראל בני למספר עמים גבולות יצב "נאמר וכן, )יד
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גם על מה שנברך וסומכים ָאֵמן  סומכים על מה שתביא לנו את המשיח כמו שהבטחת

  :ְוָאֵמן 192אותך תמיד גם קודם שהוא בא

 

 כונת כי. שונה קצת בשילוב פעם וכל. אמן, לעולם', ה ברוך נאמר בתהילים לספר ספר כל בין במעבר 192
 ולדעת', ה שם את המציאות כל על לקרוא זה, הזה בעולם עליו לסמוך שראוי שמה לומר תהילים ספר כל

 .שנפגוש מקרה ובכל תמיד נכון וזה. הבא לעולם מכוונת שהמטרה
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 רביעי ספר
יׁש  א צ ר-ְּתִפָּלה' ְלֹמֶׁש$ה ִאֽ ר ָוֹדֽ נּו ְּבֹד� יָת ָּל� (ן ַא�ָּתה ָהִי� י ָמע� ֹדָנ� ים א9 ִה� ֶט�ֶרם ּבְ   ב :ָהֱאֹל"
ל ֶא�ֶרץ ְוֵתֵב�ל ּֽוֵמע(ָל�ם ַעד|  (ֵלֽ דּו ַוְּתח� ים ֻיָּל� ִר� Fל- ָה ה ֵאֽ ם ַאָּת� (ָל� נ(ׁש   ג :ע) �ָּתֵׁש�ב ֱא
אמֶ - ַעד �ֹ ּובּו ְבֵניַּדָּכ�א ַו)ּת ם- ר ׁש� ר   ד :ָאָדֽ י ַיֲעֹב� יָך ְּכי�(ם ֶא�ְתמ(ל ִּכ� ֵעיֶנ� ים ְּבֽ Iי ֶא$ֶלף ָׁשִנ ִּכ�

ְיָלה ה ַבָּלֽ יר ַיֲחֹֽלף  ה :ְוַאְׁשמּוָר� ֶקר ֶּכָחִצ� ֹּב� �ה ִיְהי�ּו ַּב) �ַרְמָּתם ֵׁשָנ יץ   ו :ְז ַּב�ֹּבֶקר ָיִצ�
ׁש ֶרב ְימ(ֵל�ל ְוָיֵבֽ ֶע� י  ז :ְוָחָל�ף ָל) ְלנּו-ִּכֽ ינּו ְבַאֶּפ�ָך ּֽוַבֲחָמְתָך� ִנְבָהֽ ַׁשָּת�ה ) שת( ח :ָכִל�

(ר ָּפֶנֽיָך נּו ִלְמא� ֻלֵמ� י ָכל ט :ֲע(ֹנֵת�ינּו ְלֶנְגֶּד�ָך ֲע) �ינּו - ִּכ� ינּו ָׁשֵנ �ֵמינּו ָּפנ�ּו ְבֶעְבָרֶת�ָך ִּכִּל6 ָי
ֶגה- ְכמ( י  י :ֶהֽ ת -ְיֵמֽ ם ִּבְגבּוֹר0 ה ְוִא� Iם ִׁשְבִע$ים ָׁשָנ ינּו ָבֶה� �ָרְהָּבם | ְׁשנ(ֵת0 ה ְו (ִנ�ים ָׁשָנ� Fְׁשמ

ָפה-ָעָמ�ל ָוָא�ֶון ִּכי יׁש ַוָּנֻעֽ י  יא :ָג�ז ִח)� ָך-ִמֽ ז ַאֶּפ�ָך ּו)ְכִיְרָאְתָך� ֶעְבָרֶתֽ �(ֵדַע ֹע� ִלְמנ�(ת  יב :י
ה א ְלַב�ב ָחְכָמֽ )ָנִב� �ֵמינּו ֵּכ�ן ה(ַד�ע ְו �הָוה ַעד יג :ָי ם ַעל-ׁשּוָב�ה ְי יָך- ָמָת�י ְו)ִהָּנֵח�  :ֲעָבֶדֽ

ה ְּבָכל  יד ֶקר ַחְסֶּד�ָך ּֽוְנַרְּנָנ�ה ְו)ִנְׂשְמָח� �נּו ַבֹּב� ינּו-ַׂשְּבֵע (ת ִעִּני  טו :ָיֵמֽ ָת�נּו ַׂש�ְּמֵחנּו ִּכימ�
ה ינּו ָרָעֽ (ת ָרִא� נ� ם- ֲעָבֶד�יָך ָפֳעֶל�ָך ַו)ֲהָדְרָך� ַעל- ֵיָרֶא�ה ֶאל  טז :ְׁש) י  יז :ְּבֵניֶהֽ ֹנ�ַעם | ִויִה�

ינּו ּכ(ְנֵנֽהּו ה ָי)ֵד� �ֵדינּו ּכ(ְנָנ�ה ָעֵל�ינּו ּֽוַמֲעֵׂש� ינּו ּוַמֲעֵׂש�ה ָי ֵל� ינּו ָע"     :ֲאֹדָנ�י ֱאֹלֵה�

ומציב ; יזכו לראות בטובהושלא , משה מתפלל בשם דור המדבר על קוצר ימיהם

למה סתם אדם אינו זוכה לראות את הגאולה בימיו בעולם : בזה שאלה כללית

 לאמרו ומתאים. ועשרת המזמורים הבאים עונים בהדרגה לשאלה זו? הזה

 להתפלל וגם, לחולה גם מתאים ולכן, שנים בקיצור ימות שלא להתפלל

    .בימיו הגאולה את לראות שיזכה

 ואתה המקום הקבוע שלנו 2אנחנו יודעים שאתה אדוננו 1ָהֱאִהים- ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש א

  :ִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדרֲאֹדָני ָמעוֹן ַאָּתה הָ  בעולם שאליו אנחנו חוזרים בכל דורות ההיסטוריה
וכשרק יצרת ְּבֶטֶרם ָהִרים יָֻּלדּו  ואתה היית הדבר הקבוע בעולם עוד לפני שנוצרה הארץ  ב

ומבריאת העולם ועד סוף ַוְּתחוֵֹלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל המיושב  להתפתחות העולם 3את התנאים

ולכן אתה  ג  :עוָֹלם ַאָּתה ֵאל- ּוֵמעוָֹלם ַעד עולם הבא רק אתה הכח האמיתי שבו קיים הכל

מחזיר את האדם חסר הסיכוי מצד חומריותו להיות שבור ומדוכא כי עצם חיי העולם הזה 

ותאמר להם על ידי הייסורים לשוב אליך שאתה ַּדָּכא - ָּתֵׁשב ֱאנוֹׁש ַעד לא נחשבים בעיניך

כי ימי האדם   ד  :ָאָדם-ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני 4מקור הכל ובזה ימלאו את מטרתם כבני אדם

 
 שלא מצד המדבר דור על מתפלל שהוא שאף לומר במיוחד כאן הוזכר אולי. נביא ושופר" האלוקים איש "1

 .כמותם אינו הוא', ה בעבודת מדויקים היו
 ולכן. עצמנו לטובת ולא אותך לעבוד מטרתנו שבאמת לומר, המזמור לכל כהקדמה אדנות שם שאמר יתכן 2

 קרבת מצד בין הנפש הישארות מצד בין, אליך קשור להיות הוא שהעיקר, "לנו היית אתה מעון "אמר
 .הזה העולם חיי את גם זה על להוסיף רק היא השאלה וכל, הזה בעולם אלוקים

 .הריון כלומר, )ב, נא ישעיהו" (תחוללכם שרה ואל "מלשון" תחולל "3
 .אליך נשמותיהם את ומשיב, זמנם כשמגיע האדם בני גוף את שובר אתה, המעון שאתה כיון: נוסף פרוש 4
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ִּכי  5גם אלף שנים נגמרים לבסוף ואינם נצחייםהרי  כי מצד אורכם , נחשבים בעיניךינםא
עולם הזה הוא כלילה לעומת ומצד המעשה בֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶני ְּכיוֹם ֶאְתמוֹל ִּכי ַיֲעֹבר 

שמצד אורכם הרי הם  ה  :ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלההעולם הבא ומתעסק בענינים לא נצחיים 

ומצד מעשיהם ְזַרְמָּתם  6 נגמרים לבסוףהם, ארוכיםהיו י וכמה ש,זורמים מהעתיד אל העבר

ולכן ֵׁשָנה ִיְהיּו  חלוםמו אדם מתעסק בדברים ללא משמעות אמיתית כבה  ש,הם כשינה

כעשב הצומח היו  יתגלה שכל חיי האדם ,כשיבוא הבוקר של עולם הבא לעומת האשמורה

וגם חייו בעולם הזה רק  ו  :ףַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲח לרוב אחר הגשם אבל גם חולף מהר

 שבבוקר הצלחתו הוא צומח וכבר הוא מתחיל לעבור מהעולם, כאשמורה אחת חלקית

קנה הוא מתנתק ומתייבש גם בעולם הזה ואין קיום וכשחשכה הצלחתו ובזַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף 

 וזה מצד כעסך הגלוי עלינו המכלה אותנו בדור המדבר  ז  :ָלֶעֶרב ְימוֵֹלל ְוָיֵבׁש להצלחתו

וכעסך הפנימי כשעוד לא מתגלה בפועל מבהיל אותנו ואיננו מוצאים מה  נּו ְבַאֶּפָכִלי- ִּכי

מיד את העיוות המחשבתי וזה כיון שאתה מע) שת(  ח  :ּוַבֲחָמְת ִנְבָהְלנּו 7לעשות ולהנצל

ואת מה ַׁשָּתה ֲעוֹֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּד  שלנו הקטנים למולך בורא העולם ואם כן הוא מאוד חמור

ֲעלֵֻמנּו ִלְמאוֹר  8אתה מדקדק בו, כיון שאנחנו צעירים בעולם, שנעלם עוד מאיתנו אור פניך
כל ימי , ולמדנו שאתה כל כך מדקדק בעוונותינו כי כיון ששמת אותנו בצד שנגדך  ט  :ָּפֶני

 כמו דור המדבר שפנה מללכת לארץ להסתובב במדבר. חיינו פונים בבת אחת לכיוון אחר

ובמילים אחדות שאמרו המרגלים יצא שקיצרנו את שנותינו שיהיו ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶת -ִּכי ָכל

ם כך כל וזה שאלה כי הרי ג י  :ֶהֶגה- ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמוֹרק ארבעים שנה וכילינו חלק מהם 

ואם התגבר האדם על ְׁשנוֵֹתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה - ְיֵמי שנותינו בעולם הזה הם שבעים

 התעסקות במעשים 9וכל כחם המדומהְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמוִֹנים ָׁשָנה  המחלות אז שמונים

תכים כי נחְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון   ומעשים הרעים בעיניך10שאין להם משמעות לעולם הבא

ואנחנו עייפים וחסרי כח מכדי ָגז ִחיׁש -ִּכי מאיתנו במהירות מכדי שנוכל להבין את האמת

ו ידע מראש קודם החטא שאי אפשר ולכן מי מאיתנ יא  :ַוָּנֻעָפה 11לעמוד על ענין המציאות

וכמו שלא יודעים מספיק לירא ממך כך יוֵֹדַע ֹעז ַאֶּפ - ִמי לשנות את הגזרה שבאה בכעסך

ואם כן לפי מנין ימינו   יב  :ּוְכִיְרָאְת ֶעְבָרֶת לא יודעים גם על מה אתה כועס וכמה

 
 וכן. שנים אלף כמעט וחי, )יז, ב בראשית" (תמות מות ממנו אכלך ביום כי "הראשון לאדם אמר וכן 5

 ".מאלף בחצריך יום טוב כי: "פד במזמור שאמר
. אליה להגיע לקח זמן כמה משנה ולא, הסופית התוצאה רק קיימת הנצחית המשמעות מבחינת, שכן וכיון 6

 שחיים האדם לבני רק משנה וזה, גאולה יש הנצחית במשמעות, האחישנ או בעיתה הגאולה תהיה ואם
 .בנתיים

 עלינו האצורה מחמתך ונבהלנו, וכדומה מגפה עלינו שהבאת פעם בכל במדבר" באפך כלינו: "נוסף פרוש 7
 .במהלכם אותנו להמית, שנה ארבעים למשך

" פניך מאור. "שנעלם מה לשוןמ לפרש ואפשר, צעיר אדם כלומר, "עלם "מלשון" עלומינו "לפרש אפשר 8
 שעלום מה אחרי מחפש שאתה או; אלינו מופנת שפניך ממה שנובעים והתורה הברכה, הרגיל במובנו - 

 .הפירושים שני את שילבתי כאן בפירוש. עוונותינו את לראות האלו המקומות את ומאיר
 יְַעזֹרּו ָוִריק ֶהֶבל ּוִמְצַריִם: "סוקבפ כמו, מדומה חוזק שפרושו לומר אפשר. קשה ך"בתנ' רהב 'המילה פרוש 9

 .למצרים כינוי הוא כלל בדרך לכן). ז, ל ישעיהו" (ָׁשֶבת ֵהם ַרַהב ָלזֹאת ָקָראִתי ָלֵכן
 שזרקו כיון" הבנים אלו עמלנו ואת "פסח של בהגדה נאמר וכן, כלל תוצאה לו שאין מעשה הוא" עמל "10

 לו ואין הזה בעולם הוא תוצאתו שכל מעשה או; "'תעמלותה "במושג בלשוננו השתמר וכן, ליאור אותם
 .הבא בעולם תוצאה להן שיש, מצוות כמו שלא, הבא לעולם תוצאה

, לאדם שקורה וקושי ובצער פירותיהם את נראה שלא במעשים התעסקות הוא המדומה כוחם: נוסף פרוש 11
 עלינו ובאות תשש כוחנו וכי, חיינו בימי גמר לידי יבואו לא תהליכים והרבה, מהר מאיתנו נחתכים החיים כי

 ?אותם גם לקצר בעיניך האלה החיים נחשבים מה שכן וכיון, צרות

Administrator
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צ



 176 תהלה ליעקב

12המועטים כך תודיע לנו מהר את גדולתך ויראתך
ואז נביא אנחנו גם ִלְמנוֹת ָיֵמינּו ֵּכן הוַֹדע  

' ולכן שוב ה  יג  :ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמהמצידנו את כל חכמת ליבנו לעסוק בזה ולא נחטא 

ותוותר לדור ָמָתי - ַעד שעד מתי תייסר אותנו על מה שלא החכמנו מספיק' ׁשּוָבה ה מגזרתך

ואז בבוקר הגאולה תתן לנו כל  יד  :ֲעָבֶדי-ְוִהָּנֵחם ַעל על הגזרה , שגם הם עבדיך,המדבר

ואז נשבח ונשמח גם על כל מה שהיה בימי הרעה ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד צורכנו בחסדך 

ותכלית  טו  :ָיֵמינּו-ַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכלּונְ  13כשנראה בעינינו לאיזה טובה הביאו הייסורים

ַׂשְּמֵחנּו   שימי העינוי רק יובילו לימי השמחה,העולם הזה תהיה שנשמח כמו שהיינו מעונים
כך יראו  טז  :ְׁשנוֹת ָרִאינּו ָרָעה ולפחות מול מספר השנים שראינו בהם רעהוֹת ִעִּניָתנּו ִּכימ

 גם אם לא יהיו ,ארץ שאתה מכניס את העם ל,דור המדבר העובדים אותך את פעלך

ויזכו לראות את  ֲעָבֶדי ָפֳעֶל-ֵיָרֶאה ֶאל הנלחמים בפועל וכמו שבקש משה לעבור גם הוא

ואז יהיה הטוב  יז  :ְּבֵניֶהם-ַוֲהָדְר ַעל על בניהם הנלחמים וכובשים את הארץ' הופעת ה

14במה שהוא אלוקינו עלינו ולא כעסו' של ה
ונזכה שמעשה ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֵהינּו ָעֵלינּו  

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנָנה ָעֵלינּו ידינו בעולם הזה יבסס את חלקנו לעולם הבא ולא יהיה רק שינה 
  :ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכוְֹנֵנהּושמעשה ידינו יבסס את הופעתו בעולם הזה ' ונזכה לפעול עם ה

י ִיְתל(ָנֽ ן א צא ַּד� ל ַׁש) �ֵׁשב ְּבֵס�ֶתר ֶעְלי�(ן ְּבֵצ� י ּומְ  ב :ֹי יהָוה ַמְחִס� �ר ַלֽ י ֹאַמ� צּוָדִת�
י ֶאְבַטח ֹלַה� ֶבר ַהּֽו(ת  ג :ּֽב(-ֱא) ּוׁש ִמֶּד� ח ָיק� יְלָך ִמַּפ� �ִּצֽ ּוא ַי י ה� (  ד :ִּכ� �ֶסְך | ְּבֶאְבָרת0 ָי

ַחת ֹסֵחָר�ה ֲאִמּֽת(- ָל�ְך ְוַתֽ ּוף - לֹא  ה :ְּכָנָפ�יו ֶּתְחֶס�ה ִצָּנ6ה ְוֽ ץ ָיע� ֵח� ִת�יָרא ִמַּפ�ַחד ָל�ְיָלה ֵמ)
ם ּוד צָ   ו :י(ָמֽ ֶטב ָיׁש� ֶּק� ְך ִמ) ֶפל ַיֲהֹל� ִיםִמ�ֶּדֶבר ָּבֹא� ל ִמִּצְּדָך0  ז :ֳהָרֽ ה | ִיֹּפ� ֶלף ּוְרָבָב� ֶא�

א ִיָּגֽׁש �ֹ יָך ל ֶל� � ָך ֵא) ה  ח :ִמיִמיֶנ ת ְרָׁשִע�ים ִּתְרֶאֽ יט ְוִׁשֻּלַמ6 �יָך ַתִּב� ק ְּבֵעיֶנ �י  ט :ַר ָּת�ה אַ - ִּכֽ
(ן ַׂש�ְמָּת ְמע(ֶנֽ ָך ְלי� י ֶע) �ה ַמְחִס� א י :ְיהָו ֹֽ ַגע לֹא-ל )ֶנ� �ה ְו �ה ֵאֶל�יָך ָרָע ָך-ְתֻאֶּנ ב ְּבָאֳהֶלֽ  :ִיְקַר�

י ַמ�ְלָאָכיו ְיַצֶּוה יא ְׁשָמְרָך� ְּבָכל-ִּכ� יָך- ָּל�ְך ִל) ּוְנָך ֶּפן- ַעל יב :ְּדָרֶכֽ ִים ִיָּׂשא� ִּתֹּג6ף - ַּכַּפ�
ָך ְך ּתִ - ַעל יג :ָּבֶא�ֶבן ַרְגֶלֽ יןַׁש�ַחל ָוֶפ�ֶתן ִּתְדֹר� יר ְוַתִּנֽ ס ְּכִפ� י ָח�ַׁשק   יד :ְרֹמ6 י ִב� ִּכ�

י הּו ִּכֽ ַׂשְּגֵב� י-ַוֲאַפְּלֵט�הּו ֲא) ע ְׁשִמֽ ִני  טו :ָיַד� הּו ִעּֽמ(| ִיְקָרֵא0 ֶאֱעֵנ� הּו -ְוֽ ַחְּלֵצ� י ְבָצָר�ה ֲא) ָאֹנִכ�
הּו ֲאַכְּבֵדֽ י  טז :ַוֽ יׁשּוָעִתֽ הּו ִּבֽ �הּו ְו)ַאְרֵא� �ִמים ַאְׂשִּביֵע ֶרְך ָי    :ֹא�
וגם , מגן על הצדיק גם בעולם הזה בהשגחה פרטית מכל רע' אומר שההמזמור 

 לאמרו ומתאים. הסתר הפנים נועד בהשגחה פרטית להציל אותו מהחטא

  .פגע מכל לשמירה

וגם כשמסתיר פניו ממנו ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן  נסתר בעליוניותו מכל פגע' מי שיושב אצל ה א

שרק ' ותאמר לה ב  :15ְתלוָֹנןְּבֵצל ַׁשַּדי יִ  שם ילון בלא פחד כי על ידי זה משיב אותו מהחטא

 
 את הזה בזמן ללמוד ליבנו אל וניתן זמננו את נדע ואז, מראש ימינו מנין מה לנו הודע: נוסף פרוש 12

 ְטָפחֹות ִהּנֵה: ָאנִי ָחֵדל ֶמה ֵאְדָעה ִהיא ַמה ַמייָ  ּוִמַּדת ִקִּצי' ה הֹוִדיֵענִי: "לט במזמור אומר לזה ודומה. חכמתך
 ".ֶסָלה בנִּצָ  ָאָדם ָּכל ֶהֶבל ָּכל ַא= נֶגְֶּד0 ְכַאיִן ְוֶחְלִּדי יַָמי נַָתָּתה

 .חיינו ימי כל בשמחה אותך נעבוד ואז, יצירתנו מראשית כבר וחסדך דרכך את אותנו למד: נוסף פרוש 13
 .הזה בעולם ידינו מעשה ידי על שיבוא, הבא העולם בשכר עלינו' ה נועם יהיה: נוסף פרוש 14
 כדי מהם פניו ירהסת' שה, האלו במקומות שבאו המדבר דור לתלונות לרמוז" יתלונן "שאמר נראה 15

 .לחנכם
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ַמְחִסי ' ֹאַמר לה 16והוא מצודה לצוד אותך כשצריך לייסר אותך, הוא מחסה לך מכל צרה
ֱאַהי  אתה בוטח שבא בהשגחה ושזה הדבר הטוב והנכוןובין בזה ובין בזה  17ּוְמצּוָדִתי

ח ִּכי הּוא ַיִּציְל ִמּפַ כי על ידי היסורים יציל אותך מהפח ששם לך היצר הרע   ג  :ּבוֹ -ֶאְבַטח
  :ִמֶּדֶבר ַהּווֹת 18ועל ידי זה מהמוות שבא בעקבות המעשים הרעים שהיית עושה ָיקּוׁש
ועל ידי זה תחסה תחת תוֹ ָיֶס ָל ְּבֶאְבָר  ועל ידי חוזק כנפו יסתיר פניו ממך וייסר אותך ד

אמת ' ואז תראה שמעשה הְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה - ְוַתַחת 19כנפיו העליונות ולא בחוזק היד החומרית

כי מגן גם מהפגעים כצינה וגם ממה שבא על האדם מעצמו כמגן המקיף מכל הכיוונים 

כמו , ובזכות זה לא תפחד כלל ממה שאי אפשר להתגונן ממנו ה  :ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ 

ולא מחץ שעף ואינך רואה  ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה- א שיצילך' כי תבטח בה, סכנה לא ידועה

וכן לא ממגפה   ו  :ֵמֵחץ ָיעּוף יוָֹמם' כי גם ממנו יצילך ה, כשיורים עליך ולא יכול להתגונן

 20ותאו ממחלִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲה  מגן עליך' כי ה, שהולכת בלי שאפשר לראות איך עוברת

כי גם כשהפגעים יפגעו  ז  :ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים ששודדות את כולם לעין הכל בגלוי

ּוְרָבָבה  21עו רבים כדי להציל אותך מהםפגיולפעמים דוקא יִיֹּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף  בכולם סביבך
 א ִיָּגׁשבכל מקרה בך לא יפגע ִמיִמיֶנ ורק תסתכל בעיניך שיודעות לראות את   ח  :ֵאֶלי

משלם לרשעים על רוע ' ותראה איך על ידי זה הַרק ְּבֵעיֶני ַתִּביט  בעולם' מעשה ה

כל צרה ובו שהוא המחסה שלך מ' ומצד שתאמר לה ט  :ְוִׁשּלַֻמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה מעשיהם

 בזה אתה שם את עליונותו להיות מקום הקבע שלך בעולםַמְחִסי ' ַאָּתה ה- ִּכי אתה בוטח
אא לא תזדמן אליך ולכן כל רעה שהי  י  :22ֶעְליוֹן ַׂשְמָּת ְמעוֶֹנ- ָרָעה ומחלות ְתֻאֶּנה ֵאֶלי

י ּכִ  ימנה את מלאכיו עליך' כי ה יא  :ִיְקַרב ְּבָאֳהֶל-ְוֶנַגע א לא יקרבו כלל אל הבית שלך
שכל כוחות העולם ישמרו אותך בכל אשר תלך מכל מה שאתה אפילו ָּל - ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה

ותהיה לך השגחה פרטית בכל צעד כאילו  יב  :ְּדָרֶכי- ִלְׁשָמְר ְּבָכל לא יודע שיכל לקרות

ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן -ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנ ֶּפן-ַעל נושאים אותך בידיהם שאפילו מכשול קטן לא יפריע לך
וגם אם תדרוך על אריה קטן שהוא אויב או על נחש שהוא היצר הרע לא יוכלו  יג  :ַרְגֶל

ואם תפגוש אריה גדול שכבר נלחם בך או נחש גדול ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדֹר -ַעללהזיק לך 

רוצה ' כיון שהבוטח בה יד  :ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתִּנין שתוקף אותך תרמוס אותם ותנצח אותם

וארומם אותו בעולם כיון  ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו להתקרב אליו לכן אשמור אותו מהצרה

ולכן כשיקרא אותי  טו  :ִמיָיַדע ְׁש - ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי בעולם על מה שרואה' שהוא קורא בשם ה

וגם כשצריך להביא עליו צרה ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו  בצרתו אענה לו תמיד כי הוא מושגח לגמרי

ואחר שתעשה את פעולתה ָאֹנִכי ְבָצָרה -ִעּמוֹ  אני איתו שםאינו הסתר פנים באמת אלא

ות ימים ויקבל אריכ טז  :ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו אוציא אותו ממנה ואתן לו כבוד לעולם הבא

  :23ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי ויזכה לראות בגאולהֹאֶר ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  כל צורכו בעולם הזה

 
 ".להושיעני מצודות לבית מעוז לצור לי היה: "לא במזמור פרשנו וכך 16
 .בזה להתבונן מה עוד יש אבל, אותם לסדר ניסיתי. נוכח ללשון מדבר לשון בין מעברים כמה כאן יש 17
  .טבעיים פגעים - " הוות מדבר"ו, אדם בני ידי שעל פגעים - " יקוש מפח: "נוסף פרוש 18
 ".הוה"מ נגזר' הֹוי'ש נראה. בלבד בכתובים שמופיעה שירית לשון זו. רע דבר פירושו" הוה "או" הוות"

, לך להרע רוצים כבר ואם, לך להרע יחשבו ולא אותך יראו לא שכלל - " לך יסך באברתו: "נוסף פרוש 19
 ".י- ד- ש צל"ו" עליון סתר"ל מקביל". תחסה כנפיו תחת"

 שהוא אפשרות מעלים המפרשים אבל". דבר"ל אותו הקבלתי כאן. ברור כך כל ואינ" קטב "המילה פרוש 20
 .מזיק או שד של שם

 .לעזרתך בא' ה כי, לימין שייך זה ולכן 21
 .הקודם המזמור בתחילת שאמר" ודור בדור לנו היית אתה מעון "כנגד 22
 .הקודם המזמור של לשאלה תשובה וזה 23
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ת  א צב יר ְלי�(ם ַהַּׁשָּבֽ (ר ִׁש� (ת ַלי ב :ִמְזמ� (ב ְלֹהד� ר ְלִׁשְמָך� ֶעְלֽי(ןט� �ה ּוְלַזֵּמ6  :הָו
ֶּד�ָך ֶו)ֱאֽמּוָנְתָך� ַּבֵּליֽל(ת ג ֶקר ַחְסֽ י ִהָּגי�(ן - ָע�ׂש(ר ַוֲעֵלי-ע9ֵלי  ד :ְלַהִּג�יד ַּבֹּב� �ֶבל ֲעֵל6 ָנ

י ָיֶד�יָך ֲאַרֵּנֽ ן ה :ְּבִכּֽנ(ר ַמֲעֵׂש6 �ה ְּבָפֳעֶל�ָך ְּבֽ י ִׂשַּמְחַּת�ִני ְיהָו ּו ַמֲעֶׂש�יָך -ַמה  ו :ִּכ� ָּגְדל�
ּו מַ  ד ָעְמק� ֹא� �ה ְמ) יָךְיהָו יׁש  ז :ְחְׁשֹבֶתֽ יל לֹא- ִאֽ א ֵיָד�ע ּו)ְכִס� �ֹ ין ֶאת- ַּב�ַער ל את- ָיִב� ֹֽ  :ז

ים   ח ַח ְרָׁשִע0 �ָּיִציצּו ָּכל| ִּבְפֹר� ֶׂשב ַו ( ֵע� ם ֲעֵדי- ְּכמ� ְמָד� ֲעֵלי ָא�ֶון ְלִהָּׁשֽ ד-ֹּפ� ה   ט :ַעֽ ְוַאָּת�
(ם ְלֹעָל�ם ְיהָוֽה יָך   י :ָמר� Iה ֹאְיֶב$ י ִהֵּנ י| ִּכ� ה ִּכֽ הָו� �ה ֹאְיֶב�יָך יֹאֵב�דּו ִי)ְתָּפְר - ְיֽ ּו ָּכלִהֵּנ -ד�

ֶון ֲעֵלי ָאֽ י ְּבֶׁש�ֶמן ַרֲעָנֽ ן יא :ֹּפ� `ִת� �י ַּב) י  יב :ַוָּת�ֶרם ִּכְרֵא�ים ַקְרִנ ּוָר� י ְּבׁש" ט ֵעיִנ� ַוַּתֵּב�
ְעָנה ָאְזָנֽי ים ִּתְׁשַמ� י ְמֵרִע� ים ָעַל� ֶרז ַּבְּלָבנ�(ן ִיְׂשֶּגֽה יג :ַּבָּקִמ6  :ַצ�ִּדיק ַּכָּתָמ�ר ִיְפָר�ח ְּכֶא6

(ת ֱאֹל  יד �ה ְּבַחְצר6 יחּוְׁש�תּוִלים ְּבֵב�ית ְיהָו ּון ְּבֵׂשיָב�ה ְּדֵׁשִנ6ים  טו :ֵה�ינּו ַיְפִרֽ (ד ְינּוב� ע6
�ים ִיְהֽיּו ֲעַנִּנ י טז :ְוַרֽ �ַהִּגיד ִּכֽ לֹא-ְל י ְוֽ ּוִר� �ה צ)    :ַעְוָל�ָתה ּֽב() עלתה(- ָיָׁש�ר ְיהָו

; אלא שצריך מבט עמוק להבינם, בעולם כולם ישרים' אומר שמעשי ההמזמור 

. יזכו לטובה גם בעולם הזהוהצדיקים , וסוף הרשעים להישמד גם בעולם הזה

, כמותם להיות לא וכדי, בעולם מצליחים רשעים כשרואים לאמרו ומתאים

    . 'ה בעבודת ולהתחזק

 על העולם הזה לפי המטרה ולא דרך החומריות של בהסתכלות רוחניתִׁשיר  ִמְזמוֹר א

וידע ' טוֹב ְלֹהדוֹת לה 'טוב לאדם בחייו שתמיד יודה לה ב  :ְליוֹם ַהַּׁשָּבת ששת ימי המעשה

ּוְלַזֵּמר  24כשידע שהוא עליון ואינו פועל בהגיון החומרי, שרואה בו' ולם את שם הלפרט בע
ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר  ממך ובחסדבין אם להגיד בפרוש בזמן ההצלחה שהיא באה  ג  :ְלִׁשְמ ֶעְליוֹן

 ַּבֵּלילוֹת בזמן הצרה' ובין אם להאמין ולבטוח בהַחְסֶּד יש גם ' ובבטחון בה ד  :25ֶוֱאמּוָנְת

ָנֶבל - ָעׂשוֹר ַוֲעֵלי-ֲעֵלי בכל מיני הניגון שאפשר' שנפרט את שם ה, טהשמחה אנושית פשו
וצאה הסופית של כי הת ה  :ֲעֵלי ִהָּגיוֹן ְּבִכּנוֹר ונלווה את ההבנה שלנו במעשיו בכינור

ולכן גם אשבח אותך על כל ְּבָפֳעֶל ' ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני המעשיך בעולם משמחת את הצדיקים 

  :ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי ֲאַרֵּנן 26המעשים שאתה עושה ומובילים לשם גם אם הם עצמם לא משמחים
- ַמה כי מעשיך בעולם גדולים מאוד וכדי להבינם צריך להסתכל בהם מראש ועד סוף  ו

ְמֹאד ָעְמקּו  27וכוונותיך יורדות גם למקומות מאוד עמוקים לפעול דרכם' ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי ה
ִאיׁש 'ולכן מי שאינו מספיק חכם לא ידע בכלל לחפש בזה את מעשי ה  ז  :ַמְחְׁשֹבֶתי -

כיון שיצרו מטה ' ומי שתאוותיו מטות את מחשבתו לא יוכל להבין את מעשי הַּבַער א ֵיָדע 

ָיִבין -ּוְכִסיל א וצריך לזה גם חכמה וגם נקיות הרצון. ה הפשוטה יותראותו להבין את ההבנ
שמה שהרשעים מתרבים במהירות הוא כמו ירק רב הצומח אחר הגשם   ח  :ֹזאת-ֶאת

ַוָּיִציצּו  ויחד איתם צומחים גם עושי הרע בפועלִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמוֹ ֵעֶׂשב  הוא קצר מועדש
זה לא כדי שהם ישלטו אלא שבהמשך ישמדו ולא ילכו בדרכם גם בדורות  28ֹּפֲעֵלי ָאֶון- ָּכל

 
 ".מעונך שמת עליון", "עליון רבסת יושב "הקודם במזמור שאמר כמו 24
 ".ימינו בכל ונשמחה ונרננה חסדך בבוקר שבענו: "צ במזמור שאמר מה כנגד 25
 בורא "את באמצעותו ומשבחים פרי לוקחים שאנחנו כמו, ידיך מעשי באמצעות אותך אשבח: נוסף פרוש 26

 .בהם רואים שאנחנו" בראשית מעשה עושה "את ומשבחים גבוהים הרים רואים או, "העץ פרי
 .להבינם כדי הרבה להעמיק שצריך כך, מאוד מוסתרות כוונותיך: נוסף פרוש 27
 ".ויבש ימולל לערב וחלף יציץ בבוקר, יחלוף כחציר בבוקר "שאמר מה כנגד 28
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 כי דרך פעולתך מרוממת מכל עניני ההצלחה החומרית ט  :ַעד- ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי 29הבאים

שאז יבוא זמן שיתגלה שהרשעים הם אויביך  י  :'ְלֹעָלם ה ומכוונת לעולם הבאְוַאָּתה ָמרוֹם 

וכבר עכשיו מה שהם אויביך גורם שאובדים מהעולם ' ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי ה ולכן יאבדו מהעולם

כי מחפשים טובת עצמם ומגיע זמן שסותרת את ִהֵּנה ֹאְיֶבי ֹיאֵבדּו -ִּכי 30על ידי עצמם

ואז  יא  :ֹּפֲעֵלי ָאֶון- ִיְתָּפְרדּו ָּכל 31הרע מתפרדים ופוגעים אחד בשניטובת רשע אחר ועושי 

32תרומם אותי עליהם בגובה עליון
 כשכוחי נשחק תהיה טריה וגם זקנותיַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  

ואראה בנפילתם של אלו  יב  :33ַּבִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנןוחיה כיון שאני עוסק בנושאי הקודש 

ואלו שקמים ממש להלחם בי ולהרע לי ַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי וַ  שהסתכלו עלי לראות מתי אפול

והצדיק לא  יג  :ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני אשמע על נפילתם בעודם רחוקים ממני

פורח כעשב רב כמו הרשעים אלא בגזע אחד כתמר וממנו יוצאים הענפים לצדדים של 

ויגיע לגובה רב מהארציות כי קשור לבית המקדש הבנוי ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח  34'חצרות ה

ומשם ' ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה שהיסוד שלו יונק מבית המקדש יד  :ֶּגהְׂש  יִ 35ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנוֹןמארזים 

ְּבַחְצרוֹת ֱאֵהינּו  יכול לפעול גם בצדדי החומר החיצוניים כי מבחינתו כולם סביב הקודש
36וגם בזקנותם יתנו פרי כיון שעיסוקם בחכמה רק משתבח עם הגיל  טו  :ַיְפִריחּו

עוֹד  
ויהיו מלאי טוב וחיים גם בזקנותם שלא כרשעים שמתייבשים כשחומריותם ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה 

 
 לגמרי שיושמדו כדי הזה בעולם שכרם את להם נותן' שה משום הוא, מצליחים שהם מה: נוסף פרוש 29

, ז דברים" (לֹו יְַׁשֶּלם ָּפנָיו ֶאל ְלׂשֹנְאֹו יְַאֵחר 6א ְלַהֲאִבידֹו ָּפנָיו ֶאל ְלׂשֹנְָאיו ּוְמַׁשֵּלם: "שנאמר כמו, הבא לעולם
  ).י

 פועלי "גם ממילא ביניהם צצים, רשעים שיש וכיון, למקום אדם בין החוטאים הם" םרשעי: "נוסף פרוש
 יאבדו אויביך הנה כי: "המזמור בהמשך שאומר כמו, זה את זה שישמידו יגרום וזה, לחבירו אדם בין" און

 ".און פועלי כל יתפרדו
 דעכשיו אויביך גם וכך, ברכ אבדו, מצרים כמו, בעבר אויביך שהם כבר שהתגלה אלו הנה: נוסף פרוש 30

 .בעתיד יאבדו
 ָהָעם יֹאַמר ֲאֶׁשר ְלכֹל ֶקֶׁשר תֹאְמרּון 6א "הפסוק ועל). א, יח משלי" (נְִפָרד יְַבֵּקׁש ְלַתֲאָוה "נאמר זה ועל 31

 ).א"ע כו סנהדרין" (המנין מן אינו רשעים קשר "ל"חז אמרו, )יב, ח ישעיהו" (ָקֶׁשר ַהּזֶה
 במדבר" (לֹו ְרֵאם ְּכתֹוֲעפֹת ִמִּמְצַריִם מֹוִציאֹו ֵאל: "בלעם אמר ולכן, קרניים מסתם גבוהות ראם קרני כי 32
, לג בראשית" (ָאֶרץ ַאְפֵסי יְַחָּדו יְנַַּגח ַעִּמים ָּבֶהם ַקְרנָיו ְרֵאם ְוַקְרנֵי לֹו ָהָדר ׁשֹורֹו ְּבכֹור: "יוסף ובברכת, )ח, כד
 ).יז
 ".יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון עוד: "המזמור בסוף שאומר כמו 33
 שונים מעשים מתפרטים משם ורק, ממנו מתחיל החשבון שכל', ה עבודת של אחד מרכז לו שיש, כלומר 34

 נפרד מקור אחד ולכל, חברו מטובת שונה והיא עצמו טובת את מחפש אחד שכל שעיםלר בניגוד, הצורך לפי
 . עשב כמו

 למלוא יגיע והארז. גבוהים בדברים עיסוקו מצד, הצדיק גם וכך, רב לגובה להגיע שיכול עץ הוא ארז 35
 דווקא גבהו למלוא יגיע הצדיק וכן, לגידולו המתאים המקום שהוא, בלבנון שתול כשהוא דווקא גבהו

  ).ו, כד במדבר" (ָמיִם ֲעֵלי ֲאָרזִיםּכַ  "בלעם אמר הזה וכמשל. 'ה בבית שתול כשהוא
 שזה אלא, ומפתה מהירה הצלחה זה כי, עשב כמו, ותםכמ להיות לרבים גורמת הרשעים הצלחת: נוסף פרוש
 אינו, פורח כשהצדיק אבל. להצלחתם אותה ומנצלים בחברה שפוגעים, סוג מכל רע עושי גם שיוצאים גורם
, מועד קצר ואינו, ארז כמו גדולים לגבהים מגיע הוא אבל, רבה עבודה זה כי, כמותו להיות לאחרים גורם
   .לדורות משמעותי יהיה אלא

 ושניהם. הבא לעולם הנצחית המשמעות מצד וכארז, כמותו יהיו שבניו, הפירות מצד כתמר: נוסף פרוש
 .גבוהים

 מהפסוק עולה זה הבדל. הכוח היחלשות על ולא ימים רוב על לדבר בא כי, "זקנה "ולא" שיבה "אמר לכן 36
 ).כט, כ משלי" (ֵׂשיָבה זְֵקנִים ֲהַדרוַ  ּכָֹחם ַּבחּוִרים ִּתְפֶאֶרת"
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הוא דרך ישרה ' וכל המזמור הזה מודיע שמעשה ה טז  :38ִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּוְּדֵׁש  37נחלשת

 עושה שום דבר שלא על פי הצדקואינו צּוִרי  והוא המגן עלינו 'ָיָׁשר ה-ְלַהִּגיד ִּכי ונכונה
  :39ַעְוָלָתה ּבוֹ) עלתה(- ְוא

�ר ַאף א צג ז ִהְתַאָּז �הָוה ֹע� ׁש ָלֵב�ׁש ְי ֵב� ּות ָל" �ה ָמָלְך' ֵּגא$ ל ַּבל- ְיהָו ֵב� (ן ֵּת)  :ִּתּֽמ(ט-ִּתּכ�
ָּתה ב ע(ָל�ם ָאֽ (ן ִּכְסֲאָך� ֵמָא�ז ֵמֽ (ת   ג :ָנכ� ּו ְנָהר0 ּו | ָנְׂשא� (ת ק(ָל�ם ִיְׂשא6 ּו ְנָהר� ה ָנְׂשא� הָו� ְיֽ

(ת ָּדְכָיֽם (ת   ד :ְנָהר� ים ִמְׁשְּבֵרי| ִמֹּקל0 ים ַאִּדיִר� (ם ְיהָוֽה-ַמ�ִים ַרִּב� יר ַּבָּמר� �ם ַאִּד6  :ָי
יָך  ה ֹדֶת0 ד ְלֵביְתָך� ַנֲאָוה| ֵעֽ ּו ְמֹא� ים- ֶנֶאְמנ3 ֶרְך ָיִמֽ ה ְלֹא� ֶדׁש ְי)הָו�     :ֹק�

' וה, וכך גם עונשם', אומר שגם מעשי הרשעים הם חלק מהתכנית של ההמזמור 

 ועל, עלינו' ה את להמליך לאמרו ומתאים. מוביל את כל מהלך העולם

  .הימים באחרית הכל על מלכותו

אז כלפי חוץ לבש התגאות על הרשעים אף ָמָל ' ה את מלכותו כבר בעבר' כשהראה ה א

ָלֵבׁש  ולבש עוז שהעולם משתנה מפניו ולא להפךֵּגאּות ָלֵבׁש  ים הוא מנהל גם אותםשמבפנ
ולכן העולם המיושב יהיה מבוסס ִהְתַאָּזר וחגר אותו כגיבור לפעול דרך העולם ֹעז ' ה

ומצד שני לא יתמוטט ממעשי הרשעים כי ִּתּכוֹן ֵּתֵבל - ַאףלעתיד כי יגיע לשם בזכות מעשיו 

וכסא מלכותך שיתגלה לעתיד לבוא מוכן כבר  ב  :ִּתּמוֹט-ַּבל כשצריךנלחם בהם ' ה

על ולא רק בעולם הבא גם בעולם הזה אתה הוא הפוָנכוֹן ִּכְסֲא ֵמָאז מבריאת העולם 

והגויים הכובשים את ישראל כמצרים ובבל שנמשלו לנהרות נשאו את  ג  :ֵמעוָֹלם ָאָּתה

ם הרימו קולם בגאוה אמנם ה' ָנְׂשאּו ְנָהרוֹת ה ישראל לגלות ובאמת פעלת אתה דרכם

ִיְׂשאּו ְנָהרוֹת  ולכן גם ישאו עונשם במה שישברוָנְׂשאּו ְנָהרוֹת קוָֹלם  כאילו הם פועלים נגדך
  שקולות המים של גוג ומגוג יותר רבים שמורכב מעמים רביםולעתיד לבוא ככל ד  :ָּדְכָים

ברוממותו ' וכך יהיה אדיר ה 40ָים-ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי כך יהיה אדיר שברםִמֹּקלוֹת ַמִים ַרִּבים 

 ונאמנות עלינו עדותיך שהעדת ביד הנביאים ה  :41'ַאִּדיר ַּבָּמרוֹם ה כשיראו את שברם
ְלֵביְת  שלבית המקדש יהיה נאה הקודש גם בעתיד כשתשוב לבנותוֵעֹדֶתי ֶנֶאְמנּו ְמֹאד 

 ְלֹאֶר' ה 42קיים לאורך ימים ולא הרשעה שכלה כחציר' ויתגלה אז שרק ה ֹקֶדׁש- ַנֲאָוה
  :ָיִמים

 
 רעה הזקנה ולכן, בחומריות עוסקים שהרשעים כיון, פשוטה חומרית בצורה גם זה את להסביר אפשר 37

 מחכימים הם שכן, השנים עם משתבחת שרק, ברוחניות עוסקים הצדיקים ואילו; נחלשת החומריות כי, להם
 ימי כשמגיעים ולכן, בלבד לעצמם דואגים הרשעים, ובנוסף. נחלש הרע היצר, מזקינים שהם ככל וכן, יותר

, צורכם כל להם יש ולכן זקנותם בעת דוקא לרבים נצרכים גם הצדיקים ואילו, להם שידאג מי אין, הזקנה
 .להם דואגים וילדיהם, לילדיהם דאגו וגם

  .הזקנה על שפרשנו" ויבש ימולל לערב וחלף יציץ בבוקר "כנגד וזה 38
 ודשנים הזה בעולם בשיבה ינובון והצדיקים, הבא לעולם עד ועדי הזה בעולם ישמדו הרשעים: נוסף פרוש

 .כעשב יתייבשו ולא נצחי ישאר חיותם שכח הבא לעולם יהיו ורעננים
 ".הּוא ְויָָׁשר ַצִּדיק ָעֶול ְוֵאין ֱאמּונָה ֵאל ִמְׁשָּפט ְּדָרָכיו ָכל ִּכי ָּפֳעלֹו ָּתִמים ַהּצּור: "בהאזינו שאמר וכמו 39
 .והירדן סוף ים מקריעת משל גם הם והים והנהרות 40
 ".'ה לעולם מרום ואתה "הקודם במזמור שאמר וכמו 41
 גדול יהיה למים שנמשלה בגלות ביםהר הגויים של הרשעה מקול יותר -  רבים מים מקולות: נוסף פרוש 42

 במחשבתך גדול אתה בגאולה וגם בגלות גם שבאמת יתגלה זה ידי ועל .אותנו כשתגאל שברם וחזק
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(ת-ֵאל א צד ַיעְנָקמ� (ת ה(ִפֽ ל ְנָקמ� �ה ֵא6 ּול ַעל ב : ְיהָו ב ְּג)מ� - ִה�ָּנֵׂשא ֹׁשֵפ�ט ָהָא�ֶרץ ָהֵׁש�
ים ים - ַעד ג :ֵּגִאֽ י ְרָׁשִע� �ה ַעד| ָמַת6 ים ַיֲעֹֽלזּו- ְיהָו י ְרָׁשִע� ַת� ּו ָעָת�ק  ד :ָמ) יעּו ְיַדְּבר� ַיִּב�

ּו ָּכל )ְתַאְּמר� ֶון-ִיֽ ֲעֵלי ָאֽ ַנֲחָלְתָך� ְיַעּֽנּו ה :ֹּפ� ּו ְוֽ �ה ְיַדְּכא� גּו  ו :ַעְּמָך� ְיהָו �ר ַיֲהֹר� ַא�ְלָמָנה ְוֵג
חּו ים ְיַרֵּצֽ ית(ִמ� א ִיְרֶאה ז :ִוֽ �ֹ ֹ�אְמרּו ל �ּי �ּה ְולֹא-ַו ב-ָּי י ַיֲעֹקֽ ין ֱאֹלֵה� ים  ח :ָי)ִב� �ינּו ֹּבֲעִר� ִּב

ים ָמַת�  �ם ּו)ְכִסיִל� ילּוָּבָע ם ט :י ַּתְׂשִּכֽ א ִיְׁשָמ�ע ִאֽ �ֹ ֶזן ֲהל ע ֹא6 ַטֽ יט-ֲהֹנ� א ַיִּבֽ �ֹ ִין ֲהל ר ַע)�  :ֹי�ֵצֽ
ַעת י ד ָאָד�ם ָּדֽ ְמַלֵּמ6 יַח ַהֽ א י(ִכ� �ֹ �(ִים ֲהל (ת ָאָד�ם ִּכי יא :ֲהֹיֵס�ר ּג �ֵדַע ַמְחְׁשב� ה ֹי הָו� -ְיֽ

ֶבל ָּמה ָהֽ י  יב :ֵה� �ֶבר ֲאֶׁשר| ַאְׁשֵר� �ּה ּֽוִמּת(ָרְתָך� ְתַלְּמֶדֽ - ַהֶּג יט   יג :ּנּוְּתַיְּסֶר�ּנּו ָּי ְלַהְׁשִק�
ַחת ה ָלָרָׁש�ע ָׁשֽ יֵמי ָר�ע ַע�ד ִיָּכֶר6 ( ִמ� י   יד :ל6 א -לֹא| ִּכ� �ֹ ( ל ( ְו)ַנֲחָלת� �ה ַעּמ� ׁש ְיהָו ִיֹּט�

ב י טו :ַיֲעֹזֽ יו ָּכלֶצ�ֶד -ַעד- ִּכֽ ּוב ִמְׁשָּפ�ט ְו)ַאֲחָר� ב- ִיְׁשֵרי-ק ָיׁש� י טז :ֵלֽ �י ִעם- ִמֽ ּום ִל - ָיק�
י י ִעם- ְמֵרִע�ים ִמֽ ב ִל) ֶון- ִיְתַיֵּצ� ֲעֵלי ָאֽ ט  יז :ֹּפ� Oָתה ִּל�י ִּכְמַע�הָוה ֶעְזָר� ְכָנ6ה | לּוֵל�י ְי ָׁשֽ

י ִני-ִאם יח :דּוָמ�ה ַנְפִׁשֽ ה ִיְסָעֵדֽ ב ַׂשְרעַ  יט :ָא�ַמְרִּתי ָמ�ָטה ַרְגִל�י ַחְסְּדָך� ְי)הָו� ַּפ�י ְּבֹר�
י ּו ַנְפִׁשֽ ַׁשַעְׁשע� יָך ְיֽ ְנחּוֶמ� י ַּת) ר ָעָמ�ל ֲעֵלי כ :ְּבִקְרִּב� (ת ֹיֵצ6 ְיָחְבְרָך ִּכֵּס�א ַהּו� � ק-ַהֽ  :ֹחֽ

�ג(ּדּו ַעל כא יעּו- ָי י ַיְרִׁשֽ ם ָנִק� יק ְוָד6 �ֶפׁש ַצִּד� ּור  כב :ֶנ י ְלצ� �ב ֵו)אֹלַה� �ה ִל�י ְלִמְׂשָּג י ְיהָו ַוְיִה3
י ם  כג :ַמְחִסֽ �ֶׁשב ֲעֵליֶה0 ם ּוְבָרָעָת� - ֶאת| ַוָּי ינּוא(ָנ� ם ְיהָו�ה ֱאֹלֵהֽ    :ם ַיְצִמיֵת�ם ַי)ְצִמיֵת�

את ' דבר שגורם לאנשים לחשוב שעזב ה, שואל מדוע הרשעים מצליחיםהמחבר 

,  ועונה שהצדיקים צריכים את הייסורים מידי הרשעים כדי לשוב בתשובה?הארץ

 ומתאים. ולבסוף יעניש את הרשעים, משגיח עליהם' וגם תוך כדי הייסורים ה

    .יסורים לו שיש ולמי, מצליחים רשעים כשרואים רולאמ

ואם כן הופיע כבר עכשיו  'ְנָקמוֹת ה- ֵאל הרי תכונתך להתגדל על ידי הנקמה ברשעים א

ובזה תתרומם על כל הארץ  ב  :ֵאל ְנָקמוֹת הוִֹפַיע תאריך להם אףבנקמתך מהם ולמה 

ה ותשיב למתגאים ומתגדלים עליך את מ ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץכשיראו שאתה שופט אותה 

- ַעד ומה עוד צריך לקרות שלא יהיו רשעים בעולם ג  :ֵּגִאים- ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל שמגיע להם
ָמַתי ְרָׁשִעים - ַעד בכל עניניהם  ויצליחו שמחה שלמהובוודאי שלא ישמחו' ָמַתי ְרָׁשִעים ה

  שהם מוציאים מזה דעות מוטעות לגבי ההשגחה ומדברים דברים שראוי להסירםד  :ַיֲעזּו

ויגרמו לעצמם כל מי שרוצה לעשות רע לאמר את הדעות האלו  ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק

'  הַעְּמשהגויים עושים רע במה ששוברים את עמך  ה  :ֹּפֲעֵלי ָאֶון-ִיְתַאְּמרּו ָּכל 43ולהרשיע
וכיון שהם מצליחים   ו  :ְוַנֲחָלְת ְיַעּנּו ומונעים מהם להיות בארץ ישראל שזה עינוי להְיַדְּכאּו 

בצד הפרטי והורגים כשמזדמן להם מי חושבים אנשים שעזבת את הארץ ומרשיעים גם 

ומי שאין לו מי שיתבע את דמו רוצחים בכוונה ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהֹרגּו שאין לו כח להגן על עצמו 

לא משגיח כלל בארץ לראות ' ודברי העתק שמדברים הם שה  ז  :ִויתוִֹמים ְיַרֵּצחּו תחילה

ואלוקי ישראל לא מבין את מעשי בני ישראל ולא הגלה  ָּיּה-ַוֹּיאְמרּו א ִיְרֶאה את מעשיהם

אבל אתם צריכים  ח  :ָיִבין ֱאֵהי ַיֲעֹקב-ְוא אותם בכוונה וממילא אינו מגן עליהם מפנינו

 

 בעבר שהיו הניסים הם יהיה מה להבין כדי עליהם לסמוך שאפשר הקבועים היחידים הדברים ולכן .המורמת
' שה ונדע ,לשכון לה מתאים ששם המקדש בבית בעתיד תופיע עוד ושהקדושה ,בתורה עליהם לנו שהעדת

 .אחד כדבר היסטוריהה כל לאורך פועל
 האון פועלי שיתגדלו העץ ראש שהוא' אמיר'כ גם לפרשו ואפשר' אמר 'של כהתפעל' יתאמרו 'פרשתי 43

 .כעץ וחזקים גבוהים להיות כעשב שהציצו ממה
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וההולכים אחר  ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם  כדי שתשובו בתשובה44, הטפשים שבעם ישראל,להבין

ִלים ָמַתי ּוְכִסימתי תבינו את פנימיות המציאות , יצרם ובגלל זה מחזיקים דעות כוזבות
שיצר את אפשרות השמיעה לא ישמע את צעקת היתומים ' ה, שבצד הפרטי  ט  :ַּתְׂשִּכילּו

את אפשרות הראיה לא ישגיח על הארץ שיצר ' או שהֲהֹנַטע ֹאֶזן ֲהא ִיְׁשָמע  ?והאלמנות

שמייסר את עם ' וכי ה, ובצד הלאומי י  :ֹיֵצר ַעִין ֲהא ַיִּביט-ִאם 45?לראות מה קורה בה

לא יוכיח בהמשך את שאר , עבר את סדום והמצרים ועמי כנעןויסר ב, ישראל על חטאיו

והרי כוונתו ללמד את בני האדם לדעת אותו  ֲהֹיֵסר ּגוִֹים ֲהא יוִֹכיחַ  ?הגויים על מעשיהם

יודע מחשבותיכם שעזב ' ואף שה יא  :ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת ואיך ישאיר מצב שמשכיח אותו

לא בגלל זה יפסיק את השימוש ברשעים כי המחשבות ֹיֵדַע ַמְחְׁשבוֹת ָאָדם ' האת הארץ 

כי יציב יהיה בעולם האדם , ואת הרשעים צריך יב  :ֵהָּמה ָהֶבל-ִּכי 46האלו אין בהם ממש

ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר  מייסר אותו על ידי הרשעים להעביר ממנו את מחשבות ההבל הטבעיות' שה
 47 תורתו שהיא האמתוכיון שהוא מבין שהם טעות יכול ללמדו אתְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה -ֲאֶׁשר

ְלַהְׁשִקיט  ועל ידי זה ישקיט לו מרעת ימי הרעה האמיתיים בגהינום יג  :ּוִמּתוָֹרְת ְתַלְּמֶדּנּו
ַעד ִיָּכֶרה  זה נחפרת לרשע המלכודת של הגהינום שיפול בה לבסוףוכל הזמן ה יֵמי ָרעִמ לוֹ 

ולא ַעּמוֹ '  הִיֹּטׁש-ִּכי א לא יעזוב את עמו אחר שבחר בו' ובצד הלאומי ה  יד  :ָלָרָׁשע ָׁשַחת

' כי המשפט של ה  טו  :ְוַנֲחָלתוֹ א ַיֲעֹזב 48ישאיר את ארצו במצבה בלי לגאלה משממונה

ואחרי ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט - ַעד-ִּכי  לגאולהיבוא שוב ושוב עד שיהיו האנשים ראויים בצדק

  :ֵלב-ִיְׁשֵרי-ְוַאֲחָריו ָּכל 49שיגיע המשפט לתכליתו יהיו כולם בעלי רצון ישר מעיקרו
בתוך כל ' כי מצד עצמי איך הייתי יכול לפעול כעם ה) לא עזב את הארץ' ודע שהואני י(  טז

ואיך יכולתי להשאר עומד מול כל עושי הרע  ְמֵרִעים-ָיקּום ִלי ִעם- ִמי אידיאולוגיות הרע

גם בתוך ' אלא שבזה אני רואה את עזרת ה  יז  :ֹּפֲעֵלי ָאֶון-ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם-ִמי שנלחמים בי

ִּכְמַעט ָׁשְכָנה שבלי עזרתו במעט זמן היה עם ישראל יורד לשאול ֶעְזָרָתה ִּלי ' לּוֵלי ה הגלות
' מגיע חסד הָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי -ִאם וגם כשכבר חשבתי שאני נופל בידם  יח  :דּוָמה ַנְפִׁשי

ולכן גם כשיש לי מחשבות רבות על  יט  :ִיְסָעֵדִני' ַחְסְּד ה ותומך אותי שלא אפול

 חזרה 50העזרות האלו שמנחמות אותי מזיזות את מחשבותיְּבֹרב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ' השגחת ה

ולכן אני יודע שאי אפשר  כ  :ַּתְנחּוֶמי ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי 51אליך לדעת שאתה כן משגיח

 
 רשעי גם לומדים שמהם כיון אבל' ה ביד כלי קר והם, ההשגחה ענין את יבינו שהגויים ענין לנו אין כי 44

 . האמת את יבינו שהם צריך, להרשיע ישראל
 יצעק צעוק אם "אבל רואה אינו וכביכול פעם לא פניו מסתיר' ה באמת כי לראיה השמיעה את והקדים 45

 ָרָּבה ִּכי הַוֲעמֹרָ  ְסדֹם זֲַעַקת: "בסדום אומר וכן. משגיח ואז, )כב, כב שמות" (צעקתו אשמע שמוע אלי
 בשיעבוד וכן. )כא- כ, יח בראשית" (ָּכָלה ָעׂשּו ֵאַלי ַהָּבָאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ְוֶאְרֶאה ּנָא ֵאְרָדה: ְמאד ָכְבָדה ִּכי ְוַחָּטאָתם

" יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאת ֱא6ִהים ַוּיְַרא ...ָהֱא6ִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוּיִזְָעקּו ָהֲעבָֹדה ִמן יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיֵָאנְחּו: "מצרים
 ).כה- כג, ב שמות(

 יודע הוא שהרי דעת אדם לבני מלמד אותם שמייסר מה ידי על שהרי יוכיח הלא גויים היוסר: נוסף פרוש 46
 . תורתו את ומלמדו האדם את מייסר מהם להוציא וכדי הבל הטבעיות אדם שמחשבות

 לא היסורים אם כי. אהבה של ייסורים וזה ותורת ללמוד זה ידי על לו וגורם שמייסרו: נוסף פרוש 47
 שאין כל אהבה של יסורין הם אלו: "ל"חז שאמרו וכמו, לו להיטיב אינם התורה את ללמוד אותו מובילים

 ).א"ע ה ברכות" ('תלמדנו ומתורתך ה- י תיסרנו אשר הגבר אשרי 'שנאמר תורה בטול בהן
 מצבו את לשנות בידך היה רשדב אחר זה" לנטוש"ו, שהוא כמו הדבר את להשאיר פרושו" לעזוב "48

 .אותו ולעזוב
 .יחטאו ולא משפט שיש יראו כי לב ישרי כולם יהיו המשפט שיעשה ואחר: נוסף פרוש 49
 .ושוב שוב פונה כלומר לפנות שפרושו" שוע "של כפול שורש אלא בלשוננו כמו בדיוק אינו" לשעשע "50
 שלא יכול היה מי אותנו מייסר' ה היה לא אםש מרעים עם' לה להיות יקום מי: כולו לענין נוסף פרוש 51

 על לי עזרתה' שה מצד לא אם רע עושי סביבו כשכולם להתייצב להמשיך יכול היה ומי, כמותם רע להיות
 חסד מגיע כמותם להיות מטה שרגלי לי היה כשנראה וגם. כמותם בגהנום נפשי שכנה לא ולכן הייסורים ידי
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שאינו עושה טוב ַהְיָחְבְר ִּכֵּסא ַהּווֹת  להציג כחבר לשיטת משפטך את משפט הרשעים

ולכן בשם  כא  :ֹחק-ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי אלא משתמש בחוק כדי לגרום לאחרים לעבוד למענו

ָיגוֹּדּו   כדי להשתלט על הצדיק52המשפט עושים את הפכו שהם משתמשים בכח הרבים
ששופט בצדק מרים ' אבל ה  כב  :ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו שאינו חייבוממיתים מי ֶנֶפׁש ַצִּדיק - ַעל

יח עלי מגן וכיון שמשג ִלי ְלִמְׂשָּגב' ַוְיִהי ה אותי מעל הרשעים שאדבק בו ולא אהיה כמותם

ַוָּיֶׁשב ובסופו של דבר ישיב להם את כל רעתם  כג  :ֵואַהי ְלצּור ַמְחִסישלא יפגעו בי 
אבל לא רק מצד הטבע ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם  הויאבידם על ידי רעתם עצמאוָֹנם - ֲעֵליֶהם ֶאת

אלא מצד שהוא משגיח עלינו יקח את נקמתנו מהם , שהרשעים משמידים את עצמם

   :ֱאֵהינּו' ַיְצִמיֵתם ה

נּו א צה ּור ִיְׁשֵעֽ יָעה ְלצ� �ה ָנ)ִר� �ה ַליהָו �כּו ְנַרְּנָנ (ת  ב :ְל ְזִמר� �יו ְּבת(ָד�ה ִּב) ְנַקְּדָמ�ה ָפָנ
יַעֽ ֽל( ֶלְך ָּג)  ג :ָנִר� �ה ּוֶמ� (ל ְיהָו י ֵא�ל ָּגד� (ל ַעלִּכ� ים-ָּכל-ד� �ָיד( ֶמְחְקֵרי ד :ֱאֹלִהֽ -ֲאֶׁש�ר ְּב

ים ֽל( (ת ָהִר� רּו- ֲאֶׁשר ה :ָא�ֶרץ ְות(ֲעפ6 יו ָיָצֽ ֶׁשת ָיָד� )ַיֶּב� ּוא ָעָׂש�הּו ְו ( ַה�ָּים ְוה� ֹּב�אּו   ו :ל�
ְפֵני ה ִלֽ �ה ְוִנְכָר�ָעה ִנ)ְבְרָכ� נּו-ִנְׁשַּתֲחֶו �ם ַמ�ְרִעית(  ז :ְיהָו�ה ֹעֵׂשֽ �ְחנּו ַע ינּו ַוֲאַנ ּוא ֱאֹלֵה� י ה� Fִּכ

 �ֹ םְוצ (ם ִאֽ ּי� ( ַה) עּו-אן ָיד� ( ִתְׁשָמֽ ה - ַאל ח :ְּבֹקל� ָּס� �ַבְבֶכם ִּכְמִריָב�ה ְּכי�(ם ַמ) ּו ְל ַּתְקׁש�
ר ּוִני ַּגם ט :ַּבִּמְדָּבֽ ָחנ� �ּסּוִני ֲאב(ֵתיֶכ�ם ְּב) י-ֲאֶׁש�ר ִנ ּו ָפֳעִלֽ ה  י :ָרא� ִע�ים ָׁשָנ0 Fּוט | ַאְרָּב ק� Fָא

ם לֹא �י ֵלָב�ב ֵה�ם ְו)ֵה� ר ַע�ם ֹּתֵע (ר ָוֹאַמ� י-ְּבד� ּו ְדָרָכֽ י ִאם- ֲאֶׁשר יא :ָיְדע� ְעִּתי ְבַאִּפ� -ִנְׁשַּב�
ּון ֶאל י-ְי)ֹבא�    :ְמנּוָחִתֽ
בין על מה שהוא עושה בעולם ', אומר שמטרתנו בעולם היא לשבח את ההמזמור 

, ומה שדור המדבר לא זכו באופן פרטי; בין על מה שהוא עושה לעם ישראל, כולו

 על' ה את לשבח לאמרו ומתאים. 53במציאות' הוא כיון שלא ראו את שבח ה

 כמה תלוי דור כל של הפרטי שהגורל ולזכור, עולו עלינו ולקבל, גדולתו

  .'ה רצון עם מכוון הוא

' ְלכּו ְנַרְּנָנה לה  על מעשיו כמנהיג העולם'קומו ונעשה את מטרתנו בעולם לשבח את ה א
ָנִריָעה  שהוא המגן ומושיע אותנו, ולהתקבץ סביבו לעבודתו על מה שעושה לישראל ביחוד

 להודות לו על כל מה שעשה, ומזה מתחייב שנעבוד אותו כיון שנגלה אלינו ב  :ְלצּור ִיְׁשֵענּו

ִּבְזִמרוֹת  ולפרט לכל העולם את גדולתו שיקבלו גם הם את מלכותו ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתוָֹדה
מהחומר הכי קטן ועד עולם , הוא הכח המניע כל מה שיש בעולם הזה' כי ה ג  :ָנִריַע לוֹ 

ושולט על כל כוחות הטבע והמלאכים המנהיגים אותם ואין לעבוד  'ִּכי ֵאל ָּגדוֹל ה המלאכים

, ולא רק מנהיג אלא גם יודע כל מה שקורה ד  :ֱאִהים-ָּכל- ּוֶמֶל ָּגדוֹל ַעל לאחר זולתו

 ָאֶרץ- ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ ֶמְחְקֵרי ומשגיח ויודע את כל מחשבות בני אדם ומעשיהם עד סופם

 

 הייסורים מגיעים להרשיע לי גורמות כשמחשבותי וגם. אפול לאש אותי ותומך הייסורים בצורת' ה
 משפטך בין לחבר שאין לראות אליך ושוב שוב נפשי את וישיבו הרעות מחשבותי על להתנחם לי שגורמים

 .הרשעים משפט של הוות כסא לבין
 ".גדוד "מלשון" יגודו "52
 ראו שלא מה על' צ במזמור משה לתלשא כתשובה אחד ענין הם) בכלל ועד (ק פרק ועד שלנו מהפרק 53

 מה ולא בעולם מטרתנו שזו, במציאות' ה את לשבח שצריך השבח סוגי את בהם ומפרט, בגאולה המדבר דור
 .לא או בטובה שנראה

Administrator
Typewritten Text
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  :ְותוֲֹעפוֹת ָהִרים לוֹ  נו ולפי מטרותיו באה ממ54והתרוממות הממלכות הגדולות לשמים
לוֹ ַהָּים ְוהּוא - ֲאֶׁשרוהוא המוציא אותנו אליה , והוא ברא את כל עמי הגלות הנמשלים לים  ה

  :ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו וא יוצר את ארץ ישראל שתקבל אותנו חזרה כשנהיה ראוייםוה ָעָׂשהּו
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה  ט בכלכיון שהוא שול, ולכן התאספו כל עם ישראל ונקבל עלינו מלכותו  ו

שעשה ' ונלך בפועל רק בדרכי הְוִנְכָרָעה  ונכנע לפניו כיון שיודע מה שבליבנו ושופט אותנו

  :ֹעֵׂשנּו' ה-ִנְבְרָכה ִלְפֵני 55את העולם כולו ודרכיו הם הנכונות ועל ידי זה תבוא עלינו הברכה
ונותן לנו כל צורכנו כצאן וכשצריך ִּכי הּוא ֱאֵהינּו  כי הוא המשגיח עלינו כעם בפרטות ז

ואם נשמע בקולו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתוֹ ְוֹצאן ָידוֹ לייסר אותנו לטובתנו נוחתת עלינו יד הרועה 

ולכן  ח  :ְּבֹקלוֹ ִתְׁשָמעּו- ַהּיוֹם ִאם 56אולה כבר היום ונזכה כבר בדורנו לכל הטובהתבוא הג

כמו דור המדבר שלא אל תקשו את רצונכם , כדור פרטי שיכול לזכות כבר היום לגאולה

ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה - ַאל על גדולתו אלא חשבו שהמים שלהם הם העיקר' שיבחו את ה
ניסו ' שאף שראו גדולת ה  ט  :ְּכיוֹם ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר ואל תנסו אותו כיון שכבר ראיתם גדולתו

ובחנו אותו לראות שאכן ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבוֵֹתיֶכם  אותו בדברים נוספים במקום להלל אותו

ואף שהיה שלא כהוגן ראו שוב ושוב את ְּבָחנּוִני  57יכול לעשות שוב מה שכבר ידעו שיכול

ולכן במקום שיכנסו לארץ היום  י  :ָראּו ָפֳעִלי- ַּגםידם גודל כחי ובכל זאת לא עשו את תפק

 ְּבדוֹר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט התקוטטתי ורבתי איתם ארבעים שנה, אם היו שומעים בקולי
ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם וראיתי שרצונם תועה מעלי ולא רוצים לעשות את מטרתם בעולם 

ָיְדעּו -ְוֵהם א 'ולא עסקו בשבח ה, ולכן לא למדו את דרכי בעולם למרות שראו פעלי
 כיון שלא היה עוד סיכוי שיעשו את תפקידם, שזה מה שגרם שנשבעתי להם יא  :ְדָרָכי
שישארו בגלות ולא יראו את הארץ כיון שלא יוכלו לקיים את מטרתם ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי -ֲאֶׁשר

   :ְמנּוָחִתי-ְיֹבאּון ֶאל-ִאם בה

ה ּכָ   א צו יהָו� ירּו ַל) ֶרץ- לִׁש�ירּו ַל�יהָוה ִׁש�יר ָחָד�ׁש ִׁש� ּו   ב :ָהָאֽ ִׁש�ירּו ַל�יהָוה ָּבְרכ�
ּו ִמּֽי(ם ( ַּבְּׂשר� (ם ְיׁשּוָעֽת(-ְׁשמ� י� ( ְּבָכל  ג :ְל) ּו ַבּג(ִי�ם ְּכב(ד� יו-ַסְּפר� ים ִנְפְלא(ָתֽ ַעִּמ�  :ָהֽ)

ּוא ַעל ד א ה)� ד נ(ָר� �ה ּוְמֻהָּל�ל ְמֹא� (ל ְיהָו י ָגFד� ים-ָּכל-ִּכ� י   ה :ֱאֹלִהֽ ֱאֹלֵה�י -ָּכל| ִּכ�
ה ׁשָ  )יהָו� ים ֱאִליִל�ים ַוֽ הָהַעִּמ� ִים ָעָׂשֽ ֶרת ְּבִמְקָּדֽׁש(- ה(ד ו :ַמ� ז ְו)ִתְפֶא� �יו ֹע� ר ְלָפָנ  :ְוָהָד�

ז ז (ד ָוֹעֽ ה ָּכב� יהָו� ּו ַל) ים ָהב� (ת ַעִּמ� ּו ַל�יהָוה ִמְׁשְּפח� ּו ַל�   ח :ָהב� ( ָהב� (ד ְׁשמ� יהָוה ְּכב�
יו-ְׂשֽאּו אּו ְלַחְצר(ָתֽ ה ּוֹב� ְנָח� ּו ַל�יהָוה ְּבַהְדַרת  ט :ִמ) יו ָּכל- ִהְׁשַּתֲחו� ָּפָנ� ילּו ִמ) ֶדׁש ִח� -ֹק�

ֶרץהָ  ם   י :ָאֽ ּו ַבּג(ִי0 ְך ַאף| ִאְמר� �ה ָמָל� ָו Fֵבל ַּבל- ְיה�(ן ֵּת ים - ִּתּכ� ִּמ� ין ַע) (ט ָיִד� ִּתּמ�
ים ם ּוְמלֹֽא( יא :ְּבֵמיָׁשִרֽ ָּי� ְרַע�ם ַה) �ל ָהָא�ֶרץ ִיֽ ּו ַה�ָּׁשַמִים ְוָתֵג ז ָׂש�ַדי ְוָכל  יב :ִיְׂשְמח� -ַיֲעֹל�

 
 שלהם הגובה בא ומזה לשמים כביכול אותם העיף' ה כי, התעופה תוצאת ופרושו' עוף 'משורש' תועפות '54
 .אדם בני שאר כל על
 קיפול זה" נכרעה", מעלי שאתה לומר לכבוד ביטוי והוא הגב כיפוף כלומר" שחה "מלשון" שתחויהה "55

 לומר שבא הברכיים על ירידה היא" נברכה"ו, ונופל כורע מנוצח שאויב וכמו לכניעה ביטוי והוא הכרעיים
 . 'ברכה 'המילה גם בו ורמוזה. עבדות של ביטוי והוא רצונך לפי אלא רצוני לפי הולך לא שאני

 ל- א "כנגד" ידו וצאן מרעיתו עם אנחנו", משגיח הוא כי" ארץ מחקרי בידו אשר "כנגד" אלוקינו הוא "56
 עשהו והוא הים לו אשר "כנגד" תשמעו בקולו אם היום", המנהיג שהוא" אלהים כל על גדול ומלך' ה גדול

 של התארים את להקדים כדי זהה אינו והסדר. ממנה הגואל והוא הגלות את הבורא שהוא" יצרו ידיו ויבשת
 .שלנו לתארים' ה
 .שהוא שידוע כמו אכן דבר האם לראות" בחינה"ו, דבר של ידועות הלא התכונות מה לבדוק זה" נסיון "57
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ּו ָּכל-ֲאֶׁשר ז ְי)ַרְּננ� ( ָא� ה   יג :ָיַֽער-ֲעֵצי-ּב� �י ְיהָו0 י | ִלְפֵנ ֶרץ ִּכ3 ָא� ט ָה" י ָבא' ִלְׁשֹּפ$ א ִּכ� ָב�
ט ים ֶּבֱאמּוָנֽת(- ִיְׁשֹּפֽ ל ְּבֶצ�ֶדק ְו)ַעִּמ�    :ֵּתֵב�

לעתיד ' שיבוא לה, על הנהגתו את העולם כולו' מפרט את השבח לההמזמור 

 שכל כך על לאמרו ומתאים. שגם להם יש חלק במדרגה זו, לבוא מכל העמים

 תתקן לבוא לעתיד' ה שמלכות כך עלו', ה את לבוא לעתיד יעבדו העמים

  .העולם כל את

כי היום האנשים לא מכירים , שבח שלא נשמע עוד, על הנהגתו את העולם' שבחו את ה א

ואת השיר הזה ישירו גם כל אומות העולם ִׁשיר ָחָדׁש ' ִׁשירּו לה מנהיג את העולם' שה

ועם ישראל כבר היום מקדם את המדרגה הזו במה  ב  :ָהָאֶרץ-ָּכל' ִׁשירּו לה 58בעתיד

ומרבה גילוי הופעתו בעולם דרך מה שקורא בשמו ' ִׁשירּו לה על הנהגתו' שמשבח את ה

והתקדמות גאולת ישראל נותנת לעולם כל יום בשורה חדשה ָּבְרכּו ְׁשמוֹ  על כל המציאות

  :ְליוֹם ְיׁשּוָעתוֹ - ַּבְּׂשרּו ִמּיוֹם על ההתקדמות אל תכליתו שתבוא על ידי ישראל וגאולתם
ַסְּפרּו ַבּגוִֹים  שבבריאה כך שגם הגויים יוכלו להבין אותו' שאתם ישראל תנסחו כבוד ה  ג

  :ָהַעִּמים ִנְפְלאוָֹתיו- ָכלּבְ  ותפרסמו בכל קבוצות בני האדם את הניסים שעושה רק לנוְּכבוֹדוֹ 
ִּכי ָגדוֹל  גדול ומעשיו הולכים דרך כל הטבע מרום השמים ועד הארץ' ותספרו להם שה ד
וגם כל כוחות העולם עושים את דברו ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ולם ולכן שבחו מופיע בכל דבר שבע' ה

וידעו שכל הכוחות שהם  ה  :ֱאִהים-ָּכל-נוָֹרא הּוא ַעל ומשתנים מפניו כשגוזר עליהם

ֱאֵהי ָהַעִּמים -ִּכי ָּכלים להם אינם המקבלים את ההחלטות ואין ממש בעבודתם עובד
ושולט דרכם בכל העולם ' ואותם עשה ה אלא המלאכים שבשמים שולטים בהםֱאִליִלים 

וכל כוחות העולם הם רק רושם חיצוני שלו  ו  :ָׁשַמִים ָעָׂשה' וה ולכן ראוי לעבוד רק לו

- הוֹד שמשרתים לפניו אבל אינם אלוהות לעצמם, והמלאכים רושם כבודו שאינו מוסבר
 ,ואת הופעתו שאינה בת שינוי והמרה לעבודת אלילים ואת הפרוט של שמוְוָהָדר ְלָפָניו 

ולכן תנו את  ז  :ֹעז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשוֹ  ק במקדשו ששם מופיע בעולם בשמורואים ר

ק כחילוקי מרצונכם וכיון שיהיה מלככם יתגלה שכל חילוקי העמים הם ר' עצמכם לה

ועוז , מרצונכם בעולם כבוד לעבדו' ועל ידי זה תתנו להִמְׁשְּפחוֹת ַעִּמים ' ָהבּו לה המשפחות

 אלא אתם משתנים להיות ,לדעת שאינכם מנסים להשיג ממנו את רצונכם על ידי עבודתו

על כל מה שיש במציאות תתנו לו ' וכיון שתקראו את שם ה ח  :ָּכבוֹד ָוֹעז' ָהבּו להעובדיו 

על ידי שתקחו מנחה ותבואו לחצרות המקדש ְּכבוֹד ְׁשמוֹ ' ָהבּו לה לכבדו, מזה חלק

ושם תשתחוו לקבל את  ט  :ָתיוִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרוֹ -ְׂשאּו שאומרות שכל העולם בהנהגתו

על האדם בקדושתו ולא שרוצה ' כי שם מופיע הרושם החיצוני של הופעת ה' מלכות ה

'  כל בני האדם מפני ה59ובעקבות זה תפחדוֹקֶדׁש - ְדַרתְּבהַ ' ִהְׁשַּתֲחוּו לה קרבנות חומריים

 מלך על הארץ' והבאים יספרו בכל הגויים שה  י  :ָהָאֶרץ- ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל לעשות את רצונו
והמלוכה הזו מעמידה את העולם כולו על מכונו ומונעת את ָמָל ' ִאְמרּו ַבּגוִֹים ה

ועל ידי זה ינהל את סכסוכי העמים ִּתּמוֹט -ִּתּכוֹן ֵּתֵבל ַּבל-ַאף 60התמוטטותו על ידי הרשעים

ובהופעתו זו שמחים השמים שרואים  יא  :ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים שיתנהלו בדרך היושר

 ְוָתֵגל ָהָאֶרץ יתגלה בעולם' והארץ תשמח בגילוי חדש כשהִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים  אותה כל הזמן

  :ִיְרַעם ַהָּים ּוְמאוֹ  ' קול הוהגלות המשולה לים והעמים שבה ישמיעו בעצם קיומם את
 
 . 'ה הופעת את בו רואים בטבע שרואים דבר שכל, בארץ דבר מכל עולה הזה השיר: נוסף פרוש 58
 .בעמים חדש ענין של לידה ןכא יש לומר' חילו 'במילה משתמש 59
 ".תמוט בל תבל תכון אף התאזר עז' ה לבש: "צג במזמור שהסברנו כמו 60
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והצדיקים ּבוֹ - ֲאֶׁשר- ַדי ְוָכלָׂש ַיֲעז  61וגם הרשעים שנמשלו לעשב ימצאו את תיקונם  יב

על עצם ' וישבחו את ה  יג  :ָיַער-ֲעֵצי- ָאז ְיַרְּננּו ָּכל 62'בחו אז את השנמשלו לתמר וארז יש

ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט וגם על מה שישפוט אותם ישבחו ִּכי ָבא ' ִלְפֵני ה מה שנגלה אל כל הארץ
ואת כל קבוצות  ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק- ִיְׁשֹּפט כי שופט את עולם בני האדם כפי שצריך להיותָהָאֶרץ 

  :ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ולזה בראו' כי זה מטרת העולם שכולם יעבדו את ה, בני האדם

ים  א צז ּו ִאִּי�ים ַרִּבֽ �ל ָהָא�ֶרץ ִי)ְׂשְמח� �ה ָמ�ָלְך ָּתֵג ֶדק   ב :ְיהָו � ן ַוֲעָרֶפ�ל ְסִביָב�יו ֶצ� ָעָנ
(ן ִּכְסֽא( ט ְמכ� יו ג :ּו)ִמְׁשָּפ� יב ָצָרֽ ט ָסִב� �יו ֵּתֵל�ְך ּוְתַלֵה6 יו  ד :ֵא�ׁש ְלָפָנ ירּו ְבָרָק� ֵהִא�

ֶרץ ה ַוָּתֵח�ל ָהָאֽ (ן ָּכל ה :ֵּתֵב�ל ָרֲאָת6 י ֲאד� ִּלְפֵנ� �ה ִמ) �י ְיהָו �ַמּסּו ִמִּלְפֵנ ג ָנ ים ַּכּד(ַנ� -ָהִר�
ֶרץ ּו ָכל ו :ָהָאֽ ( ְוָרא6 ים ְּכב(ֽד(-ִהִּג�ידּו ַהָּׁשַמ�ִים ִצְדק� ׁש  ז :ָהַעִּמ� ְבֵדי - ָּכל| ּו ֵיֹב� ֹע3

ים ָּבֱאִליִל�ים ִהְׁשַּתֲחוּו ְתַהְלִל� ֶסל ַהִּמֽ ( ָּכל- ֶפ� ים- ל) ח  ח :ֱאֹלִהֽ ה ַוִּתְׂשַמ0 (ן | ָׁשְמָע3 ִצּי�
�ָּתֵגְלנָ  ַען ִמְׁשָּפֶט�יָך ְיהָוֽהַו י  ט :ה ְּבנ�(ת ְיהּוָד�ה ְלַמ6 ה ֶעְלי�(ן ַעל-ִּכֽ -ָּכל- ַאָּת�ה ְיהָו�

יָת ַעל ד ַנ)ֲעֵל� (ת ֲחִסיָד�יו  י :יםֱאֹלִהֽ - ָּכל-ָהָא�ֶרץ ְמֹא� ע ֹׁש�ֵמר ַנְפׁש� ּו ָר� ה ִׂשְנא" י ְיהָו� ֹאֲהֵב�
ם ים ַיִּציֵלֽ ָׁשִע� �ד ְר) יק ּֽוְלִיְׁשֵרי יא :ִמַּי (ר ָזֻר�ַע ַלַּצִּד� ה- א6 ּו ַצ�ִּדיִקים  יב :ֵל�ב ִׂשְמָחֽ ִׂשְמח�

�ֶכר ָקְדֽׁש( ּו ְלֵז �ה ְו)ה(ד� יהָו     :ַּבֽ

כפי שישראל , על הנהגתו את העולם כולו במשפט' מפרט את השבח לההמזמור 

 לעתיד ברשעים שיעשה' ה משפט על לאמרו ומתאים. ישבחו לו בעתיד

   .מהרשעים מציל' שה ונדע הרע את שנשנא, מזה שנובע מה ועל, לבוא

אז תשמח הארץ כולה ָמָל ' ה אחר שיעשה דין ברשעים, ימלוך על העולם לגמרי' וכשה א

טים וגם עד מקומות והשמחה תגיע גם לכל הפרָּתֵגל ָהָאֶרץ על הגילוי החדש של אלוקותו 

עוד ' אבל בתחילת התהליך ה ב  :ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים הישוב הקטנים והרחוקים וזו המטרה

ובערפל ,  בענן שרואים את מקומו אבל לא מה הואאינו נראה בכבודו לכולם והוא כמוסתר

והבסיס לכסא מלכותו הוא הנכון והישר וכדי ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו  שכלל לא רואים איפה הוא

 ולכן לפני הופעתו הולכת אש ג  :ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכוֹן ִּכְסאוֹ  להגיע לשם צריך את המשפט

 ובזה  ד  :ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו 63ושורפת את המתנגדים לו והנלווים אליהםֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵל

והם רואים  ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל מאיר מדי פעם לכל העולם המיושב שיראו אותו לרגע

וממלכות גדולות ויציבות כהרים ישפכו  ה  :ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ ומשפטו'  מפני ה64ומפחדים

שולט בכל הארץ ' וכדי שידעו שה 'ָהִרים ַּכּדוַֹנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ה כיון שנלחמו בעמו' לפני ה

ובשלב הזה הארץ עוד מפחדת ורק   ו  :ָהָאֶרץ-ִמִּלְפֵני ֲאדוֹן ָּכלומנהל אותה לפי רצונו 

אבל כל העמים רואים את ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקוֹ  השמים יודעים לומר את הטוב והישר שבזה

 
 מתי עד "וכן, "און פועלי כל ויציצו עשב כמו רשעים בפרוח): "צד- ו צב (הקודמים במזמורים שאמר כמו 61

 ". יעלוזו רשעים
 ".ישגה בלבנון כארז יפרח כתמר צדיק "שאמר כמו 62
  ".סביביו וערפל ענן "כנגד" צריו ביבס ותלהט "63

 ִרְׁשָעה עֵֹׂשה ְוָכל ִדיםזֵ  ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ּבֵֹער ָּבא ַהּיֹום ִהּנֵה ִּכי: "אש תלהט העולם על הופעתו לפני: נוסף פרוש
 ְוזְָרָחה "כי, בהמשך שנאמר, "לצדיק זרוע אור "הוא עצמו וזה). יט, ג מלאכי" (ַהָּבא ַהּיֹום אָֹתם ְוִלַהט ַקׁש

 ".ִּבְכנֶָפיהָ  ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי יְִרֵאי ָלֶכם
 .בארץ חדשה המדרג כאן שנולדת רומז, "הארץ כל מפניו חילו"ב שאמרנו וכמו 64
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ולכן  ז  :ים ְּכבוֹדוֹ ָהַעִּמ - ְוָראּו ָכלברשעים ומבינים שהוא העיקר בעולם ' המשפט שעושה ה

שהם גרמו לעצמם להלל  ֹעְבֵדי ֶפֶסל-ֵיֹבׁשּו ָּכל יתביישו כל עובדי הפסלים שאין בהם ממש

כי יראו שכל כוחות ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים  65לחתםאת כוחות הטבע כאילו הם גרמו להצ

  :ֱאִהים- לוֹ ָּכל-ִהְׁשַּתֲחוּו בלבד' הטבע והמלאכים המנהיגים אותם עושים את רצון ה
ולא  ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיוֹן בל ישראל היושבים בציון ישמעו על המשפט ברשעים וישמחוא ח

ַוָּתֵגְלָנה ְּבנוֹת  רק ציון שזה ענינה אלא גם הערים שסביבותיה יגלו מה שלא הבינו עד עכשיו
שעושה משפטו ברשעים לא רק מצד הישועה שתהיה להם ' וישמחו על עצם גילוי הְיהּוָדה 

שדרכך העליונה , כי במשפט שלעתיד יראו עקרון שנכון תמיד  ט  :'ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי ה מהם

תה מעל כל הכוחות שבעולם הזה ואָהָאֶרץ -ָּכל- ֶעְליוֹן ַעל' ַאָּתה ה- ִּכי שולטת בכל הארץ

ולכן נעלה מהם מאוד כי לא רק יכול לעשות כל מה שברצונך אלא גם מוביל מהלך 

ולכן   י  :ֱאִהים-ָּכל-ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל שפועל דרך כל הכוחות ומאחד אותם לתיקון העולם

ורוצה ללכת בדרכיו שונא ומתרחק ' מי שאוהב את ה, גם היום שעוד לא מתגלה המשפט

שומר על חיי חסידיו גם אם ' ולומד מהמשפט העתידי שגם היום הִׂשְנאּו ָרע ' ֹאֲהֵבי ה מהרע

ומצילם מהם לאחר שעשו הרשעים את ו ֹׁשֵמר ַנְפׁשוֹת ֲחִסיָדי מייסר אותם על ידי הרשעים

זרוע לצדיקים על ידי , בעולם' שבו יראו את ה, והאור יא  :ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלםתפקידם 

66עתיד לבואמעשיהם ויצמח להם ל
ואז גם תצמח השמחה לכל ישר לב אוֹר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק  

יו שמחו ולכן כבר עכש  יב  :ֵלב ִׂשְמָחה-ּוְלִיְׁשֵרי כשיראו שהכל מסתדר לפי האמת והישר

' ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים בהשבזה אין שינוי לעתיד לבוא ' הצדיקים על עצם מה שאתם דבקים בה
 67ותודו לו גם על היסורים כיון שהם מזכירים לצדיקים את קדושתו שהיא העיקר בעולם

  :ְוהוֹדּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשוֹ 

ה  א צח יהָו0 ירּו ַלֽ (ר ִׁש� Iי| ִמְזמ יָעה-ִׁש�יר ָח�ָדׁש ִּכֽ (ת ָעָׂש�ה ה(ִׁשֽ ( - ִנְפָלא� ( ְי)ִמינ� ּל�
(ַע ָקְדֽׁש( ם ִּגָּל�ה ִצְדָקֽת( ב :ּוְזר� ּג(ִי� ( ְלֵעיֵנ�י ַה) �הָוה ְיׁשּוָעת� יַע ְי (  ג :ה(ִד� | ָזFַכ�ר ַחְסּד0

ּו ָכל ל ָרא� ֵא� ינּו-ַאְפֵסי-ֶוֽאTמּוָנת(' ְלֵב$ית ִיְׂשָר" ת ְיׁשּוַע�ת ֱאֹלֵהֽ יהָוה   ד :ָא�ֶרץ ֵא)� �יעּו ַלֽ ָהִר�
רּו- ָּכל ּו ְוַזֵּמֽ ּו ְוַרְּננ� הזַ  ה :ָהָא�ֶרץ ִּפְצח6 (ל ִזְמָרֽ (ר ְוק� ִכּנ� �ה ְּבִכּנ�(ר ְּב) ּו ַליהָו  :ְּמר�

�י   ו יעּו ִלְפֵנ ִר� (ל ׁש(ָפ�ר ָה) ְצר(ת ְוק� ֶלְך ְיהָוֽה| ַּב�ֲחֹצ� ל  ז :ַהֶּמ3 ֵב� ( ֵּת) �ם ַה�ָּים ּוְמלֹא� ִיְרַע
ּה (ת ִיְמֲחאּו  ח :ְוֹי�ְׁשֵבי ָבֽ ים ְיַרֵּנֽנּו-ְנָהר� ַחד ָהִר� ֵני  ט :ָכ�ף ַי)� ְפֽ ט -ִלֽ י ָבא' ִלְׁשֹּפ$ ה ִּכ� ְיהָו�

ֶרץ  ָא� טָה" ים-ִיְׁשֹּפֽ ים ְּבֵמיָׁשִרֽ ל ְּבֶצ�ֶדק ְו)ַעִּמ�    :ֵּתֵב�
כפי שהעמים כולם ישבחו , על הנהגתו את ישראל' מפרט את השבח לההמזמור 

 גאולת שבין הקשר ועל, הגאולה על כשבח לאמרו ומתאים. בזמן הגאולה

  .'ה את לעבוד העמים כל להתקבצות ישראל עם

 
 שהצליח על עצמו את מהלל באמת האליל את שמהלל מי כי בהתפעל" מתהללים "אמר: נוסף פרוש 65

 . הטבע מכוחות כח לטבתו לרתום
 ".יקצורו ברינה בדמעה הזורעים: "קכו במזמור שנאמר וכמו 66
  ".קדשו לזכר והודו חסידיו' לה זמרו: "ל בפרק פרשנו כך 67

 המדרגה את שזוכרים כיון לו יודו אבל לבוא לעתיד שתגלה כמו קדושתו את איםרו לא ואמנם: נוסף פרוש
 .בעבר שהיו מהניסים הזו
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כי עשה ִׁשיר ָחָדׁש ' ִׁשירּו לה שבח שלא נשמע עוד עד אז'  בזמן הגאולה יבוא להִמְזמוֹר א

 והושיע את עם ישראל בהופעה גלויה שלו שרואים שבאהִנְפָלאוֹת ָעָׂשה - ִּכי לישראל ניסים

הודיע מראש ביד הנביאים ' וה ב  :68ּלוֹ ְיִמינוֹ ּוְזרוַֹע ָקְדׁשוֹ -הוִֹׁשיָעה ממדרגת הקדושה

לעיני כל , צדקתו שמקיים להם הבטחתווהראה את  ְיׁשּוָעתוֹ ' הוִֹדיַע ה שיושיע את ישראל

  :ְלֵעיֵני ַהּגוִֹים ִּגָּלה ִצְדָקתוֹ  העמים שלא יצטרכו ישראל לספר להם אלא יראו בעצמם
69סד שנשבע להם ואת מה שהם סמכו עליו כל דורות הגלותבמה שזכר להם את הח  ג

ָזַכר  
עושה לעם ישראל ' ולכן ראו עד קצות הארץ את הישועה שהַחְסּדוֹ ֶוֱאמּוָנתוֹ ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל 

ואף שבמזמור הקודם הארץ  ד  :ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֵהינּו-ַאְפֵסי- ָראּו ָכל שמשגיח עליהם

למלך ' ולכן יריעו כל הארץ לקבל את ה. על הניסים של עם ישראל היא תשמח, פחדה

ַרְּננּו ִּפְצחּו וְ  'ועל זה יפתחו פיהם וישבחו ויפרטו את גדולת ה ָהָאֶרץ- ָּכל' ָהִריעּו לה עליהם
, לפי הניסים שראו בעיניהם' וכיון שיקבלו את עולו ויתעורר הרגש לעבוד את ה  ה  :ְוַזֵּמרּו

 ְּבִכּנוֹר' ַזְּמרּו לה להביע במילים השבח יהיה בשמחה על ידי כלי נגינה מעל מה שאפשר

 ְּבִכּנוֹר ְוקוֹל וכיון שישבחו כך יתעלו לדעת לפרט את השבח הזה גם במילים יחד עם הנגינה
 לקבל מלכותו עליהם' ידי תקיעה בחצוצרות ושופר יתקבצו סביב הועל  ו  :ִזְמָרה

 הגלות המשולים ליםוזה יקיף את כל עמי   ז  :'ַּבֲחֹצְצרוֹת ְוקוֹל ׁשוָֹפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל ה

והעמים היושבים על הנהרות   ח  :ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה ואת כל העולם המיושבִיְרַעם ַהָּים ּוְמאוֹ 

70יביעו שמחתם
 מלכם' וכל הממלכות הגדולות יתקבצו יחד לשבח את הָכף -ֲחאּוְנָהרוֹת ִיְמ  
הזו על העולם תהיה משפט לשאר העמים ' ואף שעצם התגלות ה ט  :ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו

 הרי ישפוט את העולם המיושב לפי המתאים לו ולא כנקמהִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ ' ה-ְפֵנילִ 
  :71ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים וינהל על ידו את העמים בדרך הישרה והטובהֵּתֵבל ְּבֶצֶדק -ִיְׁשֹּפט

ֶרץ א צט ים ָּתנ�ּוט ָהָאֽ רּוִב� ב ְּכ) ים ֹיֵׁש� �ה ָמ�ָלְך ִיְרְּגז�ּו ַעִּמ� (ל   ב :ְיהָו �הָוה ְּבִצּי�(ן ָּגד� ְי
ּוא ַעל ם ה)� ים-ָּכל-ְוָר� ַעִּמֽ (ׁש ֽהּוא ג :ָהֽ א ָקד� (ל ְונ(ָר� �ְמָך ָּגד� ּו ִׁש ז ֶמֶלְך'  ד :י(ד� ְוֹע�

� ְנָּת ֵמיָׁשִר�  ב ַא�ָּתה ּכ(ַנ ֵה� ב ִמְׁשָּפ$ט ָא" ה ְּבַיֲעֹק� ט ּו)ְצָדָק� יתָ | ים ִמְׁשָּפ� ה ָעִׂשֽ ּו  ה :ַאָּת3 Iֽר(ְממ
(ׁש  יו ָקד� ם ַרְגָל� �ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹד� ינּו ְוֽ �ה ֱאֹלֵה� ָו Fן  ו :ֽהּואְיה ֶׁש�ה ְוַאֲהֹר0 Fיו | ֹמ ֹכֲהָנ� ְּבֽ

אים ֶאל ( ֹקִר� �ְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵא�י ְׁשמ� ּוא ַיֲעֵנֽם-ּו ה ְוה� �ָנן ְיַדֵּב�ר ֲאֵליֶה�ם   ז :ְי)הָו� ּוד ָע ְּבַעּמ�
ק ָנַֽתן יו ְוֹח� ֹדָת� ּו ֵע) מ(- ָׁשְמר� �ֵׂשא ָהִי�יָת ָלֶה�ם  ח :ָלֽ ם ֵא�ל ֹנ יָת� �ה ֱאֹלֵהינּו' ַאָּת$ה ֲעִנ" ְיהָו

ם ַעל )ֹנֵק� ם-ְו יֽר  ט :ֲעִליל(ָתֽ ( ִּכֽ ְׁשַּתֲחוּו ְלַה�ר ָקְדׁש� �ִהֽ ינּו ְו �ה ֱאֹלֵה� ָו Fּו ְיה Iׁש ְיהָו�ה - (ְממ) ד� ָק)
ינּו    :ֱאֹלֵהֽ

על הנהגתו את ישראל כפי שישראל צריכים לשבח ' מפרט את השבח לההמזמור 

 שאר לעומת ומעלתם ישראל עם קדושת על לאמרו ומתאים. כבר היום

 אומות משאר יותר מקבלים שישראל םהעונשי שגם לזכור וכדי, האומות

  .ממעלתם נובעים

 
 "ְסָמָכְתנִי ִהיא ַוֲחָמִתי יזְרֹעִ  ִלי ּתֹוַׁשעוַ  סֹוֵמ= ְוֵאין ְוֶאְׁשּתֹוֵמם עֹזֵר ְוֵאין ְוַאִּביט: "הגאולה על שנאמר כמו 68
 .)ה, סג ישעיהו(

 על אמונתו ואת" לאלפים חסד נוצר "שנאמר כמו הדורות כל עשו שישראל דהחס את זכר: נוסף פרוש 69
 .הישועה את להם הביא יחד אלו ומשני להם שכרת הברית

 מצד או, ובבל אשור, מצרים, בגלות אצלם שהיינו הממלכות שהם מצד או לבדם הנהרות את מדגיש 70
 .מלכותו יקבלו הם ואפילו, לגשם קוקיםז שאינם כיון אלוקים מדעת רחוקים הנהרות על היושבים שהעמים

 ". ֵמיָׁשִריםּבְ  ְלֻאִּמים יִָדין ְּבֶצֶדק ֵּתֵבל יְִׁשּפֹט ְוהּוא: "ט במזמור נאמר וכן 71
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ולכן העמים רוגזים ביניהם ותבל  ָמָל' ה מולך אלא שמולך רק על ישראל'  כבר היום הא

וכיון שאינו מתגלה עוד על כל הארץ בגלוי אלא מצמצם ִיְרְּגזּו ַעִּמים  ייןלא מבוססת עד

ָּתנּוט  תטה הארץ ליפול כי אין משפט שייצב אותהֹיֵׁשב ְּכרּוִבים  מקומו אל בין הכרובים
אבל משאר העמים הוא רם ְּבִצּיוֹן ָּגדוֹל ' ה' גדולת ה מתגלה ורק בציון עירו ב  :72ָהָאֶרץ

 ועם ישראל הם שמודים להופעתך בעולם ג  :ָהַעִּמים-ָּכל- ְוָרם הּוא ַעלואינו משגיח עליהם 
 ומעורר יראה ופחד ָּגדוֹל  ויודעים שאתה מופיע מהשמים ועד כל פרטי הארץיוֹדּו ִׁשְמ

ושאתה קדוש ונבדל מהנהגת העולם הזה וצריך לעבדך בדרכים ְונוָֹרא  לעשות רצונך

ומה שמלכותך אינה בת שינוי על ידי העולם מתגלה דרך אהבת  ד  :ָקדוֹׁש הּוא קדושות

שבישראל נתת את בסיס ְוֹעז ֶמֶל ִמְׁשָּפט ָאֵהב  המשפט כעין מה שיהיה לעתיד לבוא

ובניגוד לשאר ַאָּתה ּכוַֹנְנָּת ֵמיָׁשִרים  על פיה ביושר המשפט מראש על ידי התורה שיתנהגו

ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה  73האומות שפטת אותם ועל ידי זה נתת להם את הטוב והישר לעולם הבא
 ֱאֵהינּו' רוְֹממּו ההמשגיח עלינו ' ולכן תרוממו בדעתכם את ה ה  :ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיתָ 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם  74ותשתחוו לו בבית המקדש שהוא בסיס הופעתו בעולם התחתון כולו
וכיון שמתגלה  ו  :ָקדוֹׁש הּוא ותדבקו בדרכיו שהוא קדוש ונבדל מדרכי העולם הזהַרְגָליו 

75יש לנו אנשי קודש כמשה ואהרון שקבלו את סדר עבודתו בעולם הזה, בישראל
ֹמֶׁשה  

בשפלות עבודה זרה וכשמואל שקרא בשמו ופרסם אותו בישראל כשהיו ְוַאֲהֹרן ְּבֹכֲהָניו 

מתגלה כבר היום בעולם הזה במה שיכולים ' שהקשר שלהם אל הּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמוֹ 

וציוה אותם מצוות  ז  :ְוהּוא ַיֲעֵנםוהוא עונה להם ומנבא אותם ' ה- ֹקִראים ֶאל 'לקרוא אל ה

, ומורה את הדרך, שרואים כל העם בדיוק איפה הוא, דרך עמוד ענן שעמד פתח האוהל

והם ראו את כל הניסים כשהופיע בעולם ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם  ולא רק ענן וערפל סביביו

ְוֹחק  וקבלו ממנו את מצוותיוָׁשְמרּו ֵעֹדָתיו  ושמרו אותם להעבירם לדורות הבאים, בגלוי
לכן מצד אחד ֱאֵהינּו ' ה בורא העולם הוא המשגיח עלינו אישית' וכיון שה ח  :ָלמוֹ -ָנַתן

ֵאל  76ונשאת את עוונות הדורות וכמו בדור המדברַאָּתה ֲעִניָתם   לכל קריאתםענית להם
ומצד שני כשחטאו יותר מדי נקמת על מעשיהם הרעים במה שנשארו ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם 

- ְוֹנֵקם ַעל במדבר שהמשפט גם הוא צד של קדושתם כין שראו את קדושתך ולא יראו ממך
ֱאֵהינּו ' רוְֹממּו ההמשגיח עלינו מרומם מאוד מעל הארץ ' ולכן דעו שה ט  :ֲעִלילוָֹתם

 כי קדושתו מתגלהְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשוֹ  והשתחוו לו לעבדו בבית המקדש ששם מופיע

' ָקדוֹׁש ה-ִּכיבעולם דוקא במה שאנחנו עובדים אותו ואנחנו צריכים להיות קדושים כדרכו 
   :ֱאֵהינּו

ה ָּכל א ק יהָו� יעּו ַל) (ר ְלת(ָד�ה ָהִר� ֶרץ- ִמְזמ� ּו ֶאת  ב :ָהָאֽ אּו - ִעְבד� �ה ְּבִׂשְמָח�ה ֹּב� ְיהָו
יו ִּבְרָנָנֽה ָפָנ� י ג :ְל) ּו ִּכֽ ים ֽהּוא- ְּדע� ִה� ּוא ֱאֹל" () ולא(ָע�ָׂשנּו -ְיהָוה' ה� ּמ� �ְחנּו ַע) ( ֲאַנ אן ְול� �ֹ  ְוצ

 
 .צו שבמזמור" תמוט בל תבל תכון אף מלך' ה בגוים אמרו" כנגד 72
 .בעצמם וצדקה משפט לעשות איך כללים בתורה להם נתת: נוסף פרוש 73
, סו ישעיהו" (ְמנּוָחִתי ָמקֹום זֶה ְוֵאי ִלי ִּתְבנּו ֲאֶׁשר ַביִת זֶה ֵאי ַרגְָלי ֲהדֹם ְוָהָאֶרץ ִּכְסִאי ַמיִםַהּׁשָ : "שאומר כמו 74
 דברי" (ִלְבנֹות ַוֲהִכינֹוִתי ֱא6ֵהינּו ַרגְֵלי ֲהדֹםְולַ ' ה ְּבִרית ַלֲארֹון ְמנּוָחה ֵּבית ִלְבנֹות ְלָבִבי ִעם ֲאנִי "ואומר). א

 ).ב, כח' א הימים
 .המילואים ימי בשבעת כהן היה משה גם כי 75
 'ה נְָׂשֲא0 ֲאֶׁשר ָרִאיתָ  ֶׁשראֲ  ּוַבִּמְדָּבר: "וכן, "רגלך באבן תגוף פן ישאונך כפים על: "שאמר כמו ואולי 76

 .)לא, א דברים ("ַהּזֶה קֹוםַהּמָ  ַעד ּבֲאֶכם ַעד ֲהַלְכֶּתם ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר= ְּבָכל ְּבנֹו ֶאת ִאיׁש יִָּׂשא ַּכֲאֶׁשר ֱא6ֶהי0

Administrator
Typewritten Text
צט



 190 תהלה ליעקב

יו  ד :ַמְרִעיֽת( אּו ְׁשָעָר0 יו ִּבְתִהָּל�ה ֽה(דּו| ֹּב� ה ֲחֵצֹרָת� ּו ְׁשֽמ(- ְּבת(ָד� ( ָּבְרכ� -ִּכי ה :ל)�
( ְוַעד �הָ(ה ְלע(ָל�ם ַחְסּד� (ב ְי ר ֱאמּוָנֽת(-ט� ר ָו)ֹד�    :ֹּד�

ולכן , והוא צריך להודות עליו' אומר שכל מה שיש לאדם הוא חסד מאת ההמזמור 

 כהודאה לאמרו ומתאים. 77'ל אלא עצם עבודת ההמטרה אינה השכר שנקב

  .ה"הקב כלפי תרעומת שמרגיש מי של מבטו את ליישר וכן, טובה כל על

שמטרת ההודאה שכל בני האדם יקבלו עליהם ָדה ְלתוֹ  78על כל דבר' להודות להִמְזמוֹר  א

, לא על מנת לקבל שכר', ולכן עבדו את ה ב  :ָהָאֶרץ- ָּכל' ָהִריעּו לה 79מלכותו ויעבדו אותו

ְּבִׂשְמָחה ' ה-ִעְבדּו ֶאת  קרבת אלוקים שבעצם העבודה שהיא העיקראלא בשמחה על
וכשאתם באים להראות לפניו יהיה בשבח על הזכות לבוא לפני אלוקים לא כדי להשיג 

בורא העולם הוא המנהיג אותו ולכן כל ' ותשכילו לשים לב שה ג  :ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנהרווח 

 )ולא(ָעָׂשנּו -הּואוהוא עשה אותנו בחסד  הּוא ֱאִהים' ה- ְּדעּו ִּכימה שקורה מתאים לרצונו 
היות עמו ומנהיג אותנו לְולוֹ ֲאַנְחנּו ולא למעננו אלא בשבילו אנחנו קיימים לעשות רצונו 

, ולכן כל פעם שאתם באים אליו  ד  :ְוֹצאן ַמְרִעיתוֹ  80ולכן דואג לכל מחסורנוַעּמוֹ  בעולם

ובכל פעם אּו ְׁשָעָריו ְּבתוָֹדה ּבֹ  יהיה בהודאה על חלקכם גם אם באתם לבקש על צרות

יהיה במטרה להלל ', שאתם יוצאים ממנו אל העולם שאז מתגלה לכם שכולו חצרות ה

וזה תעשו על ידי שתודו לו כלפי ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה  81ולשבח את שמו ולא לדאוג לעצמכם

כי תדעו שכל   ה  : ְׁשמוֹ לוֹ ָּבְרכּו- הוֹדּו כלפי חוץ' פנים ותרבו הופעתו בעולם לקרוא בשם ה

וכל מה שיש מבריאת העולם ועד עולם הבא ' טוֹב ה-ִּכי הוא הטוב המוחלט' מה שעושה ה

 
 .לארץ להכנס גם יזכו לא למה משה לשאלת הסופית התשובה בעצם וזו 77
 ולכן. דרך אותה והדרך ההודאה היא תודה קרבן מטרת כי, עקרון אותו וזה. תודה קרבן על: נוסף פרוש 78

 לאכול שיבואו נשיםא שירבו כדי תודה לחמי ארבעים איתו ובאים, שלמים כשאר שלא ולילה יום רק זמנו
 .התשועה ותתפרסם

  ".וזמרו ורננו פצחו הארץ כל' לה הריעו "שאמר כמו 79
 אם כי. בעולם כלום לאדם חייבים שלא אומר ישועה על ההודאה של שהחידוש, הקדמה כאן להוסיף וצריך
 שנושעוכ, בסדר לא זה בסכנה שהוא פעם בכל אז, טוב לו שיהיה לדאוג' ה" תפקיד"ו המרכז הוא האדם
 את להשיב ה"הקב של" חובתו "כביכול וזה, בסדר להיות חזר המצב הכל בסך כי להודות צריך לא ממנה
, בפרק כאן שמפורט כפי, השני המבט אבל. צרות כשיש' ה על להתרעם שגורמת הדעה וזו. לקדמותו המצב
. גמור חסד הכל רכושוו בבריאותו וכלה חייו מעצם החל לו שיש מה וכל, כלום לאדם חייב לא' שה אומר
 בא אותו הציל' שה וכיון, אותו להציל חובה כל אין בסכנה אדם ואם. לנו שיש מה כל על להודות צריך ולכן

. חסד יותר רק זה בסכנה היה לא שכלל מי וממילא. גמור חסד שזה מפרסם זה ידי ועל' לה עם ברוב ומודה
 בפרושנו ועיין. 'ה את ולעבוד הזה החסד את' ה לו נתן למה עצמו את לשאול אדם צריך חסד הכל ואם

 .זה על שמדבר' ל למזמור
  ".תשמעו בקולו אם היום ידו וצאן מרעיתו עם ואנחנו אלוקינו הוא כי: "צה במזמור שאמר וכמו 80

 אלוקים שהוא מצד וגם שלו והכל' ה העולם בורא שהוא מצד גם' ה בעבודת חייבים שאנחנו דעו: נוסף פרוש
 שלו מצד ובין, העבודה על השכר את בזה קיבלנו וכבר עשנו שהוא מצד וגם, שכר ונותן שומעני שופט
 ובין, עמו אנחנו ובזה לעבדו ברית איתו שכרתנו מצד ובין, עבדים מבית אותנו שלקח עבדיו שאנחנו אנחנו
 . מרעיתו צאן שאנחנו מחסורנו לכל שדואג מצד

 כולו העולם את להפוך והדרך, לו להודות זה אלוקים תוקרב' ה עבודת אל להכנס השער: נוסף פרוש 81
 .שבחו פרסום ידי על זה' ה חצרות להיות
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הדורות אנחנו נושאים גם את הבטחתו שעליה אפשר ובכל ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ הכל זה חסד גמור 

  :83ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתוֹ-ְוַעד 82לסמוך שסוף דבר תבוא הטובה השלמה ונזכה גם לה

ֶסד  א קא (ר ֶחֽ ְזמ� ד ִמ" ָרה-ְלָדִו� �ה ֲאַזֵּמֽ ט ָאִׁש�יָרה ְלָך6 ְיהָו יָלה  ב :ּוִמְׁשָּפ� | ַאְׂשִּכ�
(א ֵאָל�י ֶאְתַהֵּל�ְך ְּבָתם ים ָמ�ַתי ָּתב� ֶרְך ָּתִמ� י-ְּבֶד3 ֶרב ֵּביִתֽ י ְּבֶק� ָבִב� א  ג :ְל) ֹֽ ית - ל | ָאִׁש0

ַבר י ְּדֽ � ֶגד ֵעיַנ� ה-ְלֶנ �ַעל ֲעֹׂשֽ ָּי י-ְּבִל" א ִיְדַּב�ק ִּבֽ 6ֹ �אִתי ל ים ָׂשֵנ ּור  ד :ֵסִט� �ֵּקׁש ָיס� ֵלָב�ב ִע
עמִ  א ֵאָדֽ �ֹ ע ל ֶתר ) מלושני( ה :ֶּמ�ִּני ָר)� י ַבֵּס0 ַבּה| ְמָלְׁשִנ3 ית ְּגֽ ְצִמ� ( ַא" ֵע�יַנִים -ֵרֵעהּו' א(ת$

א א �ֹ ( ל ת� לּוְרַח�ב ֵלָב�ב ֹא) �י  ו :ּוָכֽ י ֹה�ֵלְך ְּבֶד�ֶרְך -ְּבֶנֶֽאְמֵני| ֵעיַנ ִד� ֶאֶרץ' ָלֶׁש$ֶבת ִעָּמ"
ִני ּוא ְיָׁשְרֵתֽ ים ה)� א ז :ָּתִמ� ֹֽ ב -ל א| ֵיֵׁש0 ֹֽ ים ל ר ְׁשָקִר� �ה ֹּדֵב� ָּי ֶרב ֵּביִתי' ֹעֵׂש$ה ְרִמ" (ן -ְּבֶק� ִי)ּכ�

� ֶגד ֵעיָנֽי ית ָּכל ח :ְלֶנ ים ַאְצִמ� ִעיר-ִרְׁשֵעי- ַלְּבָקִר� ית ֵמֽ ה ָּכל- ָא�ֶרץ ְלַהְכִר� ֲעֵלי - ְי)הָו� ֹּפ�
ֶון    :ָאֽ

ללכת ', וכמלך הוא מדמה את עצמו לה, בעולם' דוד אומר שהוא דבק במטרות ה

 ומתאים.  84שונא'  מי שיש לו תכונות שהבדרכיו על ידי שהוא מרחיק ממנו כמלך

    .'ה רצון לפי תכונותיו את וליישר' ה בדרכי לדבוק לאמרו

ּוִמְׁשָּפט -ֶחֶסד י וגם כששופט אותיגם על החסד שעושה אית'  אשבח את הְלָדִוד ִמְזמוֹר א
  :ֲאַזֵּמָרה' ְל ה 85והמשפט מכוון אותי לזה' כי מטרתי בעולם לפרט את גדולת הָאִׁשיָרה 

ואצפה לסיעתא ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶר ָּתִמים  נה פנימית מהי דרך השלמיםשעל ידו אבין בהב  ב

ולכן ָמַתי ָּתבוֹא ֵאָלי  86דשמיא שעל ידה תבוא הדרך הזו אלי אחר שהתאמצתי לבוא אליה

ְלָבִבי ְּבֶקֶרב - ֶאְתַהֵּל ְּבָתם 87גם דרך ביתי הפרטי אפעל לפי שלמות רצוני לעשות רצונך
ולכן דבר שאמר אדם שיש בו תכונת רע לא אשים כלל מול עיני שלא אתפתה לו  ג  :ֵּביִתי

 
 חסד נוצר "שהוא הבא לעולם חסדו ששומר כיון מיד האדם שכר משלם שלא ומה' ה טוב: נוסף פרוש 82

 .בזכות יהיה ואז שצברנו החסד את לנו יתן שבסוף אמונתו הדורות ובכל" לאלפים
 הריעו: כך שאמרנו מה גבי על הענין יוסבר תודה קרבן על שמדבר נפרש אם: כולו למזמור נוסף פרוש 83

 הוא הקרבן כי בשמחה' ה את ותעבדו', ה סביב ולהתקבץ התודה מקרבן לאכול שתבואו ידי על הארץ כל' לה
. לעבודתו לבכם את שמושך לפניו תבואו זו לאכילה המצורפת הרננה ידי ועל ונהנים שאוכלים שמחה עבודה

 ומקבל הזה בעולם קיים שאדם מה כל כך' לה להביאו כדי אותו מגדל שאדם הקרבן שכמו אתכם ילמד וזה
 יביא' לה שתאמרו והשבח' ה עבודת בשערי אתכם יביא התודה קרבן ולכן. 'לה להיות כדי הכל מרעיתו

 את ודור לדור ישמור צרה לאדם שיש ומה חסדו והכל נעימה ועבודתו טוב' שה לו ונודה לחצרותיו אתכם
 .עכשיו שעשה כמו ממנה אותו שיציל' בה אמונתו

 הפרוש ואת' ה כדברי וגם דוד כדברי גם לקרוא רובו את שאפשר לשון בכפל נאמר שהמזמור נראה ולכן 84
 .ברצף לקרוא יהיה שאפשר כדי בהערות שמתי משפט כל של הנוסף

 .אותם אותי שלימד על לו ומזמר לו נדמה אני שבהם שהעו שאני והמשפט החסד הוא' לה שלי השיר וכן 85
 לפעול אלי' ה אתה תבוא ידה על מתי בלבד רצונך לפי שהולכת השלמה דרכי ידי על להבין אשכיל וכן 86

 .דרכי
 שאלו לרצונך שמתאים מי מקרב שאתה כמו לרצוני יתאימו המלכות בית אנשי שמעשי לך אדמה וכן 87

  .תכונות אותם
 שלמה דרכו האם להבין משכיל ודוד אחרת פניה ללא' ה לשם עבודתו שכל היא התמים דרך: נוסף פרוש
 שאין ביתו בקרב גם הזו בדרך שיתהלך לזה והסימן לגמרי בו שטבועה סימן שזה אליו היא תבוא שאז לגמרי

 .זה על אותו ישבחו או לו שיחניפו תקוה שם לו
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 ממני שלא לעשות כל ואני מרחיקְּבִלָּיַעל -ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני ְּדַבר-אכי מן הסתם אינו מכוון 

ולכן לא יתחברו אלי דברים כאלו ֵסִטים ָׂשֵנאִתי -הֲעׂשֹ דבר שגורם לסטות מדרך התמימות 

ועל ידי זה תכונת עיקום  ד  :א ִיְדַּבק ִּבי 88כתכונה גם אם נפלתי בהם באופן חד פעמי

ולכן לא ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני הדרך לפי התאוות של הלב תסור ממני בסיעתא דשמיא 

ובאנשי ביתי ) מלושני(  ה  :ָרע א ֵאָדע 89אתחבר כלל אל הרע כי לבבי מראש תמים וישר

שזה מצוי בחצרות , מי שמדבר אלי על רעהו בסתר כדי למצוא חן בעיני על חשבון חברו

אשמיד אותו ולא את מי שדיבר עליו כי האדם הזה בעתיד ידבר , מלוכה כדואג אצל שאול

, ומי שמתגאה וחושב שהוא העיקר ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אוֹתוֹ ַאְצִמיתְמָלְׁשִני  90גם עלי ויעורר מרידות

לא אוכל , שבאופן טבעי יש כאלו בחצר המלך, ורצונו רחב לרצות להשיג כל מה שרואה

ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתוֹ -ְּגַבּה 91לשבת איתו כי אינו מכוון איתי ואי אפשר יהיה להכיל כל צרכו
ואני מחפש את אלו שנאמנים במדינה שהם ישבו ממש איתי באותה מטרה כי  ו  :א אּוָכל

לפי רצוני ומי שהולך גם הוא בדרך שלמה ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי  ֶאֶרץ-ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני 92הם נאמנים לי

ומי שרק מראה עצמו  ז  :ֹהֵל ְּבֶדֶר ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני 93ישרת אותי כי יעשה רצוני נכון

כי הוא לא רוצה את רצוני אלא את טובת עצמו כאילו עושה רצוני ארחיק מביתי לגמרי 

ומי שאי אפשר לסמוך על ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי ֹעֵׂשה ְרִמָּיה - א 94ורצוני לא מתבצע באמת

-ֹּדֵבר ְׁשָקִרים א 95מילתו לא יוכל להתיצב מולי כי אבחן אותו כדי שלא ינסה לשקר גם לי
וגם בממלכה כולה מיד בבוקר אשמיד את הרשעים שבארצי שלא יוכלו  ח  :ִיּכוֹן ְלֶנֶגד ֵעיָני

כיון שהרשעים סופם שגם פועלים רע בעולם ָאֶרץ -ִרְׁשֵעי- ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל 96להתפתח

שמדו מיד כשמתחילים לא יהיו כלל עושי רע בעיר המלוכה ועל ידי זה היא גם וכיון שיו

  :ֹּפֲעֵלי ָאֶון-ָּכל' ה-ְלַהְכִרית ֵמִעירבעולם ' תהיה עירו של ה

י  א קב �י ִכֽ ְך ִׂשיֽח(- ְּת�ִפָּלה ְלָעִנ ה ִיְׁשֹּפ� ף ְוִלְפֵנ�י ְי)הָו� י  ב :ַיֲעֹט� �ה ְתִפָּלִת� �הָוה ִׁשְמָע ְי
י ֵאֶל�יָך ָתֽב(א יָך -ַאל  ג :ְו)ַׁשְוָעִת� ר ָּפֶנ0 ה|ַּתְסֵּת3 י ַהֵּטֽ ר ִל� � ָך - ִמֶּמִּני' ְּבי$(ם ַצ" י ָאְזֶנ ֵאַל�

ר ֲעֵנֽ ִני א ַמֵה� ְקָר� י ד :ְּבי�(ם ֶא) י ּכְ - ִּכֽ ּו ְבָעָׁש�ן ָיָמ�י ְו)ַעְצמ(ַת� רּו- מ(ָכל� ד ִנָחֽ ה  ה :ֵק� -הּוָּכֽ
י י ִּכֽ י-ָכ�ֵעֶׂשב ַוִּיַב�ׁש ִלִּב� ל ַלְחִמֽ ְחִּתי ֵמֲאֹכ� ַכ� י ו :ָׁש) י ִלְבָׂשִרֽ ְצִמ� ה ַע) י ָּדְבָק� (ל ַאְנָחִת�  :ִמּק�

 
' ה הישר מדרך וטיםסה מעשים שעושה שמי ידי על גחיוש לא רוע תכונת בו שיש שדבר' ה אומר וכן 88

 . בו לדבוק יוכל ולא מרחיק
  .בחשכה והולך עליו משגיח לא' ה רע שהוא ומי' מה סר טבעי באופן ,דרכיו שמעקם שלב' ה אומר וכן 89

 מטרותי את מעקם אלא מטרתי עם מכוון ואינו התום תכונת הפך עקש שלבבו מי ביתי באנשי: נוסף פרוש
 שאעשה וכיון, דרכי תמימות עם מכוונים שיהיו רוצה אני כי ממני אותו אסיר עצמו מטרות את להשיג כדי
. ביתו מאנשי שיסיר התכונות את מפרט ומכאן. תחתי יחתרו ולא לי יעזרו ביתי אנשי כי רע אדע לא כך

 .בעולם' ה של דרכו גם שכך ומובן
 לעשות בעיה לו אין מזה ניזוק לא הוא עוד שכל ראהמ כי בסתר רעהו על שמדבר מי משמיד ה"הקב וכן 90

 .בעולם רע
 .תאוותיו מילויו כבודו את מחפש הזמן כל כי' ה בשביל לעבוד כזה אדם יוכל לא' ה בעבודת גם וכן 91
 .רצונו לפי מצוותיו שיעשו הנאמנים את מחפש' ה וכן 92
 .עצמו כדוד ותמימה מהשל בדרך והולך רצונו עם שמכוון מי זה' ה רצון שיעשה מי וכן 93
 כדבר במצוות משתמש אלא' ה בבית באמת יושב אינו חוץ כלפי רק המצוות את שעושה מי' ה אצל וכן 94

 .חומרי
 אנשים מול רק אלא תמיד האמת את שיודעות' ה עיני מול להתיצב יוכל לא שקר שמדבר מי' ה אצל וכן 95

 .שמשקר יודעים שלא
  .מהארץ הרשעים מושמדים לצדיקים הצלחהה שמש כשזורחת מיד' ה אצל וכן 96

 .מהרשעים אותה לטהר ממלכתי את שאבדוק, "ביקורת "מלשון" לבקרים: "נוסף פרוש
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ִמי ז �(ס ֳחָרֽב(תָּד יִתי ְּככ� ִי� ד ַעל  ח :ִתי ִלְקַא�ת ִמְדָּב�ר ָה) (ר ּב(ֵד� ִצּפ� �ה ְּכ) ְהֶי ְדִּתי ָוֶאֽ -ָׁשַק�
עּו-ָּכל  ט :ָּגֽג י ִנְׁשָּבֽ י ִּב� ה(ָלַל� ּוִני א(ְיָב�י ְמ) ֵא�ֶפר ַּכֶּל�ֶחם ָאָכ�ְלִּתי -ִּכי י :ַה�ּי(ם ֵחְרפ�

ְכִּתי י ָמָסֽ י ִּבְבִכ� י ְנ) -ִמְּפֵנֽי  יא :ְו)ִׁשֻּקַו� ִניַזַֽעְמָך� ְוִקְצֶּפ�ָך ִּכ� ִני ַוַּתְׁשִליֵכֽ �ַמי ְּכֵצ�ל   יב :ָׂשאַת� ָי
ׁש י ָּכֵע�ֶׂשב ִאיָבֽ )ֲאִנ� ּוי ַו ר יג :ָנט� ר ָוֹדֽ �הָוה ְלע(ָל�ם ֵּתֵׁש�ב ְו)ִזְכְרָך� ְלֹד� ָּת�ה אַ   יד :ְוַאָּת�ה ְי
ּה ִּכי- ָת�קּום ְּתַרֵח�ם ִצּי�(ן ִּכי ְנָנ� ֶחֽ ד- ֵע�ת ְל) א מ(ֵעֽ י טו :ָב� ּו ֲע�ָבֶדיָך ֶאת-ִּכֽ �יָה - ָרצ� ֲאָבֶנ

ֶאת ּה ְיחֹ - ְוֽ �(ִים ֶאת  טז :ֵנֽנּוֲעָפָר� ּו ג יְרא� ָכל- ְוִיֽ �ה ְוֽ ֶרץ ֶאת- ֵׁש�ם ְיהָו ָא� י ָה) ָך- ַמְלֵכ�  :ְּכב(ֶדֽ
י  יז ה ִּבְכב(ֽד(-ִּכֽ �ה ִצּי�(ן ִנ)ְרָא� �ה ְיהָו א- ֶאלָּפ�ָנה  יח :ָבָנ ֹֽ �ר ְול ה ֶאת- ְּתִפַּל�ת ָהַעְרָע ָז� -ָב)

ם א ְיַהֶּלל  יט :ְּתִפָּלָתֽ (ן ְוַע�ם ִנ)ְבָר� (ר ַאֲחר� �את ְלד� ֹ י כ :ָיּֽה-ִּתָּכ�ֶתב ז (ם - ִּכֽ ִה�ְׁשִקיף ִמְּמר�
ה ִמָּׁשַמ�ִים  ( ְי)הָו� יט-ֶאל| ָקְדׁש� ֶרץ ִהִּבֽ ה  כא :ֶא3 �י ְתמּוָתֽ ַח ְּבֵנ ַפֵּת� יר ְל) ת ָאִס� �ְׁשֹמַע ֶאְנַק�  :ִל

�ִצּי( כב  םְלַסֵּפ�ר ְּב ( ִּבירּוָׁשָלִֽ �ה ּו)ְתִהָּלת� (ת  כג :ן ֵׁש�ם ְיהָו ו ּו)ַמְמָלכ� ים ַיְחָּד� ְּבִהָּקֵב�ץ ַעִּמ�
ד ֶאת ֶרְך   כד :ְיהָוֽה-ַלֲעֹב� י) כחו(ִעָּנ6ה ַבֶּד� ר ָיָמֽ י ִקַּצ� ל  כה :ֹּכִח� י ַאֽ ר ֵאִל� ַּת�ֲעֵלִני -ֹאַמ�

יָך ים ְׁשנ(ֶתֽ (ר ּד(ִר� י ָיָמ�י ְּבד6 �ָפִנים ָהָא�ֶרץ ָיַס�ְדָּת ּֽוַמֲעֵׂש6  כו :ַּבֲחִצ� ִיםְל  :ה ָיֶד�יָך ָׁשָמֽ
ַיֲחֹֽלפּו| ֵה�ָּמה  כז ּוׁש ַּתֲחִליֵפ�ם ְוֽ ּו ַּכְּלב6 �ֻכָּלם ַּכֶּב�ֶגד ִיְבל� ד ְו ֲעֹמ�  :יֹאֵבדּו' ְוַאָּת$ה ַת"
ּמּו- ְוַאָּתה  כח א ִיָּתֽ �ֹ יָך ל ּוא ּו)ְׁשנ(ֶת� ם ְלָפֶנ�יָך ִיּֽכ(ן- ְּבֵנֽי כט :ה� )ַזְרָע� (נּו ְו יָך ִיְׁשּכ�    :ֲעָבֶד�

ומבקש על דורו של המתפלל , מתאר את צרות הגלות ואת גודל הגאולההמחבר 

 צרות על לאמרו ומתאים. 97שיזכו לראות את הגאולה ולא יכלו ימיהם לריק

; העתידה הגאולה את להזכיר כדי ןוכ, בימיו לגאולה וכבקשה הגלות

    .הפרטיות צרותיו על אותו יאמר צרותיו עליו שארכו שמי גם ואפשר

ַיֲעֹטף - ְלָעִני ִכי ת ונכסה ממנו הקץשנושא עם ישראל המעונה כאשר נפשו מתעטפְּתִפָּלה  א
 שמע את ב  :ִיְׁשֹּפ ִׂשיחוֹ ' ְוִלְפֵני ה 98את כל צערו שבו הוא עוסק תמיד' ושופך לפני ה

וכשאני ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ' ה אלוקים שאתה שומע אותי גם אם לא עונהתפילתי מצד קרבת 

היה הסתר פנים שלא י ג  :ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶלי ָתבוֹא תהיה אתה עזרתי ולא אחרים, זועק לעזרה

ותרצה ְּביוֹם ַצר ִלי  שהוא מה שקשה לי בימי הצרות שבאות עליַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני - ַאלממני 

ֵאַלי ָאְזֶנ -ַהֵּטה לשמוע את קריאתי אליך מיד ביום שאקרא ולא רק כשיבוא זמן הגאולה
כי בנתיים  ד  :ֵהר ֲעֵנִנימַ ' בעיתה'וענה לי לגאול אותי כבר בדורי ולא רק ְּביוֹם ֶאְקָרא 

ומנהיגי וחכמי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי -ִּכי שאנחנו בגלות נגמרים ימינו בלי לשמש לתכלית טובה

פוחתים מאש הגלות שבוערת בעיקר בהם ואין מי שינהיג הדור המעמידים אותו הולכים ו

ורצוני ורגשותי בעבודת אלוקים יבשו כי היינו רשעים   ה  :ְוַעְצמוַֹתי ְּכמוֵֹקד ִנָחרּו 99אותנו

כי כבר שכחנו את ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי -הּוָּכה שמשולים לעשב והוכינו עד שיבש הצד הלאומי

ומרוב שהצרות  ו  :ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאֹכל ַלְחִמי- ִּכי עבודת הקרבנות ורחקנו מקרבת אלוקים

 
 יענו שאחריו והמזמורים, כאן שהובא הסיבה שזו ונראה, צ במזמור משה לשאלת מאוד דומה הוא ובזה 97
 .השאלה על
 את שופך נפשו כשמתעטפת רק, לגאולה יזכה דור לכ שלא ידוע כי כזו לתפילה מקום אין החכמה מצד כי 98

 .עליה לענות יודע הקר ההגיון אם גם ליבו מר
 שכל ויתכן. טובה לדרך העם את כיוונו שלא בגלל היתה שהגלות כיון המוקד אש בוערת בהם דוקא ואולי 99
 .הקרבן אנחנו כאילו המזבח על משל זה
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הפכו המנהיגים להיות כחלק מהעם וגם הם לא ִמּקוֹל ַאְנָחִתי  מקיפות את כל העם וגדולות

והיינו כציפור במדבר כי הקיאה אותנו הארץ והיתה  ז  :ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי מוצאים תקוה

והיינו כציפור הגרה בחורבות כי שתינו את כוס ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר  דומה למדבר בשממתה

ובכל זאת התאמצתי להיות  ח  :ָהִייִתי ְּככוֹס ֳחָרבוֹת התרעלה של מעשינו ונחרבה ארצנו

ודאגנו להיות גבוהים ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפוֹר ּבוֵֹדד בודד משאר העמים ולא להתערב בהם 

ועל  ט  :ָּגג- ַעל גם אם לא יכולים ממש לעוף ,כפי היכולת ולעסוק בדברים נשגבים מהם

 מחרפים אותנו אויבינו על חורבננו שנשאר לעיניהם עד עכשיו, מה שאנחנו נבדלים מהם
ושים מעשי שגעון במה שאנחנו מתעסקים והחושבים שאנחנו עַהּיוֹם ֵחְרפּוִני אוְֹיָבי - ָּכל

  :ְמהוָֹלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו שיהיה להם כמונו אם לא יקיימו שבועתם, נשבעים בנו, בדברים נשגבים
ואנחנו תמיד זוכרים אותו ולכן אויבינו מחרפים , לוקים שלי עוסקת בחורבןכי עבודת א י

ושתית היין והשמחה שלנו תמיד מעורבת בתחינה על  100ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי- ִּכי אותנו

מפני הקללה   יא  :ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי העתיד לגאולה ולכן חושבים שאנחנו משוגעים

 שחלה בנו ממך ומפני שבאה מצד הכעס על אבותינו ולא עלינו ואולי בא זמנה להגמר
 ולכן קשה כי בעבר הרמת אותנו לגובה רב שאליו אנחנו רוצים לחזורַזַעְמ ְוִקְצֶּפ - ִמְּפֵני

ימינו נוטים , בדור מסויים, ואנחנו  יב  :ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני שהשלכת אותנוהמכה כיותר 

וממילא ניבש מהרה  101ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ואים בגאולהכצל בערב שהולך ונגמר מהר ואיננו ר

אבל אתה בורא העולם יושב   יג  :ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש 102כעשב שנראה ירוק רק לשעתו

וגם בדורות ְלעוָֹלם ֵּתֵׁשב ' ְוַאָּתה ה ולם ועד עולם ואין לך בעיה עם אריכות הגלותבשמים מע

  :ְוִזְכְר ְלֹדר ָוֹדר 103שאינך נראה בגלוי זוכרים אותך עם ישראל ואינך נשכח מהם באריכותה
בין מצד ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיוֹן  ואתה עוד תקום ותגאל את ציון עירך למרות חטאי העם יד

בין מצד שבא המועד שקבעת ֵעת ְלֶחְנָנּה -ִּכי שיבוא זמן שעם ישראל ימצאו חן בעיניך

יתרצו ' והרחמים יתבטאו בכך שעם ישראל שיעבוד את ה  טו  :ָבא מוֵֹעד- ִּכי מראש

ויתנו חן לעפר הבתים לבנותם ֲאָבֶניָה -ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת- ִּכי לבקשת האבנים ויבנו אותם

' ואז תבוא עוד מדרגה שיפחדו כל הגויים מהופעת ה  טז  :ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו-ְוֶאת 104בעצמם

ולא יחשבו שכבודם גדול ' ואפילו המלכים יפחדו מכבוד ה 'ֵׁשם ה-ְוִייְראּו גוִֹים ֶאת בעולם

יבנה את ציון ' וזה כיון שלא רק עבדיך יבנו אלא ה יז  :ְּכבוֶֹד-ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת- ְוָכל ריות

ִנְרָאה  105זה ייראה בכבודו לכל העולםוב ִצּיוֹן' ָבָנה ה- ִּכי להיות עיר המקדש והמלוכה
ְּתִפַּלת -ָּפָנה ֶאל לתפילת עם ישראל הבודד במדבר העמים' ואם כן עוד יפנה ה יח  :ִּבְכבוֹדוֹ 

  :ְּתִפָּלָתם- ָבָזה ֶאת-ְוא תקל בעיניו תפילתם מלענות לה בגלל מיעוט מעשיהם ולאָהַעְרָער 
ִּתָּכֶתב יה בימיו רק בדור אחרון של הגלות ואליו נכתוב את זה שיה, אלא שלא עכשיו יט

ְוַעם ִנְבָרא  על הגאולה' והעם שיברא אז בעם ישראל יוכל להלל את הֹזאת ְלדוֹר ַאֲחרוֹן 
רם וקדוש השקיף אל יושבי הארץ הרחוקה מהשמים על מה שלמרות שהוא   כ  :ָיּה-ְיַהֶּלל

-ִמָּׁשַמִים ֶאל ופעל דרך השמים על הארץ' ִהְׁשִקיף ִמְּמרוֹם ָקְדׁשוֹ ה-ִּכי להשגיח על ישראל

 
 ".לחמי מאכול שכחתי כי "כנגד 100
 לואי תופעת הוא שהצל שכמו להסביר ניתן: כתבנו" עובר כצל ימיו דמה להבל אדם "על דקמ ובמזמור 101
, למטרתו שיגיע עד העולם על העובר הזמן של' לוואי תופעת 'רק הם מסוים אדם חיי כך, השמש תנועת של

 בהם אין הכולל המבט מצד אבל, רבים אדם בני נוצרים, האדם על מיתה שנגזרה וכיון רב זמן שעובר וכיון
 .אחד באדם היה ודי ממש

 ".ויבש ימולל לערב וחלף יציץ בבוקר: "צ במזמור שאמר מה כנגד 102
 .בימינו לא אם גם הגאולה שתהיה לנו וודאי ודור לדור וזכרך לעולם תשב שאתה כיון: נוסף פרוש 103
 בעיניך חן ווימצא להבנות מהאבנים שמונע חטאם על אותך ירצו שעבדיך כיון העת באה: נוסף פרוש 104
 שישובו מצד ישראל ארץ אדמת על עפרה גם לפרש אפשר. העפר מערמות האבנים את ולחיות לשוב כדי

 .ארץ או לזריעה אדמה על לדבר כשרוצים עפר נאמר לא כלל בדרך אבל, בה ויזרעו אליה
 .דובכבו שוב נראה שבנה וכיון החורבן על' ה חילול יש ציון את בנה לא עוד כל: נוסף פרוש 105
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ִלְׁשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר  ושמע את קול הצער והקושי של עמו האסור בגלות כא  :ֶאֶרץ ִהִּביט
גדול ' ויהיה מזה קידוש ה  כב  :ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה 106ושחרר אותם מאסוריהם קודם שימותו

וישבחו אותו על ' ְלַסֵּפר ְּבִצּיוֹן ֵׁשם השיספרו את גדולת הופעתו עליהם בציון עיר קדשו 

ם הגאולה ברחבי העיר ְּבִהָּקֵבץ  לעיני כל העמים שיתקבצו אליהם כג  :ּוְתִהָּלתוֹ ִּבירּוָׁשָלִ
אמנם עד אז  כד  :'ה-ּוַמְמָלכוֹת ַלֲעֹבד ֶאת' וכל הארצות לעבוד יחד איתם את הַעִּמים ַיְחָּדו 

וימי חיינו מתקצרים ואיננו ֹּכִחי ) כחו(ִעָּנה ַבֶּדֶר  אנחנו מעונים בדרך לשם וכוחנו מתמעט

המשגיח גם עלינו שלא יקח ' ולכן נבקש מה  כה  :107ִקַּצר ָיָמי זוכים כדור פרטי לגאולה

שהרי אתה ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי - ֹאַמר ֵאִלי ַאל אותנו קודם זמננו אולי נזכה לגאולה בימינו

שאתה בססת את  כו  :ְּבדוֹר ּדוִֹרים ְׁשנוֶֹתי שנותיך בכל הדורות ויכול לתת לנו מהם עוד

ּוַמֲעֵׂשה  ועשית את השמים לפי תכונתם כבר אזְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת  הארץ כבר מהבריאה
ֵהָּמה ֹיאֵבדּו ְוַאָּתה וגם כשהשמים והארץ יכלו אתה תמשיך להיות קיים  כז  :ָיֶדי ָׁשָמִים

ואז תחליפם באחרים ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו  וגם הארץ וגם השמים מתבלים כדבר חומריַתֲעֹמד 

 לבושים שמראים אותך ואפשר להראות אותך בעוד  כי הם כולם108והם יעברו מהעולם

 הּוא-ְוַאָּתהואתה נשאר ללא שינוי בכל הזמנים האלו  כח  :ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחפּו דרכים
ואנחנו יכולים להתנחם   כט  :ּוְׁשנוֶֹתי א ִיָּתּמּוואין קצבה לשנותיך שאינך מוגבל בזמן 

ואלו שיצאו ממנו  109ֲעָבֶדי ִיְׁשּכוֹנּו-ֵניּבְ בכך שאנחנו מובטחים שצאצאינו יגאלו וישכנו בארץ 

  :ְוַזְרָעם ְלָפֶני ִיּכוֹן 110יעמדו לעבוד אותך לעתיד לבוא בארץ ולא יגלו עוד

bד  א קג �ְפִׁשי ֶאת| ְלָדִו י ַנ �ה ְוָכל- ָּבְרִכ� י ֶאת- ְיהָו ָרַב� ם ָקְדֽׁש(- ְק) �ְפִׁשי ֶאת ב :ֵׁש� י ַנ -ָּבְרִכ�
�ה ְוַאל י ָּכל-ְיהָו ְׁשְּכִח� יו- ִּת) ַח ְלָכל ג :ְּגמּוָלֽ �ִכי- ַהֹּסֵל� א ְלָכלֲע(ֵנ ֹרֵפ� ְיִכי-  ָה)  :ַּתֲחֻלָאֽ

ים ד ִכי ֶח�ֶסד ְוַרֲחִמֽ ְמַעְּטֵר� � ְיִכי ַהֽ) � ְך  ה :ַהּג(ֵא�ל ִמַּׁש�ַחת ַחָּי (ב ֶעְדֵי ַיע ַּבּט� ַהַּמְׂשִּב�
ְיִכי �ֶׁשר ְנעּוָרֽ ׁש ַּכֶּנ ים ְלָכל ו :ִּתְתַחֵּד6 �ה ּו)ִמְׁשָּפִט� (ת ְיהָו ים-ֹעֵׂש�ה ְצָדק� יַע  ז :ֲעׁשּוִקֽ י(ִד�

ֶרְך ַאַּפ�ִים ְוַרב ח :ל ֲעִליֽל(ָתיוְּדָרָכ�יו ְלֹמֶׁש�ה ִלְבֵנ�י ִי)ְׂשָרֵא�  �ה ֶא6 ּום ְוַחּנ�ּון ְיהָו -ַרח�
ֶסד א ט :ָחֽ ֹֽ א ְלע(ָל�ם ִיּֽט(ר- ל 6ֹ יב ְול �ָׂשה ָל�נּו י :ָלֶנ�ַצח ָיִר� א ַכ�ֲחָטֵאינּו ָע �ֹ א ל �ֹ  ְול

ינּו ל ָעֵלֽ ינּו ָּגַמ� ֲע(ֹנֵת� ַּה ָׁש�ַמִים ַעל יא :ַכ) י ִכְגֹב� ( ַעל- ִּכ� ְסּד� ר ַח) יו-ָהָא�ֶרץ ָּגַב�  :ְיֵרָאֽ
ּנּו ֶאת יב ֶּמ� יק ִמ) ְרִח� ֲעָר�ב ִהֽ ַּמֽ ק ִמ�ְזָרח ִמֽ ינּו-ִּכְרֹח� ם -ְּכַרֵח�ם ָא�ב ַעל יג :ְּפָׁשֵעֽ �ים ִרַח� ָּבִנ

ה ַעל יו-ְי)הָו� ּו- ִּכי יד :ְיֵרָאֽ ּוא ָיַד�ע ִיְצֵר�נּו ָז)כ� ר ֲאָנְֽחנּו- ר ִּכיה6 יר ָיָמ�יו  טו :ָעָפ� נ(ׁש ֶּכָחִצ� �ֱא
יץ ה ֵּכ�ן ָיִצֽ ָּׂשֶד� יץ ַה) ְבָרה טז :ְּכִצ� ּוַח ָעֽ י ר� �ּנּו ְולֹא- ִּכ� ( ְוֵאיֶנ (ד ְמק(ֽמ(- ּב� ּנּו ע�  :ַיִּכיֶר6

bה  יז ים-ע�(ָלם ַעל- ֵמע(ָל�ם ְוַעד| ְוֶח�ֶסד ְיהָו ( ִלְבֵנ�י ָבִנֽ י  יח :ְיֵרָא�יו ְו)ִצְדָקת� ְלֹׁשְמֵר�
( ּוְלֹזְכֵר�  םְבִרית� יו ַלֲעׂש(ָתֽ ֻּקָד� ל  יט :י ִפ) ( ַּבֹּכ� ( ּו)ַמְלכּות� ין ִּכְסא� ה ַּב�ָּׁשַמִים ֵהִכ� הָו� ְיֽ

 
 .המתים לתחית רמז גם כאן יש ואולי 106
 .לארץ להכנס זכו כשלא ימיהם והתקצרו במדבר בדרך שעונו המדבר לדור בזה ורומז 107
" ִּתְהיֶה ְלעֹוָלם ִויׁשּוָעִתי יְמּותּון ֵכן ְּכמֹו ְויְֹׁשֶביהָ  ִּתְבֶלה ַּכֶּבגֶד ְוָהָאֶרץ נְִמָלחּו ֶּכָעָׁשן ָׁשַמיִם ִּכי: "שנאמר כמו 108

 יֲַעמֹד ֵּכן' ה נְֻאם ְלָפנַי עְֹמִדים עֶֹׂשה ֲאנִי ֲאֶׁשר ַהֲחָדָׁשה ְוָהָאֶרץ ַהֳחָדִׁשים ַהָּׁשַמיִם ַכֲאֶׁשר ִּכי: "וכן). ו, נא ישעיהו(
 ).כב, סו ישעיהו" (ְוִׁשְמֶכם זְַרֲעֶכם

 .'צ שבמזמור" ְּבנֵיֶהם ַעל ַוֲהָדְר0 ָפֳעֶל0 ֲעָבֶדי0 ֶאל יֵָרֶאה"ל מקביל 109
 בגלות בדרך שעינה שכיון ואומר. ייסורים יהיו שלא לבקש שבא, להפך כאן לפרש אפשר: נוסף פרוש 110
 למעלה אותי תעלה אל מבקש זה ועל, מצרים בגלות שהיה כמו הגלות ימי את מקצרים הייסורים כוחי את
 ולכן, בעברתך יםשפונ ימינו כל אלו ולנו הגאולה עד יקח זמן כמה משנה אין שלך. ימי את שתחצה ידי על
 ולא רגשית כשאלה זה את מציב שאמרנו וכמו. עצמנו אנחנו ולא ישכונו עבדיך ובני טובים חיים תתן לנו
 .שאיפתנו באמת שזו
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ָלה (ל ְּדָבֽר( כ :ָמָׁשֽ ַע ְּבק� ְׁשֹמ� ( ִל) ֵרי ֹכ�ַח ֹעֵׂש�י ְדָבר� יו ִּגֹּב� ָכ� ה ַמְלָא" ּו ְיהָו�  :ָּבְרכ�
�הָוה ָּכל כא ּו ְי י ְרצ(ֽנ(-ָּבְרכ� יו ֹעֵׂש� ָׁשְרָת� bה  כב :ְצָבָא�יו ְמ) ּו ְיהָו יו -לּכָֽ | ָּבְרכ� ַמֲעָׂש�

י ֶאת-ְּבָכל י ַנ)ְפִׁש� ( ָּבְרִכ� (ת ֶמְמַׁשְלּת�   :ְיהָוֽה-ְמֹקמ�

אלא לברך , אומר שהעיקר בעולם הזה אינו הטובה החומרית הזמנית 111המזמור

מציל אותה על ידי ' ה, וכשהנפש מתרחקת ממטרתה; שהוא ענין נצחי', את ה

. ולכן זה עצמו חסד, עולם הבאכדי לתת לה טוב ב, עונש בעולם הזה וסולח לה

 ולזכור, הסליחה על להודות או, לחטאינו יסלח' שה לבקש לאמרו ומתאים

 הצלה על להודות גם מתאים, פשוטו ולפי'; ה את לברך שמטרתנו

    .ממחלה

וגם ליבי וכליותי ' ה- ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת בעולם' עיקר מטרת חיי להוסיף גילוי הְלָדִוד  א

ועוד  ב  :ֵׁשם ָקְדׁשוֹ - ְקָרַבי ֶאת- ְוָכל מצטרפים לגלות את הופעתו וקדושתו גם על חיי הבשר

 שיש לי 112ולא אשכח את החוב' ה- ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת על הטוב שעושה איתי' אברך את ה

מוחק את ' על עצם מה שה ג  :ְּגמּוָליו- ִּתְׁשְּכִחי ָּכל-ְוַאל להודות לו על שמציל אותי מהחטא

ועל ידי זה ֲעוֵֹנִכי - ַהֹּסֵלַח ְלָכל המרחיקים אותה ממנו, כל העיוותים המחשבתיים שיש לנפש

ומציל את חיי העולם הבא מלרדת  ד  :ַּתֲחלָֻאְיִכי- ָהֹרֵפא ְלָכל רופא את כל מחלות הנפש

, ונותן לך לעולם הבא עטרת של טוב יותר מהמגיע לךַהּגוֵֹאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי  לגהינום

ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד הזה שלא לדון את הרע בעולם הבא כיון שנידון כבר בעולם , ורחמים
והקישוט שקנית לך במעשיך הטובים בעולם הזה נותן לו כל שכרו בטוב   ה  :ְוַרֲחִמים

113עולם הבא
 ובתחית המתים יחדש אותך שוב במדרגה גבוהה כנשרֵי ַהַּמְׂשִּבַיע ַּבּטוֹב ֶעְד  

וכשמיסר את האדם עושה בזה את הטוב והנכון לדון על   ו  :114ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי

ויחד עם זה את המשפט הראוי לנפש שהיצר רוצה  'ֹעֵׂשה ְצָדקוֹת ה החטא בעולם הזה הזמני

ג מידות "והודיע את י ז  :ֲעׁשּוִקים- ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל 115לקחת ממנה את טובתה לעולם הבא

והראה אותם בפועל לבני ישראל במדבר כשיסר אותם  יוִֹדיַע ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה רחמים למשה

 
 .עצמו בפני ענין שזה ב"הא אותיות כמנין פסוקים 22 במזמור יש 111
 ָלנּו יִָׁשיב ְוָהֵׁשב יֹוֵסף ְטֵמנּויִׂשְ  לּו: "למשל. כזה למעשה תגובה או, תגובה לו שראויה מעשה הוא" גמול "112
 ִּתי0ְּגַמלְ  ַוֲאנִי ַהּטֹוָבה ַּתנִיְּגַמלְ  הַאּתָ  ִּכי ִמֶּמּנִי ַאָּתה ַצִּדיק", )טו, נ בראשית" (אֹתֹו ָּגַמְלנּו ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָּכל ֵאת

 ).כא, כב' ב שמואל" (ִלי יִָׁשיב יַָדי ְּכבֹר ְּכִצְדָקִתי' ה נִיגְְמלֵ יִ ", )יז, כד' א שמואל" (ָהָרָעה
, לג שמות" (חֹוֵרב ֵמַהר ֶעְדיָם ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיְִתנְַּצלּו "וכמו ומצוות בתורה הנפש את משביע: נוסף פרוש 113

 ).ו
 של למחלות רופא ולכן עוניכי לכל סולח' שה ממחלה הצלה של הגופני הצד על זה כל את לפרש אפשר 114

 כל ממנו לקחת שלא ורחמים לחיותו להמשיך חסד אותו ומעטר ימות שלא מהשחת בזה אותו וגואל האדם
 על קרבי כל שיברכו מה וזה. המחלה שלפני למצב שיחזור נעוריו ומחדש בטובה האדם את ומשביע חובו
 שדיברנו הנפש לחולי משל רק זה ואולי המזמור להמשך מתאים פחות זה אמנם. ממוות שהצילם קדשו שם

 .עליו
 וכל' ה את העם נפש שתברך ואומר כולה האומה על יחיד בלשון כמדבר גם להסביר אפשר זה כל את 115

 הטובות כל את תשכח ולא, והצרות ותהגל על גם אותו ותברך עליה המופיע' ה שם את החומריים צדדיה
 מחלות לכל רופא ואז לגלות יצאנו שבגללם העם לעוונות סולח שהוא. ובגאולה הגלות בעצם לה שעושה

 למרות מהגלות להציל ורחמים בגאולה חסד אותנו ומעטר, לשחת המשולה מהגלות אותנו וגואל, העם
 אותנו שנשא ממצרים בעליה נעורינו כימי שם ותנוא ומחדש, לארץ בשובנו צורכנו כל לנו ונותן, החטאים

 .הגלות עשוקי לכל הראוי המשפט ואת צדקות' ה ועושה. נשרים כנפי על
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מרחם על הנפש החוטאת שלא להעניש ' שה ח  :ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילוָֹתיו 116על חטאיהם

ונותן לה זמן לשוב '  ְוַחּנּון הוכששבה אליו נותן לה חן להצילה ַרחּום אותה כפי קלקולה

וגם בזמן שעוד לא שבה ממשיך לקיים אותה ולתת ֶאֶר ַאַּפִים בתשובה ואינו מעניש מיד 

ומה שהוא רב חסד מתבטא בכך שאת העונש על החטא אינו  ט  :ָחֶסד- ְוַרבלה כל צורכה 

ואינו שומר לנו אותו לעולם הבא אלא ָלֶנַצח ָיִריב - א עושה נצחי אלא רק בעולם החולף

ואף שהחטא מרחיק אותנו ממנו לא התרחק  י  :117ְוא ְלעוָֹלם ִיּטוֹרזה משלם אותו בעולם ה

ף שהעוונות פוגמים ואא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו  גם הוא אלא להפך קרב אותנו על ידי היסורים

ְוא  בעצם הנפש לא התיחס אליהם כך אלא העניש בצורה חיצונית כי באים מצד החומר
את השכר על מעשינו הארציים אינו כאן אלא נצחי ולעומת ז יא  :118ַכֲעוֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו

ָּגַבר  ולכן הוא נותן הרבה יותר ממה שעשו יראיוָהָאֶרץ -ִּכי ִכְגֹבַּה ָׁשַמִים ַעלבגובה השמים 
וכיון שמרדנו בו לא הורידנו ממדרגתנו אלא הרחיקנו מגורמי החטא  יב  :ְיֵרָאיו-ַחְסּדוֹ ַעל

-ִּכְרֹחק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת במה שהוציאנו לגלות בעולם הזה מזרחה מארצנו
 119וזה כיון שעונשו לעם ישראל נועד לתקן אותנו ובא מצד רחמי האב על הבן יג  :ְּפָׁשֵעינּו

 כי ראוי לרחם ולחנון 120וכל המידות האלו אמת יד  :ְיֵרָאיו-ַעל' ִרַחם ה ָּבִנים-ְּכַרֵחם ָאב ַעל

וזוכר לנו  הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו- ִּכי יודע שיצרנו הרע מסית אותנו ולא חטאנו מרצון מלא' כיון שה

ָעָפר -ָזכּור ִּכי 121בשעת החטא שאנחנו חומריים ובזה נמשכים אל החטא מצד עצם יצירתנו
ֱאנוֹׁש ֶּכָחִציר  וראוי להאריך לנו אף כי האדם חסר תקוה וכל ימיו כעשב זמני  טו  :נּוֲאָנחְ 

ְּכִציץ  אריך לו מתי יתקןורק נראה קיים בעולם ורב כח אבל מהרה כלה ואם לא יָיָמיו 
רב חסד מצד שאם היה נותן שכר בעולם הזה הזמני הרי רק רוח ' וה  טז  :ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ

וכשמת אין ּבוֹ ְוֵאיֶנּנּו - ִּכי רּוַח ָעְבָרה מנו מיד אינו קיים עודעוברת דרך האדם וכשיוצאת מ' ה

נותן ' ואילו ה יז  :ַיִּכיֶרּנּו עוֹד ְמקוֹמוֹ -ְוא 122לו אפילו זכר בעולם ומה התועלת בשכר הזה

ועוד ְיֵרָאיו -עוָֹלם ַעל- ֵמעוָֹלם ְוַעד' ְוֶחֶסד ה לנו שכר גם בעולם הזה ועד העולם הבא הנצחי

שומר את החסד לבני בנינו שמשיב להם זכות כל הדורות בגאולה השלמה שאינה לפי 

, שאובדים לעולם הבא, אמנם כל זה לא לרשעים יח  :ְוִצְדָקתוֹ ִלְבֵני ָבִנים 123כחם וזכותם

 וזוכרים כל הזמן מה שפקד אותנו לעשותְלֹׁשְמֵרי ְבִריתוֹ  'אלא לאלו שמחזיקים בברית עם ה

 
 וחונן מרחם ולכן והתפעלות ממידות הנובעים כמעשים מידות ג"י נראים ישראל שלבני אף: נוסף פרוש 116

 .האלוקית החכמה פי על קבועות דרכים שהם הודיע למשה אבל
 .יותר ולא, )ז, לד שמות" (ִרֵּבִעים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ַעל ָבנִים ְּבנֵי ְוַעל ָּבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד "כנגד זה וליוא 117
 את ממנו הרחיק ממערב מזרח כרחוק "כך אחר מוזכר והפשע" ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא "כנגד זה ואולי 118

 .גלות ידי על שהיה כיון" יְנֶַּקה א6 ְונֵַּקה "את כולל שזה" פשעינו
 איתנו יריב לנצח לא הגלות לענין גם לכן חסד ורב אפים ארך וחנון רחום' שה כיון: לענין נוסף פרוש 119

 ולא, עליהם יכפרו היסורים אלא חטאינו זכרון את לנו לשמור יטור לעולם ולא לארץ ישיבנו אלא בגלות
 לא עמנו עדיין מעוונותינו שחלק ואף מהגלות יותר לנו ומגיע לנו עשה כחטאינו לא כי זכאים שאנחנו כיון
 על בחסדו מתגבר הארץ על שמים שכגבוה עליון מדעת שבא חסד הוא הגלות ענין שכל אלא כמוהם לנו גמל

 אב כרחם עלינו שירחם דבר של וסופו פשעינו את ממנו להרחיק כדי אותנו הגלה ולכן אליו להשיבם יראיו
 .הכל על כיפרנו לא אם גם יבנוויש בנים על
 ).ז, לד שמות" (ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפיִם ֶאֶר= ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל: "שנאמר כמו 120
 רעיונות יוצר שהאדם הכונה ואולי. קודם היה שלא דבר של עשיה שהוא" ירהיצ "מלשון" יצר "121

 כל רע רק לבו מחשבות יצר וכל "וכן. לחטא נטיתו את להצדיק כדי באמת קיימים שאינם עולם ותפיסות
  ).ה, ו בראשית" (היום

 .המצוות את ושיםע ולא כבדים ולכן אנחנו עפר כי וזכור לחטוא אותנו שמניע יצרנו ידע הוא: נוסף פרוש
 מהשדה שיוצא יציץ כן השדה וכציץ אותו ומיבשת חמה רוח בו עוברת שרק ימיו כחציר: נוסף פרוש 122

 .דבר שם שצמח השדה על לראות ניתן לא זמנו שעבר כיון אבל
 ".ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר: ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפיִם ֶאֶר= ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל "שנאמר כמו 123
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הזה , ותפקיד העולם כולו  יט  :124ַלֲעׂשוָֹתם צוות בפועלבמטרה לקיים את המּוְלֹזְכֵרי ִפֻּקָדיו 

ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ' ה בשמים' בעולם כיון שבסיס כסא המלוכה של ה' להוסיף הופעת ה, והבא
ולהמליכו '  בכל היש ולכן כולו צריך לגלות את ה125ומשם תכונת מלכותו שולטתְסאוֹ ּכִ 

ַמְלָאָכיו ' ָּבְרכּו ה אכיובעולם כל מל' ומגלים את ה כ  :ּוַמְלכּותוֹ ַּבֹּכל ָמָׁשָלה עליהם
ושומעים לכל ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברוֹ  השולטים בכל כוחות הטבע ופועלים לפי מה שטבע בהם

ומגלים  כא  :ִלְׁשֹמַע ְּבקוֹל ְּדָברוֹ  126מה שמצוה עליהם גם לשנות את תפקידם ולעשות נס

שכל אלו ְצָבָאיו -ָּכל' ָּבְרכּו ה גם כל צבאות השמים ובעלי החיים וצבאות הממלכות' את ה

  :ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצוֹנוֹ  על כרחם עושים רצונו ומוביל דרכם את התהליכים שרוצה
 ַמֲעָׂשיו-ָּכל' ָּבְרכּו ה גם כל הדברים שעשה בעולם גם הדומם והצומח' ומגלים את ה  כב

ובהתאמה לכולם תברך נפשי את ְמֹקמוֹת ֶמְמַׁשְלּתוֹ -ְּבָכלשהם כולם קיימים תחת שליטתו 

וכיון שמנסה , והיא חלק מצבאיו ועושה רצונו, כיון שהיא מעשה שלו ותחת ממשלתו' ה

  :'ה- ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת להדמות למלאכים להיות גבורת כח לעשות דברו ולשמוע בקול דברו

י ֶאת א קד י ַנְפִׁש� ְׁשּתָ - ָּבְרִכ� ד ה�(ד ְוָהָד�ר ָלָבֽ �ה ֱא�ֹלַהי ָּגַד�ְלָּת ְּמֹא� ָו�ה ְיהָו ֶטה ב :ְיה" -ֹעֽ
ה ִים ַּכְיִריָעֽ ַמ� ה ָׁש) יו ַהָּׂשם  ג :א�(ר ַּכַּׂשְלָמ�ה נ(ֶט� (ָת� ִים ע9ִלּי" ה ַבַּמ� ְמָקֶרֽ ( - ַה� ים ְרכּוב� ָעִב�

ְך ַעל ְמַהֵּל� טֹעֶׂש�ה ַמְלָאָכ�יו  ד :ֽרּוחַ - ַּכְנֵפי-ַהֽ) יו ֵא�ׁש ֹלֵהֽ ָׁשְרָת� (ת ְמ) ֶא�ֶרץ -ָיַֽסד ה : רּוח�
�יָה ַּבל-ַעל ד- ְמכ(ֶנ (ט ע(ָל�ם ָוֶעֽ ּמ� ( ַעל ו :ִּת) ּוׁש ִּכִּסית� ים ַיַֽעְמדּו-ְּת�ה(ם ַּכְּלב� ִר� ִים- ָה)  :ָמֽ

ּון ִמן-ִמן ז ַעְמָך� ֵיָחֵפֽזּון-ַּגֲעָר�ְתָך� ְינּוס� (ל ַרֽ) (ת ֶאל  ח :ק� ּו ְבָקע� ּו ָה�ִרים ֵיְרד� (ם - ַיֲעל� ק� ְמ)
�ה  ְדּתָ | ֶז םָיַס3 בּול  ט : ָלֶהֽ ּון ַּבל- ַׂש�ְמָּת ַּבל- ְּגֽ ֶרץ- ַיֲֽעֹבר� (ת ָהָאֽ ּון ְלַכּס�  :ְי)ׁשּוב�

ים ְיַהֵּלֽכּון  י ִר� ין ָה) ְמַׁשֵּל�ַח ַמ�ְעָיִנים ַּבְּנָחִל�ים ֵּב� �ְׁשקּו ָּכל יא :ַהֽ ּו -ַי ( ָׂשָד�י ִיְׁשְּבר6 ַחְית�
ם ים ְצָמָאֽ ם ִיְּתנּו- ֲע�ֵליֶהם ע(ף  יב :ְפָרִא� ָפאִי� ין ֳע) (ן ִמֵּב� ה   יג :(לקֽ -ַהָּׁשַמ�ִים ִיְׁשּכ� ַמְׁשֶק�

ֶרץ ע ָהָאֽ יָך ִּתְׂשַּב� ֲעֶׂש� י ַמ) יר   יד :ָה�ִרים ֵמֲעִלּי(ָת�יו ִמְּפִר� יַח ָחִצ0 �ֵעֶׂשב | ַמְצִמ� ה ְו ַלְּבֵהָמ�
ֶחם ִמן (ִציא ֶל)� ֶרץ- ַלֲעֹבַד�ת ָהָאָד�ם ְלה� � ִין   טו :ָהָאֽ ַבב| ְוַי ח ְלֽ יל - ְיַׂשַּמ3 (ׁש ְלַהְצִה� ֱאנ�

ַבב ֶחם ְלֽ �ים ִמָּׁש�ֶמן ְו)ֶל� ד-ָּפִנ �   טז :ֱאנ�(ׁש ִיְסָעֽ עִי (ן ֲאֶׁש�ר ָנָטֽ ָבנ� �י ְל) ְרֵז �ה ַאֽ  :ְׂשְּבעּו ֲעֵצ�י ְיהָו
ּה- ֲאֶׁשר  יז ים ֵּביָתֽ ה ְּבר(ִׁש� ִסיָד� �נּו ֲח) ים ְיַקֵּנ ים ַה�ְּגֹבִהים ַלְּיֵעִל�ים  יח :ָׁש�ם ִצֳּפִר� ָהִר�

ים ְׁשַפִּנֽ ה ַלֽ ים ַמְחֶס� ָלִע� ע ְמב(ֽא( יט :ְס) ֶמׁש ָיַד� � ים ֶׁש) �ֵרַח ְלמ(ֲעִד� ֶׁשת  כ :ָעָׂש�ה ָי ֹח�ֶׁשְך -ָּתֽ
�יִהי ָל�  ׂש ָּכל-ְיָלה ּֽב(ִו ְרֹמ� ׁש ֵמֵא�ל  כא :ָיַֽער- ַחְית(- ִת) ַה�ְּכִפיִרים ֹׁשֲאִג�ים ַלָּט�ֶרף ּוְלַבֵּק6
ם ּון ְוֶאל כב :ָאְכָלֽ ם ִיְרָּבֽצּון-ִּתְזַר�ח ַה�ֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספ� ע(ֹנָת� (   כג :ְמ) ֵיֵצ�א ָאָד�ם ְלָפֳעל�

( ֲעֵדי ָדת� ַלֲעֹב6 ֶרב- ְוֽ ה כד :ָעֽ יָך -ָמֽ ּו ַמֲעֶׂש0 ה ֻּכ�ָּלם ְּבָחְכָמ�ה| ַרּב3 הָו� ה ְיֽ  ָעִׂש�יָת ָמְלָא�
ֶרץ ִקְנָיֶנֽ ָך ָא� �ה   כה :ָה) ם| ֶז ִים ָׁשֽ ָד� ' ּוְרַח$ב ָי" �ם ָּגד(ל (-ַהָּי ַטּנ� ֶמׂש ְוֵא�ין ִמְסָּפ�ר ַחּי�(ת ְק) �ת ֶר

ן ֶזֽה כו :ְּגֹדֽל(ת- ִעם ְוָיָת� ּון ִל) ֶחק- ָׁש�ם ֳאִנּי�(ת ְיַהֵּלכ� ְרָּת ְלַׂשֽ ֻּכ�ָּלם ֵאֶל�יָך  כז :ּֽב(-ָיַצ�
 

 ָּפנָיו ֶאל ְלׂשֹנְָאיו ּוְמַׁשֵּלם: ּדֹור ְלֶאֶלף ִמְצֹוָתיו ּוְלׁשְמֵרי ְלאֲהָביו ְוַהֶחֶסד ַהְּבִרית ׁשֵֹמר ַהּנֱֶאָמן ָהֵאל: "נאמר וכן 124
 ).י- ט, ז דברים" (לֹו יְַׁשֶּלם ָּפנָיו ֶאל ְלׂשֹנְאֹו יְַאֵחר 6א ְלַהֲאִבידֹו

 גם הכח מצד שליטה היא" ממשלה "אבל המלכה ךצרי ולכן המלך את עליו מקבל כשהעם היא" מלוכה "125
 ַהִּגְלָּגל ְונְֵלָכה ְלכּו", )ז, ח תהלים" (ַרגְָליו ַתַחת ַׁשָּתה ּכֹל יֶָדי0 ְּבַמֲעֵׂשי ַּתְמִׁשיֵלהּו "וכן. המונהגים רצון ללא

 אחי אומרים וכן). טו-יד, יא' א שמואל" (אּולׁשָ  ֶאת ָׁשם ּוְמִלכַוּיַ  ַהִּגְלָּגל ָהָעם ָכל ַוּיְֵלכּו: הְּמלּוכָ הַ  ָׁשם ּונְַחֵּדׁש
 ).ח, לז בראשית" (ָּבנּו ִּתְמׁשֹל ָמׁשֹול ִאם ָעֵלינּו ְמ6=ּתִ  ָמ6=הֲ : "יוסף

 .השמיעה עצם מצד דברו בקול לשמוע מטרתם כל אלא שכר קבלת לשם דברו עושים אין: נוסף פרוש 126
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ת ָאְכָל�ם ְּבִעּֽת( ּון ָלֵת6 ּון ֽט(ב כח :ְיַׂשֵּבר� )ְדָך� ִיְׂשְּבע� ח ָיֽ ּון ִּתְפַּת�  :ִּתֵּת�ן ָל�ֶהם ִיְלֹקט�
ּון  כט ּוָחם ִיְגָוע� �ּון ֹּתֵס�ף ר ל� ָּבֵה" יר ָּפֶניָך' ִיֽ ֶאלַּתְסִּת� ם ְיׁשּוֽבּון- ְוֽ ּוֲחָך   ל :ֲעָפָר� �ְּתַׁשַּל�ח ר

ה �י ֲאָדָמֽ ׁש ְּפֵנ ּון ּו)ְתַחֵּד� יו לא :ִיָּבֵרא� �ה ְּבַמֲעָׂשֽ ח ְיהָו �ה ְלע(ָל�ם ִיְׂשַמ6 (ד ְיהָו י ְכב�  :ְיִה�
נּו לב ֶיֱעָׁשֽ ים ְוֽ �ד ִיַּג6ע ֶּבָהִר� יט ָל�ָאֶרץ ַוִּתְרָע ה  לג :ַהַּמִּב� �י ֲאַזְּמָר6 �ה ְּבַחָּי ָאִׁש�יָרה ַליהָו

ח ַּביהָוֽה לד :יֵלאֹלַה�י ְּבע(ִדֽ  י ֶאְׂשַמ� ֹנִכ� י ָא) ים   לה :ֶיֱעַר�ב ָעָל�יו ִׂשיִח� -ִמן| ִיַּת�ּמּו ַחָּטִא0
ֶרץ ּוְרָׁשִע�ים  Iְפִׁשי ֶאת| ָהָא� י ַנ ם ָּבְרִכ� (ד ֵאיָנ� ְללּוָיּֽה- ע� ה ַהֽ    :ְיהָו�

על הנהגתו את העולם בדרך הטבע ועל ' הכה ל בר-המשך המזמור הקודם זהו 

  .הבריאה ועל הטבע עולם על' ה את לשבח לאמרו ומתאים. 127הבריאה

' שאתה ה' ה-ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת כמו שאמרנו במזמור הקודם' וזו הברכה שתברך נפשי את ה א

עלי ושאני עובד אותך ולכן יודע לשבח אותך גם כשאתה בורא העולם ומנהיגו שמשגיח 

אינך רק בשמים אלא מעשיך הולכים מרום השמים ועד תחתית הארץ ובזה ֱאַהי ' ה נסתר

והרגשת רושם גדולתך הבלתי מוסברת והמוסברת על ידי כל ָּגַדְלָּת ְּמֹאד  הם גדולים

ומצד ( ב  :ד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת הוֹ 128הפרטים שבעולם הם לבוש לך להתגלות על ידם בעולם

 אתה נראה בעולם על ידי אור שבעת הימים המגלה אותך דרך התורה) בריאת השמים

  :נוֶֹטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה עולם על ידי רקיע השמיםומסתיר עצמך מהאוֹר ַּכַּׂשְלָמה -ֹעֶטה
ַהְמָקֶרה  ומגלה עצמך בעולם דרך המים שהעננים הם כתקרה תחתונה בין הבית לעליה  ג

ומופיע על ידי העננים . ועל ידם עצמם מסתיר את עצמך בענן וערפלִלּיוָֹתיו ַבַּמִים עֲ 

ופועל בעולם דרך הרוח וההנעה ָעִבים ְרכּובוֹ -ַהָּׂשם 129כששולח את המים או מונע אותם

ורוחות העולם הם שליחיו לזה להביא  ד  :רּוחַ -ַּכְנֵפי- ַהְמַהֵּל ַעל 130שאתה שולח לדברים

ומשרתיו ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחוֹת  את העננים למקום שרוצה ולהרחיקם מהמקום שרוצה

 להעלות את העננים בחורף או למנוע אותם בקיץ הם השמש והחום שפועלים תמיד
ֶאֶרץ -ָיַסד ביסס אותה על תכונות שיקיימו אותה) ובבריאת הארץ( ה  :ו ֵאׁש ֵהטְמָׁשְרָתי

שבזמן הבריאה  ו  :ָלם ָוֶעדִּתּמוֹט עוֹ - ַּבל 131והם ממשיכות לפעול כל ימי הארץְמכוֶֹניָה - ַעל

132היתה כל היבשה תהום שהמים מכסים אותם
והתכונה הזו קיימת ְּתהוֹם ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתוֹ  

- ַעל מים שבזמן המבול כיסו המים גם את ראשי ההריםגם אחר שנבראו ההרים ונקוו ה

 
, סדרם לפי, והיבשה הים, הרקיע, האור את סדרומ בדיוק לא אבל הבריאה ימי לפי בערך מסודר המזמור 127
 וחוזר, העופות את וגם החיות את גם האדם בני את גם מזכיר זה ודרך המים מחזור על לדבר עובר ואז

 .שלישי יום באמצע שישי יום ואת חמישי יום רוב את הכניס כלומר. הים ודגי המאורות, הצומח לבריאת
 שאתה הברואים גם אותך להכיר יכולים עכשיו כי מאוד דלתג העולם את שבראת במה: נוסף פרוש 128

  .אותך יופיעו העולם פרטי שכל והדר הוד סביבך ולבשת, מעיניהם טבעי באופן נסתר
 הפרטים שכל ועוד, השגתם מיכולת מאוד שגדלת זה אותך להכיר העולם מכל היום שמונע מה: נוסף פרוש

 .כלבוש ניהםמעי אותך מסתירים והדרך הודך שהם העולם של
 וכפי בעולם מופיע' ה ידם שעל כלומר, )ב, א בראשית" (המים פני על מרחפת אלקים ורוח "שנאמר כמו 129

 .המזמור בהמשך שיפורט
 ".רּוחַ  ַּכנְֵפי ַעל ַוּיֵֶדא ַוּיָעֹף ְּכרּוב ַעל ַוּיְִרַּכב: "יח במזמור כתוב וכן 130
  ).כב, ח בראשית" (יְִׁשּבתּו 6א ָוַליְָלה ְויֹום ָוחֶֹרף ְוַקיִץ ָוחֹם ְוקֹר ְוָקִציר זֶַרע ָהָאֶרץ יְֵמי ָּכל עֹד: "שנאמר כמו 131

 והדברים התורה שזו באמת אותה שיקיים מה על הארץ את ביסס החומרית לבריאה קודם: נוסף פרוש
 .הבא לעולם גם תמוט לא ולכן עליהם עומד שהעולם

 ".כיסיתו כלבוש תהום "כך" תלבש והדר הוד"ש כמו ולכן האלוקי היסוד הם המים כי 132
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 ַּגֲעָרְת-ִמן וכיון שציוית בבריאה שיקוו המים נסו ונכנסו לים בלבד  ז  :ָמִים-ָהִרים ַיַעְמדּו
וכך ממשיך גם היום שכשיורד גשם שמלווה בקול רעם הם ממהרים דרך ערוצי ְינּוסּון 

ובבריאה  ח  :קוֹל ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון-ִמן הנחלים לשוב אל הים ולא נשארים לכסות את היבשה

133כדי לקבץ אותם עלו ההרים וירדו הבקעות
שעל ידי זה נוצרו ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעוֹת  

וגם היום אין הים חוזר ומציף את העולם כיון ששמת לו   ט  :ְמקוֹם ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם- ֶאל הימים

134את החול גבול
ומה שהמים נמצאים  י  :ְיׁשּובּון ְלַכּסוֹת ָהָאֶרץ- ַיֲעֹברּון ַּבל-ַׂשְמָּת ַּבל-ְּגבּול 

במקום אחד אינו מונע מהחיים על היבשה את המים שהם צריכים כי יצר מעינות שזורמים 

ומשקים גם את כל הצומח שבין ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים  בנחלים ומביאים מים למרחקים

- ַיְׁשקּו ָּכל ועל ידם נותן כל צורכם לחיות השדה יא  :ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון ההרים ובגאיות
 וגם חיות המדבר שצמאות בדרך כלל יש להם מדי פעם מעין לרוות את צמאונם ָדיָׂש ַחְיתוֹ 

ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכוֹן -ֲעֵליֶהם עוֹף וגם העופות ישכנו ליד המים יב  :ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם
ואת ההרים עצמם שלא   יג  :קוֹל-ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו 135וממקומות הקינון ישמיעו קולם

ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיוָֹתיו  זורמים בהם מי הנחלים משקה מהמים הבאים מהעננים מעליהם
ים במה שמצמיח את הצמחים עד ועל ידי שמשקה את כל העולם מתחיל את מחזור החי

שעל  יד  :ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ שכל מי שאוכל בארץ אוכל את תוצאת מחזור המים

ַמְצִמיַח ָחִציר ש כל שנה שאותו אוכלות החיות הצמחוניות ידו מצמיח את העשב החד
ועוד עוזרים לו מצד שצריך לאכול לחם בזעת , ויחד איתם גם דגנים שהאדם אוכלַלְּבֵהָמה 

וגם מותרות החיים   טו  :ָהָאֶרץ-ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהוִֹציא ֶלֶחם ִמן אפיו לתקן את החטא

136שמגדל לו גפנים שיינם ישמח את לבבו חסר הסיכוי, לאדם' נותן כך ה
-ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב 

א רק מזין גם והלחם עצמו לְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן  ושמן לסוך שנראות פניו כשמח ֱאנוֹׁש

וחוץ מהצמחת העשב ועצי  טז  :ֱאנוֹׁש ִיְסָעד-ְוֶלֶחם ְלַבב 137תומך ומחזק את רצונו וכוחו

' ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ה  יקבלו צורכם מהגשם',הפרי גם העצים שהאדם לא מטפל בהם אלא רק ה
ועוד  יז  :ַאְרֵזי ְלָבנוֹן ֲאֶׁשר ָנָטע וגם הארזים הגדולים שבלבנון מקבלים מהגשם כל צורכם

ֲחִסיָדה  138וכן לעופות הנודדים ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו-ֲאֶׁשר יצר מקומות קינון לצפוריםעל ידי זה 
 סביבתם הם מקום מגורים ליעלים וכן הצוקים שברא שגבוהים על  יח  :ְּברוִֹׁשים ֵּביָתּה

ולשפנים ברא מחסה דוקא בין הסלעים מצד ָהִרים ַהְּגֹבִהים ַלְּיֵעִלים  שלא יצודו אותם

ובמאורות   יט  :ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּניםקטנם כך שלכל חיה סידר את מקום ההגנה שלה 

 
 אל ומשם שם וירדו העננים ידי על ההרים אל שיעלו לומר נצטרך המים על מדבר אם: נוסף פרוש 133

 .להם שיסדת לים שיזרמו עד הבקעות
 ְו6א גַָּליו ְוָהמּו יּוָכלּו ְו6א ַוּיְִתָּגֲעׁשּו יַַעְבֶרנְהּו ְו6א עֹוָלם ָחק ַלּיָם ְּגבּול חֹול ַׂשְמִּתי ֲאֶׁשר "שנאמר כמו 134

  ). כב, ה ירמיהו" (יַַעְבֻרנְהּו
 .מבול עוד יהיה שלא לנח ההבטחה הוא הגבול: נוסף פרוש

. ענפים שפרושו בדניאל" שפיר עפיה "כמו שזה אומרים והמפרשים. ך"נבת עוד מופיע אינו" עפא "135
 בארמית עופות שהוא) גדול קמץ חטף יש' ע'ה תחת כי כאן גם נקרא וכך(' עופא'מ שבא לומר גם ואפשר
 וכך מלמעלה בא כי' ה קול את לנו מזכיר שזה כיון אולי הציפורים קול את ומזכיר. הציפורים לקיני והכונה

 ".יחפזון רעמך מקול "קודם גם אמר
, לא משלי" (עֹוד יִזְָּכר א6 ַוֲעָמלֹו ִריׁשֹו ְויְִׁשַּכח יְִׁשֶּתה: נֶָפׁש ְלָמֵרי ְויַיִן ְלאֹוֵבד ֵׁשָכר ְּתנּו: "שנאמר כמו אולי 136

 ".אדם "ולא" אנוש "דווקא אמר ולכן, )ז- ו
 לא לאכילה כאן הכונה ואם, "הארץ מן לחם להוציא "הזכיר כבר כי האכילה על ולא החיזוק על פרשתי 137

 .והשמן היין אחרי הזכירו למה מובן
 בזה הוסיף שלא אף םהארזי את הקודם ובפסוק והברושים החסידה את במיוחד שהזכיר לי ונראה 138

 הנמשל ישראל שעם ואומר. מהם שבנוי המקדש בית הם והברושים שהארזים לרמוז כדי, כלום לכאורה
 ֲאֶׁשר ָלּה ֵקן ּוְדרֹור ַביִת ָמְצָאה ִצּפֹור ַּגם: "פד במזמור שאמרנו וכמו מהגלות לשם וישוב שם יגור לציפור

 .'ה בחצרות קבע דרך ישבו והחסידים ".ִמזְְּבחֹוֶתי0 ֶאת ֶאְפרֶֹחיהָ  ָׁשָתה
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ָעָׂשה  שנבראו יש יתרונות נוספים חוץ מעצם האור במה שעל פי הירח יודעים את החודשים
  :ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבוֹאוֹ  ועל פי השמש השוקעת תמיד במערב יודעים את הכיווניםָיֵרַח ְלמוֲֹעִדים 

ויש תועלת בחושך ולא רק באור כי כיון שהבדיל בין האור ובין החושך נוצר זמן שבו  כ

וחיות היער יכולים לפעול בו בזמן ֹחֶׁש ִויִהי ָלְיָלה - ָּתֶׁשתיכולות לפעול חיות אחרות 

ואז שואגים האריות ובזה הם כמו כל  כא  :ָיַער-ַחְיתוֹ -ִתְרֹמׂש ָּכל-ּבוֹ  שאחרות ישנות

ִרים ֹׁשֲאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ַהְּכִפי 139שיזמן להם טרף' הבריאה שעם כל גבורתם מבקשים מה
וכשזורחת השמש חוזרים למאורותיהם ולא מאימים על חיות אחרות   כב  :ֵמֵאל ָאְכָלם

ואז יכול האדם לצאת להשיג  כג  :ְמעוֹֹנָתם ִיְרָּבצּון- ׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאלִּתְזַרח ַהֶּׁשמֶ שפעילות אז 

בזעת אפך " מצד ,ולעצם המלאכה שהוא צריך לעסוק בהֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלוֹ  את מה שצריך

ויכולים לחלוק אזור אחד עם חיות הטרף בלי : ָעֶרב-ְוַלֲעֹבָדתוֹ ֲעֵדי  כל יומו,"תאכל לחם

ברא פרטים ' אלה אלא מכל מה שברא הולא שישנם מעטים כ כד  להכחיד זה את זה

ולמרות זאת כל פרט עשוי בחכמה וגם קיבוצם ' ַרּבּו ַמֲעֶׂשי ה- ָמה רבים וסוגים רבים מאוד

עד שבכל ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת  יחד כך שלא יכחידו אחד את השני ותהיה מחיה לכולם

  :ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנ 140תוהמיוחדים לו ומגלים או' מקום שתביט בארץ תראה את מעשי ה
141ולמשל הים על אף שהוא גדול בעמקו ורחב בשטחו כה

כולו ֶזה ַהָּים ָּגדוֹל ּוְרַחב ָיָדִים  

בים נמצאות הקטנות עם , ושלא כמו ביבשהֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר -ָׁשםמלא חיות רבות מאוד 

  :ְּגֹדלוֹת- ַחּיוֹת ְקַטּנוֹת ִעם הגדולות הטורפות אותן ואינן כלות מצד שמתרבות כל כך הרבה
ושם יצרת גם בעלי ָׁשם ֳאִנּיוֹת ְיַהֵּלכּון וגם בני האדם יכולים להשתמש בו כשטח מחיה  כו

וכל בעלי  כז  :ּבוֹ -ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק-ִלְוָיָתן ֶזה 142יכול לשלוט בהם' חיים גדולים במיוחד שרק ה

שתתן להם את האוכל ֵּברּון ַׂש ֻּכָּלם ֵאֶלי יְ  החיים מהקטן ועד הגדול מצפים ומקווים אליך

ימותו ברעב ואינם יכולים , שצריכים ויהיה בכל זמן שצריכים אותו לפי טבעם שאם לא

ויש זמן שאתה מזמן להם את אוכלם אבל עדיין צריכים  כח  :ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ  לחכות

ויש שתפתח ידך לתת שפע וישבעו טוב רב בלי ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון  לצאת לאספו ולהשיגו

וכשמגיע זמן של הסתר פנים וחסר להם צורכם נבהלים   כט  :ְפַּתח ָיְד ִיְׂשְּבעּון טוֹבִּת  קושי

ומגיע זמן שתתן סוף לרוח החיים לּון ַּתְסִּתיר ָּפֶני ִיָּבהֵ ומחפשים ולא מוצאים מה לעשות 

- ְוֶאלושבים להיות עפר ולהשתתף בתהליך החיים  143ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון שלהם ואז הגוף מת
ְּתַׁשַּלח רּוֲח ִיָּבֵראּון ואז תשלח שוב רוח חיים ממך ויבראו אחרים תחתם   ל  :ֲעָפָרם ְיׁשּובּון

 
, לח איוב" (ָאֶרב ְלמֹו ַבֻּסָּכה בּויֵׁשְ  ַבְּמעֹונֹות יָׁשֹחּו ִּכי: ְּתַמֵּלא ְּכִפיִרים ְוַחּיַת ָטֶרף ְלָלִביא ֲהָתצּוד "שנאמר כמו 139
 ).לט
 ֲעָדְת0 זְכֹר", )זט, טו שמות" (ָקנִיתָ  זּו ַעם יֲַעבֹר ַעד "בפסוקים כמו' לה ביחס קנין המילה פרוש שזה נראה 140

, )נד, עח תהלים" (יְִמינֹו ָקנְָתה זֶה ַהר ָקְדׁשֹו ְּגבּול ֶאל ַויְִביֵאם", )ב, עד תהלים" (נֲַחָלֶת0 ֵׁשֶבט ָּגַאְלּתָ  ֶּקֶדם ָקנִיתָ 
 ).כב, ח משלי" (ֵמָאז ִמְפָעָליו ֶקֶדם ַּדְרּכֹו ֵראִׁשית ָקנָנִי' ה"

 שגם ונהרות ימים לעוד מחובר הים כך רוחב לו ומוסיף ידיו פורש שאדם כמו כונתו" ידיים רחב "ואולי 141
 .ממנו חלק הם
 ַּכִּצּפֹור ּבֹו ַהְתַׂשֶחק: ... ְלׁשֹנֹו ַּתְׁשִקיעַ  ּוְבֶחֶבל ְּבַחָּכה ִלְויָָתן ִּתְמׁשֹ=: "באיוב המתואר ללויתן רומז ואולי 142

  ).כט- כה, מ איוב" (ְלנֲַערֹוֶתי0 ְוִתְקְׁשֶרּנּו
" עשית בחכמה כולם "מול" יהלכון אוניות שם", "'ה מעשיך רבו מה "מול" מספר איןו רמש שם"ש יתכן
 את ממלא כביכול שהוא" קנינך הארץ מלאה "מול" בו לשחק יצרת זה לויתן", בים לשוט לאדם חכמה שנתן

  .הארץ כל
 הוא וגם גדול הכי והוא הגדולות ידי על נאכלות שהקטנות בו שולט כי בים שמשחק הוא הלויתן: נוסף פרוש
 .אוכלו את לקבל ישבר אליך

 חיות על מדבר כי אותה שיאסוף מצד ולא סוף מצד רוחם תוסף וכן יגועון דוקא אלא שימותו אמר לא 143
, )כא, ג קהלת" (ָלָאֶרץ ְלַמָּטה ִהיא ַהּיֶֹרֶדת ַהְּבֵהָמה ְורּוחַ  ְלָמְעָלה ִהיא ָהעָֹלה ָהָאָדם ְּבנֵי רּוחַ  יֹוֵדעַ  ִמי"ו בעיקר

 .לגוף וגויעה לנשמה שקורה מה היא האספות, מהנשמה הגוף הפרדות הוא ומות
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ומטרת כל העולם   לא  :ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה 144והחיים על פני האדמה מתחדשים כל הזמן

' ואז ישמח הְלעוָֹלם ' ְיִהי ְכבוֹד ה לעולם הבא' אינה בשביל היצורים אלא לגלות את כבוד ה

שהוא משגיח על הארץ והיא נעה   לב  :ְּבַמֲעָׂשיו' ִיְׂשַמח ה  שכולם יגלו אותו,במעשיו כולם

ִיַּגע ֶּבָהִרים  וירד אל הארץ בהר סיני שעשן כולו לתת לנו תורהַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד  מפחדו
' ולכן מה שעם ישראל עושה כבר עכשיו עם החיים שקיבל זה לשבח את ה  לג  :ְוֶיֱעָׁשנּו

וכל זמן שנותן לי עוד בעולם הזה או בנים ורכוש שמוסיף ְּבַחָּיי ' ָאִׁשיָרה לה ולגלות כבודו

וכיון שאני עוסק תמיד  לד  :ֲאַזְּמָרה ֵלאַהי ְּבעוִֹדיאפרט על ידם עוד את הופעתו , לי

וגם אני בחיי ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי וישמח במעשיו , מצד שמתחבר אליו' באלוקות זה ישמח את ה

ולעתיד  לה  :'ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח בה  שכר על זהאשמח בקרבת אלוקים שהשגתי ולא צריך

וממילא לא יהיו עוד שיעשו מעשי ָהָאֶרץ - ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן לבוא לא יטעו עוד במטרת הארץ

אבל גם כל ' ה- ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת כמו עכשיו' ואז תברך נפשי את הּוְרָׁשִעים עוֹד ֵאיָנם  145רשע

  :ַהְללּוָיּה שאר הבריאה תהלל אותו בתגובה

יו א קה ים ֲעִליל(ָתֽ ַעִּמ� יעּו ָב) ( ה(ִד� ּו ִּבְׁשמ� ּו ַל�יהָוה ִקְרא� ירּו ב :ה(ד� ( ַזְּמרּו-ִׁשֽ ( -ל6 ל�
יחּו ְּבָכל � יו- ִׂש) ( ג :ִנְפְלא(ָתֽ ְתַהְללּו ְּבֵׁש�ם ָקְדׁש� � ח ֵל�ב ִהֽ י ְיהָוֽה|  ִי)ְׂשַמ�  :ְמַבְקֵׁש3

יד ד �יו ָּתִמֽ ּו ָפָנ �ה ְוֻעּז�( ַּבְּקׁש6 ּו ְיהָו יו ֲאֶׁשר ה :ִּדְרׁש� ּו ִנְפְלא(ָת� יו -ִזְכר� ְפָת� ָעָׂש�ה ֹמ)
יו-ּוִמְׁשְּפֵטי יו ו :ִפֽ ב ְּבִחיָרֽ ( ְּבֵנ6י ַיֲעֹק� �ַרע ַאְבָרָה�ם ַעְבּד� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ְּבָכל  ז :ֶז -ה�ּוא ְיהָו

יו ֶרץ ִמְׁשָּפָטֽ ָא� ה ְלֶא�ֶלף ּֽד(ר ח :ָה) ָּו� ר ִצ) ( ָּדָב� -ֲאֶׁש�ר ָּכ�ַרת ֶאת ט :ָזַכ�ר ְלע(ָל�ם ְּבִרית�
ק ( ְלִיְׂשָחֽ ּוָעת� ִיְׂשָרֵא�  י :ַאְבָרָה�ם ּוְׁשב6 ק ְל) ב ְלֹח� ָה ְלַיֲעֹק� םַוַּיֲֽעִמיֶד� ית ע(ָלֽ  :ל ְּבִר�

ן ֶאת יא ר ְלָך� ֶאֵּת� ֶרץ-ֵלאֹמ� ם-ֶאֽ ֶבל ַנֲחַלְתֶכֽ �ַען ֶח)� ט  יב :ְּכָנ ְמַע� ְהי(ָתם ְמֵת�י ִמְסָּפ�ר ִּכ) � ִּבֽ
ּה ים ָּבֽ �ּיִ  יג :ְוָגִר� ה ֶאל-ְתַהְּלכּו ִמּג�(י ֶאלַוֽ ַּמְמָלָכ� ר-ּג�(י ִמ) א יד :ַע�ם ַאֵחֽ ֹֽ �יַח ָאָד�ם -ל ִהִּנ

ים ם ַוּי6(ַכח ֲעֵליֶה�ם ְמָלִכֽ ל  טו :ְלָעְׁשָק� ּו ִבְמִׁשיָח�י ְו)ִלְנִביַאי ַאל- ַאֽ עּו- ִּתְּגע�  :ָּתֵרֽ
ָעב ַעל  טז �ל-ַוִּיְקָר�א ָר ר- ַמֵּטה- ָהָא�ֶרץ ָּכֽ ֶבד   יז :ֶל�ֶחם ָׁשָבֽ ֶע� יׁש ְל) ָׁשַל�ח ִלְפֵניֶה�ם ִא�
ףנִ  ּו ַבֶּכ�ֶבל   יח :ְמַּכ�ר י(ֵסֽ ל ָּב�ָאה ַנְפֽׁש() רגליו(ִעּנ� ְרֶז� ( ַּב) א- ַעד יט :ַרְגל� ֹֽ ( -ֵע�ת ּב ְדָבר�

ְתהּו �ה ְצָרָפֽ ת ְיהָו הּוָׁש�ַלח ֶמ�ֶלְך  כ :ִאְמַר6  ְיַפְּתֵחֽ ים ַוֽ ִּמ� ל ַע) (  כא :ַוַּיִּתיֵר�הּו ֹמֵׁש� ָׂשמ�
ל ְּבָכל ( ּו)ֹמֵׁש� (ן ְלֵבית� ם כב :ִקְנָיֽנ(- ָאד� ( ּוְזֵקָנ�יו ְיַחֵּכֽ ר ָׂשָר�יו ְּבַנְפׁש� א   כג :ֶלְאֹס� �ֹ ַוָּיב

ֶרץ �ר ְּבֶאֽ ב ָּג )ַיֲעֹק� ִים ְו ם- ִיְׂשָרֵא�ל ִמְצָר� �ֶפר ֶאת  כד :ָחֽ יו-ַוֶּי )ַּיֲֽעִצֵמהּו ִמָּצָרֽ ד ַו ( ְמֹא�  :ַעּמ�
יו כה ל ַּבֲעָבָדֽ ִהְתַנֵּכ� ( ְל) ֹ�א ַעּמ� �ָּבם ִלְׂשנ ן ֲאֶׁש�ר  כו :ָהַפ�ְך ִל ֲהֹר� ( ַא) ָׁש�ַלח ֹמֶׁש�ה ַעְבּד�

ַחר מּו כז :ּֽב(-ָּבֽ םָב�ם ִּדְבֵר�י ֹאת(ָת�- ָׂשֽ ים ְּבֶא�ֶרץ ָחֽ ח ֹח�ֶׁשְך ַוַּיְחִׁש�ְך   כח :יו ּו)ֹמְפִת� ָׁש�ַלֽ
א ֹֽ ּו ֶאת-ְול ר� ֶמת ֶאת-ָהַפ�ְך ֶאת  כט :ְּדָבֽר() דבריו(-ָמ) )ָּי� ם-ֵמיֵמיֶה�ם ְלָד�ם ַו  :ְּדָגָתֽ

ם  ל י ַמְלֵכיֶהֽ ַחְדֵר� ים ְּבָכל  לא :ָׁשַר�ץ ַאְרָצ�ם ְצַפְרְּדִע�ים ְּב) ִּנ� ב ִּכ) א ָעֹר� �ֹ -ָא�ַמר ַוָּיב
ם ם לב :ְּגבּוָלֽ (ת ְּבַאְרָצֽ ׁש ֶלָהב� ר  לג :ָנַת�ן ִּגְׁשֵמיֶה�ם ָּבָר�ד ֵא6 )ְיַׁשֵּב� �ְפָנם ּוְתֵאָנָת�ם ַו � ְך ַּג ַוַּי

ם �ץ ְּגבּוָלֽ ֶלק ְוֵא�ין ִמְסּפָֽ   לד :ֵע )ֶי� א ַאְרֶּב�ה ְו �ֹ ֹ�אַכל ָּכל לה :רָא�ַמר ַוָּיב �ֶׂשב ְּבַאְרָצ�ם -ַוּי ֵע

 
 ואז לעפר וישובו ברעב ויגועון רוחם תאסף ואז יבהלון כלל מזון יהיה שלא פניך תסתיר: נוסף פרוש 144

 בצמחים אדמה פני ותחדש אוכל שוב כשיהיה חדשות חיות ויבראון האדמה את להחיות טובה רוח תשלח
 .חדשים

 .חדשים רשעים יקומו לא דין בהם שנעשה שיראו וכיון מהארץ יגמרו החוטאים: נוסף פרוש 145
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ם י ַאְדָמָתֽ אַכל ְּפִר� �ֹ )ּי � ְך ָּכל לו :ַו ית ְלָכל- ַוַּי אִׁש� (ר ְּבַאְרָצ�ם ֵר) ַוֽ�ּי(ִציֵאם  לז :א(ָנֽם-ְּבכ�
לּבְ  ין ִּבְׁשָבָט�יו ּכ(ֵׁשֽ י לח :ֶכ�ֶסף ְוָזָה�ב ְוֵא6 ל ַּפְחָּד�ם -ָׂשַמ�ח ִמְצַר�ִים ְּבֵצאָת�ם ִּכֽ ָנַפ6

ם ְיָלה  לט :ֲעֵליֶהֽ יר ָלֽ ׁש ְלָהִא� � ן ְלָמָס�ְך ְו)ֵא� ִים   מ :ָּפַר�ׂש ָעָנ ַמ� ֶחם ָׁש) ָׁשַא�ל ַוָּיֵב�א ְׂשָל�ו ְוֶל�
ם ּו ַּבִּצּי�(ת ָנהָֽ   מא :ַיְׂשִּביֵעֽ ְלכ� י מב :רָּפ�ַתח צ�ּור ַוָּיז�ּובּו ָמ�ִים ָה) �ַכר ֶאת-ִּכֽ ( -ָז ְּדַב�ר ָקְדׁש�

ת ם ַעְבּֽד(- ֶאֽ ה ֶאת מג :ַאְבָרָה� ִרָּנ� (ן ְּב) ( ְבָׂשׂש� א ַעּמ� יו- ַוּי(ִצ� ַוִּיֵּת�ן ָל�ֶהם  מד :ְּבִחיָרֽ
) ׁשּוַאְרצ� ים ִייָרֽ ל ְלֻאִּמ� ּור   מה :ת ּג(ִי�ם ַוֲעַמ6 רּו | ַּבֲעב� יו ִיְנֹצ� ּו ֻח�ָּקיו ְות(ֹרָת� ִיְׁשְמר�

ְללּוָיּֽה     :ַהֽ
כולם חלק ' הרעות והגלות וגם הניסים הגדולים שעושה האומר שגם  146המזמור

'; ולגרום לנו לעבוד את ה, מהתכנית האלוקית שמטרתה קיום ההבטחה לאבות

 במיוחד, לאמרו ומתאים. כך יהיה גם בגלות זו, ונדע שכמו שהיה בגלות מצרים

  . 'ה לנו שעשה הניסים ועל, בישראל הבחירה על להודות, פסח לפני

שעשה לנו כדי להודות לו עליהם ולא לקבל אותם ' חשוב לומר ולהזכיר את ניסי ה א

 ִקְראּו הוא שעשה אותם ולפרסם את שמו בעם' ולהודיע שה' לה הוֹדּו כמובנים מאליהם
 עד שנגיע למצב שיתפרסם שמו בכל העמים על ידי מעשיו שמהם ילמדו את מידותיוִּבְׁשמוֹ 

לוֹ - ִׁשירּו לא נשיר בשמחה עליהםא, ולא רק נזכיר אותם ב  :הוִֹדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילוָֹתיו
גם , ועל ידי זה נשים לב לדבר תמיד בכל הניסיםלוֹ -ַזְּמרּו ונפרט אותם לעסוק בכל פרט

ואז נהלל את עצמנו על מה ששם  ג  :ִנְפְלאוָֹתיו- ִׂשיחּו ְּבָכל הנסתרים שעושה לנו גם היום

ִהְתַהְללּו  'ולא על כח צבאי או כדו, שבזכות זה עושה לנו ניסים, נקרא עלינו' קדשו של ה
,  וידעו שיש שכר טוב,כיון שיראו שבזה מהללים' ואז ישמחו המבקשים את הְּבֵׁשם ָקְדׁשוֹ 

בכל דבר כדי ' וזה יגרום שנחפש תמיד את ה ד  :'ְמַבְקֵׁשי הִיְׂשַמח ֵלב  וימשיכו לבקשו

גיע למצב ולכן נחפש להְוֻעּזוֹ ' ִּדְרׁשּו ה וכך מי שחוסה בו, שהוא אינו בר שינוי, לחסות בעוזו

ובשביל כל המטרות   ה  :ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד שמראה לנו את השגחתו ושנהיה ראויים לה

ועל ידי זה נזכור את מה ָעָׂשה - ָתיו ֲאֶׁשרִזְכרּו ִנְפְלאוֹ  האלו נזכור את עצם הניסים שעשה

  :ִפיו-ּוִמְׁשְּפֵטי ונעשה את המצות שציוה אותנוֹמְפָתיו  וכוחו' כגדולת ה, שהם מעידים עליו
ועוד שאנחנו ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדוֹ  לכל העמים' ו את תכונות אברהם לקרוא בשם השיש בנ  ו

הוא המשגיח ' ולכן ה ז  :ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו בני יעקב שבחר בנו להיות עמו מתוך כל העמים

במטרה שמצוותיו יתפשטו בכל  ֱאֵהינּו' הּוא ה עלינו בייחוד ואנחנו עובדים אותו בייחוד

ָזַכר  והוא זוכר תמיד את בריתו איתנו עד עולם הבא ח  :ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו- ְּבָכל 147העולם
ואת השכר הטוב שציוה לתת לנו כשתהיה לנו זכות מספיקה שנאספת מכל  ְלעוָֹלם ְּבִריתוֹ 

ַאְבָרָהם - ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת שאת הברית הזו כרת עם אברהם ט  :ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדוֹר 148הדורות

 
 מתהילים מקורות עוד עם יחד, טז פרק' א יםהימ בדברי גם קלים בשינויים מופיעה הזה המזמור תחילת 146

 .בתפילה אומרים שאנחנו מה והוא. יחד משולבים
 .הגויים את ששופט מה ואת מעשיו את רואים הארץ כל אבל אלוקים הוא לנו רק: נוסף פרוש 147
  ).ט, ז דברים" (ּדֹור ֶאֶלףלְ  ִמְצֹוָתיו ּוְלׁשְמֵרי ְלאֲהָביו ְוַהֶחֶסד ַהְּבִרית ׁשֵֹמר: "שנאמר כמו 148

 שהכונה לפרש ואפשר. אצלנו כמו" בריתו לעולם זכר "ולא" בריתו לעולם זכרו "נאמר הימים בדברי אמנם
 כל זכות תבוא זה ידי שעל הדורות בכל לקיים אותנו שציוה בברית לקנוח שהיא התורה את אנחנו שנזכור
 . בגאולה הדורות
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וליעקב כבר היתה   י  :ּוְׁשבּוָעתוֹ ְלִיְׂשָחק  הפכה לשבועה149וכיון שכפל אותה ליצחק

ולעם ישראל היא ברית שתעמוד עד עולם ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק חקוקה ולא ניתנת לשינוי 

ֵלאֹמר ְל ֶאֵּתן  שיתן לאברהם את ארץ כנען יא  :ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עוָֹלם הבא ולא תשתנה
ואת זה הבטיח  יב  :ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם 150כדי שתהיה נחלה לכל עם ישראלְּכָנַען - ֶאֶרץ-ֶאת

 ולא ישבו בה ישיבת ִּבְהיוָֹתם ְמֵתי ִמְסָּפר להם כשעוד היו מעטים שאפשר להמיתם בקלות

 ונאלצו ללכת מעם לעם יג  :ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּהאלא מעט זמן גרו כאן ומעט זמן כאן , קבע
 ובין אם היו סתם עמים, בין אם היו ממלכות מסודרות כמצרים וגררּגוֹי -ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגוֹי ֶאל

לא נתן לאדם לקחת מהם את , בכל אלו אף שיסר אותם  יד  :ַעם ַאֵחר-ִמַּמְמָלָכה ֶאל

ואת המלכים שהרעו להם הוכיח על מה ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם -א כלבן הארמי, רכושם

האבות הם אלו , שגם אם אתם מלכים טו  :ַוּיוַֹכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים כפרעה, שעשו להם

ואתם אדם אבל האבות הם נביאים ויש להם  ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי-ַאל שאני ממליך על העולם

הביא בכוונה ' כי ה, והצרות גם הם חלק מהתהליך טז  :ָּתֵרעּו-ְוִלְנִביַאי ַאל 151יחס מיוחד

כך שאי אפשר , ודאג שיהיה מספיק חזקָהָאֶרץ -ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל את הרעב לארץ בזמן יוסף

ואף שהמטרה היתה להוריד את   יז  :ֶלֶחם ָׁשָבר- ַמֵּטה- ָּכליהיה להנצל אם לא דרך מצרים 

והיה דרך צרה ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש להכין להם את הדרך  שלח את יוסף, כל ישראל למצרים

שקשרו אותו בכבלים , וצרות רבות באו עליו יח  :ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יוֵֹסף ר לעבדשנמכ

 נכלאו בכלא ברזל כמו וחייוַרְגלוֹ ) רגליו(ִעּנּו ַבֶּכֶבל  שמצערים את הרגל הקשורה בהם

וכל עוד לא הגיע הזמן שצריך שידבר בפני   יט  :ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשוֹ  שיהיה לעם ישראל אחריו

וכך יהיה לעם , כדי לצרפו ולזככו מכל הסיגים', ה בכלא בדבר ההי ְדָברוֹ -ֵעת ֹּבא- ַעדפרעה 

 בכבוד גדול, כיון שהגיע הזמן, ואז הוציאו משם כ  :ְצָרָפְתהּו' ִאְמַרת ה ישראל אחריו

ומי שיש לו שליטה בעמים רבים פתח ָׁשַלח ֶמֶל ַוַּיִּתיֵרהּו  שהמלך עצמו שחרר אותו מכבליו

ולא עוד אלא מינה אותו לצוות  כא  :ֹמֵׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו אותו מהברזל של בית האסורים

וששרי מצרים  כב  :ִקְנָינוֹ - ּוֹמֵׁשל ְּבָכל ולשלוט בכל רכושוָׂשמוֹ ָאדוֹן ְלֵביתוֹ  על אנשי ביתו

וחכמיו ויועציו ילמדו מיוסף ובזה שולט גם ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשוֹ לה יצטרכו לפעול לפי דברו כו

וכיון שהכין  כג  :ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם וכענין הזה יקרה גם לישראל באחרית הימים. בעצותיהם

ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל  בא עם ישראל למצרים לקיים את ברית בין הבתרים, להם יוסף את הדרך
ושם הפרה  כד  :ָחם-ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ 152וכל הדורות ההם היו גרים בארץ לא להםִמְצָרִים 

ועל ידי זה גדל כוחם הנובע ממספרם יותר ַעּמוֹ ְמֹאד -ֶפר ֶאתּיֶ וַ את עמו שיגדלו בכמות ' ה

כדי , את לב המצרים לשנוא את ישראל' ועל ידי זה הפך ה כה  :ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו ממצרים

שעל ידי זה ', ולהתחכם להם כדי להרע לעבדי הָהַפ ִלָּבם ִלְׂשֹנא ַעּמוֹ  "ועינו אותם"לקיים 

את , ואז שלח להוציא את עבדיו כו  :ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו 153יעניש אותם ויתגדל שמו בעולם

ולהוציא את העם שבחר בו הוסיף  154ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדוֹ  באופן מוחלט' שהיה עבד ה, משה

 
 המקביל ובפסוק. ך"בתנ כאלו מקומות שני עוד ויש, "יצחק "ולא" ישחק "כאן נאמר למה יודע איני 149

 ".יצחק "כתוב הימים בדברי אלינו
 וקרבת לנבואה ומתאימה דושההק הארץ שהיא כיון לישראל המתאימה הנחלה שהיא: נוסף פרוש 150

 .אלוקים
, שלנו הגלות היא עליהם שעבר מה שכדוגמת לומר רוצה האחרונים בפסוקים שהביא מה שכל ויתכן 151

 .הגלות עצם ידי על אותנו שמייסר אף לגמרי בנו לפגוע יתן לא וכמוהם
' ה עבודת היא ושמידת כיון פחות עם של בארץ לגור שבא זה היה יעקב האבות ומבין: נוסף פרוש 152

 .בגלות
 בפסוק אפשריים הפרושים ושני. לעבדיו ולהתנכל עמו את לשנוא עצמם מצד ליבם נהפך: נוסף פרוש 153
 הקריאה שני ומצד, לשנוא להם הגורם הוא' ה אם, אחד מצד החופשית הבחירה על שאלה תהיה שלא כדי

 .שלנו הפרק לענין לומר שרוצה מה שזה, גרם' ה זה את שגם הפשוטה
 ".איש לפניהם שלח"ל מקביל 154



205 ליעקב תהלה  

 

והם   כז  :ּבוֹ -ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר רעו בחירה נוספת לדורותלעזרתו את אהרון שבחר בו ובז

יו  ֹאתוֹתָ 155ָבם ִּדְבֵרי-ָׂשמּו מה עומד לקרות ובזה הפכו את המכות לאותות' אמרו בשם ה
 157 בארץ עצמה להראות שהארץ נידונת עם העם156ועשו בפועל ניסים מחוץ לגדר הטבע

שהחשיך , הוא שליחכמו אפילו החושך שגם , ושלח את שליחיו כח  :ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם

אף שהיה הפוך , דברו וכל כוחות הטבע עשו אתָׁשַלח ֹחֶׁש ַוַּיְחִׁש  להם את ארצם

  :ְּדָברוֹ ) דבריו(-ָמרּו ֶאת- ְוא 'ובזה הראה שאי אפשר להתנגד לדבר ה. מתכונתם
כי קודם כל ) והתחיל במזמור שלנו במה שרק מטריד ועבר למה שאיים יותר על נפשם(  כט

- ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת-ָהַפ ֶאת רק את המים הפך לדם והדגה מתה ועדיין יש מה לאכול
אבל היה ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים  ויותר מזה מלאה הארץ צפרדעים שזה רק מטרד ל  :ְּדָגָתם

ויותר מזה הביא חיות רעות  לא  :ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם כבר גם בחדרי המלכים ויותר מציק

  :158ְּגבּוָלם-ִּכִּנים ְּבָכל ָאַמר ַוָּיֹבא ָעֹרב וכינים שקרובים כבר יותר לגוף עצמו ומאיימים מעט
ועוד הוסיף ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד  הפך לברד, שבא תמיד מאלוקים, ויותר מזה שהגשם לב

ועל ידי זה פגע ממש במזון   לג  :ֵאׁש ֶלָהבוֹת ְּבַאְרָצם לחבר בזה אש ומים שזה מעל הטבע

ויותר  לד  :ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם 159וגם בשאר עצים הנצרכים להםַוַּי ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם  שלהם

ְוֶיֶלק ְוֵאין  והיה בכמות גדולה במיוחדָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה  מזה שציוה ובא עליהם הארבה
עד שלא , בין הפירות, בין הצמחים הרכים והעלים, ואכל את כל גידולי הארץ לה  :ִמְסָּפר

  :ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם ַוֹּיאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם-ַוֹּיאַכל ָּכל נשאר להם כלל מה לאכול ולא לבהמות
ְּבכוֹר ְּבַאְרָצם - ַוַּי ָּכל שהכה את כל הבכורות בארץ מצרים, ואחר הכל פגע בנפשות  לו

והוציאם כמו יוסף ברכוש   לז  :אוָֹנם- ֵראִׁשית ְלָכל ללמדם שהבסיס לכל כחם נלקח מהם

, שלא נשארו מהשבטים במצרים והתבוללו בהם, והוציאם כולםַוּיוִֹציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב  גדול

כי יציאת ישראל , וגם המצרים שמחו בזה  לח  :ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכוֵֹׁשל וכך יהיה גם בעתיד

ָׂשַמח ִמְצַרִים  ואצל מצרים נרמז במה שפחדו מהם ורצו שיצאו. לגאולה טובה לעולם כולו
ובעמוד ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָס  והגן עליהם על ידי ענני הכבוד לט  :ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם-ִּכי ְּבֵצאָתם

וכשבקש העם שליו הביא  מ  :ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה 160אש האיר לילותיהם לעזור להם בדרכם

ומעצמו נתן להם מן לשובע כיון שבאמת היו  ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו להם אף שלא היו צריכים

ָּפַתח צּור  ונתן להם מים דרך נס מתוך הסלע מא  :ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם צריכים אותו
וכל זה לא  מב  :ָהְלכּו ַּבִּצּיוֹת ָנָהר 161שהיה כל כך הרבה שזרם נהר במדבר ציהַוָּיזּובּו ָמִים 

ְּדַבר ָקְדׁשוֹ -ָזַכר ֶאת- ִּכי מצד זכותם אלא כי הגיע זמן לזכור את בריתו הבאה מקדושתו
ולכן הוציא  מג  :ַאְבָרָהם ַעְבּדוֹ - ֶאת שכרת עם אברהם עבדו וכך יזכור אותה גם לנו לעתיד

 
 ".דברו עת בא עד"ל מקביל 155
 יְֶדֶכם ַעל ְלאֹות אָֹתם ּוְקַׁשְרֶּתם: "נאמר ולכן. עצמו מצד המוכיח דבר - " מופת. "מוסכם סימן -" אות "156

, כד יחזקאל" (ַּתֲעׂשּו ָׂשהעָ  ֲאֶׁשר ְּככֹל מֹוֵפתלְ  ָלֶכם יְֶחזְֵקאל ְוָהיָה", )יח, יא דברים" (ֵעינֵיֶכם ֵּבין טֹוָטפֹתלְ  ְוָהיּו
 ).כד
 הזכיר בכורות ומכת. בנפשות רק אלא בארץ פגעו שלא ושחין דבר מכות את כאן הזכיר לא לכן ואולי 157

 .ידה על שיצאו כיון
 את מרו לא הטבע שכוחות לומר בא כי ראשונה אמר חושך את רק. כסדרן המכות את פשוט שהביא יתכן 158

 ששתי מצד או, מענינם הוא כי לכינים צפרדע בין הועבר וערוב, מביניהם הגדול הכח היא והשמש דברו
 לשלישיה לצרפו לגמרי ממקומו אותו העביר ולכן הוזכרו לא מכות שלישיית הם שיחד שאחריו המכות
 .אחרת

 ".בחנמל ושקמותם גפנם בברד ויהרוג: "עח במזמור שאמר כמו 159
 ֶהָענָן ַעּמּוד ַוּיִַּסע "שנאמר כמו הלילה את והאיר הים על וכשחנ למצרים בינם מסך הענן היה: נוסף פרוש 160

" ַהָּליְָלה ֶאת ַוּיֶָאר ְוַהחֶׁש= ֶהָענָן ַויְִהי יְִׂשָרֵאל ַמֲחנֵה ּוֵבין ִמְצַריִם ַמֲחנֵה ֵּבין ַוּיָבֹא: ֵמַאֲחֵריֶהם ַוּיֲַעמֹד ִמְּפנֵיֶהם
 ).כ- יט, יד שמות(

 .אוניות ציי בו שהולכים כך כל גדול נהר היה שכביכול, לשון על נופל לשון כאן ויש 161
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ובדרך שיוכלו לשבח ַוּיוִֹצא ַעּמוֹ ְבָׂשׂשוֹן  שבהשלמת התהליך של הגלותאת עמו בשמחה 

ונתן להם את ארצות שבעת  מד  :ְּבִחיָריו-ְּבִרָּנה ֶאתעליה אותו על שהם העם שבחר בו 

שדותיהם , וירשו את כל מה שיגעו בו העמיםַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצוֹת ּגוִֹים  עממים כיון שבחר בהם

 162 במטרה שעל ידי זה ישמרו את המצוות שחקק להםמה  :ּוַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁש ובתיהם
ועל זה הללו  ְותוֹֹרָתיו ִיְנֹצרּו וישמרו גם לדורות הבאים את כל הוראותיוַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו 

  :ַהְללּוָיּה 'כולכם את ה

ּה  א קו ְללּוָי0 �ה ִּכי| ַהֽ ּו ַליהָו י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(-ה(ד� (ב ִּכ6 (ת   ב :ט� �ַמֵּלל ְּגבּור� י ְי ִמ�
יַע ּכָ  �ה ַי)ְׁשִמ� ה ְבָכל ג :ְּתִהָּלֽת(-לְיהָו ה ְצָדָק� ת-ַא�ְׁשֵרי ֹׁשְמֵר�י ִמְׁשָּפ�ט ֹעֵׂש6 ָזְכֵר�ִני  ד :ֵעֽ

ָך ִני ִּביׁשּוָעֶתֽ ְקֵד� (ן ַעֶּמ�ָך ָּפ) �הָוה ִּבְרצ� (ת   ה :ְי �ְׂשֹמַח | ִלְרא� יָך ִל (ַב�ת ְּבִחיֶר� Fְּבט
ל ִעם ִהְתַהֵּל� � ָך ְל) ָך- ְּבִׂשְמַח�ת ּג(ֶי אנּו ִעם  ו :ַנֲחָלֶתֽ ינּו ִהְרׁשָֽ - ָחָט� ינּו ֶהֱעִו�  :ְענּוֲאב(ֵת�

ִים  ז (ֵת�ינּו ְבִמְצַר0 Fְכרּו ֶאת- לֹא| ֲאב� א ָז �ֹ יָך ל ילּו ִנְפְלא(ֶת� ּו - ִהְׂשִּכ3 ב ֲחָסֶד�יָך ַוַּיְמר6 ֹר�
�ם ְּבַים-ַעל יַע ֶאת ח :ֽסּוף- ָי ה(ִד� ( ְל) �ר ְּבַים ט :ְּגבּוָרֽת(- ַוֽ�ּי(ִׁשיֵעם ְלַמ�ַען ְׁשמ� ס�ּוף - ַוִּיְגַע

ר (ת ַּכִּמְדָּבֽ ְּתֹהמ�  ֶּיֱחָר�ב ַוּי(ִליֵכ�ם ַּב) �ד א(ֵיֽבַוֽ�ּי(ׁשִ  י :ַוֽ ם ִמַּי )ִּיְגָאֵל� �א ַו �ד ׂש(ֵנ  :יֵעם ִמַּי
ר- ַוְיַכּסּו יא א נ(ָתֽ �ֹ ם ל ֶה� ד ֵמ) ִים ָצֵריֶה�ם ֶאָח� ירּו ְּתִהָּלֽת(  יב :ַמ� ינּו ִבְדָבָר�יו ָי)ִׁש�  :ַוַּיֲאִמ�
א יג ֹֽ ּו ַמֲעָׂש�יו ל ֲהרּו ָׁשְכח� � ּו ַלֲעָצֽת(-ִמֽ ּכ� ּו ַת�ֲאָוה ַּבִּמְדָּב�ר ַוְיַנּסּו יד :ִח) ל - ַוִּיְתַאּו� ֵא)�

יִׁשיֽמ( ם  טו :ןִּבֽ �ה   טז :ַוִּיֵּת�ן ָל�ֶהם ֶׁשֱאָלָת�ם ַוְיַׁשַּל6ח ָרז�(ן ְּבַנְפָׁשֽ ַּמֲחֶנ �ֹמֶׁשה ַּבֽ ּו ְל ַוְיַקְנא�
(ׁש ְיהָוֽה ן ְקד� ַאֲהֹר� ס ַעלֶא�ֶרץ- ִּתְפַּתח יז :ְל) ם-  ַוִּתְבַל�ע ָּדָת�ן ַו)ְּתַכ� ת ֲאִביָרֽ  :ֲעַד�

ים-ַוִּתְבַער  יח ט ְרָׁשִעֽ ה ְּתַלֵה� ָהָב� ׁש ַּבֲעָדָת�ם ֶל) ּו -ַיֲעׂשּו יט :ֵא� ֵע�ֶגל ְּבֹחֵר�ב ַו)ִּיְׁשַּתֲחו�
ה ירּו ֶאת כ :ְלַמֵּסָכֽ ֶׂשב-ַוָּיִמ� (ר ֹאֵכ�ל ֵעֽ � �ם   כא :ְּכב(ָד�ם ְּבַתְבִנ�ית ׁש) ָׁש�ְכחּו ֵא�ל מ(ִׁשיָע

(ת ְּבִמצְ  ה ְגֹדל� ִיםֹעֶׂש6 (ת ַעל כב :ָרֽ �ְפָלא(ת ְּבֶא�ֶרץ ָח�ם נ)(ָרא� אֶמר  כג :ֽסּוף-ַים-ִנ �ֹ ַוּי
ית ַהְׁשִחֽ ( ֵמֽ ָמת� יב ֲח) �יו ְלָהִׁש� ( ָעַמ�ד ַּבֶּפ�ֶרץ ְלָפָנ ֶׁש�ה ְבִחיר� Fי ֹמ Iם לּוֵל יָד� ַהְׁשִמ"  :ְלֽ

א  כד ֹֽ �ִּיְמֲאסּו ְּבֶא�ֶרץ ֶחְמָּד�ה ל ינּו ִלְדָבֽר(- ַוֽ ֱאִמ� ּו כה :ֶה) ְמע� א ָׁש) �ֹ  ַוֵּיָרְגנ�ּו ְבָאֳהֵליֶה�ם ל
(ל ְיהָוֽה ר  כו :ְּבק� ם ַּבִּמְדָּבֽ (ָת� יל א) ( ָלֶה�ם ְלַהִּפ� �ְרָעם ַּבּג(ִי�ם  כז :ַוִּיָּׂש�א ָיד� יל ַז ּוְלַהִּפ�

ם ָּבֲאָרֽצ(ת �ִּיָּצ�  כח :ּו)ְלָזר(ָת� יםַו י ֵמִתֽ ּו ִזְבֵח� (ר ַו)ּיֹאְכל� �ַּיְכִעיסּו   כט :ְמדּו ְלַב�ַעל ְּפע� ַו
ַעְלֵליֶה�ם ַוִּתְפָרץ ה-ְּבַמֽ ם ַמֵּגָפֽ ה  ל :ָּב)� ר ַהַּמֵּגָפֽ יְנָחס ַוְיַפֵּל�ל ַו)ֵּתָעַצ� � ד ִּפֽ  :ַוַּיֲעֹמ�

ר ַעד לא ר ָו)ֹד� ה ְלֹד� ם-ַוֵּתָח�ֶׁשב ל�( ִלְצָדָק� �ַּיְקִציפּו ַעל לב :ע(ָלֽ � ַרע -ַו י ְמִריָב�ה ַוֵּי ֵמ�
ֹמֶׁש�  םְל) י לג :ה ַּבֲעבּוָרֽ ּו ֶאת-ִּכֽ יו- ִהְמר� א ִּבְׂשָפָתֽ )ְיַבֵּט� ( ַו א  לד :רּוח� ֹֽ -ִה�ְׁשִמידּו ֶאת-ל

ם �ה ָלֶהֽ ר ְיהָו ים ֲאֶׁש�ר ָאַמ6 ַעִּמ� םַוִּיְתָעְרב�  לה :ָהֽ ֲעֵׂשיֶהֽ ּו ַמֽ )ִּיְלְמד� ּו  לו :ּו ַבּג(ִי�ם ַוֽ ַוַּיַעְבד�
ׁש- ֶאת ּו ֶאת לז :ֲעַצֵּביֶה�ם ַוִּיְהי6ּו ָלֶה�ם ְלמ(ֵקֽ �ֵניֶהם ְוֶאת- ַוִּיְזְּבח� ִדים-ְּב ם ַלֵּׁשֽ  :ְּבֽנ(ֵתיֶה�

י ַּדם  לח Iּו ָד$ם ָנִק ְׁשְּפכ0 ֶרץ -ַוִּיֽ ָא� � ף ָה) �ַען ַוֶּתֱחַנ �ְּבחּו ַלֲעַצֵּב�י ְכָנ ם ֲאֶׁש�ר ִז ְּבֵנFיֶה�ם ּֽוְבנ(ֵתיֶה�
ים ם לט :ַּבָּדִמֽ ַעְלֵליֶהֽ נּו ְּבַמֽ )ִּיְז� ּו ְבַמֲעֵׂשיֶה�ם ַו ַחר מ :ַוִּיְטְמא� ב -ַוִּיֽ )ְיָתֵע� ( ַו �ה ְּבַעּמ� ַא�ף ְיהָו

ם- ַוִּיְּתֵנ�ם ְּבַיד  מא :(ַנֲחָלתֽ - ֶאת ם ֹׂשְנֵאיֶהֽ ֶה� ּו ָב)  ִּיְמְׁשל� ּום א(ְיֵביֶה�ם  מב :ּג(ִי�ם ַוֽ ַוִּיְלָחצ�

 
 יםמצר ומכות למצרים הירידה גם אלא חוקיו ישמרו בעבור היתה הארץ נתינת רק שלא לומר ואפשר 162
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ם ּו ַּת�ַחת ָיָדֽ )ִּיָּכְנע� (ת יַ   מג :ַו ים ַרּב� ּכּו ַּבֲע(ָנֽםְּפָעִמ� )ָּיֹמ� ּו ַבֲעָצָת�ם ַו �ֵהָּמה ַיְמר� יֵל�ם ְו  :ִּצ"
( ֶאת מד ָׁשְמע� �ַּיְרא ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם ְּב) ם-ַו ב  מה :ִרָּנָתֽ ם ְּכֹר� )ִּיָּנֵח� ( ַו ר ָלֶה�ם ְּבִרית� ַוִּיְזֹּכ�
יו) חסדו( ְפֵני ָּכל  מו :ֲחָסָדֽ ים ִל) ם-ַוִּיֵּת�ן א(ָת�ם ְלַרֲחִמ� נּו   מז :ׁש(ֵביֶהֽ �ה | ה(ִׁשיֵע0 ָו Fְיה

ינּו ןֱאֹלֵה� ָך-  ְוַקְּבֵצנּו' ִמֽ ַח ִּבְתִהָּלֶתֽ ִהְׁשַּתֵּב� �ֹהד(ת ְלֵׁש�ם ָקְדֶׁש�ָך ְל) ם ְל (ִי� ּוְך מח :ַהּג" - ָּבר�
ל מִ  Iה ֱאֹלֵה$י ִיְׂשָרֵא ם -ןְיהָו0 ר ָּכל| ָה�ע(ָל0 ם ְוָאַמ6 ד ָהע(ָל� ְללּוָיּֽה- ְוַע3 ן ַהֽ     :ָהָע�ם ָאֵמ�

, אומר שעיקר הסיבה שלא ראו דור המדבר ודורות הגלות את הגאולההמזמור 

כהמשך למזמור הקודם שפרט את ניסי ; שראינו' היא שחטאנו למרות כל ניסי ה

 עלינו הגלות דין את קלהצדי לאמרו ומתאים.  חטאי העםיםרטוכאן מפ', ה

  .בחטאינו ולהודות

גם על העונשים שקיבלנו הללו ', ולא רק על הטובה שאמרנו במזמור הקודם נהלל את ה א

כי הוא הטוב המוחלט וגם העונשים הם ' הוֹדּו לה 'תנו הודאה להות ַהְללּוָיּה 'כולם את ה

ולזה לפעמים צריך להעניש , כי חסדו מכוון לזכותנו לעולם הבאטוֹב - ִּכי חלק מהטוב

', ולכן מי יכול לומר את כל גבורות ה  ב  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  163בעולם הזה מצד החסד

כי על , ולא יאמרו את כל תהילתו' ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורוֹת ה שמתגבר עלינו גם כשאנחנו חוטאים

ועם ישראל יהיו יציבים כשישמרו את משפטי  ג  :ְּתִהָּלתוֹ - ַיְׁשִמיַע ָּכל 164הרע לא נזכר שמו

גם בעת שאנחנו , עושה' אבל כל מה שה ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט ויהיו ראויים למשפט טוב', ה

ולמרות שנאמר בהמשך , ובכל זאת( ד  :ֵעת- ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל 165זה הטוב והנכון, חוטאים

שתזכור גם אותי כשתתרצה ) מבקש, המזמור שאנחנו אשמים במה שאיננו רואים בגאולה

ָּפְקֵדִני  וגם אני אפקד עמהם בישועה על ידי שתהיה בימיֶּמ ִּבְרצוֹן עַ ' ָזְכֵרִני ה לעמך לגאלם
ִלְראוֹת ְּבטוַֹבת ְּבִחיֶר  שאזכה לראות את הטובה של עמך הנבחר  ה  :ִּביׁשּוָעֶת שזה כולל י

וגם לזכות להלל עם כל ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ּגוֶֹי  גם לשמוח עם כל השבטים בטובתם הגשמית

- ְלִהְתַהֵּלל ִעם ישראל את זכותנו על מעלתם הרוחנית במה שהם נחלה שלך מכל העמים
גם אנחנו , כיון שכמו אבותינו שחטאו ולכן נענשו, אבל מה שאיננו זוכים לזה ו  :ַנֲחָלֶת

166חוטאים ונענשים
עד שהגענו ֶהֱעִוינּו ועיוותנו את דרך המחשבה שלנו ֲאבוֵֹתינּו - ָחָטאנּו ִעם 

כיון |ֲאבוֵֹתינּו ְבִמְצַרִים  שאבותינו חטאו כשיצאו ממצרים ז  :ִהְרָׁשְענּו למעשי רשעה מכוונת

ולא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאוֶֹתי - אשלא עסקו בהבנת משמעות הניסים שכבר ראו בעשרת המכות 

, להוציא אותם ממצרים,  את החסדים שכבר עשית איתם167בקדמת המחשבהשמו 

 
 . הזה הפסוק עיקר ששם, קלו ובמזמור קיח במזמור פרשנו וכך 163
 רבה שהיא, תהילתו כל את להשמיע אפשר ואי', ה גבורות כח את כלל להגדיר אפשר אי: נוסף פרוש 164

 .הכל כוללת אמירה שזו, לעולם ושחסדו טוב שהוא ולומר' לה להודות אפשר אבל, בעולם פרט בכל
 יעשו זה עם ויחד המשפט על כשישמרו לישראל טוב יהיה כלומר, "עושי "כמו" עושה: "סףנו פרוש 165

  .הדין משורת לפנים והנכון הטוב לפי לעשות, צדקה תמיד
, תמיד צדקה עושה' שה רואה שהוא, נכונותם את ומבין' ה משפטי את לראות ששומר מי אשרי: נוסף פרוש

 .מעניש כשהוא גם
 אבותינו מעשי את אוחזים אנחנו כי, נגאלים לא אנחנו גם אבל, גלו ולכן, חטאו אבותינו: נוסף פרוש 166

 .בידינו
 הדבר את שמחזיקים, לעכשיו משמעותי להיות הופך שהדבר פרושו אלא, לשכוח לא פרושו אין" לזכור "167

 יוסף אצל שנאמר במה כפילות אין ולכן. כבודו כסא לפני שכחה שאין אף' ה אצל זכרון שייך ולכן. במחשבה
 המשקים שר זכר שלא שכיון הוא הפרוש כי, )כג, מ בראשית" (וישכחהו יוסף את המשקים שר זכר ולא"
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- א ָזְכרּו ֶאת שמאלו היו צריכים להבין שתציל אותם גם על הים, ולקיימם שם כל הגלות
 אף שלא היה להם מוצא חוץ מלבטוח בו לפני קריעת הים168'ולכן התלוננו על הֹרב ֲחָסֶדי  

ַוּיוִֹׁשיֵעם ְלַמַען  אלא לפרסם שמו, לא למענם, ובכל זאת הצילם ח  :סּוף-ָים ְּבַים-ַוַּיְמרּו ַעל
  :ָרתוֹ ְּגבּו-ְלהוִֹדיַע ֶאת ולהראות עד כמה גדולה גבורתו שיכול לבקוע את הים ְׁשמוֹ 
והוליך סּוף ַוֶּיֱחָרב -ַוִּיְגַער ְּבַיםובאמירתו החזיר את הים לאחור עד שנהיתה יבשה בתוכו   ט

ַוּיוִֹליֵכם ַּבְּתֹהמוֹת   כאילו יש שם מדברבתוך תהומות הים, אף שלא היה זכאי, את העם
 ַוּיוִֹׁשיֵעם ִמַּיד ׂשוֵֹנא ועל ידי הריגת המצרים הציל אותם משונאיהם שרצו להרגם  י  :ַּכִּמְדָּבר

וזה על ידי שכיסו  יא  :ַוִּיְגָאֵלם ִמַּיד אוֵֹיב וגאלם בזה באופן סופי מאויביהם ששיעבדו אותם

ולא נותר אחד מהרודפים ם ָצֵריֶהם ַמיִ -ַוְיַכּסּו המים שנפתחו להם את הנלחמים בהם

האמינו לו לכל מה שיאמר , וכיון שראו את גדולתו זו יב  :ֶאָחד ֵמֶהם א נוָֹתר אחריהם

169להם
שכך צריכים היו לעשות תמיד כשעשה , והיללו אותו בשירת היםָבָריו ַוַּיֲאִמינּו ִבְד  

 זוכרים את אבל מעט זמן אחר כך כבר התנהגו כאילו אינם יג  :ָיִׁשירּו ְּתִהָּלתוֹ  להם ניסים

לא חיכו לשמוע מה , וכיון שלא ידעו מה יאכלוִמֲהרּו ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו  משמעות המעשים ההם

ומצד אחד רצו תאוות אף  יד  :ִחּכּו ַלֲעָצתוֹ - א אלא התלוננו על עניני האוכל, בזה' רצון ה

אם יש לו כח ' ומצד שני ניסו את הַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה ַּבִּמְדָּבר  שהיו במדבר ללא יכולת לממשן

170ונתן להם רצונם גם במן וגם בשליו טו  :ֵאל ִּביִׁשימוֹן-ַוְיַנּסּולתת אוכל במקום שומם 
 

לא מרזון גופני אלא , אבל כיון שחטאו פגע בנפשות המתאווים ומתוַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם 

ורצו את הכבוד שהיה למשה , ובעדת קורח קנאו טז  :ַוְיַׁשַּלח ָרזוֹן ְּבַנְפָׁשם מחוסר אמונתם

ְלַאֲהֹרן ְקדוֹׁש  ואת הקדושה שהיתה ביד אהרון הכהןַוְיַקְנאּו ְלֹמֶׁשה ַּבַּמֲחֶנה  כמנהיג המחנה
 ואתֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן - ִּתְפַּתח ועונשם היה שפתחה הארץ את פיה ובלעה אותם יז  :'ה

ובמאתיים   יח  :ֲעַדת ֲאִביָרם- ַוְּתַכס ַעל  וכסתה עליהם171משפחותיהם ומשפחת קורח

שלא היו צדיקים , ושרפה אותםֵאׁש ַּבֲעָדָתם -ַוִּתְבַער וחמישים מקטירי הקטורת בערה האש

  : ְרָׁשִעים172ְּתַלֵהטֶלָהָבה אלא היו רשעים וחלקו על הכהונה , באמת ולא רצו קרבת אלוקים
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  174והשתחוו לוֵעֶגל ְּבֹחֵרב - ַיֲעׂשּו 173וחטא כללי יותר היה שעשו בהר סיני עגל יט

 

, באמירה עמלק את לזכור מצווים אנחנו: עמלק זכירת למצוות ההסבר גם וזה". וישכחהו "לכן, יוסף את
 .לשכוח נבוא שלא כדי
 ָּלנּו ָעִׂשיתָ  ּזֹאת ַמה ַּבִּמְדָּבר ָלמּות ְלַקְחָּתנּו ְּבִמְצַריִם ְקָבִרים ֵאין ִליֲהִמּבְ  מֶֹׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו: "שם שנאמר כמו 168

 ָלנּו טֹוב ִּכי ִמְצָריִם ֶאת ְונַַעְבָדה ִמֶּמּנּו ֲחַדל ֵלאמֹר ְבִמְצַריִם ֵאֶלי0 ִּדַּבְרנּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר זֶה ֲה6א: ִמִּמְצָריִם ְלהֹוִציָאנּו
 ).יב-יא, יד שמות" (ַּבִּמְדָּבר ִמֻּמֵתנּו ַריִםִמצְ  ֶאת ֲעבֹד
 ".עבדו ובמשה' בה ויאמינו" "שנאמר 169
 שמפורט כמו, אחד נסיון היה הכל, כן אחרי הרבה היו והמתאווים תורה מתן קודם היה שהמן אף 170

 .אחד כדבר כאן אותם מזכיר ולכן, המן נגד היתה התלונה שעיקר במתאווים
 מפני או, בשרופים ולא בבלועים לא, עונשו בפרוש הוזכר שלא מפני, בפרוש קורח את כאן מזכיר אינו 171

 .קורח בני הלויים של כבודם
 להביא ויכולה תועלת להביא יכולה והקטורת, אותם שרפה הקטורת אש כי, "תלהט "דוקא שאמר יתכן 172

 בה שנאמר, עצמה בה נידונים והרשעים בה מתרפאים שצדיקים, לבוא לעתיד החמה כמו היא ובכך, עונש
 ).א"ע ד ז"ע; יט, ג מלאכי" (הבא היום אותם וליהט"

. העונש חומרת לפי המדבר דור חטאי את שהביא ונראה שבחומש הסדר אינו כאן המובא החטאים סדר 173
 קורח כך ואחר, נענשו עצמם שהמתאווים והמתאווים המן כך ואחר, כלל נענשו שלא סוף ים כל קודם

 עשה שלא אף כולם את להשמיד שרצה העגל כך ואחר, וחמור ניסי עונש היה אבל כולם נענשו לא שאמנם
 לא הם וגם. הבנים דור חטאי כך ואחר. לארץ יכנסו שלא כולם על ממש שנגזר המרגלים כך ואחר, לבסוף

 ששקול למשה אפילו עונש גרם מריבה שמי מצד אולי מריבה מי כך ואחר פעור בעל קודם אלא, הסדר לפי
 .העם כל נגדכ

 הר מעמד את מיידית מזכיר לא" חורב "כי. החטא חומרת את להקטין" מסכה"ו" חורב "שאמר נראה 174
 .ממש אותו עובדים ולא מאחריו שנמצא עליון לכח רומז שרק פסל הוא" מסכה"ו, סיני
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בחפץ ְּכבוָֹדם - ַוָּיִמירּו ֶאת שהוא כבודם' והגיעו לפחיתות כזו שהחליפו את ה כ  :ְלַמֵּסָכה

ובזה הראו  כא  :ְּבַתְבִנית ׁשוֹר ֹאֵכל ֵעֶׂשב דומם הנראה כמו שור שאפילו מאכלו פחות

שעשה ָׁשְכחּו ֵאל מוִֹׁשיָעם  ואיך יהיה עגל, שהושיעם בכוחו ממצרים', שממש שכחו את ה

ֹעֶׂשה ְגֹדלוֹת  ול על כל הארץ יחדבמצרים את כל עשרת המכות הגדולות והראה שיכול לפע
, ומייראים מאוד כקריעת היםִנְפָלאוֹת ְּבֶאֶרץ ָחם והיו המכות מעל לכח הטבע   כב  :ְּבִמְצָרִים

ַוֹּיאֶמר  ולכן גזר שיכלו כולם כג  :סּוף- ַים-נוָֹראוֹת ַעל ת כדברים האלהשמי יכול לעשו
צה עמד ומנע את הפר, 175אלא שמשה שבו בחר להמשיך את עם ישראלְלַהְׁשִמיָדם 

ְלָהִׁשיב והשיב כעסו שלא ישחית אותם לגמרי לּוֵלי ֹמֶׁשה ְבִחירוֹ ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו  בהגנתם
על , לא רצו את ארץ ישראל והוציאו דיבתה, רגליםבמ, ואחר כל זה  כד  :ֲחָמתוֹ ֵמַהְׁשִחית

שיגן עליהם ויתן להם ' ולא האמינו לדבר הַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה  אף שראוי לחמוד אותה

ַוֵּיָרְגנּו  בתוך ביתם, ועוררו את רגשות הפחד על עצמם  כה  :ֶהֱאִמינּו ִלְדָברוֹ -אאותה 
  :'א ָׁשְמעּו ְּבקוֹל ה שאמר להם להכנס לארץ ולכבשה' ולכן לא שמעו בקול הְבָאֳהֵליֶהם 

ְלַהִּפיל  ַוִּיָּׂשא ָידוֹ ָלֶהם ולכן נשבע להם שאותו הדור יפול במדבר ולא יזכה להכנס לארץ כו
176ושגם זרעם אחריהם יגלו מארצם לבין הגויים ולשאר ארצות  כז  :אוָֹתם ַּבִּמְדָּבר

ּוְלַהִּפיל  
ים התחברו לנשות מדין שעבדו ואחריהם דור הבנ כח  :ַזְרָעם ַּבּגוִֹים ּוְלָזרוָֹתם ָּבֲאָרצוֹת

 ומזה נגרר שאכלו מזבחי עבודה זרה שהם אלילים מתיםַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעוֹר  לבעל פעור
ַוַּיְכִעיסּו  'עד שנבע מזה שעבדו ממש עבודה זרה והכעיסו את ה  כט  :ַוֹּיאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים

ודן , ד לעשות מעשהופנחס עמ ל  :ָּבם ַמֵּגָפה-ַוִּתְפָרץולכן מתו מהם במגפה ְּבַמַעְלֵליֶהם 

ובזה  177ַוַּיֲעֹמד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּללאת הדין כשהבין שבסיס הכעס על ההתחברות לנשותיהם 

היה , ואף שלא היה דינו על פי המשפט הרגיל  לא  :ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה עצר את המגפה

ולכן זכה לכהונה גדולה ַוֵּתָחֶׁשב לוֹ ִלְצָדָקה  כי גרמו על ידי זה לעבודה זרה, המעשה הנכון

ובמי מריבה גרמו לכעס עקיף על   לב  :עוָֹלם-ְלֹדר ָוֹדר ַעד 178לכל הדורות ולעולם הבא

  :ַרע ְלֹמֶׁשה ַּבֲעבּוָרםּיֵ וַ  179ונענש משה בסיבתם ֵמי ְמִריָבה- ַוַּיְקִציפּו ַעל משה על ידי חטאם
ולכן דיבר בשפתיו שלא כהוגן ואמר רּוחוֹ - ִהְמרּו ֶאת- ִּכי כי מרדו ברוח המניעה אותו  לג

ועוד הוסיפו לחטוא כשנכנסו לארץ ולא השמידו   לד  :ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו 180שמעו נא המורים

וזה   לה  :ָלֶהם' ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ָאַמר ה- ִהְׁשִמידּו ֶאת- א 'את כל העמים כפי שציוה אותם ה

ועבדו את  לו  :ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגוִֹים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהםגרם שגרו ביניהם ולמדו מהם את דרכיהם 

ועל ידי זה היו ֲעַצֵּביֶהם -ַוַּיַעְבדּו ֶאת ת האדם ולא עוזרים לואליליהם אף שמעציבים א

. עבותעד שהגיעו לכל התו לז  :ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמוֵֹקׁש העמים שהשאירו למכשול לעם

ובמקום להקריב קרבנות זבחו את , עבדו לשדים שאין בהם ממש' שבמקום לעבוד לה

ובזה כבר התרגלו  לח  :ְּבנוֵֹתיֶהם ַלֵּׁשִדים-ְּבֵניֶהם ְוֶאת-ַוִּיְזְּבחּו ֶאת בניהם ובנותיהם למולך

 
 .הזו מהצרה גם אותם הושיע ישראל עם את להושיע בחר שבו משה: נוסף פרוש 175
 בפשט אבל, מכאן נלמד שאולי, קשר יש ל"ובחז. הגלות לגזרת המרגלים חטא בין הקשר מה יודע איני 176

 אָֹתם ְלָהִפיץ ַּבִּמְדָּבר ָלֶהם יִָדי ֶאת נָָׂשאִתי ֲאנִי ַּגם: "כ ביחזקאל דומה פסוק עוד ויש. כזה קשר אין הפסוקים
 נגזרה ודוקא המרגלים חטא בגלל היה לא שזה משמע שם שמהפרק אלא, "ָּבֲאָרצֹות אֹוָתם ּוְלזָרֹות ַּבּגֹויִם
 . הבנים בדור הגזרה

 ".לפניו בפרץ עמד בחירו משה לולי "כנגד 177
 .הכהנים יהיו פנחס מבני שהם צדוק בני לבוא תידלע שגם, טו, מד ביחזקאל שמשמע כמו 178
" ָהָאָדם ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד ְלַקֵּלל אִֹסף 6א "למשל. עקיפה סיבה - ' בעבור'. ישירה סיבה -' למען '179

" ַּבִּמְדָּבר ֶאְתֶכם יֶהֱאַכְלּתִ  ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם ֶאת יְִראּו ְלַמַען ְלדֹרֵתיֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ִמֶּמּנּו ָהעֶֹמר ְמ6א", )כא, ח בראשית(
" יֵאלָ  ָׁשַמע ְו6א ְלַמַענְֶכם ִּבי' ה ַוּיְִתַעֵּבר "מריבה מי על משה להם אומר) כו, ג (ובדברים). לב, טז שמות(

 .הסיבה הם רק אלא, לחטא גרמו רק והם, הסיבה הוא שלו החטא שלא להם לומר
 לקרוא לו שגרמו במה היה והוא בחטא ישראל של חלקם מה לומר בא כאן, בהכאה היה שהחטא ואף 180

 .'המורים 'להם
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 210 תהלה ליעקב

והסירו מהם אפילו את הרגשות ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי  גם לרצח להרוג מי שלא חייב מיתה

ואפילו לא לאלקיהם ְּבֵניֶהם ּוְבנוֵֹתיֶהם -ַּדם טבעיים במה שזבחו דוקא את בניהם ובנותיהם

ומכאן כבר שפכו דם נקי הרבה מאוד עד ַען ֲאֶׁשר ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכנָ  אלא לאלילי עם אחר

ואת עצמם טמאו מקדושתם על ידי  לט  :ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים 181שהחטא פגע גם באדמה

ַוִּיְזנּו  אל האלילים' וגרמו לעצמם לסור מאחרי הְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם ַוּיִ  המעשים האלו
יק אותם מארץ ישראל שהיא והרחְּבַעּמוֹ ' ַאף ה-ַוִּיַחר עליהם' ולכן כעס ה  מ  :ְּבַמַעְלֵליֶהם

ושלטו בהם ּגוִֹים -ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד עד שנצחו אותם הגויים  מא  :ַנֲחָלתוֹ -ַוְיָתֵעב ֶאת 182'נחלת ה

וצמצמו את מרחב המחיה שלהם   מב  :ִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהםוַ  בשנאה ולא לטובתם

אבדה נכנעו לגמרי ו, עד שכיון שלא שבו מכל אלוַוִּיְלָחצּום אוְֹיֵביֶהם  במלחמתם איתם

, ואף שבכל התהליך הזה הצילם פעמים רבות מג  :ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם המלכות מישראל

גם ' בל דעתם היתה שלא לקבל את עול האְּפָעִמים ַרּבוֹת ַיִּציֵלם  בימי השופטים והמלכים

ולכן כתוצאה מהעיוות המחשבתי שלהם ירדו פעם אחר פעם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם  אחר כך

ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם  ובכל זאת גם בגלות ראה את צרתם  מד  :ַוָּיֹמּכּו ַּבֲעוָֹנם למרות שהצילם
ר להם את הברית וזכ  מה  :ִרָּנָתם-ְּבָׁשְמעוֹ ֶאת ושמע את שבחם ותפילתם שנושאים לו

183שכרת איתם בהר סיני
 ולמרות שלא היו זכאים ויתר על קושי הגלותַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתוֹ  

גרם לעמים השובים אותם , ואף שעוד לא הושיעם לגמרי  מו  :ֲחָסָדיו) חסדו(ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב 

184לרחם עליהם ולהקל את עולם
 אנחנו ולכן מז  :ׁשוֵֹביֶהם-ַוִּיֵּתן אוָֹתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל 

 מוסיפים להתפלל שתושיע אותנו גם הפעם שהרי אנחנו עובדים אותך ואתה משגיח עלינו

לא ַהּגוִֹים - ְוַקְּבֵצנּו ִמן ותאסוף את כל הגלויות שמפוזרים בעמים ֱאֵהינּו' הוִֹׁשיֵענּו ה

את ונשבח ְלֹהדוֹת ְלֵׁשם ָקְדֶׁש  בשבילנו אלא שנודה לך ונפרסם הופעתך הקדושה בעולם

ְלִהְׁשַּתֵּבַח  185עצמנו בעיני כל עמי הארץ כי אנחנו נהיה המפרסמים את שבחיך בעולם
ישראל ומופיע דרכם ונוסיף את הופעתך בעולם שאתה המשגיח על  מח  :ִּבְתִהָּלֶת 

וכל עם ישראל ָהעוָֹלם ְוַעד ָהעוָֹלם - ִמן גם היום ועד עולם הבאֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל  'ה- ָּברּו בעולם

 ויהללו גם הם אותך 186שבגלות ששומעים את הבקשה הזו אומרים שעל זה ראוי לסמוך

  :ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה-ְוָאַמר ָּכל

 
 ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחנִיפּו ְו6א: "המקלט בערי נאמר כך כי מהאדמה להרחקתם כגורם הרציחה את דוקא ומדגיש 181

 במדבר" (ׁשְפכֹו ְּבַדם ִאם ִּכי ָּבּה ֻׁשַּפ= ֲאֶׁשר ַלָּדם יְֻכַּפר 6א ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ ֶאת יֲַחנִיף הּוא ַהָּדם ִּכי ָּבּה ַאֶּתם ֲאֶׁשר
 ).לג, לה
 זה' ה נחלת על וכשמדובר. הגויים מבין בעולם נחלתו שהוא, ישראל עם את ממנו הרחיק: נוסף פרוש 182

" ִחֵּלקּו ַאְרִצי ְוֶאת ַבּגֹויִם ִּפּזְרּו ֲאֶׁשר יְִׂשָרֵאל ִתינֲַחלָ וְ  ַעִּמי ַעל ָׁשם ִעָּמם ְונְִׁשַּפְטִּתי "כמו ישראל עם כלל בדרך
 ָׂשמּו ָקְדֶׁש0 ֵהיַכל ֶאת ִטְּמאּו ֶת0נֲַחלָ ּבְ  גֹויִם ָּבאּו ֱא6ִהים "כמו ישראל לארץ הכונה לפעמים אבל, )ב, ד יואל(

 .אצלנו כמו כך ואפשר כך לפרש אפשר ולפעמים, )א, עט תהלים" (ְלִעּיִים יְרּוָׁשַלִם ֶאת
 .תמה לא אבות ברית כי האבות עם בריתו את זכר: נוסף פרוש 183
 .חלקית גאולה והיתה שני בית את לבנות רשות מהפרסים שקיבלו למה כאן שרומז ויתכן 184
 את להודיע שמו למען ויושיעם "המזמור בתחילת סוף ים בקריעת שאמר כמו אלא זכותנו מצד לא וזה 185

 ".גבורתו
 כונת כי. השונ קצת בשילוב פעם וכל. אמן, לעולם', ה ברוך נאמר בתהילים לספר ספר כל בין במעבר 186
 ולדעת', ה שם את המציאות כל על לקרוא זה, הזה בעולם עליו לסמוך שראוי שמה לומר תהילים ספר כל

 .שנפגוש מקרה ובכל תמיד נכון וזה. הבא לעולם מכוונת שהמטרה



 

 חמישי ספר

�ה ִּכי  א קז ּו ַליהָו י ְלע(ָל� - ֹהד� (ב ִּכ6 ם  ב :ם ַחְסּֽד(ט� ר ְּג)ָאָל� �ה ֲאֶׁש� �אְמרּו ְּגאּוֵל�י ְיהָו ֹ י
ר-ִמַּיד (ן ּוִמָּיֽם  ג :ָצֽ ַּמֲעָר�ב ִמָּצפ� ח ּוִמֽ ם ִמִּמְזָר� ְּבָצ� (ת ִק" ּו ד :ּֽוֵמֲאָרצ�  ַב�ִּמְדָּבר ָּתע�

אּו א ָמָצֽ �ֹ ב ל (ָׁש� יר מ) (ן ָּד�ֶרְך ִע� ים ַּגם ה :ִּביִׁשימ� ף- ְרֵעִב� ם ִּתְתַעָּטֽ ם ָּבֶה� ים ַנ)ְפָׁש�  :ְצֵמִא�
ּו ֶאל  ו ם-ַוִּיְצֲעק� ם ַיִּציֵלֽ ְּמֽצּוק(ֵתיֶה� �הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם ִמ) �ַּיֽ ְדִריֵכם ְּבֶד�ֶרְך ְיָׁשָר�ה   ז :ְי ַו

ֶכת ֶאל ֶל� ב- ָל) יר מ(ָׁשֽ ( ְו)  ח :ִע� �ה ַחְסּד� ּו ַליהָו םי(ד� יו ִלְבֵנ�י ָאָדֽ ִה�ְׂשִּביַע -ִּכי ט :ִנְפְלא(ָת�
ֵעָבה ִמֵּלא ה ְוֶנ�ֶפׁש ְר) �ֶפׁש ֹׁשֵקָק� �י ּוַבְרֶזֽל י :ֽט(ב-ֶנ י ֳעִנ ֶׁשְך ְוַצְלָמ�ֶות ֲאִסיֵר6 �ְׁשֵבי ֹח�  :ֹי

י יא ּו ִאְמֵרי-ִּכֽ צּו-ִהְמר� ת ֶעְלי�(ן ָנָאֽ ּו ְוֵא�ין ֹעֵזֽר יב :ֵא�ל ַוֲעַצ6 ְׁשל� �ע ֶּבָעָמ�ל ִלָּב�ם ָּכ)  :ַוַּיְכַנ
ּו ֶאל יג ם- ַוִּיְזֲעק� ם י(ִׁשיֵעֽ ק(ֵתיֶה� ְּמֻצֽ �הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם ִמ) ֶׁשְך ְוַצְלָמ�ֶות   יד :ְי �(ִציֵאם ֵמֹח� ֽי

ק (ֵתיֶה�ם ְיַנֵּתֽ �ה ַחְסּד�  טו :ּומ(ְסר6 ּו ַליהָו םי(ד� יו ִלְבֵנ�י ָאָדֽ י טז :( ְו)ִנְפְלא(ָת� �ַּבר - ִּכֽ ִׁש
עַ  �ל ִּגֵּדֽ י ַבְרֶז ֶׁשת ּוְבִריֵח6 (ת ְנֹח� ם ִיְתַעּֽנּו  יז :ַּדְלת� �ם ּֽו)ֵמֲעֽ(ֹנֵתיֶה� ִוִלים ִמֶּד�ֶרְך ִּפְׁשָע � :ֱא

יעּו ַעד-ָּכל  יח �ב ַנְפָׁש�ם ַו)ַּיִּג� ֶות- ֹא�ֶכל ְּתַתֵע ֲעֵרי ָמֽ ּו ֶאל יט :ַׁש� �הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם -ַוִּיְזֲעק� ְי
ּמְ  םִמ) ם י(ִׁשיֵעֽ ק(ֵתיֶה� ם כ :ֻצֽ ט ִמְּׁשִחית(ָתֽ )יַמֵּל� ָבר( ְוִיְרָּפֵא�ם ִוֽ �ּו   כא :ִיְׁשַל�ח ְּד י(ד�

ם יו ִלְבֵנ�י ָאָדֽ ( ְו)ִנְפְלא(ָת� �ה ַחְסּד� ּו ַמֲעָׂש�יו   כב :ַליהָו יַסְּפר6 �ִיְזְּבחּו ִזְבֵח�י ת(ָד�ה ִוֽ ְו
ה ְּבַמ�ִים ַרִּבֽ   כג  :ְּבִרָּנֽה ָלאָכ� י ְמ) אּו ַמֲעֵׂש�י   כד :יםי(ְרֵד�י ַה�ָּים ָּבֳאִנּי�(ת ֹעֵׂש� �ֵה�ָּמה ָר

ה יו ִּבְמצּוָלֽ �ה ְו)ִנְפְלא(ָת� יו כה :ְיהָו ם ַּגָּלֽ ּוַח ְסָעָר�ה ַוְּתר(ֵמ� �ַּיֲעֵמד ר� אֶמר ַוֽ �ֹ ּו   כו :ַוּי ַיֲעל�
ם ְּבָרָע�ה ִתְתמ(ָגֽגָׁש�ַמִים (ת ַנ)ְפָׁש� ּו ְתה(מ� (ר ְוָכל כז : ֵיְרד� �ָינּועּו ַּכִּׁשּכ� (ּגּו ְו ם -ָיח� ְכָמָת� ָח)

ע ּו ֶאל כח :ִּתְתַּבָּלֽ ם- ַוִּיְצֲעק� ם י(ִציֵאֽ �הָוה ַּבַּצ�ר ָלֶה�ם ּֽו)ִמְּמֽצּוֹקֵתיֶה� �ָעָרה  כט :ְי ם ְס ָיֵק�
ם ּו ַּגֵּליֶהֽ י ל :ִלְדָמָמ�ה ַו)ֶּיֱחׁש� ּו ִכֽ קּו ַו) -ַוִּיְׂשְמח� ם ֶאלִיְׁשֹּת� ם- ַּיְנֵח� (ז ֶחְפָצֽ ּו  לא :ְמח� י(ד�

ם יו ִלְבֵנ�י ָאָדֽ ( ְו)ִנְפְלא(ָת� �ה ַחְסּד� �יֹרְממּוהּו ִּבְקַהל לב :ַליהָו �ים -ִוֽ ב ְזֵקִנ �ם ּוְבמ(ַׁש6 ָע
ִים ְלִצָּמֽא(ן  לג :ְיַהְלֽלּוהּו ֵאי ַמ)� (ת ְלִמְדָּב�ר ּוֹמָצ� �ִרי ִלְמֵלָח�ה   לד :ָיֵׂש�ם ְנָהר� ֶא�ֶרץ ְּפ

ּה ת ֹי�ְׁשֵבי ָבֽ ָרַע� ֲאַגם לה :ֵמ) ִים- ָיֵׂש�ם ִמ�ְדָּבר ַלֽ ֵאי ָמֽ ה ְלֹמָצ� ָּי� ֶרץ ִצ) ַוּי�(ֶׁשב   לו :ַמ�ִים ְוֶא�
ב ּו ִע�יר מ(ָׁשֽ ים ַו)ְיכ(ְננ� ּו ָׂש�ד(ת ַוִּיּטְ  לז :ָׁש�ם ְרֵעִב� י ַוִּיְזְרע� ּו ְּפִר� ים ַו)ַּיֲעׂש� ּו ְכָרִמ� ע�

יט לח :ְתֽבּוָאה א ַיְמִעֽ �ֹ ם ל ד ּו)ְבֶהְמָּת� ּו ְמֹא� ֶצר  לט :ַוְיָבֲרֵכ�ם ַוִּיְרּב� חּו ֵמֹע6 ּו ַוָּיֹׁש� ַוִּיְמֲעט�
�ה ְוָיֽג(ן הּו לֹא- ֹׁשֵפ�ְך ּב�ּוז ַעל  מ :ָרָע ם ְּבֹת� )ַּיְתֵע� ים ַו ֶרְך-ְנִדיִב� �ב ֶאְבי�(ן  מא :ָדֽ ַוְיַׂשֵּג

אן מִ  �ֹ ּצ �ֶׂשם ַּכ) (ִני ַוָּי ים ְוִיְׂשָמ�חּו ְוָכל  מב :ְׁשָּפֽח(תֵמע� ּו ְיָׁשִר� יהָ -ִיְרא� ְפָצה ִּפֽ ה ָק� ְוָל�  :ַע)
י ְיהָוֽה-ָחָכ�ם ְוִיְׁשָמר-ִמי  מג ְסֵד� ּו ַחֽ )ִיְתּֽב(ְננ�    :ֵא�ֶּלה ְו

ומביא כדוגמה , כשהוא מציל אדם מרעה' מדבר על הצורך להודות לההמזמור 

ם משל על מה הם משמשים ג; החולים ויורדי הים, האסירים, את הולכי המדבר
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 212 תהלה ליעקב

 שניצל צרה כל על לאמרו ומתאים. 1כשיציל את ישראל מהגלות' שיודו לה

  .ישראל עם גאולת על וכן, מהארבעה אחד הוא אם ובמיוחד, ממנה

כי כל מעשיו טוב והוא ' ֹהדּו לה גם על הישועה וגם על הצרה' ודאה מפורשת להתנו ה א

וחסדו מכוון לזכותנו לעולם הבא ולכן צריך לפעמים בעולם הזה טוֹב -ִּכיהטוב המוחלט 

ואת זה יאמרו בעתיד עם ישראל בדור   ב :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  2ליסר אותנו ורק אז להצילנו

 כיון שהציל אותם שלא להיות משועבדים למי שמצר להם' ֹיאְמרּו ְּגאּוֵלי ה 'שיגאל על ידי ה
 וגם מכל הארצות שנפוצו שם חזר וקיבץ אותם לארץ ישראל ג :ָצר- ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד

אבל בדרום ארץ ישראל אין (שהתפזרו במזרח ובמערב ובצפון ובאיי הים ּוֵמֲאָרצוֹת ִקְּבָצם 

וכן יברכו אותו כבר עכשיו אלו   ד :ָּצפוֹן ּוִמָּיםִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמ  )מקום ישוב אלא ים סוף

 שאין בו דרכים מסודרות כיון שהוא שממהָּתעּו ַבִּמְדָּבר  שלא מצאו את דרכם במדבר
 :ִעיר מוָֹׁשב א ָמָצאּו 3ולא מצאו גם מקום אחר שיוכלו לקבל בו צורכםן ָּדֶר ִּביִׁשימוֹ 

  או למות מהמחסורעד שקרובים להתעלף ְצֵמִאים-ְרֵעִבים ַּגםוחסר להם אוכל ומים   ה
מציל  ַּבַּצר ָלֶהם' ה-ַוִּיְצֲעקּו ֶאלמתוך הצרה ' וכיון שקוראים אל ה ו :ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף

וגם יכוון אותם בדרך ללא בורות   ז :ִמְּמצּוקוֵֹתיֶהם ַיִּציֵלם 4חסוראותם מהעינוי והקושי שבמ

והם   ח :ִעיר מוָֹׁשב-  ֶאלַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 5שמובילה אל מקום שיש בו כל צורכם

ויפרסמו לבני אדם ַחְסּדוֹ ' יוֹדּו לה על החסד שעשה איתם להצילם' כבר היום מודים לה

על מה שמצא להם דרכים  ט :אוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדםְוִנְפלְ  אחרים את הניסים שעשה איתם

 ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה-ִּכי את רצונה, לתת לנפש המשתוקקת להגיע למקום מושב, במדבר

ואחריהם האסירים   י :טוֹב- ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא 6ם את חסרונה בכל הצריך להובזה השלי

ם אסורים בעינוי ועל ידי שה ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁש ְוַצְלָמֶות שיושבים בחשכת הבור ובצל הפחד מהמות

על מה שלא ' שבא להם כעונש מאת ה יא :ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל 7ברזל המונע מהם ללכת

לעשות בעולם ' ואת מה שיעץ להם הֵאל - ְמרּו ִאְמֵריִה - ִּכי קבלו עליהם לעשות את מצוותיו

ולכן הכניע את גאות ליבם על ידי עמל הכלא  יב :9ַוֲעַצת ֶעְליוֹן ָנָאצּו 8הרחיקו ומאסו

 
 לעומת. המזמור במהלך מהמשפטים חלק זה לפי להסביר שקשה כיון הגלות על רק שמדבר לומר קשה 1

 לפסוקים הסבר אין שאז כיון הגלות על ולא להודות שצריכים ארבעה על לדבר שבא לומר אפשר אי זאת
 .בהערות כתבתי הנמשל את. והאחרונים הראשונים

 להיות בלי בריא שהוא מי ולא מצרה הצלה על באה ההודאה ולכן. להודות שצריכים בארבעה גם נכון וזה 2
 פשעם מדרך שמצילה הצרה על גם במובלע להודות זה מהענין חלק כי, להאסר בלי חופשי או, חולה

 .ועונותיהם
 ובא .צורכם מהם לקבל ערים בו ואין ידועה דרך בו שאין במדבר שהלכו הראשונה הגאולה זו ובנמשל 3

 חטא בלי גם גלות שיש להראות
  .במדבר צורכם כל להם סיפק ובנמשל 4

 אחר שמפורטת מהישועה חוץ עצמו בפני כדבר" יצילם ממצוקותיהם "מהארבעה אחד בכל לפרש השתדלתי
 .אחריו שבא למה כותרת הוא" יצילם ממצוקותיהם"ש ואפשר כך לומר חובה אין אבל, כך

 .ישראל ארץ אל, בה יכשלו לא בדרך, במדבר והדריכם הובילם ובנמשל 5
 .טוב שהוא מן להם נתן לרעבונם וגם בשליו כמו תשוקותיהם להם נתן גם במדבר הנמשל ומצד 6
 ובצל' ה את רואים לא כי בחושך בה יושבים שהעם, החטא בעקבות שבאה האחרונה הגלות זו ובנמשל 7

 והם, לארצם לשוב יכולים שאינם שם ואסורים. ולהעלם שם למות עלול שהעם או. הגויים מרדיפות המות
 .ברזל ידי על כמו וסגורים ועינוי בעניות

 עצם ולכן רצח או גניבה למשל התורה פי על גם אסורים אדם ניב כולאים עליהם הדברים רוב: נוסף פרוש 8
 .ל- א אמרי המרו כי זה שנכלאו מה

 מצד נראה, בחטאם הים ויורדי המדבר הולכי את תולה ואינו, בחטאם והחולים האסירים את שתולה מה 9
, הזה מצבל הגיע למה להסביר כדי חטא צריך ולא, לסכנה עצמו את הכניס בים או במדבר שהולך שאדם
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ַוַּיְכַנע ל מביאים לדבר שיש בו תוצאה -ומראה להם שרק אמרי א, ים ללא תוצאהשעובד
כשכשלו בדבר שעליו הענישו אותם , ואף ששמו אותם בכלא על ענינים אחרים ֶּבָעָמל ִלָּבם

לא '  ה,והראה להם שמי שמנאץ עצת עליון, ונפלו כדי שיתיסרו שם, לא עזר להם להנצל

ַּבַּצר ' ה- ַוִּיְזֲעקּו ֶאל' ואז מתוך הצרה יצעקו על כרחם אל ה יג :ן ֹעֵזרָּכְׁשלּו ְוֵאי 10עוזר לו
 :ֻצקוֵֹתיֶהם יוִֹׁשיֵעםִמְּמ  ויוציא אותם מהעינוי והקושי של הכלא גם אם הם עדיין בתוכו ָלֶהם
 11וישחרר אותם לגמרי יוִֹציֵאם ֵמֹחֶׁש ְוַצְלָמֶות וגם יוציאם מהבור ומסכנת המות יד

ויספרו ַחְסּדוֹ ' יוֹדּו לה על החסד שעשה איתם בזה' וגם הם יודו לה טו :ּומוְֹסרוֵֹתיֶהם ְיַנֵּתק

כי  טז :םְוִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאדָ  לפרסם את הנס, לאנשים אחרים, את הניסים שעשה להם

וחתך את ִׁשַּבר ַּדְלתוֹת ְנֹחֶׁשת -ִּכי שבר את הדלתות החזקות שמנעו מהם לצאת החוצה

הביא ' שה, ואחריהם החולים יז :ל ִּגֵּדעַ ּוְבִריֵחי ַבְרזֶ  12המנעולים שמנעו מהדלתות להפתח

והם היו אוילים ולא חזרו עד , עליהם את המחלה בהדרגה כדי שישובו מדרך הפשע שלהם

והוא , והעינוי מהמחלה מצד האמת בא מעוונותיהם ֶּדֶר ִּפְׁשָעםֱאִוִלים ִמ שכבדה המחלה 

גיעים למצב עד שמ  יח :ּוֵמֲעוֹֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו ולא צריך גזרה מיוחדת, מה שטבעי להם באמת

שמעצמם אינם רוצים לאכול שמראה להם שעוונותיהם מרחיקים מהם את המצוות שהם 

- ַוַּיִּגיעּו ַעד 13ועל ידי זה יגיעו כמעט עד מות שאז גם הם יזעקוֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם -ָּכל חייהם
ויציל אותם מהעינוי ַּבַּצר ָלֶהם ' ה- ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ואז יצעקו מקושי המחלה יט :ַׁשֲעֵרי ָמֶות

וישלח את ציוויו  כ :ִמְּמֻצקוֵֹתיֶהם יוִֹׁשיֵעם גם לפני הרפואה השלמה, והקושי של המחלה

ִויַמֵּלט  15ולא ימותו בשחת שכרו לעצמםִיְׁשַלח ְּדָברוֹ ְוִיְרָּפֵאם  14למלאך וירפאו מהמחלה
על החסד שעשה איתם גם בעצם המחלה שהשיב אותם ' ויודו לה כא :ִמְּׁשִחיתוָֹתם

 

 זו ומסיבה. עליהם' ה אותו הביא למה הסבר צריך כן ואם, מרצונם הזה במצב בחרו לא וחולים אסירים אבל
, צעקה אצלם נוצרת הקושי מרוב אלא מרצונם' ה אל פונים שאינם כיון" ויזעקו "וחולים באסירים נאמר גם

 בהם אין כי להם שיענה וסומכים' ה אל לקרוא בוחרים כי" ויצעקו "נאמר מדבריות והולכי הים ביורדי אבל
 .חטא

 כדי בתשובה לשוב' ה בעצת ומאס', ה מצות את עליו קיבל לא ישראל שעם כיון -  הגלות על ובנמשל 10
 בפני וכשלו, תועלת בו להם יהיה שלא עמל להם גרם ליבם את להכניע כדי לכן, אדמתם על שישארו
 .להם עזר ולא אויביהם

 בגלות גם אותו שיראו במה מהחושך ויוציאם, להם מהמציקים עצמה בגלות ישראל את' ה יציל ובנמשל 11
 .האומות מעול חופשיים ויהיו, מהמות עוד יפחדו ולא, אותם כשמושיע

 שעצם או, שיחרור סוגי שני שיש נראה אבל, בריח או דלת לשבור בלי לחופשי יוצאים האסירים רוב 12
 את האדם בפני שפותחים או, כאלו אנשים כולא לא וכבר טוןהשל התחלף אם למשל, עוד אינן הדלתות
  . אותו משחררים אם למשל, יותר אותו נועלים ולא הדלתות
 בגאולה או. שלמה בגאולה לארץ ויעלנו, הגלות דלתות את ישבור' ה אלא אותנו ישחררו העמים לא ובנמשל
  .לעלות לנו ויתירו פתחוי המנעולים אבל שלמות העמים דלתות ישארו, שני בבית כמו חלקית

 האלו העמים אבל, לעלות מאיתנו שמונעים בעולם השולטים העמים הם הנחושת שדלתות לומר אפשר עוד
 לנו יתירו לא ביניהם במעבר שגם כך לאומה אומה שמחברים ברזל בריחי יש אמנם, פעם מדי מתחלפים

 הבריחים את לגדע גם אבל בעולם םהשולטי את להחליף צריך נחושת דלתות לפתוח בשביל ולכן. לעלות
 .ביניהם המחברים

 שתיעבו וכיון. אותה הגורמים והם בעוונותיהם באה שהגלות מצד, החוטאים על הגלות השפעת ובנמשל 13
. זה ידי על בעצמם פוגעים הם כי, המות שערי עד נפשם הגיעה לכן, אלוקים ועבודת התורה של האוכל את

 .'ה אל וישובו יזעקוש עד להם צר שיהיה צריך ולכן
 .הזה המצב את ולשנות להצילם כדי דברו לשלוח צריך, יתענו שמעונותיהם להם טבעית שהמחלה כיון כי 14
 וימלט, מעוונותיהם ירפאם זה ידי ועל, בתשובה שישובו הנביאים ידי על דברו את להם ישלח ובנמשל 15

 . דרכם שהשחיתו ממה היסורים ידי על עצמם אותם
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וכיון  כב :ְוִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם 16ויפרסמו את הניסים שעשה להםַחְסּדוֹ ' יוֹדּו לה בתשובה

ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תוָֹדה  דרך הקרבת תודה' יודו לה, שאין כאן דבר חדש שיבואו אנשים לשמוע
ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו  17לשבח אותו עליהם', את מעשי ה, ויספרו לכל מי שבא לסעודת הקרבן

שעבודתם תמיד  ָּבֳאִנּיוֹת 18יוְֹרֵדי ַהָּים ואחריהם המלחים השטים בים דרך קבע כג :ְּבִרָּנה

וחוץ מהסכנה   כד :ֹעֵׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים 19בסכנה כיון שהם בתוך מים עמוקים

ֵהָּמה ָראּו  שאנשים רגילים לא רואים, גם רואים את מעשי הבריאה הגדולים, המתמדת
ְוִנְפְלאוָֹתיו  21 שיש בים20מםיודעים על קיו ואת הדברים המופלאים שאנשים לא 'ַמֲעֵׂשי ה
מצוה ומעמיד את הגלים על ידי רוח ' כי ה, ועוד קורה שהם בצרה ממשית כה :ִּבְמצּוָלה

22חזקה
ועל ידי זה  כו :ַוְּתרוֵֹמם ַּגָּליו 23והם מתרוממים למעלהַח ְסָעָרה ַוֹּיאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּו 

 וךויורדים כביכול לתהומות הים בחלקו הנמ, עולים המלחים כביכול לשמים בשיא הגל

 24ומפחד הרעה שיכולה לבוא עליהם לא מחזיקה נפשם מעמדַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהוֹמוֹת 
ָיחוֹּגּו ְוָינּועּו   מצד לצד כהילוך השיכורוהם מסתובבים ונעים כז :ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמוָֹגג

ָחְכָמָתם - ְוָכל 25ולכן לא מצליחים להוציא לפועל גם את מה שיודעים לעשותַּכִּׁשּכוֹר 
והוא מוציאם ַּבַּצר ָלֶהם ' ה- ַוִּיְצֲעקּו ֶאל מתוך הצרה' ולכן צועקים אל ה  כח :ִּתְתַּבָּלע

מיד רוח סערה כך מקים וכמו שהע כט :26ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יוִֹציֵאם מהמצוקה של הטילטול

 
 לספר מה שיש מיוחדת ודרך, זה בשביל מיוחד נס צריך שלא כיון, הנס מפורט לא הים יורדיוב וכאן 16

 .מתו ולא הזה הנס להם שנעשה לספר צריך רק. שוככת והסערה מבריא החולה אלא, אותה
 .קרבנות להקריב שישובו ידי על ההודאה תהיה', מה ההתרחקות היתה שהבעיה כיון הנמשל ומצד 17
 .מהיבשה נמוך שהים כיון" הים ייורד "נקראים 18
 שם גם' ה מלאכת ועושים, לים שנמשלה בגלות הם גם שיורדים, הצדיקים על הגלות השפעת ובנמשל 19

 . הרבים המים בתוך
, יז דברים" (למשפט דבר ממך יפלא כי", )יד, יח בראשית" (דבר' מה היפלא "כמו נסתר דבר הוא" פלא "20
 מובן שלא כיון נפלאות נקראים וניסים). יח, ל משלי" (ידעתים לא בעהואר ממני נפלאו המה שלשה", )ח

 .קרו איך
 הניסים ואת, ידה על שעושה' ה מעשי את הגלות חשכת בתוך גם לראות מצליחים הצדיקים ובנמשל 21

 .נסתרים ניסים שהם אף ישראל לעם שם גם שעושה
 למשל, כאן לשמש שיכולות השאלות כמה לה יש אבל" עמד "הממילה של הפשוט המובן לפי פרשתי 22

" אחר ממקום ליהודים יעמוד והצלה רווח", )ה, סא ישעיהו" (צאנכם ורעו זרים ועמדו "כמו פעולה לעשות
 לאורים כהן עמוד עד "כמו תפקיד למלא למשל או. הסערה רוח את הפעיל' שה כאן וכן, )יד, ד אסתר(

 למלא הרוח את שולח' שה כאן וכן, )יט, יג נחמיה" (ריםהשע על העמדתי ומנערי", )סה, ז נחמיה" (ותומים
 . תפקיד

". עברו עלי וגליך משבריך כל "יונה שאמר וכמו מהרגיל יותר גדולות צרות יש הגלות בתוך גם ובנמשל 23
 .ישראל את לבלע מתרוממים והם בעמים עוברת סערה ורוח

 העם ונפש, הגלות לתהומות וירדו יתבוללו וחלקם, לשמים ויעלו' ה קידוש על יהרגו מהעם חלק ובנמשל 24
  .בגלות נגמרת כביכול כולו

 והנפילה, לתהומות שירדו ויש, וכבודם בעשרם, בגלות לשמים כביכול ישראל שיעלו זמן יש: נוסף פרוש
 ".ותשליכני נשאתני כי: "קב במזמור שנאמר וכמו, קודם עולים היו לא מאם יותר קשה למטה גדול מגובה

 חכמת תעלם והפרוד ומהטילטול, הארצות בין ויגורשו וינועו, לעיר מעיר והצדיקים העם יסובבו ובנמשל 25
 .רועה להם אין כאילו העם ויהיו, החכמים

 לשנות וצריך, ימותו ובצמא ברעב במצבם ימשיכו שאם כיון, "יצילם ממצוקותיהם "אמר שבמדבר נראה 26
' שוועה'מ בא' ישועה 'כי" יושיעם ממצוקותיהם "מרא ובחולים באסירים. מהמות להצילם כדי המצב את
 אליו פונה' ה ואז', ה אליו שיפנה לעזרה וקורא משווע שאדם כלומר. הדבר אל לפנות שפרושו' שעה'ומ

 ולכן, אליו שפנו במה ההצלה עיקר ולכן, וחוטאים' מה רחוקים שהם צרתם עיקר והם, מצרתו ומושיעו
 ימשך שאם, חיים בסכנת אינם וגם חטא בהם אין כי" יוציאם קותיהםממצו "נאמר הים וביורדי. הושיעם
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ַוֶּיֱחׁשּו  28וכיון ששככה הרוח יורדים גם הגליםָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה  27אותה להיות שקטה
-ַוִּיְׂשְמחּו ִכי תיקת הגלים שמצילה אותם מסכנת טביעהוהם שמחים על עצם ש ל :ַּגֵּליֶהם

ל זה וע לא :ְמחוֹז ֶחְפָצם- ַוַּיְנֵחם ֶאל 29ועוד עוזר להם להגיע ליבשה במקום שרצוִיְׁשֹּתקּו 

 לבני אדם, ויספרו את הניסים שעשה להםַחְסּדוֹ ' יוֹדּו לה על החסד שעשה איתם' יודו לה
בפני , ירוממו אותו, במצולה' את כל נפלאות הוכיון שהם יודעים  לב :ְוִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם

ובפני הזקנים שידעו ָעם -ִויֹרְממּוהּו ִּבְקַהל יותר ממה שידעו קודם, אנשים שיקהלו לשמוע

, וכמו הצרות(  לג :ּוְבמוַֹׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו 30ישבחו אותו על המקרה הפרטי', את גדולת ה

שכמו שעשה בעבר ) כך לעם ישראל בצרת הגלות, שיש היום לארבעת אלו, וההצלה מהם

וים המלח הפך ָיֵׂשם ְנָהרוֹת ְלִמְדָּבר  לסדום ועמורה ששם את ככר הירדן להיות מדבר

 וארץ שכולה משקה הפכה למקום מלח לד :ֹמָצֵאי ַמִים ְלִצָּמאוֹןּו 31להיות לא ראוי לשתיה

שה גם לישראל וכך ע( ֵמָרַעת ֹיְׁשֵבי ָבּה 'מרוב שגדלה רעתם את פני הֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה 

 שחיים בארצות 33 וכך יעשה לעתיד לבוא לגויים שהרעו לישראל32"כסדום היינו"ש

- ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם כאגםומול זה ישים את ארץ ישראל שהיתה כמדבר להיות  לה :)הנהרות
ְוֶאֶרץ ִצָּיה  34ומארץ שהיתה ללא אדם יצאו מהמקדש מים חיים להשקות את ים הערבהַמִים 

ויבנו מחדש ַוּיוֶֹׁשב ָׁשם ְרֵעִבים  ה שוב את ישראל שרעבים לטובוויושיב ב לו :ְלֹמָצֵאי ָמִים

ותיה אחר ותתן להם ארץ ישראל את פיר  לז :35ַוְיכוְֹננּו ִעיר מוָֹׁשב את ירושלים לשבת בה

ַוִּיְזְרעּו ָׂשדוֹת ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו  שהיתה שממה לאויבינו ולא נתנה פירותיה גם אם זרעו
אף , וגם הצאןַוְיָבֲרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמֹאד   שפע ויוכלו לרבות לעם גדולויתן להם  לח :ְּפִרי ְתבּוָאה

ואילו הגויים   לט :ּוְבֶהְמָּתם א ַיְמִעיט 36יגן עליו שלא ימעט, שלא ירבה בדרך ניסית

 

 ממצב להוציאם צריך ולכן, ימותו ואז הספינה שתשבר יתכן הסערה בתוך הם עוד שכל אלא, ימותו המצב
 .עוד בסכנה יהיו לא ובזה, הסערה

" הזאת ארץה מן צא קום", "וילך ויקם "כמו לפעול להתחיל שפרושה השאלה יש" קום "לשורש גם 27
 אף, יוצר' שה מצב הוא השקט גם כך, יוצר' שה מצב היא עצמה שהסערה כמו, כאן וכן, )יג, לא בראשית(

 .הרגיל המצב שהוא
 ויוכלו, ישראל עם על יסערו שלא העמים רוח את וישקיט, והטלטול הרעה ממצוקות יוציאם ובנמשל 28

 .בגלות עדיין הם אם גם לבטח לשבת
 ארץ אל ללכת אותם יכוון גם' ה, בגלות שקט להם שיש במה להם די כביכול ישראל שמצד אף ובנמשל 29

  .מהגלות לשוב ישראל
 . רוחם בעיני שראו המקום כלומר" מחזה "מלשון כנראה מחוז

 על וילמדו חדש דבר הגאולה על ההודאה תהיה, בגלות גם' ה יד את שראו אף, לצדיקים גם ובנמשל 30
 במושב אותו לשבח וגם העם בעיני' ה את לרומם יוכלו ולכן. הגאולה בלי ללמוד שיכלו ממה יותר' ה גדולת

 .עצמם הזקנים
 .אלישע אצל יריחו ומי מרה כמי לשתיה ראויים אינם כי הצמאון נשאר מים מוצא שיש אף: נוסף פרוש 31
 ְסדֹם ּכַמְהֵּפַכת ֵעֶׂשב ָּכל ָבּה יֲַעֶלה ְו6א ַתְצִמחַ  ְו6א ִתּזַָרע 6א ַאְרָצּה ָכל ְׂשֵרָפה ָוֶמַלח ָּגְפִרית: "נאמר וכן 32

 ).כב ,כט דברים" (ּוַבֲחָמתֹו ְּבַאּפֹו' ה ָהַפ= ֲאֶׁשר ּוְצבֹויִם ַאְדָמה ַוֲעמָֹרה
 ).יב, נ ירמיהו" (ַוֲעָרָבה ִצּיָה ִמְדָּבר ּגֹויִם ַאֲחִרית ִהּנֵה: "למשל שנאמר כמו 33
  .ד יואל; מז יחזקאל עיין 34

 ּוְבתֹו= נְָהרֹות ְׁשָפיִים ַעל ֶאְפַּתח: "למשל שנאמר כמו במדבר מעיינות להם יפתח מהגלות רכםבד: נוסף פרוש
 ּוְבַתֲחנּונִים יָבֹאּו ִּבְבִכי", )יח, מא ישעיהו" (ָמיִם ְלמֹוָצֵאי ִצּיָה ְוֶאֶרץ ַמיִם ַלֲאגַם ִמְדָּבר ָאִׂשים ַמְעיָנֹות ְּבָקעֹות

 ).ח, לא ירמיהו" (ָּבּה יִָּכְׁשלּו 6א יָָׁשר ְּבֶדֶר= ַמיִם נֲַחֵלי ֶאל אֹוִליֵכם אֹוִביֵלם
  .המזמור שבתחילת" צמאים גם רעבים מצאו לא מושב עיר "כנגד 35

 ובקע ממצרים ישראל את כשהעלה מים לאגם מדבר וישם, המדבר הולכי של הנמשל הסבר זה: נוסף פרוש
 .לארץ כשנכנסו מושב עיר וויכוננ רעבים שם ויושב, מים להם להוציא הסלע את להם

 ַלְחִּתיְוִהׁשְ  "בה שנאמר הקללה הפך וזה, )יד, ז דברים" (0ְבֶהְמּתֶ ּובִ  ַוֲעָקָרה ָעָקר ְב0 יְִהיֶה 6א "שנאמר כמו 36
 ).כב, כו ויקרא" (ֶכםְּבֶהְמּתְ  ֶאת ְוִהְכִריָתה ֶאְתֶכם ְוִׁשְּכָלה ַהָּׂשֶדה ַחּיַת ֶאת ָבֶכם
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כיון שיהיו כלואים ברעה שתבוא  ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו המשעבדים אותנו ימעטו ויכופפו ראשם

במה ' ואף שעשו רצון ה מ :ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגוֹן 37ובצער המתמיד על גדולתם של ישראל, להם

כי לא , בוז על מעשיהם' שופך עליהם ה, וירצו לטעון שעשו מחובה, ששיעבדו את ישראל

התעה אותם על ידי , ואף שפעל דרכםְנִדיִבים -ֹׁשֵפ ּבּוז ַעל כיוונו לשמו ועשו מנדבת ליבם

 :ָדֶר- ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו א ואוהסתבר שדרכם לא מובילה למקום כל שה, זה בשממה
וירבה ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביוֹן ֵמעוִֹני ולעומתם יעלה את ישראל לכבוד גדול דוקא כין שהיו מעונים   מא

, ואז יראו הישרים שבישראל וישמחו מב :ַוָּיֶׂשם ַּכֹּצאן ִמְׁשָּפחוֹת 38כצאן אדםשבטי ישראל 

וכל העושים לפי תועלתם ּו ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמח כי העולם יתנהג גם הוא לפי הישרות

 האישית יסתתר פיהם כי לא יוכלו לומר עוד דבר והאידיאולוגיה המעוותת שלהם תפול
כשרואה , י שהוא חכם ישמור את הידע הזה כבר עכשיואמנם מ מג :ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיהָ -ְוָכל

ֵאֶּלה -ָחָכם ְוִיְׁשָמר- ִמי גם לזמנים שלא רואה בהם נס, את ארבעת אלו שצריכים להודות
 39כבר היום ובכל דבר' שכך הם חסדי ה, ויוכל להסתכל היטב ולהבין את עומק הדבר

 :'ְוִיְתּבוְֹננּו ַחְסֵדי ה

ד א קח (ר ְלָדִוֽ יר ִמְזמ� ה ַאף  ב :ִׁש6 יָרה ַו)ֲאַזְּמָר� ים ָאִׁש� י ֱאֹלִה� (ן ִלִּב� י- ָנכ�  :ְּכב(ִדֽ
ַחר ג יָרה ָּׁשֽ (ר ָאִע� ה ַהֵּנ�ֶבל ְוִכּנ� ים  ד :ע�ּוָרֽ ים| א(ְדָך6 ָבַעִּמ� �ה ַו)ֲאַזֶּמְרָך� ַּבְלֻאִּמֽ  :ְיהָו
י ה ַעל- ִּכֽ (ל ֵמֽ ַעד- ָגד� ָך- ָׁשַמ�ִים ַחְסֶּד�ָך ְוֽ ים ֲאִמֶּתֽ ּוָמה ַעל ו :ְׁשָחִק� ים -ר� ָׁשַמ�ִים ֱאֹלִה�

ָך-ְוַע6ל ָּכל ּון  ז :ָהָא�ֶרץ ְּכב(ֶדֽ �ַמַען ֵיָחְלצ�  ִניְל יְנָך� ַוֲעֵנֽ יָעה ְיִמֽ ים  ח :ְיִדיֶד�יָך ה(ִׁש6 ֱאֹלִה�
(ת ֲאַמֵּדֽ |  ה ְׁשֶכ�ם ְוֵע6ֶמק ֻסּכ� ָזה ֲאַחְּלָק� ( ֶאְעֹל� ר ְּבָקְדׁש� ד  ט :דִּדֶּב� י ִגְלָע0 י | ִל� ִל�

י ה ְמֹחְקִקֽ י ְי)הּוָד� (ז רֹאִׁש� �ֶאְפַרִים ָמע� ה ְו י ַעל| מ(ָא�ב  י :ְמַנֶּׁש� יר ַרְחִצ� ֱא�ד(ם -ִס3
י ע-ַאְׁשִל�יְך ַנֲעִל�י ֲעֵלֽ ֶׁשת ֶאְתר(ָעֽ ֶל� י ָנַח�ִני ַעד  יא :ְפ) �ִבֵלִני ִע�יר ִמְבָצ�ר ִמ6 י ֹי  :ֱאֽד(ם-ִמ�

א יב ֹֽ לֹא-ֲהל ים ְזַנְחָּת�נּו ְוֽ ים -ֱאֹלִה� ֹלִה� א ֱא) ינּוֵתֵצ� ָבה יג :ְּבִצְבֹאֵתֽ ָּל�נּו ֶעְזָר�ת ִמָּצ�ר - ָהֽ
ם ְוא ְּתׁשּוַע�ת ָאָדֽ ים ַנֲעֶׂשה יד :ְו)ָׁש� אֹלִה� ינּו-ֵּבֽ ּוס ָצֵרֽ ּוא ָיב�    :ָח�ִיל ְו)ה�

כמו שאמרנו , פועל בדרכים עמוקות גם באמצעות הצרות'  אומר שה40המזמור

נו עוד יגאל אות' ושה; ושעל זה עצמו צריך להודות, במזמור הקודם לגבי הגלות

 
 ומעטו לגלות יצאו ולכן רעה עשו זאת ובעקבות חומרי שפע' ה להם נתן, לארץ שנכנסו כיון: נוסף פרוש 37

 .האסירים של הנמשל והוא, ושחו
  ).יב, א שמות" (יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו וכאשר "מצרים בגלות גם היה וכן 38

 יושיעכש למדבר נהרות ישם הגלות ים כנגד אומר ולכן הנמשל הסבר הוא האחרון הקטע כל: נוסף פרוש
 וישחו וימעטו אומר בגלות האסורים וכנגד, מים לאגם מדבר ישם אומר בגלות המדבר הולכי וכנגד, אותנו

 כלומר מעוני אביון וישגב אומר בגלות החולי וכנגד, ימעטו בגלות אותנו שעצרו שהגויים רעה מעוצר
 .מעינויו

' ה חסדי את ולראות להתבונן יזכה בואל לעתיד ואז' ה מצוות את היום גם ישמור שחכם מי: נוסף פרוש 39
 .עמו את כשיגאל

 את בהצותו "ס ומזמור, "במערה שאול מפני בברחו "נז מזמור: ס- חיבור של סופי מזמורים נז ו כאן יש 40
 כשיש תמיד כמו קלים לשון בשינויי, בלבד המזמורים סופי כאן ומובאים". צובה ארם ואת נהרים ארם

 צריך והפרוש, נוספת פעם בכוונה נכתב אלא העתקה סתם אינה שזו לומר כדי ולכאורה, ך"בתנ העתקה
 כמו פסוקים מספר אותו את כאן שיש להעיר וצריך. שם שהיה הפרוש בדיוק ולא לכאן מכוון בהתאם להיות

  .נז מזמור בסוף מוחלפת תחילתו ורק' ס במזמור

 .המקורי ההקשר את להבין כדי ההם למזמורים בפרוש לעיין אפשר
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 לאמרו ומתאים. וגם זה מתוך אותה תכנית עמוקה, וישוב מלך מבית דוד

 בטוחים להיות וכדי', ה רצון את מבינים ולא פנים הסתר כשמרגישים

  .בגאולה

ָנכוֹן ִלִּבי  גם כשהוא נסתר ושופט אותנו' רצוני מיוצב עם רצון ה ב  :יר ִמְזמוֹר ְלָדִודִׁש  א
וגם הכבוד עוד יבוא יָרה ַוֲאַזְּמָרה ָאִׁש  ואפרט את דרכיו' וגם אז אשיר ואשבח את הֱאִהים 

עּוָרה  'ועל ידי שנעורר את הנבל והכינור לשיר לה  ג  :ְּכבוִֹדי-ַאף וגם עליו נשיר ונשבח
ָאִעיָרה  יתעורר גם שחר גאולתנו והשבח שלנו הוא האור הראשון בדרך לגאולה ַהֵּנֶבל ְוִכּנוֹר

אוְֹד  ולתךשכולם יראו את גד, על גאולתנו בכל העמים' וכשנגאל נודה לך ה  ד  :ָּׁשַחר
שחסדך שעשית איתנו   ה  :ַוֲאַזֶּמְר ַּבְלֻאִּמים ונפרט את מעשיך בכל הדתות' ָבַעִּמים ה

ולכן לא , עמוקה בגובה שמעל השמיםשבא עד הארץ ממחשבה , בעצם הגלות הוא גדול

ועוד ָׁשַמִים ַחְסֶּד -ָגדוֹל ֵמַעל- ִּכימבינים בארץ את החסד כי עכשיו עוד לא נראה בה כלל

  :ְׁשָחִקים ֲאִמֶּת- ְוַעד נראה בגאולה את האמת שבזה כשיגיע התהליך מהשמים אל הארץ
כדי להניע את התהליכים , על השמים עצמם לשלוט בהם' ולכן בקשתנו שתתרומם ה  ו

 ומשם יופיע כבודך גם על כל הארץ לעתיד לבואָׁשַמִים ֱאִהים -רּוָמה ַעל שיובילו לגאולה
ְלַמַען וכדי שעם ישראל הפועלים איתך יד ביד יוושעו מהגלות  ז  :ָהָאֶרץ ְּכבוֶֹד- ְוַעל ָּכל

 המלך שיעמוד מבית דוד, ותענה לי, תראה לנו ישועה בניסים גלוייםֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי 
 נשמח, וכאשר יבוא הזמן שתצווה ממבט קדשך שנגאל וננצח  ח  :הוִֹׁשיָעה ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני

וישלוט מלך המשיח וֹ ֶאְעָזה  ֱאִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁששמחה שתכסה גם על כל הרע שהיה

 שכם שבה נחלק אבימלך לקבוע מלכות לעצמו תהיה לו לחלק: מבית דוד בכל ישראל
  :ְוֵעֶמק ֻסּכוֹת ֲאַמֵּדד וסוכות שסרבו לקבל את מלכות גדעון ימדוד להיות שלוֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם 

ִלי  וגלעד היו פועלים לעצמם כל ימי השופטים, וכן גלעד ומנשה שמופרדים על ידי הירדן  ט
שומרים עליו ומצטרפים , וגם אפרים שהוא ראש לבני רחל ומשם היה יהושעִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה 

ואז ינצח   י  :ְיהּוָדה ְמֹחְקִקיוחוקי המלוכה יוצאים מיהודה לכולם ְוֶאְפַרִים ָמעוֹז ֹראִׁשי  אליו

ת אדום וא מוָֹאב ִסיר ַרְחִצי מואב ישמשו אותו כסיר לרחוץ בו. גם את כל הגויים שסביבו

ועל ידיו גם מעמדה של ֱאדוֹם ַאְׁשִלי ַנֲעִלי - ַעל ינצח בקלות כמשליך עליהם נעל בלבד

א זה שיוביל אותו לכבוש את הערים ומי הו יא  :ְפֶלֶׁשת ֶאְתרוָֹעע- ֲעֵלי פלשת יתרופף

 ִמי ָנַחִני ומי יכוון אותו לאדום לפגוע גם בהם בקלות ִמי ֹיִבֵלִני ִעיר ִמְבָצר המבוצרות האלו
- ֲהא הרי אתה אלוקים מצד אותו תהליך שעד עכשיו עזבת אותנו בגלות יב  :ֱאדוֹם-ַעד

  :ֵתֵצא ֱאִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו-ְוא ולא יצאת איתנו למלחמה ונפלנו בפני הגויים ֱאִהים ְזַנְחָּתנּו
ולא נסמוך על תשועת  ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר-ָהָבה ולכן רק ממך נבקש עזרה מהצרים אותנו יג

עוד ' ומצד בטחוננו הזה בה יד  : ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת ָאָדםאדם גם כשאינך מושיע כי זה בכונה

והוא ירמוס את אויבינו עד האדמה ויכניע ָחִיל - ֵּבאִהים ַנֲעֶׂשה 'נאסוף כח ושלל בשם ה

  :ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו אותם לגמרי

ל א קט י ַאֽ ִהָּלִת� י ְת) (ר ֱאֹלֵה� �ד ִמְזמ� ׁש-ַל�ְמַנֵּצַח ְלָדִו ע ּֽוִפי ב :ֶּתֱחַרֽ Iי ָרָׁש י ִפ$ ִמ�ְרָמה - ִּכ�
ֶקר (ן ָׁשֽ י ְלׁש� ִּת� ּו ִא) ּוִני ִחָּנֽם ג :ָעַל�י ָּפָת�חּו ִּדְּבר� ָּלֲחמ� ּוִני ַוִּיֽ  :ְוִדְבֵר�י ִׂשְנָא�ה ְסָבב�

ַחת ד ּוִני וַ - ַּתֽ י ִיְׂשְטנ� הַאֲהָבִת� י ְתִפָּלֽ ה ַּת�ַחת   ה :ֲאִנ� ָעה ַּת�ַחת ט(ָב�ה ְו)ִׂשְנָא� �ימּו ָעַל�י ָר ַוָּיFִׂש�
י ד ַעל  ו :ַאֲהָבִתֽ ן ַיֲעֹמ� ד ָעָל�יו ָרָׁש�ע ְו)ָׂשָט� �  ז :ְיִמיֽנ(- ַהְפֵק� ִהָּׁש�ְפט( ֵיֵצ�א ָרָׁש�ע ְּב

ה ֲחָטָאֽ ( ִּתְהֶי�ה ַלֽ ְהֽיּו  ח :ּו)ְתִפָּלת� ר-ִיֽ ח ַאֵחֽ ( ִיַּק� ֻקָּדת� ים ְּפ) יו ְמַעִּט� ְהיּו ט :ָיָמ� ָבָנ�יו - ִיֽ
ים ְו)ִאְׁשּת( ַאְלָמָנֽה ם  י :ְית(ִמ� ּו ֵמָחְרב(ֵתיֶהֽ �יו ְוִׁשֵא�לּו ְו)ָדְרׁש� (ַע ָינ�ּועּו ָבָנ ׁש   יא :ְונ� ְיַנֵּק�

�(ֶׁשה ְלָכל ( ְוָיֹב6 -ֲאֶׁשר-נ ים ְיִגיֽע(ל� ַאל- ְיִהי- ַאל  יב :ּזּו ָזִר� ( ֹמֵׁש�ְך ָח�ֶסד ְוֽ ן -ל6 (ֵנ� י ח) ְיִה�
יו י יג :ִלית(ָמֽ ם- ְיִהֽ ח ְׁשָמֽ ר ִיַּמ� ֵח� (ר ַא) ית ְּבד� ( ְלַהְכִר� ן ֲא�ֹבָתיו | ִיָּזֵכ�ר   יד :ַאֲחִרית� ֲע(�
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( ַאל- ֶאל ּמ� את ִא) �ה ְוַחַּט� ח- ְיהָו ת ֵמֶא�ֶרץ ִזכְ - ִיְהי�ּו ֶנֽ ֶגד טו :ִּתָּמֽ יד ְוַיְכֵר6 �ה ָּתִמ� םְיהָו  :ָרֽ
ַען ֲאֶׁש�ר   טז ף ִאיׁש| ַי� Iֶסד ַוִּיְרֹּד (ת ָח� א ָזַכר' ֲעׂש$ �ֹ ת- ל ב ְלמ(ֵתֽ ה ֵלָב3 �ֶאְבי(ן ְוִנְכֵא0 �י ְו  :ָעִנ
לֹא  יז �ָלָלה ַוְּתב(ֵא�הּו ְוֽ ּנּו-ַוֶּיֱאַה�ב ְק ק ִמֶּמֽ ה ַוִּתְרַח� ְבָרָכ� ץ ִּב) ה   יח :ָחֵפ� ׁש ְקָלָל� ַוִּיְלַּב�

יו ֶמן ְּבַעְצמ(ָתֽ ( ְו)ַכֶּׁש� א ַכַּמ�ִים ְּבִקְרּב� �ֹ ( ַוָּתב ּד� ַזח -ְּתִהי  יט :ְּכַמ" ( ְּכֶב�ֶגד ַיְעֶט�ה ּו)ְלֵמ� ל6
הָ  יד ַיְחְּגֶרֽ י  כ :ָּתִמ� �ה ְוַהֹּדְבִר� ֹ�את ְּפֻעַּל�ת ֹׂש�ְטַני ֵמֵא�ת ְיהָו ע ַעלז י- ם ָר)� ְוַאָּת�ה  כא :ַנְפִׁשֽ

י ע9ֵׂשה|  ִו�ה ֲאֹדָנ� Fַען ְׁשֶמ�ָך ִּכי- ְיה�ִּתי ְלַמ� ִני-ִא ְסְּדָך� ַהִּציֵלֽ (ב ַח) י  כב :ט� �י ְוֶאְבי�(ן - ִּכֽ ָעִנ
י י ָחַל�ל ְּבִקְרִּבֽ ִכי ְו)ִלִּב� ה- ְּכֵצל כג :ָאֹנ� ַאְרֶּבֽ ְרִּתי ָּכֽ ( ֶנֱהָל�ְכִּתי ִנ)ְנַע� �ְרַּכי   כד :ִּכְנט(ת� ִּב

(ם ּו)  ּו ִמּצ� ֶמןָּכְׁשל� ׁש ִמָּׁשֽ י ָּכַח� ּון | ַוֲאִנ�י  כה :ְבָׂשִר� ּוִני ְיִניע� ָהִי�יִתי ֶחְרָּפ�ה ָלֶה�ם ִי)ְרא�
ם ָך כו :רֹאָׁשֽ �ִני ְכַחְסֶּדֽ �ה ֱאֹלָה�י ה�(ִׁשיֵע �ְזֵרִני ְיהָו �ֵיְדעּו ִּכי כז :ָע �ה -ְוֽ ה ְיהָו ֹ�את ַאָּת6 � ְדָך ּז ָי
ּה ְללּו כח :ֲעִׂשיָתֽ מּו - ְיַקֽ ְך ָק� ֵר� עַ | ֵהָּמה' ְוַאָּת$ה ְתָב" ׁשּו ְוֽ חַוֵּיֹב� ּו   כט :ְבְּדָך� ִיְׂשָמֽ ִיְלְּבׁש�

ם ּו ַכְמִע�יל ָּבְׁשָּתֽ �י ְּכִלָּמ�ה ְוַיֲעט6 ים  ל :ׂש(ְטַנ (ְך ַרִּב� י ּוְבת6 ד ְּבִפ� �ה ְמֹא� ה ְיהָו (ֶד� Fא
ּנּו ְלֶלֽ י אל :ֲאַהֽ י ַנְפֽׁש(- ִּכֽ יַע ִמֹּׁשְפֵט� ה(ִׁש� ין ֶאְבי�(ן ְל) �ֲעֹמד ִליִמ�     :ַי

' ושה'  כדי שיראו הכול שמעשיהם היו נגד רצון ה41יפגע באויביו' מבקש שהדוד 

 אויבים מול לאמרו ומתאים. לדוד' והמזמור הבא משלים את תשובת ה; חפץ בו

 אומר המזמור כי, חלטיםמו רשעים הם אם רק אבל(' ה לרצון המתנגדים

    ).מאוד קשים דברים עליהם

ֱאֵהי ואני יודע שאותך אשבח על הצלתי בעתיד , אתה המשגיח עלי ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמוֹר א
כך שלא רואים העם שאתה משגיח , לכן אל תשתוק מול המעשים שעושים לי אויביָּלִתי ְתִה 

ואחרים כדואג   ָרָׁשעִּכי ִפי כי שאול פתח עלי פה לבלוע אותי ברשע ב  :ֶּתֱחַרׁש- ַאל עלי

וכשהם מדברים איתי מראים עצמם ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו -ּוִפימדברים עלי שקרים לשאול 

וגרמו גם לכל סביבותי לשנוא   ג  :ִּדְּברּו ִאִּתי ְלׁשוֹן ָׁשֶקרכאוהבים שלא אדע את כוונותיהם 

 אבל כל מלחמתם בי ללא שעשיתי להם דבר רע ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה ְסָבבּוִני אותי כמו הזיפים
 שהרי אני אהבתי אותם והם מחזירים לי במה שמנסים להכשיל אותי  ד  :ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם

  :ַוֲאִני ְתִפָּלה 42ואני לעומתם התפללתי עליהם שיהיה להם טובַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני -ַּתַחת
ַוָּיִׂשימּו ָעַלי  מחזירים לי במקום הטובה שעשיתי להם, ואת הרעה שהם מנסים לגרום לי  ה

 43במקום האהבה שגרמתי שיאהבו אותם, וגורמים לסביבותי לשנוא אותיָרָעה ַּתַחת טוָֹבה 
ַהְפֵקד  ישלוט בו אדם רשע, כדי שיראו שעשה דבר רשע, ולכן ו  :ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי

 44כוחו ופעולתו הגלויה תכשיל אותו, וכדי שיראו שמכשילים אותי שלא בצדק ָעָליו ָרָׁשע
ְּבִהָּׁשְפטוֹ  ולא יכפרו לו זכויותיו, ובמשפטו לפניך יצא רשע בדינו ז  :ְיִמינוֹ -ְוָׂשָטן ַיֲעֹמד ַעל

 
 יחיד בלשון וכשמדבר, ושכמותם והזיפים דואג, שאול אלו שאויביו נאמר אם יפה מסתדר המזמור 41

 .בהערות נביא שבמזמור הרמזים ואת. לשאול כוונתו במזמור

 ַבּצֹום ִעּנֵיִתי ָׂשק ְלבּוִׁשי ַּבֲחלֹוָתם ַוֲאנִי :ְלנְַפִׁשי ְׁשכֹול טֹוָבה ַּתַחת ָרָעה יְַׁשְּלמּונִי: "לה במזמור שאמר כמו 42
 ".ָתׁשּוב ֵחיִקי ַעל ְתִפָּלִתיּו נְַפִׁשי

 לאהוב במקום אותי ושונאים, בחזרה לי לעשות אמורים שהם הטובה במקום רעה עלי שמים: נוסף פרוש 43
 .שיעשו שהגיוני כפי אותי

 שמת עד' ה ידי על נכשל איתם להלחם וכשניסה רשעים שהיו הפלישתים בו ששלטו לשאול שקרה וכמו 44
 .עצמו ידי על
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ולכן  ח  : ַלֲחָטָאהּוְתִפָּלתוֹ ִּתְהֶיה 45ולכן לא תתקבל תפילתו ותחטיא את מטרתהֵיֵצא ָרָׁשע 

ְּפֻקָּדתוֹ ִיַּקח  46ורכושו המופקד בידיו יעבור לאדם אחרָיָמיו ְמַעִּטים -ִיְהיּו יהיו ימי חייו קצרים
) וממילא ידעו שאני צדיק, וכדי שישימו לב כולם שהיה רשע כשהתנגד אלי(  ט  :ַאֵחר

ואשתו האלמנה שלא ָבָניו ְיתוִֹמים -ִיְהיּו ישאר רושם מיתתו בעולם על ידי בניו היתומים

ְונוַֹע ָינּועּו ָבָניו  וינועו ממקום למקום לבקש אוכל ומחסה י  :ְוִאְׁשּתוֹ ַאְלָמָנה 47ומו ממצבםיק
ויתפרסם , למה בא עליהם חורבן כזהולחפש , ועל ידי זה יגרמו לאנשים לשאול על מצבם

ויתגלה שיש להם עוד מוקשים שנשארו אחריו  יא  :ֵאלּו ְוָדְרׁשּו ֵמָחְרבוֵֹתיֶהםִׁש וְ  48עונשו

יבזזו , ומה שלא יקח הוא לוֹ -ֲאֶׁשר- ְיַנֵּקׁש נוֶֹׁשה ְלָכל  כל מה שיש לווהנושה יקח, בהלואות

ולא יהיה מי  יב  :ְוָיֹבּזּו ָזִרים ְיִגיעוֹ  49פוגע' כך שיראו שגם ברכושו ה, בכח אנשים זרים

ואפילו לוֹ ֹמֵׁש ָחֶסד -ְיִהי-ַאל שהוא עשה לו חסד בעבר ולכן מושך את החסד הזה ליתומיו

וסופו שיכרת זרעו מהעולם  יג  :ְיִהי חוֵֹנן ִליתוָֹמיו- ְוַאל 50לא יחננו אותם במתנת חינם

ויראו על ידי מצבם שהיה , ואף שבדורו צריך שישאר זרעוַאֲחִריתוֹ ְלַהְכִרית -ְיִהי לגמרי

ואמנם  יד  :ְּבדוֹר ַאֵחר ִיַּמח ְׁשָמם 51אבל בדורות אחרים לא ישאר שמו בעולם, רשע

ִיָּזֵכר  לאבותיו את עוונותיהם' יזכור ה, וכדי שיהיה צודק, בהכרתת זרעו גם זכר אבותיו נכרת
כדי שיגיע גם לה העונש , לא תנקה חטאתה, ואמו שנזכרת על ידו בעולם' ה-ֲעוֹן ֲאֹבָתיו ֶאל

' ה-ִיְהיּו ֶנֶגד ויחכו לפרעונם' וגם חטאיהם ישארו לפני ה  טו  :ִּתָּמח-ַחַּטאת ִאּמוֹ ַאלוְ  52הזה
  :ְוַיְכֵרת ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם המשפט אמתויהיה , ולכן בהכרתת זכרו מהארץ יכרת גם זכרםָּתִמיד 
ַיַען ֲאֶׁשר א ָזַכר  כנגד מה שהוא לא עשה חסד איתי, ומה שלא יעשו חסד ליתומיו  טז

 
 ולכן, הצאן את החרים ולא אגג את הרג שלא על במשפטו רשע שיצא, בעמלק כשנלחם כל קודם קרה וזה 45

 שמואל רצה לא ולכן', ה לפני רצויה היתה לא, בגלגל, שם ותפילתו. ממנו הממלכה שתקרע' ה עליו גזר
: 'הל ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה ִעִּמי ְוׁשּוב ַחָּטאִתי ֶאת נָא ָׂשא ְוַעָּתה ...ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר: "שנאמר כמו, איתו ללכת

 "ִמֶּמּךָ  ַהּטֹוב ְלֵרֲע0 ּונְָתנָּה ַהּיֹום ֵמָעֶלי0 יְִׂשָרֵאל ַמְמְלכּות ֶאת 'ה ָקַרע ...ִעָּמ= ָאׁשּוב 6א ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר 
 שזה האוב לבעלת הלך, הפלישתים עם במלחמה', מה מענה לקבל הצליח שלא שכיון, ועוד). טו' א שמואל(

 ּוְפִלְׁשִּתים ְמאֹד ילִ  ַצר ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר: "שם שאמר וכמו, מעליו סר' שה כיון, במשפטו והרשעה. ממש חטא
: ֶאֱעֶׂשה ָמה ְלהֹוִדיֵענִי ְל0 ָוֶאְקָרֶאה ַּבֲח6מֹות ַּגם ַהּנְִביִאם ְּביַד ַּגם עֹוד ָענָנִי ְו6א ֵמָעַלי ָסר ֵוא6ִהים ִּבי נְִלָחִמים

 .)חכ' א שמואל ("ָעֶר0 ַויְִהי ֵמָעֶלי0 ָסר 'הו ִּתְׁשָאֵלנִי ְוָלָּמה ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר 
 אחר לקח ישראל מלכות על שהופקד ופקודתו, מלכותו ימי גם מועטים היו חייו ימי רק לא שאול ואצל 46

 .דוד כלומר
 .איה בת וברצפה שאול בנכדי התקיים וזה 47
 .דוד אצל לאכול ונאלץ נכה שהיה מפיבושת ידי על היה אולי וזה 48
 הם אולי וזרים. כחוב ונשארו פלישתים ותערל במאתיים שארש מיכל את שלקח הנושה הוא דוד ואולי 49

 .הפלישתים
 לוותר הסכימו ולא הרגם אלא חסד איתם עשה שלא כיון שאול מצאצאי שהרגו בגבעונים התקיים וזה 50
 המלוכה את להעביר עזר אבל צבאו שר שהיה אבנר על גם חסד מושך את לפרש ואפשר). כא' ב שמואל(

 .לדוד שאול בן בושת מאיש
 לא מזה חוץ. ילד היה לא שאול בת שלמיכל וגם הגבעונים ידי על שנהרגו שאול בנכדי גם ייםהתק וזה 51

 .לעולם דוד לבית עברה כי המלוכה על שמו נזכר
 הם שהאבות כיון אמותיו ולא אמו ואמר). ל, כ' א שמואל" (אמך ערוות ולבושת לבושתך "כנגד זה ואולי 52

 על רק נזכר שמם ולכן, האב לבית מצטרפות האמהות אבל, איתו ונמחה עליו נזכר כולם ושם, אחד אב בית
  .בניהם בני על ולא שלהם הבן

 מעשה כשאוחזים הבנים על שנפקד, דורות ארבעה עד אבותיו עוון יזכר עונשו את להגדיל כדי: נוסף פרוש
 חוללתי וןבעו הן "שאומר וכמו, להנאה אלא ליצירה כיוונה לא יצירתו שבמעשה, אמו וחטאת, אבותיהם

 טוב כאן אבל, הטובים במעשיו עליו מכפר שהילד כיון, הזה החטא נמחה כך וסתם, "אמי יחמתני ובחטא
  . ידו על חטאתה נמחתה ולא, נברא שלא כביכול

 .בגבעה בפילגש בנימין שבט עוון על גם לפרש אפשר אבותיו עוון
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לכן ירדפו , ולא הניח לאדם מעונה וחסר אמצעים שלא מסכן אותו, רדףוכיון שֲעׂשוֹת ָחֶסד 

ומי שלבבו מוכה מצרותיו ולא מנסה להלחם ָעִני ְוֶאְביוֹן - ַוִּיְרֹּדף ִאיׁש ויהיו בניו עניים, אחריו

שמי שאוהב לקלל ', וכך פועל ה יז  :ְוִנְכֵאה ֵלָבב ְלמוֵֹתת וכך יהיה לזרעו, רצה להמית, בו

הברכה , ומי שלא רוצה לברך אחריםַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבוֵֹאהּו  אחרים באה עליו הקללה

והוא חשב  יח  :ֶּמּנּוָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמ -ְוא 53מתרחקת ממנו כמו שהתרחק ממנה

ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדוֹ  ומבחוץ כלפי אחרים, לפי רצונו, שהקללה תהיה לבושה עליו כמידתו
ולתוך עצמותיו ַוָּתֹבא ַכַּמִים ְּבִקְרּבוֹ ם שהאדם שותה אבל משם חדרה לתוך קרבו כמי

ר לא תסו, וכיון שלבש אותה עליו יט  :ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמוָֹתיו 54הפנימיות כשמן שאדם סך

ולא תזוח ממנו כשירצה לוֹ ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה - ְּתִהי ולא כמידתו, ותקיף אותו כבגד, ממנו הקללה

וכל מה שאמרנו תהיה תוצאת המעשים  כ  :ּוְלֵמַזח ָּתִמיד ַיְחְּגֶרהָ  55כי חגורה עליו, להסירה

וכן ' ֹזאת ְּפֻעַּלת ֹׂשְטַני ֵמֵאת ה כיון שרוצה בהצלחתי' שיתן להם ה, של המנסים להכשילי

שגם הם חלק מאותה , ורוצים לגרום שימית אותי, של אלו שמדברים בפני שאול רע עלי

 שאני עבדך לא תעשה לי כמו שתעשה להם' ואתה ה כא  :ַנְפִׁשי- ְוַהֹּדְבִרים ָרע ַעל פעולה

שיראו , אלא כיון ששמך נקרא עלי תציל אותי למענך ֲאֹדָני' ה ]ני- אלקים אד–קרי [ְוַאָּתה 

ומצד שחסדך טוב למי שאתה נותן לו ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמ - ֲעֵׂשה שטוב לאלו שהולכים בדרכך

וכיון   כב  :טוֹב ַחְסְּד ַהִּציֵלִני-ִּכי גם אם לא צריך את זה למען שמך ,תציל אותי, חסד

וכיון שאין לי רצון ָעִני ְוֶאְביוֹן ָאֹנִכי -ִּכי ואתה שומע אל אביונים, שאני מעונה וחסר אמצעים

כצל שהולך , אבל להם זה נראה שאין בי ממש כג  :56ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי אחר חוץ מרצונך

וכיון שאני הולך לפי ִּכְנטוֹתוֹ ֶנֱהָלְכִּתי - ְּכֵצל וזמני הולך ומתקצר כיון ששקיעתי קרבה, ואיננו

ורואים   כד  :ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה אני מנוער ממקום למקום כמו ארבה הנישא עם הרוח, רצונך

וחושבים , ואין בי כבר בשר מעניותִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו ִמּצוֹם  שאין בי כח לעמוד מרוב צום ותפילה

 ולכן הם מקללים בי כשרוצים לקלל אחרים כה  :ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן שאני הולך ונגמר
ִיְראּוִני וגם אחרים שרואים אותי מנידים בראשם על גודל מסכנותי ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 

' ָעְזֵרִני ה כי אתה משגיח עלי, ולכן צריך שתעזור לי להחלץ מהמצב הזה כו  :ְיִניעּון ֹראָׁשם
ואז   כז  :ְסֶּדהוִֹׁשיֵעִני ְכחַ  כי לזה כבר אין לי זכות, ותושיע אותי לגמרי מצד החסד ֱאָהי

ומכאן שגם את כל הצרות אתה עשית ָיְד ֹּזאת -ְוֵיְדעּו ִּכי ידעו גם הם שאתה פועל דרכי

ֵהָּמה - ְיַקְללּו ומה שהם מקללים אותי אתה תברך מולם כח  :ֲעִׂשיָתּה' ַאָּתה הלצורכי 
 ואני שעובד אותך באמת ָקמּו ַוֵּיֹבׁשּו וכשיקומו להלחם בי יכשלו ויתביישו ְוַאָּתה ְתָבֵר

כי  ,ואז המנסים להכשיל אותי ינסו להעלים עצמם כט  :ְוַעְבְּד ִיְׂשָמח  על הופעתךאשמח

והבושה כלפי אחרים תכסה אותם ה ִיְלְּבׁשּו ׂשוְֹטַני ְּכִלּמָ  יבינו שטעו עד עכשיו בכל דרכם

ְמֹאד ְּבִפי ' אוֶֹדה ה על ישועתו בפרוש' ואילו אני אודה לה ל  :ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם 57תמיד
כי יעזור לפעולתי  לא  :ּוְבתוֹ ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו הל גדול לפרסם את ישועתוואשבח אותו בק

 
 לי לעשות חשש ולא, אותו שאקלל אהב הואו. מתקיימות וקללותי ברכותי' ה עבד שאני כיון: נוסף פרוש 53

 וגם, ברכתי ממנו רחקה ולכן, טובה לי עשה ולא, אותו שאברך רצה ולא. הקללות עליו באות ולכן, רע
 .לו באה לא בפועל

 שמואל" (ִׁשְריֹון אֹתֹו ַוּיְַלֵּבׁש רֹאׁשֹו ַעל נְחֶֹׁשת קֹוַבע ְונַָתן וַמָּדי ָּדִוד ֶאת ָׁשאּול ַוּיְַלֵּבׁש "כמו שאול למדי ורומז 54
 .בו שנמשך המשחה ולשמן) לח, יז' א
ֹ  ְוהּוא עֶֹלה זֵָקן ִאיׁש "כתוב ששם האוב בעלת את ברמז להזכיר בא ואולי 55  ְׁשמּוֵאל ִּכי ָׁשאּול ַוּיֵַדע ְמִעיל ֶטהע

  .)יד, כח' א שמואל ("הּוא

 בעולם רע לפעול מזדרז שהוא ומה, המתניים את בחוזק חוגרים אז כי לפעול להזדרז כלל בדרך זה ולחגור
 .אליו הקללה את יחזק

 ".למותת לבב ונכאה ואביון עני איש וירדוף "כנגד 56

 כרת ודוד שאול שלבש למעיל רומז אולי וכן". יעטה כבגד לו תהי... כמדו קללה וילבש"ש מה כנגד וזה 57
 .כנפו את
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ַיֲעֹמד ִליִמין -ִּכי בילא רוצה ' כיון שאני עני ומסכן וחושבים שזה כיון שה, הגלויה בעולם
לא רוצה ' יציל אותי מהשופטים את נפשי וטוענים שחטאתי וה, וכיון שיראו שעוזר ליֶאְביוֹן 

  :58ְלהוִֹׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשוֹ  בי

ה  א קי (ר ְנֻא�ם ְיהָו0 ְזמ� ד ִמ" �י ַעד| ְלָדִו� יִמיִנ ב ִלֽ י ֵׁש� אֹדִנ� ם -ַלֽ יָך ֲהֹד� ְיֶב� ית ֹא) ָאִׁש�
יָך ה  ב :ְלַרְגֶלֽ יָך-ַמֵּטֽ ֶרב ֹאְיֶבֽ ה ְּבֶק� ֵד� �הָוה ִמִּצּי�(ן ְר) ַעְּמָך� ְנָדֹבת'  ג :ֻעְּזָך� ִיְׁשַל�ח ְי

ַהְדֵרי ָך ְּבֽ יֶל� יָך-ְּבי$(ם ֵח" ָך� ַט�ל ַיְלֻדֶתֽ ֶדׁש ֵמֶר�ֶחם ִמְׁשָח�ר ְל) ה  ד :ֹק6 א | ִנְׁשַּב�ע ְיהָו0 �ֹ ְול
ה ם ַאָּתֽ ן ְלע(ָל�ם ַעל-ִיָּנֵח� י ַמְלִּכי- ֹכֵה� ְבָרִת� ֶדק- ִּד) ץ ְּבי(ם- ֲאֹדָנ�י ַעל ה :ֶצֽ יְנָך� ָמַח6 -ְיִמֽ

ים ( ְמָלִכֽ אׁש ַעל  ו :ַאּפ� �(ֹ ַחץ ר ין ַּב�ּג(ִים ָמֵל�א ְגִוּי�(ת ָמ� ה-ָיִד� ֶרץ ַרָּבֽ ִמ�ַּנַחל ַּבֶּד�ֶרְך   ז :ֶא�
אׁש- ִיְׁשֶּת�ה ַעל ֹֽ ים ר ן ָיִר�    :ֵּכ)�

ולכן , פועל באמצעותו' אומר לו שההוא : לדוד על המזמור הקודם' תשובת הזו 

  .דוד מבית כשר מלך על או, המשיח על לאמרו ומתאים. ינצח את כל אויביו

 שמייצג אותי, שהוא האדון של עם ישראל, לדוד' ְנֻאם ה 'אומר בשם הְלָדִוד ִמְזמוֹר  א
עד שתנצח את אויביך ֵׁשב ִליִמיִני  59ולםכסא מלכותך יהיה עם פעולתי הגלויה בעַלאֹדִני 

ָאִׁשית ֹאְיֶבי ֲהֹדם -ַעד 'כי מלחמותיך הם מלחמות ה, להתרומם על ידם, ותדרוך עליהם
ַמֵּטה שיהיה חזק מהם ולא יוכלו לשנותו, מטה שתשלוט על ידו בהםוה ב  :ְלַרְגֶלי-ֻעְּז 

ועל ידו תשלוט בהם ִמִּצּיוֹן ' ִיְׁשַלח הויבוא מציון המחברת מלוכה ומקדש ', יהיה בשם ה

שביום . ובעמך לא תצטרך לשלוט בכח  ג  :ְרֵדה ְּבֶקֶרב ֹאְיֶבי 60שלטון מלא לטובת ישראל

יבוא העם מנדבת ליבו בלי , שתצטרך חיל אנשים למלחמה או כסף לבנות את המקדש

 כיון שרואים עליך את תחושת הכבוד של הקודשַעְּמ ְנָדֹבת ְּביוֹם ֵחיֶל  שתצטרך להכריחם

ומאז שהתחלת להיות ֵמֶרֶחם שבא לך כבר מרחם כיון שנוצרת להיות מלך ֹקֶדׁש -ְּבַהְדֵרי

שהוא כטל שיורד עליך בפועל מה שיש בך , והושם עליך שמן המשחהִמְׁשָחר ְל  מלך

ְוא ' ִנְׁשַּבע ה ולא ישוב בו גם אם יחטאו בניך', ולכן נשבע לך ה ד  :ַטל ַיְלֻדֶתי 61מלידתך
- ַעל ותוביל את דברי בעולםֹכֵהן ְלעוָֹלם -ַאָּתה שאתה וזרעך תכהנו לעולם כמלכיםִיָּנֵחם 

ומול מה שאתה אדוני  ה  :ֶדקצֶ -ַמְלִּכי 62שתהיה המלך שלי בו ותוביל בו את הצדקִּדְבָרִתי 

ודרכך ְיִמיְנ -ֲאֹדָני ַעלשהוא אדונך יפעל בעולם דרך פעולתך העיקרית ' ה, ויושב לימיני

עד שבגוג   ו  :ַאּפוֹ ְמָלִכים- ָמַחץ ְּביוֹםיים כשתמלא סאתם יפגע באופן מוחלט במלכי הגו

וימחץ   ְגִוּיוֹתָיִדין ַּבּגוִֹים ָמֵלא וימלא את גיא המון גוג בהרוגים,  ידון את הגויים כולם63ומגוג

שכיון שבאו בצבא רב עד  ז  :ֶאֶרץ ַרָּבה-ָמַחץ ֹראׁש ַעל את המלך המולך על ארצות גדולות

64שצריכים נחל לשתות ממנו
חשבו להרים ראש להתגדל ולמרוד כנגד ֶר ִיְׁשֶּתה ִמַּנַחל ַּבּדֶ  

  :ֵּכן ָיִרים ֹראׁש-ַעל 'ה

 
 ".רשע יצא בהשפטו ימינו על יעמוד ושטן "כנגד 58
 .שליטתך תחת שאול אנשי גם שיהיו הזמן שיגיע עד ימיני בן שהוא לשאול המתן: נוסף פרוש 59
 .ובתםלט בעם השולט כמלך לא עצמך לטובת לשלוט פרושו" לרדות "60
 .אותך שימשיכו ילדיך אל ממך יורד: נוסף פרוש 61
 .עליון ל-לא כהן שהיה שלם מלך צדק ממלכי כהשאלה" צדק- מלכי"ו" כהן "במילים והשתמש 62
 .דוד מבית חזקיה דרך שנוצח ומגוג גוג כעין שהיה סנחריב אצל: נוסף פרוש 63
 ).כד, יט' ב מלכים" (ָמצֹור יְאֵֹרי ּכֹל ְּפָעַמי ְּבַכף ְוַאְחִרב זִָרים ַמיִם ְוָׁשִתיִתי ַקְרִּתי ֲאנִי: "סנחריב אומר וכך 64
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ּה  א קיא ְללּוָי0 �הָוה ְּבָכל| ַה� ה-א(ֶד�ה ְי ים ְוֵעָדֽ (ד ְיָׁשִר� �   ב :ֵלָב�ב ְּבס6 ֹדִלים ַמֲעֵׂש�י ְּג
ים ְלָכל רּוִׁש� �ה ְּד) ם- ְיהָו ד-ה(ד  ג :ֶחְפֵציֶהֽ ֶדת ָלַעֽ ( ֹעֶמ� ( ְו)ִצְדָקת� ֳעל� ר ָּפֽ �ֶכר   ד :ְוָהָד� ֵז

ּום ְיהָוֽה ּון ְוַרח� ר ְלע(ָל�ם ְּבִריֽת( ה :ָע�ָׂשה ְלִנְפְלֹאָת�יו ַחּנ6 יֵרָא�יו ִיְזֹּכ6  :ֶט�ֶרף ָנַת�ן ִלֽ
ם ַנֲחַל�ת   ו ֶה� ת ָל) ( ָלֵת� ַח ַמ�ֲעָׂשיו ִהִּג�יד ְלַעּמ� םֹּכ� �ָדיו ֱאֶמ�ת ּוִמְׁשָּפ�ט   ז :ּג(ִיֽ ַמֲעֵׂש�י ָי

ים ָּכל יו- ֶנ)ֱאָמִנ� ר ח :ִּפּקּוָדֽ ת ְוָיָׁשֽ ם ֶּבֱאֶמ� ׂשּוִי� �ד ְלע(ָל�ם ֲע) ים ָלַע ּות  ט :ְסמּוִכ� | ְּפד�
 Fִצָּוֽהָׁש ) (ׁש ְונ(ָר�א ְׁשֽמ(-ַל�ח ְלַעּמ� ( ָקד6 ה  י :ְלע(ָל�ם ְּבִרית� ית ָחְכָמ0 אִׁש� Fת | ֵר ִיְרַא3

(ב ְלָכל ה ֵׂש�ֶכל ט6 דֹעׂשֵ - ְיהָו� ֶדת ָלַעֽ ( ֹעֶמ� ִהָּלת�    :יֶה�ם ְּת)
אפשר להבינם כבר , גדולים ומכוונים לעתיד'  שאף שמעשי ה65אומרהמזמור 

 כפי' ה גדולת על לאמרו ומתאים. עכשיו על ידי התורה ולהתנהג על פיהם

 הזה לעולם מתאימות' ה שדרכי מה ועל, ובתורה בעולם מתגלה שהיא

  .הבא לעולם ומכוונות

כי טוב גם לנפש וגם לגוף , בשני יצרי' ואתן תודה להַהְללּוָיּה  'הללו כולם איתי את ה א

שים המיושרים לפי של אנ, ויש שבח שאפשר לומר רק בחבורה סגורהֵלָבב - ְּבָכל' אוֶֹדה ה

כי מעשי   ב  :ְוֵעָדה 66ויש מה שאפשר כבר לפרסם בכל עדת ישראלְּבסוֹד ְיָׁשִרים  'רצון ה

 ולכן קשה לעמוד על כוונתם,  של השמיםוהביטוי שלהם בארץ בא מהגובה, גדולים' ה

- ְּדרּוִׁשים ְלָכלאבל מי שחפץ באמת יכול לחפש אחריהם ולהבינם ' ְּגֹדִלים ַמֲעֵׂשי ה
ושפע פרטים שמראים את ', כאן בעולם נותן תחושה של רוממות הופעלו  ג  :ֶחְפֵציֶהם

אבל כדי לראותה , והם כולם מתחברים למגמה טובה ונכונהְוָהָדר ָּפֳעלוֹ -הוֹד 'גדולת ה

 כי בעולם הזה היא נסתרת, שהולכת עד עולם הבא, צריך להבין את הכוונה הארוכה
על , עשה זכר לדבר, כדי שנדע את צדקתו כבר עכשיו, ובכל זאת ד  :ְוִצְדָקתוֹ ֹעֶמֶדת ָלַעד

וכי מרחם , כי עם ישראל מצא חן בעיניוֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלֹאָתיו  ידי הניסים שעושה כבר היום

ולכן עצם נתינת  ה  :'ַחּנּון ְוַרחּום הו שלא ימותו בחטאם כשלא ידעו את כונתו על בריותי

 שגם את בריתו לגאול ומזה נדעֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו מלא בניסים נסתרים ' האוכל ליראי ה

  :ִיְזֹּכר ְלעוָֹלם ְּבִריתוֹ  ולא התבטלה, שומר עד עולם הבא כשיגיע זמנה, אותם לגמרי
 ֹּכַח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמוֹ  עשיו שעושה בשבילםוהראה לעם ישראל בלבד את הכח שיש במ  ו

וכל מה   ז  :ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגוִֹים 67כשנתן להם את ארץ ישראל וכבש אותה לפניהם

שלסדר את ,  גם היום הוא לפי הנכון והישר וגם לפי המשפט הראוי לכל אחד'שעושה ה

68שניהם יחד זה חשבון מסובך
, אבל הרוצה להתנהג לפי משפטיוַמֲעֵׂשי ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט  

והם  ח  :ִּפּקּוָדיו-ֶנֱאָמִנים ָּכל שעליהם אפשר לסמוך, ילך לפי המצוות שפקד אותנו לעשות

 
 פסוקים עשר בני ושניהם. התורה ילפ המתנהג הצדיק של שבחו על שמדבר הבא למזמור מחובר המזמור 65

 שלמות על הוא גם שמעיד' ב' הא סדר לפי המזמורים ושני. רבים פרטים של אחדות שאומר מספר שזה
 .אחד בכל אותיות שלש האחרונים הפסוקים ובשני, אותיות שתי יש פסוק כשבכל

 .ויקבלו להם יקשיבו והעדה אותו לשבח נכון מה יודעים הם כי' ה את נשבח הישרים בחבורת: נוסף פרוש 66

 לתת שבידו שידעו כדי היה בראשית מעשה וכח העולם בריאת את בתורה לעמו שאמר מה: נוסף פרוש 67
 .שלו כולה הארץ כי גויים נחלת להם

 יצאו כן ואחרי"ו שאמר הבתרים בין ברית לעולם שיזכור כיון, הים בביזת ליראיו נתן טרף: נוסף פרוש 68
 נכרתה זה שעל, הגויים נחלת להם לתת, מעשיו כח לעמו הראה גם ולכן). יד, טו יתבראש" (גדול ברכוש
 רביעי ודור "שנאמר, סאתם כשמלאה העמים משפט לפי וגם, ההבטחה של האמת לפי גם היה אבל. הברית
 ".הנה עד האמורי עוון שלם לא כי הנה ישובו
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אבל גם בעולם ְסמּוִכים ָלַעד ְלעוָֹלם עצמם נשענים על העתיד לעולם הבא ומכוונים אליו 

  :ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשרֲעׂשּוִים  ובנויות ביושר ובהתאמה לעולם, הזה המצוות הם לפי הטוב והנכון
ובריתו איתם מכוונת לעולם ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמוֹ  ולכן כבר בעולם הזה פודה את עמו מצרות  ט

ונורא על ידם , ך ששמו הנקרא עליהם קדוש ומכוון לעולם הבאכְלעוָֹלם ְּבִריתוֹ -ִצָּוההבא 

' ולכן קודם לכל החכמות למד את יראת ה י  :ָקדוֹׁש ְונוָֹרא ְׁשמוֹ  כבר כאן בעולם הזה

, ונותנת הבנה נכונה של המציאות' ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה יא המובילה בדרך הנכונהשה

ושבח הצדיק עושה המצוות ֹעֵׂשיֶהם -ֵׂשֶכל טוֹב ְלָכל כך שעושי המצוות ילכו בדרך הטובה

  :ְּתִהָּלתוֹ ֹעֶמֶדת ָלַעד 69יעמוד לו לעולם הבא גם כן

ּה  א קיב ְללּוָי0 �יׁש ָיֵר�א ֶאת-ַאְׁשֵרי| ַה� ִמצְ -ִא �ה ְּב) דְיהָו ץ ְמֹאֽ יו ָחֵפ� (ר ָּב�ָאֶרץ   ב :(ָת� ִּגּב�
ְך ים ְיֹבָרֽ ( ּד�(ר ְיָׁשִר� �ה ַזְרע� ד- ה(ן ג :ִיְהֶי ֶדת ָלַעֽ ( ֹעֶמ� ( ְו)ִצְדָקת� ֶׁשר ְּבֵבית�  ָזFַר�ח ד :ָוֹע�

יק ּום ְוַצִּדֽ ים ַחּנ6ּון ְוַרח� (ר ַלְיָׁשִר� ֶׁשְך א6 �ה ְיַכְלֵּכ6ל ְּדָבָר�יו -ֽט(ב  ה :ַּבֹח� � ן ּוַמְלֶו �יׁש ח(ֵנ ִא
ט י  ו :ְּבִמְׁשָּפֽ יק-ְלע(ָל�ם לֹא- ִּכֽ ם ִיְהֶי�ה ַצִּדֽ (ָל� �ֶכר ע) (ט ְלֵז א  ז :ִיּמ� �ֹ ָעה ל ��ה ָר ִמְּׁשמּוָע

ַח ַּביהָוֽה ( ָּבֻט� ּב� (ן ִל) א  ח :ִייָר�א ָנכ� �ֹ �ּב( ל ּוְך ִל יו- ִייָר�א ַע6ד ֲאֶׁשרָסמ�  :ִיְרֶא�ה ְבָצָרֽ
�ר   ט ּום ְּבָכֽב(ד| ִּפַּז ( ָּתר� ְרנ� �ד ַק) �ְדָקת( ֹעֶמ�ֶדת ָלַע ים ִצ ן ָלֶאְבי(ִנ� ה   י :ָנFַת� ָׁש�ע ִיְרֶא0 Fָר |

ד ק ְוָנָמ�ס ַּתֲאַו6ת ְרָׁשִע�ים ּתֹאֵבֽ �יו ַיֲחֹר� ס ִׁשָּנ    :ְוָכָע�
וא גם יציב שה, ואומר את שבחי הצדיק, ממשיך את המזמור הקודםהמזמור 

 לעשות רצונו את לחזק לאמרו ומתאים. בעולם הזה וגם זוכה לעולם הבא

 .צדקה לנתינת ובמיוחד', ה רצון

, שיציב יהיה בארץ מי שירא יראת הרוממות, ונאמרָיּה ַהְללּו כולם יחד איתי' תשבחו את ה א

שזה גורם שירצה מאוד לעשות ' ה-ִאיׁש ָיֵרא ֶאת- ַאְׁשֵרי כמו שאמרנו בסוף המזמור הקודם

כי עושים רצון , וגם זרעו אחריו יצליחו לפעול בארץ ב  :ְּבִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד 70את מצוותיו

וכיון שכל דורותיו הולכים בכיוון אחד ִּגּבוֹר ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעוֹ  והצדיק יהיה נצחי על ידם', ה

ולכן גם בעולם הזה יהיה ברשותו   ג  :ּדוֹר ְיָׁשִרים ְיֹבָר יברך אותם לפעול דרכם' ה, ישר

וזה לא על חשבון  ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתוֹ - הוֹן 'לפעול על ידם את רצון ה, וכח הנובע מעשירותו, רכוש

ובחשכת העולם הזה זרח לישרים אור   ד  :72 ָלַעדְוִצְדָקתוֹ ֹעֶמֶדת 71שכרו לעולם הבא

ָזַרח ַּבֹחֶׁש  אף שאינה לפי ההגיון של העולם הזה, שמראה להם את הדרך הנכונה, התורה
ורחום לרחם , הצדיק יהיה חנון לתת לאחרים מתנת חינם, ובזכות האור הזהִרים אוֹר ַלְיָׁש 

  :74ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק 73ועל ידי זה יצדק בדינו, במידותיו' שבזה מתדמה לה, על המסכנים
 
 ולא מיושרות יהיו החכמות את כשתלמד אזו' ה יראת תלמד העולם חכמות את שתלמד קודם: נוסף פרוש 69

 .הבא עולם עד ותהילתו במציאות טובה הבנה יש, והחכמה' ה יראת, שניהם לפי ולעושה. מהיראה אותך יטו
  ".חפציהם לכל דרושים "כנגד 70

 .מאוד חפץ עשה ובמצוות תעשה לא מצות על מלעבור' ה את ירא: נוסף פרוש
 .לעד שתעמוד צדקה איתם עושה אלא בעצמו להתרכז לו גורם לא זה אבל ועושר הון לו יש: נוסף פרוש 71
 .הקודם במזמור" לעד עומדת וצדקתו "כנגד 72
 חנון' שה מצד או. לטובתו שזה שיודע, אור שם לו זורח, צרות של חשכה לצדיק כשיש: נוסף פרוש 73

 המגיע כפי לו ונותן צדיק' שה מצד או, עוונותיו על כך לו ומכפר רחום' שה מצד או, שכרו להרבות ורוצה
 .הזה בעולם עונשו לו לשלם, לו
 .הקודם שבמזמור" 'ה ורחום חנון "כנגד 74
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- טוֹב כביכול את כספו' ועל ידי זה מלוה לה, וטוב יהיה לאיש שנותן מתנת חינם לאחרים  ה
 ושם יפרע לו, כי במשפטו לעתיד לבוא יוכל להביא כל צורכו בדבריוִאיׁש חוֵֹנן ּוַמְלֶוה 

- ְלעוָֹלם א-ִּכיישמור שלא יתמוטט כלכלית גם בעולם הזה ' כי ה ו  :ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו ְּבִמְׁשָּפט
', ועוד שיוכל לבטוח בה ז  :ְלֵזֶכר עוָֹלם ִיְהֶיה ַצִּדיק 75וזכרו יהיה עד עולם הבא בשכרוִיּמוֹט 

ורצונו מבוסס לעשות  ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה א ִייָראשגם כשיש שמועה שקרה דבר רע אינו מפחד 

וגם אם יש צרה   ח  :' בהָנכוֹן ִלּבוֹ ָּבֻטחַ  ולכן יכול לבטוח בו שהשמועה אינה נכונה', רצון ה

ולכן לא , אלא שצריך יסורים עכשיו, לדעת שעוד יציל אותו', רצונו סמוך על ה, בפועל

-ַעד ֲאֶׁשר ועוד יגיע זמן שיראה את נפילת המצרים לו ָסמּו ִלּבוֹ א ִייָרא יפחד מהצרות
ַתן ִּפַּזר נָ  לא רק למי שממשפחתו, והוא נותן לעניים את כספו לכל הכיונים ט  :ִיְרֶאה ְבָצָריו

ואז יראו  76ִצְדָקתוֹ ֹעֶמֶדת ָלַעד ולכן זכות המעשים שלו עומדת לו לעולם הבאָלֶאְביוִֹנים 

והרשע יראה  י  :ַקְרנוֹ ָּתרּום ְּבָכבוֹדויתרומם על הרשעים וינגח אותם , כולם את כבודו

ִׁשָּניו ַיֲחֹרק וירצה לבלוע את הצדיק ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס  שלו אין כבוד כזה, בכבודו ויכעס
ובעולם הבא אין ערך לשיני הרשע וליתרונות ', אבל מזה עצמו יעלם כי הוא מתנגד לרצון ה

, הם דברים שאין להם קיום ארוך, זהוכל מה שהרשעים מתאווים לו בעולם הְוָנָמס  שלו

  :ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבדולא ישאר לו לכן כלום לעולם הבא 

ּה  א קיג ְללּוָי0 ְללּו ֶאת| ַה� �ה ַהֽ) ם ְיהָוֽה- ַה�ְללּו ַעְבֵד�י ְיהָו �ה  ב :ֵׁש� י ֵׁש�ם ְיהָו ְיִה�
ה ְוַעד ַעָּת� ם-ְמֹבָר�ְך ֵמֽ) ֶמׁש ַעד-ִמִּמְזַרח ג :ע(ָלֽ ל ֵׁש�ם ְיהָוֽה-ֶׁש� ֻהָּל� ( ְמ) ם   ד :ְמב(א� ָר6

�ה ַע6ל ַהָּׁשַמ�ִים ְּכב(ֽד(| ּג(ִי�ם -ָּכל-ַעל ֶבת  ה :ְיהָו י ָלָׁשֽ ַּמְגִּביִה� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ַהֽ  :ִמ�י ַּכיהָו
ִים ּוָבאָֽ   ו (ת ַּבָּׁשַמ� י ִלְרא� ַּמְׁשִּפיִל� ים ֶאְבֽי(ן ז :ֶרץַהֽ ת ָיִר� ַאְׁשֹּפ� י ֵמָעָפ�ר ָּד�ל ֵמֽ) יִמ�  :ְמִקֽ
י ִעם  ח י ַעּֽמ(- ְלה(ִׁשיִב� ם ְנִדיֵב� ים ִע)� י   ט :ְנִדיִב� ִית אֵֽ | ֽמ(ִׁשיִב0 ֶרת ַהַּב� ַהָּבִנ�ים - םֲעֶק3

ְללּוָיּֽה ה ַהֽ    :ְׂשֵמָח�
משגיח ופועל ' ושבח על מה שה, כהקדמה להלל כולו' קריאה לשבח את הזו 

' שה לזכור וכדי' לה כשבח לאמרו ומתאים. במציאות ואינו רק בשמים

    .משגיח

תוכלו לשבח ' ַהְללּו ַעְבֵדי ה 'ודווקא ישראל שעובדים את הַהְללּוָיּה  'שבחו כולם את ה א

בעולם ' ועל ידינו תתרבה הופעת ה ב  :'ֵׁשם ה- ַהְללּו ֶאתבעולם ' כבר היום את הופעת ה

  :עוָֹלם- ֵמַעָּתה ְוַעדועד עולם הבא שאז יכירו בה גם הגויים, כבר עכשיו ְמֹבָר' ְיִהי ֵׁשם ה
' גורמים שבח בעצם קיומם לה, והשמש עצמה, ובאמת כל הבריאה ממזרח ועד מערב  ג

 
 כל לעני נותן אז כי, בצדקה לו נותן ולא כסף לו ומלוה, העני את שחונן אדם להיות טוב: נוסף פרוש 75

 לו מחזירים הרי כי, מנכסיו םלעול ימוט לא גם ולכן. מתבייש ואינו לו יחזיר שהרי, בחסד ולא בדין, צורכו
, לאביונים נתן שפזר מי אבל. הבא לעולם הזכות את גם לו ויהיה, לעולם כצדיק זכרו יהיה וגם, ההלואה את

  .כך כל בטוח אינו הזה בעולם אבל, הבא לעולם בכבוד תרום שקרנו, גדולה יותר מעלתו

 המשפט לפי עצמו דברי את מכלכל לעצמו אבל, מלוה או בחינם חונן העניים שכלפי מי טוב: נוסף פרוש
  . הבא לעולם זכויות לו יש וגם, כספו על שומר כי ימוט לא גם וכך, יותר ולא לו הצריך

 אבל. לזכרו ורוצים לכולם טוב היה כי, הצדיק את יזכרו הזה בעולם וגם, ימוט לא הבא לעולם: נוסף פרוש
 .לזכרו רוצים ולא, לסובביו רע הרשע

 .הקודם במזמור" לעד עומדת תווצדק "כנגד 76
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77שברא אותם
ואינו , מעל כל הגויים' אבל ה ד  :'ְמבוֹאוֹ ְמֻהָּלל ֵׁשם ה-ֶׁשֶמׁש ַעד-ִמִּמְזַרח 

' ולכן בעיניהם כבוד ה' ּגוִֹים ה- ָּכל-ָרם ַעל ואינו פועל לעזרתם בעולם, משגיח עליהם בייחוד

ואמנם אין  ה  :ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבוֹדוֹ  78כי אינו פועל בה, נמצא רק על השמים ולא על הארץ

וגם אלוקינו שמשגיח על , בורא העולם הגבוה' שהוא גם ה', בכל אלהיהם מי שיעשה כה

 שכסא מלכותו גבוה מעל גבוהֱאֵהינּו ' ִמי כה עם ישראל בייחוד ופועל איתנו בעולם
במלאכים שתחתיו ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראוֹת ומצד שני משגיח גם בשפלים   ו  :ֶבת ָלָׁש 79ַהַּמְגִּביִהי

דם ובכל צרכי בבני הא, אבל גם בארץ עצמהַּבָּׁשַמִים  כדעת הגויים, להנהיג על ידם

וגם פועל בארץ ממש בניסים נסתרים  ז  :ּוָבָאֶרץ 80לראות את מעשיהם וצורכיהם, העולם

וממקום שמשליכים דברים ר ָּדל ְמִקיִמי ֵמָעפָ  שמקים את חסר האמצעים ממצבו שבעפר

ומושיב אותו עם   ח  :ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביוֹן ירים את העני להיות מרומם, שאין בהם צורך

ִעם ְנִדיֵבי שיוכל לתת גם הוא מנדבת ליבו לעם ישראל ְנִדיִבים - ִעםְלהוִֹׁשיִבי  המכובדים
 ראללשוב להיות הבית של עם יש, וכך מושיב את ארץ ישראל שהיא כאשה עקרה  ט  :ַעּמוֹ 

ַהָּבִנים -ֵאם ותשמח בהם 82והופך אותה לאם לבניה ששבים אליה 81מוִֹׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית
  :ַהְללּוָיּה 'ועל כל זה שבחו את הְׂשֵמָחה 

ז  א קיד ב ֵמַע�ם ֹלֵעֽ ית ַי)ֲעֹק� �ְׂשָרֵאל ִמִּמְצָר�ִים ֵּב� (  ב :ְּבֵצ�את ִי ָהְיָת�ה ְיהּוָד�ה ְלָקְדׁש�
יו ל ַמְמְׁשל(ָתֽ ַּיְר  ג :ִי)ְׂשָרֵא� ָאה ַוָּיֹנ�ס ַה) ��ם ָר ב ְלָאֽח(רַהָּי ן ִיֹּס� ּו  ד :ֵּד� ָהִרים ָרְקד� �ֶהֽ

 
 בפסוק שאומר כמו כי, בעולם הופעתו את לא אבל', ה את משבחים העולם שבכל הגויים גם: נוסף פרוש 77

 קצת, הטבע לכוחות עובדים שהם ובמה. האלוהים אלקי שהוא מצד אלא, בעולם פועל אינו לדעתם, הבא
 ּוְבָכל ַּבּגֹויִם ְׁשִמי ָּגדֹול ְמבֹואֹו ְוַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמזְַרח ִּכי): "יא, א (מלאכי הזה בענין שהוסיף וכמו, לו עובדים

 ".ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ַּבּגֹויִם ְׁשִמי לגָדֹו ִּכי ְטהֹוָרה ּוִמנְָחה ִלְׁשִמי ֻמָּגׁש ֻמְקָטר ָמקֹום
 כבודו את מסר לדעתם כי אותם עובדים שהעמים השמים כוחות על כלומר כבודו השמים על: נוסף פרוש 78

 .בידם שתהיה והנהגתו
 וכן. עלינו לא ה"הקב על מדבר כי" משפיל"ו" מגביה "וכוונתם' י נוספה" משפילי"ו" מגביהי "למילים 79

 חְֹצִבי ָקֶבר ּפֹה ְּל0 ָחַצְבּתָ  ִּכי", )טז, לג דברים" (סנה שוכני ורצון "וכן, "מים אגם הצור ההפכי "הבא במזמור
' ה כלומר תכונה של שם שזה לומר אפשר עוד). טז, כב ישעיהו" (לֹו ִמְׁשָּכן ַבֶּסַלע חְֹקִקי ִקְברֹו ָמרֹום

 יתכן אמנם). יב, כו במדבר" (ַהּיִָמינִי ִמְׁשַּפַחת ְליִָמין יּנְמּוֵאלִ הַ  ִמְׁשַּפַחת נְמּוֵאללִ  "וכן לשבת להגביה שתכונתו
' שה וכוונתו, אותי ילומשפ אותי מגביה כאילו גם שיאמר' י מוסיף ולכן עצמו דוד אל רמז גם כאן שיש

 .עמו צרכי את בארץ לראות והשפילו התורה את בשמים ולהבין המלוכה כסא על לשבת הגביהו
 לשבת מגביהי הוא' ה כלומר" בארץ "- " לראות המשפילי"ו" בשמים "-" לשבת המגביהי: "נוסף פרוש 80

 .בארץ וגם בשמים גם שנמצא כך לראות ומשפילי
 בניסים בעולם' ה פעולת על שמדברת, חנה משירת עקרונית לקוחים בפרק האחרונים הפסוקים שלשת 81

 ֵמִמית 'ה :ֻאְמָלָלה ָּבנִים ְוַרַּבת ִׁשְבָעה יְָלָדה ֲעָקָרה ַעד ָחֵדּלּו ּוְרֵעִבים נְִׂשָּכרּו ַּבֶּלֶחם ְׂשֵבִעים: "נאמר ושם. נסתרים
 ְלהֹוִׁשיב ֶאְביֹון יִָרים ֵמַאְׁשּפֹת ָּדל ֵמָעָפר ֵמִקים :ְמרֹוֵמם ַאף ַמְׁשִּפיל ִׁשירּוַמעֲ  מֹוִריׁש 'ה :ַוּיַָעל ְׁשאֹול מֹוִריד ּוְמַחּיֶה

: 'י מוסיף ששוב ונראה). ב' א שמואל" (ֵּתֵבל ֲעֵליֶהם ַוּיֶָׁשת ֶאֶרץ ְמֻצֵקי 'הל יּכִ  יַנְִחֵלם ָכבֹוד ְוִכֵּסא נְִדיִבים ִעם
 לשבת ישראל על מלך להיות צאן כרועה מדלותו דוד את הרים' שה לעצמו לרמוז כדי, "להושיבי", "מקימי"

 .עמו נדיבי עם
 יָָלָדה 6א ֲעָקָרה ָרּנִי: "נאמרש כמו, ישראל ארץ נקראה וכך. וילדה עקרה שהיתה מחנה משל שזה ומובן 82

 ְבָאזְנַיִ= יֹאְמרּו עֹוד ":נאמר וכן). א ,נד ישעיהו" (ְבעּוָלה ִמְּבנֵי ׁשֹוֵמָמה ְּבנֵי ַרִּבים ִּכי ָחָלה 6א ְוַצֲהִלי ִרּנָה ִּפְצִחי
 ְוסּוָרה ּגָֹלה ְוגְַלמּוָדה ְׁשכּוָלה ַוֲאנִי ֵאֶּלה ֶאת ִלי יַָלד ִמי =ִּבְלָבבֵ  ְוָאַמְרּתְ : ְוֵאֵׁשָבה ִּלי ְּגָׁשה ַהָּמקֹום ִלי ַצר ִׁשֻּכָליִ= ְּבנֵי

 ָאִרים ַעִּמים ְוֶאל יִָדי ּגֹויִם ֶאל ֶאָּׂשא ִהּנֵה 'ה ֲאדֹנָי ָאַמר ּכֹה: ֵהם ֵאיפֹה ֵאֶּלה ְלַבִּדי נְִׁשַאְרִּתי ֲאנִי ֵהן גִֵּדל ִמי ְוֵאֶּלה
ֹ  ָבנַיִ= ְוֵהִביאּו נִִּסי   ).כב- כ ,מט ישעיהו" (ִּתּנֶָׂשאנָה ָּכֵתף ַעל ּוְבנַֹתיִ= ֶצןְּבח

 שבטי כל על מלך להיות והושיבו, עם בלי מלך היה כי כעקרה שהיה אומר, עצמו על למשל רומז ואם
 .ממלכותו ששמחים ישראל
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(ת ִּכְבֵני אן- ְכֵאיִל�ים ְּג)ָבע� ֹֽ ב ְלָאֽח(ר- ַמה ה :צ ן ִּתֹּס� ַּיְרֵּד� י ָתנ�ּוס ַה)  :ְּלָך� ַה�ָּים ִּכ�
(ת ִּכְבֵניֶהֽ�   ו ּו ְכֵאיִל�ים ְּג)ָבע� אן-ָהִרים ִּתְרְקד� ֹֽ י   ז :צ ִּלְפֵנ� ּוִלי ָא�ֶרץ ִמ) �י ָא�ד(ן ח� ִמִּלְפֵנ

ב (ַּה ַיֲעֹקֽ ּור ֲאַגם  ח :ֱאל� י ַהּצ� יׁש ְלַמְעְינ(-ַהֹהְפִכ� ָּלִמ� ִים-ָמ�ִים ַח)     :ָמֽ

. על התגלותו בעולם בניסים גלויים שמראים את אדנותו על העולם' שבח להזהו 

 הבריאה את גם לשנות' ה כוח ועל, מצרים יציאת על מרולא ומתאים

    .עצמה

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל  התגלה כשיצא עם ישראל ממצרים, ויותר ממה שאמרנו במזמור הקודם א
יצאו מעם שדובר שפה , ולא שינו את שפתם, שנשארו שם בית אחד, וכל הפרטיםְצָרִים ִמִּמ 

הנקראים על , עדת ישראלאז הפכה  ב  :ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֵעזכי לא התערבו בהם , אחרת

ָהְיָתה  בעולם'  להופעת הקודש של ה83,שם יהודה מהצד של בני לאה שסומך על הנס
וכיון   ג  :ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלוָֹתיו וישראל נהיו העם שמשל בו להיות לו לעבדיםְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ 

והירדן חזר לאחריו נגד כיון ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ברח מפניהם לשני הצדדים , שראה זאת הים

וכל הדברים הקבועים והיציבים שבעולם זזו  ד  :ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחוֹרלעמוד נד אחד , הזרימה

84והתערערו מול ישראל, ממקומם
ועל ידי זה  ה  :ֹצאן-ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעוֹת ִּכְבֵני 

וזה מעורר תמיהה , אבל רואים שהים נס, ממש' כי אף שלא רואים את ה. בעולם' מופיע ה

וכן שהירדן ישוב לאחריו וודאי לא ְּל ַהָּים ִּכי ָתנּוס - ַמה מי כל כך גדול שהים נס מפניו

והשאלה   ו  :ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחוֹר כי הים לא נס מבני אדם, מפני ישראל מצד עצמם

ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים  מתחזקת כשרואים את כל הדברים הקבועים והיציבים מתערערים
ִמִּלְפֵני  שהוא אדון לכל הבריאה כי יצר אותה, מופיע' ומזה מבינים שה ז  :ֹצאן-ֵניְּגָבעוֹת ִּכבְ 

ושמו נקרא , של עם ישראלושב ומופיע בתוך העולם כאלוקי כל הפרטים ָאדוֹן חּוִלי ָאֶרץ 

 85ובידו לשנות את כל הבריאה גם להפכה ח  :ִמִּלְפֵני ֱאלוַֹּה ַיֲעֹקב עליהם ולכן זזים מפניהם

וסלע קשה במיוחד שינביע עוד ועוד ָמִים -ְפִכי ַהּצּור ֲאַגםַההֹ  כמו שהפך אבן למים רבים

  :86ָמִים- ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינוֹ  מים

י א קטו נּו ִּכֽ א ָל� "ֹ ה ל נּו ְיהָו� א ָל� �ֹ (ד ַעל-ל �ִׁשְמָך ֵּת�ן ָּכב� ְסְּדָך� ַעל-ְל ָך- ַח) ָל�ָּמה  ב :ֲאִמֶּתֽ
ּו ַהּג(ִי�ם ַאֵּיה ם- יֹאְמר� א ֱאֹלֵהיֶהֽ ינּו ַבָּׁשָמ�ִים ֹּכ�ל ֲאֶׁשר ג :ָנ)� הָחֵפ�ץ עָ - ֵוֽאֹלֵה�  :ָׂשֽ

ם ד ה ְיֵד�י ָאָדֽ ֲעֵׂש� ה ה :ע9�ַצֵּביֶהם ֶּכ�ֶסף ְוָזָה�ב ַמ) א - ֶּפֽ �ֹ ם ְול ֶה� � ִים ָל) א ְיַדֵּב�רּו ֵעיַנ �ֹ ָל�ֶהם ְול
א ו :ִיְרֽאּו �ֹ � ִים ָל�ֶהם ְול א ְיִריֽחּוןָאְזַנ �ֹ ם ְול ֶה� ף ָל) ּון | ְיֵדיֶה�ם  ז : ִיְׁשָמ�עּו ַא� א ְיִמיׁש� 3ֹ ְול

 
 ".קרב ביום הפכו קשת רומי נושקי אפרים בני "על בהערה, ט פסוק עח במזמור שכתבנו מה עיין 83
 זז סיני שהר מה על נשען שזה וכמובן. הרים לפעמים נקראים הם שגם לאומות משל גם להיות יכול 84

 גדולים כאילים ולכן מוחלט באופן גבוהים דברים הם והרים). יח, יט שמות" (מאוד ההר כל ויחרד "שנאמר
  .יותר קטנים צאן כבני הם ולכן מוחלט באופן לא אם גם מסביבתם גבוהות וגבעות

 ישראל הופעת ידי על' ה של לשימושו כלי להיות הפכו הדברים כל כי" צאן בני"ו" אילים "שאמר גם ראהנ
 .כקרבנות הם ולכן בעולם כעמו

" עמו נדיבי עם נדיבים עם להושיבי אביון ירים מאשפות דל מעפר מקימי "הקודם במזמור שאמר מה מול 85
 .להפכו דבר נסתר בנס שעושה

' למעינו'. תורה של מים מלאים שיהיו עורף קשה עם שהפך ישראל לעם שרומז ואפשר, נוספת' י' ההפכי '86
 באה ומהם מאבן שהיו ללוחות רומז ואולי' ה מאת נובע אלא מעין סתם אינו שהמעין שרומז ואפשר נוספת' ו

 .התורה אלינו
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א ֹֽ א ְיַהֵּל�כּו ל �ֹ ְגֵליֶהם ְול �ּו ִּבְגר(ָנֽם- ַר �מ(ֶהם ִיְהי�ּו ֹעֵׂשיֶה�ם ֹּכ�ל ֲאֶׁשר ח :ֶי)ְהּג� ֹּבֵט�ַח - ְּכ
ם �ם ֽהּוא ט :ָּבֶהֽ ם ּוָמִגָּנ �ה ֶעְזָר6 �ְׂשָרֵאל ְּבַט�ח ַּביהָו �ה   י :ִי ּו ַביהָו ם ֵּב�ית ַא�ֲהֹרן ִּבְטח� ֶעְזָר6

�ם ֽהּוא �ם ֽהּוא  יא :ּוָמִגָּנ ם ּוָמִגָּנ �ה ֶעְזָר6 ּו ַביהָו �הָוה ִּבְטח� ְך   יב :ִיְרֵא�י ְי ֵר� ְיהָוה' ְזָכָר$נּו ְיָב"
�ָבֵרְך ֶאת ְך ֶאת- ְי ן- ֵּב�ית ִיְׂשָרֵא�ל ְי)ָבֵר� ית ַאֲהֹרֽ ים ִעם יג :ֵּב� ְּקַטִּנ� �ה ַה) �ָבֵרְך ִיְרֵא�י ְיהָו -ְי
ים ם וְ  יד :ַהְּגֹדִלֽ ֵליֶכ� �ה ֲעֵליֶכ�ם ֲע) ם- ַעלֹיֵס�ף ְיהָו ה  טו :ְּבֵניֶכֽ ֵׂש� �ה ֹע) ים ַא�ֶּתם ַליהָו ְּברּוִכ�

ֶרץ ִים ָוָאֽ ן ִלְבֵני טז :ָׁשַמ� ֶרץ ָנַת� �ה ְו)ָהָא� ם- ַהָּׁשַמ�ִים ָׁש�ַמִים ַליהָו א ַה� יז :ָאָדֽ �ֹ ֵּמִתים ל
ְללּו א ָּכל- ְיַהֽ �ֹ �ּה ְו)ל ה-ָי י דּוָמֽ �ְחנּו   יח :ֹיְרֵד� ה ְוַעד| ַוֲאַנ ַעָּת� ּה ֵמֽ ְך ָי� ֵר� Fם -ְנָב ע(ָל�

ְללּוָיּֽה    :ַהֽ
ומה '; אומר שכל רצוננו ועצם חיינו מוקדשים להופיע בעולם את שם הר המזמו

, פועל בעולם' אלא כדי שהכול יראו שה, שאנחנו מבקשים ישועה אינו בשבילנו

, לשמו' ה את לעבוד הרצון את לחזק לאמרו ומתאים. ושאינו כמו האלילים

  .'ה למען גאולה ולבקש, אישי לרווח ולא

ולא ' א ָלנּו ה לא בשבילנו היו כל הניסים ביציאת מצרים שהזכרנו במזמור הקודם א

אלא כדי שיהיה כבוד א ָלנּו  בשבילנו אנחנו מבקשים את הגאולה מצרותינו הנוכחיות

כשיראו את החסד שאתה עושה עם עמך ואת מה ְלִׁשְמ ֵּתן ָּכבוֹד - ִּכי ם להופעתךבעול

, ך מושיע יש ביזוי לשמךשכל עוד אינ ב  :ֲאִמֶּת- ַחְסְּד ַעל-ַעל 87שאתה מקיים הבטחתך

88שהגויים אומרים שאם היית קיים היית מושיע אותנו כבר
ָנא - ָלָּמה ֹיאְמרּו ַהּגוִֹים ַאֵּיה 

ולכן אינם רואים , הרי אלוקינו המשגיח עלינו מקומו בשמים, ולמה יאמרו כך  ג  :ֱאֵהיֶהם

וכשירצה להושיע הרי יכול לעשות גם בארץ כל מה שבוחר ֵואֵהינּו ַבָּׁשָמִים  אותו בעיניהם

, אמנם הם משווים אותו בזה לאלילים ד  :ָחֵפץ ָעָׂשה-ֹּכל ֲאֶׁשר ואז יראו את מעשיו, לעשותו

שהם אינם בשמים אלא עשויים מחומרים . המעציבים את עובדיהם כשלא עונים להם

אבל  ה  :ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם וניתן לראותם, ובידי בני אדם ארציים, ארציים

להם יש , שברא את העולם ושולט בו במאמרו' שהרי בניגוד לה, אינם יכולים לעשות חפצם

 ָלֶהם ְוא ְיַדֵּברּו- ֶּפהת ואפילו מה שבני אדם עושים בפיהם אינם יכולים לעשו, פה פיזי

ואפילו לראות כבני אדם , יש להם עיניים פיזיות, המשגיח ורואה כל מה שבארץ' ובניגוד לה

יש להם אוזניים , השומע תפילה וזעקה' ובניגוד לה ו  :ֵעיַנִים ָלֶהם ְוא ִיְראּו אינם יכולים

המריח ריח ' ובניגוד להָאְזַנִים ָלֶהם ְוא ִיְׁשָמעּו  ואפילו לשמוע כבני אדם אינם יכולים, פיזיות

ַאף ָלֶהם ְוא  ואפילו להריח כבני אדם אינם יכולים, יש להם אף פיזי, ניחוח ומתרצה לעמו

 
 וזה. לשמך כבוד היהי בגלות שעשית האמת על ובין לשמך כבוד יהיה בגאולה חסדך על בין: נוסף פרוש 87

  .לשמך אלא הגאולה תהיה לנו ולא לשמך אלא העונש היה לנו שלא כיון

 בחיינו שמך שנגלה במה אמת יהיה הזה והחסד, צורכנו וכל חיים לנו שנתת במה חסדך על: נוסף פרוש
  .מעשינו לפי לנו ומגיע אמת הזה החסד שהיה ויתגלה למענך בהם ונפעל

 מעשינו בכשרון לא כלומר לנו ולא, לשמך כי אלא הגאולה תהיה בשבילנו לא כלומר לנו לא: נוסף פרוש
 .הבטחתך שתקיים ומצד החסד מצד אמיתך על חסדך על אלא הגאולה תהיה ובזכותינו

 ֶּבָהִרים אָֹתם ַלֲהרֹג הֹוִציָאם ְּבָרָעה ֵלאמֹר ִמְצַריִם יאְמרּו ָלָּמה: "העגל חטא אחרי משה לדברי בדומה 88
 ִׁשְמֲע0 ֶאת ָׁשְמעּו ֲאֶׁשר ַהּגֹויִם ְוָאְמרּו: "המרגלים חטא ואחרי, )יב, לב שמות" (ָהֲאָדָמה ְּפנֵי ֵמַעל ּוְלַכFָתם

 ,)טז- טו, ד במדבר ("ַּבִּמְדָּבר ַוּיְִׁשָחֵטם ָלֶהם נְִׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהּזֶה ָהָעם ֶאת ְלָהִביא 'ה יְכֶֹלת ִמִּבְלִּתי :ֵלאמר
 ַּבּגֹויִם יִָּוַדע ֱא6ֵהיֶהם ַאּיֵה ַהּגֹויִם יֹאְמרּו ָלָּמה", )יז, ב יואל" (ֱא6ֵהיֶהם ַאּיֵה ָבַעִּמים יֹאְמרּו ָלָּמה "עוד נאמר וכן

 ).י, עט תהילים" (ַהָּׁשפּו= ֲעָבֶדי0 ַּדם נְִקַמת ְלֵעינֵינּו
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ואינם יכולים אפילו , יש להם ידיים פיזיות, הפועל בידו בעולם' ובניגוד לה ז  :ְיִריחּון

' ובניגוד להׁשּון ְיֵדיֶהם ְוא ְיִמי 'שזה חוש פחות שאין אפילו משל שלו אצל ה, למשש

ואפילו ללכת ממקום למקום , יש להם רגליים פיזיות, שהארץ הדום רגליו ומופיע במציאות

, ולא רק את הצד העליון של הדיבור אין אצלםַרְגֵליֶהם ְוא ְיַהֵּלכּו  כבני אדם לא יכולים

 ו משל כזהאפיל' ואין אצל ה. אף שיש להם גרון, אפילו להוציא הגה כל שהוא אינם יכולים
שיהיה להם את כל , יהיו כמוהם, וכשימותו הגויים שעשו אותם ח  :ֶיְהּגּו ִּבְגרוָֹנם-א

 ולא יקומו לעולם הבא,  הנפשואין להם השארות, האברים אבל לא יעשו את תפקידם

אבל  ט  :ֹּבֵטַח ָּבֶהם-ֹּכל ֲאֶׁשר 89ולכן יהיו כמותו, וזה כיון שבטחו בהבלְּכמוֶֹהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם 

ִיְׂשָרֵאל  בטחו בו ולא באלילים, כמו בגלות',  כשאינם רואים את השגחת העם ישראל גם
ומגן עליהם מצרות שלא , והוא באמת עוזר להם במעשיהם גם בדורות הגלות' ְּבַטח בה

ומשפחת הכהנים שהתקדשו יותר מהעם ונוטים יותר  י  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא יבואו עליהם

ויש להם עזרה מיוחדת במעשיהם לפי ' ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו בה עוד יותר' לקדושה יבטחו בה

והצדיקים יראי  יא  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא רוצה בקיומם' והגנה מיוחדת מצרות כי ה, קדושתם

ויש להם ' ִּבְטחּו בה' ִיְרֵאי ה שההשגחה עליהם קרובה יותר, עוד יותר' בפועל יבטחו בה' ה

  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא יותר לחייהםוהגנה גדולה עוד , עזרה גדולה עוד יותר למעשיהם
ְזָכָרנּו ְיָבֵר ' היברך אותם להופיע דרכם , את עם ישראל להצילם מהגלות' וכשיזכור ה  יב

וקודם כל את עם ישראל המתנהג . תם עוד יוסיף להם ברכה במעשיהםוכשישבו על אדמ

וברכה גדולה מזו למשפחת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ְיָבֵר ֶאת כולו כמשפחה אחת בכיוון אחד

ולא רק ' ְיָבֵר ִיְרֵאי העצמם ' וברכה נוספת ליראי ה יג  :ֵּבית ַאֲהֹרן-ְיָבֵר ֶאת 90הכהנים

ויוסף   יד  :ַהְּגֹדִלים-ַהְּקַטִּנים ִעם 91עדיין' להם אלא מכוחם גם לקטנים אף שאינם יראי ה

וגם אתכם עצמכם ואת ישראל והכהנים ֲעֵליֶכם ' ֹיֵסף ה 'שיהיו יותר ויותר אנשים יראי ה', ה

ודרך כל   טו  :ְּבֵניֶכם-ֲעֵליֶכם ְוַעל 92בין בשנות חיים בין בבנים שירבו אתכם בעולם, ירבה

וילמדו כולם ' ְּברּוִכים ַאֶּתם לה בעולם יותר ויותר' והכהנים וישראל יופיע שם ה' ריבוי יראי ה

וידעו  טז  :ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ועושה הארץ ומנהיג אותה, שהוא עושה השמים ושולט בכל

ואת ' ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים לה והוא שולט בהם לגמרי', שהשמים וגם מה שמעל השמים הם לה

 צריך שעם ישראל יגלה ולכן כדי להופיע בה, הארץ נתן לבני האדם בעלי בחירה חופשית

א  בעולם הזה, אחר מותו' אמנם מי שמת לא ישבח את ה יז  :ָאָדם- ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני אותו
 כמו הגויים שיהיו כאליליהם, יורדים לגיהנום לא ישבחוהו בעולם הבאוהָיּה -ַהֵּמִתים ְיַהְללּו

אנחנו נּו ְנָבֵר ָיּה ַוֲאַנחְ  בעולם' אבל כיון שעל ידינו מתגלה שם ה יח  :ֹיְרֵדי דּוָמה- ְוא ָּכל

שנקום בתחית , וגם לעולם הבאֵמַעָּתה  לברכו, גם בעולם הזה, מקבלים ימי חיים וריבוי עם

  :ַהְללּוָיּה 'ולכן שבחו את העוָֹלם - ְוַעדהמתים 

י  א קטז ע - ָא�ַהְבִּתי ִּכֽ �ה ֶאת| ִיְׁשַמ� י ַּתֲחנּוָנֽי-ְיהָו (ִל� י ב :ק) י - ִּכֽ ( ִל�י ּוְבָיַמ� ִהָּט�ה ָאְזנ�
א ּוִני  ג :ֶאְקָרֽ אָמ� -ֶחְבֵלי| ֲאָפפ� ה ְוָיג�(ן ֶאְמָצֽ ּוִני ָצָר6 (ל ְמָצא� ם ד :ֶות ּוְמָצֵר�י ְׁשא� -ּוְבֵׁשֽ

י ה ַנְפִׁשֽ ה ַמְּלָט� ם ה :ְיהָו�ה ֶאְקָר�א ָאָּנ�ה ְי)הָו� יק ֵו6אֹלֵה�ינּו ְמַרֵחֽ �ה ְוַצִּד�  :ַחּנ�ּון ְיהָ(
 

 ְל0 ַתֲעֶׂשה 6א "וכמו אותם עשו לא אם גם ועובדיהם אותם עבדו לא אם גם עושיהם יהיו כך: נוסף פרוש 89
 ).ה- ד, כ שמות" (ָתָעְבֵדם ְו6א ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה 6א ...ְּתמּונָה ְוָכל ֶפֶסל

 כל, "בהם בוטח אשר כל עושיהם יהיו כמוהם"ש מה הפך וזה. יותר גדולה ברכתו כך יותר שבוטח ככל כי 90
 .וברכה כח ממנו יקבל' בה בוטח אשר

 הכרח ואין מסוימים אנשים הם' ה יראי, בהם כלולים קטניםשה אהרון ובית ישראל לבית בניגוד כי 91
 .ביתם כל את מברך זאת בכל אבל', ה יראי יהיו כן גם שבניהם

 באנשים שאחריכם הדורות את לרבות בניכם ועל ועליכם, הזה בדור כמוכם עליכם' ה יוסף: נוסף פרוש 92
 .כאלו
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יעַ   ו י ְוִל�י ְיה(ִׁשֽ ּל(ִת� �ה ַּד) י ז :ֹׁשֵמ�ר ְּפָתאִי�ם ְיהָ( �ְפִׁשי ִלְמנּוָח�ְיִכי ִּכֽ י ַנ ל ְי)הָו� - ׁשּוִב� ה ָּגַמ�
ְיִכי ֶות ֶאת ח :ָעָלֽ ָּמ� י ִמ" ְצָּת ַנְפִׁש� י ִחַּל� י ִמן-ִּכ� �ה ֶאת-ֵעיִנ� ִחי- ִּדְמָע י ִמֶּדֽ ֶא�ְתַהֵּלְך  ט :ַרְגִל�

ים ַחִּיֽ (ת ַהֽ ַאְרצ� �ה ְּב) �י ְיהָו ד  י :ִלְפֵנ יִתי ְמֹאֽ י ָעִנ� ִנ� י ֲאַדֵּב�ר ֲא) ֲא�ִני ָאַמ�ְרִּתי  יא :ֶה�ֱאַמְנִּתי ִּכ�
ל �י ָּכֽ ם ֹּכֵזֽב- ְבָחְפִז ה יב :ָהָאָד� ל- ָמֽ �ה ָּכֽ יב ַליהָו י-ָאִׁש� (ִהי ָעָלֽ (ת - ּכ(ס יג :ַּתְגמּול� ְיׁשּוע�

א �ה ֶאְקָרֽ ם ְיהָו �ה ֲאַׁשֵּל�ם ֶנְגָדה יד :ֶאָּׂש�א ּוְבֵׁש6 �ָדַרי ַליהָו א ְלָכל-ְנ �ָקר  טו :ּֽמ(עַ -ָּנ)� ָי
יו ְוָתה ַלֲחִסיָדֽ ָּמ� �ה ַה) �י ְיהָו י טז :ְּבֵעיֵנ �ה ְיהָוה' ִּכֽ ָּנ ִני- ָאֽ ָך א9 ְבֶּד� $י ַע" ֲאָמֶת�ָך - ַע�ְבְּדָך ֶּבן-ֲאִנ

י ְחָּת ְלמ(ֵסָרֽ ַּת� ָך יז :ִּפ) א-ְלֽ �ה ֶאְקָרֽ ם ְיהָו �ַבח ּת(ָד�ה ּוְבֵׁש6 �ה  יח :ֶא�ְזַּבח ֶז �ָדַרי ַליהָו ְנ
א ְלָכל-ֲאַׁשֵּל�ם ֶנְגָדה (ת   יט :ַעּֽמ(- ָּנ)� ְללּוָיּֽה| ְּבַחְצר� ם ַהֽ �ִ רּוָׁשָל (ֵכ�ִכי ְיֽ Fת ה ְּבֽ    :ֵּב�ית ְיהָו�

 ממנה גם אנחנו מרוויחים, עושה את הישועה למען שמו' אומר שאף שההמזמור 

. ובזה יגדל שמו עוד יותר, וחובה עלינו להודות לו עליה, והישועה טובה גם לנו

    .ישועה על להודות וכדי, צרה כל על להתפלל לאמרו ומתאים

גם אהבתי מצד עצמי , כמו שנאמר במזמור הקודם, מושיע אותנו למענו' מה שהחוץ מ א

- ֶאת' ִיְׁשַמע ה-ָאַהְבִּתי ִּכי שומע את תפילותי ואת מה שאני מנסה למצוא חן בעיניו' שה
ואקרא לו ִהָּטה ָאְזנוֹ ִלי - ִּכי ומעונין בהם, ומקשיב לשמוע את תפילותינו  ב  :קוִֹלי ַּתֲחנּוָני

כי נוספו עלי עוד ועוד צרות המושכות אותי אל   ג  :ּוְבָיַמי ֶאְקָרא לישועה כבר בימי חיי

 מוצא אותי בחטאי, והמקום הצר המוביל לגהינום מצד עוונותיָמֶות -ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי המות
ורוצה , וצער תמידי על חטאי, ולכן מוצאים אותי צרות מצד עצמןּוְמָצֵרי ְׁשאוֹל ְמָצאּוִני 

אלא קורא , וגם לא פונה אל האלילים, ואיני משלים עם הדבר  ד  :ָצָרה ְוָיגוֹן ֶאְמָצאלתקנם 

 יוציא את' ומבקש שהֶאְקָרא ' ה- ּוְבֵׁשם שזה עצמו מפרסם שמו בעולם, שיופיע עלי' אל ה

ומצד , נותן מתנת חינם ויציל אותי' כי ה ה  :ַמְּלָטה ַנְפִׁשי'  ה93ָאָּנה חיי מהסכנה ומהחטא

אלא שאלקינו המשגיח ְוַצִּדיק '  הַחּנּוןשני עושה הכל לפי האמת והנכון ויש בי חטאים 

ֵואֵהינּו  ומציל בלי לפגוע בצדק, לכפר על חטאיהם ביסורים, עלינו מרחם על החוטאים
שומר ' ה,  בקלות לחטוא מחוסר מחשבה מספקת ולא במרדולכן מי שמתפתה  ו  :ְמַרֵחם

במה שעושה אותי מסכן ' ה ְּפָתאִים ]נחה' כי הא' פתיים'קוראים כמו [ֹׁשֵמר  אותו מהחטא

ולכן יכולה   ז  :94ַּדּלוִֹתי ְוִלי ְיהוִֹׁשיעַ  וכשאני חוזר בתשובה מושיע אותי מהצרה עצמה, וחסר

נתן לך כל צורכך כך שראוי ' כי ה 95ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי הנפש לשוב למקומה הרגוע

ִּכי ִחַּלְצָּת ַנְפִׁשי ִמָּמֶות  כי גם הוצאת את חיי מהמות  ח  :ָּגַמל ָעָלְיִכי' ה- ִּכי להשיב לו על זה
וגם הצלת את רגלי מלמעוד ִּדְמָעה -ֵעיִני ִמן-ֶאת וגם מנעת את צערי שאיני צריך לבכות עוד

ובזכות כל אלו תהיה הליכתי בעולם לפני   ט  :י ִמֶּדִחיַרְגלִ -ֶאת 'וליפול בחטא ולהתרחק מה

אמנם כאשר אדבר   י  :ְּבַאְרצוֹת ַהַחִּיים גם כאן בעולם הזה' ֶאְתַהֵּל ִלְפֵני ה ולמענו' ה

ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני  אני סומך ויודע שאין בי מעשים שיצדיקו את זה, להצילני' ואבקש מה
, בבני אדם' שאין תועלת לה, כשלא עיינתי בדבר עד הסוף, ולכן חשבתי יא  :ָעִניִתי ְמֹאד

 

 את ששואל לרמוז כך שכתב לומר ואפשר, ך"תנב פעמים כמה כך וכתוב, בקשה כלומר' אנא 'כמו' אנה '93
' ה רצון מה שואל" עבדך אני כי' ה אנה "כך אחר וכן. מהצרה לצאת כדי לעשות נכון ומה לפנות לאן' ה

 .לפנות ולאן ממנו

 והישועה בלבד אלי מיוחסת הדלות, הצרה את גם מביא' שה שאף לומר יושיע במילה' ה שם שילב אולי 94
 .'לה

 עצמו מנוחתו גם היא, מהעוונות הנפש שמנוחת לומר, הנפש אל המדברות המילים בסוף' י ףשהוסי יתכן 95
 .מהרעה אותי שהציל עלי גמל גם ובזה, מהחטא אותה שהוציא הנפש על גמל' וה, מהצרות
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ואם כן  יב  :ָהָאָדם ֹּכֵזב- ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל והם לא יכולים להשיב לו על מה שנתן להם

בין על ההצלה , על חסדיו המחכים לתגובה מתאימה' ָאִׁשיב לה-ָמה 'מה אוכל להשיב לה

' אלא ארים לה  יג  : ָעָלי96ִהיַּתְגמּולוֹ -ָּכלובין על ההצלה מהצרה , מהחטא על ידי היסורים

לפרסם ', ואקרא עליה בשם הְיׁשּועוֹת ֶאָּׂשא -ּכוֹס את מנת חלקי בעולם שמלאה בהצלות

ובזה אתן לו את מה שהתחייבתי בעת  יד  :ֶאְקָרא' ם הּוְבֵׁש שהוא עשה לי את כל אלו 

  :ַעּמוֹ - לָּנא ְלכָ - ֶנְגָדה 'שילמדו מזה לעבוד את ה', ויהיה מול כל עם ה ֲאַׁשֵּלם' ְנָדַרי לה צרתי
' ָיָקר ְּבֵעיֵני ה ירצה במותם אלא בתיקונם' נדיר שה, מייסר את הצדיקים' וידעו שאף שה  טו

גם ' ָאָּנה ה ועל גבי זה אוסיף ואבקש גם שאראה בגאולה השלמה טז  :ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו

, ולא רק מעצמי אלא כך כל העםֲאִני ַעְבֶּד -ִּכיכיון שאני עובד אותך ומפרסם שמך בעולם 

ִּפַּתְחָּת  98ולכן תשחרר אותנו מכבלי הגלותֲאָמֶת - ַעְבְּד ֶּבן- ֲאִני 97 לעם שהם עבדיךונולדתי
ֶאְזַּבח ֶזַבח -ְל ה בבית המקדש שיבנהאלא אוכל לזבוח תוד, ואז לא רק אודה יז  :ְלמוֵֹסָרי

' ּוְבֵׁשם ה גדול הרבה יותר' שיהיה פרסום שם ה, על הגאולה כולה' ולקרוא בשם הּתוָֹדה 
ויהיה גם כן מול כל ֲאַׁשֵּלם ' ְנָדַרי לה ן לו שם את נדרי הקרבנות שנדרתיואת יח  :ֶאְקָרא

ְּבַחְצרוֹת ֵּבית  ת המקדשונזכה להקריב בחצר בי  יט  :ַעּמוֹ -ָּנא ְלָכל- ֶנְגָדה עם ישראל עבדיו
ם  ולאכלו בתוך ירושלים הבנויה 'ה    :ַהְללּוָיּה 'ועל כל זה שבחו את הְּבתוֵֹכִכי ְירּוָׁשָלִ

ּו ֶאת א קיז ְלל� �הָוה ָּכל-ַהֽ ּוהּו ָּכל-ְי ְּבח� ים- ּג(ִי�ם ַׁש) ינּו  ב :ָהֻאִּמֽ י ָגFַב�ר ָעֵל0 ( | ִּכ� ַחְסּד�
ְללּוָיּֽה-ֶוֱֽאֶמת ם ַהֽ    :ְיהָו�ה ְלע(ָל�

על מה שעשה ' אומר שלעתיד לבוא גם הגויים יוכלו לשבח את ההמזמור 

 למי וכן, אמת' ה מעשי שכל לזכור לאמרו ומתאים. 99לישראל באמצעותם

    .קצר בזמן תהילים פרק לומר שרוצה

ויותר מהם ישבחו אותו כל ּגוִֹים -ָּכל' ה-ַהְללּו ֶאת כל העמים' לעתיד לבוא ישבחו את ה א

כי יראו שגם מה שהתגבר   ב  :ָהֻאִּמים- ַׁשְּבחּוהּו ָּכל  שמבינים בזה יותר100בעלי הדתות

וכיון שמסתכלים במבט של ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ  היה חסד, עלינו בגלות שנעשתה על ידם

  :ַהְללּוָיּה 'ועל זה שבחו את הְלעוָֹלם ' ה-ֶוֱאֶמת ם שהיה הכל אמת וישרעד עולם הבא רואי

�ה ִּכי א קיח ּו ַליהָו י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(- ה(ד� (ב ִּכ6 אַמר  ב :ט� ֹֽ י- י  ְלע(ָל�ם ָנ�א ִיְׂשָרֵא�ל ִּכ6
אְמרּו ג :ַחְסּֽד( ֹֽ ית- י י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(-ָנ�א ֵבֽ ן ִּכ6 אְמרּו ד :ַאֲהֹר� ֹֽ י -י �ה ִּכ6 �א ִיְרֵא�י ְיהָו ָנ

ן ה :ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( ר קָ - ִמֽ 6 ִני ַבֶּמְרָח�ב ָיּֽהַה�ֵּמַצ� �ּה ָעָנ א ִאיָר�א  ו :ָר�אִתי ָּי �ֹ �י ל �ה ִל ְיהָו
ם- ַמה ה ִל�י ָאָדֽ י ז :ַּיֲעֶׂש6 ה ְבֹׂשְנָאֽ י ֶאְרֶא� )ֲאִנ� י ַו �י ְּבֹעְזָר� �ה ִל �ה  ח :ְיהָו (ת ַּביהָו (ב ַלֲחס� ט�

ם ַח ָּבָאָדֽ ְּבֹט� ים ט :ִמ) ַח ִּבְנִדיִבֽ ְּבֹט� �ה ִמ) (ת ַּביהָו (ב ַלֲחס� ם - ָּכל י :ט� ּוִני ְּבֵׁש� ם ְסָבב� ּג(ִי�
 
 .'לה לגמול חובה יש לי אלא בזה צורך יש' לה כאילו ישמע שלא" תגמוליו "ולא" תגמולוהי "שאמר יתכן 96
 ".אמתך לבן והושיעה לעבדך עוזך תנה: "פו במזמור שאמרנו ווכמ 97
 כי רצוני מצד אותך עובד אני אלא אותך לעבוד כדי רגיל כעבד וכבלים מוסרות צריך אינני: נוסף פרוש 98

 .עבדיך שהם ישראל לעם שייכותי מצד וגם, עבדך אני
 .לעצמו מזמור להיות אותו חילק עצמו בפני ענין שזה וכיון 99

 ויתכן, ך"בתנ מאוד מעט מופיע" אומה"ו. מושג אותו שזה ברור לא אבל, "לאומים "כמו" אומים "שנופר 100
 המשפחות כל גם אלא ישבח בכללו העם רק שלא לומר ובא. העם מתוך חלקית משפחה, שבט שפרושו

 .זה על לשבח ידעו שבו והשבטים
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ם י ֲאִמיַלֽ ה ִּכ� ּוִני ַגם  יא :ְי)הָו� ם-ַסּב� י ֲאִמיַלֽ ה ִּכ� ם ְי)הָו� ּוִני ְּבֵׁש� ים  יב :ְסָבב� ּוִני ִכְדב(ִר� ַסּב�
ם ְי)  ים ְּבֵׁש� םֹּד�ֲעכּו ְּכֵא�ׁש ק(ִצ� י ֲאִמיַלֽ ה ִּכ� ִני יג :הָו� �ה ֲעָזָרֽ ל ַו6יהָו ה ְדִחיַת�ִני ִלְנֹּפ�  :ַּדֹח�

 ְיִהי  יד �ּה ַוֽ �י ְוִזְמָר�ת ָי ה- ָעִּז יׁשּוָעֽ י ִלֽ (ל  טו :ִל)� ה וִֽ | ק� ין ִרָּנ3 ים ְיִמ� י ַצִּדיִק� ה ְּבָאֳהֵל� יׁשּוָע�
ִיל ָׂשה ָחֽ ִיל טז :ְי)הָוה ֹע� ָׂשה ָחֽ ין ְי)הָוה ֹע� �הָוה ר(ֵמָמ�ה ְיִמ� ין ְי ּות ִּכי  יז :ְיִמ� א ָאמ� ֹֽ -ל

י ָיּֽה ֲעֵׂש� ר ַמֽ �ה ַו)ֲאַסֵּפ� ְחֶי א ְנָתָנֽ ִני יח :ֶאֽ �ֹ ֶות ל �ּה ְו)ַלָּמ� ִּני ָּי ר ִיְּסַר� י ַׁשֲעֵרי-ִּפְתחּו יט :ַיֹּס� - ִל�
בֹא ם א-ֶצ�ֶדק ָאֽ ה ָיּֽהָב) אּו ֽב(-ֶזֽה  כ :(ֶד� ים ָיֹב� ִּדיִק� �ה ַצ) ַער ַליהָו י  כא :ַהַּׁש� א�(ְדָך ִּכ�

ה- ֲעִניָת�ִני ַוְּתִהי יׁשּוָעֽ י ִלֽ �ים  כב :ִל)� ּו ַהּב(ִנ אׁש ִּפָּנֽהֶא�ֶבן ָמֲאס� �ֹ ה ְלר ְיָת� �הָוה  כג :ָה) ֵמֵא�ת ְי
יא ִנְפָל�את ְּבֵעיֵנֽינּו ֹ�את ִה6 יָלה ְוִנְׂשְמָח�ה ֽב(-ֶזה כד :ָה�ְיָתה ּז �ה ָנִג6  :ַה�ּי(ם ָעָׂש�ה ְיהָו

ה ָּנֽא כה יָח� Fה ַהְצִל ָּנ�א ְי)הָו� �א ָאֽ יָע�ה ָּנ Fהָוה ה(ִׁש� �א ְי �ה  כו :ָאָּנ ּוְך ַה�ָּבא ְּבֵׁש�ם ְיהָו ָּבר�
ית  ם ִמֵּב� ְכנּוֶכ� ַרֽ נּו ִאְסרּו| ֵא�ל   כז :ְיהָוֽהֵּב) $ֶאר ָל� ים ַעד-ְיהָוה' ַוָּי ג ַּבֲעֹבִת� (ת - ַח� ְרנ� ַק)

חַ  ּךָ   כח :ַהִּמְזֵּבֽ י ֲאר(ְמֶמֽ ֹלַה� ָּך ֱא) �ה ִּכי כט :ֵאִל�י ַאָּת�ה ְוא(ֶד� ּו ַליהָו י ְלע(ָל�ם - ה(ד� (ב ִּכ6 ט�
   :ַחְסּֽד(

, על מעשיו הוא גם על הצרה עצמה' אומר שהשבח שנשבח את ההמזמור 

; וגם על הישועה ממנה, שמצילה את האדם מהחטא ומביאה אותו למדרגה גבוהה

 את לחזק לאמרו ומתאים. באמת' והשבח הזה מביא אותנו לעבוד את ה

 ועל הרעה על לו ולהודות, לטובה הוא עושה שהוא מה לשכ' בה הבטחון

  .הטובה

טוֹב -ִּכיכי הוא הטוב המוחלט וכך הם כל מעשיו ' הוֹדּו לה גם על הצרות' שבחו את ה א
ִּכי  כן חסדו מכוון לזכותנו לעולם הבא ולפעמים צריך להעניש בשביל זה בעולם הזהול

כי יכירו ָנא ִיְׂשָרֵאל -ֹיאַמרויאמר בגאולה עם ישראל את השבח הזה   ב  :ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 

ויותר מהם יאמרו  ג  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  היה מכוון לזכותנו לעולם הבא, גם בגלות, שחסדו

שיכירו שחסדו היה מכוון לעולם הבא ַאֲהֹרן - ָנא ֵבית- רּוֹיאְמ  את זה הכהנים המקודשים

 'ויותר מכולם יכירו את זה הצדיקים היראים מה  ד  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  והכל נובע מחסדו

כי ככל שמובדל האדם , היה מכוון לעולם הבא' שידעו לראות שחסד ה' ָנא ִיְרֵאי ה-ֹיאְמרּו

, ויאמרו ה  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  101בעינים יותר בהירות' יכול להכיר את חסד ה, מהחומריות

ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה -ִמןשרואה בצרה בעיה ובישועה פתרון , מתוך מבט צר' שאני קראתי לה
שגם הצרה וגם הישועה , אלא לפי רוחב דעתו, ענה לי לא כפי קצרות דעתי' אבל ה

עושה את שניהם ' וכיון שאני יודע שה  ו  :ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה מהצרה הם חלק מאותו תהליך

, כיון שלא יכול אדם לפגוע בי מרצונו ִלי א ִאיָרא' ה לא אפחד גם מהצרה עצמה, לטובתי

, מופיע דרך מי שעוזר לי' וה ז  :ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם- ַמה 102רוצה לפעול דרכו' אלא רק אם ה

עד שגם אזכה לראות בנפילת אויבי ִלי ְּבֹעְזָרי ' ה וגם דרך שונאי שעוזרים לי לחזור בתשובה

מאשר לבטוח ', ולכן טוב לשים מבטחי בה ח  :ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי שאתקן מה שצריךכ

טוֹב ַלֲחסוֹת לא תלוי בו ירצה וזה ' כי יוכל להציל רק אם ה, באדם שיציל אותי בעת צרה

 

 החסד על יודו אהרון ובית, לארצם שישובו' ה חסד שלעולם ישראל יאמר לבוא לעתיד: נוסף פרוש 101
 .וטרדות פחד בלי' ה בעבודת לעסוק שיוכלו החסד על יודו' ה ויראי, המקדש לבית העבודה שתשוב

 .לגעת יכול לא בה כי משמעותי דבר לי לעשות אדם יכול לא אלוקים קרבת לי שיש וכיון: נוסף פרוש 102
 ".לי בשר יעשה מה אירא לא בטחתי באלקים: "נו במזמור שאמרנו וכמו

Administrator
Typewritten Text
קיח
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כיון , יותר מהבטחון בנדיב שרוצה בטובתי' וטוב להיות בהגנת ה ט  :ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם' בה

ִמְּבֹטַח ' טוֹב ַלֲחסוֹת בה 103זר לי גם על ידי הצרה עצמהעו' אבל ה, שהוא רק מנסה להציל
'  ההוא רצוןּגוִֹים ְסָבבּוִני - ָּכל ומה שכל העמים סובבים אותי להלחם בי י  :ִּבְנִדיִבים

ומה   יא  :ִּכי ֲאִמיַלם' ְּבֵׁשם הכדי שאהיה אומלל מהם ואחזור בי מהחטא , המופיע דרכם

' גם הוא רצון הְסָבבּוִני - י ַגםַסּבּונִ  שהם סובבים אותי להלחם בי שוב ושוב ולא מרפים

והם  יב  :ִּכי ֲאִמיַלם' ְּבֵׁשם הכדי שאפנה אליו במילתי עליהם ואתפלל אליו , ושליחותו

, ונראים כשריפת קוצים גדולה ומבהילהַסּבּוִני ִכְדבוִֹרים  יצא מתוקשמעז , סובבים כדבורים

המופיע דרכי ' כי זה רצון הֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קוִֹצים  ומכלה אותם עצמם, אבל נגמרת מהר

 וכל זה כי היצר דוחף אתי להפילני כל הזמן יג  :ִּכי ֲאִמיַלם' ְּבֵׁשם ה 104שאכרית אותם
 שלא אשתנה' ובזה שומר עלי ה יד  :ֲעָזָרִני' והעוזר לי להנצל ממנו ' והַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 

וכיון ששבחתי אותו יושיע אותי ְוִזְמָרת ָיּה  וגורם שאשיר ואפרט את גדולתו בעולםָעִּזי 

ולכן בבתי הצדיקים מופיע קודם כל קול השבח  טו  :105ִלי ִליׁשּוָעה- ַוְיִהי לגמרי גם מהצרה

' שאז ה קוֹל ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים ואחר כך בעקבותיו קול הישועה שמציל אותם', לה

ובזה   טז  :ֹעָׂשה ָחִיל' ְיִמין הכפועל על ידי חיל רב , פועל בעולם בניסים בכח גדול

מתפרסמת ואוספת אליו בזה חיל ' ופעולת הרוֵֹמָמה ' ְיִמין ה לעיני כל' מתרוממת הופעת ה

ולכן אני יודע שלמרות הצרה לא אמות   יז  :ֹעָׂשה ָחִיל' ְיִמין ה אנשים גדול שיצטרפו אליו

כדי לספר את ֶאְחֶיה -ִּכי אלא אחיה גם לעולם הבא וגם בעולם הזהא ָאמּות  בעולם הזה

ַיֹּסר   לתקן אותי106יסר אותי בכונה' שה יח  :ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה שיצילני לכולם' מעשי ה
אלא שהאדם צריך  יט  :ְוַלָּמֶות א ְנָתָנִני 107כדי שלא אצטרך למות בחטאיִיְּסַרִּני ָּיּה 

' לראות שכל מה שעושה ה, ולפתוח לו בזה את השערים, הזו' שיעזרו לו להבין את דרך ה

אודה , וכיון שאכנס בהם מרצוניֶצֶדק -ִלי ַׁשֲעֵרי-ִּפְתחּו זה אמת ונכון, גם ביסורים, בעולם

אבל ' ַהַּׁשַער לה- ֶזה בעולם הזה' וזו הדרך להגיע לה כ  :ָבם אוֶֹדה ָיּה- ָאֹבא על הכל' לה

  :ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בוֹ  ולהצדיק עליהם גם את דין הצרה, צדיקים יוכלו להכנס בשער הזהרק 
וגם אוְֹד ִּכי ֲעִניָתִני  ותיאודה לך גם על מה שעינית א, וכיון שאני בא בשערים האלו  כא

ועל ידי זה  כב  :ִלי ִליׁשּוָעה-ַוְּתִהי וגם מהחטא דרך היסורים, גם מהצרה, שהושעת אותי

ֶאֶבן ָמֲאסּו וחשבתי שהם אינם בונים אותי , קתי את הייסוריםיתברר שמה שמאסתי והרח
ם הצרה וג כג  :ָהְיָתה ְלֹראׁש ִּפָּנה 108גיליתי שהיא האבן המחזיקה את כל הבניןַהּבוִֹנים 

 
 לפי פועל האדם כי הצורך בשעת לעזור ירצה לא שאולי באדם מבטוח' בה לחסות טוב: נוסף פרוש 103

 רוצה' ה אבל לעזור יוכלו לא אולי רוצים אם שגם בנדיבים מבטוח' בה לחסות טוב, למעני ולא שלו הרצונות
 .ויכול

, הפשוט הפרוש שזה אף', ערלתו בשר מולי 'כמו כריתה לשון' אמילם 'הפעמים שלוש בכל לפרש קשה 104
 ומשתמש לשון על נופל לשון כאן שיש פרשתי לכן. מעשינו על ולא' ה מעשי על מדבר המזמור עיקר כי

 .הפשוטה מהמשמעות חוץ" מילה "למשמעות וגם" אומלל "למשמעות גם מילה באותה
 ִלי ַויְִהי יָּה זְִמָרתוְ  ָעּזִי :ַבּיָם ָרָמה ְורְכבֹו סּוס ָאהָּג  גָאֹה ִּכי 'הל ָאִׁשיָרה: "הים בשירת גם מופיע הזה הפסוק 105

 ִּכי 'ה אֹוְד0: "שלנו למזמור דומה שענינו, יב בישעיהו וגם, "ַוֲארְמֶמנְהּו ָאִבי ֱא6ֵהי ְוַאנְֵוהּו ֵאִלי זֶה ִליׁשּוָעה
 ".ִליׁשּוָעה ִלי ַויְִהי 'ה יָּה זְִמָרתוְ  ָעּזִי ִּכי ֶאְפָחד ְו6א ֶאְבַטח יְׁשּוָעִתי ֵאל ִהּנֵה :ּוְתנֲַחֵמנִי ַאְּפ0 יָׁשֹב ִּבי ָאנְַפּתָ 

 שאול "וכמו אחרת אפשרות ושולל כך דווקא הכונה, ך"בתנ הרבה שמופיע' יסרני יסר 'כמו מילה כפל 106
" אחיכם את הורידו יאמר כי נדע הידוע", מעצמנו לו אמרנו ולא שאל דווקא" ולמולדתינו לנו האיש שאל

 ושלא חטאי את לתקן הדרך זו כי אותי יסר דוקא וכאן. לקרות יכול שזה חשבנו לא שאפילו ידענו לא דווקא
 .לדרכי לב שימת מחוסר למות אלך

 כיון אמות ולא', ה מעשי לספר לחיי תכלית שיש כיון אחיה דוקא אלא אמות שלא יודע אני: נוסף פרוש 107
 .תשאמו צורך ואין ביסורים עלי וכיפר יסרני שיסר

 צריך, בעבר שהיה כמו הכובד כח עם רק אלא, ביניהן שמחבר חומר בלי, מאבנים בית שכשבונים נראה 108
 יהיו לא ואם, מנוגדים כיונים משני לחץ עליהן שאין כיון היטב ומסותתות במיוחד גדולות אבנים לפינה

 ולכן, מלמעלה גם לחוצה נהאי, בפינה העליונה האבן כלומר, הפינה וראש, הבנין כל ועמהן, יפלו, יציבות
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ִהיא  והיה מכוסה מעינינו, אמנם לא הבנו את זה בזמן הצרהָהְיָתה ֹּזאת ' ֵמֵאת ה 'היתה מה
' ַהּיוֹם ָעָׂשה ה-ֶזה ברא במיוחד כדי להושיע אותנו' עד שיבוא היום שה  כד  :ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו

  :ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בוֹ  המתגלה אלינו בה' ועל ה, ונשמח עליה, ואז נגלה את ישועתנו
הוִֹׁשיָעה ' ָאָּנא ה שיושיע אותנו ממנה' אלא נבקש מה, לכן איננו רוצים להשאר בצרהו כה
וכיון שבא אדם  כו  :ַהְצִליָחה ָּנא' ָאָּנא ה ושיצליח בידינו את מעשינו שעושים לשמוָּנא 

 109בכל מה שקורה בעולם' כיון שרואה את הופעת ה, יש לו ברכה מיוחדת, בשערים האלו
שלשם נכנסים ', ובזה מברכים אותו כל הצדיקים שכבר נמצאים בבית ה' ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ה

' ואומרים שה כז  :' הֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית והם חבורה אחת הפועלת יחד בעולם, בשערי הצדק

לראות אותו , על ידי התורה ושערי הצדק, והאיר לנו' ֵאל ה הוא הכח הפועל בעולם בכל

נחבר בחבלים , ים ושמחים בעולם הזה בישועתנוואת מה שאנחנו חוגגַוָּיֶאר ָלנּו בעולם 

עד ' שיעזור לנו לשמוח ברצון ה, של החלק העליון של המזבח' עבים אל פסגת עבודת ה

ועל מה שאתה  כח  :ַקְרנוֹת ַהִּמְזֵּבחַ -ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד-ִאְסרּו 110כעקדת יצחק, מסירות נפש

אבל כיון שאני ֵאִלי ַאָּתה ְואוֶֹדָּך  הכח השולט בחיי אודה לך גם על הרעה וגם על הטובה

  :ֱאַהי ֲארוְֹמֶמּךָ  111ולא לצורך עצמי, אשתמש בזה לרומם את שמך בעולם, עובד אותך
הוֹדּו  וגם על הרעה נודה לו, שהוא הטוב המוחלט, כבר היום' וכיון שכן נדע להודות לה  כט
שות את ואנחנו שליחיו לע, כי חסדו מכוון לזכות את העולם כולו לעולם הבאטוֹב - ִּכי' לה

  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  זה בעולם

יֵמי א קיט י ְתִמֽ ת ְיהָוֽה- ַאְׁשֵר� ים ְּבת(ַר� ֹהְלִכ� יו ְּבָכל ב :ָד�ֶרְך ַהֽ) י ֵעֹדָת� - ַא�ְׁשֵרי ֹנְצֵר�
א ג :ֵל�ב ִיְדְרֽׁשּוהּו ֹֽ כּו-ַא�ף ל יו ָהָלֽ ּו ַעְוָל�ה ִּבְדָרָכ� יָך   ד :ָפֲעל� יָתה ִפֻּקֶד� ַא�ָּתה ִצִּו�

ד ר ְמֹאֽ יָך ה :ִלְׁשֹמ� ר ֻחֶּקֽ י ִלְׁשֹמ� נּו ְדָרָכ� ז לֹא  ו :ַא�ֲחַלי ִיֹּכ� י ֶאל-ָא� ַהִּביִט� (ׁש ְּב) -ָּכל-ֵאב�
יָך ָך ז :ִמְצ(ֶתֽ י ִצְדֶקֽ י ִמְׁשְּפֵט� ָלְמִד� ל- ֶאת ח :א�(ְדָך ְּבֹי�ֶׁשר ֵלָב�ב ְּב) ר ַאֽ יָך ֶאְׁשֹמ� - ֻחֶּק�

ד- ִני ַעדַּתַעְזֵב�  �ַער ֶאת- ַּבֶּמ�ה ְיַזֶּכה  ט  :ְמֹאֽ ָך- ַּנ ר ִּכְדָבֶרֽ ְׁשֹמ� ( ִל) י -ְּבָכל  י :ָאְרח� ִלִּב�
יָך ַאל יָך-ְדַרְׁשִּת� ִני ִמִּמְצ(ֶתֽ ְׁשֵּג� �לִ  יא :ַּת) ֱחָטאְּב א ֶאֽ �ֹ ַען ל ַמ� ְך- ִּבי ָצַפ�ְנִּתי ִאְמָרֶת�ָך ְל)  :ָלֽ

יָך יב ִני ֻחֶּקֽ ה ַלְּמֵד� ה ְיהָו� ּוְך ַאָּת� ל ִמְׁשְּפֵטי יג :ָּבר6 י ִסַּפ�ְרִּתי ֹּכ)� יָך-ִּבְׂשָפַת� ֶרְך  יד :ִפֽ ְּבֶד6
�ל ָּכל ְׂשִּתי ְּכַע יָך ַׂש� יָך טו :ֽה(ן- ֵעְד(ֶת� יָטה ֹאְרֹחֶתֽ יָך ָאִׂש�יָחה ְו)ַאִּב�  :ְּבִפֻּקֶד�

ָך  טז �א ֶאְׁשַּכ�ח ְּדָבֶרֹֽ ְׁשַּתֲעָׁש�ע ל יָך ֶאֽ ל יז  :ְּבֻחֹּקֶת� ל ַעֽ ה - ְּגֹמ6 ה ְוֶאְׁשְמָר� ְחֶי� ַעְבְּדָך� ֶאֽ
ָך (ת מִ - ַּגל  יח :ְדָבֶרֽ יָטה ִנ)ְפָלא� ָךֵעיַנ�י ְוַאִּב� י ָבָא�ֶרץ ַאל  יט :ּת(ָרֶתֽ �ר ָאֹנִכ� ר -ֵּג ַּתְסֵּת�

 

, כבדה בגלל הבונים אותה מאסו אולי, כן ואם. הנפילה תתחיל שלא כדי במיוחד וישרה גדולה להיות צריכה
 שמאסו שאמר במה מדוקדק שזה ויתכן. בהם שרצו האבנים כל את מחזיק יוצרת שהיא הלחץ דוקא אבל

 לאחר כי פינה לראש היתה אז כבר שהיתה חרא אבל כבדה את להרים צריך שאז הבניה בשלב הבונים אותה
 .הנכונה האבן שהיא מסכימים כולם להעלותה הקושי את אין כשכבר מעשה

 .'ה בשם בו לקרוא בעולם שבא כיון האלו בשערים שבא למי מיוחדת ברכה יש: נוסף פרוש 109

, "בוקר עד גיח חלב ילין ולא "שנאמר כמו, שמביאים החג קרבן הוא" חג"ש, משל לכאורה כאן יש 110
 אבל, הקרבן את קושרים לא כי, כפשוטו אינו אמנם. המזבח לקרנות דמו שיובא עד אותו תקשרו וכביכול
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יָך ִּני ִמְצ(ֶתֽ ֶּמ� ל כ :ִמ) יָך ְבָכל- ָּגְרָס�ה ַנְפִׁש�י ְלַתֲאָב�ה ֶאֽ ת-ִמְׁשָּפֶט� �ַעְרּתָ   כא :ֵעֽ ים ָּג  ֵזִד�
יָך ֹּׁשִגים ִמִּמְצ(ֶתֽ ים ַה) ְרִּתי  כב :ֲארּוִר� י ֵעֹדֶת�יָך ָנָצֽ ּוז ִּכ6 ָעַלי ֶחְרָּפ�ה ָוב� ��ל ֵמֽ �ם  כג :ַּג ַּג

יָך יַח ְּבֻחֶּקֽ ְבְּדָך� ָיִׂש� י ִנְדָּב�רּו ַע) ּו ָׂש�ִרים ִּב� י-ַּגֽם כד :ָיְֽׁשב� י ֲעָצִתֽ י ַאְנֵׁש�   :ֵע�ֹדֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָע�
נִ  כה ֵּי� י ַח) ה ֶלָעָפ�ר ַנְפִׁש� ְבָק� ָךָּדֽ יָך  כו :י ִּכְדָבֶרֽ ִני ֻחֶּקֽ ִני ַלְּמֵד� ַּתֲעֵנ� �ַּפְרִּתי ַוֽ  :ְּדָרַכ�י ִס
ֶרְך כז יָך-ֶּדֽ יָחה ְּבִנְפְלא(ֶתֽ � ִני ְו)ָאִׂש� יָך ֲהִביֵנ ִני ָּד  כח :ִּפּקּוֶד� ְּיֵמ� �ה ַק) �ְפִׁשי ִמּתּוָג ְלָפ�ה ַנ

ָך ֶרְך  כט :ִּכְדָבֶרֽ  ִני-ֶּדֽ ת(ָרְתָך� ָחֵּנֽ ֶרְך ל :ֶׁש�ֶקר ָהֵס�ר ִמֶּמ�ִּני ְוֽ ֱאמּוָנ�ה ָבָח�ְרִּתי - ֶּדֽ
יִתי יָך ִׁשִּוֽ ה ַאל לא :ִמְׁשָּפֶט� ְד(ֶת�יָך ְי)הָו� ְקִּתי ְבֵעֽ ִני- ָּדַב� ֶרְך לב :ְּתִביֵׁשֽ ּוץ -ֶּדֽ יָך ָאר� ִמְצ(ֶת�
י יב ִלִּבֽ י ַתְרִח� ֶקב לג  :ִּכ6 ָּנה ֵעֽ יָך ְוֶאְּצֶר� ֶרְך ֻחֶּק� �הָוה ֶּד� ִני ְי ה  לד :ה(ֵר� ֲה�ִביֵנִני ְוֶאְּצָר�

ָּנה ְבָכל ָך ְוֶאְׁשְמֶר� ב-ֽת(ָרֶת� ְצִּתי- יב ִמְצ(ֶת�יָך ִּכיַה�ְדִריֵכִני ִּבְנִת�  לה :ֵלֽ ( ָחָפֽ -ַהט לו :ב�
�ִּבי ֶאל יָך ְוַא�ל ֶאל-ִל ַצע-ֵעְד(ֶת� (ת ָׁש�ְוא ִּבְדָרֶכ�ָך ַחֵּיֽ ִני לז :ָּבֽ  :ַהֲעֵב�ר ֵע�יַני ֵמְרא�

ָךהָ   לח ר ְלִיְרָאֶתֽ ֶׁש� �ַעְבְּדָך ִאְמָרֶת�ָך ֲא) ם ְל י  לט :ֵק� ַהֲעֵב�ר ֶח�ְרָּפִתי ֲאֶׁש�ר ָיֹג�ְרִּתי ִּכ6
ים יֹבֻא�ִני ֲחָסֶד�ָך  מא  :ִה�ֵּנה ָּתַא�ְבִּתי ְלִפֻּקֶד�יָך ְּבִצְדָקְתָך� ַחֵּיֽ ִני מ :ִמְׁשָּפֶט�יָך ט(ִבֽ ִוֽ

ָך ֽׁשּוָעְתָך� ְּכִאְמָרֶתֽ �ה ְּת) י  מב :ְיהָו י ָדָב�ר ִּכֽ �ה ֹחְרִפ� ֱעֶנ ָך-ְוֶאֽ ַטְחִּתי ִּבְדָבֶרֽ ַאל מג :ָב) -ְוֽ
י ְדַבר ל ִמִּפ� ְלִּתי-ֱאֶמ�ת ַעד-ַּתֵּצ3 י ְלִמְׁשָּפֶט�ָך ִיָחֽ ד ִּכ6 יד  מד :ְמֹא� ה ת(ָרְתָך� ָתִמ� ְוֶאְׁשְמָר6

ד ְׁשִּתי מה :ְלע(ָל�ם ָוֶעֽ י ִפֻּקֶד�יָך ָדָרֽ �ֵעֹדֶתיָך  מו :ְוֶאְתַהְּלָכ�ה ָבְרָחָב�ה ִּכ6 ַוֲאַדְּבָר�ה ְב
א ֵאֽב(ׁש �ֹ ים ְול � ֶגד ְמָלִכ� ְבִּתי מז :ֶנ יָך ֲאֶׁש�ר ָאָהֽ ע ְּבִמְצ(ֶת� ֲעַׁש� א  מח :ְוֶאְׁשַּתֽ ל- ְוֶאָּׂשֽ י ֶאֽ -ַכַּפ�

יָך יָחה ְבֻחֶּקֽ ְבִּתי ְוָאִׂש� ר ָאָה� ר-ְזֹכר  מט  :ִמ�ְצ(ֶתיָך ֲאֶׁש� ל ֲאֶׁש�ר ָּדָב�  ְלַעְבֶּד�ָך ַע)�
ִני ַחְלָּתֽ י ִאְמָרְתָך� ִחָּיְֽתִני נ :ִיֽ י ְבָעְנִי�י ִּכ6 ֹ�את ֶנָחָמִת� �ִדים ֱהִליֻצ�ִני ַעד נא :ז ד -ֵז ְמֹא�

יִתי א ָנִטֽ �ֹ ּֽת(ָרְתָך� ל יָך ֵמע(ָל�ם   נב :ִמ) ם| ָזFַכ�ְרִּתי ִמְׁשָּפֶט6 ֶאְתֶנָחֽ ה ָוֽ ַזְלָעָפ�ה   נג :ְיהָו�
ָך י ּת(ָרֶתֽ ְזֵב� יּו  נד :ֲא�ָחַזְתִני ֵמְרָׁשִע�ים ֹע) �ִמר(ת ָהֽ י- ְז יָך ְּבֵב�ית ְמגּוָרֽ י ֻחֶּק� ָזFַכ�ְרִּתי  נה :ִל�

ָך ה ּת(ָרֶתֽ )ֶאְׁשְמָר� �ה ָוֽ ְיָתה נו :ַבַּל�ְיָלה ִׁשְמָך� ְיהָו ֹ�את ָהֽ ְרִּתיִּל�י ִּכ6 -ז   :י ִפֻּקֶד�יָך ָנָצֽ
יָך נז ר ְּדָבֶרֽ ְרִּתי ִלְׁשֹמ� י ְיהָו�ה ָאַמ� �יָך ְבָכל נח :ֶחְלִק6 ָך- ִחִּל�יִתי ָפֶנ ִני ְּכִאְמָרֶתֽ ֵּנ�  :ֵל�ב ָח)
בְ  נט י ֶאלִחַּׁש� ְגַל� יָבה ַר) יָך-ִּתי ְדָרָכ�י ָוָאִׁש� ר  ס :ֵעֹדֶתֽ ְׁשֹמ� א ִהְתַמְהָמ�ְהִּתי ִל) �ֹ ַח�ְׁשִּתי ְול

יָך ְחִּתי סא :ִמְצ(ֶתֽ א ָׁשָכֽ �ֹ (ָרְתָך� ל ִני ּֽת) ְיָלה ָא�קּום -ֲחֽצ(ת סב :ֶחְבֵל�י ְרָׁשִע�ים ִעְּוֻד� ַל�
ָך י ִצְדֶקֽ ל ִמְׁשְּפֵט� (ת ָל�ְך ַע)� ּו-ָחֵב�ר ָא�ִני ְלָכל  סג :ְלה(ד� י ֲאֶׁש�ר ְיֵרא� ָך ּו)ְלֹׁשְמֵר�

יָך ִני סד :ִּפּקּוֶדֽ יָך ַלְּמֵדֽ ֶרץ ֻחֶּק� ה ָהָא� �הָוה ָמְלָא� ם  סה  :ַחְסְּדָך� ְי ַעְבְּדָך� -ט�(ב ָעִׂש�יָת ִעֽ
ָך ה ִּכְדָבֶרֽ ְנִּתי סו :ְי)הָו� י ְבִמְצ(ֶת�יָך ֶהֱאָמֽ ִני ִּכ6 ּוב ַט�ַעם ָוַד�ַעת ַלְּמֵד� ֶט�ֶרם ֶא�ֱעֶנה  סז :ט�

ְרּתִ  ה ִאְמָרְתָך� ָׁשָמֽ �ג ְו)ַעָּת� �י ֹׁשֵג יָך- ט(ב סח :יֲאִנ ִני ֻחֶּקֽ יב ַלְּמֵד� ה ּוֵמִט� ּו  סט :ַאָּת� ָטְפל3
י ְּבָכל ִנ� ים ֲא) יָך| ֵל�ב -ָעַל�י ֶׁש�ֶקר ֵזִד� ר ִּפּקּוֶדֽ י ּת(ָרְתָך� ָטַפ�ׁש ַּכֵח�ֶלב ִלָּב�  ע :ֱאֹּצ3 ִנ� ם ֲא)

ְעִּתי ֲעָׁשֽ י- ֽט(ב עא :ִׁשֽ י ִכֽ יָך- ִל� ד ֻחֶּקֽ ַען ֶאְלַמ� ַמ� �יִתי ְל) י ֽת(ַרת-ֽט(ב  עב :ֻעֵּנ יָך -ִל� ִּפ�
ֶסף ב ָוָכֽ י ָזָה� ַאְלֵפ� יָך עג  :ֵמ) ה ִמְצ(ֶתֽ ִני ְוֶאְלְמָד� ִביֵנ� ּוִני ֲה)  ְיכ(ְננ�  :ָיֶד�יָך ָע�ׂשּוִני ַוֽ

י ִלְדָבְרָך�  עד ּוִני ְוִיְׂשָמ�חּו ִּכ6 �ֵרֶאיָך ִיְרא� ְלִּתיְי �הָוה ִּכי  עה : ִיָחֽ ֶצ�ֶדק ִמְׁשָּפֶט�יָך - ָיַד�ְעִּתי ְי
ִני ה ִעִּניָתֽ ָך- ְיִהי  עו :ֶו)ֱאמּוָנ� �א ַחְסְּדָך� ְלַנֲחֵמ�ִני ְּכִאְמָרְתָך� ְלַעְבֶּדֽ ּוִני ַרֲחֶמ�יָך   עז :ָנ ְיֹבא�

�ה ִּכי ְחֶי י-ְוֶאֽ ֲעֻׁשָעֽ (ָרְתָך� ַׁשֽ �ִדים ִּכי  עח :ֽת) ׁשּו ֵז יַח - ֵיֹב� י ָאִׂש� ִנ� ּוִני ֲא) יָךֶׁש�ֶקר ִעְּות�  :ְּבִפּקּוֶדֽ
ּובּו ִל�י ְיֵרֶא�יָך  עט יָך) וידעו(ָיׁש� י ֵעֹדֶתֽ )ֹיְדֵע� י פ :ְו א -ְיִהֽ �ֹ ַען ל ַמ� יָך ְל) ים ְּבֻחֶּק� י ָתִמ� ִלִּב�
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ְלִּתיָּכְלָת�ה ִלתְ   פא  :ֵאֽב(ׁש ּו ֵע�יַני ְלִאְמָרֶת�ָך  פב :ׁשּוָעְתָך� ַנְפִׁש�י ִלְדָבְרָך� ִיָחֽ ָּכל�
ִני ַנֲחֵמֽ י ְּתֽ ר ָמַת� אֹמ� י פג :ֵל) ְחִּתי- ִּכֽ א ָׁשָכֽ �ֹ יָך ל ֶּק� (ר ֻח) ֹ�אד ְּבִקיט� י  פד :ָה�ִייִתי ְּכנ ה ְיֵמֽ - ַּכָּמ�

ט ה ְבֹרְדַפ�י ִמְׁשָּפֽ י ַּתֲעֶׂש6 רּו  פה :ַעְבֶּד�ָך ָמַת3 ר- ָּכֽ ֶׁש� (ת ֲא) ים ִׁשיח� ָךִל�י ֵזִד� א ְכת(ָרֶתֽ �ֹ  : ל
ִני-ָּכל פו ּוִני ָעְזֵרֽ ֶקר ְרָדפ� �ה ֶׁש6 יָך ֱאמּוָנ י לֹא פז :ִמְצ(ֶת� )ֲאִנ� ּוִני ָבָא�ֶרץ ַו �ְמַעט ִּכּל� - ִּכ

יָך �ְבִּתי ִפֻּקוֶדֽ יָך  פח :ָעַז ּות ִּפֽ ה ֵעד� � ִני ְו)ֶאְׁשְמָר� ָבְרָך�   פט  :ְּכַחְסְּדָך� ַחֵּי �ה ְּד) ְלע(ָל�ם ְיהָו
ִים ב ַּבָּׁשָמֽ ד צ :ִנָּצ� ַּתֲעֹמֽ ֶרץ ַוֽ � ְנָּת ֶא)� �ֹדר ֱאֽמּוָנֶת�ָך ּכ(ַנ ר ָו ּו  צא :ְלֹד� �ִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמד� ְלֽ

יָך ל ֲעָבֶדֽ י ַהֹּכ� ְדִּתי צב :ַהּי�(ם ִּכ6 ז ָאַב� �י ָא)� ילּוֵל�י ת�(ָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָע �ע(ָלם  צג : ְבָעְנִיֽ ְל
ִני- לֹא ם ִחִּייָתֽ י ָב)� ָך  צד :ֶאְׁשַּכ�ח ִּפּקּוֶד�יָך ִּכ� ְׁשִּתי- ְלֽ י ִפּקּוֶד�יָך ָדָרֽ �ִני ִּכ6  :ֲא�ִני ה(ִׁשיֵע

ּו צה י ִקּו� יָך ֶאְתּב(ָנֽ ןִל� ֹדֶת� ִני ֵע) ה  צו : ְרָׁשִע�ים ְלַאְּבֵד� ץ ְרָחָב6 יִתי ֵק� ָכל ִּת�ְכָלה ָרִא� ְלֽ
ד ה צז  :ִמְצָוְתָך� ְמֹאֽ ְבִּתי ת(ָרֶת�ָך ָּכל- ָמֽ י-ָאַה� יא ִׂשיָחִתֽ (ם ִה� ּי� ְיַבי ְּתַחְּכֵמ�ִני  צח :ַה) ֵמ�ֹא�

י ְלע(ָל�ם ִהיא י- ִמְצ(ֶת�ָך ִּכ6 י ֵע) -ִמָּכל צט :ִלֽ י ִהְׂשַּכ�ְלִּתי ִּכ� יְמַלְּמַד� ֽ יָך ִׂש�יָחה ֿלִ  :ְד(ֶת�
ְרִּתי  ק י ִפּקּוֶד�יָך ָנָצֽ � ן ִּכ6 ים ֶאְתּב(ָנ ַען - ִמָּכל  קא :ִמְּזֵקִנ� ַמ� ע ָּכִל�אִתי ַרְגָל�י ְל) �ַרח ָר ֹא�

ָך ר ְּדָבֶרֽ יָך לֹא  קב :ֶאְׁשֹמ� י- ִמִּמְׁשָּפֶט� ִני- ָס�ְרִּתי ִּכֽ ה ה(ֵרָתֽ ָּת� �ִחִּכי - ַמה קג :ַא) ּו ְל ִּנְמְלצ�
י ׁש ְלִפֽ ָך ִמְּדַב� � ן ַעל קד :ִאְמָרֶת� יָך ֶאְתּב(ָנ �אִתי - ִמִּפּקּוֶד� ן ָׂשֵנ ֶקר-ָּכל| ֵּכ)� ַרח ָׁשֽ   :ֹא3

י-ֵנר קה (ר ִלְנִתיָבִתֽ י ְדָבֶר�ָך ְו)א� ׁשְ   קו :ְלַרְגִל� �ָמה ִל) ְעִּתי ָוֲאַקֵּי ָךִנְׁשַּב� י ִצְדֶקֽ ר ִמְׁשְּפֵט�  :ֹמ�
ָך-ַנֲעֵנ�יִתי ַעד  קז � ִני ִכְדָבֶרֽ ה ַחֵּי ד ְי)הָו� �י ְרֵצה קח :ְמֹא� (ת ִּפ יָך -ִנְדב� �ה ּֽוִמְׁשָּפֶט� �א ְיהָו ָנ

ִני ְחִּתי  קט :ַלְּמֵדֽ א ָׁשָכֽ �ֹ יד ְו)ֽת(ָרְתָך� ל י ָתִמ� ּו ְרָׁשִע�ים ַּפ�ח ִל�י   קי :ַנְפִׁש�י ְבַכִּפ� ָנְתנ3
יִתי א ָתִעֽ �ֹ יָך ל י  קיא :ּו)ִמִּפּקּוֶד� ָּמה-ָנַח�ְלִּתי ֵעְד(ֶת�יָך ְלע(ָל�ם ִּכֽ י ֵהֽ (ן ִלִּב� יִתי  קיב :ְׂשׂש6 ָנִט�

ֶקב יָך ְלע(ָל�ם ֵעֽ (ת ֻחֶּק� �ִּבי ַלֲעׂש� �אִתי וְֽ  קיג  :ִל ים ָׂשֵנ ְבִּתיֵסֲעִפ� י  קיד :ת(ָרְתָך� ָאָהֽ ִסְתִר�
ְלִּתי �י ָא�ָּתה ִלְדָבְרָך� ִיָחֽ י-ֽסּורּו קטו :ּוָמִגִּנ ה ִמְצ(�ת ֱאֹלָהֽ ִּני ְמֵרִע�ים ְו)ֶאְּצָר�  :ִמֶּמ�

�ה ְוַאלָסמְ  קטז ְחֶי �ִני ְכִאְמָרְתָך� ְוֶאֽ י-ֵכ ִני ִמִּׂשְבִרֽ ִביֵׁש� ִני ְוִאָּוֵׁש�ָעה ְוֶאְׁשָע6ה   קיז :ְּת) ְסָעֵד�
יד יָך ָתִמֽ יָך ִּכי- ָס�ִליָת ָּכל  קיח :ְבֻחֶּק� ם- ׁש(ִג�ים ֵמֻחֶּק� ֶקר ַּתְרִמיָתֽ � ָּת   קיט :ֶׁש) ים ִהְׁשַּב� ִסִג�

יָך-ִרְׁשֵעי-ָכל ְבִּתי ֵעֹדֶתֽ ן ָאַה� ֵכ� אִתיָסַמ�ר ִמַּפחְ   קכ :ָא�ֶרץ ָל) יָך ָיֵרֽ י ּֽוִמִּמְׁשָּפֶט�   :ְּדָך� ְבָׂשִר�
י- ָע�ִׂשיִתי ִמְׁשָּפ�ט ָוֶצ�ֶדק ַּבל  קכא ְׁשָקֽ ִני ְלֹעֽ ִּניֵח� ל  קכב :ַּת) (ב ַאֽ ב ַעְבְּדָך� ְלט� ִני -ֲעֹר� ַיַעְׁשֻק�

ים ָך קכג :ֵזִדֽ ת ִצְדֶקֽ יׁשּוָעֶת�ָך ּוְלִאְמַר� ּו ִלֽ ה ִעם קכד :ֵע�יַני ָּכל� ָך - ֲעֵׂש6 ַעְבְּדָך� ְכַחְסֶּד�
יָך לַ  ִניְוֻחֶּק� יָך- ַעְבְּדָך קכה :ְּמֵדֽ ה ֵעֹדֶתֽ � ִני ְו)ֵאְדָע� ִני ֲהִביֵנ �ה  קכו :ָא� (ת ַליהָו ֵע�ת ַלֲעׂש�

ָך רּו ּת(ָרֶתֽ ֵפ� זֵּכ�ן ָאַה�ְבִּתי ִמְצ(ֶת�-ַעל  קכז :ֵה) ב ּוִמָּפֽ ּוֵדי - ָּכל| ֵּכ�ן - ַעל  קכח :יָך ִמָּזָה� ִּפּק�
ל ִיָּׁש�ְרִּתי ָּכל ַרח ֶׁש�ֶקר ָׂשֵנֽאִתי-ֹכ� (ת ֵעְד(ֶת�יָך ַעל קכט  :ֹא6 י- ְּפָלא� ַתם ַנְפִׁשֽ ן ְנָצָר�  :ֵּכ)�

ים קל ין ְּפָתִיֽ יר ֵמִב� יָך ָיִא� ַתח ְּדָבֶר� י קלא :ֵּפ6 ְבִּתי- ִּפֽ י ְלִמְצ(ֶת�יָך ָיָאֽ  :ָפ�ַעְרִּתי ָוֶאְׁשָא�ָפה ִּכ6
ָך-ְּפֵנה  קלב י ְׁשֶמֽ ט ְלֹאֲהֵב� ִמְׁשָּפ� � ִני ְּכ) י ְוָחֵּנ ַאל קלג :ֵאַל� �ָעַמי ָהֵכ�ן ְּבִאְמָרֶת�ָך ְוֽ - ַּתְׁשֶלט-ְּפ

י ָכל ֶון- ִּב� �ֵדִני ֵמֹע�  קלד :ָאֽ יָךְּפ ה ִּפּקּוֶדֽ ָּפ�ֶניָך ָהֵא�ר ְּבַעְבֶּד�ָך   קלה :ֶׁשק ָאָד�ם ְו)ֶאְׁשְמָר�
ִני ֶאת יָך- ְו)ַלְּמֵד� ל לֹא-ַּפְלֵגי קלו :ֻחֶּקֽ �י ַע)� ּו ֵעיָנ ָך- ַמ�ִים ָיְרד� ּו ת(ָרֶתֽ יק  קלז  :ָׁשְמר� ַצִּד�

יָך ר ִמְׁשָּפֶטֽ )ָיָׁש� �ה ְו ד קלח :ַאָּת�ה ְיהָו ֱאמּוָנ�ה ְמֹאֽ �ִּויָת ֶצ�ֶדק ֵעֹדֶת�יָך ֶוֽ ְתִני   קלט :ִצ ִצְּמַת�
י י ִּכֽ י- ִקְנָאִת� ּו ְדָבֶר�יָך ָצָרֽ ּה קמ :ָׁשְכח6 ַעְבְּדָך� ֲאֵהָבֽ ד ְוֽ ה ִאְמָרְתָך� ְמֹא�  :ְצרּוָפ6

ֻּקֶד�  קמא �ה ִּפ) י ְוִנְבֶז ְחִּתיָצִע�יר ָאֹנִכ� א ָׁשָכֽ �ֹ ת(ָרְתָך�  קמב :יָך ל ִצְדָקְתָך� ֶצ�ֶדק ְלע(ָל�ם ְוֽ
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ת י-ַצר קמג :ֱאֶמֽ יָך ַׁשֲעֻׁשָעֽ ְצ(ֶת� ּוִני ִמ) (ק ְמָצא� ֶדק ֵעְד(ֶת�   קמד :ּוָמצ� � ִני ֶצ6 ם ֲהִביֵנ יָך ְלע(ָל�
ָרה-ָקָר�אִתי ְבָכל קמה  :ְוֶאְחֶיֽה יָך ֶאֹּצֽ ה ֻחֶּק� � ִני ְיהָו� �ִני  קמו :ֵל�ב ֲעֵנ יָך ה(ִׁשיֵע ְקָראִת�

יָך ה ֵעֹדֶתֽ �ָעה   קמז :ְו)ֶאְׁשְמָר� ְלִּתי) לדבריך(ִקַּד�ְמִּתי ַב�ֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּו  :ִלְדָבְרָך� ִיָחֽ
יַח ְּבִאְמָר   קמח ִׂש� (ת ָל) ּו ֵע�יַני ַאְׁשֻמר� ָךִקְּדמ� ה   קמט :ֶתֽ �ה ְכַחְסֶּד�ָך ְי)הָו� ק�(ִלי ִׁשְמָע

ָך ַחֵּיֽ ִני ִמְׁשָּפֶט� קּו קנ :ְּכֽ (ב ַאָּת�ה יְ  קנא :ָק�ְרבּו ֹרְדֵפ�י ִזָּמ�ה ִמּת(ָרְתָך� ָרָחֽ ָכלָקר� �ה ְוֽ -הָו
ת יָך ֱאֶמֽ ם קנב :ִמְצ(ֶת� י ְלע(ָל�ם ְיַסְדָּתֽ �ַדְעִּתי ֵמֵעֹדֶת�יָך ִּכ6 ֶדם ָי ה קנג  :ֶק� י - ְרֵאֽ ָעְנִי�

ְחִּתי-ְוַחְּלֵצ�ִני ִּכי א ָׁשָכֽ �ֹ (ָרְתָך� ל יִבי ּוְגָאֵל�ִני ְלִאְמָרְתָך� ַחֵּיֽ ִני  קנד :ֽת) � :ִריָב�ה ִר
י קנה �ה ִּכֽ (ק ֵמְרָׁשִע�ים ְיׁשּוָע ׁש- ָרח� א ָדָרֽ �ֹ ֶּקיָך ל ים  קנו :ּוֻח) יָך ַרִּב� �ה | ַרֲחֶמ6 ְיהָו

יָך ַחֵּיֽ ִני ִמְׁשָּפֶט� יִתי קנז :ְּכֽ א ָנִטֽ �ֹ יָך ל ֵעְד(ֶת� י ֵמ) ִּבים ֹרְדַפ�י ְוָצָר� �ְגִדים  קנח :ַר �יִתי ֹב  ָרִא�
רּו א ָׁשָמֽ �ֹ ְמָרְתָך� ל ר ִא) ֵאה ִּכי  קנט :ָוֶֽאְתק(ָט�ָטה ֲאֶׁש� �ַחְסְּדָך� - ְר ה ְּכֽ ִפּקּוֶד�יָך ָאָה�ְבִּתי ְי)הָו�

ם ָּכל- רֹאׁש  קס :ַחֵּיֽ ִני ָך- ְּדָבְרָך� ֱאֶמ�ת ּו)ְלע(ָל� ט ִצְדֶקֽ �ם  קסא  :ִמְׁשַּפ� ּוִני ִחָּנ ָׂש�ִרים ְרָדפ�
י) ומדבריך( ד ִלִּבֽ ב- י ַעלָׂש�ׂש ָא�ֹנִכֽ   קסב :ּו)ִמְּדָבְרָך� ָּפַח� א ָׁשָל�ל ָרֽ מ(ֵצ�  :ִאְמָרֶת�ָך ְּכ)

ְבִּתי  קסג �ָבה ּת(ָרְתָך� ָאָהֽ י  קסד :ֶׁש�ֶקר ָׂש�ֵנאִתי ַוֲאַתֵע ל ִמְׁשְּפֵט� יָך ַע)� ֶׁש�ַבע ַּב�ּי(ם ִהַּלְלִּת�
ָך ין קסה :ִצְדֶקֽ ב ְלֹאֲהֵב�י ת(ָרֶת�ָך ְוֵאֽ �(ם ָר יׁשּוָעְתָך�  קסו :ָל�מ( ִמְכֽׁש(ל-ָׁשל� ִׂשַּב�ְרִּתי ִלֽ

�ה ּֽוִמְצ(ֶת�  יִתיְיהָו ד  קסז :יָך ָעִׂשֽ ם ְמֹאֽ �ְפִׁשי ֵעֹדֶת�יָך ָוֹאֲהֵב� ְמָר�ה ַנ ָׁשַמ�ְרִּתי   קסח :ָׁשֽ
י ָכל �ּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶת�יָך ִּכ6 ָך-ִפ �ה ִּכְדָבְרָך� ּתִ   קסט  :ְּדָרַכ�י ֶנְגֶּדֽ �יָך ְיהָו י ְלָפֶנ ב ִרָּנִת� ְקַר�

ִני  קע :ֲהִביֵנֽ ִני ִאְמָרְתָך� ַהִּציֵלֽ �יָך ְּכ) י ְלָפֶנ (א ְּתִחָּנִת� י  קעא :ָּתב� ַּתַּב�ְעָנה ְׂשָפַת�י ְּתִהָּל�ה ִּכ6
יָך ִני ֻחֶּקֽ י ָכל  קעב :ְתַלְּמֵד� �ׁש(ִני ִאְמָרֶת�ָך ִּכ6 ֶדק-ַּת�ַען ְל י קעג :ִמְצ(ֶת�יָך ֶּצֽ ָיְדָך� - ְּתִהֽ

ְרִּתיְלָעְזֵר�  י ִפּקּוֶד�יָך ָבָחֽ י קעד :ִני ִּכ6 �ה ְו)ֽת(ָרְתָך� ַׁשֲעֻׁשָעֽ יׁשּוָעְתָך� ְיהָו  :ָּתַא�ְבִּתי ִלֽ
ִחי קעה ִני-ְּתֽ ָך ַיֲעְזֻרֽ ְלֶל�ָּך ּֽוִמְׁשָּפֶט� �ְפִׁשי ּֽוְתַהֽ י  קעו :ַנ ׁש ַעְבֶּד�ָך ִּכ� יִתי ְּכֶׂש�ה ֹא�ֵבד ַּבֵּק� ָּתִע�

ְחִּתי א ָׁשָכֽ �ֹ יָך ל ְצ(ֶת�   :ִמ)
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 האדם הנהגת של העשיה סדר כלל היא כולה והתורה, "העולה תורת "כמו מסויים דבר של העשיה סדר כלל
 והתורה, אפשרויות כמה בין לברור צריך שבו מקרה - " משפט. "מעשיים ציוויים - " מצוות. "בעולם

 חקק' שה כללים - " חוק. "משפט נקרא כן גם דין עושה' וכשה. מקרה כלב הנכונה האפשרות מה מגדירה
 רק אלא טעמם את מבינים שאיננו במצוות בעיקר זה את רואים אנחנו, כך התורה שכל ואף, במציאות וקבע

 שצריך, ענינים ושאר, הניסים את שנזכור שנועדו וסיפורים מצוות - " עדות. "כלל בזה קבע' שה מה את
 דרבנן מצוות זה ובכלל, אחריותינו תחת שיהיה עליו אותנו הפקיד' שה מה -" פקודים. "םעליה להעיד
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  'הדרך להגיע לשמירת כל התורה ולהשגחת ה אאאא

ָדֶר -ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי 113והולכים רק בה' יציבים יהיו בעולם אותם ששלמים בדרך ה א
  :114'ַהֹהְלִכים ְּבתוַֹרת ה איך להתנהג בכל דבר' ל פי התורה שהורה לנו השהולכים בה ע

ת סיפורי יציבים יהיו אלו ששומרים בליבם א, בשלב הראשון, וכדי להגיע למדרגה הזו  ב

כי , בעולם בכל רצונם' שהם יחפשו את הַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו  התורה על ההשגחה והניסים

וכיון שכן אינם עושים מעשיהם לפי הרווח   ג :ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו- ְּבָכל 115רוצים שיצילם מצרותיהם

כדי ' כי מנסים ללכת בדרכי ה ָפֲעלּו ַעְוָלה- ַאף א 'אלא לפי הבנתם מה רצון ה, האישי

אמנם אתה ציוית בתורה את כל   ד :ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו 116להיות ראויים להשגחתו עליהם

ַאָּתה  ולא נלך רק לפי מה שנראה לנו נכון ומובן לנו, שנהיה מופקדים על עשייתם, המצוות
 117ולכן הם צריכים לשמור על כל המצוות ואת הסייגים המרחיקים מהעברהִצִּויָתה ִפֻּקֶדי 

שאז ַאֲחַלי ִיֹּכנּו ְדָרָכי  ולכן אייחל ואקווה שדרכי חיי יהיו מבוססים כרצונך   ה :ִלְׁשֹמר ְמֹאד

  לשמור עליהםכיון שאחרת קשה, יהיו מתאימים גם לשמירת המצוות שאין להם טעם ידוע
א שרק אז אקיים את כל המצוות כולן ולא אתבייש  ו :ִלְׁשֹמר ֻחֶּקי כשאבחר ֵאבוֹׁש -ָאז

  :ִמְצוֶֹתי- ָּכל-ְּבַהִּביִטי ֶאל 118לי טעם ידועשכוללות גם כאלו ב, להסתכל על כלל המצוות
כשאלמד אוְֹד ְּבֹיֶׁשר ֵלָבב  וכיון שדרכי נכונות אזכה לרצון ישר בשני יצרי ואוכל להודות ז

ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי  119שהם צודקים ונכונים, שאתה מכוון מה לעשות בכל מצב, את המשפטים
ֶאת 'ואהיה מההולכים בתורת הוכיון שכן אשמור גם את החוקים כמו כל התורה   ח :ִצְדֶק-

 

 כמו, בה שנתנהג שרוצה הכללית הדרך כך אלא בפרוש ציוה לא' שה מה - " 'ה דרך. "לתקן שתפקידנו
 אמר 'שה מה של התוכן - " 'ה אמרת. "איתנו דיבר' שה מה עצם - " 'ה דבר. "החיים וסידור הנהגות, מידות

 . לנו
 בה ילכו שהם, התועלת למען ולא בשלמות' ה למען רק בתורה שהולכים אלו יהיו יציבים: נוסף פרוש 113

 .התועלת את רואים לא אם גם תמיד
 ".חפצו' ה בתורת אם כי... האיש אשרי: "א מזמור תחילת את מזכיר 114
 את להם ואין ליבם בכל יחפשוהו שכלית חקירה על ולא' ה עדות על מבוססת שאמונתם כיון: נוסף פרוש 115

 .שלם אינו ליבו שאז השכלית החקירה עם תמיד שבא הספק
  .עשה מצוות" הלכו בדרכיו", תעשה לא מצוות" עולה פעלו לא אף: "נוסף פרוש 116

 ולכן' ה בדרכי שהולך למי קורה מה ולהפך עוולה שפועל למי קורה מה התורה בספורי ראו: נוסף פרוש
  .כך עשו
 מתחיל ומכאן. משתנה ולא עקרונית אמירה אלא, ט"קי מזמור פסוקי שאר כמו' ה אל פניה אינה כאן עד

 אמירה אלא' ה אל פניה אינו" האיש אשרי"' א שמזמור תהילים ספר בכל גם הוא וכן. 'ה אל ולפנות לבקש
 .עקרונית

 הדרך וזו המצוות את מאוד לשמור כדי וסייגים דרבנן מצוות לתקן אותנו הפקדת אתה: נוסף פרוש 117
 .חוקיך לשמור דרכי שיכונו המובילה

 הפרטים כל את לשמור יוכל אז והמצוות התורה לשמירת מתאימות חייו דרכי אם דווקא: נוסף פרוש 118
 ואז, הכל על לשמור שיצליח אפשר אי אז למצוות מתאימות לא אם אבל לו מתאימים כולם כי שלהם הרבים

, שוגג ויהיה, התורה בשמירת שמתקשים האנשים רוב שעושים כמו, רטיםהפ לכל לב לשים שלא שידאג או
 לשמירת מכוונות חייו שדרכי מי אבל. בהם לעמוד מצליח אינו כי ויתבייש הפרטים לכל לב שישים או

 בכל להסתכל יוכל אז, מנעוריו בזה והורגל שבת ששומרת ובחברה יהודים בין שחי למשל כמו, התורה
 .שלהתביי ולא הפרטים

 .תמוהים לו נראים' ה ומשפטי שלו החשיבה צורת את מטה הרע היצר, ישר אינו שלבבו מי כי 119
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ולהשגיח עלי גם בדברים שבדרך כלל לא , ולכן לא תעזוב אותי מלשמור עליֻחֶּקי ֶאְׁשֹמר 

   :ְמֹאד-ַּתַעְזֵבִני ַעד-ַאל 120ואהיה יציב בעולם, מושגחים בהם

  הדרך לזכות לתורה בבבב

 'כדי לזכך את דרכו הפרטית שתתאים לדרכי ה, מה יעשה אדם מתחילת דרכו בתורה ט

 121ובכך ישמור אותה שתתאים למה שאמרת שצריך לעשותָאְרחוֹ - ַּנַער ֶאת- ַּבֶּמה ְיַזֶּכה
ְּבָכל לראות שלא טעיתי באיזה דבר, במה שאני מחפש אותך בכל רצוני  י :ִלְׁשֹמר ִּכְדָבֶר -
 122רק צריך שלא תביא אותי לידי טעות, ולכן מעצמי לא אטעה מחוסר דעתִלִּבי ְדַרְׁשִּתי 

את הרצון לעשות , כדבר שאינו נתון לוויכוח,  ובעומק רצוני שמתי יא : ִמִּמְצוֶֹתיַּתְׁשֵּגִני-ַאל

שעל ידי זה לא אטעה  י ִאְמָרֶתְּבִלִּבי ָצַפְנִּת  מה שאתה אומר בין אם אני מבין ובין אם לא

וכיון שאתה    יב :ָל-ְלַמַען א ֶאֱחָטא ויהיה רצוני מיושר עם רצונך, ללכת אחרי קוצר דעתי

123ועודמופיע בעולם עוד 
גם בחוקים , תלמד אותי ברוח הקודש את רצונך 'ָּברּו ַאָּתה ה 

אני נדמה ,  בפיךוכיון שנתת את התורה   יג :ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי שאין אדם מבין את טעמם מעצמו

שצריך לנסח , ובמיוחד בחלק המשפטִּבְׂשָפַתי ִסַּפְרִּתי  לך ומוציא את דברי התורה בשפתי

ושמחתי במה   יד :ִפי-ֹּכל ִמְׁשְּפֵטי ולהורות את הדין לאחרים, אותו לגבי כל מקרה פרטי

והם השלמות  שאני הולך בדרך המובילה למעשים הגדולים שספרת לנו עליהם בתורה

 ,כעיצור' ו- קוראים את ה,'ו- בכל מקום שהמילה עדות כתובה ב,מזמור זהב[ האמיתית שלי
ה שאדם שמח על כל הרכוש והכסף שיכול באותה מידַׂשְׂשִּתי   ְּבֶדֶר ֵעְדוֶֹתי]'עדוות 'גוןכ

ואדבר תמיד לתקן מצוות   טו :הוֹן- ְּכַעל ָּכל ולכן הדברים האלו לא יטו אותי מהדרך, לרצות

, ואבין לעומק את הדרכים המסוימותְּבִפֻּקֶדי ָאִׂשיָחה ו עליהם דרבנן שהפקדת אותנ

  :ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתי 124ולפי זה אתקן אותם, שאתה רוצה שנלך בהם בכל דור ומצב
ְּבֻחֹּקֶתי ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ובמצוות שאיני יודע את טעמם אפנה אליהם שוב ושוב לחזור עליהם טז

   :א ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶר 125כדי שלא ישכחו ממני מחמת שטעמם אינו מובן לי

  יעשה בשבילו כדי שיוכל לשמור את התורה' מה צריך שה גגגג

 
 אלא אותו ליישר כדי הצדיק את כעוזב עצמו מראה' ה לפעמים כי, בכלל מאוד ולא" מאוד עד "ואמר 120

 .לטובתו שזה
 שלילי למצב יגיע שלא ךכדבר ולשמור' עשה 'כלומר חיובי בכיוון שתהיה אורחו את יזכה: נוסף פרוש 121

  .'תעשה לא 'כלומר
 בכך? שיזקין עד בה שהולך דרכו את במצות שחייב לפני נער יזכה שבמה, חינוך לדין רמז: נוסף פרוש
 . למחויבים דברך כמו לעשות ישמור אז שכבר

 שלא לי שתעזור שצריך אלא" ידרשוהו לב בכל "שאמר כמו רצוני בכל אותך חפשתי כבר: נוסף פרוש 122
 .מצוה איזה לבטל במצוות ולשגות הדרישה מרוב שכלי על לסמוך

 שחייבים וכמו, במקור אלא פעול של בהטיה מדובר ולא, הברכות כמקור" ברוך "לפרש גם מתאים כאן 123
 מקור הוא אלא אותו וחוננים עליו שמרחמים לומר יתכן שלא" וחנון רחום ל- א "רחמים מידות ג"בי לומר

 .והחנינה הרחמים
 דרכיך מהן לומד ודרכן לעשותן עליהם אותנו שהפקדת המעשיות במצוות תמיד מדבר אני: נוסף פרוש 124

 .בעולם בהן שנלך שרצית
 לפי הרצון יישור, שוגה שאינו לבדוק נפש חשבון: ידם על לתורה לזכות דרכים כמה כאן לנו יש כן ואם 125

 ישור, בתורה שמחה, בפה הוצאה, מעצמנו שנדע אפשר הכל לא כי בעקבותיהם הבאה הקודש רוח', ה רצון
 .שינון, דרבנן מצות פי על הדרכים
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 שהם מתנה שמחייבת תגובה, את החיים עצמם, קודם לכל צריך שתתן לי מתנת חינם יז

 ויהיו לי חיים לשמור בהם את דברך, ואז אשמור דברך כתגובהַעְבְּד ֶאְחֶיה -ְּגֹמל ַעל
שאין , שאוכל לראות את הדברים הנסתרים שבתורה, וגלה את עיני   יח :ְוֶאְׁשְמָרה ְדָבֶר

ומעט ימי בארץ ולא אוכל   יט :ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאוֹת ִמּתוָֹרֶת-ַּגל אדם מבין אותם מעצמו

ולכן תן לי את הכלים לדעת מה  ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ 'לבדי להבין את כל המצוות ודרכי ה

  :ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני ִמְצוֶֹתי-ַאל 126אגדל בין יהודיםלמשל שיחנכו אותי בנעורי וש. המצוות
אלא תתאווה ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה   שלא תתאווה לחומריות127ותשבר את קליפות הנפש  כ

ִמְׁשָּפֶטי - ֶאל גם בזמן שזה קשה לה מבחינה חומרית, ל המשפט שאתה עושה בעולםא
שנתת בהם קללה במה , והרחקת ועצרת את אלו שהולכים לפי טובת עצמם  כא :ֵעת- ְבָכל

ועל ידי זה ,  ולא ללכת במצוות128כיון שלא אכפת להם לטעותָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים  לבסוף

, וכיון שקללת אותם לבסוף   כב :ַהֹּׁשִגים ִמִּמְצוֶֹתי ראיתי את סופם וידעתי להזהר מדרכם

על מה שראו שאני שומר ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה ָובּוז הורדת ממני את החרפה והבוז שהפגינו כלפי 

ועכשיו רואים שצדקתי ואתה משלם לרשעים , בליבי את ספורי התורה ומתנהג לפי דרכם

לא התביישתי בשמירת , אמנם גם כשעוד לא הרחקת אותם  כג :ִּכי ֵעֹדֶתי ָנָצְרִּתי כרשעתם

 ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו וגם אם מדברים עלי שרים חשובים באופן קבוע ללעוג לי, התורה
אף שעל זה צוחקים , וגם בחלק החוקים שאין להם טעם מובן, אמשיך לדבר תמיד בתורה

אלא חוזר , ניות לא נוהג כשרים האלווגם בעניני המדי  כד :ַעְבְּד ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקי יותר מהכל

 כי על פיהם אני יודע איך נכון להתנהג בעולםֵעֹדֶתי ַׁשֲעֻׁשָעי - ַּגם שוב ושוב לסיפורי התורה
   :ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי

  129'התהליך שהאדם עובר מהיותו חומרי עד שדבק במצוות ה דדדד

אבל אתה תתן לה  ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי באופן טבעי נפשי קשורה לחומריות כבר מלידתה כה

ַחֵּיִני  עד שתלמד לדבוק בך, גם בלי זכות, מצד דברך שבו נבראה, חיים למרות זאת
ואתה מענה , מתוודה על דרכי הרעים ומודע אליהם, וכיון שאני רוצה להשתנות  כו :ִּכְדָבֶר

130אותי ביסורים לעזור לי לעזוב אותם
לשים לב ועל ידי זה גורם לי ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני  

  :ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי אף שאינן בנויות על ההגיון החומרי הפשוט, שיש בתורה דרכי חיים אחרות
שזה ענין פשוט , יהם אנחנו מופקדיםואז אתה עוזר לי להבין את דרך המעשים שעל כז

אדבר בו תמיד לנסות , וטעם המצוות שמופלא ונעלם מהבנתיִּפּקּוֶדי ֲהִביֵנִני - ֶּדֶר יחסית

ומורידה , ואז רואה נפשי כמה היא רחוקה מדרכיך   כח :ְוָאִׂשיָחה ְּבִנְפְלאוֶֹתי 131להבין אותו

132דמעות מצערה
, תתן לי ארכה, ולמרות שעוד לא הגעתי למטרהָּדְלָפה ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה  

ואתה    כט :ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶר ג מידות רחמים"ותמשיך לקיים אותי במציאות כמו שאמרת בי

 
 .לשם אגיע ידן שעל המצות את שאדע צריך ולכן הבא בעולם מקומי ועיקר כאן גר אני: נוסף פרוש 126
 מפורק או, לחתיכות שבור שהוא כלומר" כרמל גרש "כמו ופרשתי. ך"בתנ נדיר מאוד שורש הוא" גרס "127

 .מקליפתו
 זה שעל, מלא באופן טעות פרושו" לשגוג"ו, עכשיו טועה אני שאולי בידיעה, לטעות פרושו" לשגות "128

 .טועה שאולי יודע לא שכלל כלומר, בשורש האות כפילת מורה
 ".דרך "המילה על ומבוסס 129
 .בתשובה אותי לקבל לי וענית: נוסף פרוש 130
 ולנסות לעסוק אפשר ובטעמיהם, לבצע איך להבין יחסית קל המעשיות המצוות שאת ונשמע נעשה כענין 131

 .יותר להבין
 מההפרש מרירות נוצרת ולכן להשתנות זמן לוקח לנפש אבל המצוות דרך את מהר להבין יכול השכל כי 132
 יכול כשהבין ועכשיו שוגג היה קודם כי אותו שיקיים לבקש צריך גם ולכן. הנפש למוכנות השכל ידיעת בין

 .התקדמות של בכיוון שהוא אלא, מזיד להיות
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גם על ידי יסורים , בין להרחיק ממני לגמרי את דרכי השקר של העולם, תעזור לי מצידך

133די רוח הקודשבמתנת חינם על י, ובין שתתן לי הבנה בתורתך ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני-ֶּדֶר 
שעושה את ', המבוססת על מה שאני סומך על ה, ואני בוחר ללכת בדרך  ל :ְותוָֹרְת ָחֵּנִני

כדבר הראוי , והתייחסתי למשפט שאתה עושה בי ִּתיֱאמּוָנה ָבָחְר -ֶּדֶרהדבר הטוב והנכון 

אמנם כיון שכבר איני דבק בעפר אלא בדרכיך    לא :ִמְׁשָּפֶטי ִׁשִּויִתי 134לי והשווה למעשי

שגם , לכן אל תבייש אותי כשאצטרך ישועה ועזרהָּדַבְקִּתי ְבֵעְדוֶֹתי  דת אותנו בתורהשלימ

' ה והיסורים יהיו רק לפי המידה הדרושה, אותי תושיע כמו שלימדת אותנו בספורי התורה
כי תעזור ִמְצוֶֹתי ָארּוץ -ֶּדֶר ואז אוכל לרוץ בקלות ומהירות בדרך המצוות   לב :ְּתִביֵׁשִני-ַאל

ִּכי  ולכן המצוות יתאימו לי, ויהיה לפי רצונך, שרצוני יהיה רחב מהרגיל באדם החומרי, לי
   :ַתְרִחיב ִלִּבי

  135דרך התורה ברצון פנימילאדם לרצות את ' הדרך שיעזור ה הההה

ֶּדֶר ֻחֶּקי ' הוֵֹרִני ה קודם לכל הראה לי את דרך התורה אף שעדיין אינה מובנת לי לג
ואז תעזור לי גם להבין   לד :ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב 136נני מביןואשמור אותה בשביל השכר אף שאי

שלא אשכח מה , איך צריך להתנהג בכל מצב חדש, ואשים לב תמידֲהִביֵנִני  את התורה

 אעשה בכל רצוני כיון 137ומה שבא לידי לקייםְוֶאְּצָרה תוָֹרֶת  התורה בו מחוסר הבנהרצון 

ראה לי שהדרך הקבועה של עשיית ת, וכיון שאבין  לה :ֵלב-ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל שנובע מהבנה

היא הדבר שחפשתי ברצוני המעשי והם הדרך להתקרב ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצוֶֹתי  המצוות

וכדי שלא אסור ממנה תעזור לרצוני לחשוק בספורי התורה    לו :בוֹ ָחָפְצִּתי-ִּכי 138אליך

 ותגביל את נטיתה אל הרווח שאפשר לקבל בעולם הזה ֵעְדוֶֹתי-ִלִּבי ֶאל- ַהט והבטחותיה
גם עיני לא יסתכלו ויתורו אחרי דברים שאין בהם , וכיון שיטה ליבי לתורה  לז :ָּבַצע- ְוַאל ֶאל

וכל חיי יהיו מוקדשים ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראוֹת ָׁשְוא  ולא יטעו בהם, בעולם השקר החומרי, אמת

ָהֵקם  ותקים לי לעולם הבא את השכר שאמרת שתתן   לח :ִּבְדָרֶכ ַחֵּיִנילפי רצונו ' לדרכי ה
 ִאְמָרֶת שנובע מהיראה אליךְלַעְבְּד ואת חרפת המעשים הרעים    לט :ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶת

כי אני מפחד מתוצאתם ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי גם אם על ידי יסורים , תעביר בעולם הזה, שעשיתי

 ִּכי ִמְׁשָּפֶטי 139וזה כיון שהמשפט שאתה עושה בי הוא לטובתי ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי בעולם הבא
ִהֵּנה  אני מתאווה לעשות את מה שאני מופקד עליו בעולם, וכיון שאחר כל אלו  מ :טוִֹבים

כי אני פועל , ולא רק בחסד, אמת והנכוןמצד ה, תחייה אותי גם בעולם הזה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדי

  :ְּבִצְדָקְת ַחֵּיִני בו בשבילך

 
 .הקודש רוח לקבל זכאי אהיה שקר דרך ממני שתסיר כיון: נוסף פרוש 133
 מבין שלא אף הנכונה הדרך שזו בך מאמין ואני ציוית שאתה בדרך השקר דרך מול בחרתי: נוסף פרוש 134

 .מרצון אותם ועשיתי כבר לי מתאימים הם כאילו משפטיך ושיויתי, הכל
 .התורה את שאשמור כדי אותי יפעיל' ה איך כלומר, הפעיל לש' ה על ומבוסס 135
 ַּגם: צּוִפים ְונֶֹפת ִמְּדַבׁש ּוְמתּוִקים ָרב ּוִמַּפז ִמּזָָהב ַהּנֱֶחָמִדים: "יט במזמור שאמר כמו לשכר רומז' עקב'ו 136

" ְוִהְרֶּב0 ּוֵבַרְכ0 ַוֲאֵהְב0... ָהֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֵאת ִּתְׁשְמעּון ֵעֶקב ְוָהיָה "וכן". ָרב ֵעֶקב ְּבָׁשְמָרם ָּבֶהם נִזְָהר ַעְבְּד0
 ).יב, ז דברים(

 . בו התפתחות שתהיה עד דבר לשמור זה" לנצור"ו, ינזק שלא קיים דבר על להגן פרושו" לשמור "137
 תתאים שלי הפרטית שהדרך עזרה צריך אבל המצוות של הקבועה בדרך ללכת חפץ אני: נוסף פרוש 138
 .אותו מסייעין ליטהר הבא כי שלך הכוונה צריך ולזה לזה
 יאנ כי, יסורים בלי שעשיתי הישנים העוונות חרפת את תעביר בדרכיך הולך שאני כין: נוסף פרוש 139

 יותר טוב כבר ואני, לנקמה ולא יותר טובים אותנו לעשות נועד שלך המשפט שהרי, שיהיו מהיסורים מפחד
 .היסורים בלי גם
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  140הקשר הפנימי לתורה שנוצר בעקבות הישועה וווו

' ִויֹבֻאִני ֲחָסֶד ה יבואו לי החסדים שלך בעולם הזה, תיךואחר שאהיה מתאווה למצוו  מא
לכן כבר ו  מב :ְּתׁשּוָעְת ְּכִאְמָרֶת כמו שאמרת שתציל את יראיך, שתושיע אותי מכל צרה

, כי אני יודע כבר בזמן הצרהְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר  בזמן הצרה אוכל לענות למי שמחרף אותי

כי , וכל מה שאומר לו אכן יקרה   מג :ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶר-ִּכי שדברך הטוב יבוא בסופו של דבר

כיון שאני ְמֹאד -ֱאֶמת ַעד-ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר- ְוַאללא תצטרך למנוע ממני מלדעת את האמת 

וכיון   מד :ִּכי ְלִמְׁשָּפֶט ִיָחְלִּתי 141לא למען עצמי, שואף בכל זה להתקיימות משפטיך בעולם

 כי יודע שהיא חיי גם בעולם הזה, וגם בזמנים קשים, שכן אשמור את התורה בכל עת

ְלעוָֹלם כי אני מחפש את רצונך בעולם , בדרך שתתאים לעולם הבאְוֶאְׁשְמָרה תוָֹרְת ָתִמיד 
142ולא אצטרך צרות אלא אוכל ללכת ברחבות  מה :דָועֶ 

כי אני מחפש כל ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה  

, וכיון שאתה מציל אותי  מו :ָרְׁשִּתיִּכי ִפֻּקֶדי דָ  143גם בלי צרות, הזמן מה אני מופקד עליו

ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתי ֶנֶגד  וניסיו בעולם' בסיפורי התורה ובדרכי ה, אדבר מול מלכי האומות
 כי אני מתאים לרצונך, כי תציל אותי כפי עדותיך, כשאצטרך לנס לא אתבייש מהםוְמָלִכים 

ואתעסק בהם כל , ות ליכי הם טוב, וכיון שכן אוהב את המצוות באופן פנימי  מז :ְוא ֵאבוֹׁש

, וגם תפילותי אליך לא יהיו על ענינים חומריים   מח :ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצוֶֹתי ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי הזמן

144שהם מה שאני אוהב בעולם,  בקיום המצוותאלא שתעזור לי
ִמְצוֶֹתי -ַכַּפי ֶאל- ְוֶאָּׂשא 

ולעשותם כמו , לנסות להבינם, ואדבר כל הזמן במצוות שאיני מבין עדייןֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי 

   :ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקי שצריך

  145שמירת ישראל את התורה גם בצרות ובגלות זזזז

ָּדָבר ְלַעְבֶּד -ְזֹכר תזכור לעם ישראל שעובד אותך את הדבר שהבטחת לנו לגואלנו מט
שאנחנו , ועכשיו  נ :ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני בגלות ובצרות, שאליו אנחנו מייחלים ומצפים כל הזמן

ֹזאת  אנחנו מתנחמים לדעת שהגלות לא באה להשמידנו אלא לתקננו, מעונים בגלות
ל ידי אמירתך שנמשיך ע, בנס, כיון שרואים שאתה מחיה אותנו בגלותֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי 

ולכן אף   נא :ִּכי ִאְמָרְת ִחָּיְתִני ומזה מבינים שגם הגלות עצמה לטובתנו, להתקיים

מצד ההגיון שנראה , ניסו לגרום לי להיות כמוהם, ךשעושים רצון עצמם ולא רצונ, שהגויים

ִמּתוָֹרְת א  בכל זאת התחזקנו ולא זזנו מתורתך 146ְמֹאד-ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד לא רוצה בנו' שה
בכל האומות שכבר עברו , שעשית לבסוף ברשעים, וזכרנו כל הזמן את המשפט   נב :ָנִטיִתי

 ואנחנו ננצל, והתנחמנו שכך יהיה גם לגויים האלו' ָזַכְרִּתי ִמְׁשָּפֶטי ֵמעוָֹלם ה מהעולם

 
 .החיבור' ו על ומבוסס 140
 , נכונה לא בצורה בה ישתמש שלא האמת את ממנו להסתיר לפעמים צריך עצמו טובת שמחפש מי כי 141

 מאוד ולא, מאוד עד רק הוא גם אמנם. שהם כפי' ה דרכי כל את לדעת יכול' ה רצון את רק שמחפש מי אבל
 .מכולם נסתרים שיהיו שצריך דברים יש כי, בכלל

 ".ה- י במרחב ענני ה-י קראתי המצר מן "וכן, מצרה ההפך היא" רחבות "142
 וןכי בו ליפול אפשר שאי רחב במקום כהולך אני כי תורה בדברי ולטעות ליפול חושש איני: נוסף פרוש 143

 .החטא אל מלקרב אותנו שומרים שהם מופקדים אנחנו שעליהם חכמים ותקנות סייגים שדרשתי
 שמח לא, מצווה לקיים יכול ואיני מניעה יש שכאשר המצוות את אוהב שאני שמוכיח מה: נוסף פרוש 144

 .לקיימה שאזכה מתפלל אלא, שנפטרתי
 .'זכר 'המילה על מבוסס 145
 הרבה שניסו אלא, כלל אותנו להסית אפשר שאי נבטח שלא לומר, מאוד ולא" מאוד עד "שאומר נראה 146
 .להזהר וצריך מצליחים היו יותר מנסים היו שאם יתכן אבל, הצליחו ולא
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 לא 147,עד שכל כעסנו בגלות וצערנו, וכל כך חשוב לנו לשמור על התורה  נג :ָוֶאְתֶנָחם

ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרָׁשִעים ֹעְזֵבי  אלא מאלו שעזבו את תורתך והרשיעו, מהגלות עצמה
אלא , לא ביין ושכר, וגם כל השמחה שיש לנו במקום גרותינו בין האומות  נד :ּתוָֹרֶת

, ולכן גם בלילה של הגלות  נה :ִלי ֻחֶּקי ְּבֵבית ְמגּוָרי-ְזִמרוֹת ָהיּו בחוקיך אף שאינם מובנים

' ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמ ה זכרנו את הופעתך בעולם שהיתה בעבר, שאיננו רואים אותך
ואת כל זה   נו :ָוֶאְׁשְמָרה ּתוָֹרֶת עד שתופיע עלינו שוב, והמשכנו לשמור את התורה

שהכינו , כיוון ששמרנו מצוות חכמים שהופקדנו עליהםִּלי -ֹזאת ָהְיָתה הצלחתי לעשות

   :ִּכי ִפֻּקֶדי ָנָצְרִּתי 148אותנו לגלות

  ושהיא מה שמעניין אותנו בעולם, דבקות בתורה חחחח

ָאַמְרִּתי ' ֶחְלִקי ה 'אלא הדבקות בה, אינו כסף או זהב, אמרתי לעצמי שחלקי בעולם הזה נז
וכיון שאתה   נח :ִלְׁשֹמר ְּדָבֶרי זה לשמור את מה שאמרת לנו, אעשה בעולםולכן מה ש

ולכן אמצא חן ֵלב - ָכלִחִּליִתי ָפֶני בְ  כל רצוני פועל ומצפה שתפנה אלי ותרצה בי, חלקי

וחשבתי על כל דרך שאני הולך בה   נט :ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתכמו שאמרת לנו , ותרצה בי, בעיניך

, ובכל דבר אני מכוון עצמי ללכת בדרך שלךַּׁשְבִּתי ְדָרָכי חִ  מה יהיה סופה ולאן מובילה

 לעשות ואני ממהר  ס :ֵעֹדֶתי- ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל שלימדת אותנו בתורה לאן היא מובילה

149מרוב חשקי בהם, ולא מתעכב גם במהלך הביצוע, את המצוות
ַחְׁשִּתי ְוא ִהְתַמְהָמְהִּתי  

ֶחְבֵלי  בחבלים עבים 150הוסיף אותי אליהםואף שהרשעים מנסים ל  סא :ִלְׁשֹמר ִמְצוֶֹתי
  :ּתוָֹרְת א ָׁשָכְחִּתי לא הרשתי לעצמי לשכוח את התורה ולהצטרף אליהםְרָׁשִעים ִעְּוֻדִני 

ַלְיָלה -ֲחצוֹת ולהודות לו' אקום לשבח את ה, כיון שישנתי מעט, ר באמצע הלילהוכב סב
 על עצם המשפטים שהם צודקים ונכוניםָאקּום ְלהוֹדוֹת ָל ואני    סג :ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק

ולאלו שעושים מה  ֲאֶׁשר ְיֵראּו-ָחֵבר ָאִני ְלָכל מתחבר ורוצה בחברת אלו שיראים ממך

ואתה נותן חסד בכל    סד :ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדי 151שהפקדת אותנו לעשותו גם אם פחות יראים

אבל מכל זה אני מבקש ָמְלָאה ָהָאֶרץ ' ַחְסְּד המעצם החיים ועד הפרנסה , מה שבארץ

   :ֻחֶּקי ַלְּמֵדִני 152שתלמד אותי את המצוות שאיני יודע את טעמם, חסד

   153הדרך לקבל את הטוב שיש בתורה טטטט

- טוֹב ָעִׂשיָת ִעם שלכן נתת אותה למי שעובד אותך, עצם נתינת התורה היא דבר טוב סה
 בה רק יודעים שאתה אמרת לנו שהיא טו, אלא שאיננו מרגישים את זה מהתחלהַעְבְּד

 
 .מסוים מקרה מול ולא כללי כעס של מצב שהוא' זעף'מ נגזר לכאורה' זלעפה '147
' וכדו במנין ותפילה, בתורה וקריאה והבדלות וקידושים וברכות כתפילה הגדולה כנסת אנשי תקנות כמו 148

 .התורה על לשמור בגלות מאוד לישראל שעזרו
 התמהמתי לא פנים כל על, הזו במדרגה שלא מי וגם, חשקי מרוב המצות את לעשות מיהרתי: נוסף פרוש 149

 .זלזול על מראה שזה, מלעשותן
 ".עוד "מלשון" עודוני"ש נראה 150
 .כמעשיהם לעשות אותו ימשכו שהם הצדיקים חברת את בוחר" יעיודונ רשעים חבלי "כנגד שזה נראה 151
 איך אדע פיהם שעל חוקיך את אותי שתלמד בקשתי, מחסדך נובע בארץ שיש מה שכל כיון: נוסף פרוש 152

 .שבארץ מה כל עם להתנהג
 הוא' שה פסוק באמצע, טובה שהיא התורה על מדברים הראשונים הפסוקים שני', טוב 'המילה על מבוסס 153
 .האדם של הטוב על האחרונים הפסוקים ושני, טוב
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 155בטוב שיש בהכרה הפנימית של התורה, ואתה תלמד אותי להבחין  סו :ִּכְדָבֶר' ה 154לנו

ומתוך כך לומד להכיר , המצוות לעשותןכי אני סומך על טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני  ובידיעתה

כי לפני שעוניתי הייתי טועה , וגם היסורים טובים לי  סז :ִּכי ְבִמְצוֶֹתי ֶהֱאָמְנִּתי 156את טובן

ושמרתי את מצוותיך כמו , שמתי לב, וכיון שיסרת אותיֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני ֹׁשֵגג  יולא ידעת

וכיון שאתה הטוב   סח :ְוַעָּתה ִאְמָרְת ָׁשָמְרִּתי )ואם כן הרע גם הוא חלק מהטוב(שצריך 

תלמד אותי גם את מה שאי אפשר להבינו  ַאָּתה ּוֵמִטיב-טוֹב המוחלט ומידתך להיטיב

ולכן גם כשאלו שעושים רצון עצמם מנסים לחבר   סט :ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי בהבנה אנושית רגילה

כי כל רצוני רק בשמירה , לא יוכלוָטְפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים   לדעות השקריות שלהם157אותי

החומריות , וגם מצד תכונתם   ע :ֵלב ֱאֹּצר ִּפּקּוֶדי- ֲאִני ְּבָכל על מה שהפקדת אותי עליו

158ומונעות מהם להבין את האמת, והתאוות מכסות את רצונם
אבל אני ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם  

  :יֲאִני ּתוָֹרְת ִׁשֲעָׁשְעִּת  לפי התורה, ומיישר את רצוני ויחסי לחומריות, חוזר שוב ושוב
גרם שאלמד  שמה שעינית אותיֻעֵּניִתי -ִלי ִכי-טוֹבגם ביסורים , ובזה נהיה לי עצמי טוב עא

עד שאני   עב :ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקי יתיכיון שזה הטוב האמ, לעשות גם מה שאין לי בו הבנה

מכל כסף ִּפי - ִלי תוַֹרת-טוֹב שבו נבראו שמים וארץ, יודע שטובה לי התורה שבאה מפיך

   :ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף 159שהם רק טובה חומרית וזמנית, יג בעולם הזהוזהב שאפשר להש

  טובת היסורים שמכוונים את האדם לתורה יייי

ָיֶדי ָעׂשּוִני  וביססו את כל צרכו כאן בעולם, תועשו את האדם מבריא' כיון שידי ה עג
, ולידיעה של המצות, ומקרים שיביאו אותי להבנה, ממילא גם נתת לי יכולת להביןַוְיכוְֹננּוִני 

 ושמחים' ואז היו רואים אותי יראי ה  עד :ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצוֶֹתי גם בלי צורך ביסורים
ִּכי ִלְדָבְר  כי יראו שאני מצפה לעשות את דברך ואין לי רצון אחרְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו 

אני יודע שהמשפט שעשית , ולא הספיקה לי הדרך הזו, אלא שכיון שחטאתי  עה :ִיָחְלִּתי

וניתן לסמוך , והעינוי הזה נאמןֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי - ִּכי' ָיַדְעִּתי הצודק ונכון , כעונש על מעשי, בי

, תוך כדי שאני מעונה וגם  עו :ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני ואינו לנקמה, אליךעליו שיביא אותי חזרה 

- ְיִהיקן שמראים לי שאתה איתי ואין הכונה להשמיד אותי אלא לת, אתה עושה לי חסדים
ְּכִאְמָרְת  160כמו שאמרת למי שעובד אותך שתהיה איתו גם בצרתוָנא ַחְסְּד ְלַנֲחֵמִני 

שהרי יקר בעיניך המותה , תצילני ואחיה, תיוכשיגיע הזמן שתרחם עלי מצר   עז :ְלַעְבֶּד

, כי אני חוזר שוב ושוב לתורה ללמוד ממנה מה לתקןְיֹבאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה  לחסידיך

ואז יתבישו אלו שעושים רצון    עח :תוָֹרְת ַׁשֲעֻׁשָעי-ִּכי ואפשר להסיר ממני את היסורים

 
 אנחנו הברית ידי ועל, בדברך ברית איתנו שכרתת במה הוא איתנו שעשית הבסיסי הטוב: נוסף פרוש 154

 .זה בעקבות רק לבוא יכולה התורה ונתינת, לנו שטוב מה שזה עבדיך
 מנתוניו חוץ טעמו את גם עויוד אותו שטועם כמי הדבר פנימיות של הבנה של השאלה הוא" טעם "155

 ).א, לד תהלים" (וילך ויגרשהו אבימלך לפני טעמו את בשנותו "וכמו החיצוניים
, טובן את מרגיש לא שעוד אף אותן ועושה, טוב טעם למצות שיש זה על סומך שאני כיון: נוסף פרוש 156
 .שבהן הדעת וטוב טעמם טוב את אותי שתלמד ראוי לכן
 .אותו לחבר או דבר להוסיף שפרושו ונראה נדיר מאוד שורש הוא" טפל "157
 .בו שלנו לשימוש דומה ומשמעותו בארמית שורש הוא" טפש "158
 מענים הרי ואנשים, וזהב כסף מכל לי טובה שהיא כיון התורה את ללמוד שעוניתי לי טוב: נוסף פרוש 159
 .מרצונם, וזהב כסף לקנות כדי עצמם את
 ָבְלָתה 6א ִׂשְמָלְת0 ...ַוּיְַרִעֶב0 ַויְַעּנ0ְ): "ה- ג, ח (דברים בספר לנו ואמר למשה שאמרת כמו שהכוונה ויתכן 160

 או". ְמיְַּסֶרּךָ  ֱא6ֶהי0' ה ְּבנֹו ֶאת ִאיׁש יְיֵַּסר ַּכֲאֶׁשר ִּכי ְלָבֶב0 ִעם ְויַָדְעּתָ : ָׁשנָה ַאְרָּבִעים זֶה ָבֵצָקה 6א ְוַרגְְל0 ֵמָעֶלי0
 ֵׁשֶבטּבְ  ְוהַֹכְחִּתיו ְּבַהֲעֹותֹו ֲאֶׁשר ְלֵבן ִּלי יְִהיֶה ְוהּוא ְלָאב ּלֹו ֶאְהיֶה ֲאנִי: "לו שאמר כמו, עצמו דוד על מדבר אם

 ).יד, ז' ב שמואל" (ִמֶּמּנּו יָסּור 6א ְוַחְסִּדי: ָאָדם ְּבנֵי ּוְבנִגְֵעי ֲאנִָׁשים
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ֵיֹבׁשּו  ולכן באות עלי הצרות, מעוות דרכי, שטענו בשקר שגם אני כמוהם, עצמם ולא רצונך
ֲאִני  כי אני תמיד עסקתי רק במה שהפקדת אותנו לעשות בעולםֶׁשֶקר ִעְּותּוִני - ֵזִדים ִּכי
ישובו להתחבר , כיון שחשבו שאני חוטא, שפרשו ממני' וגם יראי ה   עט :ִפּקּוֶדיָאִׂשיַח ּבְ 

כמו , היודעים את דרכך בעולםוכך ) וידעו(ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי  איתי כשיראו שאתה רוצה בי

  :ְוֹיְדֵעי ֵעֹדֶתי ויודעים שיש יסורים כדי להעלות את האדם ולא כעונש, שסיפרת לנו בתורה
וגם היצר , גם שאינם מובנות, לעשות כל מצותיך, י יהיה שלםואחר כל זאת אזכה שרצונ פ

161הרע ירצה במצות כי יפחד מהעונש
כי המטרה האמיתית אינה ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי - ְיִהי 

 אלא שלא אבוש לעולם הבא ולכן כדאי לסבול גם יסורים בעולם הזה, טובת העולם הזה
   :ְלַמַען א ֵאבוֹׁש

  162שמירת התורה בגלות ככככ

ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְת  שאינה מתממשת, נפשי כביכול נגמרת מרוב ציפייה שתגאל אותנו  פא
וגם עיני כביכול    פב :ְר ִיָחְלִּתיִלְדבָ  163כי אני מצפה להתקיימות דברך על הגאולהַנְפִׁשי 

ומחפש לראות ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת  כמו שאמרת, נגמרות מלהסתכל ולחפש אות לרצונך בנו

ורק מייסר אותי כדי לתקן ולא , שאדע שאתה רוצה בי,  שינחם אותימתי תתן לי סימן

בתוך , ההמחזיק את מי התור, וגם כשהייתי ככלי עור   פג :ֵלאֹמר ָמַתי ְּתַנֲחֵמִני 164להשמיד

לא ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטוֹר - ִּכי שסודק את העור ובאופן טבעי המים נשפכים, עשן הגלות

ֻחֶּקי א  והמשכנו להחזיק בהם למרות הצרות, שכחנו את חוקיך אף שאינם מובנים
- ַּכָּמה ְיֵמי אבל כמה זמן יוכל עם ישראל להחזיק כך ולהמשיך לעבוד אותך  פד :ָׁשָכְחִּתי

מתי יבוא הזמן שתעשה בגויים המציקים לי את המשפט הראוי להם, וגם אם יכול ַעְבֶּד ,

ועוד שכיון שאינך מראה לנו סימן   פה :טָמַתי ַּתֲעֶׂשה ְבֹרְדַפי ִמְׁשּפָ ובנתיים עיני ונפשי כלות 

 בטענה שעזבת אותנו, מנסים הגויים שעושים רצון עצמם להפיל אותנו אל אמונתם, לטובה

אבל   פו :ֲאֶׁשר א ְכתוָֹרֶת 165ורוצים לגרום לנו לעזוב את התורהחוֹת יִׁש ִלי ֵזִדים - ָּכרּו

וסוף , ונךכי סומכים עליך שהם רצ, אנחנו מחזיקים בכל המצוות ולא מוכנים לבטל אותם

, הוא שקר, בטענה שעזבת אותנו, ומה שהם רודפים אותנו ִמְצוֶֹתי ֱאמּוָנה-ָּכל השכר לבוא

עד שכמעט , והם גם הורגים בנו  פז :ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני 166ולכן עזור לנו כדי שיראו את זה

ולמרות זאת לא ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ  כי בשמים אין להם יכולת לגעת, והשמידו אותנו בארץ

, ולכן חייה אותנו גם הלאה  פח :ָעַזְבִּתי ִפֻּקוֶדי-ַוֲאִני א עזבנו מה שהפקדת אותנו עליו

ואנחנו נשמור את מה ְּכַחְסְּד ַחֵּיִני  כמו החסד שיש בעצם החיים, שלא יכלה העם בגלות

   :ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדּות ִּפי ונמשיך לצפות להתקיימות דברך, שהעדת לנו שתגאל אותנו

 
 שהם רואה כשהוא בהטו ליצר וטובים, סובל הגוף כי הרע ליצר קשים שהם ביסורים היתרון וזה 161

 .'ה לעבודת היצרים שני את מחברים ולכן, אותו מקדמים
 .'כלה 'המילה על מבוסס 162
 התקימות את רוצה ואני דברך שהיא מצד אלא בגאולה אישית טובה לי שיהיה מצד לא: נוסף פרוש 163

 .דברך
 ".לעבדך כאמרתך מנילנח חסדך נא יהי "וכן" חיתני אמרתך כי בעניי נחמתי זאת "בפסוק שאמרנו וכמו 164
 לא הם באמת אבל דבר באותו מאמינים שהם שנראה במה נמצאת אצלם שהמלכודת לנוצרים רומז ואולי 165

 .המצות את עושים ולא כתורתך
 יודעים אנחנו אבל לנו מועילות לא שהמצות שאמרו במה כתורתך שלא שיחות לי כרו הם: נוסף פרוש 166

 .רבשק רדפונו והם ומועילות אמונה שהם
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167התורה היא הבסיס של העולם והקיום שלו לללל
  

עומדת ', שהיא כבוד ה, מטרת העולם 'ְלעוָֹלם ה בכל זמן קיום העולם ועד העולם הבא  פט

העולם נסמך , אמנם עד שיגיע העולם למטרתו   צ :ְּדָבְר ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים בשמים ולא משתנה

ועל  ֱאמּוָנֶת ְלֹדר ָוֹדר שיגיע למטרתו דרך התהליך הנמשך בכל הדורות, על אמונתך בו

ּכוַֹנְנָּת ֶאֶרץ  ועומדת על אמונתך, אף שעוד אינה מתאימה לשמים, בסיס זה הכנת את הארץ
ְלִמְׁשָּפֶטי  פט את כל הבריות ביחס למטרה הסופיתאמנם כבר עכשיו אתה שו   צא :ַוַּתֲעֹמד

ונבדקים אם ממלאים , ולגלות את שמך, כי הם כולם נבראו כדי לעבוד אותךָעְמדּו ַהּיוֹם 

 ולכן אם לא הייתי חוזר שוב ושוב לעסוק בתורה שנתת לנו   צב :ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיאת תפקידם 

ָאז ָאַבְדִּתי  מצד שהייתי חסר את העיקר, הייתי אובד לעולם הבאלּוֵלי תוָֹרְת ַׁשֲעֻׁשָעי 
 לא אשכח מה שאני מופקד עליו, ועד עולם הבא, ולכן בכל משך ימי העולם   צג :ְבָעְנִיי

ִּכי  גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, כי הם עצם חיינו ומטרתםֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי - ְלעוָֹלם א
- ְל תושיע אותי גם מהצרות שבעולם הזה, וכיון שאני שייך לך ועובד אותך   צד :ָבם ִחִּייָתִני

ִּכי  168ויש לך רצון בקיומי, כי אני מחפש לעשות את מה שאני מופקד עליוֲאִני הוִֹׁשיֵעִני 
ויוכלו להשמיד , הרשעים מקווים שלא תושיע, ואמנם עד שאתה מושיע  צה :ָרְׁשִּתיִפּקּוֶדי דָ 

שאף , ין מספורי התורה את דרכךאבל אני מסתכל ומבִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני  אותי לגמרי

  :ֵעֹדֶתי ֶאְתּבוָֹנן והרשעים האלו רק ממלאים תפקיד, עוד תבוא ותושיע, שעוד לא הושעת
ְלָכל  ראיתי שיש סוף לכל דבר כלה ונפסד כאן בארץ, על התורהוכיון שכל העולם בנוי  צו

שהם המטרה , וכוללות את כל הארץ תחתם, אינם נפסדות' אבל מצוות הִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ 

   :ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמֹאד 169שלה

  170כל הטוב שהאדם מקבל מהתורה גם חוץ מהתורה עצמה ממממ

עד שבכל ָאַהְבִּתי תוָֹרֶת - ָמה עד כמה תורתך מתאימה לי ואני מחובר אליה מצד עצמי צז

שבזכות קיום מצוותיך   צח :ַהּיוֹם ִהיא ִׂשיָחִתי-ָּכלאני מדבר בה , ובכל זמני, מה שאני עושה

כי אני מקיים אותה ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצוֶֹת  איך לפעול נכון יותר מאויבי, תתן לי חכמה

ואני מבין נכון את    צט :ִלי-עוָֹלם ִהיאִּכי לְ  171ולכן צריך שאהיה נצחי, בשביל עולם הבא

כי מדבר תמיד בספורי ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי -ִמָּכל יותר מכל מי שמלמד אותי עליו, העולם

י 172דים אותנו איך העולם באמת מתנהגשמלמ, התורה ואבין את   ק :ִּכי ֵעְדוֶֹתי ִׂשיָחה ֿלִ

כי אני ִנים ֶאְתּבוָֹנן ִמְּזֵק  שיש להם הרבה נסיון חיים, יותר מהזקנים, המציאות במבט עמוק

 
 .מטרתו ומה העולם קיים למה השאלה על שעונה מ"בכל של' ל מצד 167
 שהופקדתי מה לעשות לי שיגרמו צרות בלי גם עליו מופקד שאני מה מחפש אני כי הושיעני: נוסף פרוש 168

 .עליו
 ולא בתהליך גם ענין יש במצוות אבל בסופו רק ותועלתו מטרתו את רואים תכלית דבר לכל: נוסף פרוש 169
 .מטרהב רק
 היתרון' במ מדובר כאן מהמקרים בחלק זאת ובכל, ממנה אלינו בא מה כלומר מ"בכל של' מ על ומבוסס 170

 .כך ואפשר כך לפרש אפשר ולפעמים
 כי, בחטאי אותי מיסרים כשהם, המצוות את לשמור איך, חכמה מקבל אני מאויבי אפילו: נוסף פרוש 171
 .בשבילה הזה בעולם אותי ליסר אפשר ולכן, הבא לעולם לי מיועדת היא
 יותר מבין אני דבר אותי לימד אדם אם אבל, בגויים חכמה יש כי, אדם מכל ולא מלמדי מכל דוקא ואמר 172

 .בעולם' ה דרך את וגם יודע שהוא מה את גם יודע כי ממנו
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  :ִּכי ִפּקּוֶדי ָנָצְרִּתי 173ויודע לאן העולם מכוון, שומר גם את המטרה עליה אנחנו מופקדים
ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי -ִמָּכל  ללכת בדרך שמובילה לרע וממידות רעותואני מונע עצמי מלבחור קא

ואיני זז מלהתנהג    קב :ְלַמַען ֶאְׁשֹמר ְּדָבֶר 'כי הם מפריעות לשמור ולקיים את דבר הַרְגָלי 

כי לימדת אותנו אותם ָסְרִּתי -ִמִּמְׁשָּפֶטי א בעולם לפי מה שזכאי ונכון אצלך במשפט

ודברי התורה באים במשלים    קג :ַאָּתה הוֵֹרָתִני- ִּכי 174והראית לנו את הדרך הנכונה, בתורה

כך שהם ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶת - ַמה  חוץ מעצם התוכן שלהם175יפים וסגנון נאה ודברי חכמה

וכתוצאה מכל זה אני כבר מסתכל על כל העולם   קד :ִמְּדַבׁש ְלִפי נעימים לאמירה כדבש

ולכן מרחיק באופן פנימי כל דרך ִמִּפּקּוֶדי ֶאְתּבוָֹנן  דרך המבט של מה שאני מופקד עליו

ֵּכן - ַעל ולא רק מצד שמפריעה לשמור את המצוות, שאינה מובילה אל המטרה והאמת
   :ֹאַרח ָׁשֶקר- ָּכלָׂשֵנאִתי

  גם בגלות, החיבור הפנימי שיש לישראל אל התורה ננננ

ְלַרְגִלי -ֵנר לבחון על פיו אם היא נכונה, דברך בתורה מראה לי את הדרך הפרטית שלי קה
 וכבר   קו :ְואוֹר ִלְנִתיָבִתי את הדרך הכללית שבה צריך ללכת, באור בהיר, ומראהְדָבֶר

שנשמור ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה   את זה כל הזמןואנחנו שוקדים לקיים, במעמד הר סיני נשבענו

וכיון שלא   קז :ִלְׁשֹמר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק שהם האמת והנכון בעולם, להיות זכאים במשפטיך

- ַנֲעֵניִתי ַעד רק בלי לקחת לנו את חיינו, כמעט כמה שאפשר, עונינו בצרות ובגלות, שמרנו
ומה    קח :ַחֵּיִני ִכְדָבֶר' הכמו שהבטחתנו , תחיה אותנו בתוך הצרות' ואתה הְמֹאד 

ותעזור לנו ' ָנא ה-ִנְדבוֹת ִּפי ְרֵצה יהיה מרוצה לפניך, שהתנדבנו בפינו לשמור את התורה

כי בגלות מוכח שאנחנו מתכוונים   קט :ּוִמְׁשָּפֶטי ַלְּמֵדִני לדעת איך להיות זכאים במשפט

ובכל זאת לא ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד  שהרי אני קרוב בה למות כל הזמן, לשמור את התורה

ולהפילנו , וגם אם אומות העולם מנסים להטות אותנו   קי :ְותוָֹרְת א ָׁשָכְחִּתישוכח אותה 

לתעות , איננו זזים מהדרך של מה שאנחנו מופקדים עליוָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי להיות כמוהם 

והוא ומה שמשמח אותנו   קיא :ּוִמִּפּקּוֶדי א ָתִעיִתי בדרכים אחרות שבהם נמצא הפח

, 176זה ספורי התורה שקיבלנו מאבותינו, ועוזר לנו לשמור על רצוננו, השלמת תהליך הגלות

ְׂשׂשוֹן ִלִּבי -ָנַחְלִּתי ֵעְדוֶֹתי ְלעוָֹלם ִּכי תנושאנחנו יודעים שתגאל אותנו ושהיסורים לטוב
ם ג, שנטיתו הטבעית תהיה לעשות את המצוות, ולכן אנחנו משפיעים על רצוננו   קיב :ֵהָּמה

   :ְלעוָֹלם ֵעֶקב ויודעים שהשכר יהיה בעולם הבאָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשוֹת ֻחֶּקי  מה שאיננו מבינים

  יך להרחיק דברים שאינם כלולים בהולכן צר, וכוללת את כל צרכי האדם, היא דבר שלם' עבודת ה סססס

ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי  אלא מתפצלים ממנה, אני מרחיק ממני דברים שאינם חלק מהתורה קיג
כי אתה מגן עלי שלא יבואו   קיד :ְותוָֹרְת ָאָהְבִּתי ומחבר אלי רק את התורה שבה כל צרכי

ואם יש לי צרות אני מצפה להתקימות ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה  ואם באו לא יפגעו בי, אלי צרות

ואני מרחיק ממני אנשים   קטו :ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי ולא מנסה להגן עלי בזרוע בשר, דברך

 
 לישרא מחכמי פה שבעל התורה את אלמד עליו מופקד שאני מה לשמור מחפש שאני כיוון: נוסף פרוש 173

 .לקיים איך שאדע כדי הזקנים
 ולא אותנו שלימדת מה לפי מתנהג אני כי התורה ממשפטי זז לא אני אנשים שופט כשאני: נוסף פרוש 174
 .האישי שכלי לפי
 .והסברה דיבור של ענין כלומר". לץ "משורש שבא" מליצה "מהשם שנגזר פועל הוא" נמלצו"ש נראה 175
 התורה ספורי את אבל בגלות שאנחנו זמנים יש כי לעולם ותינומאב נחלנו לא הארץ את: נוסף פרוש 176

 .לבן מאב לעולם מהם נחלנו להם שקרו
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177שקשורים אלי שעושים רע
כי חברתם מפריעה לשמירת המצוות של ִמֶּמִּני ְמֵרִעים -סּורּו 

ואתה סומך אותי בכל צרכי בעולם הזה    קטז :ְוֶאְּצָרה ִמְצוֹת ֱאָהי שרק אותו אני עובד', ה

, ומצפה שתתן לי צרכי, וכשאני נושא עיני אליךָסְמֵכִני ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה  178לפי צורכי חיי

ותושיע אותי , ואתה תתמוך אותי בתוך צרותי  קיז :ְבִריִּׂש ְּתִביֵׁשִני ִמ -ְוַאל לילא אתבייש ותתן 

כדי להיות , גם את חוקיך, ל תורתךולכן תמיד כל פניתי ללמוד את כְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה  מהם

) כי יש אנשים שהצרה באה להשמיד אותם ולא לתקן(  קיח :ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי ָתִמידראוי לזה 

שלא , אתה רומס על ידי זה את מי שמטעה את עצמו,  את הדרךכי במה שסללת לנו

179ועושה רק מה שמבין, לעשות את חוקיך
כי אנשים רואים ׁשוִֹגים ֵמֻחֶּקי - ָסִליָת ָּכל 

ֶׁשֶקר - ִּכי 'ואינה מתאימה למסילת ה, שהשיטה שהם מנסים לרמות בה היא שקר
ומסיר אותם כמו , וכשאתה מתגלה בארץ אתה מפסיק את מציאות הרשעים   קיט :ַּתְרִמיָתם

ולכן אני ָאֶרץ - ִרְׁשֵעי-ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל כי אינם מתאימים לתורה, סיגים מכסף או זהב

ָלֵכן ָאַהְבִּתי   שמלמדים אותנו שעוד תסיר גם את הרשעים שבימינו,מחובר לספורי התורה
רי הרי שבשרי החומ, אמנם כיון שכל כך צריך להיות מדויק בדרך התורה   קכ :ֵעֹדֶתי

ואני ירא מהתאמתי אליך ָסַמר ִמַּפְחְּד ְבָׂשִרי  שמא אמשך אחר החומריות ואטעה, מפחד

   :ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ָיֵראִתי 180ולכן פועל להתאים לתורה, כשתעשה בי משפט

  הגלות והחשש שנטמע בגויים גורם להגברת הקישור לתורה ולמצוות דרבנן עעעע

תעשה ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק  כנגד מה שאנחנו עושים את המשפט ואת הנכון בעיניך קכא

 נגד המשפט, ולא תניח שיקחו אותנו ממך, ולכן תשגיח עלינו בגלות, איתנו גם אתה כך
כיון שאנחנו עובדים , ולכן תהיה ערב לנו שנמשיך לדבוק בטוב  קכב :יֵחִני ְלֹעְׁשָקיַּתּנִ - ַּבל

181אותך
ם לא יוכלו לקחת אותנו אליהם כך שהגויים שעושים רצון עצמ ֲעֹרב ַעְבְּד ְלטוֹב 

, עינינו כביכול נגמרות מרוב ציפיה לישועה, שהרי בגלות  קכג :ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים-ַאל בתחכום

אבל באותה מידה גם מצפים לדעת מה הצדק שאתה אומר לּו ִליׁשּוָעֶת ֵעיַני ּכָ  ואינה באה

 שלא נתרחק כדי, ולכן בנתיים תעשה איתנו בחסד  קכד :ּוְלִאְמַרת ִצְדֶק 182לעולם בתורה

יותר ממה שביכולתנו , ותלמד אותנו את מה שלא מובן בתורהַעְבְּד ְכַחְסֶּד -ֲעֵׂשה ִעםממך 

תתן לנו הבנה , ורוצים לקיים את התורה, נחנו עובדים אותךוכיון שא  קכה :ְוֻחֶּקי ַלְּמֵדִני

כי , ונדע ונכיר לעומק את דרכיך שלימדת בספורי התורהָאִני ֲהִביֵנִני - ַעְבְּד מיוחדת בתורה

כיון שהגלות היא זמן שצריך להגביר בו את    קכו :ְוֵאְדָעה ֵעֹדֶתי נחפש להכירם בגלותנו

שהרי הגויים מנסים לגרום לנו להפר את ברית התורה ' ֵעת ַלֲעׂשוֹת לה 'העשיה למען ה

, וכתוצאה מכל זה נוצר קשר עמוק לתורה  קכז :ֵהֵפרּו ּתוָֹרֶת וצריך לחזקה כנגד זה, איתך

183עד שאנחנו אוהבים אותה יותר מזהב בין מצד תועלתה ובין מצד חשיבותה
ֵּכן ָאַהְבִּתי -ַעל 

 
 גם להיות ויכול, "בשרי את לאכול מרעים עלי בקרוב "כמו רע שעושים אנשים להיות יכול" מרעים "177

 של כשילוב פרשתי כאן". ִמֶּמּנּו ָרֲחקּו ְמֵרֵעהּו ִּכי ַאף ְׂשנֵֻאהּו ָרׁש ֲאֵחי ָּכל "כמו האדם אל המתחברים הרעים
  . שניהם
 .שיסורו וצריך המצוות על לשמור לנו מפריעים בגלות הרע עושי: נוסף פרוש

 המרבה לכולם כמות אותה שהיה במן שלמדנו מה וזה. באמת שצריך מה פיל אלא במותרות ולא 178
 ".לא אם בתורתי הילך אנסנו למען "השמים מן הלחם לנו ובא והממעיט

 וניפית שבררת כלומר" סולת "מלשון או, ישר קוץ שהוא" סילון "מלשון" סלית "גם לפרש אפשר 179
 .אותם

 .רע דבר יקרה שלא כדי מהם המנעות או פעולות עשיית היא" יראה", רגש הוא" פחד "180
 ".לחיכי ערב "מלשון לך ערבים שנהיה לנו תעזור: נוסף פרוש 181
 .קורה אינו ובנתיים לבוא לעתיד שיהיה שאמרת הצדק להתגשמות ומצפים: נוסף פרוש 182
 .בהערה יא פסוק יט במזמור ועיין 183
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לישר את העם שלא יתרחקו, ובגלל כל זה הוספנו מצוות דרבנן  קכח :ִמָּזָהב ּוִמָּפז ִמְצוֶֹתי 

ֶקר ֹאַרח ֶׁש -ָּכל וסייגים להרחיקם מדרכי שקר שנמצאות סביבםִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי -ֵּכן ָּכל- ַעל
   :ָׂשֵנאִתי

  מקדם את האדם דרך התורה להיות צדיק' איך ה פפפפ

 מי שאינו ולכן גם נפשו שלְּפָלאוֹת ֵעְדוֶֹתי  ספורי התורה הם דברים מופלאים ומרתקים קכט

את ' והם הפתח שדרכו מאירים דברי ה  קל :ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי-ַעל תלמיד חכם שומרת אותם

מי שמתפתה בקלות להתחיל להבין דרכם את שאתה גורם לֵּפַתח ְּדָבֶרי ָיִאיר  האדם

 וכיון שהתחברתי אליהם אני פותח פי לקבל ממך עוד רוח חיים  קלא :ין ְּפָתִייםֵמבִ  184האמת

ואז    קלב :ִּכי ְלִמְצוֶֹתי ָיָאְבִּתי כי נוצרת בי הסכמה ורצון אל המצוות ָוֶאְׁשָאָפהָפַעְרִּתי -ִּפי

ֵאַלי ְוָחֵּנִני - ְּפֵנה 'מוצא חן בעיני המצד רצוני הטוב ש, במתנת חינם, לעזור לי' פונה אלי ה
ְּכִמְׁשָּפט  185אף שאני רק בתחילת הדרך, במשפטם, ונותן לי כמו שמגיע לאוהבי שמו ממש

לפי התורה' ומבסס את צעדי בדרך ה  קלג :ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמ  ומרחיק ממני ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶת

ומוציא אותי מבני    קלד :ָאֶון- ִּבי ָכל-ַּתְׁשֶלט-ְוַאל שלא יכוון הוא את צעדי, את שליטת הרע

אף שמצד עצמי עדיין איני , להיות בדעתם המקולקלת, שמנסים לקחת אותי אליהם, אדם

ועל ידי זה אשמור לעשות מה שהפקדת אותי עליו ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק ָאָדם  יכול להתגונן בפניהם

ואז תופיע בתוכי רוח הקודש מהארת פניך כיון שהם פונות אלי  קלה :ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדי  ָּפֶני
 ְוַלְּמֵדִני ֶאת ותלמד אותי להבין גם את מה שאינו מובן באופן פשוטָהֵאר ְּבַעְבֶּד -ֻחֶּקי:  

- ַּפְלֵגי ועיני יבכו הרבה מצערם ומרצוני לכפר, וכיון שכן אזכה לחיבור טבעי אל התורה קלו
ַעל   שלא לתור אחרי החטאעל מה שבעבר הם לא שמרו את דברי התורהַמִים ָיְרדּו ֵעיָני 

   :ָׁשְמרּו תוָֹרֶת-א

186התורה היא צדק ואמת באופן מוחלט צצצצ
  

וכל המשפט  'ַצִּדיק ַאָּתה ה אתה הבסיס שעל פיו נקבע מה נכון וישר, נותן התורה' ה קלז

וגם אותנו ציוית לעשות צדק    קלח :ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטי שאתה עושה בעולם מכוון ישר אל הצדק

אלא שנאמין , כי אז איננו עושים צדק, ולא בשביל השכרָת ֶצֶדק ֵעֹדֶתי ִצִּוי בספורי האבות

לחם במצרים עד שאפילו מה שאני נ   קלט :ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד 187שסוף השכר לבוא לעולם הבא

מצד ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי  כמעט מאבידה אותי' אלא כי קנאתי לה, לא מצד מה שעושים לי, לי

ולצד   קמ :ָׁשְכחּו ְדָבֶרי ָצָרי-ִּכיוצרי הם צריך , שהם שכחו את מצוותיך ולא הולכים בהם

אלא מצד שאני עובד , לא מצד התועלת, אני אוהב ומחובר אל התורה שנתת לנו, השני

ְצרּוָפה ִאְמָרְת ְמֹאד  ואין בה פניות לתועלת אישית, והיא כולה ישרה כזהב מזוכך, אותך
ועוד מבזים אותי על שמירת , ולכן גם כשאני לא משיג חשיבות בעולם  קמא :ְוַעְבְּד ֲאֵהָבּה

אינני מרשה לעצמי אפילו לשכוח בטעות את מה שאני מופקד ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה  התורה

 
 זאת בכל אבל, פלאות שהם ונסתרים ליוניםע דברים בתוכם מכילים התורה וספורי' ה עדות: נוסף פרוש 184

 בינה ונותן מאיר דבריך פתח גם כי, העומק את מבין לא אם גם, ומוסר חוכמה מהם ללמוד אדם כל יכול
 .לפתיים

 .חינם מתנת להם ויתן אליהם שיפנה הוא, כמוני, שמו אוהבי לכל' ה של המשפט: נוסף פרוש 185
 .'צדק 'המילה על מבוסס 186
 בעולם אותם נותן שאתה משפטיך ישר אבל, לרשע ועונש לצדיק שכר לתת צדיק אתה :נוסף פרוש 187

 ונותן, מעניש שאתה מהם שנלמד בעדותיך ציוית, כאן זה את רואים שלא כיון אמנם. לעד קיים שהוא, הבא
 .הבא לעולם ועונש שכר שיש מאוד ונאמין, שכר
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והצדקה שאתה עושה בעולם תראה על פי הצדק לעולם    קמב : א ָׁשָכְחִּתיִּפֻּקֶדי עליו

אבל תורתך עוָֹלם ִצְדָקְת ֶצֶדק לְ  ולכן בעולם הזה קשה לפעמים לראות מה נכון בה, הבא

ולכן גם כשמוצאים אותי   קמג :ְותוָֹרְת ֱאֶמת 188תמיד רואים שהיא אמת גם בעולם הזה

אני פונה שוב ושוב ּוָמצוֹק ְמָצאּוִני -ַצר קהשאינם נראים כצד, ומצוקה בנפש, צרות מבחוץ

ובכל זאת מבקש   קמד :ִמְצוֶֹתי ַׁשֲעֻׁשָעי כי הם אמת גם בצרה, ולא לצערי, למצוות לעשותן

ֶצֶדק ֵעְדוֶֹתי שהוא לעולם הבא , שאתה גואל ומושיע, הצדק שספרת לנו בתורהשאת 
   :ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיהואחיה לעולם הבא , תן לי להתבונן בו ולראותו בעצמיְלעוָֹלם 

  189אם ישובו אליו, גם לישראל בזמן הצרות וגם לרשעים, קרוב לכל מי שקורא אליו' ה קקקק

כמו שהיה , צעקתי מצרתי בכל רצוני, אף שאיני יודע לקרוא אליך, כשיש צרה קמה

וכיון שתענה לי ' ֲעֵנִני ה תענה לי כי אתה שומע צעקה' ואתה הֵלב -ָקָראִתי ְבָכל 190במצרים

כמו שקבלנו אחר כך במעמד הר , ואשמור את חוקיך גם אם אינם מובנים לי, עבדךאדע ל

ולכן , יודע מראש שאתה עונהו, ומאז אני יודע לכוון את קריאתי אליך  קמו :ֻחֶּקי ֶאֹּצָרה סיני

ואני שומר לדורות את זכרון הגאולה ְקָראִתי הוִֹׁשיֵעִני  אתה גם מושיע אותי לגמרי מהצרה

רק מתחיל , ולכן כבר קודם שתהיה גלות נוספת   קמז :ְוֶאְׁשְמָרה ֵעֹדֶתי בעדותיך שבתורה

ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף  191כבר אני קורא אליך ומבקש על גאולה, להעריב היום אל חשכת הגלות
וגם   קמח :ִלְדָבְר ִיָחְלִּתי ומצפה כבר אז להתקיימות דברך על הגאולה) לדבריך(ָוֲאַׁשֵּוָעה 

ִקְּדמּו ֵעיַני  אף שיש עוד חלקים לגלות ולא בא זמן הישועה, בתוך הגלות המשולה ללילה
ומבקש   קמט :ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶת 192ומדבר תמיד בתורה, כבר אני קם ומבקש ַאְׁשֻמרוֹת

קוִֹלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד  כי זה חסדך לשמוע את הקוראים אליך, שתשמע קולי גם בתוך הגלות
ְּכִמְׁשָּפֶט  193 כי כך קבעת שצריך להיות,שלא נאבד, ותתן לנו חיים גם בתוך הגלות' ה

ָקְרבּו ֹרְדֵפי ִזָּמה  קרבים אל תאוותיהם, אמנם אלו שמחפשים את מזימות ליבם   קנ :ַחֵּיִני
וגם . אף שאתה קרוב גם אליהם, וממילא מרגישים שרחוקים ממך, קים מתורתךובזה מתרח

  :ִמּתוָֹרְת ָרָחקּו מתרחקים מהארץ שהיא מקום שמירת התורה כי באה גלות בעוונותיהם
ויחזרו ' ָקרוֹב ַאָּתה ה אבל באמת אתה קרוב גם אליהם בכל זמן שישובו בתשובה קנא

וכך יהיה גם בגאולה , ולא כששומר רק חלק, שיחד הם אמת, לשמור את כל המצוות

וכל זה ידענו עוד קודם   קנב :ִמְצוֶֹתי ֱאֶמת-ְוָכל כשכל העם ישוב לשמור את התורה כולה

כי את הסיפורים ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעֹדֶתי  מספורי התורה ומה שהעדת בנו בה, שהיתה גלות

 
 שכחתי לא נבזה שאני ואף לעולם צדק ךצדקת כי פקודיך שכחתי לא צעיר שאני אף: נוסף פרוש 188

 .מוחלטת אמת תורתך כי פיקודיך
 קודם צריך אבל בקלות ומתגלה קרוב' שה והכונה". קוראיו"ו" קרוב "המילים על מבוסס לכאורה וזה 189
. יאמין אז ורק אותו לו יראה' שה ולא לו שיענה כדי' בה אמונתו את להקדים צריך והאדם, אליו לקרוא כל
 לֹו ֲאֶׁשר ָּגדֹול ּגֹוי ּוִמי: ֵאָליו ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא6ֵהינּו' כה ֵאָליו ְקרִֹבים ֱא6ִהים לֹו ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי: "רנאמ וכן

 ".ַהּיֹום ִלְפנֵיֶכם נֵֹתן ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ַהּתֹוָרה ְּככֹל ַצִּדיִקם ּוִמְׁשָּפִטים ֻחִּקים
 ֱא6ִהים ַוּיְִׁשַמע: ָהֲעבָֹדה ִמן ָהֱא6ִהים ֶאל ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוּיִזְָעקּו ָהֲעבָֹדה ִמן יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ַוּיֵָאנְחּו "שנאמר כמו 190
 ".נֲַאָקָתם ֶאת
 מזמורי כגון, הגלות לפני עוד ונכתבו מהגלות ישועה שמבקשים, עצמו תהילים בספר המזמורים כל כמו 191

 .אסף
 ולא מוקדם שקם ואמר. בה לעסוק הלילה בתוך כבר שקמים עד בתורה דבקים כך כל אנחנו: נוסף פרוש 192

 .מוקדם לקום שלא הרע יצר יש אבל, מוקדם לישון ללכת הרע יצר אין כי, מאוחר לישון שהולך
 הזמן הגיע לא ואם. מהגלות אותנו ותציל לגמרי קולנו תשמע אז כחסדך איתנו תעשה אם: נוסף פרוש 193

 .אותנו לחיות נואית הקבועים כמשפטך תעשה לפחות
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ביא אותנו לעולם וכדי לה, עד עולם הבא, האלו יסדת שיהיו בסיס לכל מה שיהיה בעולם

   :ִּכי ְלעוָֹלם ְיַסְדָּתםהבא 

  194לעובדיו מצד ההשגחה' קרבת ה רררר

ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני -ְרֵאה מהגם אם עוד לא בגאולה של, והוצא אותנו מהצרה, השגח בעינוינו  קנג
  :תוָֹרְת א ָׁשָכְחִּתי-ִּכי ולכן אתה משגיח ומציל אותנו, כיון שאנחנו מחזיקים בתורתך

כי ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני  עד שתגאל אותנו לגמרי, עם אלו שרבים איתנוויותר מזה תריב  קנד

, ואיננו כמו הרשעים  קנה :ְלִאְמָרְת ַחֵּיִני אתה רוצה בחיינו כדי שנעשה בעולם את רצונך

נובע ממה שאינם מחפשים ָרחוֹק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה  שמה שהרשעים לא נושעים בדרך כלל

רחמיך על עמך , וגם אם חטאנו   קנו :195ֻחֶּקי א ָדָרׁשּו- ִּכי לעשות את מה שאינם מבינים

כפי , ולכן גם בגלות אתה מחיה אותנו שלא נעלם' ַרֲחֶמי ַרִּבים ה גם כשחוטאים, רבים

כיוון שלמרות שרודפים אותנו    קנז :197ְּכִמְׁשָּפֶטי ַחֵּיִני 196המשפט המתאים לנו בכל שלב

, אנחנו לא זזים מהדרך שהראית לנו בתורהַרִּבים ֹרְדַפי ְוָצָרי  ומצרים לנו לרוב בגלות

, ומנסים להחזיר גם אחרים בתשובה   קנח :ֵמֵעְדוֶֹתי א ָנִטיִתי ומאמינים שתגאל אותנו מהם

 אנחנו רבים ומתווכחים איתם, שכשאנחנו רואים אנשים מעם ישראל שבוגדים בברית איתך

ֲאֶׁשר ִאְמָרְת א   התורהעל מה שאינם שומרים את מצוותָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקוָֹטָטה 
ותראה שאנחנו מחוברים למה שהפקדת אותנו עליו , וכיוון שתשגיח עלינו  קנט :ָׁשָמרּו

שזה מטרת חסדך , לעשות אותם בעולם, תתן לנו חיים' ָאָהְבִּתי הִפּקּוֶדי -ְרֵאה ִּכי בעולם

ָבְר ֱאֶמת ְּד - ֹראׁש ומראש התורה שנתת לנו אמת  קס :ְּכַחְסְּד ַחֵּיִני 198בעצם נתינת החיים
והדרך לשם עוברת כך שנקבל את הראוי והנכון והטוב , ומטרתה מכוונת לעולם הבא

   :200ִמְׁשַּפט ִצְדֶק-ּוְלעוָֹלם ָּכל 199במשפט ובצדק לפי השגחתך

  'כל מה שחשוב בעולם הוא להתקרב אל ה 201שששש

ָׂשִרים  ורדפו אותי לשוא שאין לי איך להתגונן מהם, גם כשרדפו אותי אנשים חשובים קסא
  :ּוִמְּדָבְר ָּפַחד ִלִּבי 202לא פחדתי מהם אלא משלא אעשה את רצונך) ומדבריך(ְרָדפּוִני ִחָּנם 

אני שמח על המצוות שאמרת לנו , וכיון שנצחתי את יצרי ואיני מחפש עוד את החומריות  קסב

כי אני משתמש גם בכוחות היצר ִאְמָרֶת -ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל  שהם השלמת כל כוחותיבתורה

 
 למטה מלמעלה' ר והאות, אלינו קרוב הוא' ה אל קוראים שאנחנו מצד למעלה מלמטה' ק האות כלומר 194

 .להשגחה הביטוי שזה' ראה 'המילה על מבוסס ואולי. עלינו' ה השגחת מצד
 .'ק שבאות" ָרָחקּו ִמּתֹוָרְת0 זִָּמה רְֹדֵפי ָקְרבּו "כנגד 195
 רחמיך הרי, חוקיך את מספיק דורשים ולא רשעים עדיין אנחנו כי נושעים לא חנואנ אם וגם: נוסף פרוש 196

 .בתשובה שנשוב עד משפט בנו עושה שאתה כדי תוך אותנו ותחיה רבים
 .'ק שבאות" ַחּיֵנִי ְּכִמְׁשָּפֶט0 'ה ְכַחְסֶּד0 ִׁשְמָעה קֹוִלי "כנגד 197
 אבל. בגלות שנחיה צריך שלפעמים, המשפט לפי אבל, אותי מחיה אתה רבים שרחמיך כיון: נוסף פרוש 198

 שעוד אף, חסדך כמו' אחישנה'ב גאולה של חיים לנו תתן, רצונך לעשות אוהבים שאנחנו רואה שאתה כיון
 . הנכונה למטרה מכוונים אנחנו כי, לגמרי זכאים איננו

 אדם בני משפטיו הנימוסים כמו ישתנה לא לכן מוחלטת אמת הוא דברך שמראש כיון: נוסף פרוש 199
 .צודק משפט פיו שעל המשפט יהיה ולעולם

 .'ק שבאות" יסדתם לעולם כי מעדתיך ידעתי קדם "כנגד 200
 .'כס ולא' כש נחשבת שמאלית' ש ולכן העיקר היא האות צורת 201
 .'ה רצון לא שזה ידע כי אותו הרג לא הוא אבל חינם אחריו רדף ששאול ממה נמשל וזה 202
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ולכן אני מתרחק מדברי השקר שבעולם הזה   קסג :ְּכמוֵֹצא ָׁשָלל ָרבעל ידם ' ד את הלעבו

ואוהב ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ֶׁשֶקר ָׂש  ומתיחס אליהם כדבר מגעיל גם אם חומרית הם טובים לי

והעיסוק בה מקיף את    קסד :ּתוָֹרְת ָאָהְבִּתי ומחפש להתחבר אל התורה כיון שהיא ממך

על המשפטים שנתת ֶׁשַבע ַּבּיוֹם ִהַּלְלִּתי  כל משך היוםעד שאני משבח אותך ב, כל היום

אוהב את ולכן למי ש   קסה :ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק שדרכם מגיע לעולם האמת והנכון ממך, לנו

ָׁשלוֹם כיון שהם באים לתקנו ולהוסיף לו שלום , גם כשיש פגעים, התורה יש שלום כל הזמן
 ולכן גם כשהישועה   קסו :ָלמוֹ ִמְכׁשוֹל-ְוֵאיןועל ידם אינו נכשל בעבירות ָרב ְלֹאֲהֵבי תוָֹרֶת

כי עושה , וממשיך לעשות את המצוות' ַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת הִׂש לא באה עדיין אני מצפה לה 

וכל הזמן שומר בליבי את סיפורי    קסז :ּוִמְצוֶֹתי ָעִׂשיִתי אותם מאהבתך ולא מרצון לשכר

גם מצד , ומחובר אליהם מאוד ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעֹדֶתי שמעידים שתגאל אותנו לבסוף, התורה

, ועיקר עבודתי בעולם   קסח :ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד וגם שטובים לי מצד עצמי, שהם האמת והנכון

ָׁשַמְרִּתי  ולהתנהג לפי הדרך שאמרת לנו בתורה, לשמור לעשות מה שאני מופקד עליו
 ְוֵעֹדֶתי ְּדָרַכי - ִּכי ָכל 203ן אותם לפי רצונךואני מכוו, כי מטרת כל דרכי להגיע אליךִפּקּוֶדי

ֶנְגֶּד:   

  204יקבל את התקרבותו' בקשה שה תתתת

ותבין אותי את ' ָפֶני הִּתְקַרב ִרָּנִתי לְ  השבח שאני משבח אותך יקרב אליך כקרבן קסט

ואז גם    קע :ִּכְדָבְר ֲהִביֵנִני כך שאשוב בתשובה, כמו שהוא על פי דברך, התנהלות העולם

ותגאל אותי ָּתבוֹא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶני  יבוא ויתקבל לפניך, ימה שאני מתחנן אליך על צרות

, יתנו לך שבחועל זה שפתי החיצוניות   קעא :ְּכִאְמָרְת ַהִּציֵלִני מהגלות כמו שאמרת לנו

כיוון שעל ידי הגאולה תלמד אותי ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה  כמעין שמוציא כל הזמן עוד ועוד

ופרוט השבח יהיה מה שאדבר   קעב :ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקי את דרכיך בעולם שלא היו מובנות

ואראה את , שאראה שכל המצוות הם הנכון והישר לעשותַּתַען ְלׁשוִֹני ִאְמָרֶת  בתורתך

ָיְד -ְּתִהי ואז תתן לנו סיעתא דשמיא בעולם   קעג :ִמְצוֶֹתי ֶּצֶדק-ִּכי ָכל הצדק הזה במציאות
ועד שנצליח   קעד :ִּכי ִפּקּוֶדי ָבָחְרִּתי כי נבחר לעשות מה שהפקדת אותנו עליוְלָעְזֵרִני 

ולא מפסיקים ' ָּתַאְבִּתי ִליׁשּוָעְת ה אנחנו מתאווים לגאולה שתבוא ממך, בתהליך הזה

ונדע , ובנתיים תחייה את נפשנו גם בגלות   קעה :ְותוָֹרְת ַׁשֲעֻׁשָעי לעסוק שוב ושוב בתורה

ובא לעזור לנו לשמור , כי זה המשפט הראוי לנו ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלּךָ -ְּתִחילשבח אותך גם על זה 

ולא , כשה שאיבד את דרכו, כיוון שהעם תעה ממך  קעו :ּוִמְׁשָּפֶט ַיֲעְזֻרִני 205את התורה

 ולכן אתה הרועה תחפש אותנו להשיבנו אליך לעבודתךָּתִעיִתי ְּכֶׂשה ֹאֵבד  יודע איך לשוב
 א  ועדיין מחוברים אליך ורוצים לשוב ,כי לא שכחנו את מצוותיךַּבֵּקׁש ַעְבֶּד ִּכי ִמְצוֶֹתי

  :ָׁשָכְחִּתי

(ת ֶאל א קכ ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ  ִני-ִׁש�  ַּיֲעֵנֽ אִתי ַוֽ ָר� �הָוה ַּבָּצָר�ָתה ִּל�י ָק) ה ַהִּצ�  ב :ְי הָו� �ְפִׁשי ְיֽ יָלה ַנ
(ן ְרִמָּיֽה-ִמְּׂשַפת �ָך ּוַמה-ַמה  ג :ֶׁש�ֶקר ִמָּלׁש� (ן ְרִמָּיֽה-ִּיֵּת�ן ְל ְך ָלׁש� יף ָל� ִחֵּצ�י   ד :ֹּיִס�

 
 . מיושרים להיות צריכים וכולם בעולם מעשי כל על משגיח שאתה יודע אני כי: נוסף פרוש 203
 כמו, למטה מלמעלה ההתקרבות קבלת' ות למעלה מלמטה' ה אל התקרבות' שש' ש האות מול' ת האות 204

 הפסוק הראשונים הפסוקים זוגות כשבשני, השניה מול אחת מסודרות' וש' ת ואותיות. 'ור' ק בין היחס
 . יעיין והרוצה, פסוק מול פסוק האחרונים הפסוקים ובארבעת, ולהפך' בת השני מול' בש הראשון

 בעולם גם יעזרוני ומשפטיך, באמת חייה זה כי אותך תהלל זה ועל הבא לעולם תחיה נפשי: נוסף פרוש 205
  . הזה

 .להכירך הדרך הם כי אותך להלל לי יעזרו התורה ומשפטי: נוסף פרוש
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ים י ְרָתִמֽ ם ַּגֲחֵל� �ים ִע)� (ר ְׁשנּוִנ �י ִּכי- ֽא(ָיה ה :ִגּב� ם-ִל ְנִּתי ִעֽ ַכ� � ְרִּתי ֶמ�ֶׁשְך ָׁש) ר- ַג י ֵקָדֽ  :ָאֳהֵל�
ְכָנה  ו ַּבת ָׁשֽ �ם ׂש(ֵנ�א- ַר י ִע)� ִני  ז : ָׁשֽל(םָּל�ּה ַנְפִׁש� ה- א9 ָּמה ַלִּמְלָחָמֽ י ֲאַדֵּב�ר ֵה)�    :ָׁש�ל(ם ְוִכ�

, יציל אותו מהאויב שאינו יכול לדעת על רעתו ולהזהר ממנו' מבקש שההמחבר 

ובדומה לזה יציל את עם ; כיון שהוא משקר ומזיק על ידי השקרים שהוא מספר

 אויבים נגד לאמרו ומתאים. שנוהגים בשקר, ישראל מאויביהם שבגלות

 הרע לשון מדברי ונגד, כוונותיהם את להסתיר כדי בשקר שמשתמשים

    .בלשונם המזיקים

ַּבָּצָרָתה ִּלי ' ה- ֶאל שיציל אותי והוא עונה לי' כשיש לי צרה אני קורא אל הִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א
ולכן מבקש ממנו שיציל את חיי מאלו שמדברים שקר בשפתותיהם  ב  :ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני

ולשונם המפורטת יותר מצליחה ליצור אצל ֶׁשֶקר -ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת' ה להראות כאוהבים

והאויב המשתמש  ג  :ִמָּלׁשוֹן ְרִמָּיהאחרים הבנה מוטעית של המציאות כדי להזיק לי 

, או מה מוסיף לו יותר ממה שכבר היה לוִּיֵּתן ְל - ַמה מה נותן לו שלא היה לו קודם, בשקר

אבל מוסיפה נזק רב  ד  :יף ָל ָלׁשוֹן ְרִמָּיהֹּיִס -ּוַמה 206אותו לשון רמיה, מעבר לכוחו

או שצריך , שלשון הרמיה מזיקה כחיצים חדים במרחק ולא יודע אפילו מי הזיק לו, לאחרים

, אבל הנוגע בהם נכווה, שנראים כבויים, ושפת השקר כגחלים י ִגּבוֹר ְׁשנּוִניםִחּצֵ  להתגונן

ולכן אוי לעם  ה  :ִעם ַּגֲחֵלי ְרָתִמים וכן האדם גורם נזק לעצמו שבא ומספר סודותיו לרמאי

ושכנים של ַגְרִּתי ֶמֶׁש -ִלי ִּכי- אוָֹיה משך זמן ארוך, שאנחנו גרים בגלות, ישראל כולו

ונפשנו נמצאת זמן רב עם אנשים   ו  :ָאֳהֵלי ֵקָדר-ָׁשַכְנִּתי ִעם 207אנשים חשוכים ורעים

לום איתם ואנחנו רוצים בש ז  :ָּלּה ַנְפִׁשי ִעם ׂשוֵֹנא ָׁשלוֹם-ַרַּבת ָׁשְכָנה ששונאים את השלום

אבל הם רוצים מלחמה גם כשמדברים שלום ָׁשלוֹם ְוִכי ֲאַדֵּבר -ֲאִניוכך גם מדברים איתם 

  :ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה

(ת ֶאָּׂש�א ֵע�יַני ֶאל א קכא ֲעל� ַּמ" יר ַלֽ י- ִׁש� א ֶעְזִרֽ �ֹ ִין ָיב ַא� ים ֵמ) ֶע�ְזִרי ֵמִע�ם  ב :ֶהָהִר�
ֶרץ ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ� ֵׂש� �ה ֹע) (ט ַרְגֶל�ָך ַאל- ַאל ג :ְיהָו ּום ׁשֹֽ -ִיֵּת�ן ַלּמ� ָךָי)נ� א ד :ְמֶרֽ ֹֽ �ה ל �נּום - ִהֵּנ ָי
ל ר ִיְׂשָרֵאֽ (ֵמ� א ִייָׁש�ן ׁש) �ֹ ְּלָך� ַעל ה :ְול ֶמׁש  ו :ַי�ד ְיִמיֶנֽ ָך-ְיהָו�ה ֹׁשְמֶר�ָך ְיהָו�ה ִצ) ם ַהֶּׁש� י(ָמ�

א ֹֽ ְיָלהיַ - ל ַח ַּבָּלֽ ָּכה ְוָיֵר� ה ִיְׁשָמְרָך� ִמָּכל ז :ֶּכ� הָו� ר ֶאת- ְיֽ ָך-ָר�ע ִי)ְׁשֹמ� ה  ח :ַנְפֶׁשֽ הָו� ְיֽ
ה ְוַעד- ִיְׁשָמר ַעָּת� ם- ֵצאְתָך� ּוב(ֶא�ָך ֵמֽ)    :ע(ָלֽ

 
 מאשר שאול בעיני אחימלך ועל הכהנים עיר נוב על שסיפר השקר לו וסיףה שכמה האדומי דואג וכמו 206
 הרב הנזק מול כזו מועטת טובה לערוך אפשר ואיך. עליו אהוב היה שעדיין כולה האמת את לו אומר היה אם

 . עליו שדיברו למי שנגרם

, יפת מבני ותובל משך נשיא יהיה גוג שהרי, הנוצרים עמי הם משך כי, הארוכה לגלות רמז כאן ויש 207
 והעלילו, אליהם שנתחבר, בשקר תורתנו את סילפו ושניהם, ישמעאל מבני האיסלם עמי הם קדר ואהלי
  .אותנו שהרגו עד כאוהבים עצמם הראו או, שקר עלילות עלינו

 הזמן מזה גרוע יותר רבת אבל, קדר אהלי עם במדבר ארוך זמן משך שגר עצמו דוד על מדבר: נוסף פרוש
 .להזהר ידע ולא ושכמותו כדואג שלום שונא עם נפשו ששכנה
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בר בעיקר ומד; וגם על ידי הצרות, הוא המציל אותנו מכל צרה' אומר שההמזמור 

 שמירת על לאמרו מתאיםו. אבל גם על האדם הפרטי, על עם ישראל בגלות

    .פרטית או כללית, צרה מכל והצלה עזרה ולבקש, בגלות ישראל את' ה

ֶאָּׂשא ֵעיַני  208שולטות בנואנחנו מסתכלים על כל הממלכות הגדולות שִׁשיר ַלַּמֲעלוֹת  א
 הוא העוזר לנו להנצל' אלא שה ב  :ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי ומי יכול לעזור לנו מהםֶהָהִרים -ֶאל

  :ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 209עשה את הממלכות ושולט בהם דרך השמיםשהוא ' ֶעְזִרי ֵמִעם ה
ומר עלינו כל ושִיֵּתן ַלּמוֹט ַרְגֶל -ַאלובזמן הצלחתנו לא נותן לנו אפילו להתחיל ליפול   ג

אבל גם בזמן הגלות שנראה   ד  :ָינּום ֹׁשְמֶר-ַאל הזמן בלי הפסקה שלא כשומר בשר ודם

אלא הכל , פסקה בשמירה כדי לישוןולא צריך ה, באמת לא מתנמנם בזמן השמירה, כישן

210וגם המקרים הפרטיים במהלכה, גם עצם הגלות, בהשגחה
כיון ָינּום ְוא ִייָׁשן -ִהֵּנה א 

 ונראה את זה בניסיו הקטנים שבכל יום, גם בגלות, שמידתו שהוא שומר ישראל תמיד
שבזמן ההצלחה הוא מחסה ֹׁשְמֶר ' השומר עלינו ' וגם על ידי הצרות ה  ה  :ׁשוֵֹמר ִיְׂשָרֵאל

כך שבזמן   ו  :ַיד ְיִמיֶנ- ִצְּל ַעל' הלנו על ידם שלא נאמר כחי ועוצם ידי בפעולתנו בעולם 

 צילנו' ההצלחה שיש עודף שמש לא יכה אותנו חום השמש בגאוה כמו את הרשעים כי ה

ת ירח לנו להחזיר את אור השמש ולהאיר א' ובזמן הצרות והגלות הַיֶּכָּכה - יוָֹמם ַהֶּׁשֶמׁש א

בין רע , שומר אותנו מכל דבר רע' כך שה ז  :ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה 211החשכה שלא תהיה מוחלטת

שמור את נפשנו שתהיה טהורה ולזה כי העיקר לָרע -ִיְׁשָמְר ִמָּכל' ה פיזי ובין מהחטא

שומר עלינו גם על ידי צאתנו לגלות ' ולכן ה  ח  :ַנְפֶׁש-ִיְׁשֹמר ֶאת 212לפעמים צריך צרות

בתהליך אחד רציף כבר היום ועד ֵצאְת ּובוֶֹא - ִיְׁשָמר' ה בגאולהוגם על ידי בואנו חזרה 

  :עוָֹלם-ֵמַעָּתה ְוַעד עולם הבא

ְך א קכב �ה ֵנֵלֽ ית ְיהָו ים ִל�י ֵּב6 ִו�ד ָׂש�ַמְחִּתי ְּבֹאְמִר� (ת ְלָד" ַּמֲעל� יר ַהֽ ֹע�ְמד(ת  ב :ִׁש�
 ם ִיְך ְירּוָׁשָלִֽ ְׁשָעַר� יר ֶׁשֻחְּבָרה  ג :ָהי�ּו ַרְגֵל�ינּו ִּב) ִע� �ה ְּכ) ִם ַהְּבנּוָי ו-ְירּוָׁשַל�  :ָּל�ּה ַיְחָּדֽ

ים ִׁשְבֵטי ד Iּו ְׁשָבִט ם ָעל$ (ת ְלֵׁש�ם ְיהָוֽה- ֶׁשָּׁש0 ֹהד� ּות ְלִיְׂשָרֵא�ל ְל) �ּה ֵעד� ָּמה   ה :ָי י ָׁש0 | ִּכ�

 
 הרפואה כמו, בעולם והיציבים הקבועים הדברים כל אל עיניו נושא: פרטי אדם של ובמשמעות 208

, הרמאי על שמדבר הקודם המזמור של כהמשך ובמיוחד. עזרו יבוא מהם האם לראות, הגדולות והממלכות
 .מעשיו על יודעים לא כי ממנו לעזור שיוכל מי ואין
 על כשנושעים גם', ה ידי מעשה הם הקבועים הדברים וכל ההרים שכל כיון: פרטי אדם של ובמשמעות 209
 .מהשמים הבאות אחרות בדרכים גם להושיע ויכול המושיע הוא' ה ידם
 מקוה לכן. מוחלט דבר ואינו תקוה או בקשה, הצעה אם בין, לאחר פניה זה' אל'. מוחלט דבר הוא' לא '210
 והכל" ישראל שומר ישן ולא ינום לא "הזה במצב לא כשאתה גם אבל" שומרך ינום אל"ש במצב היהשת

  .בהשגחה
 צרה שיש קודם עוד להתמוטט כלל לך נותן לא כי המושיעים משאר שונה' ה: פרטי אדם של ובמשמעות

 שמסתיר זמניםב וגם. צרה כשתתעורר לב ישים שלא לומר אפשר ואי ינום לא וכי, ממנה להושיע שצריך
 השגחה זו אלא בהשגחה בהפסקה או לב שימת בחוסר זה את לתלות ואין ישן ולא ינום לא באמת פניו

 .מסותרת
 שבזמן שומר' ה כי רע ידה על עשית כבר כי בעולם פעולתך על צל לך עושה בגלות' ה: נוסף פרוש 211

 .לך ויאיר ירח לך' ה היהי ובה, לגלות אותך מוציא ולכן בגאוה השמש אותך תכה לא ההצלחה
  .בגלות העם יכלה שלא נפשנו את בהם ישמור, למעננו והגלות הצרות שכל כיון: נוסף פרוש 212

 נפשך את שומר שמיסר אף יסורים וכשצריך רע דבר מכל אותך שומר כשזכאי: פרטי אדם של ובמשמעות
 .בהם תמות שלא
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Typewritten Text
קכא



 254 תהלה ליעקב

יד (ת ְלֵב�ית ָּדִוֽ ְסא� (ת ְלִמְׁשָּפ�ט ִּכ) ּו ִכְסא� יּו  ו :ָיְׁשב� (ם ְירּוָׁשָל�ִם ִי)ְׁשָל� ַׁש�ֲאלּו ְׁשל�
ִיְך י ז :ֹאֲהָבֽ ה ּבְ - ְיִהֽ ְלָו� (ם ְּבֵחיֵל�ְך ַׁש) ִיְךָׁשל� �י ֲאַדְּבָרה ח :ַאְרְמנ(ָתֽ �ַמַען ַאַח�י ְוֵרָע ָּנ6א -ְל

ְך (ם ָּבֽ �ַמַען ֵּבית ט :ָׁשל� ְך- ְל (ב ָלֽ ה ט� �ה ֱאֹלֵה�ינּו ֲאַבְקָׁש6     :ְיהָו
את המלוכה ואת , כמחברת את העם, שהוא בונה, דוד מדבר על חשיבות ירושלים

    .רגלים ולעולי ירושלים בניין על לאמרו ומתאים. המקדש

שמעשי הולכים ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי  שמחתי כשאמרו לי הנביאיםִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ְלָדִוד  א

, ואנחנו כבר קרובים לבנין המקדש  ב  :ֵנֵל' ֵּבית ה 213בדרך שסופה בנין בית המקדש

ֹעְמדוֹת ָהיּו ַרְגֵלינּו  בכניסה לירושלים שאותה עצמה כבר בניתי, שעומדים בסוף הדרך
ם תהיה עיר שענינה לחבר  ְירּוָׁשַלם ַהְּבנּוָיהוכשיבנה המקדש בירושלים  ג  :ִּבְׁשָעַרִי ְירּוָׁשָלִ

כי לשם  ד  :ָּלּה ַיְחָּדו-ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה יחד את כל ישראל ואת המלוכה והמקדש לדבר אחד

- ִׁשְבֵטי 'ויתגלה שבאמת הם כולם שייכים לה ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים יעלו כל השבטים הנפרדים
על ' ומטרתם יחד להודות להדּות ְלִיְׂשָרֵאל עֵ  214ויהיה להם עדות שיראו שהם עם אחדָיּה 

כי בירושלים ישבו , ומחברת גם את המלוכה  ה  :'ְלֹהדוֹת ְלֵׁשם ה בבית המקדש, שהם עמו

ועושה שלום , שעל ידי המשפט מחבר את העם יחד תחתיו, המלךכסאות המשפט של 

ִּכְסאוֹת  215ויהיו בכל הדורות על ידי מלכים מבית דודִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאוֹת ְלִמְׁשָּפט  ביניהם
ַׁשֲאלּו חפשו דוקא את השלום שעושה ירושלים ביניכם , לכן כל ישראל  ו  :ְלֵבית ָּדִויד

 כי דוקא בשלומה ישבו במקומם בנחת כל עם ישראל שמחוברים אליהְׁשלוֹם ְירּוָׁשָלם 
ְיִהי ויהיה שלום בחומתך מפגע חיצוני ז  :ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִי- ועל ידו מצב ללא ָׁשלוֹם ְּבֵחיֵל

ומה שאני עושה בה שלום על   ח  :ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנוָֹתִי 216חרדה ודאגה בארמנות המלכים

אלא בשביל , לא בשבילי ובשביל בני שימלכו, ומחפש את שלומה מאויבים, ידי המשפט

  :ָּנא ָׁשלוֹם ָּב-ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה' עם ישראל שהם אחי ועובדים יחד איתי את ה
ושנעבוד בה , הוא לבנות בה את בית המקדש, והטוב שאני מביא לעיר ומחפש בשבילה  ט

  :ֱאֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טוֹב ָל' ה-ְלַמַען ֵּבית שהוא הטוב האמיתי' את ה

( א קכג ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ִים- ת ֵא�ֶליָך ָנָׂש�אִתי ֶאתִׁש� י ַּבָּׁשָמֽ ֹּיְׁשִב� �י ַה) $י   ב :ֵעיַנ ה ְכֵעיֵנ ִהֵּנ0
ים ֶאל Iי ִׁשְפָחה' אֶ - ֲעָבִד� ם ְּכֵעיֵנ �ד א9ד(ֵניֶה� ּה ֵּכ�ן ֵע�יֵנינּו ֶאל-לַי ְרָּת� $ד ְּגִב" �ה ֱאֹלֵה�ינּו - ַי ְיהָו
ד ֶׁשְּיָחֵּנֽנּו י ג :ַע)� �נּו ִּכֽ �ה ָחֵּנ �נּו ְיהָו ְענּו-ָחֵּנ ב ָׂשַב� ְבָעה ד : ֽבּוזַר)� ַעג - ַרַּבת' ָׂשֽ נּו ַהַּל� ְפֵׁש� ָּל$ּה ַנ"

ים י(ִנֽ ּוז ִלְגֵא� ּב� �ים ַה)    :ַהַּׁשֲאַנִּנ

 
 .לירושלים שעולה רגל עולה כדברי במשל מנוסחים והבא הזה הפסוק 213
 .כעדה יחד' ה לשם בו להודות התוועדות מקום להם יהיה: נוסף פרוש 214
 את ירבעם ביטל עליהם שולטים דוד ושבית אחד עם שהם ישראל לשבטי עדות היא שירושלים וכיון 215

  .שלטונו ותחת עמים לשני לעשותם רצה כי לרגל העליה
 .המלך למשפט דוד לבית וכסאות הסנהדרין ידי על' ה למשפט כסאות: נוסף פרוש

  ".ַאְרְמנֹוֶתיהָ  ַּפְּסגּו ְלֵחיָלה ִלְּבֶכם ִׁשיתּו "ח"מ במזמור שאמרנו וכמו 216
 את לעשוק ינסו לא והשרים שהמלכים בארמנותיך ושלוה והחזק דולהג חילך ידי על שלום: נוסף פרוש
 .העם
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ומבקש ממנו ישועה כי המכה ,  המכההוא מי שהביא עלינו את' מכיר שההמחבר 

 ובמיוחד, הגלות צרות על לבקש לאמרו ומתאים. כבר פעלה את פעולתה

  .בקצרה צרה כל על לבקש שרוצה למי וכן; ישראל עם של הבזיון על

ֵאֶלי  כי גם הצרה באה ממך, בכל צרה שיש לנו אנחנו מסתכלים אליךִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א
וכדי למצוא חן בעיניך צריך לפעול לפי ההגיון של , שאתה בשמים 217ֵעיַני-ָנָׂשאִתי ֶאת

שגם כשמכה אותם , כי כמו עבדים שכל ענינם מול יד האדון  ב  :ַהֹּיְׁשִבי ַּבָּׁשָמִים 218השמים

וגם כשפחה ַיד ֲאדוֵֹניֶהם -ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל אלא ממנו, לא מחכים לישועה מאחר

ומחכה עדיין לקבל צרכיה ממנה , שלפעמים מונעת ממנה מזונות, המסתכלת אל גברתה

המשגיח עלינו גם דרך ', כך אנחנו מצפים להַיד ְּגִבְרָּתּה - ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל 219לא מאחרת

עד שנמצא חן בעיניו ויגאל אותנו ֱאֵהינּו ' ה- ֵּכן ֵעיֵנינּו ֶאל הגלות והצרות שבמהלכה

תתן לנו , וגם אם עוד לא' ָחֵּננּו ה ומבקשים שתגאל אותנו לגמרי  ג  :ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּומצרותינו 

כי מבזים אותנו יותר ממה שאנחנו יכולים לסבול וצריך ָחֵּננּו  צרכינו והקלה בקושי הגלות

כי נפשנו שבעה יותר מכדי , ואפשר גם לגאול אותנו לגמרי  ד  :ַבְענּו בּוזַרב ָׂש - ִּכי הקלה

קומם ובוטחים בניגוד את הצחוק מהעמים היושבים במָּלּה ַנְפֵׁשנּו - ַרַּבת ָׂשְבָעה עוונותיה

', ואת מה שבזים לנו העמים השולטים עלינו ומתגאים עלינו ועל הַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים  אלינו

ַהּבּוז   בניגוד לחוקיך הצודקים220ומאנים אותנו לשלוט בנו שלא בצדק דרך החוק
  :ִלְגֵאי יוִֹנים) לגאיונים(

ֹֽ  א קכד �הָוה ֶׁשָה�ָיה ָל�נּו י ִו�ד לּוֵל�י ְי (ת ְלָד" ַּמֲעל� יר ַהֽ ל- אַמרִׁש� לּוֵל�י   ב :ָנ)א ִיְׂשָרֵאֽ
ם ּום ָעֵל�ינּו ָאָדֽ �הָוה ֶׁשָה�ָיה ָל�נּו ְּבק6 נּו ג :ְי (ת ַאָּפ�ם ָּבֽ ּונּו ַּבֲחר6 �ים ְּבָלע� ֲא�ַזי   ד :ֲא�ַזי ַחִּי

ר ַעלַהַּמ�  ְחָלה ָעַב� ּונּו ַנ)� נּו- ִים ְׁשָטפ� ים- ֲא�ַזי ָעַב�ר ַעל ה :ַנְפֵׁשֽ ִים ַהֵּזֽיד(ִנֽ ַּמ�  :ַנְפֵׁש�נּו ַה)
ם  ו ֶרף ְלִׁשֵּניֶהֽ א ְנָתָנ�נּו ֶט)� �ֹ �ה ֶׁשּל ּוְך ְיהָו ים   ז :ָּבר� (ְקִׁש� (ר ִנְמְלָטה' ִמַּפ$ח י" נּו ְּכִצּפ� ַנְפֵׁש�

ְטנּו ר ַוֲאַנ�ְחנּו ִנְמָלֽ ח ִנְׁשָּב� ֶרץֶע�ְזֵרנּו ְּבֵׁש�ם   ח :ַהַּפ� ִים ָוָאֽ ה ָׁשַמ� ֵׂש� �ה ֹע)    :ְיהָו
 ומתאים. וגם בגוף, שלא נתבולל, גם בנפש, מושיענו מהגלות' אומר שההמזמור 

  .בנפש או בגוף', מה לאדם שבאה ישועה על לאמרו

נאמר ֶׁשָהָיה ָלנּו ' לּוֵלי ה שיהיה לנו לאלקים' אם לא שדבקנו בהִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ְלָדִוד  א

' ואם לא ה ב  :ָנא ִיְׂשָרֵאל-ֹיאַמר שבזכות זה נשארנו עם ישראל ולא התבוללנו, בגאולה

שלא היה מי שיושיע מהם , כשקמו עלינו בני אדם חזקיםֶׁשָהָיה ָלנּו ' לּוֵלי ה היה לנו להצילנו

 
 .א"קכ שבמזמור" עזרי יבוא מאין ההרים אל עיני אשא "כנגד 217
 אותי מושיב' וה השמים למדרגת לעלות ממני גם שמצופה לומר' יושב 'ולא' יושבי 'אמר שלכן ויתכן 218

 .בשמים
 לכן הפרט צורכי הם הגלות כדי תוך החיים וצרכי, רבים וןלש עבדים לכן הכלל צורך היא הגאולה ועצם 219

  .יחיד לשון שפחה
 העולם את מנהל גם אבל, אדוניהם יד וזה הראשון המשפיע הוא ובזה העולם בורא הוא' ה: נוסף פרוש

 .גברתה יד וזה הלאה ונותנת מהאדון שמקבלת כגברת במהלכו
" ּיֹונָההַ  ֲחרֹון ִמְּפנֵי ְלַׁשָּמה ַאְרָצם ָהיְָתה ִּכי "וכמו. החוק דרך בתחכום גזלה כלומר" הונאה "מלשון" יונים "220

 ).ז"ט, ו"מ ירמיהו" (ּיֹונָההַ  ֶחֶרב ִמְּפנֵי מֹוַלְדֵּתנּו ץֶארֶ  ְוֶאל ַעֵּמנּו ֶאל ְונָֻׁשָבה קּוָמה", )ח"ל, ה"כ ירמיהו(
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בזמן המלחמה ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו  221אז היו הורגים את כולנו  ג  :ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם 'אם לא ה

היו שוטפים אותנו מי הגלות להיות , וגם כשלא מתנו ד  :ַּבֲחרוֹת ַאָּפם ָּבנּו כשכעסו עלינו

 היתה לוקחת את נפשנו אל החומריות 222וזרימת הנחלֲאַזי ַהַּמִים ְׁשָטפּונּו  כמו כל העמים

ניסו להמיר את דתנו , וגם אם לא נשטפנו  ה  :ַנְפֵׁשנּו-ָלה ָעַבר ַעלְח נַ  כמו כל עמי הגלות

אמנם בזה מתווספת  ו  :ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידוִֹנים- ֲאַזי ָעַבר ַעל להיות כמוהם בכח ובזדון

, לא יכלו לנו להרגנו, שאף שהיינו ככבשה בין שבעים זאבים' ָּברּו הבעולם ' הופעת ה

גם הנפש , ולא רק שלא מתנו  ז  :ֶׁשא ְנָתָננּו ֶטֶרף ְלִׁשֵּניֶהם ובזה מתגלה נוראותו עליהם

ַנְפֵׁשנּו  על ידי שדבקה בשמים כציפור, ניצלה ממה שניסו להפילה בפח להיות כמותם
תשבר הגלות ואנחנו נצא ממנה , וגם מה שכבר נלכדנו בגלותְּכִצּפוֹר ִנְמְלָטה ִמַּפח יוְֹקִׁשים 

כיון שעזרנו מהצרות הוא במה שאנחנו  ח  :ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו בין בגוף ובין בנפש

ועשה את , בגובה שלהםשעשה את השמים ונפשנו דבקה ' ֶעְזֵרנּו ְּבֵׁשם ה 'דבקים בשם ה

  :ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ 223הארץ ומציל אותנו מהגויים גם כאן

ַהר א קכה �ה ְּכֽ ים ַּביהָו (ת ַהֹּבְטִח� ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ב-ִצּי�(ן לֹא-ִׁש� (ט ְלע(ָל�ם ֵיֵׁשֽ  :ִי)ּמ�
ה ְוַעד ב ַעָּת� ( ֵמ) יב ְלַעּמ� �יהָוה ָסִב� יב ָל�ּה ַו ם ָהִרים' ָסִב$ �ִ רּוָׁשַל ם- ְיֽ ּוַח  ג :ע(ָלֽ Iא ָינ $ֹ י ל ִּכ�

ַען לֹאֵׁש�ֶבט הָ  Iים ְלַמ יִק� ַּצִּד" ' ּג(ַר$ל ַהֽ ַׁשע ַעל ם-ֶר� ָתה ְיֵדיֶהֽ ים ְּבַעְוָל3 ּו ַהַּצִּדיִק0  :ִיְׁשְלח6
ים ְו)  ד �הָוה ַלּט(ִב� יָבה ְי םֵהיִט� ים ְּבִלּב(ָתֽ יָׁשִר� ם י(ִליֵכ�ם   ה :ִלֽ ַקְלַקּל(ָת� ים ַעֽ ְוַהַּמִּט�

�הָוה ֶאת (ם ַעל- ְי ל� ל-ֹּפֲעֵל�י ָהָא�ֶון ָׁש)    :ִיְׂשָרֵאֽ
מושיע אותם גם ' ה, אומר שבשכר הפעולה הטובה של עם ישראל המזמור

 בשכר הבטחון ועל, ירושלים גאולת על לאמרו ומתאים.  וגם רוחניתחומרית

  .הטוב ובנצחון הצדיקים

נמשלים להר ציון המאגד ' ַהֹּבְטִחים בה שיושיעם' הצדיקים הבוטחים בהִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א

- א והוא יציב וקיים,  מגבהוחומריתשלא יתמוטט ִצּיוֹן -ְּכַהרחומר ורוח , מלוכה ומקדש
ומה  ב  :ְלעוָֹלם ֵיֵׁשב 224ואחריתו הרוחנית טובה, וייושב בבני ישראל לעתיד לבואִיּמוֹט 

 ולכן אינו מתפורר לתהום, כיון שהרים סביב ירושלים ולא תהומות, חומריתשלא ימוט 

ם ָהִרים ָסִביב ָלּה  ומגן עליהם ,  שבאה מכל כיווןסביב עמו להצילם מכל רעה' וכך הְירּוָׁשַלִ

ועד שיביאם לתעודתם בעולם , כבר היום שאינם מתמוטטיםָסִביב ְלַעּמוֹ ' וה שלא יתפרדו

, לא יתן לרשעים' כי ה, ולא ימוטו רוחנית ג  :עוָֹלם- ֵמַעָּתה ְוַעד הבא שאז לעולם ישב

על ידי שישלטו באופן , לשלוט גם בחלק עולם הבא שלהם, שנועדו לייסר את הצדיקים

שאם היה הרשע מצליח ִּכי א ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגוַֹרל ַהַּצִּדיִקים  קבוע על הצדיקים

ולכן נתלה לרשעים רק עד , הרווח האישי שלהםהיו גם צדיקים רבים עושים לפי , תמיד

ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים -ְלַמַען א שיראו הצדיקים את מפלתם גם בעולם הזה, ארבע דורות
ֵהיִטיָבה  נותן לעושי הטוב את הטוב גם בעולם הזה' ובסופו של דבר ה ד  :ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם

לפי ישרות רצונם עם , ולעולם הבא נותן להם עוד יותר מהטוב שעשו בפועלַלּטוִֹבים ' ה

 
 .למבוש ולא חי בשר שאוכל כמי אותנו אוכלים היו כעסם מרוב אז: נוסף פרוש 221
 .כמוהם היינו ולכן בתוכם נחלה לנו שתהיה רוצים שהיינו לרמוז" נחלה "שאמר יתכן 222
 ובמקביל. בארץ גם כאן, "בשמים היושבי עיני את נשאתי אליך "הקודם במזמור שאמר מה כנגד וזה 223

 ".וארץ שמים עושה' ה מעם עזרי "א"קכ במזמור שאמר למה
 שאמר מה כנגד וזה. ישב שלעולם ציון הר בגורל קשור באמת הצדיקים גורל כי, משל מסתם יותר וזה 224
 .ציון כהר ועזרו" עזרי יבוא מאין ההרים אל עיני אשא"
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להיות מפותלות ומעוקלות , ואילו אלו שמטים את דרכיהם  ה  :ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבוָֹתם רצונו

כיון שהם מגיעים לעשות ְוַהַּמִּטים ַעַקְלַקּלוָֹתם  כדי להגיע אל תאוותם, שלא על פי היושר

וכיון שיענשו ֲעֵלי ָהָאֶון ּפֹ -ֶאת' יוִֹליֵכם ה בדרך שבחרו אל הרע' יוליך אותם ה, דברים רעים

- ָׁשלוֹם ַעל יהיה לעם ישראל שלום ואין פגע עוד, הרשעים בין מהאומות בין מעם ישראל
  :ִיְׂשָרֵאל

�הָוה ֶאת א קכו ּוב ְי (ת ְּבׁש� ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ים- ִׁש� ינּו ְּכֹחְלִמֽ ִי� ָא�ז ִיָּמֵל$א  ב :ִׁשיַב�ת ִצּי�(ן ָה)
(ת ִעם ה ַלֲעׂש� יל ְי)הָו� ּו ַבּג(ִי�ם ִהְגִּד� ָּנ�ה ָא�ז יֹאְמר� $נּו ִר" (ק ִּפינּו' ּוְלׁש(ֵנ Iֶּלה- ְׂשח  :ֵאֽ

ים ג ינּו ְׂשֵמִחֽ נּו ָהִי� (ת ִעָּמ� �הָוה ַלֲעׂש� יל ְי �הָוה ֶאת ד :ִהְגִּד� ֵת�נּו ְׁשִבי) שבותנו(-ׁשּוָב�ה ְי
ים ַּבֶּנֽ ֶגב רּו  ה :ַּכֲאִפיִק� ה ְּבִרָּנ�ה ִיְקֹצֽ ים ְּבִדְמָע� ְך  ו :ַהֹּזְרִע� (ְך ֵיֵל0 ל� Fּוָבֹכה' ֹנֵׂש$א | ָה

ֶׁשְך א- ֶמֽ ֹֽ ָּז� ַרע ּב יו-ַה" א ֲאֻלֹּמָתֽ �ה ֹנ)ֵׂש� (א ְבִרָּנ    :ָיב�
בכך שנבין מה , ישתנה המבט על הגלות כולה, אומר שכשתבוא הגאולההמזמור 

 לאמרו ומתאים. ר עכשיו אנחנו יודעים וזוכרים את זהולכן כב, הרווחנו ממנה

  .הגאולה על ולהודות, הגלות מקשיי להתייאש שלא

ִׁשיַבת - ֶאת' ְּבׁשּוב ה לשילוב ממלכה ומקדשישיב אותנו מהגלות ' כאשר ה ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת א
ומכוונים לפיו את , שכל זמן הגלות היינו כרואים את חזון העתיד בחלום, יתגלהִצּיוֹן 

גם על קשיי , ואז נוכל לצחוק משמחה על כל מה שהיה ב  :ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים 225פעולותינו

ונוכל לשבח על כל פרט ופרט ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחוֹק ִּפינּו  כי נראה את הטוב היוצא מהם, הגלות

עשה איתנו ' ואז אפילו הגויים ידעו לומר שהּוְלׁשוֵֹננּו ִרָּנה שנדע מה יצא ממנו , מהקשיים

ָאז ֹיאְמרּו ַבּגוִֹים ִהְגִּדיל  ובשבילו היו שוות כל הצרות,  מכל מה שיכלו לחשובדבר גדול יותר
' ִהְגִּדיל ה עושה איתנו גדולות 'אמנם אנחנו יודעים כבר עכשיו שה ג  :ֵאֶּלה-ַלֲעׂשוֹת ִעם' ה

שתשיב , ומבקשים ד  :ָהִיינּו ְׂשֵמִחים ולכן גם לפני הגאולה כבר שמחנו בהַלֲעׂשוֹת ִעָּמנּו 

ומצמיחים דברים שאיש לא זכר ,  מים הזורמים בשיטפון פתאומי במדברכמו, אותנו מהגלות

תם עם ישראל שזרעו ואז או ה  : ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב226ְׁשִביֵתנּו) שבותנו(-ֶאת' ׁשּוָבה ה שנזרעו

יקבלו את חסדם הנצור ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה  מעשים טובים של אלפי שנים, בגלות, בבכי

כיון שנושאים על , הולכים בבכי, וההולכים לגלות ו  :ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּולאלפים בשבח גדול 

אבל ַהָּזַרע -ָהלוֹ ֵיֵל ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁש גבם את משך הזמן הארוך שנהיה זרועים בגלות

- ֹּבא כשהם נושאים עליהם את כל התוצאות שיצמחו מזה, ישובו בשבח גדול, השבים לארץ
  :ָיבוֹא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאלֹֻּמָתיו

(ת לִ  א קכז ֲעל� ַּמֽ יר ַהֽ ה ִאםִׁש� ֹמ� �ה - ְׁשֹל" ִית ָׁש�ְוא -לֹא| ְיהָו ה ַב� ( | ִיְבֶנ3 �יו ּב� ּו ב(ָנ ָעְמל�
א- ִאם ֹֽ יר ָׁש�ְוא - ִיְׁשָמר- ְיהָו�ה ל ר| ִע)� ד ׁש(ֵמֽ ם  ב :ָׁשַק3 ֲחֵרי| ָׁש�ְוא ָלֶכ0 ּום ְמַאֽ Iיֵמי ק -ַמְׁשִּכ$

( ֵׁשָנֽא יִדיד� ן ִלֽ ים ֵּכ�ן ִיֵּת6 ֶבת ֹא�ְכֵלי ֶל�ֶחם ָהֲעָצִב� �ה ַנֲחַל�  ג :ֶׁש� ר ִהֵּנ ָכ� �ים ָׂש) �ה ָּבִנ ת ְיהָו
ֶטן י ַהָּבֽ ים ְּבַיד ד :ְּפִר� ים-ְּכִחִּצ� �י ַהְּנעּוִרֽ ן ְּבֵנ (ר ֵּכ)� ֶבר ֲאֶׁש�ר ִמֵּל�א  ה :ִּגּב� י ַהֶּג� ַאְׁשֵר�

א- ֶאת ֹֽ ם ל ֶה� ( ֵמ" י- ַאְׁשָּפת� ׁשּו ִּכֽ ּו ֶאת- ֵיֹב� ַער-ְיַדְּבר6 ים ַּבָּׁשֽ    :א(ְיִב�
 

 יראו בדמעה הזורעים של הגדולות הצרות כל, יקצורו ברינה של הגדולה הטובה לעומת: נוסף פרוש 225
 .המציאות לעומת כחלום אמיתיות ולא קטנות

 .בשבי שהיו אלו וגם ששבים אלו גם להיות יכול" שביתנו "226
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הוא ' ובאמת ה, מעשהב' אומר שההשתדלות מועילה רק לפי רצון ההמזמור 

ואינה רק , באמצעות דוד נמשכת דרך בניו אחריו' ולכן פעולת ה, הפועל בעולם

 ועל, הילדים חינוך על, בית בניית על לאמרו ומתאים. לפי השתדלותו

  .ובטחון השתדלות

לא ירצה בבנין בית ' אם הִלְׁשֹמה  227בנו של דוד וממשיכו, על שלמה ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת א

אין תועלת במאמץ שהשקיעו ִיְבֶנה ַבִית - א' ה-ִאם שאתה בונה כהמשך שלי, המקדש

לא ירצה בשמירת ' ואם הָׁשְוא ָעְמלּו בוָֹניו ּבוֹ  כמו שאכן היה לבסוף, כי לא יעמוד, הבונים

כמו , אין תועלת בעבודה המתמידה של השומרִעיר -ִיְׁשָמר-א' ה-ִאםירושלים מהאויבים 

אין תועלת אמיתית , וכן בפרנסת האדם הפרטי  ב  :ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשוֵֹמר שאכן היה לבסוף

שאוכלים לחמם ֶׁשֶבת -ְמַאֲחֵרי  ולשוב מאוחרָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום להשכים קום לעבודה

למי שפועל איתו ' יתן ה, שהרי כמו שתשיגוֹאְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים  228בעצבון ובעבודה קשה

והנה לפי מה   ג  :230ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידוֹ ֵׁשָנא 229חרגם אם ישן מוקדם ויקום מאו, לפי רצונו

נוחל מהאדם אחר מותו את בניו ' אלא ה, אין כל מלאכת האדם מוטלת עליו, שאמרנו

במה שגם בטנו , והם שכר לאדם בעולם הזה ָּבִנים' ִהֵּנה ַנֲחַלת ה ושימשיכו את פעולת

שהם עוד , םוההשתדלות חשובה בהם בהיותם צעירי ד  :ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטןנותנת לו פירות 

כי בהתאמה , כי הם כחיצים שיעופו למרחק רב', והוא מחנכם שילכו בדרכי ה, בידו

  :ִּגּבוֹר ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים-ְּכִחִּצים ְּבַיד לחינוכם בידו ישפיע על כל מהלך חייהם וחיי צאצאיהם
ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר  שיהיו לו בנים ובני בנים רבים שימשיכו את מלכותו, ולכן אשרי דוד  ה

כיון , שלא יבושו לא הוא ולא בניו כשינצחו את אויביהם בשער העירַאְׁשָּפתוֹ ֵמֶהם -ִמֵּלא ֶאת

ולא יבושו כשילחמו מלחמתה של תורה מול הזקנים , שיהיו צדיקים וידעו את המשפט

  :אוְֹיִבים ַּבָּׁשַער- ְיַדְּברּו ֶאת- ֵיֹבׁשּו ִּכי-א 231היושבים בשער

(ת ַא�ְׁשֵרי ָּכל א קכח ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ יו- ִׁש� ְך ִּבְדָרָכֽ ֹהֵל� �ה ַה) י  ב :ְיֵר�א ְיהָו ְיִג�יַע ַּכ�ֶּפיָך ִּכ�
ְך (ב ָלֽ יָך ְוט� ְׁשֶר� ָך ָּב�ֶניָך ִּכְׁשִתֵל�י ְּכֶג�ֶפן ֹּפִרָּיה' ְּבַיְר | ֶאְׁשְּתָך�  ג :תֹאֵכ�ל ַא) יֶת� ְּכֵת$י ֵב"

יב ְלֻׁשְלָחֶנֽ ָך ִב� ים ָס) �ה ִכי  ד :ֵזיִת� ֶבר ְיֵר�א ְיהָוֽה- ִהֵּנ ַרְך ָּג� ה  ה :ֵכ�ן ְיֹב� ְיָבֶרְכָך� ְיהָו�

 
 ְׁש6מֹהלִ  "ב"ע במזמור לומר חייבים כך כי, שלמה על שנאמר לי נראה, אמרו ששלמה לפרש שאפשר אף 227

 כתב לא ששלמה מסתבר יותר ולכן. שלמה של מזמורים עוד אין אלו משני וחוץ, "ֵּתן ְלֶמֶל= ִמְׁשָּפֶטי0 ֱא6ִהים
 .עצמו על אמרו ששלמה גם לפרש אפשר הענין מצד אמנם. עליו נאמר אלא, בתהילים מזמורים

 ואין, המאמץ לפי נקבע שהכל אלילים עובדי דעת זה כי, "עצבים "שנקראו אלילים לעבודת כאן ורומז 228
 .ומעשיו האדם רצון לפי והכל, תצליח בזה הצלחת ואם, לרצונך אותם לרתום אפשר אלא, לאלילים רצון

 ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְו6א "שנאמר כמו, התורה לומדי את מנהיג' שה הדרך שהוא, במן למדנו זה ועקרון 229
' ה ואם', ה רצון גם שצריך אלא, השתדלות צריך שלא אמר ולא". ָלָקטּו ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ֶהְחִסיר 6א ְוַהַּמְמִעיט

  .השומר שקד יפה עיר ישמור

 כדי ולא תורה ללמוד כדי מעיניו השינה את שמנדד למי פרנסה' ה יתן, ישיגו שהם כמו: נוסף פרוש
 .להתפרנס

 בארמית' שינוי 'למילה לרמוז אולי בסוף' בא" שנא"ו' ידידיה' 'ה בידי שלמה נקרא כך כי" ידידו "ואמר 230
 הרבה שעובד מי יקבל, החומריות לפי רק שהולך מי אצל שגם הכונה ואין, העולם מדרך בזה אותו משנה כי

 .קצת שעובד מי כמו
 מאויביהם יבושו שלא אמר' וה, "דבר "לשון וגם" דיבור "לשון גם" ידברו"ו. לשון כפל כאן שיש ראהנ 231
, לא ואם האויבים את ינצחו צדיקים יהיו אם ולכן, אויביהם ידי על אותם ייסר אז לא ואם צדיקים כשיהיו רק

 .לבוש ולא בתשובה לשוב להם יגרמו בשער האויבים
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ל ְיֵמ�י ַחֶּיֽיָך ּוב ְירּוָׁשָל�ִם ֹּכ)� �ְרֵאה ְּבט� ּי�(ן ּו ה ו :ִמִּצ" (ם ַעל- ּוְרֵאֽ ל� �יָך ָׁש) -ָבִנ�ים ְלָבֶנ
ל    :ִיְׂשָרֵאֽ

ואין צורך ,  הברכה החומרית שאליה ישאף אדם בעולם הזהיאומר מההמזמור 

 במעשה ברכה שרוצה למי לאמרו ומתאים. בדברים אחרים או ביותר מזה

    .בניו בני ועל בניו ועל אשתו על ללולהתפ, ידיו

כיון שהולך ' ְיֵרא ה- ַאְׁשֵרי ָּכל מעצם יראתו' מיוצב בעולם יהיה כל ירא ה ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת א

ַהֹהֵל  וזה האושר האמיתי גם אם לא קיבל ברכה חומרית, לעולם הבאבדרכיו ויזכה 
לא א,  או שתשיג הכל על ידי נס232ומצד הברכה החומרית אין צורך בעושר  ב  :ִּבְדָרָכיו

שאז תהיה ְיִגיַע ַּכֶּפי ִּכי ֹתאֵכל  ותיגע בו ותשיגהו בעבודתך, שיהיה לך כדי צורכך לאכול

 ותלויות בה מידות 233וגם עצם העבודה טובה לךַאְׁשֶרי  כי הנס לא יתמיד, מיוצב בעולם

, כגפן שפריה משתבח עם השנים, ותזכה שתהיה אשתך פוריה בבנים ג  :ְוטוֹב ָל טובות

ויהיו לך ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶת  ותהיה צנועה בביתךֶאְׁשְּת ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה  ומשמחת אלקים ואנשים

ולא  234ָּבֶני ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ם רבות מאודשנוטע אדם כדי שיתנו פירות לשני, בנים כזיתים

ָסִביב  235אלא שולחנך יספיק להם ויהיו אצלך, יצטרכו לעזוב את חינוכך מחוסר פרנסה
המתגבר על יצרו ', לברך אדם ירא ה' כאשר ירצה ה', ואף שאשרי כל ירא ה  ד  :ְלֻׁשְלָחֶנ

וכן יברך גם  ה  :'ֵכן ְיֹבַר ָּגֶבר ְיֵרא ה-ִהֵּנה ִכיואינו צריך יותר , כך יברך אותו, בעולם הזה

 המלוכה והמקדש, ברכה חומרית מיוחדת כיון שאתה בונה את ציון' שיתן לך ה, את שלמה
ואת הטוב , שתראה את ירושלים בבנינה, ותזכה לראות את יגיע כפיךִמִּצּיוֹן ' ְיָבֶרְכ ה

זה נזק וחוסר הצלחה ולא יהיה בכל ּוְרֵאה ְּבטּוב ְירּוָׁשָלם  היוצא ממנה לעם ישראל ולעולם

שתדע שיש המשך לזרע , ותראה בחייך את בני בניך ו  :ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי 236בכל ימי חייך

 
 ִאָּוֵרׁש ּוֶפן' ה ִמי ְוָאַמְרִּתי ְוִכַחְׁשִּתי ֶאְׂשַּבע ֶּפן: ֻחִּקי ֶלֶחם ַהְטִריֵפנִי ִלי ִּתֶּתן ַאל ָועֶֹׁשר ֵראׁש "שלמה שאמר כמו 232

 ).ט - ח, ל משלי" (ֱא6ָהי ֵׁשם ַפְׂשִּתיְותָ  ְוגָנְַבִּתי
" ִליׁשֹון לֹו ַמּנִיחַ  ֵאינֶּנּו ירֶלָעׁשִ  ְוַהָּׂשָבע יֹאֵכל ַהְרֵּבה ְוִאם ְמַעט ִאם ָהעֵֹבד ְׁשנַת ְמתּוָקה "שלמה אמר וכן 233

 ֶׁשֵאין ּתֹוָרה ְוָכל. ָעֹון ְמַׁשַּכַחת ְׁשנֵיֶהם ֶׁשּיְגִיַעת, ֶאֶרץ ֶּדֶר= ִעם ּתֹוָרה ַתְלמּוד יֶָפה "ל"חז אמרו וכן, )יא, ה קהלת(
 חולק מאחרים שמקבל שמי, אצלנו מצודות ומוסיף). ב, ב אבות" (ָעֹון ְוגֹוֶרֶרת ְּבֵטָלה סֹוָפּה, ְמָלאָכה ִעָּמּה

 .לו וטוב הבא לעולם שכרו כל מקבל כפיו מיגיע הנהנה אבל, וזבולון כיששכר ומצוותיו תורתו בשכר עמהם
  ".הבטן פרי שכר בנים' ה נחלת הנה "הקודם מזמורב שאמר כמו 234

 .לזיתים נמשלים ולכן אחריו המשחה בשמן ימשחו בניו, עצמו דוד על מדבר אם: נוסף פרוש
  . הגזע בקרבת לצאת שדרכם זיתים לשתילי אותם דימה גם שלכן ויתכן 235

 לא "הקודם במזמור שאמר וכמו, במנורה כמו החכמה נמשלה שבו, זית שמן מצד, לזיתים שדימה גם ואפשר
 עיר ישמור לא' ה אם "כי, העיר שער מצד הבנים על דיבר שם ואולי". בשער אויבים את ידברו כי יבושו

  ".בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא' ה אם "כי בבית הברכה מצד ואצלנו, "שומר שקד שוא
 6א ...ַאְדָמֶת0 ּוְפִרי ִבְטנ0ְ ְּפִרי ּוֵבַר= ְוִהְרֶּב0 0ּוֵבַרכְ  ַוֲאֵהְב0 "שנאמר וכמו, אדם שצריך החומרית הברכה וזוהי
 ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת0 ּוִבְפִרי ִבְטנ0ְ ִּבְפִרי ְלטֹוָבה' ה ְוהֹוִתְר0 "וכן ).יג,ז דברים" (ּוִבְבֶהְמֶּת0 ַוֲעָקָרה ָעָקר ְב0 יְִהיֶה

 רֹאֹות ְוֵעינֶי0 ַאֵחר ְלַעם נְֻתנִים ּוְבנֶֹתי0 ָּבנֶי0 "שנאמר כמו קללה הוא הבנים וריחוק). יא, כח דברים" (ַאְדָמֶת0
 הדברים אלו כי' וכדו רב עושר מזה יותר התורה הבטיחה ולא". יֶָד0 ְלֵאל ְוֵאין ַהּיֹום ָּכל ֲאֵליֶהם ְוָכלֹות

  .הזה בעולם החשובים
, פרנסה לחפש לצאת תצטרך ולא ביתך בירכתי להיות אשתך תוכל כפיך יגיע שתאכל כיון: נוסף פרוש
 שטוב גורם כפיך יגיע שתאכל מה כן ואם, פרנסתם לחפש יצטרכו ולא לשולחנך סביב להיות יוכלו ובניך

 .לך
 .שלמה מות אחרי רק נחלקה הממלכה כי, היה וכך 236
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Typewritten Text
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שיש להם מלך , דע שיהיה שלום לישראל גם אחריךובזה תָבִנים ְלָבֶני -ּוְרֵאה המלוכה

  :ִיְׂשָרֵאל-ָׁשלוֹם ַעל 237מבית דוד וירושלים בנויה

אַמר א קכט ֹֽ י י ּוִני ִמְּנעּוַר� ַּבת ְצָרר� �(ת ַר ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ל-ִׁש� ּוִני  ב :ָנ)א ִיְׂשָרֵאֽ ַּבת ְצָרר� �ַר
י ַּג)ם לֹא י-ִמְּנעּוָר� יכּו -ַעל  ג :ָי�ְכלּו ִלֽ ֱאִר� ּו ֹחְרִׁש�ים ֶה) �ִּבי ָחְרׁש� ) למענותם(ַּג

םְלַמעֲ  ים  ד :ִניָתֽ (ת ְרָׁשִעֽ ץ ֲעב� ֵּצ� יק ִק) י ִצּֽי(ן ה :ְיהָו�ה ַצִּד� ל ֹׂשְנֵא� (ר ֹּכ)� גּו ָאח� �ֹבׁשּו ְוִיֹּס�  :ֵי
ת  ו יר ַּגּג�(ת ֶׁשַּקְדַמ6 �ְהיּו ַּכֲחִצ� ׁשִי ר ז : ָׁשַל�ף ָיֵבֽ ר ְוִחְצנ�( ְמַעֵּמֽ ( ק(ֵצ� א ַכּפ� א ִמֵּל6 �ֹ  :ֶׁשּל
ּו   ח ְמר0 א ָאֽ �ֹ ת| ְול ים ִּבְרַּכֽ ם ְּבֵׁש�ם ְיהָוֽה-ָהֹעְבִר� ְתֶכ� ְכנּו ֶא)    :ְיהָו�ה ֲאֵליֶכ�ם ֵּבַר�

ואינם , אומר שהעמים המציקים לישראל הם זמניים ואובדים ברעתםהמזמור 

 הרעות על לאמרו ומתאים. ל נצחיואילו עם ישרא, מקבלים על מעשיהם שכר

    .מהעולם עברו שכבר אלו על ובמיוחד, בגלות לנו עושים שהעמים

כיון שצריך , ו כבר מנעורינו במצריםשהרבה צרות עשו לנ, עם ישראל יאמר ִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת א

ואף שעשו לנו כל כך  ב  :ָנא ִיְׂשָרֵאל- ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוַרי ֹיאַמר לייסר את העם ולתקנו

וממילא , או לאבדנו בין העמים, לא יכלו להשמיד אותנו,  כל כך הרבה זמן,הרבה צרות

ומה שחרשו ופצעו  ג  :ָיְכלּו ִלי-ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם אנבין שכל היסורים היו לטובתנו 

' ומה שהאריך להם הַּגִּבי ָחְרׁשּו ֹחְרִׁשים - ַעל לזרוע בנו בדמעה, אותנו היה עלינו ובשבילנו

שיאריכו את , היה לפי המען והמטרה שהיה צריך להוציא מהם בשבילנו, את זמנם

וכשבא הזמן , עושה את האמת והישר' וה  ד  :ְלַמֲעִניָתם) למענותם(ֶהֱאִריכּו  238התלמים

חתך את החבלים העבים המחברים אותם למחרישה ַצִּדיק ' ה שתעבור ממלכה מהעולם

יבושו , שכל שונאי הקודש המופיע בעולם, וכך הדין  ה  :ִקֵּצץ ֲעבוֹת ְרָׁשִעים ואבדו מהעולם

239ויתרחקו ממטרתם לאחור, לבסוף ממעשיהם
ולא יצא   ו  :ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחוֹר ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיוֹן 

, שנראה לו שהוא גבוה. הצומח על הגג, אלא יתברר שהיו כעשב זמני, מהם תבואה לעתיד

וקודם שבאו להוציא  ִיְהיּו ַּכֲחִציר ַּגּגוֹת והשמש מכה עליו בעוצמה, אבל יש לו מעט אדמה

  :ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף ָיֵבׁש 240כבר יבש מהחום והתברר שאין בו כלום, אותו למאכל בהמה לפחות
ֶׁשא ִמֵּלא ַכּפוֹ קוֵֹצר  כי מעט כאן ומעט כאן, ם יחדולא יוכלו לאסוף את מעשיהם המועילי ז

לעשות , לא ימלא את הכלי שבחיצוניותו של אוסף העומרים, וגם אם נאסוף את כולם יחד

', אף שהיה רצון ה, וכיון שפעלו דרך הרע ח  :ְוִחְצנוֹ ְמַעֵּמר כי הכל בכוונה רעה, ממנו עומר

וגם לעתיד ', והצלחתם מצד ברכת ה, פועל דרכם' שה, העוברים עליהם, לא ראו עליהם

ובוודאי שלא ֲאֵליֶכם ' ה- ְוא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת לא יחשיבו את מעשיהם כמעשים טובים

 
 בטובת אותך יברך' שה ואומרים שלמה על ולא' ה ירא סתם על מדברים האלו הפסוקים גם: נוסף פרוש 237

 ימשיכו בניך ובני שבניך וכן, והכלל ירושלים לטובת חייך ימי כל להקדיש אתה וראה, מציון שהיא להכל
 .כולו ישראל עם של לשלום לדאוג

 ובאה מאוד נדירה מילה זו אבל" ָׂשֶדה ֶצֶמד ַמֲענָה ְּכַבֲחִצי ִאיׁש ְּכֶעְׂשִרים "שנאמר כמו תלם הוא" מענה "238
 .עינוי על לרמוז גם ואולי, הדבר של הבסיס שהיא המטרה כלומר" מען "על לרמוז

 ציון למען היה שעשו מה שכל כשיבינו אחור ויסגו יבושו שונאים אותם כל לבוא לעתיד: נוסף פרוש 239
 .במציאות תפקיד עוד להם ושאין, השלטת הממלכה שהיא

 קודם הממלכות וכך, מקומו מחמת היבשות בו זרועה כבר מהאדמה להציץ שנשלף קודם: נוסף פרוש 240
 .נפילתם את זרע כבר' ה אותם שהעלה
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ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם  כי מקללך אאור אף שגם הקללה באה ממנו',  ברכה לעתיד מאת היקבלו
  :241'ְּבֵׁשם ה

יָך ְיהָוֽה  א קל ים ְקָראִת� (ת ִמַּמֲעַמִּק6 ַּמֲעל� יר ַהֽ �יָנה ֲאֹדָני' ִׁשמְ  ב :ִׁש� י ִּתְהֶי (ִל� $ה ְבק" ָע
(ל ַּתֲחנּוָנֽי ק� (ת ְל) ד-ֲע(נ�(ת ִּתְׁשָמר- ִאם ג :ָא�ְזֶניָך ַקֻּׁשב� י ַיֲעֹמֽ י ִמ� ֹדָנ� �ּה ֲא) י ד :ָי ִעְּמָך� -ִּכֽ

א ַען ִּתָּוֵרֽ ַמ� ְלִּתי ה :ַהְּסִליָח�ה ְל) ( ה(ָחֽ ִלְדָבר� י ְוֽ �הָוה ִקְּוָת�ה ַנְפִׁש� �יִתי ְי י   ו :ִקִּו ַנְפִׁש�
ֶקר ׁשֹ  ֹּב� ים ַל) �י ִמֹּׁשְמִר� אֹדָנ ֶקרַלֽ ים ַלֹּבֽ ל ֶאל ז :ְמִר� ל ִיְׂשָרֵא� י-ַיֵח� ָוה ִּכֽ ְיהָו�ה -ִעם-ְיה"

( ְפֽדּות ה ִעּמ� �הּוא ִיְפֶּד�ה ֶאת  ח :ַהֶח�ֶסד ְוַהְרֵּב6 יו- ְו ל ֲע(ֹנָתֽ ֹּכ�    :ִיְׂשָרֵא�ל ִמ)
ועיקר הגאולה היא החזרה ', אומר שעיקר צרת הגלות היא הריחוק מההמזמור 

    .בהבתשו חזרה ועל סליחה על לבקש לאמרו ומתאים. אליו

ומשניהם אני קורא אל , ובעומק החטא שגרם לה, אני נמצא בעומק הגלותִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א

, וקודם כל מקבל עלי אדנותו ב  :'ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ה להתקרב אליו ושיושיעני', ה

וכיון שמנסה למצוא חן  ֲאֹדָני ִׁשְמָעה ְבקוִֹלי ובזה הנפש מתקרבת אליו, ומבקש שישמע אותי

  :ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני ַקֻּׁשבוֹת ְלקוֹל ַּתֲחנּוָני 242בקשתי להנצל מהגלותגם יטה אוזן ל, בעיניו
לנו לעזוב ולא לעזור , שהרי אם היתה תכונתך לשמור את העיוותים המחשבתיים שלנו  ג

שהרי אין , מי היה מתקיים בעולם, כיון שאתה אדון של כולםָיּה - ֲעוֹנוֹת ִּתְׁשָמר-ִאם אותם

- ִּכי י שדבק בך זוכה גם לסליחה על חטאיואלא מ ד  :ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד צדיק שלא יחטא
 243רק כיון שכבר חטאו, ועל ידי זה בני אדם לא מתייאשים מלירא אותךִעְּמ ַהְּסִליָחה 

באמת מצפה ' ִקִּויִתי ה שיושיע אותי מהגלות' ולכן מה שאני מצפה לה ה  :ְלַמַען ִּתָּוֵרא

ולכן אני מצפה להתקיימות הבטחת הגאולה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי נפשי לדבוק בו ולהטהר מחטאיה 

על ידי  ַנְפִׁשי ַלאֹדָני אדוניה' ונפש העם דבקה בה ו  :ְוִלְדָברוֹ הוָֹחְלִּתי שכוללת את שניהם

ולכן שומרים עצמם ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר  שנמשלה לבוקר, מה שמצפים כל הזמן לגאולה

 ֹׁשְמִרים 244כדי להיות ראויים כשיבוקרו באור הגאולה לראות אם זכאים לה, מלחטוא
, דבק בחסדו' כי הדבק בה' ה-ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל 'ולכן עם ישראל כולו יצפה לה ז  :ַלֹּבֶקר

ומציל אותנו מכל ַהֶחֶסד ' ה-ִעם-ִּכי שגם הצרות מצד האמת הם חסד לטהרנו מהחטא

  :ְוַהְרֵּבה ִעּמוֹ ְפדּות ועל ידי הגאולה מצרת הגלות, על ידי הגלות מצרת החטא. צרה
ְוהּוא ִיְפֶּדה  245שלא נחטא גם בעתיד, ותי המחשבהאותנו אז גם מכל עיו והעיקר שיגאל ח

  :ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעוֹֹנָתיו-ֶאת

 
  ).ד, ב רות" ('ה יְָבֶרְכ0 לֹו ַוּיֹאְמרּו ִעָּמֶכם' ה ַלּקֹוְצִרים ַוּיֹאֶמר ֶלֶחם ִמֵּבית ָּבא בַֹעז ְוִהּנֵה "שנאמר וכמו 241

 בצורת ובשנת', לה מתנגדים הם כי עליכם' ה ברכת יאמרו לא מצליחים כשהם ברוכה בשנה: נוסף פרוש
 .כבר שיאבדו רוצים כי' ה בשם אתכם ברכנו יאמרו לא סופם עשמגי

 .בזה לי ותעזור תצליח החטא את לתקן שבקשתי תרצה: נוסף פרוש 242
 כאן היראה אבל, היראה את להפחית גורמת היתה הסליחה, העונש יראת היתה היראה אם: נוסף פרוש 243
 .מתחזקת הרוממות ויראת, באמת' לה נוגע לא שהחטא רואים שסולח וכיון, הרוממות יראת היא
  .הבא לקץ מצפים אחד בא כשלא קץ אחר קץ מצפים שישראל: נוסף פרוש 244

 אני וגם שיבוא בוודאות יודעים הם כי הבוקר שיבוא מצפים משהשומרים יותר' לה מצפה נפשי: נוסף פרוש
 ואפשר, החסד' ה עם, ואני, ידוע בזמן שיבוא, לבוקר רק מצפים הם אבל בוודאות הגאולה שתבוא יודע

 .עוונותינו מכל אותנו יפדה אם הגאולה את שיחיש
 ".נְַפְׁש0 ּוְבָכל ְלָבְב0 ְּבָכל ֱא6ֶהי0' ה ֶאת ַאֲהָבהלְ  זְַרֶע0 ְלַבב ְוֶאת ְלָבְב0 ֶאת ֱא6ֶהי0' ה ּוָמל "שנאמר וכמו 245
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 262 תהלה ליעקב

�ה   א קלא ִו�ד ְיהָו (ת ְלָד" ֲעל� ַּמֽ יר ַהֽ �ִּבי ְולֹא- לֹא| ִׁש� א-ָגַב�ּה ִל ֹֽ �י ְול ּו ֵעיַנ ְכִּתי -ָרמ� Oִהַּל |
ִּני (ת ִמֶּמֽ (ת ּוְבִנְפָלא� יִתי -ִאם  ב :ִּבְגֹדל6 א ִׁשִּו0 �ֹ ( | ל �ָגֻמל ֲעֵל�י ִאּמ� י ְּכ ְפִׁש� ְמִּתי ַנ" ְוד(ַמ�

י ל ָעַל�י ַנְפִׁשֽ ה ְוַעד- ַיֵח�ל ִי)ְׂשָרֵאל ֶאל ג :ַּכָּגֻמ6 ַעָּת� �ה ֵמֽ) ם-ְיהָו   :ע(ָלֽ

גם עם ישראל , וכמוהו', שכל מעשיו היו מצד הכוח שנתן לו ה, דוד מעיד על עצמו

 שכל לזכור כדי לאמרו ומתאים. 'יזכור תמיד שכל כוחו לפעול בא רק מצד ה

 שרוצה מי וכן; גאוה נגד וכן; ידינו ועוצם בכוחנו לאו', מה בא לפעול כוחנו

  .קצר תהילים פרק לומר

הכח והגדולה שלי ולא התגאתי לחשוב ש', אני יודע שהכל ממך הִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת ְלָדִוד  א

אף , ולכן לא הסתכלתי על אחרים כשפלים ממני ָגַבּה ִלִּבי-א' ה אינם ממך אלא בזכותי

ולא ניסיתי להתעסק , ולכן ידעתי את מקומיָרמּו ֵעיַני - ְואכיון שכחי אינו ממני, שאני מלך

,  במה שכלל איני מביןולכן לא באתי לעסוק ִהַּלְכִּתי ִּבְגֹדלוֹת-ְוא בדברים שאינם לפי כוחי

היה על ידי , אמנם מה שכן עסקתי בו ב  : ּוְבִנְפָלאוֹת ִמֶּמִּנישכל אלו קורים לגאוותן

246ן מלאודומה באופ, שעשיתי נפשי שווה לגמרי
לילד היונק ְודוַֹמְמִּתי ַנְפִׁשי  א ִׁשִּויִתי-ִאם 

ְּכָגֻמל ' ומחפש לעשות בו רק רצון ה' וכל כחי מה, שכל צרכיו מקבל ממנה, ונסמך על אמו
וכך גם העם   ג  :ָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשיּכַ  כח לנפשי לפעול' וכפי המידה הזו גם קבלתי מהֲעֵלי ִאּמוֹ 

אבל גם עד עולם , כבר עכשיו בגלות' ה-ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל עליו' כולו יצפה רק להופעת ה

  :עוָֹלם- ֵמַעָּתה ְוַעד כי הכל ממנו, גם בזמן שיהיה לנו כח לפעול, הבא

(ת זְ  א קלב ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ת ָּכל-כ(רִׁש� �ד ֵא) �ה  ב :ֻעּנ(ֽת(- ְיהָו�ה ְלָדִו �ְׁשַּבע ַליהָו ֲאֶׁש�ר ִנ
ב יר ַיֲעֹקֽ ר ַלֲאִב� י ִאם-ִאם  ג :ָנ)ַד� ֶהל ֵּביִת� ה ַעל-ָא�בֹא ְּבֹא� ֱעֶל� י-ֶא) -ִאם  ד :ֶע�ֶרׂש ְיצּוָעֽ

ה י ְּתנּוָמֽ ַעְפַעַּפ� �י ְלֽ �ת ְלֵעיָנ יר - ַעד ה :ֶאֵּת�ן ְׁשַנ (ת ַלֲאִב� ְׁשָּכנ� �ה ִמ) ֶאְמָצ�א ָמ�ק(ם ַליהָו
ב ּוָה ִּבְׂשֵדי-ִהֵּנֽה  ו :ַיֲעֹקֽ ָצאנ� ֲענ�ּוָה ְבֶאְפָר�ָתה ְמ) (ָאה ְלִמְׁשְּכנ(ָת�יו   ז :ָיַֽער-ְׁשַמֽ ָנב�

יו ם ַרְגָלֽ ה ַלֲהֹד� �הָוה ִלְמנּוָחֶת�  ח :ִנ)ְׁשַּתֲחֶו� (ן ֻעֶּזֽ ָךקּוָמ�ה ְי ה ַוֲאר� ָּת� ֹּכֲהֶנ�יָך  ט :ָך ַא)
יָך ְיַרֵּנֽנּו-ִיְלְּבׁשּו �ד ַעְבֶּד�ָך ַאל  י :ֶצ�ֶדק ַוֲחִסיֶד� ָך-ַּב�ֲעבּור ָּדִו �י ְמִׁשיֶחֽ ב ְּפֵנ ֵׁש�  :ָּת)

ע יא ה -ִנְׁשַּבֽ א| ְיהָו0 ֹֽ ד ֱאֶמת' ל Iית ְלִכֵּסא-ְלָדִו ִׁש� י ִבְטְנָך� ָא) ָּנה ִמְּפִר� ֶּמ� ּוב ִמ" ְך- ָיׁש$  :ָלֽ
ם יב ּו ָבֶנ0 - ִאֽ ם ַּגם| יָך ִיְׁשְמר3 ְּמֵד� ( ֲאַל" י ז� ם ֲעֵדי- ְּבִריִתי' ְוֵעֹדִת� ּו ְלִכֵּסא-ְּבֵניֶה� �ד ֵי)ְׁשב� -ַע

ְך י יג :ָלֽ �ה ְּבִצּי�(ן ִא) - ִּכֽ ב ֽל(ָבַח�ר ְיהָו ּה ְלמ(ָׁש� י ֲעֵדי- זֹאת יד :ָּו� ה-ְמנּוָחִת� �ד ֹּפֽ ב -ַע ֵׁש� ֵא)
יהָ  י ִאִּוִתֽ ֶחם טו :ִּכ� יַעֽ ָלֽ יָה ַאְׂשִּב� ְבי(ֶנ� �ַׁשע  זט :ֵצ�יָדּה ָּבֵר�ְך ֲאָבֵר�ְך ֶא) יׁש ֶי �ֹכֲהֶניָה ַאְלִּב� ְוֽ

� ן ְיַרֵּנֽנּו יָה ַרֵּנ ר ִלְמִׁשיִחֽ  יז :ַו)ֲחִסיֶד� ְכִּתי ֵנ)� �ד ָעַר� ֶרן ְלָדִו יַח ֶק� א�(ְיָביו  יח :יָׁש�ם ַאְצִמ�
יץ ִנְזֽר( יו ָיִצ� ֶׁשת ְו)ָעָל� יׁש ֹּב�    :ַאְלִּב�

 

 .'ה מרצון רק אלא נפשי מרצון דבר שום עשיתי שלא והכונה' דום 'משורש' דוממתי 'גם לפרש אפשר 246
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' את מאמציו לבניית המקדש ואת ההבטחה שהבטיח לו ה' דוד מזכיר בפני ה

 לבניית השתדלות על לאמרו ומתאים. 247ת זה שבניו ימלכו לעולםבעקבו

    .דוד מבית מלך ועל המקדש

זכור את מה שדוד עינה את ת, על ידי המלכת המלכים מבית דוד וחיזוקםִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א

שחייב את עצמו בשבועה   ב  :ֻעּנוֹתוֹ -ְלָדִוד ֵאת ָּכל' ה- ְזכוֹר עצמו על בנית בית המקדש

כאלוקי ' שבו יופיע ה, והקדיש כסף וזהב למקום' ַּבע להֲאֶׁשר ִנְׁש  לפעול להקמת המקדש

שלא אבוא לביתי , וכביכול נשבע ג  :יר ַיֲעֹקבבִ ָנַדר ַלאֲ  248ויפעל בה, ישראל במציאות

249'קבוע לפני שיהיה בית להבאופן 
ושלא אלך לישון בנוחות על  ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי- ִאם 

א אתן לעיני שינת קבע בזמן וגם של ד  :ֶעֶרׂש ְיצּוָעי- ֶאֱעֶלה ַעל-ִאם מיטת המלכים לפני כן

ואפילו לא לעפעפיים להתנמנם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני -ִאם שאפשר לעסוק בבנית המקדש

251ד שאמצא מהו המקום שבו צריך להבנות בית המקדשע ה  :ְלַעְפַעַּפי ְּתנּוָמה 250מעצמם
 

 שיופיע בו במציאות כאלוקי ישראל', ואבנה מקום משכן לה' ֶאְמָצא ָמקוֹם לה-ַעד
בבית אבי בבית לחם , והרי כבר שמענו אפשרות של המקום  ו  :יר ַיֲעֹקבבִ  ַלאֲ 252ִמְׁשָּכנוֹת

253אפרתה
הפתוח כשדה , ומצאנו את המקום המדויק בגורן ארוונהְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה - ִהֵּנה 

לבוא אל מקום המשכן של , ובזכות זה נוכל בעתיד  ז  :ָיַער-ֵדיְׂש ְמָצאנּוָה ּבִ  254בתוך היער

 בעולם התחתון' ולהשתחוות למקום שבו הבסיס להופעת הָנבוָֹאה ְלִמְׁשְּכנוָֹתיו  בעולם' ה
 לעזור לנו בבנית מקום המנוחה', צריך עוד שתפעל ה, וכיון שכן ח  :ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהֹדם ַרְגָליו

 
 יבנה הוא שלא' ה לו וכשאמר, המקדש את לבנות כשרצה לו נאמרה לעד ימלכו שבניו לדוד ההבטחה כי 247
 .ובנ אלא המקדש את
 עצמו שמחייב פרושה" שבועה"ו, מחייבת אמירה ידי על בחפץ קדושה או איסור שמחיל פרושו" נדר "248

: נְחֶֹׁשת ּוְכֵלי זָָהב ּוְכֵלי ֶכֶסף ְּכֵלי "שנאמר כמו המקדש לבית נדר ודוד. דבר לעשות לא או לעשות באמירתו
 ּוְכָכל", )י, ח' ב שמואל" (ִּכֵּבׁש ֲאֶׁשר ַהּגֹויִם ִמָּכל ִהְקִּדיׁש ֲאֶׁשר ְוַהּזָָהב ַהֶּכֶסף ִעם' לה ָּדִוד ַהֶּמֶל= ִהְקִּדיׁש אָֹתם ַּגם

 ׁשַֹהם ַאְבנֵי ָלֵעִצים ְוָהֵעִצים ַלַּבְרזֶל ַהַּבְרזֶל ַלּנְחֶֹׁשת ְוַהּנְחֶֹׁשת ַלֶּכֶסף ְוַהֶּכֶסף ַלּזָָהב ַהּזָָהב ֱא6ַהי ְלֵבית ֲהִכינֹוִתי ּכִֹחי
 ).ב, כט' א הימים דברי" (ָלרֹב ַׁשיִׁש ְוַאְבנֵי יְָקָרה ֶאֶבן ְוכֹל ְוִרְקָמה פּו= יַאְבנֵ  ּוִמּלּוִאים

 ".ַהיְִריָעה ְּבתֹו= יֵֹׁשב ָהֱא6ִהים ַוֲארֹון ֲאָרזִים ְּבֵבית יֹוֵׁשב ָאנִֹכי נָא ְרֵאה "לנתן אמר שכך 249
 שבועה יוחנן' ר אמר "שנאמר וכמו, שבועתו ויפר, לישון לא אפשר אי כי, ממש כך נשבע שלא ומובן 250

 המאמץ לרוב שירי ביטוי נותן אלא, .)טו נדרים גמרא "(לאלתר וישן אותו מלקין ימים שלשה אישן שלא
 יתן לא, ובביתו, יצועו ערש שעל שנאמר או. עצמו בצרכי שעוסק קודם המקדש בבית לעסוק, בו שהתחייב

 .המחוייב כפי רק שם וגם, לישון יכול לו מחוץ אבל, תנומה אפילו לעצמו
 ֶאת ָלׂשּום ִׁשְבֵטיֶכם ִמָּכל ֱא6ֵהיֶכם' ה יְִבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי "שנאמר כמו מראש נודע לא המקום כי 251

 ).ה, יב דברים" (ָּׁשָּמה ּוָבאתָ  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו ָׁשם ְׁשמֹו
 וקודש הקודש על שמדבר לומר גם אפשר אבל, מקדש בתי לשלשה לרמוז יכול ברבים" משכנות "252

 .הקודשים
 עיר היתה שלא אף, שמלך קודם עוד לירושלים הפלישתי גלית ראש את להביא בחר שדוד רואים כי 253

  .המקדש מקום שהיא שידע קודם מלכותו לעיר אותה שבחר וכן, אז בישראל חשובה
 .המדרש שאומר כפי אפרים משבט שבא יהושע בספר הנחלות בגבולות רמוז מיקומו את מצאנו: נוסף פרוש

 מקום הוא ששם בתורה ורמוז, "ְּבַקְרנָיו ַּבְּסַב= נֱֶאַחז ַאַחר ַאיִל ְוִהּנֵה "שנאמר כמו יער שם היה ולכאורה 254
 ונאמר" יֵָרֶאה' ה ְּבַהר ַהּיֹום יֵָאֵמר ֲאֶׁשר יְִרֶאה' ה ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם ַאְבָרָהם ַוּיְִקָרא: "שם שנאמר, המקדש

 ַּבָּמקֹום ֱא6ֶהי0' ה ְּפנֵי ֶאת זְכּוְר0 ָכל יֵָרֶאה ַּבָּׁשנָה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש: "שכתוב כמו, המקדש בית על" ראהי' ה בהר"
  ".ריְִבחָ  ֲאֶׁשר
 יַַער ֶאל ְוִהּנֵָבא: "שנאמר וכמו, הלבנון מעצי שעשוי שם על המקדש לבית כינוי הוא' יער שדי': נוסף פרוש

 ֵעץ ְוָכל ַלח ֵעץ ָכל ְב0 ְוָאְכָלה ֵאׁש ְּב0 ַמִּצית ִהנְנִי 'ה ֲאדֹנָי ָאַמר ּכֹה 'ה ְּדַבר ְׁשַמע ַהּנֶגֶב ְליַַער ְוָאַמְרּתָ  :נֶגֶב הָּׂשדֶ הַ 
 ).יב, ג מיכה" (יַָער ְלָבמֹות ַהַּביִת ְוַהר ִּתְהיֶה ִעּיִין ִוירּוָׁשַלִם ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה ִצּיֹון" "וכן, )ב, כא יחזקאל" (יֵָבׁש
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עד , להלחם באויבינו ולנצחם, שאינו משתנה, יחד עם ארון העוז שלךִלְמנּוָחֶת ' קּוָמה ה

ואז ילבשו הכהנים את בגדי הכהונה  ט  :ַוֲארוֹן ֻעֶּזַאָּתה  255שננוח מכל אויבינו מסביב

  :י ְיַרֵּננּוַוֲחִסידֶ  והלויים ישבחו אותך על ידי שירי חסידךֶצֶדק -ֹּכֲהֶני ִיְלְּבׁשּו הראויים להם
תקיים את ַּבֲעבּור ָּדִוד ַעְבֶּד  בזכות מה שעשה דוד שעבד אותך באמת, וכיון שכן י

  :256ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח-ַאל בכל הדורות, דודותהיה בעזר המלכים המשוחים מבית , השבועה
גם אם לא יהיו , וזה דבר אמת שיתקיים ולא יבטלְלָדִוד ' ה-ִנְׁשַּבע נשבע לדוד' שהרי ה  יא

ִמְּפִרי  מצד זכותך, גם ששלמה בנך ימלוך אחריך בוודאותָיׁשּוב ִמֶּמָּנה - ֱאֶמת א ייםראו
ָאִׁשית ְלִכֵּסא257ִבְטְנ -ִאם 'בזמן שישמרו את מצות ה, ריווגם כל הדורות אח יב  :ָל -

להעיד , אבל יתוקנו על ידי הייסורים שאביא להם, או אם לא ישמרוִיְׁשְמרּו ָבֶני ְּבִריִתי 

- ַּגם 258כיון שהם זרעך, אז בכל הדורות ישבו בפועל על כסא המלךְוֵעֹדִתי זוֹ ֲאַלְּמֵדם  בהם
בחר למקום מושבו את ציון ' כיון שה, והבחירה בך יג  :ָל-ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא- ְּבֵניֶהם ֲעֵדי

ורצונו בה חזק לשבת בה ְּבִצּיוֹן ' ָבַחר ה-ִּכיומחברת מלוכה ומקדש , שהיא עיר מלכותך

ַעד - ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-ֹזאת וזה יהיה מקום המקדש עד עולם הבא  יד  :ּה ְלמוָֹׁשב לוֹ ִאּוָ בעולם 
  :ב ִּכי ִאִּוִתיהָ ֵאֵׁש -ֹּפה 259גם אשב כאן בפועל, כמו עכשיו, וכל זמן שארצה בעיר

וגם ֵציָדּה ָּבֵר ֲאָבֵר  'וכשאשב בה יהיה בה רוב שפע על ידי הקרבנות ומעשר שני וכדו  טו

ואפנה   טז  :ֶאְביוֶֹניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם 260קראו להם לאכול מהםכי י, העניים הגרים בה ישבעו

יקים ולכן הצדְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע  ולתת לכם בקשתכם, לשעות אל עבודת כהניה

  :ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו וגם על כל הטובה, גם על המקדש', הנמצאים בה והלויים ישבחו את ה
ואתן לו כח לנגח את , המלך מבית דודאגדל את , ובמסגרת הופעת הקדושה בציון יז

כמו נרות , שיאיר את הצלחתו הקבועה, ואסדר לו את נרוָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד  אויביו

אוְֹיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת  וינצח את אויביו ותכסה אותם הבושה יח  :ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי המנורה

 
 ַמנְִחיל ֱא6ֵהיֶכם' ה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ַהּיְַרֵּדן ֶאת ַוֲעַבְרֶּתם: "שנאמר כמו, המקדש לבניית יתנא שהוא 255

" ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ּבֹו ֱא6ֵהיֶכם' ה יְִבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ְוָהיָה: ֶּבַטח ִויַׁשְבֶּתם ִמָּסִביב איְֵביֶכם ִמָּכל םָלכֶ  ֵהנִיחַ וְ  ֶאְתֶכם
  ).י, יב דברים(

 ְמַׂשנְֶאי0 ְויָנֻסּו איְֶבי0 ְויָֻפצּו' ה קּוָמה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ָהָארֹן ִּבנְסֹעַ  ַויְִהי: "הפסוקים על בנוי הזה שהפסוק ונראה
 מהר הארון של המסע מסתיים וכאן, )לו- לה, י במדבר" (יְִׂשָרֵאל ַאְלֵפי ִרְבבֹות' ה ׁשּוָבה יֹאַמר ּוְבנֻחֹה: ִמָּפנֶי0

 .למנוחתו שמגיע ניסי
ֹ  ֻעּז0ֶ ַוֲארֹון ַאָּתה ְלנּוֶח0 ֱא6ִהים 'ה קּוָמה ְ◌ַעָּתה "המקדש בחנוכת שלמה אמר האלה הפסוקים וכעין 256  ֲהנֶי0ּכ

" ַעְבֶּד0 ָּדִויד ְלַחְסֵדי זְָכָרה ְמִׁשיֶחי0 ְּפנֵי ָּתֵׁשב ַאל ֱא6ִהים 'ה :ַבּטֹוב יְִׂשְמחּו ַוֲחִסיֶדי0 ְתׁשּוָעה יְִלְּבׁשּו ֱא6ִהים 'ה
 ).מב- מא, ו' ב הימים דברי(

 .קכז שבמזמור" הבטן פרי שכר בנים' ה נחלת הנה "כנגד 257
 ממשפחה מלכים יהיו ראויים יהיו לא שאם לא אבל. מלכות תהיה ולא יגלו זא ראויים יהיו לא ואם 258

 גם צריך וכך. בה תלוי בפועל מלוכה שתהיה מה אבל, בניו בצדקות תלויה לא לדוד' ה הבטחת כי, אחרת
 ֵּביתֹו ְוַעל ַעְבְּד0 לעַ  ִּדַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֱא6ִהים 'ה ְוַעָּתה: "ההבטחה את נתן לו שאמר אחרי דוד דברי את להבין
 ֶאת ַעְבְּד0 ֶאל ַוְּתַדֵּבר ֱאֶמת יְִהיּו ּוְדָבֶרי0 ָהֱא6ִהים הּוא ַאָּתה 'ה ֲאדֹנָי ְוַעָּתה ...ִּדַּבְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ַוֲעֵׂשה עֹוָלם ַעד ָהֵקם

 יְבַֹר= ּוִמִּבְרָכְת0 ִּדַּבְרּתָ  'ה ֲאדֹנָי ַאָּתה ִּכי ְלָפנֶי0 םְלעֹולָ  ִלְהיֹות ַעְבְּד0 ֵּבית ֶאת ּוָבֵר= הֹוֵאל ְוַעָּתה: ַהּזֹאת ַהּטֹוָבה
 ).כה, ז' ב שמואל" (ְלעֹוָלם ַעְבְּד0 ֵּבית
 ְוִהִּציתּו ַהּזֹאת ָהִעיר ַעל ַהּנְִלָחִמים ַהַּכְׂשִּדים ּוָבאּו: "אז, "ַהּזֹאת ָהִעיר ִּלי ָהיְָתה ֲחָמִתי ְוַעל ִּפיאַ  ַעל "אם אבל 259
 על להבטחה לגמרי מקבילה המקדש מקום על ההבטחה ובזה). לב ירמיהו" (ּוְׂשָרפּוהָ  ָּבֵאׁש ַהּזֹאת ָהִעיר ֶאת

 ואינם, בירושלים לנצח יהיה המקדש מקום וגם, דוד בית בידי לנצח תשאר המלכות שגם, דוד בית מלכות
 מקדש יהיה לא, צדיקים יהיו לא שאם, בצדקות תלוי בעולם בפועל זה של הביטוי אבל, תנאי בשום תלויים

 שישובו עד, אחרת למשפחה ולא דוד לבית לא מלוכה תהיה ולא, אחר במקום לא וגם בירושלים לא
 .דוד לבית ומלוכה בירושלים מקדש ויהיה, לצדקתם

 לאף יחסר לא ולחם ישבעו האביונים שגם עד בהם שארצה בזמן בארץ ברכה להם אתן: נוסף פרוש 260
 .אדם
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ְוָעָליו  261ובמשיחה של שמן המשחה שעליו, בנצוצות הכתר, ועליו יראו כולם את כבודו
  :ָיִציץ ִנְזרוֹ 

�ה ַמה א קלג ִו�ד ִהֵּנ (ת ְלָד" ַּמֲעל� יר ַהֽ ים ַּגם-ּט�(ב ּוַמה- ִׁש� ֶבת ַאִח�  :ָיַֽחד-ָּנִע�ים ֶׁש6
(ב  ב ל-ַעל| ַּכֶּׁש�ֶמן ַהּט0 ד ַעֽ אׁש ֹיֵר� �ֹ ן-ָהר ן ְזַקֽ ד ַעל- ַהָּזָק� ֹּיֵר� ן ֶׁש) יו- ַאֲהֹר� י ִמּד(ָתֽ  :ִּפ�
(ן ֶׁשֹּיֵרד' ַעל- ְּכַטל ג ם -ֶחְרמ� י ָׁש0 ּי�(ן ִּכ� י ִצ" �הָוה ֶאת| ַהְרֵר$ �ה ְי ים ַעד-ִצָּו ִּי� -ַהְּבָרָכ�ה ַח)

ם    :ָהע(ָלֽ
שפיע גם על הטוב אומר שהטוב הרוחני שבא לאדם בזכות הקודש מהמזמור 

 אינם והחומר שהרוח לזכור לאמרו ומתאים. 262שהוא בסיס לרוח, הגשמי

    .קצר תהילים פרק לומר שרוצה למי וכן; השלם במצב מתנגדים

שהמאמץ בבנין בית המקדש משפיע , לפי מה שאמרנו במזמור הקודםַהַּמֲעלוֹת ְלָדִוד ִׁשיר  א

וגם כמה נעים מבחינה ּטוֹב -ַמה רואים כמה טוב מבחינה רוחניתִהֵּנה  טובה לדוד וזרעו

שוכנים , שהם באמת בני אב אחד, יצר טוב ויצר רע, שהנשמה והגוףָּנִעים - ּוַמה חומרית

שהוא גם שמן נעים , וכשמן המשחה ב  :ָיַחד-ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם דשבאדם יחד למטרת הקו

ומרי גם אבל משפיע טוב חָהֹראׁש -ַעלשנמשח על הראש לקדשו ַּכֶּׁשֶמן ַהּטוֹב  לסיכה וריח

שמופיע את , וזה דווקא באדם השלםַהָּזָקן -ֹיֵרד ַעל 263כזקן, על צדדי החיים היורדים למטה

 265שעוד יורד השמן הזה גם על בגדיוַאֲהֹרן - ְזַקן 264כאהרון הכהן הגדול, הקדושה בחומר

אצל האדם השלם הם בגדי קודש לכבוד ולתפארת , שאף שעיקרם בגלל החטא והתאווה

השפע החומרי של הגשם והשלג יורד על , וכן בארץ כולה ג  :ִּפי ִמּדוָֹתיו- ֶׁשֹּיֵרד ַעל

 אלא הוא יורד ,אבל באמת לא בא לו מצד עצמוֶחְרמוֹן - ְּכַטל הגבוה מבחינה פיזית, החרמון

ַהְרֵרי -ֶׁשֹּיֵרד ַעל קודש וחול, שבאה מהררי ציון המחברים מקדש ומלוכה, על גב הקדושה
שתבוא דווקא מהעבודה שעובדים ' ציוה ה, כי את הברכה שבאה לכל הארץ 266ִצּיוֹן

בסיס להיות , כיון שהחיים החומריים מנותבים על ידהַהְּבָרָכה -ֶאת' ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה בירושלים

  :ָהעוָֹלם- ַחִּיים ַעד שהם חיי עולם הבא, לחיים האמיתיים

�ה   א קלד (ת ִהֵּנ ֲעל� ַּמ" יר ַהֽ ּו ֶאת| ִׁש� �הָוה ָּכל- ָּבְרכ� ים ְּבֵבית-ְי �ה ָהֹעְמִד� -ַעְבֵד�י ְיהָו
ה ַּבֵּליֽל(ת ֶדׁש ּו)ָבֲרכּו ֶאת-ְׂשֽאּו  ב :ְי)הָו� ה  ג :ְיהָוֽה- ְיֵדֶכ�ם ֹק� ֵׂש� �הָוה ִמִּצּי�(ן ֹע) ְיָבֶרְכָך� ְי

ֶרץ ִים ָוָאֽ    :ָׁשַמ�

 
 .''לה קודש 'שהוא כולם שיראו גדול כהן שעל כציץ יהיה כתרו: נוסף פרוש 261
 הרבה בו יש, כאלה קריםבמ כרגיל, ולכן. בכוונה, משמעותו על לעמוד וקשה ברמזים כתוב הזה המזמור 262

 .יעיין והרוצה. שונים פרושים
 ולא' הטוב שמן 'אמר ולכן המשיחה מצד ולא החומרי הטוב על מדבר וכאן, בזקן ולא בראש המשיחה כי 263

 .שנמשך אחר מעילה בו שאין ל"חז לומדים מכאן ולכן' המשחה שמן'
 ".יצא לא המקדש ןמ"ו, הכהנים כשאר שלא, מפוארים בגדים הגדול לכהן יש שלכן 264
 ".בד מדו "מלשון' מידותיו '265
 .ה"קכ שבמזמור" ישב לעולם ימוט לא ציון כהר' בה הבוטחים "כנגד 266
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שהוסברה במזמור , בעולם הזה והברכה ממנה' אומר שאת עבודת המור המז

 וכן, דור בכל' ה עובדי על לאמרו ומתאים. אפשר לקבל גם בגלות, הקודם

  .קצר תהילים פרק לומר שרוצה למי

- ָּבְרכּו ֶאת בעולם' תרבו הופעת הִהֵּנה  לפי כל מה שאמרנו בשירי המעלותִׁשיר ַהַּמֲעלוֹת  א
, שהם כעומדים בבית המקדש גם היום' ַעְבֵדי ה-ָּכל באמת' כל הצדיקים שעובדים את ה' ה

ולכן שאו ידיכם ככהנים  ב  :ַּבֵּלילוֹת' ה- ָהֹעְמִדים ְּבֵבית אף שאנחנו בזמן הגלות והצרות

  :'ה- ּוָבֲרכּו ֶאת בעולם דרך מעשי ידיכם' והוסיפו הופעת הְיֵדֶכם ֹקֶדׁש -ְׂשאּו בקדושה
פועל ' שהִמִּצּיוֹן ' ְיָבֶרְכ ה הנובעת מציון גם בחורבנה, בעולם' וכנגד זה תזכו לברכת ה  ג

ולכן יברככם ברוחניות ובגשמיות יחד , וגם בארץ עצמה, גם בשמים להשפיע על הארץ

  :ַמִים ָוָאֶרץֹעֵׂשה ָׁש 

ּה ַה�  א קלה ְללּו ֶאת| ְללּוָי0 �י ְיהָוֽה- ַהֽ ְללּו ַעְבֵד� �ה ַהֽ) ְמִדים ְּבֵב�ית   ב :ֵׁש�ם ְיהָו ֹעֽ �ֶׁש�
ינּו (ת ֵּב�ית ֱאֹלֵהֽ ַחְצר� �ה ְּב) ְללּוָיּה ִּכי ג :ְיהָו �ים- ַהֽ י ָנִעֽ ( ִּכ� ְׁשמ� ּו ִל) �ה ַזְּמר� (ב ְיהָו  :ט�

י ד ל ִלְסֻגָּלֽת(-ִּכֽ �ּה ִי)ְׂשָרֵא� ( ָי ב ָּבַח�ר ל� �ַדְעִּתי   ה :ַיֲעֹק� �י ָי י ֲאִנ ינּו -ִּכיִּכ� �ה ַו)ֲאֹדֵנ� (ל ְיהָו ָגד�
ים-ִמָּכל ל ֲאֶׁשר ו :ֱאֹלִהֽ ים ְוָכל- ֹּכ� ַּיִּמ� ִים ּוָבָא�ֶרץ ַּב) ה ַּבָּׁשַמ� ָׂש� ה ָע" ץ ְיהָו�  :ה(ֽמ(תּתְ -ָחֵפ�

ים ַלָּמָט�ר ָעָׂש�ה ֽמ(ֵצא ז ֶרץ ְּבָרִק� ָא� ֲעֶל�ה ְנִׂשִאים' ִמְקֵצ$ה ָה" יו- ַמֽ ּוַח ֵמֽא(ְצר(ָתֽ  :ר)
ם ַעד  ח ָאָד� ִהָּכה ְּבכ(ֵר�י ִמְצָר�ִים ֵמ) �ה-ֶׁשֽ �ֹמְפִתים ְּבת(ֵכ�ִכי | ָׁשַל�ח  ט :ְּבֵהָמֽ (ת ּו ֹאת�

ה ּוְבָכל ַפְרֹע� יו-ִמְצָר�ִים ְּב) ים ְו)   י :ֲעָבָדֽ ִהָּכה ּג(ִי�ם ַרִּב� �יםֶׁשֽ ים ֲעצּוִמֽ ג ְמָלִכ�  :ָהַר�
(ן  יא (ת ְּכָנַֽען| ְלִסיח� ל ַמְמְלכ� �ְלע(ג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש�ן ּו)ְלֹכ� י ּו ְוָנַת�ן  יב :ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר�

ל ַעּֽמ( ה ְלִיְׂשָרֵא� ה ִזְכְרָך� ְלֹדר  יג :ַאְרָצ�ם ַנֲחָל�ה ַנ)ֲחָל� �הָוה ִׁשְמָך� ְלע(ָל�ם ְי)הָו� ר-ְי  :ָוֹדֽ
י  יד ( ְוַעל- ִּכֽ �ה ַעּמ� ין ְיהָו בָ -ָיִד� םֲע) יו ִיְתֶנָחֽ ה ְיֵד�י  טו :ָד� ֲעֵׂש� ֲעַצֵּב�י ַה�ּג(ִים ֶּכ�ֶסף ְוָזָה�ב ַמ)

ם ה טז :ָאָדֽ א ִיְרֽאּו- ֶּפֽ �ֹ ם ְול ֶה� � ִים ָל) א ְיַדֵּב�רּו ֵעיַנ �ֹ �ינּו   יז :ָל�ֶהם ְול א ַיֲאִז �ֹ � ִים ָל�ֶהם ְול ָאְזַנ
ף ֵאין ם-ֶיׁש- ַא)� ּוַח ְּבִפיֶהֽ �מ(ֶהם ִיְהי�ּו ֹעֵׂשיֶה�ם ֹּכ�ל ֲאֶׁשר יח :ר� ם-ְּכ ֵּב�ית  יט :ֹּבֵט�ַח ָּבֶהֽ

ּו ֶאת �ְׂשָרֵאל ָּבְרכ� ּו ֶאת- ִי ן ָּבְרכ� ֲהֹר� ית ַא) �ה ֵּב� ּו ֶאת כ :ְיהָוֽה- ְיהָו �ה - ֵּב�ית ַה�ֵּלִוי ָּבְרכ� ְיהָו
ּו ֶאת ה ָּבְרכ� י ְי)הָו� ְרֵא� ה   כא :ְיהָוֽה-ִיֽ ּוְך ְיהָו0 ר� Fְללּוָיּֽה| ָּב ם ַהֽ �ִ רּוָׁשָל ֵכ�ן ְיֽ Fן ֹׁש)     :ִמִּצּי�

ם בזה מיומשלי', הברכה שיברכו עבדי הכאן מפורטת ,  הקודםכהמשך למזמור

אלא גם בגלות נברך אותו על ', שלא רק בגאולה נדע לברך את ה, את ההלל

 ומתאים. 267ינם אמת כללונלמד מעצם הגלות שהאלילים א, גדולתו בעולם

; האדם דרך פועל הואשוכ, ובנס בטבע גדולתו על' ה את לשבח לאמרו

    .להלל כהשלמה וכן

 

 באים והם שבהלל ח"קי על מבוסס הבא והמזמור, שבהלל ו"קט מזמור על מבוסס הזה המזמור כי 267
 ההלל בסוף אמנם', ה את חנשב ושאז, ממש הגאולה על בעיקר ביקשנו בהלל כי. חדשה למדרגה להשלימו

 המבט את להוסיף ט"קי מזמור כך אחר באו ולכן. עליה גם ונשבח לטובה היתה הגלות שגם נבין שאז אמרנו
 שעיקר שנבין עד, הבטחון במדרגות אותנו שמעלות המעלות שירי עשרה וחמש, צדדיה מכל התורה של

. בגאולה רק ולא', ה את ולשבח' ה בבית דיםעומ להיות, בגלות גם אפשר וזה, בו לדבוק הוא' בה הבטחון
 ".הגדול הלל "גם המכונה הבא והמזמור שלנו המזמור עכשיו מביאים הזה המבט ואת
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ואת זה ' ֵׁשם ה- ַהְללּו ֶאת בעולם' ת הופעת הושבחו אַהְללּוָיּה  יחד איתי' שבחו את ה א

שהם כעומדים  ב  :'ַהְללּו ַעְבֵדי הבאמת ' הצדיקים שעובדים את ה, ישבחו היום בגלות

268כמו שאמרנו במזמור הקודם, בגלות, יוםבבית המקדש גם ה
ומשם ' ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ה 

, כך שיהפכו את החוצות לחצרות של בית אלוקינו, גם החוצה' יכולים להוסיף הופעת ה

לומר ַהְללּוָיּה  'ומה שתשבחו איתי את ה ג  :ְּבַחְצרוֹת ֵּבית ֱאֵהינּו 269שאנחנו עובדים אותו

שבעתיד גם , ועוד נפרט את הופעתו' טוֹב ה- ִּכי טוב וכל מעשיו הם הטוב המוחלט' שה

כי , טוב' שה, ונשבח ד  :270ַזְּמרּו ִלְׁשמוֹ ִּכי ָנִעים גם במושגים שלנו, נרגיש את טובתה עלינו

, וגם אם עוברות עליהם צרות, בחר את כל הפרטים וכל הדורות של עם ישראל להיות לו

והכלל כולו יראה גם את  ָיּה ַיֲעֹקב ָּבַחר לוֹ - ִּכיהרי הם דבקים בו שהוא הטוב האמיתי 

  :ִיְׂשָרֵאל ִלְסגָֻּלתוֹ   ושומר אותנו מכל רע271,כי ישראל הוא הדבר החשוב לו בעולם, נעימותו
 גדול ומקיף כל מה שקורה בארץ' כי אנחנו יודעים שה', שבח את הודוקא אנחנו יכולים ל  ה

, רואים כבר עכשיו, ויודעים שדרך מה שמראה את אדנותו עלינו' ָגדוֹל ה- ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי

  :ֱאִהים- ַוֲאֹדֵנינּו ִמָּכל שאת זה הגויים ידעו רק בעתיד, שכל אלהי העמים אינם כלום מולו
בין בשמים  ָעָׂשה' ָחֵפץ ה- ֹּכל ֲאֶׁשר שגדולתו מתבטאת בכך שכל מה שרצונו לעשותו עשה  ו

ַּבַּיִּמים  ם שולט שםובין במים שאין האדַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ  ובין בארץ עצמה, השולטים בכל
, שמחיה את העולם כולו על ידי הגשם ז  :272ְּתהוֹמוֹת- ְוָכל וגם בתהום שמכוסה מעין

ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה  ה הארץ הנראיתמקצ, שמעלה את העננים להתנשא נגד טבע המים
ועל ידי ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה  אש ומים, וכדי להוריד את הגשם מביא ברק שהם הפכיםָהָאֶרץ 

הרוח הבאה ממנו מניע את העננים למקומם להוריד גשם במקום שרוצה ולא להוריד איפה 

כשהכה את , ועוד שהראה שהוא שולט בחיים  ח  :רּוַח ֵמאוְֹצרוָֹתיו-274מוֵֹצא 273שלא רוצה

- ֵמָאָדם ַעד וגם בחיי האדם וגם בחיי הבהמהֶׁשִהָּכה ְּבכוֵֹרי ִמְצָרִים  275הבכורים בלבד
וכן פרסם את שמו בעולם על ידי האותות והמופתים שעשה בעשרת המכות  ט  :ְּבֵהָמה

276שבארץ מצרים
כשהטביע , והראה שהוא מעניש 277ָׁשַלח ֹאתוֹת ּוֹמְפִתים ְּבתוֵֹכִכי ִמְצָרִים 

 
  ".'ה מבית ברכנוכם' ה בשם הבא ברוך: "קיח בפרק ההלל בסוף גם רמזנו וכן 268

 ז"כ במזמור שאמר וכמו, בביתו נמצאים כביכול הם ולכן, אלוקים בדעת עסוקים הם ימיהם שכל והכונה
 זו שרק, החומרי בעולם זה מכח ופועלים יוצאים גם אלא, בדעתם רק ולא". חיי ימי כל' ה בבית שבתי"

 כן ועל. וציוויו רצונו לפי מתנהגים כי אלוקינו בית בחצרות הם שם וגם, בעולם' ה ברכת להוסיף הדרך
 .החומר על וגם וחהר על גם, החוץ על וגם התוך על גם הוא' ה את שמשבחים השבח

 ".יפריחו אלוקינו בחצרות' ה בבית שתולים "ב"צ במזמור גם אמרנו וכך 269
 .ג"קל שבמזמור" יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה "כנגד 270
 ועתה", "והמדינות מלכים וסגולת וזהב כסף גם לי כנסתי "וכמו ביותר המובחר הדבר פרושו' סגולה '271

 ".וכסף זהב סגולה לי יש אלקי בבית ברצותי
 ַוֲאֶׁשר ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמיִם ֲאֶׁשר ְּתמּונָה ְוָכל ֶפֶסל ְל0 ַתֲעֶׂשה 6א: "שנאמר כמו אלהים מכל ואדונינו כנגד וזה 272

 ".ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמיִם ַוֲאֶׁשר ִמָּתַחת ָּבָאֶרץ
 והוא, במצרים בהם שהיינו תהומותיו וכל הגלות בים רצונו כל עושה' שה במשל מדבר: נוסף פרוש 273

 המראים בברקים להם נתן שם סיני להר והביאם, הארץ קצה שהיא ממצרים ישראל עם נשיאי את העלה
 את שתניע הרוח את מאצרותיו והוציא, "לקחי כמטר יערוף "שנאמר כמו טרלמ שנמשלה התורה את, אותו

 .המזמור בהמשך מפרט הזה המשל כל ואת. בעולם ישראל עם
 להניע בה משתמש' וה, טבעי באופן בעולם היא גם קיימת שהרוח לומר, מוציא ולא מוצא שאמר יתכן 274

 ואינו, שבעולם הטבעיים הדברים בכל וכן. כולצור בה להשתמש בעולם אותה מוצא וכביכול, שרוצה למקום
  .בו לשלוט כדי ניסים לחדש צריך

 ".מאוצרותיו רוח ויוצא: "נאמר ושם, טז, נא ובירמיהו, יג, י בירמיהו גם קלים בשינויים מובא הזה הפסוק
 .אלהיהם להם עזרו ולא בהם פגע כי אלהים מכל שגדול הראה בזה: נוסף פרוש 275

Administrator
Typewritten Text
קלה



 268 תהלה ליעקב

, והראה שהוא פועל בעולם דרך עם ישראל  י  :ֲעָבָדיו- ְּבַפְרֹעה ּוְבָכלת פרעה ועבדיו בים א

הרג על ידם מלכים גדולים בכח וֶׁשִהָּכה ּגוִֹים ַרִּבים כשהכה על ידם צבאות גדולים 

וכעוג  ְלִסיחוֹן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי כסיחון שהיה לו עם רב יא  :ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים וממלכה

שהיו ממלכות רבות , וכל עמי כנעןּוְלעוֹג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ק בגופו ובממלכתו שהיה מלך גדול וחז

בין שנתנם , נחיל ארצותוהראה שהוא המ יב  :ּוְלֹכל ַמְמְלכוֹת ְּכָנַען שהתאגדו נגד ישראל

ושמשלם שכר טוב לעובדיו שנתנה ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה  לגויים בין שלקח מהם ונתן לנו

הוא מכוון , והשם הזה שעשית לך בעולם יג  :ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמוֹ  לישראל שהם עמו

וזכר המעשים ִׁשְמ ְלעוָֹלם ' ה והרוצה לדבוק בך צריך לעבוד לפי ההגיון הזה, לעולם הבא

- ִזְכְר ְלֹדר' ה וגם בגלות לא שוכחים את גדולתך וכוחך, האלה נמצא איתנו בכל הדורות
דן את עמו ' שה, נלמד דוקא על ידי הגלות, ואת מה שגדול אדונינו מכל האלהים יד  :ָוֹדר

278שעבדו לאלהי העמים
' וה, גם עבדיו נופלים איתם, וכיון שהעם כולו נידוןַעּמוֹ ' ָיִדין ה- ִּכי 

, שאלילי הגויים, ואז ילמדו עם ישראל לראות  טו  :ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם- ְוַעל 279על טובתםמוותר 

ֲעַצֵּבי ַהּגוִֹים ֶּכֶסף  יםעשויים מחומרים ארצי, המעציבים את עובדיהם כשאינם עונים להם
', שבניגוד לה טז  :ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדםשאין בהם כח לתת יותר מכחם , ועל ידי בני אדםְוָזָהב 

ואפילו מה שבני אדם עושים בפיהם , להם יש פה פיזי,  בו במאמרושברא את העולם ושולט

יש , המשגיח ורואה כל מה שבארץ', ובניגוד להָלֶהם ְוא ְיַדֵּברּו -ֶּפהאינם יכולים לעשות 

ובניגוד  יז  : ֵעיַנִים ָלֶהם ְוא ִיְראּוואפילו לראות כבני אדם אינם יכולים, להם עיניים פיזיות

 ואפילו לשמוע כבני אדם אינם יכולים, יש להם אוזניים פיזיות, השומע תפילה וזעקה', לה
ַאף  280אינם חיים כללכך ש, וגם אין להם רוח חיים בפיהם לנשוםָאְזַנִים ָלֶהם ְוא ַיֲאִזינּו 

שיהיה להם את כל , יהיו כמוהם, וכשימותו הגויים שעשו אותם יח  :רּוַח ְּבִפיֶהם-ֶיׁש- ֵאין

 ולא יקומו לעולם הבא, ין להם השארות הנפשוא, אבל לא יעשו את תפקידם, האברים
לכן ו יט  :ֹּבֵטַח ָּבֶהם- ֹּכל ֲאֶׁשרולכן יהיו כמותו, וזה כיון שבטחו בהבלְּכמוֶֹהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם 

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו  281בעולם כבר עכשיו' הוסיפו הופעת ה, עם ישראל הנוהג כמשפחה אחת
- ֵּבית ַאֲהֹרן ָּבְרכּו ֶאת בעולם' תוסיפו הופעת ה, ומשפחת הכהונה המקודשת יותר' ה-ֶאת

' ה- ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת בעולם' תוסיפו הופעת ה', ושבט לוי שתפקידם להלל את ה כ  :'ה

 
 בין הבדיל, הזו הארץ בתוך גם אלא, במצרים עשה רק שלא כלומר" מצרים כיבתוכ: "נוסף פרוש 276

  . שבה למצרים ישראל

 פרעה ולעיני, טמאה ארץ שהיא מצרים בתוך גם אלא, גדולתו את גילה ישראל עם לעיני רק לא: נוסף פרוש
 .העולם כל לעיני שמו את יגלה לבוא לעתיד וכך, טמא עם שהם עבדיו וכל
 .שבהלל" הללויה ירושלים בתוככי' ה בית ותבחצר "כנגד 277
 נהיה שכבר כיון לנו שעשה הרעה על ויתנחם לבוא לעתיד העמים מיד אותנו ידין' כשה: נוסף פרוש 278

, מצרים במכות לראות שלמדו כמו אדם ידי מעשה וזהב כסף הגויים שעצבי יראה העולם כל אז, עבדיו
 .הבא לעולם שמך יהיה אז וכשמך

 ְוָחׁש ֵאיָדם יֹום ָקרֹוב ִּכי ַרגְָלם ָּתמּוט ְלֵעת ְוִׁשֵּלם נָָקם ִלי: "נאמר שם, האזינו משירת לקוח ההז הפסוק 279
 צּור ֱא6ֵהימֹו ֵאי ְוָאַמר: ְוָעזּוב ָעצּור ְוֶאֶפס יָד ָאזְַלת ִּכי יְִרֶאה ִּכי יְִתנֶָחם ֲעָבָדיו ְוַעל ַעּמֹו 'ה יִָדין ִּכי: ָלמֹו ֲעִתדֹת
 הּוא ֲאנִי ֲאנִי ִּכי ַעָּתה ְראּו: ִסְתָרה ֲעֵליֶכם יְִהי ְויְַעזְֻרֶכם יָקּומּו נְִסיָכם יֵין יְִׁשּתּו יֹאֵכלּו זְָבֵחימֹו ֵחֶלב ֲאֶׁשר :בֹו ָחָסיּו
 ידי שעל, כלומר, )לט-לה, לב דברים ("ַמִּציל ִמּיִָדי ְוֵאין ֶאְרָּפא ַוֲאנִי ָמַחְצִּתי ַוֲאַחּיֶה ָאִמית ֲאנִי ִעָּמִדי ֱא6ִהים ְוֵאין

 .בעולם שולט' ה ורק כלום אינם שהאלילים לומדים הצרות
 על שמשחק אלא, אף להם איןש כאן יאמר ולא, "להם אף: "אמר קטו במזמור שהרי', גם 'מלשון' אף '280

 ידי על נותן גם חיים אלקים שהוא רק לא' ה שאצל לומר באפיהם ולא בפיהם רוח אמר ואולי. מילה אותה
 .האנשים את המניעה רוח פיו דבר
' ה: "הגאולה על אמרנו קיח ובמזמור, בגלות בהיותם" 'בה בטח ישראל: "קטו במזמור שאמרנו מה כנגד 281

 יברך אם או אותנו יושיע אם לא שהשאלה למדרגה הגענו כבר כאן, "ישראל בית תא יברך יברך זכרנו
 במזמור שאמר כמו אותנו יברך' ה גם מברכים שאנחנו ממה וכתוצאה, אותו נברך שאנחנו אלא אותנו

 ".מציון' ה יברכך... 'ה עבדי כל' ה את ברכו: "הקודם



269 ליעקב תהלה  

 

- ָּבְרכּו ֶאת' ִיְרֵאי ה הוסיפו הופעתו בעולם, שיודעים לראות את הופעתו יותר מכולם' ויראי ה
ִמִּצּיוֹן ' ָּברּו ה גם אנחנו מברכים אותו ממדרגת ציון, מציון' ולא רק יברכנו ה  כא  :'ה

ם שהוא שוכן בירושלים כל הזמן גם בחורבנה  יחד איתי' ועל זה שבחו את ה 282ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ
  :ָיּהַהְללּו

�  א קלו ּו ַליהָו י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(- ה ִּכיה(ד� (ב ִּכ6 י  ב :ט� ים ִּכ6 אֹלֵה�י ָהֱאֹלִה� ה�(דּו ֵלֽ
י ְלֹעָל�ם ַחְסּֽד(  ג :ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( �ים ִּכ6 �י ָהֲאֹדִנ (ת  ד :ה�(דּו ַלֲאֹדֵנ ֵׂש�ה ִנְפָלא� Fְלֹע

י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( ( ִּכ6 (ת ְלַבּד� י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(  ה :ְּגֹדל� �ה ִּכ6  :ְלֹעֵׂש�ה ַה�ָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנ
ע ָה�ָאֶרץ ַעל  ו י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(-ְלֹרַק� י ְלע(ָל�ם   ז :ַהָּמ�ִים ִּכ6 ים ְּגֹדִל�ים ִּכ6 �ֹעֵׂשה א(ִר� ְל

י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(ַה�ֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁש�ֶלת ַּבּי�(ם -ֶאת  ח :ַחְסּֽד( �כ(ָכִבים -ֶאת  ט :ִּכ6 ַח ְו ַהָּיֵר�
י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( (ת ַּבָּל�ְיָלה ִּכ6 י ְלע(ָל�ם  י :ְלֶמְמְׁשל� ְלַמֵּכ�ה ִמ�ְצַרִים ִּבְבכ(ֵריֶה�ם ִּכ6

י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( יא :ַחְסּֽד( �ְׂשָרֵאל ִמּת(ָכ�ם ִּכ6 �ה  יב :ַוּי(ֵצ�א ִי (ַע ְנטּוָי �ד ֲח�ָזָקה ּוִבְזר� ְּבָי
י ְלע(ָל�  �ר ַים יג :ם ַחְסּֽד(ִּכ6 י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(-ְלֹגֵז ים ִּכ6 יר ִיְׂשָרֵא�ל  יד :ס�ּוף ִלְגָזִר� ְוֶהֱעִב�

י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( ( ִּכ6 ( ְבַיםְוִנFֵע�ר ַּפְר   טו :ְּבת(כ� ה ְוֵחיל� י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(-ֹע� ּוף ִּכ6  :ס�
י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(  טז י ְלע(ָל�ם  יז :ְלמ(ִל�יְך ַע�ּמ( ַּבִּמְדָּב�ר ִּכ6 ים ְּגֹדִל�ים ִּכ6 �ַמֵּכה ְמָלִכ� ְל

י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(  יח :ַחְסּֽד( ים ִּכ6 ים ַאִּדיִר� �ַּיֲהֹרג ְמָלִכ� י   יט :ַוֽ י ִּכ6 �ִסיח(ן ֶמ�ֶלְך ָהֱאֹמִר� ְל
י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( כ :ּֽד(ְלע(ָל�ם ַחסְ  �ְלע(ג ֶמ�ֶלְך ַהָּבָׁש�ן ִּכ6 י  כא :ּו ְוָנַת�ן ַאְרָצ�ם ְלַנֲחָל�ה ִּכ6

(  כב :ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( �ֲחָלה ְלִיְׂשָרֵא�ל ַעְבּד� י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד(ַנ �ַכר ָל�נּו  כג : ִּכ6 ֶׁש�ְּבִׁשְפֵלנּו ָז
י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( כד :ִּכ6 נּו ִמָּצֵר�ינּו ִּכ6 ָּבָׂש�ר -ן ֶל�ֶחם ְלָכלֹנֵת� כה :ַוִּיְפְרֵק�
י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( י ְלע(ָל�ם ַחְסּֽד( כו :ִּכ6    :ה�(דּו ְלֵא�ל ַהָּׁשָמ�ִים ִּכ6

על כל מעשיו , ות וגם כשלא רואים את טובתוגם בגל', בא להודות לההמזמור 

והוא , שדרכם אנחנו יודעים שהוא יכול לעשות כל מה שברצונו, שעשה איתנו

ומה שעוד לא נגאלנו הוא חלק מתהליך , ועוד יגאלנו, רוצה בטובת עם ישראל

 יכולתו על' ה את לשבח לאמרו ומתאים. ולא מתוך חוסר יכולת, הטוב

  .מצרים יציאת ועל העולם בריאת על ולשבח, הרוצ שהוא מה כל לעשות

- ִּכיכי הוא הטוב המוחלט וכל מעשיו לטובה ' הוֹדּו לה על כל מה שעושה' תנו תודה לה א
מצד שחסדו מכוון לזכותנו לעולם הבא ולכן ,  נראה לנו לא כך ומה שלפעמים283טוֹב

שהוא השולט ', ותנו הודאה לה ב  : ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 284ִּכי לפעמים צריך גלות בעולם הזה

ומה שלא רואים את כוחו הזה  הוֹדּו ֵלאֵהי ָהֱאִהים מלאכים השולטים בכוחות הטבעב

ִּכי  וכשיגיע הזמן המתאים יתגלה כוחו, הוא רק מצד שחסדו מכוון לעולם הבא, בגלות
הוֹדּו  ,במלכים ובעמים, שהוא שולט בכל השליטים בארץ', ותנו תודה לה ג  :ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 

 
 .ח"קכ שבמזמור" חייך ימי כל ירושלים בטוב וראה מציון' ה יברכך "כנגד 282
 .הקודם שבמזמור" 'ה טוב כי הללויה "כנגד 283

 שחסדו מה על טוב שהוא' לה הודו 'אומר והמשפט. עליו לו שנודה מה שזה אלא סיבה אינו כאן' כי '284
 .'הבא לעולם מכוון
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שמכוון להצילנו מהחטא ', גם זה חסד ה, ומה שנראה שהם פועלים נגדנו 285ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים

ולימד אותנו את זה במה שאינו חייב לפעול דרך המלאכים  ד  :ִּכי ְלֹעָלם ַחְסּדוֹ  לעולם הבא

 ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאוֹת ְּגֹדלוֹת ְלַבּדוֹ  אלא יכול גם לעשות ניסים בלי לעבוד דרכם כלל, או השליטים

אבל חסדו הזה ישוב , כי אנחנו עוד צריכים את הגלות, תםומה שלא עושה לנו היום או

כי עשה את השמים כך , ולימד ששולט בכוחות ה  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ להופיע כשיבוא הזמן 

כי ברא את העולם כך  286ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה וכל להבין את התנהלותם שבאה ממנושנ

ואת   ו  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  ולא שיטעו אנשים אחרי אלהים אחרים, שיגיע בחסדו לעולם הבא

ותהיה , כך שידעו אנשים שהמים יכולים להציף אותם, היבשה סידר שתהיה מעל המים

ִּכי ועל ידי זה מכוון אותם לעולם הבא בחסדו  287ַהָּמִים-ְלֹרַקע ָהָאֶרץ ַעל להם יראת העונש
כדי שלא יטעו אחרי השמש לומר שהיא , ועשה שני מאורות גדולים ז  :ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 

288אלוהות
  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  ועל ידי זה מכוון את העולם לעולם הבאְלֹעֵׂשה אוִֹרים ְּגֹדִלים  

-ֶאת שליטה רק ביום ויראו שאין לה יכולת בלילה, שהיא הגדולה מביניהם, שנתן לשמש ח
  :ְסּדוֹ ִּכי ְלעוָֹלם חַ  כי רצה לזכות את העולם שיגיע לעולם הבא 289ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיוֹם

שם לו , וכדי שלא יאמרו ששניהם אלהות וכל אחד בזמנו, ובלילה ברא את הירח מולה  ט

ועל ידי זה מזכה את ְלֶמְמְׁשלוֹת ַּבָּלְיָלה ַהָּיֵרַח ְוכוָֹכִבים -ֶאת 290גם את הכוכבים שישלטו איתו

במה , והראה שהוא אדון לאדונים י  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  העולם שלא יטה ליבם אחריהם

ְלַמֵּכה ִמְצַרִים והענישם על מה ששלטו בנו , על ידי בכוריהם, ם ששלטו בנושהכה את מצרי
, ומה שלא עושה היום, לימד אותנו שיכול, ואף שהיום איננו רואים את כוחו זה 291ִּבְבכוֵֹריֶהם

והראה שיכול להוציאנו מיד  יא  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  כי מזכה אותנו על ידי הגלות לעולם הבא

 
 .הקודם שבמזמור" אלהים מכל ואדונינו' ה גדול כי "כנגד 285
, בירמיהו י לפרק בסיס משמשים הזה והפרק הקודם שהפרק כיון גם, זרה עבודה כנגד כאן שמדבר נראה 286

 ּוֵמאֹתֹות ִּתְלָמדּו ַאל ַהּגֹויִם ֶּדֶר= ֶאל 'ה ָאַמר ּכֹה: "האלילים נגד מדבר ושם, בירמיהו נא בפרק גם חוזר שחלקו
 ֶּכֶסף ...יְִצָעדּו 6א ִּכי יִּנָׂשּוא נָׂשֹוא יְַדֵּברּו ְו6א ...יֵַּפהּויְ  ּוְבזָָהב ְּבֶכֶסף ...ֵמֵהָּמה ַהּגֹויִם יֵַחּתּו ִּכי ֵּתָחּתּו ַאל ַהָּׁשַמיִם
 עֵֹׂשה... :ֻּכָּלם ֲחָכִמים ַמֲעֵׂשה ְלבּוָׁשם ְוַאְרָּגָמן ְּתֵכֶלת צֹוֵרף ִויֵדי ָחָרׁש ַמֲעֵׂשה ֵמאּוָפז ְוזָָהב יּוָבא ִמַּתְרִׁשיׁש ְמֻרָּקע
 ָהָאֶרץ ִמְקֵצה נְִׂשִאים ַוּיֲַעֶלה ַּבָּׁשַמיִם ַמיִם ֲהמֹון ִּתּתֹו ְלקֹול  :ָׁשָמיִם נָָטה ּוִבְתבּונָתֹו ָחְכָמתֹוּבְ  ֵּתֵבל ֵמִכין ְּבכֹחֹו ֶאֶרץ

 רּוחַ  ְו6א נְִסּכֹו ֶׁשֶקר ִּכי ִמָּפֶסל צֹוֵרף ָּכל הִֹביׁש ִמַּדַעת ָאָדם ָּכל נְִבַער: ֵמאְֹצרָֹתיו רּוחַ  ַוּיֹוֵצא ָׂשהעָ  ַלָּמָטר ְּבָרִקים
 ֵׁשֶבט לְויְִׂשָראֵ  הּוא ַהּכֹל יֹוֵצר ִּכי יֲַעקֹב ֵחֶלק ְכֵאֶּלה 6א: יֹאֵבדּו ְּפֻקָּדָתם ְּבֵעת ַּתְעֻּתִעים ַמֲעֵׂשה ֵהָּמה ֶהֶבל: ָּבם

  ".ְׁשמֹו ְצָבאֹות 'ה נֲַחָלתֹו
  .הקודם שבמזמור" תהומות וכל בימים ובארץ בשמים עשה' ה חפץ אשר כל "כנגד 287

 עבודה בענין נאמר הזה והביטוי. הנמוך למקום הולכים הם כי מהם גבוהה אלא המים מעל ממש אינה והארץ
 ֶּפן", "ָאֶרץלָ  ִמַּתַחת ַּמיִםּבַ  ַוֲאֶׁשר ִמָּתַחת ָאֶרץּבָ  ַוֲאֶׁשר ִמַּמַעל ַמיִםַּבּׁשָ  רֲאׁשֶ  ְּתמּונָה ְוָכל ֶפֶסל ְל0 ַתֲעֶׂשה 6א "זרה

 לגבי רקע והשורש". ָאֶרץלָ  ִמַּתַחת ַּמיִםּבַ  ֲאֶׁשר ָּדגָה ָּכל ַּתְבנִית... ָסֶמל ָּכל ְּתמּונַת ֶּפֶסל ָלֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ַּתְׁשִחתּון
 ְלַאֵחר ּוְכבֹוִדי ְׁשִמי הּוא' ה ֲאנִי... ְוֶצֱאָצֶאיהָ  ָהָאֶרץ רַֹקע םְונֹוֵטיהֶ  ַהָּׁשַמיִם ּבֹוֵרא: "מד- ו מב בישעיהו נאמר הארץ

 ְוקְֹסִמים ַּבִּדים אֹתֹות ֵמֵפר: ֵמִאִּתי ָהָאֶרץ רַֹקע ְלַבִּדי ָׁשַמיִם נֶֹטה ּכֹל עֶֹׂשה' ה ָאנִֹכי", "ַלְּפִסיִלים ּוְתִהָּלִתי ֶאֵּתן 6א
 ".יְהֹוֵלל

 מכוון שהחסד כיון אחריהם שטועים ואף לעולם להאיר חסד אהו גדולים אורים שעשה שמה: נוסף פרוש 288
 את לדעת יוכל שרוצה שמי כדי עשה מה גם מסביר הבאים ובפסוקים. אחריהם יטעו לא כבר ואז עולם עד

 .לטעות ולא האמת
 ֶאת ְּגדִֹליםהַ  ַהְּמאֹרֹת ְׁשנֵי ֶאת ֱא6ִהים ַוּיַַעׂש" :בה שנאמר ,מהבריאה בא המאורות בענין "ממשלה" הביטוי 289
 ִּבְרִקיעַ  ֱא6ִהים אָֹתם ַוּיִֵּתן: ַהּכֹוָכִבים ְוֵאת ַהַּליְָלה תְמֶׁשלֶ ְלמֶ  ַהָּקטֹן ָּמאֹורהַ  ְוֶאת ַהּיֹום תְמֶׁשלֶ ְלמֶ  ַהָּגדֹל ָּמאֹורהַ 

 ". טֹוב ִּכי 6ִהיםאֱ  ַוּיְַרא ַהחֶׁש= ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין ּוְלַהְבִּדיל ּוַבַּליְָלה ַּבּיֹום ְוִלְמׁשֹל: ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַהָּׁשָמיִם
 ואת, ישראל הצלחת בזמן ממשלתו את למשול, העולם את המאירה התורה של השמש את: נוסף פרוש 290

, לכוכבים המשולים העם פרטי וכל, הגלות חשכת את להאיר התורה אור את המחזיר ישראל עם שהם הירח
 .והצרות הגלות בזמן ממשלתו את מושלים שהם

 .הקודם שבמזמור" בהמה עד מאדם יםמצר בכורי שהכה "כנגד 291
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292האדונים האלו
ִּכי  ועכשיו עוד לא בא הזמן, וגם זה יעשה לנו בעתידַוּיוֵֹצא ִיְׂשָרֵאל ִמּתוָֹכם  

והוציאם בכח ולא , והיה על ידי נפלאות גדולות כיון שהיו מעשים גדולים  יב  :ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 

, מצילנו בכח' ולמדנו שהְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרוַֹע ְנטּוָיה  'וראו שהמעשים האלו באים מה, בגניבה

והראה   יג  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  לא רואים את זה עכשיו כי אנחנו עוד צריכים את הגלותומה ש

- ְלֹגֵזר ַים תו לשני חלקיםכשעשה יבשה בתוך ים סוף וחצה או, שהוא רוקע הארץ על המים
ואת עמו  יד  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  כשנהיה ראויים, וכך יעשה לנו ניסים גם בעתידסּוף ִלְגָזִרים 

וכך ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתוֹכוֹ  ראות שיכול להצילם מכל דבר ובכל דרךלה, העביר דרך הים

סגר עליהם את , לנווהאדונים   טו  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ יעשה לנו גם בעתיד כשיבוא הזמן 

 ַּפְרֹעה ְוֵחילוֹ 293ְוִנֵער והראה שהארץ לא חייבת להיות מעל המים ויש עונש בעולם הזה, הים
  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  294כשיבוא הזמן, וכך יעשה גם לעמים המשעבדים אותנו היוםסּוף -ְבַים
 כיון שאנחנו עמו שבחר לו, גם במקום שאי אפשר באופן טבעי, וכן דאג לכל מחסורנו  טז

והכה בעזרת עם  יז  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  וכך יעשה לנו גם בגלות הזוְלמוִֹלי ַעּמוֹ ַּבִּמְדָּבר 

והיה חסדו הזה מכוון ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים  ישראל מלכים לעמים גדולים במלכי כנען

ִּכי  ולא היה רק לדור ההוא, דרכנו' ולכן עוד נזכה לשוב לארץ ושיפעל ה, לעולם הבא
ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים  והרג על ידינו מלכים חזקים במיוחד במלכי כנען  יח  :ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ 

כעם , עד שהכה על ידינו  יט  :ם ַחְסּדוֹ ִּכי ְלעוֹלָ  וגם זה יעשה על ידינו בעתיד 295ַאִּדיִרים

וכך יעשה גם לעתיד ְלִסיחוֹן ֶמֶל ָהֱאֹמִרי  את סיחון שהיה לו עם רב, שלא ידע מלחמות

 296ּוְלעוֹג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ואת עוג שהיה חזק בעצמו ובארצו כ  :י ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ ּכִ  כשנהיה ראויים
והוא שנתן להם נחלה  כא  :ְסּדוֹ ִּכי ְלעוָֹלם חַ  וכך יכול לעשות גם היום אם רק נהיה ראויים

וכך גם היום ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה  כי הוא המנחיל ארצות, ולקחה מהם ונתנה לנו, את ארצם

, לפי חסדו המכוון לעולם הבא, מצד שכך צריך להיות, דינומה שארץ ישראל לא בי

יא ונתנה לישראל על שהם עבדיו ולהם ה  כב  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  וכשיבוא הזמן תשוב לידינו

  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ וכשנשוב לעבדו ישוב ויתנה לנו  297ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדוֹ  מתאימה
למשל בימי השופטים ובנס , שצריכיםוהראה לנו שגם בעומק צרותינו זוכר אותנו כ כג

זה מצד שאנחנו עוד , ואם עוד לא מציל, וכך גם היום זוכר אותנוֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו פורים 

גם מפריד אותנו מהגויים , וכשמגיע הזמן כד  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  צריכים את היסורים

ִּכי ְלעוָֹלם  וכך יעשה גם לנו כשיבוא הזמןַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו  וגואל אותנו מהם, המצרים לנו
ֹנֵתן ֶלֶחם  וגם היום אנחנו רואם את טובו במה שנותן את צרכי החיים לכל חי  כה  :ַחְסּדוֹ 

, אבל חסדו מכוון מצד שיהיה העולם זכאי לעולם הבא, ואף שהיום אינם זכאיםָּבָׂשר -ְלָכל

אף שכרגע מתגלה רק ככח ', ולכן הודו לה  כו  :ִּכי ְלעוָֹלם ַחְסּדוֹ  ולכן מקיימו כבר היום

שעל ידי זה , כי גם זה חלק מחסדוהוֹדּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים  השולט בשמים ולא כשולט בארץ

  :עוָֹלם ַחְסּדוֹ ִּכי לְ  נהיה זכאים לעולם הבא

 
' עמו 'ולא' ישראל 'כאן אמר ולכן, כמותם זרה עבודה עובדי נהיה שלא מתוכם אותנו הוציא: נוסף פרוש 292
 .בהמשך כמו' עבדו 'או

 נסגרים כשמים טבעי שבאופן שאף לומר בא ואולי. ניעור פעולת בהם עשה כלומר כאן" ניער"ש נראה 293
 הירדן כמו הים את סגר שלא מה כי', לה מיוחסת זאת בכל, טבעית תופעה הוא יעורוהנ, מערבולות נוצרות

 .אותם שינער כדי בכונה היה הטבע בדרך אותו סגר אלא, כמקודם ללכת ששב
 ונער, לים שנמשלה הגלות בתוך להתקיים יוכל ישראל שעם ללמד לגזרים סוף ים גזר: נוסף פרוש 294

 ולא סופם את עליהם יביא בגלות אותנו ושיעבדו בנו ששלטו מה שעצם להראות סוף בים וחילו פרעה
 .בה יתקיימו

 .הקודם שבמזמור" עצומים מלכים והרג רבים גוים שהכה "כנגד 295
 .הקודם שבמזמור" כנען ממלכות ולכל הבשן מלך ולעוג האמורי מלך לסיחון "כנגד 296
 .הקודם שבמזמור" עמו לישראל נחלה נחלה ארצם ונתן "כנגד 297

Administrator
Typewritten Text
קלו



 272 תהלה ליעקב

(ת ַע�  א קלז �ַׁשְבנּו ַּגם| ל ַנֲהר0 ל ָׁש�ם ָי נּו ֶאת- ָּבֶב� ָזְכֵר� ינּו ְּב) ל ב :ִצּֽי(ן-ָּבִכ� ים -ַעֽ ֲעָרִב�
ינּו ִּכֹּנר(תֵֽ  ִל� ינּו ִּדְבֵרי ג :ינּוְּבת(ָכ�ּה ָּת) Iּונּו ׁש(ֵב ֵאל$ ם ְׁשֽ י ָׁש0 �יר ְות(ָלֵל�ינּו ִׂשְמָח�ה -ִּכ� ִׁש
יר ִצּֽי(ן נּו ִמִּׁש� ירּו ָל)� יר ֶאת ד :ִׁש� יְך ָנִׁש� ר- ִׁשיר-ֵא� ת ֵנָכֽ ל ַאְדַמ� �ה ַע)� ם ה :ְיהָו ְך -ִאֽ ֶאְׁשָּכֵח�

י ם ִּתְׁשַּכ�ח ְיִמיִנֽ �ִ רּוָׁשָל ק ו :ְיֽ י -ִּתְדַּב� כִ -ְלִחִּכי' ִאם| ְלׁש(ִנ0 ְזְּכֵר� א ֶא" $ֹ א ַא�ֲעֶלה - י ִאםל �ֹ ל
י- ֶאת אׁש ִׂשְמָחִתֽ �ֹ ל ר ה  ז :ְירּוָׁשַל�ִם ַע)� ר ְיהָו0 ִם | ְזֹכ� ָל� רּוָׁש" (ם ֵאת' י�(ם ְיֽ י ֱאד� ִלְבֵנ3

ְמִרי ּה| ם ָע�רּו ָה�ֹא� (ד ָּבֽ ד ַהְיס� �רּו ַע)� י ֶׁשְיַׁשֶּלם- ַּבת ח :ָע ה ַאְׁשֵר� ּוָד� ל ַהְּׁשד" ָל�ְך - ָּבֶב�
נּו- ֶאת ְלְּת ָלֽ ְך ֶׁשָּגַמ� י  ט :ְּג)מּוֵל� ת| ַאְׁשֵר� ץ ֶאֽ ז ְוִנֵּפ3 Oִיְך ֶאל- ֶׁשּיֹאֵח ָלַל� ַלע- ֹע)   :ַהָּסֽ

שהקשר לירושלים נמצא בבסיס של כל מה שאנחנו עושים  298אומרהמזמור 

. כי היא בבסיס הכל, ומי שפגע בירושלים לא ינקה;  ואין לנו קיום בלעדיו,בחיים

 .בגויים הנקמה ועל החורבן על לאמרו ומתאים

אף ַעל ַנֲהרוֹת ָּבֶבל  החידקל הטובים מבחינה חומריתלמרות שהיינו על נהרות הפרת ו א

כי כל ָּבִכינּו -ַּגם לא שמחנו בטובה החומרית אלא בכינוָׁשם ָיַׁשְבנּו  ששם ישבנו ישיבת קבע

, ועל ערבי הנחל שבבבל תלינו ב  :ִצּיוֹן- ְּבָזְכֵרנּו ֶאת הזמן זכרנו בפועל את ציון החרבה

  : ְּבתוָֹכּה ָּתִלינּו ִּכֹּנרוֵֹתינּו299ֲעָרִבים-ַעלאת כלי הנגינה כדי שלא נשתמש בהם , והשארנו
ואלו שתלו ִׁשיר -ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשוֵֹבינּו ִּדְבֵרי כיוון ששובינו רצו שנשיר להם בעזרתם  ג

את , ואמרו שנשיר עליהם ועל ארצםְותוָֹלֵלינּו ִׂשְמָחה   רצו שנשמח אותם בעזרתם300אותנו

איך נשיר אותם על , ואנחנו ד  :ירּו ָלנּו ִמִּׁשיר ִצּיוֹןִׁש  השירים ששרנו בבית המקדש על ציון

דמה ועוד על א' ה-ִׁשיר- ֵאי ָנִׁשיר ֶאת ואינם סתם שירי שמחה וחומריות' שהם שיר ה, בבל

  :ַעל ַאְדַמת ֵנָכרכי איננו רוצים להשתלב בהם , שלעולם לא נהיה חלק ממנה, זרה לנו
כי כל , ולה בחירית בעולםלא נפעל עוד פע, שאם לא נזכור את ירושלים, ועל כן אמרנו  ה

ם ִּתְׁשַּכח - ִאם 301ולכן לא ננגן להם בימיננו, פעולתנו מכח ירושלים באה ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשָלִ
, כי כל דיבורנו רק מכחה, לא נאמר עוד דבר, ור אותה בפה כל הזמןואם לא נזכ ו  :ְיִמיִני

כחתונה או , ובכל שמחה שיש לנוא ֶאְזְּכֵרִכי -ְלׁשוִֹני ְלִחִּכי ִאם- ִּתְדַּבק ולכן לא נשיר להם

ורק בזכות הקישור לירושלים נשמח , ירושלים היא מטרת השמחה ואליה היא שואפת, לידה

  :ְירּוָׁשַלם ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי-א ַאֲעֶלה ֶאת- ִאם על נהרות בבלולכן לא נשמח בשיר , בה
רבן שנלוו אל הבבלים ביום חו, תזכור לאדומים' שגם אתה ה, ומול זה אנו מבקשים ז

את מה שעודדו ִלְבֵני ֱאדוֹם ֵאת יוֹם ְירּוָׁשָלם ' ְזֹכר ה 303 אף שרק דיברו בפיהם302,ירושלים

 
 שהוא לומר נראה ולא, לנו שעשו ומה בבל את בפרוש מזכיר כי, החורבן אחר נאמר וודאי הזה המזמור 298

 .ומדי פרס בידי בבל כיבוש לפני שנאמר כנראה שני ומצד. בנבואה
, "יִָּׂשאּום ֲעָרִביםהָ  נַַחל ַעל ּוְפֻקָּדָתם "וכמו' ערבות 'ולא' ערבים 'היא ך"בתנ ערבה של הרבים צורת 299
 היה הנהרות ליד שהיינו שמה לרמוז, דוקא" ערבים "שאמר יתכן". ָמיִם יְִבֵלי ַעל ֲעָרִביםּכַ  ָחִציר ְּבֵבין ְוָצְמחּו"

 .חומרית טובה לנו שהיתה אף וצרה וחושך ערב לנו
  ".כנורותינו תלינו בתוכה ערבים על "עם לשון על נופל לשון אלא תלו דווקא לא 300

 .המזמור בסוף שמפרט וכמו ירושלים את שהחריבו, בותחור תל מלשון תוללינו: נוסף פרוש
 . נצחי ערך לו יהיה לא כי בעולם שאעשה מה ישכח ירושלים למטרת שלא בעולם אפעל אם: נוסף פרוש 301
' ה ֲאדֹנָי ָאַמר ּכֹה ָלֵכן: ָבֶהם ְונְִּקמּו ָאׁשֹום ַוּיְֶאְׁשמּו יְהּוָדה ְלֵבית נָָקם נְקֹםּבִ  ֱאדֹום ֲעׂשֹות יַַען: "שנאמר כמו 302

 נְִקָמִתי ֶאת ְונַָתִּתי: יִּפֹלּו בַּבֶחרֶ  ּוְדָדנֶה ִמֵּתיָמן ָחְרָּבה ּונְַתִּתיהָ  ּוְבֵהָמה ָאָדם ִמֶּמּנָה ְוִהְכַרִּתי ֱאדֹום ַעל יִָדי ְונִָטִתי
, )יד- יב, כה יחזקאל" ('ה ֲאדֹנָי נְֻאם נְִקָמִתי ֶאת ְויְָדעּו ְוַכֲחָמִתי ְּכַאִּפי ֶבֱאדֹום ְוָעׂשּו יְִׂשָרֵאל ַעִּמי ְּביַד ֶּבֱאדֹום

, ד יואל" (ְּבַאְרָצם נִָקיא ָדם ָׁשְפכּו ֶׁשראֲ  יְהּוָדה ְּבנֵי ֵמֲחַמס ִּתְהיֶה ְׁשָמָמה ְלִמְדַּבר ֶוֱאדֹום ִתְהיֶה ְׁשָמָמהלִ  ִמְצַריִם"
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והדור שיחיה בבבל   ח  :ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסוֹד ָּבּהאותם להחריב את העיר עד יסודה 

 יציב בעולם יהיה מי שישלם לכם את הגמול על ָּבֶבל ַהְּׁשדּוָדה-ַּבת כשתשדד בידי פרס ומדי

  :ְּגמּוֵל ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו-ָל ֶאת-ַאְׁשֵרי ֶׁשְיַׁשֶּלם המחכה לתגובה, מעשה חורבן ירושלים
, אף שלא עשו דבר בבחירה,  וישמיד גם את עולליך304ויציב בעולם יהיה מי שיאחז בידיו  ט

 ַאְׁשֵרי ֶׁשֹּיאֵחז ְוִנֵּפץ ויערו אתכם עד יסוד הסלע, כדי שלא ישאר לכם זכר בעולם לדורות
  :ַהָּסַלע-ֹעָלַלִי ֶאל-ֶאת

ד   א קלח ּךָ -א(ְדָך� ְבָכל| ְלָדִו0 ים ֲאַזְּמֶרֽ 6 ֶגד ֱאֹלִה� י ֶנ ה ֶאל ב :ִלִּב� ֵהיַכ$ל -ֶאְׁשַּתֲחֶו0
ה ֶאת (ֶד� Fְוא Iָך-ָקְדְׁשָך י-ַחְסְּדָך� ְוַעל- ַעלְׁשֶמ� ְלָּת ַעל-ֲאִמֶּת�ָך ִּכֽ ָך- ָּכל- ִהְגַּד� ְמָך� ִאְמָרֶתֽ  :ִׁש)

ִני בְ  ג � ִני ַּתְרִהֵב6 ַּתֲעֵנ אִתי ַוֽ זְּבי�(ם ָק�ָרֽ י ֹעֽ �הָוה ָּכל ד :ַנְפִׁש� ּוָך ְי י -ַמְלֵכי-י(ד� ָא�ֶרץ ִּכ�
ּו ִאְמֵרי ְמע� יָך- ָׁש) (ד ְיהָוֽה ה :ִפֽ (ל ְּכב� י ָג)ד� �ה ִּכ� �ָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכ�י ְיהָו �הָוה - יּכִ  ו :ְו ָר�ם ְי

ע ק ְיֵיָדֽ ַּה ִמֶּמְרָח� )ָגֹב� ְיַבי | ֵאֵל�ְך - ִאם ז :ְוָׁשָפ�ל ִיְרֶא�ה ְו � ִני ַע�ל ַא�ף ֹא6 ֵּי ה ְּתַח" ֶרב ָצָר� ְּבֶק�
�ִני ְיִמיֶנֽ ָךִּתׁשְ  (ִׁשיֵע י  ח :ַל�ח ָיֶד�ָך ְות6 �הָוה ַחְסְּדָך� ְלע(ָל�ם ַמֲעֵׂש6 י ְי ֲעִד� ר ַּב" ְיהָוה' ִיְגֹמ$

ֶרף-ָיֶד�יָך ַאל    :ֶּתֽ
 ומתאים. על שהוא פועל באמצעותו בעולם ולכן גם מגן עליו' בא להודות לה דוד

 באמת הפועל הוא' שה ולזכור', ה בשביל בעולם שפועל למי לאמרו

    .למענו להיות צריכה והמטרה

, ואפרט את פעולתךִלִּבי - אוְֹד ְבָכל שמכוון לעשות רצונך, בכל רצוני' אודה לך הְלָדִוד  א

ומטרתי   ב  :ֶנֶגד ֱאִהים ֲאַזְּמֶרּךָ  שאתה פועל בנסתר דרך כולם, מול כל הכוחות בעולם

את כחך ' לנצל'ולא , שאתה מלכי ואדוני,במה שאתה פועל דרכי תהיה לעבוד אותך 

ואודה לך גם על החסד שאתה עושה איתי כשמציל ֵהיַכל ָקְדְׁש - ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל לטובתי

ְואוֶֹדה ה פועל דרכי למענך וגם על האמת שבזה שאת, ועוזר לי להתגבר על אויבי, אותי
גדול יותר ממה שאנחנו , כי מה שאתה אומר שיקרה בעולםֲאִמֶּת -ַחְסְּד ְוַעל-ְׁשֶמ ַעל-ֶאת

- ִּכי וכולל גם את פעולתך הנסתרת דרך אנשים ודרך כוחות, יודעים לקרוא עליו את שמך
ומציל , ביום שאני צריך אותך, וכשאתה עונה לקריאתי  ג  :ִׁשְמ ִאְמָרֶת-ָּכל-ִהְגַּדְלָּת ַעל

אף שזו תחושה , שהיא הפועלת בעולם, אז אתה בונה בנפשי חוזקְּביוֹם ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני  אותי

אלא , והמטרה של זה אינה למעני ד  :ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי ֹעז וא הפועל דרכימדומה כי אתה ה

יוֹדּו  תה הפועלשא, כמוני, עד שלעתיד לבוא כל מלכי הארץ יודו לך, בעולם' לגדל שם ה
ולראות שהוא מה שקורה , כשיצליחו לשמוע את מה שאתה אומר שיקרהָאֶרץ -ַמְלֵכי-ָּכל' ה

אבל גם לישר את דרכם , וזה יוביל אותם לשיר לך ה  :ִפי-ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי דרכם ודרכי

כי כבודך לא קטן במה ' ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי ה להיות ראויים שאמרתך תופיע דרכם, לפי דרכיך

ִּכי ָגדוֹל ְּכבוֹד  כי מתגלה שהעולם כולו פועל בשבילך, אלא גדל, שאתה פועל דרך אנשים
לדעת את צרכם ואם , אתה משגיח באנשים שפלים, כי יראו שלמרות רוממותך  ו  :'ה

אתה גורם לאדם להכיר אותך , ואף שאתה גבוה מעל האדםְוָׁשָפל ִיְרֶאה ' ָרם ה-ִּכיזכאים 

ולכן גם כשאני הולך   ז  :ָדעְייֵ ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק  הוא כל כך רחוקעל אף ש, ולהתקרב אליך

 

 ַאּפֹו ָלַעד ַוּיְִטרֹף ַרֲחָמיו ִׁשֵחתוְ  ָאִחיו ַבֶחֶרב ָרְדפֹו ַעל ֲאִׁשיֶבּנּו 6א ַאְרָּבָעה ְוַעל ֱאדֹום ִּפְׁשֵעי ְׁש6ָׁשה ַעל", )יט
 ).יא, א עמוס" (נֶַצח ְׁשָמָרה ְוֶעְבָרתֹו

 ".לחכי לשוני תדבק "כנגד 303

 ".ימיני תשכח "כנגד 304
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וידך  ה ְּתַחֵּיִניֵאֵל ְּבֶקֶרב ָצָר -ִאם ושומר עלי שלא אמות, אתה מחיה אותי בה, בתוך הצרה

ַעל ַאף ֹאְיַבי ִּתְׁשַלח ָיֶד להלחם בכעסי על אויבי , השמאלית הנסתרת פועלת דרכי
  :ְותוִֹׁשיֵעִני ְיִמיֶנבפעולתך הניסית הנקראת על שמך , ולפעמים גם מושיעני מהם לגמרי

, שבחר בי' וחסדו של ה ִיְגֹמר ַּבֲעִדי' ה מסייע לפעולותי במקום שאני לא יכול' כיון שה ח

ועל כן אני אבקש שלא ַחְסְּד ְלעוָֹלם ' ה יהיה קיים עד עולם הבא, לפעול דרכי ודרך זרעי

  :ֶּתֶרף- ַמֲעֵׂשי ָיֶדי ַאל ך פועלות בעולם דרכנוכי ידי, תרפה ממני ומצאצאי מלתקן אותנו

ע א קלט ִני ַוֵּתָדֽ ַקְרַּת� (ר ְיהָו�ה ֲח) �ד ִמְזמ� י  ב :ַל�ְמַנֵּצַח ְלָדִו י ְוקּוִמ� �ַדְעָּת ִׁשְבִּת� ַאָּת�ה ָי
י ֵמָרֽח(ק ֵרִע� ְנָּתה ְל) ָכל ג :ַּב� יָת ְוֽ י ְוִרְבִע�י ֵזִר� ְנָּתה-ָאְרִח� י ִהְסַּכֽ י ֵא�ין ִמ�ָּלה  ד :ְּדָרַכ� ִּכ�

ּה ְעָּת ֻכָּלֽ ה ָיַד� ן ְי)הָו� �י ֵה� ָכה ה :ִּבְלׁש(ִנ ֶׁשת ָעַל�י ַּכֶּפֽ ֶדם ַצְרָּת�ִני ַוָּת6 (ר ָוֶק�  :ָאח�
ה לֹא) פלאיה(  ו ה ַד�ַעת ִמֶּמ�ִּני ִנ)ְׂשְּגָב� ּה-ְּפִל�יָאֽ ל ָלֽ ּוַכֽ ָנה  ז :א� )ָא� ָא�ָנ�ה ֵאֵל�ְך ֵמרּוֶח�ָך ְו

ח (ל ִהֶּנֽ ּךָ -ִאם  ח :ִמָּפֶנ�יָך ֶאְבָרֽ יָעה ְּׁשא� א ַכְנֵפי  ט :ֶאַּס�ק ָׁש�ַמִים ָׁש�ם ָא�ָּתה ְוַאִּצ6 -ֶאָּׂש�
ית ָיֽםָׁש�ַחר ה ְּבַאֲחִר� ְׁשְּכָנ� � ִני ְיִמיֶנֽ ָך-ַּגם  י : ֶא) תֹאֲחֵז �ֹאַמר ַאְך  יא :ָׁש�ם ָיְדָך� ַתְנֵח�ִני ְוֽ -ָו

ִני (ר ַּבֲעֵדֽ ְיָלה א� )ַל� ֶׁשְך ְיׁשּוֵפ�ִני ְו א-ַּגם  יב :ֹח� ֹֽ יר - ֹחֶׁשְך' ל �ַלְיָלה ַּכּי�(ם ָיִא� ָך ְו ֶּמ� ַיְחִׁש$יְך ִמ"
ה ה ָּכא(ָרֽ ֲחֵׁשיָכ� י  יג :ַּכ) �יָת ִכְלֹיָת�- ִּכֽ יַא�ָּתה ָקִנ ִני ְּבֶב�ֶטן ִאִּמֽ ֻסֵּכ� י   יד :י ְּת) ֽא(ְדָך� ַע�ל ִּכ�

ד ַעת ְמֹאֽ י ֹיַד� )ַנְפִׁש� ים ַמֲעֶׂש�יָך ְו יִתי ִנְפָלִא� ְפֵל� (ת ִנ" ָּך -לֹא טו :נ(ָרא� ֶּמ� י ִמ" ד ָעְצִמ� ִנְכַח�
ֶרץ-ֲאֶׁשר ַתְחִּתּי�(ת ָאֽ ְמִּתי ְּבֽ ַּק� יִתי ַבֵּס�ֶתר ֻר) י  טז :ֻעֵּׂש� ל| ָּגְלִמ� יָך ְוַעֽ ּו ֵעיֶנ� א� Fִסְפְרָך' -ָר

ים ֻיָּצ�רּו  בּו ָיִמ� ֵת� ם) ולא(ֻּכָּל$ם ִיָּכ" ( ֶאָח�ד ָּבֶהֽ י ַמה יז :ְול6 ה -ְוִל� �יָך ֵא�ל ֶמ� ּו ֵרֶע ָּיְקר�
ם ְצמּו ָראֵׁשיֶהֽ ְךֶא�סְ  יח :ָע) י ִעָּמֽ ִתי ְוע(ִד� ִקיֹצ� ּון ֱה) (ל ִיְרּב� ל -ִאם יט :ְּפֵרם ֵמח� ִּתְקֹט6

(ַּה  ִּני| ֱאל� ּורּו ֶמֽ ים ס� ִמ� י ָד) יָך  כ :ָרָׁש�ע ְוַאְנֵׁש� א ַלָּׁש�ְוא ָעֶרֽ �אְמֻרָך ִלְמִזָּמ�ה ָנֻׂש6 ֹ  :ֲאֶׁש�ר י
יָך ְיהָו�ה - ֲהֽל(א כא ט| ְמַׂשְנֶא6 יָך ֶאְתק(ָטֽ �א ּו)ִבְתק(ְמֶמ� ים ַּתְכִל�ית ִׂשְנָא�ה  כב :ֶאְׂשָנ  ְׂשֵנאִת�

י ים ָה�יּו ִלֽ א(ְיִב� י כג :ְל) ִני ְוַד�ע ַׂשְרַעָּפֽ ָחֵנ� י ְּב) ה ִאם כד :ָחְקֵר�ִני ֵא�ל ְוַד�ע ְלָבִב� -ּוְרֵא�
ֶרְך ם- ֶּדֽ ִני ְּבֶד�ֶרְך ע(ָלֽ י ּו)ְנֵח� ֶצב ִּב�    :ֹע�

למרות , יודע כל מה שנעשה' ואומר שה, עוסק בשאלת הידיעה והבחירההמזמור 

 ומתאים. 305ומפרט את המשמעויות הדבר, תשיש לנו בחירה חופשית מה לעשו

    .מראש הכל ויודע משגיח' שה האמונה את לחזק לאמרו

ֲחַקְרַּתִני ' ה לדעת מה בחרנו, ורצונותינואתה בוחן את מחשבותינו ' הַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמוֹר  א
בין יושב ובין , שאתה יודע את מעשי בפועל ב  :ַוֵּתָדע אבל גם יודע מראש כל מה שנעשה

לדעת מראש מה אצטרך , וגם מבין דבר מתוך דברָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַאָּתה  קם לפעול

הרבה לפני שהצורך , ומזמין לי את המרעה המתאים בגלגולי הסיבות, כשאקום או אשב

גם את הדרכים שאני , על ידי המקרים הבאים עלי, והקפת ג  :ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחוֹק 306נוצר

 

 מובן שיהיה רוצה לא, להבנה קשה בנושא שעוסק כיון, בכוונה וכנראה מסובכות במילים כתוב המזמור 305
 .הענין את להבין יכול שלא למי בקלות

 המזמור בהמשך שיאמר וכמו, רע לך להיות אליך אותי לחבר סיבות סובבת מרחוק כבר: נוסף פרוש 306
 ".ל- א רעיך יקרו מה ולי"
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כדי לגרום ,  ולא פועל307וגם את המקומות שאני רובץ בהם, לשנותם אם צריך, הולך בהם

כך , ועל ידי זה כיוונת את כל הדרכים שאני הולך בהםָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת  לי לפעול

שהרי אפילו  ד  :ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה- ְוָכל בין מרצוני ובין לא,  למטרותיך בעולם308עילושיו

ָיַדְעָּת ' ֵהן ה אתה כבר יודע כל מה שאומרִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשוִֹני  קודם שאמרתי דבר, בדיבור
אבל גם , גם אחרי החטא כעונש, ומצר לי כשחוטא, ואתה צורר אותי שאהיה לך  ה  :ֻכָּלּה

ַוָּתֶׁשת  309ושם עלי את ידך להכות כשצריךָאחוֹר ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני  ת החטאלפניו כדי למנוע א
איך אפשר , מנינסתרת מ, שאתה יודע כל מה שאעשה, ודעת זו) פלאיה(  ו  :ָעַלי ַּכֶּפָכה

, והיא עליונה מהשגתיְּפִליָאה ַדַעת ִמֶּמִּני לדעת כל מה שיהיה וגם שתהיה הבחירה חופשית 

כך , אין לאן ללכת ז  :אּוַכל ָלּה- ִנְׂשְּגָבה א ולכן לא אוכל להתנגד לה ולנסות שלא תדע

 ואין לאן לברוח מפני ידיעתךָאָנה ֵאֵל ֵמרּוֶח  שלא רוחך תנחה אותי לעשות את רצונך
 לשמים 310שאם אעלה, שאינני יכול להיות במקום שאינו כלול בך ח  :ְוָאָנה ִמָּפֶני ֶאְבָרח

אבל גם אם אבחר לרדת ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה -ִאםלעשות את הטוב הרי שם הוא מקומך 

ואיני  ט  :ְוַאִּציָעה ְּׁשאוֹל ִהֶּנּךָ גם שם אתה שופט ודן , שיהיה השאול מצע לי, אל הגיהנום

 כעף בכנפיים למזרח, שבין אם אחליט להתקרב ככל שניתן, יכול לפעול שלא על ידך
גם כשאני  י  :ַאֲחִרית ָיםֶאְׁשְּכָנה ּבְ  או אתרחק לשכון תמיד בסוף מערבָׁשַחר -ֶאָּׂשא ַכְנֵפי

וכשמתרחק תחזיק אותי ָׁשם ָיְד ַתְנֵחִני -ַּגם מתקרב אליך אתה הוא המנחה אותי בסתר

שאם , ואין אפשרות שלא תשגיח עלי יא  :אֲחֵזִני ְיִמיֶנְותֹ  ימינך שלא אכלה ושאוכל לשוב

לות או הגֹחֶׁש ְיׁשּוֵפִני -ָוֹאַמר ַאואז לא תשגיח עלי כי אהיה בחושך , אמרתי שארשיע

  :ְוַלְיָלה אוֹר ַּבֲעֵדִני תעצור את היכולת לראות אותי, ונמשלה ללילה, שהיא הסתר פנים
- ֹחֶׁש א-ַּגםעשי כולם כי באמת אתה רואה מ, הרי החושך לא מסתיר ממך דבר  יב

 ִמֶּמ שאתה מציץ בין החרכים, והסתר הפנים בגלות הוא רק מצידנו אבל לא מצידךַיְחִׁשי 
מצד ששניהם מקדמים את מטרותיך , כי הגלות והגאולה שווים אצלךְוַלְיָלה ַּכּיוֹם ָיִאיר 

כי אתה יצרת את המידות והתגובות האוטומטיות שלי   יג  :ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאוָֹרה בשווה

 311ויצרת אותי לפי רצונך כבר מהבטןַאָּתה ָקִניָת ִכְלֹיָתי -ִּכי שגורמות חלק גדול ממעשי
כי הופלתי בזה לטובה מכל , אבל אני אודה לך על שיצרת אותי כך יד  :ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן ִאִּמי

ואף שכל אוְֹד ַעל ִּכי נוָֹראוֹת ִנְפֵליִתי במה שיש לי את היכולת לירא ממך , בעלי החיים

ולרדת לחקר , נתת לנפשי את היכולת לדעת אותםִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשי מעשיך מוסתרים מעין 

  מבחינה פיזית גלויות לפניך עצמותי הפנימיותוגם טו  :ְוַנְפִׁשי ֹיַדַעת ְמֹאד עמקם עוד ועוד
ומה שנקשרו ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר -ֲאֶׁשר ועצם עשייתי אף שהיה בסתרִנְכַחד ָעְצִמי ִמֶּמָּך -א

והשגחת  טז  :ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיוֹת ָאֶרץ הגידים כמעשה רקמה ברחם ששם נוצרתי מן העפר

וכל נשמות הצדיקים יכתבו מעשיהם ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶני  בחומר הגולמי שלי לתת בו נשמה

לפני ) ולא(רּו ָיִמים יֻּצָ  ואף שימים רבים יקח עד שיווצרו כולםִסְפְר ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו -ְוַעל בספרך

 
 אל אותנו מושך הרע היצר כי, לבהמה המתאימה לשון דוקא שבחר ונראה. בארמית' רבץ 'הוא' רבע '307

 .הפעולה וחוסר הרביצה

 .תועלת מביא: פרושו' סכן'. שבחוץ למה שבפנים מה בין שמבדיל מסביב עיגול הוא' זר '308
 כי, מיד שאומר כמו, כולו הענין את להבין אפשר שאי וגם, רחמים ממידות חלק שזה כאן שרומז ונראה 309

 אחורי את וראית עברי עד עליך כפי ושכותי הצור בנקרת ושמתיך "רחמים מידות ג"מי לקוח הפסוק ענין
  ".יראו לא ופני

 .'אעלה 'של ארמית תרגום זה' אסק '310
  . חשוב דבר על ששומרים כמו עליו ששומר מצד או, שמביא התועלת מצד' סכן 'משורש' תסוכני 'ואז 311

 אתה מהבטן כבר וגם כליותי שזה הפנימי צידי את יצרת שאתה והכונה' סכך 'משורש' תסוכני': נוסף פרוש
 .עלי משפיע אתה מבחוץ וגם מבפנים שגם כך, אותי שסובב העולם וכל החיצוני צידי
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כבן , אבל לי יז  :ְולוֹ ֶאָחד ָּבֶהם 312כמהלך ומגמה אחת, וכתובים לפניו יחד, הם אחד' ה

וכמה רבים ָּיְקרּו ֵרֶעי ֵאל - ְוִלי ַמה דיקיםכמה נדיר להבין את תכלית מעשיהם של צ, אדם

ואם אנסה לספור אותם ירבו כחול אשר  יח  :ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם 313הם בעיני בכל הדורות

ויש ', כיון שגם כשאקיץ מהמוות אני עוד נמצא עם הֶאְסְּפֵרם ֵמחוֹל ִיְרּבּון  יםעל שפת ה

וכדי  יט  :ֱהִקיֹצִתי ְועוִֹדי ִעָּמ ולכן צדיקי כל הדורות צריכים להספר יחד, השארות הנפש

ִּתְקֹטל -ִאם לתת עונשם בעולם הזה,  את הרשעים314שתהרוג, שאלך לגמרי בדרכך מבקש
שכיון שהם רואים  כ  :ְוַאְנֵׁשי ָדִמים סּורּו ֶמִּניותסיר ממני אותם שלא יהרגו אותי ֱאלוַֹּה ָרָׁשע 

על מנת שיוכלו לעשות , ירוממו אותך מהשגחה וידיעה, שלא נענשים ולא מושגחים

ומנשאים אותך לומר שפחיתות לך להתעסק באנשים ֲאֶׁשר ֹיְמֻר ִלְמִזָּמה  315מזימתם

שהם כביכול , ם להשיג על ידי זה מטרות שואומנסי, כי אינו נכון, וזה לשואָנֻׂשא  השפלים

הרי אשנא את , אם תהרגם, אז כא  :ַלָּׁשְוא ָעֶרי  את משמעות האלוקות מתוכן316מרוקנים

 ואריב עם הקמים נגד רצונךֶאְׂשָנא ' ְמַׂשְנֶאי ה- ֲהלוֹאשנוא את מצוותיך הגורמים לאחרים ל
כי יש צד של , ינה שלמההשנאה א, שאין העונש גלוי, ועכשיו כב  :ּוִבְתקוְֹמֶמי ֶאְתקוָֹטט

ַּתְכִלית  שאינם מכוונים לעולם הבא, רק אני שונא אותם בגלל תכלית הדבר, קנאה או ספק
  :ְלאוְֹיִבים ָהיּו ִלי הם אויבים לי כי דרכינו הפוכות, וגם אם לא רב איתםִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים 

אני מבקש שאהיה , ליהם אתה לא משגיח ועל הצדיקים אתה משגיחאמנם כיון שע כג

אף שנענשים , ויודע מראש מה שבליבם, מאלו שאתה חוקר את מחשבותיהם ובחירותיהם

וגם תדע מראש מה הפעולות , ה אעשהתנסה אותי לראות משו ,317ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי יותר

כדי שתראה אם אני הולך בדרך לא   כד  :ְּבָחֵנִני ְוַדע ַׂשְרַעָּפי שיוצאות מדרך מחשבתי

ואז תתקן אותי ותכוון אותי בדרכים ֹעֶצב ִּבי - ֶּדֶר- ּוְרֵאה ִאם  הבאשיש בה צער לעולם, טובה

  :ּוְנֵחִני ְּבֶדֶר עוָֹלם ההולכות אל העולם הבא

ד א קמ (ר ְלָדִוֽ ַח ִמְזמ� ִניַחְּלֵצ�נִ   ב :ַלְמַנֵּצ� ים ִּתְנְצֵרֽ יׁש ֲחָמִס� �הָוה ֵמָאָד�ם ָר�ע ֵמִא6  :י ְי
(ת ְּבֵל�ב ָּכל ג ּו ָרע� (ם ָיג�ּורּו ִמְלָחֽמ(ת- ֲאֶׁש�ר ָחְׁשב� מ(  ד :י)� נֲנ�ּו ְלׁש(ָנם' ְּכֽ ת -ָׁשֽ ׁש ֲחַמ� ָח� ָנ"

ָלה ַחת ְׂשָפֵת�ימ( ֶסֽ ּוב ַּת6 ה  ה :ַעְכׁש� ִני ְיהָו0 ִני | ָׁשְמֵר� ים ִּתְנְצֵר� יׁש ֲחָמִס� ע ֵמִא� י ָרָׁש� יֵד� Fִמ
י (ת ְּפָעָמֽ ּו ִלְדח� ְׁשב� ר ָח) ְמֽנּו ו :ֲאֶׁש� ים - ָטֽ ֶׁשת ְלַיד| ֵגִא0 �ים ָּפ�ְרׂשּו ֶר י ַוֲחָבִל� ח ִל� Iַּפ-

תּו ים ָׁשֽ �ל ֹמְקִׁש6 ָלה- ַמְעָּג (ל  ז :ִל�י ֶסֽ ה ק� ָאַמ�ְרִּתי ַל�יהָוה ֵא�ִלי ָא�ָּתה ַהֲאִז�יָנה ְי)הָו�
י ּבְ  ח :ַּתֲחנּוָנֽי רֹאִׁש� ָתה ְל) י ַסֹּכ� ז ְיׁשּוָעִת� �ה ֲא�ֹדָני ֹע� �הָוה -ַאל ט :י�(ם ָנֶֽׁשקְיהִ( ִּתֵּת�ן ְי

( ַאל �י ָרָׁש�ע ְזָממ� ָלה-ַמֲאַוֵּי ּומּו ֶסֽ ק ָיר� ֵפ� ל ְׂשָפֵת�ימ(  י :ָּת) אׁש ְמִסָּב�י ֲעַמ6 �ֹ ) יכסומו(ר
מ( ל) ימיטו( יא :ְיַכֵּסֽ (ת ַּבֽ ַמֲהֹמר� ׁש ַיִּפֵל�ם ְּב) ים ָּבֵא� ִל� ָח" ם ֶּגֽ (טּו ֲעֵליֶה�  :ָיֽקּומּו- ִיּמ�

יׁש ָלׁש(ן' ַּבל יב ֶרץ - ִא� ָא� (ן ָּב" ת- ִאיׁשִיּכ$ ּנּו ְלַמְדֵחֹפֽ ס ָר�ע ְי)צּוֶד� ְעִּתי ) ידעת( יג :ָחָמ� ָיַד�

 
 היו כבר בספרך אבל, גולמי חומר של אחת נקודה רק עוד כשהיה גלמי את ראו עיניך: נוסף פרוש 312

 אחת בבת גנוזים כולם הם' ה לפני ברחם יווצרו רבים שימים ואף, מהם שרוקמתי בריוא כל אז כתובים
 .נקודה באותה

 שאיני כיון', ה בעבודת ושונות רבות שיטות בעיני שיש, להם רואה אני שונים ראשים כמה: נוסף פרוש 313
 .בהם אחד לך איך רואה

 .לעברית גם הגיע ומשם' הרג 'של ארמית תרגום זה' קטל '314
  ".היום האמרת' ה את "לשון יומרוך ואז 315

 אתה כנראה אז אותם מעניש לא זאת ובכל ומשגיח יודע אתה שאם אומרים שהם אמירה לשון: נוסף פרוש
 .בה ורוצה למזימתם שותף

 ".השוקת אל כדה ותער "כמו לרוקן שפרושו' לערות 'מלשון' עריך '316
 ".ותדע חקרתני' ה "כנגד 317
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י ים- ִּכֽ ט ֶאְבֹיִנֽ ְׁשַּפ� �י ִמ) ין ָעִנ �הָוה ִּד� ים  יד :ַיֲעֶׂש�ה ְי ּו ְי)ָׁשִר� ּו ִלְׁשֶמ�ָך ֵיְׁשב� ַא�ְך ַצ�ִּדיִקים י(ד�
   :ָּפֶנֽיָך- ֶאת

ל ובמקבי, שיציל אותו מאלו שמלשינים עליו לשאול כדי שיפגע בו' מבקש מהדוד 

 ומתאים. 318שיציל אותו מלשמוע לאנשיו שרוצים שיפגע בשאול שלא כדין

 אלא, עצמו את להציל כדי גם' ה רצון נגד לפעול שלא לזכור כדי לאמרו

    .אותו שיציל' ה על יסמוך

 תוציא אותי מהצרה של אויבי המנסים להלשין עלי לשאול' ה  ב  :ַלְמַנֵּצַח ִמְזמוֹר ְלָדִוד א

שרוצה להרוג אותי שלא כדין , ור אותי משאול עצמוועל ידי זה תשמֵמָאָדם ָרע ' ַחְּלֵצִני ה

כדי שלא אזהר , ולא מגלים, שהם חושבים רעות בליבם עלי  ג  :ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני

 ומרבים מלחמה בעולם, ובכל זמן שיכולים גוררים עלי מלחמותר ָחְׁשבּו ָרעוֹת ְּבֵלב ֲאֶׁש  מהם
על ידי לשון , וג כמו ארס נחשוהם מחדדים לשונם שתוכל להר  ד  :יוֹם ָיגּורּו ִמְלָחמוֹת- ָּכל

מוסתר , וארס של עכביש שלוכד ברשתו בערמהָנָחׁש - ָׁשנֲנּו ְלׁשוָֹנם ְּכמוֹהרע שאומרים עלי 

ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת  תחת שפתותיהם באופן מהותי ותמידי גם כשכביכול מדברים אלי טובות
ובמקביל שמור אותי מהרשעים שבאנשי שמנסים שאהיה ידיים להם   ה  :ְׂשָפֵתימוֹ ֶסָלה

 ותשמור אותי מלהיות איש חמס שפועל שלא כדיןִמיֵדי ָרָׁשע ' ָׁשְמֵרִני ה לפגוע בשאול
ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו  אלו חשבו איך לגרום לצעדי לזוז מדרך הישר שאנשיםֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני 

מסתירים לי מלכודת ', שעושים רצון עצמם ולא רצון ה, והם בגאותם ו  :ִלְדחוֹת ְּפָעָמי

ַוֲחָבִלים ָּפְרׂשּו  ופורשים חבלים שאכשל בהם ואמשך אחריהם ֵגִאים ַּפח ִלי-ָטְמנּו אפול בהש
- ֶרֶׁשת ְלַיד שאלכד בה ולא אשוב בתשובה, וליד דרכי שאני חוזר בהם תמיד שמו רשת

 שלא אראה את המלכודות, ובאופן תמידי בכל דיבורם איתי שמים לי מוקשים 319ַמְעָּגל
שאתה הכח המושיע , וכך כל פעולתי, אבל אני אמרתי מראש ז  :ִלי ֶסָלה-ּוֹמְקִׁשים ָׁשת

נך לשמוע מה ולכן הטה אוז ֵאִלי ָאָּתה' ָאַמְרִּתי לה אותי ולא אעשה דבר בניגוד לרצונך

שאתה , ואתה בורא העולם ח  :קוֹל ַּתֲחנּוָני' ַהֲאִזיָנה השאני מנסה למצוא חן בעיניך 

 ֲאֹדָני ֹעז ְיׁשּוָעִתי' ה] ני- אלקים אד–רי ק[ בך אני בוטח שתביא לי ישועה תמיד, האדון שלי

  :ַסֹּכָתה ְלֹראִׁשי ְּביוֹם ָנֶׁשק ואתה מגן ומכסה על ראשי ביום שבאים להלחם בי בנשק
ַמֲאַוֵּיי ' ִּתֵּתן ה-ַאל לפגוע בשאול בעצמם, אפשר את רצון הרשעים שבאנשיולכן אל ת  ט

ועל ידי זה יתרוממו באופן ָּתֵפק - ְזָממוֹ ַאל ואל תאפשר לתכנון שלהם לצאת לפועל ָרָׁשע

ובעוד שאתה סכותה   י  :ָירּומּו ֶסָלה 320מהותי לחפש לעשות את רצונך כשלא יצליחו

שלא יצליח להם אבל . לראש המסובבים אותי לפגוע בי יכסה מה שדיברו עלי, לראשי

והלשון הרע ) ימיטו( יא  :ְיַכֵּסמוֹ ) יכסומו(ֹראׁש ְמִסָּבי ֲעַמל ְׂשָפֵתימוֹ  יביא תוצאות אחרות

ִיּמוֹטּו ֲעֵליֶהם  כשיכוו בו בלי לשים לב,  יפול עליהם321,שנמשל לגחלים, שמתעסקים בו
' בתוצאות של מה שימיר הֵלם ָּבֵאׁש ַיּפִ  ועמלם יפיל אותם עצמם לאש המחלוקתֶּגָחִלים 

 
 .ז למזמור בפרושנו עיין לזה ובדומה. הבאים במזמורים םג הזה בענין וממשיך 318

 המים צפחת זה מעגל ליד ורשת, טמונים היו ששם המערה הוא פח לי שטמנו שמה רמז כאן שיש נראה 319
 בה שילכד שניסו רשת היה כבר, שניה פעם שהיה כיון ושם. סביבותיו חונים והעם במעגל שאול שכב ששם
 .קבוע באופן

 .בהם אפול ולא אותם שאראה כך תמיד מהארץ יתרוממו לי שטמנו המלכודות: נוסף פרוש 320

 על הכויה את ומביא מהם להזהר יודע לא שאדם". רתמים גחלי עם שנונים גיבור חיצי "שאמרנו כמו 321
 .עצמו
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- ְּבַמֲהֹמרוֹת ַּבל  ולכן לא יקומו עוד כשיגרמו לעצמם כל מה שרצו לעשות לי322,אותי בהם
לא יוכל להתיצב לאורך ,  שמשתמש בלשונו לפגוע באחריםשמי, כי כך הדרך  יב  :ָיקּומּו

, כי בסופו של דבר מי שעושה שלא כדין דברים רעים ִיּכוֹן ָּבָאֶרץ-ִאיׁש ָלׁשוֹן ַּבל זמן בארץ

  :ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפתיצוד אותו עצמו לבור אליו ניסה לדחוף אחרים ָחָמס ָרע -ִאיׁשכמו שאול 
ִּדין ' ַיֲעֶׂשה ה- ָיַדְעִּתי ִּכי כמוני וכמו אנשי, יעשה את דין המעונים' ואני יודע שה) ידעת( יג

אבל בנתיים רק  יד  :ִמְׁשַּפט ֶאְבֹיִנים ואת משפטם של חסרי האמצעים מיד החזקים ָעִני

ַא  המתגלה גם דרך הצרות ודרך שאול הרודף אותי, הצדיקים יכולים לתת תודה לשמך
 שישמרו על מעשיהם לפי קו היושר יוכלו לשבת רק אלו, ולכן לעתידַצִּדיִקים יוֹדּו ִלְׁשֶמ 

כי העושים את הרע כדי להציל את עצמם לא יוכלו לעמוד , על כסא המלכות בהשגחתך

  :ָּפֶני-ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ֶאת בפני השגחתך

י ְּבָקְרִאי א קמא (ִל� ּוָׁשה ִּל�י ַהֲאִז�יָנה ק) �ָראִתיָך ח� �ה ְק ִו�ד ְיהָו (ר ְלָד" ְך- ִמְזמ�  :ָלֽ
י ִמְנַחת ב ַּפ� ת ַּכ) ְׂשַא� �יָך ַמֽ ֶרת ְלָפֶנ י ְקֹט� (ן ְּתִפָּלִת� ֶרב- ִּתּכ� י  ג :ָעֽ �הָוה ָׁשְמָר�ה ְלִפ� ִׁשיָת�ה ְי

ה ַעל י-ִנ)ְּצָר� ל ְׂשָפָתֽ י ְלָדָב$ר -ַּתט- ַאל ד :ַּד� (ת ָרI | ִלִּב0 (ֵל�ל ֲעִלל0 Fַׁשע | ע ְלִהְתע ְּבֶר�
ֲעֵלי- ֶאת ים ֹּפֽ ם- ָא�ֶון ּוַבל- ִאיִׁש� ם ְּבַמְנַעֵּמיֶהֽ ְלַח� ִני  ה :ֶא) יק -ֶיֶֽהְלֵמֽ סֶ | ַצִּד0 Iִני ֶח י(ִכיֵח� ד ְוֽ

�אׁש ַאלֹ �י רֹאִׁש�י ִּכי-ֶׁש�ֶמן ר ם-ָיִנ י ְּבָרע(ֵתיֶהֽ (ד ּו)ְתִפָּלִת� יֵדי  ו :ע� ּו ִבֽ ֶס�ַלע -ִנְׁשְמט�
מּוֹׁשְפֵטיֶה�ם וְ  י ָנֵעֽ י ִּכ� ָמַר� ּו ֲא) י   ז :ָׁשְמע� ינּו ְלִפ� ָצֵמ� ּו ֲע) ַע ָּבָא�ֶרץ ִנְפְזר� ( ֹפֵל�ַח ּוֹבֵק� ְּכמ�

יָך  ח :ְׁשֽא(ל י ֵאֶל0 יִתי ַאל| ִּכ� ִס� �י ְּבָכ�ה ָח) �י ֵעיָנ �ה ֲאֹדָנ י- ְיהִו יֵדי  ט :ְּתַע�ר ַנְפִׁשֽ ִני ִמ� ָׁשְמֵר�
ֶון ֲעֵלי ָאֽ (ת ֹּפ� � ְקׁשּו ִל�י ּו)ֹמְקׁש� ּו ְבַמְכֹמָר�י י :ַפ�ח ָי דִיְּפל� י ַעֽ ֹנִכ�    :ֶאֱעֽב(ר-ו ְרָׁשִע�ים ַי�ַחד ָא)

שיעזור לו שלא לשמוע לאנשיו לפגוע ' מהדוד מבקש , כהמשך למזמור הקודם

 רע מלעשות עצמו לשמור לאמרו ומתאים. ולהישאר מדויק במעשיו, בשאול

  .עצמו את להציל כדי אפילו

כך , תמהר להמציא לי ישועה כבר קודם, כיון שקראתי לך להציל אותי' הִמְזמוֹר ְלָדִוד  א

, וגם אם עוד לא הגיע זמני להנצלְקָראִתי חּוָׁשה ִּלי ' ה שתהיה מוכנה מיד כשאצטרך

וגם אם  ב  :ָל-ַהֲאִזיָנה קוִֹלי ְּבָקְרִאי לי ישועה בהמשךותכין , תטה אוזן לקולי כשאקרא

תחשב התפילה כמקטיר קטורת , כיון שאני מתפלל לעשות את הטוב והישר, זה עוד לא

ומה שאני נושא אליך כפי יהיה כקרבן תמיד ִּתּכוֹן ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶני וח לפניך לנחת ר

וכדי שלא  ג  :ָעֶרב-ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנַחת שרומז לקרבת אלוקים גם בזמן הצרות, של ערב

שלא אצוה או אסכים לאנשי , תשים שמירה על פי, אציל את עצמי על ידי הריגת שאול

שאוכל לשכנע את אנשי שלא יפגעו , ותשמור את דברי הדליםָׁשְמָרה ְלִפי ' ִׁשיָתה הלהרגו 

,  להרוג את שאול324ואל תטה אפילו במשהו את רצוני ד  :ַּדל ְׂשָפָתי-ִנְּצָרה ַעל 323בו הם

 
. כזה שורש ך"בתנ לנו שאין אלא' המר 'שלה השורש ולכאורה, ך"בתנ עוד מופיעה לא' מהמורות 'המילה 322

 כאן ולכן. 'וכדו הפעיל או הידיעה' ה' והה, "ממרה "או" תמורה "או" מרירות "של שורש זה" המר "דותמי
 .'מרירות'ו' מהומה 'של כשילוב או, האלו מהשורשים אחד מכל לפרש אפשר

 ִּכי ּבֹו יִָדי ִלְׁש6חַ ' ה ִלְמִׁשיחַ  ַלאדֹנִי ַהּזֶה ַהָּדָבר ֶאת ֶאֱעֶׂשה ִאם' מה ִּלי ָחִליָלה ֲאנָָׁשיולַ  ַוּיֹאֶמר "שנאמר וכמו 323
  ).ח- ז, כד' א שמואל" (ָׁשאּול ֶאל ָלקּום נְָתנָם ְו6א ַּבְּדָבִרים ֲאנָָׁשיו ֶאת ָּדִוד ַויְַׁשַּסע: הּוא' ה ְמִׁשיחַ 

 .משאול אותי ותציל דלותה למרות תפילתי את לך שמור: נוסף פרוש
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על ידי שהמידות הרעות של אנשי יגרמו לי לעשות דבר ִלִּבי ְלָדָבר ָרע - ַּתט-ַאל שזה דבר רע

יחד עם אנשים שעושים רע ְתעוֵֹלל ֲעִללוֹת ְּבֶרַׁשע ְלִה  שגורם למידות להשתנות לרע, רשע

ואפילו לא אקח ָאֶון - ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי- ֶאת 325אף שלא אהיה איתם בדעתם, ולא לפי דרך הישר

כי אמשך אחרי הנעימות לעשות את , להיות לי ללחם ההכרחי לחיי, את מה שנעים להם

 אלא אני מעדיף שיכה אותי הנביא ובזה יעשה לי חסד  ה  :ֶאְלַחם ְּבַמְנַעֵּמיֶהם- ּוַבל הרע

לא , כך ששמן המשחה שנמשחתי בוְויוִֹכיֵחִני  ויוכיח אותי על רעותיַצִּדיק ֶחֶסד -ֶיֶהְלֵמִני

כמו שאול שלא קיבל תוכחה ולכן ירד ,  ממני למלוך על העם326וימנע, אוהיגרום לי ג

עוד בזמן שאני מתפלל , שהרי שאול שלא נוהג כךָיִני ֹראִׁשי -ֶׁשֶמן ֹראׁש ַאלממלכותו 

ואף שניצל על ידי שהגנתי עליו  ו  :עוֹד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעוֵֹתיֶהם-ִּכי לטובתו הוא ברעתו כלפי

ואף ששמע את דברי הנעימים ֶסַלע ֹׁשְפֵטיֶהם - ִנְׁשְמטּו ִביֵדי כסלע מאנשי שרצו לשפטו

המשיך לרדוף ולחפש אותי בכל  ז  :ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי ִּכי ָנֵעמּו שלא ירדוף אחרי ושהצלתי אותו

כך מפזר , ומפזרת את העצמות מהקבר ְּכמוֹ ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ מקום כמחרשה הבוקעת בארץ

אבל אני נושא  ח  :327ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאוֹל המותאותי ואת אנשי הנמצאים תמיד על סף 

 ואני פועל לפי רצונך, ואתה אדון שלי, כי אתה יכול להציל, רק אליך את עיני שתציל אותי

 ולכן , ורק בקרבתי אליך אני מסתתר מהרעות ֲאֹדָני ֵעיָני' ה ]ני- אלקים אד–קרי [ִּכי ֵאֶלי

-ְּבָכה ָחִסיִתי ַאל וגם לא מחייה על ידי שאול, עזור לי שלא תתרוקן נפשי מעשיית הישר
ובמקביל שלא  ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי ַפח ָיְקׁשּו ִלי ותשמור אותי מהפח ששאול שם לי ט  :ְּתַער ַנְפִׁשי

אלא הרשעים יפלו  י  :ּוֹמְקׁשוֹת ֹּפֲעֵלי ָאֶון אפול במוקש של אנשי שרוצים לעשות רע

אבל אני אהיה דבק בך עד שאעבור ִיְּפלּו ְבַמְכֹמָריו ְרָׁשִעים ברשתות שהם פורשים בעצמם 

  :ֶאֱעבוֹר-ַיַחד ָאֹנִכי ַעד את הפח ולא אפול בו

ה  א קמב ( ַבְּמָעָר�ה ְתִפָּלֽ �ד ִּבְהי(ת6 יל ְלָדִו י - ק�(ִלי ֶאל  ב :ַמְׂשִּכ� (ִל� �ק ק) �ה ֶאְזָע ְיהָו
יד  ג :ְיהָו�ה ֶאְתַחָּנֽ ן- ֶאל י ְלָפָנ�יו ַאִּגֽ ָרִת� י ָצ) �יו ִׂשיִח� ְך ְלָפָנ י   ד :ֶאְׁשֹּפ� ף ָעַל0 | ְּבִהְתַעֵּט3

י ְוַאָּתה' יָ  ַרחרּוִח� י ְּבֹאֽ ִת� ִתיָב" י- ַד$ְעָּת ְנֽ ין  ה :ז�ּו ֲאַהֵּל�ְך ָטְמנ6ּו ַפ�ח ִלֽ ּוְרֵאה' | ַהֵּב�יט ָיִמ0
ין יר ָאַב�ד ָמנ�(ס מִ - ְוֵאֽ ִּכ� יִל$י ַמ" ין ּד(ֵר�ׁש ְלַנְפִׁשֽ ָו�ה ָא�ַמְרִּתי  ו :ֶּמ�ִּני ֵא6 יָך ְיה" ָזַע�ְקִּתי ֵאֶל�

ַחִּיים י ְּבֶא�ֶרץ ַהֽ ְלִק� י ֶח) יָבה  ז :ַאָּת�ה ַמְחִס� ל| ַהְקִׁש� י-ֶאֽ ִני -ִרָּנִתי' ִּכֽ ד ַהִּציֵל� י ְמֹא� (ִת" ַדּל$
ִּני ּו ִמֶּמֽ י ָאְמצ� ר   ח :ֵמֹרְדַפ�י ִּכ6 יָאה ִמַּמְסֵּג0 (ִצ� Fת ֶאת| ה) רּו -ַנְפִׁשי' ְלה(ד$ �י ַיְכִּת� ָך ִּב ֶמ� ְׁש"
י ל ָעָלֽ י ִתְגֹמ� ים ִּכ6    :ַצִּדיִק�

 ואף שאינו ,שיציל אותו בסופו של דבר'  מה דודמבקש, כהמשך לפרקים הקודמים

 ומתאים. שיציל אותו למען שמו'  מבקש מה הוא,רואה דרך הצלה על ידי כוחו

  .אויבים על ובמיוחד, בשבילה פתרון לאדם שאין צרה כל על לאמרו

 
 או, האדם של החינוך מצד בין, רגע בכל שקולה אינה והבחירה, הטיה יש, דוד של היא שהבחירה אף 324

 קל יותר לו שיהיה כך בחירתו את להטות שיכולים, עליו הבאים המקרים או, שסביבו האנשים או, תכונותיו
 .אחר צד מאשר אחד צד לבחור

. אחד בראש, יחד ממש זה' עם, 'אליו טפל רק שהוא או למטרותיו לא אבל השני עם נמצא שאחד זה' את '325
 ".תעשה אותו אליך אדבר אשר הדבר את ואך איתם לך קום", "העם את תאר לא עמהם תלך לא "כןו

 .העתידי התכנון את יבטל כלומר' יניא'כ' יני 'פרשתי 326
 אחרינו לרדוף בפיו אומר ששאול מה מצד זה תמיד מפוזרים שאנחנו שמה לשון על נופל לשון כאן ויש 327

 .בשאול לפגוע לאנשי מלומר שומר שאני שלי לפה בניגוד

Administrator
Typewritten Text
קמא
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, בתפילה גם מעצם קושי הצרה' אני פונה אל ה ב  :ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד ִּבְהיוֹתוֹ ַבְּמָעָרה ְתִפָּלה א

, וגם כיון שאני משתדל למצוא חן בעיניו ֶאְזָעק' ה-קוִֹלי ֶאל זועק אליואני , שכיון שאני זועק

, ואת מה שמציק לי ואני מדבר בו תמיד  ג  :ֶאְתַחָּנן' ה-קוִֹלי ֶאל ולתקן דרכי על ידי התפילה

גם מעצם היכולת לפרוק מעל , ואגיד לו מה שצר ליֶאְׁשֹּפ ְלָפָניו ִׂשיִחי מר לפניו את כולו או

 כשרוח חיי כבר כמעט עוזבת אותי  ד  :ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד וגם מצד שיתן לי פתרון, הלב

ובדרך הזו ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי ואני הרי הולך בדרך קבועה לפי דרכך  ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי

זּו -ְּבֹאַרח על ידי מה שאני הולך לפי רצונך, עצמה הם מנסים להכשיל אותי ולהרוג אותי
 אין מי שמוכן 328וכשאני מסתכל על יכולתי להושיע את עצמי בכחי ה  :ֲאַהֵּל ָטְמנּו ַפח ִלי

כי כולם , ואין לי גם לאן לברוח ִלי ַמִּכיר-ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין להודות שמכיר אותי ולעזרני

ובודאי שאין מי שמחפש את נפשי מעצמו ָאַבד ָמנוֹס ִמֶּמִּני  מפחדים משאול ויסגירו אותי

שאתה מכיר לי , אליך אני יכול עוד לצעוק מצרתירק   ו  :ֵאין ּדוֵֹרׁש ְלַנְפִׁשיורוצה בקיומה 

ובדרך אחרת איני ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי  כי ידעתי שרק אתה מחסה ומנוס לי' ָזַעְקִּתי ֵאֶלי ה

, שאתה דורש לנפשי,  הקרבה אליךואכי החלק שאני רוצה בעולם הזה ה, נצלירוצה לה

 בלא ז  :ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּייםחוק ממך ואיני רוצה להציל את חיי העולם הזה במחיר הרי

כי כחי דל וחסר ואיני יכול לפעול מצד , צריך שתקשיב למה שאשבח אותך כשתצילני

329עצמי
כי ַהִּציֵלִני ֵמֹרְדַפי י ל אותי מהרודפים אחרַ צֵ הוַדּלוִֹתי ְמֹאד -ָּנִתי ִּכיִר -ַהְקִׁשיָבה ֶאל 

ומה שתוציא את נפשי ממה  ח  :ִּכי ָאְמצּו ִמֶּמִּניחי ובדרך הטבע ינצחו אותי וחם רב מכוכ

, שאודה ואפרסם שאתה הצלת אותיכדי יהיה הוִֹציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי שסוגר עליה המות 

וכשתגמול לי טובה ְׁשֶמ -ְלהוֹדוֹת ֶאת ואז יהיה השבח רב יותר, ושמך נקרא על ההצלה

ויתגדל בזה , ךדרך מה שיכתירו אותי שהולך בדרכי,  יכתירו הצדיקים אותך כמלכםאתכז

 :ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגֹמל ָעָלי כבוד שמך

�ה  א קמג ִו�ד ְיהָו (ר ְלָד" י ַהֲאִז�יָנה ֶאל| ִמְזמ� ע ְּתִפָּלִת� ִני - ְׁשַמ3 ֵנ� �י ֶּבֱאֻמָנְתָך� ֲע) ַּתֲחנּוַנ
ָך �ִמְׁשָּפט ֶאת- ְוַאל ב :ְּבִצְדָקֶתֽ (א ְב א- ָּתב� ֹֽ י ל �יָך ָכל- ַעְבֶּד�ָך ִּכ� ק ְלָפֶנ י-ִיְצַּד6 י   ג :ָחֽ ִּכ�
ף א(ֵי0  ַד� Fם| ב ָר י ע(ָלֽ ים ְּכֵמֵת� ַמֲחַׁשִּכ� ִני ְב) י ה(ִׁשיַב� י ִּדָּכ�א ָל�ָאֶרץ ַחָּיִת�  :ַנְפִׁש�

י יִ  ד ת(ִכ� י ְּב) יַוִּתְתַעֵּט�ף ָעַל�י רּוִח� ם ִלִּבֽ ים  ה :ְׁשּת(ֵמ� יִתי ְבָכל| ָזFַכ�ְרִּתי ָיִמ0 ֶדם ָהִג� - ִמֶּק�
חַ  ה ָיֶד�יָך ֲאׂש(ֵחֽ ַמֲעֵׂש6 י   ו :ָּפֳעֶל�ָך ְּבֽ Oי ֵאֶל�יָך ַנְפִׁש�ְׂשִּתי ָיַד�ֶרץ| ֵּפַר ה ְלָך� - ְּכֶאֽ ֲעֵיָפ6

ָלה ִני  ז :ֶסֽ ֵה�ר ֲעֵנ0 Fי ַאל| ַמ ּוִח� ְלִּתי ִעם-ְיהָוה' ָּכְלָת$ה ר" )ִנְמַׁש� �יָך ִמֶּמ�ִּני ְו ֹי�ְרֵדי - ַּתְסֵּת�ר ָּפֶנ
ֶקר   ח :ֽב(ר יֵע�ִני ַבֹּב0 Fי| ַהְׁשִמ ֶרְך- ַחְסֶּדָך' ִּכֽ ִני ֶּדֽ ְחִּתי ה(ִדיֵע� ָט� י-ְבָך$ ָב" ֶליָך -ז�ּו ֵאֵל�ְך ִּכֽ ֵא)

י אִתי ַנְפִׁשֽ י  ט :ָנָׂש� ִני ֵמֹאְיַב� ִתי| ַהִּציֵל6 ה ֵאֶל�יָך ִכִּסֽ ִני  י :ְיהָו� (ת ְרצ(ֶנָך' | ַלְּמֵד� ֲעׂש� ַלֽ
י י ר- ִּכֽ (ָה� ִני ְּבֶא�ֶרץ ִמיֽׁש(רַאָּת$ה ֱאל" ְנֵח� ַען יא :ּוֲחָך� ט(ָב�ה ַּת) � ִני -ְלַמֽ �ה ְּתַחֵּי ִׁשְמָך� ְיהָו

 Oי| ְּבִצְדָקְתָך יא ִמָּצָר�ה ַנְפִׁשֽ �ַהֲאַבְדָּת ָּכל יב :ת(ִצ6 י ְוֽ ְיָב� ית ֹא" ֹצֲרֵר�י - ּֽוְבַחְסְּדָך' ַּתְצִמ$
ָך �י ַעְבֶּדֽ י ֲאִנ י ִּכ)�    :ַנְפִׁש�

 

 להודות מוכנים אינם שם שגם וראה שלי ימין יד כמו שהם לעזרתי שעומדים אלו על הבט: נוסף פרוש 328
 .אותי שמכירים

, אותך משבח אני' ה משיח שהוא מצד שאול את הורג שאיני שבמה, רינתי אל הקשיבה: נוסף פרוש 329
 אמות תציל לא ואם, אותו הרגתי שלא במה עצמי תא להציל כחי את מאבד אני כי, אותי תציל זה ובזכות

 .בידיו
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ועיקר מה שהוא מבקש , שאויבו גורם לו'  מהאומר שעיקר צרתו היא הריחוקדוד 

', מה ריחוק כשמרגיש לאמרו ומתאים. 'ישועה הוא כדי שישוב וידבק בה

    .אלוקים ועבודת אלוקים קרבת ממנו שמונעת צרה וכשיש

, ותטה אוזנךְׁשַמע ְּתִפָּלִתי ' ה אף שאני רחוק ממך תשמע את תפילתיִמְזמוֹר ְלָדִוד  א

ַּתֲחנּוַני -ַהֲאִזיָנה ֶאל ולהתקרב אליך, להתקרב לשמוע מה שאני מנסה למצוא חן בעיניך
שזה ֶּבֱאֻמָנְת ֲעֵנִני  במה שאתה סומך עלי שאדבק בך כשתציל אותי, ותענה לבקשתי

 ללכת לפי העתיד גם אם בהווה אין מספיק זכויות, שהיא מדתך, עשיית הטוב והישר
י מעשי הנוכחיים בלבדאל תשפוט אותי לפ, וכיון שאני רוצה לעבוד אותך ב  :ְּבִצְדָקֶת 

, אין חי שיהיה זכאי לחייו, כי אם לא תסתכל על העתידַעְבֶּד - ָּתבוֹא ְבִמְׁשָּפט ֶאת- ְוַאל

- ִיְצַּדק ְלָפֶני ָכל-ִּכי א 330שהרי כולם קבלו אותם בחסד קודם שעשו משהו להצדיק אותם
ולא מאפשר , שהוא רודף את נפשי, שהריחוק הנוכחי ממך נגרם בגלל האויב, ועוד ג  :ָחי

כך שאני מתעסק , ושבר את יכולתי להתקיים ִּכי ָרַדף אוֵֹיב ַנְפִׁשי לה לעבוד אותך כרצונה

וכדי שאנצל ממנו אני מוכרח ִּדָּכא ָלָאֶרץ ַחָּיִתי  הבאוכל והגנ, בעניני הארציות כל הזמן

כאלו שכבר , ועל ידי כל אלו אני רחוק ממךהוִֹׁשיַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים  לשבת במערה בחושך

שאין לי כבר כח , והתוצאה של זה כלפי ד  :ְּכֵמֵתי עוָֹלם מתו ולא יקומו גם לעולם הבא

ואינו שואף לדבר , ורצוני שמםַוִּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי  כמי שהולך למות, הנעה להתקרב אליך

קודם , אמנם אני נזכר בימים שעברו  ה  :ְּבתוִֹכי ִיְׁשּתוֵֹמם ִלִּבי מלבד לעצם הקיום

שהייתי מתבונן ', שבהם הייתי רואה בכל דבר את הָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם  שהוצרכתי לברוח

ין גם את כל המעשה שאתה ומזה לומד להבָּפֳעֶל -ָהִגיִתי ְבָכלבמעשיך המושלמים כבר 

פרשתי ידי אליך , וכיון שזכרתי את זה ו  :ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדי ֲאׂשוֵֹחחַ  331עושה איתי באותו זמן

332בתפילה להתקרב אליך
, כיון שנפשי באופן מהותי ותמידי מחכה לךְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶלי ֵּפַר  

ר להצילני ולכן צריך שתענה לי מה  ז  :ֲעֵיָפה ְל ֶסָלה-ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ כארץ שצמאה למים

, ואם תמשיך להסתיר פניךָּכְלָתה רּוִחי  כי כבר נגמר כח ההנעה שלי אליך 'ַמֵהר ֲעֵנִני ה

ואהיה , יש חשש שאפסיק לחפשַּתְסֵּתר ָּפֶני ִמֶּמִּני - ַאל שלא אמצא קרבת אלוקים אליך

- י ִעםְוִנְמַׁשְלִּת  ואין לה חלק למעלה כלל, שיורדת לבור הקבר נפשם עם גופם, כמו אלו
 כשיזרח ויתחיל בוקר הצלחתי, שאשמע את חסדך מגיע אלי, ולכן מבקש  ח  :ֹיְרֵדי בוֹר

 מצדיק שתתחיל את תהליך ישועתי, ק בךכי עצם מה שאני בוטח רַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּד 
ותודיע לי מה הדרך שאתה רוצה שאלך , ואז אפשר יהיה לשוב ולדבוק בךְב ָבָטְחִּתי - ִּכי

ֵאֶלי ָנָׂשאִתי - ִּכילהרים את נפשי לדבוק בך , כי באמת זו מטרתיזּו ֵאֵל -הוִֹדיֵעִני ֶּדֶר בה
, כי מה שכיסיתי עצמי' ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ה ובשלב השני תציל אותי לגמרי מאויבי ט  :ַנְפִׁשי

, ואז תלמד אותי י  :ֵאֶלי ִכִּסִתי היה למענך כדי להגיע אליך, להסתתר מפני האויב

, המשגיח עלי, כי אתה ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשוֹת ְרצוֶֹנ בתהליך שיוביל לכך שאעשה רק את רצונך

ולכן תכוון אותי ללכת ֲח טוָֹבה ַאָּתה ֱאלוָֹהי רּו-ִּכי מנחה אותי בכח הנעה המוביל אל הטוב

ומה שתתן לי  יא  :ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ ִמיׁשוֹר שאין בה מכשולים בעבודתך, בארץ שכולה מישור

וכיון ְּתַחֵּיִני ' ִׁשְמ ה- ְלַמַען יה כדי שאקרא אז בשמך שיתגלה אז על ידיחיים כבר עכשיו יה

 

, לי עשית שכבר הטובות מול בקשתי את להשוות למשפט איתי לבוא שלי דין בעל תהיה אל: נוסף פרוש 330
 אינם והם, חיים שהם מה מעצם גבול ללא טובות עשית לכולם שהרי במשפט שיצדק חי אין כזה במבט כי

 .גבול ללא לעבדך יכולים

, קדם בימי שעשית הגדולים המעשים את לזכור אלא לי נותר לא במחשכים שאני כיון: נוסף רושפ 331
 לכאורה אז כי פחות נראה הזה הפרוש אמנם. יום שבכל ובניסיך בראשית במעשה הבנה מליבי להוציא

 .'מקדם 'המילה על להיות צריכה היתה האתנחתא

 .ידי דרך, בהם ששוחחתי ידיך מעשי את עלשתפ, אותם לך לתת אליך ידי פרשתי: נוסף פרוש 332
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הטוב והישר הוא שתוציא את נפשי הרוצה לדבוק בך מהצרה גם עכשיו , שלשם אגיע

ותאביד מהעולם , ותוסיף לעשות לי חסד מעבר למחויב יב  :ְּבִצְדָקְת תוִֹציא ִמָּצָרה ַנְפִׁשי

 ולא יהיו עוד מי שיצרו לנפשי ויפריעו לה לדבוק בך ּוְבַחְסְּד ַּתְצִמית ֹאְיָבי את אויבי לגמרי
ִּכי  ל לעבוד אותך בדרך הטובה ביותרוכך אוכ, כי אני עובד אותךֹצֲרֵרי ַנְפִׁשי - ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל

ֲאִני ַעְבֶּד:  

ד   א קמד ה | ְלָדִו0 ּוְך ְיהָו0 ר� Fה| ָּב י ַלִּמְלָחָמֽ ְצְּבע(ַת� ְמַלֵּמ�ד ָיַד�י ַלְקָר�ב ֶא) י ַהֽ  :צּוִר�
יַחסְ  ב י ַתְחָּתֽ ד ַעִּמ� יִתי ָהר(ֵד6 ( ָחִס� י ָמ�ִגִּני ּוב� י ִל� י ּֽוְמַפְלִט" י ּוְמצּוָדִתי' ִמְׂשַּגִּב$  :ִּד�
ה ָמה ג הָו� � - ְיֽ הּו- הּו ֶּבןָא�ָדם ַוֵּתָדֵע (ׁש ַוְּֽתַחְּׁשֵבֽ נ� יו ְּכֵצ�ל  ד :ֱא) ָא�ָדם ַלֶה�ֶבל ָּדָמ�ה ָי)ָמ�

ר �הָוה ַהט  ה :ע(ֵבֽ נּו-ְי ֶיֱעָׁשֽ ים ְוֽ (ק ָּב�ָרק ּוְתִפיֵצ�ם ְׁשַל�ח   ו :ָׁשֶמ�יָך ְוֵתֵר�ד ַּג6ע ֶּבָהִר� ְּבר�
ם יָך ּוְתֻהֵּמֽ ֶּצ� ים ִמ)   ז :ִח) �ַהִּציֵלִני ִמַּמ�ִים ַרִּב� (ם ְּפֵצ�ִני ְו ר� יָך ִמָּמ" רְׁשַל�ח ָיֶד� �י ֵנָכֽ ד ְּבֵנ  :ַּי�

�יֶהם ִּדֶּבר  ח ֶקר- ֲאֶׁש�ר ִּפ ין ָׁשֽ ם ְיִמ� )יִמיָנ� ים ִׁש�יר ָח�ָדׁש ָאִׁש�יָרה ָּל�ְך   ט :ָׁש�ְוא ִוֽ אTֹלִה�
(ר ֲאַזְּמָרה ׂש� ְך- ְּבֵנ�ֶבל ָע) ים ַה�ּפ(ֶצה ֶאת י :ָּלֽ ִכ� ה ַלְּמָל" ן ְּתׁשּוָע� ( - ַהּנ(ֵת� ָּדִו�ד ַעְבּד�

ה ֶרב ָרָעֽ $ד ְּבֽ  יא :ֵמֶח� ִני ְוַהִּציֵלִני' ִמַּי �יֶהם ִּדֶּבר-ֵניְּפֵצ� ָכ�ר ֲאֶׁש�ר ִּפ ין - ֵנ" ם ְיִמ� )יִמיָנ� ָׁש�ְוא ִוֽ
ֶקר ינּו   יב :ָׁשֽ ְנעּוֵר" | ֲאֶׁש�ר ָּבֵנ0 (ת ִּכְנִטִעים' ְמֻגָּדִל$ים ִּבֽ ֻחָּטב� ינּו ְכָזִוֹּי�ת ְמ) ם ְּבנ(ֵת� יֶה�

ל ל  יג :ַּתְבִנ�ית ֵהיָכֽ ן ֶא" ים ִמַּז� �ינּו ְמֵלִאים' ְמִפיִק� �נּו ַמ�ֲאלִ -ְמָזֵו � ן צֹאוֵנ (ת ַז יפ(ת ְמֻרָּבב�
ינּו ין יד :ְּבחּוצ(ֵתֽ ים ֵאֽ ִל� ֻסָּב" ינּו ְמֽ ינּו-ַאּלּוֵפ� ה ִּבְרֹחֹבֵתֽ ָוָח� ין ְצ)  :ֶּפ�ֶרץ ְוֵא�ין י(ֵצ�את ְוֵא�

יו טו ם ֶׁשיֲהָו�ה ֱאֹלָהֽ ָע� י ָה) ְׁשֵר� ( ַאֽ    :ַאְׁשֵר�י ָה�ָעם ֶׁשָּכ�ָכה ּל�
 משום אלא, פועל באמצעות האדם אינו מצד חשיבות האדם' אומר שמה שהדוד 

פועל באמצעות ' וכיון שה; והאדם משבח אותו, מתגלה בעולם' שבזה שם ה

 לבקש לאמרו ומתאים. הוא מגן בזה על עמו לקיים בידם את ברכתו, המלך

    .ולעם לאדם שיש טובה רוב על וכהודאה, במלחמה דשמיא סייעתא

שמלמד , ופועל דרכיצּוִרי  במה שהוא מגן עלי' ָּברּו ה בעולם מתגברת' הופעת הְלָדִוד  א

ולהורות נכון באצבעותי לצבא ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב  את ידי לפעול נכון כשאני נלחם בעצמי

וגם ַחְסִּדי  וכל מה שעושה איתי עושה בחסד  ב  :ַלִּמְלָחָמהֶאְצְּבעוַֹתי  במלחמה כולה, כמלך

ציל אותי ומִמְׂשַּגִּבי  ואז מעלה אותי על ידי הצרהּוְמצּוָדִתי  כשצד אותי זה כדי לתקן אותי

ובו אני ָמִגִּני  מגן עלי שלא יבואו צרות כלל, וכיון שאני מתוקןּוְמַפְלִטי ִלי  ממנה לטובתי

ולכן שם את עם ישראל לשבת לבטח ּובוֹ ָחִסיִתי  חוסה מהם ולא בכחי ועוצם ידי

כי מה , אמנם וודאי שכל זה לא בשבילי  ג  :ָהרוֵֹדד ַעִּמי ַתְחָּתי  תחת הנהגתי333במקומו

וסופו , וכיון שהוא חסר סיכוי ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו- ָמה' ה חשיבותו של אדם שתשגיח עליו להצילו

 

 גם האלו החסדים מכל שחוץ נאמר ואז, השולט לטובת שלטון כלומר, "רדיה "לשון להיות יכול" רודד "333
 שטוח שהעם', רקע 'של ארמית כתרגום לפרש גם אפשר אבל. ימרדו שלא לי ועוזר העם על אותי משליט
  .כאן שתיפר וכך, הקרקע אל אותו רקעו כאילו במקומו

 שאני משגב להיות יותר טוב ובמצב, במצור בה שאני אף, מצודה לי להיות בחסדו עלי מגן' ה: נוסף פרוש
 ובמצב, עלי יבואו לא שכלל מגן טוב יותר ובמצב, מהם לגמרי אותי מציל יותר טוב ובמצב, מאויבי בו מוגן
 לא הם שגם בעמי לרדות לי נותן ובט יותר ובמצב, בי להלחם כלל חושבים שלא בו חוסה אני טוב יותר

 .לי יתנגדו
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  :ֱאנוֹׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו-ֶּבן 334דרכולפעול , למה תביא את מעשיו בחשבון מעשיך הנצחיים, למות
וימיו ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה   ומה יש להשגיח במעשיו335,שהרי אדם דומה לדבר שאין בו ממש ד

ָיָמיו   ואיך יעבור דרכו מעשה נצחי336,מזריחת שמשו עד ערבו,  ממשעוברים כצל שאין בו
 'השאתה מטה את השמים לרדת אל הארץ , אלא שזו דרכך להופיע בעולם ה  :ְּכֵצל עוֵֹבר

  :ַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו ונוגע בממלכות הגדולות המשולות להרים והם נשמדותָׁשֶמי ְוֵתֵרד -ַהט
ומפיץ את האויב גם ,  את התגלותך בברקמראה משמים, או גם אם בהתגלות קטנה יותר  ו

337אם לא משמיד אותו
או לפחות שולח מהשמים את חיציך ומשבש את ְּברוֹק ָּבָרק ּוְתִפיֵצם  

ואינך פועל דרכי לנצח , ואם גם זה לא ז  :ְׁשַלח ִחֶּצי ּוְתֻהֵּמם דעתם שלא יוכלו להלחם

ותפתח לי פתח ְׁשַלח ָיֶדי ִמָּמרוֹם  לפחות שולח ידך על פי הגובה של השמים, את האויב

ומיד , מהממלכות שהם כמים רביםְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני  תציל אותי ממש, או אם אין בכחי, להנצל

שהם אינם מופיעים   ח  :338ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר התוקפים אותי אלו שאינם מישראל

, וכחם לא מבטא אותך ָׁשְוא-ֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדֶּבר אלא פיהם מדבר דברים שאינם, את אמרתך

שבזה , ומטרה ראשונה ט  :ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקרואין ממש בפעולתם , אלא את האלילים

ֱאִהים דשים שהתחדשו בעולם בישועתי ואשיר לך לפרסם מעשיך הח, יתגלה כחך בעולם
 ְּבֵנֶבל ָעׂשוֹר ֲאַזְּמָרה ואפרט את מעשיך בניגון שלם על כל צדדיוִׁשיר ָחָדׁש ָאִׁשיָרה ָּל-ָּל:  

, ופותח ליַהּנוֵֹתן ְּתׁשּוָעה ַלְּמָלִכים  להציל על ידם את עמך, שאתה מושיע את מלכי ישראל י

  :ָּדִוד ַעְבּדוֹ ֵמֶחֶרב ָרָעה- ַהּפוֶֹצה ֶאת פתח להנצל מהחרב שלא תמית אותי, כיון שאני עבדך
שבמה שתפתח לי פתח ותציל אותי מעמים , שבזה תתן טובה לעמך, ומטרה שניה  יא

אלא , וזה במקום שאינם עושים רצונך לייסר את עמך ֵנָכר-ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני אחרים

ומנסים לפעול דברים שאינם ָׁשְוא -רֲאֶׁשר ִּפיֶהם ִּדּבֶ  באים בשם כוונה שאינה נכונה

שבנינו יהיו , ובזה תתקיים הברכה שתברך את עמך  יב  :ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר 339כרצונך

ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו ִּכְנִטִעים ְמֻגָּדִלים   טוב בנעוריהם לגדול לפי רצון הנוטעכשתילי זיתים שמחונכים
שהם יפות כעצים  340ְּבנוֵֹתינּו ְכָזִוֹּית ובנותינו בירכתי וזויות ביתינו בצניעותןִּבְנעּוֵריֶהם 

 
' מחשבה 'מלשון רק אלא כית"התנ בארמית לא וגם ך"בתנ מופיע לא' חשוב 'מלשון' חשב 'שורש 334

 .'חשבון'ו
 .הבל אינו נשמתו מצד כי' דמה 'רק אבל, הזה העולם מצד 335
' לוואי תופעת 'רק הם סויםמ אדם חיי כך, השמש תנועת של לואי תופעת הוא שהצל שכמו להסביר ניתן 336
 נוצרים, האדם על מיתה שנגזרה וכיון רב זמן שעובר וכיון, למטרתו שיגיע עד העולם על העובר הזמן של
 .אחד באדם היה ודי ממש בהם אין הכולל המבט מצד אבל, רבים אדם בני
 וממילא אמת אינם שאליליהם כולם יראו ובזה, משמים רגעית בהתגלות עצמך את תראה: נוסף פרוש 337

  .אחר לכיוון אחד כל יפוצו

 ָעַׁשן ִסינַי ְוַהר ...ָהָהר ַעל ָּכֵבד ְוָענָן ּוְבָרִקים ק6ֹת ַויְִהי: "נאמר שם, תורה ממתן כמשל לקוחים האלו והפסוקים
 ".ְמאד ָהָהר ָּכל ַוּיֱֶחַרד ַהִּכְבָׁשן ְּכֶעֶׁשן ֲעָׁשנֹו ַוּיַַעל ָּבֵאׁש' ה ָעָליו יַָרד ֲאֶׁשר ִמְּפנֵי ֻּכּלֹו
 ִּכי ֲעׁשּוַוּיְִתּגָ  יְִרָּגזּו ָהִרים ּומֹוְסֵדי ָהָאֶרץ ַוִּתְרַעׁש ַוִּתגְַעׁש: "יח במזמור יותר הרבה מפורטים האלו הפסוקים 338

 ַעל ַוּיְִרַּכב: ַרגְָליו ַּתַחת ַוֲעָרֶפל ַוּיֵַרד ָׁשַמיִם ַוּיֵט: ִמֶּמּנּו ָּבֲערּו ֶּגָחִלים ּתֹאֵכל ִמִּפיו ְוֵאׁש ְּבַאּפֹו ָעָׁשן ָעָלה: לֹו ָחָרה
 ָעְברּו ָעָביו נֶגְּדֹו ִמּנֹגַּה: ְׁשָחִקים ָעֵבי ַמיִם ֶחְׁשַכת ֹוֻסָּכת ְסִביבֹוָתיו ִסְתרֹו חֶֹׁש= יֶָׁשת: רּוחַ  ַּכנְֵפי ַעל ַוּיֵֶדא ַוּיָעֹף ְּכרּוב
: ַויְֻהֵּמם ָרב ּוְבָרִקים ַויְִפיֵצם ִחָּציו ַוּיְִׁשַלח: ֵאׁש ְוגֲַחֵלי ָּבָרד קֹלֹו יִֵּתן ְוֶעְליֹון' ה ַּבָּׁשַמיִם ַוּיְַרֵעם: ֵאׁש ְוגֲַחֵלי ָּבָרד

 ".ַרִּבים ִמַּמיִם יְַמֵׁשנִי יִָּקֵחנִי ִמָּמרֹום יְִׁשַלח: ַאֶּפ0 רּוחַ  ִמּנְִׁשַמת' ה ִמַּגֲעָרְת0 ֵּתֵבל מֹוְסדֹות ַוּיִָּגלּו ַמיִם ֲאִפיֵקי ַוּיֵָראּו
 שכחי ולחשוב בשוא להאמין לי לגרום שמנסים נכר כבני המתנהגים מאנשי אותי תציל: נוסף רושפ 339

 הברכה כל בנו תתקיים אז' ה עובד מלך ואהיה מהם אותי שתציל וכיון. שקר הרי וזה מנצח ידי ועוצם
 .'וכו כנטיעים שבנינו

 שבמזמור" לשולחנך סביב תיםזי כשתלי בניך ביתך בירכתי פוריה כגפן אשתך"ל מקביל הזה הפסוק 340
 .ח"קכ
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 284 תהלה ליעקב

  :ְמֻחָּטבוֹת ַּתְבִנית ֵהיָכל 341ויופין משמש פנימה לקדושה, המצפים את ההיכל מבפנים
וסוג תבואה שבזוית זו מתערבב עם סוג ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים  וזויות הבתים מלאים כל טוב יג

בלא , אלפים ורבבות מעצמןוהצאן מתרבות לַזן -ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 342תבואה שבזוית השניה

ובעלי  יד  :ֹצאוֵננּו ַמֲאִליפוֹת ְמֻרָּבבוֹת ְּבחּוצוֵֹתינּו בחוצות הערים ואין פחד מגניבה, טורח

כי , וכל זה נשמר ְמֻסָּבִלים 343ַאּלּוֵפינּו לים על גבם משא תבואה רבהחיים המאולפים סוב

ֶּפֶרץ ְוֵאין - ֵאין 344ואין צוחת הפסד ברחובות, ואין יוצא למלחמה או בשבי, אין פרץ בחומה
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלוֹ  והעם שזה מצבו החומרי יהיה יציב  טו  :יוֵֹצאת ְוֵאין ְצָוָחה ִּבְרֹחֹבֵתינּו

זו , אלוקיו' ועצם מה שה. משגיח עליו לטובה' וה', וכך יהיה מצב עם ישראל כשעובד את ה

  :ֱאָהיו' ַאְׁשֵרי ָהָעם שה הברכה העיקרית

ִו�ד ֲאר(ִמְמָך� אֱ  א קמה ה ְלָד" דְּתִהָּל� ם ָוֶעֽ ְמָך� ְלע(ָל�  :ל(ַה�י ַהֶּמ�ֶלְך ַוֲאָבֲרָכ�ה ִׁש)
ד-ְּבָכל ב ְמָך� ְלע(ָל�ם ָוֶעֽ ד  ג :י�(ם ֲאָבֲרֶכ�ָּך ַוֲאַהְלָל�ה ִׁש) �ה ּוְמֻהָּל�ל ְמֹא� (ל ְיהָו ָּגFד�

ֶקר ( ֵא�ין ֵחֽ ידּו  ד :ְו)ִלְגֻדָּלת� ּוֹרֶת�יָך ַיִּגֽ (ר ְל�ד(ר ְיַׁשַּב�ח ַמֲעֶׂש�יָך ּוְגב6 (ד  ה :ּד� ֲה�ַדר ְּכב�
יָחהה(ֶד�ָך ְוִד  י ִנְפְלא(ֶת�יָך ָאִׂשֽ ּוְגדּוָּלְתָך� ) וגדולתיך(ֶוֱעז�ּוז נ(ְרֹאֶת�יָך יֹאֵמ�רּו   ו :ְבֵר6
ָּנה �ֶכר ַרב ז :ֲאַסְּפֶרֽ יעּו ְוִצְדָקְתָך� ְיַרֵּנֽנּו-ֵז ֶרְך  ח :טּוְבָך� ַיִּב� �ה ֶא� ּום ְיהָו ַחּנ�ּון ְוַרח�

ִים ּוְגָדל ַּפ� ֶסד-ַא) יו ַעל-ט(ב ט :ָחֽ ל ְו)ַרֲחָמ� יו-ָּכל-ְיהָו�ה ַלֹּכ� �הָוה ָּכל י :ַמֲעָׂשֽ ּוָך ְי -י(ד�
יָך ְיָבֲרֽכּוָכה רּו יא :ַמֲעֶׂש�יָך ַו)ֲחִסיֶד� (ד ַמְלכּוְתָך� יֹאֵמ�רּו ּוְגבּוָרְתָך� ְיַדֵּבֽ  :ְּכב�

יַע  יב �י ָה�ָאָדם| ְלה(ִד� (ד ֲהַד�ר ַמְלכּוֽת(ִלְבֵנ ּות  יג : ְּגבּוֹרָת�יו ּו)ְכב� ְלכּוְתָך� ַמְלכ� ַמֽ
ְמֶׁשְלְּתָך� ְּבָכל- ָּכל ים ּו)ֶמֽ ָלִמ� (ר ָוֽד(ר- ֹעֽ �הָוה ְלָכל  יד :ּד� ף -ס(ֵמ�ְך ְי ַהֹּנְפִל�ים ְו)ז(ֵק�

ים- ְלָכל יֵני  טו :ַהְּכפּוִפֽ ם ֶאת-ֹכ�ל ֵאֶל�יָך ְיַׂשֵּב�רּו ְוַאָּת�ה ֽנ(ֵתן-ֵעֽ  :ָאְכָל�ם ְּבִעּֽת(- ָלֶה6
ַח ֶאתּפ  טז יַע ְלָכל- (ֵת� �הָוה ְּבָכל יז :ַח�י ָרֽצ(ן-ָיֶד�ָך ּוַמְׂשִּב6 יק ְי יד -ַצִּד� ְּדָרָכ�יו ְו)ָחִס�

יו-ְּבָכל �הָוה ְלָכל יח :ַמֲעָׂשֽ (ב ְי ת-ָקר� ר ִיְקָרֻא�הּו ֶבֱאֶמֽ ל ֲאֶׁש6 - ְרצ(ן  יט :ֹקְרָא�יו ְלֹכ�
ֶאת יו ַיֲעֶׂש�ה ְוֽ ם-ְיֵרָא� ע ְוי(ִׁשיֵעֽ ם ִי)ְׁשַמ� �הָוה ֶאת  כ :ַׁשְוָעָת� ת ָּכל- לּכָ - ׁש(ֵמ�ר ְי - ֹאֲהָב�יו ְוֵא6

 
 עתיד לבניית ישמש אלא, המוסר ולהרס לרועץ יהיה לא, פנימה מופנה והיופי, מחונכים שהבנים וכיון 341

  .העם
 לדאוג צריך, הבנים וכך. תמיד כך ימשיך ואז, ישר שיגדל לדאוג צריך לגדול מתחיל כשעץ: נוסף פרוש

 הבנין כל מתחילתן ישרות הן אם, ההיכל זויות וכן. ממנה יסורו אל יזקינו כי וגם, דרכם בתחילת לחינוכם
 .ביושר בנוי יהיה הבית כל כך ישרות שהבנות וכיון, ישר יהיה

  .בארמית' מין 'של תרגום הוא' זן 'כי 342
 אותו זן בתמורה שהוא אחר בו וזן לו שיש מהעודף אחד כל מוציא אלא להם שאין עניים אין: נוסף פרוש

  .ומזון כלכלה שהיא בארמית' זן 'של משמעות יש כי הזה והפרוש. לו שיש המ של בעודף
 המזון מפני שעברה שנה של המזון את ומוציאים, הזויות גם אלא מלאים המחסנים אמצע רק לא: נוסף פרוש

 ".תוציאו חדש מפני וישן "שנאמר כמו הבאה שנה של
 .'מאליפות 'עם לשון על נופל לשון 343
  .בשלום עמו את יברך' שה הברכות סוף ולכן, הברכה את המחזיק יהכל הוא שהשלום 344

 לא ולאומי כללי צער אבל, הזה העולם מצורך חלק והוא יש תמיד פרטי צער כי ברחובותינו דוקא ואמר
  .יהיה
 ְוַעְׁשְּתרֹות ֲאָלֶפי0 ְׁשגַר ְבֶהְמֶּת0 ּוְפִרי ַאְדָמְת0 ּוְפִרי ִבְטנ0ְ ְּפִרי ָּברּו="ל מקביל כאן בפסוקים הברכה וסדר
 ).ד, כח דברים" (צֹאנ0ֶ
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יד ר כא :ָהְרָׁשִע�ים ַיְׁשִמֽ ַדֶּב" ה ְיֽ י ִויָבֵר�ְך ָּכל- ְּתִהַּל�ת ְיהָו� ( ְלע(ָל�ם-ִּפ� ם ָקְדׁש�  ָּב�ָׂשר ֵׁש�
ד    :ָוֶעֽ

. ומה השבח שנאמר, בעולם'  שחשוב שעם ישראל ישבח את ה345אומרהמזמור 

    .השבח חשיבות את ולזכור' ה את לשבח לאמרו ומתאים

אבל אני ֲארוִֹמְמ ואמנם אתה מרומם מכל ברכה ותהילה ִהָּלה ְלָדִוד ְּת  הלל ושבח קבוע א

ולכן אני ֱאלוַֹהי ַהֶּמֶל  346עובד אותך בעולם הזה כדי שלבסוף תהיה המלך של כל העולם

במשך כל ַוֲאָבֲרָכה ִׁשְמ  ואותו אפשר להלל ולברך בעולם הזה, מוסיף את הופעת שמך

בכל המקרים שקורים , ובכל יום  ב  :ְלעוָֹלם ָוֶעד לוך על כלשבו תמ, עד עולם הבא, הדורות

אבל יוֹם ֲאָבֲרֶכָּך -ְּבָכל 347יש ברכה מיוחדת כי אתה מתגלה בכל פרט, ובכל מה שנפגוש

שהיא מכוונת לאסוף את כל ,  שנהלל את התגלותך בזה היא אותה תהילה תמידמה

מופיע ' כי ה ג  :ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ ְלעוָֹלם ָוֶעדלמטרה כללית אחת , עד עולם הבא, ההתגלויות

כי בכל מקום , וכך גם רבים שבחיו' ָּגדוֹל ה מהתחתון ביותר עד המלאכים, דרך כל דבר

ואי אפשר ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  ולכן נברך בכל יום לפי מה שנפגוש, שנמצא אותו יש בו שבח מיוחד

 ולכן ימשך, כי בשביל זה צריך להכיר את כל פרטי הבריאה, להגיע לחקר כל גדולתו

שכל דור יאמר , וכך יצטרף השבח גם מדור לדור ד  :ְוִלְגֻדָּלתוֹ ֵאין ֵחֶקר ההלל לעולם ועד

 ויתנו שבח למעשים שראוְלדוֹר ּדוֹר  לדור שאחריו מה שהיה בימיו ובימי הדורות שלפניו
 אבל על זה לא , ללמד את העם לירא, ויאמרו גם את מה שהענשת אותםְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי

והמטרה שאדם מישראל יעסוק בכל פרטי   ה  :ּוְגבּוֹרֶתי ַיִּגידּו 348ישבחו באותה צורה

וכן ידבר ֲהַדר ְּכבוֹד הוֶֹד  המתגלה בהם' לה, לבנות מהם את תחושת הכבוד, עולם הטבע

ומעשי  ו  :ְוִדְבֵרי ִנְפְלאוֶֹתי ָאִׂשיָחה בגלוי' שבהם מתגלה ה, תמיד בניסים שהיו ושבכל יום

ושעולם הטבע עם , כמו שרואים בניסים, הטבע והניסים יאמרו לי מעצמם שאתה מעניש

ֶוֱעזּוז  ואם כן הם עזים יותר ממנו, משתנה מפניך כשצריך בניסים, כל מה שאינו משתנה
אף שאי , ואני אנסח מתוך הטבע ומתוך הניסים את גדולתך) וגדולתיך(אֵמרּו נוְֹרֹאֶתי יֹ 

ועל  ז  :ּוְגדּוָּלְת ֲאַסְּפֶרָּנה 349לראות שכוללת הכל ואין דבר חוץ ממך, אפשר לאמרה כולה

 שאתה נותן לכל חי את צורכו ונותן חיים לבריותיך, יאמרו את רוב טובך, ידי הופעתך בטבע

וכל מי שנברא , שבסוף הכל הולך אל הצדק, והניסים יראו את שבחךטּוְב ַיִּביעּו - ֵזֶכר ַרב

 
, "חנון ","גדול "כמו' לה תארים עשרה יש במזמור. בכוונה חסרה' נ כשהאות', ב' א פי על המזמור 345
 כמו בעולם' ה למעשי תארים ועשרה, "ישמיד", "משביע", "סומך "כמו' ה של פעולות עשר, "קרוב"
, "חסידיך "כמו לברואים תארים עשר בשלשה משתמש המזמור בנוסף". ממשלתך", "טובך", "גבורותיך"
 ."ידברו", "יאמרו", "אהללה "כמו שלהם שבח דרכי עשרה ושלש, "הכפופים", "בשר כל"

 מהחומריות מרומם שאתה אשכח לא, העץ כפרי חומריים דברים על אותך מברך שאני אף: נוסף פרוש 346
 בסוף מדגיש וכך. זה את לזכור" העולם מלך אלוקינו "התארים את לברכה אקדים ולכן דרכה מופיע ורק

 ".קדשו שם בשר כל ויברך "המזמור
 ורואים ברק רואים או העץ פרי בורא את דרכו ואיםור פרי רואים כשאנחנו' ה את מברכים שאנחנו כמו 347
 .ברכתו והיא, בו הופעתו נגדיל כך יותר בעולם' ה את שנראה וככל. בראשית מעשה עושה את בו

 איפה להסביר לשבח צריכים בעיניהם דור כל שראו המעשים ואת הניסים הם" גבורותיך: "נוסף פרוש 348
 כי להגיד צריך רק הגדולים הניסים סיפורי את לדור מדור יםשמעביר גבורותיך את אבל, בזה' ה התגלות

 .הנס מעצם ברור שבהם השבח
 אבל, הגלויים בניסים רחוקות לעיתים רק מתגלה זה כי לדור דור יאמרו נוראותיך עזוז את: נוסף פרוש 349

 .נפלאותך ודברי הודך כבוד בהדר עוסק שאני מה מעצם אספרנה גדולתך

Administrator
Typewritten Text
קמה



 286 תהלה ליעקב

ָקְת ְוִצְד  350כי אתה פועל בעולם להביאו למטרתו, עוד יגלה את שמך ותוצדק בריאתו
, כי הכל בצדק, ואין סתירה בין עוז העונש של נוראותיך לבין רוב טובך לבריותיך ח  :ְיַרֵּננּו

חמים שלא להעניש מיד ובמלוא שאתה מקור החנינה והר, ואתה נותן אפשרות לשוב

ונותן חסד לכל חי ֶאֶר ַאַּפִים  ונותן זמן לשוב לפני שהכעס מתבטא' ַחּנּון ְוַרחּום ה העוצמה

ואת רוב  ט  :ָחֶסד-ּוְגָדל וממשיך לחיותם גם אחר שחטאו אולי ישובו, גם קודם שזכאים

וכיון שעשה אותם גם ַלֹּכל ' ה-טוֹב 351שבעצם החיים נתן להם את טובו, טובו נתן לכל

ולכן כל   י  :ַמֲעָׂשיו- ָּכל-ְוַרֲחָמיו ַעל ואפשרות לשוב אליו, מרחם עליהם לתת להם מחיה

וחסידיך ַמֲעֶׂשי -ָּכל' יוֹדּו ה על הטובה שעשית לו, מה שעשית בעולם גורם הודאה לך

אף שהם עצמם לא , על הטובה של כל היצורים, מעם ישראל ידעו לברך אותך בפועל

שבעקבות כל ההודאה , ויוסיפו החסידים יא  :ֲחִסיֶדי ְיָבֲרכּוָכהוַ  יודעים להביע את זה

ד ַמְלכּוְת ְּכבוֹ  ולתת לו כבוד להזיז את רצוננו מפני רצונו, עלינו' צריך לקבל את מלכות ה
 מכריח אותו בסופו של דבר לפעול לפי רצונו' ה, ויוסיפו שמי שאינו מקיים את רצונוֹיאֵמרּו 

שיראו ממנו ',  להודיע לכל בני האדם בעולם את גבורות הכי מטרתם יב  :ּוְגבּוָרְת ְיַדֵּברּו

בכל , ובעקבות זה יקבלו עליהם את עול מלכותוְלהוִֹדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם ְּגבּוֹרָתיו  יראת העונש

שמלכותך תתקבל על כל בריותיך רק  יג  :ּוְכבוֹד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ פרטי המצוות שמצווה אותם 

כי ֹעָלִמים - ַמְלכּוְת ַמְלכּות ָּכל אבל בנסתר היא כוללת גם את העולם הזה, בעולם הבא

, ויתברר בעתיד שכולם עשו את רצונך בפועל, אתה מושל בכח בכל בריותיך בכל הדורות

ולכן אף שבגלות נראה  יד  :ּדוֹר ָודוֹר- ּוֶמְמַׁשְלְּת ְּבָכל אם קשה להבין את זה עכשיוגם 

אלא סומך את , היה גמורהפועל שם בסתר שהנפילה לא ת' ה, שהגויים עושים את רצונם

,  בכבוד גדול352ובגאולה יזקוף את כפיפתםַהֹּנְפִלים - ְלָכל' סוֵֹמ הישראל ונשארים כפופים 

' ואז נשוב ונהללו גם באות נ, ויתברר למפרע שגם הנפילה עצמה בידי הגויים היתה ממנו

, באמת כולם מקבלים מלכותך, וכבר היום טו  :ַהְּכפּוִפים- ְוזוֵֹקף ְלָכל על הנפילה עצמה

 אף שלא יודעים שאתה הוא זה שנושאים אליו עיניהם, במה שכולם צריכים לך לאכלם

שלא ימות , הצריך לו בזמנו, את אכלו הצריך לוואתה נותן לכל אחד ֵּברּו ַׂש ֹכל ֵאֶלי יְ -ֵעיֵני

אלא שאתה פותח לכולם יחד , ולא כי כולם זכאים  טז  :ָאְכָלם ְּבִעּתוֹ -ָלֶהם ֶאת- ְוַאָּתה נוֵֹתן

משביע , וכיון שאתה רוצה בקיום כל עולם החיָיֶד - ּפוֵֹתַח ֶאת שפע על ידי הגשםאת ה

מובילות אל ' וכל דרכי ה יז  :353ַחי ָרצוֹן-ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל לכלל החיים יחד, להם כפי צורכם

כי בכל ְּדָרָכיו -ְּבָכל' ַצִּדיק ה אף שבמהלך הדרך קשה לראות את זה, הצדק והיושר לבסוף

, ובלי צורך בהצדקה, ונותן ללא גבול, מעשיו הפרטיים שבדרך מתנהג במידת החסד

ומה שמייסר   יח  :ַמֲעָׂשיו- ְוָחִסיד ְּבָכל והצדק שבזה יראה בעיקר בסוף הדרך לפי מטרתה

ובזה , כיון שעל ידי היסורים קוראים אליו בני אדם, אף שלא נראה צודק, את הצדיקים

, בתנאי שאינם קוראים לנסותו 354ָאיוֹקְר -ְלָכל' ָקרוֹב ה מתקרבים אליו שהוא הטוב האמיתי

וכיון שהתקרבו אליו ונהיו  יט  :ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת או שבוטחים על אדם ולא עליו

 

 דברי"ו', ה רוממות הרגשת את הבונים הפרטים שהם המצוות אלו" הודך ודכב הדר: "נוסף פרוש 350
" נוראותיך עזוז "את לי תאמר והיא, אשיחה שבה התורה את מרכיבים יחד ושניהם הניסים הם" נפלאותיך

. רצונך את לעושים הבא עולם שכר בתורה שנזכר" טובך רב זכר "ואת רצונך על לעובר העונש שהוא
 . רחמים מידות ג"י לפי בתשובה לשוב אפשרות נותן שאתה על אותך לשבח "ירננו צדקתך"ו

 .לו לקדום צריכות הם ולכן בלעדיהם להתקיים יכול לא העולם כי' ה לטוב קודמות רחמים ומידות 351

 ושניהם. 'הרמה 'של ארמית תרגום זה' זקף'ו, מוחלט באופן מעוגל כלומר' כף 'של כפול שורש זה' כפף '352
 .בלשוננו כמו שפרושם ונראה. הבא והמזמור מכאן חוץ, ך"בתנ עוד מופיעים ולא כמעט

 יְָד0 ִּתְפַּתח יְִלקֹטּון ָלֶהם ִּתֵּתן כח: ְּבִעּתֹו ָאְכָלם ָלֵתת יְַׂשֵּברּון ֵאֶלי0 ֻּכָּלם: "קד במזמור שאמר למה מקביל 353
 ".טֹוב יְִׂשְּבעּון

 ".ישברו אליך כל עיני "כנגד 354
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 355ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה-ְרצוֹן גורמים להם לְַרצות אותו כדי לברוח מהיסוריםהיסורים , יראיו
 ומושיעם מהם, לא רק קרוב אלא גם שומע את בקשתם, וכשמשלימים היסורים פעולתם

שומר , ונהיו אוהביו, וכיון שהתקרבו אליו לְַרצות אותו כ  :ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויוִֹׁשיֵעם-ְוֶאת

356אותם מליפול בחטא על ידי היסורים
אבל הרשעים שלא ֹאֲהָביו - ָּכל-ֶאת' ׁשוֵֹמר ה 

- ְוֵאת ָּכל 357עד שנשמדים כשמתמלאת סאתם, אובדים ברשעתם, מיוסרים בכל אלו
כדי לדבר בפינו הלל ', נשמרים להיות לה, עם ישראל, ולכן אנחנו  כא  :ְׁשִמידָהְרָׁשִעים יַ 

ָּבָׂשר -ִויָבֵר ָּכלכו אותו עד שכל החיים יברִּפי - ְיַדֶּבר' ְּתִהַּלת ה בעולם הזה' ושבח קבוע לה
ואת זה נעשה ֵׁשם ָקְדׁשוֹ ואינה מכוונת לעניני החומריות , ויכירו שהופעתו בעולם קדושה

  :ְלעוָֹלם ָוֶעד ועד שיושלם התהליך לעולם הבא, במהלך העולם הזה

י ֶאת א קמו י ַנ)ְפִׁש� ּה ַהְלִל� Iְללּוָי אֹלַה�י  ב :ְיהָוֽה-ַהֽ ה ֵלֽ �י ֲאַזְּמָר6 �ה ְּבַחָּי ֲאַהְלָל�ה ְיהָו
י ים ְּבֶבןּתִ - ַאל ג :ְּבע(ִדֽ ּו ִבְנִדיִב� ם - ְבְטח� Oה| ָאָד ( ְתׁשּוָעֽ ין ל� ּוח( ָיֻׁש�ב   ד :ֶׁש�ֵאֽ �ֵּתֵצ�א ר

ּו ֶעְׁשּתֹ  ּוא ָאְבד� ה� ( ַּבּי�(ם ַה) יוְלַאְדָמת� ( ַעל ה :ֹנָתֽ ְבר� ( ִׂש) ב ְּבֶעְזר� י ֶׁש�ֵא�ל ַיֲעֹק� - ַאְׁשֵר�
יו ֶרץ ֶאת| ֹעֶׂש�ה  ו :ְיהָו�ה ֱאֹלָהֽ ַמ�ִים ָוָא� Fם ְוֶאת-ָׁש� ר ֱאֶמ�ת - ֲאֶׁשר- ָּכל- ַהָּי ָּב�ם ַהֹּׁשֵמ6

ם ט  ז :ְלע(ָלֽ ים| ֹעֶׂש�ה ִמְׁשָּפ0 יר ֲאסּוִרֽ ה ַמִּת� ים ְי)הָו� ים ֹנֵת�ן ֶל�ֶחם ָלְרֵעִב�  :ָלֲעׁשּוִק�
�ה   ח ַח עִ | ְיהָו ֵק� Fיםֹּפ ב ַצִּדיִקֽ ה ֹאֵה� ים ְי)הָו� ף ְּכפּוִפ� �הָוה ֹזֵק� ים ְי �ה   ט :ְוִר� ֵמ�ר | ְיהָו Fֹׁש

ֶרְך - ֶאת �ה ְיע(ֵד�ד ְוֶד6 (ם ְוַאְלָמָנ ים ָית� ה   י :ְרָׁשִע�ים ְיַעֵּוֽתֵּגִר� ְך ְיהָו0 ם | ִיְמֹל� ְלע(ָל�
ְללּוָיּֽה ר ַהֽ ר ָוֹד� �ּי(ן ְלֹד�     :ֱאֹלַה�ִיְך ִצ

;  וגם כשעדיין אינו גואל אותנו358ותגם בגל' מדבר על בטחוננו בההמזמור 

 את לחזק לאמרו ומתאים. 'ומתפרש גם כפשוטו על בטחונו של אדם פרטי בה

    .נראית כשאינה גם בגאולה הבטחון ואת, אדם בבני ולא' בה הבטחון

  :'ה-ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת 'עצם חיי נועדו כדי לשבח את הַהְללּוָיּה  359יחד איתי' הללו את ה א
 ומשמרם בקרבי, על עצם החיים שנתן לי' ח את האשב, ולכן גם בזמן שיש עוד צרות  ב

ובכל זמן שיוסיף , גם חוץ מהחיים, ואפרט את הופעתו בכל מה שנתן ליְּבַחָּיי ' ֲאַהְלָלה ה

ואף שכרגע אינו מציל אותנו עוד   ג  :ֲאַזְּמָרה ֵלאַהי ְּבעוִֹדי 360ולא רק לעולם הבא, לחיי

 
 ".רצון חי לכל ומשביע "כנגד 355
 ויעקב יצחק כאברהם אוהביו אבל, מושיעו ואז צרות כשבאות אליו משווע' מה שירא מי: נוסף פרוש 356

 אותם שומר אבל אותם מיסר' וה. נצרכים שהיסורים מבינים אלא הצרה ורשתס מבקשים ולא בו בוטחים
 .ימותו שלא

 . הבא לעולם נשמדים הרשעים אבל, שמורים ושם הבא לעולם חלק יש' ה אוהבי לכל: נוסף פרוש 357
 שלבים של רצף הם תהילים בסוף המזמורים חמשת שכל כיון כולו ישראל עם על מתפרש המזמור 358

 וכן, מהגלות ישראל עם על כשמדובר אלא, כתואר פרטיים אסורים מתיר' שה מצאנו שלא צדמ וכן. בגאולה
 .מהגלות היציאה על כמשל רק אלא, עיורים שפקח ך"בתנ מצאנו לא
 אחד שכל לומר כדי', הללויה'ב מזמור כל ומסיים מזמור כל מתחיל, הקרובים הפרקים שבחמשת נראה 359

 צד כאן שיש לומר כדי או. האחרים לשלבים בדרך כשלב רק ולא, מועצ בפני עליו לשבח ראוי מהשלבים
 הסיום מצד לאומי הלל של וצד, פרטי אדם של גם תהילה על שמדברת מזמור כל תחילת מצד, פרטי הלל של
 .הלאומי הענין על תמיד שמדבר המזמור של
  ".עֹוִדיּבְ  ֵלא6ַהי ֲאזְַּמָרה ְּבַחּיָי' לה ָאִׁשיָרה: "קד במזמור לזה ובדומה 360
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כי אפשר שבהמשך לא ירצו , אל תבטחו בעמים שרוצים לעזור מנדבת ליבם, מהגלות

הרי הם בני אדם שלא יכולים להושיע גם את , וגם אם ירצוִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים -ַאל לעזור עוד

  :361ָאָדם ֶׁשֵאין לוֹ ְתׁשּוָעה- ְּבֶבן טוח שיוכלו להציל אתכם גם אם ירצוולא ב, עצמם מכל צרה
להיות עפר ולא וגופם ישוב ֵּתֵצא רּוחוֹ  שהרי כשימותו לא תוכל רוחם עוד להפעיל אותם ד

ַּבּיוֹם   וילך לאחרים362ויחד עם זה יאבד כל הרכוש והכח שצברוָיֻׁשב ְלַאְדָמתוֹ יוכלו להציל 
שהוא הכח המנהיג גם ', כי ה',  יציב יהיה מי שראוי לעזרת האבל ה  :ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו

שגם אם לא מושיע ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרוֹ עוזר לו , את כל הדורות הפרטיים של ישראל

' ה-ְברוֹ ַעלִׂש  ולא לתשועת אדם, בורא הכל שמשגיח עליו' הרי הוא נושא עיניו לה, כרגע
ואת הארץ , השולטים בארץ שהרי עשה את השמים, שהוא יכול לעזור תמיד ו  :ֱאָהיו

וכן את הגלות המשולה ֹעֶׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ  ומקיים אותם כל הזמן, עצמה וקבע את חוקיה

וגם הגויים המשעבדים אותנו , ובני האדם, וגם את כל הצבאות של המלאכיםַהָּים -ֶאת לים

שומר , וגם כשאינו מושיעָּבם -ֲאֶׁשר- ָּכל-ְוֶאת וודאי הוא לטובה, עושים את זה מרצונו, בגלות

ולגאול אותנו , לתת את השכר בסופו של דבר, את דברי האמת שאנחנו עושים לעולם

העשוק , וגם בתוך הגלות עושה משפט לעם ישראל  ז  :ֱאֶמת ְלעוָֹלםַהֹּׁשֵמר  כשיבוא הזמן

ך לקיים וממשיֹעֶׂשה ִמְׁשָּפט ָלֲעׁשּוִקים   להצילם מהם שלא ירעו להם מדי363,על ידי הגויים

, וגם כשעוד לא מתבטאֹנֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים  כיון שהוא הנותן לחם לכל בשר, אותנו בגלות

וכן תארו שיוציא  ח  :ַמִּתיר ֲאסּוִרים' ה הרי תארו שהוא מתיר את ישראל מאסוריהם בגלות

364את ישראל מחושך הגלות וישובו לראות באור הגאולה
ושישוב ויזקוף את ֹּפֵקַח ִעְוִרים ' ה 

כי תארו שהוא אוהב , גם רוצה לעזור לנו' והֹזֵקף ְּכפּוִפים ' ה קומתם הכפופה מקושי הגלות

ומצוה לעזור , עוזר לחלשים' וה  ט  :ֹאֵהב ַצִּדיִקים' ה גם אם מייסר אותם, את הצדיקים

ומצוה על ֵּגִרים - ֹׁשֵמר ֶאת' הוכן שומר את ישראל שהם גרים בארצות אויביהם , לגרים

ואת , שהיו כיתומים ואין אב,  את ישראל365ם באופן מלאוכן יקיי, עזרת היתום והאלמנה

זה רק כדי , ואף שמאריך אף לרשעיםָיתוֹם ְוַאְלָמָנה ְיעוֵֹדד  ירושלים שהיתה כאלמנה

  :366ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ְיַעֵּות עד שיגיע זמנם לכליון, לאפשר להם לעקם לגמרי את דרכם
, ושבכל הדורותְלעוָֹלם ' ִיְמ הגם בזמן הגלות , מולך עד עולם הבא' ואנחנו יודעים שה י

 

 עוד לי שיתן זמן וכל, אחד לשבח יצטרפו חיי שכל' ה את ולשבח להלל זה בחיי שאעשה מה: נוסף פרוש
 .םצדדי בעוד הזה השבח את אפרט

 ".בנדיבים מבטוח' בה לחסות טוב באדם מבטוח' בה לחסות טוב: "קיח במזמור וכן 361
 ָעְברּו ַּגם ָעְׁשתּו ָׁשְמנּו: ַוּיֲַעִׁשירּו ָּגְדלּו ֵּכן ַעל "וכמו, בתוספת שיש הכח שפרושו' עשת 'משורש' עשתון '362

 וכן" צֹאנ0ֶ ַעְׁשְּתרֹתוְ  ֲאָלֶפי0 ְׁשגַר", "נֹאֵבד ְו6א ָלנּו ָהֱא6ִהים יְִתַעֵּׁשת אּוַלי ֱא6ֶהי0 ֶאל ְקָרא קּום", "ָרע ִדְבֵרי
 .תוספת של קבוע מצב כלומר' ראשון 'כמו' עשתון 'של' ון' ו. העשר על הנוסף האחד שהוא' עשר עשתי'

 ִמּגֹוי ַוּיְִתַהְּלכּו", "ַׁשְּלָחם ֵמֲאנּו ָבם ֶהֱחזִיקּו ׁשֵֹביֶהם ְוָכל יְַחָּדו יְהּוָדה ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי יםֲעׁשּוקִ  "שנאמר כמו 363
  ".ְמָלִכים ֲעֵליֶהם ַוּיֹוַכח םָעְׁשקָ לְ  ְלִאיׁש ִהּנִיחַ  6א :ַאֵחר ַעם ֶאל ּוִמַּמְמָלָכה ּגֹוי ֶאל

 ולכן בישראל עושק עושים שהיו לעשוקים משפט שעושה כיון לגלות ישראל את הוריד' ה: נוסף פרוש
 ִמְׁשָּפט ַלּבֶֹקר ִּדינּו", "ְּבִקְרָּבּה עֶֹׁשק ֻּכָּלּה ָהְפַקד ָהִעיר ִהיא סְֹלָלה יְרּוָׁשַלִם ַעל ְוִׁשְפכּו: "שנאמר כמו אותם הגלה

 ".ְמַכֶּבה ְוֵאין ּוָבֲעָרה ֲחָמִתי ָכֵאׁש ֵּתֵצא ֶּפן עֹוֵׁשק ִמּיַד לגָזּו ְוַהִּצילּו
ֹ  "וכמו הגאולה על נאמר עיורים עיני פקיחת של המשל כי 364 , "ָחָטאּו 'הל ִּכי יםִעְורִ ּכַ  ְוָהְלכּו ָלָאָדם ִתיַוֲהֵצר
 יְֹׁשֵבי ֶּכֶלא ִמֵּבית ַאִּסיר ִמַּמְסֵּגר ְלהֹוִציא ֹותִעְור ֵעינַיִם ִלְפקֹחַ ", "ָלמֹו ְוָאזְנַיִם ְוֵחְרִׁשים יֵׁש ְוֵעינַיִם ִעֵּור ַעם הֹוִציא"

 ּוַמֲעַקִּׁשים ָלאֹור ִלְפנֵיֶהם ַמְחָׁש= ָאִׂשים ַאְדִריֵכם יְָדעּו 6א ֹותִּבנְִתיב יָָדעּו 6א ְּבֶדֶר= יםִעְורִ  ְוהֹוַלְכִּתי", "חֶֹׁש=
 ".ְלִמיׁשֹור

 את שומר"ש ואפשר. ונמשך קיים דבר כלומר' עוד 'של כפול שורש שהוא ונראה נדיר שורש הוא' עדד' 365
 ".בעודי לאלקי אזמרה "כנגד" יעודד ואלמנה יתום"ו" בחיי' לה אשירה "כנגד" גרים

 .הקודם שבמזמור" ישמיד הרשעים כל ואת אוהביו כל את' ה שומר "כנגד 366
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ועל זה ֱאַהִי ִצּיוֹן ְלֹדר ָוֹדר  367הוא המשגיח עלינו מכח ציון אף כשחרבה, וגם בגלות

  :ַהְללּוָיּה  יחד איתי'תשבחו את ה

ּה  א קמז ְללּוָי0 י-ִּכי| ַה� (ב ַזְּמָר�ה ֱאֹלֵה�ינּו ִּכֽ ה- ט6 �ה   ב :ָנ)ִעים ָנאָו�ה ְתִהָּלֽ ּב(ֵנ
י ִיְׂשָרֵא�ל �ה ִנְדֵח6 ם ג : ְיַכֵּנֽסְירּוָׁשַל�ִם ְיהָו ׁש ְלַעְּצב(ָתֽ ּוֵרי ֵל�ב ּו)ְמַחֵּב�  :ָה�ֹרֵפא ִלְׁשב�

א ד (ת ִיְקָרֽ ם ֵׁשמ� ֻכָּל� ים ְל) �ה ִמ�ְסָּפר ַלּכ(ָכִב� �ינּו וְ  ה :מ(ֶנ (ל ֲאד(ֵנ ( - ַרבָּגד� ְתבּוָנת� ַח ִל) ֹּכ�
ר יל ְרָׁשִע�ים ֲעֵדי  ו :ֵא�ין ִמְסָּפֽ �ה ַמְׁשִּפ6 �ים ְיהָו ֶרץ-ְמע(ֵד�ד ֲעָנִו �ה   ז :ָאֽ ֱענ�ּו ַליהָו

ּו ֵלאֹלֵה�ינּו ְבִכּֽנ(ר ִים   ח :ְּבת(ָד�ה ַזְּמר6 ה ָׁשַמ0 ְמַכֶּס3 ין ָלָא�ֶרץ ָמָט�ר | ַהֽ ים ַהֵּמִכ� ְּבָעִב�
יר ים ָחִצֽ יַח ָהִר� אּונ(ֵת�ן ִלְבֵהָמ�ה ַלְחָמ�ּה  ט :ַהַּמְצִמ6 ב ֲאֶׁש�ר ִיְקָרֽ ֵר� א   י : ִלְבֵנ�י ֹע) �ֹ ל

א ֹֽ ּוס ֶיְחָּפ�ץ ל ה-ִבְגבּוַר�ת ַהּס� יׁש ִיְרֶצֽ י ָהִא� �הָוה ֶאת  יא :ְבׁש(ֵק6 -ְיֵרָא�יו ֶאת-ר(ֶצ�ה ְי
ים ְלַחְסּֽד( ְמַיֲחִל� �רּוָׁשַלִם ֶאת  יב :ַהֽ י ְי י ֱאֹלַה�ִיְך ִצּֽי(ן- ַׁשְּבִח� ְלִל6 �ה ַהֽ י יג :ְיהָו ִח�ַּזק - ִּכֽ

ְך ְךְּבִריֵח�י ְׁשָעָר�ִיְך ֵּבַר6 � ִיְך ְּבִקְרֵּבֽ ְך-ַהָּׂשם  יד : ָּבַנ ים ַיְׂשִּביֵעֽ ִּט� ֶלב ִח) (ם ֵח�  :ְּגבּוֵל�ְך ָׁשל�
( ָא�ֶרץ ַעד טו ּוץ ְּדָבֽר(-ַהֹּׁשֵל�ַח ִאְמָרת� ה ָיר� ֵהָר� ֶפר   זט :ְמ) (ר ָּכֵא� פ� ַהֹּנֵת�ן ֶׁש�ֶלג ַּכָּצ�ֶמר ְּכ)

ד יז :ְיַפֵּזֽר י ַיֲעֹמֽ ( ִמ� ָרת� ים ִלְפֵנ�י ָק) ( ְכִפִּת� ְרח� ( ְוַיְמֵס�ם   יח :ַמְׁשִל�יְך ַקֽ ִיְׁשַל�ח ְּדָבר�
( ִיְּזלּו ּוח� ב ר) ִים- ַיֵּׁש� ל) דברו(ַמִּג�יד  יט :ָמֽ יו ְלִיְׂשָרֵאֽ יו ּו)ִמְׁשָּפָט� ב ֻחָּק�  :ְּדָבָר�יו ְלַיֲעֹק�

א ָע�ׂשָ   כ Fֹ ן ל ים ַּבל-ְלָכל| ה ֵכ0 (י ּוִמְׁשָּפִט� ְללּוָיּֽה- ּג� ּום ַהֽ    :ְיָדע�
ישוב להיות לטובה ולברכה , גם בגלות', אומר שכל מה שעשה ההמזמור 

. 368באמת היה חלק מהטוב, ואז נבין שגם מה שנראה לנו רע וקשה, בגאולה

    .הגלות ועל רעים דברים ועל צרות על לנחמה לאמרו ומתאים

גם כשלא , כי כל מעשיו הולכים לטוב' נפרט את שבחי הַהְללּוָיּה  יחד איתי' שבחו את ה א

ולכן נתאווה ', גיש שנעים הוכי בעתיד גם נרטוֹב ַזְּמָרה ֱאֵהינּו - ִּכי מרגישים את נעימותם

 בונה את ירושלים בתהליך מתמיד' כי כבר עכשיו ה  ב  :ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה-ִּכילשבח אותו 
ִנְדֵחי  יביא אל תוכה את ישראל שנפוצו בכל העולם, יושלם התהליךוכש' ּבוֵֹנה ְירּוָׁשַלם ה

ו לקבל לב ומרפא אות, כי על ידי הגלות הוא שובר את ליבם שישוב אליו  ג  :ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס

369חדש
חובש וממתק גם , ואת כל הצער שסבלו לשם כך בכל הגלותָהֹרֵפא ִלְׁשבּוֵרי ֵלב  

סופר כל ' כי ה, שעברו בגלות לא יזכו לתיקוןולא שכל הדורות  ד  :ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבוָֹתם אותו

ולכל אחד מהם מוֶֹנה ִמְסָּפר ַלּכוָֹכִבים  שנמשלו לכוכבים מצד חשיבותם, אחד מבני ישראל

  :ְלֻכָּלם ֵׁשמוֹת ִיְקָראולכן יזכו כולם לעולם הבא , היה תפקיד אצלו בקידום תהליך הגאולה
ועל ידם אסף ָּגדוֹל ֲאדוֵֹנינּו  ומביא גאולה גדולה דרך כל הדורות האלו, אדון לכולם' וה  ה

 
 עם על כי הדורות בכל עכשיו כבר מולך ציון על אבל העולם כל על' ה ימלוך לבוא לעתיד: נוסף פרוש 367

 .היום מולך ישראל

 .ו"קכ בפרק בפרושנו עיין לזה ובדומה 368
 ֵמָעַלי ָסר ֲאֶׁשר ַהּזֹונֶה םִלּבָ  ֶאת ִּתיְׁשַּברְ נִ  ֲאֶׁשר ָׁשם נְִׁשּבּו ֲאֶׁשר ּגֹויִםּבַ  אֹוִתי ְפִליֵטיֶכם ְוזְָכרּו: "שנאמר וכמו 369

 ִלְׁשבּויִם ִלְקרֹא ֵלב יְׁשְּברֵ ְלנִ  ַלֲחבֹׁש ְׁשָלַחנִי ֲענִָוים ְלַבֵּׂשר אִֹתי 'ה ָמַׁשח יַַען", "ִּגּלּוֵליֶהם ַאֲחֵרי ַהּזֹנֹות ֵעינֵיֶהם ְוֵאת
 ִמְּבַׂשְרֶכם ָהֶאֶבן ֵלב ֶאת ַוֲהִסרִֹתי ְּבִקְרְּבֶכם ֶאֵּתן ֲחָדָׁשה ְורּוחַ  ָחָדׁש ֵלב ָלֶכם ְונַָתִּתי", "קֹוחַ  ְּפַקח ְוַלֲאסּוִרים ְּדרֹור
 ".ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְׁשְמרּו ּוִמְׁשָּפַטי ֵּתֵלכּו ְּבֻחַּקי ֲאֶׁשר ֵאת ְוָעִׂשיִתי ְּבִקְרְּבֶכם ֶאֵּתן רּוִחי ְוֶאת: ָּבָׂשר ֵלב ָלֶכם ְונַָתִּתי

Administrator
Typewritten Text
קמו
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וצריך תבונה רבה להבין פעולת ֹּכַח -ְוַרב 370שתהיה לישראל זכות לגאולה רבת כח, כח רב

ולהבין , שנסתר מעינינו מספרם, וכך כל הדורות שפעל דרכם, רא בשמיםכל הכוכבים שב

 אף שלא ,ואת ישראל שעשו את תפקידם בענוה  ו  :ִלְתבּוָנתוֹ ֵאין ִמְסָּפראת פעולת כולם 

ואילו האומות ' ְמעוֵֹדד ֲעָנִוים ה יתן להם קיום והמשכיות, הבינו כל דור מה הוא מקדם

ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים  371ויגלו שהיו חומריות בלבד, יוריד כשיבוא זמנם, הרשעות שהגביהו עצמם
ונפרט ְּבתוָֹדה ' ֱענּו לה בקרבן תודה, על כל מה שגמל איתנו', ואז נענה לה ז  :ָאֶרץ- ֲעֵדי

כי היכולת החומרית  ח  :ַזְּמרּו ֵלאֵהינּו ְבִכּנוֹר את כל מעשי השגחתו עלינו בשמחה ובניגון

שמכסה , כמו שאת כל תהליך החיים הוא מתחיל בסתר', של האומות היא רק כלי בידי ה

ַהְמַכֶּסה ָׁשַמִים  אלא נראה שבא מהטבע, את שמיו בעננים שכביכול לא יראו שזה בא ממנו
ועל ידי זה מצמיח ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר  גורם הכנה לארץ להוציא צמחיםונותן גשם שְּבָעִבים 

ַהַּמְצִמיַח ָהִרים  עשב טרי לתחילת תהליך החיים, גם בהרים שאינם מושקים ממעינות
וגם נוֵֹתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה  ועל ידי זה נותן לבהמות את צורכם גם בלי שטרחו בו ט  :ָחִציר

ִלְבֵני   כי העיקר לצפות אליו372,את מזונם שמזמן להם, לילדי העורב שקוראים כביכול אליו
שיתן על זה , רצון בגבורת סוסי האומות למטרותיו' ואם כן אין לה י  :ֹעֵרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו

- א ולא בכח שוקיהם לרוץ כי אין זה מותר האדם מן הבהמהא ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ שכר 
השתמש בהם כדי שיהיו ישראל יראים ממנו ומרוצים לו ' אלא ה  יא  :ְבׁשוֵֹקי ָהִאיׁש ִיְרֶצה

כילדי העורב שאינם , ושיצפו וישאפו שיתן להם חסדו להוציאם מהגלותְיֵרָאיו - ֶאת' רוֶֹצה ה

' תשבח ירושלים את ה, וכיון שיוציאם מהגלות יב  :ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ -ֶאת על כחםבוטחים 

ם ֶאתעל הטוב שיתן לה  ת חול וקודש תהלל את אלוקיה וציון המחבר' ה-ַׁשְּבִחי ְירּוָׁשַלִ

הוא שימנע ' שה  יג  :ַהְלִלי ֱאַהִי ִצּיוֹןכי תדע שכל הטוב מגיע ממנו ולא בכחה , שעובדת

ועל ידי זה ישמור את ברכת ישראל שישובו ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִי -ִּכי מהאויב לנצח אותה

ולא תצטרך , ל עבריהעד שיגיע הזמן שיתן לה שלום מכ יד  :ֵּבַר ָּבַנִי ְּבִקְרֵּב לתוכה

ויזמין לה כל פרנסתה כמו שנותן לבהמה ְּגבּוֵל ָׁשלוֹם - ַהָּׂשם כלל הגנה בגבורת הסוס

נותן לירושלים כל ' וכמו המים המחיים את האדמה ה  טו  :ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵע 373לחמה

שולח את דברו ' כי ה, וכך גם הגלות והצרות נצרכות לישראל להשיבם בתשובה, צורכה

, ואם לא, והנבואה מחכה עד בא זמנה אם ישובוַהֹּׁשֵלַח ִאְמָרתוֹ ָאֶרץ  על ידי הנביאים לארץ

את הנבואות ' ולזה נותן ה טז  : ָירּוץ ְּדָברוֹ 374ְמֵהָרה-ַעד הגנוז בה מתממש מהרה' אז דבר ה

להלבין חטאיהם , כדי שישיבו את העם בתשובה, שנמשלות לקרח לעומת המים, הקשות

ולפעמים צריך יותר מזה כדי לכפר ַהֹּנֵתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר   בו להתחמםוכצמר שמתעטפים, כשלג

  :ְּכפוֹר ָּכֵאֶפר ְיַפֵּזרופיזור לגלות , שיבוא בדרך של שריפה ואפר, על חטאי העם
וכמו המן שהיה , כמו הלחם, ולפעמים הקור של הקרח הוא מה שאנחנו צריכים לחיינו יז

375דק ככפור
 376ולפעמים אי אפשר לעמוד לפני הקור ונענשים על ידוַמְׁשִלי ַקְרחוֹ ְכִפִּתים  

 
 .בעדו עוצר אינו מתו שכבר ומה המתים לתחית ולהחיותם לשוב גם רב וכחו: נוסף פרוש 370
 רשעים היו שהם כיון אבל, שכר עליה לקבל האומות ירצו כך כל חשובה פעולה פעלה שהגלות כיון כי 371

 פועל' שה רצייםהא לכוחות שייכים הם אלא הבא בעולם חלק להם יהיה לא לכן לרע והתכוונו ברצונם
 .מדעתם שלא דרכם

 יְִתעּו ַׁשֵּועּויְ  ֵאל ֶאל יְָלָדיו ִּכי ֵצידֹו ָלעֵֹרב יִָכין ִמי "באיוב שנאמר כמו העורב בילדי מיוחד ענין שיש יתכן 372
 .כמשל אותם לקח ולכן בקול קוראים שהעורבים אלא החיים בעלי לכל שהכונה ויתכן, "אֶֹכל ִלְבִלי

 ִּכְליֹות ֵחֶלב ִעם ְוַעּתּוִדים ָבָׁשן ְּבנֵי ְוֵאיִלים ָּכִרים ֵחֶלב ִעם צֹאן ַוֲחֵלב ָּבָקר ֶחְמַאת: "מהאזינו לקוח הביטוי 373
 ".ָחֶמר הִּתְׁשּתֶ  ֵענָב ְוַדם הִחּטָ 
 .'מהרה'ו' עד 'של שילוב כפשוטו פרושו כן ואם כאן רק ומופיע ך"בתנ ביטוי אינו' מהרה עד '374
 ֲאבֶֹתי0 יְָדעּון ְו6א יַָדְעּתָ  6א ֲאֶׁשר ַהָּמן ֶאת ַוּיֲַאִכְל0 ַוּיְַרִעֶב0 ַויְַעּנ0ְ: "שנאמר וכמו לישראל קשה היה והמן 375

  ". ָהָאָדם יְִחיֶה' ה ִפי מֹוָצא ָּכל ַעל ִּכי ָהָאָדם יְִחיֶה ְלַבּדֹו ֶּלֶחםהַ  ַעל 6א ִּכי הֹוִדיֲע0 ְלַמַען
 



291 ליעקב תהלה  

 

וימיס , ישלח אמירה נוספת, אבל אחר שיפעל דברו את פעולתו יח  :ִלְפֵני ָקָרתוֹ ִמי ַיֲעֹמד

ִיְׁשַלח ְּדָברוֹ ְוַיְמֵסם ויתגלה על ידי הגאולה שתוכו הוא מים חיים , את הקרח הקר והממית
ַיֵּׁשב רּוחוֹ  377הגלות יהפוך למי התורהואז כל העונש של , תשוב להניע את ישראל' ורוח ה

) דברו(ַמִּגיד  אומר לנו בנבואה את מה שיקרה לכל דור לפי צורכו' וכך ה יט  :ָמִים-ִיְּזלּו
ֻחָּקיו שהיא שיא מדרגת הנבואה  כדי שישמרו את התורה שנתן לישראלַיֲעֹקב ְּדָבָריו לְ 

כי לא יתוקנו , לפחיתותם,  ולא נבואות זעם378ולגויים לא נתן נביאים כ  :ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל

, כי אינם יכולים לשמור אותם, ולא לימדם כלל את משפטיוּגוֹי -א ָעָׂשה ֵכן ְלָכלעל ידי זה 

' ועל כל זה יהלל עם ישראל את הְיָדעּום - ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ולכן גם אינם נצחיים ומושגחים

  :ַהְללּוָיּה

ּה  א קמח ְללּוָי0 ּו ֶאת| ַה� ְלל� �הָוה ִמן- ַהֽ לְ -ְי יםַהָּׁשַמ�ִים ַהֽ) ּוהּו ַּבְּמר(ִמֽ ּוהּו   ב :ל� ְלל� ַהֽ
ּוהּו ָּכל-ָכל ְלל� יו) צבאו(- ַמְלָאָכ�יו ַהֽ) ּוהּו ָּכל  ג :ְצָבָאֽ ְלל� ַח ַה) ְללּוהּו ֶׁש�ֶמׁש ְוָיֵר� �-ַהֽ

(ְכֵבי ֽא(ר ִים ֲאֶׁש�ר   ד :ּכ� ְללּוהּו ְׁשֵמ�י ַהָּׁשָמ�ִים ְו)ַהַּמ� �ִים| ַהֽ ל ַהָּׁשָמֽ ְללּו ֶאת ה :ֵמַע3 �ַהֽ -ְיֽ
�ה ְונִ  י ה�ּוא ִצָּו �ה ִּכ� אּוֵׁש�ם ְיהָו �ד ְלע(ָל�ם ָחק ו :ְבָרֽ א ַיֲעֽב(ר-ַוַּיֲעִמיֵד�ם ָלַע �ֹ ן ְול  :ָנ)ַת�

ּו ֶאת ז ְלל� �הָוה ִמן- ַהֽ ים ְוָכל-ְי ִּניִנ� �ָבָרד ֶׁש�  ח :ְּתֹהֽמ(ת-ָהָא�ֶרץ ַּת) ּוַח ֵא�ׁש ּו (ר ר� ֶלג ְוִקיט�
ה ְדָבֽר( ה ֹעָׂש� ָעָר� ים ְוָכל ט :ְס) י ְוָכל-ֶהָהִר� ִר� (ת ֵע�ץ ְּפ) ים-ְּגָבע� �ה ְוָכל י :ֲאָרִזֽ ַחָּי - ַהֽ

(ר ָּכָנֽ ף ֶמׂש ְוִצּפ� ים ְוָכל-ֶא�ֶרץ ְוָכל-ַמְלֵכי  יא :ְּבֵהָמ�ה ֶר)� ִר� ים ָׂש) ֶרץ- ְלֻאִּמ� ְפֵטי ָאֽ  :ֹׁש�
ים ְוַגם יב ים ִעם-ַּבחּוִר� (ת ְז)ֵקִנ� ים- ְּבתּול� ּו  יג :ְנָעִרֽ י-ֶאת| ְיַהְלל� ה ִּכֽ ם ְיהָו� �ב -ֵׁש3 ִנְׂשָּג

( ַעל (ד� ( ה) ( ְלַבּד� ִים-ְׁשמ� ֶרץ ְוָׁשָמֽ ֶרן  יד :ֶא� � ֶרם ֶק0 ָכל| ַוָּי ( ְּתִהָּל�ה ְלֽ Iיו - ְלַעּמ ֲחִסיָד�
ם �ְׂשָרֵאל ַעֽ �י ִי ְללּוָיּֽה-ִלְבֵנ ( ַהֽ    :ְקֹרב�

החל ממי , לפי הסדר', אומר שכל הבריאה משבחת את ההמזמור , בפשטו

ובנמשל רומז שיש שכל הזמן ; שהגיוני שישבח ועד מי שהשבח לא מצוי ממנו

 ומתאים. 379ולעתיד לבוא תשבח הבריאה כולה, גם כשקשה', משבחים את ה

 

 את מכסה והכפור צמר כחתיכות יורד שהשלג, הקרח של המראה על משלים הם בפשטם אלו שכל ומובן
 .מהר יחסית שיורדות לבן לחם כחתיכות נראה כברד שיורד והקרח, כאפר ולבנה דקה בשכבה האדמה

 אבל עונשים ומלאה לביצוע וקשה קרה שהיא נראה ראשון שבמבט התורה את לנו נתן: נוסף פרוש 376
 בל משפטים ולכן זו קרתו לפני שיעמוד מי אין העולם מאומות אבל, לקיומנו לנו הדרוש הלחם שהיא מתגלה
 .ידעום

 :ִמַּמְחְׁשבֵֹתיֶכם ּוַמְחְׁשבַֹתי ִמַּדְרֵכיֶכם ַכיְדרָ  ָּגְבהּו ֵּכן ֵמָאֶרץ ָׁשַמיִם גְָבהּו ִּכי: "נאמר כאן שנאמר המשל כעין 377
 זֶַרע ְונַָתן ְוִהְצִמיָחּה ְוהֹוִליָדּה ָהָאֶרץ ֶאת ִהְרָוה ִאם ִּכי ּוביָׁש 6א ְוָׁשָּמה ַהָּׁשַמיִם ִמן ֶּׁשֶלגְוהַ  ַהֶּגֶׁשם יֵֵרד ַּכֲאֶׁשר ִּכי

 ְוִהְצִליחַ  ָחַפְצִּתי ֲאֶׁשר ֶאת ָעָׂשה ִאם ִּכי ֵריָקם ֵאַלי יָׁשּוב 6א ִמִּפי יֵֵצא ֲאֶׁשר ְדָבִרי יְִהיֶה ֵּכן :ָלאֵֹכל ְוֶלֶחם ַלּזֵֹרעַ 
 ִּכי :נֹוזְִלים ָקִרים זִָרים ַמיִם יִּנְָתׁשּו ִאם ְלָבנֹון ֶׁשֶלג ָׂשַדי ִמּצּור ֲהיֲַעזֹב: "וכן ).יא- ט, נה ישעיהו" (ְׁשַלְחִּתיו ֲאֶׁשר

 ).טו- יד, יח ירמיהו" (ֵּטרּויְקַ  ַלָּׁשְוא ַעִּמי ְׁשֵכֻחנִי
 ְל0 נַָתן ֵכן 6א ְוַאָּתה יְִׁשָמעּו קְסִמים ְוֶאל ְמענְנִים ֶאל אֹוָתם יֹוֵרׁש ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהּגֹויִם ִּכי "שנאמר וכמו 378

 ).טו- יד, יח דברים" (ִּתְׁשָמעּון ֵאָליו ֱא6ֶהי0 'ה ְל0 יִָקים ָּכמֹנִי ֵמַאֶחי0 ִמִּקְרְּב0 נִָביא :ֱא6ֶהי0 'ה
, הקודמים שבמזמורים הדוגמאות על חוזרות הזה במזמור שמובאות הרבות שהדוגמאות כיון כך פרשתי 379

 גם לפרשו שאפשר כך, עצמן מילים אותן אינם שני ומצד, בהם כמו משל אותו מרלו שבאו נראה ולכן
 .כפשוטו
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 מוביל' שה המהלכים על וגם הבריאה על' ה את לשבח כדי לאמרו

    .בהיסטוריה

ַהְללּו  מהשמים שהם מקומו' קודם לכל מגיע הילולו של הַהְללּוָיּה  יחד איתי' שבחו לה א
ַהְללּוהּו  וגם בארץ כשמשבחים אותו מתחיל שבחו מהמבט כלפי מעלהַהָּׁשַמִים -ִמן' ה-ֶאת

ובנמשל שיודעים מראש את , שישבחו אותו מלאכיו שמכירים את בוראם  ב  :ַּבְּמרוִֹמים

וכן שאר צבא השמים כשרפים ַמְלָאָכיו - ַהְללּוהּו ָכלמטרת המהלכים שמוביל כאן בעולם 

ואחריהם יעלה הילולו כשבני אדם רואים את השמש   ג  :ְצָבָאיו) צבאו(- ּוהּו ָּכלַהְלל 380וחיות

 את אורה בזמן ובנמשל בין מהנהגת התורה בזמן ההצלחה ובין מעם ישראל המחזיר, והירח

 ובנמשל מעם ישראל 381,ואחריהם מהכוכבים הקטנים יותרַהְללּוהּו ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח  הגלות

ואחריהם  ד  :ּכוְֹכֵבי אוֹר- ַהְללּוהּו ָּכל ויודעים להללו גם בזמן הגלות, שנמשלו לכוכבים

ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים  שמלמדים שיש עוד מעליהם, יעלה שבחו מגובה השמים הנראים
וגורמים לבני האדם לשאת עיניהם , והעננים המביאים את המים לארץ הזקוקה להם

ת נותן לחם לכל וגם בזמן הצרו, וכן בנמשל כל תהליך הצמיחה שקיים תמיד, לשמים

' שהשמש והירח וכדו  ה  :ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַהָּׁשָמִים ובעננים רואים שזה בא ממנו, בשר

ובנמשל כל אלו כולל עם , כי אין בהם שינוי, כי בהם רואים את הבריאה' מהללים את ה

ִּכי הּוא ' ֵׁשם ה- ְיַהְללּו ֶאת מעצם טבע בריאתם, וגם בגלות, תמיד' ישראל מהללים את ה
וקבע את ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָֹלם  ואת כל אלו עשה שיעמדו תמיד ולא יכלו ו  :ִצָּוה ְוִנְבָראּו

ואחרי  ז  :ָנַתן ְוא ַיֲעבוֹר-ָחק וכן גם עם ישראל, חוק פעולתם ואינם עוברים על מצוותו

גם ' ובנמשל לעתיד לבוא יהללו את ה, עולה גם מהדברים שבארץ' השמים שבח ה

, קודם כל מהדגים הגדולים ומה שבתהומות היםָהָאֶרץ -ִמן' ה-ַהְללּו ֶאת מהאומות שבארץ

ובנמשל מהממלכות הגדולות שבים הגלות , שהאדם רואה רק עיתים רחוקות ומתפעל מהם

ואחריהם עולה שבחו מכוחות הטבע החזקים   ח  :ְּתֹהמוֹת- ַּתִּניִנים ְוָכל יגאל את עמו' שהכ

ות הגלות שמביא על עם ובנמשל מצר, לפי רמת הפחד שבהם, והמייראים הפועלים בעולם

  :ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטוֹר רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה ְדָברוֹ  382שבאמת באות כולם מציוויו, ישראל
, שהאדם רואה בהם את גדולת הבורא, ם והגבעות הגבוהיםואחריהם עולה שבחו מההרי  ט

שכבר יותר , ואחריהם מעולם הצומחְּגָבעוֹת -ֶהָהִרים ְוָכל ובנמשל כשישובו ישראל לארצם

ואחריהם מעצם , קודם מעצי הפרי מכל פרי בפני עצמו לפי הנאתו, רחוק מהבריאה עצמה

ומבית המקדש , ישראל את יבולהנתינת ארץ , ובנמשל מתהליך הגאולה, קיום עצי הסרק

שיש להם רצון חופשי ולכן , ואחריהם מבעלי החיים י  :ֲאָרִזים- ֵעץ ְּפִרי ְוָכל הבנוי בארזים

, קודם חיות הבר שהאדם רואה לעיתים רחוקות ומתפעל מהםו', פחות רואים בהם את ה

, ואחריהם מהרמשים והעופות שהאדם לא כל כך מרגיש בהם, ואחריהם מהמבוייתים

אבל הם יבינו , נותן לחם לחיה הצריכה לו ולבני עורב הקוראים אליו' ובנמשל ממה שה

383שהוא הנותן רק לעתיד לבוא
ואחריהם מבני  יא  :ִצּפוֹר ָּכָנףְּבֵהָמה ֶרֶמׂש וְ -ַהַחָּיה ְוָכל 

, וקודם כל חלק מהמלכים וכל העמים', שיש להם בחירה חופשית ורצונם חלוק מה, האדם

ואחריהם חלק ְלֻאִּמים - ֶאֶרץ ְוָכל- ַמְלֵכי 'אה בהם רצון המשפיע על בחירתם ויותר נר' שה

 

 הם השמים צבא כלל שבדרך ואף. המלאכים אחרי שבחם ולכן כשליחים במציאות פועלים אינם שהם 380
 להקדים ראוי היה שהרי כך לומר נראה לא כאן, "םָּׁשַמיִ הַ  ְצָבא ּוְלכֹל ְוַלּיֵָרחַ  ַלֶּׁשֶמׁש ּוְׁשָטחּום "כמו הכוכבים

 םָּׁשַמיִ הַ  ְצָבא ְוָכל ִּכְסאֹו ַעל יֵֹׁשב' ה ֶאת ָרִאיִתי: "שנאמר כמו נראה ולכן, האור וכוכבי והירח השמש את להם
 אֵֹמר ְוזֶה כֹהּבְ  זֶה ַוּיֹאֶמר ִּגְלָעד ְּבָרמֹת ְויִּפֹל ְויַַעל ַאְחָאב ֶאת יְַפֶּתה ִמי' ה ַוּיֹאֶמר: ּוִמְּׂשמֹאלֹו ִמיִמינֹו ָעָליו עֵֹמד
 ". ְּבכֹה

 . אותם רואים לא כי השבח מהם עולה לא מאירים שאינם כוכבים שיש אף כי" אור כוכבי "ואמר 381

 .הקודם במזמור כמפורט 382

 .הקודם במזמור כמפורט 383
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 ובנמשל כשיגאלו 384,וכל השופטים שמחפשים מה שנכון לעשות במציאות, מהשרים

- ָׂשִרים ְוָכל וישלטו וישפטו לפי דרכיו, מלכיו והעמים, גם שאר העולם' ישראל יכירו את ה
דואג להמשך הדורות בנישואי ' ממה שה, ואחר כך משאר כל העם יב  :ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ

ובנמשל כשתמלא , וכשבני האדם מזדקנים באים תחתיהם הצעירים, הבחורים והבתולות

ולא , רים והבתולות שאין דרכם לעסוק בחכמהגם הבחו, ויכירוהו כולם' הארץ דעה את ה

  :ְנָעִרים-ְּבתּולוֹת ְזֵקִנים ִעם-ַּבחּוִרים ְוַגם 385יהיה הבדל בין השגת הזקן להשגת הנער
הרי שרושם כבודו נמצא גם על , שלמרות ששמו עליון',  שבארץ יהללו את הוכל אלו יג

רק בזמן שישגב שמו ' כל אלו ישבחו את ה, ובנמשל. 386הארץ וגם כשרואים את השמים

 שאז יהיה הודו גם על הארץ בראשונה ורק אחריה על השמים, והאלילים כליל יחלוף, לבדו

וזה יהיה כשירים את קרן  יד  :ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים- מוֹ ְלַבּדוֹ הוֹדוֹ ַעלִנְׂשָּגב ְׁש -ִּכי' ֵׁשם ה-ְיַהְללּו ֶאת

זה תהיה גם תהילה ובַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמוֹ  וכל שאר העולם ילמד מהם, עמו שמשבחים אותו

וישבחו את עם ֲחִסיָדיו -ְּתִהָּלה ְלָכל תמיד' שישבחו אותם כולם על שעבדו את ה, לחסידיו

- ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם גם לעתיד לבוא, יותר משאר האומות' על שהם הקרובים לה, ישראל כולו
  :ַהְללּוָיּה יחד איתי' ועל זה הללו את הְקֹרבוֹ 

ּה  א קמט ְללּוָי0 יהָוה ִׁש� | ַה� �יםִׁש�ירּו ַלֽ ל ֲחִסיִדֽ ( ִּבְקַה� ִהָּלת� ִיְׂשַמ�ח  ב :יר ָחָד�ׁש ְּת)
ם- ִיְׂשָרֵא�ל ְּבֹעָׂש�יו ְּבֵנֽי ילּו ְבַמְלָּכֽ (ן ָיִג� ּי� (ר ְיַזְּמרּו  ג :ִצ) ף ְו)ִכּנ� (ל ְּבֹת� ( ְבָמח� ּו ְׁשמ� ְלל� -ְיַהֽ

י  ד :ֽל( ה- ִּכֽ ים ִּביׁשּוָעֽ ָנִו� ר ֲע) ( ְיָפֵא� �ה ְּבַעּמ� (ד ְי)   ה :ר(ֶצ�ה ְיהָו ים ְּבָכב� ּו ַיְעְלז�ּו ֲחִסיִד� ַרְּננ�
ם-ַעל ם ו :ִמְׁשְּכב(ָתֽ יִפּי�(ת ְּבָיָדֽ ֶרב ִּפֽ �ם ְוֶח6 (ת ֵא�ל ִּבְגר(ָנ �ָקָמה  ז :ר(ְממ� (ת ְנ ַלֲעׂש�

ת ַּבל (ֵכֹח� ים-ַּבּג(ִי�ם ּֽת) י ַבְרֶזֽללֶ   ח :ֻאִּמֽ ם ְּבַכְבֵל� ים ְו)ִנְכְּבֵדיֶה� ר ַמְלֵכיֶה�ם ְּבִזִּק�  :ְאֹס�
ם   ט (ת ָּבֶה0 ּוב ָהָד�ר ה�ּוא ְלָכל| ַלֲעׂש� ט ָּכת� ְללּוָיּֽהֲחִסי-ִמְׁשָּפ3 יו ַהֽ     :ָד�

שיקבלו את , בשלב הראשון מעם ישראל לבדו' אומר שהשבח יבוא לההמזמור 

 ומתאים. 387וכחלק מזה יילחמו באומות שלא יקבלו את מלכותו, מלכותו עליהם

    .'ה לשם בגויים המלחמה ועל הגאולה על כשבח לאמרו

מעבר למה ששיבחנו אותו , שיר חדש' ובגאולה נשיר להַהְללּוָיּה  יחד איתי' שבחו את ה א

 שהם חסידיו הנקהלים יחד לעבודתו, ושבחו יעלה מישראלִׁשיר ָחָדׁש ' ִׁשירּו לה גם בגלות
 ותהיה בזה רק 389,שעשה אותו לשמו' שעם ישראל ישמח בה ב  :388יםְּתִהָּלתוֹ ִּבְקַהל ֲחִסיִד 

עליהם ' ת הוהעם היושב בציון ימליכו אִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ולא קושי כמו בגלות , שמחה

וכיון שיושיעם יהיה  ג  :ִצּיוֹן ָיִגילּו ְבַמְלָּכם-ְּבֵני וישמחו בגילוי החדש של מלכותו, לבדם

 ויפרטו את גדולתו בכלי נגינה כבשירת הים ְבָמחוֹל ְיַהְללּו ְׁשמוֹ השבח בריקודים ושמחה 
ואף ַעּמוֹ ּבְ ' רוֶֹצה ה-ִּכי לעמו להושיעם' כי יגיע הזמן שיתרצה ה  ד  :לוֹ -ְּבֹתף ְוִכּנוֹר ְיַזְּמרּו

 
 השרים וכן, לבינינו' ה בין החס את להבין משל לנו נותן ועמיהם הארץ מלכי קיום: נוסף פרוש 384

 .הארץ את שופט שהוא ומה' ה גדולת על משל לנו ותניםנ והשופטים
 יהיו החכמה קנין ומצד, יחד להיות, החכמה מצד שלא, דרכם כי" בתולות וגם בחורים "אמר לכן ואולי 385

 .יחד יתקבצו החכמה את לקנות וכדי, שונים בדברים לעסוק דרכם כי, "נערים עם זקנים"ו, בנפרד
 .בשמים שמתבונן במה כך אחר ורק בארץ קודם' ה תא פוגש האדם של המבט ומבחינת 386
 .ומגוג בגוג יהיה שזה ויתכן 387
 ".קרובו עם ישראל לבני חסידיו לכל תהילה לעמו קרן וירם: "הקודם המזמור בסוף שאמר מה כנגד 388
 ).כא, מג ישעיהו" (יְַסֵּפרּו ְּתִהָּלִתי ִלי יַָצְרִּתי זּו ַעם: "שנאמר כמו 389
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 יפאר את דרכם על ידי הישועה שתראה שצדקו, שהם קבלו גם את הצרות בענוה ובטחו בו
 בכבוד שיש לעם ישראל על חה שלמהשמ' וישמחו עובדי ה ה  :ְיָפֵאר ֲעָנִוים ִּביׁשּוָעה

 וישבחו כשישכבו לבטח ולא יוכלו הגויים לפגוע בהםַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבוֹד  'שעושים רצון ה
כדי , בפיהם מול הלאומים שמחזיקים בדעות אחרות' וירוממו את ה ו  :ִמְׁשְּכבוָֹתם-ְיַרְּננּו ַעל

 להלחם 390ויחזיקו חרב לכל הכיוונים רוְֹממוֹת ֵאל ִּבְגרוָֹנםבעולם ' לפרסם את מלכות ה

ְוֶחֶרב ִּפיִפּיוֹת  אף שהם עצמם יושבים לבטח, במי שלא מוכן לקבל מלכותו' מלחמת ה
' שיראו שרצונם הרע גורר עונש אף שה, לנקום בעמים על מה שעשו לישראל  ז  :ְּבָיָדם

וֵֹכֹחת ּת ולהתווכח עם הדתות האחרות להשיבם אל האמתַלֲעׂשוֹת ְנָקָמה ַּבּגוִֹים  פעל דרכם
ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם  'ולאסור את המלכים באזיקים שלא יוכלו לפעול נגד רצון ה ח  :ַּבלֻאִּמים
ולא מצד רצוננו   ט  :ִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזלוְ  וכל נכבדיהם יעבדו את עם ישראלְּבִזִּקים 

 עליהם להאביד את עובדי האלילים מתוכנו' בנקמה אלא מצד שזה המשפט שכתב ה
כי על ידי המלחמה ', ועם ישראל יעשו את המלאכה בשביל הְׁשָּפט ָּכתּוב ַלֲעׂשוֹת ָּבֶהם ִמ 

ועל זה ֲחִסיָדיו - ָהָדר הּוא ְלָכל 391למענו מתגלה הרושם שלו על חסידיו שפועל דרכם

  :ַהְללּוָיּה יחד איתי' תשבחו את ה

ּה  א קנ ְללּוָי0 ְללּו| ַה� יַע ֻעּֽז(- ַהֽ ּוהּו ִּבְרִק� ְלל� ( ַהֽ) ל ְּבָקְדׁש� ּוהּו ִבְגבּוֹרָת�יו  ב :ֵא� ְלל� ַהֽ
ב ֻּגְדֽל( ּוהּו ְּכֹר� ְלל� �ֶבל ְוִכּֽנ(ר ג :ַהֽ) ּוהּו ְּבֵנ ְלל� ְללּוהּו ְּבֵת�ַקע ׁש(ָפ�ר ַהֽ) �ְללּוהּו  ד :ַהֽ �ַהֽ

ּוהּו ְּבמִ  ְלל� (ל ַהֽ) ף ּוָמח� ים ְועּוָגֽבְבֹת� ּוהּו ְבִצְלְצֵלי ה :ִּנ� ְלל� י - ַהֽ ִצְלְצֵל� ּוהּו ְּבֽ ְלל� ָׁש�ַמע ַהֽ)
ה ְללּוָיּֽה ו :ְתרּוָעֽ ּה ַהֽ ל ַה�ְּנָׁשָמה ְּתַהֵּל�ל ָי�    :ֹּכ�

 לאמרו ומתאים. 392שיהיה לעתיד לבוא' מפרט את השבח השלם לההמזמור 

  .שלם בשבח' ה את לשבח

, שבאמת הוא כח אחד של קדושה', שבחו את הַהְללּוָיּה  יחד איתי' שבחו כולם את ה א

, ושבחו אותו על הנהגת השמים את הארץֵאל ְּבָקְדׁשוֹ -ַהְללּו שמגמתו מובילה את כל העולם

  :ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזוֹ  לה את הארץ למטרתה תמידומובי, כך שמגמתם אינה משתנה
שבחו אותו על מה שהוביל בארץ את רצונו דרך כל סיבובי הסיבות עד שהביאה   ב

, שבחו אותו במה שכיון שהתגלה שהוא המלך על כל הארץ ִבְגבּוֹרָתיו ַהְללּוהּו למטרתה

ה שישראל שבחו אותו במ ג  :ַהְללּוהּו ְּכֹרב ֻּגְדלוֹ  הוא מופיע בכל פרט מפרטי המציאות

שבחו אותו בשמחתם בגאולה על ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשוָֹפר  נאספו תמיד סביבו על ידי השופר

בתוף שנשמע למרחוק , ושבחו אותו לכל העמים ד  :ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנוֹר 393ידי נבל וכינור

וכיון שכולם יעבדו אותו תרבו את ַהְללּוהּו ְבֹתף ּוָמחוֹל  וריקוד שמחבר את כולם יחד

ותשבחו  ה  :ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְועּוָגב השמחה במיני כלי זמר נוספים כדי ליצור חשק לעבודתו

ומזה ָׁשַמע -ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שישמעו כל העמים את מלכותו וטובו, אותו בהשמעת צלילים

עד  ו  :ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעהשיריעו כולם לקבל מלכותו עליהם , תבואו לשבחו בצלילים

 
 .'ה את בפיה משבחת היא הורגת שהיא שבמה שם על פיפיות: נוסף פרוש 390
 גם תבוא ואחריה העולם אומות על החסידים של חיצונית השפעה היא בחרב המלחמה: נוסף פרוש 391

 ".והדרך הודך גבור ירך על חרבך חגור: "מה במזמור פרשנו וכן. יותר פנימית השפעה
 .שבח צדדי עשרה במזמור ויש 392
 ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבחֶֹדׁש ִּתְקעּו: נֶָבל ִעם נִָעים ִּכּנֹור תֹף ּוְתנּו זְִמָרה ְׂשאּו: "ד- ג, פא במזמור לזה ובדומה 393

 ".ַחֵּגנּו
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ֹּכל ַהְּנָׁשָמה  בפיו ובמעשיו' וישבח את ה, עליו' שכל אשר נשמה באפו יקבל את מלכות ה
  :ַהְללּוָיּה יחד איתי' ועל זה שבחו כולם את ה ְּתַהֵּלל ָיּה
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        מילוןמילוןמילוןמילון
  

 בפרקים גם המילה בפרוש לעיין לאפשר מטרתו. בספר השוליים הערות מתוך מלוקט זה מילון
 הפירוש אלא, כללי מדויק פירוש בו מופיע לא לפיכך .שוליים בהערת פירושה נכתב לא בהם
  .נוספים פירושים שיש ויתכן, נכתב בו במזמור הנצרך  לפי

 .ולא במקום קבועמקום מגורים מחומרים ארעיים  אוהל
 ".ִ'י ַהְ&ָרִפים ִ%ְ$ר� #וֶן וְַה! ְסִמים ָחז� ֶ�ֶקר"בפסוק דבר רע ושקרי כמו  און

 וזה , השגחה על מעשיו- האחת. מכוון פניו אל האדם יש לזה שתי משמעויות' כשה 'אור פני ה
שנייה ה. זכאי אם האדם לא ,זה יכול להיות גם שלילי. יה או ידיעהינמשל בדרך כלל ברא

נו ושמו נקרא ומסתכל לכיו'  גדולה כיון שהשמעלת האדם',  עצם מה שהאדם מואר מה-
' ישא ה"קודם ש" פניו אליך' יאר ה ":וכן בברכת כהנים. "'אור פני ה"הנמשל של וזה  ,עליו

 :וכן בברכת שים שלום. ותמצא חן בעיניו כשישגיח עליך" יחונך" כי על ידי זה ,"פניו אליך
 ".י באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסדכ"

 -   אורח. דרך בין שתי עריםגוןכ, ללכת ואדם יכול ללכת בה או לא , הדרך עצמה- דרך אורח
 ועל שם זה נקרא ההולך ,בין דרך קבועה שלו או מקרית, הדרך שבחר האדם הזה ללכת

 .'חאורֵ 'בדרך 
�ְקַ�ְרֶ&ם אָֹתם ְלא ת  ": בפסוקים כמו,עצמו דבר המוכיח מצד - מופת .סימן מוסכם -אות  אות

ינֵיֶכֽם  ".וְָהיָה יְֶחְזֵקאל ָלֶכם ְלמ ֵפת ְ'כֹל ֲאֶ�ר ָעָ+ה ַ&ֲע+�", "ַעל יְֶדֶכם וְָהי� ְלֽט ָטפֹת ֵ$ין ֵעֽ
 ".יש לאל ידי לעשות עמכם רע "כמו בפסוק, לשון כח  איל;לאֵ 

 .  ואינו דבר מוחלט,בקשה או תקוה, הצעהב, יה לאחרינ פ-' אל'. דבר מוחלט -' לא'  לא;אל
 או :םמובנישני ב וזה יכול להיות ,שיש יחס ביניהםהיא  בסמיכות 'אלוקי'המילה משמעות  ...אלוקי 

 .ה או שאתה משגיח עלי-שאני עובד אותך כאלו
 ובניהם הם הכוחות עצמם הנשלטים על ידי ,המלאכים השולטים בכוחות הטבע אלים

ִהים ֱא. הָ ְ$נֵיוַיְִהי ַה- ם וַ-ָבֹא�  ":וכן נאמר". יש לאל ידי"כמו ,  לשון כח'אל'. כיםהמלא
 יְִדֶמה 'הִ'י ִמי ַב4ַַחק יֲַער3ֹ ל ":וכן". 'ה וַ-ָב א ַגם ַה1ָָטן ְ$תָֹכם ְלִהְתי0ֵַב ַעל 'הְלִהְתי0ֵַב ַעל 

 ".יםֵאלִ  ְבנֵי $ִ 'הל
ועמודי הבנין " האמונים עלי תולע", "כאשר ישא האומן את היונק"כן  ו.על הדברסמיכה  אמן

 .נקראים אומנות
' וידבר' לכן בדרך כלל אחרי .התוכן של מה שנאמר - אמירה .עצם פעולת הדיבור -יבור ד אמר 

 .ברוי כלומר תוכן הדברים שד,'לאמר'יבוא 
 .ון מחלה אנושהמלש, כינוי לבני אדם מצד היותם חסרי סיכוי ובני תמותה אנוש
 .קול לא רצוני -אנקה . קול צער רצוני שמבטא את הקושי -אנחה  אנחה

7ַם ִ$י ִהְתַא6ַף  ":כמו בפסוק ,ו לא בגללו אלא בגלל מישהו אחרתענשהכעס על מישהו או  אנף

 ".  ִ$ְגַלְלֶכם ֵלאמֹר 7ַם ַאָ&ה ֽ.א ָתבֹא ָ�ֽם'ה
 אנחה : ראה אנקה

 הופעה של כעס חיצוני שהוא בדרך כלל ביטוי של החמה -אף . כעס פנימי -חמה  אף
 .הפנימית

 . שהצרה באה עלי עוד ועוד,'גם'כלומר ' אף'מלשון  אפף
 .פרטים הקטנים שצריכים דיוק בעשיהה -) מעשה ידיך' לעומת( 'מעשה אצבעותיך' אצבעות

 .כינוי לעולם הזה ארץ חיים
וַ-ֶָקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ' נֵן "כמו בפסוק , יצבי מתםאד מצד שהם הבסיס שעליו ,יםרגלי אשורים

 .)ג, תהלים מ" (ֲאֻ�ָרי
 ומילת ;כגון רגליו,  הם מה שהאדם מיוצב עליו'אשורים'כי ,  יציב וקיים, טוב-' אשרי'  אשרי

ם ג. כלומר מה שהוא עומד עליו, בדברהיא התכונה החשובה לענייננו " אשר"היחס 
  .אלא על מי ששמחתו יציבה וקבועה, ר על מי ששמח כרגעוו אמאינ" מאושר"בלשוננו 

 ממש -' עם'.  או שהוא רק טפל אליו, אבל לא למטרותיו,אחרשאחד נמצא עם ה -' את'  עם;את
 איתםקום לך  " לעומת," לא תאר את העםעמהםלא תלך "וכך נאמר . בראש אחד, יחד

 ".ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה
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אבל בדרך כלל .  חיות ברהןש' חיות'החיות המבויתות לעומת הן ' בהמות'מקומות שיש  בהמות

 . כל השארהן' חיות'הן בעלי חיים גדולים ו' בהמות'
כמו הוא לראות האם דבר אכן  - בחינה .לבדוק מה התכונות הלא ידועות של דבר -נסיון  בחן

 .שידוע שהוא
 ."ובטן רשעים תחסר " בפסוקנין חומריות כמו אבל יש גם בע;בר על ילדיםומדבדרך כלל  בטן
 .מקום מגורים קבוע בית

 אלים : ראה בני אלים
.א אִֹסף ְלַקֵ:ל ע ד ֶאת  "כמו בפסוקים.  סיבה עקיפה-' בעבור '. סיבה ישירה-' למען' בעבור

ֵתיכֶ ", "ָהֲֽאָדָמה ַ$ֲֽעב�ר ָהֽ#ָדם ֹֽ ם ְלַמַען יְִרא� ֶאת ַהֶ:ֶחם ְמ.א ָהעֶֹמר ִמֶ;6� ְלִמְ�ֶמֶרת ְלדֹר
 ".ֲאֶ�ר ֶהֱֽאַכְלִ&י ֶאְתֶכם ַ$ִ;ְדָ$ר

 בצירת ענבים ; בצורת מנועה מגשם;חומה בצורה מונעת כניסה.  מניעה ועצירה:כנראה בצר
 .מונעת את המשך התפתחותם

. יפוש שפרושו בדיקה וח,"לא יבקר הכהן לשיער הצהוב"בפסוק  כמו 'ביקורת'נגזר מ  לבקר;בקר
 .ואפשר גם לפרשו מלשון בוקר

 שצריך אדם להעמיק , דעת אלוקיםכמו, ע שהוא נמצאו לחפש דבר במקום שיד-לדרוש  בקש
'  הופעת הכמו, בלי לדעת את מקומודבר  לחפש -לבקש . ע איפה לחפשובה אבל יד

 .אינך יודע איפה ומתי יופיעש , המקריםבאמצעותבעולם 
 .ץתבואה נקיה שנבררה מהמו בר

 .גדול ושמן בריא
 והוא ביטוי .י הולך לפי רצוני אלא לפי רצונךיננ א: לומר, היא ירידה על הברכיים'נברכה' ברך

 . 'ברכה'רמוזה בו גם המילה . של עבדות
 .תוספת שפע וטוב ברכה
 .הצד הרוחנילעומת בר על הצד החומרי ובדרך כלל מד בשר

 .בדור הזהדור מסויים שחי בציון ומהווה אותה  בת ציון
 . גם אם לא באופן מוחלט גבוהות מסביבתן- גבעות .דברים גבוהים באופן מוחלט -הרים  גבעות

 שהוא חלק של ',גדוד' מזה נגזר גם ."לא תתגודדו " בפסוק ענין של חיתוך כמו-' גדודיה' גדד
 . הצבא

 .'עם' מה שנקרא בלשוננו - גוי או לאום. קיבוץ אנשים רבים -עם  גוי
 .לצאת ממקום סגור שהיה בו וח ג;גיח

 .שמחה על גילוי חדש גילה
ל� יְִ+ְטֵמנ� י ֵסף "כמו בפסוקים . או תגובה למעשה כזה, מעשה שראויה לו תגובה -גמול  גמל

נִי ַה= ָבה ַצִ%יק ַאָ&ה ִמֶ;6ִי ִ'י ַאָ&ה 7ְַמְל&ַ ", "וְָהֵ�ב יִָ�יב ָלנ� ֵאת ָ'ל ָהָרָעה ֲאֶ�ר 7ַָמְלנ� אֹֽת 
 ". ְ'ִצְדָקִתי ְ'בֹר יַָדי יִָ�יב ִלי'היְִגְמֵלנִי ", "וֲַאנִי 7ְַמְלִ&י< ָהָרָעה

 .או גם מרחיקה אותו לאחור, אמירה שעוצרת את האדם ומונעת אותו ממעשיו גער
 .מי שאינו בן מקומו גר

 אמר: ראה דבר
 .תםנכווה ותהנהג, חת אנשיםיתרגום ארמית של לק דבר
 .מלשון הדף דופי

 .חסר אמצעים דל
 .נאמר תמיד בהקשר של הריגה דמים
 אורח: ראה דרך

, כמו מידות, רוצה שנתנהג בההוא ה בפרוש אלא הדרך הכללית שולא ציו' מה שה 'דרך ה
 .הנהגות וסידור החיים

 .הקשת ברגל כדי לעקם אותה ולחבר את המיתרה על דריכ דרך קשת
 בקש: ראה דרש
 .' מילים בפה או שהלב מוציא רעיונות וכואתהוצ, וציאפרושו לה הגה
 . הוצאת דברים בין בפה בין מהלב,מלשון הגה הגיון
 -  הדר . תחושת גדולה וכבוד שדבר משרה על אחרים באופן שאי אפשר להסביר-הוד  הוד; הדר

 . קישוטים או ריבוי חייליםכגון, כשאפשר להסביר מה גורם לתחושה זו ולפרט אותו
 .נגזר מזה' הוי'נראה ש. זו לשון שירית שמופיעה בכתובים בלבד. דבר רע ת הוו,ההו
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 .מקום מושב המלך היכל
 . למעשה אקטיביתשאלמו 'הליכה' הלך

 גבעות: ראה עוד. משל לדברים שקיימים תמיד ויציבים וחזקים הרים
 .מקום משכן קבוע זבול

 .עליו כלומר כל דבר שאפשר להצביע ,מלשון זה או להזות זיז
שמחזיקים את ,  אלא שהדבר הופך להיות משמעותי לעכשיו,לזכור אין פרושו לא לשכוח זכר

לא זכר "וכיון ש. אף שאין שכחה לפני כסא כבודו' ולכן שייך זכרון אצל ה. הדבר במחשבה

ואנחנו מצווים לזכור את עמלק באמירה כדי שלא . "וישכחהו" לכן ,"שר המשקים את יוסף
 .נבוא לשכוח

 . ענפים דקים שמתפרטים',זמורות'מלשון , שיר שבח שמפרט את כל הצדדים של הדבר מרז
 ".לכה ארה לי יעקב ולכה זועמה ישראל"בפסוק  כמו ,קללה ופגיעה בעקבות הכעס זעם
 . ולא מול מקרה מסוים,כעס כללי זעף
 .מעשה בחירי - צעקה . צעקהשמרוב הקושי נוצרת,  דבר לא רצוני-זעקה  זעק
 . ופרושו כמו בלשוננו,ארמיתב 'הרמה' זקף

 . עיגול שמבדיל בין מה שבפנים למה שבחוץ זר
 .'שרואים שבא מהמעשה  'זרוע ה

ֲחגֹר ָמְתנֶי< וְַקח ַ?3 ַה4ֶֶמן  " בפסוק כמו,ל הזדרזות לפעולהבמשמעות שהוא לפעמים  חגר

 ".ַהֶ@ה ְ$יֶָד< וְֵל3 ָרמֹת 7ְִלָעד
 . מקורו בארמית.להודיע חוה
ים בעיקר במצוות הם ניכר, כךהיא  אף שכל התורה .חקק וקבע במציאות' כללים שה חוק

 . כללכ אותן קבע' רק מה שהשמבטאים  ,שאיננו מבינים את טעמם
 .מראה בעיני הרוח חזה
, "ַח-ַת יֵָד3 ָמָצאת ַעל ֵ'ן .א ָחִלית " בפסוקים כמו,צרכי החייםשל  לפעמים הוא במובן חית; חיה

 ".ֲהָתצ�ד ְלָלִביא ָטֶרף וְַח-ַת ְ'ִפיִרים ְ&ַמֵ:א", "וְִזֲהַמ&� ַח-ָת  ָלֶחם וְנְַפ�  ַמֲאַכל ַ&ֲאוָה"
 בהמות: ראה חיות
ויאבל חל וחומה יחדיו  " בפסוקכמו, חומה קטנה שנמצאת בחוץ, הצד החיצוני של החומה  חל;חיל

 .אפשר לפרש מלשון חיל הצבא שעומדים על חומותיה". אומללו
יכול אותיות שאולי זה ). 'חולד'ומזה נגזר ( צד העפר שבו ,הצד החומרי של העולם חלד

 .'מחדל'
 . כלומר הריון," ילדהחלה גם" מלשון 'תחולל' חלה
 .ישרים אותה למראית עיןישדרכם אינה ישרה אבל מנאמר על מי  .ללא בליטות חלק
 אף : ראה חמה
ֶרץֳחָמִרם ֳחָמִרםוַ-ְִצְ$ר� אָֹתם  "כמו בפסוק, ערמה חמר  ". וִַ&ְבַא� ָהָאֽ

שמרגישים  -ת חן  מציא.שנותנים לאדם לא לפי זכותו אלא כיון שרוצים בטובתו -חנינה   חנן;חן

 .  ממילא חוננים אותו,כשאדם מוצא חן. כלפי אדם שרוצים בטובתו ולא מצד החובה
 .מחטיא אחר או גורם עונש לאחר בחטאו חנף
 . מה שנותנים לאדם לא לפי זכותו חסד
 . שעושה מה שאינו מחויב בומי, מלשון חסד חסיד
ל חֶֹסן ָהִעיר ַה@ֹאת וְֶאת ָ'ל יְִגיָעB וְֶאת ָ'ל וְנַָתִ&י ֶאת 'ָ "בפסוק  כמו ,מה שנאסף ונשמר חסן

ואם ". יְָקָרB וְֵאת ָ'ל א ְצר ת ַמְלֵכי יְה�ָדה ֶאֵ&ן ְ$יַד אֹיְֵביֶהם �ְבָזז�ם �ְלָקח�ם וֱֶהִביא�ם ָ$ֶבָלה

ֲאָרִזים ֲאֶ�ר ְ'גַֹבB  " בפסוק כמו, זה גם ביטוי לכח ועמידות,האוצרות האלו נותנים לו כח
 ".7ְָבה  וְָחסֹן ה�א ָ'ַא: נִים

גם הוא  ."טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר " בפסוק כמו,חרוץ הוא כינוי לזהב חרץ

  ".הנה שמתיך למורג חרוץ חדש " בפסוק כמו, חריציםבמובן
 . זאת יכול ורק מתכנןינושרוצה לאכול את השני אבל אמי  חרק שן

 .'חשוב'במובן כית "ך וגם לא בארמית התנ" מופיע בתנינוא .'חשבון'ו' בהמחש'מלשון  חשב
 . יותר ממה שצריך-יפה . להיותכמו שצריך  - טוב טוב

טעם הוא השאלה של הבנה של פנימיות הדבר כמי שטועם אותו ויודע גם את טעמו חוץ  טעם

 ".ךבשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו ויל"מנתוניו החיצוניים וכמו 
 .יגיה מלשון נוגה שהוא החזר האור  נגה;יגה
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 .מאמץ כדי להשיג מטרה מסוימת יגע
ואולי . פעולתו הנסתרת דרך הטבע, )'כלומר יד ה(ושמאל , היא פעולתו הגלויה' ימין ה 'יד ה

 .שמאל אלא יד' דרך כבוד לא אומרים כלפי ה
נתתי את " נקראו עם ישראל נראה שידידות מלשון יד ויד כלומר פעולה משותפת וכן ידידות

 .ידידיה' ולכן נקרא שלמה המלך על ידי ה". ידידות נפשי בכף אויביה
היא בדרך כלל ' לכן ידיעת ה. יודע הכל אלא שבוחר שלא להשגיח על חלק מהדברים' ה 'ידיעת ה

 .ההשגחה
 .מארמית ופרושו לתת יהב
 . רים שנהיים לאחדך ליחד מלשון מיוחד אלא תמיד כוונתו שני דב"אין בתנ יחד
ולכאורה זה מצד המבט של בית המקדש שמסתכל , ך"ימין הוא דרום בכמה מקומות בתנ ימין

 .ממערב למזרח ולכן דרום נהיה ימין
ואולי . פעולתו הנסתרת דרך הטבע, )'כלומר יד ה(ושמאל , היא פעולתו הגלויה' ימין ה 'ימין ה

 .שמאל אלא יד' דרך כבוד לא אומרים כלפי ה
 .יעקב מציין את הפרטים או דור מסויים וישראל את עצם העם וכללותו עקבי

 טוב: ראה יפה
ונה שהאדם יוצר רעיונות ותפיסות ואולי הכ.  דבר שלא היה קודםית עשי- מלשון יצירה יצר

וכל יצר מחשבות לבו רק "וכן . יתו לחטאי כדי להצדיק את נט,עולם שאינם קיימים באמת
 ".רע כל היום

 . כלומר לסיים את מצב השינה,מלשון קץ - להקיץ .להתחיל לפעול - להתעורר  הקיץ ;יקץ
 .מנעות מהם כדי שלא יקרה דבר רעי עשיית פעולות או ה- יראה .רגש -פחד  ירא

על ידי ,  שהקודש והחול משתלבים ומופיעים יחד,עירת התכונ -ציון . שם העיר -ירושלים  ירושלים

 . הם מהותימקדש ומלוכה שהחיבור ביני
כלומר שאדם . שפרושו לפנות אל הדבר' שעה'ו' שוועה'לשון בא מ' ישועה'  שועה; שעה;ישועה

 .פונה אליו ומושיעו מצרתו' ואז ה, יפנה אליו' ה ש,משווע וקורא לעזרה
 . אלא שאין בה בורות ומכשולים, אין הכונה שאין בה פניות וסיבובים-דרך ישרה   דרך ישרה;ישר

 . עצם העם וכללותו- ישראל .הפרטים או דור מסויים - יעקב ישראל
צריך לזוז מפני האחר מי שכבד יותר הוא מי ש.  וקלון וקללה מלשון קל.כבוד מלשון כבד כבוד

 .נו של האחר להזיז אותו מפני רצויןרצונו וא
 כלי קיבול של מעשי האדם שהולך ומתמלא עד שלבסוף ישתה את תוצאות דימוי של כוס

  .מעשיו
 .יצר טוב ויצר רע, כיון שיש מהם שתיים, משל ליצרים ולתכונות המוטבעות באדם כליות
 . כלומר לדאוג לכל צרכיו פעם אחר פעם,'כל'שורש כפול של  כלכל
 .בארמית פרושו לזמור כסח
 .'מבטח' בדרך כלל הוא מקביל ל.' כלומר שמתכסה בה,כנראה מלשון כיסוי כסל
 .ופרושו כמו בלשוננו ,לומר מעוגל באופן מוחלט כ,'כף'שורש כפול של  כפף
וכפרת אותה מבית ומחוץ  " בפסוק כמו, אלא כיסוי,לכפר אינו מחיקה מלאה כמו סליחה כפר

 ".בכופר
  .כמו שאויב מנוצח כורע ונופל, יעה והוא ביטוי לכנ,תחילת הנפילה, קיפול הכרעיים כרע
  אל: ראה לא

 .גוי: וד ראה ע.קיבוץ לאומי מצד הדת לאום
ציין שיש  מ-לבב .  כיון שפעולתם מתבטאת בהפעלה מוגברת של הלב,רצון ורגש -לב  לבב; לב

 .שני כיווני רצון שהלב בנוי מהם, שני יצרים
 .בדרך כלל לילה הוא משל לגלות ולצרות לילה
למה  "כמו בפסוק, אינו טובמסוים דבר ש באה לומרש,  בדרך כלל,שאלה רטורית -למה  למה

 . שאלה שמחכה לתשובה-מדוע ". ה כה לעבדיךתעש
 בעבור: ראה למען
 ".בלעגי שפה ובלשון אחרת"כמו בפסוק , בנתלשון לא מואו , צחוק של חרפה לעג
ונראה שהם אלו שיש להם  הסברים ותרוצים .  כלומר ענין של דיבור,מלשון מליצה ומליץ לץ

 .ו דוקא ענין של בדיחותאינ ו.ובונים אידיאולוגיות להסביר את דרכם המוטעית
 .פרטי הדיבור - לשון . ענין כללי של דיבור -פה  לשון
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 . מלשון גרירה וגירות,פחד שגורם לאדם להתרחק מגור
 . אלו סוגי הגנה שונים.משלשה כיוונים - צינה .מכיוון אחד -מגן  מגן

 למה: ראה מדוע
ים עבים שמחברים אותה חבל - עבותות .המושכות שמייסרות את הבהמה -מוסרות  מוסרות

 .לעגלה
 אות: ראה מופת
 שליטה מצד - ממשלה .צריך המלכההוא כשהעם מקבל עליו את המלך ולכן  -מלוכה  מלך; מושל

 .ח גם ללא רצון המונהגיםוהכ
 ,ח צבאיו גם משל לכ.ח את מותניוו שמי שרץ מהר חוגר בכפני מ,ח והזדרזותומשל לכ מותן

 .  שחוגרים שם את החרבפנימ
 . שמפרט את הדבר על כל צדדיו, כלומר שיר עם הרבה ענפים,"זמורות"כמו  מזמור

 . שוב ושובןדרכים קבועות שהולכים בה מעגלות
 .מקום שבו מתגוננים על ידי העוז -מעוז . דבר חזק שלא ניתן לשינוי בקלות -עוז  מעוז
 . דווקא אברי העיכולולא. החלל הפנימי מעי

 .ר מים כל כך עמוקים שאור השמש לא מגיע אליהם כלומ,"צל"מלשון  מצולה
עים  הרֵ או, "בקרוב עלי מרעים לאכול את בשרי " בפסוק כמו,אנשים שעושים רע מרעים

  ."ָ'ל ֲאֵחי ָר� ְ+נֵֻאה� Cף ִ'י ְמֵרֵעה� ָרֲחק� ִמֶ;6�"בפסוק כמו , אדםהמתחברים אל ה
והתורה מגדירה מה האפשרות הנכונה בכל , מקרה שבו צריך לברור בין כמה אפשרויות משפט

 . נקרא משפט-עושה דין ' כשהגם  .מקרה
הוא כנראה כלי עם  -הנגינה נבל  וכן כלי .שהוא מרוקן, וכן נבל יין. מי שמרוקן מתוכן טוב נבל

 . וכן נבלה היא גוף מרוקן מרוח חיים.תיבת תהודה
ֵמִקים ֵמָעָפר ָ%ל  " בפסוקים כמו, ולא מי שמתנדב,משמעות של גדוליםב לעמים הוא נדיב

ים וַ-ְַתֵעם נְִדיבִ ל �ֵֹפ3 $�ז עַ ", "ים וְִכDֵא ָכב ד יַנְִחֵלםנְִדיבִ ֵמַאְ�?ֹת יִָרים ֶאְבי ן ְלה ִ�יב ִעם 
 ".וַיְַ+7ֵב ֶאְבי ן ֵמע נִי: ְ$תֹה� .א ָדֶר3

 מחייב עצמו - שבועה .מחיל איסור או קדושה בחפץ על ידי אמירה מחייבת -נדר  נדר
 .באמירתו לעשות או לא לעשות דבר

ֵ כך, קול שעושה האריה לבלבל את הטרף נהם  .דע מה לעשות שלא י
 .  מלשון פיתוי באלי או.דבר מתוק נופת

וְנְִ�ַ?ְטִ&י ִעָ;ם ָ�ם ַעל ַעִ;י וְנֲַחָלִתי יְִ+ָרֵאל ֲאֶ�ר  " בפסוק כמו,עם ישראלזו בדרך כלל  'נחלת ה

�ֱא.ִהים ָ$א�  " בפסוקנה לארץ ישראל כמוו אבל לפעמים הכו."ִ?ְ@ר� ַב7 יִם וְֶאת Cְרִצי ִחֵ:ק
לפעמים אפשר לפרש , "א� ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶ�< ָ+מ� ֶאת יְר�ָ�ַלִם ְלִע-ִיםג יִם ְ$נֲַחָלֶת< ִט;ְ 

 .בשני האופנים
כבר היה בידך והעזיבה שלו שדבר  - לנטוש . להשאיר דבר במקומו כמו שהוא-לעזוב  נטש

 .משנה את מצבו
 .ך אין משמעותו דווקא אחר שלשה דורות" בתנ.צאצא  נין

 ."הכיור וכנו"ון  מלש, ויציבםקיי נכון
 . כול מתקבצים סביבוה ו,רםומוט או דגל שמ נס

 בחן: ראה נסה
 . לשמור דבר עד שיתפתח - לנצור .נזקי שלא י,להגן על דבר קיים -לשמור  נצר
 .ך"קרבה בתנשל  הוא אות . אחרפוגש ונדבק לדבר נשק
 .זו פעולה באבנים נתץ
 . להוציא דבר משימושעניינוך " בתנ"עקורל"". ונטעתים ולא אתוש "כמו בפסוק, לעקור נתש
 . חיבור לקבוצה סגורה:ך"פרושו בתנ סוד

 .  אבל מחומרים ארעיים,בית קבוע סוכה
 .מביא תועלת סכן

 ". באופן מהותי ותמידי ":וא פרושה הנראה ביותר ה.מילה ייחודית לתהיליםזו  סלה
דעים איפה הוא נמצא אבל לא  שיו דבר- סתרנ. שכלל לא יודעים איפה הוא דבר -צפון  סתר

 .רואים אותו
 מוסרות: ראה עבותות

 .כועס עליוהוא בר אחר ממי שלוקח עֵ הכועס  מצד ש,כעס ברהעֶ 
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 . ולאיזה מטרה זה מכוון, מה עוד צריך לקרות: פרושו.עד לאן עד אנה
 . כלומר דבר קיים ונמשך,'עוד' נראה שהוא שורש כפול של .שורש נדיר עדד
אנשים  - קהל .גם אם אינם נמצאים יחד, דברה שכולם עושים אותו צת אנשים קבו-עדה  עדה

 . גם אם אינם בדעה אחת,שנקהלו יחד
 . שצריך להעיד עליהם,  אחריםניםיר ניסים וענייזכלהמצוות וסיפורים שנועדו  עדות

 עוזמ: ראה עוז
 .ר זה הפך היוש.דבר לא מצד הצדק והיושר אלא מצד הרווח האישייית עש עוול

 . אלא עולם הבא, זמן ארוךאין פירושוהרבה פעמים  -" לעולם" עולם
בדרך כלל הטעות נובעת מהשפעת . עיוות השכל שגורם לחטא להשתרש מצד טעות עון

 .היצר הרע על החשיבה
 נטש: ראה עזב

 .ים עליו מצד הפארמדבר כש,כתר עטרת
.  בין מצד מאמץ, בין מצד ייאוש, בין מצד שלא ישן, בין מצד צמא, בין מצד רעב,חוחסר כ עיף

.א ", "ְ&נ� נָא ִ'ְ'ר ת ֶלֶחם ָלָעם ֲאֶ�ר ְ$ַרְגָלי ִ'י ֲעיִֵפים ֵהם", "נֵֹתן ַל-ֵָעף 'ֹחַ  ": בפסוקיםכמו
ַ ", "וְַלְ$ֵהָמה נְֻ+אֵֹתיֶכם ֲעמ�ס ת ַמ1ָא ַלֲעיֵָפה", "ָ�ָתה ַמיִם וַ-ִיָעף , "-ָמֹתוְה�א נְִרָ%ם וַ-ַָעף ו

 ".ִ'י ָעיְָפה נְַפִ�י ְלהְֹרִגים"
 . בדרך כלל הוא לרע, על בני אדםנאמרכש. מעשה הנובע ממידות מסוימות עלילה

 . מלשון מה שנעלםשבא  אפשר לפרש .אדם צעיר עלם
�ְזַכְריָה וֲַעִזיֵאל �ְ�ִמיָרמ ת " כמו שנאמר בדברי הימים ,שם כלי נגינה או צורת שירה עלמות

�ְבנָיָה� ִ$נְָבִלים ַעל ֲעָלמ ת �אפשר גם לפרש כעלמים ". וִיִחיֵאל וְֻע6ִי וֱֶאִלי#ב �ַמֲעֵ+יָה

 .צעירים בקלות ומהירות
  .הוא שמחה שמכסה הכל בלי להשאיר מקום לרגשות אחרים" עלץ"   עלז-עלץ

 גוי: ראה םעַ 
 את: ראה  את;םעִ 

, "ועמדו זרים ורעו צאנכם"בפסוקים ת פעולה כמו יילעשמושאל , מלבד המובן הפשוט עמד
עד עמוד כהן  " בפסוקים תפקיד כמוילוי או למ,"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר"

 ". ומנערי העמדתי על השערים", "ם ותומיםלאורי
 שזרקו אותם - "ואת עמלנו אלו הבנים" בהגדה של פסח כמו, מעשה שאין לו תוצאה כלל עמל

שכל תוצאתו בעולם הזה ואין מעשה  או ;'התעמלות'וכן השתמר בלשוננו במושג , ליאור

 . תוצאה בעולם הבאןמצוות שיש להמו  שלא כ,לו תוצאה לעולם הבא
 . אלא מלשון עינוי, כספיינווקא עוו דלא יענ

כמו דבר , רהמשל לתוצאה שאינה ישיגם  הוא . כמו שכר, דבר אחרדבר שבא בעקבות עקב

  .שהולך בעקבות דבר אחר
 ". ועשית מעקה לגגך " בפסוק כמו, הגבלה- מועקה  עקה
וזה יכול להיות  , הליכה בסיבובים-פיתול .  הפך התום והיושר,מי שהולך ברמאות -עקש  עקש

 ".נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי "כמו בפסוק,  כשצריךטוב
 יקץ: ראה ער

 . לסדר דבר מול דבר ערך
הוא האחד הנוסף ' שרעשתי ע'כן ל .ח שיש בתוספתו שפרושו הכ,'עשת'משורש ' עשתון' עשת

 . על העשר
 .הפסיק לפעול פג
 לשון: ראה פה
  .סוג של זהב פז

 ירא: ראה פחד
שלשה המה ", "כי יפלא ממך דבר למשפט", "דבר' היפלא מה " בפסוק כמו,דבר נסתר פלא

 .ניסים נקראים נפלאות כיון שלא מובן איך קרו". נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים
 ."בין מצרים ובין ישראל' אשר יפלה ה"בפסוק  כמו ,הבדלה והעדפה של אחד על אחר פלה
 .לפליטהישאר ישמר מצרה וישי פלט
 . כלי מדידה לדעת מה ישר פלס
 .צעד בודד פעם
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ובכלל זה מצוות דרבנן שתפקידנו , הפקיד אותנו עליו שיהיה תחת אחריותינו' מה שה  פקודים

 . לתקן
 עקש: ראה פתל
 . שעושה את מה שצריך לעשות מי- " צדק"נגזר מ צדיק
 .מה שנכון וצריך להיות צדק
 . נראה סוג של דבשכ צוף
 . אבל חזק ומוגן, פתוחמקום צור

 .מה ששומרים לדרך צידה
 ירושלים: ראה ציון

 מגן: ראה צינה
 .שאובד לחלוטין מהמוכר -מכירה לצמיתות . אבד לגמרי צמת
 זעק: ראה צעק
 סתר: ראה צפן
 . אדם להצר את המקום שלהשרוצמי  ,מלשון צרה צר

 עדה : ראה קהל
קום צא מן הארץ ", "ויקם וילך "קים בפסו לפעול כמוה התחל במובן של-השאלה ב קום

 ."הזאת
 כבד: ראה  קלון;קללה
 או שהחטא נגרם ,באדם אחר ופוגע גם דאחאדם שנגרם מחטא של כגון  ,כעס עקיף קצף

והיה אתם תמרדו היום  ","איש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוףה " בפסוקים כמו,בטעות
 ". מריבה וירע למשה בעבורםויקציפו על מי", "ומחר אל כל עדת ישראל יקצוף' בה

 .מגביה אותההוא  מעל ראש החיה כך שקרןהכי , גבוה לדברו,  שמנגח ומנצחלדברמשל  קרן
 .הולך אחר אחרים ובודק את מעשיהםה, מלשון לרגל רגל
 .ין התחברותי אין פרושו כמו בלשוננו אלא ענ.ך רק בתהילים''מופיע בתנ רגש
 .ולט בעם לטובתם לא כמלך הש,ולט לטובת עצמושה רדה
 . מתאמצים לדבוק בי בכל מה שאפשר-" ירדפוני" רדף
�ִמְצַריִם ֶהֶבל וִָריק יְַעזֹר� ָלֵכן ָקָראִתי ָלזֹאת  " בפסוק כמו,אפשר לומר שפרושו חוזק מדומה רהב

 .ובדרך כלל הוא כינוי למצרים בשל כך". ַרַהב ֵהם ָ�ֶבת
 .מנהיג מצד המשפט רוזן
 . רק את תוצאותיו אלאחו ואיננו רואים את הכ,יע אדם או דבר אחרמשל לכוח שמנ רוח

 ".ה-ה ענני במרחב י-מן המצר קראתי י "כמו בפסוק ,ההפך מצרה רחב
 .'ירגיש צדיק יותר ממני'או ' יתגאה עלי' אפשר לפרש -" ירום עלי" לרום על; רם

 . קשר איתו מכל סיבה שהיאאדם אלא מי שיש ל,וקא חברו דלאו ערֵ 
 ".ההרוס' וירפא את מזבח ה "מו בפסוקכ,  דווקא ממחלהלאו ארפ

 .חשק או חפץשונה מ. עבד המרצה את אדוניולשון  מ,נחת רוח רצון
 .מי שאין לו כלום בתחום הכספי רש

 .בטן האדמה שאול
 .ל חפץונגזר מזה גם לשא. לבקשפירושו בדרך כלל  שאל
 מעל עצמותם ואשר אכלו שאר עמי גוזלי עורם מעליהם ושארם " בפסוקים כמו,בשר שאר

וימטר עליהם כעפר ", "הגם לחם יוכל תת אם יכין שאר לעמו", "ועורם מעליהם הפשיטו
 ".שאר וכחול ימים עוף כנף

 נדר : ראה שבועה
" שבח"". אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם "בפסוק כמו ,ענין של השקטה שבח

 . ת במובן הזה גם בספרי דוד ושלמהונמצא, במשמעות של הלל באה מארמית
שעל זה מורה ,  באופן מלא הטועה- לשגוג .א טועההובידיעה שאולי הטועה  -לשגות  ה שג;גשג

 .א טועההושמעלה על דעתו  ינוכלומר שכלל א,  בשורש' גכפילת האות
 ,ל שוויוןין שיכשיש בשימה ענ' לשים' של משמעותיש לו . ינו השוואהיענ' שוה'שורש ה  שויתי;שוה

 . כי העזר מתאים לגיבור, "שיויתי עזר על גיבור " בפסוקכמו
 . מדבר בו כל הזמן הוא וממילא,להתעסק בדבר שמעסיק את האדם  שיח;שוח
 .בארמית, חומה שור
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 .פרושו אלו שמסתכלים בי לרעה או מחכים לראות במפלתי. מלשון ראיה שוררי
 .אתה מעלי: לומר, דהוא ביטוי של כבו .כיפוף הגב  השתחוה;שחה

 . שהשמים יורדים אלינו,אולי משורש שח שחקים
 כלומר תחילת ,א מלשון שחורב ש,מלשון שחר, ץ גם באור מועטלחפש במאמ -ר לשחֵ  שחר

  .האור
 .כח מתנגד, מכשול שטן

ון שהאדם נתון כביכול ו כי, שוכח הואשכביכולהכוונה היא ', כשמלה זו באה בקשר לה שכחה
 . לידי המקרה

 ".ִמי ָמַדד ְ$ָ�ֳעל  ַמיִם וְָ�ַמיִם ַ$ֶ@ֶרת ִ&ֵ'ן וְָכל 4ָ$ִַל� ֲעַפר ָה#ֶרץ "בפסוק כמו ,דידהמכלי  שליש
 . שאפשר להצביע עליו ולקרוא בשם,מופיע בעולם' מה שה 'שם ה
  נצר: ראה שמר
 ישועה: ראה  שועה;שעה

 כלומר פונה שוב , שפרושו לפנות'שוע' אלא שורש כפול של ,אינו בדיוק כמו בלשוננו שעשע
 .ושוב

 .העמדת סיר בצורה יציבה שפת
 . ולא כמו בלשוננו".שוררי" ו"שור" מלשון ,יהין של ראיעני ותשריר
  .הוא שמחה בהשלמת הדבר" ששון"  ששון

  בפסוק כמו, לשים בענין המלחמהבמובן ויש , לשים מצורבמובןיש .  לשים-לשית  שת
 ".והפרשים שות שתו השערה"

 התורה כולה היא כלל סדר ."תורת העולה"יה של דבר מסויים כמו יכלל סדר העש תורה
 .ה של הנהגת האדם בעולםיהעשי

 ".ִמי ָמַדד ְ$ָ�ֳעל  ַמיִם וְָ�ַמיִם ַ$ֶ@ֶרת ִ&ֵ'ן " בפסוק כמו,מדידה תכן
 .' שלם בכוונתו לה, בדרך כלל;שלם  תמים;תם

 ,'עצמו לדין לפני האת  כלומר האדם מעמיד ,"התפעל"בנין  ב"פלילים"להתפלל מלשון  תפילה
מבקש הוא וכיון ש,  האם הוא זכאי לזהיםדקו ב,מבקש שינוי במציאותהוא שכיון ש

 .השגחה פרטית ממילא כלול בה גם השגחה על מעשיו הרעים
  . ולכן בהמלכה תקעו בשופר, יחד הציבורתקיעה בשופר נועדה לקבץ את כל תקע שופר
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  נושאים מפתח

  ]המתפלל של לצורך לאומרו שמתאים מזמור למציאת[

  קמב: אויביםאויביםאויביםאויבים
  ט: לנצחם בקשה
  לה כה: מהם ישועה בקשת

  סח: לישראל המציקים
  קט: 'ה לרצון המתנגדים

  ז: להם להרע שלא הרוצה
  כח: לאומי מאויב ישועה
  נו נה: מהם ישועה

  נט: בנפילתו השם חילול יהיה שלא - מישראל
  סט: פרטי אדם של
  כא: 'ה של

  מא: כאוהבים עצמם שמראים
  נד: בעקיפין לו שמריעים

  קכ: כוונותיהם את להסתיר כדי בשקר שמשתמשים
  ס: מנצחים שהם שנראה

  סד: כצדיקים שנראים
        אמונהאמונהאמונהאמונה
  כט: ובכוחו' ה בגדולת אמונה חיזוק

  לט: ימיםימיםימיםימים    אריכותאריכותאריכותאריכות
        ישראלישראלישראלישראל    ארץארץארץארץ

  פז: אליה יהודי של הקשר
  סב כ ד: ''''בהבהבהבה    חוןחוןחוןחוןבטבטבטבט

  קמ: 'ה בהצלת
  לד כז: בה התחזקות

  לג: 'ה ביכולת בבטחון―
  קמו קכז קיח: חיזוקו

  יא: פנים הסתר של בזמנים―
  ז: באויביו שיילחם

        ביתביתביתבית
  קכז: בית בניית

        המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית
  קלב: לבנייתו השתדלות

  קלז עט: חורבנו
        בריאהבריאהבריאהבריאה

  קיד: אותה לשנות' ה כח
            העולםהעולםהעולםהעולם    בריאתבריאתבריאתבריאת

  קמח קלו: עליה שבח
        ברכהברכהברכהברכה

  קכח: ידיו במעשה
        גאווהגאווהגאווהגאווה
  קלא: נגדה

            גאולהגאולהגאולהגאולה
  קמו קח: בה בטחון
  קכו קז ע: עליה הודאה

  צח צו מה: 'ה את יעבוד העולם כל
  קטו: 'ה למען
  מז: בעתיד העולם מגמת

  

  צו: העולם כל את תתקן לבוא לעתיד' ה מלכות
  צג: הימים באחרית הכל על' ה מלכות
  צז: לבוא לעתיד ברשעים' ה משפט

  קמט צח סה: עליה שבח
  מה: בעתיד ישראל גדולת תיאור
  קב צ פו פה פד פ עט: אותה לבקש תפלה
  קי פט: המשיח על תפלה

        גויםגויםגויםגוים
  עד: לנו שעושים הרעות

  ב: ידינו תחת הכבושים הגוים התנגדות
  מט: לעולם שישלטו כשנראה

  קלז: בהם נקמה
  פג: לישראל שמציקים

  יד: גלותגלותגלותגלות
  עז עד מד מג מב יג: אריכותה

  קכג: בה ישראל עם יוןבז
  סה: תפקידה הבנת

  ע: ממנה שנבעה הטובה על הודאה
  קכג: בה הצרות
  קכט: בה לנו עושים שגוים הרעות
  עא: ממנה ישועה
  קמז: עליה נחמה
  קו: עליה הדין צידוק
  קב פח סט: קשייה

  קכו: מהם להתייאש לא―
  קכא: בה ישראל על שמירה
        גשמיםגשמיםגשמיםגשמים
  סה: עליהם הודאה

        דאגהדאגהדאגהדאגה
  ה: הסרתה

        ))))מלךמלךמלךמלך: : : : ראהראהראהראה ( ( ( (דודדודדודדוד
  קיא: ''''הההה    דרכידרכידרכידרכי

  קלח: הפועל הוא' שה לזכור
  קיז: אמת' ה שמעשי לזכור

  קיא: ב"ולעוה ז"לעוה מתאימות
        הודאההודאההודאההודאה

  סה: ותבואה גשמים על
  קמד קיח ל: הטוב על
  ל: ראשונה טובה על―
  מ: צרה מתוך שיצאה―
  יח: לעשות לנו נותן' שה הכוח על

  ט: 'על הצלה ונצחון על אויבי ה
  עא: פרטית הצלה על
  קיח: הרע על
  יט: לעולם התורה התאמת על
  קיט: התורה על
  קטז מ יח: ישועה על
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  סו: פרטי נס על
        הללהללהללהלל

  קלה: לו השלמה
  ס יד: פניםפניםפניםפנים    הסתרהסתרהסתרהסתר
  יא: אז הבטחון חיזוק
  קח: 'ה רצון את מבינים שלא

  קיג: ''''הההה    השגחתהשגחתהשגחתהשגחת
  קלט: בה אמונה
  נג: אותה רואים כשלא

  י: 'ה השגחת את מרגיש שאינו מי
  קכז: השתדלותהשתדלותהשתדלותהשתדלות

        זקנהזקנהזקנהזקנה
  עא: ממנה חשש
        חולהחולהחולהחולה

  צ: רפואתו
        חומריותחומריותחומריותחומריות

  קלג: להתאים יכולים והרוח שהחומר לזכור
        ))))המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית: : : : ראהראהראהראה ( ( ( (חורבןחורבןחורבןחורבן

        ))))סליחהסליחהסליחהסליחה: : : : גםגםגםגם    ראהראהראהראה ( ( ( (חטאיםחטאיםחטאיםחטאים
  קו: בהם הודאה
        השםהשםהשםהשם    חילולחילולחילולחילול

  עט: ישראל של במפלה
        חינוךחינוךחינוךחינוך

  קכז: ילדים לחינוך
  צד ו: יסוריםיסוריםיסוריםיסורים
  לב כה: מהם ישועה בקשת

  לח: חטאיו תא לתקן מתקשה אם―
  קיד: מצריםמצריםמצריםמצרים    יציאתיציאתיציאתיציאת

  עח: מצרים יציאת ניסי זכר
  קלו: עליה שבח

        הרעהרעהרעהרע    יצריצריצריצר
  לו: עליו התגברות

  לז: להרוויח כדי רע לעשות יצר
  ב: עמו מלחמה

        ירושליםירושליםירושליםירושלים
  קכב: בניינה

  קכה: גאולתה
  פז: אליה יהודי של הקשר
  מח: לה שבח

  כ: ישועהישועהישועהישועה
  קכד: בנפש או בגוף

  כח: בקשתה
  לא: נושע אינו מדוע מבין שאינו מי
  יג: לתקן מה יודע ולא רב זמן נושע שלא מי

        ישראלישראלישראלישראל
  קה: בחירתם על הודאה
  צט: ישראל עם מעלת

  צט: יותר נענשים הם לכן―
  עב: לגויים אור שיהיו
            הרעהרעהרעהרע    לשוןלשוןלשוןלשון

  קכ: בה המזיקים
  נב: ר"לה בעלי נגד

  

        מוותמוותמוותמוות
  צ: שנים בקיצור ימות שלא בקשה
  פח: ממוות הצלה בקשת
  מחלהמחלהמחלהמחלה

  קג: ממחלה הצלה על הודאה
        מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה

  פג: בגוים
  קמט: 'ה לשם―
  יח: בה נצחון―

  קמד: בה' מה סיוע
  מו: ממנה פחד
            מלךמלךמלךמלך

  פט: דוד בית מלכות שיבת בקשת
  כא כ: כשר מלך
  קלב קי: דוד מבית―

  עב: 'ה בדרך תלך ישראל שמלכות
        ))))גאולהגאולהגאולהגאולה: : : : ראהראהראהראה ( ( ( (משיחמשיחמשיחמשיח

        משפחהמשפחהמשפחהמשפחה
  קכח: ובניו אשתו

        משפטמשפטמשפטמשפט
  פב: עיוותו

        נסנסנסנס
  קה: נסים על הודאה

        נסיוןנסיוןנסיוןנסיון
  עח: 'ה את לנסות שלא לזכור

            סליחהסליחהסליחהסליחה
  קל קג כג : בקשתה
  קג: עליה הודאה
        ' ' ' ' הההה    עבודתעבודתעבודתעבודת
  נו: באמת חשוב מה להבין בקשה
  נז: להינצל כדי יחטא שלא בקשה

  צג: עלינו' ה המלכת
  קמג: 'מה ריחוק הרגשת

  צב כו א: בה התחזקות
  מט: בה להשקיע התכוונות
  עג: ריותהחומ פני על אלוקים בקרבת התמקדות
  נה: רעה מחברה התרחקות

  קיט: מצוות בקיום חיזוק
  לז: העולם על האמיתי המבט חיזוק
  לד לג: 'בה לבטוח הרצון חיזוק
  ה: 'ה כרצון להתיישר הרצון חיזוק
  קיב: 'ה רצון לעשות הרצון חיזוק

  קטו: אישי לרווח ולא לשמו―
  כד: עלינו' ה את להמליך

  סז: 'ה את ודיעב העולם שכל היא שהמטרה לזכור
 הטובה ולא' ה עבודת הוא בעולם שהעיקר לזכור

  טז: החומרית
  סג: 'בה דבקות הוא שהעיקר לזכור
  פד סא: אלקים קרבת הוא שהעיקר לזכור
  קלח: 'ה בשביל לפעול שיש לזכור
  קלא: 'מה בא כוחנו שכל לזכור
  קג: 'ה את לברך שמטרתנו לזכור
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  קיב: 'ה רצון לעשות רצונו את לחזק
  נ: בה דעתו ליישר
  קא פו נח לז לו כה כד: דרכיו ליישר

  יז: התפילה לפני―
  ק: 'ה כלפי תרעומת לו שיש מי

  קלד: 'ה עובדי
  צה: 'ה עול קבלת

  מב כז: אלקים לקירבת שאיפת
  קמא קמ: 'ה רצון נגד לפעול שלא
  קכב: רגליםרגליםרגליםרגלים    עוליעוליעוליעולי

        צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים
  קכה: שכרם
        צדקהצדקהצדקהצדקה
  קיב: צדקה לתת הרצון חיזוק
  לח: הדיןהדיןהדיןהדין    צידוקצידוקצידוקצידוק

  קכג קכא קטז ג: צרותצרותצרותצרות, , , , צרהצרהצרהצרה
  ג: אויבים בגלל

  קה פח פו: ממנה הצלה בקשת
  קז: ממנה הצלה על הודאה
  כג: צרה בעת' בה הבטחון חיזוק
  סא: אלקים לקרבת מביאות שהן לזכור
  סו: נחוצות שהן לזכור
  קמז: עליהן נחמה
  קמב: פתרון לה שאין

  קמג: אלקים קרבת שמונעת
  עז: עליה התפילות את שומע אינו' שה שנראה

  כב: פתרון בלי שנראית
        קדושהקדושהקדושהקדושה

  טו: החומריות למול בקדושה התחזקות
            השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש
  פא: בו הדין

        רפואהרפואהרפואהרפואה
  מא: בקשתה

        רשעיםרשעיםרשעיםרשעים, , , , רשערשערשערשע
  נח: מהם ייבהל שלא בקשה
  כח: ממנו ישועה בקשת

  צז: מהם מציל' ה
  צד צב י: שמצליחים

  עה עג: מהצלחתם לדאוג לא―
  יב: שמראים עצמם כצדיקים

        שבחשבחשבחשבח
  קמה: השבח חשיבות

  קנ קמה קיג: 'לה
  קיא צה: 'ה גדולת על
  קלה: ובנס בטבע―
  עו: האומות מול―
  ח: האדם גדולת על
  קד: והטבע הבריאה על
  ח: התפילה על
  קלו: 'ה יכולת על
  קמח: בהיסטוריה' ה מהלכי על
  סח: בהיסטוריה' ה מעשי על
  סו: העולם בכל' ה שליטת על

        שמירהשמירהשמירהשמירה
  צא: מפגעים

        תורהתורהתורהתורה
  קיט: עליה הבקש

  יט: לחיים התורה בין סתירה שמרגיש מי
        תפילהתפילהתפילהתפילה

  כב: נענה ולא הרבה המתפלל
  קל: תשובהתשובהתשובהתשובה
  נא: שתתקבל בקשה
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  לזכר עולם
  

  ר׳ יעקב בן בנימין יצחק בלום
 )חשוון תשנ״אב ח״י ―סיון תרע״ג ב' ח(

  
קשה מאד . פניו אדם מיוחדבע שדי, ר׳ יעקב בלום, כל מי שהכיר את אבינו וסבנו

, וי אופיוו קירתבשז, דרך סיפור קורות חייו. תאר במלים את מעלותיו ואת ייחודול
נקווה להעלות על הכתב לפחות תמונה חלקית של דמותו , מידותיו ומעשיו הטובים

 .המפליאה
לבנימין יצחק ) 1913(בשנת תרע״ג ) ח׳ סיון(הוא נולד באסרו חג שבועות דחו״ל 

הוא . בפרבר של העיר וילנה, )לבית קענסקי( פייבוש וציפא בת, בן יעקב אנטאשווינסקי
שהיה מציג , ה״דה ״תעודת לידכפי שמעי, נרשם ב״ספר הנולדים של יהודי וילנה״

 .בגאוה
על חוויות . באיזור וילנה) ״שטעטל״(בילדותו הוא חי עם משפחתו בעיירה קטנה 

ולימים אף רשם , ן קץהחיים הפסטורליים בעיירה היה מספר לילדיו ואחייניו סיפורים אי
במכתבים אלה הוא תיאר . אותם בסדרת מכתבים לנכדותיו לאחר שעלה לישראל

את כלכלתם ואת המעבר לחיים ,  הלימוד ב״חדר״דריאת ס, בפרוטרוט את מלאכת אביו
 .״מערביים״ בארה״ב

שם שינו , תריו היגרו אתו ועם אחותו ואחיו הקטנים ממנו לארצות הברי הו10בגיל 
עות דיפורסמו על יעקב הצעיר י, יורק זמן קצר לאחר הגיעם לניו. ם ל״בלום״את שמ

בגלל ידיעותיו הרבות בלימודי , בעתונות האידיש המקומית בכותרת ״עילוי הגיע״
 .קודש

בנוסף ללימוד , שם. הוא היה היהודי היחיד בכיתה, אליו נשלח, ספר העממיהבבית 
איך הוא , לימים היה מספר. ו בכח הזרועגם למד להגן על עצמ, השפה הזרה אנגלית

בר דשהוא מסוגל ל״, הוא היה חייב להראות להם,  להסתדר עם הגוים בכיתהדישכ, למד
הרב ,  להזדהותו עם עקרונותיו של חתנו הגדולדמכאן גם יסו. ח שלהם״ובשפת הכ

 .מאיר כהנא הי״ד
)  באותם שניםכפי שהיה נהוג( הקודש בשעות אחר הצהרים דיהוא המשיך את לימו

בגלל ידיעותיו הרבות הוא .  ״ישיבת תפארת ירושלים״,בישיבה של הרב משה פיינשטיין
 .עשרהשש צורף לכיתה של בנים בני 

ו עשו מאמצים ריהו.  עזר בפרנסת משפחתו,שים״דכמו רוב בני גילו ה״מהגרים הח
מועט באופן כללי היתה בבית רוח של הסתפקות ב. רבים לבסס את כלכלת המשפחה

הוא קימץ בצרכי . וזולא סבל לראות בזב,  כל ימיוור׳ יעקב דבק ברוח ז. ושל חסכון
הוא עזר . רבה במתן צדקה ומתנותהוא הִ . ם ידו היתה פתוחהריאך לצרכי אח, עצמו

פעם הוא העיר על החיים . ע שאינם מנהלים כלכלה מחושבת כמותודאף למי שי,  לכל
מה שהיום קרוי . המשתנה עם הזמן, בר יחסיד םר ה״עוני ועוש: הבזבזניים של היום

חשובה יותר , שהוריש לנו, מידת ההסתפקות במועט. פעם קרוי עושר מופלג״ היה, עוני
 .שעוברת עם הזמן, מירושה בממון

 דאשתו לאה נולדה בהונגריה בעיר נודבורו: בשנת תרצ״ו הוא התחתן
)Nagyvarad ( והיגרה , ן וחנה בת אליעזר בראון למנחם זאב בן יצחק פרידמ1915בשנת

אביה שימש ברב . 1924בשנת , עשרכשהיתה בת , לארצות הבריתעם משפחתה 
 על דהוא עמ. והתעניין במיוחד בחינוך בנותיו, כאיזורים שונים של מנהטן וברוקלין

 .ירבסאבל ר׳ יעקב , ורצה להסמיך אותו לרבנות, בתורה יעותיו הרבות של ר׳ יעקבדי
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והמחסור במקומות עבודה היה בהיקף , עמוקתה תקופת שפל כלכלי התקופה הי
יורק  ת ניוי הצליח לקבל ציון גבוה מאד בבחינה שערכה עירי,ות לכשרונותיודהו. אדיר

השפל .  שניםןדבר נדיר באות, ך זכה למשרה עם משכורת מובטחתכו, דלמשרה של פקי
יה למרות יהבטוחה בעירן לא עזב את משרתו כול, הכלכלי השאיר עליו רושם עז

 .המשכורת הנמוכה יחסית לאותה עבודה בסקטור הפרטי

שבה , היתה לו מעטפה. בין ההקפדות שלו היתה דייקנות במסירת מעשר כספים
בשנים שהמשכורת שולמה , המשכורת שלומש עשירית דהיה מניח בתחילת כל חו

וייק של דישום מומנהל ר, היה שומר קצת מזומן במעטפה זו, לאחר מכן. במזומן
 .הסכומים שהיה חייב אותם לצדקה

למרות שעבד משמרת שנייה בחנות הוריו בנוסף על . שרגא, ובן, ליבי, נולדו לו בת
הוא תמיד , כאשר היה בבית. היה מסור מאד בטיפול ובחינוך ילדיו, עבודתו בעיריה

 .כשאשתו עסוקה,  אף פעם לא ישב בטל―השתתף בעבודות הבית 

היה פועל לטובת כל , אף על פי שלא היתה לו משרה רשמית, ת בחו״לבבית הכנס
 לכןו, כאשר ראה המון סדורים וחומשים קרועים בבית הכנסת, כאב ליבו. דבר נצרך

כאשר לא היה יכול לעבוד , גם בשנותיו האחרונות. והיה מתקן אותם, למד לכרוך ספרים
 קודש עבור ישיבת מרכז הרב הוא כרך בהתנדבות מאות ספרי, בהתנדבות מחוץ לבית

 .ועבור בית הכנסת במושב אבן שמואל

ואיסוף , הוא גם היה אחראי לרישום המקומות לימים הנוראים בבית הכנסת בחו״ל
הוא תמיד נזהר להפריד בין כספי הציבור לכספו . התשלומים עבור אותם מקומות

רי ההנהלה הכירו חב. כהוראת ההלכה בגבאי צדקה, ולשמרם בכיסים נפרדים, הפרטי
עליו חרוטות , מגש לנרות שבת, ונתנו לו כאות הוקרה, במסירותו למען בית הכנסת

. אשת חיל, בלום] לאה[ל דלא, ״ראש השנה תשי״ג: אותן הוא חיבר, המלים הבאות
 .ווילנה״-מקהילת סניר, בהוקרה על שמאפשרת לבעלה להקדיש את זמנו לבית הכנסת

או לידי ביטוי מיוחד מאוויו הפנימיים למען יושר וצדק שבו ב, בתקופה זו קרה דבר
כאן , לעיני כל מי שהכיר אותו שבלט, למרות אופיו הצנוע והשקט. ולמען ההלכה

 ...״במקום שאין איש״: נתגלה כלוחם אמיץ

די לבנות כ, יורק הוציאה צו להרוס את בנין בית הכנסת  עיריית ניו,בשנת תשי״ג
תכננו למכור את בית , עליהם נמנה, רשמיים של בית הכנסתהחברים ה. שיכונים במקום
ר׳ יעקב היה היחיד מבין . ולשלשל את רוב הכסף לכיסיהם הפרטיים, הכנסת לעיריה

כפי שמחייבת ההלכה , ות דתיים אחריםדהחברים שדרש שהכספים ייתרמו למוס
נה ין פלילי בטעדתבעו אותו החברים ל, כתוצאה מעמידתו האיתנה. זהכבמקרה 

 .הבנשהפריע לביצוע דרישת העיריה לנטישת המ

 מאהשנבנה כ,  בית הכנסת,ולבסוף, יארק רבתי״ תמך בו ניודאבל ״ועד הרבנים 
רב בית , באותו זמן.  עצם היום הזהדשוקם ועומד ע, והיה במצב ירוד, שנה לפני כן

 והוא ,חתנו של הרב משה פיינשטיין זצ״ל, הרב אליהו משה שיסגל זצ״ל הכנסת היה
  . הפלילי יחד עם ר׳ יעקבדיןנתבע ל

עוד דוגמה יוצאת דופן של מעורבותו בחיים הציבורים הדתיים היתה פעילותו 
כאשר  ).Sabbath Observers in Civil Service(ב״ארגון שומרי שבת בשרות הצבורי״ 

לאלה שלא . שבוע העבודה כלל את יום השבת, ית ניו יורקיהוא התחיל לעבוד בעיר
שומרי השבת עוברי העיריה . היו מורידים את ערך היום ממשכורתם הדלה, דו בשבתעב

כדי להשלים את השעות ,  שעות נוספות בימי חולדוביקשו שיורשה להם לעבו, התארגנו
 .וכך תשולם להם משכורת שלמה, של שבת
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עליה היה ר׳ יעקב אחר משני , הי העירידהארגון הגיש תביעה משפטית נג
אך סוף , שבחתימתו על התביעה הוא מסכן את משרתו, ע לכךדוא היה מוה. החתומים

 25מיום , יש מכתב מן העירייה, בין המסמכים שהשאיר אחריו: צחוןיפור היה ניהס
 שומרי שבת יוכלו להוסיף שעות במשך , ליוני19שהחל מתאריך , המודיע, 1943ביוני 

בהם לחם בתקיפות למען עמו , אלה היו שני מקרים. ויקבלו משכורת מלאה, השבוע
 .ותורתו

 תורה קיבל בתום מלחמת דאבל משנה מרץ ללימו, כל ימיו קבע עתים לתורה
חוץ (ושנספו כל יושביה , כאשר הגיעו ידיעות שהושמדה העיירה שלו, העולם השנייה

ולכן קיבל על עצמו ללמוד תורה , הוא הבין ששם לא יימשך לימוד התורה). שנייםמ
 .ף יומי בגמרא בנאמנותדהוא למד , מלבד פרשת השבוע. יםבמקום הניספ

פעמים רבות היה מעיר על סגנון משונה בגמרא . הוא היה מדייק מאד בלשון הגמרא
 פרשת דגם בלימו. ( תאמין״―״יגעת ומצאת . והתאמץ למצוא את הפתרון, או ברש״י

ים ״אזנים במיוחד חיבב את הספר; השבוע אהב לעסוק בפשטות הישרה של הפסוקים
 ).לתורה״ ו״העמק דבר״ בגלל השיטה הפשטנית והאמיתית שלהם

, והיה לוקח אותם אתו לכל מקום, הוא פירק את מסכתותיו לקונטרסים קונטרסים
זמניו הקבועים . וכדומה, באוטובוסים, בהמתנה בתורים,  הפנוינוכדי לנצל את זמ

ף היומי היה דבלימודו ב. התפילהשעה לפני כל תפילה וגם אחרי , בין היתר, ללימוד היו
כדי שאם ח״ו יקרה משהו ולא יוכל , לפני הלוח הכללי, פים קדימהד 15 מחזיק דתמי

 .עדיין יעמוד בקצב של הלוח, ללמוד

גם את תאריך הסיום שלו . בו רשם דברים מתוך לימודו, לכל מסכת היה מצרף דף
לאחר קום המדינה היה . ו סייםוכן את קורות משפחתו וקורות העולם באותו יום ב, רשם

על פי הרישום הזה . מייחד חלק לקורות במדינת ישראל בנפרד מהקורות בעולם הכללי
 .וע לנו שהוא סיים את הש״ס כשבע פעמיםדי

 ,התרשמנו מאד למצוא את אשר כתב בתקופה מוקדמת יחסית באחד הדפים הללו
למדינת ישראל רואים כבר את אהבתו ונאמנותו . על רצונו העז לעלות לארץ ישראל

, למשל. גם ברשימות הנ״ל וגם באוסף מודעות ומאמרים ששמר, בשנים הראשונות
מתוך התיאור עולים גודל . מוצאים את אשר תיאר לאחר מלחמת ששת הימים

 .התרגשותו ועוצם פליאתו מן הנסים

ץ כאשר הוא עלה לאר, והגשים את חלום חייו,  הוא יצא לפנסיה מוקדמת59בגיל 
. אפילו לראות את קרוביו הרבים, מעולם לא יצא לחו״ל, להלאחר שע. בשנת תשל״ב
את גם לאחר שגמר . יעותיו בלשון העבריתדהקדיש מרץ רב לשיפור י, מיד כשהגיע

באשר  . ועודדי להשתפר עודכ, המשיך ללמוד שיעורי עברית מתקדמים מאד, אולפןה
. מצוות״ כעת אני רוצה להרוויח; יח כסף״מספיק זמן עבדתי להרוו: לתעסוקה הוא אמר

הוא עסק בהתנדבות זו במשך .  כמתנדב בבית החולים שערי צדקדהוא התחיל לעבו
 .עד שחלתה אשתו, עשר שנים

תכונתו הקבועה להקדים לכל . בעבודתו כמתנדב הוא הצטיין במסירותו ובחריצותו
ילו מונים את השעות כא, הוא דייק בימים ובשעות: טוי גם כאןיבידי מקום באה ל

היה מניח : עבודתו היתה בדרך כלל בהליכה לבתים של אנשים חולים. בשביל משכורת
וסתם מדובב ,  עם אחרים היה מטייל. אתםדוהיה לומ, תפילין לאנשים רתוקים למיטה

ע לתת הרגשה דהוא י, באופן כללי. והיה מאיר במקצת את חייהם במזגו הנעים, אותם
הוא עשה . בקשו ממנו ללמד נער בכל יום גמרא, בבית הכנסת.  לידוטובה לכל מי שהיה

 .ולמד גמרא, ישב כל יום עם הנער, כשהיה באפיסת כוחות, ואפילו בימיו האחרונים, כן
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״לא : כפי שאמר הרב אהרן נשר בהספדו. גם בארץ הקדיש זמן רב לבית הכנסת
הדליק את התנורים בבית בחורף היה משכים קום ל. ם לבית המדרש מעולםד אהקדימוֹ 

לאחר גמר , ובערב.  עד תחילת התפילהדוישב ולמ, הכנסת שעה לפני התפילה
, אם נעדר מגיד השיעור הקבוע של השיעור במשנה ברורה. דהוא ישב ולמ, השיעורים

והוא אינו צריך להכין את השיעור קודם , כי הרי תלמודו בידו, היו מבקשים ממנו ללמד
ולא מפני שהיה לו כח ,  היה מתנדבדתמי, ם ממנו לגשת לפני העמודאם היו מבקשי. לכן

 .ה אתה איש׳״יֵ הֱ ,  אישיןאלא מפני ש׳במקום שא, ולא מפני שהיה גדול החזנים, גדול
שכתב לבני , אהבתו לארץ ישראל ורוחו הציונית באו לידי ביטוי במכתביו הרבים

לים פשוטים במדינה היו בעיניו אפילו נה. משפחתו בחו״ל משך כל שנותיו בארץ
 .מדינת ישראל וצה״ל, כך זכה להפיץ ברבים את שבחי ארץ ישראל. ראויים לשבח

. אי אפשר שלא לציין את אהבתו הגדולה לילדים בכלל ונאמנותו למשפחה בפרט
, וכאשר החלו נולדים הנינים. יםדהיה לו ולאשתו לאה ז״ל חלק גדול מאד בגידול הנכ

ר׳ יעקב לא . והחלו מטפלים בתינוקות כמלפני שנים, עוריםשניהם שוב לבשו מרץ נ
כאשר בקושי , בקיץ תש״ן. עד שכלו כל כוחותיו, הפסיק לשמור על הנינים ולטייל איתם

כדי , עדיין בא לשבת בבית נכדותיו לשמור על התינוקות, היה לו כוח לצאת מן הבית
 .שתוכלנה לצאת או לנוח

אם . נמנע מלדבר לשון הרע; זכות על אחריםהוא היה משתדל ככל האפשר ללמד 
היו לו נימוקים אלו , ״אני יכול להבין אותו: מיד בא הסבר, אמר דבר שנשמע כזה

שפנו לגוים בהתנגדות , עוררו את חמתו רק אלו שאמרו דלטוריה על עם ישראל. ואלו״
 . מהותודכי זה היה נג, למדינת ישראל

: היה מדגיש וחוזר ומדגיש, כשמצבו התדרדר, אפילו בסוף חייו. מעולם לא התלונן
הוא קיבל את הכל . ברוך השם היו לי הרבה שנים טובות״, ״אין לי על מה להתלונן

 .בשמחה
״הוא היה בא אלי : הרב נשר סיפר עליו. והואבל ראש לכל מידותיו היתה מידת הענ

עים ברים שנוגדאם ב, אם בדבר הנהגה, בר הלכהדאם ב, עץ בפרטי פרטיםילהתי
הענוה שלו לא . ם חושבים שאפשר להחליט עליהם לבדדוגם בדברים שבני א, לאחרים

תמיד . זה לא גרע ממידת העצמאות הגדולה שלו, כמובן. נתנה לו להחליט לבד״
נמנע , אפילו כשכבר היה חלש. ולא להיעזר באחרים, השתדל לעשות הכל בעצמו

 .מלבקש עזרה
אפשר לומר שהתבלט באי . במעשיו הטוביםבתורתו ו: בכל מה שעשה היה מצטנע

אף על . ויכוחים מיותריםו לסלא נכנ. לא דיבר בפני אחרים כשלא היה צריך. התבלטותו
וכפי שחתנו הרב מאיר כהנא . עשה הכל תוך בריחה מן הכבוד, פי שנתן הרבה לצדקה

 זה נאמר על ר׳ ―הכבוד רודף אחריו , ״כל הבורח מן הכבוד: זצוק״ל היה אומר
 .יעקב״

אור לי״ח חשוון . בחדשים האחרונים לחייו כוחותיו אפסו בהידררדות מהירה
וכך נחסכה ממנו הידיעה המרה על רצח חתנו הרב מאיר דור , איבד את הכרתו, תשנ״א

ויצאה , עברו עוד כמה שעות. אשר הגיעה אלינו כמה שעות לאחר מכן, דכהנא הי״
מדוע , ודע להסביר את ״מפלאות תמים דעים״אין בינינו הי. נשמתו הטהורה באותו יום

אם זכו להופעה , אך ברור שהיו שניהם ״בני עלייה״. נגזר שיסתלקו שניהם באותו יום
 .מיוחדת כזאת של השגחה פרטית

 רכמו ספ, בהכרתנו אותו, בחייו למדנו ממנו מתוך הסתכלות עליו וחיים בקרבתו
חבל על . לספר עליו ולמנות את שבחיועכשו כדי ללמוד ממנו אנו צריכים . מוסר מהלך

        .לא משתכחיןדין ודדאב



 
 

 וילנא-יעקב להצלת בית הכנסת סינייר 'מכתב תמיכה במאבקו של ר



  
  

יעקב את התאריכים של ארבעה סיומים שעשה על  מסכת זבחים במסגרת הדף ' דף שבו רשם ר
וכן אירועים משפחתיים ולאומיים שאירעו במשך לימוד המסכת, היומי



  

  ו בליטאיעקב לנכדתו בתיאור חיי' הראשון בסדרת מכתבים שכתב ר



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יעקב' הכתובה של הוריו של ר



 

  
  

  

 
 
 

לאפשר לשומרי שבת העובדים בעיריית , יעקב וחבריו' בעקבות מאבקו של ר, הוראת הרשויות
 ניו יורק לשבות  בשבת ולהשלים את השעות במשך השבוע



ב "ונשלחה לארה, ו"שהוציאה הקהילה היהודית בוילנא בשנת תרציעקב ' תעודת לידה של ר
  לפי דרישת הרשויות לצורך כלשהו


