
 

 47 )ט"מרחשוו
 תשס( מט מגדי� 

 

 

ÒÂ‡Ï˜ Ô˙� 

 

˜ ÌÈÏÈ‰˙"‡ ,‰-Á1 –È„Â˜„˜‰ ‰�·Ó‰  

 

רב , זהו מבנה כיאסטי משוכלל. המבנה הקדקודי הוא דג� מפותח של הכיאזמוס

: בסדר הפו�, ושאר איבריו פרושי� משני צדיו בהקבלה, בעל קדקוד במרכזו, איברי�

 :כדוגמת, המחבר מסיי� אפוא את דבריו במה שהתחיל

 א    

 ב    

 ג    

 1ב    

 1א    

:  וג� בשלל סוגות ספרותיות2 של נביאי� ראשוני�1דג� זה רווח בסיפורת המקראית

ביטויי� לו ג� בספרויות אחרות במזרח הקדו� ובאג� ( חוק ורשימה 4, נבואה3,שירה

במיוחד ( בעיקר חזרה על ביטויי� – לדג� יש קריטריוני� קבועי� 5).הי� התיכו�

 
 N.W. Lund, ‘The Presence of Chiasmus in the:בי� שלל המחקרי� בנושא נזכיר את .1

O.T.’, AJSL 46, 1930, pp. 104-126 ;בסיפור המקראי, 'ת רדאי"י �על הכיאז ,'‡¯˜Ó ˙È· 

ÙÒ¯ , )עורכי�(הוכרמ� ואחרי� ' י: בתו�, ''שמות פרק ב, 'ל"הנ; 48�72' עמ, ד"תשכ, כא�כ

ÏÈ‚ ·˜ÚÈ ,תשל �241�245' עמ, ט"ירושלי;J.P. Fokkelman, Narrative Art in Genesis, Assen 

�244' עמ, ט"תשנ,  קנח·Ó ˙È˜¯‡',  המבנה הקדקודי– 3�5ג "בראשית מ, 'קלאוס' נ; 1975

251. 

2. J.P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the books of Samuel (4 Volumes), Assen 

1981-1993; R.L. Cohn, ‘Form and Perspective in II Kings 5’, VT 33, 1983, pp. 171-

184. 

3. W.G.E. Watson, ‘Chiastic Patterns in Biblical Hebrew Poetry’, in: J.W. Welch (ed.), 

Chiasmus in Antiquity, Hildesheim 1981, pp. 118-168 .צ, 'קלאוס' נ: וראה �ד"תהילי , 

 המבנה – אט�ז, ה"תהלי� ל, 'ל"הנ; 85�99' עמ, ג"תשס, לחÌÈ„‚Ó ',  המבנה הקדקודי–ט �ז

, מדÌÈ„‚Ó ',  המבנה הקדקודי–ז "תהילי� ס, 'ל"הנ; 15�23' עמ, ה"תשס, טוÚÂÓ„ ', הקדקודי

 .91�110' עמ, ו"תשס

 .140, 136' עמ, ב"נירושלי� תש, ÒÂÓÚ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ, וייס' מ .4

, עבודה לש� קבלת התואר דוקטור, ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ‡È·�· ÌÈÈ„Â˜„˜ ÌÈ�·Ó, קלאוס' נ: ראה .5

 ,N. Klaus, Pivot Patterns in the Former Prophets;ד"ירושלי� תשנ, האוניברסיטה העברית
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רבי	 מ� ). ולא בשאר איבריו של הדג	, המקבילותכאלה החוזרי	 רק בצלעות 

ה	 בראו דוגמות מדוגמות .  טיפול	 לא היה שיטתי–החוקרי	 שטיפלו בדג	 

ואות� חילקו לאיברי	 , לרוב גילו את הדג	 ביחידות ספרותיות ארוכות. שונות

. איברי	 שעליה	 כפו הגדרות היוצרות תקבולת מזויפת, מקבילי	 בשרירות לב

כי זיהוי מבני	 קדקודיי	 חייב להיות מבוסס על הקבלת , דוקדק עולהמניתוח מ

 6.מילי	 זהות או ניגודיות וללא דילוגי	

המסֵ�ר או המשורר : ספרותי�העיסוק במבני	 קדקודיי	 הוא בתחו	 הסגנוני

 –בדומה לסונטה . כאשר יש בו כדי לשרת את מטרותיו,  נוקט דג	 קדקודי7המקראי

עושה זאת רק משו	 שהוא הול	 , מי שבוחר להשתעבד לו: יכ� ג	 הדג	 הקדקוד

סופרי	 ומשוררי	 שבחרו לעצב את דברי הדמויות ואת . את כוונת הדברי	 ורוח	

כי לדעת	 אי� טוב מדג	 זה , עשו כ�, דברי המסֵ�ר או המשורר בדפוסיו של דג	 זה

 .כדי לבטא את כוונת הדברי	 וטעמ	

באילו תחומי	 במיוחד , 	 ראשוני	 מלמדמחקר המבני	 הקדקודיי	 בנביאי

 �בקשה; דברי נזיפה;  ותוצאותיה–פעולה ;  וביצועו–צו : משרת הדג	 את היוצר

שלו מעשירות את ידיעותינו על ' ספר הדקדוק'חקירת הדג	 והכרת . הצעה�תפילה

 .אמנות הרטוריקה שבמקרא

מזרח תופעה הרווחת בספרות ה(הדג	 הקדקודי מיוסד על תופעת החזרה 

ולא חזרה (בעלי הדג	 נוקטי	 לרוב חזרה מגוונת ). הקדו	 וכ� בספרות המקרא

יכול לעמוד , בהבחינו בשינויי	 שבי� הדברי	 לבי� החזרה עליה	, והקורא, )מילולית

 .על כוונת הדברי	 ועל אופיי� של הדמויות

שקדקוד המבנה אינו , ממחקר המבני	 הקדקודיי	 בנביאי	 ראשוני	 עולה

לעתי	 השיא הוא דווקא ברישא : זהה תמיד ע	 שיאו הרעיוני) גוד לצפויבני(

 –בעוד שנקודת התוו� מנוצלת כדי להמחיש את המרחק הגדול , ובסיפא של המבנה

כי תופעת ,  עוד עולה8. שעבר בי� הפתיחה לסיו	–ברעיו� ובהלו� רוח� של הדמויות 

מילה אחת מופיעה בצלע כאשר , המ�כרת בעיקר משירת המקרא', צמדי המילי	'

רווחת ג	 , ובת זוגה הקבועה מופיעה בצלע השנייה, הראשונה של הכתוב השירי

תופיע בת הזוג באיבר , כאשר מופיעה מילה אחת של המבנה: בדג	 הקדקודי

 

JSOTS 247, Sheffield 1999, pp. 218-226, 237-243. 

; W.G.E. Watson, Classical Hebrew Poetry‚ JSOTS 26, Sheffield 1984, p. 137: השווה .6

 .218, 40' עמ, 1994ירושלי� , ‰Ó· ¯ÂÙÈÒ˜¯‡, פולק' פ

 ’Pivot‘, קלאוס; 131' עמ, )3הערה , לעיל(ווטסו� : ה�ד, ב"ראה מבנה קדקודי בתהילי� י .7

 .233�237' עמ, )5הערה , לעיל(

 .יט�טו, ט"ב י"מל; יח', ב ה"מל; יז', א ג"שמ: השווה למשל .8
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 שההבחנה בי� שירה ופרוזה 10 העולה מבדיקה זו מחזק את הרוש	9.המקביל לו

נוהגות באותה , רותיות הנהוגות בשירהוכי תחבולות ספ, מלאכותית במידה רבה

 .מידה ג	 בסיפורת המקראית

נמצא כי לפעמי	 מבנה קדקודי מכיל רק , במזמורי תהילי	, בשירה המקראית

 .ולעתי	 מבנה זה עצמו מסייע לזיהוי חלקי המזמור, חלק מ� המזמור ולא את כולו

 .1ח�ה, א"במאמרנו ננתח את המבנה הקדקודי בתהילי	 ק

* * * 

, מנהיג, מל�(המשורר ). א' פס(' המופנה לה" חסד ומשפט"א הוא שיר של "מור קמז

התרחקותו ממעשי	 רעי	 ועל , מצהיר על הליכתו בדר� הישרה) ?בעל שררה

מכרית	 , וכשופט צדק, הוא מרחיק	 מביתו. סלידתו מ� השקר ומלחמתו ברשעי	

 ).ח' פס(' מעיר ה

לא גינוני מלכות ולא יציאה , א משיחא� על פי שלא נזכרי	 במזמור לא מל� ול

 �רבי	 מ� , )ב ועוד"ע; ה"מ; א"כ'; כ; ח"י'; ב(למלחמה כפי שנזכרו במזמורי מל

, על פי קווי ייחוד של אהבת הצדק והשמדת הרשעי	,  רואי	 במזמור11החוקרי	

ÍÏÓ ¯ÂÓÊÓ) או שר �המציי� את , הדובר במזמורנו בגו� ראשו�) 12או לפחות נסי

מוסריי	 בדר� שלטונו ואת דרישותיו המוסריות שהוא דורש ג	 משריו עקרונותיו ה

כי המזמור נאמר בשעת , בחלק	, החוקרי	 א� סוברי	). ו' פס(משרתיו �ויועציו

� 13המתחייב בפני כל ע	 ישראל לנהוג במלכותו בחסד ובמשפט, הכתרתו של המל

 ".קה ביעקבמשפט וצד... ועֹז מל� משפט אהב: "ד, ט"בדומה לנאמר במזמור צ

ו "ט'; המופיעי	 א� במזמורי	 א (14יש הרואי	 במזמורנו יסודות חכמתיי	

ותיאור	 בא , המוצגי	 כהפכי	 זה לזה, ולפיה	 מדובר על הצדיק והרשע, )לדוגמה

 
' טבל�רח�': השווה לדוגמה. 221�229' עמ, )5הערה , לעיל(ÌÈÈ„Â˜„˜ ÌÈ�·Ó , קלאוס: ראה .9

ובישעיהו , נג�נב, ז"א י"שמהחוזרות ב' דלק�רד�; 'לא�ל', יד ובאיוב ט, י', ב ה"החוזרות במל

 .יא', ה

 -J. Kugel, The Idea of Bilblical Poetry, Parallelism and its History, New Haven:ראה .10

London 1981. 

 ,H. Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 19685; H.J. Kraus, Psalms, A Commentary:ביניה� .11

Augsburg-Minneapolis 1989; W.O.E. Oesterly, The Psalms, London 1962; M. Dahood, 

Psalms 101-150 (A.B.), N.Y. 1970; J.W. Rogerson and J.W. McKay, Psalms (C.B.C), 

Cambridge 1977 ;' ע�חכ ,ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ ,תשמ �א"ירושלי;L.C. Allen, Psalms (W.B.C.), 

Waco Texas 1983; J.S. Kselman, ‘Psalm 101: Royal Confession and Divine Oracle’, 

JSOT 33, 1985, pp. 45-62 ;, 'ויינפלד' מ �הוראות למבקרי המקדש במקרא ובמצרי

 .5�15' עמ, ג"תשנ,  סב˙¯·ıÈ', הקדומה

12. D.R. Kittel, Die Psalmen, Leipzig 1929 ;אדר' צ ,ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ , 68�70' עמ, 1976תל אביב. 

 ).11הערה , לעיל(חכ� ; )11הערה , לעיל(רסו� ומקיי 'רוג .13

14. Es. Gerstenberger, Psalms with an Introduction to Cultic Poetry, Grand-Rapids, 
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המשורר כותב מעי� מזמור ). ד"כ; ו"ט'; במזמורי	 א(על דר� החיוב ועל דר� השלילה 

מציג דמות של בעל , )ד"כ; ו"ט'; כבמזמורי	 א(לא עקרוני , א� בסגנו� אישי, חכמה

אותו "; "בקרב ביתי("אפשר שהרמיזות הדקות למל� . א� לא בהכרח מל�, שררה

מעי� אמצעי ספרותי , באות לתת משקל יתר לתוכ� הדברי	") הוא ישרתני"; "אצמית

�15.שאינו מעיד בהכרח על סיווגו של המזמור כמזמור מל
 

ה� במקרא ה� , כי יש לנתח מקבילות למזמורנו, תנולפני שנאמר דע, נראה לנו

טז מוני	 במבנה דומה �יד, ג"ד ובישעיהו ל"כ, ו"בתהילי	 ט. בספרות המזרח הקדו	

 את התכונות המוסריות המחייבות את באי ) הבטחה, פירוט, שאלת פתיחה(

 א שיי� ג	 הוא לסוג הכרזות מוסריות "כי האמור במזמור ק,  נדמה16.המקדש

לפי , נושא המזמור.  א� כי אינ� מנוסחות כא� בצורה של שאלה ותשובה17,כאלה

ÍÏÓ‰ ˙È·.19 איננו בית האלוהי	 אלא 18,ויינפלד
 

, דוברי שקר, המל� מכריז כי ינהג בתו	 לב בביתו ולפיכ� ירחיק ממנו רמאי	

המזמור האישי . ויעסיק כמשרת רק את זה ההול� בדר� תמי	, סוטי	 ומלשיני	

. וימלא את תפקידו ביושר,  המל� לא יפר צדק20:ידוי על דר� השלילהמוצג כא� כוו

א� בהבדל , לפנינו אפוא וידוי מלכותי בדומה לאלו שנמצאו במצרי	 ובמסופוטמיה

בי� המקבילות . ולא פולחניות,  בלבדÂÈ¯ÒÂÓ˙כא� הווידוי עוסק במצוות , מאלה

 ל� לא ‰�‡ÔÓ "21:ותהרבות שאנו מוצאי	 נזכיר רק סיו	 של אחת הכתובות המצרי

בדומה למל� הפונה , וכ�). ו' פס" ( אר! לשבת עמדי·�‡È�Óעיני : "ובמזמורנו". יינזק

 

Michigen 1988 ;עור�(מ סרנה "נ: בתו�', א"מזמור ק, 'הופמ�' י( ,· ÌÈÏ‰˙ '–�˙‰ ÌÏÂÚ "Í ,

 .1995תל אביב 

 ).14הערה , לעיל(הופמ� : השווה .15

לש לא במהרה ", 'דווי�' ש: ועיי�). 11הערה , לעיל(ניתוח מפורט אצל ויינפלד  .16 �והחוט המ�

' עמ, ז"סתש, מהÌÈ„‚Ó ', ד בתהילי�" עיו� במזמור כ– שלוש חטיבות ומזמור אחד –" ינתק

87�108. 

ש� לב , )ד"ירושלי� תשמ, �"˜-‡" ˙‰ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ–˜ ÌÈÏ (יעקב כולי ' כי ר, מעניי� .17

" כספו לא נת� בנש� ושחד על נקי לא לקח: "הוא מקביל בי�. ו"לקשר בי� מזמורנו למזמור ט

, ו"ט" (מרנשבע להרע ולא י: "וכנגד). ז' פס" (לא ישב בקרב ביתי עשה רמיה: "לבי�) ה, ו"ט(

 ).1ח" (לבקרי� אצמית כל רשעי אר�: "נאמר במזמורנו) ד

ירושלי� , ‰ÓÂ„˜‰ ˙È„Â‰È‰ ‰È‚¯ÂËÈÏ‰, ויינפלד' וכ� מ, 7' עמ, )11הערה , לעיל(ויינפלד : ראה .18

 .89�90' עמ, ד"תשס

א אישיות "על היותו של הדובר במזמור ק", 6הערה , 7' עמ, )11הערה , לעיל(ויינפלד : ראה .19

שה� מתפקידיו של המל� , )ח�ז' פס(מלכותית מעידות פעולותיו להשמדת הרעי� מ� האר� 

˜Ò˜„Â : והשווה". מצריות ופיניקיות, ג� במקרא וג� בכתובות מלכותיות מסופוטמיות

È·¯ÂÓÁ , רצוהוא יעקור רע ורשע מא: "19שורה , 52טור." 

 .8' עמ, )11הערה , לעיל(ויינפלד : ראה .20

, ואי� פה כמוב�, הנוסח כא� הוא תרגו� לעברית. 11' עמ, )11הערה , לעיל(ויינפלד : השווה .21

 .שימוש במילה זהה או בשורש זהה
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, לא נשאתי פני	 במשפט: "ג	 המל� המצרי פונה לאלי	 וטוע� לחפותו, )א' פס(' לה

לא חיבלתי ... לא גערתי בעלובי	 לא גנבתי מאומה, לא נתחברתי לעושקי	

22".הנני טהור, בדרישות העי� הקדושה
 

מוצאי	 אנו , א"וכמוב� במזמור ק, כי במזמורי תהילי	, אפשר ללמוד מכא�

כי הסגנו� והתוכ� במזמורנו קושרי	 זה בזה , וייתכ�, תיאור של התנהגות אידאלית

'�בהביא המשורר מאפייני	 מוסריי	 ומלכותיי	 , ג	 יחד' מזמור חכמה'ל' מזמור מל

ב כמזמור מל� או מזמור חכמה על ידי חוקרי	 עד כי יכול להיחש, באותו מזמור

ורבי	 ה	 , כי משורר תהילי	 אינו כבול לדג	 אחד ויחיד במזמורו, יש לזכור. שוני	

כי מספר מאפייני	 ,  שאי� עליה	 תמימות דעי	 באשר לסוג	23,מזמורי תהילי	

 .לה	

 .ג	 על חלוקתו של המזמור ליחידות יש חילוקי דעות בי� החוקרי	

 �ד; ג�א:  או25;ח�ג; ב:  או24;ח�ו; ה�א: קי	 את המזמור לשני חלקי	יש המחל

 29ח; ז�ד; ג�ב:  או28.ח�ו; ה�ג; ב�א:  יש המחלקי	 לשלושה27.ח�3ב; 2ב�א:  או26.ח

 ]).א[חלק מ� החלוקות אינ� כוללות את הכותרת (

 תואמת את 30ח�ה; ד�א: לשניי	) ללא הכותרת(כי חלוקת המזמור , נדמה לנו

: המשורר מתאר את דרכו בשני היבטי	: באשר לתוכ�. תוכ� לצורההקשר שבי� ה

�ה(ולאחר מכ� מציי� שהוא תובע אותה דר� מעובדיו , תחילה מציי� את דרכו לעצמו

התו	 , לעקרונות הצדק והיושר: נמצא שהוא והכפופי	 לו כפופי	 לאלוהי	). ח

 
 H.W. Fairman, ‘The Scene of the offering of Truth in:השווה לכתובת שפרס� פיירמא� .22

the Temple of Edfu’, Mitteilungen des Deutschen Archäology Institogischen Abteilung 

Kairo 16, 1958, p. 91. 

 .י ועוד"ק, ה"כ� מזמורי� ס .23

 C.A. Briggs, The Book of;ג"יטומיר תרס'ז, הוצאת כהנא, ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ, פ חיות"צ: כ� .24

Psalms (I.C.C.), Edinburgh 19608 –הערה , לעיל(אל� ;  הטוע� כי פסוק ח מהווה מסקנה

 ).14הערה , לעיל(גרסטנברגר ; )11

 ).14הערה , לעיל(הופמ�  .25

26. A. Weiser, The Psalms (O.T.L.), London 1962. 

 ).11הערה , לעיל(דאהוד  .27

 .ח מהווי� אורקל אלוהי�כי פסוקי� ו, הוא סובר). 11הערה , לעיל(קסלמ�  .28

 ).11הערה , לעיל(קראוס  .29

, )11הערה , לעיל(רסו� ומקיי 'רוג;  A.A. Anderson, Psalms (N.C.B.), London 1972:כ� .30

... אשכילה בדר� תמי�: "ולשונות שני החלקי� מקבילי�. בפירושיה�) 11הערה , לעיל(וחכ� 

אתהל� בתֹ� לבבי . " בחלק השני–" הֹל� בדר� תמי�",  בחלק הראשו�–" אתהל� בת� לבבי

 –" לא אשית לנגד עיני. " בחלק השני–" לא ישב בקרב ביתי",  בחלק הראשו�–" בקרב ביתי

�שלילה,  כיאסטיות–הקבלות נוספות .  בחלק השני–" לא יכו� לנגד עיני", בחלק הראשו�

 . נזכיר בהמש� עבודתנו–חיוב 
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ינו הבא חלוקה זו תואמת את המבנה הקדקודי שלפנ:  ובאשר לצורה31.והאמת

ומבנה קדקודי מהווה יחידה ספרותית הנתחמת על ידי ביטויי	 . 1ח�בפסוקי	 ה

 32.אלמנטי	 החוזרי	 על עצמ	 על פי חוקיות גלויה לעי�, סגנו� או מבנה, חוזרי	

המודעות לקיומו של הדג	 מסייעת באיתור ראשיתה של היחידה הספרותית 

 33.רי	 או בהבנת משמעותהבמיוחד במקומות השנויי	 במחלוקת החוק, וסיומה

יש בה תרומה חשובה לקביעת , בחינת המבנה של יחידה ספרותית הבנויה קדקודית

 .כפי שנראה ביחידה שלפנינו, גבולותיה ולזיהוי נקודת השיא שבה

את המזמור או חלק ממנו על יסוד צורה ) או הסופר(לעתי	 בונה המשורר 

בו להמשי� ולאחוז באות	 יסודות בלא שהדבר יחיי, כמו המבנה הקדקודי, ידועה

כ� מתוארת פעולת הפלשתי	 לאחר ניצחונ	 על בני ישראל . בשאר חלקי המזמור

 כ� הצלע האחרונה 34.י כלולי	 במבנה הקדקודי�א� רק פסוקי	 ט, י�ח, א"א ל"בשמ

35.א אינה כלולה במבנה הקדקודי"במזמור ק
 

כפי , אנו נדו� במבנה, ושינוי סדר	, פסוקי המבנה' תיקו�'על א� ההצעות ל

היצירה כפי שהיא : אי� לנו אלא את אשר רואות עינינו. שהוא מופיע לפנינו

, למילי	 נרדפות, לסדר המילי	 וצירופיה�, נתייחס בכובד ראש לכל מילה. בכתובי	

36.למבנה המשפט ולמבנה הקדקודי כולו, נסמ��לצורות נפרד
 

 .נפנה עתה לניתוח המבנה הקדקודי

 
): 17הערה , לעיל(יעקב כולי ' ובלשונו של ר. 68�69' עמ, )12הערה , לעיל(אדר : השווה .31

אומר עכשיו שהיה ג� מכי� עצמו ) ד�א(ולאחר שהכי� עצמו בדברי� שה� תיקו� עצמו "

 ).ח�ה" (לתק� זולתו

‰‡Ú¯‰ ‡˘Â�‰ ÔÈ·Â ·ÂˆÈÚ ÈÚˆÓ‡ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰È�ÂÈ : ‰È‚ÂÏÂ‡È„È, גלנדר' ש: השווה .32

˙È‚ÂÏÂ‡È˙‰-Ó˘·˘ ˙È˙ÂÎÏÓ"‡ ·'-Á' ,קבלת התואר דוקטור �אוניברסיטת תל , עבודה לש

 .107�110' עמ, )5הערה , לעיל (’Pivot‘, קלאוס: והשווה. 28' עמ, ג"אביב תשמ

 .31 'עמ, ט"ירושלי� תשל, Ú·¯‡ ÏÚÂ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ‰, זקובי�' י: השווה .33

 .107�110' עמ, )5הערה , לעיל (’Pivot‘, קלאוס: השווה .34

כי , טוע� ) O. Loretz, Die Psalmen Teil II [AOAT 207/2], Neukirchen Vluyn 1979(לור�  .35

 והשווה למזמור. א, ב"נ; יא�ח, ה"ומשווה זאת לישעיהו ל" גלוסה ציונית"הצלע הזאת היא 

 ואולי יש כא� חריגה מכוונת  . אינה כלולה במבנה הקדקודי4 כאשר הצלע לח3לח�לז, ו"ק

אולי בדומה לפסוקי� , ")ציוני("וחריגה זו מרמזת לממד חדש ומפתיע , בצלע האחרונה

הצלע הזאת היא אפוא ).  פסוק כ–" היטיבה ברצונ� את ציו�("א "האחרוני� של מזמור נ

ולכ� קשורה למזמור (ומהותית מצד שני )  המבנה הקדקודיכעולה מ�(חריגה מצד אחד 

 ).באמצעות התקבולת

 .45, 26, 22' עמ, 3ז"ירושלי� תשמ, ‰Â˙ÂÓ„Î ‡¯˜Ó, וייס' מ: השווה .36
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˜"‡ ,‡-Á1 

 ‡»̂¿ÈƒÓ˙ א�ת� ֵרֵעה� ַבֵ�ֶתר] קרי ְמָלְ	ִני[ מלושני

 ).ה( א�ָכל ‡Ïֹ אֹת� ֵלָבב �ְרַחב ÌƒÈ«�È≈Ú ְ�ַב�

�ֶנֶאְמֵני ֵעיַניְ � ִעָ!ִדי L»Ï∆·∆˙ ֶאֶר

 ).ו( ְיָ	ְרֵתִני ה�א ָ$ִמי# ְ�ֶדֶרְ" הֵֹלְ"

 ְרִמָ&ה עֵֹ%ה ֵ�יִתי ְ�ֶקֶרב L≈È≈· לֹא

 ).ז( È»�È≈Ú ְלֶנֶגד ִי+�* ‡Ïֹ ָקִרי#ְ	 'ֵֹבר

  ).ח( /ֶר� ִרְ	ֵעי ָ+ל ‡»̂¿ÈƒÓ˙ ַלְ�ָקִרי#

 �במעבר המשורר מתיאור תכונותיו וטוהר נפשו של המשורר, המבנה נפתח כאמור

 :הטהורה מכל כת� מוסרי, הפמליה הנבחרת שלו, המל� לתיאור הנהגתו ע� זולתו

 .1ְצִמית א�ת� ֵרֵעה� ֶתרַבֵ� 37]קרי ְמָלְ	ִני[ מלושני

, ישמיד,  יכלה– הוא יצמית 38אומר כי את המלשי� על רעהו בסתר) ?המל�(הדובר 

כמשתמע , ואולי ישתיק). מא, ח"תהילי� י" (ומשנאי אצמית�: "בדומה לנאמר, ימגר

 ואינו נוהג כדר� 39".ונכהו בלשו� ואל נקשיבה אל כל דבריו: "...יח, ח"מירמיהו י

ועל , יצי� המדמי� לחזק את שלטונ� על ידי שמקרבי� אליה� מלשיני�מלכי� ער

ואי� הנידו� יודע במה , פי הלשנת הסתר ה� גוזרי� דינו של מי שהלשינו עליו

40.האשימוהו ומי האשי� אותו
 

"È�˘ÂÏÓ] ֵעל כמו]" מלשִני קרי��, ג"הושע י" (ְיסֵֹער: "היא צורה נדירה של בניי� 

: � הוא צורת סמיכות עתיקה ופיוטית כמו" החיריק שבנו41).טו', יוב טא" (ְמ#ְֹפִטי"; )ג

"Èƒ·ˆÁ מרו� קברו Èƒ̃˜Áטז, ב"ישעיהו כ" ( בסלע משכ� לו( ,"Èƒ‰È·‚Ó‰לשבת  ...

ÈƒÏÈÙ˘Ó‰לראות  ...ÈÓÈ˜Óואפשר שעניינו מי שמבקש ). ז�ה, ג"תהילי� קי" ( מעפר דל

לעול� אי אתה מובטח , � בסתר דברי רכיל הנאמרי42.ומנסה להכות את רעהו בלשו�

לא ָרַגל על "; )טז, ט"ויקרא י" (לא תל� רכיל בעמי�: " השווה43.שישיגו את תכלית�

 
  .R. Kittel and P. Kahle, Biblia Hebraica, Stuttgart 1957, p;)24הערה , לעיל(בריגס  .37

מציעי� לקרוא , )117' עמ, 14הערה , לעיל(והופמ� ) 11הערה , לעיל(אוסטרלי , 1062

, תהלי� ומשלי שלמה' על ס, כר� רביעי א, Ó Ï˘ ÂËÂ˘Ù˜¯‡(סיני �ה טור"נ". ַמְלִשיִני"

 . בתיקו� בשל תקינות הפועל על א� נדירותוואי� צור�". ַמְלִשי�"מציע לקרוא ) 1967ירושלי� 

 ).כג, ה"משלי כ" (Ò ÔÂ˘Ï˙¯רוח צפו� תחולל גש� ופני� נזעמי� : "השווה לכתובנו .38

 ".אצמית רכילותו: "ע"וכ� מפרש ראב .39

 .ק"והשווה לפניו הרד). 11הערה , לעיל(חכ� ' ע .40

 .W. Gesenius, Hebrew Grammar, E. Kautzsch (ed.), Oxford 19608, §55, 90: השווה .41

השווה , tlšnוקיי� רק בעברית ובאוגריתית ' לשו�' שנגזר מש� – פועל דנומינטיבי –מלושני  .42

UT 2 Aqht VI 51: tlšn aqht g vzr. .רי�' וש' צ: ראה ,ÌÈÏ‡‰ ˙ÂÏÈÏÚ , עמ, 1996פילדלפיה ' 

572 ,579. 

 .281' עמ, ה"ירושלי� תשנ, Ó‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ¯˜Á, מורג' ש: השווה .43
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המלשי� יכול לגרו� ). י', משלי ל" (אל תלֵש� עבד אל אדניו"; )ג, ו"תהילי� ט" (לשֹנו

 ומכא� למדו 44".אצמית: "ולכ� נבי� את תגובתו החריפה של המל�, למשפט מעוות

ולמלשיני� אל : " ובתפילה נאמר45 .נגעי� באי� עליו, ל שכל המספר לשו� הרע"חז

 ".תהי תקוה

 46)המסורתיי�(נקודת מבט מעניינת מבחינה חברתית מעניק לנו אחד הפרשני� 

 : '¯Â‰Ú'בכתבו על המילה 

אלא א� כ� הכוונה , לכאורה לא צרי� להיות הבדל בי� המלשי� על רעהו או על אחר

אול� נראה כי דברי� אלו ). לה, א"שמות כ (Ì„‡ Ï‡¯˘ÈÓו בתורה להיא כמ¯Â‰Ú ב

שרגיל הדבר שיש קנאה בי� , מכווני� ראשית כל לאנשי� שבשירות המלכות

וה� מבקשי� שיעדיפו אות� על ידי השחרת פני רעיה� העובדי� , הממוני� השוני�

 .כדי לקד� את עצמ�, את� יחד

 :צמיתבאיבר האחרו� במבנה חוזר שוב הפועל א

 .$ֶר! ִרְ�ֵעי ָ�ל �ְצִמית ַלְ�ָקִרי�

דג� של מבנה קדקודי תק� כאשר למילי� החוזרות באיברי הדג� חשיבות בהעברת 

 ה� בעלי חשיבות רבה יותר מאשר מילי� ˆÌÈÏÈÓ È„Ó או �„Â¯È˙מילי� . המסר

אותה מילה בחזרתה : יתר על כ�. שכיחות המצויות באיברי� שמשני צדיו של השיא

,  ואכ�47.ואפילו משורש זהה, מבטיחה זיהוי ודאי של הדג� יותר ממילי� שונות

,  פעמיי� ה� מופיעי� במזמורנו48.במקרא) יחסית( נדירי� ˙"ˆÓפעלי� משורש 

ללא , ובכ� ה� מושכי�, )אינקלוזיו(בפתיחת המבנה ובסיומו , '‡ˆÈÓ˙'ובצורה זהה 

49.ו מבנה קדקודיכי לפני, )והשומע(את תשומת לבו של הקורא , ספק
 

ואילו כא� התרחבה , בצלע הראשונה במבנה ד�בר על הצמתת מלשיני� בסתר

נאמני "כנגד  (ı¯‡ ÈÚ˘¯ ÏÎ: מניפת הטיפוסי� השליליי� שאות� ישמיד הד�בר

 ).ו' פס, "אר�

 
 .212' עמ, )30הערה , לעיל(אנדרסו�  .44

 .ב"ערכי� טו ע .45

 .על אתר, ד"ירושלי� תשמ,  ˙‰ÌÈ¯ÙÂÒ ˙Ú„–ÌÈÏ , ד רבינובי�"ח .46

 .23' עמ, )5הערה , לעיל (’Pivot‘, קלאוס: השווה .47

; יז, ח"תהילי� פ( פעמי� בבנייני� קל ונפעל 5.  פעמי� במקרא14פעלי� אלה מופיעי�  .48

מא , ח"י: כול� בתהילי�,  פעמי� בבניי� הפעיל�8ו) נג', איכה ג; יז, ג"כ; יז', איוב ו; קלט, ט"קי

. ח, ה, א"ק: י�יב ובמקומנו פעמי, ג"קמ; כג, ד"צ; כז, ג"ע; ה, ט"ס; ז, ד"נ; )מא, ב"ב כ"שמ(= 

כרבע (פעמיי� , בבניי� הפעיל' צמת'נמצאנו למדי� כי משמונה הופעות של הפועל 

 !ובצורה זהה, במזמורנו) מההיקרויות

 .28�30' עמ, )5הערה , לעיל (’Pivot‘, קלאוס: עוד על נושא זה ראה .49
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חדשי� לבקרי� : "כדוגמת( אי� הכוונה כל בוקר מחדש ÌÈ¯˜·Ï.50? ומתי ישמיד�

כי אי� יאה למל� שישמיד את אויביו או את הפושעי� , )כג',  איכה ג–" רבה אמונת�

תמיד פעולת� הראשונה של השליטי� . ייתכ� כי הכוונה לזמני� קבועי�. כל בוקר

כי המל� שופט את נתיניו בכל ,  ונראה יותר לפרש51,תהיה לטפל בבעיית הפשיעה

כעולה ,  כדי לא להניח פרצה לרשעי� לעשות מעשיה�52,ואולי מוקד� בבוקר, בוקר

53).יב, א"ירמיהו כ" ( משפט והצילו גזול מיד עושק˜¯ֹ„Ï Â�È·: "מהכתוב
 

משמעותו .  בשני מובני� כמו באוגריתית'‡ˆÈÓ˙'ייתכ� לפרש את הפועל 

 ייתכ� כי 54.'להרוס '– שהתפתחה מהראשונה –והשנייה . 'לשתוק'הראשונית היא 

 –בפסוק ה : 'אצמית'ל ג� במבנה שלפנינו חלה התפתחות הדרגתית במשמעות הפוע

באמצעות משפט ,  אשמיד את הרשעי�–ובפסוק ח , אשתיק את המלשי� בסתר

 .שיתנהל בבקרי�, כמוב�, צדק

 ג� חמורבי מכריז 56. היא יותר אידאל ממציאות55 רשעי אר�ÏÎמוב� שהצמתת 

  57.הכרזות דומות

 :מי לא יסתופ� בביתו ובחצרו, באיבר השני במבנה ממשי� המשורר לומר

 .א�ָכל לֹא 60אֹת� ֵלָבב �59ְרַחב ֵעיַנִי� 58ְ�ַב�

 
. יד, ג"תהילי� ע; ב, ג"וכ� ישעיהו ל, )יח', איוב ז ("ותפקדנו לבקרי� לרגעי� תבחננו: "השווה .50

ומפרש , טו, ט"המשנה �ֶֹקר לָבָקר בתהילי� מ, )11הערה , לעיל(ולא נראית דעת דאהוד 

 . אצמית� כמו ָבָקר: לפיכ� את כתובנו

מדי יו� יו� אכרית מעט מעט רשעי : י המפרש"ובניגוד לדעת רש). 46הערה , לעיל(רבינובי�  .51

 .ישראל המחוייבי� מיתה

 אבשלו� ועמד על יד דר� השער ויהי כל האיש אשר יהיה לו ‰˘ÌÈÎו("ב , ו"ב ט"על סמ� שמ .52

 -J. Schreiner, Sion(וכתובי� אחרי� סובר שריינר ...") ריב לבוא אל המל� למשפט

Jerusalem Jahwes Königssitz, München 1963, p. 134 ( פירושו ' לבקרי�'כי) בלשו�

 .מוקד� בבוקר ולא כל בוקר) המקרא

 .ע"ראב: השווה .53

 .בפירושו) 11הערה , לעיל(אל� : השווה .54

 .ט, ה"וכ� ע". סגי� השבת כל רשעי אר�: "קיט, ט"ביטוי דומה במזמור קי .55

 .בפירושו) 30הערה , לעיל(דרסו� אנ: השווה .56

 .J.B. Pritchard, ANET, Princeton 19724, p. 178: ראה .57

 .�תמורת ְ%בַֹה, נסמ� .58

צינו באשר מ, ואי� צור�, כלשו� גאווה) א"בה(מעדי* לקרוא &ְרַהב ) 37הערה , לעיל(סיני �טור .59

 .ביטוי זה במקרא

כל המספר לשו� : ל"חז( כדוגמת ִאתו תמורת אֹתו –הכתוב ' היטיב'שבאו ל' תיקוני�'כל ה .60

ערכי� " [ִאתו לא אוכל"אל תקרו אֹתו אלא ... שנאמר, הרע אי� אני והוא יכולי� לדור בעול�

הערה , לעיל[סיני �וטור] 37הערה , לעיל[קיטל וקהלה (לא -ִכיל תמורת לא א&כל ; ])ב"טו ע

כמו , אמפתית לחיזוק" לֹא"דאהוד המפרש (' ֲאַכֶלה; ')ש והפשיטא"תה" (ִאתו לא אוכל]). "37

.  מיותרי� ונוגדי� את הכתוב–) ֲאַכֶלה�אצמית: הקבלה, לדעתו, ואז נוצרת, כז', ירמיהו ד
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 על 61הוא אלתור, "גבה עיניי�", ניסוח זה. הכוונה באיבר זה היא ליהיר ולגאוות�

, א"תהילי� קל" (È�ÈÚ ולא רמו ‚·‰ È·Ïלא : "כדוגמת. '‚·‰ Ï·'הביטוי השכיח יותר 

) ה', ישעיהו ס" (ב�ופחד ורחב לב: "בא פע� נוספת במקרא' רחב לב' הצירו� 62).א

בעל לב רחב הוא ג� בעל . וא� ש� ההקשר הוא של שביעות רצו� ואולי ג� גאווה

 –ד , א" משלי כ–" רו� עיני� ורחב לב נר רשעי� חטאת: "כנאמר (63חמדה ותאווה

" לב חֹרש מחשבות או�("ואולי בעל מחשבות רעות ) כה, ח" ש� כ–וכמו רחב נפש 

 –" עיני� רמות" לאחר –טז ',  משלי ו–' ועבות נפש ההנזכר במקו� הרביעי בשבע ת

 ). יט�טז', ש� ו

ג� , ל" ולא בכדי אמרו חז64,בא כא� במשמעות שלילית" רחב לבב"ברור ש

ג , א"ירושלמי ברכות פ" ( תרי� סרסורי דחטאה�ÈÚÂ ‡·ÈÏ‡: "בעקבות הפסוק שלפנינו

 ).ג"ע

‡ֹÏÎÂ‡ ‡Ï Â˙ –ֶו� ועצרה "וכ�.  להיות בקרבתו66, לסבול65, לשאת�" לא אוכל 

כי אינ� רצויי� לפניו ואל יבקשו לקשור קשרי� , ובזה הביע דעתו). יג', ישעיהו א(

67.אתו ולהשפיע עליו
 

 :באיבר השישי המקביל לשני כתוב

 .ֵעיָני ְלֶנֶגד ִי��� לֹא ְ�ָקִרי� �ֵֹבר

שבאיבר בעוד . Ï‡ ובמלת השלילה )È�ÈÚ)Ìהקשר בי� שני האיברי� מתבטא במילה 

הרי שבאיבר השישי מדובר על עיניו של הדובר , השני מדובר על עיני הגאוות�

, קשורה בשני האיברי� ליחסו של הדובר כלפי הרשע' לא'מילת השלילה ). המל�(

דובר שקרי� לא ייכו� וגבה עיניי� לא יוכל להתקיי� בקרבת : שממנו הוא סולד

לא : פעמי� בעיקר כלפי הרשעי�מילת שלילה זו חוזרת במזמורנו מספר . המל�

 ).ז(לא יכו� , לא ֵישב) ה(לא אוכל ) ד(לא אדע ) ג(לא ידבק , אשית

 

משפט זה , שנית". אותו: "מצינו בצלע הראשונה אותה מילה) ה(ו פסוק באות, ראשית

גבה עיני� "ל(וברור כי המילה המשמשת כינוי מוסב , לש� הדגשה, כקוד� הוא משפט ייחוד

] שאת[לא אוכל ': במקו� לומר(' ִאתו'ולא ' אֹתו'היא , כדי להדגיש את המושא, ")ורחב לבב

כתובי� מספר שבה� הדובר מביע את , כנאמר, מצינו, ושלישית). 'גבה עיני� ורחב לבב

 ".לא אוכל"ייאושו ואת קשייו לקבל את המציאות במילי� 

 ).14הערה , לעיל(הופמ� : והשווה. למעשה צירו* של פריטי ביטויי� ְלַמָ�ע שונה אחד .61

, ח"תהילי� י" (ועיני� רמות תשפיל"; )ב, ח"יחזקאל כ" (יע� גבה לב� ותאמר אל אני: "וכ� .62

 ).כח

 ).11הערה , לעיל(חכ�  .63

 .לב, ט"קי; ט', א ה"כמו במל, ולעתי� במשמעות חיובית .64

 .בפירושיה�) 14הערה , לעיל(והופמ� ) 24הערה , לעיל(חיות , ק"רד, ע"כ� ראב .65

� "ומלבי) 398' עמ, ג"ירושלי� תשכ, ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ, ר הירש"רש(הירש , ספ9רנ9 על אתר .66

 .בפירושיה�

 ).46הערה , לעיל(רבינובי�  .67



  המבנה הקדקודי – 1ח�ה, א"תהילי� ק

57 

") רחב לבב"ו" (‚·‰ ÌÈ�ÈÚ"העוסקי� ב, נדמה כי בשני האיברי� המקבילי�

משלי " (ÔÂ˘Ï ˙ÂÓ¯ ÌÈ�ÈÚ ˘˜¯"מצינו השתקפות ברורה של הביטוי " ·≈¯ ˘˜¯ÌÈֹ„"וב

, )א, א"תהילי� קל" (¯È�ÈÚ ÂÓ ולא ‚·‰ È·Ïלא ",  שהזכרנוא� נצר� את הביטוי). יז', ו

 .הרי הקשר בי� הכתובי� יתהדק

אפשר שרמז כא� המשורר , בעל סמכות שיפוטית, א� אכ� מדובר כא� על מל�

 לא ינקה ויפיח כזבי� ÌÈ¯˜˘ „Ú: "ט, ט" והשווה לנאמר במשלי י68,לעדות שקר

 בא 70"דֹבר שקרי�"ונראה כי )! בי�בר (69ובשני הכתובי� מדובר על שקרי�". יאבד

אד� זה .  זה במעשה וזה בדברי�–" עֹשה רמיה"להוסי� על מה שנאמר לפניו 

 –" א� תכו� תבל בל תמוט: "כמו(משמע לא יעמוד עמידה איתנה , "לא ִי#ו�"שמשקר 

71 ).ח', א י"מל(והרי משרתי המל� ה� העומדי� לפניו , )כט, ב"א וכ� ק, ג"תהילי� צ
 

, לדבר על מקורביו הצדיקי�) ?המל�(עובר המשורר ) והרביעי( השלישי באיבר

 :בניגוד לדבריו על מי שנפשו סולדת מה�, אנשי האמת ותמימי הדר�

 .ִעָ�ִדי ָלֶ�ֶבת ֶאֶר� ְ�ֶנֶאְמֵני ֵעיַני

בנאמני ) 72לטובה(הרי עיניו ) ה' פס(בניגוד לגבה עיניי� שהדובר אינו יכול לשאתו 

שרי� : כלומר, שאות� מינה לשבת על ידו, צדיקי�, מי� באמונת�אלה השל. אר%

. היושבי� בבית המלכות ומהווי� מעי� מועצה מלכותית המנהלת את ענייני המדינה

מגלה המל� שהוא תמיד תר ומחפש בע� אחר אנשי� טובי� ונאמני� " È�ÈÚ"ובמילה 

ויאספהו ... ר שאול כל איש גבוÂ¯‡‰: " בדומה לנאמר על שאול73,להביא� אליו

.  מגיעÂ„Â„, )יז, ז"ש� י" ( נא לי איש̄¿‡e: "ובדבריו לעבדיו) נב, ד"א י"שמ" (אליו

כפי שכא� ; )יד, ב"ש� כ" (ומי בכל עבדי� כדוד נאמ�: "ועליו אומר אחימל� לשאול

זהו תיאור מופלג .  הנאמני� ביותר מכל האנשי� המצויי� באר%�‡ı¯‡ È�Ó: נזכרו

וכ� רשעי .  הקטני� ביותר באר%–) כד', משלי ל" (קטני אר%" ל בדומה74)סופרלטיב(

בניגוד לאלה שהיו (� מפרש כי אלה הנאמני� לאר% ולמדינה " ומלבי75).ה' פס(אר% 

ישבו ) נאמני� למושל כדי לצבור הו� ולאסו� אוצרות מבלי שי� לב לטובת המדינה

 
 ).14הערה , לעיל(הופמ�  .68

ודאי כדי , יז, ב"משלי י; לב, ג"ירמיהו כ: במקרא) ברבי�(' שקרי�'ה ועוד פעמיי� באה המיל .69

 .להגדיל את חומרת הפשע

 ).יג, ז"משלי ט" (דֹבר ישרי� ֶיֱאָהב: "בניגוד לביטוי .70

 ).11הערה , לעיל(חכ� : השווה .71

, ד"ל; יח, ג"תהילי� ל; יב, ט"יהו לוכ� ירמ) כא, ד"בראשית מ" (ואשימה עיני עליו: "והשווה .72

 . צירו* ביטויי� כבמזמורנו–) ג', ירמיהו ה" (�ÂÓ‡Ï‰ הלוא ÍÈ�ÈÚ' ה: "טז ובמיוחד

 ).46הערה , לעיל(רבינובי�  .73

 ).11הערה , לעיל(חכ� : השווה .74

 הגדולי� –) ז, ו"ש� ל" (הררי אל", )יא', תהילי� פ" (ארזי אל: "'ֵאל '–' אר�'ומקבילה ל .75

ק על "ראה רד( כינוי לדבר הגדול והנפלא –) י, ה"ש� ס" (פלג אלהי�: "וכ�! והחזקי� ביותר

 ).יא', פ" (סומ� אותו לאל, כל דבר שרוצה להגדיל: "ק"וכלל הרד). אתר
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 בשבתו על כס  וחלק� יעזרו לו76.ע� המל� וישתדלו בטובת המדינה ובתושביה

77.המשפט
 

 :שסלדה נפשו מה�, חוזר הדובר לדו� באלו, המקביל לשלישי, באיבר החמישי

78ְרִמָ�ה עֵֹ�ה ֵ�יִתי ְ�ֶקֶרב ֵיֵ�ב לֹא
 

ובדר� ". עֹשה רמיה"מול " אר% נאמני: "בי� שני האיברי� הללו קיי� יחס אנטיתטי

79):כיאסמוס(של תצלובת 
 

 L»Ï Èƒ„»nƒÚ∆·∆˙ ֶאֶר� ְ�ֶנֶאְמֵני ֵעיַני

 ְרִמָ�ה עֵֹ�ה L≈È ·∆̄∆̃¿a Èƒ̇È≈a≈· לֹא

.  במשפט על דר� החיוב–במשפט הראשו� מדובר על ישרי דר� מנאמני המל� 

הסגנו� מותא� .  במשפט על דר� השלילה–במשפט השני מדובר ברמאי� ועושקי� 

מש הדובר משת, ואולי כדי להדגישו, מֵעבר לניגוד הברור בי� הדמויות! לתוכ�

:  וכ� במילי� דומות מבחינה סמנטית–" ישב", "לשבת "–ב "בפעלי� מהשורש יש

אני שמתהל� בקרב ביתי : והדברי� חוזרי� לפסוק ב במזמורנו). ביתי( בקרב –עמדי 

יכולי� ) רמייה(=  באשר אנשי מרמה 81. בו מי שאינו כזה80לא את� שישב, בתו� לב

הקשר בי� עושה רמייה לדובר שקר בלשונו ו. להכשיל את המושל בהנהגת המדינה

 Úֹ‰ÈÓ¯ ‰˘."82 כתער מל&טש Í�Â˘Ïהוות תחשב : "ד, ב"בא לביטוי במזמור נ) 2ז' פס(

להרחיק את הרמאי� והרשעי� לא רק מבית המל� , )המל�(ואולי מתכוו� הדובר 

כי בהקבלה בי� שני איברי� אלו מתגלה לנו , נדמה). 2ח(ירושלי� ', אלא ג� מעיר ה

שרגיל לבוא בשירה המקראית בתקבולת , )מנוגדות בתוכנ�, במקרה זה(מד מילי� צ

רמייה היא , )ז' פס(¯ÈÓ‰  עֹשה –) ו' פס( אר% �‡È�Ó:  כא� לפנינו הניגוד בי�83.צלעות

 :כפי שעולה מהכתובי�, מילה נרדפת לשקר

i«‰ "ְל��ָנ� L«̃∆¯ ִ�ְ�ר" ְויְֹ�ֶביָה ƒÓ¿̄ יב, 'מיכה ו( ְ�ִפיֶה�.( 

 
 ).17הערה ,  לעיל–יעקב כולי ' ר: ראה(צדיק מושל כל משרתיו צדיקי� : על דר� .76

 .ע"ראב .77

לבוא אחרי ) ז(סובר כי לפי תוכנו צרי� פסוק זה , בפירושו, )66הערה , לעיל(ר הירש "רש .78

' י�לבקר'על כ� ייתכ� שצרי� להבינו יחד ע� . "ה ומקומו אפוא לפני פסוק ו�פסוקי� ג

ואי� כל ". כמדגיש את עושי הרמייה ודוברי השקרי� כסמל לכל אוהבי הרע בדיבור ובמעשה

 .כפי שמוכח ג� מהמבנה הקדקודי שלפנינו, צור� לשנות מסדר נוסח המקרא

 .ברציפות, קיי� סדר כיאסטי 1ח�2ז; 2ז�1ז; 1ז�2ג� בי� הצלעות ו .79

 ".È˘·מושב ֵלצי� לא וב: "א', השווה את הנאמר על הצדיק בתהילי� א .80

 ).14הערה , לעיל(הופמ�  .81

 .כמו במזמורנו' רמיה'ל)  ה–' מלושני'(' לשו�'וג� כא� קרבה בי�  .82

 .261�272' עמ, )5הערה , לעיל (’Pivot‘, קלאוס: וראה בנושא .83
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i«‰ ִמָ*��� L∆̃∆¯ ִמְ&ַפת ַנְפִ�י יָלהַהִ% 'ה ƒÓ¿̄ )84).ב, כ"תהילי� ק
 

 מצויות בתקבולת צלעות בפסוקי� ˘˜¯ והמילה Ó‡"Ôהקבלות בי� מילי� משורש 

 :הבאי�

 ).ל4כט, והשווה ש�; פו, ט"תהילי� קי( ָעְזֵרִני ְרָדפ"ִני �eÓ¡‡ / ¯∆̃∆L«‰ ִמְצ�ֶתיָ- ָ�ל

�ְפֵתי 'ה ַבת�6ֲעִ ¯∆̃»L  /י� ).כב, ב"משלי י( ְרצ�נ� ‡¡�eÓ«‰ ְועֵֹ

 ).ה, ד"ש� י( L«̃∆¯ ֵעד ְ�ָזִבי� ְוָיִפיַח/  ְיַכ7ֵב לֹא ‡¡ÌÈƒ�eÓ ֵעד

מאותו שורש (רמייה / שקר–נאמ� /אמונה: כי המשורר נוטל צמד מילי�, הא למדנו

ניגודית ומעמידו כא� בשני ) עותצל(הרגיל לבוא בתקבולת , )או מאותו שדה סמנטי

ויהיו סמוכי� ) ?המל�(איברי� מקבילי� במבנה כדי לנגד בי� אלו שֵישבו לידו 

ובמקביל . בקרב ביתו, שלא יזכו לשבת במחיצתו, לבי� אלה, לשולחנו ולהכרעותיו

 :ג�ב', לאיברי מזמורנו אלה מוצאי� אנו כתוב בירמיהו ה

 ...ָחל" ְולֹא אָֹת� ‰�eÓ¡‡ ‰»̇Èƒkƒ«‰ֶל ֲהל�א ÍÈ∆�È≈Ú« 'ה. ִי9ֵָבע" ̃∆¯M∆ַל ָלֵכ� יֹאֵמר" 'ה ַחי ְוִא�

i«‰ :ובמזמורנו ƒÓ¿̄) ז( È»�È≈Ú  È≈� ¿Ó∆‡∆� ו (ֶאֶר� (˙ÈƒÓ¿̂«‡) ח, ה( 

 מופיעה דמותו של הראוי לשרת את המנהיג 85,בשיא המזמור, באיבר הרביעי

 ):המל�(

 ְרֵתִניְיָ� ה"א 6ִָמי� ְ�ֶדֶרְ- הֵֹלְ-

ואילו על , )ח' פס(כי בחמשת איברי היחידה מדובר על רשעי אר� , עלינו לשי� לב

זאת , ובמרכז המבנה, מדובר רק בשני איברי�, ההולכי� בדר� ישרה, נאמני המל�

מופיעי� " נאמני אר�) "1ו' פס(א� בצלע הקודמת . כדי להבליט את תו� הקנק�

, הרי באיבר השיא, )המל�(הנושא הוא הדובר ו") עיַני בנאמני אר�("כמושא במשפט 

עיקרי , עיקר ולא טפל): תרתי משמע( המשפט �Â˘‡הוא ' הול� בדר� תמי�, 'הצדיק

כמו איברי� (וכדי להוסי� ולהדגיש משפט מרכזי זה הביאו כמשפט ייחוד . ולא משני

 ,כל הטיפוסי� במבנה, יתר על כ�".  ישרתני‰Â‡: "והוסי�). ראשו� ושני במבנה

' רחב לבב', 'גבה עיני�', 'מלושני בסתר': הרשעי� והצדיק מתוארי� בשתי מילי�

, )ח' פס(' רשעי אר�, ')ז' פס(' דֹבר שקרי�', 'עשה רמיה') ו' פס(' נאמני אר�') ה' פס(

ÍÏ ֹ‰':  מילי� לש� הדגשה·˘ÂÏ˘ואילו הדמות האידאלית שבשיא המזמור מתוארת 

ÌÈÓ˙ Í¯„·'. 

 
וריבוי הביטויי� הללו מלמד על שגרת . 'רמיה'ו' לשו�'י� ג� במזמורנו קשר ב, כאמור .84

 .ולכ� שימוש� בפי משוררי� ונביאי�, הביטויי� ותפוצת�

א� ג� . אינו מנתח את המזמור מבחינה צורנית אלא מפרשו בלבד) 37הערה , לעיל(סיני �טור .85

המעיי� במזמור ימצא ללא : " במזמור וכותבלמרכזיותה של צלע זאת, כנראה, הוא ש� לב

כא� אי� בית (לבוא אל בית המשורר ) ההדגשה במקור (‰ÌÈÓ˙ ÍÏÂספק שכל תוכנו הזמנה ל

 ".לבל יבוא שמה, דובר השקרי�, וכנגד זה אזהרה לרשע). 'ה
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ת רק אד� שנתברר כי הוא איש צדיק ההול� בדר� משרת המל� ראוי להיו

' דר� תמי�'והקביל ". ·„¯ÌÈÓ˙ Íאשכילה : "כמו דרכו של הדובר בפסוק ב, תמי�

את שדורש הוא מאחרי� דורש .  נאה מקיי�–נאה דורש : בינו ובי� משרתו בבחינת

 !הוא קוד� כול מעצמו

È˙¯˘Óישרתו את  וחלק86, המל� ה� אלו הממוני� על ביתו ועל הממלכה �

) nmrtt –באוגריתית  (˙"˘¯ מילי� מ� השורש 87.המל� בשבתו על כיסא המשפט

 מתארות את תפקיד� של מנהיגי� 88,מציינות לעתי� את עבודת� של הלוויי�

 בא ללמד על חשיבות È�˙¯˘È ממילא מוב� כי הפועל 90. ושל המלאכי�89לעתיד

 .תפקידו של הצדיק התמי�

כאילו , במזמורנו, השל� באמונתו, "ר� תמי�הול� בד"דמותו של הצדיק ה

  בעצת ‰ÍÏלא : "א נאמר על הצדיק', כ� בתהילי� א. מספרות החכמה' יצאה'

, ו"ובמזמור ט). ו' פס" ( צדיקי�„¯Í' כי יודע ה". " חטאי� לא עמדÍ¯„·Â 91רשעי�

 ופועל ‰ÌÈÓ˙ ÍÏÂ: "משיב המשורר) א' פס(? "מי יגור באהל�"בתשובה על השאלה 

 ".˙Í¯„ ÈÓÈÓאשרי : "א, ט"ובמזמור קי). ב' פס ("צדק

; )כט, ש� ("' הÍ¯„ Ì˙Ïמעוז "; )ט', י" ( יל� בטח‰Ì˙· ÍÏÂ: "במשלי נאמר

92 ).כ, א"י" (˙Í¯„ ÈÓÈÓעקשי לב ורצונו ' תועבת ה"
 

 ).א', א" ( וירא אלהי� וסר מרעÈÂ Ì˙93˘¯"איוב מתואר כ

במזמור דידקטי ', בדר� הההול� , ואולי מתוארת כא� דמותו של מאמי� תמי�

שבא ללמד ולחנ� את בני הע� מיהו האד� המוסרי הראוי , )ג� מזמור מל� אידאלי(

 ). א' פס( הול� בדר� תמי� ונוהג בחסד ומשפט 94:לחיקוי

ÌÂÎÈÒÏ : שעניינו צדק (במזמור האוֵצר יסודות של מזמור מל� ומזמור חכמה

דמות . כרת במקרא פעמי� הרבהכפי שמוז, מתוארת דמותו של צדיק תמי�, )אלוהי

, )בתהילי�' ראה מזמור א(על רקע הרשעי� , בשיא המזמור, הצדיק מצויה במרכז

 –" הול� תמי�("' הראוי לשרת את המל� ואת ה, כדי ללמד את הע� מיהו אד� צדיק

 .ÌÈÓ˙ Í¯„· ÍÏֹ‰): ב, ו"תהילי� ט
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