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‰ÁÈ˙Ù 

זה מכבר הובחנו כמה אוספי מ זמורי� בתהי לי� כקבצי� עצמאיי�  ש עומדי� בפנ י  

 מחתימות  אי�  הכוונה רק לחלוקת ספר תהילי� לחמישה ספרי� כפי  שעולה. עצמ�

 אלא לקובצי מז מורי� בתו�  אחד  מחמשת הספרי�  שיש ל ה� מאפייני � 1,הספרי�

, ט"מ�ב"מ(כדוגמת אוס� המזמורי� של בני קורח ,  ספרותיי�  ותמטיי�–מיוחדי� 

לגבי מזמורי . ועוד, )ד"קל�כ"ק(שיר י המעלות , )ג"פ�ג"ע',  נ(אס� , )ח" פ�ז"פ, ה"פ�ד"פ

,   ע� זאת2.יש התלבטות במחקר המודרני) נ"ק�ו"קמ(שחותמי� את הספר ' יה הללו'

ששת   " ל כיחידה ספרותית עצ מאית בש� "נ הוגדרו כבר על ידי  חז"ק�ה"מזמורי� קמ

אשר נבחרו כהקדמה לתפילת  , או פסוקי דזמרא) מסכת סופרי� יח א" (המזמורי�

 3 .שחרית

נ אכ� מהווי� מבחי נה "ק�ה"מטרת מאמר זה היא להראות שהמזמורי� קמ

הניתוח בהמש� מתמקד בזיקות . נית יחי דה אחת בעלת רצ� רעיוני אחידפרש

 . המיוחדות ובקשרי� העניינ יי� ב י�  המזמורי�

).  חלק א(במאמר זה מוצג תחילה הרצ� הרעיוני המאחד את היחידה כולה 

). חלק ב(בהמש� נית�  הסבר קצר לכל מזמור בפני עצ מו תו� הבהרת מיקומו ביחידה 

 
. הערותיו והארותיו המחכימות בהכנת מאמר זה משובצות בו, ברצוני להודות לאוריאל כה� *

ר מרדכי "לרב ד, נו��ר יואל ב�"לרב ד , לרב יעקב מד�, ר גבריאל כה�"מו כ� אני מודה לדכ

, אוריה, י"לילדינו יש, ר יהונת� יעקבס"לד, לרב  אמנו� בזק, ר יונת� גרוסמ�" לרב ד, סבתו

 .יאיר ושלומית על הערותיה� והארותיה� המועילות, לאה

 .המסכמי� את המאמר הזה, צגת מופיעי� ד� מקורות ומwww.tefilah.orgבאתר  

  .מח, ו"ק; נג, ט"פ; כ�יח, ב"ע; יד, א"מ: ראו .1

היו פע� קוב �  ' הללו יה'אי� לדעת בוודאות א� מזמורי : "כ� למשל דבריו של נחו� סרנה .2

  ).11' עמ, 1995תל אביב , '˙‰ÌÏÂÚ"Í ,‡ ÌÈÏÈ ‰˙�" (המנוני� נפרד

: והאמר מר? איני.  חלקי מגומרי הלל בכל  יו�יהא: אמר רבי יוסי: "ב"שבת קיח עראו  .3

בעניי� מיקומ� ש ל  . " כי קאמרינ� בפסוקי דזמרא?הקורא הלל בכל יו� הרי זה מחר� ומגד�

) ח"קי�ג"קי(פסוקי דזמרא בסו� ספר תהילי� ולהשוואת היחידה כולה למזמורי הלל המצרי 

 .46ראו להל� הערה 
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� רעיוני וכיחידה ספרותית אחידה נתמ� בצורה משמעותית   ניתוח הפרקי� כרצ

לעתי� ג �  , חזרות ומי לי� מנחות לאור� היחידה, באומנות הספרותית של  שרשור

או מסר , השרשור יכול  לשק� קשר צורני ואסוציאטיבי  בלבד. ע� מ שמעויות שונ ות

 ). חלק ג והטבלות בנספח(המבהיר את הקשר התוכני שבי�  המזמורי� , מהותי

דיו� זה ראוי   ;  )חלק ד(נדו� ב קצרה במיקומה של יחידה זו בת ו� ספר תהילי� , לבסו�

בנספח  נוס� . א�  עוד חזו� למועד, שיבוא לאחר הסברת מבנ ה ספר תהילי� כולו

 contextual(  הפרשנות ההקשרית–מבוא לגישה החדשה במחקר המקרא 

interpretation(,4 במאמר זה  שעל פיה הוסברה יחידת  פסוקי דזמרא)חלק ה.(  

‡ . ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ–È�ÂÈ‚‰Â „ÈÁ‡ È�ÂÈÚ¯ Ûˆ¯ ÌÚ ˙È˙Â¯ÙÒ ‰„ÈÁÈ  

בגו� ' המשורר מדבר בעי קר בגו� ראשו� ופונ ה אל ה) ה"קמ" (תהלה לדוד"במזמור 

ה  "מזמור קמ. 'הוא מזמי� באופ� פיוטי את כל הבריאה להצטר� אליו לתהילת ה. שני

 על  כמשקי�. נ"ק�ו"נית במ זמורי� קממשמש כפתי חה וכבסיס  להתפתחות  הרעיו

"  פי  ידבר' ה ˙‰Ï˙"ומסיי� ב ) א'  פס" ( לדוד˙‰Ï‰"ה פותח ב"פרק קמ, כולו התהלי�

:  חות� הוא את דבריו, )נ"ק�ו"קמ(כדי לצר� בהמש� את קהל שומעיו ). כא' פס(

 ).כא, ה"קמ" (ועד לעול� קדשו  ש� בשר כל ויבר�"

י� בפנייה אל קהל המתפללי� בלשו�  נ אכ� פותחי� וחותמ"ק�ו"המזמורי� קמ

',  יה הללו'ועשר פעמי� מופיעה לאור� חמישה מזמורי� אלו קריאת ', י ה ‰ÂÏÏ'ציווי 

בפזמו� ). כא'  פס" (פי ידבר' ה ˙‰Ï˙"ו) א' פס" ( לדוד˙‰Ï‰"כעי� מ ענה והמש� של 

בפסוקי הפתיחה של כל , בנוס� לכ�. חוזר זה המשורר סוח� אחריו את השומעי�

 
בפירוש� על ספר   המקרא התייחסו הוספלד וצנגר לשיקולי עריכה של מזמורי תהילי�בחקר .4

 ,F.L. Hossfeld & E. Zenger, Die Psalmen 1 – Psalm 1-50:תהילי� בגרמנית ובאנגלית

Würzburg 1993; ibid., Psalmen 51-100, Herders theologischer Kommentar zum Alten 

Testament, Freiburg 2000 (= F.L. Hossfeld & E. Zenger [transl. L.M. Maloney], 

Psalms 2: a Commentary on Psalms 51-100, Minneapolis 2005); ibid., Psalmen 101-

150, Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg 2008 (= F.L. 

Hossfeld & E. Zenger [transl. L.M. Maloney], Psalms 3: a Commentary on Psalms 

101-150, Minneapolis 2011). ראו ג� במחקרי� הבאי�:G.H. Wilson, The Editing of 

Hebrew Psalter, SBLDS 76, Chico 1985; J. Clinton McCann (ed.), The Shape and 

Shaping of the Psalter, Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield 1993; E. 

Ballhorn, Zum Telos des Psalters: der Textzusammenhang des Vierten und Fünften 

Psalmenbuches (Ps 90-150), Berlin 2004 .דוגמות ודיוני� , במחקרי� אלה יש התייחסות

נ כיחידה ספרותית "ק�ה"על הניתוח של המזמורי� קמ. רבי� בעניי� הפרשנות ההקשרית

 ,E. Zenger, ‘Dass alles Fleisch den Namen seiner Heiligung segne (Ps 145:אחת ראו ג�

21) - Die Komposition Ps 145-150 als Anstoss zu einer christlich-jüdischen 

Psalmenhermeneutik’, Biblische Zeitschrift, Neue Folge, 1997, pp. 1-27. 
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 :ל"ורי� מופיע השורש הלהמזמ

ÈƒÏ¿Ï«‰א,  ו"קמ( ' ַנפְ ִ�י  אֶ ת  ה  .( 

 ).א,  ז"קמ( ̇¿‰lƒ«‰ִ�י נָ עִ י�  ָנאָוה   

eÏ¿Ï«‰ ַהָ�מַ יִ � ִמ� '  ה אֶ ת e‰ eÏ¿Ï«‰  א,  ח"קמ( �ַ ְ�ר �ִמי�.( 

 …Â˙»lƒ‰¿z  א,  ט"קמ( ֲחִסידִ י�   ִ�ְקַהל.( 

eÏ¿Ï«‰ ְ�ָקדְ �� אֵ ל e‰e Ï¿Ï«‰  ִ�רְ ִקיַע  $  ) .א , נ"ק( � ע%

כי הוא פונה כא� בגו� שני לציב ו ר  , בגו� שלישי' במזמורי� אלו המשורר מדבר על ה

ובהמש� ה�  , )א, ה"קמ" (תהלה לדוד" א שר כביכול מגיבי�   להזמנה שב5,השומעי�

המעגל מתרחב ב אופ�  הדרגתי   ). נ"ק�ו"קמ(מתארגני� כ די להצטר� אליו אט אט 

לכל יושבי  ,  )ב, ו" קמ–"  נפש י  ‰È ÏÏ(" המשורר ושיטתי לאור� מזמורי� א לה מנפש

 מ� '  ה את  ‰ÂÏÏ("ולבסו� ג�  לשמי�  ולאר� ,  )יב, ז"קמ –"  צ יו�  אלהי� ‰ÈÏ Ï("ירושלי� 

 ... לכל חסידיו˙‰Ï‰("החסידי� ). ז, א, ח" קמ–" האר� מ�' ה א ת ‰ÂÏÏ ...השמי�

Â˙Ï‰˙יד , ח"קמ –"  בקהל חסידי��לשמחת בני  וגורמי� ' מהללי� את ה) א, ט" קמ

בעקבות כ�  היחידה  ). ט"קמ(ע� מלכי האומות ' ולעשיית  משפט  ה, ציו� ב מלכ�

והמשורר מהל ל ) א, נ"ק" (·˜„˘Â אל הללו"מסתיימת בהזמנה חגיגית  לכל הבריאה 

בכ�  ה� אכ� מייש מי� א ת  ). ו, נ"ק" ( יה ˙‰ÏÏ הנשמה כל "–מעומק נשמתו ' את ה

 ).כא, ה"קמ" (לעול� ועד ˜„˘Â בשר ש�ל  כפי ויבר �ידבר ' ה ˙‰Ï˙": דברי דוד
" כל בשר"ומזמי� את החסידי� ואת ' מהלל דוד את ה" תהלה לדוד" ב: לסיכו�

, המזמורי� הבאי� ה� התגובה של ציבור השומעי�. יחד אתו' להלל את ה

שמ י �   , )ז"קמ(שבי צ יו� , )ו"קמ(הפרט ": תהלה לדוד" המצטרפי�  באופ� הדרגתי ל

 � ).נ"ק�ט"קמ(בריאה כולה ולבסו� ה) ח"קמ(ואר

· .‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ· ˜¯Ù ÏÎ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó 

Ó˜  ¯ÂÓÊÓ" ‰–„Â„ ˙ÏÈ‰˙ 6  

 ומתאר את גדולתו ") ‡·¯ÍÎ יו� בכל... ועד לעול� שמ� Î¯·‡Â ‰("' דוד מבר� את ה

̄ ÎÂ Î‰ וחסידי�("' ה� את הלבר� ג�  ' בתו� ברכה זו הוא קורא לחסידי ה. וחסדיו ·È ("

ו בסו� המזמור הוא מזמי� את הבריאה כולה , )יג�יא (ולקבל עליה� מלכות שמי� 

  7".קדשו ש� בשר כל Í¯ ·ÈÂ  פי ידבר' ה תהלת "–' הלל יחד אתו את הל

 
תהלה " ',קימלמ�' רו גזונדהייט ' ב:ראו; יג�י, ה"תופעה זו קיימת כבר בתכנית של מזמור קמ .5

 .61�69' עמ, ט" תשס, מטÌÈ„‚Ó',  מבנה ומשמעות– "דלדו

גזונדהייט   : ראו,משתלב בניתוח זה של פסוקי דזמראה, ה"ניתוח מפורט של מזמור קמ .6

 ). 5 הערה, לעיל (וקימלמ�

,  לעיל(קימלמ� ו גזונדהייט : ראו,ה"מזמור קמבאמצע ובסו� , כמילה מנחה בפתיחה" בר�"על  .7

 ). 5 הערה
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תהילה זו מהווה מעי� תכני ת של  דוד המל� לקהל החסידי� בירושלי�  להצטר� 

נ "ק�ו"ה משתק� במזמורי� קמ"מזמור קמ, ואכ�, במזמורי� הבאי�' אליו לתהילת ה

 .באמצעות מקבילות לשוניות רבות, ) בנספח1ראו טבלה (

Ó˜  ¯ÂÓÊÓ" Â–˘Ù�‰ ˙ÏÈ‰˙ 8  

. העושה שמי�  ואר� והעוזר ג� לנזקקי�', במזמור זה המשורר מתחזק בביטחונו בה

, מתו� הכרה באפסות האד� . בציו�' לש� כ� הוא מבקש לראות את מלכות ה

  יעקב שאל שריא("' המשורר בא  לידי הכרה בבורא העול� ומתחזק באמונתו בה

 משפ ט  ˘‰Úֹ" הוא ג� , )ו" ( שמי�  ואר�˘‰Úֹ"שהוא ', הוא מבחי�  שה).  ה–"  בעזרו

 הכרת 9.וי שועתו מקבילה כביכול לבריאת העול�' וכי עזרת ה, )ז" (לעשוקי�

'  גורמת לו  לייחל שמלכות ה10ובעשיית ו משפ ט לעשוקי�' המשורר בקיומו של ה

 .השופטת בצדק תימש� לעד בירושלי�

המאפיינת א ת היחידה של ' ÂÏÏ‰  ‰È'ה לא שולבה הקריאה "יוו� שבמזמור קממכ

.  ה"רבי� ראו בה קוב� נפרד שאינו קשור לפרק קמ, )כאמור לעיל(נ "ק�ו"מזמורי� קמ

 : ו מוכיח שיש ב יניה�  זיקה"קמ�ה"אול� מרק� המילי� המשות� למזמורי� קמ

Ó˜"Â Ó˜"‰ 

  ְ�ַחָ*י 'ה ‡¬‰»Ï¿Ï«‰) ב(

 .ְ�ע�ִדי ‰»Ï‡≈ÏֹÈ הֲאַזְ�ָר

  ַהֶ�ֶלÈ«‰…ÂÏ¡‡ 0ְ ֲאר�ִמְמ0ָ ְלָדִוד ְ/ִהָ-ה) א(

 ָוֶעד ְלע�ָל� ִ�ְמÏ¿Ï«‰¬‡«Â 0ָ«‰ ֲאָבֲרֶכ2ָ י�� ְ�ָכל) ב(

 Ì»Ï…ÂÚ¿Ïַה�ֵֹמר ֱאֶמת ) ו(

 ֱאלַהִיÏ¿ÓƒÈֹ¿Í ‰ 'Ì»Ï…ÂÚ¿Ï 0ְ) י(

 ָי6 ַהְללÏֹ¯ „»Âֹ¯ 5¿„ ִצ*��

 ָוֶעד Ì»Ï…ÂÚ¿Ï ַוֲאַהְלָלה ִ�ְמ0ָ )ב( ָוֶעד Ì»Ï…ÂÚ¿Ïְמ0ָ ַוֲאָבֲרָכה ִ�) א(

 Í¿̇eÎ¿Ï«Ó ˙eÎ¿Ï«Ó Ï»k ÚֹÌÈƒÓ»Ï«) יג( ַמֲע7ֶי0ָ ְיַ�ַ�ח Âc …̄Â„¿Ï̄…) ד(

 ִויָבֵר0ְ ָ�ל 7ָ�ָר ֵ�� ָקְד�� )כא (Âc …̄Â„»Â̄… ְ�ָכל 5ֶמְמַ�ְלְ/0ָ

Ì»Ï…ÂÚ¿Ïָוֶעד  

 �ָל�ְלע ‡¡Ó∆˙ ַה�ֵֹמר )ו(

 זֵֹק:' ה ִעְוִרי� 9ֵֹקַח' ה) ח(

 ̂»ÌÈƒ̃Èƒc ‰≈·ֹ‡' ה ְ�פ5ִפי�

ְ�ָכל '  ה̂»Èƒc˜) יז (ְיַרֵ;נÍ¿̇»̃¿„ƒ̂¿Â 5« ַיִ�יע5 ט5ְב0ָ ַרב ֵזֶכר) ז(

ה5 ֲאֶ�ר ְלכֹל )יח( ְ>ָרָכיו  ָ�ל ֶאת' ה ��ֵמר) כ( ·∆‡¡Ó∆˙ ִיְקָרא%

‡ֹÂÈ»·¬‰ 

Ô∆·¿a יִבי� =ל ִ/ְבְטח5 ִבְנִד) ג(

Ì»„»‡ ֶ�ֵאי� ל� ‰»ÚeL¿̇ 

   ְ<ב5רָֹתיוÌ»„»‡»‰ È≈�¿·ƒÏְלה�ִדיַע ) יב(

 Ì≈ÚÈƒL…ÂÈ¿Âְרצ�� ְיֵר?יו ַיֲע7ֶה ְוֶאת ַ�ְוָעָת� ִיְ�ַמע ) יט(

  ‰»ÌÈƒÙeÙ¿k ְלָכל Û≈̃…ÂÊ¿Âְלָכל ַה;ְֹפִלי� ' ס�ֵמ0ְ ה) יד(  ̃≈ÊֹÌÈƒÙeÙ¿k Û' ה) ח(

 י ֶ�ֵאל ַיֲעקֹב ְ�ֶעְזר�=ְ�ֵר )ה(

…Â¯¿·ƒNֱאלָהיו 'ה  ַעל  

  e¯≈a«N¿Èֵעיֵני כֹל ֵאֶלי0ָ ) טו(

  ָלֶה� ֶאת ?ְכָל� ְ�ִע/��Ô≈̇…Âְו=ָ/ה 

 
 ,J.S. Kselman:ראו, המשתלב בניתוח זה של פסוקי דזמרא, ו"ניתוח מפורט של מזמור קמ .8

‘Psalm 146 in Its Context’‚ Catholic Biblical Quarterly 50, 1988, pp. 596-598. 

 ‰ÌÈÓ˘‰ ÌÈ˘„Á כאשר כי ";)ב, א"תהילי� קכ" (Ú ÌÈÓ˘ ı¯‡Â˘‰ 'ה מע� עזרי": ראו בדומה .9

ı¯‡‰Â ‰˘„Á‰ אני אשר ‰˘Ú ו"ס וישעיה( "ושמכ� זרעכ� יעמד כ� 'ה נא� לפני עמדי� ,

 ). 18הערה , להל�ו(כו �כה, ג"ל ו ירמיה:ראו ג�. )כב

 ). ז" (לעשוקי� ËÙ˘Ó שהעֹ"הפותח ב, המזמורחלקו השני של  .10
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  ֶלֶח� ָלְרֵעִבי� ̇≈Ôֹ�) ז(

 ֶאת ֵ<ִרי� ָית�� Lֹ¯≈Ó' ‰) ט(

 ̄¿ÌÈƒÚ»Lְו=ְלָמָנה ְיע�ֵדד ְוֶדֶר0ְ 

 ְיַע5ֵת 

  ַיְ�ִמיד ‰«̄¿ÌÈƒÚ»L ֶאת ָ�ל אֲֹהָביו ְוֵאת ָ�ל '¯ ‰Ó…ÂL≈) כ(

מתור ג � לעזר ת הנזק קי�  בי רושלי �  )  ה"קמ(המשג יח  ע ל כל הבריאה  ' השבח   הכללי  לה

 ). ו"ק מ(ב ציו � '  ולתפ יל ה למלכ ות ה

שומר  "כ�  למשל השבח . המקבילות הלשוניות מש קפות ומבטאות מסרי� רעיוניי �

אלא ג� את  , )כ, ה"קמ(על אוהביו מול הרשעי� ' ה מתאר לא רק את שמירת "'ה

 –ה "כהמש� לפסוק האחרו� במזמור קמ). ט�ח, ו"קמ(שמירתו על החלשי� בחברה 

"˙Ï‰˙ ו המשורר פונה תחילה אל נפשו  " א� במזמור קמ–"   פי ידבר' ה") ÈÏÏ‰   נפשי 

: ה"באותו ניסו ח כמו דוד  המל� בתחילת מז מור קמ'  ומ הלל את ה 11,)"'את ה

 –) ב�א, ה"קמ" (ועד לעול� שמ� ÏÏ‰‡Â‰ אברכ� יו� בכל ...המל� ‡È‰ÂÏ וממ�אר"

"‰ÏÏ‰‡ אזמרה בחיי 'ה È‰Ï‡Ï ב, ו"קמ( "בעודי .( ברכת המשורר"ÌÏÂÚÏ " )א, ה"קמ�

,   )יג�יא, ה"קמ(תבי א לקבלת מלכות שמי� ) ד, ה"קמ" ( Â„ ¯Â„ Ï¯"' בשי לוב שבח ה) ב

:  לציו�' ניסו חי� ע � הבקשה לשיבת  הו מסתיי�  באות � "ובעקבות כ�  ג� מז מור קמ

"ÍÏÓÈ  ‰ 'ÌÏÂÚÏ ציו� להיְ�א „Ïֹ ̄ „Âֹ¯ אות� ניסוחי� המופיעי�   ). י, ו"קמ" (יה הללו

̄ Â  אלי�  כל עיני ...‰Û˜ÂÊÂ Ï ÎÏ Ì ÈÙÂÙÎ("בלבד  ' ה כשבח כללי של ה"במזמור קמ ·˘ È  

וק ו כנימ"נמצאי�  ג� במ זמור קמ) טו�יד, ה" קמ–"  בעת ו אכל� את ל ה� נות� ואתה

 'ה  על  ˘·¯Â בעז רו יעקב שא ל אש רי("ולא באד� ' דתי לקריאת המשורר לבטוח בה

, ו" קמ–" צדיקי� אהב 'ה  ÊֹÛ˜ ÌÈÙÂÙÎ 'ה עורי� פקח 'ה... לרעבי� לח� ˙Ôֹ� ...אלהיו

 ). ח, ז, ה

אלא ג�   , בשני  הפרקי� נמ צא לא רק דמיו� לשוני ושי תו� של מוטיבי� 

על סמ� דאגת הבורא לכל בריותי ו   :  הקוד�התפתחות והתקדמות רעיונית  מהמזמור

תופנה במיוחד לע� ישראל לקראת הופעת  ' מייחל המשורר שעזרתו של ה) ה"קמ(

 .כפי שאכ�  יתואר במזמורי� הבאי�, דווקא בציו�' מלכות ה

Ó˜  ¯ÂÓÊÓ" Ê–Ï ‡¯˘È  ÌÚ Ï˘ ‰�Â˘‡¯ ‰ÏÈ‰˙ 12
 

חי�  בה את   י שראל המתכנסי� ב ציו� ו מהללי� ומש ביז מתאר את ני דח"מזמור קמ

שומר על החלשי� ו מלכותו ' שה, בכ� ממ שי� מ זמור זה את האמור בקודמו. 'ה

 :  על ידי  המקבילות הבאות מובע הקשר והרצ� הרעיוני בי�  המזמורי�.  תופיע  בציו�

 
 . 40הערה , ל�ראו ג� לה .11

 S. Risse, ‘Gut ist: ראו,ו המשתלב בניתוח זה של פסוקי דזמרא"ניתוח מפורט של מזמור קמ .12

es, unserem Gott zu singen - Untersuchungen zu Psalm 147’, Münsteraner Theologische 

Abhandlungen 37, Altenberge 1995, pp. 199-216. 
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Ó˜"Ê Ó˜"Â 

 '‡∆˙ ‰ ַנְפִ�י ‰»ÈƒÏ¿Ï) א(  ֱאלַהִי0ְ ִצ*��‰»ÈƒÏ¿Ï' ‡∆˙ ‰ַ�ְ�ִחי ְיר5ָ�ַלִ� ) יב(

  ְ�ע�ִדי‰»Ï‡≈Ï ‰»̄¿n«Ê¬‡ֹÈ) ב( ‰≈Ï¡‡ ‰»̄¿n«Êֹe�Èִ�י ט�ב ) א(

 .הילול על ידי היחיד הופ0 להילול על ידי ע� ישראל כולו

  ְל=ְדָמת�¯ÀL»È …ÂÁe·ֵ/ֵצא ) ד(  ִיְ$ל5 ָמִי�ÂÁe¯ ·≈M«È…) יח(

 7ֶı∆̄»‡»Â ÌƒÈ«Ó»Lה עֹ) ו(  ָמָטרı∆̄»‡»Ï ְ�ָעִבי� ַהֵ�ִכי� ÌƒÈ«Ó»LַהְמַכAֶה ) ח(

Cָיו ְלַיֲעקֹב ] קריְ>ָבָריו[דברו  ַמִ<יד) כBיט(  ÂÈ»Ë»t¿LƒÓe ח%

 ַ�ל ְיָדע�5 ַהְללÌÈƒË»t¿LƒÓe 5לֹא ָע7ָה ֵכ� ְלָכל <�י . ְלִי7ְָרֵאל

 ָי6

  ָלֲע�5ִקי�Ë»t¿LƒÓ ע7ֶֹה )ז(

 ̇≈ÌÈƒ·≈Ú¿̄»Ï Ì∆Á∆Ï Ôֹ� )ז( ֶ�ר ִיְקָרא5 ֲא̄≈·Ú È≈�¿·ƒÏ d»Ó¿Á«Ïֹ ִלְבֵהָמה �Ô≈̇…Â) ט(

 '   ֲענָ ִוי � הÂ Ú¿Ó… „≈„)  ו(

  ֲעֵדי ?ֶרÌÈƒÚ»L¿̄Dַמ9ִ�ְיל 

   ÂÚ ¿È…„≈ „ָית� � ְו= ְלמָ ָנה )  ט(

  ְיַע5ֵת̄¿ÌÈƒÚ»Lְוֶדֶר0ְ 

'  דאגת  ה13.בבר יאה  כולה'  בעול �  בי � האנ שי � הו פ0 ל תי אור ג בו רת ה'  תיאו ר  משפ טו  של ה

על  ידי   ע�  י ש ראל  '   ת ת בטא  ב קיו�  ת ורת ה)  ז, ו " קמ–"    ָלעֲ � 5ִקי�Ë »t¿L ƒÓה ע 7ֶֹ ( "לנזקקי � 

Cָ יו  לְ ַיֲעק ֹ ב] קר י >ְ ָבָריו [ דברו   ַמ<ִ יד("היוש ב  בארצו     ).יט , ז " קמ–"   ְליִ 7ְרָ ֵאלÂÈ »Ë »t¿L ƒÓe  ח%

 ‡¡Ô …Âi ƒ̂ ¿ÍƒÈ«‰Ïלְ ע �ָל�  ' ִיְמל ֹ 0ְ ה)  י( ‡¡Ô…Âi ƒ̂ ¿ÍƒÈ «‰Ï ַהלְ ִלי ) יב (

ÎÏÓ ̇  Âבצ יו � מ ת פת חת ל '   ה˙ÏÈ‰ ̇ בצ יו �'  ה. 

Cָיו 5ִמ9ָ�ְָטיו ·Ú«È¿Ïֹ¬˜ ] קריְ>ָבָריו[דברו  ַמִ<יד) יט(  ח%

 ְלִי7ְָרֵאל

   ְ�ֶעְזר� · Ú «Èֹ¬˜= ְ� ֵרי  ֶ�ֵאל  ) ה(

 .'האמונ ה באל   יעקב  מ תורגמ ת לק יו � החו קי�  והמשפ טי �  של ה 

המאפשרת , בבריאה כולה'  הלעמו ובשלי טתו ש ל' תהילה זו מת מקדת בקשר שבי�  ה

בציו�  בסו�  המזמור הקוד� מפורטת במזמור  ' התפילה למלכות ה. לו לדאוג ליראיו

ש ל ציו�  ' ונהפכת על ידי  כ� ל תהילת ה) "'ה  ירושל� בו נה("ז לבניי�   ירושלי� "קמ

מזמור  המשורר מיי חל ב. בנה אותה והשיב את  בניה  לתוכה, שב אל יה' כי ה, כולה

ובקשתו אכ� מתגשמת במזמו ר  , )י" (רר ודֹ לדֹ‰»Ï‡ֹÔÂÈˆ ÍÈ לעול� 'ה� ימלֹ: "ו"קמ

תהילתו האישית ב תחילת ).  יב"  (‰Ï‡ֹÔÂÈˆ ÍÈ הללי 'השבחי  ירושל� את : "ז"קמ

עו ברת להיות תהילת  ) ב�א" (‰Ï ‰¯ÓÊ‡‡ÏֹÈ... ' נפשי  את  ה‰È ÏÏ: "ו"מזמור קמ

̄ ‰ ‡Ï: "ז"ירושלי� וכל יושביה במזמור קמ ÓÊֹÂ�È‰... ÈÏÏ‰ לאחר ). יב, א" (ציו� אל הי�

,  )ז, ו"קמ( האלוהי שנ עשה לה� ËÙ˘Ó‰למסכני�  ואת ' שהמשורר תיאר את עזרת  ה

 14.הנות� את משפטי התורה רק לע� יש ראל' ע� יש ראל כולו מבי� שיש  להלל את ה

 
 –) ה, ו"קמ" (אלהיו 'ה על ˘·¯Â בעזרו יעקב שאל אשרי ":ייתכ� שנית� להוסי� על דר� הרמז .13

תרפא את שברו� הלב של ' דהיינו האמונה והביטחו� בה, )ג, ז"קמ( ..."לב È¯Â·˘Ï פאהרֹ"

 .הצדיקי�

ה� את סדרי בראשית " דברו"המשורר מתאר בלשו� .  זהמזמור זה מתבטא א� בתו� רעיו� .14

.  מי� ויזל רוחו ישב וימס� „·¯Â ישלח... „·¯Â ירו� מהרה עד: "וה� את מת� תורה לישראל

 ).יט, יח ,טו" (לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב ]„·¯Â¯·„ ]È¯˜ ÂÈ מגיד
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תתורג� לקיו� התורה ) ז, ו"קמ" (לעשוקי� ËÙ˘Ó שהעֹ"לנזקקי� בלשו� ' דאגת ה

  Â ÈËÙ˘ÓÂ  קיוח! לי עקב] דבריו קרי[ דברו מגיד "–ציו�  של ע� ישר אל היושב ב 

הביטחו� והאמונה  ). כ�יט, ז"קמ" (י דעו� בל ÌÈËÙ˘ ÓÂ גוי לכל כ� עשה לא. לישראל

נעני�  עכשיו במת�  חוקי�  ) ה, ו" קמ–"  בעזרוÚÈ˜·אשרי שאל ("' של כל פרט בה

 ). יט,ז" קמ–" ÚÈÏ˜· ]דבריו קרי[ דברו מגיד("ומשפטי� לע� ישר אל כולו 

Ó˜  ¯ÂÓÊÓ" Á–‰‡ È¯·‰ Ï˘ ˙È˜ÏÁ ‰ÏÈ‰˙ 15
 

המשורר מתייחס בסו� הפרק ', לאחר הזמנה חגיגי ת לש מי� ו לאר� להלל את ה

 התהלי� מתחיל 16.'לתפקיד� המיוחד של החסידי� ויש ראל ע� קרובו להלל את ה

' והמהללי� את ה, ומכירי� א ת כוחו' הקרובי� כ ביכול יותר לה, מהשמי� וכל צבא� 

תי אור זה הוא בעל אופי ומקצב שיריי�  המדגישי�  את  ). ז�א(תו אות� על בריא

התהלי� ממשי� בת הילת האר� ). א" (ומי�רבמ"והילול� ' שלמות ההכרה במעשי ה

ולכ� תהילת האר� אינה , באופ� ג לוי' שעדיי� ל א רואי� את  מעשי  ה, ויושבי ה

  קר� Ì¯ ÈÂ("שר אל מרי� את  קרנו של ע� י'  ה17).יג�ח (מתוארת באותו מקצב חגי גי 

" .  במרומי�"כמו ' כדי שג�  האר� ויושבי ה יראו את גודלו של ה, ) יד–" לעמו

 .תתואר באופ� מעשי  במזמור הבא, הפעילות של  החסידי� הנזכרי� בסו� המזמור

לאחר שע� יש ראל מתאר את  : בכ� המזמור ממשי� את ה רצ� של הפרק הקוד�

ג� הבריאה מתחילה בפרק , )ז"קמ(ו על תמיכתו ב' בבריאה ומהלל את ה' גבורת ה

', וע� יש ראל נבחר כע� קרובו של ה, בצורה חגיגית' ח להתעורר ולהלל את ה"קמ

� .אשר זוכה להוביל את תהילת השמי� והאר

Ó˜"Á Ó˜"Ê 

 ÌÈƒ·»Î…Âk«Ïמ�ֶנה ִמְס9ָר ) ד(  א�רÈ≈·¿Î…Âkַהְלל5ה5 ָ�ל ) ג(

  ‰»ÌƒÈ«Ó»Mִמ� ' ַהְלל5 ֶאת ה) א(

  ‰«‡«̄∆ıִמ� ' ַהְלל5 ֶאת ה) ז(

 ‡∆̄∆ÌƒÈ»Ó»L¿Â ıה�ד� ַעל ) יג( ְוָכל ְ<ָבע�ת ‰∆‰«ÌÈƒ̄) ט(

  ְ�ָעִבי� ÌƒÈ«Ó»LַהְמַכAֶה ) ח(

  ָחִציר‰«ÌÈƒ̄ ָמָטר ַהַ�ְצִמיַח ı∆̄»‡»Ïַהֵ�ִכי� 

ְחָמ6 ִלְבֵני עֵֹרב ֲאֶ�ר  ַלÓ≈‰¿·ƒÏ«‰נ�ֵת� ) ט(  ֶרֶמ7 ְוִצ�9ר ָ�ָנ:Ó≈‰¿a«‰ַהַחָ*ה ְוָכל ) י(

 ִיְקָרא5

ַה�ֵֹלַח ִאְמָרת� ?ֶרD ַעד ְמֵהָרה ָירD5 ) טו( „¿·«¯Â…ר5ַח ְסָעָרה ע7ָֹה ) ח(

…Â¯»·¿c 

 ְוַיְמֵס� ַיֵ�ב ר5ח� ִיְ$לÂ¯»·¿c 5…ִיְ�ַלח ) יח(

 ָמִי�

 
 .www.tefilah.orgבאתר  ראו ,קי דזמראח המשתלב כחלק של פסו"ניתוח של מזמור קמ .15

 והאר�  החדשי� השמי� כאשר כי: "כב, ו"המסר דומה לדברי ישעיהו ס, מבחינה רעיונית .16

 ."ושמכ� זרעכ� דיעמֹ כ� 'ה נא� לפני מדי�עֹ שהעֹ אני אשר החדשה

 .נ ובדיו� להל�"ראו במזמור ק .17
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 ֶמר Ï∆LEָ�ַ∆‚ַה;ֵֹת� ) טז(  ְוִקיט�רÏ∆L∆‚ֵא� 5ָבָרד ) ח(

 ֲאֶ�ר ֵמַעל ÌƒÈ«n«‰¿Âַהְלל5ה5 ְ�ֵמי ַהָ�ָמִי� ) ד(

 ַהָ�ָמִי�

 ÌƒÈ»Óַיֵ�ב ר5ח� ִיְ$ל5 ) יח(

אכ �  בר א  א ת ה עול �   ' ה:  א0   יש  הבדל   בינ יה� , אזכור  הבריא ה מקש ר א ת  שנ י המ זמורי �

 ). ח"קמ('  א0  עכ שיו  הי א ג �  מ תארג נ ת ומ ש תת פת   בתהי ל ת ה,  )ז"קמ(בימ י ה בריאה   

 ÂÈ»wÀÁְלַיֲעקֹב ] ְ>ָבָריו קרי[ דברוַמִ<יד ) יט(  ָנַת� ְולֹא ַיֲעב�רÁ«˜ַוַ*ֲעִמיֵד� ָלַעד ְלע�ָל� ) ו(

 5ִמ9ָ�ְָטיו ְלִי7ְָרֵאל

18). ז"קמ(הנ�  דומ י�  ומק ביל י�   לחוקי  התורה  )  ח"ק מ(חוקי ה טבע  
 

Ó˜  ¯ÂÓÊÓ" Ë– Â�¯˜ ˙Ó¯ ‰Â Ï‡¯ ̆ È ÌÚ  Ï˘ ‰È È�˘ ‰ÏÈ‰˙ 19
 

' ה� שמחי� במלכות ה: 'תאר את פעילות החסידי�  כחלק של יש ועת ההמזמור מ

 .בציו� ו עוסקי� בתי קו� העול� ג� מול אומות העול�

 יש ראל  ל בני ÂÈ„ÈÒÁ לכל ˙‰Ï‰ לעמו קר� ויר�"כהמש� לסו� המזמור הקוד� 

 י ה הללו"  :מפרט מזמור זה את ת הילת החסידי� בא ותו ני סוח" יה הללו בוקרֹ ע�

על ידי הטבע במזמור ' ובכ� תהילת ה, "ÌÈ„ÈÒÁ בקהל ˙‰Â˙Ï חדש שיר' הל שירו

של החסידי� ופעילות �  ' ט לידי השלמה על ידי ת הילת ה"באה במזמור קמ, ח"קמ

 .'בתיקו� העול� על פי מלכות ה

Ó˜"Ë Ó˜"Á 

 ' הÌ≈L ֶאת eÏ¿Ï«‰¿È) יג, ה( ÂÓ¿L eÏ¿Ï«‰¿È…) ג(

 Ì∆‰È≈Î¿Ï«Ó  ֶלְאסֹר)ח( ‡Ï«aÌÈƒnÀ¿/�ֵכחֹת ) ז(

 ְ�ִזCִי�

 7ִָרי� ְוָכל ÌÈƒnÀ‡¿Ï ֶאֶרD ְוָכל È≈Î¿Ï«Ó )יא(

Dְֹפֵטי ?ֶר� 

  ÌÈƒ„ÈƒÒ¬Á ִ�ְקַהל Â˙»lƒ‰¿z…) א(

 Ân«Ú¿a…' ִ�י ר�ֶצה ה) ד( ְ�ע7ָֹיו Ï≈‡»̄¿NƒÈִי7ְַמח ) ב(

  ÂÈ»„ÈƒÒ¬Á ְלָכל lƒ‰¿z«‰ַוָ*ֶר� ֶקֶר� ְלַע�� ) יד(

  ְקרֹב� ַהְלל5 ָיNƒÈÌ«Ú Ï≈‡»̄6¿ִלְבֵני 

  ֶקֶר� ְלַע��Ì∆̄»i«Â) יד (ÌÈƒÓ…Â¯¿n«aַהְלל5ה5 ) א(  ֵאל ִ�ְגר�ָנ�¯ÂÓ¿Ó…Â̇…) ו(

 . ג�  בלא ומי�  ו במלכי   ארD'  של  ע�   ישר אל  יג שימו   את  תה ילת  ה'  קהל חסידי �'

 
 ודוד  יעקוב זרע ג�. שמתי לא ואר� מי�ש קותח� ולילה יומ� בריתי לא א� 'ה אמר כה ":ראו .18

 את ] קריאשיב[ אשוב כי ויעקב ישחק אברה� זרע אל משלי� מזרעו מקחת אמאס עבדי

' תורת ה, על פי רעיו� זה. 9הערה , לעילראו ג� . )כו�כה, ג"ל וירמיה" (ורחמתי� שבות�

י� ידבר  טוב וק, על הראשוני� ועל האחרוני�: " לשו�הע באותמתוארת לאחר קריאת שמ

 ...".אלהינו ואלהי אבותינו' שאתה הוא ה, אמת. ¯ÁÂ·ÚÈ ‡ÏÂ ˜Â, אמת ואמונה. לעול� ועד

 E. Zenger, ‘Die: ראו, המשתלב בניתוח זה של פסוקי דזמראט"ניתוח מפורט של מזמור קמ .19

Provokation des 149. Psalms – Von der Unverzichtbarkeit der kanonischen 

Psalmenauslegung’, in: R. Kessler et al. (eds.), Ihr Völker alle, klatscht in die Hände: 

Festschrift für Erhard S. Gerstenberger zum 65. Geburtstag, Münster 1997, pp. 181-

194. 
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ר ח ובי�   פתיחת  מזמו"שינוי  עקרוני חל ב משמעות מושג התהילה בי�   מזמור קמ

ח היא  תהילת ע�  י שראל בעקבות הרמת קרנו "בעוד  שהתהילה במזמור קמ: ט"קמ

ובעקבות כ� , על י די החסידי�' ט היא תהילת ה"התהילה במזמור קמ', על ידי ה

בכ� חל שינ ו י   ). א" (תהלתו בקהל חסידי�: "ט"דווקא החסידי� שרי� במזמור קמ

סידי� על מעמד�  ח משבח ומהלל את הח"סו� מזמור קמ: במשמעות התהילה

;  ")  ÂÈ„ÈÒÁלכל ˙‰Ï‰ ויר� קר� לעמו("בבריאה לקראת שליחות� בתי קו� העול� 

ומפרסמי� את   ' ט החסידי�  עצמ�  מהללי� באו פ� פע י ל את  ה"בתחילת מזמור קמ

מטרת החסידי�  היא שכל הבריאה תהלל  כי,  ") ÌÈ„ÈÒÁבקהל˙‰Â˙Ï ("שמו ב עול� 

 שי ר "ולש� כ� ע� ישראל שר , ח"ור קמעל פי החזו� הפיוטי המופיע במזמ' את ה

מגשימה את ) א" (בקהל חסידי�" התהילה 20.בעול�' דהיינו פרסו� שמו של ה, "חדש

"  בני  ציו�  יג ילו במלכ� "–בירושלי�  ' וישראל שמחי� במ לכות ה, על האר�' מלכות ה

את קר� ' והרמת ה, )א, ח"קמ" (·Ì ÈÓÂ¯Ó"' המזמור הקוד� פות ח בת הילת ה). ב(

̄ Ì "–'  גורמת ליושבי האר� להבחי� בגדולת הישראל ÈÂ לכל תהלה לעמו קר� 

̇ "במזמורנו מקיימי�  החסידי� ביר ושלי� באמצעות ). יד, ח"קמ" (חסידיו ÂÓÓÂ ̄ אל 

במקביל לקריאה במזמור ', א ת משי מת� להלל את ה) ו( " ביד� פיפיות   וחרב בגרונ�

;   יג, ח" קמ–"    ב מחול˘ÂÏÏ‰È  ÂÓ ...  ל בדו˘ÂÓ כי  נשגב  '˘Ì   ‰ את ÂÏ Ï‰È ("הקוד� 

" À‡ÏÌÈÓ  וכל אר�  È Î ÏÓ" ב תיאור החגיגי של   המזמור הקוד� הצטרפו).  ג, ט"קמ

ה� ינקמו : וכעת יש לימו החסידי� את  התהלי� ע�  הרשעי�', ל תהילת ה )יט, ח"קמ(

"À‡Ï·ÌÈ Ó " וי אסרו את"Ì‰ÈÎÏÓ ז" (בזקי��ז הגויי� לא קיבלו " לפי מזמור קמ21).ח

"ÌÈËÙ˘Ó" בה� לעשות" ולכ� על החסידי� , )כ(� ישראל כמו ע' מה ËÙ˘Ó כתוב ."

22).ט, ט"קמ" ( הדר הוא לכל חסידיו"יישו�  המשפט ע�  רשעי אומות העול� הנו 
 

יהודי� כשי ר נקמה   ט כשלעצמו פוַרש בעבר על ידי  פרשני� לא"מזמור קמ

 – א� ד ווקא על פי  הפרשנות ההקשרית  23,אכזרי של ע� ישר אל באומות העול�

 
 '‰Â¯È˘ Ï מזמור"; )א, ו"צ" (האר� כל 'הל שירו Â¯È˘ Ï‰' ¯È˘ ˘„Á" :ותמקבילבמספר ראו  .20

¯È˘ ˘„Á) "א, ח"צ(;" אלהי� ¯È˘ ˘„Á ‰¯È˘‡ ÍÏ) "ט, ד"קמ(; "Â¯È˘ Ï‰ '¯È˘ ˘„Á Â˙Ï‰˙ 

 .ועוד, ד', מ; ג, ג"ראו ג� ל; )י, ב"ישעיהו מ" (שביה�ויֹ איי� ומלאו הי� יורדי האר� מקצה

ט " קממזמורומסתבר שב, סמוכי�י� המזמורמקביל בשני ה' לאומי�' ו' מלכי�'צמד המילי�  .21

 . 'שעדיי� לא הצטרפו לתהילת ה, מדובר באות� מלכי� ולאומי�

,  לעיל (קימלמ� ו גזונדהייט :ראו) יב, ה"תהילי� קמ" (וכבוד הדר מלכותו"הסבר דומה על  .22

 ). 5 הערה

 כשאיפה להשתלטות ע� ישראל לעתיד על כל  מזמור הרשו אתייהודי� רבי� פ פרשני� לא .23

הפרוטוקולי� של 'ה האנטישמית שעולה למשל ג� מסתפילאשר מתאימה , אומות העול�

 F. Delitsch, Biblischer:)לפני השואה(ראו למשל במפרשי� הגרמני� '; זקני ציו�

Kommentar über die Psalmen, Leipzig 1867, p. 784; W. Staerk, Lyrik (Psalmen, 

Hoheslied und Verwandtes), Göttingen 1911, p. 31; H. Gunkel, Die Psalmen, Göttingen 

1926, p. 621 . 
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ובסו� החסידי�  ' ח שמי� ואר� מהללי� את ה" במזמור קמ24:זו מופרכתגישה 

כפי  שמת ואר בהרחבה , שבע� ישראל אמורי� להשלי� את  התהלי� עלי  אדמות

כי  תהלי� , משפט ע� הגויי� ו הלאומי�' החסידי�  שמחי� בעש יית ה: ט"במזמור קמ

י� משפ ט  לא החסידי� בע צמ� עוש). ט" (חסידיו לכל הוא הדר"הנו ' זה מצד ה

25).ו(על עשיי ת משפ ט ' א לא ה� מהללי� בגרונ� ובפ יה� את ה, ונקמה ע� הגויי�
 

Ó˜   ÌÈ¯ÂÓ ÊÓ Ï˘ Ûˆ¯‰"Ó˜Â Ê"Ë 

ט מתארי�  את ת הלי� שיבת  ציו� מ הגלות ואת  בניי�  צ יו �   "ז וקמ"בעוד מזמורי� קמ

נ מתארי� את המשמעות הרעיונית של  "ח וק"פרקי� קמ, מחדש עלי אדמות

ח "יש ד מיו� וג � ניגו ד בי�  פרקי� קמ, בעקבות כ�. � ובאר�תהליכי� אלה בשמי

ט להמש� של "מספ ר ניסוחי� ו רעיונות מקבילי�  הופכי� את  מזמור קמ: ט"וקמ

 : א� י ש שוני  והתפתחות בתיאורי� אלה, )ראו בטבלה הבאה(ז "מזמור קמ

Ó˜"Ë Ó˜"Ê 

 ‰lƒ« ‰̇¿�ִ י  נָ ִעי �  ָנא ָוה ) א(   ִ�קְ ַהל ֲחִס י ִדי� Â˙»l ƒ‰¿z…  )א(

 '  הÌ È ƒÂ »�¬Úְמ ע� ֵדד ) ו(  �ִ י�� עָ הÌÈ ƒÂ »�¬Ú ְיָפאֵ ר )  ד(

 ·¿ Â pƒÎ… ¯ ֵלאלֵהי נ� e¯¿n «Ê ) ז( ל�  Â pƒÎ ¿Â  e¯¿n«Ê ¿È̄… �ְ תֹ� )  ג(

   ֶאת  ְיֵר# יו '¯Â… ̂∆‰ ‰)  יא(   ְ�ַע"� ' ‰̄ Â…̂∆‰ �ִ י ) ד(

 ַיְעְלז� )ה( ÌÈƒ„ÈƒÒ¬Á ִ�ְקַהל ְ&ִהָ%ת�) א(

ÌÈƒ„ÈƒÒ¬Á �ְִמְ�ָ.ט ָ�ֶה� ַלֲע-�ת) ט (ָכב�ד 

 ÂÈ»„ÈƒÒ¬Á ְלָכל ה�א ָהָדר ָ�ת�ב

 Âc ¿Ò«Á¿Ï…  ַהְמַיחֲ לִ י�  אֶ ת )  יא(

 ָיִגיל� ִצÈ≈�¿a /�0 ְ�עָֹ-יו ִיְ-ָרֵאל ִיְ-ַמח) ב(

 ְבַמְלָ��

 �ְ ִקְרÍƒÈ «�»a   ְ3�ֵ¿ ֵ�רַ 3ְ  ְ�עָ ָרִי3ְ   ְ�רִ יֵחי   ִח2ַק  �ִ י)  יג(

 ְלָכל ה�א ָהָדר ָ�ת�ב Ë»t¿LƒÓ ָ�ֶה� ֲע-�תַל) ט(

 ָי4 ַהְלל� ֲחִסיָדיו

7ָיו ְלַיֲעקֹב] קרי וי6ְָבָר[דברו  ַמ5ִיד) יט(  ח8

ÂÈ»Ë»t¿LƒÓe �5י ְלָכל ֵכ/ ָעָ-ה לֹא) כ: (ְלִיְ-ָרֵאל 

ÌÈƒË»t¿LƒÓe ָי4 ַהְלל� ְיָדע�� ַ�ל 

י ב נו את   ,  "קהל חסיד י�" יתחז קו –)  ז"קמ (י  לב לצ יו/  לאחר  קיבו;   נידח י  י שראל  ושבור 

 ).ט" קמ (באו מו ת העו ל � '  ירושל י � ו יעס קו ב תי קו/ העו ל�  בע שי ית  מ שפט  ה

 
 .)19הערה , לעיל(ראו במחקרו של צנגר  .24

, ע"ראב, י" רש:ורא". בגרונ� אל ¯ÂÓÓÂ˙: "כ� עולה ג� מהמקבילה ברישא של הפסוק .25

�יז  �יד, ה"ג� בתיאור הדומה ע� מקבילות לשוניות בישעיהו מ. מצודת דוד ועוד, אלשי

 . א� לא ביצוע נקמה באומות העול� על ידי ישראל , מודגשת תשועת ישראל ובושת העמי�

ד משתמע שלהב ', משלי ה; טו, א"ישעיהו מ; טז',  שופטי� גי� במקבילות בספר,מנ�א

ל יש אכ �  "בפסוק הנ" פיפיות חרב"לאור זה מסתבר שלניסוח ". פיות"או " פי"החרב נקראת 

, יכול לציי� את החרב ע� שני פיות או פעילות של הפיות" פיפיות חרב: "משמעות מכוונת�דו

היא ) ב"על פי ברכות יא ע(התפילה בגרונ� ובפיפיות עמ� ישראל . אשר משמשת כחרב

 .�כביכול הנשק בידיה� של קהל החסידי
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וא �  , " )ÌÈÂ�Úעודד ְמ("ז ע� י שראל חוזר מצרות הגלות ונבנה בארצו "במזמור קמ

ט רואי� ששמחת בני   "ג� ב מזמור קמ. מקיי� בה את התורה בניגוד לאומות העול�

מהווי� את  ישוע ת� ש ל  ,  הצלחת החסידי� בא רצ� ועשיית  משפ ט בלאומי�, ציו�

בכ� העידוד של שבורי לב השבי� מהגלות ").  בי שועהÌÈÂ�Úיפ אר ("ישראל בארצ� 

). ט"קמ(מתפתח ונהפ� להצלחת הענווי� ופאר� בתהלי� הגאולה ) ז"קמ(לירושלי� 

,  ידי הרמת קרנ� של ישראל מתגשמת על ) יא, ז"קמ" (Â„ÒÁ Ï המיחלי�"התקווה של 

" תהלתו"את ' ה� שרי� לה):  יד, ח"קמ" ( ÂÈ„ÈÒÁ לכל תהלה"אשר מהווה כבוד ו

 ).ט, ה, ט"קמ(משפט בע ול� ' ושמחי� בע שיית  ה, )א, ט"קמ" (ÌÈ„ÈÒÁ ִ%ְקַהל"

˜  ¯ÂÓÊÓ" �–‰ÏÂÎ ‰‡È¯·‰ ˙ÏÈ‰˙ 26
 

 תקיעות  : של כ ל היקו� בחג יגיות  רבה ובקצב פיוטי' המזמור מתאר את תהילת ה

.  'להלל את ה"  הנשמהכל"תו� ומחול מזמיני�  את , ע�  כלי נגי נה" בקדשו"שופר 

 מנוסח – ושל כל ספר תהילי� –נ "ק�ה"בעקבות כ� המזמור האחרו� של היחידה קמ

 בהיותו בעל מקצב 27.של כל הבריאה' כולו בקצב פיוטי ומהווה שיר  תהילה לה

שבו מקצב פיוטי זה , ח"מזמור קמנ את " משלי� מזמור ק– 28"הללו"מושל� של 

ש ל הבריאה אמנ� מ תחילה כבר  ' תהילת ה.  מופיע ר ק ביחס לשמי�") הללוהו("

ורק לאח ר , באר� עדיי� לא ניכרת' ח מלכות ה"א� במזמור קמ, ז, ח"במזמור קמ

 29).נ"ק(' הבריאה כולה מהללת את ה) ט"קמ(תיקו�  העול� של  קהל החסידי� 

 מנוסח מזמור זה  –ח " בניגוד למזמור קמ–ולכ� , ותהתהילה כוללת את כל הברי

תיאור מושל� זה יכול לבוא רק לאחר השלמת ". הללוהו"כולו במקצב אחיד של 

 . התהלי� על י די החסידי�  במזמור הקוד�

˜"� Ó˜"Ë 

  ְיַזְ"ר� ל� Ï…ÂÁ»Ó¿·…̄ÂpƒÎ¿Â Û…̇¿aְיַהְלל� ְ�מ� ) ג( Ï…ÂÁ»Óe Û…̇¿aַהְלל�ה� ) ד (ÂpƒÎ¿Â̄…ַהְלל�ה� ְ�ֵנֶבל ) ג(

  הנשמ ה   כל "–נהפכת  לתהיל ת העו ל� כול ו )  ט"קמ( תהיל ת  קהל החסיד י �  בירו שלי � 

 ).נ "ק" (תהלל  י ה

 
, ברנדוי�'  ח: ראו,משתלב בניתוח זה של פסוקי דזמראה נ"ניתוח מפורט של מזמור ק .26

̇   –ÂÏÓÂ ¯ÈÚ „ÚÂ Ô„Ú· Ô‚Ó‡‰ ',  נקודה וניגודה– מזמור קנ ,תהלי�'  Â¯ÙÒ·Â ‡¯˜Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ

˙È¯·Ú ,93�106' עמ, ט"ירושלי� תשס. 

 .� ש,על הקצב המיוחד של מזמור זה ראו ברנדוי� .27

 ".יה הללו"פעמיי� , "אל הללו"פע� אחת , "הללוהו"� מופיעה הקריאה תשע פעמי .28

נ "ח וק"י� קממזמורלפיה רק שני הו, )ב"שבת קיח ע(י " מובנת שיטת רשנזכר לעיללאור ה .29

מ� ' הללו את ה' שני מזמורי� של הילולי� –פסוקי דזמרא : "ה� עיקר פסוקי דזמרא

ל פסוקי דזמרא הוא הקריאה לשמי� ולאר�  עיקר המסר ש; "'הללו אל בקדשו', 'השמי�

, י"על פי רש) א"� נב ססימאורח חיי� ( ˘ÍÂ¯Ú ÔÁÏלהלכה אכ� נפסק ב. 'להלל את ה

 .נ"ח וק"רק את המזמורי� קמ) ה"קמ(שהמאחר לבית הכנסת אומר לאחר תהילה לדוד 
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·ÏÂÁÓ  יהללו שמו : "ט בלשו�"שמחת בני צ יו� במ לכ� באה לידי ביטוי במזמור קמ

˙·ֹ¯Â�Î Â Ûהבריאה בניסוח אותו ניסוח בא להשלמתו על ידי צירו� כל ). ג" ( יז מרו לו

̄ הללוהו בנבל : "נ"דומה במזמור ק Â�ÎÂ . הללוהו˙·ֹÏ ÂÁÓÂ Û) " ג� ). ד

אכ�  ) כא, ה"קמ(' של ה" ˜„˘Âש� "שאיפת  המשורר שכל הבריאה תבר� את 

יחד ע �  ". ֹ·˜„˘Âהללו אל " בקריאה –מתגשמת במזמור האחרו� של כל היחידה 

בחתימת  היחידה של שש ת   נ סוג ר את  קריאת המשורר "מזמור ק, מקבילות נוספות

 כל  "–' ובכ� כל הבריאה אכ� מצטרפת לתהילת ה, )ראו בטבלה הבאה(המזמורי� 

 ).ו, נ"ק" ( יההללו הנשמה תהלל יה

˜"� Ó˜"‰ 

 ֵאל ַהְלל� ָי4 ַהְלל�) א(

…ÂL¿„»̃¿a31 ַהְלל�ה� 

 ַהְלל�ה�) ב( ÂfÀÚ… ִ�ְרִקיַע

¯e·¿‚ƒ·ֹÂÈ»̇ ְ�רֹב ַהְלל�ה� 

Àb…ÂÏ¿„ 

ָ%ל' ה Ï…Â„»b) ג(  ְיַ�ַ�ח ְלד�ר �6ר) ד( 30ֵחֶקר ֵאי/ Â˙»lÀ„¿‚ƒÏ¿Â… ְמאֹד �ְמה8

 Í¿̇»le„¿‚e« יֹאֵמר� נ�ְראֶֹתיÊeÊ¡Ú∆Â 3ָ) ו( ַי5ִיד� ̇∆e·¿‚eֹ»ÍÈ¯ ַמֲעֶ-י3ָ

ְלה�ִדיַע ) יב( ְיַדֵ�ר� Í¿̇»̄e·¿‚e« יֹאֵמר� ַמְלכ�ְת3ָ ְ�ב�ד) יא (ֲאַסְ.ֶרָ?ה

 ִ.י ְיַדֶ�ר' ה ְ&ִהַ%ת) כא(  �ְכב�ד ֲהַדר ַמְלכ�ת�̇«e·¿bֹÂÈ¯ִלְבֵני ָה#ָד� 

 ָוֶעד ְלע�ָל� ̃«„¿ÂL… ֵ�� ָ�ָ-ר ָ�ל ִויָבֵר3ְ

‚ .¯Â˘¯˘ , ˙È˙Â¯ÙÒ‰ ‰„ÈÁÈ· ˙ÂÁ�Ó ÌÈÏÈÓÂ ˙Â¯ÊÁ)Ó˜"‰-˜"�( 

בדיוננו כמתחילה במזמור במחקר המודרני רבי� ת חמו את החטיבה ש, כאמור לעיל

הנזכרת לראשונה כפתי חה וכחתימה במזמור זה ', יה הללו'בשל  הקריאה , ו"קמ

אינה מופיעה במזמור ' הללו יה'ג� א� הקריאה . נ"ומלווה את הקורא עד למזמור ק

, הרי המזמור מקיי� זיקות לשוניות מגוונות ע� כל המזמורי� הבאי�  אחריו, ה"קמ

ע� כל  ' מגיבה לאתגר להלל את ה) נ"ק�ו"קמ(' יה הללו'עד שנראה כי חטיבת 

 ÏÏ‰‡Â‰... לדוד ̇ ‰Ï‰: "ה"הבריאה וג�  מגשימה אותו כפי   שהוא מוצג  במזמור קמ

 קדשו ש� בשר כל ויבר� פי ידבר 'ה ˙‰Ï˙... ְמאֹד ÏÏÀ‰ÓÂ' ה גדול. ועד לעול� שמ�

) ה"קמ" (ה לדודתהל"מליצות ומושגי� נ וספי� מ, בעקבות כ�). כא, ג�א" (ועד לעול�

כביטוי לכ� שקהל המתפללי� מפני�  ומגיב , )נ"ק�ו"קמ(' יה הללו'חוזרי� במזמורי 

 ). בנספח1ראו טבלה ; ה"קמ" (תהלה לדוד"כביכול ל) נ"ק�ו"קמ(

מתבטא ג�  בתופעות רבות ש ל   )  נ"ק�ה"קמ(הרצ� הרעיוני של  ששת  המזמורי� 

. ורי� כי חידה ספרותית אחי דההמציגות את  המזמ 32,שרשורי� ומילי� מ נחות, חזרות

 
 ש� דווקא א� מפורטת, ..." אדונינו ורב כח‚„ÏÂ: "ה, ז"מוזכרת ג� במזמור קמ' גדולת ה .30

כל מקו� שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברו� הוא אתה מוצא "כי , העזרה לחלשי�

 ). א"מגילה לא ע..." (ענוותנותו

מובנת כבר לפי פרשנות  ' דווקא במזמור זה כשכול� מהללי� את ה" בקדשו"תוספת המילה  .31

 ).5 הערה, לעיל (זונדהייט וקימלמ� ג: ראו,כא, ה"אותו המושג במזמור קמ

̄ Ó Ï˘ ÂÎ˜¯‡', המנחה בסיפורי התורה�סגנו� המילה' , בובר'  מ:ראו .32 '  עמ,1964 רושלי�י, „

284�299. 
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 2ראו טבלה (חלק מהביטויי� החוזרי� מקבל משמעויות  שונות במהל� היחידה 

 ). בנספח

„ .ÌÈÏÈ‰˙ ¯ÙÒ· ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ Ï˘ ÌÂ˜ÈÓ‰ 

העיסוק במיקומה של יחידת פסוקי דזמרא בספר תהילי� דורש דיו� מעמיק ומקי� 

למרות זאת  מקומה ש ל   . זהשאינו  מִעניי � מאמר , על המבנה של כל ספר תהילי�

. יחידה זו בקצה ספר תהילי� מאפ שר ומחייב ל העיר כמה הערות כלליות בנושא זה

מכיוו� שלש� השוואה משמעותית בי � היחידות האחרות דרושי� ניתוחי� מעמיקי�  

הדיו� בהמש� יכול  רק לגעת בא ופ� ש טחי ב מקבילות ובקשרי�  הענייני י� ב י�   , שלה�

 . האוספי� השוני�

˙Ù  ÌÈ ÏÈ‰˙ ¯ÙÒ ˙Ó È˙ÁÂ ˙ÁÈ 

  33:מספר ניסוחי� מפת יחת ספר תהילי� ח וזרי� בפסוקי דזמרא

¯ÙÒ‰ ˙ÓÈ˙Á :‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ¯ÙÒ‰ ˙ÁÈ˙Ù :‡'-·' 

ı∆̄∆‡ È≈Î¿Ï«Ó ְוָכל ÌÈƒnÀ‡¿Ï ִרי� ְוָכל-ָ Lֹ È≈Ë¿Ù

ı∆̄»‡) ִיְ-ַמח ִיְ-ָרֵאל ְ�עָֹ-יו 34;)יא, ח"קמ 

ַלֲע-�ת ; )ב, ט"קמ (k¿Ï«Ó¿· eÏÈƒ‚»È Ô…Âiƒ̂Ì«ְ�ֵני 

; )ז, ט"קמ (ÌÈƒnÀ‡ Ï«a &�ֵכחֹת ÌƒÈ…Âb«aְנָקָמה 

 ְ�ִז7ִי� ְוִנְכְ�ֵדיֶה� ְ�ַכְבֵלי Ì∆‰È≈Î¿Ï«Óֶלְאסֹר 

Ï∆Ê¿̄«·) ח, ט"קמ( 

; )א', ב( ֶיְה�5 ִריק ‚ÌÈƒnÀ‡¿Ïe ÌƒÈ…Âָלָ"ה ָרְג�� 

'  ָיַחד ַעל ה ְור�ְזִני� נ�ְסד�ı∆̄∆‡ È≈Î¿Ï«ÓִיְתַיAְב� 

 Ô…Âiƒ̂ ַעל Èƒk¿Ï«Óַוֲאִני ָנַסְכִ&י ; )ב', ב(ְוַעל ְמִ�יח� 

 ִ�ְכִלי Ï∆Ê¿̄«aְ&רֵֹע� ְ�ֵ�ֶבט ; )ו', ב(ַהר ָקְדִ�י 

 ַהְ-ִ�יל� ÌÈƒÎ»Ï¿Óְוַעָ&ה ; )ט', ב(י�ֵצר ְ&ַנְ.ֵצ� 

ה ְ�ִיְר#' ִעְבד� ֶאת ה; )י', ב (Lֹı∆̄»‡ È≈Ë¿Ùִהָ�ְסר� 

eÏÈƒ‚¿Â יא', ב( ִ�ְרָעָדה( 

  35)'מזמור א( לרשעי� ·�Â‚È„' פתיחת  ספר תהילי� מציגה את האיש הדבק בתורת ה

�ע� דרישה מהרשעי� להכיר את   , ואת המל� המושל בציו� ו השולט על כל מלכי אר

פסוקי דזמרא החותמי� את ספר תהילי� סוגרי� את המעגל ). 'מזמור ב(' מלכות ה

,  )ה"קמ(על פי  דוגמתו של דוד המל� :  ה חדשה של גישה אוניברסליתא� בנימ , הזה

 
הערה , תרו'  עמ,ט"מזמור קמ, ט"ירושלי� תשל , Â¯ÈÙ ‡¯˜Ó ˙Ú„ÌÈÏÈ‰˙ ÏÚ˘ ,חכ�'  ע:ראו .33

15. 

�ח"קל(' דוד'בתחילת האוס� האחרו� של ) ד, ח"קל(" ... ı¯‡ ÈÎÏÓכל' יודו� ה ":ראו ג� .34

 ). ה"קמ

על האיש הדבק ' התיאור הכללי של מזמור א. ' על מזמור אwww.tefilah.orgאתר ראו ב .35

  :מקביל לתיאור דוד המל� את עצמו בסו� הספר הראשו�' בתורת ה

Ó ,'Á-Ë ‡ ,'· 

 .יָעָל ָ@ת<ב ֵסֶפר ִ>ְמִג7ַת ָבאִתי ִהֵ-ה !ַמְרִ$י !ז

Èƒz¿̂»Ù»Á »Í¿̇»̄…Â ֱאלַֹהי ְרצAְנָ� ַלֲעABת ¿̇Â �ְA ֵמָעי ְ>ת. 

  Âˆ¿Ù∆Á… 'ה Â˙¿a…̄»˙ ִא� ִ@י

…Â˙»̄…Â˙¿·e הEֶָמ� ֶיְהAָוָלְיָלה י. 
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) .  נ"ק�ו"ק מ(בצ יו�  ÂÈ„ ÁÈ'  מצטרפי� להלל את ה– וִאת� כל הברואי� –החסידי� 

שלאור� ספר תהילי� נו צרה ,  הדמיו� וההבדל בי�  הפתי חה והחתימה מלמדי�

 אז  כי "–מל�  ע�  דוד הÁÈ„' הרמוניה של הצטרפות ושיתו� כל הבריאה להלל את ה

 ).ט', צפני ה ג" (אחד שכ� לעבדו 'ה  בש� ל��� לקרא ברורה שפ ה עמי� אל �אהפֹ

 È˘ÈÓÁ‰ ¯ÙÒ‰  ̇ ‡ ÌÈ Ó˙ÂÁ ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ)˜ "Ê-˜"� ( È˜ ̄ Ù ˙‡Â'‰È ÂÏÏ‰ ' 

שבו מתואר בשלבי� שוני � , )נ"ק�ז"ק(פסוקי דזמרא ג� סו גרי�  את הספר החמישי 

 אשר מתחיל כבר במזמורי 36,ל לארצומהל� רעיוני אחיד של חזו� שי בת ע � ישר א

ניסוחי� מרכזיי� מפתיחת  . שבסו� הספר הרביעי  ובתחילת הספר החמישי' הללו יה'

כדי להמחיש א ת הגשמת החזו� של  , חוזרי� בפסוקי דזמרא) ז"ק�ג"ק(' הללו יה'פרקי 

37: שיבת  ציו�
 

 ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ)Ó˜"‰-˜"�(  È˜¯Ù'‰È ÂÏÏ‰ ')˜"‚-˜"Ê( 

; כב, ב, א, ג"ק( '‰ ‡∆˙ �»ÈƒL¿Ù ָ�ֲרִכי ְלָדִוד )א, ו"קמ ('‰ ‡∆˙ �»ÈƒL¿Ù ִליַהְל ָי� ַהְלל�

  )לה, א, ד"ק

�ר ָ�ל ִויָבֵרְ� ִ�י ְיַדֶ�ר 'ה ְ�ִהַ�תָ�ָ  

Ì≈L …ÂL¿„»̃ �כא, ה"קמ (ָוֶעד ְלע!ָל(  

 )א, ג"ק (̃«„¿Ì≈L …ÂL ֶאת ְקָרַבי ְוָכל

Ôep«Á ÌeÁ«̄¿Â ‰' ¿Í∆̄∆‡ «‡ÌƒÈ«t ְגָדל� „∆Ò»Á) ה"קמ ,

38)ח
 

ÌeÁ«̄ Ôep«Á¿Â ‰' ¿Í∆̄∆‡ ÌƒÈ«t«‡ ְוַרב „∆Ò»Á) ח, ג"ק( 

»Í¿̇eÎ¿Ï«Ó ˙eÎ¿Ï«Ó ל�  עָֹלִמי� ָ

»Í¿z¿Ï«L¿Ó∆Óe יג, ה"קמ (ָוד!ר &!ר ְ�ָכל( 

�ְסא! ֵהִכי+ ַ�ָ*ַמִי� 'הִ …Â˙eÎ¿Ï«Óe ֹל��ַ ‰»Ï»L»Ó 

 )יט, ג"ק(

 ֶאת ָלֶה� �Ô≈̇…Â ְו0ָ�ה ÎֹÏ »ÍÈ∆Ï≈‡ e¯≈a«N¿È ֵעיֵני

Ì»Ï¿Î»‡ …ÂzƒÚ¿a. «Á≈̇…Ât ֶאת »Í∆„»È «ÚÈƒa¿N«Óe ַחי ְלָכל 

39)טז3טו, ה"קמ (ָרצ!+
 

Ì»lÀk »ÍÈ∆Ï≈‡ Ôe¯≈a«N¿È ˙≈̇»Ï Ì»Ï¿Î»‡ …ÂzƒÚ¿a . 

 ט!ב Á«z¿Ùƒz »Í¿„»È ÔeÚ¿a¿NƒÈ ִיְלקֹט�+ ָלֶה� ִ�ֵ�+

 )כח3זכ, ד"ק(

  È»i«Á¿a' הַל 5ִ6יָרה  È»i«Á¿a' ‰ ֲאַהְלָלה

 

 

 E. Zenger, ‘Komposition und Theologie des 5. Psalmenbuches 107-145’, Biblische:אור .36

Notizen 82, 1996, pp. 97-116 (= ibid., ‘The Composition and Theology of the Fifth 

Book of Psalms: Psalms 107-145’, JSOT 80, 1998, pp. 77-102). 

; המקבילות הלשוניות בטבלה הבאה בולטות ולא שכיחות בהרכב זה במזמורי� אחרי� .37

 במקומות מופיעות רק' של ה' מלכות וממשלה'הצמד של , "קדשו ש�", "'ה את נפשי"

 .ראו ג� בהערות הבאות;  בטבלה�המוזכרי

" חסד וגדל"בניגוד לכ� הניסוח ; "חסד ורב "ו, ד"ח הוא על פי שמות ל, ג"הניסוח במזמור ק .38

נהפ�  " ורחו� חנו�"והסדר של , )ו, ג(במזמור ' ח מתאי� לתיאור של גדולת ה, ה"במזמור קמ

כי הדגש בשני ', ואמת'ה מידת בשני המקומות חסר. בית של המזמור�בשביל האל�

 . המזמורי� הוא תיאור מידת החסד דווקא

251�214' עמ, 1987ירושלי� , Ì˙�ÂÂÎÎ ˙Â‡¯˜Ó ,וייס'  מ:אור .39 . 
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‰»̄¿n«Ê¬‡ Ï‡≈ÏֹÈ«‰ Èƒ„…ÂÚ¿a) 40)ב, ו"קמ
 ‰»̄¿n«Ê¬‡ Ï‡≈ÏֹÈ«‰ Èƒ„…ÂÚ¿a) לג, ד"ק( 

 ‡«ÍÈ∆̇…Â‡¿Ï¿Ùƒ� ‰»ÁÈƒN« ְוִדְבֵרי הֶדָ� ְ�בד ֲהַדר

41)ה, ה"קמ(
 

, ה"ק (‡Ï¿Ùƒ�ÂÈ»̇…Â¿ ְ�ָכל eÁÈƒN ל ַזְ�ר� ל ִ�יר�

 )ב

»Íe„…ÂÈ יָ� ָ�ל 'ה� ‰«‡«„«ÚÈƒ„…Â‰¿Ï È≈�¿·ƒÏ Ì»... ַמֲעֶ

¯e·¿bֹÂÈ»̇ ד )יב�י, ה"קמ(ַמְלכ�ת  ֲהַדר �ְכב

 ÚÈƒ„…Â‰¿Ï ˙∆‡ …Â˙»̄e·¿b» ְ�מ ְלַמַע$ ַו#ִ�יֵע!

 ‡«„«È≈�¿·ƒÏ Ì ְוִנְפְלאָתיו ַחְס& 'ַלה e„…ÂÈ) ח,ו"ק(

 )טו, ז"ק(

כי ההתבוננות בבריאה על פי  , ד"מופיעה לראשונה בסו
 מזמור ק" הללו יה"ריאה הק

 א�  43, מביאה את המשורר להתבונ� ג�  בתולדות ע� ישראל42)א, ג"ק(דרכו של דוד 

התקווה לייעוד העתידי  של ע� ישראל החוזר לארצו כוללת בתוכה ג� תוכחה 

פו תח בחזו� הגדול של קיבו�  הספר החמישי 44).ו"ק�ה"ק(נסתרת בסו
 הספר הרביעי 

ו תיאור ) י"ק�ח"ק(ומשלב אחריו מיד  זיכרונות וערכי� ש ל מלכות דוד , )ז"ק(גלויות 

 כדי ל עבור אחר כ� ישיר ות לפרקי 45,)ב"קי�א"קי(' דרכו של הצדיק ההול� בדרכי ה

המתארי� את צאת בני  ישראל ממצרי� עד בוא� לשערי המקדש  , הלל המצרי

 ). ח"קי�ג "קי(בירושלי� 

פסוקי דזמרא מהווי� כעי� המש� ויי שו� מעשי ש ל אותו  , ל"לפי המקבילות הנ

כפי שע ולה מהניסוחי� המקבילי� בפ תיחת  פסוקי דזמרא ', הללו יה'החזו� בפרקי 

 :ע� החתימה של הלל המצרי

 ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù)Ó˜"‰ ,‡-·(  È¯ˆÓ‰ ÏÏ‰ ÛÂÒ)È˜"Á ,ÁÎ( 

 ְלעָל! ִ�ְמָ� ַוֲאָבֲרָכה ַהֶ�ֶלְ� ‡¡Í¿ÓƒÓ…Â¯¬‡ È«‰…ÂÏ« ְלָדִוד 2ְִה1ָה

 ָוֶעד ְלעָל! ִ�ְמָ� ַוֲאַהְלָלה ֲאָבֲרֶכ3ָ י! ְ�ָכל. ָוֶעד

   ְואדֶ 3ָ 24ָ ה  ֵאִלי

Ï¡‡ֹÈ«‰   »j∆Ó¿Ó…Â¯ ¬‡ 

 
פנמתו וה, )ב, ה"ק; א, א"ק(על פי הקשרו ש� " אשירה: "לג הוא, ד"ניסוח במזמור קה .40

�ו"י� קממזמורב; אשיתהאישית של המשורר מופיעה ש� כחתימת התיאור של מעשה בר

את הניסוח ולכ� המשורר משנה ,  הפנמה זו היא הפתיחה לכל היחידה כולהאת לעומת ז,נ"ק

 . 11ליד הערה , לעילאו ג� ר; "אהללה" ללשו� –' ו יהפרקי הלל'על פי הקשר� של 

, ט" קימזמורפר ת הילי� רק בשני מקומות אלה ובמופיע בס' שיח'ע� ' נפלאות'הצמד של  .41

כי ג� לימוד תורה הוא אפשרות לשוח , "·�ÁÈ˘‡Â ÍÈ˙Â‡ÏÙ‰ הבינני פקודי� דר�: "כז

 . 'בנפלאות ה

 הערה , לעיל(הוספלד וצנגר  ;)33הערה , לעיל ( חכ�' ע:ראו. ד"קוג "יש דמיו� בי� מזמורי� ק .42

4(.  

 את נפלאות הבריאה וחות� בבקשה לתיקו� חברתי של  מתארד "בדומה המשורר במזמור ק .43

; )לה, ד"ק" (יה הללו' ה את נפשי ברכי אינ� עוד ורשעי� האר� מ� חטאי� יתמו ":העול�

  .244' עמ, )39הערה , לעיל( וייס :אור

 על המגמות השונות של שני )4הערה , לעיל( הוספלד וצנגר ובפירוש� של, מג, ז�ו, ו" ק:ראו .44

  .המזמורי�

',  המבנה הצורני גיאומטרי והמשמעות–מזמורי� תאומי� , קיב�הלי� קיאת, 'בזק'  י:ראו .45

È�ÈÒמטס' א; טז� א'עמ, ב" תשמ,ב�א , צא, ÌÈÏÈ‰˙ È¯ÂÓÊÓ· ÌÈ�ÂÈÚ ,עמ, ב"תל  אביב תשע  '

295�332. 
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התיאורי� החגיגיי� של : השוואה זו מראה ג� את הנימה החדשה בפסוקי דזמרא

)  ח"קי�ג"קי(ת מצרי� עד הכניסה לאר� ישראל הפלאית בעבר מאז יציא' הנהגת ה

במציאות . מתורגמי� ב פסוקי דזמרא לייעוד הנבואי של נידחי  ישראל השבי� לצי ו�

, של שי בת ציו � אי� ל התמקד רק בתיאורי� ההיסטוריי� החשובי�  של יצ יאת מצרי�

כי בז מ� הגאולה המתממשת  עומדת על  סדר היו� הברכה והגשמת הייעוד  

 כבר על פי נבואת ירמיהו יש לדחות בזמ� הגאולה 46).ב, ה"קמ" (יו� לבכ"המתבקשת 

 ימי� הנה לכ�: " ע ל ידי  החזו� הנבואי המתגש�מצרי� את זיכרונות העבר של יצי את 

 א�  כי. מצרי� מאר� ישראל בני  את העלה אשר 'ה חי עוד יאמרו ולא 'ה �נ א! באי�

 אשר הארצות ומכל צפונה מאר� י שראל  בית  זרע א ת הביא ואשר העלה אשר 'ה חי

  47).ח�ז, ג"ירמיהו כ( "אדמת� על  וישבו  ש� הדחתי�

המשורר מתחבר לקדושה , )ח"קי(לאחר ההגעה עד ל שערי  המקדש ביר ושלי� 

ועלייה לירושלי� לאור�  ) ט"קי(התחברות לתורה ): מקבילות(ולמקדש בשתי דרכי� 

ת בט ח בארצו וחוזר על בעקבות כ� ע� יש ראל זוכה לשב). ד"קל�כ"ק(שירי המעלות 

48).ו"קל�ה"קל(על חסדו לע� ישראל ' דברי ההלל וההודאה לה
 

עומדת בניגוד גמור למציאות הקשה . תודעה היסטורית זו של ע� יש ראל בעבר

א� ני ת� להשתק� ולהתחזק בתפוצות , )ז"קל(של חורב� הבית וג לות בבל בהווה 

 
: ל הבחינו בהבדל חשוב זה בי� פרקי הלל המצרי ובי� פסוקי דזמרא" כבר חזעניות דעתיל .46

הרי  הקורא הלל בכל  יו�: והאמר מר? איני. יהא חלקי מגומרי הלל בכל יו�: אמר רבי יוסי"

 ת לפי רבי יוסי מבוסס" בכל יו� הלל"קריאת . "בפסוקי דזמרא כי קאמרינ� ?זה מחר� ומגד�

"  בכל יו� אברכ� ואהללה שמ� לעול� ועד ":ממש על לשו� הפסוק בפתיחת כל היחידה

והנסי� הוא רק : ")ד, ו"על ויקרא כ( ÓÎÁ Í˘Ó‰ דבריו הקולעי� של בעל ורא). ב, ה"קמ(

 לכ�. תו הטהורהכי היא ידו והשגח, ה בטבע"להעיר לבות בני אד� על מפעלות הבורא ב

אבל מפעלות , פעולות של דר� נס  שמורה שראוי להודות רק להנ�–' הקורא הלל בכל יו�'

כל האומר תהלה לדוד 'אבל '; הרי זה מחר� ומגד� '–הטבע אי� צריכי� להיוצר אחרי שברא� 

מובטח שהוא ב�  '–כמבואר ,  שזה מדבר על מפעלות סדור הטבעי אשר בכל יו�–' בכל יו�

  )".ב" עברכות ד(' � הבאהעול

 מלכיות  שעבוד שתהא אלא, ממקומה מצרי� יציאת שתעקר לא: "ב"ראו ג� ברכות  יב ע .47

ייתכ� שעל פי הקשר המיוחד של זיכרו� יציאת מצרי� בעבר . "לו טפל מצרי� ויציאת, עיקר

חילת  נית� להבי� מדוע מסדרי הסידור הכניסו את ת, )נ"ק�ה"קמ(והגאולה בעתיד ) ז"ק�ה"ק(

) 'ח וכו, ז"א ט"דהיינו את המקבילה ההיסטורית של סיפור דוד המל� בדה(ה "מזמור ק

' הללו יה'סיפור יציאת מצרי� על פי מזמורי : ליחידה של פסוקי דזמרא בתפילת  שחרית

של פסוקי ' הללו יה'ע� פרקי " תהלה לדוד"לקראת אמירת ) טפל(מהווה מבוא ) ז"ק�ה"ק(

 . דזמרא

�ה"קל(ובי� הלל הגדול ) ח"קי�ג"קי( מקבילות ה� הבדלי� חשובי� בי� הלל המצרי קיימי� ה� .48

ה "א� מזמור קל, מתארי� את יציאת בני ישראל ממצרי�) ז"קי�ג"קי(פרקי ההלל ): ו"קל

מתאר את הצלת המשורר עד  ) ח"קי(פרק ההודאה ; מהלל את ישיבת ע� ישראל בארצו

לאור� תקופה ' בהתלהבות רבה את חסדי הו מהלל "מזמור קל; ביאתו לשערי המקדש

 . הליכה במדבר ונחלת אר� ישראל, יציאת מצרי�, ארוכה של בריאת העול�



 י פרשנות הקשריתפיחידה ספרותית ורעיונית על  – פסוקי דזמרא

101 

�  האוס� האחרו� של  מזמו ר י לש� כ. לקראת שיב ת ציו�  על פ י  רוחו  של דוד המל�

ובסו� האוס�  , מראה את ד רכו של דוד להתחזק מחורב� לתקומה) ה"קמ�ח"קל(דוד 

 –שומעיו  '; דוד א כ� מזמי� את   החסידי� וא ת כל  הברואי� להלל אתו את  ה) ה"קמ(

 אכ� מצטרפי� אליו במסגרת שיבת  ע� ישראל –וביניה� ג� החסידי� בני  ציו� 

, לאחר סקירה היסטורית א רוכה,  א � כ�, קי דזמרא מסתיימי�פסו). נ"ק�ו"קמ( לארצו

אשר כוללת בתו כה ג�  , דווקא במציאות ההיסטורית הקיימת' בקריאה להלל את  ה

49.את אומות העול�
 

 „Â„  È¯ÂÓÊÓ  Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÛÒÂ‡‰   Ï˘ Í˘Ó‰Î ‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ)Ï˜"Á-Ó˜"„ ( 

מופיעי�   , ) כ,ב"ע" ( ישי ב� דוד תפלות כלו"למרות החתימה בסו� הספר השני 

  הופעת� של   50;בהמש� ספר תהילי� עו ד שמונה עשר פרקי� המיוחסי� לדוד

מזמורי� אלה לאחר חתימת הספר השני ומיקומ� לאור� שלושת הספרי� הבאי �   

 . של ספר תהילי� אומרי� דרשני

מתפקד ה� כ סיו�  של האוס� האחרו� של   פרקי ) ה"קמ" (תהלה לדוד"המזמור 

ובאמת הוא , של פסוקי דזמרא' הללו יה'כפ תיחה של פרקי  ה� 51)ה"קמ�ח"קל(דוד 

ש תי   : מחבר את שתי  היחידות האלה ה� מבחינה פורמלית ה� מבחינה ענייני ת

אכ� מקשרות מילולית את האוס� האחרו� של   " תהלה לדוד"המילי� של הכותרת 

 ).נ"ק�ו"קמ(' יה הללו'ע� פ רקי ) ה"קמ�ח"קל (דוד

‰ . ˙È¯˘˜‰ ˙Â�˘¯Ù)ÂËÒ˜Ë�Â˜˙ÈÏ‡ (ÌÈÏÈ‰˙ ¯ÙÒ· 

נ מהווה דוגמה להבנת יחידה ספרותית אחידה "ק�ה"הניתוח של ששת המזמורי� קמ

בדר� אומנותית המשורר מפרט ומפתח א ת   . בספר תהילי� לאור� מספר מזמורי�

וכ� נוצר רצ� רעיוני אחי ד לאור� כל , הנושא של  סו� כל מזמור במזמור הבא

אשר מאחדות את היחי ד ה  , קבילות לשוניותישנה התפתחות ענייני ת ע�  מ. היחידה

 בספר תהילי� כל מזמור אכ� מהווה יחידה 52.למקשה ספרותית ורעיונית אחת
 
 .46הערה , לעילראו  .49

מזמורי דוד . ה"קמ�ח"קל, ג"קל, א"קל, ד"קכ, ב"קכ, י"ק�ח"ק, ג"ק, א"ק, ו"מזמורי� פ .50

 ).כ, ב"ע(� כציר חשוב ג� לאחר חתימת הספר השני מתפקדי

 ,C. Buysch:ראו בהרחבה) ה"קמ�ח"קל(על המבנה והרצ� של האוס� האחרו� של פרקי דוד  .51

Der letzte Davidpsalter: Interpretation, Komposition und Funktion der Psalmengruppe, 

Stuttgart 2009, pp. 138-145. 

:  בשאלת המחבר או העור� של ספר תהילי�מתבקש להתבונ� ' ההקשרית'לאור הפרשנות  .52

ל מסבירי� במסכת בבא בתרא יד  "כפי שחז(ייתכ� שהמזמורי� נכתבו על ידי מחברי� שוני� 

ובהמש� ה� צורפו וסודרו לפי אסוציאציות , ")זקני� עשרה י"ע תהלי� ספר כתב דוד: "ב"ע

יכה הסופית נעשתה מתו� מגמה ושיקולי עריכה שהער, לעניות דעתי מסתבר.  לשוניות בלבד

 בבחינת  –המשדר מסרי� נוספי� , כדי להציג לקורא ספר של� ע� מבנה מסודר, ברורי�
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ולכ� לכאורה לא מתעורר הצור� להסביר את סמיכות כל המזמורי� , עצמאית

שבה� יש רצ� סיפורי� או רצ� חוקי� , באותה מידה כמו בספרי מקרא אחרי�

י המקרא וחוקריו אכ� התמקדו על פי רוב בניתוחו מפרש. לאור� מספר פרקי�

 וההתחשבות בסמיכות הפרקי� הייתה  53,ובאפיונו של כל מזמור כיחידה עצמאית

 ולכ� מעטי�  ה� פרשני המקרא 54,מבחינת� חסרת משמעות להבנת הפרק

מספר חוקרי� התעניינ ו ,  לאחרונה55.שהתייחסו בפירושיה� לסמיכות הפרקי�

 גישה פרשנית זו המתמקדת 56.המזמורי� בספר תהילי�בשיקולי העריכה של 

אינה מסת פקת רק , )contextual interpretation( בקריאה הקשרית  של המזמורי� 

א לא , בהצעת שי קולי� פורמליי�  מעניינ י� לש יקולי העריכה של ספר תהילי�

, מעשירה את עול� הפרשנות בכ� שהיא מזהה לקחי� פ רשניי � ותובנות חדשות

על ידי קריאה זו . ווקא מתו� התבוננות מעמיקה בסמיכות המזמורי�העולי� ד

 

. )יא, ב"י קהלת" (אחד מרעה נתנו אספות בעלי נטועי� וכמשמרות כדרבנות חכמי� דברי"

� על פי כלי� כיוו� שמטרת מאמר זה על פסוקי דזמרא היא להציג ולהסביר את הכתובי

והכרת סמיכות  , שאלת המחבר והעור� היא משנית, ספרותיי� כפי שה� מונחי� לפנינו

 .הפרקי� מוכיחה את האחדות הספרותית

 H. Gunkel, Einleitungen in dieמחקרו הגדול שלגישה זו שלטה במחקר שני� רבות מאז  .53

Psalmen - die Gattungen der religiösen Lyrik Israels, Göttingen 1933.  

 סמיכות  –של המקראות ' הגרעי� ההיסטורי'� שהמחקר השתדל לחשו� את וכיו, יתרה מזאת .54

משמעות העלול  המזמורי� פורשה על ידי חוקרי� רבי� כמעשה עריכה מאוחר חסר

 . את הקורא' להטעות'לשיטת� א� 

 ÈÌÈÏ  ÌÚ˙‰ :ראו. רי�לר צ� המזמולעתי� לי� אכ� מתייחס יסעדיה גאו� בפירושו לתה' ר .55

ÌÂ‚¯˙ ˘Â¯ÈÙÂ Ò¯"‚ ,ראב(נ �מז 'עמ, ו"תשכ ירושלי�, קאפח' י 'מהד �ע בפירושו על פרק "א

פירושו המקי� על ספ ר  במסביר  הירש ר"שרג� ). א חולקי� עליו', ק בפירושו על ב"ורד, א', ג

̄ ·: תרגו� לעברית; 1882פרנקפורט , גרמנית(תהילי�   ˙‡Ó ˘Â¯ÈÙ  ÌÚ ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ ÔÂ˘Ó˘ È

Ê ˘¯È‰ Ï‡Ù¯"Ï ,באופ� כמעט עקיב את סמיכות הפרקי�, )ה"ירושלי� תשנ ,  �כנראה מתו 

גישתו הפרשנית הידועה להג� על שלמותה של תורת ישראל ובכ� הציג במידה מסוימת 

ר הירש לא הכיר מטבע הדברי� כלי� ספרותיי� "רש. פרשנות הקשרית בי� פרקי� סמוכי�

ביקורתית , ואי� בפירושו התייחסות מקיפה, וניות ומילי� מנחותמודרניי� כמו מקבילות לש

ר הירש "על שיטת הפרשנות של רש; ושיטתית למבנה של כל ספר תהילי� כיחידה ספרותית

 J. Jacobs, ‘Rabbi Samson Raphael Hirsch as a Peshat commentator: literary:עיינו

aspects of his commentary on the Pentateuch’, Review of Rabbinic Judaism 15,2, 2012, 

pp. 190-200 . ג� עמוס חכ� בפירושו המקי�‡ ̄ ˜Ó ˙Ú„ מסביר רבות  את סמיכות� של 

ראו (א� אי� בפירושו התייחסות עקיבה ושיטתית למבנה כל ספר תהילי� , פרקי� רבי�

 ). בהקדמה המפורטת שלו

, לעיל(של הוספלד וצנגר חד מהעבודות רבות ל מדתי ממחקריה� המאלפי� ב נידו� ובמיו .56

 את סמיכות המזמורי� על פי כללי עריכה מחקריי� חוקרי� אלה טרחו להסביר). 4הערה 

בעבודה זו ; א� ה� הניחו לנו מקו� להתגדר בו, בשילוב ע� מסרי� דתיי� ומוסריי� נוספי�

  .שאינ� מופיעי� בעבודת�על פסוקי דזמרא מוצגי� הסברי� רבי� 
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 57. שלא שיקולי� אסוציאטיביי�  בלבד מקשרי� בי�  מזמורי� סמוכי�, יתברר לקורא

של ' הגרעי� ההיסטורי'גישה פרשנית מבורכת זו לא רק מפסיקה לרדו� כביכול אחרי 

אלא היא מגלה , )רלעתי� ע ל חשבו� עי ו� בת כני� ו במסרי� של המזמו(המזמור 

'  בשעה שפרופ. תובנות חדשות ב קריאה צמודה של מזמורי תהילי� בהקשר� הרחב

לשיטת פירושו ההוליסטית לכל ' כולייתה'מאיר וייס טבע במ חקריו את הפרשנות 

 הרי הפרשנות ההקשרית מרחיבה את התפיסה 58,מזמור כיחידה ספרותית

  בקובצי מזמורי� ובספר תהילי� ההוליסטית לש� הבנת מסרי� העולי� מתו� עיו�

,  כ� למשל מתבקש לפי פ שוטו של מקרא59.בחינת  השל� הגדול מסכו� חלקיו, כולו

 60ב כיחידה אחת"קי�א"עיו� משולב במזמורי� התאומי� קי, אליבא דכולי עלמא

).  ב"קי(בצמוד לתכונותיו של הצדיק ההול� בדרכיו ) א"קי(' שבה מתוארות דרכי ה

'  מתחברות כביכול מידותיו של ה, רית של שני המזמורי� יחדיועל ידי קריאה הקש

כהמחשה  ) ד, ב"קי" (וצדיק ורחו� חנו�"ע� מי דות הצדיק ) ד, א"קי ("'ה ורחו� חנו�"

 מאמר זה מציג 61".ורחו� חנו� היה אתה א� – ורחו� חנו� הוא מה"ל "של דברי חז

. � מעשירי� זה  את זהעל פי   הפרשנות ההקשרית את  י חידת  פסוקי דזמרא והמזמורי

 התאמתו  לטובת משועבד הבודד שניתוחו של המזמור, א� כי  קיימת הסכנה

הרי  עיו� מ עמיק ביחידה  , המזמורי� בדר� של דרשנות  מרחיקת לכת קוב� למסגרת

 מאפשר ומחייב לגלות לפי הפרשנו ת  – ועל אחת כמה וכמה בספר תהילי� כולו –

'  אופקי ת 'ונת המקרא דווקא מתו� קריאה העולי� לפי כו, ההקשרית מסרי� חדשי�

המחקר המודרני אכ�  מגלה פני� ח דשות בפרשנות מעמיקה . של המזמורי� בהקשר�

רוב המחברי� בת חו�  .וחשובה של  ספר ת הילי�  על פי   כללי� ספרותיי�   חדישי�

המחפשי�  משמעות מוסרית ודתית בשיקולי העריכה , יהודי� מחקרי זה ה� לא

הרמ�  בכ�  ה� מוסיפי�  רבות על גי שות המחקר מיסודו של. ובסמיכות הפרקי�

אשר התמקדו בעיקר בסוגי המזמורי� השוני� והתעלמו משיקולי , ותלמידיו גונקל

 בעקבות כ� נוצרה התנגדות מסוימת 62.עריכה בעלי  משמעות ספרותית ומוסרית
 
‰È ÓÏÂÚ‰ ÒÂ�ÈÎ  ', סמיכות פרשיות וסידור� בספרי המקרא ', קאסוטוד"כפי שהציע למשל מ .57

 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ–˘˙ ıÈ˜ "Ê ,פורס� שוב בספרו  (165�169' עמ, ב"ירושלי� תשי ˙Â¯ÙÒ

˙È�Ú�Î ˙Â¯ÙÒÂ ˙È‡¯˜Ó200�201' עמ, ג"ירושלי� תשמ,  א.( 

‡È¯ÂÓÊÓ· ˙ÂÚ„Â ˙Â�ÂÓ בספרו  של מאיר וייס על מזמורי תהילי� ראו במחקריו הנפלאי� .58

ÌÈÏÈ‰˙ ,ובמחקריו הנוספי�, א"ירושלי� תשס. 

 ,J.C. Smuts(מליצה תמציתית זו לתפיסת עול� הוליסטית מקורה בספרו של יא� סמאטס  .59

Holism and evolution, London 1927( ,וזכתה ליישו� בתחומי� רבי� כולל בפסיכולוגי ה  

)Gestalt psychology(, אי� כא� המקו� לדו� על התופעה המעניינת .  ובתחומי� אחרי� רבי�

  .של יישו� השיטה ההוליסטית בחקר הספרות ובפרשנות המקרא

 .45הערה , ראו מקורות המצוטטי� לעיל .60

ב מספקי� "קי�א"המזמורי� התאומי� קי; קבילותב ובמ"ל בשבת קלג ע"ראו בדרשות חז .61

  .ל הוכחה על פי פשוטו של מקרא"לכלל זה של חז

 .4הערה , ראו לעיל, סקירות על תולדות והתפתחות המחקר של ספר תהילי� בספרות .62



 בנימי� גזונדהייט

104 

 ללמוד תובנות וגישות  פרשניות חדשות ב תורת ישראל , אצל שלומי אמוני ישראל

 ע�  זאת אני סבור כי הבנתנו  –מפירושיה� של חוקרי� מודרניי� שא ינ� בנ י ברית  

את מזמורי תהילי� תוכל להתעשר באופ� משמעותי לפי המחקר של הפרשנות 

63.ההקשרית
 

ל יש התייחסות מפורשת ומעמיקה לסמיכות "כבר במדרש תהילי� ובמאמרי חז

זמורי� שחלק� מצאו את מקומ� ל ג� זיהו יחידות ספרותיות ש ל מ" חז64.המזמורי�

כדוגמת פרקי הל ל  ( בסידור התפילה דווקא כאוספי� שלמי� של מזמורי תהילי� 

 מתבקש א� כ� להתבונ�  במזמורי תהילי� על פי הפרשנות 65).ופסוקי דזמרא

חדשי�  ע �   בבחינת –ל "ה� על פי המחקר החדש ה� על פי מדרשי חז, ההקשרית

נ  מסביר על פ י הפרשנות "ק�ה"המזמורי� קמ הנית וח הנזכר לעיל ש ל 66. ישני�

ל זיהו את ששת המזמורי� לפי פשו טו של מקרא ובחרו אות� "ההקשרית מדוע חז

67.לאמירת פסוקי דזמרא בכל יו�
 

אני תפילה שמאמר זה יציג את הפרשנות ההקשרית כגישה חשובה להבנת ספר  

ג� על פי התבוננות ויעודד עיוני� נו ספי�  ביחידות ספרותיות רבות בספר , תהילי�

 לאחר תובנות חדשות בהבנת אוספי� רבי� לאור� ספר  68.במזמורי� הסמוכי�

תהילי� נית�  יהיה לזהות מסרי� חשובי� ותו בנות  חדשות של נ עי� ז מירות ישראל 

  69.במבנה ובמשמעות של הספר כולו כיחידה ספרותית אחידה

 
מדרש איכה  " (מי�אל תא –יש תורה בגוי� ...  תאמי�– א� יאמר ל� אד� יש חכמה בגוי�" .63

"   נקרא חכ�–אפילו באומות העול� , כל האומר דבר  חכמה: אמר רבי יוחנ�"; )פרשה ב

 .ל"ואכמ, )א"מגילה טז ע(

בו סמיכות המזמורי� והרצ� שלה� ש, נ"ק�ה"ראו למשל במדרש תהילי� על מזמורי� קמ .64

 .תוח לעילחלק ניכר של הדרשות משוב� בניו, ל"נדרשי� בדר� האופיינית למדרשי חז

המזמורי� התאומי�  על , )'ק�ה"צ(על היחידות של קבלת שבת  www.tefilah.org ראו באתר .65

�ה"קל(הלל הגדול על ו) ח"קי�ג"קי(מזמורי הלל המצרי על , )במדור על שבת(ב "קי�א"קי

 ).ד"קל�כ"ק(שירי המעלות על ו, )במדור על החגי�; ה"קל

 .ב"ה מ"תמיד פ; ד" מב"פמשנה יומא ל ב" פי לשו� חזעל .66

 .3הערה , ראו לעיל .67

ה ה� כסו�  "ע� החפיפה של מזמור קמ) ה"קמ�ח"קל(כ� ג� הסמיכות למזמורי דוד הקודמי�  .68

כמו כ� הרצ� של כ ל  ; דורשת דיו�) נ"ק�ו"קמ ('ללו יהה'אוס� מזמורי דוד ה� כתחילת פרקי 

על פי הנאמר במאמר זה על ) ו"ק�'צ(כהמשכו של הספר הרביעי ) נ"ק�ז"ק(שי הספר החמי

 .ועוד חזו� למועד, פסוקי דזמרא בלבד דורש דיו� נוס�

כל פרק בלי� דורשת תחילה עיו� מעמיק ימטבע הדברי� הסתכלות מקיפה על כל ספר תה .69

 כיחידה ספרותית לי�י ביחידה על מבנה ספר תהwww.tefilah.orgראו באתר ; בפני עצמו

  .על פי הפרשנות ההקשרית
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 ÁÙÒ�–˙Á‡ ˙È˙Â¯ÙÒ ‰„ÈÁÈÎ ÌÈ¯ÂÓÊÓ‰ ˙˘˘ 70 

רי� א לו מתקיי�  רצ� רעיוני  בעל מהל� רעיוני  אחיד וכ� ה� נעש י �   לאור� מזמו

הפרשנות ההקשרית  מתבססת על קשרי� עניי ניי� ול שוניי�  . ליחידה ספרותית א חת

הניסוחי� המשותפי�  יוצרי� רצ� . כאחד אשר משקפי� את המהלכי� הרעיוניי �

נותית את ולעתי� ה� מופיעי� ב משמעויות שונות כדי לבטא בדר� אומ, רעיוני

 .ההתפתחות הרעיונית לאור� היחידה

 ‰Ï·Ë1" :„Â„Ï ‰Ï‰˙) "Ó˜"‰ (Ó˜ ÌÈ¯ ÂÓÊÓÏ ‰ÁÈ˙ÙÎ" Â-˜"� 

 .נ"ק�ו"ה מופיעי�  במזמורי� הבאי�  קמ"ביטויי � רבי � ממזמור קמ

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰ 

 ֵאל ¯ÂÓ¿Ó…Â̇…) ו( 

 ִ�ְגר	ָנ� 

ַהְלל�ה� ) א(

ÌÈƒÓ…Â¯¿n«a 

ֶקֶר�  Ì∆̄»i«Â) יד(

 ְלַע�	

  ֱאל	ַהי‡¬¯Í¿ÓƒÓ…Â«) א(  

  ַהֶ�ֶלְ�

 ָ�ַנִיְ� Í«̄≈a¿) יג(   

 ְ�ִקְרֵ�ְ�

�ְמָ� Î¬̄»·¬‡«Â«‰) א( ִ 

 Í≈̄»·ÈƒÂ¿) כא( ָוֶעד ְלע	ָל�

�� ָ�ָ�ר ָ�לֵ 	� ָקְד

 ÂÓ¿L…ְיַהְלל� ) ג( 

 ְבָמח	ל

ְיַהְלל� ֶאת ) ה(

Ì≈L ה ' 

ְיַהְלל� ֶאת ) יג(

≈LÌ י 'ה�ִ 

 ÂÓ¿L…ִנְ�ָ$ב 

 ְלַב%	

  Í¿ÓƒL« ַוֲאָבֲרָכה) א(  

  Í¿ÓƒL« ַוֲאַהְלָלה) ב(

 ָ�ָ�ר ָ�ל ִויָבֵרְ�) כא(

Ì≈L 	� ָקְד

 'ה ‡¬‰»Ï¿Ï«‰) ב(    

 ְ�ַחָ*י

�ְמָ� Ï¿Ï«‰¬‡«Â«‰) ב(ִ 

 ָוֶעד ְלע	ָל�

ַוַ*ֲעִמיֵד� ) ו(  

 Ì»Ï…ÂÚ¿Ïָלַעד 

ַה,ֵֹמר ) ו( 

  Ì»Ï…ÂÚ¿Ïת ֱאֶמ

' ה ִיְמלְֹ�) י(

Ì»Ï…ÂÚ¿Ï �ְֱאלַהִי 

 ¯Ïֹ¯ „»Âֹ¿„ ִצ*	�

 ָי. ַהְלל�

ַוֲאָבֲרָכה ִ�ְמָ� ) א(

Ì»Ï…ÂÚ¿Ïַוֲאַהְלָלה )ב(  ָוֶעד 

�ְמָ� ִÌ»Ï…ÂÚ¿Ï ָוֶעד  

 ְיַ�ַ�ח Âc …̄Â„¿Ï̄…) ד(

 ַמְלכ�ְתָ�) יג( ַמֲעֶ�יָ�

 Ï»k ÚֹÌÈƒÓ»Ï ַמְלכ�ת

 Âc̄… ָכלְ� �ֶמְמַ�ְלְ/ָ�

…̄Â„»Â) ל )כא� ִויָבֵרְ� ָ

 	� Ì»Ï…ÂÚ¿Ïָ�ָ�ר ֵ�� ָקְד

 ָוֶעד

 
. מקבילות ושרשורי� רבי� שובצו כבר לעיל בתיאור המהל� הרעיוני של היחידה הספרותית .70

וש� יש ג�  (www.tefilah.orgד� מקורות צבעוני המסכ� את הדיו� במאמר זה מופיע באתר 

, אל של הד�ה מובאות ש� בצד  שמ"המקבילות ע� תהילי� קמ). מצגת ע� הרצאה

חלק� הגדול . והשרשור של המושגי� לאור� המזמורי� הסמוכי� מובא במשבצות שביניה�

א� הוא לא הסביר את , )33הערה , לעיל(של מקבילות אלה כבר צוינו על ידי עמוס חכ� 

פרשות לפי כפי שהמקבילות מת, תפקיד� של החזרות ואת השינויי� במשמעות המושגי�

  ). לעיל4ראו הפניות בהערה (הפרשנות ההקשרית 
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ַהְלל�ה� ) ב(

�רֹב ְ…ÂÏ¿„Àb 

 t¿ÒƒÓ«¯מ	ֶנה ) ד(  

 ַל�	ָכִבי� 

 ֲאד	ֵנינ� Ï…Â„»b) ה(

ְוַרב �ַֹח 

 ‡≈ÔÈִלְתב�ָנת	 

¯»t¿ÒƒÓ 

0ָל ְמאֹד 'ה Ï…Â„»b) ג(   �ְמה1

…Â˙»lÀ„¿‚ƒÏ¿Âי� ֵחֶקר ֵא  

 p∆̄¿t«Ò¬‡ »Í¿̇»le„¿‚e«‰) ו(

 ÈƒÁ¿a«L) יב(   

 'הְיר�ָ�ַלִ� ֶאת 

 Á«a«L¿È%	ר ְלד	ר ) ד( 

 ַמֲעֶ�יָ�

 ְנָקָמה ÂN¬Ú«Ï̇…) ז( 

 ÂN¬Ú«Ï̇… )ט (ַ�$	ִי�

ָ�ֶה� ִמְ�4ָט ָ�ת�ב

ר�ַח ְסָעָרה ) ח(

Úֹ‰»N	ְדָבר  

 ֵכ� N»Ú«‰לֹא ) כ(

 יְלָכל $	

�ַמִי� Úֹ‰∆N) ו(ָ 

 Úֹ‰∆N) ז( ָו7ֶר6

 ִמְ�4ָט

 ָלֲע��ִקי�

%	ר ְלד	ר ְיַ�ַ�ח ) ד(

»ÍÈ∆N¬Ú«Ó) ְוַרֲחָמיו ַעל ) ט

�ל ָÂÈ»N¬Ú«Ó )ד�ָ� ) י	הי' 

�ל ָ»ÍÈ∆N¬Ú«Ó) ְוָחִסיד ) יז

 ְרצ	�) יט( ÂÈ»N¬Ú«Óְ�ָכל 

 N¬Ú«È∆‰ ְיֵר7יו

ַהְלל�ה� ) ב(

¯e·¿‚ƒ·ֹ»̇ÂÈ 

 ·e·¿‚ƒ̄»˙לֹא ) י(  

 ַה�8ס ֶיְח64ָ

  ַיִ$יד� ̇∆e·¿‚eֹ»ÍÈ¯) ד( 

   ְיַדֵ�ר�Í¿̇»̄e·¿‚e«) יא(

ְלה	ִדיַע ִלְבֵני ) יב(

 ̇«e·¿bֹÂÈ¯ָה7ָד� 

דברו  Èƒb«Ó„) יט(   

] קריְ%ָבָריו [

 ְלַיֲעקֹב

 e„Èƒb«È �ְגב�רֶֹתיָ�) ד( 

ַיְעְלז� ֲחִסיִדי� ) ה( 

¿a„…Â·»Î) ֶלְאסֹר )ח 

Ì∆‰È≈Î¿Ï«Ó ְ�ִז9ִי� 

Ì∆‰È≈„¿a¿Îƒ�¿Â ְ�ַכְבֵלי 

 ‰«„«¯) ט (ַבְרֶזל

 ה�א ְלָכל ֲחִסיָדיו

  ה	ֶדָ� Â·¿k…„ ‰¬„»¯) ה(   

 Â·¿k »Í¿̇eÎ¿Ï«Ó…„) יא(

 ‰¬„»¯ Â·¿Îe…„) יב (יֹאֵמר�

…Â˙eÎ¿Ï«Ó 

ר�ַח ְסָעָרה ) ח(  

 „¿·«¯Â…עָֹ�ה 

 c…Â¿·«¯ָיר�6 ) טו(

 Â¯»·¿c…ִיְ�ַלח ) יח(

 „·¯Â ַמִ$יד) יט(

]ÂÈ»̄»·¿cÈ¯˜ [ 

 ְלַיֲעקֹב

 ִנְפְלא	ֶתיָ� È≈̄¿·ƒ„¿Â) ה( 

 �ְגב�ָרְתָ�) יא (7ִ�יָחה

e¯≈a«„¿È )ה ְ/ִה0ַת) כא '

¯∆a«„¿È 4ִי 

ַהְלל�ה� ) א(

 ÂfÀÚ…ִ�ְרִקיַע 

 נ	ְראֶֹתיָ� ÊeÊ¡Ú∆Â) ו(    

 יֹאֵמר�

,ֵֹלַח ַה) טו(   

…Â˙»̄¿Óƒ‡67ֶר  

 נ	ְראֶֹתיָ� ֶוֱעז�ז) ו( 

Èֹe¯≈Ó‡ )ד) יא	ב�ְ 

  ‡Èֹe¯≈Ó ַמְלכ�ְתָ�

�י ) א(   ִ·…ÂË ַזְ�ָרה 

 ֱאלֵהינ�

 Í¿·eË«ֵזֶכר ַרב ) ז( 

  ַל�ֹל'ה ÂË…· )ט(

 ַה,ֵֹמר )ו(    

˙∆Ó¡‡ ָל�	ְלע  

 ‰≈·ֹ‡' ה) ח(

ÌÈƒ̃Èƒc«̂ 

  נ�ְיַרֵ; Í¿̇»̃¿„ƒ̂¿Â«) ז(

 ְ�ָכל ְ%ָרָכיו'  ה̂»Èƒc˜) יז(

ה� ֲאֶ�ר ְלכֹל )יח(  ִיְקָרא1

˙∆Ó¡‡∆· )ֵמר) כ	� ֶאת' ה 

�לָ ‡ֹÂÈ»·¬‰ 

 ַעל e�¿p«̄¿È) ה( 

�ב	ָת�ְ� ִמְ

 e�≈p«̄¿Èְוִצְדָקְתָ� ) ז(   

' הֱענ� ַל) ז(   

‰»„…Â˙¿a 

 ַמֲעֶ�יָ� ָ�ל' ה Íe„…ÂÈ«) י( 
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 ָ	ה לֹא ָע)כ(   

ֵכ� ְלָכל ��י 

�ִמְ�ָ�ִטי� ַ�ל 

ÌeÚ»„¿Èַהְלל� ָי�  

 ִלְבֵני ÚÈƒ„…Â‰¿Ï») יב( 

 ְ�ב�רָֹתיו ָה�ָד�

%ל ִ$ְבְטח� ) ג(    

Ô∆·¿a ִבְנִדיִבי� 

Ì»„»‡ ֶ�ֵאי�  

  ̇¿ÚeL«‰ל� 

 

È≈�¿·ƒÏ ְלה�ִדיַע ) יב(

Ì»„»‡»‰ב�רָֹתיו�ְ   

ה ְרצ�� ְיֵר�יו ַיֲעֶ	) יט(

ְוֶאת ַ�ְוָעָת� ִיְ�ַמע 

Ì≈ÚÈƒL…ÂÈ¿Â 

̃≈Êֹ Û' ה) ח(    

ÌÈƒÙeÙ¿k 

 ְלָכל Û≈̃…ÂÊ¿Â) יד(

ÌÈƒÙeÙ¿k«‰  

 �«̇»Ôָחק ) ו(  

 ְולֹא ַיֲעב�ר

 ִלְבֵהָמה �Ô≈̇…Â) ט(

d»Ó¿Á«Ï) טז (p«‰ֹÔ≈̇ 

 ֶ�ֶלג ַ/ָ.ֶמר

 ̇≈Ì∆Á∆Ï Ôֹ�) ז(

 ָלְרֵעִבי�

 ָלֶה� �Ô≈̇…Â ְו%ָ$ה) טו(

 ְ�ִע$� ‡«Ì»Ï¿Î ֶאת

ֵחֶלב ִח0ִי� ) יד(   

¿Í≈ÚÈƒa¿N«È 

 ְלָכל ַחי ÚÈƒa¿N«Óe») טז( 

 ָרצ��

' ה ¯Â…̂∆‰ִ/י ) ד( 

ְיָפֵאר ֲעָנִוי�  ְ�ַע1�

‰»ÚeLÈƒa 

לֹא ְב��ֵקי ) י( 

  ƒÈ̄¿̂∆‰ָהִאי� 

 ֶאת'  ה¯Â…̂∆‰) יא(

ÂÈ»‡≈̄¿È 

�ַמְ	ִ�יַע ְלָכל ַחי ) טז( 

Ô…Âˆ»̄) יט( ÂÈ»‡≈̄¿È Ô…Âˆ¿̄ 

ְוֶאת ַ�ְוָעָת�  ַיֲעֶ	ה

  Ì≈ÚÈƒL…ÂÈ¿Âִיְ�ַמע 

ִלְבֵני ) יד(  

ִיְ	ָרֵאל ַע� 

¯¿ֹ̃…Â· 

ְלָכל ' ה ̃«¯Â…·) יח(  

 קְֹר�יו

מ�ֶנה ִמְסָ�ר ) ד(   

ַל/�ָכִבי� ְלכ�4ָ5 

  ƒÈ̃¿̄«‡ֵ�מ�ת 

נ�ֵת� ִלְבֵהָמה ) ט(

ַלְחָמ� ִלְבֵני עֵֹרב 

 ̄«‡ƒÈẽ¿ֲאֶ�ר 

ְלָכל ' הָקר�ב ) יח( 

˜ֹÂÈ»‡¿̄ ְלכֹל ֲאֶ�ר 

e‰À‡»̄¿̃ƒÈֶבֱאֶמת  

 Lֹ¯≈Ó' ‰) ט(    

 ֶאת ֵ�ִרי� 

 ֶאת ָ/ל 'Ó…ÂL≈¯ ‰) כ(

 אֲֹהָביו 

ַמְ�ִ�יל ) ו(   

ÌÈƒÚ»L¿̄7ֶר� ֲעֵדי 

ְוֶדֶר8ְ ) ט(

ÌÈƒÚ»L¿ְ̄יַעֵ�ת  

 ‰«̄¿ÌÈƒÚ»Lְוֵאת ָ/ל ) כ(

 ַיְ�ִמיד

� ַהְלל) א(

 ÂL¿„»̃¿a…ֵאל 

ִויָבֵר8ְ ָ/ל ָ�ָ	ר ) כא(    

 ��ֵ…ÂL¿„»̃  

 ‰Ï·Ë2 :‰„ÈÁÈ ‰ Í¯Â‡ Ï ˙ÂÁ �Ó ÌÈ ÏÈÓ 

בשולי הטבלות המציגות את המילי� המנחות מופיעי�  הסברי� קצרי� ע ל  

 .משמעות� הרעיונית  של המקבילות

Ï‰  ˘¯Â˘"Ï 

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰ 

 ) א(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 ) א(

«‰d»È eÏ¿Ï 

 ) א(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 )א(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 )א(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 )א(

‰»lƒ‰¿zְלָדִוד  
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eÏ¿Ï«‰ ֵאל 

 	�ְ�ָקְד

e‰eÏ¿Ï«‰ 

	?  ִ�ְרִקיַע ע1

�יר 'הִ�יר� ַלִ 

 � Â˙»lƒ‰¿z…ָחָד

 ִ�ְקַהל ֲחִסיִדי�

eÏ¿Ï«‰ִמ� ַהָ,ַמִי� ַהְלל�ה� '  ֶאת ה

 ַ�ְ�ר	ִמי�

ט	ב ִ�י 

 ַזְ�ָרה 

ֱאלֵֹהינ� ִ�י 

ָנִעי� ָנאָוה 

‰»lƒ‰¿̇ 

ÈƒÏ¿Ï«‰ י� ַנְפִ

 'ֶאת ה

ְ�ָכל י	� ) ב(

ֲאָבֲרֶכָ@ 

‰»Ï¿Ï«‰¬‡«Â �ְָמ�ִ

e‰eÏ¿Ï«‰ )×9(;

�ֹל ַהְ;ָ�ָמה ) ו(

Ï≈l«‰¿z .ָי  

�מ	 eÏ¿Ï«‰¿È) ג(ְ 

ְבָמח	ל ְ�תCֹ ְוִכ;	ר 

  ְיַזְ�ר� ל	

	ת ָ�ֶה� ַלֲע�) ט(

ִמְ�4ָט ָ�ת�ב ָהָדר 

 ה�א ְלָכל ֲחִסיָדיו 

e‰eÏ¿Ï«‰ )×5( ;eÏ¿Ï«‰¿È )×2( ;

eÏ¿Ï«‰ )×2(; )ַוָ*ֶר� ֶקֶר� ) יד

 ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני lƒ‰¿z«‰ְלַע�	 

 ִיְ�ָרֵאל ַע� ְקרֹב	 

 ‰»ÈƒÏ¿Ï) יב(

ֱאלַֹהִיְ� 

  ִצ*	�

 ‡¬‰»Ï¿Ï«‰) ב(

  ְ�ַחָ*י' ה

' ָ$ד	ל ה) ג(

Ï»lÀ‰¿Óeְמאֹד   

 )ו(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 )ט(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

  )ד"י(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 ) כ(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 )י(

d»È eÏ¿Ï«‰ 

 lƒ‰¿z»˙) כא(

 ְיַדֶ�ר 4ִי' ה

ולכ� בסוC היא , אשר מסתיימת בשיתוC כל הבריאה, )א(האישית שלו " תהלה לדוד"ה הנו "פרק קמ

ובפסוק , "הללו יה"נ פותחי� וחותמי� במילי� "קIו" בעקבות כ� ג� הפרקי� קמ;של כל בשר' תהילת ה

 .ל"הראשו� של כל פרק מופיע השורש הל

ÏÓ  ˘¯Â˘" Í 

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰ 

ַהְלל�ה� ְ�ֵתַקע ) ג(

ַהְלל�ה� ) ה(�	ָפר 

ְבִצְלְצֵלי ָ�ַמע 

ַהְלל�ה� ְ�ִצְלְצֵלי 

 71ְתר�ָעה

ח ִיְ�ָרֵאל ִיְ�ַמ) ב(

ְ�עָֹ�יו ְ�ֵני ִצ*	� 

  ·¿Ì»k¿Ï«Óָיִגיל� 

ֶלְאסֹר ) ח(

Ì∆‰È≈Î¿Ï«Ó ְ�ִז9ִי� 

ְוִנְכְ�ֵדיֶה� ְ�ַכְבֵלי 

 ַבְרֶזל

 ֶאֶרÈ≈Î¿Ï«Ó 6) יא(

ִ�י� ָ�ִרי�  ְוָכל ְלא1

 ְוָכל �ְֹפֵטי 7ֶר6

'  הÏ¿ÓƒÈֹ¿Í) י( 

ְלע	ָל� ֱאלַהִיְ� 

ִצ*	� ְלדֹר ָודֹר 

  ָי.ַהְלל�

ֲאר	ִמְמָ� ) א(

  ‰»Í∆Ï∆n¿ ֱאל	ַהי

�ב	ד ) יא(ְ »Í¿̇eÎ¿Ï«Ó

�ְכב	ד  )יב( יֹאֵמר�

  Â˙eÎ¿Ï«Ó…ֲהַדר 

Í¿̇eÎ¿Ï«Ó« ) יג(

˙eÎ¿Ï«Óל עָֹלִמי��ָ  

' את מלכות העליו שהוא קיבל ש� שכתפילתו את ביע דוד מ: פרקי� אלועניינ� של היא עיקר ' מלכות ה

בשלב הראשו� רק בני ציו� מקבלי� אותה  : דבר זה נעשה בשלבי�). ה"קמ ( הברואי� כלכ� יקבלו אותה –

עליה� ויקבלו ' יהללו את ה אר6במוצג החזו� שג� ', שמי� מהללי� את הג� בכש, לאחר מכ�; )ז"קמIו"קמ(

התהלי� כל סופו של כדי שב, )ט"קמ(החסידי� ובהמש� חזו� זה מתגש� בעזרת ; )ח"קמ (' האת מלכות

 ).נ"ק ('ות המלכאת ' הבריאה תקבל עליה בחגיגיות של מקדש ה

Ù˘  ˘¯Â˘"Ë 

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰

ַלֲע�	ת ָ�ֶה� ) ט( 

Ë»t¿LƒÓ ת�ב ָהָדר�ָ 

ה�א ְלָכל ֲחִסיָדיו 

 ַהְלל� ָי.

ַמְלֵכי ֶאֶר6 ) יא(

ִ�י�  ְוָכל ְלא1

 LֹÈ≈Ë¿Ùָ�ִרי� ְוָכל 

 7ֶר6 

 ] קריְ%ָבָריו[ברו דַמִ$יד ) יט(

9ָיו   ְלִיְ�ָרֵאל ÂÈ»Ë»t¿LƒÓeְלַיֲעקֹב ח1

לֹא ָעָ�ה ֵכ� ְלָכל $	י ) כ(

ÌÈƒË»t¿LƒÓe.ַ�ל ְיָדע�� ַהְלל� ָי  

 Ë»t¿LƒÓעֶֹ�ה ) ז(

ָלֲע��ִקי� נֵֹת� ֶלֶח� 

ַמִ/יר ' ָלְרֵעִבי� ה

 ֲאס�ִרי�

 

ומצווה כביכול את , )ו"קמ(עושה משפט לעשוקי� ' ה: ותערכי המשפט ה� היבט חשוב ביותר של המלכ

' מצטרפי� לתהלת ה "כל שפטי אר6"שאר האומות יחד ע� ). ז"קמ(ע� ישראל לנהוג באופ� דומה 

 ).ט"קמ(' כדי שיקבלו עליה� את מלכות ה, עושה בה� משפט'  כי ה72,)ח"קמ(

 
בפי כל הנשמה ע� ' א� התיאורי� של תהילת ה, נ"� לא מופיע במזמור ק"אמנ� השורש מל .71

 .'קול שופר ותרועה ה� הביטוי המושל� של מלכות ה

 .ח"ראו לעיל בהסבר מזמור קמ .72
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ÒÁ  ˘¯Â˘"„ 

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰ 

 ִ�ְקַהל ְ/ִה0ָת	) א( 

ÌÈƒ„ÈƒÒ¬Á )ַיְעְלז� ) ה

ÌÈƒ„ÈƒÒ¬Áד	ָהָדר  )ט(  ְ�ָכב

 ÂÈ»„ÈƒÒ¬Áה�א ְלָכל 

ַוָ*ֶר� ֶקֶר� ְלַע�	 ) יד(

 ÂÈ»„ÈƒÒ¬Á ְ/ִה0ָה ְלָכל

ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל ַע� ְקרֹב	 

  ָי.ַהְלל�

 'הר	ֶצה ) יא(

ֶאת ְיֵר7יו ֶאת 

ַהְמַיֲחִלי� 

…Âc¿Ò«Á¿Ï 

ִי� �ְגָדל ָחֶסד ֶאֶרְ� >4ַ )ח( 

   ְיָבֲרכ�ָכהÍÈ∆„ÈƒÒ¬Á«Â« )י(

ְ�ָכל ְ%ָרָכיו ' ַצִ%יק ה) יז(

„ÈƒÒ»Á¿Â יו�ְ�ָכל ַמֲעָ  

 בכל  וחסיד...חסד וגדל"מתואר בלשו� ' ה: ולחסידיו מתפתח לאור� הפרקי�' המושג חסד ככינוי לה

 המיחלי� את"רוצה ' ה). י, ה"קמ" (כהיברכו וחסידי� מעשי� כל"ובעקבות כ� , )יז, ח, ה"קמ" (מעשיו

ולכ� ה� מהללי� את  , )יד, ח"קמ" (חסידיו לכל תהלה"הרמת קר� ישראל מהווה כבוד ו; )יא, ז"קמ" (לחסדו

 ).ט, ה, ט"קמ(עלי אדמות ' ועושי� משפט לה' שמחי� בה, )א, ט"קמ" (חסידי� בקהל"' ה

·˜ÚÈ-Ï‡¯˘È 

˜"� Ó˜"Ë Ó˜"Á Ó˜"Ê Ó˜"Â Ó˜"‰ 

 Ï≈‡»̄¿NƒÈְ�ַמח ִי) ב( 

 ְ�עָֹ�יו

ַוָ*ֶר� ֶקֶר� ְלַע�	 ) יד(

ְ/ִה0ָה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

 ַע� ְקרֹב	 Ï≈‡»̄¿NƒÈִלְבֵני 

 ַהְלל� ָי.

' ה ְיר�ָ�ַלִ� �	ֵנה) ב(

 .ְיַכֵ;ס Ï≈‡»̄¿NƒÈ ִנְדֵחי

 ְ%ָבָריו[דברו ַמִ$יד ) יט(

9ָיו ·Ú«È¿Ïֹ¬˜] קרי  ח1

 �ƒÈ¿ÏÏ≈‡»̄¿Nִמְ�4ָָטיו 

�ֵרי ֶ�ֵאל ) ה(ְ<

˜¬Ú«Èֹ·	ְ�ֶעְזר  

 

 לאחר תיאור הצרות בגלות  73.המתאר את הצלחתו" ישראל"מתאר את הע� הסובל בניגוד ל" יעקב"

ומחזירי� כביכול עטרה ליושנה על ידי קיו� התורה , )ז"קמ(נידחי ישראל שמחי� בשיבת ציו� , )ו"קמ(

כתיאורי� . היא ביטוי לשמחת ישראל וייעוד� בארצ�' מחת� בההרמת קר� הע� וש; )סיפא, יט, ז"קמ(

 .נ אינ� מזכירי� כלל את ע� ישראל"ה וק"אוניברסליי� מזמורי� קמ
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