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אברהם זלקיז  /ירושלים

על הוראת מזמור בז
(לדוד,ה'אוריוישעי)
(א)

פרק כז בתהלים ,הנאמרבבתי הכנסת של הספרדים עםטרקי תהלים אחרים
בין מנחה לערבית בכל יום ,נתייחד בקהילות האשכנזים לימי הרחמים
והסליחות :מראש תודש אלול עד להושענא-רבאי ,מעיז "שיר של יום",
והוא נאמר פעמיים בכל יום לאתר התפילה ,בשחרית ובמזהה או בערבית.
כטעם אמירתו של פרק זה,מצייןקיצור שולתן ערוך (סימו קכחסעיף ב)
"והגאעפ"י המדרש :ה'אורי  -בד"ה,זישע' -ניזהכ"פ ),כייצפנניבסוכו

 רמןלסוכות".,ש"י עגנון מביאב"ימים נוראים" (עמוד כב) את האמור בסידורר' שבתאי
מראשקוב (לעמבערג תרכ"ו)" :מזמור זה יש בו י"ג שמות הוי"ה ולכך
אומרים אותו מראש חודש אלול .שמראש תודש אלול נפתחים י"ג מכיליו
(=מידות) של רתמים ,והם מתגליםומאירים למטה,ועל-ידי אמירת המנמור
יכוליולבטלמעלינוכל המקטרגיםלפניבית-דיו שלמעלה".
לכשנבדוק נמצא ,שפעם אתת בלבד בא שם אלוהות בפרק ,והוא "אלהי-
ישעי" שבפסוק ט,המקביל ל"ה'אזריוישעי" שבראש הפרק .לשוןזו ,שמש-
מעהמידתהדין ,תואמת את התביעה למשפט צדק ,כמובא במדרש "-והוציא
כאור צדקך ומשפטך כצהרים" (תהלים לזן).י"ג פעמיםמצוי שםהויה בפרק
כמוטיבעיקרי ,כבקשת רתמים גדולה .לא בקשת רחמים במצור ובמצוק ,ולא
בקשת פרנסה ורפואה ,אלא בקשת רתמים שיסודה " -באור פני מלך-
עד יוהכ"פ לותר
, 1ששנה ברורה" סימן תקפא" :ונוהגי במדינתנו
דוור ה' אורי' מ-רב"וחקראלוועי
רב .ואנונוהגיו עד
יום אחר גמרכתפייה מזמור'י
יני עצרתועזבניי".
כי
במ
ש
 2ויקרא רבה כז ,ד ,וכן פסיקתא ,אחרי מות' קטב" :ורבנן לתריוקרייה בראש-
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.אורי
וישעי
אורי
בראש השגה ,שהוא יום הדין שנאמר' :והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים'
(תהייםיז,)1 ,וישעיביוםהכיפוריפ -שיושיענו ינו
עוונותיה"
וימהוי
3

 והמדרש רומז שהתסא גורם ,וישועת אדםהיאהמחילה.אינומצוי במדרשיםכלל.
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 "..להתהלךלפני אלהים באור-ההיים" (תהלים נו,
טז ,סו).1 ,

יד) .בקשתההייםהגדולההוו,שי"גמכיליו שלרחמיםבאים לחוקה,אין לקבל

בדיז.

הבקשה של פרק כן והשאלה שבו אחת היא" :אחת שאלתי מאת ה'
אותה אבקש".
לבקשפניו ,ולחוור לבקשפניו ,ללא הסתרפנים ,לבלתיהיותנטוי ונטוש,
לראות בט1ב ה' בארץהיים ולקוותאליוקיווי אחרקיווי* ,כתכלית ולא
זו הבקשה במידתהרחמים .בקשת הפנים המתמדת nSISDחיזוק
באמצעי -
י הארם כפעולה מקרימה,
הלב ,והיא צצתה תוצאה שלחיווי הלב צליד
1SIDIU1על-ידי הקב"ה כפצולהמסלימה.
בקשת החיים הגדולה ,שי"ג מכיליו של רחמים באים לחוקה ,אין לבקש
ולקבל בדיז' בימי הרחמים והסליחות מבקש האדם בקשות גדולות וקטנות.
 Tnbהקשורות בפרנסתו ומרנטת אנשי ביתו ,בבריאותו ובבריאותאנשיביתו.
ר וחוורואמיר ,באה לעורר בקשותינו לבקשה
תכלית האמירה של פרק כןטמי
גדולה,ובמעבר להאיןעוד:

.

"

טסת שאלהיסטת-ייאיתה אבלש:

ללטי?.4ת ?:ל

לחוית?!עם:-ולב":טר.ס
י'?ל..
3ה
(ב)

כל דבר שאדם אומרו וחוזר ואומרו בסכנת שגרה הוא עומד .האמירהעשויה
ליהטד לתכלית :אמירת שפתיים ולא אמירת-לב .חינוך מתמיד לאמירת-
לב "לד אמרלבי" (פס' ח) וחינוך מתמידלהירהור הלב לחדש בהדבר,
ה .מוסיף עליהםגילוי משמעותו של הפרק
ם למעט את סכנת השיגרעשויי
כיחידה אחת תפיסת התוכן והצורהזלו .להלןנצביע על דוכים המנוונות
הפרק מתוך תפיסות שוגות ,בהתאם לרמת התפתחותם שלהילדים,
להורות את
ליכולת הקישור הלשוניתוהרעיונית שלהם (אסוציאציותחיצוניותופנימיות),
ליכולתםלהסיק מסקנותולהפניםלימודיהם.
 4מיבי"םימומורנו פשקיד ".בקווילזולתוחיו התקוההכלית לעצמה ,רקתכלית

ה.ן

שלא 'קווה עוד ,ר-ל
היא שימצא מגועשו וא"ב תכלית הקיווי
הקיווי תקוותו ולא יצטרך עור-ליוון .ןבלהקיווי להקב"ה הין תכלית לעצמה.
לבוויחווך ויקווהק
הין
יתכלית
יי
שעידמע
ימץ לבך" כפועל יוצא :השם יאמץ את לבך ,הרטום
 5ראב"ע ואחרהיקםיומויפרשיםשי"ח
וא
וי
מפרשו כפועל עומד:יהיה לבך אמיץ ,וכך 'חנקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה"
(תהלים לא,כה).
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בדברי תורהקיים הכלל ,שככל שלמד אדם יותר,יכול הוא ללמודיותר.
ההבנה מתפתחת ומפתחת .ככל שילמדוהתלמידיםיותר,כן תופרה מחשבתם
בקישורהרעיונות שבפרק עםהדומים להם במקומות אחרים ,ותתפתחיכולתם
"לגלותפנים"  -לחדש ולהתחדש עמה היכולתלארגז מחדש.אתהרעיונות
שבטרק מתוך הנסיון העיוני ההולך ומצטבר  -על הקשריו השונים
יוןהאישיבחיייום-יום,עשויה להאהיבעלהתלמידים אתהדבריםומתוךהניס
ולחנכם .ל"לך אמר לבי" לא מתוך תמימות בלבד .שערי תורה ושערי
נינההמכוונים זה לזה ,סגולה הם לפתיחת שערי-הלב .ושערי-הלב שנפתחו,
סווגה .מכאן הצורך לחוור ולשוב אל
מגולה הם ליימצום שיגרה
ווזי
ורים ההולכים ומתרחבים ,הולכים ומען
יח
חמ
הפרק וללמדו פעמים אחרותולב

..

מיקים.

(ג)

.

פרק כן ,שבו ןנו עוסקים ,אינו משופע בבעיות פרשניות ותחביריות קשות.
אםבאנולהזכירן,אינן אלא מעטות:
"בזאת,אני בוטח" (ג) למה הוא רומז ? למהשלפניויאו למה שלאחריו,ז
בהרגשת הביסחוז שמלכתחילההיא נעוצה או בעצם היכולת לשאול ולבקש
את קרבתה'? ושמאביטחוןקונקריטי זה ,שאפשר ממשלהצביעעליו באצבע,
הוא תוצאה וסיבה גם יחד  1חוליית-חיבור בין הביטחון הממשי-המוחשי
שלפניולביז המשאלה הברורה והמיוחלת שלאחריו  -כמשרת עצמו ואחר
עמוז
" 4בזאתאני בוטח" " /בזאתאני בוטח"
אומהו "לך אמרלבי בקשופני ,אתפניךה' אבקש" (ח) ן
לך  -בעבורך ,בשמך ,בשליחותך ,אמרלבי לאחרים :בקשופניו 1ומתוך
הזדהות מוחלטת עםהציווי "בקשופני"'י בשליחותך -אני חווראליך:
-

.

6

י דברך ואור'ינתיבתי'
שוחר טוב בז ,ב'" :נרירגי

(קיט ,קה)  -אם נר
בדבר' חורה ,מעט

א אמר דוד:
ימה אור גאפ אור למה נרזאי
אג' מתחיל בהן -והזנובעיו; וכשאנ' נננסיחכושכאהנ'-מנת
שח
פת
יים שעריםהרבה.

יכך

ירגי'
ימעיה

י'

נאמר'נר ...ואורינת'בת"".
"ה' מעוןחיי" ,ובןחי"קומצווות,
ז רש"' :במה שאמר
":P"QH1 8וישתומריםכי 'בזאת,היאהשילההיוכרתיחרכו"'
 9רס,ג ,רפ"י ,רד" ,9ראב"עויתרים.
סו ראב"ע~PDnl" :אני אומר מה שצויתלנו בידשייחיך ואמרת לנו ,בקשופני' -
אומרלי שאתה קורא:
כן את פניך ה' אבקש"; וכן חרטום" :אודותיך
D"P
ומבקש את פניך".
כן רס"ג
'בקשו פני' שומעידבר'
ביאורו הוראבניקאפח  -אומר :הוי,פני בקשה-ו"(ויהיה בקשו-כאייו

כי
עי

שי

:

יבי

"יבי עייר

יני יא
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"אתפניך ה' אבקש" :ממך אליהם ומהם אליך ,כשליה אל'הציבור וכשליח
מן הציבור ,כמי שעומר בתווך.,או שמא כמי שעומד מתוה,עימות כפול -
תחילה של האיש ושלליבו עםאלוהיו ,ולאחרמכן מתוךהזדהות מוחלטת עם
הלב ער שהאדםכולואינו עוד אלא פני-לב " 11לך אמרלבי"מכריז
כלפיאלוהיובעימות מהותיתזו והלב ממשיךואימר מתוךכוליותו של
האדם
הגוף כולו" :בקשו פני" ,והוא הלב-הפניםמסיים" :אתפניך ה' אבקש".
"לד אמרלבי"1
או :מהו"כי אביואמיעזבוני ,וה'יאספני"(י) אצל דוד ?'הרי "רחוק הוא
שיתרעם רוך מאביו ואמו שעובוהו ומבקש מהשם יתברך שיאספהו,כיאין
מאסך אלת.ומייחן כליתומי עם ה'כמוהו"( .עקידתיצחק) .בקשתהיתום
ד-בנפשו שהוא
והאסופי העוב למעשהז או בקשת "החולה" המדמה
עגובואין מאסףז או שמא בקשת האדם המבוגר ,העצמאי ,הבודד והמבודד
'מאביוואמובחייהםבכורחייחודו-עימותו עםלבוזושניהם ,כשהםמאוחדים,
בעימותם עםהאלוהים לא אל-זועם ,רואה ,מפקח ומצווה בלבד ,אלא אל-
חי" .ברוך אתה"! עזמע-
ושאזיז לקול הקוראלחנינה ולמענה,אורווישעו של
ארם,מע,חייו ,שעםנטישת-עברוועזיבת-עבדו ,בחרון אפו ,לא נשאר עוד
דבר ?
הם השוררים(יא)י ,,הצרים ,עדי שקר ומפיחי חמס (יב) בעל' נפש
מי
ווה ,שלמענם ובגללם מבקש דוד"הוריני ה' דרכךונחני באורח מישור"ז
מתא
האםזו ישותפיסית קונקריטית דוגמת המרעים והצרים שבראשית הפרק (ב)
או שמא על דרך משלשרירי לבו של אדם הם "-כי בשרירותלבי אלד"
(דברים כס,יח) שבידיהםהחומסות והמשקרות הוא מסורללאדרך-מישור,
.ללאמדהיר עזובוגטושזהמצוויםאנולרדוף אףכאן אתרמשמעותןהפש-
ים או שמא רשאים-הייגים אנו אף לגלות גורמי-רעתו המהו-טנית של המל

נקוד בחולם ומוסב כלפי מעלה בקשי) .ושונה במהותו פירוש המאירי" :כשאני
מאת העם ע-ד שאני אומר להם שיבקשופני ויבקרוני תמיד,
מבקש כבוד ושררה
לשררת עצמי ובקשת כבודי ,אבל 'לבי'  -רוצה לומר תכלית
אין זה כונה
כוונתי ומחשבמתמינ,יכדי שתהא אימתי עליהם ,עד שאביאם לבקש את פניך ולקיים
דברי.תורתך".
 11חרטום למזמור ה פסי ס:יישורר מיוחד לספד תהילים והוא בא תמיד עם,כנוי
למדברים .כגראה הוא נגור מן הסורס סור ובנין פולל ,בינוני בהשמטת האוח
מי"ם) בהוראת :ראה באיבה ,בעין רעה" ,ולשיטה זו שמא פשט הכתוב לא
למעןהשירריםבי ,אלא למעןעיני ,השוררות1-כ 1גם בכתוב "ה'נהני בצדקתך
למען שוררי הישר לפני דרכך" (שם .(QV ,תרגום יונתן כשגי המקראות (ה ,ט;
כז ,יא) מתרגם "'למען שוררי /מטול תושבתתי"; מלשון שירה ,על דרך
"למען יזמרך כבוד".
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2ע

ת"ם של~ים" ,עף שקר חפה תמס,שביפו המזעדי שקר חפה חמס --
שמבפניםאו מבחוץ -הקמים באדם בהעדרה שלהאמונה.

ומכאן אל המאמד הסתום "לולא האמנתיליאות בטובזו בארץחיים"(יג)
 הקשור הוא בשלפניו ?ו1בין אםיובןהביטויכביטוי לעתיד לבוא ,לעולםהבא ,לימות המשיח או לתחושת הטוב המוחלט ,שניתן להשיגו רק "בארץ
ההיים" "בארצות-החיים" במקוםשכינתאל,ביתוונועמו,ז.
"לולא האמנתי "...או שמא מאמר גוום הוא ולהשלמה הוא צריך:
"לולא האמנתי "...כי אז לא נותרלי בעצם דבר .והעדר זהניתזלהגדירו
במונחים שליליים ,מתוך חורה על החיוב שבפרק ,ובמונחיםחיוביים מתוך
חורה על השלילה שבפרק -עלכןגום הכתובולאפירש:
"לולאהאמנתי לראותבטובה' בארץתייש"...
ושמא טוענת עמה התיבה "לולא" כל אותם משלימים ,שהמקרא פותח
אותם במלהזו":לולי ה' שהיהלנו ,בקוםעלינו אדם,אזיחיים בלעוגו (תה-
לים קכד ,ב) "לול' ה' עורתהלי כמעט שכנה דומה נפשי" (שם צד ,יז),
"לולי תורתך שעשועי אז אבדתיבעניי" (שם קיט ,צב) ועוד ועוד.
ובכולם  wwnהאבדון  -דימה " -לולא ה' שהיה לנו"  -במהותו
המיורדת ,בטובו המוחלט ,בעזרתו ובתורתו - .והרי זה מין "גוירה שווה"
פרשנית ,הרומזת להשלמה שבכל התיבות של המלה "לולא" שבתהליםי.1
"לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץהיים" .נקוד ע"פ המסורה,י .ושמא
להשלמהזורומזהניקוד.
כדוגמתו מושכת אליה המלה עבד שבפרקנו" ,עבדך" שבפסוק ט ,את
תמונת העבד בן האמה שבתהלים קטו ,סו" :אנה ה'כי אני עבדך ,אני
עבדך בן אמתך ."...שניהם משוחררים ממוסרות ,שניהם זובחים ובחי תודה
וזבחי תרועה ,שניהם שואפים ל"ארץ חיים" "בארצות החיים" ושניהם
מרמזים שמקורחיים הם חצרותביתה'.בתוככיירושלים:

יא
יויא

י  -וכן
יןבהקב"ה: ,כבר קמובי אותםעד שקרוביונ
 12רש"י" :אפ שהאמנתי
רד"ק וראב"ע קושרויפנ ולאחריו .זה קשור באשר לפנ
ייו  -כמעםוימשיו
.
ת
י
מ
א
ו
האמנת' בשם,
ינפשי קוה ה'"...
'3שונאי
 13ספורנו'" :בארץ"יים .בארץישראי".
 14אע"פ התיבותשגת-הייס ,פרטיפסוקנו ,כתיבן ביוד באיף.
י:
נקוד
בכ
ור
,גב
15בכיי
יות ד ,ע"א ושוחר טוב בו,ז" :תני משמיה דרבייוס
' הקב"ה :רבונו עויפ ,מובטחאג' בד שאתהמשים שכר
? אמר דודיפנ
,
ו
א
ל
שמא
ב'נידפ או
טוביצד'קיפיעת'דיבוא ,אינ' 'ודע אםיש

יויא

יגרוסיחטא".

אי

אבי

שי

יריי
יחיק
י
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"אתהלדלפמך בארצות ההיים" שטקט);
"האמנתי כיאדבר אמעמתי מאד" (שג ק;
"בחצרות בית ה' בתוככי ירושלים הל*ר"(שעש)
"הודולה'כי ט1בכילעולם חסדו" (קיח,
"מה" ישות פרסונאלית ,אלא
סא
ובכל אלהאין "העבד" הבווי והשפל "בןכה
ישות לאומית :העבד שיצא מבית-עבדים ,העבד שהוצא מביתעבדיםכדי
להישאר גם להבא עבד  -עבדו של מקום ולא עבד לעבדים "-כיליבני
ישראל עבדים" .כל מה שאומר דוד וכל מה שהוא הש אינו בכות ישותו
הפרסונאליח בלבד ,אלאמכוחישוחוהלאומיתהואבא.
ודאי שתיבת "עבדך" שבפסוק (ט) מושכת אליה (ונמשכת ממנה) תמונת
הארכיטיפוס של "עבד ה'" שבמקרא ,בכינויו בנוף ראשון " -עבדי משה".
וכמשה עבד ה' שוכה בקרני הוד ,באור פנ' ה' ,מבקש גם דוד בלשון
ה קר1בה ללשון משה.
משה אמר" :הודיעני נא את דרכך ואדעך " (שמות לג ,יג) ,ודוד אומר:
באזרך מישזר("...יא).אין הוא מעז לבקש כמשה:
"הוריני ה' דרלךונחני
"הראני נא את כבודך" (שם ,שם ,יח) ,אך רומז הוא לתשובה שניתנה שם:
"אני אעביר כל ט1בי על פניך" (שם ,שם,יט) בדבריו הסתומים:.
-לולאהאמנתילראית בטוב-יי בארץחלים.-

אחת שאותה

אף דוד מבקש ומוסיף ומבקש כמשה .פותח הוא אמנם
הוא מבקש ,ארמוסיף הואעליה בפרקנושתים:
"אחתשאלתי מאתה' אותה אבקש" (ד);
"שמעה'קול' אקראוחנניוענני"(ז);
"הוריניה' דרכךונחני באורח מישור"('א).
אחת או שלושז או שמא שלוש שהן אחת ,בעוצמת ההתפתחותהפנימית -
עדלפיסגת הבקשה האפשריתז
ביס1דה השאלה  -הבקשה היא היכולת לקבל וליהנות מן האור הגדול
הצפוז ונסתר בסתר האוהל (ה) בניגוד לאהל מועד של משה ,שכל העם
ראה את עמודהענזהעומדבפתחו.
בה מ שכה הבקשה היא ליהנוח מן המאמץ האקטיבי של בקשת-הפנים
(ח-ט) בניגוד למשה המדברפנים אלפנים.להיות אמנם בסתר מקום ,אר
לא בהסתר-פנים.

בשאל"

.י?טרוי?9סרשקל.
~"--.ל-תקמרטרףריי'-
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מרומם בצור ,עזורמאויביו ,עזוב בכורח-החיים מאביו ואמו ,אך לא עזוב
ו בקשתו. :
על-ידיאלהיישעי -ז
"אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי -כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני
ומבקשהזו אל ה ג ק שה הגד1ל ה -ליהנות ממתנתההנהיה.
מן""וחנני"אל"ונחני" ,ממתנתהןלמתנתההנחיה.
כשם שמצאנו אצל משה" :ועתה,י  -אם נא מצאתיחזבעיניךהודיעני
נא אתדרכך"...
"ויאמר:פניילכווהנחתילך" (שמותלג,יג-יד).
שירת הביטחון האושית-האינטימית והמכונסת של דוד ,מתפרסת ונמשכת
לאמירת משה הגדולה אל ה' :משה מדברוהאלהיםיעננו~ודוד זועק:
אקרא .
שקע1:קילי
.

ולא קם עוד כמשה,
.תמונת העבד ,שבה התחלנו אתעיוננו,יצאה מחוזקתפי שלושה" :העבד",
האיש" ,העבד" הלאומי ו"עבד ה'" -כדבר הדור .את זעקתו וזעקת עמו
וזעקתו כדבר לעמו,משמיעדודבקולוהקורא.
בתחושת דוד מופנמת תחושת העבר של העם ותחושת ההווה הנמשך,
בתמונת עבד ה' וגורלו:
"בקרבעלימרעיםלאכל אתבשרי

צריואויב,לי

המהכשלוונפלו"(ב).
"אל תתשי בנפש צר',
כי קמוביעדי שקרויפה המס"(יב).
גשבאים אנו לדוו במבנה הפרק ,על המשמעותהרעיונית שמבנה זה מעורר,

ניתן לחלקו לשנ' הלקים עיקריים ,וכל אהד
מהם לשני הלקים משנייםיי
חלק
חלק

א :פסוקים

1-41

ב :פסוקים ז-יד.

 16ובפרקנו1 " :ע ת ה ירום ראשי"(ו).
דו סגל בפירושו מחלק את הפרק לשלושה )1( :בטחון המשורר בה' :א-ג;
( )2שאלתו האחת :ד-ו; ( )3בקשה נגד אויב :ו-יד .וכן הרטום בפירושו:
( )1שמחת במשוררובטתונ
 .בה' :א-4ג; ( )2המשורר רוצה לשבתבכיח ך' ולזמר
לו )3( : :תפילהלעתיד :ז-יד.

ד-י
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..

''-

4יי.

.

..

-

.

פסוק ז :שמע:קוליאקרא

פסוק א:: :אורירשעי
:מעוותיי

'

מסוק ו :אשירהואומרהל?

.

'

1

.-:

.

פסוק יד :קוה אלשחוקויאמץלבך
.:

'

וקוהאלץ!-

שתיפעמים שםהוי"ה בראש חלק א' בראש הפרק,ושתיפטמים שםהוי"ה
בסוף הלק ב'בסוף הפרק .פעם אחת שםהוי"הבסוף חלקא',ופעם אתת בראש
חלק וך.ובמותםסמומם והאצלזה :
מסוק ..... '1אעירהואזמרהל? יפסיק ז' שמעלי"=
'

-

_

הרי לפסנו סתמתופתיחה כאחדדהיינו שלושה עמת של שם הע"ה בראש
המזמור,בסופו ,ובמעברשביו חלק לחלק:
-.

בקריאת הבסחט: :אוריהקשי
ייפחוזחיי

-

.

..

בקריאת התפילה :שורהואמרהל?
 .שמע:קולי אקרא
. .
בקריאת התקוה ::שהאל:הקושץלכך
וקוהאלין
התרה הכפולה בסוף הפרקמוליכה להרגעהולסטם.קריאתה'ה''י שבראש
.הפרק מרמזת בבירור למעמד הגדול-של "הנה מקום אתי" ,שאצל משה
(שמות לג ,כאואילך) והיאמעין הוכרת כלמיזותיו של הקב"ה ,שהוא קרא
.באותו מעמדבגילויוכלפי אדם:
,

.ז

 18ויש בכךסיוע לשיטת רבנו תם ראש השנה הוספות ד"ה שלש עשרהמידות:
"דשני שמות הראשונים הם שתי-מידות"  -ולא כדעת רבנו נמים במגילת סתרים,
שאינומונה השםהראשו.
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א בר הם זלקיז

"2

ד" 'הפירושו-תרגומו :אורימוטעי;"ה" שפירושו-תרממו :מעתחיה
כברהזכרנו אתי"גמכילע דרחמע שבפרקר.סוף חלק א "אשירה ואומרה
-לה'" מרמז לשירתהים ולשירתדבורה-שיריהלל וחודהלה'הגלחםלישראל
באויביו שהםאויבי ה'  -כשהעולם כולו עלאיתגיו חלמפניו.סיומו של
חלק א' הופך אותו לשיר מזמור .מקומולפני חלק ב' לפני מסוקי
ה תפילה  -קובע את זיקתו לתפילה כפסוקי-דזמרה שלפניהתפילה.
נתגונן עתה בחלקי המשנה של הלקא':
פס' א
,

.

ייי מעוזהייממי אפחד
י

אוריוישעיממיאירא ?

או

ז
1

_

מס' ג...-עלימחגהלאייראלבי

י'י""יי בוטח ן

פס' ב-בקרבעלימרעים...
....המה כשלוונפלו
 'ODו---אחתוטאלוזינואתיי,.,
יי
וטנאעייבביתיי....
לחזוונ בגוועם,ייי....

ש

,י
'DDד --ין-וםראשי עלווויבץ...
ז
 --------------------------יאזבחה בבוהקו.., .

פ '0ה-,תכי יצפנני..,

אשירה ואזמרה ל"

יסתרני...
בצור ירוממני

"ה'אורי ךשעי ...לחצת במעם
בפסוקים א ו-ד מודגש
מק ור הבטחי
התוצאות" :המה כשלוונפלו.,.יטתירמ
הי ,בפסוקים ב -1ה מודגשות
בסתר אהלו" ,בפסוקים ג ו-ו מודגש ה ק שר שבץ התוצאות ,האירועים

למקור הבמתון;

אם תחנהעלימחנה-...בזאתאניביטח

ועתהירוםלאש...אשירהושזמרהליי.
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ההיההכפשה שלאו בא--2מתוך הרחבה ,ממשקלשמי למשקל שלקיכ-
להדגשההיא באה ,כקריאה הכפולה של שם ה' בראש הפרק ,באמצעוובסופו.
יש גםדירוגכפול של זמן ומהות,ביןשניחלקי המשנה או ו-א.2
ירדג שבז מן :תוצאות הבטחון בעבר,בהווהובעתיד:
ד
ר בעבר:בקחבעלימרעש.,.המהכשלו ונפלו
א  ( 1בהווה:אםחחנהעלימחנהלאץראלבי
אםתקוםעלימלחמהגןאת אני בוטח
א2
בעתיד :כי יצפנני..,יסתרגי...ירדממני*
דירוג שבמה ות :מתחושת הבטחוז אל מקור הבטחון :אל עבודת השם
במקום הנבחר ובדרךהרצויה.
א  1הכרזזו 2התחוורה :ייאוריויוןעי...יימעוזהיי
בקשת המקור :שבחיבב"".-במעמה
י
יאזבחהבאהלוזבחיתרועה
א 2ן

]

אשירה ואזמלהליי.

נ

כל חלק כשלעצמו ושניהם כאחד  -מבליטים,כי הבטחון המוצהר
והמורגש אינויליד נסיו-נותיו ,סיבה הוא ולא תוצאה ,לא מפני שדוד מטה
אתאויביו הוא בטחבאלוהיו,הואבוטחומאמין וה'עמו.
"...בזאתאני בוטח
,,.
לולא האמנתי"...
נתבונן עתהבחלקי המשנה של חלק ב' שבפרקנו:

י

ננו

ב2

פסוק ז :שמע:קוליאקרא...

טסוק יא :הורני:דרכך...

פסוקי... :ן?יאספנ.

פסוק יד... :וקוהאל:

כל חלק פותח בבקשה מאת השם בגוףשני ,מתוך עימות שבתפילה.
בו מסתייםבגוףשלישי וה'יאספני,
ב 2מסתייםבגוף שני-ו-קוה אל ה'-אוכמדבראל עצבן.ז.
הסיום בגוף שלישי של ב  1כלחייכו אל החלק שלפניו א ,2האמור בגוף
י'

 19ולדעת חרטום (שם במבוא) הואפונה אל עצמו בקריאה לבטוח בה'.
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שלישי ,והוא "מעין תפילהי  -תפילה שתתקבל התפילה ,והקדמה לתפילה
עצמה.
בסיום בגוף שני שבסוף הפרק מורגשת השלכת הדברים כלטי כל אדם
והוא המעבר מן העימות .עם המקום אל העימות עם האדם ועם העדה:
"חזקוויאמץלבבכםכלהמיחליםלה'" (לא,כה).
עיקרה של התפילה "הוריני ה' דרכך ,"...אךיש בה ,כדרך התפילה,
שלטניה ושלאחריה .חלק ב 1-הואמעיז הקדמה שתיקנו לאחר מכן לשליה
ציבורלפני התפילה שבלחש ובראשיתה של חורת הש"ץ" ,בקשה שתתקבל
התטילה ,בקשה לחנינה ולהיענות ,לסילוק המכשולים  -כגון אמירה ללא
כוונה:
"לך אמרלבי" ...
או לחטאועווןהמביאיםחרון אףומסלקים אתהשכינה
..
"אל תסתרפגיךממני
" .
אל תט באף עבדך...
לאחר בקשתהתפילה"הוריני ה' דרכך "...מתפללדוד על שארהתיילה:
על ההצלה על האמונה ועל התקווה.
חלקי הפרקהשוניםבזיקתםזה אלזהייראו אפואכך:
 )1(.א -מזמורשיר
(
ב-תפילה

=

ן

( )2או

ר

מזקי
ב  1תפילהעל קבלתהתפילה
ב  2התפילה

,
( )3א 1

סוק ,ד~מרה

ב 1שבחיה דמריה,ר

תפילת"הורניונחני"

ב  2שאריתהתפילה

זנד'.
נ 2כזוגמת"הנניהעני ממעש"",אימיך נשא חין
ד-
יי
קכ
ער
.ע
שלתי ב
 21וראה את פירושו המפורט והמעמיק
ת יצחק" ב-מגוא-שערים",
ו פרקנו .ושפבין השחר הדגשתהשאיה האחת רוד
המתבססכוי
י
כ
ב
ש
"
מעשיו ומיחמותיו יש השקפה תמידית אליו יתברך"" .ואחר שהקדיפ זאת
ו יהצלת נפ ש."1
הכוונה הנפלאה ,ערך לסניו יתברךחפייתו המיוחדתאיי
עיקרהתפייח מכוונתיהשגת הבורא יתברך,וכיוון שהשגה 11ה.א עמוקה מצד
עצמה  -ר"ל "עומק המושג"  -ומצד האדם אשר ירצהיהשיגה -שהיא "קוצר

עי ין

בעי
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לשלוש תמונות מתגלה בפרקנו :דוד הבוטח ,דוד הנוצח ,ודוד
ה מתטלל .בשתי מערכות מתגלות תמונותאלו( :,א) דוד הבוטח והנוצח;
ו(ב) דוד המתפלל-והמאבקים שבפרק אינם המאבקים הח'צוגיים ,אלא
הפנימיים .במאבקהחיצוניוהסוערמופיערוד בהשקט וגטחה:
-, .
"בזאתאני בוטח".
יכן
ודווקאגחייםהפנימיים ,הנתמכיםבביטחוז ובאמונהומשוחררים עליד
מצר ואויב ,מתגלים סערה וא' שקט בתפילת דוד ,במאבק הגדול של דוד
להשגת ד~רכים.האמיהיים  -סערהאמיתית ולא סערה מדומה .ואת תמונת
,האיש במאבקו על עצמו
( .
-..
"הוריניה'דרכךונחני באורחמישו-ר -למעןשוררי".
דמיון רב לתפילה שבפרק ולמטבע שקבעו חכמיםבתפילה,כגון".:שמעה'
קולי אקרא" "שמעקולג'"",וחנניוענני" ( -תפילת"עננו" בשמעקולנו)
"...אל תסתר-פניךממני" "-אל תסתרפגיךממנו".וכןגם בלשונותאחרים
המפוזרים בפרק וכדוגמתםמצויים במטבע של תפילה :בברכת הודאה -
"מגוישענו" -כנגר"אלהיישעי"" ,הטובימך" -כגגר"בסוגה'",בברכת
שלוב " -חיים"" ,תורת חיים" "וחיים ושלום"  -בנגר "בארז חיים"
שגפרקגו.
אפשר למצוא בפרקנו גם רמזים לברכת המינים ,על
ללא מאמז מיוחד
הצדיקים;ולירושליםעירד ,את צמחדודוכו'י.1
'

ן

ן

המשיג" -התפיל תחילה
י הראשונה":אי תסתר פניך ממני",ועי
ע
תט
ת"אל הגדול הגבורוהנורא
בהכרתבאףשםעהב'דרש"ב.תפילהרואה"בעי העקידה"בכיי
 .אמנפ יפרסם ויוכירם אחרי כן אחת
""יאהידביי " ,"pDDכיהכי נובר דרךביי
יאהתואםשינהאתסדרן

השניה

1

1p'Pהתטייח" :ינקש מלפניו יתברך שיראהוהתדיית הנכון וגפ הוא ינחו

באורח מישור (=אמצעים) להגיעאליו מבלי שיטה הימיו או השמאל" .עדי-
שקר ויפח-חמס הס "משפטי הדמיון בדברים הכווביפ ,ודגורות.ממופתיות
המכזיבות האמת ו-החומסות אותו" (וראה דוגמאות  nlooll~nעל דגרי המורה פ'
ע"ג ח"א ומאמרי חו"ל תמוהים שפירשו יפה ,שם) והש " :אמנםיזרז
~"OD
הוזק ואת
י בנגד שני
התשוקהמיווהקהרשקהפמהושבגהוחאסםיד ,כפי שוידותחקקוממםציואגופתוי,ו
כחתם ואמר:
המונעים שוכרנו ,אם
ן ואמרכי כשישיםתמ
בישינתיו התקוה בתשגה'וההדבקאייו
קוה ....ויאמץ ו
:
.כוש' המונעיפ ההמה לאיעמדוישניו".
בתכייתהפריצות
הר
נייוון שבא דוד באתהתפיים שנאמר .והב-אוחים
22מנייה יח ע"א~" :כ
' .
קדשי~שמחתיםבביתתפילתי'
כשנבדוק ,נמצא שהגרייהא במגילהין הסדר שמונה עשרהמסתייעת הרבה
במזמורי דוד יקביעת ת1כני האמירה" :מניין שאומרים"ו ,כגוז :מניין
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שבע פעמים נמצא שם הוי"ה בחלק ב' של פרקנו התפילה .שלוש
פעמים בב  ,1בהקדמה לתפילה ,וארבע פעמים בב ,2בתפ-
ילה עצמה .וכבר
הזכרנו שבפרק כולו  -תפילה על הסדר; פסוקי-דזמרה; שבהיה דבריה,
ותפילה -נזכר שםהוי"הי"גפעמים.
(ה)

פרק כז שבתהלים כלול ברשימת הפרקים הנלמדים בכיתה ח' של בית-הספר
היסודי הממלכתי-דתי והוא כלול כנראה גם בפרקי הבחירההנלמדים בכיתה
י"ב של בית הספר התיכוו הדתי בישראל.וכן בחוץ-לארץבין אםילמדוהו
ויפרשוהובלועזיתובין אםילמדוהו ברמההמתאימהבעברית.ודאישישלנהוג
בפרק בדרך של ניצול הגורם המזמן ולהסמיך את הוראתו לחודש אלול.
לימודו בימים שהוא נאמר בבית הכנסת מהזק את ההנעה (מוטיבציה)
ללימוד הפרק ,כשהכלשואלים :מהו הטעם לאמירת הפרקבימים אלהדווקאז
אמירתו בבית-הכנסת ,לאחר לימודו בכיתה ,מחזקת את המניעים להפנמת
התכנים שפורשו והובנו .נמצא זה מסייע את זה :האמירה את הנכונות
ללמוד ,והלימוד את הנכונות לותר  -ושניהם את הנכונות לעשות מה
שנאמרומהשנלמד.
את הפרקישלהציע ללמד שלש פעמים לפחותבבית הספרהיסודיוהתיכון:
בכיתות ושבז'בכיתות ה'-סי,ובכיתותי"א-י"ב.
בכיתות ושבז' יהיה הלימוד הווייתי בעיקרו ,לימוד המבוסס על הזדהות
עם הגיבורים הפועלים .הפעילות המתאימה לגיל זה ,בפרק כז שלנו ,היא
פעילות הפיענוח של המאורעות הנזכרים בפרק  -ובלשון חז"ל במדרש:
"במאי פתר קראו",י .מן השיטות השונות של הפיענוח המדרש' נבחרודאי
אתזיהוי המאורעות עם קורות דוד בפלשתים או בעמלק.הביסוסהפסיכולוגי
לגישהזו נעוץ בחוסרהיכולת שלהילדים להזדהות הזדהותבלתיפרסונאלית.
כל כולו של השיעור הוא אפוא הזדהות אישית עם דוד הגיבור ,הפועל -
וכאן לא בחץ ובחנית ולא בכף הקלע .יכולת הפיענוח -היסוד המטריאלי:
שליטה של הילדים בידיעות רבות ככל האפשר מחיי דוד ,שנלמדו פעם
שאומרים אבות ,גבורות וקןזשות -וכוים נסתייעו במזמור כסשבתהייים -
"מזמור לדוד הבו לכ' וגו'" והוא הדיו בס דר אמירה :זמה ראו לומר תשובה
אהדבינה ז וכד' .ובמהלך הגמרא שם מובא מזמור קג" :לדודברכינפשי את ה"',
וממנו מצטטת הגמרא" :הסלח לכל עונבי ,הרופא לכל תחלואיכי הגואל משחת

חייכי".

העולה מן הדברים :תפילות דוד שימשו כבר בימים קדומים תוכני תפילה
ומסגרת לתפילה " -מטבע" בלשון חכמים ,ועמוקה היא מליצת חכמים" :כיון
שבאדוד באתהתפילה".
 23ההערה נדפסה בעמוד .222
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והובלטו שנית לקראת השיעור .היסודהדידאקטי  -השעשועהרוחני שנגרם
בעצם פעולת הפיענוח של המאורעות ,גילוי רמזים רבים וביסוסם ,פעולת
ההכללה העיונית וקביעת קריטריונים להכרעה בשעת הפיינוה .פרשנים
מרהיביםכגוןפירושו שלספורנו *ריקלועל המורה את הכוונת "המגלים" -
יקלו אך לאיקדימום ולאיבואו במקומם .פתיחתהשיעור במדרשאובפירוש
ספורנועשויה לקבוע את נפשהשיעורכולו,
בהוראה במחוור השני ייעשה נסיון להזדהות לא-פרסונאלית באפ-
שרות של פתרון המקרא "בים" כלומר במאורע ההיסטורי הגורלי של
ונה בה' ובטהרבו כנהלהאישית וכנהלה
העם ,שפיתח בו את התודעה של אמ
לאומית כאהד .עם פיתוחה של יכולת שפיטה ונקיטת עמדהבגיל זה ,יעומק
הנסיון להבנת הגישות השונות בפיענוח הפרק ולהעמקת ההכרה ,שתיתכנה
גישות שונותואיו הכרעה חד-משמעית .נם ההבנה שנמשו של אדם מורכבת
מנפש עצמו ומנפש עמותובןאויותר .בצדהפיעגוהייעשהגםהנסיון לעמוד
על האידיאות שבפרק ,כגוז זו שהבטחון הוא ראשוני סיבתי ולא משני-
גילוי" מבנד-,הפרקתוצאתי להמכרה החינוכית) .יש  alaבגיל זה גם ל"
עלפימסגרתוהחיצוניתוהפנימיתולגילויאופיוהכולל.
במחזור השלישי יש לחת את הדעת בעיקר לטיפול בתפישה הכללית של
הפרק מתוך עמידה על תוכנו וצורתו .אם לאיביא העיון לכלל האחדה של
הדברים,יימצאו התלמידים מפסידים אף אם ישתכרו בשאלות פרשניות וענ-
ייניות .דוגמות לתפישהכוללת 11נתנולעיל בעצםהניתוה של הפרק .הקבלת
גישות כגוןזו של בעל העקידה ב"מבוא שערים" ,של בעל המדרש שפתר
קרא בר"ה ,ועוד-תרתיבגם את אופקי-הדעת ותבליטאת אופגי-
הדעת של גילוי וכיסוי ,ושל צרכי -הדעת בכל דור ודור ולכל דור
נדור.
 24ספורנו(ויניציאה שמ"ו,לנודון תשיש):
אורי במשחו אותוע"י שמואל,
וישעי -מן הארי והדוב וגלית,
בי  -פלשתים וזולתם,צריואוי
יסחירני  -בבוא עמלק על צקלג,
ירום ראשי  -על הגשורי והעמלקיוהגריזי,
כיאביואמישבזני אחו הנעורים,

אליו ל-
חסות תחתכבפיו כאב אתבן ירצה,
וה'יאספני
בנפשצרי --המסיחים את שאולעלי,
עדי שקר  -שאמרו הנהדוד מבקש רעתך,
בעמס היה נותן פח
ויוכדאותי גו באומרו.שצגבני
ויפח המס -

ושאוי
כ'יאאיעיד"
בארץחייב  -בארץישראי.

ירגיי
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ר' שמואל ,אלעזר] פתר

בים

ויקרא רבה פרשה מאא:5_4

ר' שמעוז לשמואל] בר בחמן פתר
בפלשת-ים

ה'אורי -ויאר אתהלילה
וישעי התיצבו וראו את ישועת

ה' -

ממי אי
רוא -
תירא

במאי

פתר קרא?

רבי יהושעבולוי פתר
בעמלק

.

רבנן פתרין
בראש-השנה ויוהכ"פ
אורי  -בראש השנה
וישעי  -בשם הכפורים

ושמר משה8 :ל

ה'מעוזתיי עניוזמרתיה
-

.

ה' מעון חיי  -עזי תמרת יה
ממי אפתר תפול עליהם אימתה
ופחד -

בקרובעלי מרעים-ופרעההקריב בקרוב עלי מרעים  -זה גלית בקרוב עלי מרעים -אלו עמלקים בקרוב עלי מרעים  -אלו שרי
שנאמר :ועמלקיםפינטז אל נגנ אומות הינזלם באין ~מקטרגיו על
שנאמר :ויגש הפלשתי השכם וה-
ישראלוכו'.
ואל צקלג
ערב
לאכול את בשרי די אמראויב אר -לאכול את בשרי  -ואתנה את לאכול את בשרי -ושתינשי דוד
בשרך לעוף השמים,
נשבו
דוף אשיג
צרי ואויבי לי  -ויבם דוד מן צרי ואויבי לי בימות החמה
צרי ואויבי לי  -ונער פרעה
שס"היום "השטו"-גימטריה שס"ד,
הנשף ועד הערב.

.מכאן ואילך

אמר דוד':

מכאז ואילך אמרו
יומראל:
אם תהנה מהנה  -מצרים אם תחנהעלי מחנה -
ת,פ

עיי

מכאן ואילד אמר דוד; אמרו ישראל לפני

שיפיס -אם תהנהעיי מחנה -שיעמי-
ק'פ

שי

שכלימות השנה השטן מקטרג וב-
יום הכיפורים אינו מקטרג.

הקב"ה:
אפ תחנה

עי'

מחנה

-

.

של

סמאי

י...
יאאםיתיקראוםיבי מלתמה של יאייראיב
יאייראיב' -
יאייראיעי
שהבטיחנו:
בזאת אני בוטח
עלי
אם תקוםעלי מלחמה 'ff.-מצרים אם תקוםעלי מלחמה  -של פלש-
 עם -גזא ת יבוא אהרו-ן אל הקודש.לקים
חים.
בואהאני בוטח  -בזאת שהכתיב בזאתאני בוטח  -בזאת שהכתיב
בזאת אני נוטח  -בזאתלכשםה,ב-
לנו משה בתורה:ונאתליהודה,..
לגו משה בתורה:
טחתנו שנאמר :ה' ילחם
וזאת ליהודה (דהיינו :שמע ה'
'הודה...ועודמצריותהיה).
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