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א'.ובראש השנה אומר':

שנינו במסכת סופרים (פרקיט הלכה ב) :ובראש השנה אומר'כל העמים
תקעוכףי .ומכאן כנראה מקורו של המנהג שנהגו רוב ישראלעומרמזמורזה
שבעפעמיםלפני"תקיעות בראש-השגהג.
 1אלא שבמסבתמופריב מדובר עלשירעוליום.

ובעל 'מטה אפרים' מעיר' :שבע פעמים שאומרים מזמור וה כנגד שבעה רקזעים
שברא הקב"ה' .וגעל'לקוטיצבי'מוסיף שישלכוון,כיישבו שבע פעמים אלהים,
(מלבד הסמיקות"אלהי") ועלידי התקיעותימתקט.
ן
ומצא לנכון בעל 'ערוך השולחף (אורת חיים חלק ג סימן תקפ"ה ,ד) להעיר:
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ונשאלת השאלה מהראו לקבוע אמירתמזמורזה (ועוד שבעפעמים)1לפני
מצוותהיום הגדול והנוראוהיא תקיעת שופרז אומנם לכאורה אפשרלהשיב
שקול התרועה והשוטרועניינה של מלכותה'החוזריםונזכרים במזמורזה הם
הם שגרמו לקביעת מנהגזה .ברם אפשר לשוב ולשאול :למהזהאיסוא נבחר
מזמור זה יותר משאר מזמורים שגם בהם נוכרעניינה של מלכות ה' ,כגון
קבוצת המזמורים צו-צטוכיוצא בהם .ובירוד מזמור פא ,שבו רמוז בפירוש
עניינו שלהיום:
תקעו בהודע שופר
בכסהליוםחגנו.
אין זאת אלא שמצויים במומורגועניינים נוספים  -ואםכן מה הםז

ב .על מבנה המזמור וחלקיו
ופהעלינולהקדיםולהבהירכלל אהד,היפהלבירורן שלפרשיות במקרא -
והוא :החובה לעמוד על 'ברה'  -כלומר על המבגח הצורני של הפרשה -
ועל'תוכה' כאתת.ועמידה על 'ברה' של הפרשה מכניסה אותנולטרקלינו של
'תוכה''.וחוכוכברו' .נתגונןאיטואב'ברו' של המזמור.עיוז קליוכיח שאפשר
להבחיזבמזמור שלושההלקים ("בתים");,ואלה הם:
א .ב-ה (ארבע פסוקות "שורות")
ב-1 .ח (שלוש פסוקות"-שורות")
ג .ט-י (שלוש פסוקות"-שורות")
חלק א מותח בקריאה-פנייה ל'כל העמים' לתקוע כף ולהריע לה' והוא
מסתיים ב'סלה' ,מזנח מוסיקלי הבא כרגיל בסיומו של קטע "טבעי"וענייני

במזמור.
הלק ב הוא כולו תביעה וקריאה לכולם  -מבלי לפרש בשמותיהם -
לזמר לה' ,אלא שבסופו של הקטע באהקריאה-פנייה מיוחדת למשכיל :זמרו

משכיל.

חלקג' מדוברבו על אסיפת'נדיביעמים' ,אבלאיןשומעיםבועודקריאות
פנייה ,לא קולות תרועה ולא קולות שופר ,לא קולותרינה ולא קולות זמרה.

,ויש מעמי הארץשכשיא השלימווי פעמיה אומרים בעת התקיעותוצריךיהודיע
ם שאסור יעשות בו ומחוייבים לשמוע התקיעות ולא לזמר שום דבר בעת
יב
התקיעות ,כי 'ימנצה' אינו מדינא (כי אם מנהג,י' ק') .ויש מקומות שאין
וה' (והגר-אנהג יאמרו,י' ק').
אומריםאוחו
י
נ
פ
ס
 2ההיוקהישיושה slnnקwיnק
יאן אינה תואמת את דעת הפרשניםהמ"יקיפ את
וכ
המנמורישני חיקםביבך :ב-ה; ו".ועייז עודיקמןבפנ.ם.

ביי

יא
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כאן שולטת כביכול "דומיה מוחלטת" .דבר זה עצמודיו להבליט אתייהודו
של ההלק הזהבמזמור.,
הפסוקה (=השורה) הראשונה מקבילה בצורה כיאסטית לפסוקה הראשונה

שלב':
כלהעמים תקעו כף  ,.,ייהריעולאלהים בקול.רנה
עלהאלהים בתרועה ייי ,,-ה' בקול שופר.
ואילו הקריאה-הפנייה הבאה ברישא של א ' -כל העמים תקעו כף' -
מקבילהלקריאה-פנייה הבאהבסיפא של ב':זמרומשכיל'.
ג' מקביל מבחינתתכנולא' .בא'מוזמנים כלהעמים לתקוע כףולהריעלפני
ה',ואילובג' מדובר על אסיפת'נדיבי העמים" .בא' קבלתעול מלכות ה' על
,
ידי,כל העמים'היא בחינת משאלהוחזוןלעתיד,ואילו גג'היא כבר עובדה
מלד אלהים עלגוים
...י שב על כסא קדשו -
והרי 'קדשר מקביל ל'נורא' האמור בא'' :קדוש ונורא שמו' (תהלים קיא,ט).
 .בא' נזכריע קב 'בחיר האבות' (ר),יבג' נובראבינו הראשון  -אברהם
(י) .רקבטני אלה (א'וג') נזכרים'עמים' ,יל%ו%ים' או'גתם'.
שיושה הלקים אלה של המנמור מחוברים זה לזה גם על ידי 'לשונות
מנהות' ,השוזרות אתכלחלקיהמזמור למסכתרעיוניתוצורניתאחת.
השם אלקים' הוזר ונוכר במזמור שבע פעמים ,,ומהן פעם אהת בא'
ושלוש שלוש פעמים בב' וג' .כנגדו באות במזמור (בא' וב') שבע פעמים
לשונות פנייה לתקיעה ,לתרועה ולזמרה .מלכותו של ה' חוזרת בכל אהד
מחלקיהמזמור:
'מלךגדול עלכל הארץ' (ג)
'כי מלךכל הארץאלהים'(ח)
י
'מלראלהיםעלגוים' (ט).
סביבר :ומרו
 3ב' וג' מסתיימים בצלעות קצרות מן הרגיל בנות שתימיי
(ה); מאדנעיה(י).
 4השפ 'איקים' מציין כידוע את מידת הדין שלו יתברךואיו'איהימי אלא לשון
שופט כמו~' :הגישו אדוניו האיהים' (שמות כא ,ו); 'ונקרב רבית
האיה,ם' (שם כב,ז) ועור ,והשפיטה גםהיאשתפקידיוהעיקריים שלהמיך.
ט
:שאי ,דוד,שימה וכו' :והשוה עוד' :כסאותימש
שפטו
פט -
פדו
עי(ההלים קכנ ,ה ועוד הרבה)  -מכאן הכינוי' ,השופ
את
רו
שא
יס
כ
'
בו
י לבית ד
הארץ'ימלך דמיכיםבפיו אברהםאבינו.
ו שלהעזים שנברא
 5ממספר שבעהמלהכויא מן ההביבים שבמקרא והוא רומוישיימות
כתב' :מספר שבעה
נבחר;
בשבעה 'מיפ וכן אמרו :השביעי
והמהר"י
מורה עלהמדיגההעל'ונה'.

משכיי

בעי חיאכי
י

אי

שי

יעוים
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אלא שבא'נזכרתמלכותה'ברישא ,בב'בסיפא,ובג'שובברישא.
בא' קרוי ה' 'עליון' (ג); בפתיחה לכ' נאמר :עלה אלהים ( ,)1וג'
מסתיים מאד נעלה (י).
כיוצא בזה נזכרת הלשון 'ארץ' בכל אהד מחלקי המזמור :בא' על כל
הארץ(ג);בב':כימלךכל הארץ (ה);בג':כילאלהיממגני ארץ (י).
התיבה'כי' באה בכל אהדמז החלקים וכנראה שהיא משמשתכאז פתיחה

לנושא הרינה או השירה' .בא' משמשת'כי' (ג) כפתיחה להסבר-לקריאת-
פנייה לכלדינמים לכי ה' עליון נורא וכו') .בב' משמשת'כי' (ח) כפתיחה
לקביעת עובדת מלכות אלהים ,שהאמונה בההיאלפי שעה רק נהלתישראל
('זמרו למלכנ 1זמרו') וכל 'משכיל' ('זמרומשכיל') .בג' משמשת'כ"(י)
כפתיחה לקביעת העובדה ש'נדיבי עמים' רמגיני ארץ' הם כבר ל'אלהים'
(וראהעל כךעודלקמן).
ג .הבעיות הפרשניות

 .הוכפנואיפוא שמזמורנו הואמבחינת 'ברו'ו'תוכףכולו 'מקשהאחת' .ברם,
'תוכו'טומןבתובהבעיותפרשניות קשותוהרי כמהמהז:
(א) מדוע פנה המשורר ל'כל העמים' דוקא בלשון 'תקעו כף' '1הריעו'ז
(ב) האם עלהגויים לקבל את עול מלכותו מתוךיראה בלבד(כיה'עליון
ג.ורא)?
(ג) מה פשר ההנמקה הניתנתע"י המשורר לקבלת עול מלכות ה':

ידברי עמים תחתינו
ולאומים תחתרגלינו
יבהרלנו אתנחלתנו

אתגאוןיעקב אשר אהב סלה (ד-ה).
כלום התרחשותהיסטוריתזוחייבת למלא את לבם שלהגוים שמחהז
ו מקום לשאול מבחינתם הם :לשמחה מהזו עושה ?
כלוםאי
(ד) מה משמעותה של לשון'עלה' הבאה בראשב' ?
(ה) מה משמעות לשון'משכיל' הבאהבסיומה שלב'

 6זכזפירש את'כי' הראשון הראכ"ע:זהוקולהרנה.
ד יש אמנם שפירשו 'ידבר' ננ דנ היג ,מלשון 'דבר' al~b ,בו רועים הצאן
והבקר ,אבל הלשינות 'תחתינו' וירגלינו' אינן סובלות פירוש זה (השווה עוד
ברכת משה' :ואתה על במותימו תדרוך' (דברים לג ,כס)' .ידבר' כפשוטו של
הכתוב כאן משמעו השתלט ,כבש כמו' :האל הנותן נקמותלי וידבר עמים
תחתי' (תהלים יח ,מה והשוה שמ"ב כב ,כח) .גם 'נחלתנו' היא ודאי הנחלה
שהתזיקו בה העמים הכבושים.
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והרי התשובות המוצעות

י נראה שאיןעניינו של 'תקעו כף' כאן רק,שמהה בלבד ,כמו" :כל שמעי
שמעך תקעו כף עליך" (נהוםג ,יט) ,6אםכי שמחהזואינה נעדרתכאןכלל.
ברםעיקרעניינה שללשוןזוכאן ושל חברותיה'הריעוש
'ומרו'ויקול שופר--/
מכוון לטכסטים ולניגונים הקשורים בהמלכת מלך ,בחינת 'תרועת מלך בו'
(במדבר בג ,כא)!0וידברה תורה בלשוןבני אדם' .ומלכותא דרקיעא מתוארת
בסמלים ובלשונות הלקותימ ממלכותא -דארעא ,ומדמים את היוצר מתוך
הצורותשיצר ואתהנוטעמנטיעותיו שנטע,כי'משמיעיו אתהאוזן מהשיכולה
לשמוע ומראין אתהעין מהשיכולה לראות' (מדרש שוחר טוב א,ד).
'אל-עלי1ן'
הלשון 'עליוד ניתנת להתפרש גם ככינוי וכנשוא במשפט :ה' הואעליון,
אבל גם כשם':עליון' הואה' .הלשון'עליון' באה לראשונהבדברימלכי צדק
מלך שלם ,שהיה 'כהן לאלעליוף ,אל אברהם'.:ברוך אברם לאלעליון קונה
שמיםוארץ .וברוך אלעליון אשרמגןצריךבידך' (בראשיתיד,יח---כ) .אבל
מכיוון שבמעמד זה השתתףגם מלך סדוםהכנעני(ואוליגםמלכים אחרים)וו,
 8כן פירש גם בעל המצררות .ור פירש :התערבו יחד זה עםזה להריע.לאלהים
ש"ייתקעו כף זה לזה לעשות שלוס ביניהם,
בקול רינה :והמלבי"ם פירש:
כף כעץימחאו כף (ת-
הלים צח ,ח),
והמאירי פירש :תקעו --
 .-ביחוד

 9עיקר עניעה של התרועה היא צעקה המורת לשמחה ,למלחמה וכע"ב
הקרטעת קול וטופר וחצוצרוה, ,ככן נאמר' :בחצוצרות וקול .שופר הריעו לפני
(תהלים צת ,ו וראה ע"דגויטיין ,ספר המועדים ,ראש השנה.בתג"ך),
המלך ה"
סו א.וכן מצאנו שבשעת משיחת יואש היכו "נוכחים בכף' :ויכו-כף ויאמרויחי
המלך' (מ"ב יא ,יב) .תקיעת שופר מצאנו בשעת המלכת אבשלום (ש"ב סו,י)
ויהוא (מ-ב ט ,יג) .בז נוכרת :מרת העב ושירתו
ה (מ"א א ,ן
שימ
בשעת הכתרת שלמה (מ"א א ,מ).זאילו ה'ישיבה' על 'כסאי(,ןלך' סימלה את
השלבהסופי בטכס ההכתרה (ראה מ"א א,לה).
ב .אפשרשהשימוש בלשון'זמרו' כב' (תמשפעמים) מכווןלשירתהיחידים שבכל
 "עמים (וראה לקמן בפירוש הלעין 'משביל') ורש"י פירש :זמר אינז מלתהשיר ,אלא הלחז והשיר,קול השמחה אשר בקרבו של אדם,
גדולה.
 11ובב"ר מ"ג אמרו :ששם השוו כל אומות העולם וקצצו ארזים 'ועשו
"
ס
ב
והושיבו אותו בהזכו למעלה ופיו מקלסיו לפניו ואומרים לו :שמעני אדוני,

יד יט)
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שהיהודאי עובד עבודהזרהוידעאולי את השם'עליון'או'אלעליון'ככינויו
של ראש האלים בפנתיאון הכנעני מוצא אברהםלנכון -כדילהוציא כל
-

ספק להדגישולזמר:
ה' אל עליון קונה שמים וארץ.
כלומר רק ה' הוא אלעליוןוהוא שקנה (ברא) שמים וארץו;.
נראהאיפוא שכל הפרשה הזאת (לרבות הפרשה הסמוכה לה',בריתבין
המשור-
ר,והבינה בהמסייעת לפרשגםמזמורנו.
הבתרים')  -רחפהלנגדעיני

'נורא'

'נורא' הוא כידוע מתאריו של הקב"ה':כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים
ואדניהאדנים האל הגדול הגבור 1הנ1רא' (דבריםי,יז),ובסמוך לו
נאמר(יח)' :עושה משפטיתוםואלמנהואוהבגר לתתלולחםושמלה' .משמע
שאיו לפרש 'נורא' רק מלשון יראה בלבדכי יראה זו מהולה באהבה והאל

הנוראגםאוהבגרוכו'.
וכבר פירש ר' שמשון רפאל הירש :מזיגה זו (=של ה' ,שהוא מדת
הרחמים,ו'נורא') נובעתמיסודות האמונה שלישראל .ה' שהואמידתהרחמים,
הוא גם עליון נורא ,רם ונישא ומחייב יראת השם שהוא קרוב ונמצא חונן
אהבה .ובהמשך כותב רש"ר הירש :רציגד ת הח'יים (_
 :נורא)
וחדוות החיים (וצמידת הרחמים) נובעות ממקור אחדוממנו בלבד,
והעמיק בליבון סוגיה זו ד"ר מאיר ווים והביא ראיות נוספות שאין
משמעותיראהכמו פחד ,בשפתנוהמדוברת.ובין השארהעירעל יעקב שנאמר
בו למשל' :ויירא ויאמר :מה נורא המקום הזה' (בראשית כח ,יז) ,אבל
יהד עם זהמעידעליו הכתובבאותו מעמר':וידריעקבגדרלאמור:אם-יהיה
אלהים תמריושמרני בדרך הוהובו" (שם כ-כב) .משמעשאיוהיראהמביאה
את יעקבלידירצון להתרחק מן האלהנורא,כי אםלהיפך :הוא מבקששיהיה
אלהים עמדה וכו בדברי משה :אל תיראו ,כי לגעבור נסות אתכם בא
האלהים ובעבור תהיהיראת 1על פניכם לבלתי תחטאו (שמות כ,יז).
משמעשישניגודבין הרגשת הפחדלביןמוראשמיםאמיתי.ואיובמוראשמים
מן המפחיד בלבד ,אלאיותרמז המושר לקבלתעולמצוותיו.
פ:
אמרו :לו את(ה)עיינו .נשיא את(ה)עיינו,איזה את(ה)עיינו ,אמריה
'חסדהעריסמיעז יחסראישו,.עייז ב"תודהשימה"יהר"מ נשר בהערות
ייג.
א-
וב
לבראשיתידעמי תרי"
12אין שחר לדעת כמה מן התרשים שמלכי צדק לא היה מייחד  -שאלמלאבז ודאי
לא היה נותו לו אברהם 'מעשר מכל'.

אי

מיד
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העמים תקעו כף
בסיכום :המלה 'יראה' מבטאה איפוא את היחס האמביוולנטי של הרתעה
ומשיכה,וככל שמוראועליך,כן תשוקתךאליו.
וה' נורא,כי פעולותיו מופלאות ורחוקות מבינתו של אדם' :כי גבהו
שמיםמא
רץ,כןגבהודרכימדרכיכםומחשבותי ממהשבותיכם'(ישעיהנח ,ט),ולפיכך הוא רחוק מאד מהאדם והרגשת מרחק 11מולידה חרדה בתודעתו של
האדם ,אבל בכל המקום שאתה מוצא את גדולתו ונוראותיו ,שם"תה מוצא
גם אתענותנותווהתקרבותולאדם.
הנשואהשני שבפסוקה :מלך גדול על כל הארץ'ן ,מקביל לנשוא הראשון
יועוד'.נורא' בא
שבפסוקה':נורא' ,לאמור:בנוראותיו ,בכוחוזההוא מלך'1
בהרבה מקומות צמוד ל'קדוש' ,כגון' :מי כמכה נאדר בקדש ,נורא תהלות'
(שמות סו,יא);'יודו שמך גדול ונורא וקדוש הוא' (תהלים צט,ג) .וקדושתו
מתגליתבעולםבייהודבעשיית צוקה ומשסט:
'ויגבה ה' צבאות במשפט
והאל הקדוש נקדש בצדקה'(1,ישעיהוה,ט,),

כי
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,ידבר עמים תהתינו'
וכעתמהי ההוכחה למלכותו:

"דבר עמים תחתינו

ולאומיטת"תרגלינוזנו'"י.
י (אתם
כלומר ההתרחשויות ההיסטוריותבהיי ישראל הן העדות למלכותה

"דו )1ולקיומה של תכנית אלקים להתפתחותה של ההיסטוריה האנושית
מראשית עד אחרית' לקראת תיקונו של העולם כולו במלכות ה' ,בעידן
המשיחיזן .ולפיכך באה בסופה של 'שירת הים' שנאמרה על 'משפט' ה' על
מצריםועל 'שועתישראלמידיהם ,ההכרסההאמונית:
'ה'ימלוךלעולםועד'
' נאה במובןלמיךמלכידמיכ'ב והוא תואם אתהכינו' שנתכנו
 13התואר 'מלךגדוי
 ,דן מ"ביה.יט).
בו קוסמוקרטיס כמומיד אשור (ישעירוין
.
צ
ו
ה
ב
ת
ו
ב
ר
ת
ה
ו
ך
ו
פ
י
ה
ה
משרד
,
"
ה
נ
מ
א
"
פרק
,
ס
י
 14ראה ד"ר מ' וג
.
ת
ו
ע
י
ק
ת
ה
המח'יתרבותתורנית ,ער"ה תשכ"ן עמ'  .15-14ושםהביא ד"רוניס גב אתדבריו

ך  /ואתכסה
הכמב"ג מ'כתרמיכות' QKI' :תבקשיעוני .אבר" ממך -איי
מחמתךבציד'.
ורעיון הקדושה'בייק~ט עיקרי היהדות ,בעריכתו
 15ראה הי רות 'ההידמות
י' בנטאויץ ,ואת מסתו של הרזי יעקבסון 'העשת ימרות הקדושה
המקרא' ,הזון המקרא.
 16והשוה דברי משה' :מי כמנד עם נושע בה' מגן עורך ואשר הרב גאותך ובו"
 ,מב) ועוד.
)stv~nי
ניהם
 17ו(הדרבהרבינםו את כהסד)י,בו'רכיאיכדךיישרא
י היסטוריה והגות במקרא',ניב המדדשיד,
במאמר

שי

יאי

שי

יג.

עי

יפי

'עי

יישראי'
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והכינה 11על מלכותה' (הראשונה במקראו) באה לאחרהדיבור:

'תביאמוותטעמו בהרנהלתד
מכון לשבתך פעלתה'

מקדשא-ד-גיכוננוידיך' (שמותסו,יז--יח).

רהר גחלתך' זה כבר הועדלישראל ב'ראשית',מיד לאחר המבול ,כנאמר
בשירתהאזינו:

'בהנתזן עליון ביס
בהפר-ובני אדם
יצב גבולותעמים
למספר בניישראל

-

.

כי חלקהי עמו
יעקב תבל נחלתוי (דבריםלב,ו"1e(e_-

'גאון יעקב'
הדיבור עאח יעקב אשר אהב'  --אפשר לפרשו או על ירושלם,היא שלם
(תהלים עו ,ג) ,שבה נערכת הפגישהבין אברהם ומלכי צדק  ,19היא העיר
שעלתן נאמר' :אוהב ה'שעריציון' (תהלים פו,ב') ועוד'כי בחר ה'בציון אוה
ג וראה עוד מ"ב בג ,בז) או על'בית המקדש' (רד"ק)
למושב לו' (שם קלב,י
שגבנה בהס.2
משמע שכיבוש הארץ  -ובראה שהמשורר רומז כאן לכיבושו של יהושע
'בןנון  -והקמתבית המקדש הם מהדברים המעירום על מלכות ה' והשראת
גליון תורף חשכ"ד ,וראה מאמרו של פרופ' יהודה אליצור "הרהורים על ההגות
ההיסטורית של המקרא' ,שנתרססם בידעות' עלון ב' תשכ"ג וב'אמנה ,ב',

תמוז תשכ"ב.

 18יוער שכאן נוכרים גם השם 'עליון' וגם הלסווגות יעמים'' ,יעקב נחלתו'  -ובראה

שגםרברי שירה  11רחפולנגרעיגי המשורר.
9נ והרי אברהם נפגש עםמלכי צדק לאתר א ל על ארבעת המלכיםשהיכו אתגויי
עבר הירדן וחלק מגויי ארץ כנען .יוצא שנצחונו וה של אברהם מהותו מעין
כיבושן של הארץ הניתנת אמנם אח"כ ל'מזרשה' לבניו ,זאבן בפדיתבייתבין
הבתרים נמסרת הארץ לבניו ושם מונים עשרה ע מ מי ם ,מספרירומז לעשרת
ד (ארבעת מלכי הצפון ,חמשת מלכי הככר ומלך שלם),
המלכים הנזכרים בפרקי
היבוסי הוא העם שישב בירושלם ,וראה עוד מאמרי :נאום הפתיחה של משה
והערותלהוראתו :בשדה המ"ר ,תשפץ עמ' ,171
 20ללשון 'גאון יעקב' השווה ויקרא בו ,יט' :ושברתי את גאון עוזכם' והפירושים
שנאמרו שם ואתדברי יחזקאל' :את מקדשי גאון עוזכם' (כד ,כא),
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כל העמים תקעו כף
שכיגעו בתוךבני ישראל .ולפיכך עצם קיומה של תכנית אלקית על מהלך
ההיסטוריההאנושית המתבצעת באמצעותישראלמזהדין שתמלא שמחה את
..
כלמי שמבקשלתכליתה ולמשמעותה שלההיסטוריה
231

1
ואמנםמצאנומעיןרעיוןזהגםב'שירה':
'הרנינו (:כשבהו) גוים עמו
כידםעבדיויקום

ונקםישיבלצריו
וכפר אדמתועמו'(דבריםלב,מג).

וב
,בפרקיההלל :ך .
)

.

י

'הללז אתה' כל גזים

'.

.

:

שבחוחו כל ה.אומים
כיגברעלינוחסדו
ואמתה'לעולםהללויה'(תהליםקיז).

('

סוף דבר בנקודהזו :כל מקום שאתה מוצא שקרן ישראל מתרשמת ,שם גם
מתגדל ומתקדש שמויתברךומלכותובעולם.
קידוש זה כברהתקייםבימי אברהם לאחר נצחונו הגדול בעמק המלך
ליד שלם היא ירושלם .במעמד 1ה מתקיימת באברהם ברכת ה' 'ואברכך'
(ברוך אברהם לאל"ליון וברוך אל.עליון וכו'); קידושמעיזוה
התקיים גםבימי משה ויהושע בן נון' :ברוד ה' אשרלהציל .אתכםמיד
מצרים וכף  -עתהידעתיכי גד1ל .ה' .מכל האלהים ובו" (שמותיח,
היכםהואאלהיםבשמיםממעלועלהארץמתחת'(יגושםב,
עא);'כיה'אל
יא) וכיוצא בהם1ו.
הלעתידלבואנימיהמשיה:
וקידושמעיןזהיהי
'והיה באחריתהימים
נכוןיהיה הרבית ה' בראשההרים ונשא מגבעות,
וגהרואליוחלהגוים.
..
 .והלכועמיםרבים ואמרו:לכוונעלהאל-הר-ה'
אלביתאלהי'עקב
ויורנומדרכיוונלבהבאורחותיו,
כימציוןתצא תורהודברה'מירושלים'(ישעיהוב,ב-ג).
'

 21קכיידבווששעהב'ר'-השירכדמןו.בן בברכתביתם שבירך ,אמנםבעי

www.daat.ac.il

כרש ,את ישראליאחר

דעת-מכללת הרצוג
מתוך" :מעיינות" ט  -ימים נוראים ,מאסף לעניני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

'"יי"קיי

2ע
'
,

'ביום ההוא'היהישראלשלישיהלמצריםולאשור,
ברכה בקרבהארץ.
אשרברכוה' צבאות לאמור:
ברוךעמימצרים ומעשהידי אשור
ונהלת'ישראל' (שםיט ,כד=כה) ועודרעוד.

אבלמהו המצב'כרגע',בהווהז -עלכך מדבר המשוררבביתהשני.
'עלה אלהים'
אין כל ספק שהתרועה כאן היא 'תרועת מלך' (במדבר בג ,כא) ,ונראה
שהלשוז'עלה'מכוונתלעליית ה'על כסא קדשו ,הנזכרתלקמן בפסוקט ,לאתר
שנתגלתה מלכותו בלחמו למען ישראל עמו '-כי ה' אלהי ישראל נלחם
לישראל' (יהושעי ,מב) .ונראה ש'עלייה' זו רומזת לא רק לתוקף מלכותו
ועצמתה אלא לתפקידו כ'שופט כל הארץ' היושב ביוםהדיז' לשפוט את כל
בני הארץ.יוםדין זהמכונהכידוע בתורה בשם'זכרוןתרועה' (ויקראכג ,כד)
שבווותרה''מעשילולםופוקךבליצוריירם'".

'ומרו משכיל'
הביתהשגי פרברכשמור בהווה בשלב הקורםלעירןהמשיחי .בשלבוה
נתבעים  QIDNהכל לותר לאלהים-,אך את מלכותו מקבלים לפי שעה רק
ישראל בלבד .וכך פירש הרד"ק' :זמרו למלכנו זמרו'כי בנו נתייחד שמו
בעולם והוא מלכנו מאז ,אבלביום ההואיהיה מלך על כל הארץ (זכריה
יד ,ט) .וכאשר לפירושה של הלשוו'משכיל' '-ש שפירשוהעל תוכןהיזמר'
שהמשורר מבקש וחוזר ומבקששיזמרוהו (הלשון',ומרו' חוזרת בבית,ה חמש
פעמים) .הארמי תרגמו' ,בשכלא טובא' (=בשכל טוב) וכיוצא בזה פירשו

 22נראה 'n~loDnmעיהאיהי
ם בתרועהה'
במעמד הרסי ' :ויבהקיוי
ך והזק מאד' (שמות
קו השופרהוי
יעינ
') .יש
יאת דבריהרמי-ם במו"נ ח-א פרק
כ,יט
פנ'יישיחביא
באשרראי 'עיהאי"י
י' :וקרא שרות הנבואה על הנביא או שכון השכינה במקופ "רידה' וקראהציות
ענין הנבואה ההיא מן האיש או סור השכינהמז המקום'עייה' .עם אירושו
'עיה' כאן הוא 'סור' השכינה מן הסקופיובןסייוק זהישמיםיאחר שה'נתגיה
כך דובר בשתי הפסוקות הקודמות (ד-ה).יש שפירשו
כלועםימעןישראי,
ם':ודוד
ש'עיהאיהים' מוסב הארוז n~pincב.מידודמקרית-יעריםיירזשיי
וכל בית
שופר' (שמ"בו ,סו) ברם את
מעלים אתארוז ה' בתרועה
וירב אם העלות הארוןבימי דוד
יר
אפ
שרי
יש
מנמורנוי
קP
בD
ו0
ש כאמור ימות דמשיח1 ,
רמוזהכאן.

שופר' רומותגפלהתגיותו הפומבית

כי יישון

שי

שעי

עי

עי
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כל העמ.ים תקעו כף
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המאירי ('זמר מעורר לבונותן שכל לשומעים') ובעל המצודות לזמר העשוי
בהשכל') .אעפ"כ נראה שפשוטו של הכתובמכווו לא לנושא 'המומור'כי אם
למ מ1רנ ,1כד פירש הראב"ע :זמרו  -זה כל משכיל ומשכיל -בין
ן באומות העולם .23
בישראלובי
משכילים כאלה בין אומות.העולם היו בתקופות שונות ,כגון :מלכי צדק
מלך שלם בימי אברהם; יתרו כהן מדין בימי משה ודומיהם גרי צדק
ם ,24
בכל הזמני

י

'מלך אלהים'
בג' בא המשורר לתאר את העידו המשיחי .ה' כבר מלך ,ה' כבה ישב על
כסא קדשו ,שתי הלשונות אמורות בלשון עבר ,החזון המשיחי הפך איפוא

למציאות.

-.

'כסאון.אמור לראשונה בסמוך למלחמת עמלק':כי-יד על-כסי-ה מלחמה
לה' בעמלק מדור.דור' (שמותיז ,טז) ,וכעת -בעידן המשיח ' -הכסא שלם'
(רש"י)

'~ff

.

נראה שהלשון 'קדשו' מבוונת ל'נוראי הגובר בבית א,כי מצאנו בהרבה
מקראות'קדושונורא'באיםצמודיםזהליה,
יש להניה שישיבת הימלך' על 'כסא קדשו' באה גם לומר לנו שהוא' בא
לשפוט אותנו ,את האנושות כולה'---צדק ומשפס מכון כסאך'(תהלים פט,סו;
..

צז,ב)

28

-

'

.

,

~

 23המלבי"ם פירש :שאז ישכילו כולם מלכות ה' ויגדלוהו .והשוה דברי רש"י
לדברים ו ,ד :ה' שהוא אלהינו עתה ולא אלהי האומות ע"א ,בוא עתיד להיות ה'

אהד,
 24הלשון 'זמרו לאלהים זמרו' יכולה להתפרש ,בהתאם לצלע המקבילה ,כמו זמרו
לאלהים .ברם מכיון שלמ"ר זו אינה אמורה נראה פירושו של בעל ה'באור':.
זמרו מזמור שתוכןענינו הוא אל הי ם  ,או כפירושו של ד"רמאירווים ; תהיה
זמרתכםאליו' :אלהים' ,זאת אומרת :הודו שהוא אלהים 1והודאה זו היא הכרוה,
הכרזה עליו שהוא מלככם ,ולמי תזמרו ,אלהים'? -למי שהוא מלכנו,
 25השוהעוד תהלים צג ,בואיכ ה,יט.
"ם להקב"ה השווה עוד דברי הרמב"ם במו"נ חלק א,
 26למשמעות לשון 'ישיבה' ביח
א :הנצחי העומד ,אשר לא ישתנה בפנים מאפני השגוי ,לא שנוי עצם,
פרקי
ואין לו שום ענין זולת עצמו שישתנה בו ,ולא ישתנה יחסו לזולתו ,כיאיויחס
'

בינו ובין זולתו שישתנה ביחס ההוא .ובנה ישלם היותו בלתי משתנה כלל ולא
בשום פנים ,כמו שבאר ואמר':כיאני ה' לאשניתי' (מלאכי ג ,ו),איןבישינוי
כלעיקר.
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ריבי עמים שסטו

כחוגזהמעלהעללבנוזכרוז'אספה' אחרת,הוא מעמדהר-סיגי:

כל קדושיובידיך
ישאמדברותיך

'אף חובב עמים

והםתוכו לרגלך
מורשה קהלתיעקב
תורה צוהלנו משה
ויה'בישרוז מלך
ב התאסף ראשיעם
יהדשבטיישראל' (דבריםלג ,ג-ה).
ברם נראה שצדקו הפרשנים הסוברים שנדיבי עמים' במזמורך אינוכינוי
לראש.שבטי ישראל,כי אם למלכי כלהגויים שהחליטו לקבל על עצמם עול
מלכותויתברך,כפירושו של הראב"ע-הםהנכבדים מהעמים או'מלכיהם
וגדוליהם' ,כפירושו של המאירי .אעפ"כ משמש מעמדסיני דוגמא לאספת
'גדיביעמים'זי,.נדיביעמים' אלה מתכנים כאן 'עםאלהי אברהם',כי אברהם
שהיה'נדיב לב ראשון' (רש"י) נתברךלהיות 'אבהמוןגוים' (בראשיתין ,ה)
והיה תהילהלגרים (ילקוטהמכירי) והזכירו בעבור הנפש שעשה בחרן וקרא
בכל מקום בשםה' (ראב"ע).
.

'מגני ארץ'
נראה שמגני ארץ הם הם'נדיבי העמים' שזכרם המשורר בפסוקה הקודמת.
וכז פירש ראב"ע :מגני הארץ  -הם המלכים .וכן נקרא המלר המשיח
בתהלים פד,י'מגננו ראהאלהים והבטפנימשיחך',וכן שם פט,יט'מגננו' בא
בהקבלה ל'מלכנו' (רש"ר הירש ,וראה עוד הושע ד ,יה) .!,הלמד של
'לאלהים ,מורה על השתייכותם של מגני  r~Knלאלהים~ ,משתמע מהדיבור
שמגני ארץ אלה מתמסרים לה' מתוך אהבה ,בחינת 'אני לדודי ודודי לי'
לשה"שו,ג)ובחינת':זהיאמרלה'אני...וזהיכתבידו לה"(ישעיהו מד,ה).
 ,וכאן יוער שהלשון 'מגני ארץ' מעלה על לבנו שוב זכרון אותה פגישה
היסטוריתביז אברהם והמלכים ב'עמק המלך'ליד שלםהיאירושלפ .שם אמר
מלכי צדק לאברהם' :וברוך אל עליון אשר מגן צריךבידיך ...ובסמוך
לפרשה 11הבטיח ה' לאברהם':אנכימגן לך' (בראשיתיד ,כ; סו ,א) ו'מעשי

גד בעל ה'גאור' סובר שאסיפת 'נדיבי עמים'מעיה יבנו אסוציאציה של מעין
נדיבי עמים=שרים השווה במדבר בא ,יח' :באר
פמייא מעלה.
חפרוהשרים כרוהנריבי העם'.
 28וראה גם פירושו של רש"י תתה נודע כי לאלהים מגני ארץ  -היכולת בידו
להיות למגן על כל הנוסחיםבו .והמלב"ים פירש :כל הצדיקים והחסידים שהם
מגני ארץ.

שי

ויישון

עי

י
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העמים תקעו כף
אבותסימןיבמם/וכאןיש לעמודעלהשעני שבעה'ראשית'לבץה'אחרית/
שם ברךמל צדק את'אלעליוז'מתוךיראהופחד מהדרבוראותיו ('אשר ISQ
כ.יכאןמתוךאהבה;'כילאלהיםמגניארץ''...זהיאמרלה'אני'...
צקיךבידיך')

כי

'מאד נעלה'

הכרזה קצרה זו בת שתי מלים ,המזכירה בקיצורה את חתימתו של הבית
השני 'זמרו משכיל' חותמת את שירתם של 'נדיבי עמים =.מגגי ארץ'
שהיא גם מכוונת לפתיחה של הבית השני' :עלהוהמשורר כאהד .ונראה
אלהים בתרועה ,,משמעותה של הכרזה זו היא כפירושו של הרד"ק' :ביום
ההואיהיה מאד נעלה על הכלכי לה' המלוכה לעולם ועד',!,אוכפירושו של
בעל המצודות':הוא מאדמעולהומרומםוכל אשריחפץיעשה'.
וכאןיש לשאולעוד מספר שאלות:היכןנאספים'נדיב.עמים'תמגניארץ'ז
אם כוונת הכתוב למלכי העמים מדוע לא קרא להם במפורש כך ? ומה פשר
העדר הקולות בבית זהז אין כל ספק שהאסיפה נערכת בירושלים,
הראשונד ,שברכה את ה' ,אלעליון' (עמק המלל
הוא מקום אסיפת המלכים
ליד שלם) ,והוא גם 'גאון יעקב אשר אהג' האמור בא' ,והוא המקום עלי
אדמות הקרוי-כסא ה'':יקראולירושלם כסא ה"(ירמיהוג,יז; וראה שםיד,
כא;יז,יב).ואליומכווו מקדשו-כסאו שבשמים(ישעיהוו ,אן סו ,א;תהלים
יא ,ד; קג,יט)".,
מסתבר שהעדרהכינו' המפורש'מלכים' מקורו בתחושת המשורר שבמעמדו
של 'מלך כל-הארץ',היושב על 'כסאכבודו,אין מלכות לבשר-ודם  -ובאשר
לענייןהדומייה השוררת במעמד זה ,ברצוננולהביא אתדבריחו"לעל מעמד
הרסיני:
רר' אבהו בשםר'יו-
לאציץ,עוף
חנן :כשנתן הקב"ה את התורה
'אמ
~1DS
לא פרח,שור לאגעה,אופנים לאעפו,שרפיםלא אמרו קדוש,הים לאנזדעזע,
.

הבריות לא דברו .אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול :אנכי ה' אלהיד'
(שמות רבהכס).ולפיכךאין מקום במעמד זה לתקיעת כף ,לא לתרועהולקול
שופר .חרדת קודשחייבת לשרור במעמדזה .קול דממה דקה (מ"א יט,יב),
'הס כל בשרמפני ה"(זכריה ב,יז),ולפיכך כנראה אףקיצר המשוררבדיבור
ד~הרון (עפ"י ד"ר מאירגויס),כילו'דומיהתהילה' (תהלים טה ,ב)י.,
29המיבי"ם פירש :יתעלה בהנהגתו תמיד מעיה מעיה בנסים הדשים ואותות

יא

ונפלאות אשר נבראו.
א,בו; מ-א כב,ים(=דהי"ביה.יח).
 30על כסא ה' ראה עוד
י את מזמורו כאן בפתאומיות ,בעמדו דום לפני הדד
אם
קי
זי
הס
' 31הנה כיוון המשורריל
התמונההנראיתלעוניו,וכלהמוסיף גורע' (מאירוויס ,שםעמ' ,)19
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יהנזה ק'י

ד .אחרית דבר
במזמורנו יש איפוא תיאור מהליכת האנושות כולה כשישראל 'הלב
שבעמים' נמצא במרכזו  -לקראת העידןהמשיחי '1ו'אתר-ית'זו כבר נעוצה
ב'ראשית'.
כל אחד משלושת החלקים שבמזמורדז בשלב אחר שלתהליךהיסטוריזה.
ב'ראשית'  -ברישא של המזמור  -באה הקריאה 'לכל העמים' לקבל על
עצמםמלכותה'.
ב'הווה' במציעתא של המזמור  -מלכות ה' היא נחלת ישראל בלבד
('זמרו למל-כנ 1זמרו'),,ורקמשכיליכלהעמיםנתבעים':זמרומשכיל'.
ב'אהרית' -בסימא של המזמור '-נדיביעמים'וימנני ארץ' נאספיםליד
המכוון ל'גאון יעקב אשר אהב' ,ומקבלים על עצמם עול מלכות
,כסא קדשו'
יגני ארץ מאדנעלה'.
ה' '-לה'מ
רעיונות אלה תואמים את רעיונות היסוד של ראש-השנה ,המפורשים

.
בתפילותינז:
'ובכןתןפחדך ה'אלהינועלכל מעשיך -
ויעשו כלםאגודה אחת לעשותרצונך בלבב שלם -
ותמלוך אתהה'לבדךעלכלמעשיך
בהרציוןמשכןכבודך "- -
ויאמרכל אשר נשמה באמו:
ה'אלהיישראלמלךומלכותובכל משלה - -
ועלכןנקוהה'אלהינו
לראות מהרה בתפארת- - - 1r1P
לתקןעולם במלכותשדי
וכלבני בשריקראו בשמך
זכה דורנו לראות הן את 'נוראותיו' והן את ישועתו ,את ,ראשית צמיחת
גאולתנו' כאחתונתקייםלעינינו' :ידבר עמיםתחתינו ולאומים תחתרגלינוי.
ואחרון אחרון חביב ונכבד :מקום 'גאון יעקב אשר אהב סלה' נמצא שוב
(לאחר כ 1900-שנה )1תחתשלטוןישראל.
'

 32והוא
בהתאםתהימפשיירחו.שיהםשי
כמכווןיימנ

הראב"ע והרד"ק ,ועוד המפרשים את מנמורנו

ולבדנו (הראב"ע).
33כיומרשנודעינ
 34הוא 'גאון יעקב אשר אהב'.יש לשים שגם בעידן המשיח'אין מתקפח מעמדו
במסגרת nTeuNnכויה
.ויפיבך אנומתפליים :תו בגוד ה'
הטגויי
יצד וששוןיצירך וצמיחת קרןידוד עברך  -במהרהבימינו.
יעמד ,שמחה
ראר
ישי

שי

יג
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מייתו ונזכה במהרה בימינו לגאולה השלמה ויחד עם כל'נדיבי עמים'

נאמרונחזורונאמר:

'כילאלהיםמגניארז
מאדגעלה!

ה'מלך,ה' מלך,
ה'ימלוך לעולםועד'.,,

 35אז ורק אזתמיא הארץ שמסה ושירה,כיהעיצת ה'הויכח בד בבד עם מלוא
 ...כי הדות ה' היא מעוזכפ'
השמחה (רש"ר הירש); 'כי קדוש היופ לאדוננו

(נחמיהה.י).

כי
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