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 פתיחה 

זה מכבר הובחנו כמה אוספי מזמורים בתהילים כקבצים עצמאיים שעומדים בפני  

מחתימות    עצמם. אין הכוונה רק לחלוקת ספר תהילים לחמישה ספרים כפי שעולה 

אלא לקובצי מזמורים בתוך אחד מחמשת הספרים שיש להם מאפיינים    1הספרים,

)מ"ב  –מיוחדים   כדוגמת אוסף המזמורים של בני קורח  מ"ט,  -ספרותיים ותמטיים, 

קל"ד(, ועוד. לגבי מזמורי  -פ"ג(, שירי המעלות )ק"כ-פ"ח(, אסף )נ', ע"ג-פ"ה, פ"ז-פ"ד

עם זאת,    2ק"נ( יש התלבטות במחקר המודרני. -"ו' שחותמים את הספר )קמיה   הללו'

ק"נ הוגדרו כבר על ידי חז"ל כיחידה ספרותית עצמאית בשם "ששת  -מזמורים קמ"ה 

דזמרא, אשר נבחרו כהקדמה לתפילת   יח א( או פסוקי  )מסכת סופרים  המזמורים" 

  3שחרית.

קמ"ה  שהמזמורים  להראות  היא  זה  מאמר  מבחינה  "ק -מטרת  מהווים  אכן  נ 

בזיקות  פרש מתמקד  בהמשך  הניתוח  אחיד.  רעיוני  רצף  בעלת  אחת  יחידה  נית 

 המיוחדות ובקשרים הענייניים בין המזמורים.  

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

בהמשך ניתן הסבר קצר לכל מזמור בפני עצמו תוך הבהרת מיקומו ביחידה )חלק ב(.  

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

ד"ר   לרב  מדן,  יעקב  לרב  כהן,  גבריאל  לד"ר  מודה  אני  כן  בןכמו  מרדכי  -יואל  ד"ר  לרב  נון, 

אוריה,   יש"י,  לילדינו  יעקבס,  יהונתן  לד"ר  בזק,  אמנון  לרב  גרוסמן,  יונתן  ד"ר  לרב  סבתו, 

 לאה, יאיר ושלומית על הערותיהם והארותיהם המועילות. 

 מופיעים דף מקורות ומצגת, המסכמים את המאמר הזה.  www.tefilah.orgבאתר  

   פ"ט, נג; ק"ו, מח. כ;-ראו: מ"א, יד; ע"ב, יח .1
"אין לדעת בוודאות אם מזמורי 'הללו יה' היו פעם קובץ   .2 כך למשל דבריו של נחום סרנה: 

   (.11, עמ' 1995, תל אביב  עולם התנ"ך, תהילים א'המנונים נפרד" )
עראו   .3 קיח  "ב"שבת  מר:  :  והאמר  איני?  יום.  בכל  הלל  מגומרי  חלקי  יהא  יוסי:  רבי  אמר 

בעניין מיקומם של  .  "כי קאמרינן בפסוקי דזמרא  ?ל יום הרי זה מחרף ומגדףהקורא הלל בכ

קי"ח( -פסוקי דזמרא בסוף ספר תהילים ולהשוואת היחידה כולה למזמורי הלל המצרי )קי"ג

 . 46ראו להלן הערה 
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כרצ  הפרקים  משמעותית  ניתוח  בצורה  נתמך  אחידה  ספרותית  וכיחידה  רעיוני  ף 

גם   לעתים  היחידה,  לאורך  מנחות  ומילים  חזרות  של שרשור,  הספרותית  באומנות 

עם משמעויות שונות. השרשור יכול לשקף קשר צורני ואסוציאטיבי בלבד, או מסר  

בנספח(.  והטבלות  ג  )חלק  המזמורים  שבין  התוכני  הקשר  את  המבהיר    מהותי, 

לבסוף, נדון בקצרה במיקומה של יחידה זו בתוך ספר תהילים )חלק ד(; דיון זה ראוי  

נוסף   בנספח  למועד.  חזון  עוד  אך  כולו,  תהילים  ספר  מבנה  הסברת  לאחר  שיבוא 

המקרא   במחקר  החדשה  לגישה  ההקשרית  –מבוא   contextual)  הפרשנות 

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

 יחידה ספרותית עם רצף רעיוני אחיד והגיוני   –א. פסוקי דזמרא  

" )קמ"ה( המשורר מדבר בעיקר בגוף ראשון ופונה אל ה' בגוף  תהלה לדודבמזמור "

שני. הוא מזמין באופן פיוטי את כל הבריאה להצטרף אליו לתהילת ה'. מזמור קמ"ה  

הרעיו להתפתחות  וכבסיס  כפתיחה  קמ"ומשמש  במזמורים    על   כמשקיף ק"נ.  -נית 

"  פי   ידברה'    תהלת " )פס' א( ומסיים ב" לדוד  תהלה , פרק קמ"ה פותח ב"כולו  התהליך

)קמ"ו שומעיו  קהל  את  בהמשך  לצרף  כדי  כא(.  דבריו:  -)פס'  את  הוא  חותם  ק"נ(, 

 " )קמ"ה, כא(.ועד לעולם קדשו  שם בשר  כל   ויברך"

קמ"ו וחותמ-המזמורים  פותחים  אכן  קהל המתפללים בלשון  ק"נ  בפנייה אל  ים 

',  יה   הללו', ועשר פעמים מופיעה לאורך חמישה מזמורים אלו קריאת 'יה   הללו ציווי ' 

" )פס' כא(. בפזמון  פי  ידברה'    תהלת " )פס' א( ו" לדוד  תהלה כעין מענה והמשך של " 

כל   הפתיחה של  לכך, בפסוקי  בנוסף  זה המשורר סוחף אחריו את השומעים.  חוזר 

 
בפירושם על ספר   יליםבחקר המקרא התייחסו הוספלד וצנגר לשיקולי עריכה של מזמורי תה .4

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

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

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

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

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

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

is 2011), Minneapol150-101 .   :הבאים במחקרים  גם   ,The Editing of G.H. Wilsonראו 

The Shape andMcCann (ed.),  .76, Chico 1985; J.C SBLDS Hebrew Psalter, 

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

extzusammenhang des Vierten und FünftenZum Telos des Psalters: der TBallhorn,  

, Berlin 2004150)-Psalmenbuches (Ps 90  ודיונים דוגמות  יש התייחסות,  . במחקרים אלה 

קמ"ה המזמורים  של  הניתוח  על  ההקשרית.  הפרשנות  בעניין  ספרותית  -רבים  כיחידה  ק"נ 

iligung segne (Ps 145, E. Zenger, ‘Dass alles Fleisch den Namen seiner He:אחת ראו גם

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

27-, Neue Folge, 1997, pp. 1Biblische ZeitschriftPsalmenhermeneutik’, . 



 

 ורים מופיע השורש הל"ל: המזמ

 קמ"ו, א(.  )  ַנְפִשי ֶאת ה'  ַהְלִלי

 )קמ"ז, א(.  ְתִהָלה ִכי ָנִעים ָנאָוה 

 )קמ"ח, א(.  ַבְמרֹוִמים ַהְללּוהּו   ַהָשַמִים ִמן' ה ֶאת  ַהְללּו

 )קמ"ט, א(.  ֲחִסיִדים  ִבְקַהל ְתִהָלתוֹ 

 )ק"נ, א(.  וֹ ֻעּז  ִבְרִקיעַ  ַהְללּוהּו  ְבָקְדשוֹ  ֵאל  ַהְללּו

במזמורים אלו המשורר מדבר על ה' בגוף שלישי, כי הוא פונה כאן בגוף שני לציבור  

" )קמ"ה, א(, ובהמשך הם תהלה לדודאשר כביכול מגיבים להזמנה שב"  5השומעים,

)קמ"ו אט  אט  אליו  להצטרף  כדי  הדרגתי  -מתארגנים  באופן  מתרחב  המעגל  ק"נ(. 

)"   ושיטתי לאורך מזמורים אלה מנפש יושבי    –"  נפשי   הללי המשורר  ב(, לכל  קמ"ו, 

)"   –"  ציון  אלהיך  הללי ירושלים )"  '  ה   את   הללו קמ"ז, יב(, ולבסוף גם לשמים ולארץ 

  ... לכל חסידיו  תהלה (. החסידים )" קמ"ח, א, ז  –"  הארץ  מן'  ה   את   הללו   ...השמים  מן

לשמחת בני  קמ"ט, א( מהללים את ה' וגורמים    -קמ"ח, יד    –"  בקהל חסידים  תהלתו 

היחידה   כך  בעקבות  )קמ"ט(.  האומות  מלכי  עם  ה'  משפט  ולעשיית  במלכם,  ציון 

" )ק"נ, א( והמשורר מהלל  בקדשו  אל   הללו מסתיימת בהזמנה חגיגית לכל הבריאה "

" )ק"נ, ו(. בכך הם אכן מיישמים את  יה   תהלל   הנשמה   כל "  –את ה' מעומק נשמתו  

 לעולם ועד" )קמ"ה, כא(.   קדשו   בשר שםל כ  פי ויברך' ידבר ה  תהלת " דברי דוד: 

לסיכום: ב"תהלה לדוד" מהלל דוד את ה' ומזמין את החסידים ואת "כל בשר"  

השומעים,   ציבור  של  התגובה  הם  הבאים  המזמורים  אתו.  יחד  ה'  את  להלל 

שמים   )קמ"ז(,  ציון  שבי  )קמ"ו(,  הפרט  לדוד":  ל"תהלה  הדרגתי  באופן  המצטרפים 

 ק"נ(. -בריאה כולה )קמ"טוארץ )קמ"ח( ולבסוף ה 

 ב. מקומו של כל פרק בפסוקי דזמרא 

   6תהילת דוד   –מזמור קמ"ה  

ומתאר את גדולתו    "(אברכך   יום   בכל...  ועד  לעולם   שמך  ואברכה )" דוד מברך את ה'  

"(  יברכוכה   וחסידיךהם את ה' )"וחסדיו. בתוך ברכה זו הוא קורא לחסידי ה' לברך גם 

)יא שמים  מלכות  עליהם  כולה  -ולקבל  הבריאה  את  מזמין  הוא  המזמור  ובסוף  יג(, 

   7".קדשו שם בשר כל ויברך   פי  ידבר'  ה  תהלת" –הלל יחד אתו את ה' ל

 
 תהלה " '  ,ר' קימלמןוגזונדהייט    'ב  :יג; ראו-תופעה זו קיימת כבר בתכנית של מזמור קמ"ה, י .5

 . 16-96תשס"ט, עמ'   ,מט  מגדיםמבנה ומשמעות',  – "לדוד

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

 (.  5 הערהלעיל, ) וקימלמן

לעיל,  קימלמן )וגזונדהייט    :ראו  ,מזמור קמ"העל "ברך" כמילה מנחה בפתיחה, באמצע ובסוף   .7

 (.  5 הערה
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תהילה זו מהווה מעין תכנית של דוד המלך לקהל החסידים בירושלים להצטרף  

ק"נ  -אליו לתהילת ה' במזמורים הבאים, ואכן, מזמור קמ"ה משתקף במזמורים קמ"ו

 בנספח(, באמצעות מקבילות לשוניות רבות.  1)ראו טבלה 

   8תהילת הנפש   –מזמור קמ"ו  

במזמור זה המשורר מתחזק בביטחונו בה', העושה שמים וארץ והעוזר גם לנזקקים.  

האדם,   באפסות  הכרה  מתוך  בציון.  ה'  מלכות  את  לראות  מבקש  הוא  כך  לשם 

"( בה'  באמונתו  ומתחזק  העולם  בבורא  הכרה  לידי  בא    יעקב   שאל  שריאהמשורר 

)ו(, הוא גם "שמים וארץ  שהֹע ה(. הוא מבחין שה', שהוא "  –"  בעזרו   משפט   שהֹע " 

העולם. לעשוקים לבריאת  כביכול  מקבילה  וישועתו  ה'  עזרת  וכי  )ז(,  הכרת    9" 

לעשוקים  משפט  ובעשייתו  ה'  של  בקיומו  ה'    10המשורר  שמלכות  לייחל  לו  גורמת 

 השופטת בצדק תימשך לעד בירושלים. 

' המאפיינת את היחידה של  יה   הללו יוון שבמזמור קמ"ה לא שולבה הקריאה ' מכ

ק"נ )כאמור לעיל(, רבים ראו בה קובץ נפרד שאינו קשור לפרק קמ"ה. -מזמורים קמ"ו

 קמ"ו מוכיח שיש ביניהם זיקה:  -אולם מרקם המילים המשותף למזמורים קמ"ה 

 קמ"ו  קמ"ה 

   ַהֶמֶלְך לֹוַהיא    ֲארֹוִמְמָך ְלָדִוד ְתִהָלה( א)

 ָוֶעד  ְלעֹוָלם ִשְמָך   ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבֲרֶכךָ  יֹום ְבָכל( ב )

  ְבַחָיי ה' ֲאַהְלָלה( ב )

 . ְבעֹוִדי ַהיֵֹלאל   ֲאַזְמָרה

ָוֶעד  ְלעֹוָלם ַוֲאַהְלָלה ִשְמָך    )ב(ָוֶעד  ְלעֹוָלם ַוֲאָבֲרָכה ִשְמָך  )א( 

  ָלִמיםֹע   ָכל   ַמְלכּות   ַמְלכּוְתָך (  יג) ַמֲעֶשיָך ְיַשַבח ְלדֹור  ּדֹור (  ד)

ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר ֵשם ָקְדשֹו  )כא( ָודֹור   ּדֹור   ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך

 ָוֶעד  ְלעֹוָלם 

ֶמת  )ו(   ְלעֹוָלם ַהֹשֵמר א 

לַהִיְך ְלעֹוָלם '  ה   ְך ִֹיְמל ( י)   א 

 ָיּה ַהְללּו רָֹוד   ר ְֹלד  ִציֹון

ה' ְבָכל   ַצִּדיק)יז(  ְיַרֵננּו ְוִצְדָקְתָך  ִביעּויַ  טּוְבָך ַרב  ֵזֶכר( ז)

ֶמת  ִיְקָרֻאהּו ֲאֶשר ְלֹכל (יח) ְּדָרָכיו   ָכל ֶאתה'  שֹוֵמר( כ)  ֶבא 

 ֲהָביו ֹא 

ֶמת  ַהֹשֵמר (ו)  ְלעֹוָלם  א 

  ֹזֵקףה'  ִעְוִרים ֹפֵקחַ ה' ( ח)

 ַצִּדיִקים   ֵהב ֹא ה'  ְכפּוִפים

   ְגבּוֹרָתיו ָאָדםִלְבֵני הָ ְלהֹוִדיַע  )יב( 

 ְויֹוִשיֵעם )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשה ְוֶאת ַשְוָעָתם ִיְשַמע  

ְבֶבן  ַאל ִתְבְטחּו ִבְנִדיִבים )ג( 

 ְתשּוָעה ֶשֵאין לֹו    ָאָדם

   ֵקף ְכפּוִפיםֹז )ח( ה'     ַהְכפּוִפים ְלָכל  ְוזֹוֵקף )יד( סֹוֵמְך ה' ְלָכל ַהֹנְפִלים 

   ְיַשֵברּו י ֹכל ֵאֶליָך )טו( ֵעינֵ 

 ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעתוֹ  נֹוֵתןְוַאָתה 

  ַאְשֵרי ֶשֵאל ַיֲעֹקב ְבֶעְזרוֹ  )ה(

לָהיו ה' ַעל  ִשְברוֹ     א 

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

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

  החדשים   השמים כאשר  כי" ;(תהילים קכ"א, ב" )וארץ שמים   עשה ה'  מעם  עזרי"מה: ראו בדו .9

,  ו"ס  וישעיה)  "ושמכם  זרעכם  יעמד  כן  ה'   נאם  לפני   עמדים  עשה  אני  אשר  החדשה  והארץ 

 (.  18הערה להלן, כו )ו-, כהג"ל וירמיה  :ראו גם. (כב

 " )ז(.  לעשוקים משפט שהעֹ של המזמור, הפותח ב"  חלקו השני .10



 

 ֶלֶחם ָלְרֵעִבים   ֵתןֹנ )ז( 

ָיתֹום  ֶאת ֵגִרים  ֵמרֹה' ש )ט(   ַיְשִמיד   ָהְרָשִעיםֶאת ָכל ֹאֲהָביו ְוֵאת ָכל   שֹוֵמר ה')כ(  

  ְרָשִעיםְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֶרְך  

 ְיַעֵּות 

בירושלים  לעזרת הנזקקים  )קמ"ה( מתורגם  כל הבריאה  על  לה' המשגיח  השבח הכללי 

 ולתפילה למלכות ה' בציון )קמ"ו(. 

" שומר  המקבילות הלשוניות משקפות ומבטאות מסרים רעיוניים. כך למשל השבח 

כ(, אלא גם את  מתאר לא רק את שמירת    " ה' ה' על אוהביו מול הרשעים )קמ"ה, 

  –ט(. כהמשך לפסוק האחרון במזמור קמ"ה  -שמירתו על החלשים בחברה )קמ"ו, ח

נפשי    הללי אף במזמור קמ"ו המשורר פונה תחילה אל נפשו )"   –"  פי  ידבר '  ה   תהלת "

ה' קמ"ה:    11(, " את  מזמור  בתחילת  המלך  דוד  כמו  ניסוח  באותו  ה'  את  ומהלל 

  –ב(  -" )קמ"ה, אועד  לעולם  שמך  ואהללה   אברכך  יום  בכל   ...המלך  אלוהי   וממךאר"

-)קמ"ה, א  " לעולם )קמ"ו, ב(. ברכת המשורר "   "בעודי  לאלהי   אזמרה   בחיי   ה'   אהללה "

יג(,  -" )קמ"ה, ד( תביא לקבלת מלכות שמים )קמ"ה, יאלדור   דור ב( בשילוב שבח ה' " 

ניסוחים עם הבקשה לשיבת ה' לציון:  ובעקבות כך גם מזמור קמ"ו מסתיים באותם  

" )קמ"ו, י(. אותם ניסוחים המופיעים  יה   הללו  ר ֹוד   ר ֹלד   ציון  להיְךא   לעולם '  ה   ימלך " 

  ישברו   אליך  כל  עיני  ...הכפופים  לכל   וזוקף במזמור קמ"ה כשבח כללי של ה' בלבד )" 

וק טו( נמצאים גם במזמור קמ"ו כנימ-קמ"ה, יד  –"  בעתו  אכלם   את   להם  נותן  ואתה 

  ה'   על  שברו  בעזרו  יעקב  שאל   אשרידתי לקריאת המשורר לבטוח בה' ולא באדם )"

קמ"ו,   –"  צדיקים   אהב  ה'  כפופים   קף ֹז   ה'   עורים  פקח  ... ה'לרעבים  לחם  תן ֹנ   ...אלהיו

 ה, ז, ח(. 

גם   אלא  מוטיבים,  של  ושיתוף  לשוני  דמיון  רק  לא  נמצא  הפרקים  בשני 

הקודם: על סמך דאגת הבורא לכל בריותיו    התפתחות והתקדמות רעיונית מהמזמור

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

 מלכות ה' דווקא בציון, כפי שאכן יתואר במזמורים הבאים.

 12תהילה ראשונה של עם ישראל   –מזמור קמ"ז  

חים בה את  ישראל המתכנסים בציון ומהללים ומשב  י מזמור קמ"ז מתאר את נידח

ומלכותו   החלשים  על  שומר  שה'  בקודמו,  האמור  את  זה  מזמור  ממשיך  בכך  ה'. 

 תופיע בציון. על ידי המקבילות הבאות מובע הקשר והרצף הרעיוני בין המזמורים:  

 
 .  40הערה  לן, ראו גם לה .11

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

Münsteraner Theologische47’, Untersuchungen zu Psalm 1 -es, unserem Gott zu singen  

216-37, Altenberge 1995, pp. 199 Abhandlungen . 
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 קמ"ז  קמ"ו 

ם   ֶאת ה' ַנְפִשי   ַהְלִלי)א(   לַהִיְך ִציֹון  ֶאת ה' ַהְלִלי)יב( ַשְבִחי ְירּוָשַלִ  א 

ל )א( ִכי טֹוב   ְבעֹוִדי  ַהיֲֹאַזְמָרה ֵלאל )ב(   ֵהינּו ַֹזְמָרה א 

 הילול על ידי היחיד הופך להילול על ידי עם ישראל כולו. 

 ִיְּזלּו ָמִים  ַיֵשב רּוחוֹ )יח(  ְלַאְדָמתוֹ  רּוחֹו ָיֻשב )ד( ֵתֵצא  

 ָמָטר   ָלָאֶרץֵמִכין  ְבָעִבים הַ  ָשַמִים)ח( ַהְמַכֶסה   ָשַמִים ָוָאֶרץ )ו( ֹעֶשה  

  ּוִמְשָפָטיו ֻחָקיו  ְלַיֲעֹקב  קרי[ ְּדָבָריודברו ] ַמִגידכ( -)יט ָלֲעשּוִקים  ִמְשָפט ֹעֶשה   )ז(

ַבל ְיָדעּום ַהְללּו   ּוִמְשָפִטים ֹלא ָעָשה ֵכן ְלָכל גֹוי  ְלִיְשָרֵאל. 

 ָיּה

 ֲאֶשר ִיְקָראּו  ֵרב ַֹלְחָמּה ִלְבֵני ע ה  ִלְבֵהמָ  נֹוֵתן)ט(   ֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ֹנ  )ז(

   ְיעֹוֵדד)ט( ָיתֹום ְוַאְלָמָנה  

 ְיַעֵּות  ְרָשִעיםְוֶדֶרְך  

 ֲעָנִוים ה'   ְמעֹוֵדד )ו(  

 ֲעֵדי ָאֶרץ  ְרָשִעיםַמְשִפיל  

דאגת ה'   13תיאור משפטו של ה' בעולם בין האנשים הופך לתיאור גבורת ה' בבריאה כולה. 

קמ"ו, ז( תתבטא בקיום תורת ה' על ידי עם ישראל   –"  ָלֲעשּוִקים  ִמְשָפטה  ֹעשֶ לנזקקים )"

 קמ"ז, יט(.  –" ְלִיְשָרֵאל ּוִמְשָפָטיו ֻחָקיו  ְלַיֲעֹקב קרי[  ְּדָבָריו דברו ] ַמִגידהיושב בארצו )"

לַהִיְך ִציֹון )י( ִיְמֹלְך ה' ְלעֹוָלם   לַהִיְך ִציֹון )יב( ַהְלִלי  א   א 

 ה' בציון.  תהילתה' בציון מתפתחת ל  ות מלכ 

ֻחָקיו ּוִמְשָפָטיו    בְֹלַיֲעק   קרי[ ְּדָבָריודברו ] ַמִגיד)יט(  ְבֶעְזרוֹ  בַֹיֲעק )ה( ַאְשֵרי ֶשֵאל 

 ְלִיְשָרֵאל 

 האמונה באל יעקב מתורגמת לקיום החוקים והמשפטים של ה'. 

ה' בבריאה כולה, המאפשרת    תהילה זו מתמקדת בקשר שבין ה' לעמו ובשליטתו של 

לו לדאוג ליראיו. התפילה למלכות ה' בציון בסוף המזמור הקודם מפורטת במזמור  

"( ירושלים  לבניין  ציון  " 'ה   ירושלם  בונה קמ"ז  של  ה'  לתהילת  כך  ידי  על  ונהפכת   )

ב ה' שב אליה, בנה אותה והשיב את בניה לתוכה. המשורר מייחל  מזמור  כולה, כי 

"קמ ציון ֹאל לעולם    ' ה ך  ימֹל"ו:  ודֹ לדֹ   ַהיך  במזמור  רר  מתגשמת  אכן  ובקשתו  )י(,   "

" )יב(. תהילתו האישית בתחילת מזמור  היך ציון ֹאל הללי   ה'שבחי ירושלם את קמ"ז: "

ב( עוברת להיות תהילת ירושלים וכל  -" )אהי ֹל א אזמרה ל ...  נפשי את ה'  הללי קמ"ו: " 

 " יב(. לאחר שהמשורר  ציון  אלהיך  הללי   ...הינוֹזמרה אל יושביה במזמור קמ"ז:  " )א, 

האלוהי שנעשה להם )קמ"ו, ז(, עם ישראל    משפט ה תיאר את עזרת ה' למסכנים ואת 

דאגת ה'    14כולו מבין שיש להלל את ה' הנותן את משפטי התורה רק לעם ישראל.

 
 –" )קמ"ו, ה(  אלהיו  ה'  על  שברו  בעזרו  יעקב  שאל  אשרי"  ייתכן שניתן להוסיף על דרך הרמז:  .13

של    ..."לב  לשבורי  פאהרֹ " הלב  שברון  את  תרפא  בה'  והביטחון  האמונה  דהיינו  ג(,  )קמ"ז, 

 הצדיקים. 

"  מזמור עיון זה מתבטא אף בתוך  ר .14 " הן את סדרי בראשית  דברו זה. המשורר מתאר בלשון 

.  מים   ויזל  רוחו  ישב  וימסם  דברו  ישלח...  דברו  ירוץ  מהרה  עדוהן את מתן תורה לישראל: "

 יט(. , יח  " )טו,לישראל ומשפטיו חקיו ליעקב ]דבריו קרי[  דברו מגיד



 

" בלשון  עם  לעשוקים   משפט   שה עֹ לנזקקים  של  התורה  לקיום  תתורגם  ז(  )קמ"ו,   "

היושב ב קרי[    דברו   מגיד "  –ציון  ישראל    לא .  לישראל  ומשפטיו  קיוחֻ   ליעקב]דבריו 

כ(. הביטחון והאמונה של כל פרט  -" )קמ"ז, יטידעום  בל   ומשפטים   גוי   לכל  כן   עשה 

קמ"ו, ה( נענים עכשיו במתן חוקים ומשפטים לעם    –בעזרו"    יעקב בה' )"אשרי שאל  

 יט(.  קמ"ז, –" ליעקב  ]דבריו קרי[  דברו מגיד ישראל כולו )"

 15תהילה חלקית של הבריאה   –מזמור קמ"ח  

הפרק   בסוף  מתייחס  המשורר  ה',  את  להלל  ולארץ  לשמים  חגיגית  הזמנה  לאחר 

התהליך מתחיל    16לתפקידם המיוחד של החסידים וישראל עם קרובו להלל את ה'.

מהשמים וכל צבאם, הקרובים כביכול יותר לה' ומכירים את כוחו, והמהללים את ה'  

בריא )א על  אותם  את  -תו  המדגישים  שיריים  ומקצב  אופי  בעל  הוא  זה  תיאור  ז(. 

" )א(. התהליך ממשיך בתהילת הארץ  ומיםרבמשלמות ההכרה במעשי ה' והילולם "

אינה   הארץ  תהילת  ולכן  גלוי,  באופן  ה'  מעשי  את  רואים  לא  שעדיין  ויושביה, 

י  17יג(. -מתוארת באותו מקצב חגיגי )ח )" ה' מרים את קרנו של עם    קרן   וירם שראל 

"  –"  לעמו כמו  ה'  של  גודלו  את  יראו  ויושביה  הארץ  שגם  כדי  ".  במרומיםיד(, 

 הפעילות של החסידים הנזכרים בסוף המזמור, תתואר באופן מעשי במזמור הבא.

בכך המזמור ממשיך את הרצף של הפרק הקודם: לאחר שעם ישראל מתאר את  

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

קמ"ח להתעורר ולהלל את ה' בצורה חגיגית, ועם ישראל נבחר כעם קרובו של ה',  

 אשר זוכה להוביל את תהילת השמים והארץ.

 קמ"ח  קמ"ז 

 אֹור   כֹוְכֵבי)ג( ַהְללּוהּו ָכל   ַלכֹוָכִבים )ד( מֹוֶנה ִמְסָפר  

 ְבָעִבים   ָשַמִים)ח( ַהְמַכֶסה  

 ָחִציר  ָהִרים ָמָטר ַהַמְצִמיַח    ָלָאֶרץַהֵמִכין 

   ַהָשַמִים )א( ַהְללּו ֶאת ה' ִמן 

   ָהָאֶרץ)ז( ַהְללּו ֶאת ה' ִמן 

 ֶאֶרץ ְוָשָמִים ְוָכל ְגָבעֹות )יג( הֹודֹו ַעל  ֶהָהִרים)ט(  

ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב ֲאֶשר   ִלְבֵהָמה )ט( נֹוֵתן  

 ִיְקָראּו 

 ֶרֶמש ְוִצפֹור ָכָנף  ְבֵהָמהְוָכל  )י( ַהַחָיה 

)טו( ַהֹשֵלַח ִאְמָרתֹו ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ 

 ְּדָברוֹ 

ְוַיְמֵסם ַיֵשב רּוחֹו ִיְּזלּו   ְּדָברוֹ )יח( ִיְשַלח  

 ָמִים

 ְדָברוֹ )ח( רּוַח ְסָעָרה ֹעָשה  

 
 . www.tefilah.orgבאתר  ראו  פסוקי דזמרא, ניתוח של מזמור קמ"ח המשתלב כחלק של .15

16. " כב:  ס"ו,  ישעיהו  לדברי  דומה  המסר  רעיונית,    והארץ  החדשים  השמים  כאשר   כימבחינה 

 . "ושמכם זרעכם דיעמֹ  כן ה' נאם לפני מדיםעֹ  שהעֹ  אני אשר החדשה

 ראו במזמור ק"נ ובדיון להלן.  .17
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 יטֹור ְוקִ  ֶשֶלג)ח( ֵאש ּוָבָרד   ַכָצֶמר  ֶשֶלג)טז( ַהֹנֵתן  

ֲאֶשר ֵמַעל    ְוַהַמִים)ד( ַהְללּוהּו ְשֵמי ַהָשָמִים   ָמִים )יח( ַיֵשב רּוחֹו ִיְּזלּו  

 ַהָשָמִים 

אזכור הבריאה מקשר את שני המזמורים, אך יש הבדל ביניהם: ה' אכן ברא את העולם  

 בימי הבריאה )קמ"ז(, אך עכשיו היא גם מתארגנת ומשתתפת בתהילת ה' )קמ"ח(. 

  ֻחָקיו]ְּדָבָריו קרי[ ְלַיֲעֹקב  דברו)יט( ַמִגיד 

 ּוִמְשָפָטיו ְלִיְשָרֵאל 

 ָנַתן ְוֹלא ַיֲעבֹור  ָחק)ו( ַוַיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם  

 18חוקי הטבע )קמ"ח( הנם דומים ומקבילים לחוקי התורה )קמ"ז(. 

 19תהילה שנייה של עם ישראל והרמת קרנו   –מזמור קמ"ט  

תאר את פעילות החסידים כחלק של ישועת ה': הם שמחים במלכות ה'  המזמור מ

 בציון ועוסקים בתיקון העולם גם מול אומות העולם. 

" הקודם  המזמור  לסוף    ישראל   לבני  חסידיו   לכל   תהלה   לעמו  קרן  וירםכהמשך 

ניסוח:יה   הללו  בוקרֹ   עם זה את תהילת החסידים באותו    יה   הללו"  " מפרט מזמור 

ידי הטבע במזמור  חסידים   בקהל  תהלתו   חדש  שירה'  ל  שירו ובכך תהילת ה' על   ,"

ופעילותם   ה' של החסידים  ידי תהילת  לידי השלמה על  קמ"ח, באה במזמור קמ"ט 

 בתיקון העולם על פי מלכות ה'.

 קמ"ט  קמ"ח 

 ְיַהְללּו ְשמוֹ )ג(  ה'  ֵשםֶאת    ְיַהְללּו)ה, יג( 

ִרים ְוָכל שָ   ְלֻאִמיםֶאֶרץ ְוָכל   ַמְלֵכי  )יא(

 ֹשְפֵטי ָאֶרץ 

 ְבִזִקים  ַמְלֵכיֶהםֶלְאֹסר   )ח( ֻאִמים ַבלְ תֹוֵכֹחת  )ז( 

   ֲחִסיָדיוְלָכל    ְתִהָלה)יד( ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו 

 ְקֹרבֹו ַהְללּו ָיּה  ִיְשָרֵאל ַעם ִלְבֵני 

   ֲחִסיִדיםִבְקַהל   ְתִהָלתוֹ )א(  

 ְבַעמוֹ יו )ד( ִכי רֹוֶצה ה'  ְבֹעשָ  ִיְשָרֵאל)ב( ִיְשַמח  

 ֵאל ִבְגרֹוָנם  רֹוְממֹות )ו(   ֶקֶרן ְלַעמוֹ  ַוָיֶרם)יד(   ַבְמרֹוִמיםַהְללּוהּו  )א( 

 'קהל חסידים' של עם ישראל יגשימו את תהילת ה' גם בלאומים ובמלכי ארץ. 

מזמו פתיחת  ובין  קמ"ח  מזמור  בין  התהילה  מושג  במשמעות  חל  עקרוני  ר  שינוי 

קמ"ט: בעוד שהתהילה במזמור קמ"ח היא תהילת עם ישראל בעקבות הרמת קרנו  

 
  ודוד  יעקוב  זרע  גם. שמתי לא וארץ שמים ות קחֻ   ולילה יומם בריתי לא אם  ה'  אמר כה" ראו: .18

 את  קרי[  אשיב]  אשוב  כי  ויעקב  ישחק  אברהם  זרע  אל  משלים  מזרעו  מקחת  אמאס  עבדי

)ורחמתים  שבותם כהג"ל  וירמיה"  גם  (כו-,  ראו  ה'  9הערה  לעיל,  .  תורת  זה,  רעיון  פי  על   .

וק  הת שמע באותמתוארת לאחר קריא ים  ילשון: "על הראשונים ועל האחרונים, דבר טוב 

 . אמת, שאתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו...". רו ק ולא יעבוחלעולם ועד. אמת ואמונה, 

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

der Unverzichtbarkeit der kanonischenVon  –Provokation des 149. Psalms  

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

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



 

כך   ובעקבות  החסידים,  ידי  על  ה'  תהילת  היא  קמ"ט  במזמור  התהילה  ה',  ידי  על 

שינוי   חל  בכך  )א(.  חסידים"  בקהל  "תהלתו  קמ"ט:  במזמור  שרים  החסידים  דווקא 

הח את  ומהלל  משבח  קמ"ח  מזמור  סוף  התהילה:  מעמדם  במשמעות  על  סידים 

לעמו קרן  )"וירם  העולם  בתיקון  שליחותם  לקראת  "(;  חסידיו   לכל תהלה    בבריאה 

בתחילת מזמור קמ"ט החסידים עצמם מהללים באופן פעיל את ה' ומפרסמים את  

מטרת החסידים היא שכל הבריאה תהלל    "(, כי חסידים   בקהל תהלתו  שמו בעולם )" 

הפיוטי המופיע במזמ החזון  פי  על  ה'  ישראל שר "את  עם  כך  ולשם  קמ"ח,    שיר ור 

" )א( מגשימה את  בקהל חסידיםהתהילה "  20", דהיינו פרסום שמו של ה' בעולם. חדש

"  בני ציון יגילו במלכם" –מלכות ה' על הארץ, וישראל שמחים במלכות ה' בירושלים  

 " ה'  בתהילת  פותח  הקודם  המזמור  קרן  במרומים )ב(.  את  ה'  והרמת  א(,  )קמ"ח,   "

ה'    ישראל  בגדולת  להבחין  הארץ  ליושבי    לכל   תהלה   לעמו  קרן  וירם "   –גורמת 

  אל   רוממות " )קמ"ח, יד(. במזמורנו מקיימים החסידים בירושלים באמצעות " חסידיו

)ו( את משימתם להלל את ה', במקביל לקריאה במזמור    " בידם  פיפיות   וחרב  בגרונם

 "( ה' את    יהללו הקודם  נשגב    שם  יג;    –"  במחול  שמו  יהללו ...  לבדו  שמוכי  קמ"ח, 

הצטרפו הקודם  המזמור  של  החגיגי  בתיאור  ג(.  "  מים לאֻ   וכל  ארץ  מלכי "  קמ"ט, 

לתהילת ה', וכעת ישלימו החסידים את התהליך עם הרשעים: הם ינקמו    )קמ"ח, יט(

" מים בלאֻ " ויאסרו את  )ז בזקים  מלכיהם "  קיבלו    21ח(.-"  הגויים לא  לפי מזמור קמ"ז 

".  כתוב  משפט  בהם  לעשותם ישראל )כ(, ולכן על החסידים " מה' כמו ע  " משפטים"

 22" )קמ"ט, ט(.הדר הוא לכל חסידיויישום המשפט עם רשעי אומות העולם הנו "

לא  פרשנים  ידי  על  בעבר  פוַרש  כשלעצמו  קמ"ט  נקמה   מזמור  כשיר  יהודים 

העולם,  באומות  ישראל  עם  של  ההקשרית    23אכזרי  הפרשנות  פי  על  דווקא    –אך 

מופרכת: גישה   החסידים    24זו  ובסוף  ה'  את  מהללים  וארץ  שמים  קמ"ח  במזמור 

בהרחבה  שמתואר  כפי  אדמות,  עלי  התהליך  את  להשלים  אמורים  ישראל  שבעם 
 
  ה' ל   שירו   מזמור" )צ"ו, א(; "הארץ  כל  ה'ל  רושי  חדש  שיר   ה' ל   שירו "  :ותמקבילבמספר  ראו   .20

  תהלתו   חדש   שיר ה'  ל   שירו "   " )קמ"ד, ט(;לך   אשירה   חדש   שיר   אלהים"  " )צ"ח, א(;חדש  שיר 

 " )ישעיהו מ"ב, י(; ראו גם ל"ג, ג; מ', ד, ועוד. שביהםויֹ  איים ומלאו הים יורדי הארץ מקצה

קמ"ט    מזמורים הסמוכים, ומסתבר שבמזמורצמד המילים 'מלכים' ו'לאומים' מקביל בשני ה .21

 מדובר באותם מלכים ולאומים, שעדיין לא הצטרפו לתהילת ה'.  

ראו .22 יב(  קמ"ה,  )תהילים  מלכותו"  הדר  "וכבוד  על  דומה  )וגזונדהייט    :הסבר  לעיל,  קימלמן 

 (.  5 הערה

כשאיפה להשתלטות עם ישראל לעתיד על כל   מזמורו את הרש ייהודים רבים פ  פרשנים לא .23

העולם, אשר מתאימה   של  סתפילאומות  מ'הפרוטוקולים  גם  למשל  האנטישמית שעולה  ה 

,Biblischer Kommentar  F. Delitsch:זקני ציון'; ראו למשל במפרשים הגרמנים )לפני השואה(

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

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

1926, p. 621 . 

 . (19ראו במחקרו של צנגר )לעיל, הערה  .24
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במזמור קמ"ט: החסידים שמחים בעשיית ה' משפט עם הגויים והלאומים, כי תהליך  

" הנו  ה'  מצד  עוש חסידיו  לכל  הוא  הדרזה  בעצמם  החסידים  לא  )ט(.  משפט  "  ים 

 25ונקמה עם הגויים, אלא הם מהללים בגרונם ובפיהם את ה' על עשיית משפט )ו(. 

 הרצף של מזמורים קמ"ז וקמ"ט 

בעוד מזמורים קמ"ז וקמ"ט מתארים את תהליך שיבת ציון מהגלות ואת בניין ציון  

של   הרעיונית  המשמעות  את  מתארים  וק"נ  קמ"ח  פרקים  אדמות,  עלי  מחדש 

בשמי אלה  קמ"ח  תהליכים  פרקים  בין  ניגוד  וגם  דמיון  יש  כך,  בעקבות  ובארץ.  ם 

של  להמשך  קמ"ט  מזמור  את  הופכים  מקבילים  ורעיונות  ניסוחים  מספר  וקמ"ט: 

 מזמור קמ"ז )ראו בטבלה הבאה(, אך יש שוני והתפתחות בתיאורים אלה:  

 קמ"ט  קמ"ז 

 יִדים ִבְקַהל ֲחסִ  ְתִהָלתוֹ   )א( ְתִהָלה )א( ִכי ָנִעים ָנאָוה  

 ִבישּוָעה  ֲעָנִוים)ד( ְיָפֵאר   ' ה ֲעָנִויםְמעֹוֵדד  )ו( 

 לוֹ  ְיַזְמרּו   ְוִכנֹור  ְבֹתף)ג(  ְבִכנֹור   ֵלאלֵהינּו  ַזְמרּו)ז(  

 ְבַעמוֹ  'ה רֹוֶצה  ִכי )ד(  ֶאת ְיֵרָאיו  'רֹוֶצה ה )יא(  

  ַיְעְלזּו (ה ) ִסיִדיםחֲ   ִבְקַהל ְתִהָלתוֹ )א(  ְלַחְסּדוֹ   ַהְמַיֲחִלים ֶאת)יא( 

  ִמְשָפט ָבֶהם ַלֲעשֹות( ט) ְבָכבֹוד ֲחִסיִדים

 ֲחִסיָדיו   ְלָכל הּוא ָהָדר ָכתּוב 

 ָיִגילּו ִציֹון  ְבֵני  ְבֹעָשיו ִיְשָרֵאל ִיְשַמח)ב(  ְבִקְרֵבְך  ָבַנִיְך  ֵבַרְך ְשָעָרִיְך ְבִריֵחי ִחַּזק ִכי)יג( 

 ְבַמְלָכם 

 ֻחָקיו ְלַיֲעֹקב קרי[  ויְּדָברָ דברו ] ִגידמַ )יט( 

 גֹוי ְלָכל ֵכן ָעָשה ֹלא: )כ(  ְלִיְשָרֵאל ּוִמְשָפָטיו 

 ָיּה ַהְללּו ְיָדעּום ַבל ּוִמְשָפִטים 

  ְלָכל הּוא ָהָדר ָכתּוב  ִמְשָפט   ָבֶהם ַלֲעשֹות)ט( 

 ָיּה ַהְללּו ֲחִסיָדיו

ושבור ישראל  נידחי  קיבוץ  )קמ"ז(  לאחר  לציון  לב  את    –י  יבנו  חסידים",  "קהל  יתחזקו 

 ירושלים ויעסקו בתיקון העולם בעשיית משפט ה' באומות העולם )קמ"ט(. 

)"מְ  בארצו  ונבנה  הגלות  מצרות  חוזר  ישראל  עם  קמ"ז  ואף  ענוים עודד  במזמור   ,)"

מקיים בה את התורה בניגוד לאומות העולם. גם במזמור קמ"ט רואים ששמחת בני  

של   ישועתם  את  בלאומים, מהווים  ועשיית משפט  בארצם  החסידים  הצלחת  ציון, 

 
25. " הפסוק:  של  ברישא  מהמקבילה  גם  עולה  ראו"בגרונם   אל  רוממותכך  ראב"ע,    : .  רש"י, 

יד מ"ה,  בישעיהו  לשוניות  מקבילות  עם  הדומה  בתיאור  גם  ועוד.  דוד  מצודת  יז  -אלשיך, 

  .מודגשת תשועת ישראל ובושת העמים, אך לא ביצוע נקמה באומות העולם על ידי ישראל

בספר  מנם, א טו;    יםבמקבילות  מ"א,  ישעיהו  טז;  ג',  שלהב  שופטים  משתמע  ד  ה',  משלי 

" בפסוק הנ"ל יש אכן  פיפיות  חרבאת "פי" או "פיות". לאור זה מסתבר שלניסוח "החרב נקר

" יכול לציין את החרב עם שני פיות או פעילות של הפיות,  פיפיות   חרבמשמעות מכוונת: "-דו

היא   ע"ב(  יא  ברכות  פי  )על  ישראל  עמך  ובפיפיות  בגרונם  התפילה  כחרב.  משמשת  אשר 

 סידים. כביכול הנשק בידיהם של קהל הח



 

בישועה"(. בכך העידוד של שבורי לב השבים מהגלות    ענוים ישראל בארצם )"יפאר  

לירושלים )קמ"ז( מתפתח ונהפך להצלחת הענווים ופארם בתהליך הגאולה )קמ"ט(.  

ידי הרמת קרנם של ישראל,  " )קמ"ז, יא( מתגשמת על  לחסדו   המיחלים התקווה של "

ו" כבוד  מהווה  "חסידיו   לכל   תהלה אשר  את  לה'  שרים  הם  יד(:  )קמ"ח,  "  תהלתו" 

 " )קמ"ט, א(, ושמחים בעשיית ה' משפט בעולם )קמ"ט, ה, ט(. חסידים  ִבְקַהל"

 26תהילת הבריאה כולה   –נ  " מזמור ק 

פיוטי:  ובקצב  רבה  בחגיגיות  היקום  כל  של  ה'  תהילת  את  תקיעות    המזמור מתאר 

" "בקדשושופר  מזמינים את  ומחול  תוף  נגינה,  כלי  עם  ה'.  הנשמה   כל"  להלל את   "

מנוסח    –ושל כל ספר תהילים    –ק"נ  -בעקבות כך המזמור האחרון של היחידה קמ"ה 

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

" של  את    –  28" הללומושלם  ק"נ  מזמור  זה  משלים  פיוטי  מקצב  שבו  קמ"ח,  מזמור 

כבר  הללוהו)" מתחילה  אמנם  הבריאה  של  ה'  תהילת  לשמים.  ביחס  רק  מופיע   )"

לאחר   ורק  ניכרת,  לא  עדיין  בארץ  ה'  מלכות  קמ"ח  במזמור  אך  ז,  קמ"ח,  במזמור 

)ק"נ(.  ה'  את  מהללת  כולה  הבריאה  )קמ"ט(  החסידים  קהל  של  העולם    29תיקון 

הברי  כל  את  כוללת  ולכן  התהילה  קמ"ח    –ות,  למזמור  זה   –בניגוד  מזמור  מנוסח 

" של  אחיד  במקצב  השלמת  הללוהוכולו  לאחר  רק  לבוא  יכול  זה  מושלם  תיאור   ."

 התהליך על ידי החסידים במזמור הקודם.  

 ק"נ  קמ"ט 

ְיַזְמרּו    ְבָמחֹול ְבֹתף ְוִכנֹור)ג( ְיַהְללּו ְשמֹו  

 לוֹ 

 ְבֹתף ּוָמחֹול )ד( ַהְללּוהּו   רְוִכנוֹ )ג( ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל  

כולו   העולם  לתהילת  נהפכת  )קמ"ט(  בירושלים  החסידים  קהל  הנשמה    כל"  –תהילת 

 " )ק"נ(.תהלל יה

 
ק" .26 מזמור  של  מפורט  דזמראה  נניתוח  פסוקי  של  זה  בניתוח  ברנדוין,    :ראו  ,משתלב  ח' 

מחקרים במקרא ובספרות   –מגן בעדן ועד עיר ומלואה  נקודה וניגודה',  –מזמור קנ  , 'תהלים

 . 93-106, ירושלים תשס"ט, עמ'  עברית

 . ם ש ,על הקצב המיוחד של מזמור זה ראו ברנדוין  .27

 ". יה הללו", פעמיים "אל הללו", פעם אחת "הללוהופעמים מופיעה הקריאה "תשע  .28

נ  "ים קמ"ח וקמזמורלפיה רק שני הומובנת שיטת רש"י )שבת קיח ע"ב(,    נזכר לעיללאור ה .29

דזמרא   "פסוקי  דזמרא:  פסוקי  עיקר  מן    –הם  ה'  את  'הללו  הילולים  של  מזמורים  שני 

בקדשו' אל  'הללו  המ" השמים',  עיקר  ולארץ  ;  לשמים  הקריאה  הוא  דזמרא  פסוקי  של  סר 

ב נפסק  אכן  להלכה  ה'.  את  ערוךלהלל  חיים  )  שלחן  ססימאורח  נב  רש"י,  א"ן  פי  על   )

 שהמאחר לבית הכנסת אומר לאחר תהילה לדוד )קמ"ה( רק את המזמורים קמ"ח וק"נ.
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"יהללו שמו   לידי ביטוי במזמור קמ"ט בלשון:  ציון במלכם באה  בני  במחול  שמחת 

הבריאה בניסוח  יזמרו לו" )ג(. אותו ניסוח בא להשלמתו על ידי צירוף כל    ף וכנור ֹבת 

 ד(.  -" )גף ומחול ֹבת . הללוהו  וכנורדומה במזמור ק"נ: "הללוהו בנבל  

" את  תברך  הבריאה  שכל  המשורר  אכן  קדשו שם  שאיפת  כא(  )קמ"ה,  ה'  של   "

היחידה   כל  של  האחרון  במזמור  "  –מתגשמת  אל  בקריאה  עם  ֹבקדשו הללו  יחד   ."

בחתימת היחידה של ששת  מקבילות נוספות, מזמור ק"נ סוגר את קריאת המשורר  

ה'   הבריאה אכן מצטרפת לתהילת  כל  ובכך  הבאה(,  )ראו בטבלה    כל "   –המזמורים 

 נ, ו(."" )ק יה  הללו  הנשמה תהלל יה 

 ק"נ  קמ"ה 

  ְיַשַבח ְלדֹור ּדֹור)ד(  30ֵחֶקר ֵאין  ְוִלְגֻדָלתוֹ   ְמֹאד  ּוְמֻהָלל' ה ָגדֹול)ג( 

זּוז )ו(   ַיִגידּו ֶתיָךֹּוְגבּור   ַמֲעֶשיָך   ֲאַסְפֶרָנה  ּוְגדּוָלְתָך  ֹיאֵמרּו נֹוְרֹאֶתיָך ֶוע 

)יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ְיַדֵברּו ּוְגבּוָרְתָך  ֹיאֵמרּו ַמְלכּוְתָך ְכבֹוד)יא( 

  ָכל ִויָבֵרְך ִפי ְיַדֶבר' ה ְתִהַלת)כא(   ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותוֹ  ָתיוְֹגבּור 

 ָוֶעד  ְלעֹוָלם ְדשוֹ קָ  ֵשם ָבָשר

  ֵאל ַהְללּו ָיּה ַהְללּו)א( 

  ַהְללּוהּו 31ְבָקְדשוֹ 

  ַהְללּוהּו)ב(  ֻעּזוֹ  ִבְרִקיעַ 

 ְכֹרב  ַהְללּוהּו ָתיו ִֹבְגבּור 

 גְֻדלוֹ 

 ק"נ( -ג. שרשור, חזרות ומילים מנחות ביחידה הספרותית )קמ"ה 

בדיוננו כמתחילה במזמור  כאמור לעיל, במחקר המודרני רבים תחמו את החטיבה ש

' הקריאה  בשל  זה  יה   הללוקמ"ו,  במזמור  וכחתימה  כפתיחה  לראשונה  הנזכרת   ,'

ומלווה את הקורא עד למזמור ק"נ. גם אם הקריאה 'הללו יה' אינה מופיעה במזמור  

קמ"ה, הרי המזמור מקיים זיקות לשוניות מגוונות עם כל המזמורים הבאים אחריו,  

' חטיבת  כי  שנראה  )קמ"ויה   הללו עד  כל  -'  עם  ה'  את  להלל  לאתגר  מגיבה  ק"נ( 

  ואהללה לדוד...    תהלה הבריאה וגם מגשימה אותו כפי שהוא מוצג במזמור קמ"ה: " 

  קדשו  שם  בשר   כל   ויברך  פי   ידבר  ה'  תהלת ְמֹאד...    ומֻהלל ה'    ועד. גדול  לעולם  שמך

" )קמ"ה(  ה לדודתהלג, כא(. בעקבות כך, מליצות ומושגים נוספים מ"-ועד" )א   לעולם 

' )קמ"ויה   הללוחוזרים במזמורי  ומגיב  "ק -'  לכך שקהל המתפללים מפנים  כביטוי  נ(, 

 בנספח(. 1ק"נ( כביכול ל"תהלה לדוד" )קמ"ה; ראו טבלה -)קמ"ו

ק"נ( מתבטא גם בתופעות רבות של  -הרצף הרעיוני של ששת המזמורים )קמ"ה 

ורים כיחידה ספרותית אחידה.  המציגות את המזמ 32חזרות, שרשורים ומילים מנחות,

 
לפי פרשנות  תוספת המילה "בקדשו" דווקא במזמור זה כשכולם מהללים את ה' מובנת כבר   .30

 (. 5 הערהלעיל, ) זונדהייט וקימלמןג :ראו ,אותו המושג במזמור קמ"ה, כא

31. " ה:  קמ"ז,  במזמור  גם  מוזכרת  ה'  כח   גדולגדולת  ורב  דווקא  אדונינו  שם  מפורטת  אך   ,"...

" כי  לחלשים,  אתה  העזרה  הוא  ברוך  הקדוש  של  גבורתו  מוצא  שאתה  מקום  מוצא  כל 

 ..." )מגילה לא ע"א(.  ענוותנותו

בובר,    :ראו .32 ידרכו של מקראהמנחה בסיפורי התורה',  -'סגנון המילהמ'  עמ'    ,4196  רושלים, 

842-992 . 



 

טבלה   )ראו  היחידה  במהלך  שונות  משמעויות  מקבל  החוזרים  מהביטויים    2חלק 

 בנספח(. 

 ד. המיקום של פסוקי דזמרא בספר תהילים 

העיסוק במיקומה של יחידת פסוקי דזמרא בספר תהילים דורש דיון מעמיק ומקיף  

מאמר   מִעניין  שאינו  תהילים,  ספר  כל  של  המבנה  של  על  מקומה  זאת  למרות  זה. 

יחידה זו בקצה ספר תהילים מאפשר ומחייב להעיר כמה הערות כלליות בנושא זה. 

מכיוון שלשם השוואה משמעותית בין היחידות האחרות דרושים ניתוחים מעמיקים  

שלהן, הדיון בהמשך יכול רק לגעת באופן שטחי במקבילות ובקשרים הענייניים בין  

 האוספים השונים.  

 יחת וחתימת ספר תהילים  פת 

   33מספר ניסוחים מפתיחת ספר תהילים חוזרים בפסוקי דזמרא:

 חתימת הספר: פסוקי דזמרא  ב' -פתיחת הספר: א' 

ֶיְהגּו ִריק )ב', א(;   גֹוִים ּוְלֻאִמיםָלָמה ָרְגשּו  

ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד ַעל ה'    ַמְלֵכי ֶאֶרץִיְתַיְצבּו 

  ִציֹוןַעל   ַמְלִכיב', ב(; ַוֲאִני ָנַסְכִתי  ְוַעל ְמִשיחֹו )

ִכְכִלי   ַבְרֶזלַהר ָקְדִשי )ב', ו(; ְתֹרֵעם ְבֵשֶבט  

ַהְשִכילּו  ְמָלִכיםיֹוֵצר ְתַנְפֵצם )ב', ט(; ְוַעָתה  

)ב', י(; ִעְבדּו ֶאת ה' ְבִיְרָאה  ְפֵטי ָאֶרץ ֹש ִהָּוְסרּו  

 ִבְרָעָדה )ב', יא( ְוִגילּו

ְפֵטי  ֹש ָשִרים ְוָכל  ְלֻאִמים ְוָכל    ַמְלֵכי ֶאֶרץ

ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְבֹעָשיו   34)קמ"ח, יא(;  ָאֶרץ 

)קמ"ט, ב(; ַלֲעשֹות   ִציֹון ָיִגילּו ְבַמְלָכם ְבֵני 

)קמ"ט, ז(;   ַבל ֻאִמיםתֹוֵכֹחת   ַבגֹוִיםְנָקָמה  

ם ְבַכְבֵלי ְבִזִקים ְוִנְכְבֵדיהֶ  ַמְלֵכיֶהם ֶלְאֹסר  

 )קמ"ט, ח(  ַבְרֶזל 

 35לרשעים )מזמור א'(  בניגוד פתיחת ספר תהילים מציגה את האיש הדבק בתורת ה'  

ואת המלך המושל בציון והשולט על כל מלכי ארץ, עם דרישה מהרשעים להכיר את  

מלכות ה' )מזמור ב'(. פסוקי דזמרא החותמים את ספר תהילים סוגרים את המעגל  

ה חדשה של גישה אוניברסלית: על פי דוגמתו של דוד המלך )קמ"ה(, הזה, אך בנימ

 
' תרו, הערה  עמ  ,מזמור קמ"טירושלים תשל"ט,    ,על תהילים דעת מקרא פירוש  ,ע' חכם   :ראו .33

15 . 

גם .34 כל"  :ראו  ה'  ארץ  יודוך  )קל"ח"חקל) "  ...מלכי  'דוד'  של  האחרון  האוסף  בתחילת  ד(   ,-

 קמ"ה(. 

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

   בתורת ה' מקביל לתיאור דוד המלך את עצמו בסוף הספר הראשון: 

 ט -ח ',  מ  ', ב א 

   ֶחְפצוֹ   ה' ְבתֹוַרת ִאם ִכי

 . ָוָלְיָלה ֹוָמםי ֶיְהֶגה ּוְבתֹוָרתוֹ 

 . ָעָלי  ָכתּוב  ֵסֶפר ִבְמִגַלת ָבאִתי ִהֵנה ָאַמְרִתי ָאז

ֹלַהי  ְרצֹוְנָך ַלֲעשֹות  . ֵמָעי ְבתֹוְך ְותֹוָרְתָך ָחָפְצִתי  א 
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הברואים    –החסידים   כל  ה'    –וִאתם  )קמ"ו  יחדיומצטרפים להלל את  ק"נ(.  -בציון 

נוצרה   תהילים  ספר  שלאורך  מלמדים,  והחתימה  הפתיחה  בין  וההבדל  הדמיון 

  אז   כי"   –מלך  עם דוד ה   יחד הרמוניה של הצטרפות ושיתוף כל הבריאה להלל את ה'  

 " )צפניה ג', ט(. אחד שכם  לעבדו  ה' בשם  לםכֻ  לקרא ברורה  שפה  עמים  אל ךאהפֹ 

 ק"נ( ואת פרקי 'הללו יה' -פסוקי דזמרא חותמים את הספר החמישי )ק"ז 

ק"נ(, שבו מתואר בשלבים שונים  -פסוקי דזמרא גם סוגרים את הספר החמישי )ק"ז

ישרא  עם  חזון שיבת  רעיוני אחיד של  כבר במזמורי    36ל לארצו,מהלך  אשר מתחיל 

'הללו יה' שבסוף הספר הרביעי ובתחילת הספר החמישי. ניסוחים מרכזיים מפתיחת  

ק"ז( חוזרים בפסוקי דזמרא, כדי להמחיש את הגשמת החזון של -פרקי 'הללו יה' )ק"ג

 37שיבת ציון: 

 ק"נ( -פסוקי דזמרא )קמ"ה  ק"ז( -פרקי 'הללו יה' )ק"ג 

)ק"ג, א, ב, כב;   ה'   ֶאת   ַנְפִשי  ָבֲרִכי ְלָדִוד

  ק"ד, א, לה(

 )קמ"ו, א(  ה'  ֶאת   ַנְפִשי  ַהְלִלי ָיּה ַהְללּו

   ָבָשר ָכל ִויָבֵרְך ִפי ְיַדֶבר ה' ְתִהַלת )ק"ג, א(  ָקְדשוֹ   ֵשם  ֶאת ְקָרַבי ְוָכל

  )קמ"ה, כא(  ָוֶעד ְלעֹוָלם  ָקְדשוֹ   ֵשם 

)קמ"ה,   ָחֶסד  ּוְגָדל ַאַפִים   ֶאֶרְך   ה'   ְוַרחּום   ַחנּון  )ק"ג, ח(  ָחֶסד  ְוַרב  ַפִים אַ   ֶאֶרְך   ה'   ְוַחנּון   ַרחּום 

 38ח( 

  ָמָשָלה  ַבֹכל ּוַמְלכּותוֹ   ִכְסאוֹ  ֵהִכין ַבָשַמִים ה'

 )ק"ג, יט(

   ֹעָלִמים  ָכל ַמְלכּות   ַמְלכּוְתָך 

 )קמ"ה, יג( ָודֹור ּדֹור ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך 

 .  ְבִעתוֹ   ָאְכָלם   ָלֵתת   ְיַשֵברּון   ֵאֶליָך   ֻכָלם 

 טֹוב   ִיְשְבעּון  ָיְדָך   ִתְפַתח  ִיְלֹקטּון ָלֶהם ִתֵתן

 כח( -)ק"ד, כז

 ֶאת ָלֶהם נֹוֵתן ְוַאָתה ְיַשֵברּו   ֵאֶליָך   ל ֹכ  ֵעיֵני

 ַחי ְלָכל ּוַמְשִביעַ   ָיֶדָך  ֶאת פֹוֵתחַ   . ְבִעתוֹ   ָאְכָלם 

 39טז( -)קמ"ה, טו ָרצֹון

   ְבַחָייה'    ֲאַהְלָלה   ְבַחָייה'  לַ  ָאִשיָרה

 

 

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

116 (= ibid., ‘The Composition and Theology of the Fifth-9782, 1996, pp.  Notizen 

102)-80, 1998, pp. 77 JSOT145’, -Book of Psalms: Psalms 107 . 

אחרים;   .37 במזמורים  זה  בהרכב  שכיחות  ולא  בולטות  הבאה  בטבלה  הלשוניות  המקבילות 

"" ה'  את  נפשי" מופיעוקדשו  שם,  ה'  של  וממשלה'  'מלכות  של  הצמד  במקומות  ",  רק  ת 

 . ראו גם בהערות הבאותבטבלה;   םהמוזכרי

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

" נהפך  ורחום  חנון במזמור קמ"ה, ח מתאים לתיאור של גדולת ה' במזמור )ג, ו(, והסדר של "

האלף המקומות-בשביל  בשני  המזמור.  של  '   בית  מידת  בשני  ואמתחסרה  הדגש  כי   ,'

 המזמורים הוא תיאור מידת החסד דווקא.  

 .  251-214, עמ' 1987, ירושלים  מקראות ככוונתם ,מ' וייס :אור .39



 

 )ק"ד, לג(  ְבעֹוִדי  ַהיֵֹלאל   ֲאַזְמָרה  40)קמ"ו, ב(   ְבעֹוִדי  ַהיֵֹלאל   ֲאַזְמָרה 

  ָאִשיָחה   ִנְפְלאֹוֶתיָך  ְוִדְבֵרי הֹוֶדָך ְכבֹוד ֲהַדר

 41)קמ"ה, ה(

)ק"ה,  אֹוָתיוִנְפלְ   ְבָכל ִשיחּו   לוֹ  ַזְמרּו לוֹ  ִשירּו

 ב(

  ָהָאָדם   ִלְבֵני  ְלהֹוִדיעַ ַמֲעֶשיָך...  ָכל ה' יֹודּוָך

 יב(-ַמְלכּותֹו )קמ"ה, י ֲהַדר ּוְכבֹוד ָתיוְֹגבּור 

  ְגבּוָרתוֹ   ֶאת   ְלהֹוִדיעַ   ְשמוֹ  ְלַמַען ַויֹוִשיֵעם

  ָאָדם   ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדוֹ  ַלה' יֹודּו )ק"ו,ח( 

 )ק"ז, טו( 

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

אך    43מביאה את המשורר להתבונן גם בתולדות עם ישראל,  42דרכו של דוד )ק"ג, א( 

תוכחה   גם  בתוכה  כוללת  לארצו  החוזר  ישראל  עם  של  העתידי  לייעוד  התקווה 

פותח בחזון הגדול של קיבוץ  הספר החמישי    44ק"ו(.-נסתרת בסוף הספר הרביעי )ק"ה 

ק"י( ותיאור  -גלויות )ק"ז(, ומשלב אחריו מיד זיכרונות וערכים של מלכות דוד )ק"ח

)קי"א  ה'  כך ישירות לפרקי    45קי"ב(, -דרכו של הצדיק ההולך בדרכי  לעבור אחר  כדי 

המקדש   לשערי  בואם  עד  ממצרים  ישראל  בני  צאת  את  המתארים  המצרי,  הלל 

 ח(.  קי"-בירושלים )קי"ג

לפי המקבילות הנ"ל, פסוקי דזמרא מהווים כעין המשך ויישום מעשי של אותו  

דזמרא   כפי שעולה מהניסוחים המקבילים בפתיחת פסוקי  יה',  'הללו  החזון בפרקי 

 עם החתימה של הלל המצרי: 

 סוף הלל המצרי )קי"ח, כח(  ב( -פתיחה של פסוקי דזמרא )קמ"ה, א 

לֹוַהי   ֲארֹוִמְמָך   ְלָדִוד ְתִהָלה  ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאָבֲרָכה ַהֶמֶלְך  א 

 ָוֶעד  ְלעֹוָלם ִשְמָך ַוֲאַהְלָלה ֲאָבֲרֶכךָ  יֹום ְבָכל. ָוֶעד

   ְואֹוֶדךָ  ַאָתה ֵאִלי

ל   ֲארֹוְמֶמךָ   ַהי ֹא 

 
ב(,  ה .40 ק"ה,  א;  )ק"א,  שם  הקשרו  פי  על  "אשירה"  הוא:  לג  ק"ד,  במזמור  פנמתו  והניסוח 

-ים קמ"ומזמורה בראשית; בהאישית של המשורר מופיעה שם כחתימת התיאור של מעש

את הניסוח  הפנמה זו היא הפתיחה לכל היחידה כולה, ולכן המשורר משנה    אתלעומת ז  ,נ"ק

 .  11לעיל, ליד הערה או גם ר"; אהללהללשון " –'  ו יהעל פי הקשרם של 'פרקי הלל

'שיח' מופי .41 'נפלאות' עם  קי"ט,    מזמור ע בספר תהילים רק בשני מקומות אלה ובהצמד של 

" לשוח  בנפלאותיך   ואשיחה   הבינני  פקודיך   דרךכז:  אפשרות  הוא  תורה  לימוד  גם  כי   ,"

 בנפלאות ה'.  

 הוספלד וצנגר )לעיל, הערה    (;33)לעיל, הערה    חכם  'ע  :. ראודק"ויש דמיון בין מזמורים ק"ג   .42

4).   

את נפלאות הבריאה וחותם בבקשה לתיקון חברתי של    מתארבדומה המשורר במזמור ק"ד   .43

)ק"ד, לה(;  יה  הללוה'    את  נפשי  ברכי  אינם  עוד  ורשעים  הארץ  מן  חטאים  יתמו"  :העולם  "

   .244(, עמ' 39)לעיל, הערה וייס  :אור

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

  המזמורים.

בזק  :ראו .45 'תי'  קיא,  תאומים  -הלים  מזמורים  והמשמעות  –קיב,  גיאומטרי  הצורני  ',  המבנה 

, תל אביב תשע"ב, עמ'  עיונים במזמורי תהילים   ,א' סמט;  טז-א  , עמ'ב "תשמ  ,ב-א  צא,  סיני

295-332 . 
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החגיגיים של   התיאורים  דזמרא:  הנימה החדשה בפסוקי  גם את  זו מראה  השוואה 

י הפלאית בעבר מאז  ה'  )קי"גהנהגת  ישראל  הכניסה לארץ  עד  קי"ח(  -ציאת מצרים 

מתורגמים בפסוקי דזמרא לייעוד הנבואי של נידחי ישראל השבים לציון. במציאות  

של שיבת ציון אין להתמקד רק בתיאורים ההיסטוריים החשובים של יציאת מצרים,  

הייעוד   והגשמת  הברכה  היום  סדר  על  עומדת  המתממשת  הגאולה  בזמן  כי 

כבר על פי נבואת ירמיהו יש לדחות בזמן הגאולה   46" )קמ"ה, ב(.יום  בכל"המתבקשת 

  ימים   הנה   לכן על ידי החזון הנבואי המתגשם: " מצרים  את זיכרונות העבר של יציאת  

  אם   כי .  מצרים  מארץ  ישראל  בני  את   העלה   אשר  ה'   חי  עוד   יאמרו   ולא   ה'   ם נאֻ   באים

  אשר   הארצות  ומכל  צפונה   ארץמ  ישראל  בית   זרע  את  הביא   ואשר  העלה   אשר  ה'  חי

   47ח(. -)ירמיהו כ"ג, ז "אדמתם על   וישבו שם הדחתים

לקדושה   מתחבר  המשורר  )קי"ח(,  בירושלים  המקדש  לשערי  עד  ההגעה  לאחר 

ולמקדש בשתי דרכים )מקבילות(: התחברות לתורה )קי"ט( ועלייה לירושלים לאורך  

לשבת בטח בארצו וחוזר על  קל"ד(. בעקבות כך עם ישראל זוכה  -שירי המעלות )ק"כ

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

תודעה היסטורית זו של עם ישראל בעבר. עומדת בניגוד גמור למציאות הקשה 

בתפוצות   ולהתחזק  להשתקם  ניתן  אך  )קל"ז(,  בהווה  בבל  וגלות  הבית  חורבן  של 

 
זה בין פרקי הלל המצרי ובין פסוקי דזמרא:    עניות דעתי ל .46 כבר חז"ל הבחינו בהבדל חשוב 

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

  ת " לפי רבי יוסי מבוססבכל יום  הללקריאת ".  "דזמראבפסוקי    כי קאמרינן  ?זה מחרף ומגדף

היחידה כל  בפתיחת  הפסוק  לשון  על  ועד"  :ממש  לעולם  שמך  ואהללה  אברכך  יום  "  בכל 

ב(.   בעל    ורא)קמ"ה,  של  הקולעים  חכמהדבריו  ד)  משך  כ"ו,  ויקרא  רק (על  הוא  "והנסים   :

ידו   היא  כי  בטבע,  ב"ה  הבורא  מפעלות  על  אדם  בני  לבות  לכן להעיר  הטהורה.    והשגחתו 

פעולות של דרך נס, אבל מפעלות    שמורה שראוי להודות רק להנך  –'הקורא הלל בכל יום'  

'הרי זה מחרף ומגדף'; אבל 'כל האומר תהלה לדוד   –הטבע אין צריכים להיוצר אחרי שבראן 

  'מובטח שהוא בן   –שזה מדבר על מפעלות סדור הטבעי אשר בכל יום, כמבואר    –בכל יום'  

   ב(".ע" העולם הבא' )ברכות ד

47. " ע"ב:  יב  ברכות  גם    מלכיות  שעבוד   שתהא  אלא ,  ממקומה  מצרים  יציאת   שתעקר  לא ראו 

. ייתכן שעל פי הקשר המיוחד של זיכרון יציאת מצרים בעבר  "לו  טפל  מצרים  ויציאת,  עיקר

את תחילת    ק"נ(, ניתן להבין מדוע מסדרי הסידור הכניסו-ק"ז( והגאולה בעתיד )קמ"ה-)ק"ה

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

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

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

 דזמרא.  

-קי"ח( ובין הלל הגדול )קל"ה-ים הן מקבילות הן הבדלים חשובים בין הלל המצרי )קי"גקיימ .48

ההלל   פרקי  קל"ה -)קי"גקל"ו(:  מזמור  אך  ממצרים,  ישראל  בני  יציאת  את  מתארים  קי"ז( 

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

קל"ו   מזמור  המקדש;  לשערי  תקופה  ביאתו  לאורך  ה'  חסדי  את  רבה  בהתלהבות  מהלל 

 .  ארוכה של בריאת העולם, יציאת מצרים, הליכה במדבר ונחלת ארץ ישראל



 

ם כך האוסף האחרון של מזמורי  לקראת שיבת ציון על פי רוחו של דוד המלך. לש

קמ"ה( מראה את דרכו של דוד להתחזק מחורבן לתקומה, ובסוף האוסף -דוד )קל"ח 

  –)קמ"ה( דוד אכן מזמין את החסידים ואת כל הברואים להלל אתו את ה'; שומעיו  

ציון   בני  החסידים  גם  ישראל    –וביניהם  עם  שיבת  במסגרת  אליו  מצטרפים  אכן 

פסוקי דזמרא מסתיימים, אם כן, לאחר סקירה היסטורית ארוכה,  ק"נ(.  -)קמ"ו לארצו

בקריאה להלל את ה' דווקא במציאות ההיסטורית הקיימת, אשר כוללת בתוכה גם  

 49את אומות העולם. 

 קמ"ד(  -פסוקי דזמרא כהמשך של האוסף האחרון של מזמורי דוד )קל"ח 

" השני  הספר  בסוף  החתימה  )עישי  בן  דוד  תפלות   כלולמרות  מופיעים  "  כ(,  "ב, 

לדוד;  המיוחסים  פרקים  עשר  שמונה  עוד  תהילים  ספר  של    50בהמשך  הופעתם 

הבאים   הספרים  ומיקומם לאורך שלושת  השני  מזמורים אלה לאחר חתימת הספר 

 של ספר תהילים אומרים דרשני.  

" לדוד המזמור  פרקי  תהלה  של  האחרון  האוסף  של  כסיום  הן  )קמ"ה( מתפקד   "

)קל"ח דזמרא, ובאמת הוא    51קמ"ה( -דוד  יה' של פסוקי  'הללו  הן כפתיחה של פרקי 

שתי   עניינית:  מבחינה  הן  פורמלית  מבחינה  הן  האלה  היחידות  שתי  את  מחבר 

" הכותרת  של  לדוד המילים  של  תהלה  האחרון  האוסף  את  מילולית  אכן מקשרות   "

 ק"נ(. -' )קמ"ויה   הללוקמ"ה( עם פרקי '-)קל"ח דוד

 סטואלית( בספר תהילים ה. פרשנות הקשרית )קונטק 

ק"נ מהווה דוגמה להבנת יחידה ספרותית אחידה  -הניתוח של ששת המזמורים קמ"ה 

את   ומפתח  מפרט  המשורר  אומנותית  בדרך  מספר מזמורים.  לאורך  תהילים  בספר 

כל   לאורך  אחיד  רעיוני  רצף  נוצר  וכך  הבא,  במזמור  מזמור  כל  סוף  של  הנושא 

ם מקבילות לשוניות, אשר מאחדות את היחידה  היחידה. ישנה התפתחות עניינית ע

אחת. ורעיונית  ספרותית  יחידה    52למקשה  מהווה  אכן  מזמור  כל  תהילים  בספר 

 
 . 46הערה לעיל, ראו  .49

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

 תפקדים כציר חשוב גם לאחר חתימת הספר השני )ע"ב, כ(. מ

 .uyschBC, :קמ"ה( ראו בהרחבה-על המבנה והרצף של האוסף האחרון של פרקי דוד )קל"ח .51

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

145-Stuttgart 2009, pp. 138. 

הפר .52 בשאלת המחבר או העורך של ספר תהילים:  ההקשרית' מתבקש להתבונן  'שנות  לאור 

ייתכן שהמזמורים נכתבו על ידי מחברים שונים )כפי שחז"ל מסבירים במסכת בבא בתרא יד  

"(, ובהמשך הם צורפו וסודרו לפי אסוציאציות  זקנים  עשרה  י"ע  תהלים   ספר  כתב   דודע"ב: "

שהעריכה הסופית נעשתה מתוך מגמה ושיקולי עריכה    לשוניות בלבד. לעניות דעתי מסתבר,
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המזמורים   כל  סמיכות  את  להסביר  הצורך  מתעורר  לא  לכאורה  ולכן  עצמאית, 

חוקים   רצף  או  סיפורים  רצף  יש  שבהם  אחרים,  מקרא  בספרי  כמו  מידה  באותה 

מ פרקים.  מספר  בניתוחו  לאורך  רוב  פי  על  התמקדו  אכן  וחוקריו  המקרא  פרשי 

עצמאית, כיחידה  מזמור  כל  של  הייתה    53ובאפיונו  הפרקים  בסמיכות  וההתחשבות 

הפרק, להבנת  משמעות  חסרת  המקרא    54מבחינתם  פרשני  הם  מעטים  ולכן 

הפרקים.  לסמיכות  בפירושיהם  התעניינו    55שהתייחסו  חוקרים  מספר  לאחרונה, 

העריכה   תהילים. בשיקולי  בספר  המזמורים  המתמקדת    56של  זו  פרשנית  גישה 

המזמורים   של  הקשרית  רק  (contextual interpretation)בקריאה  מסתפקת  אינה   ,

אלא   תהילים,  ספר  של  העריכה  לשיקולי  מעניינים  פורמליים  שיקולים  בהצעת 

חדשות,   ותובנות  פרשניים  לקחים  מזהה  שהיא  בכך  הפרשנות  עולם  את  מעשירה 

זו  העולי קריאה  ידי  על  המזמורים.  בסמיכות  מעמיקה  התבוננות  מתוך  דווקא  ם 

 
נוספים   לקורא ספר שלם עם מבנה מסודר, המשדר מסרים  להציג  כדי  בבחינת    –ברורים, 

. (יא,  ב"י  קהלת" )אחד  מרעה  נתנו  אספות  בעלי  נטועים  וכמשמרות  כדרבנות  חכמים  דברי"

ה את  ולהסביר  להציג  היא  דזמרא  פסוקי  על  זה  מאמר  שמטרת  כלים  כיוון  פי  על  כתובים 

סמיכות   והכרת  משנית,  היא  והעורך  המחבר  שאלת  לפנינו,  מונחים  שהם  כפי  ספרותיים 

 הפרקים מוכיחה את האחדות הספרותית. 

 ,Einleitungen in die H. Gunkelמחקרו הגדול שלגישה זו שלטה במחקר שנים רבות מאז   .53

1933 , Göttingenelsdie Gattungen der religiösen Lyrik Isra -Psalmen .   

סמיכות    –ן שהמחקר השתדל לחשוף את 'הגרעין ההיסטורי' של המקראות  ויתרה מזאת, כיו  .54

חסר מאוחר  עריכה  כמעשה  רבים  חוקרים  ידי  על  פורשה  העלול    המזמורים  משמעות 

 לשיטתם אף 'להטעות' את הקורא. 

לתה .55 בפירושו  גאון  סעדיה  אכן מתייחס  יר'  ראולרצף  לעתים  לים    עם   לים י תה  :המזמורים. 

נ )אך ראב"ע בפירושו על פרק -מז  'עמ,  ו "תשכ  ירושלים,  קאפח'  י  'מהד,  ג" רס   ופירוש   תרגום 

פירושו המקיף על ספר  במסביר  הירש  ש"ררג', א, ורד"ק בפירושו על ב', א חולקים עליו(. גם 

את רבי שמשון  ספר תהלים עם פירוש מ ; תרגום לעברית:  1882תהילים )גרמנית, פרנקפורט  

ז"ל הירש  מתוך  רפאל  כנראה  הפרקים,  סמיכות  את  עקיב  כמעט  באופן  ירושלים תשנ"ה(,   ,

מסוימת   במידה  הציג  ובכך  ישראל  תורת  של  שלמותה  על  להגן  הידועה  הפרשנית  גישתו 

פרשנות הקשרית בין פרקים סמוכים. רש"ר הירש לא הכיר מטבע הדברים כלים ספרותיים  

ות לשוניות ומילים מנחות, ואין בפירושו התייחסות מקיפה, ביקורתית  מודרניים כמו מקביל 

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

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

2012,, 15,2Review of Rabbinic Judaism ateuch’, of his commentary on the Pent 

200-pp. 190  המקיף בפירושו  חכם  עמוס  גם  מקרא.  של    דעת  סמיכותם  את  רבות  מסביר 

)ראו   תהילים  ספר  כל  למבנה  ושיטתית  עקיבה  התייחסות  בפירושו  אין  אך  רבים,  פרקים 

 בהקדמה המפורטת שלו(.  

בנידון   .56 המאלפים  ממחקריהם  למדתי  מהעבודות  רבות  )לעיל,  ובמיוחד  וצנגר  הוספלד  של 

פי כללי עריכה מחקריים    (. חוקרים אלה טרחו להסביר4הערה   את סמיכות המזמורים על 

בשילוב עם מסרים דתיים ומוסריים נוספים, אך הם הניחו לנו מקום להתגדר בו; בעבודה זו  

   רבים שאינם מופיעים בעבודתם.על פסוקי דזמרא מוצגים הסברים  



 

 57.יתברר לקורא, שלא שיקולים אסוציאטיביים בלבד מקשרים בין מזמורים סמוכים

גישה פרשנית מבורכת זו לא רק מפסיקה לרדוף כביכול אחרי 'הגרעין ההיסטורי' של  

המ של  ובמסרים  בתכנים  עיון  חשבון  על  )לעתים  מגלה  המזמור  היא  אלא  זמור(, 

תובנות חדשות בקריאה צמודה של מזמורי תהילים בהקשרם הרחב. בשעה שפרופ'  

' הפרשנות  וייס טבע במחקריו את  לכל  ה מאיר  ההוליסטית  לשיטת פירושו  כוליית' 

ספרותית,  כיחידה  התפיסה    58מזמור  את  מרחיבה  ההקשרית  הפרשנות  הרי 

יון בקובצי מזמורים ובספר תהילים  ההוליסטית לשם הבנת מסרים העולים מתוך ע 

כך למשל מתבקש לפי פשוטו של מקרא,    59כולו, בחינת השלם הגדול מסכום חלקיו.

קי"א התאומים  במזמורים  משולב  עיון  עלמא,  דכולי  אחת-אליבא  כיחידה   60קי"ב 

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

הקשרית של שני המזמורים יחדיו, מתחברות כביכול מידותיו של ה'  על ידי קריאה  

" )קי"ב, ד( כהמחשה וצדיק   ורחום   חנון )קי"א, ד( עם מידות הצדיק "  " ה'  ורחום   חנון"

מאמר זה מציג    61".ורחום  חנון  היה   אתה   אף   –  ורחום  חנון   הוא  מה של דברי חז"ל "

ורים מעשירים זה את זה.  על פי הפרשנות ההקשרית את יחידת פסוקי דזמרא והמזמ

המזמור של  שניתוחו  הסכנה,  קיימת  כי    התאמתו   לטובת  משועבד  הבודד  אם 

המזמורים בדרך של דרשנות מרחיקת לכת, הרי עיון מעמיק ביחידה    קובץ  למסגרת 

מאפשר ומחייב לגלות לפי הפרשנות    –ועל אחת כמה וכמה בספר תהילים כולו    –

כוונת המקרא דווקא מתוך קריאה 'אופקית'    ההקשרית מסרים חדשים, העולים לפי

של המזמורים בהקשרם. המחקר המודרני אכן מגלה פנים חדשות בפרשנות מעמיקה  

חדישים. ספרותיים  כללים  פי  על  ספר תהילים  של  בתחום   וחשובה  המחברים  רוב 

לא  הם  זה  העריכה    מחקרי  בשיקולי  ודתית  מוסרית  משמעות  המחפשים  יהודים, 

הפרקי  של ובסמיכות  מיסודו  המחקר  גישות  על  רבות  מוסיפים  הם  בכך  הרמן    ם. 

ותלמידיו, אשר התמקדו בעיקר בסוגי המזמורים השונים והתעלמו משיקולי    גונקל

 
הכינוס העולמי  סמיכות פרשיות וסידורן בספרי המקרא',  '   , קאסוטו  "דכפי שהציע למשל מ .57

היהדות   תש"ז  –למדעי  עמ'  קיץ  תשי"ב,  ירושלים  בספרו    165-169,  שוב  ספרות  )פורסם 

 (. 201-200א, ירושלים תשמ"ג, עמ'   מקראית וספרות כנענית

הנ .58 על מזמורי תהילים  ראו במחקריו  וייס  ודעות במזמורי  בספרו  פלאים של מאיר  אמונות 

 , ירושלים תשס"א, ובמחקריו הנוספים. תהילים

59. ( יאן סמאטס  זו לתפיסת עולם הוליסטית מקורה בספרו של   ,J.C. Smutsמליצה תמציתית 

, London 1927Holism and evolutionבפסיכו כולל  רבים  בתחומים  ליישום  וזכתה   לוגיה (, 

(Gestalt psychology,)    ובתחומים אחרים רבים. אין כאן המקום לדון על התופעה המעניינת

   של יישום השיטה ההוליסטית בחקר הספרות ובפרשנות המקרא.

 . 45ראו מקורות המצוטטים לעיל, הערה  .60

ע" .61 קלג  בשבת  חז"ל  בדרשות  קי"אראו  התאומים  המזמורים  ובמקבילות;  מספקים  -ב  קי"ב 

  לכלל זה של חז"ל הוכחה על פי פשוטו של מקרא.
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ומוסרית.  ספרותית  משמעות  בעלי  מסוימת    62עריכה  התנגדות  נוצרה  כך  בעקבות 

יש בתורת  חדשות  פרשניות  וגישות  ללמוד תובנות  ישראל,  אמוני  שלומי  ראל  אצל 

עם זאת אני סבור כי הבנתנו    –מפירושיהם של חוקרים מודרניים שאינם בני ברית  

הפרשנות   של  המחקר  לפי  משמעותי  באופן  להתעשר  תוכל  תהילים  מזמורי  את 

 63ההקשרית.

כבר במדרש תהילים ובמאמרי חז"ל יש התייחסות מפורשת ומעמיקה לסמיכות  

ל מזמורים שחלקם מצאו את מקומם  חז"ל גם זיהו יחידות ספרותיות ש  64המזמורים.

הלל   פרקי  )כדוגמת  תהילים  מזמורי  של  שלמים  כאוספים  דווקא  התפילה  בסידור 

דזמרא(. הפרשנות    65ופסוקי  פי  על  תהילים  במזמורי  להתבונן  כן  אם  מתבקש 

חז"ל   פי מדרשי  על  הן  פי המחקר החדש  על  הן  חדשים עם  בבחינת    –ההקשרית, 

לעיל    66. ישנים הנזכר  קמ"ה הניתוח  המזמורים  הפרשנות  -של  פי  על  מסביר  ק"נ 

ההקשרית מדוע חז"ל זיהו את ששת המזמורים לפי פשוטו של מקרא ובחרו אותם  

 67לאמירת פסוקי דזמרא בכל יום.

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

פר גם על פי התבוננות  תהילים, ויעודד עיונים נוספים ביחידות ספרותיות רבות בס

הסמוכים. ספר    68במזמורים  לאורך  רבים  אוספים  בהבנת  חדשות  תובנות  לאחר 

תהילים ניתן יהיה לזהות מסרים חשובים ותובנות חדשות של נעים זמירות ישראל  

  69במבנה ובמשמעות של הספר כולו כיחידה ספרותית אחידה. 

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

" )מדרש איכה  אל תאמין  –יש תורה בגוים  ...  תאמין  –  אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים" .63

" ב(;  העולם  פרשה  באומות  אפילו  חכמה,  דבר  האומר  כל  יוחנן:  רבי  חכם  –אמר  " נקרא 

 . )מגילה טז ע"א(, ואכמ"ל

קמ"ה .64 מזמורים  על  במדרש תהילים  למשל  שלהם  שק"נ,  -ראו  והרצף  המזמורים  סמיכות  בו 

 ץ בניתוח לעיל. חלק ניכר של הדרשות משובנדרשים בדרך האופיינית למדרשי חז"ל, ו

המזמורים התאומים  על  ק'(,  -על היחידות של קבלת שבת )צ"ה  www.tefilah.org  ראו באתר .65

שבת(,  -קי"א על  )במדור  )קי"געל  קי"ב  המצרי  הלל  ו-מזמורי  )קל"העל  קי"ח(  הגדול  -הלל 

 קל"ד(. -שירי המעלות )ק"כעל קל"ה; במדור על החגים(, ו

 מ"ד; תמיד פ"ה מ"ב.  ב "פמשנה יומא פי לשון חז"ל ב על .66

 . 3ראו לעיל, הערה  .67

קמ"ה( עם החפיפה של מזמור קמ"ה הן כסוף  -כך גם הסמיכות למזמורי דוד הקודמים )קל"ח .68

ק"נ( דורשת דיון; כמו כן הרצף של כל -)קמ"ו  ללו יה'ה'אוסף מזמורי דוד הן כתחילת פרקי  

)ק"ז  הספר )צ'-החמישי  הרביעי  הספר  של  כהמשכו  על -ק"נ(  זה  במאמר  הנאמר  פי  על  ק"ו( 

 פסוקי דזמרא בלבד דורש דיון נוסף, ועוד חזון למועד. 

כל פרק  בלים דורשת תחילה עיון מעמיק  ימטבע הדברים הסתכלות מקיפה על כל ספר תה .69

לים כיחידה ספרותית על  יהביחידה על מבנה ספר ת  www.tefilah.orgבפני עצמו; ראו באתר  

   פי הפרשנות ההקשרית.



 

 70ששת המזמורים כיחידה ספרותית אחת   –נספח  

מ נעשים  לאורך  הם  וכך  אחיד  רעיוני  מהלך  בעל  רעיוני  רצף  מתקיים  אלו  זמורים 

ליחידה ספרותית אחת. הפרשנות ההקשרית מתבססת על קשרים ענייניים ולשוניים  

רצף   יוצרים  המשותפים  הניסוחים  הרעיוניים.  המהלכים  את  משקפים  אשר  כאחד 

בדרך   לבטא  כדי  שונות  במשמעויות  מופיעים  הם  ולעתים  את  רעיוני,  אומנותית 

 ההתפתחות הרעיונית לאורך היחידה.

 ק"נ -: "תהלה לדוד" )קמ"ה( כפתיחה למזמורים קמ"ו 1טבלה  

 ק"נ.-ביטויים רבים ממזמור קמ"ה מופיעים במזמורים הבאים קמ"ו

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

ֵאל    רֹוְממֹות )ו(   
 ִבְגרֹוָנם 

ַהְללּוהּו )א( 
 ַבְמרֹוִמים 

ֶקֶרן   םַוָירֶ )יד(  
 ְלַעמוֹ 

לֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך (  א)     א 
  ַהֶמֶלְך

ָבַנִיְך   ֵבַרְך )יג(     
 ְבִקְרֵבְך 

  ִשְמָך  ַוֲאָבֲרָכה )א(   
  ִויָבֵרְך )כא(   ָוֶעד ְלעֹוָלם

 ָקְדשוֹ  ֵשם ָבָשר ָכל

  ְשמוֹ ְיַהְללּו  )ג(  
 ְבָמחֹול

ְיַהְללּו ֶאת  )ה( 
 ה'   ֵשם 
ְיַהְללּו ֶאת  )יג( 
ִכי   ה' ֵשם 

  ְשמוֹ ִנְשָגב 
 ְלַבּדוֹ 

   ִשְמָך  ַוֲאָבֲרָכה)א(   
   ִשְמָך  ַוֲאַהְלָלה)ב( 

  ָבָשר ָכל ִויָבֵרְך)כא( 
 ָקְדשוֹ  ֵשם 

 ה' ֲאַהְלָלה (  ב)    

 ְבַחָיי 

  ִשְמָך  ַוֲאַהְלָלהב(  )
 ָוֶעד  ְלעֹוָלם

ַוַיֲעִמיֵדם  )ו(   
 ְלעֹוָלם ָלַעד 

ֶמת  ַהֹשֵמר א  )ו(  
   ְלעֹוָלם 

'  ה ִיְמֹלְך( י)
לַהִיְך ְלעֹוָלם    א 

  רָֹוד   ר ְֹלד  ִציֹון
 ָיּה  ַהְללּו

ַוֲאָבֲרָכה ִשְמָך  )א( 
ַוֲאַהְלָלה   )ב( ָוֶעד ְלעֹוָלם 
 ָוֶעד  ְלעֹוָלם ִשְמָך  

  ְיַשַבח ְלדֹור  ּדֹור ( ד)
  ַמְלכּוְתָך ( יג ) ַמֲעֶשיָך
  ָלִמים ֹע   ָכל  ַמְלכּות

  ּדֹור  ְבָכל ּוֶמְמַשְלְתָך 
ִויָבֵרְך ָכל   )כא( ָודֹור

  ְלעֹוָלםָבָשר ֵשם ָקְדשֹו  
 ָוֶעד

 
מקבילות ושרשורים רבים שובצו כבר לעיל בתיאור המהלך הרעיוני של היחידה הספרותית.   .70

)ושם יש גם    www.tefilah.orgדף מקורות צבעוני המסכם את הדיון במאמר זה מופיע באתר  

ב שם  מובאות  קמ"ה  תהילים  עם  המקבילות  הרצאה(.  עם  הדף,  מצגת  של  שמאל  צד 

הגדול  והשרשור של המושגים לאורך המזמורים הסמוכים מובא במשבצות שביניהן. חלקן 

)לעיל, הערה   ידי עמוס חכם  על  צוינו  כבר  אלה  הוא לא הסביר את  33של מקבילות  אך   ,)

שהמקביל כפי  המושגים,  במשמעות  השינויים  ואת  החזרות  של  לפי  תפקידן  מתפרשות  ות 

   לעיל(. 4הפרשנות ההקשרית )ראו הפניות בהערה 
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ַהְללּוהּו )ב( 
 גְֻדלוֹ ְכֹרב 

  ִמְסָפרמֹוֶנה  )ד(   
 ַלכֹוָכִבים 

ֲאדֹוֵנינּו    ָגדֹול)ה( 
ְוַרב ֹכַח ִלְתבּוָנתֹו  

 ִמְסָפר   ֵאין 

ּוְמֻהָלל ְמֹאד   ה' ָגדֹול )ג(   
   ֵאין ֵחֶקר ְוִלְגֻדָלתוֹ 

 ּוְגדּוָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה )ו(  

  ַשְבִחי)יב(     
ם ֶאת   ה' ְירּוָשַלִ

  ְיַשַבח ּדֹור ְלדֹור )ד(  
 ַמֲעֶשיָך 

ְנָקָמה   ַלֲעשֹות )ז(   
  ַלֲעשֹות   )ט( ַבגֹוִים

 ָבֶהם ִמְשָפט ָכתּוב 

רּוַח ְסָעָרה  )ח( 
 ְדָברוֹ  ָשה ֹע 

ֵכן   ָעָשה ֹלא  )כ( 
 גֹויְלָכל 

  ָשַמִים ֶשה ֹע (  ו)
  ֶשהֹע (  ז) ָוָאֶרץ

  ִמְשָפט
 ָלֲעשּוִקים

ּדֹור ְלדֹור ְיַשַבח  )ד( 
ְוַרֲחָמיו ַעל  )ט(  ַמֲעֶשיָך 

  ה'יֹודּוָך )י(  ַמֲעָשיו ָכל 
ְוָחִסיד  )יז(   ַמֲעֶשיָךָכל 

  ְרצֹון( יט )  ַמֲעָשיו ְבָכל 
 ַיֲעֶשה   ְיֵרָאיו

ַהְללּוהּו )ב( 
 ָתיו ֹר ִבְגבּו 

  ִבְגבּוַרתֹלא )י(   
 ַהסּוס ֶיְחָפץ 

   ַיִגידּו ֶתיָך ֹּוְגבּור )ד(   
  ְיַדֵברּו ּוְגבּוָרְתָך )יא(  
ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני )יב( 

 ָתיו ְֹגבּור ָהָאָדם 

דברו   ַמִגיד)יט(     
קרי[ ְּדָבָריו ]

 ְלַיֲעֹקב 

 ַיִגידּו   ּוְגבּוֹרֶתיָך)ד(  

ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים  )ה(  
ֶלְאֹסר   )ח( ְבָכבֹוד

ְבִזִקים   ַמְלֵכיֶהם
ְבַכְבֵלי   ְוִנְכְבֵדיֶהם

  ָהָדר)ט(  ַבְרֶזל
 הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו 

   הֹוֶדָך ְכבֹוד  ֲהַדר ( ה)   
  ַמְלכּוְתָך   ְכבֹוד ( יא)

  ֲהַדר   ּוְכבֹוד )יב(    ֹיאֵמרּו
 ַמְלכּותוֹ 

רּוַח ְסָעָרה  )ח(   
 ְדָברוֹ ֹעָשה 

  ָברוֹ ּדְ ָירּוץ )טו(  
  ְּדָברוֹ ִיְשַלח )יח( 
  דברו   ַמִגיד)יט( 

  קרי[   ְּדָבָריו ]
 ְלַיֲעֹקב 

  ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוִדְבֵרי)ה(   
  ּוְגבּוָרְתָך)יא(  ָאִשיָחה
'  ה ְתִהַלת( כא)  ְיַדֵברּו 
 ִפי ְיַדֶבר 

ַהְללּוהּו )א( 
 ֻעּזוֹ ִבְרִקיַע 

זּוז)ו(         נֹוְרֹאֶתיָך ֶוע 
 ֹיאֵמרּו 

ַהֹשֵלַח   )טו(   
 ָאֶרץ  ִאְמָרתוֹ 

זּוז)ו(     נֹוְרֹאֶתיָך ֶוע 
 ְכבֹוד( יא)  אֵמרּו ֹי 

   אֵמרּו ֹי   ַמְלכּוְתָך

ַזְמָרה   טֹובִכי  )א(    
לֵהינּו  א 

 טּוְבָך ֵזֶכר ַרב  )ז(  
 ַלֹכל ה' טֹוב   )ט(

ֶמת   ַהֹשֵמר (ו)       א 
  ְלעֹוָלם

  ֵהב ֹא ה'  ( ח)
 ַצִּדיִקים 

   ַרֵננּויְ   ְוִצְדָקְתָך(  ז)
 ה' ְבָכל ְּדָרָכיו ַצִּדיק )יז(  

  ִיְקָרֻאהּו ֲאֶשר ְלֹכל ( יח)
ֶמת    ֶאת ה'  שֹוֵמר( כ) ֶבא 

 ֲהָביו ֹא  ָכל

ַעל  ְיַרְננּו )ה(   
 ִמְשְכבֹוָתם 

 ְיַרֵננּו ְוִצְדָקְתָך  )ז(    

נּו לַ )ז(     ה'  ע 
 ְבתֹוָדה 

 ַמֲעֶשיָך  ָכל' ה יֹודּוָך(  י) 



 

 ָשה ֹלא עָ  )כ(   
ֵכן ְלָכל גֹוי 

ּוִמְשָפִטים ַבל 
 ַהְללּו ָיּה ְיָדעּום

  ִלְבֵני ְלהֹוִדיעַ (  יב) 
 ְגבּוֹרָתיו  ָהָאָדם

ַאל ִתְבְטחּו  )ג(     
ְבֶבן  ִבְנִדיִבים 

 ֶשֵאין   ָאָדם 
   ְתשּוָעהלֹו 

 

ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע )יב( 
   ְגבּוֹרָתיו  ָהָאָדם

ה  )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעשֶ 
ְוֶאת ַשְוָעָתם ִיְשַמע  

 ְויֹוִשיֵעם 

ֵקף  ֹז )ח( ה'      
 ְכפּוִפים 

ְלָכל  ְוזֹוֵקף )יד(  
   ַהְכפּוִפים

  ָנַתן ָחק  )ו(   
 ְוֹלא ַיֲעבֹור

ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן )ט(  
  ֵתן ַֹהנ )טז(   ַלְחָמּה

 ֶשֶלג ַכָצֶמר

  ֵתן ֶלֶחם ֹנ )ז(  
 ָלְרֵעִבים 

  ָלֶהם נֹוֵתן   ְוַאָתה)טו(  
 ְבִעתוֹ  ָאְכָלם  ֶאת

ֵחֶלב ִחִטים  )יד(    
 ַיְשִביֵעְך 

ְלָכל ַחי   ּוַמְשִביעַ )טז(   
 ָרצֹון

ה'   רֹוֶצהִכי  )ד(  
ְיָפֵאר ֲעָנִוים   ְבַעמוֹ 

 ִבישּוָעה 

ֹלא ְבשֹוֵקי  )י(  
   ִיְרֶצהָהִאיש  
  ֶאתה'  רֹוֶצה )יא( 
 ְיֵרָאיו 

ּוַמְשִביַע ְלָכל ַחי  )טז(   
  ְרצֹון ְיֵרָאיו   ט()י  ָרצֹון 
ְוֶאת ַשְוָעָתם   ַיֲעֶשה
   ְויֹוִשיֵעם ִיְשַמע  

ִלְבֵני  )יד(   
ִיְשָרֵאל ַעם  

 בוֹ ְֹקר 

ְלָכל  ה'  ָקרֹוב)יח(   
 ֹקְרָאיו

מֹוֶנה ִמְסָפר  )ד(    
ַלכֹוָכִבים ְלֻכָלם 

   ִיְקָראֵשמֹות  
נֹוֵתן ִלְבֵהָמה )ט( 

ַלְחָמּה ִלְבֵני ֹעֵרב 
 ָראּו ִיקְ ֲאֶשר  

ְלָכל ה' ָקרֹוב )יח(  
ְלֹכל ֲאֶשר   ְרָאיוֹק 

ֶמת  ִיְקָרֻאהּו   ֶבא 

  ֵמרֹה' ש )ט(      
 ֶאת ֵגִרים  

ֶאת ָכל   שֹוֵמר ה')כ(  
 ֹאֲהָביו 

ַמְשִפיל  )ו(    
 ֲעֵדי ָאֶרץ ְרָשִעים

ְוֶדֶרְך  )ט( 
 ְיַעֵּות   ְרָשִעים

  ָהְרָשִעיםְוֵאת ָכל )כ( 
 ַיְשִמיד 

לּו  ַהלְ )א( 
 ְבָקְדשוֹ ֵאל 

ִויָבֵרְך ָכל ָבָשר  )כא(     
   ָקְדשוֹ ֵשם 

 : מילים מנחות לאורך היחידה 2טבלה  

על   קצרים  הסברים  מופיעים  המנחות  המילים  את  המציגות  הטבלות  בשולי 

 משמעותן הרעיונית של המקבילות. 

 שורש הל"ל 

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

 )א(  
 ַהְללּו ָיּה 

 )א(  
 ַהְללּו ָיּה 

 )א(  
 ַהְללּו ָיּה 

 )א( 
 ַהְללּו ָיּה 

 )א( 
 ַהְללּו ָיּה 

 )א( 
 ְלָדִוד  ְתִהָלה
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ֵאל    ַהְללּו
ְבָקְדשֹו 
  ַהְללּוהּו

 ִבְרִקיַע ֻעּזוֹ 

ִשיר   ה'ִשירּו לַ 
  ְתִהָלתוֹ ָחָדש  

 ִבְקַהל ֲחִסיִדים

ֶאת ה' ִמן ַהָשַמִים    ַהְללּו
 ַהְללּוהּו ַבְמרֹוִמים

י טֹוב  כִ 
 ַזְמָרה 

ֹלֵהינּו ִכי   א 
ָנִעים ָנאָוה  

 ְתִהָלה 

 ַנְפִשי   ַהְלִלי
 ֶאת ה' 

ְבָכל יֹום  )ב( 
ֲאָבֲרֶכָך 
 ִשְמָך   ַוֲאַהְלָלה

 (; 9×) ַהְללּוהּו
 ֹכל ַהְנָשָמה  )ו( 

 ָיּה   ְתַהֵלל 

ְשמֹו    ְיַהְללּו)ג(  
ְבָמחֹול ְבֹתף ְוִכנֹור  

   ְיַזְמרּו לוֹ 
שֹות ָבֶהם ַלעֲ )ט( 

ִמְשָפט ָכתּוב ָהָדר  
 הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו  

(;  2×) ְיַהְללּו(;  5×) ַהְללּוהּו
ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו  )יד(  (;2×)  ַהְללּו
ְלָכל ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְשָרֵאל   ְתִהָלה

 ַעם ְקֹרבֹו 

  ַהְלִלי)יב( 
ֹלַהִיְך  א 

  ִציֹון

  ֲאַהְלָלה )ב(  
   ה' ְבַחָיי

ָגדֹול ה'  ג( )
   ְמֹאד ּוְמֻהָלל 

 )ו( 
 ַהְללּו ָיּה 

 )ט( 
 ַהְללּו ָיּה 

   )י"ד( 
 ַהְללּו ָיּה 

 )כ(  
 ַהְללּו ָיּה 

 )י( 
 ַהְללּו ָיּה 

  ְתִהַלת)כא(  
 ה' ְיַדֶבר ִפי

היא  בסוף  ולכן  הבריאה,  כל  בשיתוף  מסתיימת  אשר  )א(,  שלו  האישית  לדוד"  "תהלה  הנו  קמ"ה  פרק 
ק"נ פותחים וחותמים במילים "הללו יה", ובפסוק  -שר; בעקבות כך גם הפרקים קמ"ותהילת ה' של כל ב

 הראשון של כל פרק מופיע השורש הל"ל.

 שורש מל"ך 

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

ג( ַהְללּוהּו ְבֵתַקע  )
ה( ַהְללּוהּו )שֹוָפר 

ְבִצְלְצֵלי ָשַמע 
ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  

 71ְתרּוָעה 

ַמח ִיְשָרֵאל  )ב( ִישְ 
ְבֹעָשיו ְבֵני ִציֹון  

   ְבַמְלָכם ָיִגילּו 
)ח( ֶלְאֹסר  
ְבִזִקים   ַמְלֵכיֶהם

ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבַכְבֵלי  
 ַבְרֶזל 

ֶאֶרץ   ַמְלֵכי )יא(  
ְוָכל ְלֻאִמים ָשִרים  

 ְוָכל ֹשְפֵטי ָאֶרץ 

ה' ְלעֹוָלם   ְך ִֹיְמל )י(   
לַהִיְך ִציֹון ְלֹדר  א 

 לּו ָיּה ָוֹדר ַהלְ 

)א( ֲארֹוִמְמָך  
לֹוַהי    ַהֶמֶלְך א 

ַמְלכּוְתָך  )יא( ְכבֹוד  
ּוְכבֹוד   )יב(  ֹיאֵמרּו
   ַמְלכּותוֹ ֲהַדר 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  

   ָכל ֹעָלִמים ַמְלכּות 

את מלכות ה' עליו  שהוא קיבל  שם  שכתפילתו  את  ביע  פרקים אלו: דוד מעניינם של  מלכות ה' היא עיקר  
)קמ"ה(. דבר זה נעשה בשלבים: בשלב הראשון רק בני ציון מקבלים אותה    הברואים   ותה כלכך יקבלו א  –

עליהם יהללו את ה' ויקבלו  ארץבשמים מהללים את ה', מוצג החזון שגם גם בקמ"ז(; לאחר מכן, כש-)קמ"ו
בעזרת    ה'   את מלכות מתגשם  זה  חזון  ובהמשך  שב)קמ"ט(החסידים  )קמ"ח(;  כדי  כל  התהליך  סופו של  , 

 )ק"נ(.  ות ה'מלכהבריאה תקבל עליה בחגיגיות של מקדש ה' את 

 שורש שפ"ט 

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

)ט( ַלֲעשֹות ָבֶהם  
ָכתּוב ָהָדר  ִמְשָפט 

הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו  
 ַהְללּו ָיּה 

)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ  
ְוָכל ְלֻאִמים  
  ְפֵטיֹש ָשִרים ְוָכל  

 ָאֶרץ 

  קרי[ ְּדָבָריודברו ]ד )יט( ַמִגי
ְלִיְשָרֵאל   ּוִמְשָפָטיו ְלַיֲעֹקב ֻחָקיו 

  ּוִמְשָפִטים )כ( ֹלא ָעָשה ֵכן ְלָכל גֹוי  
 ַבל ְיָדעּום ַהְללּו ָיּה 

  ִמְשָפט )ז( ֹעֶשה  
ָלֲעשּוִקים ֹנֵתן ֶלֶחם  
ָלְרֵעִבים ה' ַמִתיר  

 ֲאסּוִרים 

 

מלכות: ה' עושה משפט לעשוקים )קמ"ו(, ומצווה כביכול את  ערכי המשפט הם היבט חשוב ביותר של ה
" עם  יחד  האומות  שאר  )קמ"ז(.  דומה  באופן  לנהוג  ישראל  ארץעם  שפטי  ה'    "כל  לתהלת  מצטרפים 

 כי ה' עושה בהם משפט, כדי שיקבלו עליהם את מלכות ה' )קמ"ט(. 72)קמ"ח(, 

 
נ, אך התיאורים של תהילת ה' בפי כל הנשמה עם  "אמנם השורש מל"ך לא מופיע במזמור ק .71

 קול שופר ותרועה הם הביטוי המושלם של מלכות ה'. 

 ראו לעיל בהסבר מזמור קמ"ח.  .72



 

 שורש חס"ד 

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

תֹו ִבְקַהל  ְתִהלָ (  א) 
)ה( ַיְעְלזּו    ֲחִסיִדים 
ָהָדר  )ט( ְבָכבֹוד ֲחִסיִדים 

 ֲחִסיָדיו הּוא ְלָכל 

)יד( ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו  
  ֲחִסיָדיו ְתִהָלה ְלָכל

ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַעם ְקֹרבֹו 
 ָיּה  ַהְללּו

 ה')יא( רֹוֶצה 
ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת  

ַהְמַיֲחִלים  
 ְלַחְסּדוֹ 

ַאַפִים ּוְגָדל ָחֶסד  ֶאֶרְך   )ח( 
   ְיָבֲרכּוָכה  ַוֲחִסיֶדיָך   )י(

)יז( ַצִּדיק ה' ְבָכל ְּדָרָכיו 
 ְבָכל ַמֲעָשיו   ְוָחִסיד 

" בלשון  מתואר  ה'  הפרקים:  לאורך  מתפתח  ולחסידיו  לה'  ככינוי  חסד   בכל   וחסיד  ...חסד  וגדלהמושג 
"מעשיו כך  ובעקבות  יז(,  ח,  )קמ"ה,  "רכוכהיב  וחסידיך   מעשיך  כל"  רוצה  ה'  י(.  )קמ"ה,    המיחלים   את" 
" )קמ"ח, יד(, ולכן הם מהללים את  חסידיו  לכל  תהלה" )קמ"ז, יא(; הרמת קרן ישראל מהווה כבוד ו"לחסדו

 " )קמ"ט, א(, שמחים בה' ועושים משפט לה' עלי אדמות )קמ"ט, ה, ט(.חסידים בקהלה' "

 ישראל -יעקב 

 קמ"ה  קמ"ו  קמ"ז  קמ"ח  קמ"ט  ק"נ 

  ִיְשָרֵאל ִיְשַמח   )ב( 
 ְבֹעָשיו

ַוָיֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו  )יד( 
ְתִהָלה ְלָכל ֲחִסיָדיו  

ַעם ְקֹרבֹו  ִיְשָרֵאלִלְבֵני 
 ַהְללּו ָיּה 

ם בֹוֵנה( ב) ה'   ְירּוָשַלִ
 .ְיַכֵנס ִיְשָרֵאל  ִנְדֵחי
  ְּדָבָריודברו ]ַמִגיד )יט( 
ֻחָקיו   בְֹלַיֲעק קרי[ 

 ִיְשָרֵאל לְ ּוִמְשָפָטיו  

)ה( ַאְשֵרי ֶשֵאל  
 ְבֶעְזרוֹ  בַֹיֲעק 

 

הצלחתו. את  המתאר  ל"ישראל"  בניגוד  הסובל  העם  את  מתאר  בגלות    73"יעקב"  הצרות  תיאור  לאחר 
התורה   קיום  ידי  על  ליושנה  עטרה  כביכול  ומחזירים  )קמ"ז(,  ציון  בשיבת  שמחים  ישראל  נידחי  )קמ"ו(, 

יט, סיפא(; הרמת קרן העם וייעודם בארצם. כתיאורים    )קמ"ז,  ושמחתם בה' היא ביטוי לשמחת ישראל 
 אוניברסליים מזמורים קמ"ה וק"נ אינם מזכירים כלל את עם ישראל.
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