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 תהלים בספר אידיליה שבעה-מזמורי

.., , 

 סליקםיהודה,, -.

 יי אחסר רעילא ד' ..א. !,'- :י- '~-
 : .ג י . .:

 כמין תהלש, בסמי ביותר המלבבי מן הוא הפסוקים, ששת בן כ"ג, מזמור'
 השכית זה מוטיב שסביבו. הרשעה בים הצדיק של המאבק כפרקיאתנחתה
 באוירה מובלע הוא אולם במזמורנו, גם נעדר לא תהלים, סטר במזמור.ביותר

 : ., זה. מזמות בפסוקי והאוםטימיתלהשולטתהאידיליה
 לכבשה המשורר עצמו מרטה - אחסר" לא לעי "ד' - הפותחבטסוק
 דשן מרעה יחסר שלא זה עדר על שקה ישראל"י "רועה בו שנוהגשבעדר,
 במי או במרעה ממחסור תכוטות הסובלים אחרים לעדרים כמפד וזהלעולם,
 הארץ את שפוקדות הבצורת בשעת ובמיוחד שבקיז, היובש בעונותשתייה
 . י בארץ. העיקרים המרעה שטחי שהם המדבריים, האיזורים את אוכולה

 את וידע בעצמו, רועה שהיה המלך דוד כי הודגש לפרקנו תהלים במדרש.
 של רוען "דוד "רועי": בשט אלוהיו את לכנות בחר ועדרו, ההועהמלאות
 של.דוד!-הקב"ה, הרועה ומיהו עם"; את תרעה 'אהה שנאמר:עזראל,
 והרוחניים המדיניים מנהיגיו נלקחו שלפנים בעוד אחסר'". לא לעי 'ד'שנאמר:

 באותה והתלמוד. המשנה בתקופת המצב נשתנה הצאן", "מאחרי העםשל
 לאשורים מחוץ אל הרועים רגלי נדחקו צטופה חקלאית התיישבות שלתקופה

 רב האמורא זה כתוב דרש וכך החברהן. בשולי חי עצמו והרועההמיושבים,
 הולך הוא ימיו שכל רועה, משל יוהר בזויה אוסמת לך "אין חנינא:חמא'בר
 בכך סמך שדוד היא, תשובתו רועה"ז להקב"ה קרא ודוד ובתרמילו,במקלו
 "האלהים ככיסוי; לר' סנה הוא שאף - אבעו יעקב - שקדמו ;דול רועהעל

 הזיהו משום או בישוב. מצוי .שנעו משום לעדנת, עיול היבעה ע-י: נ" ימיייו "שיי"י
 .' הם,.הש11ע1
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 תהייפ בספר אידיליה מ1מ1רישבעה]ק
 שבהם בתנ"ך אחרים מקומות הרבה להביא היה ניתן לכאורה אותי".הרועה
 ב(. פ'; )תהלים יעקב" צאן נהג האזונה, ישראל "רועה כגק: :'רועה": ד'כונה

 "כרועה במדבר: הגאולים בדרך עמו המוליך ד' את מתאר יא( )מ',1'שעיהו
 ובתסילת במזמור!ו רק אולם ישא". ובחיקו טלאים יקבץ בזרועו ירעהןעדרו
 ,. יחיד. של כרועהו."הפרטי" ד' על מדובר הנ"ליעקב

 כמו אך  המשורר, של הדתית חוויתו של אנשי ביטוי במזמורנו ישלפשוטו
 שהי האומה. בחיי היסטורי למאורע רם: כאן שראו יש רבים תהליםנמ:מורי
 מזמור אחת שלדעה שמעונ", ילקוט )ר' שבמדרש במחלוקת הובעו אלהמשות
 אלו ירביצני דשא "בנאות אחרת: ולדעה שאול, מפני בברחו אמרו דודזה

 את פירש "יונתן" תרים בעל ארביצם"'. ואני צאני ארעה 'אני שנאמר:ישראל,
 י . במדבר. שנה ארבעים ישראל בני הליכת עלהמזמור
 "נאות הם שבמדבר, לשטחי,המרעה הכוונה ירביצנ'" דשא "בנאותבכתוב
 נאות אכלה .'אש תוארו: הבצורת  שנות שבמקרא. אחרים שבמקומותמדבר"
  פצן בג(. ב', נשם מדבר" נאות "דשאו טובה: ובשנות א'ויט(, )'ואלמדבר"

 הצאן" לבשו.כרים תחגורנה, גבעות וגיל מדבר !אות "ירעפו תוארה:השפע
 הנחלים, שבאפיקי המקומות הם שבמדבריות הדשא נאות יג-יד(. ס"ה,)תהלים
 הרועה השנה. עונות בכל רענן שמצמיחים:עשב תהום, ומי המעיתותליד

 צאנו. את לשם ומוליך אלה דשא נאות של הימצאותם במקום בקיאהמנוסה
 הקיץ, בחרבתי אף עשב המצמיחים נחלים, ערוצי באותם כי לזכור ישאולם
 עלולים שנחשוליהם מי-שטטונות, פתאום יתמלאו הגשמים שבעונת סכנהקימת

 'נהלני"; מנוחות מי "עללהטביעכלהנקרהבדרכם.מכאןההדגשה:
 שבנחלי הזידונים" "המים מן להרחיקו דואג לעדרו והמסור הנבוןהרועה

 ובורות מעיינות למקום מפחות" מי "על מוליכם הוא זה ובמקוםהמדבריות:
 - 'מים.

- 

- 

' 
 לירי בא הדבר ולנוחותן. צאנו לבריאות דאגתו היא לרועה העיקרי המבחן'

 - אחל זם "ודמקום : יעקב צין כבר החולה. או העייפה לכבשה ביחסומיטר
 צאנו, את לעיף שלא נזהר המסור הרועה ע(. ל",, )בראשית הצאן" כלומתו
 בערוצי'המדבר ישובב". משובבת.הנפש-"נפשי למנוחתן הואודואג

 בדרכי בקיאות לגלות חייב והרועה הצאן. לאובדן מכזה קימתותהומותיו
 במעגלי ."ינחני מכאן: נוחים, שבילים עדרו את ולהובילהמדבר

 מוליך שהרועה העט 'א(, ד', ,שר"')משלי ל"מעגלי נרדף ביטוי כאן ". ק ד1
 ' :..-.' העדר: את ומסכ!ות המתעות עקלקלות, ולא ישרות לדרכים צא!ואת
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;3[: פייקסיהודה..-

 תועה היא העדר, מן מתרחקת הכבשות שאחת יש הזהירות כל עםאכן

 האפלים, באחדהערוצים צלמות", בגיא " מוצאתעצמה ופתאוםכדרכה

 של סכנות התועה לכבשה צפו-ות וצלמות" ציה "בארץ כאן מצוקים.המוקף
 הנעדרת בכבשה מהר מבהין הנאמן הרועה לה. האורבת רעה וחיה וצמארעב

 שבטו ינהמוני"-בעזרת המה ומשענתך "שבטך לעזרתה:ונחלץ
 לה מסייע הוא הצורך ובשעת המיצר, מן לצאת הכבשה את ומדרוך מכווןהוא

 הצרה. מן להיחלץ - הארוך הרועים מקל .-במשענתו
 היה הכבשה: על העוברות התלאות על שמתפרש אפשר שבהמשךהכתוב
 הוא ממרחק  טומר  שהתורף ובעור מירה. מצילה והרויה לטרסה  שזוממתרעה

 אוליגם צוררי". נגד שולחן לפני "תערוך מכאןמאכילאתצאנו,
 ראשה את בשמז למשות הרועה של ל,והנ מתיחס ראשי" בשמן דשנת"
 ". רויה "כוסי - צמאונה את לרוות הוא ודואג החולה, הכבשהשל

 נרמז כי ; אבן-עזרא שפירש כפי הנמשל, בא זה בפסוק כי יותר נראהאולם
 לפני "תערוך צלמות"ן "גיא כעד בא צוררי" "מד הבימוי המשל: פשרבו

 מנוחות מי ?על כעד - רויה" ו"כוסי ירביצני", דשא "בנאות כעד -שולחן"
 ' . .ינהלני";

. 

 ימיותיי". כל ידדפוני סוב,וחסד "אך בתסילה: מסייםהמנמור
 ד' לפני להסתופף הוא שואף חומרים. רווחה בחיי מסתפק המשורראק..

 '" . ימים". לארך ד.' בבית "ושבתיולעובדו:
1.. . :

 גדודיה נחת רוה, תלמיהב.
ל

-
.

 על כיפר עבדו, לתפילת שהאזין לד' תהלה,.ותודה מזמור הוא ס"הפרק -
 לארצו. ברכה ושגת לעמו תשועה והביאעוויוה'1

 לאחר לתחיה שהתעורר בטבע שתלה התמורה מתוארת ~ידבפסוקים
 היקום התחדשות אותה בצורת. לאחר או הקיץ חרבוני של ממדעכתתקופה
 שהתה אשר היבשה האדמה בריותיו. וכל עמו על הבורא להשגחת עדותשהיא
 רץ הא פקדת " יצירה; לחף להתעורר התלה מעשה-בהררתה-באפס
 רעש, השמעת שעיקרם אחדים, מובנים לו יש "שקק" הפעל ". ה קותשוק

 טיפות ושקשוק חו"ל. שבספרות מים" "שקשוק כמו הוראתו כאן כיונראה
 החלו וכבר ". תעשרנה רבות " - לעתיד הברכה יבול את מבשרהמים

 מלא אלהים סואנים-"פלג פלגים וליצור המים שלוליותלהתרכז
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 תהייט בספר אידיל.יה מזמורישבעי]4ן
 תכין " ובאה: המשמשת הלחס ברכת את מבשרת תכונה אותה כלמים":

 באים שהם יש השוה. ברכת כדי.להבטיח,את גשמים די'בירידת לא אולם.
 ניכר. אינו ורישומם שטחה פני על זורמים אם כי באדמה. נספנים כדוהבזעף;
 בגחלים. אתה יחד נעלמים. והמתוחחת החרושה האדמה את סוחפים שהםויש
 כ!אמר לקללה". "לברכה'ולא יהיה שאלה חשוב בגשמים, אפוא דילא

 אותה. ומרצים. שחודרים'לאדסה אלה נרכה.הם גשמיבתמילת';הגשס.
 תמוגגנה נחת.גדוד,ה,ב'רביבים תוה "תלמיהוהמשורתמתפלל:
 . דרדקי '-.- - ר ~צ.מחה.תברך.'.

. -  ;. ": 
 והוא החקלאיות העבודות מהלך את יסה הכיר. משוררנו כי מעיד זה פסוק4

 הגשמים. מי קליטת לשם השדה את להתקץ החרוץ האיבה דרכו.של אתמציין
 התבונה את המציץ כד( )כ"ח,,. ששיהו; אצל. מציע אלה , עבודותתיאור

 החורש יחרוש, , היום "'הכל שואל: הנביא האיכר: _שבעבודותוההכליתיות
 הזריעה לצורך לחר"פ הייע.שקודם אדמתו". ונשדה "יפתח ומשיב:לזרוע"ז

 לישרו - לשדדו ולאחריו.יש המשמים, מי את שיקלוט כדי השדה את לפתוחיש
 עושה הוא כבתחילה : מסביר שם( לישעיה )תנחומא המדרש נוסף. חריש ידיעל

 מי- קליטת שלשם כלומר קטנים". תלמים עושה הוא ולבסוף דחניטתלמים
 באשר השדה, את המתחחים וצרומים קטנים תלמים חורש האיכר איןהאמים
 בה ולחרוץ המתוחחת הקרקע את לסחוף עלולים בזעף הבאים היורהגשמי

 הם מזה. זה מרוחקים תלמים בשדה חורשים לראשונה עמוקים.,חריצים
 מיד שחורשים רביעה"! "תלמי או הנשמים לפני שחורשים פתיח" של"תלמים
 בעפרה נוגע זו של עפרה ש"סוף תלמים הם האחרונים הראשת. הגשםלאחר
 לתלם תלם שבין כזו, חרשו'בשיטה כאן יה. פ"א כלאים )תוספתא זו"של

 התלם. מן האדמה.שהוצאה שפוכה בור,)שעליהם של.אדמת רצועהתישאר
 התלם הנדודים, אלה: שלושה שבמזמורנו. ה"גדוד'ם" הם עפר תולי)אותם

 את מורידים אלה זעף.. גשמי, ידי על אף האדמה סחיפת מונעים הבורורצועת
 בתמילה: הכוונה לכך מתיישר. והשדה המים מלאי לתלמים .הגדודיםאדמת

 הקלים-הרביבים-שלאחר הגשמים גדודיה". נחת רוה"תלמיה
 תמוגגנה"-ומכשירים האדמה-"בקב-בים .את לרכך מוסיפיםמיכן

 תברך". "צמחה מהר- וצומח הגובס הזרע, ולקליטת הסופי,אותהלחריש

 . . .:,:י.ז. ...., .' ._י
 ' זהר. עמ' ~הרימוז., ומשגה נתקוצת נא., -"הקיאות בסור. ראה "מקויות בירורר
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]5[ פייקסיהודה

 לתיאור המשורר עובר המיזרע, בשדות הגשמים ברכת על התפילה לאחר'

 שלאחר שבמדבריות, המרעה בשדות בעיקר המדובר המרעה. בשטחיהברכה

 טובתך". שנת "עטרת - לרוב שדה מרחי מתעטרים הם הגשמיםרדת
 התהלך הבורא פונה. שהעץ מקום בכל שולט ופריחה צמיחה של שפעאותו.

 - פוריותה האדמה ברכת את דרכיו - "מעגלותיו" בכל ומיזר בארץכביכול
 דשן". ירעפון"ומעגליך

 הרועים על השמחה רירה במיוחד האביב. של והשפע העפי מן מתרונןהלב
 נאות "ירעפון בירק- המשומעים שבמדבר הדשא בנאותועדריהם

 הן והקמילה, היובש  בתייפת הגבעות שהגרו שק" "חמרת במקום ". ר ב דמ
 אוהישלל  תחיורנה"ק נבעותהתעטרובחמרותירקופריחה-"וגיל

 המלביירם הכבשים, עדרי של הלבנה בכסות מתמזג וירק פריחה שלפונים
 הצאן". כרים המרעה-"לבשו אתהכרים-שדותכביכול

 הלבנה בכסות מתעטפים אלה התבואה. לשרות חוזרים אנו המרעהמשדות

 של העונה הניעה בר"*. יעטמו "ועמקים המבשילה- התבואהשל
 אמנם .שירו"י. אף "יתרועעו אשר הקוצרים, ורינת הקצירשמחת

 כמין ממנו שנשמע ברוח, המהנופסות השיבולים לרחש כאן הכוונה כיאפשר
 שירה". אומרות שיבלים ש"בניסן הקדום הפתגם מעין לד'. הודיהשירת

 שנת.ברכה; של מלא מחזור המשורר מיצה שבמזמורנו הפסוקיםבחמשת

 והתבואה; הדשא התפתחות בשדות; והזריעה החריש היורהן נשמירדת

 ועטורת מראשיתה סיכויים רבת שנה זו היתה והקציר. ההבשלההפריחה;

 . - י בסופה.שמחה

 ליעלים הגבוהים הריםג.

 והמובטח הלב אל המדברות היצירות מן הוא נפשי" "ברכי - ק"דפרק

 את שואלים שאנו "ש ובצימצום. פשוטה בלשך מבוטאים תיאוריו באשרלכל,

 במזמורי גם מופיעים שבו המוטיבים זהו שבמזמור הקסם סוד מהעצמנו:
 השמים, ד' את מהללים שבו קמ"ח, במזמור סוכמו וכולם אחרים,תהלים

 י . . . . ..,
ר

 "קווה'

 המ5יש,פ ייעה שק.. -ma - מעיי -והמת גו: ג., ישעיה ינאי
 5ת,, - -5"ע'1-

 שק-. י-מגרת הנעוז שמה, הנורה הנא -5ת',-מ,- ש5,רשנוהו: גפ. מפסוקנו יאיר קנהני1-
 שחור. שק, ובאבל- צבעונית הגורה לחגור נהגו בשמחות כיבנראה

 ברה. נעשיח - ומלבינה המכשילה התבואה הוא לדרוגו -בר"4
 .. ' : ה-ו. קב-ו, תהלים ב; ס., ישעיהו השווה: הקציר המהה על5
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 תהליפ בספר אידיייה מזמורישבעה"1

 נחמורים פי .גראה'כ"ההבדל-בץ יצורי. וכל והירח השמשהמלאכים,
 כדי בו שיש קצר, לתיאור המוטיבים אחד כל זוכה ק"ד שבמזמור בכך,אלה

ח אחדים קוויםלשרטט י ש  - . ' .,'י. השלמות, כליל שהיא לתמונה 
 כל ויעל. שפן לויתן, כפיר, מרא, חסידה, חיים: בעלי ששה בו הוזכרוכך
 וממצה.- מלווה.שירטוט'מדויק מהםאהד

. . .7- '. 

-
 מאפריקה בדרכןבאביב חולפותבממיהירן חסידות של להקות ה. ד י ס ח ה

 ז( )ח', ירמיהו ציןוכבר הקיץ. בחודשי, נם כאן משתהות הצעירותלאירופה,

 מציין מזמורנו ומשורר בארץ, דוגרת החסידה אין המדחיקים. נדודיה מועדיאת
 ביתה"...אין ברושיםכימקוםדגירתהבאיזורארזיהלבנון-"הסידה

 הגדל Juniperus למין אם כי כרוש, בימינו הקרוי ה-rp, Cupressusהכוונה
 של הצירוף את המשורר בחר בכוונה כי ואפשר וגבוה זקוף עץ זהבלבנון.
 ' - - י והברוש.גבה-הצמרת.- גבוהת.הרגליםהחסידה

- 

' 

- 
 הפהא שמוישל המדברי. חמור-הבר הפרא- מיצג .המדבר חיותאת

 את בתארו ה הי"ד, ירמיהו והצחיחות; היובש של האסוציאציה אתמעורר
 במזמורנו: והרעבים..אך הצמאים- הפראים 'את מציץ הבצורתמוראות

 אף צמאסך; פהאים'. ישברו .;; בנחלים"המשלח'.מעינים
 צמאן את המרוות מעינות מפכים שבהם nrD ישנן ביותר הצחיחיםבאיזורים

שלחיות.המדברי
.- 

-. 
, - - -  

 .,' . י'-

 שאגתט.של.הכפירים; בוקעת שמתוכו הלגלה, מתואר'בחשכתהיעה
 מ.אל לטרף,.לבקש. שואגים: .:'הכפירים אל.ד': n'1DID 11שועה

 טהפו; את לו . שימציא הבורא לחסדי 'זקוק שבחיות החזק אף: אכן ". ם ל כא

 נתעו כפירים הרני שחל וקול אריה "שאגת י-'א(: )ד'. באיוב הנאמרמעץ

 . _-ך' . ' ן : ובנילביאיתפרדו".לישאובדמבליטרף

 ז--

 "':ל,

 שהביטוי אף לויתן. בבעלי:החףם-ה הגדול ודי מיוצג'על, הימ;הגדולי
 אותו לדרגש חומר האגדה לבעל נתן ,בו: .לשחק 'יצרת זה:'לויתן

 ע"ב(. ע"ד בחרא בבא )השווה לבוא לעתיד לצדיקים המיועד האגדי הדגעל
 המסע הענק, ליונק-הדגי מציאותי, חיים לבעל נתכוון המזמור בעל כינראה
 עצומות'שהבורא מזת זה;ז-וק'לכמויות יצור האהץ.'ואמנם לחימילעתים

 בריותיו:י."כלםיאליה,ישברון:לתת;אכלם לשאר כמו לו,מספקן

 הכותה ם;, גי פ :ה.ש הם כאלה וחלשות. קטנות גם מצויות החיותכלצדענקי

 הפיל:( דווקא. הוא לשפן ביותר )הקרוב מיוחדת'במינה מסדרה חיםלבעלי
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 הגולים חלאות בתיאור פעמים: ארבע במזמורנורד=7-ואע:הר
 המר ערלם צויץ מושב". עיר אל " הדריכה שהאל במדברבנדודיהם

 מכלאם:תואר ושתמדרו דבר של שבסופו וברזל", עני "אסירישל
 משהגיעו אולם "שות, מחלות עמהם מזרו .חטאתיהם שבגלל אנשים שלסבלם

 פורטואהרפתקאותשל'"יורדי כן מהן. להיגאל זכו - " מות שערי עד"
 כילתן: בסכנת אותם שהעמידה סערה, רוה עליהם שקמה ", אניות בהים
 חפצם: למחוז הכיאתמ שחה ורוה הים, נלי פתא-ום רגעו ד': אל משהתפללואך

 הים; יורדי = להודות חיבים "ארבעה י בהלכה סוכמו מצבים ארבעהאותם
 האסורים" בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא, חולה שהיה מי מדבריות,הולכי

 מעשיהם ד' ברצות עולם. של ישובו דרכי תוארו )לג=לח( הבאים:בפסוקים
 ציה וארץ מים לאגם מדבר "ישם הואמסייעבידם:שלישרי*דרך

 ובהזק נביאימאחדים, ידי על הובע השממה הפרחת רעית ". מיםלמוצאי
 על מתנבא אינו שהוא אלא משפט, באותו יח( )מ-א, ישעיהו משתמשהנחמה

 מבבל הגאולים דרך הפרחת מנבא אם כי מדברי, באיזור חקלאיתהתישבות
 )ב', הושע צרכיהם. כל את בה להולכים ותספק שחה שתהא ישראל,לארץ

 יציאת'מצריט: בתקופת כמו למדבר, בחזרה העתיד חזוןטז-ץ(:רואה
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]ז[.( פייקס יהודה ' .:'

 לארנב בטעות זוהה השפן בארץ. שונים במקומות סלעחם באיזוריםהשוכנים
 'אמנם שהוא ~syriaca, ,Procavi ל-~Hyrax הכוונה אולם , לארנבת.או

 בהחלט. שתש חייו ואורח מאד( קצרות שוזריו גופו מבנה אולם הארנבתבנודל
 ס'ה ח מ ם י ע ל ס " צויין: במזמורנו שפני-הסלע. של אויביהם הםמרובים
 והם ביתם", בסלע וישימו עצום לא עם "שפתם תוארו: וכמשלי ", ם פנילש
 הם כד-כו(. ל', )משלי מחוכמים" חכמים יתמה ארד ארבעת."קטני עםנמנו

 העומד )מנהיג מאורעים חברה, חיי ידי על השרפים מכף להינצלמצליחים
 "], . . ' ' ומצוקים. סלעים בין משכנם נזכות וכ, וכדומה( המשמרעל

 - .עלי הם הסלע שפני של והערבה הנגב יהודה, מדבר בהרי הטבעיישבנם
 מחסה סלמים ליעלים, הגבוהים "הריםסלע.'משדררנו.מצין:

 בברחו דוד מפלט מצא גדי עע היעלים"'שבמדבר 'יצורי 'בין ".לשפנים
 על המופלא,' חינה שאורח ע,-הבר היא היעל א-ב(. כ"ד, ושמ"א שאולמפני
 חוויה נציין א(. ל"ט; איוב )השווה כחידה היה שבאיזור, המצוקים'התלוליםגב,

 בעדר.של נתקלנו ערב לפסת גדי: עין בהרי מטיילים קבוצת עלינו,שעברה
 מטפר עצומות, קרנים בעלק זכרים שני המעיין;'שמנה מן הרחק לאיעלים,
 כמעט היעלים בעקבותיו. הלכנו ואנו ההרים לכיוון פנה העדר וגדיים.נקבות
 עדר כי התנו סבורים זקוף. סלע קיר לפני שנעמדו עד לבלגוכחותנו שמושלא

]9ן' ' פייקס ..יהודה,.

 ספק אולם משם". כרמיה את לה ונתתי לבה, על ודברתי המדבר"והולכתיה
 שבא נראה יותר התישבותית. תכנית למדבר בחזרה הושע ראה אמנםאם

 י , י . .: (.( ישראל. עם געולי של הזהב" ל"תור הנעטעיםלגטאאת
 חסהיןכל, "היו אנשים השממה.עלידי הפרחת של מתאה.עיבדה4מןמורנו
 את וקצרו זרעום, שדות, הכשירו. הם בה, נחלה.להתישב להור_להםוהלכו,

 עור ויכוננו רעבים,, .שם רעבונם:'::ויושב,ןבולם;-שהשביע':את_
 והטעו שד,ות יויזרעו ובכרם: בשדה במשימתם הצליחו אלהמושב"ן
 והבהמה: האדם על שרתה פרי-תבואה:'.'.הברכה ויעשוכרמים

 : : "-ן _ע ,מעיט".(כ 1:הבו.מאד,:וב,המתם,לא:ויברכם
 והפרחתן. שממות כיבית על ידיעות נדירות הקדומה בספהות כי לציץ, יש.
 כאלה. מעשים היו ספק שללאאה

 ע~
 "ויבן נאמר: אדמה" -אוהב שהיה עוזיהו

 שרידי כי ההשערה ידועה י(. כ"1, )דה"ב רבים" בורות ויחצוב במדברמנדלים
 כי אמנם ספק אין של,עוזיהו. לתקופתו שוכים הבב צהר  שנתגלומבנים

 בזמן והפרחתן  שממות לכיבוש nKS היא'דוגמא הטב שבהר הנבטותהחקלאות
 באגורים גבורה'של(מתיישבים. אישפית ודושת הזמן.החדש מןהעתיק.
 מפעלי גם כי וודאי שגדרום. הערבות ועד שבצפון הקרח ממדבריותשוממים

 מזמורנו. הניל.של. בפסוקים לסכמם ניתן בארץ בימינו העבריתההתיישבות
 חורבן של הסוכות עובדות שכיחות שונים עמים של ובהיסטוה,יה-בספרות
 המתיישבים. ושחיתות ייוון של כתוצאה או כובשים על.ידי חקלאיותתרבויות
 מים ומוצאי למדכה נהרות "ישם בפסוק: סוכמה זותופעה

 בתולדותיהשל בה",. יושבי מרעת למלחה ארץ-פרילצמאון
 נביאי לסירוגיך וחורבן התיישבות של תמורות אותן ידועותארץ-ישראל

 ולא ודתית. מוסרית לשחיתות שייחסוהי הארץ חורבן מפני הזהירו.שראל
 ידי על בארץ העברית החקלאות שוקמה ומוכיחים, נביאים בהשפעתפעם

 הפיכת של קיצונית הדגמה מצע שכטת בארצות דרך. ישריחקלאים
 לפנים היו פרת, מנהר הרחק לא כאן, סוריה. במדבר למלחה", פרי:ארץ
 איזורים והפכו השקאה מתקני הקימו אשר בבל, _יהודי של פורחיםיישובים
 בעקבות אך מתישבים. אלפי מאות שפירנסו פורים שלחין לשטחימדבריים
 מדבי- זה וכים והתעלות, הזהה אמיקו נסתמו אלה, יישובי נעזבוהגזרות

 ) '- י. , , ---.י .מליחהענק.,,

 האדמה ברכת לתמונת מזמורנו. עובר למלחה" פרי "ארץ של התיאורמן
 למוצאי ציה וארץ מים "לאגם המדבר את והופכים החרוצים, לעובדיההנעמת

328

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 תהייפ בסהר מזמורי-אידייי"שבעה107[
 היא בהתיישבות ההצלחה כי במזמורנו, המרכזי הרעלת מובע כאןמים".

 את האל המתישביםי-שברצות והמוסרי.של הרוחני המצב שלפונקציה
 . ' ומבעילי. הטבע שעי כל על להתגבר בידם מסיע הואדרכיהם

 . ..ד
-,.,.

 .ן.(

.. , 
-...

 .. יקצורו בדמעה-ברנה  הזורעים ה.
 שבי-צין. של והתקוות ההרגשות מקופלות קכ"ו  מזמיר של הפסוקים בששת',

 תחושת החלומית; החשה שלבים: כשלדשה תוארו גדולות התרחשויותאותן
 השלמה. לגאולה התפילה ולבסוף בעקבותיה; השמחה והתחרצותהמציאות

 כחולמיט" היינו ציון שיבת את ד' "בשוב הפותח: בפסוק'
 קשה הראשך ברוע נרול. נט לי והתרחש ציבור או פרט של החוויהמבוטאת

 מתפרצת  השמחה אולם דימיין. אלא זה שאין מחשש עעיו  למראה להאמיןלו
 ספק אמנותרעוד רנה". ולשוננו פינו שחוק ימלאמאליה-"אז

 מהלך אחר העוקבים הזרים תגובת באה וממשותו, המאורע גדולתלנבי
 ד' "הגדיל כי'אכן להודות נאלצים הם אף מפוקחת: בעיןהדברים

 הגאולים:תוררת מלבות ספק כל מסירה הצהרה'זו -. אלה עםלעשות
 היינו עמנו לעשות ד' "הגדיל שאכן ורצותה, עמוקה שמחהאחריה

 עליו עברי הארוכים שבתולדותיו גאולה.של'עם, הרמית מבטאמזמורנו
 רק לא המדובר' למולדת. הדבה הריסות שיקום וגלתו", חורבנותמספר

 פשיטות בעקבות הג;14ת או לחורבנות גם אם כי כולה, לאומה ששעובמאורעות
 וסביר במקרא, אחדות ' פעמים נזכרו כאלה מצומצמים. בתחומיםאויבים

ן 'להגיחכיחלקמהםלא-מצאהדבמקורוחנו:" , - -  י . 
 זה מתח במזמורם. הכווזה ציץ" "שיבת לאתל בודאות לקבוע בידנו אין-

 בנטויים מתאימים זו לתקופה ש!י. בית בניית ותקופת בבל גולי לשיבתנתקבל
 בנגב" כאפיקים שניתנו ד"אמ "שיבה לפסוקאחדימשבמזמור!ו.

 דרך המרחת. על החזק שבמרכזן מטעיה, של הנחמה נבואות את לקשרניתן
 רדת עם שהתעוררו ואפיק-ו תוארו,המדבר במזמורנו גס שבמדבר.הגאולים
 את ממלאים שלעתים האדירים המים לזרמי .הכוונה כי אפשר הברכה:-משמי
 בעב" כאפיקים שביתנו את ד' "שובה בתפילה זה שב!גב:'לפי הנחליםאפיקי
 כחומה", "יעלו חז"ל בלשון בהמוניהם, יעלו הטלה בני כי המשאלהבאה

 בימות העב בזחלי מעצור באץ הזורם-ם אדירים מים לחומת כנראהותשתה
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]11ן -- יחוזה-פייקס .;,,'

 בה אין מים המתמלאים שבשב הנחלים אפיקי של זו תמונה כי לציץ "ס אולם;1

 המים כדו נפסקים קצר זמן באשר וההמשכיות, הרציפות את להדגיםכדי
 רעיו כלפי סו( )ו', איוב טוען וכך אכזב". "נהלי העב נהלי של כשיםומכאן

 יעברו". נהלים כאפיק נחל כמו בגדו "אחישהכזיבו:
 אדמת על היורדים ברכה גשמי של לתמונה משוררנו כמכוונת אפואאפשר

 הגאולה לחזון ביטוי "סעיהו של הנחמה בפרקי מצע וכך למים. הצמאההעב

 כאשר..רד "כי 1; )מ"ד, 'בשה" על ונחלים צמא על מים אצקבתמונה:."כי
 הארץ.והולידה את הרוה אם ישוב.כי לא ושמה השמים מן והשלגהגשם

 ולהלן: מפי", יצא אשר דברי 'היה כן לאכל, ולהם לזורע זרע ונתןוהצמיחה;

 בכתובנו תלה זו משמעות ~ב(. נ"ה; ושם תובלון" ובשלום תצאו בשמחה"כי
 שנאמר: גלשת, קיבץ כיום הגשמים יום "גדול יוחנן;בקובעו: רביהאמורא
 'רראו : שנאמר מטר, אלא אפיקים ואץ במד', כאפיקים שביהנג את ד''שובה

 מים"')תעניתה',ע"ב(.יאפיקי
. , .' " - ' - -  

 המפרה. והחזת התחייה את. הגשמים מסמלת'.ברכת אחדים בכתובים'
 שמהת לאחר כי מזמורנו יודע,משורר האדמה. ברכת גם דרושהלהגשמתם

 עתה הגדול. החזת חנלמי פני על מטפחת היום-יומית שהמציאות ישהגאולה
 זורעים ה  " הכתוב: '(. )ד', הנביא זכריה של בלשתו קטנות" "יוםסיע

  הזרעים לטוויד האיכר דאגת את לבטא בא יקצורו"בהמעה1ברנה
 לקציר עד נביטתו משעת לזרע אורבות רבות סכמת באדמה. 'מטמיןשהוא
 והבא הרבה "זרעתם של mtwn הזורע של בליבו מקנן הזריעה בשעתהיבול.
 ואמנם שלמה. תהיה הקצור ששמחת התקוה אפוא מובעת א';'ה. )חגימעט',

 של אוירה הספוגה הקציר, בעונת מאשר יותר גדולה שמחה של תקופה לךאץ
 את תיאר ב( )ט', ושעיהו גם כך מזמירנו כמשורה העתיד.,ביטחת.לקראת

 אוה ראו בחוסך ההולכים "העם הקציר:. שמחת של .בדימו' הקרבההגאולה

 -. ' . כשמחתבקציר";גדול...שמחולפניך
--:'. 

' , , 
 ושא ובכה ילך "הלך התנואה:. אלומות של האסיר שמחת מזו גדולה.

 הוא הזרע" "משך אלומותיו". ברנה'נשא יבא הזהע,,באמשך'

 בארמית שהוראתו טשקא, לשך, מל' נמר "משך" כי ואפשר הזרעיםתרמיל.
 הזורע מחזיק שבו עור, עשוי .לתרמיל במסוקנו והכוונה ., וחיה בהמה שלעוה

-.
 ,... ,. .. ,  ז--:.

- 
 הית בונה יג( )ט', עמור ביפר ע-ה. לז פ-ג נדרים פרת' הנתש עור - הויוי. -משך השווה"

 ידו משיכת כדי תוך הזרעים את וממזר ידו המושים הזורע בהנועת מקורו זה בימוי הזרעי."מושך
 סיע---נישא -אישך ההקבה: "מקצג "rulna מהאימה במזמורנו גס גי היגוריפ יש"זרה.
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 תהייפ אידיליה,בספר מזמורישבעה21ג[:
 להחסירם הוא נאלץ שלעתים יקרים; גרגרים אותם מסור זרעיו.:האיכראת
 אלומות את למרן לשאת שזוכה שעה שלמה.היא ושמחתה נני'ביתו,ממוץ

 את לשקם במאמציהם שכרם על יבואו שיח שבי כי בתקווה מסייםהמזמור
 יבולו. את ולאסוף לקצור ותוכה וסופו הזורע איכר ה~רץ,~כאותוהריסות

 זרעו אשר צית, שיבת תקופת של לנביאים,ולמשוררים שהכוונהאפשר'נם
 משוררת ובפי ' ושיקומה; לגרץ'. לחזרה התקוה זרע את . עמם בניבליבות.
 הנאולח את בראותם התקווה יבול את לקצור ותלו יתנשם זה שחזונםהתפילה

 זן אל מזן מפלקים .י'ןןןיניי,ץלי:י' :..1.ץ,
- 
 ץ .

 מוצאי של ערבית תפילת קודם רבים כנסת בבתי לזמרו נהוג קם-ד-מזמור
 לחול שבת שבין זו לשעה לכת. שיר של וקצוב מתרונן בנינת מהסר הואשבת.
 דרוך עומד מישראל שהאדם הקצובה,' ממינתו על זה מזמור במיוחדמתאים
 בפיו ידיו. מעשי על שורה שתהיה לברכה ומצפה המעשה ימי ששתלקראת
 1 : , -. - בעתיד: להצלחה חדורה:ביטחון ותפילה העבר עלתודה

 לקרב ידי המלמד' צורי, ד' .ברוך "לדוד;1הטזמור.פותח:
 "הנותן כנת: פ16ק דוד'כתב כי קשהללהניח אולם למלחם-ה".וןצבעות'י

 חא(. )פס' והצלני" פצני = רעה מחרב עבדו דוד את הפוצה למלכים,תשועה
 דוד. מבית ומצליח אמיץ ולוחם משורר - מלך ידי על נתחבר שמזמורנונראה

 תהלים שבמזמורי מוטיבים הרבה חוברו שבמזמור הפסוקים עשר'בחמלה
 nrinan אופטימיות חדור שהוא מזמיר עוד ש"ע דומה אךהאמריט,

~hhn 
 כמו

 ' . מזמוהנו,הפ16קימשבסוף
-' 

';.' , )--) .cehac~-- 

-: 
 י ן. "ע

 לאלוהיו המשורר . מודה בראשיתו פסוקים. מ1י במת מחרוזות בנרהפרק
 נתפס שמא החשש אצלו עולה. כך בתוך וכשלטת. בקרב לפכיו אתשהצליח
 ו י מ י ש" האדם של אפסותו את מדגיש והוא ידו, ועוצט כוחו על יהירותלדויד
 המרובים, אויביו מכף שיצילו ישועתו אלוהי אל הוסג פונה ". ר -עוב לכצ
 להלזפותחהמשורר )פסוקת(. שקר" ימין וימינם דבר-שואפיהם אשי נכר: הם;"בני בריתו, ומהם.המתראים'כבעל' שונאיו:בגלר,מהם

 היה 1tmne ננג, הזריעה ,שיפת התגיהי היא ננך נשא ירק מהסר נונה ס-ס שק את ~??ע, שנושא השור - הזרע" משך, ינשא יהודה רב האמורא פירש ע-א( ר, )תעניה בתלמוד_אלומותיי-,
 . .- 'ם י ' - "מאעיגנואתשק",רעיפוא,הה,ומהפזי,סממגוך'
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]13[, ." פייקס יהודה -,,:

 על חוזר הוא מיד אך הניצחת, לאחר אותו לשיר מצפה שהוא חדש"ב"שיר
 עולה המיוחל pns~ln על התודה בשיר בפתחו כי דומה מזמון. כמין ח'פסוק

 מצדם אם כי הגלויים, אויביו מצד דווקא לאו לו, האורבת הסכנהבתודעתו
 . בריתו. בני להיות המתימריםשל

 ' . - י -
--' 

 אבות לנחת הארצי, לאושר מזמור שיר הם האחרונים הפסוקים חמשת'.

 של תוכנם ובהמתו. אדם על ובשדה, בבית השויה ברכה על ותודהמילדיהם,
 חדש". "שיה בתור מחברם מצינם בכדי ולא במינו, מיוהד אלהפסוקים

 ך - . ' . דתי. ביטוי לה ניתן בסיומו ורק וחומרנית ארצית נעימה בויש

 מזמור שיר או מבורכת מציאות של תיאור לפסנו האם השאלה: עולהכאן

 חדש שיר או " הפסוק מן לכאורה ראיה האחרון להסבר לבוא?לעתיד

 מציאותי. רקע על חובר :ה שיר כי נראה הקמשך מן אולם ", לךאשירה
 כבר והשפע הברכה אוירת אבל בקרבות, הגיבור המלך טרוד עריץאמנם

 '.' ' -,, - .שורהעלהכל.

 שעדין שתילים כאותם מודלים", "כנטלים בנעוריהם הבמםנמשלו
 ובגיל במהירות שגדלים - המשנה בלשת "נטיעות" הן - פרי להנבת הגיעולא

 כשתילי "בניך מצינו.בכתוב: זה מעין דימוי ניכר. לגובה כבר מגיעיםצעיר
 תכנית מקטבות "כןןית הננותהצעירותנמשלו ם. קכ"ח, )תה'זיתים"

 "כמגדל )השווה: והמעוטרים התמירים שבהיכלות, הפינה כאבתהיכל",

 ן . . .), ד(. ד', וביה"ש צוארך",דוד

 ולהלן הטובה. תזונתם בזכות להם באו התמירה וקומתם והבנות הבניםחוסן
 זן". אל מז, מפיקים מלאים "מזוינו כמזונות: השפע תיאורבא

 מן אכילה עוד לא "; כ"1, תיקרא טשן" ישן "ואכלתם הבהבה כאןנתקימה
 רבים מינים של זן" אל "מזן מטת מלאי ישע המזת במחסני אם כי הפה, אלהיד
 ופירות. נרנרימשל
 בחוצו- מך?בות מאליפות "צאננו בעדרים: גם =רה הברכה,

 ורבבותיהן'חולפות שבאלפיהן הצאן עדרי של התמונה באה.כאןתנ1".

 אותותיו את נותן המזת שפע הדשנים. והשלף המרעה לשדות בדרכןבחוצות

 "אלופינו  הביטיבבקר;

-'D'~?pb 

 המעוברות הפרות את מצין
 . - - . בשר. מרוב ובברים המשופעיםוהשוורים

 ופרי בטנך פרי ברוך בשדה, אתה ברוך בעיר, אתה "ברוך הברכהנתקימה
 האמיתי האושר כי המשורר יודע ברם ד(. כ"ח, )דברים בהמתךל ופריאדמתך
 "בני של .חברה ייצור השפע כי חשש דווקא קיים והבנה. רעות ביחסימתבטא
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 תהיים בספר מזמויי.אידיליהשבעה]14[
 אין " כי' לשבח מציץ הוא וכאן התמרקות.והמולת: הם שסימניהטובים"'
 '. . "'. - ך נרמלתנו". ואין'צווחה יוצאת ואיןסהץ

 שד' העם אשרי לו שככה העם "אשרי בפסוק מסיים:המזמור
 למזמור כפתיחה בתפילה ביום פעמים שלש הנאמר זה פסוקאלהיו".

 כל כי להזכיר בא הוא שבמזמורנו. חדש" "שיר אותו של לסיומו מתאיםקמ"ה,
 ' ' ' . בדרכיו. והולך לאלוהיו הנאמן העם נחלת הוא החומרי השסעאותו

-

_;. 
 יקראו אשר עורב לבנ' ז. ן

- 
 וההרמוניה הטבע יפי ועל חסדיו על לד' והלל תודה שיר הוא קמ"ז תמור'

 nr~lgbl בתהלים, וקמ"ז ק"ה המזמורים הם דומה תוכן בעליבמעשי.ידיו.
 התיאור מן הדרגתיות בהם לגלות ניתן אלה. מזמורים שלושת שבעההשוואה

 עמה עם ד' חסדי על ההלל לשיר הטבע יפי שלהלירי-האובייקטיבי
 לבורא ושיר,תודה הטבע ליפי המנץ הונו - נפשי" ;'ברכי ע .ק"ד מזמור'

 הרשעה באשר הארץ", מן חטאים "יתמו ובוסרית נימה באה בסיומו רקהעולת.
 שעיקרו קמ"ח, במזמור חוזרים מוטיבים אותם היקום. של זו בהרמוניהפצעת
 '!וירם ב לאומית נימה שבו פסוק בא ורק-בסופו לבורא, אוניברסאלי הללשיר
 ,בא קמ"ז במזמורנו קרובו". עם ישראל לבני חסידיו, תהלה'לכל יעמרקרן

 של תודה השר לבוראו כזלו היקום הלל המוטיבים: שם ra אינטגראלישילוב
 ועמו שהוא בעוד כי לציץ רצה שהמשורר דומה ישראל. לאלהי השאלתצית
 עם ועתה, הטבע: ביפי להתבונן ליבם נתפנה לא ודיכאון בשיעבוד שרוייםהיו

4 - .' . הדרו. במלוא לפניהם זה נתגלההגאולה, -  

- - -  

 נעים": כי אלהינו טוב,'זמרה. כי ."הללויה מתחילהמזמור
 ישראל נדחי כינוס החרבה, ירושלים בניית : הקרבה הגאולה את המשורררואה
 משם למרום מבטו את בתודה הוא מפנה והצפנים. הנפשיים פצעיהםוריפוי
 עם אך הבורא. רקת את כולם הענשים השמים, וצבא הכוכבים אליוניבטים
 ומפרנס זן הוא אותם למטה, בריותיו את שוכח הוא אץ ד' של רוממותוכל

 עדי רשעים משפיל ד' ענוים צדק-"מעודד בהםומשליט
 לבהמה "נותן כחלשים: חזקים בריותיו כל על פקוחה ד' עעארץ".
 יקראו". אשר עורב לגנילחמה
 למינהו. החי את המהצנים חיים בעלי מציץ שמשוררו ק"ד במזמור ראינוכבר
 משוררת בחר דווקא למה בעתו". אכלם לתת ישברע אליך "בלםומסכם
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151[ ,,1 ..,. פליקס יהו'דה : ...;

 השרב ציין במתכות כי להניח מקום יש ד'.לבריוהיו? "סדי לצית עורבבבני
 כדי בהדר-נוצתו_ולא.ביפי-קולו, מצטין השחור.יאעו או האפור העוףזה

 האדם בני של האסטיטיים והמושגים יסות, הבריות כל הבורא בעיני כילהדגיש
 את מחשיב ד' אע זו. אף זו ולא האלוהית. הערכים במערכת תופסיםאינם

 לרצון אצן אלה תכוצת ורוכבו, המלחמה סוס כנק יצוריו, של והגבורההאומץ
 ירצה, בשוקלהאיש לא יחפץ הסוס בגבורת "לא*:

 נראה יקראר. אשר ע"ב "לבת ד' רחמי את "דק למשררת היה פסףטעם
 מ"רעת שמפחתם ירתלט, לתשבי המוכרת תמתה עמדה עעע לעדכי

 העורב בתה החורף בסוף ובקיץ. שבאביב השרב בימי העורב בנימקריאות
 בקן מטילה הנקבה הגבוהים. האיקליפטוס או האורן עצי. על wp אתהאפור

 אותם. מלעיטים והנקבה שהזכר האפרוחים. בוקעים מהן ביצים.ארבע-חיש
 את עורב בני ארבעה-חמישה עוזבים חודש וכעבור מאד, מהר גדליםאלה
 אוכל למצוא מוכשרים הם אין ממדלים כבר שהם אף מהכילם. צר שהואקינם

 בעיקר מזת, מסמקים.להם והוריהם העצים עגמי על מנתריםלעצמם.-הם
 חלל את ממלאים. הם גבול. יודע אינו אלה עורב בני של. תאכוגם החי.מעולם
 ושוב הרף;הלוך עפים,,ללא הוהיהס מזת. בצריחותיהם,בתובעםהאויר

 להוריהם להם מיץ : ותוהה עומד זו' בתמונה המתבונן כל ציד. .להםומביאים
 אק אלה? עורב בני של גבול יודע שאינו תאבונם את לספק כדי רב כהמנון

 : . , , . '. .זאתאלאכי.ד'געצמומומןלהםאחצירם.
 בא רעית.זה מזונם: את שיספק,להם "יקראו" ד' אל בני_עורבאכן,אותם
 אל ילדיו כי צידג לעורב יכץ "מי מא(: ~יח. לאיוב הסערה מן ד,בתשובת

 אל יזעקו ך יקראו אשר בני-עורב, של וו תמונה אכל". לבלי יתעו ישועואל
 הבורא, לחסדי כולו העולם זיקת את להדגים באה אוכלם, את להם שיספקד'

 ."חך .-rr ' . .. ,, ; . ן _.הזןומפרנסלכל;

-ייניג? -  ד. )7,
 .(--ס2 שי '-
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