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 האיש" "אשרי במזמור התורה שלדרכה
 תהילים( לספר התורה גין היחס)להבהרתי
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= 

 מהותם על חדל של להשקפתם יצעי2 אלאילבוש אעה ע מספריתהקבלה
 לראיית ביסף הנ"ל במאמר יש שבימהם. הפנים הקשר על הספרים, שנישל
 בתקופת י יותר קדומה זו ראייה כי להניח אפשר אך כמקבילים. הספריםשני

 היום היא מוסכמת דעה לתהילים. תורה. שבין. זו קרבה הורגשה עצמוהמקרא
 שהיתה ספרנו- של המחומשת הלוקתו כי תהילים, ס' של המדעיבמחקר

 )כנראה לערוך מגמה על מעידה - הימים5 דברי ס' לבעל כבר ידועה י ל וא
 ניהנה לכן תורה, לשם לימור, לשם קבצי_המזמורים את סופית(עדיכם
 גם לוודאי,  קרוב-  משתקפת, זו  בווגה  התורה4. של החיצוניה  צורתהלספר

 3(. עמ' באבער )הוצאת ב אות א מזמור טוב, שותר מדרש1
 63, עמ' השי"ר, ירושליט שמיה, מהרורה האגרה, דרכי היינמן, י. : השוווה2

 אלה פסוקים מקבילים כידוע לד-לו. טז, מדבהי"א ראיה,  מביאים וו השטרה בעלי3
 כתוב מח DD/ היה דבה"י סומר שלפני ומכאן מז-מח ופסוקים א פם' קו,לתהילים
 ישל בטיזמיהט שגקבעז "תימנת-בדכה מאותן הוא זה ופסוק קו, מזמור שלבסופו
 טור-סיני אמנם גג,( מס, יחיסן עב, גס והשווה יד, מא, )עיי תהיליםספרי

 ששם "במקום כי טבור 16( עמ' תשיף, ירושלים הספר, כרך)הלשון-והספר,
  המזמורים בתוכן עיף אבל ספרים", סיומי כך אחר קבעו שם כאלה, ברכותנמצאו

 ידי על היום המוגעת הסברה את יוהר יצדיק אלה, חתימות נמצאותשבסופם
 שם הספרים, סיומי את שקגעו במקום : היה הפוך התהליך כי החוקרים,רוב

  חתימות.הברכות. את כך אחריהוסיפו
4Hallo  1. בכתב-העת( הגרמניהם34015 Der 1907,'עמ' ג', כרך )ניסה 36-23 

 אלא בחלוקה-המחומשת, רק לא מהבט? לתורה ההילים ספר של שדמיונולהילית
 המזמורים שספרור כן, אם מגיה הוא ומפר. ספר שבכל המזמורים סדר בענייןגם

 דעתו  לפי לתה-ה. ידמה ספריו חמשת. על' תהילים שסמר המגמה מתוךנעשה
 ' : חרוטים לשני המבנה מגחינת האלה הספרים שני את לדמותאפשר

 הוא בהמשכו ובמצוק, במצור צר, באופק וקללה, בברכה פותח ם ילי תהמפר
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 ויםמאיר188
 חפצו ה' ת בתור "אשר האיש על לימודי א-מזמור מזמור שלבהעמדתו

 לו. מבוא כעין תהילים ס' -בראש )ג( ולילה" יומם יהגה 1 ת ור תוב
 ואיבעימ מאה דאגדתא: "נסטיא שראה מסופר לוי בן יהושע י'על

 יעקב"'. אנינו של שנותיו כנגד בתהילים שכתוב מזמורותושבעה
 היה לפיה בספרינו. הנהוגה מן מזמורים של שונה חלוקה מגלה 11אגדה
 למספר כגורם ראה ץ. ר ג 147. אם כי 150, לא המזמורים של הכוללמספרם

 מספר על תהילים בספר המזמורים מספר את להעמיד הכוונה אתזה
 ישראל. בארץ נהוג שהיה התלת-שנתי במחזור התורה שלה"סדרים"

 ספר של חלוקתו את גרץ( את להשיר )מגלי אלבוגןז גם הסבירכך
 שבהן פסיקתות 53 אותן כי ההשערה, את גם 'שראל~והביע בארץתהילים
 התורה של הפרוטזות כנגד מכוונות התהילים ספר את המסורה בעליחילקו
 בדיוק. מזדהה אינו המספר כי אם בבבל, שנהג החר-שנתיבמחוור
 לתפילה לא ניתן כספר תהילים ספר כי חז"ל, בדברי רווחת דעה פנים כלעל
 מעין זה במובן הוא 'ללימוד,.וכי גם אלא בלבד, לקריאה לא שכן ומכלבלבד,
 אגדה בעלי ששמו בבקשות למשל, 11, השקפה של הדה את לשמוע יש"תורה".
 'אגורה כתיב יוהנז, ר' בשם ירמיה ר' "אמר : תהילים ספר כמחבר דוד,בפי

 מבקש היה שדוד ,דעתך על תעלה וכי ה(, סא, )תהילים עולמים'באהלך
 קורין יהיו אמר: אלא עולמים, גי לשדירה

 כנסיות בבתי אותי ומזכיריי
 לבי והגיון פי אמרי לרצון ""היו ויים"'1 אני מדרשות,כאילוובבתי
 שמעבר ההלי יקריאת שמים, ישמי אדפ, ינני מעי מתעיה וסייגים. גדריםפויץ

 . - - ששמה. כי שי בהיי יקריאת ולצדקות,ירשעות
 ז קדקדו עי העומד חיוטהיי
 DK1b1. בוחר עמים, בין מפריד וארץ, שסיס רוחב במיוא פותה ור" ח ה פלס

 עם עי אי אותו מרים עבדו, משה את מצא ובוהן. צורף יב"ירהומבהירה
 יעסו. ה' דנר ייחזה אשי עד מעיה-מעלה בעיזתו והריסתו פקפק;והו"חרתו.
 רואה יחו"איב, ומנכיה הוסא ומנצח, מנוצח אדב, בבני ואנוש בגיב~ריפ,גיבור
 ין כי מקויי, ומי מבורד מי נודע לו כי ויברך, יקיי מרהוק,.ובידו הארץאת
 . . ירע. טוב בין מהתדע

ol~an.-: רבנו. משה : "קדקוד הפויס. בריאת 
 : בסיסו עי העומד ירוטהרי
 פראה תהיייב ספר סיום כי Hallo. שי הערהו נכונות את יהכהיש אץ כי אס-

 מצוקה", שי הרגשה קדורנית, "אייכה חוננה עיקר אשר תהילתו, לנביהתרוממות

 דברי איא אינו תדייין ובטפי שנתורה י נ י בי ע ה ישווה הצד עי דעתואבי
 .'..י ) .סיוט.

 9. עמ' תהיייפ יספר בפירושו 6 א. ס:, שבה ירושימי5
 4. הערה 616 עמ' 15( הערה סוך יהיו )עי' תהיייב יספה בפירושו שיג א.ז

 9. עמ' ח, אות שם, טוב, שותל"
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189 האיש" "אשרי במזמור התורהדרכה-עול-

 בספרי כקורין בהם "זריז ואל,יהנ לדורות, ויוחקו שיעשו סו(,לפניך")יט,
 וג.וטלין בהם, והוגיו בהם יהיו,קוהי.1 אלא הומירוסן, )=מירס

 ,_ ראהלות.",ג כנגעיםעליה'1'שכר

 "שלא : המדרש בעל מעיר - תורתי" עמי "האזינה : א עח, לתהיליםבושר
 הם.....פיכו::האזינה תורה אלא תורה, מזמורות אין אדם לךיאמר
 תורתי'",י.עמי

 מזמורי מיוהד'ביז קשל דעה.על המקרא חוקרי המחנה האחרון,מובעתבזמז
 ראש בישראל שקרמ.היה % סבור  יייורין -כתור סיני, הר מעמד וביןתהילים

השנה.
-A~n_ 

 דונך י ח של שהשוגה ובראש. רוה ובבית בציון ה',  בחזרת, של
 הזה החג ג"ש לדיתו  ישראל.  ובי_1 ה' שנכלאה-ביןהברית
 הצגות טקסי אלה.  מאורקות שבהן.הלצגו רראמאט,ת בפצוליה המקריבבתי
 ) מימונים. יכמה לימה יקע ותיר= של  דעתו לפי משמשים-אלו

 )שהושמשה  הפולחו' של הירא~אתי על'.חופיו - הזאת .התיאוריה כלאר
 בין העשר על. 1כ1- השנה ראש של זה ת51נ1 על מוכינקלוו(, ירי עלראשונה
 סמך כל ין לדעה אין הלב,  מן היא  מזמירי-תהילים-בדויה וביןחגיגתו

 "י חהילים,,;י  לא'בטפר גם וכמוכן ולא'ביביאיס, בתורה לאאיבייקטיבי
 מנוגדים. ,ימות שני תהילימר לספר התורה  בין _תהום  הרואים חוקריםויש
 פולחנית עשייה כוהנים, חוקת וכפויה, קפואה דתיות בתורה רואיםהם

 ואילו לאלהיוי ביססו האדם וכובלים,את מגבילימן 1מצ11ת דיניםחיצונית,
 מהדרכה ימשוחררת ומוסרות, אזיקים מכל חופשיתבתהילים-דתיות

 געגועים ושל הלב של,המיית דתיות אישית, "היית ממלל, שהוטלווממצוות
 . אלהים.לקרבת

-'1 
 ~ י ' )',.

 שבהערכה השטחיוה תתברר.כל תהילים במזמורי רציני מתוך;עיוזאולם
 מתוך אחד פסוק לנוכח לשייה וביז חוק שבין "הניגוד" כעשן יכלה וכרגעזה

  )נד(.ואמנםנכוןהוחשבתורה חריר" לר היו "זמרותמזמורק,ט:
 קולו בוקע תהילים ספר ומתוך טוב, מה לשרם  ומגיד הארם; אל ה' קוליורא
 בזה, אבל - הטוב היא היא אשף ה' לקרבת געגועיו ובו -אלהיה' אל האדםש-ל
 שני בין הניהור ספר(זהילים! ובין התורה שביל ההפרש כל בזה, ורקואך

 בתיריו אל ה'- יריאת  בין לתשובה, שאלה בין הניגוד הלא האלההספרים
 ., . .. . , , , קראטה שלובין_ע1ייה-"הלני"

- 
 . ;., . ל ~ . ,. .9שם.

 , א,,עס,,344. אות עה מסמול שם,10
 . 15(. להלן;הערא תהילים-)עי יספר בפירושו11

.~ - ' -) 
; 

' 

 649=443 ביי"וד.עמ' _14(, הערה )יעלן ן מ יפ ו ק י.12ע"
 י ~ "1.

,3,1%1 .32 diiblica B~ckers, ;ן;,. ש,.01=412. .א- . ~ 
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190..-., 
 מאירויס - ל ל

 תורה בין מחיצה להקים הרוצים של מלבם להוציא כדי - בכוונה וכאילו.
- דעותיהם, ולהכחישלתהילים  מזמור אותו הספר, בראש א מזמור הועמד 

 של דרכה את חיו בחר-לרלדרך אשר האיש של באושרו ייברשבו
 ' =התורש

 המטיבדישת
-15יידש%

- וש"ס 19" ק* "4שי
 ז9י י" יי*פ "י4 ,

 :שב, לא לציםי?מישב' . ;'
 !1:י". 'י9ס :ו,"'?ת'ות'. י?י' :: ?"'ות וי-ים,נ(
.ינ(

 a:v 1,-י11' שיי ונץ!ז;"

 זניי, י4חי"י ?ler !"1 יו'!4שי
 יד"י.ס, זןיאיון, !?יי5. 4שי-!4ש",5י

 יי4.5שי-יו?פ ae-יקז~י

 %טויס, 14תo'~?D1 1ישזס לטיס יא-;"מ,2י-ו,,"י
 ת24יי ךשייםןוךך. " %דישים ודך ן:שי-יראי(

 ואיו"--מדועז""אטרי
- ז האיש של אחוחבמה

 ,ידאקטי מזמור מגמת הזתה מה נא נברר זה לשאלה תשובה מתןבטרם
 ז האיש" "אשרי כי לנה בספרוזה,

 ואחרוי ראשונים "רשנים ידי על רבות תשובות אמנם ניתנו זאת לשאלה-
 בשתיים: לסכמו אפשר בעצם אבלנים,

 הגמול1ז תורת את ללמד המזמור עניין)א(

 ראב"ע.-לפי עיקרו את תפס כנראה וכן תז"ל, -פי על המזמור כוונת זוהי4!
 ברכת יורה משכיל "בשיר : ברי=ל( = ליב יהודה ר' בן יואל )ר' ר ד א י ב ה בעל :-

 מיעי-כשא, )פרוש "ארץ".-חיות כי שופט מאת הרשע וקללתהצדיק
 תקומה, "מ "לצדיקים : הוא המזמור לקח כי סבור תרס"ח( קיוב שנייה,מהדורה
 527--ל52( עמ' תש"!, ירושלים ג, יסקרא )מבוא ל נ ס רעה..- ישעיכואחרית
 הצדיק גורל בין ההבדל על לימודי "שיר : הראשון המזמור של עניינו אתמגדיר
 תופם לו בדיסה - ועונשן. ביכר האמונה את מלמד המומור הרשע. של גורלוובין
 תל-אביב שני, ספר שני, כרך הישראלית, האמונה )תולדות קויפמן הפרק עיקראת

 בעולם". השולט המוסרי הסדר על לימודי שיר "הוא : 90( הערה 705 עמודחש"ו,
 Icc : בסדרה 1952 בוטנת אחרונה שהופיע תהילים, לס בפירושובריגס

(= Commentary  Critical International (The בשני מזמדרנך: על כדתב" 
 של אובדנו ואת הצדיק של אושרו את זה מול זה המזמור מעמיד אנסיטתייםבתים
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191 האיש= "אשלי במזמור התורה שלדרכה

 האדם'). לו שינזר הדרך אח ללמד "מגמור עניין)נ(

 עיקר על שנעמוד כדי דיוק, ביתר או אלה, תפיסות שתי בין שנכריעכדי
 המדר הבנתה לקראת הראשוז הצעד את לעשות עלינו א, מזמור שלמטרתו
 שיר של השלימה "הבנתו המבעוג קביעת הוא הלוא 5פרותית, יצירה שלייקח

 מבנה את משהבנת מבנהו""). של המדוייקת תפיסתו ידי על בעיקרתתאפשר
 אופן ואת עצמם לבין בינם החלקים יהטי את השימית, חלוקתו אתהשיר,
 נכון. פירוש כולו' השיר את לפרש שתצליח לקוות א"ה יכול -קישורם
 )א(, הדעה בעלי ידי על שנקבע- כפי nlar~n מננס את איפוא,נראה
 הגמול. בתורת בו שהמדוברהסבורים

 תש-ז( לההילים.ת"אטגל)כמירושו טל יק ל ק 1נג

 "הצדיקה 41-ב1 התעג: חלק זף-נ1 שדיק: *-ג1
 )"- מעשיה א--ב)ה

 מעשי "ה-ב
  וגורל  הצדיק "גורל ג--ד11הנדיק,- גמולו. ג)2(

 הרשע",' נמולו. ג)2(

 ודרך צוציקים "דרך ה-ו ווו השלילה חלק ד-ו11 )גמולו(. הרשע ד-ה11
 רשעים", הרשע(.)גמול

 הצדיק גורל : סיכום ד ן ,1
והרשע,

 בשכר הפרק של רובו ברוב המנמור בעל עוסק אלה תפיסות שלושלפי
 איפוא בא המנמור של הגדול חלקו שישה(. מתוך פסוקים )בארבעהועונש

-הרשע",  וכך 1926(, )גטינגן, גוגקל ה. לפי גם א במזמור מדובר הגמול בתורת 
 .ללמדנו המזמתי "כוונת : 1929( לייפציג ושישית, חמישית )הוצאה קיטל ר.הבינו
 האל". שכחת של וקללתה והצדק הצדקהברכת

 והעוול "הצדק בחוברת שהופיעה בהרצאתו, ר וג ב המזמור רעיון את ניסח כך15
 "בא מזמורנו ם " י ב לפי-מל תשניא.- ירושלים תהילים", מזמורי צרור פיעל

 "מקיצי )הוצאת י ר מאושר".-המאי האיש יהיה שבעבורם התנאיםלבאר
 ושהיא "תכמה מעלת לשבח המזמור "כתנת כי אומר, חרצ"ו( ירושליםנרדמים",
 הנכבד". התכלית זה אל פונות מעולותיו כל להיות ושראוי האדם שלימותתכלית

 תכלית "מהי : השאלה על המזמור משיב 1934( )טיבינגן, שמירט ה. לפי-
 ארהור - האל". בעבודה שמחתו את האדם שיראה "בזאת : ותשובה 1"החשם
 הנכון לביות דרך "מורה במזמורנו רואה 1955( גטינגן רביעית )הוצאההיגר
 . בהנהגתו". מבטחו את ולשים דה בקול לשמוע הקורא את ומזמין ,, .בחיים
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 גיסמאיר , ,.192

 צדי" כילהסביר
 - וממורני של הכרכזי ורעיונו לו ורע רשע לה וטום

 הגמול. תורת אלאלדעתם-אינו
 : ההלוקות בפרטי נעייןאך

 ל ג ס שראהו כפי המזמור למבנה תהילה לבנו תשומת אתנפנה.
 בניסוחן. ולא בתוכנן לא מקבילות הכותרות.אינןשלוש
 "גורל בשם: השני ; "הצדיק" הסתמית: בכותרת מכונה, הראשוןהחלק
 ידבר הצדיק בגורל לא בווראי הראשון שהחלק מכאן הרשע". וגורלהצדיק
 במליצה השלישי החלק נקרא הנה דייו.לאך בדרך בעצבותו, במידותיו,אלא

 של פירושה מה רשעים". ודרך צדיקים "דרך עצם.: המזמור מןהלקוחה
 התנהגותט, הוראתה: וכו'" צדיקים "דרך המליצה הן זו?כותרת

 האחרו- הפסוקים שני אולם הרשעים. או הצדיקים בהם יבחרו אשרמעשיהם,
 יינתנו אשר ובעונש בשכר התנהגותם, ת 1 א צ ו ת ב דווקא ידונו )ה--1(נים
 צדיק "דרך בשם יכונו איך כן ואם ימצאם. אשר ורל בג ה, מצדלהם

 ודרך צדיק "דרך בביטוי סגל שהשתמש תאמר ואם רשע"?ודרך
 חלקם יהיו אשר והדעה הטובה במובן אלא הפסוק, של כפשוטו שלארשע",
 ? השלישי לחלק השני החלק בין ההבדל זה לפי יהיה מה-

 שדעותיהם לומר אפשר וקיטל, ל ק גונ לפי המזמור לחלוקתאשר
 חטיבה בו רואה ל ק נ 1 ג 1. פהוק את לתפיסתם פרט מזדהות, כלליבאופן
 שייך 1 שפסוק סגור ל ט י ק ואילו במזמור; שנאמר למה סיכום עצמה,בפני
 תפיסתו יותר נראית כוה-אי זה פסוק של להגדרתו בנוגע השלילה",ל"חלק
 ז השלילה" ב"חלק ייכלל ואיך צדיקים בדרך גם מדובר בו הרי ל, ק נ 1 גשל

 לסמוך, מה- על לה יש שאמנם להודות עלינו ג1גקל של לדעתוביחס
 שבהז הנפשות פי על חיצ~נייס, סימנים פי על המ,מור את לחלק נבואאם

 1 פסוק של במחציתו ברשע. ד-ה בצדיק, מדברים א-ג הפסוקיםמדובר.

 ברשע. ובשנייה בצדיקמדובר
 היכר סימן פי על ייקבע המזמור של נימי הפ שהמבנה ייתכן כלוםאבל
 ז המזמור בתוך שלהם היחסי במשקל להתחשב בלי בלבד, כזהחיצוני
 על המזמור של הראשון באליו מדובר ל, ק נ 1 ג שהציע החלוקהלפי
 על )ב( חייו; אורח עושה-gy שהוא מה על )א( : אספקטים בשניהצדיק,

 בנה דוד "וכלי : בכתנו ק " ד ר תופס התפיסות שתי ב.1 בינייכ עמדתכעין
 העולם, בזה יעשות ין שראוי ומה האדם תורתהמזמור

 והבמוי
 והעונש יצייקים

 1927(: )גיטרסיו ק"ג א. המזמור עניין את מסבם לולרשעים..-ביומה
 אדם נזי שי "נכונה עמדהס : הבתובת יאדה האיר תהייים ספר בל של"יפתחו
 הימים-. יקץ ובמשפט בהיים גורים את תקבע ה' תורתלגבי

1619(4 Bern Kunstwerk, sprachliche Das Kayser, 163. עמוד לי 
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8ת האיש" .אשרי במסור שי,ותויהדרכה

 דובר לא הרשע, מא שהשאו השנק בחלק ואילו גממה ל41-על שמתזמה
 בלבד. בגמולו אחר, בעניין.אלא
 הרשע מעשי תיאור של. חסרונו ,די על במבנה. משקל שיווי הסר כהאם

 אפש- מזמור במבנה הרמוניה הוסר ואמנם הפרק. במבנה ההרמוניהמופרעת
 ידי על המיצית הפרק שחלוקת להוכיח כדי עדיין בו ואין עקרוני, באופןרי

 נתונים עצמו נמצאים'במזמור באמת כלום אבל נכונה. בלתיגונקל
 קביעתו איו האם 1 הזאת הדיסהרמוניה הנחת את המחייביםאובייקטיביים

 אפשר הרי ז המזמור של עניינו על מוקדמת לדעה תוצאה רק הפיק מבנהשל
 הסתכלות על.פי לא את,חלוקת,הפהקש11נקל-1חבריו'לדעה-קבעו

 על מוקדמת מתוך,הנחה יצאו אלא ובמלותיהם, בפסוקים מראש מכוונתבלתי
 את התאימו ואליו לדעתם: להיות" המזמוה;כפי,שהוא:,"צריך שלעניינו
 ; הפרק.מבנה

- . 
 את תחילה להבין. עלינו לאמיתן המזמור מבנה את להבהירואולם'כדי

 ; ג-ד. שבפסוקים הדימויים' שני את _הכולל הוא הסתום,חלקו
. 

 הער" יהוסיף עיינוונאו
 דידאקטית מדה DItD גט בה יש אשר מית,דיי1נ,ת,

 הוא ספרותית יהבנת.יצירח הראשוז "צעד כי וברינה בתחיית אמרנוימורח:
 יתקן כעת...עיינו ; הפרטיב יתפיסת קודמת דכוי תפיות יאסור: מבז",קביוהל

 איא-על מתבהרים הפנימי והמבנה "כיי אין לפעמים ויומר: איה דברינואת
 י, אחר. או זה פרס "בנתידי

 בפעט כפעם שי-שיר-דורש וניידות סטרות'ת'- 'הירה שי שיימויהנמצא,-
 הכייית התפיסה "כיי. אי D~Dn מן והורה הפרט, אי הכיל מן המבט"ס"ה
 בצם ונסתכל בודדים יפרטים או אחד יפרט מבטוו את שנפנה ;ה ידי עיתתוקן

  מבטנו נרחיב אם הנכון באוד ייראה חיב והפרט מקרוב, מדחיקת"סתכיות

 '' משחדת. כללית הסתכיות בולו הכלל ?לונשקיף

 בכוונא ונעסוק הפרק -מבש שי הבנתו חת4 חיפושנו את כרגע נדחה כןועי

 . . . , . , , - הדימויים.שני

 מים פלגי על שתול כעץ -והיהיג.
 יבול לאועלהו. בעתו יתן פריואשר

; .
 י . . יצליח יעשה אשר וכל .

 רוח". תדפנואשר כמץ אםכי י הרשעים כן לאד.
 והרש?, הצדיק גורל בו הנמשל  נוע ~so של הרגיל פירועולפי יי.,

 ז ועונש .שכר הדימוי מדגים  המקרא של פשוטו לפי האם ו הוא  כ1האמנם
 שלוש-הוכחות: להביא אפשר זו דעה שללסכותה
 הארמי התרגום יצליח".- יעשה אשר "וכל ג: p~bb של האחרוק חלקו)א(
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 ויטמחיר194

 בתרגמו: ~rp אל כמוסב הרימי, של כהמשכי  הוה המשפט את הכי,אבנט
 גם מבשילה מעלה שהוא ניצה )כל  וטצלח"  מגרגר רמלבלב  לבלבוי"וכל
 אושרו על אשר האיש היא "יעשה" של שהנושא נראה יותר אבלפרי(.
מרובר.
 אדמי). של להצלחתו רגיל.במקרא דימוי הוא הרענן העץ)ב(
 בפסוק הרשעים משולים אליו רוח", תדפנו "אשר המוץ של הדימוי)ג(

 הרשי'1. על הנגזר לעונש סמל מקומות בהרבהמשמשד,
 1 אל" ושכחות ונבקר ננדזקועתה
 עליה נגיב יצליח"- יעשה אשר "וכל המשפט: להוראת לראשונה,אשר
 עצמם. הדימויים בירוראחרי
 יש לגורל, כסמל במקרא הרגילים הדימויים את לברר ניגש בטרםאך
 : עקרונית הערהלהעיר

 איננה המקומות, ברוב אחד רעיון משמשים ביטויים או שציוריםהעובדה
 )גלופות( ל"קלישאות" נהפכו אלה ביטויים או שציורים ההנחה אתמחייבת

 בלבדי;. זה יחיד לרעיוןהמשמשות
 מסויים במקום כי להניח רשאים אנו איו כלום : השאלה כן אםנשאלת
 חדשה בכוונה הרגילה, מן אחרת בהוראה שכיח בדימוי המשוררמשתמש
 זלגמרי

 נשווה ההשוואה. היא הדימויים משמעות לליבת ביותר הבדושהאמצעי
 והוא אליהם, ביותר כקרוב הנראה למקום שבמזמורנו הדימויים אתאיפוא,
 ה-ח. ין,ירמיה

 הצדיק:דימוי

 אתהילים

 וגר אשר האיש אשריא
 על שתול כעץ והיהג

 מיםפלגי

 בעתר יתן פריואשר

 . - יבולועלהולא

 יזיומיה

 1ג1' אשר הגבר ברזךז
 מים על שתול כעץ והיהח

 שרשיו ישלח יובלועל
 חם יבא כי יראהולא

 ובשנת רענן עלהווהיה
 ידאג לאבצרח

 פרי מעשות ימישולא
 רעוד. , יט כס, טז, ח, איוב י יג צב, ן י נב, תהילים , ח יז, ירמיהדו
 ה. יה, חהיייב , " בס, ישעיה י ב ב, קניה 1 ) 'ג, יושע18
19normalernent  2'  5181)  mime חט  langues  les  toutes dans  que sait ")(ח 
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 המנוגדוהדימוי

 יזירמיה אתהילים

 וגר אשר הגבר ארורה הרשעים כןלאד
 יראה ולא בערבה כערער והיה1 רוח. תדפנו אשר כמץ אםכי

 במדבר חררים ושכן טוב יבואכי
 תשב. ולא מלהסהארץ

 שתול, לעז הצדיק את מדמים ששניהם בזה שווים וירמיהו א, מזמורבעל
 הם הרשעים - בתהולים דימוי. באותו הרשע את גם מדמים שניהם איןאך

 בערבה-. ירמיהו-"כערער אצל ואילו רוה", תדפנו אשר"כמץ
 הנחה טסולה בוודאי מדעית מבהינה ו הוא שבמקרה דבר רק זה שוניהאם

 אחת, תכונה מבהיר דימר כל שבמקרה, דבר דימוי בהירת אין לעולם11.
 המ- בתוך אחת נקודה המאיר זרקור )מעין במדומה. אחת נקודה אחד,חלק
 תמיד איפוא, נקבעת הדימוי בחירת הרואוג( לעין ומבליטה החשכהציאות
 באותו גי ופיי א כ הסופר של רוחו לעיני או לעיניו שנזדקר למהבהתאם
 שה- גם ייתכן אך העיקרית. כתכונתו בו, כמיוחד המדומה, בדבררגע
 את לקוראיו להראות המשורר של הדידאקטית לכוונתו בהתאם נבחרדימוי
 את בלבם לעורר מסויימת, תכונה בו להבליט מסויים, באור המדומההדבר
 1 נ י א במלה העיקרי המכות בשירה בשירה. מתכוון הוא שאליוהרושם

 באותו המשורר יבחר ולכן אמוציונאלי, אלאאינפורמאטיבי,

 ידו. על המכוון את שומעיו ללג להחדיר ביותר המסוגלהדימוי
 הסבר. איפוא טעוז ובירמיה שבתהילים הרשע בתיאורההבדל
 ? ירמיה בספר הלממרים בזוג הניגוד כוונתמהי

 בכוחו אין והשני פירות נותן אחד שצמח בכך, להצטמצם יכול אינוהניגוד
 ימיש "לא אשר העץ מול מעמיד היה לוה, הנביא התכוון לוא כילתתם,
 הניגוד נאמרו כך ולא פרי. יעשה לא לעולם אשר הערער את פרי"מעשות
 הבצורת, בימי אפילו מים מחוסר טובל אינו האחד הצמה : אחר הואכיניהם
 הנביא כוונת שזוהי הגשמים. בימות גם צרכו די מים איו השני לצמחואילו
 התיאורים: בשני ר המשות הנשוא יוכיח המנוגדים, הדימוייםבשני

plusieurspar exprim~e est va~eur chaque que )1 valeurs plusieurs 
 ."1 langage Le Bally, (Ch. signes( Palis v'e ;3' -26)1 קייורעפץ
 106(. עמ'שב,
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 ייםיאיר196
 )ו( טוב" יבוא כי ה א ד י)ולא
 .. )ח( חם" יבא כי יראה"ולא

 העץ ואילו לעולם, שבאה הטובה מן לעולם נהנה אינו הערערכלומר
 פורענות. מכל סובל אינו מים עלהשתול
 במזמורנוו הדימויים בשני הניגוד מהו :ועתה
 שימר לפי - הרעית מובע כאן שגם נניח ! המוץ של הדימוי בבירורנפתח

 מן נקלה ועל במהרה ייעלם במקרא-שהרשע הזה הדימוי של ארגילשו
 המז- בעל כוונת ואת היתה לוא אבל רוח". תדטנו "אשר ימצץ בדומההעולם
 פירשו שבאמת כהי באדמה. יפה שנשתרש עץ כניגוד להביא- צריך היהמור,
 אין "נטוע : שתול" "כעץ המלים על כאמרם ג, שבפסוק  הדימוי אתחז"ל
 ונושבות כאות שבעולם הרוחות כל שאפילו ללמדך 'שתול', אלא כאןכתיב
 ממקומו",י. אותו מזיויז איובו

 לשוני יסוד היה לוא הדימה, של פשוטו את הולמים היו המדרשדברי
 העץ הוא ששתול הוא, "שתילע ובין =נטוע= בין שההבדל המדרשלהנחת
 המדי שבעלי ויש לשונק יסוד כל איו זו להנחה אבל - עמוקיט הםששרשיו

 לזאת21. המנוגדת ההוראה את שתול' לפועל מייחסיםרש
 הפרי מתן היו הצדיק, להשתרשות הדימף כוונת היתה לוא כן, עליתר
 מהווים הם בכתוב ואילו בציוה טטלים פיטים היותר לכל  העלהורעננות

 שכר אולי הנמשל, היא המאושר האיש של (ציבותו  לח_ ים  חילםאת.העיקר.
 ' 1 בדימוי נרמזאחר

- 

 שבמזמורנו העץ דימוי את להשוות נוסיף אם להגיע נוכל הענייןלהבהרת
 המק- המקומות בשני משותפים שהם הפרטים שאר לגבי ירמיה שבספרלוה

בילים.
ירמיהתהיליטל

/ רענן עלהווהיה 4 , 4
 בעתו יתז פריו אשר ..י'--ן

ה
 יבול לא ועלהו //,- 4.י פרי מעשות ימישולא

 תרייק רמז נ"ך, יפקוס20
 נסוע, כעץ ולא שתול כעץ ינאי, רבי דבי אמרי מיסי פלגי על שתול כעץ "והיה21

 נדרש פה ע"א(. י"ס )ע"ז לעולס" ברכה סימן רואה אינו אחד מרב תורה הלומד.כל
 )רש"י(, אתר" במקום ונשתל וחזר מכאן ר ק ע ג " : "שתיל" הפועלאיפוא
 ' ם ש -מ ז ז ולא מעיקרו "נטוע : בהוראה שנתפרש "נסיע" לפועלגגיגוד

 בר שפואל "ר' : 10( עמור יט, )אות פסוקנו על סוג שההר במדרש פכן -.)רשיי(.
 שממר"כל מה ""ם לחבורה מחבורה עצמו שותל יהרבימק
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197 האיש" "אשרי בשמור התורה שי-דרכה
 ~רטים אותם המקומות.נמצא,ם בשני' כי שאם תראה, מדוייקת הסתכלות.

 ,- ' '- , '. . בניסוח, הבדלים זאת בכלממש,יש
 'ואילו בעלוק ' כך בפרי,ואהר ראשונה מדובר במזמור הפוך. הסדר )א(-

 :.י .., לפרק קודם העלה תיאורבשמיה
 פרי?. "מעשות ירמיה: ונספר יתו"; "פריו כתוב: במזמור)ב(
 בלבה תו" בע .יתן סריו "אשר לעץ משול במזמור המאושר האיש)ג(
 מעשות י)ש מ י א ל " אשה כעץ הוא שבירמיה בה," יבטח אשה "הגברואילו
 -. : ', עושה'פרי. הוא תמיד אומרת זאתפרז",
 "ר-ענן". שהוא ובירמיה יב'ול., לא " כי העלה על נאמר במזמורנו)ד(

 . במזמור. כ11נת.הדימןיים את אלל'יגלו קטניב, אמנם-ההבדלים
 רי" פ ה ש ע פרי "עץ בראשית: מפרשת לנו ידוע פרי" "לעשותהצירוף
 . :, . .- יאיב(. א,)בראשית

 רי פ ה ש וע למטה שרש הנשארה ,הודה בזת פליטת "ויספה :ובהשאלה
 לא(. לז, ישעיה לו יט, )מל"בלמעלה"
 תלכו בחקתי "אם : כגון ובהבטחות; בתוכחות מופיע פרף- "נתוןהצירוף

 "ואם ן כה-ג-ד( )ויקרא פריו" יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנהוגר
 עז -זנתן יד,כ(ו פריו"')שם לא-יתן השדה ועץ וגר לי תשמעולא

 פריה" תתן ,הגפן זרע.השלום, "כי ו בז( לד, )יחזקאל פריו" אתהשדה
 . . ' ' ' ח,.יב(.)וכריה

, : 
 .בפרשת _בוטאגית:ביולמית,-י!כמו מבחינה _בעץ כשהמדובר אומר: ה11ה,.

 ברכתו מבחינת בעז כשהמדובר ואולם פרי", שעושה מתואר העץבראשית,
 עליו, שהוטל התפקיד הוא פרי מתן סרי". 1 ת 1 נ "עץ הוא הרילאדם,

 איפוא כוונתו אין פירות, ת.1 1 נ ה לעץ הצדיק 'את המזמור בעלכשמדמה
 שהוא תפקידה במילוי אשא הצדיק, של בגמולו כלומר העי, של בגורלולדבה
 מופיע אצלו בה/ הבוטח של בשכרו מדבר ירמיהו בעתו. פריו אתנותן

 , פרי". "לעשות שלהצירוף

 את אשא הצדיק גורל את כן-לתאר אם אינו.בא במזמור העץ שלהדימוי
 - לעצמותול.ן אלא בחלקה שיפול למה סמל הוא איןמהותו.
 פרי תן ו נ העו'אינו הדימוי. בניסוח האחרים ההבדלים גם יתפרשוכך
 מעשות ימיש עליו'"לא שורה כשהברכה אבל בעונתה בעתהאלא
 : '. - - רי".מ

 והבשלתו: צמיחתו זמני סדר על-פי יתואר העץ של הטוב גורלוועוד:

 ף ט , א ' רד ינקותיו "מראש גם: השמה - צט(., "יט, )ההיייכ השכלתימלמדי
 ותיג. גבה הר עי אניושתיתי

 : . .ג, י:,.כב(. )יה:קאי

- 
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 גיסמאיו198

 בעץ כשידובר ואולם ירמיה. בספר הסדר והוא פריה כך אחי עלההתהילה
 חשיבותו מידת לפי הוא העץ יהולל בו אשר הסדר לאדם, מתתוהנותן
 יבורר בה  הברכה על ידמיהו בדברי עלצו. כך ואחר פריו תחילה :לאדם
 יבול, לא "ילהו כי בכך, די לי שליץ מפני , ן רענ  "עלהו נאמר;הטז
 הברכה על כשיסופר ואילו טוב, לשכר לו ייחשב רענן" "צלתו אםרק

 1ל". יב לא "עלהו כי הוא, העיקר העץ, ידי על-הניתנת

  על נקבעים העץ של וערכו שמהותו כשם : לומר בא במזמורנו העץדימוי

 וערכו מהותו  בוראו-כך  מאת תעודהו ווהי כי המוריקים, ושליו פריוירי
 קונו. רצון את. ממלא שהיא בזה הצדיקשל

 ה' "בהורת "הגה האיש ב. פ10ק של הישר המשכו הנו זה לפי גפסוק

 ממלא הוא עליה משפיעים איז בו, יטגעו הזמן פגעי כל אפילו ולילה",יומם
 בעתה לעולם פריו את ונותן תפקידהאת

 ייהנו לא "בז : רד"ק שפירש כפי עומר, רצונו - )ד( 1" הרשעים כן"לא
 ומטובתם". אדם בנימהם
 של ם ש ונ ע איננה הזה הדימוי כוונת גם רוה". תדפנו אשר כמץ אם"כי

 אלומותיו את אוסף האיכר המכוונת: ההשואה היא :את אלאהרשעים,
 במזרה יורם במוץ מעורבים הגרעינים וכשנשארים התבואה את דשגורנה,
 כל בו שאין הקל, והמוץ לארץ, יפלו הכבדים התבואה גרעינילרוח.

 הרשעים, של חייהם הם כך למרחקים. בלבד-יעוף ריק קש אם כיגרעיז'

 לשדופים, המשורר בעיני דומים .תורה בלי חיים אלהים: שכחי שלחיים

 רוח"'י. תדפנו אשר "כמץ - ותוכן ערל כל חסרי גרעין,חסרי

 רעיונו גם די. עדך בעיה יצירך איא אינו ספק בלי זה .מופזר עונקי: יפי22
 בכל. שיטת השגרתיות דעהו לפי נדוש". במסיו הויכים סגנונווגב
 ניילד כעת דברינה בהמשך בו ודון ויד latbn~, רעיון עי ל 1 נ 1 ג שקובעמה
 "אסתיטית, בערכתו על רק הדיבוראת
 : המפורטת הערכתווזוהי
 הניגוד תלקי שני את אבל ה-ח. יז, ירמיה שבספר לנבואה ביותר המנמור"דומה
 במוץ דימה הרשע של גזרלר את הנביא. כמו יפה עיבוד המזמור בעל עיבדלא

 הערה לעיל )עיין שכיח אמנם ,ה דימוי רוח'. תדפנו'אשר
"18 

 מתאים אבל
 החלקים לאיזון המשורר הפריע וכן העץ. של הראשון לדימוי יכנינודפחות

 לשבחו לציין יש ועוד מעשיהם. ברשעים.את תיאר שלא כך ידי עלהמקבילים
  מוהבליי ירמיהשל

 שמר התהילים בעל ואילו וקללה. ברכה : זה מול זה והעמיד
 במזמורו":  זכר השאיר לא ולקללה בלנד, הבדכהעל

 דל" ערך בעלת "יצירה אינו אמנותית מבחינה מזמורנו כי הוכחנה אנואולם

 נדוש". במסלול הולך "הסגנון כי הדעה, היא נכונה שבלתי נתברר ואף עיקר.כל
 בהוראה שקובלים בציורים משתמש המזמור בעל כי למדים, נמצאנולעייפך,
 ל, ק נ ן ג של "אחרונות הערותיו לשתי ואשר מקורית. ובהוראה לגמרי,חדשה
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199 האיש" "אשרי במזמור התירה שידרכה

 "וכל : "עץ משל את המפרש ג פסוק של האהרון הלקו את לבאר נוכלעתה
 יצליח יעשהאשר

 .. להתפרש: ניתן "יצליח"הפעל

 ח(,או א, )יהושע דרכך" את תצליח כמו:"כיאז כפועליוצא,)א(
 ה(. יה, )שופטים דרכנו" ח י ל צ ת ה "ונרעה : כמו עומד, כפועל)ב(

 פועל של ההוראה את כאן "יצליח" למלה לייחס נוטים היינוראשונה
 מזמורנו. של ב לפסוק שייכות לו שיש מיהושע הפסוק בגלל כל קידםיוצא,
 פועל של המשמעות את זה הסגר על להעדיף עלינו הענייני הקשר לפיאבל
 הצדיק לא יעשה,-יצליח. שהצדיק מה כל תהיה: המשפט כוונתעומד.
 יצליחו! מעשיו שיעשה, מה אלאיצליח,
 המלים את למתוק המציעים חוקרים של להצעתם מקום עוד אין זהלפי
 אלה מלים כי סבור ~QIQN . ל ק נ 1 ג מיהושע. כהוספה יצליח" יעשה אשר"וכל

 "פירוש אינו פנים בשום זה משפט אבל לציור". ופרוזאי מיותר פירוש"מהוות
 את מבין הייתי זה משפט בלי "פרוזאי". הוא מזה פחות ועוד לדימוימיותר"
 כד לעיף נראה שטובו פרי נותן מים פלגי על השתול שהעץ שכשםהנמשל
 לא אבל ומיד. תיכף כל לעין גלתה שטובתם מעשים לעשות הצדיקיוכה
 יצליח, עושה-הכל שהצדיק מה יצליח", יעשה אשר "וכל הוא!כך

 לצדיק איו מעשה שבשעת 'ש מפלתו. ואף כשלונותיו כל לרבותהכל
 בעצם הנם כשלונו גם מפלתה שגם יתברר דבר של בסופו אבלהצלחה,
 וניצחון'ו.הצלחה
 : המזמור מבנה מתלבן הדימוייט כוונת של בירורהעם

 הצדיק שלהתעסקותוא-ב1

 - והרשע הצדיק של חייהםאורחג-ד11
 והרשע הצדיקגורלה-ו111

 הרשפם מלשה את מיתאר נמנע כנביא( )שיא הממורשבעי
 והשמיט.

 בימויה אב
 שמצפה כפי המזמור. שי כוונתו "יתה שיא יומר, הקייה-יש שי ."מפורש..

 ישמש כדי ביבר, כאנטיתיזה איא בו נזכר אינו והרשע בעיקר, ובאשרובצדיק ידיי ."יתר כוונתו איא ורשע, צדיק על סימטרי נאופן ידבר י, ק נ 1 גממנו
 ואייו עוד. שנראה כפי הדידאקסית, ימגמתו בהתאם הביטה, ישט שחוררקע

הצדיק. שי ברכתו את וגס הרשע של קייתו אח נס לצייר במפורש התבוןירמזרו
 ה, א, בי"1שע שכתוב בס" משתמש המזמור .שבעי .חויינו הירא הטוען יטען ואם23

 אתרת, הויאה .חצייה. יפויי יש PDO 11א~שם
 אין הפעם שאף יה נאמי
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 ויםמאיר
 ארבעה ~ומסת האדם של מהותו שהגדרת הזה, המבנה מן לנו היוצא.

 הוא העיקר כי לך, לומה שניים. רק גמולו קביעת ואילו )א-ד(,פסוקים
 הדרך. תוצאת אלא אינו והגמול היחידה. האמת דרך הנכונה, הדרךהוראת

 'לפי לחלוקתו גם לב לשים יש המזמור נושא שי הנוטפתלהבהרתו
 שבו! הטיפוסים שני שלתיאוריהם

 הרשע : שלילי( )באופן מתואר אבפסוק
הצדיק" בג.

הצדיק"ג":
הרשע"ד
"ה

הרשע.
הצדיק"וא
מרשע ."וב

 קוא מדבר ובעצם ברשע, ומסיים ברשע מתחיל הלזמור אומרתזאת
 תוצאת היא זו ספרותית תופעה הרשע. תיאורי מוקף הצדיק תיאורבצדיק.

 רקע על הצדיק את להציג זה: לימודי שיר שלמגמתו-היידאקסית
 השחור. הרקע על הלבן אתלרשעות,
 שלאמיתן לנה מגלה המנוגדים הטיסיטים שני מתחלפים בו אשרהאופן

 ברשע פותה מהם 4חד שכל ראשיים, חלקים שני המזמור בנוי דברשל
ן כך: הוא המדוייק ימבנהו ברשע,וגומר  

 הצדיק: שלמהותו א-ד1
התעסקותו, א-ב.)1(
 חייו.אורח ג-ד)2(

 הצדיק. שלגורלו ה-ו 11 ..

 עניינו, את הבהירה המזמור של בצורתו מדוקדק שעיוזמאחר
 ולבירורם. הרעיונות לליבון העניין, פרטי של להבהרתם לגשתנוכל

 התעס- מתוארת ראשונה : אספקטים שני מתוך מתוארת הצדיק שלמהותו
 מוגדרת שבתחילה היינו 1ג1'", רשעים בעצת הלך לא -אשר : )א-ב(קותו
 על הלבן את להראות : כאמור דידאקטית מגמה מתוך שלילי, באופןדרכו
 גם זו שלילית בהגדרה מתבטא זאת עם יחד אבל הבלטה. לשם השחוררקע
 !".. טוב ועשה - מרע "סור : החינוכיהכלל

 אשר ורעית, חדש תוכן בו ומכניס זימי כעומר אם כי בכתוב משתמשמשוירנו

- "פרוזאי". אינובוודאי
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 ההדרגה הפרעת מרע לסור פסוקנו של כאזהרתו_ שיש קדמונים, העירו.ככר
 הסיק מעמיק פידאגוגי ולקה ישב"4'. -לא עמד/ "לא הלך", "לא :הרגילה
 עמד שלא ימר,;ומאתר היכן הלך, שלא מאחר "וכי : .פזי בו שמעוז ה'מכד
 לישב"". סופו  ימר ואם לעמוד סופו הלך שאם לך, לזמר אלא ! ישבהיכו

 יעשה. עשיה אשר מהו ב פסוק האיש, יעשה לא אשר מהו אומר אפסוק
 ידבק. במה להודיענו ברהלבא ממח הכתוב שסיפראחרי
י ולילה". יומם יהגה ובתורתו בתורת,ה'-הפצו אם"כי
 "לא בעבה: הפעלים באית א בפסוק הפעלים. שבזמני לב.לשינוינשים
 בעב.ר: אינם הפעלים ב בפסוק ישב", "לא עמד", "לאהלך",
 . , ולילה". יומם יהגה ובתורתו ה ה.]צ ה'"מתוית

- 
 בהווה יעשה את~אשר ב בפסוק מעולם, עשה שלא .מה נאמר אבפסוק
 הימים. כל משפסו 1כ1 האיש יעשה ככה כימתמיד,
 תמידז יעשה אשר הדברומהו

 לקבלת שכמו בהטותו ה/ תורת בקבלו די הפצו"-לא ה'"בתורת
 "ובתורתו כאן כחוג אין לפיכך בה. תשוקתו כל בה, 1 צ פ ח אלאעולה,
 ה ג ה י "ובתורתו אלא יהיה", "ובתורתו יעסוק", "ובתורתו לא אפילויקרא",
 - ולילה".יומם

 בעל מתיחס שאליו כעסוק. כמו תהיה "הגה" הפועל הוראת כימסתכר
 - - .מזמורנו:

.- 

-,.- .,. .., ,.

 תסיד תעיה_ ש"מייצה גרוי,. תכיי : ישעי" לספר לפירושו ב"קדמה סיבי-ם24
 ו בשפד ויא הרב, אי המעט מ1 גדול, אי הקטן מז החמור, אי חקי מזבמותגיה

 בישון הראשת, עי טוסיי שהשנ' בהכרה שתר. עניינים שני שתסבא מקוםוכי
 שהדגר עד זו'... אי 11 'לא בדרך תמיד תדבר המליצההמורגיה

 ידענו; המאותרת שכלשיה מנרדפ,ט, השמוח גדרי ידו. עי יזעת ~Q'l'P ינוהוה
 ויהכרית ביבבו 'י"שמיד : :( י, )ישעיה כשאומר : לה הקידמת מן יותרשכולית
 ;כשבא ולוה מ'השמדה'. יותר חיית ש'"כרת"' מעט',.ידענוגויים.לא

 ישמד... לא ישמי'-ואף גיא יכרת 'יא ים( מ", )ישעיה איר בשלייה'
 שיא יבד לעפעפיד'-שלא שנה.יעיניך-ותנומה תתן 'אל ד( 1,וכו')משיי

 יש הכלל, אי מותי תמצא ארעי;-ואס תנופת יזוב לא אף קבע, שנהיישז
 ; . . . עיי-.יהעיר

 -ויפומפם ר"א: ריי באילת-השחר, שני ביי יוד מלבים מוסל זהולכיל
 שבא. ומסובביהם, לסיבות יפי 01 אף זו יא סדר )כוונתו: הזה הסדרהפר.הכת1ב

 )תהיייס הפסוק על חז.ל דרשו 1כ1 ממעשיהם. שיצמח "תוירה לפי הכתובסדר
 ובמשב עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעית היך יא אשר החיש 'אשי' א(א,

.DIS~יישב". סופו עמד אב יעמום סופו - היו שאם ישב', יא 
 . . . י 5. עמוד ז, אות א. טוב שוחר ו ע"ב הה, זרה, עבודה25
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 ויםמאיר..מש

 להאע יעילה" בזינמט ספוהתיהההמשד,הגית"ואישש
א,ה(.
 הארץ כיבוש לפח בעומרו צבא לשר ליהחןה המתן האלהי שבצותאי
 המקורית כהוראתו .בקול, לקרוא היתה "והגית" הדרישה שכוונת ייתכןלא
 רש"י צדק כן - עליה לחשוב להרהר, אלא בתורה, לעיין או הפיעלת,של

 המשפט של פירושו הוא". בלב הגה לשון "כל באמרו: מקומנולגגי
 היום שתהיה ומחשבתה לבו כוונת זכר "ועתה : רד"ק כדברי איפואיהיה

 יהיו מעשיך וכל שאמרו כמו . . . המצוות ועל התורה על מהשבתווהלילה
 - שמים".לשם

. . 
 בתורת אם אלא תמיד, כלומה ולילה, יומם ה' תורת על הושב אדםאין
 חפצו- היותה בשל ולילה יומם ה' תורת על האדם יחשוב ואם ה צ מ חה'
 מעגל של שבהיקפו ונקודה נקודה לכל המקרין חייו מרכז ה' תורת תהיהא1י

 יהיה אדמות עלי ומנו בכל תמיד, : ולילה" "יומם הכתוב שאמר זהחובותיו.
 הוא וגו'", מים פלגי על שתול "כעץ משול הוא ואז תורה, כולוהאדם
 החיצוניים. בתנאיו במצביה להתחשב מבלי תפקידו אתימלא
 : הצדיק של מהותו בתיאור הפנימי הסדר יתגלהכך
 ממגוז הנדרשות הדרישות הןמה)1(

 )א(, רעה מחביהלסור
 )ב(. בתורה מהותו כל אתלהשריש

 )ג(. אלהז לדרישות האוזן מהטיית המעשית התוצאהמהי)2(
 )ד(. אלה? לדרישות האוזן ת מ י ט א המעשית-מ התוצאהמהי

 המיוחדת היהודית התפיסה מתבטאת הצדיק עיסוק של החיוביתבהגדרתו
 רק איננה בלבד, הלב הרגשת של בהוראה "אמונה" שאיננה ה"דתיות",על

 ציות אלא האלוהות, על התרפקות הנפש, השתפכות לה', געגועיםרגש,
 המצבים. ובכל התנאים בכל ההוים, שטחי ככל ה' לדביימתמיד

 אינו ספק בלי "מזמורנו ל: ק נ ו ג דברי את 22( )בהערה למעלההבאנו
 ולמה סגנונה". מבחינת וגם רעיונה מבחינת גם דל ערך בילת. יצירה.אלא
 לדעתו י מירמיה בהרבה הנופלת דל" ערך בעלת "יצירה ל ק נ 1 ג בורואה
 המעשיות( למצוות )המתנגדת אנטי-נומיסטית פרוטסטנטית דעה והיא-

 את רואה מזמורנו ואילו בה' בטח1נ1 השם .באדם ירמיהמובהקת-מדבר
D7D'Dnעל ירמיה דברי יתרון והמשפטים. החוקים את היידע בלמדן, האידיאלי 

 .אל ד(1 יא, )שם האריה. יהגה .כאשר ידי לא, )ישעיה כיווה" "אהגה26
 ה- ו ה י הרש קיראנשי

 יא(. מה, )ירסק;

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



203 האישי "אשרי במומור התורה שלדרכה

 בתורה" "הלמדנות מאודו כל אשר האדם על בדי הבוטח קאדט כיתרוןמנמורנו
.("Gesetzesgelehrsamkeit")

 שבין ההבדל הוא המקומות שני בין ההבדל קיטל: כותב לונדומה
 והנה המצוות. קיום הדורשת הדתיות לבין הנביאים ידי על הנדרשתהדתיות
 העומדת היא 1 י ש ע מ זכות שלפיה התפיסה דבריו-ביז הניגוד-לפיהוא
 לאדם לו העומדת היא אמונתו שזכות הדתי העיקרון ובין לאדםלו

gerechtigkeit")'-"GIaubens gerechti~keit" etk נאי .)' 

 מדעית, הערכה היא אין אובייקטיבי, יסוד כל זו להערכה אין באמת אולם.
 השל- היא החדשה הברית של הדתית תפיסתה כי ההנחה על מישתתתהיא
 באמונה, הדגש את ששמה הנבואה, של ~סיומהמתה
 - יודעיו בלא או ביודעין - מושפע אינו או זו הנחה מקבל שאינו מיכל
 התורה. של 11 וביז הנבואה של דתיותה בין הגדל כל במקרא ימצא לאממנה,

 וכאזיקים ככבלים כ"מוסרות", המצוות קיום לעולם רואה אינוהמקרא
 כזאת הרגיש לא בוודאי 'הוא אף מזמורנו בעל 1כ1 האדם. נפש אתהכובלים
 אגב, )דדן חפצר=. ה' מדבר-"בתורת הוא בו אשר האיש ה'.בתורת

 ל ק נ 1 ג ש .כפי בתורה", "למדנות של האידיאלי הטיפוס כאן איןבכלל
 י ח מ ש מ ישרים ה' "פקודי כי קובע, יט שבתהילים שהמהרהר כשם ((קובע
  ~יא(,  ציפים" ויפת מרכש  ומתוקים רב ומפו מזהב  "הנחמרים )ט(, ב"ל

 לי היו ומרות " ולב: סליות גוחן לפני יימ מזמיר בעל שמתוירהוכמו
 ... )נד(.חקיך"
 געגר בין - ניגוד, לומר צריך ואין - הבדל ביהדות הורגש לא פעםואף
 "שמ- חו"ל, שמצאאתביטויובמושגי מה ה'. תורת ל כמיהה ובין לה'שים
 הקבלות לו למצוא אפשר אהבה", מתוך ה' את "עוביים מצוה", שלחה
 האדם, מן הנדרשת דרישה מביאים אינם אלה ומקומות תהילים. בספררבות

 תהילים מפר הרי לבו. והרגשת הארם מצד גישה היא  שזו מעידיםאלא
 'הוא אלא למטה", "מלמעלה הנאמר כלומר ה', דבר את לאדם מוסראינו
 ונאמנים למעלה". "מלמטה כן אם הנאמר האדם, של לבו ממעמקי הבוקעספר
 חנף לפניו לא "כי : ההכרה מתוך ה' אל הם שפונים המזמורים בעליעלינו
 טז(. יג, )איוביבוא"
 בין סתירה כל שאין כאמור, המוכיחות, האלה העדויות מן אחדותוהרי
 במצוותיה והשתעשעות התורה אהבת וביז עליו והתרפקות ה' אלגעגועים
 על לך להודות אקום לילה. "חצות ן ו( )קל, לבקר" משמרים לזפ"נפש'

 סב( )קיט, צדקך" משפטין
 ריך" דב לשמר אמרתי ה'"חלקין ה(; )טז. חלקי" מנת"ה'

 נז()שם,. .ם ן ן.
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 ס י 1 י י "מ%4
 פיד" תוית לי "טוב ן טוב" .לי אלהיט ורבתואני

 עא()שם, ן כח()עג,

 של הדתי בעולמו תורפה" "נקודת עוד -מגליט החדשים החוקריםאולם
 הוא הגמול שלפיה בה המוגעת "הפרימיטיבית" הגמול תורת והיא א,מזמור
 ופיסי. חומרי - והעונש ופיסי, חומרישכר
 הם ג-ד. בפסוקים הדימויים את פירושם מדהר תוצאה. היא זודעה
 כבר אבל  והרשע, הצדיק של בחלקו שיפול הגורל כסמל כאמור,פירשום,
 המזמור של האחרונים הפסוקים שני ורק הרימויים. כוונת זוהי שלאהוכחנו
 הגמול. בתורת העוסקים הם)ה-ו(

 המתבטאת ועונש שכר על התפיסה האם ונראה, אלה בפסוקיםנתבונן
 ז "פרימיטיבית" לכנותה אפשר -בהם

 )ה(. צדיקים" בעדת וחטאים במשפט רשעים יקלו לא כן"על
 כוונת מהי "במשפט". הטלה הוא הזה, בפסוק ליבון הטעון הראשוןהפרט
 "בכשפטהמלת

 דעתו לפי הגדול, ביום רבא", "ביומא "במשפט": מתריםהתרגום
 שעליו ה'" "זום הוא הימים, שבאחרית הדין ליום המזמור בעלהתכוון
 "במשפט", הללה את כך פירש כנראה יה--נ(. )ה, מעמוס- החל נביאינוניבאו
 כש"י.גם

 המיתה". יום והוא הדין, ביום לומר "במשמט-רצונו כותב:רד"ק
 "שהוא : הקודמת הסברה את גם המביא ראב"ע ידי על כבר נזכרת 11דעה
 הדין" "יום )כוונתו: אחד-שבמותו". לכל או אחד, לכל-יום הדיןיום

 "במותו"(. האינדיבידואלי הדין יום או כולה,לאנושות
 ומשלימה. כנמשכת הכתוב של התקבולת את תפשו האלה הדעותשתי
 הנמצאים ידי על בה החסרים הפרטים את משלימה צלע כל אומרתזאת-

 ואחר עצמו "מושד : בפירושיו רבים במקומות ראב"ע )כדבריבחברתהזו
עמו"(.
ן במשפט רשעים יקמו לא כן"על

 צדיקים".בעדת 4 יחטאים4
 . צדיקים. בעדת במשפט וחטאים רשעים יקומו לא כן על :דהיינו

 תש-ו ירושלים א, המקרא, מבוא י, ג ס מביא זה תקגוית יסוג אחדות יוגמאותז2
 65.עמוד
 מזמר פסוקי כי בנויים וכן ו( ל, )תהייים רנה. )תליז( ולבקר בכי יין.~ערב
 כגון:1'.ד,
 )א(. יעז" מעם יעקב בית )גצאת( ממערים ישראל.בצאת
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.205 האישי =אשרי במזמור התדרה שלורכה

 להתחקות נגסה הפסוק, של פשוטו את  הולשת;  זו הפיסה .אס נחליטבטרם
 :- שרייה.אחרי

 שפירשו: כפי פהשנינו"לסרי את המריצו סיבות שתיכנראה
 פתוחה(. )5בי"ת  "במשפט" המלה: של המיודעת הצורה)י(
 מלת של בפירושה הנוצר הקושי זה- להסבר גרם יותר עוד כנראה אך)ב(
 ג-ד-כפי הפסוקים יתפרשו אם כן", "על הפסוק שבראשהקשר

 מתואר אלה בפסוקים הגורל._אם הפרשנים-כתיאור ירי עלשנתפרשו
 כוונת מהי וגף-, -כמץ הרשע של וגורלו וגר", פיתול "כעץ הצדיק. שלגורלו
 בפסוקים שצוייז כפי ,יהוה, גורלם איפוא, לומר צריך 1!,! כן" "עלההמשך
 ה-ע  בפסוקים הכתוב הגמול הלקם מנת  תהיה כן" "ועל הנה, בעולםג-ד,
 . : , ן .' י ' : הבא;בעולם

 הדימייים, את  שהסברנו פי-מה  אין,יסורייל השני  שלגורם מאחרברם
יש

 לפקפי
 במשפט רשייה יקמו "לא באמרו המזמור שביל ההגחה בצדקת

 . הימ.ם. באחרית או הבא בעולם ;לגמול  התכווןוגו'"
 את )ג( הצדיק של חייו לאורח כניגוד מימיך המזמור ועוד!זאת

 בפסוק צדיקים" "דרך ,מול מתוארת 1כ1 החטאים. את ולא )ד(,"הרשעים"

 "חטאים" המלה, בפסוקנו האם- חטאים. דרך ולא רשעים", "דרך )1(האחרוז
 ". ' -נדדפת'ל"רעעים"?

- 
. 

 באותה "חטאים' במלה משתמש אינו המזמור שבעל. סבור,בובר,'
 עדיין "חטאים" משמעות שבפרקנו נראה "רשעים". בביטוי כמוההוראה
 עדר שנשמרה וכפי שמיות.אחרות שבשפות להוראה בדומה היא,המקורית
  .ל ' ' ' ... כגת: במקרא, אחדיםבמקומות

 1 טז( כ, )שופטים יחטא" ולא השירה אל  באבן ילע זה-כל
י,

 .- . ער חיים  מצ4י;מצא."כי
 .נ'' " ח,לה-לה.- חמסנפשו')משל" וחטיי.

-,- 

 כסוי על ות י ח יל הערתו היא  מאלמןש2
 מתמיה היה הישר כי .וא,ו,להכחיש ה:

 ביאורו, כאן האמור המשל שהוא אלא  כתובנו סיבת אינו י פסוק שהריקצת,
 המשולים במשמט, יקומו שלא מפני ר לפסיק טעם הוא ה פסיק ולהיפךהנמשל.
 'עי וגו". רשעים יקמו 'יא : כתובנו קורת היתה כי לומר. אני וסבור ומוץ.יקש
= כן'.. 'לא :  אלא.שנגרוס נכון מיומו שום ר ~p)oe באכן'  אופיינית היא 11 תעיה 

  הסקסס. לא המקרא, הוקרי_ של אתדים בחוגים היופ עוד הנהוגה עמדעיח"לשיטה
 פירוש  ישגו  להיסרי אלא  לפיריס, יסוד  הו?-המשמס  האובייקטיביהנתון

 הוה הסובייקטיבי הפירוש פי עיקר-ועל כל הוכחה לא-שנכונותו
 - 1! . .; ~ . - "הנכת"! הטקסט אתקובעים

ן י . יי ג  5"-בע%'  בהערה  ךהג~כרת בהרצאתו29
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 גיסמאיר206

 שאינו מי היכזקש, הדבר את מוצא שאינו מי הוא תקא אומרת זאת.
 הטועה",. הנכונה, הדרך אתמוצא
 הנכונה, הדרד את המחטיאים במזמורנו -חטאים" בשם מכונים זהלפי
 שהרשעים בשעה בה בה. הולכים אינם אבל בה, ללכת המתכווניםכלומר
 )בובר(. אותה מחטיאים החטאכם הרי עיקרון, מתוך בכוונה ה' דרך אתדוהים

 בגורלם גם ביטויו את מוצא החטאים ובין הרשעים שבין הזהההברל
 צדיקים", בעדת יקמו שיכלא אלא נאמר לא ההטאים על ה. בפסוקהמתואר
 שהיא מפני בחביתם, להימצא לעמוד, להם נותנת איננה צדיקים עדתכלומר
 הלך "לא הצדיק כי א, בפסוק למעלה שנאמר למה בדומה לקיומה,חוששת
 וגי". רשעיםבעצת
 זה - צדיקים" בעדת יקמו ש"לא עליהם מעיד הכתוב אין הרשעים,ואילו
 "במשפט". תקומה להם תהיה שלא מעצמו-אלאמובן
 ? המשפט אותו יתקייםמתי

 ואל צדק שופט "אלהים : כגון ב"משסט", תכופות מדובר תהיליםבספר
 ו ח( )ט, כסאו" למשפט כונן ישב לעולם "וה' י יב( )ז, יום" בכלזעם

 נוקש כפיו בפעל עשה משפט ה'"נודע
 רשע-

 יז(. )שם,
 בקשר מדובר -בו "במשפט" בביטוי כי מוכיחים, מעטים.אלה פסוקיםאף

 למאורע לא וגם המוות ביום לדין הכוונה שלנו-איו במזמורלרשעים
 ההשגחה של התמידי למשפט הכוונה אלא הימים, שבאחריתההיסטורי
 הזה. בעולם כרשעתו רע לרשע ונותנת כמטעלו חסד לאישהגומלת

 שזוהי לזמר מתכוון המשורר כי סבור, למזמורנו בפירושושמירט
 יישמדו הרשעים, ייספו ואז בטבע, קאטאסטרופה לעולם, שבאהפורענות
ואינם.
 של מידתו גילף הויו הרשעים יקומו לא בו המשפט מדובר. בזאת לאאך
 "במשפט" הרף. בלי  העולם על כמשגיה יום, יוט העולם אח DD1r1ה'

 יום", בבל  וירוו "ארם : יומי ר' ירי על המנוסחת ה' של  פתולה איתהנרמזת
 של ופשוטו שיה"כ בכל  נידון  "תרם : נתן ר' יריויל

 פמוי
 שאין הון, ה

 שעה בכל ויום, יום בכל האדם נידון שבהם בחיים, מעמד מחזיקיםהרשעים
 ורגע. רגע ובכלושעה

 1 תקומה לרשעים שאיז ה פסוק אומר מובןבאיזה
 הבא, הפסוק של nslbln הבנתו ידי על פתרונה את תמצא הנאתהשאלה

 שבראשו "כי" מלה שמוכיחה כפי ה, בפסוק הכחוב אה לנמק הבא 1,פסוק

 ע"ב(. לו, )יומא השגגות" אלו "חטאותם : השווהפ3
 ע"א. מז, השנה ראש31
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 ש--". "מפן אלא: "אכף, סבורים: שפרשמם)אדדים כשם קיאתה,תאה
 תאבדנה רשעים ודרך צדיקים דרך ה' יח)"כי
 .. ה'"1 "יודע פירושמה

 צדיקא", אורח ה' "דם דגלי "מטול : הארמי בתרגום זה משפט שלתירגומו
 הצדיקום". דרך ה' לפני שגלויה "בגללכלומר
 לפניוז וגלמה ידועה אינה הרשעים של דרכם האםאבל
 כבר בה שהרגיש המקורית, בהוראתו כאן משמש "ידע" שהפועלאלא
 . . . לעוז עיקר ואמנם . . . חיבה לשון ידעתיר :,.-כי יט יח,' לבראשיתרש"י
 ומכירו". ויורעו מקרבו האדם את שהמחבב ידיעה לשון אלאאינו

 כמגע המקראית בעברית -דיעה" מושג את רוי ב ו ב הגדיר דיוק-כיתר
 שאדם בהתבוננות להכרה המכריע הגורם "אין אמצעי. בלא לעצם עצםבין

 המוכר". הדבר לבין שבינו במגע אלא בדבר,מתב111
 ימי עם ישיר במגע ה' = יח( לו, )תהילים תמימים" ימי ה' ודע-י

 בימיהם, חשים התמימים אומרת זאת ה, עם במגע הם וימיהםתמימים,
 האלהי. במגעבחייהם
 בצרות ת ע ד י"

 נפשי-
 במגעך. הרגשתי נפשי בצרות = ח( לא, )שם

 זאת ישראל, בני עם במגע בא אלהים = כה( ב, )שמות אלהים""וידע
 ג, בפרק כן אחרי תיכף המסופר "יא ולראיה בו. להרגיש להם נתןאוחית
 בסג". נחורב רבנו למשה ה' שלהתגלותו
 צדיקים"- דרך ה' ודע "י לומר: מתכ111 שלנו המזמור שבעל מה גם1ה1
 זו חייהם-ותהיה שבדרך אומרת זאת צדיקים, דרך עם במגע נמצאה'

 במגע ושעל צעד כל על הצדיקים חשים = ביותר והמסוכנת האכריתהקשה,
 לא צלמות בגיא אלך כי "גם פעם. אף ועזובים מבודדים הם איןהאלהי.
 ד(. כג, )תהילים עמדי" אתה כי רעאירא
 :  עליה ונאמך הצדיקים, מדרך הרשעים של דרכם נבדלההוה
 להיווכח עלולים בררכם הרשפים  %ומרת fiNT תיבר-,  רשפים"ודרך
 ולא . קדימה לא ממנו מוצא שאין למצב הגיעו וסתום, אטום למבוישהגירו
 להם. אבדה דרכם דרך, לא דרכם -אחורה
 במובן במשפט". רשעים יקמו "לא : הקודם בפסוק הנאמר משמעותזוהי
 תקומה! להם איןזה

 במבנהו גם ביטויו את מוצא ועונש שכר על האחרון הכתוב של זהרעיונו
 הפסוק.  של שקבילהבעתי
 צדיקים דרך ה'  יודע.כי

. . . תאבד". ישעיטירי
 -..-- 6. שס,רמוד2ג

-  
, -  

.. 
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 ואופיינית במקרא הפיוטי בסגנו, הרגילה החיצונית ההקנתה זה בפסוק אין'
 הכתוב צלעות לשתי המשותפת המלה כי הקבלה, הוסר כאן ישלה.

 הנשוא הראשונה בצלע בשנייה-נושא. מושא, בראשונה משמשת)"דרך"(
 המעניק עומד פועל הנשוא-"תאבד" בשנייה יוצא, פועל הוא-"יודע"

 פסיבי. אופי הפסוק של זהלחלק
 "תאבד" המלה המסורתי שבטקסט סבורים החדשים הפרשנים מןאחדים

 דעתם-בנוסח כתובה-לפי שהיתה למלה בנוגע שיבוש. של תוצאההיא
 ניעות". "מאבדי, "יאבד-, כגון: שונות, .הצעות הובעוהמקורי,
 העובדה, ידי עי מופרכות בפסוקנו ההקבלה חוסר יחיסול ההצעות כלאבל
 כשמוצג  ודווקא המקראית בשירה רבות פעמים  חוזרת 11 סיגנוניתשתופעה
 . כגון: הצדיי.  מולהרשע

 לאתהילים
 צפנת חש. טובך רב .מה  )כ(  )תגד( טפר-- שפתי "תאלמנה)יט(

 בר כחוסים  פעלתפראך
 חצפכם .. חסתירם.)נא(

 מו'-

 לדתהילים
- צדיק רעות"רגות)כ(

 רעה ךשע "תמותת )נב()כעגי( ה'" יצילנוופגלם
 וגר-

 . לזתהילים

 ה'" צדיקיט )יזי("ימימך)שגד( רשעים זרועות)יז"(-כי
תשברנה"

 נשמד -שששה"(
 צךיקיט -יתשוטט)ים()ננגד( נכרתה" רשטיסאהרית

 מה,
 ויפיפם" ה' ויעורם)מ(

 : ב פרק א, בשמואל לפסוקנה ביותר הדומהוהפסוק
 ידוגו" בהשך .)רשעים)ט)( ישמר" חסיי,))ס"(.רגיי

 בפסוקנה כמו הקבלה חוסר. אותו נמצא שבהם אחדים מקומותהרי

 של לגורלו בניגוד הצדיק גורל חתיאר בכולם שכ"סז השווה "צדמוי
 הרשע על המשפטים ואילו י, ב י ט ק א המשפט בצדיק וכשמדוברהרשע.
 פועל הוא הנשוא אקטיביים שהנם ובמקרים פסיביים כלל בדרךהם

 הם תמיד הוא. הנושא הרשאים על בהם שמדובר במשפטיםעומד.
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 משמ- מעשיהם או הצדיקים הצדיקים, על במשפטים ואילו ם, ה י ש ע מאו
 .'. - . ה'. עת: בכל והנושא מושא,.שים

 לגורל אצדיק של גורלו שבין בהבדל המדברים פסוקים גם מצוייםאמנם
 . הקבלה:. בהוסר בנויים ואינםהרשע

 ישמיד".)תה,קמה,כ(. הרשעים כל ואת אהביו כל את ה'"שומר
 ט(. קמה )שם יעות" רשעים ,ודרך וגו' גרים את שמר"ה'
 לתופעה להתיחס שאין מוכיחים הכלל מן היוצאים אלה מקומות דווקאאבל

 הנפש. ראי הוא הסגנון הלוא מתוכנן. מהגשם. משהו כאל אלא מקרה, כאלוו
 לגיון הבא טכסיס רק ואינו ספרותי, קישוט רק אינו בשיר הקבלההוסר
 - י י נ ע . הקבלה חוסר על מעידה סגנונית הקבלה חוסר מונוטוניות.ולהפיג

 בלשונו אחת שונות, בלשונות מדברות שבה הצלעות שתי בפסוקנה ת. ינ
 ניגודית. הקבלה לא אף הקבלה, אין לכן הרשע, של בלשונו ואחת הצדיק,'של

 ה/ של פעילותו את תופעותיה, ל. כ על חייו בקורות בדרכיה מרגישהצדיו

 המכוון,-והוא, המנהיג, הפועל; .הוא הוא הוא, ה' חייו שנושא השהוא

 הרשע ואילו זו. אלהיה פעולה של א המור אלא אינו עצמו,האדם
 העושה, הפועל, בעצמו הינו בעיניו המכוונת, וביד הרואה בעין מבחיןאינו

 מעצמה. ונשתלשלה נעשתה 'תסיסתו לפי הרי הרעה, אליו תאונהואם
 : הכתוב אומרלכן

 :- ; ,. .,- . . צדיקים דיך ה'"כייודע

 . --- תאבד"..,_, רשעים)ורד
 . העונש! וזהו השכר:זהו

י . ~
 _.. במזמור'א! המובעת הגמול תורתזוהי

 אפילו קריב לעופך, חומרי, אינו בוודאי מרמוזנו בעל בעיניהאושר
 "בתורת אשר האיש של בחייו רואה אינו לעינים רק הרואה שהאדםלוודאי,

 משוררנו-רואה אד וכשלונות, צרות ויסורים, לבטים אם כי הפצי"ה'
 ולמרות הכל אף שעל עליה ומכריז הוא מעיד לכן האיש, אותו שלללבב,
 האיש". י ר ש א " :הכל

 )בז( יאבדו" רחקיך "הנה עג: במזמור המשורר של להכרתובדומה
 שם: שנאמר וכשם )ו(, תאבד" רשעים "ודרך מזמורנו: גםקובע

 טוב," לי אלקים קובה "ואני בארץ")כה(, חפצתי לא"ועמך
 כאן: למדים אנו כך)כח(,

 לא(.  האיש""אשרי
 ,_, צדיקים"')ו(. ררך ה' יורי"כי
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** * 
 המשורר של החינוכית מטרתו מהי השאלה, את שאלנו מאמרנובתהילת
 זה? דידאקטיבמזמור
 היא הגמול הבטחת האם : משנה שאלת עליה נוסיף דברינו לסוףבבואנו
 העיקרית?כוונתו
 מבנה ידי על תשובה בעצם ניתנה הזאת האחרונה שאלתנו על כיאם

 למצוא גט יש הצדיק, של מעשיו לתיאור מוקדש המכריע שהלקוהמזמור,
 בדרך ללכת קוראיו על להשפיע היא המזמור בעל של שמגמתו נוספתהוכחה
 איננה ה' נוכחות של התמידית הרגשתה האושר, עיקר 1ה1 בעצם כיהתורה.
 זה. היים לאורח תוצאהאלא

 המופיעות מלים אותן במזמור. ת" 1 כ המדרי "המלים היא 11הוכחה
 להבין הקורא את שתדרכנה כדי יתרה, ובהדגשה יחסי באופן מרובותפעמים
 ענייז. של בסופו המשורר התכווןלמה

 והיא וב( חג )א, פעמים שלוש במזמורנו הנמצאת "דרך", : הו אלהמלים
 הכתוב חלקי בשני מופיעה היא שכיחה: הבלחי התופעה ידי עלמובלטת
 יש 11 מסיבה נרדפת. חדשה, מלה המקבילה בצלע תבוא כרגיל אשרתחת
 במלה, גםלראות

- 
 אם כי נזכרת אינה אמנם היא מדריכה. מלה ורה" ת

 )ג(. הפסוק באותו הן האלה הפעמים שתי אבלפעמיים.
 - התורה! דרך הוא העיקר אומר:הווה
 אושרו את מזמורנו רואה במה פתחנו: בה לשאלה התשובה איפואמהי
 האיש!"? "אשרי מכריז: הוא שעליו האיששל

 התורה! בדרךבהליכתו
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