
 ירושלים / זלקיזאברהם

 בז מזמור הוראתעל
 וישעי( אורי ה')לדוד,

)א(
 אחרים תהלים טרקי עם הספרדים של הכנסת בבתי הנאמר בתהלים, כזפרק
 הרחמים לימי האשכנזים בקהילות נתייחד יום, בכל לערבית מנחהבין

 יום", של "שיר מעיז י, להושענא-רבא עד אלול תודש מראש :והסליחות
 בערבית. או ובמזהה בשחרית התפילה, לאתר יום בכל פעמיים נאמרוהוא

 ב( סעיף קכח )סימו ערוך שולתן קיצור מציין זה, פרק של אמירתוכטעם
 בסוכו יצפנני כי (, ניזהכ"פ - זישע' בד"ה, - אורי ה' : המדרש עפ"י"והגא
 לסוכות",. רמן-

 שבתאי ר' בסידור האמור את כב( )עמוד נוראים" ב"ימים מביא עגנוןש"י
 ולכך הוי"ה שמות י"ג בו יש זה "מזמור : תרכ"ו( )לעמבערגמראשקוב
 מכיליו י"ג נפתחים אלול תודש שמראש אלול. חודש מראש אותואומרים

 המנמור אמירת ועל-ידי למטה, ומאירים מתגלים והם רתמים, של)=מידות(
 מעלה". של בית-דיו לפני המקטרגים כל מעלינו לבטליכוליו

 "אלהי- והוא בפרק, אלוהות שם בא בלבד אתת שפעם נמצא,לכשנבדוק
 שמש- זו, לשון הפרק. שבראש וישעי" אזרי ל"ה' המקביל ט, שבפסוקישעי"
- במדרש כמובא צדק, למשפט התביעה את תואמת הדין, מידתמעה  "והוציא 
 בפרק הויה שם מצוי פעמים י"ג לזן(. )תהלים כצהרים" ומשפטך צדקךכאור

 ולא ובמצוק, במצור רחמים בקשת לא גדולה. רתמים כבקשת עיקרי,כמוטיב
 מלך- פני "באור - שיסודה רתמים בקשת אלא ורפואה, פרנסהבקשת

 לותר יוהכ"פ עד אלוי מר"ח במדינתנו "ונוהגיו : תקפא סימן ברורה" ,ששנה1

 עד נוהגיו ואנו וערב. בוקר - אורי' ה' 'ידור מזמור כתפייה גמר אחר יוםבכי
 בניי".  ועז  עצרתשמיני

 בראש- קרייה לתריו "ורבנן : קטב מות' ,אחרי פסיקתא וכן ד, כז, רבה ויקרא2
 .אורי : )ד( כא טוב שוחר ביוהכ"פ". וישעי גר"ה אורי : הכפורים ויוםהשנה
 כצהרים' ומשפטך צדקך כאור 'והוציא : שנאמר הדין יום שהוא השגה,בראש
 וימהוי שיושיענו - הכיפוריפ ביום וישעי 1(, יז,)תהיים

 עוונותיה" כי עי ינו
 המחילה. היא אדם וישועת גורם, שהתסא רומז והמדרש-

 כלל. במדרשים מצוי אינו3
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209 כ1 מ1מ1ר הוראתעי

 נו, )תהלים באור-ההיים" אלהים לפני להתהלך " . . . 1 סו(, טז, )משליהיים"

 לקבל אין לחוקה, באים רחמים של מכיליו שי"ג הוו, הגדולה ההיים בקשתיד(.
בדיז.

 ה' מאת שאלתי "אחת היא: אחת שבו והשאלה כן פרק שלהבקשה
 אבקש".אותה

 ונטוש, נטוי היות לבלתי פנים, הסתר ללא פניו, לבקש ולחוור פניו,לבקש
 ולא כתכלית *, קיווי אחר קיווי אליו ולקוות היים בארץ ' ה ב 1 ט בלראות

 חיזוק nSISD המתמדת הפנים בקשת הרחמים. במידת הבקשה  זו -באמצעי
  מקרימה, כפעולה הארם ידי צל  הלב חיווי של תוצאה צצתה והיאהלב,

1SIDIU1מסלימה. כפצולה . הקב"ה על-ידי 
 לבקש אין לחוקה, באים רחמים של מכיליו שי"ג הגדולה, החייםבקשת
 וקטנות. גדולות בקשות האדם מבקש והסליחות הרחמים בימי בדיז'ולקבל

Tnbביתו. אנשי ובבריאות בבריאותו ביתו, אנשי ומרנטת בפרנסתו הקשורות 
 לבקשה בקשותינו לעורר באה ואמיר, וחוור טמיר כן פרק של האמירהתכלית
 " : עוד אין לה ובמעברגדולה,

 אבלש: איתה סטת-יי שאלהיטסת

 3ה'?ל.. ?!עם-:ולב"רלחוית :ט.סי :?ל ?4.תללטי
)ב(

 עשויה האמירה עומד. הוא שגרה בסכנת ואומרו וחוזר אומרו שאדם דברכל
 לאמירת- מתמיד חינוך אמירת-לב. ולא שפתיים אמירת לתכלית:ליהטד
- ח( )פס' לבי" אמר "לד -לב  דבר, בה לחדש הלב להירהור מתמיד וחינוך 

 הפרק של משמעותו גילוי עליהם מוסיף השיגרה. סכנת את למעטעשויים

 המנוונות דוכים על נצביע להלן זלו. והצורה התוכן תפיסת - אחתכיחידה
 הילדים, של התפתחותם לרמת בהתאם שוגות, תפיסות מתוך הפרק אתלהורות
 ופנימיות(, חיצוניות )אסוציאציות שלהם והרעיונית הלשונית הקישורליכולת
 לימודיהם. ולהפנים מסקנות להסיקליכולתם

 תכלית רק לעצמה, הכלית התקוה חיו  לזולתו "בקווי . יד פשק ימומורנו מיבי"ם4
 ר-ל עוד, 'קווה שלא ה.ן הקיווי תכלית וא"ב - מגועשו שימצא היאהקיווי

 לעצמה. תכלית הין להקב"ה הקיווי ןבל ליוון. עור יצטרך ולא תקוותושימיי
  הין  הקיווי  עיתכליתעד

 שיחוי
 ויקווהק ויחווך  לבו

 הרטום לבך, את יאמץ השם : יוצא כפועל לבך" "ויאמץ מפרשים  ואחרים  ראב"ע5
 לה" המיחלים כל לבבכם ויאמץ 'חנקו וכך אמיץ, לבך יהיה : עומד כפועלמפרשו
 כה(. לא,)תהלים
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אברהם.זלקיז210

 יותר. ללמוד הוא יכול יותר, אדם שלמד שככל הכלל, קיים תורהבדברי
 מחשבתם תופרה כן יותר, התלמידים שילמדו ככל ומפתחת. מתפתחתההבנה
 יכולתם ותתפתח אחרים, במקומות להם הדומים עם שבפרק הרעיונותבקישור
 הרעיונות את מחדש. לארגז היכולת .. עמה ולהתחדש לחדש - פנים""לגלות
שבטרק

-  השונים הקשריו על - ומצטבר ההולך העיוני הנסיון מתוך 
 הדברים את התלמידים על להאהיב עשויה יום-יום, בחיי האישי הניסיוןומתוך
 ושערי תורה שערי בלבד. תמימות מתוך לא לבי" אמר ל"לךולחנכם.
 שנפתחו, ושערי-הלב שערי-הלב. לפתיחת הם סגולה לזה,  זה המכווניםנינה
 שיגרה ליימצום הםמגולה

 ולחיווי
 אל ולשוב לחוור  הצורך מכאן  סווגה.

 ומען  הולכים ומתרחבים, ההולכים במחזורים אחרות פעמים  וללמדוהפרק
מיקים.

.)ג(
 קשות. ותחביריות פרשניות בבעיות משופע אינו עוסקים, ןנו שבו כן,פרק
 מעטות: אלא אינן להזכירן, באנואם

 ,ז שלאחריו למה או י שלפניו למה ? רומז הוא למה )ג( בוטח" ,אני"בזאת
 ולבקש לשאול היכולת בעצם או נעוצה היא שמלכתחילה הביסחוזבהרגשת

 באצבע, עליו להצביע ממש שאפשר זה, קונקריטי ביטחון ושמא ? ה' קרבתאת
 הממשי-המוחשי הביטחון בין חוליית-חיבור 1 יחד גם וסיבה תוצאההוא

 ואחר עצמו כמשרת - שלאחריו והמיוחלת הברורה המשאלה לביזשלפניו
 זעמו
 . בוטח" אני "בזאת / בוטח" אני "בזאת4
 ן )ח( אבקש" ה' פניך את פני, בקשו לבי אמר "לך מהואו
 ומתוך 1 פניו בקשו : לאחרים לבי אמר , בשליחותך בשמך, בעבורך, -לך

 : אליך חוור אני - בשליחותך פני"'י "בקשו - הציווי עם מוחלטתהזדהות

- קה( )קיט, ינתיבתי' ואור' דברך ירגיי "'נר : ב בז, טוב שוחר6  נר אם 
 מעט חורה, בדבר' מתשי כשאנ' : דוד אמר איא ז נר למה אור גאפ אורימה
 ינת'בת"". ואור . . . ירגי' 'נר נאמריכך הרבה. שערים י' נפתחים - יחוכה נננס וכשאנ' ; נובעיו והז - בהן מתחילאג'

: ומצווות, חי"ק ובן חיי", מעון "ה' ימעיה שאמר במה : רש"'ז

8P"QH1 : כו"' יחר היוכרת השילה היא 'בזאת, כי תומרים "ויש 
 ויתרים. ראב"ע רד"9, רפ"י, רס,ג, כי9
 :  ראב"עסו

~PDnl" 
 - פני' ,בקשו לנו ואמרת שייחיך ביד לנו שצוית מה אומר אני

 : קורא שאתה לי אומר יני "אודותיך : חרטום וכן ; אבקש" ה' פניך את כןעי
 - רס"ג כן יא - פניך". את ומבקש יבי ידבר' שומע ואני פני''בקשו

D"P 
 כאייו בקשו )ויהיה בקשהו" פני הוי, : עייר אומר "יבי - קאפח הרב שיביאורו
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211 ' - בז מזמור הוראתעל

 וכשליח הציבור אל' כשליה אליך, ומהם אליהם ממך : אבקש" ה' פניך"את
 - כפול עימות מתוה, שעומד כמי שמא או . בתווך, שעומר כמי הציבור,מן

 עם מוחלטת הזדהות מתוך מכן ולאחר אלוהיו, עם ליבו ושל האיש שלתחילה
 מכריז לבי" אמר "לך 11 ב ל - י נ פ אלא עוד אינו כולו שהאדם ער -הלב
 של כוליותו מתוך ואימר ממשיך והלב זו מהותית בעימות אלוהיו כלפיהאדם
 אבקש". ה' פניך "את : מסיים הלב-הפנים והוא פני", "בקשו : כולוהגוף

 1" לבי אמר"לד
 הוא "רחוק 'הרי ? דוד אצל יאספני")י( וה'  עזבוני, ואמי אבי "כי מהו :או

 אין כי שיאספהו, יתברך מהשם ומבקש שעובוהו ואמו מאביו רוךשיתרעם
 היתום בקשת ד- יצחק(. )עקידת כמוהו". ה' עם יתומי כל יחן ומי אלת.מאסך

 שהוא בנפשו המדמה "החולה" בקשת או ז למעשה העובוהאסופי
  והמבודד הבודד העצמאי, המבוגר, האדם בקשת שמא או ז מאסף ואיןעגוב
 מאוחדים, כשהם ושניהם, ז  לבו עם ייחודו-עימותו  בכורח בחייהם ואמו'מאביו

 אל- אלא בלבד, ומצווה מפקח רואה, אל-זועם, לא - האלוהים עםבעימותם
 של וישעו אורו ולמענה, לחנינה הקורא לקול  ושאזיז עזמע ! אתה" "ברוךחי.
 עוד נשאר לא אפו, בחרון ועזיבת-עבדו, נטישת-עברו שעם חייו, מע,ארם,
 ?דבר

 נפש בעל' )יב( חמס ומפיחי שקר עדי הצרים, השוררים)יא(י,, הםמי
 מישור"ז באורח ונחני דרכך ה' "הוריני דוד מבקש ובגללם שלמענםמתאווה,
 )ב( הפרק שבראשית והצרים המרעים דוגמת קונקריטית פיסית ישות זוהאם

 אלד" לבי בשרירות "כי - הם אדם של לבו שרירי משל דרך על שמאאו
 דרך-מישור, ללא מסור הוא והמשקרות החומסות שבידיהם - יח( כס,)דברים
 הפש- משמעותן אתר כאן אף לרדוף אנו המצווים ז  וגטוש עזוב - מדהיר.ללא
 המהו- גורמי-רעתו לגלות אף אנו רשאים-הייגים שמא או  המלים  שלטנית

 "כשאני : המאירי פירוש במהותו ושונה בקשי(. - מעלה כלפי ומוסב בחולםנקוד
 תמיד, ויבקרוני פני שיבקשו להם אומר שאני עד העם מאת ושררה כבודמבקש
 תכלית לומר רוצה - 'לבי' אבל כבודי, ובקשת עצמי לשררת ממני כונה זהאין

 ולקיים פניך את לבקש שאביאם עד עליהם, אימתי שתהא כדי ומחשבתי,כוונתי
 תורתך". .דברי

 עם,כנוי תמיד בא  והוא תהילים לספד מיוחד יישורר : ס פסי ה למזמור חרטום11
 האוח בהשמטת בינוני פולל,  ובנין  סור  הסורס מן  נגור  הוא  כגראהלמדברים.
 רעה", בעין באיבה, ראה : בהוראתמי"ם(

- 
 לא הכתוב פשט שמא זו ולשיטה

 בצדקתך נהני "ה' - בכתוב גם 1כ1 השוררות עיני, למען אלא בי, השירריםלמען
 ; ט )ה, המקראות כשגי יונתן תרגום QV). )שם, דרכך" לפני הישר שוררילמען
 דרך על שירה, מלשון תושבתתי"; מטול - שוררי/ "'למען מתרגם יא(כז,

 כבוד". יזמרך"למען
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 זיקקאברהם2ע
 -- חמס חפה שקר עדי המז שביפו תמס, חפה שקר "עף ~ים, שלת"ם

 האמונה. של בהעדרה באדם הקמים - מבחוץ אושמבפנים

 )יג( חיים" בארץ זו בטוב ליאות האמנתי "לולא הסתום המאמד אלומכאן

 לעולם לבוא, לעתיד כביטוי הביטוי יובן אם בין ?ו1 בשלפניו הוא הקשור-
 "בארץ רק להשיגו שניתן המוחלט, הטוב לתחושת או המשיח לימותהבא,

 ,ז. ונועמו ביתו אל, שכינת במקום "בארצות-החיים" -ההיים"
 : צריך הוא ולהשלמה הוא גוום מאמר שמא או ." . . האמנתי"לולא
 להגדירו ניתז זה והעדר דבר. בעצם לי נותר לא אז כי " . . . האמנתי"לולא

 מתוך חיוביים ובמונחים שבפרק, החיוב על חורה מתוך שליליים,במונחים
- שבפרק השלילה עלחורה  : פירש ולא הכתוב גום כן על 

 ." . . תייש בארץ ה' בטוב לראות האמנתי"לולא
 פותח שהמקרא משלימים, אותם כל "לולא" התיבה עמה טוענתושמא
 )תה- בלעוגו חיים אזי אדם, עלינו בקום לנו, שהיה ה' "לולי : זו במלהאותם
 יז(, צד, )שם נפשי" דומה שכנה כמעט לי עורתה ה' "לול' ב( קכד,לים
 ועוד. ועוד צב( קיט, )שם בעניי" אבדתי אז שעשועי תורתך"לולי

 במהותו - לנו" שהיה ה' "לולא - דימה - האבדון wwnובכולם
 שווה" "גוירה מין זה והרי - ובתורתו. בעזרתו המוחלט, בטובוהמיורדת,
 י1. שבתהלים "לולא" המלה של התיבות שבכל להשלמה הרומזתפרשנית,
 ושמא המסורה,י. ע"פ נקוד היים". בארץ ה' בטוב לראות האמנתי"לולא
 הניקוד. רומז זולהשלמה

 את ט, שבפסוק "עבדך" שבפרקנו, ד ב ע המלה אליה מושכתכדוגמתו
 אני עבדך, אני כי ה' "אנה : סו קטו, שבתהלים האמה בן העבדתמונת
 תודה ובחי זובחים שניהם ממוסרות, משוחררים שניהם .". . . אמתך בןעבדך
 ושניהם החיים" "בארצות חיים" ל"ארץ שואפים שניהם תרועה,וזבחי

 : ירושלים בתוככי ה'. בית חצרות הם חיים שמקורמרמזים

 וכן - וביוני שקר עדי אותם בי קמו כבר בהקב"ה, שהאמנתי יא "אפ : רש"י12
 וימשיו כמעם - לפניו באשר קשור .זה : ולאחריו יפנין קושרו וראב"ערד"ק
 " . . . ה' אי קוה ינפשי ואמית. בשם, האמנת' יויא שונאי3'

 ישראי". בארץ - "יים. "'בארץ : ספורנו13
 באיף. ויא ביוד יריי כתיבן יפסוקנו, פרט שגתהייס, התיבות גובי אע"פ14
 שכר משים שאתה בד אג' מובטח עויפ, שי רבונו : הקב"ה יפנ' דוד אמר ?יויא עי נקוד ימה : יוסי דרבי משמיה "תני : ז בו, טוב ושוחר ע"א ד, ברכות בכיי,15

 שמא לאו, או ב'נידפ חיק יי יש אם 'ודע אינ' אבי יבוא, יעת'ד יצד'קיפטוב
 יחטא".יגרוס
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 שטקט(; ההיים" בארצות"אתהלדלפמך
 ; ק )שג מאד" אמעמתי כיאדבר"האמנתי
 הל*ר")שעש( ירושלים בתוככי ה' בית"בחצרות

 )קיח, חסדו" לעולם כי ב 1 ט כי לה'"הודו
 אלא פרסונאלית, ישות האמה" "בן והשפל הבווי "העבד" אין אלהובכל כס"

 כדי עבדים מבית א צ ו ה ש העבד מבית-עבדים, שיצא העבד : לאומיתישות
 בני לי "כי - לעבדים עבד ולא מקום של עבדו - עבד להבא גםלהישאר
 ישותו בכות אינו הש שהוא מה וכל דוד שאומר מה כל עבדים".ישראל

 בא. הוא הלאומית ישוחו מכוח אלא בלבד,הפרסונאליח
 תמונת ממנה( )ונמשכת אליה מושכת )ט( שבפסוק "עבדך" שתיבתודאי

- ראשון בנוף בכינויו שבמקרא, ה'" "עבד שלהארכיטיפוס  משה". "עבדי 
 בלשון דוד גם מבקש ה', פנ' באור הוד, בקרני שוכה ה' עבדוכמשה

 משה. ללשון ה ב 1 ר קה
 : אומר ודוד יג(, לג, )שמות " ואדעך דרכך את נא "הודיעני : אמרמשה

 : כמשה לבקש מעז הוא אין )יא(. " . . . מישזר באזרך ונחני דרלך ה'"הוריני

 : שם שניתנה לתשובה הוא רומז אך יח(, שם, )שם, כבודך" את נא"הראני

 הסתומים.: בדבריו יט( שם, )שם, פניך" על י ב 1 ט ל כ אעביר"אני

 חלים-. בארץ טוב-יי ב לראית האמנתי-לולא

 אמנם הוא פותח כמשה. ומבקש ומוסיף מבקש דודאף
 בשאל"

 שאותה אחת
 : שתים בפרקנו עליה הוא מוסיף אר מבקש,הוא

 ; )ד( אבקש" אותה ה' מאת שאלתי"אחת
 ; )ז( וענני" וחנני אקרא קול' ה'"שמע
 )'א(. מישור" באורח ונחני דרכך ה'"הוריני
 - הפנימית ההתפתחות בעוצמת אחת, שהן שלוש שמא או ז שלוש אואחת

 ז האפשרית הבקשה לפיסגתעד
- השאלה ה ד 1 ס יב  הגדול האור מן וליהנות לקבל היכולת היא הבקשה 

 )ה( האוהל בסתר ונסתרהצפוז
-  

 העם שכל משה, של מועד לאהל בניגוד
 בפתחו. העומד הענז עמוד אתראה
 בקשת-הפנים של האקטיבי המאמץ מן ליהנוח היא הבקשה ה כ ש מ הב

-)ח-ט(  אר מקום, בסתר אמנם להיות פנים. אל פנים המדבר למשה בניגוד 
 פנים. בהסתרלא

 ריי-' טרף "~ל-תקמר - - שקל.. ?9סר.י?טרוי
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 עזוב לא אך ואמו, מאביו בכורח-החיים עזוב מאויביו, עזור בצור,מרומם
 . : בקשתו זו - ישעי אלהיעל-ידי

 יאספני וה' עזבוני ואמי אבי כי - ישעי אלהי תעזבני ואל תטשני"אל

- ה ל 1 ד ג ה ה ש ק ג ה אל זוומבקשה  ההנהיה. ממתנת ליהנות 
 ההנחיה. למתנת הן ממתנת "ונחני", אל ""וחנני"מן
 הודיעני בעיניך חז מצאתי נא אם - ,י "ועתה : משה אצל שמצאנוכשם

 ." . . דרכך אתנא
 . יג-יד(. לג, )שמות לך" והנחתי ילכו פני :"ויאמר

 ונמשכת מתפרסת דוד, של והמכונסת האושית-האינטימית הביטחוןשירת
 : זועק ודוד יעננו~ והאלהים מדבר משה : ה' אל הגדולה משהלאמירת

 - אקרא קילי :1שקע
. 

 כמשה, עוד קםולא
 "העבד", : שלושה פי מחוזקת יצאה עיוננו, את התחלנו שבה העבד, תמונת.

- ה'" ו"עבד הלאומי "העבד"האיש,  עמו וזעקת זעקתו את הדור. כדבר 
 הקורא. בקולו דוד משמיע לעמו, כדברוזעקתו

 הנמשך, ההווה ותחושת העם של העבר תחושת מופנמת דודבתחושת
 : וגורלו ' ה ד ב עבתמונת

 בשרי את לאכל מרעים עלי"בקרב
 לי ואויב,צרי
 )ב(. ונפלו" כשלוהמה
 צר', בנפש תתשי"אל
 )יב(. המס" ויפה שקר עדי בי קמוכי

 מעורר, זה שמבנה הרעיונית המשמעות על הפרק, במבנה לדוו אנוגשבאים
 יי משניים הלקים לשני מהם אהד וכל עיקריים, הלקים לשנ' לחלקוניתן

 ז-יד. פסוקים ב: חלק 1-41 פסוקים א:חלק

 )ו(. ראשי" ירום ה ת ע 1 " : ובפרקנו16
 ; א-ג : בה' המשורר בטחון )1( : לשלושה הפרק את מחלק בפירושו סגלדו

 : בפירושו הרטום וכן ו-יד. : אויב נגד בקשה )3( ; ד-ו : האחת שאלתו)2(
 ולזמר ך' בכיח לשבת רוצה המשורר )2( ; א4-ג : בה' ובטתונ. במשורר שמחת)1(
 ז-יד. : לעתיד תפילה )3( : ד-י :לו
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 ..'-' זה: זהאצל החלקים שגי אתנקביל
 -. . . . י י4

. 

 שמע:קוליאקרא ז:פסוק ::אורירשעי א:פסוק
 . :-.1 '. ':מעוותיי

 לבך ויאמץ חוק ש אל קוה יד:פסוק ל? ואומרה אשירה ו:מסוק
 וקוהאלץ!- ':.

 הוי"ה שם פטמים ושתי הפרק, בראשא' חלק בראש הוי"ה שם פעמיםשתי
 בראש אתת ופעם א', חלק בסוף הוי"ה שם אחת פעם הפרק. בסוף ב' הלקבסוף
 ' : זה והאצל וך.ובמותםסמומםחלק

-  

 שמעלי"= ז' יפסיק .....אעירהואזמרהל? 1'מסוק

 בראש הע"ה שם של עמת שלושה דהיינו כאחד ופתיחה סתמת לפסנוהרי
 - . לחלק: חלק שביו ובמעבר בסופו,המזמור,
 .- :אוריהקשי הבסחט:בקריאת

_ 
. .  

 חיי פחוזיי
 שורהואמרהל? התפילה:בקריאת

 אקרא קולי שמע:.
 .. שהאל:הקושץלכך התקוה::בקריאת

 אליןוקוה

 שבראש 'י ה' ה' קריאת ולסטם. להרגעה מוליכה הפרק בסוף הכפולההתרה
 משה שאצל אתי", מקום "הנה -של הגדול למעמד בבירור מרמזת.הפרק
 קרא שהוא הקב"ה, של מיזותיו כל הוכרת מעין והיא ואילך( כא לג,)שמות
 , : אדם כלפי בגילויו מעמד.באותו

 : מידות עשרה שלש ד"ה הוספות .ז השנה ראש - תם רבנו לשיטת סיוע בכך ויש18

 סתרים, במגילת נמים רבנו כדעת ולא - מידות" שתי הם הראשונים שמות"דשני
 הראשו. השם מונהשאינו
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 ז זלקי הם ר בא"2

 ; מוטעי אורי : 'הפירושו-תרגומו-ד"
 חיה מעת : שפירושו-תרממו"ה"
 ואומרה "אשירה -- א חלק סוף שבפרקר. דרחמע מכילע י"ג את הזכרנוכבר
 לישראל הגלחם לה' וחודה הלל דבורה-שירי ולשירת הים לשירת מרמזלה'"

- ה' אויבי שהם -באויביו  של סיומו מפניו. חל איתגיו על כולו כשהעולם 
 מסוקי לפני ב' חלק לפני מקומו מזמור. לשיר אותו הופך א'חלק
 התפילה. שלפני כפסוקי-דזמרה לתפילה זיקתו את קובע - ה ל י פ תה

 : א' הלק של המשנה בחלקי עתהנתגונן

או
- אפס'  ? אירא ממי וישעי אורי יי 

 אפחד ממי היי מעוזיי
 ג-...עלימחגהלאייראלבימס'ז

,. 1_
 ן בוטח "יי י'י"

 מרעים... עלי ב-בקרבפס'
 ונפלו כשלו....המה

ש
'ODיי,., נואת וטאלוזי ו---אחת 

יי  ... יי. בביתוטנאעיי
,י ,י . . . . יי בגוועםלחזוונ  .. ווויבץ. על ראשי --ין-ום דDD'ז

 .. ,  בבוהקו. יאזבחה--------------------------
 ל" ואזמרהאשירה

 . . יצפנני, ה,-תכיפ0'
 . . .יסתרני
 ירוממניבצור

 במעם לחצת ךשעי... אורי "ה' הבטחי ור מק מודגש ו-ד אבפסוקים
 יטתירמ ונפלו.,. כשלו "המה התוצאות: מודגשות 1-ה ב בפסוקיםהי,
 האירועים התוצאות, שבץ ר ש ק ה מודגש ו-ו ג בפסוקים אהלו",בסתר
 ; הבמתוןלמקור

 ביטח אני -בזאת מחנה... עלי תחנהאם
 ליי. ושזמרה אשירה לאש... ירוםועתה
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 שלקיכ- למשקל שמי ממשקל הרחבה, בא2--מתוך או של הכפשהההיה
 ובסופו. באמצעו הפרק, בראש ה' שם של הכפולה כקריאה באה, היאלהדגשה
 ו-א2. או המשנה חלקי שני בין ומהות, זמן של כפול דירוג גםיש
 : ובעתיד בהווה בעבר, הבטחון תוצאות : ן מ ז ב ש ג ד ר יד

 ונפלו בעבר:בקחבעלימרעש.,.המהכשלור
 בוטח אני אםתקוםעלימלחמהגןאת) בהווה:אםחחנהעלימחנהלאץראלבי[ 1א
 יצפנני,..יסתרגי...ירדממני* כיבעתיד: 2א

  השם עבודת אל הבטחון: מקור אל הבטחוז מתחושת ות: שבמהדירוג
 - הרצויה. ובדרך הנבחרבמקום

 היי מעוז יי . .  ייאוריויוןעי. וורה: ח ת ה זזו2 ר כה 1א
 שבחיבב""-.במעמה המקור:בקשתי

 תרועה זבחי באהלויאזבחה ן 2א
 ליי. ואזמלהאשירהנ
 המוצהר הבטחון כי מבליטים, - כאחד ושניהם - כשלעצמו חלקכל

 מטה שדוד מפני לא תוצאה, ולא הוא סיבה נסיונותיו, יליד אינווהמורגש
 י עמו. וה' - ומאמין בוטח הוא באלוהיו, בטח הוא אויביואת

.,, בוטח אני בזאת . . ."

 " . . . האמנתילולא
 : שבפרקנו ב' חלק של המשנה בחלקי עתהנתבונן

ב2ננו

 הורני:דרכך... יא: טסוק שמע:קוליאקרא... ז:פסוק

 ...וקוהאל: יד:פסוק ...ן?יאספנ. י:פסוק
 י'  שבתפילה. עימות מתוך שני,  בגוף השם מאת בבקשה  פותח חלקכל

 יאספני, וה' - שלישי בגוף מסתייםבו
 .ז. עצבן אל ה'-אוכמדבר אל וקוה שני- בגוף מסתייםב2

 בגוף האמור 2, א שלפניו החלק אל כלחייכו 1 ב של שלישי בגוףהסיום

 בה'. לבטוח בקריאה עצמו אל פונה הוא במבוא( )שם חרטום ולדעת19
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 לתפילה והקדמה התפילה, שתתקבל תפילה - תפילהי "מעין והואשלישי,
עצמה.
 אדם כל כלטי הדברים השלכת מורגשת הפרק שבסוף שני בגוףבסיום
 : העדה ועם האדם עם העימות אל המקום עם העימות. מן המעברוהוא

 כה(. )לא, לה'" המיחלים כל לבבכם ויאמץ"חזקו
 התפילה, כדרך בה, יש אך .", . . דרכך ה' "הוריני = התפילה שלעיקרה
 לשליה מכן לאחר שתיקנו הקדמה מעיז הוא ב-1 חלק ושלאחריה.שלטניה
 שתתקבל בקשה ", הש"ץ חורת של ובראשיתה שבלחש התפילה לפניציבור

 ללא אמירה כגון - המכשולים לסילוק ולהיענות, לחנינה בקשההתטילה,
 :כוונה

 " . . . לבי אמר"לך
 .. השכינה את ומסלקים אף חרון המביאים ועוון לחטאאו

 ממני פגיך תסתר"אל
 . ." . . עבדך באף תטאל

 : התיילה שאר על דוד מתפלל ." . . דרכך ה' "הוריני התפילה בקשתלאחר
 התקווה. ועל האמונה על ההצלהעל
 : כך אפוא ייראו זה אל זה בזיקתם השונים הפרקחלקי
 שיר מזמור א-.)1(

 )ב-תפילה

 ר מזקי ןאו)2(

 התפילה קבלת על תפילה 1ב
 התפילה 2ב

 ד~מרה סוק, , 1א)3(

 ,ר דמריה שבחיה 1ב

 ונחני" "הורניתפילת
 התפילה שארית 2ב

 חין נשאתי "אימיך ממעש", העני "הנני כזוגמתנ2
 בערכי-

 זנד'.
 ב-מגוא-שערים", יצחק" .עקידת בעי של והמעמיק המפורט פירושו את וראה21

 רוד שי האחת השאיה הדגשת השחר בין ושפ פרקנו. עי כויוהמתבסס
 זאת שהקדיפ "ואחר יתברך". אליו תמידית השקפה ין יש ומיחמותיומעשיו "שבכי

 ". 1 ש פ נ יהצלת אייו המיוחדת חפייתו יתברך לסניו ערך הנפלאה,הכוונה
 מצד עמוקה ה.א 11 שהשגה וכיוון יתברך, הבורא יהשגת מכוונת התפייחעיקר
 "קוצר שהיא - יהשיגה ירצה אשר האדם ומצד - המושג" "עומק ר"ל -עצמה
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 ודוד הנוצח, דוד הבוטח, דוד בפרקנו: מתגלה תמונותלשלוש
 והנוצח; הבוטח דוד )א( אלו,: תמונות מתגלות מערכות בשתי . ל ל ט ת מה

 אלא הח'צוגיים, המאבקים אינם שבפרק המתפלל-והמאבקים דודו)ב(
 ' - , . : וגטחה בהשקט רוד מופיע והסוער החיצוני במאבקהפנימיים.

 בוטח". אני"בזאת
 כן ידי על ומשוחררים ובאמונה בביטחוז הנתמכים הפנימיים, גחייםודווקא

 דוד של הגדול במאבק דוד, בתפילת שקט וא' סערה מתגלים ואויב,מצר
 תמונת ואת מדומה. סערה ולא אמיתית סערה - האמיהיים ד~רכים.להשגת
 ) עצמו. על במאבקוהאיש

- - 
- , - - 

 .. שוררי". למען מישור באורח ונחני דרכך ה'"הורינין
 ה' "שמע . :כגון בתפילה, חכמים שקבעו ולמטבע שבפרק לתפילה רבדמיון
- אקרא"קולי  קולנו( בשמע "עננו" )תפילת - וענני" "וחנני קולג'", "שמע 
 אחרים בלשונות גם וכן ממנו". פגיך תסתר "אל - ממני" פניך תסתר אל . . ."

 - ה א ד ו ה בברכת : תפילה של במטבע מצויים וכדוגמתם בפרקהמפוזרים
  בברכת ה'", "בסוג כגגר - ימך"  "הטוב ישעי", "אלהי  כנגר -  ישענו""מגו

 חיים" "בארז בנגר -  ושלום" "וחיים חיים"  "תורת "חיים", -שלוב
 -שגפרקגו.
 על המינים, לברכת רמזים גם בפרקנו למצוא אפשר מיוחד  מאמזללא

 י1. וכו' דוד צמח את עירד, ולירושלים הצדיקים;ן

 השניה ועי ממני", פניך תסתר "אי : הראשונה עי תחילה התפיל -המשיג"

 עבדר". באף תט"אי
 והנורא הגבור הגדול "אל בכיית העקידה" "בעי רואה שבתפילה ה' שםבהכרת

 אחת כן אחרי ויוכירם יפרסם אמנפ ביי. דרך נובר הכי "כי pDD", ביי"יהד
יאהתואםשינהאתסדרן

11p'Pינחו הוא וגפ הנכון התדיית שיראהו יתברך מלפניו "ינקש : התטייח 
 עדי- השמאל". או הימיו אי שיטה מבלי אליו להגיע )=אמצעים( מישורבאורח
 ממופתיות ודגורות. הכווביפ, בדברים הדמיון "משפטי הס - ויפח-חמסשקר

 פ' המורה דגרי על nlooll~n דוגמאות )וראה אותו" והחומסות האמתהמכזיבות
 והש שם( יפה, שפירשו תמוהים חו"ל ומאמרי ח"אע"ג

~"OD 
 יזרז "אמנם :

 שני בנגד יוכי וגפ שיתקומם כפי חסיד, בה וההשקפה התשוקה ואת הוזקעי
 : ואמר חתם מציאותו, ודוחק משני ואם המושג מיוקר אם שוכרנו,המונעים

 אייו וההדבק בתשגה' התקוה תבייתו כשישים כי ואמר ן וכו' ויאמץ ... .קוה
 : ישניו". יעמדו לא ההמה המונעיפ שני הפריצות. בתכייתו

 הר אי .והב-אוחים י שנאמר תפיים באתה דוד שבא "~כיוון : ע"א יחמנייה22!

 ' תפילתי'. בבית ~שמחתיםקדשי

 הרבה מסתייעת עשרה שמונה הסדר עי ין במגילה שהגרייהא נמצאכשנבדוק,1
 מניין : כגוז שאומרים"ו, "מניין : האמירה י נ כ 1 ת יקביעת דודבמזמורי
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 פרקנו של ב' בחלק הוי"ה שם נמצא פעמים ע בש

- 
 שלוש התפילה.

 וכבר עצמה. בתפילה 2, בב פעמים וארבע לתפילה, בהקדמה 1, בבפעמים
 דבריה, שבהיה ; פסוקי-דזמרה ; הסדר על תפילה - כולו שבפרקהזכרנו
 פעמים. י"ג הוי"ה שם נזכר -ותפילה

)ה(
 בית-הספר של ח' בכיתה הנלמדים הפרקים ברשימת כלול שבתהלים כזפרק

 בכיתה הנלמדים הבחירה בפרקי גם כנראה כלול והוא הממלכתי-דתיהיסודי
 ילמדוהו אם בין בחוץ-לארץ וכן בישראל. הדתי התיכוו הספר בית שלי"ב

 לנהוג שיש ודאי בעברית. המתאימה ברמה ילמדוהו אם ובין בלועזיתויפרשוהו
 אלול. לחודש הוראתו את ולהסמיך המזמן הגורם ניצול של בדרךבפרק
 )מוטיבציה( ההנעה את מהזק הכנסת בבית נאמר שהוא בימיםלימודו
 ז דווקא אלה בימים הפרק לאמירת הטעם מהו : שואלים כשהכל הפרק,ללימוד
 להפנמת המניעים את מחזקת בכיתה, לימודו לאחר בבית-הכנסת,אמירתו
 הנכונות את האמירה : זה את מסייע זה נמצא והובנו. שפורשוהתכנים
 מה לעשות הנכונות את ושניהם - לותר הנכונות את והלימודללמוד,
 שנלמד. ומהשנאמר
 : והתיכון היסודי הספר בבית לפחות פעמים שלש ללמד להציע יש הפרקאת
 י"א-י"ב. ובכיתות ה'-סי, בכיתות ושבז'בכיתות

 הזדהות על המבוסס לימוד בעיקרו, הווייתי הלימוד יהיה ושבז'בכיתות
 היא שלנו, כז בפרק זה, לגיל המתאימה הפעילות הפועלים. הגיבוריםעם

- בפרק הנזכרים המאורעות של הפיענוחפעילות  : במדרש חז"ל ובלשון 
 ודאי נבחר המדרש' הפיענוח של השונות השיטות מן ו",י. קרא פתר"במאי
 הפסיכולוגי הביסוס בעמלק. או בפלשתים דוד קורות עם המאורעות זיהויאת

 פרסונאלית. בלתי הזדהות להזדהות הילדים של היכולת בחוסר נעוץ זולגישה
 : המטריאלי היסוד - הפיענוח יכולת הקלע. בכף ולא ובחנית בחץ לאוכאן - הפועל הגיבור, דוד עם אישית הזדהות אפוא הוא השיעור של כולוכל

 פעם שנלמדו דוד, מחיי האפשר ככל רבות בידיעות הילדים שלשליטה
 תשובה לומר ראו זמה : אמירה ר ד ס ב הדיו והוא וגו'" לכ' הבו לדוד"מזמור - שבתהייים כס במזמור נסתייעו וכוים - וקןזשות גבורות אבות,שאומרים

 ה"', את נפשי ברכי "לדוד : קג מזמור מובא שם הגמרא ובמהלך וכד'. ז בינהאהד
 משחת הגואל תחלואיכי לכל הרופא עונבי, לכל "הסלח : הגמרא מצטטתוממנו
חייכי".
 תפילה תוכני קדומים בימים כבר שימשו דוד תפילות : הדברים מןהעולה
 "כיון : חכמים מליצת היא ועמוקה חכמים, בלשון "מטבע" - לתפילהומסגרת
 תפילה". באתה דודשבא

 222. בעמוד נדפסה ההערה23
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 שנגרם הרוחני השעשוע - הדידאקטי היסוד השיעור. לקראת שניתוהובלטו
 פעולת וביסוסם, רבים רמזים גילוי המאורעות, של הפיענוח פעולתבעצם

 פרשנים הפיינוה. בשעת להכרעה קריטריונים וקביעת העיוניתההכללה
 - "המגלים" הכוונת את המורה על יקלו *ר ספורנו של פירושו כגוןמרהיבים
 בפירוש או במדרש השיעור פתיחת במקומם. יבואו ולא יקדימום לא אךיקלו

 כולו, השיעור נפש את לקבוע עשויהספורנו
 באפ- לא-פרסונאלית להזדהות נסיון ייעשה השני במחוורבהוראה

 של הגורלי ההיסטורי במאורע כלומר - "בים" המקרא פתרון שלשרות
 וכנהלה אישית כנהלה בו ובטהר בה' אמונה של התודעה את בו שפיתחהעם,

 יעומק זה, בגיל עמדה ונקיטת שפיטה יכולת של פיתוחה עם כאהד.לאומית
 שתיתכנה ההכרה, ולהעמקת הפרק בפיענוח השונות הגישות להבנתהנסיון
 מורכבת אדם של שנמשו ההבנה נם חד-משמעית. הכרעה ואיו שונותגישות
 לעמוד הנסיון גם ייעשה הפיעגוה בצד יותר. או תובן עמו ומנפש עצמומנפש
 משני- ולא סיבתי - ראשוני הוא שהבטחון זו כגוז שבפרק, האידיאותעל

 מבנד,-הפרק ל"גילוי" גם זה בגיל ala יש החינוכית(. להמכרהתוצאתי
 הכולל. אופיו ולגילוי והפנימית החיצונית מסגרתו פיעל

 של הכללית בתפישה לטיפול בעיקר הדעת את לחת יש השלישיבמחזור
 של האחדה לכלל העיון יביא לא אם וצורתו. תוכנו על עמידה מתוךהפרק

 וענ- פרשניות בשאלות ישתכרו אם אף מפסידים התלמידים יימצאוהדברים,
 הקבלת הפרק. של הניתוה בעצם לעיל נתנו 11 כוללת לתפישה דוגמותייניות.
 שפתר המדרש בעל של שערים", ב"מבוא העקידה בעל של זו כגון -גישות
 אופגי- ותבליטאת אופקי-הדעת את ועוד-תרתיבגם בר"ה,קרא

 דור ולכל ודור דור בכל הדעת - צרכי ושל וכיסוי, גילוי שלהדעת
נדור.
 : תשיש( לנודון שמ"ו, )ויניציאה ספורנו24

 -אורי
 שמואל, ע"י אותו במשחו

 וגלית, והדוב הארי מן -וישעי
 וזולתם, פלשתים - ואויביצרי

 צקלג, על עמלק בבוא -יסחירני
 והגריזי, והעמלקי הגשורי על - ראשיירום
 הנעורים, אחו - שבזני ואמי אביכי
 ירצה, בן את כאב כבפיו תחת לחסות אליו - יאספניוה'

 עלי, שאול את המסיחים - צריבנפש
 רעתך, מבקש דוד הנה שאמרו - שקרעדי
 בני .שצג באומרו גו אותי ויוכד ירגיי פח נותן היה בעמס ושאוי - המסויפח
 יד" איע יאכ'

 ישראי. בארץ - חייבבארץ
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 קרא? פתר במאי א4_5: מא פרשה רבהויקרא23
 פתריןרבנן פתר לוי בו יהושע רבי פתר בחמן בר לשמואל[ שמעוזר' פתר ,אלעזר[ שמואלר'

 ויוהכ"פבראש-השנהבעמלקבפלשת-יםבים

 השנה בראש -אורי הלילה את ויאר - אוריה'
 הכפורים בשם -וישעי. ישועת את וראו התיצבו -וישעי
ה'
 8ל : משה ושמר - איראממי

 .תיראו

 יה וזמרת עני - תיי מעוזה' יה תמרת עזי - חיי  מעוןה'

 - אפתרממי
 אימתה עליהם תפול

ופחד
 שרי אלו - מרעים עליבקרוב עמלקים -אלו מרעים עליבקרוב גלית זה - מרעים עליבקרוב הקריב ופרעה מרעים- עליבקרוב

 על ~מקטרגיו באין הינזלםאומות נגנ אל פינטז ועמלקים :שנאמר וה- השכם הפלשתי ויגש :שנאמר
 וכו'.ישראל צקלגואלערב-

 דוד נשי ושתי - בשרי אתלאכול את ואתנה - בשרי אתלאכול אר- אויב אמר די בשרי אתלאכול
נשבו השמים, לעוףבשרך אשיגדוף
 החמה בימות - לי ואויביצרי מן דוד ויבם - לי ואויביצרי פרעה ונער - לי ואויביצרי

 שס"ד, גימטריה "השטו" יוםשס"ה הערב. ועדהנשף
 וב- מקטרג השטן השנה ימותשכל
 מקטרג. אינו הכיפוריםיום

 . לפני ישראלאמרו דוד; אמר ואילד מכאן דוד:' אמר ואילך.מכאן אמרו ואילךמכאז

הקב"ה:יומראל:
 - מחנה עי' תחנהאפ עמי- שי - מחנה עיי תהנהאם פיס- שי - מחנה עלי תחנהאם מצרים שי - מהנה עיי תהנהאם

ק'פת,פ סמאי של
 . . . יבי ייראיא יבי ייראיא - יב' ייראיא יעי ייראיא
 מלחמה עלי תקוםאם

'ff.- 
 : שהבטיחנו - בוטח אניבזאת עם- של - מלתמה עלי תקוםאם פלש- של -  מלחמה עלי תקוםאם מצרים

 הקודש. אל אהרון יבוא ת א זגלקיםחים.
 שהכתיב בזאת - בוטח אניבזאת שהכתיב בזאת - בוטח אניבואה שהב- בזאת - נוטח אניבזאת
 , . . ליהודה ונאת : בתורה משהלנו : בתורה משהלגו לכם, ילחם ה' שנאמר:טחתנו

 ה' שמע : )דהיינו ליהודהוזאת

 תהיה(. מצריו ועוד . . . 'הודהקוי
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