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 קיייהודה4!:2
 לפני 1(פעמים שבע )ועוד זה מזמור אמירת לקבוע ראו מה השאלהונשאלת

 להשיב אפשר לכאורה אומנם ז שופר תקיעת והיא והנורא הגדול היוםמצוות
 הם זה במזמור ונזכרים החוזרים ה' מלכות של ועניינה והשוטר התרועהשקול
 נבחר איסוא זה למה : ולשאול לשוב אפשר ברם זה. מנהג לקביעת שגרמוהם

 כגון ה', מלכות של עניינה נוכר בהם שגם מזמורים משאר יותר זהמזמור
 בפירוש רמוז שבו פא, מזמור ובירוד בהם. וכיוצא צו-צט המזמוריםקבוצת
 : היום שלעניינו

 שופר בהודעתקעו
 חגנו. ליוםבכסה

 ז הם מה כן ואם - נוספים עניינים במומורגו שמצויים אלא זאתאין

 וחלקיו המזמור מבנה עלב.
- במקרא פרשיות של לבירורן היפה אהד, כלל ולהבהיר להקדים עלינוופה  
- 'ברה' על לעמוד החובה :והוא  - הפרשה של הצורני המבגח על כלומר 
 של לטרקלינו אותנו מכניסה הפרשה  של 'ברה' על ועמידה כאתת. 'תוכה'ועל

 שאפשר יוכיח קל עיוז המזמור. של ב'ברו' איטוא נתגונן כברו'. 'וחוכו'תוכה'.
 : הם ואלה )"בתים"(;, הלקים שלושה במזמורלהבחיז
- פסוקות )ארבע ב-הא.  "שורות"( 
 פסוקות-"שורות"( )שלוש 1-חב.
 פסוקות-"שורות"( )שלוש ט-יג.

 והוא לה' ולהריע כף לתקוע העמים' ל'כל בקריאה-פנייה מותח אחלק
 וענייני "טבעי" קטע של בסיומו כרגיל הבא מוסיקלי מזנח ב'סלה',מסתיים
במזמור.
 - בשמותיהם לפרש מבלי - לכולם וקריאה תביעה כולו הוא בהלק
 זמרו : למשכיל מיוחדת קריאה-פנייה באה הקטע של שבסופו אלא לה',לזמר

משכיל.
 קריאות עוד בו שומעים אין אבל עמים', 'נדיבי אסיפת על בו מדובר ג'חלק
 זמרה. קולות ולא רינה קולות לא שופר, קולות ולא תרועה קולות לאפנייה,

 יהודיע וצריך התקיעות בעת אומרים פעמיה וי השלימו שכשיא הארץ מעמי,ויש
 בעת דבר שום לזמר ולא התקיעות לשמוע ומחוייבים בו יעשות שאסוריבם

 שאין מקומות ויש ק'(. י' מנהג, אם )כי מדינא אינו 'ימנצה' כיהתקיעות,
 ק'(. י' יאמרו, יא נהג )והגר-א וה' קיקוי ספני ביי אוחואומרים

 את המ"יקיפ הפרשנים דעת את תואמת אינה כאן nwslnn ישיושה ההיוקה2
 בפנ.ם. יקמן עוד ועייז ו". ; ב-ה : ביבך חיקם ישניהמנמור
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225 כף תקעו העמיםכי

 ייהודו את להבליט דיו עצמו זה דבר מוחלטת". "דומיה כביכול שולטתכאן
 ,. במזמור הזה ההלקשל

 הראשונה לפסוקה כיאסטית בצורה מקבילה הראשונה )=השורה(הפסוקה
 ב':של

 רנה בקול. לאלהים ייהריעו ,., כף תקעו העמיםכל
 שופר. בקול -,,ה' ייי בתרועה אלהיםעלה

 - כף' תקעו העמים 'כל - א של ברישא הבאה הקריאה-הפנייהואילו
 משכיל'. 'זמרו : ב של בסיפא הבאה לקריאה-פנייהמקבילה
 לפני ולהריע כף לתקוע העמים כל מוזמנים בא' לא'. תכנו מבחינת מקבילג'
 על ה' מלכות עול קבלת בא' העמים". 'נדיבי אסיפת על מדובר בג' ואילוה',
 , עובדה כבר היא גג' ואילו לעתיד, וחזון משאלה בחינת היא העמים' ,כלידי

 גוים על אלהים ד למ
- קדשו כסא על ב ש י . ..  

 ט(. קיא, )תהלים שמו' ונורא 'קדוש בא': האמור ל'נורא' מקביל 'קדשרוהרי
 אברהם - הראשון אבינו נובר יבג' )ר(, האבות' 'בחיר ב ק ע י  נזכר בא'.
  'גתם'. או  יל%ו%ים' 'עמים', נזכרים  וג'( )א' אלה בטני רק)י(.

 'לשונות ידי על גם לזה זה מחוברים המנמור של אלה הלקיםשיושה
 אחת. וצורנית רעיונית למסכת המזמור חלקי כל את השוזרותמנהות',
 בא' אהת פעם ומהן ,, פעמים ע ב ש במזמור ונוכר הוזר ' אלקיםהשם
 פעמים שבע וב'( )בא' במזמור באות כנגדו וג'. בב' פעמים שלושושלוש
 אהד בכל חוזרת ה' של מלכותו ולזמרה. לתרועה לתקיעה, פנייהלשונות
 : המזמורמחלקי

 )ג( הארץ' כל על גדול'מלך

 )ח( אלהים' הארץ כל מלך'כי
 י )ט(. גוים' על אלהים'מלר

 )י(. נעיה מאד ;)ה( משכיי ומרו : ביבר מייס שתי בנות הרגיל מן קצרות בצלעות מסתיימים וג' ב'3
 לשון אלא 'איהימי ואיו יתברך שלו הדין מידת את כידוע מציין 'איקים' השפ4

 חיכי המיך. של העיקריים שתפקידיו היא גם והשפיטה ועור, ז( כב, )שםהאיה,ם' אי רבית בעי 'ונקרב ; ו( כא, )שמות האיהים' אי אדוניו '~הגישו : כמושופט
 - ימשפט 'כסאות : עוד והשוה : וכו' שימה דוד, שאי, : בפועי שפטוישראי
 אבינו. אברהם שי בפיו דמיכים מלכי ימלךהארץ' כי 'השופט הכינוי, מכאן - הרבה( ועוד ה קכנ, )ההלים דוד' לביתכסאות

 שנברא העזים של ישיימותו רומו והוא שבמקרא ההביבים מן הוא שבעה ממספר5
 ; נבחר יעוים השביעי : אמרו וכן 'מיפבשבעה

 והמהר"י
 שבעה 'מספר : כתב

 העל'ונה'. המדיגה עלמורה
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 קיי'הודה226
 ברישא. שוב ובג' בסיפא, בב' ברישא, ה' מלכות נזכרת שבא'אלא
 וג' )1(, אלהים עלה נאמר: לכ' בפתיחה )ג(; 'עליון' ה' קרויבא'
 )י(. נעלה מאדמסתיים
 כל על בא' : המזמור מחלקי אהד בכל 'ארץ' הלשון נזכרת בזהכיוצא

 )י(. ארץ כילאלהיממגני )ה(;בג': הארץהארץ)ג(;בב':כימלךכל
 פתיחה כאז משמשת שהיא וכנראה החלקים מז אהד בכל באה 'כי'התיבה
 להסבר-לקריאת- כפתיחה )ג( 'כי' משמשת בא' השירה'. או הרינהלנושא
 כפתיחה )ח( 'כי' משמשת בב' וכו'(. נורא עליון ה' לכי דינמים לכלפנייה

 ישראל נהלת רק שעה לפי היא בה שהאמונה אלהים, מלכות עובדתלקביעת
 )י( 'כ" משמשת בג' משכיל'(. )'זמרו 'משכיל' וכל זמרו'( 1 נ כ ל מ ל)'זמרו
 ל'אלהים' כבר הם ארץ' רמגיני עמים' ש'נדיבי העובדה לקביעתכפתיחה
 לקמן(. עוד כך על)וראה

 הפרשניות הבעיותג.
 ברם, אחת'. 'מקשה כולו ו'תוכף 'ברו' מבחינת הוא  שמזמורנו איפוא הוכפנו.

 : מהז כמה והרי קשות פרשניות בעיות בתובה טומן'תוכו'
 ז 1'הריעו' כף' 'תקעו בלשון דוקא העמים' ל'כל המשורר פנהמדוע)א(
 עליון ה' )כי בלבד יראה מתוך מלכותו עול את לקבל הגויים עלהאם)ב(

ג.ורא(?
 : ה' מלכות עול לקבלת המשורר ע"י הניתנת ההנמקה פשרמה)ג(

 תחתינו עמים י ר ב די
 רגלינו תחתולאומים
 נחלתנו את לנויבהר
 )ד-ה(. סלה אהב אשר יעקב גאוןאת

 ז שמחה הגוים של לבם את למלא חייבת זו היסטורית התרחשותכלום
 ? עושה זו מה לשמחה : הם מבחינתם לשאול מקום איוכלום

 ? ב' בראש הבאה 'עלה' לשון של משמעותהמה)ד(
 ב' של בסיומה הבאה 'משכיל' לשון משמעותמה)ה(

 הרנה. קול  זהו : הראכ"ע הראשון 'כי' את פירש זכז6
 הצאן רועים בו al~b 'דבר', מלשון , ג י ה נ ד ננ 'ידבר' שפירשו אמנם ישד

 עוד )השווה זה פירוש סובלות אינן וירגלינו' 'תחתינו' הלשינות אבלוהבקר,
 של כפשוטו 'ידבר' כס(. לג, )דברים תדרוך' במותימו על 'ואתה : משהברכת
 עמים ר ב ד י ו לי נקמות הנותן 'האל : כמו כבש השתלט, משמעו כאןהכתוב
 הנחלה ודאי היא 'נחלתנו' גם כח(. כב, שמ"ב והשוה מה יח, )תהליםתחתי'

 הכבושים. העמים בהשהתזיקו
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227 .'''.' כף תקעו העמיםכל

 נקרא ומדוע ז( נאספים הם )והיכן הנאספים 'עמים' 'נדיבי הם מה)ו(
 'י 1 שמם עלאברהם

 ? בג' כביכול השוררת הדומיה פשר מה)ז(

 המוצעות התשובותוהרי

 שמעי "כל : כמו בלבד, רק,שמהה כאן כף' 'תקעו של עניינו שאין נראהי
 כלל. כאן נעדרת אינה זו שמחה כי אם יט(6, ג, )נהום עליך" כף תקעושמעך
 שופר/-- ויקול 'ומרו' 'הריעוש חברותיה ושל כאן זו לשון של עניינה עיקרברם
 בו' מלך 'תרועת בחינת מלך, בהמלכת הקשורים ולניגונים לטכסטיםמכוון

 מתוארת דרקיעא ומלכותא אדם'. בני בלשון תורה וידברה כא(0! בג,)במדבר
 מתוך היוצר את ומדמים דארעא, ממלכותא- הלקותימ ובלשונותבסמלים
 שיכולה מה האוזן את 'משמיעיו כי שנטע, מנטיעותיו הנוטע ואת שיצרהצורות
 ד(. א, טוב שוחר )מדרש לראות' שיכולה מה העין את ומראיןלשמוע

'אל-עלי1ן'
 עליון, הוא ה' : במשפט וכנשוא ככינוי גם להתפרש ניתנת 'עליודהלשון

 צדק מלכי בדברי לראשונה באה 'עליון' הלשון ה'. הוא 'עליון' : כשם גםאבל

 קונה עליון לאל אברם :.'ברוך אברהם אל עליוף, לאל 'כהן שהיה שלם,מלך
 אבל יח---כ(. יד, )בראשית בידך' צריך מגן אשר עליון אל וברוך וארץ.שמים
 אחרים(וו, מלכים גם )ואולי הכנעני סדום מלך גם השתתף זה שבמעמדמכיוון

 להריע.לאלהים זה עם זה יחד התערבו : פירש ורש"י המצררות. בעל גם פירש כן8
 כף יתקעו : פירש והמלבי"ם רינה:בקול

- 
 ביניהם, שלוס לעשות לזה זה

 ח(, צח, )תהלים כף ימחאו כעץ -- כף תקעו : פירשוהמאירי

 ביחוד -. וכע"ב למלחמה לשמחה, המורת צעקה היא התרועה של עניעה עיקר9
 לפני הריעו שופר וקול. 'בחצוצרות : נאמר ,ככן וחצוצרוה, וטופר קולהקרטעת
 השנה.בתג"ך(, ראש המועדים, ספר גויטיין, ע"ד וראה ו צת, )תהלים ה"המלך

 יחי ויאמרו 'ויכו-כף : בכף "נוכחים היכו יואש משיחת שבשעת מצאנו וכן א.סו
 י( סו, )ש"ב אבשלום המלכת בשעת מצאנו שופר תקיעת יב(. יא, )מ"בהמלך'
 ושירתו העב :מרת נוכרת בז יג(. ט, )מ-ב ויהוא יט( ן יד א, )מ"אשימה
 את סימלה י,)ןלך' 'כסא על ה'ישיבה' זאילו מ(. א, )מ"א שלמה הכתרתבשעת
 לה(. א, מ"א )ראה ההכתרה בטכס הסופיהשלב

 שבכל היחידים לשירת מכוון פעמים( )תמש כב' 'זמרו' בלשון שהשימוש אפשרב.
 מלת אינז זמר : פירש ורש"י 'משביל'( הלעין בפירוש לקמן )וראה"עמים-

 אדם, של בקרבו אשר השמחה קול והשיר, הלחז אלאהשיר,

 בס" 'ועשו ארזים וקצצו העולם אומות כל השוו ששם : אמרו מ"ג ובב"ר11
 גדולה.

 אדוני, שמעני : לו ואומרים לפניו מקלסיו ופיו למעלה בהזכו אותווהושיבו
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 ככינויו עליון' 'אל או 'עליון' השם את אולי וידע זרה עבודה עובד ודאישהיה
 כל להוציא כדי - לנכון אברהם מוצא - הכנעני בפנתיאון האלים ראששל
ספק

-  : ולזמר להדגיש 
 וארץ. שמים קונה עליון אלה'

 ו;. וארץ שמים )ברא( שקנה והוא עליון אל הוא ה' רקכלומר
 בין 'ברית לה, הסמוכה הפרשה )לרבות - הזאת הפרשה שכל איפואנראה
 מזמורנו. גם לפרש מסייעת בה והבינה המשורר, עיני לנגד רחפה -הבתרים'(

'נורא'
 האלהים אלהי הוא אלהיכם ה' 'כי : הקב"ה של מתאריו כידוע הוא'נורא'
 לו )דבריםי,יז(,ובסמוך 1הנ1רא' הגבור הגדול האל האדניםואדני
 משמע ושמלה'. לחם לו לתת גר ואוהב ואלמנה יתום משפט 'עושה : )יח(נאמר
 והאל באהבה מהולה זו יראה כי בלבד יראה מלשון רק 'נורא' לפרששאיו
 וכו'. גר אוהב גםהנורא
 מדת שהוא ה', )=של זו מזיגה : הירש רפאל שמשון ר' פירשוכבר
 הרחמים, מידת שהוא ה' ישראל. של האמונה מיסודות נובעת ו'נורא'(הרחמים,

 חונן ונמצא קרוב שהוא השם יראת ומחייב ונישא רם נורא, עליון גםהוא
 נורא( _: ) ם י ח'י ה ת ד ג י צ ר : הירש רש"ר כותב ובהמשךאהבה.

 בלבד, וממנו אחד ממקור נובעות הרחמים( )וצמידת ם חיי הוחדוות
 שאין נוספות ראיות והביא ווים מאיר ד"ר זו סוגיה בליבוןוהעמיק
 שנאמר יעקב על העיר השאר ובין המדוברת. בשפתנו פחד, כמו יראהמשמעות

 אבל יז(, כח, )בראשית הזה' המקום נורא מה : ויאמר 'ויירא למשל:בו
 אם-יהיה : לאמור גדר יעקב 'וידר : מעמר באותו הכתוב עליו מעיד זה עםיהד

 מביאה היראה שאיו משמע כ-כב(. )שם ובו" הוה בדרך ושמרני תמריאלהים
 שיהיה מבקש הוא : להיפך אם כי הנורא, האל מן להתרחק רצון לידי  יעקבאת

 בא אתכם נסות לגעבור כי תיראו, אל משה: בדברי וכו עמדהאלהים
 יז(. כ, )שמות תחטאו לבלתי פניכם על 1 ת א ר י תהיה ובעבורהאלהים
 שמים במורא ואיו אמיתי. שמים מורא לבין הפחד הרגשת בין ניגוד שישמשמע
 מצוותיו. עול לקבלת המושר מז יותר אלא בלבד, המפחידמן

 : יהפ אמר עיינו, את)ה( איזה עיינו, את)ה( נשיא עיינו. את)ה( מיד לו :אמרו

 בהערות נשר יהר"מ שימה" ב"תודה ,עייז אישו. יחסר ואי מיעז העריס 'חסדאי
 תרי"ב-יג. עמי ידלבראשית

 ודאי בז שאלמלא - מייחד היה לא צדק שמלכי התרשים מן כמה לדעת שחר אין12
 מכל'. 'מעשר אברהם לו נותו היהלא

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



229 כף תקעו העמיםכי

 הרתעה של האמביוולנטי היחס את איפוא מבטאה 'יראה' המלה :בסיכום
 אליו. תשוקתך כן עליך, שמוראו וככלומשיכה,
-וה'  גבהו 'כי : אדם של מבינתו ורחוקות מופלאות פעולותיו כי נורא, 
 ט(, נח, )ישעיה ממהשבותיכם' ומחשבותי מדרכיכם דרכי גבהו כן מארץ,שמים

 של בתודעתו חרדה מולידה 11 מרחק והרגשת מהאדם מאד רחוק הואולפיכך
 מוצא "תה שם ונוראותיו, גדולתו את מוצא שאתה המקום בכל אבלהאדם,
 לאדם. והתקרבותו ענותנותו אתגם

 הראשון לנשוא מקביל 'ן, הארץ כל על גדול מלך : שבפסוקה השניהנשוא
 בא 'נורא' ועוד. 'י 1 מלך הוא זה בכוחו בנוראותיו, : לאמור 'נורא', :שבפסוקה
 תהלות' נורא בקדש, נאדר כמכה 'מי : כגון ל'קדוש', צמוד מקומותבהרבה
 וקדושתו ג(. צט, )תהלים הוא' וקדוש ונורא גדול שמך 'יודו ; יא( סו,)שמות
 : ומשסט צוקה בעשיית בייהוד בעולםמתגלית

 במשפט צבאות ה''ויגבה
 ט,(, ה, )ישעיהו בצדקה',1 נקדש הקדושוהאל

 תהתינו' עמים,ידבר
 למלכותו: ההוכחה מהיוכעת

 תחתינו עמים"דבר
 "י. זנו' רגלינו ת"תולאומיט

 )אתם הי למלכות העדות הן ישראל בהיי ההיסטוריות ההתרחשויותכלומר
 האנושית ההיסטוריה של להתפתחותה אלקים תכנית של ולקיומה 1("דו

 בעידן ה', במלכות כולו העולם של תיקונו לקראת אחרית' עדמראשית
 על ה' 'משפט' על שנאמרה הים' 'שירת של בסופה באה ולפיכך זן.המשיחי
 : האמונית ההכרסה מידיהם, ישראל 'שועת ועלמצרים

 ועד' לעולם ימלוך'ה'
 שנתכנו הכינו' את תואם והוא דמיכ'ב מלכי למיך במובן נאה גדוי' 'מלך התואר13

 יט(. יה. מ"ב ן ד ין, )ישעירו אשור מיד כמו קוסמוקרטיסבו
 - והתרבות ההיפוך משרד בהוצ. "אמנה", התקיעות. פרק וגיס, מ' ד"ר ראה14

 דבריו את גב וניס ד"ר הביא ושם 15-14. עמ' תשכ"ן ער"ה תורנית, יתרבותהמח'

 ואתכסה / אייך - ממך אבר" יעוני. תבקש 'QKI : מיכות' מ'כתר הכמב"גשי
 בציד'.מחמתך

 בעריכתו היהדות, עיקרי בייק~ט הקדושה' ורעיון יאי 'ההידמות רות הי ראה15

 יפי הקדושה ימרות 'העשת יעקבסון הרזי של מסתו ואת בנטאויץ, י'שי
 המקרא. הזוןהמקרא',

 ובו" גאותך הרב ואשר עורך מגן בה' נושע עם כמנד 'מי : משה דברי והשוה16
 ועוד. מב( י, (stv~n יישראי' ניהם ישראי אידי 'כי כס(, יג.)דברים

 המדדשיד, ניב במקרא', והגות היסטוריה 'עי במאמר כך עי הדיבור את והרהבנו17
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 : הדיבור לאחר באה ו( במקרא )הראשונה ה' מלכות על 11והכינה

 נהלתד בהר ותטעמו'תביאמו
 ה' פעלת לשבתךמכון
 יז--יח(. סו, )שמות ידיך' כוננו א-ד-גימקדש

 כנאמר המבול, לאחר מיד ב'ראשית', לישראל הועד כבר זה ' ך ת ל ח גרהר
 : האזינובשירת

. ביס עליון'בהנתזן

 אדם בניבהפר-ו
 עמים גבולותיצב-

 בניישראללמספר
 עמו הי חלקכי

 לב,ו"-_1e(e )דברים נחלתוי תבליעקב

 יעקב''גאון
 שלם היא ירושלם, על או לפרשו אפשר -- אהב' אשר יעקב עאחהדיבור
 העיר היא 19, צדק ומלכי אברהם בין הפגישה נערכת שבה ג(, עו,)תהלים
 אוה בציון ה' בחר 'כי ועוד ב'( פו, )תהלים ציון' שערי ה' 'אוהב : נאמרשעלתן
 )רד"ק( המקדש' 'בית על או בז( בג, מ"ב עוד וראה יג קלב, )שם לו'למושב
 ס2. בהשגבנה
 יהושע של לכיבושו כאן רומז שהמשורר ובראה - הארץ שכיבושמשמע

 והשראת ה' מלכות על המעירום מהדברים הם המקדש בית והקמת - נון'בן

 ההגות על "הרהורים אליצור יהודה פרופ' של מאמרו וראה חשכ"ד, תורףגליון
 ב', וב'אמנה, תשכ"ג ב' עלון בידעות' שנתרססם המקרא', שלההיסטורית

 תשכ"ב.תמוז
 ובראה - נחלתו'  'יעקב יעמים',  הלסווגות וגם 'עליון' השם גם נוכרים שכאן יוער18

  המשורר. עיגי  לנגר רחפו 11  שירה  רברישגם
ל לאתר צדק מלכי עם נפגש אברהם והרי9נ א  גויי את שהיכו המלכים ארבעת על 

 מעין מהותו אברהם של וה שנצחונו יוצא כנען. ארץ מגויי וחלק הירדןעבר
 בין ביית בפדית זאבן לבניו, ל'מזרשה' אח"כ אמנם הניתנת הארץ שלכיבושן
 לעשרת ירומז מספר , ם י מ מ ע עשרה מונים ושם לבניו הארץ נמסרתהבתרים
 שלם(, ומלך הככר מלכי חמשת הצפון, מלכי )ארבעת יד בפרק הנזכריםהמלכים

 משה של הפתיחה נאום : מאמרי עוד וראה בירושלם, שישב העם הואהיבוסי
 171, עמ' תשפץ המ"ר, בשדה להוראתו:והערות

 והפירושים עוזכם' גאון את 'ושברתי : יט בו, ויקרא השווה יעקב' 'גאון ללשון20
 כא(, )כד, עוזכם' גאון מקדשי 'את : יחזקאל דברי ואת שםשנאמרו
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 מהלך על אלקית תכנית של קיומה עצם ולפיכך ישראל. בני בתוךשכיגעו
 את שמחה שתמלא הדין מז ישראל באמצעות המתבצעת האנושיתההיסטוריה

 . ההיסטוריה. של ולמשמעותה לתכליתה שמבקש מיכל

 1 : ב'שירה' גם זה רעיון מעין מצאנוואמנם

 עמו גוים ):כשבהו('הרנינו
 יקום עבדיו דםכי

 לצריו ישיבונקם
 מג(. לב, )דברים עמו' אדמתווכפר

 . ך : ההלל בפרקיוב,
: גזים כל אתה''הללז

)' ה.אומים כל שבחוחו .' י .(

 חסדו עלינו גברכי.
 קיז(. )תהלים הללויה' לעולם ה'ואמת

 גם שם מתרשמת, ישראל שקרן מוצא שאתה מקום כל : זו בנקודה דברסוף
 בעולם. ומלכותו יתברך שמו ומתקדשמתגדל
 המלך בעמק הגדול נצחונו לאחר אברהם בימי התקיים כבר זהקידוש

 'ואברכך' ה' ברכת באברהם מתקיימת 1ה במעמד ירושלם. היא שלםליד
 קידושמעיזוה וכו'(; אל.עליון וברוך לאל"ליון אברהם)ברוך
 מיד אתכם אשרלהציל. ה' 'ברוד נון: בן ויהושע משה בימי גםהתקיים
 יח, )שמות ובו" האלהים מכל '. ה ל. 1 ד ג כי ידעתי עתה - - וכףמצרים
 ב, )יגושם מתחת'  הארץ ועל  ממעל בשמים  אלהים  הוא אלהיכם ה' 'כיעא(;

 1ו. בהם וכיוצא 'יא(
 : המשיה נימי לבוא לעתיד יהיה זה מעיןוקידוש

 הימים באחרית'והיה
 מגבעות, ונשא ההרים בראש ה' בית הר יהיהנכון
 . . הגוים. חל אליווגהרו

 אל-הר-ה' ונעלה לכו : ואמרו רבים עמיםוהלכו.
 'עקב אלהי ביתאל-

 באורחותיו, ונלבה מדרכיוויורנו
 ב-ג(. ב, )ישעיהו מירושלים' ה' ודבר תורה תצא מציוןכי

 יאחר ישראל את כרש, בעי אמנם שבירך, ביתם בברכת כמובן 'ש ה' קידוש21
 עבר-הירדן.כיבוש
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'

 ולאשור, למצרים שלישיה ישראל 'היה ההוא'ביום ,
 הארץ. בקרבברכה
 : לאמור צבאות ה' ברכואשר
 אשור ידי ומעשה מצרים עמיברוך

 רעוד. ועוד כד=כה( יט, )שם ישראל'ונהלת'

 השני. בבית המשורר מדבר כך על - ז בהווה 'כרגע', המצב מהואבל

 אלהים''עלה
 ונראה כא(, בג, )במדבר מלך' 'תרועת היא כאן שהתרועה ספק כלאין

 לאתר ט, בפסוק לקמן הנזכרת קדשו, כסא על ה' לעליית מכוונת 'עלה'שהלשוז
- עמו ישראל למען בלחמו מלכותושנתגלתה  נלחם ישראל אלהי ה' 'כי 
 מלכותו לתוקף רק לא רומזת זו ש'עלייה' ונראה מב(. י, )יהושעלישראל'
 כל את לשפוט הדיז' ביום היושב הארץ' כל כ'שופט לתפקידו אלאועצמתה

 כד( כג, )ויקרא תרועה'  'זכרון בשם  בתורה כידוע מכונה זה דין יום הארץ.בני
 ירם'." יצורי בל ופוקך לולם 'מעשי ה' וותרשבו

 משכיל''ומרו
- בהווה  כשמור פרבר השגיהבית  וה  בשלב המשיחי. לעירן הקורם בשלב 
 רק שעה לפי מקבלים מלכותו את אך לאלהים, לותר הכל QIDNנתבעים
 שמו נתייחד בנו כי זמרו' למלכנו 'זמרו : הרד"ק פירש וכך בלבד.ישראל
 )זכריה הארץ כל על מלך יהיה ההוא ביום אבל , ז א מ מלכנו והואבעולם
 היזמר' תוכן על שפירשוה 'ש - 'משכיל' הלשוו של לפירושה וכאשר ט(.יד,

 חמש ,ה בבית חוזרת 'ומרו' )הלשון, שיזמרוהו ומבקש וחוזר מבקששהמשורר
 פירשו בזה וכיוצא טוב( )=בשכל טובא' 'בשכלא תרגמו, הארמיפעמים(.

 הפומבית להתגיותו גפ רומות שופר' בקוי ה' בתרועה איהים 'עיה n~loDnm נראה22
 )שמות מאד' והזק הויך השופר קוי 'ויהי : סיני הר במעמד ישראי כייעינ'
 פרק ח-א במו"נ הרמי-ם דברי את יחביא יש אי"יפ' 'עיה יישון באשר יט(.כ,
 הציות וקרא "רידה' במקופ השכינה שכון או הנביא על הנבואה שרות 'וקרא :י

 נתגיה שה' יאחר ישמים זה סייוק יובן הסקופ מן השכינה 'סור' הוא כאן'עיה' שי אירושו עם 'עייה'. המקום מז השכינה סור או האיש מן ההיא הנבואהענין
 שפירשו יש )ד-ה(. הקודמות הפסוקות בשתי דובר כך שעי ישראי, ימעןכלועם
 'ודוד : יירזשיים מקרית-יערים דוד ב.מי n~pinc הארוז עי מוסב איהים'ש'עיה
 בתרועה ה' ארוז את מעלים ישראי ביתוכל

 ובקוי
 את ברם סו( ו, )שמ"ב שופר'

 דוד בימי הארון העלות אם רב PD01 דמשיח, ימות עי כאמור יפרש ישמנמורנו
 כאן.רמוזה
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233 כף תקעו העמ.יםכל

 העשוי לזמר המצודות ובעל לשומעים'( שכל ונותן לב מעורר )'זמרהמאירי
 אם כי 'המומור' לנושא לא מכווו הכתוב של שפשוטו נראה אעפ"כבהשכל'(.

 בין - ומשכיל משכיל כל זה - זמרו : הראב"ע פירש כד , 1 נ ר 1 מ י מל
 - 23. העולם באומות וביןבישראל

 צדק מלכי : כגון שונות, בתקופות היו העולם אומות. בין כאלהמשכילים
 צדק גרי ודומיהם משה בימי מדין כהן יתרו ; אברהם בימי שלםמלך
 24, הזמניםבכל

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

 .-למציאות.

 מלחמה י-ה על-כס 'כי-יד : עמלק למלחמת בסמוך לראשונה אמור'כסאון.
 שלם' 'הכסא - המשיח בעידן - וכעת טז(, יז, )שמות מדור.דור' בעמלקלה'

 . ff~')רש"י(
-  

 בהרבה מצאנו כי א, בבית  הגובר  ל'נוראי  מבוונת 'קדשו' שהלשוןנראה
 ליה, זה צמודים באים ונורא' 'קדושמקראות
 בא שהוא' לנו לומר גם באה קדשו' 'כסא על הימלך' שישיבת להניהיש
 ; סו פט, )תהלים כסאך' מכון ומשפס ---'צדק כולה האנושות את אותנו,לשפוט

 , . ' 28 ב(צז,
.. 

 רש"י דברי והשוה ~ ויגדלוהו. ה' מלכות כולם ישכילו שאז : פירש המלבי"ם23
 ה' להיות עתיד בוא ע"א, האומות אלהי ולא עתה אלהינו שהוא ה' : ד ו,לדברים
אהד,

 זמרו כמו המקבילה, לצלע בהתאם להתפרש, יכולה זמרו' לאלהים 'זמרו הלשון24
 ה'באור'.: בעל של פירושו נראה אמורה אינה זו שלמ"ר מכיון ברםלאלהים.
 תהיה ; ווים מאיר ד"ר של כפירושו או , ם י ה ל א הוא ענינו שתוכן מזמורזמרו

 הכרוה, היא זו והודאה 1 אלהים שהוא הודו : אומרת זאת 'אלהים', : אליוזמרתכם
 מלכנו, שהוא למי - אלהים'? תזמרו, ולמי מלככם, שהוא עליו הכרזה'

 יט. ה, ואיכ" ב צג, תהלים עוד השוה25
 א, חלק במו"נ הרמב"ם דברי עוד השווה להקב"ה ביחם 'ישיבה' לשון למשמעות26

 עצם, שנוי לא השגוי, מאפני בפנים ישתנה לא אשר העומד, הנצחי : יאפרק
 יחס איו כי לזולתו, יחסו ישתנה ולא בו, שישתנה עצמו זולת ענין שום לוואין
 ולא כלל משתנה בלתי היותו ישלם ובנה ההוא. ביחס שישתנה זולתו וביןבינו
 שינוי בי אין ו(, ג, )מלאכי שניתי' לא ה' אני 'כי : ואמר שבאר כמו פנים,בשום
 עיקר.כל

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

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



 7'י'הודה234
 שסטו עמיםריבי
 : הר-סיגי מעמד הוא אחרת, 'אספה' זכרוז לבנו על מעלה זהכחוג

 בידיך קדושיוכל עמים חובב'אף
 מדברותיךישא לרגלך תוכווהם
 יעקב קהלתמורשה משה לנו צוהתורה
 עם ראשי ף ס א ת הב מלך בישרוזויה'

 ג-ה(. לג, )דברים ישראל' שבטייהד
 כינוי אינו במזמורך עמים' שנדיבי הסוברים הפרשנים שצדקו נראהברם

 עול עצמם על לקבל שהחליטו הגויים כל למלכי אם כי ישראל, שבטילראש.
 'מלכיהם או ם י מ ע ה מ הנכבדים הראב"ע-הם של כפירושו יתברך,מלכותו

 לאספת דוגמא סיני מעמד משמש אעפ"כ המאירי. של כפירושווגדוליהם',
 אברהם כי אברהם', אלהי 'עם כאן מתכנים אלה עמים' ,נדיבי זי. עמים''גדיבי
 ה( ין, )בראשית גוים' המון 'אב להיות נתברך )רש"י( ראשון' לב 'נדיבשהיה
 וקרא בחרן שעשה הנפש בעבור והזכירו המכירי( )ילקוט לגרים תהילהוהיה
 . )ראב"ע(. ה' בשם מקוםבכל

 ארץ''מגני
 הקודמת. בפסוקה המשורר שזכרם העמים' 'נדיבי הם הם ארץ שמגנינראה

 המשיח המלר נקרא וכן המלכים. הם - הארץ מגני : ראב"ע פירשוכז
 בא 'מגננו' יט פט, שם וכן משיחך', פני והבט אלהים ראה 'מגננו י פד,בתהלים
 של הלמד ,!. יה( ד, הושע עוד וראה הירש, )רש"ר ל'מלכנו'בהקבלה
 מהדיבור ~משתמע לאלהים, r~Kn מגני של השתייכותם על מורה'לאלהים,
 לי' ודודי לדודי 'אני בחינת אהבה, מתוך לה' מתמסרים אלה ארץשמגני
 ה(. מד, )ישעיהו לה" ידו יכתב וזה . . . אני לה' יאמר 'זה : ובחינת ג( ו,לשה"ש

 פגישה אותה זכרון שוב לבנו על מעלה ארץ' 'מגני שהלשון יוער וכאן,
 אמר שם ירושלפ. היא שלם ליד המלך' ב'עמק והמלכים אברהם ביזהיסטורית
 ובסמוך . . . בידיך צריך ן ג מ אשר עליון אל 'וברוך : לאברהם צדקמלכי

 ו'מעשי א( סו, ; כ יד, )בראשית לך' מגן 'אנכי : לאברהם ה' הבטיח 11לפרשה

 מעין של אסוציאציה יבנו עי מעיה עמים' 'נדיבי שאסיפת סובר ה'גאור' בעלגד
 'באר : יח בא, במדבר השווה שרים = עמים נדיבי ויישון מעלה. שיפמייא
 העם'. נריבי כרוה שריםחפרוה

 בידו היכולת - ארץ מגני לאלהים כי נודע תתה י רש"י של פירושו גם וראה28
 שהם והחסידים הצדיקים כל : פירש והמלב"ים בו. הנוסחים כל על למגןלהיות
 ארץ.מגני
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5ע כף תקעו העמיםכי

 ה'אחרית/ לבץ ה'ראשית' שבע השעני על לעמוד יש וכאן יבמם/ סימןאבות
 ISQ )'אשר בוראותיו מהדר ופחד יראה מתוך עליוז' 'אל את צדק מלכי ברךשם
 . . אני'. לה' יאמר 'זה . . ארץ'. מגני לאלהים 'כי אהבה; מתוך כאן בידיך'(.צקיך

 נעלה''מאד
 הבית של חתימתו את בקיצורה המזכירה מלים, שתי בת זו קצרההכרזה
 ארץ' =.מגגי עמים 'נדיבי של שירתם את חותמת - משכיל' 'זמרוהשני

 ה ל ע ' : השני הבית של לפתיחה מכוונת גם שהיא ונראה כאהד.והמשורר
 'ביום : הרד"ק של כפירושו היא זו הכרזה של משמעותה בתרועה,,אלהים
 של כפירושו או ועד',!, לעולם המלוכה לה' כי הכל על נעלה מאד יהיהההוא
 יעשה'. יחפץ אשר וכל ומרומם מעולה מאד 'הוא : המצודותבעל

 ארץ'ז תמגני עמים' 'נדיב. נאספים היכן : שאלות מספר עוד לשאול יש וכאן.
 פשר ומה ? כך במפורש להם קרא לא מדוע העמים למלכי הכתוב כוונתאם

- זהז בבית הקולותהעדר  בירושלים, נערכת שהאסיפה ספק כל אין 
 המלל )עמק עליון' 'אל ה, את שברכה הראשונד, המלכים אסיפת מקוםהוא
 עלי המקום והוא בא', האמור אהג' אשר יעקב 'גאון גם והוא שלם(,ליד

 יד, שם וראה ; יז ג, )ירמיהו ה" כסא לירושלם 'יקראו : ה' הקרוי-כסאאדמות
 תהלים ; א סו, ן א ו, )ישעיהו שבשמים מקדשו-כסאו מכווו ואליו יב(. יז, ;כא
 - ",. יט( קג, ; דיא,

 שבמעמדו המשורר בתחושת מקורו 'מלכים' המפורש הכינו' שהעדרמסתבר
 ובאשר - לבשר-ודם מלכות אין כבודו, 'כסא על היושב כל-הארץ', 'מלךשל

 מעמד על חו"ל דברי את להביא ברצוננו זה, במעמד השוררת הדומייהלעניין
 : סיניהר

-  התורה את הקב"ה כשנתן : יוחנן ר' בשם אבהו ר''אמר 
~1DS 

 עוף ציץ, לא
 נזדעזע, לא הים קדוש, אמרו לא שרפים עפו, לא אופנים געה, לא שור פרח,לא

 אלהיד' ה' אנכי : הקול ויצא ומחריש שותק העולם אלא דברו. לאהבריות
 ולקול לתרועה לא כף, לתקיעת זה במעמד מקום אין ולפיכך כס(. רבה)שמות
 יב(, יט, )מ"א דקה דממה קול זה. במעמד לשרור חייבת קודש חרדתשופר.
 בדיבור המשורר קיצר אף כנראה ולפיכך יז(, ב, )זכריה ה" מפני בשר כל'הס

 י,. ב( טה, )תהלים תהילה' 'דומיה לו כי גויס(, מאיר ד"ר )עפ"יד~הרון

 ואותות הדשים בנסים מעיה מעיה תמיד בהנהגתו יתעלה : פירש המיבי"ם29
 נבראו. יא אשרונפלאות

 יהזקאי עוד ראה ה' כסא על30
 יח(. יה. )=דהי"ב ים כב, מ-א ; בו א,

 הדד לפני דום בעמדו בפתאומיות, כאן מזמורו את לסיים המשורר כיוון 'הנה31
 19(, עמ' שם וויס, )מאיר גורע' המוסיף וכל לעוניו, הנראיתהתמונה
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 ק'ייהנזה'6ע
 דבר אחריתד.

 'הלב כשישראל - כולה האנושות מהליכת תיאור איפוא ישבמזמורנו
 נעוצה כבר זו ו'אתרית' 1' המשיחי העידן לקראת - במרכזו נמצאשבעמים'
ב'ראשית'.

 זה. היסטורי תהליך של אחר בשלב דז שבמזמור החלקים משלושת אחדכל
 על לקבל העמים' 'לכל הקריאה באה - המזמור של ברישא -ב'ראשית'

 ה'. מלכותעצמם
-ב'הווה'  בלבד ישראל נחלת היא ה' מלכות - המזמור של במציעתא 
 משכיל'. 'זמרו : נתבעים העמים כל משכילי ורק זמרו'(,, 1 נ כ ל מ ל)'זמרו

 ליד נאספים ארץ' וימנני עמים' 'נדיבי - המזמור של בסימא -ב'אהרית'
 מלכות עול עצמם על ומקבלים אהב', אשר יעקב ל'גאון המכוון קדשו'י,כסא
-ה'  נעלה'. מאד ארץ מגני 'לה' 

 המפורשים ראש-השנה, של היסוד רעיונות את תואמים אלהרעיונות
 . :בתפילותינז

 - שלם בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כלםויעשו - - מעשיך כל על אלהינו ה' פחדך תן'ובכן
 מעשיך כל על לבדך ה' אתהותמלוך
 " - - כבודך משכן ציוןבהר
 : באמו נשמה אשר כלויאמר

 - - משלה בכל ומלכותו מלך ישראל אלהיה'
 אלהינו ה' נקוה כןועל

- 1r1P בתפארת מהרהלראות  -  -  
 שדי במלכות עולםלתקן
 בשמך יקראו בשר בניוכל

 צמיחת ,ראשית את ישועתו, את והן 'נוראותיו' ' את הן לראות דורנוזכה
 רגלינוי. תחת ולאומים תחתינו עמים 'ידבר : לעינינו ונתקיים כאחתגאולתנו'
 שוב נמצא סלה' אהב אשר יעקב 'גאון מקום : ונכבד חביב אחרוןואחרון
 ישראל. שלטון תחת 1( שנה כ-1900)לאחר

 מנמורנו את המפרשים ועוד והרד"ק, הראב"ע שי יפירושיהם בהתאם והוא32
 המשיח. יימנתכמכוון

 )הראב"ע(. לבדנו ינו שנודע כיומר33
 מעמדו מתקפח אין המשיח' בעידן שגם יג לשים יש אהב'. אשר יעקב 'גאון הוא34

 ה' בגוד תו : מתפליים אנו ויפיבך כויה. nTeuNn במסגרת ישראי שיהטגויי
 בימינו. במהרה - עברך ידוד קרן וצמיחת יצירך וששון יארצד שמחהיעמד,
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237. כף תקעו העמיםכי

 עמים' 'נדיבי כל עם ויחד השלמה לגאולה בימינו במהרה ונזכה יתומי
 : ונאמר ונחזורנאמר

 ארז מגני לאלהים'כי
 ! געלהמאד

 מלך, ה' מלך,ה'
 ועד',,. לעולם ימלוךה'

 מלוא עם בבד בד הויכח ה' העיצת כי ושירה, שמסה הארץ כי תמיא אז ורק אז35
 מעוזכפ' היא ה' הדות כי . . . לאדוננו היופ קדוש 'כי הירש(; )רש"רהשמחה
 י(. ה.)נחמיה
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