
 ' ה' ירח שלגמולו
 בתהלים( קב"ח)מזמיר

מאת .ש'

 ורגוןשמואל

 עולםזכרון
 ז"ל אופוצ'ינסקילסימה
 שקדי ודבורה צביבת

 תשל"ג. שבט בי"אשנפטרה

 בשם המבונה )ק"כ-קליד(, המזמ'ורים מקבוצת אחד הוא בתהלים קכוחמזמור

 1. זו בקבוצה מזמור כל בראש המופיע המעלות" "שי,ר ועגונת בטול המעלות","שירי

 הבא דידקטי" כ"מומור או חכמתי", כ"מזמהר 2 החוקרים ע"י מוגדר קכעהמזמור
 הברכה משמעות על ואסונוור, של מבנהו על לעשו ננסה מ'. ירא של גמ,ולו עלללמד
 דברים. ומבספר ולברכה לקללה ברבה אותה של זיקתה ועל בו,הכלולה

 המאלפות, הערותיהם על קליין יעקב וד"ר גרסיאל משה ד"ר לחברי מודה הנני*

 הקודש בעבודת המזמורים של ומקומם המעלות" "שיר השם פירוש על השונות הדעות את1
 :סיכמו
 115--118. עמ' )תשי"ג(, ב' מעינות, המעלות' 'שיר גבריהו,חמ"י
 עמ' תשי"ח, תל-אביב, במקרא, עיונים בספרו, תהלים', ספר של האחרון 'החומש גויטיין, ד.ש,

,215-186

 9--10. עמ' )תשכ"ב(, י"ס ל"ו, החנוך, הד המעלות', 'שיר חקלאי,י.

 2)315-34 255-239, עמ' )תש"ל(, י"ג חמד, בשדה המעלות', 'שיר אפרתי, א.י.

 457--475. עמ' )תשל"א(, ט"ז מקרא, בית המעלות', שיר 'מזמורי סולה,א.

 372-367. עמ' )תשל"ד(, י"ו חמד, בשדה המעלות"', "שיר מזמורי של הפרשיות 'סמיכות שויער,י.

OudestaHamma'aloth", psalms the Ascents, of Songs "The Eerdmans, 18 .ו. 
 Studiin mentische ,)1( ,)1942( .ע.139-161

1966,Neukirchen-Vluyn Kommentar), (Biblischer 11, 1 Psalmen 1Lraus, א .נ. 
xx-%%11.ק. 

 .ם .ם ,London Ascents, of Psalms the of Astudy lLeet ,1969 .ק.1-17
 תהלים. ספר על שנכתבו שוניםובעירושימ

2Gunkel, 11. 227. 1970 ..ע, York New Bible), (Anchor 111, Psalms Dahood, 1ג. 
 ,idem 396-392. עמ' וביחוד Einleitung; ת[ G~ttingen Psalmen, die ,1933 .ק 381ש

 מזמורי את מחלק ואילך(, 381 עמ' )מבוא, גונקל, G~ttingen Psalmen, .Die 19261 .ק556
 קב"ה. א/ פרקים למשל: כך מרכזי, ברעיון שעוסקים חכמה מזמורי א. סוגים: לשניהחכמה

 למשל: כך רופף. וניניהם שהקשר פתגמים נאספו שבהם פתגמים אוספי שהם חכמה, מזמוריב.
 .ג ,London Library), Testament (Old Psalms, The Weiser ,1962 השמה: קי"ט.ל"ז,
 863. עמ' קראוס .ק;89
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 ה' ירא של לו ו מג~[

 וששקתשי
 1טיכעמלך 1 יהא מהכלא
 לך וסרבומכריך תאכל בי בפיך יגיעב
 ביתךבירכתי פרטן כמסאשתךג

 לשלחנךמביב זיתים כהחתיליבניך

 ה'ירא גבר יברך כי-כןהנהד
 כציון ה'יתרכך

 חייך ימיכל ירושלים בטובוראהה
 ישראל. עלשלום לבניך גתיםוראה1

 עיקריות גישות שלש מסתמנות מזמירנו, במבנה שדנו והחוקרים, הפרשגימאצל
 חלקים: שני במזמור ו אחת גישה לפי י המזמורלמבנה

 בחוג אושר חיי חי כפיו, מיגיע המתפהנס ה', ירא את מתאר )א--ד(הראשון
 יבורך והמנהגות המידות "כאילו סיכום הוא ד פסוק ה'. מברכת ונהנהמשפחתו,
 )רד"ק(. ה'" קרא שהוא'הגבר,

 המשורר מאהל זה בחלק 4. עצמו בפני ענין מוורה )ה--י( במזכיר השניהחלק
 המזמור בעל י תוכנו לפי המזמור איפוא נחלק זו תפיסה לפי ה'. ברבת את עמולבני
 שונה. שעניעם חלקים כשני מזמורו אתבנה
 משפט הוא )א( ראשון הלק י חלקים לשלושה ,המזמור נחלק 5 אתרת גישהלפי
 שטומר בולה הפרק ממגפן ונבדל ה', ירא של אושרו בדבר הצהרה המכילסתמי,
 נאמר )ב-נד( הצצי החלק למזמור. כותרת מעיו  משמש אוא כן ועל נוכה,בלשה
 השלישי ההלק משפחתו. מצב ואת ה', ירא של מצבו את מתאר הוא וורה.בלשון
 שנהים עפא נקבעה % חלוקה ברכות. מביל יעא עתיד בלירון בשמר)ה-י(

 עפעי המזמור חלקי מיתר בבדלת הכמהעונה הפסקה לפסקה. מפסקהדקדוקיים
 שתי ואילו דשצזמור, בהמשך שני לגוף הראשונה, בפסקה שלישי מגוףשנויים

  עתיד לומן העוניה בפסקה הווה מזמן : הומן נשיתי נבדלות האחרונותהפמקשת
 הצורך, די מדויקות אינן אלה לשונקות אבחנות להלן, שנוכח השלישית.'נפיבפסקה
 המזמור. חלקי לקביעת עיקרי כבוחן לשמש יכולות אינן כלועל

 שבעל הפואטיקה, בללן על-פי להעשות צריך המזמור בפבנה שעיוןסבורני,

~la,ybn
 השיריות התופעות על הצבעה כנקש. אשר אח להביע בהם, השתמש

 בראש המזמור את שרוגמנו כפי היא, השיר של הנכונה החלוקה כי תראהבמזמות

3Sabourin, 1. 287; 1967 .ע, Commentaries), Bible (Torch Psalms, Eaton, 7 .א. 
 York New 11, Meaning, and Origin Their Psalms, ;The ,1969 .ק291-עש2

 13ש. עמ'קראוס,
 עולי להמות הניתנת ברכה לדעתו זוהי עצמאי. קטע ה-ו בפסוקים לראות הציע אף בודה,4
 ZAW Paalmen", der Text -"Zum 35 ,)1915( .ע 194 לירושלים.הרגל

Budde, .1). 
 557. עמ' פירוש, גוגקל, העיר כבר זו, תפיסהנגד
 .צ; .Psalms, of 8001 The lLissane, 7 ,1964 .ק 582 315-313; עמ' שם אפרתי,5
 של. עם,ויזר,
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נ3[ ורגוןשמואל

 במבנה לזה זה המקבילות 6 שיר יבתי שני לפנינו היינו, ד-ו(. ; )אי-גהמאמר
 ' , שלהם.תפנימי

 ד(. )(ב ה'" "ירא באיש מתחילים השיר בתיומני

 ואח"כ 'שלישי, אגוף :נאמרים ה'", "ירא ,באיש הפותחים 'השיר, 'בתישני
 אל אמצעי( בלתי באופן )המהוונת ישיהה לפניה שני, יבגוף למשפטעוברים
,ההגומע.
 . , . אשרי י חזה משורש הנגוהות חוזרות, מלים  ישנן  השיר מוסתי אחדבכל

 וברכך. . . . יברךאשריך,
 וטוב "אשריך : "טוב" בתיבה קירורה השיר מבתי אחד בכל הראשונההברכה
 )ה(. ירושלים" בטוב "וראה )ב(לך"

 "והאה )ג( " . . . זתים כשתילי "בניך : הבנים במוטיב מסיימים השיי בתישני
 )ו(. " . . . לבניךבנים

 השני. שבנית .מזה שתה )2/3( ראשון בבית השירי.המקצב
 שהצעת, בפי המגמור, הלקי לקביעת לסייע יכול המנמור תוכן שגםנראה,
 איש אותן היות : והוא הבהכות, לקיום תנאי בא השיר בתי סוני בתחילתשכן
 tffn"ירא

 המסגרת על הוא אף מלמד ה י י א ר ה ברכת לנין ה'" "ירא ביןהקשר
 הידויה שתוצאת )כשם ההאניה הוא אה ר ו ה שכר שכן דע-4ד, פר' של,השלמה

 ל-לא(. י"ר, שמות הוראה,הלא

 שלושנה יחידה בכל 4ה2ר יתידות, שתי בשמור 'לראות איפוא יש ועתנולפי
 י.פסוקים
 האחסר טיב מה ונראה )א--ג( הראשון החלק של הבמשמעותו בפירושו נעיין,הבה
 ה/". י"יראהשמור

 המושג את להבין ועלינו 8 משמעי תו בשפן מוגדר אינו במקרא ה'" "יראהמושג
 את כאן מגדיר המזמור בעל 'בכתובים. מש,תלב הוא שבו ההקשר, לפי מקוםבכל
 אדם - בדרכיו" שההולך האדם דכא ה'" "ירא הפקבילה. בצלע זך" עיראהאיש

 דברים, בספר הכתוב את להשוות יש לבאן המעשיים. בחייו מתבטאתשאמונתו
 אם בי מעמך, שאל אלהיך ה' מה . . ". המגמור. בעל 'להבעת לשוגי רקעמי-מש
 בכל אלהיך ה' את והעבו אתו, ולאהבה דרכיו בכל ללכת אלהיך, ה' אתליראה
 לך" לטוב היום, מצוך אנכי אשר הקתיו ואת ה' 'מצוות את להימד נפשך. ובכללבבך
 שמביא ,הדבר סן, מצוותיו  שמירת הוא ה' יראת של המעשי הצד 9. יב-יג( י',)דברים

 תש"ל, ירושלים, מחדש גדפט תרס"ג. זיטומיר כהנא( א. )סדרת תהלים, ספר חיות, צ"פ כך:6
 Aes עמ' שם מולה,  1273עמ'
 כבר עמד שהצגנו, מזו שונה בדרך השיר מחלקי אחד כל של ואחידותו שלמותו מבנהו, על7
 ע"א. מ' ע"ש ל"ט סוטה : השווה 465--י46. עמ' שם, במאמרו.סולה
  728-ימ77. עמ' ג', מקראית אינצקיופויה ה" יראת 'יראה, היימן י. ראה:8
 ועוד. כד ו', בו; ה', דברים השווה:9

 של יחודו הוא ומצוותיה התורה חוקי שמירת של במשמעות ה'" "יראת במושג10השימוש
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 ה' ירא שלגמולו]א

 ויש כל שהי ששם, ,ןא י" "עא ך. יראת והא מצתי שמית . האדםאת
 לנגדי ה' "שויתי המשוהר שאומר מה הש הוא ה', נובחות של ,ובתחושה,בהרגשה
 11. ח( ט"ז, )תהליםתמיד"
 לפנדה נוכח, ללגיון המשורר עובר ה'" יבא כל "ומצרי הכללית הקביעהלאחר
 רב. ג'מולו ה', בדרכי הליכה של התנאי את ושמקיים .מי לשומע. ישירהאישית,
 כפיך, יגיע את כי מפגיש, וכתוב לך"13. וטוב אביריך תאכל 12 כי כפיך"יגיע
 'בחקלאות, שעסק לישראלי, שהיה החמור, ההרחם 4י. אחרים ולא תאכל אתהאכן,
 בתקופת גדעון, דמי על הכתוב שמספר כפי האויבים, יאכלו יגיעו פרי את כיהוא,

 יבול את וישחיתו . . . ועמלק מדין ועלה השראל זרע אם "והיה :השופטים
 בית על ירמישו וננבא ,וכפי ג-ד(, ו', )שופ,טים 'מחיה" ישאירו ולא . . .'הארץ
 ,ולחמך, קצירך ואכל . . . ישהאל בית שמהחק, גוי עליכם מביא -הנניישראל
 מבקש ועא גו, הפוגע את יעניש כי אלהיו, מאת ק"ט מזמור בעל ,מבקש כתשריז(, טו- ה', )ירמיהו ." . , ותאנתך גפגך יאכל ובקרך, צאנך יאכל וגנותיך, בניךיאכלו

 )יזק. יגיטו" זרים ויבזו . . ."
 דברים. לספר ברורה זיקה יוד שבמזמורנו לערכה ק"ט, הבמזמור שלקללהנראה
 15. לג( כ"ח, )דברים ידעת" לא איער עם יאכל יגיעך וכל אדמתך "פרי נאמרבתוכחה

 את מבטיה והוא דברים,, שבספר התוכחה עומדת חמזמור בעל עיני לנגד בינדמה,
 לח כאח, מפהק דברים. שבספר לקללה בניגוד אהבים, של ואי-פגיעתם השפע,ברכת
 הארבה. יהסלנו כי תאסף, ומעט השדה, תוציא רב "זרע : הכתיב זמונה הולךואילך
 לך יהיו זיתים התלעת. תאכלנו כי תאגר, ולא תשתה לא ויין ועבות תטעכרמים
 ילכו כי לך, יהיו ולא תוליו, ובנות בנים זיתך. ישל כי תסוך, לא ושמן גבולךבכל

 "זיקתו תינפלד מ. )ראה, שונה משמעוה לה יש האחרים התורה בספרי ה' יראת שכן דברים,ספר
 קז-קח(. עמ' תשכ"4 ירושלים קויפמן, לי. היובל סבר לחכמה" דברים ספרשל

 הוא לדעתנו, בניגוד אך דומה, במורה ה'" "ירא המושג את מגדיר 863( )עמ' קראוס,11
- ה'" "יראת של מושג שזהוסבור  השני. הבית בתקופת 
 הדבר, אמת חיזוק: מלת אלא סיבה, מלת או תנאי מלת זה בפסוק משמשת אינה "כי" המלה12
 מואב" שדד בליל כי אדוש "משא כ(. י"ח, )בראשית רבה" כי ועמורה מדום "זעקת כמו:אכן.

 11, עמ' תרצ"ו, ירושלים איות, המקרא, חקרי ילין, ד. 63. עמ' קיט, כך, ועוד. סו(, ט"ו,)ישעיה

 עוסק אינו הפרק כי לך, וטוב אשריך אז מאחרים תבקש ולא כפיך יגיע תאכל אם לפרש,טעות
 ה,. את הירא האיש בגמול אלא העבודה, שבחבנושא
 הווו. כפיו מיגיע ה' ירא של "מרגמתו ה': ירא של פרנסתו תאור זה בפסוק רואה אפרתי13
 והמרבה גזל, מרבה עבדים המרבה כי מאושר, הוא כך משום ודוקא ושפחות, עבדים לואין

 הפסוק, את הבין בך 314( עמ' )שם, לעצמו" אדון קונה עברי עבד והקונה זימה, מרבהשפחות
 דאילו שמים מירא יותר מיגיעו הנהנה "גדול שדרש: רעולה, משמיה אמי בר חייא ר'כנראה,
 כתיב: מיגיעו הנהגה גבי ואילו א( קי"ב, )תהלים ה'" את ירא איש "אשרי כתיב שמים יראגבי
 בעולם לך" "וטוב הזה בעולם "אשריך" ז( ק'כ"ח, )תהלים לך" וטוב אשריך תאכל כי כפיך"יגיע
 202(. עמ' )שם, גויטיין גם מזכיר זו מעין גישה ע"א(. ח', )ברכותהכא
 עמ' קרוים, 556; עמ' תהלים, גונקל, שם. שם, ילין, ד. למזמור, בפירושו חיות, צ"פ כך14
 65. עמ' קיט,863;
 טז(, )נ"נ, אויביכם" ואכלוהו זרעכם, לריק "צרעתם ויקרא בספר גם כתובה זו קללה15
 תו ,ל"א, איוב טו; ו', מיכה השמה: לדברים. אנטיתטי כניסוח מנוסח במזמור הברכה ניסוחאך

 4~-ב. ו',קהלת
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]5[ . יויגוןשמואיל

 הזיתים פוריה"( ( )"בגפן הכרם של המוטיבים , "וזרים במזמורה גם 18.בשבי,
 יהיו ה', ירא של יגיעו פרי שהם אלה, כל הבנים, מוטיב תע זיתים"()"כשתלי
 "3תונום יהיו לא הם בשבי, ילכו לא בניו כפיה יגיע את יאכל אחר ולא הואברשותו,
 בדרכיו". "ההלה של לשולחנו וביב ישבו אלא לב(, כזח, )דברים אחר"לעם:

 .נזקק זו, ברבה בנישה המשפחה. בהמת : היא ה' ירא זונה לה השניההברכה
 י1. המקראית בספרות שכיה מטפורות "זוג" שהם וודית, הגפז לדמוויהמשורר
 אחר ואינו תארש "naa מבעלה, תלקט שהאשה קללה, כתובה במבריםבתובהה
 "4מ2תך זו, לקללה מנוגדת שהוא בברכה ה' ירא את ריבדך המשה-ר ממלוושגלנה*,

 ברכה יקחוה, לא אחרים שלך, בבית תשאר אהותך 19. בועך .בירכתי 18 פוריהכגפן
 20. פוריה לגפן המדומה האשה, פריון ברבת על-ידי במזמורנו בנרחבתזו

 "בניך הקללות נתיבה דברים בספר בתוכחה 21. הבנים ברבת היא השניההברבה
 ילכו כי לך יהיו ולא תוליד הבנות "בנים לב( לכ"ח, " . . . אחר לעם נתניםהבנותיך
 אלהיו ה' בקול יישמע לא אם האדם, יקולל בה זו, קללה וכנגד מב( )שם,בשבי"

 בדרביו ההולך מבוכך הרי ט"ו( לשם, וחקתיו" מצותיו כל את לעשות להומור . .".
 יהיו לא הם בשבי", עילכו לא בניו שלך. - לשלחנך" סביב גיתים כשטלרב"בניך
 בהזדתם הזיתים. שתילי בדימוי הרחבה הבנים מוטיב מקבל כאן אחר. )לעםנתונ~ם
 לכך, 22. רבוי שתילי המישמשים רבים, נצרים געו, מביב משרשיו, הזיתמצמוח
 ה'. ירא של בניו את מתאר  כשיהוא המזמור בעל נתכוון.כנהאה,,

 וישכו בתים "ובנו התוכחה. שבפרשת למוטיבים נזקק לירושלים, בנחמתו )ישעיהו, גם16
 ילדו ולא לריק, יגעו לא . . . יאכל ואחר יטעו לא ישב, ואחר יבנו לא פרים. ואכלו כרמיםונקעו
 פקדתו . . . " הרשע: את מקלל ק"ט מזמור בעל גם 583(. עמ' )קימן, כא--בג( )ס"ה, " . . .לבהלה
 יז. ה', ירמיהו השווה: יא(. )ח-ט, יגיעו" זרים ויעזו . . . אלמנה ואשתו יתומים בהו יהיו אחר,יקח
 המקבילות גרסיאל, מ. השווה אלה מטפורות זוג של שימושם על ז-ט. י"ד, הושע ראה:17
 141-140. עמ' תשל"ג, תל-אביב( אוניברסיטת )דיסרטציה, תהלים וספר ירמיהו ספרבין

 והגפן יש ועוד. הומיה צופיה, בוכיה כמו: - "פרה" שורש של נסתרת בינוני - "פוריה" )"1
 ז(. י"ד, הושע כבי ב', )יואל הפוריות את במקראמסמל
 הספינה" "ירכתי בו: כיוצא הבית. בפנים עמוק הנמצא בחלק הבית, של האחורי בחלק19
 א; י"ס, שופטים כז; כג, כב, כ"ו, שמות )השווה: הספינה של הפנימי האחורי, א',,ה(,.החלק)יונה
 מקבילה זו תיבה ועוד. י ו', עמוס כג; ל"ב, יחזקאל כב; ו', ירמיהו סו; י"ד, ישעיהו ד; כ"ד,.שמוא

 בחלק שהיא לביץ, לכניסה בניגוד האחורי. החלק ירך, שפירושה WJ'arkatum)למלה.האכדית
 .ע ,Leipzig Handw~rterbuch, Assyrisches Delitzsch 1896 ,)1968( הבית. שלהקדמי
 .ע.242
 כגפן אשתך אימתי פוריה". כגפן '"אשתך האשה: צניעות על זה פסוק מתוך למדו חז"ל20
 "ויאמר: בשרה מוצא אתה וכן זיתים, כשתילי גניך אז - ביתך בירכתי צנועה כשהיאפוריה,
 הלכו חז"ל כעקבות תתפ"א(. רמז ח"ב, שמעוני )ילקוט אליך"' אשוב שוב ויאמר: .באהל,הנה

 הפנימיים בחלקים גדלם אינה היא כי לגפן, מתיחס אינו ביתך" "ירכתי הביטוי שונים.פרשנים
 ביתך'. 'בירכתי נמצאת שהיא לאישה, - למדומה אלא הבית,של

 יג; ד', דברים במקרא. שוגים במקומות הוזרת בנים, בברכת זוכים שצדיקים האידיאה,21
 ' ועוד. כה ה', איוב ד;כ"ח,

 לשולחנך סביב בנים של זו ברכה 25; עמ' תשי"ז, ת"א במקרא, הצומח עולם פליקס, י.22
 הבנים תפקיד שכן מהבית, הבנים ביציאת חפץ שאינו חוג, של תפיסה מתוך כנראה,נובעת,
 בו במקום פירות לעשות ולדאוג המשפחה,, והמשכיות להשתרשות לדאוג המשפחה, .בחוגלהיות

 את . . . המלך" במשפט שמואל של באיום הבסיסית התפיסה גם שזוהי נדמה, .המשמחה.מושרשת
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 ה' ירא של לו ו מגש[

 נאמרות הן שאף המבכוו, של זה בחלק הברכות ". ה' "ירא - איש אותו היותשהוא הברכי תמי את המעורר מדיש בו אשר כל4, במשפט פותח ער גבו עיףהחלק
 דקיק עסק לבזה ה' לירא השמות הפרטי ,האישי, בטוב עוסקות אינן נרכת,בלשון

 הבלל. בטוב קשור האישי הפרטי, הטוב שכן ה~צב21 הבלל, בטוב אלאהראשון(,
 גם הפהטית הצלח,תו עם יחד באה כן אם אלא הפרטיים, בחייו ,מאושר אדםאין

 מעוגן שהוא כיון די, בו אין בלבד ד"צשפחתי המעגל שכן כולה, ,האומההצלחת
 23. האומה מעגל יותר, הגדול'במעגל

 בשם נקט המושר בעל הייו. ימי כל - ירושלים בטוב שיראה מבורך, ה'ירא
 נראה אם 24. רב-יוניות בברכות וקשור כללי מהדג nieybi שהוא "טוב", -העצם
 הניגוד ורך על וכברכה ההמריות, בברכות שעסק הראשון, החלק כהמשך זוברכה
 ירהילים25, של הכלכלי לשפע כמכוונת "טוב" התיבה את ינפרש הרי .בדברים,לקללה
- ה'" "ירא לראות יזכהאנתו  חייו". ימי 'ול 

 לברכת סיום גם היא השלום ברכת 28. ישראל" על "שלום בברכה מסתייםהמזמור
 בהקשרים כתובה "שלום" התיבה גם כו(. 'ו', )במובר שלום" לך "וישםהכחגים
 הבנים בני לברכת בהומור קשורה זו ברכה ז2. שונות במשמעויות גם ומכאןשונים,

 כי בטיעון מרתיע מה יא-יב(. ח', )שמו"א חמשים" ושרי אלפים שרי לו ולשום . . . יקחבניכם
 - שבטי למשטר שרגילים אנשים של תפיסה לפנינו כאן, ! ? אכר במקום אלף" "שר יהר;הבן

 הדורות, המשכיות סמל שהם ובניו, ופוריה, בביתו שאשתו זה הוא המאושר הגברמשפחתי.
 מביתו, רחוק יהיה הוא אבל טוב, כל יהיה לבנו כי יבטיחו, זה מאושר לאדם אם לשולחנו.סביב
 שהמלוכה שמואל; מזהיר כן על מיש בפיזור חפץ אינו הוא זה. מפוקפק "מאושר" ירתעהוא

 החיים. סדרי ושינוי בבית, המשפחה באושר הפוגעת המשפחה, לפיצולתגרום
 של באושרו עוסק זה שמזמור הסבור 863( )עמ' קראוס של לגישתו דומה זו, גישתנו23
 ירושלים שכן ירושלימ', 'טוב הוא ולהתמדתו זה, לאושר המוקדם שהתנאי אלא ה" 'יראהאיש
 קראוס מציו1"י ה' "יבהכך - הברכה מקור היא פ.רט". כל של החיים ומקור החיים "יסודהיא
 מקבל המשותף" הלאומי "הרגש זה שבמזמור IY1wn .11(נ (Schmidt שמירט גישת אתדוחה

 הפרט. של אושרו עלעדיפות
 יא; ", )הושע יופי שונות: במשמעויות שונים בהקשרים בא במקרא 'טוב' העצם שם24
 י; כ"ד, )בראשית כלכלי ושפע עושר וכן יד(, ס"ה, ישעיהו מז; כ"ח, )דברים שמחה יז(, ט',זכריה
 ז; )כ"ש רוחניות טובות - זו תיבה הוראת עיקר בתהלים ז(. ב', ירמיהו י--יא; ו',דברים
 על נוסף - הוא גם המראה בתהלים, הפסוק לציון ראוי ז(. קמ"ה, ה, ס"ה, כ-כא;ל"א,

 כ(. )ל"א, . . . ליראיך צפנת אשר טובך רב מה בטוב. וזכיה יראה בין קשר יש כי -מזמורנו
 רעוד. טז ב"א, כא; כ', איוב השווה: 375. .י1.)8.1עמ' כך25
 "על" -4 "שלום" של ברכה עוד אין איה, כתובים שני מלבד קב"ה. מזמור גם מסתיים כך26

 בימיו" ישראל עי אתן ושקט ושלום שמו, יהיה שלמה "כי בדבהי"א אחת פעם אלאבמקרא,
 כ"ז--כ"ח לשוננו, ישראל"'? על "שלום הצרוף בעברית נטבע 'אימתי הורביץ, אבי ראה: ט(.)כ"כ,

 ישנם 46---55; עמ' תש"ז, ת"א לשון, הגיוני אפה2טייו' יצחק וכן  497--302. עמ')תשב"ר(,
 סיום וינוסח % 68( עמ' )קיט, ליטורגית" "ברכה - ישראל" על "שלום בסיום: הרואיםחוקרים

 .ו, (N~tscher המזמור לענין קשר הברכה .לנוסח שאין אף חגיגי, ארוע מסיימים בופטריוטי",
 ובצדק. זו, דיעה דחה קראוס 864(. עמ' קראוסלפי
 משמעויות שתי בעלות שונות שמיות מלים שתי כנראה נתאחדו 'שלום' העברית במלה27

- Salimum ו- שלמות בריאות, שפירושו 1ממש5%11 -שונות:  למלחמהי בניגוד שלום שפירושו 
 .,ל( "0ץ ,Wiesbanen Handw5rterbuch, Akkadisches Soden ,1972-1974 .ק;1143
 מ"ג, 1; כ"ט, )בראשית שלמות בריא.ות, של במשמעות 'שלוש מוצאים אנו במקרא1015(.
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ש[ גון ור מואלש

 ובם הבנים בריבף שילום ענק את חולה תמשורר כלתוה לבמךק בנים אה"ע
 "עטרת ולמשפחתו 'ה' יירא רוח נתת של ענין רק אינה הבנים בני ברבת 28.הבגים
  ולמעמדה לעמה לחוזקה, מוסיפים הבנים בני אלא ו(, י"ז, )משלי בגים" saQiוקנים
 את הבנים רבוי חיזק שבטי במשטר 29. בכלי ובעם בפרט, בטיבט המשפחהשל

 א הימים דברי ספר הדגשת 'מובנת ומכאן המשפחה, אבי של וההגנתי החברתימעמדו
 בנים ובני בנים ומרבים קש,ת "דרכי חיל, גבורי היו בנימין משבט אולם בניכי

 עוצמתה על מדרבר החהוז של הראשונה בצלע אם a,o, מ( רח', " . . . והמשיםמאה
 י8. למלחמה בניגוד שלום - ירושלים לשלום .הכתוב הגמז הרי ,המזעפתה, שלוכהח,ה
 באה זו ברבד; למזמורנו. רקע ששמשה התוכחה ,בפרשת לראות ניתן זה לפיהושחיזוק
 מיק כ"ח, )הברים ,בשבי" ילכו כי לך, יהיו ולא תוליו ובנות "בנים לקללהכניגוד
 )ויקרא בארצכם" תעבור לא והרב . . . בארץ שלום "ונתתי המהבטחת ,הברכהרזותי
 32. 0כ"ו,

 : היא במזמורנו ה'" "ירא מבורך שבה האחרונה, ומהברכה איפוא, להמרנימן

 כולו, ישראל מעם הלק  שהיא משפחתו, 2ול והטתעפרתה בהיזרקה לראות יזכהכי

 שבן בזו, זו קשורות אלו ברכות ישראל. על שבאה מלחמה בימיו יראה לאוכי
 בש'בי, ילכו לא הם - בנים" ובני בנים תוליד "כי הרי בירושלים, מלחנהכשאין
 לשולחנך. סביב יהיו הם - בביתך ישארוהם

 כ"מזמור או חכמתי" כ"מזמור החוקרים על-י,די מהגדר מנמורנו לעיל, שנאמרכפי
 נועדו שהם מעידים, ב'מומור האחרונים שהפסוקים 88 כך על עממו כברדידק'טי".
 שני מצויים שבמומוהנו ביון ורושלים. בשערי הבאים ההגל לעולי ברכהלשמש

 אהד, במזמור כלולים ושניהם הליטורגי, והמרכיב הדידקטי  המרכיב :המרביבים
ש כפי חלקיו שניעל מ  מזמורי של ,המוטיבים כי להנצח, שעלינו הרי לעיל, 

 ל'מלחמה' זו תיבה מנוגדת אחרים בכתובים ואילו ועוד(. בו ד', מל"ב לב; י"ח, שמו"עכז-כח;
 ח(. ג', קהלת ז; ק"כ, תהלים ה; ג',)מיכה
 )תהלים בשלום" עמו את יברך "ה' לברכה יתן" לעמו עז "ה' הבר,כה בין קשר שיש כשם28
 המלחמה, אי השלום, כי לפרעי, גם ניתן שמא השלום. את מבטיח בעם המצוי העוז יא(.כ"ט,
 לבניך". בנים "וראה האז, במלחמה, ימותו לא שהבגים לכךיביא
 כב. י"ג, משלי כה; ד', דברים כך, הגיניאולוגית, ההמשכיות ברכת גם היא הכגיח בני ברכת29
 יד(. י"ב, )שופטים הפרעתוני הלל בן עבדון השופט משפחת ליסור השווה30
 עמו, על יכעס לא שה' ה', עם שלום כמביע המונח את מפרשים ב-י1)81 "שלום" בערך31
 המלה שכאשר נראה, תתקימנה. לא בתוכחה הקללות עמו, על יכעס לא ה' שאם הכוונה,ושמא
 למלחמה. בניגוד שהוא לשלום, אלא, מכוונת אינה היא העם, אל מוסבתשלום
 לידיה. מלך קרויסוס אצל מאתונה, והמחוקק החכם סולון, של בקורו על מספר הרודוטוס32
 זאת שראה לאחר ונחמד. יקר דבר כל לו והראו האוצרות דרך סולון את הוליכו קרויסוסעבדי
 כתשובה בהם?" המאושר את אדם בני כל בין ראית ')ה(אם מאתונה "האורח סולון את המלךשאל
 טלוס את חושב אתה "במה המלך ולשאלת מאתונה. טלוס בשם פלוני של גשמו סולוןנקב

 ילכולם העיה, הצחת בעת וישרים טובים בנים היו לטלוס ראשית כי "יען ענה: ?להמאושר"
 תרצ"ה, ירושלים מתרגם(, אלכסנדר )שור הרודוטוס )כתבי . . . בחיים ,נשארו וכולם בזים)ולדו
 13-12(. עמ' 30, ראשון,ספר
 קשר לו שאין מובהק חכמתי מזמור א-ד, בפסוקים ראה 4( בהערה )ראה בודה כך,33

 ואילך. יא ל"ד, תהלים וכן 769; עמ' וייזר, השווה: שלאחריו.לפססקים
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 ה' ירא של לו ו מגש[

 בעל ידביי 5' לירושלים כשהגיעו לרגל, העולים בפני המשורר שאמרדידקטי, פולחבי- מזמור לפסנו לאמור: 34. הפולחנית בשירה מגרמם את תצאוהחסמה
- ה' ירא 38. משפחתי ,ואושר כלכלי גמול 'מנבטת 'ה' ליראהמזמור  האדם הו14 
 הוא אין אחרים, מגורמיט ירא אינו אלהיו, נוגהות את בהייו רגע בכלהמרגוש
 שכרו. ויה גמולויה - הגדולה משפחתו בשלמות והתשה זוכה הוא יגיעו. פרי את יאכלו שזרימפותר

 ירושלים ,בטוב לראות שיזכה כך, בעתיד יברכו שה' 'ה', לירא 'מובטח השניבבית
 ישראל. על שלום יהיה חייו ימי שכל כי,ון לבניו בנים לראות וכיזבה חייו, ימי כל-

 מדברי הלקוחים למוטיבים המשורר גוקק ה', לירא המובטח הגמול את לפרטכדי
 ממק,ומדת ובתכנים במליצות מלהשתמצי נמנע לא כי אם אברים, שבספרהתוכהה
 דושולחני-דידקטי, המזמיר במברי התוכחה של במוטייבים לשימוש בתורה.אחרים
 הקללות את היסב יודעים לרגל העולים שכן רבה,  ,היכפין ישנה אסיפה, שלנשעה

 להיות לאדם לו שראוי להורות, המשויר ,רוצה הכגשר דברים, בספרהכתובות
 עלול מה זוכרים והשומעים לקהל, הידעים מוטיבים באותם משתמש הוא ה'","ירא
 )דברים רהשיגוך" האלה הקללות כל עליך יבאו . , . ה' בקול המגמע לא "אםיקהות
 סו(.כ"ח,
 המירורר אין לרגל, בעליה 'הקשור סולחני, הוא שהמזמור למרות 'כי לציין,יש
 האישיות בברכות פותת הוא אלא עצמות העליה או הקרבנות נושא אתמבליט

 על מדבר מרא השני, בבית ורק העולה, של ללבו קרובות שהןהמשפתתיות,
 ישראל. על ובצילום ירושלים, בטוב שקיצור האיש,י,הטוב

 שני פותחים שבהם ולעושר, לאהור חהתניה הוה נמצ?מור חשוב שלקחבראה,
 התנאי וזבות. תאמץ 'ללא ניתנים ,במזמור המרבטהים הקנ-נים אין המזמור.בתי

- ה' יראת : הוא הקניניםלאותם  בדרכיו. הלינה 

 ואילך. יא ל"ד, תהלים וכן 89; עמ' וייזר, השווה:34
 לרגל שעלו לעם "ברכה" בתורת בירושלים כהן ידי על נאמר שהמזמור סבור, קראוס35
 462--863(. )עמ' בפולחן שנוכחואו

 כך על ליראיו. אלהים גמול הס הכלכליות והטובות האמידות החכמה ובספרי בתורה36
 ודבש" חלב זבת "ארץ לישראל ההבטחות והן בראשית בספר האבות על הסיפורים הןמעידים:
 כסף וצאן, בקר כרמית' בתים, בניט, הוב שובע, גשם, הוא: ישראל של שכרם ח(. ג',)שמות
 ועוד(. ג--יב כ"ח, יד:-טו; י"א, ז--יג; ח', יב-יג; ז', דברים ג-י; ב"ו, ויקרא )ראה:וזהב

 תתן והיא עירכם, אלת לאשתר "השתחוו כזוגמא: דומות' בברכות נתקלים אנו בבלבמסרות
 האדמה". נטיעות כל את ותזכור בהמותיכם, על דעה תתן והיא בטן( )פרי בניםלכם

 .;(.ץל ,Oxford, Literature, Wisdom Babylonian Lambert 19601 .ק 108 :13-14
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