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 תהילים פרק קו

י :ָיּה-ַהְללּו א י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  --טֹוב-הֹודּו ַליהָוה כִּ  .כִּ

י ב ל--מִּ יעַ    ; ְגבּורֹות ְיהָוה, ְיַמלֵּ ָלתוֹ -ָכל, ַיְשמִּ  .ְתהִּ

י  ג ְשָפט, ַאְשרֵּ י מִּ ה ְצָדָקה ְבָכל   ; ֹשְמרֵּ ת-ֹעשֵּ  .עֵּ

י ְיהָוה  ד נִּ ָך, ָזְכרֵּ ְרצֹון ַעמֶּ י   ; בִּ נִּ ָך, ָפְקדֵּ ישּוָעתֶּ  .בִּ

ְראֹות  ה יָך, לִּ ירֶּ ְשֹמחַ -ְבטֹוַבת ְבחִּ ָך, לִּ ְמַחת גֹויֶּ ל ;ְבשִּ ְתַהלֵּ ם,ְלהִּ ָך-עִּ  .ַנֲחָלתֶּ

ם  ו ינּו-ָחָטאנּו עִּ ְרָשְענּו   ; ֲאבֹותֵּ ינּו הִּ ֱעוִּ  .הֶּ
ם ז ְצַריִּ ינּו ְבמִּ יָך-ֹלא,ֲאבֹותֵּ ְפְלאֹותֶּ ילּו נִּ ְשכִּ  .סּוף-ָים ְבַים-ַוַיְמרּו ַעל ;ֹרב ֲחָסֶדיָך-ֶאת,ֹלא ָזְכרּו הִּ

יֵעם ח יעַ     --ְלַמַען ְשמוֹ, ַוּיוֹשִׁ  .ְגבּוָרתוֹ-ֶאת, ְלהוֹדִׁ

ְגַער ְבַים  ט ֱחָרב, סּוף-ַויִּ ם ַבְתֹהמֹות   ; ַויֶּ יכֵּ ְדָבר, ַויֹולִּ  .ַכמִּ

ם  י יעֵּ ַיד שֹונֵּא, ַויֹושִּ ם   ; מִּ ְגָאלֵּ ב, ַויִּ ַיד אֹויֵּ  .מִּ

ם-ַוְיַכּסּו  יא יהֶּ ם ָצרֵּ ם   ; ַמיִּ הֶּ ָחד מֵּ  .ֹלא נֹוָתר, אֶּ

ְדָבָריו  יב ינּו בִּ ירּו   ; ַוַיֲאמִּ ָלתוֹ , ָישִּ  .ְתהִּ

ֲהרּו  יג כּו-ֹלא   ; וָשְכחּו ַמֲעָשי, מִּ  .ַלֲעָצתוֹ , חִּ

ְתַאּוּו ַתֲאָוה  יד ְדָבר, ַויִּ ל-ַוְיַנּסּו   ; ַבמִּ ימֹון, אֵּ ישִּ  .בִּ

ם  טו ן ָלהֶּ תֵּ ֱאָלָתם, ַויִּ  .ַוְיַשַלח ָרזֹון ְבַנְפָשם   ; שֶּ

 .ְקדֹוש ְיהָוה, ְלַאֲהֹרן   ; ַבַמֲחנֶּה ,ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶשה  טז

ְפַתח  יז ץ-תִּ רֶּ ְבַלע ָּדָתן, אֶּ יָרם-ַעל, ַוְתַכס   ; ַותִּ  .ֲעַדת ֲאבִּ

ְבַער  יח ש ַבֲעָדָתם-ַותִּ ָהָבה   ; אֵּ ים, לֶּ ט ְרָשעִּ  .ְתַלהֵּ

ב ֵעֶגל-ַיֲעשּו  יט ְשַתֲחוּו   ; ְבֹחרֵּ ָכה, ַויִּ  .ְלַמּסֵּ

ת  כ ירּו אֶּ ית שֹור   ; ְכבֹוָדם-ַוָימִּ שֶּ , ְבַתְבנִּ ל עֵּ  .בֹאכֵּ

יָעם, ָשְכחּו  כא ם    --ֵאל מוֹשִׁ ְצָריִּ ה ְגֹדלֹות ְבמִּ  .ֹעשֶּ

ְפָלאֹות  כב ץ ָחם, נִּ רֶּ  .סּוף-ַים-ַעל, נֹוָראֹות   ; ְבאֶּ
ר  כג יָדם,ַוֹיאמֶּ י:ְלַהְשמִּ ירוֹ  ֹמֶשה, לּולֵּ ץ ְלָפָניו-ְבחִּ רֶּ יב ֲחָמתוֹ  ;ָעַמד ַבפֶּ ית,ְלָהשִּ ַהְשחִּ  .מֵּ

ְמֲאסּו  כד ְמָּדה, ַוּיִׁ ץ חֶּ רֶּ ינּו-ֹלא   ; ְבאֶּ ֱאמִּ ְדָברוֹ , הֶּ  .לִּ

ם ַוֵּיָרְגנּו  כה יהֶּ  .ְבקֹול ְיהָוה, ֹלא ָשְמעּו   ; ְבָאֳהלֵּ

ם  כו ָשא ָידֹו ָלהֶּ יל אֹוָתם    --ַויִּ ְדָבר, ְלַהפִּ  .ַבמִּ

יל ַזְרָעם כז ם, ּוְלַהפִּ  .ָבֲאָרצֹות, ּוְלָזרֹוָתם   ; ַבגֹויִּ

ָצְמדּו כח ים, ַוֹיאְכלּו   ; ְלַבַעל ְפעוֹר, ַוּיִׁ תִּ י מֵּ ְבחֵּ  .זִּ

יסּו  כט ם, ַוַיְכעִּ יהֶּ ְפָרץ   ; ְבַמַעְללֵּ ָפה, ָבם-ַותִּ  .ַמגֵּ

יְנָחסַוַיֲעֹמד   ל ל, פִׁ ָעַצר   ; ַוְיַפלֵּ ָפה, ַותֵּ  .ַהַמגֵּ

ב לוֹ  לא ָחשֶּ ְצָדָקה, ַותֵּ  .עֹוָלם-ַעד, ְלֹדר ָוֹדר   ; לִּ

יפּו לב יָבה-ַעל, ַוַיְקצִּ י ְמרִּ ַרע    ; מֵּ  .ַבֲעבּוָרם, ְלֹמֶשהַויֵּ

י  לג ת-כִּ ְמרּו אֶּ א   ; רּוחוֹ -הִּ ְשָפָתיו, ַוְיַבטֵּ  .בִּ

ידּו-ֹלא  לד ְשמִּ ת, הִּ ים-אֶּ ם    --ָהַעמִּ ר ָאַמר ְיהָוה ָלהֶּ  .ֲאשֶּ

ם  לה ְתָעְרבּו ַבגוֹיִׁ ְלְמדּו   ; ַוּיִׁ ם, ַויִּ יהֶּ  .ַמֲעשֵּ

ת  לו ם-ַוַיַעְבדּו אֶּ יהֶּ ש   ; ֲעַצבֵּ ם ְלמֹוקֵּ ְהיּו ָלהֶּ  .ַויִּ

ְזְבחּו ֶאת  לז ת, ְבֵניֶהם-ַוּיִׁ ם-ְואֶּ יהֶּ ים    --ְבנֹותֵּ דִּ  .ַלשֵּ
י לח ְשְפכּו ָדם ָנקִּ ם-ַּדם, ַויִּ יהֶּ ם ּוְבנֹותֵּ ְבחּו-ְבנֵּיהֶּ ר זִּ י ְכָנַען, ֲאשֶּ ץ ;ַלֲעַצבֵּ ֱחַנף ָהָארֶּ ים,ַותֶּ  .ַבָּדמִּ

ם  לט יהֶּ ְטְמאּו ְבַמֲעשֵּ ְזנּו   ; ַויִּ ם, ַויִּ יהֶּ  .ְבַמַעְללֵּ

ַחר  מ ב   ; ַאף ְיהָוה ְבַעמוֹ -ַויִּ ת, ַוְיָתעֵּ  .ַנֲחָלתוֹ -אֶּ

ְתנֵּם ְבַיד  מא ם-ַויִּ ם   ; גֹויִּ ְמְשלּו ָבהֶּ ם, ַויִּ יהֶּ  .שְֹנאֵּ

ם  מב יהֶּ ְלָחצּום אֹוְיבֵּ ָכְנעּו   ; ַויִּ  .ָיָדםַתַחת , ַויִּ

ים ַרבֹות  מג ם,ְפָעמִּ ילֵּ ָמה :ַיצִּ  .ָֹנםַבֲעו, ַוָיֹמכּו;ַיְמרּו ַבֲעָצָתם,ְוהֵּ

ת, ְבָשְמעוֹ     --ַבַצר ָלֶהם ,ַוַּיְרא  מד ָנָתם-אֶּ  .רִּ

ְזֹכר  מה יתוֹ  ַוּיִׁ ָנֵחם   ; ָלֶהם ְברִׁ  .ְכֹרב ֲחָסָדו, ַוּיִׁ

ים  מו ן אֹוָתם ְלַרֲחמִּ תֵּ ְפנֵּי    --ַויִּ ם-ָכל, לִּ יהֶּ  .שֹובֵּ

נּו מז יעֵּ ינּו,הֹושִּ נּו,ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ן,ְוַקְבצֵּ ם-מִּ ָך,ְלֹהדֹות :ַהגֹויִּ ם ָקְדשֶּ חַ ;ְלשֵּ ְשַתבֵּ ָך ,ְלהִּ ָלתֶּ ְתהִּ   בִּ

ל מח ְשָראֵּ י יִּ ן,ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ן ָהָעם-ְוָאַמר ָכל -ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם-מִּ  :ָאמֵּ

 .ָיּה-ַהְללּו     

 תהילים פרק קז   

י  א י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    : טֹוב-ֹהדּו ַליהָוה כִּ  .כִּ

י ְיהָוה, ֹיאְמרּו  ב ר ְגָאָלם    --ְגאּולֵּ ַיד, ֲאשֶּ  .ָצר-מִּ

ֲאָרצֹות  ג ְבָצם, ּומֵּ ַמֲעָרב   : קִּ ְזָרח ּומִּ מִּ ָים; מִּ ָצפֹון ּומִּ  .מִּ

ְדָבר  ד ְך, ָתעּו ַבמִּ ימֹון ָּדרֶּ ישִּ יר מֹוָשב   ; בִּ  .ֹלא ָמָצאּו, עִּ

ים ַגם  ה בִּ ים-ְרעֵּ אִּ ְתַעָטף, ַנְפָשם    --ְצמֵּ ם תִּ  .ָבהֶּ

ְצֲעקּו ֶאל  ו ְמצּוקוֵֹתיֶהם   ; ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוּיִׁ יֵלם, מִׁ  .ַיצִׁ

ם  ז יכֵּ ְך ְיָשָרה, ַוַיְדרִּ רֶּ ת    --ְבדֶּ כֶּ ל, ָללֶּ יר מֹוָשב-אֶּ  .עִּ

ְפְלאֹוָתיו   ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדוֹ   ח ְבנֵּי ָאָדם, ְונִּ  .לִּ

י  ט יעַ -כִּ ְשבִּ ָקה, הִּ ש ֹשקֵּ ָבה   ; נֶּפֶּ ש ְרעֵּ א, ְונֶּפֶּ לֵּ  .טֹוב-מִּ

י  י ת, ֹיְשבֵּ ְך ְוַצְלָמוֶּ ל   ; ֹחשֶּ י ּוַבְרזֶּ י ֳענִּ ירֵּ  .ֲאסִּ

י  יא ְמֵרי-כִׁ ְמרּו אִׁ  .ַוֲעַצת ֶעְליוֹן ָנָאצּו   ; ֵאל-הִׁ

ָבם  יב ָעָמל לִּ ר, ָכְשלּו   ; ַוַיְכַנע בֶּ ין ֹעזֵּ  .ְואֵּ

ְזֲעקּו ֶאל  יג ְמֻצקוֵֹתיֶהם   ; ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוּיִׁ יֵעם, מִׁ  .יוֹשִׁ

ם  יד יאֵּ ת, יֹוצִּ ְך ְוַצְלָמוֶּ ֹחשֶּ ק   ; מֵּ ם ְיַנתֵּ יהֶּ  .ּומֹוְסרֹותֵּ

ְפְלאֹוָתיו   ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדוֹ   טו ְבנֵּי ָאָדם ,ְונִּ  .לִּ

י  טז ַבר-כִּ ת, שִּ עַ    ; ַּדְלתֹות ְנֹחשֶּ ּדֵּ ל גִּ י ַבְרזֶּ יחֵּ  .ּוְברִּ

ים  יז לִּ ְשָעם, ֱאוִּ ְך פִּ רֶּ ּדֶּ ֲעו   ; מִּ םּומֵּ יהֶּ ְתַענּו, ֹֹנתֵּ  .יִּ

ל-ָכל  יח ב ַנְפָשם, ֹאכֶּ יעּו   ; ְתַתעֵּ ת-ַעד, ַוַיגִּ י ָמוֶּ  .ַשֲערֵּ

ְזֲעקּו ֶאל  יט יֵעם   ; ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוּיִׁ ְמֻצקוֵֹתיֶהם יוֹשִׁ  .מִׁ

ְשַלח ְּדָברוֹ   כ ם, יִּ ְרָפאֵּ יַמלֵּט   ; ְויִּ יתֹוָתם, וִּ ְשחִּ  .מִּ

ְפְלאֹוָתיו   ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדוֹ   כא ְבנֵּי ָאָדם, ְונִּ  .לִּ

ְזְבחּו  כב י תֹוָדה, ְויִּ ְבחֵּ ָנה   ; זִּ יַסְפרּו ַמֲעָשיו ְברִּ  .וִּ

י ַהָיםיֹוְר  כג יֹות, דֵּ י ְמָלאָכה   ; ָבֳאנִּ ים, ֹעשֵּ ם ַרבִּ  .ְבַמיִּ

ָמה ָראּו  כד י ְיהָוה, הֵּ ְפְלאֹוָתיו   ; ַמֲעשֵּ ְמצּוָלה, ְונִּ  .בִּ

ר  כה ד--ַוֹיאמֶּ ם ַגָליו   ; רּוַח ְסָעָרה, ַוַיֲעמֵּ  .ַוְתרֹומֵּ

ם  כו ְרדּו ְתהֹומֹות, ַיֲעלּו ָשַמיִּ ְתמֹוָגג, ַנְפָשם   ; יֵּ  .ְבָרָעה תִּ

כֹור, ָיחֹוגּו ְוָינּועּו  כז ְתַבָלע, ָחְכָמָתם-ְוָכל   ; ַכשִּ  .תִּ

ְצֲעקּו ֶאל  כח ְמצּוֹקֵתיֶהם   ; ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוּיִׁ יֵאם, ּומִׁ  .יוֹצִׁ

ם ְסָעָרה  כט ְדָמָמה, ָיקֵּ ם, ַויֱֶּחשּו   ; לִּ יהֶּ  .ַגלֵּ

י  ל ְשְמחּו כִּ ְש -ַויִּ ם   ; ֹתקּויִּ ל, ַוַיְנחֵּ ְפָצם-אֶּ  .ְמחֹוז חֶּ

ְפְלאֹוָתיו   ; יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדוֹ   לא ְבנֵּי ָאָדם, ְונִּ  .לִּ

ירֹוְממּוהּו  לב ְקַהל, וִּ ים ְיַהְללּוהּו   ; ָעם-בִּ נִּ  .ּוְבמֹוַשב ְזקֵּ

ְדָבר  לג ם ְנָהרֹות ְלמִּ ם   ; ָישֵּ י ַמיִּ ָמאֹון, ּוֹמָצאֵּ  .ְלצִּ

ץ פְ   לד רֶּ יאֶּ ָחה, רִּ ְמלֵּ ָרַעת   ; לִּ י ָבּה, מֵּ  .יֹוְשבֵּ

ְדָבר  לה ם מִּ ם-ַלֲאַגם, ָישֵּ ָיה   ; ַמיִּ ץ צִּ רֶּ ם, ְואֶּ י ָמיִּ  .ְלֹמָצאֵּ

ים  לו בִּ ב ָשם ְרעֵּ יר מֹוָשב, ַוְיכֹוְננּו   ; ַויֹושֶּ  .עִּ

ְזְרעּו ָשדֹות  לז ים, ַויִּ ְטעּו ְכָרמִּ י ְתבּוָא, ַוַיֲעשּו   ; ַויִּ  .הְפרִּ

ְרבּו ְמֹאד  לח ם ַויִּ ְמָתם   ; ַוְיָבְרכֵּ יט, ּוְבהֶּ  .ֹלא ַיְמעִּ

ְמֲעטּו ַוָיֹשחּו  לט ר ָרָעה ְוָיגֹון    --ַויִּ ֹעצֶּ  .מֵּ

ְך בּוז   מ ים-ַעל, ֹשפֵּ יבִּ ם   ; ְנדִּ ְך-ְבֹתהּו ֹלא, ַוַיְתעֵּ  .ָדרֶּ

י  מא עֹונִּ ְביֹון מֵּ ב אֶּ ם ַכֹצאן   ; ַוְיַשגֵּ ְשָפחֹות, ַוָישֶּ  .מִּ

ְשָמחּו  מב ים ְויִּ ְראּו ְיָשרִּ יהָ , ַעְוָלה-ְוָכל   ; יִּ  .ָקְפָצה פִּ

י  מג ְשָמר-מִּ לֶּה-ָחָכם ְויִּ ְתבֹוְננּו   ; אֵּ י ְיהָוה, ְויִּ  .ַחְסדֵּ
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 הקדמה
 

 2'קז  'על תהילים ופרקים קושכתבו ל "של אנשים וחזלהלן ציטטות 
 ל''הרבנית שלומית גד זצמאת  דוד המלך ועוצמת התהילים"ציטטה 

דוד המלך כתב את 2 וגם בימיו הטובים יותר ובמשך כל שנות חייו, דוד המלך חיבר ואמר את התהלים בעתות ייסורים וכאשר היה נרדף
דוד המלך אף פעם לא התייאש 2 הדורות והיה כשליח ציבור של כל העם היהודי לכל, כל מזמורי התהלים ברוח הקודש ובלשון יחיד

 222222222222ה''תקוותו ואמונתו העצומה בקב, סבלו, צדקתו, ותמיד ביקש על כל עם ישראל לדורותיו את כל מה שביקש לעצמו בתמימותו
ושכל אדם מישראל , שיהא לישראל קיום ברוחניות ובגשמיות, דוד המלך התפלל בתהלים על כל המאורעות אשר יעברו על ישראל בגלות

 . יהיו שפתותיו דובבות בקבר, דוד המלך התפלל שכאשר ישראל יאמרו תהלים2 האומר תהלים יהיה כאילו יצא מפי דוד המלך בעצמו
למרות שחלק מהמזמורים בתהלים , ת המזמורים וכתב את ספר התהלים ועל שמו נקרא ספר התהליםדוד המלך אמר א: ל"ואמרו חז

 "2נאמרו על ידי עשרה צדיקים
 

 המאמר
            ראש מרכז חכמה  אוצרות ספר תהילים מאת יצחק אהרון"ציטטה 

 ".מזמור אחד -' קז -'קו, י-ט, ב -ל ראו במזמורים א"ישנם הסוברים כי כנראה חז
 2בשני הפרקים2הם מזמור אחד 'קז'  קואכן יש צדק חלקי ברעיון המרכזי של פרקים 

 2אלוהים מציל ומושיע את עם ישראל בכל מצב
 

 במעמד הר סיני לאחר מעשה העגל ושבירת לוחות הברית נאמר
 ."וסלחת לעונינו ולחטאינו ונחלתנו..אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה יהוה יהוה"

2זהו הרעיון המרכזי בשני הפרקים  
  2ישנו הבדל מהותי בין שני הפרקים ועל כך המאמר

 2 אלוהים נענה לזעקת עם ישראל:'פרק קז2               אלוהים הוא היוזם:'קופרק 

 2מבקשים ומתחננים  משה אהרון ופנחס וכן2עם ישראל תעזרל פועלהו היוזםשאלוהים הוא  כולו מספר:פרק קו

 2אלוהים אינו מתיחס לחטאים2עם ישראל חוטא לכל אורך יציאתו ממצרים

יֵעם" יעַ  -ְשמוֹ ְלַמַען , ַוּיוֹשִׁ י " :"ְגבּוָרתוֹ -ֶאת, ְלהוֹדִׁ ְשָמר-מִׁ ְתבוְֹננּו; ֵאֶלה-ָחָכם ְויִׁ  ."ַחְסֵדי ְיהָוה, ְויִׁ
י ְיהָוה" 2בתחילת הפרק דוד כותב באופן אישי בלשון גוף ראשון  נִּ ָך, ָזְכרֵּ ְרצֹון ַעמֶּ י   ; בִּ נִּ ָך, ָפְקדֵּ ישּוָעתֶּ  2"בִּ

ם "עובר לשפת רבים  ינּו-ָחָטאנּו עִּ ְרָשְענּו;ֲאבֹותֵּ ינּו הִּ ֱעוִּ  ".הֶּ
 2וממשיך את כל הפרק בגוף שלישי וכותב על חטאי עם ישראל

 2להלן מילים להוכחה

יָעם, ָשְכחּו .....ֵעֶגל-ַיֲעשּו ...ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶשה ...ָשְכחּו ַמֲעָשיו ....ֹרב ֲחָסֶדיָך-ֶאת,ֹלא ָזְכרּו"  ......ֵאל מוֹשִׁ
ְמֲאסּו  ם ...ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם .....ְבֶאֶרץ ֶחְמָדה, ַוּיִׁ ְתָעְרבּו ַבגוֹיִׁ ְזְבחּו ֶאת .....ַוּיִׁ  ."ְבֵניֶהם-ַוּיִׁ

 .סיום הפרק כתוב

ים ַרבֹות  " יֵלם,ְפָעמִּ ָמה :ַיצִׁ ם, ַוַּיְרא .ָֹנםַבֲעו, ַוָיֹמכּו;ַיְמרּו ַבֲעָצָתם,ְוהֵּ ת,    ְָשְמעוֹ ב -ַבַצר ָלהֶּ ָנָתם-אֶּ ְזֹכר .רִּ יתוֹ  ַוּיִׁ ם ְברִּ ם; ָלהֶּ ָנחֵּ    .ְכֹרב ֲחָסָדו, ַויִּ
ֵתן   ים ַוּיִׁ ְפנֵּי -אֹוָתם ְלַרֲחמִּ ם-ָכל, לִּ יהֶּ  "2שֹובֵּ

 2אף אחד לא פונה לעזרה2המילים המודגשות מוכיחות שזו יוזמה אלוהית להצלה
 2לזעקת עם ישראלנענה אלוהים 2פרק תהילה ותפארת למעשי אלוהים:פרק קז

י" י ְלעוָֹלם ַחְסדוֹ : טוֹב-ֹהדּו ַליהָוה כִׁ ַּיד, ֲאֶשר ְגָאָלם --ְגאּוֵלי ְיהָוה, ֹיאְמרּו .כִׁ ְבָצם, ּוֵמֲאָרצוֹת .ָצר-מִׁ ַמֲעָרב: קִׁ ְזָרח ּומִׁ מִׁ ָּים; מִׁ ָצפוֹן ּומִׁ  ."מִׁ
י "ישראל חוטא לכל אורך זמן קיומועם  ְמֵרי-כִׁ ְמרּו אִׁ  כתוצאה מחטאים הם מאבדים את דרכם הרוחנית2"ַוֲעַצת ֶעְליוֹן ָנָאצּו   ; ֵאל-הִׁ

 2פרק כללי,של בני ישראלזמן בהיסטוריה  פרקלאו הדגשה  שום הפניהאין בפרק 2והגשמית וישנה מצוקה
 2 של בני ישראל יש בו נקודות זמן בהסטוריה פרק קולעומת 
 2בכל פעם שיוצאת זעקת עזרה לאלוהים הוא מצילם פרק קז           

ְצֲעקּו "2המשפט ְמצּוקוֵֹתיֶהם   ; ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ֶאלַוּיִׁ יֵלם, מִׁ  2פעמים 4מופיע ".ַיצִׁ
 2הפרק מסיים

ְשָמחּו"  ים ְויִׁ ְראּו ְיָשרִׁ יהָ , ַעְוָלה-ְוָכל; יִׁ י .ָקְפָצה פִׁ ְשָמר-מִׁ ְתבוְֹננּו  ;ֵאֶלה-ָחָכם ְויִׁ   "ַחְסֵדי ְיהָוה, ְויִׁ
 2"שפת אלוהים"שים לב שישנם מילים מיוחדות שאני קורא להם נ,לעומקאם נפתח את שני הפרקים ונכנס יותר :סיכום

 2זו מילה אלוהית אך לא מסוגלים להבין את מהות המילה וכיצד היא פועלת2אנו מבינים את משמעות המיליםאלו מילים ש
 2ויצק להם תוכן בשני הפרקים הנפלאים מילים אלו מהתורהב השתמשדוד 

ם, ַוַּיְרא "פרק קו : המילים ת, ְבָשְמעוֹ     --ַבַצר ָלהֶּ ָנָתם-אֶּ ְזֹכר .רִּ יתוֹ  ַוּיִׁ ָנֵחם   ; ָלֶהם ְברִׁ   .ְכֹרב ֲחָסָדו, ַוּיִׁ

ְזֲעקּו ֶאל"  פרק קז                  ?השאלה איך נראת או נשמעת זעקה כזו"  ַבַצר ָלֶהם, ְיהָוה-ַוּיִׁ
 2מקור המילים בתורה

ם"  ים ָההֵּ ים ָהַרבִּ י ַבָימִּ ם, ַוְיהִּ ְצַריִּ ְך מִּ לֶּ י, ַוָיָמת מֶּ ן-ַויֵָּאְנחּו ְבנֵּ ל מִּ ְשָראֵּ ְזָעקּו, ָהֲעֹבָדה-יִּ ל; ַוּיִׁ ים-ַוַתַעל ַשְוָעָתם אֶּ ן, ָהֱאֹלהִּ ְשַמע .  ָהֲעֹבָדה-מִּ ַוּיִׁ

ים ת, ֱאֹלהִּ ְזֹכר; ַנֲאָקָתם-אֶּ ת ַוּיִׁ ים אֶּ יתוֹ -ֱאֹלהִּ ת, ְברִּ תַאְבָר -אֶּ ת-ָהם אֶּ ְצָחק ְואֶּ ים.  ַיֲעֹקב-יִּ ת, ַוַּיְרא ֱאֹלהִׁ ל-אֶּ ְשָראֵּ ים, ַוֵּיַדע; ְבנֵּי יִּ  שמות ספר"ֱאֹלהִׁ

ָנֶחם ְיהָוה" בוֹ  ַוּיִׁ ל לִּ ב אֶּ ְתַעצֵּ ץ ַויִּ ת ָהָאָדם ָבָארֶּ י ָעָשה אֶּ  'בראשית ו".כִּ

  reuven49@walla.co.il:למאמר לשלוח לדואר אלקטרוני תגובות
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