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 תהילים פרק כט   

ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַליהָוה   : ְלָדִוד, ִמְזמוֹר א  .ָוֹעזָכבֹוד , ָהבּו ַליהָוה; בְּ

מוֹ , ָהבּו ַליהָוה  ב בֹוד שְּ ַתֲחוּו ַליהָוה   ; כְּ ַרת, ִהשְּ ַהדְּ  .ֹקֶדש-בְּ

הָוה  ג  :ַהָמִים-ַעל   , קֹול יְּ

ִעים-ֵאל   הָוה   ; ַהָכבֹוד ִהרְּ  .ַמִים ַרִבים-ַעל, יְּ

הָוה ַבֹכחַ -קֹול  ד הָוה   ; יְּ  .ֶבָהָדר, קֹול יְּ

הָוה  ה הָוה   ; ֹשֵבר ֲאָרִזים, קֹול יְּ ַשֵבר יְּ  .ַאְרֵזי ַהְלָבנוֹן-ֶאת, ַויְּ
מוֹ   ו ִקיֵדם כְּ ֹין נוֹןְלבָ    ; ֵעֶגל-ַוַירְּ ִשרְּ מֹו ֶבן, וְּ ֵאִמים-כְּ  .רְּ

הָוה ֹחֵצב-קֹול  ז  .ֵאׁשַלֲהבֹות    ; יְּ

הָוה  ח הָוה   ; ָיִחיל ִמְדָבר, קֹול יְּ  .ִמְדַבר ָקֵדׁש, ָיִחיל יְּ

הָוה  ט חֹוֵלל ַאָילֹות, קֹול יְּ ָערֹות    --יְּ  :ַוֶיֱחשֹף יְּ

 .ֹאֵמר ָכבֹוד, כֻּּלוֹ     --ּוְבֵהיָכלוֹ   

הָוה  י הָוה   ; ַלַמבּול ָיָשב, יְּ עֹוָלם, ַוֵיֶשב יְּ  .ֶמֶלְך לְּ

הָוה  יא ַעמֹו ִיֵתן, ֹעז--יְּ הָוה   ; לְּ ָבֵרְך ֶאת, יְּ  .ַעמֹו ַבָשלֹום-יְּ
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
 תהילים פרק סח    
ַנֵצַח   א  .ִמְזמוֹר ִׁשיר, ְלָדִודַלמְּ

ָביו, ֱאֹלִהים1ָיקּום   ב ָאיו   ; ָיפּוצּו אֹויְּ ַשנְּ ָינּוסּו מְּ  .ִמָפָניו, וְּ

ֹדף ָעָשן  ג ִהנְּ ֹדף   , כְּ  :ִתנְּ

ִהֵמס דֹוַנג     ֵני, כְּ ָשִעים    --ֵאׁש-ִמפְּ דּו רְּ ֵני ,ֹיאבְּ  .ֱאֹלִהים 2 ִמפְּ

ַצִדיִקים  ד צּו--וְּ חּו ַיַעלְּ מְּ ֵני, ִישְּ ָחה   ; ֱאֹלִהים 3 ִלפְּ ִשמְּ ָיִשישּו בְּ  .וְּ

מוֹ     --ֵלאֹלִהים, ִשירּו  ה רּו שְּ  :ַזמְּ

מוֹ  ְבָיּה--ָלֹרֵכב ָבֲעָרבֹות, ֹסּלּו       ָפָניו   ; שְּ זּו לְּ ִעלְּ  .וְּ

תֹוִמים  ו ַדַין , ֲאִבי יְּ ָמנֹותוְּ שוֹ , ֱאֹלִהים  4  --ַאלְּ עֹון ָקדְּ  .ִבמְּ

ָתה, ֱאֹלִהים 5  ז ִחיִדים ַביְּ  ;ַבכֹוָשרֹות, מֹוִציא ֲאִסיִרים-מֹוִשיב יְּ

ִרים    ִחיָחה   , ַאְך סֹורְּ נּו צְּ  .ָשכְּ

ָך--ֱאֹלִהים 6 ח ֵצאתְּ ֵני ַעֶמָך, בְּ ָך ִביִשימֹון ֶסָלה   ; ִלפְּ דְּ ַצעְּ  .בְּ

פּו-ַאף, ָרָעָשהֶאֶרץ   ט ֵני-ָשַמִים ָנטְּ ֵני -ֶזה ִסיַני:ֱאֹלִהים 7 ִמפְּ  ִמפְּ

 .ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ֱאֹלִהים    8

ָדבֹות  י  ָאה   ; ֱאֹלִהים 9 ָתִניף, ֶגֶשם נְּ ִנלְּ ָך וְּ ָתּה, ַנֲחָלתְּ  .ַאָתה כֹוַננְּ

בּו  יא ָך ָישְּ ָך ֶלָעִני   ; ָבּה-ַחָיתְּ טֹוָבתְּ  .ֱאֹלִהים  11 ָתִכין בְּ

רֹות   ; ֹאֶמר-ִיֶתן ֲאֹדָני  יב ַבשְּ  .ָצָבא ָרב, ַהמְּ

ָבאֹות  יג ֵכי צְּ ַות   ; ִיֹדדּון ִיֹדדּון, ַמלְּ ַחֵּלק ָשָלל, ַבִית-ּונְּ  .תְּ

בּון-ִאם  יד כְּ ַפָתִים   , ִתשְּ  :ֵבין שְּ

ֵפי יֹוָנה      ָפה ַבֶכֶסף, ַכנְּ רֹוֶתיהָ    ; ֶנחְּ ֶאבְּ ַרק ָחרּוץ, וְּ  .ִביַרקְּ

ָפֵרש   טו ָלִכים ָבּה ַׁשַדיבְּ  .ַתְׁשֵלג ְבַצְלמוֹן    --מְּ

נִֻּנים   : ָבָׁשן-ַהרֱאֹלִהים 11-ַהר  טז  .ָבָׁשן-ַהר, ַהר ַגבְּ

דּון, ָלָמה  יז ַרצְּ נִֻּנים    --תְּ  :ָהִרים ַגבְּ

תוֹ 12ָחַמד --ָהָהר       ִשבְּ ֹכן ָלֶנַצח, ְיהָוה-ַאף   ; ֱאֹלִהים לְּ  .ִישְּ

ֵפי , ֱאֹלִהים 13ֶרֶכב   יח  .ִסיַני ַבֹקֶדׁש, ָבם ֲאֹדָני   ; ִׁשְנָאןִרֹבַתִים ַאלְּ

ָת ַמָתנֹות    --ָשִביָת ֶשִבי, ָעִליָת ַלָמרֹום  יט  ;ָבָאָדם, ָלַקחְּ

ִרים       ַאף סֹורְּ ֹכן    , וְּ  .ֱאֹלִהים 14 ָיּהִלשְּ

שּוָעֵתנּו ֶסָלה ָהֵאל--ָלנּו-ַיֲעָמס   : יֹום יֹום, ֲאֹדָניָברּוְך   כ  .יְּ

מֹוָשעֹות, ָלנּו ָהֵאל  כא  .ֹתָצאֹות, ַלָמֶות--ֲאֹדָני ְוֵליהִוה   : ֵאל לְּ

ַחץ-ֱאֹלִהים15-ַאְך  כב ָביו ,ִימְּ ֹקד ֵשָער:ֹראש ֹאיְּ ַהֵּלְך-ָקדְּ  .ַבֲאָשָמיו,ִמתְּ

 .ִמְמֻצלוֹת ָים, ָאִשיב   ; ָאִשיב ִמָבָׁשן, ֲאֹדָניָאַמר   כג

ַמַען  כד ָך, לְּ לְּ ַחץ ַרגְּ ָדם--ִתמְּ ָלֶביָך   : בְּ שֹון כְּ ִבים ִמֵנהּו--לְּ  .ֵמֹאיְּ

ִכי ַבֹקֶדש ֵאִליֲהִליכֹות    ; ֱאֹלִהים16  ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך  כה  .ַמלְּ

מּו ָשִרים  כו ִנים, ִקדְּ תֹוְך    ; ַאַחר ֹנגְּ  .תֹוֵפפֹות, ֲעָלמֹותבְּ

ֵהלֹות  כז ַמקְּ כּו , בְּ ָרֵאל, ֲאֹדָני   ; ֱאֹלִהים 17ָברְּ קֹור ִישְּ  .ִממְּ

ָיִמן כח הּוָדה-ָצִעיר ֹרֵדם,ָשם ִבנְּ ָמָתם,ָשֵרי יְּ לּון;ִרגְּ בֻּ ָתִלי,ָשֵרי זְּ  .ָשֵרי ַנפְּ

ָת ָּלנּו, זּו--ֱאֹלִהים18  עּוָזה   : ֻעֶזָך, ֱאֹלֶהיָךִצָּוה   כט  .ָפַעלְּ

ם-ַעל, ֵמֵהיָכֶלָך  ל ָלִכים ָשי    --ְירּוָׁשָלִ ָך יֹוִבילּו מְּ  .לְּ

ַער ַחַית ָקֶנה  לא ֵלי ַעִמים, גְּ ֶעגְּ ַרֵצי   -ֲעַדת ַאִביִרים בְּ ַרֵפס בְּ  ;ָכֶסף-ִמתְּ

ָפצּו   , ִבַזר ַעִמים      ָרבֹות ֶיחְּ  .קְּ

ַמִנים  לב ָרִיםִמנִ , ֶיֱאָתיּו ַחשְּ  .ֵלאֹלִהים, כּוש ָתִריץ ָיָדיו   ; י ִמצְּ

כֹות ָהָאֶרץ  לג לְּ רּו    ; ֵלאֹלִהיםִשירּו , ַממְּ  .ֶסָלה ֲאֹדָניַזמְּ

ֵמי , ָלֹרֵכב  לד קֹולוֹ     --ֶקֶדם-ְׁשֵמיִבשְּ  .ֹעז קוֹל, ֵהן ִיֵתן בְּ

נּו   לה ָרֵאל ַגֲאָותוֹ -ַעל   : ֵלאֹלִהים, ֹעזתְּ ָחִקים, ְוֻעזוֹ ; ִישְּ  .ַבשְּ

ָדֶשיָך   , ֱאֹלִהים 19נֹוָרא   לו  :ִמִמקְּ

מֹות ָלָעם ֹעזהּוא ֹנֵתן     --ֵאל ִיְשָרֵאל       ַתֲעצֻּ  ;וְּ

 .ֱאֹלִהים21ָברּוְך       
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 .לכל הקוראים את שני פרקי תהילים

 0(ארץ ישראל) ארץ כנען שמופיעים גבולות ,שבשני הפרקים נא לשים לב 

 0אלוהים מופיע בכל התאורים האפשריים 

 0ישנן מילים משותפות לשני הפרקים 

 0משפטי פתיחה וסיום כמעט זהים בין בפרקים 

 0בשני בפרקים משפט עם רעיון זהה 

  0לבני אדם " בני אלים"הקבלה בין 

 תהילים סח                        תהילים כט                                                גבולות

 0      שנאן,מבשן,הר בשן,צלמוןתשלג ב=לבנון                          =                                                                 צפונה

 0סיני בקודש0זה סיני=מדבר קדש                          =                                                          נגבה

 0ממצולות ים=מים רבים                ,על המים=                                                       ימה

 שמי קדם =יחיל מדבר                         =                                                         קדמה

 0מהיכלך על ירושלים=ובהיכלו                             =                                                 משכן השם

 .לדוד מזמור שיר=מזמור לדוד                          =                                        משפט פתיחה
 .ְוַתֲעֻצמוֹת ָלָעם ֹעזהּוא ֹנֵתן -ֵאל ִיְשָרֵאל=                    ְלַעמוֹ ִיֵתן,ֹעז-ְיהָוה                                                =משפט סיום

 .ָלֶנַצחִיְׁשֹכן , ְיהָוה-ַאף =             .ְלעוָֹלםֶמֶלְך , ַוֵיֶׁשב ְיהָוה                                =זהה משפט עם רעיון 
 .ְוֻעזוֹ  עּוָזה:ֻעֶזָך=                                                                             = מילים עם שורש עז

 
 סח תהילים                            תהילים כט                                                           

 פעם 1מופיע         אש =                    פעם 1 מופיע  אש                                                              
 .פעמים 3עז מופיע           =פעמים                 2   עז מופיע                                                               
 .פעם 1קול מופיע          =  פעמים               7 קול מופיע                                                               

 פעם 1מופיע        ְיהָוה =   פעמים           18יהוה מופיע                                  = שמות אלוהים 
 .פעם 1מופיע     ְוֵליהִוה=                                                                                                               
 פעם  1יה    מופיע        =                                                                                                               
 פעם  1מופיע          ְבָיּה=                                                                                                               

 . פעמים 7אדוני     מופיע   =                                                                                                              
 .    פעמים 21אלוהים מופיע   =                                                                                                              

 . פעמים 4לאלוהים מופיע =                                                                                                              
 .פעם1אלוהיך מופיע    =                                                                                                              

 .פעם 2האל     מופיע      =                                                                                                              
 .  פעם 1אלי      מופיע      =                                                                                                             

 .פעם 1אלוהי ישראל מופיע =                                                                                                      
 .  פעם 1מופיע      אל ישראל =                                                                                                      

 .  פעם 1שדי מופיע          =                                                                                                            
 .אלמנות" דין."יתומים " אבי="אלוהים מופיע                                                                                         

   "ַבכוָֹׁשרוֹת, מוִֹציא ֲאִסיִרים-מוִֹׁשיב ְיִחיִדים ַבְיָתה" = אלוהים מופיע                                                                                           
 .פעמים בכל שמות תואר אפשרי 46ה "אלוהים מופיע ס                                                                                              

 
 
 

ָביו  =  אדם-בני=           פעם      1תאור                                        בני אלים מופיע  ָאיו ,אֹויְּ ַשנְּ ָשִעים ,מְּ תֹוִמים ,ַצִדיִקים , רְּ ָמנֹות ,יְּ  ַאלְּ

ִרים ,ֲאִסיִרים                                   (אף אחד לא ראה בני אלים)                                                          ִנים ,ָשִרים ,סֹורְּ ָיִמן ,תֹוֵפפֹות ,ֲעָלמֹות ,ֹנגְּ  ִבנְּ
הּוָדה                                                                                                              לּון ,ָשֵרי יְּ בֻּ ָתִלי ,ָשֵרי זְּ ָלִכים ,ָשֵרי ַנפְּ                                                                                                                                                                    ,ַעִמים, מְּ

ַמִנים                                                                                                              ָרִים, ַחשְּ כֹות ָהָאֶרץ, כּוש, ִמצְּ לְּ  ,ַממְּ

 0פעמים 22בני אדם מופיעים תאור ה "ס                                                                                                             
 

  

 

        

 

 

 



 ?הרעיון שמסתתר בתוך ההקבלה של שני הפרקים בתהילים כט מול סח מהוא
 0בבראשית נאמר בדמותנו וצלמנו ועל כך כתבתי מאמר בנפרד:לפי דעתי בלבד התשובה

 0אלוהים מראה לנו תמיד הקבלה של גשמיות וחומריות מול חכמה ורוחניות
 0שידוע בחוכמתו וכישוריו, הנבואה אומרת שהוא מלך המשיח בעתיד לבוא0 דוד המלך

 0הקשור לספר בראשית פרק א0פרק רוחני0(חידוני חמיצרעוד לפני )כתב את פרק כט ככתב חידה                
 .פרק נגדי לפרק כט0פרק גשמי וחומרי (עוד לפני חידוני חמיצר)כתב את פרק סח ככתב חידה                

ִני" תהילים מט: דברי דוד                 ָמָשל ָאזְּ ִכנֹור; ַאֶטה לְּ ַתח בְּ  ."ִחיָדִתי, ֶאפְּ

ֶכם "תהילים עח                  נְּ ֵרי, ַהטּו ָאזְּ ִאמְּ ָמָשל ִפי .ִפי-לְּ ָחה בְּ תְּ  .ֶקֶדם-ִמִני, ִחידוֹתַאִביָעה ; ֶאפְּ
 

 0פרק כט
 0במיוחד רוחניפרק 0לאט לאט נחשפתי לפתרון של פרק כט            

 0רמזים רבים נמצאים בפרק כט ומספרים את הסיפור כולו           

  (ל"ראה פרושי חז")חי הזכרות"ל כתבו "חז0פעם  61מופיע בפרק יח פעמים  "יהוה"השם 
  61בתפילת 0 פעמים ביום 1מהפרק הוא הבסיס הראשוני לתפילת שמונה עשרה שאומרים  61' אנשים רבים לא יודעים שמס

 0ברכות אך התפילה נקראת שמונה עשרה 61יש 
 0וכן מכפלות של חי שקלים תרומות לבית הכנסת בעליה לתורה0האותיות חי עם0זהו הבסיס למדליון מזהב שאנשים עונדים

 צפונה נגבה קדמה וימה("למעלהראה מובאות 0)לאחר זמן שמתי לב שפרק כט מופיעים גבולות ארץ כנען" 

 

 מזכיר את ספר בראשית  7האסוציאציה הראשונה שהמספר פעמים  7, "'קול יהוה"מופיע המשפט  ,שמתי לב שבפרק כט 
 0את שבעה ימי בריאה לכן ניגשתי לפרק א בבראשית,פרק א    

  מילים עם דיבור קולו של ה,בבראשית פרק א  ומצאתי0 מביע דיבור,"'קול ה"שמתי לב שהמילה': 
 0פעמים 1" = ויברך"    0פעמים = 1" קרא"  0םיפעמ 1" =אלוהים ויקרא"  0פעמים .6"=ויאמר אלוהים"
 0 רשום דיבור אלוהי פעמים 61ה "ס     

 0פעמים ושם כמספרם בפרק בפרק כט 61" 'קול ה"מילים  לקח דוד המלך את  ממנושזהו הבסיס :מסקנה 

 שמתי לב בנוסף שבפרק כט ישנם מילים המזכירות את מעשה הבריאה: 

רּוַח ֱאֹלִהים" =מים           ַרֶחֶפת ַעל, וְּ ֵני ַהָמִים-מְּ ֵוה ַהַמִים, ֱאֹלִהים ַלַיָבָשה ֶאֶרץ ַוִיְקָרא"בראשית  0"פְּ ִמקְּ  0"ּולְּ
ִריַע ֶזַרע, ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר" בראשית =יחשוף יערות0ארזי הלבנון0שובר ארזים             ֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא ֵעֶשב ַמזְּ ִרי, ַתדְּ ִרי ֹעֶשה פְּ  "  ֵעץ פְּ
ֹדִלים-ֶאת, ֱאֹלִהיםַעש ויַ  ַ"בראשית =שמש=להבות אש             ֹאֹרת ַהגְּ ֵני ַהמְּ ֶשֶלת ַהיֹום, ַהָמאֹור ַהָגֹדל-ֶאת  :שְּ ֶממְּ  ",לְּ
ִקיַע ַהָשָמִים, ַוִיֵתן ֹאָתם ֱאֹלִהים"   בראשית=שמים=רעם=הרעים             ָהִאיר, ִברְּ  0"ָהָאֶרץ-ַעל, לְּ
ִמיָנּה, ֱאֹלִהים ַוֹיאֶמר" בראשית=אילות0ראמים ,עגל            תוֹ , תֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפש ַחָיה לְּ ַחיְּ ֵהָמה ָוֶרֶמש וְּ ִמיָנּה, ֶאֶרץ-בְּ ִהי; לְּ     ַוַיַעש    .ֵכן-ַויְּ

ִמיָנּה  -ֶאת ֱאֹלִהים                                       ֶאת, ַחַית ָהָאֶרץ לְּ ִמיָנּה-וְּ ֵהָמה לְּ  0" ַהבְּ
 "ֱאֹלִהים ַלַיָבָשה ֶאֶרץ ַוִיְקָרא "ית בראש=מדבר            
    0ובהמשך ארץ כנען נועדה לעם ישראל לעולם0כנען נכדוקילל את שנח ולקללה ,מוביל אותנו לנח,בפרק כט  מבולהמילה 

 0לכן זו מילה ארטילאית0אף אדם לא ראה בני אלים0שאנו בני האדם לא יכולים לתאר אותה מילהזו  בני אלים 
 0זו קרבה אלוהית0כבני אדם , שאין לנו אפשרות לדמיין אותהמילה    

ִהי ִכי "כתוב בספר בראשית פרק ו ֵני ָהֲאָדָמה-ָלֹרב ַעל, ֵהֵחל ָהָאָדם-ַויְּ דּו ָלֶהם, ּוָבנֹות; פְּ אּו . יֻּּלְּ נֹות ָהָאָדם-ֶאת ָהֱאֹלִהים-ְבֵניַוִירְּ  ,בְּ
חּו ָלֶהם ָנִשים; ִכי ֹטֹבת ֵהָנה   0והם מושג רוחני בלבד 0כנראה שבני האלוהים ובני אלים חד הם".ִמֹכל ֲאֶשר ָבָחרּו, ַוִיקְּ

 0משמעות שאנו בני אדם לא יודעים מה היא כלומר מילה בלבד ללא יכולת להבין אותה
 

 פרק סח    
 0שחיפשתי פרק סח הוא פרק חומרי עם שמות חומריים פרק של רעיון מלחמתי בכל הפרושים         

 " כפר עציון לעילוי נשמתו של הרב חנן פורת פרקי תהילים "להלן ציטטה מהאינטרנט            
      שבטים , מלכים, באותם הפרקים מוזכרים שמותיהם של ערים0 פרקי תהלים רבים משקפים אירועים היסטוריים שונים כגון מלחמות"        

דעות רבות נכתבו הן לגבי 0 סברות והשערות רבים נכתבו אודותיו, ח נחשב לאחד מהמזמורים הקשים ביותר שפירושים"פרק ס 0'וכו
ועל כן , שכן יש בו הרבה מילים וניבים יוצאי דופן שאין דוגמתם עוד במקרא, והן לגבי ביטויים סתומים שבו, הכללית של הפרק  כוונתו 

 0קישור העניינים שבו קשה לעמוד על 
 "0 בראש השנה או שיר לאחרית הימים' אחרים רואים בו שיר להמלכת ה, יש הרואים בפרק זה שיר ניצחון        
 0ומעשים תאור תפקידים,תכונות האדם מילים המתארותות גדולה של בפרשה זו ישנם כמ        

 

 .כולו חומריות סח מסקנה פרק
 

 .חומריותמשמעות התיחסות אלוהים ל."אלוהים"פעם עם האותיות  21'  בפרק סח מופיע ה             
 .חומרייםאנושיים תארים בפעמים  22  תאור בני אדם עבפרק סח מופי           
 .   שדוד המלך נתן לאלוהים פעמים בכל התארים האפשריים 46'  ה עבפרק סח מופי             

 .רוחניתמשמעות התיחסות ".יהוה"פעם עם האותיות  18'  בפרק כט מופיע ה             
 .רוחניותו עוצמה במיעוט מילים אפשר להביע הרבה.פרק כט קצר לעומת פרק סח            

 ..בהרבה מילים לתאר אותם ניתן פרק סח ארוך לעומת פרק סח תכונות ומעשי האדם הם רבים            


