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ָלִם / תהילים פרק קכ״ב לֹום ְירּוׁשָ ׁשְ
שאול יונתן וינגורט

גם  וזו  ה',  לשם  להודות  י־ה  שבטי  עולים  שאליה  עיר  היא  ירושלים 

זו  כאשר  שלימה  השמחה  דוד.  בית  מלכי  את  בה  מושיב  שה'  עיר 

ִכְסאֹות  והוא מושיב בה  ו — אנו מודים בה לה',  ַיְחּדָ ּה  ּלָ ָרה  ֻחּבְ ׁשֶ עיר 

ט. כדי שירושלים תהיה בנויה, עלינו לשאול בשלומה, ולהתפלל  ּפָ ְלִמׁשְ

על תושביה, למען אחי ורעי, ולמען בית ה'.

ֲעלֹות ְלָדִוד יר ַהּמַ )א( ׁשִ

ית ה' ֵנֵלְך. ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ׂשָ

ָעַרִיְך  ׁשְ )ב( ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ

ָלִם. ְירּוׁשָ

ּה  ָרה ּלָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִם ַהּבְ )ג( ְירּוׁשָ

ו. ַיְחּדָ

ְבֵטי ָי־ּה,  ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ )ד( ׁשֶ

ם ה'. ָרֵאל, ְלֹהדֹות ְלׁשֵ ֵעדּות ְלִיׂשְ

ט,  ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ )ה( ּכִ

ִויד. ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ּכִ

ָליּו ֹאֲהָבִיְך. ָלִם, ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ )ו( ׁשַ

ְלָוה  ֵחיֵלְך, ׁשַ לֹום ּבְ )ז( ְיִהי ׁשָ

ַאְרְמנֹוָתִיְך. ּבְ

לֹום  א ׁשָ ָרה ּנָ )ח( ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַדּבְ

ְך. ּבָ

ה  ית ה' ֱא־לֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ )ט( ְלַמַען ּבֵ

טֹוב ָלְך.

פותח ב"שמחתי" וחותם ב"טוב לך". הפתיחה המזמור 

ה'  "בית  הוא  והסיום  נלך"  ה'  "בית   היא 

לבית  ביכורים  להבאת  מרמז  יותר  כאן  שיש  נראה,  א־להינו". 

ְוָהָיה  א־יא(:  כו,  )דברים  ביכורים  מקרא  בפרשת  נאמר  וכך  המקדש, 

ְבּתָ  ּה ְוָיׁשַ ּתָ ר ה' ֱא־לֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ

ר ה'  ֲאׁשֶ ֵמַאְרְצָך  ִביא  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  ִרי  ּפְ ל  ּכָ ית  ֵמֵראׁשִ ְוָלַקְחּתָ  ּה.  ּבָ

ֱא־ ִיְבַחר ה'  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ְוָהַלְכּתָ ֶאל  ֶנא  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ָלְך  ֹנֵתן  ֱא־לֶֹהיָך 

ִמים ָהֵהם ְוָאַמְרּתָ  ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ם. ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ לֶֹהיָך ְלׁשַ

ית  ה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראׁשִ ִהּנֵ ה  ְוַעּתָ ַהּיֹום ַלה' ֱא־לֶֹהיָך וגו'.  י  ְדּתִ ִהּגַ ֵאָליו 

ֲחִויָת  ּתַ ְחּתֹו ִלְפֵני ה' ֱא־לֶֹהיָך ְוִהׁשְ י ה', ְוִהּנַ ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּפְ

ר ָנַתן ְלָך ה' ֱא־לֶֹהיָך ּוְלֵביֶתָך  ַמְחּתָ ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ִלְפֵני ה' ֱא־לֶֹהיָך. ְוׂשָ

ָך. בפרשה זו עולים למקום אשר יבחר  ִקְרּבֶ ר ּבְ ר ֲאׁשֶ ִוי ְוַהּגֵ ה ְוַהּלֵ ַאּתָ

ה', ומודים לה' על כך שבאנו אל המקום הזה, וישנו ציווי מיוחד 

"ושמחת בכל הטוב".

מ"ב(:  פ"ג  )ביכורים  הביכורים  הבאת  סדר  מתואר  במשנה  ואכן, 

סֹות ְלִעירֹו  ְנּ ֲעָמד ִמְתַכּ ַמּ ַבּ ֶשׁ ל ָהֲעָירֹות  ָכּ ּכּוִרים?  ַהִבּ יַצד ַמֲעִלין ֶאת  ֵכּ

ים  ִכּ ְשׁ ים. ְוַלַמּ ִתּ ִעיר. לֹא ָהיּו ִנְכָנִסים ַלָבּ ָלּ ְרחֹוָבּה ֶשׁ ֲעָמד, ְוָלִנים ִבּ ַמּ ַלּ ֶשׁ

ה אֹוֵמר )ִיְרְמָיה לא, ה(: "קּומּו ְוַנֲעֶלה ִצּיֹון ֶאל ה' ֱא־לֵֹהינּו",  ָהָיה ַהְמֻמֶנּ

ובברייתא בירושלמי כתוב: "בדרך היו אומרים: שמחתי באומרים 

לי בית ה' נלך, בירושלים היו אומרים: עומדות היו רגלינו בשעריך 

ירושלים". אם כן, שיר זה היה מושר בפי מביאי הביכורים — כאשר 

הביכורים  מביא  אומר  הביכורים  את  יביאו  בו  הזמן  על  הודיעו 

ית ה' ֵנֵלְך, וכאשר התקבצו כל  ֹאְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ בלשון יחיד: ׂשָ

אנשי האזור ועלו לירושלים, הם אומרים בלשון רבים: ֹעְמדֹות ָהיּו 



ָלִם. שני הפסוקים הללו הם הפתיחה למזמור, שמתארת  ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ַרְגֵלינּו ּבִ
את הזמן בו המזמור נאמר.

)ג־ה. 24 מילים( מתאר את שני  נחלק לשנים: החלק הראשון  המשך המזמור 

ָבִטים  ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ נּוָיה — )א( עיר הקודש: ׁשֶ ם ַהּבְ ַלִ הדברים המיוחדים בְירּוׁשָ

ה  ּמָ ׁשָ י  ּכִ המלוכה:  עיר  )ב(  ה'.  ם  ְלׁשֵ ְלֹהדֹות  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֵעדּות  ָי־ּה,  ְבֵטי  ׁשִ
וכאשר שני הדברים מתקיימים  ִויד,  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ ט,  ּפָ ְלִמׁשְ ִכְסאֹות  בּו  ָיׁשְ
ו. החלק השני )ו־ט. 24 מילים( הוא תפילה של  ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ביחד זוהי ִעיר ׁשֶ

ֲאלּו  ׁשַ ואומר:  אליהם  פונה  והמשורר  בירושלים,  ולשלווה  לשלום  העולים 

ָליּו )=יחיו בשלווה( ֹאֲהָבִיְך, ועוד הוא מתפלל:  ָלִם, ומתוך כך גם ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ׁשְ
)=הבתים  ַאְרְמנֹוָתִיְך  ּבְ ְלָוה  ׁשַ האנשים שבתוכך(,  )=החיל שלך,  ֵחיֵלְך  ּבְ לֹום  ׁשָ ְיִהי 
המפוארים(. שני הפסוקים הללו בנויים בתקבולת כיאסטית, ויש בהם תפילה 

על העיר ועל האנשים. בנוסף, ישנו הסבר כפול לתפילה — )א( לשלום העיר: 

ֱא־ ה'  ית  ּבֵ ְלַמַען  ו)ב( לטוב בעיר:  ְך,  ּבָ לֹום  ׁשָ א  ּנָ ָרה  ֲאַדּבְ ְוֵרָעי,  ַאַחי  ְלַמַען 
ה טֹוב ָלְך. לֵֹהינּו, ֲאַבְקׁשָ

›››

תשומת לב לכותרת של המזמור, מעלה קושי עם ההנחה שזהו מזמור שנכתב 

לנו  וידוע  ְלָדִוד,  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ נאמר:  רק עבור מביאי הביכורים. בכותרת 

שדוד לא בנה את בית המקדש! ניתן לומר, שהמילה ְלָדִוד כאן, אין פירושה 

והוא נכתב רק  שדוד הוא המשורר, אלא שהמזמור נכתב לכבודו של דוד, 

מלכים  כמה  כבר  בה  וקמו  ִויד,  ּדָ ְלֵבית  ְסאֹות  ּכִ ישבו  שבירושלים  לאחר 

משושלתו של דוד. ואולם, עיון בפסוקים בספר שמואל, מחזיר את ההבנה 

שזהו שיר שכתב דוד למען בית ה', ואין זה שיר שנכתב רק לאחר שנבנה 

בית המקדש.

ְבֵטי  ל ִשׁ ֹבאּו ָכּ אחרי שמת איש בושת, בנו של שאול, נאמר )שמו"ב ה, א־ג(: ַוָיּ

ָרֵאל. מה עשה דוד  ִוד ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשׂ חּו ֶאת ָדּ ְמְשׁ ִוד ֶחְברֹוָנה וגו' ַוִיּ ָרֵאל ֶאל ָדּ ִיְשׂ

ִוד  בהיותו מלך על כולם? כבש את ירושלים, ולכד ֵאת ְמֻצַדת ִצּיֹון ִהיא ִעיר ָדּ

ְוִכי  ָרֵאל  ִיְשׂ ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  ֱהִכינֹו  י  ִכּ ִוד  ָדּ ַדע  ַוֵיּ )ה, ד־י(, שם הוא בנה לו בית, 

ָרֵאל )ה, יא־ב(. השלב הבא היה להעלות את ארון  ֲעבּור ַעּמֹו ִיְשׂ א ַמְמַלְכּתֹו ַבּ ׂ ִנֵשּ

ֲעֵלי  ר ִאּתֹו ִמַבּ ה' לירושלים, אלא שבתחילה הוא עשה זאת רק עם ָהָעם ֲאֶשׁ

ה,  ֻעָזּ ַחר ַאף ה' ְבּ ְיהּוָדה, והעלייה הפסיקה עם מות עוזה, וכך נאמר )ו, א־י(: ַוִיּ

ְלָדִוד ַעל  ַחר  ַוִיּ ָהֱא־לִֹהים.  ם ִעם ֲארֹון  ָשׁ ָמת  ַוָיּ ל,  ַהַשּׁ ַעל  ָהֱא־לִֹהים  ם  ָשׁ הּו  ֵכּ ַוַיּ

ָרא  ה. ַוִיּ ה, ַעד ַהּיֹום ַהֶזּ ֶרץ ֻעָזּ קֹום ַההּוא ֶפּ ְקָרא ַלָמּ ה, ַוִיּ ֻעָזּ ֶרץ ְבּ ַרץ ה' ֶפּ ר ָפּ ֲאֶשׁ

אֶמר: ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי ֲארֹון ה'. ְולֹא ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר  ּיֹום ַההּוא, ַוֹיּ ָדִוד ֶאת ה' ַבּ

י. ִתּ ית ֹעֵבד ֱאדֹום ַהִגּ הּו ָדִוד ֵבּ ֵטּ ִוד, ַוַיּ ֵאָליו ֶאת ֲארֹון ה' ַעל ִעיר ָדּ

לאחר שלשה חודשים, החלך דוד להעלות את הארון לירושלים, ובפעם הזו 

ְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר.  ָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה' ִבּ ית ִיְשׂ כתוב )ו, טו(: ְוָדִוד ְוָכל ֵבּ

ן ִלְפֵני ֲארֹון  ֵתּ בזמן שדוד העלה את הארון לירושלים נאמר )דה"א טז, ד־ח(: ַוִיּ

ּיֹום  ָרֵאל וגו'. ַבּ ל ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ יר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵלּ ְרִתים, ּוְלַהְזִכּ ם ְמָשׁ ה' ִמן ַהְלִוִיּ
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ים  מֹו, הֹוִדיעּו ָבַעִמּ ה' ִקְראּו ִבְשׁ ֹראׁש ְלֹהדֹות ַלה' וגו'. הֹודּו ַלָ ִויד ָבּ ַההּוא ָאז ָנַתן ָדּ

ְבֵטי ָי־ּה, ֵעדּות  ָבִטים ׁשִ ם ָעלּו ׁשְ ָ ּשׁ ֲעִלילָֹתיו. על הודיה זו נאמר במזמור שלנו: ׁשֶ

ם ה'. ָרֵאל, ְלֹהדֹות ְלׁשֵ ְלִיׂשְ

עם העלאת הארון לירושלים להודות לשם ה', עדיין לא הסתיים הסיפור, שכן 

ָנָתן  ֶאל  ֶלְך  ַהֶמּ אֶמר  ַוֹיּ ֹאְיָביו.  ל  ִמָכּ ִביב  ִמָסּ ֵהִניַח לֹו  ַוה'  ֵביתֹו,  ְבּ ב  ָיַשׁ דוד המלך 

תֹוְך ַהְיִריָעה )ז,  ב ְבּ ֵבית ֲאָרִזים, ַוֲארֹון ָהֱא־לִֹהים ֹיֵשׁ ב ְבּ ִביא: ְרֵאה ָנא, ָאֹנִכי יֹוֵשׁ ַהָנּ

א־ב(. כלומר, על אף שהארון היה כבר בירושלים, עדיין לא בנו בית לה'.

ְיָלה  ּלַ ְך. אך ּבַ י ה' ִעָמּ ה, ִכּ ְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵשׂ ר ִבּ ל ֲאֶשׁ ֶלְך: ֹכּ אֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶמּ בתחילה, ַוֹיּ

ּכֹה  ִוד,  ּדָ ֶאל  י  ַעְבּדִ ֶאל  ְוָאַמְרּתָ  ֵלְך  ֵלאֹמר:  ָנָתן  ֶאל  ה'  ַבר  ּדְ ַוְיִהי  ד־ו(,  )ז,  ַההּוא 

ַבִית ְלִמּיֹום ַהֲעלִֹתי ֶאת  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ י לֹא  ּכִ י?!  ְבּתִ י ַבִית ְלׁשִ ּלִ ְבֶנה  ה ּתִ ָאַמר ה', ַהַאּתָ

ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּבְ ן.  ּכָ ּוְבִמׁשְ ֹאֶהל  ּבְ ְך  ִמְתַהּלֵ ָוֶאְהֶיה  ה,  ַהּזֶ ַהּיֹום  ְוַעד  ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ

יִתי  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ַאַחד  ֶאת  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֲהָדָבר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָכל  ּבְ י  ְכּתִ ִהְתַהּלַ

ית ֲאָרִזים?! ה לֹא ְבִניֶתם ִלי ּבֵ ָרֵאל ֵלאֹמר: ָלּמָ י ֶאת ִיׂשְ ִלְרעֹות ֶאת ַעּמִ

י  אם כן, ה' איננו חפץ בכך שדוד יבנה בית לה', ומתי הוא יסכים לבניה זו? ּכִ

ֶעיָך  ִמּמֵ ֵיֵצא  ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֶריָך,  ַזְרֲעָך  ֶאת  ַוֲהִקיֹמִתי  ֲאֹבֶתיָך,  ֶאת  ַכְבּתָ  ְוׁשָ ָיֶמיָך  ִיְמְלאּו 

א ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם  ּסֵ י ֶאת ּכִ ִמי ְוֹכַנְנּתִ ִית ִלׁשְ ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו. הּוא ִיְבֶנה ּבַ

ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם )ז, יב־טז(. ָך ַעד עֹוָלם ְלָפֶניָך ּכִ יְתָך ּוַמְמַלְכּתְ וגו'. ְוֶנְאַמן ּבֵ

דוד איננו יכול לבנות בית לה' כל עוד ה' לא בנה לו בית, וזרעו עדיין לא מלך 

ִויד, יוכל זרעו  ְסאֹות ְלֵבית ּדָ ט, ּכִ ּפָ בּו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ אחריו, ורק כאשר ׁשָ

של דוד לבנות את הבית.

ניתן לדרוש ולומר, כי שערי ירושלים הכתובים במזמור, אינם רק שערי העיר 

הבנויה, אלא החסימה בפניה עומד דוד הרוצה לבנות בית לה', והוא איננו יכול 

להיכנס לירושלים שבית ה' בנוי בתוכה. הוא יודע, שירושלים עדיין איננה עיר 

שחוברה לה יחדיו, ובינתיים רק עלו לשם שבטים להודות לשם ה', בהעלאת 

הארון למקומו, אך רק כאשר יהיו מלכים נוספים מבית דוד, יוכלו לבנות בה 

בית לה', ותהיה זאת עיר שחוברה לה יחדיו — מצד העם העולה להודות לשם 

ה', ומצד ה' המושיב בו את המלכים מבית דוד.
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


