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ים ִמיׁשֹור / תהילים פרק ס״ז ט ַעּמִ ּפֹ י ִתׁשְ ּכִ
שאול יונתן וינגורט

המזמור  במעטפת  כולו.  העולם  על  משפיעה  ישראל  לעם  הברכה 

מתקיים הברכה והארת הפנים לישראל, ואילו במרכז המזמור העמים 

הוי',  בשם  היא  אלינו  הברכה  תמיד  לא  ביושר.  נשפטים  והלאומים 

העמים  גם  יכולים  תמיד  אך   — הברכה  את  רואים  בטבע  רק  ולפעמים 

להודות ולשמוח.

יר. ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ַח ּבִ )א( ַלְמַנּצֵ

ָניו  נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ )ב( ֱא־לִֹהים ְיָחּנֵ

נּו. ֶסָלה. ִאּתָ

ָכל ּגֹוִים  ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ )ג( ָלַדַעת ּבָ

ְיׁשּוָעֶתָך.

ים ֱא־לִֹהים )ד( יֹודּוָך ַעּמִ

ם. ּלָ ים ּכֻ יֹודּוָך ַעּמִ

ים נּו ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ )ה( ִיׂשְ

ים ִמיׁשֹור ט ַעּמִ ּפֹ י ִתׁשְ ּכִ

ְנֵחם. ֶסָלה. ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ּוְלֻאּמִ

ים ֱא־לִֹהים )ו( יֹודּוָך ַעּמִ

ם. ּלָ ים ּכֻ יֹודּוָך ַעּמִ

)ז( ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה, ְיָבְרֵכנּו ֱא־לִֹהים 

ֱא־לֵֹהינּו.

ל  )ח( ְיָבְרֵכנּו ֱא־לִֹהים, ְוִייְראּו ֹאתֹו ּכָ

ַאְפֵסי ָאֶרץ.

הכתובת: זהו  מלבד  הכל,  בסך  מילים   49 בן  קצר,  מזמור 

בו  למצוא  ניתן  זאת  ובכל  יר,  ׁשִ ִמְזמֹור  ְנִגיֹנת  ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ
פתיחה, מוקד וסיום.

מזמור זה קנה את מקומו בסידור התפילה בימי ספירת העומר, בכל 

יום ויום אנו מכוונים ומתקדמים שלב נוסף במזמור הזה.

בגוף  "אנחנו",  הם  הדוברים  בהם  בפסוקים  ומסיים  פותח  הפרק 

אין  או תקווה.  נראה כהבעת משאלה  והדיבור בהם  רבים,  ראשון 

נסתר,  בלשון  בהם  נזכר  לקב"ה, אשר  ישירה  פניה  אלו  בפסוקים 

וגם לא פניה אל הסובבים. פתיחת המזמור היא בתקווה: ֱא־לִֹהים 

נּו. והסיום הוא מעין הפתיחה: ְיָבְרֵכנּו  ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ ְיָחּנֵ
ֱא־לִֹהים ֱא־לֵֹהינּו. ְיָבְרֵכנּו ֱא־לִֹהים וגו'.

אין  ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ל  ּכָ ֹאתֹו  ְוִייְראּו  המזמור:  את  שחותמת  לתקווה 

מקבילה בפסוק הראשון, אך נראה שיש לראות את המקבילה שלה 

בפסוק השני, באותן מילים שמתייחסות אל א־להים כנוכח: ָלַדַעת 

ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך. התפילה שנאמרת בפתיחה היא,  ָך, ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ּבָ
שכל הגויים ידעו את דרך ה', ואילו בחתימה מדובר על כך שכל 

אפסי הארץ ייראו מה'. אם כן, פתיחת המזמור וחתימתו מתייחסות 

לתקווה שתבוא ברכה והארת פני א־להים לעם ישראל, ומתוך כך 

גם שאר הגויים עתידים לדעת את דרך ה' וליראה אותו.

כהוכחה  לפרש  יש  שבחתימה,  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  המילים:  את 

נּו  ִאּתָ ָניו  ּפָ ָיֵאר  במילים  לראות  ניתן  מעתה,  ה'.  לברכת  וכביטוי 

וכך נראה שפירש  שבפתיחת המזמור את המקבילה למילים אלו, 



ָך, וידיעת  ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ָניו — להראות פנים שוחקות, לתת טל ומטר". ויש להוסיף, שבפתיחה נאמר ָלַדַעת ּבָ רש"י באומרו: "ָיֵאר ּפָ

הארץ מובילה לפקידתה, שהיא: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה.

לסיכום, במעטפת המזמור מצויים שני הפסוקים הראשונים מול שני הפסוקים האחרונים, ובהם התקווה לברכת א־להים אלינו, 

וכאשר היא תתממש, ידעו כל הגויים את ישועת ה' ודרכיו, וייראו אותו כל אפסי ארץ.

ְמחּו  ם, ובתווך עומד הפסוק: ִיׂשְ ּלָ ים ּכֻ ים ֱא־לִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ מרכז הפרק הוא בשלשה פסוקים. הפסוק שנכפל כאן הוא: יֹודּוָך ַעּמִ

ְנֵחם. ֶסָלה. נשים לב, שבכל אחת מן הצלעות בפסוקים אלו חוזרת  ָאֶרץ ּתַ ים ּבָ ים ִמיׁשֹור, ּוְלֻאּמִ ּפֹט ַעּמִ י ִתׁשְ ים, ּכִ נּו ְלֻאּמִ ִויַרּנְ
ים.  ים, ַעּמִ ים, ַעּמִ ים, ּוְלֻאּמִ ים, ַעּמִ ים, ְלֻאּמִ ים, ַעּמִ ההתייחסות אל הגויים, ושבע פעמים חוזרים על מילה המתייחסת אליהם: ַעּמִ

דווקא בפסוקים אלו הפניה היא בדיבור ישיר ונוכח לא־להים, אך הם אינם מתייחסים בכלל לתפקיד שלנו ולעבודתנו, אלא 

למה שיקרה לכל העמים והלאומים.

מרכז המזמור שלנו הוא מעין מה שמופיע בנבואה על משפט העמים שיתקיים באחרית הימים )מיכה ד, א־ג. ומעין זה ישעיהו ב, 

ים, ְוָאְמרּו  ים. ְוָהְלכּו ּגֹוִים ַרִבּ ָבעֹות, ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִמּ א הּוא ִמְגּ ׂ ֹראׁש ֶהָהִרים, ְוִנָשּ ית ה' ָנכֹון ְבּ ִמים ִיְהֶיה ַהר ֵבּ ַאֲחִרית ַהָיּ א־ג(: ְוָהָיה ְבּ

ין  ַפט ֵבּ ָלִם. ְוָשׁ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשׁ ּיֹון ֵתּ י ִמִצּ ֹאְרֹחָתיו, ִכּ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבּ ית ֱא־לֵֹהי ַיֲעֹקב, ְויֹוֵרנּו ִמְדּ ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה', ְוֶאל ֵבּ

אּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּון  ים ַוֲחִניֹתֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, לֹא ִיְשׂ תּו ַחְרֹבֵתיֶהם ְלִאִתּ ים, ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק, ְוִכְתּ ים ַרִבּ ַעִמּ

עֹוד ִמְלָחָמה.

›››

מהו היחס בין ישראל לעמים במזמור שלנו? מדוע במעטפת הפרק הברכה לעם ישראל היא העיקר, והגויים רק רואים ויראים, 

ם ולתפקידם, ועם ישראל איננו בא לידי ביטוי כלל? ּלָ ים ּכֻ ואילו במוקד הפרק ההתייחסות היא דווקא אל הַעּמִ

יחסי ישראל והעמים באים לידי ביטוי במקומות רבים בתנ"ך, ומצאנו גם מקומות בהם הגויים מהללים את ה' דווקא כאשר הוא 

י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה )קיז,  ים. ּכִ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ ל ּגֹוִים, ׁשַ מברך אותנו, וכגון במזמור הקצר: ַהְללּו ֶאת ה' ּכָ

א־ב(. אם כן, אין אנו מצביעים על קושי בהבנת המזמור, שנובע מעצם החיבור בין מה שקורה לעם ישראל ומה שקורה לגויים, 

אלא בשאלה מהי מטרת המזמור שלנו, וכיצד יש להעמיק דרכו בהבנת היחס שבין ישראל לעמים.

והעמים. פרשיית המסורה  ישראל  בין  והם מסמלים את המפגש הראשון  ועשו,  יעקב  בין  נפתח בפסוקים שנוגעים למפגש 

וערוכה בתבנית  נחלקת לשני חלקים  כי היא  ונראה  יז(,  לג,  )בראשית לב, ד —  וישלח כוללת 47 פסוקים  שפותחת את פרשת 

קונצנטרית. 19 פסוקים מתארים את ההכנות למפגש עם עשו )לב, ד־כב( והם מסתיימים בכך שיעקב לן בלילה ההוא במחנה, 9 

פסוקים מתארים את מאורעות הלילה )לב, כג־לא( ובמרכזם המאבק בין יעקב לאיש, ו־19 פסוקים מתארים את היום למחרת בו 

התרחש המפגש עם עשו )לב, לב־לג — לג, א־יז(.

התייחסות למאורעות הלילה כמרכז הסיפור מבהירה את הפער האדיר בין הציפייה המתוחה למלחמה בין האחים שהיתה בחלק 

הראשון של הסיפור, לבין המפגש הלבבי שהתרחש בסופו של דבר בחלק השני של הסיפור — המלחמה הוכרעה במאבקו של 

יעקב עם האיש — שרו של עשו. לאחר המאבק עם האיש, יכלו עשו ויעקב להיפגש כשני אחים אוהבים, שכן שרו של עשו ברך 

את יעקב והודה לו על הברכות שנטל מיצחק.

ניתן להשוות את הפתיחה לפרשה, שכוללת שליחת מלאכים לעשו בארץ שעיר ויציאתו לקראת יעקב עם ארבע מאות איש, 

לפיזור הדמויות שבסופה, הכולל גם הצעה של עשו להציג עם יעקב מהאנשים אשר איתו )השווה ניתוח זה של הפרשייה לניתוחו של 

הרב סמט, 'עיונים בפרשיות התורה' סדרה ראשונה, ח"א עמ' 89 ואילך, והבוחר יבחר(.

ִני. הברכה שקיבל  ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֲחָך, ּכִ ּלֵ ַחר, אומר לו יעקב: לֹא ֲאׁשַ ָ י ָעָלה ַהּשׁ ֵחִני ּכִ ּלְ בסוף הלילה, כאשר שרו של עשו מבקש: ׁשַ
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ֶמָך, השיב  א ׁשְ יָדה ּנָ ים ַוּתּוָכל, ובמענה לבקשה: ַהּגִ ִריָת ִעם ֱא־לִֹהים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ָרֵאל, ּכִ י ִאם ִיׂשְ ְמָך ּכִ היתה: לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ִנים  י ָרִאיִתי ֱא־לִֹהים ּפָ ִניֵאל, ּכִ קֹום ּפְ ם ַהּמָ ְקָרא ַיֲעֹקב ׁשֵ ם. כאן מופיע שם המקום: ַוּיִ ִמי? ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ׁשָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ּתִ ה ּזֶ המלאך: ָלּמָ

י. ֵצל ַנְפׁשִ ּנָ ִנים ַוּתִ ֶאל ּפָ

נּו ֶסָלה,  ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ עיון בהתרחשות זו מצביע על קשרים מרובים למזמור שלנו. פתיחת המזמור: ֱא־לִֹהים ְיָחּנֵ

מזכירה את ראיית א־להים פנים אל פנים, ואת בקשת הברכה משרו של עשו. גם במפגש שבין יעקב לעשו שבא לאחר מכן, 

ְרֵצִני, ועל כן הוא מפציר בעשו: ַקח  ֵני ֱא־לִֹהים ַוּתִ ְרֹאת ּפְ ן ָרִאיִתי ָפֶניָך ּכִ י ַעל ּכֵ מזכיר יעקב את המפגש עם המלאך ואומר לו: ּכִ

ִני ֱא־לִֹהים ְוִכי ֶיׁש ִלי ֹכל. מעתה, ברור שא־להים חנן את יעקב, וגם ברך אותו והאיר את  י ַחּנַ ר ֻהָבאת ָלְך, ּכִ ְרָכִתי ֲאׁשֶ ָנא ֶאת ּבִ

פניו אליו.

כיצד יש להבין לפי זה את הפסוקים במוקד המזמור, המתייחסים להודאת העמים כולם? ייתכן שיש כאן הודאה והכרה בכך 

ר ָלְך — כאן הודה לו על הברכות". הברכות אותן  שישראל ראויים לברכה, וכפי שפירש רש"י על דברי עשו: "ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאׁשֶ

ָגן ְוִתיֹרׁש )בראשית  י ָהָאֶרץ ְורֹב ּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן ְלָך ָהֱא־לִֹהים ִמּטַ קיבל יעקב במרמה, ועשו לא הודה לו עליהן עד עתה הן: ְוִיּתֶ

כז, כח(. אם כן, ניתן לראות בפסוקים שחותמים את המזמור שלנו: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה וגו', מימוש של הברכות הללו.

ִעיָרה — ואימתי ילך? בימי  ר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ׂשֵ י וגו' ַעד ֲאׁשֶ ונראה, שלא לחינם אומר רש"י על דברי יעקב: "ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאּטִ

ים  ּפֹט ַעּמִ י ִתׁשְ המשיח, שנאמר: ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו )עובדיה א, כא(". ואכן, זהו מוקד המזמור שלנו: ּכִ

ִמיׁשֹור, והוא מתקיים בזמן בו "ְוָהָיה ֶהָעֹקב ְלִמיׁשֹור" )ישעיהו מ, ד(, ולא יעקב נקרא שמו, כי אם ישראל וישורון. 

›››

ָניו  ְמֶרָך. ָיֵאר ה' ּפָ ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם. ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ ֵני ִיׂשְ דמיון נוסף למזמור שלנו ניתן למצוא בברכת כהנים: "ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ

לֹום" )במדבר ו, כג־כו(. אמנם, במזמור שלנו מופיע שם ֱא־לִֹהים, בעוד ברכת כהנים  ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ . ִיּשָׂ ּךָ ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ

נּו ֶסָלה. ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ היא בשם הוי', אך המשותף להם הוא התקווה שמופיעה בפתיחת המזמור שלנו: ֱא־לִֹהים ְיָחּנֵ

כך הוא במדרש תהילים: "בברכה שמברכין בניך, יברכך יאר ישא, ואף אתה ברכם כך, שנאמר: א־להים יחננו ויברכנו", וזו 

לשון הרש"ר הירש בפירושו על ברכת כהנים )במדבר ו, כה(: "הארת עיני ישראל לראות את "דרך ה'" בארץ )"דרך ה'" כולל גם את 

דרך ההנהגה האלוהית וגם את דרך החובה שה' ציוונו ללכת בה(, היא אמצעי להארת עיני כלל האנושות; ובלשון המשורר: א־להים יחננו 

ויברכנו וגו'. המזמור כולו הוא פירוש לפסוק שלנו".

ויש להעיר, שישנם סידורים בהם מצוייר המזמור שלנו בתבנית המנורה: שבעה פסוקים, שמחולקים לששה קנים המאירים אל 

מול פני המנורה. בפסוק הראשון והשביעי ישנם 7 מילים, בפסוק השני והשישי יש 6 מילים, הפסוק השלישי והחמישי עם 6 

מילים זהות, והפסוק המרכזי הוא הארוך יותר, ובו עצמו יש 11 מילים, ו־49 אותיות. נראה, כי הדמיון למנורה מכוון אף הוא 

לברכת הכהנים, והכהן מעלה את הנרות אל מול פני המנורה, כאשר הוא מברך את עמו ישראל באהבה.

האם ניתן למצוא קשר בין ברכת כהנים עצמה ליחסי ישראל והעמים, או שזו ברכה המיוחדת לישראל בלי קשר אל הגויים?

בספרי )פרשת נשא, מ( דרשו: "יברכך ה', בברכה המפורשת בתורה, וכן הוא אומר: ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וגו' ברוך 

טנאך ומשארתך, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. אימתי? כי תשמע בקול ה' א־

להיך". ציטוט זה מפרשת כי תבוא מעורר אותנו לבחון את כל פרשת הברכות, אשר פותחת במילים: ּוְנָתְנָך ה' ֱא־לֶֹהיָך ֶעְליֹון 

ל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ )דברים כח, א־יד(. ַעל ּכָ

ל  ּכָ העליונות של ישראל על כל הגויים, באה לידי ביטוי בברכות המרובות שאנו נקבל כאשר נשמע בקול ה': "ּוָבאּו ָעֶליָך 

ן  ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך וגו'. ִיּתֵ רּוְך ּפְ ֶדה. ּבָ ּשָׂ ה ּבַ ִעיר ּוָברּוְך ַאּתָ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ קֹול ה' ֱא־לֶֹהיָך. ּבָ ַמע ּבְ י ִתׁשְ יֻגָך, ּכִ ה ְוִהּשִׂ ָרכֹות ָהֵאּלֶ ַהּבְ
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ֲאָסֶמיָך  ָרָכה ּבַ ָך ֶאת ַהּבְ ְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו ְלָפֶניָך. ְיַצו ה' ִאּתְ ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבׁשִ ִפים ְלָפֶניָך, ּבְ ִמים ָעֶליָך ִנּגָ ה' ֶאת ֹאְיֶביָך ַהּקָ

ֹמר ֶאת ִמְצֹות ה' ֱא־לֶֹהיָך  י ִתׁשְ ע ָלְך, ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ר ה' ֱא־לֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך. ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ּכַ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ַלח ָיֶדָך, ּוֵבַרְכָך ּבָ ּוְבֹכל ִמׁשְ

ַמִים, ָלֵתת ְמַטר  ָ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב, ֶאת ַהּשׁ ּךָ וגו'. ִיְפּתַ ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמּמֶ י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ְדָרָכיו. ְוָראּו ּכָ ְוָהַלְכּתָ ּבִ

ה לֹא ִתְלֶוה. ּוְנָתְנָך ה' ְלֹראׁש ְולֹא ְלָזָנב, ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְולֹא ִתְהֶיה  ים ְוַאּתָ ה ָיֶדָך, ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרּבִ ל ַמֲעׂשֵ ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ּכָ ַאְרְצָך ּבְ

ֹמר ְוַלֲעׂשֹות...". ָך ַהּיֹום ִלׁשְ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ַמע ֶאל ִמְצֹות ה' ֱא־לֶֹהיָך ֲאׁשֶ י ִתׁשְ ה, ּכִ ְלָמּטָ

בפתיחה ובחתימה של המזמור שלנו ישנו הד ברור לכל הברכות הללו: ה' מברך אותנו, ואנו הולכים בדרכי ה', אז יוודעו בארץ 

דרכיו של ה' ובכל הגויים תתגלה ישועתו, הארץ תתן את יבולה, וכל עמי הארץ ייראו מאתנו. כאשר אנו עושים את תפקידנו 

כראוי, הברכות באות עלינו, והגויים מכירים בגדולת ה' ויראים ממנו.

כך במישור הלאומי, וכך גם במישור הפרטי, כדרשת חכמים: "ואהבת את ה' א־להיך )דברים ו, ה( — שיהא שם שמים מתאהב 

על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי 

אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמדו תורה, ראו כמה נאים דרכיו, כמה 

מתוקנים מעשיו..." )יומא פו, א(.

›››

עם הדמיון הרב לברכת כהנים, ניתן להבחין בכך שמוקד המזמור שלנו מתייחס אל הגויים עצמם, ולא ביחסי הגויים וישראל. 

התייחסות זו אל הגויים איננה רמוזה בברכת כהנים או בברכות שבפרשת כי תבוא.

ניתן להציע כפרשנות למזמור שלנו, שהברכות הגלויות שבברכת כהנים ובפרשת כי תבוא מציבות את עם ישראל כעליון על 

כל גויי הארץ. ואולם, לא תמיד זהו המצב, ולא תמיד הברכות מתקיימות כפשוטן. לפעמים עלינו להסתפק בתקווה הנסתרת 

נּו. ָניו ִאּתָ נּו ִויָבְרֵכנּו, ָיֵאר ּפָ שבמזמור שלנו: ֱא־לִֹהים ְיָחּנֵ

האם בתקופה בה ישראל אינם מקבלים את הברכות אין מקום לגויים להכיר באמת? מרכז המזמור שלנו, שפונה אל הגויים, 

מציע להם גם בתקופה של הסתר פנים לעם ישראל להודות ולהכיר באמת. אפילו כאשר ההקשר כולו הוא בשם ֱא־לִֹהים, בגי' 

ר ָלְך. הטבע, יכול עשו להודות על הברכות ולומר: ָאִחי, ְיִהי ְלָך ֲאׁשֶ

במזמור כולו מובעת התקווה למילוי הייעוד, והשלמת תיקון העולם. מובן, שהטוב ביותר הוא כאשר עם ישראל יזכו לכל 

של  והאפשרות  בתהליך,  הגויים  של  מרכזיותם  אל  המבט  הפניית  ואולם,  לו.  ויודו  בה'  יכירו  הגויים  כך  ומתוך  הברכות, 

הגויים להודות ולשמוח אפילו כאשר ה' שופט את העמים, מכוונת גם אותנו לראות בתוך ההסתר את ההתקדמות אל הברכה. 

מֹו ֶאָחד. התקדמות אל היום בו ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ

להאזנה לשיעור על פרק ס״ז: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/67 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.
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