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ִויִהי ֹנַעם / תהילים פרק צ׳
שאול יונתן וינגורט

ה'  וכאשר  ישנו פער בכל המישורים, בעולם־שנה־נפש,  בין ה' לאדם 

מעניש את האדם — הוא מכלה את ימיו שעוברים כל כך מהר. מבקשים 

אנו שה' יודיע לנו את מניין ימינו, ונזכה להביא לפניו לבב חכמה. שובה 

ה' עד מתי והנחם על עבדיך.

ה ִאיׁש ָהֱא־לִֹהים, ה ְלֹמֶשׁ ִפָלּ )א( ְתּ

ֹדר ָוֹדר. נּו ְבּ ה ָהִייָת ָלּ ֲא־ֹדָני ָמעֹון ַאָתּ

חֹוֵלל ֶאֶרץ  דּו ַוְתּ ֶטֶרם ָהִרים ֻיָלּ )ב( ְבּ

ְוֵתֵבל,

ה ֵא־ל. ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָתּ

אֶמר ׁשּובּו  א, ַוֹתּ ָכּ ב ֱאנֹוׁש ַעד ַדּ ֵשׁ )ג( ָתּ

ְבֵני ָאָדם.

יֹום ֶאְתמֹול  ֵעיֶניָך, ְכּ ִנים ְבּ י ֶאֶלף ָשׁ )ד( ִכּ

ְיָלה. מּוָרה ַבָלּ י ַיֲעֹבר ְוַאְשׁ ִכּ

ָחִציר  ֶקר ֶכּ ֹבּ ָנה ִיְהיּו, ַבּ ם ֵשׁ )ה( ְזַרְמָתּ

ַיֲחלֹף.

ֶקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל  ֹבּ )ו( ַבּ

ְוָיֵבׁש.

ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו. י ָכִלינּו ְבַאֶפּ )ז( ִכּ

ָך, ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור  ּתָ ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגּדֶ )ח( ׁשַ

ֶניָך. ָפּ

ינּו  ִלּ נּו ְבֶעְבָרֶתָך, ִכּ י ָכל ָיֵמינּו ָפּ )ט( ִכּ

ֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה. ָשׁ

ָנה, ְוִאם  ְבִעים ָשׁ נֹוֵתינּו ָבֶהם ִשׁ )י( ְיֵמי ְשׁ

והוא המזמור  ָהֱא־לִֹהים,  ִאיׁש  רבינו,  למשה  מיוחס 

מתאר את התפילה שלו. היינו מצפים לראות 

בתפילת משה איזושהי התייחסות לתורה, כמו מזמור יט או קיט, 

אך תפילה זו היא דווקא תפילה 'אנושית' אוניברסאלית, ללא קשר 

לתורה אותה קיבל משה מסיני. הביטוי ִאיׁש ָהֱא־לִֹהים מתאר את 

המתח בו נתונה התפילה — בין האיש והא־להים.

 — ישראל  עם  של  החטאים  לאחר  היו  רבינו  משה  של  התפילות 

ַקע ָהֵאׁש )במדבר יא,  ְשׁ ה ֶאל ה' ַוִתּ ל ֹמֶשׁ ֵלּ ְתַפּ ה, ַוִיּ ְצַעק ָהָעם ֶאל ֹמֶשׁ ַוִיּ

ל  ֵלּ ִהְתַפּ ָוָבְך,  ְרנּו ַבה'  ִדַבּ י  ִכּ ָחָטאנּו  אְמרּו  ַוֹיּ ה  ֹמֶשׁ ָהָעם ֶאל  ֹבא  ַוָיּ ב(, 

ַעד ָהָעם )במדבר כא,  ה ְבּ ל ֹמֶשׁ ֵלּ ְתַפּ ַוִיּ ָחׁש,  ֶאל ה' ְוָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת ַהָנּ

ֵעת  ַעד ַאֲהֹרן ָבּ ם ְבּ ל ַגּ ֵלּ ִמידֹו, ָוֶאְתַפּ ף ה' ְמֹאד ְלַהְשׁ ז(. ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַנּ

ָך  ֵחת ַעְמּ ְשׁ ַתּ ל ֶאל ה' ָוֹאַמר ֲא־ֹדָני ה' ַאל  ֵלּ ָוֶאְתַפּ ַהִהוא )דברים ט, כ(, 

ָיד ֲחָזָקה )דברים  ְצַרִים ְבּ ר הֹוֵצאָת ִמִמּ ׇגְדֶלָך ֲאֶשׁ ִדיָת ְבּ ר ָפּ ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶשׁ

ט, כו(. נראה, כי המזמור שלנו נותן את המכנה המשותף לתפילת 

משה — אין כאן התייחסות לחטא מסוים, אלא התייחסות כללית 

לחטאי האדם.

בחלק הראשון של המזמור )א־ו. 48 מילים( מתואר הפער בין ה' לאדם 

נּו  ה ָהִייָת ָלּ בשלש רמות — עולם, שנה, נפש. )א( ֲא־ֹדָני, ָמעֹון ַאָתּ

ָוֹדר. כלומר, אתה הוא מקומו של עולם, ומקומך הוא קבוע,  ֹדר  ְבּ
כמו: ְמֹעָנה ֱא־לֵֹהי ֶקֶדם )דברים לג, כז(, ואילו אנו חולפים ומשתנים, 

מלמד  אדם,  תולדות  ספר  "זה  ב(:  לח,  )סנהדרין  חכמים  דרשו  וכך 

שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו". )ב( שנה־זמן. 

ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל,  ֶאֶרץ  חֹוֵלל  ַוְתּ דּו  ֻיָלּ ָהִרים  ֶטֶרם  ְבּ נאמר:  ה'  על 

שנברא  לפני  עוד  קדמון  א־ל  הוא  ה'  כלומר,  ֵא־ל.  ה  ַאָתּ עֹוָלם 



ב  ֵשׁ העולם, והוא יהיה לנצח — עד עולם. לעומת זאת האדם הוא חולף — ָתּ

ְבֵני ָאָדם. וכך נאמר על אדם הראשון לאחר  אֶמר: ׁשּובּו  ַוֹתּ א,  ָכּ ַדּ ֱאנֹוׁש ַעד 
י ָעָפר  , ּכִ ְחּתָ ה ֻלּקָ ּנָ י ִמּמֶ אַכל ֶלֶחם, ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִ יָך ּתֹ ֵזַעת ַאּפֶ חטאו: ּבְ

ֵעיֶניָך,  ְבּ ִנים  ָשׁ י ֶאֶלף  ׁשּוב. )ג( נפש־תודעה. על ה' נאמר: ִכּ ּתָ ה ְוֶאל ָעָפר  ַאּתָ

ְיָלה. ואילו כל זרימת החיים של האדם  מּוָרה ַבָלּ י ַיֲעֹבר ְוַאְשׁ יֹום ֶאְתמֹול ִכּ ְכּ
ָחִציר ַיֲחלֹף, וכל חייו הם קצרים:  ֶקר ֶכּ ֹבּ ָנה ִיְהיּו, ַבּ ם ֵשׁ היא כמו שינה — ְזַרְמָתּ

ֶקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש. ֹבּ ַבּ

לאחר שהעמיד משה את ה' מול האדם, יכול הוא להצביע על הבעייתיות בכך 

שבני האדם יקבלו עונש. וכך נאמר בחלקו השני של המזמור )ז־יב. 49 מילים(: 

ָך, ֲעֻלֵמנּו )= מה  ָתּ )= שמת( ֲעֺוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶדּ ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו. ַשׁ י ָכִלינּו ְבַאֶפּ ִכּ
ֵנינּו  ינּו ָשׁ ִלּ נּו ְבֶעְבָרֶתָך, ִכּ י ׇכל ָיֵמינּו ָפּ ֶניָך. לפיכך, ִכּ שנעלם מעינינו( ִלְמאֹור ָפּ

ְגבּוֹרת  ָנה, ְוִאם ִבּ ְבִעים ָשׁ נֹוֵתינּו ָבֶהם ִשׁ ְכמֹו ֶהֶגה. וכמה הם כל ימינו? ְיֵמי ְשׁ
ֻעָפה. וכאן משווה  י ָגז ִחיׁש ַוָנּ ם )= 'תפארתם'( ָעָמל ָוָאֶון, ִכּ ָנה, ְוׇרְהָבּ מֹוִנים ָשׁ ְשׁ
ִלְמנֹות  הֹוַדע —  ן  ֵכּ לבין  ֶעְבָרֶתָך,  ּוְכִיְרָאְתָך  ָך,  ַאֶפּ ֹעז  יֹוֵדַע —  ִמי  בין  משה 

ָיֵמינּו, ְוָנִבא ְלַבב ׇחְכָמה.

ֶכם ָיֹבאּו ְוַיֲעׂשּו ֵאת  הבאת לבב חכמה נזכרה במלאכת המשכן: ְוׇכל ֲחַכם ֵלב ָבּ

ַמְטֶוה  ִביאּו  ַוָיּ ָטוּו  ָיֶדיָה  ְבּ ֵלב  ַחְכַמת  ה  ִאָשּׁ ְוׇכל  י(,  )שמות לה,  ה'  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ל  ׇכּ

)שמות לה, כה(, ונראה כי יש כאן השוואה בין החוטאים בחטא העגל עליהם 

משה  אמנם,  החכמה.  לב  את  ומביאים  המשכן  את  הבונים  לבין  כועס,  ה' 

רבינו מבקש על החוטאים שלא ייענשו כל חייהם, אך הוא מציע לצרף אותם 

למביאי לבב החכמה — למנות ימינו כן הודע, ה' יכול להודיע לאדם את מניין 

ימיו, ואז הם יוכלו להצטרף לבוני המשכן.

סיום המזמור הוא בתפילת משה על עם ישראל, וחכמים דרשו שהפסוק "ויהי 

נעם" הוא מענה לברכת משה כאשר סיימו את מלאכת המשכן )תוספתא ז, ח(: 

"׳ויברך אותם משה׳ — מה היה ברכה שברכן? אומר להם: תשרה שכינה על 

מעשה ידיכם ... אמר להם: כשם שנתעסקתם במלאכת משכן ושרת שכינה 

על מעשה ידיכם, כך תזכו ותבנו לפניו בית הבחירה ותשרה שכינה על מעשה 

ידיכם. והן אומרים: ׳ויהי נעם ה' א־להינו עלינו וגו'׳".

ֶקר  ֵענּו ַבֹבּ ְבּ ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך. ַשׂ וכך נאמר במזמור שלנו: ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי, ְוִהָנּ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה.  יָתנּו, ְשׁ ימֹות ִעִנּ ֵחנּו ִכּ ְמּ ׇכל ָיֵמינּו. ַשׂ ְמָחה ְבּ ָנה ְוִנְשׂ ָך, ּוְנַרְנּ ַחְסֶדּ
ֵניֶהם. ִויִהי ֹנַעם ֲא־ֹדָני ֱא־לֵֹהינּו ָעֵלינּו,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ׇפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ְבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂ ּוַמֲעֵשׂ

 

ָנה, מֹוִנים ָשׁ ְגבּוֹרת ְשׁ ִבּ

ֻעָפה. י ָגז ִחיׁש ַוָנּ ם ָעָמל ָוָאֶון, ִכּ ְוָרְהָבּ

ָך, ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך. )יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶפּ

ן הֹוַדע, ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה. )יב( ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵכּ

ֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך. )יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי, ְוִהָנּ

ְמָחה  ָנה ְוִנְשׂ ָך, ּוְנַרְנּ ֶקר ַחְסֶדּ ֵענּו ַבֹבּ ְבּ )יד( ַשׂ

ָכל ָיֵמינּו. ְבּ

נֹות ָרִאינּו ָרָעה. יָתנּו, ְשׁ ימֹות ִעִנּ ֵחנּו ִכּ ְמּ )טו( ַשׂ

)טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל 

ֵניֶהם. ְבּ

)יז( ִויִהי ֹנַעם ֲא־ֹדָני ֱא־לֵֹהינּו ָעֵלינּו,

ה ָיֵדינּו  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשׂ ּוַמֲעֵשׂ

ּכֹוְנֵנהּו.
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 
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