ב"ה

ש ֵבר ֲא ָרזִ ים  /תהילים פרק כ״ט
קוׂל ה' ׁ ׂ
שאול יונתן וינגורט

שבעה קולות יש במזמור זה ,שלשה קולות על המים ,שלשה על הארץ,
ובתווך קול המשבר את ארזי הלבנון .מהו הקול הזה? ומהי השבירה
שלו? ארזי הלבנון משמשים לבניין בית ,אך דוד לא בנה אתם את בית ה'
אלא את ביתו ,הוא רק השתמש בארזים ובברושים כדי לרקוד לפני ה'.

(א) ִמזְ מוׂר ְל ָד ִוד

ָהב ּו ַלה' ְ ּבנֵ י ֵא ִלים,
ָהב ּו ַלה' ָּכבוׂד ָו ׂעז.
(ב) ָהב ּו ַלה' ְּכבוׂד ׁ ְשמוׂ,
ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ַלה' ְ ּב ַה ְד ַרת ׂק ֶד ׁש.

(ג) קוׂל ה' ַעל ַה ָּמיִ ם,
ֵא־ל ַה ָּכבוׂד ִה ְר ִעים,
ה' ַעל ַמיִ ם ַר ִ ּבים.
(ד) קוׂל ה' ַ ּב ּׂכ ַח,
קוׂל ה' ֶ ּב ָה ָדר.

ש ֵבר ֲא ָרזִ ים,
(ה) קוׂל ה' ׁ ׂ
ַויְ ׁ ַש ֵ ּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ְּל ָבנוׂן.
(ו) ַו ַ ּי ְר ִק ֵיד־ם ְּכמ ׂו ֵעגֶ ל ְל ָבנוׂן,
ְושִׂ ְר ׂין ְּכמ ׂו ֶבן ְר ֵא ִמים.

מזמור

זה נאמר בקבלת שבת .התחלתו (א־ב) על כך שגם
החשובים ביותר צריכים לתת כבוד לה' ולהשתחוות
לה' בחרדת קדשָ :הב ּו לַ ה' ְּבנֵ י ֵאלִ ים ָּכבוׂ ד וָ ׂעזְּ ,כבוׂ ד ׁ ְשמוׂ ִ .ה ׁ ְש ּ ַת ֲחו ּו
לַ ה' ְּב ַה ְד ַרת (=בחרדת) ׂק ֶד ׁש .וסיומו (ט־יא) בה' היושב בהיכלו לשפוט
את העולם כולו ונותן כח לעם ישראל :ו ְּב ֵהיכָ לוׂ ֻּכ ּלוׂ ׂא ֵמר ָּכבוׂ ד .ה'
לַ ַּמ ּבוּל (=כסא משפט) יָ ׁ ָשב ,וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ה' ֶמלֶ ְך לְ עוׂ לָ ם .ה' ׂעז לְ עַ ּמוׂ יִ ֵּתן,
לבנֵ י ָה ֱא־ל ִֹהים
ה' יְ ָב ֵר ְך ֶאת עַ ּמוׂ ַב ּׁ ָשלוׂ ם .הפתיחה והסיום הם תיקון ְ
(בראשית ו ,ב) ,שבעקבות מעשיהם בא מבול לעולם (בראשית ו־ח).
במזמור עצמו יש שבעה "קולות" :שלשת הראשונים (ג־ד) על המים
— קוׂ ל ה' עַ ל ַה ָּמיִ םֵ ,א־ל ַה ָּכבוׂ ד ִה ְרעִ ים ,ה' עַ ל ַמיִ ם ַר ִּבים .קוׂ ל ה'
ַּב ּׂכ ַח ,קוׂ ל ה' ֶּב ָה ָדר .שלשת האחרונים (ח־ט) על הארץ — קוׂ ל ה' ׂח ֵצב
לַ ֲהבוׂ ת ֵא ׁש .קוׂ ל ה' יָ ִחיל ִמ ְד ָּבר ,יָ ִחיל ה' ִמ ְד ַּבר ָק ֵד ׁש .קוׂ ל ה' יְ חוׂ לֵ ל
ַא ָ ּילוׂ ת (=ירעיד חזקים) ,וַ ֶ ּי ֱח ׂשף יְ עָ רוׂ ת .הקול המרכזי (ה־ו) הוא קול ה'
השובר את ארזי הלבנון :קוׂ ל ה' ׁ ׂש ֵבר ֲא ָרזִ ים ,וַ יְ ׁ ַש ֵּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י
ַה ְּל ָבנוׂ ן .וַ ַ ּי ְר ִק ֵידם (=וירקיד) ְּכמוׂ עֵ גֶ ל לְ ָבנוׂ ן ,וְ ִ ׂש ְריׂ ן (=חרמון) ְּכמוׂ ֶבן
ְר ֵא ִמים (=עגל).
לדברי רז"ל נתקנו שבע הברכות בשבת כנגד שבעה קולות אלו
(ברכות כט ,א) .את תפילת שבע בשבת תקנו בדומה לקולות במזמור
זה ,שישנן שלש ברכות ראשונות ושלש אחרונות ,אותן מברכים כמו
בכל יום ,ואילו הברכה האמצעית עומדת לעצמה — קדושת היום.
מהו הקול האמצעי? היכן מצאנו קול "שובר ארזים"?

(ז) קוׂל ה' ׂחצֵ ב ַל ֲהבוׂת ֵא ׁש.

חירם מלך צר שלח לדוד ֲע ֵצי ֲא ָרזִ ים ְו ָח ָר ׁ ֵשי ֵעץ ְו ָח ָר ׁ ֵשי ֶא ֶבן ִקיר (שמו"ב

ש ֵבר ֲא ָרזִ ים
שיעורים בספר תהילים › פרק כ״ט › קוׂל ה' ׁ ׂ
(ח) קוׂל ה' יָ ִחיל ִמ ְד ָ ּבר,
יָ ִחיל ה' ִמ ְד ַ ּבר ָק ֵד ׁש.
(ט) קוׂל ה' יְ חו ֵׂלל ַא ָ ּילוׂת
שף יְ ָערוׂת,
ַו ֶ ּי ֱח ׂ

ו ְּב ֵה ָיכל ׂו ֻּכלּ ׂו ׂא ֵמר ָּכבוׂד.
(י) ה' ַל ַּמ ּבוּל יָ ׁ ָשב,
ַו ֵ ּי ׁ ֶשב ה' ֶמ ֶל ְך ְלעו ָׂלם.
(יא) ה' ׂעז ְל ַע ּמ ׂו יִ ֵּתן,
ה' יְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמ ׂו ַב ׁ ּ ָשלוׂם.

ה ,יא) ,ובארזים אלו בנה דוד את ביתו .כאשר הוא ישב בביתו ,הוא אמר לנתן
הנביא (שמו"ב ז ,ב)ְ :ר ֵאה נָ א ָאנׂ כִ י יוׂ ׁ ֵשב ְּב ֵבית ֲא ָרזִ ים ַו ֲארוׂ ן ָה ֱא־ל ִֹהים יׂ ׁ ֵשב ְּבתוׂ ְך
יעה .ואולם ,לאחר שנתן הנביא אמר לו בתחילה שהוא יכול לעשות את
ַהיְ ִר ָ
כל אשר בלבבו ,אמר לו נתן לאחר חלום הלילה את דבר ה' (שמו"ב ז ,ו־ז)ִּ :כי
לֹא יָ ׁ ַש ְב ּ ִתי ְּב ַביִ ת לְ ִמ ּיוׂ ם ַה ֲעל ִֹתי ֶאת ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם ְו ַעד ַה ּיוׂ ם ַה ֶ ּזהָ ,ו ֶא ְהיֶ ה
ִמ ְת ַה ּ ֵל ְך ְּב ׂא ֶהל וּ ְב ִמ ׁ ְש ָּכןְּ .ב ׂכל ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַה ּ ַלכְ ּ ִתי ְּבכָ ל ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲה ָד ָבר ִ ּד ַּב ְר ּ ִתי ֶאת
אמר :לָ ּ ָמה לֹא
יתי לִ ְרעוׂ ת ֶאת ַע ּ ִמי ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל לֵ ׂ
ַא ַחד ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ִצ ִ ּו ִ
יתם לִ י ֵּבית ֲא ָרזִ ים?
ְבנִ ֶ
אם כן ,דוד השתמש בעצי ארזים כדי לבנות את ביתו ,והארזים נחוצים לצורך
בנין בית ,אך ה' אמר לדוד לא לבנות בית לה' — קוׂ ל ה' ׁ ׂש ֵבר ֲא ָרזִ ים ,וַ יְ ׁ ַש ֵּבר
ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ְּל ָבנוׂ ן ,ומעתה לא ישמשו הארזים לבניה .למה הם כן משמשים?
ניתן לדרוש בפסוק הבא :וַ ַ ּי ְר ִק ֵיד־ם ְּכמוׂ עֵ גֶ ל לְ ָבנוׂ ן ,וְ ִ ׂש ְריׂ ן ְּכמוׂ ֶבן ְר ֵא ִמים ,שה'
אמר להשתמש בעצים מן הלבנון רק לשם ריקוד .היכן הרקיד ה' את הלבנון
והחרמון? כאשר העלה דוד את הארון לירושלים ,לפני שהוא רצה לבנות בית
לה' ,נאמר (שמו"ב ו ,א)ַ :ו ָ ּי ָקם ַו ֵ ּילֶ ְך ָ ּד ִוד ְוכָ ל ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוׂ ִמ ַּב ֲעלֵ י יְ הוּ ָדה לְ ַה ֲעלוׂ ת
ִמ ּׁ ָשם ֵאת ֲארוׂ ן ָה ֱא־ל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר נִ ְק ָרא ׁ ֵשם ׁ ֵשם ה' ְצ ָב־אוׂ ת יׂ ׁ ֵשב ַה ְּכ ֻר ִבים ָעלָ יו.
ַו ַ ּי ְר ִּכבוּ ֶאת ֲארוׂ ן ָה ֱא־ל ִֹהים ֶאל ֲעגָ לָ ה ֲח ָד ׁ ָשה ַו ִ ּי ּ ָ ׂש ֻאהוּ ִמ ֵּבית ֲא ִבינָ ָדב ֲא ׁ ֶשר ַּב ִ ּג ְב ָעה
ְו ֻע ָ ּזא ְו ַא ְחיוׂ ְּבנֵ י ֲא ִבינָ ָדב נׂ ֲהגִ ים ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ֲח ָד ׁ ָשהַ .ו ִ ּי ּ ָ ׂש ֻאהוּ ִמ ֵּבית ֲא ִבינָ ָדב ֲא ׁ ֶשר
ַּב ִ ּג ְב ָעה ִעם ֲארוׂ ן ָה ֱאל ִֹהים ְו ַא ְחיוׂ ׂהלֵ ְך לִ ְפנֵ י ָה ָארוׂ ןְ .ו ָד ִוד ְוכָ ל ֵּבית יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְמ ַ ׂש ֲח ִקים
לִ ְפנֵ י ה' ְּב ׂכל ֲע ֵצי ְברוׂ ׁ ִשים וּ ְבכִ ׂ ּנרוׂ ת וּ ִבנְ ָבלִ ים וּ ְב ֻת ּ ִפים וּ ִב ְמנַ ַענְ ִעים וּ ְב ֶצלְ ֶצלִ ים.
בדבר ה' אמנם לא שימשו הארזים בימי דוד המלך לבנין בית ,אך ה' הרקיד את
הארון על העגלה ,ודוד היה משחק לפני ה' בכל עצי ברושים.
רק לבסוף ,בנה שלמה המלך את בית המקדש בעצי ארזים ובעצי ברושים
ששלח חירם (מל"א ה ,כב) ,והארזים חזרו לבטא את קול ה' בבנין הבית.

להאזנה לשיעור על פרק כ״ט:
,peneyhamenora.com/tehilim/29
או חפשו באפליקציות הפודקאסטים
״שיעורים בספר תהילים״.
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