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ֵבר ֲאָרִזים / תהילים פרק כ״ט קׂול ה' ׁשׂ
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( ִמְזמׂור ְלָדִוד

ֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלה' ּבְ

בׂוד ָוׂעז. ָהבּו ַלה' ּכָ

מׂו, בׂוד ׁשְ )ב( ָהבּו ַלה' ּכְ

ַהְדַרת ׂקֶדׁש. ֲחוּו ַלה' ּבְ ּתַ ִהׁשְ

ִים, )ג( קׂול ה' ַעל ַהּמָ

בׂוד ִהְרִעים, ֵא־ל ַהּכָ

ים. ה' ַעל ַמִים ַרּבִ

ַח, ּכׂ )ד( קׂול ה' ּבַ

ָהָדר. קׂול ה' ּבֶ

ֵבר ֲאָרִזים, )ה( קׂול ה' ׁשׂ

ָבנׂון. ר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ַוְיׁשַ

מׂו ֵעֶגל ְלָבנׂון, ְרִקיֵד־ם ּכְ )ו( ַוּיַ

מׂו ֶבן ְרֵאִמים. ְרׂין ּכְ ְוׂשִ

)ז( קׂול ה' ׂחֵצב ַלֲהבׂות ֵאׁש.

זה נאמר בקבלת שבת. התחלתו )א־ב( על כך שגם מזמור 

החשובים ביותר צריכים לתת כבוד לה' ולהשתחוות 

ֲחוּו  ּתַ מׂו. ִהׁשְ בׂוד ׁשְ בׂוד ָוׂעז, ּכְ ֵני ֵאִלים ּכָ לה' בחרדת קדש: ָהבּו ַלה' ּבְ

ַהְדַרת )=בחרדת( ׂקֶדׁש. וסיומו )ט־יא( בה' היושב בהיכלו לשפוט  ַלה' ּבְ
בׂוד. ה'  ּלׂו ׂאֵמר ּכָ את העולם כולו ונותן כח לעם ישראל: ּוְבֵהיָכלׂו ּכֻ

ן,  ִיּתֵ ְלַעּמׂו  ׂעז  ֶמֶלְך ְלעׂוָלם. ה'  ב ה'  ׁשֶ ַוּיֵ ב,  ָיׁשָ ּבּול )=כסא משפט(  ַלּמַ
לׂום. הפתיחה והסיום הם תיקון לְבֵני ָהֱא־לִֹהים  ָ ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמׂו ַבּשׁ

)בראשית ו, ב(, שבעקבות מעשיהם בא מבול לעולם )בראשית ו־ח(.

במזמור עצמו יש שבעה "קולות": שלשת הראשונים )ג־ד( על המים 

ים. קׂול ה'  בׂוד ִהְרִעים, ה' ַעל ַמִים ַרּבִ ִים, ֵא־ל ַהּכָ — קׂול ה' ַעל ַהּמָ

ָהָדר. שלשת האחרונים )ח־ט( על הארץ — קׂול ה' ׂחֵצב  ַח, קׂול ה' ּבֶ ּכׂ ּבַ
ר ָקֵדׁש. קׂול ה' ְיחׂוֵלל  ר, ָיִחיל ה' ִמְדּבַ ַלֲהבׂות ֵאׁש. קׂול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ
ף ְיָערׂות. הקול המרכזי )ה־ו( הוא קול ה'  ֱחׂשׂ לׂות )=ירעיד חזקים(, ַוּיֶ ַאּיָ
ַאְרֵזי  ֶאת  ה'  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ֲאָרִזים,  ֵבר  ׁשׂ ה'  קׂול  הלבנון:  ארזי  את  השובר 

ֶבן  מׂו  ּכְ ְרׂין )=חרמון(  ְוׂשִ ְלָבנׂון,  ֵעֶגל  מׂו  ּכְ ְרִקיֵדם )=וירקיד(  ַוּיַ ָבנׂון.  ַהּלְ
ְרֵאִמים )=עגל(.

אלו  קולות  שבעה  כנגד  בשבת  הברכות  שבע  נתקנו  רז"ל  לדברי 

)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"?

י ֶאֶבן ִקיר )שמו"ב  י ֵעץ ְוָחָרׁשֵ חירם מלך צר שלח לדוד ֲעֵצי ֲאָרִזים ְוָחָרׁשֵ



ה, יא(, ובארזים אלו בנה דוד את ביתו. כאשר הוא ישב בביתו, הוא אמר לנתן 

תׂוְך  ב ּבְ ֵבית ֲאָרִזים ַוֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ׂיׁשֵ ב ּבְ הנביא )שמו"ב ז, ב(: ְרֵאה ָנא ָאׂנִכי יׂוׁשֵ

ַהְיִריָעה. ואולם, לאחר שנתן הנביא אמר לו בתחילה שהוא יכול לעשות את 

י  כל אשר בלבבו, אמר לו נתן לאחר חלום הלילה את דבר ה' )שמו"ב ז, ו־ז(: ּכִ

ה, ָוֶאְהֶיה  ְצַרִים ְוַעד ַהּיׂום ַהּזֶ ָרֵאל ִמּמִ ֵני ִיׂשְ ַבִית ְלִמּיׂום ַהֲעלִֹתי ֶאת ּבְ י ּבְ ְבּתִ לֹא ָיׁשַ

י ֶאת  ְרּתִ ּבַ ָרֵאל ֲהָדָבר ּדִ ֵני ִיׂשְ ָכל ּבְ י ּבְ ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ ׂכל ֲאׁשֶ ן. ּבְ ּכָ ׂאֶהל ּוְבִמׁשְ ְך ּבְ ִמְתַהּלֵ

לֹא  ה  ָלּמָ ֵלאׂמר:  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  י  ַעּמִ ֶאת  ִלְרעׂות  יִתי  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵטי  ׁשִ ַאַחד 

ית ֲאָרִזים? ְבִניֶתם ִלי ּבֵ

אם כן, דוד השתמש בעצי ארזים כדי לבנות את ביתו, והארזים נחוצים לצורך 

ר  ּבֵ ֵבר ֲאָרִזים, ַוְיׁשַ בנין בית, אך ה' אמר לדוד לא לבנות בית לה' — קׂול ה' ׁשׂ

ָבנׂון, ומעתה לא ישמשו הארזים לבניה. למה הם כן משמשים? ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ

מׂו ֶבן ְרֵאִמים, שה'  ְרׂין ּכְ מׂו ֵעֶגל ְלָבנׂון, ְוׂשִ ְרִקיֵד־ם ּכְ ניתן לדרוש בפסוק הבא: ַוּיַ

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 

ֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלׂות  ר ִאּתׂו ִמּבַ ִוד ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֶלְך ּדָ ָקם ַוּיֵ לה', נאמר )שמו"ב ו, א(: ַוּיָ

ָעָליו.  ֻרִבים  ַהּכְ ב  ׂיׁשֵ ְצָב־אׂות  ם ה'  ׁשֵ ם  ׁשֵ ִנְקָרא  ר  ֲאׁשֶ ָהֱא־לִֹהים  ֲארׂון  ֵאת  ם  ָ ִמּשׁ

ְבָעה  ּגִ ר ּבַ ית ֲאִביָנָדב ֲאׁשֶ ֻאהּו ִמּבֵ ּשָׂ ה ַוּיִ בּו ֶאת ֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ֶאל ֲעָגָלה ֲחָדׁשָ ְרּכִ ַוּיַ

ר  ית ֲאִביָנָדב ֲאׁשֶ ֻאהּו ִמּבֵ ּשָׂ ה. ַוּיִ ֵני ֲאִביָנָדב ׂנֲהִגים ֶאת ָהֲעָגָלה ֲחָדׁשָ א ְוַאְחיׂו ּבְ ְוֻעּזָ

ֲחִקים  ָרֵאל ְמׂשַ ית ִיׂשְ ְבָעה ִעם ֲארׂון ָהֱאלִֹהים ְוַאְחיׂו ׂהֵלְך ִלְפֵני ָהָארׂון. ְוָדִוד ְוָכל ּבֵ ּגִ ּבַ

ים ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֶצִלים. רׂות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתּפִ ים ּוְבִכּנׂ ׂכל ֲעֵצי ְברׂוׁשִ ִלְפֵני ה' ּבְ

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.

ברושים  ובעצי  ארזים  בעצי  המקדש  בית  את  המלך  שלמה  בנה  לבסוף,  רק 

ששלח חירם )מל"א ה, כב(, והארזים חזרו לבטא את קול ה' בבנין הבית.

ר, )ח( קׂול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ

ר ָקֵדׁש. ָיִחיל ה' ִמְדּבַ

לׂות )ט( קׂול ה' ְיחׂוֵלל ַאּיָ

ף ְיָערׂות, ֱחׂשׂ ַוּיֶ

בׂוד. ּלׂו ׂאֵמר ּכָ ּוְבֵהיָכלׂו ּכֻ

ב, ּבּול ָיׁשָ )י( ה' ַלּמַ

ב ה' ֶמֶלְך ְלעׂוָלם. ׁשֶ ַוּיֵ

ן, )יא( ה' ׂעז ְלַעּמׂו ִיּתֵ

לׂום. ָ ה' ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמׂו ַבּשׁ
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