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ָאׂנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך / תהילים פרק פ״א
שאול יונתן וינגורט

השופר הוא הכלי בו אנו ממליכים את ה׳, ובקולו אנו שומעים את קול ה׳.  

אנו תוקעים בשופר כי חוק לישראל הוא, מהזמן בו יצאנו ממצרים, אך 

בכל שנה אנו שומעים משהו נוסף בתקיעה — מחדשים את מתן תורה, 

ושומעים את ה׳ אומר פעם נוספת; אנכי ה׳ א־להיך.

ית ְלָאָסף. ּתִ ַח ַעל ַהּגִ )א( ַלְמַנּצֵ

נּו )ב( ַהְרִנינּו ֵלא־לִֹהים עּוּזֵ

ָהִריעּו ֵלא־לֵֹהי ַיֲעׂקב.

ּנׂור ָנִעים ִעם  אּו ִזְמָרה ּוְתנּו ׂתף ּכִ )ג( ׂשְ

ָנֶבל.

ֶסה ְליׂום  ּכֵ ְקעּו ַבׂחֶדׁש ׁשׂוָפר ּבַ )ד( ּתִ

נּו. ַחּגֵ

ָרֵאל הּוא י ׂחק ְלִיׂשְ )ה( ּכִ

ט ֵלא־לֵֹהי ַיֲעׂקב. ּפָ ִמׁשְ

ֵצאתׂו ַעל ֶאֶרץ  מׂו ּבְ יהׂוֵסף ׂשָ )ו( ֵעדּות ּבִ

ָמע. י ֶאׁשְ ַפת לֹא ָיַדְעּתִ ִמְצָרִים ׂשְ

יו ִמּדּוד  ּפָ ְכמׂו ּכַ ֶבל ׁשִ )ז( ֲהִסירׂוִתי ִמּסֵ

ֲעׂבְרָנה. ּתַ

ֵסֶתר  ֶצּךָ ֶאֶעְנָך ּבְ ָרה ָקָראָת ָוֲאַחּלְ ּצָ )ח( ּבַ

ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה. ֶסָלה.

ָרֵאל ִאם  ְך ִיׂשְ י ְוָאִעיָדה ּבָ ַמע ַעּמִ )ט( ׁשְ

ַמע ִלי. ׁשְ ּתִ

זה מיוחד בכך שהוא איננו כולל בתוכו תפילה ובקשה, פרק 

לקהל  קריאה  בו  יש  לה'.  המשורר  של  פניה  בו  ואין 

שיריעו לה' ויתקעו בשופר, ויש בו את קול ה' שנשמע מתוך קול 

השופר.

)ב־ז,  פסוקים  בשבעה  באורכן,  שוות  מחציות  משתי  מורכב  הפרק 

שונים  נגינה  בכלי  ויריעו  שירנינו  לקהל  המשורר  פונה  מילים(   54

מתאר  מילים(   53 )ט־טו,  נוספים  פסוקים  ובשבעה  בשופר,  ויתקעו 

המשורר לקהל שומעיו את קול ה' הנשמע מתוך קול השופר. בין 

שני החלקים ציין המשורר את המחצית בעזרת המילה "סלה".

ְלָאָסף,  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ א(:  )פסוק  כתובת  למזמור  ישנה  בנוסף, 

ְלעׂוָלם.  ם  ִעּתָ ִויִהי  לׂו  ְיַכֲחׁשּו  ה'  ְנֵאי  ְמׂשַ טז־יז(:  )פסוקים  וחתימה 

יֶעָך. בחתימה ישנה הקבלה  ּבִ ַבׁש ַאׂשְ ה ּוִמּצּור ּדְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ ַוּיַ
בין פרקנו לשירת האזינו, בשכר הניתן לעם ישראל ובעונש שניתן 

ה  ֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור ... ְראּו ַעּתָ ַלע ְוׁשֶ ִנֵקהּו ְדַבׁש ִמּסֶ למשנאי ה' — "ַוּיֵ

יל" )דברים  ִדי ַמּצִ א ְוֵאין ִמּיָ י ַוֲאִני ֶאְרּפָ ה ָמַחְצּתִ י וגו' ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחּיֶ ּכִ

לב(.

לערוך  וניתן  שווים,  חלקים  לשני  היא  אף  מתחלקת  מחצית  כל 

תקבולת כיאסטית בין שתי המחציות. המחצית הראשונה פותחת 

והיא  נגינה,  בכלי  לא־להים  שירנינו  לקהל  בפניה  מילים(   27 )ב־ה, 

חותמת )ו־ח, 27 מילים( בכך שהציווי לתקוע הוא ציווי קדום, ועדות 

זו מתקיימת מאז היו בני ישראל בשעבוד מצרים וה' נענה לקריאתם 

בעת צרה. המחצית השניה פותחת )ט־יא, 26 מילים( בתיאור מעמד הר 

סיני ובקול ה' ששמענו מפי הגבורה )כדרשת רב המנונא מכות כד, א(, 



והיא מסיימת )יב־טו, 27 מילים( במה שקרה לעם ישראל כאשר לא שמע בקול 

ה', ומה שיכול לקרות אם העם ישמע בקולו.

שני חלקי הפרק מבטאים שתי התייחסויות לתרועה בכלל, ולקול השופר של 

ראש השנה בפרט. מחד, השופר הוא קריאה שלנו כלפי מעלה, אם כזעקה 

מתוך מצוקה ואם כהמלכה של המלך המופיע. מאידך, בקול השופר יכולים 

אנו לשמוע את קול ה', קול שופר חזק מאוד, שמתוכו נשמעת הקריאה של 

מעמד הר סיני: אנכי ה' א־להיך.

ְקעּו  ּתִ פרק זה נאמר כשיר של יום בחג הסוכות, ונראה שפירוש הפסוק — 

נּו הוא: תקעו בראש השנה, לקראת יום חגנו —  ֶסה ְליׂום ַחּגֵ ּכֵ ַבׂחֶדׁש ׁשׂוָפר, ּבַ
חג הסוכות. ייתכן מאוד, שהפרק נאמר גם במעמד הקהל בחג הסוכות, והוא 

כולל בתוכו את שתי הדברות הראשונות ששמענו מפי הגבורה: לֹא ִיְהֶיה ְבָך 

ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהְרֶחב  ֲחֶוה ְלֵאל ֵנָכר. ָאׂנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך ַהּמַ ּתַ ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ
יָך ַוֲאַמְלֵאהּו. ּפִ

ונראה, כי לא לחינם אסף הוא המשורר של המזמור שנאמר בחג האסיף.

וכשם  התורה,  לסיום  רומזות  הפרק  של  השניה  במחצית  לשונות  כמה 

י ֵאֵלְך, כך  ִררּות ִלּבִ ׁשְ י ּבִ שבפרשת כי תבוא נאמר על אדם שאומר )כט, יח(: ּכִ

ם. בשירת האזינו נאמר )דברים לב, מ־מב(:  ִרירּות ִלּבָ ׁשְ ֵחהּו ּבִ ּלְ נאמר כאן: ָוֲאׁשַ

י ְוׂתאֵחז  ַרק ַחְרּבִ ּנׂוִתי ּבְ י ַחי ָאׂנִכי ְלׂעָלם. ִאם ׁשַ ַמִים ָיִדי ְוָאַמְרּתִ א ֶאל ׁשָ י ֶאּשָׂ ּכִ

אַכל  י ּתׂ ם ְוַחְרּבִ י ִמּדָ יר ִחּצַ ּכִ ם. ַאׁשְ ּלֵ ְנַאי ֲאׁשַ יב ָנָקם ְלָצָרי ְוִלְמׂשַ ט ָיִדי ָאׁשִ ּפָ ִמׁשְ ּבְ

ֵמַע  י ׁשׂ ְרעׂות אׂוֵיב, ובפרק שלנו נאמר: לּו ַעּמִ ְבָיה ֵמׂראׁש ּפַ ם ָחָלל ְוׁשִ ר ִמּדַ ׂשָ ּבָ

יב ָיִדי. ייתכן  ְמַעט אׂוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם ָאׁשִ כּו. ּכִ ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ ִלי ִיׂשְ
גם, שהשם המיוחד בו נקרא עם ישראל בפרק — יהׂוֵסף, רומז לעם ישראל 

שהיה תחת הנהגתו של יהושע בן נון מבני יוסף, והכניס את עם ישראל לארץ 

ישראל.

ֲחֶוה ְלֵאל  ּתַ )י( לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא ִתׁשְ

ֵנָכר.

ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  )יא( ָאׂנִכי ה' ֱא־לֶֹהיָך ַהּמַ

יָך ַוֲאַמְלֵאהּו. ַהְרֶחב ּפִ

ָרֵאל לֹא ָאָבה  י ְלקׂוִלי ְוִיׂשְ ַמע ַעּמִ )יב( ְולֹא ׁשָ

ִלי.

ם ֵיְלכּו  ִרירּות ִלּבָ ׁשְ ֵחהּו ּבִ ּלְ )יג( ָוֲאׁשַ

מׂוֲעצׂוֵתיֶהם. ּבְ

כּו. ְדָרַכי ְיַהּלֵ ָרֵאל ּבִ ֵמַע ִלי ִיׂשְ י ׁשׂ )יד( לּו ַעּמִ

ְמַעט אׂוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם  )טו( ּכִ

יב ָיִדי. ָאׁשִ

ם ְלעׂוָלם. ְנֵאי ה' ְיַכֲחׁשּו לׂו ִויִהי ִעּתָ )טז( ְמׂשַ

ַבׁש  ה ּוִמּצּור ּדְ ֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחּטָ )יז( ַוּיַ

יֶעָך. ּבִ ַאׂשְ
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