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ל ֱא־לִֹהים / תהילים פרק צ״ז ֲחוּו לׂו ּכָ ּתַ ִהׁשְ
שאול יונתן וינגורט

אותו  את  שראו  הרחוקים  וכל  סיני,  הר  במעמד  התגלתה  ה'  מלכות 

ויכולים  התורה,  בידינו  נשארה  שנים,  אחר  ורקדו.  שמחו   — המעמד 

האלילים  עובדי  השנים,  לאורך  ה'.  ובמשפטי  בתורה  לשמוח  אנו  גם 

התורה  לדברי  ששומע  מי  רק  אך  לה',  ישתחוו  הכוחות  וכל  יתביישו, 

יוכל לשמוח.

)א( ה' ָמָלְך

ֵגל ָהָאֶרץ, ּתָ

ים. ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ִיׂשְ

)ב( ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו,

ְסאׂו. ט ְמכׂון ּכִ ּפָ ֶצֶדק ּוִמׁשְ

ֵלְך, )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ

ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו.

ֵבל, )ד( ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ

ֵחל ָהָאֶרץ. ָרֲאָתה ַוּתָ

ְפֵני ה', ּדׂוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ )ה( ָהִרים ּכַ

ל ָהָאֶרץ. ְפֵני ֲאדׂון ּכָ ִמּלִ

ַמִים ִצְדקׂו, ָ ידּו ַהּשׁ )ו( ִהּגִ

בׂודׂו. ים ּכְ ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ

ְתַהְלִלים  ל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהּמִ )ז( ֵיֹבׁשּו ּכָ

ֱאִליִלים, ּבָ

ל ֱאלִֹהים. ֲחוּו לׂו ּכָ ּתַ ִהׁשְ

ַמח ִצּיׂון, ׂשְ ְמָעה ַוּתִ )ח( ׁשָ

שמיוחסים המזמור  המזמורים  י"א  מתוך  אחד  הוא 

תהילים  במדרש  נאמר  וכך  רבינו,  למשה 

)מזמור צ(: אחד עשר מזמורים אמר משה כנגד אחד עשר שבטים... 

ובכל זאת נראה, שרק חלקו הראשון של המזמור נאמר על תקופתו 

לאחר  ויהודה  ציון  על  נאמר  השני  החלק  ואילו  רבינו,  משה  של 

הרבה שנים, וכפי שנבחין בניתוח הפרק.

בחלק הראשון של המזמור )א־ו. 42 מילים( מתוארת הופעת מלכות 

ים. ָעָנן  ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ֵגל ָהָאֶרץ, ִיׂשְ ה' והשמחה בעקבותיה: ה' ָמָלְך ּתָ

ֵלְך, ּוְתַלֵהט  ְסאׂו. ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ ט ְמכׂון ּכִ ּפָ ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, ֶצֶדק ּוִמׁשְ
ֵחל )=ותרקוד( ָהָאֶרץ. ָהִרים  ֵבל, ָרֲאָתה ַוּתָ ָסִביב ָצָריו. ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ
ַמִים ִצְדקׂו,  ָ ידּו ַהּשׁ ל ָהָאֶרץ. ִהּגִ ְפֵני ֲאדׂון ּכָ ְפֵני ה', ִמּלִ ּדׂוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ ּכַ

בׂודׂו. ים ּכְ ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ

התיאורים דומים מאוד לתיאור מעמד הר סיני )שמות יט, טז־יח( ַוְיִהי 

ִסיַני  ְוַהר   ... ְמֹאד  ָחָזק  ׁשָֹפר  ְוֹקל  ָהָהר  ַעל  ֵבד  ּכָ ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ֹקלֹת 

ן.  ְבׁשָ ַהּכִ ן  ֶעׁשֶ ּכְ נׂו  ֲעׁשָ ַעל  ַוּיַ ֵאׁש  ּבָ ה'  ָעָליו  ָיַרד  ר  ֲאׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּלׂו  ּכֻ ן  ָעׁשַ

ַעְמדּון  ַוּתַ ְקְרבּון  ַוּתִ יא־יב(  )ד,  וכן בתיאור של המעמד בספר דברים 

ר  ְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל. ַוְיַדּבֵ ַמִים ֹחׁשֶ ָ ֵאׁש ַעד ֵלב ַהּשׁ ַחת ָהָהר, ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ ּתַ

ם ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ֹרִאים  ָבִרים ַאּתֶ ה' ֲאֵליֶכם ִמּתׂוְך ָהֵאׁש קׂול ּדְ

זּוָלִתי קׂול.

נראה  זה בתהילים  בין התיאורים, שכן פרק  יש להבחין  זאת,  עם 

ָכל  ְוָראּו  ה',  מלכות  הופעת  עם  העמים  לכל  שקרה  מה  כמתאר 

בׂודׂו, ולא את מה שקרה לעם ישראל. ואף כאשר מתוארת  ים ּכְ ָהַעּמִ
החרדה בעקבות גילוי המלכות, היא איננה מתארת את חרדת עם 



ֲחֶנה, אלא רק את החיל  ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ֱחַרד ּכָ ישראל, כמו שכתוב בתורה: ַוּיֶ

ֵחל ָהָאֶרץ. ואפילו יש מפרשים, שאין  ֵבל, ָרֲאָתה ַוּתָ של הארץ: ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ

"ותחל" שנאמר כאן על הארץ מלשון חיל ורעדה, אלא מלשון מחול וריקוד.

ֵלְך, ּוְתַלֵהט  בתהילים ישנו תיאור גם של מה שקורה לאויבי ה': ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ

ואף  סיני,  לו, איננו כתוב סביב מעמד הר  זה, או דומה  ָצָריו. תיאור  ָסִביב 
עבודת  על  מזהיר  והוא  סיני,  הר  תיאור מעמד  על  חוזר  רבינו  כאשר משה 

אלילים, אין זה מתוך כך שעובדי הפסל יתביישו, אלא מתוך התגלות ה': 

ֲאֵליֶכם  ה'  ר  ּבֶ ּדִ יׂום  ּבְ מּוָנה  ּתְ ל  ּכָ ְרִאיֶתם  לֹא  י  ּכִ ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם,  ְמֹאד  ם  ַמְרּתֶ ְוִנׁשְ

ְבִנית ָזָכר  ל ָסֶמל ּתַ מּוַנת ּכָ ֶסל ּתְ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ִחתּון ַוֲעׂשִ ׁשְ ן ּתַ ֹחֵרב ִמּתׂוְך ָהֵאׁש, ּפֶ ּבְ

ֶכם,  ַרת ִעּמָ ר ּכָ ִרית ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ חּו ֶאת ּבְ ּכְ ׁשְ ן ּתִ ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ אׂו ְנֵקָבה וגו' ִהּשׁ

ָך ה' ֱא־לֶֹהיָך. ר ִצּוְ מּוַנת ּכֹל ֲאׁשֶ ֶסל ּתְ יֶתם ָלֶכם ּפֶ ַוֲעׂשִ

ֲחוּו  ּתַ ֱאִליִלים, ִהׁשְ ְתַהְלִלים ּבָ ל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהּמִ במרכז המזמור, הפסוק: ֵיֹבׁשּו ּכָ

ל ֱא־לִֹהים. פסוק זה איננו מתאר את מעמד הר סיני עצמו, אלא את מה  לׂו ּכָ
שקורה לאחר מכן, אולי בעתיד — כולם ישתחוו לה'.

החלק השני של המזמור )ח־יב. 43 מילים( מתאר את שמחת ציון ובנות יהודה 

נׂות ְיהּוָדה, ְלַמַען )=בזכות(  ֵגְלָנה ּבְ ַמח ִצּיׂון, ַוּתָ ׂשְ ְמָעה ַוּתִ למען משפטי ה': ׁשָ

ל ֱא־לִֹהים.  ל ָהָאֶרץ, ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ ה ה' ֶעְליׂון ַעל ּכָ י ַאּתָ ֶטיָך ה'. ּכִ ּפָ ִמׁשְ
יֵלם. אׂור ָזֻרַע )=טמון(  ִעים ַיּצִ ד ְרׁשָ ְנאּו ָרע, ׁשֵֹמר ַנְפׁשׂות ֲחִסיָדיו ִמּיַ ֹאֲהֵבי ה' ׂשִ

ה', ְוהׂודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשׂו. יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ֵרי ֵלב ׂשִ יק, ּוְלִיׁשְ ּדִ ַלּצַ

ֵגל  החלק הראשון מתאר את שמחת הרחוקים, אלו שרואים את מלכות ה': ּתָ

בׂודׂו. ואילו החלק השני מתאר  ים ּכְ ים, ְוָראּו ָכל ָהַעּמִ ים ַרּבִ ְמחּו ִאּיִ ָהָאֶרץ, ִיׂשְ
נׂות  ֵגְלָנה ּבְ ַמח ִצּיׂון, ַוּתָ ׂשְ ְמָעה ַוּתִ שמחת הקרובים, ששמעו את משפטי ה': ׁשָ

ֶטיָך ה'. ּפָ ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ

נראה, כי החלק הראשון באמת מדמה את הופעת ה' במתן תורה, ומתאר את 

השמחה של הרחוקים — אלו שראו את ההשלכות של מלכות ה'. ואולם, לבני 

ישראל באותו זמן לא הייתה שמחה. זו הייתה רעדה יותר מאשר גילה. החלק 

השני נאמר על שנים הרבה יותר מאוחרות, כאשר ציון ויהודה שומעים את 

משפטי ה', אך אינם רואים את ההתגלות. הם שומרים על המשפטים ושמחים 

בהם. זהו האור שזורח על הצדיקים, ומביא את השמחה לישרי הלב.

מזמור זה עבור הקרובים איננו מבטא את התגלותה החד־פעמית של מלכות 

ה', אלא את המשפטים שממשיכים ללוות אותנו כל הזמן. במרכז המזמור, 

זו בושה  וכל הכוחות ישתחוו לה' —  יתביישו,  העובדה שכל עובדי הפסל 

בו  ליום  אנו מתקרבים  בה'  כל כח שמכיר  ועם  שתתפתח במהלך הדורות, 

ל ֱא־לִֹהים. ֲחוּו לׂו ּכָ ּתַ ִהׁשְ

נׂות ְיהּוָדה, ֵגְלָנה ּבְ ַוּתָ

ֶטיָך ה'. ּפָ ְלַמַען ִמׁשְ

ל ָהָאֶרץ, ה ה' ֶעְליׂון ַעל ּכָ י ַאּתָ )ט( ּכִ

ל ֱא־לִֹהים. ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ּכָ

ְנאּו ָרע, )י( ֹאֲהֵבי ה' ׂשִ

יֵלם. ִעים ַיּצִ ד ְרׁשָ ֵמר ַנְפׁשׂות ֲחִסיָדיו ִמּיַ ׁשֹ

יק, ּדִ )יא( אׂור ָזֻרַע ַלּצַ

ְמָחה. ֵרי ֵלב ׂשִ ּוְלִיׁשְ

ה', יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ )יב( ׂשִ

ְוהׂודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשׂו.
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