
ישראל דת בתולדות קיט מזמור של מקומו

עמיר יהושע

1.
 בספר הכלולות הדתיות התעודות בין עצמה בפני חטיבה מיצג קיט מזמור

 מביע הוא ואילך, 8 יט ותה׳ א תה׳ יותר, קטנות פסקאות שתי עם יחד תהילים.
 הוא בכך בתורה. העיסוק הוא שבחייו המרכזי שהערך היהודי של עולמו את

 היהודית. הדתיות ימי בדברי לחקור הבא כל של לבו תשומת את למשוך עשוי
 עמיתו ולפני היהודי החוקר לפני שונה בצורה ניצבת ממנו, העולה הבעיה אולם

הנוצרי.
 ההתגלות בין ההבחנה קדם־מחקרי, כנתון מלכתחילה, נתונה הנוצרי לחוקר

 שהקיא חז׳׳ל, של עולמם לבין עליה, עומדת שאמונתו זו הישנה׳, ׳הברית של
 לבין ׳ישראל׳ בין המקובל, המינוח לפי או, הצעירה, הנוצרית העדה את מקרבו

 שעליה זו ה׳צמיתות־לחוק׳, כן, אם הוא, היהדות של המובהק סימנה ׳היהדות׳.
 מוצא הנוצרי המחקר ה׳פרושים׳. משטר נגד בהתקוממו פאולוס, של הקצף יצא

 הרובד בין קו־התיחום את האפשרי בדיוק לקבוע המשימה, לפני איפוא, עצמו,
 של ה׳יהודי/ השלילי, הרובד לבין יוצרת׳ ׳אמונתיות של הישראלי החיובי,

 כעין דידן המזמור דווקא משמש זה קו־תיחום ולמבקשי מנוונת׳. ׳שמרנות
 זהה וזו המאוחרת, הפרושית לדתיות כביטוי המזמור את רואה דוהם׳ תמרור.

 מוכיח הוא יותר. שקול גונקל של משפטו המתה. האות של הלמדנות עם לדידו
 התהילים משוררי של לדתיותם כבר־פלוגתא כלל עצמו ראה "לא שהמחבר
 המורשה את להעשיר בידו שיש היה שסבור ורק הנאמן. כתלמידם אלא שלפניו,
 אולם ׳׳.2החוק אל תדיר אותה מצמיד כשהוא עילאי, ערך בעל במוטיב הלירית

 על תמיהתו את לכבוש יכול אינו המחבר, כלפי הוגן להיות השתדלותו עם
 רושם, שהוא המחבר, מפי שהפלגות־הלשון וניכר החוק, את הנלהבת הערכתו

נבובות. לו נראות
 קו אחרי לעקוב ומעניין סניגורים, כמה הנוצרי במחקר למזמור קמו באחרונה

 המרחב כל את ממצה אינו ה׳חוק׳ שמושג כך על עומד 3דייסלר שלהן. ההגנה
 המחבר כי ואם ,4המזמור רקום שסביבן המפתח מלות מתפרשות שבו הסמנטי

התגלותו״, את המציינות מסורתיות לשונות מאחורי האלוהות את ׳׳להליט אוהב
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 התורה את להציב היהודית־המאוחרת במגמה אופן בשום זו תופעה להחליף "אין
 דיבור דידן במזמור יש אלא העולם״/ לבין האלוהים בין בתווך עצמאית כחטיבה

 ׳היהדות של השלב במזמור הושג לא שעדיין מסיק, הוא ומכך הדובר. האל עם
 מעמיק בניתוח 6קראוס מגיע מסקנה אותה אל חז׳׳ל. יהדות היינו המאוחרת׳,

 ,ינות מ. של התיזה עם התמודדותו מתוך עולה ניתוחו של העקרוני הצד יותר.
 ציון. שיבת לאחר מעמדן לבין הראשון הבית בימי המצוות מעמד בין המבדיל

 נכונה שעליה ה׳ברית׳ של המחשותיה הן המצוות הראשונה שבתקופה בעוד
 זה. הקשר של התרופפות השניה בתקופה נות מוצא הישראלית, הציבוריות

 ואל־היסטורי, אל־זמני בלתי־מותנה, תוקף בעלת מוחלטת לחטיבה נעשה ״החוק
 אין .8האלוהיים״ וסמכותה מוצאה מכוח פשוט והמחייבת עצמה בתוך המושתתת

 לנושא כולו המוקדש קיט, במזמור אסמכתא לראות יכולה כזאת שתפיסה ספק
 נידרש עוד זו לעובדה מקום. בשום הברית נושא את מעלה אינו אך המצווה

 כניתוקן לנות לו נראה השני הבית בימי למצוות מוחלט מעמד מתן ואולם להלן.
 להגנה בצאתו קראוס, מזדרז לפיכך הברית. של המסגרת שהוא חיותן, מקום מעל
 גם שכן נות, של הניתוק טענת על לערער השני, הבית ימי יהדות של דתיותה על

 מרבה הוא לפיכך הברית. בתודעת בכריכותן המצוות של הדתי ערכן תלוי בעיניו
 למה? כך וכל השני. הבית בימי גם ועומדת קיימת הברית שאמונת לכך בראיות

 המוליכה כדינמיקה נוצריות, השקפות על־פי לו, מצטיירת שה׳ברית׳ משום
 דיח המזמור אם החדשה. הברית אל הישנה הברית מן פנימית חוקיות על־פי

 הוא אמונת־הברית, של דרך־המלך על ניצב עדיין מיצג, שהוא האמונתי והעולם
 והיא - ׳יהדות׳ לבין ׳ישראל׳ בין קו־התיחום של מזה מעבר עדיין עומד

 נוו/ נגד מיעד, שקראום ה׳היסטוריות׳ קטגורית של משמעותה והיא כשרותו.
דידן. המזמור מדבר שבשמה דתיות, לאותה

2.
 את שהנחו והגלויים הסמויים האמונה מפיתולי בן־חורין הוא היהודי החוקר
 הוא אין כערכה, המזמור של דתיותו את להעריך כדי הנוצרי. התיאולוגי המחקר

 המוחלט במעמדן בהודאה חז׳׳ל. יהדות עם אותו המחבר הקשר את לנתק אנוס
 בברית. מכריכותן המצוות של התפרקות לראות חייב הוא אין המצוות של

 הנוצרי המחקר בתוך הניצות העמדות מן אחת כל אל יתיחס הוא אי״לכך,
 על לעשות מוכרח שהוא ׳אקלקטיקן׳ של הרושם מן לחשוש מבלי כמודה־במקצת,

 הללו באשר הצדדים, מן אחד לכל חב שהוא החוב על יודה הוא הנוצריים. עמיתיו
 על־פי גם חשיבות להן שיש עובדות - דרכו לפי איש איש - במחקרם גילו

שונה. שלו בעיית־היסוד אולם שלו. הפרספקטיבה
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 היהודית. הדת של התפתחותה על להתחקות היא היהודי החוקר של מטרתו
 הוא כאשר מטרתו את משרת הוא אין כ׳זהות־תוך־שינוי׳, הוגדרה התפתחות ואם

 על כתגובה אמנם, מובנת, טשטוש של כזאת מגמה השינויים. את לטשטש מנסה
 ׳יהדות׳. לבין ׳ישראל׳ בין הבסיסית בזהות הכופרת הקלאסית, הנוצרית הגישה

 של להבנתו הדרך את לפנינו חוסמים אנו כזאת אפולוגטית תגובה מתוך אולם
 עם יחד המקרא עולם את האופפת הכוללת, האחדות אל שנגיע עד התהליך.

 תכונת ואם ייחודה. על חז״ל יהדות את להציג תחילה חייבים אנו חז׳׳ל, יהדות
 לראות יכולים אנו חיים, אורח בתור בתורה העיסוק היא חז״ל יהדות של היסוד

 של ראשונה כתעודה מקראי, ספר פרקי בין פרק שהוא אף־על־פי קיט, מזמור את
 שייכות לא שהיא תהילים, ספר אל המזמור של שייכותו שני, מצד חז״ל. עידן

 את המחברים בחוטים ביטחון ביתר לאחוז סיכויים לפנינו פותחת גרידא, טכנית
 נוכל לאחור המחברים החוטים את כאמור, אולם, המקרא. עולם עם חז״ל עולם

 של לעולמם הקובע הסגולי, השוני את בידנו נקיים שתחילה לאחר רק לחשוף
תחילה. איפוא נפנה זה שוני אל עצמו. בפני מדור חז״ל

3.

 תוארי של לשפע מצפים אנו כזה ממזמור התורה. לשבח כמזמור ידוע קיט מזמור
 של השניה המחצית עונה כזאת לציפיה התורה. את המתפלל ירומם שבהם שבח,
 פעמים שש באה ,10-8 בפסוקים שם, דידן. המזמור מן יותר הרבה יט מזמור
 של ובמבנה כבוד של תואר בשם מתוארת כשהיא מנרדפותיה, אחת או ה׳ תורת
 הם זה מסוג כבוד תוארי התורה. על שבח דבר מכיל הוא שאף משלים, עם בינוני

 גם נוסיף ואם צרופה, (140)רחבה, (96)טובים, (39)קיט: במזמור ביותר נדירים
 נראה צדק, (172) אמת, (151 ,142) תפקיד, אותו הממלאים שמות־העצם את

 הוא הנשוא הזה הארוך המזמור פסוקי בכל כמעט אלא שלמה. רשימה שנתנו
 רק פעלים באים יט שבמזמור בעוד יחיד, ראשון בגוף המכריע ברובם הבא פועל,

 של תיאוריה אינו קיט מזמור של תוכנו שעיקר מעתה, אמור בינוני. בצורת
 לשון לו. פועלת שהתורה ומה לתורה פועל המתפלל שהאני למה ביטוי אלא התורה

ו אלא המזמור של העיקרי הנושא היא התורה של מהותה לא אחר: ס ח  של י
ה. המתפלל לי א
 שבא מי לגבי מפתח עמדת קיט למזמור לשוות כדי בה יש - זו עובדה
 דתיות את המיחד החידוש הדעות לכל כי היהודית, הדתיות תולדות על להתחקות

 זו ישות אל נפשי־דתי יחס של בהיווצרותו הוא המקראית הדתיות לעומת חז״ל
 יכולים אנו המזמור, של חיבורו תאריך בעניין לפסוק מבלי ׳תורה׳. הקרויה
את המאפיין נפשי יחס אותו על המעידה ביותר העתיקה התעודה שהוא לקבוע
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תלמוד־תורה/ של חיים עדיין שבמזמורינו נראה להלן חז׳׳ל. דתיות  שהם כפי ׳
 לנו מספק המזמור כן, ואם לעיצומם. הגיעו לא חז״ל, מיהדות לנו ידועים

 אל המקרא משלב המעבר על עומדים אנחנו שבה מציאות, יקרת חוליית־ביניים
חז״ל. של שלבם

 של יחסו את המזמור מבטא שבהן הלשונות את מקרוב לבדוק איפוא, חיוני,
 יש אבל פעלים, ככולן רובן הן אלה לשונות העניין טבע לפי התורה. אל המתפלל

 צריך אין היחס, של למושאו ואשר אחרת. לשונית בצורה מתבטא זה שיחס גם
 על או ׳תורה׳ על בפירוש בפסוק מדובר אם נפקא־מינה אין בדיקתנו שלגבי לומר

תורה. של נרדפותיה שאר או משפטים׳ עדות, ׳פיקודים,
 עובדה מעלה התורה, אל בעל־המזמור של יחסו את המבטאות הלשונות סקירת

 אל היחס את לבטא ברגיל הבאות הלשונות בהן מרובות דרשני: האומרת אחת
ל א  ביותר חשובה לי נראית ,9גונקל הצביע כבר שעליה זו, עובדה עצמו. ה

 תלוי, משקלה המזמור. על־ידי המיוצגת יהדות אותה רוח של הדתי האופי להבנת
 אנו חייבים שכן, כיוון אותה. המאששים הנתונים של המצטברת בעדותם כמובן,
 בכמות, כאן תלוי הראיה שכוח ומאחר הקורא. לפני המוכיח החומר את לפרוס
מסתמכים. אנחנו שעליהם הנתונים את נמספר

. נשא (1) כפיים

 מצוותיך״. אל כפי ׳׳ואשא (48)האמורה: לתופעה ביותר הקיצונית בדוגמה נפתח
 אלוהים אל כעיקרה נוהגת היא וממילא תפילה, של מחווה היא כפיים נשיאת
איכה וכן בלבד. צינו) ל ״שאי (:19 ב מ א = ( ו לי  עולליך״, נפש על כפיך ה׳( א

 זו לשון העתקת כפי״. אשא בשמך בחיי, אברכך ״כן (:5 סג )תה׳ לכך ובדומה
תיך ׳״אל :׳0פסק שהוא כך כדי עד גונקל את הדהימה המצוות אל מאלוהים צוו  מ

 המצווה׳׳, אל ולא לבדו אלוהים אל ערוכה בתפילה הפניה נכון: להיות יכול אינו
 צריך אולי הכתוב לשון של קיצוניותה לאור אליך׳. כפי ׳ואשא לגרוס מציע והוא
דומה. העתקה של אחרים מקרים שפע מצאנו לולא תיקונו, את לשקול היה

(2) . כטח

 אלוהים אינו שמושאו ביטחון כל במקרא נפסל ברגיל בדברך״. בטחתי ״כי (42)
קיח )תה׳ בעזרו״. יעקב שאל אשרי בנדיבים... תבטחו ״אל (3 קמו )תה׳ עצמו:

ת וכן באדם״. מבטוח בה׳ לחסות ״טוב (8  (:9 קטו )תה׳ העצה-ההזמנה ניתנ
דך נקרא הביטחון של האובייקט לעתים ואם בה״׳. בטח ״ישראל ס ח  (6 יג )תה׳ ׳

אם היגד. לאותו לשוני גיוון אלא כאן אין הרי (,21 לג )תה׳ קדשו׳ ׳שם או
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ה/ לב בה ׳בטח (11 לא )מש׳ פעם נאמר הבינאנושי האזרחי במישור על  לא ב
 מופנה הביטחון אין כי המקרא שבעולם הכלל אל כבד־משקל חריג בכך נראה
 לשון אלא ׳דברך׳ אין המזמור כל לאורך כאשר כאן, ואילו אלוהים. אל אלא

תך, נרדפת ר תו התורה. אל האל מן הביטחון מוסט ל׳

(3) . דבס

 לאותו המזמור בעל נוסחת שזוהי ניכר תבישני״. אל ה׳ בעדותיך, ״דבקתי (31)
 בה׳ "הדבקים (4 ד )דב׳ כגון בלשון הספרים בשאר המכוון מנהג־חסידות

 מסמן הוא בלבד. דתיים לשימושים מצומצם אינו ׳דבק׳ הפועל אמנם אלהיכם״.
שית)כגון אהבה גם שמ״ב נאמנות או ועוד( 2 יא מל׳׳א :24 ב בר׳ אנו כ פוליטית)

 ודאי הנ״ל, בפסוק כמו דבקותו, על לאלוהים בתפילה אדם מעיד כאשר אבל (,2
 ייחוד ביותר בולט וכאן עצמו. באלוהים הדבקות הוא זו דבקות של האב־טיפוס

 על המדברים אחרים פסוקים עם אותה כשנשווה שלנו, המחבר של הדתית לשונו
 נאמר: ולא בר, ולדבקה מצוותיו ׳ולשמור (5 )כב נאמר ביהושע למצוות: היחס

 אפילו בו׳. ולדבקה דרכיו בכל ׳ללכת (:22 יא )דב׳ לכך ודומה בהן, לדבקה
 זאת מבחינה הדבקות. של כאובייקט באות עצמן המצוות אין ההם במקומות

במקרא. יחידאי הוא דידן הפסוק

(4) . האמן

 של המסתבר האובייקט כולו שבמקרא גלוי אמנם האמנתי׳׳. ׳׳במצוותיך (66)
 מניח הרווח בשימושו שגם להודות יש אבל (,6 טו בר׳ )כגון האל הוא האמונה

שמ׳ למשה לשיתוף. מקום הפועל  שיתוף לעולם״. יאמינו בך ״וגם (:9 יט נאמר)
 אמונה בו, ׳גם׳ אמונה היא במשה האמונה אלא שווים, בין שיתוף כמובן, אינו, זה

 ובמשה בה׳ ׳׳ויאמינו (31 יד ׳וכשנאמר)שמ האמונה־כעיקרה. מן הקורנת משנית
 של היכללותו סיבת את מציינת אלא בטלה תוספת אינה ׳עבדו׳ התיבה עבדו״,

 של למשניותו רמז נותן אינו קיט במזמור הפסוק ואילו האמונה. בתוך משה
 המדבר הפסוק שגם עוד נציין יחידאותו. מתקיימת ובכך האמונה, של זה אובייקט

 מלא תקדים בו אין תהילתו׳ ישירו בדבריו ׳ויאמינו (:12 קו מאורע)תה׳ אותו על
 ואינו ל׳תורה׳ נרדפת מלה אינו ׳דבריו׳ ששם שלנו, המזמור בעל של ללשונו

 משום בו אין ולכן עצמו, האל של דיבורו אלא משלה, עמידה בעלת ישות מציין
שיתוף.
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(5) . שוה

דרו (30)  יש במקרא זה פועל של שימושיו בין שויתי״. משפטיך בחרתי, אמונה '׳
 לנגדי ה׳ ״שויתי (:8 טז )תה׳ והוא דידן, לפסוק מקבילה לשמש העשוי אחד רק

 ואיני כאן, עד שהעלינו הלשונות בשורת יפה משתלב זה שימוש־לשון תמיד״.
 שבו מקום, באותו ׳שיוה׳. במקום ׳איוה׳ ואחרים ביתגן עם לגרוס טעם רואה
 של משפטיו שלנו המחבר בשביל עומדים עצמו, האל טז מזמור בעל בשביל עומד
האל.

יחל. (6)

 יחלתי׳׳. "למשפטיך (43) יחלתי״: )לדבריך( ״לדברך (147 ,114 ,81 ,74)
 לה״, ׳ליחל שוב היא בהפעיל, ובין בפיעל בין זה, פועל של הסדירה האסוציאציה

 זה מכלל יוצא לכאורה תהילים. בספר ודווקא קרובות, לעתים באה שהיא כפי
חלתי/ ׳ולדברו (:5 קל )תה׳ ה/ ׳קויתי בין עומדת זאת שלשון אלא הו  קיותה ל

 ייתכן לא שלאחריה. - ה״ אל ישראל יחל לה׳... ׳נפשי ובין שלפניה, - נפשי׳
 הדובר עצמו האל מן שונה דבר כאן מציין לו, מוחיל שהמתפלל ה׳ של ש׳דברו׳

ש׳ ישעיהו דברי הם שלנו המחבר של לשימושו קרובים יותר דיבורו. את שני)י  ה
 לומר יש מקום מכל ייחלו״. איים ולתורתו משפט בארץ ישים ״עד (4 מב

 אלא דווקא, משה תורת אינה הסתם מן הגויים, איי מיחלים שאליה שה׳תורה׳
 מיחלים האיים אלא עוד ולא !3 ב יש׳ למשל, מדובר, שבה אלוהית הוראה אותה

 דברים אל מתיחס קיט בתה׳ שהמתפלל בעוד אליהם, לבוא העתידה ל׳תורה׳
להם. ׳מיחל׳ הוא ואף־על־פי־כן בידו המצויים ומשפטים

. אל (7) תפתר

 מן מסתיר אלוהים אין במקרא אחר מקום בשום מצוותיך״. ממני תסתר ׳׳אל (19)
 בנוי שעל־פיה שהמתכונת איפוא, ספק, אין עצמו: את היינו פניו, את אלא האדם

 כאן, ממלאות המצוות ממני". פניך תסתר ״אל ועוד( 9 כז )תה׳ היא הפסוק,
 שברגיל שהמצוות, ייתכן כיצד בכבודו. האל של נוכחותו מקום את איפוא,

ב׳ מצטיירות ד ( ת׳ לו  - אלוהים אצל השמורות ל׳נסתרות׳ בניגוד (28 כט כ׳נג
 ספר את שנתן אף*על־פי המתפלל, מן הסתיר שהאל לחשוש שיש כדבר נחשבות

להלן. נחזור עוד זו שאלה אל בידו? התורה
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(8) . ירא

 הוא שמהם אלה ב׳משפטים׳ אם להכריע רוצה אינני יראתי״. ״וממשפטיך (120)
 שבו למשפט או התורה, של עצמם ולאיסורים לציוויים יותר המחבר מתכוון ירא,
 שניהם כורך הוא הסתם, מן עליהם. העבירות על דיו־וחשבון ליתן עתיד הוא

 מקום באותו העומדת דתית, יראה היא מהם, ירא שהוא היראה מקום, מכל יחד.
 ׳מן׳ מלת־היחס משמשת תכופות ודוק: אלוהים. יראת עומדת במקרא ברגיל שבו

של ״ויראת שמים: כלפי גם (.14 יט ויק׳ מאלהיך״)למ

(9) . אהב

 תורתך׳׳, ׳׳אוהבי (165)או תורתך״ ״אהבתי (97) כדוגמת פסוקים עשרה יש
 בלבד. זה במזמור אלא תורה אהבת על מדובר אינו כולו המקרא בכל ושוב:

 יהדות כל את מלווים שהדיו תורה׳ ׳אהבת של זה מטבע טביעת אף־על־פי־כן
 מתבטאת במקרא ברגיל מובהק. חידוש משום בה אין ואילך, חז״ל מימי המסורת

 גם אלא ישועתו, תשועתו, שמו, אהבת או ה׳ כאהבת במישרין רק לא דתית אהבה
ה׳ ל״מעון כאהבה ת ( ך׳ ת  המתועדת לתורה, אהבה אותה שעזות אלא (;8 כו בי

 שתי של מחידושן גם אלא איזכוריה מריבוי רק לא ניכרת הראשונה, בפעם כאן
 בפעלים יצרית. נימה אפילו לה המשוות (,131)ו׳יאב׳ (40)׳תאב׳ נרדפות, מלים
 והיא עצמו! האל אל יחסו על לדבר מעז המשורר היה לא כזאת נימה בעלי

 רגשי מטען בעלת היא ה׳, מאהבת הקרנה שהיא ככל זו, תורה׳ ש׳אהבת הנותנת
 היהודית, בדתיות ראשון, מבטא או מחדש, שהמחבר שהחידוש, ללמדך משלה.

ממנו. להתעלם לנו שאסור חידוש הוא

(10) . תמים

 יותר קל הוא זה, בתואר בשימוש החל המפנה בחוקיך״ תמים לבי "יהי (80)
 ה׳ עם תהיה ׳תמים (13 יח )דב׳ נשווה אם ישנו, דגש של היסט לאין־ערוך.

ך,  אין מקום מכל בחוק. ובאחד באל מתקשרת התמימות אחד בפסוק כאשר אלהי
 לא־תעשה במצות במישרין מתבטאת דברים מס׳ שבפסוק שהתמימות בכך, מקרה

 בתורה ואם המילה. של ןןשה במצוות 1 יז ובבר׳ מתים, מפולחן הימנעות של
..׳, ׳תמים במזמורנו ואילו עם׳ ׳תמים נאמר  זה מתקיימים הכתובים שני הרי ב.

 כאן גם מקום מכל קונו. ׳עם׳ האדם הוא תמים ש׳במצווה׳ משמע בקלות, זה עם
אוריינטציה. של שינוי בביטוי הקל הגיוון מראה
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(11) . דרש

 הפסוקים בשלושת דרשו״. לא חקיך ״כי (155)דרשתי"! פקודיך ״כי (94 ,45)
 כן, אם הרשע. של רשעתו את או הצדיק של צדקתו את ׳כי׳ המלה מנמקת האלה

 רק כאן לחשוב ניתן ׳דרש׳ הפועל של הרבים השימושים שבין לספק, מקום אין
 נדבר עוד זה יחס של המדויקת משמעותו בעיית על דתי. יחס המציין שימוש על

 הוא המובהק סימנו אשר חז׳׳ל של עולמם על־סף כאן בעמדנו שכן להלן,
 המקרא של שברובו לומר ניתן שעה לפי זו. בבעיה לדקדק לנו ראוי ה׳מדרש׳,

 גם נזכרת מקום שמכל תאמר ואם האלהים. דרישת אלא דתית ׳דרישה׳ אין
 בית תדרשו ׳׳ואל (5 )ה עמוס בדברי רק באה שזו לומר יש מקדש, של דרישה

ת״. כשרותה את ממנה השוללים אל״,  לצורך פונים שאליו לנביא, ואשר הדתי
חז׳ לפני היושבים הזקנים הרי הדרישה, חזקאל)י  אותו, לדרוש באים אינם (1 כ י

שם ׳לדרש באו שהאנשים אומר אלוהים אלא תי׳) דב׳ בפסוקים ואם (.3 או  כגון)
 הדבקות לעניין ה׳ דרישת נתקרבה נפשך״ ובכל לבבך בכל תדרשנו ״כי (29 ד

 כשם לתורה, יחסו את גם לשון אותה מבטאת הזה המתפלל בפי הרי והאהבה,
ודבקות. אהבה גם אליה מפנה שהוא שמצאנו,

 דקתי לא דידן, המזמור בעל לעומת המקרא שאר של נוהגו על שאמרתי במה
 מדויקת מקבילה לרשום בידי יש שבה היחידה הנקודה אל הגענו כאן כי פורתא,
 תקופה לאותה הסתם, מן השייך, אחר, מקראי ממחבר קיט מזמור של לדרכו

 לשבח יהודה ממלכי אחד לציין מבקש דברי־הימים ספר בעל כאשר היסטורית.
ל את הכין ״)לא( שהנ״ל בנוסחה לעתים משתמש הוא לגנאי, או כ ( בו ב  לבבו( ל

ם(״ את לדרוש  עזרא, ספר של עורכו ואילו (.19 ל !14 יב )דה״ב ה׳)האלהי
 אליו מקורב מקום מכל דברי־הימים, בעל עם ,,2רבים כדעת זהה, אינו שאם

 אומר הוא כאשר מעניין, בוואריאנט לשוני מטבע אותו לעצמו סיגל בלשונו,
ת את לדרוש לבבו ׳׳הכין שהוא (10 ז )עז׳ עזרא של לשבחו ר ו  הרי ׳׳. ה׳׳ ת
 האל, אל התיחסות על מלכתחילה הנאמרת שלשון תופעה, אותה בדיוק לפנינו
 נדס כאשר זאת מקבילה אל גם נחזור עוד לתורה. ההתיחסות אל־עבר מוטה

זו. ׳דרישה׳ של במשמעותה

4.

 שכולם שימושי־לשון, אחד־עשר של מצטברת עדות אספנו קיט. מזמור אל נחזור
 עוד כל היהודית. הדתיות במכמני שחלה תופעה, אותה על משותפת עדות מעידים

ת אתה יכול בבדידותה, האלה העדויות מן אחת רואה אתה  להוציאה לנסו
מחליקים. פירושים על־ידי ובין שראינו, כפי טקסט, תיקוני על־ידי בין מחזקתה,
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 אותה נסייג ובטרם עליה, לערער שאין תמונה מראות הן בהצטרפותן אולם
 הכתובים על־פי שהיא. כמות בידנו אותה שנקיים הראוי מן שונים, סיוגים

 את לבטא כדי הוטבעו הימים שבקדמת שלשונות היא קיימת עובדה שסקרנו,
 באות קונו, אל - תהילים שבספר המתפלל ובפרט מישראל אדם של הקיומי יחסו
 הדתיות בתוך בישראל. דבר נפל בכך התורה. אל יחסו את לציין לראשונה כאן

 ודאי כזאת. בצורה קיים היה לא כה שעד להתיחסות, חדש מוקד נוצר היהודית
א)דב׳ נאמר  ככל צדיקים ומשפטים חקים לו אשר גדול גוי ״ומי (:7 ד בקדמת־דנ

 בפני-עצמה כנקודת־התיחסות התורה נתיחדה לא בכך אבל הזאת״, התורה
 בספר אחד במקום ובמקביל שלנו, במזמור שמתבטא מה והוא דתיות. להרגשות

עזרא.
 מעלה עצמו האל אל ההתיחסות בצד דתית להתיחסות מוקד של היווצרות

 ״בכל של בסימנו עומד הדתי היחס שבה מונותיאיסטית, בדת חמורות בעיות
 הגורם של עצמתו את להתיש הנסיונות כל מאחרי העומד החשש והוא לבבך״.
 .,3הנזכר בספרו דייסלר של פרשנותו בדרך ברור ניכרת זאת מגמה החדש.
 מעוקצה ליטול לנו המניחים רציניים שיקולים ספק בלי שיש להלן נראה ואמנם

 שתחילה לאחר רק מקום יש אלה שלכל אלא שניסחנו, העקרונית הקביעה של
 בהם אין - להלן נסייג שעוד הסיוגים כל כי בוטה. בלשון קביעתנו את קבענו

היסוד. מן אותה לעקור כדי
עתנו פירושים למנוע אנו רוצים אם אמנם, ועתה  עלינו שלא־כהלכה, בקבי
:הבאים הסייגים את לה להוסיף להזדרז

 מעוטר אינו המחבר, של בשירו המונהג דתית, להתיחסות החדש המוקד א(
 למשל, מבדיל, זה קו עצמו. האל לבין בינו הגבול את להסיג בהם שיהא בתארים

 הוא שבהם התארים בין המונה שלמה/ ׳חכמה החיצוני הספר מחבר ובין בינו
 ׳כול־יכולה׳ שהיא גם ,,4ה׳חכמה׳ את שלו, הדתי מוקד־המשנה את מתאר

(TravTobvva^ov} ׳» ׳משגיחה־על־כול׳ ושהיא(e r 1bxo1ro«5׳(m,. זה לעומת 
 את המפארים בשמות־תואר מאוד דל בכלל שציינו, כפי שמזמורנו, הוא דבר הלא

 בטקסט התורה לשבח הנאמרים המרובים, שמות־התואר שגם ונציין התורה.
1 יט תה׳ המקביל, 5  אפילו ביניהם ואין התורה, של בעילויה מפליגים אינם ,8-

 הלשון מן חורג אינו ,6׳עומדת־לעד׳ שבהם הבוטה ואפילו ׳קדוש׳. התואר
לדורותיכם׳. עולם ׳חוקת בתורה־עצמה: המקובלת

 המחבר הספרותיים. ההיבטים את גם שלפנינו השיר בהערכת להזניח אין ב(
 מכ״ב אחת כל שבו אלפאביתי, שיר של ביותר רחבה מסגרת לעצמו הציב

 פסוקים 176מ־ אחד וכל פסוקים, בשמונה מיוצגת להיות היתה צריכה האותיות
ה/ של הנרדפים השמות מן אחד להכיל היה צריך אלה ר תו  הפסוק יחווה שעליו ׳

מלוא כל את המחבר גייס ההיא העצומה המסגרת מילוי לשם ואם כלשהו. חיווי
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 בדוננו זכאים, אנו אין המקרא, של השירית המסורת לו שסיפקה האסוציאציות
 מקבל אני אין מביטוייו. אחד בכל השערה כחוט לדקדק זו, בדרך שהושג בתוצר

 לעיל, שמצאנו הממצאים כל את לזקוף האפשרות, את אופן בשום אמנם
 שתי להעלות יש הדחקה של זו דרך נגד ׳לאו־דווקא׳: של זה גורם על־חשבון

נקודות:
 אחר, מקראי סופר אצל גם עצמו נוהג אותו של מקרה שמצאנו העובדה (1

דומים! ספרותיים לחצים תחת כתב שלא
 עצום הד להם מצאו התורה של לשבחה הזה המזמור פסוקי שדווקא העובדה (2

ימי־הביניים. של היהודית הספרות ובכל חז״ל בספרות
 אץ - לדורותיה היהודית המסורת ברוח כל־כך עמוק המעוגנים מוטיבים

ת התעוררותם את לפרנס  ואולם שיר. של היכתבותו כשעת מקריות בנסיבו
 כפליטת* ואלמוני פלוני ביטוי להעריך אנו שזכאים לי נראה הביצוע בפרטי

 כפי ׳אשא הביטוי של במשקלו להקל נוטה אני כך גרמון. שהנסיבות קולמוס
שתו גונקל צודק מצוותיך׳. אל  אם השורה. את מקלקל המחבר שכאן בהרג

 את מפנה שהמשורר לומר מוכרחים נהיה זו, במליצה מלא כובד־ראש ננהג
 עצם על־ידי מוכחשת זו טענה המצוות. מערכת אל ה׳, אל במקום תפילתו,
 אל ולא אלוהים אל תפילה כולה ושהיא לפנינו, המונחת המשורר, של תפילתו

 כי שלפנינו, הנוסח את כך בשל לתקן לעצמנו רשות נוטלים איננו זאת, עם זולתו.
 ודוק: זאת. לשון להפלגת המשורר את שהוליכה הדרך על להתחקות אנו יכולים
ה שרשם הימאן, ר תו ה ב׳ ב תו כ ה׳ ה ר סו מ ה  מן מובאות של שפע שלוי׳ ו

הזה. הפסוק של מובאה כל מצא לא ובזוהר, חז״ל בספרות שלנו המזמור
 היה יכול ומצווה, תורה אל האל מן דתיים רגשות הטיית על דיברנו כאשר ג(

 את היינו הראשוני, את דוחה החדש ההתיחסות מוקד כאילו הרושם להתעורר
 אל פונה כולה והתפילה הוא, תפילה שיר - כולו השיר היא: ולא מחזקתו. האל,

 אל המתפלל האני פונה הראשונים, הפסוקים לשלושת פרט פסוק, בכל האלוהים.
 זו, מאסיבית עובדה האלוהים. תמיד הוא נאמר, הוא שאליו והאתה, שלו, האתה
 כפי מכחישה, אחד־לאחד, השיר פסוקי את הקורא כל בה להיווכח שיכול

 אל ידי אשא בשפתיו: המבטא המשורר, של העצמית העדות את אפילו שאמרנו,
מצוותיך.

 התורה, אל יחוסם את היטה שהוא פעלים, שאותם נמצא אם ייפלא, לא כן, ואם
 אם עצמו. לאלוהים היחס את הקדמונים, אצל כמו אצלו, גם לעתים מבטאים
 דברים לספר עד עדותנו את הרחקנו ׳דרש׳ הפועל של הדתית המשמעות לקביעת

 הרי נפשך״, ובכל לבבך בכל תדרשנו ״כי (:29 )ד, הבאנו שממנו
ר נשמע פסוק אותו של הדו כי לכך, צריכים היינו לא לאמתו־של־דבר  מדברי ברו

את לב ״בכל (2)האומר עצמו קיט מזמור = הו) שו לבי ״בכל (10)ושוב ה׳(״ ידר
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ך׳. שתי  אנו יכולים זולתו, אל הקבלה מתוך המחבר דרכי את להסביר במקום דר
 כנגד כאשר גם, חלה כזאת ׳הקבלה־עצמית׳ מעין עצמית. להקבלה גם להיזקק

 ביחס לא אמנם שלו, המחודש הפועל את מישם הוא לפקודיו׳ ׳תאבתי (:40)דברו
 בו שאין שלו, ישיר מתן אל אבל - ייתכן לא שזה אמרנו - עצמו אלהים אל

 כמוקד שהתורה מעתה אמור (.174) ׳ישועתו׳ היינו כלל, התעצמות משום
 שהיא הראשונית, הדתית ההתיחסות בפני מחסום משום בה אין דתית להתיחסות

עצמו. האל אל כמובן
 על להצביע יש ושוב לאדם, אלוהים בין מחיצה משום גם בה אין אבל ד(

 נרדפותיה כל על התורה באה כולו המזמור לאורך כמעט פשוטה. לשונית עובדה
 או שייכת היא שאליו האל אל אותה המיחס שני, שבגוף סיומת־הקניין בצירוף

 לביו האדם בין כמחיצה הזה בשיר ניצבת שאינה די שלא משמע באה. היא ממנו
 הראשונים, הפסוקים ובשלושת ביניהם. מקשרת כחוליה אדרבא, אלא קונו,

בדרכיו. עדותיו, ה׳, בתורת זה: במקום בא ׳אתה׳, התיבה נאמרה בטרם
 הן העדות אלא: בעדות, דבק אני בך, לדבוק במקום אומר: אינו למשל, ,31 פס׳

 מסתבר כך מתוך ורק עמך. עניין לי יש בהן, דבק שאני שעה ולכן ׳עדותיך׳,
 אל ה׳ - בעדותיך ״דבקתי נאמר: שהוא כמו הפסוק חוליות בין הפנימי ההקשר

תבישני".
ך/ ׳אל מתיחס שאני עם מופשטת: בנוסחה או  דבר, בסופו־של מתיחס, אני של

׳אליך׳.
 שקבענו מה את עתה, הגענו שאליה זו, בנוסחה ביטלנו לא ואף־על־פי־כן

 תזוזה חלה ובכך דתית, להתיחסות חדש מוקד נוצר שבידנו השיר שבדברי לעיל,
 החדשה ההתיחסות של המוארך הקו נכון: אמת היהודית. הדתיות במכמני כלשהי
 יש עצמו, התורה נותן עומד שבסופה זו, דרך ברם אלוהיו. עם המתפלל את מחבר

 רב דורש לימים ואם אליו. המוליכה היחידה לדרך ליהפך אימננטית מגמה בה
 משמע - ,8כולה״ התורה בכל ׳׳דרשוני וחיו׳: ׳דרשוני הפסוק את יצחק בר נחמן

 שם הרי - התורה באמצעות אלא הקב׳׳ה את דורשים שאין ממילא, לו שמסתבר
 בפעם מופיע שבמזמורנו מה בפירוש, לאמרו צריך שאין דבר של בלשון רק נאמר

 מחודשת, הרחבה שוב חז׳׳ל ביהדות נפתחת זה צמצום לאחר כיצד הראשונה.
 ידובר. עוד כך על זו, מחודשת הרחבה לקראת הזה המזמור בעל אף מגשש וכיצד

מלכתחילה. הצמצום את להעלים רשות לנו אין מכאן - שוב אבל
 אותה גלומה כבר קיט, מזמור של מניתוחו כאן לנו שעלה שבמה לומר ניתן

 פ״א חגי׳ )יר׳ אבא בר חייא של הידועה בדרשתו לימים המתבטאת דיאלקטיקה,
 עזבו ׳׳אותי שמרו׳׳: לא תורתי ואת עזבו ׳׳אותי :11 טז ירמ׳ על ומקבילות( ה״ז

א שמרו, ותורתי עזבו אותי שאילו שמרו! תורתי את שמא אוותרה, - שאור)נ׳׳  ה
הדתי היחס שיקוים אפשר שמלכתחילה משמע אצלי׳׳. מקרבן היה שבה המאור(



עמיר יהושע68

תו יש שבדיעבד אלא האלוהים, אל ההתיחסות מבלי המצווה אל  היחס של בתכונ
 המצוה. לאדם לו באה שמכוחו האל אל היחס את ולהתקין לשוב כדי למצוות

 כך על נכון המצוות של שמעמדן לשמוע ניתן האמורא של דבריו שמכלל ונראה
התכלית. עצם שהוא שבשמים, אביו אל מישראל אדם של יחסו את לחדש שסופן

5.

 - המזמור בעל בחיי מרכזי לערך שנעשתה זו ׳תורה׳ ולקבוע, לדייק ננסה ועתה
 ראשוני שבפי ׳,,אורבך של קביעתו את לנו נבחר מוצא כנקודת טיבה. מה

 ביניהם: להבחין קל תמיד שלא מובנים בשני ׳תורה׳ המלה משמשת התנאים
 השגורים במטבעות־הלשון ננקוט אם או, מזה. ותלמוד־תורה מזה מצוות מערכת

 המעשה. או המדרש הוא ׳תורה׳ של עניינה עיקר אם היא השאלה חז״ל: בפי
 לא ׳תורה׳, המונח של זו לרב־משמעות מודעים על־הרוב, היו, לא שחז״ל כשם
 קשת רקע על אולם בנידון. פסוקה לתשובה שלנו המזמור מבעל גם נצפה

 המודרני במחקר שנתגלעו דעות חילוקי מסתברים המלה, של זו משמעויות
 במידת השאלה את להבהיר הנסיון מן פטורים אנו אין לפיכך המזמור; בהבנת

האפשר.
 את האלה. האפשרויות שתי בין לפסוק מזה, קל דבר לך אין לכאורה והרי

 שהוא בכך לנו מבהיר הוא ׳תורה׳, המונח את המחבר נוקט שבה המשמעות
 הם: ואלה לסירוגין, בשירו המשמשים נרדפים שמות של בטור התורה את מעמיד
 .20דבר - דרך - משפט - מצוה - חוק - אמרה - פקודים - עדות - תורה
 ומיעוטן)אמרה, המצוה, מושג את חד־משמעי באופן מציינים אלה שמות של רובם
 של השלטת שהמשמעות מינה שמע זאת. משמעות לפחות, כוללים, דבר( דרך,

 מתחזקת, עוד זאת מסקנה אחריו. למלא התובע צו של זו היא במזמורנו ׳תורה׳
 כמושא פעמים 19 שלנו במזמור באות ונרדפותיה ש׳תורה׳ ונציין, נוסיף כאשר
 התורה של המצוותי ההיבט של מקומו ׳נצר׳. לפועל פעמים 6 ועוד ׳שמר׳ לפועל
 זהו אם השאלה, על רק להתעורר יכול והוויכוח ספק, מכל למעלה איפוא מובטח
במזמור. המתבטא התורה, של היחיד ההיבט
 המצוות שמירת לגופו. המצוותי בהיבט נעיין זאת, שאלה נשאל בטרם אבל

 ממושכת פעולה היא אלא המחבר, של עשיותיו בין מסוימת עשיה בבחינת אינה
 היה חיות כוח להבעה. נוחה אינה שכזאת בתור חייו. ימי חלל כל את הממלאת

 חווית את מבטא המחבר היה אילו כגון: לפרטיה, מתפרטת היתה אילו לה, נקנה
 סיטונית בלשון ומשפטים חוקים עדות, על מדבר הוא אולם שלו. השבת יום

תו אל ההכללות ממישור יורד אינו ולעולם  המקורות אחד וזהו הפרט! של ססגוניו
המזמור. מקוראי כך כל רבים מתאוננים שעליה המשעממת, לחדגוניות
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 עקרוניותה. בה מתבטאת הרי מצוה, של לחלוחיתה משירו נעדרת אם אולם
 מחזיק עדיין הפרטיים, גילומיה מכל האל מצות קיום את אתה מפשיט כאשר שכן,
ך מאלוהיו קיבל הוא המצוה, את המשורר שקיבל עם המרכזי: בערך אתה ר  ד

 כבר המזמור. של המרכזי הנושא היא - דו־ר־חיים של בטיחותה נתיב(. )אורח,
מי־דרך. בשם־הכבוד המצוה שומרי מכונים הפותח בפסוק  אינה הזאת הדרך ׳תמי
 תנועת עצם היא כולו, בתנ״ך כמו אלא, לה, מחוצה המצויה מטרה עבר אל מעבר

 דרכי יכונו ״אחלי :5 לפסוק •20דייסלר של פירושו לי נראה אינו לפיכך החיים.
 ללא מכוונות יהיו המתפלל שדרכי התקוה את מוצא הוא שבו חוקיך״, לשמור

 הדרך של היעד אינה החוקים שמירת החוקים. את לשמור התכלית, לקראת מוש
 כהולכים (3) אחד בפסוק מצוינים הצדיקים אם שלה־עצמה. הגדרתה אלא

 אותו אומרים הפסוקים שני הרי ה/ ׳בתורת כהולכים (1) אחד ובפסוק ׳בדרכיו׳
 הוא הנפעל של משמעו דרכיו, ש׳יכונו׳ המשאלה את מביע 2 פס׳ ואם דבר.

ה׳ האיתנה, העמידה ת מו)  שידע לעצמו מאחל הוא מאז׳. כסאך ׳נכון (:2 צג כ
 המלה נבחרה שכאן לטעון, ניתן 32ו־ 30 בפסוקים ואם נכון. בלב בדרך ללכת
 האלפאביתי, ההכרח לפי דל״ת באות תחילה כמלת דרושה שהיא משום ׳דרך׳

 אלפאביתי. תפקיד כל בלי חוקיך׳ ׳דרך הצירוף את מוצאים אנו 33 בפסוק הרי
 והמשפטים והחוקים המצוות כל שמירת מצטרפת המתפלל של שלדידו ללמדך

שלמה. לדרך*חיים
 שלו. הסיום לנקודת ממושך תהליך - המקרא במסגרת לפחות - הגיע בכך

 מותו יום ועד מהולדתו אדם של ומעשיו קורותיו כל מצטרפים ומעולם מאז
 על כבר ערכי. ולא עובדתי תיאור הוא זה כינוי דרכו. הקרויה אחת לחטיבה
בר׳ האדם קדמוני מר) א  לספר הארץ״. על דרכו את בשר כל השחית ״כי (12 ו נ
 מוסרי. קנה־מידה על־פי האפשריות הדרכים של המוחלט הקיטוב אופייני תהילים

 ׳דרך האחרון בפסוקו המעמיד השיר את בראשו שהציב הספר, של עורכו
ם/ ׳דרך כנגד צדיקים׳ שעי  יפה שכוחה פרוגרמטית הצהרה כעין בכך ראה בדין ר

ר התפקיד לפני עצמם מוצאים המזמורים בעלי כולו. הספר לגבי  דרך את להם לבו
 לאלוהיו: המודה המשורר זאת. במשימה להם שיעמוד ה׳ אל ומתפללים חייהם,
 במלחמה! להצלחתו ההמשך, שמוכיח כפי מתכוון, (33 )יח דרכי" תמים ״ויתן
)טז חיים״ אורח ׳׳תודיעני המבקש זה קורותיו. על מורה ׳דרכי׳ שלשון משמע

 על־ידי לאדם הנרמזת הדרך משאול. אותו המצילה אלוהים קרבת על מדבר (11
 של זו רמיזה להבעת המתבקש והפועל עצמו! האל של על־שמו נקראת האל,

 ה׳ הורני הבקשה: את קוראים אנו מזמורים שבשני מכאן ׳להורות׳. הוא הדרך,
 11 פו בתה׳ ואילו מצריו, המתפלל את המצילה זו היא 11 כז בתה׳ ושוב: דרכך.

 הדתית. הקרבה דרך היא הדרך כלומר: שמך״, ליראה לבבי ״יחד הוא: ההמשך
לחטאתו, מודע זה מזמור ובעל הואיל כה. בתה׳ מרוכזים הנזכרים המוטיבים כל
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 הוא במיוחד. מפגיעה היא ממנה, שתוציאו הדרך את לו שיורה האל אל בקשתו
 אלה פעלים שני על הדרך. את לו (12 ,8) יורה או (4) יודיע שהאל איפוא מבקש

5)׳למד׳ הם ואלה קיט, במזמור גם אותם ונמצא שנשוב שניים עוד מוסיף הוא ,4, 
 (,4)׳דרכיך׳ עצמו: האל של כדרכו הדרך מאופיינת ושוב (.12 ,5)ו׳הדרך׳ (9

 את גם מזכיר הוא שבאקראי לציין חשוב ולענייננו (.5)׳אמתך׳ (,4)׳ארחותיך׳
 כבעל שלא (.10) ועדותיו״ בריתו כ״נוצרי הצדיקים את מתאר כשהוא המצוות,

 ואילו האל, של ואמת׳ ׳חסד על אובייקטיבי במשפט רק עליהן מדבר הוא קיט תה׳
 כה תה׳ את רואים אנו מקום מכל בפירוש. מדבר אינו המצוות אל יחסו־שלו על

 סופית כחוליה שלנו המזמור מצטרף שאליה שלשלת באותה קרובה כחוליה
המקרא. בתחום

 תוכני, הגדר של מידה עתה קיבל הדרך מושג זה? מזמור של ייחודו במה כי
עני/ חיים ׳אורח מישראל: אדם ביקש לפנים אם מתחילה. לו היתה שלא די  הוא תו

 ׳יורה אשר באל הודה ואם לו. ידוע אינו שעדיין דבר לו יודיע שאלוהים ביקש
ך/ חטאים ר ד  שתנחה מלמעלה, להוראת־דרך וציפה אובד־עצות עצמו מצא הוא ב

 קיט תה׳ של המתפלל ואילו חייו. נקלעו שאליו הסתום המבוי מן ותחלצו אותו
 עוד בה. לדבוק הכוח לו שיהיה היא ובקשתו לפניו, מותווית שהדרך אדם, הוא

 דשמייא, לסייעתא זקוק הוא ושלמענה שלפניו המלאכה היא מה כך, על נדבר
 ובכך בה. ללכת שעליו הדרך מהי יודע שהוא לו, יש זו ראשונית בטחה אולם
 הקניין כינוי את ׳דרכים׳ או ׳דרך׳ בשם תולה זה מזמור בעל גם שני: שינוי קשור

 שנשתנתה נראה ואולם וכו׳. (32)מצוותיו׳ ׳דרך (,3)׳דרכיו׳ לאל: אותה המיחס
 תכונתו בין זהות, לא אם מקבילה, מוצא יח מזמור בעל זה. קניין של משמעותו

 ׳ויתן אף כן (,31 )פס׳ ,,דרכו תמים ״האל מה יראיו: אל מתנו לבין אלוהיו של
 תתמם׳׳ תמים גבר ״עם בפירוש: הנאמרת המקבילה וזוהי (,33) דרכי" תמים

 שהוא בצו הוא שמקורן משום ׳דרכיו׳, הן הדרכים שלנו במזמור ואילו (.26)
 ולבנינו לנו ״הנגלות בחינת: לפנינו, עתה פרוס הזה הצו של והתוכן עלינו. ציווה

 עתה, המתבטא והוא (.28 כט )דב׳ הזאת״ התורה דברי כל את לעשות עולם עד
 5 כה בתה׳ אם ודוק: (,33)׳דרך־חקיך׳ או (27)׳דרו־פקודיך׳ היא הדרך כאשר
 "הדריכני (:35 )קיט היא עתה המקבילה הלשון באמתך״, ״הדריכני נאמר:
 ואף (2)תמים׳ ׳בדרך ללכת בעצמו מבקש קא מזמור בעל ואם מצוותיך״. בנתיב

 רמיה ״עושה של ההפך היינו (,6)תמים׳ בדרך ׳הולך לבחור מבטיח לו כמשרת
 בתורת כ׳ההולכים דרך׳ ׳תמימי מגדיר קיט מזמור הרי (,7) שקרים״ דובר

״ (.1) ה
 בטחת באותה מצטיין הוא לפניו, גלויה האמת דרך - המזמור שבעל ומתוך

 פס׳ פירשנו זאת ראיה מתוך תהילים. משוררי בשאר כדוגמתה מצאנו שלא הדרך
אם כי הדרך של מהותה אל מתיחס אינו כאן אי־הביטחון דרכי׳. יכונו ׳אחלי :5
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 גם השלילה, דרך על שייך, סמנטי שדה לאותו בה. להלך האישית היכולת אל
דב׳ עיור משגה ״ארור האיסור מן ׳שגה׳. השורש  למדים נמצאנו (18 כז בדרך״)
 הבקשה את להבין יש זה לפי הנכונה. מדרכו אדם של סטייתו על מורה זה שפועל

ר לו יתן לא שהאל ממצוותיך״, תשגני ׳׳אל (10 קיט )תה׳  או לימין מדרכו לסו
׳ממצוותיך או (118)מחקיך׳ ה׳שוגים לדידו הם שהרשעים מובן וממילא לשמאל.

 בא שבהם הפסוקים שבשלושת התחבירית העובדה היא עניין חסרת ולא (.21)
 כברוב שלא ׳מן׳, מילת־היחס את זוקק הוא שלנו, במזמור ׳שגה׳ השורש

בדרך/ עיוור המשגה במקרא. המצויים השימושים  מן אותו מרחיק בהכרח לא ׳
 את אף סובלת אינה - להבין צריכים אנחנו - המצוות דרך ואילו כליל, הדרך

 נראה מצוה. מכלל אותו מוציא כבר בה, ההולך את המשגה ביותר. הקלה הסטיה
 ברבות המוליכה במגמה ציון־דרך תופסים אנו הזה שימוש־הלשון שבניתוח

מוגדר. להיות חייב פרט כל שבה ה׳הלכה׳, מושג היווצרות אל הדורות
 ׳שגה׳ הפועל מתקשר שבו במקרא אחד מקום רק יש שלנו, למזמור מחוץ

 אל מגיעים אנו ובכך מאמרי־דעת׳. ׳לשגות :27 יט משלי והוא ׳מן׳, במלת־היחס
 רב חומר אסף דייסלר שלנו. המזמור אל נגיעה לו שיש אחר, ספרותי איזור

 פטורים עצמנו רואים ואנחנו קיט, בתה׳ ״חכמתיים״ יסודות בדבר בספרו
 מהות על הוויכוח דקויות אל להיכנס מבלי אולם לגופן. מילוניות מבדיקות

ר וגדריה, ה׳חכמה׳ ספרות  קווי־היסוד עם העיקריות המגע נקודות היכן לנו נבהי
 למצבי־חיים טובות עצות במתן מתמצית אינה החכמה ספרות מזמורנו. של

 העצות כל שבה דרך־החיים, של הדיוקן העלאת הוא עיקרה אלא למיניהם,
 בספרות גם מרכזי הדרך מושג לפיכך פסיפס. אבני בבחינת אלא אינן הפרטיות

 יכול בקונקורדנציה ׳נתיב׳ ׳אורח׳, ׳דרך׳, הערכים על חטוף שמבט כפי זאת,
 נוהגות ולכן והוראות, ציוויים על־ידי מוקנית הזאת הדרך אלא עוד ולא ללמד.
 לפחות או - אלה צווים של מקורם מה? אלא ו׳מצווה׳. ׳תורה׳ המלים גם לגביו

 - המשפחה של משימתה היא דרך־החיים הקניית האל. אינו - הישיר מקורם
 וכן בית־האב. של המוארכת הזרוע בחזקת אלא אינו חינוכי מוסד כל ואף

ש׳ ׳מצות הדרך: כמקני ההורים תדיר משלי בספר מופיעים  ו׳תורת (20 ו אביך׳)מ
ש׳ ׳תורת המורחב: ובשימוש (,8 אמך׳)א  זה, יסודי הבדל על־אף (.14 יג חכם׳)מ
 לדרך־חיים המצטרפות ותורות מצוות ריבוי יש כאן גם השיתוף: צדי בולטים
 ספרות של מוצאה כידוע, הנפסדת. הרשעים דרך קיימת לעומתה אשר בטוחה,
 דתיות של חותמה ניכר הישראלית במהדורתה אולם בינלאומי, הוא החכמה

שראלית)׳יראת  דרך משלי מספר - וכשבגלגוליה (.7 א משלי דעת׳, ראשית ה׳ י
 ממילא הזאת, הנימה את והולכת מגבירה היא - שלמה׳ ל׳חכמת ועד בן־סירא

 הסמכות עומדת הבית של החינוכית הסמכות שמאחורי התודעה גם בה גוברת
נוהגים שלימים בכך, פנימי היגיון משום איפוא יש המצווה. האל של המוחלטת
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תי/ התיבה את לפתור ממשלי, פסוקים בדרשם חז׳׳ל, ר תו  האב בפי הנאמרת ׳
 של זה לתהליך סוף״פסוק וכעין הקב״ה. על־ידי שניתנה משה תורת על המחנך,
 המשוואה היא היהדות של התורתית במסורת החכמה ספרות הבלעת

.25 כד בן׳־םירא, אצל בראשונה הנאמרת ׳חכמה=תורה׳,
 משלי, ספר ללשון להידמות מזמורנו של לשונה אלה, בתנאים יכולה, כמה עד

 (:105)המתפלל דברי את נקביל כאשר נכיר ממנה, נבדלת היא זאת בכל כמה ועד
ר כי׳׳ (:23 ו )מש׳ החכם לשון אל לנתיבתי" ואור דברך לרגלי ׳׳נר  ותורה מצוה נ
 ב׳משלי׳ הפסוק את הכיר המזמור שבעל ייתכן מוסר״. תוכחות חיים ודרך אור,

 ו׳מצוה׳ ׳תורה׳ במלים כך כדי תוך נסך כן, אם אולם ביודעין. בו והשתמש
מקורו. בפי בהן היתה שלא מוגדרת משמעות

6.
 נאמר קיט, מזמור של מיסודותיו כה עד לנו נמצא אשר את אחד במשפט לסכם אם

 האדם ועיסוק המצוה, הוא המזמור, שיר נאמר שלכבודה זו, תורה של שעיקרה
 שהיא - המצוה מכוח מצטרפות, שהללו עד הליכותיו, בכל המצוה קיום הוא בה
ם - האדם לרגלי נר חיי  המזמור בעל שמעיד העדות ומסוימת. איתנה לדו־ר־

 ככל אותה רואה 2שהיינמן׳ ייפלא שלא כך, כדי עד חזקה היא זאת, מגמה לטובת
 מעיד שעליו בתורה, שהעיסוק משמע המזמור. שמוסר המסר של עצמותו

 22סגל קם זה פירוש כנגד מדבר. אינו עיוני עיסוק על ואילו מעשי, כולו המתפלל,
 נדרשת שהתורה ׳המידות לפי הנעשית המקראית, הפרשנות של לעתיקותה וטוען
הן/  משמעות היא ביניהם המחלוקת סלע חז׳׳ל. מספרות אותן מכירים שאנו כפי ב

ש/ הפועל דר  יש רשע ש״בשם משל, דרך קובע, היינמן מעט. עוד נחזור ואליה ׳
 (״!150) ממנה שרחקו (,53) לעוזביה אלא בתורה, עוסק שאינו למי לא לקרוא

 כזלזול דרשו״ לא חקיך כי ישועה מרשעים ״רחוק :155 פס׳ מפרש הוא זה ולפי
שונות על מסתמך הוא ׳דרש׳ בפועל זה שימוש ובשביל התורה, במצוות ס ל  כג

 של ברישא כלל מפקפקים אנו אין ואולם (.5 טז ;17 א )ישע׳ משפט׳ ׳דרש
 אם רק, היא השאלה במצוות; המזלזלים אל מתכוון שהמחבר היינו קביעתו,
 קיום שאם לומר ניתן האם פסיקתו. עומדת שעליה האלטרנטיבה היא מוצדקת

 רמז בו לחפש לנו אסור המזמור, בעל של בעולמו מרכזי הוא התורה מצוות
זאת. לגישה מתנגדים דעתי שלפי יסודות, במזמור יש בה? עיוני לעיסוק

 המשורר זה בפסוק מצוותיך״. כל אל בהביטי אבוש לא "אז :6 בפס׳ נפתח
 קנה הוא אלא עצמו, החיים זרם עם זהה שהיא המצוות, עשיית בתוך מובלע אינו

 שהוא בשעה כי לו, חיונית זו והבטה המצוות. אל ׳מביט׳ הוא ממנו אשר מרחק לו
ת אז היינו, - אבוש׳ לא ׳אז מביט, שהצלחת הנכונה, הדרך בטחת לו נקני
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 בא ׳הבט׳ והפועל הואיל אותה. לערער חישבה אפשר הנלוזות בדרכיהם הרשעים
 המחשבתי שהמשקל לי נראה ׳(18 ,15) דומה בשימוש בשיר אחרים במקומות

 נימת־לוואי רק מציינות אינן ה׳מצוות׳ כאן מדי. יותר גדול אינו בו, תולים שאנו
 המצוות את לו השם רפלקטיבי, יחם יש כאן אלא האיש, של עשייתו לכל הדבוקה

 ׳עיסוק׳ שקרוי במה ביותר הרחב במובן שכלול מה את הגדרנו ובכך כאובייקט.
 אנו אין אבל זה, עיסוק של טיבו מה ולפסוק מסמרות לקבוע לנו קשה בתורה.
שלנו. המזמור של מתחומו מכל־וכול אותו להדיח צריכים

 אין שבהן ביום, שעות אותן דווקא אולי כשרות המצוות על כזאת לרפלכסיה
 היא, חשבון־נפש של כזאת שעה גרמתן. שהשעה מצוות של בקיומן עסוק הוא
 צדקך״ משפטי על לך להודות אקום ״חצות־לילה מספר: הוא שעליה אופן, בכל

 שגם וייתכן (55) תורתך״ ואשמרה ה׳ שמך בלילה ״זכרתי אחר: ובמקום (.62)
 )והשווה: לילה שעת אל מתייחס (54) מגורי״ בבית חקיך לי היו ״זמירות דברו

 ועם נפשו עם לבדו בביתו, יושב הוא שבה (,10 לה איוב בלילה״, זמירות ׳׳נותן
 השיר עצם על מורה ׳זמירות׳ שהלשון גונקל, עם נניח אם שכן, כל אלוהיו:

 את מכוון הוא שבה טרם־שחר, שעת על מדבר הוא אחר במקום לפנינו. המונח
 עיני קידמו יחלתי. לדברך ואשווע, בנשף ״קדמתי (:148-147)המצוות: אל לבו

 נראה המצווה, לדבר מיחל שהוא תוחלת, אותה מהי באמרתך״. לשיח אשמורות
 זולתו עם שיחה היא אין כזאת שבשעה נראה ה׳, באמרי לשיחתו ואשר להלן.

ק חייו, במהלך מסוימות שעות יש מקום, מכל אלוהיו. עם או נפשו עם אלא ב  ש
 אלה כגון שבשעות בפירוש אומר הוא אין התורה. על־אודות הגותו עליו גוברת

 אפשר לתורה׳ ׳עתים קובע שהוא נאמר אם ולכן, התורה, בספר וקורא יושב הוא
 את לנגדו (30) ׳משווה׳ הוא כאלה שבשעות הוא שבטוח מה מרובה. שתפסנו
 הידברות שנעשית בין אלוהיו, עם הידברות שעות הן אלה ושעות התורה, משפטי

זה. שיר־תפילה של חיבורו על*ידי היינו בכתב, ובין (62) בעל־פה זאת
 באשר זהירה, לשון נקיטת על אנו מצווים בתורה ה׳עיסוק׳ אופן לקביעת אשר
 יותר, בטוחה בצורה אותו מגדירות שהיו הלשונות, אותן כל השיר מן נעדרות

 הדתית, בהתכוונות שחל ההיבט ניכר ודאי ׳דברי׳־תורה. ׳ספר׳, ׳קרא׳, היינו
 של לשונו עם באמרתך׳׳ לשיח אשמורות עיני ׳׳קידמו דבריו את נשווה כאשר
 בך׳׳. אהגה באשמורות יצועי, על זכרתיך ״אם (:7 )סג יותר קדום מזמור

 לא אבל קדמון. לאותו משהיה יותר מוגדר תוכן קיבלה קונו עם מחברנו הידברות
 הוא אמנם כתוב. בספר קריאה עכשיו הוא ׳שיח׳ אותו אם בפירוש לנו נאמר
 מרביץ שהוא ולא רב, לו עשה שהוא נאמר לא אבל ׳למד׳, בפועל בשימוש מרבה
 חוקיך׳ ׳למדני אלוהים: אל בקריאה מסיים הוא פסוקים תשעה אלא לזולתו, תורה

 שכוונתם להניח סיבה לנו אין אשר משוררים, בפי גם הנאמרת לשון וזוהי וכיו׳׳ב.
ה׳ ספר, מדברי ללימוד ת ך יה תיסרנו אשר הגבר "אשרי (:12 צד כגון) ת ר תו מ ו
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״ ו. נ ד מ ל  גם כן הייסורים, בהזכרת כמו מתכוון, מזמור אותו בעל הסתם, מן ת
תו/ ב׳לימוד ר תו  שאף מכאן, חייו. קורות על־ידי לאדם מקנה שהקב״ה ללקח מ

ך ׳למדני מלשון קי  בה שהכוונה בה, שיש הסבירות כל עם חותכת, ראיה אין חו
.22תלמוד־תורה בפינו שקרוי למה היא  ה׳ ״הורני ׳הורות׳: בפועל הדין והוא '
 כז )תה׳ המצויה לתפילה נותן שלנו המזמור שבעל הגיוון, הוא (33) חקיך״ דרך

ך׳, ה׳ ״הורני (11 פו ;11  p לא פורמלית. להוראה שהכוונה להוכיח ואין דרכ
הבינני/ הפועל הוא הלא התורה, דעת על בתפילתו המשמש השלישי הפועל  ׳

 השימוש פעמים. שש - בו אבל זה, במזמור רק כולו במקרא זאת בצורה הבא
 המקראית, העברית אחרית של מסימניה הוא זו הפעיל בצורת הגרימתי

 לתורה... העם את מבינים ״והלויים נאמר: שם נחמיה. מספר ברורה ומשמעותה
8 ח )נח׳ במקרא״ ויבינו שכל ושום מפורש האלוהים בתורת בספר ויקראו - 7,) 

 התורה״. ספר אל העם כל ״ואזני (:3 )שם בפירוש נאמר מעמד אותו ובתיאור
ה/ אותה שגם חד־משמעית, ראיה אין כאן שאפילו ואף־על־פי בנ ה  בעל שמבקש ׳

ה/ ספר ׳אל אוזנו כאשר נעשית, אלוהיו, מאת המזמור ר תו  שמידת לומר ניתן ה
 (:73) הצירוף את מוצאים שאנו כל־שכן רבה, היא זאת אפשרות של הסבירות
תורתך׳׳. ואלמדה ׳׳הבינני
 שאליהן אלה, גם הסתם מן הן תורה, אותו ׳מבין׳ אלוהים שבהן כאלה שעות

 עניינה זו ש׳שיחה׳ ביטחון אין בתורה. ׳שח׳ שהוא אומר הוא כאשר מתכוון הוא
 אין (,148) האל באמרות לשיח אשמורות מקדמות שעיניו ובמקום דיבור־פה,

 בעדותיך ״ואדברה (:46) מבטיח הוא ובאשר ודם. בשר בן־שיח לו שיש להניח
ש׳/ ולא מלכים נגד  דרך על אלא ריאלי, מקרה על מדבר שהוא להניח אין אבו

תו׳׳)כב מהיר ״איש המהלל משלי. ספר בעל אכ מל  ש)אפילו( עליו ואומר (29 ב
צב׳/ מלכים ׳׳לפני תי  גדול הוא ה׳ בעדות שבטחונו שלנו, המזמור בעל גם אומר י

למענן. לעמוד מוכן הוא מלכים נגד שאף כך, כדי עד
 בוטה בלשון או, לבי׳ ׳ששון (111)שהם האמרה, או העדות על אומר שהוא מה
פי/ מדבש לחכי... ׳נמלצו (103)יותר,  על המספרים הנביאים על־דרך נאמר ל
טו האלוהים: דבר קבלת הו) מי  לששץ היא דבריך ויהי ׳׳ואוכלם אומר: (16 יר

בי׳/ ולשמחת ב  כדבש בפי ״ותהי המגילה: אכילת על אומר (3 )ג ויחזקאל ל
 בשעתה המגילה שהיתה מה המזמור לבעל היא המצווה האמרה אם למתוק׳׳.
 ומכל ספר. בצורת לפניו נתונה היתה האמרה שגם להניח קרוב הנביא, ליחזקאל

 מדובר, בעלמא בהרגשה שלא הרושם את האלה האסוציאציות מחזקות מקום
 מסוימת חוויה אלא (,20)עת׳ ׳בכל המצוות כלל קיום תוך המתפלל את המלווה

 עליו החביבה הלשון שגם נראה כן, ואם בתורה. ׳עיסוק׳ לשעת הקשורה כאן, יש
שוע/ לשון ביותר, שע  במיוחד מתיחסת פועל, בצורת ובין שם בצורת בין ׳
הכוח על דיו־וחשבון מתן של כאלה ושעות התורה. מהות על הרפלכסיה לשעות



מעיד שהוא כפי שלו, הנפשי שיווי־המשקל קיום לשם לו דרושות חייו את הנושא
עניי׳/ אבדתי אז שעשועי תורתך ׳׳לולי (:22) ב

7.

שת כדי הצורך די אנו מצוידים ועתה  החשובה הלשון של משמעותה לבדיקת לג
 אמרנו, כבר ׳דרש׳. הפועל הוא הרי התורה, אל יחסו לציון המחבר שבפי ביותר

 מכך מתעלם אינו היינמן וסגל. היינמן של דעותיהם נחלקות אליו שבנוגע
 התמסרותם כי כך, על מעיד התורה, דורשי של זה ביטאון קיט, מזמור ש״דווקא

 במובן התורה ל׳לימוד׳ הדומה עיונית, פעולה לידי אותם הביאה התורה לפיקודי
 כיוון מבטא ׳דרש׳ הפועל שלא כך על עומד שהוא אלא .23המלה״ של המאוחר
 חקיך כי ישועה מרשעים ׳׳רחוק (:155) הפסוק על מצביע הוא כן זה. מחשבתי

 אלא בתורה עוסק שאינו למי לא לקרוא יש רשע ״בשם ומעיר: דרשו״, לא
שנת הישר, השכל על הסתמכות תוך לכתוב, היה יכול כך לעוזביה.׳׳  תש׳׳ו. ב

שנתגלו מכן, לאחר שנתיים אולם  בלשון כתוב, שם נמצא קומראן, מגילות כ
 : 11 ה בסה׳׳י דרשוהו״, ולא ה׳ את בקשו לא אשר ה׳ מאחרי ״הנסוגים : 6 א צפ׳

 לדעת בחוקיהו דרשהו ולוא בקשו לוא כיא הרשעה בדרך ההולכים העול "אנשי
שנות בהימנעות ראו אמנם בשעתם הכת אנשי שלפחות משמע .24הנסתרות׳׳  מדר

 צד גם כאן ייתכן אם מלכתחילה, לפסוק שאין מעתה, אמור לרשעה. סימן התורה
 של משמעו שעיקר ספק כל אין אמנם כי הזה. הפועל בשימוש המקופל פרשני
 בקיומה הוא התורה דרישת ושעיקר היינמן, עמד שעליו זה הוא במזמור הפועל

 שמירת של החיים אורח שבקרב בכך הבחין עצמו שהוא לאחר אבל עת. בכל
 להניח היה צריך התורה, עצם עם התיחדות של שעות גם נשמרות התורה מצוות
 הרפלכטיבי בעימות גם בתורה זאת ל׳דרישה׳ ביטוי יש שמא השאלה, את בתיקו
אתה.

 מן כשיצא דידן, הפועל משמעות לחקר בריא יסוד הציב שהיינמן לי נראה
 נוכחת זו הקבלה היתה מידה באיזו תורה׳. ׳דורש לבין אל׳ ׳דורש בין ההקבלה
2 )לב מבן־סירא הפסוקים מראים התקופה, של הלשון בתודעת 2  שהוא (,19-

 הפסוק את במיוחד )והשווה כנרדפים משמשים הצירופים שני ושבהם להם, רומז
 מעוגנת זאת הקבלה כמה עד לעיל, ראינו והרי שבהם(. האחרון עם הראשון

שתיתו דווקא  עצמו המחבר של שימושו את נבדוק ואם קיט. מזמור של בת
10)כך על מדבר הוא שבהם הפסוקים שבשני נמצא הרי ה״, ׳דרש בצירוף ,2,) 

 ד בדב׳ למצוא היה שיכול כמו לב׳, ׳בכל המשלים את זה צירוף אל מוסיף הוא
 כמובן, הוא, העיקרי עניינה המצוה, אל מתיחסת כשהיא לב׳, ׳בכל זו דרישה .29

המעשי. לקיומה מלאה התמסרות

75 קיט מזמור
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שורר הפועל, של האכסגטי שהשימוש היינמן, קובע בדין אולם  של בעולמם ה
ם, שיש כפי חוץ־עברי, גורם של בעטיו בא אינו חז״ל, עי צי  את לראות "יש אלא י

 כבר הנמצאות שם־הפועל הוראות של ישירה כהתפתחות הלשוני החידוש
 מקראית, משמעות שאותה מפורשת, בלשון מציין הוא אין אולם .25במקרא״
 ההסתעפויות אחת אינה הפועל, של החדש השימוש את לגזור יש שמכוחה

 רבקה למן המקרא. רחבי בכל העיקרי השימוש אלא שלה, בסמנטיקה המשניות
ר׳ את ׳לדרוש ההולכת ב ״)  יד( יחזקאל)פרק לפני היושבים לזקנים ועד (22 כה ה
 אם שאלתם. על תשובה ממנו לקבל על־מנת ה׳ את מישראל אנשים דורשים

תנת  זוהי נביא, של באמצעותו או אורים־ותומים באמצעות זאת תשובה להם ני
 אותה נראית סמנטית מבחינה כאן. אליה ניכנס שלא פנים־מקראית שאלה

שת היינו ממנה, יוצא שהיינמן אלוהים, דרישת של משמעות  פניות בלי קרבתו בק
 את כליל דחקה לא שמעולם הישראלית, הדתיות בתולדות שני כשלב רק אישיות,

 :26אותו מנסח שהיינמן המפנה חל השני הבית בימי והנה הקדומה. המשמעות
שתנתה בספרים, נכתבו תחילה שנאמרו והנבואות הנבואה שפסקה ״כיוון  נ

 הדרישה ומן תורתו, דורש נעשה ה׳ דורש הקודש! בכתבי לחקירה בה׳ השאלה
 בית תחילת בימי בישראל אדם של שאלתו שעיקר אוסיף, רק אם הדרשה." יצאה

 כמה עד לנו, יובהר כבר המצוה)ההלכה(, על אלא )הגאולה( העתיד על אינו שני
 קפיצות, ללא ובלתי־מודעת, אורגנית בצורה יתפתח הסמנטי שהמעבר הוא, טבעי

החדש. הסמנטי בגיווו יבחין לא בלשון ושהמשתמש
 בספר לנו נשמרה הכתובים דרישת לבין הנבואית הדרישה בין מקשרת חוליה .

 במתכונת תשובה לו באה שעליה בשאלה דניאל מתחבט שם מקום ט, דניאל
 אלא שאלתו: את לו לפתור גבריאל׳ ׳האיש אליו מופיע חזון: של בדרך נבואית

 הזה הפרק ברם, פסוק. של פירוש - אלא אינה הפיתרון לו ניתן שבה שהצורה
 הפיתרון לגבי ולא דניאל של שאלתו לגבי לא ׳דרש׳, הפועל את כלל נוקט אינו

ט אומר הלה המלאך. שבפי (  לא זאת מבחינה במראה׳׳. והבן בדבר ״בין (:23 לו
 שם אין ובוודאי דרשה. בשם הניתן לפיתרון נקרא אם הזהירות, ממידת זה יהא

שותו אין בהן. נדרשת שהתורה מידות של לקיומן סימן עדיין  דניאל של לר
 ׳מתוך שאלתו על התשובה את למצוא היה יכול שבעזרתה רציונלית, טכניקה
 קומראן של הכת בני גם רואים וכן השמים. מן להארה זקוק הוא אלא ,27פלפולו׳

.28התגלות משום בו שיש אלוהי כמתן התורה את לדרוש היכולת את
שתו משמעות גם שזוהי לי ונראה  קיט מזמור בעל של ונשנית החוזרת בק

 בה. קורא שהוא להנחה רגליים ויש לפניו, מונחת אמנם התורה ׳הבינני׳. בלשון
 לדורות היתה שלא דרך בטחת אותה כל את לו נותנת המצוה, שהיא והתורה,

 להבץ כדי דשמייא לסייעתא צריך הוא ואף־על־פי־כן לפניו. מתפללים של רבים
זו המצוה, של הביצוע פרטי שאלת לו מציקה כבר אם יודעים, אנו אין אותה.
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 ממני תסתר ״אל (:19)מתפלל הוא כאשר ההלכתית. המחשבה ליצירת שהביאה
 הכל. אינו שזה נראה אבל לפניו, הלכתי דיוק של שאלות שגם ייתכן מצוותיך״,

 וייתכן מפרש, אינו אלה, אפקים הם מה אדירים. אפקים בקרבה טומנת המצוה
 רחבה קץ ראיתי תכלה ״לכל (:96) אומר כשהוא אבל זאת! לפרש בידו שאין

 לו החסרים הרבים הדברים לנוכח ממבוכתו שגדולה מדבריו נשמע מאד״ מצותך
 הנפתח אין־םופי מרחב אותו אל הערצתו היא כהלכתה, המצוה את לבצע כדי

 לחדור כדי בידו כלים טועה, איני אם עדיין, אין בתורה. לעסוק צאתו עם לפניו
 הצמצום מומנט את בהחלט מכחישה זו מרחביות תחושת אבל זה, נפלא מרחב אל

 האלוהים, אל התיחסות של הישירה הדתיות את השווינו כאשר מתחילה, שקבענו
 של המוקבעת הדתיות עם התהילים, מזמורי של מרובם אלינו נקרית שהיא כפי

 התורה מצוות מערכת של לצמצום מבעד כאן. בה שנתקלנו כפי המוגדרת, הדרך
 במימד מסתמן ועיקרה שפה, לה מוצאת אינה שעדיין חדשה אינסופיות מבצבצת

כאן. המתרמזת התורה דרשת של החדש
 עיני ״גל (:18)מפסוקו דעתי, עניות לפי באה, זאת מעומעמת להרגשה עדות
י/ ׳גל הלשון של עצמתה על לעמוד כדי מתורתך״. נפלאות ואביטה נ  הראוי מן עי
 כב ׳במ היא הלא במקרא, זה לצירוף שיש היחידה המלאה המקבילה את להביא

 איפוא מבקש המזמור בעל ה״׳. מלאך את וירא בלעם עיני את ה׳ ״ויגל :31
 לבלעם שנתגלו כפי לו, גם ייגלו זאת התגלות מכוח מהתגלות. פחות לא מאלוהיו
 נעתר כאשר דווקא. התורה מתוך לו ייראו אלה נפלאות ואולם נפלאות. בשעתו,
שתו, אלוהים  בתוך הטמון האדיר המרחב את מפניו ׳מסתיר׳ אינו שוב לבק
התורה.

 אל אותו לקרב שיוכלו אנושיים טכניים אמצעים שום בידו אין עדיין ואמנם
 לקראת דחף שאותו מאוד ייתכן אבל לפניו. מרחפת שבבואתן ׳נפלאות׳ אותן

 כדי שונים מכלים כלים הזמנים במרוצת לו מחשל בתורה הכמוס של פענוחו
 קומראן כת של התורה׳ ׳דורשי שבידי הפשר שדרכי היום, לנו ידוע אותו. לספק

 דרשת אל האל מדרישת המוליך הראשוני בדחף חז״ל. מדרכי מכל־וכל שונים היו
 פועל שהדחף לאחר רק נוצרים הכלים במזמור. כאן כבר מבחינים אנו הכתוב,

 של בראשו עומדות אינן בהן נדרשת שהתורה המידות .29דורות במשך כבר
בסופו. אלא תהליך

8.
 תפילת לשמש מלכתחילה כמיועד שלנו המזמור את שרואה מי החוקרים בין יש

 המזמור של המתפלל האני כלל. לי נראית אינה זאת דעה תורה. לומדי של ציבור
יודע הוא אדרבא, החברה. מן בניתוקו דווקא לאו - יחיד יחיד. אלא ציבור אינו
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 יראוך אשר לכל אני ״חבר אתם: סולידריות חש והוא בו כיוצא אנשים שיש
ך׳ ולשומרי די  חש והמשורר הדדי, לעידוד כנראה, זקוקים, יראים אותם (.63)פקו

 כי וישמחו יראוני ״יראיך (:74) כזה עידוד בו ימצאו שהם ברעיון רוח קורת
 כנגד לנחש, לנו קשה ושם ׳יראיו׳, על מדבר הוא אחת פעם עוד יחלתי׳׳. לדברך

ת חלה שמא עדותיך״. ויודעי יראיך לי ״ישובו (:79) אומר הוא מה  בינו התנכרו
תחלוף. שהיא מקווה והוא לבינם
 רמז כל כאן אין החברתיים. קשריו דבר על משירו לדלות שניתן מה כל זהו

 היה קרוב חייו של המשוערת בתקופה כלשהו. ציבורי תפקיד ממלא שהוא לכך
 את מזכיר הוא שבו היחיד במקום לויים. או כהנים הם תפקידים שנושאי להניח
 אל התיחסות וכל בבית־המקדש: ולא (54)מגורי׳ ׳בבית יושב הוא הימצאו, מקום

 אינו אבל שיבינהו, אלוהיו אל מתפלל הוא המזמור. מן נעדרת הקודש עבודת
 ללמוד, מקווה הוא האל, יבינהו כאשר בתורה. העם את להבין נכונות על מדבר
 בתורה, מהרהר הוא שבהן הלילה, שעות את ציינו כבר (.73) ללמד דווקא ולאו

 (97)היום׳ ׳כל משם והמתמשך משם המתנהל השיח אם אבל בספר! קורא ואפשר
 בשר עם ולא אלוהיו עם דו־שיח שהוא לכך, רומזים הסימנים כל דו־שיח, פירושו

 הקרנה שראינו, כפי יוצאת, שלו והאיתן הבטוח החיים מאורח ודאי, ודם.
 אבל עמוק, נפשי סיפוק לו גורמת זו עובדה ה׳. יראי לכל שמחה מקור שתשמש

שלו. ההשפעה טווח תם שבכך נראה
 העליונה. על ה׳רשעים׳ של ידם - מדבריו ניכר - אותו הסובבת בחברה

 ה׳עניים׳ עם עצמו מונה הוא שגם בכך התהילים שירת מסורת את יורש המחבר
 ואף מהם, לבוש לא לו נותן באלוהיו ובטחונו להם, נכנע אינו ל׳נחמה׳. הצריכים

 מסגל הוא כאשר ה׳. במצות דבקותו על להגן מלכים׳ ׳נגד לעמוד הוא מוכן
 גם קרוב שהוא נראה ה׳, דבר של מתיקותו על נביאים של לשונות לעצמו

שלהם. הבלתי־נכנעת הבדידות לפאתוס
 את המאפיינים הצוותא חיי סממני כל את אצלו מוצאים איננו זאת לעומת

 היא תפילתו לבית־הכנסת. בית־המדרש בין נעים שחייהם חז״ל, של עולמם
 מאומה. מפיו שומעים אנו אין ציבור ועל קונו, לפני העומד יחיד תפילת

שברה ולא לו עמדה שאמונתו כך על היא גאוותו־ענוותו  של זרועם בנחת נ
לוחמת. חברות זאת חברות אין ה׳, יראי לכל הוא חבר ואם הרשעים.

 ביותר המתמיהים הדברים מן שהוא אחד העדר להבין אפשר כך מתוך אולי
 ישראל עם את מזכיר אינו שירו בכל אך התורה, על מתענג המחבר במזמור.
 כל נשקף אינו תוכן*חיים, לדידו שהיא המצוה, מול אל מזו: יתירה אותה. המקיים
 דווקא אשר, העם, במצוותיו. קידשנו אשר לומר: הוא יכול שבשמו ׳אנחנו׳,

 כז )דב׳ והלויים והכהנים משה מפי לו נאמר וחוקיו׳, ׳מצוותיו על הצבעה מתוך
בעל של ראייתו בתחום מופיע אינו אלהיך״, לה׳ לעם נהיית הזה ״היום (:9
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 שהמצוות, ,30נות של טענתו את זאת עובדה מאשרת לכאורה הזה. המזמור
 הקיום מסגרת שהיא הברית, מסגרת את הממלא הטבעי המילוי היו שמתחילתן
 והמשיכו זאת ממסגרת לימים הופקעו עם, בתור ישראל שבטי של הסוציולוגי

 התפתחות של כסיכום להן. הנודעת האלוהית הסמכות מכוח רק ערטילאי בקיום
 אנחנו חז׳׳ל בתקופת שכן ביותר! משכנעת זאת תמונה אין כללית ישראלית

 ישראל, של ייחודו תודעת לבין התורה אל היחס בין הדוק כל־כך קשר מוצאים
 מבלי תורתו׳ את לנו ש׳נתן למי להודות יכול אינו לתורה העולה היהודי כי עד

 שתודעת להניח איפוא סביר לא העמים׳. מכל בנו בחר ׳אשר ולומר: להקדים
 היא חז״ל ושבימי המצוות, מערכת כל את הנושאת היא־היא שמתחילה הברית,
 עליו חזקה כן, ואם מעבר. תקופת באיזו כליל נשתתקה ללא־הפרד, עמה שלובה

 נשארה הברית תודעת השני הבית בימי שגם בטענתו צודק שהוא 3קראום׳ על
ערה.

 מקום מיעד אינו טענתו, את להוכיח המבקש במאמרו, שקראוס פלא אין אולם
 שהוא מה כי עידן. לאותו אותו משייך הוא ספק שבלי אף־על־פי שלנו, למזמור

 את שאמר המחבר בו. משתקף אינו זמן, אותו של יהודית דתית כתודעה קובע
 הסיבות אחת על עומדים אנו ושוב שבחה. כל את אמר לא התורה, של שבחה

 לנסוך העשוי הלאומי המימד את גנז הוא בשירו שבמזמור. המעוף לחוסר שגרמו
 המצוה, של העקרונית בבחינתה התגדר שוב ותמורתו המצוה, מושג אל מחיותו

 נימה היא - (160) צדקך״ משפט כל ולעולם אמת דברך ״ראש בנצחיותה. היינו
 חננרת מכל בפירוש מופקע ה׳ ודבר המזמור. בכל ונשנית החוזרת

 זוהי בשמים״. נצב דברך ה׳ ״לעולם (:89) אומר הוא כאשר ארצית־היסטורית,
 שכזאת בתור בהתפתחות. שלב כמאפיינת לבודדה ביקש שנות עצמה, נימה אותה
 היא המרובים הקולות מקהלת בתוך אחת כנימה אולם אותה, לדחות אנו נוטים

 עצומה לתהודה זכה שהמזמור והעובדה, לגיטימית, יהודית כאפשרות לנו נראית
ת הסתם מן המסורת, ביהדות תנ  חשוב לפיכך אמפירי. כיסוי כעין זאת להערכה נו

 של ערכה להצלת טיעונו את קראוס מנהל שמתוכו האפולוגטי הלהט את להבין
 מוסד לבין המצוות מערכת בין האסוציאציה את רואה הוא השני. הבית יהדות

 ערכיותה את תולה הוא זה עיגון של ובקיומו המצוה, של היסטורי כעיגון הבריות
 המצוה של השתתפותה לגביו משמעו - זה היסטורי שעיגון ותמצא דוק הדתית.
 הדרך לכברת אלוהי כצו תופס הוא המצוה את ההיסטוריה. של החולף באופיה

 כינוסי עם ומתחדשת הולכת והברית הואיל שלו, הפרספקטיבה לפי הנוכחית.
 לחילוף עקרונית אפשרות יש עדיין השני, הבית בימי גם הנוהגים ׳הקהל׳
 של במציאותה מעוגנת המצוה כל־עוד זאת, הנחה לפי אותו. המבטאות המצוות
 אמונתו שלפי מסתבר עם־שבדרך. של המציאות בתוך שרויה היא הברית,

החדשה. הברית אל הישנה הברית מן המוליכה הדרך היא הזאת הדרך הנוצרית
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 הרצף מן אותה מפקיעה נצחיותה״שלה, על התורה ושל המצוה של התבססות וכל
 יהדות לטובת מנהל שקראום שהאפולוגטיקה נמצא דתית. משמעות עליה המשרה

 על לעמוד חשוב לעומתה נוצרית. אפולוגטיקה ביסודה היא הבית״השני,
 שיבוא צורך היה אולי קיט. מזמור של שבנימתו החלקית היהודית הלגיטימיות

 להציב כדי התורה, של הלאומי״היסטורי המימד את ויגנוז הזה המזמור בעל
שמים/ ה׳ניצבת בנצחיותה לתורה איתנה מזכרת  אלה של מלבם להוציא כדי ב
 ההיסטורית החטיבה של ?פונקציה אלא ומצוה תורה של בזכותה מכירים שאינם

 של הליכתו הרי הברית, של ההיסטורי המימד של חשיבותו כל עם ברית. הקרויה
תיב ישראל עם  שהיא מטרה אל אותו המוליכה הליכה אינה ההיסטוריה בנ

.,ה לפני הליכה אלא לה, חיצונית
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