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 לימוד מעמיק

 ייסורים עםדות דהתמו
ספר תהלים עוסק בכמה מקומות בהתמודדות עם ייסורים. רבים מהמקומות הללו עוסקים באיום חיצוני של 

 - ישייםאים גם בייסורים להזדהות אתם; אך מספר מזמורים עוסק ירטאויבים, עובדה שמקשה על האדם הפ
ייסורים של חולי או כאב, וקשיי החיים. בשיעור זה נעסוק בשלושה מזמורים כאלה ובנקודות השונות שעולות 

נזהה גם את התהליך שעובר המשורר לאורך הספר הראשון של תהלים, מכל אחד מהם. דרך ההבחנות הללו, 
 אותו נסיים בשבוע הבא.

 עם ייסוריםהתמודדות תי גישות לש – א חלק

)ל"ח, ב(. זעקה זו  : תפלה-פותח בזעקה המזמור. יון במזמור ל"חנפתח את הע

מגיעה לאחר ייסורים קשים המתוארים לאורך הפרק: 

כמו חבורות, חולי פנימי,  -א(. הייסורים המתוארים בפרק נוגעים הן בקשיים הגופניים י-)ל"ח, ז 

והן בקשיים רגשיים ובדכאון המתבטאים בהליכה קודרת ושפופה. על כל אלה נוסף הריחוק  ,וחולשה כללית
מסביבתו. הן מאוהביו המתקשים לתמוך בו, והן מאויביו השמחים במפלתו: 

משורר ים למהקשיים הללו גוריג(. -)ל"ח, יב  

פוסט מאת להקל מעליו. )ראה ב בבקשהאל ה'  ההוא פונלהי עליו, ו-ש את כובד משקלו של הזעם האלחו
 (יהושע קליין

העוסק גם הוא בייסורים:  -זעקת הפתיחה של המשורר דומה להפליא לפתיחת מזמור ו' 

ד(. שני המזמורים פותחים באותה -)ו', ב  

ו',  תהליםדעת מקרא ל) לא בחמתךאך לא באפך ו סרניויהוכיחני  – שהייסורים לא יגיעו מתוך כעס -הבקשה 
 .(ב
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 :לימוד בקבוצות

מהם  הבחין בהתמודדות השונה של כל אחד עם הייסורים.קראו את שני המזמורים הללו, ונסו ל
? מהי גישתו כלפי הייסורים, וכיצד הוא בכל אחד מהמזמורים החששות המרכזיים של המשורר

 מתמודד אתם? מהי בקשתו המרכזית מאת ה'?

ו' הוא כל כולו  ורמזמ ביניהם. םליא, יש הבדששניהם עוסקים באותו נוש ני המזמורים מעלה, שעל אףבשעיון 
?! )ו', ד(. את ת הייסורים, ואף מטיח כלפי ה': מתקשה לקבל את עוצמ משוררתפילה ותחנונים לישועה, ה

אמנם, אין לו  סיון לשכנע את ה' שיחוס עליו וירפא אותו.יחותיו משקיע המשורר בבכי ובתחנונים, בנוכל כ
, והוא פונה לבקשת חסד: ןזכויות להתלות בה

ו(. קריאת הזעקה של המתפלל ממוקדת בבכי, פשוט, איתו הוא מקווה להגיע אל -)ו', ה 

סט פווב פוסט מאת יהודה גליק)ו', ח(. )ראה ב כסא הכבוד: 

 (מאת הרב אלחנן סמט

: ואכן, בסופו של המזמור, מודיע המשורר כי ה' שמע לבכי הזה, ומתוך כך גם לתפילה

, או בשיפור אמיתי בעתיד שתפילתו תשמעי(. אם כי לא ברור האם מדובר באמונה -)ו', ט 

 ושמחיםיו אל נטפלים שהיו אנשים', האון פועלי'ל גם . הוא מתייחסשתפילתו התקבלה מוכיחובמצבו חל ש
' ה וחסד נשמעה שתפילתו בעובדה מנופף הוא לעומתם(. 'ש לכך כהוכחה, במפלתו ג', ג) '

  .המשבר מן להוציאו אליו נטה

רים בעיקר מתוך מקום של ישועה. הוא רואה את המצב הקשה כהסתר ניתן אם כן לסכם, שמזמור ו' עוסק בייסו
סרטון מאת וב פוסט מאת דוד נתיב)ראה ב תפילתו, בעזרת בכי ובזכות הרחמיםפנים זמני, ומתגבר עליו בכח 

 .(ד"ר בני גזונדהייט

חרטה ותשובה על חטא. מיד בתחילתו  -ח מוסיף אלמנט נוסף לתגובתו של המיוסר לעומת זאת, מזמור ל"
מבהיר המשורר כי הוא מודע לכך שהייסורים הם מחיר שעליו לשלם על טעויותיו, וחוזר על כך שלוש פעמים 

(. הוא מוסיף גם וידוי על תחושתו כי עוונותיו ו-)ל"ח, ד צרותיו: בתארו את מקור 

)  תחושת כל, מסוימים הסברים פי על, ואולי(, ה, ח"לרבים מנשא: 

סרטון מאת הרב אורי ב שמע. )להית-א התערבות ללא גם, מעשיו על החרטה מכובד נובעת שלו הייסורים
 (ויצמן פוסט מאת הרב יהושעוב שרקי

גם במזמור זה עומד המשורר אל מול מבקשי רעתו, ומנסה להתמודד עם ההאשמה שלהם כלפיו, שייסוריו 
להים. אלא שכאן, התמודדותו איננה משתקפת בכעס ובתפילה, כי אם בשתיקה -מבטאים את ריחוקו מא
-)ל"ח, יד : המסמלת את קבלת הדין

הוא מסתפק בידיעה הפנימית טו(. אין הוא גם נדרש להוכחה חיצונית להטיח בפני המאשימים, ובמקום זאת, 
 לחטאיו מתוך מודעותלהים בנסיון להיות טוב, -שלו, שמבחינה אותו מן הרשעים בכך שהוא מפנה עיניו לא

 איננו זה מזמור(. יט-יח, ח"ל) : ה עליהםוחרט

  (.כג, ח"ל): ותפילה בבטחון אם כי, ישועה של בהבטחה מסתיים

מפנה את האדם המיוסר להסתכלות פנימית, שהופכת את עיקר הכאב לכאב החרטה על  מזמור ל"ח -לסיכום 
סורים, ואין הוא מתלונן עליהם, אלא מקבל יהטעויות והמרחק מה'. אין הוא מתפלל לה' להסיר ממנו את הי

 פוסט מאת ד"ר בני גזונדהייט)ראה ב ומחפש כיצד לשפר את מעשיו לעתיד אותם עליו בשתיקה ובכאב,
 .(נון-פוסט מאת הרב ד"ר יאל בןוב

התמודדות של האדם עם בממשיכים את הקו הזה, ונוגעים גם הם  אמ"-ראוי לציין בהקשר זה, שמזמורים ל"ט
קבלת הייסורים ומתמודד עם הכאב המתפרץ בשתיקה וב עוסקהייסורים מתוך תודעה של חטא. פרק ל"ט 

 .(פוסט מאת ד"ר ויקטור קלנרמהלב )ראה ב
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, הוא מפורש באופן שונה בשני המזמורים. לעומת ח"ו' ומזמור לשל מזמור  למרות הדמיון בפסוק הפתיחה
מעבר לראוי; במזמור ל"ח המשורר כן  מזמור ו', שם נראה כי המשורר מבקש לבטל לגמרי את ייסוריו וחש שהם

מקבל על עצמו את הייסורים בהבנה, ובקשתו מתמקדת בעוצמתם. ניתן להבין זאת דרך פסוק מקביל מספר 
ישראל( איננה עם )ירמיהו י', כד( בקשתו של ירמיהו )אולי בשם ירמיהו:   

דא שהם יגיעו במידה מדויקת המגיעה על פי דין, ולא מתוך כעס וחימה. והייסורים, אלא לוים לגמרי את להעל
ישנו הבדל בין עונש הניתן באופן מחושב בבית הדין, לעונש מידי בשעת חרון אף. גם המשורר במזמור ל"ח 

יו לא יגברו יתר על המידה מתוך מקבל על עצמו את משפט הייסורים בתגובה לחטאיו, ותפילתו היא רק שיסור
 (פוסט מאת ד"ר יכין אפשטייןהתחשבות בחרטתו ובאופן שאויביו יפרשו את מפלתו. )ראה גם ב

 

 שאלה למחשבה

. לאור מה שראינו, מדוע לדעתכם (האשכנזים מנהגלפי ) נפילת אפיים של תחנוןב נאמרמזמור ו' 
קא מזמור זה ולא מזמור ל"ח, העוסק בחרטה על חטא? כיצד הבחירה הזו משפיעה על ונבחר לכך דו

 משמעות התחנון?

 הרואה גם במזמור ו' תשובה על חטא( פוסט מאת חנן פורת)ראה ב

 תהלים בספר הראשון של תהליךה – חלק ב

עיון בפער הרעיוני שבין המזמורים אל מול ההקשר שלהם בספר, מאפשר להציע זיהוי של מעין תהליך 
  המתרחש בתכני המזמורים השונים לאורך הספר הראשון )בין מזמור א' למ"א(.

ב' המהווים הקדמה( עוסקים בעיקר בישועתו של ה', באמונה ובטחון בה'. המשורר -מזמורי הפתיחה )למעט א'
ח'(. דרך -לא מתעסק בשאלת ההתנהגות הנכונה, ומגדיר את עיקר הזכות לישועה בחסיה תחת כנפיו )ג' כמעט

י"ד( מחפש המשורר אחר הדרך שתביא -היחשפות לעובדה כי יש עתים של רשע ושל חוסר משפט בעולם )ט'
כ"ד(. -ם ובר לבב )ט"וכפי נקי: והיושר הצדקה דרך את ומגלה - לקרבת ה' בהיכלו -אותו לבטחון נצחי יותר 

מו וביושר דרכיו של המשורר ובישועה הבאה מתוך ומתוך כך מגיעות תפילות לישועה, העוסקות הפעם בת
 התמידית הפנימית למלחמה, עצמה מצד' ה בישועת העיסוק מן המשורר עובר הספר בסוף ל"ד(.-יראת ה' )כ"ה

ה' והשגת בטחון, למטרה בפני עצמה, עליה נלחם  בבית לישיבה מאמצעי הופכות והתמות הצדקות. טוב להיות
 מ"א(.-)ל"ההתנגדות לפיתויי הרשע ו הכאה על חטא המשורר בתוך תוכו, תוך

קרבתו. רצון למזמור ו' שייך לחלקו הראשון של הספר, בעת שישועת ה' נתפסה כדבר שתלוי רק באמונה בו וב
ועה, ועל כן עיקר תפילתו של דוד, כמו גם ישועת ה' בשלב זה הינה חסד הנעשה עם מי שנסמך עליו ליש

. מה שמביא את דוד להתפלל ולהתחנן אליה בלי לוותר. מההישועה עצההתמודדות שלו מול אויביו, הן סביב 
היא איננה ישועה בחסד בלבד,  -כשמגיעים למזמור ל"ח לעומת זאת, ישועת ה' נתפסת כבר באופן שונה לגמרי 

כויותיו. האדם המתייסר יודע שמצבו מגיע באשמת מעשיו, והוא מתמקד בחרטה אלא תלויה במעשי האדם ובז
פוסט מאת ד"ר חגי )ראה ב נו הטוב ויקל מעליו בדרך אל הטובהפנימית, ובתפילה חרישית כי ה' יכיר ברצו

 .(משגב

עם כל זאת, מזמורי תהילים עומדים גם כל אחד בפני עצמו, ובסופו של דבר אנו נשארים עם שתי דרכים שונות 
ולות גם לבא לידי ביטוי בסיטואציות שונות אצל אותו אדם. ישנם זמנים בהם להתמודדות עם הקשיים היכ

הייסורים אינם מגיעים יחד עם הכרה פנימית של חטא או שהם גוברים על האדם עד שאינו מסוגל להתמודד 
עמם בשתיקה. במקרים כאלה מזמור ו' מציג אפשרות של זעקה ותפילה שיכולות לשנות את המצב גם 

 לות הצדק והדין.בהתעלם משא

  זוית אישית

 -חשוב על ייסורים או קשיים שעברת. מה היתה עמדתך כלפיהם? איזה מזמור התאים לך יותר 
 מזמור ו' או מזמור ל"ח?
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 ודעתי בעקבות הייסוריםתי שינו –ג' חלק 

מזמור ל':  -כדי לסיים בטוב, נגע גם במזמור העוסק בתחושה של היציאה מן הייסורים 

במזמור זה, מבטא המשורר את הכרת הטובה שלו על כך שיצא מצרתו:  )ל', א(. 

ועה ישד(. מתוך הפרספקטיבה החדשה שלו, לאחר ה-)ל', ב 

)ל', ו(.  מן הייסורים, הוא מסוגל לזהות את זמניותו של הקושי: 

להיראות ארוך לפעמים, אבל הוא שייך לרגעיות של הסתר פנים, ותמיד מגיע לאחריו אור הבקר  עלולהלילה 
יסורים, ולחזק אותו בידיעה ששרוי בייע למי ימגלה את רצונו הבסיסי של ה'. הפצת הבשורה הזו יכולה לסה

 .(דברי המלבי"ם)ראה ב ד מעבר לפינהשישועה נמצאת תמי

וה שלו. הוא מסתכל לאחור ומבין כי בטרם הצרה, ויחד עם ההכרה הזו, לומד המשורר משהו גם על חיי השל
)ל', ז(. בעקבות  , עד כדי אמונה עיוורת ש'לי זה לא יקרה': יה לו בטחון רב מדיה

הנפילה והקושי, מבין המשורר ששלוותו תלויה תמיד בחסדו של ה' שאינו כבול לחוקים וכללים, וברגע אחד 
)ל', ח(. תוך כדי תיאור הקושי,  יכול להסתיר פניו מהאדם: 

מזכיר המשורר את תפילתו, שמזכירה מאד את הנאמר במזמור ו': 

שחפץ ה' הוא בחיים, ובטוב שניתן להרבות דרכם, והמוות אין בו תועלת. בעיקר  כךנה על )ל', י( הוא בו 

הנטוי עליו בכל יום, ולא לשוב  ה' בחסדלהכיר בטוב,  וביכולת היאמתמקד המשורר בהכרה בכך שתועלת חייו 
לשבח ולפרסם את חסדי ה' , זמרלתפיסת השלוה השחצנית. אכן, הוא מבין כי מטרת ריפויו היא כדי שיוכל ל

ומבטיח שאכן  ואת תלות כל האדם בו: 

)ל  יג(.-', יבא את הבשורה הזו לעולם: ביי

מרכזי של המזמור, שנכתב מנקודת המבט שלאחר ההתגברות על הייסורים, מלמד את האדם כי אמנם המסר ה
החיים והשלוה הם רצון ה', והם המצב הבסיסי בו ראוי העולם להיות לעד, אך הוא ניתן לאדם בתור חסד, ועליו 

א להיטיב בסופו של דבר, להכיר בכך שהייסורים הם זמנים, כיון שחפץ ה' הו -להכיר בכך בכל רגע. מצד אחד
 .(וינרוט פוסט מאת חני)ראה ב בבא הטוב יש להכיר במקורו ולהודות לה' על כל רגע של שלוה -ומצד שני 

אמנם אנו נוהגים לומר מזמור זה בימי החנוכה, כמדבר על חנוכת המקדש. אך על פי הפירושים הוא מדבר 
אם זה הבית הממשי, המסמל את המנוחה והנחלה של האדם שעבר  -כנראה על חנוכת בית אישית יותר 

קרה, עומד המשורר בפתיחתה ייסורים, ואם זה גוף האדם, ביתה של הנשמה, שנרפא לאחר חולי ממושך. בכל מ
של תקופה חדשה המסמלת יציבות והגנה, ומזכיר לעצמו את הקשיים שהיו בדרך, במטרה להכיר תמיד במקור 

לנו את ולהודות לו בכל עת. משום כך אולי שובץ מזמור זה בסדר התפילה בכל בוקר, להזכיר  -ה'  -כל הטוב 
סרטון וב סרטון מאת ד"ר יושי פרג'ון)ראה עוד ב רנה' -לין בכי', 'לבוקר חסדו של ה' על חיינו, שגם אם 'בערב י

 .(מאת ד"ר בני גזונדהייט

 

 זוית אישית

בספרו 'לא אירא רע' מספר נתן שרנסקי, אסיר ציון, על תלאותיו בכלא הסובייטי. בין השאר, הוא 
משך כל אותה תקופה וחזק אותו בשעות הקשות. כאשר במספר על ספר תהלים קטן שליווה אותו 

השתחרר, בחר במזמור ל', 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד' כמזמור השחרור שלו )קראו על כך עוד 
 (.הקדמה למאמרו של הרב אלננן סמט על מזמור זהב

התקופה ההיא היום, מתוך לכם נראית כיצד צאתם ממנו בשלום. איך חשתם? ישהזכרו במקרה קשה 
 פרספקטיבה חדשה?
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 יכוםס

בשלושה מזמורי תהלים הנוגעים לחווית הייסורים הפרטית של האדם. שניים מתוכם עסקו  עסקנוזה בשיעור 
, (מזמור ו'ב) נו על שתי גישות חיים שונות: אחתבהתמודדות הנפשית תוך כדי המצב הקשה, ולמדו אות

 יםתחנונים המהפכובבתפילה פניה לה' י "ע, ומתמודדת עם הקושי בעיקר ה'בחסד  אמונה ובטחוןבהמתמקדת 
מעשים  -מתמודדת עם המציאות מתוך תפיסה של צדק ודין ה, (מזמור ל"חב)את המצב. הגישה השניה 

 על מנת לזכות בתיקון פנימייש צורך ולכן , אדםהייסורים לבין חטאי ה ביןגישה זו יש קשר לפי ותוצאות. 
 בישועה.

 כברבאדם ש, למדנו את מזמור ל', העוסק בהתמודדות ישירה עם הייסורים המזמורים העוסקיםנוסף לשני 
ם מובנים מאליהם, אינ רגעי השלווה והטוב :פקטיבה חדשהפרסמחייו על מתבונן ולאור זאת יצא מן הייסורים, 

 לשמו תמיד.מזמר ו לה' מודהה זו האדם ך תחושומתו ,חסד יום יומי מאת ה' הםאלא 

 

  להרחבה

 דף לימוד לפרק ל' -מתן על הפרק 

 שמע ה' כל בכיי -מאמר מאת הרב אלחנן סמט: מזמור ו' 

 שיעור מאת ד"ר בני גזונדהייט: מבוא לספר ראשון, על פי הפרשנות ההקשרית

 הישועה והנפילה כהרף עין -שיעור מאת הרב יובל שרלו: מזמור ל' 
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