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 תהילים פרק קיח

י ַליהָוההֹודּו   א י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ              : טֹוב-כִּ  .כִּ

ְשָרֵאל-ֹיאַמר  ב י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ                   : ָנא יִּ  .כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ            : ַאֲהֹרן-ָנא ֵבית-ֹיאְמרּו  ג  .כִּ

ְרֵאי -ֹיאְמרּו  ד י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ          :   הָוהי1ָנא יִּ  .כִּ

ן  ה י , ַהֵמַצר-מִּ ְרָחב          ; ָיּהָקָראתִּ י ַבמֶּ  .ָיּהָעָננִּ

הָוה2  ו י י  יָרא, לִּ י ָאָדם-ַמה              ; ֹלא אִּ ה לִּ  .ַיֲעשֶּ

הָוה  3ז י י  י                  ; ְבֹעְזָרי, לִּ ה ְבשְֹנָאי, ַוֲאנִּ ְראֶּ  .אֶּ

ְבֹטחַ             --ַביהָוהַלֲחסֹות , טֹוב  ח  .ָבָאָדם, מִּ

ְבֹטחַ             --ַביהָוהַלֲחסֹות , טֹוב  ט ים, מִּ יבִּ ְנדִּ  .בִּ

י-ָכל  י ם ְסָבבּונִּ הָוה4ְבֵשם                    ; ּגֹויִּ יַלם, י  י ֲאמִּ  .כִּ

י ַגם  יא י-ַסבּונִּ הָוה5ְבֵשם               ; ְסָבבּונִּ יַלם, י  י ֲאמִּ  .כִּ

ים  יב ְדבֹורִּ י כִּ ים,ֹּדֲעכּו ַסבּונִּ הָוה6ְבֵשם   ;ְכֵאש קֹוצִּ יַלם,י  י ֲאמִּ  2כִּ

ְנֹפלַּדֹחה   יג י לִּ יַתנִּ י ַויהָוה               ; ְדחִּ  .ֲעָזָרנִּ

ְמָרת   יד י ְוזִּ י                     ; ָיּהָעזִּ י-ַוְיהִּ ישּוָעה, לִּ  .לִּ

ישּוָעה,קֹול טו ָנה וִּ ים-רִּ יקִּ ין ;ְבָאֳהֵלי ַצּדִּ הָוה7ְימִּ ל,י   .ֹעָשה ָחיִּ

ין   טז הָוה8ְימִּ ין           ; רֹוֵמָמה, י  הָוה9ְימִּ ל, י   .ֹעָשה ָחיִּ

י-ֹלא  יז ְחיֶּה-ָאמּות כִּ  .ָיּהַמֲעֵשי , ַוֲאַסֵפר            ; אֶּ

י   יח ְסַרנִּ ת                    ; ָיּהַיֹסר יִּ י, ְוַלָמוֶּ  .ֹלא ְנָתָננִּ

ְתחּו  יט י ַשֲעֵרי-פִּ ק-לִּ דֶּ ה , ָבם-ָאֹבא          ; צֶּ  .ָיּהאֹודֶּ

ה  כ ים                 ; ַליהָוהַהַשַער -זֶּ יקִּ  .ָיֹבאּו בוֹ , ַצּדִּ

י, אֹוְדָך  כא יָתנִּ י ֲענִּ י           ַ      ; כִּ י-ְתהִּ ישּוָעה, לִּ  .לִּ

ן  כב בֶּ ים, אֶּ ָנה, ָהְיָתה           --ָמֲאסּו ַהבֹונִּ  .ְלֹראש פִּ

הָוה11ֵמֵאת   כג ְפָלאת ְבֵעיֵנינּו   ; ָהְיָתה ֹזאת,י  יא נִּ  .הִּ

ה  כד הָוה11ָעָשה , ַהיֹום-זֶּ ְשְמָחה בוֹ     ;  י  יָלה ְונִּ  .ָנגִּ

הָוה12ָאָנא   כה יָעה ָנא,י  הָוה11ָאָנא    ;הֹושִּ יָחה ָנא, י   .ַהְצלִּ

הָוה14ְבֵשם , ָברּוְך ַהָבא  כו ם    ;י  ֵבית , ֵבַרְכנּוכֶּ הָוה15מִּ  .י 

הָוה16, ֵאל  כז ר-י  ְסרּו      : ָלנּו-ַוָיאֶּ ים-אִּ ְזֵבחַ ,ַקְרנֹות ַעד-ַחג ַבֲעֹבתִּ   .ַהמִּ

ךָ  ֵאִלי  כח ךָ , ֱאֹלַהי              ; ַאָתה ְואֹודֶּ  .ֲארֹוְממֶּ

י ַליהָוההֹודּו   כט י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ          : טֹוב-כִּ  .כִּ

  

 

 

 תהילים פרק קלו 

יַליהָוה הֹודּו   א י               : טֹוב-כִּ  .ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ           : ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים, הֹודּו  ב  .כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ             : ַלֲאֹדֵני ָהֲאֹדִנים, הֹודּו  ג  .כִּ

ָלאוֹת  ד ֹעֵשה ִנפ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    : ְּגֹדלֹות ְלַבּדוֹ  ל   .כִּ

ֹעֵשה ַהָשַמִים  ה ְתבּוָנה, ל  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ         : בִּ  .כִּ

ֹרַקע ָהָאֶרץ  ו ם-ַעל, ל  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ           : ַהָמיִּ  .כִּ

ֹעֵשה  ז ים אוִֹרים, ל  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    :            ְּגֹדלִּ  .כִּ

ת  ח ש-אֶּ מֶּ לֶּת ַביֹום, ַהשֶּ ְמשֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    : ְלמֶּ  .כִּ

ים-תאֶּ   ט ְמְשלֹות ַבָלְיָלה,ַהָיֵרַח ְוכֹוָכבִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ :ְלמֶּ  .כִּ

ַרִים  י ַמֵכה ִמצ  ם, ל  ְבכֹוֵריהֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ       : בִּ  .כִּ

ְשָרֵאל  יא תֹוָכם, ַויֹוֵצא יִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ          : מִּ  .כִּ

ְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְבָיד ֲחָזָקה  יב י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ      : ּובִּ  .כִּ

ֹגֵזר ַים  יג ים, סּוף-ל  ְגָזרִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ            : לִּ  .כִּ

ְשָרֵאל ְבתֹוכוֹ   יד יר יִּ ֱעבִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ           : ְוהֶּ  .כִּ

ֵער ַפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים  טו י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    : סּוף-ְונִּ  .כִּ

מוִֹליְך ַעּמ  טז ְדָבר, וֹ ל  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ             : ַבמִּ  .כִּ

ַמֵכה  יז ָלִכים, ל  ים מ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ             : ְּגֹדלִּ  .כִּ

ים, ַוַיֲהֹרג  יח ים ְמָלכִּ ירִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ          : ַאּדִּ  .כִּ

יחֹון  יט י, ְלסִּ ְך ָהֱאֹמרִּ לֶּ י ְלעֹוָלם             : מֶּ  .ַחְסּדוֹ כִּ

ְך ַהָבָשן, ּוְלעֹוג  כ לֶּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ                     : מֶּ  .כִּ

ָצם  כא ָנַתן ַאר  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    :             ְלַנֲחָלה ו   .כִּ

ְשָרֵאל ַעְבּדוֹ , ַנֲחָלה  כב י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ             : ְליִּ  .כִּ

ְפֵלנּו  כג ְבשִּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ                 : נּוָזַכר לָ , שֶּ  .כִּ

ֵקנּו ִמָצֵרינּו  כד ר  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ    :                  ַוִיפ   .כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ               : ָבָשר-ְלָכל, ֹנֵתן ֶלֶחם  כה  .כִּ

ֵאל ַהָשָמִים, הֹודּו  כו י ְלעֹוָלם ַחְס                 : ל   .ּדוֹ כִּ
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 2בהמשך למאמר הקודם תהילים פרק כט מול תהילים פרק סח
 2תהילים פרק קיח מול תהילים פרק קלו2 גשמימול פרק  רוחניפרק 2להלן שני פרקי תהילים נוספים עם אותו רעיון

 (!!!אין מיקריות2)עם הכוונה מלמעלה,יש כאן סיפור שלם 2משהוא מעבר להבנתי הוביל אותי לשני הפרקים 2אלופרקים כיצד הגעתי לשני 

 ?הרעיון שמסתתר בתוך ההקבלה של שני הפרקים בתהילים קיח מול קלו מהוא
 2בבראשית נאמר בדמותנו וצלמנו ועל כך כתבתי מאמר בנפרד:לפי דעתי בלבד התשובה

 2הקבלה של גשמיות וחומריות מול חכמה ורוחניות תמידאלוהים מראה לנו 
 2שידוע בחוכמתו וכישוריו, הנבואה אומרת שהוא מלך המשיח בעתיד לבוא2 דוד המלך

 2פרק רוחני2(עוד לפני חידוני חמיצר)ככתב חידה  קיחכתב את פרק                
 .קיחפרק נגדי לפרק 2פרק גשמי וחומרי (חמיצרעוד לפני חידוני )ככתב חידה  קלוכתב את פרק                

י" תהילים מט: דברי דוד                 ה ְלָמָשל ָאְזנִּ נֹור; ַאטֶּ ְפַתח ְבכִּ  ."ִחיָדִתי, אֶּ

ם "תהילים עח                  ְמֵרי, ַהטּו ָאְזְנכֶּ י-ְלאִּ י .פִּ ְפְתָחה ְבָמָשל פִּ יָעה ; אֶּ י, ִחידוֹתַאבִּ נִּ ם-מִּ דֶּ  .קֶּ
 

 

 גשמי תהילים פרק קלו                                                                            רוחניתהילים פרק קיח        
 פעם 1           ליהוה מופיע                                                                                             פעם 11יהוה מופיע           
 פעם 1לאלוהי האלוהים מופיע                                                                                       פעם  .ליהוה מופיע         

 פעם 1לאדוני האדונים מופיע                                                                                         פעם 1  יה מופיע              
 פעם 1לאל השמים מופיע                                                                                              פעם . ביהוה  מופיע        
 2פעולות למען עם ישראל 11           אלוהים מבצע                                                                                          פעם 1    ויהוה מופיע      
 פעם 1   אלוהי מופיע      
 פעם  1 אלי מופיע           
 פעם בשמות שונים 0.ה  "יהוה מופיע ס   

                           .ותגשמי ,חומריות פרק קלו כולו                                                                                 .ותפרק קיח כולו רוחני

  י ַליהָוההֹודּו 2לפרק קלו משפט פתיחה זהה י ַליהָוההֹודּו " 2קיחמשפט פתיחה זהה לפרק -              .ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ : טֹוב-כִּ  "ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ : טֹוב-כִּ
  י ַליהָוההֹודּו 2לפרק קלו משפט סיום כמעט זהה י ְלעֹוָלם ַחְסּדו:טֹוב-כִּ ֵאל ַהָשָמִים,הֹודּו" קיחמשפט סיום כמעט זהה לפרק -     ֹכִּ י ְלעֹוָלם:ל                                                          ַחְסּדוֹ  כִּ

 2    לפאר מעשי אלוהיםחומריות הפרק בנוי על מילים -              2המפארות את יחסו של יהוה רוחניותבנוי על מילים  הפרק 

  הָוה  :בגוף ראשוןדוד כותב את רוב הפרק י י  י,לִּ ה לִּ י,ַיֲעשֶּ י-ַוְיהִּ ָלאוֹת :רבים במעשיםאת אלוהים  מפאר דוד          ,לִּ ֹעֵשה ִנפ   ,ל 
י                              י-ְתהִּ ְתחּו לִּ י-פִּ י, לִּ י, ָקָראתִּ י , ְסָבבּונִּ יַתנִּ ֹעֵשה ַהָשַמִים            '   וכו, ְדחִּ ֹרַקע ָהָאֶרץ 2ל  ֹעֵשה ,ל  ַרִים ,אוִֹרים, ל  ַמֵכה ִמצ   ,ל 

 ֹגֵזר ַים                                     2ברביםמתחיל  'ד עד 'פסוק א התחלת הפרק מוִֹליְך ַעּמוֹ ,סּוף-ל  ָלִכים, ל  ַמֵכה מ  ָצם , ל  ָנַתן ַאר   ,ו 
י ַליהָוההֹודּו    י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ              : טֹוב-כִּ ֵקנּו ִמָצֵרינּו                                               כִּ ר   2      ֶלֶחםֹנֵתן ,  ַוִיפ 

ְשָרֵאל-ֹיאַמר   י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ                   :ָנא יִּ  2הפרק מתיחס מבריאת העולם עובר ליציאת מצרים–                                          .כִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ           : ַאֲהֹרן-ָנא ֵבית-ֹיאְמרּו    2 ולנדודי ישראל בסיני                                              .כִּ

ְרֵאי -ֹיאְמרּו   י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ           :   הָוהיָנא יִּ  ,ים סוף,כוכבים,ירח,שמש,מים2הפרק כולו שזור במילים חומריים–                                       2כִּ
     2לחם,עוג,מלך האמורי,סיחון,מדבר,פרעה                                                                    2עובר ליחיד' עד כח' הפסוק ה

 2לרביםאחרון חוזר ' בפסוק כט

  הודיה ליהוה על2מופשט רוחניותרוב הפרק בנוי על מילים: 
 ,נפלאותיו,הצלחתנו,הענותו,ישועתו,עזרתו,ברכתו,תמיכתו2חסותו          

 2 רוממותו        

 2תחת הגדרת חומרית "אלוהים"ואילו 2יופיע תמיד בתורה תחת הגדרה רוחנית "הוהי"השם 2אני כותב דברים אלו על דעת עצמי 
 2יהוה מופיע תחת שני השמות"2בלק"אפשר לראות זאת בפרשת 

ל, ֱאֹלִהיםַוָיֹבא "   ְלָעם-אֶּ ר; בִּ ים ָהֵאלֶּה , ַוֹיאמֶּ י ָהֲאָנשִּ ָמְךמִּ אֶמר ".  "עִּ ר ֶאת ָהָעם ִכי ָברּוְך הּוא ֱאֹלִהיםַויֹּ    ".ֶאל ִבְלָעם ֹלא ֵתֵלְך ִעָמֶהם ֹלא ָתאֹּ

ְפַתח "  הָוהַויִּ ת, י  י ָהָאתֹון-אֶּ ְלָעם; פִּ ר ְלבִּ הָוהַוְיַגל " 2"ַוֹתאמֶּ ת, י  ְלָעם-אֶּ  ",ֵעיֵני בִּ

 
 "2 אלוהיםיהוה "לפעמים הוא יופיע  עם שתי המילים מצורפות 

הָוה ֱאֹלִהיםֲעשֹות , ְביֹום  "בראשית פרק ב  ם--י  ץ ְוָשָמיִּ רֶּ  ".אֶּ
  ".יה"פעם עם תוספת אות או תחת השם  2.ה מופיע "ס 2פעם  11" יהוה"מופיע 2מכאן נוכל להבחין תהילים קיח  פרק רוחני

 2פעם בכינויים שונים חומריים 11מופיע  "אלוהים"2פעם 1  " יהוה"תהילים קלו פרק חומרי מופיע                               

 פסוקים 'כט   29-נא לשים לב שפרק קיח מסתיים ב. 
 .מאחריו מסתתר רעיון . פסוקים  כט  29-גמר את פרק קיח ב, סיים. אין מקריות שדוד המלך המשיח        

 . רוחנייםמוטיבים גם בתהילים שיש בו ' כטפרק לקרוא את דוד המלך מעביר אותנו  :הרעיון הוא
 ."תהילים פרק כט מול תהילים פרק סח " :דומה ועל כך כתבתי מאמר

 


