
  

  

     ִניר ָרִמי                                     )20' תהילי� עד( ...ַהֵ�ט ַלְ�ִרית
  
  

 "דַע"מתעד קטע ) לירושלי� ציו��בשיירת שביע� בואו , יש לשער( המשורר �ָס�  ס"לפנה �537בשנת 
לוחות  גורלהחלטה במע� ל ַהֵ�ט ַלְ�ִרית :ְיהָוה מבטבקשה לשל  ַמְ�ִ�יל סטורייה

ַרק ְ(ֵני ַה)'ח%ת &&ֵאי� ָ��ר%� ) =10' ה' י ב"דבה = ("אב� השתייה"כספת  בהשמורי! יתהבר
  ...ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵצאָת! ִמִ.ְצָרִי!& ֲאֶ(ר ָ�ַרת ְיהָוה ִע! ָנַת� מֶֹ(ה ְ�חֵֹרב&ֲאֶ(ר

  
  

 )וודאי(ָס� ְלֵהיָמ� ִליד'ת1� ְל�) = 12' ה' י ב"דבה= ( ַה0ַַער , המשורר�ָס�, לפני חורב� הבית  .א
  : ְיהָוה ַ�ֵ)יל%ת&ָהעְֹמִדי! ְ�ֵבית בי� , משושלת המשוררי!,לויהנעורי! לע! בני היה 

  
  ִ(יר ַהַ.ֲעל%ת 
  ַעְבֵדי ְיהָוה&ְיהָוה ָ�ל&ִה0ֵה ָ�ְרכ1 ֶאת

  ְיהָוה ַ�ֵ)יל%ת&ָהעְֹמִדי! ְ�ֵבית
  ְיהָוה& תְיֵדֶכ! קֶֹד( 1ָבְרכ1 ֶא&ְ�א1

  ...ְיָבֶרְכ5ָ ְיהָוה ִמ%34ִ� עֵֹ�ה ָ(ַמִי! ָו�ֶר2
  )1�3' תהילי� קלד(

  
נוכח ביסוד כספת האב�  ַה0ַַער �ָס� היה )יש לשער( חורב� הבית  לאחרס"לפנה �587בשנת 

שמא יפלו  ְ�ָרָיה �ֵֹה� ָהרֹא(בידי בתוכה וקבורת לוחות הברית " אב� השתייה"
ַו7ַ3ִח אָֹת! ) = 20' כה' מלכי� ב= ( בבלל הגולפני שיצאו לל ,כל זאת. !בשבי בידי זרי

   ...ֶמֶל5ְ ָ�ֶבל ִרְבָלָתה& ַטָ�ִחי! ַו3ֶֹל5ְ אָֹת! ַעל& ְנב1ַזְרֲאָד� ַרב
  

ַו3ָק1מ1 ָראֵ(י ָה�ב%ת ִליה1ָדה 1ִבְנָיִמ�  ) = 5' עזרא א = (לאחר הכרזת כורש ס"לפנה �537בשנת   .ב
ֵ�ית ְיהָוה ֲאֶ(ר & ר1ח% ַלֲעל%ת ִלְבנ%ת ֶאת&�ֲֹהִני! ְוַהְלִו3ִ! ְלכֹל ֵהִעיר ָהֱאלִֹהי! ֶאתְוַה

  . המשורר�ָס� נמנה ג! )יש לשער( עמ! ...ִ�יר1ָ(ָלִ!
  

 ַמְ�ִ�ילת תעוד �ָס�ר ביח ...ִצ%3� ֶזה ָ(ַכְנ9ָ �%&ַהר) = 2' תהילי� עד= ( אל , המשורר,ובהגיע  .ג
ַ�ת ָ:ִוידחורב� עת מובה כלל מאורעות  היסטורית   :כדלקמ� &   בזכרונוועל אשר & ס'

  
  ָ(ֲאג1 צְֹרֶרי5ָ ְ�ֶקֶרב מ%ֲעֶד5ָ ָ�מ1 א%תָֹת! אֹת%ת

  ֵע2 ַקְר:'.%ת&ִי1ַָדע ְ�ֵמִביא ְלָמְעָלה ִ�ְסָב5ְ
� ְ�ַכִ>יל ְוֵכיַל;%ת ַיֲהלֹמ1&&ועת ִ;19ֶחיָה 3ַָחד  

�  ְ(ֶמ5ָ& ִ(ְלח1 ָבֵא( ִמְקָ:ֶ(5ָ ָל�ֶר2 ִחְ)ל1 ִמְ(ַ�
  ...ֵאל ָ��ֶר2&מ%ֲעֵדי& �ְמר1 ְבִלָ�! ִניָנ! ָיַחד ָ�ְרפ1 ָכל

  )4�8' תהילי� עד(
  

  :ַמְ�ִ�יל ְל�ָס� &על אות! הימי! מתעד   .ד
  

  א%תֵֹתינ1 לֹא ָרִאינ1 
�  ָמה&ִא9ָנ1 יֵֹדַע ַעד&ע%ד ָנִביא ְולֹא& ֵאי
  ...ָמַתי ֱאלִֹהי! ְיָחֶר� ָצר ְיָנֵא2 א%ֵיב ִ(ְמ5ָ ָלֶנַצח&ַעד
  )9�10' תהילי� עד(

  
 א%ֵיב ֵחֵר� ְיהָוה ְוַע! ָנָבל ִנֲאצ1 ְ(ֶמ5ָ&& זֹאת& ְזָכר

  ַ�ח ָלֶנַצח9ְִ(&9ֵ9ִ� ְלַח3ַת ֶנֶפ( %9ֶר5ָ ַח3ַת ֲעִנ3ֶי5ָ =ל&=ל

  : ַהֵ�ט ַלְ�ִרית
  ...ֶאֶר2 ְנא%ת ָחָמס&ִ�י ָמְלא1 ַמֲחַ(ֵ�י

  )18�20' תהילי� עד(

  
  ֲהִ(יֵבנ1 ְיהָוה ֵאֶלי5ָ ְוָנ(1ָבה  ) =21�22' איכה ה= ( ַהֵ�ט ַלְ�ִרית :ְיהָוה מבטאת  בקש המשורר מ�ָס�  .ה

  ...ְמאֹד&ָמאֹס ְמ=ְס9ָנ1 ָקַצְפ9ָ ָעֵלינ1 ַעד&ִ�י ִא!) ות הבריתו את לוחעמנהשיב ל( ַחֵ:( ָיֵמינ1 ְ�ֶקֶד!



  

  

  ְיהָוה ְ�רֹא( ֶהָהִרי! ְוִנָ?א ִמְ<ָבע%ת &ְוָהָיה ְ�=ֲחִרית ַה3ִָמי! ָנכ%� ִיְהֶיה ַהר ֵ�ית  .ו
  ְיהָוה &ַהר&ֶלה ֶאלַה<%ִי! ְוָהְלכ1 ַעִ.י! ַרִ�י! ְו�ְמר1 ְלכ1 ְוַנֲע&ְוָנֲהר1 ֵאָליו ָ�ל

  ֵ�ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנ1 ִמְ:ָרָכיו ְוֵנְלָכה ְ�אְֹרחָֹתיו &ֶאל
  ְיהָוה ִמיר1ָ(ָלִ! &ִ�י ִמ%34ִ� 9ֵֵצא ת%ָרה 1ְדַבר

  ְוָ(ַפט ֵ�י� ַה<%ִי! ְוה%ִכיַח ְלַעִ.י! ַרִ�י! 
   ְלַמְזֵמר%תְוִכ9ְת1 ַחְרב%ָת! ְלִא9ִי! ַוֲחִנית%ֵתיֶה!

   ...ִיְלְמד1 ע%ד ִמְלָחָמה&<%י ֶחֶרב ְולֹא&ִיָ?א ג%י ֶאל&לֹא
  )2�4' ישעיה ב(

  
  
  

π = 22/7   
  ":אב� השתייה"מקו! כספת = מקו! המזבח 

  
  
  

  
  

  
  
  

 �  ְוַהְלִו3ִ! ַהְמ(ְֹרִרי! ְלכ'ָ)! ְל�ָס� ְלֵהיָמ� ִליד'ת1
  י! �21 ְוִלְבֵניֶה! ְוַלֲאֵחיֶה! ְמל'ָ�ִ(

  ִ�ְמִצְל9ִַי! 1ִבְנָבִלי! ְוִכ0ֹר%ת 
  ...עְֹמִדי! ִמְזָרח ַלִ.ְזֵ�ַח

  )12' ה' י ב"דבה(
  
  
  
  
  



  

  

  
  

ַ�ת ָ:ִויד  .ז   : הבנוייה)משוער( ס'
  

  
  
  
  
  
  
  

   ָיְכל1 ַה�ֲֹהִני! ַלֲעמ%ד ְלָ(ֵרת ִמְ;ֵני ֶהָעָנ�& ְולֹא
  ...ִהי!ֵ�ית ָהֱאלֹ&ְיהָוה ֶאת&ָמֵלא ְכב%ד& ִ�י
  )14' ה' י ב"דבה(

  
  


