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 מלך תגל הארץקבלת שבת: ה' 

 " ה' ָמָלְך ָתֵגל ָהָאֶרץ" – עוד יבואו ימים טובים
 מזמור צז(תהלים, )

 
המזמור פותח בתיאור התגלות ה' ובתגובת איתני הטבע 

 אליה: 
חּו ִאִיים ַרִבים ה' מְׂ ִביָביו  .ָמָלְך ָתֵגל ָהָאֶרץ ִישְׂ ָעָנן ַוֲעָרֶפל סְׂ

אֹו כֹון ִכסְׂ ָפט מְׂ ַלֵהט ָסִביב  ֵאש. ֶצֶדק ּוִמשְׂ ָפָניו ֵתֵלְך ּותְׂ לְׂ
ָרָקיו ֵתֵבל ָרֲאָתה ַוָתֵחל ָהָאֶרץ. ָצָריו ָהִרים ַכּדֹוַנג . ֵהִאירּו בְׂ

ֵני  ֵני ֲאדֹון ָכל ָהָאֶרץ ה'ָנַמּסּו ִמִלפְׂ  ה(.–)פסוקים א ִמִלפְׂ
 1ערפל, באש ובברקים.בבענן ו הרבת הרושם מלווההתגלות 

 2מבחינה מקראית יש כאן דמיון להתגלות ה' בהר סיני,
ִהֵנה " ,ברקיםבאש ובערפל, בשהייתה מלווה אף היא בענן, 

ַעב ֶהָעָנן ָרִקים " ;" )שמות יט, ט(ָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך בְׂ ִהי ֹקֹלת ּובְׂ ַויְׂ
ָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר " )שם, ָבֵאש 'ֲאֶשר ָיַרד ָעָליו ה" ;" )שם, טז(וְׂ

בֹוד " ;ח(י ֵאה כְׂ רֹאש ָהָהר ה'ּוַמרְׂ ֵאש ֹאֶכֶלת בְׂ  3" )שם כד, יז(.כְׂ
 ,ולצד רגשות השמחה ,ההתגלות עושה רושם רב על הטבע

חּו ִאִיים", "ָתֵגל ָהָאֶרץ" מְׂ ַוָתֵחל ", יש גם רגשות פחד: "ִישְׂ
בה הציג שלו מזכירים את הדרך א". רגשות מעורבים ָהָאֶרץ

בת איתני הטבע להתגלות ה' ביציאת מזמור קיד את תגו
 צד שני", ומַהָים ָרָאה ַוָיֹנס" ,מצרים: מצד אחד פחד ויראה

דּו" ,ריקוד ומחול  ".חּוִלי ָאֶרץ", "ֶהָהִרים ָרקְׂ
? אם ומהי מטרתההזו ן נסיבות ההתגלות רבת הרושם ה מה

נתבונן שוב בפסוקים הראשונים נמצא שלושה ביטויים 
ָפט ", "ה' ָמָלְך"ל ההתגלות: המלמדים על מטרתה ש ֶצֶדק ּוִמשְׂ

אֹו כֹון ִכסְׂ ַלֵהט ָסִביב ָצָריו", "מְׂ . התגלות מלכות ה' כרוכה "ּותְׂ
 שיית צדק ומשפט ובפגיעה בצרי ה'. בע

בהמשך מתאר המזמור את התגובה המעורבת של בני האדם 
 להתגלות:

ָראּו ָכל ָהַעִמים  קֹו וְׂ בֹודֹוִהִגידּו ַהָשַמִים ִצדְׂ ֵיֹבשּו ָכל . כְׂ
ַתֲחוּו לֹו ָכל ֱאֹלִהים ִלים ָבֱאִליִלים ִהשְׂ ַהלְׂ ֵדי ֶפֶסל ַהִמתְׂ . ֹעבְׂ

ָפֶטיָך  ַמַען ִמשְׂ הּוָדה לְׂ נֹות יְׂ ָנה בְׂ ַמח ִציֹון ַוָתֵגלְׂ ָעה ַוִתשְׂ ָשמְׂ
ֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָכל  ה'ִכי ַאָתה . ה' יֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץ מְׂ ֶעלְׂ

  ט(.–)פסוקים ו ִהיםֱאֹל
בושת פנים אצל עובדי  ,מצד אחד ,מראה כבוד ה' מעורר

הּוָדהבן של "שמחה וגילה בלִ  צד שני,האלילים, ומ נֹות יְׂ  4."בְׂ
 התגלות זו מכריעה את עולמם הפנימי של עובדי האלילים 

 
ן שבמהלכה יתברר שאלוקי ישראל נעלה מעל האלילים וכיו
"(. בעל מדרש תהלים התמודד באופן ִהיםַנֲעֵליָת ַעל ָכל ֱאֹל)"

ַתֲחוּו לֹו ָכל ֱאֹלִהים" ,בכתוב 5ציורי עם הקושי  אותה": "ִהשְׂ
 ז"הע ובאים, ז"לע ממשות נותן כביכול הוא ברוך הקדוש שעה

 לים, מזמור צז(.ה" )מדרש תה"להקב ומשתחוים
סופו של המזמור מבשר מהי המשמעות של ההתגלות עבור 

ֵרי ", "ַצִּדיק", "ֲחִסיָדיו", " ֹאֲהֵבי ה'המכונים "הצדיקים  ִישְׂ
 אורה  ויתמלאו  הרשעים  מיד  נצלו יי הם    ."ַצִּדיִקים" ", ֵלב

ושמחה, מה שמצדיק את הקריאה לצדיקים לשנוא רע, 
שֹות  ה'ֹאֲהֵבי " לשמוח בה' ולהודות לו: אּו ָרע ֹשֵמר ַנפְׂ ִשנְׂ

ָשִעים ֵרי ֵלב  .ַיִציֵלם ֲחִסיָדיו ִמַיד רְׂ ִישְׂ אֹור ָזֻרַע ַלַצִּדיק ּולְׂ
ָחה חּו ַצִּדיִקים בַ  .ִשמְׂ שֹו ה'ִשמְׂ ֵזֶכר ָקדְׂ הֹודּו לְׂ  יב(.–" )פסוקים יוְׂ

 התגלות רבת הרושם הזו?הן נסיבות ה מהנחזור לשאלה 
ראו בו נבואת נחמה  ,פרשני המזמור, בעקבות מדרש תהלים

 6והבטחה גדולה להתגלות מלכותו של ה' בקץ ההיסטוריה.
בנוטלו המלכות 'ה' מלך'.  רש"י כותב בפירושו בקיצור: "

"; ובפירושו של המאירי נכתב בדומה בראש מעשו ומזרעו
לו לענין הגאולה, לחזק לבות וזה המזמור גם כן כהמזמור: "

עבר במקום עתיד, כי  – 'מלך'אשו ממנה. ויבני אדם לבל יתי
ל כן דרכי הנבואות תמיד; והענין, שאז תהיה לה' המלוכה )ע

בל נלך שבי אחרי להמאירי מזהיר אותנו  ."כא( א, בדיהעו פי
אין הכוונה לעבר, ההתגלות  .בו נטוי הפועל "מלך"שהזמן 

 המתוארת במזמור עדיין לא התרחשה.
כך שמזמורנו הוא למעשה נבואה של דוד המלך או  יוצא אם

גדולה של ה' בימי השל אחד ממשוררי תהלים על ההתגלות 
הגאולה, והוא בא ללמדנו על גדלותם של מחברי המזמורים 

אשו ילחזק לבות בני אדם לבל יתי" ,שחיברו מזמורים
ומילאו לבבות שבורים וכואבים באמונה גדולה  7,"ממנה

שאומרים מזמור זה  ,אורה ושמחה. אנו בימים אחרים מלאי
ה, ובתפילת קבלת השבת, נכנסים בעזרתו לעולם מלא תקו

 "לעולם שכולו שבת". ,שבו כל החלומות כבר התגשמו
 

 רביב הד"ר רבק
  התמחות לתנ"ךבמרצה 

תואר שני במקרא וספרות חכמיםוב
 

מתארת התורה את מסעות בני בפרשת השבוע )בהעלותך( 
 ישראל על פי הענן.

כשמתבוננים בפשט הכתוב עולות שתי נקודות עיקריות 
 דורשות הסבר:ה

בה נוקטת התורה נראית לכאורה שהאריכות המופלגת  א.
היה לכתוב שבני ישראל נוסעים על פי די מיותרת. מדוע לא 

עלות הענן ושכינתו? מדוע נצרך התיאור הארוך יה
הענן שוכן יום, לפעמים יומיים, לפעמים שבוע  שלפעמים

 וכו'? 
מדוע התורה חוזרת ומדגישה שוב ושוב שעל פי ה'  להבין יש ב.

 יחנו ועל פי ה' יסעו.
 

 
 

                                                           
חכם, בפירושו למזמור )מהדורת דעת מקרא(, רואה בסממנים הללו דמיון לרעידת   1

 התפרצות געש.לאדמה ו
 על דמיון זה עמד כבר ר' משה אלשיך בפירושו לפסוק ג.  2
המזכירות את מעמד הר סיני, כמו בשירת דבורה: ולמקבילות מקראיות נוספות   3

ֵני " ֵני ה' ֶזה ִסיַני ִמפְׂ לּו ִמפְׂ ָרֵאל ה'ָהִרים ָנזְׂ ם ה, ה(, ובתהלים: " )שופטיֱאֹלֵהי ִישְׂ
תֹו" ִשבְׂ נִֻנים ָהָהר ָחַמד ֱאֹלִהים לְׂ דּון ָהִרים ַגבְׂ ַרצְׂ ֶהָהִרים הלים סח, ז(; "" )תָלָמה תְׂ

ֵאיִלים דּו כְׂ  )שם קיד, ד(. "ָרקְׂ
 לפי רד"ק )ובעקבותיו פרשנים נוספים(, הכוונה לערי יהודה.  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בפרשת השבוע )בהעלותך( מתארת התורה את מסעות בני 
 ישראל על פי הענן.

 

לפי הכתוב יוצא שהאלים עצמם ישתחוו לה', וכך אמנם הסבירם בעל המדרש.   5
רוצה לומר צבא לעומתו, פרשנים אחרים מיתנו את התיאור הזה, למשל המאירי: "

וצבא השמים לך 'כאמרו  ,לווים והשמים, כלם הם תחת ממשלתו והם משתח
 ."ו( ט, יה)נחמ 'משתחוים

מקור מקראי מאוחר יותר שבו מתוארת התגלות ה' בקץ ההיסטוריה, בהקשר של   6
סא בדניאל יעשיית משפט למלכויות ופגיעה במלכות הרביעית, הוא תיאור חזון הכ

 ואכמ"ל. ,י, ויש לתיאור שם דמיון רב למזמורנו–ז, ט
 א. המאירי, תהלים צז,  7

 דל"גיליון 

  התשע"

  557מספר 

 



 
 

כשמתבוננים בפשט הכתוב עולות שתי נקודות עיקריות 
 שדורשות הסבר:

האריכות המופלגת בה נוקטת התורה נראית  .א
לכאורה מיותרת. מדוע לא היה מספיק לכתוב שבני 
ישראל נוסעים על פי העלות הענן ושכינתו? מדוע 
נצרך התיאור הארוך שלפעמים הענן שוכן יום, 

 לפעמים יומיים, לפעמים שבוע וכו'? 
וב צריך להבין מדוע התורה חוזרת ומדגישה שוב וש .ב

 שעל פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו.
יה זו יכתשובה לתמיהות אלו ביארו מספר מפרשים שבפרש

רוצה התורה לתת שבח לבני ישראל על שתלו עצמם לגמרי 
ללא שום רצון עצמי משלהם,  ,בקב"ה, נסעו על פיו וחנו על פיו

על אף הקושי העצום לחיות באופן מתמיד בתחושה שאין להם 
 . שום שליטה במצבם

בה אי אפשר שמציאות החיים במדבר הייתה מציאות כזו 
לתכנן שום דבר מראש, וברור לעין כל שהמציאות תלויה בכל 
רגע ממש בה'. זה השבח הגדול שמשבחת התורה את בני 

אינה דומה חניה של ימים רבים לחניה של  .ישראל בפרשתנו
 של יומיים, ולא של חודשזו ימים מספר, ולא חניה של יום ל

סיונותיה, כל חניה וההתמודדויות יכל חניה ונ .של שנהזו ל
ל מראה כל הזמן בבהירות גמורה את התלות ושלה, כשהכ

המוחלטת בקב"ה. לכן חוזרת ומשבחת התורה את בני ישראל 
 שכל מסעיהם הם על פי ה'. 

תקופת המדבר איננה תקופה היסטורית שחלפה לה, אלא 
 תקופה שנצרבה לנצח בנשמתנו ונזכרת לנצח אצל הקב"ה. 

לפני שמתחיל בנבואות הפורענות, מנבא נבואה  ,ירמיהו הנביא
 מדהימה:

ַבר  ִהי דְׂ רּוָשַלִם הָ  .ֵאַלי ֵלאֹמר ה'ַויְׂ ֵני יְׂ ָאזְׂ ָקָראָת בְׂ ֹלְך וְׂ
עּוַרִיְך  ה'ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר  ִתי ָלְך ֶחֶסד נְׂ לּוֹלָתִיְך אַ ָזַכרְׂ ֲהַבת כְׂ

ֵתְך ַאֲחַרי  ָברֶלכְׂ רּוָעה ַבִמדְׂ ֶאֶרץ לֹא זְׂ ָרֵאל לַ קֹ . בְׂ  ה'ֶדש ִישְׂ
ָשמּו ָרָעה תָ  ָליו ֶיאְׂ בּוָאֹתה ָכל ֹאכְׂ בֹא ֲאֵליֶהם ֵראִשית תְׂ

ֻאם   ג(.–)ב, א ה'נְׂ

ב"ה ומשבח את ישראל על הליכתם הקבא  ,בפשט הדברים
אחריו במדבר על אף הקשיים הרבים. המלבי"ם מבקש לבאר 

 ,נבואה זו על פי המיקום שלה בפתחן של נבואות הפורענות
 וכותב:

הקדים הקדמה כוללת לדברי פורענויות אשר ינבא בכל 
הספר על ישראל. יודיע כי בכל העונשים והיסורים 
שיביא ה' על ישראל, עוד אהבתו אליהם ועוד לא שכח 
בריתו מימי קדם, וכל אוכליהם ענוש יענשו, כאב שקצף 
על בנו ומוסרו לשלוחים אכזרים להכותו מכה רבה, 

רחמים על בנו המוכה,  שבכל זאת ליבו דואב ומלא
וקוצף על האכזר המכה וסופו ליטול את שלו מתחת 

 ידו. 
בימי הנעורים והכלולות של עם ישראל, במדבר, הלכו ישראל 

מסירות אין קץ, מתוך ביטול מוחלט באחרי הקב"ה באמונה ו
והישענות טוטאלית עליו בלבד. אולי בימים אלו לא הייתה 

 ,, אך לאחר מאות שניםאלומובנת דיה לכל הקשיים ההמטרה 
 , עומדת לו זכות זובעת שעם ישראל עומד להיענש על חטאיו

ומביאה לכך שגם בפורענויות הקשות ביותר אהבתו של 
 הקב"ה שלמה אלינו וידו נטויה עלינו. 

. אחת מהן היא תובנות רבות לחיינו ניתן להוציא מדברים אלו
ים חשיבות הנאמנות שלנו לקב"ה. לעתים אנו נמצא

ישראלי בין -בהתמודדויות לא פשוטות, בין במישור הכלל
במישור הפרטי של כל אחד ואחד בחייו, בין בהתמודדויות 
ברוחניות בין בגשמיות. אם בזמנים אלו, וקל וחומר בשאר 
הזמנים, נזכה לשמר את הנאמנות המוחלטת לקב"ה, לקיום 

חסדו, ללימוד תורתו במצוותיו בשמחה, לאמונה בטובו ו
מעבר לתועלת  ,אהבה ולפנייה רק אליו באמת, זכות זוב

 תישמר עבורנו לנצח נצחים.     ,המעשית שלה בהווה
 

 הרב יעקב אוריה מנדלבוים
 סטודנט לתואר שני בהוראת מקרא וספרות חכמים

 
 

 פרשת בהעלותך

שנת שמיטה
 הרב יהודה עמיטל על מצוות שמיטה  

 שמיטה אצל הר סינימה עניין 
 

כוהנים: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו מסיני? הרש"י מביא בתחילת הפרשה את תורת 
 ]...[.  אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני"

נו זאת? נראה שהתורה חששה שאנשים יקיימו רק את הכללים או מדוע בחרה התורה דווקא במצוות השמיטה ללמד
רק את הפרטים. קיימת תופעה של אנשים המוכנים לקבל את הרעיונות הכלליים של התורה, אך את הפרטים הקטנים, 

בין הכלל אינו נראה במבט ראשון, הם מתקשים לקיים. את הכללים של היהדות קל מאוד "למכור", ושהקשר בינם 
את השבת: הרעיון של שביתה מעבודה יום אחד מקובל היום בעולם כולו, אך  הרטים קשה יותר. ניקח לדוגמאת הפ

שביתה הכוללת איסור להדליק את האור או איסורים אחרים אינה מקובלת כל כך. הרב קוק כותב שהסיבה לחילוניות 
 יומיות.-םעמוד בדרישות הקטנות היואלא חוסר המוכנות של אנשים ל ,בדורו אינה מאיסה באידאלים של התורה

קיימת גם תופעה הפוכה: אנשים שקועים בעיסוק בפרטים עד כדי כך שהם מאבדים את הכלל. כיום גובר  עם זאת,
 מאוד החיפוש אחרי חומרות וסייגים, ולפעמים הדבר גורם לכך שאנשים כלל אינם שמים לב למטרת המצווה.

מצוות השמיטה ]...[.  לדעת ולקיים את שני הדברים: את הכלל ואת הפרטיםהתורה רצתה אפוא להדגיש שאדם צריך 
באה ללמדנו שגם אם אדם עובד באדמתו ומצליח, עליו לזכור תמיד שאין הוא בעל הבית על האדמה ושאין היא שייכת 

ם וגם את הפרטים. לאור זה מובן מדוע בחרה התורה במצוות השמיטה כדי ללמדנו שעלינו לקיים גם את הכללי]...[.   לו
מצוות השמיטה היא אחת המצוות היחידות שבהן תפקידם של כל הפרטים מובן: התורה אסרה לזרוע, לזמור, לקצור 
ולבצור, כדי שנדע שאיננו בעלי הבית על האדמה. כל פרט ופרט בא ללמד אותו לקח בדיוק: רק הקב"ה יקבע מה נעשה 

לנו. התורה רצתה לומר שכשם שבמצוות השמיטה מובן שיש לקיים באדמתנו מפני שהאדמה היא בעצם שלו, ולא ש
גם את הכלל וגם את הפרטים, כך יש לקיים את שני הדברים בכל המצוות, אף על פי שהקשר ביניהם אינו תמיד מובן 

 לנו.
 

 מתן גלידאי. השיחה סוכמה ע"י בחוקותי תשנ"ד-בהרקטעים מתוך שיחתו של הרב לפרשת 
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