


י ƒָלל ּון                    ַ‰ּכ¿ ּ̃ ƒּ̇ 

חל˜ ‡

‰‰כנ‰ 
{התפילה ו"קישור לצדיקים" הנהוגים לומר מופיעים להלן לפני חלק ב – "האמירה", בעמ'}

מפתח פשוט - שימו לב! 

א) לשון הפסוק באותיות גדולות, ולאחר מכן -

ב) אותיות מודגשות = דיבור המתחיל של רש"י המצוטט מהפסוק.

ג) אותיות רגילות ּוְמנּוָקדֹות = פירוש רש"י.

ד) אותיות קטנות = תוספת פירוש (מילוי) להבנת רש"י.

הערה חשובה על אופן הלימוד: 

1. לקרוא את הפסוק ולנסות להבין הפשט.

2. ללמוד את הפירוש של רש"י ה"ממולא".

3. לחזור לעיין בפסוק עם ההבנה החדשה.
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טז
: י ָבך¿ ƒ̇ י ƒי ָחס ƒל! ּכ י ‡≈ ƒנ ר≈ מ¿ ָ ׁ̆  :„ ƒו„ָ ם ל¿ ָּ̇ כ¿ ƒ(א) מ

ָמְך  ֶֹשָהָיה  ְלָדִוד,  הוא:  האלו  מילים  שפירוש  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו   - לדוד  מכתם 
ִֹשיַטת  ְוֵאין  ָמהּול.   ֶֹשנֹוָלד  כלומר,  ה  ּמָ תֹו תַּ ַמּכָ (ְו)ֶֹשָהְיָתה  (עניו ושֵלם)  ְוָתם 

אן (כלומר "זרימת" המזמור לא תואמת לפירוש המדרש  ְדָרש ָכּ ְקָרא נֹוֵפל ַעל ַהּמִ ַהּמִ

כאן ולכן צריכים לתת עוד פירוש למילה "מכתם, כדלהלן:). ֵיֹש ִמְזמֹור (מזמורים נו, נז, נח, 

ם" (בסדר הפוך מהנאמר כאן) ֶֹשָֹשם ֵיֹש ְלָפֵרֹש אפילו  ֱאַמר ּבֹו "ְלָדִוד ִמְכתָּ נט) ֶֹשֶנּ

(עניו ושלם,  ְוָתם  ָמְך  ֶֹשָהָיה  ְלָדִוד  ֶזה  ִֹשיר  לא במישור המדרשי אלא לפי פשוטו 

ם ְלָדִוד", ֵאין  ֱאַמר "ִמְכתָּ אן, ֶֹשֶנּ כנ"ל), כי המילה "דוד" בא ראשון בפסוק.  ֲאָבל ּכָ

ן (כי אם היה תיאור של דוד ה-"ל"[של "לדוד"] לא היה מפריד בין המילה "מכתם"  ְלָפְרֹשֹו ּכֵ

ֶֹשהּוא  ֲאִני  אֹוֵמר  וְלכן  כנ"ל).  מכתם"  "לדוד  כתוב  נט  עד  נו  במזמורים  ואכן  לשמו, 

יר.   ְנִעימּות ַהִֹשּ ֶמר ְוָחלּוק (מסוים) ּבִ (מכתם) ֶאָחד ִמן ֵֹשמֹות ִמיֵני ְנִעימּות ַהּזֶ

ֶתם  מֹו ֶכּ שֹון ֲעָטָרה, ּכְ ם ְלָדִוד" - "מכתם" הוא לָֹ ָבר ַאֵחר (פירוש אחר): "ִמְכתָּ ָדּ

(עיין רש"י על שיר השירים ה:י"א - "ראשו כתם פז" שמפרש "כתם, הוא לשון סגולת מלכים") 

י ָחִסיִתי  ִוד: "ָֹשְמֵרני ֵאל ּכִ ְֹשָמע - ָדָבר ֶזה ("שמרני וכו'") ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר ּדָ ֶֹשּמַ

ה  ּנָ ּצִ ּכַ "ה',  (תהילים ה:יג):  ֱאַמר  ֶֹשֶנּ (כמו סגולה לשמירה),  ֲעָטָרה  ּכְ לֹו  ְוָהָיה  ָבְך", 

 כלומר, בזכות הבוטח בה' ועושה לו נחת 
1

ְעְטֶרנּו"(תסובבנו) תַּ (נחת רוח)  ָרצֹון  (מגן) 

רוח,  ה' עוטר (מסובב) אותו ושומר עליו עם נחת רוח. 

1. הנה דוגמא של שימוש המילה "עטרה" בתור עניין חשוב שזוכרים תמיד מספר שמירת הלשון 

עֹות) ֲעָטָרה  ֶרק ז' ֲהָלָכה ה' ֵמִהְלכֹות ּדֵ "ם (ּפֶ ְבֵרי ָהַרְמּבַ של החפץ חיים כלל ה אות ו: "ַרק ַקח ּדִ

ָממֹונֹו אֹו  גּופֹו אֹו ּבְ ק ּבְ ְרֵסם, יּוַכל ִלְגֹרם ַלֲחֵברֹו ֶהּזֵ ִאם ִיְתּפַ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ ִמיד, ּדְ ָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ְלֹראׁשְ
ְלָהֵצר לֹו אֹו ְלַהְפִחידֹו, ֲהֵרי ֶזה ָלׁשֹון ָהָרע:
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יָך": ל ָעל∆ י ּבַ ƒ̇ ה, טֹוָב ָּ̇ ּ̇¿ ַליהָֹוה: "ֲ‡„ָֹני ָ‡ (ב) ָ‡ַמר¿

ִוד: "ֵיֹש ָעַלִיְך לֹוַמר  ָרֵאל ָאַמר ָדּ אמרת לה' אדני אתה וגו' - ִלְכֶנֶסת ִישְֹ
א ָעַלי (כל מה שקורה  ה ְוָיְדָך ַעל ָהֶעְליֹוָנה (אתה שולט) ְלכֹל ַהּבָ ַלה': 'ָאדֹון ַאתָּ

ְלַנְפֹשֹו  ה",  ָאתָּ ֲאדָֹני  ַלה'  "ָאַמְרּתְ  אחר):  פירוש  כלומר,  ַאֵחר,  (ָדָבר  ד"א  לי)'".  

שהמילה נפש {עצמו} לא כתוב במפורש  (לעצמו) ָהָיה אֹוֵמר, ְוֵכן ָמִצינּו ּדּוגָמתֹו 

(פירושו)ֹ:  ּוִפְתרֹונו  ָדִוד",  (השתוקק)  ַכל  "ַוּתְ יד:לט):  ב'  (ְֹשמּוֵאל  רמוז  בפסוק אלא 

אן פירוש הפסוק הוא ָאַמְרְתּ ַנְפִֹשי (לשון ציווי) ַלה'.  זאת  ִוד.  ַאף ָכּ ַכל2 ֶנֶפֹש ָדּ ַוּתְ

רּוְך הּוא.  ש ּבָ אומרת ַאּתְ ַנְפִֹשי, ֵיֹש ָעַלִיְך לֹוַמר ֵכן (כלומר, "טובתי וכו'") ְלַהָקדֹוֹ

י לֹא  ה עֹוֶשֹה ִלי, לֹא ָעֶליָך ֵהם ְלָגְמֵלִני, ּכִ טובתי בל עליך - טֹובֹות ֶֹשַאתָּ
ה ֵמִטיב ִלי: ִצְדָקִתי ַאתָּ ּבְ

י ָבם:  ƒ̂ פ¿ ל ח∆ י ּכָ יר≈ ƒ„ּ‡ַ ה, ו¿ ּמָ ı ה≈ ָ‡ר∆ ר ּבָ ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒ ׁ̆ „ֹו ¿̃ ƒ(ג) ל

ְֹשִביל  לקדושים אשר בארץ המה - הטוב שאתה נותן לי (בפסוק הקודם) הוא ּבִ
ֱאֶמת.   כּו ְלָפֶניֶך ּבֶ ָאֶרץ, ֲאֶֹשר ִהְתַהְלּ ה ְקבּוִרים ּבָ ִשים ֲאֶֹשר ֵהּמָ דֹוֹ (בזכות) ַהּקְ

ם,  ל ֶחְפִצי ּבָ יִרים ֲאֶֹשר ּכָ ואדירי כל חפצי בם – ֵהם (הקדושים האלה) ָהַאּדִ
ְֹשִביָלם (בזכותם). ְוָכל ְצָרַכי ַנֲעִשֹים ּבִ

2. "ותכל" היא לשון נקיבה, ולכן היא מוסבת על המילה הרמוזה נפש - שגם היא לשון נקיבה - 

ולא על המילה דוד.


