
   

 

  ה "בע

  עבודת סיכום מזמורי תהילים

  

  .המתארים את מהותו של ספר תהילים וכתבי במילותייך מה כה מיוחד בספר זה, קראי את הקטעים הבאים. א

  :לספר תהילים) רבי מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל ויזר(ם "הקדמת המלבי

אוצר בתוכו כל מחמדנו אשר היו , וד ועוזמלא הדר כל כב, מלא יקר כל קדש,  בית קדש הקדשים בית האוצר היקר הזה

בהיכלו , על נעים זמירות ישראל עלי הגיון בכנור' בעוד התנוסס רוח ה, בעוד רוח השיר חי בפי שרי קדש, לנו מימי קדם

מאוצר , הון עתק ומכמונים, שוהם יקר ומטמונים, אבני חפץ ופנינים, שירות וזמירות, תהלות ותפלות, כבוד אומר כלו

בצר ובטוב , ובעת רעה צאן עמו, ואשר אליו התפלל בעת רעה צאן מרעיתו' אשר שר לה, החסיד משיח אלהי יעקבהמלך 

שאז נאמר כלו , למלך תחתיו' עד התפלה האחרונה אשר התפלל לפני מותו אחרי משח את שלמה בנו לשבת על כסא ה, לו

בין , בין אשר התפלל על ענין מיוחד, ר התפלל על הכללבין אש, בין אשר התפלל על עצמו, )ב"ע' סי(תפלות דוד בן ישי 

 כל אדם יחזה -כל אלה אסף וחבר לעת זקנתו בספר מיוחד שיהיו מוכנים לצורך הנהגת המתבודד , אשר היה מתפלל תמיד

יחיד אשר יהיה ל, צרה או רוחה, צוקה או תשועה, על כל דבר ועל כל ענין, כל הודאה וכל תהלה, כל תפלה וכל תחנה, בו

  :בתהלוכות העתים ומסבות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו ושאון גליו, או לרבים

  

  :פיבל מלצר פני ספר תהילים

אשר לא נתרופף במשך , מהו סוד הקשר האינטימי שבינינו ובין הספר הזה? מהו סוד החיוניות הנצחית של ספר קטן זה

מה סוד התחדשותן הנצחית בלבבות ? מי צפן קסם הרעננות במילים אלה... ? זמניםבחלוף עידנים ובהמיר, אלפים בשנים

  ?הדורות ובלבו של אדם מישראל

' ך מדבר ה"בעוד שברוב ספרי התנ... בעל רוח הקודש, האדם בעל שאר הרוח. ספר תהילים הוא ספר האדם: קודם כל... 

  ... 'הרי בספר תהילים מדבר האדם אל ה, אל האדם

נשמת , אין זו אלא רוח הקודש: תתקפנו ההרגשה, אם יש לו עין רואה ואוזן שומעת ולב מבין... גש אל הספר הזהאדם הני

כל ' שבתי בבית ה: אותה אבקש' אחת שאלתי מאת ה"מי שאמר . י הבורא אשר בראו בצלמו"החיים אשר נופחה באדם ע

  .בת אלוקים אלא גם השיגה והרגיש בה לא רק שאל וביקש קר-"לאורך ימים' ושבתי בבית ה... ימי חיי

  . החיים עד העולם, לספר החיים. לספרו של עם ישראל, כך היה הספר הזה לספרו של אדם מישראל... 

  

ולתת לכל , עלייך לקרוא שוב את הפרקים ואת סיכומי השיעורים שלמדנו על כל פרק. לפנייך רשימת הפרקים שלמדנו. ב

  . ים המרכזי בו הוא עוסק/ות את הנושאפרק כותרת שתתמצת ותביע בבהיר

  ' כגפרק 

  'לפרק 

  צבפרק 



   

 

   ז"קפרק 

  א"קכפרק 

  ב"קכפרק 

   ו"קכ  פרק

  ל"קפרק 

  

כתבי בקצרה ) דמיון ועוד, כלל ופרט, השוואה, ניגוד, השלמה. ( פרקים שאת מוצאת ביניהם קשר כלשהושניבחרי . ג

  . שאת מוצאת ביניהםהו הקשרמ של כל אחד מהפרקים שבחרת והסבירי סיכום

ולכן צורת הכתיבה שלו מאופיינת בריבוי ,  שירת קודש, בלימוד המזמורים השונים ראינו כי ספר תהילים כתוב כשירה. ד

  . אמצעים אומנותיים ושיריים המוסיפים ליופיים של המזמורים ולמשמעותם העמוקה

  :מתוך המזמורים שלמדנו,  לכל אמצעי אומנותי אחתדוגמאעלייך לתת , לפנייך רשימה של אמצעים אומנותיים

  תקבולת פשוטה . 1

  תקבולת כיאסטית . 2

  דימוי. 3

  משל.  4

  ).'מדיבור בגוף ראשון לדיבור בגוף שני וכד(מעבר בין גופים . 5

  

  .שהם תורות חסידיות שאמר רבי נחמן מברסלב, קראי את שני המקורות הבאים. ה

  .הסבירי במילותייך את דבריו לגבי ספר תהילים. 1

כלומר נסי ,  אותו בצורה שעליה ממליץ רבי  נחמןתפללהנסי לו,  מבין המזמורים שלמדנואחדבחרי מזמור  :רשות. 2

  . במזמור ולאמרו כאילו נאמר עלייך ועל התמודדויות שאת מכירה מחייך" למצוא את עצמך"

 כתבי 2לא עשית את ההצעה בסעיף  אם .חשבותייך בעקבות התנסות זאתכעת כתבי כמה משפטים על תחושותייך ומ. 3

מה יכול לעזור ליישומה , שאלות המתעוררות בך לאורה,  מה מעוררת בך הצעתו:את מחשבותייך על הצעתו של רבי נחמן

  . 'וכד

  

  

  

  



   

 

  

  ן עג"ליקוטי מוהר, רבי נחמן מברסלב

ְוִעָּקר ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶלְך . ... ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה

ַעד ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשהּוא ָיכֹול ִלְמצֹא ֶאת ַעְצמֹו ,  ַהּקֶֹדׁש-ֶׁשֲאָמרֹו ְּבִהְתעֹוְררּות ָּגדֹול ְמאֹד ּוְברּוַח , םהּוא ֵסֶפר ְּתִהִּלי

  :ל" ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ַּכַּנ-ְוִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ַעל , ְּבתֹוְך ֵסֶפר ְּתִהִּלים

  

  ן קא"טי מוהרליקו, רבי נחמן מברסלב

ֶׁשִּיְמָצא ֶאת ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ָּכל ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ּוְבתֹוְך ָּכל ַהְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ּוְסִליחֹות , ְוֵכן ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְוַכּיֹוֵצא ָצִריְך ִלְראֹות

ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְׁשִביל , ּוִבְפָרט ִּבְתִהִּלים, ְצמֹו ְּבתֹוְך ָּכל ַהְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹותּוְבַקל ִּבְפִׁשיטּות ְּבִלי ָחְכמֹות ְיכֹוִלין ִלְמצֹא ֶאת עַ . ְוַכּיֹוֵצא

ַהּכֹל ְמבEֹר , ְוָכל Eָדם ָּכל ִמְלֲחמֹות ַהֵּיֶצר ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ְוָכל ַמה ֶּׁשַּנֲעֶׂשה ִעּמֹו. ִּבְׁשִביל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְפָרט, ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשרֹוִצים , ֶׁשֵהם ִעָּקר ָהאֹוְיִבים ְוַהּשֹֹוְנִאים ֶׁשל ָהEָדם, ִּכי ִעָּקרֹו ֶנֱאַמר ַעל ִמְלֲחמֹות ַהֵּיֶצר ָהָרע ְוֵחילֹוָתיו, ְמפָֹרׁש ִּבְתִהִּליםּו

ְוַרק ַעל ִעְנַין ִמְלָחָמה זֹאת ִנְתַיֵּסד ָּכל .  ַעְצמֹו ֵמֶהםִאם לֹא ִיְׁשמֹר, ַחס ְוָׁשלֹום, ְלָמְנעֹו ִמֶּדֶרְך ַהַחִּיים ּוְלהֹוִרידֹו ִלְׁשאֹול ַּתְחִּתּיֹות

הּוא ַרק ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּוְׁשEֵרי ְּתִחּנֹות , ִּכי ִעָּקר ְּכָלל ְוׁשֶֹרׁש ִויסֹוד ֶׁשל ָּכל ָהֵעצֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרךְ . ֵסֶפר ְּתִהִּלים

 ֶזה זֹוִכין ְלַנֵּצַח -  ְיֵדי -ְוַרק ַעל , ֶׁשְּיָקְרֵבהּו ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרךְ , ְלַבֵּקׁש ִמְּלָפָניו, ְלָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ּוַבָּקׁשֹות ְוִהְתּבֹוְדדּות

Eז ְּבַוַּדאי , ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָּתִמידַהִּמְלָחָמה ִאם ִיְהֶיה ָחָזק ְוJִּמיץ ְמאֹד ָּתִמיד ְלַהְעִּתיר ּוְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני הַ 

  :ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָּכְך ֵהַבּנּו ִמִּדְבֵרי ַרֵּבנּו. Jְׁשֵרי לֹו. ְיַנֵּצח ַהִּמְלָחָמה

  

  . ו המזמורים שלמדנאחד העולה מרעיון אחדשתביע ) 'וכד' קולאז, צילום, בציור(עלייך ליצור תמונה . ו

עלייך לבסס את דברייך על הפסוקים ועל דבריהם של . לתמונה עלייך לצרף פיסקה בה תסבירי את הרעיון שרצית להביע

  .  פרשנים לפחותשני

  

  !בהצלחה רבה

  שתזכי ללמוד תורה 

  !מתוך שמחה ואהבה

  

  :מחוון

  . והעמקההבנה ,לימודיינתן על תשובה מלאה המשקפת הניקוד .  נקודות75כ "סה, לכל שאלה'  נק15 :'ה – 'אשאלות 

 בחשיבה ובעשייה וכן פיסקה מלווה המעידה על -תוצר שניכרת השקעה ביצירתויינתן על הניקוד . ת נקודו25 :' ושאלה 

  .  מעמיקלמידהתהליך 

 .  לאחר תאריך זהלא יתקבלו עבודות.... להגיש את העבודה עד תאריךיש 


