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. אם השליחות שלי נחמהשאין לפעמים בתוך הצרה נדמה לנו 

של הצער נקטעה, מה יוכל להוציא אותי? ההכרה שהמטרה 

היראה שלי ליראת  צליח להפוך אתהיא בפחד שלי, ואוהצרה 

 להנחם.ה, מביאה לנחמה גם לנפש הממאנת 

 ְידּותּון )ידיתון(ַלְמַנֵּצַח ַעל  (א)

 .ְלָאָסף ִמְזמֹור

 

 ,�ִהים ְוֶאְצָעָקה-קֹוִלי ֶאל אֱ  ב)(

 .�ִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי-קֹוִלי ֶאל אֱ 

 ,ֹדָני ָּדָרְׁשִּתי-ְּביֹום ָצָרִתי אֲ  (ג)

 ,ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג

 .ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי

 ,�ִהים ְוֶאֱהָמָיה-ֶאְזְּכָרה אֱ  (ד)

 .ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי

 .ֶסָלה

 

 ,ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָני (ה)

 .ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר

 ,ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם (ו)

 .ְׁשנֹות עֹוָלִמים

 

 ,ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה (ז)

 .ׂש רּוִחיִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחּפֵ 

 ,ֹדָני-ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח אֲ  (ח)

 .ְולֹא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד

 ,ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו (ט)

 .ָּגַמר ֹאֶמר ְלֹדר ָוֹדר

 ,ל-ֲהָׁשַכח ַחּנֹות אֵ  (י)

 .ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו

 .ֶסָלה

 

 ָוֹאַמר (יא)

 ,ַחּלֹוִתי ִהיא

 .ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון

 ,ּה-ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי יָ  )אזכיר( (יב)

 .ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶא�

 ,ְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶל� (יג)



 .ּוַבֲעִלילֹוֶתי� ָאִׂשיָחה

 ,�ִהים ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ�-אֱ  (יד)

 .�ִהים-ל ָּגדֹול ֵּכא-ִמי אֵ 

 ,ל ֹעֵׂשה ֶפֶלא-ַאָּתה ָהאֵ  (טו)

 .ֻעֶּז�הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים 

 ,ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ� (טז)

 .ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף

 .ֶסָלה

 

 ,�ִהים-ָראּו� ַּמִים אֱ  (יז)

 ,ָראּו� ַּמִים ָיִחילּו

 .ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות

 ,ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות (יח)

 ,קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים

 .ַאף ֲחָצֶצי� ִיְתַהָּלכּו

 ,ַּבַּגְלַּגל קֹול ַרַעְמ� (יט)

 ,ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל

 .ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ

 ,ַּבָּים ַּדְרֶּכ� (כ)

 ,ּוְׁשִביְל� ְּבַמִים ַרִּבים )ושביליך(

 .ְוִעְּקבֹוֶתי� לֹא ֹנָדעּו

 ,ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ� (כא)

 .ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן

  

 

ידותון ואסף הם שנים . ְלָאָסף ִמְזמֹור, ומאידך דּותּוןַעל יְ למזמור זה כותרת כפולה: מחד, 

 ,ְלָאָסף ּוְלֶאָחיו ַוַּיֲעָזב ָׁשם ִלְפֵני ֲארֹון ְּבִרית ה): אמ-מהמשוררים אותם העמיד דוד (דבה"א טז, לז

ַּבָּבָמה  הַהֹּכֲהִנים ִלְפֵני ִמְׁשַּכן ְוֵאת ָצדֹוק ַהֹּכֵהן ְוֶאָחיו  .וגו ְלָׁשֵרת ִלְפֵני ָהָארֹון ָּתִמיד ִלְדַבר יֹום ְּביֹומֹו

 .ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הְוִעָּמֶהם ֵהיָמן ִוידּותּון ּוְׁשָאר ַהְּברּוִרים ֲאֶׁשר ִנְּקבּו ְּבֵׁשמֹות ְלֹהדֹות לַ  וגו ֲאֶׁשר ְּבִגְבעֹון

 ונראה, כי חלק ממזמור זה הוא של ידותון, ועל גביו ישנו מזמור של אסף.

י) מדבר המשורר לעצמו על צרתו הפרטית, ובשני -באחד (ב –זה מזמור בחין בשני חלקים קל להב

 .כולו כא) מדבר המשורר לה על הניסים שהוא עשה לעם-(יא

מובילה גם להבנה  , הבנוי כמזמור עצמאי,נראה, כי התבוננות במילים של החלק הראשון במזמור

 הו המשורר.אולי נוכל גם לדעת מימהי צרתו של המשורר, ו

, �ִהים ְוֶאְצָעָקה-קֹוִלי ֶאל אֱ : פעמיםשלש את הפניה לה המשורר מתאר מילים)  27ד. -בתחילה (ב

ָיִדי ַלְיָלה . יום הצרה שלו מתואר במילים: ֹדָני ָּדָרְׁשִּתי-ְּביֹום ָצָרִתי אֲ . �ִהים ְוַהֲאִזין ֵאָלי-קֹוִלי ֶאל אֱ 

 .ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי, �ִהים ְוֶאֱהָמָיה-ֶאְזְּכָרה אֱ . ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי, ולפיכך ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג

-ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח אֲ ה: על  ותמיהות שלמילים) מתאר המשורר שלש פעמים את ה 29י. -לבסוף (ז

ִאם ָקַפץ ְּבַאף  ,ל-ֲהָׁשַכח ַחּנֹות אֵ  .ְלֹדר ָוֹדר ָּגַמר ֹאֶמר ,ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו .ְולֹא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד, ֹדָני



ִעם , ֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה, והדיבור עם עצמו: ימים לפני הצרהגם כאן נזכר הזיכרון של ה .ַרֲחָמיו

 .ְלָבִבי ָאִׂשיָחה ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי

, והוא יכול רק לזכור את נגינתו ְולֹא ָתפּוגָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה מסתבר, שקרה משהו לידו של המנגן, 

המשורר לא רק דבר בפיו, אלא גם היה מנגן בכלי, ולפיכך  בלילה, מפני שהוא כבר לא יכול לנגן.

 פגיעה בידו היא פגיעה ביכולתו לנגן.

מילים, שמאזנות בין תחילת החלק לסופו) מתאר המשורר שהוא כבר לא  11ו. -במרכז חלק זה (ה

 ,ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם. ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר, ָאַחְזָּת ְׁשֻמרֹות ֵעיָניר, אלא רק לחשוב על העבר: יכול לדב

 .ְׁשנֹות עֹוָלִמים

, שאין לו מזמורי תהילים משל עצמו, ְידּותּוןייתכן שזהו דווקא מי מבין השנים הוא המנגן שנפגע? 

ַלְמַנֵּצַח במזמור לט כתוב  ה עם מישהו נוסף:ובשלש המזמורים בהם הוא נזכר, היה ז

 , ובמזמור שלנו כתובַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד , במזמור סב כתוב(לידיתון)ִלידּותּון ִמְזמֹור ְלָדִוד

וברובם פג), -נזכר בשנים עשר מזמורי תהילים (נ, עג. אסף ַלְמַנֵּצַח ַעל (ידיתון)ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור

כמו שכתוב רומז לידו של ידותון שנפגעה,  ידיתוןניתן גם לדרוש, שהכתיב הוא המשורר היחיד. 

מב). ועוד יש להעיר, שאת אסף העמיד -מבניו היו השוערים (דבה"א טז, לחהלויים ובפרק שלנו, 

 דוד במקום ארון הברית, ואת ידותון הוא העמיד במקום המזבח (שם), ומתאים לומר שדווקא

 ידותון הוא המשורר על הצרה הפרטית, ואילו אסף התנבא על גילוי ה.

 כא).-מעתה, נתבונן בחלק השני של המזמור, הבנוי אף הוא כמזמור עצמאי, אך בתקבולת ישרה (יא

נזכר בהשלכות הפלא של מילים), המשורר מצביע על פחד וחיל מגילוי ה, ו 39טז. -בתחילה (יא

ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם , ּה-ֶאְזּכֹור ַמַעְלֵלי יָ )אזכיר. (ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון, ַחּלֹוִתי ִהיא ָוֹאַמר: קריעת ים סוף

ַאָּתה . �ִהים-ל ָּגדֹול ֵּכא-ִמי אֵ , �ִהים ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרֶּכ�-אֱ . ּוַבֲעִלילֹוֶתי� ָאִׂשיָחה, ְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶל�. ִּפְלֶא�

 .ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף, ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמ� .הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּז�, אל ֹעֵׂשה ֶפלֶ -ָהאֵ 

 :כולה האנושות, והשלכות הפלא על יט)-(שמות טו, א בדברי המשורר ישנו רמז ברור לשירת הים

 ,ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש ,ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה .אֹוֵיב ִּתְרַעץ הְיִמיְנ�  ,ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכחַ ה ְיִמיְנ�  .ּה-ָעִּזי ְוִזְמָרת יָ 

ִחיל  ,ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון .ֵנַהְלָּת ְבָעְּז� ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש� ,ָנִחיָת ְבַחְסְּד� ַעם זּו ָּגָאְלּתָ  .נֹוָרא ְתִה�ת ֹעֵׂשה ֶפֶלא

 .ָאַחז ֹיְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת

מילים) מצביע המשורר על קריעת הים עצמו, ועל כך שהארץ עצמה רעשה לפני  41כא. -יזלבסוף (

ַאף , קֹול ָנְתנּו ְׁשָחִקים, ֹזְרמּו ַמִים ָעבֹות. ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות, ָראּו� ַּמִים ָיִחילּו, �ִהים-ָראּו� ַּמִים אֱ ה: 

, ַּבָּים ַּדְרֶּכ�. ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ, ּו ְבָרִקים ֵּתֵבלֵהִאיר, קֹול ַרַעְמ� ַּבַּגְלַּגל. ֲחָצֶצי� ִיְתַהָּלכּו

 .ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמ�. ְוִעְּקבֹוֶתי� לֹא ֹנָדעּו, ּוְׁשִביְל� ְּבַמִים ַרִּבים)ושביליך(

ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶׁש� ): לא-תיאור זה רומז לתיאור קריעת הים, שמופיע לפני שירת הים (שמות יד, טו

 .ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים ,ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה ַוּיֹוֶל� ה .ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה

ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר  ,ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים .ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְוָעָנן וגו ַוְיִהי ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהֹּבֶקר ַוַּיְׁשֵקף ה

 .ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם ,ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹו� ַהָּים. ְלֵאיָתנֹו

 מדוע מזכיר לנו אסף בשירתו את קריעת ים סוף?

 יעת הים יוביל להבנה במזמור שלנו.נראה, כי עיון בסיפור על קר

הרי עם ישראל יצאו ביד רמה, לא. ? כדי להציל את ישראלהאם הנס של קריעת ים סוף היה נחוץ 

ִנְכחֹו  וגו ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת :(שמות יד, ב) ורק מפני שה אמר למשה

: ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם רדף פרעה אחרי בני ישראל, כמו שהמשיך ה – םַתֲחנּו ַעל ַהּיָ 



ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֵחילֹו ְוָיְדעּו  ,ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם .ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר ,ָּבָאֶרץ

 אם כן, ה רצה ברדיפה זו בשביל לקרוע את הים, ולא להיפך, ומה אירע?. ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה

ַוִּייְראּו ְמֹאד  ,ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם ,ּוַפְרֹעה ִהְקִריב בתחילה נאמר:

מדוע? והרי ה אמר לעם ישראל לשוב, כדי שפרעה  ה. היה פחד, והיתה צעקה.ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל 

ירדוף אחריהם? מסתבר, שמשה לא אמר לבני ישראל מה מטרת השיבה לפי החירות, והיראה של 

 בני ישראל היא חלק מהמטרה במהלך זה.

ּוְנֵטה ֶאת ָיְד� ַעל  ,ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּט� !ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו ?ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ה אמר למשה:

 ,ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים הַוּיֹוַׁשע . ואכן, ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו� ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה ,ַהָּים ּוְבָקֵעהּו

ַוִּייְראּו  ,ְּבִמְצַרִים ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגֹדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה .ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ְׂשַפת ַהָּים

 .ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדֹוה ַוַּיֲאִמינּו ּבַ  ,ָהָעם ֶאת ה

ואולי, גם רמז למה  אם כן, יראת העם מהמצרים, הפכה ליראת ה ולאמונה בה בזכות ישועת ה.

 הרים את ידו, ודרכה ראינו את ישועת ה.שקרה ליד הנגרת יש כאן, שכן משה 

מעתה, נשוב למזמור שלנו ולתשובת אסף לידותון: אכן, ישנם זמנים קשים בחיים, אך מטרתם היא 

לגרום לנו ליראה. ה מסובב את הסיבות, וגם כאשר נדמה לנו שאין שום מוצא, הרי ה חותר את 

כאשר אני מפחד מהצרות שבאים אלי, ואני צועק לה וחושב אנו מוצאים את הדרך. החתירה ו

, כלומר: אני אומר לעצמי שמטרת הצרה היא ַחּלֹוִתי ִהיא: ָוֹאַמרשחלילה ה שכח לחון אותי, 

ְיִמיְנ� ה ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח, ְיִמיְנ� ה , כמו שכתוב בשירת הים: ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹוןהיראה, וההוכחה לכך: 

. שני פעמים הופיעה הימין של ה, מפני שגם השמאל הפכה לימין, וגם הפחד מטרתו היא ַעץ אֹוֵיבִּתְר 

 יראת ה.


