
ב"ה

ֲחָך ה' / תהילים פרק כו ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזּבַ
שאול יונתן וינגורט

מקום  להיות  הופך  המזבח  מקום  המגפה.  מתוך  לה'  מזבח  בונה  דוד 

המשכן – בית לה'. דוד הכין את הכל כדי לבנות את המקדש, אך הוא 

עצמו לא בנה את הבית, והיו לו שונאים רבים שתלו זאת בחטאו. דוד 

יודע שהוא הלך בתומו, ומהשלמות לא בא החיסרון.

)א( ְלָדִוד

ְפֵטִני ה', ׁשָ

י, י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ י ֲאִני ּבְ ּכִ

י לֹא ֶאְמָעד. ַטְחּתִ ּוַבה' ּבָ

ִני, ָחֵנִני ה' ְוַנּסֵ )ב( ּבְ

י. )צרופה( ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלּבִ

ָך ְלֶנֶגד ֵעיָני, י ַחְסּדְ )ג( ּכִ

ָך. ֲאִמּתֶ י ּבַ ְכּתִ ְוִהְתַהּלַ

ְוא, י ִעם ְמֵתי ׁשָ ְבּתִ )ד( לֹא ָיׁשַ

ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא ָאבֹוא.

ֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים, )ה( ׂשָ

ב. ִעים לֹא ֵאׁשֵ ְוִעם ְרׁשָ

י, ּפָ יֹון ּכַ ִנּקָ )ו( ֶאְרַחץ ּבְ

ֲחָך ה'. ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזּבַ

קֹול ּתֹוָדה, ִמַע ּבְ )ז( ַלׁשְ

ל ִנְפְלאֹוֶתיָך. ר ּכָ ּוְלַסּפֵ

ֲחָך מרכז  י, ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזּבַ ּפָ יֹון ּכַ ִנּקָ הפרק ברור: ֶאְרַחץ ּבְ

ל ִנְפְלאֹוֶתיָך. כל  ר ּכָ קֹול ּתֹוָדה, ּוְלַסּפֵ ִמַע ּבְ ה'. ַלׁשְ
הפרק בנוי סביב הקריאה הזו, כאשר לפניו יש את מה שדוד שונא: 

י ְמעֹון  ֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים, ולאחריו את מה שדוד אוהב: ה' ָאַהְבּתִ ׂשָ
י  ַטְחּתִ י, ּוַבה' ּבָ י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ י ֲאִני ּבְ יֶתָך. בפתח המזמור מספר דוד: ּכִ ּבֵ
ִני. ַרְגִלי  ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך, ּפְ ֻתּמִ לֹא ֶאְמָעד. ובסיומו הוא מבקש: ַוֲאִני ּבְ

ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור.

ְפֵטִני ה',  בחלק הראשון של המזמור )א־ה. 83 מילים( מבקש דוד: ׁשָ

י  ולדבריו הוא עשה את מה שעשה בתמימות ומתוך ביטחון בה', ּכִ

י לֹא ֶאְמָעד. הוא לא מסתפק בבקשה  ַטְחּתִ י, ּוַבה' ּבָ י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ ֲאִני ּבְ
י. כפירוט  ְוִלּבִ ִני, ָצְרָפה ִכְליֹוַתי  ְוַנּסֵ ָחֵנִני ה'  זו, והוא מבקש עוד: ּבְ

י  ְכּתִ ָך ְלֶנֶגד ֵעיָני, ְוִהְתַהּלַ י ַחְסּדְ לבקשה הוא מציין במה הוא חיובי: ּכִ

ְוא, ְוִעם ַנֲעָלִמים לֹא  י ִעם ְמֵתי ׁשָ ְבּתִ ָך, וממה הוא נמנע: לֹא ָיׁשַ ֲאִמּתֶ ּבַ
ב. ִעים לֹא ֵאׁשֵ ֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים, ְוִעם ְרׁשָ ָאבֹוא. ׂשָ

בחלק השני של המזמור )ח־יב. 33 מילים( מצביע דוד על מה שהוא 

ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ה'. הוא  יעשה כאשר ה' יוציא לאור את משפטו: ּבְ

בֹוֶדָך. וכן:  ן ּכְ ּכַ יֶתָך, ּוְמקֹום ִמׁשְ י ְמעֹון ּבֵ מספר על עצמו: ה' ָאַהְבּתִ

ִעם  ֱאֹסף  ּתֶ ַאל  ומבקש:  ְבִמיׁשֹור.  ָעְמָדה  ַרְגִלי  ֵאֵלְך.  י  ֻתּמִ ּבְ ַוֲאִני 
ִויִמיָנם  ה,  ִזּמָ יֵדיֶהם  ּבִ ר  ֲאׁשֶ י.  ַחּיָ ָדִמים  י  ַאְנׁשֵ ְוִעם  י,  ַנְפׁשִ ִאים  ַחּטָ

ִני. ֵדִני ְוָחּנֵ ַֹחד. וכן: ּפְ ָמְלָאה ּשׁ

על איזה מזבח מדבר דוד?

עיון בסיפורים על דוד המלך מראה רק מזבח אחד אליו הוא היה 



קשור: המזבח אותו הוא בנה בגורן ארונה.

ֲעֵלה  ַוּיֹאֶמר לֹו:  ַההּוא,  ּיֹום  ּבַ ִוד  ּדָ ֶאל  ָגד  ֹבא  ַוּיָ וכך מסופר )שמו"ב כד, יח־כה(: 

ה ה'.  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ד, ּכַ ְדַבר ּגָ ִוד ּכִ ַעל ּדָ ֹגֶרן )ארניה( ֲאַרְוָנה ַהְיֻבִסי. ַוּיַ ַח ּבְ ָהֵקם ַלה' ִמְזּבֵ

חּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ֵצא ֲאַרְוָנה  ַוּיֵ ֶלְך ְוֶאת ֲעָבָדיו ֹעְבִרים ָעָליו,  ְרא ֶאת ַהּמֶ ַוּיַ ֵקף ֲאַרְוָנה  ׁשְ ַוּיַ

ִוד:  ֶלְך ֶאל ַעְבּדֹו? ַוּיֹאֶמר ּדָ א ֲאֹדִני ַהּמֶ יו ָאְרָצה. ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה: ַמּדּוַע ּבָ ֶלְך ַאּפָ ַלּמֶ

ַוּיֹאֶמר  ָפה ֵמַעל ָהָעם.  ּגֵ ַהּמַ ְוֵתָעַצר  ַח ַלה',  ִמְזּבֵ ֶרן, ִלְבנֹות  ַהּגֹ ָך ֶאת  ִלְקנֹות ֵמִעּמְ

ָקר ָלֹעָלה  ֵעיָניו, ְרֵאה ַהּבָ ֶלְך ַהּטֹוב )בעינו( ּבְ ח, ְוַיַעל ֲאֹדִני ַהּמֶ ִוד: ִיּקַ ֲאַרְוָנה ֶאל ּדָ

ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה  ֶלְך )ס(  ֶלְך ַלּמֶ ָקר ָלֵעִצים. ַהּכֹל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהּמֶ ים ּוְכֵלי ַהּבָ ִרּגִ ְוַהּמֹ

י ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך  ֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה: לֹא, ּכִ ֶלְך: ה' ֱא־לֶֹהיָך ִיְרֶצָך. ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ֶאל ַהּמֶ

ֶכֶסף  ָקר ּבְ ֶרן ְוֶאת ַהּבָ ִוד ֶאת ַהּגֹ ֶקן ּדָ ם, ַוּיִ ְמִחיר, ְולֹא ַאֲעֶלה ַלה' ֱא־לַֹהי ֹעלֹות ִחּנָ ּבִ

ָעֵתר ה' ָלָאֶרץ,  ָלִמים, ַוּיֵ ַעל ֹעלֹות ּוׁשְ ַח ַלה', ַוּיַ ִוד ִמְזּבֵ ם ּדָ ֶבן ׁשָ ים. ַוּיִ ִ ָקִלים ֲחִמׁשּ ׁשְ

ָרֵאל. ָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ַוּתֵ

סיפור זה מבאר לנו על איזה מזבח מדובר, אך עדיין המזמור זוקק ביאור: 

ן  ּכַ י, ושהוא אוהב את ְמקֹום ִמׁשְ י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ י ֲאִני ּבְ מדוע דוד אומר על עצמו ּכִ

בֹוֶדָך? ּכְ

דוד  עיון בספר דברי הימים מצביע על מה שקרה עם מקום המזבח שבנה 

ֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי  י ָעָנהּו ה' ּבְ ִויד ּכִ ְראֹות ּדָ ֵעת ַהִהיא, ּבִ )דבה"א כא, כח־ל. כב, א(: ּבָ

ָמה  ּבָ ֵעת ַהִהיא ּבַ ח ָהעֹוָלה ּבָ ר, ּוִמְזּבַ ְדּבָ ה ַבּמִ ה ֹמׁשֶ ר ָעׂשָ ן ה' ֲאׁשֶ ּכַ ם. ּוִמׁשְ ח ׁשָ ְזּבַ ַוּיִ

ֵני ֶחֶרב ַמְלַאְך  י ִנְבַעת ִמּפְ ִויד ָלֶלֶכת ְלָפָניו ִלְדֹרׁש ֱא־לִֹהים, ּכִ ִגְבעֹון. ְולֹא ָיֹכל ּדָ ּבְ

ָרֵאל. ַח ְלֹעָלה ְלִיׂשְ ְזּבֵ ית ה' ָהֱא־לִֹהים, ְוֶזה ּמִ ִויד: ֶזה הּוא ּבֵ ה'. )ס( ַוּיֹאֶמר ּדָ

אם כן, אחרי מאות שנים בהם לא היה המשכן במקומו, הכריז דוד, שמקום 

המזבח יהפוך להיות מקום בית ה'. מעתה, הכין דוד את כל מה שהיה צריך 

ֶאֶרץ  ר ּבְ ִרים ֲאׁשֶ ִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהּגֵ בשביל לבנות מקדש )דה"ב כב, ב־ו(: ַוּיֹאֶמר ּדָ

ָלרֹב  ּוַבְרֶזל  ָהֱא־לִֹהים.  ית  ּבֵ ִלְבנֹות  ָגִזית  ַאְבֵני  ַלְחצֹוב  ֹחְצִבים  ֲעֵמד  ַוּיַ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ָקל.  ִמׁשְ ֵאין  ת ָלרֹב  ּוְנֹחׁשֶ ִויד,  ּדָ ֵהִכין  רֹות  ְוַלְמַחּבְ ָעִרים  ְ ַהׁשּ ְלַדְלתֹות  ְסְמִרים  ַלּמִ

יֹדִנים ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלרֹב ְלָדִויד.  י ֵהִביאּו ַהּצִ ר, ּכִ ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסּפָ

ם  יל ְלַמְעָלה ְלׁשֵ ִית ִלְבנֹות ַלה' ְלַהְגּדִ לֹֹמה ְבִני ַנַער ָוָרְך, ְוַהּבַ ִויד: ׁשְ )פ( ַוּיֹאֶמר ּדָ

ְקָרא  ַוּיִ מֹותֹו.  ִלְפֵני  ָלרֹב  ִויד  ּדָ ֶכן  ַוּיָ לֹו,  א  ּנָ ָאִכיָנה  ָהֲאָרצֹות  ְלָכל  ּוְלִתְפֶאֶרת 

ָרֵאל. ִית ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ הּו ִלְבנֹות ּבַ לֹֹמה ְבנֹו, ַוְיַצּוֵ ִלׁשְ

לבית  אהבתו  את  דוד  מדגיש  מדוע  ברור  וכן  מעתה,  ברור  המזמור  מרכז 

הוא  מה  ומפני  ישב?  לא  דוד  שאתם  השונאים  מיהם  אך  המשכן,  ולמקום 

מבקש מה' שישפוט ויבחן אותו?

כדי לענות על שאלה זו נראה שעלינו לראות מה הוביל לבניית המזבח בגורן 

ועד בניית המקדש על  ארונה, ולהתבונן בכל השנים שעברו מבנין המזבח 

ידי שלמה.

דוד המלך קנה את גורן ארונה ובנה בה מזבח בציווי ה', לאחר שחטא וצווה 

יֶתָך, י ְמעֹון ּבֵ )ח( ה' ָאַהְבּתִ

בֹוֶדָך. ן ּכְ ּכַ ּוְמקֹום ִמׁשְ

י, ִאים ַנְפׁשִ ֱאֹסף ִעם ַחּטָ )ט( ַאל ּתֶ

י. י ָדִמים ַחּיָ ְוִעם ַאְנׁשֵ

ה, יֵדיֶהם ִזּמָ ר ּבִ )י( ֲאׁשֶ

ַחד. ֹ ִויִמיָנם ָמְלָאה ּשׁ

ִני. ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך, ּפְ ֻתּמִ )יא( ַוֲאִני ּבְ

)יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור,

ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ה'. ּבְ
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לפקוד את העם. גד הנביא פונה אליו ואומר בשם ה' )שמו"ב כד, יג(: ֲהָתבֹוא 

ים ֻנְסָך ִלְפֵני ָצֶריָך ְוהּוא ֹרְדֶפָך,  ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ ַאְרֶצָך, ִאם ׁשְ ִנים ָרָעב ּבְ ַבע ׁשָ ְלָך ׁשֶ

ָבר.  ּדָ ׁשְֹלִחי  יב  ָאׁשִ ָמה  ּוְרֵאה  ע  ּדַ ה  ַעּתָ ַאְרֶצָך?  ּבְ ֶבר  ּדֶ ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ֱהיֹות  ְוִאם 

ָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת  ִיׂשְ ֶבר ּבְ ן ה' ּדֶ ּתֵ הכרעת דוד היתה על הדבר, וכך נאמר: ַוּיִ

ְלָאְך  ַלח ָידֹו ַהּמַ ׁשְ ְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש. ַוּיִ ַבע ׁשִ ֵאר ׁשֶ ן ְוַעד ּבְ ָמת ִמן ָהָעם ִמּדָ מֹוֵעד, ַוּיָ

ה  ָעם: ַרב, ַעּתָ ִחית ּבָ ׁשְ ְלָאְך ַהּמַ ֶחם ה' ֶאל ָהָרָעה, ַוּיֹאֶמר ַלּמַ ּנָ ֲחָתּה, ַוּיִ ם ְלׁשַ ַלִ ְירּוׁשָ

ֶהֶרף ָיֶדָך.

ָחָטאִתי,  ָאֹנִכי  ה  ִהּנֵ כאשר דוד ראה את המלאך המכה בעם, הוא אמר לה': 

המגיפה  ָאִבי!  ּוְבֵבית  י  ּבִ ָיְדָך  ָנא  ִהי  ּתְ ָעׂשּו?  ֶמה  ַהּצֹאן  ה  ְוֵאּלֶ ֶהֱעֵויִתי,  ְוָאֹנִכי 

נעצרה. דוד המלך בנה מזבח. אך בלי ספק, שאלה זו היתה שאלה מהדהדת: 

מדוע על כל העם לסבול בגלל חטאו של דוד?

גרמו  בבנייה,  התחיל  שדוד  מבלי  הבית,  לבניית  ההכנות  שכל  ספק,  בלי 

על  הארון  הכנסת  על  הגמרא  וכפי שמתבטאת  דוד.  כנגד  דיבורים  להרבה 

ידי שלמה לבית המקדש )שבת ל, א(: "באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד 

כשולי קדירה, וידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקב״ה על אותו עון". 

על אף שרש"י מפרש את השנאה לדוד על רקע עוון דוד עם בת שבע, ייתכן 

שמדובר גם על החטא שהוביל למות רבים מהעם כפי שאמר דוד.

מכל מקום, דוד מסביר לפני מותו מדוע הוא רק הכין את הכל, בלי שיבנה את 

י, ֲאִני ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות  ָמעּוִני ַאַחי ְוַעּמִ בית המקדש, ואומר )דבה"א כח, ב־ט(: ׁשְ

ִרית ה', ְוַלֲהֹדם ַרְגֵלי ֱא־לֵֹהינּו, ַוֲהִכינֹוִתי ִלְבנֹות. ְוָהֱא־לִֹהים  ית ְמנּוָחה ַלֲארֹון ּבְ ּבֵ

ְבַחר ה'  . ַוּיִ ָפְכּתָ ה ְוָדִמים ׁשָ י ִאיׁש ִמְלָחמֹות ַאּתָ ִמי, ּכִ ָאַמר ִלי לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ

י ִביהּוָדה  ָרֵאל ְלעֹוָלם, ּכִ ית ָאִבי ִלְהיֹות ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ י ִמּכֹל ּבֵ ָרֵאל ּבִ ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ י ָרָצה ְלַהְמִליְך ַעל ּכָ ית ָאִבי, ּוִבְבֵני ָאִבי ּבִ ַחר ְלָנִגיד ּוְבֵבית ְיהּוָדה ּבֵ ּבָ

א ַמְלכּות  ּסֵ ֶבת ַעל ּכִ לֹֹמה ְבִני ָלׁשֶ ׁשְ ְבַחר ּבִ ִנים ָנַתן ִלי ה', ַוּיִ ים ּבָ י ַרּבִ ַני, ּכִ ל ּבָ ּוִמּכָ

י בֹו  י ָבַחְרּתִ לֹֹמה ִבְנָך הּוא ִיְבֶנה ֵביִתי ַוֲחֵצרֹוָתי, ּכִ ָרֵאל. ַוּיֹאֶמר ִלי: ׁשְ ה' ַעל ִיׂשְ

ִלי ְלֵבן ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב. ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת ַמְלכּותֹו ַעד ְלעֹוָלם, ִאם ֶיֱחַזק ַלֲעׂשֹות 

ֱאלֵֹהינּו,  ּוְבָאְזֵני  ְקַהל ה',  ָרֵאל  ִיׂשְ ָכל  ְלֵעיֵני  ה  ְוַעּתָ ה.  ַהּזֶ ּיֹום  ּכַ ַטי  ּפָ ּוִמׁשְ ִמְצֹוַתי 

ם  יְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ְוִהְנַחְלּתֶ ל ִמְצֹות ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ְלַמַען ּתִ ְמרּו ְוִדְרׁשּו ּכָ ׁשִ

ע ֶאת ֱא־לֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו  לֹֹמה ְבִני, ּדַ ה ׁשְ ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ַעד עֹוָלם. )פ( ְוַאּתָ

בֹות ֵמִבין, ִאם  י ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ה', ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחׁשָ ֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ּכִ ֵלב ׁשָ ּבְ

ַעְזֶבּנּו ַיְזִניֲחָך ָלַעד. ֵצא ָלְך ְוִאם ּתַ ּנּו ִיּמָ ְדְרׁשֶ ּתִ

ַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ה'. וכך נאמר )דבה"א  ועתה, התקיים סיומו של המזמור שלנו, ּבְ
ָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם  ה ה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ִויד: ּבָ ָהל, ַוּיֹאֶמר ּדָ ל ַהּקָ ִויד ֶאת ה' ְלֵעיֵני ּכָ ל: ַוְיָבֶרְך ּדָ

ה'  ְלָך  ּוָבָאֶרץ,  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ֹכל  י  ּכִ ְוַההֹוד,  ַצח  ְוַהּנֵ ְפֶאֶרת  ְוַהּתִ בּוָרה  ְוַהּגְ ה  ֻדּלָ ַהּגְ ה'  ְלָך  עֹוָלם.  ְוַעד 

ּכֹל, ּוְבָיְדָך ּכַֹח ּוְגבּוָרה,  ל ּבַ ה מֹוׁשֵ ָפֶניָך ְוַאּתָ בֹוד ִמּלְ ר ְוַהּכָ א ְלֹכל ְלֹראׁש. ְוָהֹעׁשֶ ְתַנּשֵׂ ְמָלָכה ְוַהּמִ ַהּמַ

ָך. ְוִכי ִמי  ְפַאְרּתֶ ם ּתִ ה ֱא־לֵֹהינּו מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך, ּוְמַהְלִלים ְלׁשֵ ק ַלּכֹל. ְוַעּתָ ל ּוְלַחּזֵ ּוְבָיְדָך ְלַגּדֵ

י ֵגִרים ֲאַנְחנּו ְלָפֶניָך,  ְדָך ָנַתּנּו ָלְך. ּכִ ָך ַהּכֹל ּוִמּיָ י ִמּמְ ֹזאת, ּכִ ב ּכָ י ַנְעֹצר ּכַֹח ְלִהְתַנּדֵ י ּכִ ֲאִני ּוִמי ַעּמִ

ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶהָהמֹון  ּכֹל  ֱא־לֵֹהינּו,  ִמְקֶוה. ה'  ְוֵאין  ָהָאֶרץ  ַעל  ָיֵמינּו  ל  ּצֵ ּכַ ֲאֹבֵתינּו,  ָכל  ּכְ ִבים  ְותֹוׁשָ

ְדָך )היא( הּוא ּוְלָך ַהּכֹל. בברכה זו, התקיימו גם  ָך, ִמּיָ ם ָקְדׁשֶ ֲהִכיֹננּו ִלְבנֹות ְלָך ַבִית ְלׁשֵ
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ל ִנְפְלאֹוֶתיָך. ר ּכָ קֹול ּתֹוָדה, ּוְלַסּפֵ ִמַע ּבְ דברי דוד במרכז המזמור: ַלׁשְ

י  ְוָיַדְעּתִ שם:  בתפילתו  מוזכרת  שלנו  במזמור  דוד  ביקש  אותה  הבחינה  גם 

ה,  י ָכל ֵאּלֶ ְבּתִ ר ְלָבִבי ִהְתַנּדַ ֹיׁשֶ ְרֶצה, ֲאִני ּבְ ִרים ּתִ ה ּבֵֹחן ֵלָבב ּוֵמיׁשָ י ַאּתָ ֱא־לַֹהי, ּכִ

ב ָלְך. ה' ֱא־לֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ְמָחה ְלִהְתַנּדֶ ְמְצאּו ֹפה ָרִאיִתי ְבׂשִ ָך ַהּנִ ה ַעּמְ ְוַעּתָ

ְלָבָבם  ְוָהֵכן  ָך,  ַעּמֶ ְלַבב  בֹות  ַמְחׁשְ ְלֵיֶצר  ְלעֹוָלם  ּזֹאת  ְמָרה  ׁשֳ ֲאֹבֵתינּו,  ָרֵאל  ְוִיׂשְ

ֵאֶליָך.

י, וכן בקשתו: ַוֲאִני  י ָהַלְכּתִ ֻתּמִ י ֲאִני ּבְ נראה, כי ההצהרה של דוד על עצמו: ּכִ

ִני, באה כתגובה לתחושה שהוא הגורם חסרון בחטאו.  ֵדִני ְוָחּנֵ י ֵאֵלְך, ּפְ ֻתּמִ ּבְ
בהצביעו על השלימות בה הוא הולך, מגלה לנו דוד את מה שאומר בעל ספר 

ֶסת ֶאת  ָרֵאל, ַוּיָ ָטן ַעל ִיׂשְ ֲעֹמד ׂשָ דברי הימים על חטאו של דוד )דבה"א כא, א(: ַוּיַ

ָרֵאל. בחיצוניות נראה כאילו דוד הוא החוטא והוא הגורם  ִויד ִלְמנֹות ֶאת ִיׂשְ ּדָ

חסרון בעם, אך בפנימיותו דוד הולך בתומו, והחסרון לא בא ממנו.
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