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ח מֹוֵעד / תהילים פרק עה י ֶאּקַ ּכִ
שאול יונתן וינגורט

ִרימּו  אסף קורא לירבעם לא לפצל את הממלכה, הוא אומר לרשעים ַאל ּתָ

ָקֶרן, ואל תמשחו מלך שאיננו מבית דוד. ה' מגדע את קרנות הרשעים, 

ומרומם את קרן הצדיק בבניית מלכות מתוקנת, מלכות מבית דוד.

ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 

יר. ׁשִ

ָך ֱא־לִֹהים הֹוִדינּו, )ב( הֹוִדינּו ּלְ

רּו ִנְפְלאֹוֶתיָך. ֶמָך ִסּפְ ְוָקרֹוב ׁשְ

ט. ּפֹ ִרים ֶאׁשְ ח מֹוֵעד, ֲאִני ֵמיׁשָ י ֶאּקַ )ג( ּכִ

י  ְנּתִ ֶביָה, ָאֹנִכי ִתּכַ )ד( ְנֹמִגים ֶאֶרץ ְוָכל ֹיׁשְ

ַעּמּוֶדיָה.

ָלה. ּסֶ

ֹהּלּו,  ּתָ ַאל  ַלהֹוְלִלים  י  ָאַמְרּתִ )ה( 

ִרימּו ָקֶרן. ִעים ַאל ּתָ ְוָלְרׁשָ

רּו  ַדּבְ ּתְ ַקְרְנֶכם,  רֹום  ַלּמָ ִרימּו  ּתָ ַאל  )ו( 

אר ָעָתק. ְבַצּוָ

ר  ְדּבַ ֲעָרב ְולֹא ִמּמִ י לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמּמַ ּכִ )ז( 

ָהִרים.

ְוֶזה  יל  ּפִ ַיׁשְ ֶזה  ֵפט,  ׁשֹ ֱא־לִֹהים  י  ּכִ )ח( 

ָיִרים.

מתפילתו הביטוי  לקוח  המזמור  בכותרת  ֵחת  ׁשְ ּתַ ַאל 
ָך  ַעְמּ ֵחת  ְשׁ ַתּ ַאל  העגל:  חטא  לאחר  של משה 

ָיד ֲחָזָקה )דברים  ְצַרִים ְבּ ר הֹוֵצאָת ִמִמּ ָגְדֶלָך ֲאֶשׁ ִדיָת ְבּ ר ָפּ ְוַנֲחָלְתָך ֲאֶשׁ

ט, כו(. ביטוי זה איננו חוזר עוד פעם במזמורי אסף )הוא מופיע עוד 

שלש פעמים במזמורי דוד, במזמור נז־נח־נט, ולא מופיע עוד בתהילים(. עיון 

אסף  של  המיוחדת  התפילה  מהי   — להבנה  אותנו  יוביל  במזמור 

במזמור זה.

ָך ֱא־לִֹהים הֹוִדינּו,  המזמור פותח בהודאה שהיתה בעבר: הֹוִדינּו ּלְ

י  רּו ִנְפְלאֹוֶתיָך. הודאה זו, מקדימה את דברי ה': ּכִ ֶמָך ִסּפְ ְוָקרֹוב ׁשְ
ָאֹנִכי  ֶביָה,  ֹיׁשְ ְוָכל  ֶאֶרץ  ְנֹמִגים  ּפֹט.  ֶאׁשְ ִרים  ֵמיׁשָ ֲאִני  מֹוֵעד,  ח  ֶאּקַ
ה'  ההודאה תכלית: כאשר  להזכרת  ונראה, שיש  ַעּמּוֶדיָה.  י  ְנּתִ ִתּכַ
יקח את הזמן בו הוא ישפוט ביושר את העולם, מתוך שהוא מכונן 

יושבי הארץ ממנו, ואנו נוכל להודות פעם  את העולם יפחדו כל 

נוספת.

בחלק הראשון של המזמור )ה־ח. 29 מילים( ישנה אמירה ַלהֹוְלִלים: 

ִרימּו ָקֶרן. ושוב, קורא אסף לרשעים: ַאל  ִעים: ַאל ּתָ ֹהּלּו, ְוָלְרׁשָ ַאל ּתָ
אר ָעָתק. והוא מנמק את קריאתו:  רּו ְבַצּוָ ַדּבְ רֹום ַקְרְנֶכם, ּתְ ִרימּו ַלּמָ ּתָ
באה  לא  ההרמה  )כלומר:  ָהִרים  ר  ְדּבַ ִמּמִ ְולֹא  ֲעָרב  ּוִמּמַ ִמּמֹוָצא  לֹא  י  ּכִ
יל  ּפִ מהמזרח או מהמערב או מהמדבר(, אלא מכך שֱא־לִֹהים ׁשֵֹפט, ֶזה ַיׁשְ

ְוֶזה ָיִרים.

בחלק השני של המזמור )ט־יא. 30 מילים( מתואר עונשם של הרשעים: 

ִיְמצּו  ָמֶריָה  ׁשְ ַאְך  ה,  ִמּזֶ ר  ּגֵ ַוּיַ ֶמֶסְך,  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ַיד ה',  ּבְ י כֹוס  ּכִ
ֵעי ָאֶרץ. וכאשר יתקיים העונש מעיד אסף על עצמו:  ּתּו ּכֹל ִרׁשְ ִיׁשְ



ַקְרֵני  ְוָכל  בעצמו:  מקיים  שהוא  ַיֲעֹקב,  ֵלא־לֵֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ ְלֹעָלם,  יד  ַאּגִ ַוֲאִני 
יק. רֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצּדִ ַע, ּתְ ִעים ֲאַגּדֵ ְרׁשָ

על איזו קרן מדובר במזמור? ומיהם הרשעים שרוצים להרים אותה?

ממלכת  בהתפלגות  להתבונן  עלינו  כי  נראה  אלו,  שאלות  על  להשיב  כדי 

ישראל ממלכות יהודה.

ֵרָדה,  ן ְנָבט ֶאְפָרִתי ִמן ַהּצְ מסופר על ירבעם בן נבט )מל"א יא, כו־כח(: ְוָיָרְבָעם ּבֶ

ר  ָבר ֲאׁשֶ ְוֶזה ַהּדָ ֶלְך.  ּמֶ ּבַ ֶרם ָיד  ַוּיָ לֹֹמה  ה ַאְלָמָנה ֶעֶבד ִלׁשְ ָ ם ִאּמֹו ְצרּוָעה ִאּשׁ ְוׁשֵ

ְוָהִאיׁש  ָאִביו.  ִוד  ּדָ ִעיר  ֶרץ  ּפֶ ָסַגר ֶאת  ּלֹוא  ַהּמִ ָנה ֶאת  ּבָ לֹֹמה  ׁשְ ֶלְך  ּמֶ ּבַ ָיד  ֵהִרים 

ְפֵקד ֹאתֹו ְלָכל  ה ְמָלאָכה הּוא ַוּיַ י ֹעׂשֵ ַער ּכִ לֹֹמה ֶאת ַהּנַ ְרא ׁשְ ּבֹור ָחִיל ַוּיַ ָיָרְבָעם ּגִ

ית יֹוֵסף... ֵסֶבל ּבֵ

מהי הרמת היד במלך? זוהי מרידה במלכות. וכן אמר פרעה על יוסף )בראשית 

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. מא, מד(: ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ּבְ

ם,  ָלִ לא מיד הפך ירבעם למלך בעצמו, אך מסופר שכאשר ָיָרְבָעם ָיָצא ִמירּוׁשָ

ֵניֶהם  ה ּוׁשְ ְלָמה ֲחָדׁשָ ׂשַ ה ּבְ ּסֶ ֶרְך, ְוהּוא ִמְתּכַ ּדֶ ִביא ּבַ ילִֹני ַהּנָ ִ ה ַהּשׁ ְמָצא ֹאתֹו ֲאִחּיָ ַוּיִ

ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ְקָרֶעָה  ַוּיִ ָעָליו,  ר  ֲאׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ְלָמה  ּשַׂ ּבַ ה  ֲאִחּיָ ְתּפֹׂש  ַוּיִ ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ם  ְלַבּדָ

ָרֵאל,  י ֹכה ָאַמר ה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ ָרה ְקָרִעים, ּכִ ְקָרִעים. ַוּיֹאֶמר ְלָיָרְבָעם: ַקח ְלָך ֲעׂשָ

ָבִטים. אמנם, לא  ְ ָרה ַהּשׁ י ְלָך ֵאת ֲעׂשָ לֹֹמה, ְוָנַתּתִ ד ׁשְ ְמָלָכה ִמּיַ ִהְנִני ֹקֵרַע ֶאת ַהּמַ

היה זה בימי שלמה, אלא בימי בנו.

ָרֵאל ְלַהְמִליְך  א ָכל ִיׂשְ ֶכם ּבָ י ׁשְ מסופר, שכאשר בנו של שלמה הלך לשכם, ּכִ

ֶלְך  ֵני ַהּמֶ ַרח ִמּפְ ר ּבָ ן ְנָבט ְוהּוא עֹוֶדּנּו ְבִמְצַרִים, ֲאׁשֶ ֹמַע ָיָרְבָעם ּבֶ ׁשְ ֹאתֹו. ַוְיִהי ּכִ

ְוָכל  ָיָרְבָעם  ֹבא[  ]ַוּיָ )ויבאו(  לֹו  ְקְראּו  ַוּיִ ְלחּו,  ׁשְ ַוּיִ ִמְצָרִים.  ּבְ ָיָרְבָעם  ב  ׁשֶ ַוּיֵ לֹֹמה,  ׁשְ

ה ָהֵקל  ה ַעּתָ נּו, ְוַאּתָ ה ֶאת ֻעּלֵ רּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאֹמר: ָאִביָך ִהְקׁשָ ָרֵאל, ַוְיַדּבְ ְקַהל ִיׂשְ

. לאחר שלשה ימים  ר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ ֵבד ֲאׁשֶ ה ּוֵמֻעּלֹו ַהּכָ ׁשָ ֵמֲעֹבַדת ָאִביָך ַהּקָ

ֲעַצת ַהְיָלִדים  בהם התייעץ רחבעם עם הזקנים ועם הילדים, הוא השיב לעם ּכַ

ֹוִטים  ׁשּ ר ֶאְתֶכם ּבַ ֶכם, ָאִבי ִיּסַ ֶכם, ַוֲאִני ֹאִסיף ַעל ֻעּלְ יד ֶאת ֻעּלְ ֵלאֹמר: ָאִבי ִהְכּבִ

י ָהְיָתה  ֶלְך ֶאל ָהָעם, ּכִ ַמע ַהּמֶ ים. והנביא מעיר: ְולֹא ׁשָ ַעְקַרּבִ ר ֶאְתֶכם ּבָ ַוֲאִני ֲאַיּסֵ

ילִֹני ֶאל ָיָרְבָעם  ִ ה ַהׁשּ ַיד ֲאִחּיָ ר ה' ּבְ ּבֶ ר ּדִ ָברֹו ֲאׁשֶ ה ֵמִעם ה' ְלַמַען ָהִקים ֶאת ּדְ ִסּבָ

ל  ְמִליכּו ֹאתֹו ַעל ּכָ ן ְנָבט. מכיוון שכך, כל ישראל שלחו לקרוא לירבעם, ַוּיַ ּבֶ

ֶבט ְיהּוָדה ְלַבּדֹו. ִוד זּוָלִתי ׁשֵ ָרֵאל, לֹא ָהָיה ַאֲחֵרי ֵבית ּדָ ִיׂשְ

ם  ָ ֵצא ִמׁשּ ּה, ַוּיֵ ב ּבָ ׁשֶ ַהר ֶאְפַרִים ַוּיֵ ֶכם ּבְ ֶבן ָיָרְבָעם ֶאת ׁשְ מה עשה ירבעם? כתוב: ַוּיִ

ׁשּוב  ה ּתָ ִלּבֹו: ַעּתָ נּוֵאל. בשלב מסוים נולדה לו בעיה, ַוּיֹאֶמר ָיָרְבָעם ּבְ ֶבן ֶאת ּפְ ַוּיִ

ם,  ַלִ ירּוׁשָ ּבִ ֵבית ה'  ּבְ ְזָבִחים  ַלֲעׂשֹות  ה  ַהּזֶ ָהָעם  ַיֲעֶלה  ִאם  ִוד.  ּדָ ְלֵבית  ְמָלָכה  ַהּמַ

בּו ֶאל ְרַחְבָעם  ה ֶאל ֲאֹדֵניֶהם, ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ַוֲהָרֻגִני ְוׁשָ ב ֵלב ָהָעם ַהּזֶ ְוׁשָ

ֵני ֶעְגֵלי ָזָהב ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: ַרב ָלֶכם ֵמֲעלֹות  ַעׂש ׁשְ ֶלְך, ַוּיַ ַעץ ַהּמֶ ּוָ ֶמֶלְך ְיהּוָדה. ַוּיִ

ָהֶאָחד  ֶאת  ם  ׂשֶ ַוּיָ ִמְצָרִים.  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱא־לֶֹהיָך  ה  ִהּנֵ ם,  ַלִ ְירּוׁשָ

ָדן. ֵבית ֵאל, ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ּבְ ּבְ

ַיד ה', ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך, י כֹוס ּבְ )ט( ּכִ

ֵעי  ִרׁשְ ל  ּכֹ ּתּו  ִיׁשְ ִיְמצּו  ָמֶריָה  ׁשְ ַאְך  ה,  ִמּזֶ ר  ּגֵ ַוּיַ

ָאֶרץ.

ָרה ֵלא־לֵֹהי ַיֲעֹקב. יד ְלֹעָלם, ֲאַזּמְ )י( ַוֲאִני ַאּגִ

רֹוַמְמָנה ַקְרנֹות  ַע, ּתְ ִעים ֲאַגּדֵ )יא( ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ

יק. ַצּדִ
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בני  אמרו  עליו  העגל,  חטא  על  חזרה  שהיא  העגלים,  עבודת  החלה  כאן 

לא  ח(.  לב,  )שמות  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעלּוָך  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱא־לֶֹהיָך  ה  ֵאּלֶ ישראל: 

היתה זו עבודה זרה של ממש, שכן הם הכירו בה' שהעלה אותם ממצרים, 

אלא שלקחו את השור שבמרכבה, הכרוב, והפכו אותו לעיקרי.

היו  היתה, מפני שישראל  "והכוונה לאהרן  א(:  לב,  )שמות  וכך כתב הרמב"ן 

במדבר חורב שממה והחרבן, ושממות עולם יבואו מן הצפון כדכתיב )ירמיהו 

א, יד( מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ, שאין הכוונה במלך בבל בלבד 

כאשר יראה בנגלה מן הכתוב, אבל כי מן השמאל תבא מדת הדין לעולם 

להשיב על כל יושבי הארץ כרעתם. והנה, במעשה המרכבה אמר פני שור 

מהשמאל לארבעתם )יחזקאל א, י(, ולכן חשב אהרן כי המחריב יורה דרך מקום 

ממרום  רוח  יערה  לא־ל,  שם  עובדים  ובהיותם  הגדול,  כחו  שם  כי  החרבן 

כאשר נאצל על משה, וזהו שאמר: חג לה' מחר, שיהיו העבודות והזבחים 

לשם המיוחד, להפיק רצון ממנו אל בעל הצורה, כי בהיותה לפניהם יכונו אל 

ענינה. ורבותינו למדו אותנו הענין הזה, והם שגלו סודו, אמרו: ... ושומטין 

ומכעיסין  ופני שור מהשמאל  י(  א,  )יחזקאל  אחד מטטראמולין שלי, שכתוב 

אותי בו...".

ַאל  ַלהֹוְלִלים  י  ָאַמְרּתִ שלנו:  במזמור  הקריאה  את  יותר  להבין  ניתן  מעתה, 

אר  ְבַצּוָ רּו  ַדּבְ ּתְ ַקְרְנֶכם,  רֹום  ַלּמָ ִרימּו  ּתָ ָקֶרן. ַאל  ִרימּו  ּתָ ִעים ַאל  ְוָלְרׁשָ ֹהּלּו,  ּתָ
ח ֹאתֹו  ְמׁשַ ֶמן, ַוּיִ ֶ מּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהׁשּ ח ׁשְ ּקַ ָעָתק. על דוד נאמר )שמו"א טז, יג(: ַוּיִ
ִוד ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה. גם על שלמה נאמר  ְצַלח רּוַח ה' ֶאל ּדָ ֶקֶרב ֶאָחיו, ַוּתִ ּבְ

לֹֹמה,  ׁשְ ֶאת  ח  ְמׁשַ ַוּיִ ָהֹאֶהל  ִמן  ֶמן  ֶ ַהׁשּ ֶקֶרן  ֶאת  ַהּכֵֹהן  ָצדֹוק  ח  ּקַ ַוּיִ )מל"א א, לט(: 

את  שמרימים  הרשעים  לֹֹמה.  ׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ְיִחי  ָהָעם  ל  ּכָ ַוּיֹאְמרּו  ֹוָפר  ׁשּ ּבַ ְתְקעּו  ַוּיִ

קרנם מביאים מישהו אחר למלוך — את ירבעם. נראה, כי גם לא לחנם ישנו 

ם  ׂשֶ כאן דיבור בצואר עתק, שכן על יוסף נאמר כאשר היה משנה למלך: ַוּיָ

ארֹו, והממונה על סבל בית יוסף — ירבעם, דבר בצואר עתק. ָהב ַעל ַצּוָ ְרִבד ַהּזָ

ֲעָרב  ּוִמּמַ ִמּמֹוָצא  י לֹא  ּכִ ניתן להציע פירוש גם לפסוק נוסף במזמור שלנו: 

ר ָהִרים. נזכרו כאן שלשה מתוך ארבעה כיוונים — מוצא )מזרח(,  ְדּבַ ְולֹא ִמּמִ
באה  לא  במלך,  היד  הרמת   — מציין, שָהִרים  והפסוק  )דרום(,  מדבר  מערב, 

משלשת הכיוונים הללו, אלא מהצפון — משכם, ממלכת ישראל. פני השור 

שמהשמאל.

›››

)כו, א( כתוב במשנה: "כל השופרות כשרים, חוץ משל  במסכת ראש השנה 

פרה מפני שהוא קרן". באיזה מובן קרן של פרה היא קרן? בגמרא ניתנו לכך 

כמה הסברים, ועולא מפרש, שהטעם לכך הוא שאין קטיגור נעשה סניגור, 

כלומר: אם נתקע בשופר של פרה, יעלה זכרון חטא העגל לפני ה'. ועל אף 

שתקיעת שופר איננה בקודש הקדשים, ומדוע אנו אומרים שהתקיעה מעוררת 

את הקטרוג? כיון שהשופר לזכרון הוא — כאילו התקיעה היא בפנים, ואין 

קטיגור נעשה סנגור.
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ירבעים  ולחטאת  כן לחטא העגל  גם  כי במזמור שלנו מרמזת הקרן  נראה, 

בעגלים. הרמת הקרן היא הרמת הזיכרון של החטא, ולפיכך אומר ה' לרשעים: 

ִרימּו ָקֶרן. ַאל ּתָ

›››

נראה  ישראל,  ממלכת  ופיצול  ירבעם  על  המזמור  את  מפרשים  אנו  כאשר 

ִרים  ח מֹוֵעד, ֲאִני ֵמיׁשָ י ֶאּקַ שיש לנו גם מובן חדש למה שכתוב בפתיחה: ּכִ

ּפֹט. המובן הפשוט הוא, שבזמן הנכון ישפוט ה' את הרשעים ביושר, אך  ֶאׁשְ
שנזכרו  האמיתיים,  למועדים  גם  אותנו  מחזירה  מֹוֵעד  ח  ֶאּקַ נראה שהלשון 

בתורה. ביטוי זה בא נגד המועד החדש שהמציא ירבעם, כמו שכתוב )מל"א 

ר  ָחג ֲאׁשֶ ר יֹום ַלֹחֶדׁש, ּכֶ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ִמיִני ּבַ ְ ֹחֶדׁש ַהׁשּ ַעׂש ָיָרְבָעם ָחג ּבַ יב, לב־לג(: ַוּיַ

ֹחֶדׁש  ּבַ יֹום  ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמׁשּ ּבַ ֵאל  ֵבית  ּבְ ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ  ... ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ַעל  ַעל  ַוּיַ יהּוָדה,  ּבִ

ַח  ְזּבֵ ַעל ַעל ַהּמִ ָרֵאל, ַוּיַ ַעׂש ָחג ִלְבֵני ִיׂשְ ּבֹו, ַוּיַ ָדא )מלבד( ִמּלִ ר ּבָ ֹחֶדׁש ֲאׁשֶ ִמיִני, ּבַ ְ ַהׁשּ

ְלַהְקִטיר.

נראה, כי התיקון למועד בחודש אשר בדא מלבו, הגיע עשרות שנים לאחר מכן, 

בזמן מלכות חזקיה. וכך נאמר כאשר טהרו את בית ה' )דה"ב כט, כז־ל(: ַוּיֹאֶמר 

יר ה' ְוַהֲחֹצְצרֹות,  ַח, ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ׁשִ ְזּבֵ הּו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה ְלַהּמִ ִחְזִקּיָ

יר ְמׁשֹוֵרר ְוַהֲחֹצְצרֹות  ִ ֲחִוים ְוַהּשׁ ּתַ ָהל ִמׁשְ ָרֵאל. ְוָכל ַהּקָ ִויד ֶמֶלְך ִיׂשְ ֵלי ּדָ ְוַעל ְיֵדי ּכְ

ֶלְך ְוָכל  ְרעּו ַהּמֶ )מחצצרים( ַמְחְצִרים ַהּכֹל ַעד ִלְכלֹות ָהֹעָלה. ּוְכַכּלֹות ְלַהֲעלֹות, ּכָ

ַלה'  ל  ְלַהּלֵ ם,  ַלְלִוּיִ ִרים  ְוַהּשָׂ ֶלְך  ַהּמֶ הּו  ְיִחְזִקּיָ ַוּיֹאֶמר  ֲחוּו.  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ִאּתֹו  ְמְצִאים  ַהּנִ

כי לא  נראה,  ֲחוּו.  ּתַ ׁשְ ַוּיִ דּו  ּקְ ַוּיִ ְמָחה  ְלׂשִ ַעד  ַוְיַהְללּו  ַהֹחֶזה,  ְוָאָסף  ָדִויד  ִדְבֵרי  ּבְ

לחינם מכונה כאן אסף כחוזה, וכאשר הללו את ה' במזמור שלנו, התעורר 

אצל חזקיהו המלך הרצון לחגוג מועד מיוחד, וכך מסופר )מל"ב ל, א־כא(:

ַתב ַעל ֶאְפַרִים  רֹות ּכָ ָרֵאל ִויהּוָדה, ְוַגם ִאּגְ ל ִיׂשְ הּו ַעל ּכָ ַלח ְיִחְזִקּיָ ׁשְ ַוּיִ

ָרֵאל.  ַסח ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ ם, ַלֲעׂשֹות ּפֶ ָלִ ירּוׁשָ ה, ָלבֹוא ְלֵבית ה' ּבִ ֶ ּוְמַנּשׁ

ֹחֶדׁש  ּבַ ַסח  ַהּפֶ ַלֲעׂשֹות  ם,  ָלִ ירּוׁשָ ּבִ ָהל  ַהּקָ ְוָכל  ָריו  ְוׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ ַעץ  ּוָ ַוּיִ

ׁשּו  ִהְתַקּדְ לֹא  ַהּכֲֹהִנים  י  ּכִ ַהִהיא,  ֵעת  ּבָ ַלֲעׂשֹתֹו  ָיְכלּו  לֹא  י  ּכִ ִני.  ֵ ַהּשׁ

ֶלְך ּוְבֵעיֵני  ֵעיֵני ַהּמֶ ָבר ּבְ ר ַהּדָ יׁשַ ם. ַוּיִ ָלִ י, ְוָהָעם לֹא ֶנֶאְספּו ִלירּוׁשָ ְלַמּדַ

ֹחֶדׁש  ּצֹות ּבַ ם ַעם ָרב ַלֲעׂשֹות ֶאת ַחג ַהּמַ ַלִ ָאְספּו ְירּוׁשָ ָהל ... ַוּיֵ ל ַהּקָ ּכָ

ם ֶאת  ַלִ ירּוׁשָ ְמְצִאים ּבִ ָרֵאל ַהּנִ ֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ ִני ָקָהל ָלרֹב ְמֹאד ... ַוּיַ ֵ ַהּשׁ

יֹום,  ּבְ יֹום  ַלה'  ּוְמַהְלִלים  ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ּצֹות  ַהּמַ ַחג 

ְכֵלי ֹעז ַלה'. ם ְוַהּכֲֹהִנים ּבִ ַהְלִוּיִ

אם כן, חזקיהו המלך עשה גם הוא מועד חדש — בחמשה עשר לחודש השני, 

במשך שבעה ימים, והיה בזה תיקון למועד של ירבעם — בחמשה עשר לחודש 

השמיני. זהו מועד שה' לקח, וה' שפט במישרים.
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