
ב"ה

ָך ְלעֹוָלם / תהילים פרק ע״ט נֹוֶדה ּלְ
שאול יונתן וינגורט

ה'  עבדי  את  והורגים  ה',  את  מחרפים  ההיכל,  את  מטמאים  הגויים 

גם  ודור.  לדור  תהילתו  ומספרים  לעולם,  לה'  מודים  אנו  אך  וחסידיו, 

כאשר הכל טוב מסביב, וגם כאשר הכל נראה רע – בכל דור אנו מודים 

לה' ומהללים אותו.

)א( ִמְזמֹור ְלָאָסף,

אּו ֶאת  ַנֲחָלֶתָך, ִטּמְ אּו גֹוִים ּבְ ֱא־לִֹהים ּבָ

ים. ם ְלִעּיִ ַלִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ָך, ׂשָ ֵהיַכל ָקְדׁשֶ

)ב( ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 

ר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ. ׂשַ ָמִים, ּבְ ָ ַהּשׁ

ם  ָלִ ִים ְסִביבֹות ְירּוׁשָ ּמַ ְפכּו ָדָמם ּכַ )ג( ׁשָ

ְוֵאין קֹוֵבר.

ֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס  ה ִלׁשְ )ד( ָהִיינּו ֶחְרּפָ

ִלְסִביבֹוֵתינּו.

מֹו  ְבַער ּכְ ֱאַנף ָלֶנַצח, ּתִ )ה( ַעד ָמה ה' ּתֶ

ֵאׁש ִקְנָאֶתָך.

ר לֹא  ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ )ו( ׁשְ

ְיָדעּוָך,

ְמָך לֹא ָקָראּו. ׁשִ ר ּבְ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ

ּמּו. י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ )ז( ּכִ

ִנים, ר ָלנּו ֲעֹוֹנת ִראׁשֹ ְזּכָ )ח( ַאל ּתִ

י ַדּלֹונּו ְמֹאד. מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ַמֵהר ְיַקּדְ

בֹוד  ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ )ט( ָעְזֵרנּו ֱא־לֵֹהי ִיׁשְ

ֶמָך, ׁשְ

ֶמָך. אֵתינּו ְלַמַען ׁשְ ר ַעל ַחּטֹ יֵלנּו ְוַכּפֵ ְוַהּצִ

פשוטות מול  שאלות  שתי  עולות  ְלָאָסף,  ִמְזמֹור  הכותרת: 

בקריאת המזמור: )א( רוב המזמור הוא "קינה" על הגויים 

רש"י  ובלשון  "מזמור"?  לכנותו  ניתן  וכיצד  לירושלים,  שבאו 

)קידושין לא, ב(: "מזמור לאסף א־להים באו גוים בנחלתך וגו', קינה 

לאסף מיבעי ליה!". )ב( מה הקשר בין אסף לחורבן ירושלים? והרי 

הוא היה מהמשוררים אצל דוד המלך )דבה"א טז, ז(, וראה את בניין 

המקדש )דבה"א כה, ב( ולא את חורבנו!

נראה, כי המזמור של אסף בא לידי ביטוי בסופו של המזמור: ַוֲאַנְחנּו 

ֶתָך.  ִהּלָ ּתְ ר  ְנַסּפֵ ָוֹדר  ְלֹדר  ְלעֹוָלם,  ָך  ּלְ נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך,  ְוֹצאן  ָך  ַעּמְ
מזמור זה הוא מזמור נכון גם לעתיד. אין זו הודיה חד פעמית, אלא 

הודיה ְלעֹוָלם, ואין זו תהילה של דור אחד, אלא גם תהילה של דור 

נוסף. ההודיה והתהילה במזמור אינן רק של דור הבניין, אלא גם 

של דור החורבן — וגם כאשר קשה מאוד, אנחנו נודה ונהלל.

שני חלקים במזמור שלנו:

אּו גֹוִים  החלק הראשון )א־ז. 65 מילים( מתאר את החורבן: ֱא־לִֹהים ּבָ

ים. ָנְתנּו ֶאת  ם ְלִעּיִ ַלִ מּו ֶאת ְירּוׁשָ ָך, ׂשָ אּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַנֲחָלֶתָך, ִטּמְ ּבְ
ְפכּו  ר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ. ׁשָ ׂשַ ָמִים, ּבְ ָ ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהּשׁ
ֵכֵנינּו, ַלַעג  ה ִלׁשְ ם ְוֵאין קֹוֵבר. ָהִיינּו ֶחְרּפָ ָלִ ִים ְסִביבֹות ְירּוׁשָ ּמַ ָדָמם ּכַ
ֱאַנף  ּתֶ ה'  ָמה  ַעד  הזעקה:  זה  לתיאור  ונוספת  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס 
לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ֹפְך  ׁשְ ִקְנָאֶתָך.  ֵאׁש  מֹו  ּכְ ְבַער  ּתִ ָלֶנַצח, 
י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת  ְמָך לֹא ָקָראּו. ּכִ ׁשִ ר ּבְ ְיָדעּוָך, ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ

ּמּו. ָנֵוהּו ֵהׁשַ



החלק השני )ח־יג. 65 מילים( הוא הבקשה לעזרה והצלה ולנקמה בגויים: ַאל 

י ַדּלֹונּו ְמֹאד. ָעְזֵרנּו ֱא־לֵֹהי  מּונּו ַרֲחֶמיָך ּכִ ר ָלנּו ֲעֹוֹנת ִראׁשִֹנים, ַמֵהר ְיַקּדְ ְזּכָ ּתִ
ה  ָלּמָ ֶמָך.  ׁשְ ְלַמַען  ַחּטֹאֵתינּו  ַעל  ר  ְוַכּפֵ יֵלנּו  ְוַהּצִ ֶמָך,  ׁשְ בֹוד  ּכְ ַבר  ּדְ ַעל  ֵענּו  ִיׁשְ
ֲעָבֶדיָך  ם  ּדַ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ּגֹוִים  ּבַ )בגיים(  ַדע  ִיּוָ ה ֱא־לֵֹהיֶהם,  ַאּיֵ ַהּגֹוִים  ֹיאְמרּו 
ב  ְוָהׁשֵ ְתמּוָתה.  ֵני  ּבְ הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  ֹגֶדל  ּכְ ָאִסיר,  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ פּוְך.  ָ ַהּשׁ
ר ֵחְרפּוָך ֲא־ֹדָני. סיומו של המזמור  ָתם ֲאׁשֶ ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם, ֶחְרּפָ ֵכֵנינּו ׁשִ ִלׁשְ
ָך ְלעֹוָלם  ָך ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ּלְ מחזיר אותנו להודיה ותהילה: ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ

ֶתָך. ִהּלָ ר ּתְ ְלֹדר ָוֹדר ְנַסּפֵ

מתי זקוקים למזמור זה? מתי שרואים את החורבן, וכאשר השכנים מחרפים 

את ה'.

ואכן, שימוש במזמור זה נעשה בימי חזקיהו המלך, אז הוא ביקש מבני אסף 

ל  ם: ְלַהֵלּ ִרים ַלְלִוִיּ ׂ ֶלְך ְוַהָשּ הּו ַהֶמּ אֶמר ְיִחְזִקָיּ לשיר משירי אסף )דה"ב כט, ל(: ַוֹיּ

ֲחוּו. נראה, כי  ַתּ ְשׁ ַוִיּ דּו  ְקּ ַוִיּ ְמָחה  ְלִשׂ ַוְיַהְללּו ַעד  ַהֹחֶזה,  ְוָאָסף  ָדִויד  ִדְבֵרי  ְבּ ַלה' 

בימי חזקיהו נעשה פעמיים שימוש במזמור נבואי זה.

ָמעּוִני  ְשׁ ָלֶהם:  אֶמר  ַוֹיּ ה־יא(:  כט,  )דה"ב  ללוויים  קרא  הוא  מלכותו  בתחילת 

ה ִמן  ָדּ ית ה' ֱא־לֵֹהי ֲאֹבֵתיֶכם, ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהִנּ ׁשּו ֶאת ֵבּ ׁשּו ְוַקְדּ ה ִהְתַקְדּ ם, ַעָתּ ַהְלִוִיּ

ּבּו ְפֵניֶהם  ֵסּ ַעְזֻבהּו ַוַיּ ֵעיֵני ה' ֱא־לֵֹהינּו, ַוַיּ י ָמֲעלּו ֲאֹבֵתינּו, ְוָעׂשּו ָהַרע ְבּ ֶדׁש. ִכּ ַהֹקּ

ּוְקֹטֶרת  רֹות,  ַהֵנּ ֶאת  ַוְיַכּבּו  ָהאּוָלם,  ְלתֹות  ַדּ ָסְגרּו  ם  ַגּ ֹעֶרף.  נּו  ְתּ ַוִיּ ה'  ן  ַכּ ְשׁ ִמִמּ

ַוְיִהי ֶקֶצף ה' ַעל ְיהּוָדה  ָרֵאל.  ִיְשׂ ֶדׁש ֵלא־לֵֹהי  לֹא ִהְקִטירּו, ְוֹעָלה לֹא ֶהֱעלּו ַבֹקּ

ֵעיֵניֶכם.  ם ֹרִאים ְבּ ר ַאֶתּ ֲאֶשׁ ֵרָקה, ַכּ ה ְוִלְשׁ ָמּ ֵנם ]ְלַזֲעָוה[ )לזועה( ְלַשׁ ְתּ ָלִם, ַוִיּ ִוירּוָשׁ

ִעם  ה  ַעָתּ ֹזאת.  ַעל  ִבי  ְשּׁ ַבּ ינּו  ְוָנֵשׁ ּוְבנֹוֵתינּו  ּוָבֵנינּו  ָחֶרב,  ֶבּ ֲאבֹוֵתינּו  ָנְפלּו  ה  ְוִהֵנּ

ַאל  ה  ַעָתּ ַני,  ָבּ ַאּפֹו.  ֲחרֹון  ּנּו  ִמֶמּ ב  ְוָיֹשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֱא־לֵֹהי  ַלה'  ִרית  ְבּ ִלְכרֹות  ְלָבִבי 

ּוַמְקִטִרים.  ְרִתים  ְוִלְהיֹות לֹו ְמָשׁ ְרתֹו,  ַחר ה' ַלֲעֹמד ְלָפָניו ְלָשׁ ָבּ י ָבֶכם  ִכּ לּו,  ָשּׁ ִתּ

ְנָיהּו. ועל  ֵני ָאָסף ְזַכְרָיהּו ּוַמַתּ בין הלוויים ששמעו את דברי חזקיהו היו: ּוִמן ְבּ

ִדְבֵרי  ֶלְך ְבּ ֹבאּו ְכִמְצַות ַהֶמּ ׁשּו, ַוָיּ ְתַקְדּ ַאְספּו ֶאת ֲאֵחיֶהם ַוִיּ הלוויים נאמר שם: ַוַיּ

לשיר משירי  טיהור המקדש  נתבקשו בשעת  לחינם  לא  ה'.  ית  ֵבּ ְלַטֵהר  ה', 

ַנֲחָלֶתָך,  ּבְ גֹוִים  אּו  ּבָ ֱא־לִֹהים  נתקיים מה שנאמר במזמור שלנו:  אסף, שכן 

ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  ים.  ְלִעּיִ ם  ַלִ ְירּוׁשָ ֶאת  מּו  ׂשָ ָך,  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  ֶאת  אּו  ִטּמְ
ְסִביבֹות  ִים  ּמַ ּכַ ָדָמם  ְפכּו  ׁשָ ָאֶרץ.  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ר  ׂשַ ּבְ ָמִים  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ַמֲאָכל 

ם ְוֵאין קֹוֵבר. ָלִ ְירּוׁשָ

ַלַעג  ֵכֵנינּו,  ִלׁשְ ה  ֶחְרּפָ ָהִיינּו  בו:  ובמקום  נס,  התרחש  חזקיהו  בימי  כן,  כמו 

מֹו ֵאׁש  ְבַער ּכְ ֱאַנף ָלֶנַצח, ּתִ ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו, התקיימה הקריאה: ַעד ָמה ה' ּתֶ
ְמָך  ׁשִ ר ּבְ ר לֹא ְיָדעּוָך, ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ִקְנָאֶתָך. ׁשְ
ה  ַאּיֵ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים  ָלּמָ ּמּו וגו'.  ֵהׁשַ ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  י ָאַכל ֶאת  ּכִ לֹא ָקָראּו. 
בֹוא ְלָפֶניָך  פּוְך. ּתָ ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ ַדע )בגיים( ּבַ ֱא־לֵֹהיֶהם, ִיּוָ
ֶאל  ְבָעַתִים  ׁשִ ֵכֵנינּו  ִלׁשְ ב  ְוָהׁשֵ ְתמּוָתה.  ֵני  ּבְ הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  ֹגֶדל  ּכְ ָאִסיר,  ֶאְנַקת 

ר ֵחְרפּוָך ֲא־ֹדָני. ָתם ֲאׁשֶ ֵחיָקם, ֶחְרּפָ

מסופר על יואח בן אסף שיצא מטעמו של חזקיהו כדי לשוחח עם רבשקה, 

ַדע  ה ֱא־לֵֹהיֶהם, ִיּוָ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ )י( ָלּמָ

פּוְך. ָ ם ֲעָבֶדיָך ַהּשׁ ּגֹוִים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ּדַ )בגיים(ּבַ

ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך  בֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר, ּכְ )יא( ּתָ

ֵני ְתמּוָתה. הֹוֵתר ּבְ

ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם,  ֵכֵנינּו ׁשִ ב ִלׁשְ )יב( ְוָהׁשֵ

ר ֵחְרפּוָך ֲא־ֹדָני. ָתם ֲאׁשֶ ֶחְרּפָ

ָך  ָך ְוֹצאן ַמְרִעיֶתָך, נֹוֶדה ּלְ )יג( ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ

ֶתָך. ִהּלָ ר ּתְ ְלעֹוָלם, ְלֹדר ָוֹדר ְנַסּפֵ
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ֶאל  ָנא  ִאְמרּו  ֵקה:  ַרְבָשׁ ֲאֵליֶהם  אֶמר  ַוֹיּ יט־לז(:  יח,  )מל"ב  אשור  מלך  של  השליח 

? וגו' ְוִכי  ָטְחָתּ ר ָבּ ה ֲאֶשׁ חֹון ַהֶזּ ָטּ ּור, ָמה ַהִבּ דֹול ֶמֶלְך ַאּשׁ ֶלְך ַהָגּ ה ָאַמר ַהֶמּ הּו, ֹכּ ִחְזִקָיּ

ֹמָתיו ְוֶאת  הּו ֶאת ָבּ ר ֵהִסיר ִחְזִקָיּ ָטְחנּו, ֲהלֹוא הּוא ֲאֶשׁ ֹתאְמרּון ֵאַלי: ֶאל ה' ֱא־לֵֹהינּו ָבּ

ָלִם. וגו' ְוַאל  ירּוָשׁ ֲחוּו ִבּ ַתּ ְשׁ ה ִתּ ַח ַהֶזּ ְזֵבּ ַלִם: ִלְפֵני ַהִמּ אֶמר ִליהּוָדה ְוִלירּוָשׁ ֹחָתיו, ַוֹיּ ִמְזְבּ

ילּו ֱאלֵֹהי ַהּגֹוִים  ל ִהִצּ יֵלנּו. ַהַהֵצּ ַיִצּ ית ֶאְתֶכם ֵלאֹמר: ה'  ַיִסּ י  ִכּ הּו  ְמעּו ֶאל ִחְזִקָיּ ְשׁ ִתּ

ה ֱאלֵֹהי ְסַפְרַוִים ֵהַנע  ד, ַאֵיּ ה ֱאלֵֹהי ֲחָמת ְוַאְרָפּ ּור. ַאֵיּ ד ֶמֶלְך ַאּשׁ ִאיׁש ֶאת ַאְרצֹו ִמַיּ

ילּו ֶאת ַאְרָצם  ר ִהִצּ ׇכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ִדי. ִמי ְבּ ְמרֹון ִמָיּ ילּו ֶאת ֹשׁ י ִהִצּ ה, ִכּ ְוִעָוּ

ִית  ר ַעל ַהַבּ ה ֲאֶשׁ ן ִחְלִקָיּ ֹבא ֶאְלָיִקים ֶבּ ִדי? וגו' ַוָיּ ַלִם ִמָיּ יל ה' ֶאת ְירּוָשׁ י ַיִצּ ִדי, ִכּ ִמָיּ

ְבֵרי  ִדּ לֹו  דּו  ִגּ ַוַיּ ְבָגִדים,  ְקרּוֵעי  הּו  ִחְזִקָיּ ֶאל  יר  ְזִכּ ַהַמּ ָאָסף  ן  ֶבּ ְויֹוָאח  ֵפר  ַהֹסּ ְבָנא  ְוֶשׁ

ֵקה. ַרְבָשׁ

חזקיהו ששמע את דברי החרפה הללו קרע את בגדיו, וכך מסופר )דה"ב יט, א־ה(: 

ַלח  ְשׁ ַוִיּ ה'.  ית  ֵבּ ֹבא  ַוָיּ ק  ׂ ָשּ ַבּ ס  ְתַכּ ַוִיּ ָגָדיו  ְבּ ֶאת  ְקַרע  ַוִיּ הּו  ִחְזִקָיּ ֶלְך  ַהֶמּ ֹמַע  ְשׁ ִכּ ַוְיִהי 

ים ֶאל  ִקּ ׂ ַשּ ים ַבּ ִסּ ֲהִנים ִמְתַכּ ֵפר ְוֵאת ִזְקֵני ַהֹכּ ְבָנא ַהֹסּ ִית ְוֶשׁ ר ַעל ַהַבּ ֶאת ֶאְלָיִקים ֲאֶשׁ

הּו, יֹום ָצָרה ְותֹוֵכָחה ּוְנָאָצה  ה ָאַמר ִחְזִקָיּ אְמרּו ֵאָליו: ֹכּ ן ָאמֹוץ. ַוֹיּ ִביא ֶבּ ְעָיהּו ַהָנּ ְיַשׁ

ל  ַמע ה' ֱא־לֶֹהיָך ֵאת ׇכּ ר ְוֹכַח ַאִין ְלֵלָדה. אּוַלי ִיְשׁ ֵבּ י ָבאּו ָבִנים ַעד ַמְשׁ ה, ִכּ ַהּיֹום ַהֶזּ

ָבִרים  ְדּ ַבּ ְוהֹוִכיַח  ַחי,  ֱא־לִֹהים  ְלָחֵרף  ֲאֹדָניו  ּור  ַאּשׁ ֶמֶלְך  ָלחֹו  ְשׁ ר  ֲאֶשׁ ֵקה  ַרְבָשׁ ְבֵרי  ִדּ

ְמָצָאה. ֵאִרית ַהִנּ ַעד ַהְשּׁ ה ְבּ אָת ְתִפָלּ ַמע ה' ֱא־לֶֹהיָך ְוָנָשׂ ר ָשׁ ֲאֶשׁ

ה ָאַמר ה', ַאל  ֹכּ ֲאֹדֵניֶכם:  ה ֹתאְמרּון ֶאל  ֹכּ כמענה לבקשת חזקיהו ענה ישעיהו: 

ּור ֹאִתי. ִהְנִני ֹנֵתן ּבֹו  פּו ַנֲעֵרי ֶמֶלְך ַאּשׁ ְדּ ר ִגּ , ֲאֶשׁ ַמְעָתּ ר ָשׁ ָבִרים ֲאֶשׁ ֵני ַהְדּ יָרא ִמְפּ ִתּ

ַאְרצֹו. ואולם, חרפות רבשקה  ְבּ ֶחֶרב  ַבּ יו  ְלִתּ ְוִהַפּ ְלַאְרצֹו,  ב  ְוָשׁ מּוָעה  ְשׁ ַמע  ְוָשׁ רּוַח 

ֲאָך  הּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֵלאֹמר, ַאל ַיִשּׁ ה ֹתאְמרּון ֶאל ִחְזִקָיּ לא הסתיימו, וכך הוא אמר: ֹכּ

ה  ה ַאָתּ ּור. ִהֵנּ ַיד ֶמֶלְך ַאּשׁ ַלִם ְבּ ֵתן ְירּוָשׁ ֵטַח ּבֹו ֵלאֹמר, לֹא ִתָנּ ה ֹבּ ר ַאָתּ ֱא־לֶֹהיָך ֲאֶשׁ

ילּו  ֵצל?! ַהִהִצּ ָנּ ה ִתּ ּור ְלׇכל ָהֲאָרצֹות ְלַהֲחִריָמם, ְוַאָתּ ר ָעׂשּו ַמְלֵכי ַאּשׁ ַמְעָתּ ֵאת ֲאֶשׁ ָשׁ

ר  ֲאֶשׁ ֶעֶדן  ּוְבֵני  ְוֶרֶצף  ָחָרן  ְוֶאת  ּגֹוָזן  ֶאת  ֲאבֹוַתי,  ֲחתּו  ִשׁ ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוִים  ֱאלֵֹהי  ֹאָתם 

ה. כאשר שמע  ד ּוֶמֶלְך ָלִעיר ְסַפְרָוִים ֵהַנע ְוִעָוּ ר. ַאּיֹו ֶמֶלְך ֲחָמת ּוֶמֶלְך ַאְרָפּ ׂ ְתַלאָשּ ִבּ

ד  ָפִרים ִמַיּ הּו ֶאת ַהְסּ ח ִחְזִקָיּ ַקּ חזקיהו את החירופים הללו, נאמר: )מל"ב יט, יד־(: ַוִיּ

הּו ִלְפֵני  ל ִחְזִקָיּ ֵלּ ְתַפּ הּו ִלְפֵני ה'. ַוִיּ הּו ִחְזִקָיּ ְפְרֵשׂ ית ה', ַוִיּ ַעל ֵבּ ְקָרֵאם, ַוַיּ ְלָאִכים ַוִיּ ַהַמּ

ָך ְלֹכל ַמְמְלכֹות  ה הּוא ָהֱא־לִֹהים ְלַבְדּ ֻרִבים, ַאָתּ ב ַהְכּ ָרֵאל ֹיֵשׁ אַמר: ה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ה' ַוֹיּ

ַקח ה' ֵעיֶניָך  ְפּ ָמע,  ּוְשׁ ׇאְזְנָך  ה ה'  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. ַהֵטּ ַהָשּׁ יָת ֶאת  ה ָעִשׂ ָהָאֶרץ, ַאָתּ

ָלחֹו ְלָחֵרף ֱא־לִֹהים ָחי. ׇאְמָנם ה' ֶהֱחִריבּו  ר ְשׁ ְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶשׁ ִדּ ַמע ֵאת  ּוְרֵאה, ּוְשׁ

י  ה ִכּ י לֹא ֱאלִֹהים ֵהָמּ ֵאׁש, ִכּ ּור ֶאת ַהּגֹוִים ְוֶאת ַאְרָצם. ְוָנְתנּו ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ָבּ ַמְלֵכי ַאּשׁ

דֹו, ְוֵיְדעּו  יֵענּו ָנא ִמָיּ ה ה' ֱא־לֵֹהינּו, הֹוִשׁ דּום. ְוַעָתּ ה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ַוְיַאְבּ ִאם ַמֲעֵשׂ

ָך. ה ה' ֱא־לִֹהים ְלַבֶדּ י ַאָתּ ל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִכּ ׇכּ

ֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס  ה ִלׁשְ החרפות של רבשקה מתאימות לדברי המזמור: ָהִיינּו ֶחְרּפָ

ר  ֲאׁשֶ ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ֹפְך  ׁשְ וגו'.  ִלְסִביבֹוֵתינּו 
ה  ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים ַאּיֵ ּמּו וגו'. ָלּמָ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהׁשַ ְמָך לֹא ָקָראּו. ּכִ ׁשִ ּבְ
ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ פּוְך.  ָ ַהּשׁ ֲעָבֶדיָך  ם  ּדַ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ּגֹוִים  ּבַ )בגיים(  ַדע  ִיּוָ ֱא־לֵֹהיֶהם, 
ְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם,  ֵכֵנינּו ׁשִ ב ִלׁשְ ֵני ְתמּוָתה. ְוָהׁשֵ ֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ּבְ ֶאְנַקת ָאִסיר, ּכְ

ר ֵחְרפּוָך ֲא־ֹדָני. ָתם ֲאׁשֶ ֶחְרּפָ
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ואכן, בשערי ירושלים היה נס גדול עם מחנה אשור שצרו על ירושלים )מל"ב 

מֹוִנים  ְשׁ ֵמָאה  ּור  ַאּשׁ ַמֲחֵנה  ְבּ ְך  ַוַיּ ה'  ַמְלַאְך  ֵצא  ַוֵיּ ַההּוא,  ְיָלה  ַלּ ַבּ ַוְיִהי  לה(:  יט, 

ָגִרים ֵמִתים. ם ְפּ ה ֻכָלּ ֶקר ְוִהֵנּ ימּו ַבֹבּ ִכּ ְשׁ ה ָאֶלף, ַוַיּ ַוֲחִמָשּׁ

›››

ייתכן, שהעיון במזמור זה נותן פרשנות לאגדה במסכת קידושין )לא, ב(: ָאַמר 

ֵליּה  ֲהָוה  ְסִמיִכי  ֵני  ּבְ ה  ַחְמׁשָ יּבּוד.  ּכִ ִמְצַות  ים  ִקּיֵ ִרי  ּבְ ֲאִביִמי  גֹון  ּכְ ֲאָבהּו:  י  ַרּבִ

ָבא, ָרֵהיט ְוָאֵזיל ּוָפַתח ֵליּה,  י ֲאָבהּו ָקֵרי ַאּבָ י ָאִביו, ְוִכי ֲהָוה ֲאָתא ַרּבִ ַחּיֵ ַלֲאִביִמי ּבְ

ַאְייִתי  א, ַאּדְ ְקַיין ַמּיָ ָמֵטאי ָהָתם. יֹוָמא ַחד, ֲאַמר ֵליּה: ַאׁשְ ְוָאַמר: ִאין, ִאין, ַעד ּדְ

ֵתיּה, ּוְדַרׁש ֲאִביִמי:  יָעא ִמיּלְ ּיַ ַער. ִאיְסּתַ ִאיּתְ ֵחין ָקֵאי ֲעֵליּה ַעד ּדְ ֵליּה — ַנְמֵנם, ּגָ

כיבוד.  מצות  קיים  בני  אבימי  כגון  אבהו:  רבי  אמר  ]תרגום:  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 

חמישה בנים סמוכים היו לו לאבימי בחיי אביו, וכאשר היה מגיע רבי אבהו 

וקורא בדלת, רץ )אבימי( והלך ופתח לו, ואמר: כן, כן, עד שיגיע לשם. יום 

אחד, אמר לו )רבי אבהו(: השקיני מים, עד שהביא )אבימי( לו — נמנם )רבי אבהו(. 

מזמור  אבימי:  ודרש  הדבר,  הסתייע  שהתעורר.  עד  עליו  )אבימי(  עמד  גחן, 

לאסף[.

באו  א־להים  לאסף  מזמור  דרש:  לבדו  זה  "שמקרא  מפרשים,  מביא  רש"י 

שירה  אסף  שאמר  כך:  ודרש  ליה?!  מיבעי  לאסף  קינה  וגו',  בנחלתך  גוים 

על שכילה הקב"ה חמתו בעצים ואבנים שבביתו, ומתוך כך הותיר פליטה 

בישראל, שאלמלא כך לא נשתייר משונאי ישראל שריד, וכן הוא אומר )איכה 

מדוע  זה,  לפירוש  בציון". אמנם, קשה  ויצת אש  ה' את חמתו  כלה  יא(:  ד, 

דווקא בזמן כיבוד אביו עלתה לו דרשה זו.

על פי העיון שלנו, ייתכן שסופו של המזמור — שהוא המזמור בפרק זה — 

ֶתָך. סיפור התהילה וההודיה הוא גם בזמנים  ִהּלָ ּתְ ר  ְנַסּפֵ ָוֹדר  ְלֹדר  האיר לו: 

קשים, וגם כאשר אביו נרדם, והוא לא יכול לקיים כיבוד אב בצורה פשוטה 

עד  עליו  לעמוד  נשאר  והוא  אב,  כיבוד  חלק ממצות  זה  הרי  ולהשקותו — 

שיתעורר. בדומה, גם נראה כאילו ה' ישן, ונראה חורבן העיר בכל מקום, עד 

שעבדי ה' וחסידיו מתים — עדיין נודה לך ונספר תהלתך.

להאזנה לשיעור על פרק ע״ט: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/79 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.
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