ב"ה

ִ ּד ַּב ְר ָּת ְב ָחזוֹ ן ַל ֲח ִס ֶיד ָ
יך  /תהילים פרק פ״ט
שאול יונתן וינגורט

איתן האזרחי רואה את מלכות דוד בתפארתה ,אך לא לנצח זה נשאר
כך ,והמשורר בא בתביעה לה' הזונח את המלכים מבית דוד .בתחילת
המזמור כולם משבחים את ה' ,אך בסיומו של המזמור נראה כי אנו
צועקים לה' על החרפות שמחרפים אותנו .ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

ש ִּכילְ ,ל ֵא ָיתן ָה ֶאזְ ָר ִחי.
(א) ַמ ְ ׂ

(ב) ַח ְס ֵדי ה' עו ָׂלם ָא ׁ ִש ָירהְ ,לדֹ ר ָודֹ ר
או ִׂד ַיע ֱאמוּנָ ְת ָך ְ ּב ִפי.
(ג) ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי עו ָׂלם ֶח ֶסד יִ ָ ּבנֶ הָ ׁ ,ש ַמיִ ם
ָּת ִכן ֱאמוּנָ ְת ָך ָב ֶהם.
(ד) ָּכ ַר ִּתי ְב ִרית ִל ְב ִח ִירי ,נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְל ָד ִוד
ַע ְב ִ ּדי.
(ה) ַעד עו ָׂלם ָא ִכין זַ ְר ֶע ָך ,ו ָּבנִ ִיתי ְלדֹ ר
ָודוׂר ִּכ ְס ֲא ָךֶ .ס ָלה.
(ו) ְויוׂד ּו ׁ ָש ַמיִ ם ִּפ ְל ֲא ָך ה'ַ ,אף ֱאמוּנָ ְת ָך
ִ ּב ְק ַהל ְקדֹ ׁ ִשים.
(ז) ִּכי ִמי ַב ׁ ּ ַש ַחק יַ ֲערֹ ְך לה' ,יִ ְד ֶמה ַלה'
ִ ּב ְבנֵ י ֵא ִלים.
(ח) ֵא־ל נַ ֲע ָרץ ְ ּבסוׂד ְקדֹ ׁ ִשים ַר ָ ּבה,
ְונו ָׂרא ַעל ָּכל ְס ִב ָיביו.
(ט) ה' ֱא־ל ֵֹהי צְ ָב־אוׂתִ ,מי ָכמו ָׂך ֲח ִסין
־הֶ ,ו ֱאמוּנָ ְת ָך ְס ִביבו ֶׂת ָיך.
יָ ּ
(י) ַא ָּתה מו ׁ ֵׂשל ְ ּבגֵ אוּת ַהיָ ּ םּ ְ ,בשׂ וׂא גַ ָּליו
ַא ָּתה ְת ׁ ַש ְ ּב ֵחם.

המזמור

יתן ָה ֶאזְ ָר ִחי .ונראה ,שיש
פותחַ :מ ְ ׂש ִּכיל ,לְ ֵא ָ
בו שני מזמורים — האחד הוא של איתן
האזרחי ,והשני הוא משכיל על גביו.
מיהו איתן האזרחי? נאמר בפסוק (מל"א ה ,א־יא) :וּ ׁ ְשלֹמֹה ָהיָ ה מוׂ ׁ ֵשל
ְּבכׇ ל ַה ּ ַמ ְמלָ כוׂ ת ִמן ַה ָּנ ָהר ֶא ֶרץ ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתים ְו ַעד ְ ּגבוּ ל ִמ ְצ ָריִ ם ַ ...ו ִ ּי ּ ֵתן
ֱא־ל ִֹהים ׇחכְ ָמה לִ ׁ ְשלֹמֹה וּ ְתבוּ נָ ה ַה ְר ֵּבה ְמאֹדְ ,ור ַֹחב לֵ ב ַּכחוׂ ל ֲא ׁ ֶשר
ַעל ְ ׂש ַפת ַה ָ ּיםַ .ו ּ ֵת ֶרב ׇחכְ ַמת ׁ ְשלֹמֹה ֵמ ׇחכְ ַמת ׇּכל ְּבנֵ י ֶק ֶדם וּ ִמ ֹּכל ׇחכְ ַמת
ימן ְוכַ לְ ֹּכל ְו ַד ְר ַ ּדע
יתן ָה ֶאזְ ָר ִחיְ ,ו ֵה ָ
ִמ ְצ ָריִ םַ .ו ֶ ּי ְח ַּכם ִמ ׇּכל ָה ָא ָדם — ֵמ ֵא ָ
ְּבנֵ י ָמחוׂ לַ ,ויְ ִהי ׁ ְשמוׂ ְבכׇ ל ַהגּ וׂ יִ ם ָס ִביב.
אם כן ,איתן האזרחי הוא איש חכם שהיה בימי דוד ,ושלמה בחכמתו
עלה עליו .מתאים לומר ,שהמזמור של איתן האזרחי הוא מזמור
שבח על בחירת דוד והברית עמו .זהו המזמור הראשון (פסוקים ב־
לח).
הפתיח של מזמור זה כולל ארבעה פסוקים (ב־ה) ,שני פסוקים בהם
המשורר מהלל את ה'ַ :ח ְס ֵדי ה' עוׂ לָ ם (=לעולם) ָא ׁ ִש ָירה ,לְ דֹר וָ דֹר
אוׂ ִדיעַ ֱאמוּנָ ְת ָך ְּבפִ יִּ .כי ָא ַמ ְר ִּתי עוׂ לָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ הָ ׁ ,ש ַמיִ ם ּ ָתכִ ן ֱאמוּנָ ְת ָך
ָב ֶהם .ושני פסוקים בהם מודיע ה' על כריתת הברית עם דודָּ :כ ַר ִּתי
יתי
ְב ִרית לִ ְב ִח ִירי ,נִ ׁ ְש ַּבעְ ּ ִתי לְ ָדוִ ד עַ ְב ִ ּדי .עַ ד עוׂ לָ ם ָאכִ ין זַ ְרעֶ ָך ,ו ָּבנִ ִ
לְ דֹר וָ דוׂ ר ִּכ ְס ֲא ָךֶ .סלָ ה.
גם במזמור עצמו יש שני חלקים :בחלק הראשון
משבח איתן האזרחי את ה' :וְ יוׂ ד ּו ׁ ָש ַמיִ ם ּ ִפלְ ֲא ָך ה'ַ ,אף (=יודו על)
ֱאמוּנָ ְת ָך ִּב ְק ַהל ְקד ׁ ִֹשיםִּ .כי ִמי ַב ַּׁש ַחק יַ עֲ ר ְֹך לה' ,יִ ְד ֶמה לַ ה' ִּב ְבנֵ י
(ו־יט 111 .מילים)

שיעורים בספר תהילים › פרק פ״ט › ִ ּד ַ ּב ְר ָּת ְב ָחזוֹ ן ַל ֲח ִס ֶיד ָיך
את ֶכ ָח ָלל ָר ַהבּ ִ ,בזְ רו ַׂע ֻעזְ ָּך
(יא) ַא ָּתה ִד ִּכ ָ
ִּפזַ ְּר ָּת אוׂיְ ֶב ָיך.
(יב) ְל ָך ׁ ָש ַמיִ ם ַאף ְל ָך ָא ֶרץֵּ ,ת ֵבל ו ְּמל ָֹא ּה ַא ָּתה
יְ ַס ְד ָּתם.
אתםָּ ,תבוׂר ְו ֶח ְרמוׂן
(יג) צָ פוׂן ְויָ ִמין ַא ָּתה ְב ָר ָ
ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך יְ ַר ֵנּנוּ.
(יד) ְל ָך זְ רו ַׂע ִעם ְגּבו ָּרהָּ ,תעֹ ז יָ ְד ָך ָּתרוּם יְ ִמינֶ ָך.
(טו) צֶ ֶדק ו ִּמ ׁ ְש ָּפט ְמכוׂן ִּכ ְס ֶא ָךֶ ,ח ֶסד ֶו ֱא ֶמת
יְ ַק ְ ּדמ ּו ָפנֶ ָיך.
(טז) ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם יו ְׂד ֵעי ְתרו ָּעה ,ה' ְ ּבאוׂר ָּפנֶ ָיך
יְ ַה ֵּלכוּן.
(יז) ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך יְ גִ ילוּן ָּכל ַה ּיוׂם ,ו ְּבצִ ְד ָק ְת ָך יָ רוּמוּ.
(יח) ִ ּכי ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזָ ּמ ׂו ָא ָּתה ,ו ִּב ְרצֹ נְ ָך (תרים)

[תרוּם] ַק ְרנֵ נוּ.
ָּ
ש ָר ֵאל ַמ ְל ֵּכנוּ.
(יט) ִּכי ַלה' ָמגִ ֵנּנוְּ ,ו ִל ְקדו ׁׂש יִ ְ ׂ
(כ) ָאז ִ ּד ַ ּב ְר ָּת ְב ָחזוׂן ַל ֲח ִס ֶיד ָיך,
ּיתי ֵעזֶ ר ַעל ִג ּּבוׂר ֲה ִרימו ִׂתיָ ,בחוּר
אמרִ ׁ :ש ִו ִ
ַו ּ ֹת ֶ
ֵמ ָעם.

אתי ָ ּד ִוד ַע ְב ִ ּדיּ ְ ,ב ׁ ֶש ֶמן ָק ְד ׁ ִשי
(כא) ָמצָ ִ
ְמ ׁ ַש ְח ִּתיו.
(כב) ֲא ׁ ֶשר יָ ִדי ִּתכּ וׂן ִע ּמוַׂ ,אף זְ רו ִׂעי ְת ַא ְּמצֶ נּ וּ.
(כג) לֹא יַ ׁ ּ ִשא אוׂיֵ ב ּבוׂ ,ו ֶּבן ַע ְו ָלה לֹא יְ ַע ֶ ּנ ּנוּ.
שנְ ָאיו ֶא ּגוׂף.
(כד) ְו ַכ ּתו ִׂתי ִמ ָּפנָ יו צָ ָריו ,ו ְּמ ַ ׂ
(כה) ֶו ֶאמוּנָ ִתי ְו ַח ְס ִ ּדי ִע ּמוׂ ,ו ִּב ׁ ְש ִמי ָּתרוּם ַק ְרנוׂ.
ש ְמ ִּתי ַביָ ּ ם יָ דוׂ ,ו ַּב ְנ ָּהרוׂת יְ ִמינוׂ.
(כו) ְו ַ ׂ
־לי ְוצוּר
(כז) הוּא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתהֵ ,א ִ
יְ ׁשו ָּע ִתי.
(כח) ַאף ָאנִ י ְ ּבכוׂר ֶא ְּתנֵ הוֶּ ,ע ְליוׂן ְל ַמ ְל ֵכי ָא ֶרץ.
[א ׁ ְש ָמר] ל ׂו ַח ְס ִ ּדי,
(כט) ְלעו ָׂלם (אשמור) ֶ
ו ְּב ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוׂ.
ש ְמ ִּתי ָל ַעד זַ ְרעוְׂ ,ו ִכ ְסא ׂו ִּכ ֵימי ׁ ָש ָמיִ ם.
(ל) ְו ַ ׂ
(לא) ִאם יַ ַעזְ ב ּו ָבנָ יו ּתו ָׂר ִתי ,ו ְּב ִמ ׁ ְש ָּפ ַטי לֹא

יביו .ופונה אליו
ֵאלִ יםֵ .א־ל נַ עֲ ָרץ ְּבסוׂ ד ְקד ׁ ִֹשים ַר ָּבה (=רבים) ,וְ נוׂ ָרא עַ ל ָּכל ְס ִב ָ
־ה ,וֶ ֱאמוּנָ ְת ָך ְס ִביבוׂ ֶת ָ
יך.
בהתפעלות :ה' ֱא־ל ֵֹהי ְצ ָב־אוׂ תִ ,מי כָ מוׂ ָך ֲח ִסין יָ ּ
ַא ּ ָתה מוׂ ׁ ֵשל ְּבגֵ אוּת ַה ָ ּיםְּ ,בשׂ וׂ א (=בגובה) גַ ָּליו ַא ּ ָתה ְת ׁ ַש ְּב ֵחם (=תשקיט אותם).
את כֶ ָחלָ ל (=כהרוג) ָר ַהב (=שר הים)ִּ ,בזְ רוׂ עַ עֻ זְ ּ ָך ּ ִפזַ ּ ְר ּ ָת אוׂ יְ ֶב ָ
יך .לְ ָך
ַא ָּתה ִד ִּכ ָ
ׁ ָש ַמיִ ם ַאף לְ ָך ָא ֶרץֵ ּ ,ת ֵבל ו ְּמל ָֹא ּה ַא ּ ָתה יְ ַס ְד ָּתםָ .צפוׂ ן וְ יָ ִמין (=ודרום) ַא ָּתה
אתםָ ּ ,תבוׂ ר וְ ֶח ְרמוׂ ן ְּב ׁ ִש ְמ ָך יְ ַר ֵּננוּ .לְ ָך זְ רוׂ עַ עִ ם ְ ּגבו ָּרהָּ ,תעֹז יָ ְד ָך ָּתרוּם
ְב ָר ָ
יְ ִמינֶ ָךֶ .צ ֶדק ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ְמכוׂ ן ִּכ ְס ֶא ָךֶ ,ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת יְ ַק ְ ּדמ ּו פָ נֶ ָ
יך .לאחר השבח של
ה' ,ממשיך איתן האזרחי בשבח המשבחים אותוַ :א ׁ ְש ֵרי ָהעָ ם יוׂ ְדעֵ י ְתרוּעָ ה,
ה' ְּבאוׂ ר ּ ָפנֶ ָ
יך יְ ַה ֵּלכוּןְּ .ב ׁ ִש ְמ ָך יְ גִ ילוּן ָּכל ַה ּיוׂ ם ,ו ְּב ִצ ְד ָק ְת ָך יָ רוּמוִּּ .כי ִתפְ ֶא ֶרת
עֻ זָ ּ מוׂ ָא ּ ָתה ,ו ִּב ְרצֹנְ ָך (תרים) ָּ
[תרוּם] ַק ְרנֵ נ ּו (=אנו מנצחים)ִּ .כי לַ ה' (=נכון לקרוא):
ָמגִ ֵּננוּ ,וְ לִ ְקדוׂ ׁש יִ ְ ׂש ָר ֵאל (=נכון לקרואַ ):מלְ ֵּכנוּ.
במוקד המזמור (כ) הנבואות שבהן ה' אמר להמליך מלךָ :אז ִ ּד ַּב ְר ָּת ְב ָחזוׂ ן
לַ ֲח ִס ֶיד ָ
ּיתי עֵ זֶ ר (=מישהו שיעזור) עַ ל
אמרִ ׁ :שוִ ִ
יך (=שמואל הנביא ,וגד החוזה) ,וַ ּ ֹת ֶ
ִ ּג ּבוׂ ר (=שאול המלך) ֲה ִרימוׂ ִתיָ ,בחוּר ֵמעָ ם (=הנבחר מהעם) .על שאול המלך
יאל ֶּבן
נאמר (שמו"א ט ,א־ב)ַ :ויְ ִהי ִא ׁיש ִ[מ ִּבנְ יָ ִמין] (מבן ימין) וּ ׁ ְשמוׂ ִק ׁיש ֶּבן ֲא ִב ֵ
יח ֶּבן ִא ׁיש יְ ִמינִ י ִ ּג ּבוׂ ר ָחיִ לְ .ולוׂ ָהיָ ה ֵבן וּ ׁ ְשמוׂ ׁ ָשאוּ ל,
ְצרוׂ ר ֶּבן ְּבכוׂ ַרת ֶּבן ֲא ִפ ַ
ָּבחוּ ר ָוטוׂ בְ ,ו ֵאין ִא ׁיש ִמ ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל טוׂ ב ִמ ּ ֶמנּ וּ ִ ,מ ִּׁשכְ מוׂ ָו ַמ ְעלָ ה ָ ּגב ַֹּה ִמ ׇּכל ָה ָעם.
וכאשר מת שאול קונן דוד עליו ועל יהונתן בנו (שמו"ב א ,יט)ַ :ה ְ ּצ ִבי יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
יך ָחלָ לֵ ,א ְ
ַעל ָּבמוׂ ֶת ָ
יך נָ ְפלוּ גִ ּבוׂ ִרים .לפיכך ,נראה שפסוק זה מדבר על שאול
המלך כמלך הראשון ,והנבואה הנוספת היא להביא "עזר" ,כמו שכתוב על
יהודה (דברים לג ,ז)ְ :ו ֵעזֶ ר ִמ ָ ּצ ָריו ּ ִת ְהיֶ ה ,ודוד נבחר 'לעזור' לשאול ולמלוך
לאחר מכן על העם.
החלק השני של המזמור (כא־לח 115 .מילים .מספר המילים שווה ,129 ,בשני החלקים,

אתי
אם מחברים את שני חלקי הפתיח לשני חלקי המזמור) הוא על מלכות דודָ :מ ָצ ִ
ָ ּדוִ ד עַ ְב ִ ּדיְּ ,ב ׁ ֶש ֶמן ָק ְד ׁ ִשי ְמ ׁ ַש ְח ּ ִתיו .ומבטיח ה'ֲ :א ׁ ֶשר יָ ִדי ּ ִת ּכוׂ ן (=תהיה מוכנה
להיות) עִ ּמוׂ ַ ,אף זְ רוׂ עִ י ְת ַא ְּמ ֶצנּ וּ .לֹא יַ ִּׁשא (=יפגע) אוׂ יֵ ב ּבוׂ  ,ו ֶּבן עַ וְ לָ ה לֹא יְ עַ ֶּננּ וּ.
וְ כַ ּתוׂ ִתי ִמ ּ ָפנָ יו ָצ ָריו ,ו ְּמ ַ ׂשנְ ָאיו ֶאגּ וׂ ף .וֶ ֶאמוּנָ ִתי וְ ַח ְס ִ ּדי עִ ּמוׂ  ,ו ִּב ׁ ְש ִמי ּ ָתרוּם ַק ְרנוׂ .
וְ ַ ׂש ְמ ּ ִתי ַב ָ ּים יָ דוׂ (=שליטתו) ,ו ַּב ְּנ ָהרוׂ ת יְ ִמינוׂ  .הוּא יִ ְק ָר ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתהֵ ,א־לִ י וְ צוּר
יְ ׁשוּעָ ִתיַ .אף ָאנִ י ְּבכוׂ ר ֶא ּ ְתנֵ הוּ ,עֶ לְ יוׂ ן לְ ַמלְ כֵ י ָא ֶרץ .כאן מבטיח ה' שתמיד הוא
יתי
יהיה נאמן לברית עם דוד וזרעו :לְ עוׂ לָ ם (אשמור) ֶ[א ׁ ְש ָמר] לוׂ ַח ְס ִ ּדי ,ו ְּב ִר ִ
ימי ׁ ָש ָמיִ ם (=לעולם) .ומה יקרה אם
נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוׂ  .וְ ַ ׂש ְמ ּ ִתי לָ עַ ד זַ ְרעוׂ  ,וְ כִ ְסאוׂ ִּכ ֵ
זרעו של דוד יעזוב את התורהִ :אם יַ עַ זְ ב ּו ָבנָ יו ּתוׂ ָר ִתי ,ו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ָפ ַטי לֹא יֵ לֵ כוּן.
ִאם ֻח ּ ֹק ַתי יְ ַח ֵּללוּ ,ו ִּמ ְצוׂ ַתי לֹא יִ ׁ ְשמֹר ּו — וּפָ ַק ְד ּ ִתי ְב ׁ ֵש ֶבט ּ ִפ ׁ ְשעָ ם ,ו ִּבנְ גָ עִ ים עֲ וׂ נָ ם.
יתי ,וּמוׂ ָצא ְ ׂשפָ ַתי
וְ ַח ְס ִ ּדי לֹא ָאפִ יר ֵמעִ ּמוׂ  ,וְ לֹא ֲא ׁ ַש ֵ ּקר ֶּב ֱאמוּנָ ִתי .לֹא ֲא ַח ֵּלל ְּב ִר ִ
לֹא ֲא ׁ ַש ֶּנהַ .א ַחת נִ ׁ ְש ַּבעְ ּ ִתי ְב ָק ְד ׁ ִשיִ ,אם לְ ָדוִ ד ֲאכַ זֵ ּ ב :זַ ְרעוׂ לְ עוׂ לָ ם יִ ְהיֶ ה ,וְ כִ ְסאוׂ
כַ ֶּׁש ֶמ ׁש נֶ גְ ִ ּדיְּ .כיָ ֵר ַח יִ ּכוׂ ן עוׂ לָ ם ,וְ עֵ ד ַּב ַּׁש ַחק נֶ ֱא ָמןֶ .סלָ ה .כלומר ,גם כאשר
לא יקיימו את התורה — מבטיח ה' שהוא לא יעזוב את הבטחתו לדוד וזרעו
לעולם יהיה.
מהו המקור להבטחה זו? כאשר דוד רצה לבנות את בית המקדש ,אמר ה'
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(לג) ו ָּפ ַק ְד ִּתי ְב ׁ ֵש ֶבט ִּפ ׁ ְש ָעם ,ו ִּבנְ גָ ִעים ֲעוׂנָ ם.

יך ְו ׁ ָשכַ ְב ּ ָת ֶאת ֲאב ֶֹת ָ
בלילה ההוא לנתן הנביא (שמו"ב ז ,יב־טז)ִּ :כי יִ ְמלְ אוּ יָ ֶמ ָ
יך,
יך ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא ִמ ּ ֵמ ֶע ָ
ַו ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
יך ַו ֲהכִ ינ ִֹתי ֶאת ַמ ְמלַ כְ ּתוׂ  .הוּ א יִ ְבנֶ ה
ַּביִ ת לִ ׁ ְש ִמיְ ,וכֹנַ נְ ּ ִתי ֶאת ִּכ ֵּסא ַמ ְמלַ כְ ּתוׂ ַעד עוׂ לָ םֲ .אנִ י ֶא ְהיֶ ה ּלוׂ לְ ָאב ְוהוּ א יִ ְהיֶ ה
ּ ִלי לְ ֵבןֲ ,א ׁ ֶשר ְּב ַה ֲעוׂ תוׂ ְוהֹכַ ְח ּ ִתיו ְּב ׁ ֵש ֶבט ֲאנָ ׁ ִשים וּ ְבנִ גְ ֵעי ְּבנֵ י ָא ָדםְ .ו ַח ְס ִ ּדי לֹא יָ סוּ ר
ִמ ּ ֶמנּ וּ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ֲה ִסר ִֹתי ֵמ ִעם ׁ ָשאוּ ל ֲא ׁ ֶשר ֲה ִסר ִֹתי ִמ ּ ְל ָפנֶ ָ
ית ָך וּ ַמ ְמלַ כְ ּ ְת ָך
יךְ .ונֶ ְא ַמן ֵּב ְ
ַעד עוׂ לָ ם לְ ָפנֶ ָ
יךִּ ,כ ְס ֲא ָך יִ ְהיֶ ה נָ כוׂ ן ַעד עוׂ לָ ם .אם כן ,גורל דוד לא יהיה כגורלו

ש ָפ ַתי לֹא
(לה) לֹא ֲא ַח ֵּלל ְ ּב ִר ִיתי ,וּמוׂצָ א ְ ׂ
ֲא ׁ ַש ֶנּה.

של שאול ,ועל אף שאת שאול ה' הסיר מפני דוד ,לא יסור חסד ה' מביתו
של דוד.

(לו) ַא ַחת נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי ְב ָק ְד ׁ ִשיִ ,אם ְל ָד ִוד ֲא ַכזֵ ּב.

עברו שנים ,ובא משורר 'משכיל' על גבי המזמור של איתן האזרחי .איתן
האזרחי שיבח את ה' על הברית שהוא כרת עם דוד ועם זרעו ,ואילו המשכיל
רואה מולו את זניחת בית דוד :וְ ַא ּ ָתה זָ נַ ְח ּ ָת וַ ּ ִת ְמ ָאסִ ,ה ְתעַ ַּב ְר ּ ָת (=התנהגת בכעס)
יח ָך .נֵ ַא ְר ּ ָתה (=הפרת) ְּב ִרית עַ ְב ֶ ּד ָךִ ,ח ַּללְ ָּת לָ ָא ֶרץ נִ זְ רוׂ (=כתרו)ָ ּ .פ ַר ְצ ָּת
עִ ם ְמ ׁ ִש ֶ
כָ ל ְ ּג ֵדר ָֹתיוׂ ַ ,ש ְמ ּ ָת ִמ ְב ָצ ָריו ְמ ִח ָּתה (=להרס)ַ ׁ .ש ֻּסה ּו (=בזזוהו) ָּכל ע ְֹב ֵרי ָד ֶר ְךָ ,היָ ה
ש ַמ ְח ּ ָת ָּכל אוׂ יְ ָביוַ .אף ּ ָת ׁ ִשיב צוּר (=חוזק)
ֶח ְר ּ ָפה לִ ׁ ְשכֵ נָ יוֲ .ה ִרימוׂ ָת יְ ִמין ָצ ָריוִ ,ה ְ ׂ

יֵ ֵלכוּן.
(לב) ִאם ֻחקֹּ ַתי יְ ַח ֵּללוּ ,ו ִּמצְ ו ַׂתי לֹא יִ ׁ ְשמֹ רוּ.

(לד) ְו ַח ְס ִ ּדי לֹא ָא ִפיר ֵמ ִע ּמוְׂ ,ולֹא ֲא ׁ ַש ֵ ּקר
ֶ ּב ֱאמוּנָ ִתי.

(לז) זַ ְרע ׂו ְלעו ָׂלם יִ ְהיֶ הְ ,ו ִכ ְסא ׂו ַכ ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש נֶ גְ ִ ּדי.
(לח) ְּכיָ ֵר ַח יִ כּ וׂן עו ָׂלםְ ,ו ֵעד ַ ּב ׁ ּ ַש ַחק נֶ ֱא ָמןֶ .ס ָלה.

(לט) ְו ַא ָּתה זָ נַ ְח ָּת ַו ִּת ְמ ָאסִ ,ה ְת ַע ַ ּב ְר ָּת ִעם
יח ָך.
ְמ ׁ ִש ֶ
(מ) נֵ ַא ְר ָּתה ְ ּב ִרית ַע ְב ֶ ּד ָךִ ,ח ַּל ְל ָּת ָל ָא ֶרץ נִ זְ רוׂ.

ַח ְר ּבוׂ  ,וְ לֹא ֲה ֵקימֹתוׂ ַּב ִּמלְ ָח ָמהִ .ה ׁ ְש ַּב ּ ָת ִמ ּ ְט ָהרוׂ (=מזוהרו) ,וְ כִ ְסאוׂ לָ ָא ֶרץ ִמ ַ ּג ְר ָּתה
ית עָ לָ יו ּבו ׁ ָּשהֶ .סלָ ה.
(=הפלת)ִ .ה ְק ַצ ְר ּ ָת יְ ֵמי עֲ לו ָּמיוֶ ,העֱ ִט ָ

ש ְמ ָּת ִמ ְבצָ ָריו ְמ ִח ָּתה.
(מא) ָּפ ַרצְ ָּת ָכל ְג ֵּדרֹ ָתיוׂ ַ ,

לאחר התיאור הקשה של מה שיקרה עם המשיח מבית דוד ,שואל המשורר
עד מתי יהיה הסתר הפנים :עַ ד ָמה ה' ּ ִת ָּס ֵתר לָ נֶ ַצחִ ּ ,ת ְבעַ ר ְּכמוׂ ֵא ׁש ֲח ָמ ֶת ָך?!
והוא מנמק את בקשתו להקל בייסורים :זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד (=כמה שנים אחיה),
את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם? ִמי גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה וְ לֹא יִ ְר ֶאה ָּמוֶ ת ,יְ ַמ ֵּלט נַ פְ ׁשוׂ
עַ ל ַמה ָּׁשוְ א ָּב ָר ָ
ִמ ַ ּיד ׁ ְשאוׂ ל? ולפיכך ,פונה הוא לה' ואומרַ :א ֵ ּיה ֲח ָס ֶד ָ
שנִ ים ֲא־דֹנָ י,
יך ָה ִרא ׁ ֹ
נִ ׁ ְש ַּבעְ ּ ָת לְ ָדוִ ד ֶּב ֱאמוּנָ ֶת ָך .זְ כֹר ֲא־דֹנָ י ֶח ְר ּ ַפת עֲ ָב ֶד ָ
יךׂ ְ ,ש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי ָּכל ַר ִּבים
עַ ִּמיםֲ .א ׁ ֶשר ֵח ְרפ ּו אוׂ יְ ֶב ָ
יח ָך.
יך ה'ֲ ,א ׁ ֶשר ֵח ְרפ ּו עִ ְ ּקבוׂ ת ְמ ׁ ִש ֶ

(מה) ִה ׁ ְש ַ ּב ָּת ִמ ְּט ָהרוְׂ ,ו ִכ ְסא ׂו ָל ָא ֶרץ ִמ ַג ְּר ָּתה.

מתי היה הסתר הפנים המדובר? ומתי פנה המשורר אל ה' בטענה על כך שה'
זנח את המלך מבית דוד? נראה ,שמדובר במזמור שלנו על סיומה של מלכות
בית דוד לקראת חורבן בית המקדש הראשון.

(מב) ׁ ַש ֻ ּסה ּו ָּכל עֹ ְב ֵרי ָד ֶר ְךָ ,היָ ה ֶח ְר ָּפה
ִל ׁ ְש ֵכנָ יו.
ש ַמ ְח ָּת ָּכל אוׂיְ ָביו.
(מג) ֲה ִרימו ָׂת יְ ִמין צָ ָריוִ ,ה ְ ׂ
(מד) ַאף ָּת ׁ ִשיב צוּר ַח ְר ּבוְׂ ,ולֹא ֲה ֵקימֹ ת ׂו
ַ ּב ִּמ ְל ָח ָמה.

(מו) ִה ְקצַ ְר ָּת יְ ֵמי ֲעלו ָּמיוֶ ,ה ֱע ִט ָית ָע ָליו ּבו ׁ ָּשה.
ֶס ָלה.

(מז) ַעד ָמה ה' ִּת ָ ּס ֵתר ָלנֶ צַ חִּ ,ת ְב ַער ְּכמ ׂו ֵא ׁש
ֲח ָמ ֶת ָך.
את ָכל
(מח) זְ ָכר ֲאנִ י ֶמה ָח ֶלדַ ,על ַמה ׁ ּ ָש ְוא ָ ּב ָר ָ
ְ ּבנֵ י ָא ָדם.
(מט) ִמי גֶ ֶבר יִ ְחיֶ ה ְולֹא יִ ְר ֶאה ָּמ ֶות ,יְ ַמ ֵּלט נַ ְפ ׁש ׂו
ִמיַ ּ ד ׁ ְשאוׂלֶ .ס ָלה.
(נ) ַאיֵ ּ ה ֲח ָס ֶד ָיך ָה ִר ׁ
אשֹ נִ ים ֲא־דֹ נָ י ,נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ָּת
ְל ָד ִוד ֶ ּב ֱאמוּנָ ֶת ָך.
ש ֵא ִתי ְב ֵח ִיקי
(נא) זְ כֹ ר ֲא־דֹ נָ י ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶד ָיךׂ ְ ,
ָּכל ַר ִ ּבים ַע ִּמים.

בספר ירמיהו ישנה תפילה הדומה בלשונה למזמור שלנו ,אלא שזו תפילה
על כך שה' עזב את הברית עם כלל ישראל (לב ,א־כה)[ַּ :ב ָּׁשנָ ה] ָה ֲע ִ ׂש ִרית
אצרְ .ו ָאז ֵחיל
לְ ִצ ְד ִק ָ ּיהוּ ֶמלֶ ְך יְ הוּ ָדהִ ,היא ַה ָּׁשנָ ה ׁ ְשמֹנֶ ה ֶע ְ ׂש ֵרה ׁ ָשנָ ה לִ נְ בוּ כַ ְד ֶר ַ ּ
ֶמלֶ ְך ָּב ֶבל ָצ ִרים ַעל יְ רוּ ׁ ָשלָ ִם ְויִ ְר ְמיָ הוּ ַה ָּנ ִביא ָהיָ ה כָ לוּ א ַּב ֲח ַצר ַה ּ ַמ ָּט ָרה ֲא ׁ ֶשר
ֵּבית ֶמלֶ ְך יְ הוּ ָדה ָ ...ו ֶא ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶאל ה' ַא ֲח ֵרי ִת ּ ִתי ֶאת ֵס ֶפר ַה ּ ִמ ְקנָ ה ֶאל ָּברוּ ְך ֶּבן
ית ֶאת ַה ָּׁש ַמיִ ם ְו ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּבכ ֲֹח ָך
נֵ ִר ָ ּיה לֵ אמֹרֲ :א ָה ּה ֲא־דֹנָ י ה'ִ ,ה ֵּנה ַא ּ ָתה ָע ִ ׂש ָ
ַה ָ ּגדוׂ ל וּ ִבזְ ר ֲֹע ָך ַה ְּנטוּ יָ ה לֹא יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמ ָך ָּכל ָ ּד ָבר .ע ֶ ֹׂשה ֶח ֶסד לַ ֲאלָ ִפים וּ ְמ ׁ ַש ּ ֵלם
יהםָ ,ה ֵא־ל ַה ָ ּגדוׂ ל ַה ִ ּג ּבוׂ ר ה' ְצ ָב־אוׂ ת ׁ ְשמוׂ ּ ְ .גדֹל
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
ֲעוׂ ן ָאבוׂ ת ֶאל ֵחיק ְּבנֵ ֶ
ָ
ָה ֵע ָצה ְו ַרב ָה ֲעלִ ילִ ָ ּיהֲ ,א ׁ ֶשר ֵעינֶ יך ְפ ֻקחוׂ ת ַעל ָּכל ַ ּד ְרכֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ,לָ ֵתת לְ ִא ׁיש
ִּכ ְד ָרכָ יו ְוכִ ְפ ִרי ַמ ֲעלָ לָ יוֲ .א ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ּ ָת אֹתוׂ ת וּ מ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד ַה ּיוׂ ם ַה ֶ ּזה,
וּ ְביִ ְ ׂש ָר ֵאל וּ ָב ָא ָדםַ ,ו ּ ַת ֲע ֶ ׂשה ּ ְל ָך ׁ ֵשם ַּכ ּיוׂ ם ַה ֶ ּזהַ .ו ּ ֹת ֵצא ֶאת ַע ּ ְמ ָך ֶאת יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם ְּבאֹתוׂ ת וּ ְבמוׂ ְפ ִתים וּ ְביָ ד ֲחזָ ָקה וּ ְב ֶאזְ רוׂ ַע נְ טוּ יָ ה וּ ְבמוׂ ָרא ָ ּגדוׂ לַ .ו ּ ִת ּ ֵתן לָ ֶהם

שיעורים בספר תהילים › פרק פ״ט › ִ ּד ַ ּב ְר ָּת ְב ָחזוֹ ן ַל ֲח ִס ֶיד ָיך
(נב) ֲא ׁ ֶשר ֵח ְרפ ּו אוׂיְ ֶב ָיך ה'ֲ ,א ׁ ֶשר ֵח ְרפ ּו
יח ָך.
ִע ְ ּקבוׂת ְמ ׁ ִש ֶ
(נג) ָ ּברו ְּך ה' ְלעו ָׂלםָ ,א ֵמן ְו ָא ֵמן.

ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ּ ֹזאת ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּב ְע ּ ָת לַ ֲאבוׂ ָתם לָ ֵתת לָ ֶהם ֶא ֶרץ זָ ַבת ָחלָ ב וּ ְד ָב ׁשַ .ו ָ ּיבֹאוּ
ַו ִ ּי ְר ׁשוּ א ָֹת ּה ְולֹא ׁ ָש ְמעוּ ְבקוׂ לֶ ָך ,ובתרותך [וּ ְבתוׂ ָר ְת ָך] לֹא ָהלָ כוּ ֵ ,את ָּכל ֲא ׁ ֶשר
יתה לָ ֶהם לַ ֲעשׂ וׂ ת לֹא ָעשׂ וּ ַ ,ו ּ ַת ְק ֵרא א ָֹתם ֵאת ָּכל ָה ָר ָעה ַה ּ ֹזאתִ .ה ֵּנה ַה ּ ֹסלְ לוׂ ת
ִצ ִ ּו ָ
יה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ֶח ֶרב
ָּבאוּ ָה ִעיר לְ לָ כְ ָד ּהְ ,ו ָה ִעיר נִ ּ ְתנָ ה ְּביַ ד ַה ַּכ ְ ׂש ִ ּדים ַה ִּנלְ ָח ִמים ָעלֶ ָ
ְו ָה ָר ָעב ְו ַה ָ ּד ֶברַ ,ו ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת ָהיָ הְ ,ו ִה ְּנ ָך ר ֶֹאהְ .ו ַא ּ ָתה ָא ַמ ְר ּ ָת ֵאלַ י ֲא־דֹנָ י ה' ְקנֵ ה
לְ ָך ַה ָּ ׂש ֶדה ַּב ֶּכ ֶסף ְו ָה ֵעד ֵע ִדיםְ ,ו ָה ִעיר נִ ּ ְתנָ ה ְּביַ ד ַה ַּכ ְ ׂש ִ ּדים.
נראה ,כי מעין תשובתו של ה' בספר ירמיהו ,עלינו לענות גם למשורר
המזמור שלנו.
ירמיהו קיבל נבואה (לב ,לז־מד)ְ :ו ַע ּ ָתה לָ כֵ ן ֹּכה ָא ַמר ה' ֱא־ל ֵֹהי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶאל ָה ִעיר
ַה ּ ֹזאת ֲא ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם א ְֹמ ִרים נִ ּ ְתנָ ה ְּביַ ד ֶמלֶ ְך ָּב ֶבל ַּב ֶח ֶרב וּ ָב ָר ָעב וּ ַב ָ ּד ֶברִ .הנְ נִ י ְמ ַק ְּב ָצם
ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצוׂ ת ֲא ׁ ֶשר ִה ַ ּד ְח ּ ִתים ׁ ָשם ְּב ַא ּ ִפי וּ ַב ֲח ָמ ִתי וּ ְב ֶק ֶצף ָ ּגדוׂ ל ַו ֲה ׁ ִשב ִֹתים ֶאל
ַה ּ ָמקוׂ ם ַה ֶ ּזה ְוה ׁ ַֹש ְב ּ ִתים לָ ֶב ַטחְ .ו ָהיוּ לִ י לְ ָעם ַו ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה לָ ֶהם לֵ א־ל ִֹהיםְ .ונָ ַת ּ ִתי
יהם.
יהם ַא ֲח ֵר ֶ
לָ ֶהם לֵ ב ֶא ָחד ְו ֶד ֶר ְך ֶא ָחד לְ יִ ְר ָאה אוׂ ִתי ָּכל ַה ָ ּי ִמים לְ טוׂ ב לָ ֶהם ְולִ ְבנֵ ֶ
יט ִיבי אוׂ ָתםְ ,ו ֶאת יִ ְר ָא ִתי
יהם לְ ֵה ִ
ְוכָ ַר ּ ִתי לָ ֶהם ְּב ִרית עוׂ לָ ם ֲא ׁ ֶשר לֹא ָא ׁשוּ ב ֵמ ַא ֲח ֵר ֶ
יהם לְ ֵה ִטיב אוׂ ָתם וּ נְ ַט ְע ּ ִתים ָּב ָא ֶרץ
ֶא ּ ֵתן ִּבלְ ָב ָבם לְ ִבלְ ּ ִתי סוּ ר ֵמ ָעלָ יְ .ו ַ ׂש ְ ׂש ּ ִתי ֲעלֵ ֶ
אתי ֶאל ָה ָעם
ַה ּ ֹזאת ֶּב ֱא ֶמת ְּבכָ ל לִ ִּבי וּ ְבכָ ל נַ ְפ ׁ ִשי( .ס) ִּכי כֹה ָא ַמר ה'ַּ :כ ֲא ׁ ֶשר ֵה ֵב ִ
יהם ֶאת ָּכל ַה ּטוׂ ָבה ֲא ׁ ֶשר
ַה ֶ ּזה ֵאת ָּכל ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדוׂ לָ ה ַה ּ ֹזאתֵּ ,כן ָאנֹכִ י ֵמ ִביא ֲעלֵ ֶ
יהםְ .ונִ ְקנָ ה ַה ָּ ׂש ֶדה ָּב ָא ֶרץ ַה ּ ֹזאת ֲא ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם א ְֹמ ִרים ׁ ְש ָמ ָמה ִהיא
ָאנֹכִ י ֹּד ֵבר ֲעלֵ ֶ
ֵמ ֵאין ָא ָדם וּ ְב ֵה ָמה נִ ּ ְתנָ ה ְּביַ ד ַה ַּכ ְ ׂש ִ ּדיםׂ ָ .שדוׂ ת ַּב ֶּכ ֶסף יִ ְקנוּ ְוכָ תוׂ ב ַּב ֵּס ֶפר ְו ָחתוׂ ם
ְו ָה ֵעד ֵע ִדיםְּ ,ב ֶא ֶרץ ִּבנְ יָ ִמן וּ ִב ְס ִב ֵיבי יְ רוּ ׁ ָשלַ ִם וּ ְב ָע ֵרי יְ הוּ ָדה וּ ְב ָע ֵרי ָה ָהר וּ ְב ָע ֵרי
ַה ׁ ּ ְש ֵפלָ ה וּ ְב ָע ֵרי ַה ֶּנגֶ ב ִּכי ָא ׁ ִשיב ֶאת ׁ ְשבוּ ָתם נְ ֻאם ה' (פ).
תשובת ה' היא על הכלל ,ומעין תשובה זו יש להשיב גם על מלכות בית דוד
שעוד תשוב.
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