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אִתי / תהילים פרק ל״ב אָת ֲעו ֹן ַחָטּ ָנָשׂ
שאול יונתן וינגורט

אשרי מי שאין לו עוונות, אך גם כאשר יש פשעים — הוידוי מועיל לכך 

שה' ישא את החטא. גם כאשר ה' מעניש — הוא איננו מביא ייסורים 

שלא ניתן לעמוד בהם, ומי שבוטח בה' — חסד יסובבנו.

יל ִכּ )א( ְלָדִוד, ַמְשׂ

סּוי ֲחָטָאה. ע ְכּ ַשׁ ֵרי ְנׂשּוי ֶפּ ַאְשׁ

ב ה' לֹו ָעו ֹן,  ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחֹשׁ )ב( ַאְשׁ

ה. רּוחֹו ְרִמָיּ ְוֵאין ְבּ

ל  ֲאָגִתי ָכּ ַשׁ לּו ֲעָצָמי, ְבּ י ָבּ ִתּ י ֶהֱחַרְשׁ )ג( ִכּ

ַהּיֹום.

ְך  ד ָעַלי ָיֶדָך, ֶנְהַפּ ְכַבּ י יֹוָמם ָוַלְיָלה ִתּ )ד( ִכּ

ַחְרֹבֵני ַקִיץ. ֶסָלה. י ְבּ ִדּ ְלַשׁ

יִתי,  אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעו ִֹני לֹא ִכִסּ )ה( ַחָטּ

ַעי ַלה', י: אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָשׁ ָאַמְרִתּ

אִתי. ֶסָלה. אָת ֲעו ֹן ַחָטּ ה ָנָשׂ ְוַאָתּ

ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת  ל ָכּ ֵלּ )ו( ַעל ֹזאת ִיְתַפּ

ים ֵאָליו לֹא  ֶטף ַמִים ַרִבּ ְמֹצא: ַרק ְלֵשׁ

יעּו. ַיִגּ

ט  י ַפֵלּ ֵרִני, ָרֵנּ ְצּ ר ִתּ ה ֵסֶתר ִלי, ִמַצּ )ז( ַאָתּ

סֹוְבֵבִני. ֶסָלה. ְתּ

ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך,  יְלָך ְואֹוְרָך ְבּ ִכּ )ח( ַאְשׂ

ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני.

ֶפֶרד ֵאין ָהִבין,  סּוס ְכּ ְהיּו ְכּ )ט( ַאל ִתּ

הראשון של המזמור )א־ה. 48 מילים( הוא על חוטא החלק 

של  אושרו  על  דוד  מדבר  בתחילה,  שמתוודה. 

סּוי ֲחָטָאה, ואושרו של מי  ע, ְכּ ַשׁ ֵרי ְנׂשּוי ֶפּ מי שחטאו מכוסה: ַאְשׁ

רּוחֹו ְרִמָיּה.  ב ה' לֹו ָעוֹ ן, ְוֵאין ְבּ ֵרי ָאָדם לֹא ַיְחֹשׁ שאין לו עוונות: ַאְשׁ

י  ִכּ מתוודה:  שהוא  עד  לנפשו  שקט  מוצא  לא  שחוטא  מי  ואולם, 

ַהּיֹום — בלו עצמי.  ל  ָכּ ֲאָגִתי  ַשׁ ְבּ ֲעָצָמי, וכך גם:  לּו  ָבּ י —  ִתּ ֶהֱחַרְשׁ
י  ִדּ ְלַשׁ ְך  ֶנְהַפּ ָיֶדָך,  ָעַלי  ד  ְכַבּ ִתּ ָוַלְיָלה  יֹוָמם  י  ִכּ ובלילה קשה,  ביום 

דוד  החלטת  לפיכך,  קיצי(.  )=ביובש  ַקִיץ  ַחְרֹבֵני  ְבּ שבי(  )=הלחלוחית 

יִתי,  אִתי אֹוִדיֲעָך ַוֲעו ִֹני לֹא ִכִסּ היא לצאת מהחטא על ידי וידוי: ַחָטּ

אָת  ה ָנָשׂ ַעי ַלה', ומתוך כך מצפה דוד: ְוַאָתּ י: אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָשׁ ָאַמְרִתּ
אִתי. ֲעו ֹן ַחָטּ

המתייסר  לאדם  פונה  מילים(   45 )ו־ט.  המזמור  של  השני  החלק 

ל ָחִסיד  ל ָכּ ֵלּ בייסורים, בתקווה שהוא לא ייפול מהם: ַעל ֹזאת ִיְתַפּ

ים  ַרִבּ ַמִים  ֶטף  ְלֵשׁ ַרק  הייסורים(:  אותו  )=כשימצאו  ְמֹצא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ה ֵסֶתר  יעּו. ובאופן אישי אומר דוד: ַאָתּ )=המון ייסורים( ֵאָליו לֹא ַיִגּ

ט )=פליטה, ישועה(  ַפֵלּ )=רינה(  י  ָרֵנּ ֵרִני )=מאויב תשמרני(,  ְצּ ִתּ ר  ִמַצּ ִלי, 
זּו  ֶדֶרְך  ְבּ ְואֹוְרָך  יְלָך  ִכּ ַאְשׂ ה':  לו  עונה  וכך  אותי(.  )=תקיף  סֹוְבֵבִני  ְתּ
ְהיּו  ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני )=אייעץ לך(. כך מציע דוד לכולם: ַאל ִתּ
ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו )=התכשיט  ֶפֶרד, ֵאין ָהִבין )=שאינם מבינים(, ְבּ סּוס, ְכּ ְכּ

ל ְקֹרב ֵאֶליָך )=שלא יתקרב אליך(. שלו( ִלְבלֹום )=נועד לעצור אותו(, ַבּ

ה' ֶחֶסד  ע, ְוַהּבֹוֵטַח ַבּ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרָשׁ ומסיים דוד את המזמור: ַרִבּ

בניגוד  ֵלב.  ֵרי  ִיְשׁ ל  ָכּ ְוַהְרִנינּו  יִקים,  ַצִדּ ְוִגילּו  ַבה'  ְמחּו  ִשׂ ְיסֹוְבֶבּנּו. 
לרשע שיש לו מכאובים רבים, הצדיקים וישרי הלב ישמחו וירננו, 

והבוטח בה' יהיה מוקף בחסד.
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של  רבים  חטאים  מכירים  איננו  המזמור?  נאמר  בו  ההיסטורי  ההקשר  מהו 

)יומא כב, ב(: "דוד בשתים — דאוריה  דוד, וחכמים מציינים רק שני חטאים 

ודהסתה", על חטא ההסתה שנזכר בסוף ספר שמו"ב קיבל דוד את עונשו 

— דבר משך שלשה ימים, ומה היה העונש על החטא עם אוריה החיתי? נתן 

י  יְתָך ַעד עֹוָלם ֵעֶקב ִכּ ה לֹא ָתסּור ֶחֶרב ִמֵבּ הנביא אמר לו )שמו"ב יב, י־יב(: ְוַעָתּ

ה ָאַמר ה' ִהְנִני ֵמִקים  ה. ֹכּ י ִלְהיֹות ְלָך ְלִאָשּׁ ה ַהִחִתּ ת אּוִרָיּ ח ֶאת ֵאֶשׁ ַקּ ְבִזָתִני ַוִתּ

יָך  ָנֶשׁ ַכב ִעם  ְוָשׁ ְלֵרֶעיָך,  י  ְוָנַתִתּ ְלֵעיֶניָך  יָך  ָנֶשׁ י ֶאת  ְוָלַקְחִתּ יֶתָך,  ִמֵבּ ָרָעה  ָעֶליָך 

ל  ה ֶנֶגד ׇכּ ָבר ַהֶזּ ה ֶאת ַהָדּ ֶתר, ַוֲאִני ֶאֱעֶשׂ יָת ַבָסּ ה ָעִשׂ י ַאָתּ ֶמׁש ַהֹזּאת. ִכּ ְלֵעיֵני ַהֶשּׁ

ִוד  אֶמר ָדּ ֶמׁש. כאשר שמע דוד את העונש שיגיע לו נאמר: ַוֹיּ ָרֵאל ְוֶנֶגד ַהָשּׁ ִיְשׂ

אְתָך לֹא ָתמּות. ֶאֶפס  ם ה' ֶהֱעִביר ַחָטּ ִוד: ַגּ אֶמר ָנָתן ֶאל ָדּ ֶאל ָנָתן ָחָטאִתי ַלה'. ַוֹיּ

ּלֹוד ְלָך מֹות ָימּות. ן ַהִיּ ם ַהֵבּ ה, ַגּ ָבר ַהֶזּ ָדּ י ִנֵאץ ִנַאְצָתּ ֶאת ֹאְיֵבי ה' ַבּ ִכּ

ובשל  התוודה,  המלך  דוד  שלנו.  המזמור  את  לפרש  ניתן  כי  נראה  מעתה, 

כך — אמנם קמה עליו רעה מביתו, אך גם כאשר ְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות 

ְלֵעת  ֵאֶליָך  ָחִסיד  ל  ָכּ ל  ֵלּ ִיְתַפּ ֹזאת  ַעל  להתפלל:  דוד  יז(, המשיך  לא,  )דברים 

ים )=המון ייסורים( ֵאָליו לֹא  ֶטף ַמִים ַרִבּ ְמֹצא )=כשימצאו אותו הייסורים(: ַרק ְלֵשׁ
יעּו. מהו שטף המים עליו מדובר? ה' היה איתו בסתר והציל אותו מצר,  ַיִגּ
סֹוְבֵבִני. כיצד  ט ְתּ י ַפֵלּ ֵרִני, ָרֵנּ ְצּ ר ִתּ ה ֵסֶתר ִלי, ִמַצּ ה'' סובב אותו בישועה: ַאָתּ

והורה אותו בדרך בה הוא הלך בבורחו מפני  קרה הדבר? ה' השכיל אותו 

דֹול ְוׇכל ָהָעם  אבשלום, וכך נאמר )שמו"ב טו, כג־כו(: ְוׇכל ָהָאֶרץ ּבֹוִכים קֹול ָגּ

ר.  ְדָבּ ֵני ֶדֶרְך ֶאת ַהִמּ ַנַחל ִקְדרֹון, ְוׇכל ָהָעם ֹעְבִרים ַעל ְפּ ֶלְך ֹעֵבר ְבּ ֹעְבִרים, ְוַהֶמּ

קּו ֶאת ֲארֹון  ִצּ ִרית ָהֱא־לִֹהים ַוַיּ ִאים ֶאת ֲארֹון ְבּ ם ִאּתֹו ֹנְשׂ ה ַגם ָצדֹוק ְוׇכל ַהְלִוִיּ ְוִהֵנּ

ֶלְך ְלָצדֹוק:  אֶמר ַהֶמּ ל ָהָעם ַלֲעבֹור ִמן ָהִעיר. ַוֹיּ ם ׇכּ ַעל ֶאְבָיָתר ַעד ֹתּ ָהֱא־לִֹהים, ַוַיּ

ְוִהְרַאִני ֹאתֹו  ַבִני  ֶוֱהִשׁ ֵעיֵני ה'  ְבּ ֵחן  ֶאְמָצא  ָהִעיר, ִאם  ָהֱא־לִֹהים  ב ֶאת ֲארֹון  ָהֵשׁ

ֵעיָניו. האם  ר טֹוב ְבּ ֲאֶשׁ י ַכּ ה ִלּ ְך ִהְנִני ַיֲעֶשׂ י ָבּ ה ֹיאַמר לֹא ָחַפְצִתּ ְוֶאת ָנֵוהּו. ְוִאם ֹכּ

ֶדֶרְך זּו  יְלָך ְואֹוְרָך ְבּ ִכּ ימצא דוד חן בעיני ה'. במזמור שלנו אומר ה' לדוד: ַאְשׂ

ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני. ואכן, בעצה שה' הפר, ובעצה שה' ייעץ, ניצל דוד 
משטף מים רבים, כפי שמסופר:

ֶאת  ָנא  ל  ַסֶכּ ִוד:  ָדּ אֶמר  ַוֹיּ לֹום,  ַאְבָשׁ ִעם  ִרים  ְשׁ ֹקּ ַבּ ֲאִחיֹתֶפל  ֵלאֹמר  יד  ִהִגּ ְוָדִוד 

ה  ם ֵלא־לִֹהים, ְוִהֵנּ ֲחֶוה ָשׁ ַתּ ר ִיְשׁ א ַעד ָהֹראׁש ֲאֶשׁ ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ה'. ַוְיִהי ָדִוד ָבּ

ִוד: ִאם ָעַבְרָתּ  אֶמר לֹו ָדּ ְנּתֹו ַוֲאָדָמה ַעל ֹראׁשֹו. ַוֹיּ ׇתּ י ָקרּוַע ֻכּ י ָהַאְרִכּ ִלְקָראתֹו חּוַשׁ

ֶלְך,  ָך ֲאִני ַהֶמּ לֹום: ַעְבְדּ ׁשּוב ְוָאַמְרָתּ ְלַאְבָשׁ א. ְוִאם ָהִעיר ָתּ ׂ י ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמָשּ ִאִתּ

ה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל.  ָך, ְוֵהַפְרָתּ ה ַוֲאִני ַעְבֶדּ ֶאְהֶיה ֶעֶבד ָאִביָך ַוֲאִני ֵמָאז, ְוַעָתּ

ית  ִמֵבּ ַמע  ְשׁ ִתּ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ַהָדּ ל  ׇכּ ְוָהָיה  ֲהִנים,  ַהֹכּ ְוֶאְבָיָתר  ָצדֹוק  ם  ָשׁ ָך  ִעְמּ ַוֲהלֹוא 

ֲאִחיַמַעץ  ְבֵניֶהם  ֵני  ְשׁ ם  ִעָמּ ם  ָשׁ ה  ִהֵנּ ֲהִנים.  ַהֹכּ ּוְלֶאְבָיָתר  ְלָצדֹוק  יד  ִגּ ַתּ ֶלְך  ַהֶמּ

י  ֹבא חּוַשׁ ָמעּו. ַוָיּ ְשׁ ר ִתּ ָבר ֲאֶשׁ ל ָדּ ָיָדם ֵאַלי ׇכּ ם ְבּ ַלְחֶתּ ְלָצדֹוק ִויהֹוָנָתן ְלֶאְבָיָתר ּוְשׁ

ָלִם. לֹום ָיבֹוא ְירּוָשׁ ֵרֶעה ָדִוד ָהִעיר ְוַאְבָשׁ

כ־כג(:  טז,  )שמו"ב  אבשלום  קיבל  אחיתופל  של  הראשונה  העצה  את  ואכן, 

ל ְקֹרב ֵאֶליָך. ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ַבּ ְבּ

ה' ֶחֶסד  ע, ְוַהּבֹוֵטַח ַבּ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרָשׁ )י( ַרִבּ

ְיסֹוְבֶבּנּו.

ל  יִקים, ְוַהְרִנינּו ָכּ ְמחּו ַבה' ְוִגילּו ַצִדּ )יא( ִשׂ

ֵרי ֵלב.  ִיְשׁ
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אֶמר ֲאִחיֹתֶפל ֶאל  ַוֹיּ ה.  ֲעֶשׂ ַנּ לֹום ֶאל ֲאִחיֹתֶפל: ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה  אֶמר ַאְבָשׁ ַוֹיּ

י  ָרֵאל ִכּ ל ִיְשׂ ַמע ׇכּ ִית, ְוָשׁ מֹור ַהָבּ יַח ִלְשׁ ר ִהִנּ י ָאִביָך ֲאֶשׁ ַלְגֵשׁ לֹם: ּבֹוא ֶאל ִפּ ַאְבָשׁ

ג,  ַהָגּ לֹום ָהֹאֶהל ַעל  ְלַאְבָשׁ ּטּו  ַוַיּ ְך.  ִאָתּ ר  ֲאֶשׁ ל  ׇכּ ְיֵדי  ְוָחְזקּו  ָתּ ֶאת ָאִביָך,  ִנְבַאְשׁ

ָיַעץ  ר  ֲאֶשׁ ֲאִחיֹתֶפל  ַוֲעַצת  ָרֵאל.  ִיְשׂ ל  ׇכּ ְלֵעיֵני  ָאִביו  י  ַלְגֵשׁ ִפּ ֶאל  לֹום  ַאְבָשׁ ֹבא  ַוָיּ

ם  ַגּ ֲאִחיֹתֶפל,  ֲעַצת  ל  ׇכּ ן  ֵכּ ָהֱא־לִֹהים  ְדַבר  ִבּ ]ִאיׁש[  ַאל  ִיְשׁ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ָהֵהם  ִמים  ָיּ ַבּ

לֹם. בזאת קיבל דוד את העונש שאמר לו נתן הנביא, אך הוא  ם ְלַאְבָשׁ ְלָדִוד ַגּ

התפלל שלא יבוא.

אֶמר  ואולם, אחיתופל יעץ עצה נוספת, ואותה לא קיבל אבשלום )יז, א־יד(: ַוֹיּ

ָפה ַאֲחֵרי  ר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְדּ ֵנים ָעָשׂ א ְשׁ לֹום: ֶאְבֲחָרה ָנּ ֲאִחיֹתֶפל ֶאל ַאְבָשׁ

ָהָעם  ל  ׇכּ ְוָנס  ֹאתֹו,  י  ְוַהֲחַרְדִתּ ָיַדִים  ּוְרֵפה  ָיֵגַע  ְוהּוא  ָעָליו  ְוָאבֹוא  ְיָלה.  ַהָלּ ָדִוד 

ל ָהִאיׁש  ׁשּוב ַהֹכּ יָבה ׇכל ָהָעם ֵאֶליָך ְכּ ֶלְך ְלַבּדֹו. ְוָאִשׁ יִתי ֶאת ַהֶמּ ר ִאּתֹו ְוִהֵכּ ֲאֶשׁ

ל  לֹם ּוְבֵעיֵני ׇכּ ֵעיֵני ַאְבָשׁ ָבר ְבּ ר ַהָדּ יַשׁ לֹום. ַוִיּ ל ָהָעם ִיְהֶיה ָשׁ ׁש ׇכּ ה ְמַבֵקּ ר ַאָתּ ֲאֶשׁ

ִפיו  ְבּ ַמה  ְמָעה  ְוִנְשׁ י  ָהַאְרִכּ י  ְלחּוַשׁ ם  ַגּ ָנא  ְקָרא  לֹום:  ַאְבָשׁ אֶמר  ַוֹיּ ָרֵאל.  ִיְשׂ ִזְקֵני 

ר  ֶבּ ה ִדּ ָבר ַהֶזּ ָדּ לֹום ֵאָליו ֵלאֹמר: ַכּ אֶמר ַאְבָשׁ לֹום ַוֹיּ י ֶאל ַאְבָשׁ ֹבא חּוַשׁ ם הּוא. ַוָיּ ַגּ

לֹום: לֹא  י ֶאל ַאְבָשׁ אֶמר חּוַשׁ ר! ַוֹיּ ה ַדֵבּ ָברֹו ִאם ַאִין? ַאָתּ ה ֶאת ְדּ ֲאִחיֹתֶפל, ֲהַנֲעֶשׂ

ֶאת  ָיַדְעָתּ  ה  ַאָתּ י:  חּוַשׁ אֶמר  ַוֹיּ ַהֹזּאת.  ַעם  ַפּ ַבּ ֲאִחיֹתֶפל  ָיַעץ  ר  ֲאֶשׁ ָהֵעָצה  טֹוָבה 

ְוָאִביָך  ֶדה,  ׂ ָשּ ַבּ ּכּול  ַשׁ דֹב  ְכּ ה  ֵהָמּ ֶנֶפׁש  ּוָמֵרי  ה  ֵהָמּ ִרים  ִגֹבּ י  ִכּ יו  ֲאָנָשׁ ְוֶאת  ָאִביָך 

ַאַחד  ָחִתים אֹו ְבּ ַאַחת ַהְפּ א ְבּ ה הּוא ֶנְחָבּ ה ַעָתּ ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת ָהָעם. ִהֵנּ

ר  ָעם ֲאֶשׁ ָפה ָבּ ֵמַע ְוָאַמר: ָהְיָתה ַמֵגּ ַמע ַהֹשּׁ ה ְוָשׁ ִחָלּ ְתּ ֶהם ַבּ ְנֹפל ָבּ קֹוֹמת, ְוָהָיה ִכּ ַהְמּ

ל  י ֹיֵדַע ׇכּ ס, ִכּ ס ִיָמּ ֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵמּ ר ִלּבֹו ְכּ ן ַחִיל ֲאֶשׁ לֹם. ְוהּוא ַגם ֶבּ ַאֲחֵרי ַאְבָשׁ

י: ֵהָאֹסף ֵיָאֵסף ָעֶליָך ׇכל  ָיַעְצִתּ י  ִכּ ר ִאּתֹו.  ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶשׁ י ִגּבֹור ָאִביָך  ִכּ ָרֵאל  ִיְשׂ

ְקָרב. ּוָבאנּו  ם ָלרֹב, ּוָפֶניָך ֹהְלִכים ַבּ ר ַעל ַהָיּ חֹול ֲאֶשׁ ַבע ַכּ ֵאר ֶשׁ ן ְוַעד ְבּ ָרֵאל ִמָדּ ִיְשׂ

ל ַעל  ל ַהַטּ ר ִיֹפּ ֲאֶשׁ ם, ְוַנְחנּו ָעָליו ַכּ ר ִנְמָצא ָשׁ קֹוֹמת ֲאֶשׁ ַאַחד[ )באחת( ַהְמּ ֵאָליו ]ְבּ

ם ֶאָחד. ְוִאם ֶאל ִעיר ֵיָאֵסף,  ר ִאּתֹו ַגּ ים ֲאֶשׁ ָהֲאָדָמה, ְולֹא נֹוַתר ּבֹו ּוְבׇכל ָהֲאָנִשׁ

ר לֹא  ַחל, ַעד ֲאֶשׁ ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהִהיא ֲחָבִלים ְוָסַחְבנּו ֹאתֹו ַעד ַהַנּ יאּו ׇכל ִיְשׂ ׂ ְוִהִשּ

י  י ָהַאְרִכּ ָרֵאל: טֹוָבה ֲעַצת חּוַשׁ לֹום ְוׇכל ִאיׁש ִיְשׂ אֶמר ַאְבָשׁ ם ְצרֹור. ַוֹיּ ם ַגּ ִנְמָצא ָשׁ

ה ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַהּטֹוָבה, ְלַבֲעבּור ָהִביא ה'  ִצָוּ ֵמֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל. ַוה' 

לֹום ֶאת ָהָרָעה. ֶאל ַאְבָשׁ

ַמִים  ֶטף  ֵשׁ אליו  שיגיעו  ובמקום  אחיתופל,  מעצת  ניצל  המלך  דוד  כן,  אם 

ל  ִיֹפּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ָעָליו  ְוַנְחנּו  ים כעצת אחיתופל, התקיימה עצת חושי הארכי:  ַרִבּ

ֶפֶרד ֵאין ָהִבין,  סּוס ְכּ ְהיּו ְכּ ל ַעל ָהֲאָדָמה. נראה, כי גם דברי הפסוק: ַאל ִתּ ַהַטּ

ַעׂש  רומזים לאבשלום, שכן בתחילת מרידתו כתוב )טו, א(: ַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַיּ

ים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו, ובסוף חייו כתוב )יח,  ָבה ְוֻסִסים ַוֲחִמִשּׁ לֹום ֶמְרָכּ לֹו ַאְבָשׁ

ַחת  ֶרד ַתּ ֹבא ַהֶפּ ֶרד ַוָיּ לֹום ֹרֵכב ַעל ַהֶפּ לֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ְוַאְבָשׁ ֵרא ַאְבָשׁ ָקּ ט(: ַוִיּ

ֶרד  ַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶפּ ין ַהָשּׁ ן ֵבּ ַתּ ֱחַזק ֹראׁשֹו ָבֵאָלה ַוֻיּ דֹוָלה ַוֶיּ ׂשֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהְגּ

עצר  דבר  של  בסופו   — אבשלום — שערו  התכשיט של  ָעָבר.  יו  ְחָתּ ַתּ ר  ֲאֶשׁ

ל ְקֹרב ֵאֶליָך. ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ַבּ אותו, והתקיים בו: ְבּ
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