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ְרָתּ ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך / תהילים פרק פ״ט ַבּ ִדּ
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 

אנו  כי  נראה  המזמור  של  בסיומו  אך  ה',  את  משבחים  כולם  המזמור 

צועקים לה' על החרפות שמחרפים אותנו. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

יל, ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. ִכּ )א( ַמְשׂ

יָרה, ְלֹדר ָוֹדר  )ב( ַחְסֵדי ה' עׂוָלם ָאִשׁ

ִפי. אׂוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְבּ

ַמִים  ֶנה, ָשׁ י עׂוָלם ֶחֶסד ִיָבּ י ָאַמְרִתּ )ג( ִכּ

ִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם. ָתּ

י ְלָדִוד  ְעִתּ ַבּ י ְבִרית ִלְבִחיִרי, ִנְשׁ ַרִתּ )ד( ָכּ

י. ַעְבִדּ

)ה( ַעד עׂוָלם ָאִכין ַזְרֶעָך, ּוָבִניִתי ְלֹדר 

ְסֲאָך. ֶסָלה. ָודׂור ִכּ

ְלֲאָך ה', ַאף ֱאמּוָנְתָך  ַמִים ִפּ )ו( ְויׂודּו ָשׁ

ים. ְקַהל ְקֹדִשׁ ִבּ

ַחק ַיֲעֹרְך לה', ִיְדֶמה ַלה'  י ִמי ַבַשּׁ )ז( ִכּ

ְבֵני ֵאִלים. ִבּ

ה,  ים ַרָבּ סׂוד ְקֹדִשׁ )ח( ֵא־ל ַנֲעָרץ ְבּ

ל ְסִביָביו. ְונׂוָרא ַעל ָכּ

)ט( ה' ֱא־לֵֹהי ְצָב־אׂות, ִמי ָכמׂוָך ֲחִסין 

ָי־ּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבׂוֶתיָך.

יו  ׂשׂוא ַגָלּ ם, ְבּ ֵגאּות ַהָיּ ל ְבּ ה מׂוֵשׁ )י( ַאָתּ

ֵחם. ְבּ ה ְתַשׁ ַאָתּ

ונראה, שיש המזמור  ָהֶאְזָרִחי.  ְלֵאיָתן  יל,  ִכּ ַמְשׂ פותח: 

איתן  של  הוא  האחד   — מזמורים  שני  בו 

האזרחי, והשני הוא משכיל על גביו.

ל  לֹֹמה ָהָיה מׂוֵשׁ מיהו איתן האזרחי? נאמר בפסוק )מל"א ה, א־יא(: ּוְשׁ

ן  ֵתּ ַוִיּ  ... ִמְצָרִים  בּול  ְגּ ְוַעד  ים  ִתּ ִלְשׁ ְפּ ֶאֶרץ  ָהר  ַהָנּ ִמן  ְמָלכׂות  ַהַמּ ׇכל  ְבּ

ר  ֲאֶשׁ חׂול  ַכּ ֵלב  ְוֹרַחב  ְמֹאד,  ה  ַהְרֵבּ ּוְתבּוָנה  לֹֹמה  ִלְשׁ ׇחְכָמה  ֱא־לִֹהים 

ל ׇחְכַמת  ֵני ֶקֶדם ּוִמֹכּ ל ְבּ לֹֹמה ֵמׇחְכַמת ׇכּ ֶרב ׇחְכַמת ְשׁ ם. ַוֵתּ ַפת ַהָיּ ַעל ְשׂ

ע  ל ְוַדְרַדּ ל ָהָאָדם — ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי, ְוֵהיָמן ְוַכְלֹכּ ם ִמׇכּ ְחַכּ ִמְצָרִים. ַוֶיּ

מׂו ְבׇכל ַהּגׂוִים ָסִביב. ֵני ָמחׂול, ַוְיִהי ְשׁ ְבּ

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 

ָוֹדר  יָרה, ְלֹדר  המשורר מהלל את ה': ַחְסֵדי ה' עׂוָלם )=לעולם( ָאִשׁ

ִכן ֱאמּוָנְתָך  ַמִים ָתּ ֶנה, ָשׁ י עׂוָלם ֶחֶסד ִיָבּ י ָאַמְרִתּ ִפי. ִכּ אׂוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְבּ
י  ַרִתּ ָבֶהם. ושני פסוקים בהם מודיע ה' על כריתת הברית עם דוד: ָכּ
ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך,  י. ַעד עׂוָלם ָאִכין  י ְלָדִוד ַעְבִדּ ְעִתּ ַבּ ִנְשׁ ְבִרית ִלְבִחיִרי, 

ְסֲאָך. ֶסָלה. ְלֹדר ָודׂור ִכּ

)ו־יט. 111 מילים(  גם במזמור עצמו יש שני חלקים: בחלק הראשון 

)=יודו על(  ְלֲאָך ה', ַאף  ִפּ ַמִים  ָשׁ ְויׂודּו  משבח איתן האזרחי את ה': 

ְבֵני  ִבּ ַלה'  ִיְדֶמה  ַיֲעֹרְך לה',  ַחק  ַבַשּׁ ִמי  י  ִכּ ים.  ְקֹדִשׁ ְקַהל  ִבּ ֱאמּוָנְתָך 



ל ְסִביָביו. ופונה אליו  ה )=רבים(, ְונׂוָרא ַעל ָכּ ים ַרָבּ סׂוד ְקֹדִשׁ ֵאִלים. ֵא־ל ַנֲעָרץ ְבּ
ְסִביבׂוֶתיָך.  ֶוֱאמּוָנְתָך  ָי־ּה,  ֲחִסין  ָכמׂוָך  ִמי  ְצָב־אׂות,  ֱא־לֵֹהי  ה'  בהתפעלות: 

ֵחם )=תשקיט אותם(.  ְבּ ה ְתַשׁ יו ַאָתּ ׂשׂוא )=בגובה( ַגָלּ ם, ְבּ ֵגאּות ַהָיּ ל ְבּ ה מׂוֵשׁ ַאָתּ
ְלָך  אׂוְיֶביָך.  ְרָתּ  ַזּ ִפּ ֻעְזָּך  ְזרׂוַע  ִבּ הים(,  )=שר  ָרַהב  )=כהרוג(  ֶכָחָלל  אָת  ִדִכּ ה  ַאָתּ
ה  ַאָתּ )=ודרום(  ְוָיִמין  ָצפׂון  ם.  ְיַסְדָתּ ה  ַאָתּ ּוְמלָֹאּה  ֵבל  ֵתּ ָאֶרץ,  ְלָך  ַאף  ַמִים  ָשׁ
רּום  ָתּ ָיְדָך  ֹעז  ָתּ בּוָרה,  ְגּ ִעם  ְזרׂוַע  ְלָך  נּו.  ְיַרֵנּ ְמָך  ִשׁ ְבּ ְוֶחְרמׂון  בׂור  ָתּ ְבָראָתם, 
מּו ָפֶניָך. לאחר השבח של  ְסֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיַקְדּ ט ְמכׂון ִכּ ָפּ ְיִמיֶנָך. ֶצֶדק ּוִמְשׁ
ֵרי ָהָעם יׂוְדֵעי ְתרּוָעה,  ה', ממשיך איתן האזרחי בשבח המשבחים אותו: ַאְשׁ

י ִתְפֶאֶרת  ל ַהּיׂום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. ִכּ ְמָך ְיִגילּון ָכּ ִשׁ כּון. ְבּ ֶניָך ְיַהֵלּ אׂור ָפּ ה' ְבּ
י ַלה' )=נכון לקרוא:(  רּום[ ַקְרֵננּו )=אנו מנצחים(. ִכּ ה, ּוִבְרֹצְנָך )תרים( ]ָתּ ֻעָזּמׂו ָאָתּ

נּו. ָרֵאל )=נכון לקרוא:( ַמְלֵכּ נּו, ְוִלְקדׂוׁש ִיְשׂ ָמִגֵנּ

ְבָחזׂון  ְרָתּ  ַבּ ִדּ ָאז  ה' אמר להמליך מלך:  הנבואות שבהן  )כ(  המזמור  במוקד 

יִתי ֵעֶזר )=מישהו שיעזור( ַעל  ִוּ ִשׁ אֶמר:  ַלֲחִסיֶדיָך )=שמואל הנביא, וגד החוזה(, ַוֹתּ
המלך  שאול  על  מהעם(.  )=הנבחר  ֵמָעם  ָבחּור  ֲהִרימׂוִתי,  המלך(  )=שאול  ּבׂור  ִגּ
ן  ֶבּ ן ֲאִביֵאל  ֶבּ מׂו ִקיׁש  ּוְשׁ ְנָיִמין[ )מבן ימין(  ]ִמִבּ ַוְיִהי ִאיׁש  נאמר )שמו"א ט, א־ב(: 

אּול,  ָשׁ מׂו  ּוְשׁ ֵבן  ָהָיה  ְולׂו  ָחִיל.  ּבׂור  ִגּ ְיִמיִני  ִאיׁש  ן  ֶבּ ֲאִפיַח  ן  ֶבּ כׂוַרת  ְבּ ן  ֶבּ ְצרׂור 

ל ָהָעם.  ֹבַהּ ִמׇכּ ְכמׂו ָוַמְעָלה ָגּ ּנּו, ִמִשּׁ ָרֵאל טׂוב ִמֶמּ ֵני ִיְשׂ חּור ָוטׂוב, ְוֵאין ִאיׁש ִמְבּ ָבּ

ָרֵאל,  ִבי ִיְשׂ וכאשר מת שאול קונן דוד עליו ועל יהונתן בנו )שמו"ב א, יט(: ַהְצּ

מׂוֶתיָך ָחָלל, ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבׂוִרים. לפיכך, נראה שפסוק זה מדבר על שאול  ַעל ָבּ

המלך כמלך הראשון, והנבואה הנוספת היא להביא "עזר", כמו שכתוב על 

ולמלוך  לשאול  'לעזור'  נבחר  ודוד  ְהֶיה,  ִתּ ָריו  ִמָצּ ְוֵעֶזר  ז(:  לג,  )דברים  יהודה 

לאחר מכן על העם.

החלק השני של המזמור )כא־לח. 115 מילים. מספר המילים שווה, 129, בשני החלקים, 

אם מחברים את שני חלקי הפתיח לשני חלקי המזמור( הוא על מלכות דוד: ָמָצאִתי 

ּכׂון )=תהיה מוכנה  ִתּ ָיִדי  ר  יו. ומבטיח ה': ֲאֶשׁ ְחִתּ ְמַשׁ י  ָקְדִשׁ ֶמן  ֶשׁ ְבּ י,  ַעְבִדּ ִוד  ָדּ
ּנּו.  א )=יפגע( אׂוֵיב ּבׂו, ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶנּ ֶצּנּו. לֹא ַיִשּׁ להיות( ִעּמׂו, ַאף ְזרׂוִעי ְתַאְמּ

רּום ַקְרנׂו.  ִמי ָתּ י ִעּמׂו, ּוִבְשׁ ְנָאיו ֶאּגׂוף. ֶוֶאמּוָנִתי ְוַחְסִדּ ָניו ָצָריו, ּוְמַשׂ ְוַכּתׂוִתי ִמָפּ
ה, ֵא־ִלי ְוצּור  ָהרׂות ְיִמינׂו. הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָתּ ם ָידׂו )=שליטתו(, ּוַבְנּ י ַבָיּ ְמִתּ ְוַשׂ
ֵנהּו, ֶעְליׂון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ. כאן מבטיח ה' שתמיד הוא  כׂור ֶאְתּ ְיׁשּוָעִתי. ַאף ָאִני ְבּ
ּוְבִריִתי  י,  ַחְסִדּ ָמר[ לׂו  ]ֶאְשׁ )אשמור(  ְלעׂוָלם  וזרעו:  יהיה נאמן לברית עם דוד 

יקרה אם  ומה  )=לעולם(.  ָמִים  ָשׁ יֵמי  ִכּ ְוִכְסאׂו  ַזְרעׂו,  ָלַעד  י  ְמִתּ ְוַשׂ לׂו.  ֶנֱאֶמֶנת 
ַטי לֹא ֵיֵלכּון.  ָפּ זרעו של דוד יעזוב את התורה: ִאם ַיַעְזבּו ָבָניו ּתׂוָרִתי, ּוְבִמְשׁ

ָעם, ּוִבְנָגִעים ֲעׂוָנם.  ְשׁ ֶבט ִפּ י ְבֵשׁ ֹמרּו — ּוָפַקְדִתּ לּו, ּוִמְצׂוַתי לֹא ִיְשׁ ַתי ְיַחֵלּ ִאם ֻחֹקּ
ָפַתי  ִריִתי, ּומׂוָצא ְשׂ ל ְבּ ֱאמּוָנִתי. לֹא ֲאַחֵלּ ר ֶבּ ֵקּ י לֹא ָאִפיר ֵמִעּמׂו, ְולֹא ֲאַשׁ ְוַחְסִדּ
י, ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵזּב: ַזְרעׂו ְלעׂוָלם ִיְהֶיה, ְוִכְסאׂו  י ְבָקְדִשׁ ְעִתּ ַבּ ה. ַאַחת ִנְשׁ ֶנּ לֹא ֲאַשׁ
גם כאשר  כלומר,  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן.  ַחק  ַשּׁ ַבּ ְוֵעד  עׂוָלם,  ִיּכׂון  ָיֵרַח  ְכּ י.  ֶנְגִדּ ֶמׁש  ַכֶשּׁ
לא יקיימו את התורה — מבטיח ה' שהוא לא יעזוב את הבטחתו לדוד וזרעו 

לעולם יהיה.

זו? כאשר דוד רצה לבנות את בית המקדש, אמר ה'  מהו המקור להבטחה 

ָך  ְזרׂוַע ֻעְזּ אָת ֶכָחָלל ָרַהב, ִבּ ה ִדִכּ )יא( ַאָתּ

ְרָתּ אׂוְיֶביָך. ַזּ ִפּ

ה  ֵבל ּוְמלָֹאּה ַאָתּ ַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ, ֵתּ )יב( ְלָך ָשׁ

ם. ְיַסְדָתּ

בׂור ְוֶחְרמׂון  ה ְבָראָתם, ָתּ )יג( ָצפׂון ְוָיִמין ַאָתּ

נּו. ְמָך ְיַרֵנּ ִשׁ ְבּ

רּום ְיִמיֶנָך. ֹעז ָיְדָך ָתּ בּוָרה, ָתּ )יד( ְלָך ְזרׂוַע ִעם ְגּ

ְסֶאָך, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ט ְמכׂון ִכּ ָפּ )טו( ֶצֶדק ּוִמְשׁ

מּו ָפֶניָך. ְיַקְדּ

ֶניָך  אׂור ָפּ ֵרי ָהָעם יׂוְדֵעי ְתרּוָעה, ה' ְבּ )טז( ַאְשׁ

כּון. ְיַהֵלּ

ל ַהּיׂום, ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. ְמָך ְיִגילּון ָכּ ִשׁ )יז( ְבּ

ה, ּוִבְרֹצְנָך )תרים( מׂו ָאָתּ י ִתְפֶאֶרת ֻעָזּ )יח( ִכּ

רּום[ ַקְרֵננּו. ]ָתּ

נּו. ָרֵאל ַמְלֵכּ נּו, ְוִלְקדׂוׁש ִיְשׂ י ַלה' ָמִגֵנּ )יט( ִכּ

ְרָתּ ְבָחזׂון ַלֲחִסיֶדיָך, ַבּ )כ( ָאז ִדּ

ּבׂור ֲהִרימׂוִתי, ָבחּור  יִתי ֵעֶזר ַעל ִגּ ִוּ אֶמר: ִשׁ ַוֹתּ

ֵמָעם.

י  ֶמן ָקְדִשׁ ֶשׁ י, ְבּ ִוד ַעְבִדּ )כא( ָמָצאִתי ָדּ

יו. ְחִתּ ְמַשׁ

ֶצּנּו. ּכׂון ִעּמׂו, ַאף ְזרׂוִעי ְתַאְמּ ר ָיִדי ִתּ )כב( ֲאֶשׁ

ּנּו. א אׂוֵיב ּבׂו, ּוֶבן ַעְוָלה לֹא ְיַעֶנּ )כג( לֹא ַיִשּׁ

ְנָאיו ֶאּגׂוף. ָניו ָצָריו, ּוְמַשׂ )כד( ְוַכּתׂוִתי ִמָפּ

רּום ַקְרנׂו. ִמי ָתּ י ִעּמׂו, ּוִבְשׁ )כה( ֶוֶאמּוָנִתי ְוַחְסִדּ

ָהרׂות ְיִמינׂו. ם ָידׂו, ּוַבְנּ י ַבָיּ ְמִתּ )כו( ְוַשׂ

ה, ֵא־ִלי ְוצּור  )כז( הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָתּ

ְיׁשּוָעִתי.

ֵנהּו, ֶעְליׂון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ. כׂור ֶאְתּ )כח( ַאף ָאִני ְבּ

י,  ָמר[ לׂו ַחְסִדּ )כט( ְלעׂוָלם )אשמור( ]ֶאְשׁ

ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לׂו.

ָמִים. יֵמי ָשׁ י ָלַעד ַזְרעׂו, ְוִכְסאׂו ִכּ ְמִתּ )ל( ְוַשׂ

ַטי לֹא  ָפּ )לא( ִאם ַיַעְזבּו ָבָניו ּתׂוָרִתי, ּוְבִמְשׁ
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ַכְבָתּ ֶאת ֲאֹבֶתיָך,  י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָשׁ בלילה ההוא לנתן הנביא )שמו"ב ז, יב־טז(: ִכּ

ֶעיָך ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת ַמְמַלְכּתׂו. הּוא ִיְבֶנה  ר ֵיֵצא ִמֵמּ ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשׁ

א ַמְמַלְכּתׂו ַעד עׂוָלם. ֲאִני ֶאְהֶיה ּלׂו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה  ֵסּ י ֶאת ִכּ ִמי, ְוֹכַנְנִתּ ִית ִלְשׁ ַבּ

י לֹא ָיסּור  ֵני ָאָדם. ְוַחְסִדּ ים ּוְבִנְגֵעי ְבּ ֶבט ֲאָנִשׁ ֵשׁ יו ְבּ ַהֲעׂותׂו ְוֹהַכְחִתּ ר ְבּ י ְלֵבן, ֲאֶשׁ ִלּ

ָך  יְתָך ּוַמְמַלְכְתּ ָפֶניָך. ְוֶנְאַמן ֵבּ ר ֲהִסֹרִתי ִמְלּ אּול ֲאֶשׁ ר ֲהִסֹרִתי ֵמִעם ָשׁ ֲאֶשׁ ּנּו, ַכּ ִמֶמּ

ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכׂון ַעד עׂוָלם. אם כן, גורל דוד לא יהיה כגורלו  ַעד עׂוָלם ְלָפֶניָך, ִכּ

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

של דוד.

גבי המזמור של איתן האזרחי. איתן  'משכיל' על  ובא משורר  עברו שנים, 

האזרחי שיבח את ה' על הברית שהוא כרת עם דוד ועם זרעו, ואילו המשכיל 

ְרָתּ )=התנהגת בכעס(  ְמָאס, ִהְתַעַבּ ה ָזַנְחָתּ ַוִתּ רואה מולו את זניחת בית דוד: ְוַאָתּ

ַרְצָתּ  ְלָתּ ָלָאֶרץ ִנְזרׂו )=כתרו(. ָפּ ָך, ִחַלּ ִרית ַעְבֶדּ ה )=הפרת( ְבּ יֶחָך. ֵנַאְרָתּ ִעם ְמִשׁ
ל ֹעְבֵרי ָדֶרְך, ָהָיה  הּו )=בזזוהו( ָכּ ֻסּ ה )=להרס(. ַשׁ ְמָתּ ִמְבָצָריו ְמִחָתּ ֵדֹרָתיו, ַשׂ ָכל ְגּ
יב צּור )=חוזק(  ִשׁ ל אׂוְיָביו. ַאף ָתּ ַמְחָתּ ָכּ ֵכָניו. ֲהִרימׂוָת ְיִמין ָצָריו, ִהְשׂ ה ִלְשׁ ֶחְרָפּ
ה  ְרָתּ ָהרׂו )=מזוהרו(, ְוִכְסאׂו ָלָאֶרץ ִמַגּ ָתּ ִמְטּ ַבּ ְלָחָמה. ִהְשׁ ִמּ ַחְרּבׂו, ְולֹא ֲהֵקיֹמתׂו ַבּ

ה. ֶסָלה. )=הפלת(. ִהְקַצְרָתּ ְיֵמי ֲעלּוָמיו, ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָשׁ

לאחר התיאור הקשה של מה שיקרה עם המשיח מבית דוד, שואל המשורר 

מׂו ֵאׁש ֲחָמֶתָך?!  ְבַער ְכּ ֵתר ָלֶנַצח, ִתּ ָסּ עד מתי יהיה הסתר הפנים: ַעד ָמה ה' ִתּ

והוא מנמק את בקשתו להקל בייסורים: ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד )=כמה שנים אחיה(, 

ט ַנְפׁשׂו  ֶות, ְיַמֵלּ ֵני ָאָדם? ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ָמּ ָראָת ָכל ְבּ ְוא ָבּ ַעל ַמה ָשּׁ
ֲא־ֹדָני,  ִנים  ָהִראֹשׁ ֲחָסֶדיָך  ה  ַאֵיּ ואומר:  לה'  הוא  פונה  ולפיכך,  אׂול?  ְשׁ ד  ִמַיּ
ים  ַרִבּ ל  ָכּ ְבֵחיִקי  ֵאִתי  ְשׂ ֲעָבֶדיָך,  ת  ֶחְרַפּ ֲא־ֹדָני  ְזֹכר  ֱאמּוָנֶתָך.  ֶבּ ְלָדִוד  ְעָתּ  ַבּ ִנְשׁ

יֶחָך. בׂות ְמִשׁ ר ֵחְרפּו ִעְקּ ר ֵחְרפּו אׂוְיֶביָך ה', ֲאֶשׁ ים. ֲאֶשׁ ַעִמּ

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.

בספר ירמיהו ישנה תפילה הדומה בלשונה למזמור שלנו, אלא שזו תפילה 

ִרית  ָהֲעִשׂ ָנה[  ָשּׁ ]ַבּ א־כה(:  )לב,  ישראל  כלל  עם  הברית  את  עזב  שה'  כך  על 

ֵחיל  ְוָאז  ר.  ִלְנבּוַכְדֶראַצּ ָנה  ָשׁ ֵרה  ֶעְשׂ ֹמֶנה  ְשׁ ָנה  ַהָשּׁ ִהיא  ְיהּוָדה,  ֶמֶלְך  הּו  ְלִצְדִקָיּ

ר  ֲאֶשׁ ָרה  ָטּ ַהַמּ ֲחַצר  ַבּ ָכלּוא  ָהָיה  ִביא  ַהָנּ ְוִיְרְמָיהּו  לִָ ם  ְירּוָשׁ ַעל  ָצִרים  ֶבל  ָבּ ֶמֶלְך 

ן  ֶבּ רּוְך  ָבּ ְקָנה ֶאל  י ֶאת ֵסֶפר ַהִמּ ל ֶאל ה' ַאֲחֵרי ִתִתּ ֵלּ ָוֶאְתַפּ ית ֶמֶלְך ְיהּוָדה ...  ֵבּ

ֹכֲחָך  ְבּ ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַמִים  ַהָשּׁ ֶאת  יָת  ָעִשׂ ה  ַאָתּ ה  ִהֵנּ ה',  ֲא־ֹדָני  ֲאָהּה  ֵלאֹמר:  ה  ֵנִרָיּ

ם  ֵלּ ּוְמַשׁ ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ה  ֹעֶשׂ ָבר.  ָדּ ל  ָכּ ָך  ִמְמּ ֵלא  ִיָפּ טּוָיה לֹא  ַהְנּ ּוִבְזֹרֲעָך  דׂול  ַהָגּ

ֹדל  מׂו. ְגּ ּבׂור ה' ְצָב־אׂות ְשׁ דׂול ַהִגּ ֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם, ָהֵא־ל ַהָגּ ֲעׂון ָאבׂות ֶאל ֵחיק ְבּ

ֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש  ְבּ ְרֵכי  ַדּ ל  ָכּ ר ֵעיֶניָך ְפֻקחׂות ַעל  ה, ֲאֶשׁ ְוַרב ָהֲעִליִלָיּ ָהֵעָצה 

ה,  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיׂום ַהֶזּ ְמָתּ ֹאתׂות ּוֹמְפִתים ְבּ ר ַשׂ ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו. ֲאֶשׁ ִכּ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ָך ֶאת ִיְשׂ ֵצא ֶאת ַעְמּ ה. ַוֹתּ ּיׂום ַהֶזּ ם ַכּ ָך ֵשׁ ה ְלּ ֲעֶשׂ ָרֵאל ּוָבָאָדם, ַוַתּ ּוְבִיְשׂ

ן ָלֶהם  ֵתּ דׂול. ַוִתּ ֹאתׂות ּוְבמׂוְפִתים ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוְבֶאְזרׂוַע ְנטּוָיה ּוְבמׂוָרא ָגּ ִמְצָרִים ְבּ

ֵיֵלכּון.

ֹמרּו. לּו, ּוִמְצׂוַתי לֹא ִיְשׁ ַתי ְיַחֵלּ )לב( ִאם ֻחֹקּ

ָעם, ּוִבְנָגִעים ֲעׂוָנם. ְשׁ ֶבט ִפּ י ְבֵשׁ )לג( ּוָפַקְדִתּ

ר  ֵקּ י לֹא ָאִפיר ֵמִעּמׂו, ְולֹא ֲאַשׁ )לד( ְוַחְסִדּ

ֱאמּוָנִתי. ֶבּ

ָפַתי לֹא  ִריִתי, ּומׂוָצא ְשׂ ל ְבּ )לה( לֹא ֲאַחֵלּ

ה. ֶנּ ֲאַשׁ

ב. י, ִאם ְלָדִוד ֲאַכֵזּ י ְבָקְדִשׁ ְעִתּ ַבּ )לו( ַאַחת ִנְשׁ

י. ֶמׁש ֶנְגִדּ )לז( ַזְרעׂו ְלעׂוָלם ִיְהֶיה, ְוִכְסאׂו ַכֶשּׁ

ַחק ֶנֱאָמן. ֶסָלה. ַשּׁ ָיֵרַח ִיּכׂון עׂוָלם, ְוֵעד ַבּ )לח( ְכּ

ְרָתּ ִעם  ְמָאס, ִהְתַעַבּ ה ָזַנְחָתּ ַוִתּ )לט( ְוַאָתּ

יֶחָך. ְמִשׁ

ְלָתּ ָלָאֶרץ ִנְזרׂו. ָך, ִחַלּ ִרית ַעְבֶדּ ה ְבּ )מ( ֵנַאְרָתּ

ה. ְמָתּ ִמְבָצָריו ְמִחָתּ ֵדֹרָתיו, ַשׂ ַרְצָתּ ָכל ְגּ )מא( ָפּ

ה  ל ֹעְבֵרי ָדֶרְך, ָהָיה ֶחְרָפּ הּו ָכּ ֻסּ )מב( ַשׁ

ֵכָניו. ִלְשׁ

ל אׂוְיָביו. ַמְחָתּ ָכּ )מג( ֲהִרימׂוָת ְיִמין ָצָריו, ִהְשׂ

יב צּור ַחְרּבׂו, ְולֹא ֲהֵקיֹמתׂו  ִשׁ )מד( ַאף ָתּ

ְלָחָמה. ִמּ ַבּ

ה. ְרָתּ ָהרׂו, ְוִכְסאׂו ָלָאֶרץ ִמַגּ ָתּ ִמְטּ ַבּ )מה( ִהְשׁ

ה.  )מו( ִהְקַצְרָתּ ְיֵמי ֲעלּוָמיו, ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָשׁ

ֶסָלה.

מׂו ֵאׁש  ְבַער ְכּ ֵתר ָלֶנַצח, ִתּ ָסּ )מז( ַעד ָמה ה' ִתּ

ֲחָמֶתָך.

ָראָת ָכל  ְוא ָבּ )מח( ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד, ַעל ַמה ָשּׁ

ֵני ָאָדם. ְבּ

ט ַנְפׁשׂו  ֶות, ְיַמֵלּ )מט( ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְולֹא ִיְרֶאה ָמּ

אׂול. ֶסָלה. ד ְשׁ ִמַיּ

ְעָתּ  ַבּ ִנים ֲא־ֹדָני, ִנְשׁ ה ֲחָסֶדיָך ָהִראֹשׁ )נ( ַאֵיּ

ֱאמּוָנֶתָך. ְלָדִוד ֶבּ

ֵאִתי ְבֵחיִקי  ת ֲעָבֶדיָך, ְשׂ )נא( ְזֹכר ֲא־ֹדָני ֶחְרַפּ

ים. ים ַעִמּ ל ַרִבּ ָכּ
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ֹבאּו  ְעָתּ ַלֲאבׂוָתם ָלֵתת ָלֶהם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ַוָיּ ַבּ ר ִנְשׁ ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזּאת ֲאֶשׁ

ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ֵאת  ָהָלכּו,  ]ּוְבתׂוָרְתָך[ לֹא  ְבקׂוֶלָך, ובתרותך  ְמעּו  ָשׁ ְולֹא  ֹאָתּה  ְרׁשּו  ַוִיּ

ְללׂות  ה ַהֹסּ ל ָהָרָעה ַהֹזּאת. ִהֵנּ ְקֵרא ֹאָתם ֵאת ָכּ יָתה ָלֶהם ַלֲעׂשׂות לֹא ָעׂשּו, ַוַתּ ִצִוּ

ַהֶחֶרב  ֵני  ִמְפּ ָעֶליָה  ְלָחִמים  ַהִנּ ים  ִדּ ְשׂ ַהַכּ ַיד  ְבּ ָנה  ִנְתּ ְוָהִעיר  ְלָלְכָדּה,  ָהִעיר  אּו  ָבּ

ה ָאַמְרָתּ ֵאַלי ֲא־ֹדָני ה' ְקֵנה  ָך ֹרֶאה. ְוַאָתּ ְרָתּ ָהָיה, ְוִהְנּ ַבּ ר ִדּ ֶבר, ַוֲאֶשׁ ְוָהָרָעב ְוַהָדּ

ים. ִדּ ְשׂ ַיד ַהַכּ ָנה ְבּ ֶסף ְוָהֵעד ֵעִדים, ְוָהִעיר ִנְתּ ֶכּ ֶדה ַבּ ׂ ְלָך ַהָשּ

למשורר  גם  לענות  עלינו  ירמיהו,  בספר  ה'  של  תשובתו  מעין  כי  נראה, 

המזמור שלנו.

ָרֵאל ֶאל ָהִעיר  ה ָאַמר ה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ה ָלֵכן ֹכּ ירמיהו קיבל נבואה )לב, לז־מד(: ְוַעָתּ

ָצם  ֶבר. ִהְנִני ְמַקְבּ ֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבָדּ ֶבל ַבּ ַיד ֶמֶלְך ָבּ ָנה ְבּ ם ֹאְמִרים ִנְתּ ר ַאֶתּ ַהֹזּאת ֲאֶשׁ

ֶאל  ֹבִתים  ַוֲהִשׁ דׂול  ָגּ ּוְבֶקֶצף  ּוַבֲחָמִתי  י  ַאִפּ ְבּ ם  ָשׁ ים  ְחִתּ ִהַדּ ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָרצׂות  ל  ִמָכּ

י  ים ָלֶבַטח. ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלא־לִֹהים. ְוָנַתִתּ ְבִתּ ה ְוֹהַשׁ קׂום ַהֶזּ ַהָמּ

ִמים ְלטׂוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם.  ל ַהָיּ ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ְלִיְרָאה אׂוִתי ָכּ

ר לֹא ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי אׂוָתם, ְוֶאת ִיְרָאִתי  ִרית עׂוָלם ֲאֶשׁ י ָלֶהם ְבּ ְוָכַרִתּ

ָאֶרץ  ים ָבּ י ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אׂוָתם ּוְנַטְעִתּ ִתּ ְשׂ י סּור ֵמָעָלי. ְוַשׂ ְלָבָבם ְלִבְלִתּ ן ִבּ ֶאֵתּ

ר ֵהֵבאִתי ֶאל ָהָעם  ֲאֶשׁ י ֹכה ָאַמר ה': ַכּ י. )ס( ִכּ י ּוְבָכל ַנְפִשׁ ָכל ִלִבּ ֱאֶמת ְבּ ַהֹזּאת ֶבּ

ר  ל ַהּטׂוָבה ֲאֶשׁ ן ָאֹנִכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ָכּ דׂוָלה ַהֹזּאת, ֵכּ ל ָהָרָעה ַהְגּ ה ֵאת ָכּ ַהֶזּ

ִהיא  ָמָמה  ְשׁ ֹאְמִרים  ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ַהֹזּאת  ָאֶרץ  ָבּ ֶדה  ׂ ַהָשּ ְוִנְקָנה  ֲעֵליֶהם.  ֵבר  ֹדּ ָאֹנִכי 

ֶפר ְוָחתׂום  ֵסּ ֶסף ִיְקנּו ְוָכתׂוב ַבּ ֶכּ דׂות ַבּ ים. ָשׂ ִדּ ְשׂ ַיד ַהַכּ ָנה ְבּ ֵמֵאין ָאָדם ּוְבֵהָמה ִנְתּ

ּוְבָעֵרי  ָהָהר  ּוְבָעֵרי  ְיהּוָדה  ּוְבָעֵרי  לַ ִם  ְירּוָשׁ ּוִבְסִביֵבי  ְנָיִמן  ִבּ ֶאֶרץ  ְבּ ֵעִדים,  ְוָהֵעד 

בּוָתם ְנֻאם ה' )פ(. יב ֶאת ׁשְ י ָאׁשִ ֶגב ּכִ ֵפָלה ּוְבָעֵרי ַהּנֶ ְ ַהׁשּ

תשובת ה' היא על הכלל, ומעין תשובה זו יש להשיב גם על מלכות בית דוד 

שעוד תשוב.

ר ֵחְרפּו  ר ֵחְרפּו אׂוְיֶביָך ה', ֲאֶשׁ )נב( ֲאֶשׁ

יֶחָך. בׂות ְמִשׁ ִעְקּ

רּוְך ה' ְלעׂוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן. )נג( ָבּ
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