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ִית / תהילים פרק ל ת ַהּבַ ֲחֻנּכַ
שאול יונתן וינגורט

ימוט  לא  שהוא  דוד  בטוח  כאשר  אך  הודיה,  שתחילתו  מזמור  זהו 

לעולם, הוא שוב חווה צרה. על איזה בית מדובר במזמור? יש מציעים 

שזו חנוכת המקדש או חנוכת ביתו הפרטי של דוד, אך נראה שחנוכת 

שה'  כך  על  הוא  והשיר  דוד,  של  המלוכה  בית  חנוכת  היא  כאן  הבית 

בונה לו בית.

ִית ְלָדִוד. ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ )א( ִמְזמׂור ׁשִ

ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  יָתִני,  ִדּלִ י  ּכִ ה'  ֲארׂוִמְמָך  )ב( 

ֹאְיַבי ִלי.

ֵאִני. ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ ּוַ )ג( ה' ֱא־לָֹהי, ׁשִ

יַתִני  ִחּיִ י,  ַנְפׁשִ אׂול  ׁשְ ִמן  ֶהֱעִליָת  ה'  )ד( 

ְרִדי[ בׂור. )מיורדי( ]ִמּיָ

ְלֵזֶכר  ְוהׂודּו  ֲחִסיָדיו,  ַלה'  רּו  ַזּמְ )ה( 

ָקְדׁשׂו.

ֶעֶרב ָיִלין  ְרצׂונׂו, ּבָ ים ּבִ ַאּפׂו ַחּיִ י ֶרַגע ּבְ )ו( ּכִ

ה. ֶקר ִרּנָ ִכי ְוַלּבֹ ּבֶ

ְלִוי, י ְבׁשַ )ז( ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ל ֶאּמׂוט ְלעׂוָלם. ּבַ

ֹעז,  ְלַהְרִרי  ה  ֶהֱעַמְדּתָ ְרצׂוְנָך  ּבִ ה'  )ח( 

ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל. ִהְסּתַ

ן. )ט( ֵאֶליָך ה' ֶאְקָרא, ְוֶאל ֲא־ֹדָני ֶאְתַחּנָ

ַחת,  ׁשָ ֶאל  י  ִרְדּתִ ּבְ ָדִמי  ּבְ ַצע  ּבֶ ַמה  )י( 

ָך. יד ֲאִמּתֶ ֲהיׂוְדָך ָעָפר ֲהַיּגִ

הפרק הקושי  בסידורו:  הוא  המזמור  למקרא  הגדול 

הצרה,  מן  ההצלה  של  ובתיאור  בהודיה  פותח 

אם  הצרה.  מתוך  ובתחינה שבאה  בקושי  עוסקת  השניה  ומחציתו 

מן  ולאחר מכן את ההצלה  היה הפרק מתאר בתחילה את הקושי 

הצרה, היה ניתן להבין שיש כאן שיר הודיה על היציאה מן הצרה, 

אך כאן הסדר הוא הפוך, בתיאור הקושי והתחינה לאחר ששמחנו 

על היציאה מן המיצר. יש להעיר עוד, שאין הצרה מפורשת בכתוב, 

אל  כנפילה  מתוארת  היא  גדולה.  צרה  זו  שהיתה  שנראה  אף  על 

ֵאִני,  ְרּפָ י, ַוּתִ אׂול ַנְפׁשִ באר שחת והגעה עד שערי מוות, ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ

ובזמן הצרה ָהִייִתי ִנְבָהל, ושמתי שק ומספד.

י  ּכִ ֲארׂוִמְמָך ה'  חמישה פסוקים מקדיש דוד להודיה )ב־ו. 40 מילים(: 

אׂול  ׁשְ ִמן  ֶהֱעִליָת  ה'  ִלי.  ֹאְיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  אותי(,  )=הגבהת  יָתִני  ִדּלִ
זו  אין  צרה,  יש  אם  גם  לקבר(.  )=מלרדת  בׂור  ְרִדי[  ]ִמּיָ יַתִני  ִחּיִ י,  ַנְפׁשִ
י  ְעּתִ ּוַ ׁשִ וכאשר דוד מתפלל,  ִלי.  ֹאְיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  מפלה מוחלטת, 

ֵאִני. מתוך כך, הוא פונה גם לחסידים ואומר להם לזמר  ְרּפָ ֵאֶליָך — ַוּתִ
ים  ַאּפׂו, אך הַחּיִ ולהודות ְלֵזֶכר ָקְדׁשׂו, שכן באופן כללי יש רק ֶרַגע ּבְ

ִכי, יודע דוד שכבר ַלּבֶֹקר תבוא  ֶעֶרב ָיִלין ּבֶ ְרצׂונׂו. גם כאשר ּבָ הם ּבִ

ְלִוי... י ְבׁשַ ה. את תחושתו בשלב זה מכנה דוד שלוה: ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ִרּנָ

ֶאּמׂוט  ל  ּבַ דוד בעת שלוותו:  במוקד המזמור עומדת האמירה של 

ִלּבׂו  ּבְ כאומר  הרשע  את  דווקא  דוד  מגדיר  אחר  במקום  ְלעׂוָלם. 
ל ֶאּמׂוט )תהילים י, ו(. במובן מסוים יש כאן גבהות אף, שמובילה  ּבַ
למחשבה שֵאין ֱא־לִֹהים )י, ד(. ונראה, שכתיקון ותשובה למחשבה 

שהוא לא ימוט, ממשיך דוד במזמור, ומלמד אותנו כיצד הכל תלוי 

ברצון ה', ולא במעשי האדם.



לפסוקים  הקדמה  רק  ְלִוי  ְבׁשַ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  במילים  לראות  שהציעו  יש 

הבאים, וכאילו יש כאן הבטה לאחור על התקופה בה דוד המלך היה שלו, 

בטרם התרגשה עליו הרעה. ואולם, יש מקום להתייחס כאן לא רק לתקופת 

השלווה שקדמה לצרה הכתובה בחלקו השני של המזמור, אלא גם לתיאור 

השלווה אליה הגיע דוד לאחר ההודיה בחלק הראשון של המזמור. נראה, 

לצרה  רק  מגיב  איננו  והוא  עצמו,  על  שחוזר  תהליך  כאן  מתאר  דוד  כי 

מסויימת. בכל פעם שהוא נופל לבור ה' מעלה אותו, אך הוא זקוק לכוונן 

את האמירה אותה הוא אומר בתקופת שלוותו.

כיאסטית  בתקבולת  מקבילים  מילים(   40 )ח־יב.  הבאים  הפסוקים  חמשת 

ֶעֶרב  ּבָ ְרצׂונׂו,  ּבִ ים  ַחּיִ ַאּפׂו  ּבְ ֶרַגע  י  ּכִ האמירה  נגד  להם.  שקדמו  לפסוקים 

ה ְלַהְרִרי )=את מקום(  ְרצׂוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ה )ו(, אומר דוד: ה' ּבִ ִכי ְוַלּבֶֹקר ִרּנָ ָיִלין ּבֶ
רּו ַלה' ֲחִסיָדיו  ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל )ח(. במקום: ַזּמְ ֹעז )=הגבורה שלי(, ִהְסּתַ
ן  ְוהׂודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשׂו )ה(, קורא דוד ומתחנן: ֵאֶליָך ה' ֶאְקָרא ְוֶאל ֲא־ֹדָני ֶאְתַחּנָ
אׂול  ׁשְ ִמן  ֶהֱעִליָת  ה'  הראשון:  בחלק  הצרה  מן  ההצלה  תיאור  כנגד  )ט(. 

ַמה  אותה הצרה:  )ד(, מתוארת תפילתו מתוך  בׂור  ְרִדי[  ]ִמּיָ יַתִני  ִחּיִ י,  ַנְפׁשִ
ָך? )י(. במקום תיאור  יד ֲאִמּתֶ ַחת? ֲהיׂוְדָך ָעָפר? ֲהַיּגִ י ֶאל ׁשָ ִרְדּתִ ָדִמי, ּבְ ַצע ּבְ ּבֶ
י ֵאֶליָך  ְעּתִ ּוַ הרפואה המהיר אותו אנו מוצאים בחלק הראשון: ה' ֱא־לָֹהי ׁשִ

ִני, ה' ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי )יא(. ומול הפתיחה  ַמע ה' ְוָחּנֵ ֵאִני )ג(, מתחנן דוד: ׁשְ ְרּפָ ַוּתִ
יָתִני ְולֹא  י ִדּלִ שמציינת את העובדה שהאויבים אינם שמחים: ֲארׂוִמְמָך ה' ּכִ

ִדי ְלָמחׂול  ְחּתָ ֹאְיַבי ִלי )ב(, מתאר דוד את שמחתו בסיום: ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ ּמַ ׂשִ
ְמָחה )יב(. ֵרִני ׂשִ ַאּזְ י ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִלי, ּפִ

אם כן, החלק השני של המזמור, שמתאר את הצרה בפרוטרוט, מדייק את 

ְלעׂוָלם  ֶאּמׂוט  ל  ּבַ ההודיה שבחלקו הראשון. מעתה, אין לראות באמירה 

ל  ּכָ ֱא־לִֹהים  רק את נחלתו של הרשע, שהוא אומר כך בלבו מתוך שֵאין 

יִתי  ּוִ ְמִזּמׂוָתיו. כאן מתאימה דווקא ההכרזה אותה מבטא דוד במקום אחר: ׁשִ

ל ֶאּמׂוט )טז, ח(. אכן, מרגיש דוד כי ֲחָבִלים ָנְפלּו  י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד, ּכִ ה' ְלֶנְגּדִ

ְפָרה ָעָלי, אך רק מתוך שהוא בטוח בה' הוא אומר:  ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ִלי ּבַ

אׂול,  י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח. ּכִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בׂוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ָלֵכן ׂשָ

ַחת. גם בעת צרה סמוך דוד ובטוח בה', אך לא  ן ֲחִסיְדָך ִלְראׂות ׁשָ לֹא ִתּתֵ

בתפילה  לה'  מחובר  שהוא  מפני  אלא  המציאות,  מן  מנותק  שהוא  מפני 

מתמדת.

מעתה, חתימת המזמור, בה מבקש דוד: ה' ֱא־לַֹהי ְלעׂוָלם אׂוֶדּךָ )יג(, באה 

ְרָך  ְיַזּמֶ כדי להרבות בכבוד שמים, ולא רק מתוך הנוחות הפרטית: ְלַמַען 

ִיּדֹם. את הצלתו מן הצרה מנמק דוד ברצונו להודות לה' כל  ָכבׂוד, ְולֹא 
ָך? וכך תיאר הרמב"ן את מטרת המצוות  ֲאִמּתֶ יד  ֲהַיּגִ ָעָפר?  ֲהיׂוְדָך  הזמן: 

וכוונת הבריאה כולה: "וכוונת כל המצות שנאמין בא־להינו ונודה אליו 

שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, 

ואין א־ל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודה לא־להיו שבראו" 

)רמב"ן שמות יג, טז(.

ִני, ה' ֱהֵיה ֹעֵזר ִלי. ַמע ה' ְוָחּנֵ )יא( ׁשְ

י  ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחׂול ִלי, ּפִ )יב( ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ

ְמָחה. ֵרִני ׂשִ ַאּזְ ַוּתְ

ם, ְרָך ָכבׂוד ְולֹא ִיּדֹ )יג( ְלַמַען ְיַזּמֶ

. ה' ֱא־לַֹהי ְלעׂוָלם אׂוֶדּךָ
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במזמור כולו 97 מילים. ומלבד הכותרת )5 מילים( והחתימה 

מילים(,   40( זהים  חלקים  לשני  המזמור  מתחלק  מילים(,   9(

ְלעׂוָלם.  ֶאּמׂוט  ל  ּבַ המרכזיות:  המילים  עומדות  ובמוקדו 

עוסקת  המזמור  של  הראשונה  המחצית  שביררנו,  וכפי 

בהודיה, ומחציתו השניה מקבילה באופן כיאסטי ועוסקת 

בצרה.

* * *

ת  ֲחֻנּכַ יר  ׁשִ ִמְזמׂור  המזמור,  כותרת  עם  קשיים  שני  ישנם 

ִית ְלָדִוד: ראשית, איזה בית חנך דוד? הרי בית המקדש  ַהּבַ
לא נבנה בימיו, ואם נגיד שמדובר בביתו הפרטי של דוד, 

יש  כן,  על  יתר  בחנוכתו.  חגיגה  שנערכה  מצינו  לא  הרי 

להבין מה הקשר בין כותרת זו לבין המשך המזמור, שכלל 

לא נראה שמדובר בו על בנין בית.

בית  בחנוכת  שמדובר  נראה,  מ"ד(  פ"ג  )ביכורים  במשנה 

ועם  הביכורים,  העלאת  בעת  נאמר  זה  ומזמור  המקדש, 

כל פעם שאנו מביאים ביכורים לבית המקדש אנו חונכים 

אותו ושמחים בבניינו. בכל זאת, נראה שיש מקום לראות 

בכותרת הפניה לבניית ביתו של דוד, אך לא במובן הרגיל 

של בית.

ַלח ִחיָרם ֶמֶלְך ֹצר ַמְלָאִכים  ׁשְ בשמואל ב )ה, יא־יב( מסופר: ַוּיִ

ְבנּו ַבִית  ַוּיִ י ֶאֶבן ִקיר  י ֵעץ ְוָחָרׁשֵ ִוד ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְוָחָרׁשֵ ֶאל ּדָ

א  ִנּשֵׂ ְוִכי  ָרֵאל  ִיׂשְ ַעל  ְלֶמֶלְך  ה'  ֱהִכינׂו  י  ּכִ ִוד  ּדָ ַדע  ַוּיֵ ְלָדִוד. 

ָרֵאל. לאחר מכן, מעלה דוד המלך  ֲעבּור ַעּמׂו ִיׂשְ ַמְמַלְכּתׂו ּבַ

ב  י ָיׁשַ את הארון לירושלים )ו, א־כג(, והנביא מציין: ַוְיִהי ּכִ

ֶלְך  ל ֹאְיָביו. ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ִביב ִמּכָ ֵביתׂו ַוה' ֵהִניַח לׂו ִמּסָ ֶלְך ּבְ ַהּמֶ

ַוֲארׂון  ֲאָרִזים  ֵבית  ּבְ ב  יׂוׁשֵ ָאֹנִכי  ָנא  ְרֵאה  ִביא:  ַהּנָ ָנָתן   ֶאל 

תׂוְך ַהְיִריָעה. בדבריו אלו מבקש דוד לבנות  ב ּבְ ָהֱא־לִֹהים ֹיׁשֵ

בית לה', לאחר שהוא כבר יושב בביתו )ז, א־ב(.

י  ה, ּכִ ְלָבְבָך ֵלְך ֲעׂשֵ ר ּבִ בתחילה ענה לו נתן הנביא: ּכֹל ֲאׁשֶ

ְך. ואולם, באותו הלילה קיבל נתן נבואה, ובה מונע  ה' ִעּמָ

ה' את דוד מלבנות את בית המקדש. מדוע לא יבנה דוד את 

יש מקום לצרף לדברי הנבואה אצלנו את האמור  הבית? 

בספר דברי הימים )א כב, ז־יג(, בצוואת דוד המלך לשלמה 

ם ה' ֱא־לָֹהי. ַוְיִהי ָעַלי  ִית ְלׁשֵ בנו: ֲאִני ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנׂות ּבַ

יָת, לֹא  ֹדלׂות ָעׂשִ ַפְכּתָ ּוִמְלָחמׂות ּגְ ם ָלרֹב ׁשָ ַבר ה' ֵלאֹמר ּדָ ּדְ

ה ֵבן  ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני. ִהּנֵ ים ׁשָ ִמים ַרּבִ י ּדָ ִמי ּכִ ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ

אׂוְיָביו  ל  ִמּכָ לׂו  ַוֲהִנחׂוִתי  ְמנּוָחה,  ִאיׁש  ִיְהֶיה  הּוא  ָלְך,  נׂוָלד 

ָרֵאל  ן ַעל ִיׂשְ ֶקט ֶאּתֵ לׂום ָוׁשֶ מׂו ְוׁשָ לֹֹמה ִיְהֶיה ׁשְ י ׁשְ ִביב, ּכִ ִמּסָ

י ְלֵבן ַוֲאִני לׂו ְלָאב,  ִמי ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ ָיָמיו. הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלׁשְ ּבְ

ָרֵאל ַעד  עׂוָלם. א ַמְלכּותׂו ַעל ִיׂשְ ּסֵ ַוֲהִכינׂוִתי ּכִ

לפי הפסוקים שם נראה, שהסיבה שלא הסכים ה' שיבנה 

הרבה. לשיטת  דמים  היא מפני ששפך  בית המקדש,  דוד 

בספר  ביטוי  לידי  שבאה  הנקודה  עיקר  מהפרשנים,  כמה 

אך  בנו,  אצל  וקיומה  מדוד  הבניה  שלילת  הוא  שמואל 

הטעם לכך שדוד לא בנה בעצמו מפורש רק בדברי הימים 

)מלבי"ם, רלב"ג(.

יחד עם זאת, נראה שיש מקום להתבונן בפסוקי הנבואה 

לעצמם, ולהבין מתוכם טעם נוסף לכך שהבית לא ייבנה 

י  ּכִ י?!  ְבּתִ ְלׁשִ ַבִית  י  ּלִ ְבֶנה  ּתִ ה  ַהַאּתָ ה',  ָאַמר  ּכֹה  דוד:  בידי 

ְצַרִים  ִמּמִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ַהֲעלִֹתי  ְלִמּיׂום  ַבִית,  ּבְ י  ְבּתִ ָיׁשַ לֹא 

ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּבְ ן.  ּכָ ּוְבִמׁשְ ֹאֶהל  ּבְ ְך  ִמְתַהּלֵ ָוֶאְהֶיה  ה,  ַהּזֶ ַהּיׂום  ְוַעד 

ְבֵטי  ׁשִ ַאַחד  ֶאת  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ֲהָדָבר  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָכל  ּבְ י  ְכּתִ ִהְתַהּלַ

ה  ָרֵאל ֵלאֹמר, ָלּמָ י ֶאת ִיׂשְ יִתי ִלְרעׂות ֶאת ַעּמִ ר ִצּוִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ית ֲאָרִזים? אם כן, ה' לא בא אף פעם בדרישה  לֹא ְבִניֶתם ִלי ּבֵ

ר ִיְבַחר  קׂום ֲאׁשֶ לבנות בית. גם כאשר מדברת התורה על ַהּמָ

ם )דברים יב, ה(,  מׂו ׁשָ ְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ׁשְ ל ׁשִ ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ִמּכָ

אין היא מציינת אלא את השראת השכינה במקום, והציווי: 

ה. הבית עליו מדובר בתורה איננו  ּמָ ְכנׂו ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת ׁשָ ְלׁשִ

בית ה', אלא דווקא ביתם ומשפחתם של האנשים שבאים 

לפני ה', ושמחים בכל הברכה שנתן להם ה'.

מעתה, ה' מצביע על המגמה ההפוכה מזו שציין דוד המלך 

לבנין הבית. מדברי דוד עולה, שאין ראוי לו לשבת בבית 

ארזים ובקביעות, בעוד ארון הא־להים עודנו עומד בתוך 

מעוניין  במקומו,  שקבוע  האדם  כביכול,  העראי.  האוהל 

על  מצביע  בדבריו  ה'  ה'.  לשם  קבע  של  מקום  לבנות 

ה'  בו  התהליך  הושלם  לא  עוד  וכל  האדם,  של  ארעיותו 

נותן קביעות לעם ישראל ולבית המלוכה, אין מקום לבנין 

בית. בית ה' איננו משקף את הקביעות של ה', שהוא מקומו 

של עולם ואין העולם מקומו, אלא את הקביעות שנותן ה' 

לבני האדם.

הטעם לכך שדוד איננו בונה את בית המקדש הוא, מפני 

שלו עצמו עדיין אין בית וקביעות על ממלכתו. דווקא ה' 

הוא זה שבונה את הבית לאדם, ומתוך בנין הבית המשפחתי 

ה' על תילו. השאלה אותה  בית  יוכל האדם להעמיד את 

שיכול  זה  ומי  הבית,  בעל  מיהו  היא:  בדבריו  ה'  מעמיד 

פנוי לבנות  ומעתה הוא  כי הוא עומד על מכונו,  להכריז 
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ֶוה  ַהּנָ ִמן  יָך  ְלַקְחּתִ ֲאִני  ְצָב־אׂות,  ה'  ָאַמר  ּכֹה  בית לאחרים: 

ָך  ִעּמְ ָוֶאְהֶיה  ָרֵאל.  ִיׂשְ י ַעל  ַעּמִ ָנִגיד ַעל  ִלְהיׂות  ַהּצֹאן  ֵמַאַחר 

ִתי ְלָך  ֶניָך, ְוָעׂשִ ל ֹאְיֶביָך ִמּפָ , ָוַאְכִרָתה ֶאת ּכָ ר ָהַלְכּתָ ֹכל ֲאׁשֶ ּבְ

י  ְלַעּמִ ָמקׂום  י  ְמּתִ ְוׂשַ ָאֶרץ.  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֹדִלים  ַהּגְ ם  ׁשֵ ּכְ דׂול  ּגָ ם  ׁשֵ

ֹיִסיפּו  ְולֹא  עׂוד,  ז  ִיְרּגַ ְולֹא  יו,  ְחּתָ ּתַ ַכן  ְוׁשָ יו  ּוְנַטְעּתִ ָרֵאל  ְלִיׂשְ

יִתי  ר ִצּוִ ִראׁשׂוָנה. ּוְלִמן ַהּיׂום ֲאׁשֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנׂותׂו ּכַ

יד ְלָך  ל ֹאְיֶביָך, ְוִהּגִ ָרֵאל ַוֲהִניֹחִתי ְלָך ִמּכָ י ִיׂשְ ׁשְֹפִטים ַעל ַעּמִ

ָך ה'. ה ּלְ י ַבִית ַיֲעׂשֶ ה' ּכִ

לאחר  רק  במקומם,  ישראל  עם  את  נטע  שה'  לאחר  רק 

את  ביטוי  לידי  להביא  נוכל  דוד,  של  ממלכתו  שתיכון 

ִיְמְלאּו  י  ּכִ לשמו:  בית  בבנין  ה',  לנו  נתן  אותה  הקביעות 

ר  ֲאׁשֶ ַאֲחֶריָך  ַזְרֲעָך  ֶאת  ַוֲהִקיֹמִתי  ֲאֹבֶתיָך,  ֶאת  ַכְבּתָ  ְוׁשָ ָיֶמיָך 

ִמי,  ִלׁשְ ִית  ּבַ ִיְבֶנה  ַמְמַלְכּתׂו. הּוא  ֶאת  ַוֲהִכיֹנִתי  ֶעיָך,  ִמּמֵ ֵיֵצא 

יְתָך  ּבֵ ְוֶנְאַמן  וגו',  עׂוָלם  ַעד  ַמְמַלְכּתׂו  א  ּסֵ ּכִ ֶאת  י  ְוֹכַנְנּתִ

ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכׂון ַעד עׂוָלם. ָך ַעד עׂוָלם ְלָפֶניָך, ּכִ ּוַמְמַלְכּתְ

ה ּוְכֹכל  ָבִרים ָהֵאּלֶ ֹכל ַהּדְ לאחר שנתן הנביא דיבר אל דוד ּכְ

ֲא־ֹדָני ה'  ָאֹנִכי  ִמי  ה, שב דוד ומתפלל לפני ה':  ַהּזֶ יׂון  ַהִחּזָ

ָבר  ה ה' ֱא־לִֹהים, ַהּדָ י ֲהִביֹאַתִני ַעד ֲהלֹם וגו' ְוַעּתָ ּוִמי ֵביִתי, ּכִ

ר  ֲאׁשֶ ה ּכַ יתׂו ָהֵקם ַעד עׂוָלם, ַוֲעׂשֵ ָך ְוַעל ּבֵ ְרּתָ ַעל ַעְבּדְ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ

ָך ִלְהיׂות ְלעׂוָלם  ית ַעְבּדְ ה, הׂוֵאל ּוָבֵרְך ֶאת ּבֵ ְרּתָ וגו'. ְוַעּתָ ּבַ ּדִ

ָך  ית ַעְבּדְ ְרָכְתָך ְיֹבַרְך ּבֵ , ּוִמּבִ ְרּתָ ּבַ ה ֲא־ֹדָני ה' ּדִ י ַאּתָ ְלָפֶניָך, ּכִ

לו  שבנה  ארזים  בית  שאותו  מבין  דוד  כי  ניכר,  ְלעׂוָלם. 

של  ביתו  הוא  הבית  האמיתי.  ביתו  איננו  צור  מלך  חירם 

עבד ה', ובנבואתו של נתן הנביא נחנך בית זה, ומברכת ה' 

יבורך ביתו של דוד.

ִית  ַהּבַ ת  ֲחֻנּכַ יר  ׁשִ ִמְזמׂור  הכותרת:  מתאימה  זה  במקום 

ְלָדִוד, ויש בה כדי להצביע על תוכנו של הפרק. הסיפור 

ִביב  ִמּסָ ֵהִניַח לׂו  ַוה'  כולו נפתח בכך שהמלך ישב בביתו, 

ל ֹאְיָביו. כאן ביקש דוד לשמוח במקום אשר יבחר ה',  ִמּכָ

זו ההודיה בה פותח דוד את המזמור  ולבנות גם לו בית. 

עם  ִלי.  ֹאְיַבי  ְחּתָ  ּמַ ׂשִ ְולֹא  יָתִני,  ִדּלִ י  ּכִ ה'  ֲארׂוִמְמָך  שלנו: 

זאת, תחושת השלווה שמלווה אותו, יש בה חשש גאווה, 

ל  ּבַ ְלִוי  ְבׁשַ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  הביטוי:  בפירוש  שהזכרנו  כפי 

בכך שרצון  בהכרה  עליו להתחזק  ולפיכך  ְלעׂוָלם,  ֶאּמׂוט 
ה' הוא זה שהעמידו, והוא גם ההופך את מספדו למחול, 

ְמָחה. כאשר תתקיים תפילתו של  ׂשִ ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ י  ּקִ ׂשַ ְחּתָ  ּתַ ּפִ
כן  גם  הוא  יוכל  ְלעׂוָלם,  ָך  ַעְבּדְ ית  ּבֵ ְיֹבַרְך  ְרָכְתָך  ּוִמּבִ דוד: 

 . לקיים את רצונו: ה' ֱא־לַֹהי ְלעׂוָלם אׂוֶדּךָ

המשפחתי  הבית  חנוכת  את  לחבר  מקום  שיש  ייתכן, 

אדם,  כל  של  הפרטי  הבית  לחנוכת  דוד  של  והמלכותי 

שנזכרת בתורה רק בקשר לשב מערכי המלחמה )דברים כ, 

ֶאל  ָקָרְבֶכם  ּכְ ְוָהָיה  וגו',  ֹאְיֶבָך  ַעל  ְלָחָמה  ַלּמִ ֵתֵצא  י  ּכִ א־י(: 

ֱא־לֵֹהיֶכם  ה'  י  ּכִ וגו'  ָהָעם  ֶאל  ר  ְוִדּבֶ ַהּכֵֹהן  ׁש  ְוִנּגַ ְלָחָמה  ַהּמִ

רּו  יַע ֶאְתֶכם. ְוִדּבְ ֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהׂוׁשִ ֶכם ְלִהּלָ ַהֹהֵלְך ִעּמָ

ָחָדׁש  ַבִית  ָנה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ִמי  ֵלאֹמר:  ָהָעם  ֶאל  ְֹטִרים  ַהּשׁ

ַאֵחר  ְוִאיׁש  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ָימּות  ן  ּפֶ ְלֵביתׂו,  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ֲחָנכׂו  ְולֹא 

ַיְחְנֶכּנּו וגו'. ההכרה בכך שה' הוא ההולך לפנינו, מאפשרת 

ָבב מחד, ואת מי  ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ לנו להשיב לביתו את ָהִאיׁש ַהּיָ

שלא חנך את ביתו מאידך. החשש פן מישהו אחר יחנוך 

את הבית איננה מאפשרת להילחם כראוי, ורק כאשר אנו 

מבינים שלא אנו בעלי הבית, וה' א־להינו הוא ההולך עמנו 

יִתי ה'  ּוִ ׁשִ להושיע אותנו, ניתן לנצח במלחמה. רק כאשר 

ההודאה,  מזמור  את  שוב  לומר  אנו  יכולים  ָתִמיד,  י  ְלֶנְגּדִ

ל ֶאּמׂוט ְלעׂוָלם, ואל החתימה: ְלַמַען  ולהגיע אל השיא: ּבַ

ְרָך ָכבׂוד ְולֹא ִיּדֹם. ְיַזּמֶ
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