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ָלָמה ֱא־לִֹהים ָזַנְחּתָ ָלֶנַצח / תהילים פרק ע״ד
שאול יונתן וינגורט

על  הבנוי  המקדש,  חורבן  לאחר  שנאמר  מזמור  לפנינו:  מזמורים  שני 

שאת  מה'  מבקש  אסף  שילה.  משכן  חורבן  לאחר  שנאמר  מזמור  גבי 

הישועות אותן הוא פועל בקרב הארץ, הוא יפעל גם כנגד האויב המחרף 

אותו וקם עליו.

יל ְלָאָסף, ּכִ )א( ַמׂשְ

ָך  ן ַאּפְ ָלָמה ֱא־לִֹהים ָזַנְחּתָ ָלֶנַצח, ֶיְעׁשַ

ֹצאן ַמְרִעיֶתָך. ּבְ

ֶבט  ַאְלּתָ ׁשֵ ֶדם, ּגָ )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ

ַכְנּתָ ּבׂו. ַנֲחָלֶתָך, ַהר ִצּיׂון ֶזה ׁשָ

ל  אׂות ֶנַצח, ּכָ ֻ )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך ְלַמּשׁ

ֶדׁש. ּקֹ ֵהַרע אׂוֵיב ּבַ

מּו  ֶקֶרב מׂוֲעֶדָך, ׂשָ ֲאגּו ֹצְרֶריָך ּבְ )ד( ׁשָ

אׂוֹתָתם ֹאתׂות.

ֲסָבְך ֵעץ  ֵמִביא ְלָמְעָלה, ּבִ ַדע ּכְ )ה( ִיּוָ

ּמׂות. ַקְרּדֻ

יל  ִ ַכּשׁ ַחד, ּבְ ּתּוֶחיָה ּיָ ה ּפִ )ו( )ועת( ְוַעּתָ

ת ַיֲהלֹמּון. ְוֵכיַלּפֹ

לּו  ָך, ָלָאֶרץ ִחּלְ ׁשֶ ְלחּו ָבֵאׁש ִמְקּדָ )ז( ׁשִ

ֶמָך. ן ׁשְ ּכַ ִמׁשְ

ְרפּו ָכל  ם ִניָנם ָיַחד, ׂשָ )ח( ָאְמרּו ְבִלּבָ

ָאֶרץ. מׂוֲעֵדי ֵא־ל ּבָ

)ט( אׂוֹתֵתינּו לֹא ָרִאינּו, ֵאין עׂוד ָנִביא, 

נּו ֹיֵדַע ַעד ָמה. ְולֹא ִאּתָ

)י( ַעד ָמַתי ֱא־לִֹהים ְיָחֶרף ָצר, ְיָנֵאץ 

שבפרק הכותרת  כך  על  מצביעה  ְלָאָסף"  יל  ּכִ "ַמׂשְ

אסף,  של  אחד  מזמור  מזמורים.  שני  יש  זה 

ומזמור נוסף משכיל על גביו. אסף עצמו היה בזמן דוד המלך, וביחד 

עם הימן ואיתן ניצחו על המשוררים )דבה"א טו, יז(. כמובן, שהוא לא 

עסק בשיריו בחורבן בית המקדש. ה"משכיל" הוא המזמור בחלקו 

הראשון של הפרק, ובו זעקה שבאה מתוך שריפת המקדש. נעיין 

בשני המזמורים הללו.

של  כעס  כאן  ומתואר  הבית,  חורבן  על  הוא  הראשון   המזמור 

ֹצאן  ָך ּבְ ן ַאּפְ א־להים, וזניחת העם: ָלָמה ֱא־לִֹהים ָזַנְחּתָ ָלֶנַצח, ֶיְעׁשַ

ֶדם )=מזמן  ַמְרִעיֶתָך. הבקשה של המשורר היא: ְזֹכר ֲעָדְתָך ָקִניָת ּקֶ
והבאת  ישראל, ממצרים —  עם  את  )=הוצאת  ַנֲחָלֶתָך  ֶבט  ׁשֵ ַאְלּתָ  ּגָ קדום(, 

ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  המשורר:  ומבקש  ּבׂו.  ַכְנּתָ  ׁשָ ֶזה  ִצּיׂון  ַהר  אל(  אותם 

שהחריב(  מה  )=כל  ֵהַרע  ל  ּכָ עולם(,  )=חורבות  ֶנַצח  אׂות  ֻ ְלַמּשׁ )=רגליך( 

אׂוֹתָתם  מּו  ׂשָ )=מקדשך(,  מׂוֲעֶדָך  ֶקֶרב  ּבְ ֹצְרֶריָך  ֲאגּו  ׁשָ ּקֶֹדׁש.  ּבַ אׂוֵיב 
ְלָמְעָלה,  ֵמִביא  ּכְ )=נחשב(  ַדע  ִיּוָ ֹאתׂות.  זרה(  עבודה  שלהם,  )=הסמלים 

ַחד,  ּיָ ּתּוֶחיָה )=שעריה(  ּפִ ה  ְוַעּתָ ּמׂות )=חטיבת העצים(.  ַקְרּדֻ ֲסָבְך ֵעץ  ּבִ
ְלחּו  יל ְוֵכיַלּפֹת )=בגרזנים וקרדומות( ַיֲהלֹמּון )כדי לשבור אותם(. ׁשִ ִ ַכּשׁ ּבְ
)=ל'  ִניָנם  ם  ְבִלּבָ ָאְמרּו  ֶמָך.  ׁשְ ן  ּכַ ִמׁשְ לּו  ִחּלְ ָלָאֶרץ  ָך,  ׁשֶ ִמְקּדָ ָבֵאׁש 
ָאֶרץ. אׂוֹתֵתינּו )=הניסים שלנו( לֹא  ְרפּו ָכל מׂוֲעֵדי ֵא־ל ּבָ אונאה( ָיַחד, ׂשָ

נּו ֹיֵדַע ַעד ָמה )=דבר מה(. והבקשה: ַעד  ָרִאינּו, ֵאין עׂוד ָנִביא, ְולֹא ִאּתָ
ְמָך ָלֶנַצח. המזמור מסיים מעין  ָמַתי ֱא־לִֹהים ְיָחֶרף ָצר, ְיָנֵאץ אׂוֵיב ׁשִ

ה. ֶרב )חוקך( ֵחיְקָך ַכּלֵ יב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך ִמּקֶ ה ָתׁשִ הפתיחה: ָלּמָ

אם כן, המזמור הראשון הוא על חורבן בית המקדש, והבקשה של 

כן,  כמו  המקדש.  חורבות  על  רגליו  את  ירים  שה'  היא,  המשורר 



יל בחר את  ּכִ ישנו תיאור ארוך של החורבן ושל שריפת המקדש. מדוע הַמׂשְ

המזמור ְלָאָסף כבסיס למזמור זה? נעיין במזמור לאסף.

חלקו הראשון של מזמורו של אסף )יב־יז. 50 מילים( הוא על ישועות ה' ופעולתו 

ה פׂוַרְרּתָ  ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ַאּתָ ֶדם, ּפֵֹעל ְיׁשּועׂות ּבְ י ִמּקֶ בקרב הארץ: ֵוא־לִֹהים ַמְלּכִ

ֶנּנּו  ּתְ ּתִ ִלְוָיָתן,  י  ָראׁשֵ ְצּתָ  ִרּצַ ה  ַאּתָ ִים.  ַהּמָ ַעל  יִנים  ַתּנִ י  ָראׁשֵ ְרּתָ  ּבַ ׁשִ ָים,  ָך  ְבָעּזְ
ַנֲהרׂות  ּתָ  הׂוַבׁשְ ה  ַאּתָ ָוָנַחל,  ַמְעָין  ָבַקְעּתָ  ה  ַאּתָ )=לדגים(.  ים  ְלִצּיִ ְלָעם  ַמֲאָכל 
ל  ּכָ ְבּתָ  ִהּצַ ה  ַאּתָ ֶמׁש.  ָוׁשָ ָמאׂור  ֲהִכינׂוָת  ה  ַאּתָ ָלְיָלה,  ְלָך  ַאף  יׂום  ְלָך  ֵאיָתן. 
ם. בפעולות אלו אין אזכור ישיר של כוח  ה ְיַצְרּתָ בּולׂות ָאֶרץ, ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאּתָ ּגְ

ה' נגד בני אדם.

בחלק השני של המזמור )יח־כג. 53 מילים(, מבקש המשורר: ְזָכר ֹזאת, ומפרט 

ֶמָך.  ׁשְ ִנֲאצּו  ָנָבל  ְוַעם  ה',  ֵחֵרף  אׂוֵיב  לזכור:  את הדברים שהוא מבקש מה' 

ת )=נפש(  ת ֶנֶפׁש ּתׂוֶרָך )=התור שלך(, ַחּיַ ן ְלַחּיַ ּתֵ מתוך הזיכרון הוא מבקש: ַאל ּתִ

י )=המקומות הנסתרים(  ּכֵ ַמֲחׁשַ י ָמְלאּו  ּכִ ִרית,  ַלּבְ ט  ַהּבֵ ָלֶנַצח.  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ יָך ַאל  ֲעִנּיֶ
ֶמָך. ומסיים  ְך ִנְכָלם, ָעִני ְוֶאְביׂון ְיַהְללּו ׁשְ ֶאֶרץ ְנאׂות )=מקום( ָחָמס. ַאל ָיׁשֹב ּדַ
ל  י ָנָבל ּכָ ְתָך ִמּנִ המשורר מעין הפתיחה: קּוָמה ֱא־לִֹהים ִריָבה ִריֶבָך, ְזֹכר ֶחְרּפָ

אׂון ָקֶמיָך )=קול הקמים עליך( ֹעֶלה ָתִמיד. ח קׂול ֹצְרֶריָך, ׁשְ ּכַ ׁשְ ַהּיׂום. ַאל ּתִ

באיזה הקשר אסף שורר מזמור זה?

ה'  ברית  ארון  את  העלו  כאשר  המשורר  אסף  את  פוגשים  אנו  לראשונה 

נׂוַח  ית ה' ִמְמּ יר ֵבּ ִויד ַעל ְיֵדי ִשׁ ר ֶהֱעִמיד ָדּ ה ֲאֶשׁ לירושלים )דה"א ו, טז־כד(: ְוֵאֶלּ

ית  לֹֹמה ֶאת ֵבּ נׂות ְשׁ יר, ַעד ְבּ ִשּׁ ן ֹאֶהל מׂוֵעד ַבּ ַכּ ְרִתים ִלְפֵני ִמְשׁ ְהיּו ְמָשׁ ָהָארׂון. ַוִיּ

ָטם ַעל ֲעבׂוָדָתם ... ְוָאִחיו ָאָסף ָהֹעֵמד ַעל ְיִמינׂו.  ָפּ ַעְמדּו ְכִמְשׁ ָלִם, ַוַיּ ירּוָשׁ ה' ִבּ

ה  ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ם ֵאת ֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ַכּ אּו ְבֵני ַהְלִוִיּ ְשׂ ועוד מסופר )דה"א טו, טו־יז(: ַוִיּ

ם ְלַהֲעִמיד ֶאת  ֵרי ַהְלִוִיּ ִויד ְלָשׂ אֶמר ָדּ טׂות ֲעֵליֶהם. ַוֹיּ ֹמּ ְכֵתָפם ַבּ ְדַבר ה' ִבּ ה, ִכּ ֹמֶשׁ

קׂול  ִמיִעים ְלָהִרים ְבּ ִים ַמְשׁ רׂות ּוְמִצְלָתּ יר ְנָבִלים ְוִכֹנּ ְכֵלי ִשׁ ְרִרים ִבּ ֲאֵחיֶהם ַהְמֹשׁ

ֶרְכָיהּו. ן ֶבּ ן יׂוֵאל ּוִמן ֶאָחיו ָאָסף ֶבּ ם ֵאת ֵהיָמן ֶבּ ֲעִמידּו ַהְלִוִיּ ְמָחה. ַוַיּ ְלִשׂ

ִרית, שכן ארון הברית  ט ַלּבְ נראה, כי לא לחינם במזמור שלנו מזכיר אסף: ַהּבֵ

לֹה ֶאת  ִמִשּׁ ֵאֵלינּו  ִנְקָחה  נשבה על ידי הפלשתים, כפי שמסופר )שמו"א ד־ה(: 

אּו  ְשׂ ַוִיּ לֹה  ִשׁ ָהָעם  ַלח  ְשׁ ַוִיּ ֹאְיֵבינּו.  ף  ִמַכּ ֵענּו  ְוֹיִשׁ נּו  ְבִקְרֵבּ ְוָיֹבא  ה'  ִרית  ְבּ ֲארׂון 

ֲארׂון  ִעם  ֵעִלי  ְבֵני  ֵני  ְשׁ ם  ְוָשׁ ֻרִבים,  ַהְכּ ב  ֹיֵשׁ ְצָב־אׂות  ה'  ִרית  ְבּ ֲארׂון  ֵאת  ם  ִמָשּׁ

ִרעּו  ַוָיּ ֲחֶנה,  ַהַמּ ֶאל  ה'  ִרית  ְבּ ֲארׂון  בׂוא  ְכּ ַוְיִהי  ּוִפיְנָחס.  ׇחְפִני  ָהֱא־לִֹהים  ִרית  ְבּ

ֹהם ָהָאֶרץ. ומשורר אסף מתוך רצון להחזיר את  רּוָעה ְגדׂוָלה ַוֵתּ ָרֵאל ְתּ ׇכל ִיְשׂ

הארון לירושלים.

נאמר בעקבות  הוא  חורבן המקדש, אך  נאמר על  לא  שירו של אסף אמנם 

חורבן אחר — חורבן משכן שילה שאירע בעקבות לקיחת ארון ה' )שמו"א ד, 

ָפה ְגדׂוָלה ָהְיָתה  ים ְוַגם ַמֵגּ ִתּ ָרֵאל ִלְפֵני ְפִלְשׁ אֶמר: ָנס ִיְשׂ ר ַוֹיּ ׂ ַען ַהְמַבֵשּ יז־יח(: ַוַיּ

ירׂו ֶאת  ַהְזִכּ ֵני ָבֶניָך ֵמתּו ׇחְפִני ּוִפיְנָחס ַוֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ִנְלָקָחה. ַוְיִהי ְכּ ָבָעם ְוַגם ְשׁ

ֹמת  ֵבר ַמְפַרְקּתׂו ַוָיּ ָשּׁ ַער ַוִתּ ַעד ַיד ַהַשּׁ ית ְבּ א ֲאֹחַרִנּ ֵסּ ל ֵמַעל ַהִכּ ֹפּ ֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ַוִיּ

ְמָך ָלֶנַצח. אׂוֵיב ׁשִ

ֶרב )חוקך( יב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך ִמּקֶ ה ָתׁשִ )יא( ָלּמָ

ה. ֵחיְקָך ַכּלֵ

ֵעל ְיׁשּועׂות  ֶדם, ּפֹ י ִמּקֶ )יב( ֵוא־לִֹהים ַמְלּכִ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ּבְ

י  ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ָך ָים, ׁשִ ה פׂוַרְרּתָ ְבָעּזְ )יג( ַאּתָ

ִים. יִנים ַעל ַהּמָ ַתּנִ

ֶנּנּו ַמֲאָכל  ּתְ י ִלְוָיָתן, ּתִ ְצּתָ ָראׁשֵ ה ִרּצַ )יד( ַאּתָ

ים. ְלָעם ְלִצּיִ

ּתָ  ה הׂוַבׁשְ ה ָבַקְעּתָ ַמְעָין ָוָנַחל, ַאּתָ )טו( ַאּתָ

ַנֲהרׂות ֵאיָתן.

ה ֲהִכינׂוָת ָמאׂור  )טז( ְלָך יׂום ַאף ְלָך ָלְיָלה, ַאּתָ

ֶמׁש. ָוׁשָ

בּולׂות ָאֶרץ, ַקִיץ ָוֹחֶרף  ל ּגְ ְבּתָ ּכָ ה ִהּצַ )יז( ַאּתָ

ם. ה ְיַצְרּתָ ַאּתָ

)יח( ְזָכר ֹזאת אׂוֵיב ֵחֵרף ה', ְוַעם ָנָבל ִנֲאצּו 

ֶמָך. ׁשְ

יָך ַאל  ת ֲעִנּיֶ ת ֶנֶפׁש ּתׂוֶרָך, ַחּיַ ן ְלַחּיַ ּתֵ )יט( ַאל ּתִ

ח ָלֶנַצח. ּכַ ׁשְ ּתִ

י ֶאֶרץ ְנאׂות  ּכֵ י ָמְלאּו ַמֲחׁשַ ִרית, ּכִ ט ַלּבְ )כ( ַהּבֵ

ָחָמס.

ְך ִנְכָלם, ָעִני ְוֶאְביׂון ְיַהְללּו  ב ּדַ )כא( ַאל ָיׁשֹ

ֶמָך. ׁשְ

ְתָך  )כב( קּוָמה ֱא־לִֹהים ִריָבה ִריֶבָך, ְזֹכר ֶחְרּפָ

ל ַהּיׂום. י ָנָבל ּכָ ִמּנִ

אׂון ָקֶמיָך ֹעֶלה  ח קׂול ֹצְרֶריָך, ׁשְ ּכַ ׁשְ )כג( ַאל ּתִ

ָתִמיד.
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ָנה. לאחר מות עלי הכהן  ִעים ָשׁ ָרֵאל ַאְרָבּ ַפט ֶאת ִיְשׂ י ָזֵקן ָהִאיׁש ְוָכֵבד, ְוהּוא ָשׁ ִכּ

ובניו, ולאחר לקיחת ארון הא־להים, לא המשיכה עוד העבודה במשכן  הגדול 

שילה, והעבודה עברה לנוב עיר הכהנים.

האויב שחירף את ה', והחיה שרוצה לאכול את התור, זהו הפלשתי שמחרף את 

ה'. פלשתים נלחמו כמו חיה, וכאשר הם נלחמים נאמר עליהם )שמו"ב כג, יא־יג(: 

ֵעֶמק ְרָפִאים. בקשת אסף במזמור  ים ֹחָנה ְבּ ִתּ ִלְשׁ ת ְפּ ה ... ְוַחַיּ ים ַלַחָיּ ִתּ ָאְספּו ְפִלְשׁ ַוֵיּ

שלנו היא שה' יזכור את קולם וחרפתם. הארון אמנם כבר עשרים שנה לא בידי 

הפלשתים, אך הוא עדיין לא שב למקומו, ועל כך צריך להתפלל.
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.
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