
ב"ה

י ֶקֶדם / תהילים פרק ע״ח יָעה ִחידׂות ִמּנִ ַאּבִ
שאול יונתן וינגורט

ה'.  מצוות  את  לשמור   — העבר  מן  וללמוד  לתורה  להאזין  עלינו 

חטאים בתקופת הנדודים במדבר, חטא העגל, חטא המרגלים, ותקופת 

השופטים, הובילו לכך שה' מאס בחלק מעם ישראל, ועלינו להיזהר לא 

להיות כאבותינו הסוררים, אלא להצטרף לבחירת ה'.

יל ְלָאָסף ּכִ )א( ַמׂשְ

י ּתׂוָרִתי, ַהֲאִזיָנה ַעּמִ

ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי.

י, ל ּפִ ָחה ְבָמׁשָ )ב( ֶאְפּתְ

י ֶקֶדם. יָעה ִחידׂות ִמּנִ ַאּבִ

ָדֵעם, ַמְענּו ַוּנֵ ר ׁשָ )ג( ֲאׁשֶ

רּו ָלנּו. ַוֲאבׂוֵתינּו ִסּפְ

ֵניֶהם, )ד( לֹא ְנַכֵחד ִמּבְ

ִהּלׂות ה', ִרים ּתְ ְלדׂור ַאֲחרׂון ְמַסּפְ

ה. ר ָעׂשָ ֶוֱעזּוזׂו ְוִנְפְלאׂוָתיו ֲאׁשֶ

ם  ַיֲעֹקב ְותׂוָרה ׂשָ ֶקם ֵעדּות ּבְ )ה( ַוּיָ

ָרֵאל, ִיׂשְ ּבְ

ה ֶאת ֲאבׂוֵתינּו ְלהׂוִדיָעם  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ

ִלְבֵניֶהם.

)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדׂור ַאֲחרׂון,

רּו ִלְבֵניֶהם. ֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסּפְ ִנים ִיּוָ ּבָ

ְסָלם, ימּו ֵבא־לִֹהים ּכִ )ז( ְוָיׂשִ

חּו ַמַעְלֵלי ֵא־ל, ּוִמְצׂוָתיו ִיְנֹצרּו. ּכְ ְולֹא ִיׁשְ

ֲאבׂוָתם ּדׂור סׂוֵרר ּוֹמֶרה, )ח( ְולֹא ִיְהיּו ּכַ

שיש כותרת  כך  על  מצביעה  ְלָאָסף  יל  ּכִ ַמׂשְ המזמור: 

במזמור  בדומה למה שראינו  מזמורים,  כאן שני 

של  מזמורו  את  שהופך  והמשכיל  עצמו,  אסף  של  מזמורו   — עד 

אסף למזמור רלבנטי. מזמורו של אסף נאמר בזמן העלאת הארון 

ּיׂום  לירושלים בימי דוד, כפי שכתוב בדברי הימים )דבה"א טז, ז(: ַבּ

ַיד ָאָסף ְוֶאָחיו. זוהי הודיה  ֹראׁש ְלֹהדׂות ַלה' ְבּ ִויד ָבּ ַההּוא, ָאז ָנַתן ָדּ

אפרים  במקום שבט  יהודה,  ובשבט  עבדו  בדוד  בחר  שה'  כך  על 

)ט־עב. 451 מילים(.  זהו המזמור המרכזי  ה'.  שלא שמרו את מצוות 

)א־ח. 77 מילים(, קובע לדורות את הלקח  יל הפותח  ּכִ המזמור הַמׂשְ

שאנו יכולים ללמוד מהמזמור של אסף — להאזין לתורה.

י ּתׂוָרִתי, ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי.  במזמור הראשון כתוב: ַהֲאִזיָנה ַעּמִ

ַמְענּו  ר ׁשָ י ֶקֶדם )=מהעבר(. ֲאׁשֶ יָעה ִחידׂות ִמּנִ י, ַאּבִ ל ּפִ ָחה ְבָמׁשָ ֶאְפּתְ
ִרים  ֵניֶהם, ְלדׂור ַאֲחרׂון ְמַסּפְ רּו ָלנּו. לֹא ְנַכֵחד ִמּבְ ָדֵעם, ַוֲאבׂוֵתינּו ִסּפְ ַוּנֵ
ַיֲעֹקב ְותׂוָרה  ֶקם ֵעדּות ּבְ ה. ַוּיָ ר ָעׂשָ ִהּלׂות ה', ֶוֱעזּוזׂו ְוִנְפְלאׂוָתיו ֲאׁשֶ ּתְ
ה ֶאת ֲאבׂוֵתינּו ְלהׂוִדיָעם ִלְבֵניֶהם. ְלַמַען ֵיְדעּו  ר ִצּוָ ָרֵאל, ֲאׁשֶ ִיׂשְ ם ּבְ ׂשָ
ֵבא־לִֹהים  ימּו  ְוָיׂשִ ִלְבֵניֶהם.  רּו  ִויַסּפְ ָיֻקמּו  ֵלדּו  ִיּוָ ִנים  ּבָ ַאֲחרׂון,  ּדׂור 
ְולֹא  ִיְנֹצרּו.  ּוִמְצׂוָתיו  ֵא־ל,  ַמַעְלֵלי  חּו  ּכְ ִיׁשְ ְולֹא  )=מחשבתם(,  ְסָלם  ּכִ
ֲאבׂוָתם ּדׂור סׂוֵרר ּוֹמֶרה, ּדׂור לֹא ֵהִכין ִלּבׂו )ללכת בדרך הישר(,  ִיְהיּו ּכַ

ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵא־ל רּוחׂו.

השכינה,  מהם  שנסתלקה  אפרים  בני  את  מתאר  אסף  של  מזמורו 

במזמור  השכינה.  השראת  את  לחדש  שהצליח  יהודה  שבט  ואת 

ישנו תיאור של קורות עם ישראל מיציאת מצרים ועד לתקופה בה 

נשבה ארון הברית וחרב משכן שילה, על מה שהיה ֶנֶגד ֲאבׂוָתם של 

בני אפרים, ובעקבות כשלונם בחר ה' בדוד ובשבט יהודה, במקום 



בשבט יוסף ובמשכן שילה.

חלקו הראשון של המזמור )ט־לט. 228 מילים( הוא על שני החטאים הקשורים 

למדבר — )1( מסה ומריבה ותבערה בפרשת בשלח, )2( חטא העגל בפרשת 

כי תשא.

ֵני ֶאְפַרִים )=עם ישראל כולו, בהנהגת שבט אפרים(  הפתיחה לחטאים הללו היא: ּבְ

ים  ת, כמו שכתוב )שמות יג, יח(: ַוֲחֻמִשׁ ֵקי )=מחזיקים בנשק( רׂוֵמי )=יורי( ָקׁשֶ נׂוׁשְ
ִרית  ּבְ ְמרּו  ׁשָ לֹא  ְקָרב.  יׂום  ּבְ )=ברחו(  ָהְפכּו  ִמְצָרִים,  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני   ָעלּו 

ר ֶהְרָאם.  חּו ֲעִלילׂוָתיו, ְוִנְפְלאׂוָתיו ֲאׁשֶ ּכְ ׁשְ ֱא־לִֹהים, ּוְבתׂוָרתׂו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת. ַוּיִ
ֵדה ֹצַען. ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׂשְ ה ֶפֶלא, ּבְ ֶנֶגד ֲאבׂוָתם ָעׂשָ

ְנֵחם  ַוּיַ ֵנד.  מׂו  ּכְ ַמִים  ב  ּצֶ ַוּיַ ֲעִביֵרם,  ַוּיַ ָים  ַקע  ּבָ היא:  במדבר  המסע  התחלת 

אׂור ֵאׁש. בששה עשר פסוקים מתוארים המסעות  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ָעָנן יׂוָמם, ְוָכל  ּבֶ
הראשונים של ישראל במדבר, הנזכרים בפרשת בשלח, ומסופר כיצד ה' הביא 

ְק  ׁשְ ַוּיַ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ע ֻצִרים  לעם ישראל מים, אך הם רצו עדיין לחם ובשר: ְיַבּקַ

ָהרׂות ָמִים. ַוּיׂוִסיפּו  ּנְ ַלע, ַוּיׂוֶרד ּכַ ה )=כמי תהום(. ַוּיׂוִצא נׂוְזִלים ִמּסָ ְתֹהמׂות ַרּבָ ּכִ
ָאל  ְלָבָבם, ִלׁשְ ה )=במדבר(. ַוְיַנּסּו ֵא־ל ּבִ ּיָ ּצִ עׂוד ַלֲחֹטא לׂו, ַלְמרׂות ֶעְליׂון )=ה'( ּבַ
ר?  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְלָחן  ׁשֻ ַלֲעֹרְך  ֵא־ל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו:  א־לִֹהים,  ּבֵ רּו  ַוְיַדּבְ ם.  ְלַנְפׁשָ ֹאֶכל 
ֵאר  ת? ִאם ָיִכין ׁשְ ֹטפּו, ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל ּתֵ זּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיׁשְ ה צּור ַוּיָ ֵהן ִהּכָ
ְבַיֲעֹקב,  )=בערה(  ָקה  ִנּשְׂ ְוֵאׁש  )=ויכעס(,  ר  ְתַעּבָ ַוּיִ ה'  ַמע  ׁשָ ָלֵכן  ְלַעּמׂו?  )=בשר( 

יׁשּוָעתׂו. ַוְיַצו  א־לִֹהים, ְולֹא ָבְטחּו ּבִ י לֹא ֶהֱאִמינּו ּבֵ ָרֵאל. ּכִ ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיׂשְ
ַמִים ָנַתן  ְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל, ּוְדַגן ׁשָ ָתח. ַוּיַ ַמִים ּפָ ַעל, ְוַדְלֵתי ׁשָ ָחִקים ִמּמָ ׁשְ
ע ָקִדים  ַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע. ַיּסַ יִרים )=מלאכים( ָאַכל ִאיׁש, ֵציָדה ׁשָ ָלמׂו. ֶלֶחם ַאּבִ
ָעָפר  ְמֵטר ֲעֵליֶהם ּכֶ ֻעּזׂו ֵתיָמן )=רוח דרומית(. ַוּיַ ָמִים, ַוְיַנֵהג ּבְ ָ ּשׁ )=רוח מזרחית( ּבַ

ֹנָתיו.  ּכְ ְלִמׁשְ ָסִביב  ַמֲחֵנהּו,  ֶקֶרב  ּבְ ל  ּפֵ ַוּיַ ָנף.  ּכָ ים עׂוף  ַיּמִ ּוְכחׂול  )=בשר(,  ֵאר  ׁשְ
ָאְכָלם  עׂוד  ֲאָוָתם,  ִמּתַ ָזרּו  לֹא  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד,  עּו  ּבְ ׂשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכלּו 
אוכלי  שבהם,  )=השמנים  יֶהם  ַמּנֵ ִמׁשְ ּבְ ֲהרֹג  ַוּיַ ָבֶהם,  ָעָלה  ֱא־לִֹהים  ְוַאף  ִפיֶהם.  ּבְ

ָרֵאל ִהְכִריַע. השלו(, ּוַבחּוֵרי ִיׂשְ

הפסוקים הבאים הם על חטא ישראל במעשה העגל ובמרגלים. ונראה, שכל 

כך חמורים היו חטאים אלו, שהמשורר לא פירש את החטא, והוא רק רמז 

ַוְיַכל  ִנְפְלאׂוָתיו.  ּבְ ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עׂוד,  ָחְטאּו  ֹזאת  ָכל  ּבְ ברור:  באופן  אליהם 

המפרשים  רוב  חטאו?  שהם  החטא  מהו  ָהָלה.  ּבֶ ּבַ נׂוָתם  ּוׁשְ ְיֵמיֶהם,  ֶהֶבל  ּבַ
טוענים שאין כאן חטא מפורש, אלא עונש, ה' כילה את ימיהם של ישראל 

בלא שהם נכנסו לארץ, אך מתוך ההקשר נראה שיש כאן את שני החטאים 

הגדולים שחטאו בני ישראל במדבר:

ַהְבֵליֶהם,  ֲעסּוִני ְבּ )א( ֶהֶבל הוא כמאמר ה' )דברים לב, כא(: ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵא־ל, ִכּ

ֶהֶבל ְיֵמיֶהם הוא, שה' כילה את ימי בני ישראל בגלל  ופירוש הכתוב ַוְיַכל ּבַ

י  יָחה ִלּ ה ַהִנּ שהם עשו את העגל, וכמו שמפורש בדברי ה' )שמות לב, י(: ְוַעָתּ

ם. וייתכן שלא לחינם בא כאן השימוש בצורת המילה:  י ָבֶהם ַוֲאַכֵלּ ְוִיַחר ַאִפּ

ה. ַוְיַכל, בדומה ללשון התפילה שנזכרת מיד לאחר כעסו של ה': ַוְיַחל ֹמֶשׁ

ּדׂור לֹא ֵהִכין ִלּבׂו, ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵא־ל רּוחׂו.

ת, ֵקי רׂוֵמי ָקׁשֶ ֵני ֶאְפַרִים נׂוׁשְ )ט( ּבְ

יׂום ְקָרב. ָהְפכּו ּבְ

ִרית ֱא־לִֹהים, ְמרּו ּבְ )י( לֹא ׁשָ

ּוְבתׂוָרתׂו ֵמֲאנּו ָלֶלֶכת.

חּו ֲעִלילׂוָתיו, ּכְ ׁשְ )יא( ַוּיִ

ר ֶהְרָאם. ְוִנְפְלאׂוָתיו ֲאׁשֶ

ה ֶפֶלא, )יב( ֶנֶגד ֲאבׂוָתם ָעׂשָ

ֵדה ֹצַען. ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׂשְ ּבְ

ֲעִביֵרם, ַקע ָים ַוּיַ )יג( ּבָ

מׂו ֵנד. ב ַמִים ּכְ ּצֶ ַוּיַ

ָעָנן יׂוָמם, ְנֵחם ּבֶ )יד( ַוּיַ

אׂור ֵאׁש. ְיָלה ּבְ ְוָכל ַהּלַ

ר, ְדּבָ ּמִ ע ֻצִרים ּבַ )טו( ְיַבּקַ

ה. ְתֹהמׂות ַרּבָ ְק ּכִ ׁשְ ַוּיַ

ַלע, )טז( ַוּיׂוִצא נׂוְזִלים ִמּסָ

ָהרׂות ָמִים. ּנְ ַוּיׂוֶרד ּכַ

)יז( ַוּיׂוִסיפּו עׂוד ַלֲחֹטא לׂו,

ה. ּיָ ּצִ ַלְמרׂות ֶעְליׂון ּבַ

ְלָבָבם, )יח( ַוְיַנּסּו ֵא־ל ּבִ

ם. ָאל ֹאֶכל ְלַנְפׁשָ ִלׁשְ

א־לִֹהים, רּו ּבֵ )יט( ַוְיַדּבְ

ר. ְדּבָ ּמִ ְלָחן ּבַ ָאְמרּו ֲהיּוַכל ֵא־ל ַלֲעֹרְך ׁשֻ

ֹטפּו, זּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיׁשְ ה צּור ַוּיָ )כ( ֵהן ִהּכָ

ֵאר ְלַעּמׂו. ת ִאם ָיִכין ׁשְ ֲהַגם ֶלֶחם יּוַכל ּתֵ

ר, ְתַעּבָ ַמע ה' ַוּיִ )כא( ָלֵכן ׁשָ

ָקה ְבַיֲעֹקב, ְוֵאׁש ִנּשְׂ

ָרֵאל. ְוַגם ַאף ָעָלה ְבִיׂשְ

א־לִֹהים, י לֹא ֶהֱאִמינּו ּבֵ )כב( ּכִ

יׁשּוָעתׂו. ְולֹא ָבְטחּו ּבִ
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ָהָלה היא המיתה שנקנסה על עם ישראל לאחר חטא המרגלים  ּבֶ נׂוָתם ּבַ )ב( ּוׁשְ

ָנה יׂום  ִעים יׂום, יׂום ַלָשּׁ ם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָבּ ְרֶתּ ר ַתּ ִמים ֲאֶשׁ ר ַהָיּ ִמְסַפּ )במדבר יד, לד(: ְבּ

ָהָלה היא לשון התורה בתחילת  ָנה. לשון ּבֶ ִעים ָשׁ אּו ֶאת ֲעוֺֹנֵתיֶכם ַאְרָבּ ְשׂ ָנה ִתּ ַלָשּׁ

ֵאת  ַתֲעׂשּו  ְולֹא  ִלי,  ְמעּו  ִתְשׁ לֹא  ְוִאם  טז(:  כו,  )ויקרא  בחוקותי  בפרשת  הקללות 

י  ְלִבְלִתּ ֶכם,  ַנְפְשׁ ְגַעל  ִתּ ַטי  ָפּ ִמְשׁ ֶאת  ְוִאם  ְמָאסּו  ִתּ ַתי  ֻחֹקּ ְבּ ְוִאם  ה.  ָהֵאֶלּ ְצוֺת  ַהִמּ ל  ׇכּ

י  ְוִהְפַקְדִתּ ָלֶכם  ֹזּאת  ה  ֶאֱעֶשׂ ֲאִני  ַאף  ִריִתי.  ְבּ ֶאת  ְלַהְפְרֶכם  ִמְצוַֺתי  ל  ׇכּ ֶאת  ֲעׂשׂות 

ָהָלה. וכאילו ה' מזהיר — אם לא הבנתם את הבהלה של ארבעים השנים  ֲעֵליֶכם ֶבּ

במדבר, הרי שהבהלה תמשיך גם בכניסתכם לארץ.

התיאור שמופיע במזמור שלנו על מה שבא לאחר חטא העגל, הוא מעין התיאור 

שמופיע בספר שמות, אלא שתפילת משה המפורשת שם הפכה להיות תפילתם 

י  רּו ּכִ ְזּכְ ֲחרּו ֵא־ל. ַוּיִ בּו ְוׁשִ של עם ישראל במזמור שלנו: ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו, ְוׁשָ

ם  בּו לׂו. ְוִלּבָ ִפיֶהם, ּוִבְלׁשׂוָנם ְיַכּזְ ֱא־לִֹהים צּוָרם, ְוֵא־ל ֶעְליׂון ּגֲֹאָלם. ַוְיַפּתּוהּו ּבְ
ְבִריתׂו. לֹא ָנכׂון ִעּמׂו, ְולֹא ֶנֶאְמנּו ּבִ

ֹיאְמרּו  ה  ָלָמּ יב(:  לב,  )שמות  נאמר  העגל  חטא  לאחר  רבינו  משה  של  בתפילתו 

ֵני ָהֲאָדָמה, ׁשּוב  ָתם ֵמַעל ְפּ ָהִרים ּוְלַכלֹּ ָרָעה הׂוִציָאם ַלֲהרֹג ֹאָתם ֶבּ ִמְצַרִים ֵלאֹמר ְבּ

ם ֲחָטאֶתם  ָך. ועל מה שאמר משה ֶאל ָהָעם ַאֶתּ ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמּ ָך ְוִהָנּ ֵמֲחרׂון ַאֶפּ

במזמור  נאמר  אְתֶכם,  ַחַטּ ַעד  ְבּ ָרה  ֲאַכְפּ אּוַלי  ה'  ֶאל  ֶאֱעֶלה  ה  ְוַעָתּ ְגֹדָלה,  ֲחָטָאה 

ל  ּכָ ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפׂו  יב  ְלָהׁשִ ה  ְוִהְרּבָ ִחית,  ַיׁשְ ְולֹא  ָעׂון  ר  ְיַכּפֵ ַרחּום  ְוהּוא  שלנו: 

ה, רּוַח הׂוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב. ומעין זה בתגובת ה' למשה  ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ְזּכֹר ּכִ ֲחָמתׂו. ַוּיִ
י  ְרִתּ ַבּ ר ִדּ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל ֲאֶשׁ ְפִרי. ְוַעָתּ ר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִסּ רבינו: ִמי ֲאֶשׁ

אָתם. הברית עליה  י ֲעֵלֶהם ַחָטּ ּוָפַקְדִתּ ְקִדי  ׇפּ ּוְביׂום  ֵיֵלְך ְלָפֶניָך,  ה ַמְלָאִכי  ָלְך, ִהֵנּ

ה  אֶמר ִהֵנּ מדובר במזמור שלנו היא הברית שכרת ה' לאחר החטא )שמות לד, י(: ַוֹיּ

ר לֹא ִנְבְראּו ְבׇכל ָהָאֶרץ ּוְבׇכל  ה ִנְפָלֹאת ֲאֶשׁ ָך ֶאֱעֶשׂ ל ַעְמּ ִרית ֶנֶגד ׇכּ ְבּ ֵרת  ָאֹנִכי ֹכּ

ר ֲאִני  י נׂוָרא הּוא ֲאֶשׁ ה ְיֹהָוה ִכּ ה ְבִקְרּבׂו ֶאת ַמֲעֵשׂ ר ַאָתּ ַהּגׂוִים, ְוָרָאה ׇכל ָהָעם ֲאֶשׁ

ְך. ה ִעָמּ ֹעֶשׂ

חלקו השני של מזמורו של אסף )מ־עב. 223 מילים( הוא על חטא המאיסה בארץ 

ׁשּובּו  ַוּיָ ימׂון.  יׁשִ ר, ַיֲעִציבּוהּו ּבִ ְדּבָ ה ַיְמרּוהּו ַבּמִ ּמָ חמדה, ועל החטאים בארץ: ּכַ

ה'  האותות שעשה  מפורטים  וכאן  )=ציערו(.  ִהְתוּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְקדׂוׁש  ֵא־ל,  ַוְיַנּסּו 
ִמְצַרִים  ּבְ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָצר.  י  ִמּנִ ָדם  ּפָ ר  ֲאׁשֶ יׂום  ָידׂו,  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  והם  במצרים, 

ח  ּלַ יּון. ְיׁשַ ּתָ ל ִיׁשְ ֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם, ְוֹנְזֵליֶהם ּבַ ֵדה ֹצַען. ַוּיַ ׂשְ ֹאתׂוָתיו, ּומׂוְפָתיו ּבִ
ִויִגיָעם  ְיבּוָלם,  )=ארבה(  ֶלָחִסיל  ן  ּתֵ ַוּיִ ִחיֵתם.  ׁשְ ַוּתַ ַע  ּוְצַפְרּדֵ ַוּיֹאְכֵלם,  ָעֹרב  ֶהם  ּבָ
ָרד  ר ַלּבָ ְסּגֵ ֲחָנַמל )=בכפור(. ַוּיַ ְקמׂוָתם ּבַ ְפָנם, ְוׁשִ ָרד ּגַ ּבָ ה. ַיֲהרֹג ּבַ )=גידוליהם( ָלַאְרּבֶ

ֶעְבָרה  ַאּפׂו,  ֲחרׂון  ם  ּבָ ח  ּלַ ְיׁשַ )=גחלי אש(.  ִפים  ָלְרׁשָ ּוִמְקֵניֶהם  )=בהמתם(,  ִעיָרם  ּבְ
ם,  ַנְפׁשָ ֶות  ְך ִמּמָ ס ָנִתיב ְלַאּפׂו, לֹא ָחׂשַ ְיַפּלֵ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים.  ְוָצָרה, ִמׁשְ ָוַזַעם 
ע  ּסַ ַוּיַ ָאֳהֵלי ָחם.  ּבְ ית אׂוִנים  ֵראׁשִ ִמְצָרִים,  ּבְ כׂור  ּבְ ל  ּכָ ְך  ַוּיַ יר.  ִהְסּגִ ֶבר  ַלּדֶ ָתם  ְוַחּיָ
ה  ּסָ ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו, ְוֶאת אׂוְיֵביֶהם ּכִ ר. ַוּיַ ְדּבָ ּמִ ֵעֶדר ּבַ ּצֹאן ַעּמׂו, ַוְיַנֲהֵגם ּכַ ּכַ
ם. נראה, כי לא לחינם בחטא המרגלים מזכיר ה' את האותות והמופתים שהיו  ַהּיָ
ה  במצרים, שהרי זה מה שאמר ה' למשה )במדבר יד, טז(: ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶזּ

ִקְרּבׂו. יִתי ְבּ ר ָעִשׂ ֹכל ָהֹאתׂות ֲאֶשׁ ְוַעד ָאָנה לֹא ַיֲאִמינּו ִבי ְבּ
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ַעל, ָחִקים ִמּמָ )כג( ַוְיַצו ׁשְ

ָתח. ַמִים ּפָ ְוַדְלֵתי ׁשָ

ְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל, )כד( ַוּיַ

ַמִים ָנַתן ָלמׂו. ּוְדַגן ׁשָ

יִרים ָאַכל ִאיׁש, )כה( ֶלֶחם ַאּבִ

ַבע. ַלח ָלֶהם ָלׂשֹ ֵציָדה ׁשָ

ָמִים, ָ ּשׁ ע ָקִדים ּבַ )כו( ַיּסַ

ֻעּזׂו ֵתיָמן. ַוְיַנֵהג ּבְ

ֵאר, ָעָפר ׁשְ ְמֵטר ֲעֵליֶהם ּכֶ )כז( ַוּיַ

ָנף. ים עׂוף ּכָ ּוְכחׂול ַיּמִ

ֶקֶרב ַמֲחֵנהּו, ל ּבְ ּפֵ )כח( ַוּיַ

ֹנָתיו. ּכְ ָסִביב ְלִמׁשְ

עּו ְמֹאד, ּבְ ׂשְ אְכלּו ַוּיִ )כט( ַוּיֹ

ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם.

ֲאָוָתם, )ל( לֹא ָזרּו ִמּתַ

ִפיֶהם. עׂוד ָאְכָלם ּבְ

)לא( ְוַאף ֱא־לִֹהים ָעָלה ָבֶהם,

יֶהם, ַמּנֵ ִמׁשְ ֲהֹרג ּבְ ַוּיַ

ָרֵאל ִהְכִריַע. ּוַבחּוֵרי ִיׂשְ

ָכל ֹזאת ָחְטאּו עׂוד, )לב( ּבְ

ִנְפְלאׂוָתיו. ְולֹא ֶהֱאִמינּו ּבְ

ֶהֶבל ְיֵמיֶהם, )לג( ַוְיַכל ּבַ

ָהָלה. ּבֶ נׂוָתם ּבַ ּוׁשְ

)לד( ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו,

ֲחרּו ֵא־ל. בּו ְוׁשִ ְוׁשָ

י ֱא־לִֹהים צּוָרם, רּו ּכִ ְזּכְ )לה( ַוּיִ

ֲאָלם. ְוֵא־ל ֶעְליׂון ּגֹ

ִפיֶהם, )לו( ַוְיַפּתּוהּו ּבְ

בּו לׂו. ּוִבְלׁשׂוָנם ְיַכּזְ

ם לֹא ָנכׂון ִעּמׂו, )לז( ְוִלּבָ



ייתכן, שבכך יש להבין גם מדוע במזמור שלנו לא נזכרו מכות כינים, שחין 

וארא  וחושך, שהיו מכות בלא התראה, כפי שרואים בפסוקים של פרשות 

ובא, וממילא אלה הן מכות למצרים, אך לא אותות.

מה אירע כאשר הגיעו בני ישראל לארץ ישראל, והם שכנו בארצם? במזמור 

יֵלם  ּפִ ֵניֶהם ּגׂוִים, ַוּיַ בּול ָקְדׁשׂו, ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינׂו. ַוְיָגֶרׁש ִמּפְ נאמר: ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ

ָרֵאל. ַוְיַנּסּו  ְבֵטי ִיׂשְ ָאֳהֵליֶהם ׁשִ ן ּבְ ּכֵ ׁשְ ֶחֶבל ַנֲחָלה )=נתן לשבטים השונים נחלה(, ַוּיַ ּבְ
ֲאבׂוָתם )=דור  ּכַ דּו  ְבּגְ ַוּיִ ּסֹגּו  ַוּיִ ָמרּו.  ׁשָ ְוֵעדׂוָתיו לֹא  ֶעְליׂון,  ְמרּו ֶאת ֱא־לִֹהים  ַוּיַ
ָבמׂוָתם,  ְכִעיסּוהּו ּבְ ה )=קשת שיורה את החיצים הפוך(. ַוּיַ ת ְרִמּיָ ֶקׁשֶ כּו ּכְ המדבר(, ֶנְהּפְ

ָרֵאל. שיאו  ִיׂשְ ּבְ ְמֹאד  ְמַאס  ַוּיִ ר,  ְתַעּבָ ַוּיִ ֱא־לִֹהים  ַמע  ׁשָ ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ֻעּזׂו  ִבי  ְ ַלּשׁ ן  ּתֵ ַוּיִ ָאָדם.  ּבָ ן  ּכֵ ׁשִ ֹאֶהל  לׂו,  ׁשִ ן  ּכַ ִמׁשְ ּטֹׁש  ַוּיִ של העונש היה כאשר 

חּוָריו  ר. ּבַ ר ַלֶחֶרב ַעּמׂו, ּוְבַנֲחָלתׂו ִהְתַעּבָ ְסּגֵ )=ארון הברית(, ְוִתְפַאְרּתׂו ְבַיד ָצר. ַוּיַ

ֶחֶרב ָנָפלּו, ְוַאְלְמֹנָתיו  לּו )=יללו, התאבלו(. ּכֲֹהָניו ּבַ ָאְכָלה ֵאׁש, ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוּלָ
ְך  ִין )=שמח לאחר ששתה יין(. ַוּיַ ִגּבׂור ִמְתרׂוֵנן ִמּיָ ן ֲא־ֹדָני, ּכְ ָיׁשֵ ַקץ ּכְ יָנה. ַוּיִ לֹא ִתְבּכֶ

ת עׂוָלם ָנַתן ָלמׂו )=להם, לאויבים(. ָצָריו ָאחׂור, ֶחְרּפַ

חורבן שילה אירע בזמן ששבו פלשתים את ארון הא־להים )שמו"א ד, י־כב(: 

דׂוָלה ְמֹאד,  ה ּגְ ּכָ ִהי ַהּמַ ֻנסּו ִאיׁש ְלֹאָהָליו, ַוּתְ ַוּיָ ָרֵאל  ֶגף ִיׂשְ ּנָ ַוּיִ ים  ּתִ ֲחמּו ְפִלׁשְ ּלָ ַוּיִ

ֵני ְבֵני ֵעִלי ֵמתּו ָחְפִני  ים ֶאֶלף ַרְגִלי. ַוֲארׂון ֱא־לִֹהים ִנְלָקח, ּוׁשְ לֹׁשִ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּפֹל ִמּיִ ַוּיִ

ָפה ְגדׂוָלה  ים, ְוַגם ַמּגֵ ּתִ ָרֵאל ִלְפֵני ְפִלׁשְ ר ַוּיֹאֶמר: ָנס ִיׂשְ ַען ַהְמַבּשֵׂ ַוּיַ ּוִפיְנָחס ... 

ֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס, ַוֲארׂון ָהֱא־לִֹהים ִנְלָקָחה. מסופר  ָהְיָתה ָבָעם, ְוַגם ׁשְ

י  ּכִ ֶלד  ַוּתֵ ְכַרע  ַוּתִ השמועה:  הגיעה  כאשר  הכהן  עלי  של  כלתו  מות  על  גם 

י ֵבן ָיָלְדּתְ  יְרִאי ּכִ בׂות ָעֶליָה ַאל ּתִ ּצָ ְרָנה ַהּנִ ַדּבֵ ֶנֶהְפכּו ָעֶליָה ִצֶריָה. ּוְכֵעת מּוָתּה ַוּתְ

ָרֵאל  ׂשְ ָלה ָכבׂוד ִמּיִ ַער ִאי ָכבׂוד ֵלאֹמר ּגָ ְקָרא ַלּנַ ּה. ַוּתִ ָתה ִלּבָ ְולֹא ָעְנָתה ְולֹא ׁשָ

י  ּכִ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָכבׂוד  ָלה  ּגָ אֶמר  ַוּתֹ ּה.  ְוִאיׁשָ ָחִמיָה  ְוֶאל  ָהֱא־לִֹהים  ֲארׂון  ַקח  ִהּלָ ֶאל 

ִנְלַקח ֲארׂון ָהֱא־לִֹהים.

בני  ומות  שילה  משכן  של  והתפארת  העוז  עזיבת  מתוארת  שלנו  במזמור 

ן  ּכַ ִמׁשְ ּטֹׁש  ַוּיִ כך:  על  בוכות  אינן  אפילו  שהאלמנות  עד  והכהנים,  ישראל 

ר ַלֶחֶרב ַעּמׂו,  ְסּגֵ ִבי ֻעּזׂו, ְוִתְפַאְרּתׂו ְבַיד ָצר. ַוּיַ ְ ן ַלּשׁ ּתֵ ָאָדם. ַוּיִ ן ּבָ ּכֵ לׂו, ֹאֶהל ׁשִ ׁשִ
ֶחֶרב ָנָפלּו,  לּו. ּכֲֹהָניו ּבַ חּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש, ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוּלָ ר. ּבַ ּוְבַנֲחָלתׂו ִהְתַעּבָ

יָנה. ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבּכֶ

ת  ְך ָצָריו ָאחׂור, ֶחְרּפַ ִין. ַוּיַ ִגּבׂור ִמְתרׂוֵנן ִמּיָ ן ֲא־ֹדָני, ּכְ ָיׁשֵ ַקץ ּכְ לשון המזמור: ַוּיִ

ארון הא־להים בשדה פלשתים  ָלמׂו מתאימה ללשון הכתוב על  ָנַתן  עׂוָלם 
ה ָדגׂון ֹנֵפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני  ְוִהּנֵ ֳחָרת  ּדׂוִדים ִמּמָ מּו ַאׁשְ ּכִ ׁשְ ַוּיַ )שמו"א ה, א־יב(: 

ה ָדגׂון ֹנֵפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארׂון ה',  ֳחָרת ְוִהּנֵ מּו ַבּבֶֹקר ִמּמָ ּכִ ׁשְ ֲארׂון ה' ... ַוּיַ

ּדׂוִדים  ד ַיד ה' ֶאל ָהַאׁשְ ְכּבַ ן ... ַוּתִ ְפּתָ ֻרתׂות ֶאל ַהּמִ ּפׂות ָיָדיו ּכְ י ּכַ ּתֵ גׂון ּוׁשְ ְוֹראׁש ּדָ

י  ְך ֶאת ַאְנׁשֵ בּוֶליָה ... ַוּיַ ּדׂוד ְוֶאת ּגְ ֹחִרים[ ֶאת ַאׁשְ ּטְ ְך ֹאָתם )בעפלים( ]ּבַ ם ַוּיַ ּמֵ ַוְיׁשִ

ר לֹא ֵמתּו  ים ֲאׁשֶ ְתרּו ָלֶהם )עפלים( ]ְטֹחִרים[ ... ְוָהֲאָנׁשִ ּשָׂ דׂול ַוּיִ ֹטן ְוַעד ּגָ ָהִעיר ִמּקָ

ָמִים. הצרים הוכו מאחור, והיתה  ָ ְוַעת ָהִעיר ַהּשׁ ַעל ׁשַ ֹחִרים[ ַוּתַ ּטְ ֻהּכּו )בעפלים( ]ּבַ

להם חרפת עולם. וביחד עם המכה לאויבים, הגיעה גם מכה לחלקים מעם 

ְבִריתׂו. ְולֹא ֶנֶאְמנּו ּבִ

ִחית, ר ָעׂון ְולֹא ַיׁשְ )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ

ל ֲחָמתׂו. יב ַאּפׂו ְולֹא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ְוִהְרּבָ

ה, ר ֵהּמָ י ָבׂשָ ר ּכִ ְזּכֹ )לט( ַוּיִ

רּוַח הׂוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב.

ר, ְדּבָ ה ַיְמרּוהּו ַבּמִ ּמָ )מ( ּכַ

ימׂון. יׁשִ ַיֲעִציבּוהּו ּבִ

ׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵא־ל, )מא( ַוּיָ

ָרֵאל ִהְתוּו. ּוְקדׂוׁש ִיׂשְ

)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידׂו,

י ָצר. ָדם ִמּנִ ר ּפָ יׂום ֲאׁשֶ

ִמְצַרִים ֹאתׂוָתיו, ם ּבְ ר ׂשָ )מג( ֲאׁשֶ

ֵדה ֹצַען. ׂשְ ּומׂוְפָתיו ּבִ

ֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם, )מד( ַוּיַ

יּון. ּתָ ל ִיׁשְ ְוֹנְזֵליֶהם ּבַ

אְכֵלם, ֶהם ָעֹרב ַוּיֹ ח ּבָ ּלַ )מה( ְיׁשַ

ִחיֵתם. ׁשְ ַע ַוּתַ ּוְצַפְרּדֵ

ן ֶלָחִסיל ְיבּוָלם, ּתֵ )מו( ַוּיִ

ה. ִויִגיָעם ָלַאְרּבֶ

ְפָנם, ָרד ּגַ ּבָ )מז( ַיֲהֹרג ּבַ

ֲחָנַמל. ְקמׂוָתם ּבַ ְוׁשִ

ִעיָרם, ָרד ּבְ ר ַלּבָ ְסּגֵ )מח( ַוּיַ

ִפים. ּוִמְקֵניֶהם ָלְרׁשָ

ם ֲחרׂון ַאּפׂו, ח ּבָ ּלַ )מט( ְיׁשַ

ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה,

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים. ִמׁשְ

ס ָנִתיב ְלַאּפׂו, )נ( ְיַפּלֵ

ם, ֶות ַנְפׁשָ ְך ִמּמָ לֹא ָחׂשַ

יר. ֶבר ִהְסּגִ ָתם ַלּדֶ ְוַחּיָ

ִמְצָרִים, כׂור ּבְ ל ּבְ ְך ּכָ )נא( ַוּיַ
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ָאֳהֵלי ָחם. ית אׂוִנים ּבְ ֵראׁשִ

אן ַעּמׂו, ּצֹ ע ּכַ ּסַ )נב( ַוּיַ

ר. ְדּבָ ּמִ ֵעֶדר ּבַ ַוְיַנֲהֵגם ּכַ

ְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו, )נג( ַוּיַ

ם. ה ַהּיָ ּסָ ְוֶאת אׂוְיֵביֶהם ּכִ

בּול ָקְדׁשׂו, )נד( ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ

ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינׂו.

ֵניֶהם ּגׂוִים, )נה( ַוְיָגֶרׁש ִמּפְ

ֶחֶבל ַנֲחָלה, יֵלם ּבְ ּפִ ַוּיַ

ָרֵאל. ְבֵטי ִיׂשְ ָאֳהֵליֶהם ׁשִ ן ּבְ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ְמרּו ֶאת ֱא־לִֹהים ֶעְליׂון, )נו( ַוְיַנּסּו ַוּיַ

ָמרּו. ְוֵעדׂוָתיו לֹא ׁשָ

ֲאבׂוָתם, דּו ּכַ ְבּגְ גּו ַוּיִ ּסֹ )נז( ַוּיִ

ה. ת ְרִמּיָ ֶקׁשֶ כּו ּכְ ֶנְהּפְ

ָבמׂוָתם, ְכִעיסּוהּו ּבְ )נח( ַוּיַ

ּוִבְפִסיֵליֶהם ַיְקִניאּוהּו.

ר, ְתַעּבָ ַמע ֱא־לִֹהים ַוּיִ )נט( ׁשָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ְמַאס ְמֹאד ּבְ ַוּיִ

לׂו, ן ׁשִ ּכַ ׁש ִמׁשְ ּטֹ )ס( ַוּיִ

ָאָדם. ן ּבָ ּכֵ ֹאֶהל ׁשִ

ִבי ֻעּזׂו, ְ ן ַלּשׁ ּתֵ )סא( ַוּיִ

ְוִתְפַאְרּתׂו ְבַיד ָצר.

ר ַלֶחֶרב ַעּמׂו, ְסּגֵ )סב( ַוּיַ

ר. ּוְבַנֲחָלתׂו ִהְתַעּבָ

חּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש, )סג( ּבַ

לּו. ּוְבתּולָֹתיו לֹא הּוּלָ

ֶחֶרב ָנָפלּו, ֲהָניו ּבַ )סד( ּכֹ

יָנה. ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא ִתְבּכֶ

ן ֲא־ֹדָני, ָיׁשֵ ַקץ ּכְ )סה( ַוּיִ

ִין. ִגּבׂור ִמְתרׂוֵנן ִמּיָ ּכְ

ֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר )=להשרות  ֹאֶהל יׂוֵסף )=משכן שילה(, ּוְבׁשֵ ְמַאס ּבְ ישראל: ַוּיִ

בו את שכינתו(.

ֶבט ְיהּוָדה, ֶאת ַהר ִצּיׂון  ְבַחר ֶאת ׁשֵ מעתה ה' בחר בשבט יהודה ובדוד המלך: ַוּיִ

ָדִוד  ְבַחר ּבְ ֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעׂוָלם. ַוּיִ ׁשׂו, ּכְ מׂו ָרִמים )=שמים( ִמְקּדָ ֶבן ּכְ ר ָאֵהב. ַוּיִ ֲאׁשֶ
בהמות(  )=רכות,  ָעלׂות  ֵמַאַחר  ֹצאן.  ְכְלֹאת  ִמּמִ ֵחהּו  ּקָ ַוּיִ העם(,  את  )להנהיג  ַעְבּדׂו 
ֹתם ְלָבבׂו, ּוִבְתבּונׂות  ְרֵעם ּכְ ַוּיִ ָרֵאל ַנֲחָלתׂו.  ּוְבִיׂשְ ַיֲעֹקב ַעּמׂו  ּבְ ֱהִביאׂו, ִלְרעׂות 
יו ַיְנֵחם. רמז לבחירת דוד בעת אמירת המזמור ניתן לראות בתיאור הדומה  ּפָ ּכַ
של נתן הנביא כאשר הוא בא אל דוד שרצה לבנות את בית המקדש, לאחר 

שחזר לביתו מהעלאת הארון לירושלים )דבה"א יז, ז(: ּכֹה ָאַמר ה' ְצָב־אׂות ֲאִני 

ָרֵאל. תיאורו של דוד  י ִיׂשְ ֶוה ִמן ַאֲחֵרי ַהּצֹאן, ִלְהיׂות ָנִגיד ַעל ַעּמִ יָך ִמן ַהּנָ ְלַקְחּתִ

כזה שלקוח מאחר הצאן זהה במזמור שלנו ובדברי ה' דרך הנביא, ונראה כי 

בזמן אחד נאמרו שניהם.

ְך ָצָריו ָאחׂור, )סו( ַוּיַ

ת עׂוָלם ָנַתן ָלמׂו. ֶחְרּפַ

ֹאֶהל יׂוֵסף, ְמַאס ּבְ )סז( ַוּיִ

ֶבט ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר. ּוְבׁשֵ

ֶבט ְיהּוָדה, ְבַחר ֶאת ׁשֵ )סח( ַוּיִ

ר ָאֵהב. ֶאת ַהר ִצּיׂון ֲאׁשֶ

ׁשׂו, מׂו ָרִמים ִמְקּדָ ֶבן ּכְ )סט( ַוּיִ

ֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעׂוָלם. ּכְ

ָדִוד ַעְבּדׂו, ְבַחר ּבְ )ע( ַוּיִ

ְכְלֹאת ֹצאן. ֵחהּו ִמּמִ ּקָ ַוּיִ

)עא( ֵמַאַחר ָעלׂות ֱהִביאׂו,

ָרֵאל  ַיֲעֹקב ַעּמׂו ּוְבִיׂשְ ִלְרעׂות ּבְ

ַנֲחָלתׂו.

ֹתם ְלָבבׂו, ְרֵעם ּכְ )עב( ַוּיִ

יו ַיְנֵחם. ּפָ ּוִבְתבּונׂות ּכַ
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