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  )יג:ל תהלים (ִיּדֹם ְולֹא ָכבֹוד ְיַזֶּמְרךָ 
  

 בית בחנוכת  והוא נכתב כדי להיאמר"לדוד הבית תּכחנֻ  שיר מזמור ":בתהלים פותח בפסוק' מזמור ל
אם כן ניע אותו המה  .נֹו אלא ְּב ,יזכה לבנות את הביתהוא ידע שלא הרי , לפי הפירוש שדוד כתבו 1.המקדש

   ?לכתוב את המזמור
 התאבל דודכי  ":יקטילא שמפרש' דברי רבי משה הכהן בן גאתבפירושו על הפסוק מביא אבן עזרא       

 שמחה התאזר אז הבית יבנה בנו שלמה כי לו אמר וכאשר ,לשם הבית יבנה לא הוא כי נתן לו אמר כאשר
  ". כמוהו בנו כי לואב תחת
 נזכר דוד". אֹוֶדּךָ  ְלעֹוָלם לַֹהי-אֱ  'ה ִיּדֹם ְולֹא ָכבֹוד ְיַזֶּמְרךָ  ְלַמַען ": אפשר להבין את סיום המזמורמכאן      

היה צריך ש יום , אחרי שבעת ימי המילואים,ביום השמיני . הראשון של בני ישראל במדברהמשכןבחנוכת 
. )א:י (" ָזָרה ֲאֶׁשר לֹא ִצָּוה אָֹתםֵאׁש"ן הקריבו ו כאשר בני אהר,הפך ליום של אבלנלהיות מלא שמחה 

 ָהָעם ָכל ְּפֵני ְוַעל ֶאָּקֵדׁש ִּבְקרַֹבי ֵלאמֹר 'ה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ": כתובשאחריוובפסוק 
כאשר  2."ומתקלס ומתעלה מתיירא ,בצדיקים דין עושה "ה מתכבד כאשר הוא"הקב. "ַאֲהרֹן ַוִּיּדֹם ֶאָּכֵבד
   3."שתק ואז, בקול בוכה שהיה"שפירושו  ".םוידֹ "–' ן שמע את דברי הואהר
 יבנה בנו את שכאשר והתפלל ,ן ובניוונזכר באהרכנראה  ,כאשר דוד כתב את המזמור על חנוכת הבית      

 .יהיו בבית זמירות של הודיה ולא דומיה של אבל. יןת דית הבית ולא מעשיייתכבד מבני'  ה,בית המקדש
אני אשמח  4."לי שסלחת זה בעבור אודך חיי ימי כל. "האותה טרגדיה לא תחזור על עצמבקשתו הייתה ש

  :ן עם בניו במדברועם בני בבניית הבית ולא כמו אהר
  .ִׂשְמָחה ַוְּתַאְּזֵרִני ַׂשִּקי ִּפַּתְחּתָ  ִלי ְלָמחֹול ִמְסְּפִדי ָהַפְכּתָ 
  .אֹוֶדּךָ  ְלעֹוָלם ֱאלַֹהי 'ה ִיּדֹם ְולֹא ָכבֹוד ְיַזֶּמְרךָ  ְלַמַען
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