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ירּו / תהילים פרק סה ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
שאול יונתן וינגורט

מתוך בחירת דוד כמלך, מצליח דוד גם לבחור את הלויים ולהגדיר את 

תפקידם מחדש. היכולת להעניק יתרון לשבט מסוים, קשורה באפשרות 

לראות בהם נבחרי ה' ואלו שה' מקרב אותם, מבלי לראות בהם עליונים 

לכשעצמם.

יר. ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ׁשִ )א( ַלְמַנּצֵ

ה, ה ְתִהּלָ )ב( ְלָך ֻדִמּיָ

ִצּיֹון, ֱא־לִֹהים ּבְ

ם ֶנֶדר. ּלַ ּוְלָך ְיׁשֻ

ה, ִפּלָ ֵמַע ּתְ )ג( ׁשֹ

ר ָיֹבאּו. ׂשָ ל ּבָ ָעֶדיָך ּכָ

י, ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹוֹנת ּגָ )ד( ּדִ

ֵרם. ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ ּפְ

ן ֲחֵצֶריָך, ּכֹ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ )ה( ַאׁשְ

יֶתָך ְקֹדׁש ֵהיָכֶלָך. טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִנׂשְ

ֵענּו, ֲעֵננּו ֱא־לֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ )ו( נֹוָראֹות ּבְ

ל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחִקים. ִמְבָטח ּכָ

ֹכחֹו, )ז( ֵמִכין ָהִרים ּבְ

ְגבּוָרה. ֶנְאָזר ּבִ

יֶהם, ּלֵ אֹון ּגַ ים, ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ )ח( ַמׁשְ

ים. ַוֲהמֹון ְלֻאּמִ

ֵבי ְקָצֹות ֵמאֹוֹתֶתיָך, יְראּו ֹיׁשְ )ט( ַוּיִ

המזמור היא על עצם האפשרות להודות לה': פתיחת 

ם  ּלַ ְיׁשֻ ּוְלָך  ִצּיֹון,  ּבְ ֱא־לִֹהים  ה,  ְתִהּלָ ה  ֻדִמּיָ ְלָך 
ֶנֶדר. נראה, כי כאשר משלמים את הנדר, התהילה היא בשתיקה. לא 
ה, וכולם יכולים לבוא ולהתפלל,  ִפּלָ צריך יותר מזה. ה' הוא ׁשֵֹמַע ּתְ

י, ניתן להתפלל,  ְברּו ֶמּנִ ְבֵרי ֲעֹוֹנת ּגָ ר ָיֹבאּו. ואף אם ּדִ ׂשָ ל ּבָ ָעֶדיָך ּכָ
ֵרם. ה ְתַכּפְ ֵעינּו ַאּתָ ׁשָ כי ּפְ

במזמור שני חלקים, שבמבט ראשון נראים שונים מאוד אחד מהשני.

והרחוקים.  לה'  הקרובים  מתוארים  מילים(   41 )ה־ט.  הראשון  בחלק 

יֶתָך ְקֹדׁש  טּוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ּכֹן ֲחֵצֶריָך, ִנׂשְ ְבַחר ּוְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ מחד: ַאׁשְ

יְראּו  ַוּיִ וגו'.  ְרֹחִקים  ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ל  ּכָ ִמְבָטח  ולעומתם:  ֵהיָכֶלָך, 
ְרִנין. בנוסף, ישנו תיאור  ֵבי ְקָצֹות ֵמאֹוֹתֶתיָך, מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב ּתַ ֹיׁשְ
ֵענּו וגו'.  ֲעֵננּו ֱא־לֵֹהי ִיׁשְ ֶצֶדק ּתַ של מה שנפעל בצדק ה': נֹוָראֹות ּבְ

יֶהם,  ּלֵ אֹון ּגַ ים, ׁשְ אֹון ַיּמִ יַח ׁשְ ּבִ ְגבּוָרה. ַמׁשְ ֹכחֹו, ֶנְאָזר ּבִ ֵמִכין ָהִרים ּבְ
ים. נראה, כי צדק ה' שמתגלה כאן מבטא הירארכיה,  ְלֻאּמִ ַוֲהמֹון 

שנותנת מקום שונה לקרובים ולרחוקים, להרים ולימים.

בחלק השני )י־יד. 40 מילים( הברכה שמברך ה' את הארץ בגשמים: 

ה )=תעשיר אותה(,  ֶרּנָ ְעׁשְ ת ּתַ ׁשְֹקֶקָה )=תשקה אותה(, ַרּבַ ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ ּפָ
ִכיֶנָה )=הכנת  ּתְ י ֵכן  ּכִ ָגָנם,  ִכין )צמיחת( ּדְ ּתָ ֶלג ֱא־לִֹהים ָמֵלא ָמִים,  ּפֶ
ולחריצים(,  לתלמים  מים  )=הורד  דּוֶדיָה  ּגְ ַנֵחת  ה  ַרּוֵ ָלֶמיָה  ּתְ הארץ(.  את 

ַנת  ְרּתָ )=ייפית( ׁשְ ָבֵרְך. ִעּטַ ה )=תרכך אותה(, ִצְמָחּה ּתְ ֹמְגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ ּבִ
משובחים(.  )=דברים  ן  ׁשֶ ּדָ ִיְרֲעפּון  הזמן(  )=נסיבות  ֶליָך  ּוַמְעּגָ טֹוָבֶתָך, 
ְרָנה. ָלְבׁשּו ָכִרים )=כרי העשב(  ְחּגֹ ָבעֹות ּתַ ר, ְוִגיל ּגְ ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדּבָ

ַהּצֹאן, ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר )=תבואה(.



אם כן, בניגוד להרים ולימים, עליהם מדובר בחלק הראשון, אותם הכין ה' 

בכוחו ובגבורתו. בניגוד להמון הלאומים, כמו שאון הימים, הקשורים לה' 

את  ומביא  הגשם  עם  הארץ  את  ה'  מכין  השני  בחלק  וגבורתו.  כוחו  מצד 

הברכה לצמחים. הקרובים יכולים להתקרב, ולא רק לבטוח בה' ולירא ממנו, 

מפני שה' בוחר בהם ומקרב אותם, בדומה למה שהוא עושה לארץ כאשר הוא 

פוקד אותה — מוריד גשם ומצמיח תבואה.

ירּו מצביע על כך שבזמן של שפע הופכים  ָיׁשִ ַאף  ִיְתרֹוֲעעּו  סיום המזמור: 

גם הרחוקים להיות חברים של הקרובים, ולהתרועע זה עם זה. יכולים כולם 

לשיר ביחד.

›››

עיון בשני הקשרים של המזמור, יוביל אותנו לפרשנות נוספת.

החלק הראשון של המזמור שלנו, הוא על האנשים בהם בחר ה', והאופן בו 

הוא מקרב אותם אליו.

ִצּיֹון", וישנו נדר שמשלמים לו. בתהילים  ּבְ ה' הבוחר מכונה כאן "ֱא־לִֹהים 

ֻעּנֹותֹו.  ל  ּכָ ֵאת  ְלָדִוד  ה'  ְזכֹור  ֲעלֹות,  ַהּמַ יר  ׁשִ )א־ג( מספר דוד על נדרו:  קלב 

יִתי, ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש  ֹאֶהל ּבֵ ע ַלה', ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. ִאם ָאֹבא ּבְ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ

נֹות  ּכָ נּוָמה. ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה', ִמׁשְ י ּתְ ַנת ְלֵעיָני, ְלַעְפַעּפַ ן ׁשְ ְיצּוָעי. ִאם ֶאּתֵ

ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. בספר דברי הימים )דבה"א כא, כח( הכריע דוד על מקום הבית: 

ם וגו'. ַוּיֹאֶמר  ח ׁשָ ְזּבַ ֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי ַוּיִ י ָעָנהּו ה' ּבְ ִויד ּכִ ְראֹות ּדָ ֵעת ַהִהיא, ּבִ ּבָ

ָרֵאל. ַח ְלֹעָלה ְלִיׂשְ ְזּבֵ ית ה' ָהֱא־לִֹהים, ְוֶזה ּמִ ִויד: ֶזה הּוא ּבֵ ּדָ

מיד לאחר קביעת המקום, החל דוד בפעולות לקראת הבניה )דבה"א כב, ב־ד(: 

ֲעֵמד ֹחְצִבים ַלְחצֹוב ַאְבֵני  ָרֵאל, ַוּיַ ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ ִרים ֲאׁשֶ ִויד ִלְכנֹוס ֶאת ַהּגֵ ַוּיֹאֶמר ּדָ

רֹות  ָעִרים ְוַלְמַחּבְ ְ ְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהׁשּ ית ָהֱא־לִֹהים. ּוַבְרֶזל ָלרֹב ַלּמִ ָגִזית ִלְבנֹות ּבֵ

יֹדִנים  י ֵהִביאּו ַהּצִ ר, ּכִ ָקל. ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְלֵאין ִמְסּפָ ת ָלרֹב ֵאין ִמׁשְ ִויד, ּוְנֹחׁשֶ ֵהִכין ּדָ

ְוַהּצִֹרים ֲעֵצי ֲאָרִזים ָלרֹב ְלָדִויד.

על אף שדוד לא בנה את הבית, הוא הכין את כל מה שיכל להכין כדי ששלמה 

בנו יבנה את הבית, והוא מסביר לו למה הוא עצמו לא בונה את הבית )דבה"א 

יל ְלַמְעָלה,  ִית ִלְבנֹות ַלה' ְלַהְגּדִ לֹֹמה ְבִני ַנַער ָוָרְך, ְוַהּבַ ִויד: ׁשְ כב, ה־טז(: ַוּיֹאֶמר ּדָ

ְקָרא  ִויד ָלרֹב ִלְפֵני מֹותֹו. ַוּיִ ֶכן ּדָ א לֹו, ַוּיָ ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ָהֲאָרצֹות, ָאִכיָנה ּנָ ְלׁשֵ

לֹֹמה  ִויד ִלׁשְ ַוּיֹאֶמר ּדָ ָרֵאל. )ס(  ִית ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ הּו ִלְבנֹות ּבַ ַוְיַצּוֵ לֹֹמה ְבנֹו,  ִלׁשְ

ה'  ַבר  ּדְ ָעַלי  ַוְיִהי  ֱא־לָֹהי.  ה'  ם  ְלׁשֵ ִית  ּבַ ִלְבנֹות  ְלָבִבי  ִעם  ָהָיה  ֲאִני  ִני[  ]ּבְ )בנו(: 

ִמים  י ּדָ ִמי, ּכִ יָת, לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ ֹדלֹות ָעׂשִ , ּוִמְלָחמֹות ּגְ ַפְכּתָ ם ָלרֹב ׁשָ ֵלאֹמר: ּדָ

ה ֵבן נֹוָלד ָלְך הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה, ַוֲהִנחֹוִתי לֹו  ַפְכּתָ ַאְרָצה ְלָפָני. ִהּנֵ ים ׁשָ ַרּבִ

ָיָמיו.  ָרֵאל ּבְ ן ַעל ִיׂשְ ֶקט ֶאּתֵ לֹום ָוׁשֶ מֹו, ְוׁשָ לֹֹמה ִיְהֶיה ׁשְ י ׁשְ ִביב, ּכִ ל אֹוְיָביו ִמּסָ ִמּכָ

א ַמְלכּותֹו  ּסֵ י ְלֵבן ַוֲאִני לֹו ְלָאב, ַוֲהִכינֹוִתי ּכִ ִמי, ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלׁשְ

ית ה' ֱא־לֶֹהיָך  ְך, ְוִהְצַלְחּתָ ּוָבִניָת ּבֵ ה ְבִני, ְיִהי ה' ִעּמָ ָרֵאל ַעד עֹוָלם. ַעּתָ ַעל ִיׂשְ

ְרִנין. מֹוָצֵאי ֹבֶקר ָוֶעֶרב ּתַ

ה, ֶרּנָ ְעׁשְ ת ּתַ ְקֶקָה, ַרּבַ ׁשֹ ַקְדּתָ ָהָאֶרץ ַוּתְ )י( ּפָ

ִכיֶנָה. י ֵכן ּתְ ָגָנם ּכִ ִכין ּדְ ֶלג ֱא־לִֹהים ָמֵלא ָמִים, ּתָ ּפֶ

דּוֶדיָה, ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ַרּוֵ )יא( ּתְ

ה, ֹמְגֶגּנָ ְרִביִבים ּתְ ּבִ

ָבֵרְך. ִצְמָחּה ּתְ

ַנת טֹוָבֶתָך, ְרּתָ ׁשְ )יב( ִעּטַ

ן. ׁשֶ ֶליָך ִיְרֲעפּון ּדָ ּוַמְעּגָ

ר, )יג( ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדּבָ

ְרָנה. ְחּגֹ ָבעֹות ּתַ ְוִגיל ּגְ

אן, )יד( ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹ

ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר,

ירּו. ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ
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מֹור ֶאת  ָרֵאל, ְוִלׁשְ ָך ַעל ִיׂשְ ֶכל ּוִביָנה, ִויַצּוְ ָך ה' ׂשֵ ן ּלְ ר ָעֶליָך. ַאְך ִיּתֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

ִטים  ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ַהּמִ מֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחּקִ ׁשְ ְצִליַח, ִאם ּתִ ּתֹוַרת ה' ֱא־לֶֹהיָך. ָאז ּתַ

ה ְבָעְנִיי,  ָחת. ְוִהּנֵ יָרא ְוַאל ּתֵ ָרֵאל, ֲחַזק ֶוֱאָמץ ַאל ּתִ ה ַעל ִיׂשְ ה ה' ֶאת ֹמׁשֶ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ

ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ה' וגו'.

האם הסתפק דוד בכל ההכנות הגשמיות לבנין הבית? לא! הוא גם הכין את 

ָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים  ֵרי ִיׂשְ ל ׂשָ ֱאֹסף ֶאת ּכָ האנשים שיעבדו בבית ה' )דבה"א כג, ב־כד(: ַוּיֶ

ִויד ַמְחְלקֹות  ָחְלֵקם ּדָ ָנה ָוָמְעָלה וגו'. ַוּיֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ ם ִמּבֶ ְפרּו ַהְלִוּיִ ּסָ ם. ַוּיִ ְוַהְלִוּיִ

י  ָראׁשֵ ֲאֹבֵתיֶהם,  ְלֵבית  ֵלִוי  ְבֵני  ה  ֵאּלֶ וגו'.  ּוְמָרִרי  ְקָהת  ְלֵגְרׁשֹון  ֵלִוי  ִלְבֵני  )ס( 

ית ה'  ָלאָכה ַלֲעֹבַדת ּבֵ ה ַהּמְ לָֹתם, ֹעׂשֵ מֹות ְלֻגְלּגְ ר ׁשֵ ִמְסּפַ ּבְ ָהָאבֹות ִלְפקּוֵדיֶהם, 

ָנה ָוָמְעָלה. ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ִמּבֶ

ֵהִניַח  ִויד:  ּדָ ָאַמר  י  ּכִ כג, כה־לב(:  )דבה"א  זאת  גם מסביר מדוע הוא עשה  דוד 

את  ָלׂשֵ ֵאין  ם  ַלְלִוּיִ ְוַגם  ם ַעד ְלעֹוָלם.  ַלִ ירּוׁשָ ּבִ ּכֹן  ׁשְ ַוּיִ ְלַעּמֹו,  ָרֵאל  ִיׂשְ ה' ֱא־לֵֹהי 

ֵני  ר ּבְ ה ִמְסּפַ י ְבִדְבֵרי ָדִויד ָהַאֲחֹרִנים ֵהּמָ ָליו ַלֲעֹבָדתֹו. ּכִ ל ּכֵ ן ְוֶאת ּכָ ּכָ ׁשְ ֶאת ַהּמִ

ית ה', ַעל  ֵני ַאֲהֹרן ַלֲעֹבַדת ּבֵ י ַמֲעָמָדם ְלַיד ּבְ ָנה ּוְלָמְעָלה. ּכִ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ֵלִוי ִמּבֶ

ָהֱא־לִֹהים.  ית  ּבֵ ֲעֹבַדת  ה  ּוַמֲעׂשֵ ֹקֶדׁש  ְלָכל  ָטֳהַרת  ְוַעל  כֹות  ׁשָ ַהּלְ ְוַעל  ַהֲחֵצרֹות 

ּוְלָכל  ֶכת  ְרּבָ ְוַלּמֻ ֲחַבת  ְוַלּמַ ּצֹות  ַהּמַ ְוִלְרִקיֵקי  ְלִמְנָחה  ּוְלֹסֶלת  ֲעֶרֶכת  ַהּמַ ּוְלֶלֶחם 

ל ַלה' ְוֵכן ָלָעֶרב. ּוְלֹכל ַהֲעלֹות  ּבֶֹקר ְלֹהדֹות ּוְלַהּלֵ ּבֶֹקר ּבַ ה. ְוַלֲעֹמד ּבַ ְמׂשּוָרה ּוִמּדָ

ִמיד ִלְפֵני  ט ֲעֵליֶהם ּתָ ּפָ ִמׁשְ ר ּכְ ִמְסּפָ ֲעִדים, ּבְ ים ְוַלּמֹ תֹות ֶלֳחָדׁשִ ּבָ ַ ֹעלֹות ַלה', ַלׁשּ

ַאֲהֹרן  ֵני  ּבְ ֶמֶרת  ּוִמׁשְ ַהּקֶֹדׁש  ֶמֶרת  ִמׁשְ ְוֵאת  ֹאֶהל מֹוֵעד  ֶמֶרת  ִמׁשְ ֶאת  ְמרּו  ְוׁשָ ה'. 

ית ה'. ֲאֵחיֶהם ַלֲעֹבַדת ּבֵ

אם כן, בנוסף לכך שה' הבדיל את הכהנים, בחר דוד בלויים שיעמדו בחצר, 

מועד  אהל  משמרת  את  והשומרים  השוערים  ובלויים  המנגנים,  בלויים 

ומשמרת הקודש.

ישאו  רק שהם  הלויים  על  בתורה  אמר  ה'  והרי  דוד?  בהם  בחר  כח  באיזה 

את כלי המשכן? נראה, כי דוד עשה זאת בכח הבחירה בו כמלך, וכך נאמר 

ֲאִני  י,  ְוַעּמִ ַאַחי  ָמעּוִני  ׁשְ ַוּיֹאֶמר:  ַרְגָליו  ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ִויד  ּדָ ָקם  ַוּיָ ב־ו(:  כח,  )דבה"א 

ִרית ה' ְוַלֲהֹדם ַרְגֵלי ֱא־לֵֹהינּו, ַוֲהִכינֹוִתי  ית ְמנּוָחה ַלֲארֹון ּבְ ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ּבֵ

ה ְוָדִמים  י ִאיׁש ִמְלָחמֹות ַאּתָ ִמי, ּכִ ִלְבנֹות. ְוָהֱא־לִֹהים ָאַמר ִלי: לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלׁשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶמֶלְך ַעל  ית ָאִבי, ִלְהיֹות  ּבֵ ִמּכֹל  י  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבַחר ה' ֱא־לֵֹהי  ַוּיִ  . ָפְכּתָ ׁשָ

ָרָצה,  י  ּבִ ָאִבי  ּוִבְבֵני  ָאִבי  ית  ּבֵ ְיהּוָדה  ּוְבֵבית  ְלָנִגיד  ַחר  ּבָ ִביהּוָדה  י  ּכִ ְלעֹוָלם, 

לֹֹמה ְבִני  ׁשְ ְבַחר ּבִ ִנים ָנַתן ִלי ה', ַוּיִ ים ּבָ י ַרּבִ ַני, ּכִ ל ּבָ ָרֵאל. ּוִמּכָ ל ִיׂשְ ְלַהְמִליְך ַעל ּכָ

לֹֹמה ִבְנָך הּוא ִיְבֶנה ֵביִתי  ָרֵאל. ַוּיֹאֶמר ִלי: ׁשְ א ַמְלכּות ה' ַעל ִיׂשְ ּסֵ ֶבת ַעל ּכִ ָלׁשֶ

י בֹו ִלי ְלֵבן, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב. י ָבַחְרּתִ ַוֲחֵצרֹוָתי, ּכִ

טּוב  ּבְ ָעה  ּבְ ִנׂשְ ֲחֵצֶריָך,  ּכֹן  ִיׁשְ ּוְתָקֵרב  ְבַחר  ּתִ ֵרי  ַאׁשְ שלנו:  למזמור  נחזור  אם 

יֶתָך ְקֹדׁש ֵהיָכֶלָך. נראה, כי דוד ראה בבחירה בו כמלך, גם אפשרות לבחור  ּבֵ
את מי שישכון בחצרות בית ה', ולהגדיר מחדש את תפקיד הלויים.

›››
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בסוף ספר שמואל )שמו"ב כא, א־יד( מסופר על הרעב שהיה בימי דוד: ַוְיִהי ָרָעב 

ָנה. כדי להגיע לסופו של הרעב, ולמצב  ָנה ַאֲחֵרי ׁשָ ִנים, ׁשָ לֹׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ ּבִ

כלפי  שאול  של  חטאו  את  לתקן  דוד  היה  צריך  ָלָאֶרץ,  ֱא־לִֹהים  ָעֵתר  ַוּיֵ בו 

ר ּוָבְרכּו ֶאת  ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם, ּוַבּמָ הגבעונים, וכאשר הוא שאל אותם: ָמה ֶאֱעׂשֶ

ָכל  ב ּבְ ַמְדנּו ֵמִהְתַיּצֵ ה ָלנּו ִנׁשְ ּמָ ר ּדִ נּו, ַוֲאׁשֶ ּלָ ר ּכִ ַנֲחַלת ה'? הם השיבו: ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ָניו ְוהֹוַקֲענּום ַלה'. מלבד מסירת  ים ִמּבָ ְבָעה ֲאָנׁשִ ן[ ָלנּו ׁשִ ָרֵאל. )ינתן( ]ֻיּתַ ֻבל ִיׂשְ ּגְ

אּול ְוֶאת ַעְצמֹות  ח ֶאת ַעְצמֹות ׁשָ ּקַ ַוּיִ שבעה מבני שאול לגבעונים, הלך דוד 

ר )תלום  ן, ֲאׁשֶ ית ׁשַ ְנבּו ֹאָתם ֵמְרֹחב ּבֵ ר ּגָ ְלָעד ֲאׁשֶ ֲעֵלי ָיֵביׁש ּגִ נֹו ֵמֵאת ּבַ ְיהֹוָנָתן ּבְ

ְלּבַֹע.  ּגִ אּול ּבַ ים ֶאת ׁשָ ּתִ ִלׁשְ יֹום ַהּכֹות ּפְ ים[ ּבְ ּתִ ִלׁשְ ה ּפְ ּמָ ָלאּום ׁשָ שם הפלשתים( ]ּתְ

ַעְצמֹות  ֶאת  ַאְספּו  ַוּיַ נֹו,  ּבְ ְיהֹוָנָתן  ַעְצמֹות  ְוֶאת  אּול  ׁשָ ַעְצמֹות  ֶאת  ם  ָ ִמׁשּ ַעל  ַוּיַ

ֶקֶבר ִקיׁש  ֵצָלע ּבְ ְנָיִמן ּבְ ֶאֶרץ ּבִ נֹו ּבְ אּול ִויהֹוָנָתן ּבְ רּו ֶאת ַעְצמֹות ׁשָ ְקּבְ ַהּמּוָקִעים. ַוּיִ

ָעֵתר ֱא־לִֹהים ָלָאֶרץ ַאֲחֵרי ֵכן. ֶלְך, ַוּיֵ ה ַהּמֶ ר ִצּוָ ֲעׂשּו ּכֹל ֲאׁשֶ ָאִביו, ַוּיַ

והגשמים  השפע  את  שלנו, שמתארת  המזמור  השניה של  המחצית  כן,  אם 

היורדים, באה לאחר תיקון חטאו של שאול, ומתוך קבורה והשלמה של קברו.

לדוד  הבהיר  ה'  למוחלשים.  ליחסם  נוגע  לדוד  שאול  בין  ההבדלים  אחד 

ִויהּוָדה,  ָרֵאל  ִיׂשְ ִלְבֵני  ַקּנֹאתֹו  ּבְ ְלַהּכָֹתם  אּול  ׁשָ ׁש  שַוְיַבּקֵ מפני  הגיע  שהרעב 

אך דוד המשיך את החטא כאשר נתן לגבעונים את המוחלשים מבני שאול: 

ין  יֹנָתם, ּבֵ ר ּבֵ ֻבַעת ה' ֲאׁשֶ אּול, ַעל ׁשְ ן ׁשָ ן ְיהֹוָנָתן ּבֶ ת ּבֶ ֶלְך ַעל ְמִפיֹבׁשֶ ְחֹמל ַהּמֶ ַוּיַ

ר ָיְלָדה  ה ֲאׁשֶ ה ַבת ַאּיָ ֵני ִרְצּפָ ֵני ּבְ ֶלְך ֶאת ׁשְ ח ַהּמֶ ּקַ אּול. ַוּיִ ן ׁשָ ִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ּבֶ ּדָ

ר ָיְלָדה  אּול ֲאׁשֶ ת ׁשָ ֵני ִמיַכל ּבַ ת ּבְ ת, ְוֶאת ֲחֵמׁשֶ אּול, ֶאת ַאְרֹמִני ְוֶאת ְמִפֹבׁשֶ ְלׁשָ

ָהר ִלְפֵני ה'. לאחר  ְבֹעִנים ַוּיִֹקיֻעם ּבָ ַיד ַהּגִ ֵנם ּבְ ּתְ ֹחָלִתי. ַוּיִ י ַהּמְ ְרִזּלַ ן ּבַ ְלַעְדִריֵאל ּבֶ

ק,  ַ ה ֶאת ַהׂשּ ה ַבת ַאּיָ ח ִרְצּפָ ּקַ ַוּתִ שאמרו לדוד את מה שעשתה פלגש שאול: 

ָמִים, ְולֹא ָנְתָנה  ָ ְך ַמִים ֲעֵליֶהם ִמן ַהׁשּ ת ָקִציר ַעד ִנּתַ ִחּלַ הּו ָלּה ֶאל ַהּצּור ִמּתְ ּטֵ ַוּתַ

ָלְיָלה, הלך דוד לקבור את  ֶדה  ָ ַהׂשּ ת  ַחּיַ ְוֶאת  יֹוָמם  ֲעֵליֶהם  ָלנּוַח  ַמִים  ָ ַהׁשּ עֹוף 

המוקעים ביחד עם עצמות שאול ויהונתן.

רק לאחר מכן, ה' נעתר לארץ.

ה' מביא שפע וברכה וגשם, רק לאחר שישנו תיקון של בית שאול בבית דוד 

— לאחר שדוד מצליח לא לוותר על הצד התחתון והמוחלש.

החיבור בין שני חלקי המזמור מתחדד — יש כאן בחירה בלויים, העמדה 

זו  בחירה  ואולם,  ביתו.  בטוב  אותם  ישביע  ובקשה שה'  לה',  קרובים  של 

באה מתוך הבנה של דוד שכולם שוים בפני ה'. כמו גשם שיורד על הארץ 

ומשקה את ההרים והעמקים, כך הקרובים והרחוקים אינם גדולים או קטנים 

בעצמם, אלא בזה שה' בחר בהם וקירב אותם.
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