
ב"ה

ִני / תהילים פרק כב ֵא־ִלי ֵא־ִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ
שאול יונתן וינגורט

הפעולה הראשונה של דוד כמושיע ישראל היתה במלחמתו עם גלית 

ח"ו,  אותנו  נטש  שה'  תחושה  והיתה  פחד,  ישראל  עם  כל  הפלשתי. 

במשימתו.  יצליח  לא  שהוא  חשבו  וכולם  מבוזה,  היה  עצמו  דוד  גם 

האויב   — ובכלב  באריה  נלחם  שדוד  כך  מתוך  ישראל  את  הושיע  ה' 

הראשי. מתוך ההצלה יכולים לערוך סעודת הודיה.

ִמְזמֹור  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ )א( 

ְלָדִוד.

ָרחֹוק  ִני,  ֲעַזְבּתָ ָלָמה  ֵא־ִלי  ֵא־ִלי  )ב( 

ֲאָגִתי. ְבֵרי ׁשַ ִמיׁשּוָעִתי ּדִ

)ג( ֱא־לַֹהי, ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה, ְוַלְיָלה 

ה ִלי. ְולֹא דּוִמּיָ

ָרֵאל. ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ )ד( ְוַאּתָ

ֵטמֹו. ַפּלְ ְטחּו ַוּתְ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו, ּבָ ָך ּבָ )ה( ּבְ

ְולֹא  ָבְטחּו  ָך  ּבְ ְוִנְמָלטּו,  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 

בֹוׁשּו.

ת ָאָדם  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש, ֶחְרּפַ )ז( 

ּוְבזּוי ָעם.

ָפה  ְבׂשָ ַיְפִטירּו  ִלי,  ַיְלִעגּו  ֹרַאי  ל  ּכָ )ח( 

ָיִניעּו ֹראׁש.

י ָחֵפץ ּבֹו. יֵלהּו ּכִ ֵטהּו, ַיּצִ ל ֶאל ה' ְיַפּלְ )ט( ּגֹ

ֵדי  ֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ )י( ּכִ

י. ִאּמִ

י  ִאּמִ ֶטן  ִמּבֶ ֵמָרֶחם,  י  ַלְכּתִ ָהׁשְ ָעֶליָך  )יא( 

ַח בטרם  נעמוד על הכתובת המפתיעה של המזמור: ַלְמַנּצֵ

ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד, נתבונן בתוכנו. ַ ֶלת ַהּשׁ ַעל ַאּיֶ

ָלָמה  ֵא־ִלי  ֵא־ִלי  בפתיחת המזמור מבטא דוד תחושה של עזיבה, 

ִני, שמעמידה את המתפלל מול קושי גדול — הוא שואג, אך  ֲעַזְבּתָ
ישועתו רחוקה, הוא קורא ביום ואין לו מענה, ועל קריאתו בלילה 

ה  אין אפילו לחישה. לעומת מצבו ותחושתו, מתאר דוד את ה': ְוַאּתָ

ְטחּו  ּבָ ְטחּו ֲאֹבֵתינּו,  ּבָ ָך  ָרֵאל. ומתוך כך, ּבְ ִיׂשְ ִהּלֹות  ּתְ ב  ָקדֹוׁש, יֹוׁשֵ
ָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו. הביטחון של  ֵטמֹו. ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו, ּבְ ַפּלְ ַוּתְ
זעקתם  הצרות,  מן  לפליטתם  שהוביל  ביטחון  היה  בה'  אבותינו 

סייעה להם להימלט, והם לא התביישו בביטחונם.

תחושת הנטישה, וההבחנה בין מצבנו לבין מה שספרו לנו אבותינו, 

לו  אומר  כאשר  גדעון.  של  בפיו  יא־טז(  )ו,  שופטים  בספר  מובעת 

ה'  ְוֵיׁש  ֲאֹדִני,  י  ּבִ גדעון:  לו  משיב  ֶהָחִיל,  ּבֹור  ּגִ ָך  ִעּמְ ה'  ה':  מלאך 

ָלנּו  רּו  ִסּפְ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלֹאָתיו  ָכל  ה  ְוַאּיֵ ֹזאת?  ל  ּכָ ְמָצַאְתנּו  ה  ְוָלּמָ נּו,  ִעּמָ

ַכף  ֵננּו ּבְ ּתְ נּו ה' ַוּיִ ה ְנָטׁשָ ְצַרִים ֶהֱעָלנּו ה' ְוַעּתָ ֲאבֹוֵתינּו ֵלאֹמר, ֲהלֹא ִמּמִ

ִמְדָין! את מה שמבטא גדעון בדברו עם מלאך ה', קורא דוד ביום 

ובלילה, והקריאה הופכת לטענה — איך ייתכן שאבותינו בטחו בך 

ולא בושו, ואילו אני שואג וישועתי רחוקה?

ֶאת  ְעּתָ  ְוהֹוׁשַ ֶזה  ֹכֲחָך  ּבְ ֵלְך  היתה:  גדעון  לדברי  ה'  של  תגובתו 

יָך. מהו כוחו זה של גדעון? כנראה,  ַלְחּתִ ף ִמְדָין, ֲהלֹא ׁשְ ָרֵאל ִמּכַ ִיׂשְ

שהישועה תלויה בסערת הלב של האדם, "כי אחרי ראה שטוען בעד 

סור ההשגחה מישראל, זה אות שדבר זה סוער בלבבו, והוא מוכן 

לתשועתם" )מלבי"ם(. ואולם, גדעון לא מקבל על עצמו את התפקיד 



ה ְוָאֹנִכי  ֶ ְמַנּשׁ ל ּבִ י ַהּדַ ה ַאְלּפִ ָרֵאל, ִהּנֵ יַע ֶאת ִיׂשְ ה אֹוׁשִ ּמָ בקלות, ובפיו טענה: ּבַ

ֵבית ָאִבי. כיצד יצליח להושיע אם משפחתו היא הדלה במשפחות  ּבְ ִעיר  ַהּצָ

יָת ֶאת ִמְדָין  ְך, ְוִהּכִ י ֶאְהֶיה ִעּמָ מנשה, והוא הצעיר בבית אביו? ה' משיב לו: ּכִ

ִאיׁש ֶאָחד. ּכְ

נראה, כי פתיחת המזמור שלנו בנויה על גבי הדיון בין גדעון למלאך. דוד 

יודע כי הוא נבחר להושיע את ישראל, אך הוא חש את עצמו תֹוַלַעת ְולֹא 

והוא הפך  והוא קורא לה', אך כולם סביבו מבזים אותו,  ִאיׁש. ליבו סוער, 
ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם. כל רואיו לועגים עליו, ומנידים לו בראשם. לֶחְרּפַ

ּבֹו, והוא יודע שה'  י ָחֵפץ  ּכִ יֵלהּו  ַיּצִ ֵטהּו,  ְיַפּלְ ּגֹל ֶאל ה'  דוד נזכר באמירה: 

הוציאו מן הבטן, והעמידו בבטחה לינוק משדי אמו. כבר בעת יציאתו מן 

ה. ולפיכך, הוא  הרחם הוא הושלך אל ה', ומבטן אמו הוא למד שֵא־ִלי ָאּתָ

מוכן להילחם.

השוואת הפתיחה לדיונו של גדעון עם המלאך מובילה אותנו להבנה, שיש 

כאן צרה כללית, תחושת נטישה של עם ישראל, שאינם נמלטים מן הצרה 

כמו אבותיהם, אך יש כאן גם קושי פרטי של דוד, ותחושתו היא שהעומדים 

סביבו מזלזלים בו ובכוחו להושיע את ישראל.

›››

עומד:  הוא  מולה  הקרובה  הצרה  את  בפירוט  דוד  מצייר  הפתיחה,  לאחר 

ֵאין עֹוֵזר. תיאור זה של הצרה ודימוי  י  ּכִ ְקרֹוָבה,  ָצָרה  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ ַאל 
הבדידות של דוד נעשה באופן חריף. האויבים מסביב מצטיירים כחיות טרף, 

יֶהם,  צּו ָעַלי ּפִ רּוִני. ּפָ ּתְ ן ּכִ יֵרי ָבׁשָ ים, ַאּבִ ִרים ַרּבִ פרים רבים ואריה: ְסָבבּוִני ּפָ

ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוׁשֵֹאג.

עם זאת, נותן לנו דוד גם כמה רמזים על העומדים מולו, וברור לנו שהפרים 

קּו ְבָגַדי  יפּוִני, ְיַחּלְ והאריה הם דימוי לאויבים שנלחמים בו: ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ

י. ועדיין, הדימוי של האריה  יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ילּו גֹוָרל, ַהּצִ י ַיּפִ ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוׁשִ
י ַאְרֵיה. על דימוי הפרים,  ִמּפִ יֵעִני  ְוַרְגָלי, הֹוׁשִ ָיַדי  ֲאִרי  נותר דימוי מרכזי: ּכָ

י ְסָבבּוִני  ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני, מוסיף המשורר גם את דמיון האויב לכלבים: ּכִ ּוִמּקַ

ֶלב ְיִחיָדִתי. אם כן, הצרה הקרובה עליה  ד ּכֶ יָלה וגו' ִמּיַ ָלִבים, ובהמשך: ַהּצִ ּכְ
מדבר המזמור היא של פרים וכלבים שעומדים מסביב, ואריה שואג שמנסה 

לטרוף. ואולם, ברור שאלו הם דימויים לאויבים שעומדים סביב דוד, ואולי 

סביב עם ישראל כולו. בתיאורו, לא פוסח דוד גם על הרגשתו ופחדו אל מול 

תֹוְך  ּבְ ָנֵמס  ּדֹוָנג  ּכַ י  ִלּבִ ָהָיה  ַעְצמֹוָתי,  ל  ּכָ ְרדּו  ְוִהְתּפָ י  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ ּכַ האויבים: 

ֵתִני. ּפְ ׁשְ ק ַמְלקֹוָחי, ְוַלֲעַפר ָמֶות ּתִ ֶחֶרׂש ּכִֹחי, ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ ֵמָעי. ָיֵבׁש ּכַ

מהיכן לקוחים התיאורים הללו? האם יכולים אנו להצביע על זמן בו נאמרה 

תפילה זו?

כשם שאצל גדעון היה זה מפגש ההקדשה למושיע, נראה שכאן גם כן רומזת 

ה. ֵא־ִלי ָאּתָ

ֵאין  י  ּכִ ְקרֹוָבה,  ָצָרה  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ ְרַחק  ּתִ ַאל  )יב( 

עֹוֵזר.

רּוִני. ּתְ ן ּכִ יֵרי ָבׁשָ ים, ַאּבִ ִרים ַרּבִ )יג( ְסָבבּוִני ּפָ

ֵאג. יֶהם, ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוׁשֹ צּו ָעַלי ּפִ )יד( ּפָ

ַעְצמֹוָתי,  ל  ּכָ ְרדּו  ְוִהְתּפָ י,  ְכּתִ ּפַ ִנׁשְ ִים  ּמַ ּכַ )טו( 

תֹוְך ֵמָעי. ּדֹוָנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ָהָיה ִלּבִ

ק ַמְלקֹוָחי,  ִחי, ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ ֶחֶרׂש ּכֹ )טז( ָיֵבׁש ּכַ

ֵתִני. ּפְ ׁשְ ְוַלֲעַפר ָמֶות ּתִ

יפּוִני,  ִהּקִ ְמֵרִעים  ֲעַדת  ָלִבים,  ּכְ ְסָבבּוִני  י  ּכִ )יז( 

ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי. ּכָ

יטּו ִיְראּו ִבי. ה ַיּבִ ל ַעְצמֹוָתי, ֵהּמָ ר ּכָ )יח( ֲאַסּפֵ

ילּו גֹוָרל. י ַיּפִ קּו ְבָגַדי ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוׁשִ )יט( ְיַחּלְ

ה. ְרָחק, ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ה ה' ַאל ּתִ )כ( ְוַאּתָ

ֶלב ְיִחיָדִתי. ד ּכֶ י, ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ )כא( ַהּצִ

ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני. י ַאְרֵיה, ּוִמּקַ יֵעִני ִמּפִ )כב( הֹוׁשִ

. תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ ְמָך ְלֶאָחי, ּבְ ָרה ׁשִ )כג( ֲאַסּפְ

דּוהּו,  ּבְ ּכַ ַיֲעֹקב  ל ֶזַרע  ּכָ ִיְרֵאי ה' ַהְללּוהּו,  )כד( 

ָרֵאל. ל ֶזַרע ִיׂשְ ּנּו ּכָ ְוגּורּו ִמּמֶ

ְולֹא  ָעִני,  ֱענּות  ץ  ּקַ ׁשִ ְולֹא  ָבָזה  לֹא  י  ּכִ )כה( 

ֵמַע. עֹו ֵאָליו ׁשָ ּוְ ּנּו, ּוְבׁשַ ָניו ִמּמֶ יר ּפָ ִהְסּתִ

ם ֶנֶגד  ּלֵ ָקָהל ָרב, ְנָדַרי ֲאׁשַ ִתי ּבְ ָך ְתִהּלָ )כו( ֵמִאּתְ

ְיֵרָאיו.

יו,  ְרׁשָ ּדֹ ה'  ְיַהְללּו  עּו,  ּבָ ְוִיׂשְ ֲעָנִוים  ֹיאְכלּו  )כז( 

ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד.

ָאֶרץ,  ַאְפֵסי  ל  ּכָ ה'  ֶאל  בּו  ְוָיׁשֻ רּו  ִיְזּכְ )כח( 

חֹות ּגֹוִים. ּפְ ל ִמׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ּכָ ּתַ ְוִיׁשְ

ּגֹוִים. ל ּבַ לּוָכה, ּוֹמׁשֵ י ַלה' ַהּמְ )כט( ּכִ
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התפילה לפעולתו הראשונה של דוד. תחושת הנטישה אותה מתאר המזמור בתחילה, 

ִני, מתוארת לפני המלחמה עם פלישתים ביחס לשאול המלך,  ֵא־ִלי ֵא־ִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ
ים  ּתִ ַאְספּו ְפִלׁשְ אּול, ּוִבֲעַתּתּו רּוַח ָרָעה ֵמֵאת ה' )שמו"א טז, יד(. ַוּיַ ְורּוַח ה' ָסָרה ֵמִעם ׁשָ

ֲעֹמד  ת וגו'. ַוּיַ מֹו ִמּגַ ְלָית ׁשְ ים, ּגָ ּתִ ִלׁשְ ֲחנֹות ּפְ ַנִים ִמּמַ ֵצא ִאיׁש ַהּבֵ ְלָחָמה, ַוּיֵ ֶאת ַמֲחֵניֶהם ַלּמִ

י  ּתִ ִלׁשְ ה ֵתְצאּו ַלֲעֹרְך ִמְלָחָמה? ֲהלֹוא ָאֹנִכי ַהּפְ ָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלּמָ ְקָרא ֶאל ַמַעְרֹכת ִיׂשְ ַוּיִ

י ֶאת  י: ֲאִני ֵחַרְפּתִ ּתִ ִלׁשְ רּו ָלֶכם ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי וגו'. ַוּיֹאֶמר ַהּפְ אּול, ּבְ ם ֲעָבִדים ְלׁשָ ְוַאּתֶ

ם ְוַהֲעֵרב,  ּכֵ י ַהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ׁש ַהּפְ ּגַ ֲחָמה ָיַחד וגו'. ַוּיִ נּו ִלי ִאיׁש ְוִנּלָ ה, ּתְ ָרֵאל ַהּיֹום ַהּזֶ ַמַעְרכֹות ִיׂשְ

ִעים יֹום )שמו"א יז, א־טז(. ב ַאְרּבָ ְתַיּצֵ ַוּיִ

המשך  מתאים  זה  לשלב  שומר.  על  הצאן  את  ונוטש  המערכה,  אל  דוד  נכנס  כאן 

ת ָאָדם  המזמור, בו מתוארים הביזיונות של המושיע, ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא ִאיׁש, ֶחְרּפַ

ָפה ָיִניעּו ֹראׁש. כאשר דוד מגיע אל המערכה  ל ֹרַאי ַיְלִעגּו ִלי, ַיְפִטירּו ְבׂשָ ּוְבזּוי ָעם, ּכָ
י ֵחֵרף ַמַעְרכֹות ֱא־לִֹהים  ה ּכִ י ֶהָעֵרל ַהּזֶ ּתִ ִלׁשְ י ִמי ַהּפְ ושומע את החרפה, הוא אומר: ּכִ

י ְלַמַען  י ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבָך ּכִ ים, אך אחיו הגדול שומע וכועס עליו: ֲאִני ָיַדְעּתִ ַחּיִ

ה  ַהּזֶ י  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ . גם שאול המלך אומר לו: לֹא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל  ָיָרְדּתָ ְלָחָמה  ְראֹות ַהּמִ

ֻעָריו. וכאשר יוצא דוד להלחם נאמר,  ה ְוהּוא ִאיׁש ִמְלָחָמה ִמּנְ י ַנַער ַאּתָ ֵחם ִעּמֹו, ּכִ ְלִהּלָ

אלָֹהיו. אכן, כל רואיו  ּבֵ ִוד  ּדָ י ֶאת  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ל  ַוְיַקּלֵ ִוד וגו'  ּדָ ְרֶאה ֶאת  ַוּיִ י  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ט  ּבֵ ַוּיַ

לועגים לו.

ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון, ְוָאֹנִכי  א ֵאַלי ּבְ ה ּבָ ואולם, דוד מביע את בטחונו בה', ואומר: ַאּתָ

. הוא מקיים בעצמו את  ר ֵחַרְפּתָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ם ה' ְצָב־אֹות ֱא־לֵֹהי ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ׁשֵ ָבא ֵאֶליָך ּבְ

י ָחֵפץ ּבֹו. גם התיאור שבמזמור שלנו:  יֵלהּו ּכִ ֵטהּו, ַיּצִ לשון המזמור: ּגֹל ֶאל ה' ְיַפּלְ

י וגו', מתאים להבנה שהתחדדה בסיומה,  ֵדי ִאּמִ ֶטן, ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ ּכִ
ְחִמי  ית ַהּלַ ּבֵ י  ִיׁשַ ָך,  ן ַעְבּדְ ּבֶ ִוד:  ּדָ ַוּיֹאֶמר  ַער?  ַהּנָ ה  ן ִמי ַאּתָ ּבֶ כאשר על שאלת שאול: 

)שמו"א יז, נח(.

התבוננות בתיאור הצרה במזמורנו מעוררת שוב את עולם הדימויים של דוד, כפי 

אּול ִלְרעֹות ֶאת  ב ֵמַעל ׁשָ ָוׁשָ שהוא בא לידי ביטוי במערכתו הראשונה, בעודו ֹהֵלְך 

ֹצאן ָאִביו. כאשר מביע שאול את החשש שדוד לא יוכל להילחם עם הפלישתי, משיב 

ה ֵמָהֵעֶדר. ְוָיָצאִתי  א ׂשֶ ּצֹאן, ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת ַהּדֹוב ְוָנׂשָ ָך ְלָאִביו ּבַ לו דוד: ֹרֶעה ָהָיה ַעְבּדְ

ם ֶאת ָהֲאִרי  יו. ּגַ ִתיו ַוֲהִמיּתִ ְזָקנֹו ְוִהּכִ י ּבִ ָקם ָעַלי, ְוֶהֱחַזְקּתִ יו, ַוּיָ י ִמּפִ ְלּתִ ִתיו ְוִהּצַ ַאֲחָריו ְוִהּכִ

אל  דוד  וכאשר מגיע  ֵמֶהם.  ַאַחד  ּכְ ה  ַהּזֶ ֶהָעֵרל  י  ּתִ ִלׁשְ ַהּפְ ְוָהָיה  ָך,  ַעְבּדֶ ה  ִהּכָ ַהּדֹוב  ם  ּגַ

ְקלֹות. אם כן, דימוי  ּמַ ה ָבא ֵאַלי ּבַ י ַאּתָ הפלשתי, נאמר לו ביטוי נוסף: ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי, ּכִ

האויבים לכלבים, במזמור שלנו, שמתוכם מתבלט האריה השואג, נראה לקוח מעולם 

הדימויים של דוד בהיותו רועה צאן.

ן,  ׁשָ ן, יש בו כדי להזכיר את עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ יֵרי ָבׁשָ ים וַאּבִ ִרים ַרּבִ ייתכן, שגם הדימוי לּפָ

ֵני  ת ּבְ ַרּבַ ְרֶזל ֲהלֹה ִהוא ּבְ ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ּבַ ֶתר ָהְרָפִאים, ִהּנֵ ַאר ִמּיֶ עליו אמרה תורה שִנׁשְ

ַעת  ת ִאיׁש. דימוי זה מזכיר ֶאת ַאְרּבַ ַאּמַ ּה ּבְ ע ַאּמֹות ָרְחּבָ ּה ְוַאְרּבַ ע ַאּמֹות ָאְרּכָ ׁשַ ַעּמֹון, ּתֵ

רפאים(, שהמלחמה  מן  אחד  והוא  הענק,  כמו  הרפה  רד"ק:  טו־כב.  כא,  )שמו"ב  ָהָרָפה  ְיִליֵדי 

ֲחנֹות  ַנִים ִמּמַ ֵצא ִאיׁש ַהּבֵ עם הגדול שבהם מתוארת כמלחמתו הראשונה של דוד, ַוּיֵ

ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרת )והשווה דה"א כ, ה איך אחי גלית מתייחסים  ְבהֹו ׁשֵ ת ּגָ מֹו, ִמּגַ ְלָית ׁשְ ים, ּגָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ִני�›�פרק�כ״ב�›�שיעורים�בספר�תהילים ֵא־ִלי�ֵא־ִלי�ָלָמה�ֲעַזְבּתָ �3

ֶאֶרץ,  ֵני  ׁשְ ּדִ ל  ּכָ ֲחוּו  ּתַ ׁשְ ַוּיִ ָאְכלּו  )ל( 

ל יֹוְרֵדי ָעָפר, ְוַנְפׁשֹו לֹא  ְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ

ה. ִחּיָ

ר ַלא־ֹדָני ַלּדֹור. )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו, ְיֻסּפַ

י  ּכִ ידּו ִצְדָקתֹו, ְלַעם נֹוָלד  ְוַיּגִ )לב( ָיֹבאּו 

ה. ָעׂשָ



אליו(.

קריאתו של דוד במזמור שלנו, מתוך הצרה, תואמת להפליא את עמידתו מול 

ֶלב ְיִחיָדִתי. תיאורו של גלית מתמקד בחניתו  ד ּכֶ י, ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ גלית: ַהּצִ

ְרֶזל,  ּבַ ָקִלים  ׁשְ ׁש ֵמאֹות  ׁשֵ ֲחִניתֹו  ְוַלֶהֶבת  ֹאְרִגים,  ְמנֹור  ּכִ ֲחִניתֹו  ְוֵעץ  המיוחדת, 

ׁש  ְלּבֵ ת ַעל ֹראׁשֹו, ַוּיַ יו, ְוָנַתן קֹוַבע ְנֹחׁשֶ ִוד ַמּדָ אך גם כאשר שאול מלביש ֶאת ּדָ

י  ּכִ יו, מסיר דוד את חרבו ומדיו  ְלַמּדָ ֵמַעל  ַחְרּבֹו  ִוד ֶאת  ּדָ ר  ְחּגֹ ַוּיַ ְריֹון,  ׁשִ ֹאתֹו 

ה, ולוקח במקומם את מקלו וחמשה חלוקי אבנים. בשלב זה מעסיקים  לֹא ִנּסָ

קּו  ְיַחּלְ הבגדים את שאול ודוד, ומתאימים הפסוקים לדבריו במזמור שלנו: 

ילּו גֹוָרל. בסופו של דבר נראה, כי דוד התייחס אל  י ַיּפִ ְבָגַדי ָלֶהם, ְוַעל ְלבּוׁשִ

ה  י ַאּתָ גלית כפי שמתייחסים אל כלב, וכלשונו של הפלשתי: ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי, ּכִ

ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון,  א ֵאַלי ּבְ ה ּבָ ְקלֹות. דוד משיב לו על כך: ַאּתָ ּמַ ָבא ֵאַלי ּבַ

יַע  ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוׁשִ י לֹא ּבְ ה, ּכִ ָהל ַהּזֶ ל ַהּקָ ם ה' וגו' ְוֵיְדעּו ּכָ ׁשֵ ְוָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך ּבְ

ְלָחָמה. י ַלה' ַהּמִ ה', ּכִ

›››

חלקו האחרון של המזמור מתאר את תוצאות המלחמה, ואת נדרו של דוד: 

ָקָהל ָרב, ְנָדַרי  ִתי ּבְ ָך ְתִהּלָ תֹוְך ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ וגו'. ֵמִאּתְ ְמָך ְלֶאָחי, ּבְ ָרה ׁשִ ֲאַסּפְ
לֹום,  ְפֹקד ְלׁשָ ם ֶנֶגד ְיֵרָאיו. לפני המלחמה צוה אותו אביו: ְוֶאת ַאֶחיָך ּתִ ּלֵ ֲאׁשַ
ועתה הוא יכול לספר להם את שם ה'. בטרם מכה דוד את גלית הוא מתייחס 

ּוַבֲחִנית  ֶחֶרב  ּבְ לֹא  י  ּכִ ה  ַהּזֶ ָהל  ַהּקָ ל  ּכָ ְוֵיְדעּו  הרואה את המלחמה,  הקהל  אל 

ל  ּכָ ְוֵיְדעּו  גם אל כל אפסי הארץ,  והוא מצפה שהישועה תגיע  ה',  יַע  ְיהֹוׁשִ

ְלָחָמה,  י ַלה' ַהּמִ ָרֵאל. וכשם שבמלחמה הוא אומר: ּכִ י ֵיׁש ֱא־לִֹהים ְלִיׂשְ ָהָאֶרץ ּכִ

ּגֹוִים.  ּבַ ל  ּוֹמׁשֵ לּוָכה,  ַהּמְ ַלה'  י  ּכִ שלנו:  במזמור  גם  כך  ָיֵדנּו,  ּבְ ֶאְתֶכם  ְוָנַתן 

התוצאה המרכזית מן המלחמה עם גלית היא בכך שבמקום תגובתם של עם 

ְראּו ְמֹאד, מתקיימת לשון המזמור: ִיְרֵאי  ַחּתּו ַוּיִ ישראל לדברי הפלשתי — ַוּיֵ

ָרֵאל. ל ֶזַרע ִיׂשְ ּנּו ּכָ ה' ַהְללּוהּו וגו' ְוגּורּו ִמּמֶ

מעניין לציין גם את התיאור הנרחב של סעודת ההודיה במזמור שלנו: ֹיאְכלּו 

ֵני ֶאֶרץ וגו'. נראה, כי תיאור זה  ׁשְ ּדִ ל  ֲחוּו ּכָ ּתַ ׁשְ ַוּיִ עּו וגו', ָאְכלּו  ּבָ ְוִיׂשְ ֲעָנִוים 
העם  את  השביע  שאול  שבה  בפלשתים,  הקודמת  המלחמה  לתיאור  מנוגד 

י ֵמֹאְיַבי )שמו"א יד, כד(. ְמּתִ ר ֹיאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב ְוִנּקַ ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

על אף שהמנצח על אילת השחר הוא דוד, הניצחון הוא במלחמתו של שאול 

יֹוָמם  ֶאְקָרא  המזמור:  שפתיחת  ייתכן  לפיכך,  בפלשתים.  ישראל  עם  וכל 

ִלי, מרמזת על המלחמה הקודמת של שאול  ה  ְולֹא דּוִמּיָ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה,  ְולֹא 
אּול  ר ׁשָ ּבֶ ה ֲארֹון ָהֱא־לִֹהים, אך ַעד ּדִ יׁשָ ה: ַהּגִ בפלשתים. שם אמר שאול לֲאִחּיָ

ֶאל  אּול  ׁשָ ַוּיֹאֶמר  ָוָרב,  ָהלֹוְך  ֶלְך  ַוּיֵ ים  ּתִ ְפִלׁשְ ַמֲחֵנה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוֶהָהמֹון  ַהּכֵֹהן  ֶאל 

א־לִֹהים: ַהֵאֵרד  אּול ּבֵ ַהּכֵֹהן: ֱאֹסף ָיֶדָך )יד, יט(, ובסיום המלחמה, כאשר שאל ׁשָ

ּיֹום ַההּוא )יד, לז(. ָרֵאל? ְולֹא ָעָנהּו ּבַ ַיד ִיׂשְ ֵנם ּבְ ים? ֲהִתּתְ ּתִ ַאֲחֵרי ְפִלׁשְ

ְקחּו ֹצאן ּוָבָקר  ָלל, ַוּיִ ָ ַעט ָהָעם ֶאל ַהּשׁ במלחמתו של שאול בפלישתים נאמר: ַוּיַ
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ם. בדיעבד, שאול אמר אל העם:  ֲחטּו ָאְרָצה, ַוּיֹאַכל ָהָעם ַעל ַהּדָ ׁשְ ּוְבֵני ָבָקר ַוּיִ

ַלה'  ֶתֶחְטאּו  ְולֹא  ם,  ַוֲאַכְלּתֶ ֶזה  ּבָ ם  ַחְטּתֶ ּוׁשְ ֵיהּו  ׂשְ ְוִאיׁש  ׁשֹורֹו  ִאיׁש  ֵאַלי  יׁשּו  ַהּגִ

ם )יד, לד(.  ֲחטּו ׁשָ ׁשְ ְיָלה, ַוּיִ ׁשּו ָכל ָהָעם ִאיׁש ׁשֹורֹו ְבָידֹו ַהּלַ ּגִ ם. ַוּיַ ֶלֱאֹכל ֶאל ַהּדָ

האיסור לאכול על הדם מתואר בהרחבה בפרשת ראה )דברים יב, ה־כח(, והוא 

ָך, גם כאשר אין אפשרות  ַנְפׁשְ ת  ַאּוַ ָכל  ּבְ מסדיר את האפשרות לאכול בשר 

וגו'.  אְכֶלּנּו  ּתֹ ן  ּכֵ ל  ָהַאּיָ ְוֶאת  ִבי  ַהּצְ ֶאת  ֵיָאֵכל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך  לה'.  קרבן  להעלות 

ר.  ׂשָ ַהּבָ ֶפׁש ִעם  ַהּנֶ ֶפׁש, ְולֹא ֹתאַכל  ַהּנָ ם הּוא  י ַהּדָ ּכִ ם,  י ֲאֹכל ַהּדָ ַרק ֲחַזק ְלִבְלּתִ

נראה, כי בתגובה לתוצאות המלחמה ההיא, נשבע דוד עוד בטרם ניגש אל 

המלחמה, שהוא יערוך סעודת הודיה.

›››

השוואה מעניינת זו למלחמת שאול בפלשתים, מאפשרת לטעום מחדש את 

ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַ ֶלת ַהּשׁ ַח ַעל ַאּיֶ כתובת המזמור: ַלְמַנּצֵ

נעים  ניגון  שזהו  או  שיר,  כלי  שם  הוא  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ אם  הפשטנים  נחלקו 

)רש"י,  ַחר  ׁשָ מֹו  ּכְ ָקָפה  ׁשְ ַהּנִ ֲאָהִבים, ורמז מצאו בו גם לכנסת ישראל  ֶלת  כַאּיֶ

ראב"ע(. בירושלמי )ברכות פ"א ה"א( מסופר על רבי חייא רובה ורבי שמעון בן 

חלפתא שהיו מהלכים בבקעת ארבל השכם בבוקר, וראו אילת השחר שבקע 

אורה וכו'. לפי זה נראה, כי אילת השחר היא כוכב המפציע, ובדומה לדברי 

הבבלי )יומא כח, ב(: מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן — אף שחר זה 

מפציע לכאן ולכאן.

ל, שדוגמתו צריך לאכול  ֶלת רומזת לַאּיָ על בסיס הפסוקים ניתן לדרוש, כי ַאּיֶ

שמואל  אמר  וכך  ודוד.  שאול  מעשי  את  זה  מול  זה  ולהעמיד  הבשר,  את 

קֹול ה',  ֹמַע ּבְ ׁשְ ֹעלֹות ּוְזָבִחים ּכִ לשאול כאשר העביר את מלכותו: ַהֵחֶפץ ַלה' ּבְ

יב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים. מעניין, שגם המקום בו הסתיימה  ַבח טֹוב ְלַהְקׁשִ ֹמַע ִמּזֶ ה ׁשְ ִהּנֵ

ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ּכּו  ַוּיַ נאמר:  וכך  לֹן,  ַאּיָ הוא  הפלשתים  עם  שאול  של  מלחמתו 

לָֹנה, ומיד לאחר מכן חטא העם לאכול על הדם. ְכָמׂש ַאּיָ ים ִמּמִ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ּבַ

מלחמתו של דוד בגלית ובפלישתים מסמלת את המעבר בין מלכות שאול 

אּול  ה ׁשָ למלכות דוד, וכפי שענו ואמרו הנשים המשחקות לאחר המלחמה: ִהּכָ

ִרְבֹבָתיו, וחיזק שאול את השחוק בחרונו: ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות ְוִלי  ֲאָלָפיו ְוָדִוד ּבְ ּבַ

ַההּוא  ֵמַהּיֹום  ִוד  ּדָ ֶאת  עֹוֵין  אּול  ׁשָ ַוְיִהי  לּוָכה.  ַהּמְ ַאְך  לֹו  ְועֹוד  ָהֲאָלִפים,  ָנְתנּו 

ֲעלֹות  ּכַ ָוָהְלָאה )שמו"א יח, ז־ט(. מעתה, עברה לדוד המלוכה שניתנה לשאול 

אּול ָסר )יח, יב(. י ָהָיה ה' ִעּמֹו ּוֵמִעם ׁשָ ַחר )ט, כו(, ּכִ ַ ַהּשׁ

לֹון, ולאחר  ֵעֶמק ַאָיּ ִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְבּ ֶמׁש ְבּ בימי יהושע הנס היה )יהושע י, יב(: ֶשׁ

לָֹנה, הגיע תורו של דוד להלחם  ַאּיָ ְכָמׂש  ִמּמִ המלחמה של שאול בפלשתים 

ַחר, ומעתה תזרח השמש של מלכות בית דוד. ַ ֶלת ַהּשׁ בפלשתים ַעל ַאּיֶ

›››

תקופה  של  לפתיחה  המקומי  הישועה  סיפור  את  מתרגמת  המזמור  חתימת 
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ידּו ִצְדָקתֹו  ר ַלא־ֹדָני ַלּדֹור. ָיֹבאּו ְוַיּגִ חדשה בתולדות ישראל: ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסּפַ

הבאים  הדורות  יוכלו  הגאולה  שתבוא  לאחר  )לא־לב(.  ה  ָעׂשָ י  ּכִ נֹוָלד  ְלַעם 
בך  ונמלטנו,  זעקנו  אנחנו  ואף  ֵטמֹו.  ַפּלְ ַוּתְ ְטחּו  ּבָ ֲאֹבֵתינּו,  ְטחּו  ּבָ ָך  ּבְ לומר: 

בטחנו ולא בושנו.

במזמור כולו 32 פסוקים, ומלבד החתימה נחלק המזמור לשני חלקים שוים, 

שערוכים בתקבולת כיאסטית, וחתימתם דומה זה לזה:

החלק הראשון )א־טז. 120 מילים( מתאר את פחדו של דוד מן האויבים. חלק 

ִני )ב־ו(, ממשיך בתגובות  זה פותח בתחושת הנטישה, ֵא־ִלי ֵא־ִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ

הבוז בהם נתקל דוד ברצותו להושיע )ז־יא(, ומסיים בתיאור הצרה הקרובה, 

ָמֶות  ְוַלֲעַפר  ַמְלקֹוָחי,  ק  ֻמְדּבָ ּוְלׁשֹוִני  ּכִֹחי  ֶחֶרׂש  ּכַ ָיֵבׁש  האבדון:  ובתחושת 

ֵתִני. ּפְ ׁשְ ּתִ

פותח  זה  חלק  הצרה.  מן  הישועה  את  מתאר  מילים(   121 )יז־ל.  השני  החלק 

ד  י, ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ בתיאור מחודש של הצרה, מתוך תפילה מכוונת: ַהּצִ

י ַאְרֵיה )יז־כא(, המשך החלק בתיאור קריאתו של  יֵעִני ִמּפִ ְיִחיָדִתי, הֹוׁשִ ֶלב  ּכֶ
דוד לאחיו ולכל הקהל לסיפור תהילות ה' )כב־כו(, וסיומו בסעודת ההודיה 

לּוָכה, עד  י ַלה' ַהּמְ יו, וידעו כולם ּכִ עּו, ְיַהְללּו ה' ּדְֹרׁשָ ּבָ בה ֹיאְכלּו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ

ה )כז־ל(. ל יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא ִחּיָ שְלָפָניו ִיְכְרעּו ּכָ

נראה, כי גם את פסוקי החתימה )לא־לב( ניתן להקביל לשני החלקים. בעוד 

הפסוק הראשון של החתימה מתייחס לסיפור הישועה מן הצרה, כפי שהוא 

מתואר בחלק השני, חותם הפסוק האחרון דווקא את החלק הראשון, בצדקות 

אותם יעשה ה' לעמו.
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