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ל ֻעּנֹותֹו / תהילים פרק קלב ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת ָכּ
שאול יונתן וינגורט

שתי שבועות יש, התלויות זו בזו. שבועת דוד למצוא מקום לה', ושבועת 

ה' לדוד לבנות לו בית. בית לה' ייבנה על ידי שלמה, כיוון שרק כאשר 

הוא ימלוך, יקום "בית המלוכה" של דוד המלך. כמה שהיחיד יהיה צדיק 

ולוחם מלחמות גדולות — עדיין אין זו מנוחה, הדרושה לבנין בית לה'.

ֲעלֹות יר ַהַמּ )א( ִשׁ

ל ֻעּנֹותֹו. ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת ָכּ

ע ַלה', ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב. ַבּ ר ִנְשׁ )ב( ֲאֶשׁ

יִתי, ִאם ֶאֱעֶלה ַעל  ֹאֶהל ֵבּ )ג( ִאם ָאֹבא ְבּ

ֶעֶרׂש ְיצּוָעי.

נּוָמה. י ְתּ ַנת ְלֵעיָני, ְלַעְפַעַפּ ן ְשׁ )ד( ִאם ֶאֵתּ

נֹות  ָכּ ִמְשׁ ַלה',  ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  )ה( 

ַלֲאִביר ַיֲעֹקב.

ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה,  ַמֲענּוָה  ְשׁ ה  ִהֵנּ )ו( 

ֵדי ָיַער. ְשׂ ִבּ

ֲחֶוה ַלֲהֹדם  ַתּ נֹוָתיו, ִנְשׁ ְכּ )ז( ָנבֹוָאה ְלִמְשׁ

ַרְגָליו.

ָך. ה ַוֲארֹון ֻעֶזּ )ח( קּוָמה ה' ִלְמנּוָחֶתָך, ַאָתּ

נּו. ׁשּו ֶצֶדק, ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵנּ ֲהֶניָך ִיְלְבּ )ט( ֹכּ

ֵני  ְפּ ב  ֵשׁ ָתּ ַאל  ָך,  ַעְבֶדּ ִוד  ָדּ ֲעבּור  ַבּ )י( 

יֶחָך. ְמִשׁ

ָיׁשּוב  לֹא  ֱאֶמת,  ְלָדִוד  ה'  ע  ַבּ ִנְשׁ )יא( 

ה, ָנּ ִמֶמּ

א ָלְך. ית ְלִכֵסּ ִרי ִבְטְנָך ָאִשׁ ִמְפּ

העינוי עליו מדובר בתחילת השיר — ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת מהו 

ל ֻעּנֹותֹו? ומי מבקש מה' לזכור את כל העינוי? ׇכּ

שלמה המלך אמר לאביתר הכהן, שהצטרף למרד אדוניה )מל"א ב, 

ה לֹא ֲאִמיֶתָך  ה, ּוַבּיֹום ַהּזֶ י ִאיׁש ָמֶות ָאּתָ ֶדיָך, ּכִ כו(: ֲעָנֹתת ֵלְך ַעל ׂשָ

ר  ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ִוד ָאִבי, ְוִכי ִהְתַעּנִ אָת ֶאת ֲארֹון ֲא־ֹדָני ה' ִלְפֵני ּדָ י ָנׂשָ ּכִ

לֹֹמה ֶאת ֶאְבָיָתר ִמְהיֹות ּכֵֹהן ַלה'. אם כן, שלמה  ה ָאִבי. ַוְיָגֶרׁש ׁשְ ִהְתַעּנָ

המלך הזכיר את עינויו של דוד כאשר הוא בחר בצדוק להיות כהן 

במקום אביתר. מתי הוא הזכיר לה' את העינוי?

כאשר שלמה בנה את בית המקדש, הוא סיים את תפילתו בפסוקים 

ה ֱא־לַֹהי ִיְהיּו ָנא  הדומים מאוד לפסוקים בפרקנו )דה"ב ח, מ־מב(: ַעָתּ

ה, קּוָמה ה'  ה. ְוַעָתּ קֹום ַהֶזּ ת ַהָמּ בֹות ִלְתִפַלּ ְוׇאְזֶניָך ַקֻשּׁ ֻתחֹות  ֵעיֶניָך ְפּ

ׁשּו ְתׁשּוָעה,  ֲהֶניָך ה' ֱא־לִֹהים ִיְלְבּ ָך, ֹכּ ה ַוֲארֹון ֻעֶזּ ֱא־לִֹהים ְלנּוֶחָך, ַאָתּ

יֶחָך, ֳזְכָרה ְלַחְסֵדי  ֵני ְמִשׁ ב ְפּ ֵשׁ ְמחּו ַבּטֹוב. ה' ֱא־לִֹהים ַאל ָתּ ַוֲחִסיֶדיָך ִיְשׂ

ָך. ִויד ַעְבֶדּ ָדּ

לפי זה, המזמור שלנו נאמר על ידי שלמה, כאשר הוא בנה את בית 

המקדש, והוא מבקש מה' לזכור את חסדי דוד אביו.

דוד עצמו לא בנה את הבית, כפי שהוא אומר לבנו )דה"א כב, ז־י(: ֲאִני 

ם  ַבר ה' ֵלאֹמר: ּדָ ם ה' ֱא־לָֹהי. ַוְיִהי ָעַלי ּדְ ִית ְלׁשֵ ָהָיה ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ּבַ

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

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

ֶקט  לֹום ָוׁשֶ מֹו ְוׁשָ לֹֹמה ִיְהֶיה ׁשְ י ׁשְ ִביב, ּכִ ל אֹוְיָביו ִמּסָ ַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמּכָ

י ְלֵבן ַוֲאִני  ִמי, ְוהּוא ִיְהֶיה ּלִ ָיָמיו. הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלׁשְ ָרֵאל ּבְ ן ַעל ִיׂשְ ֶאּתֵ



ָרֵאל ַעד עֹוָלם. א ַמְלכּותֹו ַעל ִיׂשְ ּסֵ לֹו ְלָאב, ַוֲהִכינֹוִתי ּכִ

›››

במזמור יש שני חלקים ברורים — שבועת דוד למצוא מקום לה' )א־י. 65 מילים(, 

ושבועת ה' להושיב מפרי בטנו של דוד על הכסא, ואז ה' ישב בירושלים )יא־

יח. 66 מילים(.

כדי להבין את הקשר בין שתי השבועות הללו, עלינו להתבונן במה שקרה 

ִביב  ֵביתֹו, ַוה' ֵהִניַח לֹו ִמָסּ ֶלְך ְבּ ב ַהֶמּ י ָיַשׁ כאשר דוד רצה לבנות בית לה': ַוְיִהי ִכּ

ֲאָרִזים,  ֵבית  ְבּ ב  ָאֹנִכי יֹוֵשׁ ִביא: ְרֵאה ָנא,  ַהָנּ ָנָתן  ֶלְך ֶאל  ַהֶמּ אֶמר  ַוֹיּ ֹאְיָביו.  ל  ִמׇכּ

ר  ֲאֶשׁ ל  ֹכּ הנביא:  נתן  לו  ַהְיִריָעה. בתחילה אמר  תֹוְך  ְבּ ב  ֹיֵשׁ ָהֱא־לִֹהים  ַוֲארֹון 

ְך. י ה' ִעָמּ ה, ִכּ ְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵשׂ ִבּ

ַבִית  י  ִלּ ְבֶנה  ִתּ ה  ַהַאָתּ ה'  ָאַמר  ה  ֹכּ לדוד:  לומר  לנתן  ה'  בלילה אמר  ואולם, 

ְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום  ָרֵאל ִמִמּ ֵני ִיְשׂ ַבִית ְלִמּיֹום ַהֲעלִֹתי ֶאת ְבּ י ְבּ ְבִתּ י לֹא ָיַשׁ י?! ִכּ ְבִתּ ְלִשׁ

ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ׇכל  ְבּ י  ְכִתּ ִהְתַהַלּ ר  ֲאֶשׁ ֹכל  ְבּ ן.  ָכּ ּוְבִמְשׁ ֹאֶהל  ְבּ ְך  ִמְתַהֵלּ ָוֶאְהֶיה  ה,  ַהֶזּ

ָרֵאל  י ֶאת ִיְשׂ יִתי ִלְרעֹות ֶאת ַעִמּ ר ִצִוּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ְבֵטי ִיְשׂ י ֶאת ַאַחד ִשׁ ְרִתּ ַבּ ֲהָדָבר ִדּ

ית ֲאָרִזים?! ה לֹא ְבִניֶתם ִלי ֵבּ ֵלאֹמר: ָלָמּ

ֶוה  ַהָנּ ִמן  יָך  ְלַקְחִתּ ֲאִני  ְצָב־אֹות,  ה'  ָאַמר  ה  ֹכּ ְלָדִוד:  י  ְלַעְבִדּ ֹתאַמר  ה  ֹכּ ה,  ְוַעָתּ

 , ָהַלְכָתּ ר  ֹכל ֲאֶשׁ ְבּ ָך  ִעְמּ ָוֶאְהֶיה  ָרֵאל.  ִיְשׂ י ַעל  ַעִמּ ָנִגיד ַעל  אן ִלְהיֹות  ַהֹצּ ֵמַאַחר 

ָאֶרץ.  ר ָבּ ֹדִלים ֲאֶשׁ ם ַהְגּ ֵשׁ דֹול ְכּ ם ָגּ ִתי ְלָך ֵשׁ ֶניָך, ְוָעִשׂ ל ֹאְיֶביָך ִמָפּ ָוַאְכִרָתה ֶאת ׇכּ

ז עֹוד, ְולֹא ֹיִסיפּו  יו ְולֹא ִיְרַגּ ְחָתּ ַכן ַתּ יו ְוָשׁ ָרֵאל, ּוְנַטְעִתּ י ְלִיְשׂ י ָמקֹום ְלַעִמּ ְמִתּ ְוַשׂ

ִראׁשֹוָנה. ר ָבּ ֲאֶשׁ ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ַכּ

יד  ל ֹאְיֶביָך, ְוִהִגּ ָרֵאל, ַוֲהִניֹחִתי ְלָך ִמׇכּ י ִיְשׂ ְפִטים ַעל ַעִמּ יִתי ֹשׁ ר ִצִוּ ּוְלִמן ַהּיֹום ֲאֶשׁ

ַכְבָתּ ֶאת ֲאֹבֶתיָך, ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת  י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוָשׁ ָך ה'. ִכּ ה ְלּ י ַבִית ַיֲעֶשׂ ְלָך ה' ִכּ

ִמי  ִלְשׁ ִית  ַבּ ִיְבֶנה  ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו. הּוא  ֶעיָך,  ִמֵמּ ֵיֵצא  ר  ֲאֶשׁ ַאֲחֶריָך  ַזְרֲעָך 

ר  י ְלֵבן, ֲאֶשׁ א ַמְמַלְכּתֹו ַעד עֹוָלם. ֲאִני ֶאְהֶיה ּלֹו ְלָאב ְוהּוא ִיְהֶיה ִלּ ֵסּ י ֶאת ִכּ ְוֹכַנְנִתּ

ר  ֲאֶשׁ ּנּו ַכּ י לֹא ָיסּור ִמֶמּ ֵני ָאָדם. ְוַחְסִדּ ים ּוְבִנְגֵעי ְבּ ֶבט ֲאָנִשׁ ֵשׁ יו ְבּ ַהֲעוֺתֹו ְוֹהַכְחִתּ ְבּ

עֹוָלם  ַעד  ָך  ּוַמְמַלְכְתּ יְתָך  ֵבּ ְוֶנְאַמן  ָפֶניָך.  ִמְלּ ֲהִסֹרִתי  ר  ֲאֶשׁ אּול  ָשׁ ֵמִעם  ֲהִסֹרִתי 

ְסֲאָך ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד עֹוָלם. ְלָפֶניָך, ִכּ

האם ניתן להבין מהפסוקים מדוע ה' אמר לדוד לא לבנות את בית המקדש?

ברור מהפסוקים שה' לא ציווה לבנות בית קודם לכן, וברור מהפסוקים שה' 

היה עם דוד בכל אשר הלך, אך מדוע דוד לא יבנה את הבית אלא בנו — 

לכאורה לא מפורש בפסוקים.

ואכן, יש מפרשים שאמרו, שהטעם מפורש רק בספר דברי הימים, וזו לשון 

רלב"ג: "ובהיות הענין כן, הנה די לו במה שהגיע בו מן ההצלחה, ולא ישאל 

לו גדולות שיהיה נבנה בית המקדש על ידו, אבל בנו שימלוך אחריו הוא 

יבננו, והוא שלמה, וכבר נתבאר בספר דברי הימים שהסבה שלא הסכים השם 

ֵדם, ִריִתי, ְוֵעֹדִתי זֹו ֲאַלְמּ ְמרּו ָבֶניָך ְבּ )יב( ִאם ִיְשׁ

א ָלְך. בּו ְלִכֵסּ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְשׁ ם ְבּ ַגּ

ב לֹו. ּה ְלמֹוָשׁ ִצּיֹון, ִאָוּ י ָבַחר ה' ְבּ )יג( ִכּ

ִתיָה. י ִאִוּ ב ִכּ ה ֵאֵשׁ )יד( ֹזאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד, ֹפּ

יַע ָלֶחם. ִבּ ֵרְך ֲאָבֵרְך, ֶאְביֹוֶניָה ַאְשׂ )טו( ֵציָדּה ָבּ

נּו. ן ְיַרֵנּ ע, ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵנּ יׁש ֶיַשׁ )טז( ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִבּ

יִחי. י ֵנר ִלְמִשׁ ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד, ָעַרְכִתּ )יז( ָשׁ

ת, ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו. ֶשׁ יׁש ֹבּ )יח( אֹוְיָביו ַאְלִבּ
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יתברך שיבנה דוד בית המקדש הוא, מפני ששפך דמים הרבה".

ואולם, באופן פשוט נראה מן הפסוקים, ששבועתו של דוד תלויה בשבועת ה' לדוד. 

כלומר, רק לאחר שיהיה לדוד "בית", כלומר: בית מלוכה, ושלמה בנו יהיה מלך 

אחריו, יוכל דוד לבנות "בית" לה'. עד עתה ה' לא ציווה לבנות לו בית, מכיוון שהוא 

עצמו לא הקים בית למלך, ואפילו כאשר הוא הקים מלך — שאול, הוא הסיר אותו 

מלפני דוד. כמה שדוד יהיה גדול וצדיק, עדיין אין זה "בית", וכל עוד ה' לא בונה 

בית לעם ישראל, כלומר: לא בנה להם בית מלוכה, הרי שהמלך לא יכול לבנות בית 

לה'.

כמובן, יש קשר בין טיעון זה לבין הטיעון שמופיע בספר דברי הימים. הבעיה בכך 

שדוד יבנה את בית המקדש בהיותו איש מלחמה, איננה בגלל שבית המקדש הוא 

מקום שאין בו שפיכות דמים, שהרי שפיכת הדמים היתה לשם שמים. הבעיה היא, 

שגם אם דוד עצמו הוא מלך גדול, העושה מלחמות גדולות, עדיין אין בכך ערובה 

לעם שהולך בדרכי ה' וראוי לבנות לו בית. כל עוד אין בית מלוכה שהולך בדרכי ה', 

הרי העם עדיין לא ראוי לבנות בית לה'. רק כאשר יקום בית דוד, והמלך יבנה בית 

לשם ה' — תהיה זו בניה ראויה. יהיה זה בית שעם ישראל בנה.

ַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה, וכידוע: ֶאְפָרָתה ִהוא  ה ְשׁ את השבועה נשבע דוד כבר בילדותו, ִהֵנּ

ית ָלֶחם )בראשית לה, יט(. ואכן, כאשר שמואל משח את דוד אמר לו ה' ללכת למשוח  ֵבּ

ית ָלֶחם )שמו"א  ֹבא ּבֵ ר ה' ַוּיָ ּבֶ ר ּדִ מּוֵאל ֵאת ֲאׁשֶ ַעׂש ׁשְ בן מבניו של ישי בית הלחמי: ַוּיַ

טז, ד(.

ואולם, על אף שדוד התאמץ מאוד לקיים את שבועתו למצוא מקום לה', בסופו של 

ֵדי ָיַער, ורק שם בנו בית לה'. מהו שדה היער? נראה, שיש לקשר  ְשׂ דבר: ְמָצאנּוָה ִבּ

ָבנֹון, אותו בנה שלמה )מל"א ז, ב־ו(. בית זה, שהיה בנוי  ית ַיַער ַהְלּ את בית ה' עם ֵבּ

כמו יער, וראו מבנייתו את חכמת שלמה, מסמל את מציאת השבועה של דוד, מקום 

לבית ה'.

יֶחָך היא תפילתו של שלמה, המשוח  ֵני ְמִשׁ ב ְפּ ֵשׁ ָך, ַאל ָתּ ִוד ַעְבֶדּ ֲעבּור ָדּ התפילה: ַבּ

בשמן כמלך אחרי דוד, ויש בה בקשה — על בסיס השבועה של ה' לבנות בית לדוד, 

ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד,  תתמלא גם שבועתו של דוד לבנות בית לה', ובציון יתקיים: ָשׁ

יִחי. י ֵנר ִלְמִשׁ ָעַרְכִתּ
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.




