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ד / תהילים פרק י״ח ְתַחּסָ ִעם ָחִסיד ּתִ
שאול יונתן וינגורט

ה' מציל את האיש הפרטי מיד הקמים עליו, וה' מציל את המלך והעם 

מכף האויבים. דוד מודה על ההצלה הפרטית לה הוא זכה מיד שאול, 

ועל ההצלה הכללית שהציל אותו ה' כמלך מכל אויביו.

ַח ְלֶעֶבד ה' ְלָדִוד, )א( ַלְמַנּצֵ

את יָרה ַהּזֹ ִ ְבֵרי ַהּשׁ ר ַלה' ֶאת ּדִ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ

ד  ל ֹאְיָביו ּוִמּיַ ף ּכָ יל ה' אֹותֹו ִמּכַ יֹום ִהּצִ ּבְ

אּול. ׁשָ

אַמר )ב( ַוּיֹ

ֶאְרָחְמָך ה' ִחְזִקי.

)ג( ה' ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי, ֵא־ִלי צּוִרי 

י. ּבִ ּגַ ִעי, ִמׂשְ י ְוֶקֶרן ִיׁשְ ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגּנִ

ַע. ׁשֵ ל ֶאְקָרא ה', ּוִמן ֹאְיַבי ִאּוָ )ד( ְמֻהּלָ

ַעל  ְבִלּיַ ְוַנֲחֵלי  ָמֶות,  ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ה( 

ְיַבֲעתּוִני.

י  מּוִני מֹוְקׁשֵ אֹול ְסָבבּוִני, ִקּדְ )ו( ֶחְבֵלי ׁשְ

ָמֶות.

ַע,  ּוֵ ר ִלי ֶאֲקָרא ה', ְוֶאל ֱא־לַֹהי ֲאׁשַ ּצַ )ז( ּבַ

ְלָפָניו  ְוָעִתי  ְוׁשַ קֹוִלי,  ֵמֵהיָכלֹו  ַמע  ִיׁשְ

בֹוא ְבָאְזָניו. ּתָ

ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ,  ְרַעׁש  ַוּתִ ְגַעׁש  ַוּתִ )ח( 

י ָחָרה לֹו. ֲעׁשּו ּכִ ְתּגָ זּו, ַוּיִ ָהִרים ִיְרּגָ

)שמו"ב כב, א־נא(, מזמור  זה נמצא גם בסוף ספר שמואל 

אך נראה שהוא לא מתאר את הפרקים האחרונים 

בספר שמואל — אמנון )יב(, אבשלום )יג־יט(, שבע בן בכרי )כ(, הדבר 

)כד(, ואת הפרקים הראשונים בספר מלכים — אדוניה )א־ב(. במזמור 

זה ישנה שירה על הצלתו של דוד מכף שאול, עליה קראנו בספר 

נגד  דוד המלך במלחמותיו  הצלתו של  ועל  טז־כז(  )שמו"א  שמואל 

אויביו )שמו"ב ה־יב(.

המזמור נחלק לשנים:

שאול.  מכף  דוד  הצלת  על  הוא  מילים(   180 )ג־כה.  הראשון  חלקו 

ַסְלִעי  ה'  בו:  וחסה  לה'  פרטי, שקרא  כאיש  עצמו  את  דוד מתאר 

י.  ּבִ ּגַ ִעי, ִמׂשְ י ְוֶקֶרן ִיׁשְ ּוְמצּוָדִתי ּוְמַפְלִטי, ֵא־ִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבֹו, ָמִגּנִ
היה  בו  הקושי  את  הוא מתאר  ַע.  ׁשֵ ִאּוָ ֹאְיַבי  ּוִמן  ה',  ֶאְקָרא  ל  ְמֻהּלָ
ַעל ְיַבֲעתּוִני, ואת הסכנות עמן  נתון: ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות, ְוַנֲחֵלי ְבִלּיַ

התפילה  עם  ָמֶות,  י  מֹוְקׁשֵ מּוִני  ִקּדְ ְסָבבּוִני,  אֹול  ׁשְ ֶחְבֵלי  התמודד: 

ַמע  ִיׁשְ ַע,  ּוֵ ֲאׁשַ ֱא־לַֹהי  ְוֶאל  ה',  ֶאֲקָרא  ִלי  ר  ּצַ ּבַ מתוכן:  שהתפלל 

בֹוא ְבָאְזָניו. ְוָעִתי ְלָפָניו ּתָ ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי, ְוׁשַ

התגלות  מצינו  לא  ה'.  של  התגלות  דוד  מציין  לתפילתו  כתגובה 

מעין זו בספר שמואל, ונראה כי היא היתה התגלות לנפשו של דוד, 

והוא תיאר את חווייתו על בסיס מה שכתוב על התגלויותיו של ה' 

ְרַעׁש ָהָאֶרץ, ּומֹוְסֵדי ָהִרים  ְגַעׁש ַוּתִ במתן תורה וקריעת ים סוף: ַוּתִ

ּתֹאֵכל,  יו  ִמּפִ ְוֵאׁש  ַאּפֹו,  ּבְ ן  ָעׁשָ ָעָלה  לֹו.  ָחָרה  י  ּכִ ֲעׁשּו  ְתּגָ ַוּיִ זּו,  ִיְרּגָ
ב ַעל  ְרּכַ ַחת ַרְגָליו. ַוּיִ ַרד, ַוֲעָרֶפל ּתַ ַמִים ַוּיֵ ט ׁשָ ּנּו. ַוּיֵ ֲערּו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ ּגֶ
תֹו,  ְך ִסְתרֹו, ְסִביבֹוָתיו ֻסּכָ ת ֹחׁשֶ ְנֵפי רּוַח. ָיׁשֶ ֶדא ַעל ּכַ ֹעף, ַוּיֵ רּוב ַוּיָ ּכְ



ְרֵעם  ַוּיַ ֵאׁש.  ְוַגֲחֵלי  ָרד  ּבָ ָעְברּו,  ָעָביו  ֶנְגּדֹו,  ַגּה  ִמּנֹ ָחִקים.  ׁשְ ָעֵבי  ַמִים  ַכת  ֶחׁשְ
ַוְיִפיֵצם, ּוְבָרִקים  יו  ַלח ִחּצָ ׁשְ ַוּיִ ְוַגֲחֵלי ֵאׁש.  ָרד  ּבָ ן ֹקלֹו,  ִיּתֵ ַמִים ה', ְוֶעְליֹון  ָ ּשׁ ּבַ
ַמת רּוַח  ׁשְ ֲעָרְתָך ה', ִמּנִ ֵבל, ִמּגַ לּו מֹוְסדֹות ּתֵ ּגָ ָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים, ַוּיִ ם. ַוּיֵ ָרב ַוְיֻהּמֵ

ָך. ַאּפֶ

מעתה, אומר דוד שה' המתגלה בכל כוחו — מציל אותו באופן פרטי מכל 

ְֹנַאי  יֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז, ּוִמּשׂ ים. ַיּצִ ִים ַרּבִ ִני ִמּמַ ֵחִני, ַיְמׁשֵ רֹום ִיּקָ ַלח ִמּמָ צרותיו: ִיׁשְ

ְרָחב,  ַלּמֶ ַוּיֹוִציֵאִני  ִלי.  ָען  ְלִמׁשְ ַוְיִהי ה'  ֵאיִדי,  ְביֹום  מּוִני  ְיַקּדְ י.  ּנִ ִמּמֶ ָאְמצּו  י  ּכִ
י. דוד אף מסביר במזמור זה מפני מה שמר עליו ה', והוא  י ָחֵפץ ּבִ ֵצִני ּכִ ְיַחּלְ
ֹבר  ִצְדִקי, ּכְ מצדיק את דינו כיוון שהיה צדיק ושמר את דרכי ה': ִיְגְמֵלִני ה' ּכְ

ָטיו  ּפָ ִמׁשְ ָכל  י  ּכִ ֵמֱא־לָֹהי.  י  ְעּתִ ָרׁשַ ְולֹא  ה',  ְרֵכי  ּדַ י  ַמְרּתִ ׁשָ י  ּכִ ִלי.  יב  ָיׁשִ ָיַדי 
ב ה' ִלי  ׁשֶ ר ֵמֲעֹוִני. ַוּיָ ּמֵ ּתַ י. ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו, ָוֶאׁשְ י, ְוֻחּקָֹתיו לֹא ָאִסיר ֶמּנִ ְלֶנְגּדִ

ֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ְכִצְדִקי, ּכְ

י  חלקו השני של המזמור )כח־נא. 180 מילים( הוא על ישועתו של העם כולו: ּכִ

יל. ועל אף שהוא מתאר את ההארה  ּפִ ׁשְ יַע, ְוֵעיַנִים ָרמֹות ּתַ ה ַעם ָעִני תֹוׁשִ ַאּתָ
י ְבָך  י. ּכִ ּכִ יּהַ ָחׁשְ ִאיר ֵנִרי, ה' ֱא־לַֹהי ַיּגִ ה ּתָ י ַאּתָ לה זוכה דוד באופן פרטי: ּכִ

ג ׁשּור, כולל דוד את עצמו בתוך כל החוסים בה':  דּוד, ּוֵבא־לַֹהי ֲאַדּלֶ ָאֻרץ ּגְ
ְרּכֹו, ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה, ָמֵגן הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו. ִמים ּדַ ָהֵא־ל ּתָ

דוד המלך מתאר כאן את גדלות ה' לא רק כהצלה מקושי, אלא גם כמשהו 

ֵרִני  ַהְמַאּזְ ָהֵא־ל  ֱא־לֵֹהינּו.  זּוָלִתי  צּור  ּוִמי  ה',  ְלֲעֵדי  ִמּבַ ֱא־לֹוּהַ  ִמי  י  ּכִ יפה: 

ד ָיַדי  ֹמַתי ַיֲעִמיֵדִני. ְמַלּמֵ לֹות, ְוַעל ּבָ ַאּיָ ה ַרְגַלי ּכָ ּוֶ י. ְמׁשַ ְרּכִ ִמים ּדַ ן ּתָ ּתֵ ָחִיל, ַוּיִ
ֶעָך, ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני  ן ִלי ָמֵגן ִיׁשְ ּתֶ ה ְזרֹוֹעָתי. ַוּתִ ת ְנחּוׁשָ ְלָחָמה, ְוִנֲחָתה ֶקׁשֶ ַלּמִ

י. י, ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסּלָ ְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחּתָ ִני. ּתַ ְוַעְנַוְתָך ַתְרּבֵ

רדיפת  היא  אלא  נתון,  דוד  היה  בו  פרטי  מקושי  איננה  זה  בחלק  ההצלה 

יֵגם, ְולֹא ָאׁשּוב  האויבים והיותו של דוד מלך וראש לגויים: ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאּשִׂ

ְלָחָמה,  ֵרִני ַחִיל ַלּמִ ַאּזְ ַחת ַרְגָלי. ַוּתְ לּו ּתַ ּלֹוָתם. ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום, ִיּפְ ַעד ּכַ
ְוֵאין  עּו  ּוְ ְיׁשַ ַאְצִמיֵתם.  ְנַאי  ּוְמׂשַ ֹעֶרף,  י  ּלִ ה  ָנַתּתָ ְוֹאְיַבי  י.  ְחּתָ ּתַ ָקַמי  ְכִריַע  ּתַ
ִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם.  ֵני רּוַח, ּכְ ָעָפר ַעל ּפְ ָחֵקם ּכְ יַע, ַעל ה' ְולֹא ָעָנם. ְוֶאׁשְ מֹוׁשִ
ַמע ֹאֶזן  י ַיַעְבדּוִני. ְלׁשֵ יֵמִני ְלֹראׁש ּגֹוִים, ַעם לֹא ָיַדְעּתִ ׂשִ ֵטִני ֵמִריֵבי ָעם, ּתְ ַפּלְ ּתְ

רֹוֵתיֶהם. ְסּגְ ֵני ֵנָכר ִיּבֹלּו, ְוַיְחְרגּו ִמּמִ ֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו ִלי. ּבְ ְמעּו ִלי, ּבְ ָ ִיּשׁ

ה'  ַחי  המלך:  דרך  באויביו  ה'  נקמת  על  דוד  מצביע  זה  בחלק  ה'  בתיאור 

י.  ְחּתָ ים ּתַ ר ַעּמִ ְדּבֵ ִעי. ָהֵא־ל ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי, ַוּיַ ּוָברּוְך צּוִרי, ְוָירּום ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ
ן  יֵלִני. ומסכם דוד: ַעל ּכֵ ּצִ רֹוְמֵמִני, ֵמִאיׁש ָחָמס ּתַ ִטי ֵמֹאְיָבי, ַאף ִמן ָקַמי ּתְ ְמַפּלְ
יחֹו,  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעׂשֶ ָרה. ַמְגּדִ ְמָך ֲאַזּמֵ אֹוְדָך ַבּגֹוִים ה' ּוְלׁשִ

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם.

נראה, כי במרכז המזמור )כו־כז( נותן דוד את ההסבר לשני סוגי ההצלות: ִעם 

ם הוא טעם לכך שה' הציל אותו מכף  ּמָ ּתַ ּתִ ִמים  ּתָ ַבר  ּגְ ִעם  ד,  ְתַחּסָ ּתִ ָחִסיד 
ל הוא טעם לכך שה' הציל  ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ָרר, ְוִעם ִעּקֵ ְתּבָ שאול, ואילו: ִעם ָנָבר ּתִ

ָחִלים  אֵכל, ּגֶ יו ּתֹ ַאּפֹו, ְוֵאׁש ִמּפִ ן ּבְ )ט( ָעָלה ָעׁשָ

ּנּו. ֲערּו ִמּמֶ ּבָ

ַחת ַרְגָליו. ַרד, ַוֲעָרֶפל ּתַ ַמִים ַוּיֵ ט ׁשָ )י( ַוּיֵ

ְנֵפי רּוַח. ֶדא ַעל ּכַ ֹעף, ַוּיֵ רּוב ַוּיָ ב ַעל ּכְ ְרּכַ )יא( ַוּיִ

ַכת  תֹו, ֶחׁשְ ְך ִסְתרֹו, ְסִביבֹוָתיו ֻסּכָ ת ֹחׁשֶ )יב( ָיׁשֶ

ָחִקים. ַמִים ָעֵבי ׁשְ

ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש. ַגּה ֶנְגּדֹו, ָעָביו ָעְברּו, ּבָ )יג( ִמּנֹ

ָרד  ּבָ ֹקלֹו,  ן  ִיּתֵ ְוֶעְליֹון  ה',  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְרֵעם  ַוּיַ )יד( 

ְוַגֲחֵלי ֵאׁש.

ם. יו ַוְיִפיֵצם, ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהּמֵ ַלח ִחּצָ ׁשְ )טו( ַוּיִ

ֵבל,  ּתֵ מֹוְסדֹות  לּו  ּגָ ַוּיִ ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ָראּו  ַוּיֵ )טז( 

ָך. ַמת רּוַח ַאּפֶ ׁשְ ֲעָרְתָך ה', ִמּנִ ִמּגַ

ים. ִים ַרּבִ ִני ִמּמַ ֵחִני, ַיְמׁשֵ רֹום ִיּקָ ַלח ִמּמָ )יז( ִיׁשְ

י. ּנִ י ָאְמצּו ִמּמֶ ְנַאי ּכִ יֵלִני ֵמֹאְיִבי ָעז, ּוִמּשֹׂ )יח( ַיּצִ

ָען ִלי. מּוִני ְביֹום ֵאיִדי, ַוְיִהי ה' ְלִמׁשְ )יט( ְיַקּדְ

י. י ָחֵפץ ּבִ ֵצִני ּכִ ְרָחב, ְיַחּלְ )כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלּמֶ

יב ִלי. ֹבר ָיַדי ָיׁשִ ִצְדִקי, ּכְ )כא( ִיְגְמֵלִני ה' ּכְ

י ֵמֱא־לָֹהי. ְעּתִ ְרֵכי ה', ְולֹא ָרׁשַ י ּדַ ַמְרּתִ י ׁשָ )כב( ּכִ

ָאִסיר  לֹא  ָתיו  ְוֻחּקֹ י,  ְלֶנְגּדִ ָטיו  ּפָ ִמׁשְ ָכל  י  ּכִ )כג( 

י. ֶמּנִ

ר ֵמֲעֹוִני. ּמֵ ּתַ )כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו, ָוֶאׁשְ

ֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו. ב ה' ִלי ְכִצְדִקי, ּכְ ׁשֶ )כה( ַוּיָ

ם. ּמָ ּתַ ִמים ּתִ ַבר ּתָ ד, ִעם ּגְ ְתַחּסָ )כו( ִעם ָחִסיד ּתִ

ל. ּתָ ְתּפַ ׁש ּתִ ָרר, ְוִעם ִעּקֵ ְתּבָ )כז( ִעם ָנָבר ּתִ

ָרמֹות  ְוֵעיַנִים  יַע,  תֹוׁשִ ָעִני  ַעם  ה  ַאּתָ י  ּכִ )כח( 

יל. ּפִ ׁשְ ּתַ

י. ּכִ יּהַ ָחׁשְ ִאיר ֵנִרי, ה' ֱא־לַֹהי ַיּגִ ה ּתָ י ַאּתָ )כט( ּכִ

ג ׁשּור. דּוד, ּוֵבא־לַֹהי ֲאַדּלֶ י ְבָך ָאֻרץ ּגְ )ל( ּכִ

ְרּכֹו, ִאְמַרת ה' ְצרּוָפה, ָמֵגן  ִמים ּדַ )לא( ָהֵא־ל ּתָ

הּוא ְלֹכל ַהֹחִסים ּבֹו.
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ְלֲעֵדי ה', ּוִמי צּור זּוָלִתי  י ִמי ֱא־לֹוּהַ ִמּבַ )לב( ּכִ

ֱא־לֵֹהינּו.

י. ְרּכִ ִמים ּדַ ן ּתָ ּתֵ ֵרִני ָחִיל, ַוּיִ )לג( ָהֵא־ל ַהְמַאּזְ

ֹמַתי  ּבָ ְוַעל  לֹות,  ַאּיָ ּכָ ַרְגַלי  ה  ּוֶ ְמׁשַ )לד( 

ַיֲעִמיֵדִני.

ת  ֶקׁשֶ ְוִנֲחָתה  ְלָחָמה,  ַלּמִ ָיַדי  ד  ְמַלּמֵ )לה( 

ה ְזרֹוֹעָתי. ְנחּוׁשָ

ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ֶעָך,  ִיׁשְ ָמֵגן  ִלי  ן  ּתֶ ַוּתִ )לו( 

ִני. ְוַעְנַוְתָך ַתְרּבֵ

י. י, ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסּלָ ְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחּתָ )לז( ּתַ

ָאׁשּוב ַעד  ְולֹא  יֵגם,  ְוַאּשִׂ ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי  )לח( 

ּלֹוָתם. ּכַ

ַחת ַרְגָלי. לּו ּתַ )לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום, ִיּפְ

ָקַמי  ְכִריַע  ּתַ ְלָחָמה,  ַלּמִ ַחִיל  ֵרִני  ַאּזְ ַוּתְ )מ( 

י. ְחּתָ ּתַ

ְנַאי ַאְצִמיֵתם. י ֹעֶרף, ּוְמׂשַ ה ּלִ )מא( ְוֹאְיַבי ָנַתּתָ

יַע, ַעל ה' ְולֹא ָעָנם. עּו ְוֵאין מֹוׁשִ ּוְ )מב( ְיׁשַ

ִטיט  ּכְ רּוַח,  ֵני  ּפְ ַעל  ָעָפר  ּכְ ָחֵקם  ְוֶאׁשְ )מג( 

חּוצֹות ֲאִריֵקם.

ְלֹראׁש  יֵמִני  ׂשִ ּתְ ָעם,  ֵמִריֵבי  ֵטִני  ַפּלְ ּתְ )מד( 

י ַיַעְבדּוִני. ּגֹוִים, ַעם לֹא ָיַדְעּתִ

ֵני ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו  ְמעּו ִלי, ּבְ ָ ַמע ֹאֶזן ִיּשׁ )מה( ְלׁשֵ

ִלי.

רֹוֵתיֶהם. ְסּגְ לּו, ְוַיְחְרגּו ִמּמִ ֵני ֵנָכר ִיּבֹ )מו( ּבְ

ִעי. )מז( ַחי ה' ּוָברּוְך צּוִרי, ְוָירּום ֱא־לֹוֵהי ִיׁשְ

ים  ַעּמִ ר  ְדּבֵ ַוּיַ ִלי,  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵא־ל  )מח( 

י. ְחּתָ ּתַ

רֹוְמֵמִני,  ּתְ ָקַמי  ִמן  ַאף  ֵמֹאְיָבי,  ִטי  ְמַפּלְ )מט( 

יֵלִני. ּצִ ֵמִאיׁש ָחָמס ּתַ

ָרה. ְמָך ֲאַזּמֵ ן אֹוְדָך ַבּגֹוִים ה' ּוְלׁשִ )נ( ַעל ּכֵ

ה  ְוֹעׂשֶ ַמְלּכֹו,  ְיׁשּועֹות  יל  ַמְגּדִ )מגדל(  )נא( 

יחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ֶחֶסד ִלְמׁשִ


