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ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם / תהילים פרק ט״ו ה ֵאּלֶ ֹעׂשֵ
שאול יונתן וינגורט

החיפוש אחר תכונות טובות ומעשים טובים מוביל אותנו מחד לחיפוש 

התכונות שהובילו את אבות האומה, ומאידך לשלול את התכונות של 

מי שהרע לנו ונפל לפנינו. דוד מציע את התכונות של מי שיגור באוהלו 

של ה' וישכון בהר קדשו מאבותינו, אך גם מהשלילה של תכונותיו של 

שאול המלך.

)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד

ָאֳהֶלָך, ה' ִמי ָיגּור ּבְ

ָך. ַהר ָקְדׁשֶ ן ּבְ ּכֹ ִמי ִיׁשְ

ִמים, ּוֹפֵעל ֶצֶדק, ְוֹדֵבר ֱאֶמת  )ב( הֹוֵלְך ּתָ

ְלָבבֹו. ּבִ

ְלֵרֵעהּו  ה  ָעׂשָ נֹו, לֹא  ְלׁשֹ ַעל  ָרַגל  )ג( לֹא 

א ַעל ְקֹרבֹו. ה לֹא ָנׂשָ ָרָעה, ְוֶחְרּפָ

ה'  ִיְרֵאי  ְוֶאת  ִנְמָאס,  ֵעיָניו  ּבְ ִנְבֶזה  )ד( 

ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמר. ּבַ ד, ִנׁשְ ְיַכּבֵ

ַחד ַעל ָנִקי  ְך, ְוׁשֹ ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ )ה( ּכַ

לֹא ָלָקח.

ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. ה ֵאּלֶ ֹעׂשֵ

זה במסכת  מזמור  שמלאי  רבי  מגדיר  א(  )כד,  מכות 

אחת  על  המצוות  כל  את  המעמיד  כמזמור 

עשרה. ומפרטת הגמרא:

"הולך תמים — זה אברהם, דכתיב: התהלך לפני והיה 

אמת  ודובר  חלקיהו.  אבא  כגון   — צדק  פועל  תמים. 

זה   — לשונו  על  רגל  לא  ספרא.  רב  כגון   — בלבבו 

בעיניו  והייתי  אבי  ימושני  אולי  דכתיב:  אבינו,  יעקב 

כמתעתע. לא עשה לרעהו רעה — שלא ירד לאומנות 

את  המקרב  זה   — קרובו  על  נשא  לא  וחרפה  חבירו. 

קרוביו. נבזה בעיניו נמאס — זה חזקיהו המלך שגירר 

עצמות אביו במטה של חבלים. ואת יראי ה' יכבד — זה 

יהושפט מלך יהודה, שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם, 

היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו וקורא לו: )אבי אבי( 

רבי רבי, מרי מרי. נשבע להרע ולא ימיר — כר' יוחנן, 

דא"ר יוחנן: אהא בתענית עד שאבא לביתי. כספו לא 

על  ושוחד  כוכבים.  עובד  ברבית  אפילו  בנשך —  נתן 

נקי לא לקח — כגון ר' ישמעאל בר' יוסי".

בפתיחת המזמור כתוב ִמְזמֹור ְלָדִוד, ורוב הדמויות שמביאה הגמרא 

הכח  את  שאבו  כנראה  במזמור,  המופיעות  לתכונות  כדוגמאות 

וההשראה לתכונות שלהם מן המזמור שלנו. ואולם, את מי מתאר 

דוד במזמור? רק שתי דמויות שהגמרא מביאה, הן דמויות שקדמו 

לדוד המלך — אברהם אבינו ויעקב אבינו. לפירוש המזמור נראה, 

שניתן להביא מקורות נוספים המהוים השראה לתכונות עליהן דוד 

מדבר במזמור.



התכונות במזמור נחלקות לשנים. החלק הראשון )ב־ג. 20 מילים( הוא מדמויות 

המהוות השראה: שלשת האבות — אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים. החלק 

השני )ד־ה. 20 מילים( הוא על התכונות שלא היו בשאול המלך, ובגללן נטלה 

ה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם. ה ֵאּלֶ ממנו המלוכה ונתנה לדוד, לפיכך מסיים דוד: ֹעׂשֵ

ִמים הוא אברהם אבינו, שה' אמר לו )בראשית יז,  הגמרא פותחת בזה, שהֹוֵלְך ּתָ

ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. א(: ִהְתַהֵלּ

ֶצֶדק, מתייחסת ליצחק אבינו,  ּוֹפֵעל  נראה, שהתכונה הבאה במזמור שלנו: 

ָתּ ֶאת  ְחֶיה ְוָיַרְשׁ ף ְלַמַען ִתּ ְרֹדּ מידת הדין, כמו שכתוב )דברים טז, כ(: ֶצֶדק ֶצֶדק ִתּ

ָהָאֶרץ. ירושת הארץ לזרעו של אברהם כתובה בפירוש על יצחק )בראשית טו, 

ָך, וכך אמרה שרה )בראשית  ֶעיָך הּוא ִייָרֶשׁ ר ֵיֵצא ִמֵמּ י ִאם ֲאֶשׁ ָך ֶזה ִכּ ד(: לֹא ִייָרְשׁ

ִני ִעם ִיְצָחק. גם יצחק בירך בזה את  ן ָהָאָמה ַהֹזּאת ִעם ְבּ י לֹא ִייַרׁש ֶבּ כא, י(: ִכּ

ָך ֶאת  ְתּ ְך ְלִרְשׁ ת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתּ ְרַכּ ן ְלָך ֶאת ִבּ יעקב )בראשית כח, ד(: ְוִיֶתּ

ר ָנַתן ֱא־לִֹהים ְלַאְבָרָהם. ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶשׁ

הגמרא משייכת את התכונה לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו ליעקב אבינו, אך נראה שיש 

ְלָבבֹו, ויעקב הוא  לשייך לו דווקא את התכונה הקודמת לזה — ְוֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ועל אף שבעולם הזה  ֵתּ מידת האמת, כמו שכתוב )מיכה ז, כ(: ִתּ

ְלָבבֹו. נראה הוא לפעמים כאילו הוא מוציא דברי שקר, הרי הוא ֹדֵבר ֱאֶמת ּבִ

הפסוק הבא מציין לתכונות שקיבלנו להן השראה מבני יעקב.

התכונה: לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו מזכירה לנו את האמירה של יוסף הצדיק לאחיו 

אֶתם. ואולם, כאשר  ם, ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות ָהָאֶרץ ָבּ ִלים ַאֶתּ )בראשית מב, ט(: ְמַרְגּ

יהודה נגש ליוסף ומגולל באזניו את המאורעות )בראשית מד, יח־לד(, הוא לא 

רגל על לשונו, ולא הזכיר כלל את ההאשמה שהיתה מרכזית בטיעוניו של 

יוסף, מתוך שהיה ברור שזו האשמה רק בלשון, ולא האשמה בלב.

לאחיו  הצדיק  יוסף  דברי  את  לנו  מזכירה  ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  ה  ָעׂשָ לֹא  התכונה: 

וכך, על אף  ְלֹטָבה.  ָבּה  ֲחָשׁ ֱא־לִֹהים  ָרָעה,  ָעַלי  ם  ְבֶתּ ֲחַשׁ ם  ְוַאֶתּ כ(:  נ,  )בראשית 

שהם חשבו רעה, הם לא עשו רעה בסופו של דבר.

יעקב  בני  של  מהמענה  לקוחה  נראית  ְקֹרבֹו  ַעל  א  ָנׂשָ לֹא  ה  ְוֶחְרּפָ התכונה: 

ֶאת  ָלֵתת  ה,  ַהֶזּ ָבר  ַהָדּ ַלֲעׂשֹות  נּוַכל  יד(: לֹא  )בראשית לד,  לשכם ולחמור אביו 

ה ִהוא ָלנּו. בסופו של דבר, אותה חרפה  י ֶחְרָפּ ר לֹו ָעְרָלה, ִכּ ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶשׁ

שלא נשאו בני יעקב על אחותם, הובילה להריגת כל זכר בעיר.

ָאֳהֶלָך, עובר  לאחר הדמויות מעוררות ההשראה, שההולך בדרכן הוא ָיגּור ּבְ

ִיּמֹוט ְלעֹוָלם,  ָך — דוד המלך, שלֹא  ָקְדׁשֶ ַהר  ּבְ ּכֹן  דוד לתכונות של מי שִיׁשְ

בניגוד לשאול המלך שהתמוטט.

ם ֶאת  יָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶתּ ה' ציווה את שאול המלך )שמו"א טו, ג(: ֵלְך ְוִהִכּ

ֹור  ה ֵמֹעֵלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּשׁ ה ֵמִאיׁש ַעד ִאָשּׁ ר לֹו, ְולֹא ַתְחֹמל ָעָליו ְוֵהַמָתּ ל ֲאֶשׁ ָכּ

2 ה�לֹא�ִיּמֹוט�ְלעֹוָלם�� ה�ֵאּלֶ שיעורים�בספר�תהילים�‹�פרק�ט״ו�‹�ֹעׂשֵ



ָמל ְוַעד ֲחמֹור. ואולם, שאול לא הקפיד על דברי המזמור שלנו: ִנְבֶזה  ה ִמָגּ ְוַעד ֶשׂ

ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמר, ולאחר שהוא החרים  ּבַ ד, ִנׁשְ ֵעיָניו ִנְמָאס, ְוֶאת ִיְרֵאי ה' ְיַכּבֵ ּבְ
אן  אּול ְוָהָעם ַעל ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַהֹצּ ְחֹמל ָשׁ את כל העם העמלקי נאמר )טו, ט(: ַוַיּ

ָלאָכה  ַהְמּ ְוָכל  ַהֲחִריָמם,  ָאבּו  ְולֹא  ַהּטֹוב  ל  ָכּ ְוַעל  ִרים  ַהָכּ ְוַעל  ִנים  ְשׁ ְוַהִמּ ָקר  ְוַהָבּ

ְנִמְבָזה ְוָנֵמס ֹאָתּה ֶהֱחִרימּו. שאול החרים רק את מה שהיו נבזה ונמאס בעיניו, 

אך חמל על מה שהיה נבזה ונמאס בעיני ה', וכך במקום לכבד את יראי ה', היה 

ֵדִני  ְבּ ה ַכּ צריך שאול כאשר הוא הכיר בחטאו לבקש משמואל )טו, ל(: ָחָטאִתי, ַעָתּ

ָרֵאל. י ְוֶנֶגד ִיְשׂ ָנא ֶנֶגד ִזְקֵני ַעִמּ

בפסוק האחרון מתייחס דוד לרדיפת שאול אחריו בשני מובנים: 

ְך. נתינת כסף בנשך היא פגיעה באחר החלש, בלי קשר  ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ )א( ּכַ

ְך,  לתכונותיו, וכך מפורש בתורה )ויקרא כה, לה־לז(: ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמּ

ית ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ְוֵחי  ְך ְוַתְרִבּ ח ֵמִאּתֹו ֶנֶשׁ ַקּ ְך. ַאל ִתּ ב ָוַחי ִעָמּ ר ְותֹוָשׁ ְוֶהֱחַזְקָתּ ּבֹו ֵגּ

ן ׇאְכֶלָך. ית לֹא ִתֵתּ ְך ּוְבַמְרִבּ ֶנֶשׁ ן לֹו ְבּ ָך לֹא ִתֵתּ ְסְפּ ְך. ֶאת ַכּ ָאִחיָך ִעָמּ

)ב( ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי לֹא ָלָקח. הפגיעה הנוספת היא של עיקול המשפט, וההתייחסות 

ִנים ְולֹא  יר ָפּ ט לֹא ַתִכּ ָפּ ה ִמְשׁ לצדיק כאל רשע, וכך נאמר )דברים טז, יט(: לֹא ַתֶטּ

יִקם, ובברית שכרתו על  ְבֵרי ַצִדּ ף ִדּ ר ֵעיֵני ֲחָכִמים ִויַסֵלּ ַחד ְיַעֵוּ י ַהֹשּׁ ַחד, ִכּ ח ֹשׁ ִתַקּ

ם ָנִקי. ַחד ְלַהּכֹות ֶנֶפׁש ָדּ הר גריזים נאמר )דברים כז, כה(: ָארּור לֵֹקַח ֹשׁ
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


