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ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך / תהילים פרק ה׳ ֹרב ַחְסְדּ ְבּ
שאול יונתן וינגורט

לבוא לבית ה' מבקש דוד, כי הדיחו אותו ממלכותו, והוא נאלץ לברוח 

עצת  בו  תפגע  ולא  תפילתו,  את  ישמע  שה'  מבקש  דוד  מירושלים. 

אחיתופל, רוצה הוא ללכת בדרך הישרה, ושה' ידחה את הפושעים, כי 

הם מרו בה' במרידתם בדוד.

ִחילֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד. ַח ֶאל ַהְנּ )א( ַלְמַנֵצּ

יָנה ֲהִגיִגי. )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ה', ִבּ

י ֵוא־לָֹהי  ְוִעי, ַמְלִכּ יָבה ְלקֹול ַשׁ )ג( ַהְקִשׁ

ל. ָלּ י ֵאֶליָך ֶאְתַפּ ִכּ

ֶקר ֶאֱעָרְך ְלָך  ַמע קֹוִלי, ֹבּ ְשׁ ֶקר ִתּ )ד( ה' ֹבּ

ה. ַוֲאַצֶפּ

ה, לֹא  ע ָאָתּ י לֹא ֵא־ל ָחֵפץ ֶרַשׁ )ה( ִכּ

ְיֻגְרָך ָרע.

בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך,  )ו( לֹא ִיְתַיְצּ

ֲעֵלי ָאֶון. ל ֹפּ ֵנאָת ּכָ ָשׂ

ִמים ּוִמְרָמה  ְבֵרי ָכָזב, ִאיׁש ָדּ ד ֹדּ ַאֵבּ )ז( ְתּ

ְיָתֵעב ה'.

ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, ֹרב ַחְסְדּ )ח( ַוֲאִני ְבּ

ִיְרָאֶתָך. ָך ְבּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְשׁ ַתּ ֶאְשׁ

)ט( ה' ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי, 

ָך. ְרֶכּ ר[ )הושר( ְלָפַני ַדּ ]ַהְיַשׁ

ם ַהּוֹות,  ִפיהּו ְנכֹוָנה, ִקְרָבּ י ֵאין ְבּ )י( ִכּ

ֹרָנם, ְלׁשֹוָנם ַיֲחִליקּון. תּוַח ְגּ ֶקֶבר ָפּ

ָך ָאבֹוא ֵביֶתָך, מרכז  ֹרב ַחְסְדּ המזמור הוא באמירה: ַוֲאִני ְבּ

ִיְרָאֶתָך. מתי דוד ביקש  ְבּ ָך  ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ׇקְדְשׁ ַתּ ֶאְשׁ
ִיְרָאֶתָך? זאת? ומדוע דווקא כאן מדגיש דוד שההשתחוויה תהיה ְבּ

נראה, כי עלינו להתבונן בפרשת בריחתו של דוד המלך מירושלים 

מפני אבשלום בנו, ומתוכה נבין את המזמור שלנו. מסופר )שמו"ב 

ֶלְך ֹעֵבר  דֹול ְוׇכל ָהָעם ֹעְבִרים, ְוַהֶמּ טו, כג־כו(: ְוׇכל ָהָאֶרץ ּבֹוִכים קֹול ָגּ

ַגם  ה  ְוִהֵנּ ר.  ְדָבּ ַהִמּ ֶאת  ֶדֶרְך  ֵני  ְפּ ַעל  ֹעְבִרים  ָהָעם  ְוׇכל  ִקְדרֹון,  ַנַחל  ְבּ

ֶאת  קּו  ִצּ ַוַיּ ָהֱא־לִֹהים,  ִרית  ְבּ ֲארֹון  ֶאת  ִאים  ֹנְשׂ ִאּתֹו  ם  ַהְלִוִיּ ְוׇכל  ָצדֹוק 

אֶמר  ל ָהָעם ַלֲעבֹור ִמן ָהִעיר. ַוֹיּ ם ׇכּ ַעל ֶאְבָיָתר ַעד ֹתּ ֲארֹון ָהֱא־לִֹהים, ַוַיּ

ֵעיֵני ה',  ב ֶאת ֲארֹון ָהֱא־לִֹהים ָהִעיר, ִאם ֶאְמָצא ֵחן ְבּ ֶלְך ְלָצדֹוק: ָהֵשׁ ַהֶמּ

ְך, ִהְנִני  י ָבּ ה ֹיאַמר: לֹא ָחַפְצִתּ ַבִני ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו. ְוִאם ֹכּ ֶוֱהִשׁ

ֵעיָניו. ר טֹוב ְבּ ֲאֶשׁ י ַכּ ה ִלּ ַיֲעֶשׂ

מתאים  זה  ובזמן  קדרון,  בנחל  עובר  והמלך  בוכים,  הארץ  כל 

ִחילֹות, זוהי גם נגינה  ַח ֶאל ַהְנּ להשתמש בכלי נגינה מיוחד: ַלְמַנֵצּ

י  ֲחִלִלים ֶיֱהֶמה ְוִלִבּ י ְלמֹוָאב ַכּ ן ִלִבּ של בכיה ואבל )כקינת ירמיהו מח, לו: ַעל ֵכּ

ֲחִליִלים ֶיֱהֶמה(, וגם נגינה הקשורה לנחל. י ִקיר ֶחֶרׂש ַכּ ֶאל ַאְנֵשׁ

דוד המלך מכריע כאן הכרעה גורלית: ייתכן שהוא לא ישוב לראות 

את הארון. אם הוא ימצא חן בעיני ה', הוא ישוב לראות אותו ואת 

ֹרב  נוהו, ואם לא הוא מוכן לכך. בקשתו במזמור שלנו היא: ַוֲאִני ְבּ

היראה  ִיְרָאֶתָך.  ְבּ ָך  ׇקְדְשׁ ֵהיַכל  ֶאל  ֲחֶוה  ַתּ ֶאְשׁ ֵביֶתָך,  ָאבֹוא  ָך  ַחְסְדּ
הנזכרת היא תולדת הבחירה והראייה, וכשם שנאמר לאברהם אבינו 

ה, ואברהם קרא למקום )כב, יד(:  י ְיֵרא ֱא־לִֹהים ַאָתּ )בראשית כב, יב(: ִכּ

ַהר ה' ֵיָרֶאה, כך דוד  ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום: ְבּ ה' ִיְרֶאה, ומדגישה התורה: ֲאֶשׁ



ַבִני ְוִהְרַאִני ֹאתֹו ְוֶאת  המלך אומר על תקוותו לשוב ולראות את המקום: ֶוֱהִשׁ

ִיְרָאֶתָך. ָך ְבּ ֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ׇקְדְשׁ ַתּ ָנֵוהּו — ֶאְשׁ

החלק הראשון של המזמור )ב־ז. 47 מילים( כולל בקשה שה' ישמע את התפילה: 

י ֵאֶליָך  י ֵוא־לָֹהי ִכּ ְוִעי, ַמְלִכּ יָבה ְלקֹול ַשׁ יָנה ֲהִגיִגי. ַהְקִשׁ ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ה', ִבּ
זו:  לבקשה  ונימוק  ה.  ַוֲאַצֶפּ ְלָך  ֶאֱעׇרְך  ֶקר  ֹבּ קֹוִלי,  ַמע  ְשׁ ִתּ ֶקר  ֹבּ ה'  ל.  ָלּ ֶאְתַפּ
בּו הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך,  ה, לֹא ְיֻגְרָך ָרע. לֹא ִיְתַיְצּ ע ָאָתּ י לֹא ֵא־ל ָחֵפץ ֶרַשׁ ִכּ
ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ה'. החלק  ִמים  ָדּ ְבֵרי ָכָזב, ִאיׁש  ֹדּ ד  ַאֵבּ ְתּ ֲעֵלי ָאֶון.  ֹפּ ל  ׇכּ ֵנאָת  ָשׂ
השני של המזמור )ט־יג. 49 מילים( כולל בקשה להנחייה בדרך הישרה: ה' ְנֵחִני 

ָך, ובקשה להפלת האויבים:  ְרֶכּ ר[ )הושר( ְלָפַני ַדּ ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי, ]ַהְיַשׁ
ָבְך,  ָמרּו  י  ִכּ יֵחמֹו,  ַהִדּ ֵעיֶהם  ְשׁ ִפּ ֹרב  ְבּ ֲעצֹוֵתיֶהם,  ִמֹמּ לּו  ִיְפּ ֱא־לִֹהים,  יֵמם  ַהֲאִשׁ
ָבְך,  חֹוֵסי  ׇכל  ְמחּו  ְוִיְשׂ בה':  הבוטחים  של  לשמחה  תוביל  הבקשה  וקבלת 

ֶמָך. נּו, ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו, ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ְשׁ ְלעֹוָלם ְיַרֵנּ

עיון במזמור כולו מצביע על קשרים נוספים לבריחת דוד מאבשלום. 

י ָמרּו  יֵחמֹו, ִכּ ֵעיֶהם ַהִדּ ְשׁ ֹרב ִפּ בקשת דוד במזמור שלנו על מי שכנגדו היא: ְבּ

)שמו"ב  אבשלום  מפני  לבריחה  כטעם  דוד  בדברי  נזכר  מהדחה  החשש  ָבְך. 
ן  לֹם, ַמֲהרּו ָלֶלֶכת ֶפּ ֵני ַאְבָשׁ נּו ְפֵליָטה ִמְפּ י לֹא ִתְהֶיה ָלּ טו, יד(: קּומּו ְוִנְבָרָחה ִכּ

יַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה. המרד בדוד הוא מרי בה', ודוד מבקש:  ָגנּו, ְוִהִדּ ׂ ְיַמֵהר ְוִהִשּ

י ָמרּו ָבְך. יֵחמֹו, ִכּ ַהִדּ

י ֵאין  ככלל, במזמור שלנו מציין דוד את פעולת האויבים כפעולה עם הפה: ִכּ

ֹרָנם, ְלׁשֹוָנם  תּוַח ְגּ ם ַהּוֹות )= תוכם פגעים(, ֶקֶבר ָפּ ִפיהּו ְנכֹוָנה )= אמת(, ִקְרָבּ ְבּ
ַיֲחִליקּון, ותיאור זה מתאים לאופן בו גנב אבשלום את לבם של אנשי ישראל, 
ל ָהִאיׁש  ַער ַוְיִהי ׇכּ ֶרְך ַהָשּׁ לֹום ְוָעַמד ַעל ַיד ֶדּ ים ַאְבָשׁ ִכּ וכך מסופר )טו, ב־ו(: ְוִהְשׁ

אֶמר: ֵאי  לֹום ֵאָליו ַוֹיּ ְקָרא ַאְבָשׁ ט, ַוִיּ ָפּ ְשׁ ֶלְך ַלִמּ ר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב ָלבֹוא ֶאל ַהֶמּ ֲאֶשׁ

לֹום: ְרֵאה  אֶמר ֵאָליו ַאְבָשׁ ָך. ַוֹיּ ָרֵאל ַעְבֶדּ ְבֵטי ִיְשׂ אֶמר: ֵמַאַחד ִשׁ ה, ַוֹיּ ה ִעיר ַאָתּ ִמֶזּ

ֵמִני  לֹום: ִמי ְיִשׂ אֶמר ַאְבָשׁ ֶלְך. ַוֹיּ ֵמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהֶמּ ְדָבֶריָך טֹוִבים ּוְנֹכִחים, ְוֹשׁ

ְוָהָיה  יו.  ְקִתּ ְוִהְצַדּ ט  ָפּ ּוִמְשׁ ִיְהֶיה ּלֹו ִריב  ר  ל ִאיׁש ֲאֶשׁ ׇכּ ְוָעַלי ָיבֹוא  ָאֶרץ,  ָבּ ֵפט  ֹשׁ

לֹום  ַעׂש ַאְבָשׁ ק לֹו. ַוַיּ ַלח ֶאת ָידֹו, ְוֶהֱחִזיק לֹו, ְוָנַשׁ ֲחוֺת לֹו ְוָשׁ ַתּ ְקׇרב ִאיׁש ְלִהְשׁ ִבּ

לֹום ֶאת ֵלב  ב ַאְבָשׁ ֶלְך, ַוְיַגֵנּ ט ֶאל ַהֶמּ ָפּ ְשׁ ר ָיֹבאּו ַלִמּ ָרֵאל ֲאֶשׁ ה ְלׇכל ִיְשׂ ָבר ַהֶזּ ָדּ ַכּ

ָרֵאל. י ִיְשׂ ַאְנֵשׁ

ַער, והוא גנב את לב  ֶרְך ַהָשּׁ אם כן, אבשלום החל את דרכו בעומדו ַעל ַיד ֶדּ

ר ִיְהֶיה ּלֹו  ל ִאיׁש ֲאֶשׁ ָאֶרץ, ְוָעַלי ָיבֹוא ׇכּ ֵפט ָבּ ֵמִני ֹשׁ העם בכך שהוא אמר: ִמי ְיִשׂ

יו, ודוד מבקש במזמור שלנו: ה', ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען  ְקִתּ ט ְוִהְצַדּ ָפּ ִריב ּוִמְשׁ

ָך. ְרֶכּ ר[ )= ישר( ְלָפַני ַדּ ׁשֹוְרָרי )= צוררי(, ]ַהְיַשׁ

)טז,  עוד נשים לב, שבזמן בריחתו מאבשלום אומר לו שמעי בן גרא לדוד 

ה.  ִמים ָאָתּ י ִאיׁש ָדּ ָרָעֶתָך, ִכּ ָך ְבּ ֶנָך, ְוִהְנּ לֹום ְבּ ַיד ַאְבָשׁ לּוָכה ְבּ ן ה' ֶאת ַהְמּ ֵתּ ט(: ַוִיּ

כמובן, דוד איננו חושב כך, והוא אף מכיר בזה שהקללה הזו באה מה', ה' 

ל, אך אולי תגובת דוד היא במזמור שלנו, בו הוא מדגיש: ִאיׁש  ָאַמר לֹו ַקֵלּ

ֲעצֹוֵתיֶהם,  לּו ִמֹמּ יֵמם ֱא־לִֹהים, ִיְפּ )יא( ַהֲאִשׁ

י ָמרּו ָבְך. יֵחמֹו, ִכּ ֵעיֶהם ַהִדּ ְשׁ ֹרב ִפּ ְבּ

נּו, ְוָתֵסְך  ְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך, ְלעֹוָלם ְיַרֵנּ )יב( ְוִיְשׂ

ֶמָך. ָעֵלימֹו, ְוַיְעְלצּו ְבָך ֹאֲהֵבי ְשׁ

ה ָרצֹון  ָנּ ִצּ יק ה', ַכּ ָבֵרְך ַצִדּ ה ְתּ י ַאָתּ )יג( ִכּ

ְעְטֶרּנּו. ַתּ
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ִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ה'. ָדּ

ילִֹני  ַהִגּ ֲאִחיֹתֶפל  ֶאת  לֹום  ַאְבָשׁ ַלח  ְשׁ ַוִיּ יב(:  )טו,  למרד  הצטרף  הגילוני  אחיתפל 

ץ ְוָהָעם הֹוֵלְך ָוָרב ֶאת  ר ַאִמּ ֶשׁ ׇזְבחֹו ֶאת ַהְזָּבִחים, ַוְיִהי ַהֶקּ לֹה ְבּ ִוד ֵמִעירֹו ִמִגּ יֹוֵעץ ָדּ

ל ָנא ֶאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל, ה'. דוד חשש  לֹום, ודוד ביקש במיוחד )טו, לא(: ַסֶכּ ַאְבָשׁ

ר  ֲאֶשׁ ִמים ָהֵהם ַכּ ָיּ ר ָיַעץ ַבּ מעצת אחיתופל, שכן נאמר )טז, כג(: ַוֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ֲאֶשׁ

לֹם. כדי  ְלַאְבָשׁ ם  ַגּ ְלָדִוד  ם  ַגּ ֲאִחיֹתֶפל,  ל ֲעַצת  ׇכּ ן  ֵכּ ְדַבר ָהֱא־לִֹהים,  ִבּ ]ִאיׁש[  ַאל  ִיְשׁ

ה ִלי ֵאת  להתמודד עם עצת אחיתופל, הוא ביקש מחושי הארכי )טו, לד(: ְוֵהַפְרָתּ

ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל. ואכן, כאשר ביקש אבשלום לשמוע מה בפיו אמר לו חושי הארכי 

ה ָיַדְעָתּ  י: ַאָתּ אֶמר חּוַשׁ ַעם ַהֹזּאת. ַוֹיּ ַפּ ר ָיַעץ ֲאִחיֹתֶפל ַבּ )יז, ז־יד(: לֹא טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶשׁ

ֶדה ְוָאִביָך ִאיׁש  ׂ ָשּ ּכּול ַבּ דֹב ַשׁ ה ְכּ ה, ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָמּ ִרים ֵהָמּ י ִגֹבּ יו ִכּ ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ֲאָנָשׁ

קֹוֹמת  ַאַחד ַהְמּ ָחִתים אֹו ְבּ ַאַחת ַהְפּ א ְבּ ה הּוא ֶנְחָבּ ה ַעָתּ ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת ָהָעם. ִהֵנּ

לֹם.  ר ַאֲחֵרי ַאְבָשׁ ָעם ֲאֶשׁ ָפה ָבּ ֵמַע ְוָאַמר ָהְיָתה ַמֵגּ ַמע ַהֹשּׁ ה ְוָשׁ ִחָלּ ְתּ ֶהם ַבּ ְנֹפל ָבּ ְוָהָיה ִכּ

י ִגּבֹור ָאִביָך  ָרֵאל ִכּ ל ִיְשׂ י ֹיֵדַע ׇכּ ס ִכּ ס ִיָמּ ֵלב ָהַאְרֵיה ִהֵמּ ר ִלּבֹו ְכּ ן ַחִיל ֲאֶשׁ ְוהּוא ַגם ֶבּ

י  י ָהַאְרִכּ ָרֵאל טֹוָבה ֲעַצת חּוַשׁ לֹום ְוׇכל ִאיׁש ִיְשׂ אֶמר ַאְבָשׁ ר ִאּתֹו ... ַוֹיּ ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶשׁ

ה ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַהּטֹוָבה, ְלַבֲעבּור ָהִביא ה' ֶאל  ֵמֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל, ַוה' ִצָוּ

לֹום ֶאת ָהָרָעה. ַאְבָשׁ

ה. נראה,  ֶקר ֶאֱעׇרְך ְלָך ַוֲאַצֶפּ ַמע קֹוִלי, ֹבּ ְשׁ ֶקר ִתּ במזמור שלנו מבקש דוד: ה', ֹבּ

)יז,  נאמר  ולכן  הלילה, שלא תתקיים עצת אחיתופל,  לעבור את  רוצה  דוד  כי 

ֶקר, ַעד ַאַחד לֹא  ן ַעד אֹור ַהֹבּ ְרֵדּ ַעְברּו ֶאת ַהַיּ ר ִאּתֹו ַוַיּ ִוד ְוׇכל ָהָעם ֲאֶשׁ ׇקם ָדּ כב(: ַוָיּ

ן. כאשר הגיע הבוקר, ואכן סרה הרעה של עצת  ְרֵדּ ַהַיּ ֶאת  ָעַבר  ר לֹא  ֲאֶשׁ ר  ֶנְעָדּ

י לֹא  ִכּ ָרָאה  ַוֲאִחיֹתֶפל  ֲעצֹוֵתיֶהם, ונאמר:  ִמֹמּ לּו  ִיְפּ אחיתופל, התקיימה הבקשה: 

יתֹו  ֵבּ ֶאל  ַוְיַצו  ִעירֹו,  ֶאל  יתֹו  ֵבּ ֶאל  ֶלְך  ַוֵיּ ׇקם  ַוָיּ ַהֲחמֹור,  ֲחֹבׁש ֶאת  ַוַיּ ֲעָצתֹו,  ָתה  ֶנֶעְשׂ

ֶקֶבר ָאִביו. ֵבר ְבּ ָקּ ׇמת ַוִיּ ָחַנק, ַוָיּ ַוֵיּ

לסיום, נראה כי גם בסיום המזמור ניתן למצוא רמז לניצחונו של דוד במלחמה 

ְעְטֶרּנּו. דוד לא יצא  ה )= מגן( ָרצֹון ַתּ ָנּ ִצּ יק ה', ַכּ ָבֵרְך ַצִדּ ה ְתּ י ַאָתּ עם אבשלום: ִכּ

לקרב נגד אבשלום, והוא לא היה זקוק בפועל לצינה, והרצון של העם בו — הקיף 

ֶכם. ַוּיֹאֶמר ָהָעם:  ם ֲאִני ִעּמָ ֶלְך ֶאל ָהָעם: ָיֹצא ֵאֵצא ּגַ אותו בהגנה )יח, ב־ג(: ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

ימּו ֵאֵלינּו  ימּו ֵאֵלינּו ֵלב, ְוִאם ָיֻמתּו ֶחְצֵינּו לֹא ָיׂשִ י ִאם ֹנס ָננּוס לֹא ָיׂשִ לֹא ֵתֵצא, ּכִ

נּו ֵמִעיר )לעזיר( ]ַלְעזֹור[. י ִתְהֶיה ּלָ ה טֹוב ּכִ ָרה ֲאָלִפים, ְוַעּתָ ה ָכֹמנּו ֲעׂשָ י ַעּתָ ֵלב, ּכִ

אמנם, בעקבות מותו של אבשלום בקרב, הפך דוד המלך את השמחה לאבל )יח, 

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר  ַמע ָהָעם ַבּ י ָשׁ ּיֹום ַההּוא ְלֵאֶבל ְלׇכל ָהָעם, ִכּ ָעה ַבּ ֻשׁ ִהי ַהְתּ ב־ח(: ַוְתּ

ֵני ׇכל ֲעָבֶדיָך  ָתּ ַהּיֹום ֶאת ְפּ נֹו. על כך הוכיח אותו יואב: ֹהַבְשׁ ֶלְך ַעל ְבּ ֶנֱעַצב ַהֶמּ

ְדָתּ  ִהַגּ י  ִכּ ֹנא ֶאת ֹאֲהֶביָך,  ְוִלְשׂ ְנֶאיָך  ָך ַהּיֹום ... ְלַאֲהָבה ֶאת ֹשׂ ַנְפְשׁ ִטים ֶאת  ַהְמַמְלּ

נּו  ְוֻכָלּ ַחי  לֹום  ַאְבָשׁ י )לא( ]לּו[  ִכּ ַהּיֹום  י  ָיַדְעִתּ י  ִכּ ַוֲעָבִדים,  ִרים  ָשׂ ְלָך  י ֵאין  ִכּ ַהּיֹום 

ֵעיֶניָך. בשל מות אבשלום לא התממש במלואו האמור  ר ְבּ י ָאז ָיָשׁ ַהּיֹום ֵמִתים, ִכּ

ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו,  ְוָתֵסְך  נּו,  ְיַרֵנּ ָבְך, ְלעֹוָלם  ְמחּו ׇכל חֹוֵסי  ְוִיְשׂ במזמור שלנו: 

ר[  ֶמָך. ובמובן מסויים, יואב מזכיר לדוד את בקשתו במזמור שלנו: ]ַהְיַשׁ ֹאֲהֵבי ְשׁ
ֵעיֶניָך. ר ְבּ ָך, כדי שלא יהיה ָאז ָיָשׁ ְרֶכּ )= ישר( ְלָפַני ַדּ
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