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ׂש / תהילים פרק ס״ד ְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחָפּ ַתּ
שאול יונתן וינגורט

פחד האויב מביא לכך שהוא מסוכן. שאול המלך ניסה מתוך פחד להרוג 

את דוד בכל מיני דרכים, עוד לפני שאיבתו צפה ועלתה על פני השטח. 

סופו של שאול היה בכך שהוא פחד מהפלשתים ונענש במידה כנגד 

נגד דוד. כאשר רואים זאת מבינים איך ה' פועל  מידה שהוא פעל בה 

ועושה את הכל, והצדיק החוסה בה' יכול לשמוח ולהתהלל.

ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד. )א( ַלְמַנֵצּ

ַחד  יִחי, ִמַפּ ַמע ֱא־לִֹהים קֹוִלי ְבִשׂ )ב( ְשׁ

י. ר ַחָיּ ֹצּ אֹוֵיב ִתּ

ת  יֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים, ֵמִרְגַשׁ ְסִתּ )ג( ַתּ

ֲעֵלי ָאֶון. ֹפּ

ְרכּו  ְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם, ָדּ ר ָשׁ )ד( ֲאֶשׁ

ָבר ָמר. ם ָדּ ִחָצּ

ְתֹאם ֹיֻרהּו  ם, ִפּ ִרים ָתּ ְסָתּ ִמּ )ה( ִליֹרת ַבּ

ְולֹא ִייָראּו.

רּו ִלְטמֹון  ָבר ָרע, ְיַסְפּ קּו ָלמֹו ָדּ )ו( ְיַחְזּ

מֹו. ים, ָאְמרּו: ִמי ִיְרֶאה ָלּ מֹוְקִשׁ

ׂשּו עֹולֹת, )ז( ַיְחְפּ

ׂש, ְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחָפּ ַתּ

ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק.

ְתאֹום, ָהיּו  ֵרם ֱא־לִֹהים ֵחץ ִפּ )ח( ַוֹיּ

ַמּכֹוָתם.

יִחי, המזמור  ְבִשׂ קֹוִלי  ֱא־לִֹהים  ַמע  ְשׁ בבקשה:  פותח 

אֹוֵיב  ַחד  ַפּ איזה  על  י.  ַחָיּ ר  ֹצּ ִתּ אֹוֵיב  ַחד  ִמַפּ
מדובר? נראה, כי אין זה פחד מפני האויב, אלא פחד של האויב, 

שעלול להביא לאבדן חייו של דוד, ועל כן הוא מבקש מה' שישמור 

את חייו. מיהו האויב המפחד? ומדוע הוא עלול להרוג מתוך פחדו? 

כמה פעמים כתוב על שאול שפחד, ומתוך פחדו הוא חשב כיצד 

הוא יוכל להרוג את דוד.

החלק הראשון של המזמור )ג־ו. 32 מילים( מתאר את ניסיונותיו של 

שאול להרוג את דוד במסתרים.

ְצַלח  ֳחָרת ַוִתּ לאחר שדוד הרג את גלית נאמר )שמו"א יח, י־יב(: ַוְיִהי ִמׇמּ

ָידֹו  ְבּ ן  ְמַנֵגּ ְוָדִוד  ִית,  ַהַבּ ְבתֹוְך  א  ְתַנֵבּ ַוִיּ אּול  ָשׁ ֶאל  ָרָעה  ֱא־לִֹהים  רּוַח 

ה  אֶמר: ַאֶכּ אּול ֶאת ַהֲחִנית, ַוֹיּ ֶטל ָשׁ אּול. ַוָיּ ַיד ָשׁ יֹום ְוַהֲחִנית ְבּ יֹום ְבּ ְכּ

י ָהָיה  ְפֵני ָדִוד ִכּ אּול ִמִלּ ָרא ָשׁ ֲעָמִים. ַוִיּ ָניו ַפּ ִוד ִמָפּ ב ָדּ ֹסּ יר, ַוִיּ ְבָדִוד ּוַבִקּ

אּול ָסר. יראת שאול הובילה למה שכתוב במזמור  ה' ִעּמֹו ּוֵמִעם ָשׁ

ְתֹאם ֹיֻרהּו ְולֹא ִייָראּו. ם, ִפּ ִרים ָתּ ְסָתּ ִמּ שלנו: ִליֹרת ַבּ

פחדו של שאול לא הסתיים, והוא החליט לטמון מוקש לדוד )שמו"א 

אּול  ָניו ... ְוָשׁ ׇגר ִמָפּ יל ְמֹאד, ַוָיּ ִכּ ר הּוא ַמְשׂ אּול ֲאֶשׁ ְרא ָשׁ יח, טו־כט(: ַוַיּ

אּול  ת ָשׁ ֱאַהב ִמיַכל ַבּ ים ... ַוֶתּ ִתּ ִלְשׁ ִהי ָיִדי ּבֹו, ּוְתִהי בֹו ַיד ְפּ ָאַמר: ַאל ְתּ

ה ּלֹו  ֶנָנּ אּול: ֶאְתּ אֶמר ָשׁ ֵעיָניו. ַוֹיּ ָבר ְבּ ר ַהָדּ ַשׁ אּול ַוִיּ דּו ְלָשׁ ִגּ ִוד, ַוַיּ ֶאת ָדּ

ה ֹתאְמרּו  אּול: ֹכּ אֶמר ָשׁ ים ... ַוֹיּ ִתּ ִלְשׁ ּוְתִהי לֹו ְלמֹוֵקׁש, ּוְתִהי בֹו ַיד ְפּ

ֹאְיֵבי  ֵקם ְבּ ים ְלִהָנּ ִתּ ִלְשׁ ֵמָאה ׇעְרלֹות ְפּ י ְבּ ֹמַהר ִכּ ֶלְך ְבּ ְלָדִוד, ֵאין ֵחֶפץ ַלֶמּ

אּול  ָשׁ אֶסף  ַוֹיּ  ... ים  ִתּ ִלְשׁ ְפּ ַיד  ְבּ ִוד  ָדּ יל ֶאת  ְלַהִפּ ב  ָחַשׁ אּול  ְוָשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ

ִמים. אם כן, האויב  ל ַהָיּ ִוד ׇכּ אּול ֹאֵיב ֶאת ָדּ ֵני ָדִוד עֹוד, ַוְיִהי ָשׁ ֵלֹרא ִמְפּ



הוא זה שמפחד, ומנסה לטמון מוקש לדוד, ועל כך מבקש דוד במזמור שלנו: 

ים. רּו ִלְטמֹון מֹוְקִשׁ ָבר ָרע, ְיַסְפּ י ... ְיַחְזּקּו ָלמֹו ָדּ ר ַחָיּ ֹצּ ַחד אֹוֵיב ִתּ ִמַפּ

מֹו, איננו מתייחס לכך שהאויב  ייתכן, שגם סופו של הכתוב: ָאְמרּו: ִמי ִיְרֶאה ָלּ

מצפה לכך שלא יראו את המוקשים שהוא טומן, אלא שהאויב איננו רוצה 

עוד לראות את דוד. שאול ראה את הצלחתו של דוד, וזה מה שגרם לפחדו 

ָניו. וכאשר הוא  ִמָפּ ׇגר  ַוָיּ ְמֹאד,  יל  ִכּ ַמְשׂ ר הּוא  ֲאֶשׁ אּול  ָשׁ ְרא  ַוַיּ יח, טו(:  )שמו"א 

י ה' ִעם  ַדע ִכּ אּול, ַוֵיּ ְרא ָשׁ ניסה לפגוע בו ולא הצליח כתוב )שמו"א יח, כח(: ַוַיּ

אּול ֲאֵהַבְתהּו. ת ָשׁ ִוד, ּוִמיַכל ַבּ ָדּ

ֲעֵלי ָאֶון. וייתכן,  ת ֹפּ יֵרִני ִמּסֹוד ְמֵרִעים, ֵמִרְגַשׁ ְסִתּ דוד מבקש במזמור שלנו: ַתּ

כי הוא רומז לשאול פועל האון, כפי שאמר לו שמואל לאחר מלחמת עמלק 

ַהְפַצר. סוד המרעים כתוב  ּוְתָרִפים  ְוָאֶון  ֶמִרי,  את ֶקֶסם  ַחַטּ י  ִכּ )שמו"א טו, כג(: 

ל ֲעָבָדיו ְלָהִמית ֶאת  נֹו ְוֶאל ׇכּ אּול ֶאל יֹוָנָתן ְבּ ר ָשׁ בפירוש )שמו"א יט, א(: ַוְיַדֵבּ

ׁש  ד ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד ֵלאֹמר: ְמַבֵקּ ֵגּ ָדִוד ְמֹאד. ַוַיּ אּול ָחֵפץ ְבּ ן ָשׁ ִוד, אמנם: ִויהֹוָנָתן ֶבּ ָדּ

אָת. ֶתר ְוַנְחֵבּ ְבָתּ ַבֵסּ ֶקר ְוָיַשׁ ֶמר ָנא ַבֹבּ ה ִהָשּׁ אּול ָאִבי ַלֲהִמיֶתָך, ְוַעָתּ ָשׁ

הנסיונות של שאול להמית את דוד בסתר, מבלי להציף את האיבה ביניהם, 

י־טז(:  יט,  )שמו"א  בתו  מיכל  של  בביתה  שאול  ערך  אותו  בחיפוש  הסתיימו 

ְך ֶאת ַהֲחִנית  ַוַיּ אּול,  ֵני ָשׁ ְפַטר ִמְפּ ַוִיּ יר,  ָדִוד ּוַבִקּ ֲחִנית ְבּ אּול ְלַהּכֹות ַבּ ׁש ָשׁ ַוְיַבֵקּ

ְמרֹו  ִוד ְלׇשׁ ית ָדּ אּול ַמְלָאִכים ֶאל ֵבּ ַלח ָשׁ ְשׁ ְיָלה הּוא. ַוִיּ ַלּ ֵלט ַבּ ָמּ יר, ְוָדִוד ָנס ַוִיּ ִקּ ַבּ

ָך  ַנְפְשׁ ֶאת  ט  ְמַמֵלּ ֵאיְנָך  ִאם  ֵלאֹמר:  ּתֹו  ִאְשׁ ִמיַכל  ְלָדִוד  ד  ֵגּ ַוַתּ ֶקר,  ֹבּ ַבּ ְוַלֲהִמיתֹו 

ֵלט.  ָמּ ְבַרח ַוִיּ ֶלְך ַוִיּ ַעד ַהַחּלֹון, ַוֵיּ ִוד ְבּ ֶרד ִמיַכל ֶאת ָדּ ה מּוָמת. ַוֹתּ ְיָלה, ָמָחר ַאָתּ ַהַלּ

ָתיו,  ָמה ְמַרֲאֹשׁ ים ָשׂ ִביר ָהִעִזּ ה, ְוֵאת ְכּ ָטּ ם ֶאל ַהִמּ ֶשׂ ָרִפים ַוָתּ ח ִמיַכל ֶאת ַהְתּ ַקּ ַוִתּ

ַלח  ְשׁ אֶמר: ֹחֶלה הּוא. ַוִיּ ִוד, ַוֹתּ אּול ַמְלָאִכים ָלַקַחת ֶאת ָדּ ַלח ָשׁ ְשׁ ֶגד. ַוִיּ ָבּ ַכס ַבּ ַוְתּ

ַלֲהִמתֹו.  ֵאַלי  ה  ָטּ ַבִמּ ֹאתֹו  ַהֲעלּו  ֵלאֹמר:  ִוד  ָדּ ֶאת  ִלְראֹות  ְלָאִכים  ַהַמּ ֶאת  אּול  ָשׁ

ונראה,  ָתיו.  ְמַרֲאֹשׁ ים  ָהִעִזּ ּוְכִביר  ה,  ָטּ ַהִמּ ֶאל  ָרִפים  ַהְתּ ה  ְוִהֵנּ ְלָאִכים,  ַהַמּ ֹבאּו  ַוָיּ

ים  ִביר ָהִעִזּ ׂשּו עֹולֹת בפסוק האמצעי, העולות זהו ְכּ שזו כוונת המילים: ַיְחְפּ

שהיה במטה, והוא גם רומז לעוולות שעושה שאול בחיפושיו.

המלוכה  את  שאול  איבד  בשלה  העולה  את  מזכיר  עֹולֹת  הכינוי  כי  נראה, 

ַעל ָהֹעָלה. ַוְיִהי  ָלִמים, ַוַיּ ׁשּו ֵאַלי ָהֹעָלה ְוַהְשּׁ אּול: ַהִגּ אֶמר ָשׁ )שמו"א יג, ט־יב(: ַוֹיּ

אֶמר  אּול ִלְקָראתֹו ְלָבְרכֹו. ַוֹיּ ֵצא ָשׁ א, ַוֵיּ מּוֵאל ָבּ ה ְשׁ תֹו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה, ְוִהֵנּ ַכלֹּ ְכּ

לֹא  ה  ְוַאָתּ ֵמָעַלי  ָהָעם  ָנַפץ  ִכי  ָרִאיִתי  י  ִכּ אּול:  ָשׁ אֶמר  ַוֹיּ יָת,  ָעִשׂ ֶמה  מּוֵאל:  ְשׁ

ים  ִתּ ְפִלְשׁ ֵיְרדּו  ה  ַעָתּ ָוֹאַמר:  ִמְכָמׂש.  ֶנֱאָסִפים  ים  ִתּ ּוְפִלְשׁ ִמים,  ַהָיּ ְלמֹוֵעד  ָבאָת 

ֶאל  מּוֵאל  ְשׁ אֶמר  ַוֹיּ ָהֹעָלה.  ָוַאֲעֶלה  ק  ָוֶאְתַאַפּ יִתי,  ִחִלּ לֹא  ה'  ּוְפֵני  ל,  ְלָגּ ַהִגּ ֵאַלי 

ה ֵהִכין ה' ֶאת  י ַעָתּ ְך, ִכּ ר ִצָוּ ַמְרָתּ ֶאת ִמְצַות ה' ֱא־לֶֹהיָך ֲאֶשׁ , לֹא ָשׁ ְלָתּ אּול: ִנְסָכּ ָשׁ

ׁש ה' לֹו ִאיׁש  ֵקּ ִבּ ָך לֹא ָתקּום,  ה, ַמְמַלְכְתּ ְוַעָתּ ָרֵאל ַעד עֹוָלם.  ִיְשׂ ָך ֶאל  ַמְמַלְכְתּ

ָך ה'. ר ִצְוּ ַמְרָתּ ֵאת ֲאֶשׁ י לֹא ָשׁ הּו ה' ְלָנִגיד ַעל ַעּמֹו, ִכּ ְלָבבֹו, ַוְיַצֵוּ ִכּ

ְלָבבֹו? בדוד המלך, עליו נאמר  ׁש ה' לֹו ִאיׁש ִכּ ֵקּ במי התקיימה נבואת שמואל ִבּ

בפסוק המרכזי: ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק.

ל  ילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם, ִיְתֹנְדדּו ּכָ ְכִשׁ )ט( ַוַיּ

ֹרֵאה ָבם.

ַעל ֱא־לִֹהים,  ידּו: ֹפּ ִגּ ל ָאָדם, ַוַיּ יְראּו ּכָ )י( ַוִיּ

ילּו. ִכּ הּו ִהְשׂ ּוַמֲעֵשׂ

ל  ה' ְוָחָסה בֹו, ְוִיְתַהְללּו ּכָ יק ַבּ ַמח ַצִדּ )יא( ִיְשׂ

ֵרי ֵלב. ִיְשׁ
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ׂש, מתארות קודם כל את סיום החיפושים של שאול,  ְמנּו ֵחֶפׂש ְמֻחָפּ המילים: ַתּ

אך גם את תחילת הסוף של שאול, כאשר הוא התחפש בגלל הפחד שלו )שמו"א 

ה'  אּול ַבּ ַאל ָשׁ ְשׁ ֱחַרד ִלּבֹו ְמֹאד. ַוִיּ ָרא ַוֶיּ ים, ַוִיּ ִתּ אּול ֶאת ַמֲחֵנה ְפִלְשׁ ְרא ָשׁ כח, ה־ח(: ַוַיּ

ים ִעּמֹו,  ֵני ֲאָנִשׁ ֶלְך הּוא ּוְשׁ ָגִדים ֲאֵחִרים, ַוֵיּ ׁש ְבּ ְלַבּ אּול ַוִיּ ׂש ָשׁ ְתַחֵפּ ְולֹא ָעָנהּו ה' ... ַוִיּ

ר  ֲאֶשׁ ִלי ֵאת  ְוַהֲעִלי  אֹוב,  ָבּ ִלי  ָנא  )קסומי(  ]ָקֳסִמי[  אֶמר  ַוֹיּ ָלְיָלה,  ה  ָהִאָשּׁ ֶאל  ֹבאּו  ַוָיּ

ֹאַמר ֵאָלִיְך.

מעתה, מתאר החלק השני של המזמור שלנו )ח־יא. 30 מילים( את סופו של שאול, 

מידה כנגד מידה. צירוף ארבע המילים: ְוֶקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעֹמק מהפסוק האמצעי, 

ׂשּו עֹולֹת מהפסוק האמצעי, לחלקו  לחלקו השני של המזמור, ושתי המילים: ַיְחְפּ

הראשון של המזמור, מאזנת את שני החלקים, ובשניהם יש ארבעה פסוקים ו־34 

מילים.

ֻנסּו  ָרֵאל ַוָיּ ִיְשׂ ים ִנְלָחִמים ְבּ ִתּ שאול מפחד במלחמה האחרונה מן החיצים: ּוְפִלְשׁ

ַהּמֹוִרים  ְמָצֻאהּו  ַוִיּ אּול,  ָשׁ ֶאל  ְלָחָמה  ַהִמּ ד  ְכַבּ ַוִתּ  ... ים  ִתּ ְפִלְשׁ ֵני  ִמְפּ ָרֵאל  ִיְשׂ י  ַאְנֵשׁ

וזה  ָעֶליָה.  ל  ֹפּ ַוִיּ ַהֶחֶרב  ֶאת  אּול  ָשׁ ח  ַקּ ַוִיּ  ... ֵמַהּמֹוִרים  ְמֹאד  ֶחל  ַוָיּ ת,  ֶשׁ ָקּ ַבּ ים  ֲאָנִשׁ

ְתאֹום, ָהיּו ַמּכֹוָתם. המכה  ֵרם ֱא־לִֹהים ֵחץ ִפּ מה שמתאר דוד במזמור שלנו: ַוֹיּ

לא היתה מכת חרב, אך בשל החיצים ששוגרו לעברו, הפיל שאול את עצמו על 

החרב.

ִנְקֹרא  ו־טז(:  א,  )שמו"ב  לו  סיפר  המגיד  הנער  מיתת שאול?  על  לדוד  סיפר  מי 

ים  ָרִשׁ ַהָפּ ּוַבֲעֵלי  ָהֶרֶכב  ה  ְוִהֵנּ ֲחִניתֹו,  ַעל  ָען  ִנְשׁ אּול  ָשׁ ה  ְוִהֵנּ ַע,  ְלֹבּ ַהִגּ ַהר  ְבּ ִנְקֵריִתי 

אֶמר ֵאַלי: ֲעׇמד ָנא ָעַלי  ִני. ... ַוֹיּ ְקָרא ֵאַלי ָוֹאַמר ִהֵנּ ְרֵאִני ַוִיּ ֶפן ַאֲחָריו ַוִיּ ֻקהּו. ַוִיּ ִהְדִבּ

אֶמר  י. ָוֶאֱעֹמד ָעָליו ַוֲאֹמְתֵתהּו ... ַוֹיּ י ִבּ י ׇכל עֹוד ַנְפִשׁ ָבץ, ִכּ י ֲאָחַזִני ַהָשּׁ ּוֹמְתֵתִני, ִכּ

ְלַאַחד  ָדִוד  ְקָרא  ַוִיּ ה'.  יַח  ְמִשׁ ֶאת  ֵחת  ְלַשׁ ָיְדָך  לַֹח  ִלְשׁ ָיֵראָת  לֹא  ֵאיְך  ִוד:  ָדּ ֵאָליו 

ַעל  )דמיך(  ְמָך[  ]ָדּ ִוד:  ָדּ ֵאָליו  אֶמר  ַוֹיּ ֹמת.  ַוָיּ הּו  ֵכּ ַוַיּ ּבֹו,  ַגע  ְפּ ׁש  ַגּ אֶמר:  ַוֹיּ ָעִרים  ֵמַהְנּ

יַח ה'. וזהו מה שכתוב במזמור  י ֶאת ְמִשׁ י ִפיָך ָעָנה ְבָך ֵלאֹמר: ָאֹנִכי ֹמַתִתּ ָך, ִכּ ֹראֶשׁ

ל ֹרֵאה ָבם. ילּוהּו ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם, ִיְתֹנְדדּו ׇכּ ְכִשׁ שלנו: ַוַיּ

יְראּו  מעתה, קיבל שאול את עונשו מידה כנגד מדה, וכל הרואה זאת ירא מה': ַוִיּ

ילּו. עכשיו יכול הצדיק לשמוח  ִכּ הּו ִהְשׂ ַעל ֱא־לִֹהים, ּוַמֲעֵשׂ ידּו: ֹפּ ִגּ ל ָאָדם, ַוַיּ ׇכּ
ֵרי ֵלב. ל ִיְשׁ ה' ְוָחָסה בֹו, ְוִיְתַהְללּו ׇכּ יק ַבּ ַמח ַצִדּ בה' ולחסות בו: ִיְשׂ
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