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י לֹא ִאיָרא / תהילים פרק נ״ו ַטְחּתִ א־לִֹהים ּבָ ּבֵ
שאול יונתן וינגורט

כאשר דוד בורח הוא מתמודד מול שני סוגים של אויבים — את דואג 

האדומי הוא פוגש בהיותו בנוב, ועבדי שאול ככלל מנסים לנשוך אותו 

שרוצים  הפלשתים  את  פוגש  הוא  בגת  זאת,  לעומת  נחש.  כמו  בעקב, 

להורגו, הם אויבים שנלחמים פנים אל פנים. הבטחון בה' מציל את דוד 

משני האיומים — מה יעשה בשר ואדם לי?!

ַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים ְלָדִוד  )א( ַלְמַנּצֵ

ם, ִמְכּתָ

ַגת. ים ּבְ ּתִ ֱאֹחז ֹאתֹו ְפִלׁשְ ּבֶ

ל  ָאַפִני ֱאנֹוׁש, ּכָ י ׁשְ ִני ֱא־לִֹהים ּכִ )ב( ָחּנֵ

ַהּיֹום לֵֹחם ִיְלָחֵצִני.

ים  י ַרּבִ ל ַהּיֹום, ּכִ ֲאפּו ׁשֹוְרַרי ּכָ )ג( ׁשָ

לֲֹחִמים ִלי ָמרֹום.

)ד( יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח.

ָברֹו, ל ּדְ א־לִֹהים ֲאַהּלֵ )ה( ּבֵ

ה  ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ א־לִֹהים ּבָ ּבֵ

ר ִלי. ָבׂשָ

ל  בּו, ָעַלי ּכָ ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ )ו( ּכָ

ֹבָתם ָלָרע. ַמְחׁשְ

ה, ֲעֵקַבי  )ז( ָיגּורּו יצפינו ]ִיְצּפֹונּו[ ֵהּמָ

י. ר ִקּוּו ַנְפׁשִ ֲאׁשֶ ֹמרּו ּכַ ִיׁשְ

ים הֹוֵרד  ַאף ַעּמִ ט ָלמֹו, ּבְ ּלֶ )ח( ַעל ָאֶון ּפַ

ֱא־לִֹהים.

ַח ַעל יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים ְלָדִוד כותרת  המזמור היא: ַלְמַנּצֵ

ַגת. מתי הפלשתים  ים ּבְ ּתִ ֱאֹחז ֹאתֹו ְפִלׁשְ ם, ּבֶ ִמְכּתָ
יֹוַנת ֵאֶלם? והיכן הוא  אחזו את דוד? ומדוע הוא מכנה את עצמו 

הגדיר את עצמו ְרֹחִקים?

פעמיים מסופר על דוד שהיה בגת — כאשר הוא ברח משאול המלך 

בפעם הראשונה, וכאשר הוא ברח משאול המלך בפעם האחרונה.

נתבונן בשני המקומות:

לגת,  בורח  הוא  הראשונה  בפעם  המלך  משאול  בורח  דוד  כאשר 

אך יש תחנה אחת בה הוא עוצר בדרכו — בנוב עיר הכהנים, אצל 

אחימלך הכהן הגדול, והוא לוקח משם לחם קודש ואת חרב גלית 

הפלשתי.

ֱחַרד  ַוֶיּ ֵהן,  ַהֹכּ ֲאִחיֶמֶלְך  ֶאל  ֹנֶבה  ָדִוד  ֹבא  ַוָיּ ב־טו(:  כא,  )שמו"א  נאמר 

ְך?  ָך ְוִאיׁש ֵאין ִאָתּ ה ְלַבֶדּ אֶמר לֹו: ַמּדּוַע ַאָתּ ִוד, ַוֹיּ ֲאִחיֶמֶלְך ִלְקַראת ָדּ

ַאל  ִאיׁש  ֵאַלי  אֶמר  ַוֹיּ ָדָבר,  ִני  ִצַוּ ֶלְך  ַהֶמּ ֵהן:  ַהֹכּ ַלֲאִחיֶמֶלְך  ִוד  ָדּ אֶמר  ַוֹיּ

ָעִרים  יִתָך, ְוֶאת ַהְנּ ר ִצִוּ ֵלֲחָך ַוֲאֶשׁ ר ָאֹנִכי ֹשׁ ָבר ֲאֶשׁ ֵיַדע ְמאּוָמה ֶאת ַהָדּ

ה ֶלֶחם,  ַחת ָיְדָך ֲחִמָשּׁ ׁש ַתּ ה ַמה ֵיּ לִֹני ַאְלמֹוִני. ְוַעָתּ י ֶאל ְמקֹום ְפּ יֹוַדְעִתּ

ֶאל  ֶלֶחם ֹחל  ֵאין  אֶמר:  ַוֹיּ ִוד  ָדּ ֵהן ֶאת  ַהֹכּ ַען  ַוַיּ ְמָצא.  ַהִנּ ְבָיִדי אֹו  ָנה  ְתּ

ַען  ה. ַוַיּ ָעִרים ַאְך ֵמִאָשּׁ ְמרּו ַהְנּ י ִאם ֶלֶחם ֹקֶדׁש ֵיׁש, ִאם ִנְשׁ ַחת ָיִדי, ִכּ ַתּ

ם  ְלֹשׁ ִשׁ ְתמֹול  ִכּ ָלנּו  ֲעֻצָרה  ה  ִאָשּׁ ִאם  י  ִכּ לֹו:  אֶמר  ַוֹיּ ֵהן  ַהֹכּ ֶאת  ִוד  ָדּ

ׁש  ִיְקַדּ ַהּיֹום  י  ִכּ ְוַאף  ֶרְך ֹחל  ֶדּ ְוהּוא  ֹקֶדׁש,  ָעִרים  ַהְנּ ְכֵלי  ְהיּו  ַוִיּ ֵצאִתי  ְבּ

ִנים  י ִאם ֶלֶחם ַהָפּ ם ֶלֶחם, ִכּ י לֹא ָהָיה ָשׁ ֵהן ֹקֶדׁש, ִכּ ן לֹו ַהֹכּ ֶתּ ִלי. ַוִיּ ֶכּ ַבּ

ם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי  ְקחֹו. ְוָשׁ יֹום ִהָלּ ְפֵני ה' ָלׂשּום ֶלֶחם ֹחם ְבּ ַהּמּוָסִרים ִמִלּ



אּול.  ר ְלָשׁ יר ָהֹרִעים ֲאֶשׁ ֵאג ָהֲאֹדִמי, ַאִבּ מֹו ֹדּ ּיֹום ַההּוא ֶנְעָצר ִלְפֵני ה', ּוְשׁ אּול ַבּ ָשׁ

ַלי  י ְוַגם ֵכּ י ַגם ַחְרִבּ ה ַתַחת ָיְדָך ֲחִנית אֹו ָחֶרב, ִכּ ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך: ְוִאין ֶיׁש ֹפּ אֶמר ָדּ ַוֹיּ

י  ִתּ ִלְשׁ ְלָית ַהְפּ ֵהן: ֶחֶרב ָגּ אֶמר ַהֹכּ ֶלְך ָנחּוץ. ַוֹיּ י ָהָיה ְדַבר ַהֶמּ י ְבָיִדי, ִכּ לֹא ָלַקְחִתּ

ח  ַקּ ְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד, ִאם ֹאָתּה ִתּ ׂ ה ִהיא לּוָטה ַבִשּ ֵעֶמק ָהֵאָלה, ִהֵנּ יָת ְבּ ר ִהִכּ ֲאֶשׁ

ִוד  ָקם ָדּ י. ַוָיּ ה ִלּ ֶנָנּ מֹוָה ְתּ ִוד: ֵאין ָכּ אֶמר ָדּ ֶזה, ַוֹיּ י ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתּה ָבּ ְלָך ָקח, ִכּ

אְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיׁש  ת. ַוֹיּ ֹבא ֶאל ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַגּ אּול, ַוָיּ ֵני ָשׁ ּיֹום ַההּוא ִמְפּ ְבַרח ַבּ ַוִיּ

אּול  ה ָשׁ ֹחלֹות ֵלאֹמר: ִהָכּ ֵאָליו: ֲהלֹוא ֶזה ָדִוד ֶמֶלְך ָהָאֶרץ, ֲהלֹוא ָלֶזה ַיֲענּו ַבְמּ

ְלָבבֹו,  ה ִבּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ִוד ֶאת ַהְדּ ם ָדּ ֶשׂ ִרְבֹבָתיו[. ַוָיּ ֲאָלָפיו[ ְוָדִוד )ברבבתו( ]ְבּ )באלפו(]ַבּ

ָיָדם )ויתו( ְתֹהֵלל ְבּ ֵעיֵניֶהם, ַוִיּ ּנֹו ֶאת ַטְעמֹו ְבּ ת. ַוְיַשׁ ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַגּ ָרא ְמֹאד ִמְפּ ַוִיּ

ה  ִהֵנּ אֶמר ָאִכיׁש ֶאל ֲעָבָדיו:  ַוֹיּ ַוּיֹוֶרד ִרירֹו ֶאל ְזָקנֹו.  ַער,  ְלתֹות ַהַשּׁ ַדּ ]ַוְיָתיו[ ַעל 

י ֲהֵבאֶתם ֶאת ֶזה  ִעים ָאִני ִכּ ָגּ ִביאּו ֹאתֹו ֵאָלי. ֲחַסר ְמֻשׁ ה ָתּ ַע, ָלָמּ ֵגּ ַתּ ִתְראּו ִאיׁש ִמְשׁ

יִתי?! ַע ָעָלי, ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל ֵבּ ֵגּ ַתּ ְלִהְשׁ

מדוע דוד בחר לברוח דווקא לגת? ומה הוא רצה להשיג מאחימלך?

אֶמר  בפעם השניה שדוד בורח לגת כוונתו מפורשת בכתוב )שמו"א כז, א־ד(: ַוֹיּ

ֵלט ֶאל  ֵלט ִאָמּ י ִהָמּ אּול, ֵאין ִלי טֹוב ִכּ ַיד ָשׁ ֶפה יֹום ֶאָחד ְבּ ה ֶאָסּ ִוד ֶאל ִלּבֹו: ַעָתּ ָדּ

י  ְוִנְמַלְטִתּ ָרֵאל,  ִיְשׂ בּול  ְגּ ָכל  ְבּ ִני עֹוד  אּול ְלַבְקֵשׁ י ָשׁ ִנּ ִמֶמּ ים, ְונֹוַאׁש  ִתּ ִלְשׁ ְפּ ֶאֶרץ 

ן ָמעֹוְך ֶמֶלְך  ר ִעּמֹו ֶאל ָאִכיׁש ֶבּ ׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֲאֶשׁ ֲעֹבר הּוא ְוֵשׁ ִוד ַוַיּ ָקם ָדּ דֹו. ַוָיּ ִמָיּ

יו ֲאִחיֹנַעם  י ָנָשׁ ֵתּ ִוד ּוְשׁ יו, ִאיׁש ּוֵביתֹו, ָדּ ַגת הּוא ַוֲאָנָשׁ ִוד ִעם ָאִכיׁש ְבּ ב ָדּ ֶשׁ ת. ַוֵיּ ַגּ

ת, ְולֹא  ִוד ַגּ י ָבַרח ָדּ אּול ִכּ ד ְלָשׁ ַגּ ְרְמִלית. ַוֻיּ ת ָנָבל ַהַכּ ְזְרֵעאִלית ַוֲאִביַגִיל ֵאֶשׁ ַהִיּ

)יוסף( ]ָיַסף[ עֹוד ְלַבְקׁשֹו.

דוד  של  הייאוש  את  מבטאת  הראשונה  בפעם  הבריחה  כי  נראה  ואולם, 

משאול וממלכות ישראל, ולא את הציפייה ששאול יתייאש מלבקש אותו. 

שני הדברים אותם לקח דוד מאחימלך מסמלים את הלך רוחו של דוד. כאשר 

דוד לקח את חרב גלית הפלשתי ובא אל אכיש מלך גת, הוא לוקח את החרב 

שמסמלת את הניצחון, ומבטא את העובדה שהניצחון שלו מול גלית לא היה 

ניצחון של עם ישראל מול הפלשתים, והחרב בה הוא הכה את גלית הגתי כבר 

לא תעמוד בבית הכהן אחרי האפוד. הקודש אותו הוא לוקח לאכול, מבטא 

את העובדה שדוד יכול לקדש את החול, וכליו הם קודש, על אף שהוא איננו 

כהן בעצמו.

וגוי  כהנים  וממלכת  ישראל  מעם  המנותקת  דרך  חדשה,  לדרך  יוצא  דוד 

הם  שלו  החול  כלי   — אפשרית  דרך  שזו  לכך  סימנים  מקבל  הוא  הקדוש. 

קודש, והוא מקבל קודש מהכהן, ואת חרב גלית הפלשתי הוא לוקח מבית 

אחימלך, והולך איתה.

עבדי אכיש הזכירו לדוד את שליחותו ולא נתנו לו לברוח ממנה: ֲהלֹוא ֶזה 

ְוָדִוד  ֲאָלָפיו[  ]ַבּ אּול  ָשׁ ה  ִהָכּ ֵלאֹמר:  ֹחלֹות  ַבְמּ ַיֲענּו  ָלֶזה  ֲהלֹוא  ָהָאֶרץ,  ֶמֶלְך  ָדִוד 

ִרְבֹבָתיו[. דוד איננו איש פרטי, הוא מלך הארץ, ואם הוא בוחר לבוא לגת  ]ְבּ

ַע. דוד איננו יכול לברוח מארץ ישראל, וגם אם  ֵגּ ַתּ — זו בחירה של ִאיׁש ִמְשׁ

הוא יצטרך מעתה לברוח משאול במדבר יהודה — יתקבצו אליו אנשים, והוא 

יָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך,  ה, ׂשִ ה ָאּתָ )ט( ֹנִדי ָסַפְרּתָ

ִסְפָרֶתָך. ֲהלֹא ּבְ

יֹום ֶאְקָרא ֶזה  )י( ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ּבְ

י ֱא־לִֹהים ִלי. י ּכִ ָיַדְעּתִ

ָבר. ל ּדָ ה' ֲאַהּלֵ ָבר, ּבַ ל ּדָ א־לִֹהים ֲאַהּלֵ )יא( ּבֵ

ה  ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ א־לִֹהים ּבָ )יב( ּבֵ

ָאָדם ִלי.

ם ּתֹוֹדת ָלְך. ּלֵ )יג( ָעַלי ֱא־לִֹהים ְנָדֶריָך, ֲאׁשַ

ִחי,  ֶות, ֲהלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ )יד( ּכִ

ים. אֹור ַהַחּיִ ְך ִלְפֵני ֱא־לִֹהים ּבְ ְלִהְתַהּלֵ
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יהיה עליהם לשר )שמו"א כב, ב(.

אוחזים  שהפלשתים  דוד  הבין  אכיש,  אל  דוד  את  הפלשתים  הביאו  כאשר 

ָרא  ְלָבבֹו, ַוִיּ ה ִבּ ָבִרים ָהֵאֶלּ ִוד ֶאת ַהְדּ ם ָדּ ֶשׂ אותו כדי שהוא יינצל מעצמו — ַוָיּ

ֵעיֵניֶהם. ביאתו לגת היתה כדי  ּנֹו ֶאת ַטְעמֹו ְבּ ת. ַוְיַשׁ ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך ַגּ ְמֹאד ִמְפּ

לברוח משאול ולהצטרף אל הפלשתים, אך היה זה כיֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים, וכפי 

ם  ְתַעַלּ ִתי ְוַאל ִתּ ִפָלּ שהוא מתאר במזמור הקודם )נה, ג־ח(: ַהֲאִזיָנה ֱא־לִֹהים ְתּ

ָעַקת  ֵני  ִמְפּ אֹוֵיב  ִמּקֹול  ְוָאִהיָמה.  יִחי  ִשׂ ְבּ ָאִריד  ַוֲעֵנִני  י  ִלּ יָבה  ַהְקִשׁ ִתי.  ִחָנּ ִמְתּ
י ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו  ִקְרִבּ י ָיִחיל ְבּ ְטמּוִני. ִלִבּ י ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף ִיְשׂ ע ִכּ ָרָשׁ
ּיֹוָנה, ָאעּוָפה  ן ִלי ֵאֶבר ַכּ צּות. ָוֹאַמר: ִמי ִיֶתּ ָלּ ִני ַפּ ַכֵסּ ָעָלי. ִיְרָאה ָוַרַעד ָיֹבא ִבי ַוְתּ
ר. ֶסָלה. מעתה, היונה אכן תרחיק נדוד  ְדָבּ ִמּ ה ַאְרִחיק ְנֹדד ָאִלין ַבּ ָנה. ִהֵנּ ֹכּ ְוֶאְשׁ

— אך יהיה זה במדבר, ושוב היא לא תהיה יונת אלם רחוקים בחוץ לארץ.

א־לִֹהים  עם שני סוגי אויבים דוד מתמודד, ותפילתו נובעת מתוך בטחונו: ּבֵ

ה ָאָדם ִלי?! ֲעׂשֶ ר ִלי?! ַמה ּיַ ה ָבׂשָ ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ ּבָ

ִני ֱא־ החלק הראשון של המזמור )ב־ז. 50 מילים( הוא על שאול ועבדיו: ָחּנֵ

ים  י ַרּבִ ל ַהּיֹום, ּכִ ֲאפּו ׁשֹוְרַרי ּכָ ל ַהּיֹום לֵֹחם ִיְלָחֵצִני. ׁשָ ָאַפִני ֱאנֹוׁש, ּכָ י ׁשְ לִֹהים ּכִ
א־לִֹהים  ָברֹו, ּבֵ ל ּדְ א־לִֹהים ֲאַהּלֵ לֲֹחִמים ִלי ָמרֹום. יֹום ִאיָרא, ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח. ּבֵ
ֹבָתם  ל ַמְחׁשְ בּו, ָעַלי ּכָ ָבַרי ְיַעּצֵ ל ַהּיֹום ּדְ ר ִלי. ּכָ ה ָבׂשָ ֲעׂשֶ י לֹא ִאיָרא, ַמה ּיַ ַטְחּתִ ּבָ
י. בחלק זה,  ַנְפׁשִ ִקּוּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֹמרּו  ִיׁשְ ה, ֲעֵקַבי  ]ִיְצּפֹונּו[ ֵהּמָ ָלָרע. ָיגּורּו )יצפינו( 
ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. הם  ה ְתּ אויבי דוד נמשלים לנחש, לו אמר ה': הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש ְוַאָתּ

שואפים כל היום ללחוץ עליו, הם שומרים את עקביו ומקוים להורגו — ודוד 

בוטח בה', ואיננו ירא ממה שהם יעשו לו. על הדימוי של עבדי שאול לנחש 

ְדמּות  רּון ... ֲחַמת ָלמֹו ִכּ ַדֵבּ חוזר דוד גם במזמור נח )ב־ז(: ַהֻאְמָנם ֵאֶלם ֶצֶדק ְתּ

ים, חֹוֵבר  ְמַלֲחִשׁ ְלקֹול  ַמע  ִיְשׁ לֹא  ר  ֲאֶשׁ ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש  ֶפֶתן  מֹו  ְכּ ָנָחׁש,  ֲחַמת 

ִפימֹו... בשלב זה מתייחס לדוד ליֹוַנת ֵאֶלם,  ימֹו ְבּ ֵנּ ם. אֱ ־לִֹהים ֲהָרס ִשׁ ֲחָבִרים ְמֻחָכּ

הוא בורח כיונה מפני מי שמדבר ואינו אילם.

החלק השני של המזמור )ט־יד. 51 מילים( הוא על ההצלה מפלשתים: ֹנִדי )= 

ִסְפָרֶתָך. ָאז ָיׁשּובּו אֹוְיַבי  יָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך, ֲהלֹא ּבְ ה, ׂשִ ה ָאּתָ נדודי( ָסַפְרּתָ

ל  ה' ֲאַהּלֵ ָבר, ּבַ ל ּדָ א־לִֹהים ֲאַהּלֵ י ֱא־לִֹהים ִלי. ּבֵ י ּכִ יֹום ֶאְקָרא ֶזה ָיַדְעּתִ ָאחֹור, ּבְ
ה ָאָדם ִלי. ָעַלי ֱא־לִֹהים ְנָדֶריָך,  ֲעׂשֶ ּיַ י לֹא ִאיָרא, ַמה  ַטְחּתִ א־לִֹהים ּבָ ָבר. ּבֵ ּדָ
ְך ִלְפֵני ֱא־ ִחי, ְלִהְתַהּלֵ ֶות, ֲהלֹא ַרְגַלי ִמּדֶ י ִמּמָ ְלּתָ ַנְפׁשִ י ִהּצַ ם ּתֹוֹדת ָלְך. ּכִ ּלֵ ֲאׁשַ
ים. בשלב זה מתייחס דוד לְרֹחִקים — הוא הרחיק נדוד, אך  אֹור ַהַחּיִ לִֹהים ּבְ
ה, וה' החליט שהוא ינדוד למדבר ולא לפלשתים. ה ָאּתָ ֹנִדי )= נדודי( ָסַפְרּתָ

וכך  השני,  בחלק  למשפט  הראשון  בחלק  הרשעים  משפט  בין  הבדל  ישנו 

ים  ַאף — ַעּמִ ט ָלמֹו )=הצל אותם(, ּבְ ּלֶ אומר דוד במרכז המזמור: ַעל ָאֶון — ּפַ

היום,  כל  דוד  עם  שלוחם  מי  את  כלומר,  ֱא־לִֹהים.  הרוג(  גויים   =( הֹוֵרד 
וממציא עליו שקרים — ה' יציל בסופו של דבר, אך את הגויים הצוררים — ה' 

יוריד לגמרי.
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