ב"ה

ָאׁ ִש ָירה ַו ֲאזַ ְ ּמ ָרה ַלה'  /תהילים פרק כ״ז
שאול יונתן וינגורט

בטחון בה' והכרה בכך שהוא עוזר בצרות ,עוזרים לנו לא לפחד גם
כאשר הכל נראה אבוד וכאילו הארץ מתמוטטת .עזרת ה' מובילה
לשמחה ,וליכולת שלנו להרפות ולדעת את ה' .המזמור הוא על נס
השבתת המלחמה ,מבלי שאנחנו היינו צריכים להילחם.

(א) ְל ָד ִוד
ה' אוֹ ִרי ְויִ ׁ ְש ִעי ִמ ִּמי ִא ָירא ,ה' ָמעוֹ ז ַח ַ ּיי
ִמ ִּמי ֶא ְפ ָחד.
(ב) ִ ּב ְקרֹ ב ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ֶל ֱאכֹ ל ֶאת ְ ּבשָׂ ִרי,
צָ ַרי ְואֹ יְ ַבי ִלי ֵה ָּמה ָכ ׁ ְשל ּו ְונָ ָפלוּ.
(ג) ִאם ַּת ֲחנֶ ה ָע ַלי ַמ ֲחנֶ ה לֹא יִ ָירא ִל ִ ּבי,
ִאם ָּתקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה ְ ּבזֹ את ֲאנִ י
בוֹ ֵט ַח.

(ד) ַא ַחת ׁ ָש ַא ְל ִּתי ֵמ ֵאת ה' אוֹ ָת ּה ֲא ַב ֵ ּק ׁש
ׁ ִש ְב ִּתי ְ ּב ֵבית ה' ָּכל יְ ֵמי ַח ַ ּייַ ,ל ֲחזוֹ ת
ְ ּבנֹ ַעם ה' ,ו ְּל ַב ֵ ּקר ְ ּב ֵה ָיכלוֹ .
(ה) ִּכי יִ צְ ְּפנֵ נִ י ְ ּב ֻס ֹּכה ְ ּביוֹ ם ָר ָעה ,יַ ְס ִּת ֵרנִ י
ְ ּב ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹ ּ ְ ,בצוּר יְ רוֹ ְמ ֵמנִ י.

בביטחון

"מ ִּמי
מוחלט בה' פותח דוד את מזמור כזִ :
"מ ִּמי ֶאפְ ָחד?" .האויבים קרבים
ִא ָירא?"ִ ,
כדי לאכול את בשרו ,אך הם כושלים ונופלים ,מחנה חונה עליו אך
"בזֹאת ֲאנִ י
"לֹא יִ ָירא לִ ִּבי" ואף אם קמה עליו מלחמה הוא מצהירְּ :
בֹוט ַח" .הפתיחה מצביעה על האויבים שמקיפים את דוד ,ועלולים
ֵ
לגרום לו יראה ופחד ,אך הוא עומד בביטחונו ואינו מפחד כלל.
"ש ְב ִּתי ְּב ֵבית ה' ָּכל יְ ֵמי
מכאן עובר דוד לתיאור בקשתו האחתִ ׁ :
"א ֳהלֹו",
"ס ּכֹה"ָ ,
"היכָ לֹו"ֻ ,
ַח ַ ּיי" .לבית ה' ניתנו כאן כמה שמותֵ :
"צוּר" ,והכניסה לבית זה מאפשרת "לַ ֲחזֹות ְּבנֹעַ ם ה'" ולהסתתר
"ביֹום ָרעָ ה" .שאלתו ובקשתו של דוד איננה מנוסחת כפניה לה'
ְּ
או כתפילה ,וה' נסתר בתיאור זה .הפעולה המתבקשת כמסקנה מן
ֹאשי עַ ל אֹיְ ַבי
הבקשה מנוסחת כתיאור של ההווה" :וְ עַ ּ ָתה יָ רוּם ר ׁ ִ
יבֹותי ,וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו זִ ְב ֵחי ְתרוּעָ ה" .דוד מתרומם על האויבים
ְס ִב ַ
שסביבו ,וזובח קרבנות של שמחה.

אשי ַעל אֹ יְ ַבי ְס ִביבוֹ ַתי,
(ו) ְו ַע ָּתה יָ רוּם רֹ ׁ ִ
ְו ֶאזְ ְ ּב ָחה ְב ָא ֳהלוֹ זִ ְב ֵחי ְתרו ָּעה.

שלש המילים שעומדות במוקד המזמורָ :א ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ ה',
יכולות להיות המשך התיאור של הזובח זבחי תרועה ,אך נראה שהן
גם מכוונות אותנו לתחינה אותה נפגוש בחלקו השני של המזמור,
שכן זהו קול אותו נושא דוד ,וגם עליו הוא מבקשְ ׁ :ש ַמע ה' קֹולִ י
ֶא ְק ָרא.

(ז) ׁ ְש ַמע ה' קוֹ ִלי ֶא ְק ָרא ְו ָח ֵ ּננִ י ַו ֲענֵ נִ י.

למרבה ההפתעה ,לאחר החלק הראשון בו מתאר דוד את בטחונו
המוחלט ואת בקשתו לשבת בבית ה' כל ימי חייו ,מגיע חלק שני,
ובו נראה כי הקערה נהפכה על פיה .דוד פונה לה' בתחינה ,מבקש
ממנו שישמע את קולו ויחון אותו .ליבו אומר לו לבקש את פני ה',

ָא ׁ ִש ָירה ַו ֲאזַ ְּמ ָרה ַלה'.

(ח) ְל ָך ָא ַמר ִל ִ ּבי ַ ּב ְ ּק ׁש ּו ָפנָ יֶ ,את ָּפנֶ ָיך ה'

שיעורים בספר תהילים › פרק כ״ז › ָא ׁ ִש ָירה ַו ֲאזַ ְּמ ָרה ַלה'
ֲא ַב ֵ ּק ׁש.
(ט) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ ָיך ִמ ֶּמ ִ ּניַ ,אל ַּתט ְ ּב ַאף ַע ְב ֶּד ָך,
ֶעזְ ָר ִתי ָהיִ ָית ַאל ִּת ְּט ׁ ֵשנִ יְ ,ו ַאל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ֱא־ל ֵֹהי
יִ ׁ ְש ִעי.
(י) ִּכי ָא ִבי ְו ִא ִּמי ֲעזָ בוּנִ יַ ,וה' יַ ַא ְס ֵפנִ י.
(יא) הוֹ ֵרנִ י ה' ַּד ְר ֶּכ ָך ,וּנְ ֵחנִ י ְ ּבאֹ ַרח ִמ ׁישוֹ ר
ְל ַמ ַען ׁשוֹ ְר ָרי.
(יב) ַאל ִּת ְּתנֵ נִ י ְ ּבנֶ ֶפ ׁש צָ ָריִּ ,כי ָקמ ּו ִבי ֵע ֵדי ׁ ֶש ֶקר
ִו ֵיפ ַח ָח ָמס.
(יג) לו ֵּלא ֶה ֱא ַמנְ ִּתי ִל ְראוֹ ת ְ ּבטוּב ה' ְ ּב ֶא ֶרץ
ַח ִ ּיים.
(יד) ַק ֵּוה ֶאל ה'ֲ ,חזַ ק ְויַ ֲא ֵמץ ִל ֶ ּב ָךְ ,ו ַק ֵּוה ֶאל ה'.

והוא מבקש שה' לא יסתיר את פניו ממנו ולא יפנה אליו בכעס .דוד מתחנן
שה' ימשיך להיות בעזרו ,ולא יטוש ולא יעזוב אותו אף כאשר אביו ואמו
"אל
עוזבים אותו .בקשות אלו מנוסחות כפניה ישירה לה' בלשון שלילית — ַ
"אל ּ ִת ּ ְט ׁ ֵשנִ י"" ,וְ ַאל ּ ַתעַ זְ ֵבנִ י" ,והן עומדות כנגד הבקשה
"אל ַּתט"ַ ,
ַּת ְס ּ ֵתר"ַ ,
האחת בחלק הראשון ,שמנוסחת באופן חיובי ,ובה ה' הוא נסתר.
גם התיאור של הצרה בה נתון דוד שונה מן התיאור של הצרה בחלק הראשון.
בפתח המזמור מתאר דוד את בטחונו מול מלחמת האויבים הסובבים אותו,
ומול המחנה שהם חונים בו עליו .ואילו כאן מתאר דוד את אובדן הדרך
הישרה ואת רצון הצרים עליו להעיד שקר כנגדו ולחמוס אותו בעדותם.
תיאור הצרה בחלק זה הוא קשה כל כך ,עד שנראה כי דוד אפילו איננו מעז
להעלות על בדל שפתיו את חששו ,והוא רק מציין שאם לא היה מאמין שעוד
יראה בטוב ה' בארץ חיים[ ...בוודאי שהוא לא היה מחזיק מעמד].
המסקנה המתבקשת מחלק זה איננה הקרבת זבחי תרועה ,וגם לא שירה
"ק ֵּוה ֶאל ה' ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶּב ָך
וזמרה ,אלא דווקא תפילה ותקווה מתמדתַ :
וְ ַק ֵּוה ֶאל ה'".
לסיכום ,בחלק הראשון (א־ו 73 .מילים) מתואר בטחונו של דוד בה' כאשר
אויביו נלחמים עמו ,ושאלתו האחת לשבת בבית ה' ולזבוח זבחי תרועה,
ואילו בחלק השני (ז־יד 72 .מילים) מתחנן דוד לה' שלא יסתיר את פניו ממנו
והוא מאמין ומקווה שה' יורה לו את הדרך הישרה.
מעתה ,נתבונן בשני חלקי הפרק וננסה לעמוד על סודו.
כלפי חוץ דוד מציג ארשת של ביטחון .כנגד האויבים שמסביב די לו בכניסה
לסתר אהלו של הקב"ה ,ה' חופף עליו בביתו ובהיכלו והפחד החיצוני נמוג.
ואולם ,העבודה הפנימית מתחילה דווקא בשלב הזה ,כאן לוחש לבו של דוד
שעליו לבקש את פני ה' ,כאן כבר לא ניתן להסתפק בהצהרות ,ועליו לפנות
באופן ישיר לה' לבקשת עזרה .את המלחמה הציבורית ניתן לנצח ,אך החשש
מאובדן הדרך ,הפחד מהשקר והחמס ,איננו נעלם עם הביטחון החיצוני .לשם
כך ,לא די בבית ובהיכל ,יש להיכנס אל נבכי הלב פנימה ולהבין שבלא
אמונה ותקווה ,אי אפשר להצליח במערכה הפנימית הקשה.
ניתן לדרוש את לשון הפסוקים ,ולהבחין בכך שהחלק הראשון עוסק באור
ה' המקיף על האדם ובהצלה מן האויב הסובב אותו ,ואילו החלק השני עוסק
באור הפנימי ובתקווה שיימשך ממנו חיזוק הלב.
במזמור כולו  149מילים ,ומלבד הכתובת "לְ ָדוִ ד" ,מתחלקים שני החלקים
בשווה 73 :מילים בתיאור הביטחון ( 36מילים) והבקשה ( 37מילים) בחלק
הראשון של המזמור ,ו־ 72מילים בתיאור התחינה ( 37מילים) והצרה ( 35מילים)
בחלק השני .במוקד המזמור באו המיליםָ :א ׁ ִש ָירה וַ ֲאזַ ְּמ ָרה לַ ה' ,שמהוות
המשך לביטחון מחד ,והקדמה לקריאה לה' מאידך.
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במזמור שלנו מגלה דוד כי לבו אומרַּ :ב ְ ּק ׁש ּו פָ נָ י ,והוא נענה לזהֶ :את ּ ָפנֶ ָ
יך ה' ֲא ַב ֵ ּק ׁש .פעם אחת בלבד אנו מוצאים בסיפורים על
דוד שנאמרַ :ויְ ַב ֵ ּק ׁש ָ ּד ִוד ֶאת ּ ְפנֵ י ה' (שמו"ב כא ,א) .נראה ,כי עיון בפרשיה זו ובהקשרה מעניקים משמעות נוספת למזמור שלנו.
ֹאמר ה'ֶ :אל ׁ ָשאוּ ל ְו ֶאל ֵּבית ַה ָ ּד ִמיםַ ,על ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית
ימי ָד ִוד ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים ׁ ָשנָ ה ַא ֲח ֵרי ׁ ָשנָ הַ ,ויְ ַב ֵ ּק ׁש ָ ּד ִוד ֶאת ּ ְפנֵ י ה' [ס] ַו ּי ֶ
ַ"ויְ ִהי ָר ָעב ִּב ֵ
ֶאת ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים".
ימי ָד ִוד" לכאורה איננו
"ב ֵ
מתי היה הרעב המדובר? ומתי ה' בא חשבון עם שאול על כך שהמית את הגבעונים? ציון הזמןִּ :
מספיק מפורט ,ובכל זאת ניתן להניח שהוא בא להוציא מ'ימי שאול' וביתו אחריו ,ואולי הוא מוציא גם מ'ימי דוד' כמלך על
כל ישראל .גם תשובת ה'ֶ :אל ׁ ָשאוּ ל ,מצביעה על כך שאין אנו רחוקים מתקופתו ,וכך דרשו בגמרא (יבמות עח ,ב)" :אל שאול —
שלא נספד כהלכה ,ואל בית הדמים — על אשר המית הגבעונים  ...אמר דוד :שאול — נפקו להו תריסר ירחי שתא ולא דרכיה
למספדיה ,נתינים — ניקרינהו ונפייסינהו" [תרגום :אמר דוד :שאול — יצאו להם שנים עשר חודשי שנה ואין הדרך לסופדו,
נתינים — נקרא להם ונפייס אותם .ואולם ,עי' ברש"י שכתב שעברה יותר משנה אחת].
גם מסיומה של הפרשיה נראה ,שעדיין לא עבר זמן רב כל כך למן קבורת שאול ועד הרעב שבימי דוד ,שכן נאמרַ :ו ֵ ּילֶ ְך ָ ּד ִוד
ַו ִ ּי ַ ּקח ֶאת ַע ְצמֹות ׁ ָשאוּ ל ְו ֶאת ַע ְצמֹות יְ הֹונָ ָתן ְּבנֹו ֵמ ֵאת ַּב ֲעלֵ י יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעדֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּגנְ בוּ א ָֹתם ֵמ ְרחֹב ֵּבית ׁ ַשן ֲא ׁ ֶשר (תלום) ּ ְתלָ אוּ ם (שם)
ׁ ָש ּ ָמה (הפלשתים) ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתים ְּביֹום ַה ּכֹות ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתים ֶאת ׁ ָשאוּ ל ַּב ִ ּגלְ ּב ַֹעַ .ו ַ ּי ַעל ִמ ּׁ ָשם ֶאת ַע ְצמֹות ׁ ָשאוּ ל ְו ֶאת ַע ְצמֹות יְ הֹונָ ָתן ְּבנֹוַ ,ו ַ ּי ַא ְספוּ ֶאת
ַע ְצמֹות ַה ּמוּ ָק ִעיםַ .ו ִ ּי ְק ְּברוּ ֶאת ַע ְצמֹות ׁ ָשאוּ ל ִויהֹונָ ָתן ְּבנֹו ְּב ֶא ֶרץ ִּבנְ יָ ִמן ְּב ֵצלָ ע ְּב ֶק ֶבר ִק ׁיש ָא ִביוַ ,ו ַ ּי ֲעשׂ וּ ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ַה ּ ֶמלֶ ְךַ ,ו ֵ ּי ָע ֵתר
ֱא־ל ִֹהים לָ ָא ֶרץ ַא ֲח ֵרי כֵ ן (שמו"ב כא ,יב־יד).
ראשיתו של הקשר בין דוד לאנשי יביש גלעד מצוי בנביא מיד לאחר קינת דוד על שאול ויהונתןַ :ויְ ִהי ַא ֲח ֵרי כֵ ןַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ַאל ָ ּד ִוד ַּבה'
ֹאמרֶ :ח ְברֹנָ ה ַ ...ו ָ ּיבֹאוּ ַאנְ ׁ ֵשי יְ הוּ ָדה ַו ִ ּי ְמ ׁ ְשחוּ
ֹאמר ָ ּד ִודָ :אנָ ה ֶא ֱעלֶ ה? ַו ּי ֶ
ֹאמר ה' ֵאלָ יוֲ :עלֵ הַ .ו ּי ֶ
לֵ אמֹרַ :ה ֶא ֱעלֶ ה ְּב ַא ַחת ָע ֵרי יְ הוּ ָדה? ַו ּי ֶ
ׁ ָשם ֶאת ָ ּד ִוד לְ ֶמלֶ ְך ַעל ֵּבית יְ הוּ ָדהַ .ו ּי ִ ַּגדוּ לְ ָד ִוד לֵ אמֹר ַאנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד ֲא ׁ ֶשר ָק ְברוּ ֶאת ׁ ָשאוּ ל (שמו"ב ב ,א־ד).
ניתן להציע ,כי באמצע הפסוק — בין משיחת דוד למלך על בית יהודה ,לבין מה שאמרו לדוד על אנשי יביש גלעד — היו אותן
שלש שנים של רעב ,ובקשת דוד את פני ה' .וייתכן ,שבמקום בו נאמר לאחר הסיפור על דוד והגבעוניםַ :ו ּי ַ ֻּגד לְ ָד ִוד ֵאת ֲא ׁ ֶשר
ָע ְ ׂש ָתה ִר ְצ ּ ָפה ַבת ַא ָ ּיה ּ ִפלֶ גֶ ׁש ׁ ָשאוּ ל (שמו"ב כא ,יא) ,הוסיפו המגידים ַו ּי ִ ַּגדוּ לְ ָד ִוד לֵ אמֹרַ :אנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעד ֲא ׁ ֶשר ָק ְברוּ ֶאת ׁ ָשאוּ ל
(שמו"ב ב ,ד).
לפי קריאה זו ,לאחר שה' אמר לדוד ,שהרעב בא לארץ מפני ששאול לא נספד כהלכה ,אמרו לו המגידים שאנשי יביש גלעד
יתם ַה ֶח ֶסד ַה ֶ ּזה ִעם ֲאדֹנֵ יכֶ ם
יהםְּ :ב ֻרכִ ים ַא ּ ֶתם לַ ה' ֲא ׁ ֶשר ֲע ִ ׂש ֶ
ֹאמר ֲאלֵ ֶ
קברו את שאולַ ,ו ִ ּי ׁ ְשלַ ח ָ ּד ִוד ַמלְ ָאכִ ים ֶאל ַאנְ ׁ ֵשי יָ ֵב ׁיש ִ ּגלְ ָעדַ ,ו ּי ֶ
יתם ַה ָ ּד ָבר ַה ֶ ּזהְ .ו ַע ּ ָתה
ֹובה ַה ּזֹאת ֲא ׁ ֶשר ֲע ִ ׂש ֶ
ִעם ׁ ָשאוּ לַ ,ו ּ ִת ְק ְּברוּ אֹתֹוְ .ו ַע ּ ָתה יַ ַעשׂ ה' ִע ּ ָמכֶ ם ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמתְ ,וגַ ם ָאנֹכִ י ֶא ֱע ֶ ׂשה ִא ּ ְתכֶ ם ַה ּט ָ
יהם (שמו"ב ב ,ה־ז) .בשלב זה הלך דוד
ּ ֶת ֱחזַ ְקנָ ה יְ ֵדיכֶ ם ִו ְהיוּ לִ ְבנֵ י ַחיִ ל ִּכי ֵמת ֲאדֹנֵ יכֶ ם ׁ ָשאוּ לְ ,וגַ ם א ִֹתי ָמ ׁ ְשחוּ ֵבית יְ הוּ ָדה לְ ֶמלֶ ְך ֲעלֵ ֶ
ולקח את עצמות שאול ויהונתן כדי לקברם כמסופר בפרקנו (שמו"ב כא ,יב־יד).
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ימי ָד ִוד" מתייחסת לראשית מלכותו של דוד בחברון ,ניתן לתת פרשנות עמוקה יותר גם לבחירתו
אם אכן הפתיחה ַ"ויְ ִהי ָר ָעב ִּב ֵ
של דוד בשבעת האנשים מבית שאול .דוד פנה אל הגבעונים ושאלָ :מה ֶא ֱע ֶ ׂשה לָ כֶ ם? וּ ַב ּ ָמה ֲאכַ ּ ֵפר? והם השיבו לו :יֻ ּ ַתן לָ נוּ ׁ ִש ְב ָעה
הֹוק ֲענוּ ם לַ ה' ְּבגִ ְב ַעת ׁ ָשאוּ ל ְּב ִחיר ה' .בבחירת האנשים מסופרַ :ו ַ ּי ְחמֹל ַה ּ ֶמלֶ ְך ַעל ְמ ִפי ב ׁ ֶֹשת ֶּבן יְ הֹונָ ָתן ֶּבן ׁ ָשאוּ לַ ,על
ֲאנָ ׁ ִשים ִמ ָּבנָ יוְ ,ו ַ
ְ
ׁ ְש ֻב ַעת ה' ֲא ׁ ֶשר ֵּבינ ָֹתם ֵּבין ָ ּד ִוד וּ ֵבין יְ הֹונָ ָתן ֶּבן ׁ ָשאוּ לַ .ו ִ ּי ַ ּקח ַה ּ ֶמלֶ ך ֶאת ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ִר ְצ ּ ָפה ַבת ַא ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ׁ ָשאוּ לֶ ,את ַא ְרמֹנִ י ְו ֶאת
יעם ָּב ָהר לִ ְפנֵ י ה' וגו'.
יאל ֶּבן ַּב ְרזִ ּ ַלי ַה ּ ְמחֹלָ ִתיַ .ו ִ ּי ּ ְתנֵ ם ְּביַ ד ַה ִ ּג ְבעֹנִ יםַ ,ו ּי ִֹק ֻ
ְמ ִפב ׁ ֶֹשתְ ,ו ֶאת ֲח ֵמ ׁ ֶשת ְּבנֵ י ִמיכַ ל ַּבת ׁ ָשאוּ ל ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ַע ְד ִר ֵ
את העובדה שלשאול היתה ּ ִפלֶ גֶ ׁש וּ ׁ ְש ָמ ּה ִר ְצ ּ ָפה ַבת ַא ָ ּיה ,אנו מגלים רק ִּב ְהיֹות ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֵּבין ֵּבית ׁ ָשאוּ ל וּ ֵבין ֵּבית ָ ּד ִוד ,כאשר ִא ׁיש
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בא ְבנֵ ר שהוא בא על פילגש אביו .בנקודה זו החליט אבנר לְ ַה ֲע ִביר ַה ּ ַמ ְמלָ כָ ה ִמ ֵּבית ׁ ָשאוּ ל ,וּ לְ ָה ִקים ֶאת ִּכ ֵּסא ָד ִוד ַעל
ּב ׁ ֶֹשת חשד ַ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְו ַעל יְ הוּ ָדה ִמ ָ ּדן ְו ַעד ְּב ֵאר ׁ ָש ַבע (שמו"ב ג ,ו־יא).
באותו הזמן נאמר גםַ :ו ִ ּי ׁ ְשלַ ח ָ ּד ִוד ַמלְ ָאכִ ים ֶאל ִא ׁיש ּב ׁ ֶֹשת ֶּבן ׁ ָשאוּ ל לֵ אמֹרְ ּ ,תנָ ה ֶאת ִא ׁ ְש ּ ִתי ֶאת ִמיכַ ל ֲא ׁ ֶשר ֵא ַר ְ ׂש ּ ִתי לִ י ְּב ֵמ ָאה ָע ְרלֹות
יאל ֶּבן ַּב ְרזִ ּ ַלי ַה ּ ְמחֹלָ ִתי? דרש רבי יהושע בן קרחה" :וכי
ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתים (שמו"ב ג ,יד) .מיהם ֲח ֵמ ׁ ֶשת ְּבנֵ י ִמיכַ ל ַּבת ׁ ָשאוּ ל ֲא ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ַע ְד ִר ֵ
מיכל ילדה? והלא מירב ילדה! (שכן היא זו שהתחתנה עם עדריאל המחולתי .שמו"א יח ,יט) מירב ילדה ומיכל גידלה ,לפיכך נקראו על
שמה" (סנהדרין יט ,ב).
מלכותו של איש בושת על ישראל נמשכה שנתיים בלבד (שמו"ב ב ,י) ,ולפני שמסופר על הריגתו בידי רכב ובענה נאמר הפסוק:
ְולִ יהֹונָ ָתן ֶּבן ׁ ָשאוּ ל ֵּבן נְ כֵ ה ַרגְ לָ יִ םֶּ ,בן ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים ָהיָ ה ְּבבֹא ׁ ְש ֻמ ַעת ׁ ָשאוּ ל ִויהֹונָ ָתן ִמ ִ ּיזְ ְר ֶעאלַ ,ו ּ ִת ּ ָ ׂש ֵאהוּ א ַֹמנְ ּתֹו ַו ּ ָתנֹסַ ,ויְ ִהי ְּב ָח ְפזָ ּה
לָ נוּ ס ַו ִ ּי ּפֹל ַו ִ ּי ּ ָפ ֵס ַח ,וּ ׁ ְשמֹו ְמ ִפיב ׁ ֶֹשת (שמו"ב ד ,ד) .הקשרו של הפסוק איננו מובן ,שכן עברו עוד כמה שנים עד אשר הסתיימה
המלחמה הארוכה בין בית שאול ובית דוד ,ומשחו את דוד למלך על כל ישראל .רק כאשר הגיע דוד לירושלים ,וה' הניח
נֹותר לְ ֵבית ׁ ָשאוּ לְ ,ו ֶא ֱע ֶ ׂשה ִע ּמֹו ֶח ֶסד ַּב ֲעבוּ ר יְ הֹונָ ָתן ,והושיב את
לו מכל אויביו מסביב מסופר שדוד שאלֲ :הכִ י יֶ ׁש עֹוד ֲא ׁ ֶשר ַ
מפיבושת בירושלים לאכול תמיד על שולחן המלך (שמו"ב ט ,א־יג) .ואולם ,בהחלט ניתן לראות בפסוק זה הקדמה לכך שדוד
חמל על מפיבושת ולא נתנו בידי הגבעונים.
אם כן ,שבעת האנשים אותם נתן דוד לגבעונים בסוף שלש שנות הרעב קשורים לתקופה בה דוד מלך בחברון — שני בניה של
רצפה בת איה ,בשלה פרצה המחלוקת בין אבנר לאיש בושת; חמשת בני מיכל ,אותם היא הפסיקה לגדל בזמן שחזרה לבית
דוד; ועל בנו הקטן של יהונתן ,מפיבושת ,חמל דוד ַעל ׁ ְש ֻב ַעת ה' ֲא ׁ ֶשר ֵּבינ ָֹתםֵּ ,בין ָ ּד ִוד וּ ֵבין יְ הֹונָ ָתן ֶּבן ׁ ָשאוּ ל.
יֹואב ֶּבן ְצרוּ יָ ה
נעיר ,כי ְּב ֵרכַ ת ִ ּג ְבעֹון היתה גם המקום בו התחילה המלחמה הקשה בין ַא ְבנֵ ר ֶּבן נֵ ר ְו ַע ְב ֵדי ִא ׁיש ּב ׁ ֶֹשת ֶּבן ׁ ָשאוּ ל לבין ָ
ְו ַע ְב ֵדי ָד ִוד (שמו"ב ב ,יג־לב) ,וניתן לראות גם בכך סמל ליחסם השונה של שאול ודוד אל הגבעונים.
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נתבונן עוד מעט בתשובת ה' לדודֶ :אל ׁ ָשאוּ ל ְו ֶאל ֵּבית ַה ָ ּד ִמיםַ ,על ֲא ׁ ֶשר ֵה ִמית ֶאת ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים וגו'ְ .ו ַה ִ ּג ְבעֹנִ ים לֹא ִמ ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֵה ּ ָמה,
ִּכי ִאם ִמ ֶּי ֶתר ָה ֱאמ ִֹרי ,וּ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל נִ ׁ ְש ְּבעוּ לָ ֶהםַ ,ויְ ַב ֵ ּק ׁש ׁ ָשאוּ ל לְ ַה ּכ ָֹתם ְּב ַק ּנֹאתֹו לִ ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִויהוּ ָדה (שמו"ב כא ,א־ב) .מתי קנא שאול
לבני ישראל ויהודה ובקש להכות את הגבעונים? והרי אין לנו תיאור כזה בכל הסיפורים על שאול המלך!
לדברי חז"ל (יבמות עח ,ב)" :מתוך שהרג נוב עיר הכהנים ,שהיו מספיקין להם מים ומזון ,מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן" .לפי
זה מובן גם מדוע דווקא דוד היה זה שפייס את הגבעונים ,שכן הוא גרם בעקיפין להריגת כהני נוב ,וכפי שאמר לאביתר הכהן:
ָאנֹכִ י ַס ּב ִֹתי ְּבכָ ל נֶ ֶפ ׁש ֵּבית ָא ִב ָ
יך (שמו"א כב ,כב).
מתוך עיון בבקשת פני ה' בימי דוד ניתן גם להציע ,שיחסו השונה של דוד אל הגבעונים ,הוא זה שגרם לו להפוך את הבמה
ֹאשי
לב ָמה ַה ְ ּגדֹולָ ה (מל"א ג ,ד) .לאחר שקיים דוד בעצמו את סיום המחצית הראשונה של המזמור שלנו :וְ עַ ָּתה יָ רוּם ר ׁ ִ
בגבעון ָּ
יבֹותי ,וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו זִ ְב ֵחי ְתרוּעָ ה ,הוא ניגש לקיים גם את השלמת הבקשה של פני ה'.
עַ ל אֹיְ ַבי ְס ִב ַ
וכך נאמר בספר דברי הימים לאחר העלאת הארון לירושליםַ :ו ָ ּי ִביאוּ ֶאת ֲארֹון ָה ֱא־ל ִֹהים ַו ַ ּי ִ ּציגוּ אֹתֹו ְּב ְ
תֹוך ָהא ֶֹהל ֲא ׁ ֶשר נָ ָטה לֹו
ָ ּד ִוידַ ,ו ַ ּי ְק ִריבוּ עֹלֹות וּ ׁ ְשלָ ִמים לִ ְפנֵ י ָה ֱא־ל ִֹהים וגו'ַ .ו ִ ּי ּ ֵתן לִ ְפנֵ י ֲארֹון ה' ִמן ַהלְ ִו ִ ּים ְמ ׁ ָש ְר ִתים ,וּ לְ ַהזְ ִּכיר וּ לְ הֹודֹות וּ לְ ַה ּ ֵלל לַ ה' ֱא־ל ֵֹהי
יִ ְ ׂש ָר ֵאל וגו' .נראה ,כי על אהל זה נתכוון דוד באמרו וְ ֶאזְ ְּב ָחה ְב ָא ֳהלֹו זִ ְב ֵחי ְתרוּעָ ה.
ואולם ,בבואו לקבוע את מקום עבודת הקרבנות ,הוא מבדיל בין העומדים לפני הארון לבין הבמה ,וכך נאמרַ :ו ַ ּי ֲעזָ ב ׁ ָשם לִ ְפנֵ י
ֲארֹון ְּב ִרית ה' לְ ָא ָסף וּ לְ ֶא ָחיו ,לְ ׁ ָש ֵרת לִ ְפנֵ י ָה ָארֹון ּ ָת ִמיד לִ ְד ַבר יֹום ְּביֹומֹו וגו'ְ .ו ֵאת ָצדֹוק ַה ּכ ֵֹהן ְו ֶא ָחיו ַה ּכ ֲֹהנִ ים לִ ְפנֵ י ִמ ׁ ְש ַּכן ה'ַּ ,ב ָּב ָמה
תֹורת ה' ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאל (דה"א טז ,לז־מ).
ֲא ׁ ֶשר ְּבגִ ְבעֹון .לְ ַה ֲעלֹות עֹלֹות לַ ה' ַעל ִמזְ ַּבח ָהעֹלָ ה ּ ָת ִמיד לַ ּב ֶֹקר ְולָ ָע ֶרב ,וּ לְ כָ ל ַה ָּכתוּ ב ְּב ַ
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5

דוד מפריד בין המשרתים לפני ארון ברית ה' ,לבין הכהנים לפני משכן ה' .את משכן ה' הוא קובע בבמה אשר בגבעון ,ושם
נשארה עבודת הקרבנות הציבורית עד בנין בית המקדש בימי שלמה .הבמה בגבעון החליפה את המשכן שעמד בנוב ,עד
לחורבנה של עיר הכהנים בידי שאול .ייתכן ,שהמעבר לגבעון היה חלק מתהליך התשובה אותו החל דוד בשנות הרעב,
הֹוש ַע ַּב ּיֹום ַההוּ א ח ְֹט ֵבי ֵע ִצים ְו ׁש ֲֹא ֵבי ַמיִ ם
והגבעונים חזרו להחזיק בתפקיד המשמעותי שהוטל עליהם בימי יהושעַ :ו ִ ּי ּ ְתנֵ ם יְ ׁ ֻ
לָ ֵע ָדה וּ לְ ִמזְ ַּבח ה'ַ ,עד ַה ּיֹום ַה ֶ ּזה ֶאל ַה ּ ָמקֹום ֲא ׁ ֶשר יִ ְב ָחר (יהושע ט ,כז).
לסיכום ,הסיפור על שלש שנות הרעב בימי דוד ,והוקעת שבעה מבני שאול בידי הגבעונים ,הוא סיפור המעבר ממלכות שאול
למלכות דוד .בסיומו ,עצמות שאול ויהונתן מגיעות לארץ בנימין ,ונסללת דרכו של דוד למלכות על כל ישראל בירושלים.
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לאחר שהצבענו בהרחבה על ההקשר של בקשת דוד את פני ה' ,נראה לשוב למחצית השניה של המזמור שלנו ,ולמצוא בה
הדים למעבר למלכות דוד ,ולבקשת פני ה' בימי הרעב.
דוד מתאר את בקשתו בלשוןִּ :כי ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָ בוּנִ י ,וַ ה' יַ ַא ְספֵ נִ י (י) .מתי עזבו אותו אביו ואמו? חז"ל דרשו זאת על כל אדם,
שלאחר התשמיש עוזבים אותו אביו ואמו ,וה' שומר את הטיפה וצר את העובר (ויק"ר יד ,ה; הובא ברש"י) .ואולם ,אם באים אנו
במ ָע ַרת ֲע ֻד ּ ָלם,
להחיל זאת על חיי דוד ,הפעם היחידה בה אנו פוגשים את אביו ואמו היא כאשר הוא החל את דרכו העצמאית ְ
מֹואב יֵ ֵצא נָ א ָא ִבי ְו ִא ּ ִמי
ֹאמר ֶאל ֶמלֶ ְך ָ
מֹואבַ ,ו ּי ֶ
ושם נאמרַ :ו ִ ּי ׁ ְש ְמעוּ ֶא ָחיו ְוכָ ל ֵּבית ָא ִביו ַו ֵּי ְרדוּ ֵאלָ יו ׁ ָש ּ ָמהַ .ו ֵ ּילֶ ְך ָ ּד ִוד ִמ ּׁ ָשם ִמ ְצ ּ ֵפה ָ
מֹואב ַו ֵ ּי ׁ ְשבוּ ִע ּמֹו ָּכל יְ ֵמי ֱהיֹות ָ ּד ִוד ַּב ּ ְמצוּ ָדה (שמו"א כב ,א־ד).
ִא ּ ְתכֶ ם ַעד ֲא ׁ ֶשר ֵא ַדע ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂשה ּ ִלי ֱא־ל ִֹהיםַ .ו ַ ּינְ ֵחם ֶאת ּ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ָ
מיד לאחר שדוד נצטווה על ידי ָ ּגד ַה ָּנ ִביא לשוב אל ארץ יהודה ,מסופר על תחילת המרדף של שאול והריגת נוב עיר הכהנים
בעקבות הלשנתו של דואג האדומי (כב ,ה־כג) .נראה ,כי זהו השלב בו ָא ִבי וְ ִא ִּמי עֲ זָ בוּנִ י ,ועליו מתפלל דוד וַ ה' יַ ַא ְספֵ נִ י.
ויש להעיר ,כי במקרא לא מפורש מה נעשה עם אביו ואמו של דוד ,אך חז"ל דרשו "שהרגם מלך מואב ולא נמלט מהם אלא אח
אחד לדוד ,שברח אצל נחש מלך בני עמון ,ושלח מלך מואב אחריו ולא רצה ליתנו והוא החסד שעשה נחש עם דוד" (במדב"ר
יד ,א) .הנביא מתאר את חסדו של דוד עם מפיבושת (שמו"ב ט ,א־יג) בין תגובת דוד למעשהו של מלך מואב (ח ,ב) לחסדו עם
מלך בני עמון (י ,א־ב).
גם הבקשהַ :אל ּ ִת ְּתנֵ נִ י ְּבנֶ פֶ ׁש ָצ ָריִּ ,כי ָקמ ּו ִבי עֵ ֵדי ׁ ֶש ֶקר וִ יפֵ ַח ָח ָמס (יב) .מעלה בזכרוננו את עדות השקר והחמס של ּד ֵֹאג ָה ֲאד ִֹמי:
ימלֶ ְך ֶּבן ֲא ִחטוּ בַ .ו ִ ּי ׁ ְש ַאל לֹו ַּבה' ְו ֵצ ָידה נָ ַתן לֹו ְו ֵאת ֶח ֶרב ָ ּגלְ יָ ת ַה ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתי נָ ַתן לֹו (שמו"א כב ,ט־י).
יתי ֶאת ֶּבן יִ ׁ ַשי ָּבא נ ֶֹבה ֶאל ֲא ִח ֶ
ָר ִא ִ
עדות שקר זו הובילה להריגת נוב עיר הכהנים ,ומתוך כך לפגיעה של שאול בגבעונים ,כפי שהזכרנו.
נראה ,כי גם הסיום של המזמור :לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לִ ְראֹות ְּבטוּב ה' ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּיים ,התממש כאשר לאחר שלש שנות הרעב ובקשת
הסליחה מן הגבעונים ,וכלשון הכתובַ :ו ֵ ּי ָע ֵתר ֱא־ל ִֹהים לָ ָא ֶרץ ַא ֲח ֵרי כֵ ן (שמו"ב כא ,יד).
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מעתה ,ניתן לראות במזמור שלנו הד למעבר ממלכות שאול למלכות דוד,
מן השאלה אל בקשת הפנים .חלקו הראשון של המזמור מציין את תפקידו
המסורתי של המלך ,בהיותו מנצח במלחמות ושואל ומבקש רק לשבת בבית
ה' .כמובן ,שגם בחלק זה דוד מצטיין בבטחונו בה' ובהעצמת הבקשה ,אך
ייחודו בא לידי ביטוי דווקא בחלק השני ,בבקשת פני ה' מתוך הסתר הפנים,
ובאפשרות לקוות אל ה' ולחזק את לבו ,עד שיזכה לִ ְראֹות ְּבטוּב ה' ְּב ֶא ֶרץ ַח ִ ּיים.

