
ב"ה

ָרה ַלה' / תהילים פרק כ״ז יָרה ַוֲאַזּמְ ָאׁשִ
שאול יונתן וינגורט

גם  לפחד  לא  לנו  עוזרים  בצרות,  עוזר  שהוא  בכך  והכרה  בה'  בטחון 

מובילה  ה'  עזרת  מתמוטטת.  הארץ  וכאילו  אבוד  נראה  הכל  כאשר 

נס  על  הוא  המזמור  ה'.  את  ולדעת  להרפות  שלנו  וליכולת  לשמחה, 

השבתת המלחמה, מבלי שאנחנו היינו צריכים להילחם.

)א( ְלָדִוד

י  י ִאיָרא, ה' ָמעֹוז ַחּיַ ִעי ִמּמִ ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ

י ֶאְפָחד. ִמּמִ

ִרי,  ׂשָ ְקֹרב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ּבְ )ב( ּבִ

לּו ְוָנָפלּו. ה ָכׁשְ ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי ֵהּמָ

י,  ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלּבִ )ג( ִאם ּתַ

ֹזאת ֲאִני  קּום ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ ִאם ּתָ

בֹוֵטַח.

ׁש י ֵמֵאת ה' אֹוָתּה ֲאַבּקֵ ַאְלּתִ )ד( ַאַחת ׁשָ

י, ַלֲחזֹות  ל ְיֵמי ַחּיַ ֵבית ה' ּכָ י ּבְ ְבּתִ ׁשִ

ֵהיָכלֹו. ר ּבְ ֹנַעם ה', ּוְלַבּקֵ ּבְ

ֵרִני  יֹום ָרָעה, ַיְסּתִ ה ּבְ ֻסּכֹ ֵנִני ּבְ י ִיְצּפְ )ה( ּכִ

צּור ְירֹוְמֵמִני. ֵסֶתר ָאֳהלֹו, ּבְ ּבְ

י ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי,  ה ָירּום ֹראׁשִ )ו( ְוַעּתָ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ְוֶאְזּבְ

ָרה ַלה'. יָרה ַוֲאַזּמְ ָאׁשִ

ִני ַוֲעֵנִני. ַמע ה' קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחּנֵ )ז( ׁשְ

ֶניָך ה'  ׁשּו ָפָני, ֶאת ּפָ ּקְ י ּבַ )ח( ְלָך ָאַמר ִלּבִ

י בביטחון  מוחלט בה' פותח דוד את מזמור כז: "ִמּמִ

קרבים  האויבים  ֶאְפָחד?".  י  "ִמּמִ ִאיָרא?", 
כדי לאכול את בשרו, אך הם כושלים ונופלים, מחנה חונה עליו אך 

ֹזאת ֲאִני  י" ואף אם קמה עליו מלחמה הוא מצהיר: "ּבְ "לֹא ִייָרא ִלּבִ

בֹוֵטַח". הפתיחה מצביעה על האויבים שמקיפים את דוד, ועלולים 
לגרום לו יראה ופחד, אך הוא עומד בביטחונו ואינו מפחד כלל.

ְיֵמי  ל  ּכָ ה'  ֵבית  ּבְ י  ְבּתִ "ׁשִ לתיאור בקשתו האחת:  דוד  עובר  מכאן 

"ָאֳהלֹו",  "ֻסּכֹה",  "ֵהיָכלֹו",  ניתנו כאן כמה שמות:  ה'  י". לבית  ַחּיַ
ולהסתתר  ה'"  ֹנַעם  ּבְ "ַלֲחזֹות  מאפשרת  זה  לבית  והכניסה  "צּור", 

ָרָעה". שאלתו ובקשתו של דוד איננה מנוסחת כפניה לה'  יֹום  "ּבְ

או כתפילה, וה' נסתר בתיאור זה. הפעולה המתבקשת כמסקנה מן 

ֹאְיַבי  ַעל  י  ֹראׁשִ ָירּום  ה  הבקשה מנוסחת כתיאור של ההווה: "ְוַעּתָ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה". דוד מתרומם על האויבים  ְסִביבֹוַתי, ְוֶאְזּבְ
שסביבו, וזובח קרבנות של שמחה.

ַלה',  ָרה  ַוֲאַזּמְ יָרה  ָאׁשִ המזמור:  במוקד  שעומדות  המילים  שלש 

יכולות להיות המשך התיאור של הזובח זבחי תרועה, אך נראה שהן 

גם מכוונות אותנו לתחינה אותה נפגוש בחלקו השני של המזמור, 

ַמע ה' קֹוִלי  שכן זהו קול אותו נושא דוד, וגם עליו הוא מבקש: ׁשְ

ֶאְקָרא.

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', 



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 

עוזבים אותו. בקשות אלו מנוסחות כפניה ישירה לה' בלשון שלילית — "ַאל 

ַעְזֵבִני", והן עומדות כנגד הבקשה  ִני", "ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ט", "ַאל ּתִ ר", "ַאל ּתַ ְסּתֵ ּתַ
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, 

הדרך  אובדן  את  דוד  מתאר  כאן  ואילו  עליו.  בו  חונים  המחנה שהם  ומול 

בעדותם.  אותו  ולחמוס  כנגדו  שקר  להעיד  עליו  הצרים  רצון  ואת  הישרה 

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[.

שירה  לא  וגם  תרועה,  זבחי  הקרבת  איננה  זה  מחלק  המתבקשת  המסקנה 

ָך  ִלּבֶ ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ה'  ֶאל  ה  "ַקּוֵ מתמדת:  ותקווה  תפילה  דווקא  אלא  וזמרה, 

ה ֶאל ה'". ְוַקּוֵ

כאשר  בה'  דוד  של  בטחונו  מתואר  מילים(   73 )א־ו.  הראשון  בחלק  לסיכום, 

תרועה,  זבחי  ולזבוח  ה'  בבית  לשבת  האחת  ושאלתו  עמו,  נלחמים  אויביו 

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 

שבלא  ולהבין  פנימה  הלב  נבכי  אל  להיכנס  יש  ובהיכל,  בבית  די  לא  כך, 

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 149 מילים, ומלבד הכתובת "ְלָדִוד", מתחלקים שני החלקים 

בחלק  מילים(   37( והבקשה  מילים(   36( הביטחון  בתיאור  מילים   73 בשווה: 

הראשון של המזמור, ו־72 מילים בתיאור התחינה )37 מילים( והצרה )35 מילים( 

שמהוות  ַלה',  ָרה  ַוֲאַזּמְ יָרה  ָאׁשִ המילים:  באו  המזמור  במוקד  השני.  בחלק 

המשך לביטחון מחד, והקדמה לקריאה לה' מאידך.

ׁש. ֲאַבּקֵ

ָך, ַאף ַעְבּדֶ ט ּבְ י, ַאל ּתַ ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ר ּפָ ְסּתֵ )ט( ַאל ּתַ

ַעְזֵבִני ֱא־לֵֹהי  ִני, ְוַאל ּתַ ׁשֵ ּטְ ֶעְזָרִתי ָהִייָת ַאל ּתִ

ִעי. ִיׁשְ

י ֲעָזבּוִני, ַוה' ַיַאְסֵפִני. י ָאִבי ְוִאּמִ )י( ּכִ

ֹאַרח ִמיׁשֹור  ָך, ּוְנֵחִני ּבְ ְרּכֶ )יא( הֹוֵרִני ה' ּדַ

ְלַמַען ׁשֹוְרָרי.

ֶקר  י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי, ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ )יב( ַאל ּתִ

ִויֵפַח ָחָמס.

ֶאֶרץ  טּוב ה' ּבְ י ִלְראֹות ּבְ )יג( לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ

ים. ַחּיִ

ה ֶאל ה'. ָך, ְוַקּוֵ ה ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ )יד( ַקּוֵ

2 ָרה�ַלה'� יָרה�ַוֲאַזּמְ שיעורים�בספר�תהילים�‹�פרק�כ״ז�‹�ָאׁשִ
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ׁש. פעם אחת בלבד אנו מוצאים בסיפורים על  ֶניָך ה' ֲאַבּקֵ ׁשּו ָפָני, והוא נענה לזה: ֶאת ּפָ ּקְ במזמור שלנו מגלה דוד כי לבו אומר: ּבַ

ֵני ה' )שמו"ב כא, א(. נראה, כי עיון בפרשיה זו ובהקשרה מעניקים משמעות נוספת למזמור שלנו. ִוד ֶאת ּפְ ׁש ּדָ דוד שנאמר: ַוְיַבּקֵ

ר ֵהִמית  ִמים, ַעל ֲאׁשֶ ית ַהּדָ אּול ְוֶאל ּבֵ ֵני ה' ]ס[ ַוּיֹאֶמר ה': ֶאל ׁשָ ִוד ֶאת ּפְ ׁש ּדָ ָנה, ַוְיַבּקֵ ָנה ַאֲחֵרי ׁשָ ִנים ׁשָ לֹׁש ׁשָ יֵמי ָדִוד ׁשָ "ַוְיִהי ָרָעב ּבִ

ְבֹעִנים". ֶאת ַהּגִ

יֵמי ָדִוד" לכאורה איננו  מתי היה הרעב המדובר? ומתי ה' בא חשבון עם שאול על כך שהמית את הגבעונים? ציון הזמן: "ּבִ

מספיק מפורט, ובכל זאת ניתן להניח שהוא בא להוציא מ'ימי שאול' וביתו אחריו, ואולי הוא מוציא גם מ'ימי דוד' כמלך על 

אּול, מצביעה על כך שאין אנו רחוקים מתקופתו, וכך דרשו בגמרא )יבמות עח, ב(: "אל שאול —  כל ישראל. גם תשובת ה': ֶאל ׁשָ

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[.

ִוד  ֶלְך ּדָ גם מסיומה של הפרשיה נראה, שעדיין לא עבר זמן רב כל כך למן קבורת שאול ועד הרעב שבימי דוד, שכן נאמר: ַוּיֵ

ָלאּום )שם( ר )תלום( ּתְ ן ֲאׁשֶ ית ׁשַ ְנבּו ֹאָתם ֵמְרֹחב ּבֵ ר ּגָ ְלָעד, ֲאׁשֶ ֲעֵלי ָיֵביׁש ּגִ נֹו ֵמֵאת ּבַ אּול ְוֶאת ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ּבְ ח ֶאת ַעְצמֹות ׁשָ ּקַ ַוּיִ

ַאְספּו ֶאת  נֹו, ַוּיַ אּול ְוֶאת ַעְצמֹות ְיהֹוָנָתן ּבְ ם ֶאת ַעְצמֹות ׁשָ ָ ַעל ִמּשׁ ְלּבַֹע. ַוּיַ ּגִ אּול ּבַ ים ֶאת ׁשָ ּתִ ִלׁשְ יֹום ַהּכֹות ּפְ ים ּבְ ּתִ ִלׁשְ ה )הפלשתים( ּפְ ּמָ ׁשָ

ָעֵתר  ֶלְך, ַוּיֵ ה ַהּמֶ ר ִצּוָ ֲעׂשּו ּכֹל ֲאׁשֶ ֶקֶבר ִקיׁש ָאִביו, ַוּיַ ֵצָלע ּבְ ְנָיִמן ּבְ ֶאֶרץ ּבִ נֹו ּבְ אּול ִויהֹוָנָתן ּבְ רּו ֶאת ַעְצמֹות ׁשָ ְקּבְ ַעְצמֹות ַהּמּוָקִעים. ַוּיִ

ֱא־לִֹהים ָלָאֶרץ ַאֲחֵרי ֵכן )שמו"ב כא, יב־יד(.

ה'  ִוד ּבַ ַאל ּדָ ׁשְ ראשיתו של הקשר בין דוד לאנשי יביש גלעד מצוי בנביא מיד לאחר קינת דוד על שאול ויהונתן: ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן, ַוּיִ

חּו  ְמׁשְ י ְיהּוָדה ַוּיִ ֹבאּו ַאְנׁשֵ ִוד: ָאָנה ֶאֱעֶלה? ַוּיֹאֶמר: ֶחְבֹרָנה ... ַוּיָ ַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה? ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו: ֲעֵלה. ַוּיֹאֶמר ּדָ ֵלאֹמר: ַהֶאֱעֶלה ּבְ

אּול )שמו"ב ב, א־ד(. ר ָקְברּו ֶאת ׁשָ ְלָעד ֲאׁשֶ י ָיֵביׁש ּגִ דּו ְלָדִוד ֵלאֹמר ַאְנׁשֵ ּגִ ית ְיהּוָדה. ַוּיַ ִוד ְלֶמֶלְך ַעל ּבֵ ם ֶאת ּדָ ׁשָ

ניתן להציע, כי באמצע הפסוק — בין משיחת דוד למלך על בית יהודה, לבין מה שאמרו לדוד על אנשי יביש גלעד — היו אותן 

ר  ד ְלָדִוד ֵאת ֲאׁשֶ ּגַ שלש שנים של רעב, ובקשת דוד את פני ה'. וייתכן, שבמקום בו נאמר לאחר הסיפור על דוד והגבעונים: ַוּיֻ

אּול  ר ָקְברּו ֶאת ׁשָ ְלָעד ֲאׁשֶ י ָיֵביׁש ּגִ דּו ְלָדִוד ֵלאֹמר: ַאְנׁשֵ ּגִ אּול )שמו"ב כא, יא(, הוסיפו המגידים ַוּיַ ֶלֶגׁש ׁשָ ה ּפִ ה ַבת ַאּיָ ָתה ִרְצּפָ ָעׂשְ

)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 

ה ִעם ֲאֹדֵניֶכם  יֶתם ַהֶחֶסד ַהּזֶ ר ֲעׂשִ ם ַלה' ֲאׁשֶ ֻרִכים ַאּתֶ ְלָעד, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם: ּבְ י ָיֵביׁש ּגִ ִוד ַמְלָאִכים ֶאל ַאְנׁשֵ ַלח ּדָ ׁשְ קברו את שאול, ַוּיִ

ה  ה. ְוַעּתָ ָבר ַהּזֶ יֶתם ַהּדָ ר ֲעׂשִ ֶכם ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת ֲאׁשֶ ה ִאּתְ ֶכם ֶחֶסד ֶוֱאֶמת, ְוַגם ָאֹנִכי ֶאֱעׂשֶ ה ַיַעׂש ה' ִעּמָ רּו ֹאתֹו. ְוַעּתָ ְקּבְ אּול, ַוּתִ ִעם ׁשָ

חּו ֵבית ְיהּוָדה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם )שמו"ב ב, ה־ז(. בשלב זה הלך דוד  אּול, ְוַגם ֹאִתי ָמׁשְ י ֵמת ֲאֹדֵניֶכם ׁשָ ֱחַזְקָנה ְיֵדיֶכם ִוְהיּו ִלְבֵני ַחִיל ּכִ ּתֶ

ולקח את עצמות שאול ויהונתן כדי לקברם כמסופר בפרקנו )שמו"ב כא, יב־יד(.
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יֵמי ָדִוד" מתייחסת לראשית מלכותו של דוד בחברון, ניתן לתת פרשנות עמוקה יותר גם לבחירתו  אם אכן הפתיחה "ַוְיִהי ָרָעב ּבִ

ְבָעה  ן ָלנּו ׁשִ ר? והם השיבו לו: ֻיּתַ ה ֲאַכּפֵ ה ָלֶכם? ּוַבּמָ של דוד בשבעת האנשים מבית שאול. דוד פנה אל הגבעונים ושאל: ָמה ֶאֱעׂשֶ

אּול, ַעל  ן ׁשָ ן ְיהֹוָנָתן ּבֶ ת ּבֶ ֶלְך ַעל ְמִפי ֹבׁשֶ ְחֹמל ַהּמֶ ִחיר ה'. בבחירת האנשים מסופר: ַוּיַ אּול ּבְ ִגְבַעת ׁשָ ָניו, ְוהֹוַקֲענּום ַלה' ּבְ ים ִמּבָ ֲאָנׁשִ

אּול, ֶאת ַאְרֹמִני ְוֶאת  ר ָיְלָדה ְלׁשָ ה ֲאׁשֶ ה ַבת ַאּיָ ֵני ִרְצּפָ ֵני ּבְ ֶלְך ֶאת ׁשְ ח ַהּמֶ ּקַ אּול. ַוּיִ ן ׁשָ ִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ּבֶ ין ּדָ יֹנָתם ּבֵ ר ּבֵ ֻבַעת ה' ֲאׁשֶ ׁשְ

ָהר ִלְפֵני ה' וגו'. ְבֹעִנים, ַוּיִֹקיֻעם ּבָ ַיד ַהּגִ ֵנם ּבְ ּתְ ֹחָלִתי. ַוּיִ י ַהּמְ ְרִזּלַ ן ּבַ ר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ּבֶ אּול ֲאׁשֶ ת ׁשָ ֵני ִמיַכל ּבַ ת ּבְ ת, ְוֶאת ֲחֵמׁשֶ ְמִפֹבׁשֶ

ִוד, כאשר ִאיׁש  ית ּדָ אּול ּוֵבין ּבֵ ית ׁשָ ין ּבֵ ְלָחָמה ּבֵ ְהיֹות ַהּמִ ה, אנו מגלים רק ּבִ ה ַבת ַאּיָ ָמּה ִרְצּפָ ֶלֶגׁש ּוׁשְ את העובדה שלשאול היתה ּפִ
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א ָדִוד ַעל  ּסֵ אּול, ּוְלָהִקים ֶאת ּכִ ית ׁשָ ְמָלָכה ִמּבֵ ת חשד בַאְבֵנר שהוא בא על פילגש אביו. בנקודה זו החליט אבנר ְלַהֲעִביר ַהּמַ ּבֹׁשֶ

ַבע )שמו"ב ג, ו־יא(. ֵאר ׁשָ ן ְוַעד ּבְ ָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה ִמּדָ ִיׂשְ

ֵמָאה ָעְרלֹות  י ִלי ּבְ ּתִ ר ֵאַרׂשְ י ֶאת ִמיַכל ֲאׁשֶ ּתִ ָנה ֶאת ִאׁשְ אּול ֵלאֹמר, ּתְ ן ׁשָ ת ּבֶ ִוד ַמְלָאִכים ֶאל ִאיׁש ּבֹׁשֶ ַלח ּדָ ׁשְ באותו הזמן נאמר גם: ַוּיִ

ֹחָלִתי? דרש רבי יהושע בן קרחה: "וכי  י ַהּמְ ְרִזּלַ ן ּבַ ר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל ּבֶ אּול ֲאׁשֶ ת ׁשָ ֵני ִמיַכל ּבַ ת ּבְ ים )שמו"ב ג, יד(. מיהם ֲחֵמׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

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: 

ָחְפָזּה  ֹנס, ַוְיִהי ּבְ ֵאהּו ֹאַמְנּתֹו ַוּתָ ּשָׂ ְזְרֶעאל, ַוּתִ אּול ִויהֹוָנָתן ִמּיִ ֻמַעת ׁשָ ֹבא ׁשְ ִנים ָהָיה ּבְ ן ָחֵמׁש ׁשָ ן ְנֵכה ַרְגָלִים, ּבֶ אּול ּבֵ ן ׁשָ ְוִליהֹוָנָתן ּבֶ

ת )שמו"ב ד, ד(. הקשרו של הפסוק איננו מובן, שכן עברו עוד כמה שנים עד אשר הסתיימה  מֹו ְמִפיֹבׁשֶ ּוׁשְ ֵסַח,  ּפָ ַוּיִ ּפֹל  ַוּיִ ָלנּוס 

המלחמה הארוכה בין בית שאול ובית דוד, ומשחו את דוד למלך על כל ישראל. רק כאשר הגיע דוד לירושלים, וה' הניח 

ֲעבּור ְיהֹוָנָתן, והושיב את  ה ִעּמֹו ֶחֶסד ּבַ אּול, ְוֶאֱעׂשֶ ר נֹוַתר ְלֵבית ׁשָ לו מכל אויביו מסביב מסופר שדוד שאל: ֲהִכי ֶיׁש עֹוד ֲאׁשֶ

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 

אּול. ן ׁשָ ִוד ּוֵבין ְיהֹוָנָתן ּבֶ ין ּדָ יֹנָתם, ּבֵ ר ּבֵ ֻבַעת ה' ֲאׁשֶ דוד; ועל בנו הקטן של יהונתן, מפיבושת, חמל דוד ַעל ׁשְ

ן ְצרּוָיה  אּול לבין יֹוָאב ּבֶ ן ׁשָ ת ּבֶ ן ֵנר ְוַעְבֵדי ִאיׁש ּבֹׁשֶ ְבעֹון היתה גם המקום בו התחילה המלחמה הקשה בין ַאְבֵנר ּבֶ ֵרַכת ּגִ נעיר, כי ּבְ

ְוַעְבֵדי ָדִוד )שמו"ב ב, יג־לב(, וניתן לראות גם בכך סמל ליחסם השונה של שאול ודוד אל הגבעונים.
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ה,  ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבֹעִנים לֹא ִמּבְ ְבֹעִנים וגו'. ְוַהּגִ ר ֵהִמית ֶאת ַהּגִ ִמים, ַעל ֲאׁשֶ ית ַהּדָ אּול ְוֶאל ּבֵ נתבונן עוד מעט בתשובת ה' לדוד: ֶאל ׁשָ

ָרֵאל ִויהּוָדה )שמו"ב כא, א־ב(. מתי קנא שאול  ַקּנֹאתֹו ִלְבֵני ִיׂשְ אּול ְלַהּכָֹתם ּבְ ׁש ׁשָ עּו ָלֶהם, ַוְיַבּקֵ ּבְ ָרֵאל ִנׁשְ ֶתר ָהֱאֹמִרי, ּוְבֵני ִיׂשְ י ִאם ִמּיֶ ּכִ

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: 

ית ָאִביָך )שמו"א כב, כב(. ָכל ֶנֶפׁש ּבֵ ָאֹנִכי ַסּבִֹתי ּבְ

מתוך עיון בבקשת פני ה' בימי דוד ניתן גם להציע, שיחסו השונה של דוד אל הגבעונים, הוא זה שגרם לו להפוך את הבמה 

י  ה ָירּום ֹראׁשִ דֹוָלה )מל"א ג, ד(. לאחר שקיים דוד בעצמו את סיום המחצית הראשונה של המזמור שלנו: ְוַעּתָ ָמה ַהּגְ בגבעון לּבָ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה, הוא ניגש לקיים גם את השלמת הבקשה של פני ה'. ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי, ְוֶאְזּבְ

ר ָנָטה לֹו  תֹוְך ָהֹאֶהל ֲאׁשֶ יגּו ֹאתֹו ּבְ ּצִ ִביאּו ֶאת ֲארֹון ָהֱא־לִֹהים ַוּיַ וכך נאמר בספר דברי הימים לאחר העלאת הארון לירושלים: ַוּיָ

ל ַלה' ֱא־לֵֹהי  יר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ְרִתים, ּוְלַהְזּכִ ם ְמׁשָ ן ִלְפֵני ֲארֹון ה' ִמן ַהְלִוּיִ ּתֵ ָלִמים ִלְפֵני ָהֱא־לִֹהים וגו'. ַוּיִ ְקִריבּו ֹעלֹות ּוׁשְ ִויד, ַוּיַ ּדָ

ָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה. ָרֵאל וגו'. נראה, כי על אהל זה נתכוון דוד באמרו ְוֶאְזּבְ ִיׂשְ

ם ִלְפֵני  ֲעָזב ׁשָ ואולם, בבואו לקבוע את מקום עבודת הקרבנות, הוא מבדיל בין העומדים לפני הארון לבין הבמה, וכך נאמר: ַוּיַ

ָמה  ּבָ ן ה', ּבַ ּכַ יֹומֹו וגו'. ְוֵאת ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ִמׁשְ ִמיד ִלְדַבר יֹום ּבְ ֵרת ִלְפֵני ָהָארֹון ּתָ ִרית ה' ְלָאָסף ּוְלֶאָחיו, ְלׁשָ ֲארֹון ּבְ

ָרֵאל )דה"א טז, לז־מ(. ה ַעל ִיׂשְ ר ִצּוָ תֹוַרת ה' ֲאׁשֶ תּוב ּבְ ִמיד ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב, ּוְלָכל ַהּכָ ח ָהֹעָלה ּתָ ִגְבעֹון. ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות ַלה' ַעל ִמְזּבַ ר ּבְ ֲאׁשֶ
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דוד מפריד בין המשרתים לפני ארון ברית ה', לבין הכהנים לפני משכן ה'. את משכן ה' הוא קובע בבמה אשר בגבעון, ושם 

בנוב, עד  בימי שלמה. הבמה בגבעון החליפה את המשכן שעמד  בית המקדש  בנין  נשארה עבודת הקרבנות הציבורית עד 

הרעב,  בשנות  דוד  החל  אותו  התשובה  מתהליך  חלק  היה  לגבעון  שהמעבר  ייתכן,  שאול.  בידי  הכהנים  עיר  של  לחורבנה 

ְוׁשֲֹאֵבי ַמִים  ּיֹום ַההּוא ֹחְטֵבי ֵעִצים  ּבַ ַע  ֵנם ְיהֹוׁשֻ ּתְ ַוּיִ והגבעונים חזרו להחזיק בתפקיד המשמעותי שהוטל עליהם בימי יהושע: 

ר ִיְבָחר )יהושע ט, כז(. קֹום ֲאׁשֶ ה ֶאל ַהּמָ ח ה', ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ָלֵעָדה ּוְלִמְזּבַ

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.

י ֲעָזבּוִני, ַוה' ַיַאְסֵפִני )י(. מתי עזבו אותו אביו ואמו? חז"ל דרשו זאת על כל אדם,  י ָאִבי ְוִאּמִ דוד מתאר את בקשתו בלשון: ּכִ

שלאחר התשמיש עוזבים אותו אביו ואמו, וה' שומר את הטיפה וצר את העובר )ויק"ר יד, ה; הובא ברש"י(. ואולם, אם באים אנו 

ם,  להחיל זאת על חיי דוד, הפעם היחידה בה אנו פוגשים את אביו ואמו היא כאשר הוא החל את דרכו העצמאית בְמָעַרת ֲעֻדּלָ

י  ה מֹוָאב, ַוּיֹאֶמר ֶאל ֶמֶלְך מֹוָאב ֵיֵצא ָנא ָאִבי ְוִאּמִ ם ִמְצּפֵ ָ ִוד ִמּשׁ ֶלְך ּדָ ה. ַוּיֵ ּמָ ְרדּו ֵאָליו ׁשָ ית ָאִביו ַוּיֵ ְמעּו ֶאָחיו ְוָכל ּבֵ ׁשְ ושם נאמר: ַוּיִ

צּוָדה )שמו"א כב, א־ד(. ּמְ ִוד ּבַ ל ְיֵמי ֱהיֹות ּדָ בּו ִעּמֹו ּכָ ׁשְ ֵני ֶמֶלְך מֹוָאב ַוּיֵ ְנֵחם ֶאת ּפְ י ֱא־לִֹהים. ַוּיַ ה ּלִ ֲעׂשֶ ר ֵאַדע ַמה ּיַ ֶכם ַעד ֲאׁשֶ ִאּתְ

ִביא לשוב אל ארץ יהודה, מסופר על תחילת המרדף של שאול והריגת נוב עיר הכהנים  ד ַהּנָ מיד לאחר שדוד נצטווה על ידי ּגָ

י ֲעָזבּוִני, ועליו מתפלל דוד ַוה' ַיַאְסֵפִני. בעקבות הלשנתו של דואג האדומי )כב, ה־כג(. נראה, כי זהו השלב בו ָאִבי ְוִאּמִ

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(.

ֶקר ִויֵפַח ָחָמס )יב(. מעלה בזכרוננו את עדות השקר והחמס של ּדֵֹאג ָהֲאֹדִמי:  י ָקמּו ִבי ֵעֵדי ׁשֶ ֶנֶפׁש ָצָרי, ּכִ ֵנִני ּבְ ּתְ גם הבקשה: ַאל ּתִ

י ָנַתן לֹו )שמו"א כב, ט־י(.  ּתִ ִלׁשְ ְלָית ַהּפְ ה' ְוֵציָדה ָנַתן לֹו ְוֵאת ֶחֶרב ּגָ ַאל לֹו ּבַ ׁשְ ן ֲאִחטּוב. ַוּיִ א ֹנֶבה ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ּבֶ י ּבָ ן ִיׁשַ ָרִאיִתי ֶאת ּבֶ

עדות שקר זו הובילה להריגת נוב עיר הכהנים, ומתוך כך לפגיעה של שאול בגבעונים, כפי שהזכרנו.

ים, התממש כאשר לאחר שלש שנות הרעב ובקשת  ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ י ִלְראֹות ּבְ נראה, כי גם הסיום של המזמור: לּוֵלא ֶהֱאַמְנּתִ

ָעֵתר ֱא־לִֹהים ָלָאֶרץ ַאֲחֵרי ֵכן )שמו"ב כא, יד(. הסליחה מן הגבעונים, וכלשון הכתוב: ַוּיֵ

דוד,  למלכות  שאול  ממלכות  למעבר  הד  שלנו  במזמור  לראות  ניתן  מעתה, 

תפקידו  את  מציין  המזמור  של  הראשון  חלקו  הפנים.  בקשת  אל  השאלה  מן 

המסורתי של המלך, בהיותו מנצח במלחמות ושואל ומבקש רק לשבת בבית 

אך  הבקשה,  ובהעצמת  בה'  בבטחונו  מצטיין  דוד  זה  בחלק  שגם  כמובן,  ה'. 

ייחודו בא לידי ביטוי דווקא בחלק השני, בבקשת פני ה' מתוך הסתר הפנים, 

ים. ֶאֶרץ ַחּיִ טּוב ה' ּבְ ובאפשרות לקוות אל ה' ולחזק את לבו, עד שיזכה ִלְראֹות ּבְ

להאזנה לשיעור על פרק כ״ז: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/27 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


