ב"ה

יתי  /תהילים פרק י״א
ַּבה' ָח ִס ִ
שאול יונתן וינגורט

יש מי שאומר לנו לברוח מהתמודדות ,כי פעולת הצדיק אינה ניכרת,
אך כאשר חוסים בה' בטוחים במפלת הרשעים ובהצלחת הצדיקים,
וממילא אין צורך לברוח.

(א) ַל ְמנַ ֵ ּצ ַח ְל ָד ִוד

ַ ּבה' ָח ִס ִיתי
אמר ּו ְלנַ ְפ ׁ ִשי
ֵא ְיך ּ ֹת ְ
(נודו) נו ִּדי ַה ְר ֶכם צִ ּפוׂר.
(ב) ִּכי ִה ֵ ּנה ָה ְר ׁ ָש ִעים יִ ְד ְרכוּן ֶק ׁ ֶשת
כּ וׂנְ נ ּו ִח ָ ּצם ַעל יֶ ֶתר
ִלירוׂת ְ ּבמ ׂו אֹ ֶפל ְליִ ׁ ְש ֵרי ֵלב.
(ג) ִּכי ַה ׁ ּ ָשתוׂת יֵ ָה ֵרסוּן צַ ִּדיק ַמה ָּפ ָעל.

(ד) ה' ְ ּב ֵה ַיכל ָק ְד ׁש ׂו
ה' ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ִּכ ְסא ׂו
ֵעינָ יו יֶ ֱחז ּו
ַע ְפ ַע ָּפיו יִ ְב ֲחנ ּו

ְ ּבנֵ י ָא ָדם.

(ה) ה' צַ ִּדיק יִ ְב ָחן

במזמור

ישנו ויכוח :בחלק הראשון (פסוקים א־ג 28 ,מילים)

טענת מי שאומרים לדוד לברוח להר — נו ִּדי
(=תנדדי) ַה ְרכֶ ם (=ההר שלכם) ִצ ּפוׂ ר (=מהר כמו צפור) ,מכיוון שהרשעים
יורים חיצים על הישרים — ִּכי ִה ֵּנה ָה ְר ׁ ָשעִ ים יִ ְד ְרכוּן ֶק ׁ ֶשת (=ימתחו את
המיתר כדי לירות חיצים)ּ ,כוׂ נְ נ ּו (=הכינו) ִח ָ ּצם עַ ל יֶ ֶתר (=מיתר) ,לִ ירוׂ ת ְּבמוׂ
אֹפֶ ל (=במקום חשוך) לְ יִ ׁ ְש ֵרי לֵ ב (=על הישרים)ִּ ,כי ַה ּׁ ָשתוׂ ת (=היסודות)
יֵ ָה ֵרסוּןַ ,צדִּ יק ַמה ּ ָפעָ ל! כנגדם ,דוד הבוטח בה' אומר בחלק השני
(פסוקים ה־ז 26 ,מילים) ,שה' ְצ ָדקוׂ ת ָא ֵהב ,וְ ָר ׁ ָשע וְ א ֵֹהב ָח ָמס ָ ׂשנְ ָאה
נַ פְ ׁשוׂ  .ה' יתן עונש לרשעים — יַ ְמ ֵטר עַ ל ְר ׁ ָשעִ ים ּ ַפ ִחים (=פחמים) ֵא ׁש
וְ גָ פְ ִרית ,וְ רו ַּח זִ לְ עָ פוׂ ת ְמנָ ת ּכוׂ ָסם (=חלקם) .יָ ׁ ָשר — יֶ ֱחז ּו פָ נֵ ימוׂ (=יראו
את פני ה').

הדימוי שנאמר לדוד הוא של ציפור הנודדת להר ,וזה נראה כדימויו
של לוט בזמן הפיכת סדום ועמורה ,וכפי שאמר לו המלאך (בראשית
יט ,יז)ִ :ה ּ ָמלֵ ט ַעל נַ ְפ ׁ ֶש ָך וגו' ָה ָה ָרה ִה ּ ָמלֵ ט ּ ֶפן ּ ִת ָּס ֶפה .התיאור של מה
שיקרה לרשעים במזמורנו :יַ ְמ ֵטר עַ ל ְר ׁ ָשעִ ים ּ ַפ ִחים ֵא ׁש וְ גָ פְ ִרית,
הוא מעין התיאור של מה שקרה בסדום ועמורה (בראשית יט ,כד)ַ :וה'
ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם ְו ַעל ֲעמ ָֹרה ָ ּג ְפ ִרית ָו ֵא ׁש ֵמ ֵאת ה' ִמן ַה ּׁ ָש ָמיִ ם .אם כן,
האומרים לנפשו של דוד אומרים לו לברוח כמו לוט ,אך הוא בוחר
להישאר ואומר להםֵ :א ְ
ֹאמר ּו לְ נַ פְ ׁ ִשי לברוח להר?!
יך ּת ְ
מתי ייעצו לדוד ללכת להר? ועל מה מתבסס דוד בביטחונו? הרי
באמת הרשעים דורכים את קשתם ורוצים לירות בישרי הלב!
נראה ,כי התקופה בה אמרו זאת לדוד היא לאחר מות שאול.

שיעורים בספר תהילים › פרק י״א › ַ ּבה' ָח ִס ִיתי
ְו ָר ׁ ָשע ְואֹ ֵהב ָח ָמס שָׂ נְ ָאה נַ ְפ ׁשוׂ.
(ו) יַ ְמ ֵטר ַעל ְר ׁ ָש ִעים ַּפ ִחים ֵא ׁש ְוגָ ְפ ִרית
ְורו ַּח זִ ְל ָעפוׂת ְמנָ ת כּ ו ָׂסם.
(ז) ִּכי צַ ִּדיק ה' צְ ָדקוׂת ָא ֵהב
יָ ׁ ָשר יֶ ֱחז ּו ָפנֵ ימוׂ.
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במזמור שלנו ישנם כמה רמזים לקינת דוד על שאול ויהונתן .הקינה פותחת
(שמו"ב א ,יח) :לְ לַ ּ ֵמד ְּבנֵ י יְ הוּ ָדה ָק ׁ ֶשת .היה זה לאחר שהרשעים דרכו את קשתם
וכוננו את החץ לירות על שאול המלך (שמו"א לא ,ג)ַ :ו ּ ִתכְ ַּבד ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ֶאל ׁ ָשאוּ ל,
נָשים ַּב ָ ּק ׁ ֶשת ַו ָ ּי ֶחל ְמאֹד ֵמ ַה ּמוׂ ִרים ,ואכן הם הצליחו להרוג
ַו ִ ּי ְמ ָצ ֻאהוּ ַה ּמוׂ ִרים ֲא ׁ ִ
את שאול ויהונתן ,יִ ׁ ְש ֵרי לֵ ב.1
מהו ההר עליו מדובר? ייתכן ,שיש כאן רמז להר אליו ברח דוד מפני שאול,
כמסופר (שמו"א כג ,יד)ַ :ו ֵ ּי ׁ ֶשב ָ ּד ִוד ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַּב ּ ְמ ָצדוׂ ת ַו ֵ ּי ׁ ֶשב ָּב ָהר ְּב ִמ ְד ַּבר זִ יף,
ַו ַיְב ְק ׁ ֵשהוּ ׁ ָשאוּ ל ָּכל ַה ָ ּי ִמיםְ ,ולֹא נְ ָתנוׂ ֱא־ל ִֹהים ְּביָ דוׂ  .זהו הר אליו ברח דוד לאחר
ששמואל המליך אותו למלך ,אך שאול המלך עדיין היה במלכותו .שם נאמר,
שהגיע יהונתן בן שאול אל דוד ,ואמר לו (כג ,יז)ַ :אל ּ ִת ָירא ִּכי לֹא ִת ְמ ָצ ֲא ָך יַ ד
ׁ ָשאוּ ל ָא ִבי ְו ַא ּ ָתה ּ ִת ְמל ְֹך ַעל יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,ו ָאנֹכִ י ֶא ְהיֶ ה ּ ְל ָך לְ ִמ ׁ ְשנֶ הְ ,וגַ ם ׁ ָשאוּ ל ָא ִבי י ֵֹד ַע
ֵּכן .כנראה ,לאחר שהפלשתים הכו את שאול ויהונתן ,באו האומרים לנפשו של
דוד ,ואמרו לו ללכת אל ההר ,ולא לקחת לעצמו את המלוכה.
מה משיב להם דוד? ומדוע הוא שולל לגמרי את שיטתם ,ומגיבֵ :א ְ
ֹאמר ּו
יך ּת ְ
לְ נַ פְ ׁ ִשי?...
ספר הישר ,ספרם של יִ ׁ ְש ֵרי לֵ ב שה' רואה אותם ,נזכר בקינת דוד על שאול
ויהונתן ,עליה נאמרִ :ה ֵּנה כְ תוּ ָבה ַעל ֵס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשר ,והוא נזכר פעם נוספת כאשר
יהושע העמיד את השמש בגבעון (יהושע י ,יא־יג)ַ :ויְ ִהי ְּבנֻ ָסם ִמ ּ ְפנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֵהם
ְּבמוׂ ַרד ֵּבית חוׂ רֹן ַוה' ִה ׁ ְשלִ ְ
יהם ֲא ָבנִ ים ְ ּגדֹלוׂ ת ִמן ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ַעד ֲעזֵ ָקהַ ,ו ָ ּי ֻמתוּ
יך ֲעלֵ ֶ
ַר ִּבים ֲא ׁ ֶשר ֵמתוּ ְּב ַא ְבנֵ י ַה ָּב ָרד ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָה ְרגוּ ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶּב ָח ֶרבָ .אז יְ ַד ֵּבר יְ הוׂ ׁ ֻש ַע לַ ה'
ֹאמר לְ ֵעינֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ ׁ :ש ֶמ ׁש ְּבגִ ְבעוׂ ן ּדוׂ ם
ְּביוׂ ם ּ ֵתת ה' ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי לִ ְפנֵ י ְּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלַ ,ו ּי ֶ
ֹיְביוֲ ,הלֹא ִהיא כְ תוּ ָבה
ְויָ ֵר ַח ְּב ֵע ֶמק ַא ָ ּילוׂ ןַ .ו ִ ּי ּדֹם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ְויָ ֵר ַח ָע ָמד ַעד יִ ּקֹם גּ וׂ י א ָ
ַעל ֵס ֶפר ַה ָ ּי ׁ ָשרַ ,ו ַ ּי ֲעמֹד ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ַּב ֲח ִצי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם ְולֹא ָאץ לָ בוׂ א ְּכיוׂ ם ּ ָת ִמים .וכך,
כפי שה' המטיר על סדום ועמורה אש וגפרית מן השמים ,כך הוא השליך כאן
אבנים על האויבים .הדבר הזה כתוב על ספר הישר — אבנים מהשמים הורגות
יותר מאשר חרב .נראה ,כי דוד בטוח בישרותו .והיָ ׁ ָשר — יֶ ֱחז ּו פָ נֵ ימוׂ  ,רואה
את פני ה'.
*
התבוננות נוספת בסיפור על סדום ועמורה ,מסבירה יותר את התנודה האמיתית
להר .המלאך אמר ללוט לברוח להר ,אך לוט אמר למלאך (בראשית יט ,יט)ִ :ה ֵּנה
נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְ ּד ָך ֵחן ְּב ֵעינֶ ָ
ית ִע ּ ָמ ִדי לְ ַה ֲחיוׂ ת ֶאת נַ ְפ ׁ ִשי,
יך ַו ּ ַתגְ ֵ ּדל ַח ְס ְ ּד ָך ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ָ
ְו ָאנֹכִ י לֹא אוּ כַ ל לְ ִה ּ ָמלֵ ט ָה ָה ָרה ּ ֶפן ּ ִת ְד ָּב ַקנִ י ָה ָר ָעה ָו ַמ ּ ִתי .היכן היה ההר אליו היה
צריך לוט לברוח?
היה זה ההר בו ישב אברהם אבינו ,ושם אמר לו ה' (בראשית יח ,כ־כא) :זַ ֲע ַקת ְסדֹם
1

בספר משלי (כז ,ח) יש פסוקְּ :כ ִצ ּפוׂ ר נוׂ ֶד ֶדת ִמן ִק ָּנ ּה ֵּכן ִא ׁיש נוׂ ֵדד ִמ ּ ְמקוׂ מוׂ  ,ולא מן הנמנע
שכאשר שלמה המלך כתב את הפרק ,הוא העלה בזכרונו את המזמור של אביו ,על
ציפור נודדת ועל איש שנודד ממקומו ,ורמז על הקינה של דוד על שאול ויהונתן ,שהיא
הבסיס למזמור זה.
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ַ ּבה' ָח ִס ִיתי ‹ פרק י״א ‹ שיעורים בספר תהילים
אתם ִּכי כָ ְב ָדה ְמאֹדֵ ,א ֲר ָדה ָּנא ְו ֶא ְר ֶאה ַה ְּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָּב ָאה ֵאלַ י
ַו ֲעמ ָֹרה ִּכי ָר ָּבה ְו ַח ָּט ָ
ָעשׂ וּ ָּכלָ ה ְו ִאם לֹא ֵא ָד ָעה .אברהם התפלל ואמרַ :ה ַאף ּ ִת ְס ּ ֶפה ַצ ִ ּדיק ִעם ָר ׁ ָשע?!
אוּ לַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ּׁ ִשים ַצ ִ ּד ִיקם ְּבתוׂ ְך ָה ִעיר ַה ַאף ּ ִת ְס ּ ֶפה ְולֹא ִת ּ ָ ׂשא לַ ּ ָמקוׂ ם לְ ַמ ַען ֲח ִמ ּׁ ִשים
ַה ַ ּצ ִ ּד ִיקם ֲא ׁ ֶשר ְּב ִק ְר ָּב ּה? ָחלִ לָ ה ּ ְל ָך ֵמ ֲעשׂ ֹת ַּכ ָ ּד ָבר ַה ֶ ּזה לְ ָה ִמית ַצ ִ ּדיק ִעם ָר ׁ ָשע ְו ָהיָ ה
כַ ַ ּצ ִ ּדיק ָּכ ָר ׁ ָשע ָחלִ לָ ה ּ ָל ְך ֲה ׁש ֵֹפט ָּכל ָה ָא ֶרץ לֹא יַ ֲע ֶ ׂשה ִמ ׁ ְש ּ ָפט!
ואכן ,במוקד המזמור שלנו כתוב :ה' ְּב ֵהיכַ ל ָק ְד ׁשוׂ  ,ה' ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ִּכ ְסאוׂ  ,עֵ ינָ יו
יֶ ֱחזוּ ,עַ פְ עַ ּ ָפיו יִ ְב ֲחנוְּּ ,בנֵ י ָא ָדם .וכך היה בסדום :ה' בשמים כסא המשפט שלו,
אך הוא רואה את בני האדם ובוחר את הצדיקים ונושא לכל המקום בעבורם .רק
כאשר ה' לא מוצא בסדום אפילו עשרה צדיקים הוא משחית אותה.
נראה ,כי דוד מניח את צדקת ה' כהנחה פשוטה ,וממילא הוא בוטח בו ,שכל
עוד הוא יוכל להציל את המקום — הרי שה' נושא לכל המקום בעבורו ,וגם
אם לא — ה' ימלט אותו אל ההר .ממילא ,אומר דוד לאומרים לוֵ :א ְ
ֹאמר ּו
יך ּת ְ
לְ נַ פְ ׁ ִשי נו ִּדי ַה ְרכֶ ם ִצ ּפוׂ ר?! האמירה להימלט להר היא אמירה של ה' כאשר
ַה ּׁ ָשתוׂ ת יֵ ָה ֵרסוּן ,ואפילו התשתית איננה ,אך כל עוד זה לא קרה — צדיק פועל
וה' רואה אותו.
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