ב"ה

נִ ׁ ְש ַּבע ה' ְול ֹא יִ ָ ּנ ֵחם  /תהילים פרק ק״י
שאול יונתן וינגורט

ה' נשבע לדוד שאויביו יהיו הדום לרגליו ,אך דוד חושש שמא לא
לעולם הוא יהיה המלך ,ולפיכך צריך להדגיש — נשבע ה' ולא ינחם.
דוד מנצח את בני עמון גם לאחר שחטא והרג בחרב בני עמון את אוריה
החתי .ה' איננו מתחרט — אתה כהן לעולם.

במזמור

(א) ְל ָד ִוד ִמזְ מוׂר

ישנה שבועה של ה' לדוד וקיום שלה .החלק
הראשון (א־ג 29 .מילים) הוא השבועה :נְ ֻאם ה'
יך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ ָ
ימינִ י ,עַ ד ָא ׁ ִשית (=אשים) אֹיְ ֶב ָ
יך.
לַ אדֹנִ י (=לדוד)ֵ ׁ :שב לִ ִ
כיצד האויבים יפלו תחת דוד? ַמ ּ ֵטה עֻ ְ ּז ָך יִ ׁ ְשלַ ח ה' ִמ ִ ּצ ּיוׂ ןְ ,ר ֵדה
(=שלוט) ְּב ֶק ֶרב אֹיְ ֶב ָ
יך .עַ ְּמ ָך נְ ָדבֹת (=יתנדב) ְּביוׂ ם ֵחילֶ ָך (=ביום שתאסוף

ַעד ָא ׁ ִשית אֹ יְ ֶב ָיך ֲהדֹ ם ְל ַרגְ ֶל ָיך.

את החיילים שלך) ,והאיסוף של כל החיילים יהיה ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹד ׁש (=ביופי)

נְ ֻאם ה' ַלאדֹ נִ י
ׁ ֵשב ִל ִימינִ י
(ב) ַמ ֵּטה ֻע ְּז ָך יִ ׁ ְש ַלח ה' ִמ ִ ּצ ּיוׂן
ְר ֵדה ְ ּב ֶק ֶרב אֹ יְ ֶב ָיך.
(ג) ַע ְּמ ָך נְ ָדבֹ ת ְ ּביוׂם ֵח ֶיל ָך
ְ ּב ַה ְד ֵרי קֹ ֶד ׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ׁ ְש ָחר
ְל ָך ַטל יַ ְל ֻד ֶת ָיך.

(ד) נִ ׁ ְש ַ ּבע ה' ְולֹא יִ ָ ּנ ֵחם

ַא ָּתה כֹ ֵהן ְלעו ָׂלם
ַעל ִּד ְב ָר ִתי ַמ ְל ִּכיצֶ ֶדק.
(ה) ֲא־דֹ נָ י ַעל יְ ִמינְ ָך
ָמ ַחץ ְ ּביוׂם ַא ּפ ׂו ְמ ָל ִכים.
(ו) יָ ִדין ַ ּב ּגוׂיִ ם ָמ ֵלא גְ ִו ּיוׂת
ָמ ַחץ רֹ ׁ
אש ַעל ֶא ֶרץ ַר ָ ּבה.

ֵמ ֶר ֶחם ִמ ׁ ְש ָחר (=בחורים) לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶת ָ
יך (=ילדים) .ואולם ,נראה כי היה
ערעור על השבועה הזו ,וצריך דוד לחזק את עצמו :נִ ׁ ְש ַּבע ה' וְ לֹא
יִ ָּנ ֵחם .מעתה ,בא החלק השני של המזמור (ד־ז 29 .מילים) ובו מתקיימת
יצ ֶדק.
השבועהַ :א ּ ָתה כ ֵֹהן לְ עוׂ לָ ם ,עַ ל דִּ ְב ָר ִתי (=כמו שמסופר על) ַמלְ ִּכ ֶ
ֲא־דֹנָ י עַ ל יְ ִמינְ ָךָ ,מ ַחץ (=הכה) ְּביוׂ ם ַא ּפוׂ ְמלָ כִ ים .יָ ִדין (=יעשה משפט)
ֹאש (=המלך) עַ ל ֶא ֶרץ ַר ָּבה (=רבת
ַּבגּ וׂ יִ םָ ,מלֵ א גְ וִ ּיוׂ ת (=פגרים)ָ ,מ ַחץ ר ׁ
ֹאש (=יטול את העטרה של המלך).
עמון)ִ .מ ַּנ ַחל ַּבדֶּ ֶר ְך יִ ׁ ְש ּ ֶתה ,עַ ל ֵּכן יָ ִרים ר ׁ
מתוארת כאן מלחמה שהיתה על ארץ רבה ,הלא היא ֶא ֶרץ ְּבנֵ י ַע ּמוׂ ן
(שמו"ב י ,ב).
בפסוק האחרון במזמור שלנו ,מתואר סיום המלחמה .וכך ,כאשר יואב
ֹאמר :נִ לְ ַח ְמ ּ ִתי ְב ַר ָּבהּ ַ ,גם
בן צרויה שלח מלאכים לדוד (שמו"ב יב ,כז) ַו ּי ֶ
לָ כַ ְד ּ ִתי ֶאת ִעיר ַה ּ ָמיִ ם ,שזהוִ :מ ַּנ ַחל ַּבדֶּ ֶר ְך יִ ׁ ְש ּ ֶתה ,וביטוי הניצחון של
ֹאשוׂ  ,וּ ִמ ׁ ְש ָקלָ ּה ִּכ ַּכר זָ ָהב
דוד (שם יב ,ל)ַ :ו ִ ּי ַ ּקח ֶאת ֲע ֶט ֶרת ַמלְ ָּכם ֵמ ַעל ר ׁ
ֹאש ָ ּד ִוד ,וּ ׁ ְשלַ ל ָה ִעיר הוׂ ִציא ַה ְר ֵּבה ְמאֹד .וזהו
ְו ֶא ֶבן יְ ָק ָרהַ ,ו ּ ְת ִהי ַעל ר ׁ
ֹאש .ויש להעיר ,שהביטוי ְו ָה ִרים ָה ֲע ָט ָרה
סיום המזמור :עַ ל ֵּכן יָ ִרים ר ׁ
(יחזקאל כא ,לא) ,מסמל את סיום השלטון ,וכאן נגמר שלטונו של מלך
בני עמון בהסרת העטרה.

שיעורים בספר תהילים › פרק ק״י › נִ ׁ ְש ַ ּבע ה' ְולֹא יִ ָ ּנ ֵחם
(ז) ִמ ַ ּנ ַחל ַ ּב ֶּד ֶר ְך יִ ׁ ְש ֶּתה
ַעל ֵּכן יָ ִרים רֹ ׁ
אש.

עכשיו עלינו להבין את הפסוק הקודםֲ :א־דֹנָ י עַ ל יְ ִמינְ ָךָ ,מ ַחץ ְּביוׂ ם ַא ּפוׂ
ְמלָ כִ ים .מהו "יום אפו"? ומיהם המלכים שה' מחץ כאשר הוא היה על ימינו של
נִש ַּבע ה' וְ לֹא יִ ָּנ ֵחםַ ,א ָּתה כ ֵֹהן לְ עוׂ לָ ם,
דוד? גם הפסוק קודם לכן זקוק להסברְ ׁ :
עַ ל דִּ ְב ָר ִתי ַמלְ ִּכי ֶצ ֶדק .מדוע יכולים היינו לחשוב שה' ינחם על שבועתו? מתי
דוד הפך להיות "כהן"? ומדוע באה השוואתו ל"מלכיצדק"?
עיון במלחמת דוד בבני עמון יכול להוביל לפתרון השאלות.
לאחר שדוד הכה את פלישתים ,ומואב ,והדדעזר מלך רחוב ,וארם ,ואדום,
הביא דוד את השלל לירושלים ,והקדיש אותו לה' ,וכך נאמר (שמו"ב ח ,יא־יח):
ַ ּגם א ָֹתם ִה ְק ִ ּד ׁיש ַה ּ ֶמלֶ ְך ָ ּד ִוד לַ ה' ִעם ַה ֶּכ ֶסף ְו ַה ָ ּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ִה ְק ִ ּד ׁיש ִמ ָּכל ַהגּ וׂ יִ ם ֲא ׁ ֶשר
ִּכ ֵּב ׁשֵ .מ ֲא ָרם וּ ִמ ּמוׂ ָאב וּ ִמ ְּבנֵ י ַע ּמוׂ ן וּ ִמ ּ ְפלִ ׁ ְש ּ ִתים וּ ֵמ ֲע ָמלֵ ק וּ ִמ ּׁ ְשלַ ל ֲה ַד ְד ֶעזֶ ר ֶּבן ְרחֹב
ש ָר ֵאלַ ,ויְ ִהי
ֶמלֶ ְך צוׂ ָבה ַ ...ו ּיוׂ ׁ ַשע ה' ֶאת ָ ּד ִוד ְּבכֹל ֲא ׁ ֶשר ָהלָ ְךַ .ו ִ ּי ְמל ְֹך ָ ּד ִוד ַעל ָּכל יִ ְ ֹ
שה ִמ ׁ ְש ּ ָפט וּ ְצ ָד ָקה לְ כָ ל ַע ּמוׂ ְ .ויוׂ ָאב ֶּבן ְצרוּ יָ ה ַעל ַה ָ ּצ ָבא  ...וּ ְבנֵ י ָד ִוד ּכ ֲֹהנִ ים
ָד ִוד ֹע ֶ ֹ
ָהיוּ  .מתאים לומר ,שבאותו זמן ניתן היה להגדיר את דוד על שם מלכה הראשון
יצ ֶדק ,המלך שעושה משפט וצדקה בירושלים .כאן נאמר
של ירושלים — ַמלְ ִּכ ֶ
אשֹנִ ים
גם שבני דוד היו כהנים ,וכמו שנתפרש בדבה"א יח ,יז :וּ ְבנֵ י ָד ִויד ָה ִר ׁ
לְ יַ ד ַה ּ ֶמלֶ ְך.
על אף שמסופר על המלחמה בכל הגויים מסביב ,על מלחמה עם בני עמון לא
מסופר עדיין .מדוע? מסופר ,שכאשר מת מלך בני עמון ,ומלך חנון בנו תחתיו,
שה ָא ִביו ִע ּ ָמ ִדי ֶח ֶסד .אם כן,
שה ֶח ֶסד ִעם ָחנוּ ן ֶּבן נָ ָח ׁשַּ ,כ ֱא ׁ ֶשר ָע ָ ֹ
אמר דודֶ :א ֱע ֶ ֹ
נראה שדוד חש הכרת הטוב כלפי נחש מלך בני עמון ,שעשה עמו חסד ,ולפיכך
הוא לא נלחם נגדו .ואולם ,שרי בני עמון אמרו לחנוןַ :ה ְמכַ ֵּבד ָ ּד ִוד ֶאת ָא ִב ָ
יך
ְּב ֵעינֶ ָ
יךִּ ,כי ׁ ָשלַ ח לְ ָך ְמנַ ֲח ִמים? ֲהלוׂ א ַּב ֲעבוּ ר ֲחקוׂ ר ֶאת ָה ִעיר וּ לְ ַר ְ ּגלָ ּה וּ לְ ָה ְפכָ ּה
ׁ ָשלַ ח ָ ּד ִוד ֶאת ֲע ָב ָדיו ֵאלֶ ָ
יך! כתוצאה מדבריהם מסופרַ :ו ִ ּי ַ ּקח ָחנוּ ן ֶאת ַע ְב ֵדי ָד ִוד
יהם ַויְ ׁ ַש ּ ְל ֵחם .נראה,
יהם ַּב ֵח ִצי ַעד ׁ ְשתוׂ ֵת ֶ
ַויְגַ ּ ַלח ֶאת ֲח ִצי זְ ָקנָ םַ ,ו ִ ּיכְ רֹת ֶאת ַמ ְד ֵו ֶ
כי מאורע זה גרם ליום זה להיות "יום אפו" של דוד ,וכך נאמר על בני עמון,
ש ְּכרוּ ֶאת ֲא ַרם ֵּבית ְרחוׂ ב ְו ֶאת
שהם ראו ִּכי נִ ְב ֲא ׁשוּ ְּב ָד ִודַ ,ו ִ ּי ׁ ְשלְ חוּ ְבנֵ י ַע ּמוׂ ן ַו ִ ּי ְ ֹ
שר
ש ִרים ֶאלֶ ף ַרגְ לִ יְ ,ו ֶאת ֶמלֶ ְך ַמ ֲעכָ ה ֶאלֶ ף ִא ׁישְ ,ו ִא ׁיש טוׂ ב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ֹ
ֲא ַרם צוׂ ָבא ֶע ְ ֹ
ֶאלֶ ף ִא ׁיש ,ואכן ,בסופו של קרבַ :ו ִ ּי ְראוּ כָ ל ַה ּ ְמלָ כִ ים ַע ְב ֵדי ֲה ַד ְד ֶעזֶ ר ִּכי נִ ְ ּגפוּ לִ ְפנֵ י
יע עוׂ ד ֶאת ְּבנֵ י ַע ּמוׂ ן.
ש ָר ֵאל ַו ַ ּי ַע ְבדוּ םַ ,ו ִ ּי ְראוּ ֲא ָרם לְ הוׂ ׁ ִש ַ
ש ָר ֵאלַ ,ו ַ ּי ׁ ְשלִ מוּ ֶאת יִ ְ ֹ
יִ ְ ֹ
ומובן ,מיהם המלכים שה' מחץ ביום אפו של דוד.
ואולם ,בספר שמואל נאמר מה קרה לאחר שנה (שמו"ב יא ,א)ַ :ויְ ִהי לִ ְת ׁשוּ ַבת
ַה ּׁ ָשנָ ה לְ ֵעת ֵצאת ַה ּ ְמלָ אכִ יםַ ,ו ִ ּי ׁ ְשלַ ח ָ ּד ִוד ֶאת יוׂ ָאב ְו ֶאת ֲע ָב ָדיו ִע ּמוׂ ְו ֶאת ָּכל
ש ָר ֵאל ַו ַ ּי ׁ ְש ִחתוּ ֶאת ְּבנֵ י ַע ּמוׂ ן ַו ָ ּי ֻצרוּ ַעל ַר ָּבהְ ,ו ָד ִוד יוׂ ׁ ֵשב ִּבירוּ ׁ ָש ִָלם .מהו "צאת
יִ ְ ֹ
המלאכים"? בדבה"א (כ ,א) הפסוק כתוב קצת אחרתַ :ויְ ִהי לְ ֵעת ּ ְת ׁשוּ ַבת ַה ּׁ ָשנָ ה
לְ ֵעת ֵצאת ַה ּ ְמלָ כִ ים .והמשמעות היא ,שעברה שנה מאז הכה ה' את המלכים
שהיו עם הדדעזר ,ולאחר שנה דוד לא יצא ביחד עם יואב לכבוש את בני עמון,
יך ֲהדֹם לְ ַרגְ לֶ ָ
ֹיְב ָ
יךַ ,מ ֵּטה ֻע ְ ּז ָך
ימינִ י ַעד ָא ׁ ִשית א ֶ
והוא סמך על נאום ה' — ׁ ֵשב לִ ִ
ֹיְב ָ
יך .דוד ישב בירושלים ,בעוד מטה עוזו — יואב
יִ ׁ ְשלַ ח ה' ִמ ִ ּצ ּיוׂ ןְ ,ר ֵדה ְּב ֶק ֶרב א ֶ
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וחיל הצבא — נלחמים בבני עמון.
עד כאן ,נהג דוד כשורה ,אך בפרק הבא מסופר מה היה בהיותו בירושלים
(שמו"ב יא ,ב־ג) — ַויְ ִהי לְ ֵעת ָה ֶע ֶרבַ ,ו ָ ּי ָקם ָ ּד ִוד ֵמ ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבוׂ ַ ,ו ִ ּי ְת ַה ּ ֵל ְך ַעל ַ ּגג ֵּבית
ַה ּ ֶמלֶ ְך ַו ַ ּי ְרא ִא ּׁ ָשה ר ֶֹח ֶצת ֵמ ַעל ַה ָ ּגגְ ,ו ָה ִא ּׁ ָשה טוׂ ַבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹדַ .ו ִ ּי ׁ ְשלַ ח ָ ּד ִוד ַו ִ ּי ְדר ֹׁש
יעם ֵא ׁ ֶשת אוּ ִר ָ ּיה ַה ִח ּ ִתי .מעתה ,מתגלגל
ֹאמרֲ :הלוׂ א זֹאת ַּבת ׁ ֶש ַבע ַּבת ֱאלִ ָ
לָ ִא ּׁ ָשה ַו ּי ֶ
הסיפור על דוד ובת שבע ,אשת אוריה החתי ,והוא מסתיים בכך שדוד מביא
ית ֶאת ְ ּד ַבר
להריגת אוריה בחרב בני עמון ,וכפי שאומר לו נתן הנביאַ :מ ּדוּ ַע ָּבזִ ָ
ית ַב ֶח ֶרבְ ,ו ֶאת ִא ׁ ְש ּתוׂ לָ ַק ְח ּ ָת ּ ְלךָ
ה' לַ ֲעשֹוׂ ת ָה ַרע (בעינו) ְּב ֵעינַ יֵ ,את אוּ ִר ָ ּיה ַה ִח ּ ִתי ִה ִּכ ָ
לְ ִא ּׁ ָשהְ ,ואֹתוׂ ָה ַרגְ ּ ָת ְּב ֶח ֶרב ְּבנֵ י ַע ּמוׂ ן (שמו"ב יב ,ט).
ימינִ י ,ועד מפלת בני עמון ,אירע
לא מפורש במזמור שלנו שבין נאום ה' ׁ ֵשב לִ ִ
הסיפור של דוד ובת שבע ,אך נראה שדוד חשש שמא ה' ינחם בו משבועתו
נִש ַּבע ה' וְ לֹא יִ ָּנ ֵחם.
אחרי החטא ,ולכך נאמרְ ׁ :
דוד ביקש לפני נצחונותיו הרבים לבנות את בית המקדש ,וה' אמר לו (שמו"ב ז,

יךַ ,ו ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
יך ְו ׁ ָשכַ ְב ּ ָת ֶאת ֲאב ֶֹת ָ
יב־יג)ִּ :כי יִ ְמלְ אוּ יָ ֶמ ָ
יך ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא
ִמ ּ ֵמ ֶע ָ
יך ַו ֲהכִ ינ ִֹתי ֶאת ַמ ְמלַ כְ ּתוׂ  .הוּ א ְיִבנֶ ה ַּביִ ת לִ ׁ ְש ִמי ְוכֹנַ נְ ּ ִתי ֶאת ִּכ ֵּסא ַמ ְמלַ כְ ּתוׂ ַעד
עוׂ לָ ם .דוד ביקש אז (שם ,כט)ְ :ו ַע ּ ָתה הוׂ ֵאל וּ ָב ֵר ְך ֶאת ֵּבית ַע ְב ְ ּד ָך לִ ְהיוׂ ת לְ עוׂ לָ ם
לְ ָפנֶ ָ
יךִּ ,כי ַא ּ ָתה ֲא־דֹנָ י ה' ִ ּד ַּב ְר ּ ָת וּ ִמ ִּב ְרכָ ְת ָך יְ ב ַֹר ְך ֵּבית ַע ְב ְ ּד ָך לְ עוׂ לָ ם .ואולם ,לאחר
החטא עם בת שבע ,חשש דוד שמא השבועהַ :א ּ ָתה כ ֵֹהן לְ עוׂ לָ ם לא תתקיים.
במזמור שלנו נאמר ,שה' נשבע ולא ינחם ,ודוד יהיה הראש עד עולם ,אפילו
לאחר החטא ,הוא יוכל להרים ראש.

להאזנה לשיעור על פרק ק״י:
,peneyhamenora.com/tehilim/110
או חפשו באפליקציות הפודקאסטים
״שיעורים בספר תהילים״.

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה:
weingort@gmail.com

ויש להעיר ,שנאום ה' מוגדר במזמור כנאום "לַ אדֹנִ י" ,ומילה זו עמדה במוקד
הסיפור בין דוד לאוריה החיתי ,וכאשר אמר אוריה לדוד (שמו"ב יא ,יא)ַ :ואדֹנִ י
ש ֶדה חֹנִ ים ,ראה בזה דוד מרידה במלכות ,שהובילה
יוׂ ָאב ְו ַע ְב ֵדי ֲאדֹנִ י ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָ ֹ
להריגת אוריה .וכך דורשת הגמרא (שבת נו ,א) :ואותו הרגת בחרב בני עמון,
מה חרב בני עמון אי אתה נענש עליו אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו ,מאי
טעמא? מורד במלכות הוה ,דאמר ליה :ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה
חונים.
בזהירות ניתן להוסיף ,שהפסוק העמום במזמור שלנו :עַ ְּמ ָך נְ ָדבֹת ְּביוׂ ם ֵחילֶ ָך,
ְּב ַה ְד ֵרי ק ֶֹד ׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ׁ ְש ָחר ,לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶת ָ
יך .רומז על כך שדוד לא יצא מירושלים
כדי להילחם בבני עמון ,העם יתנדב ביום החיל ,מפני שה' הבטיח לדוד ַו ֲה ִקימ ִֹתי
יך ֲא ׁ ֶשר יֵ ֵצא ִמ ּ ֵמ ֶע ָ
ֶאת זַ ְר ֲע ָך ַא ֲח ֶר ָ
יך ,ולפיכך צריך היה דוד להישאר בירושלים
כדי שיתקייםְּ :ב ַה ְד ֵרי ק ֶֹד ׁש ֵמ ֶר ֶחם ִמ ׁ ְש ָחר ,וימצא הזרע שיוצא מהרחם .ואכן,
דוד שכב עם בת שבע כאשר נאמר עליה (שמו"ב יא ,ד) ְו ִהיא ִמ ְת ַק ֶ ּד ׁ ֶשת ִמ ֻּט ְמ ָא ָת ּה,
ונולד להם ילד שעליו חשב דוד לומר :לְ ָך ַטל יַ לְ ֻד ֶת ָ
יך ,אך לאחר שאמר לו נתן
הנביא את משל כבשת הרש נאמר (שמו"ב יב ,טו)ַ :ו ּי ִּגֹף ה' ֶאת ַה ֶ ּילֶ ד ,וצריך היה
דוד להתחזק בשבועה שהוא יהיה כהן לעולם ,על אף חטאו.

