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ה' ָחִסיִתי / תהילים פרק י״א ּבַ
שאול יונתן וינגורט

ניכרת,  אינה  הצדיק  פעולת  כי  מהתמודדות,  לברוח  לנו  שאומר  מי  יש 

הצדיקים,  ובהצלחת  הרשעים  במפלת  בטוחים  בה'  חוסים  כאשר  אך 

וממילא אין צורך לברוח.

ַח ְלָדִוד )א( ַלְמַנּצֵ

ה' ָחִסיִתי ּבַ

י אְמרּו ְלַנְפׁשִ ֵאיְך ּתֹ

)נודו( נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפׂור.

ת ִעים ִיְדְרכּון ֶקׁשֶ ה ָהְרׁשָ י ִהּנֵ )ב( ּכִ

ם ַעל ֶיֶתר ּכׂוְננּו ִחּצָ

ֵרי ֵלב. מׂו ֹאֶפל ְלִיׁשְ ִלירׂות ּבְ

ָעל. יק ַמה ּפָ תׂות ֵיָהֵרסּון ַצּדִ ָ י ַהּשׁ )ג( ּכִ

ֵהיַכל ָקְדׁשׂו )ד( ה' ּבְ

ְסאׂו ַמִים ּכִ ָ ּשׁ ה' ּבַ

ֵעיָניו ֶיֱחזּו

יו ִיְבֲחנּו ַעְפַעּפָ

ֵני ָאָדם. ּבְ

יק ִיְבָחן )ה( ה' ַצּדִ

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

נּוִדי   — להר  לברוח  לדוד  שאומרים  מי  טענת 

)=תנדדי( ַהְרֶכם )=ההר שלכם( ִצּפׂור )=מהר כמו צפור(, מכיוון שהרשעים 

ת )=ימתחו את  ִעים ִיְדְרכּון ֶקׁשֶ ה ָהְרׁשָ י ִהּנֵ יורים חיצים על הישרים — ּכִ

מׂו  ם ַעל ֶיֶתר )=מיתר(, ִלירׂות ּבְ המיתר כדי לירות חיצים(, ּכׂוְננּו )=הכינו( ִחּצָ

תׂות )=היסודות(  ָ ַהּשׁ י  ּכִ ֵרי ֵלב )=על הישרים(,  ְלִיׁשְ ֹאֶפל )=במקום חשוך( 
ָעל! כנגדם, דוד הבוטח בה' אומר בחלק השני  ּפָ יק ַמה  ֵיָהֵרסּון, ַצּדִ
ְנָאה  ׂשָ ָחָמס  ְוֹאֵהב  ע  ְוָרׁשָ ָאֵהב,  ְצָדקׂות  שה'  מילים(,   26 ה־ז,  )פסוקים 

ִחים )=פחמים( ֵאׁש  ִעים ּפַ ַנְפׁשׂו. ה' יתן עונש לרשעים — ַיְמֵטר ַעל ְרׁשָ
ר — ֶיֱחזּו ָפֵנימׂו )=יראו  ְוָגְפִרית, ְורּוַח ִזְלָעפׂות ְמָנת ּכׂוָסם )=חלקם(. ָיׁשָ

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 

ֶפה. התיאור של מה  ּסָ ן ּתִ ֵלט ּפֶ ָך וגו' ָהָהָרה ִהּמָ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ יט, יז(: ִהּמָ

ְוָגְפִרית,  ֵאׁש  ִחים  ּפַ ִעים  ְרׁשָ ַעל  ַיְמֵטר  במזמורנו:  לרשעים  שיקרה 

הוא מעין התיאור של מה שקרה בסדום ועמורה )בראשית יט, כד(: ַוה' 

ָמִים. אם כן,  ָ ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ה' ִמן ַהּשׁ ִהְמִטיר ַעל ְסֹדם ְוַעל ֲעֹמָרה ּגָ

האומרים לנפשו של דוד אומרים לו לברוח כמו לוט, אך הוא בוחר 

י לברוח להר?! להישאר ואומר להם: ֵאיְך ּתֹאְמרּו ְלַנְפׁשִ

הרי  דוד בביטחונו?  ועל מה מתבסס  לדוד ללכת להר?  ייעצו  מתי 

באמת הרשעים דורכים את קשתם ורוצים לירות בישרי הלב!

נראה, כי התקופה בה אמרו זאת לדוד היא לאחר מות שאול.



במזמור שלנו ישנם כמה רמזים לקינת דוד על שאול ויהונתן. הקינה פותחת 

ת. היה זה לאחר שהרשעים דרכו את קשתם  ֵני ְיהּוָדה ָקׁשֶ ד ּבְ )שמו"ב א, יח(: ְלַלּמֵ

אּול,  ְלָחָמה ֶאל ׁשָ ד ַהּמִ ְכּבַ וכוננו את החץ לירות על שאול המלך )שמו"א לא, ג(: ַוּתִ

ֶחל ְמֹאד ֵמַהּמׂוִרים, ואכן הם הצליחו להרוג  ת ַוּיָ ׁשֶ ּקָ ים ּבַ ְמָצֻאהּו ַהּמׂוִרים ֲאָנׁשִ ַוּיִ

ֵרי ֵלב1. את שאול ויהונתן, ִיׁשְ

מהו ההר עליו מדובר? ייתכן, שיש כאן רמז להר אליו ברח דוד מפני שאול, 

ִזיף,  ר  ִמְדּבַ ּבְ ָהר  ּבָ ב  ׁשֶ ַוּיֵ ָצדׂות  ּמְ ּבַ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ִוד  ּדָ ב  ׁשֶ ַוּיֵ יד(:  כג,  )שמו"א  כמסופר 

ָידׂו. זהו הר אליו ברח דוד לאחר  ִמים, ְולֹא ְנָתנׂו ֱא־לִֹהים ּבְ ל ַהּיָ אּול ּכָ הּו ׁשָ ַוְיַבְקׁשֵ

ששמואל המליך אותו למלך, אך שאול המלך עדיין היה במלכותו. שם נאמר, 

י לֹא ִתְמָצֲאָך ַיד  יָרא ּכִ שהגיע יהונתן בן שאול אל דוד, ואמר לו )כג, יז(: ַאל ּתִ

אּול ָאִבי ֹיֵדַע  ֶנה, ְוַגם ׁשָ ָך ְלִמׁשְ ָרֵאל, ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ּלְ ְמלְֹך ַעל ִיׂשְ ה ּתִ אּול ָאִבי ְוַאּתָ ׁשָ

ן. כנראה, לאחר שהפלשתים הכו את שאול ויהונתן, באו האומרים לנפשו של  ּכֵ

דוד, ואמרו לו ללכת אל ההר, ולא לקחת לעצמו את המלוכה.

מה משיב להם דוד? ומדוע הוא שולל לגמרי את שיטתם, ומגיב: ֵאיְך ּתֹאְמרּו 

י...? ְלַנְפׁשִ

ֵרי ֵלב שה' רואה אותם, נזכר בקינת דוד על שאול  ִיׁשְ ספר הישר, ספרם של 

ר, והוא נזכר פעם נוספת כאשר  ׁשָ ה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהּיָ ויהונתן, עליה נאמר: ִהּנֵ

ָרֵאל ֵהם  ֵני ִיׂשְ ֻנָסם ִמּפְ יהושע העמיד את השמש בגבעון )יהושע י, יא־יג(: ַוְיִהי ּבְ

ֻמתּו  ַמִים ַעד ֲעֵזָקה, ַוּיָ ָ ֹדלׂות ִמן ַהּשׁ ִליְך ֲעֵליֶהם ֲאָבִנים ּגְ ית חׂוֹרן ַוה' ִהׁשְ מׂוַרד ּבֵ ּבְ

ַע ַלה'  ר ְיהׂוׁשֻ ָחֶרב. ָאז ְיַדּבֵ ָרֵאל ּבֶ ֵני ִיׂשְ ר ָהְרגּו ּבְ ָרד ֵמֲאׁשֶ ַאְבֵני ַהּבָ ר ֵמתּו ּבְ ים ֲאׁשֶ ַרּבִ

ִגְבעׂון ּדׂום  ֶמׁש ּבְ ָרֵאל: ׁשֶ ָרֵאל, ַוּיֹאֶמר ְלֵעיֵני ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ת ה' ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפֵני ּבְ יׂום ּתֵ ּבְ

ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיּקֹם ּגׂוי ֹאְיָביו, ֲהלֹא ִהיא ְכתּוָבה  ֶ ּדֹם ַהּשׁ לׂון. ַוּיִ ֵעֶמק ַאּיָ ְוָיֵרַח ּבְ

וכך,  ִמים.  ּתָ יׂום  ּכְ ָלבׂוא  ָאץ  ְולֹא  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲחִצי  ּבַ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֲעֹמד  ַוּיַ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֵסֶפר  ַעל 

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 

ר — ֶיֱחזּו ָפֵנימׂו, רואה  יותר מאשר חרב. נראה, כי דוד בטוח בישרותו. והָיׁשָ

את פני ה'.

*

התבוננות נוספת בסיפור על סדום ועמורה, מסבירה יותר את התנודה האמיתית 

ה  להר. המלאך אמר ללוט לברוח להר, אך לוט אמר למלאך )בראשית יט, יט(: ִהּנֵ

י,  ַנְפׁשִ ְלַהֲחיׂות ֶאת  ִדי  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ָך  ַחְסּדְ ל  ְגּדֵ ַוּתַ ֵעיֶניָך  ּבְ ֵחן  ָך  ַעְבּדְ ָנא ָמָצא 

י. היכן היה ההר אליו היה  ַקִני ָהָרָעה ָוַמּתִ ְדּבָ ן ּתִ ֵלט ָהָהָרה ּפֶ ְוָאֹנִכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ

צריך לוט לברוח?

היה זה ההר בו ישב אברהם אבינו, ושם אמר לו ה' )בראשית יח, כ־כא(: ַזֲעַקת ְסֹדם 

קׂומׂו, ולא מן הנמנע  ן ִאיׁש נׂוֵדד ִמּמְ ּה ּכֵ ִצּפׂור נׂוֶדֶדת ִמן ִקּנָ בספר משלי )כז, ח( יש פסוק: ּכְ  1
על  אביו,  המזמור של  את  בזכרונו  העלה  הוא  הפרק,  את  כתב  המלך  שכאשר שלמה 
ציפור נודדת ועל איש שנודד ממקומו, ורמז על הקינה של דוד על שאול ויהונתן, שהיא 

הבסיס למזמור זה.

ְנָאה ַנְפׁשׂו. ע ְוֹאֵהב ָחָמס ׂשָ ְוָרׁשָ

ִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית ִעים ּפַ )ו( ַיְמֵטר ַעל ְרׁשָ

ְורּוַח ִזְלָעפׂות ְמָנת ּכׂוָסם.

יק ה' ְצָדקׂות ָאֵהב י ַצּדִ )ז( ּכִ

ר ֶיֱחזּו ָפֵנימׂו.  ָיׁשָ
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להאזנה לשיעור על פרק י״א: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/11 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה: 
weingort@gmail.com

ָאה ֵאַלי  ַצֲעָקָתּה ַהּבָ א ְוֶאְרֶאה ַהּכְ י ָכְבָדה ְמֹאד, ֵאֲרָדה ּנָ אָתם ּכִ ה ְוַחּטָ י ָרּבָ ַוֲעֹמָרה ּכִ

ע?!  יק ִעם ָרׁשָ ה ַצּדִ ְסּפֶ ָלה ְוִאם לֹא ֵאָדָעה. אברהם התפלל ואמר: ַהַאף ּתִ ָעׂשּו ּכָ

ים  ִ קׂום ְלַמַען ֲחִמּשׁ א ַלּמָ ה ְולֹא ִתּשָׂ ְסּפֶ תׂוְך ָהִעיר ַהַאף ּתִ יִקם ּבְ ים ַצּדִ ִ אּוַלי ֵיׁש ֲחִמּשׁ

ע ְוָהָיה  יק ִעם ָרׁשָ ה ְלָהִמית ַצּדִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ָך ֵמֲעׂשֹת ּכַ ּה? ָחִלָלה ּלְ ִקְרּבָ ר ּבְ יִקם ֲאׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ט! ּפָ ה ִמׁשְ ל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעׂשֶ ְך ֲהׁשֵֹפט ּכָ ע ָחִלָלה ּלָ ָרׁשָ יק ּכָ ּדִ ַכּצַ

ֵעיָניו  ְסאׂו,  ּכִ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ָקְדׁשׂו, ה'  ֵהיַכל  ּבְ ה'  ואכן, במוקד המזמור שלנו כתוב: 

ֵני ָאָדם. וכך היה בסדום: ה' בשמים כסא המשפט שלו,  יו ִיְבֲחנּו, ּבְ ֶיֱחזּו, ַעְפַעּפָ
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 לו: ֵאיְך ּתֹאְמרּו 

ִצּפׂור?! האמירה להימלט להר היא אמירה של ה' כאשר  ַהְרֶכם  נּוִדי  י  ְלַנְפׁשִ
תׂות ֵיָהֵרסּון, ואפילו התשתית איננה, אך כל עוד זה לא קרה — צדיק פועל  ָ ַהּשׁ

וה' רואה אותו.


