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ֵחם / תהילים פרק ק״י ע ה' ְולֹא ִיּנָ ּבַ ִנׁשְ
שאול יונתן וינגורט

לא  שמא  חושש  דוד  אך  לרגליו,  הדום  יהיו  שאויביו  לדוד  נשבע  ה' 

ינחם.  ולא  ולפיכך צריך להדגיש — נשבע ה'  יהיה המלך,  לעולם הוא 

דוד מנצח את בני עמון גם לאחר שחטא והרג בחרב בני עמון את אוריה 

החתי. ה' איננו מתחרט — אתה כהן לעולם.

)א( ְלָדִוד ִמְזמׂור

ְנֻאם ה' ַלאֹדִני

ב ִליִמיִני ׁשֵ

ית ֹאְיֶביָך ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך. ַעד ָאׁשִ

ּיׂון ַלח ה' ִמּצִ ָך ִיׁשְ ה ֻעּזְ )ב( ַמּטֵ

ֶקֶרב ֹאְיֶביָך. ְרֵדה ּבְ

יׂום ֵחיֶלָך ָך ְנָדֹבת ּבְ )ג( ַעּמְ

ָחר ַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִמׁשְ ּבְ

ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך.

ֵחם ע ה' ְולֹא ִיּנָ ּבַ )ד( ִנׁשְ

ה ֹכֵהן ְלעׂוָלם ַאּתָ

יֶצֶדק. ְבָרִתי ַמְלּכִ ַעל ּדִ

)ה( ֲא־ֹדָני ַעל ְיִמיְנָך

יׂום ַאּפׂו ְמָלִכים. ָמַחץ ּבְ

ּגׂוִים ָמֵלא ְגִוּיׂות )ו( ָיִדין ּבַ

ה. ָמַחץ ֹראׁש ַעל ֶאֶרץ ַרּבָ

החלק במזמור  שלה.  וקיום  לדוד  ה'  של  שבועה  ישנה 

ה'  ְנֻאם  השבועה:  הוא  מילים(   29 )א־ג.  הראשון 

ית )=אשים( ֹאְיֶביָך ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך.  ב ִליִמיִני, ַעד ָאׁשִ ַלאֹדִני )=לדוד(: ׁשֵ
ְרֵדה  ּיׂון,  ִמּצִ ה'  ַלח  ִיׁשְ ָך  ֻעּזְ ה  ַמּטֵ דוד?  תחת  יפלו  האויבים  כיצד 

יׂום ֵחיֶלָך )=ביום שתאסוף  ָך ְנָדֹבת )=יתנדב( ּבְ ֶקֶרב ֹאְיֶביָך. ַעּמְ )=שלוט( ּבְ

ַהְדֵרי ֹקֶדׁש )=ביופי(  את החיילים שלך(, והאיסוף של כל החיילים יהיה ּבְ

ָחר )=בחורים( ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך )=ילדים(. ואולם, נראה כי היה  ֵמֶרֶחם ִמׁשְ
ְולֹא  ע ה'  ּבַ ִנׁשְ ערעור על השבועה הזו, וצריך דוד לחזק את עצמו: 

ֵחם. מעתה, בא החלק השני של המזמור )ד־ז. 29 מילים( ובו מתקיימת  ִיּנָ
יֶצֶדק.  ְבָרִתי )=כמו שמסופר על( ַמְלּכִ ה ֹכֵהן ְלעׂוָלם, ַעל ּדִ השבועה: ַאּתָ

יׂום ַאּפׂו ְמָלִכים. ָיִדין )=יעשה משפט(  ֲא־ֹדָני ַעל ְיִמיְנָך, ָמַחץ )=הכה( ּבְ
ה )=רבת  ּגׂוִים, ָמֵלא ְגִוּיׂות )=פגרים(, ָמַחץ ֹראׁש )=המלך( ַעל ֶאֶרץ ַרּבָ ּבַ
ן ָיִרים ֹראׁש )=יטול את העטרה של המלך(. ה, ַעל ּכֵ ּתֶ ֶרְך ִיׁשְ ּדֶ ַחל ּבַ עמון(. ִמּנַ

ֵני ַעּמׂון  מתוארת כאן מלחמה שהיתה על ארץ רבה, הלא היא ֶאֶרץ ּבְ

)שמו"ב י, ב(.

בפסוק האחרון במזמור שלנו, מתואר סיום המלחמה. וכך, כאשר יואב 

ם  ה, ּגַ י ְבַרּבָ בן צרויה שלח מלאכים לדוד )שמו"ב יב, כז( ַוּיֹאֶמר: ִנְלַחְמּתִ

ה, וביטוי הניצחון של  ּתֶ ֶרְך ִיׁשְ ּדֶ ַחל ּבַ ִים, שזהו: ִמּנַ י ֶאת ִעיר ַהּמָ ָלַכְדּתִ

ר ָזָהב  ּכַ ָקָלּה ּכִ ם ֵמַעל ֹראׁשׂו, ּוִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּקַ דוד )שם יב, ל(: ַוּיִ

ה ְמֹאד. וזהו  ַלל ָהִעיר הׂוִציא ַהְרּבֵ ִוד, ּוׁשְ ִהי ַעל ֹראׁש ּדָ ְוֶאֶבן ְיָקָרה, ַוּתְ

ן ָיִרים ֹראׁש. ויש להעיר, שהביטוי ְוָהִרים ָהֲעָטָרה  סיום המזמור: ַעל ּכֵ

)יחזקאל כא, לא(, מסמל את סיום השלטון, וכאן נגמר שלטונו של מלך 

בני עמון בהסרת העטרה.



ַאּפׂו  יׂום  ּבְ ָמַחץ  ְיִמיְנָך,  ַעל  ֲא־ֹדָני  הקודם:  הפסוק  את  להבין  עלינו  עכשיו 

ְמָלִכים. מהו "יום אפו"? ומיהם המלכים שה' מחץ כאשר הוא היה על ימינו של 
ה ֹכֵהן ְלעׂוָלם,  ֵחם, ַאּתָ ע ה' ְולֹא ִיּנָ ּבַ דוד? גם הפסוק קודם לכן זקוק להסבר: ִנׁשְ

י ֶצֶדק. מדוע יכולים היינו לחשוב שה' ינחם על שבועתו? מתי  ְבָרִתי ַמְלּכִ ַעל ּדִ
דוד הפך להיות "כהן"? ומדוע באה השוואתו ל"מלכיצדק"?

עיון במלחמת דוד בבני עמון יכול להוביל לפתרון השאלות.

ואדום,  וארם,  רחוב,  מלך  והדדעזר  ומואב,  פלישתים,  את  הכה  שדוד  לאחר 

הביא דוד את השלל לירושלים, והקדיש אותו לה', וכך נאמר )שמו"ב ח, יא־יח(: 

ר  ל ַהּגׂוִים ֲאׁשֶ יׁש ִמּכָ ר ִהְקּדִ ָהב ֲאׁשֶ ֶסף ְוַהּזָ ִוד ַלה' ִעם ַהּכֶ ֶלְך ּדָ יׁש ַהּמֶ ם ֹאָתם ִהְקּדִ ּגַ

ן ְרֹחב  ַלל ֲהַדְדֶעֶזר ּבֶ ְ ים ּוֵמֲעָמֵלק ּוִמּשׁ ּתִ ִלׁשְ ֵני ַעּמׂון ּוִמּפְ ׁש. ֵמֲאָרם ּוִמּמׂוָאב ּוִמּבְ ּבֵ ּכִ

ָרֵאל, ַוְיִהי  ל ִיֹשְ ִוד ַעל ּכָ ְמלְֹך ּדָ ר ָהָלְך. ַוּיִ ֹכל ֲאׁשֶ ִוד ּבְ ע ה' ֶאת ּדָ ֶמֶלְך צׂוָבה ... ַוּיׂוׁשַ

ָבא ... ּוְבֵני ָדִוד ּכֲֹהִנים  ן ְצרּוָיה ַעל ַהּצָ ט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמׂו. ְויׂוָאב ּבֶ ּפָ ה ִמׁשְ ָדִוד ֹעֹשֶ

ָהיּו. מתאים לומר, שבאותו זמן ניתן היה להגדיר את דוד על שם מלכה הראשון 

יֶצֶדק, המלך שעושה משפט וצדקה בירושלים. כאן נאמר  של ירושלים — ַמְלּכִ

ָדִויד ָהִראׁשִֹנים  ּוְבֵני  גם שבני דוד היו כהנים, וכמו שנתפרש בדבה"א יח, יז: 

ֶלְך. ְלַיד ַהּמֶ

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, 

ִדי ֶחֶסד. אם כן,  ה ָאִביו ִעּמָ ר ָעֹשָ ֱאׁשֶ ן ָנָחׁש, ּכַ ה ֶחֶסד ִעם ָחנּון ּבֶ אמר דוד: ֶאֱעֹשֶ

נראה שדוד חש הכרת הטוב כלפי נחש מלך בני עמון, שעשה עמו חסד, ולפיכך 

ִוד ֶאת ָאִביָך  ד ּדָ הוא לא נלחם נגדו. ואולם, שרי בני עמון אמרו לחנון: ַהְמַכּבֵ

ּוְלָהְפָכּה  ָלּה  ּוְלַרּגְ ָהִעיר  ֶאת  ֲחקׂור  ֲעבּור  ּבַ ֲהלׂוא  ְמַנֲחִמים?  ְלָך  ַלח  ׁשָ י  ּכִ ֵעיֶניָך,  ּבְ

ח ָחנּון ֶאת ַעְבֵדי ָדִוד  ּקַ ִוד ֶאת ֲעָבָדיו ֵאֶליָך! כתוצאה מדבריהם מסופר: ַוּיִ ַלח ּדָ ׁשָ

ֵחם. נראה,  ּלְ ַוְיׁשַ תׂוֵתיֶהם  ׁשְ ַעד  ֵחִצי  ּבַ ַמְדֵויֶהם  ְכֹרת ֶאת  ַוּיִ ְזָקָנם,  ֲחִצי  ח ֶאת  ַוְיַגּלַ

כי מאורע זה גרם ליום זה להיות "יום אפו" של דוד, וכך נאמר על בני עמון, 

ית ְרחׂוב ְוֶאת  רּו ֶאת ֲאַרם ּבֵ ּכְ ֹשְ ַוּיִ ְלחּו ְבֵני ַעּמׂון  ׁשְ ַוּיִ ָדִוד,  ּבְ י ִנְבֲאׁשּו  ּכִ שהם ראו 

ר  ֵנים ָעֹשָ ִרים ֶאֶלף ַרְגִלי, ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ֶאֶלף ִאיׁש, ְוִאיׁש טׂוב ׁשְ ֲאַרם צׂוָבא ֶעֹשְ

פּו ִלְפֵני  י ִנּגְ ָלִכים ַעְבֵדי ֲהַדְדֶעֶזר ּכִ ְראּו ָכל ַהּמְ ֶאֶלף ִאיׁש, ואכן, בסופו של קרב: ַוּיִ

ַעּמׂון.  ֵני  ּבְ יַע עׂוד ֶאת  ֲאָרם ְלהׂוׁשִ ְראּו  ַוּיִ ַעְבדּום,  ַוּיַ ָרֵאל  ִיֹשְ ִלמּו ֶאת  ׁשְ ַוּיַ ָרֵאל,  ִיֹשְ

ומובן, מיהם המלכים שה' מחץ ביום אפו של דוד.

ִלְתׁשּוַבת  ַוְיִהי  ואולם, בספר שמואל נאמר מה קרה לאחר שנה )שמו"ב יא, א(: 

ל  ּכָ ְוֶאת  ִעּמׂו  ֲעָבָדיו  ְוֶאת  יׂוָאב  ֶאת  ִוד  ּדָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ָלאִכים,  ַהּמְ ֵצאת  ְלֵעת  ָנה  ָ ַהּשׁ

ם. מהו "צאת  ָלִ ירּוׁשָ ב ּבִ ה, ְוָדִוד יׂוׁשֵ ֻצרּו ַעל ַרּבָ ֵני ַעּמׂון ַוּיָ ִחתּו ֶאת ּבְ ׁשְ ָרֵאל ַוּיַ ִיֹשְ

ָנה  ָ ׁשּוַבת ַהּשׁ המלאכים"? בדבה"א )כ, א( הפסוק כתוב קצת אחרת: ַוְיִהי ְלֵעת ּתְ

ָלִכים. והמשמעות היא, שעברה שנה מאז הכה ה' את המלכים  ַהּמְ ְלֵעת ֵצאת 

שהיו עם הדדעזר, ולאחר שנה דוד לא יצא ביחד עם יואב לכבוש את בני עמון, 

ָך  ה ֻעּזְ ית ֹאְיֶביָך ֲהֹדם ְלַרְגֶליָך, ַמּטֵ ב ִליִמיִני ַעד ָאׁשִ והוא סמך על נאום ה' — ׁשֵ

ֶקֶרב ֹאְיֶביָך. דוד ישב בירושלים, בעוד מטה עוזו — יואב  ּיׂון, ְרֵדה ּבְ ַלח ה' ִמּצִ ִיׁשְ

ה ּתֶ ֶרְך ִיׁשְ ּדֶ ַחל ּבַ )ז( ִמּנַ

ן ָיִרים ֹראׁש. ַעל ּכֵ
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וחיל הצבא — נלחמים בבני עמון.

בירושלים  היה בהיותו  דוד כשורה, אך בפרק הבא מסופר מה  נהג  עד כאן, 

ית  ג ּבֵ ְך ַעל ּגַ ְתַהּלֵ בׂו, ַוּיִ ּכָ ִוד ֵמַעל ִמׁשְ ָקם ּדָ )שמו"ב יא, ב־ג( — ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב, ַוּיָ

ְדֹרׁש  ִוד ַוּיִ ַלח ּדָ ׁשְ ה טׂוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד. ַוּיִ ָ ג, ְוָהִאּשׁ ה ֹרֶחֶצת ֵמַעל ַהּגָ ָ ְרא ִאּשׁ ֶלְך ַוּיַ ַהּמֶ

י. מעתה, מתגלגל  ה ַהִחּתִ ת אּוִרּיָ ת ֱאִליָעם ֵאׁשֶ ַבע ּבַ ת ׁשֶ ה ַוּיֹאֶמר: ֲהלׂוא ֹזאת ּבַ ָ ָלִאּשׁ

הסיפור על דוד ובת שבע, אשת אוריה החתי, והוא מסתיים בכך שדוד מביא 

ַבר  ִזיָת ֶאת ּדְ להריגת אוריה בחרב בני עמון, וכפי שאומר לו נתן הנביא: ַמּדּוַע ּבָ

ָך  ּתׂו ָלַקְחּתָ ּלְ יָת ַבֶחֶרב, ְוֶאת ִאׁשְ י ִהּכִ ה ַהִחּתִ ֵעיַני, ֵאת אּוִרּיָ ה' ַלֲעֹשׂות ָהַרע )בעינו( ּבְ

ֵני ַעּמׂון )שמו"ב יב, ט(. ֶחֶרב ּבְ ה, ְוֹאתׂו ָהַרְגּתָ ּבְ ָ ְלִאּשׁ

ב ִליִמיִני, ועד מפלת בני עמון, אירע  לא מפורש במזמור שלנו שבין נאום ה' ׁשֵ

הסיפור של דוד ובת שבע, אך נראה שדוד חשש שמא ה' ינחם בו משבועתו 

ֵחם. ע ה' ְולֹא ִיּנָ ּבַ אחרי החטא, ולכך נאמר: ִנׁשְ

דוד ביקש לפני נצחונותיו הרבים לבנות את בית המקדש, וה' אמר לו )שמו"ב ז, 

ר ֵיֵצא  ַכְבּתָ ֶאת ֲאֹבֶתיָך, ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאׁשֶ י ִיְמְלאּו ָיֶמיָך ְוׁשָ יב־יג(: ּכִ

א ַמְמַלְכּתׂו ַעד  ּסֵ י ֶאת ּכִ ִמי ְוֹכַנְנּתִ ִית ִלׁשְ ֶעיָך ַוֲהִכיֹנִתי ֶאת ַמְמַלְכּתׂו. הּוא ִיְבֶנה ּבַ ִמּמֵ

ָך ִלְהיׂות ְלעׂוָלם  ית ַעְבּדְ ה הׂוֵאל ּוָבֵרְך ֶאת ּבֵ עׂוָלם. דוד ביקש אז )שם, כט(: ְוַעּתָ

ָך ְלעׂוָלם. ואולם, לאחר  ית ַעְבּדְ ְרָכְתָך ְיֹבַרְך ּבֵ ְרּתָ ּוִמּבִ ּבַ ה ֲא־ֹדָני ה' ּדִ י ַאּתָ ְלָפֶניָך, ּכִ

ה ֹכֵהן ְלעׂוָלם לא תתקיים.  החטא עם בת שבע, חשש דוד שמא השבועה: ַאּתָ

במזמור שלנו נאמר, שה' נשבע ולא ינחם, ודוד יהיה הראש עד עולם, אפילו 

לאחר החטא, הוא יוכל להרים ראש.

ויש להעיר, שנאום ה' מוגדר במזמור כנאום "ַלאֹדִני", ומילה זו עמדה במוקד 

הסיפור בין דוד לאוריה החיתי, וכאשר אמר אוריה לדוד )שמו"ב יא, יא(: ַואֹדִני 

ֶדה ֹחִנים, ראה בזה דוד מרידה במלכות, שהובילה  ֵני ַהּשָֹ יׂוָאב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני ַעל ּפְ

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.

יׂום ֵחיֶלָך,  ָך ְנָדֹבת ּבְ בזהירות ניתן להוסיף, שהפסוק העמום במזמור שלנו: ַעּמְ

ָחר, ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך. רומז על כך שדוד לא יצא מירושלים  ַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִמׁשְ ּבְ
כדי להילחם בבני עמון, העם יתנדב ביום החיל, מפני שה' הבטיח לדוד ַוֲהִקיֹמִתי 

ֶעיָך, ולפיכך צריך היה דוד להישאר בירושלים  ר ֵיֵצא ִמּמֵ ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאׁשֶ

ָחר, וימצא הזרע שיוצא מהרחם. ואכן,  ַהְדֵרי ֹקֶדׁש ֵמֶרֶחם ִמׁשְ כדי שיתקיים: ּבְ

ְמָאָתּה,  ת ִמּטֻ ׁשֶ דוד שכב עם בת שבע כאשר נאמר עליה )שמו"ב יא, ד( ְוִהיא ִמְתַקּדֶ

ונולד להם ילד שעליו חשב דוד לומר: ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך, אך לאחר שאמר לו נתן 

ֶלד, וצריך היה  ּגֹף ה' ֶאת ַהּיֶ הנביא את משל כבשת הרש נאמר )שמו"ב יב, טו(: ַוּיִ

דוד להתחזק בשבועה שהוא יהיה כהן לעולם, על אף חטאו.


