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נׂו / תהילים פרק ג׳ לׂום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחׂו ִמּפְ ּבְ
שאול יונתן וינגורט

לאחר  מביתו  עליו  הקים  שה'  רעה  לדוד,  עונש  הוא  אבשלום  מרד 

החטא עם בת שבע. דוד מבקש מה' להינצל מעצת אחיתופל, להרים 

את ראשו ולקרוא לה' שיענה לו מהר קדשו. הרשעים בפרקנו אינם בני 

ישראל, אלא אחיתופל והמדברים נגד דוד, ואת שיניהם ה' משבר.

)א( ִמְזמׂור ְלָדִוד

נׂו. לׂום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחׂו ִמּפְ ּבְ

)ב( ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי

ים ָקִמים ָעָלי. ַרּבִ

י ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ )ג( ַרּבִ

ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלׂו ֵבא־לִֹהים

ֶסָלה.

ֲעִדי ה ה' ָמֵגן ּבַ )ד( ְוַאּתָ

י. בׂוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ּכְ

)ה( קׂוִלי ֶאל ה' ֶאְקָרא

ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשׂו ַוּיַ

ֶסָלה.

ָנה י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ )ו( ֲאִני ׁשָ

י ה' ִיְסְמֵכִני. ֱהִקיצׂוִתי ּכִ

)ז( לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבׂות ָעם

תּו ָעָלי. ר ָסִביב ׁשָ ֲאׁשֶ

)ח( קּוָמה ה'

ָבְרחׂו במזמור  זה, הכותרת נותנת את הרקע ההיסטורי: ּבְ

נׂו, אך התבוננות במזמור תוביל  לׂום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ִמּפְ
לזמן מסוים בבריחת דוד מאבשלום.

מהי תפילתו של דוד במזמור? האם הוא רוצה שכל האויבים יוכו? 

האם כל עם ישראל שנלחמים בו הם רשעים? הרי בנו הכריז על עצמו 

כמלך, ודוד איננו רוצה להרוג אותו! נתבונן מעט במרד עצמו:

ָכל  ּבְ ִלים  ְמַרּגְ לׂום  ַאְבׁשָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ י־יא(:  )שמו"ב טו,  אבשלום מורד בדוד 

לׂום  ם ָמַלְך ַאְבׁשָ ָֹפר, ַוֲאַמְרּתֶ ְמֲעֶכם ֶאת קׂול ַהּשׁ ׁשָ ָרֵאל ֵלאֹמר ּכְ ְבֵטי ִיֹשְ ׁשִ

לׂום. וכך נאמר  ץ ְוָהָעם הׂוֵלְך ָוָרב ֶאת ַאְבׁשָ ר ַאּמִ ׁשֶ ֶחְברׂון ... ַוְיִהי ַהּקֶ ּבְ

ים ָקִמים ָעָלי. אמנם, ישנה תוספת  במזמור שלנו: ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי, ַרּבִ

י  ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ במזמור שלנו, שלא רק רבים קמים על דוד, אלא ַרּבִ

על  רוחני  ערעור  גם  כאן  היה  כלומר,  ֵבא־לִֹהים.  ּלׂו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין 
מקומו של דוד, והיו רבים שאמרו לדוד שא־להים לא יעזור לו!

שקדם  במה  להתבונן  עלינו  ומשמעותה,  זו  טענה  על  לעמוד  כדי 

למרד אבשלום.

אחרי החטא עם בת שבע אמר לו נתן הנביא את דבר ה' )שמו"ב יב, 

אּול.  ׁשָ ד  ִמּיַ יָך  ְלּתִ ִהּצַ ְוָאֹנִכי  ָרֵאל,  ִיֹשְ ַעל  ְלֶמֶלְך  יָך  ְחּתִ ְמׁשַ ָאֹנִכי  ז־יב(: 

ית  ָנה ְלָך ֶאת ּבֵ ֵחיֶקָך, ָוֶאּתְ י ֲאֹדֶניָך ּבְ ית ֲאֹדֶניָך ְוֶאת ְנׁשֵ ָנה ְלָך ֶאת ּבֵ ָוֶאּתְ

ַבר  ִזיָת ֶאת ּדְ ה. ַמּדּוַע ּבָ ה ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ָך ּכָ ָרֵאל ִויהּוָדה, ְוִאם ְמָעט ְוֹאִסָפה ּלְ ִיֹשְ

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

ה לֹא ָתסּור ֶחֶרב  ְוַעּתָ ֵני ַעּמׂון.  ּבְ ֶחֶרב  ּבְ ָהַרְגּתָ  ְוֹאתׂו  ה,  ָ ְלִאּשׁ ָך  ּלְ ָלַקְחּתָ 

י ִלְהיׂות  ה ַהִחּתִ ת אּוִרּיָ ח ֶאת ֵאׁשֶ ּקַ י ְבִזָתִני ַוּתִ יְתָך ַעד עׂוָלם, ֵעֶקב ּכִ ִמּבֵ



ֶתר,  יָת ַבּסָ ה ָעֹשִ י ַאּתָ יֶתָך ... ּכִ ה. ]ס[ ּכֹה ָאַמר ה' ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמּבֵ ָ ְלָך ְלִאּשׁ

ֶמׁש. ָ ָרֵאל ְוֶנֶגד ַהּשׁ ל ִיֹשְ ה ֶנֶגד ּכָ ָבר ַהּזֶ ה ֶאת ַהּדָ ַוֲאִני ֶאֱעֹשֶ

יקים עליו רעה  אם כן, בעקבות הביזוי של דבר ה', קבל דוד עונש לפיו ה' 

מביתו, והוא יעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל.

לׂום, מבין  ָרֵאל ַאֲחֵרי ַאְבׁשָ כאשר מגיע המגיד אל דוד ואומר לו: ָהָיה ֶלב ִאיׁש ִיֹשְ

דוד שהגיע זמן העונש, וקמה עליו רעה מביתו, ולפיכך אומר דוד לכל עבדיו: 

לׂום1. בבריחה זו עזב המלך  ֵני ַאְבׁשָ נּו ְפֵליָטה ִמּפְ י לֹא ִתְהֶיה ּלָ קּומּו ְוִנְבָרָחה, ּכִ

י ֶאת  ִית, ובהן התקיים המשך העונש: ְוָלַקְחּתִ ֹמר ַהּבָ ים ִלׁשְ ַלְגׁשִ ים ּפִ ר ָנׁשִ את ֶעֹשֶ

ֶמׁש ַהּזֹאת. עצת אחיתופל  ֶ יָך ְלֵעיֵני ַהּשׁ ַכב ִעם ָנׁשֶ י ְלֵרֶעיָך, ְוׁשָ יָך ְלֵעיֶניָך ְוָנַתּתִ ָנׁשֶ

ר  י ָאִביָך ֲאׁשֶ ַלְגׁשֵ לאבשלום בבואו לירושלים היתה )שמו"ב טז, כא־כב(: ּבׂוא ֶאל ּפִ

ר  ל ֲאׁשֶ ּתָ ֶאת ָאִביָך, ְוָחְזקּו ְיֵדי ּכָ י ִנְבַאׁשְ ָרֵאל ּכִ ל ִיֹשְ ַמע ּכָ ִית, ְוׁשָ מׂור ַהּבָ יַח ִלׁשְ ִהּנִ

ל  י ָאִביו ְלֵעיֵני ּכָ ַלְגׁשֵ לׂום ֶאל ּפִ ֹבא ַאְבׁשָ ג, ַוּיָ לׂום ָהֹאֶהל ַעל ַהּגָ ּטּו ְלַאְבׁשָ ְך. ַוּיַ ִאּתָ

ישועה  לו  לדוד שאין  רבים אמרו  מובן מדוע במזמור שלנו  ָרֵאל. מעתה,  ִיֹשְ

בא־להים.

יִתים, ֹעֶלה ּובׂוֶכה ְוֹראׁש לׂו  ראשו של דוד היה חפוי )טו, ל(: ְוָדִוד ֹעֶלה ְבַמֲעֵלה ַהּזֵ

ר ִאּתׂו ָחפּו ִאיׁש ֹראׁשׂו ְוָעלּו ָעלֹה ּוָבֹכה, אך  ָחפּוי, ְוהּוא ֹהֵלְך ָיֵחף, ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ

יד ֵלאֹמר: ֲאִחיֹתֶפל  חששו הגדול היה מכך שה' לא יושיע אותו )טו, לא(: ְוָדִוד ִהּגִ

עצת  על  ה'.  ֲאִחיֹתֶפל,  ֲעַצת  ֶאת  ָנא  ל  ַסּכֶ ִוד:  ּדָ ַוּיֹאֶמר  לׂום,  ַאְבׁשָ ִעם  ִרים  ּקֹׁשְ ּבַ

ִמים ָהֵהם,  ּיָ ּבַ ר ָיַעץ  אחיתופל באותם הימים נאמר )טז, כג(: ַוֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ֲאׁשֶ

לֹם.  ם ְלַאְבׁשָ ם ְלָדִוד ּגַ ל ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ּגַ ן ּכָ ְדַבר ָהֱא־לִֹהים, ּכֵ ַאל ִאיׁש ּבִ ר ִיׁשְ ֲאׁשֶ ּכַ

י. ועל  בׂוִדי ּוֵמִרים ֹראׁשִ ֲעִדי, ּכְ ה ה' ָמֵגן ּבַ תפילת דוד במזמור שלנו היא: ְוַאּתָ

ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשׂו. כך הוא אומר: קׂוִלי ֶאל ה' ֶאְקָרא, ַוּיַ

החלק הראשון של המזמור )ב־ה. 28 מילים, מלבד המילה ֶסָלה, המציינת סלסול, ואיננה 

מילה תוכנית( הוא על החשש מפני אבשלום ומפני העונש של דוד.

ואולם, החלק השני במזמור )ו־ח. 28 מילים( איננו על ההצלה מאבשלום, אלא 

על הישועה של דוד מעצת אחיתופל, וזהו המענה של ה' מהר קדשו — יש לו 

ישועה, ודבר א־להים אתו.

וכך נאמר בסיפור המרד על ה' העונה לתפילת דוד ומרים את ראשו )טו, לג(: 

י  י ָהַאְרּכִ ה ִלְקָראתׂו חּוׁשַ ם ֵלא־לִֹהים, ְוִהּנֵ ֲחֶוה ׁשָ ּתַ ר ִיׁשְ א ַעד ָהֹראׁש ֲאׁשֶ ַוְיִהי ָדִוד ּבָ

ְנּתׂו ַוֲאָדָמה ַעל ֹראׁשׂו. חושי הארכי2 מוגדר כאן כֵרֶעה ָדִוד, אך מלבד  ּתָ ָקרּוַע ּכֻ

בגמרא שאלו: "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו" — "מזמור לדוד"? קינה לדוד   1
מיבעי ליה: אמר ר' שמעון בן אבישלום )!(: משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו 
שטר חוב, קודם שפרעו היה עצב, לאחר שפרעו שמח, אף כן דוד כיון שאמר לו הקב"ה 
)שמו"א יב, יא( "הנני מקים עליך רעה מביתך" היה עצב, אמר: שמא עבד או ממזר הוא 
זו  "מזמור". דרשה  הכי אמר:  הוא שמח, משום  דחזא דאבשלום  כיון  עלי,  חייס  דלא 
היא לכאורה נגד פסוק מפורש, שבו דוד המלך מפחד שדווקא מאבשלום לא תהיה לו 
פליטה. ונראה, שהדרשה על לשון "מזמור" מבטאת את הרצון הפנימי של דוד, שתהיה 

לו פליטה, אך בפועל הוא חושש שלא תהיה לו פליטה.
ניתן לדרוש את שמו של חושי הארכי, כמי שממהר באריכות, בדומה לדרישת הבעל   2
שם טוב )ראו הוספות לכתר שם טוב )קה״ת( הוספה רה( מכל אחד ל"זריזות במתינות". 

יֵעִני ֱא־לַֹהי הׂוׁשִ

ל ֹאְיַבי ֶלִחי יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ ּכִ

. ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ׁשִ

)ט( ַלה' ַהְיׁשּוָעה

ָך ִבְרָכֶתָך ַעל ַעּמְ

ָלה. ּסֶ

2 נוׂ� לׂום�ּבְ ֵני�ַאְבׁשָ ָבְרחׂו�ִמּפְ שיעורים�בספר�תהילים�‹�פרק�ג׳�‹�ּבְ



נׂו�›�פרק�ג׳�›�שיעורים�בספר�תהילים לׂום�ּבְ ֵני�ַאְבׁשָ ָבְרחׂו�ִמּפְ ּבְ �3

כמענה  במיוחד  נשלח  הוא  כי  ונראה  בתנ"ך,  מוזכר  לא  הוא  שלנו  הסיפור 

לבקשת דוד שה' יסכל את עצת אחיתופל.

א. ְוִאם ָהִעיר  י ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמּשָֹ דוד אומר לחושי הארכי )טו, לג־לד(: ִאם ָעַבְרּתָ ִאּתִ

ה ַוֲאִני  ֶלְך ֶאְהֶיה ֶעֶבד ָאִביָך ַוֲאִני ֵמָאז ְוַעּתָ ָך ֲאִני ַהּמֶ לׂום: ַעְבּדְ ׁשּוב ְוָאַמְרּתָ ְלַאְבׁשָ ּתָ

ה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל. ואכן, הוא חוזר לירושלים, ויוצא לקראת  ָך, ְוֵהַפְרּתָ ַעְבּדֶ

לֹם: ְיִחי  י ֶאל ַאְבׁשָ אבשלום כאילו הוא מקבל את מלכותו )טז, טז־יט(: ַוּיֹאֶמר חּוׁשַ

ה לֹא ָהַלְכּתָ  ָך ֶאת ֵרֶעָך, ָלּמָ י: ֶזה ַחְסּדְ לׂום ֶאל חּוׁשַ ֶלְך. ַוּיֹאֶמר ַאְבׁשָ ֶלְך ְיִחי ַהּמֶ ַהּמֶ

ה ְוָכל ִאיׁש  ַחר ה' ְוָהָעם ַהּזֶ ר ּבָ י ֲאׁשֶ לֹם: לֹא, ּכִ י ֶאל ַאְבׁשָ ַוּיֹאֶמר חּוׁשַ ֶאת ֵרֶעָך? 

ר  ֲאׁשֶ ִנית, ְלִמי ֲאִני ֶאֱעֹבד? ֲהלׂוא ִלְפֵני ְבנׂו! ּכַ ֵ ב. ְוַהּשׁ ָרֵאל )לא(לׂו ֶאְהֶיה ְוִאּתׂו ֵאׁשֵ ִיֹשְ

ן ֶאְהֶיה ִלָפֶניָך. י ִלְפֵני ָאִביָך, ּכֵ ָעַבְדּתִ

ֲאִני  לישון:  הולך  שהוא  כך  על  דוד  מצביע  שלנו  במזמור  הישועה  בתיאור 

י ה' ִיְסְמֵכִני. על איזו שינה מדובר כאן? ָנה, ֱהִקיצׂוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ׁשָ

ר ִאּתׂו ֲעֵיִפים,  ֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאׁשֶ ֹבא ַהּמֶ דוד עייף מהבריחה, וכפי שכתוב )טז, יד(: ַוּיָ

ם. אחיתופל מציע לנצל את העייפות של דוד ולהרוג אותו )יז, א־ג(:  ֵפׁש ׁשָ ּנָ ַוּיִ

ְיָלה. ְוָאבׂוא ָעָליו  ָפה ַאֲחֵרי ָדִוד ַהּלָ ר ֶאֶלף ִאיׁש, ְוָאקּוָמה ְוֶאְרּדְ ֵנים ָעֹשָ א ׁשְ ֶאְבֲחָרה ּנָ

ֶלְך  יִתי ֶאת ַהּמֶ ר ִאּתׂו, ְוִהּכֵ ל ָהָעם ֲאׁשֶ י ֹאתׂו, ְוָנס ּכָ ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים ְוַהֲחַרְדּתִ

יָבה ָכל ָהָעם ֵאֶליָך. ְלַבּדׂו. ְוָאׁשִ

ואולם, אבשלום לא קיבל את עצתו, אלא את עצת חושי הארכי, ששלל את 

ה,  י ִגּבִֹרים ֵהּמָ יו ּכִ ה ָיַדְעּתָ ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ֲאָנׁשָ עצת אחיתופל ואמר )יז, ח־י(: ַאּתָ

ה  ֶדה, ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ָיִלין ֶאת ָהָעם. ִהּנֵ ּשָֹ ּכּול ּבַ דֹב ׁשַ ה, ּכְ ּוָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהּמָ

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶהם  ּבָ ְנֹפל  ּכִ ְוָהָיה  קׂוֹמת,  ַהּמְ ַאַחד  ּבְ ָחִתים אׂו  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ א  ֶנְחּבָ ה הּוא  ַעּתָ

ר  ן ַחִיל ֲאׁשֶ לֹם. ְוהּוא ַגם ּבֶ ר ַאֲחֵרי ַאְבׁשָ ָעם ֲאׁשֶ ָפה ּבָ ֵֹמַע ְוָאַמר ָהְיָתה ַמּגֵ ַמע ַהּשׁ ְוׁשָ

ר ִאּתׂו. י ִגּבׂור ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכִ ל ִיֹשְ י ֹיֵדַע ּכָ ס, ּכִ ס ִיּמָ ֵלב ָהַאְרֵיה ִהּמֵ ִלּבׂו ּכְ

ָעֶליָך  ֵיָאֵסף  ֵהָאֹסף  י,  ָיַעְצּתִ י  ּכִ הארכי?  חושי  של  החילופית  עצתו  היתה  ומה 

ְקָרב.  ּבַ ּוָפֶניָך ֹהְלִכים  ם ָלרֹב,  ַהּיָ ר ַעל  חׂול ֲאׁשֶ ַבע ּכַ ֵאר ׁשֶ ּבְ ן ְוַעד  ָרֵאל ִמּדָ ִיֹשְ ָכל 

ל  ר ִיּפֹל ַהּטַ ֲאׁשֶ ם, ְוַנְחנּו ָעָליו ּכַ ר ִנְמָצא ׁשָ קׂוֹמת ֲאׁשֶ ַאַחד ַהּמְ ּוָבאנּו ֵאָליו )באחת(ּבְ

ם ֶאָחד. ְוִאם ֶאל ִעיר ֵיָאֵסף,  ר ִאּתׂו ּגַ ים ֲאׁשֶ ַעל ָהֲאָדָמה, ְולֹא נׂוַתר ּבׂו ּוְבָכל ָהֲאָנׁשִ

ר לֹא  ַחל, ַעד ֲאׁשֶ ָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהִהיא ֲחָבִלים, ְוָסַחְבנּו ֹאתׂו ַעד ַהּנַ יאּו ָכל ִיֹשְ ְוִהּשִֹ

ם ְצרׂור. ם ּגַ ִנְמָצא ׁשָ

ֲאִחיֹתֶפל.  ֵמֲעַצת  י  ָהַאְרּכִ י  חּוׁשַ ֲעַצת  טׂוָבה  אמרו:  ישראל  איש  וכל  אבשלום 

ה ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַהּטׂוָבה,  ומדוע הם אמרו כך? מגלה לנו הכתוב: ַוה' ִצּוָ

לׂום ֶאת ָהָרָעה. ְלַבֲעבּור ָהִביא ה' ֶאל ַאְבׁשָ

בזכות עצת חושי הארכי, שהפר את עצת אחיתופל, אומר דוד במזמור שלנו: 

י ה' ִיְסְמֵכִני. כלומר, כאשר הייתי עייף והגעתי  ָנה, ֱהִקיצׂוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲאִני ׁשָ

על  לוותר  לא  כדי  הכוחות  את  ולרכז  בעשייתה,  ולהזדרז  למשימה  להתמסר  כלומר, 
פרטים חשובים. לעומת זאת, את שמו של אחיתופל ניתן לדרוש כמי שמחפש כל הזמן 

את ההתעקשות והנפתלות.



רק מפני שה' הפר את עצת  והסמיכה  היקיצה  ושינה, התאפשרו  עד שכיבה 

ר  ֲאׁשֶ ָעם,  ֵמִרְבבׂות  ִאיָרא  לֹא  דוד:  וכנגד עצת חושי הארכי אומר  אחיתופל. 

תּו ָעָלי. ָסִביב ׁשָ

ודוד מתבטא  ישועה,  לו  לו שאין  דוד במקום שאמרו  ה' הושיע את  כן,  אם 

ל  יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ בפירוש על הישועה בהפרת העצה ובשבירת שיני הרשעים: ּכִ

בני  אינם  כאן,  הנזכרים  והרשעים  האויבים   . ְרּתָ ּבַ ׁשִ ִעים  ְרׁשָ י  ּנֵ ׁשִ ֶלִחי,  ֹאְיַבי 
ישראל ואבשלום, שהרי דוד לא רצה במיתתם, והוא רק רצה לחזור למלכותו 

לׂום. ְוָכל ָהָעם  ַער ְלַאְבׁשָ בירושלים. על אבשלום אמר דוד בפירוש: ְלַאט ִלי ַלּנַ

לׂום. אם כן, תפילת דוד לישועה  ַבר ַאְבׁשָ ִרים ַעל ּדְ ל ַהּשָֹ ֶלְך ֶאת ּכָ ת ַהּמֶ ַצּוֹ ְמעּו ּבְ ׁשָ

לא כללה את מיתת אבשלום והעם. מה אם כן כוונת תפילתו?

ֶאת  ֲחֹבׁש  ַוּיַ ֲעָצתׂו,  ָתה  ֶנֶעֹשְ לֹא  י  ּכִ ָרָאה  ַוֲאִחיֹתֶפל  כג(:  )יז,  נאמר  אחיתופל  על 

ֶקֶבר  ֵבר ּבְ ּקָ ָמת ַוּיִ ָחַנק, ַוּיָ יתׂו ַוּיֵ יתׂו ֶאל ִעירׂו, ַוְיַצו ֶאל ּבֵ ֶלְך ֶאל ּבֵ ָקם ַוּיֵ ַהֲחמׂור, ַוּיָ

ָאִביו. החנק של אחיתופל הוא שבירת שיני הרשע. הזכרת הכאת האויבים בלחי 

ַלח  ׁשְ ה ַוּיִ ְמָצא ְלִחי ֲחמׂור ְטִרּיָ לקוחה מהסיפור על שמשון )שופטים טו, טו־טז(: ַוּיִ

ְלִחי  ְלִחי ַהֲחמׂור, ֲחמׂור ֲחֹמָרָתִים, ּבִ ְמׁשׂון: ּבִ ּה ֶאֶלף ִאיׁש. ַוּיֹאֶמר ׁשִ ְך ּבָ ֶחָה, ַוּיַ ּקָ ָידׂו ַוּיִ

יִתי ֶאֶלף ִאיׁש. כאשר אחיתופל חבש את חמורו וקם והלך אל ביתו —  ַהֲחמׂור ִהּכֵ

התקיימה בו שבירת שיני הרשעים, כפי שהוכו האויבים בלחי.

נראה, כי לא לחינם מיתתו של אחיתופל דומה למעשה שמשון נגד הפלשתים, 

מׂות  ּתָ שהרי שניהם גרמו למיתת עצמם. שמשון קיים בעצמו )שופטים טז, ל(: 

ְהיּו  ר ּבׂו, ַוּיִ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ָרִנים ְוַעל ּכָ ִית ַעל ַהּסְ ּפֹל ַהּבַ ֹכַח ַוּיִ ט ּבְ ים. ַוּיֵ ּתִ ִלׁשְ י ִעם ּפְ ַנְפׁשִ

יו. ולעומתו, אחיתופל ראה  ַחּיָ ר ֵהִמית ּבְ ים ֵמֲאׁשֶ מׂותׂו ַרּבִ ר ֵהִמית ּבְ ִתים ֲאׁשֶ ַהּמֵ

מחד,  של שמשון  הנפש  מסירות  ָחַנק3.  ַוּיֵ יתׂו  ּבֵ ֶאל  ַוְיַצו  עצתו,  נעשתה  שלא 

ומחשבתו של אחיתופל שאין בידו שום דבר אם עצתו לא נעשית מאידך.

בסיום הסיפור על ההצלה המופלאה מאחיתופל ועצתו, אומר דוד: ַלה' ַהְיׁשּוָעה, 

ָך ִבְרָכֶתָך. עם ה' חוזר להיות מבורך, וחוזר לדוד שה' הושיע אותו. ַעל ַעּמְ

אׂול לֹא  ן יׂוֵרד ׁשְ בדומה לסיפורו של אחיתופל, אומר איוב על עצמו )איוב ז, ט־טז(: ּכֵ  3
ַצר רּוִחי,  ָרה ּבְ י ֲאַדּבְ ְך ּפִ ם ֲאִני לֹא ֶאֱחֹשָ יֶרּנּו עׂוד ְמֹקמׂו. ּגַ ַיֲעֶלה. לֹא ָיׁשּוב עׂוד ְלֵביתׂו, ְולֹא ַיּכִ
א  י, ִיּשָֹ ַנֲחֵמִני ַעְרֹשִ י ּתְ י ָאַמְרּתִ ָמר. ּכִ ים ָעַלי ִמׁשְ י ָתֹשִ ין, ּכִ ּנִ י. ֲהָים ָאִני ִאם ּתַ ַמר ַנְפׁשִ יָחה ּבְ ָאֹשִ
י, ָמֶות ֵמַעְצמׂוָתי.  ְבַחר ַמֲחָנק ַנְפׁשִ י. ַוּתִ ַבֲעַתּנִ ִני ַבֲחלֹמׂות, ּוֵמֶחְזֹינׂות ּתְ ּתַ ִבי. ְוִחּתַ ּכָ יִחי ִמׁשְ ְבֹשִ
י ֶהֶבל ָיָמי. איוב במר נפשו רואה שהוא איננו יכול  י ּכִ ּנִ י לֹא ְלֹעָלם ֶאְחֶיה, ֲחַדל ִמּמֶ ָמַאְסּתִ
אף לשכב לישון, והוא בוחר מחנק לנפשו ומואס בחיים. אחיתופל שוב לביתו, ומתוך 

מאיסת החיים, בחר מחנק לנפשו.

להאזנה לשיעור על פרק ג׳: 
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