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ְנְצֵרִני / תהילים פרק ק״מ ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ
שאול יונתן וינגורט

זו רק סכנת נפשות, אלא חמס  כאשר שאול מנסה להרוג את דוד, אין 

ימלוך. ה' שעושה דין  ועוול, שכן שאול ואנשיו רוצים שמשיח ה' לא 

עני, יענה גם לבקשת דוד, ויחלץ אותו מאדם רע.

ַח ִמְזמׂור ְלָדִוד. )א( ַלְמַנּצֵ

ֵצִני ה' ֵמָאָדם ָרע, )ב( ַחּלְ

ְנְצֵרִני. ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ

ֵלב, בּו ָרעׂות ּבְ ר ָחׁשְ )ג( ֲאׁשֶ

ל יׂום ָיגּורּו ִמְלָחמׂות. ּכָ

מׂו ָנָחׁש, ֲננּו ְלׁשׂוָנם ּכְ )ד( ׁשָ

ָפֵתימׂו ַחת ׂשְ ֲחַמת ַעְכׁשּוב ּתַ

ֶסָלה.

ע, ְמֵרִני ה' ִמיֵדי ָרׁשָ )ה( ׁשָ

ְנְצֵרִני, ֵמִאיׁש ֲחָמִסים ּתִ

ָעָמי. בּו ִלְדחׂות ּפְ ר ָחׁשְ ֲאׁשֶ

ח ִלי )ו( ָטְמנּו ֵגִאים ּפַ

ל ת ְלַיד ַמְעּגָ ְרׂשּו ֶרׁשֶ ַוֲחָבִלים ּפָ

תּו ִלי ים ׁשָ ֹמְקׁשִ

ֶסָלה.

ה, י ַלה' ֵא־ִלי ָאּתָ )ז( ָאַמְרּתִ

מבקש בחלק  מילים(   48 )ב־ו.  המזמור  של   הראשון 

ְנְצֵרִני  ּתִ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע,  ֵמָאָדם  ה'  ֵצִני  ַחּלְ  דוד: 

)= תשמרני(. האדם הרע ואיש החמסים הם קבוצת אנשים שחושבים 

)=יתאספו  ָיגּורּו  יׂום  ל  ּכָ ֵלב,  ּבְ ָרעׂות  בּו  ָחׁשְ ר  ֲאׁשֶ דוד:  על   רעות 

)=ארס  ַעְכׁשּוב  ֲחַמת  ָנָחׁש,  מׂו  ּכְ ְלׁשׂוָנם  )=חידדו(  ֲננּו  ׁשָ ל(ִמְלָחמׂות. 

ְמֵרִני ה'  ָפֵתימׂו )=השפתיים שלהם(. ושוב מבקש דוד: ׁשָ ַחת ׂשְ עכביש( ּתַ

הוא של אנשים  והפעם הדימוי  ְנְצֵרִני,  ּתִ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ע,  ָרׁשָ ִמיֵדי 
ָעָמי )=רגלי(. ָטְמנּו ֵגִאים  בּו ִלְדחׂות ּפְ ר ָחׁשְ שמנסים להפיל אותו: ֲאׁשֶ

ל  ת ְלַיד ַמְעּגָ ְרׂשּו ֶרׁשֶ ח )=מלכודת( ִלי, ַוֲחָבִלים ּפָ )=גאוותנים, רשעים( ּפַ

תּו )=הניחו( ִלי. ים ׁשָ )=הדרך(, ֹמְקׁשִ

עיון בדברי הימים של דוד מוביל אותנו לכריתת המעיל של שאול 

ְבֵרי ָאָדם ֵלאֹמר,  ַמע ֶאת ּדִ ה ִתׁשְ במערה, ואמירתו )שמו"א כד, ט־טו(: ָלּמָ

ר ְנָתְנָך ה'  ה ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאׁשֶ ה ַהּיׂום ַהּזֶ ׁש ָרָעֶתָך. ִהּנֵ ה ָדִוד ְמַבּקֵ ִהּנֵ

ָיִדי  ַלח  ֶאׁשְ לֹא  ָוֹאַמר  ָעֶליָך,  ָחס  ַוּתָ ַלֲהָרֲגָך  ְוָאַמר  ָעָרה,  ּמְ ּבַ ָיִדי  ּבְ ַהּיׂום 

ָיִדי,  ּבְ ַנף ְמִעיְלָך  ּכְ ם ְרֵאה ֶאת  ּגַ ְוָאִבי, ְרֵאה  יַח ה' הּוא.  י ְמׁשִ ּכִ אֹדִני,  ּבַ

ָרָעה  ָיִדי  ּבְ ֵאין  י  ּכִ ּוְרֵאה  ע  ּדַ יָך  ֲהַרְגּתִ ְולֹא  ְמִעיְלָך  ַנף  ּכְ ֶאת  ָכְרִתי  ּבְ י  ּכִ

יִני  ּפֹט ה' ּבֵ ּה. ִיׁשְ י ְלַקְחּתָ ה ֹצֶדה ֶאת ַנְפׁשִ ע, ְולֹא ָחָטאִתי ָלְך, ְוַאּתָ ָוֶפׁשַ

ְדֹמִני:  ל ַהּקַ ר ֹיאַמר ְמׁשַ ֲאׁשֶ ְך. ּכַ , ְוָיִדי לֹא ִתְהֶיה ּבָ ּךָ ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמִני ה' ִמּמֶ

ָרֵאל?  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ָיָצא  ִמי  ַאֲחֵרי  ְך.  ּבָ ִתְהֶיה  ְוָיִדי לֹא  ע,  ֶרׁשַ ֵיֵצא  ִעים  ֵמְרׁשָ

ן,  ְרֹעׁש ֶאָחד? ְוָהָיה ה' ְלַדּיָ ֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי ּפַ ה ֹרֵדף? ַאֲחֵרי ּכֶ ַאֲחֵרי ִמי ַאּתָ

ֶדָך. ֵטִני ִמּיָ ּפְ יִני ּוֵביֶנָך, ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת ִריִבי, ְוִיׁשְ ַפט ּבֵ ְוׁשָ

דוד מבקש מה' שיהיה דיין, וישפוט בינו לבין שאול. הוא קורא למי 

ׁש ָרָעֶתָך. הוא מכנה  ה ָדִוד ְמַבּקֵ ש'מלשין' לשאול ָאָדם, האומר לו: ִהּנֵ

ה ֹצֶדה ֶאת  את מה שעורך שאול אחריו כמצוד על מנת להורגו, ְוַאּתָ



ְרֹעׁש ֶאָחד. ֶלב ֵמת וּפַ ּה. את עצמו מכנה דוד ּכֶ י ְלַקְחּתָ ַנְפׁשִ

במזמור שלנו מבקש דוד מה' שיציל אותו מָאָדם ָרע, הוא מתאר את המצוד 

ים  ֹמְקׁשִ ל,  ַמְעּגָ ְלַיד  ת  ֶרׁשֶ ְרׂשּו  ּפָ ַוֲחָבִלים  ִלי,  ח  ּפַ ֵגִאים  ָטְמנּו  אחריו:  שנערך 

תּו ִלי. ואת הרודפים אחריו בפיהם הוא מכנה נחש ועכביש, והם ככל הנראה  ׁשָ
ָפֵתימׂו. ַחת ׂשְ מׂו ָנָחׁש, ֲחַמת ַעְכׁשּוב ּתַ ֲננּו ְלׁשׂוָנם ּכְ הרודפים אחרי כלב ופרעוש: ׁשָ

מי מכונה ִאיׁש ֲחָמִסים? ומדוע יש כאן שימוש בלשון חמס?

ויהודה באו אל דוד  יז־יט(, שבני בנימין  יב,  )דבה"א  בספר דברי הימים מסופר 

ִיְהֶיה  ְלָעְזֵרִני,  ֵאַלי  אֶתם  ּבָ לׂום  ְלׁשָ במצודה, והוא יצא לפניהם ואמר להם: ִאם 

י, ֵיֶרא ֱא־לֵֹהי ֲאבׂוֵתינּו  ַכּפַ לֹא ָחָמס ּבְ י ֲעֵליֶכם ֵלָבב ְלָיַחד, ְוִאם ְלַרּמׂוַתִני ְלָצַרי ּבְ ּלִ

לׂום  לׂום ׁשָ י, ׁשָ ָך ֶבן ִיׁשַ ְויׂוַכח. ואכן, אמר עמשי לדוד שהם עמו: ְלָך ָדִויד, ְוִעּמְ

י ֲעָזְרָך ֱא־לֶֹהיָך. לׂום ְלֹעְזֶרָך, ּכִ ְלָך ְוׁשָ

ודיבר  כנף המעיל לשאול  דוד הגיע אל המצודה מיד לאחר שהוא כרת את 

יתׂו, ְוָדִוד  אּול ֶאל ּבֵ ֶלְך ׁשָ אּול, ַוּיֵ ִוד ְלׁשָ ַבע ּדָ ָ ּשׁ איתו, וכך כתוב )שמו"א כד, כב(: ַוּיִ

צּוָדה. הוא חושש, שהבאים אליו רוצים לרמותו, אך הוא  ַהּמְ יו ָעלּו ַעל  ַוֲאָנׁשָ

אומר להם שאין חמס בכפיו, וה' יוכיח!

אם כן, אנשי החמס הם אלו שרוצים להסגיר את דוד לשאול, ואמרו לו שהוא 

יו  ִוד ַוֲאָנׁשָ ׁש ֶאת ּדָ ֶלְך ְלַבּקֵ נמצא במדבר עין גדי. על שאול נאמר )שמו"א כד, ב( ַוּיֵ

ֵעִלים, ואנשי החמס ניסו ללוכדו כפי שמנסים ללכוד חיות. ֵני צּוֵרי ַהּיְ ַעל ּפְ

וזו הפעם  ק,  ָנׁשֶ יׂום  ּבְ י  ְלֹראׁשִ ַסּכָֹתה  במזמור שלנו:  לה'  אומר  מעניין, שדוד 

ק. מתאים לביטוי זה, הביטוי שנאמר  היחידה בתנ"ך שמלחמה מתוארת כיׂום ָנׁשֶ

ִמאִלים,  ת ַמְיִמיִנים ּוַמׂשְ ֵקי ֶקׁשֶ על בני בנימין שהצטרפו לדוד )דבה"א יב, ב(: ֹנׁשְ

ְנָיִמן. אּול ִמּבִ ת, ֵמֲאֵחי ׁשָ ׁשֶ ּקָ ים ּבַ ֲאָבִנים ּוַבִחּצִ ּבָ

החמס הוא עוול, שעל פי רוב קשור גם בשקר. איש החמס איננו דווקא הרשע 

ע ִלְהֹית ֵעד ָחָמס )שמות כג,  ת ָיְדָך ִעם ָרׁשָ ׁשֶ במעשיו, אלא הרשע בדיבורו — ַאל ּתָ

ר ָלֶהם ָהִריב  ים ֲאׁשֶ ֵני ָהֲאָנׁשִ ִאיׁש ַלֲענׂות ּבׂו ָסָרה. ְוָעְמדּו ׁשְ י ָיקּום ֵעד ָחָמס ּבְ ב(; ּכִ

ְֹפִטים ֵהיֵטב,  ִמים ָהֵהם. ְוָדְרׁשּו ַהּשׁ ּיָ ר ִיְהיּו ּבַ ְֹפִטים ֲאׁשֶ ִלְפֵני ה', ִלְפֵני ַהּכֲֹהִנים ְוַהּשׁ

ֶקר ָעָנה ְבָאִחיו )דברים יט, טז־יח(. גם כאשר יעקב מוכיח  ֶקר ָהֵעד ׁשֶ ה ֵעד ׁשֶ ְוִהּנֵ

העיר, אלא לשקר  להריגת  רק  איננו מתייחס  הוא  על מעשה שכם,  בניו  את 

י  ֹבא ַנְפׁשִ ֹסָדם ַאל ּתָ ֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיֶהם. ּבְ ְמעׂון ְוֵלִוי ַאִחים, ּכְ שהתלווה למעשה: ׁשִ

)בראשית מט, ה־ו(, ואף שרה מתייחסת לעוולה שנעשתה לה בלשון חמס, ואמרה 

ֵעיֶניָה,  י ָהָרָתה ָוֵאַקל ּבְ ֶרא ּכִ ֵחיֶקָך ַוּתֵ ְפָחִתי ּבְ י ׁשִ לאברהם: ֲחָמִסי ָעֶליָך, ָאֹנִכי ָנַתּתִ

יִני ּוֵביֶניָך )בראשית טז, ה(. ּפֹט ה' ּבֵ ִיׁשְ

איזה חמס חווה דוד? מדוע מי שרוצה להסגירו לשאול הוא איש חמסים?

אּול )שמו"ב כב, א(, שהוא ניצל  ף ׁשָ ל ֹאְיָביו ּוִמּכַ ף ּכָ יל ה' ֹאתׂו ִמּכַ יׂום ִהּצִ דוד שר ּבְ

ִעי, ֵמָחָמס  י ּוְמנּוִסי, ֹמׁשִ ּבִ ּגַ ִעי, ִמׂשְ י ְוֶקֶרן ִיׁשְ מחמס: ֱא־לֵֹהי צּוִרי ֶאֱחֶסה ּבׂו, ָמִגּנִ

ֲחנּוָני. ַהֲאִזיָנה ה' קׂול ּתַ

)ח( י־ה־ו־ה]ֱא־לִֹהים[ ֲא־ֹדָני ֹעז ְיׁשּוָעִתי

ק. יׂום ָנׁשֶ י ּבְ ָתה ְלֹראׁשִ ַסּכֹ

ע, י ָרׁשָ ן ה' ַמֲאַוּיֵ ּתֵ )ט( ַאל ּתִ

ֵפק ָירּומּו ְזָממׂו ַאל ּתָ

ֶסָלה.

י, )י( ֹראׁש ְמִסּבָ

מׂו. ָפֵתימׂו )יכסומו(ְיַכּסֵ ֲעַמל ׂשְ

ֵאׁש, ָחִלים ּבָ )יא( )ימיטו(ִיּמׂוטּו ֲעֵליֶהם ּגֶ

ל ָיקּומּו. ַמֲהֹמרׂות ּבַ ֵלם ּבְ ַיּפִ

ָאֶרץ, ל ִיּכׂון ּבָ )יב( ִאיׁש ָלׁשׂון ּבַ

ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת.

ין ָעִני, ה ה' ּדִ י ַיֲעׂשֶ י ּכִ )יג( )ידעת(ָיַדְעּתִ

ט ֶאְבֹיִנים. ּפַ ִמׁשְ

ֶמָך, יִקים יׂודּו ִלׁשְ )יד( ַאְך ַצּדִ

ֶניָך. ִרים ֶאת ּפָ בּו ְיׁשָ ֵיׁשְ
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רׂוְמֵמִני,  ּתְ ַמי  ּוִמּקָ ֵמֹאְיָבי,  ּומׂוִציִאי  )כב, מט(:  וגם בסיום השירה  ג(.  )כב,  ֵעִני  ּתֹׁשִ

יֵלִני. נראה, כי שאול הרודף אחרי דוד איננו רק מסכן את  ּצִ ּתַ ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 

נפשו, אלא חומס ממנו את מה שמגיע לו — המלוכה. שמואל משח אותו למלך, 

ֶקֶרב  ח ֹאתׂו ּבְ ְמׁשַ ֶמן ַוּיִ ֶ מּוֵאל ֶאת ֶקֶרן ַהּשׁ ח ׁשְ ּקַ י ֶזה הּוא. ַוּיִ ֵחהּו ּכִ ַוּיֹאֶמר ה' קּום ְמׁשָ

ֶאָחיו )שמו"א טז, יב־יג(. כאשר דוד היה במערה עם שאול, ואמרו לו )שמו"א כד, 

יָת ּלׂו  ָיֶדָך, ְוָעׂשִ ה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת )איביך(ֹאִיְבָך ּבְ ר ָאַמר ה' ֵאֶליָך ִהּנֵ ה ַהּיׂום ֲאׁשֶ ד(: ִהּנֵ

ָבר  ה ֶאת ַהּדָ י ֵמה' ִאם ֶאֱעׂשֶ ֵעיֶניָך. אומר דוד לאנשיו )כד, ו(: ָחִליָלה ּלִ ר ִיַטב ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

יַח ה' הּוא. דוד גם כן נמשח למלך,  י ְמׁשִ לַֹח ָיִדי ּבׂו, ּכִ יַח ה', ִלׁשְ ה ַלאֹדִני ִלְמׁשִ ַהּזֶ

אך כל עוד שאול הוא המלך — דוד לא ישלח את ידו בו. איש החמסים רוצה 

לעוות את הדין, ולגרום למשיח ה' — דוד — להיתפס בידי שאול.

י  בחלק השני של המזמור )ז־יב. 49 מילים( מניח דוד שה' יקבל את תפילתו: ָאַמְרּתִ

ֲחנּוָני. י־ה־ו־ה]ֱא־לִֹהים[ ֲא־ֹדָני ֹעז )=מקור(  ה, ַהֲאִזיָנה ה' קׂול ּתַ ַלה' ֵא־ִלי ָאּתָ
)שיצאו אל  ן ה'  ּתֵ ּתִ ַאל  )=במלחמה(.  ק  ָנׁשֶ יׂום  ּבְ י  ְלֹראׁשִ )=הגנת(  ַסּכָֹתה  ְיׁשּוָעִתי, 
ֵפק )=תוציא( ָירּומּו )=יתרוממו,  ע, ְזָממׂו )=מחשבתו( ַאל ּתָ י )=רצונות( ָרׁשָ הפועל( ַמֲאַוּיֵ

י )=הסובבים  יתרחקו ממנו(. והוא מתאר את העונש שהרשעים יקבלו: ֹראׁש ְמִסּבָ

מׂו )=יכסה אותם(.)ימיטו(ִיּמׂוטּו  ָפֵתימׂו )=החטא שבשפתם( )יכסומו(ְיַכּסֵ אותי(, ֲעַמל ׂשְ

ָיקּומּו. וכתוצאה  ל  ּבַ )=בבורות(  ַמֲהֹמרׂות  ּבְ ֵלם  ַיּפִ ֵאׁש,  ּבָ ָחִלים  ּגֶ ֲעֵליֶהם  )=יפלו( 

ָאֶרץ, ִאיׁש ָחָמס ָרע ְיצּוֶדּנּו  ל ִיּכׂון ּבָ מהעונש של בעלי לשון הרע: ִאיׁש ָלׁשׂון ּבַ

)=יתפסו אותו( ְלַמְדֵחֹפת )=למרחקים(.

ין  ה ה' ּדִ י ַיֲעׂשֶ י ּכִ בסיום המזמור )יג־יד( מבסס דוד את בקשתו על תקדים: ָיַדְעּתִ

ט ֶאְבֹיִנים. היכן מצינו שה' שומע אל העני? בפרשת משפטים מסופר  ּפַ ָעִני, ִמׁשְ
ה,  ֹנׁשֶ ּכְ לׂו  ִתְהֶיה  ְך, לֹא  ִעּמָ ֶהָעִני  ֶאת  י  ַעּמִ ֶאת  ְלֶוה  ּתַ ֶסף  ּכֶ ִאם  )שמות כב, כד־כו(: 

יֶבּנּו לׂו.  ׁשִ ֶמׁש ּתְ ֶ ְלַמת ֵרֶעָך, ַעד ּבֹא ַהּשׁ ְחּבֹל ׂשַ ְך. ִאם ָחֹבל ּתַ ימּון ָעָליו ֶנׁשֶ לֹא ְתׂשִ

ִיְצַעק  י  ּכִ ְוָהָיה  ב?!  ּכָ ִיׁשְ ה  ּמֶ ּבַ ְלֹערׂו,  ְמָלתׂו  ׂשִ ִהוא  ּה,  ְלַבּדָ )כסותה(ְכסּותׂו  ִהוא  י  ּכִ

י ַחּנּון ָאִני. המזמור איננו קושר את כריתת כנף המעיל לשמלה  י ּכִ ַמְעּתִ ֵאַלי, ְוׁשָ

שמוזכרת בפרשה, אך נראה כי לא רחוק לומר, שדוד משתמש בתקדים הצעקה 

של העני לצעקתו שלו, והוא יודע שה' יעשה את הדין בסופו של דבר.


