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"È�ÓÓ ÍÈ�Ù ¯˙Ò˙ Ï‡ "–Î ¯ÂÓÊÓ Ï˘ Â‰�·ÓÏ "Ê 

 

כל אחד לפי מנהג , ז בתהילי� זכה להיות אחד המזמורי� הנאמרי� בפי כול"מזמור כ

 . על מבנהו מרח� סימ� שאלה משמעותי, ע� זאת. עדתו

 .ֶאְפָחד ִמִ�י ַחַ�י ָמע
ז' ה ִאיָרא ִמִ�י ְוִיְִעי יא
ִר' ה ְלָדִוד )א(

 .ְוָנָפל" ָכְל" ֵהָ�ה ִלי ְואְֹיַבי ָצַרי ְ�ָ�ִרי ֶאת ֶלֱאכֹל ְמֵרִעי� ָעַלי ִ�ְקרֹב )ב(

 .ב
ֵטַח ֲאִני ְ�זֹאת ִמְלָחָמה ָעַלי ָ&ק"� ִא� ִלִ�י ִייָרא לֹא ַמֲחֶנה ָעַלי ַ&ֲחֶנה ִא� )ג(

 "ְלַבֵ-ר 'ה ְ�נַֹע� ַלֲחז
ת ַחַ�י ְיֵמי ָ/ל 'ה ְ�ֵבית ְִבִ&י ֲאַבֵ- א
ָת, 'ה ֵמֵאת ָ+ְלִ&י +ַחת )ד(


 .ְ�ֵהיָכל

/ֹה ִיְצ0ְֵנִני ִ/י )ה(  .ְיר
ְמֵמִני ְ�צ"ר 4ֳהל
 ְ�ֵסֶתר ַיְסִ&ֵרִני ָרָעה ְ�י
� ְ�ס1

 .'לה ַוֲאַזְ�ָרה 4ִיָרה ְתר"ָעה ִזְבֵחי ְב4ֳהל
 ְוֶאְזְ�ָחה ְסִביב
ַתי אְֹיַבי ַעל ִירֹא ָיר"� ְוַעָ&ה )ו(

 .ַוֲעֵנִני ְוָח5ִֵני ֶאְקָרא ק
ִלי 'ה ְַמע )ז(

 .ֲאַבֵ- 'ה 0ֶָני6ָ ֶאת ָפָני ַ�ְ-" ִלִ�י 4ַמר ְל6ָ )ח(

 .ִיְִעי ֱאלֵֹהי ַ&ַעְזֵבִני ְו+ל ִ&9ְִֵני +ל ָהִייָת ֶעְזָרִתי ַעְב6ָ8ֶ ְ�+7 טַ& +ל ִמ5ִ�ֶי 0ֶָני6ָ ַ&ְסֵ&ר +ל )ט(

 .ַי+ְסֵפִני 'הַו ֲעָזב"ִני ְוִאִ�י 4ִבי ִ/י )י(


ר ְ�אַֹרח "ְנֵחִני 8ְַרֶ/6ָ 'ה ה
ֵרִני )יא(
ְרָרי ְלַמַע: ִמי. 

 .ָחָמס ִויֵפַח ֶֶקר ֵעֵדי ִבי ָקמ" ִ/י יָצָר ְ�ֶנֶפ ִ&ְ&ֵנִני +ל )יב(

 .ַחִ�י� ְ�ֶאֶר; 'ה ְ�ט"ב ִלְרא
ת ֶהֱאַמְנִ&י ל"ֵלא )יג(

 .'ה ֶאל ְוַקֵ"ה ִל6ָ�ֶ ְוַיֲאֵמ; ֲחַזק 'ה ֶאל ַקֵ"ה )יד(

הוא . שינוי האווירה הקיצוני במזמור מעלה בפנינו מיד את השאלה על אחידותו

כ� שאי� למשורר תפילה , המתארת חיי בטחו� ושלווה, מיתפותח באווירה אופטי

האווירה , ללא כל הכנה או סיבה, לפתע. אחרת מלבד הרצו� שמצב זה יימש� לנצח

והמשורר משדר מצוקה קיומית , את מקו� הרוגע תופס הפחד. משתנית לחלוטי�

 המזמור מסתיי� באווירת ביטחו� ואמונה, ע� זאת. תו� תפילה נואשת להצלתו

 . בטוב הצפו� בעתיד

פתח את הפתח להצעה כי , ללא קשר נראה לעי�, השינוי הדרמטי בי� חלקיו

ג� אלו שדגלו באחדותו . ולא במזמור אחיד, מדובר כא� במזמורי� שוני� שאוחדו

. אלא שהתקשו בפשר הקשר ביניה�, הודו בדבר היותו מורכב משתי חטיבות נפרדות

שאי� לה� סימוכי� , ו� הרהורי הלב של הכותבהשלמת חוסר זה נעשתה לא פע� מת
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ננסה ,  על א� שחידה זו לא נעלמה מעיני איש1.של ממש במבנה המזמור עצמו

 .לתרו� את חלקנו בפתרונה של תעלומה מקראית זו

¯ÂÓÊÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ Â‰�·Ó 

נית� להצביע א� על שינוי לשוני , בד בבד ע� שינוי האווירה לאורכו של המזמור

המאשש את , ה בלשו� נסתר או נוכח"והוא היחס לקב, ור לנו בחלוקתוברור שיעז

 .חלוקת המזמור לשלושה חלקי�

 .ה"לשו� נסתר לקב: ו�א .1

 .לשו� נוכח: יב�ז .2

 2.לשו� נסתר: יד�יג .3

 
. 61' עמ, א"ירושלי� תשס, ‡ÌÈÏÈ‰˙ È¯ÂÓÊÓ· ˙ÂÚ„Â ˙Â�ÂÓוייס בספרו ' כ	 מתאר זאת מ .1

זמור זה חובר לרגל יו� השנה לעליית מל	 הטוע� שמ, הוא מצטט את דעת רידרבוס, לדוגמה

עוד ציטט את דעת . ייתכנו קולות צהלה לצד תחינות, לדעתו, ובטקס שכזה, על כס המלוכה

המתאר את ביטחונו , קראוס המתאי� מזמור זה לנאש� ח� מפשע הנרד� על לא עוול בכפו

ורר שוקע שהמש, וייס עצמו מציע. בזכאותו לצד מציאותו הקיומית רוויית החששות

תחושה זו א� מביאה אותו . בתיאור המצב המבוקש עד כדי התחושה שזהו מצבו העכשווי

ולכ� הוא פוצח , הרגשה זו נדחקת פתאו� בהיזכרו במציאות הממשית. לידי שירת הודאה

ג� השערה , בר�. ה ולפנייה אליו בלשו� נוכח"הגורמת א� לשינוי ביחסו לקב, בזעקת תפילה

' פ. הסבר זה בעצ� הופ	 את התמיהה עצמה לפתרו�. י� של ממש בפסוקי�זו אי� לה תימוכ

רואה את עיקר הקושי בהשתלשלות ) סג' עמ, ג"ירושלי� תשמ, ÌÈÏ‰˙ ¯ÙÒ È�Ù(מלצר 

ולא , בדר	 כלל אנו מוצאי� תפילה שהופכת להודאה על הישועה. הענייני� ההפוכה במזמור

שכ� מפאת סערת , הבי� ג� סדר ענייני� שכזהכי אי� זה מ� הנמנע ל, הוא נדחק לומר. להפ	

. רגשותיו של המשורר והשתפכות לבו אי� אנו צריכי� לתור אחר הדרגה הגיונית בדבריו

 .הדוחק בדבריו גלוי לעי�, בר�

ÙÒ¯ (חכ� ' על פי הצעתו של ע, לדוגמה. פרט זה מקשה על הצעות המתעלמות ממנו .2

‡¯˜Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ÌÈÏÈ‰˙חלקו הראשו� של המזמור הוא פסוקי� , )ט"תשלירושלי� ,  א

לדעתו פסוק ה הוא המש	 משאלת ). ו�ד(והחלק השני כולל את משאלתו של דוד , ג�א

והמשורר , "מוש	 עצמו ואחר עמו"היא בבחינת " אבקש"המילה . המשורר המובאת בפסוק ד

וט משאלתו של החלק השלישי הוא פיר, לפי ביאור זה. יצפנהו בסוכו ביו� רעה' מבקש שה

וע� כל זאת לא עלה בידו למצוא את . הנמש	 מפסוק ז ועד לסיומו של המזמור, המשורר

ובסיכו� הוא כותב כי אחרי שהמשורר , הרצ� וההשתלשלות ההגיונית בי� חלקי המזמור

הוא מתעורר מחזונו וחוזר למציאות ', מביע את ביטחונו בישועתו ומבטיח להודות לה

וייס שצוינה ' מעי� הצעתו של מ(ופותח בתפילה להצלתו , מי� על חייוהקיומית שלו ולאיו

 Û„ – ÔÂÈˆÚ ¯‰ ˙·È˘È ˜˘¯, '..."אורי וישעי' לדוד ה"'(בזק ' רוח הצעה זו נקט ג� א). לעיל

מאופיי� בחשש מפני הצרות ) ו�ד' פס(החלק השני של המזמור , לדעתו). ב"תשס, 875

�ֹה ביו� רעהכ: "ולכ� מתפלל בו המשורר, העתידיות �לא הבנתי במה , בר�...". י יצפנני בס

ובעיקר , ..."א� תחנה עלי מחנה) "ב' פס(שונה פסוק זה מהמובע מיד ע� תחילת המזמור 

 .מעבר לקשיי� בחלוקה זו לעיל. היא	 משתלב פסוק ו בחלק זה של המזמור
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וממילא את המפתח להבנת , את הקשר בי� החטיבה הראשונה והשנייה של המזמור

בנוגע למספר . �"יקרו� פרשני שפיתח רשבבע, לדעתנו, יש למצוא, המזמור כולו

, � את הקביעה כי לעתי� המקרא מקדי� פרט"מקומות מוקשי� בתורה ייסד רשב

כדי להקדי� תשובה לקושי שעתיד להתעורר במהל� קריאת הפסוקי� העוקבי� 

 .לפרט זה

˘¯‚ÏÈ·˘· ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡˘ ¯·„ ˘¯ÙÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÏÈ , א� זהו עיקר פשוטו לפי דר� המקראות

 ¯·„¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ÂÈ�ÙÏ ¯ÎÊ�‰ . וח� 'וכתב , )יח', בראשית ט(' ש� וח� ויפת'כדכתיב

ואילו לא פורש , )כה, ש�(' ארור כנע�'אלא מפני שכתב לפניו , )ש�(' הוא אבי כנע�

 3.לא היינו יודעי� למה קללו נח, תחילה מי כנע�

. סקי�כי כלל זה הוא המפתח לפתרו� מבנה המזמור שבו אנו עו, ברצוננו להציע

ובו משווע , זהו מזמור שנכתב מתו� מצוקה. המזמור נפתח בפסוק ז, לדעתנו

הפסוקי� שקדמו למזמור באי� להקדי� תשובה לשאלה . המשורר לישועה

זהו אפוא עיקרו של ". וח� הוא אבי כנע�"על דר� , המתעוררת תו� כדי קריאתו

 :המזמור

 ַ+ְסֵ+ר *ל. ֲאַבֵ%� 'ה ָ&ֶניָ� ֶאת ָפָני ַ#ְ%�$ ִלִ#י "ַמר ְלָ�. ַוֲעֵנִני ְוָחֵ�ִני ֶאְקָרא ק�ִלי 'ה ְ�ַמע

Èƒ̇»̄¿Ê∆Ú »̇ÈƒÈ ַעְב1ֶָ� ְ#*0 ַ+ט *ל ִמֶ/ִ�י ָ&ֶניָ�  "ִבי 5ִי. ִיְ�ִעי ֱאלֵֹהי ַ+ַעְזֵבִני ְו*ל ִ+2ְֵ�ִני *ל ‰«

 ִ+ְ+ֵנִני *ל .��ְרָרי ְלַמַע� ִמי��ר ְ#אַֹרח $ְנֵחִני ְר1ַ�ָ5ֶ 'ה ה�ֵרִני .ַי*ְסֵפִני' הו ֲעָזב$ִני ְוִאִ/י

. ַח8ִי� ְ#ֶאֶר7 'ה ְ#ט$ב ִלְרא�ת ֶהֱאַמְנִ+י ל$ֵלא. ָחָמס ִויֵפַח ֶ�ֶקר ֵעֵדי ִבי ָקמ$ 5ִי ָצָרי ְ#ֶנֶפ�

 ).יד9ז' פס( 'ה ֶאל ְוַקֵ$ה ִלֶ#ָ� ְוַיֲאֵמ7 ֲחַזק 'ה ֶאל ַקֵ$ה

ייתכ� שתשובת שאלה זו מובנת ? מדוע דווקא לו. בצרתו פונה המשורר לאלוהיו

מעיו� בדברי , בר�! ?א� לא לאלוהיו, אל מי ישווע האד� בעת צרתו. מאליה

 .המשורר אנו מגלי� תשובה שונה

ומתו� , כי אלוהיו כבר היה בעזרו בעבר" עזרתי היית"המשורר מציי� במילותיו 

המשורר אינו מפרט את ההקשר שבו היה , בר�. נו א� עתהכ� מייחל הוא שלא יטש

על , כהקדמה לבקשת המשורר לסיוע, פירוט זה נמצא בפתח המזמור. אלוהיו בעזרו

א� צורו היה , מתברר שקמו עליו מרעי� לאכול את בשרו". וח� הוא אבי כנע�"דר� 

 .והמה כשלו ונפלו, לו לאור ולישועה

עזרתי :  "שורר את העוז לזעוק שוב להצלתומכוח� של תקדימי� אלו שואב המ

הוא פותח . מעתה מבנה המזמור נהיר!". אל תטשני ואל תעזבני אלהי ישעי! היית

מהמש� המזמור אנו מביני� כי אווירה זו היא נחלת , בר�. באווירת שלווה וביטחו�

 
�יח', יפור בבראשית ט� אלו נאמרו ביחס לס"דברי רשב. א', בראשית א, ראזי�' מהד, �"רשב .3

ללא כל , כדי לנמק את אזכור ייחוסו של כנע� לאביו ח� בנקודת הפתיחה של הסיפור, כז

עיי� , ב', � לדברי� א"דוגמה נוספת לשימוש בכלל זה מופיעה בפירוש רשב. צור	 נראה לעי�

 .ש�
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תיאורה משמש אפוא את הקורא להבי� את פנייתו של המשורר בצרתו . העבר

 .תו� כדי סמיכתו על הצלתו בעבר, עליו כעתהמתרגשת 

"È¯ˆ ˘Ù�· È��˙˙ Ï‡" 

תו� , לפיענוח�. שני הפסוקי� האחרוני� של המזמור משדרי� לפתע תקווה, אמנ�

. ניטיב לעשות א� נצליח לאתר את התקופה שבה נכתב המזמור, השלמת התמונה

קד את עיוננו נמ. א� בכ� אינו יחידי בספר תהילי�, המזמור משדר מצוקה קיומית

 :בפסוק יג

 .ַח8ִי� ְ#ֶאֶר7 ' הְ#ט$ב ִלְרא�ת ֶהֱאַמְנִ+י ל$ֵלא

שבו , מתייחס לעולמנו אנו" אר� חיי�"כי הביטוי , � אנו מוצאי�"מעיו� בתנ

ייתכ� לנסו� בו משמעות נוספת כרמז לאר� , א� לעתי�, מתהלכי� אנשי� חיי�

לדוגמה . ה הכללית של המזמורומשתלב בתמונ, א� ההקשר תומ� בכ�, ישראל

4):ט' פס(ז "במזמור קט
 

 .ַהַח8ִי� ְ#*ְרצ�ת 'ה ִלְפֵני ֶאְתַהֵ:ְ�

 :י"וביאר זאת רש

 כרח� ועל ,שאול בימי ממנה ורודפי אויבי שגרשוני ,ישראל אר7 – החיי� בארצות

 .חזרתי

 עלינו לחפש רמזי�, כדי לבחו� א� ג� במזמורנו תיתכ� משמעות נוספת שכזו

מסקירת חייו של דוד אנו . נוספי� במזמור המכווני� אותנו לתקופת כתיבתו

א "שמ(הוא ברח לגת מפני רדיפות שאול . כי מספר פעמי� הוכרח לגלות, לומדי�

נראה כי עיו� בפסוק נוס� במזמורנו ). ז"ב י"שמ(וחצה את הירד� מפני אבשלו� ) ז"כ

 :ק יג בהקשר המלא של התקופהוישלב את פסו, יחשו� לפנינו את התמונה המלאה

 ).י' פס( ַי*ְסֵפִני 'הַו ֲעָזב$ִני ְוִאִ/י "ִבי 5ִי

 :שהכריחה אותו להיפרד מהוריו, עתה עלינו לתור אחר גלותו של דוד

 "ִכי� יַעְבֵד ַו8ֹאְמר$ .ַ>ת ֶמֶלְ� "ִכי� ֶאל אַו8ָבֹ ָ�א$ל ִמְ&ֵני ַהה$א ��8#ַ ַו8ְִבַרח 1ִָוד ַו8ָָק�

 באלפו ָ�א$ל ִה5ָה ֵלאמֹר ַבְ/חֹל�ת ַיֲענ$ ָלֶזה ֲהל�א ָה"ֶר7 ֶמֶלְ� ָדִוד ֶזה ֲהל�א ֵאָליו

 ַו8ִָרא ִ#ְלָבב� ָהֵאֶ:ה ַה1ְָבִרי� ֶאת 1ִָוד ַו8ֶָ=� ]. קריְ#ִרְבבָֹתיו[ ברבבתו ְוָדִוד ] קריַ#ֲאָלָפיו[

 ַעל ] קריַוְיָתיו[ ויתו ְ#ָיָד� ַו8ְִתהֵֹלל ְ#ֵעיֵניֶה� ַטְעמ� ֶאת ַוְיַ���. ַ>ת ֶמֶלְ� "ִכי� ִמְ&ֵני ְמאֹד

 ִמְ�ַ+ֵ>ַע ִאי� ִתְרא$ ִהֵ�ה ֲעָבָדיו ֶאל "ִכי� ַו8ֹאֶמר. ְזָקנ� ֶאל ִריר� ַו�8ֶרד ַהַ<ַער 1ְַלת�ת

ָ>ִעי� ֲחַסר .ֵאָלי אֹת� ָ+ִביא$ ָלָ/ה  ָיב�א ֲהֶזה ָעָלי ְלִהְ�ַ+ֵ>ַע ֶזה ֶאת ֲהֵבאֶת� 5ִי ִני" ְמ�?

 
מקור נוס� . בשני המקומות, ק"עיי� ברד, יט, א"ירמיהו י; ח, ג"ישעיהו נ: עוד דוגמות .4

 .כ, ו"ביחזקאל כ
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 ַו8ְֵרד$ "ִביו ֵ#ית ְוָכל ֶאָחיו ַו8ְִ�ְמע$ ֲעד?ָ:� ְמָעַרת ֶאל ַו8ִָ/ֵלט ִמָ<� 1ִָוד ַו8ֵֶלְ�. ֵ#יִתי ֶאל

 ַוְיִהי ֶנֶפ� ַמר ִאי� ְוָכל נֶֹ�א ל� רֲאֶ� ִאי� ְוָכל ָמצ�ק ִאי� 5ָל ֵאָליו ַו8ְִתַקְ#צ$ .ָ�ָ/ה ֵאָליו

 ֶמֶלְ� ֶאל ַו8ֹאֶמר "בֹמו ִמְצֵ&ה ִמָ<� 1ִָוד ַו8ֵֶלְ� .ִאי� ֵמא�ת 5ְ*ְרַ#ע ִע/� ַו8ְִהי$ ְלָ=ר ֲעֵליֶה�

 ְ&ֵני ֶאת 8ְַנֵח�ַו. ֱאלִֹהי� ִ:י 8ֲַעֶ=ה ַמה ֵאַדע ֲאֶ�ר ַעד ‡È ‡»� Èƒ·»‡ Èƒnƒ‡¿Â Ì∆Î¿zƒ≈̂≈‡ "בֹמו

 ).ד, ב" כ9יא , א"א כ"שמ( ַ#ְ/צ$ָדה 1ִָוד ֱהי�ת ְיֵמי 5ָל ִע/� ַו8ְֵ�ב$ מ�"ב ֶמֶלְ�

תו� כדי מסע נדודיו מרדיפות . נראה כי הצלחנו לאתר את שעת אמירת המזמור

י מדאגתו מה ילד יו� נאל� להיפרד מהוריו ולהפקיד� ביד. שאול חונה דוד במצודה

מה ", כדבריו, לדעת, על מר גורלו' אותה שעה התפנה דוד לזעוק אל ה. מל� מואב

 ".יעשה לי אלהי�

"‰ Ï‡ ‰Â˜'" 

בפסוק העוקב לציטוט . לא איחרה לבוא' כי תשובתו של ה, מספר שמואל עולה

 :הקוד� מסופר כ�

 ַיַער ַו8ָבֹא 1ִָוד ַו8ֵֶלְ� ְיה$ָדה ֶאֶר7 ְ:ָ� $ָבאָת ֵלְ� ַ#ְ/צ$ָדה ֵתֵ�ב לֹא 1ִָוד ֶאל ַהָ�ִביא ָ>ד ַו8ֹאֶמר

 ).ה, ש�( ָחֶרת

החות� , ע� הסבר החלק השלישי, כעת נוכל להשלי� את ביאור מבנה המזמור

כי הפסוקי� האופטימיי� המביעי� ביטחו� ואמונה בהצלה , ברצוננו לטעו�. אותו

, אות נואשות להצלתולאחר קרי. עת חזר דוד לאר�, נוספו למזמור מאוחר יותר

א� , אמנ� אי� בהוראת הנביא בשורת הצלה. באמצעות גד הנביא' נענה דוד על ידי ה

א� , בהתא� לכ�. מודע למצבו ומנחהו בדר� אמת' בעצ� נתינתה מתבשר דוד כי ה

יוציאנו מאפלה ' אלא רק בביטחו� מלא כי ה, אי� המזמור מסיי� בהודאה על ההצלה

 . לאורה

 .'ה ֶאל ְוַקֵ$ה ִלֶ#ָ� ְוַיֲאֵמ7 ֲחַזק 'ה ֶאל ַקֵ$ה. ַח8ִי� ְ#ֶאֶר7 'ה ְ#ט$ב ִלְרא�ת ְנִ+יֶהֱאַמ ל$ֵלא

בשובו לאר� חוש� . הבנת הרקע ההיסטורי לפסקה זו תסייע להבי� א� את תוכנה

לאחר שובו לאר� , מעתה. לזכות לשוב לאר� החיי� לשלו�, דוד את בקשתו בנכר

דור� הוא בבטחה בנתיב , � הוא שעל א� שלא נשלמה הצלתומבי, במצוות הנביא

כי התקווה , ביטחו� זה הוא המאפשר לו לקרוא בקול בסיו� המזמור. המוביל אליה

 . והצלה זו א� תגבר ככל שיתמיד בדר� זו, היא הפתח להצלה' אל ה

"‰ '‡¯È‡ ÈÓÓ ÈÚ˘ÈÂ È¯Â‡" 

המזמור .  בחיי המשוררמדברינו עולה כי המזמור מתייחס לשלוש תקופות שונות

ואילו , הוא פותח בתיאור השלווה שקדמה לצרה זו, אמנ�. עצמו נכתב בעת צרה

לאור ההתפתחויות , חלק הסיו� נכתב לאור שחר הישועה המפציע ועולה



 גד אלדד

78 

כי ההצלה שא� החלה עוד תגבר , התפתחות זו נוסכת ביטחו� במשורר. ההיסטוריות

 .ותל�

? מדוע בנה דוד כ� את המזמור. לה באווירעדיי� מנסרת שא, על א� כל זאת

מדוע ביכר לבנות את המזמור בצורת חידה הדורשת פיענוח ולא באופ� מסודר 

 ?וברור

דוד . נמצא פתרו� לתמיהתנו, שא� נשוב להעי� מבט באירועי התקופה, דומה

שנשלח לפקוד לשלו� את אחיו במערכה אל מול , החל את דרכו כנער אלמוני

אל . ומרהיב עוז בנפשו להילח� נגדו, בחי� בגליית מחר� את ישראלהוא מ. פלשתי�

 : מול השריו� והנשק שבידי ָגליית מכריז דוד

 'ה ְ#ֵ�� ֵאֶליָ� ָבא ְו"נִֹכי $ְבִכיד�� $ַבֲחִנית ְ#ֶחֶרב ֵאַלי ָ#א *ָ+ה ַהְ&ִלְ�ִ+י ֶאל 1ִָוד ַו8ֹאֶמר

 ַוֲהִסרִֹתי ְוִה5ִיִתָ� ְ#ָיִדי 'ה ְיַסֶ>ְרָ� ַהAֶה ַה��8 .ֵחַרְפָ+ ֲאֶ�ר ֵאלִיְ=ָר ַמַעְרכ�ת ֱאלֵֹהי ְצָבא�ת

 ָה"ֶר7 $ְלַח8ַת ַהָ<ַמִי� ְלע�0 ַהAֶה ַה��8 ְפִלְ�ִ+י� ַמֲחֵנה ֶ&ֶגר ְוָנַתִ+י ֵמָעֶליָ� רֹאְ�ָ� ֶאת

 $ַבֲחִנית ְ#ֶחֶרב לֹא 5ִי ַהAֶה ַהָ%ָהל 5ָל ְוֵיְדע$ .ְלִיְ=ָרֵאל ֱאלִֹהי� ֵי� 5ִי ָה"ֶר7 5ָל ְוֵיְדע$

 ).מז9מה, ז"א י"שמ( ְ#ָיֵדנ$ ֶאְתֶכ� ְוָנַת� ַהִ/ְלָחָמה 'הל 5ִי 'ה ְיה�ִ�יַע

הנשי� המשחקות שרו . שוב לא היה עוד נער אלמוני, לאחריו. הניצחו� היה מושל�

והוא , קרנו של דוד עלתה). ז, ח"ש� י" (הכה שאול באלָפו ודוד ברבבותיו"לכבודו 

עלייה מטאורית זו הייתה , בר�). ה, ש�(מצא ח� בעיני כל הע� ובעיני עבדי שאול 

ומשכלו , )כה, ש�(בתחילה בעקיפי� , הוא מנסה להיפטר מדוד. לצניני� בעיני שאול

 : א� במישרי�– כל הקיצי�

 ַוְיַבֵ%�. ְ#ָיד ְמַנֵ>� ְוָדִוד ְ#ָיד� ַוֲחִנית� י�ֵ�ב ת�ְ#ֵבי ְוה$א ָ�א$ל ֶאל ָרָעה 'ה ר$ַח ַוְ+ִהי

 ָנס ְוָדִוד ַ#ִ%יר ַהֲחִנית ֶאת ַו8ְַ� ָ�א$ל ִמְ&ֵני ַו8ְִפַטר $ַבִ%יר ְ#ָדִוד ַ#ֲחִנית ְלַה�5ת ָ�א$ל

 ַוַ+ֵ>ד ַ##ֶֹקר ְוַלֲהִמית� ְלָ�ְמר� 1ִָוד ֵ#ית ֶאל ַמְל"ִכי� ָ�א$ל ַו8ְִ�ַלח. ה$א ַ#ַ:ְיָלה ַו8ִָ/ֵלט

 ַו+ֶֹרד .מ$ָמת *ָ+ה ָמָחר ַהַ:ְיָלה ַנְפְ�ָ� ֶאת ְמַמֵ:ט ֵאיְנָ� ִא� ֵלאמֹר ִאְ�+� ִמיַכל ְלָדִוד

 ).יב9ט, ט"ש� י( ַו8ִָ/ֵלט ַו8ְִבַרח ַו8ֵֶלְ� ַהַח:�� ְ#ַעד 1ִָוד ֶאת ִמיַכל

לא חש דוד , עדכ� את דוד על כוונותיו הרעות של אביו, בנו של שאול, על א� שיונת�

שיונת� , מה עוד. א� אפשר שלא ייחס חשיבות לאזהרות רעו. מעול� מאוי� בפועל

עד שנשבע , כששכנע את שאול אביו שלא להמית את דוד, עצמו ביטל חששות אלו

את גודל ההל� שאחז את כ� יכולי� אנו להבי� ). ז�א, ט"ש� י(בפניו שלא יעשה כ� 

ואכ� נשקפת סכנה ממשית לחייו מצד , עת הבי� לראשונה כי יונת� לא היתל בו, דוד

 :שאול, מל� ישראל

 �Ó Èƒ̇ÈƒN»Ú ‰∆Ó Â¬ÚֹÈƒ∆‰ ְיה�ָנָת� ִלְפֵני ַו8ֹאֶמר ַו8ָבֹא ָ#ָרָמה ] קריִמָ�י�ת[ מנוות 1ִָוד ַו8ְִבַרח

‰∆Óe Èƒ̇‡»h«Á È≈�¿ÙƒÏ »ÍÈƒ·»‡ Èƒk L≈w«·¿Ó ˙∆‡ ÈƒL¿Ù«� .ה ָתמ$ת לֹא ָחִליָלה ל� ַו8ֹאֶמר�לֹא[ לו ִהֵ 

 ַיְסִ+יר $ַמ$1ַע "ְזִני ֶאת ִיְגֶלה ְולֹא ָקטֹ� 1ָָבר א� ָ>ד�ל 1ָָבר "ִבי ] קריַיֲעֶ=ה[ עשה ]קרי

 ֵח� ָמָצאִתי 5ִי "ִביָ� ָיַדע ָידַֹע ַו8ֹאֶמר ִוד1ָ ע�ד ַו8ִָ<ַבע. זֹאת ֵאי� ַהAֶה ַה1ָָבר ֶאת ִמֶ/ִ�י "ִבי
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 $ֵבי� ֵ#יִני ְכֶפַ=ע 5ִי ַנְפֶ�ָ� ְוֵחי ' הַחי ְוא$ָל� ֵיָעֵצב ֶ&� ְיה�ָנָת� זֹאת ֵיַדע *ל ַו8ֹאֶמר ְ#ֵעיֶניָ�

 ).ג9א', ש� כ( ַהָ/ֶות

עד שנצר� ) ב"כ�א"כ(הדבר מתגלגל בפרקי� הבאי� . מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

, לחנות במערת עדול�, לברוח א� ממנו, לחפש מקלט אצל אכיש, דוד לגלות מהאר�

מעיקה על לבו , במש� כל אותו זמ�. להצעתנו, ובה כתב את המזמור, ולהגיע למצודה

וב� , עלייתו המהירה נגדעה. חייו נטרפו, לפתע. השאלה שהציב בפני יונת�, של דוד

 .שו� שביב מידע לפשר הדברללא , לילה הפ� לאויב המל�

ברצונו לשחזר בלב . מנסה דוד לשדר א� אלינו, תחושה זו של הל� והפתעה

עת צלח במלחמותיו , הקורא את הפליאה לפער הבלתי נתפש בי� תקופת הזוהר שלו

הקורא המתקד� לפי סדר . בה הוכרז כמורד במלוכה, לתקופת השפל, נגד פלשתי�

.  במהל� המזמור, הבלתי מובנת,  הפתאומיתמשתומ� על ההידרדרות, המזמור

. הצליח דוד לשמר את הל� ההפתעה אלפי שני� אחריו, באמצעי ספרותי מבריק זה

 .אלא א� בתחושותיו, בצורה זו משת� אותנו המשורר לא רק בתוכ� תפילתו


