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מזמור כ"ז ביטחונו של דוד בה' והתחזקותו

  1  מבנה ומשמעות

המזמור מתאר את ביטחונו של דוד בה' המוביל לרצונו לשבת בבית ה', ובקשתו להינצל מאויביו ונחתם בבקשת התחזקות בה'.

המזמור מתחלק לשתי מחציות וחתימה – במחצית הראשונה (א-ו) ה' מוזכר בגוף שלישי ובמחצית השנייה (ז-יב) ה' מוזכר בגוף

שני, כאשר החתימה מהווה סגירה נושאית למזמור:

 :(ד-ו) 'חלק זה מאופיין באופטימיות של המשורר. החלק נפתח בתיאורבטחון המשורר בה' (א-ג) ומשאלתו לשכון בבית ה

בטחןנו של המשורר בה' אפילו במצב שאויבים מקיפים אותו מכל עבריו משום שה' מהווה לו "ָמעֹוז" (א-ג). לכן המשורר

מבקש לשכון בבית ה' שמהווה מקור של הגנה וכח, ועל כן דוד חפץ לשיר לה' ולשבח לשמו. 

 :(ז-יב) לפנייה ישירה לה' בגוף שני. הוא נתון במצוקה כאשר אויביו בחלק זה המשורר עוברבקשה להצלה מאויבים 

מקיפים אותו והוא פונה לה' להצלתו.

(יג-יד) 'החתימה חוזרת לאזכור ה' בגוף שלישי – המשורר מבקש להתחזק בביטחונו בה' :חתימה: ביטחון והתחזקות בה

לאור שני החלקים הקודמים.

על פניו שתי המחציות נוגדות אחת את השנייה, כאשר בראשונה מובע ביטחון בה' ובשנייה חרדה מאויבים. סתירה זו מתבארת

מתוך הבנת הנפש האנושית על מורכבותה הפנימית: בחלק הראשון המשורר מתאר את מאווייו לחיות בביטחון מלא בה' גם

בעת צרה (תזה); בחלק השני לעומת זאת מתוארת המציאות הקשה שבה נתון המשורר וקשייו להשיג ביטחון לנוכח מציאות זו

(אנטיתזה). החתימה (יג-יד) מיישבת את הסתירה (סינתזה) – המזמור מסתיים בקריאת עידוד והתחזקות בתוך מציאות קשה זו:

ה ֶאל ה'" (יד). ץ ִלֶבך ְוַקוֵּ ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאמֵּ "ַקוֵּ

קשרים לשוניים וענייניים מביעים את הניגודיות בין שתי המחציות ואת שילובם בחתימה:

 ית ה' ָכלַחַייבתחילת המזמור המשורר מצהיר על ביטחונו בה' בלשון: "ה' ָמעֹוז " (א), וממשיך בבקשת קרבה לה': "ִשְבִתי ְבבֵּ

י " (יג).ַחִיים" (ד); בסוף הוא מייחל "ִלְראֹות ְבטוב ה' ְבֶאֶרץ  ַחַייְימֵּ

 (ג), ומנגד במחצית השני הוא מבקש את ה' מתוךִלִביבתחילת המזמור המשורר מעיד שאינו מפחד מאויביו: "לא ִייָרא "

ץ ִלִבימצוקתו: "ְלך אַמר  ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאמֵּ ש" (ח), ולבסוף מנסה להתחזק באמונתו בה': "ַקוֵּ ִלֶבך ַבְקשו ָפָני ֶאת ָפֶניך ה' ֲאַבקֵּ

ה ֶאל ה'" (יד). ְוַקוֵּ

 (א) וחציו השני של המזמור הוא מתחנן לישועתוְוִיְשִעיבתחילת המזמור המשורר מעיד שה' עומד לו לישועתו: "ה' אֹוִרי "

י  ִני ֱאלהֵּ " (ט).ִיְשִעישל ה': "ְואל ַתַעְזבֵּ

 ..." :ָמה ָכְשלו ְוָנָפלו... ִאם ָצַריבתחילת המזמור המשורר אינו מפחד מאויביו ַח"ָתקום ְוֹאְיַבי ִלי הֵּ  ָעַלי ִמְלָחָמה ְבֹזאת ֲאִני בֹוטֵּ

ִני ְבֶנֶפש  ַח ָחָמס" (יב).ָקמו ִכי ָצָרי(ב-ג) ובחציו השני הוא זועק לה' להצלה מאויביו: "אל ִתְתנֵּ י ֶשֶקר ִויפֵּ דֵּ  ִבי עֵּ

" :'ֶתרבתחילת המזמור המשורר מרגיש מוגן תחת חסות ה ִני ְבסֵּ  אֳהלֹו" (ה) ובחציו השני המשורר מתחנן לה': "אלַיְסִתרֵּ

ר  ָפֶניך ִמֶמִני" (ט); חל שינוי קיצוני במשמעות של אותו שורש סת"ר בשני החלקים.ַתְסתֵּ

" שבחציו הראשון של המזמור המשורר משתמש במילה " (ד) כדי לתאר את משאלתו לשכון בבית ה' מתוך ביטחוןֲאַבקֵּ

 ָפָני ֶאת ָפֶניךַבְקשוושלוה, בחציו השני של המזמור המשורר משתמש פעמיים במילה זו לתיאור תחנוניו לה': "ְלך אַמר ִלִבי 

שה'  ש"" (ח); הצורה הדיקדוקית "ֲאַבקֵּ  מופיעה בכל סבפר תהלים בשני פסוקים אלה בלבד.ֲאַבקֵּ

.80-72; סידלר תשע"א, סמט תשע"ב, עמ' 70-61 לניתוח המזמור ראו וייס תשס"א, עמ' 1
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מלבד הקשרים הלשוניים, המזמור מכיל מצלולים רבים אשר משקפים גם הם את הסתירה בין המחציות, יחד עם ניסיון הפתרון

שבחתימה: 

" :'(א).ִאיָרא ְוִיְשִעי" (א) ועל כן הוא איננו ירא מאויביו: "ִמִמי אֹוִריה' המשורר מתאר את קרבתו לה "

" :ִעים ִבְקֹרבאויבי המשורר צרים עליו ָעַלי ְמרֵּ ר..." (ב) ונכשלים, ולכן הוא מייחל לשבת בבית ה' "ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי  וְלַבקֵּ

יָכלֹו " (ד). ְבהֵּ

" :ִני ְבֶנֶפש  ְוֹאְיַבי ָצַריאויביו של המשורר מנסים להשיגו ָמה ָכְשלו ְוָנָפלו ... אל ִתְתנֵּ " (ב.יב), ועל כן הוא מייחל לקרבתָצָריהֵּ

ִני" (ה). ְבצורה': "  ְירֹוְממֵּ

" ִניבקשת המשורר לישועה ִני" (ז) מתורגמת לבקשת הדרכה אישית בידי ה': "ְוָחנֵּ ִני ַוֲענֵּ  ְבֹאַרח ִמישֹור" (יב). וְנחֵּ

" :ִני ְבֹאַרח בקשה זו מנגידה בין אויבי המשורר לביטחון שה' מעניק בהנחייה האישית ִני ה' ַדְרֶכך וְנחֵּ – ְלַמַעןִמישֹורהֹורֵּ  

." (יא)שֹוְרָרי

הקשרו של המזמור בספר תהלים

2מזמור כ"ז מתכתב עם המזמורים הקודמים לו בחטיבה השלישית:

מזמור כ"זמזמור כ"ו
ִני ָצְרָפה ִכְליֹוַתי  ִני ה' ְוַנסֵּ  ... ִלִבי(ג) ִאם ַתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לא ִייָרא .ְוִלִבי(ב) ְבָחנֵּ

ש. ... ִלִבי(ח) ְלך אַמר   ַבְקשו ָפָני ֶאת ָפֶניך ה' ֲאַבקֵּ
ץ  ה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאמֵּ ה ֶאל ה'.ִלֶבך(יד) ַקוֵּ  ְוַקוֵּ

לא  לאָיַשְבִתי(ד)  ְרָשִעים  ְוִעם   ... (ה)   ... ָשְוא  י  ְמתֵּ ִעם   
ב שֵּ יֶתך. ... (ח) ה' אַהְבִתי ְמעֹון אֵּ  ...בֵּ

ש  ת ה' אֹוָתה ֲאַבקֵּ אֵּ ית(ד) אַחת ָשאְלִתי מֵּ ה' ָכלִשְבִתי ְבבֵּ  
י ַחַיי  ...ְימֵּ

ִעים(ה) ָשנֵּאִתי ְקַהל  ִעים(ב) ִבְקֹרב ָעַלי  ...ְמרֵּ ... ֶלֱאֹכל ֶאת ְבָשִרי ְמרֵּ
י ְבאֳהלֹו ְוֶאְזְבָחה ְסִביבֹוַתי(ו) ְוַעָתה ָירום ֹראִשי ַעל ֹאְיַבי  ה'.ִמְזַבֲחך ֶאת ַוֲאֹסְבָבה(ו) ֶאְרַחץ ְבִנָקיֹון ַכָפי  ִזְבחֵּ

 ...ְתרוָעה
ִני(י) ִכי אִבי ְוִאִמי ֲעָזבוִני ַוה' ... ִעם ַחָטִאים ַנְפִשי ֶתֱאֹסף(ט) אל  .ַיאְספֵּ

י ָדִמים  יִמִמי ֶאְפָחד ...  ַחַיי(א) ה' ָמעֹוז .ַחָיי(ט) ... ְוִעם אְנשֵּ ית ה' ָכל ְימֵּ  ַחַיי(ד) ִשְבִתי ְבבֵּ
ך ה'.ְבִמישֹור(יב) ַרְגִלי ָעְמָדה  ִלים ֲאָברֵּ ִני ְבֹאַרח  ְבַמְקהֵּ ִני ה' ַדְרֶכך וְנחֵּ  ְלַמַען שֹוְרָרי.ִמישֹור(יא) הֹורֵּ

 ה'בבית לשבת מבקש ה' (כ"ו, ו); ובמזמורנו הוא לבית עם קהל חטאים ואהבתו ישיבתובמזמור כ"ו המשורר מצהיר על אי 

(כ"ז, ד). 

 ִעיםבמזמור כ"ו הוא מעיד על שנאתו אל "ְקַהל ִעים" (כ"ו, ה) ובמזמורנו הוא מתאר כיצד (אותם) "ְמרֵּ " (כ"ז, א-ב) נכשליםְמרֵּ

בניסיון להפילו ולכן הוא בוטח בה' בלי פחד.

 י ָדִמים ֶתֱאֹסף במזמור כ"ו המשורר מתפלל להצלתו בלשון: "אל (כ"ו, ט), ובמזמורנו הואַחָיי" ִעם ַחָטִאים ַנְפִשי ְוִעם אְנשֵּ

יַחַיימצהיר על תחושת ביטחון שנובעת מה': "ה' ָמעֹוז  ית ה' ָכל ְימֵּ " (כ"ז, א) עם בקשה לקרבת ה' מצד המשורר "ִשְבִתי ְבבֵּ

ִני(כ"ז, ד) כאשר גם ה' ישמור עליו; "ִכי אִבי ְוִאִמי ֲעָזבוִני ַוה' ַחַיי  " (כ"ז, י).ַיאְספֵּ

 כדי לראות שהוא צדיק (כ"ו, ב) ובעקבות כך הוא מעיד על ביטחונו בה'ליבובמזמור כ"ו המשורר מבקש מה' שיבחן את 

 (כ"ז, ג.ח.יד). ליבושממלא את 

 ואילך), ובתרשים של מבנהError: Reference source not found על הקשרו של המזמור בחטיבה ראו במבוא לחטיבה השלישית (עמ' 2

החטיבה. 
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" :שאיפה המתחזקת במזמור ה'" (כ"ו, וִמְזַבֲחך ֶאת ַוֲאֹסְבָבהֶאְרַחץ ְבִנָקיֹון ַכָפי במזמור כ"ו המשורר מייחל לקרבה למקדש ,(

י ְבאֳהלֹו ְוֶאְזְבָחה ְסִביבֹוַתיְוַעָתה ָירום ֹראִשי ַעל ֹאְיַבי כ"ז: " " (כ"ז, ו); כאן מפורט גם רצונו ְתרוָעה ָאִשיָרה ַוֲאַזְמָרה ַלה'ִזְבחֵּ

של המשורר לשכון בבית ה' על מנת לשיר ולשבח את ה' (בניגוד למזמור כ"ו, ו, בו בקשה זו חסרה).

מזמור כ"זמזמור כ"ומזמור כ"ה
ִני ְדָרֶכיך(ד)  ִני. ... ֹאְרחֹוֶתיך ה' הֹוִדיעֵּ  ַלְמדֵּ

 ה' ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ...אְרחֹות(י) ָכל 
ְבִמישֹור (יב) ַרְגִלי ָעְמָדה 

ך ה': ִלים ֲאָברֵּ ְבַמְקהֵּ
ִני ה'  ִני ַדְרֶכך(יא) הֹורֵּ ִמישֹור ְבֹאַרח וְנחֵּ

(כ"ה, ד.י) ובמזמור כ"ו המשורר מייחל שיעמוד על קרקע בטוחה כדי לברך באורחותיו במזמור כ"ה המשורר מבקש מה' שינחהו

" (כ"ו, יד); בעקבות כך המשורר משלב במזמורנו את התפילות משני המזמוריםְבִמישֹוראת ה' מול קהל גדול: "ַרְגִלי ָעְמָדה 

ִני ה'  ִני ַדְרֶכךהקודמים לבקשה חדשה: "הֹורֵּ ְלַמַען שֹוְרָרי" (כ"ז, יא). ְבֹאַרח ִמישֹור  וְנחֵּ

 ראו במבוא לחטיבה השלישית.מזמור כ"גלעל הקשר 
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