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 20220313  בס"ד

 וישועת ה' חיי דוד  : רשעים מאיימים על  מזמור ג' 

 המזמור וחלוקתו   בנהמ

 שלושה חלקים: כותרת ותפילה לישועה בעת צרה. המזמור מורכב מהוא  מזמור ג'  

כותרת   • בו    –א:  לברוח  והוא  בסימן שאלה    עמד  דודמלכות  המשך  כותרת המזמור מייחסת את המזמור למרד אבשלום,  נאלץ 

ֵני  מ נוֹ ירושלים ִמפְּ לֹום בְּ שָׁ  (. ובמבוא )עמ' ??? ואילך; על משמעותו של הציון הביוגרפי ראו למטה  ַאבְּ

. החלק בנוי באופן המנסים לייאשו מישועה  פונה לה' ומתאר את אויביובחלקו הראשון של המזמור המשורר    –  פנייה לה'ד:  - ב  •

במרכז המשורר מתאר את דברי אויביו שד כוללים פנייה ישירה לה' בגוף שני תוך ציון שמו ובפסוק ג  - פסוקים ב וטרי כאשר  דקונצנ 

לדיבור על 'אלוהים' בגוף שלישי במרכז    החיצונית יותר  המעבר מפנייה אל ה' בגוף שני במסגרת.  בגוף שלישי   'אלוהים'תוך ציון שם  

  אויביו ממנו.  מדגיש את הפער בין הקירבה של המשורר לה' לריחוק של

. המשורר  'ה    בישועת  הדוברביטחונו של    מתאר את ישועת ה'. החלק נכתב בלשון עבר על מנת להביע אתחלק זה    –ה'  ביטחון ב ז:  - ה  •

קרא אל ה' לישועה וזכה למענה )ה(. הוא הלך לישון מתוך תחושת חרדה והקיץ מתוך    הוא  .מתאר את הקשר שלו עם ה' בגוף שלישי 

 .ה' )ו(. בעקבות כך הוא איננו ירא מאויביו )ז(בתחושת ביטחון  

הכאת האויבים מתוארת בלשון עבר על  ישועה.  בבקשת אל ה' בגוף שני  שוב פונהבחלק האחרון המשורר  – ה לישוע  ה פיל ת ט: - ח  •

בחתימת המזמור  המזמור לכל אורכו מציג תפילה אישית של המשורר להצלתו.    מנת להביע את ביטחונו של המשורר בישועה.

לישועת  ישועה פרטית  משל  מפנה זה  המשורר מצהיר שהישועה נובעת מה' ומבקש ממנו ברכה לכלל העם.  משמעותי:    מתחולל מפנה

כנגד עצמו    -   בספר תהלים  כל פרשה שאמר דודכל ספר תהלים: "בבמזמור זה ולמעשה    שמעותי מ  הואעם ישראל בחתימת המזמור  

ספרים אחרים  ל בספר תהלים ולמקומות נוספים  (, ותובנה זאת גם עולה מהקשר המזמור  תהלים כ"ד  " )מדרשאמרה וכנגד כל ישראל

 .להלן , כפי שנראה  במקרא

 

 מזמור תוך הבקשרים פנימיים  

רבים  מתאר כיצד    בתחילת המזמור המשורר  : קיים קשר לשוני בין חלקו הראשון של המזמור לחלקו האחרון ם,  פי שניתן לראות בתרשי כ

ה    ֵאין : "וטועניםעליו    קמים  תָׁ שּועָׁ מהאויבים    אבל במקום חרדה  באותן המילים  משתמשתבחלק השלישי    ותגובת  .ג(- )ב  "ּלֹו ֵבאֹלִהיםיְּ

ה  :  קרבה לה'תחושת  ו  פילהמדובר עכשיו על ת,  הקמים נגדו מלא  ן  תפילה זו מובילה להצהרה המבטאת ביטחו  .)ח(  " ֱאֹלַהי הֹוִשיֵעִני  ה'  קּומָׁ

ה   ַלה' ":  ה'עם ישראל ב  לש שּועָׁ ה ַהיְּ ֶתָך ֶסלָׁ כָׁ ָך ִברְּ  .  )ט(  "ַעל ַעמְּ

בחלק הראשון המשורר מתאר את אויביו הרבים   : המגיב לחלק הראשון   –המזמור    מתחולל בחלק השני שבמרכזהשינוי באווירת המזמור  

ה'  המאיימים עליו: "ה י   ַרבּו  מָׁ רָׁ ִמים  ַרִבים   צָׁ י  קָׁ לָׁ ִרים ַרִבים .עָׁ ִשי   ֹאמְּ ַנפְּ ה  ֵאין   לְּ תָׁ שּועָׁ  הוא  ,ג(. למרות האויבים המאיימים- " )בֵבאֹלִהים  ּלוֹ   יְּ

א  חש מוגן תחת חסות ה': "ֹלא בֹות   ִאירָׁ ם  ֵמִרבְּ ִביב  ֲאֶשר  עָׁ תּו   סָׁ י" )ז(.    שָׁ לָׁ למילה 'רבבות',    בין המילה 'רבים'  הדומה  מלבד השימוש במצלולעָׁ

תהליך זה יוצר תחושה של התחזקות והתעצמות    רבבות )ז(.   רבים )ג(    רבים )ב(    : רבו )ב(  המילה המנחה מתארכת לאורך המזמור

א ביטחונו של המשורר בה': "ֹלאל בסוף המזמור כמנוגדהמוצג   ,ויבהא בֹות ִאירָׁ ם ֵמִרבְּ ִביב  ֲאֶשר  עָׁ תּו סָׁ י" )ז( שָׁ לָׁ הצהרה זאת של  לאור . עָׁ

 )ט(. ו.בישועתבברכת ה' וישראל    עם  בטחון זמור כולו חותם  המ,  נו בה'ובטחו  המשורר הפרטי על גורלו האישי 

בֹות "- אינו ירא מ  המשוררהחלק השלישי:    ופו של החלק השני מתקשר לסופו שלס ם   ִרבְּ ,  משום בטחונו בה'סובבים אותו )ז(  ה  אויביו,  "עָׁ

ה  שי המשורר מבקש ברכה מיוחדת לעמו: י ובסוף החלק השל שּועָׁ ָך  ַעל  "ַלה' ַהיְּ ֶתָך  ַעמְּ כָׁ ה"  ִברְּ  )ט(.  ֶסלָׁ

" ִמים  קשר עדין ניתן לזהות בחזרת המשולשת על המילה השכיחה "על": אמנם  י ַרִבים קָׁ לָׁ לא ירא  " )ב(, אך המשורר מצהיר שהוא  עָׁ

תּו  " ִביב שָׁ ם ֲאֶשר סָׁ בֹות עָׁ י ֵמִרבְּ לָׁ ה    ה'לַ " עם ישראל: "ַעל בה' אשר שומר " " )ז(, מתוך אמונה עמוקה  עָׁ שּועָׁ ֶתָך ֶסלָׁה  ַעלַהיְּ כָׁ ָך ִברְּ  1" )ט(.ַעמְּ

   

 הקשרו של המזמור בספר תהלים 

רֵ הפתיח "  . חתימתב'(- מהווה המשך למזמורי הפתיח )א'מזמור ג'   ל חֹוֵסי בֹו" )ב', יב(  ַאשְּ   של דוד  הצלתו  בתיאורי   אבן יסוד  מהווהי כָׁ

ִכי ַעל ִצּיֹון  ו: "את מלכבחר ומינה  ה'  במזמור ב' מתואר כיצד  .  ואילך  מזמור ג'מ  המוצגים ִתי ַמלְּ ַסכְּ ִשי ַוֲאִני נָׁ דְּ במזמור ג'    )ב', ו(.  "ַהר קָׁ

 
ה דֹוִדיגם בשיר "  1 כָׁ ה ֹשאספרותי: "-" רעיון זה בא לידי ביטוי פיוטי לְּ ִשסָׁ יּו ִלמְּ הָׁ ִיְךוְּ ַבּלְּ   -  סָׁ ל מְּ ֲחקּו כָׁ רָׁ ִיְךוְּ ַלִיְךיִָׁשיש    -  עָׁ ִיְךֱאל  עָׁ ה  -  ֹקָׁ ן ַעל ַכּלָׁ תָׁ שֹוש חָׁ ": ִכמְּ

ִיְךֹשאמצד "עם ישראל מאויים  אם תחילה   ַבּלְּ ו  סָׁ ִיְךמְּ ַלִיְךיִָׁשיש  הרי בהמשך יש שמחה וקרבת ה': "  –"  עָׁ ִיְךֱאל  עָׁ ה  -  ֹקָׁ ן ַעל ַכּלָׁ תָׁ שֹוש חָׁ ת  ו ; הסיומ"ִכמְּ

ִיְך-  ִיְך - ,  ַלִיְך- , ִיְךעָׁ -, סָׁ  איום לקרבת ה', כמו שורש ע"ל במזמור ג'! מצב של מ המעבר סיפורמספרות את   קָׁ
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שוֹ   צרהעונה לו בעת  מתאר כיצד ה'    המשורר דְּ א ַוַּיֲעֵנִני  : "בירושלים  ֵמַהר קָׁ רָׁ שוֹ קֹוִלי ֶאל ה' ֶאקְּ דְּ ה  ֵמַהר קָׁ מזמור ג' גם ממשיך    )ג', ה(.  "ֶסלָׁ

ִעים  את ההתמודדות עם ה  שָׁ ט  ֹלא יָֻׁקמּו  אשר  רְּ פָׁ ִמים    אמנם "ַרִבים א', ה(:  )ַבִמשְּ י" )ג', ב(, אך בסוף המזמור ה' יקום להושיעו: קָׁ לָׁ ה  "   עָׁ קּומָׁ

ִעים  ִשֵני ... הֹוִשיֵעִני ֱאֹלַהי ה'   שָׁ " )ג'רְּ תָׁ ואילך על שורש "קו"ם" כמילה מנחה של   ?? ?למעלה עמ' ראו במבוא לחטיבה הראשונה , ח; ִשַברְּ

 . (החטיבה

מ ִוד  ֹורִמזְּ דָׁ משיחי של מלכות  - תורת ה' )מזמור א'( והייעוד המדיני   בין ההליכה אחר  ,(ב'- א')   הפתיחהשילוב של  את    ממשיך  (מזמור ג')  לְּ

תפילה זו   .הרודפים אותו  ולמאבק ברשעים הרחוקים מה'למימוש מלכותו בציון    דוד מתפלל  . במזמור ג'ישראל בירושלים )מזמור ב'(

     .)ט(  עם ישראל  כלללישועת    אלא מהווה בקשהאשר ברח מירושלים  כאיננה קשורה אך ורק לחיי דוד האישיים  

 

 א  ים אחרים במקרקשרים עם ספר

המהווה את נקודת השפל הגדולה במלכותו של דוד: דוד   ,מזמור ג' מקשר אותנו לסיפור בריחתו של דוד מאבשלום  - מרד אבשלום   •

מבלי לדעת אם יזכה לשוב לכס המלוכה. גלותו של דוד    ,מבנו בשרו  הנגרםמתוך חשש לחייו  ומושב מלכותו  בורח מירושלים בירתו  

לנקודת השפל של  שלים  דוד מירו  מתקשרת בסוף המזמור לבקשת ישועה לעם ישראל )ט(. קשר זה רומז לנקודת השוואה בין גלות

  ראו במבוא למעלה עמ'   –על ציונים ביוגרפיים בכותרות    .יםהבא  ים מתרחב בקשרגם  היבט זה  ו  2,גלותם מירושלים  - עם ישראל  

 .ךל י או  ???

בֹותבמזמור מצוין כי דוד איננו ירא: "  –מאבק דוד בגלית   • ייתכן ונוצר כאן קשר לשירן של הנשים בשוב דוד ושאול    ֵמִרבְּ ם".  עָׁ

ה  בהמהמלחמה נגד הפלשתים,   אּול  דוד ניצח את גלית: "ִהכָׁ יו  שָׁ פָׁ ִוד  ַבֲאלָׁ דָׁ יו   וְּ ֹבתָׁ ִרבְּ המציג    ,ניתן לומר שמזמורנו." )שמואל א' י"ח, ז(בְּ

בו דוד הציג את בטחונו בה' על אף נחיתותו מול גולית:    ,לסיפור המאבק בגלית  דומה  ,את בטחונו של דוד בה' על אף אויביו הרבים

ִוד  "ַוֹּיאֶמר ִתי   ֶאל  דָׁ ִלשְּ ה  ַהפְּ א  ַאתָׁ ֶחֶרב  ֵאַלי   בָׁ ִכידֹון   ּוַבֲחִנית  בְּ ָאֹנִכי   ּובְּ א  וְּ ֵשם  ֵאֶליָך  בָׁ אֹות ..." )שמואל א' י"ז, מה(.  ה'  בְּ בָׁ  צְּ

ִתי    ביטחונו בה'מ  השלווה הנובעתדוד מתאר את   • ַכבְּ שָׁ "ֲאִני  ֱהִקיצֹוִתי באמצעות שימוש בדימויים מעולם השינה:  ה  נָׁ ִאישָׁ ִכי ה'    וָׁ

ֵכִני" )ו(. ייתכן והצירוף של פעלי שינה ויקיצה   מְּ ור של הר  כולל איזכתיאור ה)שיבת ציון  רת  או ל"א, בה מת  לנבואות מירמיה  רומזִיסְּ

עידן  ל יםועם ישראל מתעוררהמשורר   , ממנה, דהיינו אחרי גלות בבלמתוארת יקיצה אחרי שינהנבואה . ב(כמו במזמור ג' ,הקודש

   ???(: במקבילות  דיון  שם  גם  למטה, נבואה זו מתגשמת במזמור ג' ומתכתבת גם עם מזמור ק"ז )ראו  טבלה  לה מהחדש. כפי שעו

 

 תהלים  ה כ - כב   , א " ירמיהו ל  

אֹות ֱאֹלֵהי   ה' ֹכה ָאַמר   *  בָׁ ֶאֶרץ    צְּ ר ַהֶזה בְּ בָׁ רּו ֶאת ַהדָׁ ֵאל עֹוד ֹיאמְּ רָׁ ִישְּ

ָך   ֶרכְּ בָׁ ם יְּ בּותָׁ שּוִבי ֶאת שְּ יו בְּ רָׁ עָׁ ה ּובְּ הּודָׁ ֵוה    ד' יְּ  ... ַהר ַהֹקֶדש ֶצֶדק  נְּ

א ַוַּיֲעֵנִני    ה' קֹוִלי ֶאל  :  ו - ה   ', ג  רָׁ שוֹ ֶאקְּ דְּ ה:   ֵמַהר קָׁ ִתי    ֶסלָׁ ַכבְּ ֲאִני שָׁ

ה  נָׁ ִאישָׁ ֵכִני: ה'  ִכי    ֱהִקיצֹוִתי   וָׁ מְּ  ִיסְּ

ֵויִתי    ִכי  *  ל    ֶנֶפש ִהרְּ כָׁ ה וְּ ה    ֶנֶפש ֲעֵיפָׁ ֲאבָׁ   ֱהִקיֹצִתי : ַעל ֹזאת  ִמֵּלאִתי דָׁ

ֶאה   ֶארְּ ִתי וָׁ נָׁ ה ִּלי:   ּושְּ בָׁ רְּ  עָׁ

ִביַע    ִכי   : ט   , ז " ק  ה    ֶנֶפש ִהשְּ ֶנֶפש ֹשֵקקָׁ ה    וְּ ֵעבָׁ  טֹוב:    ִמֵּלא רְּ

כשם    3משלים את התמונה בתארו את הגאולה העתידה בקץ הימים.והוא  בספר דניאל )י"ב, ב(  גם  מופיע  שינה ויקיצה    שלצירוף  ה •

, כך גם התיאור הפרטי של  ט(עם ישועת עם ישראל )  (ח )  תשועתו האישית של המשורראת    יםבמשלנים  האחרו  יםהפסוקשני  ש

 הגלות והגאולה של עם ישראל.  על  גם  על המשורר באופן אישית ויכול להתפרש  פסוק ז  בשינה ויקיצה של המשורר  

 כשינה שאין ממנה יקיצה )נ"א, לט.נז(..  בסוף ספרו  ירמיה  מתאר  את עונשה של בבל  ,  מגלות בבל  בניגוד לגאולת ישראל •

 

את מצבם של ישראל  למעשה גם  מרד אבשלום מייצגים  בגלל  דוד בגלותו מירושלים    חיי   –לפי תובנות אלה של הפרשנות ההקשרית  

 .טחונם של ישראל בה' שיושיעם מהגלותי בישועת ה' מבטא את בטחונו של דוד  י מקביל בבגלותם, וב

 

 
הגותי שבו גורלו של עם  -דוד ומלכותו מייצגים בספר תהלים את מצבו של עם ישראל, הן כייצוג ספרותי )סינקדוכה בלעז(, והן ברובד הממשי  2

 ישראל שזור בגורלה של מלכות דוד.

שּוב  ַהַמֲעלֹות  יפה: "ִשירגם בתהלים קכ"ו, א שיבת ציון מתוארת כעין התעוררות מחלום    3 ִיינּו  ִצּיֹון ִשיַבת  ֶאת'  ה  בְּ ִמים".   הָׁ ֹחלְּ המדרש מיישם את    -כְּ

  שובעין   לסוףהמעגל...    שיבת ציון: "חונילומדמה זאת  ומתעורר בסוף    (גלות)כ  שניםחוני המעגל אשר ישן שינה של שבעים  בסיפור על  אותו הרעיון  

שּוב  גרמיה על  וקרא שינתיה....  מן איתער שנין ִיינּו  ִצּיֹון   ִשיַבת ֶאת' ה 'בְּ ִמים' )תהלים קכ"ו, א(" )ירושלמי הָׁ ֹחלְּ הפנייה לרובינשטיין  ; ג', ט( תענית  כְּ

.??? 


