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י / תהילים פרק מט ה ַנְפׁשִ ַאְך ֱא־לִֹהים ִיְפּדֶ
שאול יונתן וינגורט

מה יכול לגרום לנו לא לפחד? הכסילים בוטחים בממונם ובעשרם, אך 

שיכול  מי  המוות.  מן  קרוביהם  ואת  עצמם  את  לפדות  יכולים  לא  הם 

לפדות את נפשי מן השאול הוא ה', ולכך עלינו לעשות דברים טובים, 

שיגרמו לאחרים להודות ולברך.

ַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור. )א( ַלְמַנּצֵ

ל  ּכָ ַהֲאִזינּו  ים,  ָהַעּמִ ל  ּכָ ֹזאת  ְמעּו  ׁשִ )ב( 

ֵבי ָחֶלד. ֹיׁשְ

יר  ֵני ִאיׁש, ַיַחד ָעׁשִ ּבְ ם  ּגַ ֵני ָאָדם  ּבְ ם  ּגַ )ג( 

ְוֶאְביֹון.

י ְתבּונֹות. ר ָחְכמֹות, ְוָהגּות ִלּבִ י ְיַדּבֵ )ד( ּפִ

ִכּנֹור  ּבְ ח  ֶאְפּתַ ָאְזִני,  ל  ְלָמׁשָ ה  ַאּטֶ )ה( 

ִחיָדִתי.

ִני. יֵמי ָרע, ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ ה ִאיָרא ּבִ )ו( ָלּמָ

ָרם  ָעׁשְ ּוְבֹרב  ֵחיָלם,  ַעל  ְטִחים  ַהּבֹ )ז( 

לּו. ִיְתַהּלָ

ן ֵלא־ ה ִאיׁש, לֹא ִיּתֵ )ח( ָאח לֹא ָפֹדה ִיְפּדֶ

ְפרֹו. לִֹהים ּכָ

ם, ְוָחַדל ְלעֹוָלם. ְדיֹון ַנְפׁשָ )ט( ְוֵיַקר ּפִ

ַחת. ָ )י( ִויִחי עֹוד ָלֶנַצח, לֹא ִיְרֶאה ַהּשׁ

ִסיל  ּכְ ַיַחד  ָימּותּו,  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה  י  ּכִ )יא( 

ָוַבַער ֹיאֵבדּו, ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם.

ֹנָתם ְלֹדר  ּכְ ימֹו ְלעֹוָלם, ִמׁשְ ּתֵ ם ּבָ )יב( ִקְרּבָ

מֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות. ָוֹדר, ָקְראּו ִבׁשְ

קרח פונים במזמור זה לכל העמים, ולא רק לבני ישראל: בני 

ֵבי ָחֶלד )=תבל(. הם  ל ֹיׁשְ ים, ַהֲאִזינּו ּכָ ל ָהַעּמִ ְמעּו ֹזאת ּכָ ׁשִ
יר ְוֶאְביֹון.  ֵני ִאיׁש, ַיַחד ָעׁשִ ם ּבְ ֵני ָאָדם ּגַ ם ּבְ פונים לכל המעמדות: ּגַ

י  ּפִ תפילה:  בו  ואין  התבוננות,  מוצגת  הזה  שבמזמור  ומדגישים, 

ִכּנֹור  ּבְ ח  ֶאְפּתַ ָאְזִני  ל  ְלָמׁשָ ה  ַאּטֶ י ְתבּונֹות,  ִלּבִ ְוָהגּות  ָחְכמֹות  ר  ְיַדּבֵ
ֲעֵקַבי  ֲעֹון  ָרע,  יֵמי  ּבִ ִאיָרא  ה  ָלּמָ לעצמו:  אומר  המשורר  ִחיָדִתי. 
אפחד  לא  במזמור,  מה שכתוב  את  אפנים  כאשר  כאומר:  ִני.  ְיסּוּבֵ

בזמנים קשים, ולא אירא כאשר העונש על העוון יקיף אותי.

החלק  בסוף  החוזר,  הפזמון  מתוך  ברורה  לשנים  המזמור  חלוקת 

ֵהמֹות ִנְדמּו,  ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין, ִנְמׁשַ יָקר ּבַ הראשון )ז־יד. 62 מילים(: ְוָאָדם ּבִ

ל  ִנְמׁשַ ָיִבין,  ְולֹא  יָקר  ּבִ ָאָדם  מילים(:   65 )טו־כא.  ובסוף החלק השני 

ֵהמֹות ִנְדמּו. תוכן החלק הראשון הוא תיאור של מחשבת הכסיל,  ּבְ ּכַ
מן  להינצל  כיצד  וההסבר  האמת,  תיאור  הוא  השני  החלק  ותוכן 

האבדון.

ֵחיָלם,  ַעל  ַהּבְֹטִחים  המשורר:  מכנה  הראשון  בחלק  הכסילים  את 

הם  בעושר  וההתהללות  בחיל  הביטחון  לּו.  ִיְתַהּלָ ָרם  ָעׁשְ ּוְבֹרב 
לפדות  האיש  יוכל  לא  אחיו  את  שאפילו  מפני  כסיל,  מחשבות 

ְפרֹו. לא  ּכָ ֵלא־לִֹהים  ן  ִיּתֵ לֹא  ִאיׁש,  ה  ִיְפּדֶ ָפֹדה  לֹא  ָאח  מן המוות: 

ם ְוָחַדל  ְדיֹון ַנְפׁשָ ניתן לפדות את הנפש ולא למות אף פעם: ְוֵיַקר ּפִ

עֹוד  ִויִחי  לעולם,  יחיה  היא שהאיש  ְלעֹוָלם. מחשבה של טפשות 
י ִיְרֶאה  ַחת. כאשר רואה האדם שכולם מתים, ּכִ ָ ָלֶנַצח, לֹא ִיְרֶאה ַהּשׁ
ֹיאֵבדּו, ולא נותר לו רכוש כאשר  ָוַבַער  ִסיל  ּכְ ַיַחד  ָימּותּו,  ֲחָכִמים 
יוכלו  שלו  שהבתים  חושב  הוא  ֵחיָלם,  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  מת,  הוא 

והוא  ָוֹדר,  ְלֹדר  ֹנָתם  ּכְ ִמׁשְ ְלעֹוָלם,  ימֹו  ּתֵ ּבָ ם  ִקְרּבָ להתקיים לעולם: 



ָקְראּו  ממנו:  זמן  יותר  הקיימים  לדברים  קרא  בשמות שהוא  להיאחז  מנסה 

מֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות. ואולם, מחשבה זו היא מחשבת בהמה, שכן האדם לא  ִבׁשְ
ֵהמֹות ִנְדמּו. ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין, ומי שחושב כך ִנְמׁשַ יָקר ּבַ ילין בכבודו, ְוָאָדם ּבִ

ם  לסיום חלק זה מגיע המשפט, שמסביר במה עסקו בני קרח עד עתה: ֶזה ַדְרּכָ

ִפיֶהם ִיְרצּו. ֶסָלה. זהו תיאור של דרך הכסיל לדורותיו. ֶסל ָלמֹו, ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ ּכֵ

בחלק השני, ממשיכים בני קרח בתיאור האמת — מה יקרה לכסיל הבוטח 

ּתּו ]=ירדו[,  אֹול ׁשַ ּצֹאן ִלׁשְ בעושרו, ומה יקרה לי כאשר אבטח בה'. הכסילים ּכַ

ִרים  ְרּדּו ָבם ְיׁשָ ָמֶות ִיְרֵעם ]=מלאך המוות הוא רועה הצאן שיורד לשאול[, ַוּיִ
אֹול  ׁשְ ְלַבּלֹות  ְוצּוָרם  )וצירם(  ]=הישרים בסופו של דבר ימשלו בהם[,  ַלּבֶֹקר 
ֻבל לֹו ]=ועצמתם של הכסילים עתידה להתבלות בשאול במקום הבתים  ִמּזְ
ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ה  ִיְפּדֶ ֱא־לִֹהים  ַאְך  יכול להציל מאבדון:  רק א־להים  בנו[.  שהם 

ביד  רק  הוא  הפדיון  השאול  שמיד  אפנים,  כאשר  ֶסָלה.  ֵחִני.  ִיּקָ י  ּכִ אֹול,   ׁשְ
א־להים, ורק הוא יכול לקחת אותי, הרי שהמוות איננו אבדון, אלא 'לקיחה'. 

י ָלַקח ֹאתֹו ֱא־לִֹהים, וגם  לשון זו נאמרה גם אצל חנוך )בראשית ה, כד(, ְוֵאיֶנּנּו ִכּ

ַקח  ֶטֶרם ֶאָלּ ְך, ְבּ ה ָלּ ַאל ָמה ֶאֱעֶשׂ בדברי אליהו הנביא לאלישע )מל"ב ב, ט(: ְשׁ

ְך. גם אם בפועל אדם ימות, ולא ילקח, מבטיח לו המשורר שא־להים  ֵמִעָמּ

יקח אותו ויפדה את נפשו.

ֶסל ָלמֹו,  ם ּכֵ אם כן, כנגד החלק הראשון, בו מתוארת מחשבת הכסיל: ֶזה ַדְרּכָ

אֹול  ּצֹאן ִלׁשְ ִפיֶהם ִיְרצּו. ֶסָלה, מתוארת כאן האמת על הכסיל: ּכַ ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ
ֻבל לֹו,  אֹול ִמּזְ ִרים ַלּבֶֹקר, )וצירם( ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ׁשְ ְרּדּו ָבם ְיׁשָ ּתּו ָמֶות ִיְרֵעם, ַוּיִ ׁשַ

ֵחִני. ֶסָלה. י ִיּקָ אֹול ּכִ ד ׁשְ י, ִמּיַ ה ַנְפׁשִ ועל הבוטח בה': ַאְך ֱא־לִֹהים ִיְפּדֶ

מעתה, מסביר המשורר את מה שהוא אמר בפתיחה למזמור, שהפנמת המסר 

יתֹו.  ּבֵ בֹוד  ּכְ ה  ִיְרּבֶ י  ּכִ ִאיׁש,  ר  ַיֲעׁשִ י  ּכִ יָרא  ּתִ ַאל  תביא לכך שהוא לא יפחד: 

לפחד  מקום  אין  ממילא,  בֹודֹו.  ּכְ ַאֲחָריו  ֵיֵרד  לֹא  ַהּכֹל,  ח  ִיּקַ ְבמֹותֹו  לֹא  י  ּכִ
יו  ַחּיָ י ַנְפׁשֹו ּבְ מהעשירים. רק כאשר אדם חי הוא יכול להביא ברכה לעצמו, ּכִ

ְיָבֵרְך, ולפיכך אתה צריך להגיע למצב בו יֹוֻדָך, על המעשים הטובים שאתה 
בֹוא ַעד ּדֹור ֲאבֹוָתיו,  י ֵתיִטיב ָלְך. נפשו של אדם ּתָ עושה, ואז יתקיים בו ּכִ

וכשם שבחלק הראשון סופר על כך שדרך הכסילים ממשיכה גם אחריהם, 

חותם  נוספת  ופעם  אֹור.  ִיְראּו  לֹא  ֵנַצח  ַעד  הרשעים:  על  הזה  בחלק  נאמר 

ֵהמֹות ִנְדמּו. ּבְ ל ּכַ יָקר ְולֹא ָיִבין, ִנְמׁשַ המשורר: ָאָדם ּבִ

›››

מדוע בני קרח משוררים את המזמור הזה לכל העמים? ומיהו הירא שצריך 

להרגיע אותו?

במזמור מו ראינו היכן בני קרח היו משוררים. בתחילה, מסופר עליהם רק 

ֵני  ם ִמן ְבּ ֻקמּו ַהְלִוִיּ כשוערים )דה"א כו, א. כו, יט(, אך בימי יהושפט כתוב: ַוָיּ

דֹול ְלָמְעָלה. קֹול ָגּ ָרֵאל ְבּ ל ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ ְרִחים ְלַהֵלּ ֵני ַהׇקּ ָהִתים ּוִמן ְבּ ַהְקּ

ֵהמֹות ִנְדמּו. ּבְ ל ּכַ ל ָיִלין, ִנְמׁשַ יָקר ּבַ )יג( ְוָאָדם ּבִ

ִפיֶהם  ּבְ ְוַאֲחֵריֶהם  ָלמֹו,  ֶסל  ּכֵ ם  ַדְרּכָ ֶזה  )יד( 

ִיְרצּו. ֶסָלה.

ּתּו ָמֶות ִיְרֵעם, אֹול ׁשַ אן ִלׁשְ ּצֹ )טו( ּכַ

ֶקר, ִרים ַלּבֹ ְרּדּו ָבם ְיׁשָ ַוּיִ

ֻבל לֹו. אֹול ִמּזְ )וצירם( ְוצּוָרם ְלַבּלֹות ׁשְ

י  ּכִ אֹול  ׁשְ ד  ִמּיַ י,  ַנְפׁשִ ה  ִיְפּדֶ ֱא־לִֹהים  ַאְך  )טז( 

ֵחִני. ֶסָלה. ִיּקָ

בֹוד  ּכְ ה  ִיְרּבֶ י  ּכִ ִאיׁש,  ר  ַיֲעׁשִ י  ּכִ יָרא  ּתִ ַאל  )יז( 

יתֹו. ּבֵ

ַאֲחָריו  ֵיֵרד  לֹא  ל,  ַהּכֹ ח  ִיּקַ ְבמֹותֹו  לֹא  י  ּכִ )יח( 

בֹודֹו. ּכְ

י ֵתיִטיב ָלְך. יו ְיָבֵרְך, ְויֹוֻדָך ּכִ ַחּיָ י ַנְפׁשֹו ּבְ )יט( ּכִ

ִיְראּו  לֹא  ֵנַצח  ַעד  ֲאבֹוָתיו,  ּדֹור  ַעד  בֹוא  ּתָ )כ( 

אֹור.

ֵהמֹות  ּבְ ּכַ ל  ִנְמׁשַ ָיִבין,  ְולֹא  יָקר  ּבִ ָאָדם  )כא( 

ִנְדמּו.
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מלך  יהושפט  עם  שאירע  לסיפור  קרח,  בני  של  הללו  המזמורים  את  לחבר  נראה 

יהודה.

ֵמָהַעּמֹוִנים  ֶהם  ְוִעּמָ ַעּמֹון  ּוְבֵני  בספר דברי הימים )דה"ב כ, א־כט( מסופר, שְבֵני מֹוָאב 

א ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר  ָפט ֵלאֹמר: ּבָ ידּו ִליהֹוׁשָ ּגִ ַוּיַ ֹבאּו  ַוּיָ ְלָחָמה.  ָפט ַלּמִ באו ַעל ְיהֹוׁשָ

ָניו ִלְדרֹוׁש ַלה',  ָפט ֶאת ּפָ ן ְיהֹוׁשָ ּתֵ ָרא, ַוּיִ ִדי. ַוּיִ ָמר ִהיא ֵעין ּגֶ ַחְצצֹון ּתָ ם ּבְ ם, ֵמֲאָרם, ְוִהּנָ ַלּיָ

ְזַכְרָיהּו  ן  ּבֶ ְוַיֲחִזיֵאל  ונאמר כך:  יהושפט נענה בתפילתו,  ְיהּוָדה.  ל  ּכָ ַעל  ְקָרא צֹום  ַוּיִ

ָהל.  ַהּקָ תֹוְך  ּבְ ה'  רּוַח  ָעָליו  ָהְיָתה  ָאָסף,  ֵני  ּבְ ִמן  ִוי  ַהּלֵ ְנָיה  ַמּתַ ן  ּבֶ ְיִעיֵאל  ן  ּבֶ ָנָיה  ּבְ ן  ּבֶ

ם ַאל  ָפט, ּכֹה ָאַמר ה' ָלֶכם, ַאּתֶ ֶלְך ְיהֹוׁשָ ם ְוַהּמֶ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ יבּו ָכל ְיהּוָדה ְוֹיׁשְ ַוּיֹאֶמר: ַהְקׁשִ

י ֵלא־לִֹהים. ָמָחר, ְרדּו  ְלָחָמה ּכִ י לֹא ָלֶכם ַהּמִ ה, ּכִ ֵני ֶהָהמֹון ָהָרב ַהּזֶ ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ּתִ

ְירּוֵאל. לֹא  ר  ִמְדּבַ ֵני  ּפְ ַחל,  ַהּנַ סֹוף  ּבְ ּוְמָצאֶתם ֹאָתם  יץ,  ַהּצִ ַמֲעֵלה  ּבְ ם ֹעִלים  ִהּנָ ֲעֵליֶהם, 

ם, ַאל  ַלִ ִוירּוׁשָ ֶכם ְיהּוָדה  ִעּמָ ְיׁשּוַעת ה'  ּוְראּו ֶאת  בּו, ִעְמדּו,  ִהְתַיּצְ ֹזאת,  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ָלֶכם 

ֶכם. ַחּתּו, ָמָחר ְצאּו ִלְפֵניֶהם ַוה' ִעּמָ יְראּו ְוַאל ּתֵ ּתִ

ם  ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ִים ָאְרָצה ְוָכל ְיהּוָדה ְוֹיׁשְ ָפט ַאּפַ ּקֹד ְיהֹוׁשָ ואכן, יהושפט קיבל את הנבואה, ַוּיִ

ם  ֻקמּו ַהְלִוּיִ ֲחֹות ַלה'. ומסופר, שמיד כאשר קיבלו את הנבואה: ַוּיָ ּתַ ָנְפלּו ִלְפֵני ה' ְלִהׁשְ

דֹול ְלָמְעָלה. קֹול ּגָ ָרֵאל ּבְ ל ַלה' ֱא־לֵֹהי ִיׂשְ ְרִחים, ְלַהּלֵ ֵני ַהּקָ ָהִתים, ּוִמן ּבְ ֵני ַהּקְ ִמן ּבְ

אם כן, לפני ההצלה שרו בני קרח כדי לא לפחד.

ָפט  קֹוַע, ּוְבֵצאָתם ָעַמד ְיהֹוׁשָ ר ּתְ ְצאּו ְלִמְדּבַ ימּו ַבּבֶֹקר, ַוּיֵ ּכִ ׁשְ מה היה בסופו של דבר? ַוּיַ

ה' ֱא־לֵֹהיֶכם ְוֵתָאֵמנּו, ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו  ם, ַהֲאִמינּו ּבַ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ָמעּוִני ְיהּוָדה ְוֹיׁשְ ַוּיֹאֶמר: ׁשְ

ֵצאת ִלְפֵני  ֲעֵמד ְמׁשֲֹרִרים ַלה', ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת ֹקֶדׁש, ּבְ ַוּיַ ַעץ ֶאל ָהָעם,  ּוָ ַוּיִ ְוַהְצִליחּו. 

ה, ָנַתן ה' ְמָאְרִבים  ה ּוְתִהּלָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרּנָ ה' ּכִ ֶהָחלּוץ ְוֹאְמִרים: הֹודּו ַלָ

ּומֹוָאב ַעל  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ַעְמדּו  ַוּיַ ֵגפּו.  ּנָ ַוּיִ ִליהּוָדה,  ִאים  ַהּבָ ִעיר  ׂשֵ ְוַהר  ַעּמֹון מֹוָאב  ֵני  ּבְ ַעל 

ִחית.  ֵרֵעהּו ְלַמׁשְ ִעיר ָעְזרּו ִאיׁש ּבְ ֵבי ׂשֵ יֹוׁשְ ִמיד, ּוְכַכּלֹוָתם ּבְ ִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהׁשְ ֵבי ַהר ׂשֵ ֹיׁשְ

ְוֵאין  ַאְרָצה,  ֹנְפִלים  ָגִרים  ּפְ ם  ְוִהּנָ ֶהָהמֹון,  ֶאל  ְפנּו  ַוּיִ ר,  ְדּבָ ַלּמִ ה  ְצּפֶ ַהּמִ ַעל  א  ּבָ ִויהּוָדה 

ֵליָטה. ּפְ

ומהו העושר עליו כתוב במזמור שלנו?

ְמְצאּו ָבֶהם ָלרֹב,  ָלָלם, ַוִיּ ָפט ְוַעּמֹו ָלֹבז ֶאת ְשׁ ֹבא ְיהֹוָשׁ מסופר לאחר שהאויבים מתו, ַוָיּ

ְזִזים ֶאת  ֹבּ ה  לֹוָשׁ ְשׁ ָיִמים  ְהיּו  ַוִיּ א,  ׂ ַמָשּ ְלֵאין  לּו ָלֶהם  ַוְיַנְצּ ּוְכֵלי ֲחֻמדֹות,  ּוְפָגִרים  ּוְרכּוׁש 

י ַרב הּוא. אם כן, כל העמים הלוחמים בטחו בעושרם, ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם,  ָלל ִכּ ַהָשּׁ

לּו. וצריך היה לחזק את עם ישראל, שאין מה לפחד מהעושר  ָרם ִיְתַהּלָ ּוְברֹב ָעׁשְ

הרב. ואכן, כולם נפלו ארצה.

י ֵתיִטיב ָלְך. על  יו ְיָבֵרְך, ְויֹוֻדָך ּכִ ַחּיָ י ַנְפׁשֹו ּבְ רמז נוסף, ניתן למצוא בקריאה: ּכִ

ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ  ֲעֵמד ְמׁשֲֹרִרים ַלה', ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת ֹקֶדׁש, ּבְ יהושפט כתוב: ַוּיַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ולאחר שמתו האויבים כתוב: ּוַבּיֹום ָהְרִבִעי  ה' ּכִ ְוֹאְמִרים: הֹודּו ַלָ

קֹום ַההּוא ֵעֶמק  ם ַהָמּ ן ָקְראּו ֶאת ֵשׁ ְרכּו ֶאת ה', ַעל ֵכּ ם ֵבּ י ָשׁ ָרָכה, ִכּ ִנְקֲהלּו ְלֵעֶמק ְבּ

והודו  ַהּיֹום. וכך, הגויים הם אלה שהחלו לפחד, ועם ישראל ברכו  ַעד  ָרָכה  ְבּ

ויצאו מהפחד.
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