ב"ה

ֲה ַל ֵ ּמ ִתים ַּת ֲעשֶׂ

ה ֶּפ ֶלא?!  /תהילים פרק פ״ח
שאול יונתן וינגורט

הרבה תפילות התחברו בצל המוות .במזמור לפנינו יש שלש תפילות —
לא למות מבלי להשאיר זכר ,לא למות כדי להמשיך לראות את נפלאות
ה' ,ולא לסבול ייסורים .הרקע לתפילות הללו הוא גם בסיפור על קורח,
וגם ב'מחלתו' של אמנון.

(א) ׁ ִשיר ִמזְ מוֹ ר ִל ְבנֵ י קֹ ַרח,
ַל ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ָמ ֲח ַלת ְל ַענּוֹ ת,
ַמשְׂ ִּכיל ְל ֵה ָימן ָה ֶאזְ ָר ִחי.

(ב) ה' ֱא־ל ֵֹהי יְ ׁשו ָּע ִתי ,יוֹ ם צָ ַע ְק ִּתי
ַב ַּליְ ָלה נֶ גְ ֶּד ָך.
(ג) ָּתבוֹ א ְל ָפנֶ ָיך ְּת ִפ ָּל ִתיַ ,ה ֵּטה ָאזְ נְ ָך
ְל ִר ָ ּנ ִתי.
(ד) ִּכי שָׂ ְב ָעה ְב ָרעוֹ ת נַ ְפ ׁ ִשיְ ,ו ַח ַ ּיי
ִל ׁ ְשאוֹ ל ִה ִ ּגיעוּ.
(ה) נֶ ְח ׁ ַש ְב ִּתי ִעם יוֹ ְר ֵדי בוֹ רָ ,היִ ִיתי ְּכגֶ ֶבר
ֵאין ֱאיָ ל.
ש ְכ ֵבי
(ו) ַ ּב ֵּמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי ְּכמוֹ ֲח ָל ִליםֹ ׁ ,
ֶק ֶבר ֲא ׁ ֶשר לֹא זְ ַכ ְר ָּתם עוֹ דְ ,ו ֵה ָּמה ִמ ָ ּי ְדךָ
נִ גְ זָ רוּ.
(ז) ׁ ַש ַּתנִ י ְ ּבבוֹ ר ַּת ְח ִּת ּיוֹ תּ ְ ,ב ַמ ֲח ׁ ַש ִּכים
ִ ּב ְמצֹ לוֹ ת.
(ח) ָע ַלי ָס ְמ ָכה ֲח ָמ ֶת ָךְ ,ו ָכל ִמ ׁ ְש ָ ּב ֶר ָיך
ִע ִ ּנ ָיתּ ֶ .ס ָלה.

(ט) ִה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ ָּד ַעי ִמ ֶּמ ִ ּניַ ׁ ,ש ַּתנִ י תוֹ ֵעבוֹ ת

זהו

לא מזמור ארוך ,אך יש לו שלש כותרות( :א) ׁ ִשיר ִמזְ מֹור
ימן
לִ ְבנֵ י ק ַֹרח( ,ב) לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ נּ ֹות( ,ג) ַמ ְ ׂש ִּכיל לְ ֵה ָ
ָה ֶאזְ ָר ִחי .ונראה ,שהמילה "סלה" שמופיעה פעמיים מחלקת את
המזמור לשלשה מזמורים שונים.

המזמור הראשון (ב־ח 52 .מילים) פותח בבקשה שה' ישמע את התפילה:
ה' ֱא־ל ֵֹהי יְ ׁשוּעָ ִתי ,יֹום ָצעַ ְק ּ ִתי ַב ַּליְ לָ ה נֶ גְ דֶּ ָךָ ּ .תבֹוא לְ פָ נֶ ָ
יך ּ ְתפִ ָּל ִתי,
ַה ּ ֵטה ָאזְ נְ ָך לְ ִר ָּנ ִתי .והנימוק לכךִּ :כי ָ ׂש ְבעָ ה ְב ָרעֹות נַ פְ ׁ ִשי ,וְ ַח ַ ּיי לִ ׁ ְשאֹול
יתי ְּכגֶ ֶבר ֵאין ֱאיָ ל .היתרון של
יֹור ֵדי בֹורָ ,היִ ִ
ִה ִ ּגיעוּ .נֶ ְח ׁ ַש ְב ּ ִתי עִ ם ְ
החיים על המתים מובע בפסוקַּ :ב ֵּמ ִתים ָחפְ ׁ ִשי ְּכמֹו ֲחלָ לִ יםׁ ,שֹכְ ֵבי
ֶק ֶבר ֲא ׁ ֶשר לֹא זְ כַ ְר ּ ָתם עֹוד ,וְ ֵה ָּמה ִמ ָ ּי ְד ָך נִ גְ זָ רוּ .וביחס למשורר עצמו:
ׁ ַש ַּתנִ י (=שמת אותי) ְּבבֹור ּ ַת ְח ּ ִת ּיֹותְּ ,ב ַמ ֲח ׁ ַש ִּכים ִּב ְמצֹלֹות .עָ לַ י ָס ְמכָ ה
ֲח ָמ ֶת ָך (=נח כעסך) ,וְ כָ ל ִמ ׁ ְש ָּב ֶר ָ
ית (=המשברים והעינויים)ֶּ .סלָ ה.
יך עִ ִּנ ָ
כדי להבין את המזמור השני עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ נּ ֹות ,ואת המזמור השלישי
ימן ָה ֶאזְ ָר ִחי ,נראה ,שצריך להתבונן
הבנוי על גביוַ :מ ְ ׂש ִּכיל לְ ֵה ָ
בסיפור עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ נּ ֹות — מחלה שהיתה כדי לענות ,הסיפור על
אמנון ותמר (שמו"ב יג ,א־יט)ַ :ויְ ִהי ַא ֲח ֵרי כֵ ן וּ לְ ַא ְב ׁ ָשלֹום ֶּבן ָ ּד ִוד ָאחֹות
יָ ָפה וּ ׁ ְש ָמ ּה ּ ָת ָמרַ ,ו ֶ ּי ֱא ָה ֶב ָה ַא ְמנֹון ֶּבן ָ ּד ִודַ .ו ֵ ּי ֶצר לְ ַא ְמנֹון לְ ִה ְת ַח ּלֹות ַּב ֲעבוּ ר
ּ ָת ָמר ֲאחֹתֹוִּ ,כי ְבתוּ לָ ה ִהיאַ ,ו ִ ּי ּ ָפלֵ א ְּב ֵעינֵ י ַא ְמנֹון לַ ֲעשׂ ֹות לָ ּה ְמאוּ ָמה.
וּ לְ ַא ְמנֹון ֵר ַע וּ ׁ ְשמֹו יֹונָ ָדב ֶּבן ׁ ִש ְמ ָעה ֲא ִחי ָד ִודְ ,ויֹונָ ָדב ִא ׁיש ָחכָ ם ְמאֹד.
ֹאמר לֹוַ :מ ּדוּ ַע ַא ּ ָתה ָּככָ ה ַ ּדל ֶּבן ַה ּ ֶמלֶ ְך ַּב ּב ֶֹקר ַּב ּב ֶֹקרֲ ,הלֹוא ּ ַת ִ ּגיד לִ י,
ַו ּי ֶ
ֹאמר לֹו
ֹאמר לֹו ַא ְמנֹוןֶ :את ּ ָת ָמר ֲאחֹות ַא ְב ׁ ָשלֹם ָא ִחי ֲאנִ י א ֵֹהבַ .ו ּי ֶ
ַו ּי ֶ
יְ הֹונָ ָדבְ ׁ :שכַ ב ַעל ִמ ׁ ְש ָּכ ְב ָך ְו ִה ְת ָחל ,וּ ָבא ָא ִב ָ
אֹות ָךְ ,ו ָא ַמ ְר ּ ָת ֵאלָ יו:
יך לִ ְר ֶ
חֹותי ְו ַת ְב ֵרנִ י לֶ ֶחםְ ,ו ָע ְ ׂש ָתה לְ ֵעינַ י ֶאת ַה ִּב ְריָ ה ,לְ ַמ ַען
ּ ָתבֹא נָ א ָת ָמר ֲא ִ
ֲא ׁ ֶשר ֶא ְר ֶאה ְו ָאכַ לְ ּ ִתי ִמ ָ ּי ָד ּהַ .ו ִ ּי ׁ ְש ַּכב ַא ְמנֹון ַו ִ ּי ְת ָחלַ ,ו ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך לִ ְראֹתֹו,

שיעורים בספר תהילים › פרק פ״ח › ֲה ַל ֵּמ ִתים ַּת ֲעשֶׂ ה ֶּפ ֶלא?!
ָלמוֹ ָּ ,כ ֻלא ְולֹא ֵאצֵ א.
את ָיך ה' ְ ּב ָכל יוֹ ם,
(י) ֵעינִ י ָד ֲא ָבה ִמ ִ ּני עֹ נִ יְ ,ק ָר ִ
ׁ ִש ַּט ְח ִּתי ֵא ֶל ָיך ַכ ָּפי.
(יא) ֲה ַל ֵּמ ִתים ַּת ֲעשֶׂ ה ֶּפ ֶלאִ ,אם ְר ָפ ִאים יָ קוּמ ּו
יוֹ דו ָּךּ ֶ .ס ָלה.
(יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַ ּב ֶ ּק ֶבר ַח ְס ֶּד ָךֱ ,אמוּנָ ְת ָך ָ ּב ֲא ַב ּדוֹ ן.
(יג) ֲהיִ ָּו ַדע ַ ּבחֹ ׁ ֶש ְך ִּפ ְל ֶא ָךְ ,וצִ ְד ָק ְת ָך ְ ּב ֶא ֶרץ
נְ ׁ ִש ָ ּיה.
(יד) ַו ֲאנִ י ֵא ֶל ָיך ה' ׁ ִש ַּו ְע ִּתי ,ו ַּב ּ ֹב ֶקר ְּת ִפ ָּל ִתי
ְת ַק ְּד ֶמ ָךּ .
(טו) ָל ָמה ה' ִּתזְ נַ ח נַ ְפ ׁ ִשיַּ ,ת ְס ִּתיר ָּפנֶ ָיך ִמ ֶּמ ִ ּני.
אתי ֵא ֶמ ָיך ָאפוּנָ ה.
(טז) ָענִ י ֲאנִ י ְו ֵֹגו ַע ִמ ֹ ּנ ַער ,נָ שָׂ ִ
(יז) ָע ַלי ָע ְבר ּו ֲחרוֹ נֶ ָיךּ ִ ,בעו ֶּת ָיך צִ ְּמתו ֻּתנִ י.
(יח) ַס ּבוּנִ י ַכ ַּמיִ ם ָּכל ַה ּיוֹ םִ ,ה ִ ּקיפ ּו ָע ַלי יָ ַחד.
(יט) ִה ְר ַח ְק ָּת ִמ ֶּמ ִ ּני אֹ ֵהב ָו ֵר ַעְ ,מיֻ ָּד ַעי ַמ ְח ׁ ָש ְך.
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ֹאמר ַא ְמנֹון ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְךָ ּ :תבֹוא נָ א ּ ָת ָמר ֲאח ִֹתי וּ ְתלַ ֵּבב לְ ֵעינַ י ׁ ְש ּ ֵתי לְ ִבבֹות ְו ֶא ְב ֶרה
ַו ּי ֶ
ְ
ִמ ָ ּי ָד ּהַ .ו ִ ּי ׁ ְשלַ ח ָ ּד ִוד ֶאל ּ ָת ָמר ַה ַּביְ ָתה לֵ אמֹר :לְ כִ י נָ א ֵּבית ַא ְמנֹון ָא ִחיך ַו ֲע ִ ׂשי לֹו
יהְ ,והוּ א ׁשֹכֵ בַ ,ו ּ ִת ַ ּקח ֶאת ַה ָּב ֵצק (ותלוש) ַ[ו ּ ָתלָ ׁש]
ַה ִּב ְריָ הַ .ו ּ ֵתלֶ ְך ּ ָת ָמר ֵּבית ַא ְמנֹון ָא ִח ָ
ַו ּ ְתלַ ֵּבב לְ ֵעינָ יו ַו ּ ְת ַב ׁ ּ ֵשל ֶאת ַה ּ ְל ִבבֹותַ .ו ּ ִת ַ ּקח ֶאת ַה ּ ַמ ְ ׂש ֵרת ַו ּ ִתצֹק לְ ָפנָ יו ַויְ ָמ ֵאן לֶ ֱאכֹול,
ֹאמר ַא ְמנֹון ֶאל
הֹוציאוּ כָ ל ִא ׁיש ֵמ ָעלַ יַ ,ו ֵ ּי ְצאוּ כָ ל ִא ׁיש ֵמ ָעלָ יוַ .ו ּי ֶ
ֹאמר ַא ְמנֹוןִ :
ַו ּי ֶ
ְ
יאי ַה ִּב ְריָ ה ַה ֶח ֶדר ְו ֶא ְב ֶרה ִמ ָ ּי ֵדךַ ,ו ּ ִת ַ ּקח ּ ָת ָמר ֶאת ַה ּ ְל ִבבֹות ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂש ָתה
ּ ָת ָמרָ :ה ִב ִ
ֹואי ׁ ִשכְ ִבי
ֹאמר לָ ּהּ :ב ִ
יה ֶה ָח ְד ָרהַ .ו ּ ַת ֵ ּג ׁש ֵאלָ יו לֶ ֱאכֹל ַו ַ ּי ֲחזֶ ק ָּב ּה ַו ּי ֶ
ַו ּ ָת ֵבא לְ ַא ְמנֹון ָא ִח ָ
ֹאמר לֹוַ :אל ָא ִחי ַאל ּ ְת ַע ֵּננִ יִּ ,כי לֹא יֵ ָע ֶ ׂשה כֵ ן ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאלַ ,אל ּ ַת ֲע ֵ ׂשה
חֹותיַ .ו ּת ֶ
ִע ּ ִמי ֲא ִ
ֶאת ַה ְּנ ָבלָ ה ַה ּזֹאתַ .ו ֲאנִ י ָאנָ ה אֹולִ ְ
יך ֶאת ֶח ְר ּ ָפ ִתיְ ,ו ַא ּ ָתה ּ ִת ְהיֶ ה ְּכ ַא ַחד ַה ְּנ ָבלִ ים
ְּביִ ְ ׂש ָר ֵאל ְו ַע ּ ָתה ַ ּד ֶּבר נָ א ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְך ִּכי לֹא יִ ְמנָ ֵענִ י ִמ ּ ֶמךָּ ְ .ולֹא ָא ָבה לִ ׁ ְשמ ַֹע ְּבקֹולָ ּה,
ַו ֶ ּי ֱחזַ ק ִמ ּ ֶמ ָּנה ַויְ ַע ֶּנ ָה ַו ִ ּי ׁ ְש ַּכב א ָֹת ּהַ .ו ִ ּי ְ ׂשנָ ֶא ָה ַא ְמנֹון ִ ׂשנְ ָאה ְ ּגדֹולָ ה ְמאֹדִּ ,כי גְ דֹולָ ה
ֹאמר
ֹאמר לָ ּה ַא ְמנֹון :קוּ ִמי לֵ כִ יַ .ו ּת ֶ
ַה ּ ִשׂ נְ ָאה ֲא ׁ ֶשר ְ ׂשנֵ ָא ּה ֵמ ַא ֲה ָבה ֲא ׁ ֶשר ֲא ֵה ָב ּהַ ,ו ּי ֶ
ית ִע ּ ִמי לְ ׁ ַש ּ ְל ֵחנִ יְ ,ולֹא ָא ָבה
לֹוַ :אל אֹודֹת ָה ָר ָעה ַה ְ ּגדֹולָ ה ַה ּזֹאת ֵמ ַא ֶח ֶרת ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂש ָ
ֹאמרִ ׁ :שלְ חוּ נָ א ֶאת זֹאת ֵמ ָעלַ י ַהחוּ ָצה ,וּ נְ עֹל
לִ ׁ ְשמ ַֹע לָ ּהַ .ו ִּי ְק ָרא ֶאת נַ ֲערֹו ְמ ׁ ָש ְרתֹו ַו ּי ֶ
יה ְּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּסיםִּ ,כי כֵ ן ּ ִתלְ ַּב ׁ ְשןָ ְבנֹות ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ְּבתוּ לֹת ְמ ִעילִ ים,
יהְ .ו ָעלֶ ָ
ַה ֶ ּדלֶ ת ַא ֲח ֶר ָ
יה.
אֹות ּה ְמ ׁ ָש ְרתֹו ַהחוּ ץ ְונָ ַעל ַה ֶ ּדלֶ ת ַא ֲח ֶר ָ
ַו ּי ֵֹצא ָ
סיפור זה הוא סיפור עַ ל ָמ ֲחלַ ת לְ עַ נּ ֹות ,סיפור על מחלה שלא היתה מחלה,
ואמנון "התחל" בשביל לענות את תמר אחותו .על יונדב ֵרע אבשלום כתוב
בסיפור זה שהוא היה איש חכם מאוד ,וגם הימן האזרחי היה איש חכם ,כמו
ימן
יתן ָה ֶאזְ ָר ִחי ְו ֵה ָ
שכתוב על שלמה המלך (מל"א ה ,יא)ַ :ו ֶ ּי ְח ַּכם ִמ ׇּכל ָה ָא ָדםֵ ,מ ֵא ָ
ְוכַ לְ ֹּכל ְו ַד ְר ַ ּדע ְּבנֵ י ָמחֹול .איתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע היו אחים ,מבני
ימן ְוכַ לְ ֹּכל ָו ָד ַרע ֻּכ ּ ָלם
יתן ְו ֵה ָ
זרח ,וכך כתוב עליהם (דה"א ב ,ו) :וּ ְבנֵ י זֶ ַרח זִ ְמ ִרי ְו ֵא ָ
ֲח ִמ ָּׁשה .המזמור שלנו הוא מזמור של התבוננות באותה ָמ ֲחלַ ת לְ ַענּ ֹות ,שהובילה
לכך שאמנון ,בכורו של דוד המלך (שמו"ב ג ,ב) ,הפסיד את המלוכה ,ונהרג על
ידי אבשלום.
שני חלקים יש בהתבוננותו של הימן :הראשון בתפילה לא למות
מילים) ,והשני בתפילה שלא יהיו לו ייסורים (יד־יט 39 .מילים) .ההתבוננות
פותחת וחותמת בכך שהפניה היא רק לה' ,כנראה מפני שרעו של אמנון היה
זה שיעץ לו להתחלותִ :ה ְר ַח ְק ָּת ְמיֻ דָּ עַ י ִמ ֶּמ ִּני ׁ ַש ַּתנִ י (=שמת אותי) תֹועֵ בֹות לָ מֹו
(=להם)ָּ ,כלֻ א וְ לֹא ֵא ֵצא .ומעין הפתיחה הוא אומר גם בחתימהִ :ה ְר ַח ְק ּ ָת ִמ ֶּמ ִּני
א ֵֹהב וָ ֵרעַ ְ ,מיֻ דָּ עַ י ַמ ְח ׁ ָש ְך.
(ט־יג39 .

תפילתו לה' ברוב בכיות היא להמשיך לחיות מפני שאין תועלת במוות :עֵ ינִ י
יך ה' ְּבכָ ל יֹוםִ ׁ ,ש ּ ַט ְח ִּתי ֵאלֶ ָ
את ָ
יך כַ ּ ָפי.
ָד ֲא ָבה (=עצובה) ִמ ִּני עֹנִ י (=מאז העינוי)ְ ,ק ָר ִ
— ֲהלַ ֵּמ ִתים ַּתעֲ ֶ ׂשה ּ ֶפלֶ א? ִאם ְרפָ ִאים יָ קוּמ ּו יֹודו ָּך? ֶּסלָ הַ .היְ ֻס ּ ַפר ַּב ֶ ּק ֶבר ַח ְסדֶּ ָך?
נְש ָ ּיה (=הקבר ,בו נשכח
ֱאמוּנָ ְת ָך ָּב ֲא ַבדּ ֹון? ֲהיִ ָּו ַדע ַּבח ׁ ֶֹש ְך ּ ִפלְ ֶא ָך? וְ ִצ ְד ָק ְת ָך ְּב ֶא ֶרץ ׁ ִ
האדם)?
תפילתו הנוספת היא להינצל מהצרות :וַ ֲאנִ י ֵאלֶ ָ
יך ה' ׁ ִש ַּועְ ּ ִתי ,ו ַּב ּב ֶֹקר ְּתפִ ָּל ִתי
ְת ַקדְּ ֶמךּ ָ  .לָ ָמה ה' ּ ִתזְ נַ ח נַ פְ ׁ ִשיַ ּ ,ת ְס ּ ִתיר ּ ָפנֶ ָ
יך ִמ ֶּמ ִּני? הרי עָ נִ י (=מיוסר) ֲאנִ י וְ גֹוֵ עַ
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ֲה ַל ֵּמ ִתים ַּת ֲעשֶׂ ה ֶּפ ֶלא?! ‹ פרק פ״ח ‹ שיעורים בספר תהילים
אתי ֵא ֶמ ָ
יך (=אימתך) ָאפוּנָ ה (=אתפנה מכך) .עָ לַ י
ונָש ִ
ִמ ּנֹעַ ר (=מזה זמן רב) ,ולוואי ָ ׂ
יך (=כעסך)ִּ ,בעו ֶּת ָ
עָ ְבר ּו ֲחרֹונֶ ָ
יך ִצ ְּמתו ֻּתנִ י (=הכריתו אותי)ַ .ס ּבוּנִ י הצרות כַ ַּמיִ ם ָּכל
ַה ּיֹוםִ ,ה ִ ּקיפ ּו עָ לַ י יָ ַחד.
לסיכום ,במזמור של הימן האזרחי ,שבנוי על התבוננות ב'מחלתו' של אמנון,
מתפלל הימן שה' יציל אותו מהמוות ומן הייסורים .בני קרח הוסיפו למזמור
זה את הקושי בו הם היו נתונים ,והם התפללו גם כן שה' יציל אותם מן המוות.
לא מן הנמנע ,שבני קרח במזמור זה התפללו מתוך מה שאירע לקרח במדבר,
שכן ְבנֵ י ק ַֹרח לֹא ֵמתוּ (במדבר כו ,יא) ,אך ביחד עם דתן ואבירם נבלעו באדמה
יה ַו ּ ִת ְבלַ ע א ָֹתם ְו ֶאת
כל האדם אשר לקרח (במדבר טז ,לב־לג)ַ :ו ּ ִת ְפ ּ ַתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ּ ִפ ָ
יהם ְו ֵאת ׇּכל ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר לְ ק ַֹרח ְו ֵאת ׇּכל ָה ְרכוּ ׁשַ .ו ֵ ּי ְרדוּ ֵהם ְוכׇ ל ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם ַח ִ ּיים
ָּב ּ ֵת ֶ
אבדוּ ִמ ּת ְ
ֹוך ַה ָ ּק ָהל .בתפילתם כאן ,מדגישים בני
יהם ָה ָא ֶרץ ַו ּ ֹי ְ
ׁ ְשאֹלָ ה ַו ּ ְתכַ ס ֲעלֵ ֶ
קרח את יתרון החיים על פני המתים ,והם מתפללים שהם לא ייבלעו.
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