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ֶלא?! / תהילים פרק פ״ח ה ּפֶ ֲעׂשֶ ִתים ּתַ ֲהַלּמֵ
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.

יר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח, )א( ׁשִ

ַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות, ַלְמַנּצֵ

יל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי. ּכִ ַמׂשְ

י  )ב( ה' ֱא־לֵֹהי ְיׁשּוָעִתי, יֹום ָצַעְקּתִ

ָך. ְיָלה ֶנְגּדֶ ַבּלַ

ה ָאְזְנָך  ִתי, ַהּטֵ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ )ג( ּתָ

ִתי. ְלִרּנָ

י  י, ְוַחּיַ ְבָעה ְבָרעֹות ַנְפׁשִ י ׂשָ )ד( ּכִ

יעּו. אֹול ִהּגִ ִלׁשְ

ֶגֶבר  י ִעם יֹוְרֵדי בֹור, ָהִייִתי ּכְ ְבּתִ )ה( ֶנְחׁשַ

ֵאין ֱאָיל.

ְכֵבי  מֹו ֲחָלִלים, ׁשֹ י ּכְ ִתים ָחְפׁשִ ּמֵ )ו( ּבַ

ְדָך  ה ִמּיָ ם עֹוד, ְוֵהּמָ ר לֹא ְזַכְרּתָ ֶקֶבר ֲאׁשֶ

ִנְגָזרּו.

ים  ּכִ ַמֲחׁשַ ּיֹות, ּבְ ְחּתִ בֹור ּתַ ִני ּבְ ּתַ )ז( ׁשַ

ְמֹצלֹות. ּבִ

ֶריָך  ּבָ )ח( ָעַלי ָסְמָכה ֲחָמֶתָך, ְוָכל ִמׁשְ

ָלה. יָת. ּסֶ ִעּנִ

ִני תֹוֵעבֹות  ּתַ י, ׁשַ ּנִ ַעי ִמּמֶ )ט( ִהְרַחְקּתָ ְמֻיּדָ

יר ִמְזמֹור זהו  לא מזמור ארוך, אך יש לו שלש כותרות: )א( ׁשִ

יל ְלֵהיָמן  ּכִ ַח ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות, )ג( ַמׂשְ ִלְבֵני ֹקַרח, )ב( ַלְמַנּצֵ
את  מחלקת  פעמיים  שמופיעה  "סלה"  שהמילה  ונראה,  ָהֶאְזָרִחי. 

המזמור לשלשה מזמורים שונים.

המזמור הראשון )ב־ח. 52 מילים( פותח בבקשה שה' ישמע את התפילה: 

ִתי,  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בֹוא  ּתָ ָך.  ֶנְגּדֶ ְיָלה  ַבּלַ י  ָצַעְקּתִ ְיׁשּוָעִתי, יֹום  ה' ֱא־לֵֹהי 
אֹול  י ִלׁשְ י, ְוַחּיַ ְבָעה ְבָרעֹות ַנְפׁשִ י ׂשָ ִתי. והנימוק לכך: ּכִ ה ָאְזְנָך ְלִרּנָ ַהּטֵ
של  היתרון  ֱאָיל.  ֵאין  ֶגֶבר  ּכְ ָהִייִתי  בֹור,  יֹוְרֵדי  ִעם  י  ְבּתִ ֶנְחׁשַ יעּו.  ִהּגִ
ׁשְֹכֵבי  ֲחָלִלים,  מֹו  ּכְ י  ָחְפׁשִ ִתים  ּמֵ ּבַ בפסוק:  מובע  על המתים  החיים 

ְדָך ִנְגָזרּו. וביחס למשורר עצמו:  ה ִמּיָ ם עֹוד, ְוֵהּמָ ר לֹא ְזַכְרּתָ ֶקֶבר ֲאׁשֶ
ָסְמָכה  ָעַלי  ְמֹצלֹות.  ּבִ ים  ּכִ ַמֲחׁשַ ּבְ ּיֹות,  ְחּתִ ּתַ בֹור  ּבְ )=שמת אותי(  ִני  ּתַ ׁשַ

ָלה. יָת )=המשברים והעינויים(. ּסֶ ֶריָך ִעּנִ ּבָ ֲחָמֶתָך )=נח כעסך(, ְוָכל ִמׁשְ

כדי להבין את המזמור השני ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות, ואת המזמור השלישי 

להתבונן  שצריך  נראה,  ָהֶאְזָרִחי,  ְלֵהיָמן  יל  ּכִ ַמׂשְ גביו:  על  הבנוי 

בסיפור ַעל ָמֲחַלת ְלַעּנֹות — מחלה שהיתה כדי לענות, הסיפור על 

ִוד ָאחֹות  ן ּדָ לֹום ּבֶ אמנון ותמר )שמו"ב יג, א־יט(: ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבׁשָ

ֲעבּור  ֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ּבַ ִוד. ַוּיֵ ן ּדָ ֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ּבֶ ָמר, ַוּיֶ ָמּה ּתָ ָיָפה ּוׁשְ

ֵעיֵני ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות ָלּה ְמאּוָמה.  ֵלא ּבְ ּפָ י ְבתּוָלה ִהיא, ַוּיִ ָמר ֲאֹחתֹו, ּכִ ּתָ

ְמָעה ֲאִחי ָדִוד, ְויֹוָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמֹאד.  ן ׁשִ מֹו יֹוָנָדב ּבֶ ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוׁשְ

יד ִלי,  ּגִ ּבֶֹקר, ֲהלֹוא ּתַ ּבֶֹקר ּבַ ֶלְך ּבַ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ָכה ּדַ ה ּכָ ַוּיֹאֶמר לֹו: ַמּדּוַע ַאּתָ

לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֹאֵהב.  ֲאִני  ָאִחי  לֹם  ַאְבׁשָ ֲאחֹות  ָמר  ּתָ ֶאת  ַאְמנֹון:  לֹו  ַוּיֹאֶמר 

ְבָך ְוִהְתָחל, ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך, ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו:  ּכָ ַכב ַעל ִמׁשְ ְיהֹוָנָדב: ׁשְ

ְלַמַען  ְרָיה,  ַהּבִ ֶאת  ְלֵעיַני  ָתה  ְוָעׂשְ ֶלֶחם,  ְוַתְבֵרִני  ֲאחֹוִתי  ָתָמר  ָנא  ֹבא  ּתָ

ֶלְך ִלְרֹאתֹו,  ֹבא ַהּמֶ ְתָחל, ַוּיָ ב ַאְמנֹון ַוּיִ ּכַ ׁשְ ָדּה. ַוּיִ י ִמּיָ ר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלּתִ ֲאׁשֶ



י ְלִבבֹות ְוֶאְבֶרה  ּתֵ ב ְלֵעיַני ׁשְ ָמר ֲאֹחִתי ּוְתַלּבֵ בֹוא ָנא ּתָ ֶלְך: ּתָ ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהּמֶ

י לֹו  ַוֲעׂשִ ָאִחיְך  ַאְמנֹון  ית  ּבֵ ָנא  ְלִכי  ְיָתה ֵלאֹמר:  ַהּבַ ָמר  ּתָ ִוד ֶאל  ּדָ ַלח  ׁשְ ַוּיִ ָדּה.  ִמּיָ

ָלׁש[  ֵצק )ותלוש( ]ַוּתָ ח ֶאת ַהּבָ ּקַ ית ַאְמנֹון ָאִחיָה, ְוהּוא ׁשֵֹכב, ַוּתִ ָמר ּבֵ ֶלְך ּתָ ְרָיה. ַוּתֵ ַהּבִ

ֹצק ְלָפָניו ַוְיָמֵאן ֶלֱאכֹול,  ֵרת ַוּתִ ׂשְ ח ֶאת ַהּמַ ּקַ ִבבֹות. ַוּתִ ל ֶאת ַהּלְ ֵ ַבׁשּ ב ְלֵעיָניו ַוּתְ ַלּבֵ ַוּתְ

ְצאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעָליו. ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל  ַוּיֵ ַוּיֹאֶמר ַאְמנֹון: הֹוִציאּו ָכל ִאיׁש ֵמָעַלי, 

ָתה  ר ָעׂשָ ִבבֹות ֲאׁשֶ ָמר ֶאת ַהּלְ ח ּתָ ּקַ ֵדְך, ַוּתִ ְרָיה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמּיָ ָמר: ָהִביִאי ַהּבִ ּתָ

ְכִבי  ּה ַוּיֹאֶמר ָלּה: ּבֹוִאי ׁשִ ֲחֶזק ּבָ ׁש ֵאָליו ֶלֱאֹכל ַוּיַ ּגֵ ֵבא ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה. ַוּתַ ַוּתָ

ה  ֲעׂשֵ ָרֵאל, ַאל ּתַ ִיׂשְ ה ֵכן ּבְ י לֹא ֵיָעׂשֶ ִני, ּכִ ַעּנֵ י ֲאחֹוִתי. ַוּתֹאֶמר לֹו: ַאל ָאִחי ַאל ּתְ ִעּמִ

ָבִלים  ַהּנְ ַאַחד  ּכְ ְהֶיה  ּתִ ה  ְוַאּתָ ִתי,  ֶחְרּפָ ֶאת  אֹוִליְך  ָאָנה  ַוֲאִני  ַהּזֹאת.  ָבָלה  ַהּנְ ֶאת 

קֹוָלּה,  ֹמַע ּבְ . ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ ּךָ י לֹא ִיְמָנֵעִני ִמּמֶ ֶלְך ּכִ ר ָנא ֶאל ַהּמֶ ּבֶ ה ּדַ ָרֵאל ְוַעּתָ ִיׂשְ ּבְ

י ְגדֹוָלה  ּכִ דֹוָלה ְמֹאד,  ּגְ ְנָאה  ׂשִ ָנֶאָה ַאְמנֹון  ׂשְ ַוּיִ ב ֹאָתּה.  ּכַ ׁשְ ַוּיִ ָה  ַוְיַעּנֶ ה  ּנָ ִמּמֶ ֱחַזק  ַוּיֶ

ר ֲאֵהָבּה, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַאְמנֹון: קּוִמי ֵלִכי. ַוּתֹאֶמר  ֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאׁשֶ ר ׂשְ ְנָאה ֲאׁשֶ ִ ַהׂשּ

ֵחִני, ְולֹא ָאָבה  ּלְ י ְלׁשַ יָת ִעּמִ ר ָעׂשִ דֹוָלה ַהּזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֲאׁשֶ לֹו: ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהּגְ

ְלחּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה, ּוְנֹעל  ְרתֹו ַוּיֹאֶמר: ׁשִ ְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמׁשָ ֹמַע ָלּה. ַוּיִ ִלׁשְ

תּולֹת ְמִעיִלים,  ֶלְך ַהּבְ ןָ ְבנֹות ַהּמֶ ׁשְ ְלּבַ י ֵכן ּתִ ים, ּכִ ּסִ ֹתֶנת ּפַ ֶלת ַאֲחֶריָה. ְוָעֶליָה ּכְ ַהּדֶ

ֶלת ַאֲחֶריָה. ְרתֹו ַהחּוץ ְוָנַעל ַהּדֶ ַוּיֵֹצא אֹוָתּה ְמׁשָ

ְלַעּנֹות, סיפור על מחלה שלא היתה מחלה,  ָמֲחַלת  ַעל  סיפור זה הוא סיפור 

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 

ל ָהָאָדם, ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי ְוֵהיָמן  ם ִמׇכּ ְחַכּ שכתוב על שלמה המלך )מל"א ה, יא(: ַוֶיּ

ודרדע היו אחים, מבני  וכלכל  והימן  ָמחֹול. איתן האזרחי  ֵני  ְבּ ע  ְוַדְרַדּ ל  ְוַכְלֹכּ

ם  ָלּ ל ָוָדַרע ֻכּ זרח, וכך כתוב עליהם )דה"א ב, ו(: ּוְבֵני ֶזַרח ִזְמִרי ְוֵאיָתן ְוֵהיָמן ְוַכְלֹכּ

ה. המזמור שלנו הוא מזמור של התבוננות באותה ָמֲחַלת ְלַעּנֹות, שהובילה  ֲחִמָשּׁ

לכך שאמנון, בכורו של דוד המלך )שמו"ב ג, ב(, הפסיד את המלוכה, ונהרג על 

ידי אבשלום.

 39 )ט־יג.  למות  לא  בתפילה  הראשון  הימן:  של  בהתבוננותו  יש  חלקים  שני 

ההתבוננות  מילים(.   39 )יד־יט.  ייסורים  לו  יהיו  שלא  בתפילה  והשני  מילים(, 

פותחת וחותמת בכך שהפניה היא רק לה', כנראה מפני שרעו של אמנון היה 

ִני )=שמת אותי( תֹוֵעבֹות ָלמֹו  ּתַ י ׁשַ ּנִ ַעי ִמּמֶ זה שיעץ לו להתחלות: ִהְרַחְקּתָ ְמֻיּדָ

י  ּנִ ֻלא ְולֹא ֵאֵצא. ומעין הפתיחה הוא אומר גם בחתימה: ִהְרַחְקּתָ ִמּמֶ )=להם(, ּכָ

ְך. ַעי ַמְחׁשָ ֹאֵהב ָוֵרַע, ְמֻיּדָ

תפילתו לה' ברוב בכיות היא להמשיך לחיות מפני שאין תועלת במוות: ֵעיִני 

י.  י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ָכל יֹום, ׁשִ י ֹעִני )=מאז העינוי(, ְקָראִתיָך ה' ּבְ ָדֲאָבה )=עצובה( ִמּנִ
ָך?  ֶבר ַחְסּדֶ ּקֶ ר ּבַ ָלה. ַהְיֻסּפַ ֶלא? ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך? ּסֶ ה ּפֶ ֲעׂשֶ ִתים ּתַ — ֲהַלּמֵ
ה )=הקבר, בו נשכח  ּיָ ֶאֶרץ ְנׁשִ ְלֶאָך? ְוִצְדָקְתָך ּבְ ְך ּפִ ֹחׁשֶ ַדע ּבַ ֲאַבּדֹון? ֲהִיּוָ ֱאמּוָנְתָך ּבָ

האדם(?

ִתי  ִפּלָ ּוַבּבֶֹקר ּתְ י,  ְעּתִ ּוַ תפילתו הנוספת היא להינצל מהצרות: ַוֲאִני ֵאֶליָך ה' ׁשִ

י? הרי ָעִני )=מיוסר( ֲאִני ְוגֵֹוַע  ּנִ ֶניָך ִמּמֶ ּפָ יר  ְסּתִ ּתַ י,  ְזַנח ַנְפׁשִ ּתִ . ָלָמה ה'  ֶמּךָ ְתַקּדְ

ֻלא ְולֹא ֵאֵצא. ָלמֹו, ּכָ

ָכל יֹום,  י ֹעִני, ְקָראִתיָך ה' ּבְ )י( ֵעיִני ָדֲאָבה ִמּנִ

י. י ֵאֶליָך ַכּפָ ְחּתִ ּטַ ׁשִ

ֶלא, ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו  ה ּפֶ ֲעׂשֶ ִתים ּתַ )יא( ֲהַלּמֵ

ָלה. יֹודּוָך. ּסֶ

ֲאַבּדֹון. ָך, ֱאמּוָנְתָך ּבָ ֶבר ַחְסּדֶ ּקֶ ר ּבַ )יב( ַהְיֻסּפַ

ֶאֶרץ  ְלֶאָך, ְוִצְדָקְתָך ּבְ ְך ּפִ ֹחׁשֶ ַדע ּבַ )יג( ֲהִיּוָ

ה. ּיָ ְנׁשִ

ִתי  ִפּלָ ֶקר ּתְ י, ּוַבּבֹ ְעּתִ ּוַ )יד( ַוֲאִני ֵאֶליָך ה' ׁשִ

. ֶמּךָ ְתַקּדְ

י. ּנִ ֶניָך ִמּמֶ יר ּפָ ְסּתִ י, ּתַ ְזַנח ַנְפׁשִ )טו( ָלָמה ה' ּתִ

אִתי ֵאֶמיָך ָאפּוָנה. ַער, ָנׂשָ ַע ִמּנֹ )טז( ָעִני ֲאִני ְוגֹוֵ

תּוֻתִני. עּוֶתיָך ִצּמְ )יז( ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך, ּבִ

יפּו ָעַלי ָיַחד. ל ַהּיֹום, ִהּקִ ִים ּכָ )יח( ַסּבּוִני ַכּמַ

ְך. ַעי ַמְחׁשָ י ֹאֵהב ָוֵרַע, ְמֻיּדָ ּנִ )יט( ִהְרַחְקּתָ ִמּמֶ
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להאזנה לשיעור על פרק פ״ח: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/88 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה: 
weingort@gmail.com

אִתי ֵאֶמיָך )=אימתך( ָאפּוָנה )=אתפנה מכך(. ָעַלי  ִמּנַֹער )=מזה זמן רב(, ולוואי וָנׂשָ
ל  ִים ּכָ תּוֻתִני )=הכריתו אותי(. ַסּבּוִני הצרות ַכּמַ עּוֶתיָך ִצּמְ ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך )=כעסך(, ּבִ

יפּו ָעַלי ָיַחד. ַהּיֹום, ִהּקִ

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 ְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו )במדבר כו, יא(, אך ביחד עם דתן ואבירם נבלעו באדמה 

ְבַלע ֹאָתם ְוֶאת  יָה ַוִתּ ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפּ ְפַתּ כל האדם אשר לקרח )במדבר טז, לב־לג(: ַוִתּ

ים  ר ָלֶהם ַחִיּ ְרדּו ֵהם ְוׇכל ֲאֶשׁ ל ָהְרכּוׁש. ַוֵיּ ר ְלֹקַרח ְוֵאת ׇכּ ל ָהָאָדם ֲאֶשׁ יֶהם ְוֵאת ׇכּ ֵתּ ָבּ

ָהל. בתפילתם כאן, מדגישים בני  אְבדּו ִמּתֹוְך ַהָקּ ַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוֹיּ ֹאָלה ַוְתּ ְשׁ

קרח את יתרון החיים על פני המתים, והם מתפללים שהם לא ייבלעו.


