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נּו / תהילים פרק מו ה' ְצָבאֹות ִעּמָ
שאול יונתן וינגורט

גם  לפחד  לא  לנו  עוזרים  בצרות,  עוזר  שהוא  בכך  והכרה  בה'  בטחון 

מובילה  ה'  עזרת  מתמוטטת.  הארץ  וכאילו  אבוד  נראה  הכל  כאשר 

נס  על  הוא  המזמור  ה'.  את  ולדעת  להרפות  שלנו  וליכולת  לשמחה, 

השבתת המלחמה, מבלי שאנחנו היינו צריכים להילחם.

ַח ִלְבֵני ֹקַרח, )א( ַלְמַנּצֵ

יר. ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ

)ב( ֱא־לִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז,

ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד.

ָהִמיר ָאֶרץ, ן לֹא ִניָרא ּבְ )ג( ַעל ּכֵ

ים. ֵלב ַיּמִ ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ

)ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו ֵמיָמיו,

ַגֲאָותֹו. ֶסָלה. ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ּבְ

חּו ִעיר ֱא־לִֹהים, ּמְ ָלָגיו ְיׂשַ )ה( ָנָהר ּפְ

ֵני ֶעְליֹון. ּכְ ְקֹדׁש ִמׁשְ

ּמֹוט, ל ּתִ ּה ּבַ ִקְרּבָ )ו( ֱא־לִֹהים ּבְ

ֶקר. ַיְעְזֶרָה ֱא־לִֹהים ִלְפנֹות ּבֹ

)ז( ָהמּו גֹוִים ָמטּו ַמְמָלכֹות,

מּוג ָאֶרץ. קֹולֹו ּתָ ָנַתן ּבְ

נּו, )ח( ה' ְצָב־אֹות ִעּמָ

ב ָלנּו ֱא־לֵֹהי ַיֲעֹקב. ֶסָלה. ּגָ ִמׂשְ

ֹקַרח, למזמור  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנּצֵ מחד,  כפולה:  כותרת  זה 

שבמזמור  ונראה,  יר.  ׁשִ ֲעָלמֹות  ַעל  ומאידך, 

יר, שיר  שלנו יש צירוף של שני מזמורים — הראשון הוא: ֲעָלמֹות ׁשִ

ַח ִלְבֵני ֹקַרח. צעיר, ועל השיר הזה יש שיר נוסף: ַלְמַנּצֵ

השיר הראשון )ב־ד. 42 מילים( הוא על כך שֱא־לִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז, 

והוא מצוי לֶעְזָרה ְבָצרֹות. מתוך כך איננו מפחדים בתזוזת הָאֶרץ 

ים סוערים. וברעש ָהִרים, וגם לא כאשר הַיּמִ

)ה־ח. 4 פסוקים.  השיר השני כולל בתוכו שני בתים: הבית הראשון 

23 מילים( הוא על שמחת ִעיר ֱא־לִֹהים, שֱא־לִֹהים עוזר לה ִלְפנֹות 

ּבֶֹקר. הגויים והממלכות מתמוטטים, אך ה' עמנו ומשגב לנו. הבית 
השני )ט־יב. 4 פסוקים. 73 מילים( הוא על הלקח שיש ללמוד מעזרת 

ָאֶרץ. וסיפור  ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ה' ונפלאותיו: ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ֲאׁשֶ

ֲחִנית,  ץ  ְוִקּצֵ ר  ּבֵ ְיׁשַ ת  ֶקׁשֶ ָהָאֶרץ,  ְקֵצה  ַעד  ִמְלָחמֹות  ית  ּבִ ַמׁשְ הנס: 

ֵאׁש. מתוך כך עלינו להבין שהפעולה איננה שלנו,  ֹרף ּבָ ֲעָגלֹות ִיׂשְ
ָאֶרץ.  ּגֹוִים וּבָ י ָאֹנִכי ֱא־לִֹהים, והוא זה שירום ּבַ ּכִ אלא ַהְרּפּו ּוְדעּו 

ב ָלנּו ֱא־לֵֹהי ַיֲעֹקב.  ּגָ נּו, ִמׂשְ חתימת שני הבתים זהה: ה' ְצָב־אֹות ִעּמָ

ֶסָלה.

לשני  סיכום  מהוות  ָאֶרץ  ּבָ ָארּום  ּגֹוִים  ּבַ ָארּום  שהמילים  ייתכן, 

הבתים, הבית הראשון מלמד אותנו שה' גדול בארץ, והבית השני 

ָאֶרץ  ּבָ ָארּום  המילים  אכן  אם  הגויים.  על  רם  שה'  אותנו  מלמד 

מסכמות את הבית הראשון, הרי שיש שוויון במילים בין הבתים, 

שכן שתי מילים יורדות מן הבית השני, ונוספות לבית הראשון.



האם ניתן לקבוע את הרגע ההיסטורי שבו שרו את השירים הללו? מתי בני 

קרח שרו את המזמור?

על מנת להשיב לשאלה זו, נעיין בשיר השני שבמזמור.

ְלכּו  ואומרים:  לקהל  פונים  והם  חינוכי,  מזמור  הוא  קרח  בני  של  המזמור 

ית ִמְלָחמֹות  ּבִ ָאֶרץ. ומה הן השמות? ַמׁשְ ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה', ֲאׁשֶ
ֵאׁש. בתחילה, הם  ּבָ ֹרף  ִיׂשְ ֲעָגלֹות  ֲחִנית,  ץ  ְוִקּצֵ ר  ּבֵ ְיׁשַ ת  ֶקׁשֶ ָהָאֶרץ,  ְקֵצה  ַעד 
מּוג  ּתָ קֹולֹו  ּבְ ָנַתן  שה'  העובדה  את  ֱא־לִֹהים,  ִעיר  של  את השמחה  מציינים 

ָמטּו  גֹוִים  ָהמּו  דבר  ובסופו של  ּבֶֹקר,  ִלְפנֹות  הגיעה  ה'  ָאֶרץ, שהעזרה של 
ַמְמָלכֹות.

מלך  יהושפט  עם  שאירע  לסיפור  שלנו,  בפרק  המזמור  את  לחבר  נראה 

ֶהם  יהודה. בספר דברי הימים )דה"ב כ, א־כג( מסופר, שְבֵני מֹוָאב ּוְבֵני ַעּמֹון ְוִעּמָ

א  ּבָ ֵלאֹמר:  ָפט  ִליהֹוׁשָ ידּו  ּגִ ַוּיַ ֹבאּו  ַוּיָ ְלָחָמה.  ַלּמִ ָפט  ְיהֹוׁשָ ַעל  באו  ֵמָהַעּמֹוִנים 

ָרא,  ַוּיִ ִדי.  ּגֶ ֵעין  ִהיא  ָמר  ּתָ ַחְצצֹון  ּבְ ם  ְוִהּנָ ֵמֲאָרם,  ם,  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ָרב  ָהמֹון  ָעֶליָך 

ל ְיהּוָדה. יהושפט נענה  ְקָרא צֹום ַעל ּכָ ָניו ִלְדרֹוׁש ַלה', ַוּיִ ָפט ֶאת ּפָ ן ְיהֹוׁשָ ּתֵ ַוּיִ

ִוי ִמן  ְנָיה ַהּלֵ ן ַמּתַ ן ְיִעיֵאל ּבֶ ָנָיה ּבֶ ן ּבְ ן ְזַכְרָיהּו ּבֶ בתפילתו, ונאמר כך: ְוַיֲחִזיֵאל ּבֶ

ֵבי  ְוֹיׁשְ יבּו ָכל ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר: ַהְקׁשִ ָהל.  ַהּקָ תֹוְך  ּבְ ֵני ָאָסף, ָהְיָתה ָעָליו רּוַח ה'  ּבְ

ֵני  ַחּתּו ִמּפְ יְראּו ְוַאל ּתֵ ם ַאל ּתִ ָפט, ּכֹה ָאַמר ה' ָלֶכם, ַאּתֶ ֶלְך ְיהֹוׁשָ ם ְוַהּמֶ ַלִ ְירּוׁשָ

ם  י ֵלא־לִֹהים. ָמָחר, ְרדּו ֲעֵליֶהם, ִהּנָ ְלָחָמה ּכִ י לֹא ָלֶכם ַהּמִ ה, ּכִ ֶהָהמֹון ָהָרב ַהּזֶ

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

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

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

ְיהּוָדה  ְוָכל  ָאְרָצה  ִים  ַאּפַ ָפט  ְיהֹוׁשָ ּקֹד  ַוּיִ הנבואה,  את  קיבל  יהושפט  ואכן, 

ֲחֹות ַלה'. ומסופר, שמיד כאשר קיבלו את  ּתַ ם ָנְפלּו ִלְפֵני ה׳ ְלִהׁשְ ַלִ ֵבי ְירּוׁשָ ְוֹיׁשְ

ֱא־לֵֹהי  ַלה'  ל  ְלַהּלֵ ְרִחים,  ַהּקָ ֵני  ּבְ ּוִמן  ָהִתים,  ַהּקְ ֵני  ּבְ ִמן  ם  ַהְלִוּיִ ֻקמּו  ַוּיָ הנבואה: 

דֹול ְלָמְעָלה. קֹול ּגָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ

כאשר בני קרח קמו להלל לה', כנראה הם אמרו את השיר הראשון במזמור 

ן  יר: ֱא־לִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז, ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד. ַעל ּכֵ שלנו, ֲעָלמֹות ׁשִ

ים. ֵלב ַיּמִ ָהִמיר ָאֶרץ, ּוְבמֹוט ָהִרים ּבְ לֹא ִניָרא ּבְ

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

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

ּוְמַהְלִלים  ַלה',  ְמׁשֲֹרִרים  ֲעֵמד  ַוּיַ ָהָעם,  ֶאל  ַעץ  ּוָ ַוּיִ ְוַהְצִליחּו.  ִבְנִביָאיו  ַהֲאִמינּו 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ּוְבֵעת  ה' ּכִ ֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְוֹאְמִרים: הֹודּו ַלָ ְלַהְדַרת ֹקֶדׁש, ּבְ

ִאים  ַהּבָ ִעיר  ׂשֵ ְוַהר  מֹוָאב  ַעּמֹון  ֵני  ּבְ ַעל  ְמָאְרִבים  ה'  ָנַתן  ה,  ּוְתִהּלָ ה  ְבִרּנָ ֵהֵחּלּו 

ִמיד,  ִעיר ְלַהֲחִרים ּוְלַהׁשְ ֵבי ַהר ׂשֵ ֵני ַעּמֹון ּומֹוָאב ַעל ֹיׁשְ ַעְמדּו ּבְ ֵגפּו. ַוּיַ ּנָ ִליהּוָדה, ַוּיִ

ה  ְצּפֶ ַהּמִ ַעל  א  ּבָ ִויהּוָדה  ִחית.  ְלַמׁשְ ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  ָעְזרּו  ִעיר  ׂשֵ ֵבי  יֹוׁשְ ּבְ ּוְכַכּלֹוָתם 

ֵליָטה. ָגִרים ֹנְפִלים ַאְרָצה, ְוֵאין ּפְ ם ּפְ ְפנּו ֶאל ֶהָהמֹון, ְוִהּנָ ר, ַוּיִ ְדּבָ ַלּמִ

)ט( ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה',

ָאֶרץ. ּמֹות ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ֲאׁשֶ

ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ, ּבִ )י( ַמׁשְ

ץ ֲחִנית, ר ְוִקּצֵ ּבֵ ת ְיׁשַ ֶקׁשֶ

ֵאׁש. ֹרף ּבָ ֲעָגלֹות ִיׂשְ

י ָאֹנִכי ֱא־לִֹהים, )יא( ַהְרּפּו ּוְדעּו ּכִ

ּגֹוִים ָארּום ּבַ

ָאֶרץ. ָארּום ּבָ

נּו, )יב( ה' ְצָב־אֹות ִעּמָ

ב ָלנּו ֱא־לֵֹהי ַיֲעֹקב. ֶסָלה. ּגָ ִמׂשְ
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ית ִמְלָחמֹות ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ,  ּבִ הנס הגדול שמתואר בדברי הימים, הוא מה שמתואר במזמור שלנו: ַמׁשְ

ֵאׁש. ומעתה, פנו בני קרח לכל העם ואמרו: ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות  ֹרף ּבָ ץ ֲחִנית, ֲעָגלֹות ִיׂשְ ר ְוִקּצֵ ּבֵ ת ְיׁשַ ֶקׁשֶ
ההצלה  ָאֶרץ.  ּבָ ָארּום  ּגֹוִים  ּבַ ָארּום  ֱא־לִֹהים,  ָאֹנִכי  י  ּכִ ּוְדעּו  ַהְרּפּו  וגם:  ָאֶרץ.  ּבָ ּמֹות  ׁשַ ם  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ ה', 
ל ִאיׁש  בּו ּכָ ׁשֻ הובילה לשמחה בירושלים, כמו שכתוב במזמור, וכך כתוב גם בסיפור )דה"ב כ, כז־כח(: ַוּיָ

ם  ַלִ ֹבאּו ְירּוׁשָ ָחם ה' ֵמאֹוְיֵביֶהם. ַוּיָ ּמְ י ׂשִ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ם ּבְ ַלִ ם ָלׁשּוב ֶאל ְירּוׁשָ ֹראׁשָ ָפט ּבְ ם ִויהֹוׁשָ ַלִ ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ

ית ה'. ְנָבִלים ּוְבִכּנֹרֹות ּוַבֲחֹצְצרֹות ֶאל ּבֵ ּבִ

אם כן, לפני ההצלה שרו בני קרח כדי לא לפחד, ולאחר ההצלה המופלאה שמחו בני ישראל, ואמרו 

ב ָלנּו ֱא־לֵֹהי ַיֲעֹקב. ֶסָלה. ּגָ נּו, ִמׂשְ בני קרח: ה' ְצָב־אֹות ִעּמָ

חּו ִעיר ֱא־לִֹהים? ההמון הגיע בימי יהושפט מעבר  ּמְ ְיׂשַ ָלָגיו  ּפְ הערה: על איזה נהר נאמר כאן ָנָהר 

ָמר ִהיא ֵעין  ַחְצצֹון ּתָ ם ּבְ ם, ֵמֲאָרם, ְוִהּנָ א ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר ַלּיָ לים המלח, כמו שאמרו ליהושפט ּבָ

ִדי. ייתכן, ומדובר באחד הנהרות שיורדים לים המלח, אך ניתן גם לחבר נהר זה לנבואת זכריה על  ּגֶ

ַדע ַלה', לֹא  העתיד לבוא. נבואה זו כנראה התגלגלה עוד לפניו )זכריה יד ,ז־ט(: ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הּוא ִיּוָ

ם  ם, ֶחְצָים ֶאל ַהּיָ ַלִ ים ִמירּוׁשָ ּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ַחּיִ יֹום ְולֹא ָלְיָלה, ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור. ְוָהָיה ּבַ

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה'  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ִיץ ּוָבֹחֶרף ִיְהֶיה. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ ּקַ ם ָהַאֲחרֹון, ּבַ ְדמֹוִני ְוֶחְצָים ֶאל ַהּיָ ַהּקַ

מֹו ֶאָחד. הנהר היוצא מירושלים, הוא הנהר שמרפא את ים המלח. והוא המבטא את מלכות  ֶאָחד ּוׁשְ

ה', ואת שמחת ירושלים.
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 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.
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