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נּו / תהילים פרק מ״ד קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלּ
שאול יונתן וינגורט

המזמור שלנו הוא תגובת עם ישראל לקיום דברי הברית שכרת אתנו 

במלואן.  התוכחות  מתקיימות  כאשר  גם  בברית,  איננו משקרים  אנו  ה'. 

את  אנו  מקבלים  לנצח.  פניו  את  להסתיר  לא  היא  מה'  שלנו  הבקשה 

יושיע  שהוא  מה'  אנו  מבקשים  אך  בדין,  עלינו  הביא  שה'  הייסורים 

אותנו למען חסדו.

יל. ִכּ ַח ִלְבֵני ֹקַרח ַמְשׂ )א( ַלְמַנֵצּ

ַמְענּו, ֲאבֹוֵתינּו  ָאְזֵנינּו ָשׁ )ב( ֱא־לִֹהים ְבּ

רּו ָלנּו, ִסְפּ

יֵמי ֶקֶדם. ַעְלָתּ ִביֵמיֶהם ִבּ ַעל ָפּ ֹפּ

ַרע  ֵעם, ָתּ ָטּ ָתּ ַוִתּ ה ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְשׁ )ג( ַאָתּ

ֵחם. ְלּ ַשׁ ים ַוְתּ ְלֻאִמּ

ם ָיְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְזרֹוָעם  י לֹא ְבַחְרָבּ )ד( ִכּ

מֹו, יָעה ָלּ לֹא הֹוִשׁ

י ְרִציָתם. ֶניָך ִכּ י ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך ְואֹור ָפּ ִכּ

ה  י ֱא־לִֹהים, ַצֵוּ ה הּוא ַמְלִכּ )ה( ַאָתּ

ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב.

ְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו. ִשׁ ַח, ְבּ ָך ָצֵרינּו ְנַנֵגּ )ו( ְבּ

י לֹא  י ֶאְבָטח, ְוַחְרִבּ ִתּ י לֹא ְבַקְשׁ )ז( ִכּ

יֵעִני. תֹוִשׁ

ְנֵאינּו  ֵרינּו, ּוְמַשׂ נּו ִמָצּ ְעָתּ י הֹוַשׁ )ח( ִכּ

ֱהִביׁשֹוָת.

ְמָך  ְלנּו כל ַהּיֹום, ְוִשׁ א־לִֹהים ִהַלּ )ט( ֵבּ

ְלעֹוָלם נֹוֶדה.

ֶסָלה.

ְכִליֵמנּו, ְולֹא ֵתֵצא  )י( ַאף ָזַנְחָתּ ַוַתּ

יל מלמדת על כך, הכותרת:  ִכּ ַמְשׂ ֹקַרח  ִלְבֵני  ַח  ַלְמַנֵצּ
אחד   — מזמורים  שני  זה  במזמור  שיש 

מהם של בני קורח, ומזמור נוסף הוא מזמור "משכיל", כלומר, הם 

השכילו מזמור נוסף מתוך המזמור.

לשתי  הנחלקים  פסוקים,  עשר  שמונה  כולל  הראשון  המזמור 

מחציות:

החלק הראשון )ב־ט. 67 מילים( מתאר את הניסים שהיו בכניסה לארץ 

ַעְלָתּ  ָפּ ַעל  רּו ָלנּו, ֹפּ ַמְענּו, ֲאבֹוֵתינּו ִסְפּ ׇאְזֵנינּו ָשׁ ְבּ ישראל: ֱא־לִֹהים 

ים  ְלֻאִמּ ַרע  ָתּ ֵעם,  ָטּ ַוִתּ ָתּ  ּגֹוִים הֹוַרְשׁ ָיְדָך  ה  ַאָתּ ֶקֶדם.  יֵמי  ִבּ ִביֵמיֶהם 
ם  ְבַחְרָבּ לֹא  י  ִכּ היטב  ידעו  הם   — נלחמו  שהם  אף  על  ֵחם.  ְלּ ַשׁ ַוְתּ
ֶניָך  י ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך ְואֹור ָפּ מֹו, ִכּ יָעה ָלּ ָיְרׁשּו ָאֶרץ, ּוְזרֹוָעם לֹא הֹוִשׁ
ה  ]מ[ַצֵוּ ֱא־לִֹהים,  י  ַמְלִכּ הּוא  ה  ַאָתּ בנו  התקיים  בעבר,  ְרִציָתם.  י  ִכּ
י  ִתּ י לֹא ְבַקְשׁ ְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו. ִכּ ִשׁ ַח, ְבּ ָך ָצֵרינּו ְנַנֵגּ ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב. ְבּ
ְנֵאינּו  ּוְמַשׂ ֵרינּו,  ִמָצּ נּו  ְעָתּ הֹוַשׁ י  ִכּ יֵעִני.  תֹוִשׁ לֹא  י  ְוַחְרִבּ ֶאְבָטח, 
ְמָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה.  ְלנּו ׇכל ַהּיֹום, ְוִשׁ א־לִֹהים ִהַלּ ֱהִביׁשֹוָת. וממילא, ֵבּ
כרגיל, המילה ֶסָלה מציינת סיום פיסקה, ולאחר מכן מתחיל חלק 

נוסף של המזמור.

יוצא  לא  ה'  בו  הזמן  את  מתאר  מילים(   66 )י־יט.  השני  החלק 

אותו:  שוכחים  איננו   — אותנו  מזניח  שהוא  אף  ועל  בצבאותינו, 

י ָצר,  יֵבנּו ָאחֹור ִמִנּ ִשׁ ִצְבאֹוֵתינּו. ְתּ ְכִליֵמנּו, ְולֹא ֵתֵצא ְבּ ַאף ָזַנְחָתּ ַוַתּ
ר  ְמֹכּ ִתּ ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל,  ֹצאן  ְכּ ֵננּו  ְתּ ִתּ ָלמֹו.  סּו  ָשׁ ְנֵאינּו  ּוְמַשׂ
ֵכֵנינּו,  ִלְשׁ ה  ֶחְרָפּ יֵמנּו  ִשׂ ְתּ ְמִחיֵריֶהם.  ִבּ יָת  ִרִבּ ְולֹא  הֹון,  ְבלֹא  ָך  ַעְמּ
ים.  ְלֻאִמּ ּגֹוִים, ְמנֹוד ֹראׁש ַבּ ל ַבּ יֵמנּו ָמָשׁ ִשׂ ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו. ְתּ



אֹוֵיב  ֵני  ִמְפּ ף,  ּוְמַגֵדּ ְמָחֵרף  ִמּקֹול  ְתִני.  ָסּ ִכּ ַני  ָפּ ת  ּוֹבֶשׁ י,  ֶנְגִדּ ִתי  ִלָמּ ְכּ ַהּיֹום  ל  ׇכּ
ְבִריֶתָך. לֹא ָנסֹוג ָאחֹור  ְרנּו ִבּ ַקּ ַכֲחנּוָך, ְולֹא ִשׁ ַאְתנּו ְולֹא ְשׁ ל ֹזאת ָבּ ם. ׇכּ ּוִמְתַנֵקּ

י ׇאְרֶחָך ]= דרכך[. ֵרינּו ]= רגלינו[ ִמִנּ ט ֲאֻשׁ נּו, ַוֵתּ ִלֵבּ

מתי נאמר מזמור זה? ברור שהוא נאמר בתקופה קשה, אך נראה לדייק יותר 

ולהציע, שבני קרח אמרו את המזמור כאשר חלקים מעם ישראל כבר התחילו 

לגלות מארץ ישראל. הם מספרים את מה שאבותינו סיפרו לנו על כיבוש 

ּגֹוִים  ָיְדָך  ה  ַאָתּ ֶקֶדם.  יֵמי  ִבּ ִביֵמיֶהם  ַעְלָתּ  ָפּ ַעל  ֹפּ ָלנּו,  רּו  ִסְפּ ֲאבֹוֵתינּו  הארץ: 

ֵחם. המשורר איננו מתחיל ביציאת מצרים  ְלּ ַשׁ ים ַוְתּ ַרע ְלֻאִמּ ֵעם, ָתּ ָטּ ָתּ ַוִתּ הֹוַרְשׁ
או קודם לכן, אלא בכניסה לארץ. ולעומת המלחמות מלאות הניסים שהיו 

ִצְבאֹוֵתינּו.  ְכִליֵמנּו, ְולֹא ֵתֵצא ְבּ אז, עכשיו התפזרנו בין הגויים: ַאף ָזַנְחָתּ ַוַתּ

ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל,  ֹצאן  ְכּ ֵננּו  ְתּ ִתּ ָלמֹו.  סּו  ָשׁ ְנֵאינּו  ּוְמַשׂ ָצר,  י  ִמִנּ ָאחֹור  יֵבנּו  ִשׁ ְתּ
ֵזִריָתנּו.

ְמִחיֵריֶהם בנוי על הפסוק האחרון  יָת ִבּ ָך ְבלֹא הֹון, ְולֹא ִרִבּ ר ַעְמּ ְמֹכּ הביטוי: ִתּ

ֳאִנּיֹות,  ּבָ ִמְצַרִים  ה'  יְבָך  ֶוֱהׁשִ סח(:  כח,  )דברים  תבוא  כי  בפרשת  התוכחה  של 

ם ְלֹאְיֶביָך ַלֲעָבִדים  ם ׁשָ ְרּתֶ י ְלָך לֹא ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה, ְוִהְתַמּכַ ר ָאַמְרּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ּדֶ ּבַ

ה ְיֹהָוה  ר ִצּוָ ִרית ֲאׁשֶ ה ִדְבֵרי ַהּבְ ָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה. ומיד לאחר מכן כתוב: ֵאּלֶ ְוִלׁשְ

ם  ִאּתָ ַרת  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ַבד  ִמּלְ ֶאֶרץ מֹוָאב,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ִלְכֹרת  ה  ֹמׁשֶ ֶאת 

אנו את כל  הזו. מקבלים  כן, הברית בה לא שקרנו היא הברית  ֹחֵרב. אם  ּבְ

התוכחה, ומבינים היטב מדוע הגיעו לנו כל הפורענויות הללו. לפיכך, אין 

במזמור זה תלונה, ואפילו לא בקשה. זו קבלת הדין והצהרת נאמנות.

ירושלים הפכה  המזמור הנוסף, המשכיל, נאמר כבר לאחר החורבן, כאשר 

ים  ם ְלַגּלִ ַלִ י ֶאת ְירּוׁשָ להיות מקום תנים, כמו שאמר ירמיהו )ט, י( בנבואה: ְוָנַתּתִ

ב. וכך אומרים בני קרח בחלק  ִלי יֹוׁשֵ ָמָמה ִמּבְ ן ׁשְ ים, ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאּתֵ ּנִ ְמעֹון ּתַ

ַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות. ִאם  ים, ַוְתּ ִנּ ְמקֹום ַתּ יָתנּו ִבּ י ִדִכּ הראשון )כ־כג. 32 מילים(: ִכּ

י הּוא  ינּו ְלֵאל ָזר. ֲהלֹא ֱא־לִֹהים ַיֲחׇקר ֹזאת, ִכּ ֵפּ ְפֹרׂש ַכּ ם ֱא־לֵֹהינּו, ַוִנּ ַכְחנּו ֵשׁ ָשׁ
ֹצאן ִטְבָחה. עד עתה בני  ְבנּו ְכּ י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ׇכל ַהּיֹום, ֶנְחַשׁ ֲעֻלמֹות ֵלב. ִכּ ֹיֵדַע ַתּ
ישראל קבלו עליהם את העונשים המרובים בהבנה. ועכשיו, נגמרו התוכחות, 

יצאנו לגלות, האם גם הצרות הסתיימו? מסתבר שלא! גם במקום התנים וגם 

מוותרים  אנו  עתה  האם  עלינו.  ולכסות  אותנו  לדכא  ממשיך  ה'  בצלמוות 

על הברית והקשר? האם אנו שוכחים את ה'? לא ולא! א־להים חוקר ויודע 

תעלומות שגם כאשר אנו נהרגים ונחשבים כצאן טבחה — איננו שוכחים את 

שם ה'. וכך, שנים רבות במהלך הגלות ממשיכים אנו לדבוק בה'.

)כד־ ברורה  בקשה  היא  המשכיל  המזמור  של  השני  בחלק  הבקשה  מעתה, 

ָפֶניָך  ה  ָלָמּ ָלֶנַצח.  ְזַנח  ִתּ ַאל  ָהִקיָצה  ֲא־ֹדָני,  ן  ִתיַשׁ ה  ָלָמּ עּוָרה  מילים(:   27 כז. 

ְטֵננּו.  ִבּ ָלָאֶרץ  ְבָקה  ָדּ נּו,  ַנְפֵשׁ ֶלָעָפר  ָחה  ָשׁ י  ִכּ ְוַלֲחֵצנּו.  ׇעְנֵינּו  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ יר,  ַתְסִתּ
ָך. יודעים אנו מדוע ה' זנח אותנו, ומדוע  נּו, ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶדּ קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלּ
ה' 'ישן' כביכול ואיננו מושיע אותנו, אך מבקשים אנו שלא תהיה זו שינה 

לנצח, שה' לא יסתיר את פניו עוד, ולא ישכח את עניינו ולחצנו.

ִצְבאֹוֵתינּו. ְבּ

סּו  ְנֵאינּו ָשׁ י ָצר, ּוְמַשׂ יֵבנּו ָאחֹור ִמִנּ ִשׁ )יא( ְתּ

ָלמֹו.

ֹצאן ַמֲאָכל, ּוַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו. ֵננּו ְכּ ְתּ )יב( ִתּ

יָת  ָך ְבלֹא הֹון, ְולֹא ִרִבּ ר ַעְמּ ְמֹכּ )יג( ִתּ

ְמִחיֵריֶהם. ִבּ

ֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס  ה ִלְשׁ יֵמנּו ֶחְרָפּ ִשׂ )יד( ְתּ

ִלְסִביבֹוֵתינּו.

ּגֹוִים, ְמנֹוד ֹראׁש  ל ַבּ יֵמנּו ָמָשׁ ִשׂ )טו( ְתּ

ים. ְלֻאִמּ ַבּ

ְתִני. ָסּ ַני ִכּ ת ָפּ י, ּוֹבֶשׁ ִתי ֶנְגִדּ ִלָמּ ל ַהּיֹום ְכּ )טז( ָכּ

ם. ֵני אֹוֵיב ּוִמְתַנֵקּ ף, ִמְפּ )יז( ִמּקֹול ְמָחֵרף ּוְמַגֵדּ

ְרנּו  ַקּ ַכֲחנּוָך, ְולֹא ִשׁ ַאְתנּו ְולֹא ְשׁ ל ֹזאת ָבּ )יח( ָכּ

ְבִריֶתָך. ִבּ

י  ֵרינּו ִמִנּ ט ֲאֻשׁ נּו, ַוֵתּ )יט( לֹא ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵבּ

ָאְרֶחָך.

ַכס ָעֵלינּו  ים, ַוְתּ ִנּ ְמקֹום ַתּ יָתנּו ִבּ י ִדִכּ )כ( ִכּ

ְבַצְלָמֶות.

ינּו  ֵפּ ְפֹרׂש ַכּ ם ֱא־לֵֹהינּו, ַוִנּ ַכְחנּו ֵשׁ )כא( ִאם ָשׁ

ְלֵאל ָזר.

י הּוא ֹיֵדַע  )כב( ֲהלֹא ֱא־לִֹהים ַיֲחָקר ֹזאת, ִכּ

ֲעֻלמֹות ֵלב. ַתּ

ֹצאן  ְבנּו ְכּ י ָעֶליָך ֹהַרְגנּו ָכל ַהּיֹום, ֶנְחַשׁ )כג( ִכּ

ִטְבָחה.

ן ֲא־ֹדָני, ָהִקיָצה ַאל  ה ִתיַשׁ )כד( עּוָרה ָלָמּ

ְזַנח ָלֶנַצח. ִתּ

ח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו. ַכּ ְשׁ יר, ִתּ ה ָפֶניָך ַתְסִתּ )כה( ָלָמּ

ְבָקה ָלָאֶרץ  נּו, ָדּ ָחה ֶלָעָפר ַנְפֵשׁ י ָשׁ )כו( ִכּ

ְטֵננּו. ִבּ

ָך. נּו, ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶדּ )כז( קּוָמה ֶעְזָרָתה ָלּ
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י ִאּתֹו. ְוָחָרה  ַרִתּ ר ָכּ ִריִתי ֲאֶשׁ ה' העיד בנו )דברים לא, טז־יח(: ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ְבּ

ָרעֹות  ּוְמָצֻאהּו  ֶלֱאֹכל,  ְוָהָיה  ֵמֶהם  ָפַני  י  ְרִתּ ְוִהְסַתּ ים  ַוֲעַזְבִתּ ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  י  ַאִפּ

י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות  ִקְרִבּ י ֵאין ֱא־לַֹהי ְבּ ּיֹום ַההּוא: ֲהלֹא ַעל ִכּ ַרּבֹות ְוָצרֹות, ְוָאַמר ַבּ

י ָפָנה  ה ִכּ ר ָעָשׂ ל ָהָרָעה ֲאֶשׁ ּיֹום ַההּוא, ַעל ׇכּ ַני ַבּ יר ָפּ ר ַאְסִתּ ה. ְוָאֹנִכי ַהְסֵתּ ָהֵאֶלּ

ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים. ועתה, לאחר שהתקיימו כל התוכחות, וה' הסתיר את פניו 

מאיתנו, אנו באים לה' ומבקשים שהוא יעזור לנו. אין זה מפני הטוב שלנו, 

אלא למען חסדו של ה'. נשארים אנו נאמנים ואיננו משקרים בברית.

להאזנה לשיעור על פרק מ״ד: 
 ,peneyhamenora.com/tehilim/44 

 או חפשו באפליקציות הפודקאסטים 

״שיעורים בספר תהילים״.


