
 

ד " בס  

 יח"ל( 5מזמור קז בתהלים )לתלמידי 

במזמור זה מודים גאולי ה' על חסדי ה' עימם. ארבע קבוצות של ניצולים נקראים להודות לה' על  

ישועתם. בעיוננו במזמור נבחן האם המזמור הוא מזמור אישי של הצלה, או שהוא מזמור כללי  

 שני שיעורים. -וקיבוץ הגלויות לארצם? שיעור בעיון הקורא להודות לה' על גאולת עמו  

 

 שאלות מכוונות למידה 

 על מי מדבר המזמור? מי הם אלו המודים לה' ועל מה הם מודים?  ●

 האם המזמור פונה אל היחיד ]מזמור אישי[ או אל העם כולו ]מזמור לאומי[?  ●

 האם המזמור מתאר מאורעות מן העבר או שזו נבואה לעתיד לבוא?  ●

 

 2 ............................................................. מבנה המזמור ונושאו

 6 ....................................... לב -פסוקים ד - ארבעת חייבי ההודיה 

 9 ............................................. ימת המזמור והקשר בין חלקיו חת

 13 ........................................................................ הקשר רחב 

 14 ....................................................................... הקשר אישי 
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 תהלים 

ד " בס  

 מבנה המזמור ונושאו

 מבנה המזמור 

פתיחה: הודיה על שיבת  

 ציון

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: י טֹוב ּכִּ  א הֹדּו לה' ּכִּ

יַּד ָצר:  ָאָלם מִּ ר ּגְ ֶׁ אּוֵלי ה' ֲאש   ב יאְמרּו ּגְ

יָּם:ג  פֹון ּומִּ ּצָ ֲעָרב מִּ ּמַ ְזָרח ּומִּ ּמִּ ָצם מִּ ּבְ  ּוֵמֲאָרצֹות קִּ

ארבעת  

חייבי  

 ההודיה

הולכי 

מדבריות 

 שתעו ונצלו

ב לֹא ָמָצאּו: יר מֹוש ָ ְך עִּ רֶׁ ימֹון ּדָ יש ִּ ר ּבִּ ְדּבָ עּו ַבּמִּ  ד ּתָ

ף:   ְתַעּטָ ם ּתִּ הֶׁ ם ּבָ ָ ים ַנְפש  ם ְצֵמאִּ ים ּגַ  ה ְרֵעבִּ

ל ה    ְצֲעקּו אֶׁ יֵלם: ו ַויִּּ ם ַיּצִּ צּוקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ  ' ּבַ

ב:    ָ יר מֹוש  ל עִּ ת אֶׁ כֶׁ ָרה ָללֶׁ ָ ְך ְיש  רֶׁ דֶׁ יֵכם ּבְ  ז ַויְַּדרִּ

ְבֵני ָאָדם:   ְפְלאֹוָתיו לִּ  ח יֹודּו לה' ַחְסּדֹו ְונִּ

ֹוֵקָקה   ש  ש  יַע נֶׁפֶׁ ּבִּ ש ְ י הִּ א טֹוב:  ט ּכִּ ּלֵ ש  ְרֵעָבה מִּ  ְונֶׁפֶׁ

אסירים  

שנפדו 

 משבים

י ּוַבְרזֶׁל:  יֵרי ֳענִּ ת ֲאסִּ ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֶׁ ֵבי חֹש   י יש ְ

ְליֹון ָנָאצּו:   ְמֵרי ֵאל ַוֲעַצת עֶׁ ְמרּו אִּ י הִּ  יא ּכִּ

לּו ְוֵאין עֵזר:   ש ְ ם ּכָ ּבָ ָעָמל לִּ  יב ַויְַּכַנע ּבֶׁ

יֵעם:  יג  ם יֹוש ִּ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְזֲעקּו אֶׁ  ַויִּּ

ק:   ם ְיַנּתֵ ת ּומֹוְסרֹוֵתיהֶׁ ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֶׁ יֵאם ֵמחֹש   יד יֹוצִּ

ְבֵני ָאָדם:  ְפְלאֹוָתיו לִּ  טו יֹודּו לה' ַחְסּדֹו ְונִּ

ַע:  ּדֵ יֵחי ַבְרזֶׁל ּגִּ ת ּוְברִּ ֶׁ ְלתֹות ְנחֹש  ר ּדַ ּבַ י ש ִּ  טז ּכִּ

חולים  

קשים  

 שנרפאו

ְתַעּנּו:  ם יִּ ָעם ּוֵמֲעֹונֵתיהֶׁ ש ְ ְך ּפִּ רֶׁ ּדֶׁ ים מִּ לִּ  יז ֱאוִּ

ת:    ֲעֵרי ָמוֶׁ ַ יעּו ַעד ש  ם ַויַּּגִּ ָ ַתֵעב ַנְפש  ל ּתְ ל אכֶׁ  יח ּכָ

יֵעם:   ם יֹוש ִּ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְזֲעקּו אֶׁ  יט ַויִּּ

ט    יַמּלֵ ֵאם וִּ ְרּפָ ָברֹו ְויִּ ַלח ּדְ ש ְ יתֹוָתם:כ יִּ חִּ ְ ש ּ  מִּ

ְבֵני ָאָדם:  ְפְלאֹוָתיו לִּ  כא יֹודּו לה' ַחְסּדֹו ְונִּ

ה:   ּנָ רִּ יו ּבְ ָ רוּ ַמֲעש  יַסּפְ ְבֵחי תֹוָדה וִּ חּו זִּ ְזּבְ  כב ְויִּ
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 תהלים 

ד " בס  

יורדי הים  

שנצלו  

 מסערה

יֹּות ֳאנִּ ים:  כג יֹוְרֵדי ַהיָּם ּבָ ם ַרּבִּ ַמיִּ י ְמָלאָכה ּבְ ֵ  עש 

ְמצּוָלה:   ְפְלאֹוָתיו ּבִּ י ה' ְונִּ ֵ ה ָראּו ַמֲעש   כד ֵהּמָ

יו:   ּלָ רֹוֵמם ּגַ ר ַויֲַּעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוּתְ  כה ַויּאמֶׁ

ְתמֹוָגג:   ָרָעה תִּ ם ּבְ ָ ם יְֵרדּו ְתהֹומֹות ַנְפש  ַמיִּ ָ  כו ַיֲעלּו ש 

ּכוֹ   ִּ ש ּ ע:כז ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ ּלָ ְתּבַ  ר ְוָכל ָחְכָמָתם ּתִּ

יֵאם:   ם יֹוצִּ צּוקֵתיהֶׁ ּמְ ם ּומִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְצֲעקּו אֶׁ  כח ַויִּּ

ם:   יהֶׁ ּלֵ ּו ּגַ ְדָמָמה ַויֱֶּׁחש   כט ָיֵקם ְסָעָרה לִּ

ְפָצם:    ל ְמחֹוז חֶׁ ּתקּו ַויְַּנֵחם אֶׁ ש ְ י יִּ ְמחּו כִּ ש ְ  ל ַויִּּ

ְפְלאֹוָתיו   ְבֵני ָאָדם:לא יֹודּו לה' ַחְסּדֹו ְונִּ  לִּ

ים ְיַהְללּוהּו:    ב ְזֵקנִּ ַ ְקַהל ָעם ּוְבמֹוש  ירֹוְממּוהּו ּבִּ  לב וִּ

פסוקי החתימה:  

  -המהפך בזמן הגאולה 

 פריחתה של הארץ 

אֹון:  ּמָ ם ְלצִּ ר ּומָצֵאי ַמיִּ ְדּבָ ם ְנָהרֹות ְלמִּ ֵ  לג ָיש 

ֵבי ָבּה:  ְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוש ְ י לִּ רִּ ץ ּפְ רֶׁ  לד אֶׁ

ם:  יָּה ְלמָצֵאי ָמיִּ ץ צִּ רֶׁ ם ְואֶׁ יִּ ר ַלֲאַגם ּמַ ְדּבָ ם ּמִּ ֵ  לה ָיש 

ב:  ָ יר מֹוש  ים ַוְיכֹוְננּו עִּ ם ְרֵעבִּ ָ ב ש  ֶׁ  לו ַויֹּוש 

י ְתבּוָאה:  רִּ ּו ּפְ ים ַויֲַּעש  עּו ְכָרמִּ ּטְ דֹות ַויִּּ ָ ְזְרעּו ש   לז ַויִּּ

יט:  ם לֹא ַיְמעִּ ְמּתָ ְרּבּו ְמאד ּוְבהֶׁ  לח ַוְיָבֲרֵכם ַויִּּ

ר ָרָעה ְוָיגֹון:  לט חּו ֵמעצֶׁ ְמֲעטּו ַויָּש   ַויִּּ

ְך:  ֹתהּו לֹא ָדרֶׁ ים ַויְַּתֵעם ּבְ יבִּ ֵפְך ּבּוז ַעל ְנדִּ  מ ש 

חֹות:  ּפָ ש ְ ּצאן מִּ ם ּכַ ֶׁ י ַויָּש  ְביֹון ֵמעֹונִּ ב אֶׁ ּגֵ ַ  מא ַוְיש 

יָה:  מב ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִּ ש ְ ים ְויִּ רִּ ָ ְראּו ְיש   יִּ

י ה':   ְתּבֹוְננּו ַחְסּדֵ ה ְויִּ ָמר ֵאּלֶׁ ש ְ י ָחָכם ְויִּ  מג מִּ

 

 המזמור בנוי מפסוקי פתיחה וסיום העוסקים בגאולתו של העם ושיבתו לארצו. 

 אחרת. במרכז המזמור מוצגים ארבעה "בתים", כשבכל אחד מתוארת ישועה 
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 תהלים 

ד " בס  

 נושא המסגרת של המזמור

.  הודיה על שיבת עם ישראל לארצובמסגרת של המזמור, בפסוקי הפתיחה ובפסוקי החתימה, ישנה  

 נעיין בפסוקי המסגרת. 

 

 ג- פסוקי הפתיחה: פסוקים א

י ְלעֹוָלם   :ַחְסּדוֹ א    הֹדּו לה' כי טֹוב ּכִּ

יַּד ָאָלם מִּ ר ּגְ ֶׁ אּוֵלי ה' ֲאש   ָצר:  ב    יֹאְמרּו ּגְ

יָּם: פֹון ּומִּ ּצָ ֲעָרב מִּ ּמַ ְזָרח וּמִּ ּמִּ ָצם מִּ ּבְ  ג    ּוֵמֲאָרצֹות קִּ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" משקפת את הרעיון המרכזי של המזמור: המשורר   כותרת המזמור "ֹהדּו לה' כי טֹוב כִּ

ב מפסוקים  חסדיו.  על  לה'  להודות  לשומעיו  בקריאה  על  -פונה  להודות  קורא  שהמזמור  עולה  ג 

 גאולה של שיבת העם לארצו.ה

 כך: נון-יואל בןהטעים הרב  על הרלבנטיות של הפסוקים הללו לימינו

", ומיד מפרש את הגאולה אליה  גאולי ה' אשר גאלם מיד צרבפתיחת המזמור מתייחס המשורר ל"

בצםהוא מתכוון: " קיבוץ גלויות המוני. בכל ימי עם ישראל ובכל תולדות העולם,    -"  מארצות קִּ

. ממצרים ומבבל יצאו בני ישראל  מעולם לא היה קיבוץ גלויות המוני בממדים עליהם מדבר המזמור

ים.   דרך  באניות  או  הארץ,  כנפות  מארבע  ולא  אחד,  ובכיוון  אחת  הגלויות  בקבוצה  בקיבוץ  רק 

: קיבוץ גלויות  התגשמה הגאולה האמורה במזמור בכל עוצמתה,  , זה של התנועה הציוניתהאחרון

)מתוך הים.  בדרך  ובאניות  במטוסים  המדבר,  בנתיבי  הארץ,  כנפות  מזמור   :מארבע  "שיר 

 ( המלא רלמאמ  -עצמאותנו"

נון הרבנות הראשית עם קום המדינה, שקבעה לומר את מזמור ק"ז ביום  -לדעת הרב יואל בן       

זה, כשיר נבואי, לכבוד    העצמאות, חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהלים, שייעד מזמור

 עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות:

 מב -פסוקים לגשל המזמור:  בפסוקי החתימהנעיין 

אֹון:  ּמָ ם ְלצִּ ר ּומָצֵאי ַמיִּ ְדּבָ ם ְנָהרֹות ְלמִּ ֵ  לג ָיש 

ֵבי ָבּה:  ְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוש ְ י לִּ רִּ ץ ּפְ רֶׁ  לד אֶׁ

ם וְ  יִּ ר ַלֲאַגם ּמַ ְדּבָ ם ּמִּ ֵ ם: לה ָיש  יָּה ְלמָצֵאי ָמיִּ ץ צִּ רֶׁ  אֶׁ

ב:  ָ יר מֹוש  ים ַוְיכֹוְננּו עִּ ם ְרֵעבִּ ָ ב ש  ֶׁ  לו ַויֹּוש 

י ְתבּוָאה:  רִּ ּו ּפְ ים ַויֲַּעש  עּו ְכָרמִּ ּטְ דֹות ַויִּּ ָ ְזְרעּו ש   לז ַויִּּ

יט:  ם לֹא ַיְמעִּ ְמּתָ ְרּבּו ְמאד ּוְבהֶׁ  לח ַוְיָבֲרֵכם ַויִּּ

http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
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 תהלים 

ד " בס  

ר ָרָעה  חּו ֵמעצֶׁ ְמֲעטּו ַויָּש   ְוָיגֹון:  לט ַויִּּ

ְך:  ֹתהּו לֹא ָדרֶׁ ים ַויְַּתֵעם ּבְ יבִּ ֵפְך ּבּוז ַעל ְנדִּ  מ  ש 

חֹות:  ּפָ ש ְ ּצאן מִּ ם ּכַ ֶׁ י ַויָּש  ְביֹון ֵמעֹונִּ ב אֶׁ ּגֵ ַ  מא ַוְיש 

יָה:  ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִּ ש ְ ים ְויִּ רִּ ָ ְראּו ְיש   מב יִּ

ְתּבֹוְננּו  ה ְויִּ ָמר ֵאּלֶׁ ש ְ י ָחָכם ְויִּ   :י ה'ַחְסדֵּ מג מִּ

המזמור פתח בחסדי ה' בפסוק א וסיים בחסדי ה' בפסוק מג. פסוקי הפתיחה מתארים את שיבת  

העם לארצו ופסוקי החתימה את פריחת הארץ, שגשוגה, ובטחון היושבים עליה, בשעת הגאולה.  

מ(  -לד, לט-כדאי לשים לב שבפסוקי החתימה ישנם ארבעה פסוקים המתארים מצוקה )פסוקים לג

 קומם בתוך תיאורי השגשוג נעמוד בהמשך.על מ –

בפתיחה מבשר בעל המזמור שהנגאלים יודו לה' על חסדיו, ובחתימת המזמור הוא קורא להתבונן  

 בחסדי ה'. 
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 לב-פסוקים ד -ארבעת חייבי ההודיה 

 לב( -ארבעת חייבי ההודיה )פסוקים ד

הולכי מדבריות  

 שתעו ונצלו 

ר   ְדּבָ עּו ַבּמִּ ב לֹא ָמָצאּו:ד ּתָ יר מֹוש ָ ְך עִּ רֶׁ ימֹון ּדָ יש ִּ  ּבִּ

ף:  ְתַעּטָ ם ּתִּ הֶׁ ם ּבָ ָ ים ַנְפש  ם ְצֵמאִּ ים ּגַ  ה ְרֵעבִּ

יֵלם  ם ַיּצִּ צּוקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְצֲעקוּ אֶׁ  :ו ַויִּּ

ב:  ָ יר מֹוש  ל עִּ ת אֶׁ כֶׁ ָרה ָללֶׁ ָ ְך ְיש  רֶׁ דֶׁ יֵכם ּבְ  ז ַויְַּדרִּ

פְ  ְבֵני ָאָדם: ח יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְונִּ  ְלאֹוָתיו לִּ

א טֹוב:  ּלֵ ש  ְרֵעָבה מִּ ֵֹקָקה ְונֶׁפֶׁ ש  ש  יַע נֶׁפֶׁ ּבִּ ש ְ י הִּ  ט ּכִּ

אסירים שנפדו  

 מִשְבָים 

י ּוַבְרזֶׁל:  יֵרי ֳענִּ ת ֲאסִּ ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֶׁ ֵבי חֹש   י יֹש ְ

ְליֹון ָנָאצּו:  ְמֵרי ֵאל ַוֲעַצת עֶׁ ְמרּו אִּ י הִּ  יא ּכִּ

לּו ְוֵאין עֵֹזר:  יב ַויְַּכַנע ש ְ ם ּכָ ּבָ ָעָמל לִּ  ּבֶׁ

יֵעם:  ם יֹוש ִּ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְזֲעקּו אֶׁ  יג ַויִּּ

ק ם ְיַנּתֵ ת ּומֹוְסרֹוֵתיהֶׁ ְך ְוַצְלָמוֶׁ ֶׁ יֵאם ֵמחֹש   :יד יֹוצִּ

ְבֵני ָאָדם:  ְפְלאֹוָתיו לִּ  טו יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְונִּ

 ֶׁ ְלתֹות ְנחֹש  ר ּדַ ּבַ י ש ִּ ַע: טז ּכִּ ּדֵ יֵחי ַבְרזֶׁל ּגִּ  ת ּוְברִּ

חולים קשים  

 שנרפאו 

ְתַעּנּו:  ם יִּ ָעם ּוֵמֲעֹוֹנֵתיהֶׁ ש ְ ְך ּפִּ רֶׁ ּדֶׁ ים מִּ לִּ  יז ֱאוִּ

ת:  ֲעֵרי ָמוֶׁ ַ יעּו ַעד ש  ם ַויַּּגִּ ָ ַתֵעב ַנְפש  ל ּתְ ל ֹאכֶׁ  יח ּכָ

יֵעם:  יט ם יֹוש ִּ ֻצקֹוֵתיהֶׁ ּמְ ם מִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְזֲעקוּ אֶׁ  ַויִּּ

יתֹוָתם: חִּ ְ ש ּ ט מִּ יַמּלֵ ֵאם וִּ ְרּפָ ָברֹו ְויִּ ַלח ּדְ ש ְ  כ  יִּ

ְבֵני ָאָדם:  ְפְלאֹוָתיו לִּ  כא יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְונִּ

ה  ּנָ רִּ יו ּבְ ָ רּו ַמֲעש  יַסּפְ ְבֵחי תֹוָדה וִּ חּו זִּ ְזּבְ  :כב ְויִּ

נצלו  יורדי הים ש

 מסערה 

ים:  ם ַרּבִּ ַמיִּ י ְמָלאָכה ּבְ ֵ יֹּות עֹש  ֳאנִּ  כג יֹוְרֵדי ַהיָּם ּבָ

ְמצּוָלה  ְפְלאֹוָתיו ּבִּ י ה' ְונִּ ֵ ה ָראּו ַמֲעש   :כד ֵהּמָ

יו ּלָ רֹוֵמם ּגַ ר ַויֲַּעֵמד רּוַח ְסָעָרה ַוּתְ  :כה ַויֹּאמֶׁ

ְתמֹוָגג:  כו ָרָעה תִּ ם ּבְ ָ ם יְֵרדּו ְתהֹומֹות ַנְפש  ַמיִּ ָ  ַיֲעלּו ש 
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ע:  ּלָ ְתּבַ ּכֹור ְוָכל ָחְכָמָתם ּתִּ ִּ ש ּ  כז ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ

יֵאם: ם יֹוצִּ צּוקֵֹתיהֶׁ ּמְ ם וּמִּ ר ָלהֶׁ ּצַ ל ה' ּבַ ְצֲעקּו אֶׁ  כח ַויִּּ

ם:  יהֶׁ ּלֵ וּ ּגַ ְדָמָמה ַויֱֶּׁחש   כט ָיֵקם ְסָעָרה לִּ

ְפָצם: ל   וַ  ל ְמחֹוז חֶׁ קּו ַויְַּנֵחם אֶׁ ּתֹ ש ְ י יִּ ְמחּו כִּ ש ְ  יִּּ

ְבֵני ָאָדם:  ְפְלאֹוָתיו לִּ  לא יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְונִּ

ים ְיַהְללּוהּו: ב ְזֵקנִּ ַ ְקַהל ָעם ּוְבמֹוש  ירְֹממּוהּו ּבִּ  לב וִּ

ומודים    במרכזו של המזמור מתוארות ארבע קבוצות של אנשים מעם ישראל שנושעו מצרות גדולות

 לה' על הצלתם. 

 המשותף למסגרת של המזמור ולתוכנו היא התודעה שיש להודות לה' על חסדיו הגדולים.

 כל אחת מארבע הקבוצות נושעה מצרה שנקלעה אליה, ולאחר מכן מודה עליה: 

 ט:   הולכי מדבריות שתעו בדרכם. -ד קבוצה א:

 טז:   אסירים שנפדו משביים. -י קבוצה ב:

 כב:  חולים קשים שנרפאו.   -יז קבוצה ג:

 לב:  יורדי ים שניצלו מסערה. -כג קבוצה ד:

 לכל קבוצה הקדיש המשורר בית משלה. לכל בית תבנית קבועה בת ארבעה רכיבים:  

 . תיאור הצרה 1

יֵאם(הזעקה . 2 יֵעם/יֹוצִּ יֵלם )יֹושִּ ְמצּוקֵתיֶהם ַיצִּ ְזֲעקּו( ֶאל ה' ַבַצר ָלֶהם מִּ ְצֲעקּו )ַויִּ  : ַויִּ

  הישועה . 3

ְבֵני ָאָדםההודיה. 4 ְפְלאֹוָתיו לִּ  : יֹודּו לה' ַחְסּדֹו ְונִּ

זי  חוזרים על עצמם באותה מטבע לשון, ובכך הם משמשים כפזמון חוזר וכמוטיב מרכ  4ו    2רכיבים  

 במזמור. 

 הערה למורה:

 התלמידים אמורים לזהות את ארבעת בעלי ההודיה בפסוקים הללו.  ●

 התלמידים צריכים לזהות את המרכיבים החוזרים בכל אחד מהתיאורים. ●

התלמידים אמורים להבין את התוכן העולה מהפסוקים על פי הפשט באופן כללי )אין צורך  ●

 לדעת את פירושן של כל המילים(.

 

 :חז"ל למדו מהמזמור הזה מתי חלה על האדם הפרטי חובת הודיה לה'

 ב:  "ברכות נד ע

יהודה אמר רב רב  להודות    ארבעה  :אמר  ומי שהיה חולה    - צריכין  יורדי הים, הולכי מדברות, 

 . ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא

מעשי ה' ", ואומר: "ויעמד רוח סערה  דכתיב: "יורדי הים באניות" וגו' "המה ראו    -  מנלן  יורדי הים

להם  בצר  ה'  אל  "ויצעקו  ואומר:  כשכור",  וינועו  "יחוגו  ואומר:  תהומות",  ירדו  שמים  יעלו 

וממצוקתיהם יוציאם", ואומר: "יקם סערה לדממה", ואומר: "וישמחו כי ישתקו", ואומר: "יודו  

 לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם". 
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: "תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו ויצעקו אל ה' וידריכם  דכתיב   -מנלן    הולכי מדברות

 בדרך ישרה, יודו לה' חסדו". 

ונתרפא וגו',    -   מי שחלה  נפשם"  כל אכל תתעב  יתענו  ומעונתיהם  פשעם  "אולים מדרך  דכתיב: 

 "ויזעקו אל ה' בצר להם" וגו', "ישלח דברו וירפאם" וגו', "יודו לה' חסדו".  

דכתיב: "ישבי חשך וצלמות" וגו', "כי המרו אמרי אל" וגו',    -, מנלן  בבית האסורין  מי שהיה חבוש

ואומר: "ויכנע בעמל לבם" וגו', ואומר: "ויזעקו אל ה' בצר להם", ואומר: "יוציאם מחשך וצלמות"  

 וגו', ואומר: "יודו לה' חסדו".

 ברוך גומל חסדים טובים. אמר רב יהודה:  -  מאי מברך?

אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה ]וצריך להודות בפני עשרה[, דכתיב: "וירוממוהו בקהל עם"    אביי

 וגו'. 

 יש לשים לב שהאמוראים לא מונים את חייבי ההודיה באותו סדר הנמצא במזמור.       
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 חתימת המזמור והקשר בין חלקיו 

 מג -סיום המזמור. פסוקים לג

ר ְדּבָ ם ְנָהרֹות ְלמִּ ֵ אֹון:  לג      ָיש  ּמָ ם ְלצִּ  וֹּמָצֵאי ַמיִּ

ֵבי ָבּה: ְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹש ְ י לִּ רִּ ץ ּפְ רֶׁ  לד      אֶׁ

ם:           יָּה ְלֹמָצֵאי ָמיִּ ץ צִּ רֶׁ ם ְואֶׁ ר ַלֲאַגם ַמיִּ ְדּבָ ם מִּ ֵ  לה      ָיש 

ב:             ָ יר מֹוש  ים ַוְיכֹוְננּו עִּ ם ְרֵעבִּ ָ ב ש  ֶׁ  לו        ַויֹּוש 

י ְתבּוָאה:לז                  רִּ ּו ּפְ ים ַויֲַּעש  עּו ְכָרמִּ ּטְ דֹות ַויִּּ ָ ְזְרעּו ש   ַויִּּ

יט:            ם לֹא ַיְמעִּ ְמּתָ ְרּבוּ ְמֹאד ּוְבהֶׁ  לח      ַוְיָבֲרֵכם ַויִּּ

ר ָרָעה ְוָיגֹון:   ֹחּו ֵמעֹצֶׁ ְמֲעטּו ַויָּש   לט       ַויִּּ

ים ַויְַּתֵעם בְּ  יבִּ ֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנדִּ ְך: מ        ש   ֹתהּו לֹא ָדרֶׁ

חֹות:            ּפָ ש ְ ּצֹאן מִּ ם ּכַ ֶׁ י ַויָּש  ְביֹון ֵמעֹונִּ ב אֶׁ ּגֵ ַ  מא      ַוְיש 

יָה:           ָמחּו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִּ ש ְ ים ְויִּ רִּ ָ ְראּו ְיש   מב      יִּ

ְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'            ה ְויִּ ָמר ֵאּלֶׁ ש ְ י ָחָכם ְויִּ  :מג      מִּ

רי ומלבי"ם ורואים בפסוקי החתימה תיאור של הפעולות שיעשה ה' בעולמו בשעת הגאולה,  המאי

לח. יש לפסוקים הללו דמיון לתיאורי הגאולה  -ובמרכזם פריחתה מחדש של הארץ בפסוקים לה 

ים ָבֲעָרָבה. וְ  ם ּוְנָחלִּ ְדָבר ַמיִּ ְבְקעּו ַבמִּ י נִּ ָהָיה ַהָשָרב  בספר ישעיהו בהם המדבר הופך לארץ פוריה: "כִּ

ם" )ישעיהו ל"ה, ג ָמאֹון ְלַמבּוֵעי ָמיִּ  ד(. -ַלֲאַגם ְוצִּ

 להעמקה: פריחת הנגב המשתקפת במזמור 

 הרב ישעיהו הדרי: 

 משקף את פריחתו של היישוב היהודי בנגב בימי המלך עוזיהו:  הרב הדרי מטעים שמזמור קז

הימים והן בספר מלכים מסופר על מפעל ישוב הנגב של עוזיה מלך יהודה "ויבן מגדלים  - הן בדברי

במדבר ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו" )דברי הימים ב כו, י(, ו"הוא בנה את אילת וישיבה  

(. ארץ הנגב הפכה לארץ פורחת בימי עוזיה, מתוך שהיו מוכרחים ליישבה  ליהודה" )מלכים ב יד, כב

הים שניצלו מזעף הים ומן  -הרגל הם יורדי- אפשר איפוא לומר שעולי  אם רצו להחזיק בנמל אילת. 

סוף, עלו לחוף אילת ושמו פעמיהם להביא תודה בירושלים. בדרכם עברו את מדבר -הסערה בים

ָיֵשםהנגב,    " יר    שעליו שרו:  עִּ ַוְיכֹוְננּו  ים  ְרֵעבִּ ָשם  ַויֹוֶשב  ם.  ָמיִּ ְלֹמָצֵאי  ָיה  צִּ ְוֶאֶרץ  ם  ַמיִּ ַלֲאַגם  ְדָבר  מִּ

 ֹ ל ּוְבֶהְמָתם  ְמֹאד  ְרבּו  ַויִּ ַוְיָבֲרֵכם  ְתבּוָאה.  י  ְפרִּ ַוַיֲעשּו  ים  ְכָרמִּ ְטעּו  ַויִּ ָשדֹות  ְזְרעּו  ַויִּ יט"  מֹוָשב.  ַיְמעִּ א 

 והן על עוזיה נאמר: "כי מקנה רב היה לו" )דברי הימים ב כו, י(. לח(, - )תהילים קז, לה
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 עומד על הרלבנטיות של המזמור לימינו:  וא בהמשך דבריו ה

ישראל, להתפשטות  -שיר תודה זה שנאמר לשעתו ולמקומו, הפך סמל לפריחת שממותיה של ארץ"

תודה  -קדש הזובחים זבחיגבולותיה מים עד למערב, לכיבושו של הנגב ולקיבוץ גלויות בחצרות המ

 ומספרים מעשיו ברינה". 

 המלא  למאמר –ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך עיונים בפרקי מקרא, מתוך: 

 תיאורי פורענות לצד תיאורי הגאולה 

 אם נתבונן בפסוקי החתימה ניווכח שחלק מהם מתארים פורענות: 

אֹון:  ּמָ ם ְלצִּ ר וֹּמָצֵאי ַמיִּ ְדּבָ ם ְנָהרֹות ְלמִּ ֵ  לג      ָיש 

ֵבי ָבּה: ְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹש ְ י לִּ רִּ ץ ּפְ רֶׁ  לד      אֶׁ

ר ָרָעה ְוָיגֹון:   ֹחּו ֵמעֹצֶׁ ְמֲעטּו ַויָּש   לט      ַויִּּ

ְך:  ֹתהּו לֹא ָדרֶׁ ים ַויְַּתֵעם ּבְ יבִּ ֵֹפְך ּבּוז ַעל ְנדִּ  מ        ש 

 בין תיאורי הפורענות לתיאורי ההצלה והגאולה:  הנגדה יותר מגלה שיש לפנינו  עיון מעמיק 

 תיאורי הגאולה  תיאורי פורענות

ְדָבר ְנָהרֹות  ָיֵשם   לג ָמאֹון:  ּוֹמָצֵאי ַמיִּם ְלמִּ ְדָבר  לה ְלצִּ ָיה ַמיִּם ַלֲאַגם ָיֵשם מִּ  :ְלֹמָצֵאי ָמיִּם ְוֶאֶרץ צִּ

י ֶאֶרץ  לד ְמֵלָחה ֵמָרַעת ְפרִּ  ָבּה:  ֹיְשֵבי לִּ
יר ַויֹוֶשב   לו ים ַוְיכֹוְננּו עִּ  מֹוָשב:  ָשם ְרֵעבִּ

ים ַוַיֲעשּו   לז ְטעּו ְכָרמִּ ְזְרעּו ָשדֹות ַויִּ י ַויִּ  ְתבּוָאה:  ְפרִּ

ְמֲעטּו   לט ְרבּו ַוְיָבֲרֵכם  לח :ַוָיֹשחּו ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון ַויִּ יט ְמֹאד ּוְבֶהְמָתם ַויִּ  :לֹא ַיְמעִּ

ים ַוַיְתֵעם ְבֹתהּו לֹא ָדֶרְך:   מ יבִּ ְשָפחֹות:  מא ֹשֵפְך בּוז ַעל ְנדִּ י ַוָיֶשם ַכצֹאן מִּ  ַוְיַשֵגב ֶאְביֹון ֵמעֹונִּ

 

 מדוע הזכיר בעל המזמור תיאורי פורענות בפסוקים המבשרים על הגאולה? 

 מטעים כך: שמעון קלייןהרב 

, בארץ מלחה עם ביצות ויובש. בשלב הבא "ישם מדבר לאגם ..מגיעים לארץ, ושוב נפגשים בקשיים.

של   תיאור  כאן  יש  מושב".  עיר  ויכוננו  רעבים  "ויושב שם  להפריח את השממה  מים", מצליחים 

 האחיזה בארץ, כפי שהיתה בשנותיה הראשונות של העלייה. 

ר: "וימעטו וישחו מעוצר רעה ויגון, שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך".  פתאום, יש משב   

מהו מקורו של המשבר? בהנהגה. המילה 'עוצר' היא מלשון "זה יעצור בעמי", והמילה נדיב בפסוק  

https://www.hatanakh.com/articles/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.hatanakh.com/articles/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
https://www.hatanakh.com/articles/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%94
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  -" היא מלשון הפסוק "באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם". אחר כך "ויתעם" נדיבים  "שופך בוז על

 ישנו משבר רוחני גדול, דרך ללא מוצא.   -"בתוהו לא דרך"  –ם את המנהיגי

השלב הבא הוא הגאולה השלמה: "וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות". )מתוך הרב שמעון  

 (השלם רלמאמקליין, "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", אתר ישיבה, 

ְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה': "  )מג( " ה ְויִּ ָמר ֵאּלֶׁ ש ְ י ָחָכם ְויִּ  מִּ

ְתבֹוְננּו ַחְסֵדי ה ְשָמר ֵאֶלה ְויִּ י ָחָכם ְויִּ '" מדגיש את הצורך בחכמה ובהתבוננות בחסדי  פסוק הסיום "מִּ

הדורש   למצב  ההודיה  את  הופכים  הגאולה  בשעת  המתעוררים  הקשיים  עליהם.  להודות  כדי  ה' 

 חוכמה והתבוננות. 

 להעמקה: הרב צבי יהודה הכהן קוק על פסוקי החתימה 

יהודה הכהן קוק זצ"ל, פותח את  -בכל שנותיי בישיבת "מרכז הרב" היה ראש הישיבה, הרב צבי"

בשאלה   פתח  הרצי"ה  המזמור...  של  האחרונים  הפסוקים  בשני  העצמאות  יום  בליל  שיחתו 

ולא  מתבקשת:   ְשָמחּו(,  ְויִּ ים  ְיָשרִּ ְראּו  )יִּ "ישרים"  ה'  בחסדי  מדוע מכנה המשורר את המתבוננים 

 ם"? "צדיקי

לעתיד   לצדיקים  כמתייחס  בזכריה  הפסוק  את  המפרשת  הידועה,  הגמרא  על  התבססה  תשובתו 

לבוא: "מאי דכתיב 'מי בז ליום קטנות'? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות  

ייתכנו   וכי  זו:  גמרא  על  השתומם  הרצי"ה  ע"ב(.  )סוטה מח  בהקב"ה"  בהן, שלא האמינו  שהיה 

רא מכנה אותם "צדיקים" והם אינם מאמינים בקב"ה?! צדיקים שאינם מאמינים?!  אנשים שהגמ

משמעית: כן, ישנם צדיקים שאינם מאמינים. ישנם צדיקים במידות, צדיקים  -תשובתו היתה חד 

אלה   הם  המזמור  דיבר  שעליהם  הסגולה  יחידי  ה'.  בחסדי  מתבוננים  שאינם  הפנימי,  בעולמם 

ְשָמחּו". הרצי"ה היה אחד    היודעים להודות לה' על חסדו ים ְויִּ ְראּו ְיָשרִּ גם כאשר כולם מתלוננים: "יִּ

ישראל על כל מרחביה, כל רגב מאדמתה,  -מ"ישרים" אלו. למרות שהיה בכל גופו ונשמתו איש ארץ 

נון, "מזמור שיר עצמאותנו",  -. )מתוך: הרב יואל בן "ידע להודות לה' על חסדיו בהקמת המדינה

 ( המלא למאמר

 הקשר בין המסגרת של המזמור למרכזו 

 לפסוקים שבמרכזו? מה הקשר בין המסגרת של המזמור  ●

 שקושר בין המסגרת של המזמור לתוכנו באופן הבא: המאירי   נעיין בפירוש

 ג(: -המאירי )א

שזה המזמור נאמר בנבואה על הגאולה  וכו'. נראה לי,    יאמרו גאולי ה'וכו' ,  הודו לה' כי טוב  ג(  -)א

 .מזה הגלות הארוך, שאנחנו בו בצרות גדולות

בו ארבעה מיני צרות:   וארץ    -   הראשונהוהזכיר  הליכה בשבי בארץ מרחקים, תמיד, דרך מדבר 

היות מדוכא    -   והשלישית   היות נלכד בשחיתֹות מאסר;  - והשנייהחריבה, וסובלים צער רעב וצמא;  

https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
http://files8.webydo.com/92/9266067/UploadedFiles/29C7B2CD-C102-B588-F75D-7E0DBD3FE41B.pdf
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ורוב    ההליכה בשבי גם כן בארץ מרחק, דרך ים, וסובלים צער הים והמון גליו;  -והרביעית    בחליים;

 שהם מעונים בכל מיני הצרות. , והכוונה, הצרות נכללות באלו

לה' ויפרסמו "נפלאותיו לבני אדם", וישובו לארצם החריבה  וכשיגאלם האל, ינצלו מכל זה ויודו  

 ויכוננו בה ערי מושב, ויצליחו בה בכל מיני הצלחות... 

כלומר: יאמרו ויודו, שהוא גאלם והוא קבצם מארבע    -יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר    ואמר:

 רוחות. 

 כל המזמור עוסק בגאולת ישראל מן הגלות: לפי פירוש המאירי 

הם   –הצרות המתוארות במרכזו מאפיינות את הצרות העוברות על בני ישראל בזמן שהותם בגלות  

נלקחים בשבי ומחויבים ללכת במדבר, הם נלקחים ונאסרים, הם מדוכאים ונעשים חולים, והם  

 נלקחים בשבי דרך הים המסוכן. 

: תפיסה פרשנית זו )המאירי וכך גם מלבי"ם(, איננה סותרת את דברי התלמוד שהצגנו  רה למורההע

על חובתו של האדם הפרטי להודות לה' על    גם  על ארבעת חייבי ההודיה. התלמוד לומד ממזמורנו

ישראל,   עם  על  כולו  לפרש את המזמור  נוסף  הצלתו מסכנה. אפשר  על  וכרובד  ללמוד מהמזמור 

של כל אחד ואחד שיצא מסכנה גדולה להודות לה'. כתפיסתם הפרשנית של חז"ל:    ההלכתית החובה  

 "מקרא אחד יוצא לכמה טעמים" )סנהדרין לד ע"א(. 

 להעמקה: כל המזמור עוסק בגאולת האדם הפרטי 

סכנה. כך רד"ק  קיימת גישה פרשנית שונה לפיה כל המזמור עוסק בהודיה של האדם הפרטי שנצל מ

 )וכן 'דעת מקרא'(. 

 רד"ק:

 הודו לה'. המזמור הזה נאמר על ארבעה שיצאו מצרה לרווחה, וצריכים להודות לה'.  )א(

)ג( ומארצות קבצם. ֵהֵחל בהולכי מדברות, כי הם הנמצאים יותר מהשלשה, כי רגילים בני אדם  

בחסדו יקבצם מהארצות שהלכו שם אילך  ללכת בסחורה מארץ לארץ ועוברים דרך מדברות. והוא  

 ואילך, וישיבם למקומם בשלום. 

ְשבּו בעוונם, ובשובם לאל יתברך יוציאם מבית   )י( ישבי חשך וצלמות. עתה ָזַכר האסורים וָזַכר ֶשנִּ

ים ָזַכר ֲעֹוָנם, כי ַבֲעֹוָנם נלכדו ונחלו, אבל הולכי מדברות ויורדי ה  ים, לא  האסורים. ובאסורים ּוַבחֹולִּ

ים ַבֲעֹוָנם, אלא   ָזַכר בהם ֲעֹוָנם, כי תחילת דרכם אין בהם רע ונזק, ולא ילכו מדברות ולא ירדו ַהַימִּ

 יבוא להם דבר צרה וסכנה בדרך כדי שישובו אל ה', ויסורו מעונותיהם ויושיעם. 

ַיֲהֹפְך להם  )לג( ישם נהרות למדבר. כיון שזכר המשורר הארבעה שצריכים להודות להאל יתברך, שֶ 

ְסְפָדם למחול וצרתם לרווחה, ָזַכר גם כן כי כן יעשה במקומות אחרים ֶשַיֲהֹפְך אותם מטובה לרעה   מִּ

 לעונש היושבים בהם, ומרעה לטובה כשיעשו רצון האל יתברך, להודיע כי הכל ברשותו ובמצותו. 

 דם. רד"ק מפרש את כל חלקי המזמור כעוסקים בגאולתם הפרטית של בני הא ●

כיון   ● ביותר,  הרווחת  היא הקבוצה  המדבריות  הולכי  הקבוצות:  לסדר  נותן הסבר  רד"ק 

 שמדובר בחיי מסחר.

 רד"ק מבאר מדוע רק בנוגע לאסורים ולחולים מופיע הביטוי " ֲעֹוָנם".  ●

הגדול   ● המהפך  את  מבטאים  והם  הפרטית  לגאולה  לדעתו  קשורים  החתימה  פסוקי  גם 

 לישועה. שהתחולל ביציאה מצרה  
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 ]רשות[ הקשר רחב

 המזמור בהקשרו בספר תהלים 

נבואי המתייחס להודאה שלאחר  - קו-רצף המזמורים קה  כמזמור  קז מחזק את הבנתנו במזמור 

 הגאולה מן הגלות. 

 טרילוגיית המזמורים הללו, מתארים את קורות ישראל ברצף הסטורי: 

 ניסה לארץ.מזמור קה מתאר את חסדי ה' עם ישראל מימות אברהם אבינו עד הכ 

מזמור קו מתאר את כפיות הטובה של ישראל כלפי ה' החל מיציאת מצרים ועד היציאה לגלות עקב  

 חטאיהם. 

גלויות והשבתם לארץ   ובקיבוץ  כהמשך לכך מזמור קז מתאר את חסדי ה' בגאולת עמו מיד צר 

 פוריה . 

בטובה )כפי שעשינו    המסר של מזמור קז בעקבות המזמורים הקודמים הוא שעלינו להיזהר מלכפור

 אף אם זה דורש התבוננות!!!  –בעבר( וחובתנו להודות לה' כי טוב כי לעולם חסדו 

מדובר במזמור    -מציע לראות את המזמור על רקע מקומו בספר תהילים  עמוס חכם בדעת מקרא  

קהל של  -שפותח את הספר החמישי של הספר. מזמור זה חגיגי מאד, וכנראה שנאמר במעמדים רבי

 בוצות גדולות של אומרי תודה.  ק

 חזון הגאולה  

חזון הגאולה מתואר בתורה ובנביאים באופנים שונים. יש איזכורים  המתמקדים בתיאור הצדדים   

ד; ועוד( ויש המתארים גם את הצרות והפורעניות שיהיו  -י; ישעיה ב א- החיוביים בלבד )דברים ל, א

 יחזקאל לח; זכריה יד ועוד(. חלק בלתי נפרד מהגאולה )נבואת גוג ומגוג ב 

מוכתב   לא  הוא, שאופן הגאולה העתידית  אלו  שונים  תיאורים  לשני  אחד ההסברים המקובלים 

 מראש אלא תלוי ועומד במעשיהם וזכויותיהם של ישראל:

 אחישנה, לא זכו = בעיתה".  –"זכו  

של   בהסברו  לעיין  החייםמומלץ  שתי    אור  את  יפה  שהסביר  כד,יז(  )במדבר  בלעם  של  לברכתו 

 האפשרויות הללו בתהליך הגאולה. 
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 הקשר של מזמור זה לתקופת ראשית גאולתנו

 מנהג החסידים לומר מזמור קז לפי קבלת שבת )מודפס בסידורים נוסח ספרד לפני "ידיד נפש". 

 מנהג עדות המזרח לאומרו בחול המועד פסח(. 

ו מזמור זה מוכר כפתיח לתפילת ליל העצמאות. מדוע תיקנו לומר מזמור זה כפתיח ליום  לרובנ 

 העצמאות? 

קשה למצוא תקופה כלשהי בהיסטוריה של עם ישראל שתיאורי המזמור הולמים אותה, מלבד בדור  

ארצה   ועלו  מצר  נגאלו  שבניו  לאחר  לה'  להודות  התכנס  העם  בו  מצב  מתאר  המזמור  האחרון. 

שונים. בכנס ההודאה היו ארבע קבוצות הודיה: הולכי מדבר שתעו בדרכם מצאו לבסוף    מכיוונים 

יצאו לחופשי; חולים שהגיעו עד סף רעב   וחיו בתת תנאים  עיר מושב; אסירים שניתנו במחבוש 

 נושעו ונרפאו; יורדי ים שנקלעו לסערה הגיעו לחוף מבטחים. –ומוות 

ניתן לראות מימוש של החזון המתואר במזמור  רק בדורנו, בתקופת "ראשית צמיחת גאול תנו", 

( )שהוא מתייחס להודאה מההצלה מייסורי  רע"ס)=רבינו עובדיה ספורנוכפי שפירשו    –נבואי זה  

לארץ   לעלות  שזכו  גדולים:יש  בייסורים  החדשה,לוותה  העת  של  ציון  שיבת  העתידית(.  הגאולה 

מדב דרך  רבים,  קרבנות  שגבתה  מפרכת  רגלית  שבתהליך  בהליכה  יש  מסוכנים;  ומקומות  ריות 

העלייה או לפניו נכלאו במחנות ריכוז, עבודה, בין באירופה ובין ע"י הבריטים בתקופה ההעפלה,  

יש חלוצים שיישבו ביצות ומסרו נפשם על הפרחת השממה, והגיעו עד סף מוות ומחלות, ויש כמובן  

 והגיעו לבסוף בדרך נס לארץ ישראל. מעפילים שעשו דרכם באוניות רעועות ומסוכנות בלב ים,  

אלה   וישמור  חכם  'מי  בתביעה:  המזמור  בעל  פונה  אחריהם,  הבאים  צאצאיהם  ולכל  אלו,  לכל 

 ויתבוננו חסדי ה'' 

אפשר לבקש מהתלמידים להביא סיפורים אישיים של הצלה ותודה השזורים בתוך הסיפור הלאומי  

 של גאולת ישראל בדורנו. 

ות הדואליות הזו של לאומי ואישי. זו תופעה שחוזרת בהרבה מזמורים  ניתן להכנס קצת  למשמע

ובספרים נוספים בתנ"ך )הרבה בספר ירמיהו(. יש כאן טשטוש שנובע מהקשר בין הגורל האישי  

 ללאומי, יהודי הוא אף פעם לא רק בן אדם פרטי, הוא תמיד חלק מעם ישראל. 

 

 

 


