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 1   השנה!  כל   לאורך  שלך  והנוכחות  ההשתתפות פי  על  נקבע   השנתי"  ”הציון  זכור:   עמירם דומוביץ  

  זק"  מזמור תהילים
י ְלעֹוָלם  י טֹוב כִּ   ַחְסּדֹוֹהדּו לה' כִּ

 מבוא

מודים גאולי ה' על חסדי ה' עימם. ארבע קבוצות של ניצולים נקראים להודות לה' על ישועתם. בעיוננו   ק"זבמזמור 

הקורא להודות לה' על גאולת עמו    כללישל הצלה, או שהוא מזמור    אישיבמזמור נבחן האם המזמור הוא מזמור  

 וקיבוץ הגלויות לארצם?
 

 למידה   מכוונות ותשאל

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

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

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

 

 ונושאיומבנה המזמור 

הבא(  מזמור   בעמוד  )שמובא  מפסוקי  קז  לארצו.  העוסקים  וסיום  פתיחה בנוי  ושיבתו  העם  של   במרכז  בגאולתו 

סוג של צרה שאנשים נגאלו ואנשים אלה מצווים מתואר  בית  מוצגים ארבעה "בתים", כשבכל  לב(  -)פס' ד המזמור  

   .להודות לה' על שה' הצילם
 

 המסגרת של המזמור

 ין בפסוקי המסגרת. . נעי הודיה על שיבת עם ישראל לארצוהחתימה, ישנה ובמסגרת של המזמור, בפסוקי הפתיחה  
 

 ג( -)א  פסוקי הפתיחה

   תהילים קז

י ְלעֹוָלם  (א) י טֹוב כִּ  : ַחְסּדֹוֹהדּו לה' כִּ

יַּד ָצר: (ב) ר ְגָאָלם מִּ  יאְמרּו ְגאּוֵלי ה' ֲאשֶׁ

ָים:  ֹות"ּוֵמֲאָרצ (ג) ָצפֹון ּומִּ ֲעָרב מִּ מַּ ְזָרח ּומִּ מִּ ְבָצם מִּ  קִּ

 

 ג , וענה:-של המזמור פסוקים א "פסוקי הפתיחה "עיין ב .1

 והרעיון המרכזי של המזמור המשתקף מפסוק א?   א. פסוק א משמש ככותרת לכל המזמור. מהו המסר

 ג קורא בעל המזמור להודות לה', כתוב בלשונך על מה יש להודות לה'?  -ב. בפסוקים ב 

 

 

 מג( -)לג פסוקי החתימה

י ְלעֹוָלם    ֹהדּו "  :פתח בחסדי ה'בפסוק א  המזמור   י טֹוב כִּ ה "  סיים בחסדי ה'והמזמור    ,"ַחְסּדֹולה' כִּ ְשָמר ֵאלֶׁ י ָחָכם ְויִּ מִּ

ְתבֹוְננּו י  ְויִּ   להתבונןלה' על חסדיו, ובחתימת המזמור הוא קורא    יודובפתיחה מבשר בעל המזמור שהנגאלים  ".    ה'  ַחְסּדֵּ

 . להודות ולהתבונןננסה להבין על אילו חסדי ה' יש  בחסדי ה'. 
 

 :מג, וענה-לג י החתימה" פסוקיםפסוק"ב בעמוד הבא  ןעיי  .2

 מט,  -גמה הנושא המרכזי של פסוקי הסיום לא. 

 ג(?-)א קשורים לפסוקי הפתיחה  מג(,-)לג הסיוםי  וכיצד פסוקב. 

 ג. על אילו חסדי ה' יש להודות ולהתבונן? 
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   מזמור קז 

י ְלעֹוָלם  (א) י טֹוב כִּ  : ַחְסּדֹו ֹהדּו לה' כִּ

יַּד ָצר: (ב) ר ְגָאָלם מִּ  יאְמרּו ְגאּוֵלי ה' ֲאשֶׁ

ְזָרח  ( ג) מִּ ְבָצם מִּ ָים: ּוֵמֲאָרצֹות קִּ ָצפֹון ּומִּ ֲעָרב מִּ מַּ  ּומִּ

 
 פתיחה:  

 על  לה' הודיה 

 שיבת ציון 
יר מֹוָשב לֹא ָמָצאּו: (ד) ְך עִּ ימֹון ָדרֶׁ ישִּ ְדָבר בִּ מִּ  ָתעּו בַּ

ָטף: ( ה) ְתעַּ ם תִּ ְפָשם ָבהֶׁ ים נַּ ים גַּם ְצֵמאִּ  ְרֵעבִּ

ם  (ו) ר ָלהֶׁ צַּ ל ה' בַּ ְצֲעקּו אֶׁ יִּ יֵלם: וַּ ם יַּצִּ ְמצּוקֹוֵתיהֶׁ  מִּ

יר מֹוָשב:  (ז) ל עִּ ת אֶׁ כֶׁ ְך ְיָשָרה ָללֶׁ רֶׁ יֵכם ְבדֶׁ יְַּדרִּ  וַּ

ְבֵני ָאָדם: ( ח) ְפְלאֹוָתיו לִּ ְסדֹו ְונִּ  יֹודּו לה' חַּ

ֵלא טֹוב: (ט) ש ְרֵעָבה מִּ פֶׁ ש שֹוֵקָקה ְונֶׁ פֶׁ יעַּ נֶׁ ְשבִּ י הִּ  כִּ

  א.  

ְך  (י) ל: יְשֵבי ֹחשֶׁ ְרזֶׁ י ּובַּ יֵרי ֳענִּ ת ֲאסִּ ְלָמוֶׁ  ְוצַּ

ְליֹון ָנָאצּו:  (יא) ת עֶׁ ֲעצַּ ְמֵרי ֵאל וַּ ְמרּו אִּ י הִּ  כִּ

ָבם ָכְשלּו ְוֵאין עֵזר:  (יב) ָעָמל לִּ ע בֶׁ ְכנַּ יַּ  וַּ

יֵעם:  ( יג) ם יֹושִּ ְמֻצקֹוֵתיהֶׁ ם מִּ ר ָלהֶׁ צַּ ל ה' בַּ ְזֲעקּו אֶׁ יִּ  וַּ

ת ּו (יד) ְלָמוֶׁ ְך ְוצַּ יֵאם ֵמֹחשֶׁ ֵתק:יֹוצִּ ם ְינַּ  מֹוְסרֹוֵתיהֶׁ

ְבֵני ָאָדם: (טו) ְפְלאֹוָתיו לִּ ְסדֹו ְונִּ  יֹודּו לה' חַּ

:  (טז) ֵדעַּ ל גִּ ְרזֶׁ יֵחי בַּ ת ּוְברִּ ְלתֹות ְנֹחשֶׁ ר דַּ בַּ י שִּ  כִּ

 ב.  

 

ּנּו:  (יז) ְתעַּ ם יִּ ְשָעם ּוֵמֲעֹונֵתיהֶׁ ְך פִּ רֶׁ דֶׁ ים מִּ לִּ  ֱאוִּ

ֵעב  ( יח) ל ְתתַּ ת:ָכל אכֶׁ ֲעֵרי ָמוֶׁ ד שַּ יעּו עַּ גִּ יַּ ְפָשם וַּ  נַּ

יֵעם:  (יט) ם יֹושִּ ְמֻצקֹוֵתיהֶׁ ם מִּ ר ָלהֶׁ צַּ ל ה' בַּ ְזֲעקּו אֶׁ יִּ  וַּ

יתֹוָתם:  (כ) ְשחִּ ֵלט מִּ ימַּ ְרָפֵאם וִּ ח ְדָברֹו ְויִּ ְשלַּ  יִּ

ְבֵני ָאָדם: (כא) ְפְלאֹוָתיו לִּ ְסדֹו ְונִּ  יֹודּו לה' חַּ

ְבֵחי תֹו (כב) ְזְבחּו זִּ ָּנה: ְויִּ ֲעָשיו ְברִּ ְפרּו מַּ יסַּ  ָדה וִּ

 ג. 

סוגי ארבעת 

האנשים החייבים  

 לה' הודיהב

 

 

 

ים: ( כג) בִּ ם רַּ יִּ יֹות עֵשי ְמָלאָכה ְבמַּ ָים ָבֳאנִּ  יֹוְרֵדי הַּ

ְמצּוָלה:  (כד) ְפְלאֹוָתיו בִּ ֲעֵשי ה' ְונִּ  ֵהָמה ָראּו מַּ

ֲעֵמד רּוחַּ ְסָעָרה  ( כה) יַּ ר וַּ יאמֶׁ ָליו: וַּ ְתרֹוֵמם גַּ  וַּ

ְתמֹוָגג:  (כו) ְפָשם ְבָרָעה תִּ ם ֵיְרדּו ְתהֹומֹות נַּ יִּ ֲעלּו ָשמַּ  יַּ

ָלע: (כז) ְתבַּ כֹור ְוָכל ָחְכָמָתם תִּ שִּ  ָיחֹוגּו ְוָינּועּו כַּ

יֵאם:  ( כח) ם יֹוצִּ ְמצּוקֵתיהֶׁ ם ּומִּ ר ָלהֶׁ צַּ ל ה' בַּ ְצֲעקּו אֶׁ יִּ  וַּ

ְדָממָ  (כט) ם: ָיֵקם ְסָעָרה לִּ ֵליהֶׁ יֱֶׁחשּו גַּ  ה וַּ

ְפָצם:  ( ל) ל ְמחֹוז חֶׁ ְנֵחם אֶׁ יַּ ְשתקּו וַּ י יִּ ְשְמחּו כִּ יִּ  וַּ

ְבֵני ָאָדם: (לא) ְפְלאֹוָתיו לִּ ְסדֹו ְונִּ  יֹודּו לה' חַּ

ְללּוהּו:  ( לב) ים ְיהַּ ב ְזֵקנִּ ל ָעם ּוְבמֹושַּ ְקהַּ ירֹוְממּוהּו בִּ  וִּ

  ד. 

ָמאֹון:  ( לג) ם ְלצִּ יִּ ְדָבר ּומָצֵאי מַּ  ָיֵשם ְנָהרֹות ְלמִּ

ת יֹוְשֵבי ָבּה:  ( לד) ְמֵלָחה ֵמָרעַּ י לִּ ץ ְפרִּ רֶׁ  אֶׁ

ם:  ( לה) ָיה ְלמָצֵאי ָמיִּ ץ צִּ רֶׁ ם ְואֶׁ יִּ ֲאגַּם מַּ ְדָבר לַּ  ָיֵשם מִּ

יר מֹוָשב:  ( לו) ְיכֹוְננּו עִּ ים וַּ ב ָשם ְרֵעבִּ יֹושֶׁ  וַּ

י ְתבּוָאה: ( לז) יֲַּעשּו ְפרִּ ים וַּ ְטעּו ְכָרמִּ יִּ ְזְרעּו ָשדֹות וַּ יִּ  וַּ

יט: ( לח) ְמָתם לֹא יְַּמעִּ ְרבּו ְמאד ּוְבהֶׁ יִּ ְיָבֲרֵכם וַּ  וַּ

ר ָרָעה ְוָיגֹון:  (לט) ָישחּו ֵמעצֶׁ ְמֲעטּו וַּ יִּ  וַּ

ְך: (מ) יְַּתֵעם ְבֹתהּו לֹא ָדרֶׁ ים וַּ יבִּ ל ְנדִּ  שֵפְך בּוז עַּ

יְ  (מא) ְשָפחֹות: וַּ צאן מִּ ם כַּ ָישֶׁ י וַּ ְביֹון ֵמעֹונִּ ֵגב אֶׁ  שַּ

יָה:  (מב) ְוָלה ָקְפָצה פִּ ְשָמחּו ְוָכל עַּ ים ְויִּ ְראּו ְיָשרִּ  יִּ

ְתבֹוְננּו  ( מג) ה ְויִּ ְשָמר ֵאלֶׁ י ָחָכם ְויִּ ימִּ  ה':  ַחְסּדֵּ

 

 

 

 

 חתימה: 

הודיה לה' על  

המהפך בזמן  

פריחתה  -הגאולה 

 של הארץ
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 לב( -ארבעת חייבי ההודיה )ד

 מזמור ק"ז, וענה:  בעיין בעמוד הקודם  .3

במרכזו של המזמור מתוארות ארבע קבוצות של אנשים מעם ישראל שנושעו מצרות גדולות ומודים לה' על   א.

 את הצרה שנקלעה אליה כל קבוצה ואת ישועתה.  השלם בטבלה )שמובאת בעמוד הקודם( הצלתם.

 שורר בית משלה. לכל בית תבנית קבועה בת ארבעה רכיבים: הקדיש המקבוצה לכל ב. 

 .מבית לבית משתנההנוסח  - הצרה( 1)

 . בכל הבתים קבוע נוסח ה - לה'   זעקהה (2)

 . מבית לבית  משתנההנוסח   - הישועה( 3)

 . בכל הבתים קבועהנוסח   - לה' ההודיה( 4)

 . שחוזרת באותו נוסח בכל ארבעת הבתים הזעקה לה'את  צהובבמרקר  עצב -

 שחוזרת באותו נוסח בכל ארבעת הבתים  ההודיה לה'את   ירוקבמרקר  עצב -

 לשון הכתוב. הקבוצות ובסס תשובתך על את ארבעת  ךג. רשום בטבלה שלפני

 
 

 ע"ב ברכות נד בבלי 

יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה   - להודות    ארבעה צריכיןב:  אמר רב יהודה אמר ר

 חבוש בבית האסורים, ויצא.

" וגו' "המה ראו מעשי ה'", ואומר: "ויעמד רוח סערה יעלו שמים ירדו  דכתיב: "יורדי הים באניות  ?מנלן  ,יורדי הים

תהומות", ואומר: "יחוגו וינועו כשכור", ואומר: "ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקתיהם יוציאם", ואומר: "יקם 

 סערה לדממה", ואומר: "וישמחו כי ישתקו", ואומר: "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם". 

דכתיב: "תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו ויצעקו אל ה' וידריכם בדרך ישרה,   ?מנלן  ,ותהולכי מדבר

 יודו לה' חסדו".  

דכתיב: "אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו כל אכל תתעב נפשם" וגו', "ויזעקו אל ה'    , מנלן?מי שחלה ונתרפא

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

דכתיב: "ישבי חשך וצלמות" וגו', "כי המרו אמרי אל" וגו', ואומר: "ויכנע    ?, מנלןמי שהיה חבוש בבית האסורין

 בעמל לבם" וגו', ואומר: "ויזעקו אל ה' בצר להם", ואומר: "יוציאם מחשך וצלמות" וגו', ואומר: "יודו לה' חסדו".

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

 , דכתיב: "וירוממוהו בקהל עם" וגו'. (וצריך להודות בפני עשרה )אביי אמר: וצריך לאודויי קמי עשרה 

 

 עיין בבבלי, וענה:  .4

 ז?  "מעשית למדו חז"ל ממזמור ק  ( איזו מצווה1)

 הלכות(  2( מה הם פירטי ההלכות של מצוה זו )2)
  

 הקבוצה
 סוג הצרה והישועה 

 לשון הכתוב -ביסוס 
 הישועה  <   הצרה  

ימֹון" ונצלו הולכי מדבריות שתעו א.  ישִּ ר בִּ ְדבָּ עּו ַבמִּ ב< )ד( " ..."  תָּ יר מֹושָּ ֶלֶכת ֶאל עִּ ה לָּ רָּ יֵכם ְבֶדֶרְך ְישָּ  " )ז(ַוַיְדרִּ

 <     ב.  

 <     ג. 

   <    ד. 
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 ברכת הודאות היחיד  , שולחן ערוך אורח חיים 

ארבעה צריכים להודות. יורדי הים כשעלו ממנה, והולכי מדברות כשיגיעו לישוב, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי    (א)

 שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, וסימנך: וכל החיי"ם יודוך סלה. "חולה" "יסורים" "ים" "מדבר".  

מה מברך: בא"י הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, והשומעים אומרים: מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל )ב(  

 טוב סלה.  

)תהילים קז,  צריך לברך ברכה זו בפני יו"ד, ותרי מינייהו רבנן, דכתיב: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו    (ג)

הגו לברך אחר קריאת התורה, לפי שיש שם עשרה; ואם בירך בפחות , ואם לא שכיחי רבנן, לא יניח מלברך; ונלב(

 ... מעשרה, יש אומרים שיצא, ויש אומרים שלא יצא, וטוב לחזור ולברך בפני עשרה בלא הזכרת שם ומלכות.

 

 ג -א תהילים קז,  המאירי

גאולה מזה הגלות הארוך, הודו לה' כי טוב וכו' , יאמרו גאולי ה' וכו'. נראה לי, שזה המזמור נאמר בנבואה על ה 

 ת. שאנחנו בו בצרות גדולו

 והזכיר בו ארבעה מיני צרות: 

 , וסובלים צער רעב וצמא;  דרך מדבר וארץ חריבההליכה בשבי בארץ מרחקים, תמיד,  -הראשונה 

 ;  מאסרהיות נלכד בשחיתֹות  -והשנייה  

 ; בחלייםהיות מדוכא   -והשלישית 

 , וסובלים צער הים והמון גליו; דרך יםרץ מרחק, ההליכה בשבי גם כן בא  -והרביעית 

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

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

 מושב, ויצליחו בה בכל מיני הצלחות... 

 . כלומר: יאמרו ויודו, שהוא גאלם והוא קבצם מארבע רוחות - אולי ה' אשר גאלם מיד צר ואמר: יאמרו ג

 

 עיין במאירי, וענה:  .5

 לב קשורים למה שעם ישראל עבר בגלות.-כיצד פסוקים דופרט  . לפי המאירי, הסבר  א

הפתיחה  ב פסוקי  של  התוכן  בין  הקשר  מה  המאירי,  לפי  הסיום  ג(  -)א.  דמג(-)לגופסוקי  הפסוקים  לבין  לב  -, 

 המתארים את ישועתם מצרה של ארבעה סוגי האנשים?  

 

 

 

 

 מה ההבדל המהותי בין המאירי לבבלי בפירוש שלהם על ארבעת סוגי האנשים שנזכרים במזמור קז?   .6
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 חתימת המזמור  

   תהילים קז

ָמאֹון:   (לג) ם ְלצִּ יִּ ְדָבר ּומָצֵאי מַּ  ָיֵשם ְנָהרֹות ְלמִּ

ת יֹוְשֵבי ָבּה:  (לד) ְמֵלָחה ֵמָרעַּ י לִּ ץ ְפרִּ רֶׁ  אֶׁ

ם:  (לה) ָיה ְלמָצֵאי ָמיִּ ץ צִּ רֶׁ ם ְואֶׁ יִּ ם מַּ ֲאגַּ ְדָבר לַּ  ָיֵשם מִּ

יר מֹוָשב:  ( לו) ְיכֹוְננּו עִּ ים וַּ ב ָשם ְרֵעבִּ יֹושֶׁ  וַּ

ְזְרע  (לז) יִּ י ְתבּוָאה:וַּ יֲַּעשּו ְפרִּ ים וַּ ְטעּו ְכָרמִּ יִּ  ּו ָשדֹות וַּ

יט:  (לח) ְמָתם לֹא יְַּמעִּ ְרבּו ְמאד ּוְבהֶׁ יִּ ְיָבֲרֵכם וַּ  וַּ

ר ָרָעה ְוָיגֹון: (לט) ָישחּו ֵמעצֶׁ ְמֲעטּו וַּ יִּ  וַּ

ְך:  (מ) יְַּתֵעם ְבֹתהּו לֹא ָדרֶׁ ים וַּ יבִּ ל ְנדִּ  שֵפְך בּוז עַּ

ְשָפחֹות: (מא) צאן מִּ ם כַּ ָישֶׁ י וַּ ְביֹון ֵמעֹונִּ ֵגב אֶׁ ְישַּ  וַּ

יָה:  (מב) ְוָלה ָקְפָצה פִּ ְשָמחּו ְוָכל עַּ ים ְויִּ ְראּו ְיָשרִּ  יִּ

ְתבֹוְננּו  (מג) ה ְויִּ ְשָמר ֵאלֶׁ י ָחָכם ְויִּ ְסֵדימִּ  ה': חַּ

 

 תיאורי פורענות לצד תיאורי הגאולה 

, בשעת הגאולהתיאור של הפעולות שיעשה ה' בעולמו  יש  פסוקי החתימה  שב  ים()וכך גם פירש המלב"המאירי  למדנו ש

 , פורענותתיאורים של  גם  יש  , אך בעיון מעמיק בפסוקים עולה שבפסוקים אלו  ובמרכזם פריחתה מחדש של הארץ

 .גאולהתיאורים של להם ובהנגדה 

 זה לזה.  וגדיםנמהו"תיאורי הפורענות"  "תיאורי הגאולה"   הפסוקים של צטט בטבלה שלפניך את .7

 

 . אתר ישיבה"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם",  ,הרב שמעון קליין

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

תה בשנותיה  ילהפריח את השממה "ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב". יש כאן תיאור של האחיזה בארץ, כפי שהי

 הראשונות של העלייה. 

פתאום, יש משבר: "וימעטו וישחו מעוצר רעה ויגון, שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך". מהו מקורו של 

נדיבים" היא  על  בוז  נדיב בפסוק "שופך  והמילה  בעמי",  יעצור  "זה  'עוצר' היא מלשון  המשבר? בהנהגה. המילה 

ישנו משבר   -"בתוהו לא דרך"    -את המנהיגים    -כרוה נדיבי עם". אחר כך "ויתעם"    מלשון הפסוק "באר חפרוה שרים

 רוחני גדול, דרך ללא מוצא. 

 . השלב הבא הוא הגאולה השלמה: "וישגב אביון מעוני וישם כצאן משפחות"

 

 , וענה: הרב שמעון קליין עיין בדברי   .8

 בפסוקים המבשרים על הגאולה? מדוע הזכיר בעל המזמור תיאורי פורענות לפי הרב קליין,   א.

 .הציונית לא"י, אשר מוכיחה את דבריו  שנותיה הראשונות של העלייה הרב קליין, מ  הדוגמה שנותן   הסבר אתב.  

 

 הגאולה תיאורי פורענות  תיאורי

רֹות יֵָּשם (לג) ר ְנהָּ ְדבָּ ֵאי ְלמִּ ם ּוֹמצָּ אֹון:  ַמיִּ מָּ   ְלצִּ

 
ם ַויֹוֶשב (לו) ים שָּ יר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעבִּ ב:   עִּ  מֹושָּ
ְזְרעּו (לז) דֹות ַויִּ ְטעּו שָּ ים ַויִּ מִּ י ַוַיֲעשּו  ְכרָּ  ְתבּוָאה:  ְפרִּ

ְמֲעטּו  (לט) ה ֵמֹעֶצר ַויָֹּשחּו ַויִּ עָּ גֹון  רָּ   :ְויָּ

י ֶאְביֹון ַוְיַשֵגב( מא)  חֹות:  ַכֹצאן ַויֶָּשם ֵמעֹונִּ ְשפָּ  מִּ

https://www.yeshiva.org.il/midrash/3462
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 הדמיון לנבואת ישעיהו

 ז -ו, לה ישעיהו

י ְבְקעּו כִּ ְדָבר נִּ מִּ ם בַּ יִּ ים מַּ ָשָרב  ְוָהָיה ָבֲעָרָבה. ּוְנָחלִּ ם הַּ ֲאגַּ ָמאֹון  לַּ בּוֵעי  ְוצִּ ם... ְלמַּ  ָמיִּ

 

מתוך פסוקי החתימה של מזמור ק"ז, צטט פסוק/ים שמביעים את אותה בשורת גאולה שנאמרה ע"י ישעיהו   .9

 ז, והסבר בלשונך את הדמיון ביניהם -בפרק לה פסוקים ו
 

 חתימה 

י בעל המזמור מסיים את מזמור ק"ז במסקנה: " .10 ה   ָחָכםמִּ ְשָמר ֵאלֶׁ ְתּבֹוְננּוְויִּ ְסֵדי ה' ְויִּ  )מג("  חַּ

 את המסקנה של בעל המזמור. בלשונך א. הסבר 

 ב. מדוע צריך חכמה כדי להגיע למסקנה הזו? )רמז: היעזר בדברים שכתב הרב קליין( 
 
 
 
 
 
 

 

 שיר מזמור ל"יום העצמאות"  - תהילים קז 

 . ערבית בליל "יום העצמאות"  תפילתהרבנות הראשית תיקנה שמזמור ק"ז בתהילים יאמר ב 

 277, עמ' מזמור שיר עצמאותנונס קיבוץ גליות,  נון,-הרב יואל בן

בפתיחת המזמור מתייחס המשורר ל"גאולי ה' אשר גאלם מיד צר", ומיד מפרש את הגאולה אליה הוא מתכוון: 

בצם"   המוני. בכל ימי עם ישראל ובכל תולדות העולם, מעולם לא היה קיבוץ גלויות המוני    קיבוץ גלויות   - "מארצות קִּ

כנפות  ולא מארבע  ובכיוון אחד,  בני ישראל בקבוצה אחת  יצאו  בממדים עליהם מדבר המזמור. ממצרים ומבבל 

האמורה במזמור  הארץ, או באניות דרך ים. רק בקיבוץ הגלויות האחרון, זה של התנועה הציונית, התגשמה הגאולה  

 בכל עוצמתה: קיבוץ גלויות מארבע כנפות הארץ, בנתיבי המדבר, במטוסים ובאניות בדרך הים.  

 

 ? נון, מדוע הרבנות הראשית תיקנה שמזמור ק"ז יאמר בתפילת ערבית בליל "יום העצמאות"- לפי הרב בן .11

 

 
 

 

 ציבורי או מזמור פרטי  מזמור  -ק"ז 

 ת: פרשנו דרכי בשלושהעל ידי חכמינו  יםמתפרש  תהילים רבים,כבר למדנו בעבר שמזמורי 

  ך.המל דוד של ובתפילתו בחייו העוסק  - אוטוביוגרפי מזמור ❖

 . ולתפילותיו  בחייו שונים במצבים לאדם המתייחס  -  אישי מזמור ❖

   ת.שונו בתקופות ישראל לעם  המתייחס  - לאומי מזמור ❖
 

מזמור ק"ז . ראינו גישה פרשנית שרואה בשתי דרכים מתוך השלושה הללושתי  ראינו    ,של מזמור קז   לימודהלאורך  

בלי  הב לעומת זאת התלמוד    ,הרב יואל בן נון ורבים אחרים,  הרב קלין  , , כך פירושו המאירילאומי- יציבורמזמור  

להודות לה' על הצלתו    הפרטי- האישיעל חובתו של האדם  ", כלומר  ארבעת חייבי ההודיה"על  למד ממזמור זה  

כל המזמור עוסק בהודיה של שדומה הציעו גישה פרשנית  ואחרים    מקורות שלא הבאנו()  ודעת מקרא,  גם הרד"קמסכנה.  

 כדברי חז"ל:  ,פסוק או פרק בתנ"ך יכול להתפרש בכמה דרכיםשמילה  חריגאין זה  . צל מסכנהישנ  הפרטיהאדם 

 "מקרא אחד יוצא לכמה טעמים" 

 )סנהדרין לד ע"א( 

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

