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אּוֵלי ה׳ / תהילים פרק ק״ז ּגְ
שאול יונתן וינגורט

הגאולה  העם.  של  כללית  גאולה  וישנה  מצרות  פרטית  גאולה  ישנה 

הפרטית היא גם גאולה של עוברי עבירה מהצרות שלהם ומהעונשים 

שהם קיבלו, והגאולה הכללית היא של עם ישראל, והיא נעשית בקהל 

עם ובמושב זקנים. כאשר מתבוננים במזמור ובמציאות רואים את חסדי 

ה' ומודים עליהם.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ּכִ )א( ֹהדּו ַלה' ּכִ

ד ָצר. ָאָלם ִמּיַ ר ּגְ אּוֵלי ה', ֲאׁשֶ )ב( ֹיאְמרּו ּגְ

ֲעָרב  ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ )ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ

ם. פֹון ּוִמּיָ ִמּצָ

ֶרְך, ִעיר  ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ )ד( ּתָ

ב לֹא ָמָצאּו. מֹוׁשָ

ֶהם  ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ )ה( ְרֵעִבים ּגַ

ף. ְתַעּטָ ּתִ

ר ָלֶהם,  ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ )ו( ַוּיִ

יֵלם. צּוקֹוֵתיֶהם ַיּצִ ִמּמְ

ָרה, ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר  ֶדֶרְך ְיׁשָ ְדִריֵכם ּבְ )ז( ַוּיַ

ב. מֹוׁשָ

)ח( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 

ָאָדם.

ֵקָקה, ְוֶנֶפׁש  יַע ֶנֶפׁש ׁשֹ ּבִ י ִהׂשְ )ט( ּכִ

א טֹוב. ְרֵעָבה ִמּלֵ

ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני  ֵבי ֹחׁשֶ )י( ֹיׁשְ

ּוַבְרֶזל.

ברכות )נד, ב( לומד רב יהודה בשם רב ממזמור במסכת 

הים,  יורדי  להודות:  צריכים  שארבעה  זה, 

בבית  חבוש  שהיה  ומי  ונתרפא,  חולה  שהיה  ומי  מדברות,  הולכי 

קצת  באופן  המזמור  את  לחלק  נראה  זאת,  ובכל  ויצא.  האסורים 

שונה, ולראות בו שני סוגים של הודיות.

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו, ויש בו הודיה על  י טֹוב, ּכִ המזמור פותח: ֹהדּו ַלה' ּכִ

)ב־ג(. ראשית, הגאולה  שני דברים, הכתובים בפסוקים הראשונים 

קיבוץ  שנית,  ָצר.  ד  ִמּיַ ָאָלם  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ה',  אּוֵלי  ּגְ ֹיאְמרּו  מהצרות: 

ם. פֹון ּוִמּיָ ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ הגלויות: ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ

סוגי  על שלשה  הוא  מילים(   123 )ד־כב.  המזמור  של  הראשון  חלקו 

אנשים שהיו נתונים בצרה, וכאשר הם צעקו לה' הוא הציל אותם 

ר  ְדּבָ ַבּמִ עּו  ּתָ מדברות:  הולכי  )א(  ָצר:  ד  ִמּיַ ָאָלם  וּגְ ממצוקותיהם, 

ֶהם  ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ ב לֹא ָמָצאּו. ְרֵעִבים ּגַ ֶרְך, ִעיר מֹוׁשָ ימֹון ּדָ יׁשִ ּבִ
ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני  ֵבי ֹחׁשֶ ף. )ב( יושבי בית האסורים: ֹיׁשְ ְתַעּטָ ּתִ
ם,  ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵא־ל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו. ַוּיַ ּוַבְרֶזל. ּכִ
ָעם,  ׁשְ ֶרְך ּפִ לּו ְוֵאין ֹעֵזר. )ג( חולה שהגיע לשערי מוות: ֱאִוִלים ִמּדֶ ׁשְ ּכָ
ָמֶות.  ֲעֵרי  ׁשַ ַעד  יעּו  ּגִ ַוּיַ ם,  ַנְפׁשָ ַתֵעב  ּתְ ֹאֶכל  ל  ּכָ ִיְתַעּנּו.  ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם 

בשלשת סוגי האנשים הללו נראה כי הצרה באה בעקבות חטאים.

חלקו השני של המזמור )כג־מא. 121 מילים( הוא על קיבוץ הגלויות, 

אֹון וִלְמֵלָחה,  ר, ְלִצּמָ ְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם, ועל הארץ שהיתה ְלִמְדּבָ ַוּיַ
ֵבי ָבּה, ועתה זורעים בה שדות ונוטעים כרמים, ַוְיָבֲרֵכם  ֵמָרַעת ֹיׁשְ
בצרה  שהיו  האנשים  כי  נראה,  ַיְמִעיט.  לֹא  ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמֹאד,  ְרּבּו  ַוּיִ
במחצית הראשונה של המזמור, חזרו אל מקומם במחצית השניה 



ים, לא נראים כאנשים  ַמִים ַרּבִ י ְמָלאָכה ּבְ ֳאִנּיֹות, ֹעׂשֵ ם ּבָ של המזמור. יֹוְרֵדי ַהּיָ

ְמצּוָלה, וכחלק מההודיה  י ה', ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבִ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ חוטאים, להיפך: ֵהּמָ

ב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו. ְקַהל ָעם, ּוְבמֹוׁשַ שלהם כתוב: ִויֹרְממּוהּו ּבִ

מעתה, יכולים אנו להתבונן בכללות המזמור. האם זהו מזמור אוניברסאלי, 

לעם  המתייחס  מזמור  שזהו  או  בעולם,  האנשים  כל  של  להודיה  המתייחס 

ישראל וגאולתו?

נראה  ומאידך,  העם,  או  הארץ  "ישראל",  של  אזכור  זה  במזמור  אין  מחד, 

פשוט שהארץ עליה מדובר היא ארץ ישראל, והעם שהתקבץ מארבע כנפות 

הארץ הוא עם ישראל. מחד, זהו מזמור הפותח את הספר החמישי בתהילים, 

והוא עומד בפני עצמו, ומאידך הוא נראה קשור מאוד לשני המזמורים לפניו 

)קה־קו( שגוללו את קורות העם.

נראה, כי חלקו הראשון של המזמור עוסק בעם ישראל בצאתו לגלות ובהיותו 

שם. בתקופת הגלות זהו מזמור אוניברסאלי, שמתייחס לכל מי שנתון בצרה 

וה' מושיע אותו. חלקו השני של המזמור, לעומת זאת, עוסק בעם ישראל 

ששב לארצו, וגאולי ה' אינם רק אלו שניצלו מצרה פרטית, אלא השותפים 

לגאולה השלימה.

ֳאִנּיֹות הוא הסיפור הרחב ביותר במזמור  ם ּבָ לא לחינם, הסיפור של יֹוְרֵדי ַהּיָ

שלנו, ובמסורה אף נוספה האות 'נ' הפוכה אחרי כל פסוק. ה'נ' ההפוכה באה 

להדגיש, שאין זה סיפור סתמי, אלא סיפור המתרחש כל הזמן.

סיפורם של יורדי הים באניות מזכיר מאוד סיפורו של יונה הנביא, יורד הים 

ה  ְמָצא ֳאִנָיּ ֶרד ָיפֹו, ַוִיּ ְפֵני ה' ַוֵיּ ה ִמִלּ יָשׁ ְרִשׁ ׇקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַתּ הבורח )יונה א, ג־טז(: ַוָיּ

ְפֵני ה'. ַוה' ֵהִטיל  ה ִמִלּ יָשׁ ְרִשׁ ֶהם ַתּ ּה ָלבֹוא ִעָמּ ֶרד ָבּ ָכָרּה, ַוֵיּ ן ְשׂ ֵתּ יׁש ַוִיּ ָאה ַתְרִשׁ ָבּ

ִחים  ָלּ יְראּו ַהַמּ ֵבר. ַוִיּ ָבה ְלִהָשּׁ ה ִחְשּׁ ם, ְוָהֳאִנָיּ ָיּ דֹול ַבּ ם, ַוְיִהי ַסַער ָגּ דֹוָלה ֶאל ַהָיּ רּוַח ְגּ

ם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם,  ה ֶאל ַהָיּ ֳאִנָיּ ר ָבּ ִלים ֲאֶשׁ ִטלּו ֶאת ַהֵכּ ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאלָֹהיו ַוָיּ ַוִיּ

אֶמר לֹו:  ַוֹיּ ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל,  ַוִיּ ָרַדם.  ַוֵיּ ב  ַכּ ְשׁ ַוִיּ ִפיָנה  ַהְסּ ֵתי  ַיְרְכּ ָיַרד ֶאל  ְויֹוָנה 

ֹנאֵבד.  ְולֹא  ָלנּו  ָהֱא־לִֹהים  ת  ִיְתַעֵשּׁ ֱא־לֶֹהיָך! אּוַלי  ֶאל  ְקָרא  ם? קּום  ִנְרָדּ ָך  ְלּ ַמה 

ָלנּו,  ַהֹזּאת  ָהָרָעה  ִמי  ְלּ ֶשׁ ְבּ ְוֵנְדָעה  גֹוָרלֹות  יָלה  ְוַנִפּ ְלכּו  ֵרֵעהּו,  ֶאל  ִאיׁש  אְמרּו:  ַוֹיּ

ְלִמי  ר  ֲאֶשׁ ַבּ ָלנּו  א  ָנּ יָדה  ַהִגּ ֵאָליו:  אְמרּו  ַוֹיּ יֹוָנה.  ַעל  ַהּגֹוָרל  ל  ֹפּ ַוִיּ ּגֹוָרלֹות  לּו  ִפּ ַוַיּ

אֶמר  ה. ַוֹיּ בֹוא, ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמֶזּה ַעם ָאָתּ ָך ּוֵמַאִין ָתּ ַלאְכְתּ ָהָרָעה ַהֹזּאת ָלנּו, ַמה ְמּ

ם ְוֶאת  ַהָיּ ה ֶאת  ר ָעָשׂ ָיֵרא, ֲאֶשׁ ַמִים ֲאִני  ַהָשּׁ ֲאֵליֶהם: ִעְבִרי ָאֹנִכי, ְוֶאת ה' ֱא־לֵֹהי 

ָיְדעּו  י  ִכּ יָת?  ָעִשׂ ֹזּאת  ֵאָליו: ַמה  אְמרּו  ַוֹיּ ְגדֹוָלה,  ִיְרָאה  ים  ָהֲאָנִשׁ יְראּו  ַוִיּ ה.  ָשׁ ָבּ ַהַיּ

ק  ֹתּ ְך ְוִיְשׁ ה ָלּ ֲעֶשׂ אְמרּו ֵאָליו: ַמה ַנּ יד ָלֶהם. ַוֹיּ י ִהִגּ ְפֵני ה' הּוא ֹבֵרַח, ִכּ י ִמִלּ ים ִכּ ָהֲאָנִשׁ

ק  ֹתּ ם, ְוִיְשׁ אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָיּ אֶמר ֲאֵליֶהם: ָשׂ ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער. ַוֹיּ י ַהָיּ ם ֵמָעֵלינּו? ִכּ ַהָיּ

ים  רּו ָהֲאָנִשׁ ְחְתּ דֹול ַהֶזּה ֲעֵליֶכם. ַוַיּ ַער ַהָגּ י ַהַסּ ִלּ י ְבֶשׁ י יֹוֵדַע ָאִני ִכּ ם ֵמֲעֵליֶכם, ִכּ ַהָיּ

אְמרּו:  ְקְראּו ֶאל ה' ַוֹיּ ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם. ַוִיּ י ַהָיּ ה ְולֹא ָיֹכלּו, ִכּ ָשׁ ָבּ יב ֶאל ַהַיּ ְלָהִשׁ

ה ה'  י ַאָתּ ם ָנִקיא, ִכּ ן ָעֵלינּו ָדּ ֵתּ ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהֶזּה, ְוַאל ִתּ ה ה' ַאל ָנא ֹנאְבָדה ְבּ ָאָנּ

יְראּו  ְעּפֹו. ַוִיּ ם ִמַזּ ֲעֹמד ַהָיּ ם, ַוַיּ אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָיּ ְשׂ יָת. ַוִיּ ר ָחַפְצָתּ ָעִשׂ ֲאֶשׁ ַכּ

רּו ְנָדִרים. ְדּ חּו ֶזַבח ַלה' ַוִיּ ְזְבּ ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה', ַוִיּ ָהֲאָנִשׁ

י ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵא־ל, ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו. )יא( ּכִ

לּו ְוֵאין ֹעֵזר. ׁשְ ם, ּכָ ָעָמל ִלּבָ ְכַנע ּבֶ )יב( ַוּיַ

ֻצקֹוֵתיֶהם  ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ )יג( ַוּיִ

יֵעם. יֹוׁשִ

ְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  )יד( יֹוִציֵאם ֵמֹחׁשֶ

ק. ְיַנּתֵ

)טו( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם.

ת, ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל  ְלתֹות ְנֹחׁשֶ ר ּדַ ּבַ י ׁשִ )טז( ּכִ

ַע. ּדֵ ּגִ

ָעם, ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו. ׁשְ ֶרְך ּפִ )יז( ֱאִוִלים ִמּדֶ

ֲעֵרי  יעּו ַעד ׁשַ ּגִ ם, ַוּיַ ַתֵעב ַנְפׁשָ ל ֹאֶכל ּתְ )יח( ּכָ

ָמֶות.

ֻצקֹוֵתיֶהם  ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ְזֲעקּו ֶאל ה' ּבַ )יט( ַוּיִ

יֵעם. יֹוׁשִ

ִחיתֹוָתם. ְ ט ִמּשׁ ֵאם, ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ )כ( ִיׁשְ

)כא( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם.

יו  רּו ַמֲעׂשָ חּו ִזְבֵחי תֹוָדה, ִויַסּפְ )כב( ְוִיְזּבְ

ה. ִרּנָ ּבְ

ַמִים  י ְמָלאָכה ּבְ ֳאִנּיֹות, ֹעׂשֵ ם ּבָ )כג( יֹוְרֵדי ַהּיָ

ים. ַרּבִ

ְמצּוָלה. י ה', ְוִנְפְלאֹוָתיו ּבִ ה ָראּו ַמֲעׂשֵ )כד( ֵהּמָ

יו. ּלָ רֹוֵמם ּגַ ֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה, ַוּתְ אֶמר ַוּיַ )כה( ַוּיֹ

ָרָעה  ם ּבְ ַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות, ַנְפׁשָ )כו( ַיֲעלּו ׁשָ

ִתְתמֹוָגג.

ע. ּלָ ְתּבַ ּכֹור, ְוָכל ָחְכָמָתם ּתִ ִ ּשׁ )כז( ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ּכַ

צּוֹקֵתיֶהם  ר ָלֶהם, ּוִמּמְ ּצַ ְצֲעקּו ֶאל ה' ּבַ )כח( ַוּיִ

יֹוִציֵאם.

יֶהם. ּלֵ ֱחׁשּו ּגַ )כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוּיֶ

ְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם. קּו, ַוּיַ ּתֹ ְמחּו ִכי ִיׁשְ ׂשְ )ל( ַוּיִ

)לא( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם.

ב ְזֵקִנים  ְקַהל ָעם, ּוְבמֹוׁשַ )לב( ִויֹרְממּוהּו ּבִ

ְיַהְללּוהּו.
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הסיפור בספר יונה מלמד אותנו, שכל הסער הגדול הוא בשביל חטא העברי. 

יורדי הים מאומות העולם רואים את מעשי ה'. הם אינם חוטאים בעצמם. הם 

מודים לה' על כך שהוא מציל אותם, וזובחים זבח לה' מתוך יראה גדולה. יונה 

שחוזר לשליחות שלו, הוא כמו עם החוזר לארצו, ובדומה לתיאור החזרה אל 

עּו  ּטְ דֹות ַוּיִ ְזְרעּו ׂשָ ב. ַוּיִ ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ הארץ במזמור שלנו: ַוּיֹוׁשֶ

ם לֹא ַיְמִעיט, אומר ה'  ְרּבּו ְמֹאד, ּוְבֶהְמּתָ ִרי ְתבּוָאה. ַוְיָבֲרֵכם ַוּיִ ֲעׂשּו ּפְ ְכָרִמים, ַוּיַ
ּה  ר ֶיׁש ּבָ דֹוָלה, ֲאׁשֶ ליונה בסוף הספר )ד, יא(: ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ

ה?! ֹמאלֹו, ּוְבֵהָמה ַרּבָ ין ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא ָיַדע ּבֵ ֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ה ִמׁשְ ַהְרּבֵ

עינינו.  מול  הוא מתרחש  כאשר  המציאות  את  מבינים  כולם  מזמור שלא  זהו 

יָה. ִמי ָחָכם  ָמחּו, ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ּפִ ִרים ְוִיׂשְ בסיומו של המזמור כתוב: ִיְראּו ְיׁשָ

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'. צריך לראות וצריך להתבונן. לדעת מתי ניתן  ָמר ֵאּלֶ ְוִיׁשְ
לעבור מהחלק הפרטי במזמור לחלק הציבורי ומתוך התבוננות בַחְסֵדי ה' נוכל 

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ּכִ להודות בפה מלא: ֹהדּו ַלה' ּכִ
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ר, ּוֹמָצֵאי ַמִים  ם ְנָהרֹות ְלִמְדּבָ )לג( ָיׂשֵ

אֹון. ְלִצּמָ

ֵבי ָבּה. ִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת ֹיׁשְ )לד( ֶאֶרץ ּפְ

ה  ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצּיָ ם ִמְדּבָ )לה( ָיׂשֵ

ְלֹמָצֵאי ָמִים.

ב. ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ )לו( ַוּיֹוׁשֶ

ִרי  ֲעׂשּו ּפְ עּו ְכָרִמים, ַוּיַ ּטְ דֹות ַוּיִ ְזְרעּו ׂשָ )לז( ַוּיִ

ְתבּוָאה.

ם לֹא  ְרּבּו ְמֹאד, ּוְבֶהְמּתָ )לח( ַוְיָבֲרֵכם ַוּיִ

ַיְמִעיט.

חּו, ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון. ׁשֹ ְמֲעטּו ַוּיָ )לט( ַוּיִ

ֹתהּו לֹא  ְתֵעם ּבְ ֵפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים, ַוּיַ )מ( ׁשֹ

ָדֶרְך.

אן  ּצֹ ם ּכַ ׂשֶ ב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני, ַוּיָ ּגֵ )מא( ַוְיׂשַ

חֹות. ּפָ ִמׁשְ

ָמחּו, ְוָכל ַעְוָלה  ִרים ְוִיׂשְ )מב( ִיְראּו ְיׁשָ

יָה. ָקְפָצה ּפִ

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי  ָמר ֵאּלֶ )מג( ִמי ָחָכם ְוִיׁשְ

ה'.
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