
ב"ה

ָמעּו / תהילים פרק צ״ו ֹקלֹו ִתְשׁ ַהּיֹום ִאם ְבּ
שאול יונתן וינגורט

במה  מסתפקים  לא  שהם  העם,  את  מוכיח  משה  שלנו  במזמור 

שאבותיהם ניסו ובחנו את ה', ואל להם להקשות את לבם. ואולם, על אף 

שבדור המדבר לא הצלחנו לבוא לפניו ולהשתחוות לו, אנחנו דור אחר, 

שיכול לבוא לפני ה'.

ֵענּו. ָנה ַלה', ָנִריָעה ְלצּור ִיְשׁ )א( ְלכּו ְנַרְנּ

ְזִמרֹות ָנִריַע  תֹוָדה, ִבּ ָמה ָפָניו ְבּ )ב( ְנַקְדּ

לֹו.

ל  דֹול ַעל ָכּ דֹול ה', ּוֶמֶלְך ָגּ י ֵא־ל ָגּ )ג( ִכּ

ֱא־לִֹהים.

ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעֹפת  ר ְבּ )ד( ֲאֶשׁ

ָהִרים לֹו.

ת  ֶשׁ הּו, ְוַיֶבּ ם ְוהּוא ָעָשׂ ר לֹו ַהָיּ )ה( ֲאֶשׁ

ָיָדיו ָיָצרּו.

ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני  ַתּ אּו ִנְשׁ )ו( ֹבּ

נּו. ה' ֹעֵשׂ

י הּוא ֱא־לֵֹהינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו  )ז( ִכּ

ְוֹצאן ָידֹו,

ָמעּו. ֹקלֹו ִתְשׁ ַהּיֹום ִאם ְבּ

יֹום  ְמִריָבה, ְכּ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִכּ )ח( ַאל ַתּ

ר. ְדָבּ ִמּ ה ַבּ ַמָסּ

ם  ָחנּוִני ַגּ ר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם, ְבּ )ט( ֲאֶשׁ

ָראּו ָפֳעִלי.

דֹור, ָנה ָאקּוט ְבּ ִעים ָשׁ )י( ַאְרָבּ

ֵעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו  ָוֹאַמר ַעם ֹתּ

36 זה  )א־ה.  הראשון  חלקו   — פשוט  מזמור  להיות  צריך  היה 

ָנה ַלה', ָנִריָעה  מילים( הוא של עבודת כולם מאהבה: ְלכּו ְנַרְנּ

י ֵא־ל  ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו. הנימוק: ִכּ תֹוָדה, ִבּ ָמה ָפָניו ְבּ ֵענּו. ְנַקְדּ ְלצּור ִיְשׁ
ל ֱא־לִֹהים. והסברו של הנימוק ברור גם  דֹול ַעל ָכּ דֹול ה', ּוֶמֶלְך ָגּ ָגּ
ם ְוהּוא  ר לֹו ַהָיּ ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו. ֲאֶשׁ ר ְבּ הוא: ֲאֶשׁ

ת ָיָדיו ָיָצרּו. ֶשׁ הּו, ְוַיֶבּ ָעָשׂ

עם  על  להיות  היה  צריך  מילים(   53 )ו־יא.  המזמור  של  השני  חלקו 

ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני  ַתּ אּו ִנְשׁ ישראל שעובד את ה' מיראה: ֹבּ

ְוֹצאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱא־לֵֹהינּו,  הּוא  י  ִכּ הנימוק:  נּו.  ֹעֵשׂ ה' 
ָידֹו, ואולם — היה מה שעצר את התהליך! היה זה צריך להימשך 
בקולו.  נשמע  אם  ַהּיֹום  יהיה  זה  אכן  וכך  ָמעּו,  ִתְשׁ ֹקלֹו  ְבּ ִאם  כך 

ָידֹו ֶמְחְקֵרי  ר ְבּ בפועל, במקום הסברו של הנימוק לרננה ולתרועה )ֲאֶשׁ

לכך  הסבר  בא  לא  הראשון,  בחלק  הּו(  ָעָשׂ ְוהּוא  ם  ַהָיּ לֹו  ר  ֲאֶשׁ  ... ָאֶרץ 

ר ִנּסּוִני  שאנו נשתחוה לה' אלא הסבר לכך שלא שמענו בקול ה' )ֲאֶשׁ

י(. וכך, במקום שיהיה שויון בין החלקים  י ְבַאִפּ ְעִתּ ַבּ ר ִנְשׁ ֲאבֹוֵתיֶכם ... ֲאֶשׁ

— עבודה מאהבה ועבודה מיראה, נוצר פער לטובת החלק השני — 

המנמק מדוע לא עבדו את ה' מיראה.

ַאל  היסטורי:  נימוק  הוא  ה'  את  כראוי  עבדנו  שלא  לכך  הנימוק 

ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  ר  ר. ֲאֶשׁ ְדָבּ ִמּ ַבּ ה  יֹום ַמָסּ ְכּ ְמִריָבה,  ִכּ ְקׁשּו ְלַבְבֶכם  ַתּ
ֵעי ֵלָבב  דֹור, ָוֹאַמר ַעם ֹתּ ָנה ָאקּוט ְבּ ִעים ָשׁ ם ָראּו ָפֳעִלי. ַאְרָבּ ָחנּוִני ַגּ ְבּ
י, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי. י ְבַאִפּ ְעִתּ ַבּ ר ִנְשׁ ֵהם, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי. ֲאֶשׁ

חטא  הוא  במדבר  שנה  ארבעים  שהיינו  לכך  הטעם  בפשטות, 

בכלל,  המרגלים  חטא  נזכר  לא  שלנו  במזמור  ואולם,  המרגלים. 



וההתייחסות היא רק לניסיון והבחינה במסה ומריבה!

בו אמר משה  בזמן  נראה שעלינו לעיין  יותר,  כדי להבין את המזמור טוב 

ָמעּו. כלומר, המזמור שלנו לא נאמר בתורה  ֹקלֹו ִתְשׁ רבינו לעם: ַהּיֹום ִאם ְבּ

בפירוש מפיו של משה, אך במדרש תהילים נאמר: "אחד עשר מזמורים )צ־ק( 

אמר משה", והמזמור שלנו מיוחס אליו, ולפיכך יש מקום לחפש את היום בו 

ָמעּו. ֹקלֹו ִתְשׁ משה רבינו אמר: ַהּיֹום ִאם ְבּ

ִסין  ר  ְדַבּ ִמִמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֲעַדת  ל  ָכּ ְסעּו  ַוִיּ א־ז(:  יז,  )שמות  נאמר  בפרשת בשלח 

ה,  ֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶשׁ ת ָהָעם. ַוָיּ ֹתּ ְרִפיִדים ְוֵאין ַמִים ִלְשׁ ֲחנּו ִבּ י ה', ַוַיּ ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִפּ

ַנּסּון  ִדי? ַמה ְתּ ִריבּון ִעָמּ ה: ַמה ְתּ אֶמר ָלֶהם ֹמֶשׁ ה, ַוֹיּ ֶתּ נּו ָלנּו ַמִים ְוִנְשׁ אְמרּו: ְתּ ַוֹיּ

ה ֶהֱעִליָתנּו  ה ֶזּ אֶמר: ָלָמּ ה, ַוֹיּ ֶלן ָהָעם ַעל ֹמֶשׁ ִים, ַוָיּ ם ָהָעם ַלַמּ ְצָמא ָשׁ ֶאת ה'? ַוִיּ

ה ֶאל ה' ֵלאֹמר: ָמה  ְצַעק ֹמֶשׁ ָמא. ַוִיּ ָצּ ַני ְוֶאת ִמְקַני ַבּ ְצַרִים, ְלָהִמית ֹאִתי ְוֶאת ָבּ ִמִמּ

ה: ֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם, ְוַקח  אֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ה, עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני. ַוֹיּ ה ָלָעם ַהֶזּ ֶאֱעֶשׂ

. ִהְנִני ֹעֵמד  ָיְדָך ְוָהָלְכָתּ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיֹאר ַקח ְבּ ר ִהִכּ ָך ֲאֶשׁ ָרֵאל, ּוַמְטּ ְקֵני ִיְשׂ ָך ִמִזּ ִאְתּ

ן  ַעׂש ֵכּ ָתה ָהָעם. ַוַיּ ּנּו ַמִים ְוָשׁ יָת ַבּצּור ְוָיְצאּו ִמֶמּ ֹחֵרב, ְוִהִכּ ם ַעל ַהּצּור ְבּ ְלָפֶניָך ָשּׁ

ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ ה ּוְמִריָבה, ַעל ִריב ְבּ קֹום ַמָסּ ם ַהָמּ ְקָרא ֵשׁ ָרֵאל. ַוִיּ ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְשׂ ֹמֶשׁ

נּו, ִאם ָאִין? ִקְרֵבּ ָתם ֶאת ה' ֵלאֹמר: ֲהֵיׁש ה' ְבּ ְוַעל ַנֹסּ

היה כאן ניסיון והייתה כאן בחינה, ואולם זה לא מתואר בכתוב כחטא, אלא 

כצמא של העם, וישועת ה' בכך שמשה מכה בצור ויצאו ממנו מים. כתולדה 

ֵענּו, כפי שהוא מתואר בחלק  ִיְשׁ צּור  זה מתאים לתאר את ה' בתואר:  מנס 

הראשון של המזמור שלנו.

ושוב הם עומדים בפני אותה  היו ישראל במדבר,  עברו ארבעים שנה בהם 

ָהֵעָדה  ל  ָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבֵני  ֹבאּו  ַוָיּ בעיה. וכך נאמר בפרשת חוקת )במדבר כ, א־ה(: 

ם. ְולֹא  ֵבר ָשׁ ָקּ ם ִמְרָים ַוִתּ ָמת ָשׁ ָקֵדׁש, ַוָתּ ב ָהָעם ְבּ ֶשׁ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ַוֵיּ ר ִצן ַבּ ִמְדַבּ

אְמרּו ֵלאֹמר:  ה ַוֹיּ ֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶשׁ ה ְוַעל ַאֲהֹרן. ַוָיּ ֲהלּו ַעל ֹמֶשׁ ָקּ ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה, ַוִיּ

ה,  ַהֶזּ ר  ְדָבּ ַהִמּ ֶאל  ְקַהל ה'  ֶאת  ֲהֵבאֶתם  ְוָלָמה  ִלְפֵני ה'.  ַאֵחינּו  ְגַוע  ִבּ ָגַוְענּו  ְולּו 

קֹום  ַהָמּ ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל  ְצַרִים  ִמִמּ ֶהֱעִליֻתנּו  ְוָלָמה  ּוְבִעיֵרנּו.  ֲאַנְחנּו  ם  ָשׁ ָלמּות 

ּתֹות. ה, לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְשׁ ָהָרע ַהֶזּ

ממש כפי שהיה במדבר סין )בפרשת בשלח(, היה גם כאשר הם נסעו ממדבר 

צין )בפרשת חוקת( — אין מים, והעם רבים עם משה. גם הפתרון שמציע ה' 

לּו  ְפּ ַוִיּ מֹוֵעד  ֹאֶהל  ַתח  ֶפּ ֶאל  ָהל  ַהָקּ ֵני  ִמְפּ ְוַאֲהֹרן  ה  ֹמֶשׁ ֹבא  ַוָיּ דומה מאוד:  הוא 

ה  ֶטּ ַהַמּ ֶאת  ַקח  אֹמר:  ֵלּ ה  ֹמֶשׁ ֶאל  ר ה'  ַוְיַדֵבּ ֲאֵליֶהם.  ְכבֹוד ה'  ָרא  ַוֵיּ ֵניֶהם,  ְפּ ַעל 

ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו,  ם ֶאל ַהֶסּ ְרֶתּ ה ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך, ְוִדַבּ ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה, ַאָתּ

ה ֶאת  ח ֹמֶשׁ ַקּ ִעיָרם. ַוִיּ ִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְבּ ַלע, ְוִהְשׁ ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן ַהֶסּ

הּו. ואולם, כאן מתחיל הבידול בין המקרה בפרשת  ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ְפֵני ה' ַכּ ה ִמִלּ ֶטּ ַהַמּ

בשלח למקרה בפרשת חוקת. משה רבינו מחליט לפני שהוא מוציא לעם מים 

ָהל ֶאל  ַהָקּ ְוַאֲהֹרן ֶאת  ה  ְקִהלּו ֹמֶשׁ ַוַיּ מן הסלע — להשמיע משהו לכל הקהל: 

ה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים?! ַלע ַהֶזּ ִרים, ֲהִמן ַהֶסּ ְמעּו ָנא ַהֹמּ אֶמר ָלֶהם: ִשׁ ַלע, ַוֹיּ ֵני ַהָסּ ְפּ

ְדָרָכי.

י, ִאם ְיֹבאּון ֶאל  י ְבַאִפּ ְעִתּ ַבּ ר ִנְשׁ )יא( ֲאֶשׁ

ְמנּוָחִתי.

2 ָמעּו�� ֹקלֹו�ִתְשׁ שיעורים�בספר�תהילים�‹�פרק�צ״ו�‹�ַהּיֹום�ִאם�ְבּ



ְמעּו  ָמעּו במזמור שלנו, הוא הרחבה של דברי משה: ִשׁ ֹקלֹו ִתְשׁ נראה, כי ַהּיֹום ִאם ְבּ

יֹום  ְכּ ְמִריָבה,  ִכּ ְלַבְבֶכם  ְקׁשּו  ַתּ ַאל  ִרים. משה רבינו מפרט במזמור שלנו:  ַהֹמּ ָנא 

ָפֳעִלי. ומדוע עכשיו אתם  ָראּו  ם  ַגּ ָחנּוִני  ְבּ ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם,  ר  ֲאֶשׁ ר.  ְדָבּ ִמּ ַבּ ה  ַמָסּ
למים,  ישראל צמאים  נוספת עם  ומריבה? פעם  כמו במסה  ממשיכים בטענות 

ה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים?! סיומו של המזמור לא  ַלע ַהֶזּ ואתם עדיין לא יודעים שִמן ַהֶסּ

בא להצביע על החטאים במדבר, אלא בא לחזק את התחושה הקשה של משה 

ֵעי ֵלָבב ֵהם, ְוֵהם  דֹור, ָוֹאַמר ַעם ֹתּ ָנה ָאקּוט ְבּ ִעים ָשׁ רבינו מול בקשת העם: ַאְרָבּ

י, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי. י ְבַאִפּ ְעִתּ ַבּ ר ִנְשׁ לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי. ֲאֶשׁ

שבועת ה' שנזכרת כאן היא השבועה שלא יבואו אל הארץ. בזמן חטא המרגלים 

ר  ֲאֶשׁ אמנם נזכרת השבועה )במדבר יד, כח־ל(: ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ה', ִאם לֹא ַכּ

ְלָכל  ֻקֵדיֶכם  ְפּ ְוָכל  ִפְגֵריֶכם  לּו  ִיְפּ ה  ַהֶזּ ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ ָלֶכם.  ה  ֶאֱעֶשׂ ן  ֵכּ ָאְזָני  ְבּ ם  ְרֶתּ ַבּ ִדּ

ֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ  ם ָתּ ר ֲהִליֹנֶתם ָעָלי. ִאם ַאֶתּ ָנה ָוָמְעָלה ֲאֶשׁ ִרים ָשׁ ן ֶעְשׂ ְרֶכם, ִמֶבּ ִמְסַפּ

ּה. ואולם, העובדה ששבועה זו נעשתה בכעס  ן ֶאְתֶכם ָבּ ֵכּ אִתי ֶאת ָיִדי ְלַשׁ ר ָנָשׂ ֲאֶשׁ

לא נאמרה בחטא המרגלים עצמו. האף נזכר רק בדברי משה לבני גד ולבני ראובן 

ם  ְלָחָמה ְוַאֶתּ ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ְראּוֵבן: ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלִמּ אֶמר ֹמֶשׁ )במדבר לב, ו־יא(: ַוֹיּ

ר ָנַתן  ָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ֵני ִיְשׂ ְבּ ה ]ְתִניאּון[)תנואון( ֶאת ֵלב  בּו ֹפה?! ְוָלָמּ ְשׁ ֵתּ

ֲעלּו  ַוַיּ ָהָאֶרץ.  ֶאת  ִלְראֹות  ְרֵנַע  ַבּ ֵדׁש  ִמָקּ ֹאָתם  ְלִחי  ָשׁ ְבּ ֲאֹבֵתיֶכם  ָעׂשּו  ה  ֹכּ ה'.  ָלֶהם 

י ֹבא ֶאל ָהָאֶרץ  ָרֵאל ְלִבְלִתּ ֵני ִיְשׂ ִניאּו ֶאת ֵלב ְבּ ְראּו ֶאת ָהָאֶרץ, ַוָיּ ּכֹול ַוִיּ ַעד ַנַחל ֶאְשׁ

ים ָהֹעִלים  ַבע ֵלאֹמר: ִאם ִיְראּו ָהֲאָנִשׁ ָשּׁ ּיֹום ַההּוא ַוִיּ ַחר ַאף ה' ַבּ ר ָנַתן ָלֶהם ה'. ַוִיּ ֲאֶשׁ

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  י  ְעִתּ ַבּ ִנְשׁ ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָדָמה  ֵאת  ָוַמְעָלה  ָנה  ָשׁ ִרים  ֶעְשׂ ן  ִמֶבּ ְצַרִים  ִמִמּ

י לֹא ִמְלאּו ַאֲחָרי. ּוְלַיֲעֹקב ִכּ

ְמעּו  אם כן, סיומו של המזמור שלנו, הוא הרחבה של דברי משה בפרשת חוקת: ִשׁ

ה נֹוִציא ָלֶכם ָמִים?! ַלע ַהֶזּ ִרים, ֲהִמן ַהֶסּ ָנא ַהֹמּ

ה ֶאת  ֶרם ֹמֶשׁ לאחר שמשה משמיע את דבריו, הוא מבצע את מה שאמר לו ה': ַוָיּ

ְתּ ָהֵעָדה ּוְבִעיָרם. הפתרון  ְשׁ ים ַוֵתּ ְצאּו ַמִים ַרִבּ ֲעָמִים, ַוֵיּ הּו ַפּ ַמֵטּ ַלע ְבּ ְך ֶאת ַהֶסּ ָידֹו ַוַיּ

לצמא של בני ישראל הוא פתרון דומה — הן בפרשת בשלח הוציא משה מים 

כאשר הוא הכה במטהו את הצור, והן בפרשת חוקת הוא הכה במטהו את הסלע 

אֶמר ה'  ויצאו מים. ואולם, לאחר ששתו העדה ובהמתם כתוב בפרשת חוקת: ַוֹיּ

ָלֵכן לֹא  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ְלֵעיֵני  ִני  יֵשׁ ְלַהְקִדּ י  ִבּ ם  ֶהֱאַמְנֶתּ ַיַען לֹא  ַאֲהֹרן:  ְוֶאל  ה  ֶאל ֹמֶשׁ

ה ֵמי ְמִריָבה  י ָלֶהם. וסיום הפרשיה: ֵהָמּ ר ָנַתִתּ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָהל ַהֶזּ ָתִביאּו ֶאת ַהָקּ

ם. ֵדׁש ָבּ ָקּ ָרֵאל ֶאת ה', ַוִיּ ר ָרבּו ְבֵני ִיְשׂ ֲאֶשׁ

מדוע נענשו משה ואהרן? כיצד הם היו צריכים להקדיש את ה' לעיני בני ישראל?

ישנן הצעות רבות במפרשים לחטאו הדק של משה, אך נראה שהאופן בו מסתיים 

המזמור שלנו נותן כיוון נוסף של הבנה. משה אמר לבני ראובן וגד )במדבר לב, 

ה ָהַרע  ל ַהּדֹור ָהֹעֶשׂ ם ָכּ ָנה, ַעד ֹתּ ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ ָרֵאל ַוְיִנֵעם ַבּ ִיְשׂ ַחר ַאף ה' ְבּ יג(: ַוִיּ

ָאקּוט  ָנה  ָשׁ ִעים  ַאְרָבּ בהם:  התקיים  כבר  בקדש,  עומדים  הם  וכאשר  ה',  ֵעיֵני  ְבּ

דֹור. אם כן, הדור הרע הזה נגמר, ועל הדור הזה נשבע ה' באפו שלא יבואו  ְבּ
היה  צריך  סין! משה לא  איננו העם במדבר  אל המנוחה. הקהל הצמא בקדש, 
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ִרים, אלא רק להוציא להם מים מן הסלע כפי שהוא  ְמעּו ָנא ַהֹמּ לומר להם ִשׁ

ה  ַמָסּ יֹום  ְכּ ְמִריָבה,  ִכּ ְלַבְבֶכם  ְקׁשּו  ַתּ ַאל  לעם:  אומר  משה  כאשר  הצטווה. 

ִנּסּוִני  ר  ֲאֶשׁ ר, הוא מזהה בין הקהל שעומד לפניו לבין הדור הקודם:  ְדָבּ ִמּ ַבּ
ם ָראּו ָפֳעִלי. זהות זו היא חטאו הדק של משה, ואם הוא  ָחנּוִני ַגּ ֲאבֹוֵתיֶכם, ְבּ
לא יכול להתנתק מדור המדבר, הרי שהוא לא יכול להביא את הקהל של דור 

הבנים אל הארץ.

את  מהווה  שלנו  המזמור  בסיום  שהאמירה  מפורש  לא  שבתהילים  אף  על 

חטאו של משה, ניתן למצוא לכך רמז במזמור ק בתהילים. מזמור ק מתכתב 

ָנה ַלה',  עם המזמור שלנו, וכשם שבחלק הראשון במזמור צה כתוב: ְלכּו ְנַרְנּ

ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו, כך כתוב במזמור  תֹוָדה, ִבּ ָמה ָפָניו ְבּ ֵענּו, ְנַקְדּ ָנִריָעה ְלצּור ִיְשׁ
ְרָנָנה.  אּו ְלָפָניו ִבּ ְמָחה ֹבּ ִשׂ ל ָהָאֶרץ. ִעְבדּו ֶאת ה' ְבּ ק: ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה' ָכּ

י הּוא ֱא־לֵֹהינּו,  נּו. ִכּ במזמור צה ישנו נימוק לחלק השני: ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵשׂ

י ה' הּוא ֱא־לִֹהים,  עּו ִכּ ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו. במזמור ק ישנו נימוק: ְדּ
נּו ]ְולֹו[)ולא( ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו. הּוא ָעָשׂ

לפי זה, ניתן למצוא במזמור ק גם את התיקון לחטא המופיע במזמור צה. 

נּו.  ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵשׂ ַתּ אּו ִנְשׁ במזמור שלנו מופיעה הקריאה: ֹבּ

י הּוא ֱא־לֵֹהינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו, אך זוהי קריאה מסויגת: ַהּיֹום  ִכּ
ִרים. ואולם  ְמעּו ָנא ַהֹמּ ָמעּו, וכפי שאמר משה בפרשת חוקת: ִשׁ ֹקלֹו ִתְשׁ ִאם ְבּ
תֹוָדה  ָעָריו ְבּ אּו ְשׁ במזמור ק ישנה קריאה לבוא בתודה, בצורה בלתי מסויגת: ֹבּ

ָוֹדר  ר  ֹדּ ְוַעד  ַחְסּדֹו,  ְלעֹוָלם  ה'  י טֹוב  ִכּ מֹו.  ְשׁ ְרכּו  ָבּ לֹו  ה, הֹודּו  ְתִהָלּ ִבּ ֲחֵצֹרָתיו 

ִני ְלֵעיֵני  יֵשׁ י ְלַהְקִדּ ם ִבּ ֱאמּוָנתֹו. בניגוד למה שקרה במי מריבה: ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנֶתּ

ָוֹדר, ועל אף שהדור הרע מת במדבר,  ר  ֹדּ ָרֵאל, מאמין משה בה' ַעד  ִיְשׂ ֵני  ְבּ

קם דור חדש שמאמין בה', ואולי גם הדרך לבוא היא שונה — לא באים כדי 

תֹוָדה. ָעָריו ְבּ אּו ְשׁ להשתחוות ולכרוע, אלא כדי להודות לה': ֹבּ
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