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ֶתָך / תהילים פרק ק״ו ְתִהָלּ ַח ִבּ ֵבּ ַתּ ְלִהְשׁ
שאול יונתן וינגורט

ה'  כי טוב. לפעמים, מבקשים אנו לשמוח בשמחת הגוי של  הודו לה' 

ולהתהלל עם נחלתו, ולפעמים נתונים אנו בצרות, ומבקשים אנו ישועה 

ולהשתבח בתהילתו. בכל  לה'  מן הגויים האחרים כדי שנוכל להודות 

את  זוכר  ה'  אבותינו,  ושל  שלנו  החטאים  כל  שעם  אנו  יודעים  מקרה, 

בריתו, ובסוף נוכל להודות לה'.

י  י טֹוב, ִכּ )א( ַהְללּוָיּה, הֹודּו ַלה' ִכּ

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

ל  ִמיַע ָכּ בּורֹות ה', ַיְשׁ ל ְגּ )ב( ִמי ְיַמֵלּ

תֹו. ִהָלּ ְתּ

ה ְצָדָקה  ט, ֹעֵשׂ ָפּ ְמֵרי ִמְשׁ ֵרי ֹשׁ )ג( ַאְשׁ

ְבָכל ֵעת.

ְקֵדִני  ָך, ָפּ ְרצֹון ַעֶמּ )ד( ָזְכֵרִני ה' ִבּ

יׁשּוָעֶתָך. ִבּ

ֹמַח  ִחיֶריָך, ִלְשׂ טֹוַבת ְבּ )ה( ִלְראֹות ְבּ

ל ִעם ַנֲחָלֶתָך. ְמַחת ּגֹוֶיָך, ְלִהְתַהֵלּ ִשׂ ְבּ

)ו( ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו, ֶהֱעִוינּו 

ְענּו. ִהְרָשׁ

ילּו  ִכּ )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא ִהְשׂ

ִנְפְלאֹוֶתיָך, לֹא ָזְכרּו ֶאת ֹרב ֲחָסֶדיָך, 

ַים סּוף. ְמרּו ַעל ָים ְבּ ַוַיּ

מֹו, ְלהֹוִדיַע ֶאת  יֵעם ְלַמַען ְשׁ )ח( ַוּיֹוִשׁ

בּוָרתֹו. ְגּ

ֱחָרב, ַוּיֹוִליֵכם  ַים סּוף ַוֶיּ ְגַער ְבּ )ט( ַוִיּ

הקודם, מזמור קה, קרא לנו להודות לה' ולזמר המזמור 

לו, מתוך זיכרון הברית שה' כרת עם אברהם 

ָבר  ִריתֹו ָדּ ונשבע ליצחק והעמיד אותה ליעקב )ח־יא(: ָזַכר ְלעֹוָלם ְבּ

ֲעִמיֶדָה  ַוַיּ ָחק.  ְלִיְשׂ בּוָעתֹו  ּוְשׁ ַאְבָרָהם  ַרת ֶאת  ָכּ ר  ֲאֶשׁ ְלֶאֶלף ּדֹור.  ה  ִצָוּ

ָנַען ֶחֶבל  ן ֶאת ֶאֶרץ ְכּ ִרית עֹוָלם. ֵלאֹמר: ְלָך ֶאֵתּ ָרֵאל ְבּ ְלַיֲעֹקב ְלֹחק ְלִיְשׂ

ַנֲחַלְתֶכם. במזמור קה מתוארת הירידה למצרים והיציאה ממנה )יב־

לח(, ונזכרת בקצרה ההליכה במדבר וירושת הארץ )לט־מה(.

עם   — הברית  של  השני  הצד  מתואר  קו,  מזמור  שלנו,  במזמור 

ישראל.

המיקוד  בעוד  אך  לה',  להודות  קריאה  ישנה  המזמורים  בשני 

הֹוִדיעּו  מֹו,  ְשׁ ִבּ ִקְראּו  ַלה'  הֹודּו  ה':  בעלילות  הוא  הקודם  במזמור 

ֲעִלילֹוָתיו, במזמור הזה אנו מתמקדים במעלליהם של בני  ים  ָבַעִמּ

ַמַעְלֵליֶהם. ְזנּו ְבּ ַמַעְלֵליֶהם, ַוִיּ ְכִעיסּו ְבּ ישראל: ַוַיּ

כיצד בנוי המזמור?

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י טֹוב, ִכּ כותרת )א(: ַהְללּוָיּה, הֹודּו ַלה' ִכּ

ִמן  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֱא־לֵֹהי  ה'  רּוְך  ָבּ )מח(:  בתהילים  רביעי  לספר  חתימה 

ל ָהָעם ָאֵמן. ַהְללּוָיּה. ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ָכּ

גוף המזמור נחלק לשני חלקים:

ל  ְיַמֵלּ ִמי  )ב־ג(:  באמירה  מתחיל  מילים(   153 )ב־כג.  הראשון  החלק 

ְצָדָקה  ה  ֹעֵשׂ ט,  ָפּ ִמְשׁ ְמֵרי  ֹשׁ ֵרי  ַאְשׁ תֹו.  ִהָלּ ְתּ ל  ָכּ ִמיַע  ַיְשׁ ה',  בּורֹות  ְגּ



ִלְראֹות  יׁשּוָעֶתָך.  ִבּ ְקֵדִני  ָפּ ָך,  ַעֶמּ ְרצֹון  ִבּ ה'  ָזְכֵרִני  )ד־ה(:  ובקשה  ֵעת.  ְבָכל 
ל ִעם ַנֲחָלֶתָך. ְמַחת ּגֹוֶיָך, ְלִהְתַהֵלּ ִשׂ ֹמַח ְבּ ִחיֶריָך, ִלְשׂ טֹוַבת ְבּ ְבּ

כאן מפרט המשורר את החטאים של אבותינו )ו(: ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו, ֶהֱעִוינּו 

ְענּו. וזהו פירוט החטאים בחלק זה: )1( הנפלאות במצרים וים סוף )ו־יב(:  ִהְרָשׁ
ְמרּו ַעל  ילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך, לֹא ָזְכרּו ֶאת ֹרב ֲחָסֶדיָך, ַוַיּ ִכּ ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים לֹא ִהְשׂ
ֱחָרב,  ַים סּוף ַוֶיּ בּוָרתֹו. ַוִיְּגַער ְבּ מֹו, ְלהֹוִדיַע ֶאת ְגּ יֵעם ְלַמַען ְשׁ ַים סּוף. ַוּיֹוִשׁ ָים ְבּ
ַוְיַכּסּו  אֹוֵיב.  ִמַיּד  ַוִיְּגָאֵלם  ׂשֹוֵנא,  ד  ִמַיּ יֵעם  ַוּיֹוִשׁ ר.  ְדָבּ ִמּ ַכּ ֹהמֹות  ְתּ ַבּ ַוּיֹוִליֵכם 
תֹו. )2( מסה  ִהָלּ ְתּ ירּו  ָיִשׁ ֲאִמינּו ִבְדָבָריו,  ַוַיּ ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר. 
ר,  ְדָבּ ִמּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַבּ יו, לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו. ַוִיּ ְכחּו ַמֲעָשׂ ומריבה )יג־טו(: ִמֲהרּו ָשׁ

)3( קרח )טז־ ם.  ַנְפָשׁ ְבּ ָרזֹון  ח  ַלּ ַוְיַשׁ ֱאָלָתם,  ֶשׁ ָלֶהם  ן  ֵתּ ַוִיּ ימֹון.  יִשׁ ִבּ ַוְיַנּסּו ֵא־ל 
ַכס  ָתן, ַוְתּ ְבַלע ָדּ ח ֶאֶרץ ַוִתּ ְפַתּ ֲחֶנה, ְלַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ה'. ִתּ ַמּ ה ַבּ יח(: ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶשׁ

ִעים. )4( חטא העגל  ַלֵהט ְרָשׁ ֲעָדָתם, ֶלָהָבה ְתּ ַבּ ְבַער ֵאׁש  ַוִתּ ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם. 
ַתְבִנית ׁשֹור  בֹוָדם ְבּ ִמירּו ֶאת ְכּ ָכה. ַוָיּ ֲחוּו ְלַמֵסּ ַתּ ְשׁ ֹחֵרב, ַוִיּ )יט־כג(: ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְבּ

ֶאֶרץ ָחם,  ִמְצָרִים. ִנְפָלאֹות ְבּ ה ְגֹדלֹות ְבּ יָעם, ֹעֶשׂ ְכחּו ֵא־ל מֹוִשׁ ב. ָשׁ ֹאֵכל ֵעֶשׂ
ֶרץ ְלָפָניו,  ֶפּ ה ְבִחירֹו ָעַמד ַבּ ִמיָדם, לּוֵלי ֹמֶשׁ נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף. ַוֹיּאֶמר ְלַהְשׁ

ִחית. יב ֲחָמתֹו ֵמַהְשׁ ְלָהִשׁ

סדר  לפי  או  בתורה,  מופיעים  הם  בו  הסדר  לפי  מפורטים  אינם  החטאים 

אבותינו במדבר, שכן בחטא  כל החטאים של  הופיעו  לא  וגם  התרחשותם, 

קֹוִלי,  ְמעּו ְבּ ָעִמים, ְולֹא ָשׁ ר ְפּ המרגלים נאמר )במדבר יד, כב(: ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶשׂ

וכאן מפורטים רק ארבעה חטאים עד שבועת ה' שלא ייכנסו לארץ הנמצאת 

בחלק השני של המזמור.

אותם  )אמספר  חטאים  ארבעה  בפירוט  פותח  מילים(   155 )כד־מז.  השני  החלק 

שנזכרו  לחטאים  הללו  החטאים  בין  בהקבלה  להבחין  יהיה  שניתן  כדי  להתחלה  מהסוף 

ה, לֹא  ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ְמֲאסּו ְבּ בחלק הראשון(: )4( החטא בעקבות המרגלים )כד־מז(: ַוִיּ

יל  א ָידֹו ָלֶהם, ְלַהִפּ ׂ ָשּ קֹול ה'. ַוִיּ ְמעּו ְבּ ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם, לֹא ָשׁ ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו. ַוֵיּ
ֲאָרצֹות. )3( בעל פעור )כח־ ָבּ ּוְלָזרֹוָתם  ּגֹוִים,  ַבּ ַזְרָעם  יל  ּוְלַהִפּ ר.  ְדָבּ ִמּ ַבּ אֹוָתם 
ְפָרץ  ַוִתּ ַמַעְלֵליֶהם,  ְבּ ְכִעיסּו  ַוַיּ ִזְבֵחי ֵמִתים.  ַוֹיּאְכלּו  עֹור,  ְמדּו ְלַבַעל ְפּ ָצּ לא(: ַוִיּ

ְלֹדר  ִלְצָדָקה,  לֹו  ב  ָחֶשׁ ַוֵתּ ָפה.  ֵגּ ַהַמּ ָעַצר  ַוֵתּ ל,  ַוְיַפֵלּ יְנָחס  ִפּ ֲעֹמד  ַוַיּ ָפה.  ַמֵגּ ם  ָבּ
ה  ְלֹמֶשׁ ַרע  ַוֵיּ ְמִריָבה,  ֵמי  ַעל  ְקִציפּו  ַוַיּ )לב־לג(:  מריבה  מי   )2( עֹוָלם.  ַעד  ָוֹדר 
ָפָתיו. )1( ארץ ישראל והחטאים בה  ְשׂ א ִבּ י ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו, ַוְיַבֵטּ ֲעבּוָרם. ִכּ ַבּ
ְלְמדּו  ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִיּ ר ָאַמר ה' ָלֶהם. ַוִיּ ים ֲאֶשׁ ִמידּו ֶאת ָהַעִמּ )לד־מג(: לֹא ִהְשׁ

ֵניֶהם ְוֶאת  ְבּ חּו ֶאת  ְזְבּ ַוִיּ ְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש.  ַוִיּ יֶהם,  ַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵבּ ַוַיּ יֶהם.  ַמֲעֵשׂ
י  ַלֲעַצֵבּ חּו  ִזְבּ ר  ֲאֶשׁ ּוְבנֹוֵתיֶהם  ֵניֶהם  ְבּ ם  ַדּ ָנִקי,  כּו ָדם  ְפּ ְשׁ ַוִיּ ִדים.  ַלֵשּׁ נֹוֵתיֶהם  ְבּ
ַחר ַאף ה'  ַמַעְלֵליֶהם. ַוִיּ ְזנּו ְבּ יֶהם ַוִיּ ְטְמאּו ְבַמֲעֵשׂ ִמים. ַוִיּ ָדּ ֱחַנף ָהָאֶרץ ַבּ ְכָנַען, ַוֶתּ
ְלָחצּום  ְנֵאיֶהם. ַוִיּ לּו ָבֶהם ֹשׂ ְמְשׁ ַיד ּגֹוִים, ַוִיּ ֵנם ְבּ ְתּ ַעּמֹו, ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו. ַוִיּ ְבּ
ֹמּכּו  ה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם, ַוָיּ יֵלם, ְוֵהָמּ ָעִמים ַרּבֹות ַיִצּ ַחת ָיָדם. ְפּ ְנעּו ַתּ ָכּ אֹוְיֵביֶהם, ַוִיּ

ֲעו ָֹנם. ַבּ
ָתם.  ִרָנּ ֶאת  ְמעֹו  ָשׁ ְבּ ָלֶהם,  ר  ַצּ ַבּ ְרא  ַוַיּ )מד־מו(:  באמירה  מסתיים  זה  חלק  גם 

ל  ן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָכּ ֵתּ ֹרב )חסדו( ]ֲחָסָדיו[. ַוִיּ ֵחם ְכּ ָנּ ִריתֹו, ַוִיּ ר ָלֶהם ְבּ ְזֹכּ ַוִיּ
ם  ֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים, ְלֹהדֹות ְלֵשׁ יֵענּו ה' ֱא־לֵֹהינּו, ְוַקְבּ ׁשֹוֵביֶהם. ובבקשה )מז(: הֹוִשׁ

ר. ְדָבּ ִמּ ֹהמֹות ַכּ ְתּ ַבּ

ד אֹוֵיב. ְגָאֵלם ִמַיּ ד ׂשֹוֵנא, ַוִיּ יֵעם ִמַיּ )י( ַוּיֹוִשׁ

)יא( ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר.

תֹו. ִהָלּ ירּו ְתּ ֲאִמינּו ִבְדָבָריו, ָיִשׁ )יב( ַוַיּ

יו, לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו. ְכחּו ַמֲעָשׂ )יג( ִמֲהרּו ָשׁ

ימֹון. יִשׁ ר, ַוְיַנּסּו ֵא־ל ִבּ ְדָבּ ִמּ ְתַאּוּו ַתֲאָוה ַבּ )יד( ַוִיּ

ם. ַנְפָשׁ ח ָרזֹון ְבּ ַלּ ֱאָלָתם, ַוְיַשׁ ן ָלֶהם ֶשׁ ֵתּ )טו( ַוִיּ

ֲחֶנה, ְלַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ה'. ַמּ ה ַבּ )טז( ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶשׁ

ַכס ַעל ֲעַדת  ָתן, ַוְתּ ְבַלע ָדּ ח ֶאֶרץ ַוִתּ ְפַתּ )יז( ִתּ

ֲאִביָרם.

ַלֵהט  ֲעָדָתם, ֶלָהָבה ְתּ ְבַער ֵאׁש ַבּ )יח( ַוִתּ

ִעים. ְרָשׁ

ָכה. ֲחוּו ְלַמֵסּ ַתּ ְשׁ ֹחֵרב, ַוִיּ )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְבּ

ַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל  בֹוָדם ְבּ ִמירּו ֶאת ְכּ )כ( ַוָיּ

ב. ֵעֶשׂ

ה ְגֹדלֹות  יָעם, ֹעֶשׂ ְכחּו ֵא־ל מֹוִשׁ )כא( ָשׁ

ִמְצָרִים. ְבּ

ֶאֶרץ ָחם, נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף. )כב( ִנְפָלאֹות ְבּ

ה ְבִחירֹו  ִמיָדם, לּוֵלי ֹמֶשׁ אֶמר ְלַהְשׁ )כג( ַוֹיּ

ִחית. יב ֲחָמתֹו ֵמַהְשׁ ֶרץ ְלָפָניו, ְלָהִשׁ ֶפּ ָעַמד ַבּ

ה, לֹא ֶהֱאִמינּו  ֶאֶרץ ֶחְמָדּ ְמֲאסּו ְבּ )כד( ַוִיּ

ִלְדָברֹו.

קֹול ה'. ְמעּו ְבּ ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם, לֹא ָשׁ )כה( ַוֵיּ

ר. ְדָבּ ִמּ יל אֹוָתם ַבּ א ָידֹו ָלֶהם, ְלַהִפּ ׂ ָשּ )כו( ַוִיּ

ֲאָרצֹות. ּגֹוִים, ּוְלָזרֹוָתם ָבּ יל ַזְרָעם ַבּ )כז( ּוְלַהִפּ

אְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים. עֹור, ַוֹיּ ְמדּו ְלַבַעל ְפּ ָצּ )כח( ַוִיּ

ָפה. ם ַמֵגּ ְפָרץ ָבּ ַמַעְלֵליֶהם, ַוִתּ ְכִעיסּו ְבּ )כט( ַוַיּ

ָפה. ֵגּ ָעַצר ַהַמּ ל, ַוֵתּ יְנָחס ַוְיַפֵלּ ֲעֹמד ִפּ )ל( ַוַיּ
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ֶתָך. ְתִהָלּ ַח ִבּ ֵבּ ַתּ ָך, ְלִהְשׁ ָקְדֶשׁ

כפי שניתן להבחין בפירוט החטאים, היחס בין שני חלקי המזמור הוא של 

ישראל  ארץ  כנגד  סוף  בים  והמרי  במצרים  הנפלאות   )1( הפוכה:  תקבולת 

והחטאים בה, )2( מסה ומריבה כנגד מי מריבה, )3( קרח כנגד פינחס, )4( חטא 

העגל כנגד חטא המרגלים. ניתן לראות גם את היחס בין האמירה והבקשה 

בתחילת המזמור לזו שבסוף המזמור כיחס הפוך: בתחילה מבקש המשורר 

ובסופו מבקש המשורר שה'  ולהתהלל עם נחלתו,  ה'  לשמוח עם הגוי של 

יושיע אותנו מהגויים כדי שנוכל להודות ולהלל.

ב לֹו ִלְצָדָקה, ְלֹדר ָוֹדר ַעד עֹוָלם. ָחֶשׁ )לא( ַוֵתּ

ה  ַרע ְלֹמֶשׁ ְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה, ַוֵיּ )לב( ַוַיּ

ֲעבּוָרם. ַבּ

ָפָתיו. ְשׂ א ִבּ י ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו, ַוְיַבֵטּ )לג( ִכּ

ר ָאַמר ה'  ים ֲאֶשׁ ִמידּו ֶאת ָהַעִמּ )לד( לֹא ִהְשׁ

ָלֶהם.

יֶהם. ְלְמדּו ַמֲעֵשׂ ְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִיּ )לה( ַוִיּ

ְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש. יֶהם, ַוִיּ ַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵבּ )לו( ַוַיּ

ִדים. נֹוֵתיֶהם ַלֵשּׁ ֵניֶהם ְוֶאת ְבּ חּו ֶאת ְבּ ְזְבּ )לז( ַוִיּ

ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם  ם ְבּ כּו ָדם ָנִקי, ַדּ ְפּ ְשׁ )לח( ַוִיּ

ֱחַנף ָהָאֶרץ  י ְכָנַען, ַוֶתּ חּו ַלֲעַצֵבּ ר ִזְבּ ֲאֶשׁ

ִמים. ָדּ ַבּ

ַמַעְלֵליֶהם. ְזנּו ְבּ יֶהם ַוִיּ ְטְמאּו ְבַמֲעֵשׂ )לט( ַוִיּ

ַעּמֹו, ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו. ַחר ַאף ה' ְבּ )מ( ַוִיּ

ְנֵאיֶהם. לּו ָבֶהם ֹשׂ ְמְשׁ ַיד ּגֹוִים, ַוִיּ ֵנם ְבּ ְתּ )מא( ַוִיּ

ַחת ָיָדם. ְנעּו ַתּ ָכּ ְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם, ַוִיּ )מב( ַוִיּ

ה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם,  יֵלם, ְוֵהָמּ ָעִמים ַרּבֹות ַיִצּ )מג( ְפּ

ֲעו ָֹנם. ֹמּכּו ַבּ ַוָיּ

ָתם. ְמעֹו ֶאת ִרָנּ ָשׁ ר ָלֶהם, ְבּ ַצּ ְרא ַבּ )מד( ַוַיּ

ֹרב )חסדו( ֵחם ְכּ ָנּ ִריתֹו, ַוִיּ ר ָלֶהם ְבּ ְזֹכּ )מה( ַוִיּ

]ֲחָסָדיו[.

ל ׁשֹוֵביֶהם. ן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָכּ ֵתּ )מו( ַוִיּ

ֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים,  יֵענּו ה' ֱא־לֵֹהינּו, ְוַקְבּ )מז( הֹוִשׁ

ֶתָך. ְתִהָלּ ַח ִבּ ֵבּ ַתּ ָך, ְלִהְשׁ ם ָקְדֶשׁ ְלֹהדֹות ְלֵשׁ

ָרֵאל, ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד  רּוְך ה' ֱא־לֵֹהי ִיְשׂ )מח( ָבּ

ל ָהָעם ָאֵמן. ַהְללּוָיּה. ָהעֹוָלם, ְוָאַמר ָכּ
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