The Prophets and Psalmists as Exegetes- Class # 8
For Torah in Motion – by Menachem Leibtag

Tehillim 107 & the reason for its recitation on Yom ha'Atzmaut

Intro: The custom in Israel is to recite Tehillim 107
before Maariv on erev Yom Atzmaut –
In this week’s class, we try to explain why.
I. Methodology for ‘long’ chapters in Tehillim
What’s the Header
What’s the ‘structure’
What’s the point!
Let’s look in Tehillim 107, in a regular siddur or Tanach
[i.e. not formatted]
And then search for a ‘header’

. כִּ י לְעֹו ָלם חַ ְסּדֹו:טֹוב-א הֹדּו לַיהוָה כִּ י

1 'O give thanks unto the LORD, for
He is good, for His mercy endureth
for ever.'

, אֲ שֶׁ ר גְ ָא ָלם-- גְ אּו ֵלי יְהוָה,ֹאמרּו
ְ ב י
.צָ ר-ִּמיַד
;ּוממַ ע ֲָרב
ִּ  ִּמ ִּמזְ ָרח: ִּקבְ צָ ם,ג ּומֵ אֲ ָרצֹות
.ּומיָם
ִּ ִּמצָ פֹון

2 So let the redeemed of the LORD
say, whom He hath redeemed from
the hand of the adversary;

ישימֹון ּדָ ֶׁרְך; עִּ יר
ִּ ִּ ב,ד ָתעּו בַ ִּמ ְדבָ ר
. ל ֹא מָ צָ אּו,מֹושָ ב
 בָ הֶׁ ם, נַפְ שָ ם--צְ מֵ ִּאים-ה ְרעֵ בִּ ים גַם
.ִּת ְתעַ טָ ף
 בַ צַ ר,יְהוָה-ו ַויִּצְ עֲקּו ֶׁאל
. יַצִּ י ֵלם,צּוקֹותיהֶׁ ם
ֵ
לָהֶׁ ם; ִּמ ְמ

4 They wandered in the wilderness
in a desert way; they found no city
of habitation.

3 And gathered them out of the
lands, from the east and from the
west, from the north and from the
sea.

5 Hungry and thirsty, their soul
fainted in them.
6 Then they cried unto the LORD in
their trouble, and He delivered them
out of their distresses.

- ֶׁאל, ָל ֶׁלכֶׁת-- בְ דֶׁ ֶׁרְך ְישָ ָרה,ז ַוי ְַד ִּרי ֵכם
.עִּ יר מֹושָ ב
 לִּבְ נֵי,ְאֹותיו
ָ ח יֹודּו לַיהוָה חַ ְסּדֹו; וְ נִּפְ ל
.ָאדָ ם

7 And He led them by a straight
way, that they might go to a city of
habitation.

, ֶׁנ ֶׁפש ש ֵֹק ָקה; וְ ֶׁנ ֶׁפש ְרעֵ בָ ה, ַ ִּה ְשבִּ יע-ט כִּ י
.טֹוב-ִּמלֵא
ירי ֳענִּי
ֵ  חֹשֶׁ ְך וְ צַ לְמָ ֶׁות; אֲ ִּס,י י ְֹשבֵ י
.ּובַ ְרזֶׁל
 ֵאל; ַועֲצַ ת עֶׁ ְליֹון- ִּה ְמרּו ִּא ְמ ֵרי-יא כִּ י
.נ ָָאצּו

9 For He hath satisfied the longing
soul, and the hungry soul He hath
filled with good.

8 Let them give thanks unto the
LORD for His mercy, and for His
wonderful works to the children of
men!

10 Such as sat in darkness and in the
shadow of death, being bound in
affliction and iron-11 Because they rebelled against the
words of God, and contemned the
counsel of the Most High.

Etc.
Where did we find similar opening lines:
See Tehillim 106

-טֹוב- הֹודּו לַיהוָה כִּ י:יָּה-א הַ לְלּו
. כִּ י לְעֹולָם חַ ְסּדֹו, ַ גְ בּורֹות יְהוָה; י ְַש ִּמיע,יְמַ לֵל--ב ִּמי
. ְת ִּהלָתֹו-כָל
 ש ְֹמ ֵרי ִּמ ְשפָט; עֹשֵ ה צְ דָ ָקה,ג ַא ְש ֵרי
.עֵ ת-בְ כָל

1 Hallelujah. {N}
O give thanks unto the LORD; for He
is good; for His mercy endureth for
ever.
2 Who can express the mighty acts of
the LORD, or make all His praise to be
heard?
3 Happy are they that keep justice, that
do righteousness at all times.

Let’s look now in the Hebrew for repeated phrases in 107
To help identify it’s structure
[see PDF file]:
Then see formatted page

תהילים פרק קז א הֹדּו לַיהוָה כִּ י-טֹוב :כִּ י לְעֹולָם חַ ְסּדֹו.
ֹאמרּו ,גְ אּולֵי יְהוָה --אֲ שֶׁ ר גְ ָאלָםִּ ,מיַד-צָ ר.
י ְ
ב
ּומיָם.
ּוממַ ע ֲָרב; ִּמצָ פֹון ִּ
ּומֵ אֲ ָרצֹותִּ ,קבְ צָ םִּ :מ ִּמזְ ָרח ִּ
ג
ישימֹון ּדָ ֶׁרְך; עִּ יר מֹושָ ב ,ל ֹא מָ צָ אּו.
ד ָתעּו בַ ִּמ ְדבָ ר ,בִּ ִּ
ה ְרעֵ בִּ ים גַם-צְ מֵ ִּאים --נַפְ שָ ם ,בָ הֶׁ ם ִּת ְתעַ טָ ף.
צּוקֹותיהֶׁ ם ,יַצִּ ילֵם.
ֵ
ַויִּצְ עֲקּו ֶׁאל-יְהוָה ,בַ צַ ר לָהֶׁ ם; ִּמ ְמ
ו
ַוי ְַד ִּריכֵם ,בְ דֶׁ ֶׁרְך יְשָ ָרהָ --ל ֶׁלכֶׁתֶׁ ,אל-עִּ יר מֹושָ ב.
ז
ְאֹותיו ,לִּבְ נֵי ָאדָ ם.
יֹודּו לַיהוָה חַ ְסּדֹו; וְ נִּפְ ל ָ
ח
כִּ יִּ -ה ְשבִּ יעַ ֶׁ ,נפֶׁש ש ֵֹק ָקה; וְ ֶׁנפֶׁש ְרעֵ בָ הִּ ,מלֵא-טֹוב.
ט
ירי ֳענִּי ּובַ ְרזֶׁל.
י י ְֹשבֵ י ,חֹשֶׁ ְך וְ צַ לְמָ וֶׁת; אֲ ִּס ֵ
יא כִּ יִּ -ה ְמרּו ִּא ְמ ֵריֵ -אל; ַועֲצַ ת עֶׁ לְיֹון ָנ ָאצּו.
יב ַויַכְ נַע בֶׁ עָ מָ ל לִּבָ ם; כ ְָשלּו ,וְ ֵאין ֹעזֵר.
יֹושיעֵ ם.
ֻקֹותיהֶׁ םִּ ,
ַויִּזְ עֲקּו ֶׁאל-יְהוָה ,בַ צַ ר לָהֶׁ ם; ִּמ ְמצ ֵ
יג
רֹותיהֶׁ ם ְינ ֵַתק.
ּומֹוס ֵ
ְ
יאם ,מֵ חֹשֶׁ ְך וְ צַ לְמָ וֶׁת;
יֹוצִּ ֵ
יד
ְאֹותיו ,לִּבְ נֵי ָאדָ ם.
יֹודּו לַיהוָה חַ ְסּדֹו; וְ ִּנפְ ל ָ
טו
כִּ יִּ -שבַ רּ ,דַ לְתֹות ְנחֹשֶׁ ת; ּובְ ִּריחֵ י בַ ְרזֶׁל גִּ ּדֵ עַ .
טז
יז אֱ וִּ לִּיםִּ ,מּדֶׁ ֶׁרְך פִּ ְשעָ ם; ּומֵ עֲֹונ ֵֹתיהֶׁ ם ,י ְִּתעַ ּנּו.
אכֶׁלְ ,ת ַתעֵ ב נַפְ שָ ם; ַויַגִּ יעּו ,עַ ד-שַ ע ֲֵרי מָ וֶׁת.
יח כָלֹ -
יֹושיעֵ ם.
ֻקֹותיהֶׁ ם ִּ
וַ ִּיזְ עֲקּו ֶׁאל-יְהוָה ,בַ צַ ר לָהֶׁ ם; ִּמ ְמצ ֵ
יט
יתֹותם.
ָ
י ְִּשלַח ְּדבָ רֹו ,וְ י ְִּרפ ֵָאם; וִּ ימַ לֵטִּ ,מ ְש ִּח
כ
ְאֹותיו ,לִּבְ נֵי ָאדָ ם.
יֹודּו לַיהוָה חַ ְסּדֹו; וְ נִּפְ ל ָ
כא
וְ יִּזְ בְ חּו ,זִּ בְ חֵ י תֹודָ ה; וִּ יסַ פְ רּו מַ עֲשָ יו בְ ִּרּנָה.
כב
יֹורדֵ י הַ יָם ,בָ אֳ נִּיֹות; עֹשֵ י ְמלָאכָה ,בְ מַ יִּם ַרבִּ ים.
כג ] ְ
ְאֹותיו ,בִּ ְמצּולָה.
כד ] הֵ מָ ה ָראּו ,מַ עֲשֵ י יְהוָה; וְ נִּפְ ל ָ
כה] וַי ֹאמֶׁ רַ --ו ַיעֲמֵ ד ,רּוחַ ְסעָ ָרה; ו ְַתרֹומֵ ם ַגלָיו.
כו ] ַיעֲלּו שָ מַ יִּם ,י ְֵרדּו ְתהֹומֹות; נַפְ שָ ם ,בְ ָרעָ ה ִּת ְתמֹוגָג.
כז ] יָחֹוגּו וְ יָנּועּו ,כ ִַּשכֹור; וְ כָל-חָ כְ מָ ָתםִּ ,ת ְתבַ לָע.
יאם.
ּומ ְמצּוק ֵֹתיהֶׁ ם ,יֹוצִּ ֵ
ִּ
ַויִּצְ עֲקּו ֶׁאל-יְהוָה ,בַ צַ ר לָהֶׁ ם;
כח]
י ֵָקם ְסעָ ָרה ,ל ְִּדמָ מָ ה; ַויֶׁחֱ שּוַ ,גלֵיהֶׁ ם.
כט
ַוי ְִּש ְמחּו כִּ י-י ְִּשתֹקּו; ַו ַינְחֵ םֶׁ ,אלְ -מחֹוז חֶׁ פְ צָ ם.
ל
ְאֹותיו ,לִּבְ נֵי ָאדָ ם.
יֹודּו לַיהוָה חַ ְסּדֹו; וְ נִּפְ ל ָ
לא
ירֹוממּוהּו ,בִּ ְקהַ ל-עָ ם; ּובְ מֹושַ ב זְ ֵקנִּים יְהַ לְלּוהּו.
ְ
וִּ
לב
===
לג יָשֵ ם נְהָ רֹות ל ְִּמ ְדבָ ר; ּומֹצָ ֵאי מַ יִּם ,לְצִּ מָ אֹון.
יֹושבֵ י בָ ּה.
לד ֶׁא ֶׁרץ פְ ִּרי ,ל ְִּמלֵחָ ה; מֵ ָרעַ תְ ,
יָשֵ ם ִּמ ְדבָ ר ,לַאֲ גַם-מַ יִּם; וְ ֶׁא ֶׁרץ צִּ יָהְ ,למֹצָ ֵאי מָ יִּם.
לה
וַיֹושֶׁ ב שָ ם ְרעֵ בִּ ים; ַויְכֹונְנּו ,עִּ יר מֹושָ ב.
לו
בּואה.
ַויִּזְ ְרעּו שָ דֹותַ ,וי ְִּטעּו כְ ָר ִּמים; ַו ַיעֲשּו ,פְ ִּרי ְת ָ
לז
ַויְבָ ְרכֵם ַוי ְִּרבּו ְמאֹד; ּובְ הֶׁ ְמ ָתם ,ל ֹא י ְַמעִּ יט.
לח
ַוי ְִּמעֲטּו ַו ָישֹחּו --מֵ עֹצֶׁ ר ָרעָ ה וְ יָגֹון.
לט
שפְֵך בּוז ,עַ ל-נ ְִּדיבִּ ים; ַוי ְַתעֵ ם ,בְ תֹהּו ל ֹא-דָ ֶׁרְך.
מ ֹ
מא ַויְשַ גֵב ֶׁאבְ יֹון מֵ עֹונִּי; ַויָשֶׁ ם כַצ ֹאןִּ ,מ ְשפָחֹות.
ִּשמָ חּו; וְ כָל-עַ וְ לָהָ ,קפְ צָ ה פִּ יהָ .
י ְִּראּו יְשָ ִּרים וְ י ְ
מב
ִּשמָ רֵ -אלֶׁה; וְ י ְִּתבֹונְנּו ,חַ ְסדֵ י יְהוָה.
ִּמי-חָ כָם וְ י ְ
מג

====

... ב, דף נד- מסכת ברכות
: ארבעה צריכין להודות:אמר רב יהודה אמר רב
,• יורדי הים
-,הולכי מדברות- •
-• ומי שהיה חולה ונתרפא
• ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא
III. Mizmor l’Todah – Psalm 100

, הָ ִּריעּו לַיהוָה:א ִּמזְ מֹור לְתֹודָ ה
.הָ ָא ֶׁרץ-כָל

1 A Psalm of thanksgiving.
Shout unto the LORD, all the
earth.

;ש ְמחָ ה
ִּ ְיְהוָה ב-ב עִּ בְ דּו ֶׁאת
. בִּ ְר ָננָה,בֹאּו ְל ָפנָיו
:ֹלהים
ִּ ֱ הּוא א, כִּ י יְהוָה--ג ְּדעּו
, עַ מֹו-- ולא (וְ לֹו) אֲ נ ְַחנּו,עָ שָ נּו-הּוא
.וְ צ ֹאן מַ ְרעִּ יתֹו

2 Serve the LORD with
gladness; come before His
presence with singing.

חֲ צֵ ר ָֹתיו-- בְ תֹודָ ה,שעָ ָריו
ְ ד בֹאּו
. בָ ְרכּו ְשמֹו,לֹו-בִּ ְת ִּהלָה; הֹודּו

4 Enter into His gates with
thanksgiving, and into His
courts with praise; give thanks
unto Him, and bless His name.

 לְעֹו ָלם,טֹוב ְיהוָה-ה כִּ י
. אֱ מּונָתֹו,ּדֹר ָודֹר-חַ ְסּדֹו; וְ עַ ד

3 Know ye that the LORD He is
God; {N}
it is He that hath made us, and
we are His, His people, and the
flock of His pasture.

5 For the LORD is good; His
mercy endureth for ever; and
His faithfulness unto all
generations.

Korban Todah in Vayikra chapter 7:

 אֲ שֶׁ ר, זֶׁבַ ח הַ ְשל ִָּמים,תֹורת
ַ יא וְ ז ֹאת
. לַיהוָה,י ְַק ִּריב

11 And this is the law of the
sacrifice of peace-offerings, which
one may offer unto the LORD.

-וְ ִּה ְק ִּריב עַ ל-- י ְַק ִּריבֶׁ ּנּו,ּתֹודָ ה-יב ִּאם עַ ל
,זֶׁבַ ח הַ תֹודָ ה חַ לֹות מַ צֹות בְ לּוֹלת בַ שֶׁ מֶׁ ן
ס ֶׁלת
ֹ ְיקי מַ צֹות ְמשֻ ִּחים בַ שָ מֶׁ ן; ו
ֵ ְּור ִּק
. חַ ֹּלת בְ לּוֹלת בַ שָ מֶׁ ן,מֻ ְרבֶׁ ֶׁכת
, י ְַק ִּריב ָק ְרבָ נֹו,חַ ֹּלת לֶׁחֶׁ ם חָ מֵ ץ-יג עַ ל
. ּתֹודַ ת ְשלָמָ יו,זֶׁבַ ח-עַ ל

12 If he offer it for a thanksgiving,
then he shall offer with the sacrifice
of thanksgiving unleavened cakes
mingled with oil, and unleavened
wafers spread with oil, and cakes
mingled with oil, of fine flour
soaked.

, ָק ְרבָ ן-יד וְ ִּה ְק ִּריב ִּממֶׁ ּנּו ֶׁאחָ ד ִּמכָל
ּדַ ם- הַ ז ֵֹרק ֶׁאת,ְתרּומָ ה לַיהוָה; ַלכֹהֵ ן
.לֹו י ְִּהיֶׁה--הַ ְשל ִָּמים
בְ יֹום-- זֶׁבַ ח תֹודַ ת ְשלָמָ יו,טו ּובְ שַ ר
.ב ֶֹׁקר- עַ ד, ַי ִּּניחַ ִּממֶׁ ּנּו- ל ֹא: י ֵָאכֵל,ָק ְרבָ נֹו

14 And of it he shall present one out
of each offering for a gift unto the
LORD; it shall be the priest's that
dasheth the blood of the peaceofferings against the altar.

בְ יֹום-- זֶׁבַ ח ָק ְרבָ נֹו,נֶׁדֶׁ ר אֹו נְדָ בָ ה-טז וְ ִּאם
,ּוממָ חֳ ָרת
ִּ ; י ֵָאכֵל,זִּ בְ חֹו-הַ ְק ִּריבֹו ֶׁאת
.ּנֹותר ִּממֶׁ ּנּו י ֵָאכֵל
ָ ַוְ ה

16 But if the sacrifice of his offering
be a vow, or a freewill-offering, it
shall be eaten on the day that he
offereth his sacrifice; and on the
morrow that which remaineth of it
may be eaten.

13 With cakes of leavened bread he
shall present his offering with the
sacrifice of his peace-offerings for
thanksgiving.

15 And the flesh of the sacrifice of
his peace-offerings for thanksgiving
shall be eaten on the day of his
offering; he shall not leave any of it
until the morning.

IV. Simchat Yom Tov
A. Re: the commandment to keep Shavuot in Devarim chapter 16

, ֵמ ָה ֵחל ֶח ְר ֵמש: ָלְך- ִׁת ְס ָפר,ט ִׁש ְב ָעה ָש ֻבעֹת
. ִׁש ְב ָעה ָש ֻבעֹות, ָת ֵחל ִׁל ְספֹר,ַּב ָק ָמה
, ִׁמ ַּסת נִׁ ְד ַּבת יָ ְדָך--ֹלהיָך
ֶ  ַּלה’ ֱא,ית ַּחג ָש ֻבעֹות
ָ י וְ ָע ִׁש
… ’יְב ֶר ְכָך ה
ָ  ַּכ ֲא ֶשר:ֲא ֶשר ִׁת ֵתן
ּוב ֶתָך
ִׁ ּובנְ ָך
ִׁ  ַּא ָתה,ֹלהיָך
ֶ יא וְ ָש ַּמ ְח ָת ִׁל ְפנֵ י ה’ ֱא
 וְ ַּהגֵ ר וְ ַּהיָ תֹום, וְ ַּה ֵלוִׁ י ֲא ֶשר ִׁב ְש ָע ֶריָך,וְ ַּע ְב ְדָך וַּ ֲא ָמ ֶתָך
’יִׁב ַּחר ה
ְ  ֲא ֶשר, ַּב ָמקֹום--וְ ָה ַּא ְל ָמנָ ה ֲא ֶשר ְב ִׁק ְר ֶבָך
. ָשם,ֹלהיָך ְל ַּש ֵכן ְשמֹו
ֶ ֱא
…ית ְב ִׁמ ְצ ָריִׁ ם
ָ ִׁ ֶע ֶבד ָהי- ִׁכי,יב וְ זָ ַּכ ְר ָת

9 Seven weeks shalt thou number unto
thee; from the time the sickle is first put
to the standing corn shalt thou begin to
number seven weeks.
10 And thou shalt keep the feast of
weeks unto the LORD thy God after the
measure of the freewill-offering of thy
hand, which thou shalt give, as God
blesseth thee.
11 And thou shalt rejoice before the
LORD thy God, thou, & thy son, & thy
daughter, & thy servant & maid-servant,
and the Levite that is within they
gates, & the stranger, & the
fatherless, & the widow, that are in
your midst in the place which that God
shall choose to cause His name to
dwell there.
12 And thou shalt remember that
thou wast a bondman in Egypt;

Rashi

בנך ובתך: (יא )לוי גר יתום ואלמנה –ארבעה שלי כנגד ארבעה שלך
 אף אני משמח את שלך,אם אתה משמח את שלי. ועבדך ואמתך
– יב )וזכרת כי עבד היית.(

.על מנת כן פדיתיך שתשמור ותעשה את החקים האלה
B. Re: the commandment to keep Succot in Devarim chapter 16
 ִׁש ְב ַּעת,יג ַּחג ַּה ֻסכֹת ַּת ֲע ֶשה ְלָך
, יד וְ ָש ַּמ ְח ָת.ּומיִׁ ְק ֶבָך
ִׁ , ִׁמגָ ְרנְ ָך-- ְב ָא ְס ְפָך:יָמים
ִׁ
 וְ ַּה ֵלוִׁ י, וְ ַּע ְב ְדָך וַּ ֲא ָמ ֶתָך,ּוב ֶתָך
ִׁ ּובנְ ָך
ִׁ  ַּא ָתה:ְב ַּחגֶ ָך
… ֲא ֶשר ִׁב ְש ָע ֶריָך,וְ ַּהגֵ ר וְ ַּהיָ תֹום וְ ָה ַּא ְל ָמנָ ה

, ַּב ָמקֹום,ֹלהיָך
ֶ  ָתחֹג ַּלה’ ֱא,יָמים
ִׁ טו ִׁש ְב ַּעת
 ְבכֹל,ֹלהיָך
ֶ  ִׁכי יְ ָב ֶר ְכָך ה’ ֱא:’יִׁ ְב ַּחר ה-ֲא ֶשר
. ַּאְך ָש ֵמ ַּח,ית
ָ ִׁ וְ ָהי,ּובכֹל ַּמ ֲע ֵשה ֶיָדיָך
ְ בּוא ְתָך
ָ ְת
H. Rambam – Laws of Yom Tov 6:18

13 Thou shalt keep the feast of tabernacles
seven days, after that thou hast gathered in
from thy threshing-floor and from thy winepress.
14 And thou shalt rejoice in thy feast, thou,
and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maid-servant, and the Levite,
and the stranger, and the fatherless, and the
widow, that are within thy gates.
15 Seven days shalt thou keep a feast unto the
LORD thy God in the place which the LORD
shall choose; because the LORD thy God shall
bless thee in all thine increase, and in all the
work of thy hands, and thou shalt be
altogether joyful.

re: mitzvah to be happy on Yom Tov

, נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות; והנשים, הקטנים: כיצד: יח,ו

 הלכות שביתת יום טוב- רמב"ם

. ואין שמחה אלא ביין, שאין שמחה אלא בבשר, אוכלין בשר ושותין יין,קונה להן בגדים ותכשיט כפי ממונו; והאנשים

 חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים,וכשהוא אוכל ושותה
, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו.האמיללים
. אלא שמחת כרסו,אין זו שמחת מצוה--ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש
… And when one eats & drinks [on Yom Tov], he is obligated to feed the stranger, widow & orphan
together with the other poor and unfortunate- but he who locks the doors of his courtyard, and
rejoicing only with his friends and family – while not caring and giving food and drink to the poor
and to those with bitter souls; this is not the mitzvah of happiness, rather he is simply making his
belly happy. In regard to this the prophet says…..

