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Introductory Note: Search System

•RESPONSA Bar Ilan

•Altorah.org/TanakhLab
•Dicta.org.il
:יֹומם וָלָ יְּלָ ה
ָ תֹורתֹו י ְֶּהגֶ ה
ָ ּוב
ְּ תֹורת ה' חֶ ְּפצֹו
ַ  כִּ י ִּאם ְּב: ב,'תהלים א
Mizmor 1, 2: But whose desire is in the Torah of the Lord,
he meditates on His/his Torah day and night

Introductory note
Con- & Intertextuality Rules for Interpretation?

: מג,תהלים ק"ז
ִּמי חָ כָם ְּוי ְִּּש ָמר אֵ לֶ ה
:'ְּוי ְִּּתבֹונְּ נּו חַ ְּס ֵדי ה
Psalm 107, 43: He who
is wise will heed these
matters and ponder the
kindness of the Lord

ֹשה
ֶ ידם לּולֵ י מ
ָ ֹאמר ְּל ַה ְּש ִּמ
ֶ  וַי:מה. כג,ק"ו
 וַיִּ זְּ כֹר לָ ֶהם ְּב ִּריתֹו וַיִּ נָחֵ ם כְּ רֹב חֲ ָס ָדיו...ְּב ִּחירֹו
106, 23.45: He said He would destroy them
were it not for Moses, His chosen one…He
remembered for them His covenant and He
relented because of His abundant kindness

Contextuality
External frame of Book IV

:יתן ָהאֶ זְּ ָר ִּחי
ָ ֵ ַמ ְּשכִּ יל ְּלא:ב-א,תהלים פ"ט
ירה ְּלדֹר ָודֹר
ָ חַ ְּס ֵדי ה' עֹולָ ם אָ ִּש
:אֹודיעַ אֱ מּונ ְָּתָך ְּב ִּפי
ִּ
Psalm 89, 1-2: A contemplation of Eytan
the Ezrahite: The kindnesses of the Lord
I will sing forever. For all generations, my
mouth will make known your faithfulness.

 ו ְִּּהנָחֵ ם... ֹשה
ֶ  ְּת ִּפלָ ה ְּלמ:יד-יג. א,'צ
... ַש ְּבעֵ נּו בַ ב ֶֹקר חַ ְּס ֶדָך:עַ ל עֲ בָ ֶדיָך
Internal frame of Book IV

90,1.13-14: A prayer of Moses…
Repent about Your servants…Satiate
us in the morning with Your kindness

Structure & Message of Book IV (90-106 [-107])

101-106/107

100-95

94-90

Return of David & Yisrael, Nature,
History, Return from the Exile

Yisrael & Nations –
Hashem’s Kingdom

Moshe & Torah –
Hashem’s Kingdom

Lecture
#21-21

Lecture
#20

Lecture
#19

Lecture
#18

→ online poster

Lecture
#17

Lecture
#16

?

?
Unique
Key words
Key words

פ"ט ,ב:
חַ ְּס ֵדי ה' עֹולָ ם
ירה
אָ ִּש ָ
ְּלדֹר ָודֹר
אֹודיעַ אֱ מּונ ְָּתָך
ִּ
ְּב ִּפי
ס"ט ,א.יח... :
ְּל ָד ִּודְּ ...ואַ ל
ַת ְּס ֵתר פָ נֶיָך
ֵמעַ ְּב ֶדָך כִּ י צַ ר
ִּלי ַמ ֵהר עֲ נֵנִּ י:

102: Prayer of a
103: For David poor man… Do not
Bless the Lord, hide Your face
104:
from… Incline Your 101: For David
)Bless the Lord, my soul (x2
Bless the Lord ear… Answer me
)my soul (x2
I will
quickly
)(x3
Halleluya
sing/praises

ק"ב ,א.גְּ :ת ִּפלָ ה ק"ג,א.כ-כב:
ק"א ,א:
ְּל ָדוִּד ִּמזְּ מֹור ְּלעָ נִּ י ...אַ ל ַת ְּס ֵתר ְּל ָדוִּד
בָ ֲרכִּ י נ ְַּפ ִּשי
ּומ ְּשפָ ט פָ נֶיָך ִּמ ֶמנִּ י ְּביֹום
חֶ ֶסד ִּ
אֶ ת ה'...
צַ ר ִּלי ַה ֵטה אֵ לַ י
ירה
אָ ִּש ָ
ַמ ָרה אָ זְּ נֶָך ְּביֹום אֶ ְּק ָרא בָ ֲרכּו ה'...
ְּלָך ה' אֲ ז ֵ
בָ ֲרכּו ה'...
ַמ ֵהר עֲ נֵנִּ י:
בָ ֲרכּו ה'...
בָ ֲרכִּ י נ ְַּפ ִּשי
אֶ ת ה':

פ"ו ,אְּ :ת ִּפלָ ה
ְּל ָד ִּוד ַה ֵטה ה'
אָ זְּ נְּ ָך עֲ נֵנִּ י כִּ י
עָ נִּ י ְּואֶ ְּביֹון אָ נִּ י

106: Halleluya
Give thanks to
the Lord for He is
good for his kindness is everlasting. Blessed 105: Give thanks
…be the Lord
…to the Lord
Halleluya
Halleluya

ק"ד ,א.לה:

ק"ה ,א.כ-בב:

בָ ֲרכִּ י נ ְַּפ ִּשי
ִּתמּו
אֶ ת ה'...י ַ
חַ ָט ִּאים ִּמן
ָהאָ ֶרץ ְּּור ָש ִּעים
עֹוד אֵ ינָם
בָ ֲרכִּ י נ ְַּפ ִּשי
אֶ ת ה'
ַה ְּללּו יָּה:

הֹודּו לַ ה'...

בַ עֲ בּור י ְִּּש ְּמרּו
חֻ ָקיו
ֹתיו יִּנְּ צֹרּו
וְּתֹור ָ
ַה ְּללּו יָּה:

ק"ו ,א.מח:
ַה ְּללּו יָּה
הֹודּו לַ ה' כִּ י טֹוב
כִּ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו
 ...בָ רּוְך ה'
ֹלהי י ְִּּש ָראֵ ל
אֱ ֵ
ִּמן ָהעֹולָ ם וְּעַ ד
ָהעֹולָ ם וְּאָ ַמר
כָל ָהעָ ם אָ ֵמן
ַה ְּללּו יָּה:

ק"ד ,לג:
ירה לַ ה'
אָ ִּש ָ
ְּבחַ יָי אֲ ז ְַּמ ָרה
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִּ
ַ
לֵ
החזן:

107: Halleluya
Give thanks to the
Lord for He is good,
for his kindness is
everlasting. Blessed
…be the Lord
Halleluya

ק"ז ,א.ח.טו.כא.לא:
הֹ דּו לַ ה' כִּ י טֹוב
כִּ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו:
...יֹודּו לַ ה' חַ ְּסדֹו
אֹותיו ִּל ְּבנֵי אָ ָדם
וְּנִּ ְּפ ְּל ָ
)(x4

ֹלהים ִּשיר
קמ"ד ,ט :אֱ ִּ
ירה לָ ְך ְּבנֵבֶ ל
חָ ָדש אָ ִּש ָ
עָ שֹור אֲ ז ְַּמ ָרה לָ ְך:

Reader

הקהלCongregation :

בָ ְּרכּו אֶ ת ה' ַה ְּמב ָֹרְך:
Blessed be the Lord
Who is blessed

בָ רּוְך ה' ַה ְּמב ָֹרְך ְּלעֹולָ ם וָעֶ ד:
Bless the Lord
Who is blessed forever

ק"ה 105

ק"ו 106

ק"ז 107

INTERTEXTUALITY - Tehillim within the Bible
כתובים
Writings

 איוב, משלי,תהלים
, קהלת, איכה, רות, שיר השירים:מגילות
אסתר

Eicha

 דברי הימים-  עזרא ונחמיה- דניאל

דברי הימים
Chronicles

הצהרת כורש
Cyrus Declaration
עזרא
Ezra

אברבנאל
Abrabanel

נביאים
Prophets

 מלכים, שמואל, שופטים, יהושע:ראשונים

תורה
Torah

 שמות – ויקרא – במדבר – דברים- בראשית

 תרי עשר, יחזקאל, ירמיה, ישעיה:אחרונים
Jeremiah, Ezekiel, Minor Prophets

תהלים

מלכים

שמואל

Kings

Samuel

Psalms
Rules of Intertextuality:
✓ Specific rare word(s)
✓ Whole sentence
✓ Others?

Introductory note
Tehillim within the Bible
INTERTEXTUALITY

 הֹודּו לַ ה' ִּק ְּראּו ִּב ְּשמֹו: א,תהלים ק"ה
 ִּשירּו לֹו ז ְַּמרּו:ילֹותיו
ָ הֹודיעּו בָ עַ ִּמים עֲ ִּל
ִּ
...אֹותיו
ָ לֹו ִּשיחּו ְּבכָל נִּ ְּפ ְּל

Mizmor 105, 1: Give thanks to the Lord,
proclaim His name; publicize His deeds
among the peoples. Sing to Him, sing
praises to Him, speak of all His
wonders…

אֹודָך ה' כִּ י
ְּ  וְּאָ ַמ ְּר ָת בַ יֹום ַההּוא:ו- א,ישעיהו י"ב
 ִּהנֵה אֵ ל יְּשּועָ ִּתי:ּותנַחֲ ֵמנִּ י
ְּ אָ נ ְַּפ ָת ִּבי יָשֹ ב אַ ְּפָך
אֶ ְּב ַטח וְּל ֹא אֶ ְּפ ָחד כִּ י עָ זִּ י וְּזִּ ְּמ ָרת יָּה ה' ַוי ְִּּהי ִּלי
:ּושאַ ְּב ֶתם ַמיִּם ְּב ָששֹון ִּמ ַמעַ ְּינֵי ַהיְּשּועָ ה
ְּ :ִּלישּועָ ה
הֹודיעּו
ִּ וַאֲ ַמ ְּר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו לַ ה' ִּק ְּראּו ִּב ְּשמֹו
 ז ְַּמרּו ה' כִּ י:יֹלתיו ַהזְּ כִּ ירּו כִּ י נִּ ְּשגָב ְּשמֹו
ָ בָ עַ ִּמים עֲ ִּל
 צַ הֲ ִּלי ָורֹנִּ י:מּודעַ ת ז ֹאת ְּבכָל ָהאָ ֶרץ
ַ
גֵאּות עָ ָשה
:יֹושבֶ ת ִּציֹון כִּ י גָדֹול ְּב ִּק ְּרבֵ ְך ְּקדֹוש י ְִּּש ָראֵ ל
ֶ
Isaiah 12, 1-6: And on that day you will say,
"I will give thanks to You, O Lord, for though
You were angry with me; Your wrath has
turned away and You comfort me. Behold,
God is my salvation, I will trust and will not
be afraid; for God the Lord is my strength
and might and He has been my deliverance".
And you shall draw water joyfully from the
fountains of the salvation. And you shall say
on that day, "Give thanks to the Lord,
proclaim His Name, publicize His deeds
among the peoples; declare that His Name is
exalted. Sing to the Lord for He has
performed mighty deeds; let this be made
known throughout the world. Shout for joy,
you who dwell in Zion, for great in your
midst is the Holy One of Israel".

תלהים ק"ה – ק"ו

נחמיה ט'

תהלים ק"ה,
ילֹותיו( :ב) ִּשירּו לֹו ז ְַּמרּו לֹו ִּשיחּו
הֹודיעּו בָ עַ ִּמים עֲ ִּל ָ
(א) הֹודּו לַ ה' ִּק ְּראּו ִּב ְּשמֹו ִּ
אֹותיו( :ג) ִּה ְּת ַה ְּללּו ְּב ֵשם ָק ְּדשֹו י ְִּּש ַמח לֵ ב ְּמבַ ְּק ֵשי ה'( :ד) ִּד ְּרשּו ה'
ְּבכָל נִּ ְּפ ְּל ָ
ּומ ְּש ְּפ ֵטי ִּפיו( :ו)
אֹותיו אֲ ֶשר עָ ָשה מ ְֹּפ ָתיו ִּ
וְּעֻ זֹו בַ ְּקשּו פָ נָיו ָת ִּמיד( :ה) זִּ כְּ רּו נִּ ְּפ ְּל ָ
ֹלהינּו ְּבכָל ָהאָ ֶרץ ִּמ ְּשפָ ָטיו:
יריו( :ז) הּוא ה' אֱ ֵ
ז ֶַרע אַ ְּב ָר ָהם עַ ְּבדֹו ְּבנֵי יַעֲ קֹ ב ְּב ִּח ָ
(ח) ָזכַר ְּלעֹולָ ם ְּב ִּריתֹו ָדבָ ר ִּצּוָה ְּלאֶ לֶ ף דֹור( :ט) אֲ ֶשר כ ַָרת אֶ ת אַ ְּב ָר ָהם
יד ָה ְּליַעֲ קֹ ב ְּלחֹ ק ְּלי ְִּּש ָראֵ ל ְּב ִּרית עֹולָ ם( :יא) לֵ אמֹר ְּלָך
ּושבּועָ תֹו ְּלי ְִּּש ָחק( :י) ַויַעֲ ִּמ ֶ
ְּ
ְּגָרים בָ ּה:
יֹותם ְּמ ֵתי ִּמ ְּספָ ר כִּ ְּמעַ ט ו ִּ
אֶ ֵתן אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן ֶחבֶ ל נַחֲ לַ ְּתכֶם( :יב) ִּב ְּה ָ
תֹותיו ּומ ְֹּפ ִּתים ְּבאֶ ֶרץ ָחם( ... :לט) פָ ַרש עָ נָן ְּל ָמ ָסְך וְּאֵ ש
ָ
( ...כז) ָשמּו בָ ם ִּד ְּב ֵרי אֹ
ְּל ָה ִּאיר לָ יְּלָ ה( :מ) ָשאַ ל ַויָבֵ א ְּשלָ ו וְּלֶ ֶחם ָש ַמיִּם י ְַּש ִּביעֵ ם...:

הֹודיָה ְּשבַ נְּ יָה
ֹאמרּו ַה ְּלוִּיִּ ם יֵשּועַ ו ְַּק ְּד ִּמיאֵ ל בָ נִּ י חֲ ַש ְּבנְּ יָה ֵש ֵר ְּביָה ִּ
(ה) וַי ְּ
ֹלהיכֶם ִּמן ָהעֹולָ ם עַ ד ָהעֹולָ ם וִּיבָ ְּרכּו ֵשם
ְּפ ַת ְּחיָה קּומּו בָ ֲרכּו אֶ ת ה' אֱ ֵ
ּות ִּהלָ ה( :ו) אַ ָתה הּוא ה' ְּלבַ ֶדָך את אַ ָתה
רֹומם עַ ל כָל ְּב ָרכָה ְּ
ּומ ַ
בֹודָך ְּ
כְּ ֶ
יה
ית אֶ ת ַה ָש ַמיִּם ְּש ֵמי ַה ָש ַמיִּם ְּוכָל ְּצבָ אָ ם ָהאָ ֶרץ ְּוכָל אֲ ֶשר עָ לֶ ָ
עָ ִּש ָ
ּוצבָ א ַה ָש ַמיִּם ְּלָך
ַהי ִַּמים ְּוכָל אֲ ֶשר בָ ֶהם וְּאַ ָתה ְּמ ַחיֶה אֶ ת כֻלָ ם ְּ
ֹלהים אֲ ֶשר בָ ַח ְּר ָת ְּבאַ ְּב ָרם וְּהֹוצֵ אתֹו
ִּמ ְּש ַתחֲ וִּים( :ז) אַ ָתה הּוא ה' ָהאֱ ִּ
את אֶ ת ְּלבָ בֹו נֶאֱ ָמן ְּלפָ נֶיָך
ּומצָ ָ
ְּש ְּמ ָת ְּשמֹו אַ ְּב ָר ָהם( :ח) ָ
ֵמאּור כ ְַּש ִּדים ו ַ
ְּוכָרֹות ִּעמֹו ַה ְּב ִּרית לָ ֵתת אֶ ת אֶ ֶרץ ַהכְּ נַעֲ נִּ י ַה ִּח ִּתי ָהאֱ מ ִֹּרי ו ְַּה ְּפ ִּרזִּ י
גָשי לָ ֵתת ְּלז ְַּרעֹו ו ַָת ֶקם אֶ ת ְּדבָ ֶריָך כִּ י צַ ִּדיק אָ ָתה( :ט)
ְּבּוסי ו ְַּהגִּ ְּר ִּ
ו ְַּהי ִּ
ֹתינּו ְּב ִּמ ְּצ ָריִּם וְּאֶ ת זַעֲ ָק ָתם ָש ַמ ְּע ָת עַ ל יַם סּוף( :י)
ו ֵַת ֶרא אֶ ת עֳ נִּ י אֲ ב ֵ
ּובכָל עַ ם אַ ְּרצֹו כִּ י י ַָד ְּע ָת כִּ י
ּובכָל עֲ בָ ָדיו ְּ
ו ִַּת ֵתן אֹ תֹת ּומ ְֹּפ ִּתים ְּבפַ ְּרעֹ ה ְּ
ֵיהם
יהם ו ַַתעַ ש ְּלָך ֵשם כְּ ַהיֹום ַהזֶ ה( :יא) ו ְַּהיָם בָ ַק ְּע ָת ִּל ְּפנ ֶ
ֵהזִּ ידּו עֲ לֵ ֶ
יהם ִּה ְּשלַ כְּ ָת ִּב ְּמצֹוֹלת כְּ מֹו אֶ בֶ ן
ַויַעַ ְּברּו ְּבתֹוְך ַהיָם בַ יַבָ ָשה וְּאֶ ת ר ְֹּדפֵ ֶ
ּובעַ מּוד אֵ ש לַ יְּלָ ה ְּל ָה ִּאיר
יֹומם ְּ
יתם ָ
ּובעַ מּוד עָ נָן ִּהנְּ ִּח ָ
ְּב ַמיִּם עַ זִּ ים( :יב) ְּ
לָ ֶהם אֶ ת ַה ֶד ֶרְך אֲ ֶשר י ְֵּלכּו בָ ּה( :יג) וְּעַ ל ַהר ִּסינַי י ַָר ְּד ָת ו ְַּדבֵ ר ִּע ָמ ֶהם
טֹובים:
ִּ
ּומ ְּצֹות
ְּש ִּרים וְּתֹורֹות אֱ ֶמת חֻ ִּקים ִּ
ִּמ ָש ָמיִּם ו ִַּת ֵתן לָ ֶהם ִּמ ְּשפָ ִּטים י ָ
ית לָ ֶהם
ְּתֹורה ִּצּוִּ ָ
ּומ ְּצוֹות וְּחֻ ִּקים ו ָ
הֹוד ְּע ָת לָ ֶהם ִּ
(יד) וְּאֶ ת ַשבַ ת ָק ְּד ְּשָך ַ
ּומיִּם ִּמ ֶסלַ ע
ָת ָתה לָ ֶהם ִּל ְּרעָ בָ ם ַ
ֹשה עַ ְּב ֶדָך( :טו) וְּלֶ ֶחם ִּמ ָש ַמיִּם נ ַ
ְּביַד מ ֶ
את
ָש ָ
ֹאמר לָ ֶהם לָ בֹוא לָ ֶר ֶשת אֶ ת ָהאָ ֶרץ אֲ ֶשר נ ָ
את לָ ֶהם ִּל ְּצ ָמאָ ם וַת ֶ
הֹוצֵ ָ
ֹתינּו ֵהזִּ ידּו ַוי ְַּקשּו אֶ ת עָ ְּרפָ ם וְּל ֹא
אֶ ת י ְָּדָך לָ ֵתת לָ ֶהם( :טז) ו ְֵּהם וַאֲ ב ֵ
ית
ֹותיָך( :יז) ַוי ְָּמאֲ נּו ִּל ְּשמֹעַ וְּל ֹא זָכְּ רּו נִּ ְּפ ְּלאֹ ֶתיָך אֲ ֶשר עָ ִּש ָ
ָש ְּמעּו אֶ ל ִּמ ְּצ ֶ
ִּע ָמ ֶהם ַוי ְַּקשּו אֶ ת עָ ְּרפָ ם וַיִּ ְּתנּו ר ֹאש לָ שּוב ְּלעַ ְּבדֻ ָתם ְּב ִּמ ְּריָם וְּאַ ָתה
לֹוּה ְּס ִּליחֹות ַחנּון ו ְַּרחּום אֶ ֶרְך אַ פַ יִּם ו ְַּרב וחסד ֶח ֶסד וְּל ֹא עֲ ז ְַּב ָתם:
אֱ ַ
ֹלהיָך אֲ ֶשר ֶהעֶ ְּלָך
ֹאמרּו זֶה אֱ ֶ
(יח) אַ ף כִּ י עָ שּו לָ ֶהם עֵ גֶ ל ַמ ֵסכָה וַי ְּ
ִּמ ִּמ ְּצ ָריִּם ַויַעֲ שּו נֶאָ צֹות גְּ דֹלֹות( :יט) וְּאַ ָתה ְּב ַרחֲ ֶמיָך ָה ַר ִּבים ל ֹא עֲ ז ְַּב ָתם
יֹומם ְּל ַהנְּ חֹ ָתם ְּב ַה ֶד ֶרְך וְּאֶ ת
יהם ְּב ָ
בַ ִּמ ְּדבָ ר אֶ ת עַ מּוד ֶהעָ נָן ל ֹא ָסר ֵמעֲ לֵ ֶ
עַ מּוד ָהאֵ ש ְּבלַ יְּלָ ה ְּל ָה ִּאיר לָ ֶהם וְּאֶ ת ַה ֶד ֶרְך אֲ ֶשר י ְֵּלכּו בָ ּה( :כ) וְּרּוחֲ ָך
ָת ָתה לָ ֶהם
ּומיִּם נ ַ
יהם ַ
ּומנְּ ָך ל ֹא ָמנ ְַּע ָת ִּמ ִּפ ֶ
ָת ָת ְּל ַה ְּשכִּ ילָ ם ַ
ַהטֹובָ ה נ ַ
ּובאֶ ֶרץ
ָת ָת לָ ֶהם ְּ
טּובָך ָה ָרב אֲ ֶשר נ ַ
ּוב ְּ
כּותם ְּ
ִּל ְּצ ָמאָ ם( ... :לה) ו ְֵּהם ְּב ַמ ְּל ָ
יהם
ֵיהם ל ֹא עֲ בָ דּוָך וְּל ֹא ָשבּו ִּמ ַמעַ ְּללֵ ֶ
ָת ָת ִּל ְּפנ ֶ
ָה ְּר ָחבָ ה ו ְַּה ְּש ֵמנָה אֲ ֶשר נ ַ
ָה ָר ִּעים:

תהלים ק"ו
אֹותיָך ל ֹא זָכְּ רּו אֶ ת רֹב חֲ ָס ֶדיָך ַוי ְַּמרּו
בֹותינּו ְּב ִּמ ְּצ ַריִּם ל ֹא ִּה ְּשכִּ ילּו נִּ ְּפ ְּל ֶ
( ...ז) אֲ ֵ
בּורתֹו( :ט) וַיִּ גְּ עַ ר ְּביַם
הֹודיעַ אֶ ת גְּ ָ
ַיֹושיעֵ ם ְּל ַמעַ ן ְּשמֹו ְּל ִּ
עַ ל יָם ְּביַם סּוף( ... :ח) ו ִּ
ַיֹוליכֵם בַ ְּתהֹ מֹות כ ִַּמ ְּדבָ ר( ... :יט) יַעֲ שּו עֵ גֶ ל ְּבחֹ ֵרב וַיִּ ְּש ַתחֲ וּו
סּוף ַויֶחֱ ָרב ו ִּ
ְּל ַמ ֵסכָה:
ידם לּולֵ י
ֹאמר ְּל ַה ְּש ִּמ ָ
נֹוראֹות עַ ל יַם סּוף( :כג) וַי ֶ
( ...כב) נִּ ְּפלָ אֹות ְּבאֶ ֶרץ ָחם ָ
ֹשה ְּב ִּחירֹו עָ ַמד בַ פֶ ֶרץ ְּלפָ נָיו ְּל ָה ִּשיב חֲ ָמתֹו ֵמ ַה ְּש ִּחית( ...כט) ַויַכְּ ִּעיסּו
מ ֶ
יהם...:
יהם וַיִּ זְּ נּו ְּב ַמעַ ְּללֵ ֶ
יהם ו ִַּת ְּפ ָרץ בָ ם ַמגֵפָ ה( ...:לט) וַיִּ ְּט ְּמאּו ְּב ַמעֲ ֵש ֶ
ְּב ַמעַ ְּללֵ ֶ
ֹלהינּו ו ְַּק ְּבצֵ נּו ִּמן ַהגֹויִּם ְּלהֹ דֹות ְּל ֵשם ָק ְּד ֶשָך ְּל ִּה ְּש ַתבֵ ַח
הֹושיעֵ נּו ה' אֱ ֵ
ִּ
(מז)
ֹלהי י ְִּּש ָראֵ ל ִּמן ָהעֹולָ ם וְּעַ ד ָהעֹולָ ם וְּאָ ַמר כָל ָהעָ ם
ִּב ְּת ִּהלָ ֶתָך( :מח) בָ רּוְך ה' אֱ ֵ
אָ ֵמן ַה ְּללּו יָּה:

פסוקי דזמרא:

"הודו לה' - "...קמ"ה-ק"נ – נחמיה ט' – שמות ט"ו

מזמור ק"ה
א

הֹודּו לַ ה' ִּק ְּראּו ִּב ְּשמֹו

ילֹותיו:
הֹודיעּו בָ עַ ִּמים עֲ ִּל ָ
ִּ

ב

ִּשירּו לֹו ז ְַּמרּו לֹו

אֹותיו:
ִּשיחּו ְּבכָל נִּ ְּפ ְּל ָ

ג

ִּה ְּת ַה ְּללּו ְּב ֵשם ָק ְּדשֹו

י ְִּּש ַמח לֵ ב ְּמבַ ְּק ֵשי ה':

ד

ִּד ְּרשּו ה' וְּעֻ זֹו

בַ ְּקשּו פָ נָיו ָת ִּמיד:

ה

אֹותיו אֲ ֶשר עָ ָשה
זִּ כְּ רּו נִּ ְּפ ְּל ָ

ּומ ְּש ְּפ ֵטי ִּפיו:
מ ְֹּפ ָתיו ִּ

ו

ז ֶַרע אַ ְּב ָר ָהם עַ ְּבדֹו

יריו:
ְּבנֵי יַעֲ קֹ ב ְּב ִּח ָ

ז

ֹלהינּו
הּוא ה' אֱ ֵ

ְּבכָל ָהאָ ֶרץ ִּמ ְּשפָ ָטיו:

ח

ָזכַר ְּלעֹולָ ם ְּב ִּריתֹו

ָדבָ ר ִּצּוָה ְּלאֶ לֶ ף דֹור:

ט

אֲ ֶשר כ ַָרת אֶ ת אַ ְּב ָר ָהם

ּושבּועָ תֹו ְּלי ְִּּש ָחק:
ְּ

י

יד ָה ְּליַעֲ קֹ ב ְּלחֹ ק
ַויַעֲ ִּמ ֶ

ְּלי ְִּּש ָראֵ ל ְּב ִּרית עֹולָ ם:

יא

לֵ אמֹר ְּלָך אֶ ֵתן אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן

ֶחבֶ ל נַחֲ לַ ְּתכֶם:

יב

יֹותם ְּמ ֵתי ִּמ ְּספָ ר
ִּב ְּה ָ

כִּ ְּמעַ ט וְּגָ ִּרים בָ ּה:

יג

וַיִּ ְּת ַה ְּלכּו ִּמגֹוי אֶ ל גֹוי

ִּמ ַמ ְּמלָ כָה אֶ ל עַ ם אַ ֵחר:

יד

יח אָ ָדם ְּלעָ ְּש ָקם
ל ֹא ִּהנִּ ַ

יהם ְּמלָ כִּ ים:
וַיֹוכַח עֲ לֵ ֶ

טו

יחי
אַ ל ִּתגְּ עּו ִּב ְּמ ִּש ָ

ו ְִּּלנְּ ִּביאַ י אַ ל ָת ֵרעּו:

טז

וַיִּ ְּק ָרא ָרעָ ב עַ ל ָהאָ ֶרץ

כָל ַמ ֵטה לֶ ֶחם ָשבָ ר:

יז

ֵיהם ִּאיש
ָשלַ ח ִּל ְּפנ ֶ

יֹוסף:
ְּלעֶ בֶ ד נִּ ְּמכַר ֵ

יח

ִּענּו בַ כֶבֶ ל רגליו ַרגְּ לֹו

בַ ְּרזֶל בָ אָ ה נ ְַּפשֹו:

יט

עַ ד עֵ ת ב ֹא ְּדבָ רֹו

ִּא ְּמ ַרת ה' ְּצ ָרפָ ְּתהּו:

כ

ירהּו
ָשלַ ח ֶמלֶ ְך ַוי ִַּת ֵ

ֹשל עַ ִּמים ַויְּפַ ְּת ֵחהּו:
מ ֵ

כא

ָשמֹו אָ דֹון ְּלבֵ יתֹו

ֹשל ְּבכָל ִּקנְּ יָנֹו:
ּומ ֵ

כב

לֶ ְּאסֹ ר ָש ָריו ְּבנ ְַּפשֹו

ּוזְּ ֵקנָיו י ְַּחכֵם:

כג

ַויָב ֹא י ְִּּש ָראֵ ל ִּמ ְּצ ָריִּם

ְּויַעֲ קֹ ב גָ ר ְּבאֶ ֶרץ ָחם:

כד

ַויֶפֶ ר אֶ ת עַ מֹו ְּמאֹ ד

ַויַעֲ ִּצ ֵמהּו ִּמצָ ָריו:

כה

ָהפַ ְך ִּלבָ ם ִּל ְּשנ ֹא עַ מֹו

ְּל ִּה ְּת ַנכֵל בַ עֲ בָ ָדיו:

כו

ֹשה עַ ְּבדֹו
ָשלַ ח מ ֶ

אַ הֲ רֹן אֲ ֶשר בָ ַחר בֹו:

כז

תֹותיו
ָשמּו בָ ם ִּד ְּב ֵרי אֹ ָ

ּומ ְֹּפ ִּתים ְּבאֶ ֶרץ ָחם:

105, 16-26: He proclaimed a famine on the land, He broke every staff of bread. He sent
ahead of them a man, Joseph, who had been sold into slavery. They tortured his legs
with chains; an iron collar was put on his neck. Until the time His word came to pass,
the word of the Lord tested/purified him. He sent a king to release him; a ruler of a
people, who set him free. He made him master of his household, and ruler of all his
possessions, to imprison ministers at his will, to teach wisdom to his elders.
Then Israel came to Egypt; Jacob sojourned in the land of Ham. He made His people
exceedingly fruitful, making them greater than their foes. He changed their heart to
hate His people, to plot against His servants. He sent His servant Moses, and Aaron,
whom He had chosen.

שמואל ב כ"ב ,לא:
ָהאֵ ל ָת ִּמים ַד ְּרכֹו
ִּא ְּמ ַרת ה' צְּ רּופָ ה
ָמגֵ ן הּוא ְּלכֹל ַהחֹ ִּסים בֹו:
II Samuel 22, 31/ Mizmor
18/31: The way of God
is perfect, The word of
the LORD is pure. He is
a shield to all who take
refuge in Him

תהלים י"ח ,לא:
ָהאֵ ל ָת ִּמים ַד ְּרכֹו
ִּא ְּמ ַרת ה' צְּ רּופָ ה
ָמגֵ ן הּוא ְּלכֹל ַהחֹ ִּסים בֹו:
ק"ה ,יט :עַ ד עֵ ת ב ֹא
ְּדבָ רֹו
ִּא ְּמ ַרת ה' צְּ ָרפָ ְּתהּו:
קי"ט ,קמ :צְּ רּופָ ה ִּא ְּמ ָר ְּתָך
ְּמאֹ ד וְּעַ ְּב ְּדָך אֲ ֵהבָ ּה:

משלי ל' ,ה:
לֹוּה צְּ רּופָ ה
כָל ִּא ְּמ ַרת אֱ ַ
ָמגֵ ן הּוא לַ חֹ ִּסים בֹו:
Proverbs 30, 5:
Every word of God
is pure, A shield to
those who take
refuge in Him

119, 140: Your word is exceedingly
pure, and Your servant loves it

יהם תהלים ק"ה ,כה:
בראשית ל"ז ,ד.ה.ח : .וַיִּ ְּראּו אֶ ָחיו כִּ י אֹ תֹו אָ ַהב אֲ ִּב ֶ
ָהפַ ְך ִּלבָ ם ִּל ְּשנ ֹא
ַיֹוספּו
ִּמכָל אֶ ָחיו וַיִּ ְּשנְּ אּו אֹ תֹו וְּל ֹא יָכְּ לּו ַד ְּברֹו ְּל ָשֹלם ...ו ִּ
עַ מֹו ְּל ִּה ְּת ַנכֵל
ֹתיו וְּעַ ל
ַיֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹ תֹו עַ ל חֲ ֹלמ ָ
עֹוד ְּשנ ֹא אֹ תֹו ...ו ִּ
בַ עֲ בָ ָדיו:
יהם וַיִּ ְּתנַכְּ לּו אֹ תֹו לַ הֲ ִּמיתֹו:
ּוב ֶט ֶרם י ְִּּק ַרב אֲ לֵ ֶ
ְּדבָ ָריוְּ ...

מזמור ק"ה
105, 42-45: For He remembered His sacred promise to Abraham His servant, He led His
people out in joy, His chosen ones with joyous song. He gave them the lands of
nations; they inherited the fruit of the peoples’ labor, so that they would keep His laws
and observe His teachings. Halleluya.

:אֶ ת אַ ְּב ָר ָהם עַ ְּבדֹו

כִּ י ָזכַר אֶ ת ְּדבַ ר ָק ְּדשֹו

מב

:יריו
ָ ְּב ִּרנָה אֶ ת ְּב ִּח

ַיֹוצא עַ מֹו ְּב ָששֹון
ִּ ו

מג

:ִּירשּו
ָ וַעֲ ַמל ְּלאֻ ִּמים י

וַיִּ ֵתן לָ ֶהם אַ ְּרצֹות גֹויִּם

מד

:וְּתֹור ָֹתיו יִּנְּ צֹרּו ַה ְּללּו יָּה

בַ עֲ בּור י ְִּּש ְּמרּו חֻ ָקיו

מה

ק"ה
105

ק"ו
106

ק"ו
106

ק"ז
107

 ק"ז107

עם ישראל חוזר לארצו בימי שיבת
ציון
The People of Israel comes back
to its homeland during the return
of Zion

 ק"ו106

 ק"ה105

עם ישראל לא קבלו את הנהגת ה' ונענשו
 אך הם חזרו בתשובה,במדבר ובגלויות
ומבקשים לחזור

ה' מנהיג את ישראל ממצרים
 כדי,ומובילם לארץ ישראל
שישמרו את תורתו

The People of Israel did not accept God’s
leadership and were punished in the
desert and with the Exiles, but they
repented and wish to return

God led the Jews out of Egypt
and brought them to the Land
of Israel so that they will keep
His Torah

Future  History
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
Synthesis (107)

-

Antithesis (106)

-

Thesis (105)

Mizmor 107

מזמור ק"ז

1. ''Praise/Give thanks to the Lord, for He is good; His kindness is forever!‘’ 2. Let those the Lord redeemed say, those He
redeemed from the hands of the enemy, 3. and gathered in from the lands, from the east and west, from the north and from the
sea. 4. Some lost their way on a desolate path in the wilderness; they found no inhabited place. 5. Hungry and thirsty, their souls
fainted within them, 6. they cried out to the Lord in their trouble, and He rescued them from their distress. 7. He led them on a
straight path to an inhabited place. 8. Let them praise/give thanks to the Lord for His kindness, His wonders on behalf of
mankind; 9. for He has satisfied the thirsty soul, filled the hungry soul with all good things. 10. Some lived in darkness and the
shadow of death, bound in affliction and iron, 11. because they rebelled against the word of God, spurned the counsel of the Most
High. 12. He subdued their hearts through toil; they stumbled and there was no one to help. 13. They cried out to the Lord in their
trouble, and He delivered them from their distress. 14. He brought them out of darkness and the shadow of death, He broke open
their bonds. 15. Let them praise/give thanks to the Lord for His kindness, His wonders on behalf of mankind, 16. For He shattered
doors of bronze, and broke iron bars. 17. Fools suffered for their sinful way, and because of their iniquities. 18. All food was
loathsome to them; they reached the portals of death. 19. They cried to the Lord in their trouble and He delivered them from their
distress. 20. He sent His word and healed them; He rescued them from the pit. 21. Let them praise/give thanks to the Lord for His
kindness, His wonders on behalf of mankind. 22. Let them offer thanksgiving sacrifices, and tell of His deeds in joyful song. 23.
Those going down to the sea in ships, ply their trade in the mighty waters; 24. they have seen the deeds of the Lord and His
wonders in the deep. 25. how He spoke and raised a storm wind that made the waves surge. 26. They rose to the heavens,
plunging down to the depths, their souls dissolved in misery. 27. They reeled and staggered like a drunken man, all their skill came
to naught. 28. They cried to the Lord in their trouble, and He brought them out of their distress. 29. He reduced the storm to a
whisper; hushing its waves. 30. They rejoiced because they were quieted, and He led them to their desired port. 31. Let them
praise/give thanks to the Lord for His kindness, His wonders on behalf of mankind. 32. Let them exalt Him in the congregation of
people, acclaim Him in the assembly of elders. 33. He turns the rivers into desert, springs of water into parched land, 34. a fruitful
land into a salty wasteland, because of the wickedness of its inhabitants. 35. He turns a desert into a lake of water, dry land into
springs of water. 36. There He settles the hungry; they establish an inhabited city. 37. They sow fields and plant vineyards that
yield a fruitful harvest. 38. He blesses them and they multiply greatly; He does not let their cattle dwindle, 39. But then their
numbers are diminished and they are brought down with distress, sorrow and anguish. 40. He pours contempt upon the wealthy
and makes them lose their way in a trackless wasteland; 41. He gives shelter to the needy from affliction, and turns their families
into flocks. 42. The upright see this and rejoice; the mouth of iniquity/all wrongdoers is stopped. 43. The wise man will take note
of these matters; he will ponder the kindness of the Lord.
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