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Introductory Note: Search System

Introductory note
Con- & Intertextuality -

Rules for Interpretation?

•RESPONSA Bar Ilan

•Altorah.org/TanakhLab

•Dicta.org.il

תֹוַרת ה: ב', תהלים א ם בְּ י אִּ ָלה' כִּ ֶגה יֹוָמם ָוָליְּ תֹוָרתֹו ֶיהְּ צֹו ּובְּ :ֶחפְּ

Mizmor 1, 2: But whose desire is in the Torah of the Lord, 

he meditates on His/his Torah day and night



Contextuality ֵאיָתן: ב-א,ט"תהלים פ יל לְּ כִּ יַמשְּ ָרחִּ :  ָהֶאזְּ

ֵדי ה ֹדר ָוֹדר 'ַחסְּ יָרה לְּ עֹוָלם ָאשִּ

י פִּ ָך בְּ יַע ֱאמּוָנתְּ :אֹודִּ

: מג, ז"תהלים ק

ָמר ֵאֶלה  שְּ יִּ י ָחָכם וְּ מִּ

נּו  בֹונְּ תְּ יִּ ֵדי הוְּ :'ַחסְּ

Psalm 107, 43: He who 

is wise will heed these 

matters and ponder the 

kindness of the Lord

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.

External frame of Book IV

ָלה: יד-יג.א', צ פִּ ֹמֶשהתְּ ָנֵחם...לְּ הִּ וְּ

ֵענּו ַבֹבֶקר : ַעל ֲעָבֶדיָך ֶדָךַשבְּ ...ַחסְּ
יָדם לּוֵלי : מה.כג, ו"ק מִּ ַהשְּ ֹמֶשהַויֹאֶמר לְּ

ירֹו חִּ יתֹו ... בְּ רִּ ֹכר ָלֶהם בְּ זְּ ָנֵחםַויִּ ֹרב ַויִּ ֲחָסָדיוכְּ

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

90,1.13-14: A prayer of Moses… 

Repent about Your servants…Satiate 

us in the morning with Your kindness

Internal frame of Book IV



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

94-90
Moshe & Torah –

Hashem’s Kingdom

Lecture

#16

Lecture

#17

100-95
Yisrael & Nations –

Hashem’s Kingdom

Lecture

#18

101-106/107
Return of David & Yisrael, Nature, 

History, Return from the Exile 

Lecture

#19

Lecture

#20

Lecture

#21-21



יר  : ט, ד"קמ ים שִּ ֱאֹלהִּ

יָרהָחָדש  ֵנֶבל  ָאשִּ ָלְך בְּ

ָרהָעשֹור  :ָלְךֲאַזמְּ

:  לג, ד"ק

יָרה '  ַלהָאשִּ

ַחָיי  ָרהבְּ ֲאַזמְּ

י עֹודִּ :  ֵלאֹלַהי בְּ

ָלה: א, ו"פ פִּ תְּ

ד ָדוִּ '  הַהֵטהלְּ

ָך נְּ יָאזְּ י  ֲעֵננִּ כִּ

י יָענִּ יֹון ָאנִּ ֶאבְּ וְּ

...  :יח.א, ט"ס

ד ָדוִּ ַאל  ...לְּ וְּ

ֵתר ָפֶניָך  ַתסְּ

י מֵ  ֶדָך כִּ ַצר  ַעבְּ

י י ַמֵהר ֲעֵננִּ :לִּ

:  ב, ט"פ

ֵדי עֹוָלם  ' הַחסְּ

יָרה ָאשִּ

ֹדר ָוֹדר   לְּ

ָך   יַע ֱאמּוָנתְּ אֹודִּ

י פִּ בְּ

Congregation: הקהלReader:       החזן

כּו ֹבָרְך'הֶאת ָברְּ עֹוָלם ָוֶעד'ָברּוְך ה:                             ַהמְּ ֹבָרְך לְּ :ַהמְּ

Blessed be the LordBless the Lord

Who is blessed Who is blessed forever

??

Unique 

Key words

Key words

:א,א"ק

ד ָדוִּ מֹורלְּ זְּ מִּ

ָפט  ֶחֶסד שְּ ּומִּ

יָרה ָאשִּ

ָך ה ֲאַזֵמָרה' לְּ

101: For David

I will 

sing/praises

ָלה: ג.א, ב"ק פִּ תְּ

י ָענִּ ֵתר  ... לְּ ַאל ַתסְּ

יֹום  ָפֶניָך מִּ  י בְּ ֶמנִּ

י  ֵאַלי ַהֵטהַצר לִּ

ֶנָך ָרא  ָאזְּ יֹום ֶאקְּ בְּ

י :ַמֵהר ֲעֵננִּ

102: Prayer of a 

poor man… Do not 

hide Your  face 

from… Incline Your 

ear… Answer me 

quickly

:בב-כ.א, ה"ק

...'הֹודּו ַלה

רּו   מְּ שְּ ַבֲעבּור יִּ

ֻחָקיו  

ֹצרּו   נְּ תֹוֹרָתיו יִּ וְּ

לּו ָיּה :ַהלְּ

105: Give thanks 

to the Lord… 

Halleluya

:כב-כ.א,ג"ק

ד ָדוִּ לְּ

י   שִּ י ַנפְּ ָבֲרכִּ

...'ֶאת ה

...'ָבֲרכּו ה

...  'ָבֲרכּו ה

...'ָבֲרכּו ה

י   שִּ י ַנפְּ ָבֲרכִּ

:'ֶאת ה

103: For David

Bless the Lord, 

my soul (x2)

Bless the Lord 

(x3)

:  לה.א, ד"ק

י   שִּ י ַנפְּ ָבֲרכִּ

ַתמּו  ...'ֶאת ה יִּ

ן   ים מִּ ַחָטאִּ

ים   ָשעִּ ָהָאֶרץ ּורְּ

עֹוד ֵאיָנם  

י   שִּ י ַנפְּ ָבֲרכִּ

'ֶאת ה

לּו ָיּה :ַהלְּ

104:

Bless the Lord, 

my soul (x2)

Halleluya

:  מח.א, ו"ק

לּו ָיּה  ַהלְּ

י טֹוב  ' הֹודּו ַלה כִּ

דֹו  עֹוָלם ַחסְּ י לְּ כִּ

' ָברּוְך ה... 

ָרֵאל   שְּ ֱאֹלֵהי יִּ

ַעד  ן ָהעֹוָלם וְּ מִּ

ָאַמר   ָהעֹוָלם וְּ

ָכל ָהָעם ָאֵמן  

לּו ָיּה :ַהלְּ

106: Halleluya

Give thanks to 

the Lord for He is 

good for his kind-

ness is ever-

lasting. Blessed 

be the Lord… 

Halleluya

:  לא.כא.טו.ח.א, ז"ק

י טֹוב  ' ֹהדּו ַלה כִּ

דֹו עֹוָלם ַחסְּ י לְּ :כִּ

דֹו ' יֹודּו ַלה... ַחסְּ

ֵני ָאָדם בְּ אֹוָתיו לִּ לְּ פְּ נִּ וְּ

(x4)

107: Halleluya

Give thanks to the 

Lord for He is good, 

for his kindness is 

everlasting. Blessed 

be the Lord…

Halleluya



107ז "ק 106ו  "ק 105ה  "ק



INTERTEXTUALITY - Tehillim within the Bible

Introductory note
Tehillim within the Bible

INTERTEXTUALITY

תורה

Torah

נביאים

Prophets

כתובים

Writings

דברים–במדבר –ויקרא –שמות -בראשית 
איוב, משלי, תהלים

, קהלת, איכה, רות, שיר השירים: מגילות

Eichaאסתר 

דברי הימים  -עזרא ונחמיה -דניאל 

מלכים, שמואל, שופטים, יהושע: ראשונים

תרי עשר, יחזקאל, ירמיה, ישעיה: אחרונים

Jeremiah, Ezekiel, Minor Prophets

תהלים
Psalms

Rules of Intertextuality:

✓ Specific rare word(s)

✓ Whole sentence

✓ Others?

מלכים
Kings

שמואל
Samuel

דברי הימים
Chronicles

הצהרת כורש
Cyrus Declaration

עזרא
Ezra

אברבנאל

Abrabanel



מֹו ' הֹודּו ַלה: א, ה"תהלים ק שְּ אּו בִּ רְּ קִּ

ילֹוָתיו ים ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ רּו  : הֹודִּ ירּו לֹו ַזמְּ שִּ

אֹוָתיו לְּ פְּ ָכל נִּ יחּו בְּ ...לֹו שִּ

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…

ָך ה: ו-א, ב"ישעיהו י ָת ַביֹום ַההּוא אֹודְּ ָאַמרְּ י ' וְּ כִּ

י ַנֲחֵמנִּ ָך ּותְּ י ָיֹשב ַאפְּ ָת בִּ י  : ָאַנפְּ שּוָעתִּ ֵנה ֵאל יְּ הִּ

ָרת ָיּה ה מְּ זִּ י וְּ י ָעזִּ ָחד כִּ לֹא ֶאפְּ ַטח וְּ י  ' ֶאבְּ י לִּ הִּ ַויְּ

ישּוָעה שּוָעה: לִּ ֵני ַהיְּ ַמַעיְּ ָששֹון מִּ ם בְּ ֶתם ַמיִּ ַאבְּ :  ּושְּ

ֶתם ַביֹום ַההּוא  יעּו  ' הֹודּו ַלהַוֲאַמרְּ מֹו הֹודִּ שְּ אּו בִּ רְּ קִּ

יֹלָתיו ים ֲעלִּ מֹוָבַעמִּ ָגב שְּ שְּ י נִּ ירּו כִּ כִּ רּו ה: ַהזְּ י  ' ַזמְּ כִּ

ָכל ָהָאֶרץ י  : ֵגאּות ָעָשה מּוַדַעת זֹאת בְּ י ָוֹרנִּ ַצֲהלִּ

ָרֵאל שְּ דֹוש יִּ ֵבְך קְּ רְּ קִּ י ָגדֹול בְּ יֹון כִּ :יֹוֶשֶבת צִּ

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".



ָיה  ( ה) ַבנְּ ָיה שְּ ָיה הֹודִּ ָיה ֵשֵרבְּ נְּ י ֲחַשבְּ יֵאל ָבנִּ מִּ ַקדְּ ם ֵישּוַע וְּ יִּ וִּ רּו ַהלְּ ַויֹאמְּ

ָיה קּומּו  ַתחְּ ן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם ֱאֹלֵהיֶכם ' ֶאת הָבֲרכּופְּ כּו ֵשם  מִּ יָברְּ וִּ

ָלה הִּ ָרָכה ּותְּ רֹוַמם ַעל ָכל בְּ בֹוֶדָך ּומְּ ַבֶדָך את ַאָתה  ' ַאָתה הּוא ה( ו: )כְּ לְּ

ָכל ֲאֶשר ָעֶליָה   ָבָאם ָהָאֶרץ וְּ ָכל צְּ ם וְּ ֵמי ַהָשַמיִּ ם שְּ יָת ֶאת ַהָשַמיִּ ָעשִּ

ָך   ם לְּ ָבא ַהָשַמיִּ ַחֶיה ֶאת ֻכָלם ּוצְּ ַאָתה מְּ ָכל ֲאֶשר ָבֶהם וְּ ים וְּ ַהַימִּ

ים ַתֲחוִּ שְּ ים' הּוא הַאָתה ( ז: )מִּ ָת ָהֱאֹלהִּ ָרםֲאֶשר ָבַחרְּ ַאבְּ הֹוֵצאתֹו  בְּ וְּ

מֹו  ָת שְּ ַשמְּ ים וְּ דִּ ָרָהםֵמאּור ַכשְּ ָפֶניָך  ( ח: )ַאבְּ ָבבֹו ֶנֱאָמן לְּ ּוָמָצאָת ֶאת לְּ

ָכרֹות מֹו וְּ יתעִּ רִּ י ַהבְּ ַנֲענִּ י  ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַהכְּ זִּ רִּ ַהפְּ י וְּ י ָהֱאֹמרִּ תִּ ַהחִּ

יק ָאָתה י ַצדִּ ָבֶריָך כִּ עֹו ַוָתֶקם ֶאת דְּ ַזרְּ י ָלֵתת לְּ ָגשִּ רְּ ַהגִּ י וְּ בּוסִּ ַהיְּ (  ט: )וְּ

ָת  ֶאת ַזֲעָקָתם ָשַמעְּ ם וְּ ָריִּ צְּ מִּ י ֲאֹבֵתינּו בְּ (  י): ַעל ַים סּוףַוֵתֶרא ֶאת ֳענִּ

ֵתן  ים ַותִּ תִּ י  ֹאֹתת ּוֹמפְּ ָת כִּ י ָיַדעְּ צֹו כִּ ָכל ַעם ַארְּ ָכל ֲעָבָדיו ּובְּ ֹעה ּובְּ ַפרְּ בְּ

ַהיֹום ַהֶזה ָך ֵשם כְּ ידּו ֲעֵליֶהם ַוַתַעש לְּ ֵניֶהם  ( יא: )ֵהזִּ פְּ ָת לִּ ַהָים ָבַקעְּ וְּ

מֹו ֶאֶבן   צֹוֹלת כְּ מְּ ָת בִּ ַלכְּ שְּ ֵפיֶהם הִּ ֶאת ֹרדְּ תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה וְּ רּו בְּ ַוַיַעבְּ

ים ם ַעזִּ ַמיִּ ַעמּוד ( יב: )בְּ יָתם יֹוָמם ּובְּ חִּ נְּ ַעמּוד ָעָנן הִּ ירּובְּ ָהאִּ ָלה לְּ ֵאש ַליְּ

כּו ָבּה ָמֶהם  ( יג: )ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֵילְּ ַדֵבר עִּ ָת וְּ יַני ָיַרדְּ ַעל ַהר סִּ וְּ

ים ֹות טֹובִּ צְּ ים ּומִּ תֹורֹות ֱאֶמת ֻחקִּ ים וְּ ָשרִּ ים יְּ ָפטִּ שְּ ֵתן ָלֶהם מִּ ם ַותִּ ָשָמיִּ :  מִּ

יָת ָלֶהם  ( יד) ּוִּ תֹוָרה צִּ ים וְּ ֻחקִּ וֹות וְּ צְּ ָת ָלֶהם ּומִּ ָך הֹוַדעְּ שְּ ֶאת ַשַבת ָקדְּ וְּ

ַיד  ֶדָךֹמֶשהבְּ ם ( טו: )ַעבְּ ָשַמיִּ ֶלֶחם מִּ ֶסַלע  וְּ ם מִּ ָעָבם ּוַמיִּ רְּ ָנַתָתה ָלֶהם לִּ

ָמָאם ַותֹאֶמר ָלֶהם ָלבֹוא ָלֶרֶשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאָת   צְּ הֹוֵצאָת ָלֶהם לִּ

ָך ָלֵתת ָלֶהם לֹא  ( טז: )ֶאת ָידְּ ָפם וְּ שּו ֶאת ָערְּ ידּו ַוַיקְּ ֵהם ַוֲאֹבֵתינּו ֵהזִּ וְּ

ֹוֶתיָך צְּ עּו ֶאל מִּ לֹא ( יז: )ָשמְּ ֹמַע וְּ שְּ ָמֲאנּו לִּ יָת  ַויְּ ֹאֶתיָך ֲאֶשר ָעשִּ לְּ פְּ רּו נִּ ָזכְּ

ַאָתה   ָים וְּ רְּ מִּ ֻדָתם בְּ ַעבְּ נּו רֹאש ָלשּוב לְּ תְּ ָפם ַויִּ שּו ֶאת ָערְּ ָמֶהם ַוַיקְּ עִּ

ָתם לֹא ֲעַזבְּ ַרב וחסד ֶחֶסד וְּ ם וְּ ַרחּום ֶאֶרְך  ַאַפיִּ יחֹות ַחנּון וְּ לִּ :  ֱאלֹוַּה סְּ

י ָעשּו ָלֶהם ( יח) ָך  ֵעֶגל ַמֵסָכה ַאף כִּ רּו ֶזה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ֶהֶעלְּ ַויֹאמְּ

ֹדלֹות ם ַוַיֲעשּו ֶנָאצֹות גְּ ָריִּ צְּ מִּ ָתם  ( יט: )מִּ ים לֹא ֲעַזבְּ ַרֲחֶמיָך ָהַרבִּ ַאָתה בְּ וְּ

ֶאת   ַהֶדֶרְך וְּ ֹחָתם בְּ ַהנְּ יֹוָמם לְּ ָבר ֶאת ַעמּוד ֶהָעָנן לֹא ָסר ֵמֲעֵליֶהם בְּ דְּ ַבמִּ

יר ַעמּוד  ָהאִּ ָלה לְּ ַליְּ כּו ָבּהָהֵאש בְּ ֶאת  ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֵילְּ רּוֲחָך  ( כ: )ָלֶהם וְּ וְּ

יָלם ַהטֹוָבה ָנַתָת  כִּ ַהשְּ ם ָנַתָתה ָלֶהם  לְּ יֶהם ּוַמיִּ פִּ ָת מִּ ָך לֹא ָמַנעְּ ּוַמנְּ

ָמָאם צְּ ֶאֶרץ  ( לה: ... )לִּ ָך ָהָרב ֲאֶשר ָנַתָת ָלֶהם ּובְּ טּובְּ כּוָתם ּובְּ ַמלְּ ֵהם בְּ וְּ

לֹא ָשבּו  ֵניֶהם לֹא ֲעָבדּוָך וְּ פְּ ֵמָנה ֲאֶשר ָנַתָת לִּ ַהשְּ ָחָבה וְּ ֵליֶהםָהרְּ ַמַעלְּ מִּ

ים :ָהָרעִּ

,ה"תהלים ק

ילֹוָתיו' הֹודּו ַלה( א) ים ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ מֹו הֹודִּ שְּ אּו בִּ רְּ יחּו  ( ב: )קִּ רּו לֹו שִּ ירּו לֹו ַזמְּ שִּ

אֹוָתיו לְּ פְּ ָכל נִּ ֵשי ה( ג: )בְּ ַבקְּ ַמח ֵלב מְּ שְּ שֹו יִּ ֵשם ָקדְּ לּו בְּ ַהלְּ תְּ שּו ה( ד: )'הִּ רְּ '  דִּ

יד שּו ָפָניו ָתמִּ ֻעזֹו ַבקְּ אֹוָתיו ֲאֶשר ָעָשה ( ה: )וְּ לְּ פְּ רּו נִּ כְּ יוזִּ ֵטי פִּ פְּ שְּ ָתיו ּומִּ (  ו: )ֹמפְּ

ָרָהםֶזַרע  יָריוַאבְּ חִּ ֵני ַיֲעֹקב בְּ דֹו בְּ ָפָטיוֱאֹלֵהינּו ' הּוא ה( ז: )ַעבְּ שְּ ָכל ָהָאֶרץ מִּ :בְּ

עֹוָלם ( ח) יתֹוָזַכר לְּ רִּ ֶאֶלף דֹורבְּ ָּוה לְּ ָרָהםֶאת ָכַרתֲאֶשר ( ט: )ָדָבר צִּ ַאבְּ

ָחק שְּ יִּ בּוָעתֹו לְּ ית עֹוָלם( י: )ּושְּ רִּ ָרֵאל בְּ שְּ יִּ ֹחק לְּ ַיֲעֹקב לְּ יֶדָה לְּ ָך ( יא: )ַוַיֲעמִּ ֵלאֹמר לְּ

ָנַען  ֶכםֶאֵתן ֶאת ֶאֶרץ כְּ ים ָבּה( יב: )ֶחֶבל ַנֲחַלתְּ ָגרִּ ַעט וְּ מְּ ָפר כִּ סְּ ֵתי מִּ יֹוָתם מְּ הְּ :  בִּ

ֵרי ( כז... ) בְּ ים ָשמּו ָבם דִּ תִּ ֶאֶרץ ָחםֹאתֹוָתיו ּוֹמפְּ ָמָסְך ( לט: ... )בְּ ֵאש  ָפַרש ָעָנן לְּ וְּ

ָלה יר ָליְּ ָהאִּ ָלו ( מ: )לְּ םָשַאל ַוָיֵבא שְּ ֶלֶחם ָשַמיִּ יֵעםוְּ בִּ :...ַישְּ

ו"תהלים ק

ם לֹא ( ז... ) ַריִּ צְּ מִּ ילּוֲאבֹוֵתינּו בְּ כִּ שְּ רּו  הִּ רּו ֶאת ֹרב ֲחָסֶדיָך ַוַימְּ אֹוֶתיָך לֹא ָזכְּ לְּ פְּ נִּ

ַים סּוף בּוָרתֹו( ח... ): ַעל ָים בְּ יַע ֶאת גְּ הֹודִּ מֹו לְּ ַמַען שְּ יֵעם לְּ ַער ( ט: )ַויֹושִּ גְּ ַים  ַויִּ בְּ

ָברסּוף  דְּ ֹהמֹות ַכמִּ יֵכם ַבתְּ ַתֲחוּו  ֵעֶגלַיֲעשּו ( יט: ... )ַוֶיֱחָרב ַויֹולִּ שְּ ֹחֵרב ַויִּ בְּ

ַמֵסָכה :לְּ

ֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ( כב... ) ָלאֹות בְּ פְּ יָדם לּוֵלי  ( כג):ַעל ַים סּוףנִּ מִּ ַהשְּ ַויֹאֶמר לְּ

יתֹמֶשה חִּ יב ֲחָמתֹו ֵמַהשְּ ָהשִּ ָפָניו לְּ ירֹו ָעַמד ַבֶפֶרץ לְּ חִּ יסּו  ( כט... )בְּ עִּ ַוַיכְּ

ֵליֶהם ַמַעלְּ ָרץ ָבם ַמֵגָפהבְּ פְּ נּו ( לט:... )ַותִּ זְּ ַמֲעֵשיֶהם ַויִּ אּו בְּ מְּ טְּ ֵליֶהםַויִּ ַמַעלְּ :...  בְּ

יֵענּו ה( מז) ַתֵבַח  ' הֹושִּ שְּ הִּ ֶשָך לְּ ֵשם ָקדְּ ֹהדֹות לְּ ם לְּ ן ַהגֹויִּ ֵצנּו מִּ ַקבְּ ֱאֹלֵהינּו וְּ

ָלֶתָך הִּ תְּ ָרֵאל ' ָברּוְך ה( מח: )בִּ שְּ ַעד ָהעֹוָלםֱאֹלֵהי יִּ ן ָהעֹוָלם וְּ ָאַמר ָכל ָהָעם  מִּ וְּ

לּו ָיּה :ָאֵמן ַהלְּ

'נחמיה טו"ק–ה "תלהים ק

:  פסוקי דזמרא

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



מֹו  ' הֹודּו ַלהא שְּ אּו בִּ רְּ ילֹוָתיוקִּ ים ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ :הֹודִּ

רּו לֹו  ב ירּו לֹו ַזמְּ אֹוָתיושִּ לְּ פְּ ָכל נִּ יחּו בְּ :שִּ

שֹו  ג ֵשם ָקדְּ לּו בְּ ַהלְּ תְּ ֵשי ההִּ ַבקְּ ַמח ֵלב מְּ שְּ :'יִּ

שּו הד רְּ ֻעזֹו ' דִּ ידוְּ שּו ָפָניו ָתמִּ :ַבקְּ

אֹוָתיו ֲאֶשר ָעָשה  ה לְּ פְּ רּו נִּ כְּ יוזִּ ֵטי פִּ פְּ שְּ ָתיו ּומִּ :ֹמפְּ

דֹו  ו ָרָהם ַעבְּ יָריוֶזַרע ַאבְּ חִּ ֵני ַיֲעֹקב בְּ :בְּ

ָפָטיוֱאֹלֵהינּו ' הּוא הז שְּ ָכל ָהָאֶרץ מִּ :בְּ

יתֹו  ח רִּ עֹוָלם בְּ ֶאֶלף דֹורָזַכר לְּ ָּוה לְּ :ָדָבר צִּ

ָרָהם  ט ָחקֲאֶשר ָכַרת ֶאת ַאבְּ שְּ יִּ בּוָעתֹו לְּ :ּושְּ

ֹחק י ַיֲעֹקב לְּ יֶדָה לְּ ית עֹוָלםַוַיֲעמִּ רִּ ָרֵאל בְּ שְּ יִּ :לְּ

ָנַען  יא ָך ֶאֵתן ֶאת ֶאֶרץ כְּ ֶכםֵלאֹמר לְּ :ֶחֶבל ַנֲחַלתְּ

ָפר  יב סְּ ֵתי מִּ יֹוָתם מְּ הְּ ים ָבּהבִּ ָגרִּ ַעט וְּ מְּ :כִּ

גֹוי ֶאל גֹוי  יג כּו מִּ ַהלְּ תְּ ָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחרַויִּ ַממְּ :מִּ

ָקם  יד ָעשְּ יַח ָאָדם לְּ נִּ יםלֹא הִּ ָלכִּ :ַויֹוַכח ֲעֵליֶהם מְּ

יָחי  טו שִּ מְּ עּו בִּ גְּ יַאי ַאל ָתֵרעּוַאל תִּ בִּ נְּ לִּ :וְּ

ָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ טז קְּ :ָכל ַמֵטה ֶלֶחם ָשָברַויִּ

יש  יז ֵניֶהם אִּ פְּ ַכר יֹוֵסףָשַלח לִּ מְּ ֶעֶבד נִּ :לְּ

לֹו  יח נּו ַבֶכֶבל רגליו ַרגְּ שֹועִּ ֶזל ָבָאה ַנפְּ :ַברְּ

ָברֹו  יט ַרת הַעד ֵעת בֹא דְּ מְּ הּו' אִּ ָרָפתְּ :צְּ

יֵרהּו  כ ֵחהּוָשַלח ֶמֶלְך ַוַיתִּ ַפתְּ ים ַויְּ :ֹמֵשל ַעמִּ

ֵביתֹו  כא ָינֹוָשמֹו ָאדֹון לְּ נְּ ָכל קִּ :ּוֹמֵשל בְּ

שֹו  כב ַנפְּ ֹסר ָשָריו בְּ ַחֵכםֶלאְּ ֵקָניו יְּ :ּוזְּ

ם  כג ָריִּ צְּ ָרֵאל מִּ שְּ ֶאֶרץ ָחםַוָיבֹא יִּ ַיֲעֹקב ָגר בְּ :וְּ

ֹאד כד ָצָריוַוֶיֶפר ֶאת ַעמֹו מְּ ֵמהּו מִּ :ַוַיֲעצִּ

נֹא ַעמֹו כה שְּ ָבם לִּ ַנֵכל ַבֲעָבָדיוָהַפְך לִּ תְּ הִּ :לְּ

דֹו  כו :ַאֲהֹרן ֲאֶשר ָבַחר בֹוָשַלח ֹמֶשה ַעבְּ

ֵרי ֹאתֹוָתיו כז בְּ ֶאֶרץ ָחםָשמּו ָבם דִּ ים בְּ תִּ :ּוֹמפְּ

ְך  כח שִּ ָברֹוָשַלח ֹחֶשְך ַוַיחְּ לֹא ָמרּו ֶאת דבריו דְּ :וְּ

ה"מזמור ק

ַעד ֵעת בֹא  : יט, ה"ק

ָברֹו דְּ

ַרת מְּ הּו' האִּ ָרָפתְּ :  צְּ

:  כה, ה"תהלים ק

ָבם  נֹאָהַפְך לִּ שְּ לִּ

ַנֵכלַעמֹו  תְּ הִּ לְּ

:ַבֲעָבָדיו

יֶהם  : . ח.ה.ד, ז"בראשית ל י ֹאתֹו ָאַהב ֲאבִּ אּו ֶאָחיו כִּ רְּ ַויִּ

ָכל ֶאָחיו  אּומִּ נְּ שְּ ָשֹלםַויִּ רֹו לְּ לּו ַדבְּ לֹא ָיכְּ פּו  ... ֹאתֹו וְּ ַויֹוסִּ

נֹאעֹוד  פּו עֹוד ... ֹאתֹושְּ נֹא ַויֹוסִּ ַעל  שְּ ֹאתֹו ַעל ֲחֹלֹמָתיו וְּ

ָבָריו ַרב ֲאֵליֶהם ... דְּ קְּ ֶטֶרם יִּ לּוּובְּ ַנכְּ תְּ יתֹוַויִּ :ֹאתֹו ַלֲהמִּ

: לא, ח"תהלים י

כֹו  ים ַדרְּ ָהֵאל ָתמִּ

ַרת ה מְּ רּוָפה' אִּ צְּ

ים בֹו ֹכל ַהֹחסִּ :ָמֵגן הּוא לְּ

:  לא, ב"שמואל ב כ

כֹו ים ַדרְּ ָהֵאל ָתמִּ

ַרת ה מְּ רּוָפה' אִּ צְּ

יםֹכל לְּ הּואָמֵגן : בֹוַהֹחסִּ

: לא, ח"תהלים י

כֹו ים ַדרְּ ָהֵאל ָתמִּ

ַרת ה מְּ רּוָפה' אִּ צְּ

ים בֹו ֹכל ַהֹחסִּ : ָמֵגן הּוא לְּ

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

: ה', משלי ל

ַרתָכל  מְּ רּואִּ ה  פָ ֱאלֹוַּה צְּ

ים בֹוהּואָמֵגן :  ַלֹחסִּ

Proverbs 30, 5:

Every word of God 

is pure, A shield to 

those who take 

refuge in Him
ָך: קמ, ט"קי ָרתְּ מְּ רּוָפה אִּ צְּ

ָך ֲאֵהָבּה דְּ ַעבְּ ֹאד וְּ :מְּ

119, 140: Your word is exceedingly

pure, and Your servant loves it

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. 



שֹו  מב ַבר ָקדְּ י ָזַכר ֶאת דְּ דֹוכִּ ָרָהם ַעבְּ :ֶאת ַאבְּ

ָששֹון  מג א ַעמֹו בְּ יָריוַויֹוצִּ חִּ ָנה ֶאת בְּ רִּ :בְּ

ם  מד צֹות גֹויִּ ֵתן ָלֶהם ַארְּ יָרשּוַויִּ ים יִּ ֻאמִּ :ַוֲעַמל לְּ

רּו ֻחָקיו מה מְּ שְּ לּו ָיּהַבֲעבּור יִּ ֹצרּו ַהלְּ נְּ תֹוֹרָתיו יִּ :וְּ

ה"מזמור ק

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.
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ז"ק 107 ו"ק 106 ה"ק 105

מנהיג את ישראל ממצרים  ' ה

כדי  , ומובילם לארץ ישראל

שישמרו את תורתו  
God led the Jews out of Egypt 

and brought them to the Land 

of Israel so that they will keep 

His Torah

ונענשו  ' עם ישראל לא קבלו את הנהגת ה

אך הם חזרו בתשובה  , במדבר ובגלויות

ומבקשים לחזור  
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

עם ישראל חוזר לארצו בימי שיבת  

ציון

The People of Israel comes back 

to its homeland during the return 

of Zion

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)

Synthesis (107)                 - Antithesis (106)                     - Thesis (105) 

Future   History



Mizmorז"מזמור ק 107

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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