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ק"ז ,מגִּ :מי
ָחכָם ְוי ְִּׁש ָמר
אֵּ לֶּ ה ְוי ְִּתבֹונְ נּו
ַח ְס ֵּדי ה'



ק"ד-ק"ו:
ַה ְללּו יָּה...
הֹודּו לַ ה'...
הֹודּו לַ ה'
כִּ י טֹוב
כִּ י ְלעֹולָ ם
ַח ְסּדֹו)2x( :

ק"ג ,ח.יז-יחַ :רחּום ְוחַ ּנּון ה'...
ְוחֶּ ֶּסד ה' ֵּמעֹולָ ם וְעַ ד עֹולָ ם עַ ל
י ְֵּראָ יו וְצִּ ְד ָקתֹו ִּל ְבנֵּי בָ נִּ יםְ :לׁשֹ ְמ ֵּרי
שֹותם
ָ
ּולזֹכְ ֵּרי ִּפ ֻּק ָדיו לַ עֲ
ְב ִּריתֹו ְ

ק"ו ,מז:
הֹוׁשיעֵּ נּו ה'
ִּ
ֹלהינּו
אֱ ֵּ
ו ְַק ְבצֵּ נּו ִּמן
ַהּגֹויִּם
ְלהֹ דֹות
ְל ֵּׁשם ָק ְד ֶּׁשָך
ְל ִּה ְׁש ַתבֵּ ַח
ִּב ְת ִּהלָ ֶּתָך:
...וְאָ ַמר כָל
ָהעָ ם אָ ֵּמן
ַה ְללּו יָּה:

ק"ז ,כבְ :ויִּזְ ְבחּו
תֹודה
זִּ ְבחֵּ י ָ


קי"א ,אְ :בסֹוד ְי ָׁש ִּרים וְעֵּ ָדה :קי"ב,
ב.דּ :גִּ בֹור בָ אָ ֶּרץ י ְִּהיֶּה ז ְַרעֹו ּדֹור
ְי ָׁש ִּרים ְיב ָֹרְך ...ז ַָרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור
לַ ְי ָׁש ִּרים...

ק"ז ,מב :י ְִּראּו ְי ָׁש ִּרים
ְו ִּי ְש ָמחּו
יה:
ְוכָל עַ וְלָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָ

ק"ז :הֹ דּו לַ ה' כִּ י
טֹוב כִּ י ְלעֹולָ ם
ַח ְסּדֹו ...יֹודּו לַ ה'
אֹותיו
ַח ְסּדֹו וְנִּ ְפ ְל ָ
ִּל ְבנֵּי אָ ָדם)4x( :
ְ ...ויִּזְ ְבחּו זִּ ְב ֵּחי
תֹודה...
ָ
מֹוׁשב זְ ֵּקנִּ ים
ּוב ַ
ְ
י ְַה ְללּוהּו:





אֹודָך
ק"חְ :
בָ עַ ִּמים ה'...
ק"ט :לַ ְמנַצֵּ ַח
ְל ָדוִּד ִּמזְ מֹור
ֹלהי ְת ִּהלָ ִּתי
אֱ ֵּ
אַ ל ֶּתחֱ ַרׁש...
אֹודה ה' ְמאֹ ד
ֶּ
ּובתֹוְך
ְב ִּפי ְ
ַר ִּבים אֲ ַה ְללֶּ ּנּו:

קי"אַ :ה ְללּו יָּה
אֹודה ה' ְבכָל
ֶּ
לֵּ בָ בְ ...ת ִּהלָ תֹו
עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:
קי"בַ :ה ְללּו יָּה

קי"א ,ג-ה.ז.י :וְצִּ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד...
ֵּזכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו חַ ּנּון ו ְַרחּום ה':
יראָ יו יִּזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו...
ָתן ִּל ֵּ
ֶּט ֶּרף נ ַ
קּודיוֵּ ...שכֶּל טֹוב ְלכָל
נֶּאֱ ָמנִּ ים כָל ִּפ ָ

קי"ג-קי"ח:
ַה ְללּו יָּה
ְלָך אֶּ זְ בַ ח
תֹודה
ָ
זֶּבַ ח
 ...הֹודּו לַ ה'
כִּ י טֹוב כִּ י
ְלעֹולָ ם
ַח ְסּדֹו)2x( :

קט"ז ,יזְ :לָך
תֹודה
אֶּ זְ בַ ח זֶּבַ ח ָ

קי"ט:
אֹודָך ְביֹ ֶּׁשר
ְ
לֵּ בָ ב...
חֲ צֹות לַ יְלָ ה
אָ קּום ְלהֹודֹות
לָ ְך ...
ֶּׁשבַ ע בַ ּיֹום
ִּהלַ ְל ִּתיָך...
ַתבַ ְענָה ְשפָ ַתי
ְת ִּהלָ ה...
ְת ִּחי נ ְַפ ִּׁשי
ּות ַה ְללֶּ ָך
ְ

מזמור קי"א
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ַה ְללּויָּה

1. Halleluya.
I thank/praise the Lord with all my heart
in the assembly and council of the upright.
2. The works of the Lord are great,
ready for all who desire them/that is desired.
3. His deeds are splendid and glorious;
His beneficence/righteousness is everlasting;
4. He has made His wonders a lasting memory.
The Lord is gracious and compassionate;
5. He gives food to those who fear Him;
He remembers His covenant forever.
6. He tells the power of His deeds to His people,
in giving them the heritage/portion of nations.
7. His handiwork is truth and justice;
all His precepts are enduring,
8. well-founded/set firmly for all eternity,
fashioned in truth and uprightness.
9. He sent redemption to His people;
He ordained His covenant for all time;
His name is holy and awesome.
10. Wisdom begins with fear of the Lord;
those who practice it gain sound understanding.
His praise is everlasting/stands forever.

א

ֹודה ה' ְבכָל־לֵּ בָ ב
ֶּ א
:ְׁש ִּרים וְעֵּ ָדה
ָ ְבסֹוד י
Motivation
for thanks/
praise of
God

'הודאה לה
והמניעים

'ּגְ ד ִֹּלים ַמעֲ ֵּשי ה

ב

:יהם
ֶּ ֵָּל־ח ְפצ
ֶּ רּוׁשים ְלכ
ִּ ְּד
הֹוד־ו ְָה ָדר פָ עֳ לֹו

ג

:ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד
ֵּזכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו

ד

:'ַחּנּון ו ְַרחּום ה
'הנהגת ה
את ישראל

God’s care
of Israel

יראָ יו
ֵּ ֶּט ֶּרף נ ַָתן ִּל

ה

:ִּיזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
ֹכ ַח ַמעֲ ָשיו ִּהּגִּ יד ְלעַ מֹו

ו

:לָ ֵּתת לָ ֶּהם נַחֲ לַ ת ּגֹויִּם
ּומ ְׁשפָ ט
ִּ ַמעֲ ֵּשי י ָָדיו אֱ ֶּמת

ז

:קּודיו
ָ ָל־פ
ִּ ֶּנאֱ ָמנִּ ים כ
ְסמּוכִּ ים לָ עַ ד ְלעֹולָ ם
God’s Torah
for Israel

'תורת ה
לישראל

ח

:עֲ שּויִּם בֶּ אֱ ֶּמת ְוי ָָׁשר
ְפדּות ָׁשלַ ח ְלעַ מֹו

ט

ָה־לעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
ְ ִּצּו
:ְנֹורא ְׁשמֹו
ָ ָקדֹוׁש ו
'אׁשית ָחכְ ָמה י ְִּראַ ת ה
ִּ ֵּר

Fear of God
& His praise

'יראת ה
ותהלתו

יהם
ֶּ ֵּשכֶּל טֹוב ְלכָל־עֹ ֵּש
:ְת ִּהלָ תֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

י

מזמור קי"ב
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1. Halleluyah. Happy/Fortunate is the man who fears the
Lord, who greatly desires/ delights in/ is ardently
devoted to His commandments.
2. His descendants will be mighty on earth, a blessed
generation of upright men/he will be blessed with a
generation of the uprights.
3. Wealth and riches are in his house, and his
beneficence/righteousness lasts forever.
4. A light dawns in darkness for the upright; for he is
gracious, compassionate, and beneficent/righteous.
5. All goes well with/It is good for the man who lends
generously, who conducts his affairs with justice.
6. For He shall never be shaken; the righteous man will
be remembered forever.
7. He is not afraid of evil tidings; his heart is firm, he
trusts in the Lord.
8. His heart is resolute, he is not afraid; in the end he
will see the fall of his foes.
9. He gives freely to the poor; his
beneficence/righteousness lasts forever; his horn is
raised high in honor.

ַה ְללּויָּה
'י־איׁש י ֵָּרא אֶּ ת ה
ִּ אַ ְׁש ֵּר
Introduction
- Blessing of
the
righteous

– פתיחה
ברכת
הצדיק

:ֹותיו ָחפֵּ ץ ְמאֹ ד
ָ ְב ִּמ ְצ
ּגִּ בֹור בָ אָ ֶּרץ י ְִּהיֶּה ז ְַרעֹו

ב

:ְׁש ִּרים ְיב ָֹרְך
ָ ּדֹור י
הֹון־וָעֹ ֶּׁשר ְבבֵּ יתֹו

ג

:ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד
ְׁש ִּרים
ָ ָז ַרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור לַ י

ד

:ַחּנּון ו ְַרחּום וְצַ ִּּדיק
Character
traits of
the
righteous

מידותיו
של הצדיק

ּומ ְלוֶּה
ַ ֹוב־איׁש חֹונֵּן
ִּ
ט

ה

:ְיכ ְַלכֵּל ְּדבָ ָריו ְב ִּמ ְׁשפָ ט
י־לעֹולָ ם ל ֹא־יִּמֹוט
ְ ִּכ

ו

:ְל ֵּזכֶּר עֹולָ ם י ְִּהיֶּה צַ ִּּדיק

ִּירא
ָ ִּמ ְשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא י

ז

:'ָנכֹון ִּלבֹו בָ טֻּ ַח בַ ה
ִּירא
ָ ָסמּוְך ִּלבֹו ל ֹא י
Personality
of the
righteous

אישיותו של
הצדיק

ח

:עַ ד אֲ ֶּׁשר־י ְִּראֶּ ה ְבצָ ָריו
ִּפזַ ר נ ַָתן לָ אֶּ ְביֹונִּ ים

ט

ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

:ַק ְרנֹו ָתרּום ְבכָבֹוד
ָר ָׁשע י ְִּראֶּ ה ְוכָעָ ס

10. The wicked sees and is angered; he gnashes his
teeth and dissolves/his courage fails. The desire of the
wicked will come to naught.

א

Fate of the
wicked

גורל
הרשעים

ִּׁשּנָיו יַחֲ רֹק ְונ ָָמס
:ַתאֲ וַת ְר ָׁש ִּעים ת ֹאבֵּ ד

י

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קי"א
א

ַה ְללּויָּה
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ַה ְללּויָּה

ֹודה ה' ְבכָל־לֵּ בָ ב
א ֶּ
ְׁש ִּרים וְעֵּ ָדה:
ְבסֹוד י ָ
ב

ּגְ ד ִֹּלים ַמעֲ ֵּשי ה'

ְבסֹוד ְי ָׁש ִּרים

הודאה לה'
והמניעים

ּגְ ד ִֹּלים ַמעֲ ֵּשי ה'

יהם:
ָל־ח ְפצֵּ ֶּ
רּוׁשים ְלכ ֶּ
ְּד ִּ
ג

ְלכָל
יהם
חֶּ ְפצֵּ ֶּ

הֹוד־ו ְָה ָדר פָ עֳ לֹו

וְצִּ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:
ד

ֵּזכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו

ֵּזכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו

ַחּנּון ו ְַרחּום ה':
ה

יראָ יו
ֶּט ֶּרף נ ַָתן ִּל ֵּ

ִּיזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו:
ו

הנהגת ה'
את ישראל

יִּזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו

ֹכ ַח ַמעֲ ָשיו ִּהּגִּ יד ְלעַ מֹו

יִּזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
כֹחַ ַמעֲ ָשיו ִּהּגִּ יד ְלעַ מֹו

כֹחַ ַמעֲ ָשיו ִּהּגִּ יד
ְלעַ מֹו

לָ ֵּתת לָ ֶּהם נַחֲ לַ ת ּגֹויִּם:
ז

יראָ יו
ָתן ִּל ֵּ
ֶּט ֶּרף נ ַ

ּומ ְׁשפָ ט
ַמעֲ ֵּשי י ָָדיו אֱ ֶּמת ִּ

ְפדּות ָׁשלַ ח ְלעַ מֹו

ּומ ְׁשפָ ט
ַמעֲ ֵּשי י ָָדיו אֱ ֶּמת ִּ

קּודיו:
ָל־פ ָ
ֶּנאֱ ָמנִּ ים כ ִּ
ח

ְסמּוכִּ ים לָ עַ ד ְלעֹולָ ם
עֲ שּויִּם בֶּ אֱ ֶּמת ְוי ָָׁשר:

ט

ְסמּוכִּ ים לָ עַ ד ְלעֹולָ ם
תורת ה'
לישראל

עֲ שּויִּם
עֲ שּויִּם
ָׁשר
ָׁשר בֶּ אֱ ֶּמת ְוי ָ
בֶּ אֱ ֶּמת ְוי ָ

ְפדּות ָׁשלַ ח ְלעַ מֹו
ָה־לעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
ִּצּו ְ

צִּ ּוָה ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו

ְנֹורא ְׁשמֹו:
ָקדֹוׁש ו ָ
י

אׁשית חָ כְ ָמה
ֵּר ִּ
י ְִּראַ ת ה'

אׁשית ָחכְ ָמה י ְִּראַ ת ה'
ֵּר ִּ
יהם
ֵּשכֶּל טֹוב ְלכָל־עֹ ֵּש ֶּ
ְת ִּהלָ תֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:

יהם
ְלכָל עֹ ֵּש ֶּ

יראת ה'
ותהלתו

ְת ִּהלָ תֹו

סמיכות המזמור בספר תהלים
ֹלהי ְבכָל ְלבָ ִּבי
אֹודָך אֲ ֹדנָי אֱ ַ
פ"ו ,יבְ :
ּובתֹוְך ַר ִּבים
אֹודה ה' ְמאֹ ד ְב ִּפי ְ
ק"ט ,לֶּ :
ימין אֶּ ְביֹון
אֲ ַה ְללֶּ ּנּו :כִּ י יַעֲ מֹד ִּל ִּ
אֹותיו ִּב ְמצּולָ ה:
ק"ז ,כדֵּ :ה ָמה ָראּו ַמעֲ ֵּשי ה' וְנִּ ְפ ְל ָ
אֹותיו אֲ ֶּׁשר עָ ָשהָ ...זכַר
ק"ה ,ה.ח (דה"א ט"ז ,יב) :זִּ כְ רּו נִּ ְפ ְל ָ
ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו ָּדבָ ר צִּ ּוָה ְלאֶּ לֶּ ף ּדֹור:
ק"ג ,ח.יז-יחַ :רחּום וְחַ ּנּון ה' ...וְחֶּ ֶּסד ה' ֵּמעֹולָ ם וְעַ ד עֹולָ ם
ּולזֹכְ ֵּרי ִּפ ֻּק ָדיו
ׁשֹמ ֵּרי ְב ִּריתֹו ְ
עַ ל י ְֵּראָ יו וְצִּ ְד ָקתֹו ִּל ְבנֵּי בָ נִּ יםְ :ל ְ
שֹותם:
ָ
לַ עֲ

יהם
ֵּשכֶּל טֹוב ְלכָל עֹ ֵּש ֶּ

אֹודה ה' ְבכָל לֵּ בָ ב
קי"א ,אַ :ה ְללּו יָּה ֶּ
קי"א ,אַ :ה ְללּו יָּה
אֹודה ה' ְבכָל לֵּ בָ ב
ֶּ

ָתן
קי"ב ,טִּ :פזַ ר נ ַ
לָ אֶּ ְביֹונִּ ים

קי"א ,ב.דּ :גְ ד ִֹּלים ַמעֲ ֵּשי ה' ֵּ ...זכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו
קי"א ,ד.הֵּ :זכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו חַ ּנּון ו ְַרחּום
ה' ...יִּזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
קי"א ,ג-ה.ז.י :וְצִּ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ דֵּ ...זכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו
יראָ יו יִּזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו...
ָתן ִּל ֵּ
חַ ּנּון ו ְַרחּום ה'( :ה) ֶּט ֶּרף נ ַ
יהם...
קּודיוֵּ ...שכֶּל טֹוב ְלכָל עֹ ֵּש ֶּ
נֶּאֱ ָמנִּ ים כָל ִּפ ָ

ְת ִּהלָ תֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

קשרים עם ספרים אחרים
שמות ל"ד ,ו :ה' ה' אֵּ -ל ַרחּום וְחַ ּנּון אֶּ ֶּרְך אַ פַ יִּם ו ְַרב חֶּ ֶּסד וֶּאֱ ֶּמת:

תהלים קי"ב ,דֵּ :זכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו חַ ּנּון ו ְַרחּום ה':

תהליםבן עזרא:
ספררבי אברהם
הקדמת
כספר

ומזמור
מבנה שכל
"והנה האמת
מזמורעל פי
ומשמעות
בפני עצמו"
עומד
ההקשרית
הפרשנות

ספר תהלים כספר

Contextual Interpretation of the Book of Tehillim
Erich Zenger
)(1939-2010
Frank-Lothar
)Hossfeld (1942-2015

ספר תהלים -
פרשנותו והוראתו

!

Midrash Tehillim (mizmor 3):
A psalm by David when he fled [from Avshalom his son]
• This is what is meant by “No one can set a value on it/knows the price of it: [it cannot be found in the land
of the living]” (Job 28, 13). Rav Elazar said: the Torah portions are not presented in the order of their
occurrence, because if they had been written in that order, anyone who read them could bring the dead
back to life and perform miracles, therefore the order of the Torah was hidden and it is apparent to the
Holy One Blessed Be He as it is written “Who like Me can proclaim, can foretell it and set it in order for
Me?” (Isaiah 44, 7)
• Rav Yaakov said in the name of Rav Acha: Why was the chapter of Gog and Magog placed adjacent to that
of Avshalom? To teach that for a parent to have a wicked son is even more difficult than the battles of Gog
and Magog.
• Rav Yehoshua ben Levi wanted to resolve this issue (of the order of the Torah). An echo was heard that
said, “do not destroy the old”
• Rav Yishmael wanted to arrange this book for his Teacher and said: The Torah is arranged in order as it is
written “They are set firmly/established for all eternity, fashioned in truth and uprightness” (Psalm 111, 8)

The Book of Psalms as a Book!
Contextual Interpretation of the Book of Tehillim
Erich Zenger
(1939-2010)

The
of Psalms
as a Book
:עזראBook
אברהם בן
הקדמת רבי
andהאמת
Meaning
ומזמורStructure
שכל מזמור
"והנה
According
to theעומד
Contextual
"בפני עצמו
Interpretation

Frank-Lothar
Hossfeld (1942-2015)

Psalms
Interpretation
and Lessons

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קי"ב
א

ַה ְללּויָּה
אַ ְׁש ֵּרי ִּאיׁש י ֵָּרא אֶּ ת ה'

י־איׁש י ֵָּרא אֶּ ת ה'
אַ ְׁש ֵּר ִּ
ֹותיו ָחפֵּ ץ ְמאֹ ד:
ְב ִּמ ְצ ָ
ב

Mizmor 112

ּדֹור ְי ָׁש ִּרים ְיב ָֹרְך

ּגִּ בֹור בָ אָ ֶּרץ י ְִּהיֶּה ז ְַרעֹו
ְׁש ִּרים ְיב ָֹרְך:
ּדֹור י ָ

ג

הֹון־וָעֹ ֶּׁשר ְבבֵּ יתֹו

ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:
ד

ְוצִּ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

ְׁש ִּרים
ָז ַרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור לַ י ָ

ז ַָרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור לַ ְי ָׁש ִּרים
חַ ּנּון ו ְַרחּום וְצַ ִּּדיק

ַחּנּון ו ְַרחּום וְצַ ִּּדיק:
ה

ּומ ְלוֶּה
ֹוב־איׁש חֹונֵּן ַ
ִּ
ט
ְיכ ְַלכֵּל ְּדבָ ָריו ְב ִּמ ְׁשפָ ט:

ו

כִּ י ְלעֹוָם
לל ֹא יִּמֹוט

י־לעֹולָ ם ל ֹא־יִּמֹוט
כִּ ְ
ְל ֵּזכֶּר עֹולָ ם י ְִּהיֶּה צַ ִּּדיק:

ז

ְל ֵּזכֶּר עֹולָ ם י ְִּהיֶּה צַ ִּּדיק
ִּירא
ִּמ ְשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא י ָ

ִּירא
ִּמ ְשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא י ָ
ָנכֹון ִּלבֹו בָ טֻּ ַח בַ ה':

ח

נָכֹון ִּלבֹו בָ טֻּ חַ בַ ה'

ִּירא
ָסמּוְך ִּלבֹו ל ֹא י ָ

ִּירא
ָסמּוְך ִּלבֹו ל ֹא י ָ

עַ ד אֲ ֶּׁשר־י ְִּראֶּ ה ְבצָ ָריו:
ט

ִּירא
ָסמּוְך ִּלבֹו ל ֹא י ָ

עַ ד אֲ ֶּׁשר י ְִּראֶּ ה ְבצָ ָריו

ִּפזַ ר נ ַָתן לָ אֶּ ְביֹונִּ ים
ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

צִּ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

ַק ְרנֹו ָתרּום ְבכָבֹוד:
י

ָר ָׁשע י ְִּראֶּ ה ְוכָעָ ס

ָר ָׁשע י ְִּראֶּ ה ְוכָעָ ס

ָר ָׁשע י ְִּראֶּ ה ְוכָעָ ס

ִּׁשּנָיו יַחֲ רֹק ְונ ָָמס
ַתאֲ וַת ְר ָׁש ִּעים ת ֹאבֵּ ד:

ַתאֲ וַת ְר ָׁש ִּעים
ת ֹאבֵּ ד

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
א' ,א.ב.ו :אַ ְׁש ֵּרי ָה ִּאיׁש אֲ ֶּׁשר ל ֹא ָהלַ ְך בַ עֲ צַ ת ְר ָׁש ִּעים...
יֹומם וָלָ יְלָ ה...
תֹורתֹו י ְֶּהּגֶּ ה ָ
ּוב ָ
תֹורת ה' חֶּ ְפצֹו ְ
כִּ י ִּאם ְב ַ
יקים ו ְֶּד ֶּרְך ְר ָׁש ִּעים ת ֹאבֵּ ד
יֹודעַ ה' ֶּּד ֶּרְך צַ ִּּד ִּ
כִּ י ֵּ
ק"ז ,מב :י ְִּראּו ְי ָׁש ִּרים
ְו ִּי ְש ָמחּו
יה:
ְוכָל עַ וְלָ ה ָק ְפצָ ה ִּפ ָ

אֹודה ה'
קי"א ,אַ :ה ְללּו יָּה ֶּ
ְבכָל לֵּ בָ ב ְבסֹוד ְי ָׁש ִּרים וְעֵּ ָדה:

קי"ב ,א.יַ :ה ְללּו יָּה אַ ְׁש ֵּרי ִּאיׁש י ֵָּרא אֶּ ת ה'
ֹותיו חָ פֵּ ץ ְמאֹ ד...
ְב ִּמצְ ָ
ַתאֲ וַת ְר ָׁש ִּעים ת ֹאבֵּ ד:
קי"ב ,ב.דּ :גִּ בֹור בָ אָ ֶּרץ י ְִּהיֶּה ז ְַרעֹו ּדֹור ְי ָׁש ִּרים ְיב ָֹרְך:
 ...ז ַָרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור לַ ְי ָׁש ִּרים חַ ּנּון ו ְַרחּום וְצַ ִּּדיק:

אתי וְאֵּ ין ִּאיׁש
ישעיהו נ' ,בַ :מּדּועַ בָ ִּ
אתי וְאֵּ ין עֹונֶּה הֲ ָקצֹור ָקצְ ָרה י ִָּדי
ָק ָר ִּ
ִּמ ְפדּות ו ְִּאם אֵּ ין ִּבי כֹחַ ְל ַהצִּ יל...

ְנֹורא ְׁשמֹו:
תהלים קי"א ,טְ :פדּות ָׁשלַ ח ְלעַ מֹו צִּ ּוָה ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו ָקדֹוׁש ו ָ
תהלים ק"ל ,ז-ח :יַחֵּ ל ִּי ְש ָראֵּ ל אֶּ ל ה' כִּ י ִּעם ה' ַהחֶּ ֶּסד ו ְַה ְרבֵּ ה ִּעמֹו
ֹתיו:
ְפדּות :וְהּוא י ְִּפ ֶּּדה אֶּ ת ִּי ְש ָראֵּ ל ִּמכֹל עֲ ֹונ ָ

חסדי ה' והצדיק הדבק במידותיו
המזמורים התאומים קי"א-קי"ב
שבת קל"ג ע"ב' :וְאַ נְ וֵּהּו' (שמות ט"ו,ב) הוי דומה
לו :מה הוא חנון ורחום – אף אתה היה חנון ורחום

קי"א
א
ב
ג
ד
ה

ו
ז
ח
ט
י

א

ב

ַה ְללּויָּה

קי"ב
א

ֹודה ה' ְבכָל־לֵּ בָ ב
א ֶּ

י־איׁש י ֵָּרא אֶּ ת־ה'
אַ ְׁש ֵּר ִּ

ְׁש ִּרים וְעֵּ ָדה:
ְבסֹוד י ָ

ֹותיו ָחפֵּ ץ ְמאֹ ד:
ְב ִּמ ְצ ָ

ּגְ ד ִֹּלים ַמעֲ ֵּשי ה'

ב

יהם:
רּוׁשים ְלכָל־ ֶּח ְפצֵּ ֶּ
ְּד ִּ
ג

הֹוד־ו ְָה ָדר פָ עֳ לֹו
ֵּזכֶּר עָ ָשה ְלנִּ ְפ ְלאֹ ָתיו

ג

ה

ד

ו

ה

ז

ו

ח

ז

ט

י

ִּירא
ִּמ ְשמּועָ ה ָרעָ ה ל ֹא י ָ
ָנכֹון ִּלבֹו בָ טֻּ ַח בַ ה':

ח

עֲ שּויִּם בֶּ אֱ ֶּמת ְוי ָָׁשר:

ְפדּות ָׁשלַ ח ְלעַ מֹו

י־לעֹולָ ם ל ֹא־יִּמֹוט
כִּ ְ
ְל ֵּזכֶּר עֹולָ ם י ְִּהיֶּה צַ ִּּדיק:

קּודיו:
ָל־פ ָ
ֶּנאֱ ָמנִּ ים כ ִּ
ְסמּוכִּ ים לָ עַ ד ְלעֹולָ ם

ּומ ְלוֶּה
־איׁש חֹונֵּן ַ
טֹוב ִּ

ְיכ ְַלכֵּל ְּדבָ ָריו ְב ִּמ ְׁשפָ ט:

לָ ֵּתת לָ ֶּהם נַחֲ לַ ת ּגֹויִּם:
ּומ ְׁשפָ ט
ַמעֲ ֵּשי י ָָדיו אֱ ֶּמת ִּ

ְׁש ִּרים
ָז ַרח בַ חֹ ֶּׁשְך אֹור לַ י ָ
ַחּנּון ו ְַרחּום וְצַ ִּּדיק:

ִּיזְ כֹר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו:
ֹכ ַח ַמעֲ ָשיו ִּהּגִּ יד ְלעַ מֹו

הֹון־וָעֹ ֶּׁשר ְבבֵּ יתֹו
ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:

ַחּנּון ו ְַרחּום ה':
יראָ יו
ֶּט ֶּרף נ ַָתן ִּל ֵּ

ּגִּ בֹור בָ אָ ֶּרץ י ְִּהיֶּה ז ְַרעֹו

ְׁש ִּרים ְיב ָֹרְך:
ּדֹור י ָ

ְו ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:
ד

ַה ְללּויָּה

ִּירא
ָסמּוְך ִּלבֹו ל ֹא י ָ
עַ ד אֲ ֶּׁשר־י ְִּראֶּ ה ְבצָ ָריו:

ט

ִּפזַ ר נ ַָתן לָ אֶּ ְביֹונִּ ים

־לעֹולָ ם ְב ִּריתֹו
ִּצּוָה ְ

ִּצ ְד ָקתֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד

ְנֹורא ְׁשמֹו:
ָקדֹוׁש ו ָ

ַק ְרנֹו ָתרּום ְבכָבֹוד:

אׁשית ָחכְ ָמה י ְִּראַ ת ה'
ֵּר ִּ

י

ָר ָׁשע יִּראֶּ ְה ְוכָעָ ס

יהם
ֵּשכֶּל טֹוב ְלכָל־עֹ ֵּש ֶּ

ִּׁשּנָיו יַחֲ רֹק ְונ ָָמס

ְת ִּהלָ תֹו עֹ ֶּמ ֶּדת לָ עַ ד:

ַתאֲ וַת ְר ָׁש ִּעים ת ֹאבֵּ ד:

קי"א

שמות ל"ד ,ו :ה' ה' ֵא-ל
ַרחּום וְ חַ ּנּון ֶא ֶרְך ַא ַפ ִים וְ ַרב
חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת:

ב

גְ דֹלִים מַ עֲשֵ י ה'
רּושים לְכל חֶ פְ צֵ יהֶ ם:
ְד ִ

ג

הֹוד וְ הדר פעֳלֹו
וְ צִ ְדקתֹו עֹמֶ דֶ ת לעַ ד:

ד

ֵזכֶר עשה לְנִ פְ לְ אֹתיו
חַ ּנּון וְ ַרחּום ה':

לִיראיו
ה טֶ ֶרף נ ַתן ֵ
ִיזְ כֹר לְ עֹולם בְ ִריתֹו:

(ה) יִזְ כֹר ְלעֹולם בְ ִריתֹו (ט) פְ דּות שלַח לְעַ ּמֹו צִ ּוה ְלעֹולם בְ ִריתֹו

ו

כֹחַ מַ עֲשיו ִהגִ יד לְעַ ּמֹו
ל ֵתת ל ֶהם נַחֲ לַת גֹויִם:

ז

ּומ ְשפט
מַ עֲשֵ י ידיו אֱ מֶ ת ִ
ֶנאֱ מנִים כל פִ ּקּודיו:

ח ְסמּוכִ ים לעַ ד לְ עֹולם
ֲעשּויִם בֶ אֱ ֶמת וְ ישר:
ט פְ דּות שלַח לְעַ ּמֹו
צִ ּוה לְ עֹולם בְ ִריתֹו
קדֹוש וְ נֹורא ְשמֹו:
י

אשית חכְ מה ְיִר ַאת ה'
ֵר ִ
שֵכֶל טֹוב לְכל עֹשֵ יהֶ ם
ְת ִהלתֹו עֹמֶ דֶ ת לעַ ד:

הַ לְלּו יּ-ה (פתיחה)
אל"ף בי"ת
יְש ִרים וְ ישר (קי"א ,א.ח)  קי"ב ,ב.ג)
חֶ פְ צֵ יהֶ ם בְ ִמצְ ֹותיו חפֵץ (קי"א ,ב  קי"ב ,ד)

וְ צִ ְדקתֹו עֹמֶ דֶ ת לעַ ד (קי"א ,ג.י  קי"ב ,ג.ט)
ֵזכֶר עשה ְלנִפְ ְלאֹתיו...יִזְ כֹר לְעֹולם בְ ִריתֹו 
ְל ֵזכֶר עֹולם י ְִהיֶה צַ ִדיק (קי"א ,ט  קי"ב ,ט)

א ַהלְלּו יּ-ה
ַא ְש ֵרי ִאיש י ֵרא ֶאת ה'
בְ ִמצְ ֹותיו חפֵץ ְמאֹד:
ב

גִ בֹור בא ֶרץ י ְִהיֶה ז ְַרעֹו
דֹור יְש ִרים ְיבֹרְך:

ג

הֹון ועֹשֶ ר בְ בֵ יתֹו
וְ ִצ ְדקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לעַ ד:

ד

ֹשְך אֹור ַליְש ִרים
ז ַרח בַ ח ֶ
חַ ּנּון וְ ַרחּום וְ צַ ִדיק:

ה

ּומ ְלוֶה
טֹוב ִאיש חֹונֵן ַ
ְי ַכ ְלכֵל ְדבריו ְב ִמ ְשפט:

ו

כִ י לְ עֹולם ל ֹא יִּמֹוט
ְל ֵזכֶר עֹולם י ְִהיֶה צַ ִדיק:

ז

ִמ ְשמּועה רעה ל ֹא יִירא
נכֹון ִלבֹו בטֻ ַח בַ ה':

ח

סמּוְך ִלבֹו ל ֹא יִירא
עַ ד אֲ ֶשר י ְִר ֶאה ְבצריו:

חַ ּנּון וְ ַרחּום ה' (קי"א ,ד  קי"ב ,ד)
טֶ ֶרף נ ַתן  פִ זַר נ ַתן (קי"א ,ה  קי"ב ,ט)
ּומ ְשפט
מַ עֲשֵ י ידיו אֱ מֶ ת ִ
ְ י ַכ ְל ֵכל ְדבריו בְ ִמ ְשפט (קי"א ,ז  קי"ב ,ה)
ְסמּוכִ ים  סמּוְך לִבֹו (קי"א ,ט  קי"ב ,ט)

אֹודֶ ה ה' בְ כל לֵבב  נכֹון לִבֹו ...סמּוְך לִבֹו
(קי"א ,א  קי"ב ,ז.ח)
צִ ּוה  בְ ִמצְ ֹותיו (קי"א ,ט  קי"ב ,ט)
שֵ כֶל טֹוב לְכל עֹשֵ יהֶ ם  טֹוב ִאיש חֹונֵן ּומַ ְלוֶה
(קי"א ,ט  קי"ב ,ט)
ִיראיו ...י ְִר ַאת ה' ַ א ְש ֵרי ִאיש י ֵרא ֶאת ה'
ל ֵ
(קי"א ,ה.י  קי"ב ,א)

שבת קל"ג ע"ב' :וְ ַא ְנוֵהּו' (שמות
ט"ו,ב) הוי דומה לו :מה הוא חנון
ורחום – אף אתה היה חנון ורחום

תהלים א' ,א :א ְַש ֵרי ה ִאיש
אֲ שֶ ר ל ֹא הלְַך בַ עֲצַ ת ְרשעִ ים
ּובְ דֶ ֶרְך חַ ט ִאים ל ֹא עמד
ּובְ מֹושַ ב לֵצִ ים ל ֹא ישב:

ט פִ זַר נ ַתן ל ֶאבְ יֹונִים
צִ ְדקתֹו ע ֶֹמ ֶדת לעַ ד
ַק ְרנֹו תרּום ְבכבֹוד:
י

רשע י ְִר ֶאה וְ כעס
שּניו יַחֲ רֹק וְ נמס
ִ
תַאֲ וַת ְרשעִ ים ת ֹאבֵ ד:

(א) ַא ְש ֵרי ִאיש י ֵרא ֶאת ה' ( ...ז) ִמ ְשמּועה רעה ל ֹא יִירא (ח) סמּוְך
לִבֹו ל ֹא יִירא עַ ד אֲ שֶ ר י ְִר ֶאה בְ צריו (י) רשע י ְִר ֶאה וְ כעס

תהלים ק"ז ,כד :הֵ ּמה ראּו
מַ עֲשֵ י ה' וְ נִפְ לְאֹותיו בִ ְמצּולה:

ֲשי ידיו אֱ ֶמת ִ
(ב) גְ ֹדלִים מַ ֲעשֵ י ה' (ד) ֵזכֶר עשה ְל ִנפְ ְלאֹתיו (ו) ֹכחַ מַ עֲשיו ִהגִ יד לְעַ ּמֹו (ז) ַמע ֵ
ּומ ְשפט (ח)
עֲשּויִם בֶ אֱ מֶ ת וְ ישר (י) שֵ כֶל טֹוב לְכל עֹשֵ יהֶ ם

א
ב
ג
ד
ה

ו
ז
ח
ט
י

א הַ לְ לּו יּ-ה
אֹודֶ ה ה' בְ כל לֵבב
בְ סֹוד יְש ִרים וְ עֵ דה:

קי"ב

תהלים א' ,ו :כִ י יֹודֵ עַ ה' דֶ ֶרְך
יקים וְ דֶ ֶרְך ְרשעִ ים ת ֹאבֵ ד
צַ ִד ִ

לימוד תורת ה' בספר תהלים
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Book 5: Return to Zion and Revival of Israel in Her Homeland
Mizmor (111-) 112
Mizmor 119

Mizmor 1

State A

State B

Happy/Fortunate →
are they who are Rebuilding
of
upright in the
Jerusalem
way, who walk
with/follow the
Torah/ law of the
Lord
State C

Man of Halacha -visible and
hidden

Resemblance to God

Devotion to God

Happy/Fortunate is the man
His desire/delight is in the
Torah/law of the Lord and he
meditates on His Torah day
and night

Rav JB
Soloveitchik

Confidence – Fear
Man’s efforts to find the
absolute clash with God’s
command

→

Halleluya Happy/Fortunate is
the man who fears the Lord,
who greatly desires/delights in
His commandments…

Temple

→

The righteous are gracious and
full of compassion like God

Love Awe

Holiness

Love of desire-devotion

A servant who does what his
master wants

Yearning of the soul for its
source

Subjugation and obligation

Running without flinching

To become comfortable with
experiencing God

One lives according to the
Torah and commandments in
great joy

Complacency in trust, inner
peace

“And From There You Shall Seek”

Summary
• Twin Mizmorim 111-112 - Structure & Messages &
location at the beginning of Book V
• Mizmorim 1  112  119 – a Spiritual Journey and
Location within the Narrative of the Entire Book
(comparison to Rav JB Soloveitchik’s philosophy)
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The Book of Psalms

Psalms 1-150

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
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