Rabbi Dr. Benny Lau

Rabbi Jay & Ilana
Kelman

Rabbi Adam Mintz

The Narrative of Sefer Tehillim
According to the Contextual Interpretation
Online syllabus of 30 lectures

•

•
•
•
•

Lecture #13-#14
Asaf’s historical background: Continuity from
the 1st to the 2nd Temple period
Eicha  Asaf
Yeshaya 40-66  Asaf
Asaf tells his personal story & philosophy
Summary of Asaf collections in Books II-III

A1+A2
50.
73-83

www.tehillim.org.il
The Book of Psalms

Interpretation &
Teachings

Beni Gesundheit
Beni.gesundheit@tehillim.org.il

Ariye Bar Tov, Susan Suna, Audrey Samuels

Continue L13.
complex,
A2 challenge

Introductory Note: “Leitwort”
גזירה שווה כגילוי מילתא
 וְאָ כְ לּו אֶ ת ַהבָ ָשר: ח,שמות י"ב
ּומצֹות עַ ל
ַ בַ לַ יְלָ ה ַהזֶ ה ְצ ִלי אֵּ ׁש
:ְמר ִֹּרים י ֹּאכְ לֻהּו
Shmot 12, 8: they shall eat
the meat during the night,
roasted over fire, eat it with
matzot and bitter herbs.

Introductory note
Leitwort

 ַויַעֲ ִבדּו ִמ ְצ ַריִם אֶ ת:יד- יג,'שמות א
ְמ ְררּו אֶ ת
ָ  ַוי:ְבנֵּי י ְִש ָראֵּ ל ְבפָ ֶרְך
ֵּיהם בַ עֲ ב ָֹּדה ָק ָׁשה ְבחֹּ ֶמר
ֶ ַחי
ִּוב ְלבֵּ נ
ִ
Shmot 1, 13-14: …Andיםthey
embittered their lives with
hard labor…

יֹוסף בֵּ ן
ֵּ  בֵּ ן פֹּ ָרת:כג- כב,בראשית מ"ט
:פֹּ ָרת עֲ לֵּ י עָ יִן בָ נֹות צָ עֲ ָדה עֲ לֵּ י ׁשּור
:ְמ ֲר ֻרהּו ָורֹּבּו וַיִ ְש ְטמֻ הּו בַ עֲ לֵּ י ִח ִצים
ָ ַוי
Bereshit 49, 22-23: People made
his life bitter and attacked him;
expert bowmen despised him.

Collections of Asaf in Tehillim (& Chronicles)

A1

Syllabus for Asaf 1 (50) + 2 (73-83)
❑ 12 mizmorim
❑ Messages x 12
❑ Language of Asaf
❑ History of Asaf
❑ Contextuality – “A collection”
❑ Intertextuality
❑ Location of A1 + A2

A2

93,1

96,1-9
10-13

105,
1-15

106,
1.46

Deutero-asafitic Psalms
1 Chronicles 16, 8-36
= Asaf singers (4-7, 37-42)

132, 8
2 Chronicles
5, 4-14;
6, 41

: ַה ְללּו יָּה הֹודּו לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם ַח ְסּדֹו: א,תהלים ק"ו
106, 1: Halleluya. Give thanks to the Lord for He is
good, for His kindness endures forever

(“Sitz in der Literatur”)

Book 2 (42-72)
Korach 1
(42-49)

Asaf 1
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בית
ראשון

מגילת
איכה
תהלים נ' ,ג :יָב ֹּא
אֱ ֹלהֵ ינּו וְאַ ל יֶחֱ ַרש
אֵ ש ְלפָ נָיו ּת ֹּאכֵל
ּוס ִביבָ יו נִ ְשע ֲָרה
ְ
ְמאֹּ ד:
תהלים ע"ח ,סג:
חּוריו אָ כְ לָ ה אֵ ש
בַ ָ
תּוֹלתיו ל ֹּא הּולָ לּו:
ָ
ּוב
ְ
איכה ב' ,ג :ג ַָדע
בָ חֳ ִרי אַ ף כֹּל ֶק ֶרן
י ְִש ָראֵ ל הֵ ִשיב אָ חֹור
י ְִמינֹו ִמ ְפנֵי אֹויֵב
וַּיִ ְבעַ ר ְב ַיעֲקֹּ ב כְ אֵ ש
לֶ הָ בָ ה אָ כְ לָ ה סָ ִביב:
איכה ד' ,יא :כִ לָ ה ה'
אֶ ת חֲ ָמתֹו ָשפַ ְך חֲ רֹון
אַ פֹו ַוּיַצֶ ת אֵ ש ְבצִ ּיֹון
וַּת ֹּאכַל יְסֹוד ֶֹּתיהָ :

ּובנְ בָ ִלים וְכִ נֹּרֹות
יהם ְמלֻבָ ִׁשים בּוץ ִב ְמצִ ְל ַתיִם ִ
ֵּיהם וְלַ אֲ חֵּ ֶ
ימן ִלידֻ תּון ו ְִל ְבנ ֶ
ְה ְלוִיִ ם ַה ְמׁשֹּ רֲ ִרים ְלכֻלָ ם ְלאָ ָסף ְל ֵּה ָ
דברי הימים ב ה' ,יב-יג :ו ַ
עֹּ ְמ ִדים ִמזְ ָרח לַ ִמזְ בֵּ חַ ו ְִע ָמ ֶהם כֹּהֲ נִ ים ְל ֵּמאָ ה וְעֶ ְש ִרים ַמ ְחצְ ִרים בַ חֲ צֹּצְ רֹותַ :וי ְִהי כְ אֶ חָ ד לַ ְמחַ צְ ִרים וְלַ ְמׁשֹּרֲ ִרים ְלהַ ְׁש ִמיעַ קֹול אֶ חָ ד ְל ַהלֵּ ל
ְהבַ יִת ָמלֵּ א עָ נָן בֵּ ית ה':
ּוב ַהלֵּ ל לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו ו ַ
ּובכְ לֵּ י ַה ִשיר ְ
ּוב ְמצִ ְל ַתיִם ִ
ּולהֹּ דֹות לַ ה' ּוכְ ָה ִרים קֹול בַ חֲ צֹּצְ רֹות ִ
ְ
ְרּוׁשלַ ִם...
איכה א' ,ז :זָכְ ָרה י ָ
ימי ֶק ֶדם
כֹּל ַמחֲ מֻ ֶדיהָ אֲ ֶׁשר הָ יּו ִמ ֵּ
ִבנְ פֹּ ל עַ ָמּה ְביַד צָ ר וְאֵּ ין עֹוזֵּר לָ ּה
איכה ב' ,יז :עָ ָשה ה' אֲ ֶׁשר ז ָָמם
ימי ֶק ֶדם
ִבצַ ע אֶ ְמ ָרתֹו אֲ ֶׁשר צִ ּוָה ִמ ֵּ
איכה ה' ,כא :הֲ ִׁשיבֵּ נּו ה' אֵּ לֶ יָך
ְונָׁשּובָ ה חַ ֵּּדׁש י ֵָּמינּו כְ ֶק ֶדם:
תהלים ע"ד ,ב.יב:
ית
זְ כֹּר ע ֲָד ְתָך ָקנִ ָ
ֵאֹלהים ַמ ְלכִ י
ֶק ֶדם ...ו ִ
ִמ ֶק ֶדם
ע"ז ,וִ :ח ַש ְב ִּתי י ִָמים
ִמ ֶק ֶדם ְשנֹות עֹולָ ִמים:
ע"ז ,יב :כִ י אֶ זְ כְ ָרה
ִמ ֶק ֶדם ִפ ְלאֶ ָך:
ע"ח ,ב :אַ ִביעָ ה
ִחידֹות ִמנִ י ֶק ֶדם:
איכה א' ,ז :כֹּל
ַמחֲ מֻּ ֶדיהָ אֲ ֶשר הָ יּו
ימי ֶק ֶדם...
ִמ ֵ
ב' ,יזִ :בצַע אֶ ְמ ָרתֹו
ימי ֶק ֶדם
אֲ ֶשר צִ ּוָה ִמ ֵ
ה' ,כא :הֲ ִשיבֵ נּו ה'
אֵ לֶ יָך ְונָשּובָ ה חַ ֵדש
י ֵָמינּו כְ ֶק ֶדם:

תהלים ע"ד,
זִ :ש ְלחּו
בָ אֵ ש
ִמ ְק ָד ֶשָך
לָ אָ ֶרץ ִח ְללּו
ִמ ְשכַן ְש ֶמָך:
איכה ב' ,ב:
ִבלַ ע אֲ ֹּדנָי
וְל ֹּא חָ ַמל
אֵ ת כָל
נְ אֹות ַיעֲקֹּ ב
הָ ַרס
ְבעֶ ְב ָרתֹו
ִמ ְבצְ ֵרי בַ ת
ְהּודה ִהגִ יעַ
י ָ
לָ אָ ֶרץ ִחלֵ ל
ַמ ְמלָ כָה
ְש ֶריהָ :
ו ָ

תהלים
ע"ד ,ט:
ֹּתינּו
אֹות ֵ
ל ֹּא ָר ִאינּו
אֵ ין עֹוד
נ ִָביא וְל ֹּא
ִא ָּתנּו יֹּ ֵדעַ
עַ ד ָמה
איכה ב',
טַ :מ ְלכָּה
ְש ֶריהָ
ו ָ
בַ גֹויִם אֵ ין
ּתֹורה גַם
ָ
נְביאֶ יהָ
ִ
ל ֹּא ָמצְ אּו
חָ זֹון ֵמה'

ֵּאֹלהים ַמ ְלכִ י ִמ ֶק ֶדם
ית ֶק ֶדם גָאַ ְל ָת ֵּׁשבֶ ט נַחֲ לָ ֶתָך ַהר ִציֹון זֶה ָׁשכַנְ ָת בֹו ...ו ִ
תהלים ע"ד ,ב.יב :זְ כֹּר עֲ ָד ְתָך ָקנִ ָ
רּוחי:
יחה ַויְחַ פֵּ ש ִ
תהלים ע"ז ,ו-זִ :ח ַש ְב ִתי י ִָמים ִמ ֶק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים :אֶ זְ כְ ָרה נְ גִ ינ ִָתי בַ לָ יְלָ ה ִעם ְלבָ ִבי אָ ִש ָ
תהלים ע"ז ,יב :אֶ זְ כֹור ַמעַ ְללֵּ י יָּה כִ י אֶ זְ כְ ָרה ִמ ֶק ֶדם ִפ ְלאֶ ָך:
תהלים ע"ח ,ב :אֶ ְפ ְת ָחה ְב ָמ ָׁשל ִפי אַ ִביעָ ה ִחידֹות ִמנִ י ֶק ֶדם:
ָׁשעָ ה:
ֹלהים ְצבָ אֹות הֲ ִׁשיבֵּ נּו ו ְָהאֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ
ָׁשעָ ה ...אֱ ִ
ֹלהים הֲ ִׁשיבֵּ נּו וְהָ אֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ
תהלים פ' ,ד.ח.כ :אֱ ִ
ָׁשעָ ה:
ֹלהים צְ בָ אֹות הֲ ִׁשיבֵּ נּו הָ אֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ
ה' אֱ ִ
תהלים
ע"ד ,י-יא:
עַ ד ָמ ַתי
ֹלהים
אֱ ִ
יְחָ ֶרף צָר
ְינָאֵ ץ אֹויֵב
ִש ְמָך
לָ נֶצַ ח:
לָ ָמה
ָת ִשיב י ְָדָך
ִימינֶָך
ו ִ
איכה ב',
ג :הֵ ִשיב
אָ חֹור
י ְִמינֹו ִמ ְפנֵי
אֹויֵב

תהלים ע"ד ,יא:
לָ ָמה ָת ִשיב י ְָדָך
ִימינֶָך ִמ ֶק ֶרב
ו ִ
חוקך חֵ ְיקָך
כַלֵ ה:
תהלים פ"א,
טו :כִ ְמעַ ט
אֹויְבֵ יהֶ ם אַ כְ נִ יעַ
וְעַ ל צָ ֵריהֶ ם
אָ ִשיב י ִָדי:
איכה ב' ,ח:
חָ ַשב ה'
חֹומת
ְלהַ ְש ִחית ַ
בַ ת צִ ּיֹון נָטָ ה ָקו
ל ֹּא הֵ ִשיב יָדֹו
ִמבַ לֵ עַ ַוּיַאֲ בֶ ל חֵ ל
ְחֹומה י ְַח ָדו
ו ָ
אֻּ ְמלָ לּו:

תהלים
ע"ה ,ט :כִ י
כֹוס ְביַד
ה' ...י ְִמצּו
י ְִשּתּו כֹּל
ִר ְשעֵ י אָ ֶרץ:
איכה ד',
ישי
כאִ :ש ִ
ו ְִש ְמ ִחי בַ ת
אֱ דֹום...גַם
עָ לַ יְִך
ַּתעֲבָ ר כֹוס
ִּת ְשכְ ִרי
ו ְִת ְתעָ ִרי

תהלים ע"ז,
ח:
הַ ְלעֹולָ ִמים
יִזְ נַח אֲ ֹּדנָי...
איכה ג',
לא:
כִ י ל ֹּא יִזְ נַח
ְלעֹולָ ם אֲ ֹּדנָי:

תהלים ע"ח,
סג-סד:
חּוריו אָ כְ לָ ה
בַ ָ
תּוֹלתיו
ָ
ּוב
אֵ ש ְ
ל ֹּא הּולָ לּו:
כֹּהֲ נָיו בַ חֶ ֶרב
נָפָ לּו
ֹּתיו ל ֹּא
וְאַ ְל ְמנ ָ
ִת ְבכֶינָה:
איכה ב' ,כא:
ָשכְ בּו לָ אָ ֶרץ
חּוצֹות נַעַ ר
תּוֹלתי
ַ
ְוז ֵָקן ְב
חּורי נ ְָפלּו
ּובַ ַ
בֶ חָ ֶרב הָ ַרגְ ָּת
ְביֹום אַ פֶ ָך
טָ בַ ְח ָּת ל ֹּא
חָ ָמ ְל ָּת:

תהלים ע"ט,
אִ :מזְ מֹור
ֹלהים
ְלאָ סָ ף אֱ ִ
בָ אּו גֹויִם
ְבנַחֲ לָ ֶתָך ִט ְמאּו
אֶ ת הֵ יכַל
ָק ְד ֶשָך ָשמּו אֶ ת
ְרּושלַ ִם ְל ִעּיִ ים:
י ָ

תהלים
פ',ד.ח.כ:
(ה')
ֹלהים
אֱ ִ
(צְ בָ אֹות)
הֲ ִשיבֵ נּו
הָ אֵ ר פָ נֶיָך
ָשעָ ה
וְנִ ּו ֵ

איכה א' ,י :יָדֹו
פָ ַרש צָ ר עַ ל כָל
ַמחֲ ַמ ֶדיהָ כִ י
ָראֲ ָתה גֹויִם
בָ אּו ִמ ְק ָד ָשּה
יתה ל ֹּא
אֲ ֶשר צִ ּוִ ָ
ָיבֹּאּו בַ ָקהָ ל לָ ְך

איכה ה',
כא:
הֲ ִשיבֵ נּו ה'
אֵ לֶ יָך
ְונָשּובָ ה
חַ ֵדש י ֵָמינּו
כְ ֶק ֶדם

תהלים פ',
יג :לָ ָמה
פָ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶריהָ
וְאָ רּוהָ כָל
עֹּב ֵרי ָד ֶרְך:
ְ
תהלים פ"ט,
מבַ :שסֻּ הּו
כָל עֹּ ְב ֵרי ָד ֶרְך
הָ יָה חֶ ְרפָ ה
ִל ְש ֵכנָיו:
איכה א' ,יב;
ב' ,טו :לֹוא
אֲ לֵ יכֶם כָל
עֹּב ֵרי ֶד ֶרְך...
ְ
סָ ְפקּו עָ לַ יְִך
כַפַ יִם כָל
עֹּב ֵרי ֶד ֶרְך
ְ

תהלים פ"ג,
טו :כְ אֵ ש ִּת ְבעַ ר
יָעַ ר ּוכְ לֶ הָ בָ ה
ְּתלַ הֵ ט הָ ִרים:
איכה ב' ,ג:
ג ַָדע בָ חֳ ִרי אַ ף
כֹּל ֶק ֶרן י ְִש ָראֵ ל
הֵ ִשיב אָ חֹור
י ְִמינֹו ִמ ְפנֵי אֹויֵב
וַּיִ ְבעַ ר ְב ַיעֲקֹּ ב
כְ אֵ ש לֶ הָ בָ ה
אָ כְ לָ ה סָ ִביב:

בית שני
ְה ְלוִיִ ם ְבנֵּי אָ ָסף בַ ְמצִ ְל ַתיִם ְל ַהלֵּ ל אֶ ת ה' עַ ל י ְֵּדי ָּדוִיד ֶמלֶ ְך
עזרא ג' ,י-ידְ :וי ְִסדּו ַהבֹּנִ ים אֶ ת ֵּהיכַל ה' ַויַעֲ ִמידּו ַהכֹּהֲ נִ ים ְמלֻבָ ִׁשים בַ חֲ צֹּצְ רֹות ו ַ
הּוסד בֵּ ית ה' :ו ְַר ִבים
ַ
ּובהֹודֹּת לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו עַ ל י ְִש ָראֵּ ל ְוכָל ָהעָ ם הֵּ ִריעּו ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ְב ַהלֵּ ל לַ ה' עַ ל
י ְִש ָראֵּ לַ :ויַעֲ נּו ְב ַהלֵּ ל ְ
ֵּיהם בֹּכִ ים ְבקֹול גָדֹול ו ְַר ִבים ִב ְתרּועָ ה ְב ִש ְמחָ ה
אׁשי ָהאָ בֹות ַהזְ ֵּקנִ ים אֲ ֶׁשר ָראּו אֶ ת ַהבַ יִת ָה ִראׁשֹון ְבי ְָסדֹו זֶה ַהבַ יִת ְבעֵּ ינ ֶ
ְה ְלוִיִ ם ו ְָר ֵּ
ֵּמ ַהכֹּהֲ נִ ים ו ַ
ְהקֹול נִ ְׁש ַמע עַ ד ְל ֵּמ ָרחֹוק:
יעים ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ו ַ
ְל ָה ִרים קֹול :וְאֵּ ין ָהעָ ם ַמכִ ִירים קֹול ְתרּועַ ת ַה ִש ְמחָ ה ְלקֹול ְבכִ י ָהעָ ם כִ י ָהעָ ם ְמ ִר ִ
ימי ָדוִיד וְאָ ָסף ִמ ֶק ֶדם
ּומ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ָטהֳ ָרה ו ְַה ְמׁשֹּ ְר ִרים וְהַ שֹּ עֲ ִרים כְ ִמצְ וַת ָּדוִיד ְׁשֹלמֹּה ְבנֹו :כִ י ִב ֵּ
ֹלהיהֶ ם ִ
נחמיה י"ב ,מה-מו :וַיִ ְׁש ְמרּו ִמ ְׁש ֶמ ֶרת אֱ ֵּ
אֹלהים:
ִ
אׁשי ַה ְמׁשֹּ ְר ִרים ו ְִׁשיר ְת ִהלָ ה וְהֹּ דֹות לֵּ
ָר ֵּ

בית
ראשון

ּובנְ בָ ִלים וְכִ נֹּרֹות
יהם ְמלֻבָ ִׁשים בּוץ ִב ְמצִ ְל ַתיִם ִ
ֵּיהם וְלַ אֲ חֵּ ֶ
ימן ִלידֻ תּון ו ְִל ְבנ ֶ
ְה ְלוִיִ ם ַה ְמׁשֹּ רֲ ִרים ְלכֻלָ ם ְלאָ ָסף ְל ֵּה ָ
דברי הימים ב ה' ,יב-יג :ו ַ
עֹּ ְמ ִדים ִמזְ ָרח לַ ִמזְ בֵּ חַ ו ְִע ָמ ֶהם כֹּהֲ נִ ים ְל ֵּמאָ ה וְעֶ ְש ִרים ַמ ְחצְ ִרים בַ חֲ צֹּצְ רֹותַ :וי ְִהי כְ אֶ חָ ד לַ ְמחַ צְ ִרים וְלַ ְמׁשֹּרֲ ִרים ְלהַ ְׁש ִמיעַ קֹול אֶ חָ ד ְל ַהלֵּ ל
ְהבַ יִת ָמלֵּ א עָ נָן בֵּ ית ה':
ּוב ַהלֵּ ל לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו ו ַ
ּובכְ לֵּ י ַה ִשיר ְ
ּוב ְמצִ ְל ַתיִם ִ
ּולהֹּ דֹות לַ ה' ּוכְ ָה ִרים קֹול בַ חֲ צֹּצְ רֹות ִ
ְ

ישעיה
תהלים נ' ,טו:
ּוק ָראֵ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ
ּותכ ְַב ֵדנִ י
אֲ חַ לֶ צְ ָך ְ
ישעיהו מ"ג ,כ-
כאְּ :תכ ְַב ֵדנִ י חַ ּיַת
הַ ָש ֶדה ַּתנִ ים
ּובנֹות ַי ֲענָה כִ י
ְ
נ ַָת ִּתי בַ ִמ ְדבָ ר ַמיִם
ישימֹּן
נְ הָ רֹות ִב ִ
ְלהַ ְשקֹות עַ ִמי
ְב ִח ִירי :עַ ם זּו
יָצַ ְר ִּתי ִלי ְּת ִהלָ ִתי
יְסַ פֵ רּו:

תהלים ע"ג ,ד,כה.כח:
מֹותם...
כִ י אֵּ ין חַ ְרצֻּבֹות ְל ָ
ִמי ִלי בַ ָש ָמיִם ו ְִע ְמָך ל ֹּא
חָ פַ צְ ִתי בָ אָ ֶרץ ...וַאֲ נִ י
ֹלהים ִלי טֹוב...
ִקרֲ בַ ת אֱ ִ

תהלים ע"ה ,ט :כִ י
כֹוס ְביַד ה' ְו ַייִן חָ ַמר
ָמלֵ א ֶמסֶ ְך ַו ַּיגֵר ִמזֶה
אַ ְך ְש ָמ ֶריהָ י ְִמצּו
י ְִשּתּו כֹּל ִר ְשעֵ י אָ ֶרץ:

ישעיהו נ"ח ,ב-ו :ו ְַדעַ ת
ְּד ָרכַי י ְֶחפָ צּוןִ ...ק ְרבַ ת
ֹלהים י ְֶחפָ צּון ...הֲ לֹוא
אֱ ִ
זֶה צֹום אֶ ְבחָ ֵּרהּו פַ ֵּתחַ
חַ ְרצֻּבֹות ֶר ַׁשע ַה ֵּתר
מֹוטה ְו ַׁשלַ ח
ָ
אֲ גֻּדֹות
ְרצּוצִ ים חָ ְפ ִׁשים ְוכָל
ַתקּו:
מֹוטה ְתנ ֵּ
ָ

ישעיה נ"א ,יז:
עֹור ִרי
עֹור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
ְרּושלַ ִם אֲ ֶשר
קּומי י ָ
ִ
ָש ִתית ִמּיַד ה' אֶ ת
כֹוס חֲ ָמתֹו אֶ ת
ֻּקבַ עַ ת כֹוס הַ ַּת ְרעֵ לָ ה
ָש ִתית ָמצִ ית:

תהלים ע"ז ,י:
בהֲ ָשכַח חַ נֹות אֵּ ל
ִאם ָקפַ ץ ְבאַ ף
ַרחֲ ָמיו ֶסלָ ה:
ישעיה מ"ט ,יג-טו:
כִ י נִ חַ ם ה' עַ מֹו
ֹּאמר
וַעֲ נִ יָו י ְַרחֵ ם :וַת ֶ
צִ יֹון עֲ זָבַ נִ י ה' וַא ֹּדנָי
ְשכֵחָ נִ י :הֲ ִת ְשכַח
ִא ָשה עּולָ ּה ֵמ ַרחֵ ם
בֶ ן ִב ְטנָּה גַ ם אֵּ לֶ ה
ִת ְשכ ְַחנָה וְאָ נֹּכִ י ל ֹּא
אֶ ְשכָחֵ ְך:

תהלים ע"ז ,כ:
בַ ּיָם ַד ְרכֶָך
ילָך ְב ַמיִם
ּוש ִב ְ
ְ
ַר ִבים
בֹותיָך ל ֹּא
ו ְִע ְק ֶ
נ ָֹּדעּו:
ישעיה מ"ג,
טז:
כֹּה אָ ַמר ה'
נֹותן בַ ּיָם ָד ֶרְך
הַ ֵ
ּוב ַמיִם עַ זִ ים
ְ
נְ ִתיבָ ה:

תהלים ע"ח ,טו.כ:
יְבַ ַקע צ ִֻּרים
בַ ִמ ְדבָ ַר  ...הֵ ן ִהכָה
צּור ַוּיָזּובּו ַמיִם ...
(=ק"ה ,מא :פָ ַתח
צּור ַוּיָזּובּו ָמיִם) ...
ישעיה מ"ח ,כ:
צְ אּו ִמבָ בֶ ל ִב ְרחּו
ִמכ ְַש ִדים  ...וְל ֹּא
צָמאּו בָ חֳ ָרבֹות
ְ
הֹוליכָם ַמיִם ִמצּור
ִ
ִהזִ יל לָ מֹו וַּיִ ְב ַקע
צּור ַו ָּיזֻּבּו ָמיִם:

תהלים ע"ח ,ד :ל ֹּא
נְ כַחֵ ד ִמ ְבנֵיהֶ ם ְלדֹור
אַ חֲ רֹון ְמסַ ְפ ִרים
ְּת ִהלֹות ה'
תהלים ע"ט ,יג:
וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך וְצ ֹּאן
נֹודה ְלָך
יתָך ֶ
ַמ ְר ִע ֶ
ְלעֹולָ ם ְלדֹּר ָודֹּר
נְסַ פֵ ר ְּת ִהלָ ֶתָך:
(ק"ב ,כב)
ישעיהו מ"ג ,כא:
עַ ם זּו יָצַ ְר ִּתי ִלי
ְּת ִהלָ ִתי יְסַ פֵ רּו:

תהלים ע"ח,
מ :כ ַָמה
י ְַמרּוהּו
בַ ִמ ְדבָ ר
ַיעֲצִ יבּוהּו
ישימֹון:
ִב ִ
ישעיהו ס"ג,
י :וְהֵ ָמה ָמרּו
ו ְִעצְ בּו אֶ ת
רּוחַ ָק ְדשֹו
ַוּיֵהָ פֵ ְך לָ הֶ ם
ְלאֹויֵב הּוא
נִ ְלחַ ם בָ ם:

תהלים ע"ח,
כגַ :ויְצַ ו ְשחָ ִקים
ִמ ָמעַ ל ו ְַד ְל ֵתי
ָש ַמיִם פָ ָתח
ישעיהו מ"ה,
ח :הַ ְר ִעיפּו
ָש ַמיִם ִמ ַמעַ ל
ּושחָ ִקים יִזְ לּו
ְ
צֶ ֶדק ִּת ְפ ַּתח
אֶ ֶרץ ְוי ְִפרּו י ֶַשע
ּוצְ ָד ָקה ַתצְ ִמיחַ
יַחַ ד אֲ נִ י ה'
אתיו:
ְב ָר ִ

תהלים ע"ח,
ד; ע"ט ,יג:
ְלדֹור אַ חֲ רֹון
ְמסַ ְפ ִרים
ְּת ִהלֹות ה'...
ְלדֹּר ָודֹּר
נְסַ פֵ ר
ְּת ִהלָ ֶתָך
ישעיה מ"ג,
כא :עַ ם זּו
יָצַ ְר ִתי ִלי
ְּת ִהלָ ִתי
יְסַ פֵ רּו:

תהלים פ' ,טו:
ֹלהים צְ בָ אֹות
אֱ ִ
שּוב נָא הַ בֵ ט
ִמ ָש ַמיִם ְּוראֵ ה
ּופקֹּ ד גֶפֶ ן ז ֹּאת
ְ
ישעיהו ס"ג ,טו:
הַ בֵ ט ִמ ָש ַמיִם
ְּוראֵ ה ִמזְ בֻּ ל
ָק ְד ְשָך ו ְִת ְפאַ ְר ֶּתָך
אַ ּיֵה ִקנְ אָ ְתָך
ּוגְ בּור ֶֹּתָך הֲ מֹון
ֵמעֶ יָך ו ְַרחֲ ֶמיָך אֵ לַ י
ִה ְתאַ פָ קּו

בית שני
ְה ְלוִיִ ם ְבנֵּי אָ ָסף בַ ְמצִ ְל ַתיִם ְל ַהלֵּ ל אֶ ת ה' עַ ל י ְֵּדי ָּדוִיד ֶמלֶ ְך
עזרא ג' ,י-ידְ :וי ְִסדּו ַהבֹּנִ ים אֶ ת ֵּהיכַל ה' ַויַעֲ ִמידּו ַהכֹּהֲ נִ ים ְמלֻבָ ִׁשים בַ חֲ צֹּצְ רֹות ו ַ
הּוסד בֵּ ית ה' :ו ְַר ִבים
ַ
ּובהֹודֹּת לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו עַ ל י ְִש ָראֵּ ל ְוכָל ָהעָ ם הֵּ ִריעּו ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ְב ַהלֵּ ל לַ ה' עַ ל
י ְִש ָראֵּ לַ :ויַעֲ נּו ְב ַהלֵּ ל ְ
ֵּיהם בֹּכִ ים ְבקֹול גָדֹול ו ְַר ִבים ִב ְתרּועָ ה ְב ִש ְמחָ ה
אׁשי ָהאָ בֹות ַהזְ ֵּקנִ ים אֲ ֶׁשר ָראּו אֶ ת ַהבַ יִת ָה ִראׁשֹון ְבי ְָסדֹו זֶה ַהבַ יִת ְבעֵּ ינ ֶ
ְה ְלוִיִ ם ו ְָר ֵּ
ֵּמ ַהכֹּהֲ נִ ים ו ַ
ְהקֹול נִ ְׁש ַמע עַ ד ְל ֵּמ ָרחֹוק:
יעים ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ו ַ
ְל ָה ִרים קֹול :וְאֵּ ין ָהעָ ם ַמכִ ִירים קֹול ְתרּועַ ת ַה ִש ְמחָ ה ְלקֹול ְבכִ י ָהעָ ם כִ י ָהעָ ם ְמ ִר ִ
ימי ָדוִיד וְאָ ָסף ִמ ֶק ֶדם
ּומ ְׁש ֶמ ֶרת ַה ָטהֳ ָרה ו ְַה ְמׁשֹּ ְר ִרים וְהַ שֹּ עֲ ִרים כְ ִמצְ וַת ָּדוִיד ְׁשֹלמֹּה ְבנֹו :כִ י ִב ֵּ
ֹלהיהֶ ם ִ
נחמיה י"ב ,מה-מו :וַיִ ְׁש ְמרּו ִמ ְׁש ֶמ ֶרת אֱ ֵּ
אֹלהים:
ִ
אׁשי ַה ְמׁשֹּ ְר ִרים ו ְִׁשיר ְת ִהלָ ה וְהֹּ דֹות לֵּ
ָר ֵּ

ע"ג
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מזמור ע"ב
א ִל ְׁשֹלמֹּה
ֹלהים ִמ ְׁשפָ ֶטיָך ְל ֶמלֶ ְך ֵּתן
אֱ ִ

ו ְִצ ְד ָק ְתָך ְלבֶ ן ֶמלֶ ְך:

ב

י ִָדין עַ ְמָך ְבצֶ ֶדק

וַעֲ נִ יֶיָך ְב ִמ ְׁשפָ ט:

ג

י ְִשאּו ָה ִרים ָׁשלֹום לָ עָ ם

ּוגְ בָ עֹות ִב ְצ ָד ָקה:

ד

עֹוׁשק:
ֵּ
ִידכֵּא
יֹוׁשיעַ ִל ְבנֵּי אֶ ְביֹון ו ַ
י ְִׁשפֹּ ט עֲ נִ יֵּי עָ ם ִ

מזמור ע"ג
1-2. Truly God is
good to Israel, to
those pure of
heart. But as for
…me

א

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף
ֹלהים
אַ ְך טֹוב ְלי ְִש ָראֵּ ל אֱ ִ

ְלבָ ֵּרי לֵּ בָ ב:

ב

וַאֲ נִ י כִ ְמעַ ט נטוי נ ָָטיּו ַרגְ לָ י

ׁש ָרי:
ׁש ְפכּו אֲ ֻ
כְ אַ יִן שפכה ֻ

ג

הֹול ִלים
ֵּאתי בַ ְ
כִ י ִקנ ִ

ְׁשלֹום ְר ָׁש ִעים אֶ ְראֶ ה:

ד

מֹותם
כִ י אֵּ ין ַח ְרצֻבֹות ְל ָ

ּובָ ִריא אּולָ ם:

ה

בַ עֲ ַמל אֱ נֹוׁש אֵּ ינֵּמֹו

ו ְִעם אָ ָדם ל ֹּא ְינֻגָ עּו:

ו

לָ כֵּן עֲ נ ַָק ְתמֹו גַאֲ וָה

יַעֲ ָטף ִׁשית ָח ָמס לָ מֹו:

ז

יָצָ א ֵּמ ֵּחלֶ ב עֵּ ינֵּמֹו

עָ ְברּו ַמ ְשכִ יֹות לֵּ בָ ב:

ח

ִיד ְברּו ְב ָרע
י ִָמיקּו ו ַ

עֹּ ֶׁשק ִמ ָמרֹום י ְַדבֵּ רּו:

ט

יהם
ַׁשתּו בַ ָש ַמיִם ִפ ֶ

ּולׁשֹונָם ִתהֲ לַ ְך בָ אָ ֶרץ:
ְ

י

לָ כֵּן ישיב יָׁשּוב עַ מֹו הֲ ֹלם

ּומי ָמלֵּ א י ִָמצּו לָ מֹו:
ֵּ

וְאָ ְמרּו אֵּ יכָה י ַָדע אֵּ ל

ְויֵּׁש ֵּּדעָ ה ְבעֶ ְליֹון:
ְׁש ְלוֵּי עֹולָ ם ִה ְשגּו ָחיִל:
ו ַ

ה

ִיראּוָך ִעם ָׁש ֶמׁש
י ָ

ּדֹורים:
ו ְִל ְפנֵּי י ֵָּר ַח ּדֹור ִ

ו

י ֵֵּּרד כְ ָמ ָטר עַ ל גֵּז

יבים ז ְַרזִ יף אָ ֶרץ:
כִ ְר ִב ִ

ז

י ְִפ ַרח ְבי ָָמיו צַ ִּדיק

ְורֹּב ָׁשלֹום עַ ד ְב ִלי י ֵָּר ַח:

ח

ְוי ְֵּר ְּד ִמיָם עַ ד יָם

ּומנ ָָהר עַ ד אַ ְפ ֵּסי אָ ֶרץ:
ִ

ט

ְלפָ נָיו יִכְ ְרעּו ִציִ ים

וְאֹּ יְבָ יו עָ פָ ר יְלַ ֵּחכּו:

יא

י

ַמ ְלכֵּי ַת ְר ִׁשיׁש ו ְִאיִ ים

ִמנְ ָחה י ִָׁשיבּו

יב

ִהנֵּה אֵּ לֶ ה ְר ָׁש ִעים

ּוסבָ א
ַמ ְלכֵּי ְׁשבָ א ְ

אֶ ְׁשכָר י ְַק ִריבּו:

יג

יתי ְלבָ ִבי
אַ ְך ִריק זִ כִ ִ

וָאֶ ְר ַחץ ְבנִ ָקיֹון כַפָ י:

יא

ְוי ְִׁש ַתחֲ וּו לֹו כָל ְמלָ כִ ים

כָל גֹויִם יַעַ ְבדּוהּו:

יד

וָאֱ ִהי נָגּועַ כָל ַהיֹום

וְתֹוכ ְַח ִתי לַ ְב ָק ִרים:

יב

כִ י י ִַציל אֶ ְביֹון ְמ ַׁשּוֵּעַ

וְעָ נִ י וְאֵּ ין עֹּ זֵּר לֹו:

טו

ִאם אָ ַמ ְר ִתי אֲ ַס ְפ ָרה כְ מֹו

גָד ִתי:
ִהנֵּה דֹור בָ נֶיָך בָ ְ

יג

יָחֹּ ס עַ ל ַּדל וְאֶ ְביֹון

יֹוׁשיעַ :
ְונ ְַפׁשֹות אֶ ְביֹונִ ים ִ

טז

וָאֲ ַח ְשבָ ה לָ ַדעַ ת ז ֹּאת

עָ ָמל היא הּוא ְבעֵּ ינָי:

יד

ּומ ָח ָמס יִגְ אַ ל נ ְַפ ָׁשם
ִמתֹוְך ֵּ

ֵּיקר ָּד ָמם ְבעֵּ ינָיו:
ְוי ַ

יז

עַ ד אָ בֹוא אֶ ל ִמ ְק ְּד ֵּׁשי אֵּ ל

יתם:
אָ ִבינָה ְלאַ חֲ ִר ָ

טו

ִתן לֹו ִמזְ ַהב ְׁשבָ א
ִיחי ְוי ֶ
ו ִ

ְוי ְִתפַ לֵּ ל בַ עֲ דֹו ָת ִמיד

יח

אַ ְך בַ חֲ לָ קֹות ָת ִׁשית לָ מֹו

ִהפַ ְל ָתם ְל ַמשּואֹות:

כָל ַהיֹום

יְבָ ֲרכֶנְ הּו:

יט

אֵּ יְך ָהיּו ְל ַׁש ָמה כְ ָרגַ ע

ָספּו ַתמּו ִמן בַ לָ הֹות:

י ְִהי ִפ ַסת בַ ר בָ אָ ֶרץ

ְבר ֹּאׁש ָה ִרים

כ

כַחֲ לֹום ֵּמ ָה ִקיץ אֲ ֹּדנָי

בָ ִעיר צַ ְל ָמם ִת ְבזֶה:

י ְִרעַ ׁש כ ְַלבָ נֹון ִפ ְריֹו

ְוי ִָציצּו ֵּמ ִעיר כְ עֵּ ֶשב ָהאָ ֶרץ:

כא

כִ י י ְִת ַח ֵּמץ ְלבָ ִבי

יֹותי אֶ ְׁשתֹונָן:
וְכִ ְל ַ

י ְִהי ְׁשמֹו ְלעֹולָ ם

ִל ְפנֵּי ֶׁש ֶמׁש ינין יִנֹון ְׁשמֹו

כב

וַאֲ נִ י בַ עַ ר וְל ֹּא אֵּ ָדע

ִיתי ִע ָמְך:
ְב ֵּהמֹות ָהי ִ

ְוי ְִתבָ ְרכּו בֹו

כָל גֹויִם יְאַ ְשרּוהּו:

כג

וַאֲ נִ י ָת ִמיד ִע ָמְך

אָ ַחזְ ָת ְביַד י ְִמינִ י:

יח

ֹלהי י ְִש ָראֵּ ל
ֹלהים אֱ ֵּ
בָ רּוְך ה' אֱ ִ

עֹּ ֵּשה נִ ְפלָ אֹות ְלבַ ּדֹו:

כד

בַ עֲ צָ ְתָך ַתנְ ֵּחנִ י

וְאַ ַחר כָבֹוד ִת ָק ֵּחנִ י:

יט

ּובָ רּוְך ֵּׁשם כְ בֹודֹו ְלעֹולָ ם

ְוי ִָמלֵּ א כְ בֹודֹו אֶ ת כֹּל ָהאָ ֶרץ

כה

ִמי ִלי בַ ָש ָמיִם

ו ְִע ְמָך ל ֹּא ָחפַ ְצ ִתי בָ אָ ֶרץ:

כו

ּולבָ ִבי
כָלָ ה ְׁשאֵּ ִרי ְ

ֹלהים ְלעֹולָ ם:
צּור ְלבָ ִבי ו ְֶח ְל ִקי אֱ ִ

כז

כִ י ִהנֵּה ְר ֵּח ֶקיָך י ֹּאבֵּ דּו

ִה ְצ ַמ ָתה כָל זֹונֶה ִמ ֶמ ָך:

כח

ֹלהים ִלי טֹוב
וַאֲ נִ י ִק ֲרבַ ת אֱ ִ

ַׁש ִתי בַ א ֹּדנָי ה' (א-להים) ַמ ְח ִסי

טז

יז

Contradictory
continuity

אָ ֵּמן וְאָ ֵּמן:
כ

ִׁשי:
כָלּו ְת ִפלֹות ָּדוִד בֶ ן י ָ

28. But as for me,
nearness to God
…is good for me

כֹותיָך:
ְל ַספֵּ ר כָל ַמ ְלאֲ ֶ

מזמור ע"ה

ע"
ה
75

א
ב

לַ ְמנַצֵּ ַח אַ ל ַת ְׁש ֵּחת ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף ִׁשיר:
ֹלהים
הֹודינּו ְלָך אֱ ִ
ִ

הֹודינּו ו ְָקרֹוב ְׁש ֶמָך
ִ

אֹותיָך:
ִס ְפרּו נִ ְפ ְל ֶ
ג

כִ י אֶ ַקח מֹועֵּ ד

יׁש ִרים אֶ ְׁשפֹּ ט:
אֲ נִ י ֵּמ ָ

ד

יה
נְ מֹּגִ ים אֶ ֶרץ ְוכָל יֹּ ְׁשבֶ ָ

יה ֶסלָ ה:
מּוד ָ
אָ נֹּכִ י ִתכַנְ ִתי עַ ֶ

ה

הֹול ִלים אַ ל ָתהֹּ לּו
אָ ַמ ְר ִתי לַ ְ

וְלָ ְר ָׁש ִעים אַ ל ָת ִרימּו ָק ֶרן:

ו

אַ ל ָת ִרימּו לַ ָמרֹום ַק ְרנְ כֶם

ְת ַד ְברּו ְבצַ ּוָאר עָ ָתק:

ז

ּומ ַמעֲ ָרב
כִ י ל ֹּא ִממֹוצָ א ִ

וְל ֹּא ִמ ִמ ְדבַ ר ָה ִרים:

ח

ֹלהים ׁשֹּ פֵּ ט
כִ י אֱ ִ

זֶה י ְַׁש ִפיל ְוזֶה י ִָרים:

ט

כִ י כֹוס ְביַד ה' ְו ַייִן ָח ַמר ָמלֵּ א ֶמ ֶסְך ַויַגֵּ ר ִמזֶ ה
יה י ְִמצּו
אַ ְך ְׁש ָמ ֶר ָ

י ְִׁשתּו כֹּל ִר ְׁשעֵּ י אָ ֶרץ:

י

וַאֲ נִ י אַ גִ יד ְלעֹּ לָ ם

אֹלהי יַעֲ קֹּ ב:
ֵּ
אֲ ז ְַמ ָרה לֵּ

יא

גַּדעַ
ְוכָל ַק ְרנֵּי ְר ָׁש ִעים אֲ ֵּ

רֹומ ְמנָה ַק ְרנֹות צַ ִּדיק:
ְת ַ

5. I say to the arrogant: Deal not arrogantly.
And to the wicked: Do not raise up a horn.
6. Do not raise your horn on high, do not speak
with your fat neck.
…
;11. And all the horns of the wicked I will cut off
the horns of the righteous will be raised up.
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ֹלהים וְאֶ ְצעָ ָקה
ִ ֱקֹולי אֶ ל א
ִ : לַ ְמנַצֵּ ַח עַ ל יְדּותּון ְלאָ ָסף ִמזְ מֹור:ח- א,ע"ז
 ְביֹום צָ ָר ִתי אֲ ֹּדנָי ָּד ָר ְׁש ִתי י ִָדי לַ יְלָ ה נִ גְ ָרה:ְהאֲ זִ ין אֵּ לָ י
ַ ֹלהים ו
ִ ֱקֹולי אֶ ל א
ִ
יחה ו ְִת ְתעַ ֵּטף
ָ ֹלהים וְאֶ הֱ ָמיָה אָ ִש
ִ ֱ אֶ זְ כְ ָרה א:וְל ֹּא ָתפּוג ֵּמאֲ נָה ִהנ ֵָּחם נ ְַפ ִׁשי
 ִח ַש ְב ִתי י ִָמים: אָ ַחזְ ָת ְׁשמֻ רֹות עֵּ ינָי נִ ְפעַ ְמ ִתי וְל ֹּא אֲ ַדבֵּ ר:רּוחי ֶסלָ ה
ִ
ְחפֵּ ש
ַ יחה ַוי
ָ  אֶ זְ כְ ָרה נְ גִ ינ ִָתי בַ לָ יְלָ ה ִעם ְלבָ ִבי אָ ִש:ִמ ֶק ֶדם ְׁשנֹות עֹולָ ִמים
: ַה ְלעֹולָ ִמים יִזְ נַח אֲ ֹּדנָי וְל ֹּא יֹּ ִסיף ִל ְרצֹות עֹוד:רּוחי
ִ
77, 1-8: For the conductor for Yedutun, a song of/by Asaf. I raise
my voice to God, and cry out; I raise my voice to God, and He
listens to me. On the day of my distress, I beseeched the Lord;
my wound oozes/eyes streamed at night and without cease; my
soul refuses to be comforted. I remember God and I stir; I speak
until my spirit becomes faint, Selah. You held fast my eyelids; I
am agitated and cannot speak. I think of days of yore, years of
long ago. I remember my song at night; I meditate with my heart
and my spirit searches. "Will the Lord forsake [me] forever and
will He never again find favor ?"

בית ראשון
,ע"ז
ג
77, 3

בית שני
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Intertextuality
 ְביֹום:ד- ג,תהלים ע"ז
צָ ָר ִתי אֲ ֹּדנָי ָּד ָר ְׁש ִתי י ִָדי
לַ יְלָ ה נִ גְ ָרה וְל ֹּא ָתפּוג
:ֵּמאֲ נָה ִהנָחֵּ ם נ ְַפ ִׁשי
ֹלהים
ִ ֱאֶ זְ כְ ָרה א
וְאֶ הֱ ָמיָה אָ ִשיחָ ה
רּוחי סֶ לָ ה
ִ ו ְִת ְתעַ ֵּטף

 כֹּה אָ ַמר ה' קֹול:טז- יד,ירמיה ל"א
רּורים ָר ֵּחל
ִ ְב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְבכִ י ַת ְמ
ֶיה
ָ ֶיה ֵּמאֲ נָה ְל ִהנ ֵָּחם עַ ל בָ נ
ָ ְמבַ כָה עַ ל בָ נ
 כֹּה אָ ַמר ה' ִמנְ ִעי קֹולֵּ ְך ִמבֶ כִ י:כִ י אֵּ ינֶנּו
וְעֵּ י ַניְִך ִמ ִּד ְמעָ ה כִ י יֵּׁש ָשכָר ִל ְפעֻ לָ ֵּתְך
 ְויֵּׁש ִת ְקוָה:ְׁשבּו ֵּמאֶ ֶרץ אֹויֵּב
ָ נְ אֻ ם ה' ו
:ְׁשבּו בָ נִ ים ִלגְ בּולָ ם
ָ יתְך נְ אֻ ם ה' ו
ֵּ ְלאַ חֲ ִר

 וַיִ ְק ַרע:לה- לד,בראשית ל"ז
ָשם ַשק
ֶ ֹלתיו ַוי
ָ יַעֲ קֹּ ב ִש ְמ
ְב ָמ ְתנָיו וַיִ ְתאַ בֵּ ל עַ ל ְבנֹו י ִָמים
 ַוי ָֻקמּו כָל בָ נָיו ְוכָל:ַר ִבים
ְמאֵּ ן ְל ִה ְתנַחֵּ ם
ָ ֹּתיו ְלנַחֲ מֹו ַוי
ָ ְבנ
ֹּאמר כִ י אֵּ ֵּרד אֶ ל ְבנִ י אָ בֵּ ל
ֶ וַי
ְׁשאֹּ לָ ה ַוי ְֵּבךְ אֹּ תֹו אָ ִביו

Tehillim 77, 3-4:
On the day of my
distress, I
beseeched the
Lord; my wound
oozes/eyes
streamed at night
and without
cease; my soul
refuses to be
comforted. I
remember God
and I stir; I speak
until my spirit
becomes faint,
Selah.

Jeremiah 31, 14-16: Thus says
the Lord: A voice is heard in
Ramah, Lamentation and bitter
weeping, Rachel is weeping for
her children; She refuses to be
comforted for her children,
because they are no more. Thus
says the Lord; Refrain your
voice from weeping and your
eyes from tears; for your work
shall be rewarded, says the
Lord, and they shall come back
from the land of the enemy. And
there is hope for your future,
says the Lord; and your children
will return to their own borders.

Genesis 37, 34-35:
He tore his robes in
grief and put on
sackcloth and mourned
for his son many days.
All his sons and
daughters tried to
comfort him, but he
refused to be
comforted and he said,
“I will go down to the
grave mourning for my
son”.
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:הֹוד ְע ָת בָ עַ ִמים עֻ זֶ ָך
ַ

אַ ָתה ָהאֵּ ל עֹּ ֵּשה פֶ לֶ א

טו

:ְיֹוסף ֶסלָ ה
ֵּ ְבנֵּי יַעֲ קֹּ ב ו

גָאַ ְל ָת ִבזְ רֹועַ עַ ֶמָך

טז

... :ָראּוָך ַמיִם י ִָחילּו אַ ף י ְִרגְ זּו ְתהֹּ מֹות

ֹלהים
ִ ֱָראּוָך ַמיִם א

יז

:בֹותיָך ל ֹּא נ ָֹּדעּו
ֶ ו ְִע ְק

ילָך ְב ַמיִם ַר ִבים
ְ ּוׁש ִב
ְ בַ יָם ַּד ְרכֶָך

כ

15 You are the Almighty Who works wonders, You proclaimed Your strength among

the peoples. 16 With Your arm, You redeemed Your people, the sons of Yaakov and
Yosef, Selah. 17 The waters saw You God, the waters saw You and were frightened,
and the waters of the deep trembled. … 20 Your way was through the sea, and Your
path in the mighty waters. Your footprints left no trace.

 ִעמֹו אָ נֹּכִ י ְבצָ ָרה: טו,תהלים צ"א
Mizmor 91, 15: I

am with him in distress…

:הֹוׁשע נָא
ַ
 כֵּן.אתי ִא ְת ֶ ְכם
ְ ִ ְֵּהּוצ
ְ  נ ְָקּוב ו.אתי אֶ ְת ֶ ְכם
ְ ִ ְֵּהֹוצ
ְ הֹוׁש ְע ָת ַ ְמאֲ ַ ְמר ו
ְ ַ ְכ
You saved with the declaration, “I shall bring you forth”. Which may be interpreted
“I shall be brought forth with you”, so save now.

ע"ז
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אֹותיו...
ע"ח ,ד :ל ֹּא נְ כַחֵ ד ִמ ְבנֵיהֶ ם ְלדֹור אַ חֲ רֹון ְמ ַס ְפ ִרים ְת ִהלֹות ה' ֶועֱזּוזֹו וְנִ ְפ ְל ָ
ישעיה מ"ג ,כא :עַ ם זּו יָצַ ְר ִּתי ִלי ְּת ִהלָ ִתי יְסַ פֵ רּו:

משה במדבר

מלכות בית דוד בציון

(אחרי חורבן מלכות ישראל)

ע"ט ,יג :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך וְצ ֹּאן
נֹודה ְלָך ְלעֹולָ ם
יתָך ֶ
ַמ ְר ִע ֶ
ְלדֹּר ָודֹּר נְ סַ פֵ ר ְּת ִהלָ ֶתָך:

ישראל אחרי הגלות

קידושין ל' ע"א :לפיכך נקראו ראשונים סופרים  -שהיו סופרים כל האותיות שבתורה שהיו
→ Lecture #13
אומרים' ...וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵּ ר עָ ֹון' (ע"ח ,לח)  -חציו דפסוקים.

מזמור ע"ח – מרכז של מזמורי אסף ושל כל ספר תהלים
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ק"נ-ק"ז
107-150
:לא.כד.כא.טו. ח,ק"ז
יֹודּו לַ ה' ַח ְסּדֹו
:אֹותיו ִל ְבנֵּי אָ ָדם
ָ וְנִ ְפ ְל
Let them give thanks unto
the Lord for his mercy,
and for his wonderful
works to the children of
men

: ו,קמ"ה
ֹּאמרּו
ֵּ נֹוראֹּ ֶתיָך י
ְ וֶעֱ זּוז
:ּוגְ דּולָ ְתָך אֲ ַס ְפ ֶרנָה
And men will speak of
the might of Your
tremendous acts and I
will tell of Your
greatness

 (ד) ל ֹּא...תֹור ִתי ַהטּו אָ זְ נְ כֶם ְל ִא ְמ ֵּרי ִפי
ָ (א) ַמ ְשכִ יל ְלאָ ָסף ַהאֲ זִ ינָה עַ ִמי
אֹותיו אֲ ֶׁשר
ָ ֵּיהם ְלדֹור אַ חֲ רֹון ְמ ַס ְפ ִרים ְת ִהלֹות ה' וֶעֱ זּוזֹו וְנִ ְפ ְל
ֶ נְ כ ֵַּחד ִמ ְבנ
בֹותינּו
ֵּ ֲתֹורה ָשם ְבי ְִש ָראֵּ ל אֲ ֶׁשר ִצּוָה אֶ ת א
ָ  (ה) ַוי ֶָקם עֵּ דּות ְביַעֲ קֹּ ב ְו...עָ ָשה
ִיס ְפרּו
ַ  (ו) ְל ַמעַ ן י ְֵּדעּו ּדֹור אַ חֲ רֹון בָ נִ ים ִיּוָלֵּ דּו י ָֻקמּו ו:ֵּיהם
ֶ הֹודיעָ ם ִל ְבנ
ִ ְל
 (יא) וַיִ ְׁשכְ חּו:תֹורתֹו ֵּמאֲ נּו לָ לֶ כֶת
ָ ּוב
ְ ֹלהים
ִ ֱ (י) ל ֹּא ָׁש ְמרּו ְב ִרית א...:ֵּיהם
ֶ ִל ְבנ
:אֹותיו אֲ ֶׁשר ֶה ְראָ ם
ָ ילֹותיו וְנִ ְפ ְל
ָ עֲ ִל
1. A contemplation by Asaf: Listen my people to my Torah (teaching/
instruction). Incline your ears to what I say. … 4. We will not hide it from
their children, telling the coming generation of the praises of the Lord and
His might and His wonders which He performed. … 5. And He
established a precept Yaakov, and He set a Torah/imparted a teaching in
Israel which He commanded our forefathers to make known to their
children. 6. So that the generation to come, children yet to be born, might
know and tell their own children. … 10. They did not keep the covenant of
God and they refused to follow His Torah/his law/ instruction. 11. They
forgot His deeds and His wonders which He showed them.

תֹור ִתי ַהטּו אָ זְ נְ כֶם
ָ  ַמ ְשכִ יל ְלאָ ָסף ַהאֲ זִ ינָה עַ ִמי:מדרש תהלים ע"ח
 לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל.... ְל ִא ְמ ֵּרי ִפי
 שלא יאמר לך אדם אין מזמורות תורה אלא תורה הם...התורה

'א
1
 כִ י ִאם: ב,'א
תֹורת ה' ֶח ְפצֹו
ַ ְב
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה
ָ ּוב
ְ
:יֹומם וָלָ יְלָ ה
ָ
But whose desire is
in the Torah of the
Lord and in His/his
Torah he meditates
day and night.

מזמור ע"ט
א

ב

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

ֹלהים בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך
אֱ ִ

ִט ְמאּו אֶ ת ֵּהיכַל ָק ְד ֶׁשָך

ְרּוׁשלַ ִם ְל ִעיִ ים:
ָשמּו אֶ ת י ָ

נ ְָתנּו אֶ ת נִ ְבלַ ת עֲ בָ ֶדיָך

ַמאֲ כָל ְלעֹוף ַה ָש ָמיִם

ע"
ט
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ג

ָׁש ְפכּו ָד ָמם כ ַַמיִם

ד

ָהיִינּו ֶח ְרפָ ה ִל ְׁש ֵּכנֵּינּו

יבֹותינּו:
ֵּ
לַ עַ ג ו ֶָקלֶ ס ִל ְס ִב

ה

עַ ד ָמה ה' ֶתאֱ נַף לָ נֶצַ ח

ִת ְבעַ ר כְ מֹו אֵּ ׁש ִקנְ אָ ֶתָך:

ו

ְׁשפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל ַהגֹויִם

אֲ ֶׁשר ל ֹּא י ְָדעּוָך

וְעַ ל ַמ ְמלָ כֹות

אֲ ֶׁשר ְב ִׁש ְמָך ל ֹּא ָק ָראּו:

ז

כִ י אָ כַל אֶ ת יַעֲ קֹּ ב

וְאֶ ת ָנוֵּהּו ֵּה ַׁשמּו:

ח

אַ ל ִתזְ כָר לָ נּו עֲ ֹונֹּת ִראׁשֹּ נִ ים

ַמ ֵּהר י ְַק ְּדמּונּו ַרחֲ ֶמיָך

ָׁש ְפכּו ָד ָמם
כ ַַמיִם

ָהיִינּו חֶ ְרפָ ה
ִל ְׁש ֵּכנֵּינּו

וְעַ ל ַמ ְמלָ כֹות
אֲ ֶׁשר ְב ִׁש ְמָך ל ֹּא ָק ָראּו

בקשה לכפרה

ֹלהי י ְִׁשעֵּ נּו
עָ זְ ֵּרנּו אֱ ֵּ

עַ ל ְּדבַ ר כְ בֹוד ְׁש ֶמָך

ֹּאתינּו
ו ְַה ִצילֵּ נּו ְוכַפֵּ ר עַ ל ַחט ֵּ

ְל ַמעַ ן ְׁש ֶמָך:

ֹּאמרּו ַהגֹויִם
לָ ָמה י ְ

יהם
ֹלה ֶ
אַ יֵּה אֱ ֵּ

ִיּו ַָדע בגיים בַ גֹויִם ְלעֵּ ינֵּינּו

נִ ְק ַמת ַּדם עֲ בָ ֶדיָך ַה ָשפּוְך:

יא

ָתבֹוא ְלפָ נֶיָך אֶ נְ ַקת אָ ִסיר

מּותה:
הֹותר ְבנֵּי ְת ָ
ֵּ
כְ גֹּ ֶדל זְ רֹועֲ ָך

יב

יקם ֶח ְרפָ ָתם אֲ ֶׁשר ֵּח ְרפּוָך אֲ ֹּדנָי:
ו ְָה ֵּׁשב ִל ְׁש ֵּכנֵּינּו ִׁש ְבעָ ַתיִם אֶ ל ֵּח ָ

יג

נֹודה ְלָך ְלעֹולָ ם
ֶ
סמיכות המזמור בספר תהלים

יתָך
וְצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ
ְלדֹּר ָודֹּר נְ ַספֵּ ר ְת ִהלָ ֶתָך:

אֹותיו אֲ
ע"ח ,ד :ל ֹּא נְ כַחֵ ד ִמ ְבנֵיהֶ ם ְלדֹור אַ חֲ רֹון ְמ ַס ְפ ִרים ְת ִהלֹות ה' ֶועֱזּוזֹו וְנִ ְפ ְל ָ

ְׁשפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל
ַהגֹויִם

בקשה להצלה
ולעונש לאויבים

כִ י ַדלֹונּו ְמאֹּ ד:

וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך

בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך

קינה על החורבן

ְרּוׁשלָ ִם וְאֵּ ין קֹובֵּ ר:
ְס ִביבֹות י ָ

י

בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך

ַמאֲ כָל ְלעֹוף ַה ָש ָמיִם

ידיָך ְל ַחיְתֹו אָ ֶרץ:
ְב ַשר חֲ ִס ֶ

ט

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

כִ י אָ כַל אֶ ת יַעֲ קֹּ ב

ֹלהי ִי ְׁשעֵּ נּו עַ ל
עָ זְ ֵּרנּו אֱ ֵּ
ְּדבַ ר כְ בֹוד ְׁש ֶמָך ו ְַהצִ ילֵּ נּו
ֹּאתינּו ְל ַמעַ ן
ְוכַפֵּ ר עַ ל חַ ט ֵּ
ְׁש ֶמָך:

ֹּאמרּו ַהגֹויִם אַ יֵּה
לָ ָמה י ְ
יהם ִיּו ַָדע בַ גֹויִם ְלעֵּ ינֵּינּו
ֹלה ֶ
אֱ ֵּ
נִ ְק ַמת ַּדם עֲ בָ ֶדיָך ַה ָשפּוְך:
ָתבֹוא ְלפָ נֶיָך אֶ נְ ַקת אָ ִסיר

ישועת ישראל
לעיני הגוים
ו ְָה ֵּׁשב ִל ְׁש ֵּכנֵּינּו
יקם
ִׁש ְבעָ ַתיִם אֶ ל חֵּ ָ
חֶ ְרפָ ָתם אֲ ֶׁשר חֵּ ְרפּוָך
אֲ ֹּדנָי:
סיפור תהילת ה'

קשרים עם ספרים אחרים
ע"ט ,יגְ :לדֹּר ָודֹּר נְ ַספֵּ ר ְת ִהלָ ֶתָך

ֹלהים בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך ...נ ְָתנּו אֶ ת
ע"ט ,א.ב.יג :אֱ ִ
ע"ח ,עא-עב :וַיִ ְבחַ ר ְב ָדוִד עַ ְבּדֹו וַיִ ָקחֵּ הּו ִמ ִמכְ ְלאֹּ ת צ ֹּאן...
נִ ְבלַ ת עֲ בָ ֶדיָך ...כִ י אָ כַל אֶ ת יַעֲ קֹּ ב ...וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך וְצ ֹּאן
ּוב ִי ְש ָראֵּ ל נַחֲ לָ תֹו :וַיִ ְרעֵּ ם כְ תֹּם ְלבָ בֹו...
ִל ְרעֹות ְביַעֲ קֹּ ב עַ מֹו ְ
יתָך
ַמ ְר ִע ֶ
ע"ט ,ב :נ ְָתנּו אֶ ת נִ ְבלַ ת
ע"ח ,כה-כט :לֶ חֶ ם אַ ִב ִירים אָ כַל ִאיש ...יַסַ ע ָק ִדים בַ ָש ָמיִםַ ...וּי ְַמטֵ ר עֲלֵ יהֶ ם כֶעָ פָ ר
עֲ בָ ֶדיָך ַמאֲ כָל ְלעֹוף ַה ָש ָמיִם
ְשאֵ ר ּוכְ חֹול י ִַמים עֹוף ָכנָף ...וַּי ֹּאכְ לּו וַּיִ ְש ְבעּו ְמאֹּ ד ו ְַתאֲ ו ָָתם י ִָבא לָ הֶ ם:
ע"ט ,ג-הָׁ :ש ְפכּו ָד ָמם כ ַַמיִם
ע"ח ,יג-יד :בָ ַקע יָם ַו ַּיע ֲִב ֵירם ַוּיַצֶב ַמיִם כְ מֹו נֵד:
ִ ...ת ְבעַ ר כְ מֹו אֵּ ׁש ִקנְ אָ ֶתָך:
יֹומם ְוכָל הַ לַ יְלָ ה ְבאֹור אֵ ש:
ַוּיַנְ חֵ ם בֶ עָ נָן ָ
ע"ט ,ו.ח.טְ :שפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל הַ גֹויִם ...אַ ל ִּתזְ כָר לָ נּו עֲֹונֹּת
ע"ח ,לב.לחְ :בכָל ז ֹּאת חָ ְטאּו עֹוד ...וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵ ר עָ ֹון
ִראשֹּנִ ים ַמהֵ ר י ְַק ְדמּונּו ַרחֲ ֶמיָך ...ו ְַהצִ ילֵּ נּו ְוכַפֵּ ר עַ ל
וְל ֹּא י ְַש ִחית ו ְִה ְרבָ ה ְלהָ ִשיב אַ פֹו וְל ֹּא י ִָעיר כָל חֲ ָמתֹו:
ֹּאתינּו
חַ ט ֵּ
נֹודה
יתָך ֶ
ע"ט ,יג :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך וְצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ
בֹותינּו ִס ְפרּו לָ נּו :ל ֹּא נְ כַחֵ ד ִמ ְבנֵיהֶ ם ְלדֹור אַ חֲ רֹון ְמסַ ְפ ִרים
ע"ח ,ג-ד.ו :וַאֲ ֵ

ָצַר ִּתי ִלי ְּת ִהלָ ִתי יְסַ פֵ רּו:
ישעיה מ"ג ,כא :עַ ם זּו י ְ
ֹּאמר אֶ ל כָל עַ ם
ְהּודה וַּי ֶ
ימי ִחזְ ִקּיָהּו ֶמלֶ ְך י ָ
מֹור ְש ִּתי הָ יָה נִבָ א ִב ֵ
ירמיה כ"ו ,יח (מיכה ג' ,יב)ִ :מיכָה הַ ַ
ִירּושלַ יִם ִעּיִ ים ִּת ְהיֶה וְהַ ר הַ בַ יִת ְלבָ מֹות יָעַ ר:
ָ
ְהּודה לֵ אמֹּר כֹּה אָ ַמר ה' צְ בָ אֹות צִ ּיֹון ָש ֶדה ֵתחָ ֵרש ו
י ָ
נִבלָ ְתָך ְל ַמאֲ כָל ְלכָל עֹוף הַ ָש ַמיִם
דברים כ"ח ,כו :וְהָ י ְָתה ְ
ּולבֶ הֱ ַמת הָ אָ ֶרץ וְאֵ ין ַמחֲ ִריד ( ירמיה ז' ,לג; ט"ז ,ד; ל"ד ,כ)
ְ
ירמיה י' ,כד-כה :י ְַס ֵרנִ י ה' אַ ְך ְב ִמ ְשפָ ט אַ ל ְבאַ ְפָך פֶ ן ַּת ְמ ִעטֵ נִ יְ :שפֹּ ְך
חֲ ָמ ְתָך עַ ל הג ַֹויִם אֲ ֶשר ל ֹּא י ְָדעּוָך וְעַ ל ִמ ְשפָ חֹות אֲ ֶשר ְב ִש ְמָך ל ֹּא ָק ָראּו
כִ י אָ כְ לּו אֶ ת ַיעֲקֹּ ב וַאֲ ָכלֻּהּו ַו ְי ַכלֻּהּו וְאֶ ת ָנוֵהּו הֵ ַשמּו:

תהלים ע"ט ,אָ :שמּו
ְרּוׁשלַ ִם ְל ִעיִ ים
אֶ ת י ָ

נִבלַ ת עֲ בָ ֶדיָך ַמאֲ כָל
תהלים ע"ט ,ב :נ ְָתנּו אֶ ת ְ
ידיָך ְלחַ יְתֹו אָ ֶרץ:
ְלעֹוף הַ ָש ָמיִם ְב ַשר חֲ ִס ֶ
תהלים ע"ט ,ו-זְ :שפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל הַ גֹויִם אֲ ֶׁשר
ל ֹּא י ְָדעּוָך וְעַ ל ַמ ְמלָ כֹות אֲ ֶׁשר ְב ִׁש ְמָך ל ֹּא
ָק ָראּו :כִ י אָ כַל אֶ ת יַעֲ קֹּ ב וְאֶ ת ָנוֵּהּו ֵּה ַׁשמּו:

תהלים ע"ז ,ח :אַ ל ִתזְ כָר לָ נּו עֲ ֹונֹּת
בֹותם ָה ִראׁשֹּ נִ ים אֲ ֶשר ֵמאֲ נּו ִל ְשמֹועַ אֶ ת ְדבָ ַרי
ירמיה י"א,יָ :שבּו עַ ל עֲ ֹונֹּת אֲ ָ
ִראׁשֹּ נִ ים
ֹּאמרּו
ֹּאתינּו ...לָ ָמה י ְ
תהלים ע"ט ,ט-י :ו ְַהצִ ילֵּ נּו ְוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֵּ
דברים ל"ב ,מג :וְהָ י ְָתה הַ ְרנִ ינּו גֹויִם עַ מֹו כִ י ַדם

איכה ה' ,כא :הֲ ִׁשיבֵּ נּו ה' אֵּ לֶ יָך ְונָׁשּובָ ה ַח ֵּּדׁש י ֵָּמינּו
כְ ֶק ֶדם
פ'
80

מזמור פ'
א
ב

לַ ְמנַצֵּ ַח אֶ ל ׁשֹּ ַׁשנִ ים עֵּ דּות ְלאָ ָסף ִמזְ מֹור:
רֹּעֵּ ה י ְִש ָראֵּ ל ַהאֲ זִ ינָה

יֹוסף
נ ֵֹּּהג כַצ ֹּאן ֵּ

הֹופיעָ ה:
ִ
רּובים
יֹּ ֵּׁשב ַהכְ ִ
ג

ַשה
ּומנ ֶ
ּובנְ י ִָמן ְ
ִל ְפנֵּי אֶ ְפ ַריִם ִ

בּור ֶתָך
עֹור ָרה אֶ ת גְ ָ
ְ

יׁשעָ ָתה לָ נּו:
ּולכָה ִל ֻ
ְ
ד

ֹלהים הֲ ִׁשיבֵּ נּו
אֱ ִ

ָׁשעָ ה:
ו ְָהאֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ

ה

ֹלהים ְצבָ אֹות
ה' אֱ ִ

עַ ד ָמ ַתי עָ ַׁשנְ ָת ִב ְת ִפלַ ת עַ ֶמָך:

ו

ֶהאֱ כ ְַל ָתם לֶ ֶחם ִּד ְמעָ ה

ו ַַת ְׁש ֵּקמֹו ִב ְד ָמעֹות ָׁש ִליׁש:

ז

ימנּו ָמדֹון ִל ְׁש ֵּכנֵּינּו
ְת ִש ֵּ

וְאֹּ יְבֵּ ינּו י ְִלעֲ גּו לָ מֹו:

ח

ֹלהים ְצבָ אֹות הֲ ִׁשיבֵּ נּו
אֱ ִ

ָׁשעָ ה:
ו ְָהאֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ

ט

גֶ פֶ ן ִמ ִמ ְצ ַריִם ַת ִסיעַ

ְתגָ ֵּרׁש גֹויִם ו ִַת ָטעֶ ָה:

י

יה ו ְַת ַמלֵּ א אָ ֶרץ:
ֶיה ו ַַת ְׁש ֵּרׁש ָׁש ָר ֶׁש ָ
ית ְלפָ נ ָ
ִפנִ ָ

יא

כָסּו ָה ִרים ִצלָ ּה

יה אַ ְרזֵּי אֵּ ל:
וַעֲ נָפֶ ָ

יב

יר ָה עַ ד יָם
ְת ַׁשלַ ח ְק ִצ ֶ

יה:
קֹות ָ
וְאֶ ל נ ָָהר יֹונְ ֶ

יג

יה
לָ ָמה פָ ַר ְצ ָת גְ ֵּד ֶר ָ

רּוה כָל עֹּ ְב ֵּרי ָד ֶרְך:
וְאָ ָ

יד

ְיכ ְַר ְס ֶמנָה חֲ זִ יר ִמיָעַ ר

וְזִ יז ָש ַדי י ְִרעֶ נָה:

טו

ֹלהים ְצבָ אֹות ׁשּוב נָא
אֱ ִ

ּופקֹּ ד גֶ פֶ ן
ַהבֵּ ט ִמ ָש ַמיִם ְּוראֵּ ה ְ

ז ֹּאת:
טז

ְו ַכנָה אֲ ֶׁשר נ ְָטעָ ה י ְִמינֶָך

וְעַ ל בֵּ ן ִא ַמ ְצ ָתה לָ ְך:

יז

סּוחה
ְש ֻרפָ ה בָ אֵּ ׁש כְ ָ

ִמגַעֲ ַרת פָ נֶיָך י ֹּאבֵּ דּו:

יח

ְת ִהי י ְָדָך עַ ל ִאיׁש י ְִמינֶָך

עַ ל בֶ ן אָ ָדם ִא ַמ ְצ ָת לָ ְך:

יט

וְל ֹּא נָסֹוג ִמ ֶמ ָך

ּוב ִׁש ְמָך נִ ְק ָרא:
ְת ַחיֵּנּו ְ

כ

ֹלהים ְצבָ אֹות הֲ ִׁשיבֵּ נּו
ה' אֱ ִ

ָׁשעָ ה:
ָהאֵּ ר פָ נֶיָך וְנִ ּו ֵּ

נ'
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א

לַ ְמנַצֵּ ַח עַ ל ַהגִ ִתית ְלאָ ָסף:

ב

אֹלהים עּוזֵּ נּו
ִ
ַה ְרנִ ינּו לֵּ

אֹלהי יַעֲ קֹּ ב:
ֵּ
ָה ִריעּו לֵּ

ג

ּותנּו תֹּף
ְשאּו זִ ְמ ָרה ְ

כִ נֹור נ ִָעים ִעם נָבֶ ל:

ד

ִת ְקעּו בַ חֹּ ֶדׁש ׁשֹופָ ר

בַ כ ֵֶּסה ְליֹום ַחגֵּ נּו:

כִ י חֹּ ק ְלי ְִש ָראֵּ ל הּוא

אֹלהי יַעֲ קֹּ ב:
ֵּ
ִמ ְׁשפָ ט לֵּ

יהֹוסף ָשמֹו
ֵּ
עֵּ דּות ִב

ְבצֵּ אתֹו עַ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם

ֹלהים ה' ִּדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ
אֵּ ל אֱ ִ

ִמ ִמזְ ַרח ֶׁש ֶמׁש עַ ד ְמבֹּאֹו:

ב

ִמ ִציֹון ִמכְ לַ ל יֹּ ִפי

הֹופיעַ :
ִ
ֹלהים
אֱ ִ

ג

ֹלהינּו
יָב ֹּא אֱ ֵּ

וְאַ ל יֶחֱ ַרׁש

אֵּ ׁש ְלפָ נָיו ת ֹּאכֵּל

ּוס ִביבָ יו נִ ְשעֲ ָרה ְמאֹּ ד:
ְ

ה

ד

י ְִק ָרא אֶ ל ַה ָש ַמיִם ֵּמעָ ל

וְאֶ ל ָהאָ ֶרץ לָ ִדין עַ מֹו:

ו

ה

ידי
ִא ְספּו ִלי חֲ ִס ָ

יתי עֲ לֵּ י זָבַ ח:
כ ְֹּר ֵּתי ְב ִר ִ

ְשפַ ת ל ֹּא י ַָד ְע ִתי אֶ ְׁש ָמע:

ו

ַויַגִ ידּו ָׁש ַמיִם ִצ ְדקֹו

ֹלהים ׁשֹּ פֵּ ט הּוא ֶסלָ ה:
כִ י אֱ ִ

ז

ירֹותי ִמ ֵּסבֶ ל ִׁשכְ מֹו
הֲ ִס ִ

כַפָ יו ִמּדּוד ַתעֲ ב ְֹּרנָה:

ז

ִׁש ְמעָ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵּ ָרה

ידה בָ ְך
י ְִש ָראֵּ ל וְאָ ִע ָ

ח

את וָאֲ ַח ְלצֶ ָך
בַ צָ ָרה ָק ָר ָ

אֶ עֶ נְ ָך ְב ֵּס ֶתר ַרעַ ם

ֹלהיָך אָ נֹּכִ י:
ֹלהים אֱ ֶ
אֱ ִ

אֶ ְב ָחנְ ָך עַ ל ֵּמי ְמ ִריבָ ה ֶסלָ ה:

ח

יחָך
ל ֹּא עַ ל זְ בָ ֶחיָך אֹוכִ ֶ

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִּדי ָת ִמיד:
ֶ
ו

ט

ידה בָ ְך
ְׁש ַמע עַ ִמי וְאָ ִע ָ

י ְִש ָראֵּ ל ִאם ִת ְׁש ַמע ִלי:

ט

יתָך פָ ר
ל ֹּא אֶ ַקח ִמבֵּ ְ

תּודים:
ִמ ִמכְ ְלאֹּ ֶתיָך עַ ִ

י

ל ֹּא י ְִהיֶה ְבָך אֵּ ל זָר

וְל ֹּא ִת ְׁש ַתחֲ וֶה ְלאֵּ ל ֵּנכָר:

י

כִ י ִלי כָל ַחיְתֹו יָעַ ר

ְב ֵּהמֹות ְב ַה ְר ֵּרי אָ לֶ ף:

יא

ֹלהיָך
אָ נֹּכִ י ה' אֱ ֶ

ַה ַמעַ ְלָך ֵּמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם

יא

י ַָד ְע ִתי כָל עֹוף ָה ִרים

וְזִ יז ָש ַדי ִע ָמ ִדי:

ַה ְר ֶחב ִפיָך וַאֲ ַמ ְלאֵּ הּו:

יב

ִאם אֶ ְרעַ ב ל ֹּא אֹּ ַמר לָ ְך

ּומֹלאָ ּה:
כִ י ִלי ֵּתבֵּ ל ְ

יב

קֹולי
וְל ֹּא ָׁש ַמע עַ ִמי ְל ִ

ְוי ְִש ָראֵּ ל ל ֹּא אָ בָ ה ִלי:

יג

ַהאֹוכַל ְב ַשר אַ ִב ִירים

תּודים אֶ ְׁש ֶתה:
ו ְַדם עַ ִ

יג

וָאֲ ַׁש ְל ֵּחהּו ִב ְׁש ִרירּות ִלבָ ם

יהם:
צֹות ֶ
י ְֵּלכּו ְבמֹועֲ ֵּ

יד

תֹודה
אֹלהים ָ
ִ
זְ בַ ח לֵּ

ְׁשלֵּ ם ְלעֶ ְליֹון נְ ָד ֶריָך:
ו ַ

יד

ׁשֹּמעַ ִלי
לּו עַ ִמי ֵּ

י ְִש ָראֵּ ל ִב ְד ָרכַי י ְַהלֵּ כּו:

טו

ּוק ָראֵּ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ

ּותכ ְַב ֵּדנִ י:
אֲ ַחלֶ ְצָך ְ

טו

יהם אַ כְ נִ יעַ
כִ ְמעַ ט אֹויְבֵּ ֶ

יהם אָ ִׁשיב י ִָדי:
וְעַ ל צָ ֵּר ֶ

טז

ֹלהים
וְלָ ָר ָׁשע אָ ַמר אֱ ִ

ַמה ְלָך ְל ַספֵּ ר חֻ ָקי

טז

ְמ ַשנְ אֵּ י ה' ְיכַחֲ ׁשּו לֹו

ִיהי ִע ָתם ְלעֹולָ ם:
ו ִ

יז

ַויַאֲ כִ ילֵּ הּו ֵּמ ֵּחלֶ ב ִח ָטה

ּומצּור ְּדבַ ׁש אַ ְש ִביעֶ ָך:
ִ

יתי עֲ לֵּ י ִפיָך:
ו ִַת ָשא ְב ִר ִ
יז

מּוסר
ָ
ֵּאת
וְאַ ָתה ָשנ ָ

ו ַַת ְׁשלֵּ ְך ְּדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך:

יח

ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו
ִאם ָר ִא ָ

ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים ֶח ְל ֶקָך:

יט

ִפיָך ָׁשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה

ּולׁשֹונְ ָך ַת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה:
ְ

כ

ֵּת ֵּׁשב ְבאָ ִחיָך ְת ַדבֵּ ר

ְבבֶ ן ִא ְמָך ִת ֶתן ּד ִֹּפי:

כא

ית ו ְֶהחֱ ַר ְׁש ִתי
אֵּ לֶ ה עָ ִש ָ

ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ִּד ִמ ָ

אֹוכִ יחֲ ָך וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵּ ינֶיָך:
כב

לֹוּה
ִבינּו נָא ז ֹּאת ׁשֹּכְ ֵּחי אֱ ַ

כג

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
זֹּבֵּ ַח ָ

פֶ ן אֶ ְטרֹּף וְאֵּ ין ַמ ִציל:
ֹלהים:
ְשם ֶּד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַּׁשע אֱ ִ
ו ָ

צ"א
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צ"א ,טו :י ְִק ָראֵּ נִ י וְאֶ עֱ נֵּהּו
ִעמֹו אָ נֹּכִ י ְבצָ ָרה
אֲ ַח ְלצֵּ הּו וַאֲ כ ְַב ֵּדהּו:

82

74
א

ַמ ְשכִ יל ְלאָ ָסף ...

א

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

ב

ית ֶק ֶדם
זְ כֹּר עֲ ָד ְתָך ָקנִ ָ

ֹלהים נִ צָ ב בַ עֲ ַדת אֵּ ל
אֱ ִ

ֹלהים י ְִׁשפֹּ ט:
ְב ֶק ֶרב אֱ ִ

ד

ֹּתם אֹּ תֹות... :
ָׁשאֲ גּו צ ְֹּר ֶריָך ְב ֶק ֶרב מֹועֲ ֶדָך ָשמּו אֹות ָ

ב

עַ ד ָמ ַתי ִת ְׁש ְפטּו עָ וֶל

ּופנֵּי ְר ָׁש ִעים ִת ְשאּו ֶסלָ ה:
ְ

י

ֹלהים י ְָח ֶרף צָ ר
עַ ד ָמ ַתי אֱ ִ

ְינָאֵּ ץ אֹויֵּב ִׁש ְמָך לָ נֶצַ ח:

ג

ִׁש ְפטּו ַדל ְויָתֹום

עָ נִ י ו ָָרׁש ַה ְצ ִּדיקּו:

יא

ִימינֶָך
לָ ָמה ָת ִׁשיב י ְָדָך ו ִ

יקָך כַלֵּ ה:
ִמ ֶק ֶרב חוקך ֵּח ְ

ד

פַ ְלטּו ַדל וְאֶ ְביֹון

ִמיַד ְר ָׁש ִעים ַה ִצילּו:

יב

ֵּאֹלהים ַמ ְלכִ י ִמ ֶק ֶדם
ו ִ

פֹּ עֵּ ל יְׁשּועֹות ְב ֶק ֶרב ָהאָ ֶרץ... :

ה

ל ֹּא י ְָדעּו וְל ֹּא י ִָבינּו

בַ חֲ ֵּׁשכָה י ְִת ַהלָ כּו

כא

אַ ל יָׁשֹּ ב ַּדְך נִ כְ לָ ם

ְה ְללּו ְׁש ֶמָך:
עָ נִ י וְאֶ ְביֹון י ַ

גָאַ ְל ָת ֵּׁשבֶ ט נַחֲ לָ ֶתָך...

מֹוס ֵּדי אָ ֶרץ:
ְ
יִמֹוטּו כָל

כב

ֹלהים ִריבָ ה ִריבֶ ָך
קּומה אֱ ִ
ָ

זְ כֹּר ֶח ְרפָ ְתָך ִמנִ י נָבָ ל כָל ַהיֹום:

ו

ֹלהים אַ ֶתם
אֲ נִ י אָ ַמ ְר ִתי אֱ ִ

ּובנֵּי עֶ ְליֹון כ ְֻלכֶם:
ְ

כג

אַ ל ִת ְׁשכַח קֹול צ ְֹּר ֶריָך

ְׁשאֹון ָק ֶמיָך עֹּ לֶ ה ָת ִמיד:

ז

אָ כֵּן כְ אָ ָדם ְתמּותּון

ּוכְ אַ ַחד ַה ָש ִרים ִתפֹּ לּו:

ח

ֹלהים ָׁש ְפ ָטה ָהאָ ֶרץ כִ י אַ ָתה ִתנְ ַחל ְבכָל ַהגֹויִם:
קּומה אֱ ִ
ָ

ֹלהים ִמ ְׁשפָ ֶטיָך
ע"ב ,א-ב.יא-יג.יזִ :ל ְׁשֹלמֹּה אֱ ִ
ְל ֶמלֶ ְך ֵּתן וְצִ ְד ָק ְתָך ְלבֶ ן ֶמלֶ ְך :י ִָדין עַ ְמָך ְבצֶ ֶדק
יֹוׁשיעַ ִל ְבנֵּי
וַעֲ נִ יֶיָך ְב ִמ ְׁשפָ טִ ...י ְׁשפֹּ ט עֲ נִ יֵּי עָ ם ִ
אֶ ְביֹון ...כָל גֹויִם יַעַ ְבדּוהּו :כִ י יַצִ יל אֶ ְביֹון ְמ ַׁשּוֵּעַ
וְעָ נִ י וְאֵּ ין עֹּ זֵּר לֹו :יָחֹּ ס עַ ל ַּדל וְאֶ ְביֹון ְונ ְַפׁשֹות
יֹוׁשיעַ ְ ...וי ְִתבָ ְרכּו בֹו כָל גֹויִם יְאַ ְשרּוהּו:
אֶ ְביֹונִ ים ִ

ֹלהים ִי ְׁשפֹּ ט :עַ ד ָמ ַתי ִת ְׁש ְפטּו עָ וֶלִׁ ...ש ְפטּו ַדל ְויָתֹום
פ"ב ,א-ד.חְ :ב ֶק ֶרב אֱ ִ
ֹלהים
קּומה אֱ ִ
ָ
עָ נִ י ו ָָרׁש ַהצְ ִּדיקּו :פַ ְלטּו ַדל וְאֶ ְביֹון ִמיַד ְר ָׁש ִעים ַהצִ ילּו...
ָׁש ְפ ָטה ָהאָ ֶרץ כִ י אַ ָתה ִתנְ חַ ל ְבכָל ַהגֹויִם:

ע"ט חורבן והתקווה
בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך

National
Destruction
Past

פ"א אם ישראל ישמע
בקול ה'  -ה' ישמרם

Universal
Tikkun Olam
Future

פ"ב – משפט ה' באלהי
הגוים
כִ י אַ ָתה ִתנְ חַ ל ְבכָל ַהגֹויִם:

פ"ג  -משפט ה' בעמים
הרשעים
ְוי ְֵּדעּו כִ י אַ ָתה ִׁש ְמָך ה' ְלבַ ֶּדָך
עֶ ְליֹון עַ ל כָל ָהאָ ֶרץ:

מזמור פ"ג
א

ִׁשיר ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף:

ב

ֹלהים אַ ל ּדֳ ִמי לָ ְך
אֱ ִ

אַ ל ֶתחֱ ַרׁש וְאַ ל ִת ְׁשקֹּ ט אֵּ ל:

ג

כִ י ִהנֵּה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָמיּון

ּומ ַשנְ אֶ יָך נ ְָשאּו ר ֹּאׁש:
ְ

ד

עַ ל עַ ְמָך יַעֲ ִרימּו סֹוד

ְוי ְִתיָעֲ צּו עַ ל ְצפּונֶיָך:

ה

ידם ִמגֹוי
אָ ְמרּו ְלכּו ְונַכְ ִח ֵּ

וְל ֹּא יִזָ כֵּר ֵּׁשם י ְִש ָראֵּ ל עֹוד:

ו

כִ י נֹועֲ צּו לֵּ ב י ְַח ָּדו

עָ לֶ יָך ְב ִרית יִכְ רֹּתּו:

ז

אלים
אָ הֳ לֵּ י אֱ דֹום ְוי ְִׁש ְמעֵּ ִ

מֹואָ ב ו ְַהגְ ִרים:

ח

גְ בָ ל וְעַ מֹון וַעֲ ָמלֵּ ק

ְפלֶ ֶׁשת ִעם יֹּ ְׁשבֵּ י צֹור:

ט

גַ ם אַ שּור נִ ְלוָה ִע ָמם

ָהיּו זְ רֹועַ ִל ְבנֵּי לֹוט ֶסלָ ה:

י

עֲ ֵּשה לָ ֶהם כְ ִמ ְדיָן

יס ָרא כְ י ִָבין ְבנ ַַחל ִקיׁשֹון:
כְ ִס ְ

יא

נִ ְׁש ְמדּו ְבעֵּ ין ּד ֹּאר

ָהיּו ד ֶֹּמן לָ אֲ ָד ָמה:

יב

יתמֹו נְ ִדיבֵּ מֹו כְ עֹּ ֵּרב וְכִ זְ אֵּ ב
ִׁש ֵּ

ּוכְ זֶבַ ח ּוכְ צַ ְלמֻ נָע כָל נְ ִסיכֵּמֹו:

יג

יר ָׁשה לָ נּו
אֲ ֶׁשר אָ ְמרּו נִ ֲ

ֹלהים:
אֵּ ת נְ אֹות אֱ ִ

יד

יתמֹו כַגַ ְלגַ ל
ֹלהי ִׁש ֵּ
אֱ ַ

רּוח:
כְ ַקׁש ִל ְפנֵּי ַ

טו

כְ אֵּ ׁש ִת ְבעַ ר יָעַ ר

ּוכְ לֶ ָהבָ ה ְתלַ ֵּהט ָה ִרים:

טז

כֵּן ִת ְר ְּדפֵּ ם ְב ַסעֲ ֶרָך

ּובסּופָ ְתָך ְתבַ הֲ לֵּ ם:
ְ

יז

ֵּיהם ָקלֹון
ַמלֵּ א ְפנ ֶ

וִיבַ ְקׁשּו ִׁש ְמָך ה':

יח

ֵּיבֹּׁשּו ְויִבָ הֲ לּו עֲ ֵּדי עַ ד

ְוי ְַח ְפרּו וְי ֹּאבֵּ דּו:

יט

ְוי ְֵּדעּו כִ י אַ ָתה ִׁש ְמָך ה' ְלבַ ֶּדָך

עֶ ְליֹון עַ ל כָל ָהאָ ֶרץ:

רשעת האויבים
להשמדת ישראל

ידם
אָ ְמרּו ְלכּו ְונַכְ ִח ֵּ
ִמגֹוי וְל ֹּא יִזָ כֵּר ֵּׁשם
ִי ְש ָראֵּ ל עֹוד

עונש האויבים
ולבסוף תיקונם

וִיבַ ְקׁשּו ִׁש ְמָך
ה'
ִׁש ְמָך ה' ְלבַ ֶּדָך

סמיכות המזמור בספר תהלים
יתי עֲלֵ י
ידי כ ְֹּר ֵתי ְב ִר ִ
נ' ,ג.ה.טז.יז.כא :יָב ֹּא אֱ ֹלהֵ ינּו וְאַ ל יֶחֱ ַרשִ ...א ְספּו ִלי חֲ ִס ָ
ית וְהֶ חֱ ַר ְש ִּתי
ֵאת מּוסָ ר ...אֵ לֶ ה עָ ִש ָ
יתי עֲלֵ י ִפיָך :וְאַ ָּתה ָשנ ָ
זָבַ ח...ו ִַּת ָשא ְב ִר ִ
ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ִד ִמ ָ
פ"ג ,טו.יז :כְ אֵ ש ִּת ְבעַ ר יָעַ ר ּוכְ לֶ הָ בָ ה ְּתלַ הֵ ט הָ ִרים ...וִיבַ ְקשּו ִש ְמָך ה':
פ"ג ,ח :גְ בָ ל וְעַ מֹון ַוע ֲָמלֵ ק ְפלֶ ֶשת ִעם יֹּ ְשבֵ י צֹור:
פ"ג ,ג.יח-יט :כִ י ִהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָמיּוןֵ ...יבֹּשּו ְויִבָ הֲ לּו ע ֲֵדי עַ ד ְוי ְַח ְפרּו
וְי ֹּאבֵ דּוְ :וי ְֵדעּו כִ י אַ ָּתה ִש ְמָך ה' ְלבַ ֶדָך עֶ ְליֹון עַ ל כָל הָ אָ ֶרץ:

ֹלהים אַ ל דֳ ִמי לָ ְך אַ ל
פ"ג ,ב-ג.ו :אֱ ִ
ּומ ַשנְ אֶ יָך נ ְָשאּו ר ֹּאש ...עָ לֶ יָך
ֶּתחֱ ַרשְ ...
ְב ִרית יִכְ רֹּתּו:
ק"ו ,יז-יחִּ :ת ְפ ַּתח אֶ ֶרץ ו ִַּת ְבלַ ע ָד ָתן
ו ְַּתכַס עַ ל ע ֲַדת אֲ ִב ָירם :ו ִַּת ְבעַ ר אֵ ש
בַ ע ֲָד ָתם לֶ הָ בָ ה ְּתלַ הֵ ט ְר ָש ִעים:
פ"ז ,דִ :הנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִעם כּוש זֶה יֻּלַ ד
ָשם:
ּולז ֵַמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון...
צ"ב ,ב.י :טֹוב ְלהֹּ דֹות לַ ה' ְ
כִ י ִהנֵה אֹּ יְבֶ יָך ה' כִ י ִהנֵה אֹּ יְבֶ יָך י ֹּאבֵ דּו...

ספר שני

פ"ד

פ"ה

פ"ו

פ"ז

פ "ח

נדר
נ' ,יד

נדר  -נ"ו ,יג;
ס"א ,ט; ס"ה,
ב; ס"ו ,יג

ע"ד ,ב.כב :זְ כֹּר
ית ֶק ֶדם...
ע ֲָד ְתָך ָקנִ ָ
ֹלהים
קּומה אֱ ִ
ָ

לַ ְמנַצֵ חַ אַ ל ַּת ְשחֵ ת (נ"ז-נ"ט  ע"ה)

נ' ,ג.ה:
יָב ֹּא
אֱ ֹלהֵ ינּו
ְואַ ל
יֶחֱ ַרש...
ִא ְספּו ִלי
ידי
חֲ ִס ָ
כ ְֹּר ֵתי
יתי
ְב ִר ִ
עֲלֵ י זָבַ ח

ית כַצ ֹּאן
ע"ז ,כא  :נ ִָח ָ
ֹּשה וְאַ הֲ רֹּן:
עַ ֶמָך ְביַד מ ֶ

מ"ב-מג

מ"ד

מ"ה

מ"ו-מ"ח

מ"ט

קינה על החורבן (ע"ד),
סבל
מלכות דוד
דברי ה' לשפוט הארץ
ומלכות שלמה הצדיק
(ע"ה) ואכן ה' ישפוט
(ימות המשיח) מהחורבן רשעים וצדיקים (ע"ו).

ישראל צאן מרעיתו של
ה' בזמן משה (ע"ז),
דוד (ע"ח) והחורבן
(ע"ט) .התבוננות בימי
ֶק ֶדם כציר של האוסף.

ע"ח ,ע-עבְ :ב ָדוִד...
צ ֹּאןִ ...ל ְרעֹות ְב ַיעֲקֹּ ב
עַ מֹו ...וַּיִ ְרעֵ ם...יַנְ חֵ ם:

מ"ב-מ"ג

מ"ד

מ"ה

מ"ו-מ"ח מ"ט

ע"ה

ע"ז

ע"ט

ע"ט ,יג :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך
יתָך
וְצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ

נ'

נ " א  -ע "ב

ע"ג

ע"ד

ע"ו

ע"ח

דברי ה'

פ'

פ "א

פ "ב

פ"ג

תפילה לדאוג לעמו
סבל
(פ') ,תוכחת להתרחק
מאלילים (פ"א) ומשפט ישראל
מאויבים
ה' בהם (פ"ב)
ֹלהים נִ צָב
פ"ב ,א.ח :אֱ ִ
קּומה
ָ
בַ ע ֲַדת אֵ ל...
ֹלהים ָש ְפטָ ה הָ אָ ֶרץ
אֱ ִ

פ"ד פ"ה פ"ו פ"ז פ"ח פ"ט
הימן ואיתן
האזרחי
מ"ב-מג

מ"ד

מ"ה

מ"ו-מ"ח

מ"ט

פ"ד

פ"ה

פ"ו

פ"ז

פ "ח

צ"ה ,ז :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם
ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹּאן יָדֹו

ְלאָ סָ ף

ְלאָ סָ ף (ע"ג-פ"ג)
דברי ה'

ִל ְבנֵי קֹּ ַרח (מ"ב-מ"ט)

צ'-ק"ו

ק' ,ג :ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו
עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו

ִל ְבנֵי קֹּ ַרח (מ"ב-מ"ט)

ספר שלישי
ְל ָדוִד

ספר רביעי

ע"ח ,לב.לחְ :בכָל ז ֹּאת חָ ְטאּו עֹוד ...וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵ ר עָ ֹון
וְל ֹּא י ְַש ִחית ו ְִה ְרבָ ה ְלהָ ִשיב אַ פֹו וְל ֹּא י ִָעיר כָל חֲ ָמתֹו:
ע"ט ,ו.ח.טְ :שפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל הַ גֹויִם ...אַ ל ִּתזְ כָר לָ נּו עֲֹונֹּת
ֹּאתינּו
ִראשֹּנִ ים ַמהֵ ר י ְַק ְדמּונּו ַרחֲ ֶמיָך ...וְהַ צִ ילֵ נּו ְוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֵ
ֹלהים אַ ל דֳ ִמי לָ ְך
פ"ג ,ב.ו :אֱ ִ
אַ ל ֶּתחֱ ַרש וְאַ ל ִּת ְשקֹּ ט אֵ ל...
עָ לֶ יָך ְב ִרית יִכְ רֹּתּו

ע"ב ,ז :י ְִפ ַרח
ְבי ָָמיו צַ ִדיק
ע"ג ,כז :כִ י ִהנֵה
ְרחֵ ֶקיָך י ֹּאבֵ דּו

צ"ב ,יג :צַ ִדיק
כ ַָּת ָמר י ְִפ ָרח

פ"ג ,יחֵ :יבֹּשּו ְויִבָ הֲ לּו
ע ֲֵדי עַ ד ְוי ְַח ְפרּו וְי ֹּאבֵ דּו:

נ' ,טו:
ּוק ָראֵ נִ י
ְ
ְביֹום צָ ָרה
אֲ חַ לֶ צְ ָך
ּותכ ְַב ֵדנִ י
ְ

צ"ב ,י :כִ י ִהנֵה
אֹּ יְבֶ יָך י ֹּאבֵ דּו

את
פ"א ,ח :בַ צָ ָרה ָק ָר ָ
וָאֲ חַ ְלצֶ ָך אֶ עֶ נְ ָך ְבסֵ ֶתר ַרעַ ם
פ"ג ,ח :גְ בָ ל וְעַ מֹון ַוע ֲָמלֵ ק
ְפלֶ ֶשת ִעם יֹּ ְשבֵ י צֹור:
ע"ג ,ה.יד :ו ְִעם אָ ָדם ל ֹּא
ְינֻּגָעּו ...וָאֱ ִהי נָגּועַ כָל
הַ ּיֹום וְתֹוכ ְַח ִּתי לַ ְב ָק ִרים:

ע"ח ,דְ :לדֹור אַ חֲ רֹון ְמסַ ְפ ִרים ְּת ִהלֹות ה'

פ"ז ,דִ :הנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִעם כּוש זֶה יֻּלַ ד
ָשם:
פ"ט ,לגּ :ופָ ַק ְד ִּתי
ְב ֵשבֶ ט ִפ ְשעָ ם
ּובנְ ג ִָעים עֲֹונָם:
ִ

ע"ט ,יא.יגָּ :תבֹוא ְלפָ נֶיָך אֶ נְ ַקת אָ ִסיר כְ גֹּ ֶדל זְ רֹועֲָך
מּותהְ ...לדֹּר ָודֹּר נְסַ פֵ ר ְּת ִהלָ ֶתָך:
הֹותר ְבנֵי ְת ָ
ֵ
ֹלהים וַּיִ ְתעַ בָ ר וַּיִ ְמאַ ס ְמאֹּ ד ְבי ְִש ָראֵ ל
ע"ח ,נטָ :ש ַמע אֱ ִ
ע"ב ,ד.יב.יח.יט.כ :י ְִשפֹּ ט
יֹושיעַ ִל ְבנֵי
עֲנִ ּיֵי עָ ם ִ
אֶ ְביֹון ...כִ י יַצִ יל אֶ ְביֹון
ְמ ַשּוֵעַ וְעָ נִ י  ...עֹּ ֵשה
נִ ְפלָ אֹות ְלבַ דֹוּ :ובָ רּוְך
ֵשם כְ בֹודֹו ְלעֹולָ ם ...כָלּו
ִשי
ְת ִפלֹות ָדוִד בֶ ן י ָ

ע"ט ,ד-ו :הָ יִינּו חֶ ְרפָ ה ִל ְש ֵכנֵינּו ...עַ ד ָמה ה' ֶּתאֱ נַף לָ נֶצַ ח ִּת ְבעַ ר
כְ מֹו אֵ ש ִקנְ אָ ֶתָךְ :שפֹּ ְך חֲ ָמ ְתָך אֶ ל הַ גֹויִם אֲ ֶשר ל ֹּא י ְָדעּוָך ...וְהָ ֵשב
יקם חֶ ְרפָ ָתם אֲ ֶשר חֵ ְרפּוָך אֲ ֹּדנָי:
ִל ְש ֵכנֵינּו ִש ְבעָ ַתיִם אֶ ל חֵ ָ
עֹּב ֵרי ָד ֶרְך:
פ' ,יג :לָ ָמה פָ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶריהָ וְאָ רּוהָ כָל ְ

אוסף בשם "א-להים" (מ"ב-פ"ג) :חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה' ולהכיר בשמו כעליון על כל הארץ:

פ"ג ,יז-יט :וִיבַ ְקשּו ִש ְמָך ה'
 ...כִ י אַ ָּתה ִש ְמָך ה' ְלבַ ֶדָך

פ"ט ,לט-מז :וְאַ ָּתה ָזנ ְַח ָּת ו ִַּת ְמאָ ס ִה ְתעַ בַ ְר ָּת
ִעם ְמ ִשיחֶ ָך ...פָ ַרצְ ָּת כָל גְ ֵדר ָֹּתיוַ ...שסֻּ הּו כָל
עֹּב ֵרי ָד ֶרְך הָ יָה חֶ ְרפָ ה ִל ְש ֵכנָיו ...עַ ד ָמה ה'
ְ
ִּתסָ ֵתר לָ נֶצַ ח ִּת ְבעַ ר כְ מֹו אֵ ש חֲ ָמ ֶתָך:
פ"וְּ :ת ִפלָ ה ְל ָדוִד ...כִ י עָ נִ י וְאֶ ְביֹון אָ נִ י :כָל גֹויִם
ית יָבֹואּו ְוי ְִש ַּתחֲ וּו ְלפָ נֶיָך אֲ ֹּדנָי וִיכ ְַבדּו
אֲ ֶשר עָ ִש ָ
ֹלהים
ִל ְש ֶמָך :כִ י גָדֹול אַ ָּתה וְעֹּ ֵשה נִ ְפלָ אֹות אַ ָּתה אֱ ִ
ְלבַ ֶדָך...וַאֲ כ ְַב ָדה ִש ְמָך ְלעֹולָ ם

צ"א ,טו :י ְִק ָראֵ נִ י
וְאֶ ֱענֵהּו ִעמֹו אָ נֹּכִ י
ְבצָ ָרה אֲ חַ ְלצֵהּו
וַאֲ כ ְַב ֵדהּו
צ"א ,י :ל ֹּא ְתאֻּ נֶה
אֵ לֶ יָך ָרעָ ה ְו ֶנגַע ל ֹּא
י ְִק ַרב ְבאָ הֳ לֶ ָך
ק"ב ,כא-כבִ :ל ְשמֹּעַ
אֶ נְ ַקת אָ ִסיר ְלפַ ֵּתחַ
מּותה:
ְבנֵי ְת ָ
ְלסַ פֵ ר ְבצִ ּיֹון ֵשם ה'
ירּושלָ ִם:
ָ
ּות ִהלָ תֹו ִב
ְ

Summary
• Asaf’s historical background: Continuity from the
1st to the 2nd Temple period
• Eicha  Asaf
• Yeshaya 40-66  Asaf
• Asaf tells his personal story & philosophy
• Summary of Asaf collections in Books II-III
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