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Mizmor 137
1 By the rivers of Babylon, there we sat,
and also wept when we remembered Zion.
2 On willows in its midst we hung our
lyres.
3 For there our captors asked us for words
of song and our tormentors [asked of us]
mirth, "Sing for us of the song of Zion".
4 How shall we sing the song of the Lord
on foreign soil?
5 If I forget you, O Jerusalem, let my right
hand forget its cunning/lose its power.
6 May my tongue cleave to my palate, if I
do not remember you, if I do not set
Jerusalem above my foremost joy.
7 Remember, Lord, for the sons of Edom,
the day of Jerusalem, who said, "Raze it,
raze it, down to its very foundation!"
8 Thieving daughter of Babylon,
happy/praiseworthy is he who repays you
back for what you did to us.
9 Happy/Praiseworthy is he who will take
and dash your infants against the rock.

מזמור קל ז
Exile of the Jews
from Zion and their
suffering in Babylon
(past)

ָּשם י ַָּש ְבנּו גַ ם בָּ כִ ינּו

שבועת אמונים
לירושלים הווה

משפט ה בעמים
הרשעים עתיד
The Lord will judge
the wicked nations
(future)

א

ְבזָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיֹון
גלות עם ישראל
מציון וסבלם
בבבל עבר

Pledge of
allegiance to
Jerusalem
(present)

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ֹּרֹותינּו
ֵ ָּת ִלינּו כִ נ

עַ ל עֲ ָּר ִבים ְבתֹוכָּּה

ב

ִד ְב ֵרי ִשיר

כִ י ָּשם ְשאֵ לּונּו שֹובֵ ינּו

ג

ִשירּו לָּ נּו ִמ ִשיר ִצּיֹון

וְתֹולָּ לֵ ינּו ִש ְמ ָּחה

עַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָּר

אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ה

ד

ִת ְשכַח י ְִמינִ י

ְרּושלָּ ִם
ָּ ִאם אֶ ְשכ ֵָּחְך י

ה

ִאם ל ֹּא אֶ זְ כְ ֵרכִ י

ִת ְדבַ ק ְלשֹונִ י ְל ִחכִ י

ו

עַ ל ר ֹּאש ִש ְמ ָּח ִתי

ְרּושלַ ִם
ָּ ִאם ל ֹּא אַ עֲ לֶ ה אֶ ת י

ְרּושלָּ ִם
ָּ אֵ ת יֹום י

זְ כֹּר ה ִל ְבנֵי אֱ דֹום

עַ ד ַהיְסֹוד בָּ ּה

ָּהאֹּ ְמ ִרים עָּ רּו עָּ רּו

ְשלֶ ם לָּ ְך
ַ אַ ְש ֵרי ֶשי

דּודה
ָּ בַ ת בָּ בֶ ל ַה ְש

ז

ח

גָּמ ְל ְת לָּ נּו
ַ אֶ ת גְ מּולֵ ְך ֶש
ֹּאחז וְנִ פֵ ץ אֶ ת עֹּ לָּ לַ יְִך אֶ ל ַה ָּסלַ ע
ֵ אַ ְש ֵרי ֶשּי

ט

• After Return to Zion (107-136)
– back to the exile in Babylon?
• King David (138-145) returns
after exile of Babylon (137)?
• Revenge (Leviticus 19, 18)?
• Killing (the enemies’) innocent
children?

!

Psalms as a Book?
NOT with Mizmor 137!

Intertextuality
Contextuality

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קל"ז
א

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ָּשם י ַָּש ְבנּו גַ ם בָּ כִ ינּו

ְבזָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיֹון:
ב

עַ ל עֲ ָּר ִבים ְבתֹוכָּּה

ֹּרֹותינּו:
ָּת ִלינּו כִ נ ֵ

ג

כִ י ָּשם ְשאֵ לּונּו שֹובֵ ינּו

ִד ְב ֵרי ִשיר

וְתֹולָּ לֵ ינּו ִש ְמ ָּחה

ִשירּו לָּ נּו ִמ ִשיר ִצּיֹון:

ד

אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ה'

עַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָּר:

ה

ְרּושלָּ ִם
ִאם אֶ ְשכ ֵָּחְך י ָּ

ִת ְשכַח י ְִמינִ י:

ו

ִת ְדבַ ק ְלשֹונִ י ְל ִחכִ י

ִאם ל ֹּא אֶ זְ כְ ֵרכִ י

ְרּושלַ ִם
ִאם ל ֹּא אַ עֲ לֶ ה אֶ ת י ָּ

עַ ל ר ֹּאש ִש ְמ ָּח ִתי:

זְ כֹּר ה' ִל ְבנֵי אֱ דֹום

ְרּושלָּ ִם
אֵ ת יֹום י ָּ

ָּהאֹּ ְמ ִרים עָּ רּו עָּ רּו

עַ ד ַהיְסֹוד בָּ ּה:

ז

ח

ט

גָּמ ְל ְת לָּ נּו:
אֶ ת גְ מּולֵ ְך ֶש ַ

ֹּאחז וְנִ פֵ ץ אֶ ת עֹּ לָּ לַ יְִך אֶ ל ַה ָּסלַ ע:
אַ ְש ֵרי ֶשּי ֵ

עַ ל עֲ ָּר ִבים ְבתֹוכָּּה

ֹּרֹותינּו
ָּת ִלינּו כִ נ ֵ

וְתֹולָּ לֵ ינּו ִש ְמ ָּחה

שבועת אמונים
של המשורר
לירושלים (הווה)

וְתֹולָּ לֵ ינּו

ִד ְב ֵרי ִשיר ...
ִשירּו לָּ נּו ִמ ִשיר ִצּיֹון
אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ה'

ִש ְמ ָּחה
עַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָּר

ְרּושלָּ ִם
ִאם אֶ ְשכ ֵָּחְך י ָּ
ִאם ל ֹּא אֶ זְ כְ ֵרכִ י

ְרּושלַ ִם
אַ עֲ לֶ ה אֶ ת י ָּ
עַ ל ר ֹּאש ִש ְמ ָּח ִתי

זְ כֹּר ה' ִל ְבנֵי אֱ דֹום

משפט ה' בעמים
הרשעים (עתיד)

דּודה
בַ ת בָּ בֶ ל ַה ְש ָּ
ְשלֶ ם לָּ ְך
אַ ְש ֵרי ֶשי ַ

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ְבזָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיֹון

גלות עם ישראל
מציון וסבלם
בבבל (עבר)

rah

ְרּושלָּ ִם
אֵ ת יֹום י ָּ

ְשלֶ ם לָּ ְך
אַ ְש ֵרי ֶשי ַ
אֶ ת גְ מּולֵ ְך ֶשגָּ ַמ ְל ְת לָּ נּו

SANHERIB NINVEH PAINTING OF JEWS IN EXILE

Jewish prisoners being brought before King Sanherib of Assyria (British Museum)
ּומ ֶטה הּוא ְבי ָָּּדם ז ְַע ִמי
ַ ישעיהו י ה הֹוי אַ שּור ֵשבֶ ט אַ ִפי

Prisoners Playing Lyres

אָּ ז בַּ הֲ לֹוְך י ְִר ְמיָהּו עַּ ל ִק ְב ֵרי אָ בֹות ְונָם עֲצָ מֹות חֲ ִביבֹות ָמה אַּ ֶּתם ׁשֹוכְ בֹות
ְבנֵיכֶּם גָלּו ּובָ ֵתיהֶּ ם חֲ ֵרבֹות וְאַ ּיֵה זְ כּות אָ בֹות ְבאֶּ ֶּרץ ַּת ְלאּובֹות
ירּושלָּ ִם
ָּ
דברי הימים ב ל ו יא יב כ כג בֶ ן עֶ ְש ִרים וְאַ חַ ת ָּשנָּה צִ ְד ִקּיָּהּו ְב ָּמ ְלכֹו וְאַ חַ ת עֶ ְש ֵרה ָּשנָּה ָּמלַ ְך ִב
ֹלהיו ל ֹּא נִ כְ נַע ִמ ִל ְפנֵי י ְִר ְמיָּהּו ַהנ ִָּביא ִמ ִפי ה ַוּיֶגֶל ַה ְשאֵ ִרית ִמן ַהחֶ ֶרב אֶ ל בָּ בֶ ל
ַוּיַעַ ש ָּה ַרע ְבעֵ ינֵי ה אֱ ָּ
ּולבָּ נָּיו לַ עֲ בָּ ִדים עַ ד ְמֹלְך ַמ ְלכּות פָּ ָּרס ְל ַמל ֹּאות ְדבַ ר ה ְב ִפי י ְִר ְמיָּהּו עַ ד ָּרצְ ָּתה ָּהאָּ ֶרץ אֶ ת
וַּיִ ְהיּו לֹו ְ
כֹורש ֶמלֶ ְך פָּ ַרס ִלכְ לֹות ְדבַ ר
ּוב ְשנַת אַ חַ ת ְל ֶ
יה כָּל י ְֵמי ָּה ַש ָּמה ָּשבָּ ָּתה ְל ַמל ֹּאות ִש ְב ִעים ָּשנָּה פ ִ
תֹות ָּ
ַש ְב ֶ
כֹורש ֶמלֶ ְך פָּ ַרס ַוּיַעֲ בֶ ר קֹול ְבכָּל ַמ ְלכּותֹו וְגַם ְב ִמכְ ָּתב לֵ אמֹּר כֹּה אָּ ַמר
ה ְב ִפי י ְִר ְמיָּהּו ֵה ִעיר ה אֶ ת רּוחַ ֶ
ירּושלַ ִם
ָּ
ֹלהי ַה ָּש ַמיִם וְהּוא פָּ ַקד עָּ לַ י ִל ְבנֹות לֹו בַ יִת ִב
ָּתן ִלי ה אֱ ֵ
כֹורש ֶמלֶ ְך פָּ ַרס כָּל ַמ ְמ ְלכֹות ָּהאָּ ֶרץ נ ַ
ֶ
ֹלהיו ִעמֹו ְויָּעַ ל
יהּודה ִמי בָּ כֶם ִמכָּל עַ מֹו ה אֱ ָּ
אֲ ֶשר ִב ָּ

מזמור קל"ז

7 Remember, Lord, for the sons of Edom, the day of Jerusalem,
who said, "Raze it, raze it, down to its very foundation!“ 8
Thieving daughter of Babylon, happy/praiseworthy is he who
repays you back for what you did to us. 9 Happy/Praiseworthy is
he who will take and dash your infants against the rock.

:ֹלהים ְבצִ ְבאֹּ ֵתינּו
ִ ֱֹלהים זְ נ ְַח ָּתנּו וְל ֹּא ֵתצֵ א א
ִ ֱ הֲ ל ֹּא א: ִמי יֹּ ִבלֵ נִ י ִעיר ִמ ְבצָּ ר ִמי נ ַָּחנִ י עַ ד אֱ דֹום:יב- יא,תהלים ק"ח
 י ִָּשימּו לַ ה' כָּבֹוד: י ְִשאּו ִמ ְדבָּ ר וְעָּ ָּריו חֲ צֵ ִרים ֵת ֵשב ֵק ָּדר ָּירֹּנּו יֹּ ְשבֵ י ֶסלַ ע ֵמר ֹּאש ָּה ִרים יִצְ וָּחּו:יב- יא,ישעיהו מ"ב
:ּות ִהלָּ תֹו בָּ ִאּיִ ים יַגִ ידּו
ְ

Commentary on Ps 137

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קל"ז
א

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ָּשם י ַָּש ְבנּו גַ ם בָּ כִ ינּו

ְבזָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיֹון:
ב

עַ ל עֲ ָּר ִבים ְבתֹוכָּּה

ֹּרֹותינּו:
ָּת ִלינּו כִ נ ֵ

ג

כִ י ָּשם ְשאֵ לּונּו שֹובֵ ינּו

ִד ְב ֵרי ִשיר

וְתֹולָּ לֵ ינּו ִש ְמ ָּחה

ִשירּו לָּ נּו ִמ ִשיר ִצּיֹון:

ד

אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ה'

עַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָּר:

ה

ְרּושלָּ ִם
ִאם אֶ ְשכ ֵָּחְך י ָּ

ִת ְשכַח י ְִמינִ י:

ו

ִת ְדבַ ק ְלשֹונִ י ְל ִחכִ י

ִאם ל ֹּא אֶ זְ כְ ֵרכִ י

ְרּושלַ ִם
ִאם ל ֹּא אַ עֲ לֶ ה אֶ ת י ָּ

עַ ל ר ֹּאש ִש ְמ ָּח ִתי:

זְ כֹּר ה' ִל ְבנֵי אֱ דֹום

ְרּושלָּ ִם
אֵ ת יֹום י ָּ

ָּהאֹּ ְמ ִרים עָּ רּו עָּ רּו

עַ ד ַהיְסֹוד בָּ ּה:

ז

ח

ט

גָּמ ְל ְת לָּ נּו:
אֶ ת גְ מּולֵ ְך ֶש ַ

ֹּאחז וְנִ פֵ ץ אֶ ת עֹּ לָּ לַ יְִך אֶ ל ַה ָּסלַ ע:
אַ ְש ֵרי ֶשּי ֵ

עַ ל עֲ ָּר ִבים ְבתֹוכָּּה

ֹּרֹותינּו
ָּת ִלינּו כִ נ ֵ

וְתֹולָּ לֵ ינּו ִש ְמ ָּחה

שבועת אמונים
של המשורר
לירושלים (הווה)

וְתֹולָּ לֵ ינּו

ִד ְב ֵרי ִשיר ...
ִשירּו לָּ נּו ִמ ִשיר ִצּיֹון
אֵ יְך נ ִָּשיר אֶ ת ִשיר ה'

ִש ְמ ָּחה

עַ ל אַ ְד ַמת ֵנכָּר

ְרּושלָּ ִם
ִאם אֶ ְשכ ֵָּחְך י ָּ
ִאם ל ֹּא אֶ זְ כְ ֵרכִ י

ְרּושלַ ִם
אַ עֲ לֶ ה אֶ ת י ָּ

עַ ל ר ֹּאש ִש ְמ ָּח ִתי
זְ כֹּר ה' ִל ְבנֵי אֱ דֹום
משפט ה' בעמים
הרשעים (עתיד)

דּודה
בַ ת בָּ בֶ ל ַה ְש ָּ
ְשלֶ ם לָּ ְך
אַ ְש ֵרי ֶשי ַ

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ְבזָּכְ ֵרנּו אֶ ת ִצּיֹון
גלות עם ישראל
מציון וסבלם
בבבל (עבר)

rah

ְרּושלָּ ִם
אֵ ת יֹום י ָּ

ְשלֶ ם לָּ ְך
אַ ְש ֵרי ֶשי ַ
אֶ ת גְ מּולֵ ְך ֶשגָּ ַמ ְל ְת לָּ נּו

Ps 138: Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου.

Mizmor
87, 4!

138, 2: Of David. I praise You with all my heart, sing a hymn to
You against the (false) gods; I bow toward Your holy temple and
praise Your name for Your steadfast love and faithfulness,
because You have exalted Your name, Your word, above all.

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ִאם אֵ לֵ ְך ְב ֶק ֶרב צָּ ָּרה ְתחַ ּיֵנִ י
ְתֹושיעֵ נִ י י ְִמינֶָך
עַ ל אַ ף אֹּ יְבַ י ִת ְשלַ ח י ֶָּדָך ו ִ
חָּ ְק ֵרנִ י אֵ ל ו ְַדע ְלבָּ ִבי...
ְּוראֵ ה ִאם ֶד ֶרְך עֹּ צֶ ב ִבי ּונְ חֵ נִ י ְב ֶד ֶרְך עֹולָּ ם:
חַ ְלצֵ נִ י ה' ֵמאָּ ָּדם ָּרע ֵמ ִאיש חֲ ָּמ ִסים ִתנְ צְ ֵרנִ י..
ְש ִרים אֶ ת פָּ נֶיָך:
יקים יֹודּו ִל ְש ֶמָך י ְֵשבּו י ָּ
אַ ְך צַ ִד ִ

אַ ל ַתט ִל ִבי ְל ָּדבָּ ר ָּרע ְל ִה ְתעֹולֵ ל עֲ ִללֹות ְב ֶר ַשע

ַמ ְשכִ יל ְל ָּדוִד ִב ְהיֹותֹו בַ ְמעָּ ָּרה ְת ִפלָּ ה:

הֹושיבַ נִ י ְב ַמחֲ ַשכִ ים כְ ֵמ ֵתי עֹולָּ ם:
ִ
רּוחֲ ָך טֹובָּ ה ַתנְ חֵ נִ י ְבאֶ ֶרץ ִמישֹור:

ירה לָּ ְך ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור אֲ ז ְַמ ָּרה לָּ ְך:
ֹלהים ִשיר חָּ ָּדש אָּ ִש ָּ
אֱ ִ
ֹלהיו:
...אַ ְש ֵרי ָּהעָּ ם ֶש ָּככָּה לֹו אַ ְש ֵרי ָּהעָּ ם ֶשה' אֱ ָּ

התבוננות על אויבים

לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך
רֹומ ְמָך אֱ ַ
ְת ִהלָּ ה ְל ָּדוִד אֲ ִ
ּומ ְמ ַש ְל ְתָך ְבכָּל דֹור וָּדֹור:
כּותָך ַמ ְלכּות כָּל עֹּ לָּ ִמים ֶ
ַמ ְל ְ

האוסף האחרון ְל ָּדוִד (קל"ח-קמ"ה)

Summary
• Mizmor 137 - Structure & Messages
• Ethical Difficulties  Jeremiah 51
• Narrative of Hallel HaGadol – 137 – David collection V
(138-145) – Final Hallel (145-150)
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