Born in 1925 the youngest of 10 children. He became a slave
labourer in 1942 surviving a series of labour and concentration
camps including Auschwitz and Mauthausen. He was finally
liberated on April 15th, 1945 from Bergen Belsen.
While he never forgot all the evil that happened and all those who
were killed in the Shoah, he chose to live his life with tremendous
joy, optimism and religious faith.
He was zoche to reunite with and later marry the young woman
who saved his life. Together, Howard and Nancy Kleinberg raised
children, grandchildren and great grandchildren who today are
proud members of Klal Yisrael. One grandchild (so far) lives with
his family in the state of Israel with hopefully more to follow.

יהי זכרו ברוך.
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ש ָנה (צ' ,י)
נֹותינּו ָב ֶה ם ִּש ְּב ִּעים ָ
י ְֵּמי ְּש ֵ
ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר
(רש"י ,חסר בכת"י רבים)

צ"א ,טו :יִּ ְּק ָראֵ נִּי וְּ אֶ עֱ נֵהּו ִּעמֹו
אָ נֹכִּי ְּבצָ ָרה אֲחַׂ ְּלצֵהּו וַׂאֲ כ ְַּׂב ֵדהּו

את
פ"א ,ח :בַׂ צָ ָרה ָק ָר ָ
וָאֲחַׂ ְּלצֶ ָך אֶ עֶ נְּ ָך ְּבסֵ ֶתר ַׂרעַׂ ם

צַׂדיק כ ַָׂת ָמר יִּ ְּפ ָרח
צ"ב ,יגִּ :

ידם לּולֵ י
ֹאמר ְּלהַׂ ְּש ִּמ ָ
ק"ו ,כג :וַׂי ֶ
ֹשה ְּב ִּחירֹו עָ ַׂמד בַׂ פֶ ֶרץ ְּלפָ נָיו
מ ֶ
ְּלהָ ִּשיב חֲ ָמתֹו ֵמהַׂ ְּש ִּחית:

57+60
ּוק ָראֵ נִּי ְּביֹום
נ' ,טוְּ :
ּותכ ְַּׂב ֵדנִּי
צָ ָרה אֲחַׂ לֶ צְּ ָך ְּ

צַׂדיק
ע"ב ,ז :יִּ ְּפ ַׂרח ְּבי ָָמיו ִּ

ע"ח ,לח :וְּהּוא ַׂרחּום יְּ כַׂפֵ ר עָ ֹון
וְּה ְּרבָ ה ְּלהָ ִּשיב אַׂ פֹו
וְּל ֹא י ְַּׂש ִּחית ִּ
וְּל ֹא י ִָּעיר כָל חֲ ָמתֹו:

ספר שלישי

מ" ב -מג

מ"ד

מ "ה

מ" ו -מ"ח

מ"ט

פ"ד

פ "ה

פ" ו

פ"ז

פ "ח

ע"ה

נ"א-ע"ב ע"ג ע"
ד
קינה על החורבן (ע"ד ),

סבל
מלכות דוד
דברי ה ' ל שפוט הארץ
ומלכות שלמה הצדיק (ע"ה ) ואכן ה ' י שפוט
(ימות המ שיח) מהחורבן רשעים וצדיקים (ע"ו).

נדר
נ ' ,יד

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

ע"ד ,ב.כב :זְּ ֹכר
ית ֶק ֶדם...
ע ֲָד ְּתָך ָקנִּ ָ
ֹלהים
קּומָ ה אֱ ִּ

נדר  -נ"ו ,יג;
ס"א ,ט;
ס"ה ,ב; ס"ו,
יג
לַׂ ְּמ ַׂנ ֵצחַׂ אַׂ ל ַׂת ְּשחֵ ת (נ" ז -נ"ט  ע"ה )

ע"ב ,ז:
יִּפְּ ַׂרח ְּביָמָ יו
צ ִַּׂדיק

י שראל צאן מרעיתו של
ה ' בזמן מ שה (ע" ז ),
דוד (ע"ח ) והחורבן
(ע"ט ) .התבוננות בימי
ֶק ֶדם כציר של האוסף.

ית ַׂכ צ ֹאן
ע" ז ,כא ָ :נ ִּח ָ
מ ֶשה
עַׂ מֶ ָך ְּביַׂד ֹ
וְּאַׂ הֲ רֹן:
ע"ח ,ע -עבְּ :ב ָדוִּד...
צ ֹאןִּ ...ל ְּרעֹות ְּביַׂ ֲע קֹב
עַׂ מֹו ...וַׂיִּ ְּרעֵ ם...יַׂנְּ חֵ ם:

דברי ה '

ע"ו

ע"ז ע"ח ע"ט

ע"ט ,יג :וַׂאֲ ַׂנ ְּחנּו עַׂ ְּמָך
יתָך
ְּו צ ֹאן מַׂ ְּרעִּ ֶ

מ"ב-מ"ג מ"ד מ"ה מ"ו-מ"ח מ"
ט

נ'

ְּל ָדוִּ ד

ִּל ְּבנֵי קֹ ַׂרח (מ"ב-מ"ט)
דברי ה '

פ' פ"א פ"
ב
תפילה לדאוג לעמו

פ"
ג

(פ ' ) ,תוכחת להתרחק סבל
ישראל
מאלילים (פ"א )
ומשפט ה ' בהם (פ"ב) מאויבים
ֹלהים
פ"ב ,א.ח :אֱ ִּ
נִּ צָב בַׂ ע ֲַׂדת אֵ ל...
ֹלהים ָשפְּ טָ ה
קּומָ ה אֱ ִּ
הָ אָ ֶר ץ

פ"
ד

פ" פ"ו פ"ז פ"
ח
ה

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 :וַׂאֲ ַׂנ ְּחנּו עַׂ ם
מַׂ ְּרעִּ יתֹו ְּו צ ֹאן יָדֹו

ִּל ְּבנֵי קֹ ַׂרח (מ"ב-מ"ט)

ְּלאָ סָ ף

ְּלאָ סָ ף (ע"ג-פ"ג)

צ'-ק"ו

ע"ח ,לב.לחְּ :בכָל ז ֹאת חָ ְּטאּו עֹודְּ ...והּוא ַׂרחּום ְּיכַׂפֵ ר
עָ ֹון ְּול ֹא יַׂ ְּש ִּחית ְּו ִּה ְּרבָ ה ְּלהָ ִּשיב אַׂ פֹו ְּול ֹא יָעִּ יר כָל חֲ מָ תֹו:
ע"ט ,ו.ח.טְּ :ש ֹפְך חֲ מָ ְּתָך אֶ ל הַׂ גֹו ִּים ...אַׂ ל ִּת זְּ ָכר לָ נּו עֲֹונֹת
ִּרא שֹנִּ ים מַׂ הֵ ר ְּי ַׂק ְּדמּונּו ַׂרחֲ מֶ יָך ְּ ...והַׂ צִּ ילֵ נּו ְּוכַׂפֵ ר עַׂ ל
ֹאתינּו
חַׂ ט ֵ
ֹלהים אַׂ ל דֳ ִּמי
פ" ג ,ב.ו :אֱ ִּ
לָ ְך אַׂ ל ֶתחֱ ַׂר ש וְּאַׂ ל ִּת ְּש קֹט
אֵ ל ...עָ לֶ יָך ְּב ִּרית יִּכְּ רֹתּו
ע" ג ,כז :כִּ י
ִּה ֵנה ְּרחֵ ֶקיָך
י ֹאבֵ דּו

ק"ו ,כג :וַׂ י ֹאמֶ ר
ידם לּולֵ י
ְּלהַׂ ְּש ִּמ ָ
מ ֶשה ְּב ִּחירֹו עָ מַׂ ד
ֹ
בַׂ פֶ ֶר ץ ְּלפָ נָיו
ְּלהָ ִּשיב חֲ מָ תֹו
מֵ הַׂ ְּש ִּחית:
צ"ב ,יג :צ ִַּׂדיק
כ ַָׂתמָ ר יִּפְּ ָרח

פ" ג ,יח :יֵ ֹב שּו ְּויִּבָ הֲ לּו
ע ֲֵדי עַׂ ד ְּוי ְַּׂחפְּ רּו ְּוי ֹאבֵ דּו

נ ' ,טו:
ּוק ָראֵ נִּ י
ְּ
ְּביֹום ָצ ָרה
אֲ חַׂ לֶ צְּ ָך
ּותכ ְַּׂב ֵדנִּ י
ְּ
ע" ג ,ה.יד :וְּעִּ ם אָ ָדם ל ֹא
ְּינֻ גָעּו ...וָאֱ ִּהי ָנ גּועַׂ כָל
הַׂ יֹום וְּתֹו ַׂכ ְּח ִּתי לַׂ ְּב ָק ִּרים:

את
פ"א ,ח :בַׂ ָצ ָרה ָק ָר ָ
וָאֲ חַׂ ְּל ֶצ ָך אֶ עֶ נְּ ָך ְּבסֵ ֶתר ַׂרעַׂ ם
פ" ג ,ח :גְּ בָ ל וְּעַׂ מֹון
וַׂעֲמָ לֵ ק פְּ לֶ ֶשת עִּ ם ֹי ְּשבֵ י
צֹור:
ע" ח ,ד :לְּ דֹור אַ חֲ רֹון ְּמסַׂ פְּ ִּרים ְּת ִּהלֹות ה'

צ"ב ,י :כִּ י ִּה ֵנה
ֹאיְּבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

פ" ז ,דִּ :ה ֵנה פְּ לֶ ֶשת ְּו צֹור עִּ ם כּו ש ֶזה יֻלַׂ ד
ָשם:
פ"ט ,לג:
ּופָ ַׂק ְּד ִּתי ְּב ֵשבֶ ט
ּובנְּ גָעִּ ים
פִּ ְּשעָ ם ִּ
עֲֹו ָנם:

ע"ט ,יא.יגָ :תבֹוא ְּלפָ נֶיָך אֶ נְּ ַׂקת אָ ִּסיר כְּ ג ֶֹדל זְּ רֹועֲָך
מּותה ...לְּ ֹד ר וָׁ ֹד ר נְּ סַׂ פֵ ר ְּת ִּהלָ ֶתָך:
הֹותר ְּבנֵי ְּת ָ
ֵ

ע"ב ,ד.יב.יח.יט.כ:
ִּי ְּשפֹט עֲנִּ יֵי עָ ם יֹו ִּשיעַׂ
ִּל ְּבנֵי אֶ ְּביֹון ...כִּ י יַׂצִּ יל
אֶ ְּביֹון ְּמ ַׂש ּוֵעַׂ וְּעָ נִּ י ...
ֹע ֵשה נִּ פְּ לָ אֹות ְּלבַׂ דֹו:
ּובָ רּוְך ֵשם כְּ בֹודֹו
ְּלעֹולָ ם ...כָלּו ְּתפִּ לֹות
ָדוִּד בֶ ן ִּי ָשי

ֹלהים וַׂיִּ ְּתעַׂ בָ ר וַׂיִּ ְּמאַׂ ס ְּמאֹד
ע"ח ,נטָ :שמַׂ ע אֱ ִּ
ְּב ִּי ְּש ָראֵ ל
ע"ט ,ד -ו :הָ יִּינּו חֶ ְּרפָ ה ִּל ְּש ֵכנֵינּו ...עַׂ ד מָ ה ה ' ֶתאֱ ַׂנ ף לָ ֶנ ַׂצח ִּת ְּבעַׂ ר
כְּ מֹו אֵ ש ִּקנְּ אָ ֶתָךְּ :ש ֹפְך חֲ מָ ְּתָך אֶ ל הַׂ גֹו ִּים אֲ ֶשר ל ֹא י ְָּדעּוָךְּ ...והָשֵ ב
יקם חֶ ְּרפָ ָתם אֲ ֶשר חֵ ְּרפּוָך אֲ ֹדנָי:
ִּל ְּש ֵכנֵינּו ִּש ְּבעָ ַׂת ִּים אֶ ל חֵ ָ
פ ' ,יג :לָ מָ ה פָ ַׂר צְּ ָת גְּ ֵד ֶריהָ וְּאָ רּוהָ כָל ע ְֹּב ֵרי
ָד ֶרְך:

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 :וִּיבַׂ ְּק שּו שִּמְּ ָך ה '
 ...כִּ י אַׂ ָתה ִּש ְּמָך ה ' ְּלבַׂ ֶדָך

ק ' ,ג :ולא וְּלֹו אֲ ַׂנ ְּחנּו
עַׂ מֹו ְּו צ ֹאן מַׂ ְּרעִּ יתֹו

ספר שני

ספר רביעי

פ"ט ,לט-מז :וְּאַׂ ָתה ָז ַׂנ ְּח ָת ו ִַּׂת ְּמאָ ס ִּה ְּתעַׂ בַׂ ְּר ָת
עִּ ם ְּמ ִּשיחֶ ָך ...פָ ַׂר צְּ ָת כָל גְּ ֵדר ָֹתיוַׂ ...שסֻ הּו כָל
ע ְֹּב ֵרי ָד ֶרְך הָ יָה חֶ ְּרפָ ה ִּל ְּש ֵכנָיו ...עַׂ ד מָ ה ה '
ִּתסָ ֵתר לָ ֶנ ַׂצח ִּת ְּבעַׂ ר כְּ מֹו אֵ ש חֲ מָ ֶתָך:
פ"וְּ :תפִּ לָ ה ְּל ָדוִּד ...כִּ י עָ נִּ י וְּאֶ ְּביֹון אָ נִּ י :כָל גֹו ִּים
ית יָבֹואּו ְּו ִּי ְּש ַׂתחֲ וּו ְּלפָ נֶיָך אֲ ֹדנָי וִּיכ ְַּׂבדּו
אֲ ֶשר עָ ִּש ָ
ִּל ְּשמֶ ָך :כִּ י גָדֹול אַׂ ָתה ְּו ֹע ֵשה נִּ פְּ לָ אֹות אַׂ ָתה
ֹלהים ְּלבַׂ ֶדָך...וַׂאֲ כ ְַּׂב ָדה ִּש ְּמָך ְּלעֹולָ ם
אֱ ִּ

צ"א ,טוִּ :י ְּק ָראֵ נִּ י
וְּאֶ ֱע ֵנהּו עִּ מֹו אָ נֹכִּ י
ְּב ָצ ָרה אֲ חַׂ ְּל ֵצהּו
וַׂאֲ כ ְַּׂב ֵדהּו

צ"א ,י :ל ֹא ְּתאֻ ֶנה
אֵ לֶ יָך ָרעָ ה ְּו ֶנ גַׂע ל ֹא
ִּי ְּק ַׂרב ְּבאָ הֳ לֶ ָך
ק"ב ,כא -כב:
ִּל ְּשמֹעַׂ אֶ נְּ ַׂקת אָ ִּסיר
ְּלפַׂ ֵתחַׂ ְּבנֵי
מּותה:
ְּת ָ
ְּלסַׂ פֵ ר בְּ צִ ּיֹון ֵׁש ם ה'
ּות ִּהלָ תֹו בִ ירּו ָׁשלָׁ ִם:
ְּ

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

101-106/107

100-95

94-90

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

Yisrael & Nations –
Hashem’s Kingdom

Moshe & Torah –
Hashem’s Kingdom

→ online poster

לדוד

:  מג,תהלים ק"ז
ִּמי ָחכָ ם וְּיִּ ְּש ָמר ֵאלֶ ה
: 'וְּיִּ ְּתבֹונְּ נּו ַׂח ְּס ֵדי ה
Psalm 107, 43: He who
is wise will heed these
matters and ponder the
kindness of the Lord

לדוד

Moshe משה

Contextuality
External frame of Book IV

לדוד

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

Intertextuality
:ָתָך
ֶ  חֲ ָד ִּשים לַׂ ְּב ָק ִּרים ַׂר ָבה אֱ מּונ:  ַׂח ְּס ֵדי ה' כִּ י ל ֹא ָת ְּמנּו כִּ י ל ֹא כָלּו ַׂרחֲ ָמיו: כג- כב,'איכה ג
Eicha 3, 22-23: Surely, the kindnesses of the Lord never cease!Indeed, His mercies never fail! They are new everymorning; great is Your faithfulness.

:  ַׂח ְּס ֵדי ה' ַׂאזְּ כִּ יר ְּת ִּהֹּלת ה' כְּ עַׂ ל כֹל אֲ ֶשר גְּ ָמלָ נּו ה' וְּ ַׂרב טּוב ְּל ֵבית יִּ ְּש ָר ֵאל אֲ ֶשר גְּ ָמלָ ם כְּ ַׂרחֲ ָמיו ּוכְּ רֹב חֲ ָס ָדיו:  ז,ישעיהו ס"ג
Isaiah 63,7: The kindnesses of the Lord I will mention, and the praises of the Lord, according to all that the Lord bestowed upon us, and the great
good to the house of Israel, which He bestowed upon them according to His mercies and according to His many kind acts.

לדוד

לדוד

Moshe משה

לדוד

Contextuality
 וְּ ִּהנ ֵָחם...  ְּת ִּפלָ ה ְּלמֹ ֶשה: יד-יג. א,'צ
... ַׂש ְּבעֵ נּו ַׂבבֹ ֶקר ַׂח ְּס ֶדָך: עַׂ ל עֲ ָב ֶדיָך

ידם לּולֵ י מֹ ֶשה
ָ ֹאמר ְּל ַׂה ְּש ִּמ
ֶ  וַׂי: מה. כג,ק"ו
 וַׂיִּ זְּ כֹ ר לָ ֶהם ְּב ִּריתֹו וַׂיִּ נ ֵָחם כְּ רֹב חֲ ָס ָדיו...ְּב ִּחירֹו

Internal frame of Book IV

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

: יהם יִּ ְּתעַׂ נּו
ֶ ּומעֲֹונֹ ֵת
ֵ  אֱ ִּוִּלים ִּמ ֶד ֶרְך ִּפ ְּשעָ ם:  יז,ק"ז

External frame of Book IV

107,17: Fools, because of the way of their transgression and because of their iniquities, are afflicted.

ידם לּולֵ י מֹ ֶשה ְּב ִּחירֹו
ָ ֹאמר ְּל ַׂה ְּש ִּמ
ֶ  וַׂי:  כג,ק"ו
:עָ ַׂמד ַׂבפֶ ֶרץ ְּלפָ נָיו ְּל ָה ִּשיב חֲ ָמתֹו ֵמ ַׂה ְּש ִּחית
106, 23: He said He would destroy them were
it not for Moshe, His chosen one , who stood
in the breach to turn back His wrath from
destruction

משה משיב חמת ה' מלהשחית
Moses calms God’s anger to destroy

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

ּובנְּ גָ ִּעים
ִּ  ּופָ ַׂק ְּד ִּתי ְּב ֵש ֶבט ִּפ ְּשעָ ם: לג,פ"ט
עֲֹונ
89, 33: I shall punish their transgression ָם
with
a rod, and their iniquity with plague.

 וְּ הּוא ַׂרחּום יְּכַׂפֵ ר עָ ֹון וְּל ֹא ַׂי ְּש ִּחית:  לח,ע"ח
: וְּ ִּה ְּר ָבה ְּל ָה ִּשיב ַׂאפֹו וְּל ֹא י ִָּעיר כָל חֲ ָמתֹו
78, 38: But He, being merciful, forgives
iniquity and does not destroy. He repeatedly
turns back His anger and does not arouse all
His wrath.

Mizmor 90

The Terminality of Man and Eternity of God –
The Rehabilitation of Israel After the Destruction

1. A prayer of Moses, the man of God. O Lord, You have been our
dwelling place throughout all generations. 2. Before the mountains were
born, and You brought forth the earth and the inhabited world, and from
everlasting to everlasting, You are God.

סופיות האדם ונצחיות ה' – שיקום ישראל לאחר החורבן

'מזמור צ

ֹלהים
ִּ ֱֹשה ִּאיש ָהא
ֶ ְּת ִּפ ָלה ְּלמ
The eternity of God
and His creation

'נצחיות ה
והבריאה שלו

א

:ִּית ָלנּו ְּבדֹר וָדֹר
ָ אֲ ֹדנָי ָמעֹון ַׂא ָתה ָהי
חֹולל ֶא ֶרץ ו ְֵּת ֵבל
ֵ ו ְַּׂת

ְּב ֶט ֶרם ָה ִּרים י ָֻלדּו

ב

:עֹול ם ַׂא ָתה ֵאל
ָ עֹול ם עַׂ ד
ָ ּומ
ֵ

3. You bring man to the crushing point, and You say, "Return, O sons of
men.“ 4. For a thousand years are in Your eyes like yesterday, which
passed, and a watch in the night. 5. You carry them away as a flood; they
are like a sleep; in the morning, like grass it passes away.
6. In the morning, it blossoms and passes away; in the evening, it is cut
off and withers. 7. For we perish from Your wrath, and from Your anger
we are dismayed. 8. You have placed our iniquities before You, [the sins
of] our youth before the light of Your countenance. 9. For all our days
have passed away in Your anger; we have consumed our years as a
murmur. 10. The days of our years because of them are seventy years,
and if with increase, eighty years; but their pride is toil and pain, for it
passes quickly and we fly away.

:ֹאמר שּובּו ְּבנֵי ָא ָד ם
ֶ וַׂת

שב אֱ נֹוש עַׂ ד ַׂדכָא
ֵ ָת

ג

כְּ יֹום ֶא ְּתמֹול כִּ י יַׂעֲ בֹר

שנִּ ים ְּבעֵ ינֶיָך
ָ כִּ י ֶא ֶלף

ד

:מּורה ַׂב ָלי ְָּלה
ָ ו ְַּׂא ְּש

The worthlessness of
man’s life because
of God’s anger

11. Who knows the might of Your wrath, and according to Your fear is
Your anger. 12. So teach the number of our days, so that we shall acquire
a heart of wisdom.
13. Return, O Lord, how long? And repent about Your servants. 14.
Satiate us in the morning with Your kindness, and let us sing praises and
rejoice with all our days. 15. Cause us to rejoice according to the days
that You afflicted us, the years that we saw evil. 16. May Your works
appear to Your servants, and Your beauty to their sons.

A heart of wisdom
to understand the
number of our days

17. And may the pleasantness of the Lord our God be upon us, and the
work of our hands establish for us, and the work of our hands establish it.

God’s blessing on
what we do

God’s kindness to
His servants and the
joy of their lives

אפסות חיי האדם
'בגלל חרון אף ה

ְּלבַׂ ב חָ כְּ מָ ה
למנות יָמֵ ינּו

חסדי ה' לעבדיו
ו שמחת חייהם

'ברכת ה
על מע שה ידינו

:ַׂבב ֶֹקר כ ֶָח ִּציר יַׂחֲ ֹלף

שנָה י ְִּּהיּו
ֵ זְּ ַׂר ְּמ ָתם

ה

:ְּמֹולל ְּוי ֵָבש
ֵ ָלעֶ ֶרב י

ַׂבב ֶֹקר י ִָּציץ ו ְָּח ָלף

ו

:ּובחֲ ָמ ְּתָך נִּ ְּב ָה ְּלנּו
ַׂ

כִּ י כ ִָּלינּו ְּב ַׂאפֶ ָך

ז

:עֲ ל ֵֻמנּו ִּל ְּמאֹור פָ נֶיָך

ש ָתה עֲ ֹונ ֵֹתינּו ְּלנֶגְּ ֶדָך
ַׂ

ח

:שנֵינּו כְּ מֹו ֶה ֶגה
ָ כִּ ִּלינּו

כִּ י כָל י ֵָמינּו פָ נּו ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך

ט

ש ָנ ה
ָ שנָה ו ְִּּא ם ִּבגְּ בּורֹת ְּשמֹונִּ ים
ָ נֹותינּו ָב ֶה ם ִּש ְּב ִּעים
ֵ י ְֵּמי ְּש

י

:כִּ י גָז ִּחיש וַׂנָעֻ פָ ה

ו ְָּר ְּה ָב ם עָ ָמל ו ָָאוֶן

:ּוכְּ י ְִּּר ָא ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך

יֹודעַׂ עֹ ז ַׂאפֶ ָך
ֵ ִּמי

יא

:ְּונ ִָּבא ְּל ַׂבב ָחכְּ ָמה

הֹודע
ַׂ ִּל ְּמנֹות י ֵָמינּו כֵן

יב

:ו ְִּּהנ ֵָח ם עַׂ ל עֲ ָב ֶדיָך

שּוב ה ה' עַׂ ד ָמ ָתי
ָ

יג

:ּונְּ ַׂרנְּ נָה וְּנִּ ְּש ְּמ ָחה ְּבכָל י ֵָמינּו

ש ְּבעֵ נּו ַׂבב ֶֹקר ַׂח ְּס ֶדָך
ַׂ

יד

:ְּשנֹות ָר ִּאינּו ָרעָ ה

יתנּו
ָ ִּש ְּמ ֵחנּו כִּ ימֹות ִּענ
ַׂ

טו

:ֵיה ם
ֶ וַׂהֲ ָד ְּרָך עַׂ ל ְּבנ

י ֵָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך פָ עֳ ֶלָך

טז

שה י ֵָדינּו כֹונְּ נָה עָ ֵלינּו
ֵ ֲּומע
ַׂ

ֹלהינּו עָ ֵלינּו
ֵ ֱִּיהי נֹעַׂ ם אֲ ֹדנָי א
ִּ ו

יז

:ש ה י ֵָדינּו כֹונְּ ֵנ הּו
ֵ ֲּומע
ַׂ

חלוקת המזמור :מבנה כיאסטי

מזמור צ'
סופיות האדם ונצחיות ה' – שיקום ישראל לאחר
החורבן
ֹלהים
ֹשה ִּאיש ָהאֱ ִּ
א ְּת ִּפ ָלה ְּלמ ֶ
ִּית ָלנּו ְּבדֹר וָדֹר:
אֲ ֹדנָי ָמ עֹון ַׂא ָת ה ָהי ָ
ב

חֹולל ֶא ֶרץ ו ְֵּת ֵבל
ו ְַּׂת ֵ

ְּב ֶט ֶר ם ָה ִּרים י ָֻלדּו

מ ֶשה
ְּתפִּ לָ ה ְּל ֹ
ֹלהים
ִּאי ש הָ אֱ ִּ

נצחיות ה'
והבריאה שלו

אֲ ֹדנָי
מָ
עֹו
ן

עֹול ם ַׂא ָת ה ֵאל:
עֹול ם עַׂ ד ָ
ּומ ָ
ֵ
ג

שב אֱ נֹוש עַׂ ד ַׂדכָא
ָת ֵ

ֹאמר שּובּו ְּבנֵי ָא ָד ם:
וַׂת ֶ

ד

שנִּ ים ְּבעֵ ינֶיָך
כִּ י ֶא ֶלף ָ

כְּ יֹום ֶא ְּתמֹול כִּ י יַׂעֲ בֹר

ָת ֵשב אֱ נֹוש עַׂ ד ַׂדכָא
ִּית לָ נו
אַׂ ָתה הָ י ָ
וַׂת ֹאמֶ ר שּובּו ְּבנֵי
אָ ָדם
כִּ י אֶ לֶ ף ָשנִּ ים ְּבעֵ ינֶיָך
כְּ יֹום אֶ ְּתמֹול כִּ י יַׂ ֲע ֹבר

מּורה ַׂב ָלי ְָּלה:
ו ְַּׂא ְּש ָ
ה

שנָה י ְִּּהיּו
זְּ ַׂר ְּמ ָתם ֵ

ַׂבב ֶֹקר כ ֶָח ִּציר יַׂחֲ ֹלף:

ו

ַׂבב ֶֹקר י ִָּציץ ו ְָּח ָלף

ְּמֹולל ְּוי ֵָבש:
ָלעֶ ֶרב י ֵ

ז

כִּ י כ ִָּלינּו ְּב ַׂאפֶ ָך

ּובחֲ ָמ ְּתָך נִּ ְּב ָה ְּלנּו:
ַׂ

ח

ש ָתה עֲ ֹונ ֵֹתינּו ְּלנֶגְּ ֶדָך
ַׂ

עֲ ל ֵֻמנּו ִּל ְּמאֹור פָ נֶיָך:

ט

כִּ י כָל י ֵָמינּו פָ נּו ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך

שנֵינּו כְּ מֹו ֶה ֶגה:
כִּ ִּלינּו ָ

י

ש ָנה
שנָה ו ְִּּא ם ִּבגְּ בּורֹת ְּשמֹונִּ ים ָ
נֹותינּו ָב ֶהם ִּש ְּב ִּעים ָ
י ְֵּמי ְּש ֵ
ו ְָּר ְּה ָבם עָ ָמל ו ָָאוֶן

כִּ י גָז ִּחיש וַׂנָעֻ פָ ה:

יא

יֹודעַׂ עֹ ז ַׂאפֶ ָך
ִּמי ֵ

ּוכְּ י ְִּּר ָא ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך:

יב

הֹודע
ִּל ְּמנֹות י ֵָמינּו כֵן ַׂ

ְּונ ִָּבא ְּל ַׂבב ָחכְּ ָמה:

יג

שּובה ה' עַׂ ד ָמ ָתי
ָ

ו ְִּּהנ ֵָחם עַׂ ל עֲ ָב ֶדיָך:

יד

ש ְּבעֵ נּו ַׂבב ֶֹקר ַׂח ְּס ֶדָך
ַׂ

ּונְּ ַׂרנְּ נָה וְּנִּ ְּש ְּמ ָחה ְּבכָל י ֵָמינּו:

טו

יתנּו
ש ְּמ ֵחנּו כִּ ימֹות ִּענִּ ָ
ַׂ

ְּשנֹות ָר ִּאינּו ָרעָ ה:

טז

י ֵָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך פָ עֳ ֶלָך

ֵיה ם:
וַׂהֲ ָד ְּרָך עַׂ ל ְּבנ ֶ

יז

ֹלהינּו עָ ֵלינּו
ִּיהי נֹעַׂ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֵ
ו ִּ

שה י ֵָדינּו כֹונְּ נָה עָ ֵלינּו
ּומעֲ ֵ
ַׂ

ש ה י ֵָדינּו כֹונְּ ֵנ הּו:
ּומעֲ ֵ
ַׂ

סמיכות המזמור בספר תהלים

שירשורים פנימיים

כִּ י אֶ לֶ ף
ָשנִּ ים ְּבעֵ ינֶיָך

בַׂ ֹב ֶקר
ֶכחָ צִּ יר יַׂחֲ ֹלף

זְּ ַׂר ְּמ ָתם ֵש ָנה
ִּי ְּהיּו

בַׂ ֹב ֶקר
יָצִּ יץ ְּוחָ לָ ף

אפסות חיי האדם
בגלל חרון אף ה'

כִּ י כ ִָּלינּו ְּבאַׂ פֶ ָך

א

ב

ד

ג

ה
כִּ י כָל יָמֵ ינּו
פָ נּו ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך

כִּ י כָל יָמֵ ינּו פָ נּו
ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך
כִּ ִּלינּו ָשנֵינּו כְּ מֹו הֶ ֶגה:
נֹותינּו בָ הֶ ם ִּש ְּבעִּ ים
יְּמֵ י ְּש ֵ
ָש ָנה
ו ְִּּאם ִּב גְּ בּורֹת ְּשמֹונִּ ים ָש ָנה

לְּ בַ ב חָׁ ְּכ מָׁ ה
למ נות יָׁמֵׁ ינּו

יֹודעַׂ ֹע ז
ִּמי ֵ
אַׂ פֶ ָך
הֹודע
ִּל ְּמנֹות יָמֵ ינּו כֵן ַׂ

הֹודע
ִּל ְּמנֹות יָמֵ ינּו כֵן ַׂ

שּובָ ה
ה'
חסדי ה' לעבדיו
ו שמחת חייהם

ִּיהי
ו ִּ
ֹנ
עַׂ
ם

ברכת ה'
על מע שה ידינו

ּונְּ ַׂרנְּ ָנה וְּנִּ ְּש ְּמחָ ה ְּבכָל
יָמֵ ינּו
יתנּו
ַׂש ְּמחֵ נּו כִּ ימֹות עִּ נִּ ָ
ְּשנֹות ָר ִּאינּו ָרעָ ה:

ּוכְּ ִּי ְּראָ ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך

יֹודעַׂ ֹע ז אַׂ פֶ ָך
ִּמי ֵ
ּוכְּ ִּי ְּראָ ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך ִּל ְּמנֹות יָמֵ ינּו
הֹודע
כֵן ַׂ
ְּו ִּה ָנחֵ ם עַׂ ל עֲבָ ֶדיָך

ַׂש ְּבעֵ נּו
בַׂ ֹב ֶקר
חַׂ ְּס ֶדָך

ְּשנֹות ָר ִּאינּו ָרעָ ה
י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲבָ ֶדיָך פָ עֳלֶ ָך

אֲ ֹדנָי

י ֵָראֶ ה אֶ ל
עֲבָ ֶדיָך פָ עֳלֶ ָך

ּומַׂ ֲע ֵשה י ֵָדינּו כֹונְּ ָנה עָ לֵ ינּו
ּומַׂ ֲע ֵשה י ֵָדינּו כֹונְּ ֵנהּו:

אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵ ינּו

קשרים עם ספרים אחרים

מזמור צ'
א

סופיות האדם ונצחיות ה' – שיקום ישראל לאחר החורבן

ֹלהים
ֹשה ִּאיש ָהאֱ ִּ
ְּת ִּפ ָלה ְּלמ ֶ
ִּית ָלנּו ְּבדֹר וָדֹר:
אֲ ֹדנָי ָמ עֹון ַׂא ָת ה ָהי ָ

ב

ְּב ֶט ֶר ם ָה ִּרים י ָֻלדּו

חֹולל ֶא ֶרץ ו ְֵּת ֵבל
ו ְַּׂת ֵ

עֹול ם ַׂא ָת ה ֵאל:
עֹול ם עַׂ ד ָ
ּומ ָ
ֵ
ג

שב אֱ נֹוש עַׂ ד ַׂדכָא
ָת ֵ

ֹאמר שּובּו ְּבנֵי ָא ָד ם:
וַׂת ֶ

ד

שנִּ ים ְּבעֵ ינֶיָך
כִּ י ֶא ֶלף ָ

כְּ יֹום ֶא ְּתמֹול כִּ י יַׂעֲ בֹר

דברים כ"ח ,יא

דברים ל' ,ט

("צדיק גמור")

("בעל תשובה")
ְּהֹותי ְּרָך ה' אֱ ֹ-להֶ יָך
ו ִּ

ְּהֹות ְּרָך ה' ְּלטֹובָ ה
ו ִּ

ֲשה י ֶָדָך
ְּבכֹל ַׂמע ֵ

מּורה ַׂב ָלי ְָּלה:
ו ְַּׂא ְּש ָ
ה

שנָה י ְִּּהיּו
זְּ ַׂר ְּמ ָתם ֵ

ַׂבב ֶֹקר כ ֶָח ִּציר יַׂחֲ ֹלף:

ו

ַׂבב ֶֹקר י ִָּציץ ו ְָּח ָלף

ְּמֹולל ְּוי ֵָבש:
ָלעֶ ֶרב י ֵ

ז

כִּ י כ ִָּלינּו ְּב ַׂאפֶ ָך

ּובחֲ ָמ ְּתָך נִּ ְּב ָה ְּלנּו:
ַׂ

ּוב ְּפ ִּרי ְּבהֶ ְּמ ְּתָך
ִּב ְּפ ִּרי ִּב ְּטנְּ ָך ִּ

ּוב ְּפ ִּרי ְּבהֶ ְּמ ְּתָך
ִּב ְּפ ִּרי ִּב ְּטנְּ ָך ִּ

ּוב ְּפ ִּרי אַׂ ְּד ָמ ְּתָך:
ִּ

ּוב ְּפ ִּרי אַׂ ְּד ָמ ְּתָך ְּלטֹ בָ ה …:
ִּ

ח

ש ָתה עֲ ֹונ ֵֹתינּו ְּלנֶגְּ ֶדָך
ַׂ

עֲ ל ֵֻמנּו ִּל ְּמאֹור פָ נֶיָך:

Devarim 30, 9:

Devarim 28, 11:

ט

כִּ י כָל י ֵָמינּו פָ נּו ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך

שנֵינּו כְּ מֹו ֶה ֶגה:
כִּ ִּלינּו ָ

)"("Repentant

)"("Righteous

י

ש ָנה
שנָה ו ְִּּא ם ִּבגְּ בּורֹת ְּשמֹונִּ ים ָ
נֹותינּו ָב ֶהם ִּש ְּב ִּעים ָ
י ְֵּמי ְּש ֵ

And the Lord your God will

And the Lord will grant you

grant you surplus

good surplus

ו ְָּר ְּה ָבם עָ ָמל ו ָָאוֶן

כִּ י גָז ִּחיש וַׂנָעֻ פָ ה:

יא

יֹודעַׂ עֹ ז ַׂאפֶ ָך
ִּמי ֵ

ּוכְּ י ְִּּר ָא ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך:

יב

הֹודע
ִּל ְּמנֹות י ֵָמינּו כֵן ַׂ

ְּונ ִָּבא ְּל ַׂבב ָחכְּ ָמה:

יג

שּובה ה' עַׂ ד ָמ ָתי
ָ

ו ְִּּהנ ֵָחם עַׂ ל עֲ ָב ֶדיָך:

יד

ש ְּבעֵ נּו ַׂבב ֶֹקר ַׂח ְּס ֶדָך
ַׂ

ּונְּ ַׂרנְּ נָה וְּנִּ ְּש ְּמ ָחה ְּבכָל י ֵָמינּו:

in all the work of your hands

in the fruit of your womb, in

in the fruit of your womb, in

the fruit of your livestock and

the fruit of your livestock and

טו

יתנּו
ש ְּמ ֵחנּו כִּ ימֹות ִּענִּ ָ
ַׂ

ְּשנֹות ָר ִּאינּו ָרעָ ה:

in the fruit of your land

in the fruit of your land

טז

י ֵָר ֶאה ֶאל עֲ ָב ֶדיָך פָ עֳ ֶלָך

ֵיה ם:
וַׂהֲ ָד ְּרָך עַׂ ל ְּבנ ֶ

for good

יז

ֹלהינּו עָ ֵלינּו
ִּיהי נֹעַׂ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֵ
ו ִּ

שה י ֵָדינּו כֹונְּ נָה עָ ֵלינּו
ּומעֲ ֵ
ַׂ

ש ה י ֵָדינּו כֹונְּ ֵנ הּו:
ּומעֲ ֵ
ַׂ

And may the pleasantness of the Lord our God be
upon us, and the work of our hands establish for
us, and the work of our hands establish it.
בני גזונדהייט "פרשת התשובה ( דברים ל')" מגדים לב – אדר ב' תש"ס עמ' 31-46
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Intertextuality
Moses, the
Man of God
Return, Relent
/Repent
Evil
Days, Years
Generations
Moses, the Man
of God
Dwelling place

Heart/heart of
wisdom

Grass
Sprouting
Wither
Moses prays
Before the
mountains
Brought forth
Earth/world

90
89 → 90 → Book IV
Contextual Interpretation
A response to Ibn Ezra (89)?

[ ְּב ֶא ְּב ָרתֹו י ֶָסְך לָ ְך ]וְּ ַׂת ַׂחת כְּ נָפָ יו ֶת ְּח ֶסה ִּצנָה וְּ סֹ ֵח ָרה אֲ ִּמתֹו: מדרש תהלים מזמור צ" א
 זיין אני עושה לכל מי שהוא עוסק באמיתה של תורה: אמר ר' שמעון בן לקיש
Midrash Tehillim, Mizmor 91: He will cover you with His pinion (wing).
Rav Shimon ben Lakish said, “I will make a weapon for all those who
engage in the truth of Torah”

Contextuality
Forever and
for eternity
Sons of man

Rage
The light of Your
countenance
My/Your
servants
Sons

My/our hand
will establish

מזמור צ'
ע"ז ,כא:
ית כַׂצ ֹאן
נ ִָּח ָ
עַׂ ֶמָך ְּביַׂד
ֹשה וְּאַׂ הֲ ֹרן:
מ ֶ

תורת משה

= ספר רביעי

ית לָ נּו ְּבדֹר ָודֹר:
ֹלהים אֲ ֹדנָי ָמעֹון אַׂ ָתה ָהיִּ ָ
מֹשה ִּאיש ָהאֱ ִּ
צ' ,אְּ :ת ִּפלָ ה ְּל ֶ
קֹראים אֶ ל ה' וְּ הּוא יַׂעֲ נֵם:
ּושמּואֵ ל ְּבקֹ ְּראֵ י ְּשמֹו ִּ
מֹשה וְּ אַׂ הֲ רֹן ְּבכֹ הֲ נָיו ְּ
ֶ
צ"ט ,ו:
ילֹותיו:
עֲל ָ
יִּש ָראֵ ל ִּ
מֹשה ִּל ְּבנֵי ְּ
יֹודיעַׂ ְּד ָרכָיו ְּל ֶ
ק"ג ,זִּ :
מֹשה עַׂ ְּבדֹו אַׂ הֲ רֹן אֲ ֶשר בָ ַׂחר בֹו:
ק"ה ,כוָ :שלַׂ ח ֶ
ידם לּולֵ י
ֹאמר ְּל ַׂה ְּש ִּמ ָ
מֹשה בַׂ ַׂמחֲ נֶה ְּלאַׂ הֲ רֹן ְּקדֹוש ה' ...וַׂי ֶ
ק"ו ,טז.כג.לב :וַׂיְּ ַׂקנְּ אּו ְּל ֶ
מֹשה ְּב ִּחירֹו עָ ַׂמד בַׂ פֶ ֶרץ ְּלפָ נָיו ְּל ָה ִּשיב חֲ ָמתֹו ֵמ ַׂה ְּש ִּחית...
ֶ
בּורם:
מֹשה בַׂ עֲ ָ
ַׂוי ְַּׂק ִּציפּו עַׂ ל ֵמי ְּמ ִּריבָ ה ַׂוי ֵַׂרע ְּל ֶ

משה מתפלל להצלחת עם ישראל
ֹאמר לָ ָמה ה' יֶחֱ ֶרה אַׂ ְּפָך ְּבעַׂ ֶמָך
ֹלהיו וַׂי ֶ
מֹשה אֶ ת ְּפנֵי ה' אֱ ָ -
שמות ל"ב ,יא :וַׂיְּ ַׂחל ֶ
ּוביָד חֲ זָ ָקה
את ֵמאֶ ֶרץ ִּמ ְּצ ַׂריִּ ם ְּבכֹ ַׂח גָ דֹול ְּ
אֲ ֶשר הֹוצֵ ָ
מֹשה אֶ ל ה' ו ִַּׂת ְּש ַׂקע ָהאֵ ש
מֹשה וַׂיִּ ְּתפַׂ לֵ ל ֶ
במדבר י"א ,ב :וַׂיִּ ְּצעַׂ ק ָהעָ ם אֶ ל ֶ
ֹאמרּו ָח ָטאנּו כִּ י ִּדבַׂ ְּרנּו בַׂ ה' וָבָ ְך ִּ -ה ְּתפַׂ לֵ ל אֶ ל ה'
מֹשה וַׂי ְּ
במדבר כ"א ,זַׂ :ויָב ֹא ָהעָ ם אֶ ל ֶ
מֹשה ְּבעַׂ ד ָהעָ ם
וְּ י ֵָסר ֵמעָ לֵ ינּו אֶ ת ַׂהנ ָָחש וַׂיִּ ְּתפַׂ לֵ ל ֶ
ָאֹמר אֲ ֹ -דנָי ה'
דברים ט' ,כ.כו ... :וָאֶ ְּתפַׂ לֵ ל גַׂ ם ְּבעַׂ ד אַׂ הֲ רֹן בָ עֵ ת ַׂה ִּהוא ...וָאֶ ְּתפַׂ לֵ ל אֶ ל ה' ו ַׂ
את ִּמ ִּמ ְּצ ַׂריִּ ם ְּביָד חֲ זָ ָקה
ית ְּבגָ ְּדלֶ ָך אֲ ֶשר הֹוצֵ ָ
אַׂ ל ַׂת ְּש ֵחת עַׂ ְּמָך וְּ נַׂחֲ לָ ְּתָך אֲ ֶשר פָ ִּד ָ

משה בספר עזרא "הסופר" ונחמיה

תורת משה

יִּש ָר ֵאל
עזרא ג' ,ב... :וַ יִּ ְבנּו ֶאת ִּמזְ בַ ח אֹ ֵהי ְ
ֶֹׁה ִּאיֶׁ ָהאֹ ִּהים:
תֹורת מ ֶ
לְ ַהעֲלֹות עָ לָ יו עֹלֹות כַ כָ תּוב ְב ַ
ֶֹׁה ...
תֹורת מ ֶ
עזרא ז' ,ו :הּוא עֶ זְ ָרא עָ לָ ה ִּמבָ בֶ ל וְ הּוא סֹפֵ ר ָמ ִּהיר ְב ַ
ֶָׁ ְב ִּתי וָ ֶא ְבכֶ ה וָ ֶא ְת ַא ְבלָ ה
נחמיה א' ,ד-ט :וַ יְ ִּהי כְ ֶָׁ ְמעִּ י ֶאת ַה ְדבָ ִּרים ָה ֵאלֶ ה י ַ
י ִָּמים ...וְ ל ֹא ֶָׁ ַמ ְרנּו ֶאת ַה ִּמ ְצֹות וְ ֶאת ַהחֻ ִּקים וְ ֶאת ַה ִּמ ְֶׁפָ ִּטים אֲ ֶֶׁר ִּצּוִּ י ָת
מר ַא ֶתם ִּת ְמעָ לּו  -אֲ נִּ י ָאפִּ יץ
ֶֹׁה עַ ְב ְדָך לֵ א ֹ
ֶֹׁה עַ ְב ֶדָך :זְ כָ ר נָא ֶאת ַה ָדבָ ר אֲ ֶֶׁר ִּצּוִּ י ָת ֶאת מ ֶ
ֶאת מ ֶ
יתם א ָֹתם ִּאם יִּ ְה ֶיה נִּ ַדחֲ כֶ ם ִּב ְקצֵ ה ַה ָש ַמיִּ ם ִּמ ָשם
ֹותי וַ ע ֲִּש ֶ
ּוֶׁ ַמ ְר ֶתם ִּמ ְצ ַ
ֶא ְתכֶ ם בָ עַ ִּמים :וְ ֶַׁ ְב ֶתם ֵאלַ י ְ
לְֶׁכֵ ן ֶאת ְֶׁ ִּמי ֶָׁם:
יאֹותים ֶאל ַה ָמקֹום אֲ ֶֶׁר בָ ַח ְר ִּתי ַ
אֲ ַק ְבצֵ ם וַ הֲ ִּב ִּ
ֹאמרּו לְ עֶ זְ ָרא ַהסֹפֵ ר לְ ָה ִּביא
ח' ,א-ו :וַ י ֵָא ְספּו כָ ל ָהעָ ם כְ ִּאיֶׁ ֶא ָחד ֶאל ָה ְרחֹוב אֲ ֶֶׁר לִּפְ נֵי ֶַׁעַ ר ַה ָמיִּ ם וַ י ְ
תֹורה לִּפְ נֵי ַה ָק ָהל ֵמ ִּאיֶׁ
ֶֹׁה אֲ ֶֶׁר ִּצּוָ ה ה' ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל :וַ י ִָּביא עֶ זְ ָרא ַהכ ֵֹהן ֶאת ַה ָ
תֹורת מ ֶ
ֶאת ֵספֶ ר ַ
תֹורה :וַ ַי ֲעמֹד עֶ זְ ָרא ַהסֹפֵ ר עַ ל ִּמגְ ַדל עֵ ץ אֲ ֶֶׁר עָ שּו
וְ עַ ד ִּא ָשה וְ כֹל ֵמ ִּבין ...וְ ָאזְ נֵי כָ ל ָהעָ ם ֶאל ֵספֶ ר ַה ָ
לַ ָדבָ ר ...וַ יִּפְ ַתח עֶ זְ ָרא ַה ֵספֶ ר לְ עֵ ינֵי כָ ל ָהעָ ם ...וַ יְ בָ ֶרְך עֶ זְ ָרא ֶאת ה' ָהאֹ ִּהים ַהגָדֹול וַ ַיעֲנּו כָ ל ָהעָ ם
ָא ֵמן ָא ֵמן ...
ֶֹׁה עַ ְב ֶדָך:
ית לָ ֶהם ְביַד מ ֶ
תֹורה ִּצּוִּ ָ
ּומ ְצוֹות וְ חֻ ִּקים וְ ָ
הֹודעְ ָת לָ ֶהם ִּ
ט' ,יד :וְ ֶאת ֶַׁבַ ת ָק ְד ְֶָׁך ַ
ֹהים אֲ ֶֶׁ ר נִּ ְתנָה
תֹורת ָהא ִּ
ּוב ְֶׁבּועָ ה לָ לֶ כֶ ת ְב ַ
יהם ּובָ ִּאים ְב ָאלָ ה ִּ
יר ֶ
יהם ַא ִּד ֵ
יקים עַ ל אֲ ֵח ֶ
י' ,לַ :מחֲ זִּ ִּ
ּומ ְֶׁפָ ָטיו וְ חֻ ָקיו:
לִֶּׁמֹור וְ לַ עֲשֹות ֶאת כָ ל ִּמ ְצֹות ה' אֲ ֹדנֵינּו ִּ
ֹהים וְ ְ
ֶֹׁה עֶ בֶ ד ָהא ִּ
ְביַד מ ֶ

ספר
שלישי

ספר רביעי
צ" ה

פ"ט צ' צ"א צ"ב צ"ג צ"ד
צ" ו

צ" ח

צ" ז

צ"ט
ק'

תורת משה

מלכות
בית דוד
וחורבנה

ספר
חמישי

ק"א ק"ב ק"ג ק"ד ק"ה ק"ו

ק" ז

ק"ו ,א.מח:
ק"ז ,א:
ק"ה ,אַ :הלְלּויָּה
ק"ג,א.כג;ק"ד,א :הֹודּו לַ ה' הֹודּו לה' כִּ י טֹוב הֹודּו לה' כִּ י טֹוב
כִּ י לְ עֹולָ ם ַח ְסדֹו :כִּ י לְ עֹולָ ם ַח ְסדֹו:
בָ רֲ כִּ י נַפְ ִֶּׁי ֶאת ה'
ק"ד,כג:
לְ הֹדֹות לְ ֵֶׁ ם ָק ְדֶֶׁ ָך
וְ ָא ַמר כָ ל ָהעָ ם
בָ רֲ כִּ י נַפְ ִֶּׁי ֶאת ה'
ַהלְלּו יָּהַ :הלְלּו ָיּהָ :א ֵמן ַהלְלּו ָיּה:

שיקום עם ישראל מהחורבן ע"פ תורת משה :תשובה (צ') ,שמירה (צ"א) ושירה במקדש ה'
עם צדיקים אחרים (צ"ב) .תיקון העולם ע"י קבלת מלכות ה' של אומות העולם (צ"ג ואילך),
ותהילת ה' ע"פ תורתו של דוד המלך (ק"א ואילך) ,הלל והודאה של "כָל ָהעָ ם".

קיבוץ
גלויות
וגאולת
ישראל

מדברי חז"ל :מדרש תהלים ) מזמור צ') " :אחד עשר מזמורים אמר משה כנגד אחד עשר שבטים[ ,ואלו הן]:
'תפלה למשה איש הא-להים' ...אמר ר' יהושע בן לוי :עד כאן שמעתי ,מכאן ואילך את חושב לעצמך"
[ילקו"ש 'וזאת הברכה'..." :מכאן ואילך שב ופשור לעצמך"]; ראו רש"י ,רד"ק ,ועוד.
From the words of our Rabbis, of blessed memory: Midrash Tehillim (Psalm 90): "Moses said 11 psalms
corresponding to 11 tribes, [and these are]: 'A prayer of Moses, the man of God'... Said R. Yehoshua Ben Levy:
"So far I have heard, and from here on, you understand for yourself" [Yalkut Shimoni "And this is the blessing [of the
tribes]": "... From here and on, sit and explain to yourself"]; see Rashi, Radak, and others.

תורת משה

ספר רביעי

:ִּית לָ נּו ְּבדֹר ָודֹר
ָ ֹלהים אֲ ֹדנָי ָמעֹון אַׂ ָתה ָהי
ִּ ֱֹשה ִּאיש ָהא
ֶ  ְּת ִּפלָ ה ְּלמ: א,'צ

:תֹור ְּתָך ְּתלַׂ ְּמ ֶדנּו
ָ ּומ
ִּ ּ ָ אַׂ ְּש ֵרי הַׂ גֶ בֶ ר אֲ ֶשר ְּתי ְַּׂס ֶרנּו י: יב,צ"ד
94, 12: Fortunate is the man whom You chastise, Lord, whom You instruct with Your Torah!

Rosh Hashana 17b: “And the Lord passed by before him and proclaimed”
(Exodus 34, 6) - Rav Yochanan said: were it not [explicitly] been written in
the verse, it would be impossible to say this [as it would be insulting to
God’s honor]. The verses teaches us that the Holy One, Blessed Be He,
wrapped Himself [in a prayer shawl] like a prayer leader [representing the
congregation] and showed Moses the [structure of the] order of [the]
prayer. He said to Him: Whenever the Jewish people sin, let them act
before Me in accordance with this order. [Let the prayer leader wrap
himself in a prayer shawl and publicly recite the thirteen attributes of
mercy], and I will forgive them. I am He before a person sins.

ראש השנה י"ז ע"ב

 התנבא על מלכות דוד... :אבן עזרא
שתפסק והיה בספרד חכם גדול וחסיד
וזה המזמור היה עליו קשה ולא היה קורא
אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי זה
המשורר ידבר כנגד השם הנכבד
...קשות

89
פ"ט

Rabbi Avraham Ibn Ezra:
…[this mizmor] prophesized about the end of
the kingdom of David; there was a great wise
and righteous man in Spain, for whom this
mizmor was difficult so he would not recite it,
and he could not hear it [being said], because
the one who wrote it spoke harshly against
the Honorable name…

סוף
הספר
השלישי

נֹותינּו בָ ֶהם ִּש ְּב ִּעים ָשנָה" (י)
"י ְֵּמי ְּש ֵ
 ...ועל שבעים שנה של גלות בבל
נאמר

צ' סליחות לערב ראש השנה,
מחברו :רבנו גרשום מאור הגולה

רש"י "תורה התמימה"
ימה
תֹורה ַׂה ְּת ִּמ ָ
ָ
חַׂ ִּלי ָנא ְּפנֵי אֵ ל
ִּש ְּק ִּדי ִּב ְּת ִּחנָה
עֹוס ֵקיִּ ך
ְּל ַׂרחֵ ם ְּ
...
צֶ אֱ צָ אֵ י ַׂהחַׂ ִּס ִּידים
ָקבֹועַׂ ְּיִּק ְּבעּו ָשם
חֲ זֹות ִּק ְּריַׂת מֹועֵ ד
וִּ ינַׂחֵ ם אֲ בֵ לָ יו

דּומה
אַׂ ְּלפַׂ יִּ ם ְּק ָ
ְּבעַׂ ד יֹו ָנה ַׂת ָמה.
ְּפנֵי שֹ ֵכן ְּמעֹונָה
ְּבכָל ֶרגַׂ ע וְּ עֹונָה.
חַׂ בֵ ִּרים וְּ ַׂת ְּל ִּמ ִּידים
מּודים.
ַׂת ְּר ִּביץ ִּל ִּ
נּוגֵ י ִּממֹועֵ ד
כִּ י בָ א מֹועֵ ד.

Summary
• Book IV – Structure & Story
• The crisis of Mizmor 89 as basis for Book IV
• Moshe Prays for Am Yisrael (Mizmor 90) –
Structure & Messages
• Moshe’s role in Mizmor 90, Book IV & Tehillim
• Moshe’s prayer (Mizmor 90) – Location & Book IV
• DISCUSSION = Review of the Questionnaires

!
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ספרות מומלצת

'מזמור צ
. 196-213 ' עמ, תשמ"ח, ביאליק, ירושלים,"מאיר וייס "מזמור צ'" בתוך "מקראות ככוונתם
• Tate ME Psalms 51-100 )WBC XX(, Dallas 1990,460-71;
• Hossfeld FL, Zenger E: Psalmen 51-100 )HThKAT(, Herder, Freiburg/Basel/Wien, 2000, 627-643.
• Schnocks Johannes: Vergänglichkeit und Gottesherrschaft: Studien zu Psalm 90 und dem
vierten Psalmenbuch, Berlin-Wien 2002.

מבנה ומשמעות של הספר הרביעי
• Zenger, Erich Beobachtungen zum Theologischen Programm des 4. Psalmenbuches (Ps90-106)
in Israel und Kirche heute : Beitraege zum christlich-juedischen Dialog : fuer Ernst Ludwig
Ehrlich / herausgegeben von Marcel Markus, Ekkehard W. Stegemann, Erich Zenger. Freiburg i.
Br. : Herder, 1991. 439 p.
• Robert E. Wallace The Narrative Effect of Book IV of the Hebrew Psalter, Studies in Biblical
Literature, NY, Peter Lang, 2007, 132 pages.
• Ballhorn, Egbert: Zum Telos des Psalters :der Textzusammenhang des Vierten und Fünften
Psalmenbuches (Ps 90-150), 2004, 409 pages.
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Introductory Note: Questionnaire & How to Learn/Teach Tehillim

Feedback & Thoughts from Questionnaire
Thank you to the 18 people who filled out the questionnaire.
Would appreciate it if after this class you can take a minute
and reply to the questionnaire
at https://forms.gle/jgewyocyipqPHQSC8
✓ Lecture Translations
❑ This week there are additional translations
❑ Audrey will discuss the translation process and choices regarding
what to translate

✓ Questions for Dr. Beni
❑ If a Mizmor reflects words only used in Yehezkel, what is the message I should be
getting?
❑ Also, as the Mizmorim were sung and accompanied by music, what do we know of the
music? It must have enhanced the experience.
❑ How does his contextual etc. interpretation and study of Tehillim compare with those
that study the poetry and Biblical language of Tehillim?

✓ Get the Message out, Dreams for Jerusalem
❑ Educational System, Rabbis & congregations? Please share the
link to this course with your friends tehillim.org.il//en

Introductory note
Questionnaire

