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Introductory Note: Tehillim 92 in the Siddur
– בשבת היו אומרים ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת
לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים/מזמור שיר לעתיד לבוא ליום
)" "לעולם שכולו שבת: "ליום שכולו שבת"; לפי כת"י קויפמן: ד,'(משנה תמיד ז
Mishna Tamid 7, 4: On Shabbat they would say: 'A psalm, a song for the Shabbat day’, a psalm, a
song for the future to come, for the day that will be all Shabbat and rest for everlasting life…
(~ Septuaginta for 7 days/Mizmorim)
Mishna Tamid 7,4 (Kaufmann
manuscript): …a psalm, a
song for the future to come, to
a world that is all Shabbat rest
for everlasting life

כת"י קויפמן

:) י, ד (ובדומה רס"ג, סי' רס"א, הל' שבת, אורח חיים,שולחן ערוך
."ולדידן הוי אמירת 'מזמור שיר ליום השבת' כעניית 'ברכו' לדידהו

Rav Yosef Caro
1488-1575

Introductory note
Tehillim  Siddur

Shulchan Aruch, Orach Chaim, Hilchot Shabbat, 261, 4 (and
similarly 263, 10) They considered that if one said 'A psalm, a
song for the Shabbat day (Mizmor 92)', he has accepted upon
himself the Shabbat just as if he had answered to 'Blessed is
the Lord’ to them.
→ Lecture #18: Mizmor 92, 95-100 in Kabbalat Shabbat
www.tefillah.org

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
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→ online poster
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משה
Moshe

108
צ"א ,טו :י ְִק ָּראֵ נִ י וְאֶ עֱ נֵהּו ִעּמֹו
אָּ נֹכִ י ְבצָּ ָּרה אֲ ַח ְלצֵ הּו וַאֲ כ ְַב ֵדהּו
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צ"ב ,יג :צַ ִדיק כ ָּ
ידם
ֹאמר ְל ַה ְש ִמ ָּ
ק"ו ,כג :וַי ֶ
ֹשה ְב ִחירֹו עָּ ַמד בַ פֶ ֶרץ
לּולֵ י מ ֶ
ְלפָּ נָּיו ְל ָּה ִשיב חֲ ָּמתֹו
ֵמ ַה ְש ִחית:

נֹותינּו בָּ ֶהם ִש ְב ִעים ָּשנָּה (צ' ,י)
י ְֵמי ְש ֵ
ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר
(רש"י ,חסר בכת"י רבים)

את
פ"א ,ח :בַ צָּ ָּרה ָּק ָּר ָּ
וָּאֲ ַח ְלצֶ ָּך אֶ עֶ נְ ָך ְב ֵס ֶתר ַרעַ ם

57+60
ּוק ָּראֵ נִ י ְביֹום
נ' ,טוְ :
ּותכ ְַב ֵדנִ י
צָּ ָּרה אֲ ַחלֶ ְצָך ְ

ע"ב ,ז :י ְִפ ַרח ְבי ָָּּמיו צַ ִדיק
ע"ח ,לח :וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵ ר עָּ ֹון
וְל ֹא י ְַש ִחית ו ְִה ְרבָּ ה ְל ָּה ִשיב אַ פֹו
וְל ֹא י ִָּעיר כָּל חֲ ָּמתֹו:

Key words/ motifs:
Call out/ Respond/
Troubles/ Respect
Righteous/
flourishes

Return/
destruction/wrath

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

ע"ג ע"
ד
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).

נדר
נ' ,יד

נ' ,ג.ה:
יָּב ֹא
ֹלהינּו
אֱ ֵ
ְואַ ל
יֶחֱ ַרש...
ִא ְספּו ִלי
ידי
חֲ ִס ָּ
כ ְֹר ֵתי
יתי
ְב ִר ִ
עֲ לֵ י זָּבַ ח

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

נדר  -נ"ו ,יג;
ס"א ,ט;
ס"ה ,ב; ס"ו,
יג
לַ ְמנַצֵ חַ אַ ל ַת ְשחֵ ת (נ"ז-נ"ט  ע"ה)

ע" ב  ,ז :
י ְִפ ַרח ְבי ָָּּמיו
צַ ִדיק

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

ית כַצ ֹאן
ע"ז ,כא  :נ ִָּח ָּ
מ ֶשה
עַ ֶּמָך ְביַד ֹ
וְאַ הֲ רֹן:
ע"ח ,ע-עבְ :ב ָּדוִד...
צ ֹאןִ ...ל ְרעֹות ְביַעֲ קֹ ב
עַ ּמֹו ...וַיִ ְרעֵ ם...יַנְ חֵ ם:

דברי ה'

ע"ו

ע "ז ע " ח ע " ט

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

מ"ב-מ"ג מ"ד מ"ה מ"ו-מ"ח מ"
ט

נ'

נ " א  -ע "ב

ְלאָּ סָּ ף (ע"ג-פ"ג)
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 ִ
נִ צָּ ב בַ עֲ ַדת אֵ ל...
ֹלהים ָּש ְפ ָּטה
קּומה אֱ ִ
ָּ
ָּהאָּ ֶרץ

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 :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם
ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹאן יָּדֹו

ִל ְבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

ְלאָּ סָּ ף

ְל ָּדוִד

ִל ְבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

צ'-ק"ו

ע"ח ,לב.לחְ :בכָּל ז ֹאת חָּ ְטאּו עֹוד ...וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵ ר
עָּ ֹון וְל ֹא י ְַש ִחית ו ְִה ְרבָּ ה ְל ָּה ִשיב אַ פֹו וְל ֹא י ִָּעיר כָּל חֲ ָּמתֹו:
ע"ט ,ו.ח.טְ :שפֹ ְך חֲ ָּמ ְתָך אֶ ל ַהגֹויִם ...אַ ל ִתזְ כָּר לָּ נּו עֲ ֹונֹת
ִראשֹ נִ ים ַמ ֵהר י ְַק ְדמּונּו ַרחֲ ֶמיָך ...ו ְַהצִ ילֵ נּו ְוכַפֵ ר עַ ל
ֹאתינּו
חַ ט ֵ
ֹלהים אַ ל דֳּ ִמי
פ"ג ,ב.ו :אֱ ִ
לָּ ְך אַ ל ֶתחֱ ַרש וְאַ ל ִת ְשקֹ ט
אֵ ל ...עָּ לֶ יָך ְב ִרית יִכְ רֹתּו
ע"ג ,כז :כִ י
ִהנֵה ְרחֵ ֶקיָך
י ֹאבֵ דּו

ֹאמר
ק"ו ,כג :וַי ֶ
ידם לּולֵ י
ְל ַה ְש ִמ ָּ
מ ֶשה ְב ִחירֹו עָּ ַמד
ֹ
בַ פֶ ֶרץ ְלפָּ נָּיו
ְל ָּה ִשיב חֲ ָּמתֹו
ֵמ ַה ְש ִחית:
צ"ב ,יג :צַ ִדיק
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
כ ָּ

פ"ג ,יחֵ :יבֹשּו ְויִבָּ הֲ לּו
עֲ ֵדי עַ ד ְוי ְַח ְפרּו וְי ֹאבֵ דּו

נ' ,טו:
ּוק ָּראֵ נִ י
ְ
ְביֹום צָּ ָּרה
אֲ חַ לֶ צְ ָך
ּותכ ְַב ֵדנִ י
ְ
ע"ג ,ה.יד :ו ְִעם אָּ ָּדם ל ֹא
ְינֻגָּעּו ...וָּאֱ ִהי נָּגּועַ כָּל
ַהיֹום וְתֹוכ ְַח ִתי לַ ְב ָּק ִרים:

את
פ"א ,ח :בַ צָּ ָּרה ָּק ָּר ָּ
וָּאֲ חַ ְלצֶ ָּך אֶ עֶ נְ ָך ְב ֵס ֶתר ַרעַ ם
פ"ג ,ח :גְ בָּ ל וְעַ ּמֹון
וַעֲ ָּמלֵ ק ְפלֶ ֶשת ִעם יֹ ְשבֵ י
צֹור:
ע"ח ,דְּ :לדֹור אַ חֲ רֹון ְמ ַס ְפ ִרים ְת ִהלֹות ה'

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

פ"ז ,דִ :הנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִעם כּוש זֶה יֻלַ ד
ָּשם:
פ"ט ,לג:
ּופָּ ַק ְד ִתי ְב ֵשבֶ ט
גָּעים
ּובנְ ִ
ִפ ְשעָּ ם ִ
עֲ ֹונָּם:

ע"ט ,יא.יגָּ :תבֹוא ְלפָּ נֶיָך אֶ נְ ַקת אָּ ִסיר כְ גֹ ֶדל זְ רֹועֲ ָך
מּותהְּ ...לדֹר ָׁודֹר נְ ַספֵ ר ְת ִהלָּ ֶתָך:
הֹותר ְבנֵי ְת ָּ
ֵ

ע"ב ,ד.יב.יח.יט.כִ :י ְשפֹ ט
יֹושיעַ ִל ְבנֵי
עֲ נִ יֵי עָּ ם ִ
אֶ ְביֹון ...כִ י יַצִ יל אֶ ְביֹון
ְמ ַשּוֵעַ וְעָּ נִ י  ...עֹ ֵשה
נִ ְפלָּ אֹות ְלבַ דֹוּ :ובָּ רּוְך
ֵשם כְ בֹודֹו ְלעֹולָּ ם ...כָּלּו
ְת ִפלֹות ָּדוִד בֶ ן ִי ָּשי

ֹלהים וַיִ ְתעַ בָּ ר וַיִ ְמאַ ס ְמאֹ ד
ע"ח ,נטָּ :ש ַמע אֱ ִ
ְב ִי ְש ָּראֵ ל
ע"ט ,ד-וָּ :היִינּו חֶ ְרפָּ ה ִל ְש ֵכנֵינּו ...עַ ד ָּמה ה' ֶתאֱ נַף לָּ נֶצַ ח ִת ְבעַ ר
כְ מֹו אֵ ש ִקנְ אָּ ֶתָךְ :שפֹ ְך חֲ ָּמ ְתָך אֶ ל ַהגֹויִם אֲ ֶשר ל ֹא י ְָּדעּוָך ...ו ְָּה ֵשב
יקם חֶ ְרפָּ ָּתם אֲ ֶשר חֵ ְרפּוָך אֲ ֹדנָּי:
ִל ְש ֵכנֵינּו ִש ְבעָּ ַתיִם אֶ ל חֵ ָּ
רּוה כָּל עֹ ְב ֵרי
יה וְאָּ ָּ
פ' ,יג :לָּ ָּּמה פָּ ַרצְ ָּת גְ ֵד ֶר ָּ
ָּ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 :וִיבַ ְקשּו ִש ְמָך ה'
 ...כִ י אַ ָּתה ִש ְמָך ה' ְלבַ ֶדָך

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

ספר שני

ספר רביעי

פ"ט ,לט-מז :וְאַ ָּתה ָּזנ ְַח ָּת ו ִַת ְמאָּ ס ִה ְתעַ בַ ְר ָּת
ֹתיוַ ...שסֻ הּו כָּל
ִעם ְמ ִשיחֶ ָך ...פָּ ַרצְ ָּת כָּל גְ ֵדר ָּ
עֹ ְב ֵרי ָּד ֶרְך ָּהיָּה חֶ ְרפָּ ה ִל ְש ֵכנָּיו ...עַ ד ָּמה ה'
ִת ָּס ֵתר לָּ נֶצַ ח ִת ְבעַ ר כְ מֹו אֵ ש חֲ ָּמ ֶתָך:
פ"וְ :ת ִפלָּ ה ְל ָּדוִד ...כִ י עָּ נִ י וְאֶ ְביֹון אָּ נִ י :כָּל גֹויִם
ית יָּבֹואּו ְו ִי ְש ַתחֲ וּו ְלפָּ נֶיָך אֲ ֹדנָּי וִיכ ְַבדּו
אֲ ֶשר עָּ ִש ָּ
ִל ְש ֶמָך :כִ י גָּ דֹול אַ ָּתה וְעֹ ֵשה נִ ְפלָּ אֹות אַ ָּתה
ֹלהים ְלבַ ֶדָך...וַאֲ כ ְַב ָּדה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם
אֱ ִ

צ"א ,טו :י ְִק ָּראֵ נִ י
וְאֶ עֱ נֵהּו ִעּמֹו אָּ נֹכִ י
ְבצָּ ָּרה אֲ חַ ְלצֵ הּו
וַאֲ כ ְַב ֵדהּו
צ"א ,י :ל ֹא ְתאֻ נֶה
אֵ לֶ יָך ָּרעָּ ה ְונֶגַע ל ֹא
י ְִק ַרב ְבאָּ הֳּ לֶ ָך
ק"ב ,כא-כב:
ִל ְשמֹעַ אֶ נְ ַקת אָּ ִסיר
ְלפַ ֵתחַ ְבנֵי
מּותה:
ְת ָּ
ְל ַספֵ ר ְּבצִ ּיֹון ֵׁשם ה'
ירּושלָׁ ִם:
ָׁ
ּות ִהלָּ תֹו ִ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…

קשרים ענייניים ומקבילות = "פרשנות הקשרית" (פ"ט-צ"ד)
פ "ט

צ'

צ"א

ספר
שלישי

מלכות בית דוד
וחורבנה
אפסות חיי
האדם

צ"ב

צ"ג

צ"ד

ספר
רביעי

"תפלה למשה" "שיר של פגעים
וי"א של נגעים"
אפסות חיי
(שבועות ט"ו ע"ב)
האדם
 תשובה =הישרדות בגלות
תורת
משה

תורת
משה

מלכות ה'
" ִמזְ מֹור ִשיר
לְיֹום הַ שַ בָּ ת" בעולם\בעמים
שיבה לאמונה לביתך נאוה
בה' ,למקדש
קודש
תורת
משה

תורת
משה

ה' שופט
כל הארץ =
תיקון העולם
תורת
משה

Contextual Interpretation= Related Parallels and Contents (89-94)
91
94
93
92
90
89

Book
III

Book
IV

God, Judge of
the entire
world
= Tikkun Olam

תורת
משה

God’s kingship "A psalm, a song
in the world/over
for the Shabbat
the nations
day"  return to
Holiness adorns
faith in God, to
Your House
the Temple
תורת
משה

תורת
משה

"A song of
afflictions and
some say
lesions"
)Shavuot 16b(
Survival in Exile
תורת
משה

"A prayer of
Moses"
Worthlessness
of human life
 Repentance
תורת
משה

The Kingdom
of David and its
destruction,
Worthlessness
of human life

מזמור צ"ב

Mizmor 92

:ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת

א

:ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון
ְ

'טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה

ב

:וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

ג

:עֲ לֵ י ִהגָּיֹון ְבכִ נֹור

עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל

ד

:ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ה

:ֹתיָך
ֶ ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב

'גָּדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה
ְ ַמה

ו

:ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת

ִאיש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע

ז

ַוי ִָּציצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

ִב ְפר ַֹח ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב

ח

1 A psalm, a song for the Sabbath day.
2 It is good to give thanks to the Lord, and to sing to Your
name, O Most High. 3 To declare in the morning Your
kindness and Your faithfulness at night. 4 Upon a ten-stringed
lute and with a harp and with meditative music on a lyre. 5 For
You have made me happy O Lord, with Your actions; I will
sing with joy at the work of Your hands. 6 How great are Your
works, O Lord! How profound Your thoughts. 7 A boorish man
does not know, a fool cannot understand this. 8 Though the
wicked sprout like grass, and evildoers flourish, it is only
toward their eternal destruction.
9

But You are exalted forever, O Lord.

10 For behold Your enemies, O Lord, for behold Your enemies
will perish; all evildoers will scatter. 11 But You have raised
my horn high like an oryx; to anoint me with fresh oil. 12 I
shall see the defeat of my watchful foes; hear of the downfall of
the evildoers who rise up against me.
13 The righteous flourishes like the date-palm; as a cedar in
Lebanon they grow tall. 14 Planted in the house of the Lord, in
the courts of our God they will flourish. 15 They will continue
to produce fruit even in old age; they will remain full and fresh.
16 To declare that the Lord is upright, my rock in Whom there
is no injustice.

The joy of the
poet regarding
God’s creation

Rescue of the
poet from the
hands of the
evildoers

שמחת המשורר
'על הבריאת ה

:ְל ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ ֵדי עַ ד
הצלת המשורר
מידי הרשעים

:'וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

'כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה

ט
י

:י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

Prayer to sit
with the
righteous in
the Temple

:ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן
ִ ַב

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

יא

בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים

שּורי
ָּ ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב

יב

:ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי
תפילה לשבת עם
צדיקים במקדש

:כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶה

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
ָּ צַ ִדיק כ

יג

:ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו
ֵ ְֱב ַח ְצרֹות א

'תּולים ְבבֵ ית ה
ִ ְש

יד

:ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו

עֹוד יְנּובּון ְב ֵשיבָּ ה

טו

:צּורי וְל ֹא עלתה עַ וְלָּ ָּתה בֹו
ִ

'ְל ַהגִ יד כִ י י ָָּּשר ה

טז

152-143 , תשס"א, מוסד ביאליק, ירושלים,"מאיר וייס "מזמור שיר ליום השבת" בספרו "אמונות ודעות במזמורי תהילים
;108-95 ,1985\ תשמ"ה, ירושלים, המחלקה לתרבות תורנית בגולה – ההסתדרות הציונית העולמית," "שיר של יום בתהלים – צורות ותכנים: יעקב,בזק
Sarna NM The Psalm for the Sabbath Day JBL 81(1962),155-68

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור צ"ב

 7פסוקים 52 ,מילים x 3 ,שם ה'

א

ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:

ב

טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ְ

ג

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

ד

עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל

עֲ לֵ י ִהגָּ יֹון ְבכִ נֹור:

ה

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

ו

גָּדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה'
ַמה ְ

ֹתיָך:
ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֶ

ז

ִאיש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע

ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:

ח

ִב ְפר ַֹח ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב

ַוי ִָּציצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון
ְ
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך
שמחת המשורר
על הבריאת ה'

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה'
ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ִב ְפרֹחַ ְר ָּש ִעים כְ מֹו
עֵ ֶשב

ַויָּצִ יצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

ְל ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ ֵדי עַ ד:
x1
שם ה'

ט
י

וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה':
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'

הצלת המשורר
מידי הרשעים

וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה':

כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

 7פסוקים 52 ,מילים x 3 ,שם ה'

י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:

י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

יא

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
בַ ִ

יב

שּורי
ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב ָּ

בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י
ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן
בַ ִ

ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי:
יג

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ

כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶ ה:

יד

תּולים ְבבֵ ית ה'
ְש ִ

ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְב ַח ְצרֹות אֱ ֵ

טו

עֹוד יְנּובּון ְב ֵשיבָּ ה

ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו:

טז

ְל ַהגִ יד כִ י י ָָּּשר ה'

צּורי וְל ֹא עלתה עַ וְלָּ ָּתה בֹו:
ִ

תפילה לשבת עם
צדיקים במקדש

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ
ֹלהינּו
ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ
י ְַפ ִריחּו

ֹלהינּו
ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ
י ְַפ ִריחּו
ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו

ָּשר ה'
ְל ַהגִ יד כִ י י ָּ

משנה סנהדרין ח' ,ה :פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם ...כנוס לצדיקים הנאה להן והנאה לעולם
…Mishna Sanhedrin 8, 5: The dispersal of the wicked [from each other] is beneficial to them and beneficial to the world
The assembly of the righteous is beneficial to them and beneficial to the world

מזמור צ"ב
א

ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:

קשרים עם ספרים אחרים
במדבר י"ז ,כג :וַיֹ צֵ א פֶ ַרח ַויָּצֵ ץ צִ יץ

ב

טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ְ

ג

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

דברים ל"ב ,ד :הצּור ָּת ִמים פָּ עֳּ לֹו כִ י כָּל ְד ָּרכָּיו
ָּשר הּוא:
ִמ ְשפָּ ט אֵ -ל אֱ מּונָּה וְאֵ ין עָּ וֶל צַ ִדיק ְוי ָּ

ד

עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל

עֲ לֵ י ִהגָּ יֹון ְבכִ נֹור:

דברים ל"ג ,יזְ :בכֹור שֹורֹו ָּה ָּדר לֹו ו ְַק ְרנֵי ְראֵ ם ַק ְרנָּיו

ה

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

ו

גָּדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה'
ַמה ְ

ֹתיָך:
ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֶ

ז

ִאיש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע

ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:

ח

ִב ְפר ַֹח ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב

ַוי ִָּציצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

ְל ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ ֵדי עַ ד:
ט
י

וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה':
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'

כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
יא

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
בַ ִ

יב

שּורי
ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב ָּ

בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים

ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי:
יג

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ

כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶ ה:

יד

תּולים ְבבֵ ית ה'
ְש ִ

ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְב ַח ְצרֹות אֱ ֵ

טו

עֹוד יְנּובּון ְב ֵשיבָּ ה

ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו:

טז

ְל ַהגִ יד כִ י י ָָּּשר ה'

צּורי וְל ֹא עלתה עַ וְלָּ ָּתה בֹו:
ִ

צ"ב ,חִ :ב ְפרֹחַ ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב ַויָּצִ יצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן
צ"ב ,ג.ה.יג.טז :וֶאֱ מּו ָּנ ְָך בַ לֵ ילֹות; כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך;
צּורי וְל ֹא עַ וְלָּ ָּתה בֹו
ָּשר ה' ִ
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח; ְל ַהגִ יד כִ י י ָּ
צַ ִדיק כ ָּ

ֹאבדּו כָּל אֹויְבֶ יָך ה' וְאֹ הֲ בָּ יו כְ צֵ את ַה ֶש ֶמש ִבגְ בֻ ָּרתֹו
שופטים ה' ,לא :כֵן י ְ

צ"ב ,יא :ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י
צ"ב ,י :כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה' כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

ָּתן ָּדוִיד בָּ ר ֹאש ְלהֹ דֹות לַ ה' ְביַד אָּ ָּסף וְאֶ חָּ יו :הֹודּו
דברי הימים א ט"ז ,ז-ט.מא-מב :בַ יֹום ַההּוא אָּ ז נ ַ
ימן
יֹלתיוִ :שירּו לֹו ז ְַּמרּו לֹו ִשיחּו ְבכָּל נִ ְפ ְלאֹ ָּתיו ...ו ְִע ָּּמ ֶהם ֵה ָּ
הֹודיעּו בָּ עַ ִּמים עֲ ִל ָּ
לַ ה' ִק ְראּו ִב ְשמֹו ִ
ימן וִידּותּון
רּורים אֲ ֶשר נִ ְקבּו ְבשמֹות ְלהֹ דֹות לַ ה' כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו :ו ְִע ָּּמ ֶהם ֵה ָּ
ּושאָּ ר ַה ְב ִ
וִידּותּון ְ
ּובנֵי יְדּותּון לַ ָּשעַ ר:
ֹלהים ְ
יעים ּוכְ לֵ י ִשיר ָּהאֱ ִ
ּומצִ ְל ַתיִם ְל ַמ ְש ִמ ִ
חֲ צֹצְ רֹות ְ
רֹותם
ֹלהים ַה ֶּמלֶ ְך ְוכָּל ָּהעָּ ם :ו ְַהכֹהֲ נִ ים עַ ל ִמ ְש ְמ ָּ
דברי הימים ב ז' ,ה-וַ ... :וי ְַחנְ כּו אֶ ת בֵ ית ָּהאֱ ִ
עֹ ְמ ִדים ו ְַה ְלוִיִ ם ִבכְ לֵ י ִשיר ה' אֲ ֶשר עָּ ָּשה ָּדוִיד ַה ֶּמלֶ ְך ְלהֹ דֹות לַ ה' כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו ְב ַהלֵ ל ָּדוִיד ְבי ָָּּדם
ו ְַהכֹהֲ נִ ים מחצצרים ַמ ְחצְ ִרים נֶגְ ָּדם ְוכָּל ִי ְש ָּראֵ ל עֹ ְמ ִדים:

צ"ב ,א-גִ :מזְ מֹור
ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:
טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'
שמָך עֶ ְליֹון:
ּולז ֵַּמר ְל ְ
ְ
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך
וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

Intertextuality
Quoting the
end of Torah
enemies will
perish
& King David
Shlomo sing
in the Temple

סמיכות המזמור בספר תהלים

מזמור צ"ב
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א

ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:

ב

טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ְ

ג

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

ד

עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל

עֲ לֵ י ִהגָּ יֹון ְבכִ נֹור:

ה

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

ו

גָּדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה'
ַמה ְ

ֹתיָך:
ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֶ

ז

ִאיש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע

ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:

ח

ִב ְפר ַֹח ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב

ַוי ִָּציצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

אֹודה ה' כְ צִ ְדקֹו וַאֲ ז ְַּמ ָּרה ֵשם ה' עֶ ְליֹון...
ז' ,יחֶ :
ח' ,זַ :ת ְמ ִשילֵ הּו ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך כֹל ַש ָּתה ַתחַ ת ַרגְ לָּ יו:
אֹודה ה' ְבכָּל ִל ִבי  ...אֲ ז ְַּמ ָּרה ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ט' ,ב-גֶ :
ל"ג ,ב-ד :הֹודּו לַ ה' ְבכִ נֹור ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור ז ְַּמרּו
ָּשר ְדבַ ר ה'...
לֹוִ :שירּו לֹו ִשיר חָּ ָּדש  ...כִ י י ָּ
שמחת המשורר
על הבריאת ה'

x1
שם ה'

ט
י

כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'

ע"ב ,ז.טז :י ְִפ ַרח ְבי ָָּּמיו צַ ִדיק ...י ְִרעַ ש כ ְַלבָּ נֹון ִפ ְריֹו

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון
צ"ב ,יג :צַ ִדיק כ ָּ

ִיתי ִע ָּּמְך:
ע"ג ,כב :וַאֲ נִ י בַ עַ ר וְל ֹא אֵ ָּדע ְב ֵהמֹות ָּהי ִ

צ"ב ,זִ :אִי ְש
ישגֶ בַהעַ ר ל ֹא י ֵָּדע ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:
צ"ב ,י :כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
צ"ב ,ח.ידִ :ב ְפרֹחַ ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב...
ֹלהינּו
תּולים ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ
ְש ִ
י ְַפ ִריחּו:
ק' ,א.הָּ :ה ִריעּו
צ"ח ,גָּ :זכַר
לַ ה' כָּל ָּהאָּ ֶרץ ...כִ י
חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָּתֹו
טֹוב ה' ְלעֹולָּ ם
ְלבֵ ית ִי ְש ָּראֵ ל ָּראּו
חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹר ָּודֹר
כָּל אַ ְפ ֵסי אָּ ֶרץ אֵ ת
אֱ מּונָּתֹו
ֹלהינּו:
ְישּועַ ת אֱ ֵ

ֹלהי ִמדּור ְבאָּ הֳּ לֵ י ֶר ַשע:
ִה ְסתֹופֵ ף ְבבֵ ית אֱ ַ

הצלת המשורר
מידי הרשעים

כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו
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י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:

ֹלהים ִשיר חָּ ָּדש
קמ"ד ,ט :אֱ ִ
ירה לָּ ְך ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור אֲ ז ְַּמ ָּרה לָּ ְך
אָּ ִש ָּ

צ"ב ,ד.טז :עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל
ָּשר ה ֹ'
עֲ לֵ י ִהגָּיֹון ְבכִ נֹורְ ...ל ַהגִ יד כִ י י ָּ

ע"ג ,כז :כִ י ִהנֵה ְרחֵ ֶקיָך י ֹאבֵ דּו ִהצְ ַמ ָּתה כָּל זֹונֶה
ּומ ַשנְ אֶ יָך נ ְָּשאּו ר ֹאש:
מ ֶ"ּמג ָּך ,ג :כִ י ִהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָּמיּון ְ
ִפ
פ"ט ,נב :אֲ ֶשר חֵ ְרפּו אֹויְבֶ יָך ה' אֲ ֶשר חֵ ְרפּו ִע ְקבֹות
יחֶ ָך
יא ::כִ י טֹוב יֹום בַ חֲ צֵ ֶריָך ֵמאָּ לֶ ף בָּ חַ ְר ִתי
מ ִ"שד,
ְפ

ְל ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ ֵדי עַ ד:
וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה':

צ"ב ,ב.ה :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'
ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון...
ְ
ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

פ"ח ,יב:
צ" ב  ,ג :
אֹודיעַ
ירה ְלדֹר ָּודֹר ִ
פ"ט( :ב) חַ ְס ֵדי ה' עֹולָּ ם אָּ ִש ָּ
ַהיְסֻ פַ ר
ְל ַהגִ יד
אֱ מּונ ְָּתָך ְב ִפי (כה) וֶאֱ מּונ ִָּתי וְחַ ְס ִדי ִעּמֹו (כט)
בַ ב ֶֹקר
יתי נֶאֱ ֶמנֶת לֹו (לד)
ּוב ִר ִ
בַ ֶקבֶ ר חַ ְס ֶדָך ְלעֹולָּ ם אֶ ְש ָּמר לֹו חַ ְס ִדי ְ
אֱ מּונ ְָּתָך
חַ ְס ֶדָך
וְחַ ְס ִדי ל ֹא אָּ ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְל ֹא אֲ ַש ֵקר בֶ אֱ מּונ ִָּתי (נ)
בָּ אֲ בַ דֹון:
וֶאֱ מּונ ְָּתָך
אַ יֵה חֲ ָּס ֶדיָך ָּה ִראשֹ נִ ים אֲ ֹדנָּי נִ ְשבַ ְע ָּת ְל ָּדוִד
בַ לֵ ילֹות...
ָּת
פ"ט ,יח.כא.כה:בֶ ָּתאֱ מּו
ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
צ"ב ,יא :ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י בַ ִ
ּוב ְש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו:
ק ְָךרנֵנּוְ ...ב ֶש ֶמן ָּק ְד ִשי ְמ ַש ְח ִתיוִ ...
רּוםנ ֶ ַ

יא

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
בַ ִ

צ' ,יד-יזַ :ש ְבעֵ נּו בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך ּונְ ַרנְ נָּה וְנִ ְש ְמחָּ ה
ְבכָּל י ֵָּמינּוַ :ש ְּמחֵ נּו ...י ֵָּראֶ ה אֶ ל עֲ בָּ ֶדיָך פָּ עֳּ לֶ ָך...
ּומעֲ ֵשה י ֵָּדינּו כֹונְ נֵהּו:
ּומעֲ ֵשה י ֵָּדינּו כֹונְ נָּה עָּ לֵ ינּו ַ
ַ

יב

שּורי
ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב ָּ

בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים

צ' ,ו :בַ ב ֶֹקר יָּצִ יץ וְחָּ לָּ ף

צ"א ,טז:
אֹ ֶרְך י ִָּמים
אַ ְש ִביעֵ הּו

צ"ב ,א-הִ :מזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת ...
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך ...כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה'
ְבפָּ עֳּ לֶ ָך ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

צ"ב ,חִ :ב ְפרֹחַ ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב ַויָּצִ יצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

צ"א ,א.ט.יד :יֹ ֵשב ְב ֵס ֶתר עֶ ְליֹון ...עֶ ְליֹון ַש ְמ ָּת ְמעֹונֶָך ...אֲ ַשגְ בֵ הּו כִ י י ַָּדע ְש ִמי

ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי:
יג

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ

כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶ ה:

תפילה לשבת עם
צדיקים במקדש

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון
צ" ב  ,ב ְ :

צ"א ,חַ :רק ְבעֵ ינֶיָך ַת ִביט ְו ִשל ַֻמת ְר ָּש ִעים ִת ְראֶ ה
צ"ב ,ט.יא :וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה'
 ...ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

יד

תּולים ְבבֵ ית ה'
ְש ִ

ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְב ַח ְצרֹות אֱ ֵ

טו

עֹוד יְנּובּון ְב ֵשיבָּ ה

ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו:

טז

ְל ַהגִ יד כִ י י ָָּּשר ה'

צּורי וְל ֹא עלתה עַ וְלָּ ָּתה בֹו:
ִ

ֹתיָך:
צ"ב ,וַ :מה גָּ ְדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה' ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֶ

ֹלהי יַעֲ קֹ בִ :בינּו בֹעֲ ִרים בָּ עָּ ם
ֹאמרּו ל ֹא י ְִראֶ ה יָּּה וְל ֹא י ִָּבין אֱ ֵ
צ"ד ,ז-יא :וַי ְ
ילים ָּמ ַתי ַת ְשכִ ילּו ַ ...ה ְמלַ ֵּמד אָּ ָּדם ָּדעַ ת :ה' יֹ ֵדעַ ַמ ְח ְשבֹות אָּ ָּדם
ּוכְ ִס ִ

כ"ט ,ה :קֹול ה' שֹ בֵ ר אֲ ָּרזִ ים
ַו ְי ַשבֵ ר ה' אֶ ת אַ ְרזֵי ַה ְלבָּ נֹון:

צ"ה ,אְ :לכּו נְ ַרנְ נָּה לַ ה' נ ִָּריעָּ ה ְלצּור ִי ְשעֵ נּו:

ֹתיו
תֹודה חֲ צֵ ר ָּ
ק' ,ד-ה :בֹאּו ְשעָּ ָּריו ְב ָּ
ִב ְת ִהלָּ ה הֹודּו לֹו בָּ ֲרכּו ְשמֹו :כִ י טֹוב ה'
ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹר ָּודֹר אֱ מּונָּתֹו

קט"ז ,יטְ :בחַ צְ רֹות
בֵ ית ה' ְבתֹוכֵכִ י
ְרּושלָּ ִם ַה ְללּו יָּּה:
י ָּ

צ"ב ,ג.הְ :ל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך...עֲ לֵ י ִהגָּיֹון ְבכִ נֹור:
כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:
צ"ב ,ח.יַ :ויָּצִ יצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י
אָּ וֶן ...י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:

ית ָּמ ְלאָּ ה ָּהאָּ ֶרץ ִקנְ ָּינֶָך:
ק"ד ,כדָּ :מה ַרבּו ַמעֲ ֶשיָך ה' כֻלָּ ם ְבחָּ כְ ָּמה עָּ ִש ָּ

ֵאֹלהי ְלצּור ַמ ְח ִסי:
צ"ד ,כב :ו ַ

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך וֶאֱ מּונ ְָּתָך
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו
בַ לֵ ילֹותְ ...בחַ צְ רֹות אֱ ֵ
ּולז ֵַּמר
צ"ב ,ב.יד :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה' ְ
תּולים ְבבֵ ית ה'
ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹוןְ ...ש ִ
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ

צ"ב ,יב :ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י
שּורי
ְב ָּ
צ"ט ,ב.ה.ט :ה' ְבצִ יֹון גָּ דֹול ו ְָּרם הּוא עַ ל כָּל
ֹלהינּו
רֹוממּו ה' אֱ ֵ
ֹלהינּוְ ...
רֹוממּו ה' אֱ ֵ
ָּהעַ ִּמיםְ ...

צ"ג ,ד :אַ ִדיר
בַ ָּּמרֹום ה':

צ"ב ,זִ :איש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע
ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:
צּורי וְל ֹא עַ וְלָּ ָּתה
צ"ב ,טזִ :
צבֹו":ב ,ב-ג.יד :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'...

צ " ג  ,ה  :ה'
ְלאֹ ֶרְך י ִָּמים:

ק"ו ,א; ק"ז ,א; קי"ח,
א.כט; קל"ו ,א :הֹודּו לַ ה'
כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו:

קל"ה ,א-גַ :ה ְללּו יָּּה ַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה' ַה ְללּו עַ ְב ֵדי
ֹלהינּו:
ה'ֶ :שעֹ ְמ ִדים ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות בֵ ית אֱ ֵ
ַה ְללּו יָּּה כִ י טֹוב ה' ז ְַּמרּו ִל ְשמֹו כִ י נ ִָּעים:
יתי ְבכָּל פָּ עֳּ לֶ ָך
קמ"ג ,ה.חָּ :זכ ְַר ִתי י ִָּמים ִמ ֶק ֶדם ָּהגִ ִ
ְב ַמעֲ ֵשה י ֶָּדיָך אֲ שֹוחֵ חַ ַ ...ה ְש ִמיעֵ נִ י בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך

צ"ד ,ד.טז :י ִַביעּו י ְַד ְברּו עָּ ָּתק י ְִתאַ ְּמרּו כָּל
פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶןִ ...מי י ְִתיַצֵ ב ִלי ִעם פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צ"ב ,יג :צַ ִדיק כ ָּ
כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון ִי ְשגֶ ה:

ק"א ,ח :לַ ְב ָּק ִרים אַ צְ ִמית כָּל ִר ְשעֵ י אָּ ֶרץ
ְל ַהכְ ִרית ֵמ ִעיר ה' כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
ק"ד ,טזִ :י ְש ְבעּו עֲ צֵ י ה'
אַ ְרזֵי ְלבָּ נֹון אֲ ֶשר נ ָָּּטע:

Contextuality

ָּתן ָּדוִיד בָּ ר ֹאש ְלהֹ דֹות לַ ה' ְביַד אָּ ָּסף וְאֶ חָּ יו :הֹודּו
דברי הימים א ט"ז ,ז-ט.מא-מב :בַ יֹום ַההּוא אָּ ז נ ַ
ימן
יֹלתיוִ :שירּו לֹו ז ְַּמרּו לֹו ִשיחּו ְבכָּל נִ ְפ ְלאֹ ָּתיו ...ו ְִע ָּּמ ֶהם ֵה ָּ
הֹודיעּו בָּ עַ ִּמים עֲ ִל ָּ
לַ ה' ִק ְראּו ִב ְשמֹו ִ
ימן וִידּותּון
רּורים אֲ ֶשר נִ ְקבּו ְבשמֹות ְלהֹ דֹות לַ ה' כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו :ו ְִע ָּּמ ֶהם ֵה ָּ
ּושאָּ ר ַה ְב ִ
וִידּותּון ְ
ּובנֵי יְדּותּון לַ ָּשעַ ר:
ֹלהים ְ
יעים ּוכְ לֵ י ִשיר ָּהאֱ ִ
ּומצִ ְל ַתיִם ְל ַמ ְש ִמ ִ
חֲ צֹצְ רֹות ְ
רֹותם
ֹלהים ַה ֶּמלֶ ְך ְוכָּל ָּהעָּ ם :ו ְַהכֹהֲ נִ ים עַ ל ִמ ְש ְמ ָּ
דברי הימים ב ז' ,ה-וַ ... :וי ְַחנְ כּו אֶ ת בֵ ית ָּהאֱ ִ
עֹ ְמ ִדים ו ְַה ְלוִיִ ם ִבכְ לֵ י ִשיר ה' אֲ ֶשר עָּ ָּשה ָּדוִיד ַה ֶּמלֶ ְך ְלהֹ דֹות לַ ה' כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו ְב ַהלֵ ל ָּדוִיד ְבי ָָּּדם
ו ְַהכֹהֲ נִ ים מחצצרים ַמ ְחצְ ִרים נֶגְ ָּדם ְוכָּל ִי ְש ָּראֵ ל עֹ ְמ ִדים:

CREATION

מזמור צ"ב
Shabbat = Creation, Exodus, Sinai/Torah, Temple
א

ִמזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:

ב

טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'

ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ְ

ג

ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

ד

עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל

עֲ לֵ י ִהגָּ יֹון ְבכִ נֹור:

ה

כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך

ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

ו

גָּדלּו ַמעֲ ֶשיָך ה'
ַמה ְ

ֹתיָך:
ְמאֹ ד עָּ ְמקּו ַמ ְח ְשב ֶ

ז

ִאיש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע

ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:

ח

ִב ְפר ַֹח ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב

ַוי ִָּציצּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן

ְל ִה ָּש ְמ ָּדם עֲ ֵדי עַ ד:
ט
י

וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה':
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'

Intertextuality

כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
יא

ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
בַ ִ

יב

שּורי
ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב ָּ

בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים

פ"ח ,יב:
אֹודיעַ
ירה ְלדֹר ָּודֹר ִ
פ"ט( :ב) חַ ְס ֵדי ה' עֹולָּ ם אָּ ִש ָּ
ַהיְסֻ פַ ר
אֱ מּונ ְָּתָך ְב ִפי (כה) וֶאֱ מּונ ִָּתי וְחַ ְס ִדי ִעּמֹו (כט)
יתי נֶאֱ ֶמנֶת לֹו (לד)
ּוב ִר ִ
בַ ֶקבֶ ר חַ ְס ֶדָך ְלעֹולָּ ם אֶ ְש ָּמר לֹו חַ ְס ִדי ְ
אֱ מּונ ְָּתָך
וְחַ ְס ִדי ל ֹא אָּ ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְל ֹא אֲ ַש ֵקר בֶ אֱ מּונ ִָּתי (נ)
בָּ אֲ בַ דֹון:
אַ יֵה חֲ ָּס ֶדיָך ָּה ִראשֹ נִ ים אֲ ֹדנָּי נִ ְשבַ ְע ָּת ְל ָּדוִד
מּו ֶנ
צ' ,יד-יזַ :ש ְבעֵ בֶ
צ"א ,טז:
ָּתָךחַ ְס ֶדָך ּונְ ַרנְ נָּה וְנִ ְש ְמחָּ ה
ֹק ֶר
נּואֱבַ ב
אֹ ֶרְך י ִָּמים
ְבכָּל י ֵָּמינּוַ :ש ְּמחֵ נּו ...י ֵָּראֶ ה אֶ ל עֲ בָּ ֶדיָך פָּ עֳּ לֶ ָך...
אַ ְש ִביעֵ הּו
ּומעֲ ֵשה י ֵָּדינּו כֹונְ נֵהּו:
ּומעֲ ֵשה י ֵָּדינּו כֹונְ נָּה עָּ לֵ ינּו ַ
ַ
צ"ב ,ב-ג.יד :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'...
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך וֶאֱ מּונ ְָּתָך
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו
בַ לֵ ילֹותְ ...בחַ צְ רֹות אֱ ֵ

צ" ב  ,ג :
ק' ,א.הָּ :ה ִריעּו
צ"ח ,גָּ :זכַר
ְל ַהגִ יד
לַ ה' כָּל ָּהאָּ ֶרץ ...כִ י
חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָּתֹו
בַ ב ֶֹקר
טֹוב ה' ְלעֹולָּ ם
ְלבֵ ית ִי ְש ָּראֵ ל ָּראּו
חַ ְס ֶדָך
כָּל אַ ְפ ֵסי אָּ ֶרץ אֵ ת חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹר ָּודֹר
וֶאֱ מּונ ְָּתָך
אֱ מּונָּתֹו
ֹלהינּו:
ְישּועַ ת אֱ ֵ
צ " ג  ,ה  :ה'
ילֹותא...-הִ :מזְ מֹור ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת ...
בַצלֵ"ב,
ְלאֹ ֶרְך י ִָּמים:
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך ...כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה'
ְבפָּ עֳּ לֶ ָך ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

ֹתיו
תֹודה חֲ צֵ ר ָּ
ק' ,ד-ה :בֹאּו ְשעָּ ָּריו ְב ָּ
ִב ְת ִהלָּ ה הֹודּו לֹו בָּ ֲרכּו ְשמֹו :כִ י טֹוב ה'
ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹר ָּודֹר אֱ מּונָּתֹו

צ"ב ,זִ :איש בַ עַ ר ל ֹא י ֵָּדע
ּוכְ ִסיל ל ֹא י ִָּבין אֶ ת ז ֹאת:
צ"ב ,ט.יא :וְאַ ָּתה ָּמרֹום ְלעֹ לָּ ם ה'
 ...ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י

צ"ב ,ד.טז :עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י נָּבֶ ל
ָּשר ה ֹ'
עֲ לֵ י ִהגָּיֹון ְבכִ נֹורְ ...ל ַהגִ יד כִ י י ָּ

צ"ט ,ב.ה.ט :ה' ְבצִ יֹון גָּ דֹול ו ְָּרם הּוא עַ ל כָּל
ֹלהינּו
רֹוממּו ה' אֱ ֵ
ֹלהינּוְ ...
רֹוממּו ה' אֱ ֵ
ָּהעַ ִּמיםְ ...

צ"ג ,ד :אַ ִדיר
בַ ָּּמרֹום ה':

ע"ג ,כז :כִ י ִהנֵה ְרחֵ ֶקיָך י ֹאבֵ דּו ִהצְ ַמ ָּתה כָּל זֹונֶה
ּומ ַשנְ אֶ יָך נ ְָּשאּו ר ֹאש:
מ ֶ"ּמג ָּך ,ג :כִ י ִהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָּמיּון ְ
ִפ
פ"ט ,נב :אֲ ֶשר חֵ ְרפּו אֹויְבֶ יָך ה' אֲ ֶשר חֵ ְרפּו ִע ְקבֹות
ְמ ִשיחֶ ָך:
ּוב ְש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו:
פ"ט ,יח.כא.כהָּ :תרּום ַק ְרנֵנּוְ ...ב ֶש ֶמן ָּק ְד ִשי ְמ ַש ְח ִתיוִ ...

ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי:

ֹלהים ִשיר חָּ ָּדש
קמ"ד ,ט :אֱ ִ
ירה לָּ ְך ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור אֲ ז ְַּמ ָּרה לָּ ְך
אָּ ִש ָּ

ֹלהי יַעֲ קֹ בִ :בינּו בֹעֲ ִרים בָּ עָּ ם
ֹאמרּו ל ֹא י ְִראֶ ה יָּּה וְל ֹא י ִָּבין אֱ ֵ
צ"ד ,ז-יא :וַי ְ
ילים ָּמ ַתי ַת ְשכִ ילּו ַ ...ה ְמלַ ֵּמד אָּ ָּדם ָּדעַ ת :ה' יֹ ֵדעַ ַמ ְח ְשבֹות אָּ ָּדם
ּוכְ ִס ִ

ֹאבדּו כָּל אֹויְבֶ יָך ה' וְאֹ הֲ בָּ יו כְ צֵ את ַה ֶש ֶמש ִבגְ בֻ ָּרתֹו
שופטים ה' ,לא :כֵן י ְ

ע"ב ,ז.טז :י ְִפ ַרח ְבי ָָּּמיו צַ ִדיק ...י ְִרעַ ש כ ְַלבָּ נֹון ִפ ְריֹו

ק"ו ,א; ק"ז ,א; קי"ח,
א.כט; קל"ו ,א :הֹודּו לַ ה'
כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו:
צ"ב ,ב.ה :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'
ּולז ֵַּמר ְל ִש ְמָך עֶ ְליֹון...
ְ
ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך אֲ ַרנֵן:

אֹודה ה' כְ צִ ְדקֹו וַאֲ ז ְַּמ ָּרה ֵשם ה' עֶ ְליֹון...
ז' ,יחֶ :
ח' ,זַ :ת ְמ ִשילֵ הּו ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָּדיָך כֹל ַש ָּתה ַתחַ ת ַרגְ לָּ יו:
אֹודה ה' ְבכָּל ִל ִבי  ...אֲ ז ְַּמ ָּרה ִש ְמָך עֶ ְליֹון:
ט' ,ב-גֶ :
ל"ג ,ב-ד :הֹודּו לַ ה' ְבכִ נֹור ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור ז ְַּמרּו
ָּשר ְדבַ ר ה'...
לֹוִ :שירּו לֹו ִשיר חָּ ָּדש  ...כִ י י ָּ

צ"ב ,א-גִ :מזְ מֹור
ִשיר ְליֹום ַה ַשבָּ ת:
טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה'
שמָך עֶ ְליֹון:
ּולז ֵַּמר ְל ְ
ְ
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְס ֶדָך
וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות:

צ"ב ,י :כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה' כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו
צ"ב ,י :כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך ה'
כִ י ִהנֵה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵ דּו י ְִתפָּ ְרדּו כָּל פֹ עֲ לֵ י אָּ וֶן:
ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן:
צ"ב ,יא :ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י בַ ִ
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון
צ"ב ,יג :צַ ִדיק כ ָּ

& King David
Shlomo sing in
the Temple

God’s
& Kindness
Faith

הלכ"ט כל"ח
Thank & Sing
& God’s name
his creation
Educate the
& evil doers
generation
& You are exalted
raised my horn
enemies will
perish, Judges
)(PTSD – NET

= King David
& King Shlomo

ִי ְשגֶ ה

יג

ַת ָּמר י ְִפ ָּרח
צַ ִדיק כ ָּ

כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶ ה:

יד

תּולים ְבבֵ ית ה'
ְש ִ

ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְב ַח ְצרֹות אֱ ֵ

טו

עֹוד יְנּובּון ְב ֵשיבָּ ה

ְד ֵשנִ ים ו ְַרעֲ נַנִ ים י ְִהיּו:

טז

ְל ַהגִ יד כִ י י ָָּּשר ה'

צּורי וְל ֹא עלתה עַ וְלָּ ָּתה בֹו:
ִ

פ"ד ,יא :כִ י טֹוב יֹום בַ חֲ צֵ ֶריָך ֵמאָּ לֶ ף בָּ חַ ְר ִתי
ֹלהי ִמדּור ְבאָּ הֳּ לֵ י ֶר ַשע:
ִה ְסתֹופֵ ף ְבבֵ ית אֱ ַ
דברים ל"ב ,ד :הצּור ָּת ִמים פָּ עֳּ לֹו כִ י כָּל ְד ָּרכָּיו
ָּשר הּוא:
ִמ ְשפָּ ט אֵ -ל אֱ מּונָּה וְאֵ ין עָּ וֶל צַ ִדיק ְוי ָּ

צ"ב ,ח.ידִ :ב ְפרֹחַ ְר ָּש ִעים כְ מֹו עֵ ֶשב...
ֹלהינּו
תּולים ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ
ְש ִ
י ְַפ ִריחּו:
צ"ב ,ג.ה.יג.טז :וֶאֱ מּו ָּנ ְָך בַ לֵ ילֹות; כִ י ִש ַּמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָּ עֳּ לֶ ָך;
צּורי וְל ֹא עַ וְלָּ ָּתה בֹו
ָּשר ה' ִ
ַת ָּמר י ְִפ ָּרח; ְל ַהגִ יד כִ י י ָּ
צַ ִדיק כ ָּ

Temple & God
Quote end of
Moshe’s Torah

"חסד ואמונה" בספר תהלים
“Kindness and Faith” in Sefer Tehillim
ספר ראשון Book I

ספר שלישי Book III

ספר רביעי Book IV

ל"ג ,ב :הֹודּו לַ ה' ְבכִ נֹור ְבנֵבֶ ל עָּ שֹור

פ"ח ,יבַ :ה ְיסֻ פַ ר בַ ֶקבֶ ר ַח ְס ֶדָך

צ"ב ,ג-דְ :ל ַהגִ יד בַ ב ֶֹקר ַח ְס ֶדָך

יטיבּו
ז ְַּמרּו לֹוִ :שירּו לֹו ִשיר ָּח ָּדש ֵה ִ

אֱ מּונ ְָּתָך בָּ אֲ בַ דֹון:

וֶאֱ מּונ ְָּתָך בַ לֵ ילֹות :עֲ לֵ י עָּ שֹור וַעֲ לֵ י
נָּבֶ ל עֲ לֵ י ִהגָּ יֹון ְבכִ נֹור:

נַגֵ ן ִב ְתרּועָּ ה :כִ י י ָָּּשר ְדבַ ר ה' ְוכָּל
ַמעֲ ֵשהּו בֶ אֱ מּונָּה :אֹ ֵהב ְצ ָּד ָּקה

ירה
פ"ט( :ב) ַח ְס ֵדי ה' עֹולָּ ם אָּ ִש ָּ

ּומ ְשפָּ ט ֶח ֶסד ה' ָּמ ְלאָּ ה ָּהאָּ ֶרץ:
ִ

אֹודיעַ אֱ מּונ ְָּתָך ְב ִפי( ...:כה)
ְלדֹר ָּודֹר ִ

צ"ח ,גָּ :זכַר ַח ְסדֹו וֶאֱ מּונָּתֹו ְלבֵ ית

ּוב ְש ִמי ָּתרּום
ְח ְס ִדי ִעּמֹו ִ
וֶאֱ מּונ ִָּתי ו ַ

י ְִש ָּראֵ ל ָּראּו כָּל אַ ְפ ֵסי אָּ ֶרץ אֵ ת

ַק ְרנֹו( ...:כט) ְלעֹולָּ ם אֶ ְש ָּמר לֹו ַח ְס ִדי

ֹלהינּו:
יְשּועַ ת אֱ ֵ

ל"ו ,ו :ה' ְב ַה ָּש ַמיִם ַח ְס ֶדָך אֱ מּונ ְָּתָך

עַ ד ְש ָּח ִקים:
יתי ְבתֹוְך ִל ִבי
מ' ,יאִ :צ ְד ָּק ְתָך ל ֹא כִ ִס ִ
ּותשּועָּ ְתָך אָּ ָּמ ְר ִתי ל ֹא
אֱ מּונ ְָּתָך ְ

כִ ַח ְד ִתי ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ְל ָּק ָּהל ָּרב:

ְח ְס ִדי ל ֹא
יתי נֶאֱ ֶמנֶת לֹו( .... :לד) ו ַ
ּוב ִר ִ
ְ
אָּ ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְל ֹא אֲ ַש ֵקר בֶ אֱ מּונ ִָּתי... :

ק' ,א.הָּ :ה ִריעּו לַ ה' כָּל ָּהאָּ ֶרץ...

(נ) אַ יֵה חֲ ָּס ֶדיָך ָּה ִראשֹ נִ ים אֲ ֹדנָּי נִ ְשבַ ְע ָּת

כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָּ ם ַח ְסדֹו

ָּתָך:
ְל ָּדוִד בֶ אֱ מּונ ֶ

וְעַ ד דֹר ָּודֹר אֱ מּונָּתֹו:

Key Words/Motifs
Lyre / harp /10-stringed lute
Kindness and faith

ארז בלבנון במקרא
ֹאמר הָּ אָּ ָּטד אֶ ל הָּ עֵ צִ ים ִאם בֶ אֱ ֶמת אַ ֶתם מ ְֹש ִחים אֹ ִתי ְל ֶמלֶ ְך עֲ לֵ יכֶם בֹאּו חֲ סּו ְבצִ ִלי ו ְִאם אַ יִן ֵתצֵ א אֵ ש ִמן
שופטים ט' ,טו :וַי ֶ
הָּ אָּ ָּטד וְת ֹאכַל אֶ ת אַ ְרזֵי הַ ְלבָּ נֹון:
ימן ְוכ ְַלכֹל ו ְַד ְר ַדע ְבנֵי ָּמחֹול ַוי ְִהי ְשמֹו ְבכָּל הַ גֹויִם סָּ ִביבַ :וי ְַדבֵ ר
יתן הָּ אֶ זְ ָּר ִחי וְהֵ ָּ
מלכים א ה' ,יא-יגַ :וי ְֶחכַם ִמכָּל הָּ אָּ ָּדם ֵמאֵ ָּ
ֹלשת אֲ לָּ ִפים ָּמ ָּשל ַוי ְִהי ִשירֹו חֲ ִמ ָּשה וָּאָּ לֶ ףַ :וי ְַדבֵ ר עַ ל ָּהעֵ ִצים ִמן ָּהאֶ ֶרז אֲ ֶשר בַ ְלבָּ נֹון וְעַ ד ָּהאֵ זֹוב אֲ ֶשר יֹ צֵ א בַ ִקיר ַוי ְַדבֵ ר עַ ל
ְש ֶ
הַ ְבהֵ ָּמה וְעַ ל הָּ עֹוף וְעַ ל הָּ ֶר ֶמש וְעַ ל הַ ָּדגִ ים:
מלכים א ה' ,יח-כ :וְעַ ָּתה הֵ נִ יחַ ה' אֱ ֹלהַ י ִלי ִמסָּ ִביב אֵ ין ָּש ָּטן וְאֵ ין פֶ גַע ָּרע :ו ְִהנְ נִ י אֹ ֵמר ִל ְבנֹות בַ יִת ְל ֵשם ה' אֱ ֹלהָּ י כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר ה'
אֶ ל ָּדוִד אָּ ִבי לֵ אמֹר ִבנְ ָך אֲ ֶשר אֶ ֵתן ַת ְח ֶתיָך עַ ל כִ ְסאֶ ָך הּוא י ְִבנֶה הַ בַ יִת ִל ְש ִמי :וְעַ ָּתה צַ ּוֵה ְויִכְ ְרתּו ִלי אֲ ָּרזִ ים ִמן הַ ְלבָּ נֹון וַעֲ בָּ ַדי
ֹאמר כִ י אַ ָּתה י ַָּד ְע ָּת כִ י אֵ ין בָּ נּו ִאיש יֹ ֵדעַ ִלכְ ָּרת עֵ צִ ים כַצִ דֹנִ ים:
ּושכַר עֲ בָּ ֶדיָך אֶ ֵתן ְלָך כְ כֹל אֲ ֶשר ת ֵ
י ְִהיּו ִעם עֲ בָּ ֶדיָך ְ
ְהּודה לֵ אמֹר הַ חֹוחַ אֲ ֶשר בַ ְלבָּ נֹון
מלכים ב י"ד ,ט (דברי הימים ב כ"ה ,יח) :וַיִ ְשלַ ח יְהֹואָּ ש ֶמלֶ ְך י ְִש ָּראֵ ל אֶ ל אֲ ַמצְ יָּהּו ֶמלֶ ְך י ָּ
חֹוח:
ָּשלַ ח אֶ ל ָּהאֶ ֶרז אֲ ֶשר בַ ְלבָּ נֹון לֵ אמֹר ְתנָּה אֶ ת ִב ְתָך ִל ְבנִ י ְל ִא ָּשה ו ַַתעֲ בֹר ַחיַת ַה ָּש ֶדה אֲ ֶשר בַ ְלבָּ נֹון ו ִַת ְרמֹס אֶ ת ַה ַ
ישעיהו ב' ,יג-יד :וְעַ ל כָּל אַ ְרזֵי הַ ְלבָּ נֹון הָּ ָּר ִמים וְהַ נִ ָּש ִאים וְעַ ל כָּל אַ לֹונֵי הַ בָּ ָּשן :וְעַ ל כָּל הֶ הָּ ִרים הָּ ָּר ִמים וְעַ ל כָּל הַ גְ בָּ עֹות
הַ נִ ָּשאֹות:
רֹושים ָּש ְמחּו ְלָך אַ ְרזֵי ְלבָּ נֹון ֵמאָּ ז ָּשכ ְַב ָּת ל ֹא יַעֲ לֶ ה הַ כ ֵֹרת עָּ לֵ ינּו:
ישעיהו י"ד ,ח :גַם ְב ִ
יחזקאל כ"ז ,ג-ה :וְאָּ ַמ ְר ָּת ְלצֹור הַ יֹ ֶשבֶ ת עַ ל ְמבֹואֹ ת יָּם ֹרכֶלֶ ת הָּ עַ ִּמים אֶ ל ִאיִ ים ַר ִבים כֹה אָּ ַמר אֲ ֹדנָּי ה' צֹור אַ ְת אָּ ַמ ְר ְת אֲ נִ י
רֹושים ִמ ְשנִ יר בָּ נּו לָּ ְך אֵ ת כָּל לֻחֹ ָּתיִם אֶ ֶרז ִמ ְלבָּ נֹון לָּ ָּקחּו לַ עֲ שֹות ת ֶֹרן עָּ לָּ יְִך:
כְ ִלילַ ת יֹ ִפיְ :בלֵ ב י ִַּמים גְ בּולָּ יְִך ֹב ַניְִך כ ְָּללּו י ְָּפיְֵךְ :ב ִ
ְתה צַ ַּמ ְרתֹו:
קֹומה ּובֵ ין עֲ ב ִֹתים הָּ י ָּ
ָּ
יחזקאל ל"א ,גִ :הנֵה אַ שּור אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון יְפֵ ה עָּ נָּף וְחֹ ֶרש ֵמצַ ל ּוגְ בַ ּה
ידם כְ מֹו עֵ ֶגל ְלבָּ נֹון ו ְִש ְריֹ ן כְ מֹו בֶ ן ְראֵ ִמים:
ְשבֵ ר ה' אֶ ת אַ ְרזֵי הַ ְלבָּ נֹוןַ :וי ְַר ִק ֵ
תהלים כ"ט ,ה :קֹול ה' שֹ בֵ ר אֲ ָּרזִ ים ַוי ַ
ַת ָּמר
שּורי בַ ָּק ִמים עָּ לַ י ְמ ֵר ִעים ִת ְש ַמ ְענָּה אָּ זְ נָּי :צַ ִדיק כ ָּ
ֹּלתי ְב ֶש ֶמן ַרעֲ נָּן :ו ַַתבֵ ט עֵ ינִ י ְב ָּ
תהלים צ"ב ,יא-יד :ו ַָּת ֶרם כִ ְראֵ ים ַק ְרנִ י בַ ִ
תּולים ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות אֱ ֹלהֵ ינּו י ְַפ ִריחּו:
י ְִפ ָּרח כְ אֶ ֶרז בַ ְלבָּ נֹון י ְִשגֶהְ :ש ִ
תהלים ק"ד ,טז :י ְִש ְבעּו עֲ צֵ י ה' אַ ְרזֵי ְלבָּ נֹון אֲ ֶשר נ ָָּּטע:
ּמּודי ֵשש ְמיֻסָּ ִדים עַ ל אַ ְדנֵי פָּ ז ַמ ְראֵ הּו כ ְַלבָּ נֹון בָּ חּור כָּאֲ ָּרזִ ים:
שֹוקיו עַ ֵ
ָּ
שיר השירים ה' ,טו:
ּומ ְש ֶתה ו ֶָּש ֶמן לַ צִ דֹנִ ים וְלַ צ ִֹרים ְלהָּ ִביא עֲ צֵ י אֲ ָּרזִ ים ִמן הַ ְלבָּ נֹון אֶ ל יָּם יָּפֹוא
ּומאֲ כָּל ִ
עזרא ג' ,ז :וַיִ ְתנּו כֶסֶ ף לַ חֹ צְ ִבים וְלֶ חָּ ָּר ִשים ַ
כֹורש ֶמלֶ ְך פָּ ַרס עֲ לֵ יהֶ ם:
כְ ִר ְשיֹון ֶ

Summary
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