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Introductory Note: Learning from Non-Jewish Scholars
Eicha raba ch2: If someone tells you that the nations have wisdom – believe them,
that they have Torah – do not believe them.
Megila 16A: Rabbi Yochanan said: Whoever says something wise, even among the
nations - is called wise.
Maimonides (Introduction to Eight Chapters): “…and the words of the philosophers, old
and new and from the writings of many people, hear the truth from who said it”
To our dismay, the modern Jew lacks this kind of sensitivity. He does not respond to the beauty and
majesty of the Tanakh. We read in a mechanical way words that were directed to us by the early wise
men, who were the messengers of God and whose Torah is on their lips. We attribute these words as if
they have no meaning to us. At times, I feel jealous of the non-Jew who sees so much understanding
in the biblical word. (Rabbi Joseph Dov HaLevy Soloveitchik “Time of our Freedom”)

Tehillim 102, 22-23: So that the name of the Lord in Zion may
be told and His praise in Jerusalem, when the peoples are
gathered together and kingdoms come to serve the Lord.

Introductory note
Non-Jewish Scholarship

21th century?
New Synagoga & Ecclesia?

my references to the literature…

Prologue: Torah & Kingdom

Tehillim 14, 4: Are they so witless, all those evildoers, who devour my people
as they devour food, and do not invoke the LORD? There they will be seized
with fright, for God is present in the circle of the righteous.
 ֲהלֹא י ְָדעו ָכל ֹפעֲ לֵ י ָאוֶן א ְֹכלֵ י עמי ָא ְכלו לֶ חֶ ם:ה- ד,תהלים י"ד
:דור צדיק
ֹ  ָשם ָפחֲדו פָ חד כי אֱ לֹהים ְב:ה' לֹא ָק ָראו

:ב- א,תהלים ט"ו
ָ:שך
ָ
ֶ מור ְל ָדוד ה' מי יָגור ְב ָאהֳלֶ ך מי י ְשכֹן ְבהר ָק ְד
ֹ ְמז
ְ
:בו
ֹ ָהולֵ ך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר אֱ ֶמת ב ְלב
ֹ

Tehillim 15, 2: He who lives without blame, who does what is right,
and in his heart acknowledges the truth;
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Organization and Alliterations

א

מור ְל ָדוד
מזְ ֹ

ב

ה' מי יָגור ְב ָאהֳלֶ ָך
הולֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק
ֹ

בו:
וְ דֹבֵ ר אֱ ֶמת ב ְלבָ ֹ

ג

לֹא ָרגל על ְלש ֹֹנו

לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו ָר ָעה

ש ָך:
מי י ְשכֹן ְבהר ָק ְד ֶ

Who is worthy to
?enter God’s Temple

ֹבו:
ָשא על ְקר ֹ
וְ חֶ ְר ָפה לֹא נ ָ
ד

נ ְבזֶה ְב ֵעינָיו נ ְמ ָאס

וְ אֶ ת י ְראֵ י ה' יְכ ֵבד

ה

נ ְשבע ְלהָ רע וְ לֹא יָמר:
ֶש ְך
כ ְספ ֹו לֹא נָתן ְבנ ֶ

וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח

Interpersonal qualities

Consistency of
the righteous

עולָ ם:
ֹשה אֵ ֶלה לֹא ימ ֹוט ְל ֹ
ע ֵ
המזמור בספר תהלים
סמיכות
Contextuality

Intertextuality

הלֶ ָך
ט"ו ,א :ה' מי יָגור ְבאָ ֳ
ג' ,ה :קוֹ לי אֶ ל ה' אֶ ְק ָרא
ב' ,ו :ואֲ ני נָס ְכתי מ ְלכי
כ"ד ,ג :מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה'
ויעֲ נֵני ֵמהר ָק ְדשוֹ ֶסלָ ה:
ומי יָקום ב ְמקוֹ ם ָק ְדשוֹ :
מי י ְשכֹן ְבהר ָק ְד ֶש ָך
על ציוֹ ן הר ָק ְדשי:
כן ְבהר ָק ְד ֶשךָ
ָ
ָ
ט"ו ,א :ה' מי יָגור ְבאָ הֳלֶ ך מי י ְש ֹ
ה' ,ה :כי לֹא אֵ ל חָ פֵ ֶרשע אָ ָתה לֹא ְיג ְֻרך ָרע
ְ
ט"ו ,ב :הוֹ לֵ ְך ָתמים
ק"א ,ב.ו :א ְשכילָ ה ְב ֶד ֶרך ָתמים...
פ"ד ,יב :לֹא
קי"ט ,א :א ְש ֵרי
ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר
אֶ ְתה ֵל ְך ְב ָתם ְלבָ בי ...הֹלֵ ְך ְב ֶד ֶר ְך
י ְמנע טוֹ ב
ימי ָד ֶר ְך
ְתמ ֵ
אֱ ֶמת ב ְלבָ בוֹ

לה ְֹלכים ְב ָתמים

ְש ְר ֵתני
ָתמים הוא י ָ

י"ד ,א.ג.ד.ה :אֵ ין ע ֵֹשה טוֹ בָ ...כל פֹעֲ לֵ י אָ וֶן ...אֱ לֹהים ְבדוֹ ר צדיק:
י"ב ,גָ :שוְ א יְד ְברו איש אֶ ת ֵר ֵעהו
ה' ,ו:
ֵאת ָכל
ָשנ ָ
פֹעֲ לֵ י אָ וֶן

ו' ,ט :סורו
מ ֶמני ָכל
פֹעֲ לֵ י אָ ֶון

י"א ,ג:
צדיק
מה ָפ ָעל

י"ד ,ד... :
ָכל פֹעֲ לֵ י אָ וֶן...
ה' לֹא ָק ָראו

י' ,ו :אָ מר ְבלבוֹ
ט"ו ,ה :ע ֵֹשה
י"ג  ,ה:
בל אֶ מוֹ ט
אֵ ֶלה לֹא ימוֹ ט
צָ רי יָגילו
ְלדֹר וָ דֹר
ְלעוֹ לָ ם
כי אֶ מוֹ ט
כן ְבהר ָק ְד ֶשךָ:
ָ
ט"ו ,ב... :ה' מי יָגור ְבאָ הֳלֶ ך מי י ְש ֹ

הה ְֹלכים ְבתוֹ רת ה'

ט"ו ,ב.ה :ופ ֵֹעל צֶ ֶדק ...ע ֵֹשה אֵ ֶלה לֹא ימוֹ ט ְלעוֹ לָ ם
ט"ו ,ב :הוֹ לֵ ְך ָתמים
ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר
אֱ ֶמת ב ְלבָ בוֹ

ט"ו ,ג :לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו ָר ָעה
י"ז ,ד :ל ְפעֻ לוֹ ת אָ ָדם
ב ְדבר ְשפָ ֶת ָ
יך אֲ ני
ָשמ ְרתי אָ ְרחוֹ ת ָפרי :
כ"א ,ח :כי ה ֶמלֶ ְך
בֹטֵ ח בה' ו ְבחֶ ֶסד
ֶע ְליוֹ ן בל ימוֹ ט

י"ז ,הָ :תמ ְֹך
ט"ז ,ח :שויתי ה'
שרי ְבמ ְע ְגלוֹ ֶתיךָ
אֲ ֻ
ְלנֶגְ די ָתמיד כי
בל נָמוֹ טו ְפ ָע ָמי
מימיני בל אֶ מוֹ ט
ס"א ,ה :אָ גו ָרה ְבאָ הָ ְל ָך עוֹ לָ מים אֶ ח ֱֶסה ְב ֵס ֶתר ְכנָפֶ ָ
יך ֶסלָ ה:

בראשית ו' ,ט :אֵ ֶלה תוֹ ְלדֹת נֹח נֹח איש צדיק
ָתמים הָ יָה ְבדֹר ָֹתיו אֶ ת הָ אֱ לֹהים ה ְתה ֶל ְך נֹח:

בראשית י"ז ,א :ה ְתה ֵל ְך
ְלפָ ני ו ְֶהיֵה ָתמים

תהלים ט"ו ,ב:
הוֹ לֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק

ויקרא ה' ,ד :אוֹ נֶפֶ ש כי ת ָשבע ְלב ֵטא ב ְשפָ תים ְלהָ רע אוֹ ְלהֵ יטיב ְלכֹל אֲ ֶשר יְב ֵטא הָ אָ ָדם ב ְשבֻ ָעה
ויקרא כ"ז ,י.לג... :וְ לֹא יָמיר אֹתוֹ טוֹ ב ְב ָרע אוֹ רע ְבטוֹ ב ...לֹא יְב ֵקר ֵבין טוֹ ב לָ רע וְ לֹא יְמ ֶירנו
ֶש ְך:
ֹשה לֹא ְתשימון ָעלָ יו נ ֶ
שמות כ"ב ,כד :אם ֶכ ֶסף ת ְלוֶה אֶ ת עמי אֶ ת הֶ ָעני ע ָמ ְך לֹא ת ְהיֶה לוֹ ְכנ ֶ
ְ
ויקרא כ"ה ,לה-לז :וְ כי יָמו ְך אָ ח ָ
יך ו ָמטָ ה יָדוֹ ע ָמ ְך וְ הֶ חֱז ְק ָת בוֹ גֵר וְ תוֹ ָשב וָחי ע ָמך :אל תקח ֵמאתוֹ
יך וְ חֵ י אָ ח ָ
את ֵמאֱ לֹהֶ ָ
ֶש ְך ו ְבמ ְרבית לֹא ת ֵתן אָ ְכלֶ ָך:
יך ע ָמ ְך :אֶ ת כ ְס ְפ ָך לֹא ת ֵתן לוֹ ְבנ ֶ
ֶש ְך וְ ת ְרבית וְ י ֵָר ָ
נ ֶ
יך ְלאָ ח ָ
דברים כ"ג ,כ :לֹא תש ְ
ֶש ְך ָכל ָדבָ ר אֲ ֶשר י ָש ְך:
ֶש ְך אֹכֶ ל נ ֶ
ֶש ְך ֶכ ֶסף נ ֶ
יך נ ֶ
דברים כ"ז ,כה :אָ רור ל ֵֹקח שֹחד ְלהכוֹ ת
נֶפֶ ש ָדם נָקי וְ אָ מר ָכל הָ ָעם אָ ֵמן
ישעיה ל"ג ,יד-יחָ :פחֲדו ְבציוֹ ן ח ָטאים אָ ֲחזָה ְר ָע ָדה ֲחנֵפים מי יָגור
ישרים
לָ נו אֵ ש אוֹ כֵ לָ ה מי יָגור לָ נו מוֹ ְק ֵדי עוֹ לָ ם :הֹלֵ ְך צְ ָדקוֹ ת וְ דֹבֵ ר ֵמ ָ
מֹאֵ ס ְבבֶ צע מעֲ שקוֹ ת נ ֵֹער כ ָפיו מ ְתמ ְֹך בשֹחד אֹטֵ ם אָ זְ נוֹ מ ְשמֹע
ָדמים וְ עֹצֵ ם ֵעינָיו ֵמ ְראוֹ ת ְב ָרע :הוא ְמרוֹ מים י ְשכֹן ְמצָ דוֹ ת ְסלָ עים
ימיו ֶנא ֱָמנים :מֶ לֶ ְך ְביָפְ יוֹ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינ ָ
ֶיך ת ְראֶ י ָנה
מ ְשגבוֹ לחְ מוֹ נ ָתן ֵמ ָ
ימה...
אֶ ֶר מ ְרחקים :ל ְב ָך י ְֶהגֶה אֵ ָ
יחזקאל י"ח ,ה-ח :וְ איש כי יהְ יֶה צדיק וְ ָע ָשה מ ְש ָפט וצְ ָד ָקה :אֶ ל
שת
ָשא אֶ ל גלולֵ י ֵבית י ְש ָראֵ ל וְ אֶ ת אֵ ֶ
הֶ הָ רים לֹא אָ כָ ל וְ ֵעינָיו לֹא נ ָ
חבֹלָ תוֹ חוֹ ב
ֵר ֵעהו לֹא ט ֵמא וְ אֶ ל א ָשה נ ָדה לֹא י ְק ָרב :וְ איש לֹא יוֹ נֶה ֲ
ֶש ְך לֹא י ֵתן
יָשיב ְגזֵלָ ה לֹא יגְ זֹל ל ְחמוֹ ְל ָר ֵעב י ֵתן וְ ֵעירֹם יְכ ֶסה ָבגֶד :בנ ֶ
וְ ת ְרבית לֹא י ָקח ֵמ ָעוֶל יָשיב יָדוֹ מ ְשפט אֱ ֶמת יעֲ ֶשה ֵבין איש ְלאיש:

תהלים ט"ו ,ד:
נ ְשבע ְלהָ רע וְ לֹא יָמר
תהלים ט"ו,
ה :כ ְספוֹ לֹא
נָתן ְב ֶנ ֶש ְך

ֶש ְך
תהלים ט"ו ,ה :כ ְספוֹ לֹא נָתן ְבנ ֶ
וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח ע ֵֹשה אֵ ֶלה לֹא ימוֹ ט ְלעוֹ לָ ם
תהלים ט"ו ,א-ה :ה' מי יָגור ְבאָ הֳלֶ ָך מי י ְשכֹן ְבהר
ש ָך :הוֹ לֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר א ֱֶמת ב ְלבָ בוֹ :
ָק ְד ֶ

לֹא ָרגל על ְלשֹנוֹ לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו ָר ָעה וְ חֶ ְר ָפה לֹא
ָשא על ְקרֹבוֹ  :נ ְבזֶה ְב ֵעינָיו נ ְמאָ ס וְ אֶ ת י ְראֵ י ה'
נ ָ
ֶש ְך
יְכ ֵבד נ ְשבע ְלהָ רע וְ לֹא יָמר :כ ְספוֹ לֹא נָתן ְבנ ֶ
וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח ע ֵֹשה אֵ ֶלה לֹא ימוֹ ט ְלעוֹ לָ ם:
תהלים ט"ו ,א-ה :הוֹ לֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר

אֱ ֶמת ב ְלבָ בוֹ  :לֹא ָרגל על ְלשֹנוֹ לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו
ָשא על ְקרֹבוֹ  ...כ ְספוֹ לֹא נָתן
ָר ָעה וְ חֶ ְר ָפה לֹא נ ָ
ֶש ְך וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח ע ֵֹשה אֵ ֶלה לֹא ימוֹ ט
ְבנ ֶ
ְלעוֹ לָ ם:

Mizmor 15
א

מור ְל ָדוד
מזְ ֹ

ב

ה' מי יָגור ְב ָאהֳלֶ ָך
הולֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק
ֹ

בו:
וְ דֹבֵ ר אֱ ֶמת ב ְלבָ ֹ

ג

לֹא ָרגל על ְלש ֹֹנו

לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו ָר ָעה

ש ָך:
מי י ְשכֹן ְבהר ָק ְד ֶ

ֹבו:
ָשא על ְקר ֹ
וְ חֶ ְר ָפה לֹא נ ָ
ד

נ ְבזֶה ְב ֵעינָיו נ ְמ ָאס

וְ אֶ ת י ְראֵ י ה' יְכ ֵבד

ה

נ ְשבע ְלהָ רע וְ לֹא יָמר:
ֶש ְך
כ ְספ ֹו לֹא נָתן ְבנ ֶ

וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח

עולָ ם:
ֹשה אֵ ֶלה לֹא ימ ֹוט ְל ֹ
ע ֵ

For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the
law at his mouth: for he is the messenger of the Lord of Hosts (Malachi 2, 7)
Deuteronomy 26, 14-15: I have hearkened to the voice of the Lord my Go, I have done according to all that You
have commanded me. Look forth from Your holy habitation from heaven and bless Your people Israel and the
land that which You have given us as You swore to our fathers, a land flowing with milk and honey
Isaiah 26, 1-4: In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city: walls and
bulwarks He has appointed for salvation. Open the gates that the righteous nation that keeps faithfulness may
enter in. The mind stayed on You, You keep in perfect peace; because it trusted in You. Trust in the Lord forever,
for the Lord is God, an everlasting rock

Ps 15, 1: A psalm by David. Lord, who may sojourn in Your tent? Who
may dwell on Your holy mountain?
Ps 24, 3: Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand
in His holy place?
Ps 118, 19-20: Open for me the gates of righteousness. I will enter
through them; I will give thanks to the Lord. This is the gate to
the Lord; the vindicated will enter through it
מכון המקדש

Hagai 2, 2-3: Say now to Zerubbabel the son of Shaltiel, the governor of Judah, and to Joshua the son of
Jehozadak the High Priest, and to the remnant of the people, saying: Who among you is left, who saw this
house in its former glory? And as you see it now, is it not as nothing in your eyes?
Zechariah 7, 2-3: And Sharezer and Regem Melech and his men sent to Bethel to pray before the Lord, to
say to the Priests of the house of the Lord of Hosts and to the prophets, saying, "Shall I weep in the fifth
month, abstaining as I have done these many years?

Sitz im Leben, Tempeleinzugsliturgie, Tempeleinzugstheologie
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Organization and Alliteration

מור
א ְל ָדוד מזְ ֹ
ֵתבֵ ל וְ י ְֹשבֵ י בָ ה:

לו ָאה
לה' הָ ָא ֶר ו ְמ ֹ
ב כי הוא על ימים י ְָס ָדה
ג

מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה'

God created
the world

ְכונְ נֶהָ :
רות י ֹ
וְ על נְ הָ ֹ
קום ָק ְדש ֹו:
ומי יָקום ב ְמ ֹ

ד נְ קי כפים ובר לֵ בָ ב

מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה'

ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי
שר לֹא נ ָ
אֲ ֶ

ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי
אֲ ֶשר לֹא נ ָ

וְ לֹא נ ְשבע ְלמ ְר ָמה:

One who ascends
God’s mountain

ה י ָשא ְב ָרכָ ה ֵמאֵ ת ה'
ו

י ָשא ְב ָרכָ ה ֵמאֵ ת ה'

עו:
ו ְצ ָד ָקה ֵמאֱ לֹהֵ י י ְש ֹ
שי פָ נ ָ
ֶיך יעֲ קֹב סֶ לָ ה:
ְמב ְק ֵ

זֶה ד ֹור דרשו ד ְֹר ָשיו

ְמב ְק ֵשי פָ נ ָ
ֶיך יעֲ קֹב ֶסלָ ה

בוד:
ָבוא ֶמלֶ ְך ה ָכ ֹ
עולָ ם וְ י ֹ
ָשאו פ ְתחֵ י ֹ
וְ הנ ְ

אשיכֶ ם
ְשאו ְש ָערים ָר ֵ
ז
ְ
בוד
ח מי זֶה ֶמלֶ ך ה ָכ ֹ
אשיכֶ ם
ט ְשאו ְש ָערים ָר ֵ
בוד
י מי הוא זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכ ֹ

ה' עזוז וְ גב ֹור ה' גב ֹור מ ְלחָ ָמה:
בוד:
עולָ ם וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ה ָכ ֹ
ו ְשאו פ ְתחֵ י ֹ
בוד סֶ לָ ה:
אות הוא ֶמלֶ ְך ה ָכ ֹ
ה' ְצבָ ֹ

ְשאו ְש ָערים ָרא ֵשיכֶ ם
ָשאו פ ְתחֵ י עוֹ לָ ם
וְ הנ ְ
The revelation of
God in the Temple

Contextuality

כ"ד ,ב-י :מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה' ומי יָקום ב ְמקוֹ ם ָק ְדשוֹ  :נְ קי
ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי וְ לֹא נ ְשבע ְלמ ְר ָמה
כפים ובר לֵ בָ ב אֲ ֶשר לֹא נ ָ
 ...וְ יָבוֹ א ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד :מי זֶה ֶמלֶ ְך ...וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד :מי
הוא זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד ה' ְצבָ אוֹ ת הוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד ֶסלָ ה:
כ"ד ,ו :זֶה דוֹ ר דרשו ד ְֹר ָשיו

כ"ב ,כז :יְה ְללו ה' ד ְֹר ָשיו

י"ח ,נא :מגְ דיל
יְשועוֹ ת מ ְלכוֹ וְ ע ֶֹשה
חֶ ֶסד ל ְמשיחוֹ

י"ד ,הָ :שם ָפחֲדו פָ חד
כי אֱ לֹהים ְבדוֹ ר צדיק:

יעה
כ' ,י :ה' הוֹ ש ָ
ה ֶמלֶ ְך יעֲ ֵננו ְביוֹ ם
ָק ְראֵ נו:

ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי
כ"ד ,ד :אֲ ֶשר לֹא נ ָ
כ"ד ,ח :מי זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד

ְשאו ְש ָערים ָרא ֵשיכֶ ם
ו ְשאו פ ְתחֵ י עוֹ לָ ם

מי זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד

מי הוא זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד

הוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד ֶסלָ ה:

Intertextuality

ט"ו ,א-ה :ה' מי יָגור ְבאָ הֳלֶ ָך מי י ְשכֹן ְבהר
ָק ְד ֶש ָך ...וְ דֹבֵ ר אֱ ֶמת ב ְלבָ בוֹ ...וְ חֶ ְר ָפה לֹא
ָשא על ְקרֹבוֹ ...וְ אֶ ת י ְראֵ י ה' יְכ ֵבד נ ְשבע
נ ָ
ְלהָ רע וְ לֹא יָמר ...וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח
י"ב ,ח :א ָתה ה' ת ְש ְמ ֵרם
ת ְצ ֶרנו מן הדוֹ ר זו ְלעוֹ לָ ם:

ומי יָקום ב ְמקוֹ ם ָק ְדשוֹ

כ"ב ,לא :זֶרע יע ְב ֶדנו
יְסֻ פר לאדֹנָי לדוֹ ר

כ"א ,ב.ח :ה' ְב ָע ְז ָך י ְשמח ֶמלֶ ְך
ובישו ָע ְת ָך מה ָיגֶל ְמאֹד... :כי
ה ֶמלֶ ְך בֹטֵ ח בה' ו ְבחֶ ֶסד ֶע ְליוֹ ן...

כ"ב ,כט :כי
לה' ה ְמלוכָ ה
ֹשל בגוֹ ים
ומ ֵ

כ"ד ,ו :זֶה דוֹ ר ד ְֹר ָשיו
ְמב ְק ֵשי פָ נ ָ
ֶיך יעֲ קֹב ֶסלָ ה
כ"ד ,ז-י :וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך
ה ָכבוֹ ד :מי (הוא) זֶה ֶמלֶ ְך
ה ָכבוֹ ד...הוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד

כ"ה ,אְ :ל ָדוד אֵ לֶ ָ
יך ה' נ ְפשי אֶ ָשא:
כ"ה ,יב :מי זֶה הָ איש י ְֵרא ה' יוֹ ֶרנו ְב ֶד ֶר ְך י ְבחָ ר:

עזרא ט' ,ח :וְ ע ָתה כ ְמעט ֶרגע הָ י ְָתה ְתחנָה ֵמאֵ ת ְיקֹוָ ק אֱ לֹהֵ ינו ְלה ְשאיר לָ נו ְפלֵ יטָ ה
וְ לָ ֶתת לָ נו י ֵָתד ב ְמקוֹ ם ָק ְדשוֹ ְלהָ איר ֵעינֵינו אֱ לֹהֵ ינו ו ְלת ֵתנו מ ְחיָה ְמעט ְבע ְב ֻד ֵתנו:
שמות כ' ,ז :לֹא ת ָשא אֶ ת ֵשם ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך ל ָשוְ א
כי לֹא יְנ ֶקה ה' אֵ ת אֲ ֶשר י ָשא אֶ ת ְשמוֹ ל ָשוְ א:
במדבר ו' ,כד-כו :יְבָ ֶר ְכ ָך ה' וְ י ְש ְמ ֶר ָךָ :יאֵ ר ה' ָפנָיו
אֵ לֶ ָ
ָשם ְל ָך ָשלוֹ ם:
יך ויחֻ נ ֶָך :י ָשא ה' ָפנָיו אֵ לֶ י ָך וְ י ֵ

כ"ד ,ג :מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה'
ומי יָקום ב ְמקוֹ ם ָק ְדשוֹ :
כ"ד ,ד :נְ קי כפים ובר לֵ בָ ב
ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי
אֲ ֶשר לֹא נ ָ
כ"ד ,ה-ו :י ָשא ְב ָרכָ ה ֵמאֵ ת ה'...
ְמב ְק ֵשי פָ נ ָ
ֶיך יעֲ קֹב ֶסלָ ה

ֹאמר ָדוד אֶ ל ה ְפל ְשתי א ָתה ָבא אֵ לי ְבחֶ ֶרב וב ֲחנית ו ְבכידוֹ ן וְ אָ נֹכי בָ א אֵ לֶ ָ
יך
שמואל א י"ז ,מה-מז :וי ֶ
ְב ֵשם ה' ְצבָ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י מע ְרכוֹ ת י ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ר ְפ ָת ...וְ י ְֵדעו ָכל ה ָקהָ ל הזֶה כי לֹא ְבחֶ ֶרב ובחֲנית
יְהוֹ שיע ה' כי לה' המ ְלחָ ָמה...
שמואל ב ו' ,ב.יחְ ... :להעֲ לוֹ ת מ ָשם אֵ ת אֲ רוֹ ן הָ אֱ לֹהים אֲ ֶשר נ ְק ָרא ֵשם ֵשם ה' ְצבָ אוֹ ת י ֵֹשב ה ְכ ֻרבים
ָעלָ יו ...ויְבָ ֶר ְך אֶ ת הָ ָעם ְב ֵשם ה' ְצבָ אוֹ ת:
ָ
שמואל ז' ,ח.כו-כז :וְ ע ָתה כֹה תֹ אמר ְלע ְבדי ְל ָדוד כֹה אָ מר ה' ְצבָ אוֹ ת אֲ ני ְלק ְחתיך מן ה ָנוֶה ֵמאחר
הצֹאן ל ְהיוֹ ת נָגיד על עמי על י ְש ָראֵ ל ...וְ יגְ דל ש ְמ ָך עד עוֹ לָ ם לֵ אמֹר ה' ְצבָ אוֹ ת אֱ לֹהים על י ְש ָראֵ ל ובֵ ית
ע ְב ְד ָך ָדוד י ְהיֶה נָכוֹ ן ְלפָ נ ָ
אזֶן ע ְב ְד ָך לֵ אמֹר בית אֶ ְבנֶה
יתה אֶ ת ֹ
ֶיך :כי א ָתה ה' ְצבָ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י י ְש ָראֵ ל ָגל ָ
ָ
ָל ְך על ֵכן ָמצָ א ע ְב ְד ָך אֶ ת לבוֹ ְלה ְתפ ֵלל אֵ לֶ יך אֶ ת ה ְתפ ָלה הזֹאת:

כ"ד ,י :מי הוא
זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד
ה' ְצבָ אוֹ ת הוא
ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד
ֶסלָ ה:

Unit 2: Man's virtues frame the unit (15-24) – Center: Worldview according to the Torah (19)

Mizmor 24

מור
ֹ ְְל ָדוד מז
לה' הָ אָ ֶר ו ְמלוֹ אָ ה

:ֵתבֵ ל וְ י ְֹשבֵ י בָ ה
: ְָכונְ נֶה
ֹ רות י
ֹ ָכי הוא על ימים י ְָס ָדה וְ על נְ ה
: ֹקום ָק ְדשו
ֹ ומי יָקום ב ְמ
'מי יעֲ לֶ ה ְבהר ה
ָשא ל ָשוְ א נ ְפשי
ָ אֲ ֶשר לֹא נ
נְ קי כפים ובר לֵ בָ ב
: ֹלֹהֵ י י ְשעו- ֱו ְצ ָד ָקה ֵמא
ָ ְמב ְק ֵשי פָ נ
:ֶיך יעֲ קֹב סֶ לָ ה

:וְ לֹא נ ְשבע ְלמ ְר ָמה
'י ָשא ְב ָרכָ ה ֵמאֵ ת ה
זֶה דוֹ ר ד ְֹר ָשיו

ָשאו פ ְתחֵ י עוֹ לָ ם
ְ אשיכֶ ם וְ הנ
ֵ ְשאו ְש ָערים ָר
:ָבוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד
ֹ וְ י
ְ
בוד
ֹ מי זֶה ֶמלֶ ך ה ָכ
:ה' גב ֹור מ ְלחָ ָמה
ה' עזוז וְ גבוֹ ר
אשיכֶ ם ו ְשאו פ ְתחֵ י עוֹ לָ ם
ֵ ְשאו ְש ָערים ָר
:וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד
בוד
ֹ מי הוא זֶה ֶמלֶ ְך ה ָכ

:הוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד סֶ לָ ה

א
ב

20-21:
King-Messiah
From the future
Davidic dynasty

ג

ה

:יד. יב,י"ט
...ַגם ַע ְב ְד ָך
חֲש ְֹך ַע ְב ֶׂד ָך

ו

ח
ט
י

Creation
Torah
Redemption

 פקודי: ט,י"ט
ְשרים
ָׁ ה' י
ש ְמחי לב
ַ ְמ
מ ְצוַת ה' ָב ָרה
:ְמא ַירת עי ָנים

ד

ז

19:

: ד,כ"א
ָתשית
ְֹלרֹאשו
עֲ טֶ ֶרת ָפז

 כי: ז,'כ
ֹיע ה' ְמ ׁשיחו
ַ הוֹ ׁש

18:
King David
in the past

:כה. כא,י"ח
ְכבֹר י ַָדי ָי ׁשיב
 ְכבֹר ָי ַדי...לי
ְל ֶׂנגֶׂד עינָיו

ַ לַ ְמנַצח: א,י"ח
ְל ֶׂעבֶׂ ד ה' ְל ָדוד

: יא,י"ט
ה ֶנח ֱָמדים

Mizmor 15

מזְ מוֹ ר ְל ָדוד
ָ:שך
ָ
ֶ מי י ְשכֹן ְבהר ָק ְד
ה' מי יָגור ְבאָ הֳלֶ ך
: ֹאֱמת ב ְלבָ בו
ֶ הוֹ לֵ ְך ָתמים ופ ֵֹעל צֶ ֶדק וְ דֹבֵ ר
לֹא ָע ָשה ְל ֵר ֵעהו ָר ָעה
ֹלֹא ָרגל על ְלשֹנו
: ָֹשא על ְקרֹבו
ָ וְ חֶ ְר ָפה לֹא נ
וְ אֶ ת י ְראֵ י ה' יְכ ֵבד
נ ְבזֶה ְב ֵעינָיו נ ְמאָ ס
:נ ְשבע ְלהָ רע וְ לֹא יָמר
ֶש ְך וְ שֹחד על נָקי לֹא לָ ָקח
ֶ כ ְספוֹ לֹא נָתן ְבנ

א
ב
ג
ד
ה

:ע ֵֹשה אֵ ֶלה לֹא ימ ֹוט ְלעוֹ לָ ם

מזָהָ ב ומפז ָרב
 ַמגְ דיל: נא,י"ח
ְֹשועוֹ ת ַמ ְלכו
ׁ י
ֹשה חֶׂ סֶׂ ד
ֶׂ וְ ע
ל ְמ ׁשיחוֹ ְל ָדוד
ו ְלז ְַרעוֹ ַעד
עוֹ לָ ם

אות
ֹ ָה' ְצב

What characterizes Mizmor 24?
• The Tzadik sees himself as part of the God’s creation (the
world and all its inhabitants, 1-2)
• The Tzadik cares for the honor of God and receives a
response: God’s blessing, dialogue with God, opening of
the Temple gates and appearance of the King of Honor.
• The righteous psalmist is part of the righteous generation
• Repetitive use of verb forms n.s.a – the Tzadik makes a
difference (25,1)

Proper behavior precedes the Torah

 קדמה לתורה- דרך אר

What characterizes Mizmor 15?
• The individual Tzadik scrupulously maintains good
personal virtues and merits to be close to God
• In Unit 1 (3-14), the wicked is described and at the
end, God is looking for the righteous “The Lord
looks down from heaven to see if… there is anyone
of understanding who seeks God” (14, 2)
 Ps 15: Repairing the integrity of the world
 Ps 16: Taking this to heart

ה'
CREATION

TORAH

REDEMPTION

אדם גאולה עולם

ֹלהים בַ ּיֹום
ַו ְׂיכֻּלּו הַ שָ מַ ִים וְׂ הָ ָא ֶׁרץ וְׂ כָל ְׂצבָ ָאםַ :ו ְׂי ַכל אֱ ִ -
הַ ְׂשבִ יעִ י ְׂמלַאכְׂ תֹו אֲ ֶׁשר עָ שָ הַ .וּיִ ְׂשבֹת בַ ּיֹום הַ ְׂשבִ יעִ י
ֹלהים ֶׁאת יֹום
ִמכָל ְׂמלַאכְׂ תֹו אֲ ֶׁשר עָ שָ הַ :ו ְׂיבָ ֶׁרְך אֱ ִ -
הַ ְׂשבִ יעִ י ַוי ְַׂק ֵדש אֹתֹו .כִ י בֹו ָשבַ ת ִמכָל ְׂמלַאכְׂ תֹו אֲ שֶׁ ר
ֹלהים ַלעֲשֹות:
בָ ָרא אֱ ִ -
קֹור ֵאי ֹענֶׁג עַ ם ְׂמ ַק ְׂדשֵ י
שֹומ ֵרי ַשבָ ת וְׂ ְׂ
ְׂ
ְׂכּותָך
ִש ְׂמחּו בְׂ מַ ל ְׂ
י ְׂ
ית בֹו
ְׂשבִ יעִ י ֻכ ָּלם ִי ְׂשבְׂ עּו וְׂ י ְִׂתעַ נְׂגּו ִמּטּובֶׁ ָך ּובַ ְׂשבִ יעִ י ָרצִ ָ
את ֵזכֶׁ ר לְׂמַ עֲשֵ ה
וְׂ ִקדַ ְׂשתֹו חֶׁ ְׂמדַ ת י ִָמים אֹותֹו ָק ָר ָ
אשית
בְׂ ֵר ִ
בֹותינּו ְׂרצֵ ה נָא בִ ְׂמנּוחָ ֵתנּו...
אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ִש ָר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדשֵ י ְׂשמֶׁ ָך:
וְׂ יָנּוחּו בָ ּה כָל י ְׂ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ְׂמ ַקדֵ ש הַ שַ בָ ת

שחרית

ברכות קריאת שמע

ִש ָר ֵאל בְׂ ַאהֲ בָ ה
בָ רּוְך ַא ָתה ה' הַ בֹוחֵ ר בְׂ עַ מֹו י ְׂ
ּומצְׂ ֹות חֻ ִּקים
תֹורה ִ
ִש ָר ֵאל עַ ְׂמָך ָאהָ בְׂ ָתָ .
ַאהֲ בַ ת עֹו ָלם בֵ ית י ְׂ
ִש ָר ֵאל
אֹותנּו...בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֹוהֵ ב עַ מֹו י ְׂ
ּומ ְׂש ָפ ִטים ָ
ִ
תפילת שחרית
את ּלֹו .כְׂ ִליל
ִשמַ ח משֶׁ ה בְׂ מַ ְׂתנַת חֶׁ לְׂקֹו .כִ י עֶׁ בֶׁ ד נֶׁאֱ מָ ן ָק ָר ָ
י ְׂ
ּוש ֵני
ִתפְׂ ֶׁא ֶׁרת ְׂבר ֹאשֹו נ ַָת ָת ּלֹו .בְׂ עָ ְׂמדֹו ְׂל ָפנֶׁיָך עַ ל ַהר ִסינַיְׂ .
ירת שַ בָ ת .וְׂ ֵכן
הֹוריד בְׂ יָדֹו .וְׂ כָתּוב בָ הֶׁ ם ְׂש ִמ ַ
לֻחֹות אֲ בָ ִנים ִ
תֹור ֶׁתָך (שמות ל"א ,טז-יז):
כָתּוב בְׂ ָ
וְׂ שָ ְׂמרּו בְׂ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ֶׁאת הַ שַ בָ תַ .לעֲשֹות ֶׁאת הַ שַ בָ ת ְׂל ֹדר ָֹתם
בְׂ ִרית עֹו ָלם :בֵ י ִני ּובֵ ין בְׂ נֵי ִי ְׂש ָר ֵאל אֹות ִהיא לְׂעֹו ָלם .כִ י שֵ שֶׁ ת
י ִָמים עָ שָ ה ה' ֶׁאת ַהשָ מַ ִים וְׂ ֶׁאת ָה ָא ֶׁרץּ .ובַ ּיֹום הַ ְׂשבִ יעִ י ָשבַ ת
ַו ִּי ָנפַש:
וְׂ ל ֹא נ ְַׂתתֹו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו לְׂגֹויֵי הָ אֲ ָרצֹות .וְׂ ל ֹא ִהנְׂחַ לְׂתֹו מַ ְׂל ֵכנּו
ִשכְׂ נּו ע ֲֵר ִלים .כִ י ְׂל ִי ְׂש ָר ֵאל
לְׂעֹובְׂ דֵ י פְׂ ִסי ִלים .וְׂ גַם בִ ְׂמנּוחָ תֹו ל ֹא י ְׂ
עַ ְׂמָך נ ְַׂתתֹו בְׂ ַאהֲ בָ הְׂ .לז ֶַׁרע ַי ֲעקֹב אֲ שֶׁ ר בָ ם בָ חָ ְׂר ָת:
קֹור ֵאי עֹונֶׁג עַ ם ְׂמ ַק ְׂד ֵשי
שֹומ ֵרי ַשבָ ת וְׂ ְׂ
ְׂ
ְׂכּותָך
ִש ְׂמחּו בְׂ מַ ל ְׂ
י ְׂ
ית בֹו
ְׂשבִ יעִ יֻ .כ ָּלם ִי ְׂשבְׂ עּו וְׂ ִי ְׂתעַ נְׂגּו ִמּטּובֶׁ ָךּ .ובַ ְׂשבִ יעִ י ָרצִ ָ
אשית):
אתֵ ( .זכֶׁר לְׂמַ עֲשֵ ה בְׂ ֵר ִ
וְׂ ִקדַ ְׂשתֹו .חֶׁ ְׂמדַ ת י ִָמים אֹותֹו ָק ָר ָ
בֹותינּו ְׂרצֵ ה נָא בִ ְׂמנּוחָ ֵתנּו...
אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ִש ָר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדשֵ י ְׂשמֶׁ ָך:
וְׂ יָנּוחּו בֹו כָל י ְׂ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ְׂמ ַקדֵ ש הַ שַ בָ ת

קריאת שמע

תהלים י"ט
שלוש תפילות של שבת

תפילת מעריב
ַא ָתה ִקדַ ְׂש ָת ֶׁאת יֹום הַ ְׂשבִ יעִ י לִ ְׂשמֶׁ ָךַ .תכְׂ לִית מַ עֲשֵ ה
שָ מַ ִים ו ָָא ֶׁרץּ .ובֵ ַרכְׂ תֹו ִמכָל הַ ּי ִָמים .וְׂ ִקדַ ְׂשתֹו ִמכָל
תֹור ֶׁתָך (בראשית ב' ,א-ג):
הַ זְׂ מַ ִנים .וְׂ כֵן כָתּוב בְׂ ָ

ברכה שניה לפני קריאת שמע
תֹור ֶׁתָך.
ַאהֲ בַ ת עֹו ָלם אֲ הַ בְׂ ָתנּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ... .וְׂ הָ ֵאר עֵ ינֵינּו בְׂ ָ
ֹותיָך .וְׂ יַחֵ ד לְׂבָ בֵ נּו ל ְַׂאהֲ בָ ה ּו ְׂלי ְִׂר ָאה ֶׁאת ְׂשמֶׁ ָך...
וְׂ דַ בֵ ק לִבֵ נּו בְׂ ִמצְׂ ֶׁ
ְׂש ְׂמָך הַ ּגָדֹול סֶׁ לָה
ִש ְׂמחָ ה בִ ישּועָ ֶׁתָך ... :וְׂ ֵק ַרבְׂ ָתנּו ל ִ
נָגִ ילָה וְׂ נ ְׂ
בֶׁ אֱ מֶׁ ת:

קריאת התורה

ג

ברכה ראשונה לפני קריאת שמע
ּובֹורא
ֵ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו מֶׁ ֶׁלְך הָ עֹו ָלם יֹוצֵ ר אֹור
ּובֹורא ֶׁאת ַהכֹל ֵ ...א-ל בָ רּוְך ּגְׂ דֹול
ֵ
חֹשֶׁ ְך עֹשֶׁ ה שָ לֹום
ִשמֹו.
דֵ עָ הֵ .הכִ ין ּופָעַ ל ָזהֳ ֵרי חַ מָ ה .טֹוב יָצַ ר כָ בֹוד ל ְׂ
רֹוממֵ י
דֹושיםְׂ .
ְׂמאֹורֹות נ ַָתן ְׂס ִביבֹות עֻזֹו .פִ נֹות ְׂצבָ ָאיו ְׂק ִ
ּוקדֻשָ תֹו:
שַ דַ יָ .ת ִמיד ְׂמסַ פְׂ ִרים כְׂ בֹוד ֵא-ל ְׂ
ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש ה' צְׂ בָ אֹות ְׂמל ֹא כָל הָ ָא ֶׁרץ כְׂ בֹודֹו:
בָ רּוְך כְׂ בֹוד ה' ִמ ְׂמקֹומֹו:
 ...בָ רּוְך ַא ָתה ה' יֹוצֵ ר הַ ְׂמאֹורֹות
בָ רּוְך ַא ָתה ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו מֶׁ לְֶׁך ָהעֹו ָלם .אֲ שֶׁ ר ִב ְׂדבָ רֹו
מַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים ... .בָ רּוְך ַא ָתה ה' הַ מַ ע ֲִריב ע ֲָרבִ ים

ירת עֵ ינָיִ ם :יִ ְׂר ַאת ה'...אֱ מֶׁ ת צָּׁ ְדקּו י ְַׂחדָ ו:
תֹורת ה'ְׂ ...משַ ְׂמחֵ י לֵ בִ .מצְׂ וַ ת ה'ְׂ ...מ ִא ַ
ַ
ֹותיָך וְׂ יַחֵ ד לְׂ בָ בֵ נּו לְ ַאהֲ בָּׁ ה ּולְׂיִ ְׂר ָאה ֶאת
תֹור ֶׁתָך וְ דַ בֵ ק לִ בֵ נּו בְׂ ִמצְׂ ֶׁ
וְׂ הָ ֵאר עֵ ינֵינּו בְׂ ָ
נִש ְׂמחָ ה בִ ישּועָּׁ ֶתָך...סֶ לָּׁה בֶׁ אֱ מֶׁ ת
ְשמֶ ָך...וְׂ ְׂ

צּורי וְׂ גֹאֲ לִ י
ה' ִ
צּור יִ ְש ָּׁר ֵאל...בא"י ּג ַָאל יִ ְש ָּׁר ֵאל

ברכה לאחר קריאת שמע
ה' י ְִׂמֹלְך לְׂעֹו ָלם וָעֶׁ ד:
צּור ִי ְׂש ָר ֵאל קּומָ ה ְׂבעֶׁ זְׂ ַרת ִי ְׂש ָר ֵאל ּופְׂ דֵ ה כִ נְׂאֻ ֶׁמָך
יְׂהּודָ ה וְׂ ִי ְׂש ָר ֵאל וְׂ נֶׁאֱ מַ ר ּגֹאֲ ֵלנּו ה' צְׂ בָ אֹות ְׂשמֹו
ִש ָר ֵאל
ִש ָר ֵאל בָ רּוְך ַא ָתה ה' ּג ַָאל י ְׂ
ְׂקדֹוש י ְׂ

וְׂ נֶׁאֱ מַ ר כִ י פָדָ ה ה' ֶׁאת ַי ֲעקֹב ּוגְׂ ָאלֹו ִמּיַד חָ זָק
ִש ָר ֵאל
ִממֶׁ נּו בָ רּוְך ַא ָתה ה' ּג ַָאל י ְׂ
תפילת מנחה
ּומי כְׂ עַ ְׂמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ּגֹוי
ַא ָתה ֶׁאחָ ד וְׂ ִש ְׂמָך ֶׁאחָ ד ִ
ֶׁאחָ ד בָ ָא ֶׁרץִ .תפְׂ ֶׁא ֶׁרת ּגְׂ ֻד ָּלה ַוע ֲֶׁט ֶׁרת יְׂ שּועָ ה יֹום
ּוקדֻשָ ה לְׂעַ ְׂמָך נ ַָת ָתַ .א ְׂב ָר ָהם ָיגֵל יִ צְׂ חָ ק
ְׂמנּוחָ ה ְׂ
י ְַׂרנֵן ַי ֲעקֹב ּובָ נָיו יָנּוחּו בֹוְׂ .מנּוחַ ת ַאהֲ בָ ה ּו ְׂנ ָדבָ ה.
ְׂמנּוחַ ת אֱ מֶׁ ת וֶׁאֱ מּונָהְׂ .מנּוחַ ת ָשלֹום וְׂ שַ ְׂלוָה
וְׂ הַ ְׂש ֵקט וָבֶׁ טַ ח ְׂמנּוחָ ה ְׂשלֵמָ ה שָ ַא ָתה רֹוצֶׁ ה בָ ּה.
יַכִ ירּו בָ נֶׁיָך וְׂ י ְֵׂדעּו כִ י מֵ ִא ְׂתָך ִהיא ְׂמנּוחָ ָתם וְׂ עַ ל
ְׂמנּוחָ ָתם י ְַׂק ִדישּו ֶׁאת ְׂשמֶׁ ָך:

בֹותינּו ְׂרצֵ ה נָא בִ ְׂמנּוחָ ֵתנּו...
אֱ ֹ-להֵ ינּו וֵאֹ-להֵ י אֲ ֵ
ִש ָר ֵאל ְׂמ ַק ְׂדשֵ י ְׂשמֶׁ ָך:
וְׂ יָנּוחּו בָ ם כָל י ְׂ
בָ רּוְך ַא ָתה ה' ְׂמ ַקדֵ ש הַ שַ בָ ת:
www.tefilah.org

תפילת עמידה

ב

הַ שָּׁ מַ יִ ם ְׂמסַ פְׂ ִרים כְׂ בֹוד ֵא-ל
ּוקדֻ שָּׁ תֹו
ָּׁת ִמיד ְׂמסַ פְׂ ִרים כְׂ בֹוד ֵא-ל ְ

ְׂמ ִשיבַ ת ָנפֶׁש
תֹורת ה' ְׂת ִמימָ ה
ַ
(ח)
מַ ְׂחכִ ימַ ת פ ִֶׁתי:
עֵ דּות ה' נֶׁאֱ מָ נָה
ְׂמשַ ְׂמחֵ י לֵב
(ט) פִ ּקּודֵ י ה' יְׂשָ ִרים
ירת עֵ י ָנ ִים:
ְׂמ ִא ַ
ִמצְׂ וַת ה' בָ ָרה
עֹומֶׁ דֶׁ ת לָעַ ד
הֹורה
(י) י ְִׂר ַאת ה' ְׂט ָ
צָ ְׂדקּו י ְַׂחדָ ו:
ִמ ְׂשפְׂ טֵ י ה' אֱ מֶׁ ת
תּוקים ִמ ְׂדבַ ש וְׂ ֹנפֶׁת צּופִ ים:
ּומ ִ
ּומ ַפז ָרב ְׂ
(יא) הַ נֶׁחֱ מָ ִדים ִמזָהָ ב ִ

יִ ְׂהיּו לְׂ ָרצֹון ִא ְׂמ ֵרי פִ י וְׂ הֶׁ גְׂ יֹון לִ בִ י לְׂפָ נֶׁיָך
צּורי וְׂ גֹאֲ לִ י:
ה' ִ

א

(א) ל ְַׂמנַצֵ חַ ִמזְׂ מֹור לְׂדָ וִ ד( :ב) הַ שָ מַ ִים ְׂמסַ פְׂ ִרים כְׂ בֹוד
ֵא-ל ּומַ עֲשֵ ה יָדָ יו ַמּגִ יד ָה ָר ִקיעַ ( :ג) יֹום ְׂליֹום יַבִ יעַ אֹמֶׁ ר
וְׂ ַל ְׂילָה ְּׂל ַל ְׂילָה יְׂחַ ּוֶׁה ָדעַ ת( :ד) ֵאין אֹמֶׁ ר וְׂ ֵאין ְׂדבָ ִרים בְׂ ִלי
ִשמָ ע קֹו ָלם( :ה) ְׂבכָל הָ ָא ֶׁרץ יָצָ א ַק ָּום ּובִ ְׂקצֵ ה ֵתבֵ ל
נ ְׂ
ִמּלֵיהֶׁ ם לַשֶׁ מֶׁ ש שָ ם אֹהֶׁ ל בָ הֶׁ ם( :ו) וְׂ הּוא כְׂ חָ ָתן יֹצֵ א
מֵ חֻ פָתֹו י ִָשיש כְׂ גִ בֹור לָרּוץ א ַֹרח( :ז) ִמ ְׂקצֵ ה ַהשָ מַ ִים
צֹותם וְׂ ֵאין ִנ ְׂס ָתר מֵ חַ מָ תֹו:
ּותקּופָתֹו עַ ל ְׂק ָ
מֹוצָ אֹו ְׂ

(יב) ּגַם עַ בְׂ ְׂדָך ִנזְׂ הָ ר בָ הֶׁ ם בְׂ שָ ְׂמ ָרם עֵ ֶׁקב ָרב:
(יג) ְׂשגִ יאֹות ִמי יָבִ ין ִמ ִנ ְׂס ָתרֹות נ ֵַּק ִני:
(יד) ּגַם ִמז ִֵדים חֲ שְך עַ בְׂ דֶׁ ָך
יתי ִמפֶׁשַ ע ָרב:
יתם וְׂ נ ִֵּק ִ
ַאל י ְִׂמ ְׂשלּו בִ י ָאז ֵא ָ
(טו) י ְִׂהיּו ל ְָׂרצֹון ִא ְׂמ ֵרי פִ י וְׂ הֶׁ גְׂ יֹון לִבִ י ְׂל ָפנֶׁיָך
צּורי וְׂ גֹאֲ ִלי:
ה' ִ

המעגל השני (ט"ו-כ"ד) :תיקון המידות והתקרבות לה' ולמקדשו ו

מסגרות סביב למזמור י"ט שירשורים

נושא המזמור
מידות האדם הראוי לגור
במקדש :יושר בן אדם לחברו
ברכות לאדם
ההולך בדרכי ה'
המשורר מוקף מאויבים
אך זוכה לברכת ה'
דוד המלך
(שמ"ב כ"ב)

שירת חייו של דוד על
הצלתו והקמת המלכות

• התבוננות בבריאה
• שבח של תורה ה'

גאולה

ט"ו
ט"ז
י"ז
י"ח

ט"ו ,א :מזְמוֹ ר ְל ָדוד ה' מי יָגור ְב ָאהֳלֶׂ ָך מי
בו ...וְ חֶ ְר ָפה לֹא
ש ָך ...ב ְלבָ ֹ
י ְׁשכֹן ְבהַ ר ָק ְד ׁ ֶׂ
ֹבו ...יְכ ֵבד  ...נ ְשבע  ...נָקי
ָשא על ְקר ֹ
נ ָ
יעני אֹרח חיים שֹבע ְש ָמחוֹ ת
ט"ז ,יא :תוֹ ד ֵ
י"ז ,יד.טו :ו ְצפונְ ָך ְתמ ֵלא ב ְטנָם י ְש ְבעו
בָ נים ...אֶ ְש ְב ָעה ְבהָ קי ְתמונ ֶָת ָך:
ש ַרי
י"ז ,א.ה.טוׁ :ש ְמ ָעה ה' צֶׂ ֶׂדקָ ...תמ ְֹך אֲ ׁ ֻ
יך ...אֲ ני ְבצֶׂ ֶׂדק ֶׂא ֱחזֶׂה פָ נ ָ
ְב ַמ ְע ְגלוֹ ֶׂת ָ
ֶׂיך
י"ז ,יב :ד ְמיֹנוֹ ְכא ְריֵה י ְכסוֹ ף ל ְטרוֹ ף

י"ח ,ג.יז.נאָ ... :מגני וְ ֶׂק ֶׂרן י ְׁשעי מ ְשגַבי...
ְשועוֹ ת ַמ ְלכוֹ
י ְׁשלַ ח מ ָמרוֹ םַ ...מגְ דיל י ׁ
ֹשה חֶׂ סֶׂ ד ל ְמ ׁשיחוֹ ְל ָדוד ו ְלז ְַרעוֹ ַעד
וְ ע ֶׂ
עוֹ לָ ם

רעיונות מנחים
ט"ו ,ה :ע ֵֹשה אֵ ֶלה
לֹא ימוֹ ט ְלעוֹ לָ ם:

ט"ז ,אָ :ש ְמ ֵרני...חָ סיתי  י"ז ,ז-ח:
חוֹ סיםָ ...ש ְמ ֵרני

ט"ז ,דְ :שפָ ָתי  י"ז ,ד :ב ְדבר ְשפָ ֶת ָ
יך
ט"ז‘ ,ה :תוֹ מ ְ
מ ְך
יך גוֹ ָרלי  י"ז ,הָ :ת ֹ
י"ז ,יאְ :סבָ בונו  י"ח ,וְ :שאוֹ ל ְסבָ בוני
י"ז ,יג :פ ְלטָ ה נ ְפשי  י"ח ,ג.מד.מט:
ו ְמפ ְלטי ְ ...תפ ְלטֵ ניְ ...מפ ְלטי
י"ז,ז :חוֹ סים  י"ח,ג.לא :אֶ ח ֱֶסה...החֹסים

ט"ז ,ח :שויתי ה' ְלנֶגְ די ָתמיד
כי מימיני בל אֶ מוֹ ט:
שר י
י"ז ,זָ :תמ ְֹך אֲ ֻ
ְבמ ְע ְגלוֹ ֶת ָ
יך בל נָמוֹ טו ְפ ָע ָמי
י"ח ,נא :מגְ דיל יְשועוֹ ת מ ְלכוֹ
וְ ע ֶֹשה חֶ ֶסד ל ְמשיחוֹ
ְל ָדוד ו ְלז ְרעוֹ עד עוֹ לָ ם:

י"ח ,אְ :ל ֶׂעבֶׂ ד ה'
 י"ט ,י.יד :ע ְב ְד ָך...ע ְב ֶדךָ
י"ח ,כד.כו.לא.לגָ :תמיםָ ...תמים תת ָמם
יתם
ימה ...אֵ ָ
ָ ...תמים  י"ט ,ח.ידְ :תמ ָ
י"ח ,כא.כהְ :כבֹרְ ...כבֹר  י"ט ,טָ :ב ָרה
י"ח ,ג.לב.מז :צורי...צור...צורי

י"ט

 י"ט ,טו :צורי
י"ח ,כב.כגָ :שמ ְרתי...מ ְׁש ָפטָ יו

• הגאולה האישית

 י"ט ,י.יב :מ ְש ְפטֵ יְ ...ב ָש ְמ ָרם

מלך
מבית דוד

תפילה להצלחת
המלך והודאה על
ישועתו
משבר הפרט מצרותיו
וישועת ה' לכלל ישראל
אמונה בה' הרועה את
האדם מצרותיו

מידות של האדם ושל עם ישראל
לעלות להר ה' והתגלותו של ה'

כ'-
כ"א
כ"ב
כ"ג
כ"ד

כ' ,ב.ג.ז :י ְשלח ֶעזְ ְר ָך ...ומציוֹ ן י ְס ָע ֶד ָך
יע ה'
ְשג ְֶׂב ָך ׁשם אֱ לֹהי יַעֲ קֹב ...כי הוֹ ׁש ַ
 ...י ַ
ְמ ׁשיחוֹ  ֹ...בגְ בֻ רוֹ ת י ַׁשע יְמינוֹ  ...ה'
יעה ה ֶמלֶ ְך יעֲ נֵנו....
הוש ָ
ֹ

יע ה' ְמ ׁשיחוֹ
כ' ,ז.י :כי הוֹ ׁש ַ
יעה ה ֶמלֶ ְך יעֲ נֵנו
...ה' הוֹ ש ָ
י"ט ,יא :ה ֶנח ֱָמדים מזָהָ ב ומפז ָרב 
כ"א ,דָ :תשית ְלרֹאשוֹ עֲ טֶ ֶרת ָפז

כ"ב ,יד.כבָ :פצו ָעלי פיהֶ ם א ְר ֵיה ט ֵֹרף
יעני מפי א ְריֵה
וְ שֹאֵ ג ...הוֹ ש ֵ

כ"א ,ב.ח :ה' ְב ָע ְז ָך י ְשמח ֶמלֶ ְך...
כי ה ֶמלֶ ְך בֹטֵ ח בה' ו ְבחֶ ֶסד ֶע ְליוֹ ן בל ימוֹ ט

ֹשל בגוֹ ים
כ"ב ,כט :כי לה' ה ְמלוכָ ה ומ ֵ

ֹאכלו עֲ נָוים וְ י ְש ָבעו יְה ְללו ה'
כ"ב ,כז :י ְ
ד ְֹר ָשיו יְחי ְלב ְבכֶ ם לָ עד:
כ"ג ,ג :יַנְ חני ְב ַמ ְע ְגלי צֶׂ ֶׂדק ְל ַמ ַען ְׁשמוֹ :

כ"ד ,ג :מי יַעֲ לֶׂ ה ְבהַ ר ה' ומי ָיקום
ב ְמקוֹ ם ָק ְד ׁשוֹ  ...נְ קי כַ ַפים ובַ ר לבָ ב
ָשא לַ ָׁשוְ א נ ְַפ ׁשי וְ לֹא נ ְ ׁש ַבע
 ...לֹא נ ָ
ְלמ ְר ָמה ...מי (הוא) זֶׂה מֶׂ לֶׂ ְך הַ ָכבוֹ ד

כ' ,ד :וְ עוֹ לָ ְת ָך יְד ְשנֶה  כ"ב ,לָ :כל
ד ְשנֵי אֶ ֶר  כ"ג ,ה :דשנְ ָת ב ֶש ֶמן
כ"א ,ה :א ֶֹר ְך יָמים  כ"ג ,וְ :לא ֶֹר ְך ָימים
כ"ב ,כז :ד ְֹר ָשיו  כ"ד ,ו :דוֹ ר ד ְֹר ָשיו

ָשאו
אשיכֶ ם וְ הנ ְ
כ"ד ,ז-יְ :שאו ְש ָערים ָר ֵ
פ ְתחֵ י עוֹ לָ ם וְ יָבוֹ א ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד :מי זֶה ֶמלֶ ְך
אשיכֶ ם ו ְשאו פ ְתחֵ י
ה ָכבוֹ דְ ...שאו ְש ָערים ָר ֵ
עוֹ לָ ם וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד :מי הוא זֶה ֶמלֶ ְך
ה ָכבוֹ ד ה' ְצבָ אוֹ ת הוא ֶמלֶ ְך ה ָכבוֹ ד ֶסלָ ה:
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