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Diachrone

Introductory note

Diachrone - Synchrone

Synchrone

Prologue: Torah & Kingdom

Evil in the World. Survival in the Image of God

'ח

Good Moral Qualities. David as an example

"ט
ו

כ"ד

Guidance from God’s Kingdom in the World

כ"ה

ל"ד

 יחזקאל-  ירמיה- ישעיה

. ם

י

עזרא ונחמיה

ל

ה

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

ת

'ע

1 For the conductor, a psalm by David. 2 I have greatly hoped for the
Lord, and He turned to me and heard my cry. 3 And He brought me up
out of the pit of destruction, from the swampy mud, and He set my
feet upon a rock, He established my steps. 4 He put a new song into
my mouth, a song of praise to our God, so that many may see and fear,
and trust in the Lord. 5 Happy is the man who makes the Lord his trust,
and did not turn to the haughty and those who strayed to falsehood. 6
You have done great things, You, O Lord my God. Your wonders and
Your thoughts are for us. No one compares to You; though I declare and
speak of Your miraculous deeds, they are too numerous to count. 7 You
do not desire either sacrifice or meal offerings; You have opened my
ears; You do not ask for burnt offerings or sin offerings. 8 So I said: I
have come with a scroll of a book written for me. 9 I desire to do Your
will O God, and Your law is in my inmost parts. 10 I proclaimed
righteousness in a great assembly. Behold, I will not withhold my lips,
O Lord, You know. 11 I have not hidden Your righteousness within my
heart; I stated Your faithfulness and Your salvation. I have not
concealed Your kindness and truth from a great assembly. 12 You, O
Lord, will not withhold Your compassion from me; Your kindness and
Your truth will always preserve me. 13 For innumerable evils have
surrounded me; my iniquities have overtaken me and I could not see;
they are more numerous than the hairs of my head, and my heart has
failed me. 14 O Lord, be willing to save me; O Lord, hasten to help me.
15 May those who seek to destroy my soul be shamed and humiliated
together; may those who desire my misfortune retreat in disgrace. 16
May those who say to me, "Hurrah! Hurrah!" be confounded and turn
on their heels in shame. 17 Let all who seek You be happy and rejoice
in You; let those who love Your salvation always say, "May the Lord be
magnified. 18 As for me, poor and needy; my Lord thinks of me. You
are my help and my rescuer, my God; do not delay.
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הודאה על הצלתו
והבטחה לקיום
התורה בקהל רב

'מזמור מ

:לַ ְמנַצֵּ ַח ְל ָדוִד ִמזְ מֹור

א

:ַויֵּט אֵּ לַ י וַיִ ְש ַמע ַשוְעָ ִתי

'יתי ה
ִ ִַקוֹּ ה ִקו

ב

:ש ָרי
ֻׁ ֲַוי ֶָקם עַ ל ֶסלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵּן א

ַויַעֲ לֵּ נִ י ִמּבֹור ָשאֹון ִמ ִטיט ַה ָיוֵּן

ג

:'ִיראו ְוי ְִב ְטחו ּבַ ה
ָ אֹלהינו י ְִראו ַר ִּבים ְוי
ֵּ
ֵּוַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר ָח ָדש ְת ִהלָ ה ל

ד

:ְש ֵּטי ָכזָב
ָ אַ ְש ֵּרי ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטחֹו וְל ֹּא פָ נָה אֶ ל ְר ָה ִבים ו

ה

ֹּתיָך אֵּ לֵּ ינו
ֶ ומ ְח ְשב
ַ נִ ְפ ְלאֹּ ֶתיָך

ֹלהי
ַ ֱית אַ ָתה ה' א
ָ ַרּבֹות עָ ִש

:ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ ְצמו ִמ ַספֵּ ר
ָ ִאַ ג

אֵּ ין עֲ רְֹּך אֵּ לֶ יָך

ית ִלי
ָ אָ זְ ַניִם ּכ ִָר

ומנְ ָחה ל ֹּא ָחפַ ְצ ָת
ִ זֶבַ ח

ו

ז

:עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹּא ָשאָ ְל ָת
:ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב עָ לָ י

אתי
ִ ָאָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵּה ב

ח

:ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י
ָ ו

ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי
ַ ֱלַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך א

ט

ִהנֵּה ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א

ִּב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב

י

:ה' אַ ָתה י ָָד ְע ָת

'תפילה לחסדי ה
ולהצלה ממצוקתו

ותשועָ ְתָך אָ ָמ ְר ִתי
ְ אֱ מונ ְָתָך

יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי
ִ ִצ ְד ָק ְתָך ל ֹּא כִ ִס

:ְל ָק ָהל ָרב

ל ֹּא כִ ַח ְד ִתי ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך

יא

:אַ ָתה ה' ל ֹּא ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד י ְִצרונִ י

יב

ֹּתי וְל ֹּא ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְראֹות
ַ ּכִ י אָ ְפפו עָ לַ י ָרעֹות עַ ד אֵּ ין ִמ ְספָ ר ִה ִשיגונִ י עֲ ֹונ

יג

:ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י

ֹּאשי
ִ עָ ְצמו ִמ ַשעֲ רֹות ר

:חושה
ָ
ה' ְלעֶ זְ ָר ִתי

ְרצֵּ ה ה' ְל ַה ִצילֵּ נִ י

יד

פֹותּה
ָ ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס

ֵּיבֹּשו ְוי ְַח ְפרו י ַַחד

טו

:חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי

יִסֹּ גו אָ חֹור ְו ִיּכ ְָלמו

:ָהאֹּ ְמ ִרים ִלי ֶהאָ ח ֶהאָ ח

יָשֹּמו עַ ל עֵּ ֶקב ּבָ ְש ָתם

טז

ּכָל ְמבַ ְק ֶשיָך

י ִָשישו ְוי ְִש ְמחו ְּבָך

יז

:אֹּ הֲ בֵּ י ְתשועָ ֶתָך

'ֹּאמרו ָת ִמיד יִגְ ַדל ה
ְ י

אֲ ֹּדנָי יַחֲ ָשב ִלי

וַאֲ נִ י עָ נִ י וְאֶ ְביֹון

:ֹלהי אַ ל ְתאַ ַחר
ַ ֱא

ומפַ ְל ִטי אַ ָתה
ְ עֶ זְ ָר ִתי

יח
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Contextuality

Organization and Alliteration

Intertextuality

ֹלהים אֵּ ת ַה ָש ַמיִם וְאֵּ ת
אשית ּבָ ָרא אֱ ִ
בראשית א' ,א-ד.כו.כז.ל.לאְּ :ב ֵּר ִ
ֹלהים
ָהאָ ֶרץ :ו ְָהאָ ֶרץ ָהי ָ
ְתה תֹּהו ָובֹּהו וְחֹּ ֶשְך עַ ל ְפנֵּי ְתהֹום וְרוחַ אֱ ִ
ֹלהים
ֹלהים י ְִהי אֹור ַוי ְִהי אֹורַ :וי ְַרא אֱ ִ
ֹּאמר אֱ ִ
ְמ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְפנֵּי ַה ָמיִם :וַי ֶ
ֹלהים
ֹּאמר אֱ ִ
ֹלהים ּבֵּ ין ָהאֹור ובֵּ ין ַהחֹּ ֶשְך ...וַי ֶ
אֶ ת ָהאֹור ּכִ י טֹוב ַוי ְַב ֵּדל אֱ ִ
ובעֹוף ַה ָש ַמיִם...
מותנו ְוי ְִרדו ִב ְדגַ ת ַהיָם ְ
נַעֲ ֶשה אָ ָדם ְּבצַ ְל ֵּמנו ּכִ ְד ֵּ
ֹלהים
ולכָל עֹוף ַה ָש ַמיִםַ ...וי ְַרא אֱ ִ
ֹלהים אֶ ת ָהאָ ָדם ְּבצַ ְלמֹוְ ...
וַיִ ְב ָרא אֱ ִ
אֶ ת ּכָל אֲ ֶשר עָ ָשה ו ְִהנֵּה טֹוב ְמאֹּ ד ַוי ְִהי עֶ ֶרב ַוי ְִהי ב ֶֹּקר יֹום ַה ִש ִשי:

יתי אֶ ת ָהאָ ֶרץ ו ְִהנֵּה
ירמיהו ד' ,כג-כזָ :ר ִא ִ
תֹּהו ָובֹּהו וְאֶ ל ַה ָש ַמיִם וְאֵּ ין ָ
יתי
אֹורםָ :ר ִא ִ
ֶה ָה ִרים ו ְִהנֵּה רֹּעֲ ִשים ְוכָל ַהגְ בָ עֹות
יתי ו ְִהנֵּה אֵּ ין ָהאָ ָדם ְוכָל עֹוף
ִה ְת ַק ְל ָקלוָ :ר ִא ִ
יתי ו ְִהנֵּה ַהּכ ְַר ֶמל ַה ִמ ְדּבָ ר
ַה ָש ַמיִם נ ָָדדוָ :ר ִא ִ
ְוכָל עָ ָריו נִ ְתצו ִמ ְפנֵּי יְקֹּ וָק ִמ ְפנֵּי חֲ רֹון אַ פֹוּ :כִ י
כֹּה אָ ַמר ה' ְש ָמ ָמה ִת ְהיֶה ּכָל ָהאָ ֶרץ ְוכָלָ ה ל ֹּא
אֶ עֱ ֶשה:

Semantic field = lexical set of words referring to a specific subject

מזמור מ'
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ושירשורים
המזמור
חלוקת
פנימייםTEXT: Internal
Division
& Key
Words

א

לַ ְמנַצֵּ ַח ְל ָדוִד ִמזְ מֹור:

ב

יתי ה'
ַקוֹּ ה ִקוִ ִ

ַויֵּט אֵּ לַ י וַיִ ְש ַמע ַשוְעָ ִתי:

ג

ַויַעֲ לֵּ נִ י ִמּבֹור ָשאֹון ִמ ִטיט ַה ָיוֵּן

ש ָרי:
ַוי ֶָקם עַ ל ֶסלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵּן אֲ ֻׁ

ד

ִיראו ְוי ְִב ְטחו ּבַ ה':
אֹלהינו י ְִראו ַר ִּבים ְוי ָ
ֵּ
וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר ָח ָדש ְת ִהלָ ה לֵּ

ה

ְש ֵּטי ָכזָב:
אַ ְש ֵּרי ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטחֹו וְל ֹּא פָ נָה אֶ ל ְר ָה ִבים ו ָ

ו

ז

ֹלהי
ית אַ ָתה ה' אֱ ַ
ַרּבֹות עָ ִש ָ

ֹּתיָך אֵּ לֵּ ינו
ומ ְח ְשב ֶ
נִ ְפ ְלאֹּ ֶתיָך ַ

אֵּ ין עֲ רְֹּך אֵּ לֶ יָך

ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ ְצמו ִמ ַספֵּ ר:
אַ גִ ָ

ומנְ ָחה ל ֹּא ָחפַ ְצ ָת
זֶבַ ח ִ

ית ִלי
אָ זְ ַניִם ּכ ִָר ָ

עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹּא ָשאָ ְל ָת:
ח

אתי
אָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵּה בָ ִ

ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב עָ לָ י:

ט

ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי
לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך אֱ ַ

ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י:
ו ָ

י

ִּב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב

ִהנֵּה ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א

ִיראו
י ְִראו ַר ִּבים ְוי ָ
נִ ְפ ְלאֹּ ֶתיָך
ֹּתיָך
ומ ְח ְשב ֶ
ַ
אֵּ לֵּ ינו
הודאה על הצלתו
והבטחה לקיום
התורה בקהל רב

אָ ז אָ ַמ ְר ִתי
אתי
ִהנֵּה בָ ִ

יא

יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי
ִצ ְד ָק ְתָך ל ֹּא כִ ִס ִ
ל ֹּא כִ ַח ְד ִתי ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך

ְל ָק ָהל ָרב:

יב

אַ ָתה ה' ל ֹּא ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד י ְִצרונִ י:

יג

ֹּתי וְל ֹּא ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְראֹות
ּכִ י אָ ְפפו עָ לַ י ָרעֹות עַ ד אֵּ ין ִמ ְספָ ר ִה ִשיגונִ י עֲ ֹונ ַ
ֹּאשי
עָ ְצמו ִמ ַשעֲ רֹות ר ִ

ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י:

יד

ְרצֵּ ה ה' ְל ַה ִצילֵּ נִ י

חושה:
ָ
ה' ְלעֶ זְ ָר ִתי

טו

ֵּיבֹּשו ְוי ְַח ְפרו י ַַחד

פֹותּה
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ

יִסֹּ גו אָ חֹור ְו ִיּכ ְָלמו

חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי:

טז

יָשֹּמו עַ ל עֵּ ֶקב ּבָ ְש ָתם

ָהאֹּ ְמ ִרים ִלי ֶהאָ ח ֶהאָ ח:

יז

י ִָשישו ְוי ְִש ְמחו ְּבָך

ּכָל ְמבַ ְק ֶשיָך

ֹּאמרו ָת ִמיד יִגְ ַדל ה'
י ְ

אֹּ הֲ בֵּ י ְתשועָ ֶתָך:

וַאֲ נִ י עָ נִ י וְאֶ ְביֹון

אֲ ֹּדנָי יַחֲ ָשב ִלי

ומפַ ְל ִטי אַ ָתה
עֶ זְ ָר ִתי ְ

ֹלהי אַ ל ְתאַ ַחר:
אֱ ַ

יח

זֶבַ ח
ומנְ חָ ה ל ֹּא
ִ
חָ פַ צְ ָת

לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך
ֹלהי חָ פָ צְ ִתי
אֱ ַ
ִּב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק
ְּב ָק ָהל ָרב

ה' אַ ָתה י ָָד ְע ָת:
ותשועָ ְתָך אָ ָמ ְר ִתי
אֱ מונ ְָתָך ְ

ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ צְ מו ִמ ַספֵּ ר
אַ גִ ָ

צִ ְד ָק ְתָך
יתי
ל ֹּא כִ ִס ִ
ְּבתֹוְך ִל ִּבי

חַ ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך
ְל ָק ָהל ָרב

ִהנֵּה ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א
אֱ מונ ְָתָך
ותשועָ ְתָך
ְ
אָ ָמ ְר ִתי

ל ֹּא כִ חַ ְד ִתי חַ ְס ְדָך
וַאֲ ִמ ְתָך ְל ָק ָהל ָרב
אַ ָתה ה' ל ֹּא ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י
חַ ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד יִצְ רונִ י
ּכִ י אָ ְפפו עָ לַ י ָרעֹות עַ ד אֵּ ין ִמ ְספָ ר
ֹּתי וְל ֹּא ָיכ ְֹּל ִתי
ִה ִשיגונִ י עֲ ֹונ ַ
ֹּאשי
ִל ְראֹות עָ צְ מו ִמ ַשעֲ רֹות ר ִ

ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י:
ְרצֵּ ה ה' ְל ַהצִ ילֵּ נִ י

תפילה לחסדי ה'
ולהצלה ממצוקתו

ָהאֹּ ְמ ִרים ִלי
ֶהאָ ח ֶהאָ ח
ֹּאמרו ָת ִמיד
י ְ
יִגְ ַדל ה' אֹּ הֲ בֵּ י
ְתשועָ ֶתָך

ֵּיבֹּשו ְוי ְַח ְפרו יַחַ ד
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי
ִל י ְסִסֹּ גו ָ
פֹותאָּהחֹור ְו ִיּכ ְָלמו
חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי
י ִָשישו ְו ִי ְש ְמחו ְּבָך ּכָל
ְמבַ ְק ֶשיָך

אֲ ֹּדנָי יַחֲ ָשב ִלי

CON-TEXTUALTIY

מזמור מ'

Contextuality

א

לַ ְמנַצֵּ ַח ְל ָדוִד ִמזְ מֹור:

ב

יתי ה'
ַקוֹּ ה ִקוִ ִ

ַויֵּט אֵּ לַ י וַיִ ְש ַמע ַשוְעָ ִתי:

ג

ַויַעֲ לֵּ נִ י ִמּבֹור ָשאֹון ִמ ִטיט ַה ָיוֵּן

ש ָרי:
ַוי ֶָקם עַ ל ֶסלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵּן אֲ ֻׁ

ד

ִיראו ְוי ְִב ְטחו ּבַ ה':
אֹלהינו י ְִראו ַר ִּבים ְוי ָ
ֵּ
וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר ָח ָדש ְת ִהלָ ה לֵּ

ה

ְש ֵּטי ָכזָב:
אַ ְש ֵּרי ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטחֹו וְל ֹּא פָ נָה אֶ ל ְר ָה ִבים ו ָ

ו

ז

ֹלהי
ית אַ ָתה ה' אֱ ַ
ַרּבֹות עָ ִש ָ

ֹּתיָך אֵּ לֵּ ינו
ומ ְח ְשב ֶ
נִ ְפ ְלאֹּ ֶתיָך ַ

אֵּ ין עֲ רְֹּך אֵּ לֶ יָך

ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ ְצמו ִמ ַספֵּ ר:
אַ גִ ָ

ומנְ ָחה ל ֹּא ָחפַ ְצ ָת
זֶבַ ח ִ

ית ִלי
אָ זְ ַניִם ּכ ִָר ָ

עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹּא ָשאָ ְל ָת:
ח

אתי
אָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵּה בָ ִ

ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב עָ לָ י:

ט

ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי
לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך אֱ ַ

ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י:
ו ָ

י

ִּב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב

ִהנֵּה ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א

ִירשו אָ ֶרץַ ...קוֵּה
ל"ז ,ט.לד :וְקֹּ וֵּי ה' ֵּה ָמה י ְ
ִירֹומ ְמָך לָ ֶר ֶשת אָ ֶרץ
ושמֹּר ַד ְרּכֹו ו ִ
אֶ ל ה' ְ

ל"ח ,יד :וכְ ִאלֵּ ם ל ֹּא י ְִפ ַתח ִפיו

יא

יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי
ִצ ְד ָק ְתָך ל ֹּא כִ ִס ִ
ל ֹּא כִ ַח ְד ִתי ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך

ְל ָק ָהל ָרב:

יב

אַ ָתה ה' ל ֹּא ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד י ְִצרונִ י:

יג

ֹּתי וְל ֹּא ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְראֹות
ּכִ י אָ ְפפו עָ לַ י ָרעֹות עַ ד אֵּ ין ִמ ְספָ ר ִה ִשיגונִ י עֲ ֹונ ַ
ֹּאשי
עָ ְצמו ִמ ַשעֲ רֹות ר ִ

ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י:

יד

ְרצֵּ ה ה' ְל ַה ִצילֵּ נִ י

חושה:
ָ
ה' ְלעֶ זְ ָר ִתי

טו

ֵּיבֹּשו ְוי ְַח ְפרו י ַַחד

פֹותּה
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ

יִסֹּ גו אָ חֹור ְו ִיּכ ְָלמו

חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי:

טז

יָשֹּמו עַ ל עֵּ ֶקב ּבָ ְש ָתם

ָהאֹּ ְמ ִרים ִלי ֶהאָ ח ֶהאָ ח:

יז

י ִָשישו ְוי ְִש ְמחו ְּבָך

ּכָל ְמבַ ְק ֶשיָך

ֹּאמרו ָת ִמיד יִגְ ַדל ה'
י ְ

אֹּ הֲ בֵּ י ְתשועָ ֶתָך:

וַאֲ נִ י עָ נִ י וְאֶ ְביֹון

אֲ ֹּדנָי יַחֲ ָשב ִלי

ומפַ ְל ִטי אַ ָתה
עֶ זְ ָר ִתי ְ

ֹלהי אַ ל ְתאַ ַחר:
אֱ ַ

יח

ל"ט ,י :נֶאֱ לַ ְמ ִתי ל ֹּא אֶ ְפ ַתח ִפי

אֹלהינו
ֵּ
מ' ,ד :וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר חָ ָדש ְת ִהלָ ה לֵּ

אתי:
ל"ח ,יטּ :כִ י עֲ ֹונִ י אַ גִ יד אֶ ְדאַ ג ֵּמחַ ָט ִ
הודאה על הצלתו
והבטחה לקיום
התורה בקהל רב

ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ צְ מו ִמ ַספֵּ ר
מ' ,ו :אַ גִ ָ
ל"ט ,ב :אָ ַמ ְר ִתי אֶ ְש ְמ ָרה
ְד ָרכַי ֵּמחֲ טֹוא ִב ְלשֹונִ י

ל"ח ,ד.יט :אֵּ ין ָשלֹום ּבַ עֲ צָ ַמי
אתי
אתי ...אֶ ְדאַ ג ֵּמחַ ָט ִ
ִמ ְפנֵּי חַ ָט ִ

תֹורת ה' חֶ ְפצֹו
א' ,גּ :כִ י ִאם ְּב ַ
יֹומם וָלָ יְלָ ה:
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
וב ָ
ְ

ה' אַ ָתה י ָָד ְע ָת:
ותשועָ ְתָך אָ ָמ ְר ִתי
אֱ מונ ְָתָך ְ

יתי אֲ ֹּדנָי...
ל"ט ,ח.יגַ :מה ִקוִ ִ
ִש ְמעָ ה ְת ִפלָ ִתי ה' ְו ַשוְעָ ִתי ַהאֲ זִ ינָה

כ"ב ,כוֵּ :מ ִא ְתָך ְת ִהלָ ִתי ְּב ָק ָהל ָרב
נְ ָד ַרי אֲ ַשלֵּ ם נֶגֶ ד י ְֵּראָ יו:

אֹודָך ְּב ָק ָהל ָרב
ל"ה ,יחְ :
ְּבעַ ם עָ צום אֲ ַה ְללֶ ָך

ֹּאשיּ ...כִ י עֲ ֹונִ י אַ גִ יד
ֹּתי עָ ְברו ר ִ
ל"ח ,ה.יטּ :כִ י עֲ ֹונ ַ

יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי
מ' ,יא :צִ ְד ָק ְתָך ל ֹּא כִ ִס ִ
ותשועָ ְתָך אָ ָמ ְר ִתי ל ֹּא כִ חַ ְד ִתי
אֱ מונ ְָתָך ְ
חַ ְס ְדָך
מ' ,י-יאִּ :ב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב ...ל ֹּא
כִ חַ ְד ִתי חַ ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ְל ָק ָהל ָרב:

ל"ט ,יבְּ :בתֹוכָחֹות עַ ל עָ ֹון י ִַס ְר ָת ִאיש

מ' ,יד :ה' ְלעֶ זְ ָר ִתי
חושה
ָ
ל"ח ,יגַ :ו ְינ ְַקשו ְמבַ ְק ֵּשי
נ ְַפ ִשי ְוד ְֹּר ֵּשי ָרעָ ִתי

ל"ה ,כא.כז :אָ ְמרו ֶהאָ ח ֶהאָ ח...
ֹּאמרו
ָירֹּנו ְו ִי ְש ְמחו חֲ פֵּ צֵּ י צִ ְד ִקי וְי ְ
ָת ִמיד יִגְ ַדל ה' ֶהחָ פֵּ ץ ְשלֹום עַ ְבדֹו
ל"ד ,ו :ו אֵּ לָ יו ְונ ָָהרו
ֵּיהם אַ ל י ְֶחפָ רו:
ופנ ֶ
ְ

ֹּתי
מ' ,יגִ :ה ִשיגונִ י עֲ ֹונ ַ
מ' ,יג :ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י:

ל"ח ,יאִ :ל ִּבי ְסחַ ְרחַ ר עֲ זָבַ נִ י
כ ִֹּחי
חושה ְלעֶ זְ ָר ִתי אֲ ֹּדנָי ְתשועָ ִתי
ָ
ל"ח ,כג:

תפילה לחסדי ה'
ולהצלה ממצוקתו

מ' ,ז :עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה
ל ֹּא ָשאָ ְל ָת

ֹלהי חָ פָ צְ ִתי
מ' ,ט :לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך אֱ ַ
ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י:
ו ָ

ל"ו ,ו-ז :ה' ְּב ַה ָש ַמיִם חַ ְס ֶדָך אֱ מונ ְָתָך עַ ד ְשחָ ִקים :צִ ְד ָק ְתָך
תֹושיעַ ה':
ִ
וב ֵּה ָמה
ּכְ ַה ְר ֵּרי אֵּ ל ִמ ְשפָ ֶטָך ְתהֹום ַרּבָ ה אָ ָדם ְ

ל"ה ,דֵּ :יבֹּשו ְו ִיּכ ְָלמו ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי
יִסֹּ גו אָ חֹור ְוי ְַח ְפרו חֹּ ְשבֵּ י ָרעָ ִתי

יתי ה'
מ' ,בַ :קוֹּ ה ִקוִ ִ
ַויֵּט אֵּ לַ י וַיִ ְש ַמע ַשוְעָ ִתי

ל"ה ,ד.כו... :יִסֹּ גו אָ חֹור ְוי ְַח ְפרו חֹּ ְשבֵּ י
ָרעָ ִתיֵּ ...יבֹּשו ְוי ְַח ְפרו י ְַח ָדו ְש ֵּמחֵּ י ָרעָ ִתי...

מ' ,טו (= ע' ,ג)ֵּ :יבֹּשו ְוי ְַח ְפרו יַחַ ד
פֹותּה יִסֹּ גו אָ חֹור
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ
ְו ִיּכ ְָלמו חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי
מ' ,טז-יזָ :האֹּ ְמ ִרים ִלי ֶהאָ ח ֶהאָ ח:
י ִָשישו ְו ִי ְש ְמחו ְּבָך ּכָל ְמבַ ְק ֶשיָך
ֹּאמרו ָת ִמיד יִגְ ַדל ה' אֹּ הֲ בֵּ י ְתשועָ ֶתָך
י ְ
מ' ,טוֵּ :יבֹּשו ְוי ְַח ְפרו יַחַ ד
פֹותּה
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ

יֹומם
תֹורתֹו י ְֶהגֶה ָ
וב ָ
תֹורת ה' ֶח ְפצֹו ְ
א' ,ב-גּ :כִ י ִאם ְּב ַ
יח.
וָלָ יְלָ הְ ... .וכֹּל אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה י ְַצ ִל ַ
;1, 2-3: But whose delight is the Torah of the Lord
he meditates on His Torah day and night…and whatever
he does will prosper

3

בבלי עבודה זרה יט ע"א:
בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף
תֹורת ה'
נקראת על שמו שנאמרּ' :כִ י ִאם ְּב ַ
יֹומם וָלָ יְלָ ה' (תהלים א',
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
וב ָ
חֶ ְפצֹו ְ
ב) כל העוסק בתורה  -הקב"ה עושה לו חפציו
תֹורת ה' חֶ ְפצֹו" (א' ,ב)
שנאמרּ" :כִ י ִאם ְּב ַ

אתי ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב עָ לָ י .לַ עֲ שֹות
מ',ח-ט; מ"א,יב :אָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵּה בָ ִ
ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י ְּ ...בז ֹּאת י ַָד ְע ִתי ּכִ י חָ פַ צְ ָת ִּבי...
ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי ו ָ
ְרצֹונְ ָך אֱ ַ
40, 8-9; 41, 12: So I said, I have come with a written scroll of a book upon
me. I delight in doing Your will, my God; Your Torah is in my belly…Then
I will know You delight in me...

Intertextuality

מזמור מ'
א

לַ ְמנַצֵּ ַח ְל ָדוִד ִמזְ מֹור:

ב

יתי ה'
ַקוֹּ ה ִקוִ ִ

ַויֵּט אֵּ לַ י וַיִ ְש ַמע ַשוְעָ ִתי:

ג

ַויַעֲ לֵּ נִ י ִמּבֹור ָשאֹון ִמ ִטיט ַה ָיוֵּן

ש ָרי:
ַוי ֶָקם עַ ל ֶסלַ ע ַרגְ לַ י ּכֹונֵּן אֲ ֻׁ

ד

ִיראו ְוי ְִב ְטחו ּבַ ה':
אֹלהינו י ְִראו ַר ִּבים ְוי ָ
ֵּ
וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר ָח ָדש ְת ִהלָ ה לֵּ

ה

ְש ֵּטי ָכזָב:
אַ ְש ֵּרי ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטחֹו וְל ֹּא פָ נָה אֶ ל ְר ָה ִבים ו ָ

ו

ז

ֹלהי
ית אַ ָתה ה' אֱ ַ
ַרּבֹות עָ ִש ָ

ֹּתיָך אֵּ לֵּ ינו
ומ ְח ְשב ֶ
נִ ְפ ְלאֹּ ֶתיָך ַ

אֵּ ין עֲ רְֹּך אֵּ לֶ יָך

ידה וַאֲ ַדּבֵּ ָרה עָ ְצמו ִמ ַספֵּ ר:
אַ גִ ָ

ומנְ ָחה ל ֹּא ָחפַ ְצ ָת
זֶבַ ח ִ

ית ִלי
אָ זְ ַניִם ּכ ִָר ָ

עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹּא ָשאָ ְל ָת:
ח

אתי
אָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵּה בָ ִ

ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב עָ לָ י:

ט

ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי
לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך אֱ ַ

ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י:
ו ָ

י

ִּב ַש ְר ִתי צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב

ִהנֵּה ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א

ישעי
ה

ִיראו ְקצֹות ָהאָ ֶרץ יֶחֱ ָרדו ָק ְרבו ַויֶאֱ ָתיון...
ישעיהו מ"ב ,י; מ"א ,הָ :ראו ִאיִ ים ְוי ָ
יהם
ומֹלאֹו ִאיִ ים וְיֹּ ְשבֵּ ֶ
יֹור ֵּדי ַהיָם ְ
ִשירו לַ ה' ִשיר חָ ָדש ְת ִהלָ תֹו ִמ ְקצֵּ ה ָהאָ ֶרץ ְ

יא

יתי ְּבתֹוְך ִל ִּבי
ִצ ְד ָק ְתָך ל ֹּא כִ ִס ִ
ל ֹּא כִ ַח ְד ִתי ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך

ְל ָק ָהל ָרב:

יב

אַ ָתה ה' ל ֹּא ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י ַח ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד י ְִצרונִ י:

יג

ֹּתי וְל ֹּא ָיכ ְֹּל ִתי ִל ְראֹות
ּכִ י אָ ְפפו עָ לַ י ָרעֹות עַ ד אֵּ ין ִמ ְספָ ר ִה ִשיגונִ י עֲ ֹונ ַ
ֹּאשי
עָ ְצמו ִמ ַשעֲ רֹות ר ִ

ו ְִל ִּבי עֲ זָבָ נִ י:

יד

ְרצֵּ ה ה' ְל ַה ִצילֵּ נִ י

חושה:
ָ
ה' ְלעֶ זְ ָר ִתי

טו

ֵּיבֹּשו ְוי ְַח ְפרו י ַַחד

פֹותּה
ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ

יִסֹּ גו אָ חֹור ְו ִיּכ ְָלמו

חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי:

טז

יָשֹּמו עַ ל עֵּ ֶקב ּבָ ְש ָתם

ָהאֹּ ְמ ִרים ִלי ֶהאָ ח ֶהאָ ח:

יז

י ִָשישו ְוי ְִש ְמחו ְּבָך

ּכָל ְמבַ ְק ֶשיָך

ֹּאמרו ָת ִמיד יִגְ ַדל ה'
י ְ

אֹּ הֲ בֵּ י ְתשועָ ֶתָך:

וַאֲ נִ י עָ נִ י וְאֶ ְביֹון

אֲ ֹּדנָי יַחֲ ָשב ִלי

ומפַ ְל ִטי אַ ָתה
עֶ זְ ָר ִתי ְ

ֹלהי אַ ל ְתאַ ַחר:
אֱ ַ

יח

ימי
ְרושלָ ִם ָה ִר ִ
ימי בַ ּכֹּחַ קֹולֵּ ְך ְמבַ ֶש ֶרת י ָ
ישעיהו מ' ,ט :עַ ל ַהר גָ ב ַֹּּה עֲ ִלי לָ ְך ְמבַ ֶש ֶרת צִ יֹון ָה ִר ִ
ֹלהיכֶם :ישעיהו מ"א ,כזִ :ראשֹון ְלצִ יֹון ִהנֵּה ִהנָם
ְהודה ִהנֵּה אֱ ֵּ
יר ִאי ִא ְמ ִרי ְלעָ ֵּרי י ָ
אַ ל ִת ָ
ירושלַ ִם ְמבַ ֵּשר אֶ ֵּתן :ישעיה נ"ב ,זַ :מה נָאוו עַ ל ֶה ָה ִרים ַרגְ לֵּ י ְמבַ ֵּשר ַמ ְש ִמיעַ ָשלֹום
ָ
ו ְִל
ֹלהיְִך :ישעיהו ס' ,וּ :כֻׁלָ ם ִמ ְשבָ א ָיבֹּאו ז ָָהב
ְמבַ ֵּשר טֹוב ַמ ְש ִמיעַ ְישועָ ה אֹּ ֵּמר ְלצִ יֹון ָמלַ ְך אֱ ָ
ות ִהֹּלת ה' יְבַ ֵּשרו :ישעיהו ס"א ,א :רוחַ אֲ ֹּדנָי ה' עָ לָ י יַעַ ן ָמ ַשח ה' אֹּ ִתי ְלבַ ֵּשר
ולבֹונָה ִי ָשאו ְ
ְ
סורים ְפ ַקח קֹוחַ ...
עֲ ָנוִים ְשלָ חַ נִ י לַ חֲ בֹּש ְלנִ ְש ְּב ֵּרי לֵּ ב ִל ְקר ֹּא ִל ְשבויִם ְדרֹור וְלַ אֲ ִ

תהלים מ' ,י-יבִּ :ב ַש ְר ִתי
צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב ִהנֵּה
ְשפָ ַתי ל ֹּא אֶ כְ לָ א...
ותשועָ ְתָך
אֱ מונ ְָתָך ְ
אָ ָמ ְר ִתי ...אַ ָתה ה' ל ֹּא
ִתכְ לָ א ַרחֲ ֶמיָך ִמ ֶמנִ י
חַ ְס ְדָך וַאֲ ִמ ְתָך ָת ִמיד
יִצְ רונִ י:

ֹלתיָך וזְ בָ חֶ יָך ל ֹּא כִ ּבַ ְד ָתנִ י ל ֹּא ֶהעֱ בַ ְד ִתיָך ְּב ִמנְ חָ ה
יאת ִלי ֵּשה עֹּ ֶ
ישעיה מ"ג ,כג-כד :ל ֹּא ֵּהבֵּ ָ
ֹּתיָך:
הֹוגַע ַתנִ י ּבַ עֲ ֹונ ֶ
ְ
ֹּאותיָך
ִיתנִ י אַ ְך ֶהעֱ בַ ְד ַתנִ י ְּבחַ ט ֶ
 ...וְחֵּ לֶ ב זְ בָ חֶ יָך ל ֹּא ִה ְרו ָ
מודים לָ ַדעַ ת לָ עות אֶ ת יָעֵּ ף ָדבָ ר י ִָעיר ּבַ ּב ֶֹּקר ּבַ ּב ֶֹּקר
ָתן ִלי ְלשֹון ִל ִ
ישעיהו נ' ,ד-ה :אֲ ֹּדנָי ה' נ ַ
יתי אָ חֹור ל ֹּא נְ סוגֹּ ִתי:
מודים :אֲ ֹּדנָי ה' פָ ַתח ִלי אֹּ זֶן וְאָ נֹּכִ י ל ֹּא ָמ ִר ִ
י ִָעיר ִלי אֹּ זֶן ִל ְשמֹּעַ ּכ ִַל ִ

תהלים מ' ,ז :זֶבַ ח
ומנְ חָ ה ל ֹּא חָ פַ צְ ָת אָ זְ ַניִם
ִ
ית ִלי עֹולָ ה וַחֲ ָטאָ ה ל ֹּא
ּכ ִָר ָ
ָשאָ ְל ָת:

נֹותי ִמ ְקצֵּ ה ָהאָ ֶרץ:
וב ַ
יאי בָ נַי ֵּמ ָרחֹוק ְ
ימן אַ ל ִתכְ לָ ִאי ָה ִב ִ
ול ֵּת ָ
ישעיהו מ"ג ,ו :אֹּ ַמר לַ צָ פֹון ֵּתנִ י ְ

הודאה על הצלתו
והבטחה לקיום
התורה בקהל רב

ירמיה

ה' אַ ָתה י ָָד ְע ָת:
ותשועָ ְתָך אָ ָמ ְר ִתי
אֱ מונ ְָתָך ְ

ישעיהו נ"ב ,יד; נ"ג ,יא.יבּ :כַאֲ ֶשר ָש ְממו עָ לֶ יָך ַר ִּבים ...יַצְ ִדיק צַ ִדיק עַ ְב ִדי
ָשא
ֹּתם הוא י ְִסּבֹּל :לָ כֵּן אֲ חַ לֶ ק לֹו בָ ַר ִּבים ...וְהוא חֵּ ְטא ַר ִּבים נ ָ
לָ ַר ִּבים וַעֲ ֹונ ָ

מ' ,ד :וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר חָ ָדש ְת ִהלָ ה
ִיראו ְוי ְִב ְטחו ּבַ ה'
אֹלהינו י ְִראו ַר ִּבים ְוי ָ
ֵּ
לֵּ
קמ"ט ,אַ :ה ְללו יָּה ִשירו לַ ה' ִשיר
חָ ָדש ְת ִהלָ תֹו ִּב ְק ַהל חֲ ִס ִידים:

יחזקאל

תהלים מ' ,ג.טוַ :ויַעֲ לֵּ נִ י ִמּבֹור
יה ...וַיִ ְקחו אֶ ת י ְִר ְמיָהו
ָת ְב ָת אֵּ לֶ ָ
ירמיהו ל"ו ,ב.ו.יג.טזַ :קח ְלָך ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ְוכ ַ
ָשאֹון ִמ ִטיט ַה ָיוֵּן ַוי ֶָקם עַ ל ֶסלַ ע
ַוי ְַש ִלכו אֹּ תֹו אֶ ל ַהּבֹורַ ...ו ְי ַש ְלחו אֶ ת י ְִר ְמיָהו ּבַ חֲ בָ ִלים ובַ ּבֹור אֵּ ין ַמיִם ּכִ י ִאם ִטיט
ש ָריֵּ ...יבֹּשו ְוי ְַח ְפרו
ַרגְ לַ י ּכֹונֵּן אֲ ֻׁ
וַיִ ְטּבַ ע י ְִר ְמיָהו ּבַ ִטיט ...וַיִ ְמ ְשכו אֶ ת י ְִר ְמיָהו ּבַ חֲ בָ ִלים ַויַעֲ לו אֹּ תֹו ִמן ַהּבֹור...
פֹותּה יִסֹּ גו
יַחַ ד ְמבַ ְק ֵּשי נ ְַפ ִשי ִל ְס ָ
וַיִ ָשבַ ע ַה ֶמלֶ ְך צִ ְד ִקיָהו אֶ ל י ְִר ְמיָהו ּבַ ֵּס ֶתר לֵּ אמֹּר חַ י ה' את אֲ ֶשר עָ ָשה לָ נו אֶ ת
אָ חֹור ְו ִיּכ ְָלמו חֲ פֵּ צֵּ י ָרעָ ִתי:
יתָך ו ְִאם אֶ ֶתנְ ָך ְּביַד ָהאֲ נ ִָשים ָהאֵּ לֶ ה אֲ ֶשר ְמבַ ְק ִשים אֶ ת
ַהנֶפֶ ש ַהז ֹּאת ִאם אֲ ִמ ֶ
נ ְַפ ֶשָך
תהלים א' ,ג :ו ְָהיָה ּכְ עֵּ ץ ָשתול עַ ל פַ ְלגֵּי ָמיִם אֲ ֶשר
ירמיהו :י"ז ,זּ :בָ רוְך ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר י ְִב ַטח ּבַ ה' ו ְָהיָה ה'
ִתן ְּב ִעתֹו וְעָ לֵּ הו ל ֹּא יִּבֹול ְוכֹּל אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה יַצְ ִליחַ :
ִפ ְריֹו י ֵּ
ִמ ְב ַטחֹו ...ו ְָהיָה ּכְ עֵּ ץ ָשתול עַ ל ַמיִם וְעַ ל יובַ ל ְי ַשלַ ח ָש ָר ָשיו...
וב ְשנַת ּבַ צ ֶֹּרת ל ֹּא י ְִדאָ ג וְל ֹּא י ִָמיש ֵּמעֲ שֹות
ו ְָהיָה עָ לֵּ הו ַרעֲ נָן ִ
תהלים מ' ,ה :אַ ְש ֵּרי ַהגֶ בֶ ר אֲ ֶשר ָשם ה' ִמ ְב ַטחֹו
פֶ ִרי:
יה אֵּ ת ּכָל ַה ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ִדּבַ ְר ִתי אֵּ לֶ יָך עַ ל
ָת ְב ָת אֵּ לֶ ָ
ירמיה ל"ו ,ב.דַ :קח ְלָך ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ְוכ ַ
תהלים מ' ,ח-ט:
ְהודה ...וַיִ כְ תֹּב ּבָ רוְך ִמ ִפי י ְִר ְמיָהו אֵּ ת ּכָל ִד ְב ֵּרי ה' אֲ ֶשר ִדּבֶ ר אֵּ לָ יו עַ ל ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר:
ִי ְש ָראֵּ ל וְעַ ל י ָ
ִּב ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר ּכָתוב
ְתֹור ְתָך
עָ לָ י  ...ו ָ
ֹּאמר אֵּ לַ י ּבֶ ן אָ ָדם אֵּ ת
יחזקאל ב' ,ט-ג' ,ג :וָאֶ ְראֶ ה ו ְִהנֵּה יָד ְשלוחָ ה אֵּ לָ י ו ְִהנֵּה בֹו ְמגִ לַ ת ֵּספֶ ר :וַי ֶ
אֲ ֶשר ִת ְמצָ א אֱ כֹול אֱ כֹול אֶ ת ַה ְמגִ לָ ה ַהז ֹּאת וְלֵּ ְך ַדּבֵּ ר אֶ ל ּבֵּ ית ִי ְש ָראֵּ ל :וָאֶ ְפ ַתח אֶ ת ִפי ַויַאֲ כִ לֵּ נִ י
ְּבתֹוְך ֵּמעָ י
ומעֶ יָך ְת ַמלֵּ א אֵּ ת ַה ְמגִ לָ ה ַהז ֹּאת אֲ ֶשר
ֹּאמר אֵּ לַ י ּבֶ ן אָ ָדם ִּב ְטנְ ָך ַתאֲ כֵּל ֵּ
אֵּ ת ַה ְמגִ לָ ה ַהז ֹּאת :וַי ֶ
ֹּתן אֵּ לֶ יָך וָאֹּ כְ לָ ה ו ְַת ִהי ְּב ִפי ּכִ ְדבַ ש ְל ָמתֹוק:
אֲ נִ י נ ֵּ
ולשֹונְ ָך אַ ְד ִּביק אֶ ל ִחּכֶָך ְונֶאֱ לַ ְמ ָת וְל ֹּא ִת ְהיֶה לָ ֶהם ְל ִאיש מֹוכִ יחַ ּכִ י ּבֵּ ית
יחזקאל ג' ,כו-כזְ :
יהם ּכֹּה אָ ַמר אֲ ֹּדנָי ה' ַהשֹּ ֵּמעַ ִי ְש ָמע
אֹותָך אֶ ְפ ַתח אֶ ת ִפיָך וְאָ ַמ ְר ָת אֲ לֵּ ֶ
וב ַד ְּב ִרי ְ
ְמ ִרי ֵּה ָמהְ :
ו ְֶהחָ ֵּדל י ְֶח ָדל ּכִ י ּבֵּ ית ְמ ִרי ֵּה ָמה:
כ"ד ,יז.כה-כזֵּ :האָ נֵּק דֹּם ֵּמ ִתים אֵּ בֶ ל ל ֹּא ַתעֲ ֶשה ְפאֵּ ְרָך חֲ בֹוש עָ לֶ יָך ונְ עָ לֶ יָך ָת ִשים ְּב ַרגְ לֶ יָך
וְל ֹּא ַת ְע ֶטה עַ ל ָשפָ ם וְלֶ חֶ ם אֲ נ ִָשים ל ֹּא ת ֹּאכֵּל ...וְאַ ָתה בֶ ן אָ ָדם הֲ לֹוא ְּביֹום ַק ְח ִתי ֵּמ ֶהם אֶ ת
יהםּ :בַ יֹום
נֹות ֶ
וב ֵּ
ֵּיהם ְ
ֵּיהם וְאֶ ת ַמ ָשא נ ְַפ ָשם ְּבנ ֶ
ָמעוזָ ם ְמשֹוש ִת ְפאַ ְר ָתם אֶ ת ַמ ְח ַמד עֵּ ינ ֶ
ות ַדּבֵּ ר וְל ֹּא
ַההוא יָבֹוא ַהפָ ִליט אֵּ לֶ יָך ְל ַה ְש ָמעות אָ זְ ָניִםּ :בַ יֹום ַההוא יִפָ ַתח ִפיָך אֶ ת ַהפָ ִליט ְ
ִית לָ ֶהם ְלמֹופֵּ ת ְוי ְָדעו ּכִ י אֲ נִ י ה':
ֵּתאָ לֵּ ם עֹוד ו ְָהי ָ
לותנו ּבָ א אֵּ לַ י ַהפָ ִליט
ל"ג ,כא-כבַ :וי ְִהי ִּב ְש ֵּתי עֶ ְש ֵּרה ָשנָה ּבָ עֲ ִש ִרי ּבַ חֲ ִמ ָשה לַ חֹּ ֶדש ְלגָ ֵּ
ְתה אֵּ לַ י ּבָ עֶ ֶרב ִל ְפנֵּי ּבֹוא ַהפָ ִליט ַויִ ְפ ַתח אֶ ת ִפי עַ ד
ירושלַ ִם לֵּ אמֹּר הֻׁ ּכְ ָתה ָה ִעירְ :ויַד ה' ָהי ָ
ָ
ִמ
ּבֹוא אֵּ לַ י ּבַ ּב ֶֹּקר וַיִ פָ ַתח ִפי וְל ֹּא נֶאֱ לַ ְמ ִתי עֹוד:

תפילה לחסדי ה'
ולהצלה ממצוקתו

עזרא
הסופר

כ"ב ,כוֵּ :מ ִא ְתָך
ְת ִהלָ ִתי ְּב ָק ָהל
ָרב נְ ָד ַרי אֲ ַשלֵּ ם
נֶגֶ ד י ְֵּראָ יו:

ל"ה ,יח:
אֹודָך ְּב ָק ָהל
ְ
ָרב ְּבעַ ם
עָ צום אֲ ַה ְללֶ ָך

מ' ,י-יאִּ :ב ַש ְר ִתי
צֶ ֶדק ְּב ָק ָהל ָרב...
ל ֹּא כִ חַ ְד ִתי חַ ְס ְדָך
וַאֲ ִמ ְתָך ְל ָק ָהל ָרב:

תהלים ל"ז ,ז :דֹום לַ ה'
ו ְִה ְתחֹולֵּ ל לֹו
ל"ח ,יד-טו :וַאֲ נִ י כְ חֵּ ֵּרש
ל ֹּא אֶ ְש ָמע וכְ ִאלֵּ ם ל ֹּא
י ְִפ ַתח ִפיו :וָאֱ ִהי ּכְ ִאיש
אֲ ֶשר ל ֹּא שֹּ ֵּמעַ וְאֵּ ין ְּב ִפיו
תֹוכָחֹות:
דומיָה
ִ
ל"ט ,ג.י :נֶאֱ לַ ְמ ִתי
יתי ִמטֹוב וכְ אֵּ ִבי
ֶהחֱ ֵּש ִ
נ ְֶעּכָר ...נֶאֱ לַ ְמ ִתי ל ֹּא
ית:
אֶ ְפ ַתח ִפי ּכִ י אַ ָתה עָ ִש ָ

ומ ְתנַפֵּ ל
ּבכֶה ִ
עזרא י' ,א :וכְ ִה ְתפַ לֵּ ל עֶ זְ ָרא וכְ ִה ְת ַודֹּתֹו ֹּ
ֹלהים נִ ְק ְּבצו אֵּ לָ יו ִמיִ ְש ָראֵּ ל ָק ָהל ַרב ְמאֹּ ד...
ִל ְפנֵּי ּבֵּ ית ָהאֱ ִ
ֹּאמרו קֹול
וְהוא יִּבָ ֵּדל ִמ ְק ַהל ַהגֹולָ הַ ...וי ְַענו כָל ַה ָק ָהל וַי ְ
גָ דֹול ּכֵּן ּכִ ְדבָ ְרָך עָ לֵּ ינו לַ עֲ שֹות ...יַעַ ְמדו נָא ָש ֵּרינו ְלכָל
ַה ָק ָהל...

ישעיה מ'-ס"ו =
בית שני

יחזקאל "בנו" של ירמיה
(תרגום ירושלמי)

מזמור מ' לומד ומפנים את הייעוד של עם ישראל לפי נבואת ישעיה,
ירמיה ,יחקאל ומשלב אותם לקראת הייעוד שלו בדורו -
"הֲ ִשיבֵּ נו ה' אֵּ לֶ יָך ְונָשובָ ה ַח ֵּדש י ֵָּמינו ּכְ ֶק ֶדם" (איכה ה' ,כא)

Prologue: Torah & Kingdom

Evil in the World. Survival in the Image of God

'ח

Good Moral Qualities. David as an example

"ט
ו

כ"ד

Guidance from God’s Kingdom in the World

כ"ה

ל"ד

 יחזקאל-  ירמיה- ישעיה

. ם

י

עזרא ונחמיה

ל

ה

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

ת

'ע

ספר תהלים כספר – מבנה ומשמעות

תנ"ך Context & Narrative of the Bible
תורה
דברים ל"ג ,כט :אַ ְש ֶריָך י ְִש ָראֵּ ל
נֹושע ּבַ ה' ָמגֵּ ן עֶ זְ ֶרָך...
ִמי כָמֹוָך עַ ם ַ

נביאים
תֹורה
יהושע א' ,ח :ל ֹּא יָמוש ֵּספֶ ר ַה ָ
יֹומם וָלַ יְלָ ה...
ית ּבֹו ָ
ְהגִ ָ
ַהזֶ ה ִמ ִפיָך ו ָ
ְש ְב ֶתם
מלאכי ג' ,יח.כב :ו ַ
יתם ּבֵּ ין צַ ִדיק ְל ָר ָשע...
ְור ִא ֶ
ֹּשה עַ ְב ִדי...
תֹורת מ ֶ
זִ כְ רו ַ

תֹורת ה' חֶ ְפצֹו
א' ,ב-גּ :כִ י ִאם ְּב ַ
יֹומם וָלָ יְלָ הְ ...וכֹּל
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
וב ָ
ְ
אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה יַצְ ִליחַ

תהלים א' ,א :אַ ְש ֵּרי ָה ִאיש אֲ ֶשר ל ֹּא
ָהלַ ְך ּבַ עֲ צַ ת ְר ָש ִעים...

תֹורת ה' חֶ ְפצֹו
תהלים א' ,בּ :כִ י ִאם ְּב ַ
יֹומם וָלָ יְלָ ה:
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
וב ָ
ְ
תֹורת ה' חֶ ְפצֹו
תהלים א' ,ב.וּ :כִ י ִאם ְּב ַ
יֹודעַ
יֹומם וָלָ יְלָ הּ ...כִ י ֵּ
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
וב ָ
ְ
יקים ו ְֶד ֶרְך ְר ָש ִעים ת ֹּאבֵּ ד...
ה' ֶד ֶרְך צַ ִד ִ

כתובים

מ',ח-ט; מ"א,יב :לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך
ְתֹור ְתָך ְּבתֹוְך ֵּמעָ י
ֹלהי חָ פָ צְ ִתי ו ָ
אֱ ַ
ְּ ...בז ֹּאת י ַָד ְע ִתי ּכִ י חָ פַ צְ ָת ִּבי...

רוה ְלאַ נְ ֵּשי כְ נ ֶֶסת ַהגְ דֹולָ ה
יאים ְמ ָס ָ
יאים ,ונְ ִב ִ
ומ ָס ָרּה ִליהֹושֻׁ עַ  ,וִיהֹושֻׁ עַ ִלזְ ֵּקנִ ים ,וזְ ֵּקנִ ים ִלנְ ִב ִ
תֹורה ִמ ִסינַיְ ,
משה ִקּבֵּ ל ָ
משנה אבות א' ,אֶ :
Mishna Avot 1,1: Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the
…elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly

The Book of Psalms

ק"נ-'מזמור א

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

Summary
• Tehillim 40: Text, Context, Intertext
• Summary of Book I – its place in
Sefer Tehillim and in the Bible

!

www.tehillim.org.il
Beni.gesundheit@tehillim.org.il

