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Prologue: Torah & Kingdom
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Evil in the World. Survival in the Image of God

Good Moral Qualities. David as an example

Guidance from God’s Kingdom in the World

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

.ת     ה     ל     י     ם  'ע

עזרא ונחמיה

יחזקאל  -ירמיה -ישעיה 

http://biblewalks.com/Sites/DavidTomb.html


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 my God, and Your Torah 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.

'מזמור מ

הודאה על הצלתו 

והבטחה לקיום  

התורה בקהל רב

'  תפילה לחסדי ה

ולהצלה ממצוקתו

ַח ְלָדִוד ִמְזמֹורא   :ַלְמַנצֵּ

ה ִקִויִתי הב   ַלי ַוִיְשַמע ַשְוָעִתי' ַקוֹּ ט אֵּ :ַויֵּ

ִני ִמּבֹור ָשאֹון ִמִטיט ַהָיוֵּן ג ָריַוַיֲעלֵּ ן ֲאשֻׁ :ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹונֵּ

ינו ִיְראו ַרִּבים ְוִייָראו ְוִיְבְטחו ַּבהד אֹלהֵּ ן ְּבִפי ִשיר ָחָדש ְתִהָלה לֵּ :'ַוִיתֵּ

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם הה י ָכָזבִמְבַטחֹו  ' ַאְשרֵּ :ְולֹּא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָשטֵּ

ינו ֱאֹלַהי ' ַרּבֹות ָעִשיָת ַאָתה הו לֵּ ֶתיָך אֵּ ֶתיָך וַמְחְשבֹּ ִנְפְלאֹּ

ֶליָך  ְך אֵּ ין ֲערֹּ ראֵּ ָרה ָעְצמו ִמַספֵּ :ַאִגיָדה ַוֲאַדּבֵּ

ָאְזַנִים ָּכִריָת ִלי  ֶזַבח וִמְנָחה לֹּא ָחַפְצָת ז

:עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹּא ָשָאְלתָ 

ֶפר ָּכתוב ָעָליָאז ָאַמְרִתי ִהנֵּה ָבאִתי ח :ִּבְמִגַלת סֵּ

ָעיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִתי  ט :ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך מֵּ

ִהנֵּה ְשָפַתי לֹּא ֶאְכָלא ִּבַשְרִתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב  י

:ַאָתה ָיָדְעתָ ' ה

ֱאמוָנְתָך וְתשוָעְתָך ָאָמְרִתי ִצְדָקְתָך לֹּא ִכִסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי  יא

:ְלָקָהל ָרבלֹּא ִכַחְדִתי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

:ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד ִיְצרוִנילֹּא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶמִני ' ַאָתה היב

ְלִתי ִלְראֹות יג ַתי ְולֹּא ָיכֹּ ין ִמְסָפר ִהִשיגוִני ֲעֹונֹּ ִּכי ָאְפפו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ

:ְוִלִּבי ֲעָזָבִניָעְצמו ִמַשֲערֹות רֹּאִשי  

ה היד ִני  ' ְרצֵּ :ְלֶעְזָרִתי חוָשה' הְלַהִצילֵּ

שו ְוַיְחְפרו ַיַחד טו י ַנְפִשי ִלְספֹוָתּה יֵּבֹּ ְמַבְקשֵּ

גו ָאחֹור ְוִיָּכְלמו   י ָרָעִתיִיסֹּ צֵּ :ֲחפֵּ

ֶקב ָּבְשָתם  טז מו ַעל עֵּ ְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאחָישֹּ :ָהאֹּ

ָּכל ְמַבְקֶשיָך  ָיִשישו ְוִיְשְמחו ְּבָך  יז

ֹּאְמרו ָתִמיד ִיְגַדל ה י ְתשוָעֶתָך' י ֲהבֵּ :אֹּ

ָני ַיֲחָשב ִלי  ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון  יח ֲאדֹּ

:ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרֶעְזָרִתי וְמַפְלִטי ַאָתה 

Mizmor 40



Mizmor 40 Organization and Alliteration

Intertextuality Contextuality

ת : לא.ל.כז.כו.ד-א', בראשית א ת ַהָשַמִים ְואֵּ אִשית ָּבָרא ֱאֹלִהים אֵּ ְּברֵּ

הוְוָהָאֶרץ ָהְיָתה : ָהָאֶרץ הו ָובֹּ י ְתהֹום ְורוַח ֱאֹלִהים  תֹּ ֶשְך ַעל ְפנֵּ ְוחֹּ

י ַהָמִים ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור: ְמַרֶחֶפת ַעל ְפנֵּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים : ַוי

ֶשְך ין ַהחֹּ ין ָהאֹור ובֵּ ל ֱאֹלִהים ּבֵּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים  ... ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוַיְבדֵּ ַוי

נו ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהָשַמִים נו ִּכְדמותֵּ ...  ַנֲעֶשה ָאָדם ְּבַצְלמֵּ

ַוַיְרא ֱאֹלִהים ... וְלָכל עֹוף ַהָשַמִים... ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו

ֶקר יֹום ַהִשִשי ד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹּ :  ֶאת ָּכל ֲאֶשר ָעָשה ְוִהנֵּה טֹוב ְמאֹּ

ה : כז-כג', ירמיהו ד ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהנֵּ

הו הו ָובֹּ ין אֹוָרםתֹּ ָרִאיִתי : ְוֶאל ַהָשַמִים ְואֵּ

ֲעִשים ְוָכל ַהְגָבעֹות  ה רֹּ ֶהָהִרים ְוִהנֵּ

ין ָהָאָדם ְוָכל עֹוף  : ִהְתַקְלָקלו ָרִאיִתי ְוִהנֵּה אֵּ

ה ַהַּכְרֶמל ַהִמְדָּבר  : ַהָשַמִים ָנָדדו ָרִאיִתי ְוִהנֵּ

י ֲחרֹון ַאפֹו ָוק ִמְפנֵּ י ְיקֹּ ִּכי : ְוָכל ָעָריו ִנְתצו ִמְפנֵּ

ה ָאַמר ה ְשָמָמה ִתְהֶיה ָּכל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹּא  ' כֹּ

:ֶאֱעֶשה

ת : לא.ל.כז.כו.ד-א', בראשית א אִשית ָּבָרא ֱאֹלִהים אֵּ ת ַהָשַמִיםְּברֵּ ְואֵּ

הוְוָהָאֶרץ ָהְיָתה : ָהָאֶרץ הו ָובֹּ י ְתהֹום ְורוַח ֱאֹלִהים  תֹּ ֶשְך ַעל ְפנֵּ ְוחֹּ

י ַהָמִים ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי : ְמַרֶחֶפת ַעל ְפנֵּ ֱאֹלִהים ַוַיְרא: אֹורַוְיִהי אֹורַוי

ין ָהאֹורֶאת ל ֱאֹלִהים ּבֵּ ֶשְךָהאֹורִּכי טֹוב ַוַיְבדֵּ ין ַהחֹּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים  ... ובֵּ ַוי

נו ְוִיְרדו ִבְדַגת ַהָים ָאָדםַנֲעֶשה  נו ִּכְדמותֵּ ...  וְבעֹוף ַהָשַמִיםְּבַצְלמֵּ

ֱאֹלִהים ַוַיְרא... וְלָכל עֹוף ַהָשַמִים... ְּבַצְלמֹוָהָאָדםַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת 

ֶקר יֹום ַהִשִשיְוִהנֵּהֶאת ָּכל ֲאֶשר ָעָשה  ד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֹּ :  טֹוב ְמאֹּ

ָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהנֵּה: כז-כג', ירמיהו ד

הו הו ָובֹּ ין ַהָשַמִיםְוֶאל תֹּ ָרִאיִתי: אֹוָרםְואֵּ

הֶהָהִרים  ֲעִשים ְוָכל ַהְגָבעֹות ְוִהנֵּ רֹּ

הָרִאיִתי: ִהְתַקְלָקלו ין ְוִהנֵּ ָהָאָדם ְוָכל עֹוף  אֵּ

ה : ָנָדדוַהָשַמִים  ַהַּכְרֶמל ַהִמְדָּבר  ָרִאיִתי ְוִהנֵּ

י ֲחרֹון ַאפֹו ָוק ִמְפנֵּ י ְיקֹּ ִּכי : ְוָכל ָעָריו ִנְתצו ִמְפנֵּ

ה ָאַמר ה ְשָמָמה ִתְהֶיה ָּכל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹּא  ' כֹּ

:ֶאֱעֶשה

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



'מזמור מ

הודאה על הצלתו 

והבטחה לקיום  

התורה בקהל רב

'  תפילה לחסדי ה

ולהצלה ממצוקתו

ַח ְלָדִוד ִמְזמֹורא   :ַלְמַנצֵּ

ה ִקִויִתי הב   ַלי ַוִיְשַמע ַשְוָעִתי' ַקוֹּ ט אֵּ :ַויֵּ

ִני ִמּבֹור ָשאֹון ִמִטיט ַהָיוֵּן ג ָריַוַיֲעלֵּ ן ֲאשֻׁ :ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹונֵּ

ינו ִיְראו ַרִּבים ְוִייָראו ְוִיְבְטחו ַּבהד אֹלהֵּ ן ְּבִפי ִשיר ָחָדש ְתִהָלה לֵּ :'ַוִיתֵּ

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם הה י ָכָזבִמְבַטחֹו  ' ַאְשרֵּ :ְולֹּא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָשטֵּ

ינו ֱאֹלַהי ' ַרּבֹות ָעִשיָת ַאָתה הו לֵּ ֶתיָך אֵּ ֶתיָך וַמְחְשבֹּ ִנְפְלאֹּ

ֶליָך  ְך אֵּ ין ֲערֹּ ראֵּ ָרה ָעְצמו ִמַספֵּ :ַאִגיָדה ַוֲאַדּבֵּ

ָאְזַנִים ָּכִריָת ִלי  ֶזַבח וִמְנָחה לֹּא ָחַפְצָת ז

:עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹּא ָשָאְלתָ 

ֶפר ָּכתוב ָעָליָאז ָאַמְרִתי ִהנֵּה ָבאִתי ח :ִּבְמִגַלת סֵּ

ָעיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִתי  ט :ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך מֵּ

ה ְשָפַתי לֹּא ֶאְכָלא ִּבַשְרִתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב  י ִהנֵּ

:ַאָתה ָיָדְעתָ ' ה

ֱאמוָנְתָך וְתשוָעְתָך ָאָמְרִתי ִצְדָקְתָך לֹּא ִכִסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי  יא

:ְלָקָהל ָרבלֹּא ִכַחְדִתי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

:ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד ִיְצרוִנילֹּא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶמִני ' ַאָתה היב

ְלִתי ִלְראֹות יג ַתי ְולֹּא ָיכֹּ ין ִמְסָפר ִהִשיגוִני ֲעֹונֹּ ִּכי ָאְפפו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ

:ְוִלִּבי ֲעָזָבִניָעְצמו ִמַשֲערֹות רֹּאִשי  

ה היד ִני  ' ְרצֵּ :ְלֶעְזָרִתי חוָשה' הְלַהִצילֵּ

שו ְוַיְחְפרו ַיַחד טו י ַנְפִשי ִלְספֹוָתּה יֵּבֹּ ְמַבְקשֵּ

גו ָאחֹור ְוִיָּכְלמו   י ָרָעִתיִיסֹּ צֵּ :ֲחפֵּ

ֶקב ָּבְשָתם  טז מו ַעל עֵּ ְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאחָישֹּ :ָהאֹּ

ָּכל ְמַבְקֶשיָך  ָיִשישו ְוִיְשְמחו ְּבָך  יז

ֹּאְמרו ָתִמיד ִיְגַדל ה י ְתשוָעֶתָך' י ֲהבֵּ :אֹּ

ָני ַיֲחָשב ִלי  ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון  יח ֲאדֹּ

:ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרֶעְזָרִתי וְמַפְלִטי ַאָתה 

Mizmor חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים40

ה ְשָפַתי  לֹּא ֶאְכָלאִהנֵּ

ה ִני' הְרצֵּ ְלַהִצילֵּ

ְרצֹוְנָךַלֲעשֹות 

ִּבַשְרִתי ֶצֶדק 

ְּבָקָהל ָרב

ָרה  רַאִגיָדה ַוֲאַדּבֵּ ָעְצמו ִמַספֵּ

ין  ִמְסָפרִּכי ָאְפפו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ

ְלִתי ַתי ְולֹּא ָיכֹּ ִהִשיגוִני ֲעֹונֹּ

ִמַשֲערֹות רֹּאִשיָעְצמוִלְראֹות

ֶזַבח  

וִמְנָחה לֹּא  

ָחַפְצתָ 

ְוִייָראוַרִּבים ִיְראו

ָחָפְצִתיֱאֹלַהי 

שו ְוַיְחְפרו ַיַחד  יֵּבֹּ

י ַנְפִשי ְמַבְקשֵּ

ִלְספֹוָתּה

ָיִשישו ְוִיְשְמחו ְּבָך ָּכל

ְמַבְקֶשיָך

גו ָאחֹור ְוִיָּכְלמו ִיסֹּ

י צֵּ ָרָעִתיֲחפֵּ

ָאַמְרִתיָאז 

ה ָבאִתי ִהנֵּ

ֱאמוָנְתָך  

וְתשוָעְתָך

ָאָמְרִתי

ְמִרים ִלי  ָהאֹּ

ֶהָאח ֶהָאח

ֹּאְמרו ָתִמיד  י

י ' ִיְגַדל ה ֲהבֵּ אֹּ

ְתשוָעֶתָך

ֶתיָך  ִנְפְלאֹּ

ֶתיָך וַמְחְשבֹּ

ינו לֵּ אֵּ

ָני  ִלי  ַיֲחָשבֲאדֹּ

:ֲעָזָבִניְוִלִּבי

ִצְדָקְתָך  

לֹּא ִכִסיִתי  

ִלִּביְּבתֹוְך 
ַחְסְדָך  לֹּא ִכַחְדִתי 

ְלָקָהל ָרבַוֲאִמְתָך 

ַרֲחֶמיָך ִמֶמִנילֹּא ִתְכָלא ' ַאָתה ה

ָתִמיד ִיְצרוִניַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך  

ְלָקָהל ָרב

TEXT: Internal Division & Key Words
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'מזמור מ

הודאה על הצלתו 

והבטחה לקיום  

התורה בקהל רב

'  תפילה לחסדי ה

ולהצלה ממצוקתו

ַח ְלָדִוד ִמְזמֹורא   :ַלְמַנצֵּ

ה ִקִויִתי הב   ַלי ַוִיְשַמע ַשְוָעִתי' ַקוֹּ ט אֵּ :ַויֵּ

ִני ִמּבֹור ָשאֹון ִמִטיט ַהָיוֵּן ג ָריַוַיֲעלֵּ ן ֲאשֻׁ :ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹונֵּ

ינו ִיְראו ַרִּבים ְוִייָראו ְוִיְבְטחו ַּבהד אֹלהֵּ ן ְּבִפי ִשיר ָחָדש ְתִהָלה לֵּ :'ַוִיתֵּ

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם הה י ָכָזבִמְבַטחֹו  ' ַאְשרֵּ :ְולֹּא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָשטֵּ

ינו ֱאֹלַהי ' ַרּבֹות ָעִשיָת ַאָתה הו לֵּ ֶתיָך אֵּ ֶתיָך וַמְחְשבֹּ ִנְפְלאֹּ

ֶליָך  ְך אֵּ ין ֲערֹּ ראֵּ ָרה ָעְצמו ִמַספֵּ :ַאִגיָדה ַוֲאַדּבֵּ

ָאְזַנִים ָּכִריָת ִלי  ֶזַבח וִמְנָחה לֹּא ָחַפְצָת ז

:עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹּא ָשָאְלתָ 

ֶפר ָּכתוב ָעָליָאז ָאַמְרִתי ִהנֵּה ָבאִתי ח :ִּבְמִגַלת סֵּ

ָעיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִתי  ט :ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך מֵּ

ה ְשָפַתי לֹּא ֶאְכָלא ִּבַשְרִתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב  י ִהנֵּ

:ַאָתה ָיָדְעתָ ' ה

ֱאמוָנְתָך וְתשוָעְתָך ָאָמְרִתי ִצְדָקְתָך לֹּא ִכִסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי  יא

:ְלָקָהל ָרבלֹּא ִכַחְדִתי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

:ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד ִיְצרוִנילֹּא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶמִני ' ַאָתה היב

ְלִתי ִלְראֹות יג ַתי ְולֹּא ָיכֹּ ין ִמְסָפר ִהִשיגוִני ֲעֹונֹּ ִּכי ָאְפפו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ

:ְוִלִּבי ֲעָזָבִניָעְצמו ִמַשֲערֹות רֹּאִשי  

ה היד ִני  ' ְרצֵּ :ְלֶעְזָרִתי חוָשה' הְלַהִצילֵּ

שו ְוַיְחְפרו ַיַחד טו י ַנְפִשי ִלְספֹוָתּה יֵּבֹּ ְמַבְקשֵּ

גו ָאחֹור ְוִיָּכְלמו   י ָרָעִתיִיסֹּ צֵּ :ֲחפֵּ

ֶקב ָּבְשָתם  טז מו ַעל עֵּ ְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאחָישֹּ :ָהאֹּ

ָּכל ְמַבְקֶשיָך  ָיִשישו ְוִיְשְמחו ְּבָך  יז

ֹּאְמרו ָתִמיד ִיְגַדל ה י ְתשוָעֶתָך' י ֲהבֵּ :אֹּ

ָני ַיֲחָשב ִלי  ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון  יח ֲאדֹּ

:ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרֶעְזָרִתי וְמַפְלִטי ַאָתה 

ָאַמְרִתי ֶאְשְמָרה  : ב, ט"ל

ֲחטֹואְדָרַכי  ִבְלשֹוִני מֵּ

ין ָשלֹום ַּבֲעָצַמי : יט.ד, ח"ל אֵּ

י  ַחָטאִתיֶאְדַאג ... ַחָטאִתיִמְפנֵּ מֵּ

ַוֲחָטָאהעֹוָלה : ז', מ

לֹּא ָשָאְלָת  

ִפיֶנֱאַלְמִתי לֹּא ֶאְפַתח : י, ט"ל ם לֹּא ִיְפַתח : יד, ח"ל ן : ד', מִפיווְכִאלֵּ ינו ְּבִפיַוִיתֵּ אֹלהֵּ ִשיר ָחָדש ְתִהָלה לֵּ

ָני : כג, ח"ל ְלֶעְזָרִתי  ' ה: יד', מְתשוָעִתיחוָשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדֹּ

חוָשה

לֹּא ִכִסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי ִצְדָקְתָך: יא', מ

ָאָמְרִתי לֹּא ִכַחְדִתי  וְתשוָעְתָךֱאמוָנְתָך

ַחְסְדָך

ִצְדָקְתָך:  ַעד ְשָחִקיםַחְסֶדָך ֱאמוָנְתָךְּבַהָשַמִים ' ה: ז-ו, ו"ל

ל  י אֵּ ָמה ִמְשָפֶטָךְּכַהְררֵּ :'התֹוִשיעַ ְתהֹום ַרָּבה ָאָדם וְבהֵּ

ַחָטאִתיַאִגידִּכי ֲעֹוִני : יט, ח"ל רַאִגיָדה: ו', מ:ֶאְדַאג מֵּ ָרה ָעְצמו ִמַספֵּ ַוֲאַדּבֵּ

ִיַסְרָת ִאיש  ָעֹוןְּבתֹוָכחֹות ַעל : יב, ט"ל ַתיִּכי : יט.ה, ח"ל ַתיִהִשיגוִני : יג', מַאִגיד ֲעֹוִניִּכי ... ָעְברו רֹּאִשיֲעֹונֹּ ֲעֹונֹּ

ֲעָזַבִניְסַחְרַחר ִלִּבי: יא, ח"ל

ִחי   כֹּ

:ְוִלִּבי ֲעָזָבִני: יג', מ

ִאְתָך ְתִהָלִתי : כו, ב"כ ְּבָקָהל ָרבמֵּ
ָאיו ם ֶנֶגד ְירֵּ :ְנָדַרי ֲאַשלֵּ

ְּבָקָהל ָרבאֹוְדָך : יח, ה"ל

ְּבַעם ָעצום ֲאַהְלֶלךָ 

לֹּא ... ְּבָקָהל ָרבִּבַשְרִתי ֶצֶדק : יא-י', מ

:ְלָקָהל ָרבִכַחְדִתי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

ָניִקִויִתיַמה : יג.ח, ט"ל ...  ֲאדֹּ

ַהֲאִזיָנהְוַשְוָעִתי' ְתִפָלִתי הִשְמָעה

וֵּי: לד.ט, ז"ל ָמה ִייְרשו ָאֶרץ' הְוקֹּ ַקוֵּה... הֵּ

ר ַדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶשת ָאֶרץ' ֶאל ה וְשמֹּ

ה ִקִויִתי : ב', מ '  הַקוֹּ

ַלי  ט אֵּ ַוִיְשַמע ַשְוָעִתיַויֵּ

ָחָפְצִתיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי : ט', מ

ָעיְותֹוָרְתָך :ְּבתֹוְך מֵּ

ֶחְפצֹו' הְּבתֹוַרתִּכי ִאם : ג', א

:ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלהוְבתֹוָרתֹו

גו ָאחֹור : ...כו.ד, ה"ל י  ְוַיְחְפרוִיסֹּ ְשבֵּ חֹּ

שו ... ָרָעִתי י ָרָעִתיְוַיְחְפרויֵּבֹּ חֵּ ...ַיְחָדו ְשמֵּ

ָליו ְוָנָהרו  : ו, ד"ל ו אֵּ

יֶהם ַאל  :  ֶיְחָפרווְפנֵּ

שו : טו', מ ַיַחד ְוַיְחְפרויֵּבֹּ

י ַנְפִשי ִלְספֹוָתּה ְמַבְקשֵּ

ְמִרים: יז-טז', מ :  ֶהָאח ֶהָאחִלי ָהאֹּ

ְּבָך ָּכל ְמַבְקֶשיָך  ְוִיְשְמחוָיִשישו 

ֹּאְמרו ָתִמיד ִיְגַדל ה י ְתשוָעֶתָך' י ֲהבֵּ אֹּ

...  ָאְמרו ֶהָאח ֶהָאח: כז.כא, ה"ל

נו  י ִצְדִקי ְוִיְשְמחוָירֹּ צֵּ ֹּאְמרו  ֲחפֵּ ְוי

ץ ְשלֹום ַעְבדֹו' ָתִמיד ִיְגַדל ה ֶהָחפֵּ

י  ַוְיַנְקשו : יג, ח"ל ְמַבְקשֵּ

י ַנְפִשי ְרשֵּ ָרָעִתיְודֹּ

שו ְוִיָּכְלמו : ד, ה"ל י ַנְפִשייֵּבֹּ ְמַבְקשֵּ

גו ָאחֹור ְוַיְחְפרו י ִיסֹּ ְשבֵּ ָרָעִתיחֹּ

שו : (ג', ע)= טו ', מ ַיַחד  ְוַיְחְפרויֵּבֹּ

י ַנְפִשי גו ָאחֹור  ִלְספֹוָתּה ְמַבְקשֵּ ִיסֹּ

י  צֵּ ָרָעִתיְוִיָּכְלמו ֲחפֵּ
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ֶיְהֶגה יֹוָמם ֶחְפצֹו וְבתֹוָרתֹו ' הְּבתֹוַרתִּכי ִאם : ג-ב', א

ל ֲאֶשר . ... ָוָלְיָלה . ַיְצִליחַ ַיֲעֶשהְוכֹּ

הָאַמְרִתיָאז:יב,א"מ;ט-ח',מ ֶפרִּבְמִגַלתָבאִתיִהנֵּ ַלֲעשֹות.ָעָליָּכתובסֵּ

ָעיְּבתֹוְךְותֹוָרְתָךָחָפְצִתיֱאֹלַהיְרצֹוְנָך ...ִּביָחַפְצתָ ִּכיָיַדְעִתיְּבזֹּאת...מֵּ

1, 2-3: But whose desire is the Torah of the Lord; 

he meditates on His Torah day and night…and whatever 

he does will prosper

40, 8-9; 41, 12: So I said, I have come with a scroll of a book written for 

me. I desire to do Your will, my God; Your Torah is in my inmost 

parts…Then I will know You desired me...

:א"עיטזרהעבודהבבלי

ולבסוףה"הקבשלשמועלנקראתבתחילה

'הְּבתֹוַרתִאםִּכי':שנאמרשמועלנקראת

',אתהלים)'ָוָלְיָלהיֹוָמםֶיְהֶגהוְבתֹוָרתֹוֶחְפצֹו

חפציולועושהה"הקב-בתורההעוסקכל(ב

(ב',א)"ֶחְפצֹו'הְּבתֹוַרתִאםִּכי":שנאמר



ישעי

ה

ירמיה

יחזקאל

ַיְצִדיק ַצִדיק ַעְבִדי ... ַרִּביםַּכֲאֶשר ָשְממו ָעֶליָך : יב.יא, ג"נ; יד, ב"ישעיהו נ

לָלַרִּבים ָתם הוא ִיְסּבֹּ ן ֲאַחֶלק לֹו : ַוֲעֹונֹּ ְטא ... ָבַרִּביםָלכֵּ ָנָשאַרִּביםְוהוא חֵּ
ן ְּבִפי : ד', מ ִשיר ָחָדש ְתִהָלה  ַוִיתֵּ

ינו  אֹלהֵּ 'ְוִיְבְטחו ַּבהִיְראו ַרִּבים ְוִייָראולֵּ

ִשיר  ' ִשירו ַלהַהְללו ָיּה : א, ט"קמ

:  ִּבְקַהל ֲחִסיִדיםָחָדש ְתִהָלתֹו
... ְקצֹות ָהָאֶרץ ֶיֱחָרדו ָקְרבו ַוֶיֱאָתיוןְוִייָראוִאִיים ָראו: ה, א"מ; י, ב"ישעיהו מ

יֶהםִשיר ָחָדש ְתִהָלתֹו ' ִשירו ַלה ְשבֵּ י ַהָים וְמֹלאֹו ִאִיים ְויֹּ ה ָהָאֶרץ יֹוְרדֵּ ִמְקצֵּ

ִּבַשְרִתי: יב-י', תהלים מ

ה   ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב ִהנֵּ

...  לֹּא ֶאְכָלאְשָפַתי 

ֱאמוָנְתָך וְתשוָעְתָך  

לֹּא  ' ַאָתה ה...ָאָמְרִתי

ַרֲחֶמיָך ִמֶמִני ִתְכָלא 

ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד  

:ִיְצרוִני

ֶזַבח  : ז', תהלים מ

ָאְזַנִיםלֹּא ָחַפְצָת וִמְנָחה 

לֹּא ַוֲחָטָאהעֹוָלהָּכִריָת ִלי 

:ָשָאְלתָ 

ה : כד-כג, ג"מישעיה  יאָת ִלי שֵּ בֵּ ֹלֶתיָךלֹּא הֵּ ְּבִמְנָחהלֹּא ִכַּבְדָתִני לֹּא ֶהֱעַבְדִתיָך וְזָבֶחיָךעֹּ

ֶלב ...  ֶתיָךְּבַחטֹּאוֶתיָךלֹּא ִהְרִויָתִני ַאְך ֶהֱעַבְדַתִני ְזָבֶחיָךְוחֵּ :  הֹוַגְעַתִני ַּבֲעֹונֹּ

ַמר: ו, ג"ישעיהו מ יָמן אֹּ ִני וְלתֵּ ה ָהָאֶרץַאל ִתְכָלִאיַלָצפֹון תֵּ ָרחֹוק וְבנֹוַתי ִמְקצֵּ :ָהִביִאי ָבַני מֵּ

ַּה ֲעִלי ָלְך : ט', ישעיהו מ ְך ְמַבֶשֶרתַעל ַהר ָגבֹּ ַח קֹולֵּ ְירוָשָלִם ָהִריִמי ְמַבֶשֶרתִציֹון ָהִריִמי ַבּכֹּ

יֶכם ה ֱאֹלהֵּ י ְיהוָדה ִהנֵּ ה ִהָנם  : כז, א"ישעיהו מ: ַאל ִתיָרִאי ִאְמִרי ְלָערֵּ ִראשֹון ְלִציֹון ִהנֵּ

רְוִלירוָשַלִם  ןְמַבשֵּ י : ז, ב"ישעיה נ: ֶאתֵּ רַמה ָנאוו ַעל ֶהָהִרים ַרְגלֵּ ָשלֹום  ַמְשִמיעַ ְמַבשֵּ

ר ר ְלִציֹון ָמַלְך ֱאֹלָהִיְךְמַבשֵּ מֵּ או ָזָהב  : ו', ישעיהו ס: טֹוב ַמְשִמיַע ְישוָעה אֹּ ּכָֻׁלם ִמְשָבא ָיבֹּ

רו' וְלבֹוָנה ִיָשאו וְתִהֹּלת ה ָני ה: א, א"ישעיהו ס: ְיַבשֵּ ִתי ' ָעָלי ַיַען ָמַשח ה' רוַח ֲאדֹּ ראֹּ ְלַבשֵּ

ש  ב ֲעָנִוים ְשָלַחִני ַלֲחבֹּ י לֵּ ...ִלְקרֹּא ִלְשבוִים ְדרֹור ְוַלֲאסוִרים ְפַקח קֹוחַ ְלִנְשְּברֵּ

ָני ה: ה-ד', ישעיהו נ ֶקר  ' ֲאדֹּ ֶקר ַּבּבֹּ ף ָדָבר ָיִעיר ַּבּבֹּ ָנַתן ִלי ְלשֹון ִלמוִדים ָלַדַעת ָלעות ֶאת ָיעֵּ

ֶזןָיִעיר ִלי  ַע ַּכִלמוִדיםאֹּ ָני ה: ִלְשמֹּ ֶזןָפַתח ִלי ' ֲאדֹּ ִתיאֹּ ִכי לֹּא ָמִריִתי ָאחֹור לֹּא ְנסוגֹּ :ְוָאנֹּ

ִני: טו.ג', תהלים מ ִמּבֹורַוַיֲעלֵּ

ַהָיוֵּן ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ִמִטיטָשאֹון 

ָרי ן ֲאשֻׁ שו ְוַיְחְפרו  ... ַרְגַלי ּכֹונֵּ יֵּבֹּ

י ַנְפִשי ַיַחד  גו  ְמַבְקשֵּ ִלְספֹוָתּה ִיסֹּ

י ָרָעִתי צֵּ :ָאחֹור ְוִיָּכְלמו ֲחפֵּ

ֶפר ַקח ְלָך : טז.יג.ו.ב, ו"ירמיהו ל ֶליהָ ְמִגַלת סֵּ ַוִיְקחו ֶאת ִיְרְמָיהו ... ְוָכַתְבָת אֵּ

תֹו ֶאל  ין ַמִים ִּכי ִאם וַבּבֹורַוְיַשְלחו ֶאת ִיְרְמָיהו ַּבֲחָבִלים ... ַהּבֹורַוַיְשִלכו אֹּ ִטיטאֵּ

תֹו ִמן ַוַיֲעלוַוִיְמְשכו ֶאת ִיְרְמָיהו ַּבֲחָבִלים ... ַּבִטיטַוִיְטַּבע ִיְרְמָיהו  ...  ַהּבֹוראֹּ

ר ַחי ה אמֹּ ֶתר לֵּ את ֲאֶשר ָעָשה ָלנו ֶאת  ' ַוִיָשַבע ַהֶמֶלְך ִצְדִקָיהו ֶאל ִיְרְמָיהו ַּבסֵּ

ֶלה ֲאֶשר  ְמַבְקִשים ֶאת  ַהֶנֶפש ַהזֹּאת ִאם ֲאִמיֶתָך ְוִאם ֶאֶתְנָך ְּבַיד ָהֲאָנִשים ָהאֵּ

:  ַנְפֶשָך

י : ה', תהלים מ ִמְבַטחֹו' הָשם ַהֶגֶבר ֲאֶשרַאְשרֵּ

'  הְוָהָיה ' ִיְבַטח ַּבהַהֶגֶבר ֲאֶשרָּברוְך : ז, ז"יירמיהו 

ץ ָשתול ַעל ַמִים ... ִמְבַטחֹו ...  ְוַעל יוַבל ְיַשַלח ָשָרָשיוְוָהָיה ְּכעֵּ

הוְוָהָיה  ֶרת לֹּא ִיְדָאג ְולֹּא ָיִמיש ָעלֵּ ֲעשֹותַרֲעָנן וִבְשַנת ַּבצֹּ מֵּ

:ֶפִרי

ץ ָשתול ַעל: ג', תהלים א י ְוָהָיה ְּכעֵּ ֲאֶשר  ָמִיםַפְלגֵּ

ן ְּבִעתֹו ִפְריֹו הוִיתֵּ ל ֲאֶשר ְוָעלֵּ :ַיְצִליחַ ַיֲעֶשהלֹּא ִיּבֹול ְוכֹּ

:  ט-ח', תהלים מ

ֶפר ָּכתובִּבְמִגַלת סֵּ

ְותֹוָרְתָך ... ָעָלי 

ָעיְּבתֹוְך  מֵּ

ֶפרַקח ְלָך : ד.ב, ו"לירמיה  ֶליָך ַעל ְוָכַתְבתָ ְמִגַלת סֵּ ת ָּכל ַהְדָבִרים ֲאֶשר ִדַּבְרִתי אֵּ ֶליָה אֵּ אֵּ

ל ְוַעל ְיהוָדה י ה... ִיְשָראֵּ ת ָּכל ִדְברֵּ ב ָּברוְך ִמִפי ִיְרְמָיהו אֵּ ָליו ַעל ֲאֶשר ' ַוִיְכתֹּ ֶפרִדֶּבר אֵּ :ְמִגַלת סֵּ

ָלי ְוִהנֵּה בֹו : ג', ג-ט', יחזקאל ב ה ָיד ְשלוָחה אֵּ ֶפרָוֶאְרֶאה ְוִהנֵּ ת  : ְמִגַלת סֵּ ַלי ֶּבן ָאָדם אֵּ ֹּאֶמר אֵּ ַוי

לַהְמִגָלהֲאֶשר ִתְמָצא ֱאכֹול ֱאכֹול ֶאת  ית ִיְשָראֵּ ר ֶאל ּבֵּ ְך ַדּבֵּ ִני  : ַהזֹּאת ְולֵּ ָוֶאְפַתח ֶאת ִפי ַוַיֲאִכלֵּ

ת  ל : ַהזֹּאתַהְמִגָלהאֵּ ַלי ֶּבן ָאָדם ִּבְטְנָך ַתֲאכֵּ ֹּאֶמר אֵּ ֶעיָךַוי ת ומֵּ א אֵּ ַהזֹּאת ֲאֶשר  ַהְמִגָלהְתַמלֵּ

ְכָלה ַוְתִהי ְּבִפי ִּכְדַבש ְלָמתֹוק ֶליָך ָואֹּ ן אֵּ תֵּ :ֲאִני נֹּ

' ַלהדֹום: ז, ז"תהלים ל

ל לֹו ְוִהְתחֹולֵּ

ש  : טו-יד, ח"ל רֵּ ַוֲאִני ְכחֵּ

ם לֹּא לֹּא ֶאְשָמע  וְכִאלֵּ

ָוֱאִהי ְּכִאיש  : ִיְפַתח ִפיו

ין ְּבִפיו   ַע ְואֵּ מֵּ ֲאֶשר לֹּא שֹּ

:תֹוָכחֹות

דוִמָיה  ֶנֱאַלְמִתי: י.ג, ט"ל

ִבי   יִתי ִמטֹוב וְכאֵּ ֶהֱחשֵּ

לֹּא ֶנֱאַלְמִתי... ֶנְעָּכר

:ִּכי ַאָתה ָעִשיתָ ֶאְפַתח ִפי 

ית מֹוִכיחַ ְולֹּא ִתְהֶיה ָלֶהם ְלִאיש ְוֶנֱאַלְמתָ וְלשֹוְנָך ַאְדִּביק ֶאל ִחֶּכָך : כז-כו', גיחזקאל  ִּכי ּבֵּ

ָמה ָני הֶאְפַתח ֶאת ִפיָך וְבַדְּבִרי אֹוְתָך : ְמִרי הֵּ ה ָאַמר ֲאדֹּ יֶהם ּכֹּ ַע ִיְשָמע  ' ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ מֵּ ַהשֹּ

ָמה ית ְמִרי הֵּ ל ֶיְחָדל ִּכי ּבֵּ :  ְוֶהָחדֵּ

ק : כז-כה.יז, ד"כ ָאנֵּ םהֵּ ְרָך ֲחבֹוש ָעֶליָך וְנָעֶליָך ָתִשים ְּבַרְגֶליָך  דֹּ ֶבל לֹּא ַתֲעֶשה ְפאֵּ ִתים אֵּ מֵּ

ל ֶהם ֶאת  ... ְולֹּא ַתְעֶטה ַעל ָשָפם ְוֶלֶחם ֲאָנִשים לֹּא תֹּאכֵּ ְוַאָתה ֶבן ָאָדם ֲהלֹוא ְּביֹום ַקְחִתי מֵּ

יֶהם יֶהם וְבנֹותֵּ יֶהם ְוֶאת  ַמָשא ַנְפָשם ְּבנֵּ ינֵּ ַּביֹום : ָמעוָזם ְמשֹוש ִתְפַאְרָתם ֶאת ַמְחַמד עֵּ

ֶליָך ְלַהְשָמעות ָאְזָנִים ר ְולֹּא  ִיָפַתח ִפיָך ַּביֹום ַההוא : ַההוא ָיבֹוא ַהָפִליט אֵּ ֶאת ַהָפִליט וְתַדּבֵּ

ם ָאלֵּ ת ְוָיְדעו ִּכי ֲאִני התֵּ :'עֹוד ְוָהִייָת ָלֶהם ְלמֹופֵּ

ַלי ַהָפִליט : כב-כא, ג"ל נו ָּבא אֵּ ֶדש ְלָגלותֵּ ה ָשָנה ָּבֲעִשִרי ַּבֲחִמָשה ַלחֹּ י ֶעְשרֵּ ַוְיִהי ִּבְשתֵּ

ְּכָתה ָהִעיר ר הֻׁ אמֹּ י ּבֹוא ַהָפִליט וַ ' ְוַיד ה: ִמירוָשַלִם לֵּ ַלי ָּבֶעֶרב ִלְפנֵּ ַעד ִיְפַתח ֶאת ִפי ָהְיָתה אֵּ

ֶקר  ַלי ַּבּבֹּ :עֹודֶנֱאַלְמִתיַוִיָפַתח ִפי ְולֹּא ּבֹוא אֵּ

'מזמור מ

הודאה על הצלתו 

והבטחה לקיום  

התורה בקהל רב

'  תפילה לחסדי ה

ולהצלה ממצוקתו

ַח ְלָדִוד ִמְזמֹורא   :ַלְמַנצֵּ

ה ִקִויִתי הב   ַלי ַוִיְשַמע ַשְוָעִתי' ַקוֹּ ט אֵּ :ַויֵּ

ִני ִמּבֹור ָשאֹון ִמִטיט ַהָיוֵּן ג ָריַוַיֲעלֵּ ן ֲאשֻׁ :ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹונֵּ

ינו ִיְראו ַרִּבים ְוִייָראו ְוִיְבְטחו ַּבהד אֹלהֵּ ן ְּבִפי ִשיר ָחָדש ְתִהָלה לֵּ :'ַוִיתֵּ

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם הה י ָכָזבִמְבַטחֹו  ' ַאְשרֵּ :ְולֹּא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָשטֵּ

ינו ֱאֹלַהי ' ַרּבֹות ָעִשיָת ַאָתה הו לֵּ ֶתיָך אֵּ ֶתיָך וַמְחְשבֹּ ִנְפְלאֹּ

ֶליָך  ְך אֵּ ין ֲערֹּ ראֵּ ָרה ָעְצמו ִמַספֵּ :ַאִגיָדה ַוֲאַדּבֵּ

ָאְזַנִים ָּכִריָת ִלי  ֶזַבח וִמְנָחה לֹּא ָחַפְצָת ז

:עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹּא ָשָאְלתָ 

ֶפר ָּכתוב ָעָליָאז ָאַמְרִתי ִהנֵּה ָבאִתי ח :ִּבְמִגַלת סֵּ

ָעיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצִתי  ט :ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך מֵּ

ה ְשָפַתי לֹּא ֶאְכָלא ִּבַשְרִתי ֶצֶדק ְּבָקָהל ָרב  י ִהנֵּ

:ַאָתה ָיָדְעתָ ' ה

ֱאמוָנְתָך וְתשוָעְתָך ָאָמְרִתי ִצְדָקְתָך לֹּא ִכִסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי  יא

:ְלָקָהל ָרבלֹּא ִכַחְדִתי ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך 

:ַחְסְדָך ַוֲאִמְתָך ָתִמיד ִיְצרוִנילֹּא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶמִני ' ַאָתה היב

ְלִתי ִלְראֹות יג ַתי ְולֹּא ָיכֹּ ין ִמְסָפר ִהִשיגוִני ֲעֹונֹּ ִּכי ָאְפפו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ

:ְוִלִּבי ֲעָזָבִניָעְצמו ִמַשֲערֹות רֹּאִשי  

ה היד ִני  ' ְרצֵּ :ְלֶעְזָרִתי חוָשה' הְלַהִצילֵּ

שו ְוַיְחְפרו ַיַחד טו י ַנְפִשי ִלְספֹוָתּה יֵּבֹּ ְמַבְקשֵּ

גו ָאחֹור ְוִיָּכְלמו   י ָרָעִתיִיסֹּ צֵּ :ֲחפֵּ

ֶקב ָּבְשָתם  טז מו ַעל עֵּ ְמִרים ִלי ֶהָאח ֶהָאחָישֹּ :ָהאֹּ

ָּכל ְמַבְקֶשיָך  ָיִשישו ְוִיְשְמחו ְּבָך  יז

ֹּאְמרו ָתִמיד ִיְגַדל ה י ְתשוָעֶתָך' י ֲהבֵּ :אֹּ

ָני ַיֲחָשב ִלי  ַוֲאִני ָעִני ְוֶאְביֹון  יח ֲאדֹּ

:ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרֶעְזָרִתי וְמַפְלִטי ַאָתה 

Intertextuality

ִאְתָך  : כו, ב"כ מֵּ

ְּבָקָהל ְתִהָלִתי 

ם  ָרב ְנָדַרי ֲאַשלֵּ

ָאיו :ֶנֶגד ְירֵּ

ל ֶעְזָרא : א', עזרא י ל וְכִהְתַפלֵּ ֶכה וִמְתַנפֵּ תֹו ּבֹּ וְכִהְתַודֹּ

ל  ָליו ִמִיְשָראֵּ ית ָהֱאֹלִהים ִנְקְּבצו אֵּ י ּבֵּ דָקָהל ַרבִלְפנֵּ ...  ְמאֹּ

ל  ֹּאְמרו קֹול  ַהָקָהלַוַיְענו ָכל ... ַהגֹוָלהִמְקַהלְוהוא ִיָּבדֵּ ַוי

ינו ַלֲעשֹות ן ִּכְדָבְרָך ָעלֵּ ינו ... ָגדֹול ּכֵּ ְלָכל ַיַעְמדו ָנא ָשרֵּ

...ַהָקָהל

:  יח, ה"ל

ְּבָקָהל אֹוְדָך 

ְּבַעם  ָרב

ָעצום ֲאַהְלֶלךָ 

ִּבַשְרִתי  : יא-י', מ

...  ְּבָקָהל ָרבֶצֶדק 

לֹּא ִכַחְדִתי ַחְסְדָך  

:ְלָקָהל ָרבַוֲאִמְתָך 

עזרא

הסופר



=  ו "ס-'ישעיה מ

בית שני

של ירמיה  " בנו"יחזקאל 

(תרגום ירושלמי)

,  לומד ומפנים את הייעוד של עם ישראל לפי נבואת ישעיה' מזמור מ

-יחקאל ומשלב אותם לקראת הייעוד שלו בדורו , ירמיה

נו ה" ינו ְּכֶקֶדם' ֲהִשיבֵּ ש ָימֵּ ֶליָך ְוָנשוָבה ַחדֵּ (כא', איכה ה" )אֵּ



ד"לה"כ

Prologue: Torah & Kingdom

"ט
ו

ד"כ

'ח

Evil in the World. Survival in the Image of God

Good Moral Qualities. David as an example

Guidance from God’s Kingdom in the World

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

.ת     ה     ל     י     ם  'ע

עזרא ונחמיה

יחזקאל  -ירמיה -ישעיה 

http://biblewalks.com/Sites/DavidTomb.html


מבנה ומשמעות–ספר תהלים כספר 



Context & Narrative of the Bible ך"תנ

ל תֹוָרה ִמִסיַני: א', משנה אבות א עַ , מֶשה ִקּבֵּ ִנים, וְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ ַע ִלְזקֵּ ִנים ִלְנִביִאים, ִויהֹושֻׁ י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה, וְזקֵּ וְנִביִאים ְמָסרוָה ְלַאְנשֵּ

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… 

תוביםכ

ל  ַאְשֶריָך: כט, ג"דברים ל ִיְשָראֵּ

ן ֶעְזֶרָך' ַעם נֹוַשע ַּבהִמי ָכמֹוָך ...  ָמגֵּ

י: א', תהלים א ֹּא  ַאְשרֵּ ָהִאיש ֲאֶשר ל

...  ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָשִעים

ורהת

ֶפר : ח', יהושע א ֹּא ָימוש סֵּ ַהתֹוָרהל

...ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלהַהֶזה ִמִפיָך 

ֶחְפצֹו  ' ִּכי ִאם ְּבתֹוַרת ה:ב', תהלים א

:וְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה

ביאיםנ

ְוַשְבֶתם  : כב.יח', מלאכי ג

ין  ...  ְלָרָשעַצִדיקוְרִאיֶתם ּבֵּ

ֶשה ַעְבִדיתֹוַרתִזְכרו  ...מֹּ

ֶחְפצֹו  ' הְּבתֹוַרתִּכי ִאם :ו.ב', תהלים א

ַע  ... ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלהוְבתֹוָרתֹו ִּכי יֹודֵּ

דְרָשִעיםְוֶדֶרְך ַצִדיִקיםֶדֶרְך ' ה ...תֹּאבֵּ

ֶחְפצֹו  ' הְּבתֹוַרתִּכי ִאם : ג-ב', א

ל  ...ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלהוְבתֹוָרתֹו  ְוכֹּ

ַיְצִליַח ַיֲעֶשהֲאֶשר 

ְרצֹוְנָך  ַלֲעשֹות: יב,א"מ; ט-ח',מ

ָעי ָחָפְצִתי ְותֹוָרְתָךֱאֹלַהי  ְּבתֹוְך מֵּ

ֹּאת ָיַדְעִתי ִּכי ... ...  ִּביָחַפְצתָ ְּבז



נ"ק-'מזמור א
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Summary
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• Tehillim 40: Text, Context, Intertext 

• Summary of Book I – its place in 

Sefer Tehillim and in the Bible 


