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א"ד כסלו תשפ"נפטר כ

Born in 1925 the youngest of 10 children. He became a slave 

labourer in 1942 surviving a series of labour and concentration 

camps including Auschwitz and Mauthausen. He was finally 

liberated on April 15th, 1945 from Bergen Belsen.

While he never forgot all the evil that happened and all those who 

were killed in the Shoah, he chose to live his life with tremendous 

joy, optimism and religious faith.

He was zoche to reunite with and later marry the young woman 

who saved his life. Together, Howard and Nancy Kleinberg raised 

children, grandchildren and great grandchildren who today are 

proud members of Klal Yisrael. One grandchild (so far) lives with 

his family in the state of Israel with hopefully more to follow.

.יהי זכרו ברוך

יָתנּו  טו נִּ ימֹות עִּ ֵחנּו כִּ מְּ ינּו ָרָעהשַׂ נֹות ָראִּ :שְּ

ֵניֶהםֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך  טז ל בְּ ָך עַׂ ֲהָדרְּ וַׂ



www.tehillim.org.il
Beni Gesundheit 

Beni.gesundheit@tehillim.org.il

Ariye Bar Tov, Susan Suna, Audrey Samuels

The Book of Psalms

Interpretation &
Teachings

The Narrative of Sefer Tehillim

According to the Contextual Interpretation
Online syllabus of 30 lectures 

Rabbi Jay & Ilana 
Kelman

Rabbi Adam MintzRabbi Dr. Benny Lau

Lecture #16 

• Book IV – Structure & Story

• The crisis of Mizmor 89 as basis for Book IV 

• Moshe Prays for Am Yisrael (Mizmor 90) –

Structure & Messages 
• Moshe’s role in Mizmor 90, Book IV & Tehillim

• Moshe’s prayer (Mizmor 90) – Location & Book IV

• DISCUSSION = Review of the Questionnaires 

90-94

89

Book IV

90



1 2 3 4 8

משה
Moshe



משה
Moshe

ח: ז, ב"ע רַׂ פְּ ָיָמיו יִּ יקבְּ דִּ צַׂ יק:  יג, ב"צ דִּ ָרחכַָׂתָמר צַׂ פְּ יִּ

ָצָרה ָקָראָת : ח, א"פ בַׂ

ָך ֶצָך ֶאֶענְּ לְּ םָוֲאחַׂ עַׂ ֵסֶתר רַׂ בְּ

ֶאֱעֵנהּו : טו, א"צ י וְּ ָרֵאנִּ קְּ מֹו יִּ עִּ

י  ֵדהּוָאֹנכִּ בְּ ֲאכַׂ ֵצהּו וַׂ לְּ ָצָרה ֲאחַׂ בְּ

י: טו', נ ָרֵאנִּ יֹום  ּוקְּ בְּ

י ֵדנִּ בְּ כַׂ ָך ּותְּ ֶלצְּ ָצָרה ֲאחַׂ

10857+60

ֵפר ָעֹון  : לח, ח"ע כַׂ חּום יְּ הּוא רַׂ וְּ

לֹא  יתוְּ חִּ ָבה יַׂשְּ רְּ הִּ יבוְּ ָהשִּ פֹו  לְּ אַׂ

יר ָכל   לֹא ָיעִּ :ֲחָמתֹווְּ

יָדם לּוֵלי  : כג, ו"ק מִּ שְּ הַׂ וַׂיֹאֶמר לְּ

ָפָניו   ֶפֶרץ לְּ ד בַׂ ירֹו ָעמַׂ חִּ ֹמֶשה בְּ

יב ָהשִּ יתֲחָמתֹולְּ חִּ שְּ :ֵמהַׂ

ים ָשָנה  עִּ בְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְּ (י', צ)יְּ
ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר

(י רבים"חסר בכת, י"רש)



ֹכר  : כב.ב, ד"ע זְּ

ָך יָת ֶקֶדםֲעָדתְּ ...  ָקנִּ

ים קּוָמה ֱאֹלהִּ

ים  : ח.א, ב"פ ֱאֹלהִּ

ָצב  תנִּ ֲעדַׂ ...  ֵאלבַׂ

ים ָטה  קּוָמה ֱאֹלהִּ ָשפְּ
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י : כז, ג"ע כִּ

ֵנה  ֵחֶקיָך  הִּ רְּ
יֹאֵבדּו

ָבֲהלּו  : יח, ג"פ יִּ יֵֹבשּו וְּ

רּו  פְּ יַׂחְּ ד וְּ יֹאֵבדּוֲעֵדי עַׂ וְּ

י : ו.ב, ג"פ ל ֳדמִּ ים אַׂ ֱאֹלהִּ

ש ָלְך  ל ֶתֱחרַׂ ֹקט  אַׂ שְּ ל תִּ וְּאַׂ

ֹרתּו... ֵאל כְּ ית יִּ רִּ ָעֶליָך בְּ

ֵנה  : י, ב"צ י הִּ כִּ

ֶביָך  יֹאֵבדּוֹאיְּ

:  ה.ג', נ

יָבֹא 

ֱאֹלֵהינּו  

ל וְּ  אַׂ

ש ...  יֱֶחרַׂ
י   פּו  לִּ סְּ אִּ

יָדי   ֲחסִּ

ֵתי  ֹכרְּ

י   יתִּ רִּ בְּ

חֲעֵלי ָזבַׂ

ָצָרה ָקָראָת  : ח, א"פ בַׂ

ָך ֶצךָ ֶאֶענְּ לְּ םוֲָאחַׂ עַׂ ֵסֶתר רַׂ בְּ

:  ז, ב"ע

ח רַׂ יָָמיו  יִּפְּ בְּ

יק דִּ צַׂ

יק:  יג, ב"צ דִּ צַׂ

ָתָמר  ָרחכַׂ יִּפְּ

ָכל זֹאת : לח.לב, ח"ע אּובְּ הּוא ... עֹודָחטְּ חּוםוְּ כֵַׂפררַׂ יְּ

יתוְּלֹא ָעֹון חִּ שְּ ָבה יַׂ רְּ הִּ יבוְּ ָהשִּ יר ָכל לְּ פֹו וְּלֹא יָעִּ :ֲחָמתֹואַׂ

:ולהכיר בשמו כעליון על כל הארץ' חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה(: ג"פ-ב"מ" )להים-א"אוסף בשם 

שּו : יט-יז, ג"פ קְּ יבַׂ ָך הוִּ מְּ '  שִּ

ָתה ...  י אַׂ ָך הכִּ מְּ ֶדָך'שִּ בַׂ לְּ

מֹון : ח, ג"פ עַׂ ָבל וְּ גְּ

ֶשתוֲַׂעָמֵלק  ֶל ֵבי  פְּ שְּ ם ֹי עִּ

:צֹור

ֵנה : ד, ז"פ ֶלֶשתהִּ צֹורפְּ ד  וְּ ם כּוש ֶזה יֻלַׂ עִּ

:ָשם

ם ָאָדם לֹא  : יד.ה, ג"ע עִּ וְּ

ָגעּו נֻ י ... יְּ ָכל  ָנגּועַׂ וֱָאהִּ

ים ָקרִּ בְּ י לַׂ תִּ חְּ יֹום וְּתֹוכַׂ :  הַׂ

: לג, ט"פ

ֵשֶבט   י בְּ תִּ דְּ ּוָפקַׂ

ָעם  שְּ יםפִּ ָגעִּ נְּ ּובִּ

: ֲעֹוָנם

ֻאֶנה : י, א"צ לֹא תְּ

עֵאֶליָך ָרָעה  גַׂ ֶנ לֹא וְּ

ָאֳהֶלָך ב בְּ רַׂ קְּ יִּ

ינּו : ו-ד, ט"ע ֵכֵנינּוָהיִּ שְּ ָפה לִּ ד ָמה ה... ֶחרְּ ף ' עַׂ חֶתֱאנַׂ רָלֶנצַׂ עַׂ בְּ תִּ

מֹו ֵאש  ָאֶתָךכְּ נְּ ֹפְך : קִּ ָךשְּ ָדעּוָךֲחָמתְּ ם ֲאֶשר לֹא יְּ גֹויִּ וְָּהֵשב  ... ֶאל הַׂ

ֵכֵנינּו שְּ ם ֶאל ֵחיָקם לִּ יִּ ָעתַׂ בְּ ָפָתםשִּ ֶשר ֶחרְּ פּוָךֲא :ֲאֹדָניֵחרְּ
ֵדֶריָה ָלָמה : יג', פ גְּ ָת  צְּ ֵרי  וְָּארּוָה ָפרַׂ ָכל ֹעבְּ

:ָדֶרְך

ָת : מז-לט, ט"פ חְּ ָתה ָזנַׂ ָת וְּאַׂ רְּ בַׂ עַׂ תְּ ָאס הִּ מְּ וַׂתִּ

יֶחָך שִּ ם מְּ תָ ... עִּ צְּ ֵדֹרָתיוָכל ָפרַׂ ֻסהּו ... גְּ ָכל  שַׂ

ֵרי ָדֶרְך  ֵכָניוָהיָה ֹעבְּ שְּ ָפה לִּ ד ָמה ה... ֶחרְּ '  עַׂ

ָסֵתר  חתִּ מֹו ֵאש ֲחָמֶתָךָלֶנצַׂ ר כְּ עַׂ בְּ :תִּ

ים : נט, ח"ע ע ֱאֹלהִּ ָברָשמַׂ עַׂ תְּ סוַׂיִּ אַׂ מְּ ֹאד  וַׂיִּ מְּ

ָרֵאל שְּ יִּ בְּ

הימן ואיתן 

האזרחי

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְּ םֲחָמתְּ גֹויִּ ָכר ָלנּו ... ֶאל הַׂ זְּ ל תִּ ֲעֹוֹנתאַׂ

מּונּו  דְּ קַׂ ֵהר יְּ ים מַׂ אֹשנִּ ֲחֶמיָך רִּ יֵלנּו ...רַׂ צִּ הַׂ כֵַׂפרוְּ ל  וְּ עַׂ

טֹאֵתינּו חַׂ

י  : טו, א"צ ָרֵאנִּ קְּ יִּ

ֶאֱעֵנהּו  י וְּ מֹו ָאֹנכִּ עִּ

ֵצהּו   לְּ ָצָרה ֲאחַׂ בְּ
ֵדהּו וֲַׂאכַׂבְּ

: טו', נ

י ָרֵאנִּ ּוקְּ

יֹום  ָצָרה  בְּ

ָך   ֶלצְּ ֲאחַׂ
י ֵדנִּ בְּ כַׂ ּותְּ

ד: ו"פ ָדוִּ ָלה לְּ פִּ י ... תְּ יֹוןכִּ ֶאבְּ י וְּ יָענִּ ם: ָאנִּ ָכל גֹויִּ

יָת יָבֹואּו  ֲחוּוֲאֶשר ָעשִּ תַׂ שְּ יִּ ָפֶניָך ֲאֹדָני וְּ דּו  לְּ יכַׂבְּ וִּ

ֶמָך שְּ ָתה : לִּ י ָגדֹול אַׂ ָלאֹותכִּ פְּ ֵשה נִּ ֹע ָתה וְּ אַׂ

ים  ֶדָךֱאֹלהִּ בַׂ עֹוָלם...לְּ ָך לְּ מְּ ָדה שִּ בְּ וֲַׂאכַׂ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

:  כ.יט.יח.יב.ד, ב"ע

ֹפט  שְּ ֵיי יִּ יעַׂ  ֲענִּ ָעם יֹושִּ

ֵני  בְּ יֹוןלִּ יל ... ֶאבְּ י יַׂצִּ כִּ

יֹון ֵּועַׂ ֶאבְּ שַׂ י מְּ ָענִּ ...  וְּ

ָלאֹות פְּ ֵשה נִּ דֹוֹע בַׂ :  לְּ
בֹודֹו  ּוָברּוְך  ֵשם כְּ

עֹוָלם לֹות  ָכלּו ... לְּ פִּ תְּ

ד ָשיָדוִּ ֶבן יִּ

:  כב-כא, ב"ק

ֹמעַׂ  שְּ ירלִּ ת ָאסִּ קַׂ ֶאנְּ

ֵתחַׂ  פַׂ ֵני לְּ בְּ

מּוָתה :תְּ

ֵפר סַׂ ם הלְּ שֵׁ ִצּיֹון  '  בְּ
ָלתֹו הִּ ִםּותְּ לָׁ שָׁ :ִבירּו

ָפֶניָך : יג.יא, ט"ע ירָתבֹוא לְּ ת ָאסִּ קַׂ רֹועֲָך  ֶאנְּ ֹגֶדל זְּ כְּ

מּוָתההֹוֵתר  ֵני תְּ ֹדר וָֹׁדר ... בְּ ָלֶתָךלְּ הִּ ֵפר תְּ סַׂ : נְּ

ח"ע

דֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע לֹות לְּ הִּ ים תְּ רִּ פְּ סַׂ 'המְּ

ֵחת  שְּ ל תַׂ ֵצחַׂ אַׂ נַׂ מְּ (ה"עט "נ-ז"נ)לַׂ

וַׂיֹאֶמר  : כג, ו"ק

יָדם לּוֵלי   מִּ שְּ הַׂ לְּ

ד   ירֹו ָעמַׂ חִּ ֹמֶשה בְּ

ָפָניו   ֶפֶרץ לְּ בַׂ

יב ָהשִּ ֲחָמתֹולְּ
ית חִּ שְּ :ֵמהַׂ
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101-106/107
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Structure & Message of Book IV )90-106 [-107](  → online poster



ֵדי ה: ז, ג"ישעיהו ס סְּ ֹּלת ה'חַׂ הִּ יר תְּ כִּ זְּ ָמָלנּו ה' אַׂ ל ֹכל ֲאֶשר גְּ עַׂ ֹרב ֲחָסָדיו' כְּ ֲחָמיו ּוכְּ רַׂ ָמָלם כְּ ָרֵאל ֲאֶשר גְּ שְּ ֵבית יִּ ב טּוב לְּ רַׂ :וְּ

Isaiah 63,7: The kindnesses of the Lord I will mention, and the praises of the Lord, according to all that the Lord bestowed upon us, and the great 

good to the house of Israel, which He bestowed upon them according to His mercies and according to His many kind acts. 

Contextuality

Intertextuality

לדודלדוד Mosheלדוד משה

ֵאיָתן: ב-א,ט"תהלים פ יל לְּ כִּ שְּ ימַׂ ָרחִּ :  ָהֶאזְּ

ֵדי ה סְּ ֹדר ָוֹדר 'חַׂ יָרה לְּ עֹוָלם ָאשִּ
י פִּ ָך בְּ יעַׂ ֱאמּוָנתְּ :אֹודִּ

:  מג, ז"תהלים ק

ָמר ֵאֶלה   שְּ יִּ י ָחָכם וְּ מִּ
נּו  בֹונְּ תְּ יִּ ֵדי הוְּ סְּ :'חַׂ

Psalm 107, 43: He who 

is wise will heed these 
matters and ponder the 

kindness of the Lord

Psalm 89, 1-2: A contemplation of Eytan 

the Ezrahite:  The kindnesses of the Lord
I will sing forever. For all generations, my 

mouth will make known your faithfulness.

External frame of Book IV

ֵדי ה: כג-כב', איכה ג סְּ ֲחָמיו'חַׂ י לֹא ָכלּו רַׂ נּו כִּ י לֹא ָתמְּ ָבה ֱאמּוָנֶתָך: כִּ ים רַׂ ָקרִּ בְּ ים לַׂ :ֲחָדשִּ

Eicha 3, 22-23: Surely, the kindnesses of the Lord never cease!Indeed, His mercies never fail! They are new everymorning; great is Your faithfulness.



Contextuality

לדודלדוד משה  Mosheלדוד

ֵשֶבט : לג,ט"פ י בְּ תִּ דְּ ָעםּוָפקַׂ שְּ ים  פִּ ָגעִּ נְּ ּובִּ
I shall punish their transgression :33 ,89ֲעֹוָנם with 

a rod, and their iniquity with plague. 

ֶדֶרְך : יז, ז"ק ים מִּ לִּ ָעם ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהםֱאוִּ שְּ נּופִּ עַׂ תְּ :יִּ

107,17: Fools, because of the way of their trans-

gression and because of their iniquities, are afflicted.

External frame of Book IV

ָלה: יד-יג.א', צ פִּ ֹמֶשהתְּ ָנֵחם...לְּ הִּ וְּ
ל ֲעָבֶדיָך ֹבֶקר : עַׂ ֵענּו בַׂ בְּ ֶדָךשַׂ סְּ ...חַׂ

יָדם לּוֵלי : מה.כג, ו"ק מִּ שְּ הַׂ ֹמֶשהוַׂיֹאֶמר לְּ
ירֹו חִּ יתֹו ... בְּ רִּ ֹכר ָלֶהם בְּ זְּ יִּ ָנֵחםוַׂ יִּ ֹרב וַׂ ֲחָסָדיוכְּ

106, 23.45: He said He would destroy them 

were it not for Moses, His chosen one…He 
remembered for them His covenant and He 

relented because of His abundant kindness

90,1.13-14: A prayer of Moses… 

Repent about Your servants…Satiate 
us in the morning with Your kindness

Internal frame of Book IV

לֹא : לח, ח"ע ֵפר ָעֹון וְּ כַׂ חּום יְּ הּוא רַׂ יתוְּ חִּ שְּ יַׂ
ָבה  רְּ הִּ יבוְּ ָהשִּ יר ָכל  לְּ לֹא ָיעִּ פֹו וְּ :ֲחָמתֹואַׂ

ירֹו  : כג, ו"ק חִּ יָדם לּוֵלי ֹמֶשה בְּ מִּ שְּ הַׂ וַׂיֹאֶמר לְּ
ָפָניו  ֶפֶרץ לְּ ד בַׂ יבָעמַׂ ָהשִּ יתֲחָמתֹולְּ חִּ שְּ :ֵמהַׂ

106, 23: He said He would destroy them were 

it not for Moshe, His chosen one , who stood 
in the breach to turn back His wrath from 

destruction

78, 38: But He, being merciful, forgives 

iniquity and does not destroy. He repeatedly 
turns back His anger and does not arouse all 

His wrath.

מלהשחית' משה משיב חמת ה

Moses calms God’s anger to destroy



Mizmor 90
'מזמור צ

ים  א יש ָהֱאֹלהִּ ֹמֶשה אִּ ָלה לְּ פִּ תְּ

ֹדר וָֹדר יָת ָלנּו בְּ ָתה ָהיִּ :ֲאֹדָני ָמעֹון אַׂ

ים יָֻלדּו  ב ֶטֶרם ָהרִּ חֹוֵלל ֶאֶרץ וְֵּתֵבל בְּ וַׂתְּ

ָתה ֵאל ד עֹוָלם אַׂ :ּוֵמעֹוָלם עַׂ

ָכא  ג ד דַׂ ֵני ָאָדםָתֵשב ֱאנֹוש עַׂ :וַׂתֹאֶמר שּובּו בְּ

ֵעיֶניָך ד ים בְּ י ֶאֶלף ָשנִּ י יֲַׂעֹבר כִּ מֹול כִּ יֹום ֶאתְּ כְּ

ָלה ָליְּ מּוָרה בַׂ שְּ :וְּאַׂ

יּו  ה הְּ ָתם ֵשָנה יִּ מְּ רַׂ יר יֲַׂחֹלףזְּ ֹבֶקר ֶכָחצִּ :בַׂ

ָחָלף  ו יץ וְּ ֹבֶקר יָצִּ יֵָבשבַׂ מֹוֵלל וְּ :ָלֶעֶרב יְּ

ֶפָך ז אַׂ ינּו בְּ י ָכלִּ נּוכִּ ָהלְּ בְּ ָך נִּ ֲחָמתְּ :ּובַׂ

ֶדָך ח ֶנגְּ ָתה ֲעֹוֹנֵתינּו לְּ אֹור ָפֶניָךשַׂ מְּ :ֲעֻלֵמנּו לִּ

ָרֶתָך  ט ֶעבְּ י ָכל יֵָמינּו ָפנּו בְּ מֹו ֶהֶגהכִּ ינּו ָשֵנינּו כְּ לִּ :כִּ

ים ָשָנה י עִּ בְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְּ ים ָשָנה יְּ מֹונִּ בּוֹרת שְּ גְּ ם בִּ וְּאִּ

ָבם ָעָמל וָָאוֶן   יש וַָׂנֻעָפהוְָּרהְּ י ָגז חִּ :כִּ

ֶפָך יא י יֹוֵדעַׂ ֹעז אַׂ ָרֶתָךמִּ ָך ֶעבְּ ָאתְּ יִּרְּ :ּוכְּ

ע  יב נֹות יֵָמינּו ֵכן הֹודַׂ מְּ ָמהלִּ ב ָחכְּ בַׂ א לְּ :וְָּנבִּ

ד ָמָתי ' שּוָבה היג ל ֲעָבֶדיָךעַׂ ָנֵחם עַׂ הִּ :וְּ

ֶדָך  יד סְּ ֹבֶקר חַׂ ֵענּו בַׂ בְּ ָכל יֵָמינּושַׂ ָחה בְּ מְּ שְּ ָנה וְּנִּ נְּ רַׂ :ּונְּ

יָתנּו טו נִּ ימֹות עִּ ֵחנּו כִּ מְּ ינּו ָרָעהשַׂ נֹות ָראִּ :שְּ

ֵניֶהםיֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך טז ל בְּ ָך עַׂ :וֲַׂהָדרְּ

ם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  יז י ֹנעַׂ יהִּ ָנה ָעֵלינּו וִּ ֲעֵשה יֵָדינּו כֹונְּ ּומַׂ

ֵנהּו ֲעֵשה יֵָדינּו כֹונְּ :ּומַׂ

שיקום ישראל לאחר החורבן–' סופיות האדם ונצחיות ה
The Terminality of Man and Eternity of God –

The Rehabilitation of Israel After the Destruction

'  נצחיות ה

שלו והבריאה 

אפסות חיי האדם  

'בגלל חרון אף ה

' ברכת ה

על מעשה ידינו

ָמה   ב ָחכְּ בַׂ לְּ

למנות יֵָמינּו

לעבדיו  ' חסדי ה

ושמחת חייהם

The eternity of God 

and His creation

The worthlessness of 

man’s life because 

of God’s anger

A heart of wisdom 

to understand the 

number of our days

God’s kindness to 

His servants and the 

joy of their lives

God’s blessing on 

what we do

1. A prayer of Moses, the man of God. O Lord, You have been our 

dwelling place throughout all generations. 2. Before the mountains were 
born, and You brought forth the earth and the inhabited world, and from 

everlasting to everlasting, You are God.

3. You bring man to the crushing point, and You say, "Return, O sons of 
men.“ 4. For a thousand years are in Your eyes like yesterday, which 

passed, and a watch in the night. 5. You carry them away as a flood; they 

are like a sleep; in the morning, like grass it passes away.
6. In the morning, it blossoms and passes away; in the evening, it is cut 

off and withers. 7. For we perish from Your wrath, and from Your anger 
we are dismayed. 8. You have placed our iniquities before You, [the sins 

of] our youth before the light of Your countenance. 9. For all our days 

have passed away in Your anger; we have consumed our years as a 
murmur. 10. The days of our years because of them are seventy years, 

and if with increase, eighty years; but their pride is toil and pain, for it 
passes quickly and we fly away.

11. Who knows the might of Your wrath, and according to Your fear is 

Your anger. 12. So teach the number of our days, so that we shall acquire 

a heart of wisdom.
13. Return, O Lord, how long? And repent about Your servants. 14. 

Satiate us in the morning with Your kindness, and let us sing praises and 
rejoice with all our days. 15. Cause us to rejoice according to the days 

that You afflicted us, the years that we saw evil. 16. May Your works 

appear to Your servants, and Your beauty to their sons.

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



שירשורים פנימיים 'מזמור צ

ים  א יש ָהֱאֹלהִּ ֹמֶשה אִּ ָלה לְּ פִּ תְּ

ֹדר וָֹדר יָת ָלנּו בְּ ָתה ָהיִּ :ֲאֹדָני ָמעֹון אַׂ

ים יָֻלדּו  ב ֶטֶרם ָהרִּ חֹוֵלל ֶאֶרץ וְֵּתֵבל בְּ וַׂתְּ

ָתה ֵאל ד עֹוָלם אַׂ :ּוֵמעֹוָלם עַׂ

ָכא  ג ד דַׂ ֵני ָאָדםָתֵשב ֱאנֹוש עַׂ :וַׂתֹאֶמר שּובּו בְּ

ֵעיֶניָך ד ים בְּ י ֶאֶלף ָשנִּ י יֲַׂעֹבר כִּ מֹול כִּ יֹום ֶאתְּ כְּ

ָלה ָליְּ מּוָרה בַׂ שְּ :וְּאַׂ

יּו  ה הְּ ָתם ֵשָנה יִּ מְּ רַׂ יר יֲַׂחֹלףזְּ ֹבֶקר ֶכָחצִּ :בַׂ

ָחָלף  ו יץ וְּ ֹבֶקר יָצִּ יֵָבשבַׂ מֹוֵלל וְּ :ָלֶעֶרב יְּ

ֶפָך ז אַׂ ינּו בְּ י ָכלִּ נּוכִּ ָהלְּ בְּ ָך נִּ ֲחָמתְּ :ּובַׂ

ֶדָך ח ֶנגְּ ָתה ֲעֹוֹנֵתינּו לְּ אֹור ָפֶניָךשַׂ מְּ :ֲעֻלֵמנּו לִּ

ָרֶתָך  ט ֶעבְּ י ָכל יֵָמינּו ָפנּו בְּ מֹו ֶהֶגהכִּ ינּו ָשֵנינּו כְּ לִּ :כִּ

ים ָשָנה י עִּ בְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְּ ים ָשָנה יְּ מֹונִּ בּוֹרת שְּ גְּ ם בִּ וְּאִּ

ָבם ָעָמל וָָאוֶן   יש וַָׂנֻעָפהוְָּרהְּ י ָגז חִּ :כִּ

ֶפָך יא י יֹוֵדעַׂ ֹעז אַׂ ָרֶתָךמִּ ָך ֶעבְּ ָאתְּ יִּרְּ :ּוכְּ

ע  יב נֹות יֵָמינּו ֵכן הֹודַׂ מְּ ָמהלִּ ב ָחכְּ בַׂ א לְּ :וְָּנבִּ

ד ָמָתי ' שּוָבה היג ל ֲעָבֶדיָךעַׂ ָנֵחם עַׂ הִּ :וְּ

ֶדָך  יד סְּ ֹבֶקר חַׂ ֵענּו בַׂ בְּ ָכל יֵָמינּושַׂ ָחה בְּ מְּ שְּ ָנה וְּנִּ נְּ רַׂ :ּונְּ

יָתנּו טו נִּ ימֹות עִּ ֵחנּו כִּ מְּ ינּו ָרָעהשַׂ נֹות ָראִּ :שְּ

ֵניֶהםיֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך טז ל בְּ ָך עַׂ :וֲַׂהָדרְּ

ם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  יז י ֹנעַׂ יהִּ ָנה ָעֵלינּו וִּ ֲעֵשה יֵָדינּו כֹונְּ ּומַׂ

ֵנהּו ֲעֵשה יֵָדינּו כֹונְּ :ּומַׂ

מבנה כיאסטי: חלוקת המזמור

'  נצחיות ה

שלו והבריאה 

אפסות חיי האדם  

'בגלל חרון אף ה

' ברכת ה

על מעשה ידינו

ה   מָׁ כְּ ַבב חָׁ לְּ

ינּו למנות יָׁמֵׁ

לעבדיו  ' חסדי ה

ושמחת חייהם

ל  ָנֵחם עַׂ הִּ ֲעָבֶדיָךוְּ

ָפֳעֶלָךֲעָבֶדיָךיֵָרֶאה ֶאל 

קשרים עם ספרים אחרים  סמיכות המזמור בספר תהלים  

ָך ָאתְּ רְּ יִּ ָרֶתָךּוכְּ ֶעבְּ

נֹות  ינּושְּ ָרָעהָראִּ

ֶאל יֵָרֶאה

ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך

שיקום ישראל לאחר  –' סופיות האדם ונצחיות ה

החורבן

נֹות יֵָמינּו   מְּ לִּ

ע  ֵכן הֹודַׂ

ֵשה יֵָדינּו  ֲע ָנהּומַׂ ָעֵלינּו  כֹונְּ

ֲעֵשה יֵָדינּו  ֵנהּוּומַׂ :כֹונְּ

י יֹוֵדעַׂ ֹעז  ֶפָך מִּ אַׂ

ָך  ָאתְּ רְּ יִּ ָרֶתָךּוכְּ ֶעבְּ

י ָכל יֵָמינּו  כִּ

ָרֶתָךָפנּו  ֶעבְּ בְּ

י ינּו כִּ ֶפָךָכלִּ אַׂ בְּ

י ֶאֶלף כִּ

ֵעיֶניָך ים בְּ ָשנִּ

ָתה  יתָ אַׂ ָלנוָהיִּ

ֹמֶשה   ָלה לְּ פִּ תְּ

יש  יםאִּ ָהֱאֹלהִּ

ָעֵלינּוֱאֹלֵהינּו

ֲאֹדָני

י יהִּ וִּ

נֹ 

עַׂ 

ם

ֲאֹדָני

מָ 

ֹוע

ן

א

ֹבֶקר בַׂ

יר יֲַׂחֹלף ֶכָחצִּ

ֹבֶקר בַׂ

ָחָלף יץ וְּ יָצִּ

ֵענּו   בְּ שַׂ

ֹבֶקר בַׂ

ֶדָך סְּ חַׂ

ד

ָכא ָתֵשב ד דַׂ ֱאנֹוש עַׂ

ֵני  שּובּווַׂתֹאֶמר  בְּ

ָאָדם

שּוָבה

'  ה

ג

י ֶאֶלף  יםכִּ ֵעיֶניָךָשנִּ בְּ

יֹום י יֲַׂעֹברכְּ מֹול כִּ ֶאתְּ

ֵמי נֹוֵתינּויְּ ים  שְּ עִּ בְּ ָבֶהם שִּ

ָשָנה

ים  מֹונִּ בּוֹרת שְּ גְּ ם בִּ ָשָנהוְּאִּ

נֹות  מְּ עיֵָמינּולִּ ֵכן הֹודַׂ

ָחה בְּ  מְּ שְּ נִּ ָנה וְּ נְּ רַׂ ָכלּונְּ

יֵָמינּו
ֵחנּו  מְּ ימֹותשַׂ יָתנּוכִּ נִּ עִּ

נֹות ינּו ָרָעהשְּ :ָראִּ

ָתם  מְּ רַׂ ֵשָנהזְּ

יּו   הְּ יִּ

ב
י  ָפנּו ָכל יֵָמינּו כִּ

ָרֶתָך ֶעבְּ בְּ

ינּו  לִּ מֹו ֶהֶגהָשֵנינּוכִּ :כְּ

י  ֹעז  יֹוֵדעַׂ מִּ

ֶפָך אַׂ
נֹות יֵָמינּו ֵכן  מְּ עלִּ הֹודַׂ

ה



'מזמור צ

ים  א יש ָהֱאֹלהִּ ֹמֶשה אִּ ָלה לְּ פִּ תְּ

ֹדר וָֹדר יָת ָלנּו בְּ ָתה ָהיִּ :ֲאֹדָני ָמעֹון אַׂ

ים יָֻלדּו  ב ֶטֶרם ָהרִּ חֹוֵלל ֶאֶרץ וְֵּתֵבל בְּ וַׂתְּ

ָתה ֵאל ד עֹוָלם אַׂ :ּוֵמעֹוָלם עַׂ

ָכא  ג ד דַׂ ֵני ָאָדםָתֵשב ֱאנֹוש עַׂ :וַׂתֹאֶמר שּובּו בְּ

ֵעיֶניָך ד ים בְּ י ֶאֶלף ָשנִּ י יֲַׂעֹבר כִּ מֹול כִּ יֹום ֶאתְּ כְּ

ָלה ָליְּ מּוָרה בַׂ שְּ :וְּאַׂ

יּו  ה הְּ ָתם ֵשָנה יִּ מְּ רַׂ יר יֲַׂחֹלףזְּ ֹבֶקר ֶכָחצִּ :בַׂ

ָחָלף  ו יץ וְּ ֹבֶקר יָצִּ יֵָבשבַׂ מֹוֵלל וְּ :ָלֶעֶרב יְּ

ֶפָך ז אַׂ ינּו בְּ י ָכלִּ נּוכִּ ָהלְּ בְּ ָך נִּ ֲחָמתְּ :ּובַׂ

ֶדָך ח ֶנגְּ ָתה ֲעֹוֹנֵתינּו לְּ אֹור ָפֶניָךשַׂ מְּ :ֲעֻלֵמנּו לִּ

ָרֶתָך  ט ֶעבְּ י ָכל יֵָמינּו ָפנּו בְּ מֹו ֶהֶגהכִּ ינּו ָשֵנינּו כְּ לִּ :כִּ

ים ָשָנה י עִּ בְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְּ ים ָשָנה יְּ מֹונִּ בּוֹרת שְּ גְּ ם בִּ וְּאִּ

ָבם ָעָמל וָָאוֶן   יש וַָׂנֻעָפהוְָּרהְּ י ָגז חִּ :כִּ

ֶפָך יא י יֹוֵדעַׂ ֹעז אַׂ ָרֶתָךמִּ ָך ֶעבְּ ָאתְּ יִּרְּ :ּוכְּ

ע  יב נֹות יֵָמינּו ֵכן הֹודַׂ מְּ ָמהלִּ ב ָחכְּ בַׂ א לְּ :וְָּנבִּ

ד ָמָתי ' שּוָבה היג ל ֲעָבֶדיָךעַׂ ָנֵחם עַׂ הִּ :וְּ

ֶדָך  יד סְּ ֹבֶקר חַׂ ֵענּו בַׂ בְּ ָכל יֵָמינּושַׂ ָחה בְּ מְּ שְּ ָנה וְּנִּ נְּ רַׂ :ּונְּ

יָתנּו טו נִּ ימֹות עִּ ֵחנּו כִּ מְּ ינּו ָרָעהשַׂ נֹות ָראִּ :שְּ

ֵניֶהםיֵָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך טז ל בְּ ָך עַׂ :וֲַׂהָדרְּ

ם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  יז י ֹנעַׂ יהִּ ֲעֵשה יֵָדינּווִּ ָנה ָעֵלינּו ּומַׂ כֹונְּ

ֲעֵשה יֵָדינּו ֵנהּוּומַׂ :כֹונְּ

שיקום ישראל לאחר החורבן–' סופיות האדם ונצחיות ה
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יא  , ח"דברים כ

"(צדיק גמור)"

ָך ה רְּ הֹותִּ ט' וְּ ָבה  ֹולְּ

ָך   תְּ ֶהמְּ י בְּ רִּ פְּ ָך ּובִּ נְּ טְּ י בִּ רִּ פְּ בִּ

ָך ָמתְּ דְּ י אַׂ רִּ פְּ :ּובִּ

ט ', דברים ל

"(בעל תשובה)"

הֹותִּ  ָך היוְּ ֹלֶהיָך  -אֱ ' רְּ

ֲעֵשה ָיֶדָך ֹכל מַׂ בְּ

ָך   תְּ ֶהמְּ י בְּ רִּ פְּ ָך ּובִּ נְּ טְּ י בִּ רִּ פְּ בִּ

ָך ָמתְּ דְּ י אַׂ רִּ פְּ ֹטָבה ּובִּ :…לְּ

Devarim 30, 9:

("Repentant")

And the Lord your God will 

grant you surplus

in all the work of your hands

in the fruit of your womb, in 

the fruit of your livestock and 

in the fruit of your land 

for good

Devarim 28, 11:

("Righteous")

And the Lord will grant you 

good surplus

in the fruit of your womb, in 

the fruit of your livestock and 

in the fruit of your land

And may the pleasantness of the Lord our God be 

upon us, and the work of our hands establish for 

us, and the work of our hands establish it.



Intertextuality
Moses, the 

Man of God

Return, Relent

/Repent

Evil

Days, Years

Generations

Moses, the Man 

of God

Dwelling place

Heart/heart of 

wisdom

Grass

Sprouting

Wither

Moses prays

Before the 

mountains

Brought forth

Earth/world



90

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

ָרתֹו ָיֶסְך ָלְך : א"מדרש תהלים מזמור צ ֶאבְּ תֹו[בְּ ֹסֵחָרה ֲאמִּ ָנה וְּ ֶסה צִּ ָנָפיו ֶתחְּ ת כְּ חַׂ תַׂ ] וְּ

באמיתה של תורהזיין אני עושה לכל מי שהוא עוסק : שמעון בן לקיש' אמר ר

Midrash Tehillim, Mizmor 91: He will cover you with His pinion (wing). 

Rav Shimon ben Lakish said, “I will make a weapon for all those who 

engage in the truth of Torah”



Contextuality
Forever and 

for eternity

Sons of man

Rage

The light of Your 

countenance

My/Your 

servants

Sons

My/our hand 

will establish



:  כא, ז"ע

יתָ  צֹאן ָנחִּ  כַׂ

ֶמָך  יַׂד  בְּ עַׂ

ֲהֹרןֹמֶשה אַׂ :  וְּ

ספר רביעי=  

הֲ ֹמֶשה:  ו, ט"צ אַׂ ֹכהֲ וְּ מּוֵאל ו ָניֹרן בְּ קֹ ּושְּ אֵ בְּ אים י רְּ מֹו ֹקרִּ הּו' ל האֶ שְּ :  יֲַׂעֵנםא וְּ

ָרָכיו :  ז, ג"ק יעַׂ דְּ ֹמֶשהיֹודִּ ילֹוָתיולְּ ָרֵאל ֲעלִּ שְּ ֵני יִּ בְּ :  לִּ

ח : כו, ה"ק ר בֹוֹמֶשהָשלַׂ ֲהֹרן ֲאֶשר ָבחַׂ דֹו אַׂ בְּ : עַׂ

אּו : לב.כג.טז, ו"ק נְּ קַׂ יְּ ֹמֶשהוַׂ דֹוש הלְּ ֲהֹרן קְּ אַׂ ֲחֶנה לְּ מַׂ יָדם לּוֵלי  ... 'בַׂ מִּ שְּ הַׂ וַׂיֹאֶמר לְּ

יתֹמֶשה חִּ שְּ יב ֲחָמתֹו ֵמהַׂ ָהשִּ ָפָניו לְּ ֶפֶרץ לְּ ד בַׂ ירֹו ָעמַׂ חִּ ...  בְּ

ע  יָבה וֵַׂירַׂ רִּ ל ֵמי מְּ יפּו עַׂ צִּ קְּ ֹמֶשהוַׂיַׂ ֲעבּוָרםלְּ :  בַׂ

תורת משה 'מזמור צ

ָלה:  א', צ פִּ ֹמֶשהתְּ ֹדר ָוֹדרלְּ יָת ָלנּו בְּ ָתה ָהיִּ ים ֲאֹדָני ָמעֹון אַׂ יש ָהֱאֹלהִּ :אִּ

משה מתפלל להצלחת עם ישראל  

ל : יא, ב"שמות ל חַׂ יְּ ֵני אֶ ה ֹמשֶ וַׂ פְּ ֶיֱחֶרה ' ההָלמָ יו וַׂיֹאֶמר ֹלהָ -אֱ ' הת פְּ ֶמָך  ָך אַׂ עַׂ בְּ

ָיד ֲחָזָקה ֹכחַׂ ָגדֹול ּובְּ ם בְּ יִּ רַׂ צְּ ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ מִּ

ק ָהָעם : ב, א"במדבר י עַׂ צְּ ֵלל ה ֹמשֶ ל אֶ וַׂיִּ פַׂ תְּ ע ' ל האֶ ֹמֶשה וַׂיִּ קַׂ שְּ ש  ָהאֵ וַׂתִּ

רּו ָהעָ וַָׂיבֹא : ז, א"במדבר כ הָחָטאם ֶאל ֹמֶשה וַׂיֹאמְּ נּו בַׂ רְּ בַׂ י דִּ ֵלל-ָוָבְך ' נּו כִּ פַׂ תְּ ' הֶאל הִּ

ָנָחש  ָיֵסר ֵמָעֵלינּו ֶאת הַׂ ֵלל ֹמֶשה וְּ פַׂ תְּ ד ָהָעםוַׂיִּ עַׂ בְּ

ֵלל... : כו.כ', דברים ט פַׂ עַׂ ם גַׂ ָוֶאתְּ ֲהֹרן ד בְּ ואבָ אַׂ הִּ ֵלל... ֵעת הַׂ פַׂ ר אֲ ' הֶאל ָוֶאתְּ '  הֹדָני -ָוֹאמַׂ

ָיד ֲחָזָקה  ם בְּ יִּ רַׂ צְּ מִּ ֶלָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת מִּ ָגדְּ יָת בְּ ָך ֲאֶשר ָפדִּ ֲחָלתְּ נַׂ ָך וְּ מְּ ֵחת עַׂ שְּ ל תַׂ אַׂ



ונחמיה  " הסופר"משה בספר עזרא 

ְבנּו...: ב', עזרא ג ְזבַ ַויִּ ֶֹאת מִּ ְשָרֵאל ח א  ֵהי יִּ
ית ֹמֶֶׁה ְבתֹוַר ַכָכתּוב יו ֹעלֹותָעלָ ְלַהֲעלֹות  ֶֹׁ אִּ יםָהא  :הִּ

ָבֶבל : ו', עזרא ז יר ְבתֹוַרת ֹמֶֶׁה הּוא ֶעְזָרא ָעָלה מִּ ...ְוהּוא ֹסֵפר ָמהִּ

י ָוֶאְבֶכה ָוֶאְתַאְבָלה : ט-ד', נחמיה א ים ָהֵאֶלה ָיְֶַׁבתִּ י ֶאת ַהְדָברִּ י ְכְֶָׁמעִּ ַוְיהִּ
ים ֹ ... ָימִּ ְצֹות ְואֶ ֶַָׁמְרנּוא ְול ְֶָׁפטִּ ת ְואֶ ם ית ַהֻחקִּ ֶאת ַהמִּ יֲאֶֶׁ ים ַהמִּ ּוִּ ָת ר צִּ
יר ֲאֶֶׁ ְזָכר ָנא ֶאת ַהָדָבר : ֹמֶֶׁה ַעְבֶדָךֶאת  ּוִּ ְמָעלּו ם ר ַאתֶ ֵלאמֹ ָךֹמֶֶׁה ַעְבְד ָת ֶאת צִּ יץ  ֲאנִּ -תִּ י ָאפִּ
יםם ֶאְתכֶ  ְצֹותַ ם ְרתֶ ְבֶתם ֵאַלי ּוְֶׁמַ ְוֶַׁ : ָבַעמִּ יֶתם ֹאָתם מִּ ְהיֶ אִּ י ַוֲעשִּ ַדֲחֶכם ה ם יִּ ְקצֵ נִּ שָ ם ַהָשַמיִּ הבִּ ם מִּ

יאֹותִּ ֲאַקְבֵצם  י ְלֶַׁכֵ ר ֲאֶֶׁ ים ֶאל ַהָמקֹום ַוֲהבִּ י ן ָבַחְרתִּ :םֶָׁ ֶאת ְֶׁמִּ

ם ַויֹאְמרּו :ו-א', ח ְפֵני ֶַַׁער ַהָמיִּ יֶׁ ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶֶׁר לִּ יא ַוֵיָאְספּו ָכל ָהָעם ְכאִּ ְלֶעְזָרא ַהֹסֵפר ְלָהבִּ
ָּוה הֶאת ֵסֶפר תֹוַרת ֹמֶֶׁה ְשָרֵאל' ֲאֶֶׁר צִּ יא ֶעְזָרא ַהֹכֵהן ֶאת : ֶאת יִּ יֶׁ  ַהתֹוָרהַוָיבִּ ְפֵני ַהָקָהל ֵמאִּ לִּ
ין ָשה ְוֹכל ֵמבִּ ְגַדל ֵעץ ֲאֶֶׁר ֶעְזָר ַוַיֲעֹמד : הַהתֹוָר ר ֵספֶ ל אֶ ְוָאְזֵני ָכל ָהָעם ... ְוַעד אִּ ּו  ָעשא ַהֹסֵפר ַעל מִּ

ְפַתח ֶעְזָר ... ַלָדָבר ֹ' הַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת ... ל ָהָעםכָ ְלֵעיֵני ֶפר ַהסֵ א ַויִּ ים ַהָגדָהא  ם  ָכל ָהעָ ַוַיֲענּוֹול הִּ
...  ָאֵמן ן ָאמֵ 

ְצוֹותָלֶהםהֹוַדְעתָ ָקְדְֶָׁךֶַַׁבתְוֶאת:יד',ט יםּומִּ יתָ ְותֹוָרהְוֻחקִּ ּוִּ :ַעְבֶדָךֹמֶֶׁהְבַידָלֶהםצִּ

ים:ל',י יקִּ יֵריֶהםֲאֵחיֶהםַעלַמֲחזִּ יםַאדִּ ְֶׁבּוָעהְבָאָלהּוָבאִּ יםְבתֹוַרתָלֶלֶכתּובִּ ֹהִּ ְתָנהֲאֶֶׁרָהא  נִּ
יםֶעֶבדֹמֶֶׁהְבַיד ֹהִּ ְֶׁמֹורָהא  ְצֹותָכלֶאתְוַלֲעשֹותְולִּ ְֶָׁפָטיוֲאֹדֵנינּו'המִּ :ְוֻחָקיוּומִּ

תורת משה



מלכות 

בית דוד
וחורבנה

ט"פ

ספר  
שלישי

ה"צ

ח"צו"צ

ט"צז"צ

'ק

ו"קה"קד"קג"קב"קא"קד"צג"צב"צא"צ'צ

ספר רביעי

קיבוץ  
גלויות  
וגאולת  
ישראל

ז"ק

ספר  
חמישי

' ושירה במקדש ה( א"צ)שמירה , ('צ)תשובה : פ תורת משה"שיקום עם ישראל מהחורבן ע
,(ג ואילך"צ)של אומות העולם ' י קבלת מלכות ה"תיקון העולם ע(. ב"צ)עם צדיקים אחרים 

".ָכל ָהָעם"הלל והודאה של , (א ואילך"ק)פ תורתו של דוד המלך "ע' ותהילת ה

:א,ד"ק;כג.א,ג"ק
י יַנפְ ָבֲרכִּ 'הֶאתִֶּׁ

: כג,ד"ק

י  יַנפְ ָבֲרכִּ 'ֶאת הִֶּׁ

:ָיּהַהְללּו

:א,ה"ק
'הלַ הֹודּו

:ּהיָ ַהְללּו

:  מח.א, ו"ק
ַהְללּוָיּה

טֹוב  י כִּ 'לההֹודּו
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו :כִּ

ָךָקְדֶֶׁ ְלֵֶׁםתְלֹהדֹו

ל ָהָעם  כָ ְוָאַמר 
:ּהיָ ַהְללּו ָאֵמן 

: א, ז"ק
טֹוב  י כִּ 'לההֹודּו

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו :כִּ
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[: הןואלו], אחד עשר מזמורים אמר משה כנגד אחד עשר שבטים"(: 'מזמור צ(מדרש תהלים :  ל"מדברי חז
"  מכאן ואילך את חושב לעצמך, עד כאן שמעתי: יהושע בן לוי' אמר ר...'להים-תפלה למשה איש הא'
.ועוד, ק"רד, י"ראו רש; "[מכאן ואילך שב ופשור לעצמך: "...'וזאת הברכה'ש "ילקו]

From the words of our Rabbis, of blessed memory: Midrash Tehillim (Psalm 90): "Moses said 11 psalms 

corresponding to 11 tribes, [and these are]: 'A prayer of Moses, the man of God'...  Said R. Yehoshua Ben Levy: 
"So far I have heard, and from here on, you understand for yourself" [Yalkut Shimoni "And this is the blessing [of the 

tribes]": "... From here and on, sit and explain to yourself"]; see Rashi, Radak, and others.



ספר רביעי
ָלה : א', צ פִּ ֹמֶשהתְּ ֹדר ָוֹדרלְּ יָת ָלנּו בְּ ָתה ָהיִּ ים ֲאֹדָני ָמעֹון אַׂ יש ָהֱאֹלהִּ :אִּ

תורת משה

 ”Rosh Hashana 17b: “And the Lord passed by before him and proclaimedב"ז ע"ראש השנה י

(Exodus 34, 6) - Rav Yochanan said: were it not [explicitly] been written in 

the verse, it would be impossible to say this [as it would be insulting to 

God’s honor]. The verses teaches us that the Holy One, Blessed Be He, 

wrapped Himself [in a prayer shawl] like a prayer leader [representing the 

congregation] and showed Moses the [structure of the] order of [the] 

prayer. He said to Him: Whenever the Jewish people sin, let them act 

before Me in accordance with this order. [Let the prayer leader wrap 

himself in a prayer shawl and publicly recite the thirteen attributes of 

mercy], and I will forgive them. I am He before a person sins.

ֶגֶבר ֲאֶשר : יב, ד"צ ֵרי הַׂ שְּ ֶרנּואַׂ יַׂסְּ ֶדנּותְּ מְּ לַׂ ָך תְּ תֹוָרתְּ : ָי ּ ּומִּ
94, 12: Fortunate is the man whom You chastise, Lord, whom You instruct with Your Torah!



דודמלכותעלהתנבא: ... עזראאבן

וחסידגדולחכםבספרדוהיהשתפסק

קוראהיהולאקשהעליוהיההמזמורוזה

זהכיבעבורלשמועיכולהיהולאאותו

הנכבדהשםכנגדידברהמשורר

...קשות

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…

89

ט"פ



ים ָשָנה" עִּ בְּ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְּ ( י" )יְּ

ועל שבעים שנה של גלות בבל  ... 

נאמר

(י רבים"חסר בכת, י"רש)

סוף  

הספר
השלישי



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

"תורה התמימה"י"רש
יָמהה תֹוָר  מִּ תְּ פַׂ הַׂ לְּ דּוָמהאַׂ ם קְּ יִּ
י  לִּ ֵני נָ חַׂ עַׂ ל  אֵ א פְּ ָמהה יֹונָ ד בְּ .  תַׂ

דִּ  קְּ ָנהי שִּ חִּ תְּ ֵני בִּ עֹוָנהֹשכֵ פְּ ן מְּ
חֵ  רַׂ ֵקיִּ לְּ ָכל ך  ם עֹוסְּ עֹוָנהֶרגַׂ בְּ .ע וְּ

...

ים  ֵאי ֶצֱאצָ  ידִּ סִּ חַׂ ים  הַׂ ידִּ מִּ לְּ תַׂ ים וְּ ֵברִּ חַׂ
עּו  בְּ קְּ יםם  שָ ָקבֹועַׂ יִּ מּודִּ יץ לִּ בִּ רְּ .תַׂ

יַׂת מֹוֵעד רְּ מֹוֵעד  ֲחזֹות  קִּ נּוֵגי מִּ
ֵחם ֲאֵבָליו           ינַׂ י ָבא מֹוֵעדוִּ .כִּ
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• Book IV – Structure & Story

• The crisis of Mizmor 89 as basis for Book IV 

• Moshe Prays for Am Yisrael (Mizmor 90) –

Structure & Messages 

• Moshe’s role in Mizmor 90, Book IV & Tehillim

• Moshe’s prayer (Mizmor 90) – Location & Book IV

• DISCUSSION = Review of the Questionnaires 
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מומלצת  ספרות
'  מזמור צ

.196-213' עמ, ח"תשמ, ביאליק, ירושלים, "מקראות ככוונתם"בתוך " 'מזמור צ"מאיר וייס 
• Tate ME Psalms 51-100 )WBC XX(, Dallas 1990,460-71; 

• Hossfeld FL, Zenger E: Psalmen 51-100 )HThKAT(, Herder, Freiburg/Basel/Wien, 2000, 627-643.

• Schnocks Johannes: Vergänglichkeit und Gottesherrschaft: Studien zu Psalm 90 und dem 

vierten Psalmenbuch, Berlin-Wien 2002.

מבנה ומשמעות של הספר הרביעי
• Zenger, Erich Beobachtungen zum Theologischen Programm des 4. Psalmenbuches (Ps90-106)

in Israel und Kirche heute : Beitraege zum christlich-juedischen Dialog : fuer Ernst Ludwig 

Ehrlich / herausgegeben von Marcel Markus, Ekkehard W. Stegemann, Erich Zenger. Freiburg i. 

Br. : Herder, 1991. 439 p.

• Robert E. Wallace The Narrative Effect of Book IV of the Hebrew Psalter, Studies in Biblical 

Literature, NY, Peter Lang, 2007, 132 pages.  

• Ballhorn, Egbert: Zum Telos des Psalters :der Textzusammenhang des Vierten und Fünften 

Psalmenbuches (Ps 90-150), 2004, 409 pages.
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Introductory Note: Questionnaire & How to Learn/Teach Tehillim

Feedback & Thoughts from Questionnaire

Thank you to the 18 people who filled out the questionnaire.

Would appreciate it if after this class you can take a minute 

and reply to the questionnaire 

at https://forms.gle/jgewyocyipqPHQSC8

✓ Lecture Translations
❑ This week there are additional translations

❑ Audrey will discuss the translation process and choices regarding 

what to translate

✓ Questions for Dr. Beni
❑ If a Mizmor reflects words only used in Yehezkel, what is the message I should be 

getting? 

❑ Also, as the Mizmorim were sung and accompanied by music, what do we know of the 

music? It must have enhanced the experience.

❑ How does his contextual etc. interpretation and study of Tehillim compare with those 

that study the poetry and Biblical language of Tehillim?

✓ Get the Message out, Dreams for Jerusalem 
❑ Educational System, Rabbis & congregations? Please share the   

link to this course with your friends tehillim.org.il//en

Introductory note
Questionnaire 

https://forms.gle/jgewyocyipqPHQSC8

