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• The Story & Response of Mizmorim 90-94 to 89

• Mizmor 92 - Its structure & messages

• Mizmor 92 - Insights gained from Contextuality 

& Intertextuality provide an authentic new 

commentary 
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Introductory Note: Tehillim 92 in the Siddur

ת  –בשבת היו אומרים ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ

מנוחה לחיי העולמים  שכולו שבת לעולם/ליוםמזמור שיר לעתיד לבוא 
"(  לעולם שכולו שבת: "י קויפמן"כתלפי ; "שכולו שבתליום: "ד', משנה תמיד ז)

Mishna Tamid 7, 4: On Shabbat they would say: 'A psalm, a song for the Shabbat day’, a psalm, a 

song for the future to come, for the day that will be all Shabbat and rest for everlasting life…

(~ Septuaginta for 7 days/Mizmorim) 

Introductory note
Tehillim  Siddur

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

Shulchan Aruch, Orach Chaim, Hilchot Shabbat, 261, 4 (and 

similarly 263, 10) They considered that if one said 'A psalm, a 

song for the Shabbat day (Mizmor 92)',  he has accepted upon 

himself the Shabbat just as if he had answered to 'Blessed is 

the Lord’ to them.

Rav Yosef Caro

1488-1575

קויפמןי"כת
Mishna Tamid 7,4 (Kaufmann 

manuscript): …a psalm, a 

song for the future to come, to 

a world that is all Shabbat rest 

for everlasting life

→ Lecture #18: Mizmor 92, 95-100 in Kabbalat Shabbat

www.tefillah.org



94-90
Moshe & Torah –

Hashem’s Kingdom

100-95
Yisrael & Nations –

Hashem’s Kingdom

101-106/107
Return of David & Yisrael, Nature, 

History, Return from the Exile 

Structure & Message of Book IV (90-106 [-107])  → online poster
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#20



משה
Moshe

10857+60

ה  נָּ ֶהם ִשְבִעים שָּ (י', צ)ְיֵמי ְשנֹוֵתינּו בָּ

ועל שבעים שנה של גלות בבל נאמר

(י רבים"חסר בכת, י"רש)

אתָּ  : ח, א"פ רָּ ה קָּ רָּ ַבצָּ
ְבֵסֶתר ַרַעםוֲָּאַחְלֶצךָּ ֶאֶעְנָך

ֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו : טו, א"צ ִעּמֹו  ִיְקרָּ
ֹנִכי  ה ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְבֵדהּואָּ רָּ ְבצָּ

ֵאִני: טו', נ ְביֹום  ּוְקרָּ
ה ֲאַחֶלְצָך ּוְתַכְבֵדִני רָּ צָּ

Key words/ motifs:

Call out/ Respond/ 

Troubles/ Respect

יו ִיְפַרח: ז, ב"ע ַצִדיקְביָּמָּ ר ַצִדיק:  יג, ב"צ מָּ חַכתָּ ִיְפרָּ
Righteous/ 

flourishes

ֹון : לח, ח"ע ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר עָּ

ה ַיְשִחיתְולֹא  ִשיבְוִהְרבָּ ַאפֹו  ְלהָּ

ל   תֹוְולֹא יִָּעיר כָּ :ֲחמָּ

ם  : כג, ו"ק ַויֹאֶמר ְלַהְשִמידָּ

ַמד ַבֶפֶרץ   לּוֵלי ֹמֶשה ְבִחירֹו עָּ

יו  נָּ ִשיבְלפָּ תֹוְלהָּ ֲחמָּ

:ֵמַהְשִחית

Return/ 

destruction/wrath



ְזֹכר  : כב.ב, ד"ע

ְתָך ִניתָּ ֶקֶדםֲעדָּ ...  קָּ

ה ֱאֹלִהים קּומָּ

ֱאֹלִהים : ח.א, ב"פ

ב  ...  ֵאלַבֲעַדתִנצָּ

ה ֱאֹלִהים ה  קּומָּ ְפטָּ שָּ

ֶרץ   אָּ הָּ

ו"ק-'צ

"עג"עב"ע-א"נ'נ

ד

"פא"פ'פט"עז"עו"עה"ע

ב

"פ

ג

"פ

ד

"פ

ה

"פז"פו"פ

ח

ט"פ "מח"מ-ו"מה"מד"מג"מ-ב"מ

ט

ספר רביעיספר שלישי ספר שני

ִוד ְלדָּ ף סָּ ְלאָּ ף  (ט"מ-ב"מ)ִלְבֵני ֹקַרח  סָּ (ט"מ-ב"מ)ִלְבֵני ֹקַרח (ג"פ-ג"ע)ְלאָּ
'דברי ה 'דברי ה

סבל  

הצדיק 
מהחורבן

סבל  

ישראל  
מאויבים

מלכות דוד  

ומלכות שלמה
(ימות המשיח)

ישראל צאן מרעיתו של  

,  (ז"ע)בזמן משה ' ה

והחורבן ( ח"ע)דוד 

התבוננות בימי (. ט"ע)
.ֶקֶדם כציר של האוסף

,  (ד"ע)קינה על החורבן 

לשפוט הארץ  ' דברי ה

ישפוט ' ואכן ה( ה"ע)
(.ו"ע)רשעים וצדיקים 

תפילה לדאוג לעמו  

תוכחת להתרחק  , ('פ)

(  א"פ)מאלילים 
(  ב"פ)בהם ' ומשפט ה
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יד', נ

;  יג, ו"נ-נדר

;  ט, א"ס

,  ו"ס; ב, ה"ס

יג

ִכי : כז, ג"ע

ְרֵחֶקיָך  ִהֵנה 
יֹאֵבדּו

ֲהלּו  : יח, ג"פ ֵיֹבשּו ְוִיבָּ
ְויֹאֵבדּוֲעֵדי ַעד ְוַיְחְפרּו 

ִמי : ו.ב, ג"פ ֱאֹלִהים ַאל דֳּ

ְך  ְוַאל ִתְשֹקט  ַאל ֶתֱחַרש לָּ

ֶליָך ְבִרית ִיְכֹרתּו... ֵאל עָּ

ִכי ִהֵנה  : י, ב"צ

יֹאֵבדּוֹאְיֶביָך 

:  ה.ג', נ

יָּבֹא 

ֱאֹלֵהינּו 

ַאל וְ 

...  ֶיֱחַרש

ִאְספּו  ִלי  

י  ֲחִסידָּ

ֹכְרֵתי  

ְבִריִתי 

ַבחֲעֵלי זָּ

אתָּ  : ח, א"פ רָּ ה קָּ רָּ ַבצָּ
ְבֵסֶתר ַרַעםוֲָּאַחְלֶצךָּ ֶאֶעְנָך

:  ז, ב"ע

יו  ִיְפַרח ְביָּמָּ

ַצִדיק

ַצִדיק:  יג, ב"צ

ר  מָּ חַכתָּ ִיְפרָּ

ל זֹאת : לח.לב, ח"ע ְטאּוְבכָּ ְיַכֵפרַרחּוםְוהּוא ... עֹודחָּ

ֹון ה ַיְשִחיתְולֹא עָּ ִשיבְוִהְרבָּ ל ְלהָּ תֹוַאפֹו ְולֹא יִָּעיר כָּ :ֲחמָּ

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

ה ...  ְלַבֶדָך'ִשְמָך הִכי ַאתָּ

ל ְוַעּמֹון  : ח, ג"פ ְגבָּ

ֵלק  ִעם ֹיְשֵבי  ְפֶלֶשתַוֲעמָּ

:צֹור

ִעם כּוש ֶזה יַֻלד ְוצֹורְפֶלֶשתִהֵנה : ד, ז"פ

ם :שָּ

ם לֹא  : יד.ה, ג"ע דָּ ְוִעם אָּ

עּו גּועַ וֱָּאִהי ... ְיֻנגָּ ל  נָּ כָּ

ִרים :  ַהיֹום ְותֹוַכְחִתי ַלְבקָּ

:  לג, ט"פ

ַקְדִתי ְבֵשֶבט   ּופָּ

ם  ִעיםִפְשעָּ ּוִבְנגָּ

ם :  ֲעֹונָּ

לֹא ְתֻאֶנה  : י, א"צ

ה  עָּ לֹא ְוֶנַגעֵאֶליָך רָּ

ֶלָך הֳּ ִיְקַרב ְבאָּ

ִיינּו : ו-ד, ט"ע ה ִלְשֵכֵנינּוהָּ ה ה... ֶחְרפָּ ֶנַצחֶתֱאַנף ' ַעד מָּ ִתְבַערלָּ

ֶתָךְכמֹו ֵאש  ְתָךְשֹפְך : ִקְנאָּ עּוָךֲחמָּ ֵשב  ... ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְידָּ ְוהָּ

ם ִלְשֵכֵנינּו ַתִים ֶאל ֵחיקָּ םִשְבעָּ תָּ יֵחְרפּוָךֲאֶשר ֶחְרפָּ :ֲאֹדנָּ

ה : יג', פ ּמָּ ַרְצתָּ ְגֵדֶריהָּ לָּ רּוהָּ פָּ ל ֹעְבֵרי ְואָּ כָּ

ֶרְך :דָּ

ַנְחתָּ : מז-לט, ט"פ ה זָּ ס ִהְתַעַבְרתָּ  ְוַאתָּ ַוִתְמאָּ

ַרְצתָּ ... ִעם ְמִשיֶחָך ל פָּ יוכָּ ל ַשֻסהּו ... ְגֵדֹרתָּ כָּ

ֶרְך  יָּה ֹעְבֵרי דָּ יוהָּ ה ִלְשֵכנָּ ה ה... ֶחְרפָּ '  ַעד מָּ

ֵתר  ֶנַצחִתסָּ ֶתָךלָּ :ִתְבַער ְכמֹו ֵאש ֲחמָּ

ַמע ֱאֹלִהים : נט, ח"ע רשָּ ְמֹאד  ַוִיְמַאסַוִיְתַעבָּ

ֵאל ְבִיְשרָּ

הימן ואיתן  

האזרחי

ְתָךְשֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע נּו ... ֶאל ַהגֹוִיםֲחמָּ ר לָּ ֲעֹוֹנתַאל ִתְזכָּ

ַעל  ְוַכֵפרְוַהִציֵלנּו ...ַרֲחֶמיָך ִראֹשִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו 

ַחטֹאֵתינּו

ֵאִני : טו, א"צ ִיְקרָּ

ֹנִכי  ְוֶאֱעֵנהּו  ִעּמֹו אָּ

ה ֲאַחְלֵצהּו   רָּ ְבצָּ
ַוֲאַכְבֵדהּו

:  טו', נ

ֵאִני ּוְקרָּ

ה  ְביֹום  רָּ צָּ

ֲאַחֶלְצָך  
ּוְתַכְבֵדִני

ִוד: ו"פ ה ְלדָּ ִני ְוֶאְביֹוןִכי ... ְתִפלָּ ִניעָּ ל גֹוִים: אָּ כָּ

ִשיתָּ יָּבֹואּו  י ְוִיְשַתֲחוּוֲאֶשר עָּ ֶניָך ֲאֹדנָּ ִויַכְבדּו  ְלפָּ

ה : ִלְשֶמָך דֹול ַאתָּ אֹותִכי גָּ ה  ְוֹעֵשה ִנְפלָּ ַאתָּ

ם...ְלַבֶדָךֱאֹלִהים  ה ִשְמָך ְלעֹולָּ ַוֲאַכְבדָּ

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

ִיְשֹפט : כ.יט.יח.יב.ד, ב"ע

ם יֹוִשיַע ִלְבֵני ֲעִנֵיי  עָּ

ֶאְביֹוןִכי ַיִציל ... ֶאְביֹון

ִני ְמַשֵּוַע  ֹעֵשה  ... ְועָּ

אֹות רּוְך  :  ְלַבדֹוִנְפלָּ ּובָּ

ם לּו  ... ֵשם ְכבֹודֹו ְלעֹולָּ כָּ

ִוד יְתִפלֹות דָּ ֶבן ִישָּ

:  כב-כא, ב"ק

ִסירִלְשֹמַע  ֶאְנַקת אָּ

ְבֵני ְלַפֵתַח 

ה :ְתמּותָּ

ם הְלַסֵפר ִצּיֹון שֵׁ ' בְּ

תֹו ִםּוְתִהלָּ לָׁ :ִבירּושָׁ

ֶניָך : יג.יא, ט"ע בֹוא ְלפָּ ִסירתָּ ְכֹגֶדל ְזרֹוֲעָך  ֶאְנַקת אָּ

ההֹוֵתר  ֹדר וָֹׁדר ... ְבֵני ְתמּותָּ ֶתָךלְּ :  ְנַסֵפר ְתִהלָּ

ח"ע

דֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע 'הְמַסְפִרים ְתִהלֹות לְּ

(ה"עט "נ-ז"נ)ַלְמַנֵצַח ַאל ַתְשֵחת 

ַויֹאֶמר  : כג, ו"ק

ם לּוֵלי   ְלַהְשִמידָּ

ַמד   ֹמֶשה ְבִחירֹו עָּ

יו   נָּ ַבֶפֶרץ ְלפָּ

ִשיב תֹוְלהָּ ֲחמָּ

:ֵמַהְשִחית



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

ספר 
שלישי

מלכות בית דוד  

וחורבנה
אפסות חיי  

האדם

ד"צג"צב"צא"צ'צ ט"פ

'  מלכות ה

בעמים\בעולם
נאוהלביתך 

קודש  

שיר של פגעים  "
"  נגעיםשלא"וי

(  ב"ו ע"שבועות ט)
הישרדות בגלות=

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

ִשירִמְזמֹור "
תם ְליֹו "ַהַשבָּ
 שיבה לאמונה

למקדש  ', בה

ספר 
רביעי

"  תפלה למשה"

אפסות חיי  
האדם    

תשובה

שופט  ' ה

=  כל הארץ 
תיקון העולם

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b9/NightWiesel.jpg


Contextual Interpretation= Related Parallels and Contents (89-94)

Book 
III

The Kingdom 

of David and its 
destruction, 
Worthlessness 
of human life 

9091929394 89

God’s kingship
in the world/over 

the nations 
Holiness adorns 

Your House 

"A song of 
afflictions and 

some say 
lesions" 

(Shavuot 16b  )
Survival in Exile

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

"A psalm, a song 
for the Shabbat 
day"  return to 
faith in God, to 

the Temple

Book 
IV

"A prayer of 
Moses"

Worthlessness 
of human life
 Repentance

God, Judge of  
the entire 

world
= Tikkun Olam
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Mizmor 92

1 A psalm, a song for the Sabbath day.

2 It is good to give thanks to the Lord, and to sing to Your 

name, O Most High. 3 To declare in the morning Your 

kindness and Your faithfulness at night. 4 Upon a ten-stringed 

lute and with a harp and with meditative music on a lyre. 5 For 

You have made me happy O Lord, with Your actions; I will 

sing with joy at the work of Your hands. 6 How great are Your 

works, O Lord! How profound Your thoughts. 7 A boorish man 

does not know, a fool cannot understand this. 8 Though the 

wicked sprout like grass, and evildoers flourish, it is only 

toward their eternal destruction.

9 But You are exalted forever, O Lord.

10 For behold Your enemies, O Lord, for behold Your enemies 

will perish; all evildoers will scatter. 11 But You have raised

my horn high like an oryx; to anoint me with fresh oil. 12 I 

shall see the defeat of my watchful foes; hear of the downfall of 

the evildoers who rise up against me.

13 The righteous flourishes like the date-palm; as a cedar in 

Lebanon they grow tall. 14 Planted in the house of the Lord, in 

the courts of our God they will flourish. 15 They will continue 

to produce fruit even in old age; they will remain full and fresh. 

16 To declare that the Lord is upright, my rock in Whom there 

is no injustice.

ב"מזמור צ

שמחת המשורר 

'על הבריאת ה

המשורר  הצלת

מידי הרשעים

תפילה לשבת עם 

צדיקים במקדש

תא :ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ

:ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון' טֹוב ְלֹהדֹות ַלהב

ְתָך ַבֵלילֹותְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ג :ֶוֱאמּונָּ

ֶבל  ד שֹור ַוֲעֵלי נָּ יֹון ְבִכנֹורֲעֵלי עָּ :ֲעֵלי ִהגָּ

ֶלָך  ' ִכי ִשַּמְחַתִני הה עֳּ :ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנןְבפָּ

ְדלּו ַמֲעֶשיָך הו ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך' ַמה גָּ :ְמֹאד עָּ

ע ז :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתִאיש ַבַער לֹא ֵידָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב  ח ֶון ִבְפֹרַח ְרשָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ ִציצּו כָּ ַויָּ

ם ֲעֵדי ַעד ְמדָּ :ְלִהשָּ

ם הט רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ :'ְוַאתָּ

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו  ' ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך הי

ֶון ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני  יא ןַותָּ :ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ

י  יב ַלי ְמֵרִעים  ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ ִמים עָּ ַבקָּ

י ְזנָּ :ִתְשַמְענָּה אָּ

ח  יג ר ִיְפרָּ מָּ נֹון ִיְשֶגהַצִדיק ַכתָּ :ְכֶאֶרז ַבְלבָּ

:ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית היד

ה  טו :ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּועֹוד ְינּובּון ְבֵשיבָּ

ר הטז ה בֹו' ְלַהִגיד ִכי יָּשָּ תָּ :צּוִרי ְולֹא עלתה ַעְולָּ

152-143, א"תשס, מוסד ביאליק, ירושלים, "אמונות ודעות במזמורי תהילים"בספרו " מזמור שיר ליום השבת"מאיר וייס 
;       108-95, 1985\ה"תשמ, ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית–המחלקה לתרבות תורנית בגולה , "צורות ותכנים–שיר של יום בתהלים : "יעקב, בזק

Sarna NM The Psalm for the Sabbath Day JBL 81(1962),155-68

The joy of the 

poet regarding 

God’s creation

Rescue of the 

poet from the 

hands of the 

evildoers

Prayer to sit 

with the 

righteous in 

the Temple



ב"מזמור צ

ַבֹבֶקר ַחְסֶדָךְלַהִגיד

ר הְלַהִגיד 'ִכי יָּשָּ

שמחת המשורר 

'על הבריאת ה

הצלת המשורר  

מידי הרשעים

תפילה לשבת עם 

צדיקים במקדש

תא :ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ

:ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון' טֹוב ְלֹהדֹות ַלהב

ְתָך ַבֵלילֹותְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ג :ֶוֱאמּונָּ

ֶבל  ד שֹור ַוֲעֵלי נָּ יֹון ְבִכנֹורֲעֵלי עָּ :ֲעֵלי ִהגָּ

ֶלָך  ' ִכי ִשַּמְחַתִני הה עֳּ :ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנןְבפָּ

ְדלּו ַמֲעֶשיָך הו ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך' ַמה גָּ :ְמֹאד עָּ

ע ז :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתִאיש ַבַער לֹא ֵידָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב  ח ֶון ִבְפֹרַח ְרשָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ ִציצּו כָּ ַויָּ

ם ֲעֵדי ַעד ְמדָּ :ְלִהשָּ

ם הט רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ :'ְוַאתָּ

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו  ' ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך הי

ֶון ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני  יא ןַותָּ :ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ

י  יב ַלי ְמֵרִעים  ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ ִמים עָּ ַבקָּ

י ְזנָּ :ִתְשַמְענָּה אָּ

ח  יג ר ִיְפרָּ מָּ נֹון ִיְשֶגהַצִדיק ַכתָּ :ְכֶאֶרז ַבְלבָּ

:ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית היד

ה  טו :ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּועֹוד ְינּובּון ְבֵשיבָּ

ר הטז ה בֹו' ְלַהִגיד ִכי יָּשָּ תָּ :צּוִרי ְולֹא עלתה ַעְולָּ

ִעים ְכמֹו  ִבְפֹרחַ  ְרשָּ

ֵעֶשב

ר  מָּ חַצִדיק ַכתָּ ִיְפרָּ

ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו 

ַיְפִריחּו

'  ִכי ִשַּמְחַתִני ה

ֶלָך עֳּ ְבפָּ

ל  ִציצּו כָּ ֶוןַויָּ ֹפֲעֵלי אָּ

ל  ְרדּו כָּ ֶוןִיְתפָּ ֹפֲעֵלי אָּ

ה  רֹוםְוַאתָּ ם המָּ :'ְלֹעלָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני ַותָּ

ןַבֹּלִתי ְבֶשֶמן  ַרֲענָּ

ִיְהיּוְוַרֲעַנִניםְדֵשִנים 

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים
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להן והנאה לעולםכנוס לצדיקים הנאה... פיזור לרשעים הנאה להן והנאה לעולם: ה', סנהדרין חמשנה 

Mishna Sanhedrin 8, 5: The dispersal of the wicked [from each other] is beneficial to them and beneficial to the world…
The assembly of the righteous is beneficial to them and beneficial to the world

ֶעְליֹוןּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך 

ֱאֹלֵהינּוְבַחְצרֹות 

ַיְפִריחּו



ב"מזמור צ

תא :ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ

:ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון' טֹוב ְלֹהדֹות ַלהב

ְתָך ַבֵלילֹותְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ג :ֶוֱאמּונָּ

ֶבל  ד שֹור ַוֲעֵלי נָּ יֹון ְבִכנֹורֲעֵלי עָּ :ֲעֵלי ִהגָּ

ֶלָך  ' ִכי ִשַּמְחַתִני הה עֳּ :ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנןְבפָּ

ְדלּו ַמֲעֶשיָך הו ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך' ַמה גָּ :ְמֹאד עָּ

ע ז :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתִאיש ַבַער לֹא ֵידָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב  ח ֶון ִבְפֹרַח ְרשָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ ִציצּו כָּ ַויָּ

ם ֲעֵדי ַעד ְמדָּ :ְלִהשָּ

ם הט רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ :'ְוַאתָּ

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו  ' ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך הי

ֶון ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני  יא ןַותָּ :ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ

י  יב ַלי ְמֵרִעים  ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ ִמים עָּ ַבקָּ

י ְזנָּ :ִתְשַמְענָּה אָּ

ח  יג ר ִיְפרָּ מָּ נֹון ִיְשֶגהַצִדיק ַכתָּ :ְכֶאֶרז ַבְלבָּ

:ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית היד

ה  טו :ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּועֹוד ְינּובּון ְבֵשיבָּ

ר הטז ה בֹו' ְלַהִגיד ִכי יָּשָּ תָּ :צּוִרי ְולֹא עלתה ַעְולָּ

ִמיםהצּור:ד, ב"דברים ל לֹותָּ עֳּ יו  פָּ כָּ ל ְדרָּ ִכי כָּ

ט אֵ  ֶול ַצִדיקְוֵאין ֱאמּונָּהל -ִמְשפָּ ר עָּ :הּואְויָּשָּ

ְָך: טז.יג.ה.ג, ב"צ ֶלָך' ִכי ִשַּמְחַתִני ה; ַבֵלילֹותֶוֱאמּונָּ עֳּ ;  ְבפָּ

חַצִדיק ר ִיְפרָּ מָּ רְלַהִגיד ִכי ; ַכתָּ ה ְולֹאצּוִרי' היָּשָּ תָּ בֹוַעְולָּ

ר לֹו : יז, ג"דברים ל דָּ יו  ְבכֹור שֹורֹו הָּ ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני: יא, ב"צְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרנָּ ַותָּ

ֵצץ ִציץַוֹיֵצא : כג, ז"במדבר י ִעים ְכמֹו ֵעֶשב ִבְפֹרחַ :ח, ב"צֶפַרח ַויָּ ִציצּוְרשָּ ֶוןַויָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ כָּ

ל יֹאְבדּוֵכן : לא', שופטים ה תֹו'אֹוְיֶביָך הכָּ יו ְכֵצאת ַהֶשֶמש ִבְגֻברָּ יֹאֵבדּוִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך 'ֹאְיֶביָך הִכי ִהֵנה : י, ב"צְוֹאֲהבָּ

אחריםקשרים עם ספרים 

רֹאש : מב-מא.ט-ז, ז"דברי הימים א ט ִויד בָּ ַתן דָּ ז נָּ יו'ְלֹהדֹות ַלהַביֹום ַההּוא אָּ ף ְוֶאחָּ סָּ הֹודּו: ְבַיד אָּ

יוִבְשמֹוִקְראּו ' ַלה ַעִּמים ֲעִליֹלתָּ יוַזְּמרּולֹו ִשירּו:  הֹוִדיעּו בָּ ל ִנְפְלֹאתָּ ן  ... לֹו ִשיחּו ְבכָּ ֶהם ֵהימָּ ְוִעּמָּ

ר ַהְברּוִרים ֲאֶשר ִנְקבּו בְ  ם 'ְלֹהדֹות ַלהשמֹותִוידּותּון ּוְשאָּ ן ִוידּותּון  : ַחְסדֹוִכי ְלעֹולָּ ֶהם ֵהימָּ ְוִעּמָּ

ַערִשירֲחֹצְצרֹות ּוְמִצְלַתִים ְלַמְשִמיִעים ּוְכֵלי  ֱאֹלִהים ּוְבֵני ְידּותּון ַלשָּ :הָּ

ם: ... ו-ה', דברי הימים ב ז עָּ ל הָּ ֱאֹלִהים ַהֶּמֶלְך ְוכָּ ם  : ַוַיְחְנכּו ֶאת ֵבית הָּ ְוַהֹכֲהִנים ַעל ִמְשְמרֹותָּ

ִויד ַהֶּמֶלְך ' הִשירֹעְמִדים ְוַהְלִוִים ִבְכֵלי  ה דָּ שָּ ם 'ְלֹהדֹות ַלהֲאֶשר עָּ ם  ַחְסדֹוִכי ְלעֹולָּ ִויד ְביָּדָּ ְבַהֵלל דָּ

ֵאל ֹעְמִדים ל ִיְשרָּ ם ְוכָּ :ְוַהֹכֲהִנים מחצצרים ַמְחְצִרים ֶנְגדָּ

ִמְזמֹור  : ג-א, ב"צ

תִשיר :  ְליֹום ַהַשבָּ

'ְלֹהדֹות ַלהטֹוב 

:  ֶעְליֹוןשְמָךּוְלַזֵּמר לְ 

ַחְסֶדָךְלַהִגיד ַבֹבֶקר 

ְתָך ַבֵלילֹות :ֶוֱאמּונָּ

Intertextuality

King David & 

Shlomo sing 

in the Temple

Quoting the 

end of Torah

enemies will 

perish



ב"מזמור צ

שמחת המשורר 
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הצלת המשורר  

מידי הרשעים

תפילה לשבת עם 

צדיקים במקדש

תא :ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשבָּ

:ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון' טֹוב ְלֹהדֹות ַלהב

ְתָך ַבֵלילֹותְלַהִגיד ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ג :ֶוֱאמּונָּ

ֶבל  ד שֹור ַוֲעֵלי נָּ יֹון ְבִכנֹורֲעֵלי עָּ :ֲעֵלי ִהגָּ

ֶלָך  ' ִכי ִשַּמְחַתִני הה עֳּ :ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנןְבפָּ

ְדלּו ַמֲעֶשיָך הו ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך' ַמה גָּ :ְמֹאד עָּ

ע ז :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתִאיש ַבַער לֹא ֵידָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב  ח ֶון ִבְפֹרַח ְרשָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ ִציצּו כָּ ַויָּ

ם ֲעֵדי ַעד ְמדָּ :ְלִהשָּ

ם הט רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ :'ְוַאתָּ

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו  ' ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך הי

ֶון ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני  יא ןַותָּ :ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ

י  יב ַלי ְמֵרִעים  ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ ִמים עָּ ַבקָּ

י ְזנָּ :ִתְשַמְענָּה אָּ

ח  יג ר ִיְפרָּ מָּ נֹון ִיְשֶגהַצִדיק ַכתָּ :ְכֶאֶרז ַבְלבָּ

:ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית היד

ה  טו :ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּועֹוד ְינּובּון ְבֵשיבָּ

ר הטז ה בֹו' ְלַהִגיד ִכי יָּשָּ תָּ :צּוִרי ְולֹא עלתה ַעְולָּ
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ם 

ש
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ַחְרִתי  ַבֲחֵצֶריָך ִכי טֹוב יֹום: יא, ד"פ ֶלף בָּ ֵמאָּ

ֵלי ֱאֹלַהיְבֵביתִהְסתֹוֵפף הֳּ :ֶרַשעִמדּור ְבאָּ

ִעיםִבְפֹרַח : יד.ח, ב"צ ...  ְכמֹו ֵעֶשבְרשָּ

ֱאֹלֵהינּוְבַחְצרֹות' הְבֵביתְשתּוִלים 

:ַיְפִריחּו

ה: יז-יד', צ ה ְוִנְשְמחָּ ַשְבֵענּו ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ּוְנַרְננָּ

ל  ֶדיָך ... ַשְּמֵחנּו: יֵָּמינּוְבכָּ ֶאה ֶאל ֲעבָּ ֶלָךֵירָּ עֳּ ...  פָּ

ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יֵָּדינּו ה עָּ :כֹוְנֵנהּוּוַמֲעֵשה יֵָּדינּוכֹוְננָּ

:  טז, א"צ

יִָּמים ֹאֶרְך 

ַאְשִביֵעהּו

ת ְליֹוםִמְזמֹור ִשיר: ה-א, ב"צ ...  ַהַשבָּ

'  הִשַּמְחַתִניִכי ... ַבֹבֶקר ַחְסֶדָךְלַהִגיד 

ֶלָך ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנן עֳּ :ְבפָּ

ְלִשְמָך ֶעְליֹוןּוְלַזֵּמר : ב, ב"צ ְשִמיֲאַשְגֵבהּו ִכי יַָּדע ... ַשְמתָּ ְמעֹוֶנָךֶעְליֹון... ֶעְליֹוןֹיֵשב ְבֵסֶתר : יד.ט.א, א"צ

ה ְלֹדר וָֹּדר אֹוִדיַע  ' הַחְסֵדי( ב: )ט"פ ִשירָּ ם אָּ עֹולָּ

ְתָך ִתי ְוַחְסִדי ( כה)ְבִפי ֱאמּונָּ (  כט)ִעּמֹו ֶוֱאמּונָּ

ר לֹו  ם ֶאְשמָּ (  לד)לֹו ֶנֱאֶמֶנתּוְבִריִתי ַחְסִדיְלעֹולָּ

ִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַשֵקר ְוַחְסִדי ִתילֹא אָּ ( נ)ֶבֱאמּונָּ

ֶדיָךַאֵיה  ִוד ֲחסָּ י ִנְשַבְעתָּ ְלדָּ ִראֹשִנים ֲאֹדנָּ הָּ

ֶתָך ֶבֱאמּונָּ

:  ג, ב"צ

ְלַהִגיד 

ַבֹבֶקר  

ַחְסֶדָך  

ְתָך ֶוֱאמּונָּ

... ַבֵלילֹות
ֶרם: יא, ב"צ ןְבֶשֶמןַבֹּלִתיַקְרִניִכְרֵאים ַותָּ :ַרֲענָּ רּום ַקְרֵננּו: כה.כא.יח, ט"פ ְדִשי ְמַשְחִתיוְבֶשֶמן... תָּ רּום ַקְרנֹוּוִבְשִמי ... קָּ :תָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב : ח, ב"צ ִציצּווַ ִבְפֹרַח ְרשָּ ֶון יָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ כָּ ף יִָּציץַבֹבֶקר : ו', צ לָּ ְוחָּ

ַוַתֵבט ֵעיִני: יב, ב"צ

י   ְבשּורָּ

ִעים ִתְרֶאהְבֵעיֶניָך ַתִביטַרק : ח, א"צ ְוִשֻלַמת ְרשָּ

יו ִיְפַרח: טז.ז, ב"ע נֹוןִיְרַעש ... ַצִדיקְביָּמָּ ר ַצִדיק: יג, ב"צִפְריֹוַכְלבָּ מָּ חַכתָּ נֹוןְכֶאֶרז ִיְפרָּ ַבְלבָּ

ִיְשֶגה

ה ֵשםְכִצְדקֹו 'אֹוֶדה ה: יח', ז ...  ֶעְליֹון' הַוֲאַזְּמרָּ

יוְבַמֲעֵשי יֶָּדיָךַתְמִשיֵלהּו : ז', ח ה ַתַחת ַרְגלָּ :ֹכל ַשתָּ

ל ִלִבי 'אֹוֶדה ה: ג-ב', ט ה ִשְמָך ֶעְליֹון... ְבכָּ :ֲאַזְּמרָּ

'  ַלהְלֹהדֹותטֹוב : ה.ב, ב"צ

...  ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון

:  ֲאַרֵנןְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך

ְשאּו רֹאשִכי ִהֵנה אֹוְיֶביָך: ג, ג"פ יּון ּוְמַשְנֶאיָך נָּ :ֶיֱהמָּ
'  הִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך: י, ב"צ

ֶוןיֹאֵבדּויָךֹאְיבֶ ִכי ִהֵנה ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ
ֲאֶשר ֵחְרפּו ִעְקבֹות  'אֹוְיֶביָך הֲאֶשר ֵחְרפּו : נב, ט"פ

:ְמִשיֶחָך

סמיכות המזמור בספר תהלים  

עַוֲאִני : כב, ג"ע ְךַבַער ְולֹא ֵאדָּ ִייִתי ִעּמָּ עִאיש : ז, ב"צ:ְבֵהמֹות הָּ :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתַבַער לֹא ֵידָּ

ה: כד, ד"ק ֶרץ ִקְניֶָּנָך'ַמֲעֶשיָך הַרבּו מָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ִשיתָּ מָּ ה עָּ ְכמָּ ם ְבחָּ :ֻכלָּ ְדלּו ַמה: ו, ב"צ ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך'ַמֲעֶשיָך הגָּ :ְמֹאד עָּ

ַכְרִתי יִָּמים ִמֶקֶדם : ח.ה, ג"קמ ִגיִתיזָּ ל הָּ ֶלָך  ְבכָּ עֳּ פָּ

ַבֹבֶקר ַחְסֶדָךַהְשִמיֵעִני ... ֲאשֹוֵחחַ ְבַמֲעֵשה יֶָּדיָך

יֹוןֲעֵלי ...ַבֹבֶקר ַחְסֶדָךְלַהִגיד : ה.ג, ב"צ :ְבִכנֹורִהגָּ

ֶלָך ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך' ִכי ִשַּמְחַתִני ה עֳּ :ֲאַרֵנןְבפָּ

'  ה: ה, ג"צ

:ְלֹאֶרְך יִָּמים

:  יב, ח"פ

ַהְיֻסַפר 

ַחְסֶדָך  ַבֶקֶבר 

ְתָך ֱאמּונָּ

ֲאַבדֹון :בָּ

ִריעּו : ה.א', ק הָּ

ֶרץ' ַלה אָּ ל הָּ ִכי  ... כָּ

ם  ' טֹוב ה ְלעֹולָּ

ְוַעד ֹדר וָֹּדר  ַחְסדֹו

תֹו ֱאמּונָּ

ַכר  : ג, ח"צ זָּ

תֹו  ַחְסדֹו ֶוֱאמּונָּ

אּו   ֵאל רָּ ְלֵבית ִיְשרָּ

ֶרץ ֵאת   ל ַאְפֵסי אָּ כָּ

:ְישּוַעת ֱאֹלֵהינּו

ל זֹוֶנה  יֹאֵבדּוְרֵחֶקיָך ִכי ִהֵנה: כז, ג"ע ה כָּ ִהְצַמתָּ

ִמֶּמךָּ 

ש  ֱאֹלִהים : ט, ד"קמ דָּ ִשיר חָּ

ְך  ה לָּ ִשירָּ שֹורְבֵנֶבלאָּ ְךעָּ ה לָּ ֲאַזְּמרָּ

שֹורֲעֵלי : טז.ד, ב"צ ֶבלַוֲעֵלי עָּ נָּ

יֹון  ר הְלַהִגיד ... ְבִכנֹורֲעֵלי ִהגָּ ֹ'ִכי יָּשָּ

שֹורְבֵנֶבלְבִכנֹור' הֹודּו ַלה: ד-ב, ג"ל ַזְּמרּו  עָּ

ש: לֹו דָּ ר ... ִשירּו לֹו ִשיר חָּ ...'הְדַבר ִכי יָּשָּ

עלֹא ַבַערִאיש : ז, ב"צ ֵידָּ

:ֶאת זֹאתיִָּביןלֹא ּוְכִסיל

ּה ְולֹא : יא-ז, ד"צ ם ֹבֲעִריםִבינּו: ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקביִָּביןַויֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה יָּ עָּ בָּ

ַתי ַתְשִכילּו ּוְכִסיִלים ם ... מָּ דָּ ַעתַהְמַלֵּמד אָּ ם  ֹיֵדעַ ' ה: דָּ דָּ ַמְחְשבֹות אָּ

ּוְלַזֵּמר  ' ְלֹהדֹות ַלהטֹוב: יד.ב, ב"צ

'ְבֵבית הְשתּוִלים ... ֶעְליֹוןְלִשְמָך 

:ַיְפִריחּוְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו

ַהְללּו ַעְבֵדי ' הֵשםַהְללּו יָּּה ַהְללּו ֶאת : ג-א, ה"קל

:  ֵבית ֱאֹלֵהינּוְבַחְצרֹות' ֶשֹעְמִדים ְבֵבית ה: 'ה

ִעיםַזְּמרּו ִלְשמֹו ' הטֹובַהְללּו יָּּה ִכי  :ִכי נָּ

ְבַחְצרֹות:יט, ז"קט

ְבתֹוֵכִכי  ' ֵבית ה

ִם ַהְללּו יָּּה לָּ :ְירּושָּ

דֹול ' ה: ט.ה.ב, ט"צ םְבִציֹון גָּ ל  ְורָּ הּוא ַעל כָּ

ַעִּמים ֱאֹלֵהינּו' הרֹוְממּו... ֱאֹלֵהינּו' הרֹוְממּו... הָּ

ַאִדיר  : ד, ג"צ

רֹום :'הַבּמָּ

ה : יא.ט, ב"צ רֹוםְוַאתָּ ם המָּ '  ְלֹעלָּ

ֶרם...  ִכְרֵאים ַקְרִניַותָּ

ה  צּוִרי: טז, ב"צ תָּ ְולֹא ַעְולָּ

:  בֹו

ה ' ְלכּו ְנַרְננָּה ַלה: א, ה"צ:ַמְחִסיְלצּורֵואֹלַהי : כב, ד"צ ִריעָּ :ִיְשֵענּוְלצּורנָּ

יו : ה-ד', ק רָּ הֹבאּו ְשעָּ יוְבתֹודָּ ֲחֵצֹרתָּ

ה ֲרכּו ְשמֹוהֹודּוִבְתִהלָּ '  הִכי טֹוב : לֹו בָּ

ם ַחְסדֹו תֹוְוַעד ֹדר וָֹּדר ְלעֹולָּ ֱאמּונָּ

,  ח"קי; א, ז"ק; א, ו"ק

'  הֹודּו ַלה: א, ו"קל; כט.א

ם ַחְסדֹו :ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ

...  'ַלהְלֹהדֹותטֹוב: יד.ג-ב, ב"צ

ְתָךַחְסֶדָךְלַהִגיד ַבֹבֶקר  ֶוֱאמּונָּ

ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּוְבַחְצרֹות... ַבֵלילֹות

ִציצּו : י.ח, ב"צ ל ֹפֲעֵלי  ַויָּ כָּ

ֶון ְרדּו ... אָּ ֶוןִיְתפָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ :כָּ

ק ִיְתַאְּמרּו : טז.ד, ד"צ תָּ ל ַיִביעּו ְיַדְברּו עָּ כָּ

ֶון ֶוןִמי ִיְתַיֵצב ִלי ִעם ... ֹפֲעֵלי אָּ :ֹפֲעֵלי אָּ

ֶרץ  : ח, א"ק ל ִרְשֵעי אָּ ִרים ַאְצִמית כָּ ַלְבקָּ

ֶון' ְלַהְכִרית ֵמִעיר ה ל ֹפֲעֵלי אָּ : כָּ

ִזיםֹשֵבר ' קֹול ה: ה, ט"כ ֲארָּ

נֹוןֶאת ' ַוְיַשֵבר ה :ַאְרֵזי ַהְלבָּ

ח : יג, ב"צ ר ִיְפרָּ מָּ ַצִדיק ַכתָּ

נֹון :ִיְשֶגהְכֶאֶרז ַבְלבָּ

'  ִיְשְבעּו ֲעֵצי ה: טז, ד"ק

נֹון עַאְרֵזי ְלבָּ טָּ :ֲאֶשר נָּ



ח"ט כל"הלכ
יו : ה-ד', ק רָּ הֹבאּו ְשעָּ יוְבתֹודָּ ֲחֵצֹרתָּ

ה ֲרכּו ְשמֹוהֹודּוִבְתִהלָּ '  הִכי טֹוב : לֹו בָּ

ם ַחְסדֹו תֹוְוַעד ֹדר וָֹּדר ְלעֹולָּ ֱאמּונָּ

,  ח"קי; א, ז"ק; א, ו"ק

'  הֹודּו ַלה: א, ו"קל; כט.א

ם ַחְסדֹו :ִכי טֹוב ִכי ְלעֹולָּ

...  'ְלֹהדֹות ַלהטֹוב: יד.ג-ב, ב"צ

ְתָךַחְסֶדָךְלַהִגיד ַבֹבֶקר  ֶוֱאמּונָּ

ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּוְבַחְצרֹות... ַבֵלילֹות

ה: יז-יד', צ ה ְוִנְשְמחָּ ַשְבֵענּו ַבֹבֶקר ַחְסֶדָך ּוְנַרְננָּ

ל  ֶדיָך ... ַשְּמֵחנּו: יֵָּמינּוְבכָּ ֶאה ֶאל ֲעבָּ ֶלָךֵירָּ עֳּ ...  פָּ

ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יֵָּדינּו ה עָּ :כֹוְנֵנהּוּוַמֲעֵשה יֵָּדינּוכֹוְננָּ

:  טז, א"צ

יִָּמים ֹאֶרְך 

ַאְשִביֵעהּו

ת ְליֹוםִמְזמֹור ִשיר: ה-א, ב"צ ...  ַהַשבָּ

'  הִשַּמְחַתִניִכי ... ַבֹבֶקר ַחְסֶדָךְלַהִגיד 

ֶלָך ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנן עֳּ :ְבפָּ

ה ְלֹדר וָֹּדר אֹוִדיַע  ' הַחְסֵדי( ב: )ט"פ ִשירָּ ם אָּ עֹולָּ

ְתָך ִתי ְוַחְסִדי ( כה)ְבִפי ֱאמּונָּ (  כט)ִעּמֹו ֶוֱאמּונָּ

ר לֹו  ם ֶאְשמָּ (  לד)לֹו ֶנֱאֶמֶנתּוְבִריִתי ַחְסִדיְלעֹולָּ

ִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַשֵקר ְוַחְסִדי ִתילֹא אָּ ( נ)ֶבֱאמּונָּ

ֶדיָךַאֵיה  ִוד ֲחסָּ י ִנְשַבְעתָּ ְלדָּ ִראֹשִנים ֲאֹדנָּ הָּ

ֶתָך ֶבֱאמּונָּ

:  ג, ב"צ

ְלַהִגיד 

ַבֹבֶקר  

ַחְסֶדָך  

ְתָך ֶוֱאמּונָּ

'  ה: ה, ג"צ... ַבֵלילֹות

:ְלֹאֶרְך יִָּמים

:  יב, ח"פ

ַהְיֻסַפר 

ַחְסֶדָך  ַבֶקֶבר 

ְתָך ֱאמּונָּ

ֲאַבדֹון :בָּ

ִריעּו : ה.א', ק הָּ

ֶרץ' ַלה אָּ ל הָּ ִכי  ... כָּ

ם  ' טֹוב ה ְלעֹולָּ

ְוַעד ֹדר וָֹּדר  ַחְסדֹו

תֹו ֱאמּונָּ

ַכר  : ג, ח"צ זָּ

תֹו  ַחְסדֹו ֶוֱאמּונָּ

אּו   ֵאל רָּ ְלֵבית ִיְשרָּ

ֶרץ ֵאת   ל ַאְפֵסי אָּ כָּ

:ְישּוַעת ֱאֹלֵהינּו

God’s 

Kindness & 

Faith

Temple & God ַחְרִתי  ַבֲחֵצֶריָך ִכי טֹוב יֹום: יא, ד"פ ֶלף בָּ ֵמאָּ

ֵלי ֱאֹלַהיְבֵביתִהְסתֹוֵפף הֳּ :ֶרַשעִמדּור ְבאָּ

ִעיםִבְפֹרַח : יד.ח, ב"צ ...  ְכמֹו ֵעֶשבְרשָּ

ֱאֹלֵהינּוְבַחְצרֹות' הְבֵביתְשתּוִלים 

:ַיְפִריחּו

& King Shlomo יו ִיְפַרח: טז.ז, ב"ע נֹוןִיְרַעש ... ַצִדיקְביָּמָּ ר ַצִדיק: יג, ב"צִפְריֹוַכְלבָּ מָּ חַכתָּ נֹוןְכֶאֶרז ִיְפרָּ ַבְלבָּ

ִיְשֶגה

= King David ֶרם: יא, ב"צ ןְבֶשֶמןַבֹּלִתיַקְרִניִכְרֵאים ַותָּ :ַרֲענָּ רּום ַקְרֵננּו: כה.כא.יח, ט"פ ְדִשי ְמַשְחִתיוְבֶשֶמן... תָּ רּום ַקְרנֹוּוִבְשִמי ... קָּ :תָּ

דֹול ' ה: ט.ה.ב, ט"צ םְבִציֹון גָּ ל  ְורָּ הּוא ַעל כָּ

ַעִּמים ֱאֹלֵהינּו' הרֹוְממּו... ֱאֹלֵהינּו' הרֹוְממּו... הָּ

ַאִדיר  : ד, ג"צ

רֹום :'הַבּמָּ

ה : יא.ט, ב"צ רֹוםְוַאתָּ ם המָּ '  ְלֹעלָּ

ֶרם...  ִכְרֵאים ַקְרִניַותָּ

You are exalted & 

raised my horn

ל יֹאְבדּוֵכן : לא', שופטים ה תֹו'אֹוְיֶביָך הכָּ יו ְכֵצאת ַהֶשֶמש ִבְגֻברָּ יֹאֵבדּוִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך 'ֹאְיֶביָך הִכי ִהֵנה : י, ב"צְוֹאֲהבָּ

ְשאּו רֹאשִכי ִהֵנה אֹוְיֶביָך: ג, ג"פ יּון ּוְמַשְנֶאיָך נָּ :ֶיֱהמָּ
'  הִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך: י, ב"צ

ֶוןיֹאֵבדּויָךֹאְיבֶ ִכי ִהֵנה ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ
ֲאֶשר ֵחְרפּו ִעְקבֹות  'אֹוְיֶביָך הֲאֶשר ֵחְרפּו : נב, ט"פ

:ְמִשיֶחָך

ל זֹוֶנה  יֹאֵבדּוְרֵחֶקיָך ִכי ִהֵנה: כז, ג"ע ה כָּ ִהְצַמתָּ

ִמֶּמךָּ 

enemies will 

perish, Judges
(PTSD – NET)

Educate the 

evil doers & 

generation
עלֹא ַבַערִאיש : ז, ב"צ ֵידָּ

:ֶאת זֹאתיִָּביןלֹא ּוְכִסיל

ּה ְולֹא : יא-ז, ד"צ ם ֹבֲעִריםִבינּו: ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקביִָּביןַויֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה יָּ עָּ בָּ

ַתי ַתְשִכילּו ּוְכִסיִלים ם ... מָּ דָּ ַעתַהְמַלֵּמד אָּ ם  ֹיֵדעַ ' ה: דָּ דָּ ַמְחְשבֹות אָּ

ה ֵשםְכִצְדקֹו 'אֹוֶדה ה: יח', ז ...  ֶעְליֹון' הַוֲאַזְּמרָּ

יוְבַמֲעֵשי יֶָּדיָךַתְמִשיֵלהּו : ז', ח ה ַתַחת ַרְגלָּ :ֹכל ַשתָּ

ל ִלִבי 'אֹוֶדה ה: ג-ב', ט ה ִשְמָך ֶעְליֹון... ְבכָּ :ֲאַזְּמרָּ

'  ַלהְלֹהדֹותטֹוב : ה.ב, ב"צ

...  ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון

:  ֲאַרֵנןְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך

ש  ֱאֹלִהים : ט, ד"קמ דָּ ִשיר חָּ

ְך  ה לָּ ִשירָּ שֹורְבֵנֶבלאָּ ְךעָּ ה לָּ ֲאַזְּמרָּ

שֹורֲעֵלי : טז.ד, ב"צ ֶבלַוֲעֵלי עָּ נָּ

יֹון  ר הְלַהִגיד ... ְבִכנֹורֲעֵלי ִהגָּ ֹ'ִכי יָּשָּ

שֹורְבֵנֶבלְבִכנֹור' הֹודּו ַלה: ד-ב, ג"ל ַזְּמרּו  עָּ

ש: לֹו דָּ ר ... ִשירּו לֹו ִשיר חָּ ...'הְדַבר ִכי יָּשָּ

Thank & Sing 

God’s name & 

his creation

Quote end of 

Moshe’s Torah
ִמיםהצּור:ד, ב"דברים ל לֹותָּ עֳּ יו  פָּ כָּ ל ְדרָּ ִכי כָּ

ט אֵ  ֶול ַצִדיקְוֵאין ֱאמּונָּהל -ִמְשפָּ ר עָּ :הּואְויָּשָּ

ְָך: טז.יג.ה.ג, ב"צ ֶלָך' ִכי ִשַּמְחַתִני ה; ַבֵלילֹותֶוֱאמּונָּ עֳּ ;  ְבפָּ

חַצִדיק ר ִיְפרָּ מָּ רְלַהִגיד ִכי ; ַכתָּ ה ְולֹאצּוִרי' היָּשָּ תָּ בֹוַעְולָּ

Shabbat = Creation, Exodus, Sinai/Torah, Temple

רֹאש : מב-מא.ט-ז, ז"דברי הימים א ט ִויד בָּ ַתן דָּ ז נָּ יו'ְלֹהדֹות ַלהַביֹום ַההּוא אָּ ף ְוֶאחָּ סָּ הֹודּו: ְבַיד אָּ

יוִבְשמֹוִקְראּו ' ַלה ַעִּמים ֲעִליֹלתָּ יוַזְּמרּולֹו ִשירּו:  הֹוִדיעּו בָּ ל ִנְפְלֹאתָּ ן  ... לֹו ִשיחּו ְבכָּ ֶהם ֵהימָּ ְוִעּמָּ

ר ַהְברּוִרים ֲאֶשר ִנְקבּו בְ  ם 'ְלֹהדֹות ַלהשמֹותִוידּותּון ּוְשאָּ ן ִוידּותּון  : ַחְסדֹוִכי ְלעֹולָּ ֶהם ֵהימָּ ְוִעּמָּ

ַערִשירֲחֹצְצרֹות ּוְמִצְלַתִים ְלַמְשִמיִעים ּוְכֵלי  ֱאֹלִהים ּוְבֵני ְידּותּון ַלשָּ :הָּ

ם: ... ו-ה', דברי הימים ב ז עָּ ל הָּ ֱאֹלִהים ַהֶּמֶלְך ְוכָּ ם  : ַוַיְחְנכּו ֶאת ֵבית הָּ ְוַהֹכֲהִנים ַעל ִמְשְמרֹותָּ

ִויד ַהֶּמֶלְך ' הִשירֹעְמִדים ְוַהְלִוִים ִבְכֵלי  ה דָּ שָּ ם 'ְלֹהדֹות ַלהֲאֶשר עָּ ם  ַחְסדֹוִכי ְלעֹולָּ ִויד ְביָּדָּ ְבַהֵלל דָּ

ֵאל ֹעְמִדים ל ִיְשרָּ ם ְוכָּ :ְוַהֹכֲהִנים מחצצרים ַמְחְצִרים ֶנְגדָּ

ִמְזמֹור  : ג-א, ב"צ

תִשיר :  ְליֹום ַהַשבָּ

'ְלֹהדֹות ַלהטֹוב 

:  ֶעְליֹוןשְמָךּוְלַזֵּמר לְ 

ַחְסֶדָךְלַהִגיד ַבֹבֶקר 

ְתָך ַבֵלילֹות :ֶוֱאמּונָּ

King David & 

Shlomo sing in 

the Temple

ב"מזמור צ

תִמְזמֹור ִשיר א :ְליֹום ַהַשבָּ

:ּוְלַזֵּמר ְלִשְמָך ֶעְליֹון' ְלֹהדֹות ַלהטֹוב ב

ְתָך ַחְסֶדָך ַבֹבֶקר ְלַהִגיד ג :ַבֵלילֹותֶוֱאמּונָּ

שֹורֲעֵלי ד ֶבלַוֲעֵלי עָּ יֹון נָּ :ְבִכנֹורֲעֵלי ִהגָּ

ֶלָך  ' ִשַּמְחַתִני הִכי ה עֳּ :ְבַמֲעֵשי יֶָּדיָך ֲאַרֵנןְבפָּ

ְדלּו ַמֲעֶשיָך הו ְמקּו ַמְחְשֹבֶתיָך' ַמה גָּ :ְמֹאד עָּ

ע ז :ּוְכִסיל לֹא יִָּבין ֶאת זֹאתִאיש ַבַער לֹא ֵידָּ

ִעים ְכמֹו ֵעֶשב  ח ֶון ִבְפֹרַח ְרשָּ ל ֹפֲעֵלי אָּ ִציצּו כָּ ַויָּ

ם ֲעֵדי ַעד ְמדָּ :ְלִהשָּ

ם הט רֹום ְלֹעלָּ ה מָּ :'ְוַאתָּ

ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו  ' ִכי ִהֵנה ֹאְיֶביָך הי

ֶון ל ֹפֲעֵלי אָּ ְרדּו כָּ :ִיְתפָּ

ֶרם ִכְרֵאים ַקְרִני  יא ןַותָּ :ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ

י  יב ַלי ְמֵרִעים  ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ ִמים עָּ ַבקָּ

י ְזנָּ :ִתְשַמְענָּה אָּ

ר ַצִדיקיג מָּ חַכתָּ נֹון ִיְפרָּ :ִיְשֶגהְכֶאֶרז ַבְלבָּ

:ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית היד

ה  טו :ְדֵשִנים ְוַרֲעַנִנים ִיְהיּועֹוד ְינּובּון ְבֵשיבָּ

ר הטז ה בֹו' ְלַהִגיד ִכי יָּשָּ תָּ :צּוִרי ְולֹא עלתה ַעְולָּ

Intertextuality Contextuality

CREATION



שֹורְבֵנֶבלְבִכנֹור' הֹודּו ַלה: ב, ג"ל עָּ

ש ֵהיִטיבּו  : ַזְּמרּו לֹו דָּ ִשירּו לֹו ִשיר חָּ

ה ר ְדַבר ה: ַנֵגן ִבְתרּועָּ ל  ' ִכי יָּשָּ ְוכָּ

הַמֲעֵשהּו  ה  : ֶבֱאמּונָּ קָּ ֹאֵהב ְצדָּ

ט  ֶרץ' הֶחֶסדּוִמְשפָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ :מָּ

ַחְסֶדָךַהְיֻסַפר ַבֶקֶבר : יב, ח"פ

ְתָך ֲאַבדֹוןֱאמּונָּ :בָּ

ה  ' הַחְסֵדי( ב: )ט"פ ִשירָּ ם אָּ עֹולָּ

ְתָךְלֹדר וָֹּדר אֹוִדיַע  (  כה:... )ְבִפיֱאמּונָּ

ִתי ְוַחְסִדי רּום  ֶוֱאמּונָּ ִעּמֹו ּוִבְשִמי תָּ

ר לֹו ( כט:... )ַקְרנֹו ם ֶאְשמָּ ַחְסִדיְלעֹולָּ

לֹא  ְוַחְסִדי( לד: .... )לֹוֶנֱאֶמֶנתּוְבִריִתי 

ִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַשֵקר  ִתיאָּ : ...  ֶבֱאמּונָּ

ֶדיָךַאֵיה ( נ) י ִנְשַבְעתָּ  ֲחסָּ ִראֹשִנים ֲאֹדנָּ הָּ

ִוד  ֶתָךְלדָּ :ֶבֱאמּונָּ

ַכר : ג, ח"צ תֹוזָּ ְלֵבית  ַחְסדֹו ֶוֱאמּונָּ

ֶרץ ֵאת   ל ַאְפֵסי אָּ אּו כָּ ֵאל רָּ ִיְשרָּ

:  ְישּוַעת ֱאֹלֵהינּו

ִריעּו ַלה: ה.א', ק ֶרץ' הָּ אָּ ל הָּ ...כָּ

ם ' ִכי טֹוב ה ַחְסדֹוְלעֹולָּ

תֹוְוַעד ֹדר וָֹּדר  :  ֱאמּונָּ

בספר תהלים" חסד ואמונה"
“Kindness and Faith” in Sefer Tehillim 

ַחְסֶדָך  ְלַהִגיד ַבֹבֶקר : ד-ג, ב"צ

ְתָך שֹורֲעֵלי : ַבֵלילֹותֶוֱאמּונָּ ַוֲעֵלי  עָּ

ֶבל יֹון נָּ :ְבִכנֹורֲעֵלי ִהגָּ

ַמִים ' ה: ו, ו"ל ְתָךְבַהשָּ ַחְסֶדָך ֱאמּונָּ

ִקים :  ַעד ְשחָּ

ְתָך לֹא ִכִסיִתי ְבתֹוְך ִלִבי  : יא', מ ִצְדקָּ

ְתָך ְרִתי לֹא  ֱאמּונָּ מָּ ְתָך אָּ ּוְתשּועָּ

בַחְסְדָךִכַחְדִתי  ל רָּ הָּ :ַוֲאִמְתָך ְלקָּ

 Book Iספר ראשון Book IIIספר שלישי Book IVספר רביעי

Key Words/Motifs

Lyre / harp /10-stringed lute

Kindness and faith



ארז בלבנון במקרא

ֵעִצים ִאם ֶבֱאֶמת ַאֶתם ֹמְשִחים ֹאִתי ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶכם ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי ְוִאם ַאִין ֵתֵצא: טו', שופטים ט ד ֶאל הָּ טָּ אָּ ש ִמן  אֵ ַויֹאֶמר הָּ

ד ְותֹאַכל ֶאת  טָּ אָּ נֹוןהָּ :  ַאְרֵזי ַהְלבָּ

ל ַהגֹוִים סָּ : יג-יא', מלכים א ה חֹול ַוְיִהי ְשמֹו ְבכָּ ן ְוַכְלֹכל ְוַדְרַדע ְבֵני מָּ ִחי ְוֵהימָּ ֶאְזרָּ ן הָּ ם ֵמֵאיתָּ דָּ אָּ ל הָּ ַוְיַדֵבר  : יבבִ ַוֶיְחַכם ִמכָּ

ֶלף ה וָּאָּ ל ַוְיִהי ִשירֹו ֲחִמשָּ שָּ ִפים מָּ ֵעִצים ִמן : ְשֹלֶשת ֲאלָּ נֹוןַוְיַדֵבר ַעל הָּ ֶאֶרז ֲאֶשר ַבְלבָּ ֵאזֹוב ֲאֶשר ֹיֵצא ַבִקיר ַוְיַדֵבר ַעל  הָּ ְוַעד הָּ

ִגים ֶרֶמש ְוַעל ַהדָּ עֹוף ְוַעל הָּ ה ְוַעל הָּ :ַהְבֵהמָּ

ה ֵהִניַח ה: כ-יח', מלכים א ה ע' ְוַעתָּ ן ְוֵאין ֶפַגע רָּ טָּ ִביב ֵאין שָּ י ַכֲאֶשר ִדֶבר ה' ְוִהְנִני ֹאֵמר ִלְבנֹות ַבִית ְלֵשם ה: ֱאֹלַהי ִלי ִמסָּ '  ֱאֹלהָּ

ִבי ֵלאֹמר ִבְנָך ֲאֶשר ֶאֵתן ַתְחֶתיָך ַעל ִכְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהַבִית ִלְשִמי ִוד אָּ ה ַצֵּוה ְוִיְכְרתּו ִלי : ֶאל דָּ נֹוןְוַעתָּ ִזים ִמן ַהְלבָּ ַדי  ֲארָּ ַוֲעבָּ

נּו ִאיש ֹיֵדעַ  ה יַָּדְעתָּ ִכי ֵאין בָּ ֶדיָך ֶאֵתן ְלָך ְכֹכל ֲאֶשר תֹאֵמר ִכי ַאתָּ ֶדיָך ּוְשַכר ֲעבָּ ת ֵעִצים ַכִצֹדִנים לִ ִיְהיּו ִעם ֲעבָּ :ְכרָּ

נֹון  (: יח, ה"דברי הימים ב כ)ט , ד"מלכים ב י ה ֵלאֹמר ַהחֹוַח ֲאֶשר ַבְלבָּ ֵאל ֶאל ֲאַמְציָּהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּ ש ֶמֶלְך  ִיְשרָּ ַוִיְשַלח ְיהֹואָּ

ַלח ֶאל  נֹוןשָּ ֶאֶרז ֲאֶשר ַבְלבָּ נֹון ַוִתְרֹמס ֶאת ַהחֹוחַ הָּ ֶדה ֲאֶשר ַבְלבָּ ה ַוַתֲעֹבר ַחַית ַהשָּ :ֵלאֹמר ְתנָּה ֶאת ִבְתָך ִלְבִני ְלִאשָּ

ל : יד-יג', ישעיהו ב ִמיםְוַעל כָּ רָּ נֹון הָּ ןַאְרֵזי ַהְלבָּ שָּ ל ַאלֹוֵני ַהבָּ ִאים ְוַעל כָּ עֹות : ְוַהִנשָּ ל ַהְגבָּ ִמים ְוַעל כָּ רָּ ִרים הָּ ל ֶההָּ ְוַעל כָּ

אֹות :ַהִנשָּ

ְמחּו ְלָך : ח, ד"ישעיהו י נֹוןַגם ְברֹוִשים שָּ ֵלינּוַאְרֵזי ְלבָּ ַכְבתָּ לֹא ַיֲעֶלה ַהֹכֵרת עָּ ז שָּ :ֵמאָּ

י ה: ה-ג, ז"יחזקאל כ ַמר ֲאֹדנָּ ַעִּמים ֶאל ִאִיים ַרִבים ֹכה אָּ ַמְרתָּ ְלצֹור ַהֹיֶשֶבת ַעל ְמבֹוֹאת יָּם ֹרֶכֶלת הָּ ַמְרְת ֲאִני  ' ְואָּ צֹור ַאְת אָּ

ְללּו יְָּפֵיְך: ְכִליַלת ֹיִפי ִיְך ֹבַנִיְך כָּ ִים : ְבֵלב ַיִּמים ְגבּולָּ ל ֻלֹחתָּ ְך ֵאת כָּ נּו לָּ נֹוןְברֹוִשים ִמְשִניר בָּ ִיְךֶאֶרז ִמְלבָּ לָּ חּו ַלֲעשֹות ֹתֶרן עָּ קָּ :  לָּ

נֹוןִהֵנה ַאשּור : ג, א"יחזקאל ל ה ַצַּמְרתֹוֶאֶרז ַבְלבָּ ְיתָּ ה ּוֵבין ֲעֹבִתים הָּ ף ְוֹחֶרש ֵמַצל ּוְגַבּה קֹומָּ נָּ :ְיֵפה עָּ

ִזים ַוְיַשֵבר ה' קֹול ה: ה, ט"תהלים כ נֹוןֶאת ' ֹשֵבר ֲארָּ נֹון ְוִשְרֹין ְכמֹו ֶבן : ַאְרֵזי ַהְלבָּ :ְרֵאִמיםַוַיְרִקיֵדם ְכמֹו ֵעֶגל ְלבָּ

ֶרם :  יד-יא, ב"תהלים צ ןִכְרֵאיםַותָּ י: ַקְרִני ַבֹּלִתי ְבֶשֶמן ַרֲענָּ ְזנָּ ַלי ְמֵרִעים ִתְשַמְענָּה אָּ ִמים עָּ י ַבקָּ ר : ַוַתֵבט ֵעיִני ְבשּורָּ מָּ ַצִדיק ַכתָּ

ח  נֹוןִיְפרָּ :   ְבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו' ְשתּוִלים ְבֵבית ה: ִיְשֶגהְכֶאֶרז ַבְלבָּ

נֹון' ִיְשְבעּו ֲעֵצי ה: טז, ד"תהלים ק עַאְרֵזי ְלבָּ טָּ :  ֲאֶשר נָּ

ז ַמְרֵאהּו : טו', שיר השירים ה ִדים ַעל ַאְדֵני פָּ יו ַעּמּוֵדי ֵשש ְמיֻסָּ נֹוןשֹוקָּ חּור ַכְלבָּ ִזיםבָּ ֲארָּ :כָּ

ִביא : ז', עזרא ג ל ּוִמְשֶתה וֶָּשֶמן ַלִצֹדִנים ְוַלֹצִרים ְלהָּ ִשים ּוַמֲאכָּ רָּ נֹוןַוִיְתנּו ֶכֶסף ַלֹחְצִבים ְוֶלחָּ ִזים ִמן ַהְלבָּ ֶאל יָּם יָּפֹוא  ֲעֵצי ֲארָּ

ַרס ֲעֵליֶהם :ְכִרְשיֹון כֹוֶרש ֶמֶלְך פָּ
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