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Introductory Note: INTERTEXTUALITY - Tehillim within the Bible

Introductory note
Tehillim within the Bible

תורה

Torah

נביאים

Prophets

כתובים

Writings

דברים–במדבר –ויקרא –שמות -בראשית 
איוב, משלי, תהלים

, קהלת, איכה, רות, שיר השירים: מגילות

Eichaאסתר 

דברי הימים  -עזרא ונחמיה -דניאל 

מלכים, שמואל, שופטים, יהושע: ראשונים

תרי עשר, יחזקאל, ירמיה, ישעיה: אחרונים

Jeremiah, Ezekiel, Minor Prophets

תהלים
Psalms Rules of Intertextuality:

✓ Specific rare word(s)

✓ Whole sentence

✓ Others?



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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ֱאֹלִהים ִשיר  : ט, ד"קמ

ֵנֶבל  ָאִשיָרהָחָדש  ָלְך בְּ

ָרהָעׂשֹור  :ָלְךֲאַזמְּ

:  לג, ד"ק

'  ַלהָאִשיָרה

ַחָיי  ָרהבְּ ֲאַזמְּ

עֹוִדי :  ֵלאֹלַהי בְּ

ִפָלה: א, ו"פ תְּ

ָדִוד '  הַהֵטהלְּ

ָך נְּ ִכי  ֲעֵנִניָאזְּ

יֹון ָאִניָעִני ֶאבְּ וְּ

...  :יח.א, ט"ס

ָדִוד ַאל  ...לְּ וְּ

ֵתר ָפֶניָך  ַתסְּ

ֶדָך ִכי מֵ  ַצר  ַעבְּ

:ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני

:  ב, ט"פ

ֵדי עֹוָלם  ' הַחסְּ

ָאִשיָרה

ֹדר ָוֹדר   לְּ

ָך   אֹוִדיַע ֱאמּוָנתְּ

ִפי בְּ

??

Unique 

Key words

Key words

:א,א"ק

ָדִוד מֹורלְּ ִמזְּ

ָפט  ֶחֶסד ּוִמשְּ

ָאִשיָרה

ָך ה ֲאַזֵמָרה' לְּ

101: For David

I will 

sing/praises

ִפָלה: ג.א, ב"ק תְּ

ָעִני ֵתר  ... לְּ ַאל ַתסְּ

יֹום  ָפֶניָך ִמ  ֶמִני בְּ

ֵאַלי ַהֵטהַצר ִלי 

ֶנָך ָרא  ָאזְּ יֹום ֶאקְּ בְּ

:ַמֵהר ֲעֵנִני

102: Prayer of a 

poor man… Do not 

hide Your  face 

from… Incline Your 

ear… Answer me 

quickly

:בב-כ.א, ה"ק

...'הֹודּו ַלה

רּו   מְּ ַבֲעבּור ִישְּ

ֻחָקיו  

ֹצרּו   תֹוֹרָתיו ִינְּ וְּ

לּו ָיּה :ַהלְּ

105: Give thanks 

to the Lord… 

Halleluya

:כב-כ.א,ג"ק

ָדִוד לְּ

ִשי   ָבֲרִכי ַנפְּ

...'ֶאת ה

...'ָבֲרכּו ה

...  'ָבֲרכּו ה

...'ָבֲרכּו ה

ִשי   ָבֲרִכי ַנפְּ

:'ֶאת ה

103: For David

Bless the Lord, 

my soul (x2)

Bless the Lord 

(x3)

:  לה.א, ד"ק

ִשי   ָבֲרִכי ַנפְּ

ִיַתמּו  ...'ֶאת ה

ַחָטִאים ִמן  

ָשִעים   ָהָאֶרץ ּורְּ

עֹוד ֵאיָנם  

ִשי   ָבֲרִכי ַנפְּ

'ֶאת ה

לּו ָיּה :ַהלְּ

104:

Bless the Lord, 

my soul (x2)

Halleluya

:  מח.א, ו"ק

לּו ָיּה  ַהלְּ

ִכי טֹוב  ' הֹודּו ַלה

דֹו  עֹוָלם ַחסְּ ִכי לְּ

' ָברּוְך ה... 

ָרֵאל   ֱאֹלֵהי ִיׂשְּ

ַעד  ִמן ָהעֹוָלם וְּ

ָאַמר   ָהעֹוָלם וְּ

ָכל ָהָעם ָאֵמן  

לּו ָיּה :ַהלְּ

106: Halleluya

Give thanks to 

the Lord for He is 

good for his kind-

ness is ever-

lasting. Blessed 

be the Lord… 

Halleluya

:  לא.כא.טו.ח.א, ז"ק

ִכי טֹוב  ' ֹהדּו ַלה

דֹו עֹוָלם ַחסְּ :ִכי לְּ

דֹו ' יֹודּו ַלה... ַחסְּ

ֵני ָאָדם אֹוָתיו ִלבְּ לְּ ִנפְּ וְּ

(x4)

107: Halleluya

Give thanks to the 

Lord for He is good, 

for his kindness is 

everlasting. Blessed 

be the Lord…

Halleluya

Reader:       החזן

כּו ֹבָרְך'הֶאת ָברְּ :                             ַהמְּ

Blessed be the Lord

Who is blessed

Congregationהקהל 

עֹוָלם ָוֶעד'ָברּוְך ה ֹבָרְך לְּ :ַהמְּ

Bless the Lord

Who is blessed forever

לּו ָיּה ַהלְּ

ִכי טֹוב  ' הֹודּו ַלה

דֹו עֹוָלם ַחסְּ ִכי לְּ



(סוף)ד "מזמור ק

104 (end)

(פתיחה)ה "מזמור ק

105 (beginning)

לֹא  : יט-יז, ה"ישעיהו ס ָנה ָהִראֹשנֹות וְּ לֹא ִתָזַכרְּ ִני בֹוֵרא ָשַמִים ֲחָדִשים ָוָאֶרץ ֲחָדָשה וְּ ִכי ִהנְּ

רּוָשַלִם  : ַתֲעֶליָנה ַעל ֵלב ִני בֹוֵרא ֶאת יְּ ִגילּו ֲעֵדי ַעד ֲאֶשר ֲאִני בֹוֵרא ִכי ִהנְּ ִכי ִאם ִׂשיׂשּו וְּ

ַעָמּה ָמׂשֹוׂש ָעָקה: ִגיָלה וְּ קֹול זְּ ִכי וְּ לֹא ִיָשַמע ָבּה עֹוד קֹול בְּ ַעִמי וְּ ִתי בְּ ַׂשׂשְּ ִתי ִבירּוָשַלִם וְּ ַגלְּ :וְּ

Con-textuality

Sing

Praise

speak

rejoice



 Book Vספר חמישי

ג-א, ז"מזמור ק
פתיחת הספר החמישי

Mizmor 107, 1-3

Opening of Book V

דֹו' ֹהדּו ַלה עֹוָלם ַחסְּ :  ִכי טֹוב ִכי לְּ

אּוֵלי ה רּו גְּ ָאָלם ִמַיד ָצר' יֹאמְּ : ֲאֶשר גְּ

ָצםּוֵמֲאָרצֹות  ָרח ּוִמַמֲעָרב  ִקבְּ ִמִמזְּ

:ִמָצפֹון ּוִמָים
Give thanks to the Lord, for He is good, 

for His kindness is forever. Let those 

the Lord redeemed say it, those He 

redeemed from the land of the foe and 

gathered in from the lands, from east 

and west, from the north and from the 

sea.

ֵצנּוֱאֹלֵהינּו ' הֹוִשיֵענּו ה ַקבְּ ִמן ַהגֹוִים  וְּ

ִהָלֶתָך ַתֵבַח ִבתְּ ִהשְּ ֶשָך לְּ ֵשם ָקדְּ ֹהדֹות לְּ :  לְּ

ַעד  ' ָברּוְך ה ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם וְּ ֱאֹלֵהי ִיׂשְּ

לּו ָיּה ָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן ַהלְּ :ָהעֹוָלם וְּ
Save us, Lord our God, and gather us in 

from among the nations so we might give 

thanks to Your holy name and glory in Your 

praise. Blessed be the Lord God of Israel 

forever and ever. Let the entire nation say: 

Amen. Halleluya.

מז, ו"מזמור ק
סוף ספר רביעי

Mizmor 106, 47
End of Book IV

 Book IVספר רביעי

Con-textuality



Contextuality  הלל והודאה בספר תהלים





תורה

Torah

נביאים

Prophets

כתובים

Writings

דברים–במדבר –ויקרא –שמות -בראשית 

איוב, משלי, תהלים

, קהלת, איכה, רות, שיר השירים: מגילות

אסתר

דברי הימים  -עזרא ונחמיה -דניאל 

מלכים, שמואל, שופטים, יהושע: ראשונים

תרי עשר, יחזקאל, ירמיה, ישעיה: אחרונים

Jeremiah, Ezekiel, Minor Prophets

דּו ַהֹבִנים ֶאת ֵהיַכל ה(: זרובבל)יא -י', עזרא ג ִיסְּ '  וְּ

ֵני ָאָסף  ִוִים בְּ ַהלְּ רֹות וְּ ֻלָבִשים ַבֲחֹצצְּ ַוַיֲעִמידּו ַהֹכֲהִנים מְּ

ַתִים  ִצלְּ ַהֵללַבמְּ ָרֵאל' ֶאת הלְּ ֵדי ָדִויד ֶמֶלְך ִיׂשְּ ַוַיֲענּו  . ַעל יְּ

הֹוֹדת ַלה ַהֵלל ּובְּ דֹו' בְּ עֹוָלם ַחסְּ ָכל ִכי טֹוב ִכי לְּ ָרֵאל וְּ ַעל ִיׂשְּ

ַהֵלל ַלה דֹוָלה בְּ רּוָעה גְּ .  'ַעל הּוַסד ֵבית ה' ָהָעם ֵהִריעּו תְּ

ֶתם ַביֹום ַההּוא : ד, ב"יישעיהו מֹו  ' ַלההֹודּוַוֲאַמרְּ אּו ִבשְּ ִקרְּ

מֹו ָגב שְּ ִכירּו ִכי ִנׂשְּ : הֹוִדיעּו ָבַעִמים ֲעִליֹלָתיו ַהזְּ

עֹוד ִיָשַמע ַבָמקֹום ַהֶזה ֲאֶשר  ' ֹכה ָאַמר ה: יא-י, ג"לירמיהו

הּוָדה   ָעֵרי יְּ ֵהָמה בְּ ִרים ָחֵרב הּוא ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין בְּ ַאֶתם ֹאמְּ

ַשמֹות ֵמֵאין ָאָדם ּוֵמֵאין יֹוֵשב ּוֵמֵאין   רּוָשַלִם ַהנְּ ֻחצֹות יְּ ּובְּ

ֵהָמה ִרים  : בְּ קֹול ַכָלה קֹול ֹאמְּ ָחה קֹול ָחָתן וְּ קֹול ִׂשמְּ קֹול ָׂשׂשֹון וְּ

ָבאֹות ' ֶאת ההֹודּו דֹו' ִכי טֹוב הצְּ עֹוָלם ַחסְּ ִבִאים תֹוָדה  ִכי לְּ מְּ

ָבִראֹשָנה ָאַמר ה' ֵבית ה בּות ָהָאֶרץ כְּ :'ִכי ָאִשיב ֶאת שְּ

לּו' ִשירּו ַלה: יג', ירמיהו כ ֵרִעים'הֶאת ַהלְּ יֹון ִמַיד מְּ :ִכי ִהִציל ֶאת ֶנֶפש ֶאבְּ

ִמיעּו  ' ִכי ֹכה ָאַמר ה: ו, א"ירמיהו ל רֹאש ַהגֹוִים ַהשְּ ַצֲהלּו בְּ ָחה וְּ ַיֲעֹקב ִשמְּ ָרנּו לְּ

לּו רּו הֹוַשע הַהלְּ ִאמְּ ָרֵאל' וְּ ֵאִרית ִיׂשְּ ָך ֵאת שְּ :ֶאת ַעמְּ

לּו ַהלְּ

הֹודּו

ָשבּו ֵאֶליָך : ... (שלמה( )כו.כד', ב ו"דה)לה .לג', מלכים א ח הֹודּווְּ ֶאת  וְּ

נּו ֵאֶליָך ַבַבִית ַהֶזה ַחנְּ ִהתְּ לּו וְּ ַפלְּ ִהתְּ ֶמָך וְּ לּו ֶאל ַהָמקֹום ַהֶזה  ... שְּ ַפלְּ ִהתְּ וְּ

הֹודּו שּובּון ִכי ַתֲעֵנםוְּ ֶמָך ּוֵמַחָטאָתם יְּ :ֶאת שְּ

ָרֵאל(: שלמה)ו.ג', ב ז-דברי הימים ֵני ִיׂשְּ ֹכל בְּ בֹוד ה... וְּ ...  ַעל ַהָבִית' ּוכְּ

הֹודֹות ַלה דֹו' וְּ עֹוָלם ַחסְּ ִדים  ... ִכי טֹוב ִכי לְּ רֹוָתם ֹעמְּ מְּ ַהֹכֲהִנים ַעל ִמשְּ וְּ

ֵלי ִשיר ה ִוִים ִבכְּ ַהלְּ ֹהדֹות ַלהֲאֶשר ָעָׂשה ָדִויד ַהֶמֶלְך ' וְּ דֹו' לְּ עֹוָלם ַחסְּ ִכי לְּ

ִדים ָרֵאל ֹעמְּ ָכל ִיׂשְּ ָדם וְּ ִרים ֶנגְּ צְּ ַהֹכֲהִנים ַמחְּ ָיָדם וְּ ַהֵלל ָדִויד בְּ בְּ

ֵניַוִיֵתן:(דוד)לד.ח-ז.ד,ז"טאא"דה ִוִיםִמן'הֲארֹוןִלפְּ ִתיםַהלְּ ָשרְּ מְּ

ִכיר ַהזְּ הֹודֹותּולְּ ַהֵללּולְּ ָרֵאלֱאֹלֵהי'ַלהּולְּ ָדִוידָנַתןָאזַההּואַביֹום...ִיׂשְּ

ֹהדֹותָברֹאש ַיד'ַלהלְּ ֶאָחיוָאָסףבְּ אּו'ַלההֹודּו:וְּ מֹוִקרְּ הֹוִדיעּוִבשְּ

עֹוָלםִכיטֹובִכי'ַלההֹודּו...ֲעִליֹלָתיוָבַעִמים דֹולְּ .ַחסְּ

ֹשֲרִרים ַלה(: יהושפט)כא ', ב כ"דה ִלים' ַוִיָּוַעץ ֶאל ָהָעם ַוַיֲעֵמד מְּ ַהלְּ ּומְּ

ִרים  ֹאמְּ ֵני ֶהָחלּוץ וְּ ֵצאת ִלפְּ ַרת ֹקֶדש בְּ ַהדְּ דֹו' הֹודּו ַלהלְּ עֹוָלם ַחסְּ :ִכי לְּ

Intertextuality  הלל והודאה מחוץ לספר תהלים



מזמור  

ב"ק

ָעִני ִכי ַיֲעֹטף א ִפָלה לְּ ֵני התְּ ִלפְּ ֹפְך ִׂשיחֹו' וְּ :ִישְּ

ִפָלִתי  ' הב ָעה תְּ ָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹואִשמְּ ַשוְּ :וְּ

ֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני  ג יֹום ַצר ִלי  ַאל ַתסְּ בְּ

ֶנָך  ָרא ַמֵהר ֲעֵנִניַהֵטה ֵאַלי ָאזְּ יֹום ֶאקְּ :בְּ

ָעָשן ָיָמי ד מֹו ֵקד ִנָחרּוִכי ָכלּו בְּ מֹוַתי כְּ ַעצְּ :וְּ

ִמיהּוָכה ָכֵעֶׂשב ַוִיַבש ִלִבי  ה ִתי ֵמֲאֹכל ַלחְּ :ִכי ָשַכחְּ

ָחִתי ו ָׂשִריִמקֹול ַאנְּ ִמי ִלבְּ ָקה ַעצְּ :ָדבְּ

ָבר  ז ַאת ִמדְּ כֹוס ֳחָרבֹותָדִמיִתי ִלקְּ :ָהִייִתי כְּ

ֶיה ח ִתי ָוֶאהְּ ִצפֹור בֹוֵדד ַעל ָגגָשַקדְּ :כְּ

ָבי  ט פּוִני אֹויְּ ָבעּוָכל ַהיֹום ֵחרְּ הֹוָלַלי ִבי ִנשְּ :מְּ

ִתי י ִתיִכי ֵאֶפר ַכֶלֶחם ָאָכלְּ ִכי ָמָסכְּ ִשֻקַוי ִבבְּ :וְּ

ֶפָך  יא ִקצְּ ָך וְּ ֵני ַזַעמְּ ִליֵכִניִמפְּ ָׂשאַתִני ַוַתשְּ :ִכי נְּ

ֵצל ָנטּוי יב :ַוֲאִני ָכֵעֶׂשב ִאיָבשָיַמי כְּ

ַאָתה היג עֹוָלם ֵתֵשב  ' וְּ ֹדר ָוֹדרלְּ ָך לְּ רְּ ִזכְּ :וְּ

ַרֵחם ִציֹון  יד ָנּה ִכי ָבא מֹוֵעדַאָתה ָתקּום תְּ ֶחנְּ :ִכי ֵעת לְּ

ֹחֵננּוִכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה  טו ֶאת ֲעָפָרּה יְּ :וְּ

אּו גֹוִים ֶאת ֵשם הטז ִיירְּ בֹוֶדָך' וְּ ֵכי ָהָאֶרץ ֶאת כְּ ָכל ַמלְּ :וְּ

בֹודֹוִציֹון ' ִכי ָבָנה היז ָאה ִבכְּ :ִנרְּ

ָער  יח ִפַלת ָהַערְּ ִפָלָתםָפָנה ֶאל תְּ לֹא ָבָזה ֶאת תְּ :וְּ

דֹור ַאֲחרֹון יט ַהֶלל ָיּהִתָכֶתב זֹאת לְּ ָרא יְּ ַעם ִנבְּ :וְּ

שֹו  כ רֹום ָקדְּ ִקיף ִממְּ :ִמָשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִביט' הִכי ִהשְּ

ַקת ָאִסיר כא ֹמַע ֶאנְּ מּוָתהִלשְּ ֵני תְּ ַפֵתַח בְּ :לְּ

ִציֹון ֵשם הכב ַסֵפר בְּ ִהָלתֹו ִבירּוָשָלִם' לְּ :ּותְּ

ָדו כג ִהָקֵבץ ַעִמים ַיחְּ ָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת הבְּ :'ּוַממְּ

:ִקַצר ָיָמיִעָנה ַבֶדֶרְך כחו ֹכִחי כד

נֹוֶתיָךכה דֹור דֹוִרים שְּ :ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי ָיָמי בְּ

ָת כו ָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסדְּ :ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָשָמִיםלְּ

ַאָתה ַתֲעֹמד  ֵהָמה יֹאֵבדּו  כז וְּ

לּו   ֻכָלם ַכֶבֶגד ִיבְּ ַיֲחֹלפּווְּ בּוש ַתֲחִליֵפם וְּ :ַכלְּ

ַאָתה הּוא  כח נֹוֶתיָך לֹא ִיָתמּווְּ :ּושְּ

כֹונּו  כט ֵני ֲעָבֶדיָך ִישְּ ָפֶניָך ִיכֹוןבְּ ָעם לְּ ַזרְּ :וְּ

צרות : קינה

, מאויבים

אפסות החיים

אפסות האדם  

',  מול נצחיות ה

ֵני ֲעָבֶדיָך  אך  בְּ

כֹונּו   ִישְּ

עבדי  : בניין ציון
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1 A prayer for the afflicted/a poor man when he enwraps 

himself/feels overwhelmed and pours out his speech/woes/complaint 

before the Lord. 2 Lord, hear my prayer, and may my cry for help 

reach You. 3 Do not hide Your face from me at the time of my distress; 

incline Your ear to me on the day I call; answer me quickly. 4 For my 

days are consumed in smoke, and my bones as in a pyre, are burnt 

hollow. 5 My heart is beaten down like grass and withered, for I forget 

to eat my bread. 6 From the sound of my groaning, my bones cling to 

my flesh. 7 I am like a desert owl; I have become like an owl of the 

wasteland. 8 I watch, and I am like a lonely bird on a rooftop. 9 My 

enemies taunt me all day long; those who scorn me swear oaths by 

me. 10 For I eat ashes as if bread, and my drink is mixed with tears. 11 

Because of Your fury and Your anger, for You picked me up and flung 

me away. 12 My days are like a lengthening shadow, and I wither 

away like grass. 

13 But You, Lord, abide forever, and Your remembrance is throughout 

all generations. 14 You will arise and have compassion for Zion; for it 

is time to be gracious to her, for the appointed time has come. 15 For 

Your servants desire her stones and cherish her dust. 16 And the 

nations will fear the name of the Lord, and all the kings of the earth, 

Your glory. 17 When the Lord rebuilds Zion; He appears in His glory. 

18 He has heeded the prayer of the destitute, and He did not despise 

their prayer. 19 Let this be inscribed for the generation to come, so 

that those yet to be born will praise the Lord. 20 For He has looked 

down from His holy height; from heaven the Lord looked upon the 

earth, 21 To hear the cry of the prisoner, to unshackle the sons of the 

dying nation/those doomed to death; 22 To proclaim the name of the 

Lord in Zion and His praise in Jerusalem. 23 When the peoples gather 

together, and kingdoms come to serve the Lord.

24 He has weakened my strength on the way; He has shortened my 

days. 25 I said, "My God, do not take me away in the middle of my 

days, You Whose years last for all the generations. 26 In the beginning 

You founded the earth, and the heavens are the work of Your hands. 

27 They will perish but You will endure, and all of them will wear out 

like a garment; You will change them like clothing and they will be 

gone. 28 But You are He, and Your years will not end. 29 The children 

of Your servants will dwell safely, and their descendants will stand 

firmly before You."

Dirge: troubles 

from enemies, 

worthlessness 

of life

Building of 

Zion: God’s 

servants and 

the nations will 

worship God

Man’s mortality 

in face of God’s 

eternity, but the 

sons of Your 

servants will 

dwell safely



מזמור  

ב"ק

ָעִני ִכי ַיֲעֹטף א ִפָלה לְּ ֵני התְּ ִלפְּ ֹפְך ִׂשיחֹו' וְּ :ִישְּ

ִפָלִתי  ' הב ָעה תְּ ָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹואִשמְּ ַשוְּ :וְּ

ֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני  ג יֹום ַצר ִלי  ַאל ַתסְּ בְּ

ֶנָך  ָרא ַמֵהר ֲעֵנִניַהֵטה ֵאַלי ָאזְּ יֹום ֶאקְּ :בְּ

ָעָשן ָיָמי ד מֹו ֵקד ִנָחרּוִכי ָכלּו בְּ מֹוַתי כְּ ַעצְּ :וְּ

ִמיהּוָכה ָכֵעֶׂשב ַוִיַבש ִלִבי  ה ִתי ֵמֲאֹכל ַלחְּ :ִכי ָשַכחְּ

ָחִתי ו ָׂשִריִמקֹול ַאנְּ ִמי ִלבְּ ָקה ַעצְּ :ָדבְּ

ָבר  ז ַאת ִמדְּ כֹוס ֳחָרבֹותָדִמיִתי ִלקְּ :ָהִייִתי כְּ

ֶיה ח ִתי ָוֶאהְּ ִצפֹור בֹוֵדד ַעל ָגגָשַקדְּ :כְּ

ָבי  ט פּוִני אֹויְּ ָבעּוָכל ַהיֹום ֵחרְּ הֹוָלַלי ִבי ִנשְּ :מְּ

ִתי י ִתיִכי ֵאֶפר ַכֶלֶחם ָאָכלְּ ִכי ָמָסכְּ ִשֻקַוי ִבבְּ :וְּ

ֶפָך  יא ִקצְּ ָך וְּ ֵני ַזַעמְּ ִליֵכִניִמפְּ ָׂשאַתִני ַוַתשְּ :ִכי נְּ

ֵצל ָנטּוי יב :ַוֲאִני ָכֵעֶׂשב ִאיָבשָיַמי כְּ

ַאָתה היג עֹוָלם ֵתֵשב  ' וְּ ֹדר ָוֹדרלְּ ָך לְּ רְּ ִזכְּ :וְּ

ַרֵחם ִציֹון  יד ָנּה ִכי ָבא מֹוֵעדַאָתה ָתקּום תְּ ֶחנְּ :ִכי ֵעת לְּ

ֹחֵננּוִכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה  טו ֶאת ֲעָפָרּה יְּ :וְּ

אּו גֹוִים ֶאת ֵשם הטז ִיירְּ בֹוֶדָך' וְּ ֵכי ָהָאֶרץ ֶאת כְּ ָכל ַמלְּ :וְּ

בֹודֹוִציֹון ' ִכי ָבָנה היז ָאה ִבכְּ :ִנרְּ

ָער  יח ִפַלת ָהַערְּ ִפָלָתםָפָנה ֶאל תְּ לֹא ָבָזה ֶאת תְּ :וְּ

דֹור ַאֲחרֹון יט ַהֶלל ָיּהִתָכֶתב זֹאת לְּ ָרא יְּ ַעם ִנבְּ :וְּ

שֹו  כ רֹום ָקדְּ ִקיף ִממְּ :ִמָשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִביט' הִכי ִהשְּ

ַקת ָאִסיר כא ֹמַע ֶאנְּ מּוָתהִלשְּ ֵני תְּ ַפֵתַח בְּ :לְּ

ִציֹון ֵשם הכב ַסֵפר בְּ ִהָלתֹו ִבירּוָשָלִם' לְּ :ּותְּ

ָדו כג ִהָקֵבץ ַעִמים ַיחְּ ָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת הבְּ :'ּוַממְּ

:ִקַצר ָיָמיִעָנה ַבֶדֶרְך כחו ֹכִחי כד

נֹוֶתיָךכה דֹור דֹוִרים שְּ :ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי ָיָמי בְּ

ָת כו ָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסדְּ :ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָשָמִיםלְּ

ַאָתה ַתֲעֹמד  ֵהָמה יֹאֵבדּו  כז וְּ

לּו   ֻכָלם ַכֶבֶגד ִיבְּ ַיֲחֹלפּווְּ בּוש ַתֲחִליֵפם וְּ :ַכלְּ

ַאָתה הּוא  כח נֹוֶתיָך לֹא ִיָתמּווְּ :ּושְּ

כֹונּו  כט ֵני ֲעָבֶדיָך ִישְּ ָפֶניָך ִיכֹוןבְּ ָעם לְּ ַזרְּ :וְּ

צרות : קינה

, מאויבים

אפסות החיים

אפסות האדם  

',  מול נצחיות ה

ֵני ֲעָבֶדיָך  אך  בְּ

כֹונּו   ִישְּ

עבדי  : בניין ציון

והגוים ' ה

'  יעבדו את ה
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ָעָשן  ָיָמיִכי ָכלּו בְּ

ֵצל ָנטּויָיַמי כְּ

ָיָמיִקַצר 

ָיָמיַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי 

דֹור דֹוִרים  נֹוֶתיָךבְּ :שְּ

נֹוֶתיָך לֹא ִיָתמּוּושְּ

ָנּהִכי ֵעת  ֶחנְּ לְּ

ֶאת ֲעָפָרּה  ֹחֵננּווְּ יְּ

ֵני  כֹונּוֲעָבֶדיָךבְּ ִישְּ

ָלכֹות  ַלֲעֹבדּוַממְּ

:'ֶאת ה

ֲעָבֶדיָךִכי ָרצּו 

ֶאת ֲאָבֶניהָ 

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ָעה ' ה ִפָלִתיִשמְּ תְּ

ִפָלה ָעִני ִכי ַיֲעֹטף תְּ לְּ

ִפַלתָפָנה ֶאל  תְּ

לֹא ָבָזה   ָער וְּ ָהַערְּ

ִפָלָתםֶאת  תְּ

ִלִביָכֵעֶׂשב ַוִיַבש הּוָכה 

ָכֵעֶׂשב ִאיָבשַוֲאִני 

ָך  רְּ ִזכְּ ֹדר ָוֹדרוְּ לְּ

ִתָכֶתב זֹאת  

דֹור ַאֲחרֹוןלְּ

דֹור דֹוִרים בְּ

נֹוֶתיָך שְּ

ַאָתה הּוא  וְּ

נֹוֶתיָך   ּושְּ

:לֹא ִיָתמּו

ָתקּום  ַאָתה

ַרֵחם ִציֹון תְּ

ַאָתה עֹוָלם' הוְּ לְּ



יג  -יא, ט"מזמור ע

ָפֶניָך  ַקת ָאִסירָתבֹוא לְּ ֶאנְּ

רֹוֲעָך   ֹגֶדל זְּ כְּ

מּוָתההֹוֵתר  ֵני תְּ :בְּ

ִעיֶתָך  צֹאן ַמרְּ ָך וְּ נּו ַעמְּ ַוֲאַנחְּ

עֹוָלם   ָך לְּ נֹוֶדה לְּ

ֹדר ָוֹדר  ִהָלֶתָךלְּ ַסֵפר תְּ :נְּ

Con-textuality

(סוף)כ .יט', איכה ה

עֹוָלם ֵתֵשב' ַאָתה ה לְּ

ֲאָך  ֹדר ָודֹורִכסְּ : ...לְּ

ָנשּוָבה ' הֲהִשיֵבנּו ֵאֶליָך וְּ

ֶקֶדם :ַחֵדש ָיֵמינּו כְּ

ִקיףִכי  שֹורֹום ִממְּ ִהשְּ ָקדְּ

:ֶאל ֶאֶרץ ִהִביטִמָשַמִים' ה

ֹמַע  ַקת ָאִסירִלשְּ ֶאנְּ

ַפֵתַח  מּוָתהלְּ ֵני תְּ :  בְּ

ַסֵפר ִציֹון לְּ '  ֵשם הבְּ

ִהָלתֹו :ִבירּוָשָלִםּותְּ

ב"מזמור ק

כב  -כ

ָהֵאריֵבנּוֲהִש ֱאֹלִהים ִנּוָ ֶניָךפָ וְּ :ָעהשֵ וְּ

ָבאֹותֱאֹלִהים ָהֵאריֵבנּוֲהִש צְּ ִנּוָ ֶניָךפָ וְּ :ָעהשֵ וְּ

ָבאֹותֱאֹלִהים'ה ִנּוָ ֶניָךפָ ָהֵאריֵבנּוֲהִש צְּ :ָעהשֵ וְּ

:  כ.ח.ד', מזמור פ

ַאָתה ה עֹוָלם ֵתֵשב' וְּ לְּ

ֹדר ָוֹדר ָך לְּ רְּ ִזכְּ :וְּ

יג

ָלַחִני ֲאֵליֶכם : ... טו', שמות ג שְּ

ִמי  ֹעָלםֶזה שְּ ֶזה לְּ ֹדר ֹדרוְּ ִרי לְּ :ִזכְּ

עֹוָלם ֵתֵשביהּוָדה וִ : כ', יואל ד לְּ

דֹור ָודֹורִוירּוָשַלִם  :לְּ

:טו, ו"דברים כ

ִקיָפה ָךעֹון ִממְּ ַהשְּ שְּ ִמן  ָקדְּ

ָך ֶאת ַהָשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְּ

ֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶשר   ָרֵאל וְּ ִיׂשְּ

ָת  ַבעְּ ָנַתָתה ָלנּו ַכֲאֶשר ִנשְּ

ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  

ָבש   ּודְּ

Inter-textuality

עֹוָלם' ה: יג, ה"קל ָך לְּ ִשמְּ

ֹדר ָוֹדר' ה ָך לְּ רְּ :ִזכְּ
ַאָתה ה עֹוָלם' וְּ ֵתֵשב לְּ

ֹדר ָוֹדר ָך לְּ רְּ ִזכְּ :וְּ

יג

Buchenwald Survivors 

arrive in Haifa, 15 July 1945







ִפָלהא ָעִני ִכי ַיֲעֹטף תְּ ֵני הלְּ ִלפְּ ֹפְך ִׂשיחֹו' וְּ :ִישְּ

ָעה ' הב ִפָלִתיִשמְּ ָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹואתְּ ַשוְּ :וְּ

ֵתר ָפֶניָך ִמֶמִני  ג יֹום ַצר ִלי  ַאל ַתסְּ בְּ

ֶנָך  ָרא ַמֵהר ֲעֵנִניַהֵטה ֵאַלי ָאזְּ יֹום ֶאקְּ :בְּ

ָעָשן ָכלּוִכי ד מֹו ֵקד ִנָחרּוָיָמיבְּ מֹוַתי כְּ ַעצְּ :וְּ

ִמיִלִבי  ַוִיַבשהּוָכה ָכֵעֶׂשב ה ִתי ֵמֲאֹכל ַלחְּ :ִכי ָשַכחְּ

ָחִתי ו ָׂשִריִמקֹול ַאנְּ ִמי ִלבְּ ָקה ַעצְּ :ָדבְּ

ָבר  ז ַאת ִמדְּ כֹוס ֳחָרבֹותָדִמיִתי ִלקְּ :ָהִייִתי כְּ

ֶיה ח ִתי ָוֶאהְּ ִצפֹור בֹוֵדד ַעל ָגגָשַקדְּ :כְּ

ָבי  ט פּוִני אֹויְּ ָבעּוָכל ַהיֹום ֵחרְּ הֹוָלַלי ִבי ִנשְּ :מְּ

ִתי י ִתיִכי ֵאֶפר ַכֶלֶחם ָאָכלְּ ִכי ָמָסכְּ ִשֻקַוי ִבבְּ :וְּ

ֶפָך  יא ִקצְּ ָך וְּ ֵני ַזַעמְּ ִליֵכִניִמפְּ ָׂשאַתִני ַוַתשְּ :ִכי נְּ

ֵצל ָנטּוי ָיַמייב :ִאיָבשַוֲאִני ָכֵעֶׂשב כְּ

ַאָתה היג עֹוָלם ֵתֵשב  ' וְּ ֹדר ָוֹדרלְּ ָך לְּ רְּ ִזכְּ :וְּ

ַרֵחם ִציֹון  יד ָנּה ַאָתה ָתקּום תְּ ֶחנְּ :ִכי ָבא מֹוֵעדִכי ֵעת לְּ

ֹחֵננּוֶאת ֲאָבֶניָה  ֲעָבֶדיָךִכי ָרצּו טו ֶאת ֲעָפָרּה יְּ :וְּ

אּו גֹוִים ֶאת ֵשם הטז ִיירְּ בֹוֶדָך' וְּ ֵכי ָהָאֶרץ ֶאת כְּ ָכל ַמלְּ :וְּ

בֹודֹוִציֹון ' ִכי ָבָנה היז ָאה ִבכְּ :ִנרְּ

ִפַלתָפָנה ֶאל יח ָער  תְּ ִפָלָתםָהַערְּ לֹא ָבָזה ֶאת תְּ :וְּ

דֹור ַאֲחרֹון יט ַהֶלל ָיּהִתָכֶתב זֹאת לְּ ָרא יְּ ַעם ִנבְּ :וְּ

שֹו  כ רֹום ָקדְּ ִקיף ִממְּ :ִמָשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִביט' הִכי ִהשְּ

ַקת ָאִסיר כא ֹמַע ֶאנְּ מּוָתהִלשְּ ֵני תְּ ַפֵתַח בְּ :לְּ

ִציֹון ֵשם הכב ַסֵפר בְּ ִהָלתֹו ִבירּוָשָלִם' לְּ :ּותְּ

ָדו כג ִהָקֵבץ ַעִמים ַיחְּ ָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת הבְּ :'ּוַממְּ

:ָיָמיִקַצר ַבֶדֶרְך כחו ֹכִחי ִעָנהכד

נֹוֶתיָךֹאַמר ֵאִלי ַאל ַתֲעֵלִני ַבֲחִצי ָיָמי כה דֹור דֹוִרים שְּ :בְּ

ָת כו ָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסדְּ :ָשָמִיםּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך לְּ

ַאָתה ַתֲעֹמד  ֵהָמה יֹאֵבדּו  כז וְּ

לּו   ֻכָלם ַכֶבֶגד ִיבְּ בּוש וְּ ַיֲחֹלפּוַכלְּ :ַתֲחִליֵפם וְּ

ַאָתה הּוא  כח נֹוֶתיָךוְּ :לֹא ִיָתמּוּושְּ

ֵני ֲעָבֶדיָך כט כֹונּו  בְּ ָפֶניָך ִישְּ ָעם לְּ ַזרְּ :ִיכֹוןוְּ

ִפָלהא ֹמֶשה ִאיש ָהֱאֹלִהים  תְּ לְּ

ֹדר ָוֹדרֲאֹדָני ָמעֹון ַאָתה ָהִייָת ָלנּו  :בְּ

ֶטֶרם ָהִרים יָֻלדּו ב ֵתֵבל בְּ חֹוֵלל ֶאֶרץ וְּ ַותְּ

:ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָתה ֵאל

ֵני ָאָדםָתֵשב ֱאנֹוש ַעד ַדָכא ג :ַותֹאֶמר שּובּו בְּ

ֵעיֶניָך  ָשִניםִכי ֶאֶלף ד מֹול ִכי ַיֲעֹבר  בְּ יֹום ֶאתְּ כְּ

ָלה מּוָרה ַבָליְּ ַאשְּ :וְּ

ָתם ה ַרמְּ יּו ֵשָנהזְּ :ַיֲחֹלףַבֹבֶקר ֶכָחִציר ִיהְּ

ָחָלףַבֹבֶקר ָיִציץ ו מֹוֵלל וְּ ָיֵבשָלֶעֶרב יְּ :וְּ

ַאֶפָך  ָכִלינּוִכי ז נּובְּ ָהלְּ ָך ִנבְּ :ּוַבֲחָמתְּ

ֶדָך  ח ֶנגְּ אֹור ָפֶניָךַשָתה ֲעֹוֹנֵתינּו לְּ :ֲעֻלֵמנּו ִלמְּ

ָרֶתָך  ָיֵמינּוִכי ָכל ט ֶעבְּ מֹו ֶהֶגהָשֵנינּוִכִלינּוָפנּו בְּ :כְּ

ֵמיי נֹוֵתינּויְּ ִעים שְּ מֹוִנים ָשָנהָבֶהם ִשבְּ בּוֹרת שְּ ִאם ִבגְּ ָשָנהוְּ

ָבם ָעָמל ָוָאֶון  ָרהְּ :ִכי ָגז ִחיש ַוָנֻעָפהוְּ

ָרֶתָךִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶפָך  יא ָך ֶעבְּ ָאתְּ ִירְּ :ּוכְּ

נֹות יב ָמהֵכן הֹוַדע ָיֵמינּוִלמְּ ַבב ָחכְּ ָנִבא לְּ :וְּ

ִהָנֵחם ַעל ַעד ָמָתי ' שּוָבה היג :ֲעָבֶדיָךוְּ

ֶדָך יד ֵענּו ַבֹבֶקר ַחסְּ ָכל  ַׂשבְּ ָחה בְּ מְּ ִנׂשְּ ָנה וְּ ַרנְּ ּונְּ

:ָיֵמינּו

ֵחנּו טו נֹותִעִניָתנּוִכימֹותַׂשמְּ :ָרִאינּו ָרָעהשְּ

ָך ַעל ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָךֵיָרֶאה ֶאל טז ֵניֶהםַוֲהָדרְּ :בְּ

ָנהִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו  יז ָעֵלינּו  ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹונְּ

ֵנהּוּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  :כֹונְּ

'צ

90
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102



?א בא-מלך משיח להל חי שמך למ-אב א

ַרֵחם ִציֹון ִכי ֵעת  ָנּהַאָתה ָתקּום תְּ ֶחנְּ (  יד, ב"תהלים ק):  ִכי ָבא מֹוֵעדלְּ

You will arise and have compassion for Zion; for it is time to be gracious to her, for 

the appointed time has come (Mizmor 102, 14)

רבי אברהם בן עזרא

י ָבא מֹוֵעדשוב אשוב אליכם ודעו מאביכם כי לא בוש אבוש  כִּ

Palindrome

Our Father, Whose Name is the living God, why does the Messianic King not come?

Know from your father that I will not delay 

and that I will return to You when the appointed time has come

Rav Avraham ben Ezra
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