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פ"ט ,ב:
חַ ְּס ֵדי ה' עֹולָ ם
ירה
אָ ִש ָ
ְּלדֹר ָודֹר
אֹודיעַ אֱ מּונ ְָּתָך
ִ
ְּב ִפי
ס"ט ,א.יח... :
ְּל ָד ִודְּ ...ואַ ל
ַת ְּס ֵתר פָ נֶיָך
ֵמעַ ְּב ֶדָך כִ י צַ ר
ִלי ַמ ֵהר עֲ נֵנִ י:

102: Prayer of a
103: For David poor man… Do not
Bless the Lord, hide Your face
104:
from… Incline Your 101: For David
)Bless the Lord, my soul (x2
Bless the Lord ear… Answer me
)my soul (x2
I will
quickly
)(x3
Halleluya
sing/praises

ק"ב ,א.גְּ :ת ִפלָ ה ק"ג,א.כ-כב:
ק"א ,א:
ְּל ָדוִד ִמזְּ מֹור ְּלעָ נִ י ...אַ ל ַת ְּס ֵתר ְּל ָדוִד
בָ ֲרכִ י נ ְַּפ ִשי
ּומ ְּשפָ ט פָ נֶיָך ִמ ֶמנִ י ְּביֹום
חֶ ֶסד ִ
אֶ ת ה'...
צַ ר ִלי ַה ֵטה אֵ לַ י
ירה
אָ ִש ָ
ַמ ָרה אָ זְּ נֶָך ְּביֹום אֶ ְּק ָרא בָ ֲרכּו ה'...
ְּלָך ה' אֲ ז ֵ
בָ ֲרכּו ה'...
ַמ ֵהר עֲ נֵנִ י:
בָ ֲרכּו ה'...
בָ ֲרכִ י נ ְַּפ ִשי
אֶ ת ה':

פ"ו ,אְּ :ת ִפלָ ה
ְּל ָד ִוד ַה ֵטה ה'
אָ זְּ נְּ ָך עֲ נֵנִ י כִ י
עָ נִ י ְּואֶ ְּביֹון אָ נִ י

106: Halleluya
Give thanks to
the Lord for He is
good for his kindness is everlasting. Blessed 105: Give thanks
…be the Lord
…to the Lord
Halleluya
Halleluya

ק"ד ,א.לה:

ק"ה ,א.כ-בב:

בָ ֲרכִ י נ ְַּפ ִשי
ִתמּו
אֶ ת ה'...י ַ
חַ ָט ִאים ִמן
ָהאָ ֶרץ ְּּור ָש ִעים
עֹוד אֵ ינָם
בָ ֲרכִ י נ ְַּפ ִשי
אֶ ת ה'
ַה ְּללּו יָּה:

הֹודּו לַ ה'...

בַ עֲ בּור י ְִּש ְּמרּו
חֻ ָקיו
ֹתיו יִנְּ צֹרּו
וְּתֹור ָ
ַה ְּללּו יָּה:

ק"ו ,א.מח:
ַה ְּללּו יָּה
הֹודּו לַ ה' כִ י טֹוב
כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו
 ...בָ רּוְך ה'
ֹלהי י ְִּׂש ָראֵ ל
אֱ ֵ
ִמן ָהעֹולָ ם וְּעַ ד
ָהעֹולָ ם וְּאָ ַמר
כָל ָהעָ ם אָ ֵמן
ַה ְּללּו יָּה:

ק"ד ,לג:
ירה לַ ה'
אָ ִש ָ
ְּבחַ יָי אֲ ז ְַּמ ָרה
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִ
ַ
לֵ
החזן:

Reader

107: Halleluya
Give thanks to the
Lord for He is good,
for his kindness is
everlasting. Blessed
…be the Lord
Halleluya

ק"ז ,א.ח.טו.כא.לא:
הֹ דּו לַ ה' כִ י טֹוב
כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו:
...יֹודּו לַ ה' חַ ְּסדֹו
אֹותיו ִל ְּבנֵי אָ ָדם
וְּנִ ְּפ ְּל ָ
)(x4

ֹלהים ִשיר
קמ"ד ,ט :אֱ ִ
ירה לָ ְך ְּבנֵבֶ ל
חָ ָדש אָ ִש ָ
עָ ׂשֹור אֲ ז ְַּמ ָרה לָ ְך:
הקהל Congregation

בָ רּוְך ה' ַה ְּמב ָֹרְך ְּלעֹולָ ם וָעֶ ד:
בָ ְּרכּו אֶ ת ה' ַה ְּמב ָֹרְך :הַ ְּללּו יָּה
Bless the Lord
 Blessed be the Lordהֹודּו לַ ה' כִ י טֹוב
Who is blessed
כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו Who is blessed forever

מזמור ק"ה (פתיחה)
)105 (beginning

מזמור ק"ד (סוף)
)104 (end
Sing
Praise

speak
rejoice

Con-textuality
בֹורא ָש ַמיִם חֲ ָד ִשים וָאָ ֶרץ חֲ ָד ָשה וְּל ֹא ִתזָ כ ְַּרנָה ָה ִראשֹ נֹות וְּל ֹא
ישעיהו ס"ה ,יז-יט :כִ י ִהנְּ נִ י ֵ
ְּרּושלַ ִם
בֹורא אֶ ת י ָ
בֹורא כִ י ִהנְּ נִ י ֵ
ַתעֲ לֶ ינָה עַ ל לֵ ב :כִ י ִאם ִׂשיׂשּו וְּגִ ילּו עֲ ֵדי עַ ד אֲ ֶשר אֲ נִ י ֵ
ִש ַמע בָ ּה עֹוד קֹול ְּבכִ י וְּקֹול זְּ עָ ָקה:
ְּׂש ְּׂש ִתי ְּבעַ ִמי וְּל ֹא י ָ
ירּושלַ ִם ו ַ
ָ
גִ ילָ ה וְּעַ ָמּה ָמׂשֹוׂש :וְּגַ ְּל ִתי ִב

Book V

ספר חמישי

Book IV

ספר רביעי

ג- א,מזמור ק"ז

 מז,מזמור ק"ו

פתיחת הספר החמישי
Mizmor 107, 1-3
Opening of Book V

סוף ספר רביעי
Mizmor 106, 47

:הֹ דּו לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו
:ֹאמרּו גְּ אּולֵ י ה' אֲ ֶשר גְּ אָ לָ ם ִמיַד צָ ר
ְּ י
ּומ ַמעֲ ָרב
ִ ּומאֲ ָרצֹות ִק ְּבצָ ם ִמ ִמזְּ ָרח
ֵ
:ּומיָם
ִ ִמצָ פֹון
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.

End of Book IV

ֹלהינּו ו ְַּק ְּבצֵ נּו ִמן ַהגֹויִם
ֵ ֱהֹושיעֵ נּו ה' א
ִ
:ְּלהֹ דֹות ְּל ֵשם ָק ְּד ֶשָך ְּל ִה ְּש ַתבֵ ַח ִב ְּת ִהלָ ֶתָך
ֹלהי י ְִּׂש ָראֵ ל ִמן ָהעֹולָ ם וְּעַ ד
ֵ ֱבָ רּוְך ה' א
:ָהעֹולָ ם וְּאָ ַמר כָל ָהעָ ם אָ ֵמן ַה ְּללּו יָּה
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.

Con-textuality

הלל והודאה בספר תהלים

Contextuality

הלל והודאה מחוץ לספר תהלים
תורה
Torah

נביאים
Prophets

Intertextuality
כתובים
Writings
תהלים ,משלי ,איוב

בראשית  -שמות – ויקרא – במדבר – דברים

ראשונים :יהושע ,שופטים ,שמואל ,מלכים
אחרונים :ישעיה ,ירמיה ,יחזקאל ,תרי עשר

מגילות :שיר השירים ,רות ,איכה ,קהלת,
אסתר

דניאל  -עזרא ונחמיה  -דברי הימים

Jeremiah, Ezekiel, Minor Prophets

ַה ְּללּו
הֹודּו

ירמיהו כ' ,יגִ :שירּו לַ ה' ַה ְּללּו אֶ ת ה' כִ י ִהצִ יל אֶ ת נֶפֶ ש אֶ ְּביֹון ִמיַד ְּמ ֵר ִעים:
ירמיהו ל"א ,ו :כִ י כֹה אָ ַמר ה' ָרנּו ְּליַעֲ קֹ ב ִש ְּמחָ ה וְּצַ הֲ לּו ְּבר ֹאש ַהגֹויִם ַה ְּש ִמיעּו
הֹושע ה' אֶ ת עַ ְּמָך אֵ ת ְּשאֵ ִרית י ְִּׂש ָראֵ ל:
ַ
ַה ְּללּו ו ְִּא ְּמרּו
ישעיהו י"ב ,ד :וַאֲ ַמ ְּר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו לַ ה' ִק ְּראּו ִב ְּשמֹו
דה"א א ט"ז ,ד.ז-ח.לד (דוד) :וַיִ ֵתן ִל ְּפנֵי אֲ רֹון ה' ִמן ַה ְּלוִיִ ם ְּמ ָש ְּר ִתים
יֹלתיו ַהזְּ כִ ירּו כִ י נִ ְּׂשגָב ְּשמֹו:
הֹודיעּו בָ עַ ִמים עֲ ִל ָ
ִ
ָתן ָדוִיד
ֹלהי י ְִּׂש ָראֵ ל ...בַ יֹום ַההּוא אָ ז נ ַ
ּולהַ לֵ ל לַ ה' אֱ ֵ
ּולהֹודֹות ְּ
ּול ַהזְּ כִ יר ְּ
ְּ
ִש ַמע בַ ָמקֹום ַהזֶ ה אֲ ֶשר
ירמיהו ל"ג ,י-יא :כֹה אָ ַמר ה' עֹוד י ָ
הֹודיעּו
ִ
בָ ר ֹאש ְּלהֹ דֹות לַ ה' ְּביַד אָ ָסף וְּאֶ חָ יו :הֹודּו לַ ה' ִק ְּראּו ִב ְּשמֹו
ְּהּודה
ּומאֵ ין ְּב ֵה ָמה ְּבעָ ֵרי י ָ
אַ ֶתם אֹ ְּמ ִרים חָ ֵרב הּוא ֵמאֵ ין אָ ָדם ֵ
יֹלתיו ...הֹודּו לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו.
בָ עַ ִמים עֲ ִל ָ
ּומאֵ ין
יֹושב ֵ
ּומאֵ ין ֵ
ְּרּושלַ ִם ַהנְּ ַשמֹות ֵמאֵ ין אָ ָדם ֵ
ּובחֻ צֹות י ָ
ְּ
מלכים א ח' ,לג.לה (דה"ב ו' ,כד.כו) (שלמה) ... :ו ָ
ְּשבּו אֵ לֶ יָך וְּהֹודּו אֶ ת ְּב ֵה ָמה :קֹול ָׂשׂשֹון וְּקֹול ִׂש ְּמחָ ה קֹול חָ ָתן וְּקֹול כַלָ ה קֹול אֹ ְּמ ִרים
תֹודה
ָ
ְּש ֶמָך ו ְִּה ְּתפַ ְּללּו ו ְִּה ְּתחַ נְּ נּו אֵ לֶ יָך בַ בַ יִת ַהזֶ ה ...ו ְִּה ְּתפַ ְּללּו אֶ ל ַה ָמקֹום ַהזֶ ה הֹודּו אֶ ת ה' צְּ בָ אֹות כִ י טֹוב ה' כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו ְּמ ִב ִאים
אתם יְּשּובּון כִ י ַתעֲ נֵם:
ּומחַ ָט ָ
וְּהֹודּו אֶ ת ְּש ֶמָך ֵ
בֵ ית ה' כִ י אָ ִשיב אֶ ת ְּשבּות ָהאָ ֶרץ כְּ בָ ִראשֹ נָה אָ ַמר ה':
דברי הימים-ב ז' ,ג.ו (שלמה)ְּ :וכֹל ְּבנֵי י ְִּׂש ָראֵ לּ ...וכְּ בֹוד ה' עַ ל ַהבָ יִת...
רֹותם עֹ ְּמ ִדים
ְּהכֹהֲ נִ ים עַ ל ִמ ְּש ְּמ ָ
וְּהֹודֹות לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו ...ו ַ
עזרא ג' ,י-יא (זרובבל)ְּ :וי ְִּסדּו ַהבֹנִ ים אֶ ת ֵהיכַל ה'
ְּה ְּלוִיִ ם ִבכְּ לֵ י ִשיר ה' אֲ ֶשר עָ ָׂשה ָדוִיד ַה ֶמלֶ ְך ְּלהֹ דֹות לַ ה' כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו
ו ַ
ְּה ְּלוִיִ ם ְּבנֵי אָ ָסף
ַויַעֲ ִמידּו ַהכֹהֲ נִ ים ְּמלֻבָ ִשים בַ חֲ צֹצְּ רֹות ו ַ
ְּהכֹהֲ נִ ים ַמ ְּחצְּ ִרים נֶגְּ ָדם ְּוכָל י ְִּׂש ָראֵ ל עֹ ְּמ ִדים
ְּב ַהלֵ ל ָדוִיד ְּבי ָָדם ו ַ
בַ ְּמצִ ְּל ַתיִם ְּל ַהלֵ ל אֶ ת ה' עַ ל י ְֵּדי ָדוִיד ֶמלֶ ְך י ְִּׂש ָראֵ לַ .ויַעֲ נּו
ּומ ַה ְּל ִלים
דה"ב כ' ,כא (יהושפט) :וַיִ ּוָעַ ץ אֶ ל ָהעָ ם ַויַעֲ ֵמד ְּמשֹ ֲר ִרים לַ ה' ְּ
ּובהֹודֹת לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו עַ ל י ְִּׂש ָראֵ ל ְּוכָל
ְּב ַהלֵ ל ְּ
ְּל ַה ְּד ַרת קֹ ֶדש ְּבצֵ את ִל ְּפנֵי ֶהחָ לּוץ וְּאֹ ְּמ ִרים הֹודּו לַ ה' כִ י ְּלעֹולָ ם חַ ְּסדֹו:
הּוסד בֵ ית ה'.
ַ
ָהעָ ם ֵה ִריעּו ְּתרּועָ ה גְּ דֹולָ ה ְּב ַהלֵ ל לַ ה' עַ ל

:ו ְִּל ְּפנֵי ה' י ְִּשפֹ ְך ִׂשיחֹו

102
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

 צרות:קינה
,מאויבים
אפסות החיים

 עבדי:בניין ציון
ה' והגוים
'יעבדו את ה

אפסות האדם
,'מול נצחיות ה
אך ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך
ִי ְּשכֹונּו

ְּת ִפלָ ה ְּלעָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ ף

א

:ְּשוְּעָ ִתי אֵ לֶ יָך ָתבֹוא
ַ ו

ה' ִש ְּמעָ ה ְּת ִפלָ ִתי

ב

ְּביֹום צַ ר ִלי

אַ ל ַת ְּס ֵתר פָ נֶיָך ִמ ֶמנִ י

ג

:ְּביֹום אֶ ְּק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵנִ י

ַה ֵטה אֵ לַ י אָ זְּ נֶָך

:מֹותי כְּ מֹו ֵקד נִ ָחרּו
ַ וְּעַ ְּצ

כִ י כָלּו ְּבעָ ָשן י ָָמי

ד

:כִ י ָשכ ְַּח ִתי ֵמאֲ כֹל לַ ְּח ִמי

הּוכָה כָעֵ ֶׂשב וַיִ בַ ש ִל ִבי

ה

:ָד ְּב ָקה עַ ְּצ ִמי ִל ְּב ָׂש ִרי

ִמקֹול אַ נְּ ָח ִתי

ו

:ִיתי כְּ כֹוס חֳ ָרבֹות
ִ ָהי

יתי ִל ְּקאַ ת ִמ ְּדבָ ר
ִ ָד ִמ

ז

:בֹודד עַ ל גָג
ֵ כְּ ִצפֹור

ָש ַק ְּד ִתי וָאֶ ְּהיֶה

ח

:ְּמהֹולָ לַ י ִבי נִ ְּשבָ עּו

כָל ַהיֹום ֵח ְּרפּונִ י אֹויְּבָ י

ט

:ו ְִּש ֻקוַי ִב ְּבכִ י ָמ ָסכְּ ִתי

כִ י אֵ פֶ ר כַלֶ ֶחם אָ כ ְָּל ִתי

י

:אתנִ י ו ַַת ְּש ִליכֵנִ י
ַ כִ י נְּ ָׂש

ִמ ְּפנֵי זַעַ ְּמָך ו ְִּק ְּצפֶ ָך

יא

:וַאֲ נִ י כָעֵ ֶׂשב ִאיבָ ש

י ַָמי כְּ צֵ ל נָטּוי

יב

:וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר

וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב

יג

:כִ י עֵ ת ְּל ֶחנְּ נָּה כִ י בָ א מֹועֵ ד

אַ ָתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִציֹון

יד

:וְּאֶ ת עֲ פָ ָרּה יְּחֹ נֵנּו

ֶיה
ָ כִ י ָרצּו עֲ בָ ֶדיָך אֶ ת אֲ בָ נ

טו

:בֹודָך
ֶ ְְּּוכָל ַמ ְּלכֵי ָהאָ ֶרץ אֶ ת כ

'ִיראּו גֹויִם אֶ ת ֵשם ה
ְּ ְּוי

טז

:נִ ְּראָ ה ִבכְּ בֹודֹו

כִ י בָ נָה ה' ִציֹון

יז

:וְּל ֹא בָ זָה אֶ ת ְּת ִפלָ ָתם

פָ נָה אֶ ל ְּת ִפלַ ת ָהעַ ְּרעָ ר

יח

:וְּעַ ם נִ ְּב ָרא י ְַּהלֶ ל יָּה

ָתב ז ֹאת ְּלדֹור אַ חֲ רֹון
ֶ ִתכ

יט

:ה' ִמ ָש ַמיִם אֶ ל אֶ ֶרץ ִה ִביט

כִ י ִה ְּש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְּדשֹו

כ

:מּותה
ָ ְּלפַ ֵת ַח ְּבנֵי ְּת

ִל ְּשמֹעַ אֶ נְּ ַקת אָ ִסיר

כא

:ירּושלָ ִם
ָ
ּות ִהלָ תֹו ִב
ְּ

'ְּל ַספֵ ר ְּב ִציֹון ֵשם ה

כב

:'ּומ ְּמלָ כֹות לַ עֲ בֹד אֶ ת ה
ַ

ְּב ִה ָקבֵ ץ עַ ִמים י ְַּח ָדו

כג

:ִקצַ ר י ָָמי

ִענָה בַ ֶד ֶרְך כחו כ ִֹחי

כד

:נֹותיָך
ֶ דֹורים ְּש
ִ אֹ ַמר אֵ ִלי אַ ל ַתעֲ לֵ נִ י בַ חֲ ִצי י ָָמי ְּבדֹור

כה

:ּומעֲ ֵׂשה י ֶָדיָך ָש ָמיִם
ַ

ְּלפָ נִ ים ָהאָ ֶרץ י ַָס ְּד ָת

כו

וְּאַ ָתה ַתעֲ מֹד

ֵה ָמה י ֹאבֵ דּו

כז

:כ ְַּלבּוש ַתחֲ ִליפֵ ם ְּויַחֲ ֹלפּו

ְּוכֻלָ ם כַבֶ גֶד י ְִּבלּו

:ִתמּו
ָ נֹותיָך ל ֹא י
ֶ ּוש
ְּ

וְּאַ ָתה הּוא

כח

:ְּוז ְַּרעָ ם ְּלפָ נֶיָך יִכֹון

ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך י ְִּשכֹונּו

כט

מזמור
ק"ב

מזמור
ק"ב

א

ְּת ִפלָ ה ְּלעָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ ף

ב

ה' ִש ְּמעָ ה ְּת ִפלָ ִתי

ְּשוְּעָ ִתי אֵ לֶ יָך ָתבֹוא:
ו ַ

ג

אַ ל ַת ְּס ֵתר פָ נֶיָך ִמ ֶמנִ י

ְּביֹום צַ ר ִלי

ַה ֵטה אֵ לַ י אָ זְּ נֶָך

ְּביֹום אֶ ְּק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵנִ י:

ד

כִ י כָלּו ְּבעָ ָשן י ָָמי

מֹותי כְּ מֹו ֵקד נִ ָחרּו:
וְּעַ ְּצ ַ

ה

הּוכָה כָעֵ ֶׂשב וַיִ בַ ש ִל ִבי

כִ י ָשכ ְַּח ִתי ֵמאֲ כֹל לַ ְּח ִמי:

ו

ִמקֹול אַ נְּ ָח ִתי

ָד ְּב ָקה עַ ְּצ ִמי ִל ְּב ָׂש ִרי:

ז

יתי ִל ְּקאַ ת ִמ ְּדבָ ר
ָד ִמ ִ

ִיתי כְּ כֹוס חֳ ָרבֹות:
ָהי ִ

ח

ָש ַק ְּד ִתי וָאֶ ְּהיֶה

בֹודד עַ ל גָג:
כְּ ִצפֹור ֵ

ט

כָל ַהיֹום ֵח ְּרפּונִ י אֹויְּבָ י

ְּמהֹולָ לַ י ִבי נִ ְּשבָ עּו:

י

כִ י אֵ פֶ ר כַלֶ ֶחם אָ כ ְָּל ִתי

ו ְִּש ֻקוַי ִב ְּבכִ י ָמ ָסכְּ ִתי:

יא

ִמ ְּפנֵי זַעַ ְּמָך ו ְִּק ְּצפֶ ָך

אתנִ י ו ַַת ְּש ִליכֵנִ י:
כִ י נְּ ָׂש ַ

יב

י ַָמי כְּ צֵ ל נָטּוי

וַאֲ נִ י כָעֵ ֶׂשב ִאיבָ ש:

יג

וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב

וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר:

יד

אַ ָתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִציֹון

כִ י עֵ ת ְּל ֶחנְּ נָּה כִ י בָ א מֹועֵ ד:

טו

ֶיה
כִ י ָרצּו עֲ בָ ֶדיָך אֶ ת אֲ בָ נ ָ

וְּאֶ ת עֲ פָ ָרּה יְּחֹ נֵנּו:

טז

ִיראּו גֹויִם אֶ ת ֵשם ה'
ְּוי ְּ

בֹודָך:
ְּוכָל ַמ ְּלכֵי ָהאָ ֶרץ אֶ ת כְּ ֶ

יז

כִ י בָ נָה ה' ִציֹון

נִ ְּראָ ה ִבכְּ בֹודֹו:

יח

פָ נָה אֶ ל ְּת ִפלַ ת ָהעַ ְּרעָ ר

וְּל ֹא בָ זָה אֶ ת ְּת ִפלָ ָתם:

יט

ָתב ז ֹאת ְּלדֹור אַ חֲ רֹון
ִתכ ֶ

וְּעַ ם נִ ְּב ָרא י ְַּהלֶ ל יָּה:

כ

כִ י ִה ְּש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְּדשֹו

ה' ִמ ָש ַמיִם אֶ ל אֶ ֶרץ ִה ִביט:

כא

ִל ְּשמֹעַ אֶ נְּ ַקת אָ ִסיר

מּותה:
ְּלפַ ֵת ַח ְּבנֵי ְּת ָ

כב

ְּל ַספֵ ר ְּב ִציֹון ֵשם ה'

ירּושלָ ִם:
ָ
ּות ִהלָ תֹו ִב
ְּ

כג

ְּב ִה ָקבֵ ץ עַ ִמים י ְַּח ָדו

ּומ ְּמלָ כֹות לַ עֲ בֹד אֶ ת ה':
ַ

כד

ִענָה בַ ֶד ֶרְך כחו כ ִֹחי

ִקצַ ר י ָָמי:

כה

נֹותיָך:
דֹורים ְּש ֶ
אֹ ַמר אֵ ִלי אַ ל ַתעֲ לֵ נִ י בַ חֲ ִצי י ָָמי ְּבדֹור ִ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ו ְִּל ְּפנֵי ה' י ְִּשפֹ ְך ִׂשיחֹו:

כו

ְּלפָ נִ ים ָהאָ ֶרץ י ַָס ְּד ָת

ּומעֲ ֵׂשה י ֶָדיָך ָש ָמיִם:
ַ

כז

ֵה ָמה י ֹאבֵ דּו

וְּאַ ָתה ַתעֲ מֹד

ְּוכֻלָ ם כַבֶ גֶד י ְִּבלּו

כ ְַּלבּוש ַתחֲ ִליפֵ ם ְּויַחֲ ֹלפּו:

כח

וְּאַ ָתה הּוא

ִתמּו:
נֹותיָך ל ֹא י ָ
ּוש ֶ
ְּ

כט

ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך י ְִּשכֹונּו

ְּוז ְַּרעָ ם ְּלפָ נֶיָך יִכֹון:
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ְּת ִפלָ ה ְּלעָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ ף
ה' ִש ְּמעָ ה ְּת ִפלָ ִתי

כִ י כָלּו ְּבעָ ָשן י ָָמי
הּוכָה כָעֵ ֶׂשב וַיִ בַ ש ִל ִבי

קינה :צרות
מאויבים,
אפסות החיים

וַאֲ נִ י כָעֵ ֶׂשב ִאיבָ ש
וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם

י ַָמי כְּ צֵ ל נָטּוי

וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר

כִ י עֵ ת ְּלחֶ נְּ נָּה

אַ ָתה ָתקּום
ְּת ַרחֵ ם צִ יֹון

וְּאֶ ת עֲ פָ ָרּה יְּחֹ נֵנּו
כִ י ָרצּו עֲ בָ ֶדיָך
ֶיה
אֶ ת אֲ בָ נ ָ

בניין ציון :עבדי
ה' והגוים
יעבדו את ה'

פָ נָה אֶ ל ְּת ִפלַ ת
ָהעַ ְּרעָ ר וְּל ֹא בָ זָה
אֶ ת ְּת ִפלָ ָתם

ָתב ז ֹאת
ִתכ ֶ
ְּלדֹור אַ חֲ רֹון

ּומ ְּמלָ כֹות לַ עֲ בֹד
ַ
אֶ ת ה':

ִקצַ ר י ָָמי
דֹורים
ְּבדֹור ִ
נֹותיָך
ְּש ֶ

אפסות האדם
מול נצחיות ה',
אך ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך
ִי ְּשכֹונּו
וְּאַ ָתה הּוא
נֹותיָך
ּוש ֶ
ְּ
ִתמּו:
ל ֹא י ָ

אַ ל ַתעֲ לֵ נִ י בַ חֲ צִ י י ָָמי
נֹותיָך:
דֹורים ְּש ֶ
ְּבדֹור ִ

ִתמּו
נֹותיָך ל ֹא י ָ
ּוש ֶ
ְּ
ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך ִי ְּשכֹונּו

איכה ה' ,יט.כ (סוף)

מזמור ק"ב

אַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב
כִ ְּסאֲ ָך ְּלדֹר וָדֹור... :
הֲ ִשיבֵ נּו ה' אֵ לֶ יָך ְּונָשּובָ ה
חַ ֵדש י ֵָמינּו כְּ ֶק ֶדם:

יג וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב
וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר:

מזמור ע"ט ,יא-יג
ָתבֹוא ְּלפָ נֶיָך אֶ נְּ ַקת אָ ִסיר
כְּ גֹ ֶדל זְּ רֹועֲ ָך
Con-textuality
מּותה:
הֹותר ְּבנֵי ְּת ָ
ֵ
יתָך
וַאֲ נ ְַּחנּו עַ ְּמָך וְּצ ֹאן ַמ ְּר ִע ֶ
נֹודה ְּלָך ְּלעֹולָ ם
ֶ
ְּלדֹר ָודֹר נְּ ַספֵ ר ְּת ִהלָ ֶתָך:

יג וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב
וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר:

שמות ג' ,טוְּ ... :שלָ חַ נִ י אֲ לֵ יכֶם
זֶה ְּש ִמי ְּלעֹ לָ ם ְּוזֶה זִ כְּ ִרי ְּלדֹר דֹר:
יהּודה ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב
יואל ד' ,כִ :ו ָ
ִירּושלַ ִם ְּלדֹור וָדֹור:
ָ
ו
קל"ה ,יג :ה' ִש ְּמָך ְּלעֹולָ ם
ה' זִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר:

כ-כב
כִ י ִה ְּש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְּדשֹו
ה' ִמ ָש ַמיִם אֶ ל אֶ ֶרץ ִה ִביט:
ִל ְּשמֹעַ אֶ נְּ ַקת אָ ִסיר
מּותה:
ְּלפַ ֵתחַ ְּבנֵי ְּת ָ
ְּל ַספֵ ר ְּבצִ יֹון ֵשם ה'
ירּושלָ ִם:
ָ
ּות ִהלָ תֹו ִב
ְּ

Inter-textuality

דברים כ"ו ,טו:
ַה ְּש ִקיפָ ה ִמ ְּמעֹון ָק ְּד ְּשָך ִמן
ַה ָש ַמיִם ּובָ ֵרְך אֶ ת עַ ְּמָך אֶ ת
י ְִּׂש ָראֵ ל וְּאֵ ת ָהאֲ ָד ָמה אֲ ֶשר
ָת ָתה לָ נּו כַאֲ ֶשר נִ ְּשבַ ְּע ָת
נ ַ
ֹתינּו אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב
לַ אֲ ב ֵ
ּודבָ ש
ְּ

מזמור פ' ,ד.ח.כ:

ְּהאֵ ר פָ נֶיָך וְּנִ ָּו ֵשעָ ה:
הֲ ִשיבֵ נּו ו ָ
ֹלהים
אֱ ִ
ְּהאֵ ר פָ נֶיָך וְּנִ ָּו ֵשעָ ה:
ֹלהים צְּ בָ אֹות הֲ ִשיבֵ נּו ו ָ
אֱ ִ
ֹלהים צְּ בָ אֹות הֲ ִשיבֵ נּו ָהאֵ ר פָ נֶיָך וְּנִ ָּו ֵשעָ ה:
ה' אֱ ִ
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ֹלהים
ֹשה ִאיש ָהאֱ ִ
ְּת ִפלָ ה ְּלמ ֶ

א

ְּת ִפלָ ה ְּלעָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ ף

ו ְִּל ְּפנֵי ה' י ְִּשפֹ ְך ִׂשיחֹו:

א

ִית לָ נּו ְּבדֹר ָודֹר:
אֲ ֹדנָי ָמעֹון אַ ָתה ָהי ָ

ב

ה' ִש ְּמעָ ה ְּת ִפלָ ִתי

ְּשוְּעָ ִתי אֵ לֶ יָך ָתבֹוא:
ו ַ

ג

אַ ל ַת ְּס ֵתר פָ נֶיָך ִמ ֶמנִ י

ְּביֹום צַ ר ִלי

ַה ֵטה אֵ לַ י אָ זְּ נֶָך

ְּביֹום אֶ ְּק ָרא ַמ ֵהר עֲ נֵנִ י:

ג

ָת ֵשב אֱ נֹוש עַ ד ַדכָא

ֹאמר שּובּו ְּבנֵי אָ ָדם:
וַת ֶ

ד

כִ י כָלּו ְּבעָ ָשן י ָָמי

מֹותי כְּ מֹו ֵקד נִ ָחרּו:
וְּעַ ְּצ ַ

ד

כִ י אֶ לֶ ף ָשנִ ים ְּבעֵ ינֶיָך

כְּ יֹום אֶ ְּתמֹול כִ י יַעֲ בֹר

ה

הּוכָה כָעֵ ֶׂשב וַיִ בַ ש ִל ִבי

כִ י ָשכ ְַּח ִתי ֵמאֲ כֹל לַ ְּח ִמי:

ו

ִמקֹול אַ נְּ ָח ִתי

ָד ְּב ָקה עַ ְּצ ִמי ִל ְּב ָׂש ִרי:

ה

זְּ ַר ְּמ ָתם ֵשנָה י ְִּהיּו

בַ ב ֶֹקר כ ֶָח ִציר יַחֲ ֹלף:

ז

יתי ִל ְּקאַ ת ִמ ְּדבָ ר
ָד ִמ ִ

ִיתי כְּ כֹוס חֳ ָרבֹות:
ָהי ִ

ו

בַ ב ֶֹקר י ִָציץ ו ְָּחלָ ף

לָ עֶ ֶרב יְּמֹולֵ ל ְּויָבֵ ש:

ח

ָש ַק ְּד ִתי וָאֶ ְּהיֶה

בֹודד עַ ל גָג:
כְּ ִצפֹור ֵ

ז

כִ י כ ִָלינּו ְּבאַ פֶ ָך

ּובַ חֲ ָמ ְּתָך נִ ְּב ָה ְּלנּו:

ט

כָל ַהיֹום ֵח ְּרפּונִ י אֹויְּבָ י

ְּמהֹולָ לַ י ִבי נִ ְּשבָ עּו:

ח

ֹתינּו ְּלנֶגְּ ֶדָך
ַש ָתה עֲ ֹונ ֵ

עֲ ל ֵֻמנּו ִל ְּמאֹור פָ נֶיָך:

י

כִ י אֵ פֶ ר כַלֶ ֶחם אָ כ ְָּל ִתי

ו ְִּש ֻקוַי ִב ְּבכִ י ָמ ָסכְּ ִתי:

ט

כִ י כָל י ֵָמינּו פָ נּו ְּבעֶ ְּב ָר ֶתָך

כִ ִלינּו ָשנֵינּו כְּ מֹו ֶהגֶ ה:

יא ִמ ְּפנֵי זַעַ ְּמָך ו ְִּק ְּצפֶ ָך

אתנִ י ו ַַת ְּש ִליכֵנִ י:
כִ י נְּ ָׂש ַ

י

נֹותינּו בָ ֶהם ִש ְּב ִעים ָשנָה
י ְֵּמי ְּש ֵ

ו ְִּאם ִבגְּ בּורֹת ְּשמֹונִ ים ָשנָה

יב י ַָמי כְּ צֵ ל נָטּוי

וַאֲ נִ י כָעֵ ֶׂשב ִאיבָ ש:

ו ְָּר ְּהבָ ם עָ ָמל וָאָ וֶן

כִ י גָז ִחיש ַונָעֻ פָ ה:

יג וְּאַ ָתה ה' ְּלעֹולָ ם ֵת ֵשב

וְּזִ כְּ ְּרָך ְּלדֹר ָודֹר:

יֹודעַ עֹ ז אַ פֶ ָך
יא ִמי ֵ

ּוכְּ י ְִּראָ ְּתָך עֶ ְּב ָר ֶתָך:

יד אַ ָתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִציֹון

כִ י עֵ ת ְּל ֶחנְּ נָּה כִ י בָ א מֹועֵ ד:

הֹודע
יב ִל ְּמנֹות י ֵָמינּו כֵן ַ

ְּונ ִָבא ְּלבַ ב ָחכְּ ָמה:

ֶיה
טו כִ י ָרצּו עֲ בָ ֶדיָך אֶ ת אֲ בָ נ ָ

וְּאֶ ת עֲ פָ ָרּה יְּחֹ נֵנּו:

יג שּובָ ה ה' עַ ד ָמ ָתי

ו ְִּהנ ֵָחם עַ ל עֲ בָ ֶדיָך:

ִיראּו גֹויִם אֶ ת ֵשם ה'
טז ְּוי ְּ

בֹודָך:
ְּוכָל ַמ ְּלכֵי ָהאָ ֶרץ אֶ ת כְּ ֶ

יד ַׂש ְּבעֵ נּו בַ ב ֶֹקר ַח ְּס ֶדָך

ּונְּ ַרנְּ נָה וְּנִ ְּׂש ְּמ ָחה ְּבכָל

יז כִ י בָ נָה ה' ִציֹון

נִ ְּראָ ה ִבכְּ בֹודֹו:

יח פָ נָה אֶ ל ְּת ִפלַ ת ָהעַ ְּרעָ ר

וְּל ֹא בָ זָה אֶ ת ְּת ִפלָ ָתם:

יתנּו
טו ַׂש ְּמ ֵחנּו כִ ימֹות ִענִ ָ

ְּשנֹות ָר ִאינּו ָרעָ ה:

ָתב ז ֹאת ְּלדֹור אַ חֲ רֹון
יט ִתכ ֶ

וְּעַ ם נִ ְּב ָרא י ְַּהלֶ ל יָּה:

טז י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲ בָ ֶדיָך פָ עֳ לֶ ָך

ֵיהם:
וַהֲ ָד ְּרָך עַ ל ְּבנ ֶ

כ

כִ י ִה ְּש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְּדשֹו

ֹלהינּו עָ לֵ ינּו
ִיהי נֹעַ ם אֲ ֹדנָי אֱ ֵ
יז ו ִ

ּומעֲ ֵׂשה י ֵָדינּו כֹונְּ נָה עָ לֵ ינּו
ַ

כא ִל ְּשמֹעַ אֶ נְּ ַקת אָ ִסיר

מּותה:
ְּלפַ ֵת ַח ְּבנֵי ְּת ָ

כֹונְּ נֵהּו:

כב ְּל ַספֵ ר ְּב ִציֹון ֵשם ה'

ירּושלָ ִם:
ָ
ּות ִהלָ תֹו ִב
ְּ

כג ְּב ִה ָקבֵ ץ עַ ִמים י ְַּח ָדו

ּומ ְּמלָ כֹות לַ עֲ בֹד אֶ ת ה':
ַ

כד ִענָה בַ ֶד ֶרְך כחו כ ִֹחי

ִקצַ ר י ָָמי:

כה אֹ ַמר אֵ ִלי אַ ל ַתעֲ לֵ נִ י בַ חֲ ִצי י ָָמי

נֹותיָך:
דֹורים ְּש ֶ
ְּבדֹור ִ

כו ְּלפָ נִ ים ָהאָ ֶרץ י ַָס ְּד ָת

ּומעֲ ֵׂשה י ֶָדיָך ָש ָמיִם:
ַ

כז ֵה ָמה י ֹאבֵ דּו

וְּאַ ָתה ַתעֲ מֹד

ב

ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻלָ דּו

ְּתבֵ ל
ו ְַּתחֹולֵ ל אֶ ֶרץ ו ֵ

ּומעֹולָ ם עַ ד עֹולָ ם אַ ָתה אֵ ל:
ֵ

מּורה בַ לָ יְּלָ ה:
וְּאַ ְּש ָ

י ֵָמינּו:

ּומעֲ ֵׂשה י ֵָדינּו
ַ

ְּוכֻלָ ם כַבֶ גֶד י ְִּבלּו

ה' ִמ ָש ַמיִם אֶ ל אֶ ֶרץ ִה ִביט:

כ ְַּלבּוש ַתחֲ ִליפֵ ם ְּויַחֲ ֹלפּו:

כח וְּאַ ָתה הּוא

ִתמּו:
נֹותיָך ל ֹא י ָ
ּוש ֶ
ְּ

כט ְּבנֵי עֲ בָ ֶדיָך י ְִּשכֹונּו

ְּוז ְַּרעָ ם ְּלפָ נֶיָך יִכֹון:

ק"ב
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?א בא-ל חי שמך למה מלך משיח ל-אב א
דעו מאביכם כי לא בוש אבוש ושוב אשוב אליכם כִּ י בָ א מֹועֵ ד
רבי אברהם בן עזרא
) יד, (תהלים ק"ב:תקּום ְּת ַר ֵחם ִציֹון כִ י עֵ ת ְּל ֶחנְּ נָּה כִ י בָ א מֹועֵ ד
ָ אַ ָתה

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)

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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