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Ending:
Strengthening in God’s
Torah in anticipation of the
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Axis and Turning Point:
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 א – ב- הפתיח
Introduction: Aleph-Bet

Perfection of the
path of those
who follow
God’s Torah

The poet wishes
to walk in the
way of the
Torah

Internalization of
God’s Torah in
the poet’s heart

Story and
happiness of the
poet in God’s
Torah

1 Praiseworthy/Happy are those whose path is blameless, who follow the
Torah of the Lord.
2 Praiseworthy/happy are those who keep His precepts; who seek Him
wholeheartedly.
3 They do no injustice, they walk in His ways.
4 You commanded Your edicts, to be diligently observed.
5 It is my wish that my ways be established to keep Your statutes.
6 Then I will not be ashamed when I have regard for all Your
commandments.
7 I give thanks to You with an upright heart when I learn Your laws.
8 I follow Your statutes; do not forsake me utterly.
9 How should a youth bring merit to his way? By observing it according to
Your word.
10 With all my heart I seek You; do not let me to stray from Your
commandments.
11 In my heart I store Your word, so that I should not sin against You.
12 Blessed are You, Lord; teach me Your statutes.
13 With my lips I recite all the laws of Your mouth.
14 I rejoice in the path of Your precepts as over all riches.
15 I speak about your edicts and I look at Your ways.
16 I delight in Your statutes; I do not forget Your word.

:'ההֹלכִ ים בתֹורת ה
:בכָל לֵ ב יִדרשּוהּו
:בִ ד ָרכָיו הָ לָ כּו
: אד
ֹ לִשמֹר מ
:לִשמֹר חקיָך
:יטי אל ָכל ִמצֹותיָך
ִ ִבהב
:בלָמ ִדי ִמשפטֵ י צִ דקָך
:אל תעזבֵ נִי עד מאֹד

:לִשמֹר כִ דבָ רָך
:אל תשגֵנִי ִמ ִמצֹותיָך
:למען ל ֹא אחֱ טָ א לָך
:למדֵ נִי חקיָך
:כֹל ִמשפטֵ י פִ יָך
:כעל כָל הֹון
:ואבִ יטָ ה אֹרחֹתיָך
:ל ֹא אשכח דבָ רָך

(א) אש ֵרי ת ִמימֵ י דָ רך
(ב) אש ֵרי נֹצ ֵרי עֵ ד ָֹתיו
(ג) אף ל ֹא פָ עֲלּו עולָה
יתה פִ קדיָך
ָ ִ(ד) א ָתה צִ ּו
(ה) אחֲ לי יִ כֹנּו ד ָרכָי
ָאז ל ֹא ֵאבֹוש
)( ו
(ז) אֹודָך ביֹשר לֵבָ ב
(ח) את חקיָך אשמֹר
במה יזכה נער את ָארחֹו
לִבי דרש ִתיָך
ִ בכָל
בלִבִ י צָ פנ ִתי ִאמ ָרתָך
'בָ רּוך א ָתה ה
בִ שפָתי ִספר ִתי
בדרך עֵ דֹותיָך שש ִתי
בפִ קדיָך ָא ִשיחָ ה
בחקֹתיָך אשתעֲשָ ע

)(ט
)( י
)(יא
)(יב
)(יג
)(יד
)(טו
)(טז

תמימות
הדרך של
ההולכים
'בתורת ה
המשורר
מבקש
ללכת בדרך
התורה

הפנמת
המשורר
את תורת
ה' בלבו

סיפור
ושמחת
המשורר
'בתורת ה

הפתיח  -א  -ב
א שבח של דרך התורה; ב העמקה (שאלה ותשובה) ושמחה בדרך התורה
א  -בפתיחת המזמור המשורר משבח את דרך התורה ואת ההולכים בה (א-ד); הוא מבקש
להיות שותף אף הוא בדרך זו ,ומשקף כאן את המציאות האישית שלו (ה-ח).
ב  -המשורר מתעד שהוא מצעירותו דורש את התורה בלבו ,מבקש להימנע מחטאים וללמוד
מה' (ט-יב); ייתרה מזאת :הוא עוסק בתורה ,שש בה ומקווה להשתעשע בה (יג-טז).

מזמור א' ,א-ב

מזמור י"ט

(א) אש ֵרי ָה ִאיש אֲ שר ל ֹא ָהלך
בעֲצת ר ָשעִ ים ּובדרך ח ָט ִאים
ָשב:
ל ֹא עָ ָמד ּובמֹושב ל ִֵצים ל ֹא י ָ
תֹורתֹו
(ב) כִ י ִאם בתֹורת ה' חפצֹו ּוב ָ
יֹומם ָולָילָה:
יהגה ָ

(ח) תֹורת ה' ת ִמימָ ה מ ִשיבת נָפש
עֵ דּות ה' נאֱ מָ נָה מחכִ ימת פ ִתי:
(ט) פִ קּודֵ י ה' ישָ ִרים משמ ֵחי ֵלב
ִמצות ה' בָ ָרה מ ִאירת עֵ י ָניִם:
הֹורה עֹומדת לָעד
(י) יִראת ה' ט ָ
ִמשפטֵ י ה' אֱ מת צָ דקּו יח ָדו...
(יד) גם ִמז ִֵדים חֲ שֹך עבדָך...

ניסוחים רבים מחברים את הבית לתחילת ספר תהלים מזמור א' ולמזמור י"ט; מזמור
קי"ט מפרט את הקשר האישי העמוק של המשורר עם דרך התורה ועם ה'.
מזמור קי"ח – מזמור קי"ט  ראו למעלה

תמימות
הדרך של
ההולכים
בתורת ה'
המשורר
מבקש
ללכת בדרך
התורה

הפנמת
המשורר
את תורת
ה' בלבו

סיפור
ושמחת
המשורר
בתורת ה'

(א) אש ֵרי ת ִמימֵ י דָ רך
(ב) אש ֵרי נֹצ ֵרי עֵ ד ָֹתיו
(ג) אף ל ֹא פָ עֲלּו עולָה
יתה פִ קדיָך
(ד) א ָתה צִ ּוִ ָ
(ה) אחֲ לי יִ כֹנּו ד ָרכָי
ָאז ל ֹא ֵאבֹוש
( ו)
(ז) אֹודָך ביֹשר לֵבָ ב
(ח) את חקיָך אשמֹר

(ט)
( י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)
(טז)

במה יזכה נער את ָארחֹו
לִבי דרש ִתיָך
בכָל ִ
בלִבִ י צָ פנ ִתי ִאמ ָרתָך
בָ רּוך א ָתה ה'
בִ שפָתי ִספר ִתי
בדרך עֵ דֹותיָך שש ִתי
בפִ קדיָך ָא ִשיחָ ה
בחקֹתיָך אשתעֲשָ ע

ההֹלכִ ים בתֹורת ה':
בכָל לֵ ב יִדרשּוהּו:
בִ ד ָרכָיו הָ לָ כּו:
אד :
לִשמֹר מ ֹ
לִשמֹר חקיָך:
יטי אל ָכל ִמצֹותיָך:
בהבִ ִ
בלָמ ִדי ִמשפטֵ י צִ דקָך:
אל תעזבֵ נִי עד מאֹד:

לִשמֹר כִ דבָ רָך:
אל תשגֵנִי ִמ ִמצֹותיָך:
למען ל ֹא אחֱ טָ א לָך:
למדֵ נִי חקיָך:
כֹל ִמשפטֵ י פִ יָך:
כעל כָל הֹון:
ואבִ יטָ ה אֹרחֹתיָך:
ל ֹא אשכח דבָ רָך:

ימי ָדרך
(א) ת ִמ ֵ
ההֹלכִ ים בתֹורת ה'
(ג) ִבד ָרכָיו
ָהלָכּו

(א) אש ֵרי
(ב) אש ֵרי

(ב) בכָל לֵב יִדרשּוהּו
(ד) לִשמֹר מאֹד
(ה) לִשמֹר חקיָך

(ה) אחֲ לי
ִיכֹנּו ד ָרכָי
(ז) אֹודָך ביֹשר לֵבָ ב

(ב) בכָל לֵב
יִדרשּוהּו

יטי
(ו) בה ִב ִ
אל כָל ִמצֹותיָך

(י) בכָל ל ִִבי דרש ִתיָך
(יא) בל ִִבי צָ פנ ִתי ִאמ ָרתָך

(ד) לִשמֹר מאֹד
(ה) לִשמֹר חקיָך

(ג) בִ ד ָרכָיו
ָהלָכּו
(ה) אחֲ לי
ִיכֹנּו ד ָרכָי

(ז) בלָמ ִדי ִמשפ ֵטי ִצדקָך
(ז-ח) אֹודָך ביֹשר לֵבָ ב
...את חקיָך אשמֹר

(ח) את חקיָך אשמֹר
אל תעזבֵ נִי עד מאֹד
(ט) במה יזכה נער את ָארחֹו
לִשמֹר כִ דבָ רך

(א) אש ֵרי
ימי ָדרך
ת ִמ ֵ

(י) בכָל ל ִִבי
דרש ִתיָך (יא)
בל ִִבי צָ פנ ִתי
ִאמ ָרתָך

(י"ח ,לא.לג) הָ ֵאל ָת ִמים דרכֹו ִאמרת ה' צרּופָה
ָ ...ה ֵאל המאז ֵרנִי חָ יִל וי ִֵתן ָת ִמים דרכִ י
(= שמואל ב' כ"ב ,לא.לג; ראו קי"ט ,קמ)
(ט"ו ,א-ב) ִמזמֹור לדָ וִ ד ה' ִמי יָגּור ב ָאהֳ לָך ִמי
יִשכֹן בהר ָקדשָך :הֹולֵך ָת ִמים ּופֹעֵ ל צדק
ודֹבֵ ר אֱ מת בִ לבָ בֹו:
(ק"א ,ב.ו) אשכִ ילָה בדרך ָת ִמים מָ תי ָתבֹוא
יתי ...עֵ יני
ֵאלָי אתהלֵך ב ָתם לבָ בִ י בקרב בֵ ִ
הלֵך בדרך ָת ִמים
בנאמנֵי ארץ לָשבת עִ מָ ִדי ֹ
הּוא ישָ ר ֵתנִי:

(דברים ד' ,כט) ּובִ קשתם ִמשָ ם את ה' אֱ ֹלהיָך
את כִ י ִתדרשנּו בכָל לבָ בָך ּובכָל נפשָך:
ּומצָ ָ
ָ

(ט-י) לִשמֹר כִ דבָ רָך:
בכָל לִבִ י דרש ִתיָך

(יב) למ ֵדנִי חקיָך
(יד) בדרך
עֵ דֹותיָך שש ִתי

יטה אֹרחֹתיָך
(טו) וא ִב ָ
(טז) ל ֹא אשכח דבָ רָך

יטה
(טו) וא ִב ָ
אֹרחֹתיָך
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 ל-  כ- הציר והתפנית
The Axis and Turning Point – Kaf and Lamed

Danger of death
and longing for
God’s salvation

Danger from
pursuers and
request for
rescue

Torah –
Tikun Olam

The Torah
enlivens and
saves

81 My soul goes out in yearning for Your salvation; I hope for Your word.
82 My eyes pine for Your promise, saying, "When will You console me?"
83 For I have become like a wineskin in steam; I have not forgotten Your
statutes.
84 How many are the days of Your servant? When will You pass judgment
upon my pursuers?
85 Evildoers have dug pits meant for me, they do not act according to Your
Torah.
86 All Your commandments are truth; yet they pursue me with lies; help me.
87 They almost destroyed me on earth, but I did not forsake Your edicts.
88 Give me life according to Your kindness, so I may follow the precept of Your
mouth.
89 Forever, Lord, Your word stands in the heavens.
90 Your faithfulness is for all generations; You established the earth and it
endures.
91 They stand today for Your judgment, for all are Your servants.
92 Had Your Torah not been my delight, I would have perished in my affliction.
93 I will never forget Your edicts for through them You gave me life.
94 I am Yours; save me for I sought Your edicts.
95 The wicked wish to destroy me; I ponder Your precepts.
96 I see an end to all great things; but Your commandments are exceedingly
broad.

ָכל ָתה לִתשּועָ תָך נפ ִשי
כָ לּו עֵ יני ל ִאמ ָרתָך
יִיתי כנ ֹאד ב ִקיטֹור
ִ ָכִ י ה
כמָ ה ימֵ י עבדָך
זֵדים ִשיחֹות
ִ כָ רּו לִ י
כָ ל ִמצֹותיָך אֱ מּונָה
כִ מעט כִ לּונִי בָ ָארץ
כחסדָך חיֵנִ י

)(פא
)(פב
)(פג
)(פד
)(פה
)(פו
)(פז
)(פח

:נִצָ ב בשָ מָ יִ ם
לעֹולָם ה' דבָ רָך
:כֹוננ ָת ארץ ות ֲעמֹד
ל ֹדר וָ ֹדר אֱ מּונָתָך
:כִ י ה ֹכל עֲבָ דיָך
ל ִמשפָ טיָך עָ מדּו היֹום
:ָאז ָאבד ִתי בעָ ניִי
תֹורתָך שעֲשעָ י
ָ לּולֵי
:ִיתנִי
ָ לעֹולָ ם ל ֹא אשכח פִ קּודיָך כִ י בָ ם ִחי
:כִ י פִ קּודיָך דָ ָרש ִתי
הֹושיעֵ נִי
ִ
לָך אֲ נִי
:עֵ דֹתיָך אתבֹונָן
לִ י ִקּוּו רשָ עִ ים לאבדֵ נִי
:אד
ֹ רחָ בָ ה ִמצוָ תָך מ
יתי ֵקץ
ִ לכָ ל ִתכלָה ָר ִא

)(פט
)( צ
)(צא
)(צב
)(צג
)(צד
)(צה
)(צו

:לִדבָ רָך יִחָ ל ִתי
:מר מָ תי תנחֲ מֵ נִי
ֹ לֵא
:חקיָך ל ֹא שָ כָח ִתי
:מָ תי תעֲשה ברֹדפי ִמשפָט
:תֹורתָך
ָ אֲ שר ל ֹא כ
:שקר רדָ פּונִי עָ ז ֵרנִי
:ואֲ נִי ל ֹא עָ זב ִתי פִ קדיָך
:ואשמ ָרה עֵ דּות פִ יָך

סכנת
מוות
וציפיה
'לישועת ה

סכנת
מרודפים
ובקשה
להצלה

– התורה
תיקון עולם

התורה
מחייה
ומצילה

הציר והתפנית  -כ  -ל
כ האויבים מסכנים את חיי המשורר; ל תורת ה' מצילה את המשורר הדבק בתורה
אות כ  +ל הם הציר והתפנית המרכזית של המזמור; המצוקה והצרות על ידי רודפיו,
אשר חותמות בבקשה ובהבטחה לעתיד לשמור את התורה (כ) ,אכן נהפכים למשורר
להצלה עם תקווה לעתיד על ידי עשיית משפט ברודפיו (ל) .מקבילות לשוניות רבות
מחברות בין שני הבתים ,כדי להמחיש את התפנית שמתרחש במרכזו של מזמור קי"ט.

סכנת
מוות
וציפיה
לישועת ה'

סכנת
מרודפים
ובקשה
להצלה

התורה –
תיקון עולם

התורה
מחייה
ומצילה

(פא)
(פב)
(פג)
(פד)
(פה)
(פו)
(פז)
(פח)

ָכל ָתה לִתשּועָ תָך נפ ִשי
כָ לּו עֵ יני ל ִאמ ָרתָך
יִיתי כנ ֹאד ב ִקיטֹור
כִ י הָ ִ
כמָ ה ימֵ י עבדָך
זֵדים ִשיחֹות
כָ רּו לִ י ִ
כָ ל ִמצֹותיָך אֱ מּונָה
כִ מעט כִ לּונִי בָ ָארץ
כחסדָך חיֵנִ י

(פט)
( צ)
(צא)
(צב)
(צג)
(צד)
(צה)
(צו)

נִצָ ב בשָ מָ יִ ם:
לעֹולָם ה' דבָ רָך
כֹוננ ָת ארץ ות ֲעמֹד:
ל ֹדר וָ ֹדר אֱ מּונָתָך
כִ י ה ֹכל עֲבָ דיָך:
ל ִמשפָ טיָך עָ מדּו היֹום
ָאז ָאבד ִתי בעָ ניִי:
תֹורתָך שעֲשעָ י
לּולֵי ָ
ִיתנִי:
לעֹולָ ם ל ֹא אשכח פִ קּודיָך כִ י בָ ם ִחי ָ
כִ י פִ קּודיָך דָ ָרש ִתי:
הֹושיעֵ נִי
ִ
לָך אֲ נִי
עֵ דֹתיָך אתבֹונָן:
לִ י ִקּוּו רשָ עִ ים לאבדֵ נִי
אד:
רחָ בָ ה ִמצוָ תָך מ ֹ
יתי ֵקץ
לכָ ל ִתכלָה ָר ִא ִ

לִדבָ רָך יִחָ ל ִתי:
מר מָ תי תנחֲ מֵ נִי:
לֵא ֹ
חקיָך ל ֹא שָ כָח ִתי:
מָ תי תעֲשה ברֹדפי ִמשפָט:
תֹורתָך:
אֲ שר ל ֹא כ ָ
שקר רדָ פּונִי עָ ז ֵרנִי:
ואֲ נִי ל ֹא עָ זב ִתי פִ קדיָך:
ואשמ ָרה עֵ דּות פִ יָך:

(פא) כָל ָתה לִתשּועָ תָך
(פב) כָלּו עֵ יני (פב) ָמתי
ל ִאמ ָרתָך
תנחֲ ֵמנִי
(פד) ָמתי תעֲשה
ברֹדפי ִמשפָט

(פא) כָל ָתה ִלתשּועָ תָך
נפ ִשי לִדבָ רָך יִחָ ל ִתי
(פא) כָל ָתה לִתשּועָ תָך
(פב) כָלּו עֵ יני ל ִאמ ָרתָך
(פז) כִ מעט כִ לּונִי בָ ָארץ

(פג) חקיָך
ל ֹא ָשכָח ִתי

(פד) כ ָמה י ֵמי
עבדָך ָמתי תעֲשה
ברֹדפי ִמשפָט
(פו) כָל ִמצֹותיָך
אֱ מּונָה

(פו) שקר ר ָדפּונִי
(פז) כִ מעט כִ לּונִי בָ ָארץ

(פח) כחסדָך ח ֵינִי
(פט) לעֹולָם ה' דבָ רָך

(צ) כֹוננ ָת ארץ ות ֲעמֹד

(צ) דבָ רָך
נִצָ ב ב ָש ָמיִם

(צ) לדֹר ָודֹר
אֱ מּונָתָך
(צא) ל ִמשפָטיָך עָ מדּו
היֹום כִ י הכֹל עֲבָ דיָך

(צא) ל ִמשפָטיָך עָ מדּו היֹום

(צג) לעֹולָם
ל ֹא אשכח
פִ קּודיָך

(צב) ָאז
ָאבד ִתי בעָ ניִי

(צה) לִי ִקּוּו
ר ָשעִ ים לאב ֵדנִי

(צד) לָך אֲ נִי
הֹושיעֵ נִי
ִ
(צ) לכָל ִתכלָה
יתי ֵקץ
ָר ִא ִ

(צג) לעֹולָם ל ֹא אשכח
ִיתנִי
פִ קּודיָך כִ י בָ ם ִחי ָ

(פג) עֵ דֹתיָך אתבֹונָן

(ק) ִמז ֵקנִים אתבֹונָן
(קד) ִמפִ קּודיָך אתבֹונָן
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 ת-  ש- החתימה
Ending- Shin and Taf
Love and joy in
Torah despite
enemies
Peace to those
who love Torah
and a promise
to keep the
Torah in the
future
The poet
arranges his
praise to God

The poet
requests God’s
help in enjoying
God’s Torah
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161 Princes pursue me without cause, but my heart is in awe of Your words.
162 I rejoice over Your word as one who finds great spoils.
163 I hate and abhor falsehood, I love Your Torah.
164 Seven times a day I praise You for Your righteous laws.
165 Those who love Your Torah know great peace, for them there is no
obstacle.
166 I await Your salvation, Lord, and I fulfilled Your commandments.
167 My soul follows Your precepts, and I love them exceedingly.
168 I follow Your edicts and Your precepts, for all my ways are before You.
169 May/Let my song of prayer come near before You, Lord; give me
understanding according to Your word.
170 May/Let my plea come before You; rescue me according to Your word.
171 My lips will utter praise, for You teach me Your statutes.
172 My tongue will proclaim Your word, for all Your commandments are
just.
173 Let Your hand be ready to help me, for I have chosen Your edicts.
174 I yearn for Your salvation, Lord, and Your Torah is my delight.
175 Let my soul live and praise You, and may Your judgments help me.
176 I have gone astray like a lost sheep; seek Your servant, for I do not
forget Your commandments.

:ּומדבָ רָך פָחד לִבִ י
ִ
(קסא) שָ ִרים רדָ פּונִי ִחנָם
:כמֹוצֵ א שָ לָל ָרב
(קסב) שָ ש ָאנֹכִ י על ִאמ ָרתָך
:תֹורתָך ָאהָ ב ִתי
ָ
(קסג) שקר שָ נֵא ִתי ואֲ תעֵ בָ ה
:על ִמשפטֵ י צִ דקָך
(קסד) שבע ביֹום ִהלל ִתיָך
:תֹורתָך ו ֵאין לָ מֹו ִמכשֹול
ָ (קסה) שָ לֹום ָרב לאֹהֲ בֵ י
:יתי
ִ ּומצֹותיָך עָ ִש
ִ
'(קסו) ִשבר ִתי לִישּועָ תָך ה
:אד
ֹ וָ אֹהֲ בֵ ם מ
(קסז) שָ מ ָרה נפ ִשי עֵ דֹתיָך
:(קסח) שָ מר ִתי פִ קּודיָך ועֵ דֹתיָך כִ י כָ ל ד ָרכי נגדָך

:כִ דבָ רָך הֲ ִבי ֵננִי
:כ ִאמ ָרתָך הצִ י ֵלנִי
:כִ י תלמדֵ נִ י חקיָך
:כִ י כָ ל ִמצֹותיָך צדק
:כִ י פִ קּודיָך בָ חָ ר ִתי
:תֹורתָך ש ֲעשעָ י
ָ ו
:ּומשפָ טָך יעזרנִי
ִ
ב ֵקש עבדָך
:כִ י ִמצֹותיָך ל ֹא ָשכָח ִתי

'(קסט) ִתקרב ִרנ ִָתי לפָניָך ה
(קע) ָתבֹוא ת ִחנ ִָתי לפָניָך
(קעא) תבענָה שפָ תי ת ִהלָה
(קעב) תען לשֹונִי ִאמ ָרתָך
(קעג) ת ִהי יָדָך לעָ ז ֵרנִי
'(קעד) ָתאב ִתי לִישּועָ תָך ה
(קעה) ת ִחי נפ ִשי ּותהלל ָך
יתי כשה אֹבֵ ד
ִ ִ(קעו) ָתע

אהבת ושמחת
התורה למרות
האויבים

שלום לאוהבי
התורה והבטחה
לשמור את
התורה לעתיד

המשורר מסדר
'תהילתו לפני ה

המשורר מבקש
'את עזרת ה
להשתעשע
'בתורת ה

החתימה  -ש  -ת
ש
ש

התורה מצילה ומביאה לשמחת חיים; ת התורה מקרבת לה' ,ובקשת עזרה לעתיד

בחתימת המזמור המשורר התחזק ושמח בתורה למרות האיום מהאויבים (קסא-קסד); אהבת
התורה משרה בו ובכל אוהבי התורה שלום רב עם הבטחה לשמור את התורה לעתיד (קסה-קסח).

ת המשורר מבקש לרנן ולהלל לפני ה' (קסט-קעג); בעזרת ה' המשורר ישתעשע בתורה ויהלל את ה'
בעתיד (קעד-קעו).

אהבת ושמחת
התורה למרות
האויבים

שלום לאוהבי
התורה והבטחה
לשמור את
התורה לעתיד

המשורר מסדר
תהילתו לפני ה'

המשורר מבקש
את עזרת ה'
להשתעשע
בתורת ה'

ּומדבָ רָך פָחד לִבִ י:
ִ
(קסא) שָ ִרים רדָ פּונִי ִחנָם
כמֹוצֵ א שָ לָל ָרב:
(קסב) שָ ש ָאנֹכִ י על ִאמ ָרתָך
תֹורתָך ָאהָ ב ִתי:
ָ
(קסג) שקר שָ נֵא ִתי ואֲ תעֵ בָ ה
על ִמשפטֵ י צִ דקָך:
(קסד) שבע ביֹום ִהלל ִתיָך
תֹורתָך ו ֵאין לָ מֹו ִמכשֹול:
(קסה) שָ לֹום ָרב לאֹהֲ בֵ י ָ
יתי:
ּומצֹותיָך עָ ִש ִ
ִ
(קסו) ִשבר ִתי לִישּועָ תָך ה'
אד:
וָ אֹהֲ בֵ ם מ ֹ
(קסז) שָ מ ָרה נפ ִשי עֵ דֹתיָך
(קסח) שָ מר ִתי פִ קּודיָך ועֵ דֹתיָך כִ י כָ ל ד ָרכי נגדָך:

(קסט) ִתקרב ִרנ ִָתי לפָניָך ה'
(קע) ָתבֹוא ת ִחנ ִָתי לפָניָך
(קעא) תבענָה שפָ תי ת ִהלָה
(קעב) תען לשֹונִי ִאמ ָרתָך
(קעג) ת ִהי יָדָך לעָ ז ֵרנִי
(קעד) ָתאב ִתי לִישּועָ תָך ה'
(קעה) ת ִחי נפ ִשי ּותהלל ָך
יתי כשה אֹבֵ ד
(קעו) ָתעִ ִ

כִ דבָ רָך הֲ ִבי ֵננִי:
כ ִאמ ָרתָך הצִ י ֵלנִי:
כִ י תלמדֵ נִ י חקיָך:
כִ י כָ ל ִמצֹותיָך צדק:
כִ י פִ קּודיָך בָ חָ ר ִתי:
תֹורתָך ש ֲעשעָ י:
ו ָ
ּומשפָ טָך יעזרנִי:
ִ
ב ֵקש עבדָך
כִ י ִמצֹותיָך ל ֹא ָשכָח ִתי:

תֹורתָך
(קסג) ָ
ָא ָהב ִתי
(קסה) ָשלֹום ָרב
תֹורתָך
לאֹהֲ בֵ י ָ
(קעה) ָואֹהֲ בֵ ם
מאֹד

(כג) גם יָשבּו ָש ִרים ִבי נִדבָ רּו
ָשיח בחקיָך:
עבדָך י ִ
(קסא) ָש ִרים ר ָדפּונִי ִחנָם

(קסב) כמֹוצֵ א
ָשלָל ָרב
(קסד) שבע
ביֹום ִהלל ִתיָך
(קסה) ָשלֹום ָרב
תֹורתָך
לאֹהֲ בֵ י ָ
(קסז) ָשמ ָרה
(קסח) ָשמר ִתי

(קסו) ִשבר ִתי
לִישּועָ תָך ה'

דברים כ"ח ,סז :בבֹקר ת ֹאמר ִמי י ִֵתן ערב
ּובָ ערב ת ֹאמר ִמי י ִֵתן בֹקר ִמפחד לבָ בָך
ּוממר ֵאה עֵ יניָך אֲ שר ִתראה:
אֲ שר ִתפ ָחד ִ
דברים ו' ,ה :ו ָאהב ָת ֵאת ה' אֱ ֹלהיָך בכָל לבָ בָך
ּובכָל נפשָך ּובכָל מאֹדָך:

(קסט) ִתקרב ִרנ ִָתי לפָניָך ה'
(קע) ָתבֹוא ת ִחנ ִָתי לפָניָך
(קעא) תבענָה
שפָתי ת ִהלָה

(קעא) תבענָה
שפָתי ת ִהלָה
(קעג) ת ִהי יָדָך לעָ ז ֵרנִי
(קעה) ת ִחי
נפ ִשי ּותהלל ָך

ּומשפָטָך יעזרנִי
(קעה) ִ

(קעד) ָתאב ִתי
לִישּועָ תָך ה'

(קעה) ת ִחי
נפ ִשי ּותהלל ָך

יחזקאל ל"ד ,ד.טו-יז.כב :את הנחלֹות ל ֹא ִחזקתם
ואת החֹו ָלה ל ֹא ִרפֵאתם ולנִשברת ל ֹא חֲ בשתם ואת
הנִדחת ל ֹא הֲ ֵשבֹתם ואת הָ אֹבדת ל ֹא בִ קשתם
ּוב ָחז ָקה ר ִדיתם א ָֹתם ּובפָרך ...אֲ נִי ארעה צ ֹאנִי
ואֲ נִי אר ִביצֵ ם נאם אֲ ֹדנָי ה' :את הָ אֹבדת אֲ ב ֵקש
ואת הנִדחת ָא ִשיב ולנִשברת אחֱ בֹש ואת החֹולָה
אֲ חזֵק ואת הש ֵמנָה ואת החֲ ז ָָקה אש ִמיד ארענָה
שפֵט
ב ִמשפָט :וא ֵתנָה צ ֹאנִי כֹה ָאמר אֲ ֹדנָי ה' ִהננִי ֹ
תּודים  ...והֹושע ִתי לצ ֹאנִי
בֵ ין שה לָשה ל ֵָאילִים ולָע ִ
ול ֹא ִתהיינָה עֹוד לָבז ו ָשפט ִתי בֵ ין שה לָשה:
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Contextuality
• 113-118  119  120-134

• 119 = 1  73  145-150
קי"ט כ  +ל :כ ְָּל ָּתה ִל ְתׁשּועָּ ְתָך נ ְַפ ִׁשי ...כָּלּו עֵ ינַי ְל ִא ְמ ָּר ֶתָך ...
כִ ְמעַ ט כִ ּלּונִ י בָּ אָּ ֶרץְ ...לעֹולָּ ם ה' ְדבָּ ְרָך נִ צָּ ב בַ ָּש ָּמיִם ...לּולֵ י
ּקּודיָך...
ׁשעָּ י אָּ ז אָּ בַ ְד ִתי ְבעָּ נְ יִיְ :לעֹולָּ ם ל ֹא אֶ ְׁשכַח ִפ ֶ
תֹור ְתָך ַׁשעֲ ֻׁ
ָּ
יתי ֵקץ...
ִלי ִקּוּו ְר ָּׁש ִעים ְלאַ ְב ֵדנִ י ְ ...לכָּל ִתכְ לָּ ה ָּר ִא ִ

ֹלהים ְלעֹולָּ ם:
ּולבָּ ִבי צּור ְלבָּ ִבי וְחֶ ְל ִקי אֱ ִ
ע"ג ,כו-כז :כָּלָּ ה ְׁשאֵ ִרי ְ
כִ י ִהנֵה ְרחֵ ֶקיָך י ֹאבֵ דּו ִהצְ ַמ ָּתה כָּל זֹונֶה ִמ ֶמ ָּך:

Marcus Nodder 2005

פסוקי
דזמרא
Pesukei
Dezimra

הלל
הגדול
Great
Hallel

הלל
המצרי
Egyptian
Hallel

הלל של
קיבוץ גלויות
Hallel of the
Ingathered
Exiles

→ Lecture 22

Summary
• Mizmor 119 – Structure, Narrative & Messages

• Mizmor 119 – Role of Its Location in Book V: 107-137
• Analysis of beginning (ב-)א, Axis (ל- & )כEnd (ת-)ש
• Mizmor 119  Book of Tehillim - Parallel Structure
• Comparison to Rav JB Soloveitchik’s philosophy (→ Lecture 22)
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