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ַח ַעל א   יתַלְמַנצֵּ תִּ דַהגִּ ְזמֹור ְלָדוִּ :מִּ

ינּו  ' הב   ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץֲאֹדנֵּ יר שִּ ָמה ַאדִּ

ם :ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

ים  ג  ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ ַסְדָת ֹעז מִּ יִּ

םְלַמַען צֹוְרֶריָך   ְתַנקֵּ ית אֹויֵּב ּומִּ :ְלַהְשבִּ

י ד י ֶאְרֶאה ָשֶמיָך ַמֲעשֵּ ים ֲאֶשר ֶאְצְבֹעֶתיָךכִּ ַח ְוכֹוָכבִּ :כֹוָנְנָתהָירֵּ

ְזְכֶרּנּו  ה י תִּ ְפְקֶדּנּוָמה ֱאנֹוש כִּ י תִּ :ּוֶבן ָאָדם כִּ

הּו ְמַעט ו   יםַוְתַחְסרֵּ ֱאֹלהִּ הּומֵּ :ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתַעְטרֵּ

י ָיֶדיָך  ז הּו ְבַמֲעשֵּ ילֵּ :ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליוַתְמשִּ

ים כָֻּלם  ֹצֶנהח :ְוַגם ַבֲהמֹות ָשָדיַוֲאָלפִּ

י ַהָים ט   ם ּוְדגֵּ פֹור ָשַמיִּ ר צִּ יםָאְרחֹותֹעבֵּ :ַימִּ

ינּו' הי   ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץֲאֹדנֵּ יר שִּ :ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

םֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל  ַהָשָמיִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

' גדולת ה

וסוף הרשע

האדם מול  

הבריאה  

ובוראה

חתימה  

כעין פתיחה

י: יח-יז', איוב ז ֶבָךָמה ֱאנֹוׁש כִּ ית ֵאָליו לִּ י ָתׁשִּ ְפְקֶדּנּו: ְתַגְדֶלּנּו ְוכִּ ְבָחֶנּנּוַותִּ ים תִּ ְרָגעִּ ים לִּ ְבָקרִּ ...  לִּ

י:   יד, ו"איוב ט ָשהָמה ֱאנֹוׁש כִּ ְצַדק ְילּוד אִּ י יִּ ְזֶכה ְוכִּ יִּ
ַוְתַחְשֵבהּוֶבן ֱאנֹוׁשַוֵתָדֵעהּו ָמה ָאָדם' ה: ג, ד"קמ י: ה', ח ְזְכֶרּנּו ָמה ֱאנֹוׁש כִּ ְפְקֶדּנּו  ּוֶבן ָאָדםתִּ י תִּ כִּ

עֹוֵלל  ֵבָעֵטף: ד', ד; יא', איכה ב

כֹו  יֹוֵנקָדַבק ְלׁשֹון ... ְויֹוֵנק  ֶאל חִּ

יםַבָצָמא  ָׁשֲאלּו ֶלֶחםעֹוָללִּ

י  : ג', ח פִּ מִּ

ים ים ְוֹיְנקִּ עֹוְללִּ

ַסְדָת ֹעז   יִּ

יׁש  : ז, ד"ירמיהו מ ית ָלֶכם  אִּ ְלַהְכרִּ

ָשה  תֹוְך ְיהּוָדה  עֹוֵלל ְויֹוֵנקְואִּ מִּ
ית יר ָלֶכם ְׁשֵארִּ י הֹותִּ ְלתִּ ְלבִּ

יק ה: יג', ה י ַאָתה ְתָבֵרְך ַצדִּ ָּנה ָרצֹון ' כִּ ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר : ו', חַתְעְטֶרּנּוַכצִּ ְתַעְטֵרהּוַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלהִּ

ובריאתו הנפלאה' האדם בשפלותו וגדלותו מול ה: 'מזמור ח

ֱאנֹוש  ָמה

ְזְכֶרּנּו י תִּ כִּ

א  "ט ע"פ-ב"ח ע"שבת פ

רבונו של  :  בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ואמר רבי יהושע בן לוי

ָשהמה ל, עולם חמודה גנוזה שגנוזה  : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? (יד, ו"איוב ט)= בינינו ְילּוד אִּ

י  ? 'לבשר ודםליתנהאתה מבקש , לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם ָמה ֱאנֹוש כִּ

ְפְקֶדּנו י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ ינּו' ה... תִּ םֲאֹדנֵּ ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ יר שִּ תהלים )'  ָמה ַאדִּ

מתיירא אני , של עולםרבונו: אמר לפניו-! החזיר להן תשובה: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה-? (ב.ה', ח

ֵסה  'שנאמר , וחזור להן תשובה, כבודיבכסאאחוז : אמר לו-. שמא ישרפוני בהבל שבפיהם ְמַאֵחז ְפֵני כִּ

רבונו: אמר לפניו. מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחום, (ט, ו"איוב כ)' ָעָליו ֲעָננֹוַפְרֵׁשז

י ה"?  תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, של עולם יָך ֵמֶאֶרץ-אֱ '  ָאֹנכִּ ֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאתִּ

י ֶאְרֶאה  יָשֶמיָךכִּ ֶאְצְבֹעֶתיָךַמֲעשֵּ

פֹור  םצִּ י  ָשַמיִּ ּוְדגֵּ
ַהָים

הּו   ילֵּ ַתְמשִּ
י ָיֶדיָךְבַמֲעשֵּ

ם ַוֵיַרד ַוֲעָרֶפל  : לט.י, ח"י ַוֵיט ָׁשַמיִּ
ְפלּו ... ַתַחת ַרְגָליו ַתַחת ַרְגָלייִּ

ֲאֹדֵנינּו' ה: י.ב', ח

יראַ ָמה  ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץדִּ ׁשִּ

ים ַעל ֲאֵחיֶהם : ל', נחמיה י יקִּ יֵריֶהםַמֲחזִּ ים  ַאדִּ ְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְבתֹוַרת ָהֱאֹלהִּ ים ְבָאָלה ּובִּ ּוָבאִּ
ְצֹות  ְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל מִּ ים ְולִּ ְתָנה ְבַיד ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלהִּ ְׁשָפָטיו ְוֻחָקיוֲאֹדֵנינּו ' הֲאֶׁשר נִּ :  ּומִּ

ְספּו ָעם  : טז', יואל ב אִּ

ים   ְבצּו ְזֵקנִּ ַקְדׁשּו ָקָהל קִּ

ְספּו  ים ְוֹיְנֵקיאִּ םעֹוָללִּ ָׁשָדיִּ

יֵלהּו ְבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹכל  :ז', ח ַתְמׁשִּ

ַתַחת ַרְגָליוַׁשָתה 
ים ַתְחֵתינּו  : ד, ז"מ ַיְדֵבר ַעמִּ

ים  ַתַחת ַרְגֵלינּוּוְלֻאמִּ

ְצַריִּם שוב מה  ? תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן-(! ב', שמות כ" )מִּ

ים"? כתיב בה ים ֲאֵחרִּ ְהֶיה ְלָך ֱאֹלהִּ שוב ? עבודה זרהשעובדיןשרוייןבין הגויים אתם -(! ב', שמות כ" )לֹא יִּ

צריכיןכלום אתם עושים מלאכה שאתם -(! ח', שמות כ" )ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו"? מה כתיב בה

ָשאלֹא "? שוב מה כתיב בה? שבות ַכֵבד ֶאת  ? שוב מה כתיב בה? משא ומתן יש ביניכם-(! ז', שמות כ" )תִּ

ֶמָך יָך ְוֶאת אִּ ְרָצח"? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם-(! יב', שמות כ" )ָאבִּ ְנָאף, לֹא תִּ ְגֹנבלֹא , לֹא תִּ " תִּ

ינּו' ה"שנאמר , ברוך הואלהקדושמיד הודו לו ? יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם-(! יג', שמות כ) ֲאֹדנֵּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ יר שִּ ם"ואילו , (י', תהלים ח" )ָמה ַאדִּ מיד כל אחד . לא כתיב-( שם ב" )ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

י ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"שנאמר , ומסר לו דבר, ואחד נעשה לו אוהב יָת ֶשבִּ יָת ַלָמרֹום ָׁשבִּ ,  ח"תהלים ס" )ָעלִּ

....ָאָדם לקחת מתנותשקראוךבשכר -( יט

קשרים עם ספרים אחרים  (ד"י-'תרשים של חטיבה ג)סמיכות המזמור בספר תהלים

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ם  ָאֵסף עֹוף ּוְבֵהָמהָאָדםָאֵסף : ג', צפניה א ַהָשַמיִּ
י ֶאת ... ּוְדֵגי ַהָים ְכַרתִּ ...  ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהָהָאָדםְוהִּ

ְזְכֶרּנּו ּוֶבן : ט.ח.ה', ח י תִּ ְפְקֶדּנּוָאָדםָמה ֱאנֹוׁש כִּ י תִּ ְוַגם  ... כִּ

פֹור ... ָׂשָדיַבֲהמֹות ם ּוְדֵגי ַהָיםצִּ יםָׁשַמיִּ :  ֹעֵבר ָאְרחֹות ַימִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ' ה: י.ב', ח יר ׁשִּ ֲאֶׁשר  ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

ם ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ
ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה...  יר ׁשִּ ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

ְדקֹו ' אֹוֶדה ה:יח', ז ֵׁשםַוֲאַזְמָרהְכצִּ

ֶעְליֹון' ה
('פסוק אחרון של מזמור ז)= 

י 'אֹוֶדה ה: ג-ב', ט בִּ ...  ְבָכל לִּ

ְמָך ֶעְליֹון ֲאַזְמָרה ׁשִּ
('פסוק ראשון של מזמור ט)=



ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ  ' הב יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ םֲאֹדנֵּ ...ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

י ֶאְצְבֹעֶתיָך  ד י ֶאְרֶאה ָשֶמיָך ַמֲעשֵּ ים ֲאֶשר כֹוָנְנָתהכִּ ַח ְוכֹוָכבִּ :ָירֵּ

ְזְכֶרּנּו   ה   י תִּ ָמה ֱאנֹוש כִּ

ְפְקֶדּנּו י תִּ :ּוֶבן ָאָדם כִּ

הּו ְמַעט  ו   ַוְתַחְסרֵּ

ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר   ֱאֹלהִּ מֵּ

הּו :ְתַעְטרֵּ

י ָיֶדיָך  ז  הּו ְבַמֲעשֵּ ילֵּ ַתְמשִּ

:ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליו

ים כָֻּלם  ח   ֹצֶנה ַוֲאָלפִּ

ְוַגם ַבֲהמֹות  

:ָשָדי

י ַהָים  ט    ם ּוְדגֵּ פֹור ָשַמיִּ צִּ

ים ר ָאְרחֹות ַימִּ :ֹעבֵּ
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א "ט ע"פ-ב"ח ע"שבת פ

:  בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ואמר רבי יהושע בן לוי

ָשהמה ל, רבונו של עולם חמודה גנוזה  : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? בינינוְילּוד אִּ

לבשר  ליתנהאתה מבקש , שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

ְפְקֶדּנו? 'ודם י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י תִּ ינּו' ה... ָמה ֱאנֹוש כִּ ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ֲאֹדנֵּ יר שִּ  ָמה ַאדִּ

ם החזיר להן  : אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה-? (ב.ה', תהלים ח)' ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

:  אמר לו-. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, של עולםרבונו: אמר לפניו-! תשובה

ֵסה 'שנאמר , וחזור להן תשובה, כבודיבכסאאחוז  ,  (ט, ו"איוב כ)' ָעָליו ֲעָננֹוַפְרֵׁשזְמַאֵחז ְפֵני כִּ

תורה  , של עולםרבונו: אמר לפניו. מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחום

י ה"?  שאתה נותן לי מה כתיב בה םֹלֶהיָך-אֱ '  ָאֹנכִּ ְצַריִּ יָך ֵמֶאֶרץ מִּ -(! ב', שמות כ" ) ֲאֶׁשר הֹוֵצאתִּ

?  שוב מה כתיב בה? תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן

ְהֶיה ְלָך " יםלֹא יִּ יםֱאֹלהִּ שוב  ? עבודה זרהשעובדיןשרוייןבין הגויים אתם -(! ב', שמות כ" )ֲאֵחרִּ

כלום אתם עושים מלאכה שאתם  -(! ח', שמות כ" )ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו"? מה כתיב בה

ָשאלֹא "? שוב מה כתיב בה? שבותצריכין שוב מה  ? משא ומתן יש ביניכם-(! ז', שמות כ" )תִּ

ֶמָך? כתיב בה יָך ְוֶאת אִּ לֹא "? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם-(! יב', שמות כ" )ַכֵבד ֶאת ָאבִּ

ְרָצח ְנָאף, תִּ ְגֹנבלֹא , לֹא תִּ מיד הודו  ?   יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם-(! יג', שמות כ" )תִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה"שנאמר , לו להקדוש ברוך הוא יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ואילו  , (י', תהלים ח" )ֲאֹדנֵּ

ם" ,  ומסר לו דבר, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב.  לא כתיב-( שם ב" )ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

י ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"שנאמר  יָת ֶשבִּ יָת ַלָמרֹום ָׁשבִּ בשכר שקראוך ָאָדם -( יט, ח"תהלים ס" )ָעלִּ

–קבלת התורה של משה בשמיים -מדרש....לקחת מתנות

של האדם" הבורא והנברא, הבריאהקבלת"-'תהלים ח 4



Intertextuality קשרים עם ספרים אחרים במקרא 

Contextuality סמיכות בספר תהלים 

Introductory note
Diachrone - Synchrone

SynchroneDiachrone



Contextuality סמיכות בספר תהלים 

ַסְדָת ֹעז ים יִּ ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ מִּ ית צֹוְרֶריָךְלַמַען  םְלַהְשבִּ ְתַנקֵּ אֹויֵּב ּומִּ
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התמודדות עם רשע    -( ד"י-ג)החטיבה הראשונה 

'י-'ט

'ה

'ד

'ו

'ג

ג"י

ב"י

ד"י

'ח

ים ( ט.ג', ג) יםַרבִּ י ֹאְמרִּ יןְלַנְפשִּ אֵּ

יםְישּוָעָתה לֹו  אֹלהִּ ...  ֶסָלהבֵּ

ְרָכֶתָךָךַעְמ ַעלַהְישּוָעה'הלַ  ָלהסֶ בִּ

בֹו ָאַמר( ז.ב, ד"י) ין ָנָבל ְבלִּ יםאֵּ ֱאֹלהִּ

יֹון ... צִּ ן מִּ תֵּ י יִּ ל ְבשּוב  ְישּוַעתמִּ ְשָראֵּ יִּ

לַעמֹוְשבּות ' ה ְשָראֵּ ְשַמח יִּ ל ַיֲעֹקב יִּ ָיגֵּ

'מסגרות סביב למזמור ח

ינּו' ה( ב) ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ  ֲאֹדנֵּ יר שִּ  ָמה ַאדִּ

ם ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה( י) יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

ְדקֹו ' אֹוֶדה ה( יח) ם ַוֲאַזְמָרהְכצִּ '  השֵּ

('סוף מזמור ז)= ֶעְליֹון

י ֲאַסְפָרה ָכל  ' אֹוֶדה ה( ג-ב) בִּ ְבָכל לִּ

ְפְלאֹוֶתיָך ֲאַזְמָרהָבְך ְוֶאֶעְלָצהֶאְשְמָחה : נִּ

ְמָך ֶעְליֹון  ('פתיחת מזמור ט)= שִּ

שרשורים ורעיונות מנחיםנושא המזמור

'ז

סכנה 

מהרשעים

מצוקת העני  

והאביון

, בקשה לצדק

'כניסה לבית ה

תפילת החולה

ברשע' משפט ה

הודאה וקינה-

בקשה לשפוט  

את הרשעים

נפלאות  

הבריאה

וכבוד

האדם

מרום וארץ\שמים

יַכל ָקְדשֹו  ' ה( ד, א"י) ְבהֵּ

ם' ה יָניו ֶיֱחזּו  ַבָשַמיִּ ְסאֹו עֵּ כִּ

י ָאָדם ְבֲחנּו ְבנֵּ ַעְפַעָפיו יִּ

ְרֹמס( ח.ו', ז) ָלָאֶרץְויִּ

יםַוֲעַדת ... ַחָיי מִּ ְלאֻּ

ַלָמרֹוםְתסֹוְבֶבָך ְוָעֶליָה 

שּוָבה

ָמרֹום( יח.טז.ה', י)

ְשָפֶטיָך  ֶּנְגדֹומִּ ָאְבדּו  ... מִּ

ם  ַאְרצֹוגֹויִּ יף  ... מֵּ ַבל יֹוסִּ

ן ַלֲעֹרץעֹוד  ָהָאֶרץֱאנֹוש מִּ

יר  ( י.ה.ד.ב', ח) ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל  ֲאֶשר  ָהָאֶרץשִּ

םְתָנה הֹוְדָך ַעל  י ... ַהָשָמיִּ כִּ

יר  ... ָשֶמיָךֶאְרֶאה  ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל  ָהָאֶרץשִּ

ֲמרֹות ה( ז, ב"י) ֲאָמרֹות  ' אִּ

יל   ְטֹהרֹות ֶכֶסף ָצרּוף ַבֲעלִּ

םָלָאֶרץ  ְבָעָתיִּ ְמזָֻּקק שִּ

יָניו ֶיֱחזּו  ( ד, א"י) עֵּ

ְבֲחנּו  י ָאָדםַעְפַעָפיו יִּ ְבנֵּ

י ֱאנֹושָמה ( ה', ח) כִּ

ְזְכֶרּנּו  י ּוֶבן ָאָדם תִּ כִּ

ְפְקֶדּנּו :תִּ

ַאל ָיֹעז  ( יח',י;כא-כ',ט)

ם ... ֱאנֹוש אנֹושיְֵּדעּו גֹויִּ

ָמה יף עֹוד  ... הֵּ ַבל יֹוסִּ

ן ָהָאֶרץ  ֱאנֹושַלֲעֹרץ מִּ

י ַפסּו  ( ט.ב, ב"י) כִּ

ים  י ָאָדםֱאמּונִּ ְבנֵּ ...  מִּ

ם זֻּלּות  י ָאָדםְכרֻּ ְבנֵּ לִּ

ן  ' ְוַאָתה ה( ד', ג) ָמגֵּ

י  יַבֲעדִּ ים  ְכבֹודִּ רִּ ּומֵּ

י   רֹאשִּ

ְרֹמס( ...ו', ז) ָלָאֶרץ ַחָיי  ְויִּ

יּו ןְכבֹודִּ ֶלָעָפר ַיְשכֵּ

יש ַעד ֶמה  ( ג', ד) י אִּ ְבנֵּ
י ָמהְכבֹודִּ ְכלִּ לִּ

הּו ְמַעט  ( ו', ח) ַוְתַחְסרֵּ

ים ֱאֹלהִּ ְוָהָדר  ְוָכבֹודמֵּ

הּו ְתַעְטרֵּ

כבוד

אנוש\אדם 

'י-'ט' מקבילות ז

,  (ח)ָמרֹום, (ג)ַאְריֵּה

ין, (טז)ַשַחת ,  (ט)ָידִּ

ים מִּ ים-ְלאֻּ ,  (ט.ח)ָבַעמִּ

(יב.ט.ז)שפט

',  י)ָמרֹום, (ט', י)ַאְריֵּה

ין, (טז', ט)ַשַחת, (ה ָידִּ

ים, (ט', ט) מִּ י-ְלאֻּ םָבַעמִּ

.  ה',ט)שפט , (יב.ט', ט)

(יח.ה',י;כ.יז.ט.ח

ַבָצר( ב', ד)

י ְרַחְבָת לִּ הִּ

ָמה  ' ה( ב', ג)

ָצָריַרבּו 

ָעְתָקה( ח', ו)
צֹוְרָריְבָכל 

(  ז.ה', ז)

יָוֲאַחְלָצה  ...  צֹוְררִּ

א ְבַעְברֹות   ָּנשֵּ הִּ

צֹוְרָרי

(  ה.א', י; י', ט)

תֹות   ְשָגב ְלעִּ מִּ

תֹות  ...ַבָצָרה ְלעִּ

צֹוְרָריוָכל ַבָצָרה

יַח ָבֶהם   ָיפִּ

ַסְדָת ֹעז( ג', ח) ים יִּ ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ מִּ

ית צֹוְרֶריָךְלַמַען  ם  ְלַהְשבִּ ְתַנקֵּ אֹויֵּב ּומִּ

ָצַרי( ה, ג"י)

י  ילּו כִּ ֶאמֹוטָיגִּ

(?ם"נק)ם"וקואויב , צוררים

מעשה הרשעים  

'ומשפט ה

שחיתות החברה 

מושיע עני' ה–

משבר המשורר  

'ושמחתו בה

ברשע' משפט ה

בציון' וישועת ה

י ְבֹרב ַחְסְדָך  ( ח', ה) ַוֲאנִּ

יֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל   ָאבֹוא בֵּ

יַכל  ְרָאֶתָךָקְדְשָךהֵּ ְביִּ

יַכל ָקְדשֹו  ' ה( ד, א"י) ְבהֵּ

יָניו ֶיֱחזּו  ' ה ְסאֹו עֵּ ם כִּ ַבָשַמיִּ
י ָאָדם ְבֲחנּו ְבנֵּ ַעְפַעָפיו יִּ

ַרדֹ (ו', ז) אֹויֵּבףיִּ

ְרֹמסגְוַישֵּ יַנְפשִּ  ְויִּ

יַחיָ ָלָאֶרץ

ָאָנהַעד ( ה.ג, ג"י)

יָירּום ֶפן... ָעָליֹאְיבִּ

ייֹאַמר יוְיָכְלתִּ ֹאְיבִּ

שּובבְ ( ז.ד', ט)

ָהאֹויֵּב... ָאחֹוראֹוְיַבי

ָלֶנַצחֳחָרבֹותמּותַ 

בָ יֵֹּבשּו(יא', ו) ֲהלּוְויִּ

ֹאְיָביָכלְמֹאד

י(ח', ג) כִּ כִּ ֶאתיתָ הִּ

יֹאְיַביָכל ֶלחִּ

קּוָמה  ( ז', ז)

ְבַאֶפָך' ה

ַעָתה  ( ו, ב"י)

יֹאַמר  ָאקּום

'ה

(ח.ב', ג)

ים  יםַרבִּ ָקמִּ

...  ָעָלי

'  הקּוָמה

י  נִּ יעֵּ ֱאֹלַהיהֹושִּ

(ה', א)

(  יב', י; כ', ט)

...'קּוָמה ה

...'קּוָמה ה

הּו  ( ז', ח) ילֵּ ַתְמשִּ

י ָיֶדיָך ֹכל   ְבַמֲעשֵּ

:  ַתַחת ַרְגָליוַשָתה

יָרא  ( ז', ג) לֹא אִּ

ְבבֹות ָעם ֲאֶשר   רִּ מֵּ

יב  ָעָליָשתּוָסבִּ

יָתה( כא', ט) '  השִּ

מֹוָרה ָלֶהם

י ( ג, א"י) כִּ

סּון  ַהָשתֹות יֵָּהרֵּ

יק ַמה ָפָעל ַצדִּ

ַעָתה  ( ו, ב"י)

'  ָאקּום יֹאַמר ה

ית יַח  ָאשִּ ְביֵַּשע ָיפִּ
:לֹו
ַעד ָאָנה  ( ג, ג"י)

ית צֹות  ָאשִּ עֵּ
י ְבַנְפשִּ

?

א"י

שתה

ם' ה( ב, ד"י) ָשַמיִּ יף ַעל מִּ ְשקִּ י ָאָדם הִּ ְראֹות  ְבנֵּ לִּ

ש ֶאת  יל ֹדרֵּ יםֲהיֵּש ַמְשכִּ ֱאֹלהִּ
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ב"מזמור י







התמודדות עם רשע    -( ד"י-ג)החטיבה הראשונה 

'י-'ט

'ה

'ד

'ו

'ג

ג"י

ב"י

ד"י

'ח

ים ( ט.ג', ג) יםַרבִּ י ֹאְמרִּ יןְלַנְפשִּ אֵּ

יםְישּוָעָתה לֹו  אֹלהִּ ...  ֶסָלהבֵּ

ְרָכֶתָךָךַעְמ ַעלַהְישּוָעה'הלַ  ָלהסֶ בִּ

בֹו ָאַמר( ז.ב, ד"י) ין ָנָבל ְבלִּ יםאֵּ ֱאֹלהִּ

יֹון ... צִּ ן מִּ תֵּ י יִּ ל ְבשּוב  ְישּוַעתמִּ ְשָראֵּ יִּ

לַעמֹוְשבּות ' ה ְשָראֵּ ְשַמח יִּ ל ַיֲעֹקב יִּ ָיגֵּ

'מסגרות סביב למזמור ח

ינּו' ה( ב) ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ  ֲאֹדנֵּ יר שִּ  ָמה ַאדִּ

ם ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה( י) יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

ְדקֹו ' אֹוֶדה ה( יח) ם ַוֲאַזְמָרהְכצִּ '  השֵּ

('סוף מזמור ז)= ֶעְליֹון

י ֲאַסְפָרה ָכל  ' אֹוֶדה ה( ג-ב) בִּ ְבָכל לִּ

ְפְלאֹוֶתיָך ֲאַזְמָרהָבְך ְוֶאֶעְלָצהֶאְשְמָחה : נִּ

ְמָך ֶעְליֹון  ('פתיחת מזמור ט)= שִּ

שרשורים ורעיונות מנחיםנושא המזמור

'ז

סכנה 

מהרשעים

מצוקת העני  

והאביון

, בקשה לצדק

'כניסה לבית ה

תפילת החולה

ברשע' משפט ה

הודאה וקינה-

בקשה לשפוט  

את הרשעים

נפלאות  

הבריאה

וכבוד

האדם

מרום וארץ\שמים

יַכל ָקְדשֹו  ' ה( ד, א"י) ְבהֵּ

ם' ה יָניו ֶיֱחזּו  ַבָשַמיִּ ְסאֹו עֵּ כִּ

י ָאָדם ְבֲחנּו ְבנֵּ ַעְפַעָפיו יִּ

ְרֹמס( ח.ו', ז) ָלָאֶרץְויִּ

יםַוֲעַדת ... ַחָיי מִּ ְלאֻּ

ַלָמרֹוםְתסֹוְבֶבָך ְוָעֶליָה 

שּוָבה

ָמרֹום( יח.טז.ה', י)

ְשָפֶטיָך  ֶּנְגדֹומִּ ָאְבדּו  ... מִּ

ם  ַאְרצֹוגֹויִּ יף  ... מֵּ ַבל יֹוסִּ

ן ַלֲעֹרץעֹוד  ָהָאֶרץֱאנֹוש מִּ

יר  ( י.ה.ד.ב', ח) ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל  ֲאֶשר  ָהָאֶרץשִּ

םְתָנה הֹוְדָך ַעל  י ... ַהָשָמיִּ כִּ

יר  ... ָשֶמיָךֶאְרֶאה  ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל  ָהָאֶרץשִּ

ֲמרֹות ה( ז, ב"י) ֲאָמרֹות  ' אִּ

יל   ְטֹהרֹות ֶכֶסף ָצרּוף ַבֲעלִּ

םָלָאֶרץ  ְבָעָתיִּ ְמזָֻּקק שִּ

יָניו ֶיֱחזּו  ( ד, א"י) עֵּ

ְבֲחנּו  י ָאָדםַעְפַעָפיו יִּ ְבנֵּ

י ֱאנֹושָמה ( ה', ח) כִּ

ְזְכֶרּנּו  י ּוֶבן ָאָדם תִּ כִּ

ְפְקֶדּנּו :תִּ

ַאל ָיֹעז  ( יח',י;כא-כ',ט)

ם ... ֱאנֹוש אנֹושיְֵּדעּו גֹויִּ

ָמה יף עֹוד  ... הֵּ ַבל יֹוסִּ

ן ָהָאֶרץ  ֱאנֹושַלֲעֹרץ מִּ

י ַפסּו  ( ט.ב, ב"י) כִּ

ים  י ָאָדםֱאמּונִּ ְבנֵּ ...  מִּ

ם זֻּלּות  י ָאָדםְכרֻּ ְבנֵּ לִּ

ן  ' ְוַאָתה ה( ד', ג) ָמגֵּ

י  יַבֲעדִּ ים  ְכבֹודִּ רִּ ּומֵּ

י   רֹאשִּ

ְרֹמס( ...ו', ז) ָלָאֶרץ ַחָיי  ְויִּ

יּו ןְכבֹודִּ ֶלָעָפר ַיְשכֵּ

יש ַעד ֶמה  ( ג', ד) י אִּ ְבנֵּ
י ָמהְכבֹודִּ ְכלִּ לִּ

הּו ְמַעט  ( ו', ח) ַוְתַחְסרֵּ

ים ֱאֹלהִּ ְוָהָדר  ְוָכבֹודמֵּ

הּו ְתַעְטרֵּ

כבוד

אנוש\אדם 

'י-'ט' מקבילות ז

,  (ח)ָמרֹום, (ג)ַאְריֵּה

ין, (טז)ַשַחת ,  (ט)ָידִּ

ים מִּ ים-ְלאֻּ ,  (ט.ח)ָבַעמִּ

(יב.ט.ז)שפט

',  י)ָמרֹום, (ט', י)ַאְריֵּה

ין, (טז', ט)ַשַחת, (ה ָידִּ

ים, (ט', ט) מִּ י-ְלאֻּ םָבַעמִּ

.  ה',ט)שפט , (יב.ט', ט)

(יח.ה',י;כ.יז.ט.ח

ַבָצר( ב', ד)

י ְרַחְבָת לִּ הִּ

ָמה  ' ה( ב', ג)

ָצָריַרבּו 

ָעְתָקה( ח', ו)
צֹוְרָריְבָכל 

(  ז.ה', ז)

יָוֲאַחְלָצה  ...  צֹוְררִּ

א ְבַעְברֹות   ָּנשֵּ הִּ

צֹוְרָרי

(  ה.א', י; י', ט)

תֹות   ְשָגב ְלעִּ מִּ

תֹות  ...ַבָצָרה ְלעִּ

צֹוְרָריוָכל ַבָצָרה

יַח ָבֶהם   ָיפִּ

ַסְדָת ֹעז( ג', ח) ים יִּ ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ מִּ

ית צֹוְרֶריָךְלַמַען  ם  ְלַהְשבִּ ְתַנקֵּ אֹויֵּב ּומִּ

ָצַרי( ה, ג"י)

י  ילּו כִּ ֶאמֹוטָיגִּ

(?ם"נק)ם"וקואויב , צוררים

מעשה הרשעים  

'ומשפט ה

שחיתות החברה 

מושיע עני' ה–

משבר המשורר  

'ושמחתו בה

ברשע' משפט ה

בציון' וישועת ה

י ְבֹרב ַחְסְדָך  ( ח', ה) ַוֲאנִּ

יֶתָך ֶאְשַתֲחֶוה ֶאל   ָאבֹוא בֵּ

יַכל  ְרָאֶתָךָקְדְשָךהֵּ ְביִּ

יַכל ָקְדשֹו  ' ה( ד, א"י) ְבהֵּ

יָניו ֶיֱחזּו  ' ה ְסאֹו עֵּ ם כִּ ַבָשַמיִּ
י ָאָדם ְבֲחנּו ְבנֵּ ַעְפַעָפיו יִּ

ַרדֹ (ו', ז) אֹויֵּבףיִּ

ְרֹמסגְוַישֵּ יַנְפשִּ  ְויִּ

יַחיָ ָלָאֶרץ

ָאָנהַעד ( ה.ג, ג"י)

יָירּום ֶפן... ָעָליֹאְיבִּ

ייֹאַמר יוְיָכְלתִּ ֹאְיבִּ

שּובבְ ( ז.ד', ט)

ָהאֹויֵּב... ָאחֹוראֹוְיַבי

ָלֶנַצחֳחָרבֹותמּותַ 

בָ יֵֹּבשּו(יא', ו) ֲהלּוְויִּ

ֹאְיָביָכלְמֹאד

י(ח', ג) כִּ כִּ ֶאתיתָ הִּ

יֹאְיַביָכל ֶלחִּ

קּוָמה  ( ז', ז)

ְבַאֶפָך' ה

ַעָתה  ( ו, ב"י)

יֹאַמר  ָאקּום

'ה

(ח.ב', ג)

ים  יםַרבִּ ָקמִּ

...  ָעָלי

'  הקּוָמה

י  נִּ יעֵּ ֱאֹלַהיהֹושִּ

(ה', א)

(  יב', י; כ', ט)

...'קּוָמה ה

...'קּוָמה ה

הּו  ( ז', ח) ילֵּ ַתְמשִּ

י ָיֶדיָך ֹכל   ְבַמֲעשֵּ

:  ַתַחת ַרְגָליוַשָתה

יָרא  ( ז', ג) לֹא אִּ

ְבבֹות ָעם ֲאֶשר   רִּ מֵּ

יב  ָעָליָשתּוָסבִּ

יָתה( כא', ט) '  השִּ

מֹוָרה ָלֶהם

י ( ג, א"י) כִּ

סּון  ַהָשתֹות יֵָּהרֵּ

יק ַמה ָפָעל ַצדִּ

ַעָתה  ( ו, ב"י)

'  ָאקּום יֹאַמר ה

ית יַח  ָאשִּ ְביֵַּשע ָיפִּ
:לֹו
ַעד ָאָנה  ( ג, ג"י)

ית צֹות  ָאשִּ עֵּ
י ְבַנְפשִּ

?

א"י

שתה

ם' ה( ב, ד"י) ָשַמיִּ יף ַעל מִּ ְשקִּ י ָאָדם הִּ ְראֹות  ְבנֵּ לִּ

ש ֶאת  יל ֹדרֵּ יםֲהיֵּש ַמְשכִּ ֱאֹלהִּ
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Contextuality סמיכות בספר תהלים 

ַסְדָת ֹעז ים יִּ ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ מִּ ית צֹוְרֶריָךְלַמַען  םְלַהְשבִּ ְתַנקֵּ אֹויֵּב ּומִּ



יפֹ ָכלָיְדעּוֲהלֹא: ה-ד, ד"יתהלים יָאֶוןֲעלֵּ ֶלֶחםָאְכלּויַעמִּ ֹאְכלֵּ

ים ְבדֹור :ָקָראּולֹא'ה י ֱאֹלהִּ יקָשם ָפֲחדּו ָפַחד כִּ :ַצדִּ

:  ב-א, ו"טתהלים

ד ה ְזמֹור ְלָדוִּ ְשֹכן ְבַהר ָקְדֶשָך' מִּ י יִּ י ָיגּור ְבָאֳהֶלָך מִּ :מִּ

ים  ְך ָתמִּ ל ֶצֶדקהֹולֵּ ְלָבבֹוּוֹפעֵּ ר ֱאֶמת בִּ :ְוֹדבֵּ
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Intertextuality "פרשנות המקרא"



Intertextuality

ים ֵהיָכל ַלה( א): 'דעזרא י ְבֵני ַהּגֹוָלה בֹונִּ ן כִּ ְנָימִּ ְׁשְמעּו ָצֵרי ְיהּוָדה ּובִּ ְׂשָרֵאל' ַויִּ ְּגׁשּו ֶאל ְזֻרָבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי  ( ב: )ֱאֹלֵהי יִּ ַויִּ

יֵמי ֵאַסר ַחֹדן ים מִּ ְדרֹוׁש ֵלאֹלֵהיֶכם ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו ֹזְבחִּ י ָכֶכם נִּ ָמֶכם כִּ ְבֶנה עִּ ֶלְך ַאשּור ַהַמֲעֶלה ֹאָתנּו  מֶ ָהָאבֹות ַויֹאְמרּו ָלֶהם נִּ

ת ֵלאֹלֵהינּו כִּ ( ג: )ֹפה ְבנֹות ַביִּ ְׂשָרֵאל לֹא ָלֶכם ָוָלנּו לִּ ְבֶנה  י ַויֹאֶמר ָלֶהם ְזֻרָבֶבל ְוֵיׁשּוַע ּוְׁשָאר ָראֵׁשי ָהָאבֹות ְליִּ ֲאַנְחנּו ַיַחד נִּ

ָּונּו ַהֶמֶלְך כֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָפָרס ְׂשָרֵאל ַכֲאֶׁשר צִּ ים  ( ד: )ַליֹקָוק ֱאֹלֵהי יִּ ים ְיֵדי ַעם ְיהּוָדה ומבלהים ּוְמַבֲהלִּ י ַעם ָהָאֶרץ ְמַרפִּ ַוְיהִּ

ְבנֹות ים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ָכל ְיֵמי כֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָפַרס ְוַעד ַמְלכּות ָדְרָיֶוׁש ֶמֶלְך ָפָרס( ה: )אֹוָתם לִּ ים ֲעֵליֶהם יֹוֲעצִּ ּוְבַמְלכּות  ( ו: )ְוֹסְכרִּ

ִּםֲאַחְׁשֵורֹוׁש ירּוָׁשָל ְטָנה ַעל ֹיְׁשֵבי ְיהּוָדה וִּ ַלת ַמְלכּותֹו ָכְתבּו ׂשִּ ְתחִּ (א"א ע"בבלי מגילה י):  בִּ

ים ֵאת  : כב-יט', אסתר ט ים ְבָעֵרי ַהְפָרזֹות ֹעׂשִּ ים ַהֹיְׁשבִּ ים הפרוזים ַהְפָרזִּ ַעל ֵכן ַהְיהּודִּ

יׁש ְלֵרֵעהּו ְׁשלֹוַח ָמנֹות אִּ ְׁשֶתה ְויֹום טֹוב ּומִּ ְמָחה ּומִּ ...  יֹום ַאְרָבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ׂשִּ

ְמָחה ּוֵמֵאֶבל  ָיגֹון ְלׂשִּ ים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך ָלֶהם מִּ ים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְיהּודִּ ַכָימִּ

יׁש ְלֵרֵעהּו  ְׁשלֹוַח ָמנֹות אִּ ְמָחה ּומִּ ְׁשֶתה ְוׂשִּ יםְליֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי מִּ :  ּוַמָתנֹות ָלֶאְביֹונִּ

ים : יב-י', נחמיה ח ים ּוְׁשתּו ַמְמַתקִּ ְכלּו ַמְׁשַמּנִּ ְלחּו ָמנֹותַויֹאֶמר ָלֶהם ְלכּו אִּ ְלֵאין ָנכֹון לֹו ְוׁשִּ

י ֶחְדַות ה י ָקדֹוׁש ַהיֹום ַלֲאֹדֵנינּו ְוַאל ֵתָעֵצבּו כִּ יא ָמֻעְזֶכם' כִּ ַוֵיְלכּו ָכל ָהָעם ֶלֱאֹכל ... הִּ

ְׁשתֹות  יעּו ָלֶהםּוְלַׁשַלח ָמנֹותְולִּ ים ֲאֶׁשר הֹודִּ ינּו ַבְדָברִּ י ֵהבִּ ְמָחה ְגדֹוָלה כִּ :ְוַלֲעׂשֹות ׂשִּ

כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר  : א"א מ"משנה מגילה פ



יחֹו ְלכֹוֶרש' ֹכה ָאַמר ה: ב-א, ה"ישעיהו מ ְמשִּ ְפֹתַח ְלָפָניו ... לִּ םלִּ ...  ְדָלַתיִּ

ר  ים ֲאַישֵּ ְך ַוֲהדּורִּ לֵּ י ְלָפֶניָך אֵּ י ַבְרֶזל  ֲאנִּ יחֵּ ר ּוְברִּ ַדְלתֹות ְנחּוָשה ֲאַשבֵּ

עַ  :ֲאַגדֵּ

י ָאָדם' יֹודּו ַלה: טז-טו, ז"תהלים ק ְבנֵּ ְפְלאֹוָתיו לִּ :  ַחְסדֹו ְונִּ

י  עַ כִּ דֵּ י ַבְרֶזל גִּ יחֵּ ַבר ַדְלתֹות ְנֹחֶשת ּוְברִּ :שִּ



Context & Narrative of the Bible ך"תנ

יַני: א', משנה אבות א סִּ ל תֹוָרה מִּ בֵּ עַ , מֶשה קִּ יהֹושֻּ ים, ּוְמָסָרּה לִּ נִּ ְזקֵּ ַע לִּ יהֹושֻּ ים, וִּ יאִּ ְנבִּ ים לִּ נִּ י ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה, ּוְזקֵּ ים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ יאִּ ּוְנבִּ

Mishna Avot 1,1: Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua, Joshua to the elders, and the 

elders to the prophets, and the prophets to the Men of the Great Assembly… 

ל  ַאְשֶריָך: כט, ג"דברים ל ְשָראֵּ יִּ

י ָכמֹוָך ן ֶעְזֶרָך' ַעם נֹוַשע ַבהמִּ ...  ָמגֵּ

י: א', תהלים א יש ֲאֶשר לֹא  ַאְשרֵּ ָהאִּ

ים ...  ָהַלְך ַבֲעַצת ְרָשעִּ

ורהת

ֶפר : ח', יהושע א ַהתֹוָרהלֹא ָימּוש סֵּ

יָך  פִּ יָת בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלהַהֶזה מִּ ...ְוָהגִּ

ם ְבתֹוַרת ה:ב', תהלים א י אִּ ֶחְפצֹו  ' כִּ

:ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה

ביאיםנ

תוביםכ
ם : ג-ב', א י אִּ ֶחְפצֹו  ' הְבתֹוַרתכִּ

ְוֹכל  ...ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלהּוְבתֹוָרתֹו 

יַח ַיֲעֶשהֲאֶשר  ַיְצלִּ

ְרצֹוְנָך  ַלֲעשֹות: יב,א"מ; ט-ח',מ

י ְותֹוָרְתָךֱאֹלַהי  ָעי  ָחָפְצתִּ ְבתֹוְך מֵּ

י ... י כִּ יָחַפְצתָ ְבזֹאת ָיַדְעתִּ ...  בִּ



ַח ַעל א   יתַלְמַנצֵּ תִּ דַהגִּ ְזמֹור ְלָדוִּ :מִּ

ינּו  ' הב   ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץֲאֹדנֵּ יר שִּ ָמה ַאדִּ

ם :ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

ים  ג  ים ְוֹיְנקִּ י עֹוְללִּ פִּ ַסְדָת ֹעז מִּ יִּ

םְלַמַען צֹוְרֶריָך   ְתַנקֵּ ית אֹויֵּב ּומִּ :ְלַהְשבִּ

י ד י ֶאְרֶאה ָשֶמיָך ַמֲעשֵּ ים ֲאֶשר ֶאְצְבֹעֶתיָךכִּ ַח ְוכֹוָכבִּ :כֹוָנְנָתהָירֵּ

ְזְכֶרּנּו  ה י תִּ ְפְקֶדּנּוָמה ֱאנֹוש כִּ י תִּ :ּוֶבן ָאָדם כִּ

הּו ְמַעט ו   יםַוְתַחְסרֵּ ֱאֹלהִּ הּומֵּ :ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְתַעְטרֵּ

י ָיֶדיָך  ז הּו ְבַמֲעשֵּ ילֵּ :ֹכל ַשָתה ַתַחת ַרְגָליוַתְמשִּ

ים כָֻּלם  ֹצֶנהח :ְוַגם ַבֲהמֹות ָשָדיַוֲאָלפִּ

י ַהָים ט   ם ּוְדגֵּ פֹור ָשַמיִּ ר צִּ יםָאְרחֹותֹעבֵּ :ַימִּ

ינּו' הי   ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץֲאֹדנֵּ יר שִּ :ָמה ַאדִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

םֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל  ַהָשָמיִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה יר שִּ ינּו ָמה ַאדִּ ֲאֹדנֵּ

' גדולת ה

וסוף הרשע

האדם מול  

הבריאה  

ובוראה

חתימה  

כעין פתיחה

י: יח-יז', איוב ז ֶבָךָמה ֱאנֹוׁש כִּ ית ֵאָליו לִּ י ָתׁשִּ ְפְקֶדּנּו: ְתַגְדֶלּנּו ְוכִּ ְבָחֶנּנּוַותִּ ים תִּ ְרָגעִּ ים לִּ ְבָקרִּ ...  לִּ

י:   יד, ו"איוב ט ָשהָמה ֱאנֹוׁש כִּ ְצַדק ְילּוד אִּ י יִּ ְזֶכה ְוכִּ יִּ
ַוְתַחְשֵבהּוֶבן ֱאנֹוׁשַוֵתָדֵעהּו ָמה ָאָדם' ה: ג, ד"קמ י: ה', ח ְזְכֶרּנּו ָמה ֱאנֹוׁש כִּ ְפְקֶדּנּו  ּוֶבן ָאָדםתִּ י תִּ כִּ

עֹוֵלל  ֵבָעֵטף: ד', ד; יא', איכה ב

כֹו  יֹוֵנקָדַבק ְלׁשֹון ... ְויֹוֵנק  ֶאל חִּ

יםַבָצָמא  ָׁשֲאלּו ֶלֶחםעֹוָללִּ

י  : ג', ח פִּ מִּ

ים ים ְוֹיְנקִּ עֹוְללִּ

ַסְדָת ֹעז   יִּ

יׁש  : ז, ד"ירמיהו מ ית ָלֶכם  אִּ ְלַהְכרִּ

ָשה  תֹוְך ְיהּוָדה  עֹוֵלל ְויֹוֵנקְואִּ מִּ
ית יר ָלֶכם ְׁשֵארִּ י הֹותִּ ְלתִּ ְלבִּ

יק ה: יג', ה י ַאָתה ְתָבֵרְך ַצדִּ ָּנה ָרצֹון ' כִּ ים ְוָכבֹוד ְוָהָדר : ו', חַתְעְטֶרּנּוַכצִּ ְתַעְטֵרהּוַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹלהִּ

ובריאתו הנפלאה' האדם בשפלותו וגדלותו מול ה: 'מזמור ח

ֱאנֹוש  ָמה

ְזְכֶרּנּו י תִּ כִּ

א  "ט ע"פ-ב"ח ע"שבת פ

רבונו של  :  בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבי יהושע בן לויואמר 

ָשה מה , עולם חמודה גנוזה  : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? (יד, ו"איוב ט)= בינינו לְילּוד אִּ

ָמה ? 'לבשר ודםליתנהאתה מבקש , שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

ְפְקֶדּנו י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י תִּ ינּו' ה... ֱאנֹוש כִּ ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל  ֲאֹדנֵּ יר שִּ  ָמה ַאדִּ

ם של  רבונו: אמר לפניו-! החזיר להן תשובה: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה-? (ב.ה', תהלים ח)' ַהָשָמיִּ

שנאמר  , וחזור להן תשובה, כבודיבכסאאחוז : אמר לו-. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, עולם

ֵסה ' . מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחום, (ט, ו"איוב כ)' ָעָליו ֲעָננֹוַפְרֵׁשזְמַאֵחז ְפֵני כִּ

י ה"?  תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, של עולםרבונו: אמר לפניו יָך ֵמֶאֶרץ-אֱ '  ָאֹנכִּ ֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאתִּ

י ֶאְרֶאה  יָשֶמיָךכִּ ֶאְצְבֹעֶתיָךַמֲעשֵּ

פֹור  םצִּ י  ָשַמיִּ ּוְדגֵּ
ַהָים

הּו   ילֵּ ַתְמשִּ
י ָיֶדיָךְבַמֲעשֵּ

ם ַוֵיַרד ַוֲעָרֶפל  : לט.י, ח"י ַוֵיט ָׁשַמיִּ
ְפלּו ... ַתַחת ַרְגָליו ַתַחת ַרְגָלייִּ

ֲאֹדֵנינּו' ה: י.ב', ח

יראַ ָמה  ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץדִּ ׁשִּ

ים ַעל ֲאֵחיֶהם : ל', נחמיה י יקִּ יֵריֶהםַמֲחזִּ ים  ַאדִּ ְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְבתֹוַרת ָהֱאֹלהִּ ים ְבָאָלה ּובִּ ּוָבאִּ
ְצֹות  ְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל מִּ ים ְולִּ ְתָנה ְבַיד ֹמֶׁשה ֶעֶבד ָהֱאֹלהִּ ְׁשָפָטיו ְוֻחָקיוֲאֹדֵנינּו' הֲאֶׁשר נִּ :  ּומִּ

ְספּו ָעם  : טז', יואל ב אִּ

ים   ְבצּו ְזֵקנִּ ַקְדׁשּו ָקָהל קִּ

ְספּו  ים ְוֹיְנֵקיאִּ םעֹוָללִּ ָׁשָדיִּ

יֵלהּו ְבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹכל  :ז', ח ַתְמׁשִּ

ַתַחת ַרְגָליוַׁשָתה 
ים ַתְחֵתינּו  : ד, ז"מ ַיְדֵבר ַעמִּ

ים  ַתַחת ַרְגֵלינּוּוְלֻאמִּ

ְצַריִּם שוב מה  ? תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן-(! ב', שמות כ" )מִּ

ים"? כתיב בה ים ֲאֵחרִּ ְהֶיה ְלָך ֱאֹלהִּ שוב ? עבודה זרהשעובדיןשרוייןבין הגויים אתם -(! ב', שמות כ" )לֹא יִּ

צריכיןכלום אתם עושים מלאכה שאתם -(! ח', שמות כ" )ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו"? מה כתיב בה

ָשאלֹא "? שוב מה כתיב בה? שבות ַכֵבד ֶאת  ? שוב מה כתיב בה? משא ומתן יש ביניכם-(! ז', שמות כ" )תִּ

ֶמָך יָך ְוֶאת אִּ ְרָצח"? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם-(! יב', שמות כ" )ָאבִּ ְנָאף, לֹא תִּ ְגֹנבלֹא , לֹא תִּ " תִּ

ינּו' ה"שנאמר , ברוך הואלהקדושמיד הודו לו ? יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם-(! יג', שמות כ) ֲאֹדנֵּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ יר שִּ ם"ואילו , (י', תהלים ח" )ָמה ַאדִּ מיד כל אחד . לא כתיב-( שם ב" )ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

י ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"שנאמר , ומסר לו דבר, ואחד נעשה לו אוהב יָת ֶשבִּ יָת ַלָמרֹום ָׁשבִּ ,  ח"תהלים ס" )ָעלִּ

....ָאָדם לקחת מתנותשקראוךבשכר -( יט

קשרים עם ספרים אחרים  (ד"י-'תרשים של חטיבה ג)סמיכות המזמור בספר תהלים

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ם  ָאֵסף עֹוף ּוְבֵהָמהָאָדםָאֵסף : ג', צפניה א ַהָשַמיִּ
י ֶאת ... ּוְדֵגי ַהָים ְכַרתִּ ...  ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמהָהָאָדםְוהִּ

ְזְכֶרּנּו ּוֶבן : ט.ח.ה', ח י תִּ ְפְקֶדּנּוָאָדםָמה ֱאנֹוׁש כִּ י תִּ ְוַגם  ... כִּ

פֹור ... ָׂשָדיַבֲהמֹות ם ּוְדֵגי ַהָיםצִּ יםָׁשַמיִּ :  ֹעֵבר ָאְרחֹות ַימִּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ' ה: י.ב', ח יר ׁשִּ ֲאֶׁשר  ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

ם ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ
ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ' ה...  יר ׁשִּ ֲאֹדֵנינּו ָמה ַאדִּ

ְדקֹו ' אֹוֶדה ה:יח', ז ֵׁשםַוֲאַזְמָרהְכצִּ

ֶעְליֹון' ה
('פסוק אחרון של מזמור ז)= 

י 'אֹוֶדה ה: ג-ב', ט בִּ ...  ְבָכל לִּ

ְמָך ֶעְליֹון ֲאַזְמָרה ׁשִּ
('פסוק ראשון של מזמור ט)=
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א  "ט ע"פ-ב"ח ע"שבת פ

רבונו של  :  בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבי יהושע בן לויואמר 

ָשה מה , עולם חמודה גנוזה  : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? (יד, ו"איוב ט)= בינינו לְילּוד אִּ

ָמה ? 'לבשר ודםליתנהאתה מבקש , שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם

ְפְקֶדּנו י תִּ ְזְכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם כִּ י תִּ ינּו' ה... ֱאנֹוש כִּ ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְתָנה הֹוְדָך ַעל  ֲאֹדנֵּ יר שִּ  ָמה ַאדִּ

ם של  רבונו: אמר לפניו-! החזיר להן תשובה: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה-? (ב.ה', תהלים ח)' ַהָשָמיִּ

שנאמר  , וחזור להן תשובה, כבודיבכסאאחוז : אמר לו-. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, עולם

ֵסה ' . מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו: ואמר רבי נחום, (ט, ו"איוב כ)' ָעָליו ֲעָננֹוַפְרֵׁשזְמַאֵחז ְפֵני כִּ

י ה"?  תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, של עולםרבונו: אמר לפניו יָך ֵמֶאֶרץ-אֱ '  ָאֹנכִּ ֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאתִּ

ם ְצַריִּ שוב מה  ? תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן-(! ב', שמות כ" )מִּ

ים"? כתיב בה ים ֲאֵחרִּ ְהֶיה ְלָך ֱאֹלהִּ שוב ? עבודה זרהשעובדיןשרוייןבין הגויים אתם -(! ב', שמות כ" )לֹא יִּ

צריכיןכלום אתם עושים מלאכה שאתם -(! ח', שמות כ" )ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדׁשֹו"? מה כתיב בה

ָשאלֹא "? שוב מה כתיב בה? שבות ַכֵבד ֶאת  ? שוב מה כתיב בה? משא ומתן יש ביניכם-(! ז', שמות כ" )תִּ

ֶמָך יָך ְוֶאת אִּ ְרָצח"? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם-(! יב', שמות כ" )ָאבִּ ְנָאף, לֹא תִּ ְגֹנבלֹא , לֹא תִּ " תִּ

ינּו' ה"שנאמר , ברוך הואלהקדושמיד הודו לו ? יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם-(! יג', שמות כ) ֲאֹדנֵּ

ְמָך ְבָכל ָהָאֶרץ יר שִּ ם"ואילו , (י', תהלים ח" )ָמה ַאדִּ מיד כל אחד . לא כתיב-( שם ב" )ְתָנה הֹוְדָך ַעל ַהָשָמיִּ

י ָלַקְחָת ַמָתנֹות ָבָאָדם"שנאמר , ומסר לו דבר, ואחד נעשה לו אוהב יָת ֶשבִּ יָת ַלָמרֹום ָׁשבִּ ,  ח"תהלים ס" )ָעלִּ

....ָאָדם לקחת מתנותשקראוךבשכר -( יט





ידּותּון  א ַח לִּ דַלְמַנצֵּ ְזמֹור ְלָדוִּ :מִּ

י ֶאְשְמָרה ְדָרַכי ב י ָאַמְרתִּ ְלשֹונִּ ֲחטֹוא בִּ מֵּ

י ַמְחסֹום   יֶאְשְמָרה ְלפִּ :ְבֹעד ָרָשע ְלֶנְגדִּ

ָיה ג י דּומִּ י ֶנְעָכרֶנֱאַלְמתִּ בִּ טֹוב ּוְכאֵּ י מִּ יתִּ :ֶהֱחשֵּ

י ד ְרבִּ י ְבקִּ בִּ ש  ַחם לִּ ְבַער אֵּ י תִּ יגִּ ַבֲהגִּ

י ְלשֹונִּ י בִּ ַבְרתִּ :דִּ

י הה נִּ יעֵּ י' הֹודִּ ל ָאנִּ ְדָעה ֶמה ָחדֵּ יא אֵּ ַדת ָיַמי ַמה הִּ י ּומִּ צִּ :קִּ

ה ְטָפחֹות ָנַתָתה ָיַמי  ו ּנֵּ ן ֶנְגֶדָך  הִּ י ְכַאיִּ ְוֶחְלדִּ

ָצב ֶסָלהַאְך ָכל ֶהֶבל ָכל ָאָדם  :נִּ

יש ז ְתַהֶלְך אִּ ַאְך ְבֶצֶלם יִּ

ְצֹבר  ַאְך ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון   י ֹאְסָפםיִּ :ְולֹא יֵַּדע מִּ

י ֲאֹדָני  ח יתִּ ּוִּ יאְוַעָתה ַמה קִּ י ְלָך הִּ :תֹוַחְלתִּ

י  ט נִּ ילֵּ ָכל ְפָשַעי ַהצִּ ימִּ נִּ ימֵּ :ֶחְרַפת ָנָבל ַאל ְתשִּ

י י   י לֹא ֶאְפַתח פִּ יתָ ֶנֱאַלְמתִּ י ַאָתה ָעשִּ :כִּ

ְגֶעָך  יא   ָעַלי נִּ ר מֵּ יָהסֵּ יתִּ י ָכלִּ ְגַרת ָיְדָך ֲאנִּ תִּ :מִּ

יש יב   ַסְרָת אִּ ַוֶתֶמס ָכָעש ֲחמּודֹו ְבתֹוָכחֹות ַעל ָעֹון יִּ

:ַאְך ֶהֶבל ָכל ָאָדם ֶסָלה

י היג   ָלתִּ ְמָעה ְתפִּ י ַאל ֶתֱחַרש  ' שִּ ְמָעתִּ יָנה ֶאל דִּ י ַהֲאזִּ ְוַשְוָעתִּ

ָמְך   י עִּ ר ָאֹנכִּ י גֵּ :תֹוָשב ְכָכל ֲאבֹוָתיכִּ

יָגה  יד   י ְוַאְבלִּ ֶמּנִּ יָהַשע מִּ יֶנּנִּ ְך ְואֵּ לֵּ :ְבֶטֶרם אֵּ

ט"מזמור ל



חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

'מזמור מ

ְזמֹורא   ד מִּ ַח ְלָדוִּ :ַלְמַנצֵּ

י הב   יתִּ ּוִּ י' ַקֹּוה קִּ ְשַמע ַשְוָעתִּ ַלי ַויִּ ט אֵּ :ַויֵּ

יט ַהָיוֵּן  ג טִּ בֹור ָשאֹון מִּ י מִּ נִּ ָריַוַיֲעלֵּ ן ֲאשֻּ :ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגַלי כֹונֵּ

ְבְטחּו ַבהד יָראּו ְויִּ ים ְויִּ ְראּו ַרבִּ ינּו יִּ אֹלהֵּ ָלה לֵּ יר ָחָדש ְתהִּ י שִּ ן ְבפִּ תֵּ :'ַויִּ

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם הה ְבַטחֹו  ' ַאְשרֵּ י ָכָזבמִּ ים ְוָשטֵּ :ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהבִּ

יָת ַאָתה הו ינּו  ֱאֹלַהי ' ַרבֹות ָעשִּ לֵּ ְפְלֹאֶתיָך ּוַמְחְשֹבֶתיָך אֵּ נִּ

ֶליָך   ין ֲעֹרְך אֵּ ראֵּ ַספֵּ ָרה ָעְצמּו מִּ יָדה ַוֲאַדבֵּ :ַאגִּ

ְנָחה לֹא ָחַפְצָת  ז י  ֶזַבח ּומִּ יָת לִּ ם ָכרִּ ָאְזַניִּ

:עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָשָאְלתָ 

י ח ה ָבאתִּ ּנֵּ י הִּ ֶפר ָכתּוב ָעָליָאז ָאַמְרתִּ ַלת סֵּ ְמגִּ :בִּ

י  ט ָעיַלֲעשֹות ְרצֹוְנָך ֱאֹלַהי ָחָפְצתִּ :ְותֹוָרְתָך ְבתֹוְך מֵּ

י ֶצֶדק ְבָקָהל ָרב י ַשְרתִּ ה ְשָפַתי לֹא ֶאְכָלא  בִּ ּנֵּ הִּ

:ַאָתה ָיָדְעתָ ' ה

י  יא בִּ י ְבתֹוְך לִּ יתִּ סִּ ְדָקְתָך לֹא כִּ י צִּ ֱאמּוָנְתָך ּוְתשּוָעְתָך ָאָמְרתִּ

ְתָך  י ַחְסְדָך ַוֲאמִּ ַחְדתִּ :ְלָקָהל ָרבלֹא כִּ

י  ' ַאָתה היב ֶמּנִּ ְכָלא ַרֲחֶמיָך מִּ ילֹא תִּ ְצרּונִּ יד יִּ ְתָך ָתמִּ :ַחְסְדָך ַוֲאמִּ

ְראֹות  יג י לִּ י ֲעֹוֹנַתי ְולֹא ָיֹכְלתִּ יגּונִּ שִּ ְסָפר הִּ ין מִּ י ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד אֵּ כִּ

י  ַשֲערֹות רֹאשִּ יָעְצמּו מִּ י ֲעָזָבנִּ בִּ :ְולִּ

ה היד י  ' ְרצֵּ נִּ ילֵּ י חּוָשה' הְלַהצִּ :ְלֶעְזָרתִּ

ְספֹוָתּה  יֵֹּבשּו ְוַיְחְפרּו ַיַחד  טו י לִּ י ַנְפשִּ ְמַבְקשֵּ

ָכְלמּו   ֹסגּו ָאחֹור ְויִּ ייִּ י ָרָעתִּ צֵּ :ֲחפֵּ

ֶקב ָבְשָתם  טז י ֶהָאח ֶהָאחָיֹשמּו ַעל עֵּ ים לִּ :ָהֹאְמרִּ

ְשְמחּו ְבָך יז ישּו ְויִּ ָכל ְמַבְקֶשיָך ָישִּ

ְגַדל ה יד יִּ י ְתשּוָעֶתָך'  יֹאְמרּו ָתמִּ :ֹאֲהבֵּ

י ְוֶאְביֹון  יח י ָענִּ י ַוֲאנִּ ֲאֹדָני ַיֲחָשב לִּ

י ַאָתה   י ּוְמַפְלטִּ :ֱאֹלַהי ַאל ְתַאַחרֶעְזָרתִּ
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פרשנותו והוראתו

'  מזמור ח

(ד"י-'ג)כציר של החטיבה הראשונה ' מזמור ח

תרומתן של המקבילות עם ספרי מקרא אחרים

#4-#6שיעור 
והחטיבה  ' מזמור ח

הראשונה

Contextuality

Intertextuality

Textפרשנות המזמור 

איוב ותהלים



צרה  
ותפילה

ד  א   ְזמֹור ְלָדוִּ י ַאְבָשלֹום ְבנֹומִּ ְפנֵּ :ְבָבְרחֹו מִּ

ים ָעָליָמה ַרבּו ָצָרי ' הב   ים ָקמִּ :ַרבִּ

י  ג  ים ְלַנְפשִּ ים ֹאְמרִּ ין ְישּוָעָתה לֹו ַרבִּ יםאֵּ אֹלהִּ :ֶסָלהבֵּ

י  ' ְוַאָתה הד  ן ַבֲעדִּ יָמגֵּ ים רֹאשִּ רִּ י ּומֵּ :ְכבֹודִּ

י ֶאל הה  ַהר ָקְדשֹו ֶסָלהֶאְקָרא ' קֹולִּ י מֵּ נִּ :ַוַיֲענֵּ

יָשָנה  ו  י ָואִּ י ָשַכְבתִּ י הֲאנִּ י כִּ יצֹותִּ י' ֱהקִּ נִּ ְסְמכֵּ :יִּ

ְבבֹות ָעם  ז  רִּ יָרא מֵּ יב ָשתּו ָעָלילֹא אִּ :ֲאֶשר ָסבִּ

י ֱאֹלַהי ' קּוָמה הח  נִּ יעֵּ י הֹושִּ יָת ֶאת ָכל ֹאְיַבי ֶלחִּ כִּ י הִּ כִּ

ַבְרתָ  ים שִּ י ְרָשעִּ ּנֵּ :שִּ

ְרָכֶתָך ֶסָלהַהְישּוָעה ' ַלהט  :ַעל ַעְמָך בִּ

ין  ְישּוָעָתהאֵּ

ים   אֹלהִּ לֹו בֵּ

י נִּ יעֵּ ֱאֹלַהיהֹושִּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

י : ח', ג ּנֵּ יםשִּ ַבְרתָ ְרָשעִּ שִּ ים:  ו-ד', א ָהְרָשעִּ

סמיכות מזמורים בספר תהלים

ים  יםַרבִּ ָקמִּ

ָעָלי

'  הקּוָמה

י נִּ יעֵּ הֹושִּ

יָרא   לֹא אִּ

ְבבֹות  רִּ ָעם מֵּ

ַעְמָךַעל 

ְרָכֶתָך בִּ

בטחון
(גוף שלישי)

תפילה
לישועה

י ֶאל ה: ה', ג י ' קֹולִּ נִּ ַהר ָקְדשֹו ֶאְקָרא ַוַיֲענֵּ :ֶסָלהמֵּ יֹון :  ו', ב י ַעל צִּ י ַמְלכִּ י ָנַסְכתִּ יַוֲאנִּ :ַהר ָקְדשִּ

סיפור מרד אבשלום: ח"י-ו"ט' שמואל א

קשרים עם ספרים אחרים

י ַאְבָשלֹום ְבנֹו:  א', ג ְפנֵּ ְבָבְרחֹו מִּ

: (ה, ט"כ; יב, א"כ)ז , ח"י' שמואל א

ד  ָכה ָשאּול ַבֲאָלָפיו ְוָדוִּ ְבֹבָתיוהִּ :ְברִּ
יָרא : ז', ג ְבבֹות לֹא אִּ רִּ ָעםמֵּ

י : ו', ג י ָשַכְבתִּ יָשָנהֲאנִּ ָואִּ

י יצֹותִּ י הֱהקִּ י' כִּ נִּ ְסְמכֵּ יִּ

י ֶאת ְשבּוָתם ְיָבֶרְכָך ה: כה.כב, א"ירמיהו ל ...  ְנוֵּה ֶצֶדק ַהר ַהֹקֶדש' ְבשּובִּ

יַעל זֹאת  יֹצתִּ יָוֶאְרֶאה ֱהקִּ י ּוְשָנתִּ ָעְרָבה לִּ

ים: נז.לט-לז, א"ירמיהו נ ים ְמעֹון ַתּנִּ ...  ְוָהְיָתה ָבֶבל ְלַגלִּ

יצּועֹוָלם ְולֹא ְוָיְשנּו ְשַנת  יצּועֹוָלם ְולֹא ְוָיְשנּו ְשַנת ... ָיקִּ ָיקִּ

ים : ב, ב"דניאל י יְוַרבִּ נֵּ ְישֵּ יצּוַאְדַמת ָעָפר מִּ ֶלה ַלֲחָרפֹות  ָיקִּ י עֹוָלם ְואֵּ ֶלה ְלַחיֵּ אֵּ

ְראֹון עֹוָלםֹ  ְלדִּ

ַהְישּוָעה' ַלה

'מזמור ג


