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Introductory Note:

Intertextuality – the entire Bible as a literary Context
 ֶּש ָמא ְב ִס ְד ֵׁרי ֶּמ ְרכָבָ ה אַ ָתה: אָ ְמרּו לֵׁ יּה,יבֹותיו
ָ ְדֹורש וְהָ אֵׁ ש ְמלַ הֶּ טֶּ ת ְס ִב
ֵׁ יֹושב ו
ֵׁ בֶּ ן עַ זַ אי הָ יָה
תֹורה
ָ  ו ְִד ְב ֵׁרי,תּובים
ִ ְיאים ִלכ
ִ  ּונְ ִב,יאים
ִ תֹורה ִלנְ ִב
ָ  אֶּ לָ א ַמ ְח ִריז ִד ְב ֵׁרי, לָ או:עֹוסֵׁ ק? אָ ַמר לָ הֶּ ן
' 'וְהָ הָ ר בֹּעֵׁ ר בָ אֵׁ ש: הֲ ָדא הּוא ִדכְ ִתיב, ִע ַקר נְ ִתינ ָָתן בָ אֵׁ ש נִ ְתנּו,ָתן ְב ִסינַי
ָ ְש ֵמ ִחין כְ יֹום נְ ִתינ
) יא,'(דברים ד
Ben Azai was sitting and expounding and a burning fire surrounded him, they asked him:
Are you learning esoterics (the Divine Chariot)? He told them: "No, I am rhyming /
connecting / linking the words of the Torah with those of the prophets and the words of
the prophets to those of the Scripts, and the words of the Torah are just as joyous today
as when they were given in Sinai; they were primarily given in fire, as it is written: 'And
the mountain burned with fire’ (Deuteronomy 4, 11).
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Introductory note
Bible as one Context

Wholistic mizmor (Meir Weiss) → context → intertext
www.ALHATORAH.org Hillel Novetsky

Prologue: Torah & Kingdom

Evil in the World. Survival in the Image of God

'ח

Good Moral Qualities. David as an example

"ט
ו

כ"ד

3

Guidance from God’s Kingdom in the World

כ"ה

ל"ד

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

4

'ע
1

2

א'

המעגל הרביעי (ל"ה-מ"א) --
מוסר השכל מהספר הראשון.

נושא המזמור

ל" ו

קללת הרשעים
וחסדי ה' לצדיקים –
כִ י ִע ְמָך ְמקֹור חַ יִ ים

ל"
ז

ההצלחה המדומה של
הרשעים מול ברכת
הצדיקים לרשת ארץ

א" ב

ל"ט

בקשת המשורר
לכפרה מחטאיו
ולהצלה מהרשעים

מ'
מ" א

הודאת המשורר על
הצלתו ורצונו לקיים
את רצון ה' ואת תורתו

למרות הרשעים
וסביבה עוינת –
המשורר בוטח בה'

התמודדות עם חטאיו והתחזקות

ל"ח

בקשת כפרה על חטאי
המשורר ובקשת
להצלה מהאויבים

רעיונות מנחים
התמודדות עם רשעים והרשע

ל"ה

תפילה להצלת ה' את
המשורר מהרשעים
ושמחת המשורר

אַ ְש ֵרי ָה ִאיש אֲ ֶשר ל ֹא ָהלַ ְך בַ עֲ צַ ת ְר ָש ִעים
תֹורת
ּוב ֶד ֶרְך חַ ָט ִאים ל ֹא עָ ָמד ...כִ י ִאם ְב ַ
ְ
יֹומם וָלָ יְלָ ה...
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
ּוב ָ
ה' חֶ ְפצֹו ְ
ְוכֹל אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה יַצְ ִליחַ  :ל ֹא כֵן ָה ְר ָש ִעים
כִ י ִאם ַכמֹץ אֲ ֶשר ִת ְדפֶ נּו רּוחַ  :עַ ל כֵן ל ֹא
י ָֻקמּו ְר ָש ִעים בַ ִמ ְשפָ ט וְחַ ָט ִאים בַ עֲ ַדת
יקים ו ְֶד ֶרְך
יֹודעַ ה' ֶד ֶרְך צַ ִד ִ
יקים :כִ י ֵ
צַ ִד ִ
ְר ָש ִעים ת ֹאבֵ ד
ל"ה ,ה.כח:
י ְִהיּו כְ מֹץ ִל ְפנֵי
ּולשֹונִ י
רּוחַ ְ ...
ֶת ְהגֶ ה צִ ְד ֶקָך

ל"ו ,ב.ג :נְ אֻ ם פֶ ַשע
לָ ָר ָשע ְב ֶק ֶרב ִל ִבי :כִ י
ֶהחֱ ִליק אֵ לָ יו ְבעֵ ינָיו
ִל ְמצ ֹא עֲ ֹונֹו ִל ְשנ ֹא

ל"ד

א" ב

ל "ד  ,ד :
גַ ְדלּו לַ ה'
ִא ִתי
רֹומ ָמה
ּונְ ְ
ְשמֹו י ְַח ָדו

ל"ה ,כו-כז :ל"ה ,כזָ :ירֹנּו
י ְִל ְבשּו ב ֶ
ֹשת ְו ִי ְש ְמחּו חֲ פֵ צֵ י
ּוכְ ִל ָמה
ֹאמרּו
צִ ְד ִקי וְי ְ
ילים
ַה ַמגְ ִד ִ
ָת ִמיד יִגְ ַדל ה'
עָ לָ י ...וְי ְ
ֹאמרּו ֶהחָ פֵ ץ ְשלֹום
'
ה
ל
ָת ִמיד יִגְ ַד
עַ ְבדֹו

ל"ז ( ָר ָשע-צַ ִדיק) :אַ ל
ִת ְתחַ ר ְב ַמצְ ִליחַ ַד ְרכֹו ְב ִאיש
יֹודעַ ה' י ְֵמי
עֹ ֶשה ְמזִ מֹותֵ :
ימם  ...כִ י ְר ָש ִעים
ְת ִמ ִ
י ֹאבֵ דּוִ ...פי צַ ִדיק י ְֶהגֶ ה
ֹלהיו ְב ִלבֹו
תֹורת אֱ ָ
חָ כְ ָמהַ ...

ל"ז ,לחּ :ופֹ ְש ִעים
נִ ְש ְמדּו י ְַח ָדו אַ חֲ ִרית
ְר ָש ִעים נִ כְ ָר ָתה

ל"ח ,ד.יט :אֵ ין ָשלֹום ל"ח ,יז :כִ י אָ ַמ ְר ִתי
אתי פֶ ן ִי ְש ְמחּו ִלי
בַ עֲ צָ ַמי ִמ ְפנֵי חַ ָט ִ
 ...כִ י עֲֹונִ י אַ גִ יד
אתי
אֶ ְדאַ ג ֵמחַ ָט ִ
ל"ט,ב.ט.יב :אֶ ְש ְמ ָרה ל"ט ,ב :אָ ַמ ְר ִתי
ְד ָרכַי ֵמחֲ טֹוא ִב ְלשֹונִ י אֶ ְש ְמ ָרה ְד ָרכַי
ִ ...מכָל ְפ ָשעַ י ַהצִ ילֵ נִ י ֵמחֲ טֹוא ִב ְלשֹונִ י
ְ ...בתֹוכָחֹות עַ ל עָ ֹון
י ִַס ְר ָת ִאיש

ל"ח ,יג:
ְוד ְֹר ֵשי ָרעָ ִתי
ִד ְברּו ַהּוֹות
ּומ ְרמֹות כָל
ִ
ַהיֹום י ְֶהגּו

ל"ד ,יגִ :מי ָה ִאיש
ֶהחָ פֵ ץ חַ יִ ים אֹ ֵהב
י ִָמים ִל ְראֹות טֹוב:

ל"ז ,כגֵ :מה'
ִמצְ עֲ ֵדי גֶ בֶ ר כֹונָנּו
ו ְַד ְרכֹו י ְֶחפָ ץ:

ל"ח ,יז:
ְבמֹוט ַרגְ ִלי
עָ לַ י ִהגְ ִדילּו

ל"ט,ב.ט.יב:
אֶ ְש ְמ ָרה ְד ָרכַי
ֵמחֲ טֹוא

ּומנְ חָ ה
מ' ,ז :זֶבַ ח ִ
ל ֹא חָ פַ צְ ָת אָ זְ ַניִם
ית ִלי עֹולָ ה
כ ִָר ָ
וַחֲ ָטאָ ה ל ֹא ָשאָ ְל ָת:

מ' ,ח.יא :אָ ז אָ ַמ ְר ִתי
אתי ִב ְמגִ לַ ת
ִהנֵה בָ ִ
ֵספֶ ר כָתּוב עָ לָ י...
ּותשּועָ ְתָך
אֱ מּונ ְָתָך ְ
אָ ָמ ְר ִתי

מ' ,ט :לַ עֲ שֹות
ֹלהי
ְרצֹונְ ָך אֱ ַ
ְתֹור ְתָך
חָ פָ צְ ִתי ו ָ
ְבתֹוְך ֵמעָ י:

מ' ,יז :י ְ
ֹאמרּו מ' ,ז.ט.טו :זֶבַ ח
ָת ִמיד יִגְ ַדל
ּומנְ חָ ה ל ֹא חָ פַ צְ ָת
ִ
ה'
 ...לַ עֲ שֹות ְרצֹונְ ָך
ֹלהי חָ פָ צְ ִתי...
אֱ ַ
ְו ִיכ ְָלמּו חֲ פֵ צֵ י ָרעָ ִתי

מ"א ,ה :אֲ נִ י אָ ַמ ְר ִתי
ה' חָ נֵנִ י ְרפָ אָ ה נ ְַפ ִשי
אתי לָ ְך:
כִ י חָ ָט ִ

מ"א ,ה :אֲ נִ י אָ ַמ ְר ִתי
ה' חָ נֵנִ י ְרפָ אָ ה נ ְַפ ִשי
אתי לָ ְך:
כִ י חָ ָט ִ

מ' ,ה; מ"א ,א:
אַ ְש ֵרי ַהגֶ בֶ ר
אֲ ֶשר ָשם ה'
ִמ ְב ַטחֹו ...אַ ְש ֵרי
ַמ ְשכִ יל אֶ ל ָדל

מא י :גַ ם ִאיש מ"א ,יבְ :בז ֹאת
י ַָד ְע ִתי כִ י חָ פַ צְ ָת ִבי
לֹומי...
ְש ִ
ִהגְ ִדיל עָ לַ י
עָ ֵקב

ל"ד ,יג.טוִ :מי ָה ִאיש ל"ד ,יד :נְ צֹר ל"ד ,יזְ :פנֵי
ֶהחָ פֵ ץ חַ יִ ים ...סּור ֵמ ָרע ְלשֹונְ ָך ֵמ ָרע ה' ְבעֹ ֵשי ָרע
ְל ַהכְ ִרית
וַעֲ ֵשה טֹוב בַ ֵקש ָשלֹום
ּושפָ ֶתיָך
ְ
ִמ ַדבֵ ר ִמ ְר ָמה ֵמאֶ ֶרץ זִ כְ ָרם
ו ְָר ְדפֵ הּו
ל"ד ,כב:
ָר ָשע-צַ ִדיק

ל"ה ,י:
ל"ה ,כז:
ַ
כָל עַ צְ
מֹותי יִגְ ַדל ה'
ֹאמ ְרנָה
ת ַ
ֶהחָ פֵ ץ
ה' ִמי כָמֹוָך ְשלֹום עַ ְבדֹו

ל"ה ,כ :וְעַ ל
ל"ה ,ג.ד.יב.כ.כז:
ּוסגֹ ר ִל ְק ַראת ר ְֹדפָ יִ ...רגְ עֵ י אֶ ֶרץ
ְ
ִד ְב ֵרי ִמ ְרמֹות
ֵיבֹשּו ְו ִיכ ְָלמּו ְמבַ ְק ֵשי
יַחֲ שֹ בּון
נ ְַפ ִשי
ְ ...י ַש ְלמּונִ י ָרעָ ה ַתחַ ת
טֹובָ ה  ...כִ י ל ֹא ָשלֹום
ל"ו ,ד:
י ְַדבֵ רּו ...יִגְ ַדל ה'
ִד ְב ֵרי ִפיו
ֶהחָ פֵ ץ ְשלֹום עַ ְבדֹו
ּומ ְר ָמה
אָ וֶן ִ

ל"ו ,א:
לַ ְמנַצֵ חַ
ְלעֶ בֶ ד ה'
ְל ָדוִד

ל"זְ :מ ֵר ִעים
ִירשּו
ִיכ ֵָרתּון  ...י ְ
אָ ֶרץ (ִ ...)x3יכ ֵָרתּו
 ...נִ כְ ָרת...
ְב ִהכ ֵָרת  ...נִ כְ ָר ָתה

ל"ז,יא.כז.לז:
ו ְִה ְתעַ נְ גּו עַ ל רֹב
ָשלֹום ...סּור ֵמ ָרע
וַעֲ ֵשה טֹוב ...כִ י
אַ חֲ ִרית ְל ִאיש ָשלֹום
ל"ח ,ד.יג.כא :אֵ ין
ָשלֹום בַ עֲ צָ ַמי ִמ ְפנֵי
אתיַ ...ו ְינ ְַקשּו
חַ ָט ִ
ְמבַ ְק ֵשי נ ְַפ ִשי...
ּומ ַש ְל ֵמי ָרעָ ה
ְ
ַתחַ ת טֹובָ ה
ִי ְש ְטנּונִ י ַתחַ ת
ָר ְד ִפי טֹוב

ל"ד ,כא:
שֹ ֵמר כָל
מֹותיו
ָ
עַ צְ

ל"ד ,כג:
פֹודה ה'
ֶ
נֶפֶ ש עֲ בָ ָדיו

ל"ח ,יג:
ְוד ְֹר ֵשי ָרעָ ִתי
ִד ְברּו ַהּוֹות
ּומ ְרמֹות כָל
ִ
ַהיֹום י ְֶהגּו:

ל"ח ,ד:
אֵ ין ָשלֹום
בַ עֲ צָ ַמי
ִמ ְפנֵי
אתי
חַ ָט ִ

מקבילות
עם עֶ בֶ ד
ה' בספר
ישעיה

)(150-146  145

ְלכּו בָ נִ ים ִש ְמעּו ִלי
י ְִראַ ת ה' אֲ לַ ֶמ ְדכֶם:

1

34

35

36

37

38

39

40

41

ל"ד

ל"ה

ל"ו

ל"ז

ל"ח

ל"ט

מ'

מ"א

א"ב

א"ב

אָ ַמ ְר ִתי

אָ ַמ ְר ִתי

אָ ַמ ְר ִתי

Rabbi Kalonymous
Kalman Shapira
of Piazecna
)(1889-1943

חובת התלמידים

ל"ח ,ז.יד :דֹום לַ ה'
ו ְִה ְתחֹולֵ ל לֹוּ...וכְ ִאלֵ ם
ל ֹא י ְִפ ַתח ִפיו
יהושע ב' ,יח:
ִת ְקוַת חּוט ַה ָשנִ י
ַהזֶ ה ִת ְק ְש ִרי בַ חַ לֹון
הֹור ְד ֵתנּו בֹו
אֲ ֶשר ַ
Josua 2, 18

ל"ט ,ג.י :נֶאֱ לַ ְמ ִתי
דּומיָה ...נֶאֱ לַ ְמ ִתי
ִ
ל ֹא אֶ ְפ ַתח ִפי

מ' ,ד :וַיִ ֵתן ְב ִפי ִשיר
אֹלהינּו
ֵ
חָ ָדש ְת ִהלָ ה לֵ
ִיראּו...
י ְִראּו ַר ִבים ְוי ָ

אָ ַמ ְר ִתי

1-41

42-72

71,9: Old
King David

72, 1: King
David →
Shlomo
72, 20: End
of all David’s
Prayers

± identical texts
35  40  70

35

40

70

ל"ה

'מ

'ע

70 'ע

1. For the chief musician by David for
remembrance. 2. God, hasten to
deliver me, Lord, make haste to come
to my aid. 3. Let those who seek my
life be shamed and humiliated. Let
those who delight in my misfortune
retreat in disgrace.
4. May those who say Hurrah, Hurrah!
Retreat on their heels in shame. 5. Let
all who seek You be happy and
rejoice in You’; let those who love
Your salvation always say: May God
be magnified. 6. As for me, poor and
destitute, God, make haste. You are
my Help and Savior; Lord, do not
tarry.

40 'מ

1. For the chief musician, a psalm by
David. 14. Please Lord deliver me;
make haste to help me. 15. Let those
who seek to destroy my life be utterly
shamed and humiliated. Let those
who delight in my misfortune retreat
in disgrace. 16. May those who say to
me: Hurrah, Hurrah! be confounded
and turn on their heels in shame. 17.
Let all who seek You be happy and
rejoice in You; let those who love Your
salvation always say: May the Lord be
magnified. 18. As for me, poor and
destitute, my Lord takes me into
account; You are my Help and my
Savior. My God, do not tarry.

35 ל"ה

4. Let those who seek my life be shamed
and dishonored; may those devising evil
against me be turned back and humiliated.
9. As for me, I will rejoice in the Lord,
happy in His salvation. 15. But when I was
limping, they rejoiced and gathered
together 19. Do not allow my false enemies
to gloat over me, or those who hate me
without cause to wink with their eyes. 21.
They open their mouths wide against me,
saying: Hurrah, Hurrah! Our eyes have
seen it. 24. Vindicate me, Lord, my God, as
befits Your righteousness; do not let them
rejoice over me. 26. May those who rejoice
at my distress be altogether shamed and
humiliated; may those who glorify
themselves about me be clothed in shame
and dishonor. 27. May those who desire my
vindication sing out and rejoice, always
saying; May the Lord Who delights in the
well-being of His servant, be magnified.

ל"ה 35

ע' 70

מ' 40

נפשי תשיש בה'

כל מבקשיך ישישו בה'

שמחת האויבים =>
שמחה של חפצי צדקי

וישמחו בך

 ...החפץ שלום עבדו

אהבי תשועתך

=> הישרדות המשורר

ישמו

מבקשי נפשי => מבקשיך

ל"א ,ג :הֱ יֵה ִלי ְלצּור ָמעֹוז
הֹושיעֵ נִ י
ְלבֵ ית ְמצּודֹות ְל ִ
31, 3: Be for me my rock of refuge, a
stronghold to save me

ישובו
יחד לספותה לי
(אויבים ↓) – עם ישראל (ע"ט) ,תהילת
ה' (ע"א) ומלכות ישראל (ע"ב)

ע"א ,ג :הֱ יֵה ִלי ְלצּור ָמעֹון
הֹושיעֵ נִ י
ית ְל ִ
לָ בֹוא ָת ִמיד צִ ּוִ ָ
71, 3: Be for me a fortified dwelling
where I may enter at all times, which
You have appointed to save me.

Mizmor 36: For the conductor, by David,
the servant of the Lord. Sinfulness speaks
to the wicked one, in the midst of my heart.
There is no fear of God before his eyes. For
in his eyes he glides past Him to find his
iniquity, to hate. The words of his mouth
are wickedness and deceit; he has ceased
to learn to do what is good. He plots
wickedness in his bed; he sets himself on
a path of no good; he does not abhor evil.
Your kindness, Lord, extends to the
heavens; Your faithfulness reaches the
skies. Your righteousness is like mighty
mountains; your judgments are like the
great deep. Lord, You save man and beast.
How precious is Your kindness, God; men
take refuge in the shadow of Your wings.
They are sated by the rich fare of Your
House; You give them drink from the
stream of Your delights. For the source of
life is with You; through Your light we see
light. Extend Your kindness to those who
know You, and Your righteousness to the
upright of heart. Let no arrogant foot come
to me; let no hand of the wicked drive me
away. There the evildoers have fallen, cast
down and unable to rise.
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מזמור ל"ו

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

א

לַ ְמנַצֵ ַח ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד:

ב

נְ אֻ ם פֶ ַשע לָ ָר ָשע ְב ֶק ֶרב ִל ִבי

ֹלהים ְלנֶגֶד עֵ ינָיו:
אֵ ין פַ ַחד אֱ ִ

ג

כִ י ֶהחֱ ִליק אֵ לָ יו ְבעֵ ינָיו

ִל ְמצ ֹא עֲ ֹונֹו ִל ְשנ ֹא:

ד

ּומ ְר ָמה
ִד ְב ֵרי ִפיו אָ וֶן ִ

יטיב:
ָח ַדל ְל ַה ְשכִ יל ְל ֵה ִ

ה

אָ וֶן י ְַחשֹ ב עַ ל ִמ ְשכָבֹו

י ְִתיַצֵ ב עַ ל ֶד ֶרְך ל ֹא טֹוב

נְ אֻ ם פֶ ַשע לָ ָר ָשע
הפיתוי
לרשע

ו

ה' ְב ַה ָש ַמיִם ַח ְס ֶדָך

ז

ִצ ְד ָק ְתָך כְ ַה ְר ֵרי אֵ ל

ִמ ְשפָ ֶטָך ְתהֹום ַרבָ ה

ִד ְב ֵרי ִפיו אָ וֶן

הברכה מה'
לבני אדם

ח

ֹלהים
ַמה י ָָקר ַח ְס ְדָך אֱ ִ

ּובנֵי אָ ָדם ְבצֵ ל כְ נָפֶ יָך יֶחֱ ָסיּון:
ְ

ט

יתָך
י ְִר ְויֻן ִמ ֶד ֶשן בֵ ֶ

ְונ ַַחל עֲ ָדנֶיָך ַת ְש ֵקם:

אֹור

י

כִ י ִע ְמָך ְמקֹור ַחיִ ים

אֹורָך נִ ְראֶ ה אֹור:
ְב ְ

באֹור

יא ְמשֹ ְך ַח ְס ְדָך ְליֹ ְדעֶ יָך

ו ְִצ ְד ָק ְתָך ְלי ְִש ֵרי לֵ ב:

יב אַ ל ְתבֹואֵ נִ י ֶרגֶ ל גַאֲ וָה

ְויַד ְר ָש ִעים אַ ל ְתנִ ֵדנִ י:

יג

ָשם נ ְָפלּו פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן

בקשה
להתחזק
בחסדי ה'

ִש ֵרי לֵ ב
ל"ו ,ז.יא :צִ ְד ָק ְתָך כְ הַ ְר ֵרי אֵ ל ...ו ְִצ ְד ָק ְתָך ְלי ְ
אֹורָך נִ ְראֶ ה אֹור
ל"ו ,ג.י :כִ י הֶ חֱ ִליק אֵ לָ יו ְבעֵ ינָיוְ ...ב ְ
ל"ו ,יב :אַ ל ְתבֹואֵ נִ י ֶרגֶ ל גַ אֲ וָה

ל"ה ,חְ :תבֹואֵ הּו שֹואָ ה ל ֹא י ֵָדע
ְש ְלמּונִ י ָרעָ ה ַתחַ ת טֹובָ ה
ל"ה ,יב :י ַ

ל"ו ,ה :י ְִתיַצֵ ב עַ ל ֶד ֶרְך ל ֹא טֹוב ָרע ל ֹא י ְִמאָ ס

ּומ ְלאַ ְך ה' דֹוחֶ ה...
ל"ה ,ה.ח.יאַ :
ְבשֹואָ ה יִפָ ל בָ ּה ... :יְקּומּון עֵ ֵדי חָ ָמס
ל"ה,כז :הֶ חָ פֵ ץ ְשלֹום עַ ְבדֹו
פֹודה ה' נֶפֶ ש עֲ בָ ָדיו
ל"ד,כגֶ :
ּושפָ ֶתיָך
ל"ד ,יד-טו :נְ צֹר ְלשֹונְ ָך ֵמ ָרע ְ
ִמ ַדבֵ ר ִמ ְר ָמה :סּור ֵמ ָרע וַעֲ ֵשה טֹוב...

ל"ו ,יגָ :שם נ ְָפלּו פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן
דֹחּו וְל ֹא יָכְ לּו קּום:
ל"ו,א :לַ ְמנַצֵ ַח ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד

ּומ ְר ָמה ָח ַדל ְל ַה ְשכִ יל
ל"ו ,ד-הִ :ד ְב ֵרי ִפיו אָ וֶן ִ
יטיב  ...י ְִתיַצֵ ב עַ ל ֶד ֶרְך ל ֹא טֹוב ָרע ל ֹא י ְִמאָ ס
ְלהֵ ִ

ָשר ְדבַ ר ה' ְוכָל
ל"ג ,ד-ה :כִ י י ָ
ַמעֲ ֵשהּו בֶ אֱ מּונָה :אֹ ֵהב צְ ָד ָקה
ּומ ְשפָ ט חֶ ֶסד ה' ָמ ְלאָ ה ָהאָ ֶרץ:
ִ

ל"ו ,ו-ז :ה' ְב ַה ָש ַמיִם חַ ְס ֶדָך אֱ מּונ ְָתָך
עַ ד ְשחָ ִקים :צִ ְד ָק ְתָך כְ ַה ְר ֵרי אֵ ל ִמ ְשפָ ֶטָך
תֹושיעַ ה':
ִ
ּוב ֵה ָמה
ְתהֹום ַרבָ ה אָ ָדם ְ

כֹוסי ְר ָויָהְ ...ו ַש ְב ִתי ְבבֵ ית ה' ְלאֹ ֶרְך י ִָמים:
ֹאשי ִ
כ"ג ,ה-וִ ... :ד ַשנְ ָת בַ ֶש ֶמן ר ִ
י"ח ,א.לט :לַ ְמנַצֵ חַ ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד אֲ ֶשר ִדבֶ ר לַ ה' אֶ ת ִד ְב ֵרי
ירה ַהז ֹאת ...אֶ ְמחָ צֵ ם וְל ֹא יֻכְ לּו קּום י ְִפלּו ַתחַ ת ַרגְ לָ י:
ַה ִש ָ

ֹלהים
ַמה י ָָקר חַ ְס ְדָך אֱ ִ

אֹורָך
ְב ְ

סמיכות המזמור בספר תהלים
ִש ְמחּו חֲ פֵ צֵ י צִ ְד ִקי
ל"ה ,כזָ :ירֹנּו ְוי ְ
ל"ה ,כז :י ְִהי ַד ְרכָם חֹ ֶשְך וַחֲ לַ ְקלַ קֹות

ּומ ְר ָמה
ִד ְב ֵרי ִפיו אָ וֶן ִ
אָ וֶן י ְַחשֹ ב עַ ל ִמ ְשכָבֹו

ה' ְב ַה ָש ַמיִם חַ ְס ֶדָך
...צִ ְד ָק ְתָך כְ ַה ְר ֵרי אֵ ל

תֹושיעַ ה':
ִ
ּוב ֵה ָמה
אָ ָדם ְ

דֹחּו וְל ֹא יָכְ לּו קּום:

כִ י ֶהחֱ ִליק אֵ לָ יו ְבעֵ ינָיו
ִל ְמצ ֹא עֲ ֹונֹו ִל ְשנ ֹא

אָ וֶן י ְַחשֹ ב
עַ ל ִמ ְשכָבֹו

ָרע ל ֹא י ְִמאָ ס:
אֱ מּונ ְָתָך עַ ד ְש ָח ִקים:

פֶ ַשע לָ ָר ָשע
ְב ֶק ֶרב ִל ִבי

ֹלהים ְלנֶגֶ ד עֵ ינָיו
אֵ ין פַ חַ ד אֱ ִ

יתָך
ל"ו ,ט :י ְִר ְויֻן ִמ ֶד ֶשן בֵ ֶ

ל"ו ,א.יב-יג :לַ ְמנַצֵ חַ ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד...
אַ ל ְתבֹואֵ נִ י ֶרגֶל גַ אֲ וָהָ ...שם נ ְָפלּו
פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן דֹחּו וְל ֹא יָכְ לּו קּום:

וְצִ ְד ָק ְתָך
ְל ִי ְש ֵרי לֵ ב

ְמשֹ ְך חַ ְס ְדָך ְליֹ ְדעֶ יָך
וְצִ ְד ָק ְתָך ְל ִי ְש ֵרי לֵ ב

ְויַד ְר ָש ִעים אַ ל ְתנִ ֵדנִ י
ָשם נ ְָפלּו פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן

קשרים עם ספרים אחרים
ישעיה ס"ה ,ב :פֵ ַר ְש ִתי י ַָדי כָל ַהיֹום אֶ ל עַ ם
יהם:
ֹת ֶ
סֹורר ַההֹ ְלכִ ים ַה ֶד ֶרְך ל ֹא טֹוב אַ חַ ר ַמ ְח ְשב ֵ
ֵ
ישעיהו נ"א ,ח-י :וְצִ ְד ָק ִתי ְלעֹולָ ם ִת ְהיֶה וִישּועָ ִתי ְלדֹור
דֹורים ...הֲ לֹוא אַ ְת ִהיא ַה ַמחֲ ֶרבֶ ת יָם ֵמי ְתהֹום ַרבָ ה
ִ
אּולים:
ַה ָש ָמה ַמעֲ ַמ ֵקי יָם ֶד ֶרְך לַ עֲ בֹר גְ ִ
מיכה ב' ,א :הֹוי חֹ ְשבֵ י אָ וֶן ּופֹ עֲ לֵ י ָרע עַ ל
שּוה כִ י יֶש ְלאֵ ל י ָָדם:
ָ
בֹותם ְבאֹור ַהב ֶֹקר יַעֲ
ִמ ְשכְ ָ

תהלים ל"ו ,ה :אָ וֶן י ְַחשֹ ב עַ ל ִמ ְשכָבֹו
י ְִתיַצֵ ב עַ ל ֶד ֶרְך ל ֹא טֹוב ָרע ל ֹא י ְִמאָ ס:
תהלים ל"ו ,ז :צִ ְד ָק ְתָך כְ ַה ְר ֵרי אֵ ל
ּוב ֵה ָמה
ִמ ְשפָ ֶטָך ְתהֹום ַרבָ ה אָ ָדם ְ
תֹושיעַ ה'
ִ
תהלים ל"ו ,ה.י.יג :אָ וֶן י ְַחשֹ ב עַ ל ִמ ְשכָבֹו י ְִתיַצֵ ב עַ ל ֶד ֶרְך ל ֹא
אֹורָך נִ ְראֶ ה אֹורָ ...שם נ ְָפלּו פֹ עֲ לֵ י אָ וֶן
טֹוב ָרע ל ֹא י ְִמאָ סְ ...ב ְ

3

יֹומם
תֹורתֹו י ְֶהגֶה ָ
ּוב ָ
תֹורת ה' ֶח ְפצֹו ְ
א' ,ב-ג :כִ י ִאם ְב ַ
יח.
וָלָ יְלָ הְ ... .וכֹל אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה י ְַצ ִל ַ
;1, 2-3: But whose delight is the Torah of the Lord
he meditates on His Torah day and night…and whatever
he does will prosper

3

בבלי עבודה זרה יט ע"א:
בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה ולבסוף
תֹורת ה'
נקראת על שמו שנאמר' :כִ י ִאם ְב ַ
יֹומם וָלָ יְלָ ה' (תהלים א',
תֹורתֹו י ְֶהגֶ ה ָ
ּוב ָ
חֶ ְפצֹו ְ
ב) כל העוסק בתורה  -הקב"ה עושה לו חפציו
תֹורת ה' חֶ ְפצֹו" (א' ,ב)
שנאמר" :כִ י ִאם ְב ַ

אתי ִב ְמגִ לַ ת ֵספֶ ר כָתּוב עָ לָ י .לַ עֲ שֹות
מ',ח-ט; מ"א,יב :אָ ז אָ ַמ ְר ִתי ִהנֵה בָ ִ
ְתֹור ְתָך ְבתֹוְך ֵמעָ י ְ ...בז ֹאת י ַָד ְע ִתי כִ י חָ פַ צְ ָת ִבי...
ֹלהי ָחפָ ְצ ִתי ו ָ
ְרצֹונְ ָך אֱ ַ
40, 8-9; 41, 12: So I said, I have come with a written scroll of a book upon
me. I delight in doing Your will, my God; Your Torah is in my belly…Then
I will know You delight in me...

4

Isaiah
parallels
Psalms

First Temple
Isaiah’s prophesies (1-35); Hizkiyahu; Assyria and
Babylonia (36-39)

Second Temple
40 - 66

David’s life (1-72) and end of first Temple period
(73-89)

90-150
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עזרא ונחמיה
 יחזקאל-  ירמיה- ישעיה

ת
שמואל

41

40

39

38

37

36

35

34

מ"א

'מ

ל"ט

ל"ח

ל"ז

ל"ו

ל"ה

ל"ד

Tehilllim 34, 19: LORD is close to the
brokenhearted; and saves those whose
sprits are crushed.

Yeshaya 61, 1: The spirit of the Lord GOD was upon me, since the LORD has
anointed me to bring tidings to the humble, He sent me to bind up the
brokenhearted, to declare freedom for the captives…
Yeshaya 57, 15: I dwell on high, in holiness; and with the crushed and humble in
spirit to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the crushed.

Buchenwald Survivors
arrive in Haifa, 15 July 1945

41

40

39

38

37

36

35

34

מ"א

'מ

ל"ט

ל"ח

ל"ז

ל"ו

ל"ה

ל"ד

Mizmor 35, 8: Let calamity come upon him unawares, Isaiah 47, 11: And evil will come upon you, you will not
know how to remove it away; and catastrophe will befall
let the net that he laid ensnare him. Let him plunge
you; you will not be able to rid yourself of it; and
into that very calamity
calamity will come upon you suddenly, before you know.

41

40

39

38

37

36

35

34

מ"א

'מ

ל"ט

ל"ח

ל"ז

ל"ו

ל"ה

ל"ד

Isaiah 51, 8.10:..but My righteousness shall be
Mizmor 36, 7: Your righteousness is like mighty
mountains; your judgments are like the great deep. forever, and My salvation to all generations…Are
you not the one who dried up the sea, the waters of
Lord, You save man and beast.
the great deep? Who made the depths of the sea a
road for the redeemed ones to pass?

41

40

39

38

37

36

35

34

מ"א

'מ

ל"ט

ל"ח

ל"ז

ל"ו

ל"ה

ל"ד

Mizmor 37, 29: The righteous will inherit the earth
and dwell on it forever.

Isaiah 60, 21: And Your people, all of them righteous,
will inherit the earth forever; the branch of My
planting, the work of My hands, in which Iwill glory.

41

40

39

38

37

36

35

34

מ"א

'מ

ל"ט

ל"ח

ל"ז

ל"ו

ל"ה

ל"ד

Ps 38, 14: And I am like a deaf person, I do not hear. I
am like a mute who does not open his mouth.
Ps 39, 10: I have become mute; I do not open my
mouth, because You have done it.

Isaiah 53, 7: He was oppressed though he humbled
himself and did not open his mouth; like a lamb to
the slaughter he would be brought, and like a sheep
that is mute before her shearers, and he would not
open his mouth.
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Isaiah
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Intertextuality

First Temple
Isaiah’s prophesies (1-35); Hizkiyahu; Assyria and
Babylonia (36-39)

Second Temple
40 - 66

David’s life (1-72) and end of first Temple period
(73-89)

90-150
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א"ב
אָ ַמ ְר ִתי

אָ ַמ ְר ִתי

אָ ַמ ְר ִתי

אָ ַמ ְר ִתי

א"ב

Contextuality

Prologue: Torah & Kingdom

Evil in the World. Survival in the Image of God

'ח

Good Moral Qualities. David as an example

"ט
ו

כ"ד

3

Guidance from God’s Kingdom in the World

כ"ה

ל"ד

1

Tikun Olam. Psalmist will be a Servant of God

4

'ע
2

The Book of Psalms

ק"נ-'מזמור א

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

Summary - Unit IV (35-41)
• The Story of Unit IV – Reaction to Mizmor 34
→ Mizmorim 35 + 40 – Beginning & Closing
• Mizmor 36: Personal Growth

• Influence of Tehillim 1-34 on Unit IV
• Tehillim & Yeshayahu – 2 perspectives
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