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146-148: ᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. [A Psalm of Hagai and Zecharyah]
ירּושלֶ ם ְבשֻׁ ם
ְ
ּוב
ִ ְהּודיֵא ִּדי ִביהּוד
ָּ  ו ְִה ְתנ ִַבי חַ ַגי נביאה נְ ִביָּא ּוזְ כ ְַריָּה בַ ר ִעּדֹוא נביאיא נְ ִב ַייָּא עַ ל י:ב- א,'עזרא ה
ירּושלֶ ם
ְ
ְש ִריו ְל ִמ ְבנֵא בֵ ית אֱ לָּ ָּהא ִּדי ִב
ָּ אדיִן ָּקמּו זְ ֻׁרבָּ בֶ ל בַ ר ְשאַ ְל ִתיאֵ ל ְויֵשּועַ בַ ר יֹוצָּ ָּדק ו
ַ ֵ ב:אֱ לָּ ּה י ְִש ָּראֵ ל עֲ לֵ יהֹון
:ו ְִע ְמהֹון נביאיא נְ ִב ַייָּא ִדי אֱ לָּ הָּ א ְמסָּ עֲ ִדין ְלהֹון
ְשכְ ִללּו ִמן ַטעַ ם אֱ לָּ ּה
ַ ּובנֹו ו
ְ ּומצְ ְל ִחין ִבנְ בּואַ ת חַ ַגי נביאה נְ ִביָּה ּוזְ כ ְַריָּה בַ ר ִעּדֹוא
ַ ְהּודיֵא בָּ ַניִן
ָּ ְשבֵ י י
ָּ  ו: יד,'עזרא ו
:ּכֹורש ו ְָּד ְר ָּיוֶש וְאַ ְר ַת ְח ַש ְש ְתא ֶמלֶ ְך פָּ ָּרס
ֶ ּומ ְטעֵ ם
ִ י ְִש ָּראֵ ל
Ezra 5, 1-2: Now the prophets Hagai the prophet and Zechariah the son of Ido, prophesied unto the
Jews who were in Judah and Jerusalem, in the name of the God of Israel they prophesied unto them.
Then rose up Zerubavel the son of Shealtiel and Yeshua the son of Yozadak and began to build the
house of God in Jerusalem and with them were the prophets of God, helping them
Ezra 6, 14: And the elders of the Jews built and prospered through the prophesying of Hagai the
prophet and Zechariah the son of Ido. And they built and finished it, according to the command of
the God of Israel and according to the decree of Cyrus and Darius and Artaxerxes king of Persia

]146-148: ᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. [A Psalm of Hagai and Zecharyah
ירּושלֶ ם....
ְ
ּוב
ְהּודיֵא ִּדי ִביהּוד ִ
עזרא ה' ,א-ב :ו ְִה ְתנ ִַבי חַ גַי נביאה נְ ִביָּא ּוזְ כ ְַריָּה בַ ר ִעּדֹוא נביאיא נְ ִב ַייָּא עַ ל י ָּ
ּומצְ ְל ִחין ִבנְ בּואַ ת חַ גַי נביאה נְ ִביָּה ּוזְ כ ְַריָּה בַ ר ִעּדֹוא....
ְהּודיֵא בָּ ַניִן ַ
עזרא ו' ,ידְ :ו ָּשבֵ י י ָּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קמ"ו
א

ַה ְללּו יָּּה

ַה ְל ִלי נ ְַפ ִשי אֶ ת ה':

ב

אֲ ַה ְללָּ ה ה' ְב ַחיָּי

עֹודי:
אֹלהי ְב ִ
ַ
אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ

ג

יבים
אַ ל ִת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִ

ְבבֶ ן אָּ ָּדם ֶשאֵ ין לֹו ְתשּועָּ ה:

ד

ָּשב ְלאַ ְד ָּמתֹו
ֵתצֵ א רּוחֹו י ֻׁ

ֹּתיו:
תנ ָּ
בַ יֹום ַההּוא אָּ ְבדּו עֶ ְש ֹּ

ה

אַ ְש ֵרי ֶשאֵ ל יַעֲ קֹּ ב ְבעֶ זְ רֹו

ֹלהיו:
ִש ְברֹו עַ ל ה' אֱ ָּ

ו

עֹּ ֶשה ָּש ַמיִם וָּאָּ ֶרץ

אֶ ת ַהיָּם וְאֶ ת ּכָּל אֲ ֶשר בָּ ם

הזמנת המשורר
לעצמו להלל לה'

אֲ ַה ְללָּ ה ה' ְבחַ יָּי
עֹודי
אֹלהי ְב ִ
ַ
אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ

אזהרה מלבטוח
בבני אדם

עֹּ ֶשה ָּש ַמיִם וָּאָּ ֶרץ
ַהשֹּ ֵמר אֱ ֶמת ְלעֹולָּ ם

שֹּמר אֱ ֶמת ְלעֹולָּ ם:
ַה ֵ
ז

שּוקים
עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט לָּ עֲ ִ

ֹּתן לֶ ֶחם לָּ ְרעֵ ִבים
נ ֵ
בטחון בה'
עם נימוקים

סּורים:
ה' ַמ ִתיר אֲ ִ
ח

ה' פֹּ ֵק ַח ִעו ְִרים

אַ ְש ֵרי ֶשאֵ ל יַעֲ קֹּ ב ְבעֶ זְ רֹו
ֹלהיו:
ִש ְברֹו עַ ל ה' אֱ ָּ

שּוקים
עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט לָּ עֲ ִ

פּופים
ה' ז ֵֹּקף ּכְ ִ

יקים:
ה' אֹּ ֵהב צַ ִּד ִ
ט

שֹּמר אֶ ת גֵ ִרים
ה' ֵ

ה' שֹּ ֵמר אֶ ת גֵ ִרים

ְעֹודד
יָּתֹום וְאַ ְל ָּמנָּה י ֵ

ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים יְעַ ּוֵת:
י

י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם

ֹלהיְִך ִציֹון ְלדֹּר ָּודֹּר
אֱ ַ

ַה ְללּו יָּּה:

תפילה למלכות
ה' בציון

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
קמ"ה ,א-ג.כאְ :ת ִהלָּ ה ְל ָּדוִד ...וַאֲ ַה ְללָּ ה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם
ּומהֻׁ לָּ ל ְמאֹּ דְ ...ת ִהלַ ת ה' י ְַדבֶ ר ִפי
וָּעֶ ד ...גָּ דֹול ה' ְ
לֹוהי ַה ֶמלֶ ְךּ ...דֹור ְלדֹור ְי ַשבַ ח ַמעֲ ֶשיָך
רֹומ ְמָך אֱ ַ
קמ"ה ,א.ד.יג :אֲ ִ
ּומ ְמ ַש ְל ְתָך ְבכָּל ּדֹור וָּדֹור:
כּותָך ַמ ְלכּות ּכָּל עֹּ לָּ ִמים ֶ
ַ ...מ ְל ְ
ֹּתיו
הֹודיעַ ִל ְבנֵי ָּהאָּ ָּדם גְ בּור ָּ
קמ"ה ,יבְ :ל ִ
פּופים ...צַ ִּדיק ה' ְבכָּל ְּד ָּרכָּיו...
ְזֹוקף ְלכָּל ַהּכְ ִ
קמ"ה ,יד.יז.כ :ו ֵ
שֹומר ה' אֶ ת ּכָּל אֹּ הֲ בָּ יו
ֵ
קמ"ה ,טו :עֵ ינֵי כֹּל אֵ לֶ יָך ְי ַשבֵ רּו
קמ"ה ,יחָּ :קרֹוב ה' ְלכָּל קֹּ ְראָּ יו ְלכֹּל אֲ ֶשר י ְִק ָּראֻׁ הּו בֶ אֱ ֶמת:

עֹודי
אֹלהי ְב ִ
ַ
ירה לַ ה' ְבחַ יָּי אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ
ק"ד ,לג.לה :אָּ ִש ָּ
 ...בָּ ֲרכִ י נ ְַפ ִשי אֶ ת ה' ַה ְללּו יָּּה:
יקים ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים ת ֹּאבֵ ד:
יֹודעַ ה' ֶּד ֶרְך צַ ִּד ִ
א' ,וּ :כִ י ֵ

ֹלהיְִך
י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם אֱ ַ
צִ יֹון ְלדֹּר ָּודֹּר ַה ְללּו יָּּה:

קמ"ו ,א-ב.יַ :ה ְללּו יָּּה ַה ְל ִלי נ ְַפ ִשי אֶ ת ה':
אֲ ַה ְללָּ ה ה' ְבחַ יָּיַ ...ה ְללּו יָּּה:
עֹודיִ ...ש ְברֹו עַ ל ה'
אֹלהי ְב ִ
ַ
קמ"ו ,ב.ה.י :אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ
ֹלהיְִך צִ יֹון ְלדֹּר ָּודֹּר
ֹלהיו ...י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם אֱ ַ
אֱ ָּ

יבים ְבבֶ ן אָּ ָּדם ֶשאֵ ין לֹו ְתשּועָּ ה
קמ"ו ,ג :אַ ל ִת ְב ְטחּו ִבנְ ִד ִ
יקים:
פּופים ...ה' אֹּ ֵהב צַ ִּד ִ
קמ"ו ,ח.ט :ה' ז ֵֹּקף ּכְ ִ
שֹּמר אֶ ת גֵ ִרים
ה' ֵ
ֹלהיו:
קמ"ו ,ה :אַ ְש ֵרי ֶשאֵ ל יַעֲ קֹּ ב ְבעֶ זְ רֹו ִש ְברֹו עַ ל ה' אֱ ָּ
שֹּמר אֱ ֶמת ְלעֹולָּ ם
קמ"ו ,וַ :ה ֵ
קמ"ו ,א-בַ :ה ְללּו יָּּה ַה ְל ִלי נ ְַפ ִשי אֶ ת ה':
עֹודי:
אֹלהי ְב ִ
ַ
אֲ ַה ְללָּ ה ה' ְבחַ יָּי אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ
יקים ...ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים יְעַ ּוֵת:
קמ"ו ,ח-ט :ה' אֹּ ֵהב צַ ִּד ִ

שּובָך אֶ ל ָּהאֲ ָּד ָּמה
ְ
בראשית ג' ,יטְ :בזֵעַ ת אַ פֶ יָך ת ֹּאכַל לֶ חֶ ם עַ ד
ּכִ י ִמ ֶמנָּה ל ָֻּׁק ְח ָּת ּכִ י עָּ פָּ ר אַ ָּתה וְאֶ ל עָּ פָּ ר ָּתשּוב:

ָּשב ְלאַ ְד ָּמתֹו
קמ"ו ,דֵ :תצֵ א רּוחֹו י ֻׁ
ֹּתיו:
תנ ָּ
בַ יֹום ַההּוא אָּ ְבדּו עֶ ְש ֹּ
קמ"ו ,ו :עֹּ ֶשה ָּש ַמיִם וָּאָּ ֶרץ אֶ ת ַהיָּם
וְאֶ ת ּכָּל אֲ ֶשר בָּ ם ַהשֹּ ֵמר אֱ ֶמת ְלעֹולָּ ם:

שמות כ' ,יאּ :כִ י ֵש ֶשת י ִָּמים עָּ ָּשה ה' אֶ ת ַה ָּש ַמיִם וְאֶ ת ָּהאָּ ֶרץ אֶ ת ַהיָּם
יעי עַ ל ּכֵן בֵ ַרְך ה' אֶ ת יֹום ַה ַשבָּ ת ַוי ְַק ְּד ֵשהּו
וְאֶ ת ּכָּל אֲ ֶשר בָּ ם ַו ָּינַח בַ יֹום ַה ְש ִב ִ
שּוקים ...ה' אֹּ ֵהב
קמ"ו ,ז-ט :עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט לָּ עֲ ִ
דברים י' ,יח  :עֹּ ֶשה ִמ ְשפַ ט יָּתֹום וְאַ ְל ָּמנָּה
ְעֹודד
יקים ...ה' שֹּ ֵמר אֶ ת גֵ ִרים יָּתֹום וְאַ ְל ָּמנָּה י ֵ
צַ ִּד ִ
וְאֹּ ֵהב גֵ ר לָּ ֶתת לֹו לֶ חֶ ם ְו ִש ְמלָּ ה:
ישעיהו ל"ה ,ה  :אָּ ז ִתפָּ ַק ְחנָּה עֵ ינֵי ִעו ְִרים וְאָּ זְ נֵי חֵ ְר ִשים ִתפָּ ַת ְחנָּה:
ישעיהו מ"ב ,ז.טז; נ"ב ,ז; ס"א ,אִ :ל ְפקֹּ חַ עֵ י ַניִם ִעוְרֹות ְלהֹוצִ יא ִמ ַמ ְסגֵ ר אַ ִסיר
ִמבֵ ית ּכֶלֶ א יֹּ ְשבֵ י חֹּ ֶשְך ...וְהֹולַ כְ ִתי ִעו ְִרים ְב ֶד ֶרְך ל ֹּא י ָָּּדעּו ִבנְ ִתיבֹות ל ֹּא י ְָּדעּו
ּומעֲ ַק ִשים ְל ִמישֹורַ ...מה נָּאוּו עַ ל ֶה ָּה ִרים
ֵיהם לָּ אֹור ַ
אַ ְד ִריכֵם אָּ ִשים ַמ ְח ָּשְך ִל ְפנ ֶ
ֹלהיְִך...
ַרגְ לֵ י ְמבַ ֵשר ַמ ְש ִמיעַ ָּשלֹום ְמבַ ֵשר טֹוב ַמ ְש ִמיעַ ְישּועָּ ה אֹּ ֵמר ְלצִ יֹון ָּמלַ ְך אֱ ָּ
רּוחַ אֲ ֹּדנָּי ה' עָּ לָּ י יַעַ ן ָּמ ַשח ה' אֹּ ִתי ְלבַ ֵשר עֲ ָּנוִים ְשלָּ חַ נִ י לַ חֲ בֹּש ְלנִ ְש ְב ֵרי לֵ ב
סּורים ְפ ַקח קֹוחַ :
ִל ְקר ֹּא ִל ְשבּויִם ְּדרֹור וְלַ אֲ ִ

סּורים...
קמ"ו ,ז.ח.י :ה' ַמ ִתיר אֲ ִ
ה' פֹּ ֵקחַ ִעו ְִרים ...י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם
ֹלהיְִך צִ יֹון ְלדֹּר ָּודֹּר
אֱ ַ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור קמ"ז
א

ֹלהינּו ּכִ י נ ִָּעים נָּאוָּה ְת ִהלָּ ה:
ַה ְללּו יָּּה ּכִ י טֹוב ז ְַמ ָּרה אֱ ֵ
ְרּושלַ ִם ה'
בֹונֵה י ָּ

ב

ְרּושלַ ִם ה'
בֹונֵה י ָּ

נִ ְד ֵחי י ְִש ָּראֵ ל ְי ַכנֵס:

ג

בּורי לֵ ב
ָּהרֹּפֵ א ִל ְש ֵ

בֹותם:
ּומ ַחבֵ ש ְלעַ ְצ ָּ
ְ

ד

מֹונֶה ִמ ְספָּ ר לַ ּכֹוכ ִָּבים

ְלכֻׁלָּ ם ֵשמֹות י ְִק ָּרא:

ה

גָּדֹול אֲ דֹונֵינּו ו ְַרב ּכ ַֹּח

ִל ְתבּונָּתֹו אֵ ין ִמ ְספָּ ר:

ו

עֹודד עֲ ָּנוִים ה'
ְמ ֵ

ַמ ְש ִפיל ְר ָּש ִעים עֲ ֵדי אָּ ֶרץ:

ז

תֹודה
עֱ נּו לַ ה' ְב ָּ

אֹלהינּו ְבכִ נֹור:
ֵ
ז ְַמרּו לֵ

ח

ַה ְמכ ֶַסה ָּש ַמיִם ְבעָּ ִבים

ַה ֵמכִ ין לָּ אָּ ֶרץ ָּמ ָּטר

ְרּושלַ ִם ה'
בֹונֵה י ָּ
נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל ְי ַכנֵס

יח ָּה ִרים ָּח ִציר:
ַה ַמ ְצ ִמ ַ
ט

נֹותן ִל ְב ֵה ָּמה לַ ְח ָּמּה
ֵ

ִל ְבנֵי עֹּ ֵרב אֲ ֶשר י ְִק ָּראּו:

י

בּורת ַהסּוס י ְֶחפָּ ץ
ל ֹּא ִבגְ ַ

שֹוקי ָּה ִאיש י ְִרצֶ ה:
ל ֹּא ְב ֵ

יא

רֹוצֶ ה ה' אֶ ת י ְֵראָּ יו

אֶ ת ַה ְמיַחֲ ִלים ְל ַח ְסּדֹו:

יב

ְרּושלַ ִם אֶ ת ה'
ַש ְב ִחי י ָּ

ֹלהיְִך ִציֹון:
ַה ְל ִלי אֱ ַ

יג

יחי ְשעָּ ָּריְִך
ּכִ י ִחזַ ק ְב ִר ֵ

בֵ ַרְך בָּ ַניְִך ְב ִק ְרבֵ ְך:

יד

ַה ָּשם גְ בּולֵ ְך ָּשלֹום

ֵחלֶ ב ִח ִטים י ְַש ִביעֵ ְך:

טו

ַהשֹּ לֵ ַח ִא ְמ ָּרתֹו אָּ ֶרץ

עַ ד ְמ ֵה ָּרה יָּרּוץ ְּדבָּ רֹו:

טז

ֹּתן ֶשלֶ ג ּכַצָּ ֶמר
ַהנ ֵ

ּכְ פֹור ּכָּאֵ פֶ ר יְפַ זֵ ר:

יז

ַמ ְש ִליְך ַק ְרחֹו כְ ִפ ִתים

ִל ְפנֵי ָּק ָּרתֹו ִמי יַעֲ מֹּד:

יח

י ְִשלַ ח ְּדבָּ רֹו ְוי ְַמ ֵסם

י ֵַשב רּוחֹו יִזְ לּו ָּמיִם:

יט

ַמגִ יד דברו ְּדבָּ ָּריו ְליַעֲ קֹּ ב

ּומ ְשפָּ ָּטיו ְלי ְִש ָּראֵ ל:
חֻׁ ָּקיו ִ

כ

ל ֹּא עָּ ָּשה כֵן ְלכָּל גֹוי

ּומ ְשפָּ ִטים בַ ל י ְָּדעּום ַה ְללּו יָּּה:
ִ

ה' בורא עולם
רוצה את יראיו

ְרּושלַ ִם אֶ ת ה'
ַש ְב ִחי י ָּ

ַה ָּשם גְ בּולֵ ְך ָּשלֹום
עַ ד ְמ ֵה ָּרה יָּרּוץ ְּדבָּ רֹו
ברכה לציון  -ה'
בורא עולם ונותן
התורה לישראל
ִי ְשלַ ח ְּדבָּ רֹו ְוי ְַמ ֵסם
ּומ ְשפָּ ָּטיו ְל ִי ְש ָּראֵ ל
ַמגִ יד דברו ְּדבָּ ָּריו ְליַעֲ קֹּ ב חֻׁ ָּקיו ִ

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
קמ"ו ,א-בַ :ה ְללּו יָּּה ַה ְל ִלי נ ְַפ ִשי אֶ ת ה':
עֹודי:
אֹלהי ְב ִ
ַ
אֲ ַה ְללָּ ה ה' ְבחַ יָּי אֲ ז ְַמ ָּרה לֵ

ְעֹודד ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים יְעַ ּוֵת
קמ"ו ,ט :יָּתֹום וְאַ ְל ָּמנָּה י ֵ
ֹּתן לֶ חֶ ם לָּ ְרעֵ ִבים
שּוקים נ ֵ
קמ"ו ,ז :עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט לָּ עֲ ִ
שּוקים
קמ"ו ,ז :עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט לָּ עֲ ִ

נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל ְי ַכנֵס:

ֹלהינּו
קמ"ז ,א.יבַ :ה ְללּו יָּּה ּכִ י טֹוב ז ְַמ ָּרה אֱ ֵ
ֹלהיְִך צִ יֹון
ּכִ י נ ִָּעים נָּאוָּה ְת ִהלָּ הַ ...:ה ְל ִלי אֱ ַ
עֹודד עֲ ָּנוִים ה' ַמ ְש ִפיל ְר ָּש ִעים עֲ ֵדי אָּ ֶרץ
קמ"ז ,וְ :מ ֵ
נֹותן ִל ְב ֵה ָּמה לַ ְח ָּמּה
קמ"ז ,טֵ :

ּומ ְשפָּ ִטים בַ ל י ְָּדעּום
ּומ ְשפָּ ָּטיו ְל ִי ְש ָּראֵ ל :ל ֹּא עָּ ָּשה כֵן ְלכָּל גֹוי ִ
קמ"ז ,יט-כ :חֻׁ ָּקיו ִ

ֹלהיְִך צִ יֹון ְלדֹּר ָּודֹּר ַה ְללּו יָּּה:
קמ"ו ,י :י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם אֱ ַ
ּומהֻׁ לָּ ל ְמאֹּ ד ו ְִלגְ דֻׁ לָּ תֹו אֵ ין חֵ ֶקר...
קמ"ה ,ג.ו.ח :גָּ דֹול ה' ְ
ּוגְ דּולָּ ְתָך אֲ ַס ְפ ֶרנָּה ...אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ּוגְ ָּדל חָּ ֶסד

ֹלהיְִך צִ יֹון:
ְרּושלַ ִם אֶ ת ה' ַה ְל ִלי אֱ ַ
קמ"ז ,יבַ :ש ְב ִחי י ָּ
קמ"ז ,ה :גָּ דֹול אֲ דֹונֵינּו...

ְהּודה י ְַקבֵ ץ
ָּשא נֵס לַ גֹויִם וְאָּ ַסף נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל ּונְ פֻׁצֹות י ָּ
ישעיהו י"א ,יב; נ"ו ,חְ :ונ ָּ
תהלים קמ"ז ,ב :בֹונֵה
ֵמאַ ְרבַ ע ּכַנְ פֹות ָּהאָּ ֶרץ ...נְ אֻׁ ם אֲ ֹּדנָּי ה' ְמ ַקבֵ ץ נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל עֹוד אֲ ַקבֵ ץ עָּ לָּ יו ְלנִ ְקבָּ צָּ יו
ְרּושלַ ִם ה' נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל ְי ַכנֵס:
י ָּ
יחזקאל ל"ד ,טז :אֶ ת ָּהאֹּ בֶ ֶדת אֲ בַ ֵקש וְאֶ ת ַהנִ ַּדחַ ת
ְרּושלַ ִם ה' נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל
תהלים קמ"ז ,ב-ג :בֹונֵה י ָּ
אָּ ִשיב וְלַ נִ ְשבֶ ֶרת אֶ חֱ בֹּש וְאֶ ת ַהחֹולָּ ה אֲ חַ זֵק...
בֹותם:
ּומחַ בֵ ש ְלעַ צְ ָּ
בּורי לֵ ב ְ
ְי ַכנֵסָּ :הרֹּפֵ א ִל ְש ֵ
ישעיהו מ' ,כו.כחְ :שאּו ָּמרֹום עֵ ינֵיכֶם ְּוראּו ִמי בָּ ָּרא אֵ לֶ ה ַהמֹוצִ יא ְב ִמ ְספָּ ר צְ בָּ אָּ ם
ְלכֻׁלָּ ם ְב ֵשם י ְִק ָּרא ֵמרֹּב אֹונִ ים וְאַ ִמיץ ּכֹּחַ ִאיש ל ֹּא נ ְֶע ָּּדר ...הֲ לֹוא י ַָּד ְע ָּת ִאם ל ֹּא
בֹורא ְקצֹות ָּהאָּ ֶרץ ל ֹּא יִיעַ ף וְל ֹּא יִיגָּע אֵ ין חֵ ֶקר ִל ְתבּונָּתֹו:
ֹלהי עֹולָּ ם ה' ֵ
ָּש ַמ ְע ָּת אֱ ֵ
ישעיהו ס"א ,א-ג.יאְ ... :לבַ ֵשר עֲ ָּנוִים ְשלָּ חַ נִ י לַ חֲ בֹּש
סּורים ְפ ַקח קֹוחַ :
ְלנִ ְש ְב ֵרי לֵ ב ִל ְקר ֹּא ִל ְשבּויִם ְּדרֹור וְלַ אֲ ִ
אֹלהינּו  ...לָּ שּום לַ אֲ בֵ לֵ י
ֵ
ִל ְקר ֹּא ְשנַת ָּרצֹון לַ ה' וְיֹום נ ָָּּקם לֵ

תהלים קמ"ז ,ד :מֹונֶה ִמ ְספָּ ר
לַ ּכֹוכ ִָּבים ְלכֻׁלָּ ם ֵשמֹות י ְִק ָּרא :גָּ דֹול
אֲ דֹונֵינּו ו ְַרב ּכֹּחַ ִל ְתבּונָּתֹו אֵ ין ִמ ְספָּ ר:

סּורים :ה' פֹּ ֵקחַ ִעו ְִרים
תהלים קמ"ו ,ז-ח :ה' ַמ ִתיר אֲ ִ
ְרּושלַ ִם
תהלים קמ"ז ,א-וּ ... :כִ י נ ִָּעים נָּאוָּה ְת ִהלָּ ה :בֹונֵה י ָּ
ּומחַ בֵ ש
בּורי לֵ ב ְ
ה' נִ ְדחֵ י ִי ְש ָּראֵ ל ְי ַכנֵסָּ :הרֹּפֵ א ִל ְש ֵ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור
חלּו יָּּה
"ה ְל
קמ ַ
א

רֹומים
ַה ְללּוהּו בַ ְמ ִ
ַה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ַה ָּש ַמיִם

ַה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ַה ָּש ַמיִם

רֹומים:
ַה ְללּוהּו בַ ְמ ִ

ב

ַה ְללּוהּו כָּל ַמ ְלאָּ כָּיו

ַה ְללּוהּו ּכָּל צבאו ְצבָּ אָּ יו:

ג

ַה ְללּוהּו ֶש ֶמש ְוי ֵָּר ַח

ַה ְללּוהּו ּכָּל ּכֹוכְ בֵ י אֹור:

ד

ַה ְללּוהּו ְש ֵמי ַה ָּש ָּמיִם

ו ְַה ַמיִם אֲ ֶשר ֵמעַ ל

ַה ְללּו אֶ ת ה'
ִמן ַה ָּש ַמיִם
י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'

ַה ָּש ָּמיִם:
ה

י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'

ּכִ י הּוא ִצּוָּה וְנִ ְב ָּראּו:

ו

ידם לָּ עַ ד ְלעֹולָּ ם
ַויַעֲ ִמ ֵ

ָּחק נ ַָּתן וְל ֹּא יַעֲ בֹור:

ז

ַה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ָּהאָּ ֶרץ

ַתנִ ינִ ים ְוכָּל ְתהֹּ מֹות:

ח

אֵ ש ּובָּ ָּרד ֶשלֶ ג ו ְִקיטֹור

רּוח ְסעָּ ָּרה עֹּ ָּשה ְדבָּ רֹו:
ַ

ט

ֶה ָּה ִרים ְוכָּל גְ בָּ עֹות

עֵ ץ ְפ ִרי ְוכָּל אֲ ָּרזִ ים:

י

ַה ַחיָּה ְוכָּל ְב ֵה ָּמה

ֶר ֶמש ו ְִצפֹור ָּּכנָּף:

יא

ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ ְוכָּל ְלאֻׁ ִמים

ָּש ִרים ְוכָּל שֹּ ְפ ֵטי אָּ ֶרץ:

יב

חּורים וְגַ ם ְבתּולֹות
בַ ִ

זְ ֵקנִ ים ִעם נְ עָּ ִרים:

יג

י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'

ּכִ י נִ ְשגָּ ב ְשמֹו ְלבַ ּדֹו

ְש ָּמיִם:
הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ו ָּ
יד

ידיו
ְת ִהלָּ ה ְלכָּל חֲ ִס ָּ

ַוי ֶָּרם ֶק ֶרן ְלעַ מֹו

ִל ְבנֵי י ְִש ָּראֵ ל עַ ם ְקרֹּבֹו
סמיכות המזמור בספר תהלים

י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'
הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ְו ָּש ָּמיִם
תפקידו של ישראל
עַ ם ְקרֹּבֹו

ַה ְללּו יָּּה:
ָּתן וְל ֹּא יַעֲ בֹור...
קמ"ח ,ו.יא :חָּ ק נ ַ
שֹּפ ֵטי אָּ ֶרץ:
ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ ְוכָּל ְלאֻׁ ִמים ָּש ִרים ְוכָּל ְ

קמ"ז ,ד :מֹונֶה ִמ ְספָּ ר לַ ּכֹוכ ִָּבים ְלכֻׁלָּ ם ֵשמֹות י ְִק ָּרא

קמ"ה ,א.כאְ :ת ִהלָּ ה ְל ָּדוִד
ְ ...ת ִהלַ ת ה' י ְַדבֶ ר ִפי

ַה ְללּו אֶ ת ה'
ִמן ָּהאָּ ֶרץ

קמ"ח ,גַ :ה ְללּוהּו ֶש ֶמש ְוי ֵָּרחַ ַה ְללּוהּו ּכָּל ּכֹוכְ בֵ י אֹור:

קמ"ז ,יג :בֵּ ַרְך בָּ ַניְִך ְּב ִק ְּרבֵּ ְך

קמ"ז ,א :הַ ְּללּו יָּּה כִ י טֹוב ז ְַּמ ָּרה
אֱ ֹלהֵּ ינּו כִ י נ ִָּעים נָּאוָּה ְּת ִהלָּ ה:

ידיו ִל ְּבנֵּי י ְִּש ָּראֵּ ל עַ ם ְּקרֹבֹו
קמ"ח ,ידְּ :ת ִהלָּ ה ְּלכָּל חֲ ִס ָּ

קמ"ט ,אַ :ה ְללּו יָּּה ִשירּו לַ ה'
קמ"ח ,ידַ :וי ֶָּרם ֶק ֶרן
ידיו ִשיר חָּ ָּדש ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים
ְלעַ מֹו ְת ִהלָּ ה ְלכָּל חֲ ִס ָּ

קמ"ה ,א :וַאֲ ַה ְללָּ ה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם וָּעֶ ד

קמ"ח ,ו.יא :י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה' ...י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'

לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך
רֹומ ְמָך אֱ ַ -
קמ"ה ,א :אֲ ִ

רֹומיםַ ...וי ֶָּרם ֶק ֶרן ְלעַ מֹו
קמ"ח ,א.ידַ :ה ְללּוהּו בַ ְמ ִ

הֹודָך
קמ"ה ,ה :הֲ ַדר ּכְ בֹוד ֶ

ַוי ֶָּרם ֶק ֶרן ְלעַ מֹו

קשרים עם ספרים אחרים

ּומ ְשפָּ ָּטיו ְל ִי ְש ָּראֵ ל:
קמ"ז ,יט-כַ :מגִ יד ְּדבָּ ָּריו ְליַעֲ קֹּ ב חֻׁ ָּקיו ִ
ּומ ְשפָּ ִטים בַ ל י ְָּדעּום
ל ֹּא עָּ ָּשה כֵן ְלכָּל גֹוי ִ

קמ"ה ,יחָּ :קרֹוב ה' ְּלכָּל קֹ ְּראָּ יו

ַה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ָּהאָּ ֶרץ

קמ"ח ,יג :הֲ ַדר הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ְו ָּש ָּמיִם

ִתן עֹּ ז ְל ַמ ְלּכֹו ְוי ֵָּרם ֶק ֶרן ְמ ִשיחֹו:
שמואל א ב' ,יְ :וי ֶ

ידיו
תהלים קמ"ח ,ידַ :וי ֶָּרם ֶק ֶרן ְלעַ מֹו ְת ִהלָּ ה ְלכָּל חֲ ִס ָּ
ִל ְבנֵי ִי ְש ָּראֵ ל עַ ם ְקרֹּבֹו ַה ְללּו יָּּה:

ישעיהו י"ב ,ד :וַאֲ ַמ ְר ֶתם בַ יֹום ַההּוא הֹודּו לַ ה' ִק ְראּו
יֹלתיו ַהזְ ּכִ ירּו ּכִ י נִ ְשגָּ ב ְשמֹו:
הֹודיעּו בָּ עַ ִמים עֲ ִל ָּ
ִב ְשמֹו ִ

תהלים קמ"ח ,יג :י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה' ּכִ י נִ ְשגָּ ב ְשמֹו
ְלבַ ּדֹו הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ְו ָּש ָּמיִם:

ישעיהו מ"ד ,כג (מ"ט ,יג)ָּ :רנּו ָּש ַמיִם ּכִ י עָּ ָּשה
תהלים קמ"ח ,א.ז.ט.יגַ :ה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ַה ָּש ַמיִםַ ...ה ְללּו אֶ ת ה' ִמן
ה' ָּה ִריעּו ַת ְח ִתיֹות אָּ ֶרץ ִפצְ חּו ָּה ִרים ִרנָּה יַעַ ר
ָּהאָּ ֶרץֶ ...ה ָּה ִרים ְוכָּל גְ בָּ עֹות עֵ ץ ְפ ִרי ְוכָּל אֲ ָּרזִ ים ...הֹודֹו עַ ל אֶ ֶרץ ְו ָּש ָּמיִם
ּוב ִי ְש ָּראֵ ל י ְִתפָּ אָּ ר:
ְוכָּל עֵ ץ בֹו ּכִ י גָּ אַ ל ה' יַעֲ קֹּ ב ְ
הלים קמ"ט ,דּ :כִ י רֹוצֶ ה ה' ְבעַ מֹו יְפָּ אֵ ר עֲ ָּנוִים ִבישּועָּ ה:
קמ"ח ,א-ד.זַ :ה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ַה ָּש ַמיִם...
ית את הַ ָּש ַמיִם
נחמיה ט' ,ו :אַ ָּתה הּוא ה' ְּלבַ דָך את אַ ָּתה עָּ ִש ָּ
ַה ְללּוהּו ּכָּל צבאו צְ בָּ אָּ יוַ ...ה ְללּוהּו ְש ֵמי
ְש ֵמי ַה ָּש ַמיִם ְּוכָּל צְּ בָּ אָּ ם הָּ אָּ רץ ְּוכָּל אֲ שר עָּ ליהָּ הַ ַי ִמים ְּוכָּל אֲ שר
ַה ָּש ָּמיִםַ ...ה ְללּו אֶ ת ה' ִמן ָּהאָּ ֶרץ
בָּ הם וְּאַ ָּתה ְּמחַ יה את כֻּלָּ ם ּוצְּ בָּ א הַ ָּש ַמיִם ְּלָך ִמ ְּש ַתחֲ וִים:

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור
טלּו יָּּה
"ה ְל
קמ ַ
א
ִשירּו לַ ה' ִשיר ָּח ָּדש

ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים:

ב

י ְִש ַמח י ְִש ָּראֵ ל ְבעֹּ ָּשיו

ְבנֵי ִציֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם:

ג

י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול

ְבתֹּף וְכִ נֹור ְיז ְַמרּו לֹו:

ד

ּכִ י רֹוצֶ ה ה' ְבעַ מֹו

יְפָּ אֵ ר עֲ ָּנוִים ִבישּועָּ ה:

ה

י ְַע ְלזּו חֲ ִס ִידים ְבכָּבֹוד

בֹותם:
י ְַרנְ נּו עַ ל ִמ ְשּכְ ָּ

ו

רֹוממֹות אֵ ל ִבגְ רֹונָּם
ְ

יפיֹות ְבי ָָּּדם:
ו ְֶח ֶרב ִפ ִ

ז

לַ עֲ שֹות נְ ָּק ָּמה בַ גֹויִם

תֹוכֵחֹּ ת בַ ל אֻׁ ִמים:

ח

ֵיהם ְבזִ ִקים
לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ

יהם ְבכ ְַבלֵ י בַ ְרזֶל:
וְנִ כְ ְב ֵד ֶ

ט

לַ עֲ שֹות בָּ ֶהם ִמ ְשפָּ ט ּכָּתּוב

ידיו
ָּה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ

ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים
ְבנֵי צִ יֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם

ִשיר חָּ ָּדש – ְבנֵי
צִ יֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם

י ְַע ְלזּו חֲ ִס ִידים ְבכָּבֹוד

עשיית ִמ ְשפָּ ט
ּכָּתּוב העמים
ֵיהם ְבזִ ִקים
לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ
ידיו
ָּה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ

ַה ְללּו יָּּה:
סמיכות המזמור בספר תהלים
קמ"ה ,א.כאְ :ת ִהלָּ ה ְל ָּדוִד
ְ ...ת ִהלַ ת ה' י ְַדבֶ ר ִפי

קמ"ז ,א :הַ ְּללּו יָּּה כִ י טֹוב ז ְַּמ ָּרה
אֱ ֹלהֵּ ינּו כִ י נ ִָּעים נָּאוָּה ְּת ִהלָּ ה:

קמ"ט ,אַ :ה ְללּו יָּּה ִשירּו לַ ה'
קמ"ח ,ידַ :וי ֶָּרם ֶק ֶרן
ידיו ִשיר חָּ ָּדש ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים
ְלעַ מֹו ְת ִהלָּ ה ְלכָּל חֲ ִס ָּ

קמ"ח ,ה.יג :י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה' ...י ְַה ְללּו אֶ ת ֵשם ה'
קמ"ח ,ידַ :ויָּרם קרן ְּלעַ מֹו
ידיו ִל ְּבנֵּי י ְִּש ָּראֵּ ל
ְּת ִהלָּ ה ְּלכָּל חֲ ִס ָּ
עַ ם ְּקרֹבֹו הַ ְּללּו יָּּה:

קמ"ה ,י.כא :יֹודּוָך ה' ּכָּל ַמעֲ ֶשיָך
ידיָך יְבָּ ֲרכּוכָּה ...צַ ִּדיק ה' ְבכָּל
וַחֲ ִס ֶ
ְּד ָּרכָּיו וְחָּ ִסיד ְבכָּל ַמעֲ ָּשיו:

לֹוהי ַה ֶמלֶ ְךּ ...דֹור ְלדֹור ְי ַשבַ ח ַמעֲ ֶשיָך...
קמ"ה ,א.ד.יג :אֱ ַ
ּומ ְמ ַש ְל ְתָך ְבכָּל ּדֹור וָּדֹור:
כּותָך ַמ ְלכּות ּכָּל עֹּ לָּ ִמים ֶ
ַמ ְל ְ

קמ"ו ,ז :עֹּ ֶשה ִמ ְשפָּ ט
ֹּתן לֶ חֶ ם
שּוקים נ ֵ
לָּ עֲ ִ
סּורים
לָּ ְרעֵ ִבים ה' ַמ ִתיר אֲ ִ

עֹודד ֲע ָּנוִים ה' ...רֹוצה ה' את י ְֵּּראָּ יו
קמ"ז ,ו.יאְּ :מ ֵּ
תֹודה
קמ"ז ,ז :עֱ נּו לַ ה' ְב ָּ
אֹלהינּו ְבכִ נֹור:
ֵ
ז ְַמרּו לֵ

קמ"ט ,א.ה.טַ :ה ְללּו יָּּה ִשירּו לַ ה' ִשיר חָּ ָּדש
ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים ...י ְַע ְלזּו חֲ ִס ִידים
ידיו ַה ְללּו יָּּה:
ְבכָּבֹודָּ ...ה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ

קמ"ו ,י :י ְִמֹלְך ה' ְלעֹולָּ ם
ֹלהיְִך צִ יֹון ְלדֹּר ָּודֹּר
אֱ ַ

קמ"ח ,יאַ :מ ְלכֵי אֶ ֶרץ
קמ"ט ,ח-ט :לֶ ְאסֹּ ר
ְוכָּל ְלאֻׁ ִמים ָּש ִרים ְוכָּל
ֵיהם ְבזִ ִקים ...לַ עֲשֹות
ַמ ְלכ ֶ
שֹּפ ֵטי אָּ ֶרץ:
ְ
בָּ הם ִמ ְּשפָּ ט כָּתּוב
קמ"ט ,ד :כִ י רֹוצה ה' ְּבעַ מֹו יְּפָּ אֵּ ר ֲע ָּנוִים ִבישּועָּ ה:

קמ"ט ,ג :י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול
ְבתֹּף וְכִ נֹור ְיז ְַמרּו לֹו:

ּולאֻׁ ִמים י ְֶהגּו ִריק ....י ְִתיַצְ בּו ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ וְרֹוזְ נִ ים
ב' ,א.ב.ו.ט-יא :לָּ ָּמה ָּרגְ שּו גֹויִם ְ
נֹוסדּו יָּחַ ד עַ ל ה' וְעַ ל ְמ ִשיחֹו ...וַאֲ נִ י נ ַָּסכְ ִתי ַמ ְלּכִ י עַ ל צִ יֹון ַהר ָּק ְד ִשי ...ה' אָּ ַמר
ְ
אֵ לַ י ְבנִ י אַ ָּתה אֲ נִ י ַהיֹום י ְִל ְד ִתיָךְ ...תרֹּעֵ ם ְב ֵשבֶ ט בַ ְרזֶל ּכִ כְ ִלי יֹוצֵ ר ְתנ ְַפצֵ ם...
שֹּפ ֵטי אָּ ֶרץִ ...ע ְבדּו אֶ ת ה' ְבי ְִראָּ ה וְגִ ילּו ִב ְרעָּ ָּדה
וְעַ ָּתה ְמלָּ כִ ים ַה ְשּכִ ילּו ִהּו ְָּסרּו ְ
ל"ג ,ג.הִ :שירּו לֹו ִשיר חָּ ָּדש...
חסד ה' ָּמ ְּלאָּ ה הָּ אָּ רץ:
מ' ,ד :וַיִ ֵּתן ְּב ִפי ִשיר חָּ ָּדש ְּת ִהלָּ ה
ִיראּו ְּוי ְִּב ְּטחּו בַ ה'
לֵּ אֹלהֵּ ינּו י ְִּראּו ַר ִבים ְּוי ָּ

קמ"ט ,גִ :י ְש ַמח ִי ְש ָּראֵ ל
ְבעֹּ ָּשיו ְבנֵי צִ יֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם

קמ"ט ,ט :י ְַע ְלזּו חֲ ִס ִידים ְבכָּבֹוד ...לַ עֲ שֹות
ידיו
בָּ ֶהם ִמ ְשפָּ ט ּכָּתּוב ָּה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ

ידיָך יְבָּ ֲרכּוכָּה:
קמ"ה ,ה.י-יב :הֲ ַדר כְּ בֹוד הֹודָך ...וַחֲ ִס ֶ
ֹאמרּוּ ...וכְּ בֹוד הֲ ַדר ַמ ְּלכּותֹו
כּותָך י ֵּ
כְּ בֹוד ַמ ְּל ְּ
ּומ ְשפָּ ָּטיו
קמ"ז ,יט :חֻׁ ָּקיו ִ
ְל ִי ְש ָּראֵ ל :ל ֹּא עָּ ָּשה כֵן ְלכָּל
ּומ ְשפָּ ִטים בַ ל י ְָּדעּום
גֹוי ִ

קמ"ט ,ג :י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול

ק"נ ,ג.דַ :ה ְללּוהּו ְבנֵבֶ ל
ּומחֹול
וְכִ נֹורַ :ה ְללּוהּו ְבתֹּף ָּ
קמ"ט ,ב.ז.חְ :בנֵי צִ יֹון יָּגִ ילּו
ְב ַמ ְלּכָּם ...לַ עֲ שֹות נְ ָּק ָּמה בַ גֹויִם
ֵיהם
תֹוכֵחֹּ ת בַ ל אֻׁ ִמים :לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ
יהם ְבכ ְַבלֵ י בַ ְרזֶל:
ְבזִ ִקים וְנִ כְ ְב ֵד ֶ

צ"ו ,א.גִ :שירּו לַ ה' ִשיר חָּ ָּדש ִשירּו לַ ה' כָּל הָּ אָּ רץ...
אֹותיו
סַ ְּפרּו בַ ּגֹויִם כְּ בֹודֹו ְּבכָּל הָּ עַ ִמים נִ ְּפ ְּל ָּ
צ"ח ,א-גִ :מזְּ מֹור ִשירּו לַ ה' ִשיר חָּ ָּדשְּ ...לעֵּ ינֵּי הַ ּגֹויִם
ּגִ לָּ ה צִ ְּד ָּקתֹוָּ ...ראּו כָּל אַ ְּפסֵּ י אָּ רץ...

ֹלהים
קמ"ד ,ט-י :אֱ ִ
ִשיר חָּ ָּדש אָּ ִש ָּירה לָּ ְך
ּנֹותן ְּתשּועָּ ה
 ...הַ ֵּ
לַ ְּמלָּ כִ ים

קשרים עם ספרים אחרים
ָּתן לָּ כֶם
ֹלהיכֶם ּכִ י נ ַ
ּובנֵי צִ יֹון גִ ילּו ְו ִש ְמחּו בַ ה' אֱ ֵ
יואל ב' ,כגְ :
ּומ ְלקֹוש בָּ ִראשֹון:
מֹורה ַ
ַיֹורד לָּ כֶם גֶ ֶשם ֶ
מֹורה ִלצְ ָּד ָּקה ו ֶ
אֶ ת ַה ֶ
יפיֹות ָּתדּוש ָּה ִרים
מֹורג חָּ רּוץ חָּ ָּדש בַ עַ ל ִפ ִ
ישעיהו מ"א ,טוִ :הנֵה ַש ְמ ִתיְך ְל ַ
ְתדֹּק ּוגְ בָּ עֹות ַּכמֹּץ ָּת ִשים:
ו ָּ
רּוחי עָּ לָּ יו
ָּת ִתי ִ
ישעיהו מ"ב ,א-דֵ :הן עַ ְב ִּדי אֶ ְת ָּמְך בֹו ְב ִח ִירי ָּרצְ ָּתה נ ְַפ ִשי נ ַ
ִמ ְשפָּ ט לַ גֹויִם יֹוצִ יא ...לֶ אֱ ֶמת יֹוצִ יא ִמ ְשפָּ ט :ל ֹּא יִכְ ֶהה וְל ֹּא יָּרּוץ עַ ד י ִָּשים
תֹורתֹו ִאיִ ים ְייַחֵ ילּו:
ּול ָּ
בָּ אָּ ֶרץ ִמ ְשפָּ ט ְ
ישעיהו מ"ד ,א-וְ :ו ִי ְש ָּראֵ ל בָּ חַ ְר ִתי בֹוּ :כֹּה אָּ ַמר ה' עֹּ ֶשָך וְיֹּ צֶ ְרָך ִמבֶ ֶטן
י ְַעזְ ֶר ָּךּ ...כֹּה אָּ ַמר ה' ֶמלֶ ְך ִי ְש ָּראֵ ל וְגֹּ אֲ לֹו ה' צְ בָּ אֹות
ימינֹו
כֹורש אֲ ֶשר ֶהחֱ ז ְַק ִתי ִב ִ
ישעיהו מ"ה ,א.יד.כבּ :כֹּה אָּ ַמר ה' ִל ְמ ִשיחֹו ְל ֶ
ּוב ִריחֵ י בַ ְרזֶל
ּומ ְתנֵי ְמלָּ כִ ים אֲ פַ ֵתחַ ִל ְפתֹּחַ ְלפָּ נָּיו ְּדלָּ ַתיִםְ ...
ְל ַרד ְלפָּ נָּיו גֹויִם ָּ
אֲ גַ ֵּדעַ  ...וְלָּ ְך י ְִהיּו אַ חֲ ַריְִך יֵלֵ כּו בַ זִ ִקים יַעֲ בֹּרּו וְאֵ לַ יְִך ִי ְש ַתחֲ וּו אֵ לַ יְִך י ְִתפַ לָּ לּו אַ ְך
ֹלהיםְ ...פנּו אֵ לַ י ו ְִהּו ְָּשעּו ּכָּל אַ ְפ ֵסי אָּ ֶרץ
בָּ ְך אֵ ל וְאֵ ין עֹוד אֶ פֶ ס אֱ ִ
ֹּאמר ִלי עַ ְב ִּדי אָּ ָּתה ִי ְש ָּראֵ ל אֲ ֶשר ְבָך
ישעיהו מ"ט ,ג.יג; נ"ה ד-ה :וַי ֶ
ּופצְ חּו ָּה ִרים ִרנָּה ּכִ י נִ חַ ם ה' עַ מֹו וַעֲ נִ יָּו
ילי אָּ ֶרץ ִ
אֶ ְתפָּ אָּ רָּ ...רנּו ָּש ַמיִם וְגִ ִ
ּומצַ ּוֵה ְלאֻׁ ִמיםֵ :הן גֹוי ל ֹּא ֵת ַדע ִת ְק ָּרא
אּומים נְ ַת ִתיו נָּגִ יד ְ
י ְַרחֵ םֵ ...הן עֵ ד ְל ִ
ֹלהיָך ו ְִל ְקדֹוש ִי ְש ָּראֵ ל ּכִ י פֵ אֲ ָּרְך:
וְגֹוי ל ֹּא י ְָּדעּוָך אֵ לֶ יָך יָּרּוצּו ְל ַמעַ ן ה' אֱ ֶ
אֹלהינּו ְלנַחֵ ם ּכָּל אֲ בֵ ִלים:
ֵ
ישעיהו ס"א ,בִ :ל ְקר ֹּא ְשנַת ָּרצֹון לַ ה' וְיֹום נ ָָּּקם לֵ

תהלים קמ"ט ,בִ :י ְש ַמח ִי ְש ָּראֵ ל ְבעֹּ ָּשיו
ְבנֵי צִ יֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם:

קמ"טִ :י ְש ַמח ִי ְש ָּראֵ ל ְבעֹּ ָּשיו ְבנֵי צִ יֹון
יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּםּ ...כִ י רֹוצֶ ה ה' ְבעַ מֹו יְפָּ אֵ ר
יפיֹות ְבי ָָּּדם:
עֲ ָּנוִים ִבישּועָּ ה ...וְחֶ ֶרב ִפ ִ
לַ עֲ שֹות נְ ָּק ָּמה בַ גֹויִם תֹוכֵחֹּ ת בַ ל אֻׁ ִמים:
יהם
ֵיהם ְבזִ ִקים וְנִ כְ ְב ֵד ֶ
לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ
ְבכ ְַבלֵ י בַ ְרזֶל :לַ עֲ שֹות בָּ ֶהם ִמ ְשפָּ ט
ידיו ַה ְללּו יָּּה:
ּכָּתּוב ָּה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ

ּולגִ ְּדעֹון:
אשים בַ שֹופָּ רֹות ...וַיִ ְּק ְּראּו חרב לַ ה' ְּ
שופטים ז' ,כ :וַיִ ְּת ְּקעּו ְּשֹלשת הָּ ָּר ִ
ְּרּושלַ ִם הַ אֲ ִמינּו בַ ה' אֱ ֹלהֵּ יכם ו ְֵּּתאָּ ֵּמנּו
ְּהּודה וְּיֹ ְּשבֵּ י י ָּ
דברי הימים ב כ' ,כ-כבְּ :ש ָּמעּונִ י י ָּ
ּומהַ ְּל ִלים ְּלהַ ְּד ַרת קֹ דש
נְּביאָּ יו וְּהַ צְּ ִליחּו :וַיִ ּוָּעַ ץ אל הָּ עָּ ם ַו ַיע ֲֵּמד ְּמשֹרֲ ִרים לַ ה' ְּ
הַ אֲ ִמינּו ִב ִ
ּות ִהלָּ ה נ ַָּתן
ּובעֵּ ת הֵּ חֵּ לּו ְּב ִרּנָּה ְּ
ְּאֹמ ִרים הֹודּו לַ ה' כִ י ְּלעֹולָּ ם חַ ְּסדֹוְּ :
ְּבצֵּ את ִל ְּפנֵּי החָּ לּוץ ו ְּ
יהּודה וַיִ ָּּנגֵּפּו
ה' ְּמאָּ ְּר ִבים עַ ל ְּבנֵּי עַ מֹון מֹואָּ ב וְּהַ ר ֵּש ִעיר הַ בָּ ִאים ִל ָּ
תהלים קמ"ט ,א :הַ ְּללּו יָּּה ִשירּו לַ ה'
ִשיר חָּ ָּדש ְּת ִהלָּ תֹו ִב ְּקהַ ל חֲ ִס ִידים:

רֹוממֹות אֵ ל
תהלים קמ"ט ,וְ :
יפיֹות ְבי ָָּּדם
ִבגְ רֹונָּם וְחֶ ֶרב ִפ ִ

ישעיהו מ"ב ,יִ :שירּו לַ ה' ִשיר חָּ ָּדש
יֹור ֵדי ַהיָּם...
ְת ִהלָּ תֹו ִמ ְקצֵ ה ָּהאָּ ֶרץ ְ

א' ,ו ... :ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים ת ֹּאבֵ ד:
ב' ,י :וְעַ ָּתה ְמלָּ כִ ים ַה ְשּכִ ילּו
שֹּפ ֵטי אָּ ֶרץ:
ִהּו ְָּסרּו ְ

קמ"ו ,ט... :ו ְֶד ֶרְך ְר ָּש ִעים
יְעַ ּוֵת:
קמ"ח ,יאַ :מ ְלכֵי אֶ ֶרץ ְוכָּל ְלאֻׁ ִמים
שֹּפ ֵטי אָּ ֶרץ:
ָּש ִרים ְוכָּל ְ

ּולאֻׁ ִמים י ְֶהגּו
ב' ,א-ב :לָּ ָּמה ָּרגְ שּו גֹויִם ְ
ִריק :י ְִתיַצְ בּו ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ...

קמ"ט ,ז :לַ עֲ שֹות נְ ָּק ָּמה בַ גֹויִם תֹוכֵחֹּ ת
ֵיהם ְבזִ ִקים
בַ ל אֻׁ ִמים :לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ

ב' ,טְ :תרֹּעֵ ם ְב ֵשבֶ ט בַ ְרזֶל
ּכִ כְ ִלי יֹוצֵ ר ְתנ ְַפצֵ ם:

ֵיהם
קמ"ט ,ח :לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ
יהם ְבכ ְַבלֵ י
ְבזִ ִקים וְנִ כְ ְב ֵד ֶ
בַ ְרזֶל:
קמ"ט ,ב.ז.חְ :בנֵי צִ יֹון יָּגִ ילּו
ְב ַמ ְלּכָּם...

ב' ,ו.ז.יא :וַאֲ נִ י נ ַָּסכְ ִתי ַמ ְלּכִ י עַ ל צִ יֹון ַהר ָּק ְד ִשי ...ה'
אָּ ַמר אֵ לַ י ְבנִ י אַ ָּתהִ ...ע ְבדּו אֶ ת ה' ְבי ְִראָּ ה וְגִ ילּו ִב ְרעָּ ָּדה

עמוס חכם ז"ל

ב'

א

לָּ ָּמה ָּרגְ שּו גֹויִם

ּולאֻׁ ִמים י ְֶהגּו ִריק:
ְ

ב

י ְִתי ְַצבּו ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ

נֹוסדּו י ַָּחד
וְרֹוזְ נִ ים ְ

עַ ל ה' וְעַ ל ְמ ִשיחֹו:
ג

קמ"ח
קמ"ט

א

רֹותימֹו ְונ ְַש ִליכָּה ִמ ֶמנּו
מֹוס ֵ
ְ
נְ נ ְַת ָּקה אֶ ת
ֹּתימֹו:
עֲ ב ֵ

ד

יֹושב בַ ָּש ַמיִם י ְִש ָּחק
ֵ

ה

אָּ ז י ְַדבֵ ר אֵ לֵ ימֹו ְבאַ פֹו ּובַ חֲ רֹונֹו יְבַ הֲ לֵ מֹו:

אֲ ֹּ -דנָּי י ְִלעַ ג לָּ מֹו:

ו

וַאֲ נִ י נ ַָּסכְ ִתי ַמ ְלּכִ י

עַ ל ִציֹון ַהר ָּק ְד ִשי:

ז

אֲ ַס ְפ ָּרה אֶ ל חֹּ ק

ה' אָּ ַמר אֵ לַ י

ְבנִ י אַ ָּתה

אֲ נִ י ַהיֹום י ְִל ְד ִתיָך:

ח

יא

ְשאַ ל ִמ ֶמנִ י
וְאֶ ְתנָּה גֹויִם נַחֲ לָּ ֶתָך

וַאֲ חֻׁ זָּ ְתָך אַ ְפ ֵסי אָּ ֶרץ:

ט

ְתרֹּעֵ ם ְב ֵשבֶ ט בַ ְרזֶל

ּכִ כְ ִלי יֹוצֵ ר ְתנ ְַפצֵ ם:

י

וְעַ ָּתה ְמלָּ כִ ים ַה ְשּכִ ילּו ִהּו ְָּסרּו שֹּ ְפ ֵטי אָּ ֶרץ:

יא

ִע ְבדּו אֶ ת ה' ְבי ְִראָּ ה

וְגִ ילּו ִב ְרעָּ ָּדה:

יב

נ ְַשקּו בַ ר

ֹּאבדּו ֶד ֶרְך
פֶ ן יֶאֱ נַף וְת ְ

ּכִ י י ְִבעַ ר ּכִ ְמעַ ט אַ פֹו

חֹוסי בֹו:
ֵ
אַ ְש ֵרי ּכָּל

ַמ ְלכֵי אֶ ֶרץ ְוכָּל ְלאֻׁ ִמים ָּש ִרים ְוכָּל שֹּ ְפ ֵטי אָּ ֶרץ:
ַה ְללּו יָּּה

ִשירּו לַ ה' ִשיר ָּח ָּדש

ְת ִהלָּ תֹו ִב ְק ַהל חֲ ִס ִידים:

ב

י ְִש ַמח י ְִש ָּראֵ ל ְבעֹּ ָּשיו

ְבנֵי ִציֹון יָּגִ ילּו ְב ַמ ְלּכָּם:

ג

י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול

ְבתֹּף וְכִ נֹור ְיז ְַמרּו לֹו:

ד

ּכִ י רֹוצֶ ה ה' ְבעַ מֹו

יְפָּ אֵ ר עֲ ָּנוִים ִבישּועָּ ה:

ה

י ְַע ְלזּו חֲ ִס ִידים ְבכָּבֹוד

בֹותם:
י ְַרנְ נּו עַ ל ִמ ְשּכְ ָּ

ו

רֹוממֹות אֵ ל ִבגְ רֹונָּם
ְ

יפיֹות ְבי ָָּּדם:
ו ְֶח ֶרב ִפ ִ

ז

לַ עֲ שֹות נְ ָּק ָּמה בַ גֹויִם

תֹוכֵחֹּ ת בַ לאֻׁ ִמים:

ח

ֵיהם ְבזִ ִקים
לֶ ְאסֹּ ר ַמ ְלכ ֶ

יהם ְב ַכ ְבלֵ י בַ ְרזֶל:
וְנִ כְ ְב ֵד ֶ

ט

ידיו
לַ עֲ שֹות בָּ ֶהם ִמ ְשפָּ ט ּכָּתּוב ָּה ָּדר הּוא ְלכָּל חֲ ִס ָּ
ַה ְללּו יָּּה:

ק"נ

א

ו

ַה ְללּו יָּּה ַה ְללּו אֵ ל ְב ָּק ְדשֹו ַה ְללּוהּו ִב ְר ִקיעַ עֻׁ זֹו... :
ּכֹּל ַהנְ ָּש ָּמה ְת ַהלֵ ל יָּּה

ַה ְללּו יָּּה:

מזיכרון מלכות בית דוד וחורבנו – לגאולת ישראל ותהילת ה':
❖ אוספי "הלל" בספר החמישי
❖ מזמורי א"ב הטובים בספר החמישי (קי"א-קי"ב ,קי"ט ,קמ"ה)

Conceptual Significance
Rambam Hilchot Melachim, Halachot, 1, 4: The King Messiah in the future will arise and restore
the Davidic
dynasty
to itsדוד
former
glory,
its original
:'ותהילת ה
לגאולת ישראל
– וחורבנו
מלכות בית
מזיכרון
sovereignty…even in Parashat Bilaam it is written and prophesied that there would be two Messiahs, the firstהחמישי
is David
who
saved
Israel
 ❖ אוספי "הלל" בספרfrom their enemies and
the last from his descendants who will save Israel from the sons of Esav…and if a)הking
will
arise
from
the
House
of
David,"בaאstudent
" קמ, קי"ט,קי"ב-הטובים בספר החמישי (קי"א
 מזמוריof❖Torah, performing good
deeds like his ancestor David, according to both the Written and Oral Torah and will prevail upon all of Israel to reinstate the Torah and to follow its direction, and
will fight the battles of the Lord, presumably he will be the Messiah. If he has done these things and succeeded, having overcome the surrounding enemy nations
and rebuilt the Sanctuary on its site and gathered the dispersed of Israel, he will certainly be the Messiah…because the Messiah redeems Israel, saves them and
gathers their dispersed and strengthens the commandments…and all these things Jesus the Christian and the Ishmaelite who followed him smoothed the path
for the Messiah King David and corrected the entire world to worship God together as it is written ‘For then I will make the peoples pure of speech, so that they
all call upon the name of the Lord, to serve Him with one accord’ (Zephaniah 3,9).

פסוקי
דזמרא
Pesukei
Dezimra
L29

הלל
הגדול
Great
Hallel
L28

Invite & lead Israel and the entire
universe to praise God in Jerusalem

L27

L26

Growing & Thriving
in Jerusalem

הלל
המצרי
Egyptian
Hallel
L25

L24

L23

Return from the Diaspora
to the Temple in Jerusalem

הלל של
קיבוץ גלויות
Hallel of the
Ingathered
Exiles
L22

L21

Surviving
the Exile

אוספים של "הלל" בספר תהלים

קי"א-
קי"ב
התאומים

מזמורים קי"ג-קי"ח

'הלל המצרי'
הַ לְ לּויָּה (קי"ג-קי"ז)
הֹודּו לַ ה' (קי"ח)

מזמורים קל"ה-קל"ו
קי"ט
שבח
התורה

ק"כ-קל"ד
שירי
המעלות

רֹוממ ָּך
קי"ח ,כח :אֱ ֹ-להַ י אֲ ְּ
(ברכה אחרי 'הלל המצרי')

'הלל הגדול'
הַ לְ לּויָּה (קל"ה)
הֹודּו לַ ה' (קל"ו)

קל"ז
עַ ל נַהֲ רֹות
בָ בֶ ל

קל"ח-קמ"ה
אוסף אחרון
לְדָ וִ ד

מזמורים קמ"ה-ק"נ

'פסוקי דזמרא'
הַ לְ לּויָּה (קמ"ה-ק"נ)

רֹומ ְּמָך אֱ -לֹוהַ י הַ מלְך
קמ"ה ,א :אֲ ִ
(ברכה לפני פסוקי דזמרא)

שבת קי"ח ע"ב :אמר רבי יוסי :יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום.
איני והאמר מר :הקורא הלל בכל יום  -הרי זה מחרף ומגדף? כי קאמרינן  -בפסוקי דזמרא .
Rabbi Yosei said: May my portion be among those who complete hallel every day. The Gemara is surprised at this:
Is that so? Didn’t the Master say: One who reads hallel every day is tantamount to one who curses and
blasphemes God. He displays contempt for hallel by not reserving it for days on which miracles occurred. The Gemara
answers: When we say this statement of Rabbi Yosei, we are referring to the verses of praise [pesukei dezimra],
recited during the morning service, not to hallel (Psalms 113–118) recited on special days.

תהלים מ"ד ,ט-יז:
אֹלהים ִהלַ ְלנּו כָּל ַהיֹום ו ְִש ְמָך ְלעֹולָּ ם נֹודה סלָּ ה:
ִ
בֵּ
אֹותינּו:
ימנּו וְּל ֹא ֵּתצֵּ א ְּבצִ ְּב ֵּ
אַ ף ָּזנ ְַּח ָּת ו ַַתכְּ ִל ֵּ
ּומ ַשנְּ אֵּ ינּו ָּשסּו לָּ מֹו...
ְּת ִשיבֵּ נּו אָּ חֹור ִמּנִ י צָּ ר ְּ
ּכָּל ַהיֹום כְּ ִל ָּמ ִתי נגְּ ִדי ּובֹשת פָּ נַי כִ סָּ ְּתנִ י:
ּומ ְּתנ ֵַּּקם:
ּומגַ ֵּדף ִמ ְּפנֵּי אֹויֵּב ִ
ִמּקֹול ְמ ָּח ֵרף ְ
Past & Complaints

תהלים קמ"ה ,א-בְ :ת ִהלָּ ה ְל ָּדוִד
לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך
רֹומ ְמָך אֱ ַ
אֲ ִ
וַאֲ בָּ ֲרכָּה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם וָּעד:
ְבכָּל יֹום אֲ בָּ רֲ כ ָּך וַאֲ ַה ְללָּ ה ִש ְמָך ְלעֹולָּ ם וָּעד:
”Future & Building & “looking forward

מזמורים קי"ג-קי"ח

קי"א-
קי"ב
התאומים

'הלל המצרי'
הַ לְלּויָּה (קי"ג-קי"ז)
הֹודּו לַה' (קי"ח)

מזמורים קל"ה-קל"ו
קי"ט
שבח
התורה

ק"כ-קל"ד
שירי
המעלות

'הלל הגדול'
הַ לְלּויָּה (קל"ה)
הֹודּו לַה' (קל"ו)

רֹומ ֶמ ָּך
ֹלהי אֲ ְ
קי"ח ,כח :אֱ ַ -
(ברכה אחרי 'הלל המצרי')

בָּ רּוְך
אַ ָּתה ה'
ֹלהינּו
אֱ ֵ -
ֶמלֶ ְך
ָּהעֹולָּ ם.
אֲ ֶשר
ִק ְּד ָּשנּו
ֹותיו
ְב ִמצְ ָּ
וְצִ ּוָּנּו
ִל ְקר ֹּא
אֶ ת
ַה ַהלֵ ל:

'פסוקי דזמרא'
הַ לְלּויָּה (קמ"ה-ק"נ)

לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך
רֹומ ְמָך אֱ ַ -
קמ"ה ,א :אֲ ִ
(ברכה לפני פסוקי דזמרא)

'הלל המצרי'
ֹלהינּו עַ ל
ְה ְללּוָך ה' אֱ ֵ -
י ַ
יקים
ידיָך צַ ִּד ִ
ַמעֲ ֶשיָך .וַחֲ ִס ֶ
עֹושי ְרצֹונֶָךְ .וכָּל עַ ְמָך
ֵ
בֵ ית י ְִש ָּראֵ לְ .ב ִרנָּה יֹודּו
ִיש ְבחּו וִיפָּ אֲ רּו
וִיבָּ ְרכּו ו ַ
ִירֹוממּו ְויַעֲ ִריצּו ְוי ְַק ִּדישּו
ו ְ
ְוי ְַמ ִליכּו אֶ ת ִש ְמָך ַמ ְלּכֵנּו.
ּכִ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות.
ַמרּ .כִ י
ּול ִש ְמָך נָּאֶ ה ְלז ֵ
ְ
ֵמעֹולָּ ם וְעַ ד עֹולָּ ם אַ ָּתה אֵ -
ל :בָּ רּוְך אַ ָּתה ה'
ֶמלֶ ְך ְמהֻׁ לָּ ל בַ ִת ְשבָּ חֹות:

קל"ז
עַ ל נַהֲ רֹות
בָ בֶ ל

קל"ח-קמ"ה
אוסף אחרון
לְדָ וִ ד

מזמורים קמ"ה-ק"נ

'פסוקי דזמרא'
ֹלהינּו .וְרּוחַ ּכָּל בָּ ָּשר
ְהיָּה ָּהעֹולָּ ם( ...שבת וחגים) נִ ְש ַמת ּכָּל חַ י ְתבָּ ֵרְך אֶ ת ִש ְמָך ה' אֱ ֵ -
בָּ רּוְך ֶשאָּ ַמר ו ָּ
רֹומם זִ כְ ְרָך ַמ ְלּכֵנּו ָּת ִמיד ...שֹוכֵן עַ ד ָּמרֹום ו ְָּקדֹוש ְשמֹו.
ּות ֵ
ְתפָּ אֵ ר ְ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֵ -
ְש ִרים נָּאוָּה ְת ִהלָּ ה:
יקים בַ ה' .לַ י ָּ
ְוכָּתּוב ַרנְ נּו צַ ִּד ִ
ָּהעֹולָּ םָּ .האֵ -ל ָּהאָּ ב ָּה ַרחֲ ָּמן
יקים ִת ְתבָּ ַרְך.
ּוב ִד ְב ֵרי צַ ִּד ִ
ְש ִרים ִת ְת ַהלָּ לְ .
י ָּ
ְב ִפי
שבָּ ח
ַה ְמהֻׁ לָּ ל ְב ִפי עַ מֹוְ .מ ֻׁ
דֹושים ִת ְת ַק ָּּדש:
ּוב ֶק ֶרב ְק ִ
רֹומםְ .
ּוב ְלשֹון חֲ ִס ִידים ִת ְת ָּ
ִ
ידיו
ּומפֹּ אָּ ר ִב ְלשֹון חֲ ִס ָּ
ְ
ּוב ַמ ְקהֲ לֹות ִר ְבבֹות עַ ְמָך בֵ ית י ְִש ָּראֵ לְ .ב ִרנָּה י ְִתפָּ אַ ר ִש ְמָך ַמ ְלּכֵנּו ְבכָּל
ְ
ירי ָּדוִד עַ ְב ֶּדָך.
ּוב ִש ֵ
וַעֲ בָּ ָּדיוְ .
בֹותינּו.
ֹלהי אֲ ֵ
ֹלהינּו וֵאֵ -
ְצּוריםְ .לפָּ נֶיָך ה' אֱ ֵ -
ֹלהינּו ִב ְשבָּ חֹות ּדֹור וָּדֹורֶ .שּכֵן חֹובַ ת ּכָּל ַהי ִ
נְ ַהלֶ ְלָך ה' אֱ ֵ -
ּול ַקלֵ ס .עַ ל ּכָּל
רֹומם ְל ַה ֵּדר ְלבָּ ֵרְך ְלעַ לֵ ה ְ
ְלהֹודֹות ְל ַהלֵ ל ְל ַשבֵ חַ ְלפָּ אֵ ר ְל ֵ
גַּד ְלָך ּונְ ַשבֵ חֲ ָך
ּובזְ ִמירֹות .נְ ֶ
ִ
ִשי עַ ְב ְּדָך ְמ ִשיחֶ ָך
ִּד ְב ֵרי ִשירֹות ו ְִת ְש ְבחֹות ָּּדוִד בֶ ן י ַ
ּונְ פָּ אֶ ְרָך ְונַזְ ּכִ יר ִש ְמָך
ְה ָּקדֹוש בַ ָּש ַמיִם
י ְִש ַתבַ ח ִש ְמָך לָּ עַ ד ַמ ְלּכֵנּוָּ .האֵ -ל ַה ֶמלֶ ְך ַהגָּדֹול ו ַ
ֹלהינּו.
ְונ ְַמ ִליכְ ָך ַמ ְלּכֵנּו אֱ ֵ -
ּושבָּ חָּ ה ַהלֵ ל
בֹותינּוִ :שיר ְ
ֹלהי אֲ ֵ
ֹלהינּו וֵאֵ -
ּובָּ אָּ ֶרץּ .כִ י ְלָך נָּאֶ ה ה' אֱ ֵ -
י ִָּחיד חֵ י ָּהעֹולָּ ִמיםֶ .מלֶ ְך
בּורה ְת ִהלָּ ה ו ְִת ְפאֶ ֶרת ְקדֻׁ ָּשה
ּומ ְמ ָּשלָּ ה נֶצַ ח גְ דֻׁ לָּ ה ּוגְ ָּ
ּומפֹּ אָּ ר עֲ ֵדי עַ ד ְשמֹו וְזִ ְמ ָּרה עֹּ ז ֶ
שבָּ ח ְ
ְמ ֻׁ
ְהֹודאֹות ֵמעַ ָּתה וְעַ ד עֹולָּ ם .בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' .אֵ -ל ֶמלֶ ְך
ּומ ְלכּותְ .ב ָּרכֹות ו ָּ
ַ
ַהגָּדֹול :בָּ רּוְך אַ ָּתה ה'
בֹורא ּכָּל ַהנְ ָּשמֹות,
הֹודאֹות אֲ דֹון ַהנִ ְפלָּ אֹות ( ֵ
גָּדֹול בַ ִת ְשבָּ חֹות .אֵ -ל ַה ָּ
ֶמלֶ ְך ְמהֻׁ לָּ ל בַ ִת ְשבָּ חֹות:
ירי זִ ְמ ָּרהֶ .מלֶ ְך אֵ -ל חֵ י ָּהעֹולָּ ִמים:
ִרבֹון ּכָּל ַה ַמעֲ ִשים) ַהבֹוחֵ ר ְב ִש ֵ

גרי"ד סולובייציק "שיעורים לזכר אבא מארי"
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פסוקי החתימה של ספר תהלים

פסוקי דזמרא

בָּ רּוְך ה' ְלעֹולָּ ם אָּ ֵמן ְואָּ ֵמן:
ְרּושלָּ יִם ַה ְללּויָּּה:
בָּ רּוְך ה' ִמצִ יֹון שֹּ כֵן י ָּ
ֹלהי ִי ְש ָּראֵ ל עֹּ ֵשה נִ ְפלָּ אֹות ְלבַ ּדֹו:
ֹלהים אֱ ֵ
בָּ רּוְך ה' אֱ ִ
ּובָּ רּוְך ֵשם ּכְ בֹודֹו ְלעֹולָּ ם ְוי ִָּמלֵ א כְ בֹודֹו אֶ ת ּכָּל ָּהאָּ ֶרץ אָּ ֵמן ְואָּ ֵמן:

("יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום")

דוד מזמין והציבור של שיבת ציון עונה

דוד מתפלל בלשון תהלים
תהלים קמ"ה ,ג-ד:
ּומהֻׁ לָּ ל
גָּ דֹול ה' ְ
ְמאֹּ ד ו ְִלגְ דֻׁ לָּ תֹו אֵ ין
ֵח ֶקרּ :דֹור ְלדֹור
ְשבַ ח ַמעֲ ֶשיָך
י ַ
ּוגְ בּור ֶֹּתיָך יַגִ ידּו:

146-148:
·᾿Αλληλούϊα
᾿Αγγαίου
καὶ
Ζαχαρίου.
[A Psalm of
Hagai and
]Zecharyah
עזרא
ה' ,א-ב; ו' ,יד

שיבת ציון

נִ ְש ַמת ּכָּל ַחי ְתבָּ ֵרְך אֶ ת
ֹלהינּו.
ִש ְמָך ה' אֱ ֵ
ְרּוח ּכָּל בָּ ָּשר ְתפָּ אֵ ר
ו ַ
רֹומם זִ כְ ְרָך ַמ ְלּכֵנּו
ּות ֵ
ְ
ָּת ִמיד:
ִמן ָּהעֹולָּ ם וְעַ ד הָּ עֹולָּ ם
תה אֵ ל (תהלים צ' ,ב).
אַ ָּ

דברי הימים א כ"ט ,י-כג:
ֹּאמר ָּּדוִיד
ַויְבָּ ֶרְך ָּּדוִיד אֶ ת ה' ְלעֵ ינֵי ּכָּל ַה ָּק ָּהל וַי ֶ
ֹלהי ִי ְש ָּראֵ ל אָּ ִבינּו ֵמעֹולָּ ם וְעַ ד עֹולָּ םְ :לָך ה'
בָּ רּוְך אַ ָּתה ה' אֱ ֵ
בּורה ְו ַה ִת ְפאֶ ֶרת ְו ַהנֵצַ ח ְו ַההֹוד ּכִ י ֹּכל בַ ָּש ַמיִם ּובָּ אָּ ֶרץ
ַהגְ דֻׁ לָּ ה ְו ַהגְ ָּ
ַשא ְל ֹּכל ְלר ֹּאשְ :ו ָּהעֹּ ֶשר ְו ַהּכָּבֹוד ִמ ְלפָּ נֶיָך
ְלָך ה' ַה ַמ ְמלָּ כָּה ְו ַה ִמ ְתנ ֵ
ּולחַ זֵ ק לַ ֹּּכל:
ּובי ְָּדָך ְל ַג ֵּדל ְ
בּורה ְ
ּובי ְָּדָך ּכֹּחַ ּוגְ ָּ
מֹושל בַ ֹּּכל ְ
ֵ
ְואַ ָּתה
ּומ ַה ְל ִלים ְל ֵשם ִת ְפאַ ְר ֶתָך:
מֹודים אֲ נ ְַחנּו לָּ ְך ְ
ֹלהינּו ִ
וְעַ ָּתה אֱ ֵ

נחמיה מתפלל על פי פסוקי דזמרא
נחמיה ט' ,ו-י:
הֹודיָּה ְשבַ נְ יָּה
ֹּאמרּו ַה ְלוִיִ ם יֵשּועַ ו ְַק ְד ִמיאֵ ל בָּ נִ י חֲ ַש ְבנְ יָּה ֵש ֵר ְביָּה ִ
(ה) וַי ְ
ֹלהיכֶם ִמן ָּהעֹולָּ ם עַ ד ָּהעֹולָּ ם וִיבָּ ְרכּו ֵשם
ְפ ַת ְחיָּה קּומּו בָּ ֲרכּו אֶ ת ה' אֱ ֵ
ּות ִהלָּ ה :אַ ָּתה הּוא ה' ְלבַ ֶּדָך את אַ ָּתה
רֹומם עַ ל ּכָּל ְב ָּרכָּה ְ
ּומ ַ
בֹודָך ְ
ּכְ ֶ
יה ַהי ִַמים
ית אֶ ת ַה ָּש ַמיִם ְש ֵמי ַה ָּש ַמיִם ְוכָּל צְ בָּ אָּ ם ָּהאָּ ֶרץ ְוכָּל אֲ ֶשר עָּ לֶ ָּ
עָּ ִש ָּ
ְוכָּל אֲ ֶשר בָּ ֶהם וְאַ ָּתה ְמחַ יֶה אֶ ת ּכֻׁלָּ ם ּוצְ בָּ א ַה ָּש ַמיִם ְלָך ִמ ְש ַתחֲ וִים :אַ ָּתה
ֹלהים אֲ ֶשר בָּ חַ ְר ָּת ְבאַ ְב ָּרם וְהֹוצֵ אתֹו ֵמאּור ּכ ְַש ִּדים ְו ַש ְמ ָּת
הּוא ה' ָּהאֱ ִ
את אֶ ת ְלבָּ בֹו נֶאֱ ָּמן ְלפָּ נֶיָך ְוכָּרֹות ִעמֹו ַה ְב ִרית לָּ ֵתת
ּומצָּ ָּ
ְשמֹו אַ ְב ָּר ָּהםָּ :
ְבּוסי ְו ַהגִ ְר ָּג ִשי לָּ ֵתת ְלז ְַרעֹו
אֶ ת אֶ ֶרץ ַהּכְ נַעֲ נִ י ַה ִח ִתי ָּהאֱ מ ִֹּרי ְו ַה ְפ ִרזִ י ְו ַהי ִ
ֹּתינּו ְב ִמצְ ָּריִם ְואֶ ת
ו ַָּת ֶקם אֶ ת ְּדבָּ ֶריָך ּכִ י צַ ִּדיק אָּ ָּתה :ו ֵַת ֶרא אֶ ת עֳ נִ י אֲ ב ֵ
ּובכָּל עֲ בָּ ָּדיו
זַעֲ ָּק ָּתם ָּש ַמ ְע ָּת עַ ל יַם סּוף :ו ִַת ֵתן אֹּ תֹּת ּומ ְֹּפ ִתים ְבפַ ְרעֹּ ה ְ
יהם ו ַַתעַ ש ְלָך ֵשם ּכְ ַהיֹום ַהזֶ ה:
ּובכָּל עַ ם אַ ְרצֹו ּכִ י י ַָּד ְע ָּת ּכִ י ֵהזִ ידּו עֲ לֵ ֶ
ְ
יהם ִה ְשלַ כְ ָּת
ֵיהם ַויַעַ ְברּו ְבתֹוְך ַהיָּם בַ יַבָּ ָּשה ְואֶ ת ר ְֹּדפֵ ֶ
ְו ַהיָּם בָּ ַק ְע ָּת ִל ְפנ ֶ
ִב ְמצֹוֹלת ּכְ מֹו אֶ בֶ ן ְב ַמיִם עַ זִ ים:

שירת הים אחרי יציאת מצרים

(שמות י"ד-ט"ו)

חזן

בָּ ְרכּו אֶ ת ה' הַ ְמב ָֹּּרְך:
קו"ח

בָּ רּוְך ה' ַה ְמב ָֹּּרְך
ְלעֹולָּ ם וָּעֶ ד:
(תהלים קל"ד ,א;
קל"ה ,יט-כ;
נחמיה ט' ,ה)

Tehillim 150
1 Halleluya.
Praise the Almighty in His holy place;
praise Him in His heavenly stronghold.
2 Praise Him for His mighty acts;
praise Him as befits His abundant might.
3 Praise Him with a shofar blast;
praise Him with harp and lyre.
4 Praise Him with timbrel and dance;
praise Him with stringed instruments.
5 Praise Him with the sound of cymbals;
praise Him with crashing cymbals.
6 Let all who breathe/every soul
praise the Lord.
Halleluyah.

Praise God in
His holy place

Israel’s musical
instruments for
God’s praise

The praise of
the soul

מזמור ק"נ
א

ַה ְללּו יָּּה
ַה ְללּו אֵ ל ְב ָּק ְדשֹו

ַה ְללּוהּו ִב ְר ִקיעַ עֻׁ זֹו:

ב

ַה ְללּוהּו ִבגְ בּור ָֹּּתיו

ַה ְללּוהּו ּכְ רֹּב ג ְֻׁדלֹו:

ג

ַה ְללּוהּו ְב ֵת ַקע שֹופָּ ר

ַה ְללּוהּו ְבנֵבֶ ל וְכִ נֹור:

ד

ּומחֹול
ַה ְללּוהּו ְבתֹּף ָּ

ַה ְללּוהּו ְב ִמנִ ים וְעּוגָּ ב:

ה

ַה ְללּוהּו ְב ִצ ְל ְצלֵ י ָּש ַמע

ַה ְללּוהּו ְב ִצ ְל ְצלֵ י ְתרּועָּ ה:

ו

ּכֹּל ַהנְ ָּש ָּמה ְת ַהלֵ ל יָּּה

ַה ְללּו אֵ ל ְב ָּק ְדשֹו

כלי נגינה של
ישראל לתהלת ה'

תהלת ַהנְ ָּש ָּמה

ַה ְללּו יָּּה:
סמיכות המזמור בספר תהלים
תֹודה
קמ"ז ,ז :עֱ נּו לַ ה' ְב ָּ
אֹלהינּו ְבכִ נֹור:
ֵ
ז ְַמרּו לֵ

ק"נ ,ג.דַ :ה ְללּוהּו ְבנֵבֶ ל
ּומחֹול
וְכִ נֹורַ :ה ְללּוהּו ְבתֹּף ָּ

קמ"ט ,ג :י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול
ְבתֹּף וְכִ נֹור ְיז ְַמרּו לֹו:

ּומהֻׁ לָּ ל ְמאֹּ ד ו ְִלגְ דֻׁ לָּ תֹו אֵ ין
קמ"ה ,ג.ו.ח :גָּ דֹול ה' ְ
חֵ ֶקרּ ...וגְ דּולָּ ְתָך אֲ ַס ְפ ֶרנָּה ...אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ּוגְ ָּדל חָּ ֶסד

ֹּתיו ַה ְללּוהּו ּכְ רֹּב ג ְֻׁדלֹו
ק"נ ,בַ :ה ְללּוהּו ִבגְ בּור ָּ

קמ"ה ,כאְ :ת ִהלַ ת ה' י ְַדבֶ ר ִפי וִיבָּ ֵרְך ּכָּל בָּ ָּשר ֵשם ָּק ְדשֹו ְלעֹולָּ ם וָּעֶ ד:

ק"נ ,בַ :ה ְללּו אֵ -ל ְב ָּק ְדשֹו

ַה ְללּוהּו ְב ֵת ַקע שֹופָּ ר

ַה ְללּוהּו ְבנֵבֶ ל וְכִ נֹור:

ּומחֹול
ַה ְללּוהּו ְבתֹּף ָּ

ַה ְללּוהּו ְב ִמנִ ים וְעּוגָּ ב:

ַה ְללּוהּו ְבצִ ְלצְ לֵ י ָּש ַמע
ַה ְללּוהּו ְבצִ ְלצְ לֵ י ְתרּועָּ ה:

ּכֹּל ַהנְ ָּש ָּמה ְת ַהלֵ ל יָּּה ַה ְללּו יָּּה:

שמות י"ט ,טז.יט (כ' ,טו) :וְקֹּ ל שֹּפָּ ר חָּ זָּק ְמאֹּ דַ ...וי ְִהי קֹול
ֹלהים יַעֲ נֶנּו ְבקֹול...
מ ֶשה י ְַדבֵ ר ו ְָּהאֱ ִ
ַהשֹּפָּ ר הֹולֵ ְך וְחָּ זֵק ְמאֹּ ד ֹּ

עּורה
נ"ז ,ט-י (ק"ח ,ג-ד)ָּ :
ירה
עּורה ַהנֵבֶ ל וְכִ נֹור אָּ ִע ָּ
בֹודי ָּ
כְ ִ
אֹודָך בָּ עַ ִמים אֲ ֹּ -דנָּי
ָּשחַ רְ :
אֲ ז ֶַמ ְרָך בַ ל אֻׁ ִמים:

קמ"ט ,ג :י ְַה ְללּו ְשמֹו ְב ָּמחֹול ְבתֹּף
וְכִ נֹור ְיז ְַמרּו לֹו:

בראשית ד' ,כא:
ְו ֵשם אָּ ִחיו יּובָּ ל
הּוא ָּהיָּה אֲ ִבי ּכָּל
תֹּפֵ ש ּכִ נֹור וְעּוגָּ ב:

ִת ַקע ְבשֹופָּ ר גָּ דֹול ּובָּ אּו
ישעיהו כ"ז ,יג :ו ְָּהיָּה בַ יֹום ַההּוא י ָּ
ָּהאֹּ ְב ִדים ְבאֶ ֶרץ אַ שּור ו ְַהנִ ָּּד ִחים ְבאֶ ֶרץ ִמצְ ָּריִם ו ְִה ְש ַתחֲ וּו לַ ה'
ירּושלָּ ִם:
ָּ
ְב ַהר ַהקֹּ ֶדש ִב

שמואל ב ו' ,ה:
ו ְָּדוִד ְוכָּל בֵ ית ִי ְש ָּראֵ ל ְמ ַשחֲ ִקים
רֹושים
ִל ְפנֵי ה' ְבכֹּל עֲ צֵ י ְב ִ
ּובתֻׁ ִפים
ּובנְ בָּ ִלים ְ
ּובכִ נֹּרֹות ִ
ְ
ּובצֶ ְלצֶ ִלים:
ּוב ְמנַעַ נְ ִעים ְ
ִ

שמואל ב ו' ,ה :ו ְָּדוִד ְוכָּל
בֵ ית ִי ְש ָּראֵ ל ְמ ַשחֲ ִקים ִל ְפנֵי
רֹושים
ה' ְבכֹּל עֲ צֵ י ְב ִ
ּובתֻׁ ִפים
ּובנְ בָּ ִלים ְ
ּובכִ נֹּרֹות ִ
ְ
ּובצֶ ְלצֶ ִלים:
ּוב ְמנַעַ נְ ִעים ְ
ִ

ֹלהים
בראשית ב' ,ז :וַיִ יצֶ ר ה' אֱ ִ
אֶ ת ָּהאָּ ָּדם עָּ פָּ ר ִמן ָּהאֲ ָּד ָּמה
וַיִ פַ ח ְבאַ פָּ יו נִ ְש ַמת חַ יִ ים ַוי ְִהי
ָּהאָּ ָּדם ְלנֶפֶ ש חַ יָּה:

שמואל ב ו' ,טו :ו ְָּדוִד ְוכָּל בֵ ית ִי ְש ָּראֵ ל ַמעֲ ִלים אֶ ת אֲ רֹון ה'
ּובקֹול שֹופָּ ר:
ִב ְתרּועָּ ה ְ

ְת ַקע בַ שֹופָּ ר ו ְִהזְ ִהיר אֶ ת ָּהעָּ ם:
יחזקאל ל"ג ,ג :ו ָּ

יואל ב' ,אִ :ת ְקעּו שֹופָּ ר ְבצִ יֹון ו ְָּה ִריעּו ְב ַהר ָּק ְד ִשי י ְִרגְ זּו ּכֹּל
יֹּ ְשבֵ י ָּהאָּ ֶרץ ּכִ י בָּ א יֹום ה' ּכִ י ָּקרֹוב:

התגלות ,ציון

Friedhelm Hartenstein

שמות ט"ו ,כ :ו ִַת ַקח ִמ ְריָּם ַהנְ ִביאָּ ה
אֲ חֹות אַ הֲ רֹּן אֶ ת ַהתֹּף ְבי ָָּּדּה ו ֵַתצֶ אן כָּל
ּוב ְמחֹּ ֹלת:
יה ְבתֻׁ ִפים ִ
ַהנ ִָּשים אַ חֲ ֶר ָּ

ישעיהו מ"ב ,הּ :כֹּה אָּ ַמר ָּהאֵ ל
יהם ר ַֹּקע
ְנֹוט ֶ
בֹורא ַה ָּש ַמיִם ו ֵ
ה' ֵ
ֹּתן נְ ָּש ָּמה לָּ עָּ ם
יה נ ֵ
ָּהאָּ ֶרץ וְצֶ אֱ צָּ אֶ ָּ
יה וְרּוחַ לַ הֹּ ְלכִ ים בָּ ּה:
עָּ לֶ ָּ

ירמיהו ל"א ,ג:
עֹוד אֶ ְבנְֵך וְנִ ְבנֵית ְבתּולַ ת ִי ְש ָּראֵ ל עֹוד
ַת ְע ִּדי תֻׁ פַ יְִך ְויָּצָּ את ִב ְמחֹול ְמ ַשחֲ ִקים:

ֵיהם נֵבֶ ל ְותֹּף וְחָּ ִליל וְכִ נֹור
יאים ...ו ְִל ְפנ ֶ
גַע ָּת חֶ בֶ ל נְ ִב ִ
שמואל א י' ,ה-וּ :ופָּ ְ
ית ִע ָּמם ְונ ְֶהפַ כְ ָּת ְל ִאיש אַ חֵ ר:
ו ְֵה ָּמה ִמ ְתנ ְַב ִאים :וְצָּ ְלחָּ ה עָּ לֶ יָך רּוחַ ה' ו ְִה ְתנ ִַב ָּ
נבואה ,רוח הקודש ,דוד המלך עולה לציון

בן אדם ראשון

דוד המלך עולה לציון

כל אדם בימי הגאולה של שיבת ציון

רד"ק :כל הנשמה תהלל יה הללויה ועל כל ההילולים הוא הילול הנשמה
והיא תתבונן במעשה האל יתברך ובידיעה כפי כח הנשמה בעודה בגוף.
מצודת דוד :כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה
מלבי"ם :כל הנשמה  -אולם בכל אופן תתפשט תהלת ה' ממרום קדשו עד
כללות כל הברואים ,עד שכל הנשמה תהלל יה ,וכן על כל נשימה ונשימה
שישאפו רוח חיים וחסד ,יהללו את ה' על חסדיו וטובותיו ומעשיו
ונפלאותיו כי לא כלו רחמיו וחסדיו לא יתמו.

Summary
• Mizmor 145  146-150 - Structure & Messages
= David’s invites  his audience responds

• Inclusio of the Book = Mizmor 1-2  146-150
• Integration of Pessukei deZimra in the daily Siddur

• Mizmor 150 – “The Final Chord”

!

www.tehillim.org.il
Beni.gesundheit@tehillim.org.il

The Book of Psalms

Psalms 1-150

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

