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Mizmor 145
1. A song of praise. Of David. I will extol You, my God and
king, and bless Your name forever and ever.
2. Every day will I bless You and praise Your name forever and
ever. 3. Great is the LORD and much acclaimed; His greatness
cannot be fathomed. 4. One generation shall laud Your works
to another and declare Your mighty acts. 5. The glorious
majesty of Your splendor and Your wondrous acts will I recite.
6. Men shall talk of the might of Your awesome deeds, and I
will recount Your greatness. 7. They shall celebrate Your
abundant goodness, and sing joyously of Your beneficence. 8.
The LORD is gracious and compassionate, slow to anger and
abounding in kindness. 9. The LORD is good to all, and His
mercy is upon all His works.
10. All Your works shall praise You, O LORD, and Your faithful
ones shall bless You.
11. They shall talk of the majesty of Your kingship, and speak
of Your might, 12. to make His mighty acts known among men
and the majestic glory of His kingship. 13. Your kingship is an
eternal kingship; Your dominion is for all generations. 14. The
LORD supports all who stumble, and makes all who are bent
stand straight. 15. The eyes of all look to You expectantly, and
You give them their food when it is due. 16. You give it
openhandedly, feeding every creature to its heart’s content. 17.
The LORD is beneficent in all His ways and faithful in all His
works. 18. The LORD is near to all who call Him, to all who call
Him with sincerity. 19. He fulfills the wishes of those who fear
Him; He hears their cry and delivers them. 20. The LORD
watches over all who love Him, but all the wicked He will
destroy.
21. My mouth shall utter the praise of the LORD, and all
creatures shall bless His holy name forever and ever.

"אשרי" ( - ) 9מבנה הפרק ומשמעותו
נוסח
ברכות

פתיחה בסידור
3x

ַא ְש ֵרי

יֹושבֵ י בֵ יתָך
ַא ְש ֵרי ְ
ַא ְש ֵרי הָ עָ ם ש ָככָה לֹו

עֹוד יְהַ לְלּוָך סלָה( :תהילים פ"ד ,ה)
ש ֵרי הָ עָ ם שֱ ה' אֱ ֹ-להָ יו( :תהילים קמ"ד ,טו)
ַא ְ

מילים מנחות

מקבילות
פסוקי תפילה מקבילים פרשנות פנים-מקראית
תהלים ל"ד  קמ"ה

תהלים קמ"ה:

פרט
ברוך אתה ה'
ציבור
א-להינו
כל העולם
מלך העולם

(כ)

ברכת כל בשר

גדולת ה'

(יח)
(יט)

טוב ה'

בית רביעי
(יד-כ)

(טז)
(יז)

מלכות ה'

(יא-כ)

ְכּותָך י ֹאמֵ רּו
כְ בֹוד מַ ל ְ
הֹודיעַ לִבְ נֵי הָ ָאדָ ם גְ בּור ָֹתיו
ְל ִ
ְכּותָך מַ לְכּות כָל ֹעל ִָמים
מַ ל ְ

בּור ְתָך יְדַ בֵ רּו.
ּוגְ ָ
ּוכְ בֹוד הדַ ר מַ לְכּותֹו:
ּומ ְמשַ ל ְְתָך בְ כָל ּדֹור ָודֹר.

ס ֹומֵ ְך ה' ְלכָל הַ נֹפְ לִים
עֵ ינֵי כֹל ֵאליָך ְישַ בֵ רּו
ֹותחַ את יָדָך
פ ֵ
צַ ִּדיק ה' בְ כָל ְּד ָרכָיו
ָק רֹוב ה' ְלכָל ק ְֹר ָאיו
ְר צֹון י ְֵר ָאיו יַעשה
ש ֹומֵ ר ה' את כָל אֹהבָ יו

זֹוקף ְלכָל הַ כְ פּופִ ים.
וְ ֵ
נֹותן לָהם את ָאכְ ָלם בְ עִ תֹו.
וְ ַא ָתה ֵ
ּומַ ְשבִ יעַ ְלכָל חַ י ָרצֹון.
וְ חָ ִסיד בְ כָל מַ עשָ יו.
ְלכֹל אשר י ְִק ָראֻ הּו באֱ מת.
יֹושיעֵ ם.
ִשמַ ע וְ ִ
וְ את שַ וְ עָ ָתם י ְ
וְ ֵאת כָל הָ ְרשָ עִ ים י ְַש ִמיד.

(כא) ְת ִה ַלת ה' יְדַ בר פִ י
חתימה בסידור

וִ יבָ ֵרְך כָל בָ שָ ר שֵ ם ָק ְדשֹו לְעֹו ָלם וָעד :וִ יבָ ֵרְך

וַאנ ְַחנּו נְבָ ֵרְך ָיּ-ה מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם הַ לְלּו ָיּ-ה:

(תהילים קט"ו ,יח)

בני גזונדהייט ,ראובן קימלמן "תהלה לדוד – מבנה ומשמעות" מגדים תשס"ט (מ"ט) 69-61

תהלים מ"ח ,ב; צ"ו ,ד
ּומהֻ לָל ְמאֹד ...
גָדֹול ה' ְ

שמות ל"ד,ו :ה' ה' א-ל ַרחּום במדבר י"ד,יז-יט :וְ עַ ָּתה יִגְ ּדַ ל
נָּא כֹּחַ אֹּ -דנָּי ...ה' ארְך ַא ַפיִם
וְ חַ נּון ארְך ַא ַפיִם וְ ַרב חסד
וֶאֱ מֶ ת  -יונה ד' ,ב... :כִּ י ַא ָּתה וְ ַרב חסדְ ...סלַח נָּא לַעֹון הָּ עָּ ם
הַ זֶה כְ גֹדל חַ ְסדֶ ָך ...נחום א',ג:
א-ל חַ נּון וְ ַרחּום ארְך ַא ַפיִם
ה' ארְך ַא ַפיִם ּוגְ דָ ל כֹּחַ ...
וְ ַרב חסד וְ נִּחָּ ם עַ ל הָּ ָּרעָּ ה

מַ עשָ יו (יז)

(יד)
(טו)

ַוח ִסידיָך יְבָ ְרכּוכָה.

יְבָ ְרכּוכָה

השגחה על ה"כל"

חלק
שני

(ט)

מ

בית שני
(ז-ט)

ל

(ג-ט)

ך

חלק
ראשון

(ה)
(ו)

מַ עשיָך (ד)

בית שלישי
(יא-יג)

(יא)
(יב
)
(יג)

בית ראשון
(ג-ו)

(ג)
(ד)

מַ עשָ יו (ט)

ברכת החסידים

(י )

י ֹודּוָך ה' כָ ל מַ עשיָך

(ב)

מַ עשיָך (י)

(ז)
(ח)

ֵז כר ַרב טּובְ ָך יַבִ יעּו
חַ נּון וְ ַרחּום ה'
ט ֹוב ה' ַלכֹל

וְ צִ ְד ָק ְתָך י ְַרנֵנּו:
ארְך ַא ַפ ִים ּוגְ דָ ל חָ סד.
וְ ַרחמָ יו עַ ל כָל מַ עשָ יו.

ברכת המשורר

ּדֹור לְדֹור...
ּוגְ בּורֹתיָך...
הדַ ר כְ בֹוד...

ַואבָ ְרכָה ִש ְמָך לְעֹולָם וָעד.
ַואהַ ְללָה ִש ְמָך לְעֹולָם וָעד:
וְ לִגְ ֻדלָתֹו ֵאין חֵ קר.
ּוגְ בּורֹתיָך יַגִ ידּו.
וְ ִדבְ ֵרי נִפְ ְלאֹתיָך ָא ִשיחָ ה.
ּוגְ ֻדל ְָתָך אסַ פְ רנָה.

גְ בּור ָֹתיו ...
ּוכְ בֹוד הדַ ר ...
ּדֹור ָודֹר...

(א)

ְת ִהלָה לְדָ וִ ד
רֹומ ְמָך אֱ -לֹוהַ י הַ מלְך
א ִ
בְ כָ ל יֹום אבָ ְרכ ָך
ּומהֻ לָל ְמאֹד
ָג דֹול ה' ְ
ּד ֹור לְדֹור ְישַ בַ ח מַ עשיָך
ה דַ ר כְ בֹוד הֹודָך
נֹוראֹתיָך י ֹאמֵ רּו
ו עֱזּוז ְ

וַאבָ ְרכָה
אבָ ְרכ ָך

ְת ִה ָלה ְלדָ וִ ד
ִש ְמָך
ְלעֹולָם ָועד

ְת ִהלַת ה'
שֵ ם ָק ְדשֹו
ְלעֹולָם ָועד

תהלים ק"ו ,ח:
ַּיֹושיעֵ ם לְמַ עַ ן ְשמֹו
ו ִ
בּורתֹו
ְהֹודיעַ את גְ ָ
ל ִ
ְכּותּה מַ לְכּות
דניאל ג',לג :מַ ל ֵ
עָ לַם וְ שָ לְטָ נֵּה עִ ם ּדָ ר וְ דָ ר
תהלים קמ"ו ,ח... :ה' ז ֵֹקף
יקים ...
כְ פּופִ ים ה' אֹהֵ ב צַ ִּד ִ
תהילים ק"ד ,כז-כח.לה:
ֻכלָם ֵאליָך יְשַ בֵ רּון
ל ֵָתת ָאכְ לָם בְ עִ תֹו... :
ִשבְ עּון טֹוב:
ִתפְ ַתח י ְָדָך י ְ
ְּ ...ורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם ...

תהלים קמ"ה ,י-יג

(י) יֹודּוָך ה' ָכל מַ עשיָך
ְכּותָך י ֹאמֵ רּו
(יא) כְ בֹוד מַ ל ְ

וַח ִסידיָך יְבָ רכּוכָה:
בּור ְתָך יְדַ בֵ רּו:
ּוגְ ָ

ְהֹודיעַ לִבְ נֵי הָ ָאדָ ם גְ בּו ֹר ָתיו ּוכְ בֹוד הדַ ר מַ לְכּותֹו:
(יב) ל ִ
ְכּותָך מַ לְכּות כָל ֹעל ִָמים ּומ ְמשַ ל ְְתָך בְ כָל ּדֹור וָדֹור:
(יג) מַ ל ְ
בְ ָרב עָ ם
דרת מלְך
הַ ַ
(משלי י"ד ,כח)

אלשיך (קמ"ה ,יא-יב)" :ואמר הנה המורים את העם 'כבוד מלכותך יאמרו' ואחר כך לראיה 'וגבורתך ידברו' ,אך לא זו
הדרך הראוי ,כי אם (יב) 'להודיע תחלה לבני האדם גבורותיו' ואחר כך 'וכבוד הדר מלכותו' ,כי למה יניחו את העם לפקפק
עד אומרם הראיה לאמונה ,לכן טוב טוב הוא להקדים הודעת הגבורות שעל ידי כן תושרש האמונה מיד.
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'ה
138, 2: Of David. I praise You with all my heart, sing a hymn to
You against the (false) gods; I bow toward Your holy temple and
praise Your name for Your steadfast love and faithfulness,
because You have exalted Your name, Your word, above all.

'ה

יח
ּומיַד
א לַ ְמנַצֵּ חַ ְלעצ  בצ ד ה ְל ָדוִד אֲ צׁשר ִדבצ ר לַ ה אצ ַ ִד ְ ב ֵּרי הַ ִש ָירה הַ זאַ ְביתֹם ִהצִ יל ה אתַֹתֹ ִמכַף ָכל איְ בָ יו ִ
ָׁשאּול
 ב וַיא ַמר אצ ְרחָ ְמָך ה ִחזְ ִקי
צּורי אצ חֱ סצ ה בתֹ ָמגִ נִ י ו צְק צרן י ְִׁש ִעי ִמ ְשג ִַבי
ּומפַ ְל ִטי אֵּ ִלי ִ
צּוד ִַי ְ
ּומ ָ
ג ה סַ ְל ִעי ְ
ָׁשעַ ה אֲ פָ פּונִ י חצ ְ בלֵּ י ָמ צוַ ְונַחֲ לֵּ י ְ ב ִל ַיעַ ל יְ בַ עֲַּונִ י
ּומן א ְי בַ י ִאּו ֵּ
ד ְמהֻ ָָּ ל אצ ְק ָרא ה ִ
מתֹק ֵּׁשי ָמוצַ
ו חצ ְ בלֵּ י ְׁשאתֹל ְס בָ  בּונִ י ִק ְדמּונִ י ְ
ְׁש ְועָ ִַי ְלפָ ָניו ָת בתֹא ְ באָ זְ נָיו
קתֹלי ו ַ
ז בַ צַ ר ִלי אצ ֲק ָרא ה וְאצ ל אֱ ֹלהַ י אֲ ַׁש ֵּּועַ י ְִׁש ַמו ֵּמהֵּ יכָלתֹ ִ
ּומתֹס ֵּדי הָ ִרים י ְִר ָגזּו וַיִ ְַ ָגעֲׁשּו כִ י חָ ָרה לתֹ
ְ
ח ו ִַתגְ עַ ׁש ו ִַת ְרעַ ׁש הָ אָ צרץ
ט עָ לָ ה עָ ָׁשן ְבאַ פתֹ וְאֵּ ׁש ִמ ִפיו תאכֵּל גצחָ ִלים בָ ֲערּו ִמ צמנּו
י ַו ֵּיט ָׁש ַמיִם ַו ֵּי ַרד ַוע ֲָרפצ ל ַתחַ ַ ַרגְ לָ יו יא וַיִ ְרכַ ב עַ ל כְ רּו ב ַויָוף ַו ֵּי צדא עַ ל כַנְ פֵּ י רּוחַ
י בתַֹיו סֻ ָכַתֹ חצ ְׁשכַַ ַמ ִים עָ  בֵּ י ְׁשחָ ִקים
י ב י צָׁשַ ח צׁשְך ִס ְַרתֹ ְס ִ ב ָ
יג ִמנגַּה נצגְ דתֹ עָ  בָ יו עָ ְ ברּו בָ ָרד ְוגַחֲ לֵּ י אֵּ ׁש
יד ַוי ְַרעֵּ ם בַ ָש ַמיִם ה וְעצ ְליתֹן י ִֵּתן קלתֹ בָ ָרד ְוגַחֲ לֵּ י אֵּ ׁש
ּו ב ָר ִקים ָר ב ַויְהֻ ֵּמם
טו וַיִ ְׁשלַ ח ִחצָ יו ַוי ְִפיצֵּ ם ְ
מתֹסדתַֹ ֵּת בֵּ ל ִמ ַגע ֲָר ְַָך ה ִמנִ ְׁש ַמַ רּוחַ אַ פצ ָך
טז ַוי ֵָּראּו אֲ ִפי ֵּקי ַמיִם וַיִ גָלּו ְ
יז י ְִׁשלַ ח ִמ ָמרתֹם י ִָקחֵּ נִ י י ְַמ ֵּׁשנִ י ִמ ַמיִם ַר ִבים
ּומשנְ אַ י כִ י אָ ְמצּו ִמ צמנִ י
יח יַצִ ילֵּ נִ י ֵּמא ְי ִ בי עָ ז ִ
יט י ְַק ְדמּונִ י ְ ביתֹם אֵּ ִידי ַוי ְִהי ה ְל ִמ ְׁשעָ ן ִלי
כ וַיתֹצִ יאֵּ נִ י לַ צמ ְרחָ  ב יְחַ ְָּצֵּ נִ י כִ י חָ פֵּ ץ ִבי כא יִגְ ְמלֵּ נִ י ה כְ צִ ְד ִקי כְ  בר י ַָדי י ִָׁשי ב ִלי
כ ב כִ י ָׁש ַמ ְר ִתי ַד ְרכֵּי ה וְלא ָר ַׁש ְע ִתי ֵּמאֱ ֹלהָ י כג כִ י ָכל ִמ ְׁשפָ טָ יו ְלנצגְ ִדי וְחֻ ק ַָיו לא אָ ִסיר צמנִ י
ָׁש ב ה ִלי כְ צִ ְד ִקי כְ  בר י ַָדי ְל צנ צגד עֵּ ינָיו
כד וָאֱ ִהי ַָ ִמים ִעמתֹ וָאצ ְׁש ַת ֵּמר ֵּמעֲתֹנִ י כה ַוי צ
כו ִעם חָ ִסיד ִת ְַחַ סָ ד ִעם גְ  בַ ר ָת ִמים ִת ַת ָמם כז ִעם נָ בָ ר ִת ְַבָ ָרר ו ְִעם ִע ֵּקׁש ִת ְַפַ ָתל
ַתֹׁשיעַ וְעֵּ י ַנ ִים ָרמתַֹ ַת ְׁש ִפיל
ִ
כח כִ י אַ ָתה עַ ם עָ נִ י
כט כִ י אַ ָתה ָת ִאיר נ ִֵּרי ה אֱ ֹלהַ י יַגִ יּהַ חָ ְׁשכִ י ל כִ י ְ בָך אָ רֻ ץ גְ דּוד ּו בֵּ אֹלהַ י אֲ ַדָּצ ג ׁשּור
לא הָ אֵּ ל ָת ִמים ַד ְרכתֹ ִא ְמ ַרַ ה צְ רּופָ ה ָמ ֵּגן הּוא ְלכל הַ ח ִסים בתֹ
ּומי צּור זּולָ ִַי אֱ ֹלהֵּ ינּו
ל ב כִ י ִמי אֱ לתֹּהַ ִמבַ ְלע ֲֵּדי ה ִ
לג הָ אֵּ ל הַ ְמאַ זְ ֵּרנִ י חָ יִל וַיִ ֵּתן ָת ִמים ַד ְרכִ י
ידנִ י
לד ְמ ַׁשּוצה ַרגְ לַ י כָאַ יָלתַֹ וְעַ ל בָ מ ַַי ַיע ֲִמ ֵּ
חּוׁשה זְ רתֹו ַָי
לה ְמלַ ֵּמד י ַָדי לַ ִמ ְלחָ ָמה וְנִ חֲ ַָה צק צׁשַ נְ ָ
ִימינְ ָך ִַ ְסעָ ֵּדנִ י וְעַ נְ ַו ְַָך ַַ ְרבֵּ נִ י
לו ו ִַת צתן ִלי ָמגֵּן י ְִׁשעצ ָך ו ִ
לז ַת ְר ִחי ב צַ ֲע ִדי ַַ ְח ָתי וְלא ָמעֲדּו ַק ְרסֻ ָָּ י
ַָּתַֹם
לח אצ ְרדתֹף אתֹיְ בַ י וְאַ ִשיגֵּם וְלא אָ ׁשּו ב עַ ד כ ָ
לט אצ ְמחָ צֵּ ם וְלא יֻכְ לּו קּום י ְִפלּו ַתחַ ַ ַרגְ לָ י
מ ו ְַתאַ זְ ֵּרנִ י חַ ִיל לַ ִמ ְלחָ ָמה ַתכְ ִריעַ ָק ַמי ַת ְח ָתי
יַם
ּומ ַשנְ אַ י אַ צְ ִמ ֵּ
מא וְא ְי בַ י נ ַַָ ָתה ִָּי ו צרף ְ
מתֹׁשיעַ עַ ל ה וְלא עָ ָנם
ִ
ְׁשּוְ וּו וְאֵּ ין
מ ב י ַ
יקם
מג וְאצ ְׁשחָ ֵּקם כְ עָ פָ ר עַ ל ְפנֵּי רּוחַ כְ ִטיט חּוצתַֹ אֲ ִר ֵּ
ימנִ י ְלראׁש גתֹיִם עַ ם לא י ַָד ְע ִתי יַעַ ְ בדּונִ י
מד ְתפַ ְָּטֵּ נִ י ֵּמ ִרי בֵּ י עָ ם ְת ִש ֵּ
ִש ְמוּו ִלי ְבנֵּי ֵּנ ָכר ְיכַחֲ ׁשּו ִלי
מה ְל ֵּׁש ַמו א צזן י ָ
רתַֹיהצ ם
מו ְבנֵּי ֵּנ ָכר יִבלּו ְוי ְַח ְרגּו ִמ ִמ ְסגְ ֵּ
צּורי ְויָרּום אֱ לתֹהֵּ י י ְִׁש ִעי
מז חַ י ה ּו בָ רּוְך ִ
נתַֹן נְ ָקמתַֹ ִלי ַוי ְַדבֵּ ר עַ ִמים ַת ְח ָתי
מח הָ אֵּ ל הַ ֵּ
רתֹמ ֵּמנִ י ֵּמ ִאיׁש חָ ָמס ַתצִ ילֵּ נִ י
מט ְמפַ ְָּ ִטי ֵּמא ְי בָ י אַ ף ִמן ָק ַמי ְת ְ
ּול ִׁש ְמָך אֲ ז ֵַּמ ָרה
אתֹדָך  בַ גתֹיִם ה ְ
נ עַ ל כֵּן ְ
ּולז ְַרותֹ עַ ד ותֹלָ ם
נא מגדל ַמגְ ִדיל יְׁשּוותַֹ ַמ ְלכתֹ וְו צשה חצ סצ ד ִל ְמ ִׁשיחתֹ ְל ָדוִד ְ

קמ ד
א ְל ָדוִד
ותַֹי לַ ִמ ְלחָ ָמה
צּורי הַ ְמלַ ֵּמד י ַָדי לַ ְק ָר ב אצ צְ ְב ַ
בָ רּוְך ה ִ
יַי הָ רתֹ ֵּדד עַ ִמי ַַ ְח ָתי
ּומפַ ְל ִטי ִלי ָמגִ נִ י ּו בתֹ חָ ִס ִ
צּוד ִַי ִמ ְשג ִַבי ְ
ּומ ָ
 ב חַ ְס ִדי ְ
ג ה ָמה אָ ָדם ו ֵַּת ָדעֵּ הּו בצ ן אֱ נתֹׁש ו ְַתחַ ְש בֵּ הּו
ד אָ ָדם לַ הצ  בצ ל ָד ָמה י ָָמיו כְ צֵּ ל ותֹ בֵּ ר
ֱׁשנּו
ה ה הַ ט ָׁש צמיָך ו ְֵַּ ֵּרד גַו בצ הָ ִרים ְו ציע ָ
ּוַהֻ ֵּמם
ּוַ ִפיצֵּ ם ְׁשלַ ח ִחצצ יָך ְ
ו ְברתֹק בָ ָרק ְ
ז ְׁשלַ ח י צָדיָך ִמ ָמרתֹם ְפצֵּ נִ י וְהַ צִ ילֵּ נִ י ִמ ַמיִם ַר ִבים ִמיַד ְבנֵּי ֵּנכָר
ִימינָם י ְִמין ָׁש צקר
ח אֲ צׁשר ִפיהצ ם ִדבצ ר ָׁש ְוא ו ִ
ֹלהים ִׁשיר חָ ָדׁש אָ ִׁש ָירה ָָּ ְך ְבנֵּ בצ ל עָ שתֹר אֲ ז ְַמ ָרה ָָּ ְך
ט אֱ ִ
י הַ נתֹ ֵַּן ְתׁשּועָ ה לַ ְמלָ כִ ים הַ פתֹצצ ה אצ ַ ָדוִד עַ ְ בדתֹ ֵּמחצ צר ב ָרעָ ה
ִימינָם י ְִמין ָׁש צקר
יא ְפצֵּ נִ י וְהַ צִ ילֵּ נִ י ִמיַד ְבנֵּי ֵּנכָר אֲ צׁשר ִפיהצ ם ִדבצ ר ָׁש ְוא ו ִ
נתַֹינּו כְ ָזוִיַ ְמחֻ ָָ  בתַֹ ַת ְ בנִ יַ הֵּ יכָל
וּוריהצ ם ְב ֵּ
י ב אֲ צׁשר בָ נֵּינּו כִ נְ ִט ִעים ְמג ָֻד ִלים ִבנְ ֵּ
חּוצתַֹינּו
ֵּ
יג ְמ ָזוֵּינּו ְמלֵּ ִאים ְמ ִפ ִיקים ִמזַ ן אצ ל זַן צאו ֵּננּו ַמאֲ ִליפתַֹ ְמרֻ בָ  בתַֹ ְב
יד אַ ָּּופֵּ ינּו ְמסֻ בָ ִלים אֵּ ין פצ צרץ וְאֵּ ין יתֹצֵּ אַ וְאֵּ ין צְ וָחָ ה ִב ְרח ב ֵַּינּו
טו אַ ְׁש ֵּרי הָ עָ ם צׁש ָככָה ָּתֹ אַ ְׁש ֵּרי הָ עָ ם צׁשה אֱ ֹלהָ יו

עַ ל נַהֲ רֹות בָּ בֶ ל

ִאם אֵ לֵ ְך ְּב ֶק ֶרב צָּ ָּרה ְּתחַ יֵנִ י
ְּתֹושיעֵ נִ י י ְִּמינֶָך
עַ ל אַ ף אֹ יְּבַ י ִת ְּשלַ ח י ֶָּדָך ו ִ
חָּ ְּק ֵרנִ י אֵ ל ו ְַּדע ְּלבָּ ִבי...
ְּּוראֵ ה ִאם ֶד ֶרְך עֹ צֶ ב ִבי ּונְּ חֵ נִ י ְּב ֶד ֶרְך עֹולָּ ם:
חַ ְּלצֵ נִ י ה' ֵמאָּ ָּדם ָּרע ֵמ ִאיש חֲ ָּמ ִסים ִתנְּ צְּ ֵרנִ י..
ְּש ִרים אֶ ת פָּ נֶיָך:
יקים יֹודּו ִל ְּש ֶמָך י ְֵּשבּו י ָּ
אַ ְך צַ ִד ִ

אַ ל ַתט ִל ִבי ְּל ָּדבָּ ר ָּרע ְּל ִה ְּתעֹולֵ ל עֲ ִללֹות ְּב ֶר ַשע

ַמ ְּשכִ יל ְּל ָּדוִד ִב ְּהיֹותֹו בַ ְּמעָּ ָּרה ְּת ִפלָּ ה:

הֹושיבַ נִ י ְּב ַמחֲ ַשכִ ים כְּ ֵמ ֵתי עֹולָּ ם:
ִ
רּוחֲ ָך טֹובָּ ה ַתנְּ חֵ נִ י ְּבאֶ ֶרץ ִמישֹור:

ירה לָּ ְך ְּבנֵבֶ ל עָּ שֹור אֲ ז ְַּמ ָּרה לָּ ְך:
ֹלהים ִשיר חָּ ָּדש אָּ ִש ָּ
אֱ ִ
ֹלהיו:
...אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֶש ָּככָּה לֹו אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֶשה' אֱ ָּ

התבוננות על אויבים

לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך
רֹומ ְּמָך אֱ ַ
ְּת ִהלָּ ה ְּל ָּדוִד אֲ ִ
ּומ ְּמ ַש ְּל ְּתָך ְּבכָּל דֹור וָּדֹור:
כּותָך ַמ ְּלכּות כָּל עֹ לָּ ִמים ֶ
ַמ ְּל ְּ

האוסף האחרון ְּל ָּדוִד (קל"ח-קמ"ה)

עֹוד י ְַּה ְּללּוָך ֶסלָּ ה
יתָך
יֹושבֵ י בֵ ֶ
אַ ְּש ֵרי ְּ
ֹלהיו
שה אֱ ָּ
אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֶש ָּככָּה לֹו אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֱ

תהלים פ ד ה
תהלים קמ ד טו

ּודרֹור ֵקן לָּ ּה אֲ ֶשר ָּש ָּתה
פ ד ד ו גַ ם ִצפֹור ָּמ ְּצאָּ ה בַ יִת ְּ
יֹושבֵ י
ֵאֹלהי אַ ְּש ֵרי ְּ
חֹותיָך ה ְּצבָּ אֹות ַמ ְּלכִ י ו ָּ
יה אֶ ת ִמזְּ ְּב ֶ
אֶ ְּפר ֶֹח ָּ
ְּה ְּללּוָך ֶסלָּ ה אַ ְּש ֵרי אָּ ָּדם עֹוז לֹו בָּ ְך ְּמ ִסלֹות ִב ְּלבָּ בָּ ם
יתָך עֹוד י ַ
בֵ ֶ
קמ ד טו קמ ה א ג אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֶש ָּככָּה לֹו אַ ְּש ֵרי ָּהעָּ ם ֶשה
לֹוהי ַה ֶמלֶ ְך וַאֲ בָּ ֲרכָּה ִש ְּמָך
רֹומ ְּמָך אֱ ַ
ְּת ִהלָּ ה ְּל ָּדוִד אֲ ִ
ֹלהיו
אֱ ָּ
ְּלעֹולָּ ם וָּעֶ ד ְּבכָּל יֹום אֲ בָּ ֲר ֶכ ָּך וַאֲ ַה ְּללָּ ה ִש ְּמָך ְּלעֹולָּ ם וָּעֶ ד גָּ דֹול
ּומהֻ לָּ ל ְּמאֹ ד ו ְִּלגְּ דֻ לָּ תֹו אֵ ין ֵח ֶקר
ה ְּ

וַאֲ נ ְַּחנּו נְּ בָּ ֵרְך ָּי ּה ֵמעַ ָּתה וְּעַ ד עֹולָּ ם ַה ְּללּו ָּיּ-ה

תהלים קט ו יח

Summary
• Mizmor 145 - Structure & Messages
• Location: closing the last collection of David (138145) and opening the last Hallel (145-150)
• Integration of Pessukei deZimra in the daily Siddur
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