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אֹוְדָך: ח"ק

ים ה ...  'ָבַעמִּ

ַח  : ט"ק ַלְמַנצֵּ

ְזמֹור   ד מִּ ְלָדוִּ

י  יֱאֹלהֵּ ָלתִּ ְתהִּ

ֱחַרׁש ...ַאל תֶּ

ה  ְמֹאד  ' האֹודֶּ

י ּוְבתֹוְך   ְבפִּ

ים  ּנּוַרבִּ :ֲאַהְללֶּ

י ' ַלהֹהדּו: ז"ק כִּ

י ְלעֹוָלם   טֹוב כִּ

'  ַלהיֹודּו... ַחְסּדֹו

ְפְלאֹוָתיו   ַחְסּדֹו ְונִּ

י ָאָדם ְבנֵּ (4x: )לִּ

י  ...  ְבחֵּ ְזְבחּו זִּ ְויִּ

...  תֹוָדה

ים   נִּ ּוְבמֹוַׁשב ְזקֵּ

:ְיַהְללּוהּו

: מז, ו"ק

נּו ה יעֵּ '  הֹוׁשִּ

ינּו   ֱאֹלהֵּ

ן   נּו מִּ ְוַקְבצֵּ

ם   ַהּגֹויִּ

ְלֹהדֹות

ם ָקְדׁשֶּ  ָך  ְלׁשֵּ

ַח   ְׁשַתבֵּ ְלהִּ

ָך ָלתֶּ ְתהִּ :בִּ

ְוָאַמר ָכל ...

ן   ָהָעם ָאמֵּ

:ַהְללּו ָיּה

ַהְללּו ָיּה  : א"קי

ה ְבָכל  ' האֹודֶּ

ָבב ָלתֹו... לֵּ ְתהִּ

ת ָלַעד דֶּ :ֹעמֶּ

ַהְללּו ָיּה  : ב"קי

ְזְבחּו  : כב, ז"ק ְויִּ

י תֹוָדה ְבחֵּ זִּ

ְלָך  : יז, ז"קט

ַבח תֹוָדה ְזַבח זֶּ אֶּ

:ח"קי-ג"קי

ַהְללּו ָיּה

ְזַבח   ְלָך אֶּ

ַבח  תֹוָדהזֶּ

'  ַלההֹודּו... 

י   י טֹוב כִּ כִּ

ְלעֹוָלם  

(2x: )ַחְסּדֹו

: ט"קי

ר  אֹוְדָך  ְבֹיׁשֶּ

ָבב ...  לֵּ

ֲחצֹות ַלְיָלה  

ְלהֹודֹות  ָאקּום 

...ָלְך 

ַבע ַבּיֹום   ׁשֶּ

יָך ַלְלתִּ ...הִּ

ַתַבְעָנה ְשָפַתי  

ָלה ...ְתהִּ

י י ַנְפׁשִּ ְתחִּ

ךָ  ּוְתַהְללֶּ

י  : מג, ז"ק מִּ

ְׁשָמר   ָחָכם ְויִּ

ְתבֹוְננּו  ה ְויִּ לֶּ אֵּ

י ה 'ַחְסדֵּ

   

...  'ַרחּום ְוַחּנּון ה: יח-יז.ח, ג"ק

ד ה סֶּ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל  ' ְוחֶּ מֵּ

ָאיו ְדָקתֹוְירֵּ יםְוצִּ י ָבנִּ ְבנֵּ י  : לִּ ְלֹׁשְמרֵּ

יתֹו יְברִּ ָדיוּוְלֹזְכרֵּ קֻּ ַלֲעשֹוָתםפִּ

ְדָקתֹו: י.ז.ה-ג, א"קי ת ָלַעדְוצִּ דֶּ ...  ֹעמֶּ

ְפְלֹאָתיו  ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ :  'ַחּנּון ְוַרחּום הזֵּ

ף ָנַתן  רֶּ ָאיוטֶּ ירֵּ ְזֹכרלִּ יתֹוְלעֹוָלם יִּ ...  ְברִּ

ים ָכל  ֱאָמנִּ קּוָדיונֶּ ל טֹוב ְלָכל  ... פִּ כֶּ שֵּ

ם יהֶּ ...ֹעשֵּ

ְראּו : מב, ז"ק יםיִּ ְיָׁשרִּ

ְשָמחּו   ְויִּ

יהָ  :ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה פִּ

ים ְבסֹוד : א, א"קי ָדהְיָׁשרִּ ,  ב"קי: ְועֵּ

ְהיֶּה ַזְרעֹו ּדֹור : ד.ב ץ יִּ בֹור ָבָארֶּ ּגִּ

ים ְך אֹור  ... ְיֹבָרְךְיָׁשרִּ ָזַרח ַבֹחׁשֶּ

ים ...ַלְיָׁשרִּ

:ו"ק-ד"ק

...  ַהְללּו ָיּה

...'ַלההֹודּו

'  ַלההֹודּו

י טֹוב   כִּ

י ְלעֹוָלם   כִּ

(2x: )ַחְסּדֹו



Mizmorא"מזמור קי 111

ַהְללּוָיּה א

ה הא ָבב  ' ֹודֶּ ְבָכל־לֵּ

ָדהבְ  ים ְועֵּ :סֹוד ְיָׁשרִּ

י הּגְ ב ים ַמֲעשֵּ ' ֹדלִּ

ים ְּד  םרּוׁשִּ יהֶּ ְפצֵּ :ְלָכל־חֶּ

ָפֳעלֹו  ֹוד־ְוָהָדרהג

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

ְפְלֹאָתיו  זֵּ ד ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ

:'ּנּון ְוַרחּום החַ 

ָאיו  טֶּ ה ירֵּ ף ָנַתן לִּ רֶּ

יתֹויִּ  :ְזֹכר ְלעֹוָלם ְברִּ

יד ְלַעמֹו כֹ ו ּגִּ ַח ַמֲעָשיו הִּ

םלָ  ם ַנֲחַלת ּגֹויִּ ת ָלהֶּ :תֵּ

ְׁשָפט  מַ ז ת ּומִּ י ָיָדיו ֱאמֶּ ֲעשֵּ

ים נֶּ  קּוָדיוֱאָמנִּ :ָכל־פִּ

ים ָלַעד ְלעֹוָלם  סְ ח מּוכִּ

ת ְוָיָׁשרעֲ  ֱאמֶּ ם בֶּ :שּויִּ

דּות ָׁשַלח ְלַעמֹו פְ ט

יתֹו  ָּוה־ְלעֹוָלםצִּ  ְברִּ

:דֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹוקָ 

ְרַאת הרֵּ י ית ָחְכָמה יִּ ' אׁשִּ

ל טֹוב שֵּ  םכֶּ יהֶּ ְלָכל־ֹעשֵּ

ת ָלַעדְת  דֶּ ָלתֹו ֹעמֶּ :הִּ

'   הודאה לה

והמניעים

' הנהגת ה

את ישראל

' תורת ה

לישראל

'  יראת ה

ותהלתו  

1. Halleluya. 

I thank/praise the Lord with all my heart 

in the assembly and council of the upright. 

2. The works of the Lord are great, 

ready for all who desire them/that is desired. 

3. His deeds are splendid and glorious; 

His beneficence/righteousness is everlasting; 

4. He has made His wonders a lasting memory. 

The Lord is gracious and compassionate; 

5. He gives food to those who fear Him; 

He remembers His covenant forever. 

6. He tells the power of His deeds to His people, 

in giving them the heritage/portion of nations. 

7. His handiwork is truth and justice; 

all His precepts are enduring, 

8. well-founded/set firmly for all eternity, 

fashioned in truth and uprightness. 

9. He sent redemption to His people; 

He ordained His covenant for all time; 

His name is holy and awesome. 

10. Wisdom begins with fear of the Lord; 

those who practice it gain sound understanding. 

His praise is everlasting/stands forever.

Motivation 

for thanks/ 

praise of 

God  

God’s care 

of Israel

God’s Torah 

for Israel

Reverence 

of God & His 

praise



Mizmor 112 ב"מזמור קי

ַהְללּוָיּה א

ת האַ  א אֶּ יׁש ָירֵּ י־אִּ 'ְׁשרֵּ

ץ ְמֹאדבְ  ְצֹוָתיו ָחפֵּ :מִּ

ְהיֶּה ַזְרעֹו ּגִּ ב ץ יִּ בֹור ָבָארֶּ

ים ְיֹבָרְךּד :ֹור ְיָׁשרִּ

רהג יתֹו  ֹון־ָוֹעׁשֶּ ְבבֵּ

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

יםזָ ד ְך אֹור ַלְיָׁשרִּ ַרח ַבֹחׁשֶּ

יקחַ  :ּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִּ

יׁשטה ן ּוַמְלוֶּה ֹוב־אִּ  חֹונֵּ

ְׁשָפטיְ  ל ְּדָבָריו ְבמִּ :ַכְלכֵּ

מֹוטי־ְלעֹוָלםכִּ ו לֹא־יִּ

יקלְ  ְהיֶּה ַצּדִּ ר עֹוָלם יִּ כֶּ :זֵּ

יָראמִּ ז ְשמּוָעה ָרָעה לֹא יִּ

ַח ַבהנָ  בֹו ָבטֻּ :'כֹון לִּ

יָרא  סָ ח בֹו לֹא יִּ מּוְך לִּ

הד עַ  ְראֶּ ר־יִּ :ְבָצָריוֲאׁשֶּ

ים  פִּ ט ְביֹונִּ ַזר ָנַתן ָלאֶּ

ת ָלַעד צִּ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ

:ְרנֹו ָתרּום ְבָכבֹודקַ 

ה ְוָכָעס ָר י ְראֶּ ָׁשע יִּ

ָּניו ַיֲחֹרק ְוָנָמס  ׁשִּ 

דתַ  ים תֹאבֵּ :ֲאַות ְרָׁשעִּ

1. Halleluyah. Happy/Fortunate is the man who fears the 

Lord, who greatly desires/ delights in/ is ardently 

devoted to His commandments. 

2. His descendants will be mighty on earth, a blessed 

generation of upright men/he will be blessed with a 

generation of the uprights. 

3. Wealth and riches are in his house, and his 

beneficence/righteousness lasts forever. 

4. A light dawns in darkness for the upright; for he is 

gracious, compassionate, and beneficent/righteous. 

5. All goes well with/It is good for the man who lends 

generously, who conducts his affairs with justice. 

6. For He shall never be shaken; the righteous man will 

be remembered forever. 

7. He is not afraid of evil tidings; his heart is firm, he 

trusts in the Lord. 

8. His heart is resolute, he is not afraid; in the end he 

will see the fall of his foes. 

9. He gives freely to the poor; his 

beneficence/righteousness lasts forever; his horn is 

raised high in honor. 

10. The wicked sees and is angered; he gnashes his 

teeth and dissolves/his courage fails. The desire of the 

wicked will come to naught.

–פתיחה 

ברכת  

הצדיק

מידותיו  

של הצדיק

אישיותו של  

הצדיק

גורל 

הרשעים

Introduction

- Blessing of 

the 

righteous

Character 

traits of 

the 

righteous

Personality 

of the 

righteous

Fate of the 

wicked



חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים Mizmorא"מזמור קי 111

ַהְללּוָיּה א

ה הא ָבב  ' ֹודֶּ ְבָכל־לֵּ

ָדהבְ  ים ְועֵּ :סֹוד ְיָׁשרִּ

י הּגְ ב ים ַמֲעשֵּ ' ֹדלִּ

ים ְּד  םרּוׁשִּ יהֶּ ְפצֵּ :ְלָכל־חֶּ

ָפֳעלֹו  ֹוד־ְוָהָדרהג

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

ְפְלֹאָתיו  זֵּ ד ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ

:'ּנּון ְוַרחּום החַ 

ָאיו  טֶּ ה ירֵּ ף ָנַתן לִּ רֶּ

יתֹויִּ  :ְזֹכר ְלעֹוָלם ְברִּ

יד ְלַעמֹו כֹ ו ּגִּ ַח ַמֲעָשיו הִּ

םלָ  ם ַנֲחַלת ּגֹויִּ ת ָלהֶּ :תֵּ

ְׁשָפט  מַ ז ת ּומִּ י ָיָדיו ֱאמֶּ ֲעשֵּ

ים נֶּ  קּוָדיוֱאָמנִּ :ָכל־פִּ

ים ָלַעד ְלעֹוָלם  סְ ח מּוכִּ

ת ְוָיָׁשרעֲ  ֱאמֶּ ם בֶּ :שּויִּ

דּות ָׁשַלח ְלַעמֹו פְ ט

יתֹו  ָּוה־ְלעֹוָלםצִּ  ְברִּ

:דֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹוקָ 

ְרַאת הרֵּ י ית ָחְכָמה יִּ ' אׁשִּ

ל טֹוב שֵּ  םכֶּ יהֶּ ְלָכל־ֹעשֵּ

ת ָלַעדְת  דֶּ ָלתֹו ֹעמֶּ :הִּ

ַהְללּוָיּה

ָלתֹו ְתהִּ

ְלָכל

ְפצֵּ  ם                                                                               חֶּ יהֶּ

םֹעשֵּ ְלָכל יהֶּ

יםְבסֹוד  ְיָׁשרִּ

ם   ֲעשּויִּ

ת  ֱאמֶּ ְוָיָׁשרבֶּ

ים  ָלַעד ְלעֹוָלםְסמּוכִּ

ְדקָ  ת ָלַעדתֹוְוצִּ דֶּ ֹעמֶּ

לָ  ת ָלַעדתֹוְתהִּ דֶּ ֹעמֶּ

ית ָחְכָמה אׁשִּ רֵּ

ְרַאת ה 'יִּ

ף ָנַתן  רֶּ ָאיוטֶּ ירֵּ לִּ
ְזֹכר יתֹויִּ ְלעֹוָלם ְברִּ

ְזֹכר  יתֹויִּ ְלעֹוָלם ְברִּ

ר כֶּ ְפְלֹאָתיו  ָעָשהזֵּ ְלנִּ

ים  יְּגֹדלִּ 'הַמֲעשֵּ

יד ַמֲעָשיוֹכַח  ּגִּ הִּ

ְלַעמֹו  

י ְׁשָפטַמֲעשֵּ ת ּומִּ ָיָדיו ֱאמֶּ

ל טֹוב ְלָכל  כֶּ םשֵּ יהֶּ ֹעשֵּ

ם ֲעשּויִּ

ת ְוָיָׁשר ֱאמֶּ בֶּ

'   הודאה לה

והמניעים

' הנהגת ה

את ישראל

' תורת ה

לישראל

'  יראת ה

ותהלתו  

ָּוה  יתֹוצִּ ְלעֹוָלם ְברִּ

ְלַעמֹוְפדּות ָׁשַלח 

יד  ּגִּ ְלַעמֹוֹכַח ַמֲעָשיו הִּ

ה ה: ל, ט"ק ים  ' אֹודֶּ י ּוְבתֹוְך ַרבִּ ְמֹאד ְבפִּ

ּנּו ין : ֲאַהְללֶּ ימִּ י ַיֲעֹמד לִּ ְביֹוןכִּ אֶּ

ָיּה ַהְללּו: א, א"קי

ה ה ָבב' אֹודֶּ ְבָכל לֵּ

ַזר ָנַתן : ט, ב"קי פִּ

ים ְביֹונִּ ָלאֶּ

סמיכות המזמור בספר תהלים

ָמה ָראּו : כד, ז"ק י ההֵּ ְפְלאֹוָתיו'ַמֲעשֵּ ְמצּוָלהְונִּ ים : ד.ב, א"קי:בִּ י הְּגֹדלִּ ר ָעָשה ... ' ַמֲעשֵּ כֶּ ְפְלֹאָתיוזֵּ ְלנִּ

ְפְלאֹוָתיו (: יב, ז"א ט"דה)ח.ה, ה"ק ְכרּו נִּ ר זִּ ָזַכר  ... ָעָשהֲאׁשֶּ

יתֹו  ף ּדֹורְלעֹוָלם ְברִּ לֶּ ָּוה ְלאֶּ :ָּדָבר צִּ

ְפְלֹאָתיו: ה.ד, א"קי ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ ַחּנּון ְוַרחּום  זֵּ

יתֹו... 'ה ְזֹכר ְלעֹוָלם ְברִּ יִּ

קשרים עם ספרים אחרים  

תַרחּום ְוַחּנּון ל-אֵּ ' ה' ה:ו, ד"שמות ל ד וֱֶּאמֶּ סֶּ ם ְוַרב חֶּ ְך ַאַפיִּ רֶּ ְפְלֹאָתיו : ד, א"תהלים קי:אֶּ ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ :'ַחּנּון ְוַרחּום הזֵּ

ד ה... 'ַרחּום ְוַחּנּון ה: יח-יז.ח, ג"ק סֶּ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם  ' ְוחֶּ מֵּ

ָאיוַעל  ְדָקתֹוְירֵּ יםְוצִּ י ָבנִּ ְבנֵּ י : לִּ יתֹוְלֹׁשְמרֵּ יְברִּ ָדיוּוְלֹזְכרֵּ קֻּ פִּ

:ַלֲעשֹוָתם

ְדָקתֹו: י.ז.ה-ג, א"קי ת ָלַעדְוצִּ דֶּ ְפְלֹאָתיו  ... ֹעמֶּ ר ָעָשה ְלנִּ כֶּ זֵּ

ף ָנַתן ( ה: )'ַחּנּון ְוַרחּום ה רֶּ ָאיוטֶּ ירֵּ ְזֹכרלִּ יתֹוְלעֹוָלם יִּ ...  ְברִּ

ים ָכל  ֱאָמנִּ קּוָדיונֶּ ל טֹוב ְלָכל ... פִּ כֶּ םשֵּ יהֶּ ...ֹעשֵּ

יֲאֹדָני ֱאֹלַהי אֹוְדָך: יב, ו"פ ה הַהְללּו ָיּה : א, א"קיְבָכל ְלָבבִּ ָבב' אֹודֶּ ְבָכל לֵּ
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The Book of Psalms as a Book
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The Book of Psalms as a Book!

Erich Zenger 

(1939-2010)

Frank-Lothar 

Hossfeld (1942-2015)

Contextual Interpretation of the Book of Tehillim

Midrash Tehillim (mizmor 3):

A psalm by David when he fled [from Avshalom his son]

• This is what is meant by “No one can set a value on it/knows the price of it: [it cannot be found in the land of 

the living]” (Job 28, 13). Rav Elazar said: the Torah portions are not presented in the order of their 

occurrence, for if they had been written in that order, anyone who read them could bring the dead back to life 

and perform miracles, therefore the order of the Torah was hidden and it is apparent to the Holy One Blessed 

Be He as it is written “Who like Me can proclaim, can foretell it and set it in order for Me?” (Isaiah 44, 7)

• Rav Yaakov said in the name of Rav Acha: Why was the chapter of Gog and Magog placed adjacent to that of 

Avshalom? To teach that for a parent to have a wicked son is even more difficult than the battles of Gog and 

Magog. 

• Rav Yehoshua ben Levi wanted to resolve the order of Tehillim. An echo was heard, “do not destroy the old” 

• Rav Yishmael wanted to arrange this book for his Teacher and said: Tehillim are arranged in order as it is 

written “They are set firmly [and adjacent, using a play on words] for all eternity, fashioned in truth and 

uprightness” (Psalm 111, 8)

http://teo.co.za/artikel/articles/167/1/Erich-Zenger-ontvang-die-2009-Buber-Rosenzweig-medalje/Bladsy1.html
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ב"מזמור קי

ַהְללּוָיּה א

ת האַ  א אֶּ יׁש ָירֵּ י־אִּ 'ְׁשרֵּ

ץ ְמֹאדבְ  ְצֹוָתיו ָחפֵּ :מִּ

ְהיֶּה ַזְרעֹו ּגִּ ב ץ יִּ בֹור ָבָארֶּ

ים ְיֹבָרְךּד :ֹור ְיָׁשרִּ

רהג יתֹו  ֹון־ָוֹעׁשֶּ ְבבֵּ

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

יםזָ ד ְך אֹור ַלְיָׁשרִּ ַרח ַבֹחׁשֶּ

יקחַ  :ּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִּ

יׁשטה ן ּוַמְלוֶּה ֹוב־אִּ  חֹונֵּ

ְׁשָפטיְ  ל ְּדָבָריו ְבמִּ :ַכְלכֵּ

מֹוטי־ְלעֹוָלםכִּ ו לֹא־יִּ

יקלְ  ְהיֶּה ַצּדִּ ר עֹוָלם יִּ כֶּ :זֵּ

יָראמִּ ז ְשמּוָעה ָרָעה לֹא יִּ

ַח ַבהנָ  בֹו ָבטֻּ :'כֹון לִּ

יָרא  סָ ח בֹו לֹא יִּ מּוְך לִּ

הד עַ  ְראֶּ ר־יִּ :ְבָצָריוֲאׁשֶּ

ים  פִּ ט ְביֹונִּ ַזר ָנַתן ָלאֶּ

ת ָלַעד צִּ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ

:ְרנֹו ָתרּום ְבָכבֹודקַ 

ה ְוָכָעס ָר י ְראֶּ ָׁשע יִּ

ָּניו ַיֲחֹרק ְוָנָמס  ׁשִּ 

דתַ  ים תֹאבֵּ :ֲאַות ְרָׁשעִּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

י: ו.ב.א', א יׁשַאְׁשרֵּ יםָהאִּ ר לֹא ָהַלְך ַבֲעַצת ְרָׁשעִּ ...  ֲאׁשֶּ

ם ְבתֹוַרת ה י אִּ ְפצֹו' כִּ ה יֹוָמם ָוָלְיָלהחֶּ ...ּוְבתֹוָרתֹו יְֶּהּגֶּ

ַע ה י יֹודֵּ ְך ' כִּ רֶּ ים ְודֶּ יקִּ ְך ַצּדִּ רֶּ דּדֶּ ים תֹאבֵּ ְרָׁשעִּ

יׁש ַהְללּו ָיּה : י.א, ב"קי י אִּ ת הַאְׁשרֵּ א אֶּ '  ָירֵּ

ְצֹוָתיו  ץְבמִּ ...ְמֹאדָחפֵּ

דַתֲאַות  ים תֹאבֵּ :ְרָׁשעִּ

ת ָלַעד  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ צִּ

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ ְך אֹור צִּ יםָזַרח ַבֹחׁשֶּ ַלְיָׁשרִּ

ים ּדֹור  ְיֹבָרְךְיָׁשרִּ

ר  כֶּ ְהיֶּה עֹוָלםְלזֵּ יקיִּ ַצּדִּ

יקַחּנּון ְוַרחּום  ְוַצּדִּ

יםַתֲאַות  ְרָׁשעִּ

ד תֹאבֵּ

ה ְוָכָעסָרָׁשע ְראֶּ יִּ הָרָׁשע  ְראֶּ ְוָכָעסיִּ

ר  הַעד ֲאׁשֶּ ְראֶּ ְבָצָריויִּ

ְשמּוָעה ָרָעה  יָראמִּ לֹא יִּ

יׁש  י אִּ אַאְׁשרֵּ ת הָירֵּ 'אֶּ

בֹו  יָראָסמּוְך לִּ לֹא יִּ

Mizmor 112

סמיכות המזמור בספר תהלים

בֹוָנכֹון  ַח ַבהלִּ 'ָבטֻּ

בֹו  יָראָסמּוְך לִּ לֹא יִּ

י  ְלעָֹוםכִּ

מֹוט ללֹא יִּ

קשרים עם ספרים אחרים  

יׁש  : ב', ישעיהו נ ין אִּ י ְואֵּ ַמּדּוַע ָבאתִּ

י  ה ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָידִּ ין עֹונֶּ י ְואֵּ ָקָראתִּ

ְפדּות ילמִּ י ֹכַח ְלַהצִּ ין בִּ ם אֵּ ... ְואִּ

יתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹוְפדּות: ט, א"תהלים קי ָּוה ְלעֹוָלם ְברִּ :  ָׁשַלח ְלַעמֹו צִּ

ל ה: ח-ז, ל"תהלים ק ל אֶּ ְשָראֵּ ל יִּ ם ה' ַיחֵּ י עִּ מֹו ' כִּ ה עִּ ד ְוַהְרבֵּ סֶּ ַהחֶּ

הְוהּוא : ְפדּות ְפּדֶּ ֹכל ֲעֹוֹנָתיויִּ ל מִּ ְשָראֵּ ת יִּ :  אֶּ

ְראּו : מב, ז"ק יםיִּ ְיָׁשרִּ

ְשָמחּו   ְויִּ

יהָ  :ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה פִּ

ה ה: א, א"קי '  ַהְללּו ָיּה אֹודֶּ

ָבב ְבסֹוד  ים ְבָכל לֵּ ָדהְיָׁשרִּ :  ְועֵּ
ְהיֶּה ַזְרעֹו ּדֹור : ד.ב, ב"קי ץ יִּ בֹור ָבָארֶּ יםּגִּ :  ְיֹבָרְךְיָׁשרִּ

ְך אֹור ...  יםָזַרח ַבֹחׁשֶּ יקַלְיָׁשרִּ : ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִּ



א"קי

ַהְללּוָיּהא

ה הא ָבב' ֹודֶּ ְבָכל־לֵּ

יםסֹוד בְ  ָדהְיָׁשרִּ :ְועֵּ

י הּגְ ב ים ַמֲעשֵּ ' ֹדלִּ

ים ְּד  םְלָכל־רּוׁשִּ יהֶּ ְפצֵּ :חֶּ

ָפֳעלֹו  ֹוד־ְוָהָדרהג

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

רזֵּ ד ְפְלֹאָתיו  כֶּ ָעָשה ְלנִּ

:'הּנּון ְוַרחּוםחַ 

ף טֶּ ה ָאיוָנַתןרֶּ ירֵּ לִּ

יתֹוְזֹכר ְלעֹוָלם יִּ  :ְברִּ

יד ְלַעמֹו כֹ ו ּגִּ ַח ַמֲעָשיו הִּ

תלָ  םתֵּ ם ַנֲחַלת ּגֹויִּ :ָלהֶּ

ת מַ ז י ָיָדיו ֱאמֶּ ְׁשָפטֲעשֵּ ּומִּ

ים נֶּ  קּוָדיוֱאָמנִּ :ָכל־פִּ

יםסְ ח ָלַעד ְלעֹוָלם  מּוכִּ

ת עֲ  ֱאמֶּ ם בֶּ :ְוָיָׁשרשּויִּ

דּות ָׁשַלח ְלַעמֹו פְ ט

יתֹו  ָּוהצִּ  ־ְלעֹוָלם ְברִּ

:דֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹוקָ 

ית ָחְכָמה רֵּ י ְרַאת האׁשִּ 'יִּ

ל שֵּ  םטֹובכֶּ יהֶּ ְלָכל־ֹעשֵּ

לָ ְת  ת ָלַעדתֹו הִּ דֶּ :ֹעמֶּ

ַהְללּוָיּהא

יׁש אַ  י־אִּ ת־הְׁשרֵּ א אֶּ 'ָירֵּ

ְצֹוָתיובְ  ץמִּ :ְמֹאדָחפֵּ

ְהיֶּה ַזְרעֹו ּגִּ ב ץ יִּ בֹור ָבָארֶּ

יםֹור ּד :ְיֹבָרְךְיָׁשרִּ

רהג יתֹו  ֹון־ָוֹעׁשֶּ ְבבֵּ

ת ָלַעדוְ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ :צִּ

יםזָ ד ְך אֹור ַלְיָׁשרִּ ַרח ַבֹחׁשֶּ

יקּנּון ְוַרחּוםחַ  :ְוַצּדִּ

יׁשֹובטה ן ּוַמְלוֶּה ־אִּ  חֹונֵּ

ל ְּדָבָריו יְ  ְׁשָפטַכְלכֵּ :ְבמִּ

מֹוטעֹוָלםי־לְ כִּ ו לֹא־יִּ

ר עֹוָלם לְ  כֶּ יקזֵּ ְהיֶּה ַצּדִּ :יִּ

יָראְשמּוָעה ָרָעה מִּ ז לֹא יִּ

בֹוכֹון נָ  ַח ַבהלִּ :'ָבטֻּ

בֹומּוְךסָ ח יָראלִּ לֹא יִּ

ר־עַ  הד ֲאׁשֶּ ְראֶּ :ְבָצָריויִּ

ים  ָנַתןַזר פִּ ט ְביֹונִּ ָלאֶּ

ת ָלַעדצִּ  דֶּ ְדָקתֹו ֹעמֶּ

:ְרנֹו ָתרּום ְבָכבֹודקַ 

ְהָׁשע ָר י ראֶּ ְוָכָעס יִּ

ָּניו ַיֲחֹרק ְוָנָמס  ׁשִּ 

דתַ  ים תֹאבֵּ :ֲאַות ְרָׁשעִּ

הוי דומה ( ב,ו"שמות ט)' ְוַאְנוֵּהּו': ב"ג ע"שבת קל

חנון ורחום  אף אתה היה –חנון ורחום מה הוא : לו

ב"קי

והצדיק הדבק במידותיו' חסדי ה
ב"קי-א"המזמורים התאומים קי

א
ב
ג
ד
ה

ו
ז
ח
ט
י



א"קי

ּה  -ַהְללּו י  א

ל'  ֹוֶדה הא ב  ְבכ  ֵלב 

הבְ  ִרים  ְוֵעד  :סֹוד  ְיש 

'ֹדִלים  ַמֲעֵשי  הגְ ב

ל  ֶחְפֵציֶהםְד  :רּוִשים ְלכ 

ֳעלֹו הג ר פ  ד  ֹוד ְוה 

ַעדוְ  תֹו ֹעֶמֶדת ל  :ִצְדק 

יו  זֵ ד ה  ְלִנְפְלֹאת  ש  ֶכר  ע 

:'ּנּון ְוַרחּום החַ 

יו  טֶ ה ַתן ִליֵרא  ֶרף נ 

ם  ְבִריתֹויִ  :ְזֹכר ְלעֹול 

יו  ִהִגיד ְלַעּמֹו  כו ַֹח  ַמֲעש 

ֶהם ַנֲחַלת גֹוִיםל   :ֵתת ל 

טמַ ז יו ֱאֶמת ּוִמְשפ  ד  ֲעֵשי י 

יונֶ  ל ִפּקּוד  ִנים כ  :ֱאמ 

ם  ְס ח ַעד  ְלעֹול  מּוִכים   ל 

רעֲ  :שּוִים  ֶבֱאֶמת ְוי ש 

ַלח ְלַעּמֹו  פְ ט דּות ש 

ם ְבִריתֹו  צִ  ה ְלעֹול  ּו 

א ְשמֹוק   :דֹוש ְונֹור 

ה ִיְרַאת הֵר י ְכמ  ' אִשית ח 

ל  ֹעֵשיֶהם ש ֵֶכל טֹוב ְלכ 

ַעדְת  תֹו  ֹעֶמֶדת ל  :ִהל 

ּה  -ַהְללּו י  א

'  ְשֵרי ִאיש י ֵרא ֶאת הַא 

ֵפץ ְמֹאדבְ  יו ח  :ִמְצֹות 

ֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו גִ ב א  בֹור ב 

ְךד ִרים  ְיֹבר  :ֹור  ְיש 

ֹעֶשר ְבֵביתֹו  הג ֹון ו 

ַעדוְ  תֹו ֹעֶמֶדת ל  :ִצְדק 

ִרים  ז  ד ַרח ַבֹחֶשְך אֹור ַלְיש 

:ּנּון ְוַרחּום  ְוַצִדיקחַ 

ֹוב ִאיש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה  טה

טיְ  יו ְבִמְשפ  ר  :ַכְלֵכל ְדב 

ם לֹא ִיּמֹוט כִ ו י ְלעֹול 

ם ִיְהֶיה ַצִדיקלְ  :ֵזֶכר עֹול 

א ִמ ז ה לֹא ִייר  ע  ה ר  ְשמּוע 

ֻטַח ַבהנ   :'כֹון   ִלבֹו   ב 

א  ס  ח מּוְך    ִלבֹו   לֹא ִייר 

יועַ  ר  :ד ֲאֶשר  ִיְרֶאה  ְבצ 

ַתן ַזר פִ ט ֶאְביֹוִנים  נ  ל 

ַעד צִ  תֹו ֹעֶמֶדת ל  ְדק 

בֹודַק  רּום ְבכ  :ְרנֹו ת 

ס  ר  י ע  ע  ִיְרֶאה  ְוכ  ש 

ס  ִש  מ  יו ַיֲחֹרק ְונ  ּנ 

ִעים תֹאֵבדת :ֲַאַות ְרש 

ב"קי

שמות )' ְוַאְנֵוהּו': ב"ג ע"שבת קל
חנון מה הוא : הוי דומה לו( ב,ו"ט

חנון ורחום  אף אתה היה –ורחום 

ַעד תֹו ֹעֶמֶדת ל  ( ט.ג, ב"קיי .ג, א"קי)ְוִצְדק 

( ד, ב"קיד , א"קי)'הַחּנּון ְוַרחּום 

ִרים רְיש  ( ג.ב, ב"קי( ח.א, א"קי)ְוי ש 

יוֶחְפֵציֶהם ֵפץ ְבִמְצֹות  (  ד, ב"קיב , א"קי)ח 

(פתיחה)ּה -ַהְללּו י  
ת  "ף בי"אל

יו ' הֶאתי ֵרא ַאְשֵרי ִאיש ' ִיְרַאת ה... ִליֵרא 
( א, ב"קיי .ה, א"קי)

ה צִ  יו  בְ ּו  ( ט, ב"קיט , א"קי)ִמְצֹות 

ַתןֶטֶרף  ַתןִפַזר נ  ( ט, ב"קיה , א"קי)נ 

( ט, ב"קיט , א"קי)מּוְך  ִלבֹו ס  מּוִכים ְס 

יוֵזֶכר  ה  ְלִנְפְלֹאת  ש  ם  ...ע  ְבִריתֹו ִיְזֹכר ְלעֹול 

ם  ( ט, ב"קיט , א"קי)ִיְהֶיה ַצִדיק ְלֵזֶכר עֹול 

ל'  אֹוֶדה ה בְבכ  כֹון ֵלב  מּוְך ... ִלבֹונ  ִלבֹוס 
( ח.ז, ב"קיא , א"קי)

ל  ֹעֵשיֶהם טֹובֵשֶכל  ִאיש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה טֹובְלכ 
( ט, ב"קיט , א"קי)

יו ֱאֶמת  טַמֲעֵשי י ד  ּוִמְשפ 
 יו ר  טְיַכְלֵכל ְדב  ( ה, ב"קיז , א"קי)ְבִמְשפ 

אּו  : כד, ז"תהלים ק ה ר  ֵהּמ 
יו' ַמֲעֵשי ה הְוִנְפְלאֹות  :ִבְמצּול 

ל  -אֵ ' ה' ה:ו, ד"שמות ל
ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב  ַרחּום ְוַחּנּון 
:ֶחֶסד ֶוֱאֶמת

ֶדֶרְך  ' ִכי יֹוֵדַע ה:  ו', תהלים א
ִעים תֹאֵבדַצִדיִקים ְוֶדֶרְך  ְרש 

ִאיש  ה  ְַשֵרי א:  א', תהלים א
ִעים   ַלְך ַבֲעַצת ְרש  ֲאֶשר לֹא ה 

ד   מ  ִאים לֹא ע  ּוְבֶדֶרְך ַחט 
ב :ּוְבמֹוַשב ֵלִצים לֹא י ש 
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Book 5: Return to Zion and Revival of Israel in Her Homeland
Tehillim Mizmor 1

Happy/Fortunate is the man

His desire/delight is in the 

Torah/law of the Lord and he 

meditates on His Torah day 

and night
→

Mizmor (111-) 112

Halleluya Happy/Fortunate is 

the man who fears the Lord, 

who greatly desires/delights in 

His commandments…

The righteous are gracious and 

full of compassion like God

Temple

→

Mizmor 119

Happy/Fortunate 

are they who are 

upright in the 

way, who walk 

with/follow the 

Torah/ law  of the 

Lord

→

Rebuilding 

of 

Jerusalem

State A

Man of Halacha -visible and 

hidden

Confidence – Fear

Man’s efforts to find the 

absolute clash with God’s 

command

State B

Resemblance to God

Love Awe

A servant who does what his 

master wants

Subjugation and obligation

To become comfortable with 

experiencing God

Complacency in trust, inner 

peace

Holiness

State C

Devotion to God

Love of desire-devotion

Yearning of the soul for its 

source

Running without flinching

One lives according to the 

Torah and commandments in 

great joy

“And From There You Shall Seek”

Rav JB

Soloveitchik
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Summary
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• Twin Mizmorim 111-112 - Structure & Messages & 

location at the beginning of Book V

• Mizmorim 1  112  119 – a Spiritual Journey and 

Location within the Narrative of the Entire Book 

(comparison to Rav JB Soloveitchik’s philosophy)
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