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• 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 
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146-148: ᾿Αλληλούϊα· ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. [A Psalm of Hagai and Zecharyah]

א ּוְזַכְריָּה ַבר ִעּדֹוא נביאיא ְנִבַייָּא: ב-א', עזרא ה ם ְוִהְתַנִבי ַחַגי נביאה ְנִביָּ ֵיא ִּדי ִביהּוד ּוִבירּוְשֶלם ְבשֻׁ ַעל ְיהּודָּ

ֵאל ֲעֵליהֹון ּה ִיְשרָּ א ִּדי ִבירּוְשֶלם  : ֱאלָּ הָּ ִריו ְלִמְבֵנא ֵבית ֱאלָּ ק ְושָּ דָּ ֶבל ַבר ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ַבר יֹוצָּ בָּ מּו ְזרֻׁ ֵבאַדִין קָּ

ֲעִדין ְלהֹון א ְמסָּ הָּ א ִדי  ֱאלָּ :  ְוִעְמהֹון נביאיא ְנִבַייָּ

ה ּוְזַכְריָּה ַבר ִעּדֹוא : יד', עזרא ו ַנִין ּוַמְצְלִחין ִבְנבּוַאת ַחַגי נביאה ְנִביָּ ֵיא בָּ ֵבי ְיהּודָּ ּה  ְושָּ ּוְבנֹו ְוַשְכִללּו ִמן ַטַעם ֱאלָּ

ס רָּ ְריֶָּוש ְוַאְרַתְחַשְשְתא ֶמֶלְך פָּ ֵאל ּוִמְטֵעם ּכֹוֶרש ְודָּ :ִיְשרָּ

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]
א ּוְזַכְריָּה ַבר ִעּדֹוא נביאיא ְנִבַייָּא: ב-א', עזרא ה ֵיא ִּדי ִביהּוד ּוִבירּוְשֶלםְוִהְתַנִבי ַחַגי נביאה ְנִביָּ ....  ַעל ְיהּודָּ

ה ּוְזַכְריָּה ַבר ִעּדֹוא: יד', עזרא ו ַנִין ּוַמְצְלִחין ִבְנבּוַאת ַחַגי נביאה ְנִביָּ ֵיא בָּ ֵבי ְיהּודָּ ....ְושָּ



:'ַהְלִלי ַנְפִשי ֶאת הַהְללּו יָּּה א

ה הב י  ' ֲאַהְללָּ ה ֵלאֹלַהי ְבעֹוִדיְבַחיָּ :ֲאַזְמרָּ

הַאל ִתְבְטחּו ִבְנִדיִבים  ג ם ֶשֵאין לֹו ְתשּועָּ דָּ :ְבֶבן אָּ

תֹו ד ב ְלַאְדמָּ יוֵתֵצא רּוחֹו יָּשֻׁ תָּ נֹּ ְבדּו ֶעְשתֹּ :ַביֹום ַההּוא אָּ

ב ְבֶעְזרֹו ה יו' ִשְברֹו ַעל הַאְשֵרי ֶשֵאל ַיֲעקֹּ :ֱאֹלהָּ

ֶרץ ו ַמִים וָּאָּ ֶשה שָּ ם  עֹּ ל ֲאֶשר בָּ ם ְוֶאת ּכָּ ֶאת ַהיָּ

ם ֵמר ֱאֶמת ְלעֹולָּ :ַהשֹּ

ֲעשּוִקים  ז ט לָּ ֶשה ִמְשפָּ ְרֵעִבים  עֹּ ֵתן ֶלֶחם לָּ נֹּ

:ַמִתיר ֲאסּוִרים' ה

ֵקַח ִעְוִרים  ' הח ֵקף ְּכפּוִפים  ' הפֹּ זֹּ

ֵהב ַצִּדיִקים' ה :אֹּ

ֵמר ֶאת ֵגִרים  ' הט נָּה ְיעֹוֵדד  שֹּ יָּתֹום ְוַאְלמָּ

ִעים ְיַעֵּות :ְוֶדֶרְך ְרשָּ

ם  ' ִיְמֹלְך הי ר ְלעֹולָּ ר וָּדֹּ ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלדֹּ

:ַהְללּו יָּּה

סמיכות המזמור בספר תהלים 

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים ו"מזמור קמ

הזמנת המשורר  

'לעצמו להלל לה

ֵמר  םֱאֶמתַהשֹּ ְלעֹולָּ

ֵמר' ה ֶאת ֵגִריםשֹּ

קשרים עם ספרים אחרים  

תפילה למלכות 

בציון' ה

אזהרה מלבטוח  

בבני אדם

' בטחון בה

עם נימוקים

ה ה: יא', שמות כ שָּ ַמִיםֶאת ' ִּכי ֵשֶשת יִָּמים עָּ ם  ְוֶאת ַהשָּ ֶרץ ֶאת ַהיָּ אָּ הָּ

ם ל ֲאֶשר בָּ ַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל ֵּכן ֵבַרְך הְוֶאת ּכָּ ת ַוְיַקְּדֵשהּו' ַויָּ ֶאת יֹום ַהַשבָּ

ז : ה , ה"ישעיהו ל ַקְחנָּהאָּ הִעְוִריםֵעיֵני ִתפָּ ַתְחנָּ ְזֵני ֵחְרִשים ִתפָּ :ְואָּ

חַ : א, א"ס; ז, ב"נ; טז.ז, ב"ישעיהו מ ְלהֹוִציא ִמַמְסֵגר ַאִסיר  ִעְורֹותֵעיַנִים ִלְפקֹּ

ֶשְך ְשֵבי חֹּ עּו ִבְנִתיבֹות לֹּא יְָּדעּו  ִעְוִריםְוהֹוַלְכִתי ... ִמֵבית ֶּכֶלא יֹּ ְבֶדֶרְך לֹּא יָּדָּ

אֹור ּוַמֲעַקִשים ְלִמישֹור ְך ִלְפֵניֶהם לָּ ִשים ַמְחשָּ ִרים  ... ַאְדִריֵכם אָּ אוּו ַעל ֶההָּ ַמה נָּ

ֵמר  ה אֹּ לֹום ְמַבֵשר טֹוב ַמְשִמיַע ְישּועָּ ִיְךַרְגֵלי ְמַבֵשר ַמְשִמיַע שָּ ַלְך ֱאֹלהָּ ...ְלִציֹון מָּ

י ה נָּ ַשח ה' רּוַח ֲאדֹּ י ַיַען מָּ לָּ ִתי ְלַבֵשר ' עָּ ִויםאֹּ ַחִני ֲענָּ ש ְלִנְשְבֵרי ֵלב ְשלָּ ַלֲחבֹּ

:קֹוחַ ְוַלֲאסּוִרים ְפַקח ִלְקרֹּא ִלְשבּוִים ְּדרֹור 

הֶאל שּוְבָךְבֵזַעת ַאֶפיָך תֹּאַכל ֶלֶחם ַעד : יט', בראשית ג מָּ ֲאדָּ הָּ

שּוב ר תָּ פָּ ה ְוֶאל עָּ ר ַאתָּ פָּ ְחתָּ ִּכי עָּ קָּ ה לֻׁ :ִּכי ִמֶמנָּ

ה : יח ', דברים י נָּ ֶשה ִמְשַפט יָּתֹום ְוַאְלמָּ עֹּ

ֵהב הֵגרְואֹּ ֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִשְמלָּ :לָּ

ה: כא.ג-א, ה"קמ ִודְתִהלָּ ה... ְלדָּ ם  ַוֲאַהְללָּ ִשְמָך ְלעֹולָּ

דֹול ה... וֶָּעד ל' גָּ לָּ דּוְמהֻׁ ְיַדֶבר ִפי  ' הְתִהַלת... ְמאֹּ
:  'ַנְפִשי ֶאת הַהְללּו יָּּה ַהְלִלי : י.ב-א, ו"קמ

ה י' הֲאַהְללָּ :  ַהְללּו יָּּה... ְבַחיָּ

ִעיםַצִּדיִקיםֶּדֶרְך ' ִּכי יֹוֵדַע ה: ו', א :תֹּאֵבדְוֶדֶרְך ְרשָּ

ה : לה.לג, ד"ק ִשירָּ ה ֵלאֹלַהי ְבעֹוִדי' ַלהאָּ י ֲאַזְמרָּ ְבַחיָּ

ֲרִכי ...  :ַהְללּו יָּּה' ַנְפִשי ֶאת הבָּ

ֵהב ' ה: ט-ח, ו"קמ ִעים... ַצִּדיִקיםאֹּ :ְיַעֵּותְוֶדֶרְך ְרשָּ

:'ַנְפִשי ֶאת הַהְלִלי ַהְללּו יָּּה : ב-א, ו"קמ

ה  ה ֵלאֹלַהי ְבעֹוִדי' הֲאַהְללָּ י ֲאַזְמרָּ :ְבַחיָּ

ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך  ּדֹור ְלדֹור ... ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְךֲארֹוִמְמָך : יג.ד.א, ה"קמ

ל ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות...  ִמים ּוֶמְמַשְלְתָך ְבכָּ לָּ ל עֹּ :ּדֹור וָּדֹורּכָּ
ה :  י.ה.ב, ו"קמ '  ִשְברֹו ַעל ה... ְבעֹוִדיֵלאֹלַהיֲאַזְמרָּ

יו ם ' הִיְמֹלְך... ֱאֹלהָּ ר  ִציֹוןֱאֹלַהִיְךְלעֹולָּ ר וָּדֹּ ְלדֹּ

ל ְוזֹוֵקף: כ.יז.יד, ה"קמ יו' ַצִּדיק ה... ַהְּכפּוִפיםְלכָּ כָּ ל ְּדרָּ ...  ְבכָּ

ל ' שֹוֵמר ה יוֶאת ּכָּ ֲהבָּ אֹּ

ֵקף ְּכפּוִפים' ה: ט.ח, ו"קמ ֵהב' ה... זֹּ : ַצִּדיִקיםאֹּ

ֵמר ' ה ֶאת ֵגִרים  שֹּ

ם ְלהֹוִדיַע : יב, ה"קמ דָּ אָּ יוִלְבֵני הָּ תָּ ם ַאל ִתְבְטחּו ִבְנִדיִבים : ג, ו"קמְגבּורֹּ דָּ הְבֶבן אָּ ֶשֵאין לֹו ְתשּועָּ

רֹוב ה: יח, ה"קמ הּו ' קָּ אֻׁ ל ֲאֶשר ִיְקרָּ יו ְלכֹּ ְראָּ ל קֹּ ֵמר : ו, ו"קמ:ֶבֱאֶמתְלכָּ םֱאֶמתַהשֹּ ְלעֹולָּ

ל ֵאֶליָך : טו, ה"קמ ב ְבֶעְזרֹו : ה, ו"קמְיַשֵברּוֵעיֵני כֹּ יו' ַעל הִשְברֹוַאְשֵרי ֶשֵאל ַיֲעקֹּ :ֱאֹלהָּ

תֹו ֵתֵצא רּוחֹו : ד, ו"קמ ב ְלַאְדמָּ יָּשֻׁ

יו תָּ נֹּ ְבדּו ֶעְשתֹּ :ַביֹום ַההּוא אָּ

ם  : ו, ו"קמ ֶרץ ֶאת ַהיָּ ַמִים וָּאָּ ֶשה שָּ עֹּ

ם ֵמר ֱאֶמת ְלעֹולָּ ם ַהשֹּ ל ֲאֶשר בָּ :ְוֶאת ּכָּ

ֶשה: ט-ז, ו"קמ טעֹּ ֲעשּוִקיםִמְשפָּ ֵהב' ה... לָּ אֹּ

ֵמר ֶאת ' ה... ַצִּדיִקים היָּתֹוםֵגִריםשֹּ נָּ ְיעֹוֵדד  ְוַאְלמָּ

...  ַמִתיר ֲאסּוִרים' ה: י.ח.ז, ו"קמ

ֵקַח ִעְוִרים' ה ם  ' הִיְמֹלְך... פֹּ ְלעֹולָּ

רֱאֹלַהִיְך ִציֹון  ר וָּדֹּ ְלדֹּ

ֶשה ֶרץעֹּ ַמִים וָּאָּ שָּ

ֶשה ֲעשּוִקיםעֹּ ט לָּ ִמְשפָּ

ה  י' הֲאַהְללָּ ְבַחיָּ

ה  ְבעֹוִדיֵלאֹלַהיֲאַזְמרָּ

ב ְבֶעְזרֹו   ַאְשֵרי ֶשֵאל ַיֲעקֹּ

יו' ִשְברֹו ַעל ה :ֱאֹלהָּ

ם ' הִיְמֹלְך  ֱאֹלַהִיְךְלעֹולָּ

ר ַהְללּו יָּּה ר וָּדֹּ :ִציֹון ְלדֹּ



קשרים עם ספרים אחרים   סמיכות המזמור בספר תהלים 

דֹול: ה, ז"קמ ...ֲאדֹוֵנינּוגָּ
דֹול: ח.ו.ג, ה"קמ ד ' הגָּ ל ְמאֹּ לָּ תֹוּוְמהֻׁ לָּ ...  ֵאין ֵחֶקרְוִלְגדֻׁ

ְתָך הּוְגדּולָּ לֶאֶרְך ַאַפִים ... ֲאַסְפֶרנָּ ֶסדּוְגדָּ חָּ

ֶבֶדת ֲאַבֵקש ְוֶאת : טז, ד"יחזקאל ל אֹּ ַהִנַּדַחתֶאת הָּ

ִשיב  שְוַלִנְשֶבֶרתאָּ ה ֲאַחֵזקֶאֱחבֹּ ...ְוֶאת ַהחֹולָּ

ר  : ד, ז"תהלים קמ מֹוֶנה ִמְספָּ

ִבים  אַלּכֹוכָּ ם ֵשמֹות ִיְקרָּ דֹול  : ְלכֻׁלָּ גָּ

ַח  תֹו ֵאיןֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכֹּ רִלְתבּונָּ :ִמְספָּ

ה : ט, ו"קמ נָּ ִעיםְוֶדֶרְך ְיעֹוֵדד יָּתֹום ְוַאְלמָּ ִוים הְמעֹוֵדד: ו, ז"קמְיַעֵּותְרשָּ ִעיםַמְשִפיל ' ֲענָּ ֶרץְרשָּ ֲעֵדי אָּ

ֶשה: ז, ו"קמ טעֹּ ֲעשּוִקיםִמְשפָּ יו : כ-יט, ז"קמלָּ קָּ יוחֻׁ טָּ ֵאלּוִמְשפָּ הלֹּא : ְלִיְשרָּ שָּ ל גֹוי עָּ ִטיםֵכן ְלכָּ עּוםּוִמְשפָּ ַבל ְידָּ

ם  : כח.כו', ישעיהו מ אָּ ר ְצבָּ א ֵאֶלה ַהמֹוִציא ְבִמְספָּ רָּ רֹום ֵעיֵניֶכם ּוְראּו ִמי בָּ ְשאּו מָּ

א  ם ְבֵשם ִיְקרָּ רְלכֻׁלָּ ַח ִאיש לֹּא ֶנְעּדָּ ב אֹוִנים ְוַאִמיץ ּכֹּ ֲהלֹוא יַָּדְעתָּ ִאם לֹּא ... ֵמרֹּ

ם ה ַמְעתָּ ֱאֹלֵהי עֹולָּ ע ' שָּ ֶרץ לֹּא ִייַעף ְולֹּא ִייגָּ אָּ תֹוֵחֶקר ֵאיןבֹוֵרא ְקצֹות הָּ :ִלְתבּונָּ

ַלִם ה: ג-ב, ז"תהלים קמ ֵאל  ִנְדֵחי' בֹוֵנה ְירּושָּ ִיְשרָּ

ֵפא : ְיַכֵנס רֹּ םּוְמַחֵבשֵלב ִלְשבּוֵריהָּ :ְלַעְצבֹותָּ

ִויםְלַבֵשר : ...יא.ג-א, א"ישעיהו ס ַחִני ֲענָּ ש  ְשלָּ ַלֲחבֹּ

: ְוַלֲאסּוִרים ְפַקח קֹוחַ ִלְקרֹּא ִלְשבּוִים ְּדרֹור ְלִנְשְבֵרי ֵלב

צֹוןִלְקרֹּא ְשַנת  םְויֹום ' ַלהרָּ קָּ שּום ַלֲאֵבֵלי  ... ֵלאֹלֵהינּו נָּ לָּ

ֶהם  ֵתת לָּ הַמֲעֵטה ... ַתַחת ֵאֶפרְפֵארִציֹון לָּ נּו... ְתִהלָּ ּובָּ

ֵקַח ִעְוִרים  ' ה: ֲאסּוִריםַמִתיר ' ה: ח-ז, ו"תהלים קמ פֹּ

אוָּה : ... ו-א, ז"תהלים קמ ִעים נָּ הִּכי נָּ ַלִם  בֹוֵנה: ְתִהלָּ ְירּושָּ

ֵאל ְיַכֵנס' ה ֵפא : ִנְדֵחי ִיְשרָּ רֹּ ִלְשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵבש  הָּ

ם ִויםְמעֹוֵדד ... ְלַעְצבֹותָּ ֶרץ' הֲענָּ ִעים ֲעֵדי אָּ :ַמְשִפיל ְרשָּ

:  'ַנְפִשי ֶאת הַהְלִליַהְללּו יָּּה : ב-א, ו"קמ

ה י ' הֲאַהְללָּ הְבַחיָּ :ֵלאֹלַהי ְבעֹוִדיֲאַזְמרָּ

הַהְללּו יָּּה ִּכי טֹוב : יב.א, ז"קמ ֱאֹלֵהינּו ַזְמרָּ

אוָּה  ִעים נָּ הִּכי נָּ ֱאֹלַהִיְך ִציֹוןַהְלִלי :... ְתִהלָּ

ֲעשּוִקים : ז, ו"קמ ט לָּ ֶשה ִמְשפָּ ֵתןעֹּ ְרֵעִבים  ֶלֶחםנֹּ ה נֹוֵתן: ט, ז"קמלָּ ּהִלְבֵהמָּ ַלְחמָּ

ַסף : ח, ו"נ; יב, א"ישעיהו י א ֵנס ַלגֹוִים ְואָּ שָּ ֵאל ְונָּ ה ְיַקֵבץ  ִנְדֵחי ִיְשרָּ צֹות ְיהּודָּ ּוְנפֻׁ

ֶרץ אָּ נָּי ה... ֵמַאְרַבע ַּכְנפֹות הָּ ם ֲאדֹּ ֵאלְמַקֵבץ ' ְנאֻׁ יוִנְדֵחי ִיְשרָּ צָּ יו ְלִנְקבָּ לָּ עֹוד ֲאַקֵבץ עָּ
בֹוֵנה   : ב, ז"תהלים קמ

ַלִם ה ֵאל' ְירּושָּ :  ְיַכֵנסִנְדֵחי ִיְשרָּ

ם ' ִיְמֹלְך ה: י, ו"קמ ר ַהְללּו יָּּהֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלעֹולָּ ר וָּדֹּ ַלִם ֶאת ה: יב, ז"קמ:ְלדֹּ :ֱאֹלַהִיְך ִציֹוןַהְלִלי' ַשְבִחי ְירּושָּ

ה ֱאֹלֵהינּו א הַהְללּו יָּּה ִּכי טֹוב ַזְמרָּ אוָּה ְתִהלָּ ִעים נָּ :ִּכי נָּ

ַלִם הב ֵאל ְיַכֵנס' בֹוֵנה ְירּושָּ :ִנְדֵחי ִיְשרָּ

ֵפא ִלְשבּוֵרי ֵלב  ג רֹּ םהָּ :ּוְמַחֵבש ְלַעְצבֹותָּ

ִבים  ד ר ַלּכֹוכָּ אמֹוֶנה ִמְספָּ ם ֵשמֹות ִיְקרָּ :ְלכֻׁלָּ

ַח  ה דֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ּכֹּ רגָּ :ִלְתבּונָּתֹו ֵאין ִמְספָּ

ִוים הו ֶרץ' ְמעֹוֵדד ֲענָּ ִעים ֲעֵדי אָּ :ַמְשִפיל ְרשָּ

ה  ' ֱענּו ַלהז :ַזְמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכנֹורְבתֹודָּ

ִבים  ח ַמִים ְבעָּ ר ַהְמַכֶסה שָּ טָּ ֶרץ מָּ אָּ ַהֵמִכין לָּ

ִציר ִרים חָּ :ַהַמְצִמיַח הָּ

ּה ט ה ַלְחמָּ אּונֹוֵתן ִלְבֵהמָּ ֵרב ֲאֶשר ִיְקרָּ :ִלְבֵני עֹּ

ץ  י ִאיש ִיְרֶצהלֹּא ִבְגבּוַרת ַהסּוס ֶיְחפָּ :לֹּא ְבשֹוֵקי הָּ

יו ' רֹוֶצה היא :ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹוֶאת ְיֵראָּ

ַלִם ֶאת היב :ַהְלִלי ֱאֹלַהִיְך ִציֹון' ַשְבִחי ְירּושָּ

ִיְך  יג רָּ ַנִיְך ְבִקְרֵבְךִּכי ִחַזק ְבִריֵחי ְשעָּ :ֵבַרְך בָּ

לֹום  יד ם ְגבּוֵלְך שָּ :ֵחֶלב ִחִטים ַיְשִביֵעְךַהשָּ

ֶרץ  טו תֹו אָּ ֵלַח ִאְמרָּ רֹוַהשֹּ ה יָּרּוץ ְּדבָּ :ַעד ְמֵהרָּ

ֶמר  טז ֵתן ֶשֶלג ַּכצָּ ֵאֶפר ְיַפֵזרַהנֹּ :ְּכפֹור ּכָּ

דַמְשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִתים  יז תֹו ִמי ַיֲעמֹּ רָּ :ִלְפֵני קָּ

רֹו ְוַיְמֵסם  יח ִיםִיְשַלח ְּדבָּ :ַיֵשב רּוחֹו ִיְזלּו מָּ

ב  יט יו ְלַיֲעקֹּ רָּ ֵאלַמִגיד דברו ְּדבָּ יו ְלִיְשרָּ טָּ יו ּוִמְשפָּ קָּ :חֻׁ

ל גֹוי כ ה ֵכן ְלכָּ שָּ עּום ַהְללּו יָּּהלֹּא עָּ ִטים ַבל ְידָּ :ּוִמְשפָּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים
ז"מזמור קמ

ַלִם ה 'בֹוֵנה ְירּושָּ

ֵאל ְיַכֵנס  ִנְדֵחי ִיְשרָּ

ה יָּרּוץ  רֹוַעד ְמֵהרָּ ְּדבָּ

רֹוִיְשַלח  ְוַיְמֵסםְּדבָּ

בורא עולם  ' ה

רוצה את יראיו

'  ה-ברכה לציון 

בורא עולם ונותן  

התורה לישראל

יו ַמִגיד  רָּ בדברו ְּדבָּ ְלַיֲעקֹּ

ַלִםבֹוֵנה  'הְירּושָּ

ַלִםַשְבִחי  'ֶאת הְירּושָּ

ם ְגבּוֵלְך  לֹוםַהשָּ שָּ

ֵאלִנְדֵחי  :ְיַכֵנסִיְשרָּ

יו  טָּ יו ּוִמְשפָּ קָּ ֵאלחֻׁ ְלִיְשרָּ



ַהְללּו יָּּה א

ַמִים  ' ַהְללּו ֶאת ה :ַהְללּוהּו ַבְמרֹוִמיםִמן ַהשָּ

יו ב כָּ ל ַמְלאָּ יוַהְללּוהּו כָּ אָּ ל צבאו ְצבָּ :ַהְללּוהּו ּכָּ

ל ּכֹוְכֵבי אֹורַהְללּוהּו ֶשֶמש ְויֵָּרַח ג :ַהְללּוהּו ּכָּ

ִים  ד מָּ ְוַהַמִים ֲאֶשר ֵמַעל ַהְללּוהּו ְשֵמי ַהשָּ

ִים מָּ :ַהשָּ

אּו' ְיַהְללּו ֶאת ֵשם הה ה ְוִנְברָּ :ִּכי הּוא ִצּוָּ

ם  ו ַעד ְלעֹולָּ ַתן ְולֹּא ַיֲעבֹורַוַיֲעִמיֵדם לָּ ק נָּ :חָּ

ֶרץ ' ַהְללּו ֶאת הז אָּ מֹותִמן הָּ ל ְתהֹּ :ַתִניִנים ְוכָּ

ד ֶשֶלג ְוִקיטֹור ח רָּ רֹוֵאש ּובָּ ה ְדבָּ שָּ ה עֹּ רָּ :רּוַח ְסעָּ

עֹות  ט ל ְגבָּ ִרים ְוכָּ ִזיםֶההָּ ל ֲארָּ :ֵעץ ְפִרי ְוכָּ

ה  י ל ְבֵהמָּ ה ְוכָּ נָּףַהַחיָּ :ֶרֶמש ְוִצפֹור ּכָּ

ִמים  יא ל ְלאֻׁ ֶרץַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוכָּ ְפֵטי אָּ ל שֹּ ִרים ְוכָּ :שָּ

ִריםַבחּוִרים ְוַגם ְבתּולֹות  יב :ְזֵקִנים ִעם ְנעָּ

ב ְשמֹו ְלַבּדֹו  ' ְיַהְללּו ֶאת ֵשם היג ִּכי ִנְשגָּ

ִים מָּ :הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְושָּ

ֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹו יד יו ַויָּ ל ֲחִסידָּ ה ְלכָּ ְתִהלָּ

בֹו   ֵאל ַעם ְקרֹּ :ַהְללּו יָּּהִלְבֵני ִיְשרָּ

מזמור  

ח"קמ

'ַהְללּו ֶאת ה

ַמִים ִמן ַהשָּ

ַמִים' ַהְללּו ֶאת ה ִמן ַהשָּ

ֶרץ' ַהְללּו ֶאת ה אָּ ִמן הָּ

קשרים עם ספרים אחרים  

ַבְמרֹוִמיםַהְללּוהּו 

ֶרם ֶקֶרן ְלַעמֹוַויָּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ִים מָּ הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְושָּ

'  ַהְללּו ֶאת ה

ֶרץ אָּ ִמן הָּ

יו : כ-יט, ז"קמ קָּ ב חֻׁ יו ְלַיֲעקֹּ רָּ יוַמִגיד ְּדבָּ טָּ ֵאלּוִמְשפָּ :  ְלִיְשרָּ
ל גֹוי  ה ֵכן ְלכָּ שָּ ִטיםלֹּא עָּ עּוםּוִמְשפָּ ַבל ְידָּ

ק: יא.ו, ח"קמ ַתן ְולֹּא ַיֲעבֹורחָּ ... נָּ
ל  ִרים ְוכָּ ִמים שָּ ל ְלאֻׁ ְפֵטיַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוכָּ ֶרץשֹּ :אָּ

ל : ג, ח"קמ :אֹורּכֹוְכֵביַהְללּוהּו ֶשֶמש ְויֵָּרַח ַהְללּוהּו ּכָּ ר : ד, ז"קמ ִביםמֹוֶנה ִמְספָּ אַלּכֹוכָּ ם ֵשמֹות ִיְקרָּ ְלכֻׁלָּ

לֹוַהי ַהֶמֶלְך-אֱ ֲארֹוִמְמָך : א, ה"קמ

'הֵשםֶאת ְיַהְללּו... 'הֵשםֶאת ְיַהְללּו: יא.ו, ח"קמ ה ִשְמָך: א, ה"קמ ם וֶָּעדַוֲאַהְללָּ ְלעֹולָּ

ֶרם...  ַבְמרֹוִמיםַהְללּוהּו : יד.א, ח"קמ ֶקֶרן ְלַעמֹו  ַויָּ

הֹוֶדָךֲהַדר ְּכבֹוד : ה, ה"קמ

ה: כא.א, ה"קמ ִודְתִהלָּ ְלדָּ

ְיַדֶבר ִפי  ' הְתִהַלת... 

ֶרם ֶקֶרן  : יד, ח"קמ ַויָּ

הְלַעמֹו  יוְתִהלָּ ל ֲחִסידָּ ְלכָּ

ִים הֹודֹוֲהַדר : יג, ח"קמ מָּ ַעל ֶאֶרץ ְושָּ

ַנִיְך : יג, ז"קמ ַרְך בָּ ְךבֵּ בֵּ ִקרְּ בְּ רֹוב: יח, ה"קמ יו  ' הקָּ אָּ ל ֹקרְּ כָּ ל ַעם : יד, ח"קמלְּ אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ יו ִלבְּ ל ֲחִסידָּ כָּ ה לְּ ִהלָּ ֹרבֹותְּ נּו : (יג, ט"מ)כג , ד"ישעיהו מקְּ ַמִיםרָּ ה  שָּ שָּ ִּכי עָּ

ִריעּו ַתְחִתיֹות ' ה ֶרץהָּ ִריםִפְצחּו אָּ ה ַיַער  הָּ ִרנָּ

ל  ַאל הֵעץְוכָּ ֵאל ' בֹו ִּכי גָּ ב ּוְבִיְשרָּ רַיֲעקֹּ אָּ :ִיְתפָּ

ז ְלַמְלּכֹו : י', שמואל א ב :ְמִשיחֹוְויֵָּרם ֶקֶרן ְוִיֶתן עֹּ

ַבד  'ההּואהַאתָּ : ו', נחמיה ט ִש הַאתָּ אתָךלְּ תיתָּ עָּ ַמִיםַהשָּ א 

לַמִיםַהשָּ ֵמיְש  כָּ םוְּ אָּ בָּ ץצְּ ר  אָּ להָּ כָּ יהָּ רֲאש  וְּ ל  ליםמִ ַהיַ עָּ כָּ רֲאש  וְּ

םבָּ  ַאתָּ ה  ַחי  הוְּ תהמְּ םא  אכֻּלָּ בָּ ָךַמִיםַהשָּ ּוצְּ :ֲחִויםתַ ִמשְּ לְּ

ִקְראּו  ' ַוֲאַמְרֶתם ַביֹום ַההּוא הֹודּו ַלה: ד, ב"ישעיהו י

יו ַהְזִּכירּו  ַעִמים ֲעִליֹלתָּ ב ְשמֹוִבְשמֹו הֹוִדיעּו בָּ :ִּכי ִנְשגָּ

סמיכות המזמור בספר תהלים 

תפקידו של ישראל  

בֹו ַעם ְקרֹּ

'ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ה

'ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ה

ה : א, ז"קמ רָּ לּו יָּּה ִכי טֹוב ַזמְּ ַהלְּ
ִעים נָּאוָּה  ינּו ִכי נָּ הֱאֹלהֵּ ִהלָּ :תְּ

' ַהְללּו יָּּה ִשירּו ַלה: א, ט"קמ

ש  דָּ תֹוִשיר חָּ ִבְקַהל ֲחִסיִדיםְתִהלָּ

ֶרם ֶקֶרן : יד, ח"תהלים קמ יו ַויָּ ל ֲחִסידָּ ה ְלכָּ ְלַעמֹו ְתִהלָּ

בֹו ַהְללּו יָּּה ֵאל ַעם ְקרֹּ :ִלְבֵני ִיְשרָּ

ב ְשמֹו  ' ְיַהְללּו ֶאת ֵשם ה: יג, ח"תהלים קמ ִּכי ִנְשגָּ

ִים מָּ :ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְושָּ

ַמִיםִמן ' ַהְללּו ֶאת ה: ז.ד-א, ח"קמ ...  ַהשָּ

ל  יוַהְללּוהּו ּכָּ אָּ ְשֵמי  ַהְללּוהּו ... צבאו ְצבָּ

ִים מָּ ֶרץִמן ' ַהְללּו ֶאת ה... ַהשָּ אָּ הָּ

ַמִיםִמן ' ַהְללּו ֶאת ה: יג.ט.ז.א, ח"תהלים קמ ִמן ' ַהְללּו ֶאת ה... ַהשָּ

ֶרץ אָּ ִרים... הָּ עֹות ֶההָּ ל ְגבָּ ִזיםֵעץְוכָּ ל ֲארָּ ִיםהֹודֹו ַעל ... ְפִרי ְוכָּ מָּ ֶאֶרץ ְושָּ

ֵארְבַעמֹו ' ִּכי רֹוֶצה ה: ד, ט"הלים קמ הְיפָּ ִוים ִבישּועָּ :ֲענָּ



ַהְללּו יָּּה א

ש ' ִשירּו ַלה דָּ תֹו ִבְקַהל ֲחִסיִדיםִשיר חָּ :ְתִהלָּ

יו  ב שָּ ֵאל ְבעֹּ םִיְשַמח ִיְשרָּ :ְבֵני ִציֹון יִָּגילּו ְבַמְלּכָּ

חֹול  ג ף ְוִכנֹור ְיַזְמרּו לֹוְיַהְללּו ְשמֹו ְבמָּ :ְבתֹּ

הְבַעמֹו  ' ִּכי רֹוֶצה הד ִוים ִבישּועָּ ֵאר ֲענָּ :ְיפָּ

בֹוד  ה םַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְבכָּ :ְיַרְננּו ַעל ִמְשְּכבֹותָּ

ם  ו םרֹוְממֹות ֵאל ִבְגרֹונָּ :ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ְביָּדָּ

ה ַבגֹוִים  ז מָּ ִמיםַלֲעשֹות ְנקָּ ת ַבל אֻׁ :תֹוֵכחֹּ

ר ַמְלֵכיֶהם ְבִזִקים  ח :ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבַכְבֵלי ַבְרֶזלֶלְאסֹּ

ט ּכָּתּוב  ט ֶהם ִמְשפָּ יו ַלֲעשֹות בָּ ל ֲחִסידָּ ר הּוא ְלכָּ דָּ הָּ

:ַהְללּו יָּּה

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים מזמור  

ט"קמ

ש  דָּ ְבֵני –ִשיר חָּ

ִציֹון יִָּגילּו ְבַמְלּכָּם

סמיכות המזמור בספר תהלים 
קשרים עם ספרים אחרים   ה: כא.א, ה"קמ ִודְתִהלָּ ְלדָּ

ְיַדֶבר ִפי  ' הְתִהַלת... 

ֶרם ֶקֶרן  : יד, ח"קמ ַויָּ

הְלַעמֹו  יוְתִהלָּ ל ֲחִסידָּ ְלכָּ

ה : א, ז"קמ רָּ לּו יָּּה ִכי טֹוב ַזמְּ ַהלְּ
ִעים נָּאוָּה  ינּו ִכי נָּ הֱאֹלהֵּ ִהלָּ :תְּ

' ַהְללּו יָּּה ִשירּו ַלה: א, ט"קמ

ש  דָּ תֹוִשיר חָּ ִבְקַהל ֲחִסיִדיםְתִהלָּ

ל ַמֲעֶשיָך  ' יֹודּוָך ה: כא.י, ה"קמ ּכָּ

הַוֲחִסיֶדיָך ֲרכּוכָּ ל  ' ַצִּדיק ה... ְיבָּ ְבכָּ

יו  כָּ ִסידְּדרָּ יוְוחָּ ל ַמֲעשָּ :ְבכָּ

ש  ' ַהְללּו יָּּה ִשירּו ַלה: ט.ה.א, ט"קמ דָּ ִשיר חָּ

תֹו ִבְקַהל  ֲחִסיִדיםַיְעְלזּו ... ֲחִסיִדיםְתִהלָּ

בֹוד ל ... ְבכָּ ר הּוא ְלכָּ דָּ יוהָּ :ַהְללּו יָּּהֲחִסידָּ

ַעמֹו  : יד, ח"קמ ן לְּ ר  ם ק  ר  ַויָּ
ל  כָּ ה לְּ ִהלָּ יותְּ ל  ֲחִסידָּ אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ ִלבְּ

לּו יָּּה ֹרבֹו ַהלְּ :ַעם קְּ

ט  עשיית  ִמְשפָּ

תּוב  העמיםּכָּ

ְגשּו : יא-ט.ו.ב.א', ב ה רָּ מָּ ִמיםגֹוִיםלָּ ְורֹוְזִנים ַמְלֵכי ֶאֶרץ ִיְתַיְצבּו ....ֶיְהגּו ִריקּוְלאֻׁ

ַסְכִתי ... ְוַעל ְמִשיחֹו' נֹוְסדּו יַָּחד ַעל ה ְדִשיִציֹוןַעל ַמְלִּכי ַוֲאִני נָּ ַמר  ' ה... ַהר קָּ אָּ

ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדִתיָךְבִניֵאַלי  ֵעם ְבֵשֶבט ... ַאתָּ ...  ִּכְכִלי יֹוֵצר ְתַנְפֵצםַבְרֶזל ְתרֹּ
ה  ִכיםְוַעתָּ ְסרּו ְמלָּ ֶרץַהְשִּכילּו ִהּוָּ ְפֵטי אָּ ה ' ִעְבדּו ֶאת ה... שֹּ הְוִגילּוְבִיְראָּ דָּ ִבְרעָּ

ש  ' ִשירּו ַלה: י, ב"ישעיהו מ דָּ ִשיר חָּ

תֹו םְתִהלָּ ֶרץ יֹוְרֵדי ַהיָּ אָּ ...ִמְקֵצה הָּ

ש ַבַעל : טו, א"ישעיהו מ דָּ רּוץ חָּ ִרים  ִפיִפיֹותִהֵנה ַשְמִתיְך ְלמֹוַרג חָּ דּוש הָּ תָּ

ִשים ץ תָּ עֹות ַּכמֹּ ק ּוְגבָּ דֹּ :ְותָּ

יו  : ד-א, ב"ישעיהו מ לָּ ַתִתי רּוִחי עָּ ה ַנְפִשי נָּ ְצתָּ ְך בֹו ְבִחיִרי רָּ ֵהן ַעְבִּדי ֶאְתמָּ

ט ַלגֹוִים  טֶלֱאֶמת יֹוִציא ... יֹוִציאִמְשפָּ לֹּא ִיְכֶהה ְולֹּא יָּרּוץ ַעד יִָּשים : ִמְשפָּ

ֶרץ  אָּ טבָּ תֹו ִאִיים ְיַיֵחילּוִמְשפָּ :  ּוְלתֹורָּ

ֵאל: ו-א, ד"ישעיהו מ ַחְרִתי בֹוְוִיְשרָּ ַמר ה: בָּ ה אָּ ֶשָך' ּכֹּ ֶצְרָך ִמֶבֶטן עֹּ ְויֹּ

ַמר ה... ַיְעְזֶרךָּ  ה אָּ ֵאל ' ּכֹּ ֲאלֹו הֶמֶלְך ִיְשרָּ אֹות' ְוגֹּ ְצבָּ

ַמר ה: כב.יד.א, ה"ישעיהו מ ה אָּ ִלְמִשיחֹו ְלכֹוֶרש ֲאֶשר ֶהֱחַזְקִתי ִביִמינֹו  ' ּכֹּ

יו  נָּ ְתֵני גֹוִיםְלַרד ְלפָּ ִכיםּומָּ ַתִיםְמלָּ יו ְּדלָּ נָּ ַח ְלפָּ ַבְרֶזלּוְבִריֵחי ... ֲאַפֵתַח ִלְפתֹּ

ְך ִיְהיּו ַאֲחַרִיְך ֵיֵלכּו ... ֲאַגֵּדעַ  לּו ַאְך  ַבִזִקיםְולָּ רּו ְוֵאַלִיְך ִיְשַתֲחוּו ֵאַלִיְך ִיְתַפלָּ ַיֲעבֹּ

ְך ֵאל ְוֵאין עֹוד ֶאֶפס ֱאֹלִהים ְשעּוְפנּו ֵאַלי ... בָּ ֶרץְוִהּוָּ ל ַאְפֵסי אָּ ּכָּ

ֵאל ֲאֶשר ְבָך  : ה-ה ד"נ; יג.ג, ט"ישעיהו מ ה ִיְשרָּ תָּ ֹּאֶמר ִלי ַעְבִּדי אָּ ַוי

ר אָּ ַמִים ... ֶאְתפָּ נּו שָּ ה ִּכי ִנַחם הְוִגיִלירָּ ִרים ִרנָּ ֶרץ ּוִפְצחּו הָּ ו  ' אָּ ַעמֹו ַוֲעִניָּ

ִגיד ּוְמַצֵּוה ְלאּוִמיםֵהן ֵעד ... ְיַרֵחם ִמיםְנַתִתיו נָּ א  : ְלאֻׁ ֵהן גֹוי לֹּא ֵתַדע ִתְקרָּ

עּוָך ֵאֶליָך יָּרּוצּו ְלַמַען ה ֵאל ִּכי ' ְוגֹוי לֹּא ְידָּ ְךֱאֹלֶהיָך ְוִלְקדֹוש ִיְשרָּ :ֵפֲארָּ

צֹון ַלה: ב, א"ישעיהו ס ל ֲאֵבִלים' ִלְקרֹּא ְשַנת רָּ ם ֵלאֹלֵהינּו ְלַנֵחם ּכָּ קָּ :ְויֹום נָּ

ם  ' הִיְמֹלְך: י, ו"קמ ְלעֹולָּ

ר  ִציֹוןֱאֹלַהִיְך  ר וָּדֹּ ְלדֹּ
...  ְיַשַבח ַמֲעֶשיָךּדֹור ְלדֹור ... ַהֶמֶלְךֱאלֹוַהי: יג.ד.א, ה"קמ

ל ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ִמים ּוֶמְמַשְלְתָך ְבכָּ לָּ ל עֹּ :ּדֹור וָּדֹורּכָּ
ֵאל  : ג, ט"קמ ִיְשַמח ִיְשרָּ

יו ְבֵני  שָּ םיִָּגילּו ִציֹוןְבעֹּ ְבַמְלּכָּ

ֶשה: ז, ו"קמ טעֹּ ִמְשפָּ

ֵתן ֶלֶחם   ֲעשּוִקים נֹּ לָּ
ְרֵעִבים ה ֲאסּוִריםַמִתיר ' לָּ

יו : יט, ז"קמ קָּ יוחֻׁ טָּ ּוִמְשפָּ

ֵאל ל : ְלִיְשרָּ ה ֵכן ְלכָּ שָּ לֹּא עָּ
ִטיםגֹוי  עּוםּוִמְשפָּ ַבל ְידָּ

ר: ט-ח, ט"קמ ֶלְאסֹּ

ַלֲעשֹות... ַמְלֵכיֶהם ְבִזִקים
ם  ה  טבָּ פָּ כָּתּוב ִמשְּ

ַמְלֵכי ֶאֶרץ  : יא, ח"קמ

ל  ִרים ְוכָּ ִמים שָּ ל ְלאֻׁ ְוכָּ
ְפֵטי ֶרץשֹּ :אָּ

ה  ' ֱענּו ַלה: ז, ז"קמ ְבתֹודָּ

:ְבִכנֹורֵלאֹלֵהינּו ַזְמרּו

חֹול ְיַהְללּו ְשמֹו : ג, ט"קמ ְבמָּ

ף ְוִכנֹור ְיַזְמרּו :לֹוְבתֹּ

ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל  : ד.ג, נ"ק
חֹולַהְללּוהּו :ְוִכנֹור ף ּומָּ ְבתֹּ

בֹודֲהַדר: יב-י.ה, ה"קמ ָךכְּ הַוֲחִסיֶדיָך...הֹוד  ֲרכּוכָּ :ְיבָּ
בֹוד רּוכְּ ָך יֹאמֵּ כּותְּ בֹוד ֲהַדר... ַמלְּ כּותֹוּוכְּ ַמלְּ

בֹודֲחִסיִדיםַיְעְלזּו : ט, ט"קמ ַלֲעשֹות ... ְבכָּ
תּוב  ט ּכָּ ֶהם ִמְשפָּ רבָּ דָּ ל הָּ יוהּוא ְלכָּ ֲחִסידָּ

ה ה: ד, ט"קמ ר ' ִכי רֹוצ  אֵּ פָּ ַעמֹו יְּ ִויםבְּ הֲענָּ :ִבישּועָּ ד : יא.ו, ז"קמ עֹודֵּ ִויםמְּ ה ה... 'הֲענָּ יו' רֹוצ  אָּ רֵּ ת יְּ א 

ְבֵני ִציֹון יִָּגילּו: ח.ז.ב, ט"קמ

ם ה ... ְבַמְלּכָּ מָּ ַבגֹוִיםַלֲעשֹות ְנקָּ

ת  ִמיםתֹוֵכחֹּ ר : ַבל אֻׁ ַמְלֵכיֶהםֶלְאסֹּ

:ַבְרֶזלְבִזִקים ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבַכְבֵלי 

םְבֵני ִציֹון יִָּגילּו  ְבַמְלּכָּ

ר  ְבִזִקיםַמְלֵכיֶהםֶלְאסֹּ

תֹו ִבְקַהל  ֲחִסיִדיםְתִהלָּ

בֹודֲחִסיִדיםַיְעְלזּו  ְבכָּ

ל  ר הּוא ְלכָּ דָּ יוהָּ ֲחִסידָּ

לּו יָּּה : א, ט"תהלים קמ 'ִשירּו ַלהַהלְּ

תֹו ִהלָּ ש תְּ דָּ ַהל ֲחִסיִדיםִשיר חָּ :ִבקְּ

ש: ה.ג, ג"ל דָּ ...  ִשירּו לֹו ִשיר חָּ

ד ה ס  ץ' ח  ר  אָּ ה הָּ אָּ לְּ : מָּ

ִפי : ד', מ ן בְּ ש ַוִיתֵּ דָּ ה  ִשיר חָּ ִהלָּ תְּ

חּו ַבה טְּ ִיבְּ אּו וְּ ִיירָּ אּו ַרִבים וְּ ינּו ִירְּ אֹלהֵּ '  לֵּ

ש ִשירּו ַלה' ִשירּו ַלה: ג.א, ו"צ דָּ ץ' ִשיר חָּ ר  אָּ ל הָּ ...  כָּ

יו   אֹותָּ לְּ ַעִמים ִנפְּ ל הָּ כָּ בֹודֹו בְּ רּו ַבּגֹוִים כְּ ַספְּ

מֹור : ג-א, ח"צ ש' ִשירּו ַלהִמזְּ דָּ י ַהּגֹוִים  ... ִשיר חָּ ינֵּ עֵּ לְּ

תֹו קָּ ה ִצדְּ ץ... ִּגלָּ ר  י אָּ סֵּ ל ַאפְּ אּו כָּ ...רָּ

ֱאֹלִהים : י-ט, ד"קמ

ְך ה לָּ ִשירָּ ש אָּ דָּ ִשיר חָּ

ה  ...  שּועָּ ן תְּ ַהּנֹותֵּ

ִכים   לָּ ַלמְּ

יוִיְשַמח : ט"קמ שָּ ֵאל ְבעֹּ ְבֵני ִציֹון  ִיְשרָּ

םיִָּגילּו ֵארְבַעמֹו' ִּכי רֹוֶצה ה... ְבַמְלּכָּ ְיפָּ

ִוים הֲענָּ םִפיִפיֹותְוֶחֶרב ... ִבישּועָּ :  ְביָּדָּ

ה  מָּ ת ַבגֹוִיםַלֲעשֹות ְנקָּ ִמיםתֹוֵכחֹּ :  ַבל אֻׁ

ר  ְוִנְכְבֵדיֶהם  ְבִזִקיםַמְלֵכיֶהםֶלְאסֹּ

ֶהם ַלֲעשֹות: ַבְרֶזלְבַכְבֵלי  טבָּ ִמְשפָּ

יו ַהְללּו יָּּה ל ֲחִסידָּ ר הּוא ְלכָּ דָּ תּוב הָּ :ּכָּ

ֶכם  ' ְוִשְמחּו ַבהּוְבֵני ִציֹון ִגילּו : כג', יואל ב ַתן לָּ ֱאֹלֵהיֶכם ִּכי נָּ

ִראשֹון ֶכם ֶגֶשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוש בָּ ה ַויֹוֶרד לָּ קָּ :ֶאת ַהמֹוֶרה ִלְצדָּ

יו : ב, ט"תהלים קמ שָּ ֵאל ְבעֹּ ִיְשַמח ִיְשרָּ

םְבֵני ִציֹון יִָּגילּו  :ְבַמְלּכָּ

רֹוְממֹות ֵאל : ו, ט"תהלים קמ

ם ם ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ְביָּדָּ ִבְגרֹונָּ

רֹות: כ', שופטים ז אִשים ַבשֹופָּ רָּ ת הָּ ֹלש  עּו שְּ קְּ אּו ... ַוִיתְּ רְּ ב ַלהַוִיקְּ ר  עֹון' ח  ִגדְּ :ּולְּ

ַלִם ַהֲאִמינּו ַבה: כב-כ', דברי הימים ב כ רּושָּ י יְּ בֵּ ֹישְּ ה וְּ עּוִני יְּהּודָּ מָּ נּו  ' שְּ מֵּ אָּ תֵּ ם וְּ יכ  ֱאֹלהֵּ

ִליחּו ַהצְּ יו וְּ ִביאָּ ֹשֲרִרים ַלה: ַהֲאִמינּו ִבנְּ ד מְּ ם ַוַיֲעמֵּ עָּ ל הָּ ַעץ א  ש  ' ַוִיּוָּ ַרת ֹקד  ַהדְּ ִלים לְּ ַהלְּ ּומְּ

ִרים הֹודּו ַלה ֹאמְּ לּוץ וְּ חָּ י ה  נֵּ את ִלפְּ צֵּ דֹו' בְּ ם ַחסְּ עֹולָּ ַתן  : ִכי לְּ ה נָּ ִהלָּ ִרּנָּה ּותְּ לּו בְּ חֵּ ת הֵּ עֵּ ּובְּ

פּו' ה גֵּ ה ַוִיּנָּ ִאים ִליהּודָּ ִעיר ַהבָּ ַהר שֵּ ב וְּ י ַעמֹון מֹואָּ נֵּ ִבים ַעל בְּ רְּ אָּ מְּ

חֹול ְיַהְללּו: ג, ט"קמ ְשמֹו ְבמָּ 'ֶאת ֵשם הְיַהְללּו... 'ֶאת ֵשם הְיַהְללּו: יג.ה, ח"קמ



ִעים: ... ו', א ִעים: ...ט, ו"קמ:  תֹּאֵבדְוֶדֶרְך ְרשָּ ְוֶדֶרְך ְרשָּ

:  ְיַעֵּות

ְגשּו : ב-א', ב ה רָּ מָּ ִמים לָּ ֶיְהגּו גֹוִים ּוְלאֻׁ

...  ֶאֶרץַמְלֵכיִיְתַיְצבּו : ִריק

ה : ז, ט"קמ מָּ ת  ַבגֹוִיםַלֲעשֹות ְנקָּ תֹוֵכחֹּ

ִמים ר : ַבל אֻׁ ְבִזִקים ַמְלֵכיֶהםֶלְאסֹּ

ה : י', ב ִכיםְוַעתָּ ַהְשִּכילּו  ְמלָּ

ְסרּו  ֶרץִהּוָּ ְפֵטי אָּ :שֹּ

ִמים ַמְלֵכי: יא, ח"קמ ל ְלאֻׁ ֶאֶרץ ְוכָּ

ל  ִרים ְוכָּ ֶרץשָּ ְפֵטי אָּ :שֹּ

ר ַמְלֵכיֶהם  : ח, ט"קמ ֶלְאסֹּ

ְבִזִקים ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבַכְבֵלי  

:ַבְרֶזל

ֵעם ְבֵשֶבט : ט', ב ַבְרֶזלְתרֹּ

:ִּכְכִלי יֹוֵצר ְתַנְפֵצם

ְבֵני ִציֹון יִָּגילּו: ח.ז.ב, ט"קמ

ם ...ְבַמְלּכָּ
ַסְכִתי : יא.ז.ו', ב ְדִשיִציֹוןַעל ַמְלִּכי ַוֲאִני נָּ '  ה... ַהר קָּ

ַמר ֵאַלי  הְבִניאָּ ה ' ִעְבדּו ֶאת ה... ַאתָּ הְוִגילּוְבִיְראָּ דָּ ִבְרעָּ

ל"עמוס חכם ז



ַהְללּו יָּּה א

ש ' ִשירּו ַלה דָּ תֹו ִבְקַהל ֲחִסיִדיםִשיר חָּ :ְתִהלָּ

יו  ב שָּ ֵאל ְבעֹּ םיִָּגילּוִציֹוןְבֵניִיְשַמח ִיְשרָּ :ְבַמְלּכָּ

חֹול  ג ף ְוִכנֹור ְיַזְמרּו לֹוְיַהְללּו ְשמֹו ְבמָּ :ְבתֹּ

הְבַעמֹו  ' ִּכי רֹוֶצה הד ִוים ִבישּועָּ ֵאר ֲענָּ :ְיפָּ

בֹוד  ה םַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְבכָּ :ְיַרְננּו ַעל ִמְשְּכבֹותָּ

ם  ו םרֹוְממֹות ֵאל ִבְגרֹונָּ :ְוֶחֶרב ִפיִפיֹות ְביָּדָּ

ה ז מָּ ת ַבגֹוִיםַלֲעשֹות ְנקָּ ִמיםתֹוֵכחֹּ :ַבלאֻׁ

ר ח :ַבְרֶזלְבֵלי ְוִנְכְבֵדיֶהם ְבכַ ְבִזִקים  ַמְלֵכיֶהםֶלְאסֹּ

ט ּכָּתּוב  ט ֶהם ִמְשפָּ יו ַלֲעשֹות בָּ ל ֲחִסידָּ ר הּוא ְלכָּ דָּ הָּ

:ַהְללּו יָּּה

ט"קמ

ְגשּו א   ה רָּ מָּ ִמיםגֹוִיםלָּ :ֶיְהגּו ִריקּוְלאֻׁ

ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו יַָּחד ַמְלֵכי ֶאֶרץִיְתַיְצבּו ב  

:ְוַעל ְמִשיחֹו' ַעל ה

ה ֶאת ג  ה ִמֶמנּו מֹוְסרֹוֵתימֹוְנַנְתקָּ ְוַנְשִליכָּ

ֵתימֹו :ֲעבֹּ

ק ד  ַמִים ִיְשחָּ מֹו-אֲ יֹוֵשב ַבשָּ י ִיְלַעג לָּ נָּ :דֹּ

ז ְיַדֵבר ה  :ְיַבֲהֵלמֹוּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאפֹו  ֵאֵלימֹואָּ

ַסְכִתי ו ְדִשיִציֹוןַעל ַמְלִּכיַוֲאִני נָּ :ַהר קָּ

ה ֶאל ז  קֲאַסְפרָּ ַמר ֵאַלי ' החֹּ אָּ

ה  ְבִני :ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדִתיָךַאתָּ

ְשַאל ִמֶמִני ח 

ֶתָך  ֶרץְוֶאְתנָּה גֹוִים ַנֲחלָּ ְתָך ַאְפֵסי אָּ זָּ :ַוֲאחֻׁ

ֵעם ְבֵשֶבט ט  :ִּכְכִלי יֹוֵצר ְתַנְפֵצםַבְרֶזלְתרֹּ

ה י  ִכיםְוַעתָּ ְסרּו ַהְשִּכילּו  ְמלָּ ֶרץִהּוָּ ְפֵטי אָּ :שֹּ

ה  ' ִעְבדּו ֶאת היא  הְוִגילּוְבִיְראָּ דָּ :ִבְרעָּ

ֶפן ֶיֱאַנף ְותֹּאְבדּו ֶדֶרְך  ַנְשקּו ַבר  יב  

ל חֹוֵסי בֹוִּכי ִיְבַער ִּכְמַעט ַאפֹו   :ַאְשֵרי ּכָּ

ל ַמְלֵכי ֶאֶרץיא  'ב ִמיםְוכָּ ל ְלאֻׁ ִרים ְוכָּ ֶרץשָּ ְפֵטי אָּ :שֹּ ח"קמ

ְדשֹו  אנ"ק זֹוַהְללּו יָּּה ַהְללּו ֵאל ְבקָּ : ...ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע עֻׁ

ה ְתַהֵלל יָּּה  ו מָּ ל ַהְנשָּ :ַהְללּו יָּּהּכֹּ



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



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

Conceptual Significance

Rambam Hilchot Melachim, Halachot, 1, 4: The King Messiah in the future will arise and restore the Davidic dynasty to its former glory, its original

sovereignty…even in Parashat Bilaam it is written and prophesied that there would be two Messiahs, the first is David who saved Israel from their enemies and 

the last from his descendants who will save Israel from the sons of Esav…and if a king will arise from the House of David, a student of 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). 
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ה: ב-א, ה"תהלים קמ ִוד  ְתִהלָּ ְלדָּ

ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמֶלְך  

ה  ֲרכָּ םַוֲאבָּ דִשְמָך ְלעֹולָּ :  וָּע 

ל יֹום ךָּ ְבכָּ ֲרכ  םֲאבָּ ה ִשְמָך ְלעֹולָּ דַוֲאַהְללָּ :וָּע 

Future & Building & “looking forward”

:  יז-ט, ד"תהלים מ

אֹלִהים  םבֵּ ל ַהיֹום ְוִשְמָך ְלעֹולָּ הִהַלְלנּו כָּ לָּ ה ס  :נֹוד 

ינּו אֹותֵּ ִצבְּ א בְּ צֵּ לֹא תֵּ נּו וְּ ִלימֵּ תָּ ַוַתכְּ ַנחְּ :ַאף זָּ

מֹו סּו לָּ ינּו שָּ אֵּ ַשנְּ ר ּומְּ חֹור ִמִּני צָּ נּו אָּ ִשיבֵּ ...תְּ

ל ַהיֹום ִניּכָּ תְּ ַני ִכסָּ ת פָּ ִדי ּוֹבש  גְּ ִתי נ  ִלמָּ :  כְּ

ֵרף ּוְמַגֵּדףִמּקֹול  םְמחָּ ַנּקֵּ י אֹויֵּב ּוִמתְּ נֵּ :ִמפְּ

Past & Complaints

בספר תהלים" הלל"אוספים של 

נ"ק-ה"מזמורים קמ

'דזמראפסוקי '
(נ"ק-ה"קמ)ַהְללּוָיּה 

ו"קל-ה"מזמורים קל

'הלל הגדול'
(ה"קל)ַהְללּוָיּה 

(ו"קל)'  הֹודּו ַלה

ח"קי-ג"מזמורים קי

'הלל המצרי'
(  ז"קי-ג"קי)ַהְללּוָיּה 

(ח"קי)' הֹודּו ַלה

ד"קל-כ"ק
שירי 

המעלות

-א"קי
ב"קי

התאומים

ט"קי
שבח  
התורה

ה"קמ-ח"קל
אוסף אחרון

ְלָדִוד

ז"קל
ַעל ַנֲהרֹות  

ָבֶבל

ךָּ -אֱ : כח, ח"קי מ  ֹלַהי ֲארֹומְּ

('הלל המצרי'ברכה אחרי )

ָך אֱ :א, ה"קמ ְךלֹוַהי-ֲארֹוִממְּ ל  ַהמ 

(ברכה לפני פסוקי דזמרא)

.יוםבכלהללמגומריחלקייהא:יוסירביאמר:ב"עח"קישבת

.דזמראבפסוקי-קאמרינןכי?ומגדףמחרףזההרי-יוםבכלהללהקורא:מרוהאמראיני

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.



רּוְך   בָּ

ה ה '  ַאתָּ

ֹלֵהינּו  -אֱ 

ֶמֶלְך  

ם עֹולָּ .  הָּ

ֲאֶשר  

נּו   ִקְּדשָּ

יו   ְבִמְצֹותָּ

נּו   ְוִצּוָּ

ִלְקרֹּא  

ֶאת  

:ַהַהֵלל

ֹלֵהינּו ַעל -אֱ ' הְיַהְללּוָך

ַצִּדיִקים  ַוֲחִסיֶדיָך. ַמֲעֶשיָך

ל . עֹוֵשי ְרצֹוֶנָך ַעְמָך  ְוכָּ

ֵאל ה יֹודּו . ֵבית ִיְשרָּ ְבִרנָּ

ְרכּו  ֲארּו  ִויבָּ ִויַשְבחּו ִויפָּ

ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדישּו  

.  ְוַיְמִליכּו ֶאת ִשְמָך ַמְלֵּכנּו

.  ִּכי ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות

ֶאה ְלַזֵמר ִּכי . ּוְלִשְמָך נָּ

ה אֵ  ם ַאתָּ ם ְוַעד עֹולָּ -ֵמעֹולָּ

ה ה: ל רּוְך ַאתָּ 'בָּ

חֹות ל ַבִתְשבָּ לָּ :ֶמֶלְך ְמהֻׁ

ם עֹולָּ יָּה הָּ ַמר ְוהָּ רּוְך ֶשאָּ ...בָּ

ה ה רּוְך ַאתָּ ֹלֵהינּו ֶמֶלְך  -אֱ ' בָּ

ם עֹולָּ אֵ . הָּ ן  -הָּ ַרֲחמָּ ב הָּ אָּ ל הָּ

ל ְבִפי  לָּ ח. ַעמֹוַהְמהֻׁ בָּ ְמשֻׁ

ר ִבְלשֹון  אָּ יוּוְמפֹּ ֲחִסידָּ

יו דָּ ִוד ַעְבֶּדָך. ַוֲעבָּ .  ּוְבִשיֵרי דָּ

חֹות  -אֱ ' הְנַהֶלְלָך ֹלֵהינּו ִבְשבָּ

ּוְנַשֵבֲחָךְנַגֶּדְלָך . ּוִבְזִמירֹות

ֶאְרָך ִשְמָךְוַנְזִּכיר ּוְנפָּ

.  ֹלֵהינּו-אֱ ַמְלֵּכנּוְוַנְמִליְכָך

ִמיםיִָּחיד  עֹולָּ ֶמֶלְך. ֵחי הָּ

ר ֲעֵדי ַעד ְשמֹו   אָּ ח ּוְמפֹּ בָּ ְמשֻׁ

דֹול ה ה: ַהגָּ רּוְך ַאתָּ 'בָּ

חֹות ל ַבִתְשבָּ לָּ :ֶמֶלְך ְמהֻׁ

ֵרְך ֶאת ִשְמָך הִנְשַמת(שבת וחגים) ל ַחי ְתבָּ רְורּוַח . ֹלֵהינּו-אֱ ' ּכָּ שָּ ל בָּ ּכָּ

ִמיד ֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו תָּ רֹוםשֹוֵכן ַעד ... ְתפָּ דֹושמָּ .  ְשמֹוְוקָּ

תּוב ַרְננּו ַצִּדיִקים ַבה ה. 'ְוכָּ אוָּה ְתִהלָּ ִרים נָּ :ַלְישָּ

ל ִרים    ִתְתַהלָּ ַרְך. ְבִפי      ְישָּ .  ּוְבִדְבֵרי  ַצִּדיִקים   ִתְתבָּ

םֲחִסיִדיםּוִבְלשֹון   ש. ִתְתרֹומָּ :ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִשים   ִתְתַקּדָּ

ֵאל ל . ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְמָך ֵבית ִיְשרָּ ַאר ִשְמָך ַמְלֵּכנּו ְבכָּ ה ִיְתפָּ ְבִרנָּ

ל ַהְיצּוִרים. ּדֹור וָּדֹור ֶניָך ה. ֶשֵּכן חֹוַבת ּכָּ .  ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו-ֹלֵהינּו ֵוא-אֱ ' ְלפָּ

ֵרְך ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ְלבָּ ל . ְלהֹודֹות ְלַהֵלל ְלַשֵבַח ְלפָּ ַעל ּכָּ

ִוד ֶבן ִיַשי ַעְבְּדָך ְמִשיֶחָך ִּדְבֵרי ִשירֹות ְוִתְשְבחֹות ּדָּ

ַעד ַמְלֵּכנּוִיְשַתַבח  אֵ . ִשְמָך לָּ דֹול -הָּ ַמִים  ל ַהֶמֶלְך ַהגָּ דֹוש ַבשָּ ְוַהקָּ

ֶרץ אָּ ֶאה ה. ּובָּ ה ַהֵלל : ֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו-ֹלֵהינּו ֵוא-אֱ ' ִּכי ְלָך נָּ חָּ ִשיר ּוְשבָּ

ה ְוִתְפֶאֶרת  ה ְתִהלָּ ה ּוְגבּורָּ לָּ ה ֶנַצח ְגדֻׁ לָּ ז ּוֶמְמשָּ ה עֹּ הְוִזְמרָּ שָּ ְקדֻׁ

ם. ּוַמְלכּות ה ְוַעד עֹולָּ אֹות ֵמַעתָּ כֹות ְוהֹודָּ ה ה. ְברָּ רּוְך ַאתָּ ל ֶמֶלְך  -אֵ . 'בָּ

חֹות דֹול ַבִתְשבָּ אֹות -אֵ . גָּ אֹות ֲאדֹון ַהִנְפלָּ מֹותבֹוֵרא )ל ַההֹודָּ ל ַהְנשָּ ,  ּכָּ

ל ַהַמֲעִשים ה( ִרבֹון ּכָּ ִמיםל -אֵ ֶמֶלְך. ַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי ִזְמרָּ עֹולָּ :ֵחי הָּ
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ַהֶמֶלְךלֹוַהי-ֲארֹוִמְמָך אֱ :א, ה"קמ
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פסוקי דזמרא
"(יוםבכלהללמגומריחלקייהא)"

דוד מזמין והציבור של שיבת ציון עונה

146-148: 
᾿Αλληλούϊα· 
᾿Αγγαίου 
καὶ 
Ζαχαρίου.
[A Psalm of 
Hagai and 
Zecharyah]

עזרא  

יד', ו; ב-א', ה

שיבת ציון

פסוקי החתימה של ספר תהלים

רּוְך ה ם' בָּ ֵמןְלעֹולָּ ֵמן ְואָּ :אָּ

רּוְך ה ִים ַהְללּויָּּה'בָּ לָּ ֵכן ְירּושָּ :ִמִציֹון שֹּ

רּוְך ה ֵאלֱאֹלִהים 'בָּ אֹות ְלַבּדֹוֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ֵשה ִנְפלָּ :  עֹּ

רּוְך ֵשם ְּכבֹודֹו ֵמןּובָּ ֵמן ְואָּ ֶרץ אָּ אָּ ל הָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָּ ם ְוִימָּ :ְלעֹולָּ

דוד מתפלל בלשון תהלים  
:  כג-י, ט"דברי הימים א כ

ִויד ֶאת ה ֶרְך ּדָּ ִויד  ' ַוְיבָּ ֹּאֶמר ּדָּ ל ַוי הָּ ל ַהקָּ ְלֵעיֵני ּכָּ

רּוְך ה בָּ ֵאל'הַאתָּ ִבינּו ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ םאָּ ם ְוַעד עֹולָּ '  ְלָך ה: ֵמעֹולָּ

ה ה ְוַהְגבּורָּ לָּ ֶרץ  ַהְגדֻׁ אָּ ַמִים ּובָּ ל ַבשָּ ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהֵנַצח ְוַההֹוד ִּכי כֹּ

ל ְלרֹּאש' ְלָך ה ה ְוַהִמְתַנֵשא ְלכֹּ כָּ ֶניָך  : ַהַמְמלָּ בֹוד ִמְלפָּ ֶשר ְוַהּכָּ עֹּ ְוהָּ

ל ה ּוְביְָּדָך ְלַגֵּדל ּוְלַחֵזק ַלּכֹּ ַח ּוְגבּורָּ ל ּוְביְָּדָך ּכֹּ ה מֹוֵשל ַבּכֹּ :  ְוַאתָּ

ְך ּוְמַהְלִלים ְלֵשם ִתְפַאְרֶתָך ה ֱאֹלֵהינּו מֹוִדים ֲאַנְחנּו לָּ :ְוַעתָּ

:  ד-ג, ה"תהלים קמ

דֹול ל ' הגָּ לָּ ּוְמהֻׁ

ד  תֹוְמאֹּ לָּ ֵאין ְוִלְגדֻׁ

ּדֹור ְלדֹור  : ֵחֶקר

ְיַשַבח ַמֲעֶשיָך  

ֶתיָך :ַיִגידּוּוְגבּורֹּ

(ו"ט-ד"שמות י)שירת הים אחרי יציאת מצרים 

ל  ֵרְך ֶאת  ִנְשַמת ּכָּ ַחי ְתבָּ

. ֱאֹלֵהינּו' ִשְמָך ה

ר ְורּוַח  שָּ ל בָּ ֵאר  ּכָּ ְתפָּ

ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלֵּכנּו 

ִמיד :תָּ

ם  עֹולָּ ם ְוַעד הָּ עֹולָּ ִמן הָּ

ה ֵאל  (.  ב', תהלים צ)ַאתָּ

חזן     

ְרכּו ֶאת ה ְך'בָּ רָּ :ַהְמבֹּ

ח   "קו

רּוְך ה ְך 'בָּ רָּ ַהְמבֹּ

ם :וֶָּעדְלעֹולָּ

;  א, ד"תהלים קל)

;  כ-יט, ה"קל

(ה', נחמיה ט
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נחמיה מתפלל על פי פסוקי דזמרא  
:  י-ו', נחמיה ט

ה ְשַבְניָּה  ( ה) ִני ֲחַשְבְניָּה ֵשֵרְביָּה הֹוִדיָּ ֹּאְמרּו ַהְלִוִים ֵישּוַע ְוַקְדִמיֵאל בָּ ַוי

ֲרכּו ֶאת הְפַתְחיָּה קּומּו  ם' בָּ עֹולָּ ם ַעד הָּ עֹולָּ ְרכּו ֵשם  ֱאֹלֵהיֶכם ִמן הָּ ִויבָּ

ל ּוְמרֹוַמםְּכבֹוֶדָך הַעל ּכָּ ה ּוְתִהלָּ כָּ ה הּוא ה: ְברָּ ה  את ְלַבֶּדָך' ַאתָּ ַאתָּ

ַמִים  ִשיתָּ ֶאת ַהשָּ ַמִיםעָּ ֶרץ ְשֵמי ַהשָּ אָּ ם הָּ אָּ ל ְצבָּ ֶליהָּ ַהַיִמים  ְוכָּ ל ֲאֶשר עָּ ְוכָּ

ם  ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻׁלָּ ֶהם ְוַאתָּ ל ֲאֶשר בָּ ַמִים ְוכָּ א ַהשָּ ה  : ְלָך ִמְשַתֲחִויםּוְצבָּ ַאתָּ

ם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַּכְשִּדים ְוַשְמתָּ  ' הּוא ה ַחְרתָּ ְבַאְברָּ ֱאֹלִהים ֲאֶשר בָּ הָּ

ם הָּ ֵתת  : ְשמֹו ַאְברָּ רֹות ִעמֹו ַהְבִרית לָּ ֶניָך ְוכָּ ן ְלפָּ בֹו ֶנֱאמָּ אתָּ ֶאת ְלבָּ צָּ ּומָּ

ֵתת ְלַזְרעֹו   ִשי לָּ ִרי ְוַהְפִרִזי ְוַהְיבּוִסי ְוַהִגְרגָּ ֱאמֹּ ֶאת ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַהִחִתי הָּ

ה תָּ ֶריָך ִּכי ַצִּדיק אָּ ֶקם ֶאת ְּדבָּ ִים ְוֶאת  : ַותָּ ֵתינּו ְבִמְצרָּ ַוֵתֶרא ֶאת ֳעִני ֲאבֹּ

ַמְעתָּ ַעל ַים סּוף ם שָּ תָּ יו  : ַזֲעקָּ דָּ ל ֲעבָּ ה ּוְבכָּ ְפִתים ְבַפְרעֹּ ת ּומֹּ תֹּ ַוִתֵתן אֹּ

ל ַעם ַאְרצֹו ִּכי יַָּדְעתָּ ִּכי ֵהִזידּו ֲעֵליֶהם ַוַתַעש ְלָך ֵשם ְּכַהיֹום ַהֶזה :  ּוְבכָּ

ְדֵפיֶהם ִהְשַלְכתָּ   ה ְוֶאת רֹּ שָּ ם ַבַיבָּ ַקְעתָּ ִלְפֵניֶהם ַוַיַעְברּו ְבתֹוְך ַהיָּ ם בָּ ְוַהיָּ

:ִבְמצֹוֹלת ְּכמֹו ֶאֶבן ְבַמִים ַעִזים
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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



כל הנשמה תהלל יה הללויה ועל כל ההילולים הוא הילול הנשמה  : ק"רד

.והיא תתבונן במעשה האל יתברך ובידיעה כפי כח הנשמה בעודה בגוף

כל מי שיש בו נשמה ונפש משכלת תהלל את יה : מצודת דוד

ממרום קדשו עד  ' אולם בכל אופן תתפשט תהלת ה-כל הנשמה : ם"מלבי

וכן על כל נשימה ונשימה  , עד שכל הנשמה תהלל יה, כללות כל הברואים

על חסדיו וטובותיו ומעשיו ' יהללו את ה, שישאפו רוח חיים וחסד

.ונפלאותיו כי לא כלו רחמיו וחסדיו לא יתמו

ַהְללּו יָּּה א

ְדשֹו   זֹוַהְללּו ֵאל ְבקָּ :ַהְללּוהּו ִבְרִקיַע עֻׁ

יו  ב תָּ ְדלֹוַהְללּוהּו ִבְגבּורֹּ ב גֻׁ :ַהְללּוהּו ְּכרֹּ

ר  ג :ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוִכנֹורַהְללּוהּו ְבֵתַקע שֹופָּ

חֹול  ד ף ּומָּ בַהְללּוהּו ְבתֹּ :ַהְללּוהּו ְבִמִנים ְועּוגָּ

ַמע ה הַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שָּ :ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ְתרּועָּ

ה ְתַהֵלל יָּּה ו מָּ ל ַהְנשָּ ּכֹּ

:ַהְללּו יָּּה

נ"מזמור ק

ְדשֹו ַהְללּו ֵאל ְבקָּ

ר ַהְללּוהּו ְבֵתַקע שֹופָּ

ל : (טו', כ)יט .טז, ט"שמות י רְוקֹּ פָּ דשֹּ ק ְמאֹּ זָּ ַוְיִהי קֹול  ... חָּ

ר פָּ ֱאֹלִהים ַיֲעֶננּו ְבקֹולַהשֹּ ֶשה ְיַדֵבר ְוהָּ ד מֹּ ֵזק ְמאֹּ ... הֹוֵלְך ְוחָּ

ֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון ה: טו', שמואל ב ו ל ֵבית ִיְשרָּ ִוד ְוכָּ '  ְודָּ

ה ּוְבקֹול  רִבְתרּועָּ :  שֹופָּ

ַקע : יג, ז"ישעיהו כ יָּה ַביֹום ַההּוא ִיתָּ רְוהָּ אּו  ְבשֹופָּ דֹול ּובָּ גָּ

ִים ְוִהְשַתֲחוּו ַלה ִחים ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ ְבִדים ְבֶאֶרץ ַאשּור ְוַהִנּדָּ אֹּ '  הָּ

ִם לָּ ֶדש ִבירּושָּ :  ְבַהר ַהקֹּ

ר : ג, ג"יחזקאל ל ַקע ַבשֹופָּ םְותָּ עָּ :ְוִהְזִהיר ֶאת הָּ

ר : א', יואל ב ל  ִתְקעּו שֹופָּ ְדִשי ִיְרְגזּו ּכֹּ ִריעּו ְבַהר קָּ ְבִציֹון ְוהָּ

א יֹום ה ֶרץ ִּכי בָּ אָּ ְשֵבי הָּ רֹוב' יֹּ :ִּכי קָּ

ה ְתַהֵלל יָּּה ַהְללּו יָּּה מָּ ל ַהְנשָּ :ּכֹּ

ֱאֹלִהים  ' ַוִייֶצר ה: ז', בראשית ב

ה   מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ם עָּ דָּ אָּ ֶאת הָּ

יו  ַחִיים ַוְיִהי  ִנְשַמתַוִיַפח ְבַאפָּ

ה ם ְלֶנֶפש ַחיָּ דָּ אָּ :הָּ

ֵאל  : ה, ב"ישעיהו מ ַמר הָּ ה אָּ ּכֹּ

ַמִיםבֹוֵרא ' ה ַקעְונֹוֵטיֶהם ַהשָּ רֹּ

ֶרץ אָּ ֵתן הָּ ֶאיהָּ נֹּ הְוֶצֱאצָּ מָּ ם ְנשָּ עָּ לָּ

ּה ְלִכים בָּ ֶליהָּ ְורּוַח ַלהֹּ :עָּ

כלי נגינה של  

'ישראל לתהלת ה

ה מָּ תהלת ַהְנשָּ

ה  :(ד-ג, ח"ק)י -ט, ז"נ עּורָּ

ה  ה  ַהֵנֶבל ְוִכנֹור ְכבֹוִדי עּורָּ ִעירָּ אָּ

ַחר ַעִמיםאֹוְדָך : שָּ י -אֲ בָּ נָּ דֹּ

ִמיםֲאַזֶמְרָך  :ַבל אֻׁ

:ה', שמואל ב ו

ֵאל ְמַשֲחִקים   ל ֵבית ִיְשרָּ ִוד ְוכָּ ְודָּ

ל ֲעֵצי ְברֹוִשים  ' ִלְפֵני ה ְבכֹּ

ִפים ִלים ּוְבתֻׁ רֹות ּוִבְנבָּ ּוְבִכנֹּ

:ּוְבֶצְלֶצִליםּוִבְמַנַעְנִעים 

חֹול:ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוִכנֹור ף ּומָּ ַהְללּוהּו ְבתֹּ

ף  ְיַהְללּו ְשמֹו : ג, ט"קמ חֹול ְבתֹּ ְבמָּ

:לֹוְוִכנֹור ְיַזְמרּו

ה  : כ, ו"שמות ט ַוִתַקח ִמְריָּם ַהְנִביאָּ

ן ֶאת  ףֲאחֹות ַאֲהרֹּ ל ַהתֹּ ּה ַוֵתֶצאן כָּ ְביָּדָּ

ִשים ַאֲחֶריהָּ  ֹלתַהנָּ ִפים ּוִבְמחֹּ :ְבתֻׁ

:ג, א"ירמיהו ל

ֵאל עֹוד  עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְבתּוַלת ִיְשרָּ

ַפִיְךַתְעִּדי  את תֻׁ :ְמַשֲחִקיםִבְמחֹולְויָּצָּ

ב :ַהְללּוהּו ְבִמִנים ְועּוגָּ

:  כא', בראשית ד

ל   ִחיו יּובָּ ְוֵשם אָּ

ל   יָּה ֲאִבי ּכָּ הּוא הָּ

ֵפש  בתֹּ :ִּכנֹור ְועּוגָּ

ַמע ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי שָּ
ה :ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי ְתרּועָּ

ל : ה', שמואל ב ו ִוד ְוכָּ ְודָּ

ֵאל ְמַשֲחִקים ִלְפֵני   ֵבית ִיְשרָּ

ל ֲעֵצי ְברֹוִשים  ' ה ְבכֹּ

ִפים ִלים ּוְבתֻׁ רֹות ּוִבְנבָּ ּוְבִכנֹּ

:ּוְבֶצְלֶצִליםּוִבְמַנַעְנִעים 

סמיכות המזמור בספר תהלים 

ה  ' ֱענּו ַלה: ז, ז"קמ ְבתֹודָּ

:ְבִכנֹורֵלאֹלֵהינּו ַזְמרּו

חֹול ְיַהְללּו ְשמֹו : ג, ט"קמ ְבמָּ

ף ְוִכנֹור ְיַזְמרּו :לֹוְבתֹּ

ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל  : ד.ג, נ"ק
חֹולַהְללּוהּו :ְוִכנֹור ף ּומָּ ְבתֹּ

ְדשֹול -אֵ ַהְללּו: ב, נ"ק ְבקָּ

יוַהְללּוהּו : ב, נ"ק תָּ ב ִבְגבּורֹּ ְדלֹוַהְללּוהּו ְּכרֹּ גֻׁ

ר ֵשם ' הְתִהַלת: כא, ה"קמ שָּ ל בָּ ֵרְך ּכָּ ְדשֹוְיַדֶבר ִפי ִויבָּ ם וֶָּעדקָּ :ְלעֹולָּ

דֹול: ח.ו.ג, ה"קמ ד ' הגָּ ל ְמאֹּ לָּ תֹוּוְמהֻׁ לָּ ֵאין  ְוִלְגדֻׁ

ְתָך... ֵחֶקר הּוְגדּולָּ לֶאֶרְך ַאַפִים ... ֲאַסְפֶרנָּ ֶסדּוְגדָּ חָּ

ַגְעתָּ ֶחֶבל ְנִביִאים: ו-ה', שמואל א י ףְוִלְפֵניֶהם ... ּופָּ ִליל ֵנֶבל ְותֹּ ְוִכנֹורְוחָּ

ה ִמְתַנְבִאים ֶליָך רּוַח ה: ְוֵהמָּ ה עָּ ְלחָּ ם ְוֶנְהַפְכתָּ ְלִאיש ַאֵחר' ְוצָּ :ְוִהְתַנִביתָּ ִעמָּ

כל אדם בימי הגאולה של שיבת ציוןדוד המלך עולה לציוןבן אדם ראשוןדוד המלך עולה לציון, רוח הקודש, נבואהציון, התגלות

Friedhelm Hartenstein
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• 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”
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