הספר הרביעי (צ'-ק"ו) -
יחידה ספרותית ורעיונית

סקירה כללית :המבנה והמסרים של הספר הרביעי :שיקום מחורבן וגלות (פ"ט) לקראת קיבוץ גלויות ושיבת ציון (ק"ז)

הספר הרביעי מתאר את תהליך השיקום של עם
ישראל ,כפי שעולה מתוך מיקומו בספר תהילים:
לאחר חורבן מלכות בית דוד בסוף הספר השלישי
"ּת ִפ ָּלה
(פ"ט ,לט-נג) ,העם מתחזק בעזרת ְ
ְלמ ֶֹׁשה" (צ') ונערך באופן הדרגתי לקיבוץ גלויות
של גאולי ה' בפתיחת הספר החמישי (ק"ז).

שיקום לאחר החורבן לעולם שכולו שבת

ספר שלישי
פ"ט

בתרשים הראשון ,כל הספר הרביעי מוצג בסקירה
כללית .הספר מחולק לשלוש יחידות:

מלכות
בית דוד
וחורבנה

צ'

תפילה למשה
איש
הא-להים

צ"א

ישב בסתר
עליון בצל
שדי יתלונן

צ"ב

מזמור שיר
ליום השבת

צ"ג

ה' מלך
גאות לבש

קבלת מלכות ה' של ישראל והעמים
צ"ד

אל נקמות ה'
אל נקמות
הופיע

צ"ה

צ"ו

צ"ז

צ"ח

צ"ט

פ"ט • מלכות בית דוד וחורבנה

חזרת מלכות דוד ,בריאה חדשה לקראת גאולת ישראל
ק'

ק"א

לדוד מזמור
חסד ומשפט
אשירה

ק"ב

תפילה לעני
כי יעטף

ק"ג

לדוד ברכי
נפשי את ה'

ק"ד

ברכי נפשי
את ה'

ק"ה

הודו לה'
קראו בשמו

ספר חמישי
ק"ו

הללויה הודו
לה' כי טוב

ק"ז

קיבוץ גלויות
וגאולת ישראל

•צ'-צ"ד  -שיקום לאחר החורבן לקראת "עולם
שכולו שבת".
•צ"ה-ק'  -קבלת מלכות ה' של ישראל והעמים.

מסגרת חיצונית (פ"ט-ק"ז) ופנימית (צ'-ק"ו) של הספר הרביעי:

•ק"א-ק"ו – חזרת מלכות דוד ,בריאה חדשה
לקראת גאולת ישראל.

פתיחת המזמור
עֹולם ָא ִׁש ָירה
פ"ט (ב) ַח ְס ֵדי ה' ָ

בשולי התרשים מוצגות המקבילות הלשוניות בין
יחידות .קשרים אלו מחברים את מזמורי הספר
הרביעי לכדי יחידה ספרותית אחת בעלת רצף
רעיוני.

פ"ט (לג) ָּופ ַק ְד ִּתי ְב ֵׁש ֶבט ִּפ ְׁש ָעם
ִּובנְ גָ ִעים ֲעוֹנָ ם

מתחת למזמורים מוצגות המקבילות הלשוניות
בין המזמורים ,על מנת להקל על קריאה צמודה
("קריאה הקשרית") של המזמורים ברצף; כמו
כן מופיעות מקבילות חשובות למקומות אחרים
בספר תהלים ובספרי מקרא אחרים.
באתר  www.tefilah.orgניתן למצוא דיון
מפורט במהלך הפרשני המוצג בתרשימים אלו,
וכן ביאור של השיטה הספרותית ,עליה מבוססת
"הפרשנות ההקשרית" של ספר תהלים ,עם
הפניות לחומר נוסף.
הצעות ,שאלות ,הערות והארות ניתן לשלוח אל
בני גזונדהייט:
b.gesund@gmail.com

ק"ז (יז) ֱאוִ ִלים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם
ּומ ֲעוֹנ ֵֹת ֶיהם יִ ְת ַעּנּו
ֵ
ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי
צ' (יג) ָ
ל-ע ָב ֶדיָך
וְ ִהּנָ ֵחם ַע ֲ
(יד) ַׂש ְּב ֵענּו ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך

בהמשך ,לכל יחידה מוקדש תרשים נפרד ,כאשר
היחידה השלישית ק"א-ק"ז מפוצלת לשני
תרשימים (ק"א-ק"ד; ק"ה-ק"ז).
על מנת להבין את הרצף והמהלך הרעיוני של
היחידות ,המזמורים מובאים בשלמותם ובנוסף
סיכומים מתומצתים מופיעים בכותרת של כל
יחידה וכן בכותרות של המזמורים .באמצעות
סיכומים אלו ניתן לעקוב אחר הרצף הרעיוני של
כל יחידה.

חתימת המזמור
ק"ז (מג) ִמי ָח ָכם וְ יִ ְׁש ָמר ֵא ֶּלה
וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי ה'

עֹולם ָא ִכין זַ ְר ֶעָך
ָ
(ג) ָׁש ַמיִ ם ָּת ִכן (ה) ַעד
ּומ ֲע ֵׂשה
(כב) ֲא ֶׁשר יָ ִדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ( יז) ַ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו;
יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָע ֵלינּו ַ
(טז) ְּבאֹור ָּפנֶ יָך יְ ַה ֵּלכּון ( מו) ִה ְק ַצ ְר ָּת
לּומיו (ח) ֲעלֻ ֵמנּו ִל ְמאֹור ָּפנֶ יָך;
יְ ֵמי ֲע ָ
ְמ ִׁש ֶיחָך; (מז)
ִעם
ִה ְת ַע ַּב ְר ָּת
(לט)
ִּת ְב ַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך ( ט) ִּכי ָכל
יָ ֵמינּו ָּפנּו ְב ֶע ְב ָר ֶתָך (מז) ִּת ְב ַער ְּכמֹו ֵאׁש ֲח ָמ ֶתָך
( ז) ַּוב ֲח ָמ ְתָך נִ ְב ָה ְלנּו; (מז) ַעד ָמה ה' ִּת ָּס ֵתר
ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי; (ד) ְל ָדוִ ד
ָ
ָלנֶ ַצח ( יג)
ַע ְב ִּדי (כא) ָּדוִ ד ַע ְב ִּדי (מ) ְּב ִרית ַע ְב ֶּדָך (נא)
ֶח ְר ַּפת ֲע ָב ֶדיָך ( יג) וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָך (טז)
את ָכל ְּבנֵ י
יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳע ֶלָך; (מח) ָּב ָר ָ
ָא ָדם ( ג) ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם; (יב) ְלָך ָׁש ַמיִ ם
ֹלאּה ַא ָּתה יְ ַס ְד ָּתם ( ב)
ּומ ָ
ַאף ְלָך ָא ֶרץ ֵּת ֵבל ְ
עֹולם ַא ָּתה ֵאל
עֹולם ַעד ָ
ּומ ָ
חֹולל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל ֵ
וַ ְּת ֵ

ק"ו (מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו
וַ ּיִ ּנָ ֵחם ְּכרֹב ֲח ָס ָדיו

הספר הרביעי = ספרו של משה :משה מוזכר בכל ספר תהלים רק  8פעמים ,מתוכם  7פעמים בספר הרביעי
ע"ז (כא) נָ ִח ָית כַ ּצֹאן
ַע ֶּמָך ְּביַ ד מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן

צ"ט (ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו
ּוׁש ֵ
ְ
ק ִֹראים ֶאל ה' וְ הּוא יַ ֲענֵ ם

צ' (א) ְּת ִפ ָּלה ְלמ ֶֹׁשה ִאיׁש
ֹלהים ֲאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה
ָה ֱא ִ
ית ָּלנּו ְּבדֹר וָ דֹר
ָהיִ ָ

יֹוד ַיע ְּדרָ כָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י
ק"ג (ז) ִ
ילֹותיו
יִ ְׂשרָ ֵאל ֲעלִ ָ

צ"ה (י) ַארְ ּבָ עִ ים ָׁשנָ ה ָאקּוט ּבְ דֹור
וָ א ַֹמר עַ ם ּתֹעֵ י לֵ בָ ב ֵהם ֵוְהם ֹלא
יָדְ עּו דְ רָ כָ י

ק"ה (כו) ָׁש ַלח מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו
ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו

ק"ו (טז) וַ ַיְקנְ אּו לְ מ ֶֹׁשה ּבַ ַּמ ֲחנֶ ה
לְ ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש ה' (כג) לּולֵ י מ ֶֹׁשה
בְ ִחירֹו (לב) וַ ּיֵ רַ ע לְ מ ֶֹׁשה

יֹוד ַיע ְּדרָ כָ יו לְ מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י
ק"ג (ז) ִ
ילֹותיו
יִ ְׂשרָ ֵאל ֲעלִ ָ

מזמור פ"ט מעצב את הספר הרביעי:
את
פ"ט (מח) זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד ַעל ַמה ָּׁשוְ א ָּברָ ָ
כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם

מקבילות לאורך הפרקים:

צ' (ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּד ָּכא
ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
וַ ּת ֶ

פ"ח (טו) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
פ"ט (מז) ָמה ה' ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח

צ"א (א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון
ְּב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן

פ"ט (כז) הּוא יִ ְקרָ ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה ֵאלִ י וְ צּור
ׁשּוע ִתי
יְ ָ

צ"א (טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו
ִעּמֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה

פ"ט (נב) ֲא ֶׁשר ֵחרְ פּו אֹויְ ֶביָך ה'
ֲא ֶׁשר ֵחרְ פּו ִע ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך

צ"ב (י) ִּכי ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך ה' ִּכי
ֹאבדּו
ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך י ֵ

ׁשּוע ִתי
לי וְ צּור יְ ָפ"ט (כז) ֵא ִ
(מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור ַח ְרּבֹו

צ"ב (טז) ְל ַהּגִ יד ִּכי יָ ָׁשר ה'
צּורי וְ ֹלא ַעוְ ָל ָתה ּבֹו
ִ

פ"ט

צ"ד (כב) וַ יְ ִהי ה' לִ י לְ ִמ ְׂשּגָ ב
אֹ-להי לְ צּור ַמ ְח ִסי
ַ
וֵ
צ"ג (א) ה' ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש:
(ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ה' ...נְ ָהרֹות
קֹולם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות
ָ
(ד) ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם

מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם
(י) ַא ָּתה ֵ
(כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי ַבּיָ ם יָ דֹו
ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו

צ"ה (א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה'
נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו

צ"ד (ב) ָה ֵׁשב ּגְ מּול עַ ל ּגֵ ִאים

צ"ג (ב) נָ כֹון ִּכ ְס ֲאָך ֵמ ָאז
עֹולם ָא ָּתה
ֵמ ָ

צ"ב (ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום ְלע ָֹלם
ה' (יא) וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י
ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַר ֲענָ ן
ַּב ִ

פ"ט (יח) ִּוב ְרצֹנְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ נּו
(כה) ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו

פ"ז (ה) וְ הּוא יְ כֹונְ נֶ ָה ֶעלְ יֹון
פ"ט (כח) ֶא ְּתנֵ הּו ֶעלְ יֹון לְ ַמלְ כֵ י ָארֶ ץ

צ"א (א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון
(ט) ַמ ְח ִסי ֶע ְליֹון

פ"ח (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך
ָּב ֲא ַבּדֹון
עֹולם ָא ִׁש ָירה ְלדֹר וָ דֹר
פ"ט (ב) ַח ְס ֵדי ה' ָ
עֹולם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה
אֹוד ַיע ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי (ג) ָ
ִ
ָׁש ַמיִ ם ָּת ִכן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי
עֹולם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי
וְ ַח ְס ִּדי ִעּמֹו (כט) ְל ָ
יתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו (לד) וְ ַח ְס ִּדי ֹלא ָא ִפיר
ְּוב ִר ִ
ֵמ ִעּמֹו וְ ֹלא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי (נ) ַאּיֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
ָה ִראׁשֹנִ ים ֲא-דֹנָ י נִ ְׁש ַּב ְע ָּת ְל ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך

צ"ב (ג) ְל ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך
וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּב ֵּלילֹות

(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון
(ב) א ַֹמר ַלה' ַמ ְח ִסי
(ג) ִּכי הּוא יַ ִּצ ְילָך
(ד) ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך ָלְך
ִצּנָ ה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמּתֹו:
(ה) ֹלא ִת ָירא ִמ ַּפ ַחד ָליְ ָלה
(ו) ִמ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך
(ז) יִ ּפֹל ִמ ִּצ ְּדָך ֶא ֶלף
ֵא ֶליָך ֹלא יִ ּגָ ׁש:
(ח) ַרק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט
(ט) ִּכי ַא ָּתה ה' ַמ ְח ִסי
(י) ֹלא ְתאֻ ּנֶ ה ֵא ֶליָך ָר ָעה
(יא) ִּכי ַמ ְל ָא ָכיו יְ ַצּוֶ ה ָּלְך
(יב) ַעל ַּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך
(יג) ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך
(יד) ִּכי ִבי ָח ַׁשק וַ ֲא ַפ ְּל ֵטהּו
(טו) יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּו
ֲא ַח ְּל ֵצהּו וַ ֲא ַכ ְּב ֵדהּו:
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו

ְּב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן:
ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו:
צּוד ִתי ֱא ַ
ְּומ ָ
ִמ ַּפח יָ קּוׁש ִמ ֶּד ֶבר ַהּוֹות:
וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסה
יֹומם:
ֵמ ֵחץ יָ עּוף ָ
ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם:
ְּור ָב ָבה ִמ ִימינֶ ָך
וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה:
ֶע ְליֹון ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך:
וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב ְּב ָא ֳה ֶלָך:
ִל ְׁש ָמ ְרָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכיָך:
ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך:
ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַתּנִ ין:
ֲא ַׂשּגְ ֵבהּו ִּכי יָ ַדע ְׁש ִמי:
ִעּמֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה
יׁשּוע ִתי:
וְ ַא ְר ֵאהּו ִּב ָ

(א) ִמזְ מֹור ִׁשיר לְ יֹום ַה ַּׁשּבָ ת:
(ב) טֹוב לְ הֹדֹות לה'
(ג) לְ ַהּגִ יד ּבַ ּב ֶֹקר ַח ְסּדֶ ָך
(ד) ַעלֵ י ָעׂשֹור וַ ֲעלֵ י נָ בֶ ל
(ה) ּכִ י ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ּבְ פָ ֳעלֶ ָך
(ו) ַמה ּגָ דְ לּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה'
(ז) ִאיׁש ּבַ ַער ֹלא יֵ דָ ע
(ח) ּבִ פְ ר ַֹח רְ ָׁש ִעים ּכְ מֹו ֵע ֶׂשב
לְ ִה ָּׁש ְמדָ ם ֲעדֵ י ַעד:
(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם ה':
(י) ּכִ י ִהּנֵ ה אֹיְ בֶ יָך ה'
יִ ְתּפָ רְ דּו ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
(יא) וַ ָּתרֶ ם ּכִ רְ ֵאים ַקרְ נִ י
(יב) וַ ַּתּבֵ ט ֵעינִ י ּבְ ׁשּורָ י
ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י:
(יג) צַ ּדִ יק ּכַ ָּת ָמר יִ פְ רָ ח
(יד) ְׁשתּולִ ים ּבְ בֵ ית ה'
(טו) עֹוד יְ נּובּון ּבְ ֵׂשיבָ ה
(טז) לְ ַהּגִ יד ּכִ י יָ ָׁשר ה'

ּולְ זַ ֵּמר לְ ִׁש ְמָך ֶעלְ יֹון:
וֶ ֱאמּונָ ְתָך ּבַ ּלֵ ילֹות:
ֲעלֵ י ִהּגָ יֹון ּבְ כִ ּנֹור:
ּבְ ַמ ֲע ֵׂשי יָ דֶ יָך ֲארַ ּנֵ ן:
ְמאֹד ָע ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך:
ּוכְ ִסיל ֹלא יָ בִ ין ֶאת זֹאת:
וַ ּיָ צִ יצּו ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן

ׁשּוע ִתי( :מד) ַאף ָּת ִׁשיב צּור ַח ְרּבֹו
לי וְ צּור יְ ָפ"ט (כז) ֵא ִ

צּורי וְ ֹלא ַעוְ ָל ָתה ּבֹו
(טז) ְל ַהּגִ יד ִּכי יָ ָׁשר ה' ִ

פ"ט (יח) ִּוב ְרצֹנְ ָך ָּתרּום ַק ְרנֵ נּו( :כה) ִּוב ְׁש ִמי ָּתרּום ַק ְרנֹו

ֹּלתי ְּב ֶׁש ֶמן ַר ֲענָ ן
(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום ְלע ָֹלם ה' (יא) וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַּב ִ

צ"ז (ב) ָענָ ן וַ ֲערָ ֶפל ְס ִב ָיביו צֶ ֶדק
ִּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ּכִ ְסאֹו

ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
יתי ְלדֹר וָ דֹור ִּכ ְס ֲאָך ֶס ָלה (טו) ֶצ ֶדק ִ
פ"ט (ה) ָּובנִ ִ
עֹולם
ימי ָׁש ָמיִ ם (לז) זַ ְרעֹו ְל ָ
ִּכ ְס ֶאָך (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי ָל ַעד זַ ְרעֹו וְ ִכ ְסאֹו ִּכ ֵ
יִ ְהיֶ ה וְ ִכ ְסאֹו ַכ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ִּדי (מה) וְ ִכ ְסאֹו ָל ָא ֶרץ ִמּגַ ְר ָּתה

צ"ח (ג) זָ כַ ר ַח ְסּדֹו
וֶ ֱאמּונָ תו לְ ֵבית יִ ְׂשרָ ֵאל

(א) ה' ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש לָ ֵבׁש ה' עֹז ִה ְת ַאּזָ ר
ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט:
ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה:
(ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז
נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות קֹולָ ם
(ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ה'
יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם:
(ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם רַ ִּבים ַא ִּדירִ ים ִמ ְׁש ְּברֵ י יָ ם
ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה':
(ה) ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש
ה' לְ אֹרֶ ְך יָ ִמים:

(ט) וְ ַא ָּתה ָמרֹום לְ עֹלָ ם (יא) וַ ָּתרֶ ם ּכִ רְ ֵאים ַקרְ נִ י ( ד) ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה'; (ט) לְ עֹלָ ם ( ב) ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם
ָא ָּתה; (ג) וֶ ֱאמּונָ ְתָך (ו) ְמאֹד (יד) ְׁשתּולִ ים ְּב ֵבית ה' ( ה) ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש

(ה) ַע ְּמָך ה' יְ ַדּכְ אּו ( ג) יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּדכְ יָ ם; (ב) נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ( כ) ַהיְ ָח ְברְ ָך ּכִ ֵּסא ַהּוֹות;
(א) ה' ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש ( ב) ָה ֵׁשב ּגְ מּול ַעל ּגֵ ִאים; (א) ַּבל ִּתּמֹוט ( יח) ָמ ָטה רַ גְ לִ י

אֹ-להי ְלצּור ַמ ְח ִסי
ַ
(כב) וַ יְ ִהי ה' ִלי ְל ִמ ְׂשּגָ ב וֵ
(ד) ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה'

(ב) ָה ֵׁשב ּגְ מּול ַעל ּגֵ ִאים

(א) ה' ָמ ָלְך ּגֵ אּות ָל ֵבׁש
קֹולם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות (ד) ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם
(ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות  ...נְ ָהרֹות ָ
ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
(ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּד ָּכא וַ ּת ֶ

ית ָע ָליו
לּומיו ֶה ֱע ִט ָ
פ"ט (מו) ִה ְק ַצ ְר ָּת יְ ֵמי ֲע ָ
ּבּוׁשה ֶס ָלה
ָ

עֹולם ָא ָּתה
(ב) נָ כֹון ִּכ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמ ָ

פ"ט (כז) הּוא יִ ְקרָ ֵאנִ י ָא ִבי ָא ָּתה
עֹולם ָא ִׁש ָירה ְלדֹר וָ דֹר
פ"ט (ב) ַח ְס ֵדי ה' ָ
אֹוד ַיע ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי (ד) נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְל ָדוִ ד ַע ְב ִּדי
ִ

(כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך ִּכ ֵּסא ַהּוֹות י ֵֹצר ָע ָמל ֲע ֵלי חֹק
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צ' (ד) ִּכי ֶא ֶלף ָׁשנִ ים ְּב ֵעינֶ יָך ְּכיֹום ֶא ְתמֹול (ט) ִּכ ִּלינּו ָׁשנֵ ינּו ְכמֹו
נֹותינּו ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת ְׁשמֹונִ ים
ֶהגֶ ה (י) יְ ֵמי ְׁש ֵ
יתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָר ָעה
ָׁשנָ ה (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִ ָ

נֹותיָך
ק"ב (כה) ְּבדֹור ּדֹורִ ים ְׁש ֶ
נֹותיָך ֹלא
(כח) וְ ַא ָּתה הּוא ְּוׁש ֶ
יִ ָּתּמּו

צ' (ה) ַּבּב ֶֹקר ֶּכ ָח ִציר יַ ֲחֹלף (ו) ַּבּב ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלף

ק"ב (כז)ּ ּכַ ּלְ בּוׁש ַּת ֲחלִ יפֵ ם וְ יַ ֲחֹלפּו

מֹולל וְ יָ ֵבׁש
צ' (ו) ָל ֶע ֶרב יְ ֵ

ק"ב (ה) וַ ּיִ ַבׁש ִל ִּבי
(יב) וַ ֲאנִ י ָּכ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש

ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָך
צ' (יג) ָ
(טז) יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳע ֶלָך וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ְּבנֵ ֶיהם

ק"ב (טו) ּכִ י רָ צּו עֲ בָ דֶ יָך ֶאת ֲאבָ נֶ ָיה
(כט) ּבְ נֵ י עֲ בָ דֶ יָך י ְִׁשּכֹונּו

צ"ב וַ ּיָ ִציצּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
ְל ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד
(י) יִ ְת ָּפ ְרדּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

צ"ד (ג) ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים ה' ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו
(ד) יַ ִּביעּו יְ ַד ְּברּו ָע ָתק יִ ְת ַא ְּמרּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
(ח) ִּבינּו ּב ֲֹע ִרים ָּב ָעם ְּוכ ִס ִילים ָמ ַתי ַּת ְׂש ִּכילּו
(כג) וַ ּיָ ֶׁשב ֲע ֵל ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוב ָר ָע ָתם
ֹלהינּו
יתם ה' ֱא ֵ
יתם יַ ְצ ִמ ֵ
יַ ְצ ִמ ֵ

ק"א (ב) ַא ְׂש ִּכ ָילה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא ֵא ָלי (ה) ְמ ָל ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר
ֵר ֵעהּו אֹותֹו ַא ְצ ִמית (ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית
ֵמ ִעיר ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

אֹלהי ְלצּור ַמ ְח ִסי ( א) נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו;
(כב) וֵ ַ

(א,ט) ָּכל ָה ָא ֶרץ ( ה,ט) ָּכל ָה ָא ֶרץ;
(ג,ה,ז,י,יג) ַע ִּמים ( ו) ַע ִּמים;
(י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם ה' ָמ ָלְך ( א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ;
(יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ ( א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים...
הּודה;
(ח) ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח ִצּיֹון וַ ָּתגֵ ְלנָ ה ְּבנֹות יְ ָ
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹוֵ ...ה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל
(י,יג) ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ...יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק ( ב,ד) ֶצ ֶדק ִ

צ"ו (י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם ה' ָמ ָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָך
(יג) ָ

(ג) ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים ה' ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו
ׁשּורי
(יב) וַ ַּת ֵּבט ֵעינִ י ְּב ָ

ׁשּועתו
צ"ו (ב) ִׁשירּו ַלה' ָּב ְרכּו ְׁשמֹו ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום יְ ָ

ֹלהינּו
רֹוממּו ה' ֱא ֵ
צ"ט (ב) וְ רָ ם הּוא ַעל ּכָ ל ָה ַע ִּמים (ה.ט) ְ

צ"ו (יג) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ :יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק
וְ ַע ִּמים ֶּב ֱאמּונָ תֹו

ית
צ"ט (ט) ִּכי ַא ָּתה ה' ֶע ְליֹון ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲע ֵל ָ
ֹלהים
ַעל ָּכל ֱא ִ

דברים כ"ו טו:
דברים ל"ג כז:
צ' א:

ַה ְׁש ִק ָיפה ִמ ְּמעֹון ָק ְד ְׁשָך..
עֹולם
ּומ ַּת ַחת זְ רֹעֹת ָ
ֹלהי ֶק ֶדם ְִמעֹנָ ה ֱא ֵ
ית ָּלנּו ְּבדֹר וָ דֹר
ַא-דֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָ

צ"א ט:

ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך

דברים ל"ג טו-יח:

ֵּומרֹאׁש ַהרְ רֵ י ֶק ֶדם ִּומ ֶּמגֶ ד ּגִ ְבעֹות עֹולָ םִּ :ומ ֶּמגֶ ד ֶארֶ ץ
ֹלאּה ...צּור יְ לָ ְדָך ֶּת ִׁשי וַ ִּת ְׁשּכַ ח ֵא-ל ְמחֹלְ לֶ ָך
ְּומ ָ
חֹולל ֶא ֶרץ וְ ֵת ֵבל
ְּב ֶט ֶרם ָה ִרים י ָֻּלדּו וַ ְּת ֵ

דברים ל"ב ח
ל"ב כו:
צ' ג:

ְּב ַהנְ ֵחל ֶע ְליֹון ּגֹויִ ם ְּב ַה ְפ ִרידֹו ְּבנֵ י ָא ָדם
יתה ֵמ ֱאנֹוׁש זִ ְכ ָרם
ָא ַמ ְר ִּתי ַא ְפ ֵא ֶיהם ַא ְׁש ִּב ָ
ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּד ָּכא וַ ּת ֶ

שמות ל"ב יב:
צ' יג:

ׁשּוב ֵמ ֲחרֹון ַא ֶּפָך וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶּמָך
ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָך
ָ

דברים ל"ג יז:
צ' טז:

ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָה ָדר לֹו וְ ַק ְרנֵ י ְר ֵאם ַק ְרנָ יו
וַ ֲה ָד ְרָך ַעל ְּבנֵ ֶיהם...

צ ב:

דברים ל"ב,כד:
צ"א ו:

דברים ל"ב לה.מא:
צ"א ח:
דברים ל"ב לג:
צ"א יג:

ק"א (ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית
ֵמ ִעיר ה' ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

צ"ה (ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ ְכ ָר ָעה נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י ה' ע ֵֹׂשנּו

ִלי נָ ָקם וְ ִׁש ֵּלם ...וְ ִל ְמ ַׂשנְ ַאי ֲא ַׁש ֵּלם
וְ ִׁשּלֻ ַמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאה

ֲח ַמת ַּתּנִ ינִ ם יֵ ינָ ם וְ רֹאׁש ְּפ ָתנִ ים ַא ְכזָ ר
ַעל ַׁש ַחל וָ ֶפ ֶתן ִּת ְדרְֹך ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר וְ ַתּנִ ין

צ"ז (א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים (בכותרת)

צ"ט (א) ה' ָמ ָלְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים (בכותרת)

ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו
צ"ז (ב) ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו ֶצ ֶדק ִ

צ"ט (ד) וְ עֹז ֶמ ֶלְך ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב (ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר

ֹלהים (יב) וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו
צ"ז (ז) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָּכל ֱא ִ

צ"ט (ה) וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו (ט) וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַהר ָק ְדׁשֹו
צ"ח (א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש (ד) ִּפ ְצחּו וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
(ה) זַ ְּמרּו ַלה' ְּב ִכּנֹור ְּב ִכּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה
צ"ח (ד) ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ

צ"ו (יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ

צ"ז (א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים (ח) ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח ִצּיֹון
יקים ַּבה'
הּודה (יא) ְּוליִ ְׁש ֵרי ֵלב ִׂש ְמ ָחה (יב) ִׂש ְמחּו ַצ ִּד ִ
וַ ָּתגֵ ְלנָ ה ְּבנֹות יְ ָ

רֹותיו (ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדש
צ"ו (ח) ּובֹאּו ְל ַח ְצ ָ

ֹלהים
צ"ז (ז) יֵ בֹׁשּו ָּכל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִּמ ְת ַה ְל ִלים ָּב ֱא ִל ִילים ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָּכל ֱא ִ

ֹלהינּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַעם
צ"ה (ו) נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י ה' ע ֵֹׂשנּו (ז) ִּכי הּוא ֱא ֵ
ַמ ְר ִעיתֹו וְ צֹאן יָ דֹו
ֹלהינּו
צ"ב (יד) ְּב ַח ְצרֹות ֱא ֵ
יַ ְפ ִריחּו

צ"ט (ה-ט) וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו ...וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַהר ָק ְדׁשֹו...

צ"ו (ב) ִׁשירּו ַלה' ָּב ְרכּו ְׁשמו
רֹותיו
(ח) ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּובֹאּו ְל ַח ְצ ָ

צ"ז (יב) וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו

(א) ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף
(ב) ה' ִׁש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי
(ג) ַאל ַּת ְס ֵּתר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י
ְּביֹום ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר ֲענֵ נִ י:
(ד) ִּכי ָכלּו ְב ָע ָׁשן יָ ָמי
הּוּכה ָכ ֵע ֶׂשב וַ ּיִ ַבׁש ִל ִּבי
ָ
(ה)
(ו) ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי
יתי ִל ְק ַאת ִמ ְד ָּבר
(ז) ָּד ִמ ִ
(ח) ָׁש ַק ְד ִּתי וָ ֶא ְהיֶ ה ְּכ ִצּפֹור
(ט) ָּכל ַהּיֹום ֵח ְרפּונִ י אֹויְ ָבי
(י) ִּכי ֵא ֶפר ַּכ ֶּל ֶחם ָא ָכ ְל ִּתי
(יא) ִמ ְּפנֵ י זַ ַע ְמָך וְ ִק ְצ ֶּפָך
(יב) יָ ַמי ְּכ ֵצל נָ טּוי
עֹולם ֵּת ֵׁשב
(יג) וְ ַא ָּתה ה' ְל ָ
(יד) ַא ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון
(טו) ִּכי ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה
(טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה'
(יז) ִּכי ָבנָ ה ה' ִצּיֹון
(יח) ָּפנָ ה ֶאל ְּת ִפ ַּלת ָה ַע ְר ָער
(יט) ִּת ָּכ ֶתב זֹאת ְלדֹור ַא ֲחרֹון
(כ) ִּכי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו
(כא) ִל ְׁשמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר
(כב) ְל ַס ֵּפר ְּב ִצּיֹון ֵׁשם ה'
(כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו
(כד) ִעּנָ ה ַב ֶּד ֶרְך ּכ ִֹחי
(כה) א ַֹמר ֵא ִלי ַאל ַּת ֲע ֵלנִ י ַּב ֲח ִצי יָ ָמי
(כו) ְל ָפנִ ים ָה ָא ֶרץ יָ ַס ְד ָּת
ֹאבדּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד
(כז) ֵה ָּמה י ֵ
ַּכ ְּלבּוׁש ַּת ֲח ִל ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו:
נֹותיָך ֹלא יִ ָּתּמּו:
ּוׁש ֶ
(כח) וְ ַא ָּתה הּוא ְ
(כט) ְּבנֵ י ֲע ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו

וְ ִל ְפנֵ י ה' יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו:
וְ ַׁשוְ ָע ִתי ֵא ֶליָך ָתבֹוא:
ְּביֹום ַצר ִלי ַה ֵּטה ֵא ַלי ָאזְ נֶ ָך
מֹוקד נִ ָחרּו:
מֹותי ְּכ ֵ
וְ ַע ְצ ַ
ִּכי ָׁש ַכ ְח ִּתי ֵמ ֲאכֹל ַל ְח ִמי:
ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי ִל ְב ָׂש ִרי:
יתי ְּככֹוס ֳח ָרבֹות:
ָהיִ ִ
ּבֹודד ַעל ּגָ ג:
ֵ
הֹול ַלי ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו:
ְמ ָ
וְ ִׁשּקֻ וַ י ִּב ְב ִכי ָמ ָס ְכ ִּתי:
אתנִ י וַ ַּת ְׁש ִל ֵיכנִ י:
ִּכי נְ ָׂש ַ
וַ ֲאנִ י ָּכ ֵע ֶׂשב ִא ָיבׁש:
וְ זִ ְכ ְרָך ְלדֹר וָ דֹר:
מֹועד:
ִּכי ֵעת ְל ֶחנְ נָ ּה ִּכי ָבא ֵ
וְ ֶאת ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו:
בֹודָך:
וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ
נִ ְר ָאה ִּב ְכבֹודֹו:
וְ ֹלא ָבזָ ה ֶאת ְּת ִפ ָּל ָתם:
וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶּלל יָ ּה:
ה' ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט:
מּותה:
ְל ַפ ֵּת ַח ְּבנֵ י ְת ָ
ירּוׁש ִָלם:
ּות ִה ָּלתֹו ִּב ָ
ְ
ּומ ְמ ָלכֹות ַל ֲעבֹד ֶאת ה':
ַ
ִק ַּצר יָ ָמי:
נֹותיָך:
ּדֹורים ְׁש ֶ
ְּבדֹור ִ
ּומ ֲע ֵׂשה יָ ֶדיָך ָׁש ָמיִ ם:
ַ
וְ כֻ ָּלם ַּכ ֶּבגֶ ד יִ ְבלּו

ק"א (ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר ָּכלּ-פ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
אתי ֹלא יִ ְד ַּבק ִּבי
ק"א (ג) ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנֵ ִ

ק"ב (ו) ִמּקֹול ַאנְ ָח ִתי ָּד ְב ָקה ַע ְצ ִמי ִל ְב ָׂש ִרי

ק"א (ז) ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים ֹלא יִ ּכֹון ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ י

ק"ב (כט) ְּבנֵ י ֲע ָב ֶדיָך יִ ְׁשּכֹונּו וְ זַ ְר ָעם ְל ָפנֶ יָך יִ ּכֹון

ק"א (ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ

בֹודָך
ק"ב (טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה' וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ

תֹודה
ק (א) ִמזְ מֹור ְל ָ

ק (ב) ִע ְבדּו ֶאת ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה

תֹודה ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ (ב) ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
ק (א) ִמזְ מֹור ְל ָ
תֹודה
(ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ

צ-ק"ב
מקבילות לשוניות וענייניות רבות
(ראו בעמוד הראשון ב"סקירה
הכללית" מקבילות בשולי העמוד)

ק"ב (ד) ִּכי ָכלּו ְב ָע ָׁשן יָ ָמי (יב) יָ ַמי ְּכ ֵצל נָ טּוי (כה) א ַֹמר ֵא ִלי ַאל ַּת ֲע ֵלנִ י ַּב ֲח ִצי יָ ָמי
מֹועד
ק"ב (יד) ַא ָּתה ָתקּום ְּת ַר ֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְל ֶחנְ נָ ּה ִּכי ָבא ֵ
ק"ב (טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה' (כב) ְל ַס ֵּפר ְּב ִצּיֹון ֵׁשם ה' (כ) ִּכי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו

ק"ג (א) וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו

בֹודָך
ק"ב (טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה' וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ

ק"ג (יא) ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָאיו (יג) ִר ַחם ה' ַעל יְ ֵר ָאיו (יז) וְ ֶח ֶסד ה'ַ ...על יְ ֵר ָאיו

ֹלהים הּוא ָע ָׂשנּו וְ לו ֲאנַ ְחנּו ַעּמֹו וְ צֹאן
ק (ג) ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱא ִ
ַמ ְר ִעיתֹו
נֹורא
צ"ט (ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול וְ ָ

צ"ח (ג) זָ ַכר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל

תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִה ָּלה הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
ק (ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
ק (ה) ִּכי טֹוב ה' ְל ָ

(ז) ִאיׁש ַּב ַער ֹלא יֵ ָדע ְּוכ ִסיל ֹלא יָ ִבין ֶאת זֹאת
(יב) ַּב ָּק ִמים ָע ַלי ְמ ֵר ִעים ִּת ְׁש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ י

(ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן ֲהֹלא יִ ְׁש ָמע

צּורי וְ ֹלא ַעוְ ָל ָתה ּבֹו
(טז) ְל ַהּגִ יד ִּכי יָ ָׁשר ה' ִ

(טו) ִּכי ַעד ֶצ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ָּכל יִ ְׁש ֵרי ֵלב

יׁש ִרים צ"ז (יא) ְּוליִ ְׁש ֵרי ֵלב ִׂש ְמ ָחה:
צ"ו (י) ַע ִּמים ְּב ֵמ ָ
יׁש ִרים
יׁש ִרים צ"ט (ד) ֵמ ָ
צ"ח (ט) וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ ָ

(יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ ִלי ַח ְס ְּדָך ה' יִ ְס ָע ֵדנִ י

צ"ו (י) צ"ז (א) צ"ח (א)
ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם ה' ָמלָ ְךֵּ ...ת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

(טו) ִּכי ַעד ֶצ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ָּכל יִ ְׁש ֵרי ֵלב

צ"ז (יא) אֹור זָ רֻ ַע לַ ַּצ ִּדיק ּולְ יִ ְׁשרֵ י לֵ ב ִׂש ְמ ָחה

דברים ל"ב,ד:

ַהּצּור ָּת ִמים ָּפ ֳעלֹו ִּכי ָכל ְּד ָר ָכיו ִמ ְׁש ָּפט ֵא-ל ֱאמּונָ ה
וְ ֵאין ָעוֶ ל ַצ ִּדיק וְ יָ ָׁשר הּוא
וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּב ֵּלילֹות; ִּכי ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ְּב ָפ ֳע ֶלָך; ְל ַהּגִ יד ִּכי יָ ָׁשר ה'
צּורי וְ ֹלא ַעוְ ָל ָתה ּבֹו
ִ

דברים ל"ג כז:
צ"ב ח.י:

ֹאמר ַה ְׁש ֵמד
וַ יְ גָ ֶרׁש ִמ ָּפנֶ יָך אֹויֵ ב וַ ּי ֶ
ֹאבדּו
ְל ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד; ִּכי ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך ה' ִּכי ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך י ֵ

צ"ב ג.ה.טז:

דברים ל"ג יאָּ :ב ֵרְך ה' ֵחילֹו ּופ ַֹעל יָ ָדיו ִּת ְר ֶצה
ִּכי ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ְּב ָפ ֳע ֶלָך ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן
(ה)
במדבר י"ז (כג)
(ח)

וַ ּי ֵֹצא ֶפ ַרח וַ ּיָ ֵצץ ִציץ
ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁש ִעים ְּכמֹו ֵע ֶׂשב וַ ּיָ ִציצּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

דברים ל"ג יז:
צ"ב יא:

ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָה ָדר לֹו וְ ַק ְרנֵ י ְר ֵאם ַק ְרנָ יו
וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י

שמות ט"ו:
עֹופ ֶרת ְּב ַמיִ ם ַא ִּד ִירים
(א) ָא ִׁש ָירה ַלה' ִּכי גָ אֹה ּגָ ָאה (י) ָצ ֲללּו ַּכ ֶ
נֹורא ְת ִהֹּלת (יג) נֵ ַה ְל ָּת ְב ָעּזְ ָך ֶאל
(יא) ִמי ָּכמ ָֹכה נֶ ְא ָּדר ַּבּק ֶֹדׁש ָ
נְ וֵ ה ָק ְד ֶׁשָך (יח) ה' יִ ְמֹלְך ְלע ָֹלם וָ ֶעד
צ"ג:
(א) ה' ָמ ָלְך ּגֵ אּות ָל ֵבׁש ָל ֵבׁש ה' עֹז ִה ְת ַאּזָ ר (ד) ִמּקֹלֹות ַמיִ ם ַר ִּבים ַא ִּד ִירים
יתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש
ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָ ם ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה' (ה) ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד ְל ֵב ְ

שמות ט"ו יח.כא:
ה' יִ ְמֹלְך ְלע ָֹלם וָ ֶעד  ...וַ ַּת ַען ָל ֶהם ִמ ְריָ ם ִׁשירּו ַלה' ִּכי גָ אֹה ּגָ ָאה
צ"ג א; ה' ָמ ָלְך ּגֵ אּות ָל ֵבׁש (צ"ו י; צ"ז א; צ"ט א)
צ"ו אִׁ :שירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש (צ"ו ב; צ"ח א)

דברים ל"ג ב:
צ"ד א:

ארן וְ ָא ָתה ֵמ ִר ְבבֹת ק ֶֹדׁש
הֹופ ַיע ֵמ ַהר ָּפ ָ
ִ
הֹופיַ ע
ֵא-ל נְ ָקמֹות ִ

דברים י יח

(כד,יז; כז יט) ע ֶֹׂשה ִמ ְׁש ַּפט יָ תֹום וְ ַאלְ ָמנָ ה וְ א ֵֹהב ּגֵ ר
ָל ֶתת לֹו לֶ ֶחם וְ ִׂש ְמ ָלה
יתֹומים יְ ַר ֵּצחּו
ַא ְל ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו וִ ִ

דברים ל"ב,לז:
צ"ד,כב:

ֹלהימֹו צּור ָח ָסיּו בֹו
וְ ָא ַמר ֵאי ֱא ֵ
אֹלהי ְלצּור ַמ ְח ִסי
וַ יְ ִהי ה' ִלי ְל ִמ ְׂשּגָ ב וֵ ַ

צ"ד,ו:

צ"ו (יג) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ

צ"ד (א) ֵאל נְ ָקמֹות ה' ֵאל
הֹופ ַיע
נְ ָקמֹות ִ
רֹותיו ק' (ד) ֲחצֵ ר ָֹתיו ּבִ ְת ִהּלָ ה
צ"ו (ח) ּובֹאּו לְ ַחצְ ָ

(יא) ה' י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם

צ"ח (ט) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
ילֹותם
ית ָל ֶהם וְ נ ֵֹקם ַעל ֲע ִל ָ
צ"ט (ח) ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָ

צ"ד (טו) ִּכי ַעד ֶצ ֶדק יָ ׁשּוב
ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲח ָריו ָּכל יִ ְׁש ֵרי ֵלב

ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו
צ"ז (ב) ֶצ ֶדק ִ
(יא) אֹור זָ רֻ ַע ַל ַּצ ִּדיק ְּוליִ ְׁש ֵרי ֵלב ִׂש ְמ ָחה

פ"ט (טו) ֶצ ֶדק ִּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון
ּכִ ְס ֶאָך
צ"ג (א) ה' ָמלָ ְך ּגֵ אּות לָ ֵבׁש (ב)
נָ כֹון ּכִ ְס ֲאָך ֵמ ָאז ֵמעֹולָ ם ָא ָּתה
(ה) ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד

רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ
צ"ט (א) ה' ָמ ָלְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים י ֵֹׁשב ְּכ ִ
ית
(ד) ִמ ְׁש ָּפט ְּוצ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה ָע ִׂש ָ
(ז) ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַתן ָלמֹו

מקבילות חשובות לספר תהלים ולמקראות אחרים
צ"ו (ז) ָהבּו ַלה' ִמ ְׁש ְּפחֹות ַע ִּמים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד וָ עֹז
רֹותיו
(ח) ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּובֹאּו ְל ַח ְצ ָ
(ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ָּכל ָה ָא ֶרץ
כ"ט (א) ִמזְ מֹור ְל ָדוִ ד ָהבּו ַלה' ְּבנֵ י ֵא ִלים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד וָ עֹז
(ב) ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש
צ"ו (א) ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש ִׁשירּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ
יֹור ֵדי
ישעיהו מ"ב (י) ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש ְּת ִה ָּלתֹו ִמ ְק ֵצה ָה ָא ֶרץ ְ
ּומֹלאֹו ִאּיִ ים וְ י ְֹׁש ֵב ֶיהם
ַהּיָ ם ְ
תהלים צ"ו  -דברי הימים א' ט"ז ,כ"ג-ל"ג

דברים ד (יא) וַ ִּת ְק ְרבּון וַ ַּת ַע ְמדּון ַּת ַחת ָה ָהר וְ ָה ָהר ּב ֵֹער ָּב ֵאׁש ַעד ֵלב
ַה ָּׁש ַמיִ ם ח ֶֹׁשְך ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל
דברים ה (יט) ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִּד ֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְק ַה ְל ֶכם ָּב ָהר ִמּתֹוְך
ָה ֵאׁש ֶה ָענָ ן וְ ָה ֲע ָר ֶפל קֹול ּגָ דֹול וְ ֹלא יָ ָסף וַ ּיִ ְכ ְּת ֵבם ַעל ְׁשנֵ י לֻ חֹת ֲא ָבנִ ים
וַ ּיִ ְּתנֵ ם ֵא ָלי

הֹוׁש ָיעה ּלֹו
צ"ח (א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש ִּכי נִ ְפ ָלאֹות ָע ָׂשה ִ
ׁשּועתֹו ְל ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ָּלה ִצ ְד ָקתֹו
הֹוד ַיע ה' יְ ָ
רֹוע ָק ְדׁשֹו (ב) ִ
יְ ִמינֹו ּוזְ ַ
ׁשּועת
(ג) זָ ַכר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל ָראּו ָכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ ַ
ֹלהינּו (ד) ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ ִּפ ְצחּו וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
ֱא ֵ
ישעיה נ"ב (ז) ַמה ּנָ אוּו ַעל ֶה ָה ִרים ַרגְ ֵלי ְמ ַב ֵּׂשר ַמ ְׁש ִמ ַיע ָׁשלֹום
ֹלהיִ ְך (ח) קֹול צ ַֹפיִ ְך
ׁשּועה א ֵֹמר ְל ִצּיֹון ָמ ַלְך ֱא ָ
ְמ ַב ֵּׂשר טֹוב ַמ ְׁש ִמ ַיע יְ ָ
נָ ְׂשאּו קֹול יַ ְח ָּדו יְ ַרּנֵ נּו ִּכי ַעיִ ן ְּב ַעיִ ן יִ ְראּו ְּבׁשּוב ה' ִצּיֹון (ט) ִּפ ְצחּו ַרּנְ נּו
רּוׁש ִָלם (י) ָח ַׂשף ה' ֶאת
רּוׁש ִָלם ִּכי נִ ַחם ה' ַעּמֹו ּגָ ַאל יְ ָ
יַ ְח ָּדו ָח ְרבֹות יְ ָ
ֹלהינּו
ׁשּועת ֱא ֵ
רֹוע ָק ְדׁשֹו ְל ֵעינֵ י ָּכל ַהּגֹויִ ם וְ ָראּו ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ ַ
זְ ַ

רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ (ה) וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו
צ"ט (א) י ֵֹׁשב ְּכ ִ
(ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַתן ָלמֹו (ג.ה.ט)
ֹלהינּוָקדֹוׁש הּואָ ...קדֹוׁש הּוא ...וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַהר ָק ְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ה' ֱא ֵ
לּ-כ ֵּסא ָרם וְ נִ ָּׂשא (ב) ִּב ְׁש ַּתיִ ם
ישעיה ו' (א) וָ ֶא ְר ֶאה ֶאת ֲא-דֹנָ י י ֵֹׁשב ַע ִ
יְ ַכ ֶּסה ָפנָ יו ִּוב ְׁש ַּתיִ ם יְ ַכ ֶּסה ַרגְ ָליו (ג) וְ ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה וְ ָא ַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש
ל-ה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹו
ָקדֹוׁש ה' ְצ ָבאֹות ְמֹלא ָכ ָ

ק"ג (ו) ע ֵֹׂשה ְצ ָדקֹות ה'
ׁשּוקים
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ְל ָכל ֲע ִ
ִ
(יט) ה' ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵה ִכין
ּומ ְלכּותֹו ַּבּכֹל
ִּכ ְסאֹו ַ
ָמ ָׁש ָלה

המשורר ממשיך בברכותיו של דוד ומשבח את בריאת העולם .התיאור חותם בשמחת ה'
והמשורר על הבריאה ,ובעונשם של הרשעים.

א) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה'
ֹלהי ּגָ ַד ְל ָּת ְּמאֹד
ה' ֱא ַ
(ב) ע ֶֹטה אֹור ַּכ ַּׂש ְל ָמה
ּיֹותיו
(ג) ַה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִ ם ֲע ִל ָ
(ד) ע ֶֹׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רּוחֹות
(ה) יָ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכֹונֶ ָיה
(ו) ְּתהֹום ַּכ ְּלבּוׁש ִּכ ִּסיתֹו
(ז) ִמן ּגַ ֲע ָר ְתָך יְ נּוסּון
(ח) יַ ֲעלּו ָה ִרים יֵ ְרדּו ְב ָקעֹות
(ט) ּגְ בּול ַׂש ְמ ָּת ַּבל יַ ֲעבֹרּון
(י) ַה ְמ ַׁש ֵּל ַח ַמ ְעיָ נִ ים ַּבּנְ ָח ִלים
(יא) יַ ְׁשקּו ָּכל ַחיְ תֹו ָׂש ָדי
(יב) ֲע ֵל ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכֹון
ּיֹותיו
(יג) ַמ ְׁש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִל ָ
(יד) ַמ ְצ ִמ ַיח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה
הֹוציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ:
ְל ִ
(טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש
וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְס ָעד:
(טז) יִ ְׂש ְּבעּו ֲע ֵצי ה'
(יז) ֲא ֶׁשר ָׁשם ִצ ֳּפ ִרים יְ ַקּנֵ נּו
(יח) ָה ִרים ַהּגְ ב ִֹהים ַלּיְ ֵע ִלים
מֹוע ִדים
(יט) ָע ָׂשה יָ ֵר ַח ְל ֲ
(כ) ָּת ֶׁשת ח ֶֹׁשְך וִ ִיהי ָליְ ָלה
(כא) ַה ְּכ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים ַל ָּט ֶרף
(כב) ִּתזְ ַרח ַה ֶּׁש ֶמׁש יֵ ָא ֵספּון
(כג) יֵ ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלֹו
(כד) ָמה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה'
ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך:
(כה) זֶ ה ַהּיָ ם ּגָ דֹול ְּור ַחב יָ ָדיִ ם
ַחּיֹות ְק ַטּנֹות ִעם ּגְ דֹלֹות:
(כו) ָׁשם ֳאנִ ּיֹות יְ ַה ֵּלכּון
(כז) ּכֻ ָּלם ֵא ֶליָך יְ ַׂש ֵּברּון
(כח) ִּת ֵּתן ָל ֶהם יִ ְלקֹטּון
(כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך יִ ָּב ֵהלּון
רּוחָך יִ ָּב ֵראּון
(ל) ְּת ַׁש ַּלח ֲ
עֹולם
(לא) יְ ִהי ְכבֹוד ה' ְל ָ
(לב) ַה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד
(לג) ָא ִׁש ָירה ַלה' ְּב ַחּיָ י
(לד) יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִׂש ִיחי
(לה) יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ
ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' ַה ְללּו יָ ּה:

ק"ה

(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו
(ב) ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו
(ג) ִה ְת ַה ְללּו ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו
(ד) ִּד ְרׁשּו ה' וְ עֻ ּזֹו
אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
(ה) זִ ְכרּו נִ ְפ ְל ָ
(ו) זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו
ֹלהינּו
(ז) הּוא ה' ֱא ֵ
עֹולם ְּב ִריתֹו
(ח) זָ ַכר ְל ָ
(ט) ֲא ֶׁשר ָּכ ַרת ֶאת ַא ְב ָר ָהם
(י) וַ ּיַ ֲע ִמ ֶיד ָה ְליַ ֲעקֹב ְלחֹק
(יא) ֵלאמֹר ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְס ָּפר
(יב) ִּב ְה ָ
(יג) וַ ּיִ ְת ַה ְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי
(יד) ֹלא ִהּנִ ַיח ָא ָדם ְל ָע ְׁש ָקם
(טו) ַאל ִּתּגְ עּו ִב ְמ ִׁש ָיחי
(טז) וַ ּיִ ְק ָרא ָר ָעב ַעל ָה ָא ֶרץ
(יז) ָׁש ַלח ִל ְפנֵ ֶיהם ִאיׁש
(יח) ִעּנּו ַב ֶּכ ֶבל ַרגְ לֹו
(יט) ַעד ֵעת ּבֹא ְד ָברֹו
(כ) ָׁש ַלח ֶמ ֶלְך וַ ּיַ ִּת ֵירהּו
(כא) ָׂשמֹו ָאדֹון ְל ֵביתֹו
(כב) ֶל ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו
(כג) וַ ּיָ בֹא יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְצ ָריִ ם
(כד) וַ ּיֶ ֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמאֹד
(כה) ָה ַפְך ִל ָּבם ִל ְׂשנֹא ַעּמֹו
(כו) ָׁש ַלח מ ֶֹׁשה ַע ְבּדֹו
ֹתֹותיו
(כז) ָׂשמּו ָבם ִּד ְב ֵרי א ָ
(כח) ָׁש ַלח ח ֶֹׁשְך וַ ּיַ ְח ִׁשְך
ימ ֶיהם ְל ָדם
(כט) ָה ַפְך ֶאת ֵמ ֵ
(ל) ָׁש ַרץ ַא ְר ָצם ְצ ַפ ְר ְּד ִעים
(לא) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ָערֹב
(לב) נָ ַתן ּגִ ְׁש ֵמ ֶיהם ָּב ָרד
ּות ֵאנָ ָתם
(לג) וַ ּיַ ְך ּגַ ְפנָ ם ְ
(לד) ָא ַמר וַ ּיָ בֹא ַא ְר ֶּבה וְ יֶ ֶלק
ֹאכל ָּכל ֵע ֶׂשב ְּב ַא ְר ָצם
(לה) וַ ּי ַ
(לו) וַ ּיַ ְך ָּכל ְּבכֹור ְּב ַא ְר ָצם
ּיֹוצ ֵיאם ְּב ֶכ ֶסף וְ זָ ָהב
(לז) וַ ִ
אתם
(לח) ָׂש ַמח ִמ ְצ ַריִ ם ְּב ֵצ ָ
(לט) ָּפ ַרׂש ָענָ ן ְל ָמ ָסְך
(מ) ָׁש ַאל וַ ּיָ ֵבא ְׂש ָלו
(מא) ָּפ ַתח צּור וַ ּיָ זּובּו ָמיִ ם
(מב) ִּכי זָ ַכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו
ּיֹוצא ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון
(מג) וַ ִ
(מד) וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם
(מה) ַּב ֲעבּור יִ ְׁש ְמרּו חֻ ָּקיו

הֹוד וְ ָה ָדר ָל ָב ְׁש ָּת:
נֹוטה ָׁש ַמיִ ם ַּכיְ ִר ָיעה:
ֶ
רּוח:
ַה ָּׂשם ָע ִבים ְרכּובֹו ַה ְמ ַה ֵּלְך ַעל ַּכנְ ֵפי ַ
ֹלהט:
ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ
עֹולם וָ ֶעד:
ַּבל ִּתּמֹוט ָ
ַעל ָה ִרים יַ ַע ְמדּו ָמיִ ם:
ִמן קֹול ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזּון:
ֶאל ְמקֹום זֶ ה יָ ַס ְד ָּת ָל ֶהם:
ַּבל יְ ֻׁשבּון ְל ַכּסֹות ָה ָא ֶרץ:
ֵּבין ָה ִרים יְ ַה ֵּלכּון:
יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם:
ִמ ֵּבין ֳע ָפאיִ ם יִ ְּתנּו קֹול:
ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ:
וְ ֵע ֶׂשב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם;
ְל ַה ְצ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן;
ַא ְרזֵ י ְל ָבנֹון ֲא ֶׁשר נָ ָטע:
יתּה:
רֹוׁשים ֵּב ָ
ֲח ִס ָידה ְּב ִ
ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפּנִ ים:
ֶׁש ֶמׁש יָ ַדע ְמבֹואֹו:
ּבֹו ִת ְרמֹׂש ָּכל ַחיְ תֹו יָ ַער:
ְּול ַב ֵּקׁש ֵמ ֵאל ָא ְכ ָלם:
וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם יִ ְר ָּבצּון:
וְ ַל ֲעב ָֹדתֹו ֲע ֵדי ָע ֶרב:
ית;
ּכֻ ָּלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִׂש ָ
ָׁשם ֶר ֶמׂש וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר
ִלוְ יָ ָתן זֶ ה יָ ַצ ְר ָּת ְל ַׂש ֶחק ּבֹו:
ָל ֵתת ָא ְכ ָלם ְּב ִעּתֹו:
ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב:
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם יְ ׁשּובּון:
ּת ֵֹסף ָ
ּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה:
ְ
יִ ְׂש ַמח ה' ְּב ַמ ֲע ָׂשיו:
יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו:
עֹודי:
אֹלהי ְּב ִ
ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ
ָאנ ִֹכי ֶא ְׂש ַמח ַּבה':
ְּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָ ם

ילֹותיו:
הֹודיעּו ָב ַע ִּמים ֲע ִל ָ
ִ
אֹותיו:
ִׂשיחּו ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ
יִ ְׂש ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵׁשי ה':
ַּב ְּקׁשּו ָפנָ יו ָּת ִמיד:
ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו:
מ ְֹפ ָתיו ִ
ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְּב ִח ָיריו:
ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ ִמ ְׁש ָּפ ָטיו:
ָּד ָבר ִצּוָ ה ְל ֶא ֶלף ּדֹור:
בּועתֹו ְליִ ְׂש ָחק:
ּוׁש ָ
ְ
עֹולם:
ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ
ֶח ֶבל נַ ֲח ַל ְת ֶכם:
ִּכ ְמ ַעט וְ גָ ִרים ָּבּה:
ִמ ַּמ ְמ ָל ָכה ֶאל ַעם ַא ֵחר:
ּיֹוכח ֲע ֵל ֶיהם ְמ ָל ִכים:
וַ ַ
וְ ִלנְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעּו:
ָּכל ַמ ֵּטה ֶל ֶחם ָׁש ָבר:
יֹוסף:
ְל ֶע ֶבד נִ ְמ ַּכר ֵ
ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו:
ִא ְמ ַרת ה' ְצ ָר ָפ ְתהּו:
מ ֵֹׁשל ַע ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו:
ּומ ֵֹׁשל ְּב ָכל ִקנְ יָ נֹו:
ּוזְ ֵקנָ יו יְ ַח ֵּכם:
וְ יַ ֲעקֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם:
וַ ּיַ ֲע ִצ ֵמהּו ִמ ָּצ ָריו:
ְל ִה ְתנַ ֵּכל ַּב ֲע ָב ָדיו:
ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו:
ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם:
וְ ֹלא ָמרּו ֶאת ְּד ָברֹו:
וַ ּיָ ֶמת ֶאת ְּדגָ ָתם:
ְּב ַח ְד ֵרי ַמ ְל ֵכ ֶיהם:
בּולם:
ִּכּנִ ים ְּב ָכל ּגְ ָ
ֵאׁש ֶל ָהבֹות ְּב ַא ְר ָצם:
בּולם:
וַ יְ ַׁש ֵּבר ֵעץ ּגְ ָ
וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר:
ֹאכל ְּפ ִרי ַא ְד ָמ ָתם:
וַ ּי ַ
אׁשית ְל ָכל אֹונָ ם:
ֵר ִ
ּכֹוׁשל:
וְ ֵאין ִּב ְׁש ָב ָטיו ֵ
ִּכי נָ ַפל ַּפ ְח ָּדם ֲע ֵל ֶיהם:
וְ ֵאׁש ְל ָה ִאיר ָליְ ָלה:
וְ ֶל ֶחם ָׁש ַמיִ ם יַ ְׂש ִּב ֵיעם:
ָה ְלכּו ַּב ִּצּיֹות נָ ָהר:
ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו:
ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו:
וַ ֲע ַמל ְלאֻ ִּמים יִ ָירׁשּו:
וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַה ְללּו יָ ּה:
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עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
(א) ַה ְללּויָ ּה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב
יַ ְׁש ִמ ַיע ָּכל ְּת ִה ָּלתֹו:
(ב) ִמי יְ ַמ ֵּלל ּגְ בּורֹות ה'
ע ֵֹׂשה ְצ ָד ָקה ְב ָכל ֵעת:
(ג) ַא ְׁש ֵרי ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ָּפט
יׁשּוע ֶתָך:
ָּפ ְק ֵדנִ י ִּב ָ
(ד) זָ ְכ ֵרנִ י ה' ִּב ְרצֹון ַע ֶּמָך
ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נַ ֲח ָל ֶתָך:
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ
ֶה ֱעוִ ינּו ִה ְר ָׁש ְענּו:
בֹותינּו
(ו) ָח ָטאנּו ִעם ֲא ֵ
אֹותיָך
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו נִ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ
ֹלא זָ ְכרּו ֶאת רֹב ֲח ָס ֶדיָך וַ ּיַ ְמרּו ַעל יָ ם ְּביַ ם סּוף:
בּורתֹו:
הֹוד ַיע ֶאת ּגְ ָ
ְל ִ
ּיֹוׁש ֵיעם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו
(ח) וַ ִ
ּיֹול ֵיכם ַּב ְּתהֹמֹות ַּכ ִּמ ְד ָּבר:
וַ ִ
(ט) וַ ּיִ גְ ַער ְּביַ ם סּוף וַ ּיֶ ֱח ָרב
וַ ּיִ גְ ָא ֵלם ִמּיַ ד אֹויֵ ב:
ּיֹוׁש ֵיעם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א
(י) וַ ִ
נֹותר:
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֹלא ָ
(יא) וַ יְ ַכּסּו ַמיִ ם ָצ ֵר ֶיהם
יָ ִׁשירּו ְּת ִה ָּלתֹו:
(יב) וַ ּיַ ֲא ִמינּו ִב ְד ָב ָריו
ֹלא ִחּכּו ַל ֲע ָצתֹו:
(יג) ִמ ֲהרּו ָׁש ְכחּו ַמ ֲע ָׂשיו
יׁשימֹון:
וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב ִ
(יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר
וַ יְ ַׁש ַּלח ָרזֹון ְּבנַ ְפ ָׁשם:
(טו) וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ֶׁש ֱא ָל ָתם
ְל ַא ֲהרֹן ְקדֹוׁש ה':
(טז) וַ יְ ַקנְ אּו ְלמ ֶֹׁשה ַּב ַּמ ֲחנֶ ה
וַ ְּת ַכס ַעל ֲע ַדת ֲא ִב ָירם:
(יז) ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וַ ִּת ְב ַלע ָּד ָתן
ֶל ָה ָבה ְּת ַל ֵהט ְר ָׁש ִעים:
(יח) וַ ִּת ְב ַער ֵאׁש ַּב ֲע ָד ָתם
וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַמ ֵּס ָכה:
(יט) יַ ֲעׂשּו ֵעגֶ ל ְּבח ֵֹרב
ׁשֹור א ֵֹכל ֵע ֶׂשב:
בֹודם ְּב ַת ְבנִ ית
(כ) וַ ּיָ ִמירּו ֶאת ְּכ ָ
ע ֶֹׂשה גְ דֹלֹות ְּב ִמ ְצ ָריִ ם:
מֹוׁש ָיעם
(כא) ָׁש ְכחּו ֵאל ִ
נֹוראֹות ַעל יַ ם סּוף:
ָ
(כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם
לּולי מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו ָע ַמד ַּב ֶּפ ֶרץ ְל ָפנָ יו ְל ָה ִׁשיב ֲח ָמתֹו ֵמ ַה ְׁש ִחית:
ֹאמר ְל ַה ְׁש ִמ ָידם ֵ
(כג) וַ ּי ֶ
ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ִל ְד ָברֹו:
(כד) וַ ּיִ ְמ ֲאסּו ְּב ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ֹלא ָׁש ְמעּו ְּבקֹול ה':
(כה) וַ ּיֵ ָרגְ נּו ְב ָא ֳה ֵל ֶיהם
אֹותם ַּב ִּמ ְד ָּבר:
ְל ַה ִּפיל ָ
(כו) וַ ּיִ ָּׂשא יָ דֹו ָל ֶהם
רֹותם ָּב ֲא ָרצֹות:
ְּולזָ ָ
(כז) ְּול ַה ִּפיל זַ ְר ָעם ַּבּגֹויִ ם
ֹאכלּו זִ ְב ֵחי ֵמ ִתים:
וַ ּי ְ
(כח) וַ ּיִ ָּצ ְמדּו ְל ַב ַעל ְּפעֹור
וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּגֵ ָפה:
(כט) וַ ּיַ ְכ ִעיסּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם
וַ ֵּת ָע ַצר ַה ַּמּגֵ ָפה:
(ל) וַ ּיַ ֲעמֹד ִּפינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵּלל
עֹולם:
ְלדֹר וָ דֹר ַעד ָ
(לא) וַ ֵּת ָח ֶׁשב לֹו ִל ְצ ָד ָקה
בּורם:
וַ ּיֵ ַרע ְלמ ֶֹׁשה ַּב ֲע ָ
(לב) וַ ּיַ ְק ִציפּו ַעל ֵמי ְמ ִר ָיבה
וַ יְ ַב ֵּטא ִּב ְׂש ָפ ָתיו:
(לג) ִּכי ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו
ֲא ֶׁשר ָא ַמר ה' ָל ֶהם:
(לד) ֹלא ִה ְׁש ִמידּו ֶאת ָה ַע ִּמים
וַ ּיִ ְל ְמדּו ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם:
(לה) וַ ּיִ ְת ָע ְרבּו ַבּגֹויִ ם
מֹוקׁש:
וַ ּיִ ְהיּו ָל ֶהם ְל ֵ
(לו) וַ ּיַ ַע ְבדּו ֶאת ֲע ַצ ֵּב ֶיהם
נֹות ֶיהם ַל ֵּׁש ִדים:
וְ ֶאת ְּב ֵ
(לז) וַ ּיִ זְ ְּבחּו ֶאת ְּבנֵ ֶיהם
נֹות ֶיהם ֲא ֶׁשר זִ ְּבחּו ַל ֲע ַצ ֵּבי ְכנָ ַען וַ ֶּת ֱחנַ ף ָה ָא ֶרץ ַּב ָּד ִמים:
(לח) וַ ּיִ ְׁש ְּפכּו ָדם נָ ִקי ַּדם ְּבנֵ ֶיהם ְּוב ֵ
וַ ּיִ זְ נּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם:
(לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם
וַ יְ ָת ֵעב ֶאת נַ ֲח ָלתֹו:
(מ) וַ ּיִ ַחר ַאף ה' ְּב ַעּמֹו
וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם:
(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם
וַ ּיִ ָּכנְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם:
(מב) וַ ּיִ ְל ָחצּום אֹויְ ֵב ֶיהם
וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַב ֲע ָצ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּב ֲעוֹנָ ם:
(מג) ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות יַ ִּצ ֵילם
ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם:
(מד) וַ ּיַ ְרא ַּב ַּצר ָל ֶהם
וַ ּיִ ּנָ ֵחם ְּכרֹב חסדו ֲח ָס ָדיו:
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו
ׁשֹוב ֶיהם:
ִל ְפנֵ י ָּכל ֵ
אֹותם ְל ַר ֲח ִמים
(מו) וַ ּיִ ֵּתן ָ
ֹלהינּו וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַהּגֹויִ ם ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִה ָּל ֶתָך:
הֹוׁש ֵיענּו ה' ֱא ֵ
(מז) ִ
עֹולם וְ ָא ַמר ָּכל ָה ָעם ָא ֵמן ַה ְללּו יָ ּה:
עֹולם וְ ַעד ָה ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ִמן ָה ָ
(מח) ָּברּוְך ה' ֱא ֵ
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(א) הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב
אּולי ה'
ֹאמרּו ּגְ ֵ
(ב) י ְ
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם
ֵ
(ג)

עֹולם ַח ְסּדֹו:
ִּכי ְל ָ
ֲא ֶׁשר ּגְ ָא ָלם ִמּיַ ד ָצר:
ּומּיָ ם:
ּומ ַּמ ֲע ָרב ִמ ָּצפֹון ִ
ִמ ִּמזְ ָרח ִ

(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)

יׁשימֹון ָּד ֶרְך
ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב ִ
ְר ֵע ִבים ּגַ ם ְצ ֵמ ִאים
וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
וַ ּיַ ְד ִר ֵיכם ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
ִּכי ִה ְׂש ִּב ַיע נֶ ֶפׁש ׁש ֵֹק ָקה

מֹוׁשב ֹלא ָמ ָצאּו:
ִעיר ָ
נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף:
צּוקֹות ֶיהם יַ ִּצ ֵילם:
ֵ
ִמ ְּמ
מֹוׁשב:
ָל ֶל ֶכת ֶאל ִעיר ָ
אֹותיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
וְ נִ ְפ ְל ָ
וְ נֶ ֶפׁש ְר ֵע ָבה ִמ ֵּלא טֹוב:

(י)
(יא)
(יב)
(יג)
(יד)
(טו)

י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
ִּכי ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל
וַ ּיַ ְכנַ ע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם
וַ ּיִ זְ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
יֹוצ ֵיאם ֵמח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת
ִ
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו

ֲא ִס ֵירי ֳענִ י ַּוב ְרזֶ ל:
וַ ֲע ַצת ֶע ְליֹון נָ ָאצּו:
ָּכ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר:
יֹוׁש ֵיעם:
קֹות ֶיהם ִ
ִמ ְּמצֻ ֵ
רֹות ֶיהם יְ נַ ֵּתק:
ּומֹוס ֵ
ְ
אֹותיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
וְ נִ ְפ ְל ָ

(טז)
(יז)
(יח)
(יט)
(כ)
(כא)
(כב)

ִּכי ִׁש ַּבר ַּד ְלתֹות נְ ח ֶֹׁשת
ֱאוִ ִלים ִמ ֶּד ֶרְך ִּפ ְׁש ָעם
ָּכל א ֶֹכל ְּת ַת ֵעב נַ ְפ ָׁשם
וַ ּיִ זְ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
יִ ְׁש ַלח ְּד ָברֹו וְ יִ ְר ָּפ ֵאם
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
תֹודה
וְ יִ זְ ְּבחּו זִ ְב ֵחי ָ

ְּוב ִר ֵיחי ַב ְרזֶ ל ּגִ ֵּד ַע:
ּומ ֲעוֹנ ֵֹת ֶיהם יִ ְת ַעּנּו:
ֵ
וַ ּיַ ּגִ יעּו ַעד ַׁש ֲע ֵרי ָמוֶ ת:
יֹוׁש ֵיעם:
קֹות ֶיהם ִ
ִמ ְּמצֻ ֵ
יתֹותם:
ימ ֵּלט ִמ ְּׁש ִח ָ
וִ ַ
אֹותיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
וְ נִ ְפ ְל ָ
יס ְּפרּו ַמ ֲע ָׂשיו ְּב ִרּנָ ה:
וִ ַ

(כג)
(כד)
(כה)
(כו)
(כז)
(כח)
(כט)
(ל)
(לא)
(לב)

יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָּב ֳאנִ ּיֹות
ְ
ֵה ָּמה ָראּו ַמ ֲע ֵׂשי ה'
רּוח ְס ָע ָרה
ֹאמר וַ ּיַ ֲע ֵמד ַ
וַ ּי ֶ
יַ ֲעלּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות
יָ חֹוּגּו וְ יָ נּועּו ַּכ ִּׁשּכֹור
וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
יָ ֵקם ְס ָע ָרה ִל ְד ָמ ָמה
וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ִכי יִ ְׁשּתֹקּו
יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו
וִ יר ְֹממּוהּו ִּב ְק ַהל ָעם

אכה ְּב ַמיִ ם ַר ִּבים:
ע ֵֹׂשי ְמ ָל ָ
צּולה:
אֹותיו ִּב ְמ ָ
וְ נִ ְפ ְל ָ
רֹומם ּגַ ָּליו:
וַ ְּת ֵ
נַ ְפ ָׁשם ְּב ָר ָעה ִת ְתמֹוגָ ג:
וְ ָכל ָח ְכ ָמ ָתם ִּת ְת ַּב ָּלע:
יֹוצ ֵיאם:
ּומ ְּמצּוק ֵֹת ֶיהם ִ
ִ
וַ ּיֶ ֱחׁשּו ּגַ ֵּל ֶיהם:
וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם:
אֹותיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם:
וְ נִ ְפ ְל ָ
מֹוׁשב זְ ֵקנִ ים יְ ַה ְללּוהּו:
ְּוב ַ

(לג) יָ ֵׂשם נְ ָהרֹות ְל ִמ ְד ָּבר
(לד) ֶא ֶרץ ְּפ ִרי ִל ְמ ֵל ָחה
(לה) יָ ֵׂשם ִמ ְד ָּבר ַל ֲאגַ ם ַמיִ ם
ּיֹוׁשב ָׁשם ְר ֵע ִבים
(לו) וַ ֶ
(לז) וַ ּיִ זְ ְרעּו ָׂשדֹות וַ ּיִ ְּטעּו ְכ ָר ִמים
(לח) וַ יְ ָב ֲר ֵכם וַ ּיִ ְרּבּו ְמאֹד
(לט) וַ ּיִ ְמ ֲעטּו וַ ּיָ ׁשֹחּו
(מ) ׁש ֵֹפְך ּבּוז ַעל נְ ִד ִיבים
(מא) וַ יְ ַׂשּגֵ ב ֶא ְביֹון ֵמעֹונִ י
(מב) יִ ְראּו יְ ָׁש ִרים וְ יִ ְׂש ָמחּו
(מג) ִמי ָח ָכם וְ יִ ְׁש ָמר ֵא ֶּלה

ּומ ָֹצ ֵאי ַמיִ ם ְל ִצ ָּמאֹון:
ֵמ ָר ַעת י ְֹׁש ֵבי ָבּה:
וְ ֶא ֶרץ ִצּיָ ה ְלמ ָֹצ ֵאי ָמיִ ם:
מֹוׁשב:
וַ יְ כֹונְ נּו ִעיר ָ
בּואה:
וַ ּיַ ֲעׂשּו ְּפ ִרי ְת ָ
ְּוב ֶה ְמ ָּתם ֹלא יַ ְמ ִעיט:
ֵמע ֶֹצר ָר ָעה וְ יָ גֹון:
וַ ּיַ ְת ֵעם ְּבתֹהּו ֹלא ָד ֶרְך:
וַ ּיָ ֶׂשם ַּכּצֹאן ִמ ְׁש ָּפחֹות:
וְ ָכל ַעוְ ָלה ָק ְפ ָצה ִּפ ָיה:
וְ יִ ְתּבֹונְ נּו ַח ְס ֵדי ה':

ק"ג (א) ְל ָדוִ ד ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' (כב) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה'

ק"ד (א) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' (כב) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' ַה ְללּו יָ ּה

(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו (מה) ַּב ֲעבּור יִ ְׁש ְמרּו חֻ ָּקיו וְ תֹור ָֹתיו יִ נְ צֹרּו ַה ְללּו יָ ּה:

עֹולם ַח ְסּדֹו( :ה) ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נַ ֲח ָל ֶתָך( :מח) וְ ָא ַמר ָּכל ָה ָעםַ ...ה ְללּו יָ ּה:
(א) ַה ְללּויָ ּה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ

עֹולם ַח ְסּדֹו (ח.טו.כא.לא) יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו (לב) יְ ַה ְללּוהּו:
(א) הֹדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ

ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ ִכי ַה ְמ ַע ְּט ֵר ִכי ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים
ק"ג (ד) ַה ֵ

עֹודי
אֹלהי ְּב ִ
ק"ד (לג) ָא ִׁש ָירה ַלה' ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ

ּיֹוצא ַעּמֹו ְב ָׂשׂשֹון ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו:
(מג) וַ ִ

(מד) וַ ּיַ ְרא ַּב ַּצר ָל ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם:

יס ְּפרּו ַמ ֲע ָׂשיו ְּב ִרּנָ ה:
תֹודה וִ ַ
(כב) וְ יִ זְ ְּבחּו זִ ְב ֵחי ָ

ק"ג (טו) ֱאנֹוׁש ֶּכ ָח ִציר יָ ָמיו ְּכ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה ֵּכן יָ ִציץ

ק"ד (טו) וְ יַ יִ ן יְ ַׂש ַּמח ְל ַבב ֱאנֹוׁש ְל ַה ְצ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּׁש ֶמן וְ ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנֹוׁש יִ ְס ָעד

(מד) וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ ֲע ַמל ְלאֻ ִּמים יִ ָירׁשּו:

רֹותם ָּב ֲא ָרצֹות:
(כז) ְּול ַה ִּפיל זַ ְר ָעם ַּבּגֹויִ ם ְּולזָ ָ

ּומּיָ ם:
ּומ ַּמ ֲע ָרב ִמ ָּצפֹון ִ
ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם ִמ ִּמזְ ָרח ִ
(ג) ֵ

ק"ד (יג) ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ (ט"ז) יִ ְׂש ְּבעּו ֲע ֵצי ה' (כח) ִּת ְפ ַּתח יָ ְדָך יִ ְׂש ְּבעּון טֹוב

ּומ ְׁש ְּפ ֵטי ִפיו:
אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה מ ְֹפ ָתיו ִ
אֹותיו( :ה) זִ ְכרּו נִ ְפ ְל ָ
(ב) ִׂשיחּו ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ

נֹוראֹות ַעל יַ ם סּוף:
אֹותיָך (כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם ָ
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו נִ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ

צּולה:
אֹותיו ִּב ְמ ָ
אֹותיו ִל ְבנֵ י ָא ָדם( :כד) וְ נִ ְפ ְל ָ
(ח.טו.כא.לא) יֹודּו ַלה' ַח ְסּדֹו וְ נִ ְפ ְל ָ

ילֹותיו:
הֹודיעּו ָב ַע ִּמים ֲע ִל ָ
(א) הֹודּו ַלה' ִק ְראּו ִב ְׁשמֹו ִ

(כט) וַ ּיַ ְכ ִעיסּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם וַ ִּת ְפ ָרץ ָּבם ַמּגֵ ָפה( :לט) וַ ּיִ ְט ְמאּו ְב ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם וַ ּיִ זְ נּו ְּב ַמ ַע ְל ֵל ֶיהם:
(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ְּכרֹב ֲח ָס ָדיו:

ק"ג (ה) ַה ַּמ ְׂש ִּב ַיע ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך
עּוריְ ִכי
ִּת ְת ַח ֵּדׁש ַּכּנֶ ֶׁשר נְ ָ

ּות ַח ֵּדׁש ְּפנֵ י ֲא ָד ָמה
רּוחָך יִ ָּב ֵראּון ְ
ק"ד (ל) ְּת ַׁש ַּלח ֲ

ק"ג (כ) ָּב ְרכּו ה' ַמ ְל ָא ָכיו (כא) ָּב ְרכּו ה' ָּכל ְצ ָב ָאיו ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו

ֹלהט
ק"ד (ד) ע ֶֹׂשה ַמ ְל ָא ָכיו רּוחֹות ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵאׁש ֵ

עֹולם( :מב) ִּכי
עֹולם ְּב ִריתֹו (י) וַ ּיַ ֲע ִמ ֶיד ָה ְליַ ֲעקֹב ְלחֹק ְליִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִרית ָ
(ח) זָ ַכר ְל ָ
זָ ַכר ֶאת ְּד ַבר ָק ְדׁשֹו ֶאת ַא ְב ָר ָהם ַע ְבּדֹו:

ק"ג (כב) ָּב ְרכּו ה' ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו

ק"ד (יג) ִמ ְּפ ִרי ַמ ֲע ֶׂשיָך ִּת ְׂש ַּבע ָה ָא ֶרץ (כד) ָמה ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ה' (לא) יִ ְׂש ַמח ה' ְּב ַמ ֲע ָׂשיו

אֹותיו ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה
אֹותיו( :ה) זִ ְכרּו נִ ְפ ְל ָ
(ב) ִׂשיחּו ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ

אֹותיָך ֹלא זָ ְכרּו( :כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ִה ְׂש ִּכילּו נִ ְפ ְל ֶ
(ז) ֲא ֵ

(כג) וְ יַ ֲעקֹב ּגָ ר ְּב ֶא ֶרץ ָחם( :כז) ּומ ְֹפ ִתים ְּב ֶא ֶרץ ָחם:

נֹוראֹות ַעל יַ ם סּוף:
(כב) נִ ְפ ָלאֹות ְּב ֶא ֶרץ ָחם ָ

(ו) ְּבנֵ י יַ ֲעקֹב ְּב ִח ָיריו( :כו) ַא ֲהרֹן ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ּבֹו( :מג) ְּב ִרּנָ ה ֶאת ְּב ִח ָיריו:

לּולי מ ֶֹׁשה ְב ִחירֹו
ֹאמר ְל ַה ְׁש ִמ ָידם ֵ
טֹובת ְּב ִח ֶיריָך (כג) וַ ּי ֶ
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ

עֹודי
אֹלהי ְּב ִ
ק"ד (לג) ָא ִׁש ָירה ַלה' ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ
ק"ד (לה) יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָ ם

ק"א (ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר ָּכלּ-פ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
בֹודָך
ק"ב (טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה' וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ
(יז) ִּכי ָבנָ ה ה' ִצּיֹון נִ ְר ָאה ִּב ְכבֹודֹו
ק"ב (כ) ִּכי ִה ְׁש ִקיף ִמ ְּמרֹום ָק ְדׁשֹו ה' ִמ ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ֶא ֶרץ ִה ִּביט

עֹולם יִ ְׂש ַמח ה' ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
ק"ד (לא) יְ ִהי ְכבֹוד ה' ְל ָ
ק"ד (לב) ַה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ּגַ ע ֶּב ָה ִרים וְ יֶ ֱע ָׁשנּו

ק"ב (יט) ִּת ָּכ ֶתב זֹאת ְלדֹור ַא ֲחרֹון וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ֶּלל יָ ּה

רּוחָך יִ ָּב ֵראּון (לה) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' ַה ְללּו יָ ּה
ק"ד (ל) ְּת ַׁש ַּלח ֲ

ֹאבדּו וְ ַא ָּתה ַת ֲעמֹד :וְ כֻ ָּלם ַּכ ֶּבגֶ ד יִ ְבלּו ַּכ ְּלבּוׁש ַּת ֲח ִל ֵיפם וְ יַ ֲחֹלפּו
ק"ב (כז) ֵה ָּמה י ֵ

ֹלהי ּגָ ַד ְל ָּת ְּמאֹד הֹוד וְ ָה ָדר ָל ָב ְׁש ָּת
ק"ד (א) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' ה' ֱא ַ
(ו) ְּתהֹום ַּכ ְּלבּוׁש ִּכ ִּסיתֹו ַעל ָה ִרים יַ ַע ְמדּו ָמיִ ם
רּוחם יִ גְ וָ עּון וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם יְ ׁשּובּון
ק"ד (כט) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך יִ ָּב ֵהלּון ּת ֵֹסף ָ

ק"ב (טו) ִּכי ָרצּו ֲע ָב ֶדיָך ֶאת ֲא ָבנֶ ָיה וְ ֶאת ֲע ָפ ָרּה יְ חֹנֵ נּו

כהמשך של סוף מזמור ק"ד ,המשורר סוקר את חסדי ה' בהנהגת
עמו בעבר כולל הוצאתם ממצרים וכניסתם לארץ ישראל.

ּומ ְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁש ָלה
ק"ג (יט) ה' ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵה ִכין ִּכ ְסאֹו ַ

ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה ְלָך ה' ֲאזַ ֵּמ ָרה
ק"א (א) ְל ָדוִ ד ִמזְ מֹור ֶח ֶסד ִ

צ"ז (א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו
(ב) ֶצ ֶדק ִ

צ"ז (ב) ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו (ג) ֵאׁש ְל ָפנָ יו ֵּת ֵלְך

תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִה ָּלה הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו
ק' (ד-ה) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ
עֹולם ַח ְסּדֹו
ְׁשמֹוִּ :כי טֹוב ה' ְל ָ

ק"ז (א) ַה ְללּו-יָ ּה הֹודּו
עֹולם
ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְל ָ
ַח ְסּדֹו

ק"א (ו) ה ֵֹלְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים הּוא יְ ָׁש ְר ֵתנִ י

ק"ד

מזמורים ק"ה-ק"ז • הנהגת ה' בחסד ,התנהגות ישראל בחטא והמסר לשיבת ציון

ק"ג (טו) ֱאנֹוׁש ֶּכ ָח ִציר יָ ָמיו
ק"ג (ח) ַרחּום וְ ַחּנּון ה' ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד

בֹודָך
ק"ב (טז) וְ יִ ְיראּו גֹויִ ם ֶאת ֵׁשם ה' וְ ָכל ַמ ְל ֵכי ָה ָא ֶרץ ֶאת ְּכ ֶ
ּומ ְמ ָלכֹות ַל ֲעבֹד ֶאת ה'
(כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו ַ

ק (ב) ִע ְבדּו ֶאת ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה:

(א) ְל ָדוִ ד ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה' וְ ָכל ְק ָר ַבי ֶאת ֵׁשם ָק ְדׁשֹו:
מּוליו:
וְ ַאל ִּת ְׁש ְּכ ִחי ָּכל ּגְ ָ
(ב) ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה'
לּואיְ ִכי:
ָהר ֵֹפא ְל ָכל ַּת ֲח ָ
(ג) ַהּס ֵֹל ַח ְל ָכל ֲעוֹנֵ ִכי
ַה ְמ ַע ְּט ֵר ִכי ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים:
ּגֹואל ִמ ַּׁש ַחת ַחּיָ יְ ִכי
(ד) ַה ֵ
עּוריְ ִכי:
ִּת ְת ַח ֵּדׁש ַּכּנֶ ֶׁשר נְ ָ
(ה) ַה ַּמ ְׂש ִּב ַיע ַּבּטֹוב ֶע ְדיֵ ְך
ׁשּוקים:
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ְל ָכל ֲע ִ
ִ
(ו) ע ֵֹׂשה ְצ ָדקֹות ה'
ילֹותיו:
ִל ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲע ִל ָ
יֹוד ַיע ְּד ָר ָכיו ְלמ ֶֹׁשה
ִ
(ז)
ֶא ֶרְך ַא ַּפיִ ם וְ ַרב ָח ֶסד:
(ח) ַרחּום וְ ַחּנּון ה'
עֹולם יִ ּטֹור:
וְ ֹלא ְל ָ
(ט) ֹלא ָלנֶ ַצח יָ ִריב
וְ ֹלא ַכ ֲעוֹנ ֵֹתינּו ּגָ ַמל ָע ֵלינּו:
(י) ֹלא ַכ ֲח ָט ֵאינּו ָע ָׂשה ָלנּו
(יא) ִּכי ִכגְ ב ַֹּה ָׁש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ ּגָ ַבר ַח ְסּדֹו ַעל יְ ֵר ָאיו:
ִה ְר ִחיק ִמ ֶּמּנּו ֶאת ְּפ ָׁש ֵעינּו:
(יב) ִּכ ְרחֹק ִמזְ ָרח ִמ ַּמ ֲע ָרב
ִר ַחם ה' ַעל יְ ֵר ָאיו:
(יג) ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים
ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנּו:
(יד) ִּכי הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו זָ כּור
ְּכ ִציץ ַה ָּׂש ֶדה ֵּכן יָ ִציץ:
(טו) ֱאנֹוׁש ֶּכ ָח ִציר יָ ָמיו
וְ ֹלא יַ ִּכ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו:
רּוח ָע ְב ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו
(טז) ִּכי ַ
עֹולם ַעל יְ ֵר ָאיו וְ ִצ ְד ָקתֹו ִל ְבנֵ י ָבנִ ים:
עֹולם וְ ַעד ָ
(יז) וְ ֶח ֶסד ה' ֵמ ָ
ׂשֹותם:
ְּולז ְֹכ ֵרי ִפּקֻ ָדיו ַל ֲע ָ
(יח) ְלׁש ְֹמ ֵרי ְב ִריתֹו
ּומ ְלכּותֹו ַּבּכֹל ָמ ָׁש ָלה:
ַ
(יט) ה' ַּב ָּׁש ַמיִ ם ֵה ִכין ִּכ ְסאֹו
ּגִ ּב ֵֹרי כ ַֹח ע ֵֹׂשי ְד ָברֹו
(כ) ָּב ְרכּו ה' ַמ ְל ָא ָכיו
ִל ְׁשמ ַֹע ְּבקֹול ְּד ָברֹו:
ְמ ָׁש ְר ָתיו ע ֵֹׂשי ְרצֹונֹו:
(כא) ָּב ְרכּו ה' ָּכל ְצ ָב ָאיו
ְּב ָכל ְמקֹמֹות ֶמ ְמ ַׁש ְלּתֹו
(כב) ָּב ְרכּו ה' ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו
ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִׁשי ֶאת ה':

ק"ב (ב) ה' ִׁש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי וְ ַׁשוְ ָע ִתי ֵא ֶליָך ָתבֹוא
(בניין ירושלים כמרכז לעם ישראל ולכל העמים  -יד-יד ,כב-כג)

תֹודה
ק (ב) ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה (ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ

ק"ג

דוד מברך את ה' על בשורת הגאולה ,על חסדי ה' לשומרי בריתו ,אשר תוביל להכרה במלכות
ה' של כל הבריאה.

וְ זַ ְר ָעם ְל ָפנֶ יָך יִ ּכֹון:

ּומ ְמ ָלכֹות ַל ֲעבֹד ֶאת ה'
ק"ב (כג) ְּב ִה ָּק ֵבץ ַע ִּמים יַ ְח ָּדו ַ

ק (ב) ִע ְבדּו ֶאת ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה

צ"ח (ד) ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ ִּפ ְצחּו וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו
(ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו

צ"ה (א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה' נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו

(ח) ִּבינּו ּב ֲֹע ִרים ָּב ָעם ְּוכ ִס ִילים ָמ ַתי ַּת ְׂש ִּכילּו

ַמ ֶד ּנוּ" (צ"ד יב)
ָת ָך ְתל ְּ
ֶא ְמנ ּו ְמאֹד" (צ"ג ה) "ו ִּמ ּתוֹר ְ
"עד ֶֹתי ָך נ ֶ
לאחר חורבן מלכות בית דוד (פ"ט) משה מתפלל לעם ישראל (צ') והמשורר מתבונן בתורת ה' ומצטט פסוקים רבים בבחינת ֵ

ְּולחֻ ֵמי ֶר ֶׁשף וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי
ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם

צ"ח (ט) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים
יׁש ִרים
ְּב ֵמ ָ

ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו
צ"ז (ב) ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו ֶצ ֶדק ִ

יתָך נַ ֲאוָ ה ק ֶֹדׁש
עֹולם (ה) ֵעד ֶֹתיָך נֶ ֶא ְמנּו ְמאֹד ְל ֵב ְ
(ב) ֵמ ָ

(א) ה' ָמ ָלְך ּגֵ אּות ָל ֵבׁש ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

צ"א ד.יב:

צ"ח (א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדש

צ"ה (א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה' נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו:

צ"ד (ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָא ֶרץ

במאֹד ָע ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶֹתיָך
(ו) ְ

דברים ל"ג א:
צ' א:

צ"ד (ד ,טז) יִ ְת ַא ְּמרּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן...
ִעם ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן (ח) ְּוכ ִס ִילים ָמ ַתי
יתם
ַּת ְׂש ִּכילּו (כג) ְּוב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵ
ֹלהינּו
יתם ה' ֱא ֵ
יַ ְצ ִמ ֵ

ק"א (ב) ַא ְׂש ִּכ ָילה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים (ה) ְמ ָל ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעהּו אֹותֹו ַא ְצ ִמית
(ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר ָּכלּ-פ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

ק"ב

גם האזרח הפשוט ,אשר סובל מצרות הגלות וחוזר לארץ ישראל ,מתפלל לשלום ירושלים
כמרכז לעבודת ה' גם של עמים אחרים.

אֹ-להי ְלצּור ַמ ְח ִסי
ַ
(כב) וַ יְ ִהי ה' ִלי ְל ִמ ְׂשּגָ ב וֵ

ֹלהינּו יַ ְפ ִריחּו(יד) ְּב ַח ְצרֹות ֱא ֵ

ֹלהיםוְ זֹאת ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶׁשר ֵּב ַרְך מ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא ִ
ֹלהיםְּת ִפ ָּלה ְלמ ֶֹׁשה ִאיׁש ָה ֱא ִ

צ"ט (א) ה' ָמ ָלְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים (ד) וְ עֹז ֶמ ֶלְך ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב

צ"ו (יב) יַ ֲעֹלז ָׂש ַדי וְ ָכל ֲא ֶׁשר ּבֹו ָאז יְ ַרּנְ נּו ָּכל ֲע ֵצי יָ ַער

(ט) ִאם י ֵֹצר ַעיִ ן ֲהֹלא יַ ִּביט

(ט) ְלע ָֹלם (ג) וֶ ֱאמּונָ ְתָך (ו) ְמאֹד (יד) ְּב ֵבית ה'

דברים ל"ב,יא:

(ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול ( ד) הֹודּו לֹו ָּב ֲרכּו ְׁשמֹו;
תֹודה ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִה ָּלה]
[(ט) וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַהר ָק ְדׁשֹו ( ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ

צ"ח (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו

(ה) ה' ְלא ֶֹרְך יָ ִמים

ְּכנֶ ֶׁשר יָ ִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוזָ ָליו יְ ַר ֵחף יִ ְפרֹׂש ְּכנָ ָפיו יִ ָּק ֵחהּו
יִ ָּׂש ֵאהּו ַעל ֶא ְב ָרתֹו
ְּב ֶא ְב ָרתֹו יָ ֶסְך ָלְך וְ ַת ַחת ְּכנָ ָפיו ֶּת ְח ֶסהַ ...על ַּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך

ׁשֹופר ָה ִריעּו ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ה'
צ"ח (ו) ַּב ֲחצ ְֹצרֹות וְ קֹול ָ

ׁשּועתֹו ְל ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ָּלה ִצ ְד ָקתֹו
הֹוד ַיע ה' יְ ָ
צ"ח (ב) ִ

(ה) ַע ְּמָך ה' יְ ַד ְּכאּו וְ נַ ֲח ָל ְתָך יְ ַעּנּו

(י) וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן

(ו) ָה ִריעּו ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ה' ( א) ה' ָמ ָלְך;
יׁש ִרים ִמ ְׁש ָּפט ְּוצ ָד ָקה
יׁש ִרים ( ד) ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ ָ
(ט) יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ ָ
ית
ְּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה ָע ִׂש ָ

ְלָך ה' ֲאזַ ֵּמ ָרה:
ָמ ַתי ָּתבֹוא ֵא ָלי:
יתי:
ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִ
ְּד ַבר ְּב ִלּיָ ַעל:
ֹלא יִ ְד ַּבק ִּבי:
ָרע ֹלא ֵא ָדע:
אֹותֹו ַא ְצ ִמית:
אּוכל:
אֹתֹו ֹלא ָ
ָל ֶׁש ֶבת ִע ָּמ ִדי:
הּוא יְ ָׁש ְר ֵתנִ י
ע ֵֹׂשה ְר ִמּיָ ה:
ֹלא-יִ ּכֹון ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ י:
ְל ַה ְכ ִרית ֵמ ִעיר ה' ָּכלּ-פ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן:

ק (ב) ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה
תֹודה
(ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ

(טז) יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳעלֶ ָך (יז) ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּוַּ ...ומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו

(ד) ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן (טז) י ֵֹצר ָע ָמל ֲע ֵלי חֹק (כ) וַ ּיָ ֶׁשב ֲע ֵל ֶיהם ֶאת אֹונָ ם

תֹודה
(א) ִמזְ מֹור ְל ָ
רּובים ָּתנּוט ָה ָא ֶרץ:
י ֵֹׁשב ְּכ ִ
(א) ה' ָמ ָלְך יִ ְרּגְ זּו ַע ִּמים
(ב) ִע ְבדּו ֶאת ה' ְּב ִׂש ְמ ָחה
וְ ָרם הּוא ַעל ָּכל ָה ַע ִּמים:
(ב) ה' ְּב ִצּיֹון ּגָ דֹול
ֹלהים
(ג) ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱא ִ
ָקדֹוׁש הּוא:
נֹורא
(ג) יֹודּו ִׁש ְמָך ּגָ דֹול וְ ָ
ַעּמֹו וְ צֹאן ַמ ְר ִעיתֹו:
ִמ ְׁש ָּפט ָא ֵהב
(ד) וְ עֹז ֶמ ֶלְך
ֲח ֵצר ָֹתיו ִּב ְת ִה ָּלה
תֹודה
ִמ ְׁש ָּפט ְּוצ ָד ָקה ְּביַ ֲעקֹב ַא ָּתה ָע ִׂש ָית( :ד) ּבֹאּו ְׁש ָע ָריו ְּב ָ
יׁש ִרים
ַא ָּתה ּכֹונַ נְ ָּת ֵמ ָ
הֹודּו לֹו ָּב ְרכּו ְׁשמֹו:
וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַל ֲהדֹם ַרגְ ָליו
ֹלהינּו
רֹוממּו ה' ֱא ֵ
(ה) ְ
עֹולם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו:
(ה) ִּכי טֹוב ה' ְל ָ
ָקדֹוׁש הּוא:
מּואל ְּבק ְֹר ֵאי ְׁשמֹו
ּוׁש ֵ
ְ
(ו) מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ְּבכ ֲֹהנָ יו
וְ הּוא יַ ֲענֵ ם:
ק ִֹראים ֶאל ה'
(ז) ְּב ַעּמּוד ָענָ ן יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהם ָׁש ְמרּו ֵעד ָֹתיו וְ חֹק נָ ַתן ָלמֹו:
יתם
ַא ָּתה ֲענִ ָ
ֹלהינּו
(ח) ה' ֱא ֵ
ילֹותם:
וְ נ ֵֹקם ַעל ֲע ִל ָ
ית ָל ֶהם
ֵאל נ ֵֹׂשא ָהיִ ָ
וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ְל ַהר ָק ְדׁשֹו
ֹלהינּו
רֹוממּו ה' ֱא ֵ
(ט) ְ
ֹלהינּו:
ה' ֱא ֵ
ִּכי ָקדֹוׁש

ק"א (ב) ַא ְׂש ִּכ ָילה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים ָמ ַתי ָּתבֹוא ֵא ָלי

(ה) ִּכי ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ְּב ָפ ֳע ֶלָך ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן

(יב) ַעל ַּכ ַּפיִ ם יִ ָּׂשאּונְ ָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶלָך

צ"ז (א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ

ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ:
ּבֹאּו ְל ָפנָ יו ִּב ְרנָ נָ ה:
הּוא ָע ָׂשנּו וְ לו ֲאנַ ְחנּו

צ"ח (ג) זָ ַכר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תו ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאלֹ :
עֹולם ַח ְסּדֹו וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
ק' (ה) ִּכי טֹוב ה' ְל ָ

(י) וְ ָר ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן

(יח) ִאם ָא ַמ ְר ִּתי ָמ ָטה ַרגְ ִלי ַח ְס ְּדָך ה' יִ ְס ָע ֵדנִ י

(א) ה' ָמ ָלְך ( ו) ָה ִריעּו ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ה';
(ד) ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל ( ט) יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק;
(ה) ָה ִרים ַּכּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ( ח) יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו;
רֹוע ָק ְדׁשֹו ...זָ ַכר ַח ְסּדֹו וֶ ֱאמּונָ תֹו
(יב) וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו ( א) ּוזְ ַ

(א) ְל ָדוִ ד ִמזְ מֹור
ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה
ֶח ֶסד ִ
(ב) ַא ְׂש ִּכ ָילה ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים
ֶא ְת ַה ֵּלְך ְּב ָתם ְל ָב ִבי
(ג) ֹלא ָא ִׁשית ְלנֶ גֶ ד ֵעינַ י
אתי
ֲעׂשֹה ֵס ִטים ָׂשנֵ ִ
(ד) ֵל ָבב ִע ֵּקׁש יָ סּור ִמ ֶּמּנִ י
(ה) ְמ ָל ְׁשנִ י ַב ֵּס ֶתר ֵר ֵעהּו
ּה-עינַ יִ ם ְּור ַחב ֵל ָבב
ּגְ ַב ֵ
(ו) ֵעינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ
ה ֵֹלְך ְּב ֶד ֶרְך ָּת ִמים
יתי
(ז) ֹלא יֵ ֵׁשב ְּב ֶק ֶרב ֵּב ִ
ּד ֵֹבר ְׁש ָק ִרים
(ח) ַל ְּב ָק ִרים ַא ְצ ִמית ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ

ּומֹלאֹו
צ"ו (יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְ

(ח) ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁש ִעים ְּכמֹו ֵע ֶׂשב וַ ּיָ ִציצּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן (י) יִ ְת ָּפ ְרדּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן

נֹותינּו (יב) ִל ְמנֹות יָ ֵמינּו (יד) וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ְּב ָכל
(ט) ָכל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְב ֶע ְב ָר ֶתָך (י) יְ ֵמי ְׁש ֵ
יתנּו ְׁשנֹות ָר ִאינּו ָר ָעה
יָ ֵמינּו (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ִּכימֹות ִעּנִ ָ

(א) ִמזְ מֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש ִּכי נִ ְפ ָלאֹות ָע ָׂשה
רֹוע ָק ְדׁשֹו:
ּוזְ ַ
הֹוׁש ָיעה ּלֹו יְ ִמינֹו
ִ
ְל ֵעינֵ י ַהּגֹויִ ם ּגִ ָּלה ִצ ְד ָקתֹו:
ׁשּועתֹו
הֹוד ַיע ה' יְ ָ
(ב) ִ
וֶ ֱאמּונָ תֹו ְל ֵבית יִ ְׂש ָר ֵאל
(ג) זָ ַכר ַח ְסּדֹו
ֹלהינּו:
ׁשּועת ֱא ֵ
ֵאת יְ ַ
ָראּו ָכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ
ִּפ ְצחּו וְ ַרּנְ נּו וְ זַ ֵּמרּו:
(ד) ָה ִריעּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ
ְּב ִכּנֹור וְ קֹול זִ ְמ ָרה:
(ה) זַ ְּמרּו ַלה' ְּב ִכּנֹור
ָה ִריעּו ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ה':
ׁשֹופר
(ו) ַּב ֲחצ ְֹצרֹות וְ קֹול ָ
ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה:
ּומֹלאֹו
(ז) יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְ
יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרּנֵ נּו:
(ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף
ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ
(ט) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא
יׁש ִרים:
וְ ַע ִּמים ְּב ֵמ ָ
יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק

צ"ט

ק'

כל הארץ עובדת ה' בשמחה ומודים לה'
בחצרות המקדש על חסדו ואמונתו.

ּומֹלאֹו ֵּת ֵבל וְ י ְֹׁש ֵבי ָבּה
צ"ח (ז) יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְ

(ו) ַּבּב ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָח ָלף

ימי ָרע
(יג) ְל ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵ

צ"ח

מזמורי עם ישראל
(אֱ-ל ֵֹהינוּ)

שיר חדש על חסדי ה' לעם ישראל
לעיני הגוים ,קבלת מלכות ה'.

מזמורי עם ישראל
(אֱ-ל ֵֹהינוּ)

מלכות ה' בציון .גם העמים מודים ומשתחווים
לו בעבודת ה' של משה ואהרן.

חתימה
(אֱ-ל ִֹהים)

ק"א

דוד המלך חוזר כביכול למלכות ,ומבקש לאסוף לחצר מלכותו אנשים ישרים ,כדי
לבנות את ירושלים

ק (ה) וְ ַעד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו

(ח) ִּב ְפר ַֹח ְר ָׁש ִעים ְּכמֹו ֵע ֶׂשב וַ ּיָ ִציצּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן ְל ִה ָּׁש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַעד

קֹולם יִ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָּד ְכיָ ם
(ג) נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ה' נָ ְׂשאּו נְ ָהרֹות ָ

יִ ְׂש ְמחּו ִאּיִ ים ַר ִּבים:
(א) ה' ָמ ָלְך ָּתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְסאֹו:
ֶצ ֶדק ִ
(ב) ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ְס ִב ָיביו
ּות ַל ֵהט ָס ִביב ָצ ָריו:
ְ
(ג) ֵאׁש ְל ָפנָ יו ֵּת ֵלְך
ָר ֲא ָתה וַ ָּת ֵחל ָה ָא ֶרץ:
(ד) ֵה ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵּת ֵבל
(ה) ָה ִרים ַּכּדֹונַ ג נָ ַמּסּו ִמ ִּל ְפנֵ י ה' ִמ ִּל ְפנֵ י ֲאדֹון ָּכל ָה ָא ֶרץ:
(ו) ִהּגִ ידּו ַה ָּׁש ַמיִ ם ִצ ְדקֹו וְ ָראּו ָכל ָה ַע ִּמים ְּכבֹודֹו:
ַה ִּמ ְת ַה ְל ִלים ָּב ֱא ִל ִילים
(ז) יֵ בֹׁשּו ָּכל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל
ֹלהים:
ִה ְׁש ַּת ֲחוּו לֹו ָּכל ֱא ִ
הּודה
(ח) ָׁש ְמ ָעה וַ ִּת ְׂש ַמח ִצּיֹון וַ ָּתגֵ ְלנָ ה ְּבנֹות יְ ָ
ְל ַמ ַען ִמ ְׁש ָּפ ֶטיָך ה':
ֶע ְליֹון ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ
(ט) ִּכי ַא ָּתה ה'
ֹלהים:
ַעל ָּכל ֱא ִ
ית
ְמאֹד נַ ֲע ֵל ָ
ׁש ֵֹמר נַ ְפׁשֹות ֲח ִס ָידיו
(י) א ֲֹה ֵבי ה' ִׂשנְ אּו ָרע:
ִמּיַ ד ְר ָׁש ִעים יַ ִּצ ֵילם:
ְּוליִ ְׁש ֵרי ֵלב ִׂש ְמ ָחה:
(יא) אֹור זָ רֻ ַע ַל ַּצ ִּדיק
וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹו:
יקים ַּבה'
(יב) ִׂש ְמחּו ַצ ִּד ִ
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ק"א (ו) ֵעינַ י ְּבנֶ ֶא ְמנֵ י ֶא ֶרץ

צ"ה (א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה' נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו
תֹודה ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹו
(ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ

(ג)עד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים ה' ַעד ָמ ַתי ְר ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו (ד) יִ ְת ַא ְּמרּו ָּכל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן (טז) ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן (כ)
ַ
ֹלהינּוי ֵֹצר ָע ָמל (כג) ְּוב ָר ָע ָתם יַ ְצ ִמ ֵיתם יַ ְצ ִמ ֵיתם ה' ֱא ֵ

צ"ז

מזמורי העמים
ֱל ִילים)
(אֱ-ל ִֹהים-א ִ

הופעת ה' ובושת עובד אלילים,
שמחת ירושלים והצדיקים.

צ"ו (א) ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדש

(יד) ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך ּונְ ַרּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ְּב ָכל יָ ֵמינּו (טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו

מקבילות חשובות לאורך הספר הרביעי:
צ' (א) ְּת ִפ ָּלה ְלמ ֶֹׁשה

צ"ג (א) ה' ָמ ָלְך ּגֵ אּות ָל ֵבׁש
ָל ֵבׁש ה' עֹז ִה ְת ַאּזָ ר ַאף ִּתּכֹון
ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

ֹלהים
ּומ ֶלְך ּגָ דֹול ַעל ָּכל ֱא ִ
צ"ה (ג) ֶ

(ג) ְל ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך (ה) ִּכי ִׂש ַּמ ְח ַּתנִ י ה' ְּב ָפ ֳע ֶלָך ְּב ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך ֲא ַרּנֵ ן

ק"ד (לג) ָא ִׁש ָירה לה' ְּב ַחּיָ י
עֹודי
אֹלהי ְּב ִ
ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ

ק"ב (א) ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י

ׁשּועתֹוָ ...אז יְ ַרּנְ נּו ָּכל ֲע ֵצי יָ ַער;
(א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה' נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו ( ב,יב) ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום יְ ָ
ֹלהיםִ ...א ְמרּו ַבּגֹויִ ם ה' ָמ ָלְך;
נֹורא הּוא ַעל ָּכל ֱא ִ
ּומהֻ ָּלל ְמאֹד ָ
ֹלהים ( ד,י) ִּכי גָ דֹול ה' ְ
ּומ ֶלְך ּגָ דֹול ַעל ָּכל ֱא ִ
(ג) ִּכי ֵא-ל ּגָ דֹול ה' ֶ
ּומֹלאֹו;
(ד-ה) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץֲ ...א ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם ( יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְ
רֹותיוִ ...ה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה'
( ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה ( ח,ט) ּובֹאּו ְל ַח ְצ ָ

צ"ה (ב) ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹו

ק"ג (יג) ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים
ק"א (א) ְל ָדוִ ד ִמזְ מֹור ֶח ֶסד
ּומ ְׁש ָּפט ָא ִׁש ָירה ְלָך ה'
ִ
ֲאזַ ֵּמ ָרה

נָ ִר ָיעה ְלצּור יִ ְׁש ֵענּו:
(א) ְלכּו נְ ַרּנְ נָ ה ַלה'
ִׁשירּו ַלה' ָּכל ָה ָא ֶרץ:
(א) ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָח ָדׁש
ִּבזְ ִמרֹות נָ ִר ַיע לֹו:
תֹודה
(ב) נְ ַק ְּד ָמה ָפנָ יו ְּב ָ
ׁשּועתֹו:
ַּב ְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום יְ ָ
(ב) ִׁשירּו ַלה' ָּב ְרכּו ְׁשמֹו
ֹלהים:
ּומ ֶלְך ּגָ דֹול ַעל ָּכל ֱא ִ
ֶ
(ג) ִּכי ֵאל ּגָ דֹול ה'
אֹותיו:
ְּב ָכל ָה ַע ִּמים נִ ְפ ְל ָ
(ג) ַס ְּפרּו ַבּגֹויִ ם ְּכבֹודֹו
לֹו:
ים
ר
ִ
ה
ָ
ֹת
פ
תֹוע
ֲ
וְ
ץ
ר
ֶ
א
ָ
י
ר
ֵ
ק
ְ
ח
(ד) ֲא ֶׁשר ְּביָ דֹו ֶמ ְ
ֹלהים:
נֹורא הּוא ַעל ָּכל ֱא ִ
ָ
ּומהֻ ָּלל ְמאֹד
(ד) ִּכי גָ דֹול ה' ְ
(ה) ֲא ֶׁשר לֹו ַהּיָ ם וְ הּוא ָע ָׂשהּו וְ יַ ֶּב ֶׁשת יָ ָדיו יָ ָצרּו:
ֹלהי ָה ַע ִּמים ֱא ִל ִילים וַ ה' ָׁש ַמיִ ם ָע ָׂשה:
(ה) ִּכי ָּכל ֱא ֵ
נִ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵ י ה' ע ֵֹׂשנּו:
(ו) ּבֹאּו נִ ְׁש ַּת ֲחוֶ ה וְ נִ ְכ ָר ָעה
עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו:
(ו) הֹוד וְ ָה ָדר ְל ָפנָ יו
דֹו
יָ
ֹאן
צ
וְ
יתֹו
ע
ִ
ר
ְ
מ
ַ
ם
ע
ַ
נּו
ח
ְ
נַ
א
ֲ
וַ
ֹלהינּו
(ז) ִּכי הּוא ֱא ֵ
ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד וָ עֹז:
(ז) ָהבּו ַלה' ִמ ְׁש ְּפחֹות ַע ִּמים
ַהּיֹום ִאם ְּבקֹלֹו ִת ְׁש ָמעּו:
רֹותיו:
ְׂשאּו ִמנְ ָחה ּובֹאּו ְל ַח ְצ ָ
(ח) ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו
(ח) ַאל ַּת ְקׁשּו ְל ַב ְב ֶכם ִּכ ְמ ִר ָיבה ְּכיֹום ַמ ָּסה ַּב ִּמ ְד ָּבר:
(ט) ִה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה' ְּב ַה ְד ַרת ק ֶֹדׁש ִחילּו ִמ ָּפנָ יו ָּכל ָה ָא ֶרץ:
ְּב ָחנּונִ י ּגַ ם ָראּו ָפ ֳע ִלי:
בֹות ֶיכם
(ט) ֲא ֶׁשר נִ ּסּונִ י ֲא ֵ
ַאף ִּתּכֹון ֵּת ֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
(י) ִא ְמרּו ַבּגֹויִ ם ה' ָמ ָלְך
דֹור
ּב
ְ
קּוט
א
ָ
(י) ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה
יׁש ִרים:
יָ ִדין ַע ִּמים ְּב ֵמ ָ
וָ א ַֹמר ַעם ּת ֵֹעי ֵל ָבב ֵהם וְ ֵהם ֹלא יָ ְדעּו ְד ָר ָכי:
ּומֹלאֹו:
(יא) יִ ְׂש ְמחּו ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ יִ ְר ַעם ַהּיָ ם ְ
נּוח ִתי:
ִאם יְ בֹאּון ֶאל ְמ ָ
(יא) ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְב ַא ִּפי
ָאז יְ ַרּנְ נּו ָּכל ֲע ֵצי יָ ַער:
(יב) יַ ֲעֹלז ָׂש ַדי וְ ָכל ֲא ֶׁשר ּבֹו
ִּכי ָבא ִל ְׁשּפֹט ָה ָא ֶרץ:
(יג) ִל ְפנֵ י ה' ִּכי ָבא
וְ ַע ִּמים ֶּב ֱאמּונָ תֹו:
יִ ְׁשּפֹט ֵּת ֵבל ְּב ֶצ ֶדק

(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון ְּב ֵצל ַׁש ַּדי יִ ְתלֹונָ ן

(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו

ק"ב (כד) ִעּנָ ה ַב ֶּדרֶ ְך ּכ ִֹחי
ִקּצַ ר יָ ָמי

צ"ו

צ"ו (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף

ֹלהי ֶא ְב ַטח ּבֹו (ד) ֶּת ְח ֶסה (ט) ַמ ְח ִסי (יד) ֲא ַׂשּגְ ֵבהּוצּוד ִתי ֱא ַ
ּומ ָ
(ב) א ַֹמר ַלה' ַמ ְח ִסי ְ

פ"ט (נב) ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו אֹויְ ֶביָך ה' ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו
ִע ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך

צ"ה

פתיחה
(אֱ-ל ִֹהים  -אֱ-ל ֵֹהינוּ)

הזמנה לקבל את מלכות ה'
תוכחת ה' עם הבטחה למנוחה.

מזמורי העמים
ֱל ִילים)
(אֱ-ל ִֹהים-א ִ

שיר חדש עם הזמנה כללית לכל העמים
לקבל את מלכות ה' ,שמחת הבריאה.

(י)ה ְמ ַל ֵּמד ָא ָדם ָּד ַעת (יא) ה' י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם
ַ

(ח) ַרק ְּב ֵעינֶ יָך ַת ִּביט

ק"ב (ט) ָּכל ַהּיֹום ֵח ְרפּונִ י
הֹול ַלי ִּבי נִ ְׁש ָּבעּו
אֹויְ ָבי ְמ ָ

ה' שופט הארץ מעניש את הרשעים ודואג לחלשים;
גם הכסילים והבוערים יבואו לידי הכרה בתורת ה'.

(ד) ְּולזַ ֵּמר ְל ִׁש ְמָך ֶע ְליֹון

ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם
(ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּד ָּכא וַ ּת ֶ

ק' (ה) ּכִ י טֹוב ה' לְ עֹולָ ם ַח ְסּדֹו
וְ עַ ד ּדֹר וָ דֹר ֱאמּונָ תֹו
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צ"ה

הֹופ ַיע:
ֵאל נְ ָקמֹות ִ
(א) ֵאל נְ ָקמֹות ה'
ָה ֵׁשב ּגְ מּול ַעל ּגֵ ִאים:
(ב) ִהּנָ ֵׂשא ׁש ֵֹפט ָה ָארֶ ץ
ַעד ָמ ַתי רְ ָׁש ִעים יַ ֲעֹלזּו:
(ג) ַעד ָמ ַתי רְ ָׁש ִעים ה'
יִ ְת ַא ְּמרּו ּכָ ל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
(ד) יַ ִּביעּו יְ ַד ְּברּו ָע ָתק
וְ נַ ֲחלָ ְתָך יְ ַעּנּו:
(ה) ַע ְּמָך ה' יְ ַדּכְ אּו
יתֹומים יְ רַ ּצֵ חּו:
וִ ִ
(ו) ַאלְ ָמנָ ה וְ גֵ ר יַ ֲהרֹגּו
ֹלהי יַ ֲעקֹב:
וְ ֹלא יָ ִבין ֱא ֵ
ֹאמרּו ֹלא יִ רְ ֶאה ּיָ ּה
(ז) וַ ּי ְ
ּוכְ ִסילִ ים ָמ ַתי ַּת ְׂשּכִ ילּו:
(ח) ִּבינּו ּב ֲֹערִ ים ָּב ָעם
ִאם יֹצֵ ר ַעיִ ן ֲהֹלא יַ ִּביט:
(ט) ֲהנ ַֹטע אֹזֶ ן ֲהֹלא יִ ְׁש ָמע
ַה ְמלַ ֵּמד ָא ָדם ָּד ַעת:
(י) ֲהי ֵֹסר ּגֹויִ ם ֲהֹלא יֹוכִ ַיח
(יא) ה' י ֵֹד ַע ַמ ְח ְׁשבֹות ָא ָדם ּכִ י ֵה ָּמה ָה ֶבל:
(יב) ַא ְׁשרֵ י ַהּגֶ בֶ ר ֲא ֶׁשר ְּתי ְַּסרֶ ּנּו ּיָּה ִּומּתֹורָ ְתָך ְתלַ ְּמדֶ ּנּו:
ַעד יִ ּכָ רֶ ה לָ רָ ָׁשע ָׁש ַחת:
(יג) לְ ַה ְׁש ִקיט לֹו ִמ ֵימי רָ ע
וְ נַ ֲחלָ תֹו ֹלא יַ ֲעזֹב:
(יד) ּכִ י ֹלא יִ ּטֹׁש ה' ַעּמֹו
(טו) ּכִ י ַעד צֶ ֶדק יָ ׁשּוב ִמ ְׁש ָּפט וְ ַא ֲחרָ יו ּכָ ל יִ ְׁשרֵ י לֵ ב:
(טז) ִמי יָ קּום לִ י ִעם ְמרֵ ִעים ִמי יִ ְתיַ ּצֵ ב לִ י ִעם ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
דּומה נַ ְפ ִׁשי:
ּכִ ְמ ַעט ָׁשכְ נָ ה ָ
(יז) לּולֵ י ה' ֶעזְ רָ ָתה ּלִ י
(יח) ִאם ָא ַמרְ ִּתי ָמ ָטה רַ גְ לִ י ַח ְס ְּדָך ה' יִ ְס ָע ֵדנִ י:
חּומיָך יְ ַׁש ַע ְׁשעּו נַ ְפ ִׁשי:
ַּתנְ ֶ
(יט) ְּברֹב ַׂשרְ ַע ַּפי ְּב ִקרְ ִּבי
יֹצֵ ר ָע ָמל ֲעלֵ י חֹק:
(כ) ַהיְ ָח ְברְ ָך ּכִ ֵּסא ַהּוֹות
וְ ָדם נָ ִקי יַ רְ ִׁשיעּו:
(כא) יָ גֹוּדּו ַעל נֶ ֶפׁש צַ ִּדיק
אֹלהי לְ צּור ַמ ְח ִסי:
וֵ ַ
(כב) וַ יְ ִהי ה' לִ י לְ ִמ ְׂשּגָ ב
(כג) וַ ּיָ ֶׁשב ֲעלֵ ֶיהם ֶאת אֹונָ ם ְּוברָ ָע ָתם יַ צְ ִמ ֵיתם
ֹלהינּו:
יַ צְ ִמ ֵיתם ה' ֱא ֵ

ּכְ ֶארֶ ז ּבַ ּלְ בָ נֹון יִ ְׂשּגֶ ה:
ּבְ ַחצְ רֹות ֱאֹ-להֵ ינּו יַפְ רִ יחּו:
ּדְ ֵׁשנִ ים וְ רַ ֲענַ ּנִ ים יִ ְהיּו:
צּורִ י וְ ֹלא ַעוְ לָ ָתה ּבֹו:

פ"ט (נב) ֲא ֶׁשר ֵחרְ פּו אֹויְ ֶביָך ה' ֲא ֶׁשר ֵחרְ פּו ִע ְּקבֹות ְמ ִׁש ֶיחָך

(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון (ט) ַמ ְח ִסי ֶע ְליֹון

מלכות ה' מתוך התבוננות בטבע ובעדות ה'
הנאמנה בבית ה' לאורך ימים.

ֹּלתי ּבְ ֶׁש ֶמן רַ ֲענָ ן:
ּבַ ִ
ּבַ ָּק ִמים ָעלַ י ְמרֵ ִעים

ֹאבדּו יִ ְת ָּפ ְרדּו ָּכל ּפ ֲֹע ֵלי ָאוֶ ן
(י) ִּכי ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך ה' ִּכי ִהּנֵ ה אֹיְ ֶביָך י ֵ

(יד) יָ ַדע ְׁש ִמי ( ב) ְּולזַ ֵּמר ְל ִׁש ְמָך ֶע ְליֹון;
(א) י ֵֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליֹון (ט) ַמ ְח ִסי ֶע ְליֹון ( ב) ְּולזַ ֵּמר ְל ִׁש ְמָך ֶע ְליֹון

צ"ג

צ"ד

ּכִ י ִהּנֵ ה אֹיְ בֶ יָך יֹאבֵ דּו

(ג) ְל ַהּגִ יד ַּבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך וֶ ֱאמּונָ ְתָך ַּב ֵּלילֹות

שרשורים בין פרקים סמוכים׃

ית ָּלנּו ְּבדֹר ( ט) ַׂש ְמ ָּת ְמעֹונֶ ָך;
(א) ַאדֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה ָהיִ ָ
(טז) א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְׂש ִּב ֵיעהּו ( יד) ַׂש ְּב ֵענּו ַבּב ֶֹקר ַח ְס ֶּדָך;

פ"ח (טו) ַּת ְס ִּתיר ָּפנֶ יָך ִמ ֶּמּנִ י :פ"ט (מז) ָמה ה' ִּת ָּס ֵתר לָ נֶ צַ ח

צ"ט (ט) ִּכי ַא ָּתה ה' ֶע ְליֹון
ית
ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲע ֵל ָ
ֹלהים
ַעל ָּכל ֱא ִ

צ"ב (ד) ְּולזַ ֵּמר ְל ִׁש ְמָך ֶע ְליֹון

ֹלהיםִאיׁש ָה ֱא ִ
(א) ְּת ִפּלָ ה לְ מ ֶֹׁשה
ָהיִ ָית ּלָ נּו ְּבדֹר וָ דֹר:
ֲא-דֹנָ י ָמעֹון ַא ָּתה
וַ ְּתחֹולֵ ל ֶארֶ ץ וְ ֵת ֵבל
(ב) ְּב ֶטרֶ ם ָהרִ ים יֻּלָ דּו
ֵּומעֹולָ ם ַעד עֹולָ ם ַא ָּתה ֵא-ל:
ֹאמר ׁשּובּו ְבנֵ י ָא ָדם:
(ג) ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדּכָ א וַ ּת ֶ
(ד) ּכִ י ֶאלֶ ף ָׁשנִ ים ְּב ֵעינֶ יָך ּכְ יֹום ֶא ְתמֹול ּכִ י יַ ֲעבֹר
וְ ַא ְׁשמּורָ ה ַבּלָ יְ לָ ה:
ַּבּב ֶֹקר ּכֶ ָחצִ יר יַ ֲחֹלף:
(ה) זְ רַ ְמ ָּתם ֵׁשנָ ה יִ ְהיּו
לָ ֶערֶ ב יְ מֹולֵ ל וְ יָ ֵבׁש:
(ו) ַּבּב ֶֹקר יָ צִ יץ וְ ָחלָ ף
ַּוב ֲח ָמ ְתָך נִ ְב ָהלְ נּו:
(ז) ּכִ י כָ לִ ינּו ְב ַא ֶּפָך
(ח) ַׁש ָּתה ֲעוֹנ ֵֹתינּו לְ נֶ גְ ֶּדָך ֲעלֻ ֵמנּו לִ ְמאֹור ָּפנֶ יָך:
(ט) ּכִ י כָ ל יָ ֵמינּו ָּפנּו ְב ֶע ְברָ ֶתָך ּכִ ּלִ ינּו ָׁשנֵ ינּו כְ מֹו ֶהגֶ ה:
נֹותינּו ָב ֶהם ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה
(י) יְ ֵמי ְׁש ֵ
וְ ִאם ִּבגְ בּורֹת ְׁשמֹונִ ים ָׁשנָ ה
ּכִ י גָ ז ִחיׁש וַ ּנָ עֻ ָפה:
וְ רָ ְה ָּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן
ּוכְ יִ רְ ָא ְתָך ֶע ְברָ ֶתָך:
יֹוד ַע עֹז ַא ֶּפָך
(יא) ִמי ֵ
הֹודע וְ נָ ִבא לְ ַבב ָחכְ ָמה:
(יב) לִ ְמנֹות יָ ֵמינּו ּכֵ ן ַ
וְ ִהּנָ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶדיָך:
ׁשּובה ה' ַעד ָמ ָתי
(יג) ָ
(יד) ַׂשּבְ ֵענּו בַ ּב ֶֹקר ַח ְסּדֶ ָך ּונְ רַ ּנְ נָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ּבְ כָ ל יָ ֵמינּו:
(טו) ַׂש ְּמ ֵחנּו ּכִ ימֹות ִעּנִ ָיתנּו ְׁשנֹות רָ ִאינּו רָ ָעה:
(טז) יֵ רָ ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶדיָך ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָדרְ ָך ַעל ְּבנֵ ֶיהם:
ֹלהינּו ָעלֵ ינּו(יז) וִ ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱא ֵ
ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נָ ה ָעלֵ ינּו ַּומ ֲע ֵׂשה יָ ֵדינּו ּכֹונְ נֵ הּו:

צ"א

ה' בסתר עליון מהווה מחסה לבוטחים בו; ה' מבטיח
לקוראים בשמו שמירה ואריכות ימים.

צ"ב

המשורר שוב בוטח בה' מתוך אמונה בחסדיו;
השמדת הרשעים והצלחת הצדיקים בבית ה'.

מֹוׁשל ְּבגֵ אּות ַהּיָ ם
פ"ט (י) ַא ָּתה ֵ
(כו) וְ ַׂש ְמ ִּתי ַבּיָ ם יָ דֹו ַּובּנְ ָהרֹות יְ ִמינֹו

צ"ט (ב) וְ ָרם הּוא ַעל ָּכל
רֹוממּו ה'
ָה ַע ִּמים (ה.ט) ְ
ֹלהינּו
ֱא ֵ

צ"ג (ד) ַא ִּדיר ַּב ָּמרֹום ה'

צ'

שיבה לתורת משה :חיי אדם אפסיים וחולפים בגלל חמת
ה' אך יש לשפר מעשי אדם לשם ה'.

פ"ז (ה) וְ הּוא יְ כֹונְ נֶ ָה ֶע ְליֹון :פ"ט (כח) ֶא ְּתנֵ הּו ֶע ְליֹון ְל ַמ ְל ֵכי ָא ֶרץ

צ"ו (ח) נְ ָהרֹות יִ ְמ ֲחאּו ָכף

צ"ד (כ) ַהיְ ָח ְב ְרָך ִּכ ֵּסא ַהּוֹות
י ֵֹצר ָע ָמל ֲע ֵלי חֹק

שיקום ושמירת ה' לקראת עולם שכולו שבת עם תיקון העולם

פ"ח (יב) ַהיְ ֻס ַּפר ַּב ֶּק ֶבר ַח ְס ֶּדָך ֱאמּונָ ְתָך ָּב ֲא ַבּדֹון
אֹוד ַיע ֱאמּונָ ְתָך ְּב ִפי (ג)
עֹולם ָא ִׁש ָירה ְלדֹר וָ דֹר ִ
פ"ט (ב) ַח ְס ֵדי ה' ָ
עֹולם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה ָׁש ַמיִ ם ָּת ִכן ֱאמּונָ ְתָך ָב ֶהם (כה) וֶ ֱאמּונָ ִתי וְ ַח ְס ִּדי
ָ
יתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לֹו (לד) וְ ַח ְס ִּדי
עֹולם ֶא ְׁש ָמר לֹו ַח ְס ִּדי ְּוב ִר ִ
ִעּמֹו (כט) ְל ָ
ֹלא ָא ִפיר ֵמ ִעּמֹו וְ ֹלא ֲא ַׁש ֵּקר ֶּב ֱאמּונָ ִתי (נ) ַאּיֵ ה ֲח ָס ֶדיָך ָה ִראׁשֹנִ ים
ֲא-דֹנָ י נִ ְׁש ַּב ְע ָּת ְל ָדוִ ד ֶּב ֱאמּונָ ֶתָך

את כָ ל ְּבנֵ י ָא ָדם
פ"ט (מח) זְ כָ ר ֲאנִ י ֶמה ָחלֶ ד ַעל ַמה ָּׁשוְ א ָּברָ ָ

יתי ְלדֹר וָ דֹור ִּכ ְס ֲאָך ֶס ָלה (טו)
פ"ט (ה) ָּובנִ ִ
ּומ ְׁש ָּפט ְמכֹון ִּכ ְס ֶאָך (ל) וְ ַׂש ְמ ִּתי ָל ַעד
ֶצ ֶדק ִ
עֹולם
ימי ָׁש ָמיִ ם (לז) זַ ְרעֹו ְל ָ
זַ ְרעֹו וְ ִכ ְסאֹו ִּכ ֵ
יִ ְהיֶ ה וְ ִכ ְסאֹו ַכ ֶּׁש ֶמׁש נֶ גְ ִּדי (מה) וְ ִכ ְסאֹו ָל ָא ֶרץ
ִמּגַ ְר ָּתה

מזמורים צ'  -צ"ד

לאחר חורבן מלכות ישראל (פ"ט) המשורר מתחזק בזכות "תפלה למשה" (צ') וזוכה לשמירת ה' (צ"א) .המשורר מודה לה' על הצלתו
מהרשעים והימצאותו במקדש עם צדיקים אחרים (צ"ב) .הוא מתפלל להופעות מלכות ה' ותיקון העולם (צ"ג-צ"ד).

המשורר מזמין את עם ישראל להודות ולברך את ה' (צ"ה) ופונה גם לאומות העולם לקבל עליהם את מלכות ה' (צ"ו-צ"ז)
במקביל לקבלת מלכות ה' של עם ישראל (צ"ח-צ"ט) ,כדי שכולם יעבדו את ה' יחדיו בשמחה ויבואו בשערי המקדש להודות לה' (ק').

לאחר תיאור חגיגי ופיוטי של קבלת מלכות ה' בידי ישראל והעמים בפרקים הקודמים (צ"ה-ק') .פרקים אלה ממחישים את התהליך :דוד המלך כביכול מבקש
להמשיך את מלכות ה' בבית המלוכה שלו ולהצמית את הרשע מעיר ה' (ק"א); גם האזרח הפשוט שחוזר מהגלות לארץ ישראל – עוסק בבניין ציון (ק"ב).
המשורר שמח על תהליך זה ומודה לה' על התגלות מלכותו בעולם (ק"ג) ,אשר עובר לתיאור נפלא של הבריאה כולה עם תיקון העולם בסופו (ק"ד ואילך).

המשורר סוקר את הנהגת ה' את ישראל בחסדיו מחד (ק"ה
שגרמה לגלות מאידך (ק"ו) .התפילה לקיבוץ גלויות בסוף
גאולי ה' בפתיחת הספר החמישי (ק"ז) ,ובכך המזמורים מה

ק"ג (יד) ִּכי הּוא יָ ַדע יִ ְצ ֵרנּו זָ כּור ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנּו

ק"ב (א ) ְּת ִפ ָּלה ְל ָענִ י ִכי יַ ֲעטֹף וְ ִל ְפנֵ י ה' יִ ְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו

עֹודי
אֹלהי ְּב ִ
ק"ד (לא) יִ ְׂש ַמח ה' ְּב ַמ ֲע ָׂשיו (לג) ָא ִׁש ָירה ַלה' ְּב ַחּיָ י ֲאזַ ְּמ ָרה ֵל ַ
(לד) יֶ ֱע ַרב ָע ָליו ִׂש ִיחי ָאנ ִֹכי ֶא ְׂש ַמח ַּבה':

נֹותיָך ֹלא יִ ָּתּמּו
ּוׁש ֶ
ק"ב (כח) וְ ַא ָּתה הּוא ְ

ק"ד (לה) יִ ַּתּמּו ַח ָּט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ְּור ָׁש ִעים עֹוד ֵאינָ ם

ק"ה (מב) ק"ו (מח) ַה ְללּו יָ ּה

(ג) ִה ְת ַה ְללּו ְּב ֵׁשם ָק ְדׁשֹו יִ ְׂש ַמח ֵלב ְמ ַב ְק ֵׁשי ה':

ֹלהינּו וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַהּגֹויִ ם ְלהֹדֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִה ְׁש ַּת ֵּב ַח ִּב ְת ִה ָּל ֶתָך:
הֹוׁש ֵיענּו ה' ֱא ֵ
(ה) ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נַ ֲח ָל ֶתָך (מז) ִ

(יא) ֵלאמֹר ְלָך ֶא ֵּתן ֶאת ֶא ֶרץ ְּכנָ ַען ֶח ֶבל נַ ֲח ַל ְת ֶכם:

טֹובת ְּב ִח ֶיריָך ִל ְׂשמ ַֹח ְּב ִׂש ְמ ַחת ּגֹויֶ ָך ְל ִה ְת ַה ֵּלל ִעם נַ ֲח ָל ֶתָך( :מ) וַ יְ ָת ֵעב ֶאת נַ ֲח ָלתֹו:
(ה) ִל ְראֹות ְּב ַ

(כה) ָה ַפְך ִל ָּבם ִל ְׂשנֹא ַעּמֹו

ּיֹוׁש ֵיעם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א (מא) וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם:
(י) וַ ִ

(כ) מ ֵֹׁשל ַע ִּמים וַ יְ ַפ ְּת ֵחהּו( :כא) ָׂשמֹו ָאדֹון ְל ֵביתֹו ּומ ֵֹׁשל ְּב ָכל ִקנְ יָ נֹו:

(מא) וַ ּיִ ְּתנֵ ם ְּביַ ד ּגֹויִ ם וַ ּיִ ְמ ְׁשלּו ָב ֶהם ׂשֹנְ ֵא ֶיהם:

(מד) וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ַא ְרצֹות ּגֹויִ ם וַ ֲע ַמל ְלאֻ ִּמים יִ ָירׁשּו:

ׁשֹוב ֶיהם:
אֹותם ְל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵ י ָּכל ֵ
(מו) וַ ּיִ ֵּתן ָ
(י) וַ ּיִ גְ ָא ֵלם ִמּיַ ד אֹויֵ ב( :מז) וְ ַק ְּב ֵצנּו ִמן ַהּגֹויִ ם( :מח) וְ ָא ַמר ָּכל ָה ָעם ָא ֵמן ַה ְללּו יָ ּה:
(מד) וַ ּיַ ְרא ַּב ַּצר ָל ֶהם ְּב ָׁש ְמעֹו ֶאת ִרּנָ ָתם:

(ו) וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם

(מג) ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות יַ ִּצ ֵילם וְ ֵה ָּמה יַ ְמרּו ַב ֲע ָצ ָתם וַ ּיָ מֹּכּו ַּב ֲעוֹנָ ם:

צּוקֹות ֶיהם יַ ִּצ ֵילם:
ֵ
(יג.יט.כח) ִמ ְּמ

(מה) וַ ּיִ זְ ּכֹר ָל ֶהם ְּב ִריתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵחם ְּכרֹב ֲח ָס ָדיו:

ק"ה (ב) ִׁשירּו לֹו זַ ְּמרּו לֹו ִׂשיחּו
אֹותיו (ג) יִ ְׂש ַמח ֵלב
ְּב ָכל נִ ְפ ְל ָ
ְמ ַב ְק ֵׁשי ה'

ּומ ֲא ָרצֹות ִק ְּב ָצם
אּולי ה' ֲא ֶׁשר ּגְ ָא ָלם ִמּיַ ד ָצר( :ג) ֵ
ֹאמרּו ּגְ ֵ
(ב) י ְ

(לג) ִּכי ִה ְמרּו ֶאת רּוחֹו

(ל) וַ ּיִ ְׂש ְמחּו ִכי יִ ְׁשּתֹקּו וַ ּיַ נְ ֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפ ָצם:
(יא) ִּכי ִה ְמרּו ִא ְמ ֵרי ֵאל

(מב) וַ ּיִ ְל ָחצּום אֹויְ ֵב ֶיהם וַ ּיִ ָּכנְ עּו ַּת ַחת יָ ָדם:

(יב) וַ ּיַ ְכנַ ע ֶּב ָע ָמל ִל ָּבם ָּכ ְׁשלּו וְ ֵאין עֹזֵ ר:

ֹאכלּו זִ ְב ֵחי ֵמ ִתים( :לז) וַ ּיִ זְ ְּבחּו ֶאת ְּבנֵ ֶיהם (לח) ֲא ֶׁשר זִ ְּבחּו ַל ֲע ַצ ֵּבי ְכנָ ַען
(כח) וַ ּי ְ

יס ְּפרּו ַמ ֲע ָׂשיו ְּב ִרּנָ ה:
תֹודה וִ ַ
(כב) וְ יִ זְ ְּבחּו זִ ְב ֵחי ָ

מּותה
ק"ב (כא) ִל ְׁשמ ַֹע ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ְל ַפ ֵּתח ְּבנֵ י ְת ָ

ּיֹול ֵיכם ַּב ְּתהֹמֹות ַּכ ִּמ ְד ָּבר:
(ט) וַ ּיִ גְ ַער ְּביַ ם סּוף וַ ּיֶ ֱח ָרב וַ ִ

(כו) יַ ֲעלּו ָׁש ַמיִ ם יֵ ְרדּו ְתהֹומֹות נַ ְפ ָׁשם ְּב ָר ָעה ִת ְתמֹוגָ ג:

מּותה
הֹותר ְּבנֵ י ְת ָ
רֹועָך ֵ
ע"ט (יא) ָּתבֹוא ְל ָפנֶ יָך ֶאנְ ַקת ָא ִסיר ְּכג ֶֹדל זְ ֲ

ּיֹוׁש ֵיעם ִמּיַ ד ׂשֹונֵ א וַ ּיִ גְ ָא ֵלם ִמּיַ ד אֹויֵ ב:
בּורתֹו( :י) וַ ִ
הֹוד ַיע ֶאת ּגְ ָ
ּיֹוׁש ֵיעם ְל ַמ ַען ְׁשמֹו ְל ִ
(ח) וַ ִ

יֹוׁש ֵיעם:
קֹות ֶיהם ִ
(יט) ִמ ְּמצֻ ֵ

יׁשימֹון( :טו) וַ ּיִ ֵּתן ָל ֶהם ֶׁש ֱא ָל ָתם וַ יְ ַׁש ַּלח ָרזֹון ְּבנַ ְפ ָׁשם:
(יד) וַ ּיִ ְת ַאּוּו ַת ֲאוָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ נַ ּסּו ֵאל ִּב ִ

יׁשימֹון ָּד ֶרְך( :ה) ְר ֵע ִבים ּגַ ם ְצ ֵמ ִאים נַ ְפ ָׁשם ָּב ֶהם ִּת ְת ַע ָּטף:
(ד) ָּתעּו ַב ִּמ ְד ָּבר ִּב ִ

עֹולם ֵּת ֵׁשב וְ זִ ְכ ְרָך ְלדֹר וָ דֹר
ק"ב (יג) וְ ַא ָּתה ה' ְל ָ
עֹולם ֵּת ֵׁשב ִּכ ְס ֲאָך ְלדֹר וָ דֹור
איכה ה' (יט) ַא ָּתה ה' ְל ָ

(יח) ִעּנּו ַב ֶּכ ֶבל ַרגְ לֹו ַּב ְרזֶ ל ָּב ָאה נַ ְפׁשֹו( :כב) ֶל ְאסֹר ָׂש ָריו ְּבנַ ְפׁשֹו ּוזְ ֵקנָ יו יְ ַח ֵּכם:

(י) י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצ ְל ָמוֶ ת ֲא ִס ֵירי ֳענִ י ַּוב ְרזֶ ל:

